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٢٠٥........................................................................................................................چندخبردرحدوثعالم

٢٠٥......................................................................................................................جهانگلینداشتهاست
٢٠٦............................................................................................................................درپیرامونقدمعالم

٢٠٨.....................................................................................................................گوید؟یماچهمیفرضیه
٢٠٩................................................................................................................................نخستینگوهرعالم!

٢٠٩.............................................................................................................چندکلمهدرپیراموناینحدیث
٢١٠...........................................................................................................................گوهردرخشانجهان
٢١١............................................................................................................................اولماخلقالالنور

٢١١.......................................................................................................................................سهحقیقت
٢١٢.......................................................................................................................................مصحفرش

٢١٤......................................................................................................آیاجهانازغباررقیقساختهشده؟!
٢١٧..............................................................................................................٣آغازوانجامجهانودونیرویعظیم

٢١٨..............................................................................................................................هاپیدایشواتساعاتم
٢١٨.....................................................................................................شوندذراتیازذراتدیگریزاییدهمی

٢١٩........................................................................................................................سهنوعازاتمهیدروژن
٢٢٠.....................................................................................................هایگوناگوندارندیعنصرهااتمهمه

٢٢٠...........................................................................................................هاهاباپروتونرمزتساویالکترون
٢٢٠................................................................................................................فرارالکترونازپیرامونهسته

٢٢١................................................................................................................................تولدذراتازذرات
٢٢٢...................................................................................هاهابااتمها،ساختهشدناتمهاازاتمتراوشاتم

٢٢٤.................................................................................................................سهنوعانفجارداخلیدراتم
٢٢٥....................................................................................................................مشکلالکتریسیتهوحجم

٢٢٦........................................................................................................................................مشکلوزن
٢٢٧..................................................................................................................هاوزمینهایآسمانخزینه

٢٢٧..................................................................................................................گوید؟یفرمبالبانوفچهمی
٢٢٨.................................................................................................................................ماماییقهقرایی

٢٢٨...........................................................................................................................نظریبهقانونجاذبه
٢٣٠..............................................................................................................................پیدایشحقایقمختلف

٢٣٠....................................................................................................هایشمسیهاومنظومهپیدایشاتم
٢٣٠..................................................................................................هاچراگوناگونهستند؟هاومنظومهاتم
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٢٣٢.................................................................................شود؟چرانیرویبیرونیدرمیانمجاورینضعیفمی
٢٣٣...................................................................................................................سرپیدایشعناهصرگوناگون

٢٣٤......................................................................................................................نوعمجاوروطرزمجاورت
٢٣٥....................................................................................................................هاکیپدیدآمدند؟مولکول

٢٣٦.......................................................................................................هاوسیاراتمدارهایبیضیالکترون
٢٣٦..................................................................................................................................وحدتنخستین

٢٣٧...............................................................................................................یقدیمیجوانوفرضیهنظریه
٢٣٨..................................................................................................................بهتدریجاجرامسبکمیشوند

٢٣٨....................................................................................................................شوندهاهمسبکمیاتم
٢٣٨.......................................................................................ترترسنگینتروهرچهنزدیکهرچهدورترسبک

٢٤٠........................................................................................................چرخندگردندومیهمهبهیکسومی
٢٤٠.......................................................................................................................جهتحرکتزمینوماه

٢٤٠.............................................................................................................جهتحرکتسیاراتوخورشید
٢٤١.............................................................................................یشمسیجهتحرکتوضعیدرمنظومه

٢٤٢...........................................................................................................................هاحرکتدرکهکشان
٢٤٢.....................................................................................................................هاجهتحرکتدرالکترون

٢٤٣.............................................................................................................حرکتیعجیبازشرقبهغرب
٢٤٤...............................................................................................................................طوافدردورکعبه

٢٤٥.............................................................................................................................جهتفشاراجسام
٢٤٦...............................................................................................................هاازشرقبهغربحرکتقاره

٢٤٦.....................................................................................................تراستحرکتازغرببهشرقآسان
٢٤٦........................................................................................................................................پرتابشده

٢٤٧...............................................................................................................................نیرویواحدعظیم
٢٤٨...................................................................................................................................سخنانیشتین

٢٤٨...........................................................................................................دردورماه١٥ولونا١١مدارآپولو
٢٤٩..........................................................................................................حرکتهواازغرببهشرقاست

٢٥٠...............................................................................................هابهسویشرقانحرافنوکجنوبیقاره
٢٥١...............................................................................................شوندهاازغرببهشرقفشردهمیاقیانوس

٢٥١.................................................................................ارتفاعاقیانوسدرغربآمریکابیشترازشرقاست؟
٢٥٢..........................................................................................یکوهسارانساحلیآمریکاعاملپدیدآورنده

٢٥٣..................................................................................................عمقحیرتانگیزدرسواحلغربآمریکا
٢٥٥.......................................................................................................هاهاوکانالجهتجریانآبدرتنگه

٢٥٦.............................................................................................................هاجریاندوجانبهدربرخیتنگه
٢٥٧..............................................................................................................شوندرودهاییکهوارددریامی

٢٥٨................................................................................................................................................جزرومد
٢٥٨...............................................................................................................................جزرومدچیست؟

٢٥٩......................................................................................................گویندتفسیریکهبرایجزرومدمی
٢٥٩.........................................................................................................تواندجزرراتوجیهنمایدجاذبهنمی

٢٦٠.................................................................................................................ینوینیجزردرنظریهپدیده
٢٦١.........................................................................................................................اثرضعفنیرویبیرونی

٢٦١.............................................................................................................جزرومدآتشدرمجاورتبنزین
٢٦٢............................................................................................................کندجزرحرکتوضعیراکندمی

٢٦٣..................................................................................................کند؟جزرحرکتوضعیراچطورکندمی
٢٦٥............................................................................................................................قانونجاذبهکهنهشده!

٢٦٥.............................................................................................هرقانونهصحیحباحوادثعالممرتبطاست
٢٦٦.................................................................................................یقانونجاذبهسخنانجرجگاموفدرباره

٢٦٧.........................................................................................................جذبزمینچهتأثیریدرماهدارد؟
٢٦٨.............................................................................................یزمیندرماهماکسولرایددرتوجیهجاذبه

٢٦٩.......................................................................................................کندراندوجذبنمیزمینماهرامی
٢٦٩...................................................................................................................درذیلسخنماکسولراید

٢٧٠..................................................................................................ترینکارشناسفضاییآمریکاگفتاربزرگ
٢٧٢............................................................................................................ینیوتونیهاییدرجاذبهناتوانی

٢٧٤..................................................................................................هایسحابیبازوهایمارپیچیوگرداب
٢٧٧..................................................................................................................................مدارهایبیضی

٢٧٧..........................................................................................................................توجیهاتآنتریوایت
٢٧٩................................................................................................................عناهصرچگونهگوناگونشدند؟

٢٧٩................................................................................فرارالکترونازدورهستهوقمرمصنوعیازدورزمین
٢٨٠...................................................................................نقشنجوموسیاراتدرپیدایشوپیریکوهساران
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٢٨١...................................................................................................................رود!هصداازپایینبهبالمی
٢٨١....................................................................................................ایستد!آبدرسطحاستکانکرویمی

٢٨٢........................................................................................................هاغالبا�«بدریز»هستند؟چراظرف
٢٨٣.......................................................................................................................ادوینآلدریندررویماه

٢٨٤.....................................................................................................کندهایخودراجذبنمیزحلحلقه
٢٨٥.....................................................................................................کنندهیچگاهکراتباهمبرخوردنمی

٢٨٦..................................................................................................................................تکونوتولدقمر
٢٨٨...........................................................................................................آیند؟هایثاقبازکجامیشهاب

٢٨٩...................................................................................................................بایددربوتهریختوگداخت
٢٩٠...........................................................................................................................انیشتیندرعمرخود

٢٩٤..................................................................................................یدحوالرضجایگاهنخستکعبهومسئله
٢٩٤.......................................................................................................................چرخندعطاردوماهنمی

٢٩٤............................................................................................................حرکتوضعیدرزهرهکنداست
٢٩٤.............................................................................................سببکندیوتوقفحرکتوضعیچیست؟

٢٩٥.............................................................................................................چراعطاردوماهبیضیشدند؟!
٢٩٦..................................................................................................................زایندعطاردوماهدوماهمی

٢٩٧....................................................................................................وقتیزمینهمحرکتوضعینداشته
٢٩٨............................................................................................................گویند؟!هاچهمیهایقارهکناره
٢٩٩...........................................................................................هادرآغازیکپارچهومتصلبههمبودهاندقاره

٣٠١..............................................................................................................................جایگاهکعبهدرآغاز
٣٠٤.....................................................................................................شود!جهانکرویوبهتدریجمسطحمی
٣٠٤..............................................................................................................دوقطبزمینفرورفتههستند

٣٠٤......................................................................................................دوقطبخورشیدهمفرورفتهاست
٣٠٤...........................................................................................................................درجستجویراهحل

٣٠٥..........................................................................................خورشیدوسیاراتهمهدریکسطحهستند
٣٠٦...................................................................................................................................هایزحلحلقه

٣٠٧.............................................................................................................شود!کهکشانهممسطحمی
٣٠٨......................................................................................شوند؟چراکراتدرنواحیاستواییشکمدارمی

٣٠٨.......................................................................................................کنند!هایمرموزماماییمیمجاورت
٣٠٩..............................................................................................................................ارتفاعاترویزمین

٣١١.........................................................................................................اوجوحضیضدرقمرهایمصنوعی
٣١١..............................................................................................................آیاجهانبهشکلرغیفاست؟

٣١٢.......................................................................................اند؟هایبلنددرکمربنداستوابالنیامدهچراکوه
٣١٣....................................................................................................................گوید؟تئورینیوتونچهمی

٣١٥..................................................................................................................................درپیرامونمجاورت
٣١٥.....................................................................................................................چرخند؟!چراکراتکجمی

٣١٥............................................................................................................آورد!مجاورکج«کجچرخی»می
٣١٦..................................................................................................................یکجیدرزمینپدیدآورنده

٣١٦................................................................................................................یمجاوراثرمجاورتدردوکره
٣١٧...........................................................................................................کراتدریکسطحپخشنیستند

٣١٨................................................................................................................شدهجهانکرویگشودهمی
٣١٨...................................................................................................................نخستینچرخشوگردش!

٣١٩.......................................................................................................................طرزاتساعجهاندرآغاز
٣٢٠...................................................................................................هایاستواییچگونهبالآمدند؟منطقه

٣٢٢...........................................................................................................اثرکوهساراندرتغییرمحلدوقطب
٣٢٨..................................................................................................................خلفنظمجهانیدرسهمورد

٣٢٨....................................................................................................................-حرکتوضعیبرعکس!١
٣٢٨...................................................................................................................-حرکتانتقالیبرعکس!٢
٣٢٩................................................................................................ریزد؟!-آیامادهبهداخلخودشفرومی٣

٣٣٢.............................................................................................وزند؟دونیرویاندرونیوبیرونیازکجامی
٣٣٦.......................................................................................................٤آغازوانجامجهانودونیرویعظیمنوین

٣٣٧...................................................................................................................درکوهسارانچندسفرعلمی
٣٣٧..........................................................................................................................یخانسفراولتادره

٣٣٧.....................................................................................................................سفردومتامنتکهداشی
٣٣٨......................................................................................................................سفرسومتاساحلدریا

٣٣٩.............................................................................................................سفرچهارمدرشمالآذربایجان
٣٣٩............................................................................................................................ازاورمیهتاسلماس
٣٣٩..............................................................................................................................ازسلماستاخوی



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

٣٤٠..........................................................................................................................ازخویبهسویماکو
٣٤١......................................................................................................................................بهسویمرز

٣٤١.........................................................................................................................................دربرگشت
٣٤١....................................................................................................................................ازمرندتاتبریز
٣٤٢.....................................................................................................................................ازتبریزبهاهر

٣٤٣................................................................................................................ازاهربهسویمشکینشهر
٣٤٣........................................................................................................................ازمشکینشهرتالری

٣٤٤...............................................................................................................................یسبلندردامنه
٣٤٤............................................................................................................................درراهلریبهاردبیل

٣٤٥.........................................................................................................................................درسردابه
٣٤٥.............................................................................................................................ازاردبیلبهسرعین

٣٤٥..................................................................................................................................بهسویسراب
٣٤٥.................................................................................................................................ازسراببهتبریز

٣٤٦............................................................................................................................یاسلمیدرجزیره
٣٤٧.........................................................................................................آیاآفتابدرشرقکوهساراناثرکرده؟

٣٤٧..................................................................................................................سفرپنجمازاورمیهبهنقده
٣٤٨.............................................................................................................سفرششمازاورمیهبهمهاباد

٣٤٩.................................................................................................................تاقصرشیرینوقمومشهد
٣٥١..........................................................................................................................................................منابع

٣٥٨...........................................................................................................................چندکتاببهقلمنگارنده
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بسمالالرحمانالرحیم

 ال ح�م د�ل���فاط�ر�الس�ماوات�و�ال �ر ضال�ذیج�ع�ل�ل�ك�م�ال �ر ض�ف�راشا�و�الس�ماء�ب�ناءو�ج�ع���ل�الظ�ل�م��ات�و�

 وجع��لف��یالرضضیاء�الن�ور.خ�ل�ق�س�ب ع�س�ماوات£ط�باقاو�ج�ع�ل�ال ق�م�ر�فیه�ن�ن�ورا�و�ج�ع�ل�الش�م س�

 رواس��یش��امخات.ان ظ���ر�وام��اذاف���یالس���ماوات�و�ال �ر ض.إ�ن�ف���یالس���ماوات�و�ال �ر ض�ل�ی��ات£

 ل�ل م�ؤ م�نین.یبدلالرضغی��رالرضوالس��مواتوی��بینالی��اتلننظ��رکی��فب��دأالالخل��قوکی��ف

ینشیءالنشأةالخرة.

 والسلمعلیمحمدوآلمحمد،الئمةالثناعشروعلیجمیعانبیاءالمموک��لم��نالصلةو

ولعنةالعلیاعدائهماجمعین.بلغرسالتالربوبینآیاته
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هو

 دونیرویعظیمدرآغازگلویزشدندوباپیکارآنه��اجه��انازش��بحیناپی��داپدی��دآم��دواتس��اع

 آورن��دوب��ریافتوانواععناهصردرآنساختهشد.وهم��اندونی��رواکن��ونه��مع��المراپدی��دم��ی

 یاج��رامراازه��مآورن��دوس��رانجامهم��هافزایندوعناهصرنوینیدرآنبهوجودمیوسعتشمی

کنند!!!پاشندودنیارافانیمیمی

ی چاپ دوممقدمه

 وسلم-بهخداون��دعل��یعلمامیرالمؤمنین-علیهالسلم-بهطریقرسولخدا-هصلىالعلیهوآله

 ش�ودوهمیش�همانن��دق��رآنپ��ذیردوکهن�هنم�یرسدوبرایهمیناستکهپایاننمیاعلمی

کریمتازهاست.

 علمامیرالمؤمنین-علیهالسلم-نهچناناستکهقابلقیاسبادیگرانباشدوشأنآنحضرت

 بالترازایناستکهگفتهشودازسایرینداناتراس��تونهجالبلغ��هدلی��لای��نحقیق��تاس��ت.

 امیرالمؤمنین-علیهالسلم-ب�هاذنخ�داازه��رچی��زیآگ��اهب��ودوازج��انبخ�داب��رایآموزگ��اری

 شناختوداد«س�ل�ون�یق�ب ل�أ�ن هارابهتراززمینمیهایآسمانراه؛انسانهابرگزیدهشدهبود

داد.می١ت�ف ق�د�ون�ی»

 ه��اوزمی��ن،آفرین��شیدنیاوآخرت،سعادتابدیوسلمتجاودانی،آسماننهجالبلغهدرباره

 دهدکهنظیرآنهاونههاییمییبزرگدیگردرسجهان،ابتدایخلقتانسانوهصدهامسئله

 نهازغربی��ان،ن��هازش��رقیان؛ودرمق��امع��الیخ��ود-ک��ه؛قریببهآنهاازکسیشنیدهنشده

فوقکلممخلوقینودونکلمخالقاست-ثابتوپایدارسزاوارلقب«اختالقرآن»است.

 ایازاقی��انوسنهجالبلغ��هاخ��ذش��ده(درهص��ورتیک��همقب��ولنظ��رم��اای��نکت��ابراک��هازقط��ره

 یانس��انهایرویزمی�ننش�انمیدهی�موب�دیندانشمندانباشد)بهعن�واننم�ونهب�ههم�ه

 شناسانیمتاهمگانبهطریقنهجالبلغهومولامیرالمؤمنین-علیهالسلم-رابهاهلعالممی

 آنحضرترویآورندوراههصحیحزندگیراباهدایتشپی��شگیرن��دوب��هس��عادتج��اودانینای��ل

آیند.

 بعضیازآقایانازماخواستندکهکتابرامختصرکنیموآیاتواخب��ارراازآنبرداری��مت��اهمگ��ان

 ترباشد،وبرخیدیگراینکارراپسندنکردندونگارن��دهه��مآنرابخوانندوترجمهاشهمآسان

ازدوجهتآنراهصلحندانستم:

 -اینکهکتابرابرسهبخشکردهایمکههرگروهیقسمتموردتخصصخودرامط��العهکنن��د١

 یهایدیگرراهم-اگربخواهند-بهطورسطحیازنظربگذرانند.ومختص��ریازنظری��هوقسمت

٢٨٠نهجالبلغةص:١
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نوینراهمدراولکتابنگارشدادهایم(منتهاقدریمختصرتراستونیازبهشرحدارد).

 -اینکهآرزودارمازمبلغیندینمبیناسلموازمروجی��نآیی��ناله��یمحس��وبباش��موب��رای٢

 سعادتدوجهانیوسلمتجاودانیبهارمغانآورموسودکتاب-انش��اءالخوانندگانگرامی

 یم��ادرتعالی-بیشترشودوخشنودیبیشترحضرتپروردگ��اریراس��ببگ��ردد.وای��ننوش��ته

حقیقتکتابتفسیروحدیثبایدشناختهشود.

 کتابماتألیفیاستازآیاتکریمهوسطرهاییازنهجالبلغهواحادیثدینی،بامسائلیچن��د

 یکهبهاهصطلحروز،علم�ینامی��دهمیش�وند.وهمی�ناختلطس�ببش�دهاس��تک�هازع�ده

 هقط��ولکش��یدت��ای��که��زار١٣٩٧ت��ا١٣٨٩خواهندگانآنکاستهشود؛بهطوریکهازسال

 نسخهازچاپاولمشتریپیداکند(وقریبسیصدنسخهه��مدرحری�قهص�حافیمه��رآیی��ندر

تلفشد).١٣٤٩شهریور

 یدیگ��ره��مازامث��الکلم��اتالک��ترونوعدهایازمردمباآیاتواح��ادیثآش��ناییندارن��دوع��ده

 یکتابمامنحصربهکسانیمیشودکهب��ادرنتیجهمطالعه؛پروتونونوترونوحشتمیکنند

 یآنانزیادنیست.وگاهیدرمیانای��نگ��روهه��مچنی��نهردوطرفانسیداشتهاندوشماره

 پیشمیآیدکهکتابراازوسطنگاهمیکنندوبهمطالبناآشناوغریبیمیرسند،مثلاینکه:

 راند،خورشیدزمینراجذبنمیکند،جزرومددراثرج��ذبم��اهنیس��تودراث��رزمینماهرامی

 یمجاورتباماهاستوماهاهصل�جذبن��داردودف��عه��مدارد،وهص��دهامث��لدفعزمیندرزمینه

 اینها؛اولتصورمیکنندکهاشتباهیچاپیویاغلطیتصادفیرخدادهاستووقتیکهی��ک

 ؛پندارندکهسخنانماباهیچمبناییسازگارنیس��تیادوهصفحهراازنظرمیگذرانند،چنینمی

نهبامسائلعصریونهباکتابهایپیشینیان،نهباآرایقدماونهبانظریاتمتجددین.

 ولیحقیقتایناستکهاگرخواهانکتابماازلحاظکمیتکماست،ازلحاظکیفی��تع��الیو

 یاولاست؛ودانشمندانیدرمیانملتماهستندک��هه��مب��اآی��اتقرآن��یواح��ادیثدردرجه

 جهانس��روک��اردارن��دواس��تقللفک��ریداش��تهودرپ��یحقیق��تدینیوهمباقوانینعلمی

 میگردند؛ودرمیانآنانکسانیپیدامیشوندکهخواهانودوستداروحتیگ��اهیعاش��قو

مروجکتابماباشند.

 واینحقیقتراهمبایدمتذکربودکهبیشتردانشمندانازشصتسالبهبالزیربارنظریههای

 شانرواجداشته،انسگرفتهاس��ت.هاییکهدرعصرجوانینویننمیروندوفکرشانبافرضیه

 ه��اییادگ��ارق��رنفرضیه،علوهبراینکهازآیاتواحادیثبیگانهاند-نهعموما�،غالبا�-وجوانانهم

 یوح��یمن��زلتلق��یمیکنن��دون��وزدهمراک��هدرکتابه��ایکلس��یمیخوانن��د،ب��همنزل��ه

نظریههایغیرغربیرانمیتوانندبپذیرند.
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١»لتوم��اسکارلی��«یمطالعهکنندگانکت��ابم��اب��های��نس��خنوخوباستهردوگروهوهمه  

-انگلیسیتوجهکنندکه:«یکیازمزایایمردبزرگایناستکهازمیانظواهربهاعم��اقم��ی

هابهزنجیرکشیدهنمیشودنگردوباتقلیدهاوعادت ».٢

 وعلیایحالکتابمابهتدریجکندبرایخودشجابازمیکند؛همدرمیانجواناناندیش��مند

یکسانیکهتعبدبهغربی��انندارن��دوازافک��ارآن��اندرنزدهمه؛وهمدرنزدپیرانروشنضمیر  

یدلخوش��یم��اتقلیدنمیکنندوتوجهدارندکه:«کمترکالولللخر»وآنانهستندک��هم��ایه  

.میباشند

 هاییکتبا�وشفاها�واهصلشده،ولیماخواهانآنیمک��هوازبرخیازاندیشمندانآزادهتشویق

 مطالبنوینمابهتدریجپیشرودوباپایخودشدرمیانمتفک��رانراهب��ازکن��دودرای��نهص��ورت

 افزای��د؛فل��ذاتمجی��دهایبزرگ��انراب��هرخخوانن��دگاناستکهدیرپامیشودوبرمحبوبیتشمی

کنیم.مانقلمدادنمیکشیموآنانراضامنسخناننمی

 یج��اذبهوآس��مانیاینکتابحتما�دانش��مندباش��دودرفرض��یهنداردکهمطالعهکنندهلزومی

 شناسیکارکردهوهصاحبتخصصباشدویادرنظربهکتابمابافهمکاملمط��البپی��شرود؛

 ازوضعبلکهاگردوستداردانشباشدوواقعبینیرابرتعبدوتقلیدترجیحدهدواطلععمومی

 یس��طحیکن��د،ب��ازک��افیهاوستارههاداشتهباشد،اگرچ��هاکتف��اب��همط��العهجهانوسیاره

ینوینسردربیاوردورمزحقیقترامجمل�دریافتنماید.استکهازنظریه

 دراینتجدیدنظربرایچاپدوم،هی�چهص�فحهایتقریب��ا�دس�تنخ��وردهب�اقینمان��دوفص�لاول

 «معنایهفتآسمان»راازنونگاش��تیمودربعض��یم��واردهص��فحاتیاض��افهکردی��م؛ودرم��وارد

 یقلیلیهمهصفحهونیمهصفحهایحذفکردیم؛ول�یاهص�ولمط��البکت�ابوریش��ههاینظری�ه

نوینهماناستکهبود.

 ودرعرضاینچندسالکهازعمرکتابمیگذرد،پیوستهبروضوحوروشنینظریاتمااف��زوده

شدهوایرادیبرآنهاپیدانشدهاست.

 درضمنتجدید،اینحقیقتنیزمکشوفگردیدک��هچ��رانیروه��ایبیرون��یدرمی��انک��راتوذرات

 ای��مک��هدریابند؟!ولیهنوزبراینسروقوفنیافتهضعیفمیشوندونیروهایاندرونیقوتمی

 اعماقبسیاردوروخیلیریزمادهچهاقیانوسپایانناپ��ذیریازنی��رونهفت��هاس��تک��همتتابع��ا�و

 ای��مک��همتوالی��ا�بی��رونفرس��تادهمیش��ودوهیچگ��اهتم��امنمیش��ود؟!وهمچنی��نپ��ین��برده

ینیروهایبیرونیدرکجاست؟!سرچشمه

 هاازچپب��هراس��ت،ب��رخلفجه��توایضا�وجهجداوخمیدهشدنبازوهایمارپیچیکهکشان

١Thomas Carlyle (١٨٨١-١٧٩٥)
٢البطال،آخرج٢
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 یحدوثع��المه��ممطل�بهایوضعیوانتقالیدراینتجدیدنظربهدستآمد.ودربارهحرکت

 تازهاییافتیموبرمتنکتابافزودیم.ولیانحرافمحورهایچرخ��شس��یاراتوخورش��یدمبه��م

باقیماند.

 کسیبرماخردهگرفتهاستکهچراازکتبدبستانیودبیرستانیدلیلآوردهای��م؟ج��وابای��ن

 استکهآنکتابهااگرچهبرایکودکانونوجواناننوش��تهش��دهوطبع��ا�نبای��ددرس��طحع��الی

 باشند،ولیچونبهقلمچندمؤلفنوشتهش��دهوازانتق��ادچن��دیندانش��مندبای��دبی��رونآم��ده

 درسیبرایسراسرکش��ورش��ناختهش��وند،پ��سعل��یالقاع��دهبای��دازباشندتاکتابرسمی

یاستحکامبرخوردارباشند.تریندرجهعالی

 وسابقولحقراندی��دهوچنی��ن١رادیده٣و٢(چاپاول)سطرهای٣٩٧یوکسیدرهصفحه

 یابن��دوع��وضپنداشتهکهماخیالمیکنیمکوهساراندریکیادوروزچن��انتغیی��رف��احشم��ی

 وبرماسختحملهمیکرد.بااینکهمقصودمااینبود؛میشوندکهطوردیگریدیدهمیشوند

 کهبههنگامبرگشتنهموضعکوههاراهمانطوردیدیمکهدرموقعرفتنمشاهدهکردهبودیم،

 یمایکسانوباه��ممتواف�قب�ودوای�ن،علم�تهص�حتنظ�روع�دماش�تباهیعنیدومشاهده

است.

 وعدهایازمردمهستندکهوروددرمباحثاج��رامآس��مانیوگفتگ�ودرب��اباقم��اروس��یاراتو

 ه��امیرون��دوموج��وداتتنه��اآن��انک��هب��هرهص��دخانه؛ستارگانرادرانحصاراهلهیئتمیدانن��د

 هارابرایکسانیمحفوظمیدارندکهب��اآسمانیرارهصدمیکنند.وهمچنینحقتعمقدراتم

 هاکارمیکنندوقدرتبرشکستنوخردکردناجس��امدارن��د؛وم��داخلهدرای��نام��ورراماشین

انگارند.برایغیرآنانمطلقا�نارواوبیهودهمی

 وبایدبهآناندرجوابگفت:همانطورک��هدرس��اختنخ��انهعلوهب��رآجرس��ازانوآه��کپ��زانو

 یآهنآلتوآمادهکنن��دگاندره��اوهایفراهمکنندهآورندگانماسهوتهیهکنندگانگچوگروه

 هایچوبی،معماریهمبایدباشدک��هرویای��نهم��همص��الحبیندیش��دوآنه��اراب�هه��رپنجره

 شکلیکههصلحدانددرعالمتصورباهممربوطسازدتاخانهایقابلسکونتب��ادس��توراووب��ا

 ه��ایکاروکوششدیگران،درخارجب�هوج�ودآی��د،دانش�مندانجه��انش��ناسه��منتای��جتجرب��ه

 آزمایشگرانومشاهداتعینیاهلتحقیقرادراختیارمیگیرندوبااندیشهایج��امعوش��امل

 پردازن��دت��اآنک��هیوضععمومیعالمدررویتج��اربومش��اهداتاه��لف��نب��هتفک��رم��یدرباره

 ایراکهبهترویناچاریفرضیهیابندویادرزمینهسرانجامبهکشفنظریهایجهانیتوفیقمی

کنند.ترمیشمارند،بهعالمعلمپیشنهادمینزدیک

٣٤٤ص١
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 میگوی��د:«برخ��ی٣»بلکرفریمنمی«بوده؛٢ویکیازمشاهیراینگروهازدانشمندانانیشتین

 اند،انیش��تینتنه��اب��اتفک��روتعم��قازدانشمنداندرآزمایشگاههابهآزمایشعقایدخودپرداخته

 بیشتربهآزمایشعقایدشپرداخت،فکرگستردهوروشناوآزمایشگاهشب��ود،وک��اراودرای��ن

٤آزمایشگاهشگفتآوربود».

 ه��اهایبهاهصطلحعلمی!دورازعقلاست.فرض��یهتطبیقآیاتقرآنیواحادیثدینیبافرضیه

 دیریازودس��پریمیش��وندولک��نس��خناندین�یب��اقیوپای��دارمیمانن�د؛مس��ائلعل�ومراب��ا

 احادیثدینبههمآمیختنهصلحنیست؛ن��هب��رایاینک��هعل��مغی��رازتعب��داس��توازه��مج��دا

هستند،بلکهبرایاینکهعلومامروزیغالبا�فرضیههستندوعلمنیستند.

 جدابودنعلمازدی�نراغربی��انپدی��دآوردن��دوح�قداش��تند؛زی��راک��هقس�متاعظ��مدی��نآن��ان

 وعل��مراه��مب��ه؛خرافاتیبودک��هکلیس��اییانب��هحض��رتعیس��ی-علیهالس��لم-بس��تهبودن��د

 ساختند؛وبدیهیاستکهآندی��نوای��نشانمیهاییاطلقمیکردندکهدانشمندانفرضیه

علممتغایرهستندوجداازهمبایدباشند.

 ه��ایالس��لم-ب��رایت��دریسهص��نعتوی��ابی��انعل��مهیئتوش��کلمنظ��ومهانبیاواوهصیا-علیهم

 نیامدهان��د،بلک��هب��رایدع��وتآدمی��انب��هنیک��یونه��یازس��تمکاریوپلی��دیشمسیواتمی

 مبعوثشدهاند.واگربعضیازآناندرروزگارانگذشتهخیاطیونجاریوآهنگریب��هانس��انها

 یآنانچنیننبودند؛واینمعلوماستکهقرآنکریمونهجالبلغهکت��ابهیئتیاددادهاند،همه

 ودرسهصنعتنیستندوهماناروشزندگیپاکرادرسمیدهندوکسبس��عادتج��اودانیرا

آموزند.می

 قرآنکریمدرطیهمیندعوتهمگانیبهنیکیونهیازبیدادگریوتشویقب��هخداشناس��ی

 وتخویفازشیطانوهرگونهپلیدی،بهنحویسخنگفتهوکلماتمخصوصراانتخابکردهکه

 هایفراوانبرایفهمحقیقتجهانازآنهامیشودبرداشت.مثل�کلماتفاطروف��القاستفاده

 هایخداوندمتعالاعلنفرمودهوبدینطریقدرهایتحقیقرابرایپیجوییوموسعراازنام

یآنبهرویماگشودهاست.ازواقعیتجهانودرکنیروهایادارهکننده

 ایس��تیمووج��هماآیاتیراکهاینواژههاونظایرآنهارادارند،جم��عمیکنی��مورویآنه��ام��ی

 یهاراموردتأملوتعمققرارمیدهیموازکت��بلغ��تدرب��ارهیخداوندمتعالباایننامتسمیه

 هااستکهبررویهمجمعوانباش��تهمعانیلغویاولیآنهامددمیگیریم؛وهمینپژوهش

گردند.میشوندوکتابیمی

 ونهجالبلغههمبرایدعوتانسانهابهآفریدگارجهان،درآفرینشجهانسخنران��دهودرب��دو

٢Albert Einstein (١٩٥٥-١٨٧٩)
٣Mae Blacker Freeman (١٩٨٥-١٩٠٧)

٥٩زندگیانیشتین،ص٤
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 ین��وینراازچن��دخلقتعالمبهحقایقیچنداشارهفرمودهاست؛وم��اریش��ههایای��ننظری��ه

ایم.یاولنهجالبلغهاتخاذکردهسطرخطبه

 ازظ��اهرآی��اتواح��ادیثفرات��ران��دک��هم��اق��دمیکس��انیک��هکتابه��ایم��اراخواندهان��د،دی��ده

 ای��م.منته��ادررویایموازخودمانساختهویاازدیگرانگرفته،برقرآنوحدیثنبس��تهنگذاشته

 ظواهرزیادایستادهوپیجوییوتدبرفراوان(کهخودقرآنکریمامرکردهاست:«أ�ف�لي�ت���د�ب�ر�ون�

 )انجامدادهایم؛ودرهرموردیکهازظاهرآیهوحدیثچیزیدرکنکردهومعنایقاب��ل١ال ق�ر آن»

 آوریم،آنهارابهحالخودمیگذاریمومیگذریموب��هط��ورکل��یتأوی��لوبهدستنمیفهمی

 ش��ماریم؛ول��یای��نممک��ناس��تک��همعن��ایتفسیر«م��نعن��دی»وازپی��شخ��ودراغل��طم��ی

آناستفادهکنیم.مطابقیآیهویاخبررابهدستنیاوریموازدللتتضمنیویاالتزامی

 عدهایازکسانیکهدرقرآنوحدیثمطالعهمیکنند،پیشازشروعب��همط��العهاعتق��اداتیاز

 آنجاواینجابرایخودگردآوردهان��دوب��دوناینک��همت��وجهباش��ند،آنه��ارااهص��لق��رارمیدهن��دو

کنند.سخناندینراباآنهاتطبیقمیدهندودرهصورتیکهباآنهاسازگارنیایند،تأویلمی

 وایندردنهتنهادراینقرنبیستم(عصرترقیهصنعتوفرضیاتعلمی)پیداشدهاست،بلک��ه

 ییون��انیآم��دهواذه��انیکهنهیجدیدمادیازغرببیاید،فلسفههاپیشازآنکهفلسفهقرن

 راتص��رفک��ردهب��ود؛دی��رزم��انیاس��تک��هفلس��فهومتص��وفهوعدهایازدانشمنداناسلمی

 ان��د:ق��الابراهی��مالعق��لش��انازک��اران��داختههاآیاتواخبارراباتأویلتمخصوصعرفانمسلک

لسماعیلالنفس!

 لزماس��تب��ههنگ��اماس��تفادهازق��رآنکری��مواح��ادیثش��ریف،ذه��نراازفرض��یاتکتابه��او

 گفتههایمتصوفهوفلسفهوعرفاپاکداش��توآنه��ارافرام��وشش��دهانگاش��توب��اذهن��ی

 فارغوفکریهصافواردمطالعهشد.وگرن��هقه��را�اس��تخراجواس��تظهارمط��البب��اذه��نمش��وب

آورد.هایکهنهرابهدنبالمیانجاممییابدوبلیتطبیقحقبافرضیاتناپایداروتفلسف

 والبتهاینهمهصحیحاستکههرکسدرع��المخ��ارجبیش��ترمط��العهداش�تهباش��د،ازآی��اتو

 تراحادیثبهتروبیشتراستفادهمیبرد.معلوماستکههرچهفکرانسانبازتروذهنشوسیع

 وهرکسبهگنجایشظرفشازدریاآبمیگی��رد.؛آوردباشد،ازقرآنوحدیثبهترمطلبدرمی

 وآنچهزیانآوراستومطالعهکنندهرابهغلطمیاندازد،همانافکرمشوباستنهمغ��زب��زرگ

 ومطلع.والبتهامکانداردک��هفک��رانس��انب��امطالع��اتف��راوانوس��عتپی��داکن��ددرعی��ناینک��ه

مشوبهمنشود.

 یانبیاواوهصیااستیقرآنوبرانگیزانندهمؤمنانمتوجههستندکهخالقجهانهمانفرستنده

 وبنابراینکامل�طبیعیاستکهآش��ناییب��اه��ری�کازجه��انوق��رآندرفه��مآندیگ��ریمفی��د

٢٤: ٤٧-محمد٨٢: ٤نساء١
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باشدومددرساند.

 گفتیمکهتطبیقآیاتواحادیثبافرضیاتزودگذردانشمندانهصحیحنیست؛ولیاگرظ��اهرآی��ه

 ایوی��اب��اقس�متیازآنویاحدیثیبدونهی��چگ�ونهتأوی��لوحم�لب��رخلفظ��اهر،ب��افرض��یه

 تط��ابقدارد،هص��رفنظ��رایعلم��یسازگارآید،نمیتوانیمازظاهرمذکوربهجرماینکهبافرض��یه

 یبری��م؛چن��انکهظ��اهرکریم��هکنیم؛وبرعکسبدینطریقبههصحتوواقعیتآنفرضیهپیمی

 دلل�تروش��نب��ر١«و�الس�ماء�ب�ن�ی ناهاب�أ�ي ��د£و�إ�ن���ال�م�وس��ع�ون�*و�ال �ر ض�ف�ر�ش ��ناهاف�ن�ع �م�ال ماه���د�ون�»

اتساعمستدامجهاندارد.

 هاییمرتکبشدهایدتابرخیازروایاتراهاکشیدهوتأویلازبزرگیپرسیدهاندکهشمازحمت

 ه��ایه��ایجدی��دم��تروکش��وندوفرض��یهباهیئتجدیدتطبیقدهیدودرهصورتیکهاینفرض��یه

 جدیدتریمعروفگردند،شایدبرخیازکسانیکهکتابشمارامطالعهکردهاندوبانوشتههای

اند،بدگمانشوند؟!شماایمانیافتهوبهدینگرویده

 هایکنونیمقبولهستند،خدمتمامفیدخواه��دب��ودوایشانجوابدادند:تاوقتیکهفرضیه

 هایجدیدتریپیدامردماسلمراموافقباعلمخواهنددیدنهمخالف؛وهروقتهمکهفرضیه

 هارادرستمعنانکرده؛معنایهصحیحآنهاچناننیس��تشد،میگویندفلنینفهمیدهوروایت

وچنیناست.

 نگارندهگوید:مانبایدوحقنداریمدرفکررخنهبندیآیاتکریمهواحادیثشریفهباشیم؛واین

 خدمتبهدیننیستبلکهگناهبزرگیاست.اینعملچنیننشانمیدهدک��هس��خناندین��ی

 پردازند.دینکهتعمیربهرفونیازدارندوبندگانخوبخداکسانیهستندکهبهمرمتآنهامی

شود.شودووهصلهپذیرد،ازاعتبارمیافتدوازنظردانشپژوهانساقطمی

 چاپکنندگانتاریخطبریدرهرچاپیبهمقامرخنهبندیبرآمدهودرمواردمتعددیسطوریرا

 شانکمکمیکنندوت��وجهندارن��دحذفکردهویاتغییردادهاند.آنانخیالمیکنندکهبهمذهب

-شانباکتابکهباهمیندوستیظاهری-کهدشمنیواقعیاست-اعلنمیکنندکهمذهب

 شانناسازگاراست.وخدامیدان�دک�هپی�شازپی��دایشچ�اپچن�دینب��اردرای��نکت�ابدس�ت

 اندوماتاریخطبریبردهاند.والبتهآنانکتابهایزیادیرابااینعملدوستانه!ازاعتبارانداخته

رامنبابمثالذکرکردیم.

 کسیکهمیخواهدازآیاتواخباراستفادهکند،بایدنیتکمکبهقرآنوحدیثراازسربیرون

 یشاگردیمحضدربرابرآنهاکندوذهنشرادرمقابلپرتوانوارالهینگاهکندوخودراآماده

 شانراتصحیحکندوی��اواض��حداردوتوجهداشتهباشدکهخداورسولنیازندارندکهاوسخنان

 الدللهگرداند؛بلکهبایدهرسخنراهم��انطورک�ههس�تدرم�دنظ�ربگی�ردوازظ�اهرآن-اگ��ر

٤٨-٤٧: ٥١ذاریات١
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بتواند-درسحقیقتگیرد.

 ماحقنداریمکهمردمرابههرطریقیک��هباش��د،ب��همس��لمانیبکش��انیمونیکوک��ارگردانی��م.

 دارهنوزمعلومنیستکهمردمدعوتماراقبولخواهندکردیانه،م��اخودم��انراگناهک��ارولک��ه

کردهوبهدامبزرگشیطان-کههمانجعلوتزویرباشد-گرفتارکردیموبدکارگردیدیم.

 دینیراباسیاستدین��یب��هه��مبی��امیزیم؛واقعنگ��ریوحقیق��تی��ابیمانبایدمسائلعلمی

 هایدینیرابهدیگروراهپیشبرددین،دیگراست؛واینفکرهصحیحنیستکهبعضیازواقعیت

 خیالاینکهازپیشرفتدیندرمیانبعضیازطبقاتجامعهمانعخواهدشد،وارونهنشاندهیم

 ویاباتأویلتدوروسست،رنگروز!برآنهازنیمویاازرویتعص��بمط��البض��عیفیراک��هدر

واقعازدیننیستودرظاهرمنتسببهدیناست،بهقالبدیندرآوریموازدیننشاندهیم.

 وق��تیآی��هوی��اخ��بریرا-ومیتوانمبگ��ویمدائم��ا�-اند،میدانندکهغالبا�آنانکهکتابمارادیده

 آوردهایمکهبحثسابق،مارابهسویآنکشانیدهاست،آیاتواخبارای��نکت��ابپی��شازآنک��ه

 اند.وماازهمینارتب��اطونقلشوند،قابلفهمشدهاندوپیشازآنکهشرحشوندروشنگشته

 بههمبستگیآنهااستدللبرهصحتسندآنهامیکنیموهیچوقتپی��شنیام��دهاس��تک��ه

 آیهویاخبریرابهرخخوانندگانبکشیموآنرا-اگرچهقابلفهمعص��رنباش��د-ب��رآن��انتحمی��ل

کنیم؛زیراکهدرآنهصورتتعبدخواهدبودنهتعلم.

 البتهتعبدهماگرراجعبهحقباشد،هصحیحاستوغالبا�چارهایج��زآننیس��ت،زی��راک��هبش��ر

 ونزن��دگین��ادانئنمیتواندعالمکاملشودواگردرچن��دمس��ئلهعل��مپی��داکن��د،درغ��البش��

 است.میبینیدکههمهدرمقابلاطبامتعبدهستندودستورهایشانرابدونچونوچرابهکار

بندندوآنانهمبرابردیگرانچنینهستند.می

 جه��انیبح��ثیمس��ائلعم��ومییهم��همیرساندکهم��ادرب��ارهوبهاطلعخوانندگانگرامی

 یآیاتواخبارراجعبهتکوینعالمراجمعنکردهومورداستفادهقرارن��دادهایمونکردهایموهمه

-هاییکردهایمکهمارادرفهماتساعجهانوطرزکاردونیرویوزندهیاریمیاکتفابهقسمت

دهند.

 مطالعهکنندگانکتابهایماتصدیقدارندکهمااحترامرفتگانودانشمندانجهانراپیوستهدر

 نظرداشتهوهمیشهازآنانباذکرنامونشانسخنآوردهایموجایآنراهمباتعیینکت��ابو

 ایموبدینوسیلهعلوهبراینکهبراستحکاممط��البخ��ودحتیذکرهصفحهوسطرروشننموده

ایم.ایم،حقپیشینیانرانیزاداونامنیکشانراابقاکردهافزوده

 والبت��هبق��این��امنی��کام��ریاس��تک��هخداون��دمتع��الآنراب��رایآدمی��انپس��ندیدهومطل��وب

 مرتب��تالسلم-همبودهاست؛چنانکهدرقرآنکریمخطاببهپیغمبرختم��یپیغمبران-علیهم
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 {نامتورابلندآوازهگردانی��دیم}؛وازق��ول١وسلم-فرموده:«و�ر�ف�ع نال�ك�ذ�ك ر�ک»-هصلىالعلیهوآله

 {خداوندا!ب��رایم��ن٢ابراهیم-علیهالسلم-نقلفرموده:«و�اج ع�ل لیل�سان�هص�د ق£ف�یال خ�رین»

نامنیکی،ذکرخیریدرمیانآیندگانقراربده}.

 دراول«نف�سالمهم�وم»وح��اجملهاش��مخراس��انیدرآخ�ر«منتخ�بحاجشیخعباسقمی

 شاندرخواستکردهاندکهاگرازکتابایشانمطلبینق��لالتواریخ»ازدوستانوبرادرانباایمان

 برایاینکهآرزودارندحیا�ومیت��ا�درخ��اطر؛شانرالسانا�وکتبا�ذکرنمایندکنند،اسمشانوکتاب

 اض��افهک��رده:«ان��هق��دوهص��لع��نمؤمنانباشندوازدعاهایشانبهرهمندشوند؛ومحدثقمی

 السلفاناستراقالفوائدعنداولیالکمالافظعمناستراقذخائرالمالومنکذ�بکذÎبومن

٣سرقعذÎب».

 دیه-علیهالس��لم-داده��اازبی��داددزدایسجوجنابسیدعلیخانمدنیدرآخرشرحهصحیفه

 کتابزدهوفریادهاازدستشکشیدهوازسارقنامبردهوعلنا�بااوبهپیکاربرخاس��تهوازب��اب

٤کمالعذرهاخواستهاست.

 ینویسندگانوگویندگان،حالسلفشانرادرنظرگیرندویادآن��انرات��ازهکنن��دووبایدکههمه

 یپسندیدهوسنتسنیهرارعایتکنندتانامخودشاننیزپای��دارنامشانراذکرکنندواینرویه

 بماند؛ومتأسفانهچنیننیستند.برخ�یازگوین��دگانب��زرگازبعض�یکتابه��امنبره��اس�اختهو

 ازکتابونهازنویسندهبهزباننیاورده!وهمچنی��نع��دهایازکت��ابنویس��انومق��الههیچنامی

پردازان!سعدیسراید:

٥مکننامنیکبزرگاننهانچوخواهىکهنامتشودجاودان

 پوش��دوزی��وریراک��هازخ��ودشمثلدزدکتابمثلکسیاستکهلباسدیگرانرابرتنشمی

 وشخص��یتشرا؛نیستبرخودشمیبنددونمیخواهدازخودشب��رایخ��ودشچی��زیبس��ازد

 انگ��ارد؛وش��ایدک��هگ��وهرگرانبه��اییدرآس��تینذات��شودرثمروع��اریازهن��رم��یپستوبی

 اعماقروانشپنهانداش��تهباش��دوخ�ودندان��د.وحقیق�تای��ناس��تک��هازه��رکس�یچی��زی

 ساختهاستکهازدیگریساختهنیس��تک��هاگ��رآنرابیاب��دودرراه��شبیفت�دودرپرورش��ش

کند.بکوشد،مرادشحاهصلمیگرددونیازیبهدزدیپیدانمی

 وبایدکهدلمتوجهخداباشدونیازراازاوبخواهدوکارشرابدوسپاردتاروانشروشنشودو

 هیچافزایشیحاهص��ل،درزندگیکامیابگردد؛وگرنهبابرداشتنکلهآنوپوشیدنپوششاین

 هازدیگ��ریک��درنزدخداوواقعجهانهم��اناس��تک��هخ��ودداردن��هآننمیشودوداراییآدمی

٤: ٩٤انشراح١
٨٤: ٢٦شعراء٢
١،صنفسالمهموم٣
٤٤٩ص:٧ریاضالسالکینج:٤
٧٥: شرحبوستان،ص٥
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رباید.ومنالالتوفیقوعلیهالتکلن.

 ١٣٩٥ش��وال٢٥تاریخشروعبهتجدیدنظردرکتاب«آغازوانجامجهان»برایچاپدوم،جمع��ه

هش.١٣٥٤/٨/٩هق،

تهران،محمدامینرضوی
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ی چاپ اول کتابمقدمه

 یمحترم!اینکتابمبانیجدیدیپیریزیکردهومکت��بن��وینیدرجه��انبین��یپی��شخواننده

 کشیدهاست.پساگردرحینمطالعهبهمط��البخلفمش��هوربرخوردی��د،حم��لبرع��دمت��وجه

نکنیدوبردقتخودبیفزاییدومطالعهراادامهدهید.

 ه��اویپی��دایشع��الم،کهکش��انکتابآغازوانج��امجه��انچن��انک��هازن��امشپیداس��ت،درب��اره

 ه��ایآنبح��ثیشمسیخودمان،زمی��نوآس��مانها،ستارگانوخورشیدها،منظومهسحابی

-کند:چگونهآفریدهشدند؟ازکجاآمدند؟چطورپدیدارگردیدن��د؟وپای��انجه��انب��هکج��ام��یمی

انجامد؟!

 دلیلاهصیلمادراینکتاب،سخنانآفریدگارجهاناستونظرم��ادرق��رآنکری��ماس��ت؛درعی��ن

ایم.اینکهازسخناندانشمندانهماستفادهکرده

 درطیقرونماضیوعصرحاضرچندانتوجهیبرقسمتطبیعی��اتق��رآنکری��منش��دهوح��تی

 غالبا�قرآنراازمسائلطبیعیوبح��ثدرآفرین��شجه��انونظ��ایرآنه��ابیگ��انهدانس��تهوبیگ��انه

 زن��دک��ه:«و�اند!ولیمابایدقرآنکریمراباخودقرآنبشناسیم.قرآنکریمفریادمیشناسانیده

 هاوزمی��نپ��راز{آسمان١ك�أ�يÎن م�ن آي�ة£ف�یالس�ماوات�و�ال �ر ض�ي�م�ر�ون�ع�ل�ی هاو�ه�م ع�ن هام�ع ر�ض�ون»

گردانید؟!}آیاتالهیاست،چراازآنهاوازمطالعهدرآنهارویبرمی

 هاوزمینوپدیدآم��دنش��بوقرآنکریمکسانیراخردمندخواندهاستکهدرآفرینشآسمان

 اندیشندوآیاتفراوانیراکهدرآنهاهست،مطالعهمیکنند:«إ�ن�فیخ�ل ق�الس�ماوات�روزمی

 و�ال �ر ض�و�اخ ت�لف�الل�ی ل�و�الن�هار�ل�ی��ات£ل��ول���یال �ل ب��اب�*ال���ذین�ي���ذ ك�ر�ون�ال���ق�یام��ا�و�ق�ع���ودا�و�ع�ل��ى

٢».ض�ال �ر ج�ن�وب�ه�م و�ي�ت�ف�ك�ر�ون�فیخ�ل ق�الس�ماوات�و�

 آنطورکهخداوندمتعالبرنمازوزکاتامرفرمودهوب��رع��دالتونیک��یدس��تورداده،هم��انطور

 خواندنآی��اتجه��انراه�مواج�بگردانی��دهوفرزانگ��یش�ناختهاس��ت(چن�انک�هدرآی��اتف�وق

خواندیم).

 ی«و�الس���ماء�ب�ن�ی ناه��اب�أ�ي ��د£و�إ�ن���ایمب��ارکهدرایاماشتغالبهتفسیرقرآنکری��م،روزه��ادردوآی��ه

-توقفکردیموبعدازمباحثاتومطالع��اتدامن��ه٣ل�م�وس�ع�ون�*و�ال �ر ض�ف�ر�ش ناهاف�ن�ع م�ال ماه�د�ون�»

 داریکهدراینزمینهانجامدادیم،مطالببسیاربزرگیازواقعی��توحقیق��تجه��انب��هرویم��ا

یعظیمدستیافتیمکهعالمدراتساعاست!گشودهشدوبراینمسئله

 کن��دوچنی��نیآغازوانجامجهانپیریزیمیقرآنکریممکتبنوینیرادرجهانبینیودرباره

١٠٥: ١٢یوسف١
١٩١-١٩٠: ٣آلعمران٢
٤٨-٤٧: ٥١ذاریات٣
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 ترخواهدشد!وبدینطری��قتربودهوبعدازاینهمبزرگفهماندکهعالمپیشازاینکوچکمی

 ده��دوکلی��دح��لمش��کلترادراختی��اریتحقیقرادرباببدووختمعالمبهدستم��یرشته

دهد.اهلتحقیققرارمی

 ومسائلجهانیازقرآنکری��م،ازکت��ابیک��هب��رایوبایدتوجهشودکهاستخراجمطالبعلمی

 ه��ایوهی��چش��باهتیب��هکت��اب،ن��هفق��طب��رایمع��دودیدانش��مند،همگانارسالشدهاست

 علمیندارد،چندانآساننیست.راهفهمقرآنهمان��ات��دبروتأم��لدرآی��اتآنودرآی��اتجه��ان

است.

 تری��نعل��ومراتری��نوبرگزی��دهازاعجازقرآنکریماستکهدربطونسخنانهمگانیخ��ود،ب��زرگ

 آورد!برایدانشمندانعالمارمغاننگاهداشتهاست؛قرآنکریمازخودشبرخودشبره��انم��ی

کند.وهصدقگفتارشراخودشاثباتمی

 ١کنیم:«ك�تابÐأ�ن ز�ل ناه�إ�ل�ی ك�م�بار�كÐل�ی�د�ب�ر�واآیات�ه�و�ل�ی�ت�ذ�ك�ر�أ�ول�واال �ل ب��اب»درقرآنکریمچنینتلوتمی

-جوشدوپایاننم��یاشمی{کتابیکهبهسویتوفرستادیم،فرخندهوپربرکتاست(معانی

پذیرد)تامردمآیاتشراتدبرکنندوتاخردمندانمتذکرشوند}.

 ه��ایزی��ادیک�هدرع��المعل��مبس��یارمه��متوان��دب��رایپرس��شینیوت�ونینم�ییج�اذبهنظریه

 چرخن��د؟چ��راک��راتوذراتب��هدوره��مهستند،جوابگوباشد:چراکراتوذراتبهدورخ��ودم��ی

 ه��اج��داوپرت��ابه��اازک��رهگردند؟چطورشدکهباوجودجذبشدید(بنابهفرضنیوتون)کرهمی

 هابازوهاییدرآوردندواینبازوهابهسویمرکزکهکش��انج��ذبشدند؟چطورشدکهکهکشان

 ه��ایفض��اییکلیت��ا�نشدند؟چرام��داراتک��راتونی��زذراتوح��تیقمره��ایمص��نوعیوس��فینه

 یکام��لنش��دند؟چ��راس��یاراتوخورش��یدهم��هدری��کس��طحش��ناوربیض��یبارآمدن��دودای��ره

 گردندوب�رض�ده��موعم�ودب�ره�مچرخندومیهستند؟چراکراتوذراتهمهبهیکسومی

 یه��ایاس��تواییک��راتب��اه��ممح��اذیهس�تند؟فرض��یهکنند؟چراهمیشهمنطق��هحرکتنمی

 ه��ایهاومنظ��ومهشودکهاتمسازگاراست؟چطورمییعمومیانبساطعالمچگونهباجاذبه

 اند؟وامثالونظایراینه��اک��هدرای��نیابند؟عناهصرزمینیچراگوناگونشدهشمسیانعقادمی

شوند.ینوینشرحوتفسیرمیکتاببافرضیه

 ان��د،عموم��ا�ازتفس��یرمس��ائلف��وقوامث��الآنه��اع��اجزهاییکهبرقانونجاذبهبناشدهنظریه

 اندکهبرخیازمش��کلتم��ذکورراب��هنح��ویاندوبعضیازنویسندگاندستوپاییکردهمانده

 ان��دوقلیل�یازدانش��مندانه��مناتم��امب��ودنق��انونج��اذبهراحلکنند،ولیراهبهج��ایین��برده

اند.دریافتهوآنرابرایهمهاعلنکرده

٢٩: ٣٨ص١
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 بردونق��صآنراف��اشس��اختوزی��اد٢دانشمندشهیرانیشتینپیبهناتمامبودنقانوننیوتون

 ینیوت��ونیکوششکردکهخود،قانونهصحیحنظمجهانرابهدستآوردوآنرابهجایج��اذبه

 بگذارد؛ولیتوفیقیدراینکارنیافتوهرچ��هدرای��نراهبیش��ترق��دمگذاش��ت،بیش��ترمتحی��ر

 ایراساختکهجایگزینتئورینیوتونش��ودوآنرانش��ره��مک��رد،گویندوقتیفرضیهشد.می

 خبردادوتاآخر-بااینکهمسلما�برایشناراحتیداشته-ولیطولینکشیدکهنقصانآنراهم

عمردراینبارهدرفکربودوسرانجامحسرتآنراباخودبهگوربرد.

-ولیانیشتینسخنیداشتکههیچوقتدستازآنبرنداشتوپیوستهدرگفتارهاونوشته

 ت��ر،بیش��ترشودواینخمیدگیدرپیرامونکراتب��زرگداد:فضاخمیدهمیهایشآنراتذکرمی

 یابی��دک��های��نس��خنب��زرگیاینکت��ابدرم��ییمحققبعدازمطالعهشود!وشماخوانندهمی

ینوینمامطابقتنماید.یکوچکیازنظریهتواندباگوشهانیشتینمی

 یبزرگاتساعجهانوآیاتدالهب��رآنواردتحقی��قش��دهب��ودمونگارندهنخستتنهادرمسئله

 هیچگاهدراینفکرنبودمکهباقانونجهانیجاذبهبهنبردبرخیزموباچندس��طرازنهجالبلغ��ه

 خوانی��د،دس��تتق��دیراله��یوقل��مقض��ایبهپیکارنیوتونبروم؛ولیچنانکهدرمتنکتابمی

 پروردگاریسرنوشتبسیارعجیبیبرایمارقمزدهوپیشامدیباورنکردنیدرسرراهزن��دگی

 ی«انبس�اطع��المدراث��ردارترازنیتماشدونظری��هیمادامنهبهانتظارماگذاشتهبود.مطالعه

دونیروینوینبهجایدونیروینیوتون»راپدیدآورد.

 نیوت�ونییعم�ومییاتساعجهانباقانونج�اذبهدرضمنمطالعهچنینکشفشدکهمسئله

 شود؛بلکهمقتضایوجودجذبدرکراتوذراتهمان��اکوچ��کش��دنجه��انتوجیهوتفسیرنمی

است،نهاتساعیافتنآن!

 یامیرالمؤمنین-علیهالسلم-وقرآنکری��ماس��تخراجوحقیقتهمیناستکهماازنهجالبلغه

 ایمکهپدیدآمدنوبزرگشدنجهان،همانادراثردونیرویمرم��وزیاس��تک��هم��اآنه��اراکرده

 ایم.ماآفرینشعالمراب��ریافتهویکیرا«نیرویاندرونی»ودیگریرا«نیرویبیرونی»نامنهاده

 ای��موآنه��ارادرج��ایدونی��روینیوت��ون(ج��اذبهوگری��زازیایندونیروینوینبن��اگذاش��تهپایه

ایمواینکتابمتکفلبیاناینتئوریجدیداست!مرکز)جانشینقرارداده

ایم:مطالبکتابرابرسهبخشقسمتکرده

ایم.-آنچهازقرآنکریمآموخته١

ایم.-آنچهازنهجالبلغهیافته٢

ایم.-آنچهکهبامطالعهوسیردرجهانوبحثوکاوشدرسخناندانشمندانبهدستآورده٣

 ایبهنام«گزارشچندسفرعلمیینوین»وخاتمهیمتننظریهایبهعنوان«خلهصهومقدمه

٢Sir Isaac Newton (١٧٢٧-١٦٤٣)
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ایم.یکوهساران»درآغازوانجامکتابنوشتهدرباره

 شکافندوان��درونآنه��ارادرآوردهودوقسمتاولودوم،سخنانقرآنکریمونهجالبلغهرامی

 دهن�دک�هق��رآنکری��مودرذی��لآنس��خنانامی��رنمایانن��دوخ�وبنش��انم��یبهمردمجهانم�ی

 هایپایانناپذیروحی��رتآورآنراالمؤمنین-علیهالسلم-چگونهحقیقتجهانبزرگوریزهکاری

 ه��ایس��خنانهمگ��انیپنه��اندرمیانکلم��اتکوچ��کوجملتک��محج��موش��یوادرزی��رلف��افه

ساختهوبرایدانشمندان،ارمغاننگاهداشتهاست.

 یجهانوکراتوذراتآنمطالعاتیودربخشسومدرسخناندانشمندانجهانشناسدرباره

 ه��ایای��م؛وازب��ابایمودرهرجاکهمیسرشده،ازسخنانآن��انکم��کگرفت��هعمیقانجامداده

 یمختلفواردشدهوازطرقگون��اگونش��روعب��هتحقی�قک��ردهوازی��کی��کآنه��اراهب��هکعب�ه

 ین��وین«اتس��اعک��راتوذراتجه��اندراث��رایم؛وش��واهدگوی��اییب��رهص��حتنظری��همقصودبرده

 دونیرویناشناختهوتنوعحقایقدراثروزششدیدوضعیفآنه��ا»پی��داک��ردهوفعالیتدائمی

 ایموبهطورکلیمش��کلتفراوان��یک��هبهدستآوردهمسائلبسیاربزرگیومطالبعظیمی

درهیچکتابیحلنشده،درقسمتسوماینکتابتشریحوتفسیرگردیدهاست.

-ایمودربارهینیوتونیبحثکردهدرقسمتسومبیشترازدوبخشاولدرپیرامونقانونجاذبه

ایم.ینارسابودنآنبرحلمشکلتعمومیعالم،هرچهرساترسخنگفته

-یابوابکتاببربرخیازخوانندگاندشوارآیدویاخستهکنندهباش��د،م��ییهمهاگرمطالعه

 توانندازقسمتسختآنهصرفنظرکنندوب��هم��رورس��ریعدرعن��اوینمس��ائلورئوسمط��الب

 یمس��تقلایمکهمطالعهقناعتورزند؛وابوابکتابراتاآنجاکهمیسربوده،طوریتنظیمکرده

ایمیسورباشد.هربابیتااندازه

 اینکتابسخنانگذشتگانراتکرارنکردهومطالبآندرهیچکت��ابینوش��تهنش��دهوسرتاس��ر

-یاتساعفضابهاشکالیناقصونارسادربعضینوشتهبکروتازهاست؛واگرچهاهصلمسئله

 ایم-باذکرنشانیکاملنقلمطلبیآنها-تاآنجاکهاطلعیافتههاعنوانگردیده(وماازهمه

 گویند،اختصاصبهفض��ادانندکهاول�اتساعیکهآنانمیایم)ولیاهلتتبعومطلعینمیکرده

 هاوک��راتموج��وددرآنه��انیس��ت(وای��نخیل��یعجی��باس��ت)وثانی��ا�آن��انداردودرکهکشان

 یاینحقیقتعظیمازقرآنکریماند؛وانگهیاستفادهسببیبرایناتساعناتمامهمذکرنکرده

 سابقهاستوکسیپیشازم��اب��دینمه��منپرداخت��هونهجالبلغهواثباتآنباآیاتالهیبی

است.

 اگرخلهصهایکوتاهوفشردهازسراسراینکتاببگیریمویککتابرادرچندس��طربی��انکنی��م،

 بایدچنینبگوییمکهدرآغازدونیرویبسیارعظیمگلویزشدندوهنوزه��مب��اه��مدرپیکارن��دو

 جهانباشتابوگریزازآنهاازشبحینامرئیپدیدآمدواکن��ونه��مب��اوزشآنه��اب��روس��عت
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 کنن��دوان��واعشود؛وهمیندونیروهس�تندک��هجه��انراپ��ارهپ��ارهک��ردهوم�یجهانافزودهمی

 پاش��ندوآنراف��انیسازندوسرانجامجهانراازهممیعنصرهارادرآنساختندوبازهممی

کنند.می

 درضمننگارشکتاب،آیاتزیادیباکششمط��البپی��شآم��دهوچن��انتفس��یرش��دهوروش��ن

 دارن��دواواندکهخواهناخواهخوانندهرابهاعجابوتحس��ینوتمجی��دازکت��ابخ��داوام��یگردیده

 کنی��مودرآی��اتشکندکهچراماازقرآنکریمغفلتمیوحشتزدهبرتقصیرخویشاعترافمی

 گیری��م؟!وای��نق��رآنبریموازرموزمکنونشبه��رهنم��یکنیموپیبهعظمتقرآننمیتدبرنمی

 درکریماستکهرموزحقیقتاینجهانوآنجهانرادرلبلیسخنانخ��ودب��رایاف��رادآدم��ی

اعصارمتوالیپنهانکردهاست!

 یمادرواقعتفسیریاستبر(قسمتعمدهوبیش�تر)دهدکهایننوشتهودرخاتمهتذکرمی

ایم.ینگارشدرآوردهیقرآنکریمکهبهشکلینوینبهرشتهآیاتتکوینیه

هش.١٣٤٣/٧/٦هقو١٣٨٤جمادیالولی٢١اورمیه،دوشنبه

محمدامینرضویعفیالعنه
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آغاز و انجام جهان

ی نوینی متن نظریهخلصه

 یکیفیتپیدایشجهانوطرزپای��انی��افتنآنازق��رآنکری��موینوینراکهدربارهقبل�متننظریه

 یتحری��رایم،سادهوبدوناستدللبهرش��تهالسلم-استخراجکردهیدین-علیهمسخنانائمه

 کشیموبعدازآنکهاهصلفرضیهکامل�مفهومشد،شروعبهاستدللک��ردهوآی��اتواخب��ارومی

نماییم.ایم،نقلوشرحمیسخنانیازدانشمندانراکهدراینبابویانزدیکبهآنیافته

سرآغاز هستی

 روزیبودروزینبود،غیرازخداچیزینبود،نهزمانین��هزمین��ی،ن��همک��انین��هآس��مانی.خ��دا

 ه��اوه��اوکن��ونیخواستجهانیخلقکند،ناپیداییبیافرید؛چنانناپیداییکهسراسرگذشته

 ه��ای«ج��انب»وهادرآنجمعب��ود؛جه��اندرآنهنگ��امبع��دمحسوس��ینداش��توکلم��هآینده

 یح��دودوغرایزش��اندرآنناپی��دا،«جهت»ونظیرآنهارامصداقیپیدانبود،ولیاشیاباهم��ه

درنظرخداپیدابودندودرظاهرچیزیپدیدارنبود.

 یقبلی،آفریدهش��د،ن��هایننامرئیگلیازسابقنداشتوبهحکمخداوندمتعالبدونخمیره

 داندکهچ��هم��دتیگذش��توخدامی؛شدترمیازموجودیآفریدهشدنهازعدم؛بزرگوبزرگ

 یمرئیرادریافت؛وهمینشبحبودکهسراسرجه��انترینذرهتاشبحیگردیدوشکلکوچک

بودوسرتاسرموجوداتدرغیبآنبود!

کثرت و اتساع

 ه��اه��اودن��دانهش��دندوحب�ابهاب�زرگم�یشدتاشکستهشد،وشکستهاینذرهدرشتمی

 شدندوسپسه��رک��دامازآنه��ایافتوشکستهمیهایشانبرآمدگیمیآوردندوکنارهدرمی

 هاینخستشروعب��هک��ارمیکردن��د:ب��زرگوشدندومانندذرهیخودمستقلمیهمبهنوبه

 یهمی��نتک��ثرواتس��اع،شدندوباادام��هشدندوبعدهمشکستهوازهمجدامیترمیبزرگ

 ینخستینبیرونآمدهوباقیذراتهمب��ههمی��نش��یوهبی��رونیذراتموجودعالمازذرههمه

خواهدآمد.

 یواحداستکهدرگذشتهبدونوقفهدراتساعبودهودرآیندههمپیوس��تهب��روس��عتاینذره

 یابدوبااتساعهمخت��مآنافزودهخواهدشد؛جهانبااتساعشروعشدهوبااتساعادامهمی

شود!می
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نور و ظلمت

 شودکهجهانازآنوقتکهبعدییافتوبهقدرقابلیترؤی��تب��زرگش��د،داراین��ورحدسمی

 بسیارقویوزیادشدیدگردید؛چنانقویکهنظیرشوجودنیافتهونخواهدیافت.وچنانشدید

 توان��دکهازنورکنونیخورشیدمامیلیاردهابارشدیدتربودهاست(واینح��دسدرهص��ورتیم��ی

اینبودهباشند).هصحیحباشدکهگازهاقبل�چیزدیگرناشناخته

 گردیدهتابدینغ��ایترس��یدهواکن��ونه��مشده،ایننورکمترمیترمیولیهرچهجهانبزرگ

 اس��تآیدکهدیگرنوریدرجهاننماندوای��نهنگ��امیبازنورجهاندرکاهشاستوروزیمی

کهعالمخیلیبزرگشود.

حرارت و برودت

 نم��وده،شودکهدرآغازپیدایشک��هجه��انبس��یارکوچ��کب��ودهون��اچیزم��یونیزحدسزدهمی

 تربودهاستوهرقدرحرارتشبسیارزیادبودهوازحرارتکنونیخورشیدمامیلیاردهابارافزون

 آم��دهاس��ت(وای��نشده،درحرارتشنقصانپدیدمیگردیدهوبرحجمشافزودهمیترمیبزرگ

حدسنیزمبنیاستبراینکهگازهاازچیزدیگرناشناسیتبدلنیافتهباشند).

 یاب��د،خ�واهن��اخواهآنراب�هواینسردیتدریجیکهبرجهان(دراثربزرگشدنآن)تس�لطم�ی

راند.سویمرگمی

تحرک و تل�ش

 زد؛ذراتشدرتلشوفع��الیتف��وقتص��ورب��ودوس��ببجهاندرآغازولدتخیلیدستوپامی

 اینبودکهسراسراینجهانبزرگوآنچهدرآنهستوازآنمتولدخواهدش��د،ب��دوناس��تثنا

 آوردن��دوهاینخستینمحبوسبودندوفشارفوقتخیلب��هیک��دیگرواردم��یدراندرونذرهوذره

 جایهمدیگرراتنگمیکردند؛وعلتشدتحرارتونورهم(کهبیانگردید)همی��نفش��ردگی

ذراتفراربودهاست.

 گردیدهوکمک��مشده،راهعبورذراتگردندههمنسبتا�بازمیترمیوبعدهاهرقدرجهانبزرگ

 شدهاستواینآرامشتدریجیکهبرذراتجهانچی��رهش��دهازشدتازدحامآنهاکاستهمی

 آورد؛وآنگاهکهازکوششبازایستادند،عالمرامرگشود،مرگتدریجیآنرافراهممیومی

فراگرفتهباشد.

انفتاق و انشقاق

 اگربرطبقاهصطلحقرآنوکلماتانتخابشدهدرآنسخنبگوییم،بایدچنی��نبی��انکنی��مک��هآن
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 شبحناپیداکهمنشأبروزحقایقعالمگردید،بهفرمانپروردگ��اربن��ای«انفت��اق»و«انش��قاق»و

 ینخستینب��از«انتشار»گذاشتوپیوسته«فلق»یافتوذراتیازخود«مفصول»ساخت:ذره

 ه��ایدیگ��ریب��هتدری��جولدتیافتن��دوب��دینطری��قهاهمپارهشدوپارهپارهگردیدوازاینپاره

گردد.شودوبزرگمیشبحیادشدهگشایشیافتوبزرگشدواکنونهمبازمی

ی جهاندو نیروی سازنده

 ه��ایبلانقط��اعدونی��رویمرم��وزیک��هت��اکن��ونناش��ناختهاتساعوخلقتجهاندراثرکوشش

 پذیرد.نیرویان��درونیک��هک��ارشب��زرگک��ردناس��توزایانی��دن،واند،تحققپذیرفتهومیمانده

نیرویبیرونیکهکارشبرگردانیدناستوگرهزدن.

نیروی اندرونی

 کن�دونیروییازاندرونهرذرهوهرکرهبرانگیختهاستوآنراازداخلبهسویخارجنف�خم�ی

 بخشدکهیکذرهبهقدرجهانام��روزیش��دهگرداندوباکمالقدرتچنانوسعتمیمتورممی

 ش�ودوازآنذراتکن�دهایکن�دهم�یترآنخواهدشد.دراث��رای�ننی��روذرات�یازه��رذرهوبزرگ

 یاب��دک��هجه��انام��روزیپدی��دشودواینعم��لآنق��درتک��رارم��یشدههمذراتدیگریکندهمی

میآید.

 ش��ودوشودوبعدا�شکس��تهم��یدارمیدراثرایننیرواستکهکرهوذرهکمکمبزرگودندانه

شودوهمچنین...شودوبازهمبزرگمیهاهمبهنوبتخود،بزرگمیهریکازپاره

 هاینوینازداخلآنهااس��ت؛هاوذرههاوبیرونفرستادنکرههاوکرهکارایننیروزایانیدنذره

-شودولیچیزیبرذاتجه��اناف��زودهنم��یباکوششایننیرومتصل�برذراتجهانافزودهمی

 هاوقمره��اپذیرد،هماناپیداشدنناپیداهاوولدتجنینشودوآنچهکهبامرورزمانتحققمی

هااست.وظهورنهان

 ش��ود.دهدکهمحیطشپیوستهازج��انبمرک��زشران��دهم��یایرانشانمیمسیرایننیروکره

 یهایآنهایککرهاندونوکتیرهایزیادیرادرنظرآوریدکهدرفضاازیکنقطهسربهدرآورده

 هاوشوند.دراثرایننیروکرهسازدواینتیرهادرهرآندرازودرازترمیخارپشتمانندیرامی

 ه��اه��مهاوکراتدرمنظومههادراتمشوند؛الکترونونیزازیکدیگرراندهمیمرکزشانهاازذره

-هاودن��دهتررویم،کنارهگیرند؛واگرعمیقشوندوهمازمراکزشانفاهصلهمیازیکدیگردورمی

شوند.ها)همازوسطهستهبهبیرونراندهمیهاونوترونها(پروتونهایهسته
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نیروی بیرونی

 ت��رازمراکزش��انخواهندباقوتهرچهتم��امکهمی-هایشکستهشدهرانیرویدومجلویذره

 گردان��دودرپیرام��ونگیردوآنهاراجبرا�بهسویمرکزش��انبرم��یمی-درراهمستقیمفرارکنند

 گرداند.ایننیروبهجهانوه��رذرهازآنمحی��طاس��تودرپیرام��ونذراتوک��راتب��هط��ورآنمی

 فشاردوآنهارادرح��ولمحورش��انشانمیوزدونقاطمحیطآنهارابهسویاندرونافقیمی

میچرخاند.

 مسیرایننیروبهاهصطلحاهلهیئت،مستقیماستوبرمسیرنیروینخستعموداستودر

-سراسرجهانودرپیرامونهرکرهوهرذرههمیشهازراستبهچ��پ(ب��رخلفحرک��تعقرب��ه

هایساعت)دروزشاست.

 اثرنیرویبیرونیدراتصالهرکرهتقریبا�قائموراستازبیرونبهاندروناستوافقینیس��تو

 آنگاهکهازسطحکرهبالوبالتررفتهشودوبهحدکافیفاهصلهحاهص��لش��ود،انحن��اینی��روی

گردد.شودتاافقیمیبیرونیبیشوبیشترمی

شکل جهان

-ایاستک��هم��یرسدکهجهانمانندغنچهباتوجهبهشکلکارایندونیرو،چنینبهنظرمی

 یب��رد؛غنچ��هشودوپیوستهدرشکفتنوبازش��دنب��هس��رمیشودوزیادمیشکفدوگلمی

 ه��ایزی��ادشوندوغنچ��ههاهمبازمیآیدواینغنچههاازآندرمیشودوغنچهنخستبازمی

 ش��ودک��هجه��انشوندوهمچنین...ونیزباتوجهبهشکلکارایندونیروواض��حم��یدیگریمی

 ه��اییک��هاج��رامیمج��اورتبایستیدرآغاز،کرویویانزدیکبهآنبودهباش��د؛ول��یدرزمین��ه

-افت��دورغیف��یش��کلم��یکنند،رفتهرفتهازکرویتم��یکیهانیدراندرونجهانباهمپیدامی

گردد.

پایداری اشیا و پیدایش اجل مسما

 بود،جهاندرهمانآننخستپیدایشاگردرجهانوذراتآنتنهانیرویاندرونیحکمفرمامی

 شدوانجامجهانبهآغ��ازآنترینفرهصتمنقرضمیودرآغازوزشآننیروبدونمهلتوکوچک

 یافتومانندبرقیکهبدرخشدوزودپایانپذیرد،تک��ونع��المازوی��رانش��دنآنتم��ایزاتصالمی

یافت!نمی

 ایعم��ری؛ولیخواستحضرتپروردگاراینبودکهبرایهرذرهاجلیباش��دوب��رایه��رپدی��ده

 فلذالزمآمدکهبرایمهارک��ردننی��رویم��ذکور،نی��رویدیگ��ریب�هک��اران��داختهش��ودت��انی��روی

 نخستباتأنیعملکندوجهانعمریداشتهباشدوای��ام،معن��ایی.ای��ننی��رویدومسراس��ر
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 فش��اردت��اازانبس��اطزی��ادآنع��الموه��رذرهازآنراازه��رس��ودرآغ��وشگرفت��هومحک��مم��ی

 وزدوگماشتهشدهاس��تک��هازجه��انجلوگیریکند؛زیراکهعمودبرمسیرنیرویاندرونیمی

هاوعمرهاشود.نگهبانیکندوسببپیدایشاجل

شوند؟ها گره زده میچطور اتم

 کن��دک��هآنبیانکردیمکهراهسیرنیرویاندرونی،مستقیماستوازاندرونذرهفشارواردمی

 ه��ایآنرادرراه��یراس��تب��هبی��رونپرت��ابکن��دورابزرگکن��دوبش��کندوبپراکن��دوشکس��ته

 هاییدانهدانهشودکهموجوداتجهانیکنواختپدیدآیندوالکترونمقتضایاینعملچنینمی

 هایکندهشدهب��امرکزش��انگ��رهزدهش��وندوخواستکهذرهوجداازهمگردند؛ولیخدامی

-خواستکهآهن،طل،نقرهوغیراینهاخلقفرمای��دوآنه��اازالک��ترونهابسازند؛خدامیاتم

 شوند؛فلذالزمبودکهنیروی��یدومب��هک��اران��داختهش��ود،نیروی��یک��ههایسادهساختهنمی

 هایکندهش��دهراب��هگ��ردشدردورهس��تههاراگرهزند،الکترونهاراترکیبدهدواتمالکترون

مجبورکند.

در کرات و در ذرات

 افزاین��دوازمتلش��یکنن��دوت��دریجا�ب��روس��عتآنم��یایندونیروهمدرمجموععالمک��ارم��ی

 گیرند،وهمدراجزایعالمجریاندارن��د،ه��مدرک��راتعظی��موه��مدرذراتگشتنآنجلومی

 کنن��دک��هدرک��راتسراس��رجه��انانج��امکنند؛درهراتموالکترونهمانکاررامیهصغیرکارمی

دهند.می

اختلف عناصر

 شدتعملدونیروییادشدههمیشهیکساننیس��تونی��رویبیرون��یدرهص��ورتوج��ودمج��اور

 یاب��د.ودراث��رهمی��نافت��دوقه��را�نی��رویان��درونیدرنق��اطمح��اذاتق��وتم��ینزدیکازقوتم��ی

 حقیق��تاس��تک��هجه��انوک��راتآنب��هتدری��جرغیف��یمیش��وند!(چن��انک��هاش��ارهش��د)و

 گ��رددوعنص��رهاه��امتف��اوتم�یه��ایات��مآیندوتعدادالک��ترونکوهساراندررویزمینپدیدمی

 هاازخورشیدهاوپیدایشجزرومدهانیزبستگیتامبهمج��اورآیند؛وتولدسیارهمختلفبارمی

دارند!

 هاازاندروناتموتبدلآنهابهپروتونوبعدبهالکترون،همدرتن��دیوکن��دیوه��متولدنوترون

 ه��ادرقلتوکثرت،ارتباطمستقیمبامجاوروقربوبعدوسایرکیفیاتآنداردوبدینطریقاتم

شوند.آیندوعنصرهایگوناگونیمییمجاورتباانواعمجاورین،ازیکنواختیدرمیدرزمینه
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های انتقالیاتساع جهان و حرکت

 خداوندمتعالچنینخواستهاستکههمیکی�کاجس�اموه��ممجم�وعجه��انب��دونوقف�هدر

-اتساعباشند؛ولذاهرذرهوهرکره(آنطورکهمقتضایبرآیندنیروهاست)درحالیکهنم��ی

گردند.گیرندودورمیتوانندازمسیرنیرویبیرونیبیرونروند،تدریجا�ازمراکزشانفاهصلهمی

-ش��وند،ازه��رط��رفروب��هس��ویبی��رونم��یایکندهم��یذراتیکهدراثرنیروینخستازذره

 زندوگیردوازپهلویشانسختمیگریزند.ونیرویبیرونیدرهرحالیجلویاینفراریانرامی

 هادرمی��انای��نران��دهش��دنوبرگردانی��دهگرداند.اینذرهگرداندودرپیرامونمرکزشانمیبرمی

 کنندکهازهردونیرواطاعتک��ردهباش��ند.شدن،درمیاناینجنگوستیزراهیراانتخابمی

 هادرعی��ناینک��هب��هدورمرک��زخ��ودمیگردن��د،ان��دکان��دکازآندورشودکهذرهنتیجهاینمی

شوند.می

 ه��ادردوروایناستمعنایبرآینددونیرویداخلیوخارجی،وایناستسبباینک��هالک��ترون

-گردن��دوک��مک��مازمراکزش��اندورم��یش��انم��یهایشانوسیاراتدرپیرامونشموسهسته

گردند!یابدکهاجزایشبهدورهممیشوند،یعنیجهاندرحالیاتساعمی

های وضعیاتساع جهان و حرکت

 آین��د،ازها(دراثروزشنیرویداخل�ی)پدی��دم��یهاوکرههاییکهدرسطوحوجوانبذرهبرآمده

 دارند.وسببای��نک��جش��دنشوندورویبهیکسومیآغازپیدایشهمهبهیکطرفکجمی

 یشکستهشدناست-ایناستک��هنی��رویبیرون��یک�هعم�ودب��رنی��رویان��درونی-کهمقدمه

 خواهدآنهارادرراه��یبین��دازدک��هزندومیهاراازپهلویشانبهشدتمیوزد،اینبرآمدهمی

 یابندوهادرطرفیارتفاعمیشودکهبرآمدهعمودبرمسیرنیرویاندرونیباشد.نتیجهاینمی

 نماین��دک��هازه��ردونی��رواط��اعتک��ردهباش��ند.پ��سقه��را�س��رهایخ�ودراب��هط��وریف��رارم��ی

 کنن��د؛ونامحسوسوگاهیمحسوس،برطبقوزشنیرویخ��ارجیازراس��تب��هچ��پک��جم�ی

 هایشانبهآنجانبخ��مش��دهاس��ت،برایهمیناستکهذراتوکراتبهجانبیکهبرآمدگی

چرخند.پذیردکهاجزایشبهدورهممیچرخند؛یعنیجهاندرحالیاتساعمیبهدورخودمی

 آیدوازپهلویهایدیگریدرجایآنهابالمیهادندانهوچونبعدازشکستهشدناینبرآمده

-هاهیچگ��اهمتوق��فنم��یهاوکرهشود،فلذاچرخشوحرکتوضعیدرذرهاینهاهمزدهمی

 شودوحقیقتایناستکهسراسرذراتدرهرکرهباوزشافقینی��رویخ��ارجیب��رآنه��اب��ه

 هایکرهباشندوی��ادرداخ��لچهبرآمدهباشندیانه،وخواهدرکناره؛شوندطورافقیراندهمی

 آن(بهاستثنایکراتیکهبسیارفشردههستندوهن�وزنی��رویبیرون��یب��رداخ�لآنه��اراهپی��دا
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نکردهاست،مانندخورشیدما).

های وضعی و انتقالیحرکت

 هایانتقالیونیزوضعیدرسرتاسرعالم،تنهانی��رویبیرون��یاس��تک��هسببپیدایشحرکت

 ش��ودودروزد.برایاینکههرذرهوهرکرهدراثرنیرویاندرونیازجایخودکندهم��یافقیمی

 پ��ردازدتحتتأثیرنیرویبیرونیجبرا�درپیرامونمحلیکهازآنجاکندهشدهاست،بهگردشمی

گردد؛واینهمانحرکتانتقالیاست.تریمیودراثرنیرویاندرونیدرهردوردرمدارفراخ

 دارش��دنهایذرهوکرهکهدرتح��تت��أثیرنی��رویان��درونیدرح�البرآم��دنودن��دانهوچونکناره

 برند،پیشازآنکهازآنج��اکن��دهش��وندوج��داهستند(یعنیدروضعدورشدنازمرکزبهسرمی

 آین��دودردورگیرند،پسقهرا�باوزشآنبهحرکتدرم��یگردند)درمسیرنیرویبیرونیقرارمی

 ش��وندوحرک��توض��عیدرمحورکرهوذره(چهاینمحورثابتباشدیادرنوسان)گردانی��دهم��ی

 شود.ودرواقعحرکتوضعیدرهرکرهوذرهعبارتاخرایحرکتانتق��الیکرهوذرهحاهصلمی

اجزایآنهااست.

اطوار و ادوار جهان

 ایبسیارریزولیبسیاردرخشانب��ودوچنانکهحدسزدیم،جهاندرآغازپیدایشمانندستاره

 بعدا�بزرگشدوشکلخورشیدرابهخودگرفت(اگرگازنخس��تینمخل��وقجه��انباش��د).درآن

 گردی��د؛ب��رایاینک��هچی��زدیگ��ریوگردیدولیبهگردچیزینم��یروزگاران،جهانبهگردخودمی

گردد.گرددوبهگردخودمیجایدیگرینبود.وحالهمبهگردچیزینمی

 ه��اییشدتاشکافتهشدوچن�دپ��ارهگردی��دوخورش��یدهاییوس��تارهترمیجهانبزرگوبزرگ

 هاپربود(واکنونهمپراستوشکافیدرجهاننیست)وهرکدامپدیدآمدند.فواهصلاینپاره

 هایفراوان��یگردیدن��دهابنایبزرگشدنراگذاشتندتاآنهاهمشکافتهشدندوپارهازآنپاره

 واینروشتکراریافتویافت،تاجهانبهش��کلام��روزیرس��ید:آس��مانپ��رازس��تارگانش��دو

 ه��ایش�وند-درگوش�هه��ایکوچ�کاب��ردی��دهم�یهایعظیم-کهازدوربهش�کللک�هکهکشان

آسماننمایانشدند.

 هایسفتجهانقبل�مایعوپیشازآنهمگازبودهاس��ت،وآی��اای��نگ��ازه��مقبل�چی�زقسمت

 دیگریبودهاست؟خورشیدگازیکنونینمونهویادگارخ��وبیازجه��انگ��ازیپیش��یناس��ت!و

 شودوم��ایعه��مجام��دبیند:گازمبدلبهمایعمیسراسرجهانبدینترتیبهمیناوضاعرامی

گردد.می
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زمین ما

 دراث��ردونی��رویی�ادش��دهاز؛زمینمانی�زاط�واروادوارم�ذکوررای�کب�هی�کط�یک�ردهاس��ت

 خورشیدجداشدهودرپیرامونشبهگردشپرداخته.درآنهنگامکهازخورشیدج��داش��د،گ��از

 خروشانیبودوبعدمایعجوشانیشدوسپساندکاندکازحرارتوالته��ابشکاس��تهش��دو

قشرشسفتگردیدوسطحشبراینموگیاهورشدحیوانهصلحیتپیداکرد.

کوهساران

 ان��دازدوودراثراینکهنیرویداخلی،اج��زاوذراتزمی��نراعل��یال��دوامازان��درونب��هبی��رونم��ی

 افتد(چنانکهاشارهش��د)کوهس��اراندرنیرویخارجیهمدرنقاطمحاذیبامجاورازقوتمی

 سطوحزمیندرنقاطیادشدهپدیدمیآیند؛دراثرفشارواردبرآنهاازداخلبهسویخارجب��ال

 هاوتن��اوبس��رماهاوگرماه��اب��ههاوبادهاوبارانهایمتوالیبرفیتخریبآیندودرنتیجهمی

شوند.تدریجشکستیافتهوخردمی

پایان جهان

 هاوخورشیدهایشش��کافتهوشکس��تهوشودوستارهوهمینطوربروسعتجهانافزودهمی

-ه��اوالک��ترونهابزرگشدهوپروت��ونزایندوالکترونهامیهاالکترونشوند؛هستهپارهپارهمی

-ایدربطنهستهایدرجهانباقینماندوذرهکنندتاروزیکهدیگرحاملههاینوینتولیدمی

 ایباقینماندوهرچیزازهرچیزمفصولگردد.آری،روزیزمینماباایدراندرونکرهایوکره

 هایجهانه��مت��دریجا�ب��دینسرنوش��تشودوسایرقسمتایمیهفتآسمانشگردپراکنده

 ه��ایم��اب��هط��ورشوند.وعمرجهانما(البتهزمینوهف��تآس��مانزمی��ن)ب��هس��الگرفتارمی

شود!والالعالم.میلیاردسالبرآوردمی١٨تقریب

شونداجسام سبک می

 بنابرآنچهنگارشیافت،بایستیکهاجزایجهان(یعنیاجسام)رویبهس��بکش��دنگذاش��ته

 شود،ازغلظتوتکاثفاجسامآنکاس��تهباشند؛برایاینکههرقدربروسعتجهانافزودهمی

 کنن��دوطبع��ا�یابدوذراتج��ایبیش��تریاش��غالم��یشود؛برایاینکهجایآنهاوسعتمیمی

گردد.شانکموکمترمیوزننسبی

 تواندحقیقتثابتیداشتهباشد؛برایاینکهاگربیش��ترب��هوبایدتوجهداشتکهوزناشیانمی

 ت�رواگ��ربیش�ترب�هس��ویبی��رونپرت��ابش�وند،س�بک،ت��رجانبمرکزشانران��دهش��وندس�نگین

 ش�ودش�ودولینقط�عب��رذراتآناف��زودهم�یشوندوازعالمچیزیبرداشتهنمیاحساسمی
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شود؛ذاتجهانهماناستکهبود.ولیبرخودعالمچیزیافزودهنمی

 شودکهکلع��المن��هس��نگیناس��تون��هس��بک!!ب��رایاینک��هج��اییووبااینبیانمعلوممی

 چیزیدرخارجازعالمنیستتاعالمبهسویآنکش�یدهوی�اازآنران��دهش�ودت��امح��لان��تزاع

ثقلوخفتگردد.

یابد!فضا کشش می

 شدونخس��تینب��ارک��هجه��اندارایآمد،فضاهمتازهپدیدارمیدرآنهنگامکهجهانپدیدمی

 یافتند،فواهصلشدندووسعتمیبعدشد،فضاییراتصرفکردوبعدهمهرقدرموادبزرگمی

 گردی��دوش��کافیدرع��المپدی��دی��افتومتم��ددم��یمیانآنهاهمبههماننسبتکششم��ی

 شوند،فضایمیانآنهاهمآید.وبنابراینهمانطورکهاجساممتصل�بزرگمیآمدونمینمی

یابدواتساعمیپذیرد.علیالدوامکششمی

 وحقیقتایناستکهسراسرعالمدرظاهرموجودمتصلواحدغیرمنقطعممت��دیاس��تک��ه

 ه��ایغلی�ظ،اجس��امهس��تندوبعضیازنق��اطآنغلی�ظ،ونق��اطدیگ��رشرقی��قاس��ت؛قس��مت

 دهند.وامافضابهمعنایمک��ان،مانن��دهایرقیقهمفضاهایبیناجسامرانشانمیقسمت

زماناستوتنهادرعالمتصوروجودداردودرخارجموجودنیست.

انحنا در عالم!

 ١ایاس�تک�هان�دکان��دکرغیفیش�ودک�هجه��انک�رهازآنچهنگارشیافت،چنینمستفادمی

 گرددواگرسطحیبرایعالمقابلتصورباشد،بایدمنحنیباشد؛واج��زایجه��انکلیت��ا�(ازمی

 هاگرفتهتاقمرها،همهوهمه)منحنیةالسطوحهستندوهی��چک��دامازک��راتوذراتکهکشان

دراینفضایحیرتافزااستقامتنداردوهیچسطحمستویطبیعیدراینعالمنیست.

 ش�ود؛ازهایجهانینیزمنحنیودورانیهستندوروشراس��تدرای��نع��المپی��دانم�یحرکت

 هاهمهگردودورانیاستوهرچیزیدرگ��ردگردی��دنوب��رهاگرفتهتاکهکشانحرکتالکترون

دورخودچرخیدناست.

 وشایدعالمبهقدریبزرگش��دهوی��اخواه��دش��دک�هدرکانحن��ادرس�طحجه��انودرحرک�ت

نیرویبیرونیغیرقابلدرکباشد.

 ه��ایب��زرگانیشتینفضاراهممنحنیدانستهوگفتهاست:«فضایفیزیک��یدرمج��اورتج�رم

٢شود».ترباشد،انحنایفضابیشترمیشود؛یعنیهرچهجرمبزرگترمیمنحنی

گردد).گیردوازبالوپایینفرورفتهوازپهلوهاچاقمیایکهموردفشارقرارمیمانندکلوچهیاهلویانجیری(کره١
١١٠نهایت،صیکدوسهبی٢
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های عالمکناره

 ایه��مب��رایآننمیت��وانکرانولیتناهاباشد!ولیکن��ارهرسدکهجهانواقعا�بیبهنظرنمی

 ایداش��تهباش��د،بایس��تیک��هدرخ��ارجازآنچی��زینب�ودهتصورکرد!برایاینکهاگرعالمکن��اره

 باشد،پسبایستیکهپیرامونجهانراعدمفراگرفتهباشد؛وچونعدموجودندارد،پ��سبای��د

کهپیرامونعالمراچیزیفرانگرفتهباشد؛یعنیعالمنبایدکناریداشتهباشد!

 هایاشیایکن�ونیع��المباش��د؛وچنی��نب��هنظ��راینمعلوماستکهکنارعالمنبایدنظیرکناره

 گذاردوبهتدریجک��مشود،رویبهنقصانمیرسدکهجرمجهانهرچهبهکنارهنزدیکمیمی

 ش��وندوب��هرسد؛چنانکهنوروظلمته��مب��هیکب��ارتم��امنم��یشودتابهپایانمیوکمترمی

 رسند.وکن��ارجه��ان-ب��هه��رکیفی��تیک��هباش��د-ب��دونشوندتابهآخرمیتدریجکموکمترمی

 شکطوریاستکهبرایماقابلتصورنیس��ت؛چن��انک��هآغ��ازجه��انوانج��امآننی��زب��رایم��ا

 کنیم:روشننیستوماتنهاظواهریرا،آنهمازقسمتکوچکیازاندرونعالممشاهدهمی

١«ي�ع ل�م�ون�ظاه�را�م�ن�ال ح�یاة�الد�ن یا».

اولوآخراینکهنهکتابافتادهاستخبریممازآغازوزانجامجهانبی

 هایش)مشخصنیس��تندوب��هتدری��جهایعالمکوچکانسانهاهم(یعنیزمینوآسمانکناره

 یزمینبههنگامم��ایعاندومثالخوبیبرایعالمبزرگهستند:کرهتمامشدهوبهآخررسیده

 بودن،سبکسنگینشدهوطبقاتگوناگوندرآنپیداش��دهوب�هترتی�بثق�لوخف�ترویه��م

 تری��نقس��متآس��مانه��مآس��مانهفت��مش��دهوترینآنهاآس��مانوس��بکآمدهاست؛سبک

-ترازهمهدروسطجمعوفشردهشده؛وهیچکدامازاینطبقاتسماویوارض��یکن��ارهثقیل

 ش��وندت��اب��هآخ��ریآنهابهتدریجک��موکم��ترم��یهایبریدهومعینومشخصیندارندوهمه

 رسند؛وبااینبیانهرچهازوسطزمینبهکن��ارآنب��التربروی��م،ج��رمزمی��نراک��موکم��ترمی

-رسدتاسرانجامبههص��فرم��یبینیمتادرآسمانهفتمجرمزمینبهنهایترقتوقلتمیمی

 یاب��دوع��المآدمی��انشودوباتمامشدنآسمانهفتم،جرمزمیننیزپایانم��یرسدوتماممی

رسد.بهآخرمی

 واینقابلتصوراستکهدونیرویبزرگجهانیدراندرونعالمپرقوتباشند،ولیه��رچ��هب��ه

 هانزدیکشوند،بهتناسبرقتوقلتیافتنجرمجهانازقوتبیفتند،ن��هنی��رویان��درونیکناره

 چندانبپاشدوبپراکندونهنیرویبیرونیبهشدتبرگرداندوبگرداند،ون��هح��تیچن��داناج��رام

 قابلتوجهیوجودداشتهباشندتاراندهویابرگردانیدهشوند.درستمانندآسمانهفتمماکه

 اشهمبس��یارکن��داس��تونی��رویبیرون��یه��مدرزیادرقیقاستوکمجرم،وحرکتانتقالی

٧: ٣٠روم١
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هایپایینراندارد.برگردانیدنآنبهسویزمین،فعالیتآسمان

صلحیت برای زندگی

 رس�دک�هخورش�یدهایسیاهبسیاربزرگدرسطحخورشید،چنی�نب�هنظ�رم�یازپیدایشلکه

 خواهدکهبعدازمایعگردیدنکمک��مخن��کش��ودومانن��دشروعبهمایعشدنکردهاستومی

 زمینبارشدنباتوحیوانمتناسبگردد.وزمی��نه��مقبل�مانن��دخورش��یدازگ��ازب�ودهاس��تو

 بعدهاپسازآنکهمایعگردیده،خنکشدهوگی��اهوج��انوردرآنپدی��دآم��دهاس��ت(والبت��هبای��د

خورشیددیگریبرایاینخورشیدمابودهباشد).

 ش��انش�وندوآت��شدرونیکراتآسمانیاندکان�دکس�ردم�یرسدکههمهچنینبهنظرمی

 نه��دوروزیخن��کخواهن��دش��دونظی��رای��نگی��اهوج��انورراک��هدرزمی��نرویبهخاموشیمی

هست(ویاقریببهآنرا)درخودپرورشخواهندداد.

 وشایدک��هدره��رح��الدرک��راتآس��مانی،مخلوق��اتزن��ده(ج��انوروگی��اهیک��هب��اوض��عآنه��ا

 متناسبباشد)وجودداشتهباشد.ومانبایدوضعمحیطزندگیخودمانرامعیارشناختهوغی��ر

 یاس��تواییدرزی��رآفت��ابه��اییدررویزمی��ندرمنطق��هآنرابازندگیناسازگاربدانیم؛انس��ان

 ه��ایبرف��یخ��رموگذرانندودرمقابلآناناسکیموهادرداخلخانهسوزانباخوشیروزگارمی

 یاس��تواییوس��اکنینکنگ��وراخندانهستند؛اکنوندرنظرآورید،وضعاسکیموهارادرمنطقه

هایقطبی!درسرزمین

 گزین��د؛وج��انوردیگ��ریراه��مگویند:سمندرجانوریاس��تک��هدرمی��انآت��شس��کونتم��یمی

١اندکهدرمیانبرفزندگیمیکند!!!نوشته

 ه��اق��درتیبسیارشوراورمیهکهحی��وانیدریاچههشدرکناره١٣٤٦نگارندهدراواخرشهریور

 زیستدرآنندارند،نوعیجانوربهرنگپشهودوبرابرمگسبهتعدادزیاددیدمک��همجتمع��ا�در

جستند.نمودندوبالوپایینمیکردندودرزیرآبباهمبازیمیداخلآبدریاشنامی

٣٠٨-اسلموهیئت،ص٥٤٤،ص١-برهانجامع،«سامندر»«سمندر»-اقربالموارد،ج١١٦٦،ص٢برهانقاطع،ج١
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١آغاز و انجام جهان یا دو نیروی نوین 

ایمآنچهکهازقرآنکریمآموخته
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معنای هفت آسمان در اصطلح قرآن

١«و�ج�ع�ل ن�االس�ماء�س�ق فا�م�ح ف�وظا�و�ه�م ع�ن آیات�هام�ع ر�ض�ون».

 ش��ودک��همعنایهفتآسماندراهصطلحقرآنکریمتاکنونمجهولماندهاستوبساتصورمی

 هاهم��هدران��درونیکائناتباشدوستارگانوکهکشانهفتآسماندرقرآنکریمشاملهمه

 آسماناولباشند!وای�نهص�حیحنیس�ت؛وای�نتنه��ام��اهاس��تک�هدرداخ�لهف�تآس��ماندر

گردشاست.

 داردایمکهزمینبرایخودشهفتطبقهآس��مانگنب��دیبس��یارمحکم��یماازقرآنکریمیافته

 اند:«و�ل�ق��د کهمانندهفتسقفیکیدربالیدیگریدررویزمینبرافراشتهشدهوبناگردیده

٤«و�ب�ن�ی ناف�و ق�ك�م س�ب عا�ش�دادا�».٣«الطریقةکلا�حدورةمنالرض»٢خ�ل�ق ناف�و ق�ك�م س�ب ع�ط�رائ�ق»

 هفتآسماندرحقیقتهفتجوپروسعتزمینهستندواززمینزایشیافتهوبالش��تافتهو

هفتبخششدهاند.

 س��بک٥اشیکپارچهبودهان��دوزمی��نب��ههنگ��امم��ایعب��ودنهایهفتگانهزمینباآسمان،درآغاز

 هایسبکرابهترتیبخفتآنهابالوبالتردادهکهآسماننامگرفتندسنگینشدهوقسمت

هاراهمبهترتیبثقلشانبهپایینفرستادهکهزمینخواندهشدند.وسنگین

 وطبقاتآسمانهاهممانندبروبحروجوزمین،جنبندگانباشعوریدارندوب��رایزن��دگیآن��ان

 افتد:«ي�و م�ي�ن ف�خ�همقانونجعلشدهاستورستاخیزآسمانیانوزمینیانهمهباهماتفاقمی

٦ف�یالص�ور�ف�ف�ز�ع�م�ن ف�یالس�ماوات�و�م�ن ف�یال �ر ض».

هایهفتگانهازدودنماییخلقشدندکهاززمینبالآمدهاند.آسمان

هفت آسمان هفت جو زمین است

 ش�ودک�هم��رادازهف�تآس��ماندرق��رآنکری��مدهیم،چنی��نروش��نم�یازآنچهذیل�نگارشمی

 فرماید:«أ�ل�م ت�ر�و اك�ی ف�خ�ل���ق�طبقاتگوناگونجوزمیناستنهسرتاسرجهان؛درقرآنکریممی

 {خداون��دهف��ت٧ال�س�ب ع�س�ماوات£ط�باق��ا�*و�ج�ع���ل�ال ق�م���ر�فیه���ن�ن���ورا�و�ج�ع���ل�الش���م س�س���راجا�»

 آسمانراطبقهطبقهآفریدوماهرادرمیانآنهانوریگردانی��دوخورش��یدراچراغ��یق��رارداد}.

 دارندکهدرب��الیس��رانس��انهادرپیرام�ونزمی�ن،هف�تآس��مانهاچنینمعلوممیاینکریمه

٣٢: ٢١انبیاء١
١٧: ٢٣مؤمنون٢
٧٠٥،ص١اقربالموارد،ج٣
١٢: ٧٨نبأ٤
ایم(م).مایعبودنزمیندرقرآنکریمونهجالبلغهآمدهاستومادرقسمتدومکتابآنراشرحداده٥
٨٧: ٢٧نمل٦
١٦-١٥: ٧١نوح٧
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-برافراشتهشدهاستیکیدربالیدیگری؛واینطبقاتهفتگ��انهازنف��وذن��ورم��اهم��انعنم��ی

 گیرندوبنابراینغلیظوکثیفهمنیستند(وخ��رقوشوندوازروشناییخورشیدهمجلونمی

آید!)پیشنمیالتیامی

 هایهفتگانهجاه��اییرساندکهآسمانیدومهمباگذاشتنرمز«فیه�ن»چنینمیودرجمله

 پسحتما�درمی��انآنه��ام��دارداردون��ورشب��هآنه��ا؛کنداستکهماهدرآنهانورافشانیمی

 گویندن�وریاس��تدرایراروشنکند،نمیدانیمکهبهچراغکوچکیکهخانهرسد؛زیرامیمی

 و،یشهر؛وبدینطریقهفتآسماندراینآیهمرزبن��دیش��دهاس��ت،ب��ان��ورم��اههفتمحله

 رس��د،ازهف��تآس��مانبرکن��اررمز«فیه�ن»تعیینمرزشدهاستبههرجاییکهن��ورم��اهنم��ی

 یرسد،پسنبایدهف��تآس��مانق��رآنراب��اهم��هوچوننورماهبههمهجایجهاننمی؛است

 یشمس�یراه��مپ�رجهانبرابرگرفت.وحقیقتایناستک��هن�ورم��اهح�تیفض��ایمنظ�ومه

کندتاچهرسدبهسراسرجهان.نمی

 یاینمعناک��هخورش��یدچ��راغتنه��ابرایافاده؛یاخیرنیاوردهاستی«فیه�ن»رادرجملهکلمه

 یس��یاراتیشمسیوهم��هیمنظومهبلکهروشنیبخشهمه؛هایهفتگانهنیستآسمان

 است(و«ج�ع�ل»راتکرارکردهو«فیه���ن»راتک��رارنک��ردهت��اتص��ورنش��ودک��همعن��ای«فیه���ن»در

یاخیرهمباعطفملحوظباشد).جمله

 ترآم��دهاس��ت:«و�ل�معناییکهاز«ج�ع�ل�ال ق�م�ر�فیه�ن�ن�ورا�»استفادهکردیم،درنهجالبلغهروشن

 {چادرهای١اس ت�ط�اع�ت ج�ل�ب�یب�س�و�اد�ال ح�ن�اد�س�أ�ن ت�ر�د�م�اش�اع�ف�یالس�م�او�ات�م�ن ت�ل� ل�ؤ�ن�ور�ال ق�م�ر»

 ش��ود-برگردانن��د}؛هاپخشمیتوانندتللؤنورماهرا-کهدرآسمانهایشدیدنمیسیاهظلمت

-شود؛واینن��تیجهرام��یهاپخشمییآسمانفهماندکهنورماهدرهمهاینعبارتخوبمی

شود.هاآنجاهاستکهنورماهدرآنهاپخشمیدهدکهآسمان

 هایزندگیاوبااوگفتگ��ویآسمانوالبتهمناسبدرسخنگفتنباانسانایناستکهدرباره

 ییطبق��اتهفتگ��انهیدنی��ویبش��ری،درب��ارهیهفتسقفمحفوظدررویخ��انهدرباره،شود

فضادربالیسرانسان!

 ی«ط�باقا�»دللتروشنداردکهزمیندروسطاینهف��تآس��ماناس��ت؛هف��تآس��مانوکلمه

 ان��د؛هف��تآس��مانب��اهایپیاز)ازهرسوفراگرفت��هزمین،پیرامونزمینرا(درستمانندپوسته

 چرخن��دودردورخورش��یده��مایواح��دتش��کیلدادهوب��اه��مدورمح��ورزمی��نم��یزمی��نک��ره

آید).میگردند(وذیل�دراینبارهتوضیحمی

٢٦١البلغةص:نهج١
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گردندزمین با هفت آسمانش با هم می

 فرماید:«ث�م�اس ت�وىإ�ل�ىالس�ماء�و�ه�ي�د�خ��انÐف�ق��ال�ل�ه��او�ل�ل �ر ض�ائ ت�ی��اط�و ع��ا�أ�و درقرآنکریممی

 {سپسخداوندبهآس��مان-ک��هدر١ك�ر ها�قال�تاأ�ت�ی ناطائ�عین�*ف�ق�ضاه�ن�س�ب ع�س�ماوات£فیي�و م�ی ن»

 آنهنگامدودیبود-پرداختوبهآنوزمینفرمود:بیاییدخواهیان��اخواه!گفتن��د:آم��دیماط��اعت

کنان!پسآنهاراهفتآسمانگردانیددردوروز}.

 ب��ودهوبع��دا�هف��تآس��مانیددوکنیمکهزمینباهفتآس��مانش(ک��هازاینآیاتاستفادهمی

 گردن��دوقه��را�دردورمح��ورکنندوباهمدرپیرامونخورش��یدم��یشده)درمعیتهمحرکتمی

 تواندشاملحرکتوضعیه��مباش��د؛زی��راچرخند؛برایاینکهدللتآیهمیزمینهمباهممی

 پذیردوجداازآننیست.ودانش��منداناطلعکهحرکتوضعیدرحالحرکتانتقالیانجاممی

 دارندکهجوهایزمینیدرحرکتوضعیب��ازمی��نهمراهن��دواگ��رازآنتخل��فورزن��د،اختللدر

 ش��ودودرآس��مانهایب��الترکن��دترم��یآید؛منتهااینحرکتدرآسمانوضعآسمانهاپدیدمی

 رس��د(وای��نمطل��براب��ازه��مش��رحرس��دودرآخ��رآنب��ههص��فرم��یهفتمبهنهایتکندیمی

خواهیمداد).

 {سوگندبهآسمانکهدارایرجوعوبرگشتاس��ت٢ی«و�الس�ماء�ذات�الر�ج ع»یمبارکهودرآیه

 یگردد)}نیزدللتواضحیبرحرکتدوران��یآس��مانهس��ت.واس��تفادهرودوبرمی(یعنیمی

یکریمهکامل�طبیعیوخیلیسهلاست.اینمعنایلغویازآیه

 وحرک��تهمیش��گیآس��مان،تع��بیرامی��ریدائم��یترینوزیباترینعبارتدربی��اناح��اطهوعالی

 {آس��مانجایگ��اهیاس��ت٣المؤمنین-علیهالسلم-است:«ف�ل�ك£د�ائ�ر£و�س�ق ف£س�ائ�ر£و�ر�ق�یم£م�ائ�ر»

 زند}.آس��مانس��قفیاس��تک��ههی��چوق��تخوردودورمیگردکهآرامنداردوپیوستهچرخمی

 بردوجایزیباومزینیاستک��هدرمح��لکندودرگردشبهسرمیثبوتنداردودائما�سیرمی

 کن��دو(مانن��ددریاه��ایطوف��انیمتم��وجوماندولینقطعحرک��تدوران��یم��یواحدیباقینمی

رود.غبارهایبرانگیخته)متصل�بالمی

زمین پیش از هفت آسمان خلق شده

 ش��ودک��هزمی�نپی��شازگویند،چنینفهمیدهمیهاسخنمییآسمانازبعضیآیاتکهدرباره

 هابعدازخلقتزمینازدخانینک��رهودودیناش��ناخته-ک��ههفتآسمانآفریدهشدهوآسمان

اند.اززمینمتصاعدشدهبوده-پرداختهشدهوبرافراشتهگردیده

 فرماید:«ه�و�ال�ذیخ�ل�ق�ل�ك�م ماف��یال �ر ض�ج�میع�ا�ث��م�اس ��ت�وىإ�ل���ىالس���ماء�ف�س��و�اه�ن�س��ب ع�می

١٢-١١: ٤١فصلت١
١١: ٨٦طارق٢
١٩٨ص٣
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 یآنچ��هراک��هدرزمی��نهس��ت،ب��رایش��ما{اوستکههم��ه١س�ماوات£و�ه�و�ب�ك�لÎش�ي ء£ع�لیم»

سپسبهآسمانتوجهکردوهفتآسمانراپدیدآوردواوبههرچیزیداناست}.؛آفرید

 فرماید:«ق�ل أ�إ�ن�ك���م ل�ت�ك ف���ر�ون�ب�ال���ذیخ�ل���ق�ال �ر ض�ف��یي���و م�ی ن�و�ت�ج ع�ل���ون�ل���ه�أ�ن ��دادا�ذل���ك�ر�ب�ومی

 ال عال�مین�*و�ج�ع�ل�فیهار�واس�ي�م�ن ف�و ق�ه��او�ب��ار�ك�فیه��او�ق���د�ر�فیه��اأ�ق وات�ه��اف��یأ�ر ب�ع���ة�أ�ي���ام£س���واء�

 ل�لس�ائ�لین�*ث�م�اس ت�وىإ�ل�ىالس�ماء�و�ه�ي�د�خانÐف�قال�ل�هاو�ل�ل �ر ض�ائ ت�ی��اط�و ع��ا�أ�و ك�ر ه��ا�قال�ت��اأ�ت�ی ن��ا

 ورزیدب��هآنک��هزمی��نرادر{بگو:آیاواقعا�کفرمی٢طائ�عین�*ف�ق�ضاه�ن�س�ب ع�س�ماوات£فیي�و م�ی ن»

 گیری��د؟ای��نپروردگ��ارعالمی��اناس��توب��رف��راززمی��نوب��رایاوهمتای��انیم��ی؟دوروزآفری��د

 ه��ایآنرادرآنتق��دیرفرم��وددرچه��ارروزکوهسارانیاستوارساختوبرکتدرآننهادوروزی

 سپسبهآسمانپرداخ��ت-وآندودیب��ود-پ��سب��هآنو-پاسخراستیاستبرایپرسندگان-

 زمینفرمود:بیاییدخواهیاناخواه.گفتند:آمدیماطاعتکنان.پسآنهاراهفتآس��مانس��اخت

دردوروز}.

 کنندکهزمینپیشازهف�تآس��مانخلق�تیفوقبهوضوحدللتمیاینآیاتهممانندکریمه

٣یافتهاست.

 {حقیقتایناستک��ه٤ی«أ�ن�الس�ماوات�و�ال �ر ض�کان�تار�ت قا�ف�ف�ت�ق ناه�ما»یکریمهوباتوجهبهآیه

 ش��ودآسمانهاوزمینیکپارچهبودندپسآنهاراشکافتیموازهمجداس��اختیم}،معل��ومم��ی

-دادهاندودودیکهخمی�رهکهآسمانهادرآغازبازمینکنونیباهمبودهویککرهتشکیلمی

 یزمینبودهوازآنمتصاعدگشتهوبالش��تافتهاس��تیخلقتآسمانهااست،درداخلکره

(والبتهزمیندرآنهنگاممایعبودهاست).

 ث���م�ذ�و�ب���ه�٥ودرخبرواردشده:«أ�ن�ال�ت�ع�ال�ىل�م�اأ�ر�اد�خ�ل �ق�الس���م�اء�و�ال �ر ض�خ�ل��ق�ج���و ه�را�أ�خ ض���ر�

 ف�ص�ار�م�اء�م�ض ط�ر�با�ث�م�أ�خ ر�ج�م�ن ه�ب�خ�ارا�ك�الد�خ�ان�ف�خ�ل�ق�م�ن ه�الس�م�اء�ك�م�اق�ال�ث�م�اس ت�وىإ�ل�ىالس���ماء�

 و�ه�ي�د�خانÐث�م�ف�ت�ق�ت�ل ك�الس�م�اء�ف�ج�ع�ل�ه�اس�ب عا�ث�م�ج�ع�ل�م�ن ذ�ل�ك�ال م�اء�ز�ب�دا�ف�خ�ل���ق�م�ن ��ه�أ�ر ض�م�ك���ة�

 ث�م�ب�س�ط�ال �ر ض�ك�ل�ه�ام�ن ت�ح ت�ال ك�ع ب�ة�و�ل�ذ�ل�ك�ت�س�م�ىم�ك�ة�أ�م�ال ق���ر�ىل��ن�ه���اأ�هص ��ل�ج�م�ی��ع�ال �ر ض�ث���م�

 کهخداوندمتعالخواستآس��مانوزمی�نراخل�ق{هنگامی٦ش�ق�م�ن ت�ل ك�ال �ر ض�س�ب ع�أ�ر�ض�ین»

 فرماید،گوهریسبزرنگبیافرید؛بعدآنراذوبکردوآبناآرامومتلطمیگردانید؛سپسبخار

 دودمانندیازآندرآوردوآسمانراازآنبیافرید؛چنانکهفرموده:سپسبهآسمانپرداختک��ه

٢٩: ٢بقره١
١٢تا٩: ٤١فصلت٢
 آی��دداخلدرمعطوفعلیه«ث�م»نیستوازمتعلقاتآناستوبنابراینازآیهدرنمی١٠یولیبایدتوجهشودکهمفادآیه٣

کهآفرینشآسمانهابعدازخلقتکوهسارانباشد(م).
٣٠: ٢١انبیاء٤
)١٦٦«أ�خ ض�ر»بهمعنایدریاهمآمدهاست(م).(أساسالبلغة،ص:٥
٨٥،ص١-شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج١٣٩-اسلموهیئت،ص٢٩ص:٥٤بحارالنوارج:٦
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 سپسآنرابشکافتوهفتآسمانگردانید؛سپسازآنآبکفیآفریدوس��رزمین١دودیبود

 ه��ایرویزمی��نرا)اززی��رکعب��هیزمی��نرا(یعن��یخش��کیمکهراازآنخلقفرمودوبعدهم��ه

 یزمیناستوبع��دا�هانامگرفتهاست؛برایاینکهاهصلهمهبسطداد؛ولذامکهمادرسرزمین

ازاینزمین،هفتزمینمنشقکرد}.

 هایفراوان��یازیاینخبرشریفدرقسمتدوموسومکتابمشروحا�بحثکردهوفایدهدرباره

 یزیرخصوهصا�ازاینحقیقتعجیبوپنهانکهسفتشدنسطحزمینازنقطه؛ایمآنبرداشته

 دهیمکهاینخبردللتداردک��هزمی��نپی��شازآس��مانهاکعبهشروعشده.ودراینجاتذکرمی

 خلقشدهوآسمانهاازدودمانندیآفریدهش��دهاندک��هازخ��ودزمی��نب��الرفت��هب��ودهواولی��ک

 آسمانپیداشدهوسپساتساعیافتهوهفتآسمانگردیدهاست.وای��نخ��برش��ریفبه��ترین

 ترینبیانبرایابتدایخلقتجه��انب��زرگوآس��مانوزمی��نتفسیربرایآیاتفوقاستوعالی

 کندک��ههف��تج��وزمی��نهس��تندوازخ��ودزمی��نزایی��دهاست؛وضمنا�هفتآسمانرامعنامی

 یزمی��نیمنشقشدهازخشکیابتداییکرهشدهوبالرفتهاندوهفتزمینهمهفتقطعه

 ومایعبودنزمیندرآغاز،درنهجالبلغهوقرآنکریمهمآمدهاستوبحثمشروحمادر(است

.)آیداینقسمتهادربابدومکتابمی

 ودرضمنخبریازحض��رتام��امب��اقر-علیهالس��لم-روای��تش��ده:«إ�ن�ال���...خ�ل���ق�ال �ر ض�ق�ب ��ل�

{خداوندزمینراپیشازآسمانآفریدهاست}.٢الس�م�اء»

 هایهفتگانههفتجوزمیناستوزمی��نهاوباتوجهبهاینکهآسمانهاوکاوشبااینتحقیق

-گردندوزمینپیشازهفتآسمانخلقش��ده،چنی��نن��تیجهم��یباهفتآسمانشباهممی

 هایهفتگانهدراهصطلحقرآنکریم،امکاننداردسراس��رجه��انباش��دوگیریمکهمرادازآسمان

 منتهابهمعناینسبتا�وسیعکهبتواندم��اهوم��دار؛بدونشکهفتجوپیرامونزمینبایدباشد

 آی��دک��هقرنه��ام��وجبه��اییدراینج��اپی��شم��یآنرادرمیانخودجابدهد.ولیالبت��هاش��کال

پردازیم.اشتباهبودهوحلآنهانیازبهدقتدارد؛وذیل�بدینمهممی

اول آسمان را برافراشت و بعد خشکی را بگسترانید

 یمایعوروانزمینپی��شازآس��مانهاپی��داش��دهوم��ادرهایفوقبیانداشتیمکهکرهدربحث

 داریمکهپیدایشخش��کیدرزمی��نبع��دازب��الرفت��نآس��مانب��ودهآنهااست؛واکنونبیانمی

است.

 فرماید:«أ�أ�ن ت�م أ�ش�د�خ�ل قا�أ�م�الس���ماء�ب�ناه��ا*ر�ف���ع�س���م ك�هاف�س���و�اها*و�أ�غ ط���ش�درقرآنکریممی

١١: ٤١فصلت١
٥٠٤،ص:٥-تفسیرنورالثقلین،ج٩٨ص:٥٤-بحارالنوارج:١٤٥ص:٨الکافیج:٢
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 ١ل�ی ل�هاو�أ�خ ر�ج�ض�حاها*و�ال �ر ض�ب�ع د�ذل�ك�د�حاها*أ�خ ر�ج�م�ن ه��اماء�ه��او�م�ر عاه��ا*و�ال ج�ب��ال�أ�ر س��اها»

 {آیاآفریدنشما(بعدازمرگتان)دشوارتراستیاآسمانکهخدابنایشنه��اد،ارتف��اعشرابلن��د

 گرفت،پسآنرابیافریدوش��بشراتاری��کک��من��ورگردانی��دوروش��ناییاشراآش��کارس��اختو

 زمینرا(خشکیرا)بعدازآنبگسترانیدوآبوگیاهزمینراازخودزمیندرآوردوکوهس��ارانرا

}؟درآناستوارساخت

 ایبهاینمعناباشدکهپرتوخورشیدتادرآس��ماناس��ت،تقریب��ا�شایددر«أ�خ ر�ج�ض�حاها»اشاره

 پنهاناست(وبرایهمیناستکهآسمانهمیشهتاریککمنوراست)وهمانابع��دازبرخ��ورد

 فرماید:«ج�ع�ل ت�ه�م�غ�یضا�کند.ودرنهجالبلغهمیشودورویزمینراروشنمیبازمینظاهرمی

 {خداوندا!اینسقفبرافراشتهوجونگهداشتهشدهرامحلف��رورفت��نوناپدی��د٢ل�ل�ی ل�و�الن�ه�ار»

گشتنظلمتونورقراردادهای}.

 ومراداز«دحوالرض»درآیاتفوقهماناپدیدآوردنوگسترشدادنخشکیدرسطحجوشان

 وخروشانزمینبعدازبرافراشتنآسماناستودلیلماسخنانامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-

 وقرائن٣است:«ك�ب�س�ال �ر ض�ع�ل�ىم�و ر�أ�م و�اج£م�س ت�ف ح�ل�ة£...س�ك�ن�ت�ال �ر ض�م�د ح�و�ة�ف�یل�ج�ة�ت�ی�ار�ه».

 دهدکهامیرالمؤمنین-علیهالسلم-اینسخنانپرمغزودلچسبرادرمق��امتفس��یرنشانمی

ینازعاتبیانفرمودهاست.آیاتفوقسوره

 ایمکهدحوزمینراهمیشهدرمقابلبناکردنورفعتدادنودرموارددیگرنهجالبلغههمیافته

 برآسمانآوردهاستومناسباستکهدرمقابلبرافراشتنآس��مان،گس��ترانیدنزمی��نگفت��ه

 ه��اویس��رزمینشود:«الله�م�د�اح�ي�ال م�د ح�و�ات�و�د�اع�م�ال م�س م�وك�ات»{ایخداییکهگستراننده

 ه��ایبن��اش��دهو{آس��مان٤هایی!}«الس�م�او�ات�ال م�ب ن�ی���ة�و�ال �ر�ض���ین�ال م���د ح�و�ة»یآسمانبرفرازنده

هایگسترده}.سرزمین

 گوید:بعدازآنکهآسمانراخلقی«و�ال �ر ض�ب�ع د�ذل�ك�د�حاها»میودر«مجمعالبیان»درذیلآیه

 کرد،زمینرابسطداد.ازدحوبهمعنایبس�طاس��تواب��نعب��اسگفت�هاس��ت:خداون��دمتع��ال

 زمینرابعدازآسمانگسترشدادوزمینپیشازآسمانوجودداشتوزمی��ناززی��رکعب��هک��ه

٥بالآمدهورویهمانباشتهشدهبود،گسترشیافت.

 ایمکهنخستینقسمتسفتنگارندهگوید:اینحقیقترادرقسمتسوماینکتابشرحداده

زمیندرستمقابلوسطاقیانوسکبیر،یعنیجایکعبهومکهبودهاست.

٣٢تا٢٧: ٧٩نازعات١
٢٤٥نهجالبلغةص:٢
١٨٧ص٣
٣١٧-١٠٠نهجالبلغةص:٤
٦٥٩،ص:١٠مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٥



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 ایضا�درمعن��ای٦های«و�الس�ماء�و�ماب�ناها*و�ال �ر ض�و�ماط�حاها»رسدکهآیهوچنینبهنظرمی

 آیاتنازعاتنظردارندکهاولآسمانبنایافتوبرافراشتهشدوبعدازآنزمین(یعنیخشکی)

 ودرخ�بریک�ه٧پدیدآمدوگسترشی�افت.وراغ��ب«طح�ا»راب�همعن��ای«دح�ا»گرفت�هاس�ت.

 کندکهزمینبعدازبالرفتنآسمانوهفتشدنآنهاخلق��تنیزتصریحمی٨سابقا�نقلکردیم

یزمیناست.یافتهاست؛والبتهمراداززمیندراینخبرهماناقشرسختکره

هاترین آسمانها در پایینشهاب

 ه��اتری��نآس��مانکندکهک��واکبدرپ��ایینایدرقرآنکریم(درظاهروبهنظربدوی)دللتمیآیه

 یای��نس��تارگانهستندودرنتیجهاینپن��دارپدی��دآم��دهوقرنه��اپای��دارمان��دهاس��تک��ههم��ه

 هادرآسمانپایینباشندوششآسماندیگره��مبای��ددرب��الیای��نع��الممشهودوکهکشان

مرئیباشد.

 فرمای��د:«ر�ب�الس���ماوات�و�ال �ر ض�و�م��اب�ی ن�ه�م��او�ر�ب�ال م�ش��ار�ق�*إ�ن���از�ي�ن���االس���ماء�ال��د�ن یاب�زین���ة£می

 ال ك�واك�ب�*و�ح�ف ظا�م�ن ك�لÎش�ی طان£مار�د£*لي�س�م�ع�ون�إ�ل�ىال م�ل��ال �ع لىو�ي�ق ذ�ف�ون�م���ن ك���لÎج��ان�ب£*

«Ðث��اق�بÐإ�ل�م�ن خ�ط�ف�ال خ�ط ف���ة�ف���أ�ت ب�ع�ه�ش���هاب*Ðواهص�بÐه��او{پروردگ��ارآس��مان٤د�ح�ورا�و�ل�ه�م ع�ذاب 

 هاست.مازینتکردیمآس��مانپ��ایینزمیناستوآنچهکهدرمیانآنهاستوپروردگارمشرق

 خبرس��رکش،ت��انتوانن��دب�هاس��تماعبی٥هایرابازینتکواکبوبرایمحفوظداشتنازشیطان

 شوندوعذابیجاودانیبرآنانهست؛مگراینک��هملاعلراهیابندوازهرطرفزدهوراندهمی

}.کسی(ازآنان)بربایدربودنی،پسبهدنبالشافتدشهابپرنفوذی

 نگارندهگوید:درستاستکهظاهرآیاتفوقدرنظرابتداییدللتداردک��هک��واکبدرآس��مان

 رسانندکهاینزینتکواکببرایحفظازشیاطینبهک��ارپایینهستند،ولیاینمعناراهممی

 شوند.واینمعناب��اس��تارگانس��ازگارنیس��توب��اتیره��ایهاباآنهازدهمیآیندوشیطانمی

 ه��ایگردان��یهس��تند،تط��ابقدارد.وهمی��نمعن��اش��اهدای��نشهابکهمصابیحفروزانوچراغ

 یدیگرهمب��اذک��رمص�ابیحدرع�وضک�واکبآم��دهاس�ت:«ث���م�اس �ت�وىإ�ل��ىاستکهدردوآیه

 الس�ماء�و�ه�ي�د�خانÐف�ق��ال�ل�ه��او�ل�ل �ر ض�ائ ت�ی��اط�و ع��ا�أ�و ك�ر ه��ا�قال�ت��اأ�ت�ی ن��اط��ائ�عین�*ف�ق�ض��اه�ن�س���ب ع�

 س�ماوات£فیي�و م�ی ن�و�أ�و حىفیك�لÎس�ماء£أ�م ر�هاو�ز�ي�ن�االس�ماء�الد�ن یاب�م�صابیح�و�ح�ف ظا�ذل�ك�ت�ق ��دیر�

 {سپسبهآسمانپرداختوآندودیبود…پسآنه��اراهف��تآس��مانک��رد…و٦ال ع�زیز�ال ع�لیم�»

٦-٥: ٩١شمس٦
٥١٧المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٧
٤١ص٨
١٠تا٥: ٣٧هصافات٤
 روندوچگونهب��اتیره��ایش��هابزدههاچگونهمخلوقیهستندوچطوروبرایچهکاریبهآسمانبالمیدراینکهشیطان٥

ازموضوعکتابکنارهستند(م).نکهیاشوند،هیچکارینداریم؛برایمی
١٢-١١: ٤١فصلت٦
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هاییزینتدادیموبرایاینکهحفظکنیم}.آسمانپایینراباچراغ

 دارد،ج��زیهص��افاتبی��انم��یاینآیهدوموضوعحفظوزینتدرآسمانپایینرادرس��تمث��لآی��ه

 اینکهدرجایزینتکواکب،مصابیحگذاش��تهاس��توب��دینطری��قای��نمعن��ارادرذه��نمط��العه

 آوردکهمراداززینتکواکبدرآنسورههمی��نمص��ابیحباش��دک��هدرای��نس��ورهکنندهپدیدمی

 تری��نها.ودراینآیاتاینتصریحهمهس��تک��هم��رادپ��ایینآمدهاست،نهستارههاوکهکشان

یزمیناست.هایهفتگانهآسمان

-هاب��ازین��تک��واکبومص��ابیحزدهم��یواگردودستهآیاتفوقتصریحبراینندارندکهشیطان

 شوند،درآیاتذیلهصراحتبراینمطلبهمهست:«ال�ذیخ�ل�ق�س�ب ع�س�ماوات£ط�باق��ا�م��ات���رى

 فیخ�ل ق�الر�ح من�م�ن ت�فاو�ت£ف�ار ج�ع�ال ب�ص�ر�ه�ل ت�رىم�ن ف�ط�ور£*...و�ل�ق�د ز�ي�ن�االس�ماء�الد�ن یاب�م�ص��ابیح�

 {خ��داییک��ههف��تآس��مانراطبق��ه١و�ج�ع�ل ناهار�ج�وما�ل�لش�یاطین�و�أ�ع ت�د نال�ه���م ع���ذاب�الس���عیر�»

 ه��اهاییوآنهاراتیرهاییبرایزدنش��یطانطبقهآفرید…وزینتدادیمآسمانپایینراباچراغ

قراردادیم}.

 یهص��افاتاول�درآس��مانپ��ایینگیریمکهزینتکواکبدرس��ورهازمطالعاتفوقچنیننتیجهمی

 هابایدیگرآمدهاستوثالثا�شیطاناستوثانیا�مرادازآنهمانمصابیحاستکهدردوسوره

 ش��وند.وبن��ابرای��ندرآی��اتهص��افاتشوندوبدینلحاظشهابثاقبنامیدهم��یآنهاتیربارانمی

 ترینآسمانهاباشندوششآسماندیگرهمدرب��الیای��ندللتینیستکهستارگاندرپایین

عالممشهودباشد.

 بود،ک��افیب��ودگفت��هش��ود:«ز�ي�ن���االس���ماء�ال��د�ن یااگرمراداززینتکواکبستارگاندرخشانمی

 بالکواکب»،چنانکهدردومورددیگرهمفرموده:«ز�ي�ن�االس�ماء�الد�ن یاب�م�ص��ابیح»وب��هلف��ظزین��ت

 چنانکهدردومورددیگرهم«بزینةالمصابیح»گفتهنشدهاست؛ولیاگرزینت؛شدتکرارنمی

 کواکببهمعنایشهابثاقبباشد(چنانکهتص��ریحب��رای��نه��مفرم��ودهاس��ت)ن��هس��تارگان،

 چنانکهمصابیحه��مدردوم��ورددیگ��رب��ههمی��ن؛گرددشودواشکالبرطرفمیعقدهحلمی

معنااست.

 ش��دند؛ب��راییمذکورستارگانبودند،مسلما�نک��رهآوردهنم��یواگرمرادازمصابیحدردوسوره

 نداردواینتیرهایشهابهس��تندک��هخیل��یک��ماینکهچراغبودنآنهاروشناستوابهامی

شوند.ایبیشروشننیستندودرچشمبرهمزدنیخاموشمیعمرندولحظه

 هاب��اس��تارههاتیرب��ارانش��وند؛ب��رایاینک��هرهص��دوانگهیاینمعناقابلقبولنیستکهشیطان

 شناس��ند.وای��نچگ��ونهممک��نبینندوخوبمیهایمتمادیاستکهآنهارامیکنندگانقرن

 استکهنجومرجومشوندوبرایزدندیوانتیرگردندوروزگارانبسیاردرازهمدرمدارهایشان

٥-٣: ٦٧ملک١
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 ه��ایف��راوانپ��رازپایدارباشند؟واینهمقابلفهمنیستکهاینعالماکبرباآنهمهکهکشان

ستاره،ازبخاردودماننداینزمینماآفرینشیافتهباشند.

 ولزماستتذکردادهشودکهشهابثاقبدرلغتعربناممخصوهصینداشتهوایننامهماز

 ه��اانقض��اضقرآنکریمگرفتهش��دهوبع��دازاس��لممت��داولگردی��دهاس��ت.وعربه��اازش��هاب

 آوردهاندوقرآنکریماینگونهتعبیره��اراتعبیرمی١الکواکبوانقضاضالنجومواخیرا�تناثرالنجوم

 رسانند،پسندنکردهوجمله«زین�ة£برایاینکهدللتبرخلفواقعدارندوسقوطستارههارامی

-هاییفهمانیدهاستکهاینزینتال ك�واك�ب»رادرجایآنهابرگزیدهودرآیاتدیگرهمبااشاره

 یخاهصیب��رآنه��ادهندوجلوههاهمانهاهستندکهبرمحفلستارگانبهظاهرآرامجانمی

 افزاین��د؛ب��هط��وریک��هشایس��تگیپی��داشانمیبخشندوبرشکوهوجلل(درنظرآدمیان)می

 ب��رایاینک��هدرظ�اهرودرنظ��ر؛کنندکهزینتستارگاننامیدهشونداگرچ��هازآنه��انباش��ندمی

 ش��ودک��هدرجم��عآنه��احرک��توشوندوازدورچنی��ندی��دهم��یمردمیکیازآنهاشمردهمی

-ه��ارارج��مم��یکنند.واینزینتستارگانهمانمصابیحگردانهستندکهش��یطانفعالیتمی

کنند.

 شودکهاضافه«زین�ة»به«ال ك�واك�ب»وح��ذفتن��وین(آنط��ورک��هوبااینبیاناتچنینمعلوممی

)متعیناست.٢یقاریان-جزسهنفرشان-خواندهاندهمه

 {آنگ��اهک��هک��واکبپراکن��دهخواهن��دش��د}،نی��زب��ه٣ی«و�إ�ذ�اال ك���واك�ب�ان ت�ث��ر�ت»یکریمهوازآیه

 یعن��یازم��دارهایط��بیعیوحس��اب؛فهمیمکهکواکبتابهحالپراکندهنشدهاندسهولتمی

 برایاینکهک��واکب؛اند؛پسبایدکواکبغیراززینتکواکبباشندشانبیرونپرتابنگردیدهشده

 یهص��افاتاهص��ل�هایکواکبرجمشیطانهستند.وبن��ابرای��نآی��هرجومشیاطیننیستندوزینت

متعرضکواکبنیست.

آسمان واحد در بالی سر

 یهفتآسمانتنهایکآسماننشاندادهش��دهاند:«و�یقرآنیههمهودربعضیازآیاتکریمه

 ل�ق�د ج�ع�ل ناف�یالس�ماء�ب�ر�وجا�و�ز�ي�ن�اهال�لن�اظ�رین�*و�ح�ف�ظ ناهام�ن ك�لÎش�ی طان£ر�جیم£*إ�ل�م�ن�اس ت�ر�ق�

 الس�م ع�ف�أ�ت ب�ع�ه�ش�هابÐم�بینÐ*و�ال �ر ض�م�د�د ناهاو�أ�ل ق�ی نافیهار�واس���ي�و�أ�ن ب�ت ن��افیه��ام��ن ك���لÎش���ي ء£

٤م�و ز�ون£».

 شودک��هازچن��دجه��تب��هبعدازتطبیقاینآیاتباآیاتیکهدرهصفحاتپیشآوردیم،معلوممی

٧٠١-أساسالبلغة،ص:٦١٧،ص١اقربالموارد،ج١
٦٨٢،ص:٨مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٢
٢: ٨٢انفطار٣
١٩تا١٦: ١٥حجر٤
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 شودکهمرادازبروجهمانهفتآسماناس��تک��هدرآنه��اهمشباهتدارندوایضا�معلوممی

 و١ش��ودذکرشدهاست،وبروج(جمعبرج)ب��هبن��ایاس��توارمرتف��عمس��تدیرمنف��رداطلقم��ی

 ه��اهس��ت-مانن��دفل��ککمالتطابقباهفتآسماندارد(وام��ادوازدهب��رجک��هدربرخ��یکت��اب

 بطلمیوسیانودهعقلفلسفه-نهروایتیونهدلیلدیگریندارد).ومراداززینتآسمانهمان

 زینتکواکبوبهعبارتدیگرمصابیحاستکهدرآیاتپیشیندیدیمکههمسببحفظآس��مان

وهمرجمشیاطینهستند.

 یعالماکبراس��توم��رادنمایدکهمراداز«الس�ماء»همهظاهراینآیاتدرنظربدویچنینمی

 واگرچ��های��نمعن��اه��مدرظ��اهرم��انعی؛ه��ااس��تینجوموکواکبوش��هاباززینتهمهمه

شودکهمرادهماناستکهذکرشد.ندارد،ولیبعدازتدبردرآیاتمعلوممی

 {سوگندبهآس��مانک��هدارایدژه��ایاس��تواراس��ت}،٢ی«و�الس�ماء�ذات�ال ب�ر�وج»یکریمهوآیه

یفوقنظرداردومرادازبروج،آسمانهایهفتگانهاست.ایضا�درقسمتاولمعنایآیه

 فرماید:«أ�ف�ل�م ي�ن ظ�ر�واإ�ل�ىالس�ماء�ف�و ق�ه�م ك�ی ف�ب�ن�ی ناه��او�ز�ي�ن�اه��او�م��ال�ه��ام���ن ودرقرآنکریممی

 بع��دازتط��بیقای��ن٣ف�ر�وج£*و�ال �ر ض�م�د�د ناهاو�أ�ل ق�ی نافیهار�واس�ي�و�أ�ن ب�ت نافیهام�ن ك�لÎز�و ج£ب�هیج£».

 شودکههردونظیرهمهستندومرادازاینکهآسمانش��کافییاولچنینمعلوممیآیهباآیه

-هاراهیبهآسماننیستوالبتهمانععروجآنهاهمانزینتندارد،ایناستکهبرایشیطان

 یتقابلآس��مانب�ازمی�ندرهاستکهبرایآسمانزینتوبرشیاطینرجمهستند.وبهقرینه

 شودکهتنهادرآسماننظرداردوباآسمانبزرگوعالماکبرکارین��دارد؛ب��هاینآیهمعلوممی

 در؛٤ی«ت�بار�ك�ال�ذیج�ع�ل�ف�یالس�ماء�ب�ر�وجا�و�ج�ع�ل�فیهاس���راجا�و�ق�م���را�م�نی��را�»یکریمهخلفآیه

 اینآیهآسمانرادرمقابلزمینقرارندادهواکتفابهماهوهفتبرجنکردهوخورشیدراهمذکر

یزمینگرفتهاست.فرمودهوبدینطریقآسمانراخیلیبزرگترازآسمانهایهفتگانه

آسمان در اصطلح قرآن

 ؛آسماندراهصطلحقرآنکریمبهمعنایطرفبالویافضاوهیچمعنایانتزاعیدیگ��رینیس��ت

 بلکهمخلوقیاستکهباقدرتخ��القبن��اش��دهاس��توهف��تطبق��هس��قفاس��توهف�تدژ

 استواروگنبدیشکلاستکهیک��یدرب��الیدیگ��ری،ب��دونس��تونم��رئیدررویزمی��ننگ��اه

داشتهشدهاست.آسمانبهامرخداپدیدآمدهوپروریدهشدهاست.

 آسمانهاملک��وت؛آسمانمحلرعدوبرقونزولبارانوجایگاهارزاقانسانهاوملکخداست

٣١المنجد،ص١
١: ٨٥بروج٢
٧-٦: ٥٠ق٣
٦١: ٢٥فرقان٤
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 هایذویالعقولوغیرذیالعقلدارن��دوهم��هرس��تاخیزدارن��دووغیبوشهوددارندومخلوق

قیامتآسمانیانوزمینیانبهیکباراتفاقخواهدافتاد.

 آسمانهارویهمپیچیدهشدهودردستقدرتخداهستندوازدودمتصاعدزمینم��ایعخل��ق

 ه��ایب��رفوی��خهس��توافتند؛درآسمانکوهشدهاندواگرخداآنهارانگاهندارد،برزمینمی

گاهیعذابازآسماننازلشدهاستولشکرهاییدرآسمانهست.

 ش��وند؛آس��مانهاراهاازعروجبهآسمانممنوعهستندوباتیره��ایش��هابرج��مم��یشیطان

 افزای��دوروزیمانن��دکن��دنپوس��تخدارفعتدادهوبرافراش��تهوپیوس��تهب��روس��عتآنه��ام��ی

 حیوان،اززمینکندهشدهومانندبالرفتندود،موجزنانبالخواهندرفت؛روزیآس��مانپ��ارهو

ولیروزیدرهاییازآنبازخواهدشد.؛سستوارغوانیخواهدشدواکنونشکافیندارد

 آیندوموجوده��اییه��ماززمی��نب��هآس��مانب��المتصل�موجودهاییازآسمانبهزمینپایینمی

روندورابطههمیشهبرقراراست.می

 ازآس��مانهایی؛یآسمانهایزمینس��خنگفت��هاس��تتوانگفتکهقرآنکریمتنهادربارهمی

-هایزمینهس��تندوهف�تج�ومحی�طزن��دگیبش��ریمحس�وبم�یخبردادهاستکهسقف

 شوند؛قرآنکریمفهماینمعناراآزادگذاشتهوازآنمنعنکردهاستک��هآس��ماندرآنج��اخت��م

 رس��دوای��نهم��هنج��وموک��واکبازآس��مانهاخ��ارجشودکههفتجوزمی��نب��هپای��انم��یمی

 یفرق��انخورش��یدراچ��راغهستندوازفضاوعرشعظیمخداخ��ارجنیس��تند؛ج��زاینک��هدرآی��ه

 فرم��ودهاس��تودرهی��چم��وردیب��ه١یطارق«و�الس���ماء�و�الط���ار�ق»آسمانشمردهودرسوره

وضوحوهصراحتبهمحلستارگان،آسماننگفتهاست.

فرق کواکب از نجوم در قرآن

 اگرچهشایددرلغتعرب،دولفظکواکبونجوم-قدیما�وحدیثا�-فرقیازهمنداشتهوم��ترادف

 ش��وند؛باشند،ولیدراهصطلحقرآنکریمفرقآش��کاردارن��د:ک��واکبدرروزقی��امتپراکن��دهم��ی

 گردند(وی��اک��من��وردی��دهفروغمی؛ولینجومفقطبی٢چنانکهفرموده:«و�إ�ذ�اال ك�واك�ب�ان ت�ث�ر�ت»

-وپراکندهنم��ی٤یدیگردارد:«ط�م�س�ت»ودرآیه٣فرماید:«و�إ�ذ�االن�ج�وم�ان ك�د�ر�ت»شوند)میمی

شوند.

 بریمکهچوننجومازماخیلیدورهستند،فلذابابامطالعهدراینآیات،پیبهاینحقیقتمی

 ش��ود-درآنه��اویرانشدنزمین،تغییرمهموقابلذکری-جزاینکهنورشانبهوضوحدیدهنم��ی

١: ٨٦طارق١
٢: ٨٢انفطار٢
٢: ٨١تکویر٣
)١٢٦،ص:٦اثروکهنهشدناست.(لسانالعرب،ج؛طموسبهمعنایبی٨: ٧٧مرسلت٤
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 یشمس�یم��داردهد؛ولیکواکبچ�وننزدی��کب�هزمی�نهس�تندودرداخ�لمنظ�ومهرخنمی

شوند.شانبیرونمیدارند،درروزرستاخیزازمدارهایکنونی

 مااینحقیقتراکهکواکبدرقرآنکریمغیرازنجومهستند،یافتهبودیموبعدهاآنرادرکتاب

 للیاتالکونیةفیالقرآن»همدیدیم.دراینکتابدراینبارهزیادسخنگفته«التفسیرالعلمی

 درنهایتح��رارتهس��تندوپیوس��تهدرالته��ابوضمنا�چنینبیانداشتهاستکهنجوماجرامی

 برندوهمهداراینورند؛ولیکواکباجرامجامدیهستندواگ��رازج��اییکس��بن��وربهسرمی

١باشند.نکنند،تاریکمی

ها چیستند؟مصابیح یا شهاب

-هایریزودرشتازآسمانبهسویزمین،علیال��دوامپرت��ابم��ینوشتهاند:میلیاردهاسنگ

 هایشن؛غالبا�ازتهس��نجاقازگردوغبارگرفتهتابهقدردانه؛شود؛حجمآنهامتفاوتاست

 ت��ریه��مهاینس�بتا�ب��زرگترنیستندوشایدچندهزاریبهبزرگیسنگریزهبرسد؛شهاببزرگ

درمیانآنهاپیدامیشود.

 ه��ایزمی�نتری��نآس��ماندارندوتاوقتیکهبهج�وه��وادار،ب�هپ��ایینهاریزشدائمیاینشهاب

 یابند،حرارتکنندوآنگاهکهباهوایغلیظاهصطکاکمیاند،بهسهولتطیطریقمینرسیده

 ش��ودودراهص��طلحق��رآنیفروزان��یازآنه��امش��اهدهم��یش��وندودنب��الهیافتهوشعلهورمی

اندوغالبا�خاکسترشدهودرفضاپراکندهمیشوند.نامیدهشده٢«م�صابیح»و«ش�هاب»

 ایازشهابسوزانبهزمینرسیدهاستوت��اکن�وندووگاهیهماتفاقافتادهکهباقیمانده

 درش��مال١٩٠٨ژوئن٣٠شهابغولآسابهزمی��نافت��اده؛یک��یب��هوزنچه��له��زارت��نک��هدر

 سیبریافتاده،ودیگریکهسیالیچه��له��زارس��القب��لدرهص��حرایش��مالش��رقیآریزون��ا

٣مترماندهاست.١٨٣متروعمق١٢٢٠ایبهقطرافتادهواثرشبههصورتحفره

 ه��ایدیگ��ریرادرم��ورداول،وارق��امیدانشمندهردوموردرامتعرضاستول��یفرض��یهمجله

 کندک��هی«لوپوان»نقلمییرستاخیزازمجلهوروزنامه٤دهد.دیگریرادرمورددومنشانمی

 اییمذکوریکانفج��ارهس��تهحادثه»الکسیزولوتوف«یدانشمندشورویپروفسوربهعقیده

 یس��نگهایودرکت��اب«نج��ومب��رایهم��ه»تص��ویرهاواطلع��اتمفی��دیدرب��اره٥ب��ودهاس��ت.

٦آسمانیچاپکردهاست.

١٥٣التفسیرالعلمیللیاتالکونیةفیالقرآن،ص١
١٠: ٣٧هصافات٢
١٥١-٦٤-٦٠-١٢-٩قمرهایمصنوعی،ص٣
١٢،ص١٢٦یدانشمند،شمجله٤
٨،ص٥١١یرستاخیز،شروزنامه٥
٥٦تا٥١نجومبرایهمه،شکل٦
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 آیند،بحثوتحقیقمشروحیداریمک��هدرآین��دههایثاقبازکجامییاینکهشهابومادرباره

 هاازخودزمینبالپرتابشدهاندوب��رایمکهشهابآوریم؛وچنینحدسزدهدرهمینکتابمی

١بارند!چنانکهبرفوباران.سرشمی

در پیرامون هفت آسمان

 ان�د،اطلعه��اییازه��مپی�داک�ردهیاینکهچراآسمانهاهفتبخشش��دهاندوچ�هف��رقدرباره

 ش��ودک��های��نق��درمعل��ومم��ی٢ی«ز�ي�ن�االس�ماء�الد�ن یاب�م�صابیح»یقرآنیهزیادینداریموازکریمه

 هایهوادارجوزمینکهموجبآتشگرفتنوسوختنتیرهایشهابمیش��ود،سراسرقسمت

 یزمی�ناس��توش��شآس��مانه�مب��الترازقس�مته�واهایهفتگانهترینآسمانهماناپایین

وجوددارد.

 یقس��مته��وادارکنن��د،غالب��ا�تنه��ادرب��ارهیطبقاتجوزمی��نبح��ثم��یدانشمندانیکهدرباره

 گوی��د:«درای��نس��پهرم��ی٣»دیوی��ددای��تز«ان��د؛سخنگفتهوآنرابهچن��دقس��متقس��یمک��رده

 ش��ود؛درمن��اطقب��الیج��وونیلگونیکهبرفرازماست،تضادهاییغریبوترسناکدی��دهم��ی

 ترترازسرمایمناطقجنوبی،گرماییسوزانفضایخالیپشتآن،سرماییوجودداردجانکاه

 واینیرومندمرگبارترازتشعش��عاتحاهص��لازانفج��اربم��باتم��یازحرارتهصحرایآفریقا،اشعه

٤کیلومتربرثانیهدرحرکتند».٦٤/٥هاکهباسرعترگبارهایینافذترازشهاب

 تواندسردوی��اگ��رمباش��دووج��ودآنه��ابه��تریندلی��لب��روج��ودنگارندهگوید:فضایخالینمی

هواست.

 رسدوازآنج��اه��مخیل�ییهواستوتاماورایماهمیهفتآسمانقرآنخیلیبزرگترازکره

 گیرد،ومادرتعیینمرزآسمانهایهفتگانهنورماهگذردوماهومدارماهرادرمیانمیزیادمی

٥فرماید:«و�ج�ع�ل�ال ق�م�ر�فیه�ن�ن�ورا�».ایم؛چنانکهمیرامعیارقرارداده

 ایمکهآس��مانهاطبق��اتیهس��تندک��هدورزمی��نرامانن��دهف��تماازقرآنکریمچنینیادگرفته

 هس��تندک��هیواح��دعظیم��یسقفگنبدیدرزیرخودگرفتهاندوزمینباهف��تآس��مانشک��ره

 هایشبهترتیبخفتیک��هدارن��د،درهایشدروسطماندهوسبکسبکسنگینشدهوسنگین

اند.بالیآنهاقراریافته

 ش��دک��هکندکه:«سابقا�ف��رضم��ینقلمی»ب.لیانوف«یدانشمندازدانشمندشورویمجله

 پوشش(جو)زمینچندهصدکیلومتربیشترنیستوامروزهمعلومشدهاستکهاینپوش��شت��ا

٢٨٨ص١
٥: ٦٧-ملک١٢: ٤١فصلت٢

٣David Dietz (١٩٨٤-١٨٩٧)
٧قمرهایمصنوعی،ص٤
١٦: ٧١نوح٥
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١دوالیسههزارکیلومترقطردارد».

 نگارندهگوید:شایدتنهاپوششهواییزمیناینضخامتراداشتهباشد،وگرنهماهکهازتواب��ع

هاکیلومتراززمینفاهصلهدارد.گردد،میلیونزمیناستودرجوزمینمی

 یذراتوجایبسیتدبراستکهایننهتنهازمیناستکههفتلیهآسماندارد،بلکههمه

 هانوین»هست:«شیمیدانجهانبلاستثناهفتآسماندارند!وچنانکهدرکتاب«شیمی

٢هاهفتطبقه،هفتمدار-کهیکیدربیروندیگریاست-تعیینکردهاند».برایاتم

 یاجس��امهس��تند،یهم��هگوید:«عناهصرخلقتکهس��ازندهدکترنصرالحاجسیدجوادیمی

 یهیدروژنکهی��کپروت��وندهند؛فضایاطرافهرهسته(حتیهستههفتطبقهتشکیلمی

 هامعینوغیرقابلتغیی��رکند)نیزهفتلیهدارد.اینلیهداردواطرافشیکالکترونگردشمی

 کن��دواست؛اگرالکترونهیدروژندارایانرژیبیشترشود،بهیکیازاینهفتطبقههصعودمی

 یزمینکلیتا�هفتطبقهشودوجسمیونیزهمیگردد؛عناهصرسازندهدرآخرینمرحلهخارجمی

٣باشند».دارندوآسمانهریکازآنهاهفتمی

٤یجو»رابهکاربردهاست.مهندسبازرگانهمعبارت«طبقاتهفتگانه

حرکت جمعی زمین و آسمان ها و آخرین مرز آن ها

 یزمینراازهرطرففراگرفته،درهردوحرکتوضعیویپوششهواییکهپیرامونکرههمه

 انتقالیزمینبازمینهمراهاست.واگراینهمراهیدرمیانآنهانبودوزمینوآسمانباهم

 ولینقطع،نهازحی��وانون��هازنب��اتکردند،اکنوندراثرطوفانبسیارشدیددائمیحرکتنمی

هایزمینریختهشدهبودند.اثرینبودوحتیکوهسارانهمهمهجاروبشدهوبهگودی

 گردند،بلک��هش��شچرخندومییهواستکهبازمینباهممیونهتنهااینآسماناولوکره

 یواح��دیدردورآس��ماندیگ��ره��م(ک��هم��اهه��مدرمی��انآنه��ام��داردارد)درش��کلمجم��وعه

گردند.چرخندومیخورشیدمی

-ک��رد،البت��هازاوج��دام��یهاهمراهباحرکتانتقالیزمینحرکتنمیواگرماهدرمیانآسمان

 دانیمکهماهدرحرکتوضعیزمی��نب��ااوهمراه��یکام��لن��دارد؛ب��رایولیاینراهممی؛شد

 بلکهتاماهیکباربهدورزمینبگردد،زمینسیدور؛گرددساعتبهدورزمیننمی٢٤اینکهدر

 آیدکهنیرویبیرونیدرگردانیدنماهب��هدورزمی��ن،چرخیدهاست؛وازاینجاچنینبهدستمی

دهدندارد.شتابیراکهدرچرخانیدنزمینازخودنشانمی

٢٩٠ص١
١٦نوین،صشیمی٢
٥٢دینودانشجدید،ص٣
٧٩هایجوی،صپدیده٤
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 ه��ایس��ماوی،دره��اومنظ�ومهحقیقتایناستکهنیرویبیرونیدرچرخانیدنمجم��وعه،آری

 هایشانضعیفاست؛ودرموردبحثهمدرجوارزمینهایداخلیآنهاقویودرکنارهقسمت

-رسد،سستوسستهایبالترمیرودوبهآسماننیرومنداستوهرچهاززمیندورترمی

 ترمیشود؛وبرایهمیناستکهحرکتانتقالیماهس��یب��ارازحرک��توض��عیزمی��نکن��دتر

است.

 بینیم،بامطالعهدرسرعتکواکبنهگانهواینحقیقتراعلوهبراینکهدرموردزمینوماهمی

 ترندتندتروه��رچ��هازآوریم:سیاراتهرچهبهخورشیدنزدیکدردورخورشیدهمبهدستمی

 کیلوم��ترب��هدورخ�ود٧٨/٨٩؛وخورشیده��مگوی��ادره��رث��انیه١پیمایندآندورترند،کندترراهمی

چرخد.می

 ت��روه��رچ��هدورت��رازآنهس��تند،تربهزحلهس��تند،س��ریعهایزحلهمهرچهنزدیکوحلقه

 باشند.ایضا�نوشتهاست:«درعطاردسرعتفرارسهکیلومتردرثانیهاستدرح��الیکندترمی

 ای��م،؛واینسخنباآنچهکهدرمت��نآورده٢باشد»کهدرزهرهوزمیندرحدودیازدهکیلومترمی

ناسازگاراست.

 یآس��مانهایشودکهبگوییمنیرویبیرونی،زمی��نوهم��هوبانظردراینسهمورد،سهلمی

 چرخاند،ولیزمینراتندترازهمهوآس��ماناولراکن��دتریآنرابهدورمحورزمینمیهفتگانه

 ازآنوآسماندومراکندترازاولوهمچنین...تاآسمانهفتم؛وتاآسمانب��الی��کدوربگ��ردد،

حتما�زمینبیشترازسیدوروشایدهصددورویازیادترچرخیدهباشد.

 شودتارسیمکهکمکمحرکتبهدورزمینکندوکندترمیهابهجاییمیودربالترینآسمان

 هاوحدنهاییجوزمیناس��تومح��لپای��انشود؛آنجامرزآسمانسرانجاممساویباهصفرمی

کهمایعبود)زایشیافتهبودوبالرفتهبودند.استکهاززمین(بههنگامییافتناجرامی

 یجداازهمنیستندومرزهایمشخص��یازه��مندارن��د،آخ��روالبتههفتآسمان،هفتطبقه

 آورند-داخ��لیبالمانندنوروظلمت-کهسایهروشنپدیدمییپایینبااولهرطبقههرطبقه

 ش�وند.وحرک�توض�عیواح�دهاکمکموب�هتدری�جع�وضم�یدرهمهستندوطبقاتآسمان

 هایرسدودرآنجاآسمانشودتاسرانجامبههصفرمیآنهاهممانندخودآنهاکمکمکندمی

پذیرد.یزمینپایانمیهفتگانه

 ؛ودرکتابعلومدومراهنماییسرعتسیاراتبهدورخورشیدرابرحسبکیلومتردرث��انیه٥٨-٥٤-٤٩جهانستارگان،ص١
 ،پلوت��ون٥/٤،نپت��ون٦/٨،اوران��وس٩/٦،زح��ل١٣،مش��تری٢٤،مری��خ٢٩/٧،زمین٣٥،زهره٤٨/٨چنیننوشتهاند:«عطارد

نیزمجملاینمفصلهست)(م).٦٩؛ودرص٧١،ص١٣٥٣»(علومدومراهنمایی٤/٧
٦٠-٦٧نجومبرایهمه،ص٢
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در قیامت درهایی از آسمان باز خواهد شد!

 فرماید:«ي�ق�ول�ون�م�تىهذ�اال ف�ت ح�إ�ن ك�ن ت�م هصاد�قین�*ق�ل ي�و م�ال ف�ت ��ح�لي�ن ف���ع�ال���ذین�درقرآنکریممی

 گویی��د؟!گویند:اینروزفتحکیخواهدبود،اگرراستم��ی{می١ك�ف�ر�واإیمان�ه�م و�له�م ي�ن ظ�ر�ون�»

 ش�ود}.بگو:ایمانآوردندرروزفتحسودیبهکافراننخواهددادون�همهل�تیب�هآن��اندادهم�ی

یقیامتاست:سهدلیلداریمبراینکهآیاتفوقدرباره

 نمودن��د-کفارمکررا�بااینطرزپرسشقیامترابعیدشمردهوآنراغیرقابلوقوعقلمدادم��ی١

).٢ی«متی»شمردهاست(و«المعجمالمفهرس»هشتموردازآنهارادرماده

 -درروزفتحایمانآوردنکافرانسودیبهآناننخواهددادواینازخواصقی��امتاس��ت؛چن��ان٢

 دانی��مک��هدرزن��دگیدنی��ویوم��ی؛٣فرمای��د:«ف�ی���و م�ئ�ذ£لي�ن ف���ع�ال���ذین�ظ�ل�م���وام�ع ��ذ�ر�ت�ه�م»ک��هم��ی

همیشهایمانآوردنوعذرخواستندردرگاهخداوندیمقبولومفیداست.

 همازروزقیامتنامبردهشدهو(چنانکهدرقرآنکریمزیادآم��دهاس��ت)٤هایسابق-درآیه٣

 بازندهشدنزمینمردهوروییدنوسربرآوردنگیاه��اناززی��رزمی��ن،اس��تدللب��هوق��وعقی��امت

شدهاست.

 یسجدهروزرستاخیزاستومسلما�خداوندمتع��الب��امراداز«ي�و م�ال ف�ت ح»درسوره،وبنابراین

-کندواطلق«ي�و م�ال ف�ت ح»برروزقیامت،حتما�ازرویوجهتس��میهرعایتتناسبنامگذاریمی

 ایاستومابایددرکشفآنبهخودقرآنکریمرجوعکنیمودرآیاتمناس��بب��اآنیحکیمانه

تدبرنماییم.

 ٥خوانیم:«ي�و م�ي�ن ف�خ�ف�یالص�ور�ف�ت�أ ت�ون�أ�ف واج��ا�*و�ف�ت�ح���ت�الس���ماء�ف�ک��ان�ت أ�ب واب��ا�»ینبأمیدرسوره

 آییددرحالیکهآسمانازهمب��ازشود.پسفوجفوجمیها)دمیدهمیها(بدن{روزیدرهصورت

 شدهودرهاییگردیدهباشد}.چنانک��هاه��للغ��تنوش��تهاند،هص��حیحاس��تک��ه«هص��ور»جم��ع

-هصورت(یعنینماوآنچهکهازشیءدیدهمیشود)گرفتهشود.وبنابراینشایدهصورتآدم�ی

دراهصطلحقرآنکریم،بدنمرئیونمایظاهریاوباشد.

 ؛فرمایددرروزقیامتآسمانمفتوحوازهمگشودهوب��ازخواه��دش��داینکریمهبههصراحتمی

 بهطوریکههمهجایآندربخواهدشد؛برخلفامروزکههمهجایجه��انپ��راس��توج��ای

 دربوشکافنهدرآسمانونهدرجایدیگرجهاننیست؛چنانکهفرموده:«مات�رىفیخ�ل ق�

٢٩-٢٨: ٣٢سجده١
٦٥٩المعجمالمفهرس،ص٢
٥٧: ٣٠روم٣
٢٧تا٢٥: ٣٢سجده٤
١٩-١٨: ٧٨نبأ٥
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٢وایضا�فرموده:«و�مال�هام�ن ف�ر�وج».١الر�ح من�م�ن ت�فاو�ت£ف�ار ج�ع�ال ب�ص�ر�ه�ل ت�رىم�ن ف�ط�ور»

 گ��رددک��هچ��راروزقی��امت،روزشودومعل��ومم��ییسجدهتفسیرمیینبأ،آیهپسبهیاریآیه

 شود؟برایاینکهسرتاسرآسماندرروزقیامتدرهاییمیگرددوجاه��ایب��ازوفتحنامیدهمی

شود.گشادهزیاددرآنپیدامی

شود؟!آسمان چگونه درها می

 ب�هروزفت�حو،شودک�هنامی�دنآنروزمسلما�آسماندرروزقیامتچنانبازوازهمگشادهمی

رسد.روزبازگردیدنآسمان،کامل�مناسببهنظرمی

 اگربخواهیممعنایبازشدنآس��مانراخ�وببفهمی��م،بای��دک��هازبس��تهب��ودنکن��ونیآنکلی��د

 یبرایاینکهذراتتشکیلدهنده؛گشودهشدنشرابهدستآوریم:آسماناکنونبستهاست

 شوندوفشردهبههموم��تراکمدره��مهس��تند؛فل��ذاشوندویاکمجدامیآنازهمجدانمی

 آسمانیکپارچهاستوشکافیدرآننیست؛ولیذراتاندکاندکای��نفش��ردگیراازدس��ت

 روندومتراکمبره��مشوندوزیاددرهمنمیکنندوازهمجدامیدهندویکدیگرراترکمیمی

 ش��ودکندوبزرگم��یشوندوطبعا�حجمآسمانوفضایآندراینهصورتگشایشپیدامینمی

 ده��دوهم��هج��ایشدربشودکهآسمانیکپ��ارچگینخس��تینراازدس��تم��یونتیجهاینمی

 کن��د.درآنروزازدورچی��زیدرج��ایآس��ماندی��دهشودوسرتاسرششکافپی��دام��یدربمی

 ینب��أم��ایبعدیسورهشود.وآیهشودولیموجودی(بهاهصطلح)مشتپرکنلمسنمیمی

 {کوهس��ارانس��یرداده٣کن��د:«و�س���یÎر�ت�ال ج�ب��ال�ف�ک��ان�ت س���رابا�»رادرفهمیدناینمعناتأییدمی

-شوند)ودرنتیجهازدورمانندس��رابیدی��دهم��یشوند(ازمراکزشانبههرطرفراندهمیمی

.)٤ایدراینکتابخواهیمداشتودرپیراموناینآیهبحثجداگانه(شوند}

٣: ٦٧ملک١
٦: ٥٠ق٢
٢٠: ٧٨نبأ٣
١٢٢ص٤
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اتساع آسمان و جهان

 ی«و�ف�ت�ح�ت�الس�ماء�ف�کان�ت أ�ب وابا»بازشدنوگشایشیکریمهبنابرآنچهنگارشیافت،اول�ازآیه

 کنی��م(چن��انک��هش��رحش�د)وثانی��ا�ب��احقیق�تاتس��اعجه��انه��میافتنآسمانرااستفادهمی

 یب��زرگیاتساعآسمان-کهجزئیازمس��ئلهنماییم؛برایاینکهمسئلهاستیناسیحاهصلمی

 اتساعجهاناست-بهوضوحازآنفهمیدهمیشود؛برایاینکهمعلوماستک��هدرهص��ورتیک��ه

 هاودرهاییپدیدآید،حتما�بایداتساعپ��ذیردواجزایچیزیازهمجداشوندودرمیانآنهاراه

حجمشبزرگشود.

ای خواهد شد!آسمان گرد پراکنده

 درتفسیروتوجیهاینکهدرقیامتهمهجایآس��ماندربخواه��دش��د،چی��زیج��زای��نب��هنظ��ر

 مان��دوجل�ویهی�چیمتص��لب�هه��مب��اقینم�ییآس��ماندوذرهرسدک�هدرهی�چنقط�هنمی

-گردندوازهمفاهص��لهم��ییذراتآنازهمجدامیشود؛برایاینکههمهرهگذریگرفتهنمی

 ه��ایشش��ودوات��مایم��یشودکهسراسرآسماندرحقیقتگردپراکندهگیرندونتیجهاینمی

گریزند.گردندوباسرعتیمحیرالعقلازهممیهایغیرمرتبطیمیالکترون

 ک��هب��اس��رعتن��وردرنخواهدداشت؛برایاینکهجس��میگوینددرآنروزگارزمانمفهومیمی

١شود.حرکتباشد،زمانبرایآنمتوقفمی

١٨،ص٨،ش١٣٤٤یآسمانایران،خردادمجله١
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 دهن��دوع��المب��دینهاینوینیازخودبیرونم��یشوندوپدیدهموجوداتجهانشکافتهوبازمی

شود.طریقپیداشدهوبازهممی

ی فلقتفسیر سوره

ی فلقنظری به کلمه

 {بگ��و:پن��اه١فرماید:«ق�ل أ�ع�وذ�ب�ر�بÎال ف�ل�ق�*م�ن ش���رÎم��اخ�ل���ق�»یاولکهمیبانظربهمتندوآیه

 چنی��ن،یآنچ��هک��هآفری��دهاس��ت}پروران��د،ازش��رهم��هبرمبهپروردگاریکهباشکافتنمیمی

 ه��ایشوندومخلوقهایجهانیبهطورکلیهمهوهمهشکافتهمیشودکهپدیدهواضحمی

 دهند.درگذشتهچنینبودهواکنونهمنودرآمدهایعالمب��ههمی��نجدیدیراازخودبیرونمی

آیندوتاپایانجهانهمحالبدینمنوالخواهدبود.طریقپدیدمی

 ب��رمب��هپروردگ��ارک��لجه��انازیفوقبایدبگوییم:پناهم��یتوضیحایناستکهدرتفسیردوآیه

-یمخلوقاتم��ییموجوداتجهان.وبدیهیاستکهدراینهصورت،فلقشاملهمهشرهمه

 ب��رمب�هشود.ومعلوماستکهاگراینکهماگفتیمپسندنیفتد،ناچاربایدگفت�هش�ود:پن��اهم�ی

 پ��ایهوها؛وپیداستکهاینسخنسستوبییمخلوقهاازشرهمهپروردگاربعضیازپدیده

خالیازلطافتاست

نظری به کتب لغت

 آوری��م:یفوقبهدستآوردیم،ازکتبلغتهمدرم��یاینمعناراکهمابرایفلقازمتندوآیه

-فلق(بروزنشرف)بههرگونهشکافگفتهشده:شکافتهشدنفضایتاریکدراولفجر،دره

 یمرتفعباشد،چاهیک��ههایمیانکوهساران،هرزمینهمواریکهدرمیاندوتپه،دوپشته

 ؛و٢گوینددرآنجاهستوخوددوزخکننددردوزخهست،شکافبسیاروسیعیکهمینقلمی

 در«کلیاتابوالبقاء»و«قاموس»چنی��نهس��تک��ه«ف��القالح��ب»ب��همعن��ایخ��القدان��هوی��ا

 وابوالبقاءگفته:فلقبهمعن��ایش��کافاس��تو؛٣یبرگازآناستیدانهودرآورندهشکافنده

 یابد؛ودر«کشاف»گوید:فلقه��رچی��زیاس��تک��هب��هحک��مخ��دادرمیاندوجسمتحققمی

 آی��دوکوهس��ارانک��هچش��مهس��ارانازآنه��امانندزمینکهگیاهازآندرمی؛شودشکافتهمی

 ؛٤آوردودانهوهستهوغیرآنه��اآیدورحمزنکهبچهدرمیآیندوابرکهبارانازآندرمیدرمی

٢-١: ١١٣فلق١
٦٧١-فرهنگأبجدیعربی-فارسی،متن،ص:٩٤٣،ص٢اقربالموارد،ج٢
٢٨٠،ص٢-کلیاتابوالبقاء،فلق-معیاراللغة،ج٣٧٥،ص:٣القاموسالمحیط،ج٣
٨٢٠،ص:٤الکشافعنحقائقغوامضالتنزیل،ج٤
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 یمخلوقاتوعجیباستکهدرمعیاراللغةوقاموسواقربالمواردیکیازمعانیفلقراهمه

اند.شمرده

 برمب��هپروردگ��اریک��هشودکه:پناهمیوبنابرآنچهنگارشدادیم،معنایدوآیهچنینبرآوردمی

 یآنچ��هپدی��دآورد،وازش��روزی��انهم��هیموجوداترابهطریقشکافتنپدی��دآوردهوم��یهمه

آید.می

 پدیدآمدنوحادثشدنجهاندرضمنخبریب�هش��کافتهش�دنتخ��مم�رغودرآم��دنج�وجهاز

 وآنخبرشریفرادرهمینفص��ل(اندرونآنتنظیرشدهاست؛واینتشبیهبسیارعالیاست

).١کنیمآوریموتوضیحبیشتریدراینبارهازآناستفادهمیمی

کیفیت پدید آمدن جهان

 فلقکیفیتپدیدارشدنییاولسورهآیدکهخداوندمتعالدردوآیهازتحقیقفوقچنینبرمی

 ه��اعالموموجوداتآنرابرایبشرگوشزدفرمودهوچنیناشعارداشتهاس��تک��های��نآس��مان

 اند،قبل�دراندرونچیزدیگری(مثل�زمین)پنهانبودهان��دوبع��دهاازکهپیرامونزمینرافراگرفته

 کنی��م،قبل�دران��درونچی��زاند.وهمینزمی��نک��هدررویآنزن��دگیم��یآنجداشدهوبالرفته

 دیگری(مثل�خورشید)جایداشتهوبعدهاازآنزاییدهشدهواستقللیافته!وخورشیدهماز

 رس��یمب��هآنج��اکنیمتامیاندرونموجوددیگریظاهرشدهاست؛وهمچنینبهقهقراسیرمی

 هاوبالخرهسراسرجهانبینیماینخورشیدهمباهزارانخورشیدهایدیگروکهکشانکهمی

 یدرخشانیقرارداشتهاس��توب��هطری��قش��کافتهش��دنازداخ��لآندراندرونگوهریکدانه

 ای��م،نظ��ریاولیهبیرونپرتابشدهاند(ودراینجامناسباستبهخبریکهس��ابقا�آوردهجوهره

).٢شود

 ایبینی��مک��هچگ��ونهازموجوده��ایش��کافتهش��دهجانورانوگیاهانرویزمینراماخودمانمی

 یآین��د؛ای��نق��انونبس��یارعظی��ماله��یاختص��اصب��هموجوده��ایب��زرگن��داردوهم��هپدیدمی

 هاباشد-نیزشاملاست؛زی��راک��هازدوآی��هچنی��نمخلوقاتوحتیریزترینآنهارا-کهالکترون

 ایپدی��دمیآی��د.وبن��ابرای��ندریافتیمکههرمخلوقیبدوناستثناازمخلوقدیگرشکافتهش��ده

 ه��اه��مهایشکافتهشدهبیرونآمدهباشندوهس��تههایاتمهاهمازهستهبایستیالکترون

 ینخس��تینع��الم.واگ��رروزیت��ریوهمچنی��نت��ابرس��دب��هج��وهرهه��ایس��ابقازهس��ته

-هایدیگرش��کافتهش��دهموجودهاییریزترازنوترونکشفشود،حتما�بایدآنهاهمازمخلوق

ایبیرونآمدهباشند.

٥٩ص١
٤١ص٢
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کیفیت ربوبیت

 یفلقخویشتنرا«ر�ب»نامیدهت��اپرورن��دهب��ودنخ��ودشرایاولسورهخداوندمتعالدردوآیه

 ؛ب��رایاینک��ه١اعلمفرماید،وآنرابهاس��معی��ناض��افهنک��ردهمانن��د«ر�ب�الس���ماوات�و�ال �ر ض»

 هارابرساند،بلکهاضافهبهاسممعن��ای«فل��ق»ک��ردهک��همض��افراخواستهپروریدهشدهنمی

 توضیحوتفسیرکند؛یعنیشکلربوبیتوکیفیتپروریدناعیانمخلوقاترانشاندهدوچنی��ن

 پروران��دوس��رانجامهارام��یدهدکهپدیدهبفهماندکهپروردگارباعظمتجهانچنینپرورشمی

آورد.هاینوینیراازآنهادرمیشکافدوپدیدهآنهارامی

 ایم،عینا�نق��لودریسجادیه-علیهالسلم-یافتهمناسباستدراینجاعبارتیراکهازهصحیفه

 {اب��وابیازدان��شراب��ا(هص��فت)٢پیرامونآننیکتأملکنیم:«و�ف�ت�ح�ل�ن�ام�ن أ�ب و�اب�ال ع�ل م�ب�ر�ب�وب�ی�ت�ه»

اشبهرویمابازکرد}.پرورندگی

اتساع جهان

 ت��رویفلقوشکافتهشدنموجودات-برایبیرونآم��دنموج��وداتت��ازهبامطالعاتیکهدرزمینه

ترمفهومگردید.تر-بهعملآوردیم،قانوناتساعجهاننیزضمنا�باوضوحهرچهروشنجوان

 واینحقیقتنیزوضوحیافتکهحضرتپروردگارینیروییآفریدهاستک��هجه��انواج��زایآنرا

 شکافد؛وایننیرویفالقوشکافندههماناس��تک��هم��اآنگرداندومیکندوبزرگمیبازمی

ایم.رانیرویاندرونینامنهاده

سخنی از یک ناشناس

 شودت��ا«مجمعالبحرین»ازناشناسینقلکردهاستکه:«فلق»چیزیاستکهشکافتهمی

 یممکناتاست؛برایاینک�هخداون��دظلم�تع�دمچیزیازآنبهدرآید،واینعاموشاملهمه

٣ممکناترابانورایجادآنهاشکافتهاست.

 یاینسخن-باکمالتعجب-سخنخودراعالیودرستشروعکردهولیمتأسفانهآنگوینده

 رانادرستپایاندادهاست؛برایاینکهعدمراظلمتدانستهبااینکهظلم��تیک��یازموج��ودات

 هاس��ت؛ودرق��رآنکری��موایجادرانورشمردهبااینک��هن��وریک��یازایج��ادش��ده؛استمانندنور

 یظلمتوسکونوسرماو(ودرکتاب«تجسمعمل»درباره٤فرماید:«و�ج�ع�ل�الظ�ل�مات�و�الن�ور»

١٦: ١٣رعد١
٣٠الصحیفةالسجادیةص:٢
٢٢٩،ص:٥مجمعالبحرین،ج٣
١: ٦انعام٤
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).١ایموجودیبودنآنهابحثکرده

 ییونانباستانتقلیدیکهنهبودهوازفلسفهمعلوماستکهاینگویندهازمتفلسفیناسلمی

کردهاست.می

آیدشود و جوجه از آن درمیتخم مرغ شکافته می

 درروایتآمدهاستکهابوش��اکردیص��انیب��اجم��اعتیدرموس��مح��جب��هخ��دمتام��امهص��ادق

 -علیهالسلم-رسیدندوازآنحضرتدلیلبرحدوثعالمخواس��تارش��دند؛حض��رتتخ��ممرغ��ی

 خواستندوآنرابردستخودنه��ادهوفرمودن��د:ای��نحص��اریاس��تک��هاطراف��شازه��رس��وی

 گرفتهشدهواندرونشمایعیرقیقولطیفچونسیمروانوزرگداختهاستووق�تیش��کافته

 آید!!آیاچیزدیگریجزهمینک��هاطلعداری،ب��رشودوهصورتیچونطاوسازآنبیرونمیمی

-شود؟!دیصانیعرضکرد:نه؛حضرتفرمود:ایندللتبرحدوثعالممیاندرونآنداخلمی

٢کند.

 ترینراهنماستبهاینحقیقتکهوقتیاینجه��اننب��ودنگارندهگوید:دلیلفوقبهترینوعالی

 وبعدا�پیداشدچنانکهج��وجهه��مبع��دا�ح��ادثگش��ت.وع��الم؛چنانکهجوجههموقتینبود

یابد.هممانندجوجهازاندرونحصاریوازبطنموجودیزایشمی

 ترینبیانیاستکهذهنانس��انراب��رایفهمی��دنحقیق��تپی��دایشترینوزبدهسخنفوقزنده

 ترینمثالبرایپدیدآمدنموجوداتع��المب��هطری��قفل��قوش��کافتهکندوعالیجهانآمادهمی

شدناست.

 شودکهموجوداتجهانازش��کمیک��دیگربی��رونآمدهان��دوباتمثیلفوقبهسهولتفهمیدهمی

 جان)هم��هوهم��هدریموجوداتعالم(جانداروبیشودکههمهآیند؛بهسهولتدرکمیمی

 یابدکههی��چی��کازآغازدریکجاجمعودراندرونیکموجودمحصوربودهاند،وکامل�وضوحمی

 اندوبعدا�زاییدهشدهوپدیدآمدهاند؛وبالنتیجهموجوداتکنونیدرروزگارانپیشینموجودنبوده

گردد.یحدوثعالمخوبروشنمیاهصلمسئله

 واینعبارتعینا�درحدیثفوقهست:«انها(یعن�یالبیض��ة)تنفل�قع�نهص�ورةکالط��اووس»!و

ی«فلق»است.«تنفلق»ازماده

 والبتهروزیخودتخممرغهم(کهدرمثالامامهمام-علیهالس��لم-آم��ده)پدی��دنیام��دهب��وده؛

 یذراتوسراسرموجوداتجهانبوده،روزیینخستینهمکهدرآغازحاملهمهیعنیآنذره

ناپدیدبودهوبهوجودنیامدهبودهاست.

١٧٢تا١٦٥تجسمعمل،ص١
٣٣٣ص:٢-الحتجاجج:٣٩ص:٣-بحارالنوارج:٢٢٦،ص:٤روضالجنانوروحالجنانفیتفسیرالقرآن،ج٢
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ی فلقی سوم سورهحرکت نهان ماده! آیه

 و١کنیم:«و�م�ن ش�رÎغاس���ق£إ�ذاو�ق���ب».یفلقتلوتمیغاسقچیست؟درقرآنکریمدرسوره

 کنیم:اشکیکهازچشمروانشود،ش��یریدرکتبلغتمعانیزیادیبرای«غاسق»پیدامی

 کهازپستانروانشود،ظلمتیکهفضارادرشبفراگیرد،زردابیکهاززخ��مبی��رونآی��د،ری��زه

 ک��هدرکس��وفف��رورود،ماهب��ههنگ��امیبارشیکهازابرهاپایینآید،ماهکهدرآسمانراهمی

 یابد،سقوطپروینیعنیناپدی��دش��دنثری��ا(وع��ربرود،شبموقعیکهظلمتششدتمیمی

 شود)تاریکییکهچشمرافراگی��رد،آب��یک��هف��روپنداشتکهوبادرآنموقعزیادمیچنینمی

٢ریزد.می

 اگرخواهانمعنایواحدوحقیقیغاسقباشیم،بایدمعناییپیداکنیمکهواحدوجامعباشدو

 یآنهاهصادقباشد؛وبنابریآنهامشترکوبرهمهیمواردبالموجودودرمیانهمهدرهمه

اینبایدغاسق،متحرکیباشدکهآرامروانشودوکوچکدیدهشود.

وقوب چیست؟

 :درسوراخیرفتوناپدیدشد.«وقبتالشمس»:خورش��یدغ��روب)یماضیبههصیغه(«وقب»

 کردوپنهانشد.«وقبالرج��ل»:آنم��ردرویآوردوآم��د.«وق��بالظلمعل��یالن��اس»:ظلم��ت

 داخلشدوانتشاریافت.«وقبالقمر»:ماهداخلدرکسوفشد.«وقب»(ب��روزنش��مس)ب��ه

 ت��واندرآنپنه��انش�د،آم��دهمعنایگودی،چاهکمعمق،جایداخلشدن،س�وراخیک�هم�ی

٣است.

 اگربخواهیمدراینجاهمبهطرزفوقج��امعگی��ریکنی��م،دومعن��اب��رایوق��وب(ب��هض��مواو)ب��ه

آوریم:دستمی

-فرورفتندرگودیکمعمق،تاریک،کوچکوناپدیدشدندرآن.١

-پدیدآمدنورویآوردنوانتشاریافتن.٢

 بهدومعناکهضدینهس��تندآم��دهاس��ت:پدی��دآم��دنوناپدی��د»وقوب«وبنابراینبایدگفتکه

 شدن؛ومانعینداردک�هه�ردومعن�ادراینج��ام��رادباش��دوای��نبس�یارعجی�باس��توذیل�در

کنیم.توضیحایناعجوبهبحثمی

٣: ١١٣فلق١
 -الق��اموس٢٨٩،ص:١٠-لس��انالع��رب،ج٦٣٤-فرهن��گأبج��دیعرب��ی-فارس��ی،مت��ن،ص:٨٧٢،ص٢اق��ربالم��وارد،ج٢

٣٦٨،ص:٣المحیط،ج
١٤٧٢،ص٢اقربالموارد،ج٣
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ی دو معنا از یک لفظ!استفاده

 اینمعلوماستکهی��کلف�ظبیش��ترازی��کمعن��انمیرس��اند،ول��یای��نممک��ناس��تک��هلف�ظ

 ایب��رتعیی��نیک��یازدووی��اچن��دمعن��ایآن-عم��دا�ودانس��ته-مش��ترکیاطلقش��ودوقرین��ه

 گذاشتهنشود؛برایاینکهگویندهدرهریکازمعانینظرداشتهباشدومایلباشدکهشنونده

 ت��وانه��ری��کازمع��انیمش��ترکراازیآنمعانیرامحتملشمارد.دراینگونهمواردمیهمه

 لفظواحداستفادهنمود.ودرواقعایناستفادهازکشفمقصودباطنیورضایتگوین��دهناش��ی

 یفل��قوشودوازقبیلاستعماللفظواحددراکثرازیکمعنانیستو«إ�ذاو�ق�ب»درس��ورهمی

 یقرآنی��هب��هازاینباببایدشمردهش��وند.ومعن��ایای��ندوجمل��ه١ینجم«إ�ذاه�وى»درسوره

 ش��ود،رودوپنه��انم��یشود:آنگاهکهدرگودکمعمقوکوچکفرومیترتیبچنینبرآوردمی

 رود،آنگ��اهیابد؛آنگاهکهس��تارهب��الم��یآوردوانتشارمیآیدورویدرمیآنگاهکهپدیدمی

آید.کهپایینمی

ودرشعرچنینآمدهاست:

لوکلکمقداخذالجامولجاملنا(ولجاملنا) الجام مدیر ضر الذی  ما

جاملنا

 خواستهاستبگذارد)کهمقصودش«لجاملنا»استوی��ا«لاینگذاشته(ونمیشاعرقرینه

 جاملنا»؛والبتهعمدا�ودانستهاینابهامشیرینونمکینراپس��ندیدهوخ��ودشاحتم��اله��ردو

 معنارااختیارکردهاس��ت؛ب��رایاینک�هدره��ردومعن��اطم��عداش��تهوب��هه��ردومای��ل،وه��ردو

 ایرادرضمنشعرکهدومعنابدهدوهردوهصحیحباشدوه��ردومقصودشبودهوآوردنجمله

 ش��مردهبتواندمراداوباشدوهیچیکبردیگریرجحانینداشتهباشد،برایخویشتنهنرم��ی

است.

ی سوم فلقآیه

 یفل�قیسومس��ورهباتحقیقیکهدرکشفمعنایلغویغاسقووقبانجامدادیم،ازکریمه

 س��روهص��داب��هنح��وآوریمک��هموجوده��اییری��زوب��هظ��اهرن��اچیز،آراموب��یچنینبهدستمی

 پیماین��دوب��دوناینک��ههاپنهاندرمیاناجسامراهمیخودکاردراینجهاندرجریانندوازچشم

-گردندودرنهانگ��اهک��معم�قبرندوگاهیناپدیدمیانسانیآنهارابراند،درحرکتبهسرمی

یابند.شوندوانتشارمیروندوبازپدیدارمیشانفرومی

 هاپیدانک��ردهوترینخبریازاینگردندههایمدیدعمرکردهوکوچکعجیباستکهبشرمدت

 ان��دوج��ایب��هکش��فای��نس��ربرنداش��تهومفسرینقرآنکریمهمقدمیدانشمنداناسلمی

١: ٥٣نجم١
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 ه��ایجه��انب��رهص��فحاتط��بیعتتری��ننهانگ��اهملمتنیست؛برایاینکهرازاینطلسمدرپنهان

 نوشتهشدهاست!!ولزماستکهتلوتآی��اتقرآن��یت��وأمب��ات��دبردرآی��اتجه��انیباش��د؛دو

 همت��اکنند،هردوازج��انبخ��داییکت��اوب��یکتابتدوینیوتکوینیالهییکدیگرراتفسیرمی

 ی«غاس��ق»رانک��رهاند،فلذاکلم��ههایاشارهشدهکامل�ناشناسبودههستند.وچونگردنده

آوردهاست.

 استوشایستهاس��تک��هیفلقهست،عمومییاینکهایناستعاذهکهدرسورهوبهقرینه

 آی��دک��های��نغاس��قیافرادانساننمایندواختصاهصیدربیننیست،چنینبهدس��تم��یهمه

 هایمناطقمعتدلواستواومنجمد،دان��اودرکمینودرکنارهرانسانیهست(انسان،واقب

 شودکهای��نغاس��قواق��ب،موج��ودواح��دینیس��تودرنادان،شرقیوغربی)پسمعلوممی

سراسرنقاطرویزمین،پخشودرگردشاست،اگرچهلفظآنمفرداست.

 ه��ادانس��تب��هتص��وریانس��انهایواقبرابهزیانهم��هیغاسقتوانجریانهمهوالبتهنمی

 یپیشهمامرش��دهاس��تک��هازیآنهابهخداپناهبرد؛چنانکهدرآیهاینکهبایدازشرهمه

 هاسودمندآفری��دهدانیمکهآنهابرایانسانبااینکهمی؛یمخلوقاتبهخداپناهبریمشرهمه

 ه��ایاند؛درعیناینکهامکانداردکهکسیازآنهازیانببیند.وبن��ابرای��ن،جری��انغاس��قشده

 اگرچهممکن؛واقبوپدیدارشدنوناپدیدگردیدنآنهابرایهمگانسودمندآفریدهشدهاست

 استبرایبعضیافراددربعضیهصورزیانبخشباشند؛درستمانندخورشیدوماهک��هطل��وع

وغروبآنهاسودمندآفریدهشدهاستاگرچهگاهیبرایبعضیشایدضررداشتهباشند.

خورشیدهای پنهان

 یفلقاستخراجکردیم،آنهاراخورشیدهاییپنهانهایواقبازسورهاوهصافیکهبرایغاسق

سازد؛برایاینکه:گرمیجلوه

-هاهمطلوعوغروبدارند،گاهیدرنهانگ��اهک��معم��ق-خورشیدطلوعوغروبدارد،غاسق١

آیند.آورندوبیرونمیشوندودیگرگاهرویمیشانپنهانمی

 هاه��مهمینط��ورهس��تندویابدوغاسقآوردوانتشارمی-خورشیدبههنگامطلوعرویمی٢

گردند.کنندوپخشمیدروقتپدیدآمدن،اقبالمی

 روندوبرند،فرومیهاهمدائما�دروقوببهسرمی-خورشیدپیوستهدرحرکتاستوغاسق٣

آورند.آیندورویمیشوند،بالمیناپدیدمی

هاهمچنینهستند.رود،غاسقسروهصداوبدوندستاندازراهمی-خورشیدآراموبی٤

کنند.هاهمبهطورخودکارگردشمیرود،اینغاسق-خورشیددرظاهرخودبهخودراهمی٥

 ه��اب��اخورش�یددارن��د،ای�ناس�تک�هخورش�یدب��زرگاس��تواینه��اریزن��د،وفرقیکهغاس�ق
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 هادرحقیقتخورشیدهایکوچکوپنهانای��نخورشیدآشکاراستواینهاپنهان!پسغاسق

جهانند.

 واگراشکالیدراینبحثباقیباشد،دوبارهب��هآغ��ازای��نفص��لب��همعن��ایلغ��وی«غاس��ق»و

«وقوب»رجوعشود.

آوردشکافد و پدید میمی

 ه��ایواق��بچ��هدانشمندیکهاینگفتارراازآغازمطالعهکرده،خوبپیب��ردهک��های��نغاس��ق

 ام��روزیآنه��اخ��ودداریتوانندباشند؛ولیبااینهمهوضوحبازازذکرنامعلم��یچیزهاییمی

 کنیمتاتحقیقبیشتریدراینبارهبکنیموتوضیحزیادتریبدهیموذهنخوانن��دهراه��رچ�همی

بهترروشنوآمادهسازیم.

 یاولاس��ت:«ق��ل أ�ع��وذ�ب���ر�بÎال ف�ل��ق�...م���ن ش���رÎیس��وممتص��لب��هآی��هیعطف،آیهباملحظه

 ه��اکلیت��ا�ب��اپ��رورشش��ودک��های��نغاس��قغاس�ق£إ�ذاو�ق�ب»ودراینهصورتچنیناستشعارم��ی

 برمبهآیند؛زیراکهمناسبنیستگفتهشود:پناهمیپروردگاربزرگبهطریقشکافتنپدیدمی

 ب��رمها!ومناسبایناستکهگفتهشود:پن��اهم��یخدایرویاننده(مثل�)ازغرقشدنکشتی

بهخداوندرویانندهازخشکشدندرختان.

 آوردازش��رهاراپدیدم��یشکافدوپدیدهبرمبهپروردگاریکهمیبنابراین،معنایاینکهپناهمی

 کهبیایدوانتش��اربیاب��د،قه��را�چنی��نب��رآوردهرغاسقیآنگاهکهبرودوناپدیدشودوهنگامی

 ب��هطل��وع،هاازجاییشکافته،جداگردیدهوشروعبهوقوبشودکههریکیکاینغاسقمی

درجولنگاهکوتاهخودکردهاست.،یکوچکدرنهانخانه،وغروب

قسمت نهان جهان

 کن��دک��های��نه��ایف��وقای��نپرس��شب��هذه��نمط��العهکنن��دهخط��ورم��یینوش��تهب��امط��العه

-موجودهاینامرئیوخردومتحرککهمتوالیا�ومتتابعا�ازجاهایخودشکستهشدهوجدامی

 کنن�دودائم��ا�درطل�وعوغ�روبب�هشانگردشم�یگردندوپیوستهباآرامشدرجولنگاهکوچک

 برن��د؟چ��راکس��یازآنه��اخ��بریبرندوهمهجایزمینراپرکردهاند،درکجابهس��رمیسرمی

-برخ��وردنم��یشوند؟چرالاقلمانندهواباسروهص��ورتآدم��یندارد؟چرابادستلمسنمی

کنند؟!

 توانیافتجزاینکه:ای��نذراتری��زگردن��دهدرهمی��نع��المب��ههامیچهپاسخیبهاینپرسش

 برخ��وردمحس��وسداش��تهبرندوخیلیریزترازآنهستندک��هب��ادس��توهص��ورتآدم��یسرمی

 باشند!اینذراتدرقسمتنهانجهانهستندودراندروناشیاجایدارن��دوقس��متهوی��دای



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

حرکتیدارند.شوندوظاهرآراموبیعالمهمهمینموادهستندکهمشاهدهمی

حرکت نهان ماده!

 آی��دک��هب��اطنع��المدرجن��بوج��وشازآنچهنگارشیافت،بهوضوحکاملچنینب��هدس��تم��ی

 ک��هدارد،ب��اطنآنبس��یارن��اآراماس��ت؛حقیق��تجه��انراج��وهریاستوبرخلفظاهرآرام��ی

یساکن،حرکتنهانیدرذاتخوددارد.دهدواینمادهمتحرکوگردانتشکیلمی

 ه��ایواق��باکنونموقعآنرسیدهاستکهازای�نذراتگردن��دهن�امبری��موپ�ردهازرویغاس��ق

 ه��ایگردن��ده!والبت��هب��اه��ایواق��بدراهص��طلحق��رآنکری��م،عبارتن��دازالک��ترونبرداریم:غاسق

 شودکهچهانطباقهایراجعبهالکترونواوهصافوگردشآنهاخوبمعلوممییبحثمطالعه

هایواقبدارند!حیرتآوریباغاسق

 ه��اازآنوب��زرگش��دنواس��تقللیاتموزاییدهشدنالکتروندرقسمتسوماینکتابدرباره

-ه��ایش��یمییافتنآنهاونظایراینمباحثبهتفصیلسخنگفته(بهشکلیکهتک��رارکت��اب

ایم.هایمانآوردهنیست)وازسخناندانشمندانشواهدفراوانیبرگفته

ی فلقی چهارم سورهی ماده: آیهگره زننده و گشاینده

 پ��س؛٢«نف��ث»درلغ��تب��همعن��ایدمی��دناس��ت١فرماید:«و�م�ن ش�رÎالن�ف�اث��ات�ف���یال ع�ق���د».می

 بایستیکه«الن�ف�اث»همیشهدمندهباشد؛«ال ع�ق�د»(بروزنسخن)جمععقد(بروزنش��مس)

 ب��رمب�هشود:پناهمییعطف-چنینمیمعنایآیه-باملحظه،بهمعنایگرهاست؛وبنابراین

 شکافدوم��وادن��وینیراکندو)میایکهموادرا(بزرگمیبرمبهپرورندهپروردگارفلق[پناهمی

 یآنه��اییک��همتص��ل�درآورد]ازشرهم��هآوردوجهانرابدینطریقبهوجودمیازآنهادرمی

کنند.بندندوبندآنهارامحکممیدمندوآنهارامیهامیگره

 آیدکهلزماستدرآنه��اودری��افتنیکریمهوواقعا�عجیبدوپرسشپیشمیدرذیلاینآیه

پاسخبرآنهاعمیقا�واردشویمودقیقا�تدبرکنیم:

ها(یعنینفاثات)کیستندوچیستند؟-اینهمیشهدمنده١

باشند؟ها)چیستندودرکجامیها(یعنیعقده-اینگره٢

دهند:پاسخیکهگذشتگانمی

 یکثیریازعامهوخاهصه،تفسیرشبر،معیاراللغة،مفرداتالقرآن،ق��اموس،اق��ربالم��وارد،عده

 مجمعالبحری��ن،مجم��عالبی�ان،کش��اف،ال��درالمنث��ورازاب�نعب�اسوض��حاکومجاه��د،تفس�یر

٤: ١١٣فلق١
١٩٥،ص:٢-لسانالعرب،ج١٣٢٥،ص٢اقربالموارد،ج٢
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 بیضاوی،تفسیربرهان،لبابالنقولفیاسبابالنزول،تفس��یرجللی��ن،تفس��یرهص��افی،تفس��یر

 ه��ایان��دک��هزنابوالفتوحرازی،مفتاحالفلح،بعضیبهطورقط��عوبرخ��یازرویاحتم��الگفت��ه

١اند!دمیدههابرنخزدهوجادوبرآنهامیجادوگرگره

آید:نگارندهگوید:چنداشکالدراینقولپیشمی

 یم��وادع��المهایجادودمندهوگرهزنندهب��هپروردگ��ارش��کافنده-مناسبتنداردکهازشرزن١

 پناهبردهشود؛بلکهلزماستازش��رآن��انب��هپروردگ��اریک��هض�دج��ادوباش��دوق��درتب��رح��ل

طلسمداشتهباشد،پناهبردهشود.

 ه��اشدوجهتیبرایتخصیصزن-لزمبودکهازشرمردهایجادوگرهمبهخداپناهبردهمی٢

رسد.بهنظرنمی

 ش��ده،-معل��ومنیس��تک��هدرمی��انان��واعمختل��فج��ادو،آنک��هب��رگ��رهخوان��دهودمی��دهم��ی٣

-یاقسامجادوبهخداپناهبردهم��یتربودهبودهباشدوخوببودکهازهمهتروپرزیانخوفناک

شد.

جمع مذکر با الف و تا

 یجمعسالمچیزیکهموجباشتباهبودهوهست،اینتصوراستکهچون«نفاثات»بههصیغه

 ه��ای(ب�هاهص�طلح)باعق��لباش��دوبن��ابرای��نهی�چمؤنثاست،پسحتما�بایدم��رادازآنم��ؤنث

توانیافت!هانمیهایجادودمندهدرگرهمصداقیبرای«الن�ف�اثات�ف�یال ع�ق�د»جززن

 ولیحقیقتبرخلفاینتصوراست،برایاینکهجمعبستهشدنمذکرغی��رعاق��لب��اال��فوت��ا

 گویند:«مرفوع��ات»وجایزوشایعاست؛چنانکهدرجمع«مرفوع»و«منصوب»و«مجرور»می

 گوین��د:«الی��امالخالی��ات»{روزه��ایس��پریش��ده}؛ودرق��رآنوم��ی؛«منصوبات»و«مجرورات»

 ایستندویکسمبرزمینهاینیکوییکهبرسهپامی{اسب٢کریمهست:«الص�اف�نات�ال ج�یاد»

 (ودر٣کوبند}.وبنابراینبسیارسهلوآساناستکه«نفاثات»جمعمذکرغیرعاقلباشدمی

).٤آیندههمنظیراینبحثراداریم

 -القاموسالمحی��ط،٨١٦-المفرداتفیغریبالقرآن،ص:١٩٨،ص١-معیاراللغة،ج٥٦٩تفسیرالقرآنالکریم(شبر)،ص:١
 -٨٦٦،ص:١٠-مجمعالبیانفیتفسیرالق��رآن،ج٢٦٥،ص:٢-مجمعالبحرین،ج١٣٢٥،ص٢-اقربالموارد،ج٢٣٩،ص:١ج

 -أن��وارالتنزی��لوأس��رار٤١٩،ص:٦-ال��درالمنث��ورف��یتفس��یرالم��أثور،ج٨٢١،ص:٤الکشافعنحقائقغ��وامضالتنزی��ل،ج
 -تفس��یرالجللی��ن،٢٤٦-لبابالنقولفیاسبابالن�زول،ص٨١٣،ص:٥-البرهانفیتفسیرالقرآن،ج٣٤٨،ص:٥التأویل،ج

 -مفت��احالفلحف��ی٤٧٣،ص:٢٠-روضالجن��انوروحالجن��انف�یتفس��یرالق��رآن،ج٣٩٥،ص:٥-تفسیرالصافی،ج٦٠٧ص:
١٢٠عملالیومواللیلةمنالواجباتص:

٣١: ٣٨ص٢
٣٠شرحجامی،اولبابمرفوعات،ص٣
١٠١ص٤



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

شود!هایی است که بر آن ها دمیده میجهان گره

 ییچهارمهممانندسهآی��هرسدکهآیهیفلقچنینبهنظرمییمبارکهباتدبردرآیاتسوره

 هاییدرجهانهستکهلینقط��عب��ردهدکهگرهپیشدرعالمطبیعتنظرداردوچنینیادمی

شوند.شودوآنهابدینطریقبستهمیآنهادمیدهمی

 هایبرآنهاچیستند،ولیبههاودمندهدانیمکهاینگرهیاولنمیدرستاستکهدرمرحله

توانیمقدریجلوتربرویم.یپیشمییاریسهآیه

 کنی��مک��های��نجه��ان،جه��انینخست:«ق�ل أ�ع�وذ�ب�ر�بÎال ف�ل�ق»ای��نحقیق��تراکش��فم��یازآیه

 شوندوموادشکافتهشدنوبازگردیدناست؛دراینجهانموادپیوستهشکافتهوشکفتهمی

 فرستند؛وشکافتهشدنذراتوبیرونآمدنذراتیازآنه��ادردیگریراازاندرونخودبیرونمی

 شودوآنهااندکاندکانتفاخیافتهاثرنیروییاستکهعلیالتصالازداخلبرآنهادمیدهمی

 ایش��وندوازذرهگردندوسرانجامازهمبازگشتهوشکس��تهم��ییشکافتهشدنمیوآماده

یدرونیاست.گردند؛واینهماننیرویفالقوشکنندههاییپرتابمیذره

 ه��اوخل�قیپدی��دهآوری��مک��ههم��هیدوم:«م�ن ش�رÎماخ�ل�ق»چنینبهدستمیوازاتصالآیه

هایعالمبهطریقشکافتهشدنپدیدآمدهاند.شده

 فهمیمک��های��نانش��قاقدرذراتیسوم:«و�م�ن ش�رÎغاس�ق£إ�ذاو�ق�ب»چنینمیوازانضمامآیه

 یاب��د(ودرپیرام��ونای��نس��هآی��هدردوفص��لبسیارریزنامرئیاجسام،بهطورپنهانانج��امم��ی

سابقمفصل�سخنگفتیم).

 یچه�ارم:«و�رس��یمک�هدرآی�هواگربههمینمنوالمطالعهراادامهدهیم،بهاینحقیق�تم�ی

 بن��ددوه��اراگ��رهم��یشودکهپدیدهم�ن ش�رÎالن�ف�اثات�ف�یال ع�ق�د»هماشارهبهنیرویدیگریمی

-دمدوب��راس��تحکامهایآنهامیآوردوپیوستهبرگرهآنهارابهطریقگرهبستنبهوجودمی

ورزد.یاندرونی(فالق)مقاومتمیافزایدودرمقابلنیرویشکافندهشانمی

 ه��اییاس��تک��هپیوس��تهب��رآنه��اآوردکهجهانگ��رهودراینجابحثماازاینواقعیتسردرمی

شود!دمیدهمی

هر عنصری گرهی است!

-داردکهتصورنکنیدک��هآنچ��هدرع��المش��کافتهم��یی«ال ع�ق�د»چنیناشعارمیباانتخابکلمه

 وزدم��ییجهانبراجس��امیایپرومصمتاست؛وتصورنکنیدکهنیرویشکافندهشود،ماده

 حقیق��تای��ناس��تک��هدر،ش��وند؛ن��هکهدرباطنهمهمینطورهستندکهدرظاهردی��دهم��ی

 هایاولیچی��زدیگ��رینیس��توه��رعنص��ریگره��یاس��ت،عنص��رهایجهانجزانواعیازگره

 ه��اییپ��رپی��چوخ��مهس��تند!وهمی��ننی��رویهاییساده؛وعناهصرسنگینهمگرهساده،گره
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-بنددوگرهه��ارامحک��مم��یدمدوآنهاراگرهمیوزدومینفاثاستکهازبیرونبرآنهامی

 وزدوآنه��ارایدیگریکههمانفالقباشد،ازاندرونب��رهمی��نگرهه��ام��یکند؛ونیرویوزنده

گشاید.نمایدومیمنتفخمی

 ه��اییازآنه��اه��اوبی��رونآم��دنذرههاستکهازآنبهشکافتهشدنذرهوهمینبازشدنگره

 شود؛وگرنهذرهبهمعنایواقعیکلمهگوی��ادرجه��انوج��ودن��دارد!وای��نع��المعبارتآوردهمی

 هاه��مازگ��رهش��دنچن��دینهاوآخرینذرهمشهودازاجسامتشکیلیافتهواجسامهمازذره

 ت��وانن��امآنه��اراذرهاندکهنمییاتمحاهصلگشتهها)باهستهتر(الکترونیبسیارکوچکذره

 نهاد؛برایاینکهآنهااگرچهسازندگانموادند،ولیخودمادهنیستندوچیزیهس��تندک��هبای��د

١ینیروشمردهشوند.درزمره

دو نیروی فالق و نفاث

 یاولوچهارمراپهلویهمبگذاریم،اگرنیروینفاث(یعنیدمندهوگرهزننده)راتوأماگردوآیه

 یفلق(یعنیبازکردنوشکافتن)دریکجاتصوروتصویرنماییم،بای��دچنی��نبگ��وییم:بامسئله

-گردان��دوالک��ترونت��رم��یوزدواتمراب��زرگوب��زرگنیروییبهنامفالقیاشکافندهازاندرونمی

 سازدوبعدازآنهمشروعبهراندتاازهستهجدایشانمیهایشراازمرکزشدورودورترمی

-هاوس��پسالک��ترونهاییکهپروتونکندونوترونهایجداشدهمیبزرگکردنیکیکالکترون

 کن��دوه��رک��دامراات��مآوردوب��هبی��رونپرت��ابم��یگردن��د،ازآنه��اپدی��دم��یه��ایجدی��دیم��ی

 هاییدرپیراموندارند؛وبازهمهمینعملایدروسطوالکتروننمایدکههستهمستقلیمی

ایدرداخلذرهاینماندوآنچهدرتقدیراست،بهظهورآید.کندتاذرهراتکرارمی

 کندومتص��ل�یایناوضاعواحوالنیرویدیگریبهنامنفاث(یادمنده)ازبیرونکارمیودرهمه

-گردان��دودردورهس�تهگی�ردوبرم�یدم�دوجل�ویآنه��ارام�یهایشانم�یهاوالکترونبراتم

کند.شانرامحکممیزندوبندگرهشانمیگرداندوباآنهاگرههایشانمی

شود؟!این گره چطور زده می

 توانندبستهش��وندهافاقداینقابلیتندونمیدانیمکهنخقابلیتگرهخوردنراداردولیذرهمی

 آی��دک��هذراتری��زوگرهبخورند،برایاینکهطولندارند؛فعلیهذااینپرسشدراینجاپی��شم��ی

خورند؟!هایشانگرهمیموادچگونهباهسته

 آی��دک��هنی��رویگش��ایندهوش��کافندهویفلقچنینبهدس��تم��یسوره٤یپاسخبهیاریآیه

 آوردووزدوآنهارابهحرک��تدرم��ییفالقعلیالدوامازاندرونبرذراتخردمادهمیشکننده

١٦١تجسمعمل،ص١
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 توانن��دب��اگ��رهزدننی��رویشوند،پسم��یکنندومثلنخمیآنهابااینحرکت،کسبطولمی

هایشانبگردندوبرآنهاپیچیدهشوند.بیرونیگرهبخورند؛یعنیدردورهسته

 نیرویبیرونینفاثوگرهزنندهجلویفراریانرا-کهبانیرویفالقوگشایندهبهطرفبیرونفرار

 ودرای��نهص��ورتاس��تک��هگ��ره-گردان��دگرداندودردورمراکزشانمیگیردوبرمیمیکنند-می

 ش��انراهراس��تیراول��یاگ��ره��رک��دام-شودهایشانقابلتصورمیخوردنذراتهصغارباهسته

 شوند.وبااینبی��انبلکهازآنهادوروجدامی؛بگیرندوبروند،البتهبامرکزشانگرهنمیخورند

باشند.شودکهنیروهای«نفاثفیالعقد»درواقععقادوگرهزنمیمعلوممی

 نویسیم،ازاقتضای«فلق»و«نفثفیالعقد»اس��تخراجیدونیرویفوقهرچهمیومادرباره

 کنن�دک�هدونی��رویی��ادش�ده(ف��القیعن�یب��ازکنن��دهوکنیم.والبتهایندوکلمهاقتضام�یمی

 یگره)هردوشکافندهوشکننده،ونفاثدرگرهیعنیوزندهودمندهوگرهزنندهومحکمکننده

موجودباشند.

 ک��راندان��شاس��توه��رق��دربیش��تردرآنتعم��قبینیمکهقرآنکریمدری��ایب��یبدینسانمی

 گردد.ولیالبتهکسانیب�رای�نغ�وصق�درتشود،آشناییبیشتریباحقیقتعالمحاهصلمی

 والس��لم-نی�کتأم��لالص��لةیمعص�ومین-علیه��میابندکهاول�دراحادیثپیشوایاندینائم��همی

 کنندوثانیا�ازآیاتآسمانوزمینهمب��هق��درک��افیاطلعکس��بکنن��د:«و�ك���أ�يÎن م���ن آي���ة£ف���ی

١الس�ماوات�و�ال �ر ض�ي�م�ر�ون�ع�ل�ی هاو�ه�م ع�ن هام�ع ر�ض�ون».

ی فلقنظری اجمالی به سوره

-یپدی��دهیهم��هبرمبهپرورشدهنده«أ�ع�وذ�ب�ر�بÎال ف�ل�ق»مثلایناستکهگفتهشود:پناهمی

 ه��ایپیش��ینپدی��دآوردهاس��ت.و«ر�بÎال ف�ل���ق»ب��ودنهاکهآنهارابهطریقش��کافتنازپدی��ده

 کندکهچوناوهمیشه«ر�بÎال ف�ل�ق»بودهوخواهدب��ودوخداوندمتعالبهاینحقیقتدللتمی

 ایننامالیالبدبرایاوب��اقیاس��ت،پ��سع��المه��مال��یالب��ددرش��کافتهش��دنوگش��ایش

 ش��ودک��هجه��انپیوس��تهخواهدبود،چنانکهدرگذشتههمچنینبودهاس��ت.ن��تیجهای��نم��ی

شود.یافتهومتصل�بروسعتآنافزودهمیاتساعمی

-فهماندکهبرایانسانیکهراهراستزندگیرات��رکگفت��هوب��یو«م�ن ش�رÎماخ�ل�ق»هممی

 رود،شایدهرموجودیزیانآورباشدوموجوداتسودمنده��مبرگردن��دونس��بتب��هاوراههمی

شرشوندوضررزنند.واینسورهبرایپناهندهشدنبهخداوندمتعالآمدهاست.

 جهانیوحرکتج��وهریفهماندکهاهصلجریانکلیوعمومیو«م�ن ش�رÎغاس�ق£إ�ذاو�ق�ب»می

 هایعالم،امکانداردکهبرزیانیکانسانتمامشود.والبت��های��نام��ردرهص��ورتیتحق��قپدیده

١٠٥: ١٢یوسف١
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یشیطانافتد.پذیردکهاوازراهراستالهیبیرونرودودربیراههمی

 یعناهص��رورس��اندک��هنیروه��اییک��هگ��رهزنن��دهو«م�ن ش�رÎالن�ف�اثات�ف�یال ع�ق�د»ه��مچنی��نم��ی

 توانندعموما�برزیانیکانسانبدبختکارکنن��د،انس��انیک��هازهاهستند،مییپدیدهسازنده

راستیبهراسدوباکژیوستمگریبسازد.

 یب��رمب�هخ��داازش��رهم�هشودک�ه:پن��اهم�یومعنایسراسریاینچهارآیهچنینبرآوردمی

 ده�دیپنجمهم-کهازبحثماکناراست-دستورم��ییعالم.ودرآیهعالمونیروهایسازنده

کهازشرانسانحسودبهخداپناهبردهشود.

-تواندایناستعاذهرابسازدوتنه��اب��اتعلی�ماله��یی��ادگرفت��هم�یومعلوماستکهبشرنمی

 ت��اهم��هبدانن��دک��هت�و،شود.وبرایتذکارایننکتهاستکهدرآغازسورهفرموده:«ق�ل»{بگو}

توانیاینگونهسخنپردازیوآنرابسازی.همکهداناترینفردبشرهستی،نمی
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اند.اندوبعدهاازهمبازشدهوطبقاتیگردیدههاوزمیندرآغازیکپارچهبودهآسمان

رتق و فتق

 درلغ��تب��ه»رت��ق« ١فرمای��د:«أ�ن�الس���ماوات�و�ال �ر ض�کان�ت��ار�ت ق��ا�ف�ف�ت�ق ناه�م��ا».درقرآنکری��مم��ی

 ضدآناست،یعنیب��ازش��دهوپ��ارهگردی��دهو»فتق«معنایبستهومسدودویکپارچهاستو

 گویند:«فتقالشیء...شقهوهوضدرتقه»وایضا�:«رتق��ه...س��دهواغلق��هانشقاقیافته.می

٢ضدفتقه»وایضا�:«رتقالفتق:ضمبعضهالیبعض»وایضا�:«ارتتقالشیء:التام».

 آیدکهآس��مانهاوزمی��ندرآغ��ازیکپ��ارچهبودهان��دوبع��دپسازاینآیهبههصراحتبهدستمی

 ان��دوی��کچی��زخداوندآنهارابازکردوجداساخت.درآنروزگارآسمانوزمینجداازهمنبوده

 بردهان��دوبع��دهاب��هحک��مآفری��دگارب��زرگجه��انازه��مبیشترنبودهان��دودری��کج��اب��هس��رمی

گشایشیافتهوازهمممتازگشتهوطبقهطبقهشدهاند.

 ایم��ایعگردی��د،س��بکس��نگینش��دوقس��متیج��وهرین��ورانیب��ودوبع��دا�ک��ره،زمیندرآغاز

 ه��ایس��نگینه��مب��ازدودمانندازآنبالرفتوهفتبخششدوهفتآسمانگردیدوقسمت

 یزمی��نراتش��کیلدادن��د(ودرای��نب��ارهبهترتیبطبقهطبقهدررویهمانباشتهشدندوک��ره

ایمودرآیندههمآنراشرحخواهیمداد).سابقا�بحثکرده

 شود؛بدینبیانکهجهاندرابتداترازاینآیهفهمیدهمییاتساعجهانهرچهروشنومسئله

 بسیارفشردهودرهمرفتهویکپارچهبودهوبع��دهاازه��مب��ازش��دهوگش��ایشی��افتهوش��کل

 طبقاتبهخودگرفتهوسپسطبقاتازهمدورودورت��ررفتهان��دوطبع��ا�خل�لوش��کافدرمی�ان

 اجزایشپیداشدهوجهانفضایبیشتریاشغالکردهوحجمشبزرگوبزرگترگردیدهتاهفت

آسماندرآنپیداشدهوعالمبدینوسعترسیدهاست.

مراد از «السjماوات» در این آیه

 قرآنکریماهصطلحاتیبرایخودشداردکهتنهاآشنایانباآیاتازآنهاخبردارند؛منبابمث��ال

 )درتوضیحای��نمس��ئله٩٨یبینه(یسورهمشرکیندرقرآنغیرازاهلکتابهستندومطالعه

 کنندکهیهودونصاراه��مکافیاست.ولیمبتدیانغالبا�ازفهمآنناتوانندوچنیناستدللمی

 یش�ودک�هکلم�هنامن��د؛عین��ا�همینط�وردرب��دوام��رتص�ورم�یعزیروعیسیراپسرخ��دام�ی

٣٠: ٢١انبیاء١
٣٨٨،ص١-ج٩٠٠،ص٢اقربالموارد،ج٢
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 یس��تارگانوگی�ردوهم�هیع��والمب��الرادربرم�ی«سماء»و«س�ماوات»درق��رآنکری��مهم�ه

 ش��ودک��هدرولیبعدازتتبعکاملوحصولآش��ناییمعل��ومم��ی؛شودهاراشاملمیکهکشان

 هایجهانانس��انس��خنقرآنکریمکهبرایآدمیانارسالشدهاست،فقطویاغالبا�ازآسمان

رفتهاست.

 ه��ایغی��راززمی��نآم��دهیجه��انایندرستاستکهدرقرآنکریم«سماوات»بهمعن��ایهم��ه

 پ��سبایس��تیک��هس��ماواتبراب��ر؛١است:«ف�ل�ل�ه�ال ح�م د�ر�بÎالس�ماوات�و�ر�بÎال �ر ض�ر�بÎال عال�مین»

 هامنهایزمین،ولیسهلاستکهمراداز«ال عال�مین»(کهجمعمحلبهیجهانباشدباهمه

هایگوناگونجهانبزرگانسانباشد:زمینوهفتآسمانآن.الاست)عالم

 استوبرایخودشانواعفراوانیازفرشتگاندارد،عالمابرهاوجایگ��اهن��زولهرآسمانعالمی

 برفوباران،عالمکبیرپرندگان،عالمبزرگجنبندگانرویزمین،عالمعظیمجانورانآبی،ع��الم

بسیارمتنوعحشراتزیرزمینی.

 رس��دک��هوبعدازتوجهبهاینکهرویسخندرقرآنکریمباآدمیاناس��ت،مناس��بب��هنظ��رم��ی

 ه��ایزی��ادیتقس��یماشمربوطاس��توب��هع��المیعالمبزرگوی-کهبهنحویبازندگیدرباره

شود-باویسخنگفتهشود.می

نهج البلغه ما را تأیید می کند

 {پ��سآنه��اراب��ازک��ردوفت��ق٢ودرنهجالبلغهآمدهاست:«ف�ف�ت�ق�ه�اس�ب ع�س�م�و�ات£ب�ع د�ار ت�ت�اق�ه���ا»

 نمودوهفتآسمانگردانیدبعدازآنکهرتقویکپارچهبودند}.وشکنیستکهنظرمبارکامیر

 یم��وردالمؤمنین-علیهالسلم-دراینگفتار(چنانکهابنابیالحدیدهمنوشته)همان��ادرآی��ه

 خواس��تهآنراش��رحوتفس��یرفرمای��دودرپیرام��ونآنس��خنگوی��د؛وبحث(انبی��اء)ب��ودهوم��ی

 یهایهفتگ��انهیمذکور،آسمانآیدکهمراداز«الس�ماوات»درآیهعلیهذاچنینبهدستمی

زمیناست.

یاران ما از قدما

 ان��دوم��راداز«الس���ماوات»راایازقدمایمفسریننیزظاهراینکریم��هرامث��لم��افهمی��دهعده

 یزمینگرفتهاند؛درمجمعالبیانازابنعب��اسوحس�نوض��حاکوعط�اوهایهفتگانهآسمان

 ان��د:«کانت��املتزق��تینمنس��دتینففص��لنایف��وقگفت�هقتادهنقلکردهاستکهدرتفسیرکریمه

 هاوزمینچسبیدهبههمویکپارچهبودن��د،م��اآنه��اراازه��مج��داس��اختیموبینهما»{آسمان

.(م)واواست-بدلاستاز«ر�بÎالس�ماوات�و�ر�بÎال �ر ض»؛«ر�بÎال عال�مین»-کهبی٣٦: ٤٥جاثیه١
٢١٧،ص٢البلغة(عبده)،ج-شرحنهج٥١،ص١١البلغة(ابنأبیالحدید)،ج-شرحنهج٣٢٨نهجالبلغةص:٢
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 ان��د:«ک��انتگفت��هشانانداختیم}؛وازمجاه��دوس��دیه��مآوردهاس��تک��هم��یفاهصلهدرمیان

 هایکپارچهوباهمومتصلب��هه��م{آسمان١السماواتمرتتقةمطبقةففتقناهاسبعسماوات»

 بودند،پسماآنهاراشکافتیموبازکردیموهفتآسمانگردانیدیم}وزمینهمیکپ��ارچهب��ود،

 یشکس��تهودرب��اره٢ماآنرابههفتاقلیمپارهکردیم(درمعن��ایهف�تزمی�ندرهمی�نفص��ل

ایم).شدنزمینیکپارچهدرقسمتسومکتاببهتفصیلسخنگفته

 یرساندک��هق��دمایمفس��ریندرتفس��یرآی��هبینید)چنینمیوظاهراینسخنان(چنانکهمی

 یعوالمبالوس��تارههایآننظرداشتهاند،نهدرهمههایهفتگانهفوقتنهادرزمینوآسمان

کرانجهان.هاوفضایبیوکهکشان

 چگونه فتق شدند؟؟چطور رتق بودند

 یانبیاءبهدستآوردیمکهآسمانهاوزمیندرآغازیکپارچهبودهاندوبعدا�ازهمیکریمهازآیه

 ایاندواگربخواهیمش��کلای��نانفت��اقوپ��ارهش��دنرات��اان��دازهجداشدهوچندقسمتگشته

 یآنهاراتصوروتصویرکنیم،بایدازآیاتدیگرونهجالبلغهوبعضیاخبارمددبگیریم.وماهمه

 ای��موازآنه��امجمل�چنی�ندرابوابوفص��ولای��نکت��ابآوردهوب��هش��رحوبس�طآنه��اپرداخت�ه

 وای��ن-ای��مک��هزمی��ندرآغ��ازم��ذابوم��ایعواقیانوس��یجوش��انوخروش��انب��وداستفادهکرده

 زمیندرآنهنگامنههواونههوامانندیدرپیرامون-حقیقتدرنهجالبلغههمبیانشدهاست

 خودنداشتوبهاهصطلحامروزیفاقدجوبود؛زمیندرآنجوش��یدنوخروش��یدنک��همتص��ل�در

 آمدن��د،ب��هتدری��جس��بکرفتن��دوپ��ایینم��یبردوامواجکوهپیک��ردرآنب��الم��یتلطمبهسرمی

-هاییکهجرمزیادتریداشتندوس��نگینبودن��د،دروس��طجم��عم��یشدوقسمتسنگینمی

گرفتند.ترهابهترتیبدورآنهارامیهاوسبکشدندوسبک

 تربودوچیزیبودک�هش��باهتزی��ادب�هک�فداش�ت،دریآنهاسبکتاآنکهبخشیکهازهمه

 رویآنهاپیداشدوبررویشانقرارگرفتورویزمینراتمامپوش��انید،س��پسازای��نقس��مت

 تریجداش�دوب��الرف��تک�هش��باهتزی��ادیب�هدودواخیرکفمانندهمقسمتبازهمسبک

 ه��ایهفتگ��انهازآنآفری��دهیج�وزمی��نگردی��دوآس��مانبخارداشتوهمانبودکهخمی��رم��ایه

شدندوبهترتیبسبکیوسنگینیبررویهماستقراریافتند.

 هفتآسمانفرزندانزمینندکهازآنزایی��دهش��دهوب��الش��تافتهوپیرام��ونشراف��را،وبنابراین

 یزمیناستکهاتس��اعپ��ذیرفتهوب��زرگش��دهوگرفتهاند.وحقیقتایناستکهاینجرمکره

 مقداریازآنتلطیفگشتهوآسمانگردیدهومقداریهمخشنوغلیظماندهودرزیرپاافتاده

٧١-٧٢،ص:٧مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج١
٧٤ص٢
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 یاب��د.وم��اشودکهآسمانهفتمپایانمیوزمیننامگرفتهاست؛وجرمزمیندرآنجاتماممی

 ایب��رایای��موه��رطبق��هدرمیاندوقسمتلطیفوخشن،زیرآسمانورویزمینآفریدهشده

خودشمخلوقاتیدارد.

اتساع سراسر عالم

 یانبیاءتنهادرزمینوهف��تآس��مانآننظ��رداردوب��زرگش��دنویکریمهدرستاستکهآیه

 ه��ادریجه��اندهد(چنانکهتوضیحدادیم)ولیالبتههمهوسعتیافتنجهانانسانرایادمی

-اهصلپیدایشیکسانهستندودراینبابفرقیازهمندارند؛آیازمی�نوهف�تآس��مانشم�ی

 توانندبزرگشوندووسعتپیداکنندودرمیاناینعالمکبیربرایگش��ایشخ��ودج��اپی��داکنن��د

بدوناینکهعالمتکانیبخوردوگشایشیبیابدوبزرگشود؟!

 ه��ایهفتگ��انهازق��وانینع��المدهدکهامکاننداردکهزمی��نوآس��مانظاهرامرچنیننشانمی

 بزرگتخلفکنندوازقوانینمخصوهصیپیروینمایندوناچاربای��ددرپیش��امدهایکل��یوب��زرگ،

 هایکیهانپهناورباشند.اگرزمینوهفتآسمانقبل�یکپارچهبودهاندوبعدا�نظیرسایرقسمت

 ه��ایاند،حتما�وقتیخورشیدهمباجمیعسیاراتخودوآس��مانازهمجداشدهوبزرگگشته

 ه��اهایکهکش��انمخصوصآنهایکپارچهبودهوفرورفتهدرهمومتراکمبرهمبودهاندوستاره

 رس��یمب�هرویمبالتامیگیریمومیهموقتیدرمرکزواحدیتجمعداشتهاند؛وهمینطورمی

 آنجاکهوقتیسراسرجه��انموج��ودیکپ��ارچهب��ودهودرآغ��ازپی��دایشبی��شازی��کنقط��هنب��وده

است.

 تواندوامکانن��داردازاتس��اعسراس��رحقیقتایناستکهاتساعزمینوهفتآسمانآننمی

 برن��دوه��رچی��زیازیاینعالمعظیمدراتساعبهسرمیوبایدگفتکههمه؛جهانجداباشد

هرچیزیدردورشدنوفاهصلهگرفتناست!!

معنای اتساع عالم

 ده��ددهیم،درهصورتتشریحچنینمعن��ام��ییانبیاءمییمبارکهکهمابهمضمونآیهتعمیمی

 ؛کهاجزایگوناگونجهانبهطریقانفتاقوانشقاقازهمج�داش�دهوازه��مفاهص�لهگرفتهان��د

 ماهسابقا�متصلبهزمینبودهوزمینهمباعطاردوزهرهومریخومشتریوسایرخ��واهرانش

 ش��انازدربطنخورشیدجایداشتهاندوخورشیدهمباخورش��یدهایزی��اددیگ��ریب��اس��یارات

 یک��راتع��الممتص��لب��هه��مومادربزرگپیشیندیگریزاییدهشدهاند؛وبههمینشکلهم��ه

 یکریم��ه«ر�ت �ق»)بودهان��دوبع��دا�ازه��مج��داش��دهویکپارچهومتجمعالجزاء(وبهاهصطلحآیه

 اندوعالمبدینط��رزانفکاکیافتهودرفضایبازگشتهوگشودهشده،پراکندهوپاشیدهگردیده
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فتقشدهووسعتفوقتصوریافتهوفضایپهناورکیهانیپدیدآمدهاست.

چند خبر مخالف

 والس��لم-روای��تش��دهک�هدرچندخبرازحضرتامامباقروحضرتام��امهص�ادق-علیهم��االص��لة

 آنهاازاینپندارکهآسمانوزمینرتقوچسبیدهبههمومتصلبهیکدیگربودهباش��ندوبع��دا�

 یکیازدیگریفتقوپارهشدهوجداگردیدهباشد،هصریحا�نهیشدهاستودرعوضاینمعن��ا

١رویانید.دادوزمیندانهنمیپسندشدهکهآسماندرابتداباراننمی

 یانبیاءوباآنچهکهازنهجالبلغهآوردیم،سازگارنیس��تندونگارندهگوید:اینروایاتباظاهرآیه

 یجم��عاس��ت)وآم��دنها(کهدرآیهبههص��یغهآید،نهازآسماندانیمکهبارانازآسمانمیمی

 ه��اپی��دایشانس��انوشود.وایضا�دراینروای��تبارانازآسمانهاحتیدریکآیههمیافتنمی

 ه��ایجع��لوی��احیوانپیشازآمدنبارانورویی��دنگی��اهنش��اندادهش��دهوای��نه��مازنش��انه

تحریفاست.

 ه��ایزمی��ندرولیالبتهاینمعناهصحیحاستکهوقتی(دریکیازادوارواطوارزمین)اقی��انوس

 شکلبخارهایبسیارغلیظوگرمپیرام��ونزمی��نراازه��رس��وف��راگرفت��هبودن��دودراث��رش��دت

 رویی��ده؛وآنگ��اهرسیدندوطبعا�گیاهیاززمیننمیباریدندوبهآننمیحرارتزمینبرآننمی

 کهخداخواستگیاهبرویاندوجانوربیافریند،آسمانآنروزگاررا-کهسقفیازبخارمذکوربودو

 شد-بدینطریقپارهکردک��هزمی��نوس��قفبخ��اریگاهیاززمیندوروگاهیبرآننزدیکمی

 ایخن��کگردانی��دوبخاره��ارادرش��کلب��ارانب��رس��طحزمی��نف��رودآوردوزمی��نراآنراتااندازه

هاازآنرویانید.بشکافتودانه

 السلم-اینمعنارابهطریقتأویلوتفسیر(کهآنانیدین-علیهمداند،شایدائمهخدابهترمی

 اندوبعدهابی��انع��الییکریمهاستخراجفرمودهدانند)ازآیهدانستندودیگراننمیراهآنرامی

هایخیانتکارجنایتکارانویاازرویاشتباه،تغییروتحریفیافتهاست.آنانباقلم

معنای هفت زمین

 یایزمینراهفتنگفتهومتعددنشناسانیدهاستواهصل�کلم��هقرآنکریمدرهیچسورهوآیه

 «ارضین»یا«ارضون»درق��رآننیس��تودره��رج��اییدرکت��ابخ�داک��هس��ماواتوارضب��اه��م

 ،سماواتجمع،وارضدانستهوعمدا�مفردآوردهشدهاست؛وبدینطری��ققط��عحاهص��ل٢آمده

شودکهدراهصطلحقرآنکریمآسمانهفتاستوزمینواحد.می

٧٢،ص:٧-مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٨١٥-٨١٤،ص:٣-البرهانفیتفسیرالقرآن،ج٣٣٧،ص:٣تفسیرالصافی،ج١
٣٦٤المعجمالمفهرس،ص٢
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 {هفتآسمانآفریدواززمین١ی«خ�ل�ق�س�ب ع�س�ماوات£و�م�ن�ال �ر ض�م�ث ل�ه�ن»یکریمهوامادرآیه

 مث��لآنه��ارا}نفرم��وده:«م��نالرض�ینامث��الهن»وی��ا«م��نالرض�ینمثله��ن»وی��ا«م��نالرض

 یزمی��نومث��لرامف��ردآوردهت��اتع��ددزمی��نب��ههی��چنح��ویازآنبلک��هه��ردوکلم��ه؛امثالهن»

 اینحقیقتازآناستفادهشودکهزمینوهف��تآس��مانآنازی��ک،استشعارنشودودرعوض

-اندو(چنانکهدراینفصلشرحدادیم)یککرهخمیرههستندوازیکحقیقتانشعابپذیرفته

 ت��رازهم��هدرزی��راندوس��نگینیمایعوجوشانوخروشانبیشنبودهاندوسبکسنگینشده

 تری��نآنه��اآس��مانان��دوس��بکترهابهترتیبدورآنراگرفتهودررویشقراریافتهماندهوسبک

 توانن��دازهفتمشدهاست.ونبایدتصورشودکهآسمانبدانلطافتوزمینبدینخشونتنمی

یکمادهباشند.

 یجمعفراوانآم��دهوای��نام��راش��کالیراپی��شآوردهی«ال �ر�ض�ین»بههصیغهولیدراخبارکلمه

 کههنوزلینحلمانده؛باتوجهبهاینحقیق��تک��هاخب��ارهص��حیحهمیش��هم��بینومفس��رق��رآن

 هستندوممکننیستمخالفآنباشند،ناچارمواردیازاس��تعمال«ارض��ین»درنهجالبلغ��هرا

کنیم.آوریمودرمعنایآنهانیکتدبرمیذیل�می

 ه��ایهابرگردنهم��واری{کوه٢یکوهسارانفرماید:«و�ر�ك�وب�ه�اأ�ع ن�اق�س�ه�ول�ال �ر�ض�ین»-درباره١

هاسوارهستند}؛اینزمینهادرکجاهستند؟زمین

 فرمای��د:«أ�ل���م هایپیشینکهدررویزمینپادشاهبودندوبیچ��ارهش��دند،م��ییامت-درباره٢

 هاپادشاهانومالکرقابمردماننبودند؟!}{آیادرنواحیزمین٣ي�ك�ون�واأ�ر ب�ابا�ف�یأ�ق ط�ار�ال �ر�ض�ین»

آناندرنواحیکدامزمینهاپادشاهومالکالرقاببودند؟

 کن��د،میفرمای��د:یذلتپیشازاسلموعزتبعدازاسلمعرببح��ثم��ی-درآنجاکهدرباره٣

 ه��اهابعدازآمدناسلمدراطرافواکنافزمین؛یعنیعرب٤«ف�ه�م ...م�ل�وكÐف�یأ�ط ر�اف�ال �ر�ض�ین»

پادشاهشدند.

 فرماید:«إ�ن�ه���اع�ر�ض���ت ع�ل���ىالس���م�او�ات�هاوزمینمی-ودربابعرضهداشتنامانتبرآسمان٤

 ه��ایگس��تردهنش��انهایبن��اگردی��دهوب��رزمی��ن{امانتبرآسمان٥ال م�ب ن�ی�ة�و�ال �ر�ض�ین�ال م�د ح�و�ة»

 ی«إ�ن�اع�ر�ض ن�اال �مان���ة�ع�ل���ىالس���ماوات�و�یکریمهدانیمکهاینکلمدرتفسیرآیهدادهشد}.می

 ه��اوزمی��ننش��اندادی��م}اس��توبن��ابرای��نب��دونتردی��د{همان��اام��انتراب��رآس��مان٦ال �ر ض»

هاست.«ال �ر�ض�ین»درعبارتنهجالبلغهمساویبا«ال �ر ض»درآیهوبهمعنایسرزمین

١٢: ٦٥طلق١
١٣٢البلغةص:نهج٢
٢٩٧البلغةص:نهج٣
٢٩٨البلغةص:نهج٤
٣١٧البلغةص:نهج٥
٧٢: ٣٣احزاب٦
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 شودکهمراداز«ال �ر�ض�ین»دراخبارب��هس��هولتبامطالعهدرمواردفوقونظایرآنهاروشنمی

 همکهدردعایقنوتهست،اقالیم١هایگوناگونباشد؛و«ال �ر�ض�ین�الس�ب ع»تواندسرزمینمی

-کردههایرویزمینراسابقا�بههفتاقلیمتقسیممیدانیمکهخشکیهفتگانهاست؛ومی

اند؛چنانکهسعدیگفته:

٢دگرهمچناندربنداقلیمیهفتاقلیماربگیردپادشاه

 ازنویسندگانعصرحاضرآمریکانی��زاهص��طلح«هف��تقس��مت٣»جرجگاموف«وعجیباستکه

٤جهان»رابهکاربردهوهفتبخشزمینراارادهکردهاست.

 یهفتزمیناززی��رکعب��هکندکههمه،تصریحمی٥ایمودرآخرخبرمفصلیکهسابقا�نقلکرده

 گسترشیافتند.ومامعنایاینجملهرادرآیندهش��رحخ��واهیمدادک��هنخس��تینمح��لس��ردو

 یمقابلوسطاقیانوسآرامکنونی(یعن��یسفتشدهازسطحزمینجوشانوخروشان،نقطه

 کنی��مک��ههف��تارض��ین؛ولیدراینجاازاینخبرتنهاایناستفادهرامی٦محلکعبه)بودهاست

 هاهستندکهاززیرکعبهبس��طش��دندوب��ههنگ��امپرت��ابش��دنم��اه،شکس��تههمانسرزمین

شدهودررویسطحنرمزمینپراکندهگشتند.

 خوانیم:«س�ب ح�ان�ك�ت�ع ل�م�و�ز ن�الس���م�او�ات�س���ب ح�ان�ك�ت�ع ل���م�ودردعایامامسجاد-علیهالسلم-می

 دانی،باراله��ا!ت��وهس��تیک��هازوزن{پاکخدایا!توییکهوزنآسمانهارامی٧و�ز ن�ال �ر�ض�ین»

 هاباخبری}.واینجملتشریفعلوهبراینکهبامعنایفوقسازگارند،اینمعناراهمدرزمین

 یزمی��نم��ادردوره��اخیل��یزی��ادباش��ندوازای��نک��رهآورن��دک��هش��ایدزمی��نذه��نپدی��دم��ی

خورشیدهایجهانفراوانوجودداشتهباشند!

 هایینظیرزمینماگردند،زمینوبنابراینآیاهمینکواکبسیارهکهدرپیرامونخورشیدمامی

 ترهس��تند.وهمچنی��ناحتم��النیستند؟منتهابعضیازآنهاپیرتراززمینماوبعضیهمجوان

 هاییفراگرفتهباشدمثلزمینم��ا؛یعن�یش��ایددرهاراهمآسمانرودکهپیرامونآنزمینمی

 ه��اییوج�ودداش�تهباش��ندوآس��ماندرانحص��ارزمی��نم��اهایفضاییآس��مانیزمیندورهمه

هازیادهستندوهمآسمانها.وبنابراینهمزمین؛نباشد

 ایکهباش��ندودره��رج��ایع��المک��هتوانگفتکهطبقاتآسمانها-دردورهرکرهوحتیمی

 گوین��د:وجودپیداکنند-شایدهفت(ویابهتدریجدرهفتشدن)باشند!ونق��لکردی��مک��هم��ی

٢٧٥ص:٦وسائلالشیعةج:١
١٨٠شرحگلستان،ص٢

٣George Gamow (١٩٦٨-١٩٠٤)
٣٢-سرگذشتزمین،ص٣١٣نهایت،صیکدوسهبی٤
٤١ص٥
٣٠١ص٦
٢٢٧ص:٨٣بحارالنوارج:٧
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 ؛١هاهمههفتطبقهمداردارندیکیدربالیدیگریکهدرواقعه�رم��داریآس��مانیاس��تاتم

 هاچنی��نهس��تند.وهاهمدرگردهستهچنانکهالکترون؛یمعینیندارندهاشمارهولیزمین

 هاهفتخواندهنشدهاست،شایدوجهاینکهدرقرآنکریمآسمانهاهفتخواندهشدهوزمین

همینباشد.

 والبتهدرهرجاکهارضینسبعگفتهشده،هماناهفتاقلیمزمینم��ام��راداس��تلغی��ر.ودر

 ه��ایتوان��د«الس���م�او�ات»ب��همعن��ایآس��مانهمینجملتام��امس��جاد-علیهالس��لم-ه��مم��ی

یزمین،و«ال �ر�ض�ین»همبهمعنایهفتاقلیمزمینباشد(چنانکهاشارهکردیم).هفتگانه

٥١ص١
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دهندشوندوموادنوینیراازخودبیرونمیموادشکافتهمی

خدا فاطر است

 ؛واگرچهاحیانا�١یکیازاوهصافخداوندمتعالکهدرقرآنکریمزیادیادشده،هصفت«فاط�ر»است

 اند(چنانکهدرمجمعالبیانوکلیاتابوالبقاءهستکهه��رف��اطرفاطررابهمعنایخالقگرفته

 )ولیحتما�بایددرمیانآندوفرقیباشد؛زیراکهممکننیس��ت٢درقرآنبهمعنایخالقاست

 کهدریکلغتدولف�ظاهص�یلب�هی��کمعن��اباش��ندو«ف��اطر»و«خ�الق»دولف�ظاهص�یلعرب��یو

توانندمترادفباشند.دارهستند؛بلی،نانوخبزونیزکاغذوقرطاسمیریشه

تتبع در کتب لغت

 ش��ودک��هف��اطری«فط��ر»ومش��تقاتآن،اس��تنباطم��یازتتبعکتبلغتوموارداستعمالم��اده

 آفرین��د.وآفریدگاریاستک�هب��اش��کافتنوپدی��دآوردنوب��ازک��ردنوبی��روندادنودرآوردنم�ی

 کافیاستکهدرمواردذیلدقتشود:«فط��رالش��یء...ش��قه...ض��ربتهاوانفط��رتدم��ا�،فط��ر

 الناقة:...حلبها،فطر:طلع،تفطرالشیء:انش��ق،تفط��رالقض��یب:ب��دانب��اتورق��ه،تفط��رالرض

 بالنبات:تصدعت،انفطرالش��یء:انش��ق،انفط��رالع��ودایانش��قبع��نال��ورق،الفط��ربالکس��ر:

 یعنیدرختازهمبازشدوبرگازآنبهدرآمد.وازابنعب��اس٣العنباذابدترؤوسهویضم».

 یدانس��تمت��اآنک��هدوع��ربب��رایمح��اکمهدرب��ارهگفت��ه:معن��ایف��اطررانم��ینقلشدهکهمی

 {منشکافتمودرآوردمچ��اهرا}؛وایض��ا�طفل��ی٤چاهینزدمنآمدندویکیگفت:«أنافطرتها»

٥رافاطرگویندکهدنداندرآوردهاست.«وتفطرتالیدوالثوب:تشققت».

معنای اینکه خدا فاطر است

 توانیمپاسخاینپرسشرابدهیمک��همعن��ایاکنونباآنچهکهازاهللغتنقلکردیم،خوبمی

 فاطربودنخداوندچیست؟اینکهآفریدگاربزرگجهانفاطراس��ت،ب��های��نمعن��ااس��تک��هم��واد

 آورد،مانن��دش��کافتهش��دنپوس��تورگوهاینوینیازآنهادرم�یشکافدوپدیدهجهانرامی

٥٢٢المعجمالمفهرس،ص١
٢٤٧-کلیاتابوالبقاء،ص٦٢٥،ص:٨مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٢
٩٣٢،ص٢اقربالموارد،ج٣
 -الکشافعنحقائق٢٤٤،ص:٧-روضالجنانوروحالجنانفیتفسیرالقرآن،ج١٥٦،ص:٢أنوارالتنزیلوأسرارالتأویل،ج٤

٩٣٣،ص٢-اقربالموارد،ج٤٣٢،ص:٤-مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٥٩٥،ص:٣غوامضالتنزیل،ج
٤٧٦-أساسالبلغة،ص:٢٦٠،ص٢-معیاراللغه،ج١٩٣،ص:٢القاموسالمحیط،ج٥
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 شودوبرگگونهکهدرختازهمبازمیبیرونآمدنخونازآنوماننددرآوردنشیرازشتر؛وآن

 آید،موادنوینهمازموادپیشینشودوگیاهازآندرمیآیدوزمینازهمبازمیازآنبیرونمی

-شکافندوچاهوآبازآندرمیوهمانطورکهزمینرامی؛آیندیشیوا-درمی-بههمینشیوه

 آورد.آفری��دگارکن��دوبی��رونم��یآورند،خداوندمتعالهمموادنوینراازاعماقم��وادپیش�ینم�ی

-هاراکمک�مازداخ�لب�هخ��ارجم�یکندوایندندانهدارمیهارامتصل�دندانهپدیده،بزرگعالم

 ؛آورده��ایجدی��دیراپدی��دم��یسازدوس��پسدن��دانهکندوجدامیدهدوسرانجامآنهارامی

 کنن��د،هاطل��وعم��یآورند،آنگونهکهطلوعکنندههایکودکازفکاوسردرمیآنگونهکهدندان

شوند!آیندوبزرگمیهایانگوردرخوشهپدیدمیآنطورکهدانه

تطبیق با جهان خارج

 درهصورتیکهتحقیقاتفوقراکهدرتوض�یحمعن��ایف��اطرب��ودنخداون��دمتع��الانج��امدادی��م،ب��ا

 شوندکنیم:کراتوذراتاینعالمکلیتا�شکافتهمیجهانخارجتطبیقکنیم،چنیناستنباطمی

 آنگونهکهخونازرگو؛شوندوکراتوذراتدیگریازآنها(ازاعماقآنها)کندهودرآوردهمی

 گردن��د(ودارم��ییدیگ��ریدن��دانهزمینوماهوخورشیدوهرکره،شودشیرازشتردرآوردهمی

-اند،درشکلکوهسارانمشاهدهم��یهاهستندکهدرزمینوماهکهجامدشدههمیندندانه

 هابهحدکافیبالآمدند،شکستهمیش��وند.والبت��هک��رهدرح��التشوند)وبعدازآنکهدندانه

 اشگرددتاعاقبتشکمبرآم��دهکندوکمکمشکمدارمیگازیویامیعانهمبرآمدگیپیدامی

افزاید.ایبرکراتگیتیمیکندوکرهراازخودپرتابمی

 ه��ابع��دازآنک��هآورندوسپسدندانهوذراتهمهمینطورباآنهصغرحجمکهدارند،دنداندرمی

 ه��این��وینیشوندودرهص��ورتذرهشانکندهمیبرآمدندوبهحدکافیبالآمدند،ازمحلاتصال

شوند.جدامی

 ه��ایانگ��وردرکراتوذرات(البتهباحفظنس��بت)درس��تمانن��دپدی��دآم��دنوس��ردرآوردندان��ه

 هااززمینبهدرآمدهآورندوهمانطورکهبرگهاازدرختوگیاهآیندوسردرمیخوشهپدیدمی

 آین��دوکنند،ذراتوکراتهمدراینعالمازذراتوکراتسابقبهتدری��جدرم��یوخودنماییمی

 گردندوسپساندکاندکخودشانرابرایشکافتهشدنوبی��روندادنذراتوک��راتپدیدارمی

سازند.جدیدتریآمادهمی

 جایتدبراستکهدرهیچیکازاینموارد-کهازکتبلغتالتقاطکردی��م-بی��رونآین��دهازط��رف

 یآنهادراثرنیروهاییاندرونی(کهازداخلب�ههادرهمهشودوبیرونآیندهبیرونکشیدهنمی

 آیند.وچونفاطرلغتا�ایندللتدقیقوعمیقرادرضمنخوددارد،کنند)بیرونمیخارجاثرمی

 خوان��دوب��ایاینگی�تیپهن��اوراس��ت-خویش��تنراف��اطرم��یفلذاخداوندمتعال-کهبیرونآرنده
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 ه��ایجه��انی،ه��رک��رهوه��رفهماندکهیکایکپدیدهاختیارایننامعالیوحیرتانگیزچنینمی

 اند؛نهکرانبانیروییاندرونیازداخلکراتوذراتپیشینبیروندادهشدهذرهدراینفضایبی

اینکهآنهاراازبیرونبگیرندوبکشندوبیرونآورند.

 وبنابرایندرایناسماعظمالهی«فاطر»اشارههستبراینکهکراتوذراتجهانیبهحک��م

 دهن��د.وه��این��وینیازخ��ودبی��رونم��یشوندوپدیدهخداوندیازطرفداخلزدهوشکافتهمی

 ایدراندرونآنهاکارگذاشتهشدهاستوکراتوذراتتوانگفتکهنیرویدافعهعلیهذامی

 ینیوت��ونی،داف��عهم��دیگره��مهس��تند.ونهتنهاجاذبیکدیگرنیس��تند،بلک��هبرعک��سفرض��یه

 ینگ��ارشحقیقتهمیناس��توم��اای��نکت��ابراب��رایتوض�یحوتث�بیتای��نواقعی��تب��هرش��ته

ایم.کشیده

 بینیمکهخداوندمتع��الب��اانتخ��اببریمومیتریناعجازقرآنکریمپیمیبدینطریقبهشیرین

-تری��نوپنه��انیککلمهوگزینشیکنام،باتوهصیفخداوندجهانآفرینباهصفت«ف��اطر»،ب��زرگ

 ترینمسائلعلمیعالمرابهطرزیمرموزدرمیانسخندرجک��ردهوی��ککت��ابرادری��کلف��ظ

گنجانیدهاست!

ی «فطر» در قرآن کریمماده

 ی«فط��ر»آش��ناش��دیم،چن��دآی��هازق��رآنکری��مراذیل�اکنونکهب��امعن��ایلغ��ویحقیق��یم��اده

 {منبهکس��یرویآوردمک��ه١کنیم:«و�ج�ه ت�و�ج ه�ي�ل�ل�ذیف�ط�ر�الس�ماوات�و�ال �ر ض»مطالعهمی

 {پدی��د٢هاوزمینراپدیدآوردهاست}؛«فاط�ر�الس�ماوات�و�ال �ر ض�عال�م�ال غ�ی ب�و�الش�هاد�ة»آسمان

 ه��اوزمی��ن،دان��اینه��انوآش��کار}.وس�بباینک�هدرای��نآی��هخ�دارااول�ف��اطریآس��مانآرن��ده

 ه��اوزمی��نوثانی��ا�ه��مدان��اینه��انوآش��کارشناس��انیدهاس��ت،ای��ناس��تک��هحض��رتآسمان

 هاوزمینراازغیبونهاناینعالمبهشهودوحضورجهان،جهانیدهوبیرونآفریدگاریآسمان

راندهاست(ودراینمطلببهتفصیلسخنخواهیمگفت).

 هاازبالیشانشکافته{نزدیکاستکهآسمان٣وفرموده:«ت�کاد�الس�ماوات�ي�ت�ف�ط�ر ن�م�ن ف�و ق�ه�ن»

 گردن��د،ن��هشوندوشکافتهمیفهماندکهآسمانهاروبهبالبازمیشوند}.واینآیهچنینمی

 بهطرفداخل؛یعنیآسمانهااندکاندکدرشکافتهشدنهستندوآنگ��اهک��های��نش��کافته

شوند.شوندوبهطرفبالازهمپاشیدهمیگذرد،منفجرمیشدنازاندازهمی

 بینی؟}وایضا�:«الس�ماء�م�ن ف�ط�رÐب�ه�کان�{آیاشکافی(درجهان)می٤وایضا�:«ه�ل ت�رىم�ن ف�ط�ور»

٧٩: ٦انعام١
٤٦: ٣٩زمر٢
٥: ٤٢شورا٣
٣: ٦٧ملک٤
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 یخ��داب��هج��ایآوردهش��دهش��ودووع��ده{آس��مانب��اقی��امتپ��ارچهپ��ارچهم��ی١و�ع د�ه�م�ف ع�ول»

 دهدتابفهماندیآسماننشانمیاست}.بهطریقتجوز،روزقیامتراعاملانفطاروشکافنده

 یقی��امتدراث��رهمی��نالوقوعوروزبسیارسختیاس��تواینک��هواقع��هکهقیامتامریحتمی

یابد.شکافتهشدنحدوثمی

 داردوش��کافتهش��دنآنفرمایدکهآسمانهماکنونش��کافبرم��ییاخیرتصریحمیودرجمله

امریاستتحققیافتهوانجامدادهشده.

شودآید و باز هم در عالم غیب ناپدید میی غیبی پدید میعالم از نهان خانه

 یمعنایحقیقیفاطرازکتبلغتنقلکردیم-چنینب��ههاییکهدربارهازآیاتفوق-بااستفاده

 ب��رایاینک��ههن��وزاز؛آیدکهروزگاریبودهکهازاینزمینوهفتآسمانشخبرینبوددستمی

 ع��المغی��بب��هجه��انش��هودفرس��تادهنش��دهبودن��د؛س��پسخداون��دف��اطر،ع��المآنروزگ��اررا

 مانن��دبی��رونآوردن؛ه��ایآنروزب�هحض�ورآوردهایشراازغیبپدی��دهبشکافتوزمینوآسمان

هایانگورازخوشهوخوشهازتاک.شیرپنهانازپستانحیوانوبهشهودآمدندانه

 هاوزمینبااینشکلوب��دینوس��عتک��هاکن��وندارن��د،ب��هیکب��ارازغی��بزایی��دهوالبتهآسمان

 سپسبزرگشدهاندوآسماناززمینجداگردیده،نشدند؛بلکهقبل�کوچکودریکجابودهاند

 هایشان.والبتههنوزه��موهمچنینسایرکراتوآسمان؛وبالرفتهوهفتطبقهگشتهاست

 یک��راتوذراتلایحادثنشدهاستوهم��هعالمازاتساعنایستادهودربزرگشدنشوقفه

ترهستند.ینقطعدرشکافتهشدنوبیروندادنکراتوذراتکوچک

 ت��رهس��تند،ازاینج��اواینحقیقتراکهموجوداتجهاندرشکافتهشدنوزاییدنموجوداتتازه

 خداوندمتعالاستوهمانطورکهآفریدگارجه��انآوریمکهاسمفاطراسمدائمیبهدستمی

 یعالمبوده،اکنونهمفاطروپدیدآرندهاستودرآین��دهدرگذشتهفاطروشکافندهودرآورنده

همچنینخواهدبود؛برایاینکهخداوندمتعالهمیشهدارایاینناماست.

 ه��اب��الطبیعهش��ودک��هآس��مانهایشوراومزملآوردیم،استفادهم��یایکهازسورهوازدوآیه

 ذاتخودیکنحوهجنبش�یازان��درونب��هس��ویبی��روندارن��دوخواه��انزمیلبهانفجاردارندوا

 باشند.والبتهمانعیازانجامیافتناینخ��واهشط��بیعیآس��مانهاپرتابکردنجوانبخودمی

 ای��م)کند(وآنهماننیرویبیرونیاستکهمادرای��نکت��ابب��هش��رحآنپرداخت��هجلوگیریمی

 هایشدرشکافتهش��دنوب��الرفت��نهس��تندودرروزرس��تاخیزولیخواهناخواهزمینوآسمان

 گی��رد؛چن��انک��هفرمای��د:رسدوهصورتنهاییبهخ��ودم��یاینانفطاروانشقاقبهحدکمالمی

١٨: ٧٣مزمل١



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

{آنگاهکهآسمانبازشود}.١«إ�ذ�االس�ماء�ف�ر�ج�ت»

 هایزمرویمنقولازسورهبااینکهجهاندرهرآندرتفطروبازشدناست(چنانکهازکریمه

 شود)ولیجایتأملاستکهشکافیدرعالمنیستوج��ایخ��الیشوراومزملفهمیدهمی

 شود،اگرچهمکررا�وبادقتنگاهشود؛زی��راک��ههم��هج��ارامخل��وقپ��رک��ردهازپدیدهیافتنمی

استوفضایفلسفی«الفراغالمتوهم»حقیقتندارد.

 هایجه��انازنهانگ��اهفهمیمکهپدیدهیفوقچنینمیهاینقلشدهوبهطورخلهصهازکریمه

-یگیتیسربهدرم��یهالینقطعازنهانخانهآیند؛ذرهها)پدیدمیغیبی(یعنیازاندرونپدیده

 ش��ودازه��مب��ازگردندوروزیکهسراس��رع��المگش�ودهم�یشوندوکراتمیآورندوبزرگمی

 رسند،عمرجه��انب��هپای��انمیرس��دوب��ازناپی��داگرددوموادبهنهایترقتوپراکندگیمیمی

رود.یغیبیفرومیگرددودوبارهدرنهانخانهمی

-کرانیاستکهازاعماقناپیدایازلپیدامییبیوحقیقتایناستکهجهانمانندرودخانه

-ش�ودون��امرئیم�یپیوندد؛درآغازناپیدابود،سرانجامهمناپدی��دم�یشودوبهپهنایابدمی

گردد!

میمیعالمچونآبجواستبستهنمایدولیک و ازرود این نو نو  رسد

کجاست

منتهاستگرنهوراینظرعالمبیرودرسدکهنهکجامیکجامیزنو

 ی«و�إ�ن م���ن ش���ي ء£إ�ل�ع�ن ��د�ناخ�زائ�ن���ه�و�م��ان�ن�زÎل���ه�إ�ل�ب�ق���د�ر£یقرآنی��هرسیمب��هکریم��هدراینجامی

-یمعین��یپ��ایینم��یهابهاندازهیاشیادرنزدخداخزینهدارندوخداازآنگنج{همه٢م�ع ل�وم»

کند.هاپنهاناستوعالمازاعماقآنهاجریانمیهادردلذرهفرستد}؛واینگنج

 {برایخداستنهانآس��مانها٣فرماید:«و�ل���غ�ی ب�الس�ماوات�و�ال �ر ض»وایضا�درقرآنکریممی

 شودکهآسمانهاوزمینعلوهبراینقس��متمش��هودوزمین}؛ازاینکریمهچنینمعلوممی

ومرئیقسمتنهانونامحسوسهمدارند.

 ه��ارادرآس��مانها{خداستکهنهان٤ی«ل���ال�ذیي�خ ر�ج�ال خ�ب ء�ف�یالس�ماوات�و�ال �ر ض»وباآیه

 ه��اب��هتدری��جازخ��وده��اونامحس��وسش��ودک��های��ننه��انآورد}،فهمی��دهم��یوزمینبیرونمی

 گردند؛یعن��یقس��متغی��بآس��مانهاوزمی��ندرآیندومشهودمیآسمانهاوزمینبیرونمی

باشدنهدرجایدیگر.اندرونهمینقسمتمشهودآنهامختفیمی

٩: ٧٧مرسلت١
٢١: ١٥حجر٢
١٢٣: ١١هود٣
٢٥: ٢٧نمل٤
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ی انفطارسوره

 پروراند،بازش��دنیکوچکانفطاربااینقلتلفظوهصغرحجم،معنایبسیاربزرگیرامیسوره

 فرماید:«إ�ذ�االس�ماء�ان ف�ط�ر�ت *و�إ�ذ�اال ك���واك�ب�ان ت�ث���ر�ت *و�نمایاند؛میوگشودهگردیدنجهانرامی

 ت��رکنندوبهوضوحهرچ��هتم��امهایقرآنیهجهانراخوبشرحمیاینکریمه١إ�ذ�اال ب�حار�ف�جÎر�ت ».

 پذیردوبهطورآیدکهآسمانازهمبازمیشودوگشایشمیفهمانندکهروزگاریپیشمیمی

-یشمسیم��ا(س��یاراتیک��هدردورخورش��یدم��یگرددوستارگانمنظومهکاملشکافتهمی

 ش��ودک��هروندوزمی��نچن��انم�یشانخارجمیشوندوبسیاردورمیگردند)ازمدارهایکنونی

گردند!شتابندودرفضاپخشمیهایشبازمیشوندوبالمیهایاقیانوسآب

-نی��زروش��نم��ی٢ی«و�إ�ذ�اال ب�حار�س���جÎر�ت»و«و�ال ب�ح ��ر�ال م�س ��ج�ور»وبااینمطالعهمعنایدوآیه

 آین��د؛یعن��یآبدرآنهایآتشازتنورب��الم��یروندکهشعلهشود:آبهایدریاهاچنانبالمی

 یعن��ی؛ش��ودرودودرفض��اپراکن��دهم��یگ��رددوب��الم��یشودوگشودهم��یروزگارازهمبازمی

 گویند:«درداخلگردند؛چنانکهمیمانندومنفجرمیدریاهادرآنزمانبههصورتآبباقینمی

-مان��دودرفض��اپخ��شم��یهایفضاییهمآبدرظرفروبازدرشکلطبیعیثابتنمیسفینه

٣شودوبرایآشامیدنآبناچاربایدازلولهاستفادهکنند».

 یانفطارکهب��ازوگش��ودهش��دنآس��مانودریاه��ایرویزمی��نرای��ادآورتوانازاینسورهومی

 یک�واکبن��بردهودرب��ارهشده،ولیازنجوم-کهبهمعن��ایس��تارگاندور(ث�وابت)اس�ت-ن��امی

 سیارههماکتفابهپراکندهشدنودوررفتنآنهافرموده،اینرمزرادریافتکهزمینماباهفت

 ایداردوشایدکهخورشید(باکواکبپیرامونش)میلیاردهاآسمانشقیامتمخصوصوجداگانه

 سالبعدازفنایزمینزیستکندوحتیشایدخواهرهاییهمب��رایزمی��نبع��دازم��رگزمی��ن

بزاید.

تعمیم معنای آیات

 یزمینوهفتطبقهآسمانمخصوصزمی��نآیاتیکهدراینفصلنقلکردیم،ظاهرا�تنهادرباره

 هاین��وینازهاوپدیدآمدنپدیدهگویند،ولیالبتهقانونانفطاروشکافتهشدنپدیدهسخنمی

 هایزمینندارد؛زیراک��هامک��انن��داردک��هحج��مهم��هج��ایآنهااختصاصبهزمینماوآسمان

 ه��اازعالمثابتبماندوتنهامحلکوچکیازآن(کهعالمماباشد)متصل�شکافتهشودوپدی��ده

 خودشبیروندهدولینقطعبزرگگردد!ولیچونمخاطبباآیاتتنهاآدمیانند،فلذاتنهاع��الم

آناندرقرآنموردبحثشدهاست.

٣تا١: ٨٢انفطار١
٦: ٥٢-طور٦: ٨١تکویر٢
١٣٤٧/٩/٣٠بعدازظهرشنبه٨رادیوتهران،ساعت٣
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جهان در اتساع است

دو آیه از ذاریات

 {آسمانراب��انی��روی١«و�الس�ماء�ب�ن�ی ناهاب�أ�ي د£و�إ�ن�ال�م�وس�ع�ون�*و�ال �ر ض�ف�ر�ش ناهاف�ن�ع م�ال ماه�د�ون�»

 ای��موزمی��نراگس��ترانیدیموچ��هناشناسیبناکردیموحقیقتایناستکهماوسعتدهن��ده

 ایم}.«الس��ماء»و«ال �ر ض»درای��ندوآی��هاگرچ��هدرنظ��رمبت��دیانش��ایدش��املنیکوگستراننده

 یعالمموجوددیدهشود،ولیحقایناستکهتنهازمی��نم��اب��اهف��تآس��مانشدرای��نهمه

 میانقدرمتیقناست؛ولیدرمقابلاینکهشموللفظآیهمشکوکاست،معنایشب��دونش��ک

یعالمدراتساعوگسترشاست.عاموشاملاست.وحقیقتایناستکههمه

-مجمعالبیانبابیانروشنی«ایساع»رامعنام��ی٢«أ�ي د»(بروزنشمس)بهمعناینیرواست.

 ترینبیانیاستکهبرایوسعتعلمی٣کند:«الیساعالکثارمنإذهابالشیءفیالجهات».

 توانیافت:چیزیراازهرجانببگیرندوببرندازشمالوجنوبوشرقوغربوازب��الدادنمی

شود.یابدوبرضخامتشافزودهمیوپایین؛طبعا�دراینهصورتطولوعرضآنزیادتمی

 درلغت،بسطدادنوبازکردنوگسترانیدناست:«فرشالشیء:بسطه»و«مهد»»فرش«و

 ؛یعن��یمه��د٤رساند؛گویند:«مهدالفراش(بهتخفیفوتش��دید)بس��طه»همهمینمعنارامی

کردنفراش،بازکردنوگسترانیدنآناست.

یابدجهان اتساع می

 یفوقتنهادرآسمانجهانانساننظرداردوظاهرهمهمیناس��ت(والبت��هبهفرضاینکهآیه

 شود)ب��ازحقیق��تدریافتمعنابعدازتتبعکاملدرآیاتوحصولآشناییباقرآنکریممیسرمی

 یس��تارگانوخورش��یدهاویشریفهوقانوناتساعجهانشاملهمهایناستکهمضمونآیه

 کرانفضاست.وحقایناستک��هیکای��کموج��وداتای��نع��المعظی��مهاواقیانوسبیسحابی

 ش��وند.وای��نقاب��لفه��میابندوهمانندبزرگشدنهندوانهوسیببزرگم��یالهیاتساعمی

 نیستکهجهانانس��ان(یعن�یزمی��نوهف��تآس��مانآن)اختصاهص�یدرمی��انس��ایرموج�ودات

 شاناف��زودهگ��ردد،ول��یسراس��رجهانیداشتهباشندوتنهاآنهابزرگشوندومتصل�برحجم

 شاندریکحالث��ابتبمانن��د؛وب��دیهیاس��تک��هدرای��نهص��ورتج��اییب��رایموجوداتپیرامون

شود.اتساعدنیایآدمیانپیدانمی

٤٨-٤٧: ٥١ذاریات١
١٤٩٦،ص٢اقربالموارد،ج٢
٢٤٢،ص:٩مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٣
٦٠٨-أساسالبلغة،ص:١٢٤٦- ٩١٤،ص٢اقربالموارد،ج٤
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 مان��دوزمینهمدراینتکبروانتفاخ،دراینبزرگشدنواتساعازکاروانآسمانیانعق��بنم��ی

 گردد؛ولیعاقبتای��نتک��برشودوازهمگشودهمیهمانندسایرموجوداتجهانمتصل�بازمی

 انجام��دوزمی��نوهمچنی��نس��ایرکائن��اتب��اای��نوانتفاخبهپاشیدهشدنوپراکندهگش��تنم��ی

پیمایند.گشودهشدنواتساعپذیرفتنراهفنارامی

-شودکهزمیندرآغازجمعشدهوفشردهبودهوکموسعتیکریمهچنینفهمیدهمیوازآیه

ترازحالبودهوبهتدریجبازشدهوگسترشیافتهاست.تروکمحجم

آیا موسع به معنای ثروتمند است؟

 یاب��دوموج��وداتآس��مانیب��زرگمیش��وند،حقایناستکهاینمعناک��هآس��ماناتس��اعم��ی

 نم��ودهوغی��رقاب��لقب��ولب��ودهودراث��رمعناییعجیباستودرنظرپیشینیانبسیارغریبمی

 یکریمهپیشازآنکهدرذهنهاجاب��ازکن��د،یآیههمیناستبعاد،معنایلغویحقیقیوساده

یافتهاست.رفتهوحتیفرهصتنقلورددرکتبراهمنمیشدهوازبینمیمحومی

 وبرایهمیناستکهمفسرینغالب��ا�درتحقی��قمعن��ای«م�وس���ع�ون»ازمعن��ایلغ��ویحقیق��ی

 کلمه-کههمان«وسعتدهندگان»باشد-هصرفنظرکردهودرمیانمعانیمجازیکهکدامیک

 ان��دک��هاندوغالبا�پنداش��تهتراست،بهفحصوکاوشپرداختهیمبارکهمناسبازآنهاباکریمه

 موسعدراینکریمهبهمعنایثروتمندونیرومندباشد.وبدیهیاستک��های��ن،معن��ایحقیق��ی

 موسعنیستوازمعانیمجازیآناس��توت��ذکرهمی��نمطل��بک��افیاس��تک��هدرهص��حتآن

شکشود.

 ایکهبهطورروشنوبدونتکلفمعناییرابهدستآوریم،آنرابرایمادرقرآنکریمازهرآیه

 رویم؛ولیدرهرموردیک��هان��دکگیریموبرطبقآندرفهمحقیقتپیشمیخودماندلیلمی

گذریم.گذاریمومیکنیمومیتأویلوحملبرخلفظاهرپیشآید،توقفمی

استاتساع جهان دائمی 

 یاسمفاعل«م�وس�ع�ون»و«ماه�د�ون»درعوضدوفعلیکهمعن��ایآنه��ارادرانتخابدوهصیغه

 اس�تواختص��اصب�هی�کزم��انیبسیارمهمهستکهاتس�اعجه��اندائم�یبرساند،ایننکته

 ه��ازم��انیتواندایندللتراداش��تهباش��د،ن�هفع��ل؛زی��راک��هفع�لندارد؛والبتهاسمفاعلمی

-هستندوبهطورحتمبایدبهیکیازسهزمانمنتسبباشند،ب��هخلفاس��مفاع��لک��هم��ی

تواندمنسلخاززمانباشدوبردوامدللتنماید.

 ش��د،دواماتس��اعجه��انازدوآی��هوبنابرایناگردوفعلدرجایدواس��مم��ذکوراس��تعمالم��ی

 شد؛ولیخداوندمتعالخودرابادواسمتوهصیففرمودهوچنی��نفهمانی��دهاس��تاستفادهنمی
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یآناست.یزمینوپیوستهوسعتدهندهکهخداهمیشهگستراننده

 نتیجهایناستکهدرحرکتدستهجمعیاجزایزمینوآسمانهاازه��رط��رفب��هس��ویب��ال

-شودوعالمدائما�دربزرگش��دناس��تواتس��اعجه��اندائم��یایحاهصلنمیهیچگونهوقفه

است.

شده!وقتی جهان دیده نمی

 آوری��مک��هازاینواقعیتکشفشدهکهجهانپیوستهدربزرگشدناست،چنینبهدستمی

 نمودهوحتیوقتیتربودهوخیلیناچیزمیحتما�روزیجهانکوچکبودهوروزگاریهمکوچک

دیدهاست.بوده،آنرانمیایمیاگربیننده

 ت��رازام��روزوتوضیحایناستکهچونجهاندرب��زرگش��دناس��ت،پ��سمس��لما�دی��روزکوچ��ک

 ترازساللحقودرهرق��رنوه��زارهترازدیروزبودهودرهرسالسابق،کمحجمپریروزکوچک

 رس��یمک��هگردیمتابهروزگاریمینمودهوبدینطریقبهقهقرابرمیودهر،ناچیزترازآیندهمی

شدهاست.جهانیدربیننبودهوچیزیدیدهنمی

 دراینسیرقهقراییوارتجاعیزمانی،نبای��ددرج�اییایس��تکنی��م؛ب��رایاینک��هدره��رج�ایی

 ش��دهواتس��اعینداش��تهاس��توای��نبایستیم،بایدبگوییمکهجهاندرآنهنگ��امب��زرگنم��ی

 مخالفبا«م�وس�ع»و«ن�ع م�ال ماه�د»ب��ودنعل��یالطلقخداون��دمتع��الاس��توچن��انک��هبی��ان

 یذاری��اتچنی��نی��ادگرف��تیمک��هخداون��دمتع��الب��دونهی��چقی��دوش��رطیازدوکریم��ه،کردی��م

 «م�وس�ع»و«ن�ع م�ال ماه�د»بودوهستوخواهدبود؛پسهمانطورکهع��المپیوس��تهدراتس��اع

 بردهاست؛وانگهیبعدازقب��ولف��رضاتس��اعدلیل��ین��داریماست،پیوستهدراتساعبهسرمی

 کهعالمراتنهادرزمانمحدودیدراتساعپنداریموگمانکنیمکهقبلویابعدازآنزمانبزرگ

نشودودریکحالثابتباشد!

روزی جهان دیده نخواهد شد!

 ده��دوال��یالب��ددرب��زرگیآنچهکهازتحقیقگذشتکهجهانبهاتساعخودادامهم��یلزمه

 شدنخواهدبود،ایناستکهروزیپیشآیدکهدیگرجهاندیدهنشودوهمانطورک��هدرآغ��از

نامرئیبوده،سرانجامهمناچیزنمایدونامرئیگردد!

 هاهمهازهمجداگردند،طبعا�ط��وریری��زدرهصورتیکهموادجهانمتوالیا�بازوبازترشوندوذره

 گردند،وایناستمعنایاینکه«جهانشوندکهبادیدگانکنونیغیرقابلرؤیتمیودقیقمی

 والبتهفناب��همعن��ایع��دمنیس��تودربخ��شدومکت��ابدرای��نب��ارهبح��ث(فانیخواهدشد»
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).١داریداریمدامنه

سرعت اتساع جهان

 خواهیدبهطورتقریبازپسرویاجزایجهانواتساعی��افتنآناطلع��یکس��بکنی��دواگرمی

 یجهانبهسویپاشیدگیوناپدیدیمعیاریبهدستآوری��د،ب��هچن��دکلم��هرویشپییدرباره

 گوشفرادهید:«تندترینسرعتپسروییکهتاکن��ونان��دازهگی��ریش��ده،٢»فردهویل«ذیلاز

 ایض��عیفوهایدورت��رب��هان��دازهکیلومتردرثانیهاست!کهکشان٦٤٠٠٠بسیارنزدیکبهمقدار

-هایآنهابهسببنبودننورکافیدشواراست؛نم��ونهکمنورهستندکهاندازهگیریسرعت

 ه��ایبس��یاردورده��دک��همس��افتکهکش��انهایتصویر...آشکارااینکشفمهمرانشانم��ی

یابد».هاینزدیکافزایشمیترازمسافتکهکشانبسیارسریع

 باشد؛انبس��اطب��رمقی��اسوس��یعوهم��ه«مفادکشفیاتآناستکهجهاندرحالانبساطمی

 یشمسیونهدرکهکشانم��ا.کهکش��انغ��ولجایی،نهبریکمقیاسمحلی،نهدرمنظومه

 شودودرهرث��انیهمس��افتآنت��ام��ادرح��دودازمادورمی٣پارسک٢٥٠٠٠٠٠پیکردرمسافت

 هایابرسنبلهدرمسافتشایدی��کمیلی��ونپارس��کب��ایابد؛کهکشانکیلومترافزایشمی١٣٠

 ه��ایاکلی��لب��ایکهکش��انش��وند؛ت��ودهکیلوم��تردرث��انیهازم��ادورم��ی١٢٠٠سرعتقریبب��ه

 یش��جاعک��هیت��ودهشوددرح��الیک��هب��رفاهص��لهکیلومترازمادورمی٢٠٠٠٠سرعتبیشاز

٤شود».کیلومترافزودهمی٦٠٠٠٠میلیونپارسکاست،درهرثانیهدرحدود٤٠٠قریب

 ایضا�ازپروفسورفردهویلنقلشده:«جهاندرحقیقتیکح��التدین��امیکیانبس��اطیاس��ت؛

 ش�ود،هص��دایس��وتآنبلن��دتر،وقط��اریایدکهقطاریکهبهایستگاهنزدیکمیلبدتوجهکرده

 ت��رازس��وتمش��ابهیاس��تک��هازی��کقط��ارشود،هصدایسوتآنکوتاهکهازایستگاهدورمی

رسد.ساکنبهگوشمی

 ش��ود،دارایهمی��نخاهص��یتاس��ت؛اگ��رای��نمنب��عنوریکهتوسطیکمنبعمتحرکساطعم��ی

 گ��وییمقرم��زش��دهاس��ت؛اکن��ونیابدکهغالبا�میینورتخفیفمیمتحرکازمادورشود،درجه

 ییقرمزشدننور،متناسبب��افاهص�لههاقرمزشدهودرجهبینیمکهنور�رسیدهازکهکشانمی

 ه��ایه��اب��اس��رعتت��وانگف��تک��هکهکش��انت��رم��ییاب��د.ب��هبی��انس��ادهکهکشانافزایشم��ی

 ه��اییک��هب��اگریزن��دوای��نس��رعتب��رایدورتری��نکهکش��انفوقالع��ادهزی��ادیازیک��دیگرم��ی

٢٠٠ص١
٢)Sir Fred Hoyle (مجله٢٠٠١-١٩١٥).(م)٦،ص٨٠یدانشمند،ش؛شرححالایندانشمندمذکوراست(
٣Parsecپیماید،اندکیبیشازسهساللزمداردتامسافتیکپارسککیلومترمی٣٠٠٠٠٠یزمانی؛«نورکهدرهرثانیه 

)١٨٤راطیکند».(مرزهاینجوم،ص
٣٣٨-٣٤٠مرزهاینجوم،ص٤
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١کنند».هاقابلرؤیتهستند،باسرعتنوررقابتمینیرومندترینتلسکوپ

 ش��ودوخ��ودآنه��اه��ازی��ادم��یگوی��دتنه��افواهص��لکهکش��انترم��یفردهویلدرچندسطرپایین

 هاب��هق��درینیرومن��داس��تک��هازچنی��نیداخلیکهکشانیابند!زیرامیدانجاذبهانبساطنمی

انبساطیجلوگیریمیکند.

 هادرانبساطنگارندهگوید:فردهویلتوجیهنکردهودلیلینیاوردهاستکهچرافواهصلکهکشان

 دهدکهشایدسببانبساطفضاانقباضهستندوخودشانچنیننیستند؛جزاینکهاحتمالمی

 ه��اج��اریباش��دودرفواهص��لآنه��انی��رویدافع��ههاباشد!وجاذبهدرداخ��لکهکش��انکهکشان

 کن��د.وس��رانجامدرنظ��رویپسنددوردمیفرماباشد؛ولیکنایناحتمالراهمبعدا�نمیحکم

 هاک��ارگرباش��دودرماندکهچرابایدجاذبهدرداخلکهکشاناینعجیبوباورنکردنیباقیمی

بیرونآنهاازکاربیفتدوجایخودرابهنیرویعکسجاذبه(یعنیدافعه)بدهد؟!

 یکهکشانزیادترباشد،سرعتگریزیاعقبنشینیآنبیش��ترگوید:«هرچهفاهصلهوایضا�می

 گ�ردد.ای��نخواهدبود؛اگرفاهصلهدوبرابرگردد،س��رعتف��رارنی�زب��ههم��اننس��بتدوبراب��رم�ی

 ه��اینزدی��کب��اس�رعتچن�دمیلی�ونکیلوم�تردرکهکش��ان؛سابقهاس��تسرعتبهراستیبی

 ت��وانآنه��اراب��اه��اییک��هم��یساعتبهسویخارجدرحرکتنددرحالیکهدورتری��نکهکش��ان

 هارؤیتکرد،باسرعتمتجاوزازسیصدمیلیونکیلومتردرساعتدرح��النیرومندترینتلسکوپ

فرارند».

 ه��اواق��عیدورترینکهکشانیتقریبا�دوبرابرفاهصلههاییکهبهفاهصلهگوید:«کهکشانونیزمی

 رهص��دک��رد،ب��ا٢تری��نتلس��کوپموج��وددرم��ونتپالوم��ارتوانب��ام��درناندوآنهاراعمل�میشده

 هاییکهبازهمگریزندوآندستهازکهکشانسرعتیکهنزدیکبهسرعتنوراست،ازمامی

کند،راهفراردرپیشدارند.تراست،باسرعتیکهازسرعتنورهمتجاوزمیشانفزونفاهصله

 بسیاریازمردمباشنیدناینمطلبدچارشگفتیوهصفناپذیریخواهندشد؛زیراکهازتئوری

 تواندسرعتیبیشازسرعتاندکههیچجسممادینمینسبیتخاصانیشتینچنینآموخته

نورداشتهباشد.

 هرچهکهکشانازمادورترباشد،طولمدتزمانیکهلزماستتانورشب��هم��ابرس��د،زی��ادتر

 خواهدشد؛درحقیقتاگربهحدکافیدورباشد،نورشهرگزبهمانخواهدرسید؛علت��شای��ن

-ترازآنکهنوربتواندبهپیشتازد،گس��ترشم��یاستکهمسیرپیشرویکهکشانخیلیسریع

 شودسرعتعقبنشینییاگریزکهکشان،ازسرعتنوریابد؛بهاینسبباستکهگفتهمی

کند».تجاوزمی

١٥،ص١٣٤٩یدانشمند،تیرمجله١
٢Mount Palomar
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 ه��ایب��هق��درک��افییروی��دادهاییک��هعمل�وق��وعآنه��ارادرکهکش��انگوید:«کلیهوایضا�می

 بینیم،برایایناستکهنورآنهاعلیرغمانبساطفضاییکهدائما�ادامهدارد،بهمانزدیکمی

 یقرمزرسد؛اماهمانطورکهدرپیشگفتهشد،جدالنورباانبساطفضابهخوبیدرپدیدهمی

شدننورنمایانوآشکاراست».

 دانیمکهچقدریککهکش��انب��رایاینک��هچنی��نم��وردهموگوید:«مابهخوبیوبهدرستیمی

 خاهصیرویدهد،بایددورباشد.پاسخاینپرسشدهمیلیاردس��الن��وریاس��توای��نرق��مدو

 توان��ددرآنه��اراهیاب��د؛یمونتپالوم��ارم��یبرابرفواهصلیاستکهتلسکوپغولپیکررهصدخانه

 ازآنچهکهدرفضایلیتناهاامی��دانج��امشمفهوماینبیانایناستکهماهماکنونفقطنیمی

 س��اختیمک��هق��درتشی��کمیلی��ونبراب��ربی��شازکنی��م.اگ��رتلس��کوپیم��یراداری��م،نظ��ارهم�ی

 توانس��تیممی��داندی��دبود،شایدبهزحمتم��ییمونتپالومارمیتلسکوپموجوددررهصدخانه

 یفعلیخودمانرادوبرابرسازیم؛بهاینترتیبآنچهکهارزشدارد،ایناستکهبرطبقفرضیه

 یک��امل�مش��خصوانبساطیجهان،ماهرگزنخواهیمتوانستحوادثیراکهدرخارجازمنطقه

 یمتناهینامجه��انم�رئیی��ادی��دهدهند،مشاهدهکنیم؛مابراینمنطقهمحدودفضارویمی

١گذاریم».شدنیمی

انبساط جهان از جان الدر

 خ�وانیم:«مط��ابقیک��یازم�ی٢»ج��انال��در«ییانبساطع��المازنوش�تهوچندکلمههمدرباره

 ک��هب��هام��واجهص��دای��اام��واجن��ورچ��ونازجس��می٣قوانینمعروففیزیکیموسومبهقانونداپلر

 ش�ود؛درهص�ورتیک�های��نام�واجاگ��رازت��رم�یش�ودخ�ارجگ�ردد،کوت��اهسویبینندهنزدیکم�ی

 گردد.تعیی�ناینک��هآی��ای��کس��تارهوی��اشودانتشاریابد،بلندترمیکهازبینندهدورمیجسمی

 گرددوهمچنی��نس��رعتس��یرشودیاازآندورمیایازستارگانبهطرفزمیننزدیکمیعده

-یاب��د،امک��انپ��ذیرم�ییاندازهگرفتنطولامواجیک��هازمب��دأانتش��ارم�یستارگانبهوسیله

 تریناندازهگیریپردهازروییکحقیقتعجی��بوحی��رتآوربرداش��ته؛باشد...جدیدترینودقیق

 یاب��د...پیوس�تهب��ایستارگانیک�هوج�ودازآنه��اتش�کیلم�ییعنینشاندادهاستمجموعه

 یآنه��اازای��نمرک��زبیش��ترباش��د،ب��رشوندوه��رق��درفاهص��لهسرعتیزیادازیکمرکزدورمی

 یس��تارگاندرای��نمرک��زمتجم��عافزاید؛مثلای��ناس��تک��هزم��انیکلی�هسرعتسیرآنهامی

 هایستارگانبزرگیازآنهاجداوبهس��رعتاندوبعدازآنازهمپاشیدهشدهومجموعهبوده

اند.بههرطرفروانهشده

١٤٧-١٤٦،ص١٣٤٩یدانشمند،تیرمجله١
٢John Elder (١٨٦٩-١٨٢٤) 
٣Doppler effect



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 ستارهشناسمعروفانگلیسیشرحداده،عالممانن��دحب��ابهص��ابونی١همانگونهکهادینگتون

 نماین��دک�هدرح�البودهکهاطفالدرنیبههصابونآلودهدمیدهوحبابکرویش�کلیایج��ادم�ی

 گ��ردد،ذراتک��فهص��ابونازه��مدورت��روت��رم��یترکیدنوانفجارباشدوهرقدرحبابمزبورب��زرگ

 ده��د،پیوس��تهازیستارگانیک�هفض��اراتش�کیلم�یگردند؛بههمانطریقمجموعهدورترمی

 یطبیعیوجودنداردکهآنهاراب��هه��ماتص��الشوندوالبتههیچگونهقوههمدورترودورترمی

دهد.

٢یشروعیبودهاست!»گرددکهوجودداراینقطهازاینموضوعچنینمستفادمی

از کتاب آفرینش جهان

 یانبساطجهانمفیداست،کتاب«آفرین��شیآنهادرمسئلههاییکهمطالعهیکتابازجمله

 یجرجگ��اموفاس��ت؛درای��نکت��ابچنی��نهس��ت:«فض��ایکام��لجه��انک��هب��هجهان»نوشته

 یافرادیکهازیکدیگرباسرعتزی��اددرآنیمیلیاردهاکهکشانمسکوناست،باهمهوسیله

کنند،دریکحالتانبساطسریعاست».پروازمی

 «حقیقتایناستکهجهانمادرحالسکوننیس��ت؛بلک��هانبس��اطس��ریعآنش��ناختهش��ده

-است...پیبردنبهاینکهجهانمادرحالانبساطاست،یککلیدومفتاحاهصلیبرایگنجین��ه

 آمدهسازد.اگراکنونجهاندرحالانبساطباشد،لزممییمعمایجهانشناسیفراهممی

 بههص��ورت٣ایکهاکنوندرفضایخالیکهزمانیدرحالانقباضبسیارشدیدبودهباشدوماده

 رون��د-پراکن��دهاس��ت،بای��ددرآنزم��انب��ههایکوچکی-کهستارگانمجزابهشمارمیقسمت

 باچگالیبسیارزیادمیبود؛اینمادهبایددرمعرضدرجاتحرارتبسیارزیادق��رارهصورتجرمی

 یابن��د،شوندگرمووق�تیانبس��اطم�ییاجساممادیوقتیمتراکممیگرفتهباشد؛چونهمه

 یترینچگالیممکنبرایاینحالتفش�ردهوم��تراکماولی�هشوند؛درحالحاضربزرگسردمی

٤مادهدقیقا�معلومنیست».

یتسگواز پروفسور 

 گفته:«اگرشنیدیدکهدنیامنفجرش��دهوی��ادرح��الکنندکهمینقلمییتسگووازپروفسور

 شود،بادآنفقطباسرعتانفجاراست،هیچحیرتمکنید!برایآنکهوقتییکبمبمنفجرمی

 ایسیه��زارکیلوم��ترب��هشود؛ولیماباسرعتثانیهایدهکیلومتربهاطرافپراکندهمیثانیه

١Sir Arthur Stanley Eddington (١٩٤٤-١٨٨٢)
١٨ایمانبهخدادرقرنبیستم،ص٢
فضایخالیبهمعنایفراغمتوهمکههمانمکانفلسفیباشد،حقیقتندارد(م).٣
٢٣-١٩آفرینشجهان،ص٤
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١شویم،سههزاربرابرسرعتانفجار!!!»اطرافپراکندهمی

کند!زمان توقف می

 شود،فراراجزایگیتیازهمبی��شوبنابرآنچهنقلگردیدکههرقدربراتساعجهانافزودهمی

 ت��رازآنازبایستیروزیپیشآیدکهذراتجهانبهسرعتن��وروش��ایدس��ریع،شودبیشترمی

 ش��وندوثانی��ا�یموادجهانمتبدلب��هنی��روم��یهمدورودورترروندوالبتهدرآنهصورتاول�همه

ایستد.چرخزماندرآنهنگامازحرکتبازمی

 گویدهمراهبانزدیکشدنبهسرعتن��ور،حرک��تگوید:«قانوننسبیتمیمی٢دکترورنربراون

 کهس��رعتب��هس��رحدن��وربرس��د،جری��انشودوهنگامیزماننسبتبهناظرساکنکندترمی

 زمانمتوقفخواهدشد؛ودرواقعاگرشخصیبتواندب��اس��رعتیمع��ادلن��ورحرک��تنمای��د،ب��ه

 هیچرویساعتویگذشتزمانرانشاننخواهددادوبدناونیزهرگ��زدچ��ارپی��ریوکه��ولت

نخواهدشد.

 ه��اینزدی��کب��هن��ور،ی��کفض��انوردبتوان��ده��زارشودکهباسرعتیشگفتباعثمیاینپدیده

 سالسپرینگش��تهباش��دو١٣/٢سالنوریراطیکندولیازنظرساعتوجسماوبیشاز

 ٢٦/٤سالدیگرلزماستکهبهزمینبازگرددودرن��تیجهجمع��ا�١٣/٢اگردرمقصدتوقفنکند،

 گ��ردد،مش��اهدهترآنکهوقتیب��هزمی��نب��ازمیسالازعمرویبیشترنگذشتهاست؛اماعجیب

 نمایدکهدوهزارسالازعمرزمینگذشتهاستونسلهمسنوس��الویقری��به��زارومی

٣نههصدسالقبلنابودشدهاند».

٤ایم.ومادرکتابتجسمعملبحثیبههمینعنواننگارشداده

١٩٩نهجالبلغهوخلقت،ص١
٢Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (١٩٧٧-١٩١٢)

١٨١هایفضایی،ص-قمرهایمصنوعیوسفینه٦٠،ص١٨یدانشمند،شمجله٣
٥٠تجسمعمل،ص٤
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کیفیت اتساع زمین و آسمان

 ایم،علوهب��راینک��هب��ااهص��لاتس��اعآس��مانوهاییکهدراینفصلجمعکردهبامطالعهدربحث

 گردی��مواطلع��اتیب��هایواردمییکیفیتایناتساعهمتااندازهشویم،دربارهزمینآشنامی

-کنیمکهزمینتبدلم��ییقرآنیهچنیناستفادهمیآوریم؛دراینفصلازآیاتکریمهدستمی

 گرددوآسمانهاب��اافتدوریزریزوپارهپارهمیپذیردوبهلرزهدرمییابدوامتدادوگسترشمی

 بندهاییبهزمینبستهشدهاستواززمینکندهخواهدشدوسرانجامسستونرمگردی��ده

وموجزنانبالخواهدشتافت.

 کنیمکهآس��مانوزمی��نمتص��ل�وازمجموعاینبحثهادرضمناینکهاینحقیقتراکشفمی

 آوریم.والبتهچونجه��انیابند،کیفیتوسعتیافتنجهانانسانراهمبهدستمیاتساعمی

 توانددرمیاناینعالمکبیربهتنهاییبزرگش��ود،ناچ��اربای��دگف��تک��های��ناتس��اعانساننمی

 کرانجهاناس��ت؛هاوفضایبییستارگانوکهکشانوهمگانیاستوشاملهمهعمومی

یعالممخصوصویسخنرفتهاست.منتهابههنگامسخنگفتنباانساندرباره

یابدزمین تبدل می

 هایشراازخود{آنگاهکهزمینسنگین١فرماید:«إ�ذا...أ�خ ر�ج�ت�ال �ر ض�أ�ث قال�ها»درقرآنکریممی

 فهمی��مک��هزمی��نازداخ��لخ�ودشنیروی��یداردواش��یایاندازد}.ازاینآیهچنینم��یبیرونمی

 خواهدازخودشبیرونان��دازدووق��تیآنه��اراگرانی(یاگرانبهایی)راکهدرجوفخوددارد،می

بیرونخواهدانداختواین،طریقیبرایعوضشدنومتبدلگشتنزمیناست.

 {وآنگ��اهک��هزمی��نآنچ��هراک��هدر٢وایضا�درقرآناست:«و�إ�ذ�اال �ر ض�...أ�ل ق�ت مافیهاو�ت�خ�ل�ت»

خوددارد،بیروناندازدوخالیبماند}.

 هایدهماهه(بزایندوازبچ��ه)خ��الی{وآنگاهکهآبستن٣وایضا�فرماید:«و�إ�ذ�اال ع�شار�ع�طÎل�ت»

).٤آیدودرذیلاینآیهبحثمشروحیدراینکتابمی(گردند}

 یآنچهدرزمیناست،حاملههس��تندشودکههمزمینوهمهمهازاینآیاتچنینمعلوممی

 هایخودرابیرونخواهندانداختوهرچیزیازهرچیزیخالیوجداخواهدش��دوروزیحمل

یابد.شودوتبدلکاملمیومعلوماستکهباپیشآمدنایناوضاعواحوال،زمینعوضمی

 دهی��مب��ر{روزیس��یرم��ی٥ونیزدرقرآنکریمفرماید:«و�ي�و م�ن�س�یÎر�ال ج�ب��ال�و�ت���ر�ىال �ر ض�ب��ار�ز�ة»

٢-١: ٩٩زلزله١
٤-٣: ٨٤انشقاق٢
٤: ٨١تکویر٣
١٢٨ص٤
٤٧: ١٨کهف٥
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 بینیکهزمینآشکارشدهاست:اندرونشمانندبیرونشهویداگردیدهاست}.کوهسارانومی

فرمایدکههمظاهروهمباطنزمینعوضخواهدشد.اینآیهبهوضوحدللتمی

 {روزی١فرماید:«ي���و م�ت�ب���د�ل�ال �ر ض�غ�ی ��ر�ال �ر ض�و�الس���ماوات�و�ب���ر�ز�وال�����ال واح���د�ال ق�ه���ار»وایضا�می

 وهمهبرایخداییکتای؛شودوهمچنینآسمانهاشودوغیرازاینزمینمیزمینعوضمی

شوند}.قاهروغالبآشکارمی

 شودکهزمی��نویآیاتبحثذیلوفصولپیشین)چنیناستنباطمیازاینآیات(بعدازملحظه

 ه��ایآنه��اازه��مب��ازوج��دایذرهشوندت��اروزیهم�هآسمانهااندکاندکبزرگوبزرگترمی

 ش�ودوب��اطنشمانن��دظ��اهرشدرمقاب��لدی��دگانگردندوهمهجایزمینآش��کاردی��دهم�یمی

گردد.نمایانمی-ایدرآنهنگامبودهباشداگربیننده-بینندگان

یابدزمین امتداد می

 {اوس��تک��هزمی��نراکش��شدادهاس��ت}«و�٢خوانیم:«ه���و�ال���ذیم���د�ال �ر ض»درقرآنکریممی

 {زمی��نراکش��شدادی��م،کش��انیدیم}«و�إ�ذ�اال �ر ض�م���د�ت *و�أ�ل ق���ت م��افیه��او�٣ال �ر ض�م���د�د ناها»

 یابدوآنچهراکهدراندروندارد،بی��رون{آنگاهکهزمینکشانیدهمیشود،کششمی٤ت�خ�ل�ت »

ماند}.اندازدوخالیمیمی

 فرمایندکهخداوندمتعالزمینرادرزمانسابقمدوکش��شدادهیاولودومدللتمیکریمه

 فهمی��مک��هدرروزرس��تاخیزه��مب��هیس��ومب��هوض��وحم��یوبرامتدادآنافزودهاست؛وازآی��ه

 هنگامانقراضجهان،امتدادووسعتزمینافزودهخواهدشدوبس��یارگش��ودهوب��زرگخواه��د

 ه��ایش(هی��چن��وترونیدرنهانگ��اهگشت؛بهطوریکهدیگرچیزیدران��درونزمی��ندربط��ونذره

 ای)باقینخواهدماندودراثرهمینافزایشامتدادوازدیاداتس��اعاس��تک��هزمی��نهیچهسته

بهیکبارازهمخواهدگسیختوپاشیدهخواهدشد.

 داریمکهزمینباکش��شی��افتنوامت��دادپ��ذیرفتنپدی��دیفوقبرمیپسایننتیجهراازسهآیه

 آمدهاستوباادامهیافتنهمینامتدادواتساعاستکهب��ازش��دهوب��زرگگردی��دهوب��هوض��ع

 ش�ودوکنونیرسیدهاستونیزباهمینکشانیدهشدنومدیافتن،روزیازه�مپاش��یدهم�ی

شود.گرددوچیزیازآنمحسوسنمیویرانمی

٤٨: ١٤ابراهیم١
٣: ١٣رعد٢
٧: ٥٠-ق١٩: ١٥حجر٣
٤-٣: ٨٤انشقاق٤
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یابدزمین گستر�ش می

 {زمی��نراب��رایش��ما(زی�ران�داز)گس��ترده١فرماید:«ج�ع��ل�ل�ك���م�ال �ر ض�ف�راش��ا�»درقرآنکریممی

 {وزمی��نراگس��ترانیدیموچ��هنیک��و٢ایق��رارداد}«و�ال �ر ض�ف�ر�ش ��ناهاف�ن�ع ��م�ال ماه���د�ون»ش��ده

 {زمینرابرایتانگستردهگردانید}«أ�ل���م ن�ج ع���ل�ال �ر ض�٣ایم!}«ج�ع�ل�ل�ك�م�ال �ر ض�م�ه دا�»گستراننده

 {زمینرا٥اینگردانیدیم؟}«ج�ع�ل�ل�ك�م�ال �ر ض�ب�ساطا»{آیازمینرابرایتانآرامگاهگسترده٤م�هادا»

-{آیانگاهنمی٦ایگردانید}«أ�ف�لي�ن ظ�ر�ون�...إ�ل�ىال �ر ض�ك�ی ف�س�ط�ح�ت»برایشماگستردهشده

 گویند:«الف���ر ش�:کنند...بهزمینکهچگونهگستردهشدهوهموارگردیدهاست؟}اهللغتمی

 و«مهدالف���راش٨«سطحالشیء:بسطهوسواه،ومنهسطحالخبزبالمسطح»٧بسطالثیاب»

٩(بالتخفیفوالتشدید)بسطهواهصلحه».

 شودکهخداوندمتع��الازآیاتفوق-باتوجهبهمعنایلغویآنها-بههصراحتکاملاستفادهمی

زمینرابازکردهوبسطدادهوگسترانیدهاست.

 یمعن��ایلغ��ویدرباره١٠وایضا�درقرآنکریمفرماید:«و�ال �ر ض�...د�حاها»«و�ال �ر ض�و�ماط�حاها».

 گوی�د:«دح��االالرض:بس��طها،ودح�یالش��یء«دحا»و«طح�ا»دراق��ربالم��واردچنی��نم��ی

١١(یأتی)بسطه»«طحاالشیءفطحاهو:ایبسطهومدهفانبسطوامتد».

 شودکهخداوندمتعالزمینراگسترشدادوب��رآنیفوقچنینمییدوآیهترجمه،وبنابراین

امتدادبخشید؛سوگندبهزمینوآنچهکهآنرامنبسطگردانیدوبرآنامتدادبخشید.

 واگرچهایندوآیهنظردرزمانگذشتهدارند،ولیآیاتدیگ��ریک��هدرای��نفص��لوس��ایرفص��ول

 ایم،چنیندلل��تدارن��دک��هگس��ترشپی��داک��ردنزمی��نوانبس��اطی��افتنوامت��داددی��دنآنآورده

 یافتهاست،درآیندهنی��زیاعصارپیشینتحققمیمختصبهگذشتهنیستوچنانکهدرهمه

تحققخواهدیافت.

افتدزمین به لرزه می

 {آنگاهک��هزمی��نب��هل��رزه١٢کنیم:«إ�ذاز�ل ز�ل�ت�ال �ر ض�ز�ل زال�ها»آیاتذیلرادرقرآنکریمتلوتمی

٢٢: ٢بقره١
٤٨: ٥١ذاریات٢
١٠: ٤٣-زخرف٥٣: ٢٠طه٣
٦: ٧٨نبأ٤
١٩: ٧١نوح٥
٢٠-١٧: ٨٨غاشیه٦
٤٦٩-أساسالبلغة،ص:٦٢٩المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٧
١٢٢،ص:٥التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم،ج٨
٨٤ص٩

٦: ٩١-شمس٣٠: ٧٩نازعات١٠
٦٩٩-٣٢٣،ص١اقربالموارد،ج١١
١: ٩٩زلزله١٢
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 {آنگ��اهک��هزمی��نب��ه١اش}«إ�ذار�ج���ت�ال �ر ض�ر�ج�êا»افت��دب��اآنل��رزشعجی��بوناش��ناختهدرمی

 ش��ودب��اآنجنب��شواه��تزازناش��ناخته}.اق��ربالم��وارددارد:«رججنب��شواه��تزازدرآوردهم��ی

وبنابراین«رج»بایدبهمعنایحرکتدادنواهتزازدرآوردنباشد.٢الشیء...حرکهوهزه».

 »کهبهمعنایحرکتواضطرابةیدیگرهمباعبارت«رجفاینزلزلهوجنبشواهتزازدردوآیه

 افت��د}.درای��نآی��ه{روزیآنلرزندهبهلرزهدرم��ی٣ولرزهاست،بیانشده:«ي�و م�ت�ر ج�ف�الر�اج�ف�ة»

 ده��د:«ي���و م�ت�ر ج���ف�ال �ر ض�و�یدیگ��رآنراش��رحم��یلرزن��دهمجم��لگذاش��تهش��دهوای��نکریم��ه

 افتن��د}.ازای��نآی��ات-ب��ات��وجهب��هآی��اتس��ایر{روزیزمینوکوهسارانب��هل��رزهدرم��ی٤ال ج�بال»

 یاب��دوشودکهزمینبعدازآنکهب�هح�دک��افیاتس�اعم�یها-چنیناستفادهمیبحثهاوفصل

 گ��ذاردوآنپیون��دد)رویب��هض��عفم��یشود،نیرویرابط(کهاجزایزمینرابههممیبزرگمی

-گذارندوناگهانچن��انزلزل��هگاهکهازکارمیافتد،ذراتزمینبهیکباررویبهپراکندهشدنمی

-گی��ردوزمی��نوی��رانم��یسابقهوناشناختهباخروشیبسیارمهیبهمهجارافرام��یایبی

رسد.شودورستاخیزفرامی

گرددزمین ریز ریز می

 اق��ربالم��وارددارد:«دک٥کنی��م:«إ�ذاد�ك���ت�ال �ر ض�د�ك��êاد�ك��êا».یفج��رچنی��نق��رائتم��یدرسوره

 ش��ود:آنگ��اهک��هیآیهچنینمیترجمه،وبنابراین٦الحائطدکا:دقهوهدمهوضربهوکسره».

سابقهوناشناخته...شودبهطرزیبیزمینشکستهوزدهشدهوویرانوخردمی

 نم��اییمک��هجه��انتنه��ادرروزرس��تاخیزخ��ردیفوقنظرکنیم،چنینتصورم�یاگرتنهابهکریمه

 ی��ابیمک��هشودودرمییذیل،شکلتصورماعوضمیشود؛ولیبعدازتوجهبهکریمهخردمی

 هایشوندولینقطعذرهزمینوهمچنینآسمانهایزمین،هماکنوندارندبهتدریجریزریزمی

شوندوجداوپرتابمیگردند.تریزاییدهمیهایبزرگنهانجهانازذره

 ه��ارادر{خداستکهپنهان٧وآنآیهایناست:«ل���ال�ذیي�خ ر�ج�ال خ�ب ء�ف�یالس�ماوات�و�ال �ر ض»

 گردان��دوآنآورد}؛یعنیخداوندمتعالاکنونهمجهانراریزریزم��یهاوزمینبیرونمیآسمان

 کند(والبتهاینمعناهمازاینآیهبادرنظ��رگاهکهسراسرجهانریزریزگردید،قیامتقیاممی

کنند).یفوقفهمیدهمیشود؛دوآیهدردوجهتیکدیگرراتفسیرمیگرفتنآیه

٤: ٥٦واقعه١
٣٩٠،ص١اقربالموارد،ج٢
٦: ٧٩نازعات٣
١٤: ٧٣مزمل٤
٢١: ٨٩فجر٥
٣٤٣،ص١اقربالموارد،ج٦
٢٥: ٢٧نمل٧
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شودآسمان پاره پاره می

 بنابهدللتچندینآیهدرقرآنکریم،آسماندرروزقی��امتپ��ارچهپ��ارچهخواه��دش��دوانش��قاق

 ش��ودوب��هاب��ری{روزیآس��مانپ��ارچهپ��ارچهم��ی١خواهدیافت:«ي�و م�ت�ش�ق�ق�الس�ماء�ب�ال غ�م��ام»

 یشود}.ودوکریم��ه{آنگاهکهآسمانپارچهپارچهمی٢گردد}«إ�ذ�االس�ماء�ان ش�ق�ت»مبدلمی

ذیلنیزایندللترادارند.

آسمان سست و نرم خواهد شد

 {آنگاهکهآس��مانپ��ارچه٣فرماید:«ف�إ�ذ�اان ش�ق�ت�الس�ماء�ف�کان�ت و�ر د�ة�ك�الدÎهان»درقرآنکریممی

 شود}وایضا�:«و�ان ش���ق�ت�الس���ماء�هامیآیدومانندروغنشود،پسبهرنگگ�لدرمیپارچهمی

 ش��ود}وایض��ا�:«ي���و م�ت�ك���ون�یابدوسستمی{وآسمانآنروزانشقاقمی٤ف�ه�ي�ي�و م�ئ�ذ£واه�ی�ة»

 ش��ود}.ازس��هنشینشدهم��ی{روزیآسمانمانندروغنزیتونرقیقویاته٥الس�ماء�ك�ال م�ه ل»

شودکهآسماندرروزرستاخیز،سستونرمخواهدبود.یفوقبهوضوحفهمیدهمیکریمه

آسمان گرداب وار موج خواهد زد

 اقربالموارددارد:«مارالبحر:ماجواضطربو...٦درقرآنکریمفرموده:«ي�و م�ت�م�ور�الس�ماء�م�و را».

 وبن��ابرای��ندرترجم��هو٧مارالشیء:تحرکبسرعةوجاءوذه��ب...وم��ارالری��حب��التراب:ث��ار».

 شرحاینآیهبایدچنینبگوییم:روزیآسمانپریشانوموجزنانخواهدبودوبهس��رعتحرک��ت

خواهدکردومانندغباریشدهوبهرفتوآمدخواهدافتادوگردابیعجیبتشکیلخواهدداد.

 شودکه«ت�ش�ق�ق�»معنایتبدلرادرضمنگرفته؛یعنی:«ي�و م�ت�ش�ق�ق�الس�ماء�وتتبدل؛ازبایجرفهمیدهمی٢٥: ٢٥فرقان١
بشیءکالغمام»(م).

١: ٨٤انشقاق٢
٣٧: ٥٥رحمان٣
١٦: ٦٩حاقه٤
٨: ٧٠معارج٥
٩: ٥٢طور٦
١٢٥١،ص٢اقربالموارد،ج٧
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های آسمانبندها و گره

 دراق��ربالم��واردهس��ت:«حبک��ه...ش��دهو١فرماید:«و�الس���ماء�ذات�ال ح�ب���ک».درقرآنکریممی

 وبن��ابرای��ن،معن��ای٢احکمه...وحب��کالحب��لعل��یالحم��ل:ش��دهب��هوحب��کالعق��دة:وثقه��ا».

 هاوشود؛ویاخودریسمانهایمحکمگردیدهمی«حبک»بارهایبستهشدهباریسمانوگره

 بندند.واینخیلیعجیباستکه«حبی��ک»ب��همعن��ایبندهابهایناعتبارکهبارراباآنهامی

 هایموهمآمدهاستونوشتهاندکهجم��عآنب��روزنراهدرمیانریگستانوراهدرمیاندسته

٣آید.ع�ن�قمی

 هایبس��یارری��زیشودکهساختمانآسمانازدانهیکریمهچنیناستفادهمیوبنابراینازآیه

 کههرکدامدرحرکتبسیارسریعخودتارمورادرنظراهلنظرنمایانمیدارند،تحققپذیرفته

 {و٤ی«و�ک��ان�ت�ال ج�ب��ال�ك�ثیب��ا�م�هیل»یکوهس��ارانه��مازآی��هاس��توم��اای��نمعن��ارادرب��اره

 ش��وندوازب��الب��هش��انحرک��تدادهم��یهاییکهازپ��ایینهایریگبودند،پشتهکوهسارانتپه

٥ایم.لغزند}،فهمیدهپایینمی

 ایک��هم��ادرای��نواهلتحقیقتوجهدارندکهمعانییادشدهدللتبس��یارروش��نیب��رفرض��یه

کنیم،دارند؛برایاینکه:کتابشرحمی

 یک��یازب��الیهایزمین،بانیرویبیرونیمانندبارهایمحکمیهایمختلفآسمان-قسمت١

 ش��وندوازآناندواینبارهابهمرورزماناندکاندکاززمینب��ازم��یدیگریبرزمینبستهشده

 کش��ندوهاوبندهاییکهبراطرافبارم��یگردند؛ویااینکهنیرویبیرونیمانندریسماندورمی

هاکشیدهشدهوآنهارابرزمینبستهاست.بندند،براطرافآسمانمی

 ه��ات��اروزهاهستندکههرکدامگره��یط��بیعیاس��توای��نگ��رههایزمینپرازاتم-آسمان٢

قیامتازهمبازخواهندشد.

 هاازدانهمانن��دهایالک��ترونوپروت��ونون��وترونتحق��قهاساختهشدهواتمهاازاتم-آسمان٣

 ان��دک��هاگ��رم��اه��ایبس��یارری��زیس��اختهش��دههاازدانهسراسرآسمان،اندوبنابراینپذیرفته

 هاییهستند.والبتههاریگستانبینیمکهآسمانهارامشاهدهکنیم،چنینمیبتوانیمآندانه

 هایبسیارسریعآنهامانندتارهایمودی��دهخواهن��دش��دهمیندانههابادرنظرگرفتنحرکت

)فهماند.یذیلهممعناینخسترامیآیه(

٧: ٧١ذاریات١
١٥٨،ص١اقربالموارد،ج٢
٣١٨فرهنگأبجدیعربی-فارسی،متن،ص:٣
١٤: ٧٣مزمل٤
١٢٤ص٥
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 آسمان از زمین کنده می شود چنان که پوست از بدن

 ودراق��ربالم��واردهس��ت:١فرماید:«و�إ�ذ�االس�ماء�ك�ش���ط�ت».یتکویرمیدرقرآنکریمدرسوره

 «کشط...رفعشیئا�عنشیءقدغشìاهونحاهوکشطالجلعنالفرسوالغط��اءع��نالش��یء:

 هایزمی��نیفوقچنینبگوییم:آسمانوبنابراینبایددرشرحآیه٢قلعهونزعهوکشفهعنه».

 اندواینباره��اان��دکان��دکاززمی��نب��از(چنانکهبیانگردید)مانندبارهاییبرزمینبستهشده

روندودرروزرستاخیزاززمینکندهشدهوجدامیگردند.شوندودورمیمی

 هایزمینهس��تندوآنراطبق��ههاپوستشودکهگویاآسمانازاینآیهچنینمفهوممی،بلی

 ه��امانن��دب��الآم��دنواندوکمک��مای��نپوس��تهایپیازازهرجانبپوشانیدهطبقهمانندپوست

 ش��وندوآنگ��اهک�هرس��تاخیزف��راآیندوکن��دهم�یکندهشدنپوستپیازازپیاز،اززمینبالمی

یابند.رسد،بهیکبارهازآنکندهشدهوانفصالمیمی

انشقاق بزرگ در جهان کوچک ما

 گرددوبدینطریقاتساعشودوپارهپارهمیچنانکهبیانداشتیم،جهانبهتدریجشکافتهمی

 یاتس��اعجه��انیرستاخیزیکیازآثاربسیارمهممسئلهپذیرد.وواقعهیابدوگشایشمیمی

 یقیامتامریطبیعیاستوبرطبقاقتضایسیرعادیودائمیع��المدرپی��شاستوحادثه

 {قی��امتنزدی��ک٣ی«اق ت�ر�ب�ت�الس�اع�ة�و�ان ش���ق�ال ق�م���ر»یمبارکهآمدناستواینسخنازکریمه

شود.شدوماهانشقاقیافت}،استخراجمی

 ب��هس��ویقی��امتوویران��یای��نجه��انشودکهباوقوعهرانشقاقی،ق��دمیچنینفهمیدهمی

 گ��رددترم��یشودوحقیقتایناستکهجهانباحدوثهرانشقاقی،اندکیبزرگبرداشتهمی

 شودوباجداشدنماهاززمینویاماهازماهک��هآخری��نوترمیویکقدمبهقیامتکبرانزدیک

 توان��دعلم��تترینانشقاقدرجهانمابایدمحسوبشود(زیراکهدرغیراینهص��ورتنم��یبزرگ

 ش��ودک��هس��اعتوی��رانش��دنجه��اننزدیکشدنآخرینساعتجهانباشد)چنی��ناعلمم��ی

انساننزدیکشدهاست.

 یزمیندررویآنپیداشدهوزمیندرایامجوانیپیوستهب��ابنابراین،انساندرزمانپیریکره

 گوید:بهامکهزمینبهانسانمیماهخویشهماغوشبوده.ونگارندهاینمعنارادرخبریدیده

٤هنگامپیریوسالخوردگیمندررویمنآفریدهشدی.

 تراست،تروبهواقعنزدیکواحتمالدیگریکهدراینبحثبهنظررسیدهوازاحتمالفوققوی

١١: ٨١تکویر١
١٠٨٦،ص٢اقربالموارد،ج٢
١: ٥٤قمر٣
٨٤پیدایشانسان،ص٤
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 ایناستکه(چنانکهاشارهکردیم)ش��ایدازم��اهموج�ودکن�ونیم�ای�کم��اهکوچ�کوزیب�ایی

 یمذکورهماشارهبهاینحقیقتعجیبوغری��بباش��دوزایی��دهش��دنانشقاقبیابد.وکریمه

 ماهنوینکوچکازاینماهفعلی،علمتنزدیکشدنقیامتباشد(ودرقسمتسوماینکتاب

ایم).دراینبارهبهقدرکفایتسخنگفته
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 هاییک��هب��ارسند،کنندههاییکهمتواتراومتوالیا�فرامیپراکنند،فرستادههاییکهمیپاشنده

برند!زنند،شناکنانیکهجهانرابهسویپایانپیشمیکنندوگرهمینهایتقدرتمی

ی قرآنحقیقت جهان از سه سوره

 ازاوایلسهسوره:«و�الذ�ار�یات�ذ�ر وا�*ف�ال حام�لت�و�ق را�*ف�ال جار�یات�ي�س ��را�*ف�ال م�ق�س��Îمات�أ�م ��را�*إ�ن�م��ا

«Ðپراکنند،پ��سپرانندومیایمیهاییکهبهطرزناشناخته{سوگندبهپاشنده١ت�وع�د�ون�ل�صاد�ق 

 سوگندبهآنهاییکهنوعیباروثقلحملمیکنند،پسبهآس��انیروانمیش��وند،پ��سام��ر

شوید،هرآیینههصادقاست}.نمایند،هماناآنچهکهوعدهدادهمیایرا)تقسیممی(ناشناخته

«Ð٢«و�ال م�ر س�لت�ع�ر فا�*ف�ال عاهص�فات�ع�ص فا�*و�الن�اش�رات�ن�ش را�*ف�ال فار�قات�ف�ر قا�*...إ�ن�مات�وع�د�ون�ل�واق�ع 

 ش��وند،پ��سه��ا)فرس��تادهم��یهایاس��ب{سوگندبهآنهاییکهپیدرپیوفراوان(مانندیال

 وزند،سوگندبهآنهاییکهبهطرزیمجهولسوگندبهآنهاییکهبهطرزغیرمعروفیتندمی

 کنند،هماناآنچ��هک��هوع��دهشکافندوجدامیکنند،پسبهطوریناشناختهمیبازوپخشمی

شوید،وقوعیابندهاست}.دادهمی

 «و�الن�از�عات�غ�ر قا�*و�الن�اش�طات�ن�ش طا�*و�الس�اب�حات�س�ب حا�*ف�الس���اب�قات�س��ب قا�*ف�ال م���د�بÎرات�أ�م ��را�*

 کنند،سوگندبهآنهاییک��هب��ه{سوگندبهآنهاییکهبانهایتقدرتمی٣ي�و م�ت�ر ج�ف�الر�اج�ف�ة�»

 کنن��د،پ��سب��هزنند،سوگندبهآنهاییکهبهطورمجه��ولیش��نام��یایگرهمیطرزناشناخته

 کنن��د،ایرا)ت��دبیروتعقی��بم��یافتند،پسامریرا(امرناشناختهطرزغیرمعروفیبهپیشمی

افتدآنلرزندهوتکانخورنده}.روزیبهلرزهمی

ابهام در برخی آیات عمدی است!

 یمذکورخیلیمبهماستودرآنهاروشننشدهاستک��همقص��ودازآنه��امعنایآیاتکریمه

 خواس�تهک�همعن��ایای��نیآنه��ا(تب��ارکوتع��الی)عم��دا�نم��یچیست؟وپیداس��تک�هگوین��ده

 ش��ودک��هگوین��دهعم��دا�ودانس��تهایمعلومباش��د.گ��اهیم��یگفتارهابرهرکسیدرهردوره

 وداردت��ابعض��یازش��نوندگان(آن��انک��هق��درتعلم��یمقصودشراابهامآمیزومرموزبی��انم��ی

 کنن��د)ازس��رآگ��اهگردن��دودیگ��ران،ن�هازرازگوین��دهاندوی��ام�یفکریبرفهمحقیقتپیداکرده

اطلعبیابندونهازویفرارکنند.

 رسدکهبعضیازآی��اتچونقرآنکریمکتابیهمگانیوهرزمانیاست،پسچنینبهنظرمی

٥تا١: ٥١ذاریات١
٧-٤تا١: ٧٧مرسلت٢
٦تا١: ٧٩نازعات٣
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 ت��وانآندرمردمانآیندهنظرداشتهوفهمآنهابرگذشتگانمشکلبودهاست.وبهجرأتم��ی

 باشند؛زیراکهتاکنونمعناییازآنه��ادس��تگیرکس��یگفتکهآیاتموردبحثازاینقبیلمی

اند.شود،کامل�بکرماندهنشدهوبهطوریکهذیل�مطالعهمی

فرشتگان زن نیستند!

 ان��د-هایفوقرادرآیاتنقلشده-کهباالفوتاجمعبستهشدهدرکتبتفسیربعضیازجمع

 ان��دب��دوناینک��هآنرااندوحتیدراینبارهبهروایتهمتوسلجس��تهتفسیربهفرشتگانکرده

 واینازمفسرانقرآنبسیاربعیداست؛زی��راک��هآن��انبه��ترازدیگ��رانای��نحقیق��ترا؛نقلکنند

 اندکهقرآنکریمبههصراحتتأنیثراازملئکهنفیفرم��ودهوع��ربج��اهلیراه��مب��رایدریافته

 اند،ملمتکردهاست:«و�ج�ع�ل�واال م�لئ�ك�ة�ال���ذین�ه���م ع�ب��اد�الر�ح م��ن�گرفتهاینکهآنانرامؤنثمی

 یجمعمذکرعاقلباملئکهکردهوضمیرمفردمؤنثهم-ب��ه؛قرآنکریمهمیشهمعامله١إ�ناثا�»

اعتباراینکه«جماعة»هستند-بهآنانبرگردانیدهاست.

جمع مذکر با الف و تا

 ه��ایتوانن��دم��ؤنثهایباالفوتادرآیاتاینفص��لنم��یشویمکهجمعوبعدازآنکهمتوجهمی

 ه��ایحقیقیباشند(زیراک�هزن��انهی�چگ�ونهنقش�یدرنم��ایشمض�مونآنه��اندارن��دوم��ؤنث

 دانی��مک��ه)وم��ی٢سماعیهماطرادنداردباالفوتا-جزبهعنواناستعاره-جمعبستهش��وند

 ت�وانیمبندن��د،پ��سهی�چاحتم�الینم�یمذکرهایحقیقیراهمباواوونونویاونونجمعمی

ماندجزاینکهبگوییمبایدمرادازآنهامذکرهایلیعقلباشد.بدهیموچیزیباقینمی

 چنانکهگوین��د:٣وجایزاستکهمذکرلیعقلوهمچنینهصفتآنباالفوتاجمعبستهشوند

 ی«رأیتسرادقات£واهصطبلت£وجیادا�هصافنات£وطیرا�هصافات£فیالیامالخالیات».وگویادرهصیغه

 ش�ود؛وم�ؤنثجمعمذکرلیعق�لب��اال��فوت�اک�ثرتوفراوان��یبیش�تریدراف��رادفهمی��دهم�ی

 تواندبهعنوانتغلیبدراینجمعم��ذکرداخ�لباش��د(نظی�رای��نبح��ثگذش�تهسماعیهممی

).٤است

سوگند قرآن در جای برهان است

 کنیمکهازاثباتمدعایخودباهرراهدیگرین��اتوانش��ویم؛واگ��رماوقتیاقدامبهسوگندمی

١٩: ٤٣زخرف١
١٥٢شرحجامی،الجمعالصحیحالمؤنث،ص٢
٣٠شرحجامی،اولمرفوعات،ص٣
٦٥ص٤
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 بتوانیممدعاراعینا�نشاندهیمویاگواهیبرآنآوریمویابرهانبرآناقامهکنیم،مس��لما�ب��ه

 شویموبنابراین،سوگنددرمی��انبش��رهاازن��اتوانیاس��توتنه��اب��هادایسوگندنیازمندنمی

کند.هنگامعجزضرورتپیدامی

 شودکهسوگندهایخداوندمتعالنبایدمانندس��وگندهایبش��رهاباش��دوپسیقینحاهصلمی

 ش��ودک��هس��وگنددرق��رآنکری��م،درج��ایبره��انباتتبعدرمواردیچندازقرآنمجیدواضحم��ی

 خوردبرایاثباتنتیجه،مثلاینکهگفتهش��ود:س��وگندنشستهاستوبهحدوسطسوگندمی

 یبهتغیرعالمکهعالمحادثاست؛واینهمیکیدیگرازبدایعقرآنکریماست(وج��ایادام��ه

 طلبیمکهاینموضوعبک��ررامس��تقل�ب��هاینگفتارمهمرادراینکتابنداریموازخداتوفیقمی

).١ینگارشآوریمرشته

تفسیر مفردات آیات

 کنی��موعی��ندانیم-ذیل�تفس��یرم��یکلماتیچندازآیاتموردبحثرا-کهدراینگفتارمفیدمی

 آوریم:«ذرتالریحالتراب...ذروا...فرقتهواط��ارتهواذهبت��ه...وال��ذروة...عباراتاهللغترامی

 وبن��ابرای��ن«ذاری»٢المکانالمرتفعوالعلووالذروةاعلیالشیء...والمذروانطرف��االلی��تین».

ایاستکهپاشیدهشدهرادرطریقیگردبالببردومانندگردبپراندوبپراکند.پاشنده

 یثقلش«وقر»گویند(بهکسرواو).درلغتهس��ت:«ال��وقر...الحم��لالثقی��لوبارراباملحظه

٣قیلعام...والوقرالسحابیحملالماءالذیاوقرها».

-شود:چیزهاییکهدارایبارهایناش��ناختهیذاریاتچنینفهمیدهمیپسازمجموعچهارآیه

 کنندودرض��مناینک��هشوندوبهسهولتجریانمیایهستند،پراکندهوپرانیدهوبالبردهمی

 نمایندوباچیزهاییکهجداکنندهوپرانندهوبالبرندههستند،درمیگردند،امورراتقسیممی

-ش�ود)ودرش��کلاس��تدارتپراکن��دهم�یطریقیمنحنی!(چنانکهاز«م�ذروان»فهمی�دهم�ی

گردند!

 «العرفبالضم(کقفل):الجودوموجالبحروشعرعنقالفرسولحمةمستطیلةفیاعل�یرأس

 الدیکوالرملوالمکانالمرتفعانو...العرفمنالرملة:ظهرهاالمشرف...وطارالقط��اعرف��ا�ای

 آیدک�هوازکتبلغتچنینبرمی٤بعضهاخلفبعض؛جاءالقومعرفا�کذلکایبعضهاوراءبعض».

 «نشر»بهمعنایگسترشیافتنوگسترشدادنوپراکندهکردنوپراکن��دهش��دنآم��دهاس��ت:

 «نشرالثوبوالکتاب:بسطهخلفط�واه،ونش��رالالم��وتی:احی��اهمفک��انهمخرج��واون�ش��روا

١٣٢پیدایشانسان،ص١
٣٦٨،ص١اقربالموارد،ج٢
١٤٧٤،ص٢اقربالموارد،ج٣
٧٦٨،ص٢اقربالموارد،ج٤
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 بعدماطووا...فهمناش��رونلزممتع��د،ونش��رالراع��یغنم��ه:بثه��ابع��دانآواه��اونش��رالخ��بر:

 «فرق»جداکردنوشکافتنوفاهصلهانداختندرمیاناجزایی��کش��یءاس��ت:«ف��رق١اذاعه».

٢بینهمافرقا�:فصلابعاضهما،وفرقناالبحرایفلقناه».

 ه��ایش��ودک��هچیزه��اییهس��تندک��همانن��دری��گپسظاهرمعنایاینچهارآیههمچنی��نم��ی

 یابن��دوب��دونوقف��هها،فراوانوپیدرپیارتفاعم��یهایاسبهایدریاهاویالهاوموجپشته

 وزن��د،ب��ازایتن��دم��یهاییهستندکهبهطرزناش��ناختهشوند،وزندهبهدنبالهمفرستادهمی

 ه��اییآورند،شکافندههارابهپروازدرمیهارابازوخوابیدهدرآشیانهاند،پیچیدهکنندهوپراکننده

سازند!شکافندوموجودهاراازهمجدامیهستندکهمی

 وبنابرآنچهک��هدرمجم��عالبی��انوکش��افنی��زهس��ت،؛٣«نزع»بهمعنایکندنودرآوردناست

 ٤«غ��رق»اس��ممص��دروب��همعن��ایب��هآخ��ررس��یدنومب��الغهک��ردندرکن��دنودرآوردناس��ت.

 «نشطت�الحبل�»:ریسمانرابستموگرهزدم،«نشطتالبل»:شتررابازکردموبرایچرارها

-تواندگرهزنندهونیزبازکنندهورهاسازندهباشد(وخوباستدربارهپسناشطمی٥ساختم.

).٦یدومعناازیکلفظبهسابقرجوعفرماییدیاستفاده

 هاییدراینجهانهستندک��هشودکهکنندههمچنینمعلوممی٧یاخیرپسازاینپنجکریمه

-هاییدراینجهانهستندکهبهطورناشناختهآورندوگرهزنندهکنندودرمیبانهایتقوتمی

 کنند!)وشناگرانیدراینجهانهستندکهب��ههایزدهشدهرابازمیزنند(ویاگرهایگرهمی

 کنن��دوهاییهستندکهپیوستهسبقتمیطورغیرمعروفیشناورند؛اینشناگرانپیشرونده

 کنن��د.وبن��ابرتحقیق�یک�هانج��امدادی��م،ایراتدبیروتعقیبمیشتابندوامرناشناختهجلومی

 اندوبهترتیببهمعن��ایی«نازعات»و«ناشطات»و«سابحات»جهانراخلهصهکردهسهکلمه

باشند.یشناورمینیروهایاندرونیپرانندهونیروهایبیرونیگرهزنندهوذراتاولیه

 هایماازاینآیاتکریمهکهدرای��نفص��لآوردی��م،من��وطب��هوناگفتهنماندکهبرخیازاستفاده

 وتفص�یلای��نحقیق��تدرفص�ل(ای��مهایموج�وددرآنه��اک��ردهیعطفدقتیاستکهدرنحوه

.)آیندهمیآیدانشاءالتعالی

پیشاهنگ رستاخیز

 اثباتایناستکهروزیجهانازهم؛مقصودمهمدراینسهدستهآیات،اثباترستاخیزاست

١٣٠٠،ص٢اقربالموارد،ج١
٩٢٠،ص٢اقربالموارد،ج٢
١٢٩٠،ص٢اقربالموارد،ج٣
٦٩٣،ص:٤-الکشافعنحقائقغوامضالتنزیل،ج٦٥٠،ص:١٠مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٤
٤١٤،ص:٧-لسانالعرب،ج١٣٠٢،ص٢اقربالموارد،ج٥
٦١ص٦
٥تا١: ٧٩نازعات٧
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 بازوپاشیدهخواهدشدوعمراینعالمبهپایانخواهدرسید.وبنابرای��نبایس��تیک��همط��الب

 اینآیات-هرچهباشد-پیشاهنگانقراضدنیاومقدماتویرانیگیتیکن��ونیباش��دوبایس��تی

 ه��اوهاوگش�ودنهاوبستنهاوبازکردنهاواینگرهزدنهاوکندهشدنکهدرمیاناینکندن

 یپذیرند-ومیانزلزلهها-کهدراینجهانتحققمیهاوشتافتنهاوپیشافتادناینشناکردن

 یوحشتناکقی��امت،ارتب��اطیب�ودهباش��د؛وبایس��تیک�های��نس��وگندهاط�وریمهیبورجفه

 آیدک��هگوی��اباشندکهبتواننددرجایبرهانبروقوعقیامتبنشینند؛وگرنهایناشکالپیشمی

 خداوندباعظمت-العیاذبال-ازاثباتقیامتناتوانشدهوبهسوگندخوردنپناهب��ردهاس��ت!آن

 ه��اوی��اب��هتی��روهایعجیبوغریبی!سوگندبهفرشتهوقسمهمچهسوگندهاینامفهومی

 کمانویابهتیراندازانوکمانداران...کهقیامتوقوعخواهدیافت؛وسخناندیگ��ریج�زاینه��ا

اند!کهبعضیازمفسرینگفته

 ایبهشکلزیرویانزدیکسوگندهاییکهخداوندمتعالدرآیاتفوقیادکرده،درحقیقتهصیغه

 رسانند:اینجهانکهعبارتازایناس��تک��هبارداره��ایبهآندارندوتقریبا�معناهایذیلرامی

 ش��انهایدریاهاازجاهاینخس��تینهایریگوموجفراوانیپیوستهوبهدنبالهممانندپشته

 ش��وند،شوند،ب��الب��ردهم��یشوند،پرانیدهوراندهمیترکندهودرآوردهمیباقدرتهرچهتمام

 شوند،بهسهولتج��اریوش��ناورند،دون��دگانیشوند،بازوپراکندهمیبدونوقفهفرستادهمی

 هاییدروزی��دنوعلیالتصالدرجلورفتنوروندگانیلینقطعدرپیششتافتنهستند،وزنده

 برند،خواهن��اخواه،دی��ری��اهاییدرگشودهشدنبهسرمیهاییدربازشدنوگرهپیچیدهشده

زودزوالخواهدپذیرفت!

 کهدیگرگرهیدرگیتینماندوهرچههستازهمبازشود،جه��انکن��ونیفن��اآری،هنگامی

-هامقدمههاوپراکندهگردیدنمتجمعگرددوگشودهشدنپیچیدهپذیردوگردیپراکندهمیمی

ایبرایوقوعقیامتوپیشاهنگرستاخیزاست.

 ش��وند،حتم��ا�وض��عفهماند:کسانیکهقیامترامنکرمیقرآنکریمدرضمناینآیاتچنینمی

 اطلعیازواقعیتعالم،بدیناعتقادظ��اهریوع��اریپندارندودراثربیکنونیدنیاراپایدارمی

 اندواگرکسیدرشناساییذاتجهانوم��وادازحقیقت(کهجهانجاودانیاست)پایبندشده

 یم��اده-چن��انک��هواقع��ا�هس��ت-موجوددرآنخوبغورنمایدوبهبررس��یپ��ردازدوب��رج��وهره

 آوردکشدوبهرستاخیزایمانمیدستبیابد،بدونشکازاینپندارخالیازواقعیتدستمی

 کن��داندیشد؛زی��راتص��دیقم��یودرعاقبتجهانوسرانجامجوامعجهانیوآخرتخویشتنمی

آید.باشدوبهاقتضایطبیعتخودگیتیپیشمیالوقوعمیکهرستاخیزامریحتمی

-ه��اییاس��تک��هم��یاینجهانبهظاهرآرام،درواقعبسیارناآراماس��ت؛جه��انپاش��نده،بلی

 آورن��دوآورن��دوجه��انراپدی��دم��یکنندودرم��یهاییاستکهبانهایتقدرتمیپراکنند،کننده
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 آین��د،رسندوبهدنبالهمپدیدمیهاییاستکهمتواترا�ومتوالیا�ازنهانفرامیفرستادهشده

 زنندودره��مهاییاستکهگرهمیشوندوگرهزنندهشناگرانیاستکهبهسهولتروانمی

 ه��اوه��اودوی��دنپیچندوجهانرادراینشکلکههست،نمایانمیدارن��د؛وهمی��نوزی��دنمی

سازند!اشمیبرندوبرایرستاخیزآمادههاگیتیرابهسویپایانپیشمیرمیدن

های مادهآخرین ذره

 برن��دک��هچ�هحق��ایقیع��الیومحققینبااطلعکهاینفصلرامطالعهمیکنند،خ��وبپ��یم�ی

 یذاریاتومرسلتونازع��اتپنه��اناس��ت!واگرچ��هگوهرهاییگرانبهادرآیاتاوایلسهسوره

-شایداینسخناندرنظرظاهربینانمانندگفتارآدمیانتصورشوند،ولیالح��ق(چن��انک��هم��ی

 بینید)باطنیبسیارعمیقدارندوآنطورکهماآنه��اراش��کافتیموحق��ایقیراازان��درونآنه��ا

 ه��ایجه��انشرححالحقیقترابهطرزیمطویوپیچیدهدربطنخوددارن��دودرات��م،درآوردیم

 هاراازآنهادرش��کلیهاونوترونهاوپروتوننظردارندوپدیدآمدنآنهاوپدیدارشدنالکترون

 فهمانندوالحق-چنانکهبردانایانجهانپنهاننیس�ت-خیل��یبیش�ترازآنچ��هبسیارمرموزمی

اند.اند،پیشرفتهدانشمندانتاکنوندراینبارهپیشرفته

ها چیستند و در کجا هستند؟این پاشنده

 ه��ارسندواینکنندههاییکهبهدنبالهمفرامیپراکنندوفرستادهشدههاکهمیاینپاشنده

برند؟!هاچیستندودرکجابهسرمیهاواینشناکنندهوگرهزننده

درپاسخاینپرسشنبایستیشتابکردوبایددرجهدرجهپیشرفت:

 -آنهابایدچیزهاییباشندکهدرزبانعربمذکرهایلیعقلشناختهشوندتابتوانندب��اال��ف١

 )والبتههرکرهوهرذرهوهرموج��ودب��هاعتب��ار١ایموتاجمعبستهشوند(چنانکهتوضیحداده

شود.اینکهشیئیاست،درزبانعربیمذکرلیعقلمحسوبمی

 باش��ند،پ��سدریآنم��ییقیامتهستندوفراه��مآورن��دههامقدمه-چوناینجنبوجوش٢

 هاوجودداشتهباشد؛یعنیشوند،بایداینتلشیموادیکهدرقیامتازهمپاشیدهمیهمه

بایستیسراسرجهانمادرشکل«مرسلتذاریات»و«ناشطات»ادارهشود.

 ش��ود،هامشاهدهنم��یهاوگرهگشاییهاوفرارهاوگره-چوندرظاهرجهانچنیندوندگی٣

پسبایستیکهدرقسمتنهانجهانانجامبیابند.

 هایبس��یارهاوحرکتشانبهطورپنهانوزششودکهاشیایجهانمادراندروننتیجهاینمی

-هاییهستندک��هب��انه��ایتق��درتم��یپراکنند،کنندههاییهستندکهمیتندیدارند:پاشنده

١٠١-٦٥ص١
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 ه��اییهس��تندک��هپ��یدربندندوفرس��تادهزنندومیهاییهستندکهگرهمیکنندوگرهزننده

برند!رسندوشناکنانگیتیرابهسویپایانپیشمیپیفرامی

جهان چیست؟

 ش��ودک��هازآنچهتاکنوندرپیرامونسهدستهآیاتنقلشدهنگارشدادیم،چنینفهمی��دهم��ی

-پاش��ندونیروه��اییک��هم��یگردندونیروهاییکهمیهاییکهمیجهانماعبارتاستازذره

بندند،همین!پسعالمماعبارتاستازدونمونهموجود:

 ش��وندهایریزونامرئیکهبسیارزیادوفراوانندوپیدرپیوبهدنبالهمفرستادهمی-ذره١

 گردن��د)کلیت��ا�وب��دوناس��تثنادارایبارن��دوب��هس��هولتتم��ام(ب��دون(ازنهانگاهجهانهویدامی

 دستانداز)جاریوشناورندوپیوس��تهروب��هس��ویجل��وش��تابانند؛ک��هدربرخوردبهمانعوبی

 آیاتاینفصلبااوهصاف«ال حام�لت�و�ق را�»و«ال جار�یات�ي�س را�»و«ال م�ر س���لت�ع�ر ف��ا�»و«الس���اب�حات�

اند.س�ب حا�»و«الس�اب�قات�س�ب قا�»یادشده

 پراکنن��د؛پاش��ندوم��یکنندومیشکافندوبهشدتمیوزندومی-اول:نیروهاییکهتندمی٢

زنند.بندندوگرهمیوزندوعقدمیدوم:نیروهاییکهتندمی

 ان��دک��هاندوت��اآنج��ارس��یدهدانشمندانروزگارمادرشناساییذاتعالم،الحقخوبپیشرفته

 اندکهبسیارزیادوفراوانندوعموما�هاییریزونامرئییافتههاوپروتونجهانراعبارتازالکترون

 دارایبارند(بارالکتریکی)ودرپیرامونمراکزشانشناورند؛ولیازاینک��های��نذرهنماه��اارس��ال

 خبرهستند؛ونیزازنیروهایذکرش��دهه��ماطلع��یآیند،بیشوندوازنهانگاهیپدیدمیمی

 ی«دونیرویجاذبهوگریزازمرک��ز»ک��هدردستآناننیست،جزاینکهازرویناچاریبهفرضیه

 ه��اوه��ادردورهس��تهاند؛آنانازگرهخ��وردنالک��ترونازنیوتونیادگارماندهاست،توسلجسته

 ای��مک��هازهاوبازشدنوپراکندهگشتنآنهاظاهرا�خ��بریندارن��دوندی��دهونش��نیدهانعقاداتم

هابحثیکنند!بستهوبازشدناتم

راننده و برنده، برگرداننده و گره زننده

ایم:مانیروهاییادشدهدرآیاتاینسهسورهرابردوگونهیافته

 ک��هدرآی��اتای��ن؛پاش��ندکنندوم��یشکافندومیوزندومی-رانندهوبرنده:نیروهاییکهمی١

 ان��دونی��زب��اوهص��ففصلبااوهصاف«ال فار�ق��ات»،«الن�از�ع��ات»،«ال��ذ�ار�یات»،«الن�اش���رات»ی��ادش��ده

«الن�اش�طات»(ودرلغتهست:«نشطتالبل»:شتررابازکردموبرایچرارهاساختم).

 ها)یف��رارها(الکترونبندندوذرهزنندوعقدمی-برگردانندهوگرهزننده:نیروهاییکهگرهمی٢

 دارن��دوب��دینش��کلگردانندودرپیرامونمراکزشانب��هگ��ردش(وچرخ��ش)وام��یکنندهرابرمی



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

-یابندوگرهم��یهابدینطرزانعقادمینمایندواتمشانوابستهمیآنهارابهجاهاینخستین

 ان��د(ودرلغ��تهس��ت:خورند.وایننیروهاهمدرآیاتاینفصلباوهصف«الن�اش�طات»یادش��ده

«نشطالحبل...عقده»)ونیزباوهصف«ال عاهص�فات»و«ال م�ق�سÎمات».

 مادرقبالدونیروی«جاذبهوگریزازمرک��ز»نیوت��ونی،ب��هدونی��روی«رانن��دهوبرگردانن��ده»،آری

 ینیوت��ونیازه��اییراک��هفرض��یهیپرس��شایمودونیرویماپاس��خهم��هدستیافتهوگرویده

 جوابآنهاناتواناست،باسهولتمیدهد(ودرقسمتسوماینکتاببهتفصیلدرای��نب��اره

ایم).سخنگفته

 آیدکهبعدا�درشکلداردونوتروندرآنپدیدمییاتمشکافبرمیدراثرنیروینخست،هسته

 پروتونوبالخرهدرهصورتالکترونازآنکندهودرآوردهشدهوبانیرویدوم(ناشطوگ��رهزنن��ده)

درپیرامونآنبهگردشواداشتهمیشود.

 ه��ایگردن��دهرات��دریجا�ازمراکزش��اندورودورت��رنشیندواینالکتروننیروینخستساکتنمی

-ش��انمس��تقل�ات��مم��یسازدوسپسه��رک��دامبردتاسرانجامازمرکزشانرهاوجدامیمی

 ش��وندوآیندکهپروتونوبعدالک��ترونم��یهادرآنهاپدیدمیشوندونوترونگردند،شکافتهمی

دردورشانچرخمیخورند.

 هاوالک��ترونیدرشودتاروزیکهدیگرچیزیدربطونذرهترمیوبدینمنوالعالمبزرگوبزرگ

 هاوضعحملکنند؛ودرآنهنگاماستکهجهانب��ایحاملههاباقینماندوهمهشکمهسته

افتدو...شودونیرویدوم(ناشطوگرهزننده)ازکارمینیروینخستازهمپاشیدهمی

عناصر گوناگون

 ی«ال م�ق�سÎمات�أ�م را�»و«ال م�د�بÎرات�أ�م ��را�»فق��طای��نیشریفهیدوجملهودرذیلاینفصلدرباره

 ی«ال جار�ی��ات�ي�س ��را�»و«الس���اب�قات�س���ب قا�»کنیمکهایندوجملهبعدازدوجملهقدرگوشزدمی

 اندتاظاهرا�چنینبفهمانندکهپیدایشامورمختل�فدرای�نجه��انوپدی��دآم��دنعناهص�رذکرشده

 هایگردندهوارسالشوندهوتنوعوگوناگون،همانادراثرطرزجاریشدنوپیشیجستنذره

-پذیرد(ودرقسمتسومکتابدراینبارهبهتفص��یلس��خنگفت��هقلتوکثرتآنهاتحققمی

ایم).
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پردازند.کشندوبهساختنجهانمیهصفمی

«الصjافjات » و «الزjاجsرات »

 یهصافاتهستک��هظ��اهرا�درس��ازندگانواح��دویکن��واختجه��انیمبارکهدوآیهدرآغازسوره

«Ðا*ف���الز�اج�رات�ز�ج ��را�*...إ�ن�إ�له�ك���م ل�واح���دêیظ��اهرای��ن{(ترجم��ه١واحدنظردارند:«و�الص�اف�ات�هص�ف 

 پ��س،ایس�تندهص�فیعجی�بوناش��ناختههاچنیناست:)سوگندبهآنهاییکههصفمیکریمه

 رانن��د...حقیق��تای��ناس��تک��هکنندوبهطرزعجیبیم��یسوگندبهآنهاییکهطردومنعمی

خدایشماواحداست}.

معنای لغوی «الصjافjات »

 ؛وبن��ابرای��نبایس��تیک��ه٢گویندفعل«هصف»لزمومتعدیآمده:«هصفالق��وم...فص��فوهم»می

 «الص�اف�ات»معنایهصفکشندگانرابدهد،چهخودشانرادرهصفتنظیمبکنندویاغیرخودشان

 یکلم�اتیک�هلزمومتع�دیآمدهان��دوی��ادردومعن��ایض�دینرا.وبایدتوجهداش�تک�ههم�ه

استعمالشدهاند،حتما�معنایواحدجامعیدارندویاداشتهاند،شناختهشدهویاناشناخته.

-اندکههصفبایدراستومستقیمباشد؛ولیبدونشکاگرع��دهبعضیازاهللغتتصورکرده

 دهن��دواگ��ردرکن��ارب��اغمس��تدیریایمنظمبایس��تند،ب��ازهص��فتش��کیلم��یایدرمحیطدایره

 گویند:باغراهصفیازدرختاناحاطهکرده.ولیالبتههصفمنحنیکمتروهص��فدرختبکارند،می

 کن�دک��هیماهمبههصراحتتوجهرابهایننکت�هجل��بم��یمستقیمبیشترمعروفاست؛وآیه

هایمتعارفینیستند.هاناشناختههستندوازهصفاینهصف

معنای لغوی «الزjاجsرات »

 دره��ردواس��تعمالش��ده،اند:«زج��ر»ه��مدرران��دنایس��تادهوه��مدربرگردانی��دندون��دهگفته

 پ��سبن��ابرآنچ��هفوق��ا�٣درلغتهست:«زجره...منعه...وزجرالبعی��ر:هص��احب��هیس��وقه».؛است

 یادآورشدیم،بایستیکه«زجر»معن��ایج��امعیداش��تهباش��دوآنط��ردومن��عاس��ت،اع��ماز

 توان��دبی��شازی��کاینکهمنعازایستادنباشدویامنعازفرار؛زیراکهیکلفظدری��کلغ��تنم��ی

معناداشتهباشد.

٤-٢-١: ٣٧هصافات١
٦٥١،ص١اقربالموارد،ج٢
٤٥٦،ص١اقربالموارد،ج٣
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نظری در مجموع سه آیه

 لزماستکهدرمیانقسمومقسمÐبهتناسبیباشدتابتوانقسمقرآنرابرهانیبرایاثبات

 مقسمبهگرفت؛چهمناسبتیداردکهگفتهشود:سوگندبههصفکشندگانومنعکنندگانکه

خدایکتااست؟!

 ی«ي���و م�اند؛وشایددرآیه-ملئکهرامراددانسته١مفسرانغالبا�-چنانکهدرمجمعالبیانآورده

 نظرداش��تهاندک��هفرش��تگانهص��ف٢ي�ق�وم�الر�وح�و�ال م�لئ�ك�ة�هص�فêا»و«و�جاء�ر�ب�ك�و�ال م�ل�ك�هص�فêاهص�فêا»

 آیند؛ولیبایدمت�وجهباش��یمک��هفرش��تگاندرق��رآنب��اواوون��ونجم��عایستندوباهصفمیمی

 ب��رایاینک��هن��هزن؛وهی��چمناس��بتیب��اال��فوت��اندارن��د٣بستهشدهاند:«و�إ�ن�ال�ن�ح ن�الص�اف�ون»

 هستندونهمذکرلیعقل.وعجیباستکهبرخیازمفسرانهصفوفنم��ازجم��اعترامقص��ود

اند؟!اندکهچطوروچرامؤمنانباالفوتاجمعبستهشدهوتوضیحنداده٤اندگرفته

»ءی عطف با «فاتحقیقی درباره

 »اگرچههمیشهدلل��تب��رترت��بمعط��وفعلی��هدارد،ول��یم��وارداس��تعمالآنءحرفعطف«فا

یذیلتوجهشود:یکساننیست؛دردونمونه

 ٥وسلم-روایتشده:«رح��مالالمحلقی��نفالمقص��رین»ازحضرتپیغمبراکرم-هصلىالعلیهوآله

 تراشندسپسبرحاجی��انیک��هازم��و{رحمتخدااولبرحاجیانیبادکهموهایسرشانرامی

 وثانی��ا�لزوم��ی؛هس��تند»محلقی��ن«غی��راز»مقص��رین«زنن��د}؛درای��نکلماول�یاناخنخودمی

نداردکهتقصیربعدازتحلیقواقعشود؛وشاعریسرودهاست:

٦الص�اب�ح�فالغ�ان�مف�ال ي�ب�؟ي�ال�ه ف�ز�ي�اب�ة�ل�ل ح�ار�ث�

 {افسوسبادبرزیابهازدستحارث،کهحملهکنندهبههصبح،پسغنیمتگیرندهدرجنگ،پس

 یخویشاست}؛درمصراعدوماول�«الغ�ان�م»و«ال ي�ب»همان«الص�اب�ح»استبرگردندهبهقبیله

 یاب��دوبرگش��تنب��هیبامدادیوق��وعم��یوکسدیگرینیستوثانیا�غنیمتگرفتنبعدازحمله

قبیلههمبعدازگرفتنغنیمت.

 هایهصافات،ذاریات،مرسلت،نازعاتوعادیاتازهردونوععطفبافادرمیانآیاتاوایلسوره

شودولیدرتعیینآناطلعوهوشیاریلزماست.یافتمی

٦٨٤،ص:٨مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج١
٢٢: ٨٩-فجر٣٨: ٧٨نبأ٢
١٦٥: ٣٧هصافات٣
٤٢١تفسیرالقرآنالکریم(شبر)،ص:٤
٦١،ص:٩-الکشفوالبیانعنتفسیرالقرآن،ج٥،ص:٥أنوارالتنزیلوأسرارالتأویل،ج٥
٥،ص:٥-أنوارالتنزیلوأسرارالتأویل،ج٤١،ص:١الکشافعنحقائقغوامضالتنزیل،ج٦
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ها حقایق طبیعی هستندها و طرد کنندهاین صف کشنده

 هاشناختهنشوندومجهولبمانند،ولیاینقدرمسلموهاوطردکنندهاگرچهاینهصفکشنده

 معلوماستکهاگرمعنایآنهابهدستآید،وحدانیتخداوند-عزوجل-همبهوضوحه��رچ��ه

 ،آید؛برایاینکهدرآیاتموردبحث،سوگندب��رآنخ�وردهش��دهاس��ت.بل��یتربهدستمیتمام

 هادستبیابیم،وحدتهاوطردکنندهظاهرایناستکهاگربتوانیمبرحقیقتاینهصفکشنده

-ترم��یترودراثرآناحدیتحضرتپروردگاری-جلوعز-معلومحقیقتجهانهمهرچهروشن

گردد.

 هاییطبیعیباشندت��اهاحقیقتهاوطردکنندهرسدکهاینهصفکشندهپسچنینبهنظرمی

 توانن��دنفی��ا�ویذاتعالمدللتیبکنندواگرازذاتجه��انکن��ارباش��ند،طبع��ا�نم��یبتواننددرباره

 ییمص��نوعوآفری��دهیآنس��خنیبگوین��د.وب��دیهیاس��تدرهص��ورتیک��هدرب��ارهاثبات��ا�درب��اره

 خداوندیدللتینکنند،دربابحضرتآفریدگاریه��مخ��الیازدلل��تخواهن��دب��ود؛ب��رایاینک��ه

هاچیزدیگرینیست.راهیبهشناختنخداجزآفریده

در کمون جهان پنهانند

 شودکهاینهص��فکش��یدنوط��ردک��ردن،ازازدووهصفتنکیر«هص�فêا»و«ز�ج را�»چنینفهمیدهمی

 هایشناختهشدهومتعارفیعالمنیستند؛پسبدونش��کبای��دازهاوطردکردنهصفکشیدن

یجهانباشند،پسطبعا�بایدازآنهاباشندکهدرباطنعالمپنهانند.هایناشناختهقسمت

سازندگان جهانند

 توان��ددانیمکهذاتجهانازمصالحیکنواختیساختمانیافتهاستوبهسهولتم��یوچونمی

 یهص��افاتاس��ت:«إ�ن�إ�له�ك���م ل�واح���د»)وبروحدتآفریدگارمتعالدللتکند(چن��انک��همف��ادآی��ه

 ه��احق��ایقط��بیعیع��المهس��تندودرکم��ونهاوطردکنندهچنیندریافتیمکهاینهصفکشنده

-هاوطردکنندهآوریمکهاینهصفکشندهگیتینهانند،پسازایندومقدمهچنینبهدستمی

هاچیزیجزسازندگانجهانواحدنیستندوهمهباهمبرابرومتساویویکسانند.

هااتم

-هارابهخ��اطرم��یکند،خواهناخواهاتمرسدومقدماتفوقراطیمیاینبحثکهبدینجامی

 ه��اک��هدرق��رآنکری��مهاوراندهشدههاورانندهدهدکهاینهصفکشندهآوردوچنینبهنظرمی

 بهآنهاقسمیادشدهوباآنهابهوحدتذاتجهانتقدیرا�وبهوحدانیتآفریدگارمتعالهص��ریحا�

باشند.هامیهاهستند،آنهاهستندکهدرداخلاتماستدللشدهاست،همانااتم
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 ان�دوپیوس�تهازه��اکش��یدهه��ا،هص�فوگ��اهیهص�فهادرپیرامونهس�تههاالکتروندرداخلاتم

 شوند؛وازسویبیرونهمازجانبپهلوب��انی��رویدوم��یگردندوراندهمیجانبمرکزطردمی

 کنندکهسوگندب��هذراتشوندواینمعنارابرایآیاتموردبحثتصویرمیزدهوبرگردانیدهمی

 ایک��هآنه��اراازداخ��لکشندوسوگندبهنیروهایوزندهها)کههصفمییجهان(الکتروناولیه

گردانند...رانندوازبیرونبازمیمی

 رساندک��ههمنیرویداخلیرامی،رساندی«زاجرات»چطوردومعنارامیوامااینکهیککلمه

 ه��ایرساندکهالک��ترونراند،وهمنیرویخارجیرامیهایهصفکشندهراازداخلمیالکترون

 یدودراینبارهرج��وعش��ودب��هبح��ث«اس��تفاده،گرداندزندوبازمیهصفکشندهراازبیرونمی

 وحقیقتایناستکهدراینجایکلفظدریکمعن��ایج��امعاس��تعمالش��ده١معناازیکلفظ».

استنهدردومعنا.

٦١ص١
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-پراکنندودرمیانجمعیجایمیدوندوگردمیهایدرخشانیکهنفسزنانتندمیآتشپاره

گیرند!!!

ی عادیاتچند آیه از سوره

 خ��وانیم:«و�ال عاد�ی��ات�ض���ب حا�*ف�ال م�ور�ی��ات�ق���د حا�*یق��رآنمجی��دچنی��نم��یدریکص��دمینس��وره

«Ðه�ل�ك�ن�ودÎیآزادای��ن{(ترجمه١ف�ال م�غیرات�هص�ب حا�*ف�أ�ث�ر ن�ب�ه�ن�ق عا�*ف�و�س�ط ن�ب�ه�ج�م عا�*إ�ن�ال �ن سان�ل�ر�ب 

 س��وزندودونددرحالیکهم��یشود:)سوگندبهآنهاییکهتندمیآیاتظاهرا�چنینبرآوردمی

 دوندوتاگردند،پسشتابانمیآورندوشعلهورمیزنند،پسآتشبیرونمییانفسنفسمی

 انگیزانن��دوایبرمیپسبااینتندرفتن،گردناشناخته،آورندروندوروشناییپدیدمیعمقمی

 اشراناس��پاسگیرند،حقیقتایناستکهانسانپرورن��دهبدینطریقدرمیانجمعیجایمی

است}.

بحث در لغات این آیات

 اند؛ب��رایروش��نش��دنآنه��اب��هکتابه��ایلغ��تاینآیاتکلماتکوچکوپرمعناییدربرگرفته

 «الع���د�و�:التج��اوز٢کنیم:«عداالرجلعدوا�:جری،عداالمروعنالمر:جاوزهوترکه»مراجعهمی

-دوندومیهاییکهمیدهد:فرارکنندهوبنابراین«عادیات»چنینمعنامی٣ومنافاةاللتئام».

پذیرند.شانالتیاممیچسبندونهبامراکزنخستینگذرند،نهبههممی

 «هص��وت�أنف��اس٤«ضبحتالخیلضبحا�:اس��معتم��نافواهه��اهص��وتالی��سبص��هیلولحمحم��ة»

 الفرستشبیهابالضÎب�اح�،وهوهصوتالثعلب،وقیل:هوالخفی�فالع��دو،وق�دیق�الذل�کللع�دو،و

 پسباید«ضبح»ای��ن٥قیل:الض�ب ح�کالضìبع،وهومدالضìبعفیالعدو،وقیل:أهصلهإحراقالعود».

 دوندودرشکلسوزند،میهاییادشدهدرحالیکهملتهبندومیحقیقترابفهماندکهدونده

 ه��اچن��انتن��دوتی��زکنند.وبنابرمعنایدیگرهمبایدگفتکهای��ندون��دههاییفرارمیآتشپاره

 زنن��د.گویاکهنفسنفسم��ی؛کنندایایجادمیدوندکهجوشوخروشعجیبپنهانونکرهمی

 هادرحالیکهجوش��انوخروش��انباش��ند،تواندهصحیحباشد،یعنیایندوندهوهردومعنامی

آتشپارهوملتهبهمباشند.

٦تا١: ١٠٠عادیات١
٧٥٤،ص٢اقربالموارد،ج٢
٥٥٣المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٣
٦٧٥،ص١اقربالموارد،ج٤
٥٠١المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٥
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 «ق���د�ح�بالز�ن ��د�ي�ق ��د�ح�ق���د حا�...رامال�ی��راء�ب��ه»«الز�ن ��د�الع��ود٦«اوریالزند�(بالرفع)ایراء�:اخ��رجن��اره»

 چنی�ن٧ال�علىالذییقتدحبهالنار...والز�ن د�ة�:العودال�سفلال��ذیفی�هالف�ر ض��ةوه�یال�ن��ثى».

 پ��سمعن��ای«موری��ات»چنی��ن؛شودکه«اوری»بهمعن��ای«ش��علهورگردی��د»اس��تمعلوممی

 دهندوشعلهورمیگردند(واگر«ایراء»ب��هانس��انشود:آنهاییکهآتشازخودبیرونمیمی

 آوری��دومعن�ای«آت��شبی��رونم�ی-٨چنانک�هدر«أ�ف�ر�أ�ي ت���م�الن���ار�ال���تیت��ور�ون»-نسبتدادهشود

رساند).گردانید»رامیشعلهورمی

 فهماندکهآتشیازبیرونبهنزدیکآنه��اب��ردهو«قدحا�»طرزسوختنوآتشگرفتنآنهارامی

 «ق��دح»،گیرن��د.آریدهن��دوازخ��ودآت��شم��یشود،بلکهآنهاازخودشانآتشبیرونم��ینمی

درمقابلآتشگرفتنآنازآتشخارجی.؛آتشبیرونآوردنچوبازذاتخویشاست

 پ��سمعن��ای٤«اغارالرجلاغارة�:اتیالغورواغار:عجلفیالمشی،اسرعودف��عف��یع��دوه».

 رون��د.وب��اشتابندوتاعمقمیشود:حملهکنندگانیکهبهسویجلومی«مغیرات»چنینمی

 ی«هصبح»درجمیعمواردمعنایروشناییرابهنحویازانحاآیدکهمادهاندکتتبعبهدستمی

 رساند.درلغتهست:«هصبحالوجههص�باحة�:اشرقوان��ار،هص�بحالش��عر:ک��اناهص�بحوهص�بحمی

-م��ی٥الحدید:برق،اهصطبح:اسرج،الصباحبالضمشعلةالقن��دیل،الص��بح:الفج��راواولالنه��ار».

 بینیمکهدراینموارد،زیباییرخسارواشراقونورانیشدنوبراقگردیدنوچ��راغوش��علهو

 ش��ودوج��امعمش��ترکدرمی��انآنه��اروش��نی«هصبح»استفادهم��یسفیدیبامدادان،ازماده

 هاییکهشتابانپیششود:سوگندبهحملهکنندهمعنایآیهچنینمی،بودناست؛وبنابراین

شتابندوقریببهاینها.آورندویادرروشناییجلومیروندوروشناییپدیدمیمی

 ٦«ثارالد�خ�ان�والغ�بار...ظهروسطع...أ�ث�ر ت�فلنا�إ�ذاه�ی�ج ت�ه»«والن�ق ع�:الماء�الناق�ع�أ�یالم�ج ت�م���ع»

 وب��امط��العهدرمعن��ایلغ��ویای��ندو٧«والنقعالغباریغوصفیههصاحبهکمایغ��وصف��یالم��اء».

 ه��اینف��سزن-ک��هازذاتخ�ویشآت��شبی��رونشودکهایندون��دهکلمههمچنیناستخراجمی

 شتابند-درایندویدنوبااینفرارکردن،غبارناشناختهوریزندودرمیانروشناییپیشمیمی

خورند.روندوغوطهمیانگیزانند؛چنانغباریکهخوددرمیانآنفرومیعجیبیبرمی

 وباتوجهبهمعن��ایای��ن٨«وسطالقوم�والمکان�(بنصبهما):جلسوسطهم»،«الجمع:جماعة».

 هایذکرشدهرافراایکهپیراموندوندهشودکهغبارهایناشناختهکریمههمچنینحدسمی

١٤٤٧،ص٢اقربالموارد،ج٦
١٩٥،ص:٣-ج٥٥٤،ص:٢لسانالعرب،ج٧
٧١: ٥٦واقعه٨
٨٩١،ص٢اقربالموارد،ج٤
٦٢٩،ص١اقربالموارد،ج٥
٣٥٩،ص:٨-ج١٠٨،ص:٤لسانالعرب،ج٦
٨٠٢،ص:١٠مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٧
١٣٨،ص١-ج١٤٥٠،ص٢اقربالموارد،ج٨
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 هاه��مدروس��طشوندوآندوندههاییهستندکهازخودآنهابیرونپرتابمیگیرند،جرقهمی

 ه��ایعجی�بوه��اهس�تندک�هدون��دهگیرند؛پساینجماعت،غب��اروجرق�ههاقرارمیاینجرقه

مانند.غریبنامبردهدروسطآنهامی

آنچه مفسران گفته اند

 اندوبعضیهمشترانجنگیوبعضیدیگرهایجنگیگفتهمفسرانمراداز«عادیات»رااسب

 ه��ارادره��اوش��ترانهس��تندک�هب��اپایش��انس�نگاندکهایناسبهمشترانحاجیان؛وگفته

 آورن��د.ومجاه��دگفت��هزنن��دوآت��شازس��نگدرم��یهامانندچخماق،محکمبههمم��یسنگلخ

 ه��ایاستکهمعنای«موریات»همانامکرمردانجنگیاستوبعضیهممرادازآنه��ارازب��ان

افروزند.زنندوآتشمیهاییکهسخنبدمیاند،زبانمردمدانسته

 و«مغیرات»همدرنظرآنانهماناسبانویاشترانجنگ�یوی��اش��ترانحاجی��اناس��تک��هب��ه

 آین��دوغب��اربرندویابهسویمناازمشعربهحرکتدرمیهنگامبامدادانبردشمنانحملهمی

١گیرند.انگیزندودروسطدشمنانویادشمنانویادرمیانمناییانجایمیبرمی

نگارندهگوید:اینمعناکهدرفوقنقلشد،چنداشکالدارد:

 دون��دک��هدهند،ظ��اهرا�هی��چگ��اهچن��انتن��دنم��یهاوشترهاییکهحاجیانراکوچمی-اسب١

 نفسنفسبزنند؛خصوهصا�درراهمیانمشعرومن��اک��هپ��رازجمعی��تاس��توپیادگ��اننی��زدرآن

 ه��اه��مدرروزگ��ارم��اخیل��یآراماند؛چنانکهاتومبی��لپیمودهفراوانندوپیوستهباآرامشراهمی

کنند.حرکتمی

 اند،بای��دمعن�ای«ال م�ور�ی��ات�ق���د حا�»تولی�دکنن��دگانجرق�هباش��د؛ول�ین�ه-بنابرآنچهآنانگفته٢

 هایآنبدینمعنانیام��دهاس��توب��همعن��ایبی��روندادنو«اوری»ونههیچیکازهماشتقاق

 گاهیهمبیرونآوردنآتشآمدهاست(چنانکهاشارهکردی��م)وبه��تراس��تک��هب��رایروش��ن

٢شدناینمسئلهبهاساسالبلغهومفرداتالقرآنرجوعشود.

 عربگوید:«فلنکثیرالرمادواریالزناد،هلعندکمریة؟ایشیءتوریبهالنار»«وریواوری

 الزند(ازبابتفعیلوافعال):اخرجناره».والبتهبایددانستکه«زند»ازچوباستنهس��نگو

 پولد؛ومعلوماستکهمعنایاینعبارتایناستکهفلن��یخاکس��ترشزی��ادوچ��وبشآت��ش

 گیراستنهجرقهدهنده؛وآیادرنزدشماچیزیهستکهباآنآتشافروختهشود؟نهآنکهبا

آنجرقهتولیدشود.

 منظورایناستکهآیادراینآتشیکههر٣ودرقرآنکریمهست:«أ�ف�ر�أ�ي ت�م�الن�ار�ال�تیت�ور�ون».

٨٠٣،ص:١٠مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج١
٨٦٧-المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٤٩٧اساسالبلغه،ص٢
٧١: ٥٦واقعه٣
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آورید.اید؟نهآنکهآیادیدیدآتشیراکهازآنجرقهدرمیافروزید،دقتکردهروزوهرشبمی

 کنند،ولیهص��بحظ��اهرا�ب��همعن��ایطل��وعفج��ر-حاجیانبعدازطلوعآفتابازمشعرحرکتمی٣

است.

 -برانگیختهشدنغباردرجنگویادرراهمناخوشایندنیستکهنعمتشمردهش��ودوح��تی٤

دهد.آورد،خداوندمتعالثوابهمبرآنمیبرایاینکهناراحتیمی

 -افتادندرمیاندشمنانوماندندروسطآنان،حسنینداردوبساموجبمحاهصرهوقتلهم٥

 میشود؛ولیبنابرآنچهمفسرانگفتهاند،بایدطوریبیندیشیموتأویلتیچارهجوییکنی��مت��ا

افتادندروسطاعداراخوشایندجلوهدهیمونعمتگردانیم.

 وازاسلوبخودس��وره١یعادیات-چنانکهشیخابوالفتوحرازیفرمودهوعلوهبراینهاسوره

 ویایحاجیاناسلمیهمپیداست-درمکهنازلشدهاستواگرچنینباشد،پسنبایددرباره

 سخنبگوید؛زیراکهدرآنزماننهجنگیدینیوقوعیافتهبودونهحاجی��انجنگجویاناسلمی

مسلماندستهجمعیباکوکبهوجللحجکردهبودند!

 حقیقتایناستکهبایددراینجه��ان،موج��وداتیب��اهص��فاتی��ادش��دهوج��ودداش��تهباش��ندو

 مقتضایظاهرآیاتهمیناستوجزایننیست.وماحقنداریمظاهرآیاترابگذاریموآنسو

 هایماناینبودهوهستکهازظواهرآی��اتیکتابواینسوبرویم.ودأبهمیشگیمادرهمه

 ت��رنروی��م.وبه��ترینروشفرات��رننهی��مون��هب��الترون�هپ��ایینیقرآنکنارنشویموق��دمیکریمه

همیناست.

 آری،بنابردللتواضحاینآیات،موجودهایبس��یارزی��ادیک��هدرلس��انع��رب«م��ذکرلیعق��ل»

 دون��دوآت��شبرندوخیلیتندوتیزم��یشوند،دراینجهاندرفرارکردنبهسرمیمحسوبمی

 ایدراط��رافخ�ودنماین��دوغب�ارناش��ناختهشانراروش��نم�یگرفتهوسوزانهستندوپیرامون

گیرند.انگیزندودرمیانموجودهاییجایمیبرمی

خورشیدهای ریز و ناشناخته

 آورن��د؛زی��راک��هخورش��یده��ماینموجودهابدیناوهصافک��ههس��تند،خورش��یدراب��هخ��اطرم�ی

-بردوآتشگرفتهوسوزاناستوبهه��رکج��اک��هم��یپیوستهدرفرارکردنودویدنبهسرمی

 پاش��دوخ��ودشگرداندوغبارعجیب-کههماننورباشد-ازخودبههرجام��یرسد،روشنمی

 اگرچهدرواق��ع-شوندماندونیزاجزاییراکهنسبتبهاوکوچکمحسوبمیدروسطانوارمی

-پراکند(زمینوک��واکبس��یاره)وخ�وددروس��طآنه��ام��یازخودمی-خیلیبزرگهمهستند

 ماند؛واینهمهموجودهایبسیارزیادکهدراینسورهیادش��دهاند،گوی��اخورش��یدهایبس��یار

٣٧١،ص:٢٠روضالجنانوروحالجنانفیتفسیرالقرآن،ج١
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فراوانیهستندوالحقجهانماپرازاینگونهخورشیدهاست.

هااتم

-آیدکهاینخورش��یدهادرزن��دگیآدم��یی«إ�ن�ال �ن سان�ل�ر�بÎه�ل�ك�ن�ود»چنینبرمیازظاهرکریمه

 هاازماخیلیدورهستندومسلما�اث��رآنه��ادخالتنزدیکدارندوخورشیدهایبزرگکهکشان

تواندزیادباشد.هانمیدرزندگیانسان

 ه��ایشودکهازاینخورشیدهاییادش��دهدرزمی��نم��اودرآس��مانوبنابراینچنینحدسمی

دخالتزیادوتامداشتهباشند.یزمینمافراوانبودهباشدودرزندگیآدمیهفتگانه

 اندوموجوداتعالمم��اراهایبسیارفراوانکههمهجاراپرکردهرسد،اتمبحثکهبهاینجامی

 هایدرخشانیهستندکهنفسزن��انتن��دهاآتشپارهافتد؛آری،الکتروناند،بهخاطرمیساخته

 ه��ایگیرن��دوک��مک��مات��مپراکنندودرمیانآنجایمیایمیدوندوگردخودگردناشناختهمی

گردند.مستقلیمی

شرح سوگند در عادیات

 ش��ود:س��وگندب��هحقیق��تیعادیاتچنی��نم��یبنابرآنچهنگارشیافت،معنایسوگنددرسوره

 هاییکهپروردگ��ارب��زرگ،ع��المراب��اآنه��اهایجهان،ذرهجهان،سوگندبهآخرینوریزترینذره

 ه��ایدرخش�انوهاییکهپیوستهدردویدنهس�تندودراث��رش��دتح��رارتآتش��پارهآفریده،ذره

 گردانندواندکاندکذراتبس��یارریزت��ردیگ��ریرا(ذراتنورانیشدهوپیرامونخودراروشنمی

 پراکنن��دوای��نیغبارینس��بتب��هآنهاس��ت،ازخ��ودم��ییگاما)کهبهمنزلهآلفاوبتاواشعه

 ه��ایگردندوالکترونمادردروسطاینالکترونهاییمیغبارهاهمکمکمبزرگشدهوالکترون

اشناسپاساست.گردند...کهانسانبهپرورندهگیردوآنهادرپیراموناومینوزادجایمی

-خبرباشد،ب��ییعالمبیوالبتهکسیکهازحقیقتجهانوازذاتخویشتنوازمصالحاولیه

 خ�برخواه��دب��ودوب��الطبعای��نگ��ونهمردم��انیباعظمتوازطرزپروریدنویبیشکازپرورنده

 نسبتبهپروردگارشانناآشناوناسپاسخواهندبود؛زیراکهمابشرتاازقدرتومکنتکس��ی

توانیمبانظراحترامبهویبنگریم.مطلعنباشیم،نمی

 سوگندبهاجزاینخس��تینم��واد،ک��هم��اب��هپ��رورشپروردگارم��انناآش��ناوب��النتیجهب��هاو،بلی

ناسپاسیم.

 ه��ایف��راریآفری��دهآی��دک��هجه��انوانس��انازآتش��پارهآیااینحقیقتازاینفصلبهدستنمی

اند؟!شده
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معنای ظاهری

 یقرآنیهظهروبطندارند،درظاهرمعناییدارن��دودرب��اطنآنه��ممعن��ایپنه��انیآیاتکریمه

 ش��انه��مپرورانندوشایدمعنایباطناینآیاتآنباشدکهنگارشدادی��مومعن��ایظ��اهریمی

نگاریم.اینباشدکهذیل�می

 آورن��دوب��ههنگ��امزنندوجرقهازسنگدرم��یدوندونفسمیهاییکهتندمیسوگندبهاسب

-زنن��د(وآن��انراپراکن��دهم��یانگیزندوخودراجمعدش��منم��یبرندوغباربرمیهصبححملهمی

 هایجنگیویادگرفتنفنونسواریوحملهبهسازند)…واینمعناذهنمسلمانهارابااسب

 برن��دک��هدروهم��هپ��یم��ی؛گردان��دسازدوآنانرابرایجهادآمادهم��یدریایدشمنآشنامی

اسلمچنینکارهاییهمشایدوقتیپیشبیاید.
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آیند!شان بیرون میهایی از نهانگاهها و زمین متصلx پنهاندر آسمان

 «خبأ»(ب��روزنش��مس)چی��زیراگوین��دک��هدرچی��زدیگ��ریپنه��انودرمی��انآنمح��اطباش��دو

 راغبگفته:«أهصلالخ�ب�اءالغطاءالذییتغطىبه...یق��الذل��کلک��لم��دخر١دیدنشمیسرنشود.

 ودراقربالمواردهست:«خباالش��یءوخب��اه:س��تره،اختب��أم��نفلن:اس��تترمن��ه،٢مستور»

 {از٣الخبأماخبئوغابو...الخ��بیئ».درح��دیثهس��ت:«التمس��واال��رزقف��یخبای��االرض»

 کنند،روزیطلبکنید}ونیزازموادغذاییپنه��انهاییکهکشاورزاندرزیرزمینپنهانمیتخم

هاینهانآنسودگیریدوبهرهمندشوید.درزمینوازکان

ی نمل سوره٢٥ی آیه

 {ب��رایخداون��دیک��ه٤فرماید:«ل���ال�ذیي�خ ر�ج�ال خ�ب ء�ف���یالس���ماوات�و�ال �ر ض»درقرآنکریممی

 یآورد}.تفسیرهصافیدرذیلای��نکریم��هعی��ننوش��تههاوزمینرابیرونمیهایآسمانپنهان

 ه��ایکش��افراب��دونبیضاویرا-چنانکهدأباوست-تکرارک��رده(وبیض��اویه��مغالب��ا�عب��ارت

 ازآنببرد،رونویسیکردهاست)وهردوبهلفظواحدای��نمعن��اراگفتهان��د:ای��نآی��هاینکهنامی

 عاماستوبرتابانیدننورازکواکبوارسالباران(ازابر)ورویانیدنگیاه(اززمی��ن)ش��مولدارد

 کند؛زی��راک��هایج��ادهم��انفعلی��تدادنوحقیقتایناستکهبرمطلقانشاوایجاددللتمی

٥استبهچیزیکهبالقوهدرمیانچیزدیگرموجوداست!انتهی.

 ه��اوپدی��دآوردنی«ي�خ ر�ج�»(نهاخرج)دللتبراینهستک��هعم��لاخ��راجنه��اندرانتخابکلمه

 ان��دوآم��دهش��انبی��رونم��یه��اییازنهانگ��اهانقطاعاستومستمرا�پنهانداروبیهاادامهپنهان

رساند.هارامیآیندوخواهندآمد؛زیراکهفعلمستقبل«یخرج»استمراربیرونآوردنپنهانمی

 ه��اوزمی�نآوری��مک�هدرآس��مانی«خبأ»تحقیقکردیم،چنینبهدس�تم�یوازآنچهکهدرباره

 یآنه��ارس��دک��ههم��هموجوداتپنهانیهستندکهدراندرونمواد،نهانندوچنینب��هنظ��رم��ی

 ان��دواکن�وناگرچ��هغ��ایبازهایآینده،مستوروذخیرهنگ��اهداش�تهش��دهبرایساختمانپدیده

 نظرند،ولیوقتیزای��شی��افتهواجس��امآین��دهراتش��کیلخواهن��دداد.ومقتض��ایخ��روجعل��ی

 پاس��خهاهمیناستکهموادنوینباآنهاساختهش��ود؛وگرن��های��نپرس��شب��یالتصالپنهان

 یابن��دوچ�هروندودرکج��ااس�تقرارم�یآیند،بهکجامیهابعدازآنکهپدیدمیماندکهپنهانمی

 -٦٤،ص:٤-تفس��یرالص��افی،ج١٥٨،ص:٤-أنوارالتنزی��لوأس��رارالتأوی��ل،ج٣٤٢،ص:٧مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج١
٢٨٣،ص٣-نفحاتالرحمن،ج٣٦٢،ص:٣الکشافعنحقائقغوامضالتنزیل،ج

٢٧٤المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٢
٢٥٢،ص١اقربالموارد،ج٣
٢٥: ٢٧نمل٤
٦٤،ص:٤-تفسیرالصافی،ج١٥٩،ص:٤أنوارالتنزیلوأسرارالتأویل،ج٥
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شوند؟می

 حقیقتایناستکهعالممثلرودیاستکههیچثبوتن��داردواجس��امازی��کس��وازاعم��اق

 گردندوراهفناراپذیرندوازسویدیگرهممبدلبهنیرومیشوندوظهورمیاجسامزاییدهمی

شوند.پیمایندوبازازنظرهاناپدیدمیمی

 ه��اوزمی��نهاوزمینتصریحفرمودهوچنینرسانیدهاستک��هآس��مانیکریمهبرآسماندرآیه

 آین��دوه��ایناپدی��دیه��مدارن��دک�هان��دکان��دکپدی��دم�یعلوهبراینقسمتپدی��دار،قس�مت

گردند.مشهودمی

عالم غیب و عالم شهود

 پذیرن��د:یبزرگومهمازآیاتقرآنمجی��دتفس��یرمیش��وندووض��وحم��یبابحثفوقدودسته

 فرمای��د:«و�ل�����غ�ی ��ب�کنند؛میهاوزمینغیبیونهانیاثباتمینخستآیاتیکهبرایآسمان

 یدومخداون��دهاوزمی�ن}؛وآی��اتدس�ته{برایخداونداستغیبآسمان١الس�ماوات�و�ال �ر ض»

 شناسانندوبدینطریقدرمقابلاینجهانباعظمتمشهودومتعالرادانایغیبوشهودمی

 ٢فرمای��د:«ع��ال�م�ال غ�ی �ب�و�الش���هاد�ة»فرماین��د؛م�یمرئی،عالمدیگرغیبیبرایبشرگوشزدمی

{داناینهانوآشکار}.

 ش��ودک��هجه��اندوی«ال خ�ب ء»-چنی��نروش��نم��یوازایندودستهآیات-بع��دازت��وجهب��هآی��ه

 هاوزمیندوبخشدارند:بخشیهمیناستک��هآش��کاراس��توبخ��شقسمتداردوآسمان

 ه��اوزمی�نودرداخ�لذاتجه��اندیگرهمآناستکهدرشکل«خب�أ»دران��درونذراتآس��مان

پنهاناست.

 ماندوتدریجا�قدمب��هوالبتهاینعالمغیبکهدراینجاموردبحثماست،همیشهدرغیبنمی

-ماندومتبدلبهنی��روم��یگذاردومرئیمیگردد؛وعالمشهودهمپایدارنمیعالمشهودمی

 شوندودرتحقیقفن��ایهاتدریجا�نیرومییاینکهمادهشودوبازغیبمیگردد(دوفصلدرباره

).٣یآنهادراینبحثنافعاستعالمدرقسمتدومکتابداریمکهمطالعه

 آی��دوب��ازان��دکان��دکیغی��بیبی��رونم��یوبنابرآنچهبی��انگردی��د،جه��انآرامآرامازپ��سپ��رده

 ش�ودوازس�وییه��مازآنه��اه��ااف��زودهم�یگ�ردد!ازس��وییب��رپدی��دهرهسپاردیارغیبیمی

شود.کاستهمی

رسدنونواینازکجاسترودومیمیعالمچونآبجوستبستهنماندولیک

منتهاستگرنهوراینظرعالمبیرودهکجامیکهنرسدنوزکجامی

٧٧: ١٦نحل١
٩: ١٣رعد٢
١٩٨-١٩٤ص٣
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 ه��اوزمی��نوش��ودک��هآس��مانگ��رم��یرسد،بالطبعاینحقیقتدرنظرجلوهبحثکهبدینجامی

-یذراتپدیدآمدهشوند؛برایاینکهپیوستهولینقطعبرشمارهسراسرعالمتدریجا�بزرگمی

 هاینیروشدهوغیبیگردیدهدرس��تاس��تک��هف��انیوالبتهقسمت.یابدیآنهاافزایشمی

-بلکهوسعتبسیارزیادیپیدام��ی؛شوندشوند،ولیبایددانستکههیچگاهمنعدمنمیمی

برد.بهسرمیکنند؛یعنیجهاندراتساعدائمی

شان کجاست؟ها چیستند و نهانگاهاین نهان

 ه��اهم��انش�ودک�های��ننه��انیفوقتحقی�قگردی��د،چنی�نفهمی��دهم�ییآیهازآنچهکهدرباره

 ه��اوزمی��ن؛وسازندگانموادهستندونهانگاهآنهاهماعماقمادهاست،همینم��وادآس��مان

 ایدرقس��متایمرئی،دری��اییازم��وادن��امرئیدرب��اطنخ��وددارد؛ه��رم��ادهبنابراینهرماده

 هایهایناپدیدکمکمازذرهیاجسامراداراست؛اینذرهیسازندهپنهانذاتخود،ذراتاولیه

-سازندوعالمبدینعظم��تراس��ازمانم��ییجهانرامیآیندوموادآیندهپدیدآمده،پدیدمی

بخشند.

آیا «خبأ» تنها باران و نبات است؟

 یمذکورایناستکه«ال خ�ب ء»تنهاب��ارانودرآیههظاهرگفتاربعضیازنویسندگانقرونسالف

 دلیلاستوثانیا�درق��رآنکری��مدره��رج��اک��هنباتاست؛ولیواضحاستکهاینحصراول�بی

 ؛ب��رایرع��ایتای��ن١یمف��ردگفت��هش��دهسخنازبارانبهمیانآمده،لف��ظ«الس���ماء»ب��ههص��یغه

 ول��یدرای��نآی��هآس��مانهاجم��عآورده؛ه��اآیدنهازآسمانحقیقتکهبارانازآسمانپایینمی

 قیدیمعنایلغویآناست(چنانکهبهتفصیلبی��انشده؛وثالثا�حصرکردن«خبأ»برخلفبی

 پ��سبای��دش��امل؛یکریمهمطلقوخالیازهرگونهقیدذکرش��دهشد)ورابعا�اینکلمهدرآیه

 یکثیریازبزرگاندانش��مندانه��مب��رعده،هرنهاندرهرآسمانوزمینباشد؛ولیدرمقابل

 اینشمولتصریحکردهاند(چنانکهازبیضاویهمآوردیموگفتیمکهتفسیرهصافیهمعینآن

رارونویسیکردهاست).

هاتزاید اتم

 تواننددریابندکهمعنایاینکریمهمبتنیب�رای�نحقیق�تاس�تک�هاهلتحقیقبهسهولتمی

-ذاتجهانازموجودهاییکهپیوستهدرتزایدهستند،تشکیلش��دهاس��توبلانقط��اعپنه��ان

 ه��اوتب��دله��اازهس��تههاییازآنهادرپدیدآمدناست؛واینعبارتاخرایپدیدآمدنن��وترون

٣٦٢المعجمالمفهرس،ص١
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 ه��ایجدی��د(بع��دازدوردارگردیدنالکترونهاوبازدندانههاوآنهاهمبهالکترونآنهابهپروتون

هاازآنهاستوهمچنین...ها)وپدیدارشدننوترونشدنآنهاازهسته

پایان

 یشود،روزیکهموجوداتع��المغی��بهمگ��یازپ��سپ��ردهروزیکههرچیزازهرچیزجدامی

-ایباقینمیگذارند،روزیکهدیگرارسالشدهآیندوقدمبهجهانشهودمیغیبیبیرونمی

 گذارند)ورسند(یعنیزاییدهشدهوپابهاینگیتیمیهاهمهبهمقصدمیماندوارسالشده

 یاب��د؛البت��های��نمان��د،درآنروزجه��انپای��انم��ییپنهانیدرعالمباقینم��یدیگر«خبأ»وذره

رسد!یابد،زمینماباهفتآسمانشبهانجاممیجهانماپایانمی
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 ش��وندوروزیازبی�خکن��دهش��دهوب�هل��رزهکنندوبهتدریجب�ازوزدهم�یکوهسارانحرکتمی

گردند!ایمییناشناختهافتندوغبارپراکندهمی

سرانجام کوهساران

شوندها مانند سراب میکوه

 دهی��م}وایض��ا�:{روزیب��هکوهس��ارانس��یرم��ی١فرماید:«ي���و م�ن�س���یÎر�ال ج�ب��ال»درقرآنکریممی

 هاسیرینکرهوناشناخته}وایضا�:«إ�ذ�اکنندکوه{روزی...سیرمی٢«ي�و م�...ت�سیر�ال ج�بال�س�ی را�»

 ٤هاسیردادهشوند}وایضا�:«ي�و م�...س�یÎر�ت�ال ج�بال�ف�ک��ان�ت س���رابا�»{آنگاهکهکوه٣ال ج�بال�س�یÎر�ت»

 {آنروزکه...سیردادهشدندکوهساران،پسسرابیگردیدند}.«سیر»رفتناستو«تسییر»

 واقعیتیراگوین��دک��هدرگرم��ایظه��رازدوردرفض��ادرب��الینمایبیسیردادن؛و«سراب»آب

شودوهرقدربهسویآنپیشرفتهشود،اثریازآنبهدستنمیآید.زمیندیدهمی

-هاازجایشانب��ردهم��یشودکهروزیکوهیفوقبههصراحتفهمیدهمیوبنابراینازچهارآیه

 نهاینکهبهبالبردهشوندودرآسماننگاهداشتهشوندویادرش��مالی��اجن��وبوی��ادر؛شوند

 وب��الطبعدرای��نهص�ورت؛ش�ودغیرآنهااستقراربیابند؛بلکهه��رذرهازک��وهازج��ایشب��ردهم�ی

-گردندوفق��طنم��اییازآنه��انمای��انم��یشودوذراتآنپراکندهمیسراسرکوهازهمبازمی

 بهطوریکهاگرمنوشماییدرآنهنگامباشیموبهسویکوهپی��شروی��م،ازدورک��وه؛ماند

کنیم.بینیمولیهرگزبهچیزسختی،بهسنگی،بهکوهیبرخوردنمینماییمی

 ه��اب��هیاخیرشایدچنیناستفادهشودک��ههماکن��ونب��هک��وهیماضیدرآیهوازانتخابهصیغه

 گیرن��دومق��دماتس��رابشودوذراتآنهاک��مک��مازه��مفاهص�لهم��یتدریجسیرذاتیدادهمی

گردد.گردیدنآنهااندکاندکفراهممی

شوندها کنده و پراکنده میکوه

 ی{درب��اره٥خ��وانیم:«ي�س ��ئ�ل�ون�ك�ع���ن�ال ج�ب��ال�ف�ق���ل ي�ن س���ف�هار�ب��Îین�س ��فا»یط��هم��یدرس��وره

 پراکن��د}؛کندوم��یایمیپرسند.بگو:پروردگارمنآنهارابهطورناشناختهکوهسارانازتومی

 شوند}.درهاکندهوپراکندهمی{وآنگاهکهکوه٦یمرسلت:«و�إ�ذ�اال ج�بال�ن�س�ف�ت»ودرسوره

٤٧: ١٨کهف١
١٠-٩: ٥٢طور٢
٣: ٨١تکویر٣
٢٠-١٨: ٧٨نبأ٤
١٠٥: ٢٠طه٥
١٠: ٧٧مرسلت٦
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 پ��سمعن��ای«نس��فالجب��ال»کن��دن١لغ��تهس��ت:«نس��فتالری��حال��تراب:قلعت��هوفرقت��ه».

 یمض��ارع(ي�ن س���ف)کوهسارانازبی��خوب��نوپرانی��دنوپاش��یدنآنهاس��ت.ودرانتخ��ابهص��یغه

 یابدوادامههمخواه��دی��افتانجاممیهماکنونهااشارهبراینهستکهکندنوپاشیدنکوه

 تاآنوقتکهسرانجاممنجربهویرانیکوهسارانشود؛زیراکهفعلمضارعبردوامفع��لدلل��ت

کند.می

-ودرلغتم��ی٢خوانیم:«إ�ذا...ب�س�ت�ال ج�بال�ب�سêا*ف�کان�ت ه�باء�م�ن ب�ثêا».یواقعههممیدرسوره

 یابیم:«بسالب��ل:س��اقهالین��اوزجره��ا،وب��سالم��الف��یالبلد:ارس�لهفتف��رقفیهامث��لبث�ة

٣فانبث»«الهباءبالفتح:الغباراویشبهالدخانو...دقاقالترابساطعةومنثورة».

 یبالتربیانشد،بایددرشرحاینآیهچنی��نیاینمعانیلغویوآنچهکهدرذیلآیهباملحظه

-شوندوازه��مدوروپراکن��دهم��یشانراندهمیبگوییم:اجزایکوهساراناندکاندکازجایگاه

٤شوند.ایگردیدهوازدورماننددودیدیدهمیشوندتاوقتیکهگردپراکنده

گردندها زده شده و غباری میکوه

 {آنگ��اهک��هزمی��نو٥فرماید:«ف�إ�ذا...ح�م�ل�ت�ال �ر ض�و�ال ج�بال�ف�د�ك�تاد�ك�ة�واح���د�ة»درقرآنکریممی

 کوهسارانبرداشتهشوندویکبارهشکستهشدهوغباریگردند}.«دکالحائط:دق��هوه��دمهو

٦ضربهوکسره».

 ه��ایآنازشودکهدرروزرس��تاخیززمی�نوسراس��ررش�تهک�وهازاینکریمهچنیناستفادهمی

 ش��وندوس��رانجاممانن��دآردیوش��وندوشکس��تهوزدهم��یشانبیرونبردهمیجایگاهطبیعی

گردند.غباریشدهوویرانمی

شوندمانند پشم رنگین زده شده می

 {روزیکوهس��ارانمانن��د٧فرماید:«ي�و م�...ت�ك�ون�ال ج�بال�ك�ال ع�ه ن»یمعارجمیقرآنمجیددرسوره

 {وق��تی٨یقارعه:«ي���و م�...ت�ك���ون�ال ج�ب��ال�ك���ال ع�ه ن�ال م�ن ف���وش»شوند}؛ودرسورهپشمرنگینمی

گردند}.هامانندپشمرنگینزدهشدهمیرشتهکوه

 اقربالمواردگوید:«نفشالقطن�والصوف�نفشا:شعثهبالهص��ابعح��تیینتش��روعب��ارةاللس��ان

١١٩٦،ص٢اقربالموارد،ج١
٦تا٤: ٥٦واقعه٢
١٣٦٩،ص٢-ج٤٢،ص١اقربالموارد،ج٣
 هاوترکی��دنی��خوشکس��تنقطع��هبهتدریجریزریزشدنکوهسارانبراثرعواملمتعدد(مثلیخزدنآبدربینشکافکوه٤

)١٢٢هاوبهپایینریختنآنان)موردتأییدزمینشناساناست.(زمینشناسی،صسنگ
١٤-١٣: ٦٩حاقه٥
٩٥ص٦
٩-٨: ٧٠معارج٧
٥-٤: ١٠١قارعه٨
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 راغبگوید:«عهن»پشمرنگیناستوانتخ��ابای�نکلم�هب��رایدلل�تب��ر١مدهحتییتجوف».

 «و�ر د�ة»دلل��تداردک��هآس��ماندرآنروز٢ی«ف�کان�ت و�ر د�ة�ك�ال��دÎهان»رنگاست؛چنانکهدرآیه

٣سرخوگ�لیرنگخواهدشد.

 شوندوثانیا�رنگی��نهااول�مانندپشمنرممیآیدکهکوهباتوجهبه«ال ع�ه ن»چنینبهدستمی

 ه��اش��ودک��هک��وهی«ال م�ن ف�وش»هممعنایکریمهچنینب��رآوردم��یشوندوباملحظهدیدهمی

 علوهبرنرمورنگینشدن،مجوفوتوداروازهرس��وامت��دادی��افتهوکش��یدهش��دهوگس��ترده

شدهواتساعیافتهوپراکندهشدهوبازگردیدهخواهندشد.

 ش��ود،س��یاراته��رچ�هازاستخراجمی٤یمادربخشسوماینکتابچنانکهازمطالعاتآینده

 گرددوشانکمترمیشوندوطبعا�تراکمووزننسبیروند،بزرگتروبازترمیخورشیددورترمی

 گذارن��د؛وبن��ابرم��یشوندوبهتدریجرویبهنرم��یهصلبتوغلظتوسختیسابقرافاقدمی

 ازآبای��م:«غلظ��تمتوس��طاوران��وسونپت��ونوپلوت��وکم��یآنچهازکتابنجومبرایهم��هآورده

٥ترند».ترودرخارجازآبرقیقبیشتراست،بدینمعناکهدرمرکزغلیظ

های بسیار ریز هستندهای ریگکوهساران تل

 خ��وانیم:«ي���و م�یمزملچنی��نم��ییالهیدرسورهدریگانهکتابدستنخوردهوتحریفندیده

 اقربالموارددارد:«رجفایتحرکواضطرب٦ت�ر ج�ف�ال �ر ض�و�ال ج�بال�و�کان�ت�ال ج�بال�ك�ثیبا�م�هیل».

 ومجمعالبیاندارد:«هلتالرملأهیلههیلفهومهی��لإذا٧شدیدا�»و«الکثیبالتلمنالرمل».

٨حرکأسفلهفسالأعله».

 یمب��ارکهبایس��تیچنی��نباش��د:روزیزمی��نوکوهس��ارانش��دیدا�یآزادآی��هترجمه،وبنابراین

 کنندوکوهسارانپیشازوق��وعای��نواقع��هایآغازمیهایمضطربانهشوندوحرکتپریشانمی

 هاییکهازپ��ایینب��هحرک��تآوردهش��وندوازب��الب��هس��ویپ��ایینهایریگهستند،ریگپشته

سیلنپذیرندوریزشنمایند.

 ایدرقرآنکریمبسیارعالیاست).اینآیهعلوهب��راینک��هاینآیهبسیارعالیاست(وهرآیه

 یکوهس��ارانشدرروزقی��امتمض��طربورساندکهزمینباهم��همی،مانندسایرآیاتاینفصل

 هااکنونهمهنوزرستاخیزنرسیده،چنی��نفهماندکهکوهلرزانمیشود،اینحقیقتراهممی

١٣٢٩،ص٢اقربالموارد،ج١
٣٧ : ٥٥رحمان٢
٥٩٢المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٣
٢٣٨ص٤
٦٩نجومبرایهمه،ص٥
١٤: ٧٣مزمل٦
١٠٦٧،ص٢-ج٣٩٢،ص١اقربالموارد،ج٧
٥٧٢،ص:١٠مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٨
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 ه��اییغلت��انوهایری��گهس��تند،ری��گهادرواقعتلبینیمنیستند؛کوهثابتومتصلکهمامی

سایلوروان.

 آری،کوهکهدرانظارموجودیکپارچهومتصلیدیدهمیشود،ازموجودهاییجداازهمس��اخته

-هاراساختههاییکهکوههایشنهستند،منتهاشنهادرحقیقتمانندتپهشدهاست؛کوه

 ه��اه��اون��وترونه��اهس��تند،پروت��ونیات��مه��ایس��ازندههاهستند،الکتروناندخیلیریزند،اتم

 ه��اجنب��شمخصوهص��یدارن��دون��وترونهاهستند،هس��تههایبسیارفراواناتمهستند،هسته

 گردن��دودرهمی��نح��اله��ان��وترونم�یش��وندوای��ندن��دانهدارم�یدهند؛یعنیدندانهبیرونمی

 هاهمتغییروضعیافته،ازمرکزهستهروندوالکترونترمیهافورا�تغییروضعیافتهوبیرونپروتون

 گردندودراثرمجموعاینتغییرهاینهانیودراثرتناوبگرماهاوس��رماهاونی��زدورودورترمی

 آی��د)طبع��ا�هاراازی��کپهل��وس��ختمیزن��د(چن��انک��هم��یدراثرنیرویبیرونیکههمیشهکوه

 لغزن��دوش��انم��یشانبهتدریجکندازجانبان��درونکنندواجزاوذراتکوههاتغییروضعپیدامی

 ه��اازط��رفب��الشکس��تغلتند(وبنابرتأثیرعواملمخربطبیعی،اجزاوذراتکوهبهبیرونمی

غلتند).یافتهوبهطرفدامنهوپایینمی

ها مانند ابرها در حرکتند!کوه

 فرماید:«و�ت�ر�ىال ج�بال�ت�ح س�ب�هاجام�د�ة�و�ه�ي�ت�م�ر�م���ر�الس���حاب�هص���ن ع�ال���ال���ذیدرقرآنکریممی

 پن��داریک�هجام��دهس�تندب��ااینک�همانن��دبینیوچنینمی{کوهسارانرامی١أ�ت ق�ن�ك�ل�ش�ي ء»

 حرکتابرهاحرکتمیکنند،ساختخداستکههرچیزیرااس��توارآفری��دهاس��ت}.چنی��نب��ه

 یارض��ییمبارکهبهطرزرمزیسببپیدایشحرکتوضعیدرک��رهرسدکهاینکریمهنظرمی

 آیندبهآنج��انبکنند،ازآنجانبکهبادهامیفرماید:ابرهاباوزشبادهاحرکتمیرابیانمی

 هاهمدرجل��ویوزشبس��یارق��ویوش��دیدنیروی��یروند،عینا�بههمینشکلکوهکهبادهامی

 کنن�د؛ناشناختهقراردارندواندکاندکوباآرام��شکام��لدرقش��رزمی�نب��رایخ�ودراهب��ازم�ی

 وزدآیدبهآنجانبکهایننیرومیوزدومیبسیارکندونامحسوسازآنجانبکهایننیرومی

 چرخ�د،ازغ��ربب��هش��رقدررود،بهآنسوکهزمیندرحرکتوضعیخودبهآنس��وم��یومی

 کنندکهآهنپارهدرمی��انمیانقشرجامدوپوستسختزمینچنانبرایسیرخودراهبازمی

کند.لکوموموقیروامثالآنهاجابرایخودبازمی

 دراینبارهکهریختگیکوهسارانبهکدامطرفاست،بای��دبیش��ترتحقی��قش��ود؛وظ��اهرای��ن

 ده�د؛ب��رایاینک�هنی��رویاستکهریختگیآنهادرجانبشرقیبیشترازجانبغرب�یرخم�ی

-کوبدوزمینراازغرببهشرقم��ییبیرونیخودراازسویغرببرکوهسارانفرومیوزنده

٨٨: ٢٧نمل١



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

چرخاند.

 شود،بای��دهم��انطورک��هزمی��ندره��ردویجدیدکهدراینکتابتوضیحواثباتمیبنابهنظریه

 هایهاوسنگریزهگردد،هصخرهچرخدومیحرکتوضعیوانتقالیپیوستهازغرببهشرقمی

 ه��اکن��دهه��ایک��وههاهمکهباعواملتخریب(گرماوسرماوبادوباران)متصل�ازقلهبالیکوه

 ه��اریخت��هش��ودوی��اب��رهایآنهاریزاناست،بایدکهتنهابرجانبشرقیک��وهشدهوبردامنه

-قسمتشرقبیشترازطرفغربسرازیرباشد،برایاینکهنیرویبیرونیزمینراازغربم��ی

 یای��نه��اییانج��امدادهودرخ��اتمههاوگ��زارشومادراینبارهگردش(بردکوبدوبهشرقمی

).ایمکتابنگاشته

 یداخلیوخارجیکهدراینکت��ابیجدید(دونیرویوزندهوهمچنینبنابهمقتضایایننظریه

 هایبزرگان��دکیبیش��ترازآیدکهبهمروردهوروگذشتروزگاران،کوهشود)لزممیشرحمی

 هایبلندترراهایکوچکازغرببهشرقحرکتکنند؛برایاینکهنیرویبیرونیزمینی،کوهکوه

 ترهایکوتاههایبلندتربهتدریجبهکوهآیدکهکوهکوبد؛پسلزممیهایدیگرمیبیشترازکوه

ترشوند(وبازدراینبارهدرقسمتدومکتابسخنخواهیمگفتانشاءال).شرقینزدیک

پیدایش کوهساران

 درقرآنکریمامرفرمودهاستکهدراینب��ارهبیندیش��یمک��هکوهس��ارانچگ��ونهب��رزمی��ننص��ب

 کنن��دک��هچط��ور{آیابهکوهساراننظ��رنم��ی١اند:«أ�ف�لي�ن ظ�ر�ون�...إ�ل�ىال ج�بال�ك�ی ف�ن�ص�ب�ت»شده

پردازیم.اند؟}،ومادراینبارهبهتفکرمینصبشده

 بایدمتوجهباشیمک��هنیروی��یدرداخ��لخورش��یدهس��تک��هآنراجوش��انوخروش��انداش��ته

 ت��رازکوهس��ارانزمی��ن)متص��ل�درتروبلندتروپه��نهایبسیاربزرگی(خیلیبزرگاست،شعله

 ه��ایک��ی)وای��نش��عله٢کیلومتریابیشتر١٦٠٠٠٠آیند(بهطولتقریبیسطحخورشیدپدیدمی

 شوند،وچونازگ��ازهس��تندوبهدنبالدیگریبهسویبال(بهآسمانخورشید)برافراشتهمی

گردند.مانندودوبارهبهسویمرکزخورشیدسرازیرمیجمودیندارند،پایدارنمی

 هاازجنسخ��ودبینیمکهسطحخورشیدمملوازکوهساراناست!منتهااینکوهبدینسانمی

 ه��ایگ��ازیهس��تندن��هس��نگیون��هخ��اکی؛وچ�ونهایزمین،کوهخورشیدندنهازجنسکوه

 زمینهممانندخورشیداست(زیراکهازآنجداگردیدهواکنونهمدراندرونخوددارایحرارت

 ییخورش��یدیدران��درونک��رهبسیارنیرومندیاست)پسلزماستکهازنوعنیروییادشده

 زمینهموجودداشتهباشد،منتهادرشکلیضعیف؛بایددرزمینهمنیروییموجودباشدک��ه

١٩تا١٧: ٨٨غاشیه١
١٤نجومبرایهمه،ص٢
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 پیوستهآنراازداخلبهخ��ارجپرت��ابکن��دوآنرامانن��دخورش��ید،جوش��انوخروش��انگردان��دو

 ه��اازجن��سهاییازآنرابهآسمان(بهآسمانزمین)برافراشتهگرداند؛منتهااینشعلهشعله

 هایک��رهزمینبایدباشند(ازسنگوخاک)نهازگازهایهیدروژنوهلیوم؛وبایدکهاینشعله

 ایم:هایگازیخورشیدیباشندواینهماناستکهمکررا�گفتهترازکوهزمین،پایدارتروبادوام

 ده��دوآنراازنیروییازاندرونهرجسم(هرکرهوهرذره،ه��رات��موه��رالک��ترون)فش��ارم��ی

 نمایدوبهتعبیرساده-کهمناسبفص��لکوهس��ارانباش��د-ای��ننی�رویداخلبهخارجپرتابمی

 ه��اهس��تنده��اودن��دانهگرداندوهمینجوشدارمییاندرونیهرچیزراجوشانودندانهراننده

کهدرزمیندرشکلکوهساراننمایانمیشوند.

 شودک��هفرم��وده:«ق��الوباشرحفوقمعنایکلمامیرالمؤمنین-علیهالسلم-خوبمعلوممی

{کوهسارانازامواجزمینآفرینشیافتند!}١فممخلقتالجبالقالمنالمواج»

 ان��دوآنه��اراازج��داهایزمینرابههمبستههادرعیناینکهبندهاییهستندکهقسمتکوه

 ه��اییه��مب��رای)پس��تان٢شدنوتلشیوبالوپایینرفتننگ��هداش��تهاند(«و�ال ج�ب��ال�أ�و ت��ادا�»

 )وم��ا٣هایزمینبالآمدهاند(«م�تاع��ا�ل�ك���م و�ل��ن ع��ام�ك�م»زندگیبشریهستندکهدررویسینه

 ای��م:«ف�أ�ن ه���د�ج�ب�ال�ه���اع���ن اینتعبیرراازبیانمب��ارکحض�رتامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-گرفت��ه

 (ودرقس��متدوم٥درلغتهست:«نهدالثدی:کع��ب،نه��دتالم��رأة:کع��بث��دیها»٤س�ه�ول�ه�ا».

ایم).یکوهسارانبحثکردهکتاببازهمدرباره

٥٩٣ص:٢عللالشرائعج:١
٧: ٧٨نبأ٢
٣٣: ٧٩نازعات٣
٣٢٨نهجالبلغةص:٤
١٣٥١،ص٢اقربالموارد،ج٥
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زایندهای جهان میآبستن

 {وآنگاهکهشترانآبستن١ی«و�إ�ذ�اال ع�شار�ع�طÎل�ت»یکریمهبادرنظرگرفتنماقبلومابعدآیه

 یعلئمرس��تاخیزش��ودک��های��نآی��هدرب��ارهدهماهه(ازجنین)خالیگردند}،یقی��نحاهص��لم��ی

 فرمای��د؛وبن��ابرای��نممک��ننیس��تک��هم��رادازه��ایقی��امترابی��انم��یاستویک��یازنش��انه

 )باش��د؛زی��راک��هدرآنهنگ��امش��تر٢«ال ع�شار»معن��ایلغ��ویاول��یآن(ش��ترانب��ارداردهم��اهه

آبستنینخواهدبود؛وانگهیچهمعناییداردکهزاییدنشترانعلمتقیامتباشد؟!

 ایاستکهمانندشترانآبس��تندهم��اههبنابراینبدونشکمراداز«عشار»موجوداتحامله

 شانبهقدرکافیرشدیافتهوبزرگش��دهباش��دوثانی��ا�درم��اهزایم��انشاندراندروناول�جنین

 قرارگرفتهووضعحملشانبهامروزوفردارسیدهباشد.ومعنایتعطیلشدنآنهاه��م(مانن��د

 تعطیلشدنمدرس��هک��هب��همعن��ایبی��رونرفت��نش��اگردانازآناس��ت)خ��الیگش��تنآنه��او

 هابچهزاییدنوف��ارغگردی��دننماندنجنیندراندرونآنهاست؛پسمعنایتعطیلشدنحامله

آنهاست.

 آی��دک��هموج��وداتیدرای��نجه��انهس��تندک��هیکریمهبابیانفوق،چنی��نب��هدس��تم��یازآیه

 موجودهایدیگریرااندرونخوددارندوآنهارادراینزندگیبایدبزایندوازخودبی��روندهن��دو

 توانن��دپی��شازرس��یدنوق��تمعی��نبرایحملووضعیکایکآنهاوقتتعیینشدهاستونمی

 هاستکهفشارداخلیم��وادب��هتدری��جک��موکم��تربزایندویاوقترابگذرانند؛دراثراینزاییدن

 گرددوکوهسارانب��ازش��دهوترمییابدوزمینبزرگوبزرگشودوحرارتاجرامکاهشمیمی

هاواتساعجهاناست.شوند؛اینزایشعبارتاخرایبزرگشدناتمگشودهشدهونرممی

 یموجودهایاینجهان«عشار»باشندویابیمکههمهدرستاستکهدراینآیهدللتینمی

-یآیاتدیگریکهدراینکتابنقلوش��رحش��دهجنیندرشکمداشتهباشند،ولیباملحظه

 شودکههرموجودیحاملهاس�توموجوده��ایدیگ��ریدران��درونخ�وددارد؛ه��راند،واضحمی

 زای��د؛ه��رات��مهایزیادیرادرداخلخودنگهداش��تهاس��توروزیآنه��اراازخ��ودم��یذرهذره

گردد.شودواتممیدهدوهرالکترونبزرگمیهابیرونمیشودوالکترونبزرگمی

موجودات جهان همه انثا هستند!

 کنن��د){(آنانکهغیرخداراپرس��تشم��ی٣فرماید:«إ�ن ي�د ع�ون�م�ن د�ون�ه�إ�ل�إ�ناثا�»درقرآنکریممی

 ه��اگفت��هوزی��ادهاییرا!}مفسراندرتفسیر«إ�ناثا�»دراینآیهسخنخوانندجزاومگرمادهنمی

٤: ٨١تکویر١
٦١٠فرهنگأبجدیعربی-فارسی،متن،ص:٢
١١٧: ٤نساء٣
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 ان��د؛یک��یدان��دک��هچی��زینی��افتهایآشکارامیاند،ولیهرمطالعهکنندهاینسووآنسورفته

-گفته:باهربتیمادهجنیهست،ودیگری:لتوعزاومن��اتهم��هانث��اهس��تند،وس��ومی

 که:مرادازاینمادگانمردگانند!(ودرتفسیرالمناراند،وچهارمینامیدهگفته:آنهارامادهمی

-هاییراکهمردمدرب��رآوردهش��دنحاج��اتاندکهمردهاینمعنایسستومضحکراپسندیده

 ایک��هروحدرآنگفت��ه:ه��رچی��زم��رده)وپنجم��ی١ان��د!جویند،اناثخواندهشانازآنانیاریمی

 فرش��تگانرا،ک�ه:مش��رکاننباشد(مثلچوبخشکوسنگخشک)م��ادهاس�ت،وشش�می

 کردهاند،وق��ولهفت��مای��ناس��تک��ه«إ�ناث��ا�»دراینج��اب��هشانمیدخترانخدادانستهوعبادت

 وهشتماینکه:درقرآنیدرجای«إ�ناثا�»«اوثان»نوشتهش��ده٢ها)استمعنایاوثان(یعنیبت

٤ودرتفسیرالمیزانهمانوثتدراینآیهبهانفعالوتأثرمعناشدهاست.٣بوده

 هایمشرکانراماده(انث��ا)دانس��تهویخواندهشدهنگارندهگوید:روشناستکهاینآیههمه

 مادهشناسانیدهاستوایناگرچهبسیارعجیباست،ولیمانبایدخودرادرای��نگ��ونهم��وارد

 مجازبدانیمکههرگونهتأویلبرخلفظاهررادرکلمخداجایزشماریم.وپیداستکهدانس��ته

 ت��وانیمآنراازاینم��یی«إ�ناثا�»دراینآیهاستعمالشدهاستومابههیچبه��انهوعمدا�کلمه

معنایمتعارفیکناربریمودأبماهمیشهچنینبودهاست.

 ی��اش��جر،٥یمعبودانغیرازخداانث��اباش��ند،حج��رباش��دی��ام���د�روبنابراینناچاربایستیهمه

 حیوانباشدیاانسان،نیکوکارباشدیابدکار،کوهباشدیابیابانویارودخ�انه،بای��دهم�هوهم�ه

اناثباشند!

 ی{نزاییده}بین��دازیم:درس��وره٦ی«ل�م ي�ل�د»رسدکهدراینجانظریبهکلمهمناسببهنظرمی

 یآنه��امنحص��ردرذاتمق��دستوحیداوهصافیب��رایخداون��دمتع��الذک��رش��دهاس��تک��ههم�ه

 اوست:خدااحداست،هصمداست...وزاییدهنش��دهوهمت��اییبرای��شنیس��ت؛وب��انظ��ردردو

 شودکهوهصفیهمک��هدرمی��انای��ناوهص��افچهارگ��انهوهصفقبلی،ودووهصفبعدیمعلوممی

 آمدهاست،مانندآنهامنحصردرذاتخداوندمتعالاست؛یعنیتنهاخداستکهنزاییدهاس��ت

اند!اندوزاییدهوجزاوهرچهوهرکههست،همهزاینده

 شود:آنچهکهرسد،معنایاناثهم-کهموردبحثاست-خوبروشنمیسخنکهبدینجامی

 اینک��رهوناش��ناس؛زنغیرازخداستهمهزایندهاست!پسناچارهم��هم��ادههس��تند،م��اده

 کنی��م:موج��وداتجه��اناند!واینهمانحقیقتاستکهم��اآنراش��رحم��ینیستندولیزاینده

٤٢٥،ص٥تفسیرالمنار،ج١
٢٢٢،ص:٢الدرالمنثورفیتفسیرالمأثور،ج٢
 -روضالجن��انوروحالجن��انف�ی٢٢٢-٢٢٣،ص:٢اینقولهادراینجاهاگردآمدهاست:الدرالمنث��ورف�یتفس��یرالم��أثور،ج٣

١١٧،ص:٦تفسیرالقرآن،ج
٨٣،ص:٥المیزانفیتفسیرالقرآن،ج٤
)٩٣٦«کلوخ».(فرهنگعمید،ص٥
٣: ١١٢اخلص٦
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-شوندوادغ��اماندواندکاندکازهمزاییدهمیکلیتا�تودرتوهستندوهمهدرهمادغامشده

 پذیرندوعالمبدینطریقپیداشدهوب��ههمی��نط��رزازهاگشایشمیگردندوتراکمهافکمی

گردد.شودوویرانمیشودوبههمینروشنیزازهمپاشیدهمیهمبازمی

 یعنیدراثرانثاوزایندهبودنموجوداتاستکهقیامتبهطورطبیعیپی�شخواه��دآم�د؛چن��ان

-هاییکهدرجهانماتحققمیکهدربحثپیشهمبهایننتیجهرسیدیمکهدراثروضعحمل

پذیرد.یابد،قیامتوقوعمی

 ودرضمناینبحثکهانجامدادیم،بهشکلیازاشکالاعج��ازق��رآنکری��موق��وفی��افتیم:ق��رآن

 مجیدآشکارایکای��کموج�وداتراانث��اخوان��دهوای��نس��خنراب��هط��رزیبی��انداش��تهاس��تک��ه

 یفوقخودراق��انعس��اختهاندومعن��ایاهص��یلوگذشتگانازآنفرارنکردهوبامعانینقلشده

یکریمههمبرایآیندگانیادگارماندهاست.واقعیآیه

از حضرت امام حسین علیه السلم

 درکتاب«توحید»حدیثیدرخداشناسیدرس��طحیبس��یارع��الیروای��تش��دهاس��تواین��ک

 دهیم:«ل���م ي�ل���د ل��میخ��رجمن��هیکوچکازآنکلمبزرگرازینتبخشکتابقرارمیچندجمله

 شیءکثیفکالولدوسائرالشیاءالکثیفةالتیتخرجمنالمخلوقینولشیءلطیفکالنفسو

 لیتشعبمنهالبدواتکالسنةوالنوموالخط��رةواله��موالح��زنوالبهج��ةوالض��حکوالبک��اءو

 الخوفوالرجاءوالرغبةوالسأمةوالجوعوالش��بعتع��الىأنیخ��رجم��نش��یءوأنیتول��دمن��ه

 شیءکثیفأولطیفو�ل�م ي�ول�د ل��میتول��دم�نش�یءول��میخ��رجم��نش��یءکم��ایخ��رجالش��یاء

 الکثیفةمنعناهصرهاکالشیءم��نالش��یءوالداب��ةم��نالداب��ةوالنب��اتم��نالرضوالم��اءم��ن

 الینابیعوالثمارم�نالش��جارولکم��ایخ��رجالش��یاءاللطیف�ةم�نمراکزه��اکالبص��رم�نالعی�نو

 السمعمنالذنوالشممنالنفوالذوقمنالفموالکلممناللسانوالمعرفةوالتمیزم��ن

 القل��بوکالن��ارم��نالحج��رلب��له��والالص��مدال��ذیلم��نش��یءولف��یش��یءولعل��ى

 نهفرزندونهسایراشیایغلی��ظ،{«ل�م ي�ل�د»چنیندللتداردکههیچشیءملموسی١شیء»

 شودونههیچچیزلطیفیمانندنفسکش��یدن،ازخ��داج��دانگش��ته؛هاخارجمیکهازمخلوق

 احوالوافکاروآرایگوناگون،چرتزدن،خوابکردن،یادآوردن،همتکردن،شادیوغم،خنده

 آید؛خ��داب��التروگریه،ترسوامید،نشاطوخستگی،گرسنگیوسیریازذاتخدابیروننمی

ازآناستکهزایشپذیردوچیزیازاوخارجگردد،نهخشنینهلطیفی.

 «و�ل�م ي�ول�د»بدینمعنااستکهخداازچیزیولدتنیافتهوازهیچچیزیبی��روننیام��دهآنگ��ونه

 آین��د،ه��رش��یئیازش��یئیمناس��ب،جنبن��دهازک��هاش��یایملم��وسازعناهصرش��انبی��رونم��ی

٩١التوحیدص:١
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جنبنده،گیاهاززمین،آبازچشمه،میوهازدرخت.

 شوند-نیست،آنگونهک��هدی��دنونیزخداماننداشیایلطیفهم-کهازمرکزهایشانخارجمی

 آیدوشنیدنازگوشوبوییدنازبینیوچش��یدنازده��انوس��خناززب��انوازچشمبیرونمی

 شناختنوتمییزدادنازقلب،وآنگونهکهآتشازسنگ؛خدانهازچیزیاس��ت،ن��هدرچی��زی،

نهبرچیزی}.

 مادهوزایندهبودنسراسرموجوداتجه�انرامانن��دای��نخ�برش��رحن��دادهوروش�نهیچکلمی

 ه��اوفرزن��دهاچنی��نواض��حوه��اوزای��شی��افتهنساختهودرهیچس��خنیان��واعگون��اگونزای��ش

طبیعیبیاننشدهاست.

زاید؟!آیا سنگ هم می

 یی«ل���م ي�ل���د»درس��ورهیش��ریفهی«إ�ن ي�د ع�ون�م�ن د�ون�ه�إ�ل�إ�ناث��ا�»وجمل��هیمبارکهدرذیلآیه

 یعجیبوغریبیراکهچندنفرازعدولعلمادرخبردیدهتوحیدوخبربسیارعالیفوق،جمله

آوریم.ومتأسفانهجایآنراازیادبردهاند،ازرویظنوتقریبمی

 زای��د(وب��هعب��ارتدیگ��ر)«الحجریلد»ویااینکه«انهذهالحصاةیلدکماتلدالدابة»{سنگم��ی

 زاید}.بدیهیاس��تک��هزایدآنگونهکهحیوانجنبندهمیحقیقتایناستکهاینسنگریزهمی

 ش��ود(چ��وندرزایدویکدانهشنچنددانهمیتریمیمرادایننیستکهسنگریزهسنگریزه

 پذیرد)بلکهمرادهمینمعنایوس��یعوبس��یارب��زرگاس��تک��هدراینهصورتزیادتیتحققنمی

اینکتابواینبحثموردتحقیقاستوآناتساعجهاناست.

کنند!ها وضع حمل میحامله

 فرماید:«إ�ن�ز�ل ز�ل�ة�الس���اع�ة�ش���ي ءÐع�ظی��مÐ*ي���و م�ت�ر�و ن�ه��ات���ذ ه�ل�ك���ل�م�ر ض���ع�ة£ع�م���ادرقرآنکریممی

 یآنس��اعت(س��اعتآخ��ر{حقیقتای��ناس��تک��هزلزل��ه١أ�ر ض�ع�ت و�ت�ض�ع�ك�ل�ذات�ح�م ل£ح�م ل�ها»

 بینیدک��ه)ه��رش��یردهغفل��تبینید(چنینمیجهانبشر)بسیاربزرگاست؛روزیکهآنرامی

 کند}.درمجمعالبی��اندرذی��لای��نآی��هایوضعحملمیکندازآنچهشیرشدادهوهرحاملهمی

 شوندوزنانشانغافلمیچنینهست:درآنساعتزنانشیردهازشدتخوفازشیرخواران

-ولیبایدتوجهداشتکهترسزنم��وجبس��قطجنی��نم��ی٢کنند.آبستنهمسقطجنینمی

 شودنهوضعحمل!وآنچهکهدرآیههست،وضعحملاستنهسقطجنین.ونیزلزمب��ودک��ه

ترسند.ترسمردهاهمگوشزدشود،نهتنهازنانکهزودتروبیشترمی

٢-١: ٢٢حج١
١١٣،ص:٧مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٢



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 یکریم��ه)ازی��کط��رفوهاوترکشیرخوارها(درآیهرسدکهدرمیاناینوضعحملبهنظرمی

 یرستاخیزازطرفدیگر،ارتباططبیعیباشد؛یعنیجهاندرس��اعتآخ��رعم��رخ��ودوقوعزلزله

 شودوذراتجهاندراینمتزلزلشدنآنچهراکهدراندروندارن��د،یمخصوهصیمیگرفتارزلزله

 ه��ایم��واددرض��منکنن��د.ذرهریزندوربطخودراباآنچهکهدرپیراموندارند،قطعم��یبیرونمی

-ایدراندرونذرهآیندودیگرذرهشوندوازاندرونیکدیگربیرونمیاینزلزلهازهمگسیختهمی

کند.ایکسبنیرو(ویاآنچهراکهلزمدارد)نمیایازذرهماندونیزذرهایباقینمی

 شودکهاکنونکهموجوداتجه��انکلیت��ا�یک��یازیشریفهاینحقیقتاستشعارمیازآیه،بلی

 پرورانن��د)دوحالرادارند(یاحاملهستندوحملدربطندارندویاوضعحملکردهون��وزادم��ی

 ه��اوض��عحم��لشودوحاملدرروزقیامتچنیننخواهندبود؛درآنروزگارارتباطاتگسیختهمی

 گ��رددوع��المم��اهص��ورتکنندوهرموجودازهرموجودوهرذرهازهرذرهجداومستقلمیمی

کنیمکه:یکریمهچنیناستفادهمیکند.وازاینآیهایراپیدامیگردپراکنده

تریپنهانبودهاست.یبزرگ-هرذرهکهاکنوندرجهانهست،سابقا�دراندرونذره١

 ایکهاکنوندرجهانهست،حاملاستوذراتریزتریدربطنخودداردکهدرآینده-هرذره٢

زاید.آنهارامی

 نوش��د؛دوشدوشهدزندگیمیشود،مدتیازآننیرومیایزاییدهمیایکهازذره-هرذره٣

 یش��انش��یرهرون��دوازپس��تانچنانکهنوزادانبشریهممدتیازپیرامونمادرشانکنارنم�ی

مکند.حیاتمی

 گرددوبع��دهاک��مک�مازم��ادرششود،مدتیدرپیراموناومیایمتولدمی-هرذرهکهازذره٤

یانسانهماینطوراست.کند؛چنانکهبچهگرددومادرشهماورافراموشمیدورمی

 ؛با١ی«رضاع»خوبدقتشودکهبهمعنایشیرمکیدننوزادازنوکپستانمادراستدرکلمه

 هایمتول��دش��دهت��ام��دتینیروه��ایپنه��انوفهماندکهذرهی«م�ر ض�ع�ة»چنینمیانتخابکلمه

 دارندودراینمدتاندکاندکیاهصلی-کهمادراست-دریافتمیناشناختهازنوکپستانذره

 شوندتاوقتیکهازمادرغنیشوندومادرهمدرآنهصورتآنهارافرام��وشترمیبزرگوبزرگ

-شوندوشروعبهحاملشدنومادرگردی��دنم��یراندوآنهاازاوجدامیکندوازخودمیمی

کنند.

 ه��ایآندارد!وببینیدآنچهنگارشیافت،چهسازگاریعمیقوحیرتآوربااوضاعات��موالک��ترون

دهد:یآخرینذراتجهانباچهبیانشیواییبهمادرسمیچهحقایقیرادرباره

 هایزی��ادیدران��درونخ��ودداردوت��دریجا�آنه��اراازخ��ودبی��رون-هراتمحاملهاست،الکترون١

فرستد.می

١٢٦،ص:٨لسانالعرب،ج١
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 یات��مآیندومدتیدرآغوشهس��تههاپدیدمیهایبیرونآمدهابتدادرشکلنوترون-الکترون٢

مانند.باقیمی

 کنن��دوای��نهاخودنماییمیگیرندودرشکلپروتونایازآنمیاندکفاهصله،-وبعدازمدتی٣

استکهنوزادهامختصرپرورشیدیدهباشند.هنگامی

 ه��ا)ب��هکهنوزادهاب��زرگمیش��وند،درم��دارهایدورت��ری(درش��کلالک��ترون-وبعدا�هنگامی٤

دهد.یحیاتمیپردازندوادامهگردشمی

 وبن��ابر؛یایناحوالواوضاعپیوستهبامرکزاتممرب��وطهس��تندهایمتولدشدهدرهمه-ذره٥

 ش��انه��ادرسراس��رادوارحی��اتکنی��م،الک��ترونایکهازلفظ«م�ر ض�ع�ة»درای��نآی��هم��یاستفاده

 دارن��دوهم��انطورک��هشوند،بلانقطاعازمرکزهستهدریافتمیچیزیراکهباآننیرومندمی

 شودکهنوزادازآنبمک��د،ازمرک��زهس��تهه��منوکپستانازجانبمادربهسویطفلدرازمی

 ه��ادرازهاوالک��ترونگردند)بهسویپروتونهامیهایی(کهبعدهابالوبالترآمدهونوتروننوک

 ش��وندودرگردن��د،ازآندورم��ینیازم��یهاازمرکزاتمبیشوند!!ودرآنهنگامکهالکترونمی

 خواهن��دازالک��ترونس��ادهب��ودنارتق��اشودوم��یهمانوقتکمکمآثارحملدرآنهاظاهرمی

هاییبزایند!هاییشوندوبرایخودشانالکترونویاالکترونیافتهواتم

-یبسیارکوچکیاستکهتصورم��ییدانشمندازدکترورنرفونبراونآورده:«مزونذرهمجله

-یاتمموجودبودهوعملآن،الصاقذراتمختلفهس��تهب��هیک��دیگرم��یشوددردرونهسته

 نگارندهگوید:چهتشابهعجی��ب١باشدودرواقعبهعنوانسیمانهستهشناختهشدهاست».

 یات��م(ک�هم��اازوتقاربعمیقدرمیاندوشیدنشهدزندگیوگرفت�ننی��رویحی�اتازهس�ته

قرآنکریمدرآوردیم)واینمزونهست!

 ده��دک��هدرس��یک��هدرای��نفص��لازآی��اتقرآن��یگرف��تیم،خیل��یبیش��ترودرخاتمهت��ذکرم��ی

هایآناناست.ترازکاوشهایعلمیدانشمندانعصرحاضروعمیقترازاندوختهپیشرفته

شوندمست دیده می

 یمابود،درذیلخ��ودچنی��ندارد:«و�ت���ر�ىالن���اس�ایکهدربحثفوقمورداستفادهیکریمهآیه

 بین��یک��هم��ردممس��تندول��یمس��تس�کارىو�ماه�م ب�س�کارىو�لك�ن�ع�ذاب�ال�ش�دید»{ومی

بلکهعذابخداسختاست}.؛نیستند

 ش��ود،ب��ههنگ��امعقل��ینمای��انم��یشایداینحیرانیوسرگردانیکهدرش��کلمس��تیوب��ی

 وتوأمب��اای��نمس��ت؛یعجیبوغریبقیامتوانتفاخاجسامواتساعجهانباشدشروعزلزله

 ش��وند(والبت��هب��ههنگ��اموق��وعیابدوهم��ههلکم��یمرگآنانرادرمی،نماییوسرگشتگی

٥٩،ص١٨یدانشمند،شمجله١
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 )و١فرماید:«ت�أ خ�ذ�ه�م و�ه�م ي�خ�ص��Îم�ون»قیامتبازآدمیانباهمدشمنخواهندشد؛چنانکهمی

 شایدبعدازآنکهدوبارهزندهشوندووضعخوفناکجهانآیندهراببینند،ازش��دتت��رسدس��تو

عقلدیدهشوند.پاگمکنندومستوبی

٤٩: ٣٦یس١
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کنندروندوجاهایخالیراپرمیهابهدنبالهممیآفریده

ی ملک سوره٤ و ٣ی آیه

 ایبسیارعجیبهستکهظاهریبسآسانوباطنیب��هعظم��تجه��انویملکآیهدرسوره

 کراندارد:«مات�رىفیخ�ل ق�الر�ح من�م�ن ت�ف��او�ت£ف���ار ج�ع�ال ب�ص���ر�ه���ل ت���رىهایبیبزرگیاقیانوس

«Ðهایخدا{درمیانآفریده١م�ن ف�ط�ور£*ث�م�ار ج�ع�ال ب�ص�ر�ك�ر�ت�ی ن�ي�ن ق�ل�ب إ�ل�ی ك�ال ب�ص�ر�خاس�ئا�و�ه�و�ح�سیر 

 بین��ی؟!ب��ازدوب��ارهچش��مبینی،چشمبگردانآیاهیچشکافی(درجهان)میهیچتفاوتینمی

گردددرحالیکهخستهاست،حسرتزدهاست!}بگردان،دیدهبهسویتبرمی

 گویدهیچتفاوتیدرمیانمخلوقاتشایدازاینآیهدربدونظرفهمیدهشودکهبااهصرارتماممی

-هایتکوچ��کخدانیستواگراینواقعیتراباورنداری،نگاهکن،دوبارهنگاهکن؛زیراکهچشم

هانخواهددید.ترینتفاوتیدرمیانآفریده

 خواهدبگویدکهموجوداتع��المتف��اوتیشودکهاینآیهنمیولیبعدازتعمقوتدبرمعلوممی

 باهمندارندوانسانوآبوآهنوسبزی(مثل�)باهمبرابرویکسانهستند؛واگرچ��همص��الح

 رسد-یکس��انش��ناختهش��دهاس��ت،ول��ییساختمانموجودات-تاآنجاکهعلمبشرمیاولیه

 دانیمکهموجوداتکنونیجهانباهمبرابرنیستندوقرآنکریمه��ماهص��رارین��داردک�ههمهمی

آنهارایکسانوبرابربنمایاند.

«ت~فاو{ت» چه صیغه است؟

-ی«تفاوت»راتحتبررس��یدقی��قق��رارم��یمابرطبقدأبهمیشگیخود،معنایلغویکلمه

 یابدواز«فوت»بهمعنایدهیم:«تفاوت»مصدراستازبابتفاعلکهدرمیاندوچیزوقوعمی

 گوین��د:«ف��اتالمل��ک�(بالنص��ب)»یعن��یازدس��ترسازدسترفت��ن،اش��تقاقی��افتهاس��ت؛م��ی

سلطانخارجشد.ومقابلآن،درککردنورسیدنوبازیافتناست.

 معنای«تفاوت»دررفتندوچیزازیکدیگراستبهطوریک��هه��ردوازه��مبگریزن��دو،وبنابراین

 شودکهاگریکیازدوشیءبگری��زد،دیگ��ریآنراهردوازهمفوتشوندومقابلآنچنینمی

دنبالنمایدوبازیابد.

 کنیمکههیچگاهدرمیانمخلوق��اتخ��داچی��زیازینخستچنیناستفادهمیوبنابراینازآیه

 ش��وندویک��یازدیگ��ریکندوازیکدیگرفوتنمیدنبالکردنقرینخودوبازیافتنآنتنبلینمی

 یاب��د.وازاینج��اچنی��نب��هکندواوراب��ازمیرودوهرچیزیقرینگریزپایخودرادنبالمیدرنمی

 برن��دوچی��زیدرای��نس��یرهمگ��انیآیدکهاشیایعالمهمیشهدرحرکتبهسرمیدستمی

٤-٣: ٦٧ملک١
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یابد!کندوهرکسیارفراریخویشرابازمیعجیب،رفیقوقرینخویشراگمنمی

 ش��وند-س��اکتواگراشیایجهانهمهوهمه-اینطورکهاجس��امزمین�یدرظ��اهردی��دهم��ی

 ماندکهخوردند،مسلما�جاییبرایاینسخنباقینمیبودندوازجایخودتکاننمیثابتمی

 ش��ودک��هچی��زیازچی��زیف��وتیابدونمیهایجهانی،هرچیزیقرینخویشرابازمیدرپدیده

 یمعینازی��کس��نگس��ختیچندنقطهشود؛برایاینکهاشیایجهاندراینهصورتبهمنزله

-گریزند؛چ��هفای��دهخورندوهیچگاهازیکدیگرنمیبودندکههیچوقتازجایخودتکاننمیمی

 اند؟ایدرایناخبارهستکهگفتهشود:اجزاییکسنگیکدیگرراترکنکردهوازهمدرنرفته

 بلی،ایناخباررواوسزاستکهگفتهشود:مسافرانمتحرکیکدیگرراازچش��منگذاش��تهواز

اند.همگمنشده

 یدرمجمعالبیانواقربالمواردهستکهحمزهوکس��اییواعم��شدرج��ای«ت�ف��او�ت»درآی��ه

 بهمعنایفرقنیامدهاست،پساینهم»تفوت«وچون١اندفوق«تفوت»(ازبابتفعل)خوانده

 شودبراینکهتفاوتدراینآیهدرمعنایتفوتاستوبهمعنایفرقدرمیانیدیگریمیقرینه

دوچیزنیست.

دوندها به دنبال هم میالکترون

 بینیدرمیانآفریدگانکهچیزیازقرینخودفوتشودوه��رچی��زیقری��نخ��ویشرادنب��النمی

 کند،ول��یآنرسدودرکشنمیدودواگرچههیچوقتبهآننمیمیکندوازپشتسرشمی

 کن�د؛تف��اوتدرای��نجه��اننیس�ت،ه��رچ�هبخ�واهیتع��اقباس��تب�ازتع��اقب،راگمه��منم�ی

-دوندوچیزه��ایدیگ��ریه��مآنه��ارادنب��الم��یپیگیریاستبازهمپیگیری،چیزهاییمی

کنیم.یفوقاستفادهمییکریمهکنند!ایناستآنچهکهازآیه

 ولیمادرظاهراجسامودرقسمتآشکارموجوداتزمینی،اثریازای��نتع��اقبوپیگی��ری،از

 یکریمهعامیابیم؛بااینکه«خ�ل ق�الر�ح من»درآیههاجزدرکراتعظیمفضانمیایندنبالکردن

 کنیمکهاینحوادثعجیبدراجسامزمینی(درقسمتنهانوشاملاست،پسیقینپیدامی

 ه��ااس��تویابدواینوقایعازحوادثذراتبسیارریزمادهاست،ازمس��ائلات��مآنها)انجاممی

 کنن��د،آنط��ورک��هدوندویکدیگررادنب��الم��یهامیهاهستندکهدرپیرامونهستهاینالکترون

نمایند.دانشمنداناینروزگارتوهصیفمی

در جهان شکافی نیست

 اگرخیابانیپرازرهگذرباشدوروندگانیکیپشتسردیگریبدونتوقفتن��دراهبرون��د،ع��رض

٤٨٢،ص:١٠-مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٩٤٩،ص٢اقربالموارد،ج١
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 ش��ودک��هع��رضآنراب��دونتص��ادمط��یکن��د؛شودوبرایکسیممک��ننم��یآنراهبستهمی

 هایدوندهفرضش��ود،درای��نهص�ورتتص��ادموم��رگاکنوناگربهجایرهگذرهایپیادهاتومبیل

 ه��ابس��یارزی��ادواس��ت؛واگ��رف��رضش��ودک��هس��رعتاتومبی��لیع��رضراهحتم��یطیکننده

 ه��ایشکس��تهوت��نخ��ردش��ده-سرسامآوراست،پسعبورازعرضخیابان-ولوب��ااس��تخوان

ممکننخواهدبود.

 هاچنانتندهایاتمهادرپیرامونهستههایمادههمبههمینمنوالاست:الکترونوحالذره

 کنندکهبهقدرسرس��وزنیج��ایخ��الیازالک��ترونب��اقیدوندوچنانبهدنبالهمفرارمیمی

 ش��ودوم��ادهماندوشکافیدرجهان(شکافیکهازهرگونهموجودخالیبماند)پیدانمینمی

بدیناتصالوپیوستگیدیدهمیشود.

 هایگردندهدرتواندرآوردکهخلدرعالمنیست؛زیراشایدکهالکترونولیالبتهازاینآیهنمی

 خلبگردند.وبایداعترافکردکهتص��ورج��اییک��ههی��چموج��ودیدرآننباش��د،ب��رایم��امح��ال

است.

 ایناستمعنای«مات�رىفیخ�ل ق�الر�ح من�م�ن ت�ف��او�ت£ف���ار ج�ع�ال ب�ص��ر�ه��ل ت��رىم���ن ف�ط��ور»؛ای��ن

 هایجهانیتنهاماندنوگمشدنودررفتننیست،هرچی��زیاستمعنایاینکهدرمیانپدیده

 بین��ی،نگ��اهک��ن،دوب��ارهنگ��اهک��ن،هی��چکندودرجهانش��کافینم��یقرینخویشرادنبالمی

بینی!شکافینمی

نگاه کن! دوباره نگاه کن!

 های«ف�ار ج�ع�ال ب�ص�ر»و«ث�م�ار ج�ع�ال ب�ص�ر�ك�ر�ت�ی ن»اش��ارهب��های��نباش��ندک��هچش��متراشایدجمله

 مسلحگردانوبهجهانبالوآفریدگاندرخشانآسمانتماش��اک��نت��امطمئنش��ویک��ههی��چ

کنی.جایخالیوشکافیدرمیانآنهاپیدانمی

 ه��ایخلق�تنظ��رفک��نوه��رچ�هیدیگرریزبینمجهزنماوب��هذرهودوبارهدیدگانترابااسلحه

 توانیکاوشوجس��تجوک��ن،ب��ازتف��اوتیدرع��المنخ��واهیی��افتودرن��تیجهش��کافیپی��دامی

 داردوحس��رتزدهب��هه��ایتخس��تهش��ده،س��رازدس��تگاهمک��برهبرم��ینخواهیکردوچش��م

گردد:«ي�ن ق�ل�ب إ�ل�ی ك�ال ب�ص�ر�خاس�ئا�و�ه�و�ح�سیر».سویتبرمی
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هر چیزی از هر چیزی جدا می شود

 علوهبرآیاتیکهدللتدارندکهروزقیامت،روزجداشدنحقازباطلونیکانازپلی��داناس��ت

 {ت��اخ��دا١شود؛اول:«ل�ی�میز�ال�ال خ�بیث�م�ن�الط�ی��Îب»یذیلفهمیدهمی(چنانکهازظاهردوآیه

 {گفتن��د:٢پلیدراازپاکجداسازد}دوم:«قال�وایاو�ي ل�نا...هذاي�و م�ال ف�ص ل�ال�ذیك�ن ت�م ب���ه�ت�ك���ذÎب�ون»

 ایوایبرم�ا!ای�ناس�تروزج�زا،ای�ناس��تروزج�داش�دن(ج�داش�دننیک�یازپلی�دی)ک�ه

-شوندکهدرظاهر(کهمطلقوبیکردید})آیاتدیگریهمدرقرآنکریمیافتمیتکذیبشمی

 ش��ودودرکنندکهروزیهرچیزیازهرچیزیجدام�یباشند)دللتبراینحقیقتمیقیدمی

 فرمای��د:«و�م��اخ�ل�ق ن���امان��د.م��یهاوزمینهیچچیزیدراندرونهی��چچی��زیب��اقینم��یآسمان

 الس�ماوات�و�ال �ر ض�و�ماب�ی ن�ه�مالع�بین�*ماخ�ل�ق ناه�ماإ�ل�ب�ال ح�قÎو�لك�ن�أ�ك ث�ر�ه�م لي�ع ل�م���ون�*إ�ن�ي���و م�

 ه��اوزمی��نراوآنچ��هراک��هدرمی��انآنهاس��ت،ب��ازیچه{وآس��مان٣ال ف�ص ��ل�میق��ات�ه�م أ�ج م�عی��ن�»

 دانند.واقعایناستکهروزج��دانیافریدیم؛آنهاراجزبهحقخلقنکردیمولیبیشترآناننمی

شدنهرچیزازهرچیز،وعدهگاههمگیآناناست}.

 {قی��امتب��هک��دامروزت��أخیران��داخته٤«ل��يÎي�و م£أ�جÎل�ت *ل�ی�و م�ال ف�ص ل�*و�ماأ�د راك�م��اي���و م�ال ف�ص ��ل�»

 چیستروزجداشدن(ه��ر٥دانیشده؟بهروزفصل(روزجداشدنهرچیزازهرچیز)وچهمی

چیزازهرچیز)؟}

 ییکآی��ه،ازب��ازینبأازوعدهگاهبودنروزفصل(روزجداشدن)یادکردهوبهفاهصلهودرسوره

 ه��اوازج��اشدنآسمانودربدرب(یعنیسوراخسوراخگردی��دن)آنوازپراکن��دهگردی��دنک��وه

 درآمدنومانندسرابدیدهشدنآنهاسخنگفتهوبدینطریقپردهازرخسار«یومالفصل»ت��ا

 ایبرداشتهاست؛چونروزیکههرچیزازهرچیزجداشودوذراتجهانازه��ممفص��ولاندازه

 آیند:«إ�ن�ي�و م�ال ف�ص ��ل�ک��ان�میقات��ا�...و�ف�ت�ح���ت�هابهوضعمذکوردرمیهاوکوهگردند،حتما�آسمان

 {حقیقتایناستکهروزجداشدن،وعده٦الس�ماء�ف�کان�ت أ�ب وابا�*و�س�یÎر�ت�ال ج�بال�ف�کان�ت س�رابا�»

 ه��اازج��ایران��دهوشاناست...درحالیکهآسمانبازشدهودربدربگردیدهباشدوکوهگاه

بردهشده،پسسرابیشدهباشد}.

 ه��ایف��وقهم��انباش��دک��هم��انگ��ارشدادی��م،ای��نحقیق��تازمض��مونآنه��ااگرمعنایکریم��ه

 شودکهاکنوندراینجهانموجوداتیدران��درونموجوده��اییق��راردارن��د،ول��یب��همستفادمی

٣٧: ٨انفال١
٢١-٢٠: ٣٧هصافات٢
٤٠تا٣٨: ٤٤دخان٣
١٤تا١٢: ٧٧مرسلت٤
(م).اینترجمهبهتراست٥
٢٠-١٩-١٧: ٧٨نبأ٦
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 ش��وند؛درآنتدریجتاروزانقراضدنیاکراتازاندرونکراتوذراتازداخلذراتبیرونپرت��ابم��ی

 ه��ایگی��تیازگرددوروزج��داییکام��ل،روزمف��ارقتذرهروزهرچیزیازهرچیزیدیگرجدامی

رسد.یکدیگرفرامی

 آید:ازآغ��ازپدی��دآم��دنجه��ان،پیوس��تهک��راتازک��راتوذراتازذراتازتحقیقفوقچنینبرمی

 ه��ایه��ایشمس��یوس��یارههاومنظومهزاییدهشدهوآنقدراینعملادامهیافتهتاکهکشان

 هادرآمدهوپروتونوبعدا�الک��ترونش��دهوهاازداخلهستهدارایقمرپدیدآمدهاند؛ونیزنوترون

 ه��ایجدی��دتریپدی��دارش��دهت��اجه��انهاینوین،نوترونوپروت��ونوالک��ترونبازازهمینالکترون

 یاب��دوس��رانجامب��اهمی��نبدینوسعترسیدهواکنونهمبازعالمبههمینطریقاتس��اعم��ی

گرددوفانیمیشود.اتساع،گردیناشناختهونکرهمی

 یعالمنظ��ران��دازیم،ب��ازواگربهاینطریقبهقهقرابرگردیموبهعقبارتجاعکنیموبهسابقه

 رسیمکهمکررا�(باآیاتقرآنی)دراینکتابرسیدهب��ودیموآنای��ناس��تک��هجه��انبهآنجامی

تربودهتاوقتیکهنامرئیبودهوجهانیدرظاهرنبودهاست!قبل�کوچکوبازهمکوچک
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هایی است بعضی پنهان و بعضی آشکارجهان گردنده

١٩ تا ١٥ی ی تکویر آیهسوره

 «ف�لأ�ق س�م�ب�ال خ�ن�س�*ال ج�وار�ال ك�ن�س�*و�الل�ی ل�إ�ذاع�س ع�س�*و�الص�ب ح�إ�ذات�ن�ف���س�*إ�ن���ه�ل�ق���و ل�ر�س���ول£

 للی��اتالکونی��ةف��یالق��رآنودراق��ربالم��واردبنابرآنچهک��هدرکت��ابالتفس��یرالعلم��ی١ك�ریم£».

 هست،اهصلمعنای«خنوس»رجوعوتأخروبستنوبستهش��دنودوررفت��نوپنه��انش��دنو

 و«کنوس»اختفاییاستکهظاهرشدنبهدنبالدارد.«کنس��ت٢پنهانکردنوپوشیدناست

-النجوم»بهاینمعنااستکهستارگانبدونتوقفجریانیافتندورفتندودوبارهبرگشتند؛عرب

 یعنیآهودرنهانگ��اهخ��ودف��رو٣گویند:«کنسالظبییدخلفیکناسه(ایفیمخبئه)»هامی

رفت.

 باش��ندک�هدرگوی�د:«خن�س»و«کن�س»بای��داجرام��یاشم�یحنفیاحمددرتفسیریادشده

-؛ومجم��عالبی��انم��ی٤شاندورروندوپنهانشوندوس��پسنزدی��کآین��دوآش��کارگردن��دجریان

٥شود.فرماید:«عسعساللیل»شبرویآورد،رویبرگردانید،درهردوضداستعمالمی

 شودکهخانسوکانسقری��بالمعن��اهس��تندوازمعانیلغویکلماتاینآیاتچنینمعلوممی

 یکفرقازهمدارند:هردوبهمعنایپنهانشوندهوبرگردندههس��تندول��یدرخن��وسپنه��انی

 ش��ودوکنددرنهان؛ولیکانساولپنهانم��یشوددرنهان،ورجوعمیهست،دورمیدائمی

 ش��وندوبع��دا�کنندوپنه��انم��یهاکهازماغروبمییابد،مثلستارهگرددوظهورمیبعدبرمی

شوند.گردندوآشکارمیبرمی

خداوندمتعالدوگونهموجوددرقسمخودداخلکرده:،وبنابراین

 ش��وندوپنه��انشوندوپیوستهپنه��انم��ی-موجودهاییکهنهانهستندوباچشمدیدهنمی١

 گردن��دورون��دوب��ازبرم��یافتن��دودورم��یش��وندوب��هآخ��رم��یبندندوبستهم��یکنندومیمی

برند.همیشهدرجریانبهسرمی

 هایش��انف��رو-موجودهاییکههمیشهدرگردشهستند،گ��اهمانن��دآه��وانهص��حراییدرلن��ه٢

شوند.آیندوآشکارمیگردندوگاهیهمبیرونمیروندوناپدیدمیمی

 شود:سوگندبهموجوداتروانیک��ههمیش�هدررفت��نومعنایظاهرآیاتچنینمی،وبنابراین

 برندودرهرحالپنهانونامرئیهستندوسوگندبهموجوده��ایروان��یک��هبرگشتنبهسرمی

 گردن��د؛وشوندودربرگشتنآشکارمیهمیشهدررفتنوبرگشتنهستندودررفتنپنهانمی

١٩تا١٥: ٨١تکویر١
٣٠٥،ص١اقربالموارد،ج٢
١١٠٧،ص٢اقربالموارد،ج٣
٢٩٦التفسیرالعلمیللیاتالکونیةفیالقرآن،ص٤
٦٧٦،ص:١٠مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٥
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-وسوگندبههصبحآنگ��اهک��هروش��نم��ی١رودآید،آنگاهکهمیسوگندبهشبآنگاهکهمی

 ١٧یشود،کهوقوعرستاخیزسخنیراستاستوپیکبزرگواریخبرآنراآوردهاست.دوآیه

 دهندکهاینجاریانیادشدهدررف��توآم��دنه��انوآشکارش��ان،ش��براچنینبهنظرمی١٨و

گردانند.آورند،شبراناپدیدمیپدیدمی

 ومنظورازاینسوگند،بیاناینحقیقتاستکهریختنوپاشیدهشدنعالمووقوعقیامت،اثر

 طبیعیذاتخودجهاناست؛درجهانیکهاجزایآنثبوتیندارن��دوپیوس��تهدرجن�بوج�وش

 توان��دوآورندوهیچدیواریوهیچگونهکاخینمیبرندوشبوروزرامتوالیا�پدیدمیبهسرمی

 ری��زد.وهص��فترسدکهسراسرآنه��مازه��مف��روم��ینتوانستهپایداربماند،حتما�روزیفرامی

 «ال ج�وار�»را-کهجمع«جاری»بهمعنایرواناست-برایاینآوردهاستکهبههصراحتبفهماند

کهاینخانسانوکانسانپیوستهدرجریانهستندوهیچوقتتوقفنمیکنند.

 بلی،موجوداتجهانهم��هدرگردش��ند؛بعض��یآش��کارمانن��دنج��وموک��واکبواقم��ار،وبرخ��ی

 آری،جه��ان٢یعجی��بآلف��ا،بت��ا،گام��ا.ه��اواش��عهه��اون��وترونه��اوپروت��ونپنهانمانندالکترون

هاییاستبعضیپنهانوبعضیآشکار!گردنده

 ایبرایتعیینیکیازدومعناگذاشتهنشدهتاشنوندههردورامحتم��لش��مارد؛ودرای��نمثلاینکهعمدا�ودانستهقرینه١
)٦١یدومعناازیکلفظ»کهگذشت(م).(صبارهبحثیداریمبهعنوان«استفاده

شرحایناشعهوذراتدرقسمتسومکتابانشاءالتعالی(م).٢
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کشدگیرد و آن را به سوی خود نمیخورشید ماه را نمی

هر چیزی در گردشگاه گردی شناور است

 درقرآنکریمفرموده:«ل�الش�م س�ي�ن ب�غیل�هاأ�ن ت�د ر�ك�ال ق�م���ر�و�ل�الل�ی ��ل�س��اب�ق�الن�ه��ار�و�ك���لðف��ی

 آی��دوهم��هدر{نهبرخورشیدرواستکهماهرابگیردونهشببرروزغالبم��ی١ف�ل�ك£ي�س ب�ح�ون»

 و«ف�ل��کث���دي�الجاری��ةوأدرک�هأیلح��قب��ه»کنند}.درلغ�تهس�ت:«گردشگاهگردیشنامی

 پسادراکهرچیزیبهمعنایرسیدنبهآناستوفلکهمبهمعنایگرد٢تفلکواستفل�ک».

استومرادازآندراینآیهراهگرداست.

 بودندهایماتاریکمیبرد،شبگرفتوباخودمیکردوآنرامیاگرخورشیدماهراادراکمی

 ش��دیم؛واگ��رش�بب�رروزهایمهت��ابهمیش�همح��رومم�یوماازنورزیبایماهوازلذتشب

-ماندیموروزهایروشنماش��بتاری��کم��یبهرهمیآمد،ازدیدارروزهاینورانیبیغالبمی

 شدند؛ولیخداوندمتعالچنینخواستکهنوربرظلمتغالبآیدوبهدنباله��رش��بی،روزی

 ه��ایم��اروش��نودارایم��اهباش��د؛پ��سط��وریق��راردادک��هبیایدونیزخداخواس��تک��هش��ب

 خورشیدماهرانگیردوبهسویخودشنکشدونیزظلمتبرنورآفتابغ��البنیای��د:«و�ل�الل�ی ��ل�

ساب�ق�الن�هار�».

 یف��وقنظ��ریشمسهمدرمعنایآی��هیاولسورهشودکهدوآیهوبعدازتوجهیروشنمی

 {سوگندب��ه٣باشند:«و�الش�م س�و�ض�حاها*و�ال ق�م�ر�إ�ذات�لها»دارندوبااومتقاربومتشابهمی

-خورشیدوروشناییخورشیدوسوگندبهماهآنگاهکهب��هدنب��الغ��روبخورش��یدطل��وعم��ی

کند}.

 این��دارد؛زی��راک��هاگ��رج��ذبیدرخورش��یدیابیمکهخورشیدج��اذبهیفوقچنیندرمیازکریمه

 واگربهفرضقدرتبرجذبزمی��ننداش��ت،م��اه؛کشیدوجودداشت،زمینرابهسویخودمی

 ش��ودوخیل��یت��راززمی��نم��یکشید؛برایاینکهگاهیبهخورش��یدنزدی��کرابهسویخودمی

 تراززمینهمهست(درپیرامونق��انونج��اذبهدرقس��متس��ومکت��ابمفص��ل�تروسبککوچک

بحثکردهایم).

 ش��ودک��هه��رچی��زیدرای��نیاخیر:«و�ك�لðفیف�ل�ك£ي�س ��ب�ح�ون»روش��نم��ییمبارکهوازجمله

 گردن��د،ه��ایگ��ردیم��ییموجوداتدراینگیتیپهناوردرگردش��گاهجهان،شناوراستوهمه

آیند.روندوبازمیمی

٤٠: ٣٦یس١
٤٨١-١٨٦أساسالبلغة،ص:٢
٢-١: ٩١شمس٣
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زمین متحرک و کروی است

بابی از اعجاز قرآن کریم

 راط�وریدرتری��نمط��البعلم�یتری��نومه��میکیازابواباعجازقرآنکریم،ایناستک��هب��زرگ

 یابدپشتسرمطالبهمگانیوسهلوروانخودقراردادهاستکهعوامنهبرآنهااطلعمی

 توانندب��رمعن��ایکندودانشمندانهمدرهصورتتدبردرمعناینخست،میونهازآنهافرارمی

دومپنهاندستبیابندوازآنهابهرهبرند.

 یظ�واهرقرآن��یب��رایمردم��اناعص��اربع��دیذخی��رهوب��دینطری��قمط��البزی��ادیدرپ��سپ��رده

 گ��ریک��ردهت��روبه��ترجل��وهایت��ازهگذاشتهشدهوقرآنهمیشهنودیدهشدهوازهرکتابت��ازه

است.

ی ملک سوره١٥ی آیه

 ١فرماید:«ه�و�ال�ذیج�ع�ل�ل�ك�م�ال �ر ض�ذ�ل�ول�ف�ام ش�وافیم�ناك�ب�هاو�ك�ل�وام���ن ر�ز ق���ه»درقرآنکریممی

 {(معنایهمگانیاینکریمهواضحودلچسباست:)خداون��دزمی��نراب��رایش��مارامگردانی��ده

 اول��یوهمگ��انییاست.پسدرارتفاعاتزمینراهرویدوازروزیخداوندیبخورید}.ای��نمعن��ا

 یمردمنازلشدهاست؛ولیتوجهکنیدک��هدرم��اورایای��نمعن��ایعم��ومیاستوبرایهمه

 چهعل�وممرم�وزوب�اعظمتیخوابی��دهوچ�هگوهره��ایگرانبه��اییدران��درونای�نطلس�مب��رای

دانشمندانجهاننهانگردیدهاست!

کندزمین حرکت می

 یف��وقخ��وببررس��یکنی��مت��اب��رحقیق��تییمعنایلغوی«ذ�ل���ول�»درآی��هلزماستکهدرباره

عالیاطلعیابیموازگنجیشایگانبهرهبریم.

 آزارباش��دومقاب��لآن،معن��ای«ذل��ول»ب��دونان��دکش��بهه،مرک��وبیاس��تک��هراموآراموب��ی

مرکوبیاستکهچموشیکندوسرکشینمایدوازسواریدادنامتناعورزد.

 داب��ةودراساسالبلغههس��ت:«٢مجمعالبیانفرماید:«الذلولمنالمراکبمالهصعوبةفیه».

 واقربالموارددارد:«ذلالبعی��ر...ض�دهص�عبیق�الذل�تل�هالق�وافی:٣».ذ�لول...وذل�لهاهصاحبها

٤سهلتفهوذلول».

١٥: ٦٧ملک١
٤٨٨،ص:١٠مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج٢
٢٠٧أساسالبلغة،ص:٣
٣٧٢،ص١اقربالموارد،ج٤
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 شود:زمی��ندرآزار)معنایکریمهچنینبرآوردمیباتوجهبهمعنایلغویذلول(مرکوبراموبی

 توانس��تب��رآنآغازمرکبچموشوسرکشیبود،سطوحآنمواجوپرتلطمب��ودوبش��رنم��ی

 سوارشودودررویآنبهزندگیپردازد؛پروردگارب��زرگجه��انآنرامطی��عوفرم��انب��ردار،رامو

 هاهماکنونبرآنس��وارهس��تندوازحرک��تک��ردنآنهی��چیانسانآرامگردانید؛چنانکههمه

خبریندارند؛یعنیزمینمتحرکیبودچموشواکنونمتحرکیاستراموآرام.

زمین گرد است

-یمشروحفوق(ذلول)تنهااهصلمتحرکبودنزمیناستخراجم��یزمینگرداستولیازکلمه

-شودوخصوهصیاتشکلآن(آیاکرویاستویابیضیویانزدیکبهآنها؟)چیزیمفهومنم�ی

 ی«م�ن��اك�ب»توق��فکنی��مودرمعن��اییاینحقیقتهمبایددررویکلمهشود؛وبرایاستفاده

 لغ��ویآنبیندیش��یم:«من��اکب»جم��ع«منک��ب»ب��همعن��ایش��انهاس��ت.اق��ربالم��وارددارد:

 ه��اویعن��یش��انه١«المنکب:مجتمعرأسالکتفوالعضد...تشابهتمنهمالمن��اکبوال��رؤوس»

یانسانگرداست!)سرهایآنانبههمشبیهبودند(شانههممانندکله

 ایاززمینکهانساندرآنشودکههرنقطهیفوقچنیناستنباطمییکریمهوبنابراینازآیه

 آیدکهوگرنهاینپرسشپیشمی؛هایزمینزیاداستیزمیناستوشانهرود،شانهراهمی

 هایآنراب��رایبش��رگردش��گاهشناس��انیده؟!وبن��ابرآنهایزمین،شانهچرادرعوضهمواری

 هایزمینباشدوحتیدریاهاهم-کهمحلآمدهایزمین،شانهبایستیکهسرتاسرخشکی

 آی��دوطبعا�لزمم��ی؛هایزمینباشدهابودهوهست-بایدایضا�شانههایانسانورفتکشتی

 تقریب��ا�گ��ردباش��د؛یعن��یزمی��نک��رویاس��ت(ودریآدم��یکههرجایزمینمانندشانهوکله

).٢آیندههمبحثیبهاینعنوانداریم

سخنی از نهج البلغه

 ازحضرتامیرالم��ؤمنین-علیهالس��لم-س��خنیدرنهجالبلغ��هآم��دهاس��تک��هدرض��منآنب��ه

 هصراحتبرحرکتزمیندللتشدهاست؛فرموده:«ف�س�ك�ن�ت ع�ل�ىح�ر�ك�ت�ه�ام�ن أ�ن ت�م�ی��د�ب�أ�ه ل�ه���ا»

 درپیرام��ونای��ن(کرد،چنانآرامشدک��هس��اکنانخ��ودراهلکنکن��د}{زمینبااینکهحرکتمی

 ایمودرکتاباسلموهیئتدرای��نب��ارهش��رحتربحثکردهعبارتدرقسمتدومکتابمشروح

).٣کاملدادهاست

 ان��د،آنرادی��دهکن��د)م��یپیشینیاندرهرآیهوحدیثینظیراینسخنرا(ک�هزمی��نحرک��تم��ی

١٣٤٢،ص٢اقربالموارد،ج١
١٩٠ص٢
٧١-اسلموهیئت،ص١٨٣ص٣
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 نم��وده،اندتامبادابرامریکهدرنظرآنانمح��الم��ینمودهتأویلکردهوحملبرخلفظاهرمی

 ان��د!!!ودرعب��ارتف�وقه��مک��ردهدللتکند؛گویابدینطریقبهخداوپیغم�بروام��امی��اریم�ی

١اندکهآنراازدللتبرحرکتزمینبرگردانند!کوشیده

٦٠تا٥٢،ص١١شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج١
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ها در فضا هستندزمین و آسمان

٢٥ی ی روم آیهسوره

 فهماندکهآسمانوزمینبافرمانخدابهپاهستندودررویچی��زیوقرآنکریمبههصراحتمی

 یذی��لمش��اهدهاند.وای��نقی��امک��هدرآی��هاند،بافرمانخداقیامیافتهنهزمیندیگرینایستاده

 شود،بهمعنایعدمحرکتنیست؛برایاینکهزمینهمیشهدرحرکتاست(چن��انک��هدرمی

فصلپیشگذشت)بلکهبهمعنایتکیهواعتماداست.

 هایاوستکه{وازآیه١خوانیم:«و�م�ن آیات�ه�أ�ن ت�ق�وم�الس�ماء�و�ال �ر ض�ب�أ�م ر�ه»یروممیدرسوره

 ایستند(بهپاهستند)}.آیاتخداوندیزیاداستویکیازآنه��اآسمانوزمینبهفرماناومی

 ان��دوتنه��اب��هایناستکهآسمانوزمینبهفرمانخدادرفضاهستندوبهج��اییتکی��هنک��رده

اند.فرمانخدااعتمادکرده

ستون برافراشته شده اندها بیآسمان

 هاراب��دونس��تونیک��هببینی��د،{آسمان٢درقرآنکریمفرماید:«ر�ف�ع�الس�ماوات�ب�غ�ی ر�ع�م�د£ت�ر�و ن�ها»

 برافراشت}.اینآیهچنیندلل��تداردک��هآس��مانهاب��رچی��زیم��رئیتکی��هندارن��دوب��اس��تونی

 اند.وباتوجهبهمضمونای��نآی��هاندوباامرونیرویخداییرفعتیافتهظاهریبرافراشتهنشده

 ش��ودک��هزمی�نه��مگرددویقی�نپی��دام��ییفوقهماطمینانبیشتریحاهصلمیدردللتآیه

 س��توناس��توتکی��هگ��اهیچنانکهآسمانهمبی؛ستونینداردوبرچیزیتکیهنکردهاست

 یاندوفارغازتکیهواعتمادهستند؛باای��نرابط��هک��هدرآی��هنداردوهردوباامرخداقیامیافته

-نخست،آسمانوزمینرابایکبیان،قائمبهامرخداشناسانیدهودراینآیههمقیامآسمان

هاراباامرخداخوبشرحدادهاست.

از امیر المؤمنین علیه السلم

 درنهجالبلغهازامیرالمؤمنین-علیهالسلم-چنینآمدهاس��ت:«ف�أ�م س���ك�ه�ام���ن غ�ی ��ر�اش ��ت�غ�ال£و�

 {زمینراآفریدوآنراب��دوناینک��ه٣أ�ر س�اه�اع�ل�ىغ�ی ر�ق�ر�ار£و�أ�ق�ام�ه�اب�غ�ی ر�ق�و�ائ�م�و�ر�ف�ع�ه�اب�غ�ی ر�د�ع�ائ�م»

 ایبهمشغولششود،نگاهداشتوبدوناینکهبرقرارگاهیبگذاردش،ثابتگردانیدوبدونپایه

 ها-چنانکهواضحاست-هص��ریحدرای��نمعن��استونشبرافراشت}.اینعبارتپایشداشتوبی

استکهزمیندررویچیزینایستادهودرفضانگاهداشتهشدهاست.

٢٥: ٣٠روم١
٢: ١٣رعد٢
٢٧٤البلغةص:نهج٣
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 یزمی��ندارن��د،اب��ناب��یازحسنپیشامدجملتفوقراکهدللتآشکاربرتکیهنداش��تنک��ره

 الحدیدهمنتوانستهتأویلکندوآنهارادرظاهرشانباقیداشتهاست؛ولیدرتوجیهوتعلیل

 ش��ده؛وب��رایاینک��هستونبودنزمینسخنانیراآوردهکهتنهادرآناعصارشایدقبولم��یبی

آوریم:یآنرامیذیل�ترجمه١استایازافکاردانشمندانقرنهفتماسلمینمونه

 یخداایستادهجهتاینکهزمینقرارگاهینداردکهدررویشمتمکنشود،ایناستکهبااراده

-است(واینهماناستکهمااختیارکردیم)ویابرایاینکهفلکآنراازه��رط��رفج��ذبم��ی

 کند!ویابرایای��ناس��تک��هنص��فزمی��نطبع��ا�ب��الکند!ویابرایاینکهازهرسوآنرادفعمی

 یایندو،ایستادنزمی��نهابطوپایینآیندهاستوهمانانتیجهروندهومتصاعدونصفدیگرش

٢طلبدولذاستکهقهرا�ایستادهاست!است!ویابرایایناستکهزمینمرکزخودرامی

چرا و چطور زمین در فضاست؟

 تواندهمیش��هدرفض��اب��هاگرازدانشمنداناینروزگاربپرسیمکهچراوبهکدامسببزمینمی

 ان��د،پاس��خیراک��هازآی��زاکنیوت��ونآم��وخته،سربردوهیچگاهدرج��اییننش��یند؟درج��وابم��ا

 گری��زدوب��انی��رویج��ذبخواهندگفت:زمینبانیرویگریزازمرکز،ازخورشیدج��داش��دهوم��ی

گردد.خورشیدهمدردورآنمی

 دانیمودراینبارهدراینکتابزیادسخنگفتهای��موخصوهص��ا�درپ��یمااینپاسخراهصحیحنمی

 جوییاینواقعیتکهاهصل�نیرویجذبیدرخورشیدوزمینوماهوجودندارد،درقس��متس��وم

 یق��رآنوس��خنانامی��رایکهماازآیاتکریمهایم؛وبنابرنظریهمفصل�بهبحثوتحقیقپرداخته

 ایم،زمینبانیروی��یک��هازان��درونخورش��یدروب��هس��ویالمؤمنین-علیهالسلم-استخراجکرده

 بیروندروزشاست،ازآنپرتابشدهوبانیرویدیگریازپهل��ویشزدهش��دهوجل��ویشگرفت��ه

 تواندب��هیکب��ارازخورش��یدقط��عشدهودرپیرامونخورشیدبهگردشواداشتهشدهاست،نمی

 ازخورشیدبریدهخواهدشدک��هقی��امتششودوهنگامیرابطهکندولیبهتدریجازآندورمی

بهپاشودوعمرجهانمابهپایانرسد.

٥٣هدیةالحباب،ص١
٨٨،ص١٣شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج٢
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سخنی از نهج البلغه

 یشناسانیدنخداوندمتعالسخنمیگوید،عب��ارتیبس��یاردرنهجالبلغهدرضمناینکهدرباره

-{گفت��هنم��ی١فرمای��د:«ل�ي�ق���ال�...أ�ن�ال �ش ��ی�اء�ت�ح ��و�یه�ف�ت�ق�ل���ه�أ�و ت�ه ��و�ي�ه»نظیربیانمیعالیوبی

 اندتااورابالبرن��دوی��اپ��ایینآورن��د}.محم��دعب��دهدرپ��اورقیشود...کهاشیاخدارادربرگرفته

٢ایتحطهوتسقطه»ابنابیالحدیدهمچنینگفتهاست.ترفعهوتهویهاینوشته:«تقله

 شودکهاشیایجه��اندرحرک��تهس��تندودرفض��اب��هازاینعبارتشریفچنیناستشعارمی

 برندویاپایینمیآورند.وبنابراینبای��دزمی��نه��مبرندومحتویاتخودراپیوستهبالمیسرمی

 مانندهرکرهوهرشیئیپیوستهدرحرکتباشدومحتویاتشراباخودشحملکن��دوآنه��ارا

گاهیبالببردوگاهیهمپایینبیاورد.

سخنی از ابن ابی الحدید

 ابنابیالحدیددرشرحنهجالبلغهازدونفرازاساتیدشآوردهاستکهدرتفسیرش��اندرذی��ل

 {وتختاوبرآببود(پادشاهیخداب��رکش��وریب��ود٣ی«و�کان�ع�ر ش�ه�ع�ل�ىال ماء»یکریمهآیه

 ان��دک��هپرداخت)}،نوش��تهیزمین-کهمایعبود-میکهازآبیآفریدهشدهبود؛خدابهتدبیرکره

٤آنآبدرهوابودهاست!

 یزمی��ندرآنروزگ��ارک��هنگارندهگوید:معنایاینسخن-چنانکهپیداست-ایناس��تک��هک��ره

بردهاست.مایعومذاببوده،درفضابهسرمی

٢٧٤البلغةص:نهج١
٨٣،ص١٣-شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج١٤٥،ص٢شرحنهجالبلغة(عبده)،ج٢
٧: ١١هود٣
٥٣،ص١١شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج٤
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عمر زمین و هفت آسمان آن

 داندوب��س؛یآنرابهطورتحقیقتنهاآفریدگاربزرگآنهامیهایهفتگانهعمرزمینوآسمان

 توانب��هط��ورتقری��بچی��زیاس��تخراجنم��ودک��هیذیلمییقرآنیهولیبامطالعهدرسهکریمه

یعمرجهانماباشد:شایدبیانکننده

 {حقیقتایناستکهی��کروزدرن��زدپروردگ��ارت١-«و�إ�ن�ي�و ما�ع�ن د�ر�بÎك�ك�أ�ل ف�س�ن�ة£م�م�ات�ع�د�ون»١

-شمارید}.ازاینکریمهبهطورتحقیقبهدستمیهاییاستکهمیمانندهزارسالازسال

سالمااس��تک�همس��اویاس��تب��ا:[٣٦٥٠٠٠آیدکهیکسالدرنزدحضرتپروردگاریمانند

١٠٠٠ ×  ه��ایم��ادراث��ردورش��دنم��اهاززمی��نوزمی�نازخورش��یدو]وچونط�ولس��ال٣٦٥ 

 وسعتیافتنم��دارم��اهدردورزمی��نوم��دارزمی��ندردورخورش��ید،رفتهرفت��هدرافزای��شاس��ت

 ه��ایتوانعمرجهانرابهطورتحقی��قب��اس��ال(چنانکهمقتضایاتساعجهاناست)فلذانمی

 ایج��زاض��افهشوند-بیاننمودوچ��ارهمانندومتصل�زیادمیقمریوشمسیما-کهثابتنمی

کردن«کافتشبیه»نیست:«ك�أ�ل ف�س�ن�ة£».

 {وآس��مانآنروزانش��قاق٢-«و�ان ش�ق�ت�الس�ماء�ف�ه�ي�ي���و م�ئ�ذ£واه�ی���ةÐ*و�ال م�ل���ك�ع�ل��ىأ�ر جائ�ه��ا»٢

 هایآسمانخواهندبود}.ازای��نکریم��هفهمی��دهشودوفرشتگاندرکنارهیابدوسستمیمی

 ه��ایهایآسمانخواهندب��ودوپی��شازآنروزدرکن��ارهشودکهفرشتگاندرآنروزدرکنارهمی

 یکیازعلئمقی��امتای�ناس��تک�هفرش��تگانک�هاز،اندونخواهندبود.وبنابراینآسماننبوده

 روند،بهنهایتآنهارسندوپ��اب��ههااندکاندکازهرطرفروبهسویبیرونمیداخلآسمان

 هادردس��تگرفت��ههایآنهاگذارند؛گویییکایکذراتبسیارریزنخستینعالمرافرشتهکناره

 اندوبدینطریقگی��تیرااتس��اعمیبخش��ند!ووازمرکزاولجهانروبهکنارآنبهپروازدرآمده

 یمدارجومعارجدنیویبالبردندوپ��اب��هآخری��نس��رحدتعیی��نآنگاهکهبارهایخودراازهمه

رسدوقیامتعالمماقیاممیکند.یعالمگذاشتند،عمرجهانمابهپایانمیشده

یذیلروشنمیگردد:یفوقنوشتیم،بامطالعهدرآیهومعناییکهبرایآیه

 {ع��روجفرش��تگانوروح٣-«ت�ع ر�ج�ال م�لئ�ك�ة�و�الر�وح�إ�ل�ی ه�فیي�و م£کان�م�ق دار�ه�خ�م سین�أ�ل ف�س�ن�ة»٣

 پذیردک��هب��هق��درپنج��اهه��زارس��الاس��ت}.وظ��اهرای��نآی��ه-دربهسویاودرروزیانجاممی

 رساندکهفرشتگانهماکنوندارن��دیفوقمطالعهکنیم-چنینمیهصورتیکهآنرادرمعیتآیه

 ه��اگذارندوبهمنتهایآس��مانپیمایندوزیرپامیهایجهانیراپلهپلهمیروندونردبانبالمی

 ه��ابرس��ندودرآنشوندوبهاینمعراجادامهخواهنددادتاوقتیکهب�هآخ��رآس��ماننزدیکمی

٤٧: ٢٢حج١
١٧-١٦: ٦٩حاقه٢
٤: ٧٠معارج٣
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کند.آیدوقیامتقیاممیهنگامعمرجهانبهسرمی

-هاینخستینیبسیارخردعالمازجایگاهرمزیاستبهاینحقیقتکهذراتاولیه،واینبیان

 برن��دوه��روق��تک�های��ناندوهماکنوندرحالپرتابب�هس��رمیشانکندهشدهوپرتابگردیده

 رسد.وبنابراینباکمالتعجببایدگفتکهجهانپرتاببهآخررسید،عمرعالمهمبهآخرمی

 ای��دک��هدرح��الیک��هب��هایرادرفضاپرتابکردهودیدهباپرتابشدنپدیدآمدهاست!آتشپاره

 پراکند؟ولیالبت��هجه��انب��زرگب��هه��رهاییبهاطرافشمیسرعتازشمادورمیشود،جرقه

سوپرتابشدهاست،نهبهیکطرف؛وبههرجهتجرقهفرستادهاست،نهبهیکجهت.

 ه��ایزن�دگیت��اآخری��نتری��نپل�هشودکهعروجفرشتگانازپ��ایینیسومچنینروشنمیازآیه

 ام��اچن��انی�کروزک�هبراب��رب��اپنج��اهه��زارس��ال؛یاینجهانی،دریکروزانجاممیپذیرددرجه

است؛وبنابراینبایدعمرجهانپنجاههزارسالتمامباشد.

 هایعادیومتع��ارفیاس��توشایددربدوامرشکشودکهمرادازاینپنجاههزارسال،سال

 یاول(یکروزدرنزدخدامانندهزارس��الشماس��ت)ویاربوبی؟ولیبعدازتوجهبهمدلولآیه

 ه��اییعمرکوهس��ارانوک��انیدقیقدرجهانخارجوآنچهکهدانشمنداندربارهبعدازمطالعه

 ه��اس��الپی�شوج�ودشودکهجه��انم�اازمیلی�وناند،یقینحاهصلمیتحتالرضیبیانداشته

 شودکهعمرجهانماپنج��اهه��زارس��الرب��وبیاس��تن��همتع��ارفی؛وروشنمی؛داشتهاست

 یآن-کهدنیایماراتش�کیلدادهان��د-هایهفتگانهشودکهعمرزمینوآسمانپسروشنمی

 ]است.وظاهرا�مبدأاینحس��اببای��دآنروزباش��دک��هزمی��نازخورش��ید١[هیجدهمیلیاردسال

 ه��اس��پریجداگردیدواستقللیافت.ولیاینکیستکهپیداکندک��هچ��همق��دارازای��نس��ال

شدهاست؟!

ایم.یآغازوانجامجهانازقرآنکریمآموختهاینبودآنچهکهدرباره

پایانقسمتاولکتابآغازوانجامجهان.،١٣٨٩،١٣٤٨/٦/٩جمادیالثانیة١٧

 هشخاتمهی��افت؛١٣٥٥خرداد٢١هقو١٣٩٦جمادیالثانیة١٢تجدیدنظربرایچاپدومدر

والحمدل.

)٥٠٠٠٠ × ٣٦٥٠٠٠سال=(١١٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠
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٢آغاز و انجام جهان و دو نیروی عظیم نوین 

ایمآنچهازنهجالبلغهیافته
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آغاز آفرینش زمین و هفت آسمان زمین و دو نیروی عظیم عالم

 ه��ایخ��ود(ک��هدرترتی��بنهجالبلغ��هحضرتامیرالمؤمنین-علیهالس��لم-دریک��یازس��خنرانی

 یاولاست)بهآفرین��شجه��انوآغ��ازآنوب��هدونی��رویعظی��مع��الموش��کلک��ارآنه��اخطبه

 کهنظیریندارد،بیانداشتهاست؛اینکلممبارککلیدفهمهمهوی��اغ��البپرداختهوکلمی

 ایمونهفقطنظیریبرایآننیست،بلکهنزدیکبهآنهمآیاتیاستکهدراینکتابگردآورده

 ازدیگرانشنیدهنشدهاست؛فلذادلیلگویاییاستبراینک��هامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-از

 وس��لم-همهبالترووالترونخستینجانش��ینپیغم��برعظی��مالش��أناس��لم-هص��لىالعلیهوآله

است.

 «غ�ر�ز�غ�ر�ائ�ز�ه�ا(یعنیالشیاء)و�أ�ل ز�م�ه�اأ�ش ب�اح�ه�اع�ال�ما�ب�ه�اق�ب ل�اب ت�د�ائ�ه�ام�ح�یط��ا�ب�ح���د�ود�ه�او�ان ت�ه�ائ�ه���ا

 ع�ار�فا�ب�ق�ر�ائ�ن�ه�او�أ�ح ن�ائ�ه�اث�م�أ�ن ش�أ�س�ب ح�ان�ه�ف�ت ق�ال �ج و�اء�و�ش�ق�ال �ر ج�اء�و�س�ك�ائ�ك�ال ه�و�اء�ف���أ�ج ر�ىف�یه���ا

 م�اء�م�ت�ل�ط�ما�ت�ی�ار�ه�م�ت�ر�اك�ما�ز�خ�ار�ه�ح�م�ل�ه�ع�ل�ىم�ت ن�الرÎیح�ال ع�اهص�ف�ة�و�الز�ع ��ز�ع�ال ق�اهص���ف�ة�ف�أ�م�ر�ه���اب���ر�دÎه�و�

 س�ل�ط�ه�اع�ل�ىش�دÎه�و�ق�ر�ن�ه�اإ�ل�ىح�دÎه�ال ه���و�اء�م���ن ت�ح ت�ه���اف�ت�ی��قÐو�ال م���اء�م���ن ف�و ق�ه���اد�ف�ی��قÐث���م�أ�ن ش���أ�

 س�ب ح�ان�ه�ر�یحا�اع ت�ق�م�م�ه�ب�ه�او�أ�د�ام�م�ر�ب�ه�او�أ�ع ص���ف�م�ج ر�اه���او�أ�ب ع���د�م�ن ش���أ�ه�اف�أ�م�ر�ه���اب�ت�ص ��ف�یق�ال م���اء�

 الز�خ�ار�و�إ�ث�ار�ة�م�و ج�ال ب�ح�ار�ف�م�خ�ض�ت ه�م�خ ض�السÎق�اء�و�ع�ص�ف�ت ب�ه�ع�ص ف�ه�اب�ال ف�ض�اء�ت�ر�د�أ�و�ل�ه�إ�ل���ىآخ���ر�ه�و�

 س�اج�ی�ه�إ�ل�ىم�ائ�ر�ه�ح�ت�ىع�ب�ع�ب�اب�ه�و�ر�م���ىب�الز�ب���د�ر�ك���ام�ه�ف�ر�ف�ع���ه�ف���یه���و�اء£م�ن ف�ت���ق£و�ج���وóم�ن ف�ه���ق£

 ف�س�و�ىم�ن ه�س�ب ع�س�م�و�ات£ج�ع�ل�س�ف ل�ه�ن�م�و جا�م�ك ف�وفا�و�ع�ل ی�اه�ن�س�ق فا�م�ح ف�وظا�و�س�م کا�م�ر ف�وع��ا�

 یآزاد:)خداون��دخ��واصاش��یاراب��هس��یاهی{(ترجم��ه١ب�غ�ی ��ر�ع�م���د£ي���د ع�م�ه�او�ل�د�س���ار£ي�ن ظ�م�ه���ا»

 ش��ناختوب��هاط��رافو(شبح)آنهااستوارکرد؛پیشازآنکهب��هآفرین��شبپ��ردازد،اش��یارام��ی

هاوانحناهایآنهاعارفبود.یوابستهشاناحاطهداشتوبههمهجوانب

 سپسخداوندپ��اکش��روعک��ردب�هش��کافتنودرآوردنجوه��اوپ��ارهک��ردنوایج��ادج�وانبوب�ه

اند.آفریدنهواهاییکهسربرآسمانبرافراشته

 گرف��ت،ایراکهموجشدرتلطمب��ود-ودرعی��ناینک��هب��هش��دتارتف��اعم��یپسآبناشناخته

متراکموانباشتهبرهمبود-دراشیابهجریانانداخت.

 خداوندآنآبرابربادیسوارکردکهتندوزندهوبهشدتکنندهوش��کنندهب��ود،وفرم��انشداد

 هایآبگردانید؛ه��واازکهآبرابرگرداندوقدرتشدادکهآنراببنددوبادراقرینلینفککناره

شتابد.جهدوازبالیبادبیرونمیکندوپدیدمیآیدوآبمیشکافدوبازمیزیربادمی

 سپسخداوندپاکباددیگریآفریدکهجایوزشومحلبیرونآمدنشرابهطریقاعتق��امپدی��د

 گردانیدووزششراتندوجایگ��اهوزی��دنشرادرمح�لدوریق��رارآوردوملزمتشراباآبدائمی

٤٠البلغةص:نهج١
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 دادوفرمانشدادکهآببالروندهوارتفاعگیرندهرابههمزندوامواجدریاهارابرانگیزان��د؛پ��س

 بادآبرامانندتکاندادنوبههمزدنمشکبههمزدومثلوزانیدنفضاب��هاه��تزازدرآورد؛ب��ه

اشمیرساند.گرداندوآرامآنرابهآیندهوروندهطوریکهاولآبرابهآخرشبرمی

 اشک��فبی��رونان��داخت،پ��سآنرادره��واییب��ازتاقسمتارتفاعپ��ذیرآبب��الرف��توانباش��ته

 تری��نآنه��ارام��وجیگردندهوجویپهناورشوندهبالب��ردوازآنهف��تآس��مانس��اخت؛پ��ایین

 ایارتف��اعی��افتهق��رارداد؛ب��دونس��تونیشانراسقفیحفظشدهوخانهبستهشدهوبالترین

کهبرآنتکیهکنندونهبندوریسمانیکهباآنبستهشوندومنظمبمانند.

های مشکلشرح لفظ

-چنانکه«ضوءالضواء»بدینمعنااستکهروشنی؛١هایاشیاراآفرید«غ�ر�ز�غ�ر�ائ�ز�ه�ا»:طبیعت

هاراآفرید.

گردد.«أ�ل ز�م�ه�اأ�ش ب�اح�ه�ا»:«ه�ا»یاولبه«غ�ر�ائ�ز»ودومبهاشیابرمی

هایآنهاست.دراینجااطرافوکناره؛«ان ت�ه�ائ�ه�ا»:انتهایاشیا

٢هاونظیراینهااست.ها،وابستهها،مقرونوبهمعناینزدیکشوندهة»قرین««ق�ر�ائ�ن»:جمع

٣«أ�ح ن�اء»:جمع«حنو»(بروزنشمسوشرک)بهمعنایمنحنیاست.

 «ف�ت ق»:شکافتن.«ال �ج و�اء»:جمعجوبهمعنایفضا.«ال �ر ج�اء»:جم��ع«رج��ا»(ب��روزنعص��ا)ب��ه

٤معنایجانبوناحیه.

 (ب��هض��مس��ین)ب��همعن��ایهواه��اییاس��تک��هس��رب��رآس��مانة»س��کاک««س���ك�ائ�ک»:جم��ع

٥اند.افراشته

هاییرامتلطمگویندکهباهمبرخوردکنندوسیلیبههمکوبند.«م�ت�ل�ط�ما�»:موج

 وبهمعنایموجاست.«م�ت�ر�اك���م»:رویه��مانباش��تهش��ده.«ز�خ���ار»:آن»تیوار««ت�ی�ار»:اهصلش

٦استکهامتدادبیابدوارتفاعبگیرد،یعنیبهشدتتموجنماید.

 چنانکه«متنفرس»ه��مپش�تاس��بوب��الیآنرا؛«م�ت ن�الرÎیح»:پشتبادوبالیآناست

٨؛ودرنهجالبلغههست:«ل�ح�وق�ال ب�ط�ون�ب�ال م�ت�ون�م�ن�الصÎی�ام».٧اندگفته

 «ال ع�اهص�ف�ة�»:وزنده.«الز�ع ز�ع�ال ق�اهص�ف�ة�»:بادیکهخیلیشدیدباشدوتندبوزدوبکن��دوبش��کندو

٢٨،ص:٤مجمعالبحرین،ج١
٩٩٣،ص٢اقربالموارد،ج٢
٢٠٢،ص:١٤-لسانالعرب،ج٣٤٦فرهنگأبجدیعربی-فارسی،متن،ص:٣
١٧٦،ص:١مجمعالبحرین،ج٤
٤٤١،ص:١٠لسانالعرب،ج٥
٤٥٩،ص١اقربالموارد،ج٦
٩١،ص١شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج٧
٢٩٤البلغةص:نهج٨
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درهمبکوبد.

«ر�د»:برگردانیدن،فرستادن.«ش�د»:بستن،گرهزدن.

 های«ق�ر�ن�ه�اإ�ل�ىح�دÎه»:یعنیخداوندمتعالبادنامبردهرامقرونبهآبیادشدهونزدیکبهکناره

آنقرارداد.

١«ف�ت�یق»:بازشدهوشکافتهشده.«د�ف�یق»:انداختهشده،جهانیدهشده.

 ش��وند،چ��اهدیگ��ر«اع ت�ق�م»:اعتقامایناستکهچاهیرابکنندوآنگاهکهب��هآبنزدی��کم��ی

 ش�ودک�های�نب��ادازان��درونپسمعن��ای«اع ت�ق��م�م�ه�ب�ه���ا»چنی�نم�ی٢کوچکیدرمیانآنبکنند.

 وزد،چنانک��هآبچ��اهه��مازان��درونچ��اهب��هشودوبهطرفبیرونمییعالممتولدمیخمیره

 آی��دایبسیارخردوناچیزبیرونم��یآید؛اولازجاییخیلیباریکوتنگوروزنهسویبیرونمی

-رسدوازآنجاهمبازبهجایبازه��مگش��ادهیبازتریمیتروروزنهوبعدبهجاینسبتا�وسیع

 پیمای��د،راه��شکندوهمچنینهرقدراینمسیررابیشترب��هس��ویبی��رونم�یتریراهپیدامی

 رسدوازتنگنابیرونمیجهد،چنانکهآبشودتاسرانجامبهفضایبازمیترمیبازتروگشاده

 ت��ربی��رونآوردهمیش��ود.وب�هت��روبع��دازچ��اهب��زرگهمدرچاهاعتقامشدهاولازچ��اهکوچ��ک

 هایتودرت��ویزی��ادیراب��رایترس��یماعتق��امدرنظ��رمجس��مسهولتقابلتصوراستکهچاه

 کنیمواکتفابهدوچاهتودرتو-کهدرکتبلغتآمدهاست-نکنیم(ودرهص��فحاتآین��دهب��ازه��م

).٣ایمیاعتقامبحثکردهدرباره

 ازب��ابافع��الاس��توملزم��تدرام��ررا«م�ر�ب»(بهضممیموفتحراوتشدیدبا)مصدرمیم��ی

 ش��ودک��هملزم��تای��نب��ادب��اای��نآب،پ��ساز«أ�د�ام�م�ر�ب�ه���ا»چنی��نفهمی��دهم��ی؛٤فهمان��دم��ی

 همیشگیاست.«م�ج ر�ا»(بهفتحمیم)نی��زمص��دراس��تب��همعن��ایجری��ان؛«أ�ع ص���ف�م�ج ر�اه���ا»

یعنیجریانآنراتندوشدیدگردانید.

«أ�ب ع�د�م�ن ش�أ�ه�ا»:یعنیمحلپیدایشاینبادرادرجایدوریقرارداد.

 «الز�خ�ار�»:مواج،امتدادیابندهو٥«ت�ص ف�یق»بههمزدنیاستکهشدیدباشدوهصداتولیدنماید.

 بالرونده.«إ�ث�ار�ة»:برانگیزانیدن.«م�خ ض»:تکاندادنمخصوصمشک.«السÎق�اء»(ب�روزنکت�اب)

 کنندوماستراب��اآبدرداخ��لآنمشکیراگویندکهازپوستگوسفندومانندآندرستمی

٦دهندتاکرهازآنبیرونآید.زنندوتکانمیمی

 «ع�ص�ف�ت ب�ه�ع�ص ف�ه�اب�ال ف�ض�اء»:ابنابیالحدیدومنهاجالبراعةومحم��دعب��ده،ه��رس��هدرش��رح

٣٤٠،ص١اقربالموارد،ج١
٨١٣،ص٢-اقربالموارد،ج١٦٠ص٢
١٦٠ص٣
١٧٦،ص:١مجمعالبحرین،ج٤
٢٠٠،ص:١٠لسانالعرب،ج٥
٤٥٩،ص١اقربالموارد،ج٦
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-آوردکهگویااهصل�بامانعیبرخ��وردنم��یاند:اینبادآنآبراچنانبهوزشدرمیاینکلمگفته

١رود.وزدوپیشمیکندودرفضایخالیمی

 «ت�ر�د�أ�و�ل�ه�إ�ل�ىآخ�ر�ه�و�س�اج�ی�ه�إ�ل�ىم�ائ�ر�ه»؛«س�اج�ی»:ساکنوآرام.«م�ائ�ر�»:متحرک��یاس��تک��ه

آید.رودومیمی

 «ع�ب»:متموجگشتوبالشتافت.«ع�ب�اب»(بهضمعین):قسمتمعظمسیل،ارتفاعس��یل.

«الز�ب�د»:کف.«ر�ك�ام»:متراکموانباشته.

 «م�ن ف�ت�ق»آناستکهپیوستهدرفتقیافتنوشکافتهشدناس��ت.«م�ن ف�ه���ق»:ح��وضومانن��د

آناستکهباآبلبریزباشد.

 «م�و جا�م�ك ف�وفا�»موجیکهجلویشگرفتهش��دهوازب��الرفت��نممن��وعاس��ت!«س��م ک»(ب��روزن

 یمرتفع.«ع�م�د»(بروزنحسد):ستون.«ي�د ع�م»(مضارعدع��م)شمس):بنایبرافراشته،خانه

 بهمعنایراستوقائمنگهداشتن.«د�س�ار»(بروزنکت��اب)ریس��مانیاس��تک��هب��اریراب��اآن

بندند.می

انحنا و کرویت در جهان

 شود:چنانکهبیانداشتیم«أ�ح ن�اء»(جمعی«أ�ح ن�اء»فهمیدهمیازانتخابکلمهیمهمینکته

 ه��ایحنو)بهمعنایچیزهاییاستکهخمیدهومنحنیباشند،مانندابروه��ا،ف��کپ��ایین،دن��ده

 شودکهاشیایجهانیعصاوغیرآنها؛پسمعلوممیهایکجشده،سرخمیدهسینه،چوب

 هایقابلتوجهیدارندکهامیرالم��ؤمنین-علیهالس��لم-آنه��اراهاوخمیدگیانحناهاواعوجاج

بزرگشمردهوبهزبانآوردهاست.

 آوری��مک��هوازاینکلمهدرکلمامامهمام-علیهالس��لم-مجمل�ومبهم��ا�چنی��نب��هدس��تم��ی

 اش��یایع��الم،خمی��دهوانحن��ادارهس��تند(ودرط��یهص��فحاتآین��دهدرهمی��نفص��لتوض��یحات

بیشتریدراینبارهداریم).

 جرجگاموفدربیانانحنایعالمسخنشیرینیدارد:«فضاممکناستمحدودباشدب��یآنک��ه

 لزوما�حدومرزمشخصیداشتهباشد؛ممکناستاینفض��اب��هس��ادگیخ��مش��ودوب��هروی

 اشب��هرییباشدکهده��انهطخودبستهگردد»؛جرجگاموفاحتمالدادهاستکهجهانمانندب

 ریعجی��بط��داخلشبرگشتهومحت��وایشراب��ردرونخ��ودشمیری��زد!وتص��ویریه��مازای��نب

٢نشاندادهاست.

--ش��رحنه��ج٣٧٥،ص١البلغة(الخ��وئی)،ج-منهاجالبراعةفیشرحنهج٨٨،ص١البلغة(ابنأبیالحدید)،جشرحنهج١
١١،ص١البلغة(عبده)،ج

٦٥-٣١٠نهایت،صیکدوسهبی٢
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یابندشود و موجودات انتفاخ میجهان بزرگ می

 شودکههای«ث�م�أ�ن ش�أ�س�ب ح�ان�ه�ف�ت ق�ال �ج و�اء�و�ش�ق�ال �ر ج�اء�و�س�ك�ائ�ك�ال ه�و�اء»فهمیدهمیازجمله

 درآغازآفرینشجهانهنوزجویمتحققنشدهبود،جانبوناحیهدرآنهنگ�اممعن��انداش�تندو

-هواهایسربرآسمانکشیدهپیدانشدهبودندوآسمانیبالبردهنشدهبود؛درآنزمانهمه

 یذراتجهاندراندرونیکذرهجمعبودندوآنیکذرههمچندانبزرگنشدهبودکهای��نس��و

وآنسودرآنپدیدآید.

 ش��وند)هاییکهبعدازای��نپی��دام��یاندوذرهجمیعذراتجهان(ذراتیکهتاکنونبهوجودآمده

 ی«ال �ر ج���اء»(ب��همعن��ایایکههنوزبرایکلم��هچنانذره؛کلیتا�دریکذرهملتئمومجتمعبودند

 بع��دیفش��ردهیب��یها)مصداقیدرآننبود؛یعنیسراسرعالمدرآنزماندرداخ��لذرهناحیه

بود.

 شدوبع��دهاک��مک��مب��رآندمی��دهگش��ت(آنط��ورک��هبی��انبعددرآغازدیدهنمییبیاینذره

 خواهدشد)واندکاندکبزرگگردیدتاقابلرؤیتشدواینجانبوآنجانبدرآنپدی��دآم��دو

 هایمختلفدرآنپدیدارگردیدوفواهصلمیانآنها«جو»ش��ناختهیافتتاقسمتبازاتساعمی

 شدوبعدهاهمزمینواجرامعلیاازآنجداشدندوهواهایبرافراشتهوسربرآسمانداشته

دررویزمینپیداشدند.

بعدی!ایناستمعنایاتساعیافتنجهانوچنیناستشروعشدنعالمازبی

جهان ما قبلx مایع بوده

 جهانبعدازآنکهبهوجودآمد،اوضاعواح��والواش��کالزی��ادیپی��داک��ردوآنه��ارایک��یبع��داز

 ایش��دوب�هدیگریپشتسرگذاشتت��اروزگ��اریپی�شآم�دک�هجه��انانس��ان،آبناش��ناخته

 ومعنای«ف�أ�ج ر�ىف�یه�ام�اء�»همیناست؛ودرهصفحاتآیندهدرطی؛سیلنافتادومایعیگردید

 ینهجالبلغهخواهیمدیدکهامیرالمؤمنین-علیهالسلم-تصریحفرم��ودهیمبارکهجملتخطبه

براینکهزمینقبل�مایعیبودهاست.

 ایب��ودهاس��ت،ن��هازآبشودکهزمی��ن،م��ایعناش��ناختهوازنکرهآوردن«م�اء�»چنینمعلوممی

 یزمی�نس��یالیش�دهاس��تک�هدرمی��انموج�وداتکن�ونیت��امعروفکنونی؛یعنیوقتیک��ره

 ایازآنمایعویانزدیکبهآن،هماکن�وندروس�طایبهآبشباهتداشتهاست.ونمونهاندازه

 کنی�م،یغلتانوگریزانک�هم��ادرروی��شزن��دگیم�ییزمینموجوداستواندروناینکرهکره

هنوزهممایعودارایحرارتبسیارزیاداست.
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چند سخن از ایام باستان

اینکهزمینازمایعیناشناسآفریدهشده،ازباستانیانهمنقلشدهاست.

 ینخس��تکهازمشاهیرحکمابوده،روای��تش��دهک��هاوپ��سازآنک��هس��ازنده١ازتالیسملطی

 اششناخته،چنینگفته:اوعنصریابداعفرم��ودعالمرایکتادانستهوازهرعیبونقصپاکیزه

 یموجوداتومعلوماتدرآنجمعبودوآنرانخستینپدیدهن��امنه��اد؛وآنهایهمهکههصورت

 یانواعج��واهردرآس��مانوزمی�نوآنچ��هک��هدرمی��انآنهاس��ت،ازهمی��نعنصرآببودوهمه

 ه��ایزمی��ن)ازجام��دش��دنآنآبتک��ونپ��ذیرفتوازح��لعنصرپدیدآمد؛زمین(یعنیخش��کی

 شدنآن،هوامتکونشدوازهصافگشتنآن،آتشپدیدآمدوازدودوبخ��ارآن،آس��مانآفری��ده

٢شد.

 ونیزازثالسملطیوهمچنینازحکمایدیگرکهبهحدوثآسمانایمانداشتهاند،نق��لش��ده

٣کهاهصلاجسامآباستوزمینازکفآبوآسمانازبخارآنآفرینشیافتند.

 وازتوراتنقلشده:«أنالتعالىخلقجوهرافنظرإلیهنظرالهیبةف��ذابتأج��زاؤهفص��ارتم��اء

 ثمارتفعمنذلکالماءبخارکالدخانفخلقمنهالسمواتوظهرعلىوجهذلکالماءزبدفخل��ق

 {خداوندمتعالگوهریآفریدوبعدبانظرهیبتبهآننگ��اهک��رد، ٤منهالرضثمأرساهابالجبال»

 ه��اپسآنگوهرذوبگردیدوآبشدوسپسازآنآببخاریبالرفتشبیهدود،پ��سآس��مان

 راازآنخلقفرمودودررویآنآبکفیپیداشد،پسزمینراازآنبیافری��دس��پسزمی��نراب��ا

کوهساراناستوارساخت}.

 ه��اراازهاوآبودرتوراتموجوددرعصرماچنینهست:«وخداگفت:فلکیباشددرمیانآب

 هایبالیفلکجداک��ردوچنی��نهایزیرفلکراازآبهاجداکندوخدافلکرابساختوآبآب

 هایزیرآسماندریکجاجمعشودوخشکیظاهرگرددوچنینش��دوشد...وخداگفت:آب

٥هارادریانامیدوخدادیدکهنیکواست!»خداخشکیرازمیننامیدواجماعآب

 شماریمومقصودماازنقلآنهاتنهااینمعنااس��تالبتهمااینسخنوامثالآنراهصحیحنمی

اند.دانستهکهقدماهمدربحثآفرینشجهانآبرااهصلمی

کشور آبی در قرآن کریم

 اینحقیقتکهجهانماقبل�مایعیبودهواهصلاجسامازآبیناشناختهریشهگرفتهاس��ت،در

 قرآنکریمهمآمدهاست:«ه�و�ال�ذیخ�ل�ق�الس�ماوات�و�ال �ر ض�فیس�ت�ة�أ�ي�ام£و�کان�ع�ر ش���ه�ع�ل���ى

؛ثالسباسهنقطهوبادونقطهوبا«یا»بعداز«لم»وبی«یا»تعریبشدهاست(م).Thales de Mileپم)٥٣٩-٦٢٤(١
٣٨١،ص١منهاجالبراعةفیشرحنهجالبلغة(الخوئی)،ج٢
٨٥،ص١شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج٣
١٣٧،ص:٢٢مفاتیحالغیب،ج- ٨٥،ص١شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج٤
١٠-٩-٧-٦: ١پیدایش٥
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 هاوزمینرادرششروزآفریدوفرمانرواییاو(درآنهنگ��ام)ب��رآب{اواستکهآسمان١ال ماء»

 یاخی��رکن��ایهازای��نمعن��ابود}؛البتهمرادازششروزدراینآی��ه،ش��شدوراناس��ت؛وجمل��ه

 استکهکشورخدادرآنروزگارتنهاآببودهاستوحکمرانیاوبرکش��وریآب��یب��ودهاس��ت؛

 زیراکهچیزیجزآبآفریدهنشدهبودهاست(وبایدمتوجهب��ودک��هس��خندرای��نآی��هراج��عب��ه

عالمانساناست).

 {نشستنبرتختدللت٢»استوىعلىعرشهإذاملک،وث�لعرش�هإذاهلکدرلغتهست:«

 رس��اندک��ههلکبراینداردکهبهپادشاهیرسید؛وتختشدرهمشکس��تای��نمعن��ارام��ی

 یپس«ع�ر ش»درآیه٣شد}.ودرمعیاراللغةهست:«ربالعرش(العظیم)ایالملکالعظیم».

 فوقبهمعنایپادشاهیوحکمرانیاستومعنایلغویآنهمان��اتخ��تاس��ت.وای��نمعن��ااز

٤شیخمفیدهمنقلشدهاست.

 یموادجهانبهنظردادهاستکه:«قبلازآغازانبساط،همه٥»جرجلومتر«ودانشمندبلژیکی

 یات��مول��یالبت��هش��بیههس��تهیعظیم��یان��دک��ههس��تهایبودهحالتسیالسنگینهسته

٦اند».دادهترتشکیلمیبسیاربزرگ

ی جهاندو نیروی سازنده

 ت��رگرفت�هش��دهوای��نش��رحویجهاندراینکتابازهرچیزدیگریمه��مبیاندونیرویسازنده

 یدونیرودربطونای��نخطب��همکن��وناس��ت،درهی��چج��ایدیگ��ریبسطواینتوضیحکهدرباره

 یآبومذاببودنرسید،دونیرویمرموزیآنراپرورشنیامدهاست:وقتیکهجهانبهمرحله

 دوراب��هپرورانیدند)وامیرالم��ؤمنین-علیهالس��لم-آندادند(والبتهپیشازآنهمآنرامیمی

 و�لت�ن��از�ع�واف�ت�ف ش���ل�واو�ت���ذ ه�ب�ی«یکریم��هکند؛ودرآی��هشان«باد»یادمینامطبیعیوعرفی

نیز«ریح»-یعنیباد-بهمعناینیروآمدهاست.٧»ریح�ك�م

- نیروی بیرونی١

 ب��ردوب��رداش��توم��ییافت،ب��اخ��ودبرم��یوزیدوآنچهراکهدرراهخودمیبادبسیارتندیمی

 دادک��هع��المآمد؛خداوندبزرگآنراازراه��یعب��ورم��ینیرومندترینموانعبهسهولتغالبمی

 ی��افت.اس��بیرادرنظ��رآوری��دک��هدرح��التن��ددوی��دن،انس��انیرادردرستدررویآنقرارمی

٧: ١١هود١
٣٦٥-المنجد،ص٥٦٠،ص١-اقربالموارد،ج٤١٤أساسالبلغة،ص:٢
٦١٠،ص١معیاراللغة،ج٣
١٧٥،ص٢سفینةالبحارومدینةالحکموالثار،ج٤

٥Georges Henri Joseph Édouard Lemaître (١٩٦٦-١٨٩٤)
٤٣آفرینشجهان،ص٦
٤٦: ٨انفال٧
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 چرخان��دوای��نب��ادک��راتوگرداندونم��یبرد،ولیاسبسوارشراتنهامیپشتشگرفتهومی

-چرخاند؛اینبادباسطوحجهانواج��زایآنتم��اسم��یگرداندوهممیذراتجهانراهممی

 هایک��راتوذراتهایعالمرابهدورعالموکنارهداشتوکنارهیافتوآنهارابهچرخشوامی

 ع��الموهمچنی��نک��راتوذراتبای��د،کرد؛وبن��ابرای��نرادردورمراکزشانبهچرخیدنمجبورمی

کرویویانزدیکبهآنباشند.

 گویند،ولیچنانکهمرارا�یجهانانسانسخنمیتنهادربارهئا�یکریمهابتداجملتاینخطبه

 چونممکننیستکهفقطجهانانساندرمی��انای��نع��المک��بیرب��زرگش��ودو،ایممتذکرشده

 بری��مب�هاینک��هاول�نی��رویفزاین��دهوهایدیگرعالمدریکحالثابتبمانند،پسپیمیقسمت

 یبیرون��یدرسراس��رع��المویان��درونیوثانی��ا�نی��رویجلوگیرن��دهوچرخانن��دهوسعتبخشنده

یکراتوذراتآنجریانداردومختصبهعالمانساننیست.همه

 هایجهانهمکند)کنارهچرخد(یعنیحرکتوضعیمیدرضمناینکهجهانبهدورخودشمی

 دهن��د،یعن��یحرک��ته��ایانتق��الیانج��امم��یگردند،یعنیدردورجهانحرکتبرگردجهانمی

وضعیهرچیزیدرواقعحرکتانتقالیاجزایآناست.

 رس��دک��هع��المهی��چتواندحرکتانتقالیهمداشتهباشد؟چنینبهنظ��رم��یولیآیاعالممی

 برایاینکهجاییدرخارجازعالمنیستتاجهاندرآنجاسیرنمای��د؛و؛گونهانتقالمکانیندارد

 ایراهمسراغنداریمکهعالمراازجاییبهجایینق��لده��د؛بل��ی،ای��ندرس��تحرکتدهنده

 شودوچنانبهسرعترویبهاتساعنهادهاستکهگویامنفجرش��دهاستکهعالمبزرگمی

).١تر!(چنانکهگذشتاست،بلکهازانفجارهمخیلیسریع

 گرداند؛والبتهجهانکوچکانس��انرا(زمی��نوچرخاندولیآنرانمینیرویبیرونیجهانرامی

 گرداند؛اینبادباسطحجهانآبیما(درآنهنگ��امچرخاندوهممیهفتآسمانشرا)هممی

 گردانید،یافتودرعیناینکهآنرابهسرعتبهدورخورشیدمیکهمایعبود)شدیدا�تماسمی

چرخانید.بهدورخودشهممی

-ت��رم�یه��انزدی��کایمکهحرکتوضعیعالمهرچهبهکنارهودرفصلدیگراینکتاببحثکرده

-ت��رم�یچنانکهجرممادههمهرچهازوسطجه��اندورت��رروی��م،س��بک؛گرددشود،کندترمی

-رسد،حرکتوضعیعالمهمبههیچمیشود؛تاسرانجامدرآنجاکهغلظتمادهبههصفرمی

پذیرد.شودوپایانمیانجامد!یعنیهمعالموهمحرکتآنکمکمتماممی

- نیروی اندرونی٢

 ایس��یالوخداوندبزرگدرسراسرجهانبزرگونیزدرجهانکوچکآنروزیآدمی��ان-ک��هم��اده

٩١تا٨٧ص١
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 یعن��یای��ننی��رواولاز؛مایعیشبیهبهآببود-نیرویدیگرینیزبهطریقاعتق��امپدی��دمیآورد

 رسدوبعدهمبهجایتنگ؛نظیرآنکهترمیآیدوبعدبهجایتنگتربیرونمیجاییبسیارتنگ

 آورد؛اولآبراازان��درونچ��اهکوچ��کعربگاهیآبرابهطریقاعتقامازداخلزمینبیرونم��ی

آوردوبعدازچاهبزرگ.-کهدرمیانچاهبزرگکندهاست-بیرونمی

 تری��نقس��متن��امرئیتری��نوعمی��قوزید،ازتنگیسیالروبهبیرونمیایننیروازاندرونماده

 رس��ید(چن��انک��هنف��سش�یپورچیخاستواندکاندکازتنگنابهراهبازوبازترم�یمادهبرمی

 رس��د)ودره��رح��الترینمحلش��یپورب��هجاه��ایگش��ادوگش��ادترآنم�یهمبادمیدنازتنگ

شد.جلویش(بانیرویبیرونی)گرفتهمی

 یسیالروبهسویبیرونمستدامدروزیدنب��ودوآنیاینمادهایننیرویاندرونیازهرنقطه

 آوردومانن��دزدهه��ایمتلط��مدرآنب��هوج��ودم��یزدوم��وجرا(بهسویبال)سختبههممی

 زدوپ��ایینآنراب�هس��ویب��الیسیالراسختبههمم�یشدنماستدرداخلمشک،ماده

 ساختوخواستشاینب�ودک�هآبهایشروانمیهایشرابهدنبالمتحرککردوآرامپرتابمی

 اشس�ازد؛ول�یدره�رح�الجل�ویش(ب��انی��روینامبردهراهرچهزودترازهمب��ازکن�دوپراکن��ده

شد.بیرونی)گرفتهمی

تفسیر اعتقام

 وزدوبهآنجاهمازاندرونی-ک��هی�کوزیدومینیروییازاندرونجهانسیالروبهبیرونتندمی

 ت��رووزدوب��هآنج��اه��مازان��درونژرفوزی��دواکن��ونه��مم��یتراست-م��یتروژرفدرجهداخلی

هایاندرونیماده.ترینقسمتتردیگریوهمچنین...تاآخرینوعمیقعمیق

 تری��نترینودورترینوناپدیدترینووسطآید،ازژرفایننیرویاندرونیبهطریقاعتقامبیرونمی

 داردوازتریکگامبهطرفبیرونبرم��یوزد؛اولازجاییبسیارتنگیمادهمیومرکزتریننقطه

 یم��دارجوهمچنی��نت��اوق��تیک��ههم��ه؛ترمیرسدوازآنجاهمبهجایتن��گآنجابهجایتنگ

 یای��نهایتنگعبورکندوبهفضایبازگامنهد؛والبتهدرهم��هاندرونمادهراطیکندوازراه

شود.احوالجلویایننیروبانیرویبیرونیگرفتهمی

 ایاز«اعتق��ام»به��تروهی��چمعن��اییازمعن��ایآنرس��اترالحقبرایبیاناینمقصودهیچکلم��ه

-راند،واینوزندهازداخلهستههارابهبیرونمیوزدوالکتروننیست:نیروییازداخلاتممی

 وزدوهمینط��ور…ت��اآخری��نکندوبهآنج��اه��مازاعم��اقهس��تهم��ییاتمشروعبهوزشمی

عمقهسته.
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 -ک��هدرق��رآن٢و«الص���ور»١ی«الن�اق�ور»مناسباستدراینجامعنای«اعتقام»رادرذیلدوکلمه

 کریمبهمعن��ایب��وقوش��یپورآمدهان��د-تص��وروتص��ویرنم��اییموازتش��ابهبس��یارعجی��بالت��واو

پیچیدهبودنشیپورباراهخروجنیرویاندرونیجهانیاستفادهکنیم.

 اعتقامدرلغتایناس�تک�هچ�اهیب��رایبی�رونآوردنآببکنن�دودران��درونآنچ�اهه�مچ�اه

 یآبب��ههنگ��امکوچکدیگریبکنند(بعدازخشکشدنآبچاهبزرگوی��اب��رایچش��یدنم��زه

 یت��وانیمازای��ناس��تعارهاند،ولیم��ام��یکندنچاه).ودرکتبلغتفقطدوچاهتودرتونوشته

 بسیارعجیبوعالیکهدرکلمامامهمامحضرتامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-هس��ت،م��دد

ترسومفرضکنیموهمچنینچاهچهارمو…بگیریمودراندرونچاهکوچکدومهمچاهکوچک

 ایاستکهداخل��شدرمح��لدمی��دنتن��گاس��توب��هتدری��جیتوخالیوپیچیدهوشیپورلوله

 ش��وند؛پ��سنی��رویاشهمکمکمبزرگوبزرگت��رم��یشودودوایرپیچیدهگشادوگشادترمی

 پیمایدکهبهدومعنادربازش��دناس��ت(ش��یپورایرامینفخشیپورچیمسیرملتویوپیچیده

شود).غیرپیچیدههمبهتدریجبازوبازترمی

 پیمای��د:مس��یرشوحقیق��تای��ناس��تک��هنی��رویان��درونیجه��انیه��مچنی��نراه��یرام��ی

 شوندومدارهاییپیچیدهوملتویاستک�هب�هتدری�جب��زرگتنگناهاییاستکهکمکمبازمی

 گی��ردوآنراازپهل��ویگردند؛برایاینکهنیرویبیرونیهمیشهجلوینیرویاندرونیرام��یمی

 مان��دوک��مک��موای��نبرگردانی��دندری��کح��النم��ی؛گردان��دزندوبهجانبچپبرمیراستمی

 شود؛وبرایهمیناستکهکراتوذراتجهاناول�پیوستهازراستب��هچ��پدرقوتشکممی

پذیرند.گردندوثانیا�مدارهایشانهممتصل�اتساعمیمسیرهایمنحنیمی

 مسیرهاینیروه��ایان��درونیجه��انیه��مدراینک��هاولتن��گاس��توک��مک��مب��ازو،وبنابراین

 ش��وند،شودوهمدرالتواوپیچیدهبودنوهمدردوایرپیچی��دهب��هتدری��جب��زرگم��یگشادهمی

 درستنظیرداخلشیپورهایپیچیدههستند.وحرکتنیروهایجهانیدراینراهعجیبک��امل�

 ه��ایش��یپورچیدرداخ��لش��یپوراس��ت(ودرش��یپورهایراس��توب��دونش��بیهحرک��تنف��س

یاولهصحیحاست).پیچیدگیتنهانکته

 ش��ودک��هوزشچنینمفهوممی٣»ي�و م�ي�ن ف�خ�ف�یالص�وروبانظردرآیات«ف�إ�ذان�ق�ر�ف�یالن�اق�ور»و«

 هابهط�رفخ��ارجک�ههمیش�هب��هط�ورمنظ��موازرویتق��دیرونیروهایداخلیازداخلهسته

 ش��ودیابدوبسیارقویم��یگیرد،بههنگاموقوعقیامتناگهانشدتبسیارمیاندازهانجاممی

 پاشدوتواندجلویآنرابگیرد)وعالمرابهطرفبیرونتندمی(بهطوریکهنیرویبیرونینمی

 ه��ابرانگیخت��هخواه��دش��دویقی��امتازداخ��لهس��تهنیرویاندرونیدرهنگامه؛کندویرانمی

٨: ٧٤مدثر١
٤١٦المعجمالمفهرس،ص٢
٧٣: ٦-انعام٨: ٧٤مدثر٣
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 تنگناهاییملتویوپیچیدهراازراستبهچپبهسویبیرونبهسرعتبسیارزیادطیخواه��د

کردوبدینطریقعالمراازهمخواهدپاشید؛والالعالم.

ریح عقیم، باد صرصر

 اس��ت-٢-ک��ههم��ان«ری��ح£هص�ر هص���ر£عات�ی���ة»١داریکهدرپیرامون«الرÎیح�ال ع�قی��م»یدامنهبامطالعه

 انجامدادیموبامراجعهبهکتابهایلغ��توتفس��یرچنی��نکش��فکردی��مک��هاعتق��امدرعب��ارت

 نهجالبلغهازقرآنکریماقتباسشدهومقصودازاینباداعتقامشدهنیروی��یاس��تک��هب��ره��ر

 س��ازد؛ازج��اییبس��یارتن��گک��هک��مک��مچیزیبوزد،ریزریزشمیکندومانندخاکس��ترشم��ی

 گیردوشروعب��هوزششود،خیزمیشودوبسیارسختکهچیزیدرآنکارگرنمیگشادهمی

 کندوپیوستهدرماورایاینزمین،دراندرونزمیندوم(یعن�یدرب��اطنای��نزمی��ن)بس��تهومی

 اگ��ر؛محبوسوگرهشدهودرهمفشردهاستوبهشدتوزندهوکنندهوبسیارنیرومنداست

٣کند.سوراخیبهفراخیبینیگاویاشیپورپیداکند،قیامتبهپامی

 وقتیمقداربسیاراندکیازاینبادسرکشیکردوخروشیخوفناککشیدوبرقومعادتاخت

 ایب��ودهک��هب��هفرم��انشودکهنیرویهس��تهوآنانراهلکساخت؛وباقرائنفوقحدسمی

خداانفجاریافتهوآنخرابیرابارآوردهاست.

 ایموجوداستولیب��انی�رویبیرون��یمه��اروافس��ارش�ده،فل�ذارامواکنونهمنیرویهسته

 بخش��دکندوجهانرااتساعمیگشتهوازچموشیافتادهاستوازرویاندازهوتقدیرکارمی

برد.سازدولیدرهرحالبهسویفنایشپیشمیآوردوعالمرامیوموجوداتراپدیدمی

ی دو نیرودرباره

 یمایعزمینرا-درآنروزگارکهسیالوم��واجوف��رارب��ودوازه��رس��وپاش��یدهجلویانفجارکره

 گرفت(چنانکهفرموده:«ف�أ�م�ر�ه�اب�ر�دÎه»)خداون��دگشت-نیرویبیرونیمیشدوپراکندهمیمی

 هایشرابرگرداندوآنراببن��ددمتعالبهبادبیرونیفرماندادکهجلویآنآبرابگیردوبالآمده

وپیوستهدرمرزشپاسبانیکند.

 آنگ��ونهک��هماس��ترادر؛دادوبههرسوپرتابمیکردنیرویاندرونی،جهانسیالراتکانمی

 کنن��د.وای��نتش��بیهعین��ا�درکلمام��امدهن��دوب��هه��رس��وپرت��ابم��یداخ��لمش��کتک��انم��ی

-علیهالسلم-هست.

٤١: ٥١ذاریات١
٦: ٦٩حاقه٢
 -کلیاتاب��والبق��اء،ص٨١٣،ص٢-اقربالموارد،ج٤٢٢أساسالبلغة،ص:- ١١٥،ص:٦الدرالمنثورفیتفسیرالمأثور،ج٣

٥٧٩-المفرداتفیغریبالقرآن،ص:٢٤١-٢١٠
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 دادهوکارآنراشودکهچهچیزیجایمشکرادرجهانمیاکنونبرایاینپرسشجابازمی

-داش��تهوازه��رط��رفجل��ویآنرام��یسیالراازپراکندهشدنمحفوظم��ییکردهومادهمی

 گرفتهاست؟!بلش��کبای��ددرپاس��خازنیروی��یبیرون��ین��امب��بریم(وام��ام-علیهالس��لم-ه��م

 یس��یالزمی��نراازنیروییبیرونیدرکاربودهوخمی��ره،فرمودهاست:«ف�أ�م�ر�ه�اب�ر�دÎه»)بنابراین

کرده،نهتنهاازیکیادوجانب.همهجانبدررویخودحملمی

 یبیرون��یس��واراس��توای��نب��ادازه��رط��رفب��ابنابرتحقیقفوق،جهانازهرسوبربادوزنده

 آوری��مک��ههایآنهامماساست،وماازاینحقیقتچنینتع��بیرم��یسطوحجهانواجزاوذره

 نیرویبیرونیعالمبزرگراونیزجهانکوچکانس��انراازه��رط��رفاح��اطهک��ردهوجه��انرادر

 بطنخودقراردادهاست؛چنانکهنیرویاندرونیهمجه��انراوه��رج�زئیازآنراازان��دروناز

پاشد.پراکندومیهرسوروبهبیرونمی

مسیر این دو نیرو

 شودکهنیرویاندرونیازمرک��زازظواهرسخنانامیرالمؤمنین-علیهالسلم-چنینفهمیدهمی

 هایعالماست-ویشعاعکند-وهموستکهسازندهجهانازهرطرفروبهبیرونحرکتمی

 نیرویبیرونیهمازهرطرفمماسباسطحآبنامبردهاس��توعم��ودب��رنی��رویان��درونیک��ار

کند.می

 یدیگ��ر:«اع ت�ق���م�م�ه�ب�ه���ا»-ک�هاول��یی«ح�م�ل�ه�ع�ل�ىم�ت ن�الرÎی��ح»وجمل�هاینحقیقتراازجمله

کنیم.ینیرویاندرونیاست-استفادهمیینیرویبیرونیودومیدربارهدرباره

 اعتقام(چنانکهمکررا�بیانشد)بیرونآوردنآب،درجهبهدرجهازداخلزمی�نب�هس�ویبی�رون

 یتشبیهبایداعتقامنی��روازع��المباشد؛پسبهقرینهیزمینمیاستکهدرامتدادشعاعکره

 آی��دک��هنی��رویان��درونیازداخ��لیعنیچنینبهدس��تم��ی؛سیالهمبهشکلیادشدهباشد

 یجهان،عمودشودکهبایددونیرویسازندهوزد؛پسنتیجهاینمیعالمروبهطرفبیرونمی

برهمونیرویبیرونیمماسباسطحعالمباشد.

 وهرذرهازجهاندرحکممذکورمانندک��لجه��اناس��ت؛یعن�یازان��درونه��رذرهنیروی��یروب�ه

 ونیرویدیگریه��مک��هعم��ود؛خواهدآنراچندپارهکندوپراکندهسازدکندومیبیرونکارمی

گیرد.برآنومماسباسطحذرهاست،جلویآنراازهرطرفمی

 نمای��دک��هاج��زایجه��اندرمی��اندونی��رویودقتکاملدراینمسئلهبدینحقیقتدلل��تم��ی

 اجرامزمین��یدرجه��تیک��هدر،وبنابراین؛کنندپرتابکنندهوبرگردانندهراهبرآیندیانتخابمی

 یجه��تفش��اراجس��امدرمیاندوجهتمرکزوشرقزمیناست،فشردهمیش��وند(ودرب��اره

قسمتسومکتاببازهمبحثداریم).
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تر استتر قوینیروی بیرونی در پیرامون اجرام بزرگ

 ت��ریعنیجرمهرقدرکوچ��ک؛ترنیرومندتراستنیرویبیرونیدرگرفتنجلویاجزایاجرامبزرگ

-شودوزودتروبیشترپراکندهمیش�ود؛ذیل�چن�دش��اهدب��رای��ندع�وام�یباشد،ناپایدارترمی

آوریم.

 یزمی��نیماهفوقالعادهکماست...بیشازیکشش��منی��رویج��اذبهیجاذبهگویند:«قوهمی

 ورادیوتهران(ضمنخ��بر٢گویند:«درسطحقمرمانهآبهستونههوا».؛وایضا�می١نیست»

 یفض��اییدرهص��ورتط��بیعی)چنینبی��انداش��تک��ه:«آبدرداخ��لس��فینه٨یآپولوازسفینه

 جم��ادی٦مط��ابق١٣٤٨/٤/٣٠ش�ود.وش��بدوش�نبهماندودرشکلذراتریزپراکندهمینمی

 یماهگذاشتند،خ��بردادن��دک��هدرم��اهدوآمریکاییکهدرنخستینبارقدمبهکره١٣٨٩الولی

٣اکسیژننیستواتمسفروجودندارد».

-ودرکتابنجومبرایهمهنوشته:«ازآنجاکهمریخبزرگترازعطارداست،اتمسفرخودرامی

٤تراززمیناست،درسطحآنهوارقیقاست».تواندتاحدینگهداردولیچونکوچک

 ت��راززمی��ناس��ت،نی��رویشودکهچونم��اهکوچ��کباتوجهبهحقایقیادشدهچنینروشنمی

 ت��رب��رایف��رارترازاجزایزمی��نوآم��ادهثباتترواجزایشبییدورآنهمنسبتا�ضعیفبرگرداننده

 ت��راس��ت،ذرات��شتروکمحج��میفضاییخیلیکوچکاست،وچونآبموجوددرداخلسفینه

شوند!گسلندوپراکندهمیفاقدثقلشدهوهرچهزودترازهممی

 ت��رتر(مانندزمین)ق��ویآیدکهکلیتا�نیرویبیرونیدرپیراموناجرامبزرگپسچنینبهدستمی

 ت��ر(مانن��دی��کظ��رفآبدرداخ��لتر(مانندماه)وبازه��مکوچ��کاستودرپیراموناجرامکوچک

 ش��ودک��هاث��ریازآنمش��هودتراستوگاهیچنانناچیزمییفضایی)ضعیفوضعیفسفینه

شود.نمی

 توانندآس��مان(اتمس��فر)درپیرام��ونخ��ودداش��تهآیدکهتنهاکراتیمیپسچنینبهدستمی

١٥٠هایفضایی،صقمرهایمصنوعیوسفینه١
١٤٧اهصولعلمهیئت،ص٢
 یفتحماهتوسطانسان(آنهمبهدستآمریکاییان)؛بهنظرمیرسدمسئله١٣٤٧/٩/٣٠بعدازظهرشنبه٨رادیوتهران،٣

 کنم:«بوزآلدرینقصدداشتتاعکس��یتک��یهایبزرگتاریخعلمیبشرباشد.توجهشمارابهاینگفتارجلبمیازدروغ
 ازخودبراییادگارداشتهباشد؛امااینعکسراهمسفرشآرمس��ترانگنگرف��ت(ب��رایاینک��هتص��ویرآرمس��ترانگدرماس��ک

-ایآلدرینمنعکسشدهکهچندمترباعکاسفاهصلهدارد)پسعکاسکیست…باکمیدق��تدرای��نعک��سدرم��یشیشه
 داربودنآید…یکاتفاقخندهدارمارکهابایکدیگرموازینیستند؛اینکارتنهاازیکمنبعنوریمصنوعیبرمییابیمکهسایه

 کند،پرچمآمریکاست…ماژولعقاب…نیروییک��ه…واردسنگرویماهاست…امادراینمیانآنچهبهوضوحخودنماییمی
 ایرا…ایجاد…کند،امادرتصاویرهیچگودالیدیدهنمیشود…درستمانندآناس��تک��هم��اژولراتواندحفرهکرد…میمی

 کنید…آرمسترانگ…درپاسخیجرثقیل…قراردادهباشند…هیچاثریازحتییکستارهدرآسمانمشاهدهنمیبهوسیله
 ایدیدهیانه،ک�امل�دس��تپاچهمیش�ود…کمربن�دتابش�یوانآل�نممل��وازیآنکهآیادرآسمانماهستارهبهسؤالیدرباره

 یآس��مانش��ب،داریفراترازآنانجامنشدهجزآپول��و!».(مجل��هذراتباردارخطرناکاست؛تاامروزهیچمأموریتسرنشین
)٢٦،ص٤،ش١٣٩٠تیر

٦٠نجومبرایهمه،ص٤
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 باشند(یعنیدارایآبوهواشوند)کهبهقدرکافیبزرگباشند؛وگرنههرچهاجزایسبکاز

کند.شودوفرارمیآنهاخارجشود،دیرویازودازدورشاندورمی

 ه��ایت��رباش��ندوات��موبنابراینبایداجسامماهازاجساممشابهوهمحجمزمینیخودس��بک

-ترازهم��ههاهمدرشتهایدورترینماهترباشندواتمهایزمینیخودبزرگماههمازمشابه

یشمسیباشد.هادرمنظومهیاتم

 ه��ایج��وآنه��اطبق��اتت��رودرمی��انلی��هش��ودک��هدرپیرام��ونک��راتب��زرگوچنی��نح��دسم��ی

 هایزمینهمآبوه��واچنانکهدرکناره؛ناشناسیوجودداشتهباشدکهدردورزمیننیست

 ش��ود،ازآنچ��هک��هازهستکهدراطرافماهنیست؛وبایدآنچ��هک��هروزان��هاززمی��نخ��ارجم��ی

 شود،بهمراتبزیادترباشد(البتهباحفظنسبت)واجزایفرارماههمبای��دخورشیدکاستهمی

بهدرجاتازاجزایفرارزمینزیادترباشد.

 {م��اپیوس��ته١ال �ر ض�ن�ن ق�ص�هام�ن أ�ط راف�ه��ا»أ�ن�ان�أ ت�یی«یکریمهانجامد،آیهمطالعهکهبدینجامی

 ودراینبارهبیشترازای��نس��خنخ��واهیم(افتدکاهیم}،بهخاطرمیهایشمیزمینراازکناره

گفت).

 یموجوداتبیشتروزودترتلشیترند،بایدازهمهیاشیاکوچکهاهمکهازهمهوبالخرهاتم

 ت��رب��هه��ایس��بکترزودت��رازات��مهایسنگینپذیرباشند(ودراینجابایددقیقبودکهاگرچهاتم

 ه��ایابن��د،ول��یدراهص��لپ��ذیرشتلش��ی،س��بکعنصرهایپایین-درج��دولمن��دلیف-تب��دلم��ی

هاهستندوایندومسئلهنبایدباهمخلطشوند).ترازسنگینپیشقدم

 ینیوتونیشرحکاملوینوینماروشنومفهوماستولیقانونجاذبهمطالبفوقدرفرضیه

هاییادشدهندارد.دلچسبیبرواقعیت

معنای انحنای فضا

 افت��دیانیشتین-کهتاآخرعمرازآنبرنگشت-بهخاطرم��یبحثکهبدینجامیرسد،اینگفته

 ترمیش��ود؛یعن��یه��رچ��هج��رمبزرگت��رهایبزرگمنحنیکه:«فضایفیزیکیدرمجاورتجرم

٢باشد،انحنایفضادرپیرامونآنبیشتراست».

 نگارندهگوید:تعبیرروشنوقابلفهممطلبفوقایناستکههرچهنیرویبیرونی-کهدردور

 ترباشد،بههم��اننس��بتازف��راراج��زایپرت��ابش��دهازک��رهوزد-قویهرکرهبهطورافقیمی

 و؛شانزودتروپرزورتربرمیگرداندکندوآنهارابهمراکزنخستینشدیدتروتندترجلوگیریمی

 گردن��دوهاباقوتزی��ادتریپرت��ابم�یترباشد،پرتابشدههرقدرنیرویبیرونیضعیف،برعکس

٤١: ١٣رعد١
١١٠نهایت،صیکدوسهبی٢
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 رون�د؛یعن�یپرن��دودورودورت��رم�یباش��ند،ب��الم�یتربهعم�ودیم�یدرمسیرهاییکهنزدیک

 انحنایبیشترفضایفیزیکیدرواقعنظریاستازدوروعبارتیسطحیازقوتبیشترنی��روی

یبیرونی!ودرهصورتناتوانینیروینامبردهانحنایفضاهمکمترخواهدبود.وزنده

 ینیوتونیهس��ترسدکهانیشتینفهمیدهبودهچیزیدرماورایتئوریجاذبهچنینبهنظرمی

 ؛توانستهآنراخوبتصورکندوخوبتصویرنمایدکردهونمیولیآنراروشنوواضحدرکنمی

 وازرویناچاریعبارتعجیب«خمشدنفضا»راانتخابوبرآناکتف��اک��ردهوب��رایتفس��یرآن

 یتردیگرینیازمندشده:فضاهایب��ازوبس��ته،مثل��ثفض��اییخمی��دههمبهاهصطلحاتعجیب

قائمالزاویتینوغیرآنها.

 شود…یکیهانیمنحرف…مینویسد:«درمجاورتزمیناشعهیکیهانی»میدرکتاب«اشعه

 ش��وند؛ای��نتشعشعاتاولیه…درمجاورتزمی��نوقب��لازرس��یدنب��هج��وزمی��ن…منح��رفم��ی

 یزمینمؤثراستورویهمیناهصلاستکهقادرب��همیدان…تافواهصلچندینبرابرشعاعکره

١باشد».منحرفکردن…می

 یکیهانیکهمشهوداهلفناست،دلیلمتقنومحکمیاستبرنگارندهگوید:انحرافاشعه

 اس��تویچندینبرابرشعاعزمیندروزشدائمییزمینازفاهصلهاینکهنیروییدرپیرامونکره

 نمای��د.وای��ناس��تدللک��امل�ط��بیعیویواردبرزمینرامنح��رفم��یهموستکهمسیراشعه

 سهلاستوهیچداعیدراینجانیستکهماراجبرا�بهسویاعتقادبهانحراففضابکشاندو

 وای��ن؛کندیواردراهممنحرفمیشود،مسیراشعهبگوییمچونفضادردورزمینمنحرفمی

 هااکلازقفاست.وانگهیاگرفضاهمفرضا�انحرافبیابد،بایدنیروییدرک��اربهاهصطلحماطلبه

ایم.باشدکهآنرامنحرفگرداندوآنهماناستکهمابیانداشته

جهان ما نخست گاز سپس سیال شد

 جهانماازقدیمآبومذابنبودهوبعدهااینشکلرای��افتهاس��ت؛چن��انک��هازعب��ارتحض��رت

 امیرالمؤمنینعلیهالسلم:«ف�أ�ج ر�ىف�یه�ام�اء�»{پسدراشیاآبیرابهجریانانداخت}،بهوضوح

 شودکهدرآغازآبیدراشیانبودهاستوواق��عای��ناس��تک��هآبگش��تنع��المم��افهمیدهمی

اثریازوسعتیافتنوبزرگگردیدنآنبودهاست.

 هایمداومدونی��رویگلوی��زبیرون��یورسدکهمایعگردیدنجهان،اثرکوششچنینبهنظرمی

 یزمیناندکیبازش��دهوهایخستگیناپذیرآنهاحجمکرهیتلشاندرونیاستودرنتیجه

فراخیدرآنحاهصلآمدهاست.

 شودکهپیدایشگرهبستگیوانعقادم��ادهویامام-علیهالسلم-آشکارمیازسخنانفرخنده

٩٢یکیهانی،صاشعه١
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 وبن��ابرای��ن؛بهاهصطلحعلمامروز«انعقاداتم»دراوانسیالگش��تنزمی��نش��روعش��دهاس��ت

 ه��ایرسدکهذراتجهانمابههنگ��امگ��ازب��ودن،دراث��رنی��رویان��درونیازذرهچنینبهنظرمی

 شدهوبعدشدهوبهتنهاییراندهمییافتهوبهسویمادرشبرگردانیدهنمیپیشینزایشمی

-زاییدهاست،وکاربدانجانم��یهایجدیدتریازخودمیشدهوذرهازمدتیخودشمادریمی

 شانبگرداندوذراتراباکشیدهکهنیرویبیرونیبتواندآنهارابرگرداندودردورمراکزنخستین

-برد؛جزاینکهگویادرقسمتهمگرهبزند؛چنانکهخورشیدهماکنوندرهمینحالبهسرمی

اند.هایهیدروژنوهلیومانعقادپذیرفتههاییدرخارجازسطحخورشیداندکیاتم

 ه��ایه��اازالک��ترونیسیالوم�واجزمی�ن،الک��ترونشودکهدرآنهنگامدرکرهچنینحدسمی

 دادهاندوهمینط��ورهاینوینیازخودبیرونمیشدهوبزرگگشتهوالکترونپیشینزاییدهمی

 یافت...وبعدهاکهجهانبهقدرکافیوسعتیافتونیرویبیرونیدرمی��اناینعملادامهمی

 ت��رهایس��ابقوس��ابقهایزیادیازبطونالکترونهاراهپیداکردوازطرفدیگرهمالکترونذره

 ایس��بکبارش��دندونی��رویبیرونآمدند،بدینطری�قازفش��ردگیذراتکاس��تهش��دوت��اان��دازه

 اشکاهشدادوبراینیرویبیرونیجایپاییومیدانگردشیاندرونیهمازفشارفوقالعاده

 هاهمبهتدری��جمیس��ورگردی��دوب��دینمن��والگ��ازمب��دلب��هس��یالبازشدودرنتیجهانعقاداتم

گشتوجهانگازیزمیندرهصورتمایعبهتموجوتلطمپرداختوبهخودنماییآغازکرد.

 ه��اییوامااینکهزمینوخورشیدوغیرآنهاپیشازآنکهگ��ازش�وند،درچ�ههص�ورتوی��اهص�ورت

اند.مجهولاستودانشمندانخبریدراینبابنیافته،اندبوده

پیدایش عقد و گره زدگی

 ش��ویم:ب��هی«ف�أ�م�ر�ه�اب�ر�دÎه�و�س�ل�ط�ه�اع�ل�ىش�دÎه»بهحقیقتیبسیارعالیواقفم��یازدوجمله

 یزمینتسلطیابدوازپاش��یدهش��دنوپراکن��دهگش�تننیرویبیرونیقدرتدادهشدکهبرکره

 کنیمک��های��نبرگردانی��دنوآنجلوگیریکندوآنراسختببندد؛اکنوندراینبارهرسیدگیمی

پذیرد؟!بستنچطورتحققمی

 بهدستآوردیمکهاندرونجهانسیالپیوستهدرزدهشدنوپرتابگردیدنوذرهذرهگش��تنو

 ه��اازان��درونب��هبی��روناس��تودربی��رونه��مهاوتم��وجانداختهشدناستوامتداداینحرکت

 باش��د)نیروی��یعم�ودب��رنی��روی(درستدرآنجاکهسطحخارجیجه��انوی��اک��رهوی��اذرهم�ی

وزد.اندرونیتندمی

 ش��وند،درواکنونبایدمتوجهباشیمکهاجزاییک�هدراث��رنی��رویداخل�یازجه��انپراکن��دهم��ی

-شوندوهمچنی��نپ��ارهیعالمبانیرویخارجیعمودبرآنمواجهگردیدهوبرگردانیدهمیکناره

 یذرهب��اهم��اننی��رویی��ادش��دهزدهشوند،درکنارههاییکهازیکذرهشکستهوپراکندهمی
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 شودکههرذرهوهرکرهوهمچنی��نشوند؛نتیجهچنینمیشدهوبهجانبذرهبرگردانیدهمی

 گردن��دودرشوندوازداخلبهخارجپرانی��دهم��یکلجهانپیوستهبانیرویداخلیشکستهمی

 گردن��د،نی��رویخ��ارجیآنه��اراازپهلویش��انهاپرانیدهشدهوپراکن��دهم��یآنهنگامکهآنپاره

 راندوقهرا�درای��نوض��عزندودرراهی-کهتقریبا�عمودبرراهفرارشاناست-تندمیسختمی

 ش��وندودرپردازندووابستهب��رآنم��یشانبهگردشمیهادرپیرامونمحلنخستکندهشده

خورند.گردندوباآنگرهمیدورآنمی

 ایناستمعنایبستهشدنآنآبناشناختهبانیرویبیرونی!وایناس��تمعن��ایعق��دوگ��ره

 زدگیدرجهانگازیمواجوتبدلگازبهسیالکهدراینکتابخیلیزیادازآنیادش��دهاس��ت؛

 ن��هب��اج��اذبهو؛چرخن��دگردن��دوم��یاشمیهایشدرپیرامونهستهوایناستاتمکهالکترون

 گریزازمرکزنیوتونی،بلکهبادونیرویعمودبرهمداخلیوخارجی،رانندهوبرگرداننده،ک��هدر

 تری��نتعلی��لوتفس�یرب��رایپی��دایشتری��نوس��ادهداریم؛وای��ناس��تط�بیعیاینکتاببیانمی

وشمسی!هایاتمیمنظومه

های دورانیگرد�ش

 ینیرویداخلیوتکاندادنوبهه��مزدنحضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-بعدازآنکهدرباره

 فرماید:«ت���ر�د�أ�و�ل���ه�إ�ل���ىآخ���ر�ه�و�س���اج�ی�ه�إ�ل���ىم���ائ�ر�ه»وس��ابقا�گف��تیمک��هراند،میآنسخنمی

 ی؛پسازاینکلمه١ایاستکهآیندههمهست«س�اج�ی»بهمعنایآراماستو«م�ائ�ر�»رونده

-رون��دوم�ییاجزایجهانمستدامدرحرکتندوهم�هم�یشودکههمهاخیرچنینمفهوممی

 رون��د،دوب��ارهمان��دواج��زائیه��مک��هم��یحرکتنیس��توآرامنم��یآیندوهیچجزئیآراموبی

اند،بازگردندههممحسوبهستند.گردندویادرهمانحالکهروندهبرمی

 ش��ودک��هذرات��یبرون��دوبرگردن��دت��اب��اهص��فتپرسیمکهدرچهوضعیامکانپذیرمیاکنونمی

 افتد؟پاسخای��ناس��ت«م�ائ�ر»متصفشوند؟ودرکدامهصورتیاولیپشتسرآخریبهراهمی

 ه��ایب��هدوری��کمرک��ز)ممک��نای(درگردشهایدورانیودرمسیرهایفلکهکهتنهادرحرکت

شودکههمآیندهوهمروندهشوندو«مائر»شناختهشوند.می

-ه��ایکن��دهش��دهازجه��انس��یال،درراهیابدکهقسمتآری،معنایفوقدرهصورتیتحققمی

 هاییمنحنیوبستهحرکتکنند؛زیرادراینهصورتهممتح��رکاولوه��ممتح��رکدوموه��م

 رون��دومیآین��دواول��یدرپش��تس��رکنن��د،م��یآخرینمتحرکهمهبهدوریکمرکزطوافم��ی

افتد.آخریبهراهمی

 یانحنایمس��یرن��وروم��وجودرپیرام��ونانحن��ایجه��انانج��امیکوتاهدربارهوذیل�چندمطالعه

١٥٥ص١
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دهیم.می

مسیر منحنی نور و موج و خمیدگی در جهان!

 یآسمانایرانچنیندارد:«ازلحاظریاضیثابتشدهکهدرجهانخطمستقیمی-ب��هآنمجله

 ش��ود-وج��ودواعتب��ارین��دارد؛ح��تین��وروام��واجیکلس��یکتعری��فم��یمعن��اک��هدرهندس��ه

 یجدی��دیآلم��انیهندس��ه٢پیماید؛سپسریماندرخلنیزمسیرمنحنیمی ١تیکیالکترومانیه

 مبتنیبراینحقیقتپیشنهادکردوانیشتیندرتحقیقاتریاضیخودب��هارزشآنپ��یب��ردواز

آنمددگرفت».

 وایضا�دارد:«درجهانمحدودیکهانیشتینپیشنهادنموده،نوردرمدتزم��انی-ک��هتقریب��ا�ی��ک

 هزارمیلیونسالتصورشده-گرداگردجه��انس�یرک��ردهودوب��ارهدرفض��اب�همب�دأعزیم��تخ�ود

گردد».بازمی

 کن��د،پیشنهادم��ی٣ونیزنوشتهاست:«جهانمحدودیکهفیلسوفوریاضیدانشهیردوسیته

 هایمغناطیسیاست؛طبقاینیکندشدنگذرزمانبهنسبتدوریازحوزهمتکیبهنظریه

 هایمغناطیسیدورشویم،باکندشدنمرورزمان،همهچیزدچارتنبل��ینظریههرچهازحوزه

 شودوهمچنینتنهاقاهصدما-یعنیامواجنورانی-نیزبههمینسرنوشتدچارخواه��دش��دمی

-کند.درای��نن��احیه-ک��هآنراس��رحدم��ردهم��یوبالخرهجاییخواهدرسیدکهزمانترمزمی

 گیردوامواجنورانیهمقدرتعبورازاینمرزم��ردهنامیم-ازنظرماهیچگونهعملیانجامنمی

٤یماورایآنسرحدهمیشهازمعرفتمادورخواهدماند».راندارند؛بنابراین،ناحیه

 ش��دهاس��ت،ه��اینج��ومیگوید:«ازمشاهداتیکهدرحدنهاییقدرتدوربینجرجگاموفمی

 کندبهمنحن��یش��دنوب��هنح��ویآیدکهدراینفواهصلبسیارعظیم،فضاشروعمیچنینبرمی

 کن��دکندکهبهعقبگرایدوبهرویخودبستهشود»وازانیشتیننق��لم��یمحسوسمیلمی

 ت��رشود؛یعن��یه��رچ��هج��رمب��زرگترمیهایبزرگمنحنیکه:«فضایفیزیکیدرمجاورتجرم

٥باشد،انحنایفضادرپیرامونآنبیشتراست».

 ؛رادی��وته��رانخ��برداد:٦نگارندهازرادیولندنچنینشنیدم:«انیشتینگفت:فضامنحنیاست»

 کهازسطحزمینپرتابشد،کمکممدارافقیخ��ودرابازی��افتوب��هس��ویهنگامی٨«آپولوی

-ینامبرده(ومینگارندهگوید:ظاهراینبیانایناستکهسفینه٧مدارزمینبهگردشافتاد!»

١Electromagnetic
٢Georg Friedrich Bernhard Riemann (١٨٦٦-١٨٢٦)
٣Willem de Sitter (١٩٣٤-١٨٧٢)

١٩-١٨،ص٨،ش١٣٤٤یآسمانایران،خردادمجله٤
١١٠-٥٧نهایت،صیکدوسهبی٥
١٣٨٦،١٣٤٥/٧/٢٤رادیولندن،یکشنبهاولرجب٦
١٣٤٧/٩/٣٠بعدازظهرشنبه٨رادیوتهران،٧
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 توانگفتهرسفینه)خودبهخودازسیرعمودی-کهبههنگامپرتابشدناززمینداشت-ب��ه

 کندوهمجهتباحرکتزمینب��هگ��ردشمنحن��یدرحرکتمنحنیافقیدردورزمینمیلمی

پردازد.پیرامونزمینمی

 نگارن��دهگوی��د:نی��رویبیرون��یدرجل��وگیریازپراکن��دهش��دنذراتوک��راتودربرگردانی��دنو

 چرخانیدنآنهادردورمراکزنخستینتوانااستولیدربرگردانیدننورهاچندانق��درتین��داردو

 هایعالمبزرگنزدیکشوندتواندبکند،تاوقتیکهانوارپخششدهبهمزرعهمنعشدیدینمی

 گیردوبهگردشدردورجهانوادارترمیکهدرآنهصورتجلویآنهاراهمبهقدرتهرچهتمام

کند.می

-ده��دول��یه��رچ��هبیش��ترراهم��ینماید-ادامهم��ینوربهسیرخود-کهدرظاهرمستقیممی

 کن��د؛گذارد(البتهانحناینامحس��وس)وراه��شرابیش��ترک��جم��یپیماید،بیشترروبهانحنامی

 افتدوقهرا�دراینوضعحرک��تدوران��یبرایاینکهدرمسیرنیرویعظیمبیرونیجهانبزرگمی

کند.اتخاذمی

 یجه��انفهمی��ده-وبرگش��تن��ورب��هتنبلیحرکتنوروکندیسیرزمان-کهدوسیتهازمطالعه

 گی��ردوتنه��اب��امبدأعزیمتخود،ازهمینواقعی��تی��ادش��ده-ک��هم��ذکورش��د-سرچش��مهم��ی

شود،قابلتوجیهاست.ینوینیکهدراینکتابشرحمیفریضه

 ؛وبن��ابرای��ن١ت��ربیش��تراس��تچنینبهدستآوردیمکهقدرتنیرویبیرونیدرکناراجرامب��زرگ

 یعالمعظی��م،بیش��ترازه��رج��ایدیگ��رآیدکهقدرتنیرویمذکوردرکنارهقانونکلی،لزممی

 عالمباشد؛پسطبعا�تنبلینوردرپیشرویمستقیموبهعبارتریاضیداندوسیته«کندیسیر

زمان»بایددرآنجابهنهایتبرسد.

 ه��ایآنه��اوبایدتوجهداشتکهبهطورکلیفشارنیرویبیرونیب��ره��رک��رهوذرهدرنزدیک��ی

 یجسمپرتابشدهبیشترشودشود،ازبیرونبهاندرون؛وهرقدرفاهصلهعمودیاحساسمی

 گ��ردد؛یعن��یخمی��دگیفض��ا(بن��ابه(یعنیپرتابشدهبالتررود)انحنایمس��یرشآش��کارترم��ی

 هایکراتکمتروبلکهنامحسوساستوهرچهازکرهبالتررفتهاهصطلحانیشتین)درنزدیکی

گردد.شود،اینخمیدگیبیشترومحسوسترمی

 ش��ودک��هه��ایزمی�نچنی��ناحس��اسم�یتوضیحاینکهجسمپرت��ابش��دهاززمی��ن،درنزدیک��ی

 شتابد،میلبیش��تریب��هس��ویش��رقپی��داکندولیهرچهبالترودورترمیعمودیهصعودمی

کند.می

 ه��اوب��ات��وجهب��های��نواقعی��تک��ههاوخمیدهشدنحرکتودرخاتمهباتوجهبهانحنایگردش

 چرخند(چنانک��هدرقس��متگردندومیهایجهانیبهیکسومیهاوچرخندهیگردندههمه

١٦٤ص١



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 یایدرپ��سپ��ردههس��توق��انونج��اذبهشودکهاسرارنهفت��هسوممشروحاست)معلوممی

 نیوتونیوافیبهحلاینمشکلتجهانینیستوبلکهباتدبردربرخیازموارد،چنی��نح��دس

شودکهاهصلشهمدرستنیست.می

یادگار انیشتین

 ش��ودوای��نخمی��دگیدرپیرام��ونک��راتاینسخنکهازانیشتینیادگارمانده:«فضاخمیدهمی

 ینوینبزرگم��ااس��ت!(البت�هبع��داز،درواقعقسمتکوچکیازفرضیه١یابد»بزرگافزایشمی

 آنکهاهصلحشودوبهجایفضایخمی��ده،نی��رویبیرون��یافق�ی-ب��دانبی��انک��هنگ��ارشدادی��م-

گذاشتهشود).

 ان��د!ب��رایاینک��های��نایازآنراب��هانیش��تیندادهب��ودهینوینراشکس�تهوپ��ارهگویاایننظریه

 یماچناندلچس�بوط�بیعیب��رایخ�ودشج�اب��ازهایفرضیهسخنمذکوراودرمیانقسمت

 یچینیشکستهدرپهلویه��مآیدکهقطعاتریزودرشتیککاسهکندوباآنهاکنارمیمی

آیند!کنارمی

شوندهای بسته شده کم کم باز میگره

-شدوازهمجدامیدراثرتندوزیدننیرویاندرونی،جهانما-کهآبومذاببود-پارهپارهمی

 اززی��رای��ناج��زایپ��ارهش��ده،جوه��ایب��ازوهواه��ای؛گردیدن��دهابهبالپرتابم�یگشتوپاره

 ه��اب��هب��الترازنی��رویبیرون��یتربهمرکززمین)واینپارهآمدند(زیر،یعنینزدیکگشادپدیدمی

 ولیبهتوسطآنجلوگیریگردیدهوبرگردانیدهمیشدند؛چنانکهفرم��وده:«ال ه���و�اء�؛پریدندمی

م�ن ت�ح ت�ه�اف�ت�یقÐو�ال م�اء�م�ن ف�و ق�ه�اد�ف�یق».

 یم��ذابزمی��ندرمی��اندونی��رویعم��ودب��ره��میک��رهایناجزایانداختهشدهوپرتابگردی��ده

 توانن��دب��هگیرن��د؟البت��هنم��یداخلیوخارجی(پرتابکنندهوبرگردانن��ده)چ��هراه��یپی��شم��ی

 کن��دمحلیکهکندهشدندبرگردند؛برایاینکهنیرویپرتابداخلیدرهرآنیآنهاراپرتابم��ی

 اندازدواینقدرتراهمندارندکهازآنبهطورکاملبگریزند؛برایاینکهنیرویخارجیودورمی

زندوبرمیگرداند.گیردوازپهلویشانمیجلویآنهارامی

-پسبنابهقانونیکهدرکتبفیزیکبهنام«برآیندنیروها»بیانشدهاست،بایداینپرتابشده

 ت��رشانگردشکنندوب��هتدری��جمدارهایش��انراب��زرگوب��زرگهادرستدرپیرامونمحلسابق

گردانندوبدینطریقازمراکزشاندورودورترروندتاوقتیکهازدورمرکزشانفراراختیارکنند.

 وایناستمعن��ای،هایانداختهشدهودفیقایناستمعنایبرگردانیدنوگرهبستنقسمت

١١٠نهایت،صیکدوسهبی١
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 «ر�د»و«ش�د»کهدرعبارتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-هست،وهمیناستمعنایبازش��دن

 هایانعقادیافته،ودرنتیجهای�ناس�تمعن��ایب��زرگش�دنهایبستهشدهوبازشدناتمگره

جهان!

شوند؟ی شمسی چطور پیدا میاتم و منظومه

 دراثرنیرویان��درونی،خیلیریزترازآنچهتصورتوانکرد،بنابرآنچهازتحقیقگذشت،ذراتیریز

 شوند،هماناجلوگرفتنگردندوسبباینکهزودتربزرگنمیشوندوبزرگمیکمکممنتفخمی

-پیچاندوآنهارابهشدتازهرسوفروم��یهامینیرویبیرونیاستکهخودرابرسطحذره

گیرد.شانرامیفشاردوجلویبزرگشدنشانگرفتهومیایدرآغوشکوبدومانندمنگنه

 شوندوبعدولیچنانکهاشارهشد،ذرات-بنابراقتضایقانونبرآیندنیروها-بهتدریجبزرگمی

-آورندوبامرورزمان،برآمدگیدندانههایبسیارناچیزیدرسطوحخودپدیدمیازمدتیدندانه

 ش��وند،ول��یالبت��هشودوسرانجامدراثرپرتابنیرویاندرونیشکستهم��یهازیادوزیادترمی

 تواننددورترروندوبهحکمنیرویخارجی(بهط��وریک��هبی��انگردی��د)درپیرام��ونمادرش��اننمی

 گردن��دوهایدیگریهمب��هتدری��جشکس��تهوج�دام�یچرخندوبعدا�همدندانهگردندومیمی

 آی��ددارایمرک��زیدروس��ط،وی��کوی��اچن��دینیناچیزی��کات��مپدی��دم��یهمچنین...ازیکذره

یچرخندهدرپیراموندریکویادرچندهصف،تاهفتهصف.گردنده

-گردن��دوم��یشوندودردورشمیوعینا�ازخورشیدهاهمیکویاچندینکوکبسیارجدامی

 آورند؛وبعدا�هریکازاینکواکبگردندهوچرخندههمدریشمسیپدیدمیچرخندومنظومه

 ه��اآی��دوای��نبرآم��دگیهادرآنهاپدیدمیگذارندوبرآمدگییخودرویبهبزرگشدنمینوبه

 شوندوهایدرخشندهمیهاویاماهگردندوالکترونهاگشتهوشکستهشدهوجدامیدندانه

 همچنین...جهانازروزیکهپدیدآمده،بههمینطرزبزرگشدهواکنونه��مب��ههمی��نش��کل

شودومعنایاتساعجهانهمهمیناست.بزرگمی

هفت آسمان از زمین خلق شده اند

 هایهفتگ��انه(یعن��یطبق��اتفهماندکهآسمانامیرالمؤمنین-علیهالسلم-درجملتاخیرمی

 اند.زمیندرآنهنگامکهسیالبودودرجوشوخ��روشیجوزمین)اززمینآفریدهشدهسبعه

 هایسنگیندروسطمتجمعوم���تراکمشد،قسمتبردوبهتدریجسبکسنگینمیبهسرمی

 ت��رازآنه��اوتره��اه��مس��بکترازآنهاودرپیرام��ونای��نس��بکگشتندودردورآنهاهمسبک

 یزمی��نق��رارگرفتن��دوآنرادرش��کلدودیازه��رس��وت��رازهم��هدردورک��رههمچنینتاسبک

 یخود،سبکسنگینگردیدوبههفتاحاطهکردندوبعدهااینقسمتسبکاخیرهمدرنوبه
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 ه��ایجوزمین)خلقتیافت؛آری،آسمانطبقهانقسامیافتوهفتآسمان(یعنیهفتطبقه

 یجوش��انوخروش��انه��ایک��رههایسبکوقشرسختوسفتزمی��نه��مازک��فازقسمت

خلقتیافتند.

 درضمنخبریهستازحضرتامامباقرعلیهالس��لم:«أنالتب��ارکوتع��الىک��انولش��یء

 غیره...وخلقالشیءالذیجمیعالشیاءمنه،وهوالماءالذیخل��قالش��یاءمن��ه...ث��مخل��ق

 الالنارمنالماء،فشققتالنارمتنالماءحتىثارمنالماءدخانعلىقدرماشاءالأنیث��ور،

 {خ��داب��ودوچی��زیج��زاو١فخلقمنذلکالدخانسماءهصافیةنقیةلیسفیه��اهص��دعولثق�ب»

 یاشیاازآناست-بیافریدوآنهمانآبب��ودک��هاش��یاراازآننبود…وخداآنچیزرا-کههمه

 خلقفرمود…سپسخداوندآتشراازآنآبآفریدوآتشپشتآنآبرا(یعنیرویزمینراکه

 ایم��ایعب��ود)بش��کافتودودازآنبرانگیخت��هش��دوب��الآم��د،آنق��درک��هخ��دادرآنهنگامک��ره

خواستبیرونآید؛وازآندودآسمانهصافراآفریدکهنهشکافیونهسوراخیدرآننیست}.

 {خداکس��یاس��تک��ه٢ی«ال�ال�ذیخ�ل�ق�س�ب ع�س�ماوات£و�م�ن�ال �ر ض�م�ث ل�ه�ن»یکریمهودرآیه

 هفتآسمانآفریدواززمینمانندآنهارا}،اشارهبهاینحقیقتهس��تک��هزمی��ندرطین��تو

 ایخل��قنش��دهاس��ت.زمی��نازگل��یپلی��دوخمیرهمانندهفتآسماناس��توازگ��لج��داگانه

 اند).اینهصحیحنیس��تک��هاند(آنطورکهبرخیپنداشتههاازگلیمقدسآفریدهنشدهآسمان

 زمینرامردهوآسمانهاراداراینفوسناطقه!تصورکنند(ودرقسمتاولکتاببیش��ترازای��ن

).٣ایمدرذیلاینآیهسخنگفته

یابندهوا و جو هم اتساع می

 شودکهه�وادره��رح��الودره��ری«ه�و�اء£م�ن ف�ت�ق£و�ج�وóم�ن ف�ه�ق»چنینفهمیدهمیوازدوجمله

 زماندربازشدناست؛نهاینکهتنهادرآغازپیدایشوابتدایآفرینشانفتاقیافتهوبعدا�دریک

 ه��اگردن��دوپ��ارهش��وندوپ��ارهم�یهایهواپیوستهشکافتهمیبلکهذره؛وضعثابتماندهباشد

برند!هممتصل�درشکستهوپارهشدنبهسرمی

 شود.ودرهاهممانندخودآنهابزرگمیمکانآسمان؛جونیزدائما�درگشایشواتساعاست

 اینجامناسباستعبارتمتینوپرمعنایحنفیاحم��درایادداش��تکنی��م:«ان��هق��دثب��تم��ن

 {ب��ا٤المشاهداتالدقیقةانالفضاءبینالنجومیتم��ددوانبعض��هایتباع��دع��نبع��ضباس��تمرار»

 یاب��دوپیوس��تهازیک��دیگرمشاهداتدقیقبهثبوترسیدهکهفضایمیانستارگانکش��شم��ی

٥٨٠،ص:٥البرهانفیتفسیرالقرآن،ج١
١٢: ٦٥طلق٢
٧٢ص٣
١٠٠للیاتالکونیة،صالتفسیرالعلمی٤
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گردند}.گیرندوازهمدورمیفاهصلهمی

عظمت امیر المؤمنین علیه السلم

 یاولنهجالبلغ��هف��ارغیبهظاهرکوچکودرباطنبزرگخطبهاینککهازشرحاینچندجمله

 دانمکهازمق��اموالیم��ولیشوم،بهحکموجدانوباندایعقلوایمانبرخودواجبمیمی

متقیانامیرمؤمنانعلیبنابیطالب-علیهالسلم-سپاسگزاریکنم.

 یآنام،اگردرنظرعلماهصحیحشناختهش��ود،ازس��خنانفرخن��دهآنچهدراینکتابنگارشداده

والسلم-استفادهواستخراجشدهاست.امامبزرگ-علیهالصلة

 چ��هبیچ��ارهوک��وتهنظرن��دآن���انک��هچنی��نآموزگ��اربزرگ��واراله��یراازمن��بررس��ولخ��دا

 دهند،وچهظلمبزرگییخانهجایشمیکشندودرگوشهوسلم-پایینمی-هصلىالعلیهوآله

کردند!!

 چهبسیارباعظمتاستامیرالمؤمنینعلیهالسلم!چقدرعالیوارزندهاستمکتبپیش��وای

 بزرگآدمیانعلیعلیهالسلم!حقیقتایناستکهامیرالمؤمنینعلی-علیهالسلم-درمی��ان

 دیگرانمانندکوههیمالیااستدرمیانبارهایکاه،مثالاقیانوسکبیرآراماس��تدربراب��رظ��رف

کوچکخالیازآب!!

 فرموده:«ذ�ه�ب�الن�اس�إ�ل�ىع�ی�ون£ك�د�ر�ة£ي�ف ��ر�غ�ب�ع ض���ه�اف���یکنندکهمیازخودآنحضرتروایتمی

 {کسانیکهبهس��وی١ب�ع ض£و�ذ�ه�ب�م�ن ذ�ه�ب�إ�ل�ی ن�اإ�ل�ىع�ی�ون£هص�اف�ی�ة£ت�ج ر�یب�أ�م ر�ر�بÎه�ال�ن�ف�اد�ل�ه�ا»

 آی��دواندکهازآنه��اآببی��روننم��یاند،بهچشمهنماهایکدروتیرهرنگیبرخوردهدیگرانرفته

 ان��د،ب��هش��ود.وآن��انک��هب��هس��ویم��اآم��دهان��دکآب��یازای��نیک��یب��هآندیگ��ریریخت��هم��ی

 جوشندوآبش��انب��هفرم��انخ��دادرجری��اناندکهپیوستهمیهایزللیدستیافتهسرچشمه

-رسد}.علمامیرالمؤمنین-علیهالسلم-(وهم��هاستوهیچگاهتمامنمیشودوبهآخرنمی

 وس��لم-ب�هوالس��لم)ب��اپیغم�بربزرگ��واراس��لم-هص�لىالعلیهوآلهیدوازدهام��امعلیه��مالص��لة

 پایاناست.وازحض��رتپذیردوبیرسدوبرایهمیناستکهانقضانمیخداوندعلیاعلمی

 امامهصادق-علیهالسلم-روایتشدهکهفرم��وده:«ن�ح ��ن�خ���ز�ان�ع�ل ��م�ال���و�ن�ح ��ن�ت�ر�اج�م���ة�و�ح ��ي�

دارانعلمخداوماییمبیانکنندگانفرمانخدا}.{ماییمخزینه٢ال�»

٣١٩،ص:٢-مرآةالعقول،ج٨٧،ص:٢-الوافی،ج٤٩٧،ص:١-بصائرالدرجات،ج١٨٤ص:١الکافیج:١
١٩٢ص:١الکافیج:٢
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ی کوهسارانبیرون و اندرون زمین و آسمان و چند کلمه درباره

 برایدرکاینواقعیتکههیچکسیقابلقیاسباحضرتامیرالمؤمنین-علیهالس��لم-نیس��ت

 ی(ولیقاسبهماحد)وبرایکسبایمانبهخلفتبلفصلآنحضرت-علیهالسلم-مط��العه

 نهجالبلغهکافیاست.حقیق�تای�ناس��تک�هنهجالبلغ��هه��ممانن��دق��رآنکری��ماعج��ازک�رده

 زیراکهتاکنوننهازمدعیانخلفتونهازدیگران،کسینظی��رآنراوی��اقری��بب��هآنرا؛است

نیاوردهاست.

٢١١ی چند جمله از خطبه

 «ج�ع�ل�م�ن م�اء�ال ب�ح ر�الز�اخ�ر�ال م�ت�ر�اك���م�ال م�ت�ق�اهص���ف�ي�ب�س��ا�ج�ام���دا�ث���م�ف�ط���ر�م�ن ��ه�أ�ط ب�اق��ا�ف�ف�ت�ق�ه���اس���ب ع�

 ١س���م�او�ات£ب�ع ��د�ار ت�ت�اق�ه���اف�اس ت�م س���ك�ت ب���أ�م ر�ه�و�ق���ام�ت ع�ل���ىح���دÎه�و�أ�ر س���ىأ�ر ض��ا�ي�ح م�ل�ه���اال �خ ض���ر�

 ال م�ث ع�ن ج�ر�و�ال ق�م ق�ام�ال م�س���خ�ر�ق��د ذ�ل�ل��م ��ر�ه�و�أ�ذ ع��ن�ل�ه�ی ب�ت��ه�و�و�ق��ف�ال ج���ار�یم�ن �ه�ل�خ�ش �ی�ت�ه�و�ج�ب��ل�

 ج�ل�م�ید�ه�او�ن�ش�وز�م�ت�ون�ه�او�أ�ط و�اد�ه�اف�أ�ر س�اه�اف�یم�ر�اس�یه�او�أ�ل ز�م�ه�اق�ر�ار�ات�ه���اف�م�ض���ت ر�ء�وس���ه�اف���ی

 ال ه�و�اء�و�ر�س�ت أ�هص�ول�ه�اف�یال م�اء�ف�أ�ن ه�د�ج�ب�ال�ه�اع�ن س�ه�ول�ه�او�أ�س���اخ�ق�و�اع���د�ه�اف���یم�ت���ون�أ�ق ط�ار�ه���او�

 م�و�اض�ع�أ�ن ص�اب�ه�اف�أ�ش ه�ق�ق�ل�ل�ه�او�أ�ط�ال�أ�ن ش�از�ه�او�ج�ع�ل�ه�ال�ل �ر ض�ع�م�ادا�و�أ�ر�ز�ه���اف�یه���اأ�و ت���ادا�ف�س��ك�ن�ت 

 ع�ل�ىح�ر�ك�ت�ه�ام�ن أ�ن ت�م�ید�ب�أ�ه ل�ه�اأ�و ت�س�یخ�ب�ح�م ل�ه�اأ�و ت�ز�ول�ع�ن م�و�اض�ع�ه�اف�س�ب ح�ان�م�ن أ�م س�ك�ه�اب�ع ��د�

 م�و�ج�ان�م�ی�اه�ه�او�أ�ج م�د�ه�اب�ع د�ر�ط�وب�ة�أ�ك ن�اف�ه�اف�ج�ع�ل�ه�ال�خ�ل ق�ه�م�ه�ادا�و�ب�س���ط�ه�ال�ه���م ف�ر�اش��ا�ف���و ق�ب�ح ��ر£

 الذ�و�ار�ف�إ�ن�ف���یذل���ك�ل�جÎيóر�اك�د£ل�ي�ج ر�یو�ق�ائ�م£ل�ي�س ر�یت�ك�ر ك�ر�ه�الرÎي�اح�ال ع�و�اهص�ف�و�ت�م خ�ض�ه�ال غ�م�ام�

 ک��ران،ازآنآبم��تراکمویآزاد:)ازآبآندری��ایژرفوب��ی{(ترجم��ه٢»ل�ع�ب ��ر�ة�ل�م���ن ي�خ ش��ى

 خروشان،موجودخشکوجامدیآفرید،سپسآنرابش��کافتوچن��دطبق��هازآندرآوردوآنرا

 -بعدازآنکهیکپارچهوبههمپیوستهبود-ازهمبازکردوهفتآسمانپدیدآوردوبهفرمانخدا

بندآمدندوبستهشدندودرحدیکهبرایآنانگذاشت،ایستادند.

 کرانمنفجرشده(تسخیرشده)ب��ازواس��توارک��رد،وزمینرابردریایژرفسیالواقیانوسبی

ایندریابهفرمانخداتندردادوازخوفشبهاطاعتآمدوازترسشازجریانایستاد.

 هایباعظمتکوهپیک��رشهاوارتفاعاتشراوقسمتهایبزرگوسختزمینراوپشتهسنگ

 ش��انس��اخت؛شانث��ابتگردانی��دولزملینف��کقرارگ��اهرابیافریدوآنهارادرمواضعاستحکام

هایشاندرآندریارسوبکردوثابتبماند.هادرهوابالشتافتوریشهسرهایاینقسمت

 هابالآوردونشیمنگاهکوهسارانرادرپشتاقالیمزمینودرجاییکهوکوهسارانراازجلگه

 -أس�اس٢٩ص:٥٤«أ�خ ض�ر»کن��ایهازآبعمی��قآم�دهاس�توقری�بب��هآنرابح��ارالن��وارآوردهاس��ت(م).(بح��ارالنوارج:١
)١٦٦البلغة،ص:

گردند(م).؛ضمیرها[یمؤنث]بهزمینبرمی٣٢٨البلغةص:نهج٢
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 هارابالآوردوارتفاعآنهارازیادگردانیدوآنهارابرایهایکوهعلمتشوند،محکمکردوقله

 شانکرد.پسزمینزمینستونقراردادوبرایاینکهکارمیخوبندراانجامدهند،درزمینثابت

 شاننک��ردوب��ارخ��ودراکند،آرامگردیدوساکنانشرانلرزانیدوپریشانباوجوداینکهحرکتمی

درگل(درقسمتنرمومایعداخلزمین)فرونبردوازمواضعشدراثنایحرکتشبیروننشد.

 هایلرزانومتموجیبود-نگاهداشت(یعنیآنه��اپاکاستخداییکهزمینرا-بعدازآنکهآب

 یپیرامونشمایعبود،جامدشساختوآنرابرایآس��ایشراجامدگردانید)وپسازآنکههمه

 شانشود،گشایششدادودربالیاقیانوسیبازشک��ردخلقشبگسترانیدوبرایاینکهفرش

 جری��اناس��تودرت��اریکیایس��تادهاس��ت؛اقیانوس��یک��هکهبسیارعمیقوپرآبوراکدوب��ی

 ه��ایس��یالیآنراب��هه��مآورن��دواح��اطهکنن��دهبرندومیگردانندومیبادهایتندیآنرامی

زنند}.می

خروشید؟جوشید و میچرا زمین می

 یکن��ونیاشس��فتوس��ختش��دوک��رهسببجوشوخروشدریاینامبرده(دریاییکهروی��ه

 یزمینزندانیگردید)همانادوبادیادش��دهزمینراتشکیلدادوخوددرمیانقشرجامدشده

 یاولنهجالبلغهاست(کهدرفصلپیشبهتفصیلآنپرداختیم)دونی��رویان��درونیودرخطبه

 بیرونیجهاناست،دونیرویرانندهوبرگردانندهاست(ومادراینکتابزیاددرپیرامونای��ندو

 ایده��دوازه��رذرهه��ایس��یالن��امبردهراانتف��اخم�یایم).نیرویاندرونی،ذرهنیروسخنگفته

 گردان��دودردوره��ایف��راررابرم��یپراکن��دوآننی��رویدیگ��ره��مای��نذرهکندومیهاییمیذره

 گرداند.وازکوششایندونیروچنانهیجانوتموجدرجهانم��ایعآنروزم��اپدی��دمرکزشانمی

شود،بلکهتصورآنهمواقعا�محالاست.آمدکهنهتنهابابیانادانمیمی

زمین سیال بود و قشر�ش بعدها خشک شد

 یف��وقب��ههص��راحتعبارت«ج�ع�ل�م�ن م�اء�ال ب�ح ر�الز�اخ�ر�ال م�ت�ر�اك�م�ال م�ت�ق�اهص�ف�ي�ب�سا�ج�ام�دا�»درخطبه

 ه��ایه��ادرآنپدی��دآم��دهوق��ارهیزمی��ن-ک��هاکن��ونخش��کیدللتبراینحقیقتداردکهک��ره

 پنجگانهدرآنوجودیافته-روزیسراسرمایعواقیانوسجوشانوخروشانیبودهاس��ت(چن��ان

 کهگذشت)وبعدهابهمروردهوروگذشتروزگ��ارانبس��یاردراز،ک��مک��مس�طحزمی�نخن�کو

تروسردوسردترگردیدتاحالبدینمنوالرسید.خنک

-هایسیاهک�ل�فرودکهلکهایگازیاستومایعنشدهاستواحتمالمیوخورشیدهنوزکره
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 ؛وبعدهاپسازآنکهسرتاسرخورشید٢اشباشندخورشیدینخستینقسمتمایعشده١های

 سیالگردد،سطحشمانن��دزمی��نجام��دوخش��کخواه��دش��د(البت�هبع��دازگذش��تروزگ��اران

بسیاردراز).

 توانیمبرسیمکهاندرونزمینهماکن��وندرهمی�نوماخودمانهمبهسهولتبدینحقیقتمی

 رون�د،ب�هه��ابیش�ترب�هعم�قم�یروزگار،دارایحرارتاست؛برایاینکهه��رق��دردرکن�دنچ�اه

 هایبارد،برفرسندونیزآنگاهکهاندکبرفیدراوایلپاییزویادربهارمیتریمیجاهایگرم

 ه��ایدرخت��انبیش��تردوامهاوشاخههایرویعلفشوندولیبرفمتصلبهزمینزودترآبمی

 ش�ودک�هدران��درونزمی�نحرارت�یهس�تک�هدرشوند؛پسمعلوممیآورندودیرترآبمیمی

 بینیمکهمزارعگندموجووغیرآنه��ا-ک��هنی��ازهاودرختهانیست.ونیزمیهوایمجاورعلف

روند.هایزمستانیازبیننمیپردازندودرزیربرفبهحرارتدارند-درزمینبهنشأونمومی

 ت��ربهطورکلیدرسردشدناستوروزبهروزخنکوخن��کدانیمکههرچیزگرمیوچونمی

 رس��یمب�هتربودهت��ام�یبریمبهاینکهزمیندرروزگارانپیشینگرموگرمشود،پسپیمیمی

 توانس��تهدررویزمی��ندراث��رروزگاریکهنهدرختونهحیوان(ازآنچهکهاکن��ونهس��ت)نم��ی

 شدتحرارتزیستنماید؛واگرباهمینحساببهقهقرابهعق��ببرگردی��م،زمی��نراازش��دت

 حرارت،سیالومایعودرتلطمودرنه��ایتح��رارتخ��واهیمی��افت(وپی��شازس��یالب��ودنه��م

گازیبودهاستمثلخورشید).

هفت آسمان از زمین انشقاق یافته اند

-رساندکهآس��مانعبارت«ف�ط�ر�م�ن ه�أ�ط ب�اقا�ف�ف�ت�ق�ه�اس�ب ع�س�م�او�ات£ب�ع د�ار ت�ت�اق�ه�ا»باکمالوضوحمی

 بوده)وبعدهاآنیکایمیاند(اگربینندهشدههاوزمینقبل�دریکجابودهویکپارچهدیدهمی

 موجودانفطاروانشقاقپذیرفتهوذراتیراازخودبالفرستادهاستوای��نذرات-ک��هش��باهتی

 ایآس��مانیرابهدودداشتهاند-بالرفتهواندکاندکبههفتطبقهتقسیمگشتهوهرطبقه

 هایپیاز(پیرامونقسمتسنگینوسطیراهامانندپوستهتشکیلدادهاستوطبقاتآسمان

اند.شود)فراگرفتهکهبهنامزمینخواندهمی

 یزمی��نه��ایهفتگ��انهیع��المنیس��توتنه��اآس��مانوبنابراین«س�ب ع�س�م�او�ات»ش��املهم��ه

همانطبقاتسبککهاززمینتولدیافتند.؛است

-{آس��مان٣ی«أ�ن�الس�ماوات�و�ال �ر ض�کان�تار�ت قا�ف�ف�ت�ق ناه�ما»یکریمهعبارتفوقنهجالبلغهباآیه

-هاوزمینیکپارچهبودند؛ماآنهاراش��کافتیموازه��مج�داس��اختیم}،معن��ایواح�دیرام�ی

)٨٣٧شود».(فرهنگعمید،صهاییکهدرماهوخورشیددیدهمی«رنگسیاهوسرخبههمآمیخته،لکه١
-الفIپیدایشومرگخورشید،شکل٢
٣٠: ٢١انبیاء٣
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رسانند.

 ه��اوزمی��ن،دراث��رشکافتهشدنوطبق��هطبق��هگردی��دناقی��انوسی��ادش��دهوپی��دایشآس��مان

ینویناست.هایخستگیناپذیردونیروییادشدهدرفرضیههایزیادوتلشفعالیت

اندرون زمین در حال میعان است

 کراندراینخطبه،همیندریایتاریکیبیمقصودازاقیانوسعمیقسیالودریایانفجاریافته

 مایعیاستکهدرزیرقش��رجام��دزمی��ن(دران��درونزمی��ن)موج��ودومحب��وساس��ت.وهمی��ن

 دریایپرحرارتاستکهاندرونزمینراداغوس��طوحشراملی��منگ��اهداش��تهوب��رایزیس��ت

یمساعدیدررویزمینبهوجودآوردهاست.هازمینههاوروییدنگیاهحیوان

 یشریفاس�ت-ب�های�نمعن�اایستادنوازجریانافتادنایندریایمذاب-کهموردتصریحخطبه

 نیستکهازفعالیتوجنبوجوشافتادهباشد؛بلکهمقصودای��ناس��تک��هازارتف��اعگرفت��نو

 بالپریدنوجریانیافتنآنممانعتشدهواودرمیانقشرهایجامدخویشتن،زن��دانیگردی��ده

است.

-جریاناست،شدیدا�باب��ادان��درونیب��هه��مزدهم�یبلی،ایناقیانوسدرعیناینکهراکدوبی

 شود؛وایندومعناهردوهصحیحندومباینتیب��اه��مندارن��د(درآین��دهدوبح��ثمناس��بب��اای��ن

).١آیدمطلبمی

هاپیدایش خشکی

-ی«ر�س�ت أ�هص�ول�ه�اف�یال م�اء»دربارهایکهنقلکردیم،عبارت«ج�ب�ل�ج�ل�م�ید�ه�ا»تاجملهدرخطبه

هاوجامدشدنسطحمایعزمیناست.یپیدایشخشکی

 یزمی��نروب��هرسدکهدوقسمتدوقطب،پیشازس��ایرمن��اطقک��رهدرآغازچنینبهنظرمی

 جمودگذاشتهباش��ندودراث��رتن��اوبش��دتگرم��اوان��دکتخفی�فآندرتابس��تانوزمس��تانآن

 هایسیالهاازجاهایشانکندهشدهودررویقسمتهایبزرگیازجامدشدهروزی،قسمت

 اندتاسرانجامرویزمی��ندراث��رک��اهشی��افتنح��رارت،رویب��هس��فتش��دنوشدهشناورمی

 ه��انتوانس��تندمث�لس��ابقب��هگ��ردشپردازن��دودرس�طحسختگردیدنگذاشتوسفتشده

 پ��س؛زمینشنانمایند؛پسکمکمبندآمدن��دونتوانس��تندب��هچس��تیوچ��الکیتک��انخورن��د

عاقبةالمرمیخکوبگردیدند.

 ه��ایس��یالوس��نگینش��دنودراثرمتفاوتشدنوزننسبیجامدهایق��ارهپیک��رب��اقس��مت

١٨٨-١٨٥ص١
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 هادرداخلمایع(تاآنجاکهتساویوزننسبیحاهصلشود)فرو،سفتشده١هاجامدهاازمایع

-شدوجم��ودم��یشدکهزودترسردمیرفتندورویآنهابامایعکمضخامتیپوشیدهمیمی

 رفتورویشنمودودوبارهدرمایعفرومیپذیرفتوبازباسفتشدنجدیدوزنشسنگینیمی

 گرفتوهمچنین…وبدینطری�قب��رض��خامتجام��دهامتص�ل�اف��زودهرامایعکمضخامتفرامی

 شانهملینقطعبالرفتوارتفاعترمیهایآنهادردریایعمیقپایینوپایینشدوریشهمی

 شتافت.واینهماناستکهازفرم��ایشام��ام-علیهالس��لم-چنی��نترجم��هکردی��م:وبالترمی

 هایشاندرآندریارسوبکردوثابتماند(ماهادرهوابالشتافتوریشهسرهایاینقسمت

).٢دانیمبرودتراامریوجودیواجسامکدرراهممولدبرودتمی

 تریهمدراینجاهست؛مختصرا�اینکهماهدرمحلاقیانوسآرامکن��ونیدرش��کلواحتمالقوی

 ایبهسویخورشیدبالآمدوازچرخ��ش(یعن��یحرک��توض��عی)زمی��نجل��وگیریک��ردودماغه

 یینرس��یدنح��رارتخورش��یدوغلب��هپشتزمین(یعنیط��رفمقاب��لاقی��انوسآرام)درزمین��ه

 تدریجیبرودتبرحرارت،جلوترازسایرقسمتهاجمودیافتوآنگاهکهماهاززمی��نانش��قاق

 پذیرفت،زمینتکانسختیخوردوبهدورخودشچرخیدنآغ��ازک��ردوقس��متس��فتش��دهدر

 ه��ایکن�ونی(ب��اه��اوجزی��رهپشتزمینهم،شکستهشدوقطعهقطعهگردیدودرشکلق��اره

 اندکیتغییرکهدرطیروزگاراندرازدراثرعواملتخریبحاهصلآمده)بههرطرفپرتابگردیدو

 هابهبلندیکوهساراندررویقسمتمایعش��ناورش��دندت��اوق��تیک��ههم��هج��ایپرتابشده

 سطحزمینهمخنکشدوغلظتیافتوقشرزمینپدیدآمدکهدرآنهنگاممیخک��وبش��دند

ایم).ترواردبحثشدهودریکجابندآمدند(ودرقسمتسوممشروح

-هایزمینمرتف��عهایوسیعجهان-کهازسایرقسمتهاوجلگههایمرتفعقارهوهمینفلت

 هایش��انش��هادتب��روکن��اره؛هاهستندکهزمانیمتصلبههمبودندترند-همانشکستهپاره

دهند.اینوهصلتسابقمی

 رس�دک�هس�طحزمی�نب�ههنگ��امانش�قاققم�روشکس�تهوپرت��ابش��دنوچنینبهنظ�رم�ی

 ایس��فتوخمی��رمانن��دقسمتجامد،مایعکاملنبودهوازروانیوسستیافت��ادهوت��اان��دازه

-شدهبوده؛برایاینکهقطعاتخشکیزیادپرتنشدهاندوبهمحلاقیانوسآرامفعلینرسیده

اند.

آیندها بال میکوهساران در روی فلت

-فهماندکهکوهساراناززمی��نم��یعبارتبسیارشیرین«ف�أ�ن ه�د�ج�ب�ال�ه�اع�ن س�ه�ول�ه�ا»چنینمی

هایدیگر)وکتاب٨٧شودجزآبوچدنوبیسموت.(فیزیکنوین،صترمیهرجسمدرانجمادسنگین١
١٦٥تجسمعمل،ص٢
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 آیند.وواقعایناس��تک��هرویندوبالمیهاازسینههامیگونهکهپستانآیندآنرویندوبالمی

 هابودهوغالبلوازمزندگیبش��ریراکوهسارانازروزگارانپیشینپناهگاهوآسایشگاهانسان

 هاشباهتدلچس��بیب��هپس��تانم��ادرپرورانیدهاستوبدینلحاظکوهدرداخلوخارجخودمی

 هایزمینمیباشندوزمینهممادربزرگبشراست؛چن��انک��هدرخ��بردارندوگویاکهپستان

 {زمی��نمادرت��اناس��تونس�بتب�هش��ماخیل�ی١واردشده:«ال �ر ض...أ�م�ك���م و�ه���ي�ب�ك���م ب���ر�ة»

مهرباناست}.

 ه��ایجب��الش��وند؛بلک��هریش��هکوهساراننهفقطهمینهستندک��هدربی��رونزمی��ندی��دهم��ی

 رس��د-ف��راگرفت��هوب��هه��مسرتاسرضخامتقشرزمینراتااعماق-کهبهقس��متم��ذابم��ی

 هایپوستزمینهستندکهازهمج��دانش��وندودوختهوبدینلحاظکوهسارانبندهاوستون

باشند.مانعازفرورفتنقشرجامددردریایمایعاندرونینیزمی

 یه��رک��وهیزی��رس��طحاندکهقس��متعم��دهجرجگاموفگوید:«اخیرا�بهاینموضوعپیبرده

٢زمینقراردارد».

-واینکهکوهسارانازبالوپایینرفتنسطحزمیندررویدری��ایس��یالمرک��زیجل��وگیریم��ی

 ه��ازمی��نراازب��الوکنند،درنهجالبلغههمآمدهاست:«و�ت�د�ب�الص�خ�ور�م�ی�د�ان�أ�ر ض���ه»{ب��اهص��خره

 ه��ایآنهاقشرجامدزمینرابههمدوختهوقس��متپایینرفتناستواریبخشید}؛وچونکوه

 ه��ادرشودکهبههنگامزلزل��هاند،پسچنینحدسمیهابههموهصلکردهرامانندبندهاومیخ

 کوهویاکمکوه،شکافبیشترپدیدآید؛چنانکهدربرخیازجزای��راقیانوس��یههایبیسرزمین

واقعهمینطوراست.

کوهسارانبردوقسمند:

 ه��اوه��ادرواق��عک��وهنیس��تند،بلک��هخ��اکان��د؛ای��نگ��ونهک��وه-آنانکهازرسوبتشکیلیافته١

-ه��اوس��ایراس��بابتخری��بشس��تهوب��ردهم��یهاوس��یلبهاوطوفانهاییکهبابارانسنگ

 شوندوبعدازگذشتروزگ��ارانیپ��سازشس��تهوشوند،درمحلواحدیمتجمعوانباشتهمی

کنند.شاندرشکلتپهوکوهخودنماییمیبردهشدناطراف

 ه��اازم��ایعان��دروناند؛اینگونهکوههایآذرینساختهوآفریدهشده-کوهسارانیکهازسنگ٢

 هاهستندومنظ��ورام��ام-علیهالس��لم-هایطبیعیهمیناندوکوهزمینجمودیافتهوبالآمده

هااست.ینهجالبلغه،هماندراینخطبه

١٦٢ص:٧٨بحارالنوارج:١
)١٢٠(ص١٢٦سرگذشتزمین،ص٢
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کوهساران امواج زمینند

 ،افشاند،درزمینه��مب��ودهوهس��ت.درس��ابقهاییازخورشیدرابیرونمینیروییکهشعله

 نی��روی،ب��ردایگ��ازیب��ودودرج��وشوخ��روشب��هس��رمیآنگاهکهزمینمانن��دخورش��یدک��ره

 یزمی��نس��فتش��ده،پراکن��د؛ول��یبع��دهاک��هروی��ههایآنراهمبهبیرونم��یاندرونیشعله

 هایلرزانپیشیندرشکلهاییازسطحجامدرادرعوضشعلهنیرویاندرونیزمینیقسمت

هاسال،نهدرظرفیکیاچندروز.دهد؛منتهادرطولمیلیونهابهبالرفعتمیکوه

-هاکمکمب��الوب��الترم��یگرددوایندندانهدارمیدراثرکارکردننیرویاندرونی،زمیندندانه

 کهبهقدرک��افیبی��رونآمدن��د،ب��هتدری��جدراث��رگرم��اوس��رماوب��ادوب��اران،شتابندوهنگامی

 کنند؛هایشانراپرازهصخرهوسنگریزهمیریزندودامنهشکستهشدهوخردگردیدهوپایینمی

 مان��د؛ب��رایاینک��هدیگ��رازه��ایپیش�یننم��یوبدینترتیببعدازگذشتنروزگاری،اث��ریازک��وه

شوند.شوندوازبیرونهملینقطعشکستهوبردهمیاندرونزمینبهطرفبالفرستادهنمی

 وایناستمعنایفرمایشحضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-که:«قالفممخلقتالجبالقال

{کوهسارانازامواجآفریدهشدند!}١منالمواج»

 ش��ودوکوهه��اهمیش��هازمک��انواح��دیدارنمیوالبتههمیشهیکمحلمعیناززمین،دندانه

-دهدودن��دانهشودوکوهبیرونمیدارمیرویند؛زمینگاهیاینجاوگاهیهمآنجادندانهنمی

 رون��دش��وندوازبی��نم��یهایپیروسالخورده)همکمکمشکستهم��یهایسابق(یعنیکوه

(چنانکهامواجهمثبوتندارند).

 شودوازبینآیدودرکداممحلپیرمیتحقیقکاملدراینمسئلهکهازچهمحلیکوهبالمی

 ه��اییمجاورتکراتباهمنهفتهاست(ودراینبارهدرقسمتسومفصلرود،درزیرپردهمی

ایم).اینگارشدادهارزنده

روندکوهساران به سوی شرق پیش می

 هایکوچکی-کهجزایربعدیراساختند-درحالیکهرویهایبزرگخشکیوقسمتقسمت

 رویقسمتمایعشناوربودند،پیوستهبانیرویبیرونیازجانبغرببهطرفشرقزدهورانده

 هایسیالب��همیشدند؛ولیطبعا�سیراینقارهپیکرهاوجزایرخردوبزرگ-آنگاهکهقسمت

 گشت-کن��دوکن��دترمیش��د(وب��رایاطلعبیش��ترب��هبح��ثپی��دایشترمیتدریجغلیظوغلیظ

).٢هارجوعشودخشکی

 ه��ایمرتف��عزمی��ن،ان��دکحرک��تیازرسدکهاکنونه��مقس��متوبدینطریقچنینبهنظرمی

١٢٧ص١
١٧٨ص٢
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 مغرببهسویمشرقبرطبقحرکتوضعیزمیندارند؛منتهاخیلیکمون��اچیزک��هب��ام��وازین

 یکریمهدقیقا�مطالعهش��ود:«و�شودوبهتراستدراینجااینآیهمحسوسنمیعصریعلمی

-بین��یوچنی��نم��ی{وکوهس��ارانرام��ی١ت�ر�ىال ج�بال�ت�ح س�ب�هاجام�د�ة�و�ه�ي�ت�م�ر�م���ر�الس���حاب»

 پنداریکهآنهاثابتند،بااینکهمانندابرهادرحرکتند}؛یعنیآنطورک��هابره��اب��اوزشباده��ادر

 کنن��د!(وهاهمباوزشنی��رویمرم��وزیدرقش��رزمی��نحرک��تم��یکنند،کوهآسمانحرکتمی

).٢ایمسابقا�درذیلعنوانمزبوربحثکرده

 تربهسویشرقپیشبروندوهایکوتاههایبلندتربیشترازکوهوبرطبقاینحدسمابایدکوه

 ارتفاعکوههرقدربیشترباشد،اینسیرمخصوصهمدرآنزیادترباشد؛ونیزبایدمجموعقشر

زمینهمدررویقسمتنرماندرونیپیوستهدرحاللغزیدنبهطرفمشرقباشد!

 رسدکهقشرسفتکنونیزمین،خاهصیتلکوموموامث��الآنه��ارادارد؛ب��اچنینبهنظرمی

-اینسفتیوسختیکهدارد،برایعبورتدریجیومرورآرامکوهه��اه��مازمی��انخ��ودراهم��ی

 ایلکی��ام��ومدررویقطع��ه،دهد.اگرآهنپارهویاچیزدیگریراکهثقلکافیداش��تهباش��د

 بگذارند،بعدازمدتیخواهنددیدکهآنشیءثقیلدرمی��انلکس��ختوم�ومس��فتج��اپی��دا

 کردهودرآنهافرورفتهاست،بدوناینکهنیازیبهفشاردادنیاشکس��تنوی��اش��کافتنپی��ش

آید.

 کنندوبهملیم��تازغ��ربب��هکوهسارانهمدرداخلقشرزمینحرکتمی،بنابراینحدسما

روند.شرق(برطبقحرکتوضعیزمین)پیشمی

هاحرکت تدریجی قاره

 پیم��اییم،ب��هوض��وحب��هحقیق�تکنیموبدینطریقکهباقدممطالعهم�یبااینپیشرفتکهمی

 ه��ایاینقارهآوریمکههمهیابیموبهسهولتچنینبهدستمیهاراهمیحرکتتدریجیقاره

 ان��دوگ��اهییزمینسربرافراشتهوبهسویآسمانبالشتافتههادررویکرهکهبهسانکوه

 ینیرویبیرون��یمتص��ل�ازرسد،درتحتسیطرههابهکیلومترهامیارتفاعآنهاازکفاقیانوس

شوند.جانبغربزدهشدهوبهسویشرقبردهمی

 ترباشد،سهمبیشتریدرای��نس��یروهابلندتروبزرگوناگفتهمعلوماستکههرکدامازقاره

 توانشرقس��یبریراب��هغ��ربآلس��کاچس��بانیدسفرخواهدداشتوبنابراینبهسهولتمی

(یعنیآسیارابهآمریکایشمالی)ویاازآنجداودورگرفت.

 ه��ایبلن��دتریدارد)حتم��ا�ت��راس��توک��وهرود(برایاینکهبزرگاگرفرضشودکهآسیاتندترمی

٨٨: ٢٧نمل١
١٢٥ص٢
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 ترفرضشود(برایاینکهنیرویبیرونیآمریکاراازپشتسرشخواهدگرفت؛واگرآمریکاسریع

 کوب��د)پ��سطبع��ا�بای��دازآس��یادورت��رزندومیترمیتروبلمانعآنراازرویاقیانوسآرامسهل

شود.

 هایپیرنهتاهیمالیاتاجزایراندونزی(کهدرآخرکتابدراینبارهبهوباتوجهبهوجودرشتهکوه

 ترباشد؛ونی��زب��ات��وجهب��های��نشودکهاحتمالاولقویتفصیلسخنگفتهایم)چنینتصورمی

 ه��اهاوقارهیجنوبیزمینازخشکیهایکوهساراننامبرده،سرخلوتشدننیمکرهسلسله

 شود:نیرویبیرونی،کوهسارانیادشدهرا-کهازشمالغ��ربب��هجن��وبایروشنمیتااندازه

 شودکهمجموعمتصلآس��یاواروپ��ازندونتیجهاینمیشرقامتداددارند-ازطرفغربشانمی

شود.بهطرفشمالشرقراندهمی

کندزمین حرکت می

 اینعبارت:«ف�س�ك�ن�ت ع�ل��ىح�ر�ك�ت�ه���ام��ن أ�ن ت�م�ی�د�ب�أ�ه ل�ه���ا»هص�ریحدرحرک��تزمی�ناس��ت؛چن��ان

حرکتیکهباآرامشکاملزمینتوأموموجباعجاباست.

 ه��ایاب��ناب��یالحدی��دومنه��اجالبراع��ةوملفت��حالمادرذیلعبارتفوقنهجالبلغهبهشرح

 مراجع��هکردی��مودرهی��چک��دامت��وجهیب��رحقیق��ت١یمحققمجلسیکاشانیوحتیعلمه

 ه��اینهجالبلغ��هدرش��رحعب��ارتف��وقگفت��هاس��ت:فوقنیافتیم؛وتنهامحمدعبدهدرپاورقی

 سازدآزاراستوساکنینخودراپریشاننمیزمینبااینکهحرکتمخصوهصیدارد،بازآراموبی

 نیزدرپیراموناینعب��ارتب��هتفص��یلس��خن وسیدهبةالدینشهرستانی٢لرزاند.وآنانرانمی

).٤ایمیحرکتزمینبحثکرده(وسابقا�درباره٣گفتهاست

دللتی دیگر بر حرکت زمین

 رس��اند؛ب��رایاینک�هاگ��رزمی�نعبارت«أ�و ت�ز�ول�ع�ن م�و�اض�ع�ه�ا»نی��زب��الملزمهحرک��تزمی�نرام�ی

 تواندبیشترازیکحرکتداشتهباشدوفقطدرهصورتمتح��رکب��ودنحرکتنداشتهباشد،نمی

 هایقابلشماروجودپی��داکن��دودره��رتواندمواضعمتعددداشتهباشدودرمکاناستکهمی

 بس�تند،شودکهاگرکوهساراناجزایزمینرابهه��منم�یآنیدرجاییباشدومعناچنینمی

 افت��ادوگردیدوهرپارهدرمسیردیگریم��یشدوقطعهقطعهمیزمینشکافتهوشکستهمی

گزیدند،مانندماه.هامواضعدیگریغیرازمواضعزمین،برایخودشانمیپاره

٤٢ص:٥٤بحارالنوارج:١
٢١٨،ص٢شرحنهجالبلغة(عبده)،ج٢
٧١اسلموهیئت،ص٣
١٤٥تا١٤٣ص٤
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 کن��دوب��رعبارت«ف�س�ك�ن�ت ع�ل�ىح�ر�ك�ت�ه�ام�ن أ�ن ت�م�ید�ب�أ�ه ل�ه�ا»فقطبهاهصلحرکتزمیندللتمی

 نوعحرکت(وضعییاانتقالی)دللتهصریحیندارد.وای��نتع��بیرک��هب��رایزمی��نمواض��ععدی��ده

 کندکههمانانتقالیافتنزمینازموض�عیب�هموض�عکند،نوعحرکتراهمتعیینمیاثباتمی

دیگراست.

زمین بزرگ شده است

 ی«ف�ج�ع�ل�ه�ال�خ�ل ق�ه�م�ه���ادا�و�ب�س���ط�ه�ال�ه���م ف�ر�اش��ا�»دلل��تب��رب��ازش��دنزمی�نویمبارکهدوجمله

 اتساعی��افتنآندارن�د؛ب��رایاینک�ه«مه�د»و«ف�رش»ه�ردوب�همعن��ایگس��ترانیدنهس�تندو

بدیهیاستکهگسترشدادنوبسطدادنبرچیزی،بزرگکردنآناست.

 ت��ره��مب��ودهاس��توفهمیمکهزمینمادرآنهنگامکهسیالبوده،کوچکوبنابراینچنینمی

-ش��دهوگس��ترشم��یگشته،بهتدریجبزرگهمم��یبعدهاکهاندکاندکسفتوسختمی

شدهاست.یافتهوبروسعتسطحآنافزودهمی

اقیانوس کروی و ظلمانی

 گفتیمکهاندرونزمیناکنونهمدرحالمیعاناستوبنابرایندرزیراینقش��رزمی��ناقی��انوس

 گوییمکهایندریادرظلمتمحضفرورفتهاس��توعلوهوجوددارد.واکنونمیکرویعظیمی

 یقشرض��خیمجام��دزمی��نتوانیمپیبهاینحقیقتببریمکهدیوارهبراینکهماخودمانهممی

 کن��دومنب��عن��وریه��مدرآنج��اوج��ودن��داردک��هازنفوذهرگونهنوریبهاندرونآنجلوگیریمی

 ت��وانیمآنرایزمی��نراروش��ننمای��د،ازکلمامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-ه��مم��یداخلک��ره

استخراجکنیم.

 فرموده:«ب�س�ط�ه�ا...ف�و ق�ب�ح ر£ل�جÎيóر�اك�د£ل�ي�ج ر�یو�ق�ائ�م£ل�ي�س ر�ی»{زمی��نرادررویدری��اییک��ه

راکداستوجریاننداردوایستادهاستوسریانندارد،بگسترانید}.

 هایآنرابهحرکتشبانهمعنایرمی)وهماشتقاقدرکتبلغت«سرییسری»(بروزنرمی

 ودر؛دهند:«سریعرقالشجر»یدرختدرزیرزمینچنینخبرمیاندوازجنبیدنریشهکرده

 ونی��زب��هت��أثیر؛گویند:«سریالدمفیالعروق»هامیخبردادنازجریانپیدرپیخوندررگ

 معن�ای«ل�ي�س ��ر�ی»ک��هدر،؛بنابرای�ن١گویندیابد-سرایتمیزخمومرض-کهدرخفاانجاممی

-شودکهای��ندری��ایزیرزمین�یدرمی�انپ��ردهسخنامام-علیهالسلم-هست،چنینبرآوردمی

 هایغیبوخفافشردهشدهومحبوسماندهاس��ت.وبن��ابرای��نب��هس��هولتب��های��نحقیق��ت

 ی«ل�ي�س ��ر�ی»رسیمکهدریایکرویزیرزمینیظلمانیمراداست(والبتهازت��دبردرکلم��همی

٥١٤،ص١اقربالموارد،ج١



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

یابیم).بدینواقعیتدستمی

 وسلم-روایتشدهاس��ت:«و�ذ�ل���ك�أ�ن�ال���ت�ب���ار�ك�و�ت�ع���ال�ىل�م���اوازرسولخدا-هصلىالعلیهوآله

 خ�ل�ق�ال ب�ح���ار�الس���ف ل�ىف�خ���ر�ت و�ز�خ���ر�ت و�ق���ال�ت أ�ي�ش���ي ء£ي�غ ل�ب�ن���یف�خ�ل���ق�ال �ر ض�ف�س���ط�ح�ه�اع�ل��ى

 ظ�ه ر�ه�اف�ذ�ل�ت ث�م�ق�ال�إ�ن�ال �ر ض�ف�خ�ر�ت و�ق�ال�ت أ�ي�ش�ي ء£ي�غ ل�ب�ن�یف�خ�ل�ق�ال ج�ب�ال�ف�أ�ث ب�ت�ه�اع�ل�ىظ�ه ر�ه���ا

 ک��هخداون��دمتع��ال{(ترجم��ه:)هنگ��امی١أ�و ت�ادا�م�ن أ�ن ت�م�ید�ب�م�اع�ل�ی ه���اف���ذ�ل�ت�ال �ر ض�و�اس ��ت�ق�ر�ت»

 هایزمین)راآفرید،افتخارونخوتآغازنمودوهرج��ادریاهایزیرین(اقیانوسبزرگزیرخشکی

 راپرکردوگفت:اینچیستکهبرمنغ��البش��ود؟!پ��سخداون��دزمی��نرابیافری��دوب��رپش��ت

 اقیانوسبگسترانیدپسراموآرامشد؛سپسزمین(یعنیقشرجامدزمی�ن)ش��روعب��هافتخ��ار

 کردوگفت:اینچیستکهبرمنغلبهکند؟!پسخداوندکوهسارانراآفریدوآنهارادرپشت

 هازمینرابهبندکشیدند؛پسزمیننتوانستآنچهراکهدرروی��شب��ود،زمیناستوارکردوکوه

بهحرکتدرآوردوپریشانشسازدوراموآرامشد}.

آشوبی که در دل زمین هست

 ان��د:«ت�ك�ر ك���ر�»ازتک��رارالحدیدومنهاجالبراعةدرش��رح«ت�ك�ر ك���ر�ه�الرÎي���اح�ال ع�و�اهص���ف»گفت��هابیابن

 ؛ودربح��ارالن��وارازج��وهرینق��لک��ردهک��هب��ه٢دهداستومعنایردکردنوبرگردانیدنرامی

٤گرداند.بردوبازبرمی؛وعبدهگفته:می٣معنایجمعکردنبعدازپراکندناست

 یاولییادشدهاشارهب��ههم��اندونی��رویبس��یارمه��ماس��تک��هدرخطب��هوبنابراین،جمله

 نهجالبلغهبهنحواشارهآمدهاست:دونی��رویرانن��دهوبرگردانن��ده،پراکنن��دهوجم��عکنن��ده،دو

نیرویاندرونیوبیرونی.

 وعبارت«ت�م خ�ض�ه�...الذ�و�ار�ف»نیزبابیانیبسیارع��الیب��رآش��وبذات��یوانقلبداخل��یدری��ای

 گ��ونهک��هنماید؛زیراکه«مخض»بهمعنایتکاندادنوب��هه��مزدناس��ت،آنمرکزیدللتمی

دهندوبههممیزنندتاکرهازآنبگیرند.ماستودوغرادرداخلمشکتکانمی

 ولیالبتهبههرسیالیذارفهگفت��هنش��ده؛؛٥بهمعنایسیالاستة»ذارف«و«الذ�و�ار�ف»جمع

 یاشک)واشک(کهسیلنیابندهازچش��ماس��ت)اینکلمهغالبا�درچشم(کهسیلندهنده

 استعمالشدهاست.زمخشریدربیانمعنایحقیقی«ذرف»چشمواشکرانامبردهوابرو

 (ذارفلزمومتع��دیآم��ده،س��یلنکنن��دهوس��یلن٦ب��ارانراازمع��انیمج��ازیش��مردهاس��ت

١٤٨ص:٨الکافیج:١
٥٩،ص١١-شرحنهجالبلغة(ابنأبیالحدید)،ج٧٢،ص١٤منهاجالبراعةفیشرحنهجالبلغة(الخوئی)،ج٢
٤٢ص:٥٤بحارالنوارج:٣
٢١٨،ص٢شرحنهجالبلغة(عبده)،ج٤
٣٦٨،ص١اقربالموارد،ج٥
٢٠٤أساسالبلغة،ص:٦
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دهنده).

 شودکهنیروهاییدرسراسرنقاطدری��ایزیرزمین��ی(ک��هدرمرک��ززمی��نپسچنیناستفادهمی

 کنن��دزنندوچنانآشوبیدرآنبهپامیمحبوساست)سیلندارندولینقطعآنرابههممی

 کهنظیریدررویزمینبرایآننیست؛وعجیباستکهباوجودای��نهم��هآش��وبدردلای��ن

 توان��دبکن��دودرمی��انقش��رس��فتوس��ختزمی��ن،گرفت��اروترینحرکتینم��یاقیانوس،کوچک

زندانیاستوقدرتنداردارتفاعبگیردوبالبپردویابهراستوچپجریانیپیداکند.

وفصلآتیبرایتوضیحایناقیانوسژرفوپرآشوباندرونیاست.
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زمین بر روی اقیانوس پر آشوب خروشانی بنا شده است

 نهج البلغه٩١ی چند جمله از خطبه

 «ك�ب�س�ال �ر ض�ع�ل���ىم���و ر�أ�م ��و�اج£م�س ��ت�ف ح�ل�ة£و�ل�ج���ج�ب�ح���ار£ز�اخ���ر�ة£ت�ل ت�ط���م�أ�و�اذ�ي�أ�م و�اج�ه���او�ت�ص ��ط�ف�ق�

 م�ت�ق�اذ�ف�ات�أ�ث ب�اج�ه�او�ت�ر غ�وز�ب�دا�ك�ال ف�ح�ول�ع�ن د�ه�ی�اج�ه���اف�خ�ض���ع�ج�م���اح�ال م���اء�ال م�ت�ل�ط���م�ل�ث�ق���ل�ح�م ل�ه���او�

 س���ك�ن�ه�ی ��ج�ار ت�م���ائ�ه�إ�ذ و�ط�ئ�ت ��ه�ب�ك�ل ك�ل�ه���او�ذ�ل�م�س ��ت�خ ذ�یا�إ�ذ ت�م�ع�ك���ت ع�ل�ی ��ه�ب�ك�و�اه�ل�ه���اف�أ�هص ��ب�ح�ب�ع ��د�

 اهص ط�خ�اب�أ�م و�اج�ه�س�اج�یا�م�ق ه�ورا�و�ف�یح�ك�م�ة�الذ�لÎم�ن ق�ادا�أ�س�یرا�و�س�ك�ن�ت�ال �ر ض�م���د ح�و�ة�ف��یل�ج���ة�

 ت�ی�ار�ه�و�ر�د�ت م�ن ن�خ و�ة�ب�أ و�ه�و�اع ت�ل�ئ�ه�و�ش�م�وخ�أ�ن ف�ه�و�س�م�وÎغ�ل�و�ائ�ه�و�ك�ع�م�ت ه�ع�ل�ىك�ظ�ة�ج�ر ي�ت�ه�ف�ه�م���د�

 ب�ع د�ن�ز�ق�ات�ه�و�ل�ب�د�ب�ع د�ز�ي�ف�ان�و�ث�ب�ات�ه�ف�ل�م�اس�ك�ن�ه�ی ج�ال م�اء�م�ن ت�ح ت�أ�ك ن�اف�ه���او�ح�م �ل�ش���و�اه�ق�ال ج�ب���ال�

١الش�م�خ�ال ب�ذ�خ�ع�ل�ىأ�ك ت�اف�ه�ا».

 :)پیشازآنکهزمینآفریدهشود،اقیانوسپرآبوعمیق��یدارایام��واجی٢یکامل�آزاد(ترجمه{

 ه��ایپرت��ابزدن�دوس�ینهجوشانوخروشانوجودداشت؛امواجش��دیدشس�یلیب�هه�مم�ی

 گونهآن)٢(انداختندوفریادکنانوهصیحهزنانکفبیرونمی)١(شدنداشبرهمکوبیدهمیشده

)٣(آورد.شانکفمیکهشتراننربههنگامهیجانوسرمستی،دهان

-اینامواجوب��ررویگ��رداب)٥(زمینرابربالیآمدوشد)٤(دارخداوندمتعالبنایگردواحاطه

 وبنانهاد؛وطبعا�سرکشیآبمتلطمدرزیرس��نگینیب��ارزمی��ن،)٦(هایایناقیانوسبفشرد

 ک��هزمی�نب��اخضوعکردوفروتنیآغ��ازنم�ودوهیج��انوش�تابیک�هدرپ��رشآنب�ود-هنگ�امی

 ه��ایشدرروی��شغلتی�دنینیرومندشپامالشکرد-آرامشدوآنگ��اهک�هزمی�نب�اش��انهسینه

رامگردیدوازجوشافتاد.)٧(گرفت

 کشیدند،آرامومغلوبشدودرلگامذلتمطیعاقیانوسبعدازآنکهامواجشبلندبلندفریادمی

 گزی��دودری��اراازیافتوسکونتمیواسیرگردیدوزمیندررویگردابامواجدریاگسترشمی

گردانید.نخوتتکبروبلندپروازیوازبالگرفتنبینیوزیادتتجاوزکاریبرمی

 زمینبرآندریادهانبندزد،بهسببآکندگییکهعارضشگردی��دهوجری��انشراس��نگینک��رده

 ه��اییک�هداش��ت،هاییکهکردهبود،خاموششدوبعدازجهشسریپسبعدازسبک)٨(بود

ثبوتاختیارنمود.

 وخداون��دکوهس��ارانس��رب��ر)٩(ین��واحیزمی��نف��رونشس��توقتیکههیجانآباززیرهم��ه

...)١٠(هایزمینبارکردیسنگینرابرشانهآسمانکشیده

١٣١البلغةص:نهج١
 یتحتاللفظیسخنانبسیاردقیقوعمیقفوقباحفظمزایایآننهفقطدشواراست،بلکهشایدکهت��وانگف��تترجمه٢

 یمحق��قدرترجم��هش��ناختننگ�اریم(خوانن��دهیآزادبهآنه�امیدهی�م،ذیل�م�یمحالاست؛ماسخنانیراکهنامترجمه
 گ��ذاریمدرآخ��رهاییک��هم��یایم،برطبقشمارهآنهاآزاداست)وتعلیقاتیراکهدرپیراموناینجملههایدریامانندنگاشته

(م).آوریماینترجمهمی
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خیزندها برمیهایی که از اندرون ذرهتموج

 یابیمکهامواجشب��هه��مبرخورن��دوس��ینهب��رهایکنونی،دریایینمی)دردریاهاواقیانوس١(

-آیدکهم��وجس��ابقگذش��تهباش��دوس��ینهییکدیگرکوبند؛زیراکهموجلحقآنگاهمیسینه

هایسابقاست.هایلحقمانندقطارشتران،همیشهدردنبالموجهایموج

 آیدوهرب��ادیوسببایناستکهامواجدریاهایمشهود،دراثروزشبادهایهواییپدیدمی

 رود؛ولیامواجدریاییکهدرزیرزمی��ناس��توزمی��نب��رآیدوبهسویدیگریمیازسوییمی

 ایک��هدررویآنفشردهوبناشدهاست،ازاندرونزمینبهط��رفبی��رون،ازان��دروندله��رذره

 یخیزن��د،دراث��رفع��الیتوتلشدونی��رویس��ازندهیاط��رافآنه��ابرم��یزمینهست،بههمه

 جه��اندرداخ��لذاتجه��انمتک��ونمیش��وند(وس��ابقا�ه��مگفتگوه��اییمناس��بای��نبح��ث

).١گذشت

ها از کف آن اقیانوس آفریده شدندزمین و آسمان

 آمدند،آفریدهش��د؛چن��انک��ههاییکهازآناقیانوسجوشانوخروشانبالمی)زمینازکف٢(

 تریکهازآناقیانوسبالآمدند،خلقتیافتندوبهترتیبوزنب��رهاهمازبخارهایسبکآسمان

-هاوپرم��ادههفتنوعتقسیمشدندوهفتآسمانگردیدند(نیرویبیرونیجلویسنگینوزن

 تواندآنهاراگرداند،نیرویاندرونیهمنمیگیردواجزایآنهاراشدیدتربرمیهارابیشترمی

 هابهشدتپرتابکندوزیادتربپراند؛وسرانقسامب��ههف��تآس��ماندرهمی��نمانندسبکوزن

حقیقتنهفتهاست).

 تری��ناج��راموبنابراینبایددریایموجوددرزیرزمین(محبوسدراندرونقشرسختزمین)ثقیل

 ه��ایونیزبایدهرقدردرایندریابیش��ترروب��هپ��ایینبرون��د،ب��هقس��مت؛درجهانانسانباشد

 یوس�طیاجرام(درجهانآدمیان)بای��ددرس��تدرنقط�هترینهمهتریبرسندوسنگینسنگین

 تریایناقیانوسکرویباشد؛وطبعا�هرقدرروبهطرفبالبرویم،بایدبهاجسامسبکوسبک

یابیم.ترازهرچیزرادرآسمانهفتممیبرسیموسبک

ای از سرآغازنمونه

 هایفرماید،درسیاره)ایناوهصافکهحضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-برایزمینبیانمی٣(

 ک��موکاس��ت،بلک��هب��هش�دتبیش�ترواق��عش��دهیشمسیهمب�یدیگرجهانبزرگمنظومه

 ایع��الیازک��لجه�اناس��ت؛وای��ناستویاواقعخواهدشدوهرجزئیدراینجهان،نم�ونه

١٨٥-١٧٨ص١
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ایازآغازآفرینشزمیناست.اقیانوساندرونیکهزمینمادررویآناست،نمونه

 ایکهمادررویشزندگیوخورشیدمثالیزندهوموجودازحالتقبلازمیعانزمیناست؛کره

 کنیم،قبل�مانندخورشیدسوزانوجوشانونورانیوگازیبودهاس��ت!چن��انک��هخورش��یدمی

شود.کندومثلزمینمامیهمروبهمیعانگذاشتهاستوبعدازمیعانهمقشریپیدامی

ساختمان مدور زمین

 فهمی��م؛ب��رایاینک��های��نلف��ظو)گردومحیطب��ودنس��اختمانزمی��نراازلف��ظ«ك�ب���س»م��ی٤(

 ؛ایاح��اطهواس��تدارهدرآنه��اهس��تاندک��هنح��وهمشتقاتآنغالبا�درمواردیاستعمالشده

 یگودالوچاهرابستو«کبسرأسهفیثوبه:اخف��اه،مثل�«کبسالحفرةوالبئر»یعنیدهانه

 اشب��رخ��انهاشهج��ومب��ردهواح��اطه{وکبسالقوم�دار�فلن:هجمواعلیهافج��أةواحتاطوه��ا»

 ١«کبسالرجل:ضخمراسه،الک�باس:العظی��مال��رأس،هام��ةک�ب��اس:ض��خمةمس��تدیرة»}کردند

-«الك�ب س(بروزنشرک)الرأ سالکبیر».و«کبیس»زیوریتوخالیاستکهآنراباعطرپرمی

٢کنند.

 یاولتوض�یحدادی��م.و)معنایاینآمدوشد(م�و ر�)همانتم��وجعجی��باس��تک��هدرتعلیق�ه٥(

 البته«م�و ر�»موجیاس��تک��هب��الآم��دنوارتف��اعی��افتندری��اراه��ملزمگرفت��هاس��ت.درلغ��ت

 م��ارالبح��ر�:م��اجو؛هست:«مارالصوف�عنالجسدنتفة�،مارالتراب�:ثار،مارالریحبالتراب:اثارت ه

٣اضطرب،وکذلکاذاجریعلیوجهالرض».

 ش��ودک��هزمی�نب��ردری��اییهایآیندهبهوضوحمعلوممی)همازلفظ«ك�ب�س»وهمازعبارت٦(

آورد.کهدرزیرخوددارد،فشاربسیارشدیدیواردمی

 ایش��یرینوآش��کارهایشدررویاقیانوسزیرینداخل��ی،اش��اره)ودرغلتیدنزمینباشانه٧(

 لغ��زد!(چن��انک��ههستبراینحقیقتکهقشرمنجمدزمیندررویقسمتسیالاندرونیمی

 یزمی��ناس��ت،یعن��یزمی��نک��روی)وبراینکههمهجایاینقشرمنجمدشانه٤سابقا�گذشت

).١٠است(توضیحدرذیلش

١٠٦٢،ص١اقربالموارد،ج١
١٩٠-١٩١،ص:٦لسانالعرب،ج٢
٩٦ص٣
١٨٢ص٤
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دهان بند بر دهان دریا

 ش��دهایشخنکمییافتوکنارهبهمرورروزگارانکاهشمینامبرده)حرارتسطحاقیانوس٨(

 کاستویافتوهمینغلظتتدریجیبودکهازجوشوخروشاقیانوسمذکورمیوغلظتمی

کردودرپایان،مهاریبردهانششدهویکبارهآنرابست.جریانشراکندوکندترمی

-سطحآناقیانوسباهمینبستهشدنومهارگردیدن،رویبهسفتشدننهادتابعدازمدت

هاییوطیحالتیسرانجامسختوخشکشدوزمینگردید.

 خورشیدحالگازاستوبایدآبشودوبعدهاک��م؛خورشیدهنوزازاینمرحلهخیلیدوراست

ایشبیهزمینشود!کمسطحشخنکشودوامواجشمهارگرددتاکره

 شودکهزمین،سراسردریای)ازعبارت«س�ك�ن�ه�ی ج�ال م�اء�م�ن ت�ح ت�أ�ك ن�اف�ه�ا»چنینمعلوممی٩(

 ش��ودک��هان��درونزمی��نهم��اندری��ایداخلینامبردهراازهرطرفدرزیرگرفتهونتیجهاینم��ی

جوشانوخروشاناست.

های زمینشانه

 ه��ایزمی��نب��ارشودکهکوهسارانعموما�ب��رش��انهی«أ�ك ت�اف»فهمیدهمی)ازانتخابکلمه١٠(

 یزمی��ناس��ت؛پ��سآیدکهدرهرجاییکهکوههست،آنج��اش��انهپسبهدستمی؛اندشده

 یزمی��نشودکههم��هج��ایزمی��نش��انهشودکهزمینگرداست،وگرنهممکننمیمعلوممی

باشد.

 {در١ی«ف�ام ش��واف�یم�ناك�ب�ه��ا»یکریم��هی«أ�ك ت��اف»راازآی�هامیرالمؤمنین-علیهالسلم-کلمه

 ان��د(وی«أ�ك ت���اف»راآوردههایزمینراهبروید}استفادهکردهاندودرعوض«م�ناك�ب»کلمهشانه

).٢سابقا�بیشترازایندراینبارهبحثکردهایم

سنگ شدن کف

 نهجالبلغهچنیناستفادهکردیمکهدرآغازآفرینشزمین،٩١یهاینقلشدهازخطبهازجمله

 ه��اک��میمذابآنروزی)پدیدآمدوبعدهااینکفهاییدررویاقیانوسخروشان(کرهابتداکف

کمسفتشدوسختگردیدوزمینکنونیراتشکیلداد.

 یزمیندررویهاکهبعدازپیرشدنکرهآنحادثهاگرچهازعصرماخیلیدوراستوماانسان

 هاسالپیشراببینیم،ولیخداوندمتع��النظ��ایرقدرتنداریمحوادثمیلیون،ایمآنآفریدهشده

یمادررویزمینآفریدهاست:آنرابرایمطالعه

١٥: ٦٧ملک١
١٤٤ص٢
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 هاییهستندکهآبآنهابعدازخروجازحوضآنهابعدازاندکیطیطریق،بهس��نگچشمه

 امک��هدیده»کوپکلو«یمشهوربهایدرسلدوزدرپاییندهکدهشود.نگارندهچشمهمبدلمی

 ایسنگیدررویخ�ود،ازتب��دیلآبب�هس�نگدرط�یق��رونگذش��تهس��اختهورفت�هرفت�هتپه

 دهانهوحوضچشمهبالوبالترآمدهواکنونچشمهدربالیهمانتپ��ه-ک��هخ��ودشس��اخته

 یچن��دم��تر،س��نگدهدوآببهفاهصلهاست-مشغولبهجوشیدناستومتصل�آببیرونمی

شود.می



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

چند جمله از نهج البلغه در توصیف آسمان

 «و�ن�ظ���م�ب�ل�ت�ع ل�ی��ق£ر�ه���و�ات�ف�ر�ج�ه���او�ل�ح���م�هص���د�وع�ان ف�ر�اج�ه���او�و�ش���ج�ب�ی ن�ه���او�ب�ی ��ن�أ�ز و�اج�ه���او�ذ�ل���ل�

 ل�ل ه�اب�ط�ین�ب�أ�م ر�ه�و�الص�اع�د�ین�ب�أ�ع م�ال�خ�ل ق���ه�ح�ز�ون���ة�م�ع ر�اج�ه���او�ن�اد�اه���اب�ع �د�إ�ذ ه��ي�د�خ��انÐف���ال ت�ح�م�ت 

 ه��ایه��اوبلن��دییآزاد:)پس�تی{(ترجم��ه١ع�ر�ىأ�ش ر�اج�ه�او�ف�ت�ق�ب�ع ��د�ال�ر ت�ت���اق�هص���و�ام�ت�أ�ب و�اب�ه���ا»

 یآنرا-بدوناینکهج��زئیراب��هج��زئیوهص��لنمای��د-منظ��مگردانی��دوآسمانومواضعبازشده

 ه��اراب��اهاییراکهازبازشدناجزایآسمانحاهصلشدهبود،ج��وشدادوانف��راجی��افتهشکاف

 ش��وندوآس��مانمانن��درسندونهازهمدورمیهایشانمشبکگردانید(کهنهبههممیجفت

-غربال،سوراخسوراخاست)ودشواریپلهپیماییآسمانرابرآنانکهبهفرمانخدافرودمی

 برند،رامگردانی��د.خداون��دآس��مانرا-بع��دازروزگ��اریآیندوبهآنانکهکردارمخلوقشرابالمی

 هایبندهایآسمانجوشخوردندوب��هه��مبرآمدن��دوخداون��دکهدودیبود-نداداد،پسحلقه

یآنرا-بعدازآنکهرتقویکپارچهبودند-ازهمبازکرد}.درهایبسته

کنیمای که میاستفاده

مرادآسمانزمیناست،آنچهکهدربالیسرماازجوزمینقراردارد.

 آس��ماندرش��کلدودیغلی�ظنمای��انش��د(اززمی�نمتول��دگردی�د).درآنروزگ��ار،ذرات،درآغ��از

 ش��دندوآس��مانآسماناینفاهصلهراکهاکنونازهمدارند،نداشتندورتقویکپارچهدی��دهم��ی

 سوراخسوراخومشبکنبودوبعدازآنکهخداوندمتعالآنرابهطوریط��بیعیخوان��د!ذراتب��ه

 ه��اگش��تهوب��هه��محدکافیازهمدورشدندولیازهمج��دانش��دند،بلک��هب��هش��کلحلق��ه

 ایدودمانن��د،نظی��رپنی��رس��یاهف��راگرفت��ههارامادهگویند:پیرامونبعضیازسیارهدرآمدند.می

 ش��ودشودآنراباکاردبرید!نگارندهگوید:ازایننق��لچنی��نمعل��ومم��یبهطوریکهمی؛است

 کهآسمانآنسیارههنوزبازنشدهوبالنرفت��هاس��توآس��مانزمی�نه��مدرآغ��ازچنی�نب��وده

است.

 هادرابتدایکآسمانوموجودییکپارچهبودندوبهحک��مخداون��دمتع��ال،ش��روعب��هب��ازآسمان

 ه��اییدرآنرخدادت��اب��دینه��اوانش��قاقیآسمانبازشدوانفراجشدنکردندودرهایبسته

شکلکنونیافتادویکآسمانهفتآسمانشد.

 ه��ایآس��مانی��ابیمک��هذرهازسخنانوالیامیرالمؤمنین-علیهالسلم-بهسهولتچنیندرمی

 اکنونتماما�جداازهمهستندودرعینحالباکمالنظمبایک��دیگرارتب�اطدارن��د،ه��رج�زئیب��ا

 اند؛پسبنابراینآسمانبرخلفآنچهکهدرظاهرباچشمجزءدیگریازدواجکردهوجفتشده

١٢٧البلغةص:نهج١
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 بلک��همانن��دغرب��الس��وراخس��وراخومش��بک؛دیدهمیشود،یکپارچهوبهه��مپیوس��تهنیس��ت

است.

 اینسخنانشریفعلوهبراینکهمارانسبتبهآس��مانوآغ��ازپی��دایشآنآش��نامیس��ازد،در

 فرماید:«و�ف�ت�ق�ب�ع د�ال�ر ت�ت�اق�هص�و�ام�ت�أ�ب و�اب�ه���ا»ب��اکم��الوض��وحوروش��نیب��هیاخیرکهمیجمله

فرماید.حقیقتاتساعجهاننیزدللتمی

 آوریمکهبعضیازدانانمایانمسلمانگویانهجالبلغ��هبااینمختصرمطالعه،چنینبهدستمی

 بینیمکهگفتندآسمانیکپارچهاستوقابلخرقوالتیامنیست؛ومامیراندیدهبودندکهمی

 هاییجداازهمتشکیلیافتهاند(واینواقعا�اعجازآمیزواعجابانگی��زفرماید:آسمانازذرهمی

است)ببینتفاوتراهازکجاستتابهکجا؟

 ایمکهنهفقطآسمان،بلکهسراسرس��یاراتوکنیم،اطلعیافتهوماکهدراینعصرزندگیمی

 گردن��دوحلق�ههایش��انم�یهاییکهدرپیرام��ونهس�تههاییجداازهم(ازالکترونزمینازذره

اند.دهند)ساختمانپذیرفتهتشکیلمی

آسمان یا سقف متحرک

 وحرک��تهمیش��گیآس��مان،تع��بیرامی��ریدائم��یترینوزیب��اترینعب��ارتدربی��اناح��اطهعالی

 یاولنهجالبلغ��ه):«ف�ل���ك£د�ائ�ر£و�س���ق ف£س���ائ�ر£و�ر�ق�ی��م£المؤمنین-علیهالسلم-اس��ت(درخطب��ه

 زن��د؛خ��وردودورم��ییعنیآسمانجایگاهیاستگردکهآرامنداردوپیوس��تهچ��رخم��ی١م�ائ�ر»

 کن��دودرگ��ردشب��هآسمانسقفیاستدرب��الک��ههی��چوق��تثب��وتن��داردودائم��ا�س��یرم��ی

 برد،وجایزیباومزینیاستبدوناینک��هدرمح��لواح��دیپای��دارباش��د،بلک��هلینقط��عسرمی

 یگرداب�ی)ب��الکندو(مانن�ددریاه��ایمتم�وجطوف��انیوغباره��ایبرانگیخت�هحرکتدورانیمی

رود.می

 مارالبحر�:؛مارالریحبالتراب:اثارت ه؛مارالتراب�:ثار؛درلغتهست:«مارالصوف�عنالجسدنتفة�

٢وکذلکاذاجریعلیوجهالرض».؛ماجواضطرب

 نمای��د؛وزمینبرایخودشهفتآسمانداردکهماههمدرمیانآنه��ام��دارداردوگ��ردشم��ی

 هاییداردکهسیاراتن��هگ��انهدرمی��انآنه��ادردورخورش��یدخورشیدهمبرایخودشآسمان

 یمتحرک��یهس��تندک��هدرزنند؛وبنابراینزمینباهفتآسمانویکقمرشمجم��وعهدورمی

گردند.آسمانخورشیددرپیرامونخورشیدمی

٣هایعالیرابهتناسبعصرخودششرحدادهاست.ودربحارالنوارهماینجمله

٤١نهجالبلغةص:١
٩٦ص٢
١٧٨ص:٥٤بحارالنوارج:٣
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ها نیرو می شوندبه تدریج ماده

 یخداون��دمتع�البی��انداش�ته(بن��ابرامیرالمؤمنین-علیهالسلم-درض�منس��خنانیک�هدرب��اره

 یعن��ی؛١بعضیازنس��خنهجالبلغ��ه)چنی��نفرم��وده:«لش��بحفیتقض��ìىولمحج��وبفیح��وى»

 خداوندمتعالشبحوسیاهینیستکهبهتدریجکاهشپذیردوپنهانودرپردههمنیس��تت��ا

محدودومحاطگردد.

 شودکه«کلشبحیتقضìیوکلمحجوبمحاط»یعن��یه��رم��ادهازاینکلممبارکفهمیدهمی

-رود!چنانکههرچیزدرپردههمطبعا�محاطومح��دودم��یشودوازبینمیبهتدریجتماممی

 باشد؛وبنابراینهرچیزیکهدراینجهانشکلیوشبحیدارد،درکاهشاستوهرچی��زی

همکهدرچیزدیگریپنهاناست،محدودودراحاطهاست.

شودماده متبدل به نیرو می

 ت��وانچ��هپاس��خیم��ی،یابن��دشودموادبهتدریجکاهشمیدرپاسخاینپرسشکهچطورمی

 ش��ود؟وب��دیهیاس��تک��هدرهاییازمادهمتبدلبهنیروم��یگفتجزاینکهدرهرآنیقسمت

 گویندمادهک��مگش��توچی��زیازآنکاس��تههصورتشکستهشدنوچندپارهگردیدنمادهنمی

شد.

 ش��ود.ووازعبارتفوق،کاهشپذیریهرماده(درشتباشدیاریز)بدوناس��تثنافهمی��دهم��ی

 دانیمکهامکانندارداشباحوم��وادت��دریجا�منع��دمش��وند؛ب��رایاینک��هانقلبموج��ودب��هنیزمی

 رس��دک��هایجزاینبهتصورنم��یاند؛پسچارهیدانشمندانبزرگمحالدانستهمعدومراهمه

 ش��ود؛شوندوبدینطریقازوزنآنهاکاستهمیگفتهشود:مواداندکاندکبهنیرومتبدلمی

یعنی«کلشبحیتقضìی»!!!

ای رادیو اکتیو استهر ماده

 ایاعمازاینکهبس�یطباش��د(مانن��دطلوگیریمایناست:هرمادهایکهازاینفصلمینتیجه

 گردن��دونی��رویاجسامبهتدری��جبرم��ینقره)ویامرکب(مانندآب)رادیواکتیواست!یعنیهمه

 نخس��تینب��ارتب��دلآنراب��هنی��رو٢»ک��وری«اینظیررادیوماستک��هم��ادامشوندوهرمادهمی

 کشفکرد؛منتهاتبدلموادبهنی��روه��ممانن��دخیل��یازکاره��ایدیگ��رای��نجه��انک��ههمیش��ه

 کن��دو)مثل�(متفاوتوگوناگونهستندشدتوضعفدارد؛دررادیوم،ش��دیدوس��ریعودرآه��ن

٨٢،ص٢-شرحنهجالبلغة(عبده)،ج٢٢-١٧،ص١٠البلغة(الخوئی)،جمنهاجالبراعةفیشرحنهج١
٢Marie Skodowska Curie (١٩٣٤-١٨٦٧)
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آید.ناچیزاستوبهحسابنمی

 ت��رازنق��رهرارادی��واک��تیویعنص��رهایس��نگینینظریبایدهمهگوید:«ازجنبهجرجگاموفمی

 ت��رییآنهابایدب��راث��رانحط��اطت��دریجیمب��دلب��هعنص��رهایس��بکدانستودرحقیقتهمه

 یآنشوند؛امادربس��یاریح��التعم��لانحط��اطآنق��درکن��داس��تک��هراه��یب��رایمش��اهده

١نیست».

امیر المؤمنین -علیه السلم- را بشناسید

 ایرادیواکتیواست)نیکنظ��رسزاواراستکهدانشمندانرویزمین،درحقیقتفوق(هرماده

 سراسرجهانرافراگرفتهاست،چنی��نکش��فش��ودهایعلمیکنند:اگردرعصریکهجنبش

 ش��وند،پیش��وایگردن��دونی��روم��یکهرادیوموچندفلزدیگررادیواکتیوهستندورفتهرفتهبرمی

 مسلمانانجهان،دومینآموزگارقرآن،نخستینام��امم��اامی��رالم��ؤمنینعل��ی-علیهالس��لم-در

 هاوعنصرهایجهانرااعلنک��ردهوازخ��ودیادگ��ارقرنپیش،رادیواکتیوبودنجمیعماده١٣/٥

 ت��رازآن،ه��رم��ادهوه��رترازنقرهوسبکگذاشتهاست!رادیوموغیرآن،فلزوغیرفلز،سنگین

شود.گرددونیرومیایبرمییعنیکههرماده؛چیزکهشبحباشدوسیاهیداشتهباشد

ی ابن ابی الحدید و کاشینسخه

 ابنابیالحدید«ف�ی�ت�ق�ص�ى»خواندهوبههص��راحتآنراب��اهص��ادمهمل��هض��بطک��ردهودرش��رحش

 یعنیخدامادهنیستک��هدورتری��نج��ایشطل��بش��ود.وملفت��حال��٢نوشته:«یطلبأقصاه»

٣کاشانینیزمثلشارحمعتزلیخواندهولیدرتفسیرآننوشته:«تادورشودازنظر».

 نگارندهگوید:هیچکدامازایندومعنادرستنیستند؛برایاینکهمعنایینداردگفتهشود:خ��دا

 اشطلبشود،ویااینکه:خداوندشبحنیستکهازنظردوررود!شبحنیستکهدورتریننقطه

 یمادهطلبشودواگرطلبشود،چهمانعیپی��شخواه��دنداردکهدورتریننقطهچونلزومی

ایازنظردوررود؟!آمد؟!وچرابایدهرماده

لم یلد و لم یولد

-عبارتهصحیحنهجالبلغه«لشبحفیتقضìى(بهضادمعجمه)ولمحجوبفیح��وى»چنی��نم��ی

 رساندکهغیرخداهمیشهیک��یازدوح��الرادارد:ی��ادرش��کلش��بحودرهص��ورتم��ادهنمای��ان

 ماند.ودراینبیانبهاینحقیقتاش��ارهشود،ویادرمیانمادهوشبحیپنهانومحاطمیمی

١٧٩نهایت،صیکدوسهبی١
٢٥٤-٢٥٢،ص٩البلغة(ابنأبیالحدید)،جشرحنهج٢
٧٥٩،ص١تنبیهالغافلینوتذکرةالعارفین،ج٣
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 ایک�هقبل�م�رئیگردی��ده،پنه��انهستکههرموجودمرئیقبل�نامرئیبودهودران��درونم��اده

 بودهوبعدا�ازاندرونآنبیرونآمدهوحالتشبحوهصورتمادهراپیداکردهومرئیشدهاستو

رود.بعدازآنهماندکاندکمنقضیشدهوازبینمی

 یعنیخداوندمتعالنهدرحالتجنیناستونهدرشکلمادر:«ل�م ي�ل�د و�ل�م ي�ول�د *و�ل�م ي�ك�ن ل���ه�

«Ð؛ولیهرموجودیازموجوداتجهانبایدبهطورحتمیکیازای��ندووض��عراداش��ته١ك�ف�وا�أ�ح�د 

باشد.

یابندمواد اتساع می

 ی«کلشبحیتقض��ìی»ک��هازفرم��ایشام��ام-علیهالس��لم-اس��تفادهکردی��م،چنی��نب��هازجمله

 آوریمکهسراسرعالممادهوجهانپهناورمشهودبهتدریجرویب��هک��اهشگذاش��تهدستمی

 شود،بدونش��کدانیمکهآنچهازمادهکممیاستودرآیندههمچنینخواهدبود.وچونمی

 ش��ود،شودکهآنچ��هازم��ادهک��مم��یاطمینانحاهصلمی،شود،بنابراینرهسپاردیارعدمنمی

 شود.وچنانکهروشناس��ت،ای��نمعن��احقیق��تاتس��اعجه��انرالزمهمانامتبدلبهنیرومی

 یب��ازتراکمی��افتهوفش��ردهش��ده،ونی��روه��مم��ادهدانیمکهماده،نیرویگرفتهاست؛زیرامی

شدهوگشایشپذیرفتهاست.

 ه��ا)رویب��هب��زرگتوانندمتبدلبهنیروشوندکهاجزایهصغارشان(اتمموادجهاندرهصورتیمی

-ترشودوگ��رهشدنبگذارندوهراتموالکتروندرجایخودشانتفاخبیابدوبازوبازتروگشاده

هایعناهصررفتهرفتهرویبهگشودهشدنبگذارند.

شودزمین از پیرامونش کاسته می

 یکن�د:آی�هکلممبارکامامهمام-علیهالسلم-مشکلبزرگدیگ�ریراه��مب��رایم��اح�لم�ی

 ک��اهیم}،{ماپیوستهزمی��نراازه��رطرف��شم��ی٢ی«أ�ن�ان�أ ت�یال �ر ض�ن�ن ق�ص�هام�ن أ�ط راف�ها»کریمه

 ایب��رایآنی��افتنش�دهاس��ت؛اکن�ونب��ادیرزمانیاستلینح��لمان��دهوتفس�یرق��انعکنن��ده

 مطالعهدرنهجالبلغهچنینبهدستآوردیمکههرماده(یعنیه��رک��رهوه��رذره)پیوس��تهول

 زمینهم-ک��هیک��یازم��وادای��نجه��اناس��ت-نبای��دو،ینقطعدرکاستهشدناستوبنابراین

 تواندازاینقانونمستثناباشدوبایدپیوستهازپیرامونآنمقداریمتبدلبهنیروش��ودوازنمی

آنجداگردد.

 گ��وییم:رود!واین��کم��یشودوازبینم��یگفتیم:هرشبحی(هرمادهای)اندکاندکتماممی

٤-٣: ١١٢اخلص١
٤٤: ٢١-انبیاء٤١: ١٣رعد٢
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 رود!والبت��هزمی��ندرای��نپ��ذیردوازبی��نم��یزمینهمکهشبحیاست،اندکاندکانقضام��ی

-کاستهشدنوتبدلیافتنبهنیروتنهانیست؛زیراک�هخورش�یده�م(چن��انک�هاه��لف��نم�ی

شود.پذیردومبدلبهنیرومیمیلیونتنکاهشمی٢٥٠ایگویند)درهردقیقه

 ه��ایآناس��تن��هاواس��طآن،جهت��شیزمین،اط��رافوکن��ارهوامااینکهقسمتکاهشیابنده

 واضحاست:اواسطهرموجودوازجملهزمیندرمیانجدارهایاطراف،محفوظومص��وناس��ت

 تواندبهق��دردلخ��واهمب��دلب��هنی��رووچونجایکافیبرایاتساعوبزرگشدنندارد،قهرا�نمی

 ه��ایپیرام��ون(چ��هدرزمی��نوچ��هدرموج��ودرود؛ولیقس��متشودودرنتیجهکمترازبینمی

گردد.شودوبازوبازترمیدیگر)هرقدربخواهدبدونبرخوردبهمانعمهم،بزرگمی

 هاوکوهس��ارانودریاه��اوغی��رکاستهشدنزمینبهطریقتبدلبهنیرو،نظیربازشدنآسمان

ایم.آنهااستکهدرآیاتدیگریمنفردا�وجداجداموردبحثقرارداده
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فنای عالم

 ت��رازفن��ایدنی��اوعجیباستکهحضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-بههص��راحته��رچ�هتم��ام

 ش�ودوجمیعموجودات(بدوناستثنا)خبردادهاست؛ولییقینداری��مک��هموج�ودمع�دومنم�ی

اهصل�تصورانعدامموجودغیرممکناست.اینکچندجملهازنهجالبلغه:

 «ه�و�ال م�ف ن�یل�ه�اب�ع د�و�ج�ود�ه��اح�ت��ىي�ص��یر�م�و ج�ود�ه���اك�م�ف ق�ود�ه��او�ل�ی ��س�ف�ن��اء�ال��د�ن ی�اب�ع �د�اب ت���د�اع�ه�ا

 ب�أ�ع ج�ب�م�ن إ�ن ش�ائ�ه�او�اخ ت�ر�اع�ه�ا...و�إ�ن�ال�س�ب ح�ان�ه�ي�ع�ود�ب�ع د�ف�ن�اء�ال��د�ن ی�او�ح ��د�ه�ل�ش���ي ء�م�ع���ه�ك�م���ا

 ك�ان�ق�ب ل�اب ت�د�ائ�ه�اك�ذ�ل�ك�ي�ك�ون�ب�ع د�ف�ن�ائ�ه�اب�ل�و�ق ��ت£و�ل�م�ك���ان£و�ل�ح�ی��ن£و�ل�ز�م���ان£ع���د�م�ت ع�ن ��د�ذ�ل���ك�

 ال ج�ال�و�ال �و ق�ات�و�ز�ال�ت�السÎن�ون�و�الس�اع�ات�ف�ل�ش�ي ء�إ�ل�ال�ال واح�د�ال ق�ه�ار�ال�ذ�یإ�ل�ی ه�م�ص�یر�ج�م�ی��ع�

 ال �م�ور...ث�م�ه�و�ي�ف ن�یه�اب�ع د�ت�ك و�ین�ه�ال�ل�س�أ�م£د�خ�ل�ع�ل�ی ه�ف�یت�ص ر�یف�ه�او�ت�د ب�یر�ه�ا…ل�ي�م�ل�ه�ط�ول�ب�ق�ائ�ه�ا

 {خداونداشیارابع��د١ف�ی�د ع�و�ه�إ�ل�ىس�ر ع�ة�إ�ف ن�ائ�ه�ا...ث�م�ي�ع�ید�ه�اب�ع د�ال ف�ن�اء�م�ن غ�ی ر�ح�اج�ة£م�ن ه�إ�ل�ی ه�ا»

 ش��ود...وشانم��یکند،بدانسانکهموجودشانمانندگمشدهیابندفانیمیازآنکهوجودمی

 ت��رازآفری��دهش��دنواخ�تراعگش�تنآننیس�ت...اشعجی��بس��ابقهفنایدنیابعدازپیدایشبی

 مان��دچن�انک�هماندوچی�زیب��ااوب��اقینم�یشود،بازتنهامیخداوندبعدازآنکهدنیافانیمی

 مان��دن��هول��ین��هوق��تم��ی؛ماندپیشازابتدایدنیاهمتنهابود.خدابعدازفنایدنیاباقیمی

 ه��اوش��وندوس��اله��امع��دومم��یه��اووق��تماندنهزمان؛درآنهنگاممدتمکان،نهحینمی

 یمان��د؛خ��داییک��هبرگش��تهم��هروندوچیزیجزخداییکتایقهارنم��یهاازبینمیساعت

 کند،نهبرایاینک��هازشانفانیمیاموربهسویاواست...سپسخداونداشیارابعدازتکوین

 تدبیروتصریفآنهاخستهشدهباشد…طولبقایاشیاخداراملولنس�اختهاس��تت�ام�وجب

 گردان��دشودکههرچهزودترآنهارافانیگرداند...وبعدهمآنهارابع��دازفنایش��انب��ازبرم��ی

بدونآنکهنیازیبهآنهاداشتهباشد}.

 ش��وندیموجوداتآنفانیمیاینسخنان-چنانکهمعلوماست-هصریحهستندکهدنیاوهمه

گردند!وبعدا�ازنواعادهمی

نظایر این سخن

 سخنانفوقکهازحضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-بهطریقنهجالبلغهآوردیم،تنهانیس�تند

وفنایجهانوانساندرقرآنکریمواخباردیگرهمزیادآمدهاست.

 {هرکس��یک��هدررویزمی��ن(در٢درقرآنکریمفرماید:«ك�ل�م�ن ع�ل�ی هافان£*و�ي�ب قىو�ج ه�ر�بÎک»

٢٧٥البلغةص:نهج١
٢٧-٢٦: ٥٥رحمان٢
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 مان��د}؛ول�یای��نآی��هتنه��اب��رفن��ایدنیا)هست،فانیشوندهاستووجهپروردگارتباقیم�ی

کند.ذویالعقولدللتمی

 {هرچیزیهلکشوندهاستجزرویاو}نی��ز١ی«ك�ل�ش�ي ء£هال�كÐإ�ل�و�ج ه�ه»یمبارکهوکریمه

 وبدیهیاستکهاینآی��ه،ع��ام؛درهمینمعنااست؛زیراکههلکدرواقعتعبیریاستازفنا

یموجوداتاست.وشاملهمه

 وازحضرتامامجواد-علیهالسلم-روایتشده:«ي�اذ�اال�ذ�یك�ان�ق�ب ��ل�ك���لÎش���ي ء£ث���م�خ�ل���ق�ك���ل�

 {ایآنک��هپی��شازه��رچی��زب��ودیوس��پسه��رچی��زیرا٢ش�ي ء£ث�م�ي�ب ق�ىو�ي�ف ن�ىك�ل�ش���ي ء»

شود}.مانیوهرچیزیفانیمیآفریدی!تنهاتوییکهباقیمی

 {ازت�ومیخ��واهموب�ه٣ودردعایکمیلهست:«أ�س أ�ل�ک...ب�و�ج ه�ك�ال ب�اق�یب�ع د�ف�ن�اء�ك�لÎش�ي ء»

 ده��م}.وای��ندع��اازیچیزهاباقیخواهدبود،سوگندم��یرخسارپایدارتکهبعدازفنایهمه

حضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-نقلشدهاست.

 یموج��وداتآندرآین��ده،ازاهص��ولض��روریبنابرآنچهکهدرفوقنقلکردیم،فنایجه��انوهم��ه

 علمیقرآنوحدیثاست؛ولیآیاواقعا�عالممعدومخواهدشد؟!ابنابیالحدیدپاسخمثب��ت

 ولیماچنینکشفکردیمکهحقیقتایناستکهفناهس��توع��دم؛دهدبهاینپرسشمی

نیست!

شود؟آیا عالم معدوم می

 گی��ردوس��خنانامی��رالم��ؤمنیناب��ناب��یالحدی��دب��ههص��راحتف��انیراب��همعن��ایمع��دومم��ی

 -علیهالسلم-راکهدرفوقآوردیم،بدونهیچتردیددالبرانعدامعالموجمیعج��واهرواع��راض

 یکند:اینکهعالم،معدوموس��پساع��ادهخواه��دش��د،م��ورداجم��اعهم��هداندواضافهمیمی

یذیلراهمشاهدآوردهاست:مسلمیناست!ودوآیه

 نخس��تینآفرین��شراه��رترجمهبنابهتفسیرابنابیالحدید:) {(٤-«ك�ماب�د�أ ناأ�و�ل�خ�ل ق£ن�عید�ه»١

 گوید:معل��وماس��تک��هخداون��دنخس��تینمی؛دهیم}اشمیطورشروعکردیم،همانطوراعاده

یآنهمازعدمباشد.آیدکهاعادهآفرینشرادرآغازازعدمآفرید،پسلزممی

 گوید:خدابرایایناولاستکهاوموجودب��ودو{اوستاولوآخر}؛می٥-«ه�و�ال �و�ل�و�ال خ�ر»٢

 چیزیازاشیاموجودنبود؛پسبایدبههمینطرزآخرباشد،یعنیبایددرآیندههمخ��داموج��ود

٨٨: ٢٨قصص١
٢١٥-مفاتیحالجنانص:٢٨٥ص:٣بحارالنوارج:٢
٦٣مفاتیحالجنانص:٣
١٠٤: ٢١انبیاء٤
٣: ٥٧حدید٥
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١باشدوهیچچیزیازجهانموجودنباشد.

پاسخ بر ابن ابی الحدید

 ازاجماعیکهابنابیالحدیدادعاکرده،دراینعصرخ�برینیس�تواگ��رتحقی�قش�ود،ش��اید

 اجماعبرعدمانعدامعالمبهدستآیدووجودچناناجماعیدرقرونپیشینهممح��لش��کو

تردیداست.

 یهصحیحظ��اهرا�چنی��ناس��ت:چن��انک��هآفرین��شنخس��تینراش��روعینخست،ترجمهودرآیه

 یاشیادرآخرتنظیرآفری��دنآنه��ادرخواهدبفهماندکهاعادهدهیم.ومیاشمیکردیم،اعاده

 باراولاستوخداون��دک�هق��درتب��رخلق�تاولراداش��ته،ق��درتب��رخلق��تدومراه��مخواه��د

 داشتونظریدراینجابهایننیستکهجهاندرابتداازهرچیزیآفری��دهش�ده،بای��ددرآخ�رت

 همازهمانخمیرهآفریدهشود،تاکجارسدبهاینکهدللتکندک��هجه��انازع��دمخل�قش��ده،

پسبایددرآخرتهمازعدمخلقشود!!

 یمس��تقبلبی��انفرم��وده:«إ�ن���ه�ي�ب ��د�ؤ�ایدیگریاستکههمینمعن��اراب��اهص�یغهوشاهدماآیه

-کندوسپسآنرااعادهم��ی{حقیقتایناستکهاوشروعبهآفرینشمی٢ال خ�ل ق�ث�م�ي�عید�ه»

کند}.

 یدوماینقدرکافیاس��تک��هجه��انوحق��ایقآنف��انیش��وند،ودرتحققیافتنمعنایکریمه

 گردندچن��انک��هدرآغ��ازه��مازاند.والبتههیچگاهمعدومنمیچنانکهدرسابقهمفانیبوده

 گوییمفنابهمعن��ایگوییمجهانقدیماست،بلکهحادثاست؛میاند؛نمیعدمبرگشتنیافته

آید).عدمنیست(توضیحذیل�می

فنا به معنای عدم نیست

 یفناوعدم،دومعنادارن��دواهص��لای��ناس��تک��هدولف��ظدری��کحقیقتایناستکهدوکلمه

 لغتدومعناداشتهباشدوبرخلفآنچهکهدرمیانمستحدثینشیوعیافته،فنابهمعنایعدم

آوریم:نبودهاست؛اینکذیل�چندشاهدمی

 هاییکهازنهجالبلغهآوردیم،خواندیم:«ه�و�ال م�ف ن���یل�ه���اب�ع ��د�و�ج�ود�ه���اح�ت���ى-درضمنجمله١

-کن��دک��هموج��ودآنه��امانن��دگمش��دهي�ص�یر�م�و ج�ود�ه�اك�م�ف ق�ود�ه�ا»{خدااشیاراچن��انف��انیم�ی

 یش��وندوازحیط��هفهماندکهاشیاباف��انیش��دن،گ��مم��یگردد}؛اینعبارتمیهایشانمی

گردند،نهاینکهیکبارهنیستشوند.حواسخارجمی

٩١،ص١٣البلغة(ابنأبیالحدید)،جشرحنهج١
٤: ١٠یونس٢
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 ١-ونیزدرنهجالبلغههس�ت:«م���اخ�ی �ر�د�ار£ت�ن ق��ض�ن�ق �ض�ال ب�ن���اء�و�ع�م��ر£ي�ف ن��ىف�یه���اف�ن���اء�ال��ز�اد»٢

 ش��ود؟وچیس��تخی��ر{چیستخیراینزندگیدنیویکهمانندشکستهشدن�بناشکستهمی

 رود!؟}ای��نعب��ارتمعن��ایفن��اراشودوازبینم��یعمریکهمانندفانیشدنتوشه،فانیمی

 دانیمداردکهتمامشدنتوشهیکیازمصادیقفنااستومیدهدواعلممیخوبتوضیحمی

شود.کهدراینگونهموارد،هیچچیزیمعدومنمی

 زندو{دنیااهلخودراباتیرهایشمی٢-وایضا�:«الدنیا...ت�ر م�یه�م ب�س�ه�ام�ه�او�ت�ف ن�یه�م ب�ح�م�ام�ه�ا»٣

 دانیمکهمردنغی��رازسازد}.دراینبیان،فناعبارتازمردناستومیآنانرابامرگفانیمی

شود.ونهروحشبامردنمعدومنمیمعدومشدناست؛زیراکهنهبدنآدمی

 -وایضا�درپاسخکسیکهحالآنحضرتراپرسید،چنینفرمود:«ك�ی ف�ي�ك�ون�ح�ال�م���ن ي�ف ن���ى٤

-شودحالکسیکهبابقایشفانیم��ی{چطورمی٣ب�ب�ق�ائ�ه�و�ي�س ق�م�ب�ص�ح�ت�ه�و�ي�ؤ ت�ىم�ن م�أ م�ن�ه»

 آی��د؟!}درای��نشودوازجاییکهاطمینانداشتبلبهسویشم��یشودوباهصحتشبیمارمی

 کلممبارکهمفنابههصراحتدرپیرشدنوضعیفگردیدنوازبینرفت��نق��وایب��دناس��تعمال

-شودوبدنشبیشتربهتحلیلم��یشدهاست؛یعنیهرکسبیشترعمرکند،زیادترفانیمی

رود.

علمه مجلسی توقف ورزیده

 یفن��ایجه��انمش��روحا�متع��رضش��دهواق��والدرعلمهمجلسی-رضوانالعلیه-بهمسئله

 هایآنهاآوردهاستوپسازآنکهدواهصلفنایجهانوحشراجسادمسئلهراباادلهوپاسخ

 گ��رددوبع��دا�راپذیرفتهوهردورامسلمشمرده،دراینبابتوقفورزیدهکهآیاعالممعدوممی

 گ��ردد؟ودلیل��یقطع��یب��رشودوبع��دا�جم��عم��یشود؟ویااجزایجهانپراکندهمیآفریدهمی

 معنایفنانیافتهاستودراواخربحثازاکثرمتکلمینامامیهنقلکردهاستکهجه��انبالکلی��ة

٤منعدمنخواهدشد...

حقیقت فنای جهان

شودکه:ازآنچهکهتاکنونازتحقیقگذشت،چنینحاهصلمی

ست.ا-فنایجهانوموجوداتآن،امریحتمی١

 -فنایجهانبهمعنایمعدومشدنآننیست؛برایاینکهموجوداتجه��انکلیت��ا�بع��دازف��انی٢

١٦٨البلغةص:نهج١
٣٤٨البلغةص:نهج٢
٤٨٩البلغةص:نهج٣
٣٣١ص:٦بحارالنوارج:٤
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 گردیدن،موجودخواهندبودودرنزدخداوندمتعالازیکدیگرتمایزکام��لخواهن��دداش��ت؛والبت��ه

 اگرمنوشماییدرآنهنگامباشیم،سراسرعالمراخاموشوازهرگونهمحسوس��یخ��الی

شنویم!بینیم،نههصداییمییابیم؛نهچیزیمیمی

فنای جهان در اثر اتساع جهان

-(دیدیمکهق��رآنوح��دیث،ع��المراف��انیم��یحقیقتیکهبهنامفنایجهانازتحقیقگذشت

 داریاستکهمادرایننوشتهزیادازآننامب��ردهویکیازنتایجطبیعیبحثدامنهشناسانند)

 وای��موآن«اتس��اعجه��ان»اس��ت؛آری،فن��ایجه��اناث��رحتم��یدرپیرامونآنبهبحثپرداخت�ه

یقطعیاتساعجهاناست!نتیجه

 ه��ایکن��دهجهدوبازهریکیکازای��نذرههاییازآنبیرونمیشودوذرههرذرهشکستهمی

 ش��وندوهمچنی��نای��نعم��لآین��دودورم�یهاییازآنهاپدیدمییابندوذرهشدهشکستمی

 یقابلشکستیدرجه��اننمان��دوب��دینطری��ق،ع��المف��انیشودکهدیگرذرهآنقدرمتکررمی

 شوند،زیراکهبههی��چهاآنقدرریزوناچیزندکهموجودمحسوبنمیمیشود؛واینآخرینذره

طریقیقابلدرکواحساسنیستندوغیرقابلذکرند.

-یقرآنی��هاس��تخراجک��ردهی«فاطر»ازآیاتکریم��هدرذیلکلمه١وچنانکهدرقسمتاولکتاب

 آین��دورفتهرفت��ههایآنمتصل�ازنهانگاهغیبیپدی��دم��یایم،واقعچنیناستکهجهانوپدیده

-یگیتیسرب��هدرم��یکنند؛ذراتموجوداتلینقطعازنهانخانهشوندوفضاراپرمیبزرگمی

 گردن��دوع��المب��دینطری��قپی��داوازه��مب��ازوپذیرن��دوس��رانجامکرات��یم��یآورندواتساعمی

 گذارد.وعجیبای��ناس��تک��هع��المب��اشودوازعالمغیبقدمبهجهانشهودمیگشادهمی

 گ��ردد،ب��اپیم��ودنهمی��نراهق��دمب��هس��ویفن��اهمینبازشدنوگشادهگشتنکهپدیدارم��ی

 ش��وندوب��اردیگ��ررسندوازنظرمحوم��یبرمیدارد؛برایاینکهموادبهتدریجبهنهایترقتمی

گردد.رودوناپدیدمییغیبفرومیعالمدرنهانخانه

شوددنیا متصلx مانند بنایی شکسته می

 عب��ارتیک��هدرب��الازامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-آوردی��م:«م���اخ�ی ��ر�د�ار£ت�ن ق���ض�ن�ق ��ض�ال ب�ن���اء»

 ایب��هحقیق��تش��ود}،اش��ارهایکهمانندشکستهش��دنبن��اشکس��تهم��ی{چیستخیرخانه

 فهماندکهموجوداتاینجه��انپیوس��تهوب��هتدری��جبیرونآمدنذراتازذراتدارد؛زیراچنینمی

 گردن��د؛شوندوموجودهاییبزرگوکوچکازآنهاج��داش��دهودورم��یشکافتهوشکستهمی

 هاییازآنهادائم��ا�یک��یبع��دازدیگ��رییابندوریزههمانطورکهبناهاهمپیوستهشکستمی

٧٨ص١
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 افتدکهتمامیکدیوارویاس��قفب��هیکب��ارگردندوگاهیهماتفاقمیشوندودورمیجدامی

 یاب��دت��اس��رانجامسراس��رجه��انشود؛اینعملآنقدرادامهم��یشکستیافتهوازبناجدامی

 هماکنونسرتاسرریزریزشدهوخاکگش��تهشود؛چنانکهبناهایقدیمیایمیغبارپراکنده

اند!وپراکندهشده

 شوندایمیواینمعنادرقرآنکریمهمآمدهاست؛موجوداتجهانبهتصریحقرآنغبارپراکنده

 ه�ب��اء� ١کنند؛چنانکهفرماید:«إ�ذار�ج�ت�ال �ر ض�ر�جêا*و�ب�س�ت�ال ج�بال�ب�س��êا*ف�ک��ان�ت فضاراپرمیو

 ایافت��دوکوهس��ارانب��هط��ورنک��رهایب��هل��رزهم��ی{آنگاهکهزمینب��هط��رزناش��ناخته٢م�ن ب�ثêا»

 گردن��د}؛وآی��اتدیگ��ریه��مدرق��رآنکری��مایم�یش��وند،پ��سگ��ردپراکن��دهپراکندهوراندهم��ی

 هستندکهاطوارگوناگونعالمواشکالمختلفآسمانوزمینرابههنگ��امباط��لش��دنش��کل

 {روزی٣دارند؛مثل�:«ي�و م�ت�ك�ون�الس�ماء�ك�ال م�ه ��ل�*و�ت�ك���ون�ال ج�ب��ال�ك���ال ع�ه ن�»کنونیجهانبیانمی

 ش��ودوکوهس��ارانآسمانمانندروغنزیتونویامانندرقیقویاتهنشینآنویاآهنمذابمی

شوند}.مانندپشمرنگینزدهشدهمی

ی لپلسغبار پراکنده

 نماییم،شباهتبسیارعجیبب��هس��رآغازیکهمابرایجهانترسیموتصویرمیآیاسرانجامی

 ایگوی��د:روزگ��اریغب��ارپراکن��دهم��ی برایعالمفرضک��ردهاس��ت،ن��دارد؟لپلس٤»لپلس«که

 ش��ودوفض��اایمیگوییم:جهانعاقبةالمرغبارپراکندهسراسرفضاراپرکردهبوده؛ماهممی

کند!!راپرمی

 ایم،پیوستهدرب��ازیماولپلسخیلیزیادازهمفرقدارند؛آنکهمارسیدهولیغبارپراکنده

 ب��رد؛ب��رایاینک��هبهش��تودوزخشدنوازهمفرارکردناستولینقطعدراتساعب��هس��رمی

 ش��ودویلپلسک�هجم��عم�یپ��ذیرد؛ب�هخلفغب��ارپراکن��دهپای��انناپ��ذیرازآنس��اختمانم�ی

هاییازآنها!!یآنها،بلکهتنهاقسمتگردد،ولیالبتهنههمهفشردهمی

 یمایابد،ولیغبارهاینظریهوانگهیلپلسهیچمنبعیبرایپیدایشغبارهایشنداردونمی

 ودرهصفحاتآیندههمم��ذهبلپلسراب��هاختص��ارنق��لو(آیندازخودموجوداتجهانپدیدمی

.)نقدخواهیمکرد

گردد(م).ضمیرمستتردر«کان�ت »به«ال ج�بال»و«ال �ر ض»جمعا�برمی١
٦تا٤: ٥٦واقعه٢
٩-٨: ٧٠معارج٣

٤Pierre-Simon marquis de Laplace (١٨٢٧-١٧٤٩)
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روزی بود که جهانی نبود

 گویند؛زیراکهعدمهیچاس��تووراستمی؛گویند:محالاستعدمبرگرددوموجودشودمی

 ازهیچ،چیزیساختهنیست؛وچنانکهممکننیس��تچی��زیبرگ��رددوهی��چش��ود،هی��چه��م

 یآغازعالم،جهانشودکهدرمسئلهامکاننداردبرگرددوچیزیشود!وبنابراینبدوا�تصورمی

 ت��ربگیری��موه��رچ��هب��هتربیابیم،بایدآنراازموجودیب��ازه��مکوچ��کراهرقدرکوچکوکوچک

 داریمشتقبدانیم؛وبنابرای��نیتحقققهقرابرگردیم،ناچاربایدآنراازگلموجودی،ازخمیره

 ان��د-رأییک��ثیریازفلس��فهنس��بتدادهآیدکهبهقدمع��الم-چن��انک��هب��هع��دههملزممی

دهیم،ولی:

علمای دین با قدم عالم مخالفند

علمایبزرگدینهمیشهباقولبهقدمعالممخالفبودهاندوهستند.

 ١ه��اهم�هاجم��اعدارن��دک�هع��الم،ح�ادثزم��انیاس��ت.گوید:شریعتشیخمرتضیانصاریمی

 یمللاینبودهکهعالممهکهمذهباهلحقدرمیانهستانینقلکردهمحققدامادازشهر

 حادثشدهوآفرینشی��افتهوآغ��ازیدارد؛ب��اریتع��الیآنراپ��سازآنک��هنب��ود،اح��داثواب��داع

 فرمود،خدابودوچیزیبااونب��ود؛وجم��اعتیازاس��اتیدحکم��توق��دمایفلس��فهنی��زب��اآن��ان

 و ٤ازاه��لملیط��هوفیثاغورس٣وانکسیمانس٢ان��د،مانن��دث��السوانکساغورسم��وافقتداش��ته

 ازاهلاثینیه(آتن)ویونان؛وجماعتیازپیش��ینیانوش��اعران٧وافلطون٦وسقراط٥انباذقلس

٨وعارفان.

 فرماید:قدمایحکماغالبا�علومراازانبیافراگرفتهاندوگفتارشانب��الس��انعلمهمجلسیمی

-شرعمطابقاست؛واینمتأخرینازفلسفههستندکهباافکارعلیلوآرایفاسدشانبدعت

٩هاییاحداثکردند.

 ان��د؛وهمان��اودر«محبوبالقلوب»لهیجیازعلیبنطاوسنقلکردهکهاکثرحکماانبیابوده

١٠شانسببشدهکهآنانراازانبیانشمارندوفیلسوفبشمارند.یونانیاسامی

١٨،ص١فرائدالهصول،ج١
٢Anaxagoras (پم ٤٢٨-٥٠٠)
٣Anaximenes (پم ٥٢٨-٥٨٥)
٤Pythagoras of Samos (پم ٤٩٥-٥٧٠)
٥Empedocles ( پم٤٤٤؟- )
٦Socrates (پم ٣٩٩-٤٧٠)
٧Plato (پم ٣٤٨-٤٢٨)

٣٠القبسات،النص،ص:٨
٢٤٤ص:٥٦بحارالنوارج:٩

١١٧،ص١محبوبالقلوب،ج١٠
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 ای��مک��هب��هق��دمنگارندهگوید:دراینروزگارهمکسیازبزرگانعلمایدینیراندیدهونشنیده

عالماظهاراعتقادکند.

 یانس��انراهنی��افتهوگوی��د:«فک��رازلی��توثب�وتوض��عجه��انهرگ��زب�همخیل�هجرجگاموفم�ی

 اشمص��نوعترینافکارانسانیهموارهسعیداشتهاستک��هجه��انراب��اهص�ورتفعل��یابتدایی

 یج��دااند...افسانهیخلقتبهدرازاگفتگوکردهراجعبهمسئلهخالقبداند؛تمامادیانقدیمی

 خ��دایمص��ریانوداس��تانمش��هورخلق��تش��شروزه١یش��وشدنزمینازآسمانب��هوس��یله

٢هااست».یاینکوششهایبرجستهتوسطیهوه،نمونه

چند خبر در حدوث عالم

 ازحضرتامامهصادق-علیهالسلم-روایتشدهاست:«ال ح�م د�ل���ال�ذ�یك�ان�ق�ب ل�أ�ن ي�ك�ون�ك���ان...

 {ستایشبرایخداونداستکهپیشازآنک��هب��ودب��وده٣ك�ان�إ�ذ ل�م ي�ك�ن ش�ي ءÐ...ف�ك�ان�إ�ذ ل�ك�ان»

باشدبود،بودآنگاهکهچیزینبود،پساوبودهنگامیکهبودنبود}.

 ٤ان��د:«أنالتع��الىک��انولش��یءغی��ره»وازحض��رتام��امب��اقر-علیهالس��لم-روای��تک��رده

{حقیقتایناستکهخداوندتبارکوتعالیبودوچیزیبااونبود}.

 ٥اند:«أماالواحدفلمیزلواحداکائنالشیءمع��ه»وازحضرتامامرضا-علیهالسلم-نقلکرده

{خداوندیکتاهمیشهیکتابود،بودوچیزیبااونبود}.

 وازحضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-نقلشده:«ال ح�م ��د�ل�����ال ك���ائ�ن�ق�ب ��ل�أ�ن ي�ك���ون�ك�ر س���يðأ�و 

 {ستایشبرایخدااستکهبودپی��شازآنک��هکرس��یی٦ع�ر شÐأ�و س�م�اءÐأ�و أ�ر ضÐأ�و ج�انðأ�و إ�ن س»

باشدیاعرشییاآسمانییازمینییامخلوقپنهانییاانسانی}.

جهان گلی نداشته است

 جهاندرآغازبهحکمحضرتآفریدگاریآفریدهشدوب��دوناینک��هخمی��رهوگل��یداش��تهباش��د،

 پیداشد؛نهاینکهعدمبرگشتووجودشدتاانقلبوجودازعدملزمآید.وموجودیهمپیش

 ازخلقتعالمنبودکهعالمازآنآفریدهشودتااشکالنامفهومماندنآفرین��شذاتع��المپی��ش

آیدوگرفتاریبهقولبهقدمعالمحاهصلشود.

 حقیقتایناستکهنبایدآفریدهشدنجهانرابهآفریدهشدنیکیکاجزایجهانقیاسکرد؛

١Shu
)١(ص٩سرگذشتزمین،ص٢
٣٨ص:٥٤بحارالنوارج:٣
٦٣٥،ص:٤البرهانفیتفسیرالقرآن،ج٤
١٦٩ص:١عیونأخبارالرضاج:٥
٢٦٢البلغةص:نهج٦
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 ان��دهمیش��هدراندیشند،دراثرعادتیک��هپی��داک��ردهیآغازآفرینشمیغالبا�کسانیکهدرباره

 گردندکهخلقتعالمراازآنفرضنمایند؛جهانرادرآفرینشبهاجزایجه��انایمیپیخمیره

 کنندوهمانگونهکهیکانسان،یکدرخت،یکسنگوهرچیزدیگریبایس��تیازمقایسهمی

-ای(ازم��ادهشودکهجهانه��مبای��دازریش��هگلی(ازاهصلی)آفریدهشود،غالبا�چنینتصورمی

 یعه��دای)آفریدهش��دهباش��دودراث��رهمی��نط��رزتفک��رب��ودهاس��تک��هگوی��اغ��البفلس��فه

اند.هایدشواریدچارگشتهبرقدمعالمرأیدادهوبهاشکالاسلمی

 بهتروآسانترازهرطریقدیگرایناستکهبگوییمجهانبرخلفاجزایجهان-کهه��رک��داماز

 شوند-ازهیچچیزدیگریآفریدهنشدهوازهیچموجودیپدی��دنیام��دهوازع��دمگلیآفریدهمی

همساختهنشدهاست؛بلکهجهانخلقشدهاست!فقطهمین!!!

 شانگاهگاهیاز«ک��انت��امه»و«ک��انناقص��ه»ن��اماهلادبواهصولداناندراهصطلحمخصوص

 یحاض��ررابرطب�قای��ناهص��طلحبی��اننم��اییم،بای��دبگ��وییمگ��اهیبرند؛اگربخواهیممسئلهمی

 شود؛وگ��اهیه��مچی��زیشود،مانندمیزکهازچوبخلقمیچیزیازچیزدیگریساختهمی

 وآفریدهشدنجهانازهمینقسمدوماس��ت؛پی��داش��دنجه��ان؛شودنهازچیزیساختهمی

 ن��ه،مفادکانتامهاست،نهناقصه؛یعنیعالمآفریدهشدهاستوازچیزیآفریدهنشدهاست

ازوجودنهازعدم،نهازموجودنهازمعدوم.

 ای��م:مااینحقیقتعالیراازفرمایشامامهمامحضرتامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-آم��وخته

 {خداون��داش��یارااز ١«ل�م ي�خ ل�ق�ال �ش ی�اء�م�ن أ�هص�ول£أ�ز�ل�ی�ة£و�ل�م���ن أ�و�ائ�ل�أ�ب�د�ي���ة£ب���ل خ�ل���ق�م���اخ�ل���ق»

 ازازلبودهباشندنیافریدونهازاوایلیکهابدیباش��ند،بلک��هآفری��دآنچ��هراک��ههاییکهریشه

آفرید}.

 ایپیداکنندوبرطبقایناعتیاداستکههمهوایخمیرهاندکهبرایهرپدیدهمردمعادتکرده

 گردن��دوان��دوم��یایازدانشمندانبزرگهمدرپیخمیرهواهصلیبرایجهانگشتهحتیعده

 اند؛ولیحقهماناستکهمولناامیرالمؤمنین-علیهالس��لم-اندکهیافتهگاهیهمپنداشته

ایندارد.فرموده:جهانریشه

در پیرامون قدم عالم

 سالبهومعدولهدراینمسئله:«ماخلقالعالممنشیء،وخلقالعالمم��نلش��یء»ازه��م

 یف�وقودوقض�یه؛کنند؛والبتهعبارتدومناهصواباستوتعبیراولهصحیحاس��تفرقپیدامی

 نس��انبف��رس،وک��للیذیلنیستندکهه��ردوهص��حیحهس��تند:«لش��یءم��نانظیردوقضیه

انسانلفرس».

٢٣٣البلغةص:نهج١
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 فرقهستبیناینکهگفتهشود:عالممسبوقبهعدماست،وی��اع��المازع��دمپدی��دآم��ده،و

 نظایرآنها،واینکه:پیشازعالمچیزینبوده،عالمنبودهوخلقشدهنبودهوپدیدآمدهنبودهو

حدوثیافته،وامثالآنها.

 سبقتداشتنعدمبرعالموهمچنینپدیدآمدنعالمازعدممحالاست،ول��یخل��قش��دنو

 این��دارد؛ج��زاینک��هدرای��نوض��عپدیدآمدنعالم(البتهبهقدرتخداون��دمتع��ال)هی��چاس��تحاله

 آی��د،ازتوانیافت؛برایاینکههرچیزیکهاکن��ونپدی��دم��یحاضر،نظیریبرایخلقتعالمنمی

آیدولیعالمآنگاهکهپدیدآمد،ازچیزیپدیدنیامد.چیزیپدیدمی

 ازحضرتامامباقر-علیهالسلم-روایتشده:«إنال…خلقالشیاءلمنشیءومنزعمأن

 {خداونداشیارا(یعنیعالمرا)خلقفرم��ود،ن��هاز١التعالىخلقالشیاءمنشیءفقدکفر»

چیزی؛وهرکسچنینپنداردکهخدااشیاراازچیزیآفریدهاست،البتهکافرشدهاست}.

-وحقیقتایناستکهعالمنهتنهادرآغاز،بلکهاکنونهمدرپدیدآم��دناس��توپیوس��تهذره

-هاونهانگاههستهکنند،ازاعماقاتمهاییبسیارریز،خیلیریزترازآنچهنوترونراتوهصیفمی

 شوند؛واینزایشعجیبتاهنگامیکهعمرع��المب��هس��ررس��دوآنچ��ههابیرونفرستادهمی

مقدراستازغیببهشهودآید،دوامخواهدیافت.

 امثالاینتعبیرکهعالممسبوقب��هع��دماس��تی��انیس��ت،ازاهص��لنادرس��توم��وجباش��تباه

 است؛عدمچیزینیستکهازچیزیسابقباشدویابهدنبالچیزیبیفتدوبرآنلحقگ��ردد؛

 وبنابرایندرهصورتیکهفلسفهعالمراحادثهمبدانند،بازلزمنمیآیدکهآنرامس��بوقب��ه

 آی��د؛ب��رایاینک��هع��دمهی��چاس��تووانقلبعدمبهوجودهمهیچگاهپیشنمی؛عدمپندارند

اهصل�امکانبرگشتوانقلبندارد،نهبهوجودونهبهعدم.

توانبیانکرد،دوسخنذیلاست:کهبرایقدمعالممیترینکلمیمحکم

 -اگرعالمحادثباشد،بایدیاازوجودحدوثبیایدویاازعدم؛درهصورتنخستقدمعالمودر١

 آید؛واینهماناستکهدرهصفحاتپیشچنینج��وابهصورتدوم،انقلبوجودازعدملزممی

 ایدرستشدهباشدتام��اب��هفک��ربیف��تیمک��هآنبرآندادیمکهلزمنیستکهعالمازخمیره

 خمیرهوجودبودهیاعدم،ودرهردوهصورتبااشکالبرخوردکنیم.وپاسخدیگره��مای��ناس��ت

 کهپیشازآنکهعالمخلقشود،هیچچیزینبودهاس��تک��هع��المازآنخل��قش��ود؛ن��هع��دم،

تواندباشد،ونهوجود،برایاینکههنوزوجودعالمخلقنشدهبود.برایاینکهعدمنمی

 -اگرعالمحادثباشد،ناچاربایدمسبوقبهعدمباشد؛وچونعدموجودندارد،پسبایدک��ه٢

 شودکهعالمهمیشهبودهوهیچمسبوقبهچیزینباشد،پسبایدقدیمباشد؛نتیجهاینمی

 وقتحدوثنیافتهاست؛جوابایناستکهدرستاستکهعالممسبوقبهچیزی(جزخ��دا)

٦٠٧ص:٢عللالشرائعج:١
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 نیست،ولیاینهمهصحیحاستک��هق��دیمه��منیس��ت؛ب��های��نمعن��اک��هع��المدرآغ��ازوج��ود

 وجودداشت(زی��راک��همع��دومنداشتوچیزدیگریهمپیشازعالموجودنداشت؛نهمعدومی

 تواندموجودباشد)ونهموجودیوج��ودداش��ت(ب��رایاینک��ههن��وزموج��وداتآفری��دهنش��دهنمی

 بودند)وبنابراینباکمالتعجببااینک��هع��المح��ادثاس��ت،مس��بوقب��هچی��زیه��منیس��تو

 یاش��تباههمی��نجاس��تک�هنادانس��تهع�دمه��منخستینچیزیاستکهپی��داش��د؛وریش�ه

-ش��ود؛مانن��داینک��هگفت��هم��یشودوموضوعومحمولقراردادهمیموجودیدرنظرگرفتهمی

 گوییمپسرمسبوقبهپدراست؛بااینکههی��چشودعالممسبوقبهعدماست،مثلاینکهمی

 توان��دچیزی(نهعالمونهاجزایعالم)مسبوقبهعدمنیست؛برایاینکهعدمنهس��بقتم��ی

داشتهباشدنهلحوق.

 دانند؛آنانع��المراش��عاعوظ��لذاتپ��اکایهستندکهحقیقتعالمراعبارتازوجودمیعده

 شمارند؛زیراکهجزوجودواحدبح��تبس��یط،ب��هحقیق��تپندارندوآنراغیرازخدانمیخدامی

 دیگریقائلنیستندوکسیراکهخالقومخلوقرادودان��دوی��ام��نوش��مارامتع��ددانگ��اردو

 نامن��د!این��انمجبورن��دوهی��چاشیایجهانرامتغایرشمارد،بههصراحتلوچودوبینواحولم��ی

 ایندارندجزاینکهعالمراقدیمقراردهندوبهقولخودشانغیرمس�بوقب�هع�دمقلم�دادچاره

کنند؛چنانکهذاتپاکخداهمقدیماست.

گوید؟ی ما چه میفرضیه

 ینخس��تینجه��اندهدکهاینمعنابهسهولتقابلتصوراس��تک��هپدی��دهودرخاتمهتذکرمی

 کمکمپدیدآید؛یعنیوجودیافتنامریدفعیوناگه��انینباش��دو(ب��اکم��التعج��ب)ب��هتدری��ج

 تحققپذیرد؛اولطوریآفریدهشودک��هتنه��اخداون��دجه��انآفری��نازپی��دایشآنخ�بردارش�ودو

 برایغیرآنحضرتاطلعبرآنناممکنباشد؛وبعدکمکمدرح��الناپدی��دیب��زرگش��ودت��اب��ه

یقابلرؤیتقدمگذارد!جاییرسدکهدارایبعدنامرئیشودوبعدهاهمرفتهرفتهبهمرحله

 یماکهازحقیقتاتساعجهانسرچشمهگرفتهاست،بهط��ورقهق��راب��هعق��بس��یروفرضیه

 ت��رازدورلح��قب��ودهودرروزگ��ارانبیندکهجه��اندره��ردورس��ابق،کوچ��ککندوچنینمیمی

 رسدبهموقعیکهجهانینب��ودهترازآنچهدرتصورآیدبودهتامیپیشینخیلیکوچکوکوچک

است!

 ترب��ودهیابیمکهسیبدرهرروزسابقکوچکوکوچکدرکشفحالیکسیبهمچنیندرمی

شدهاست.کهسیبیدردرختنبودهوچیزیبهنامسیبدیدهنمیتاهنگامی
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نخستین گوهر عالم!

 درخبراست:«أ�ن�ال�ت�ع�ال�ىل�م�اأ�ر�اد�خ�ل ق�الس�م�اء�و�ال �ر ض�خ�ل�ق�ج�و ه�را�أ�خ ض�ر�ث�م�ذ�و�ب���ه�ف�ص���ار�م���اء�

 م�ض ط�ر�با�ث�م�أ�خ ر�ج�م�ن ه�ب�خ�ارا�ك�الد�خ�ان�ف�خ�ل�ق�م�ن ه�الس�م�اء�ك�م�اق�ال�ث���م�اس ��ت�وىإ�ل���ىالس���ماء�و�ه���ي�

 د�خانÐث�م�ف�ت�ق�ت�ل ك�الس�م�اء�ف�ج�ع�ل�ه�اس�ب عا�ث�م�ج�ع��ل�م��ن ذ�ل���ك�ال م���اء�ز�ب���دا�ف�خ�ل��ق�م�ن �ه�أ�ر ض�م�ك���ة�ث���م�

 ب�س�ط�ال �ر ض�ك�ل�ه�ام�ن ت�ح ت�ال ك�ع ب�ة�و�ل�ذ�ل�ك�ت�س�م�ىم�ك�ة�أ�م�ال ق�ر�ىل��ن�ه�اأ�هص ل�ج�م�یع�ال �ر ض�ث���م�ش���ق�

 آنگاهکهخداوندمتعالخواستآسمانوزمینرابیافریند،گوهر{ ١م�ن ت�ل ك�ال �ر ض�س�ب ع�أ�ر�ض�ین»

 گردانید؛سپسبخ��اریک��همانن��دسبزرنگیآفرید؛بعدآنراذوبکردوآبمضطربومتلطمی

 دودبود،ازآندرآوردوآسمانراازآنبیافرید؛چنانکهفرموده:سپسبهآسمانک��هدودیب��ود

 س��پسآنرابش��کافتوهف��تآس��مانگردانی��دس��پسازآنآب،کف��یآفری��دو،٢ت��وجهفرم��ود

 ه��ایرویزمی��نرا)اززی��ریزمی��نرا(یعن��یخش��کیسرزمینمکهراازآنبیافرید؛سپسهمه

 هانامیدهشده؛برایاینک��هاهص��لزمی��ناس��توبع��دا�ازای��نکعبهبسطدادولذامکهمادرآبادی

زمین،هفتزمینجداساخت}.

چند کلمه در پیرامون این حدیث

 ی«أ�خ ض�ر»(یعنیسبزرنگ)کهدراینحدیثدرتوهص��یفح��التس��ابقزمی��نآم��ده،در-کلمه١

٣تعریفاقیانوسکرویبزرگمحبوسدراندرونزمیننیزآمدهاست.

 وم��راداز؛٤ودرلغتکنایهازآبعمیقاست؛چنانکهدراساسالبلغ��هوبح��ارالن��وارهس��ت

 یزمیناستکهدرآغازمایعومواجبودوسپسدرزیرقشرایندریایژرفدرهردوکلم،کره

سختوسطحسنگینزمینزندانیگردید.

 هایهفتگانه-کهدراخبارواحادیثزیادآمدهولیشودکهمراداززمین-ازاینخبرمعلوممی٢

 ه��ایهفتگ��انه(یعن��یاق��الیمس��بعه)اس��ت.وای��ندرقرآنکریمی��کب��اره��منیام��ده-س��رزمین

 اهصطلحپیشازاسلمرایجبودهوشایدنخستینتقسیمجغرافیاییبودهوتااینقرناخیره��م

).٥ایمرواجداشتهاست(ودرمعنایهفتزمینبحثمشروحینگارشداده

 -اینکههفتاقلیماززیرکعبهانبساطیافته،امریغیرقاب��لفه��منیس��ت؛ب��رایاینک��هممک��ن٣

 اس��تنخس��تینمحل��یک��هدررویزمی��نس��یالخش��کوس��فتش��ده،ج��ایش��هرمک��هو

 یکعبهباشدوسایرقسمتهاهمدراطرافآنجابهتدریجرویبهغلظ��تبالخصوصجایخانه

١٣٩-اسلموهیئت،ص٢٩ص:٥٤بحارالنوارج:١
١١: ٤١فصلت٢
١٧٥ص٣
١٦٦-أساسالبلغة،ص:٤٠،ص:٥٤بحارالنوار،ج٤
٧٤ص٥
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 ومحکمگردیدنگذاشتهباشند(توضیحکافیومشروحدرپیراموناینواقعیتدرقسمتسوم

آید).کتابمی

 کن��د:اولاینک��هدرآنودرضمنتذکربهحقیقتفوق،دومطل��بمه��مه��مدرذه��نخط��ورم��ی

 یتری��ننقط�هش��ده،ش��ایددرش��مالیهنگامکهکعبهپیشازسایرنقاطرویزمینس��فتم��ی

 کنندوجایشانراعوضمیکنند(توض��یحدربخ��شزمینقرارداشتهوچوندوقطبحرکتمی

 یمنجم��دب�همعت�دلآم��دهاس�ت(البت�های��نسومکتاب)محلکعبههمعوضشدهوازمنطقه

احتمالضعیفاست).

 واحتمالدیگر-کهقویاس��تودرای��نکت��ابمش��روحاس��ت-ای��ناس��تک��همح��لکعب��هدرآن

 یمقابلوسطاقیانوسکبیر(کهماهازآنجاجداشده)ب�ودهوچ�ونهی�چهنگامدرستدرنقطه

 هاجمودیافتهاست؛والبت��هزمی��نپی��شازانش��قاقدیده،فلذاپیشازسایرقسمتنورینمی

 قمر،حرکتوضعینداشتهوشکلتخممرغیداشتهودماغشبهسویخورشیدب��ودهاس��ت

(توضیحدربخشسومکتاب).

 یاقالیمسبعهدرآغازدریکجابودهاندودرط��رفمقاب��لمح��لاقی��انوسآرام،ودوماینکههمه

 اییقط�بش��مالانجم��ادی��افتهبودهان��دوبع�دا�دراث��رح�ادثهبهاحتمالضعیفدرپیراموننقطه

 ه��این��رمک��هبزرگانشقاققمرازارض،شکستهشدهوقطعهقطعهگردیدهودررویقس��مت

هنوزسختنشدهومثلخمیرشدهبودند،بههرطرفپرتابگشتند(شرحدربخشسوم).

گوهر درخشان جهان

 وسلم-وازحضرتامامباقر-علیهالسلم-روایتش��ده:«أولازحضرتپیغمبر-هصلىالعلیهوآله

 ماخلقالجوهرةفنظرإلیهابعینالهیبةفذابتأجزاؤهفصارتم��اءفتح��رکالم��اءوطف��ىف��وقه

 نخس��تین{ ١زبدوارتفعمنهدخانفخلقالسماواتمنذلکال��دخانوالرض��ینم��نذل��کالزب��د»

 چیزیکهخداوندآفرید،گوهریبود؛پسبهنظرهیبتنگاهشکردواجزایگوهرذوبشدوآب

 گشت؛پسآنآببهحرکتدرآمدوکف��یدرروی��شپی��داش��دودودیازآنب��الش��تافت؛پ��س

 ونزدی��کهایرویزمینرا)ازآنکفبیافرید}؛هارا(یعنیخشکیهاراازآندودوزمینآسمان

).٢چنانکهگذشت(بهاینالفاظازتوراتهمروایتشدهاست

 کند،ولیدرنظرماواضحاس��تیعالمانسانهابحثمیاگرچهذیلاینخبرشریفتنهادرباره

 یبسیاردشواربینیمکهمسئلهدهد؛وباکمالتعجبمیکههصدرآنازآغازعالمبزرگخبرمی

 آغازآفرینشجه��انوابت��دایخلق�تزمی�نوآس��مانراب��ابی��انس��ادهوآس��انوبس��یارش��یواو

٣٥٠قرةالعیونفیالمعارفوالحکم،ص:١
١٥٧ص٢
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همگانیوکوتاهرسانیدهاست!

 ونظرهیبتهمکنایهازافتادنگوهرجهاندرمی��اننیروه��ایپ��رزوران��درونیوبیرون��یوپام��ال

 یعم��ومانتخ��ابهایآنهااست.واینتعبیرکنایی(کهبرایاستفادهشدنشدرزیرفشارقدم

یکافیدراخباراینبابداشتهباشد،روشنومبیناست.شده)برایهرکسیکهمطالعه

 داندکهاینع��الماک��بردرآغ��ازگ��وهرری��زیب��ودهوکسیکهکتابمارامطالعهکردهاست،می

 بین��دک�هم��رادازگ��وهردرخششفوقالعادهشدیدیداشتهاستوعلیهذابسیارمناسبمی

 ییاولی��هدرخشانمذکوردرخبرفوق،هماناهص��لنخس��تینجه��انباش��د؛ب��رایاینک��هج��وهره

نظیربوده،نهدرگذشتهونهدرآیندهمثلومانندینداشتهونخواهدداشت.عالمجوهریبی

 آنیکتاگوهرنخستینجهانبهمرورروزگ��ارانب��زرگش��دوشکس�تهش�د…وب��هخورش��یدهای

هاییشبیهزمینما،وسرانجامبهاقماریانقسامیافت.فراوانیوسپسبهزمین

 وبایدمتوجهبودکهآنگوهردرخشانبلفاهصلهآبنکرهوسیالناش��ناسنش��د؛ودرای��نخ��بر

 فرخندهسخنراازآغازجهانبزرگشروعک��ردهوبع��دروزگ��ارانبس��یاردرازراب��هه��مپیچی��دهو

یکلمرابهسویزمینکشانیدهودررویآنایستادهاست.طیکردهورشته

اول ما خلق ال النور

 ازحضرتامیرالمؤمنین-علیهالسلم-روایتشدهاست:«قامإلیهرجلمنأهلالشامفقال:یا

 أمیرالمؤمنینإنیأسألکعنأشیاء.فقال:سلتفقهاولتسألتعنتا.فأحدقالناسبأبصارهم.

 ؟فقال:أخبرنیعنأولماخلقالتبارکوتعالى.فقال:خلقالن��ورق��الفم��مخل��قالس��ماوات

 منقال: ؟قال:فممخلقتالجبال.قال:منزبدالماء؟قال:منبخارالماء.قال:فممخلقالرض

 قال:لنالرضدحی��تم��نتحته��ا.وس��ألهع��نس��ماء؟المواج.قال:فلمسمیتمکةأمالقرى

 ازحض��رتامی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم-{مردیشامی١قال:منموجمکفوف»؟الدنیامماهی

 ه��اراازچ��هپرسیدکهنخستینچیزیکهخداآفریدچ��هب��ود؟فرم��ود:ن��ورب��ود.پرس��ید:آس��مان

 چیزیآفرید؟فرمود:ازبخارآنآب.پرسید:زمی��نراازچ��هآفری��د؟فرم��ود:ازک��فآنآب.پرس��ید:

 ه��ان��اماند؟جوابداد:ازامواج.گفت:چ��رامک��هم��ادرآب��ادیهاازچهچیزیآفریدهشدهپسکوه

 گرفته؟فرمود:برایاینکهزمیناززی��رمک��هب��ازش��دهووس��عتی��افتهاس��ت.وس��ؤالک��ردک��ه:

آسماندنیاازچهچیزیاست؟فرمود:ازموجنگاهداشتهشدهای}.

سه حقیقت

 اش��ارهش��دهدرخبرمبارکفوقوچندخبردیگرکهدراینفصلآوردیم،بهمطالببسیارمهمی

٥٩٣ص:٢عللالشرائعج:١
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ایم.استوماآنهارادرفصولومباحثاینکتابشرحداده

 آسمانهاازبخارآنآبخلقش��دند؛زمی��نازک��فآنآبآفری��دهش��د؛چط��ورزمی��ناززی��رکعب��ه

 ینخس��ترادربخ��شاولودوم،ومطل��بس��ومراه��مدرقس��متگسترشیافت؟دومسئله

 ایمودرسطورذی��له��مب��هس��هحقیق��تب��زرگازلبلیای��نخ��برش��ریفاخیرکتابشرحداده

کنیم:اشارهمی

 -نورنخستینجهاندراینخبرشریف،شایدهمانگوهرنخستینعالمبزرگباشدکهدربال١

 این��ورانیب��ود،یزمینکهپیشازآنکهآبشودوسیالگ��ردد،ک��رهگذشت؛وشایدهمینکره

درستمثلخورشید؛زیراکهفرزندخورشیدبودوازخورشیدجداوپرتابشدهبود.

 هاییسیالوسیارمحسوبداشت،واقعایناستتوانکوه-همانطورکهامواجدریاهارامی٢

 آین��دوچ��ونکهکوهسارانزمینیهمنوعیام��واجهس��تندک��هدرقش��رس��ختزمی��نب��الم�ی

-هایآبیدریاهااستوارتروپابرجاترهس��تندوبیش��ترازآنه��اعم��رم��یسفتهستند،ازکوه

 کنند؛والبتهحرکتیهممثلامواجدریادرسطحزمیندارند،منته��اازغ��ربب��هش��رقوبس��یار

کندونامحسوس.

 یاولنهجالبلغه(آغازبخشدومکتاب)امی��رالم��ؤمنین-علیهالس��لم--دراینخبرودرخطبه٣

 آسمانرا«موجمکفوف»خواندهاست؛یعن��یم��وجیازبخ��اریاززمی��نب��الرف��تورف��تول��ی

 جلویشگرفتهشدتااززمینفرارنکند؛ودرپیرامونزمیننگاهداش��تهش��دت��ازمی��نمانن��دم��اه

لختوعریانوخالیازجوباقینماند.

مصحف ر�ش

 ختهچنینهست:«خداونددرابتدایام��ر...مرواری��دجستهوگری»مصحفرش«کتابیبهنامدر

-ای...نیزخلقنمودوآنمرواریدرابرپشتآنقرارداد...وبرآندان��هسفیدیخلقکردوپرنده

 یمرواریدفریادیکش��ید!وس��پسب��رآنغض�بک��ردوآنراب��اپ��ایخ�ودپرت��ابنم��ود،مرواری��د

 آسمانهاب��هوج��ودآمدن��دوازش��کم،هاوازدودآنهاوتپهشکستهشد...ازشکستنآنکوه

 ستارگانراخل��قک��ردت��ا-دنیاگرداستوترکیندارد!-آنآبجاریشدودریاهاتشکیلگردید

زینتآسمانهاشوند.

 یدرخداونددراولکارخ��ودی��کدرس��فید...ب��هوج��ودآوردوپرن��دهایراخل��قک��رد...وآندان��ه

 یدرترکی��دوب��هسفیدگرانبهارابرپشتآنپرندهگ��ذاردوچه��له��زارس��الدرآنمان��د...دان��ه

 شکلهفتبرجدرآمدوازآنهاآبسرازیرشدودریایبزرگوژرف��یب��هوج��ودآم��دودنی��اگ��رد

 یآنراتشکیلدادوازدرمزب��ورشدهورویآبافتادوخدادستخودرادرازکردوجهاتاربعه

 دوقطعهبرداشت:یکیازآنه��اراخورش�یدوازدیگ��ریم��اهوازخ�ردهریزه��ایآن،س��تارگانرا
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هاشوند.خلقکردتازینتآسمان

 خداوندمرواریدیخلقکردوآنراچهلسالمحکومساختوسپس...آنراباپایخ��ودپرت��اب

-نمودودراینوقت...امربسیارعجیبیاتفاقافتاد؛زیراازسروهصدایآنوشکس��تنآن،ک��وه

١هابهوجودآمدند».هاوازدودآنآسمانهاوتپه

 دهن��دک��هاندونیزگواهیم��ینگارندهگوید:اینسخنانازخودبرخودگواهدارندکهجعلنشده

 ای��م،ب��هس��هولتتص��حیحان��دوب��اآنچ��هک��هازنهجالبلغ��هاس��تخراجک��ردهدرس��تحف��ظنش��ده

 ابع،بعض��یازهایمتتآنهاراخوبنفهمیدهودرنقلبهمعناوترجمه،میشوند؛گویاکهراویان

 ان��دوای��نهایدیگریبهدلخ��واهوی��اازرویهص��لحدیدع��وضک��ردهکلماتراانداختهویاباکلمه

 ارسالشدهاند،آمدهاست؛مانن��دهیکتبالهیکهدرقرونسالفبلییاستکهبرسرهمه

 وغیرآنها؛وکت��ابی٤وبودا٣وانجیلوحکمتسقراطوسخنانکنفوسیوس٢توراتواوپانیشاد

٥هایپیشیناست.یکتابمصححهمهکهکهدستنخوردهمانده،تنهاقرآنکریماست

 (بروزنزر)درزبانکردیبهمعنایسیاهاست؛پسمعنایمصحفرشبایدکتابسیاه»رش«

 م��رادازپرن��دههم��اناس��تک��هم��اآنرادرای��نکت��ابب��هن��ام«نی��رویباشد،نهکتابس�فید؛و

 زدنوپرت��ابک��ردنایمومراداز«فریادکشیدنخداوند»ونیز«یبیرونی»شناسانیدهبرگرداننده

 یان��درونی»باپا»کهمرواریدیادشدهدراثرآنترکبرداشتهوشکستهش��د،«نی��رویپراکن��ده

است.

 یوآی��ه٦ی«ف�ام ش�وافیم�ناك�ب�ها»یقرآنیهیمبارکهعبارت«دنیاگرداستوترکیندارد»جمله

 رابهیادمیآورد٧ی«مات�رىفیخ�ل ق�الر�ح من�م�ن ت�فاو�ت£ف�ار ج�ع�ال ب�ص�ر�ه�ل ت�رىم�ن ف�ط�ور»کریمه

).٨ایم(ومادرذیلایندوآیهبحثکرده

 ومعلوماستکهمقصودازعبارت«ازشکمآن،آبجاریشد»حالتمیعانزمیناست،ح��الت

بعدازگازیوپیشازانجماد.

٧٠-٤٣-٤٢-٦٦ها،صهاوشیطانپرستیزیدی١
٢The Upanishads
٣Confucius (پم ٤٧٩-٥٥١)
٤Gautama Buddha

 کهعربآنراعادیخواندهاند،درنواحیموهصلدرقسمتکردنشینمبعوثبوده»آدی«یبهنامرودکهپیغمبراحتمالمی٥
 والح��قاباطی��لای��ن؛یاوباش��دوکتابمصحفرش(یعنیکتابسیاه)کهبهزبانکردیاست،ازبقایایکتابتحریفدی��ده

کتابازخرافاتتوراتبیشترنیست.
 ایبهنامداستانآدیوبودیتااینعصردرسرزمینماسلدوزباقیماندهاستک��هسروتهوشکستهبستهداستانیبی

 دی)بودهوبهمرورق��رونع��وضش��دهوشایددراهصلداستاندوپیغمبرباستانیآسیاییآدیوبودا(آدیکردیوبودایهن
ازآنیادگارماندهاست(م).ازبینرفتهونامی

١٥: ٦٧ملک٦
٣: ٦٧ملک٧
١٤٣-١٣٦ص٨
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آیا جهان از غبار رقیق ساخته شده؟!

 لپلسرااندودرای��نب��ارهپی��رویایازدانشمندان،مبدأجهانراغباررقیقپراکندهدانستهعده

 ایمکهجهانازیکدانهگ��وهردرخش��انآفری��دهاند؛ومادراینکتابچنینشرحدادهاختیارکرده

کند.شودکهفضاراپرمیشدهوعاقبةالمرمبدلبهغباررقیقیمی

 مشتملبردوفرضاساسیاستکههص��حتلپلسی:«نظریه»نهجالبلغهوخلقت«درکتاب

 یوجوددرابتداگازیبودهمنتشردروسطفض��اب��اآنهابهنظرخالیازرجحاننیست؛اولماده

 اند؛دومآنکهتطوریکهرخدادهت��اازنوبههمرفتنآنخلقشدهتکاثفآاز هاسدیمانتظام؛و

١یازدیاددورانبوده».بهحالتکنونیآنرارسانده،بهوسیلهحالتسدیمی

 ان��دک��های��نگازه��اازکج��اآم��دهوچ��رادرفض��اپراکن��دهنگارندهگوید:ایندانشمندانبی��اننک��رده

 ی��افتهودره��مرفت�ه؟!وک��دامتک��اثفبودند؟!وچهپیشامدیرخدادهت��اآنگ��ازمنتش��ردرفض��ا

 گوی�د:«آی��ادرداشته؟!جرجگاموفدرای��نب��ارهچنی�نم�ینیروییآنگازراپراکندهومنتشرمی

 توانستهاس��تپ��ارهپ��ارهش��ود؟وچ��راچنی��نیجهانیتحتچهشرایطفیزیکیاینگازپیوسته

 رس��دک��هزم��انیافتد؟بس��یارعجی��بب��هنظ��رم��یکیفیتیمثل�برایهوایجوزمیناتفاقنمی

 هافضایخ��الیایج��اددرآیدودرمیاناینقطرههواییکهاتاقیراپرکرده،بههصورتقطراتهوا

٢شود».

 یاطلعاتدرذیلعنوان«کشفتازهدرموردتولدزمین»نوشته:«واش��نگتن-ی��کگ��روهروزنامه

 منجمنیرویدریاییآمریکااعلمکردکهدلیلجدیدیمبنیب��رتئوریانفج��اریپی��دایشکائن��ات

 یکائن��اتمیلیارده��اس��الپی��شدراث��رانفج��اری��کآتش�ینگ��ویکشفکردهاست؛یعنیهم��ه

عظیمبهوجودآمدهاست.

 میلیونتریلیون(ی��امیلی��اردمیلی��ارد)ب��ا٧٦ایکهیمجهولیاستکهازسیارهدلیلآنهااشعه

رسد.زمینفاهصلهدارد،بهزمینمی

 تئوریانفجاربزرگازمدتهاپیشبیشازدوتئوریدیگربرایتولدزمینوکائناتطرفدارداشته

 است؛طبقاینتئوری،کائناتیکاتمبزرگبودهکهی��ازدهمیلی�ارددرج�هح��رارتداش�تهاس�ت؛

 ه��اوهاومنظومهاینآتشینگویفقطچندثانیهعمرکردوبعدمنفجرشدوبههصورتکهکشان

٣سیاراتدرآمدهاست».

 نگارندهگوید:اهصل«پیدایشعالمبهطریقانفجارگویآتشین»ک��امل�هص��حیحاس��تول��یالبت��ه

 اینانفجاریکبارودریکزمان-کهگروهدانشمندانیادشدهگفتهاند-وقوعنیافتهاس��ت؛بلک��ه

 بدانگونهکهدرای��نکت��اب؛شودوخواهدشدمتوالیا�ومتتابعا�درطولروزگارانواقعشدهومی

(نقلبهاختصار)١٨٩نهجالبلغهوخلقت،ص١
)١٨٩(ص١٨٨پیدایشومرگخورشید،ص٢
١٣٢٥٢،ش١٣٤٩/٥/٤یاطلعات،یکشنبهروزنامه٣
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 شود.وایندانشمنداندرکشفاهصلنخستینعالمتابهیکاتمبزرگپیشرفت��هودربیانمی

 ت��راند؛بااینکهحقیقتایناستکهکلکائناتدرآغازازهرچهدرتصورآید،کوچکآنجاایستاده

شدهاست.وناچیزتربودهوحتیوقتیازبسکهریزبوده،دیدهنمی

 یاهصلپیدایشستارگانوکهکشان،پیرولپلسشدهوانقباضراب��هپروفسورفردهویلدرباره

 ه��ارادرانبس��اطوگش��ایشجایانبساطدرآنهاکارگذاشتهاستوفقطفضایبینکهکش��ان

-ه��اازکج��اب��هوج��ودآم��دهیعظیمکهکش��انایندستهیخوداو:«دانستهاست؛واینکگفته

 ایاند؟...فضایبی��نس��تارگانکهکش��انم��اراگ��ازرقیق��یپوش��اندهک��هب��هآنگ��ازبی��نس��یاره

 هایبیشتریبهوج�ودآم��د؛ای��نگویند…ازگاز،ابرهامنقبضشدندوسپسدرهرابریانقباض

 یعملهمچنانادامهیافتتاسرانجامستارگانپیدایشیافتند…م��اپ��ارافرات��رنه��ادهوفرض��یه

 دهی��م…ازتش��ریحمنش��أکهکش��انن��تیجههاتعمیمم��یانقباضرادرموردمنشأخودکهکشان

 یاساسیکلیاستک��هفضارااینگازرقیقفراگرفتهاستوازاینمادهشودکهتمامیمی

١اند».هامنقبضشدهتوانگفتکهکشانمی

 یمشهورلپلساست؛ودراینفرضیهبیاننشدهکهاینهم��هنگارندهگوید:اینهمانفرضیه

 گازازکجاآمدندوفضاراسرتاسرپرکردند؟!وباکدامنیرومتجمعومنقب��ضگش��تندوابره��ایی

 تشکیلدادند؟!وچراانقباضیافتندوکهکشانوستارگانشدند؟!وبرایچیستوباکدامنیرو

 هادرانبساطوبزرگشدناست؟!واگراینطوراست،پسچ��راخ��وداستکهمابینکهکشان

شود؟!هادرانقباضوکوچکشدنهستند؟!واینتبعیضازکجاناشیمیکهکشان

 هاهمدرانبساطبهایمکهخودکهکشانیاینهاماازسخناناهلفنچنینیافتهوبعدازهمه

 اند.واینکچندس��طریازبهطوریکهگویامنفجرگشته؛یابندبرندوپیوستهاتساعمیسرمی

آوریم.ایم،ذیل�میآنچهدراینبارهیادداشتکرده

 دهدکهباس��رعتیبراب��ریخورشیدرانشانمیکتابنجومبرایهمهدوتصویررنگینازشعله

 ششهزارکیلومتردرس��اعتب�هبی��رونپرت��ابش��دهوازراس��تب��هچ�پ(برطب�قوزشنی��روی

 ؛ازای��نواقعی��تچنی��ناس��تفاده٢کنی��م)خمی��دهش��دهاس��تبیرونیماکهدراینکتاببیانمی

 وای��نانبس��اطدرش��کل؛کنیمکهخورشیددرانقباضنیس��توبرعک��س،درانبس��اطاس��تمی

 هایخورشیدیدلل��تب��روزشنیروی��ییابد.خمیدهشدنشعلههاظهورمیپرتابشدنشعله

 کن��د؛هاراب��هس��ویچ��پخ��مم��یوزدوشعلهکندکهدربیرونخورشیدازطرفراستمیمی

 کن��دک��هروهاهمدللتبروجودنیرویدیگریدرداخلخورشیدمیچنانکهپرتابشدنشعله

وزد.کندوبهطوریعمودیازداخلبهخارجمیبهبیرونکارمی

١٢٤،ص٨٠،ش١٣٤٩یدانشمند،خردادمجله١
٨-٧نجومبرایهمه،شکل٢
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 وایضا�درهمانکتابتصویریازیککهکشانم��ارپیچیب��هن��ام«گ��ردابعظی��مس��حابی»چ��اپ

 یآسمانی…چ��ونش��بیهگ��رداباس��ت،آنراکردهودرذیلآنچنیننوشتهاست:«اینجزیره

 رون��د؛بلک�هدرظ�اهرخوانند؛ولیبرعکسگ��رداب،س��تارگانب�هط�رفمرک��زنم�یبهاینناممی

١شوند».ای)بهخارجپرتابمیپیداستکه(دراثرگردشبهدورهسته

 کنی��م،اش��کالذی��لرانی��زب��رآنیفوقرامینگارندهگوید:درعیناینکهازتصورمذکوراستفاده

 ایگیریمکهپرتابشدنستارگانبهخارجهصحیحاس��ت،ول��یدراث��رگ��ردشب��هدورهس��تهمی

نیست؛بلکهدراثرنیروییاستکهازداخلگرداببهطرفبیرونعمودا�دروزشاست.

هش.١٣٤٨/٧/٩هقو١٣٨٩رجب١٨چاپاولبخشدومآغازوانجامجهاندر

خاتمهپذیرفت.١٣٥٥/٤/٢٠و١٣٩٦رجب٢٢وتجدیدنظردرآنبرایچاپدومدر

والحمدل.

٨٧نجومبرایهمه،شکل١
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٣آغاز و انجام جهان و دو نیروی عظیم 

آنچهکهبامطالعهوسیردرجهانوبحثوکاوشدرسخناندانشمندانبهدستآوردهایم
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هاپیدایش و اتساع اتم

شوندذراتی از ذرات دیگری زاییده می

 یجدیدکهماازقرآنکریمواحادیثشریفاستخراجکردهوپ��یری��زینم��ودهوبنابراینفرضیه

 یاتس��اعجه��اندراث��روزشدونی��رویناش��ناختهدراینرس��الهب��رایمحققی�نبی��انمیداری��م(

 هایبسیارریزونامرئیه��مدراتس��اعوآنب��هآنبایستیهرچیزحتیاتماندرونیوبیرونی)

دربزرگشدنباشند؛واینطورهمهست.

 ش��ودوآنه��اان��دکترم��یهابزرگوبزرگشودکهتدریجا�مدارهایالکترونچنینحدسزدهمی

 ش��وندوگردندودرحی��ندورش��دن،ک��مک��مب��زرگم��یهایخوددورودورترمیاندکازهسته

 شوندوبعدازآنهمهامیترشدهوپروتونهابزرگآورند؛بعدهاهماندندانههاییدرمیدندانه

-ه��ابرم��یگردندوبدینترتیبالکترونهایجدیدیمیشاندورشدهوالکترونینوینازهسته

شوند!هاینوینیمیگردندواتم

-گردد،یکپروتونهمدرآنهنگامدرپنهانیم��ییخوددورمیوقتیکهیکالکترونازهسته

 خواهدازهستهجداشودکهبعدها(هروق��تک��هالک��ترونف��رارازهس��تهج��داش��دومس��تقل

 ه��ادردورش��دنواس��تقللگردید)جایآنرابگیردوالکترونگردد.پیوستهولینقط��عالک��ترون

 گیرندوالک��ترونهافاهصلهمیهاهمبهدنبالآنهاازهستهیافتنواتمگردیدنهستندوپروتون

 ه��ایس��ازندودن��دانههاپرمیهایالکترونشوندهراهمنوترونگردند!!وجایخالیپروتونمی

هایپروتونشوندهرابگیرند.آورندکهجاینوترونایازداخلهستهسردرمیتازه

-ایناستمعنایآنچهکهگفتیم:دراینجهانپیوستهذراتیازبط��ونذراتدیگ��ریزایی��دهم��ی

شوند!

 ایدخالتنداشتهباشد؛ولیبایدآنچهبیانداشتیم،درهصورتیاستکههیچسببفوقالعاده

 ه��ارازودت��رازیفرارالکترونبدانیمکههمیشهنسبتبههرچیز،مجاورهاییدرکارندکهزمینه

شود).موقعطبیعیفراهممیآورند(اینمطلبدرفصلآیندهتحقیقمی

 یاتس��اعجه��انوه��ا(دررویفرض��یهاینتصویریاستکهماآنرادرذهنخودازپی��دایشات��م

 ای��م؛ول��یآی��ااند)رس��مک��ردهزاییدهشدنموادازمواددراثروزشدونیروییکهناشناختهمانده

 ان��د،ایب��رایآنپی�داک�رد؟بای��دازآنچ��هک�هاه��لف��ناعلمداش��تهت�واندلیل�یق��انعکنن�دهمی

استمدادجوییم.

 رودبعضیازخصوهصیاتمذکوردربعضیاوق��اتدرس��تدرنیای��دواجزای��یس��بکوواحتمالمی

 ه��ایه��اه��مهس��تهب��رایات��مهاالکترونوسنگینیاتمپرتابشوندوسبکسنگینازهسته

هامحفوظاستومقصودماهمیناست.هاازاتمجدیدگردند؛ولیدرهرحالاهصلتولداتم
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سه نوع از اتم هیدروژن

 ت��ر؛مش��هورترینآنه��اهی��دروژنان��د:س��بکوس��نگینوس��نگینازاتمهیدروژنس��هن��وعی��افته

 یخودعلوهبری��کپروت��ون،معمولیاستکهیکالکترونویکپروتوندارد؛نوعدومدرهسته

 ینوعسومدونوترونعلوهبریکپروتونهست.والبتهای��ندویکنوترونهمداردودرهسته

١نوعهممانندنوعاولهرکدامتنهایکالکتروندرپیراموندارند.

 شود؟!ولیازنوعسببچیستکهازنوعدومبسیارکموازنوعسومازآنهمکمتریافتمی

 رس��د،ای��ناولبسیاروبهحدوفورهست؟!سخنیکهبدونهیچتردیددراینج��اب��هخ��اطرم��ی

 ش��وند؛وگردندوازنوعاولم��یهاینوعدوموسومحالتاستثناییدارندوبرمیاستکهاتم

هاینوعاولکمنیستند.برایهمیناستکهآندوهمیشهکمهستندواتم

 اگربخواهیمدرطرزبرگشتایندونوعبهنوعاولتص��ویریرس��مکنی��م،چی��زیبه��ترازای��نب��ه

 آوریمکهبگوییم:سبباینکهازاتمنوعدوم(کهیکالکتروندرپیرامونوی��کپروت��وندستنمی

 ویکنوتروندرهستهدارد)خیلیکمتراست،ایناستکهیکالکترونازپیرامونهستهرانده

 شودتاالک��ترونش��ودوایگرددویکپروتوننیزبهجایآنفرستادهمیشودتااتمجداگانهمی

-گیردواتمدراینهنگامازاتمنوعاولم��یدردورهستهبگرددونوترونهمجایپروتونرامی

شود؛داراییکپروتوندرهستهویکالکتروندرپیرامون.

 واتمنوعسومهمب��رایای��نن��ادرالوج��ودتراس��تک��هدارایوض��عیناپای��دارتراس��توب��هط�ور

 یکیازدووضعبایدبرآنعارضشودوآنراازآنحالتنااستواردربی��اورد.ممک��ناس��تحتمی

 کیانعق��ادی��اجتماعدونوترونبایکپروتوندرهستهوگردشیکالکتروندرپیرام��ون،مق��دمه

 اشد؛بهاینطریقکهاولیکپروتونازهستهبهسویم��دارالک��ترونران��دهش��ودواتمهلیومب

 دونوترونموجودهمدرجایدوپروتونبنشیندوبعدهمبهتدریجدون��وترونن��وینازداخ��لات��م

بروزیابد.

 ونیزممکناستکهالکترونآنراندهشودوپروتونموجوددرهستهبهجایآنفرستادهش��ود

 شودکهدرودونوترونهمدرجایدوپروتونقراربگیردودراینهصورت،ازهیدروژننوعدوممی

شود.گرددوازنوعاولمیماندوبرمیآنحالتهم(چنانکهبیانگردید)باقینمی

 ٣اشبلی،اتمیکهیکالکتروندرپیرامونودونوترونبایکپروتوندرهستهداردوجرماتمی

-استوبای��دب��هیک��یازآندوبرگ��رددونم��یهلیوماست،واسطهدرمیانهیدروژنسنگینو

 توانددرآنحالتاستقراریابد؛وبرایهمیناستکهکمیاباستوسببدیگ��ریب��رن��درتآن

توانیافت.نمی

١٨نوین،صشیمی١
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های گوناگون دارندی عنصرها اتمهمه

 نی��زاهلفنتصریحدارندکهنهفقطهیدروژندارایچندنوعاتماست،بلک��هس��ایران��واععناهص��ر

 یهاهاییکعنصرراایزوتوپنوینگوید:«اقساممختلفاتمهایگوناگونیدارند؛درشیمیاتم

 هایایزوتوپهرعنصرباهمتفاوتزیادیندارندوتنهانامند...خواصشیمیاییاتمآنعنصرمی

١وزنآنهاباهممختلفاست».

 یمادرچگونگیاتساعوپیدایشات��م،بنابراینوبنابرآنچهکهدربحثفوقبیانشد،استفاده

 هایعناهصرچنی��نب��هدس��تشودوازتنوعاتمیعنصرهاشاملمییابدوبههمهعمومیتمی

 کنن��دوب��هج��ایآن،پروت��ونازهس��تهآوریمکهآنهاهمهوهمهالکترونبهخارجپرتابمیمی

 ه��اب��دینزاین��د؛وات��مهایجدیدیمیکنندونوترونفرستندوجایپروتونرابانوترونپرمیمی

 شودوجهانیب��های��نساختهمییابندوازهرالکترونیاتمیشوندواتساعمیترتیبپیدامی

گردد.عظمتپدیدارمی

هاها با پروتونرمز تساوی الکترون

 هاواتس��اعپ��ذیریآنه��اهاازاتمیتولداتمهابراینظریهیاتمیمساعددیگریدرکلیهزمینه

 هایهراتمباه��مبراب��رباش�ند؛هاوپروتونیالکترونتوانیافت،وآنایناستکهبایدعدهمی

٢ت.نوینهسچنانکهدرکتابشیمی

 ایس��ربازازکن��د:وق��تیک��هع��دهای��مک��همقص��ودم��اراخ��وبش��رحم��یمث��الیدراینج��ای��افته

 گردندوچنینبهیدیگریمساویباآنانبهجایشاناعزاممیشوند،عدهسربازخانهاخراجمی

 هایروندههستندوبرایهمی��ناس��تهاهمخلیفهوجانشینالکترونرسدکهپروتوننظرمی

کهایندودستهبایدهمیشهباهمبرابرباشند.

 یهادرهم��ههاباالکترونیتساویهمیشگیپروتونگفتاربالبهترینتوجیهیاستکهدرباره

توانتصورنمود.هامیاتم

فرار الکترون از پیرامون هسته

 هاییازمدارخارجیاتمیکعنص��رب��هم��دارخ��ارجیات��مافتدکهالکترونگاهیچناناتفاقمی

 ورزن��د؛وچن��انک��هه��ایم��داربیرون��یآنش��رکتم��یشودویاباالک��ترونعنصردیگرمنتقلمی

 کنن��دودرس��اختنگوید:«متناوبا�درپیراموناینهستهوآنهستهگردشمینوینمیشیمی

١٧نوین،صشیمی١
١٢نوین،صشیمی٢
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-یکنن�دوترکیب��اتش�یمیاییب�ههمی�نطری�قتحق�قم��دونوعاتمازدونوععنصرشرکتمی

 گوید:«ممکناستیکیاچندالکترونازاتمج��داش��وند؛ازط��رفدیگ��ر،جرجگاموفمی ١یابد».

٢پذیرند».دهندومیهاییچندینالکتروناضافیرابهداخلخودراهمیاتم

 توان��دشکس��تهش��ودوب��هنویسد:«اولینآزمایشمربوطبهاینکهاتمم��ییدانشمندمیمجله

 یسرجانتامسوندراوایلقرنبیس��تمانج��امی��افت؛اوقطعاتکوچکتقسیمگردد،بهوسیله

 ه��ابگریزن��د.ویآنه��اراتوانن��دازات��مدارگاهیاوقاتمیذراتکوچکالکتریسیتهکشفکردکه

٣الکتروننامید».

 ترینپاسخایناسترود؟!مسلما�بهترینوطبیعیچراوچطورالکترونازمدارخودشبیرونمی

 ه��ایم��دارهایوزد،الک��ترونکهگفتهشود:دراثرنیروییکهازمرکزاتمروبهس��ویبی��رونم��ی

 کنند؛وناگفتهپیداستکهفرارالکترونازپیرامونهس��تهب��اف��رضوج��ودخارجیفراراختیارمی

 رونراتوان��دف��رارالک��تینیوت��ونینم��یجذببهسویهسته،غیرقابلفهماستوقانونجاذبه

تفسیرنماید.

 درم��دارهایمختل��ف،گ��ردش ٤دانش��مندمع��روفنیل��سب��وهر١٩١٤یدانشمنددارد:«درمجله

 توانن��دازی��کم��دارب��ههام��یهابهدورهستهراتأییدکردوهمچنیننظردادکهالکترونالکترون

٥مداردیگرجهشکنند».

 ه��اازم��دارهایه��ایم��دارهایداخل��یبع��دازف��رارک��ردنالک��ترونوبایدمتوجهب��ودک��هالک��ترون

 رسانندوجانش��ینآنه��اهامیگیرندوخودرابهجایفرارکنندهخارجی،ازمرکزاتمفاهصلهمی

 خیزندوج��ایخ��الیم��دارهایداخل��یراپ��رهاینوینیهمازهستهبرمیشوند؛والکترونمی

کنندوایننیزبافرضوجودجذبدرهستهسازگارنیست.می

 یابند،هماناپرحجموکمجرمب��ودنآنهاراهمیهاییبهداخلبرخیاتموجهتاینکهالکترون

 ش��وندوهایسنگینبانیرویاندرونیراندهمیهاازفضایتنگاتمهااست؛وکلیتا�الکتروناتم

شوند.هایسبکبرگردانیدهمییاتمبانیرویبیرونیهمبهجوگشاده

تولد ذرات از ذرات

 ایک��هتوانک��رد:«بن��ابرفرض��یهایانمییشها،ازسخنانزیراستفادههاازاتمیتولداتمدرباره

 ه��ایعناهص��ربس��یارس��نگینفطرت��ا�پیشنهادکرد،ات��م١٩٠٣انگلیسیدرتاریخ ٦ارنسترادرفورد

(نقلبهمعنا)٢٠نوین،صشیمی١
١٣٦نهایت،صیکدوسهبی٢
٧٤،ص١٢٦یدانشمند،شمجله٣

٤Niels Henrik David Bohr (١٩٦٢-١٨٨٥)
(بهاختصار)٧٥،ص١٢٦یدانشمند،شمجله٥

٦Ernest Rutherford (١٩٣٧-١٨٧١)
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 یکنن��دوقس��متیازاج��زایس��ازندهناپایدارندوآهستهآهستهحالتتجزیهوانحللپی��دام��ی

آنهاخارجمیشود.

-شود-درواقعدستهیآلفا-کهازاجسامرادیواکتیوخارجمیایندانشمندثابتکردکهاشعه

 لک��ترونب��رایم��دارخ�ود،ی��کات��مهایدارایبارمثبتهلیوماستوب��اگرفت��ندواایازهسته

 شود؛پسازآنکههستهیکی��اچن��دج��زءآلف��اازخ��ودهص��ادرمتعارفیهلیومازآنهاساختهمی

شود.تریمبدلمییعنصرنسبتا�سبکیاتمرادیواکتیوبههستهکند،هسته

 یهصادرش��دنی��کالک��ترونیتدریجیعناهصرناپایدارگاهبهگاهدرنتیجهوبایددانستکهتجزیه

 ش��ود؛ای��نتشعش��عیدرحالانحللبیرونمیآید،متوقفم��یمنفیکهظاهرا�ازدرونهسته

 دهد(بهیبتاداردوچناناستکهدرجرماتمتغییرینمیالکترونیهستهکهنامهصدوراشعه

 شودکهعدداتمیعنص��رزی��ادش��ودوج��ایآندریالکترون)سببمیاندازهجهتکوچکیبی

 ه��ایمت��والیذراتآلف��ایعناهصریکگامپیشرود؛ولیای��نپیش��رفتب��اخ��روجرش��تهسلسله

 رودشودودرنتیجهگاهیعنصرناپایداردوگامبهپسوزمانییکگامب��هپی��شم��یجبرانمی

تابالخرهعنصررادیواکتیوبههصورتسربدرآید.

 یبتاغالبا�همراهب��اتحری��کش��دیدعم��لتجزی��هودرپایانبایدگفتکهترشحذراتآلفاواشعه

 یآن،هصادرش��دنام��واجبس��یارکوت��اهیاس��تک��هب��هن��امانحللدرونیهستهاستونتیجه

 اندازهخاهصیتنفوذدارندوبرخلفآلفاوبت��اازشود؛اینتشعشعاتبینامیدهمیگامایاشعه

١اند».ذراتمادیتشکیلنشده

هاها با اتمها، ساخته شدن اتمها از اتمتراو�ش اتم

 اثباتکردک��هانحللوتلش��یعناهص��ر١٩٢٨بستانسالدرتا٢وفدرشهرگوتینگن«جرجگام

 ضداردودرآنذراتازحص��ارهایکوانت��وممح��یمکانی��کرادیواک��تیو،کیفی��تیاس��تک��هجنب��ه

 سانکهاشباحازمیانباروهایقصرهایدورافتادهوکه��نکند؛درستبرآنپتانسیلتراوشمی

هاداستانآنرازیادخواندهایم».کنندودرافسانهعبورمی

 گردن��د،ثباتعناهصررادیواک��تیوس��اطعم��یهایبیهموگوید:«ذراتیکهباسرعتبسیارازاتم

 باش��ند.عناهص��رهایهلیوممعم��ولیم��ییاتمیآلفاموسومندودرواقعهمانهستهبهاشعه

 دهن�د،مراح��لح��درادیواکتیوضمناینکهبخشیازموادمشکلخودراذرهبهذرهازدستم��ی

٣رسند».هایعنصرسربمعمولیمیکنندوخاتمتا�بهاتموسطمتعددیطیمی

-هایهیدروژنتشکیلشدههایگوناگونازتعدادمختلفیهستههایاتموایضا�گوید:«هسته

)٥٩(ص٥٧پیدایشومرگخورشید،ص١
٢Gottingen»شهریاستدرایالتنیدرزاکسن(؛Niedersachsen(ویکیپدیا).«آلمان(
)(بهاختصار)٥(ص١٣-٦٢سرگذشتزمین،ص٣
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 یهیدروژنرابهسببنقشاساس��یومهم��یک�هدرس��اختنم��ادهدارد،ب��هن��اماندوهسته

١اند».مخصوصپروتوننامیده

 یرادی��واک��تیو،گ��اهب��هگ��اهب��اهص��دورب��اربرق��ییمتوالیذراتآلفادرهرخانوادهوایضا�:«رشته

 ه��اراط�بیعیچن��اناس��تک��هالک��ترون،شود؛بنابراینهاییازهستهقطعمیمنفییاالکترون

یاتمتصورکنیم.یهستههمدوشباذراتآلفابهعنواناجزایاهصلیسازنده

 تحقیقاتبیشتریبهایننتیجهرسانیدهاستکهالکترونب��ههم��انهص��ورتخ��ودعمل�وفعل�در

 توانقبولکردکهچندتایآنهاهستهوجودنداردوحجمالکترون،آناندازهبزرگاستکهنمی

 ه��اییک��هازم��وادرادی��وگوین��د:الک��تروننهایتناچیزهستهوجودداشتهباشد؛م��یدرحجمبی

-ش��ودوازب��اربرق��یب��ییپیشازهصدورخلقم��یشود،درستدرهمانلحظهاکتیوهصادرمی

٢آید».شکلی-کههستهحاملآناست-بیرونمی

 یجدیداینکتابسازگاریدارندوآنراتأییدتامهایفوقفقطبافرضیهگوید:جملهنگارندهمی

 یات��مبی��رونهاازهستهیماامکانپذیراستکهالکترونکنند؛واینحقیقتتنهادرنظریهمی

 یاتمجابگیرند؛آیندوپیشازخروج،بسیارناچیزوخیلیریزباشندکهبتواننددراندرونهسته

هابههنگامخروجخلقشوند!!هادراندرونهستهوبهتعبیربهترالکترون

-هاپیشازآنکهازداخلهستهبیرونآیند،باربرقیب��یوعجیبایناستکهاینخارجشونده

-شکلیباشند،نهمثبتباشندکهپروتونباش��ندون��همنف��یک��هالک��ترونش��وند؛وب��دینب��ی

 شکلیهصلحیتهردوراداشتهباشندوامکانداشتهباشندک��هبع��دازآنک��هدرش��کلن��وترون

بالآمدند،اولپروتونوبعدهمالکترونشوند.

 لزم،هابیروننیاید،بلک��هبرعک��سینیوتونیبایدهیچچیزیازداخلهستهوبنابرقانونجاذبه

 ه��اکش��انیدهش�ودوع��المب�هآیدکههرچهالکترونمنف��رده��مهس�ت،ب�هان��درونهس�تهمی

اندرونخودشریختهشودونابودگردد!!

 هایآنهااکتفابهموادرادی��واک��تیوهاوهستههاازاتمهادربیانهصدورالکتروناگرچهشیمیدان

 یعنص��رهاان��د،ول��یحقیق��تای��ناس��تک��ههم��هاندوتنهاآنهاراعناهصرناپایدارش��مردهکرده

 باش��ند؛منته��اعنص��رهایبس��یارس�نگینخیل�یزودت��ریمواد،رادی�واک��تیوم�یناپایدارندوهمه

 شوندوعنصرهایسنگینوسبکهم،کندتروکندتر(چن��انک��هدرابت��دایانعق��ادمتلشیمی

 یان�د)وهم��ههاهمب��هترتی��بدیرت��رپدی��دآم��دههاوبسیارسنگینهازودتروسنگینهمسبک

 هاازداخلخودبی��رونهاوهستههاالکترونعناهصردرهنگامتلشیوانحلل،انواعاشعهوذره

 ش��وند»نگ��ارشه��انی��روم��یپرتابمیکنند(ومادربخشدوماینکتابفصلیبهعنوان«م��اده

١٥٧نهایت،صیکدوسهبی١
(بهاختصار)٦٣پیدایشومرگخورشید،ص٢
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).١ایمداده

سه نوع انفجار داخلی در اتم

 راوک��وریگ��روهاجس��امی٣وبلفاهص��لهبع��دازآن،بک��رل١٨٩٨گوی��د:«درمی٢»جی.اچ.جینز«

 کشفکردندکهبعدا�بهناماجسامرادیواکتیونامی��دهش��دند.ای��ناجس��امدارایخ��واصخیل��ی

 د؛ب��هعلوهش��گرفت،تارمییعکاسیدرمجاورتآنهاقرارمیمثل�اگرهصفحه؛عجیبیبودند

 بالترازحرارتاشیایمحیطآنه��اب��ود.پ��سازم��دتیعل��تیحرارتآنهاکمیهمیشهدرجه

 شد،بلکهشانهصادرمییحرارتازاینموادنهتنهاتابشعادیمناسبدرجه؛اینامرپیداشد

 ه��ایآندردرونات��مآنه��اق��رارتابشدیگرینیز(تابشرادیواکتیو)داش��تندک��هظ��اهرا�چش��مه

 داشت؛سرانجاممنبعیامنابعاینتابشبهدستآمد؛زیرامعلومشدک��های��نت��ابشناش��یاز

سهمنبعاستکههرسهازنوعانفجارداخلیاست.

-یمرک��زیوگ��روهالک��ترونتوانبههصورتهس��تههامیهراتمموادرادیواکتیورامانندسایراتم

 ساختمانیتص�وریبییسادهیمرکزیرانبایدبههصورتذرههایاطرافآنتصورنمود؛هسته

 ایدارند؛اجزایاینهس��تهممک��نبلکهخودهستهمرکبازاجزاییاستکهنظمپیچیده؛کرد

 یآلف��ا)ی��ااستناگهاننظمجدیدیبهخودگیرندودرحیناینعمل،یایکج��زء(ب�هاس��مذره

 یبت��ا)ی��ای��ککوانت��ومک��هیکجزءدیگرکهالکترونبسیارسریعالسیریاست(موسومب��هذره

شود».یاتمخارجمیآنبسیاربزرگاستبهنامپرتو(گاما)ازهسته٤بسامد

 وایضا�جی.اچ.جینزگوید:«دریکمیلیگرمرادیوم،تقریبا�پانصدمیلیوناتمدرهرثانیهمنفج��ر

 یرادی��ومی��امحی��طآنکندوهیچعملیدربارهشوندکههریکتابشخاصخودراهصادرمیمی

 شوندیاکیفیتتابشناشیازآنراتغییردهد.ت��ابشهاییراکهمنفجرمیتواندتعداداتمنمی

 توانخلقالساعهتلقینمود؛بدینمعناکهمقداروکیفی��تآنازدرونمعی��نورادیواکتیورامی

 بینیمکهجی.اچ.جینزت��ابشرادی��واک��تیوراخل��قشودنهازبیرون(نگارندهگوید:میمقدورمی

 ه��ایهص��ادرش��دهازم��وادرادی��واک��تیورامخل��وقالساعهنامیده،ودیدیمکهجرجگاموفالکترون

 ه��ادرداخ��لهس��تهیپیشازهصدورقلمدادکردهوهردوتص��ریحدارن��دک��هالک��ترونهمانلحظه

 یسخنجی.اچ.جینز:)ای�نب�ودق��انونپذیرند.واینکبقیهیابندوازهستهریزشمیتکونمی

١٩٤ص١
٢James Hopwood Jeans (١٩٤٦-١٨٧٧)
٣Antoine Henri Becquerel (١٩٠٨-١٨٥٢)

٤Frequency»بهاندازهگیریتعداددفعاتیگویندکهیکرویدادتناوبیدرواحدزماناتفاقمیافتد؛ب�سام�د،تواتریافرکانس؛ 
 یزم��انیش��مردهویزمانیرامش��خصک��رده،تع��دادرخدادنی��کروی��دادرادرآنب��ازهیبسامدبایدیکبازهبرایمحاسبه

 یبسامداندازهگیریزمانمیاندورویدادپی��اپییزمانیتقسیمکرد؛راهدیگرمحاسبهسپساینشمارهرابرمدتآنبازه
».(ویکیپدیا)یاینزماناستوسپساندازهگیریبسامدبهعنوانوارونه
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 ان��د؛ای��نق��انونب��اتم��امبی��انک��رده١٩٠٣درس��ال١سدیاهصلیانفجاررادیواکتیوکهرادرفوردو

 قوانینطبیعیکهتاآنزمانشناختهشدهبود،اختلفاساسیداشتونشاندادکهط��بیعت

٢کندکهباآنچهتاآنزمانقابلتصوربود،کامل�متفاوتاست».ایعملمیبرطبقنقشه

مشکل الکتریسیته و حجم

 شایدتصورشودکهالکترونکهدارایبارمنفیاست،چگونهازپروت��ونک��هدارایب��ارالک��تریکی

 شود؟!وایندوباردارچطورازنوترونکهنهمثبتاستونهمنف��یب��همثبتاست،ساختهمی

آیند؟!وجودمی

 گوین��د:باروتبدلنوعبارالکتریکیدرنزددانشمنداناینفندشوارنیس��ت؛م��یباردارشدنبی

 کم��ترازحج��مالک��تروندارد؛پروت��ونت��راس��ت،حجم�ی«پروتونباآنکهخیلیازالکترونس�نگین

 دارایبارالکتریکیمثبتاستومقدارآنازحیثقدرمطلقبرابراستباب��ارالک��تریکیمنف��ی

 یات��ماس��تک��هجرم��شان��دکیبی��شازج��رمپروت��ونوالک��ترون؛ن��وتروننی��زج��زئیازهس��ته

 حجمشکمترازحجمآناستولیازلحاظالکتریکیخنثااست،یعن��یب��ارالکتریس��یتهن��دارد؛

 برخلفپروتونکهبهاثباتاست؛نوتروندرخارجهستهپسازچنددقیقهبهپروت��ونوالک��ترون

٣شود».تجزیهمی

 آیدکههصغرحجمه��م(مانن��دالکتریس��یته)م��انعازتب��دلهایفوقایننیزبهدستمیازعبارت

 هااتساعترنیست؛برایاینکهنوترونهایبزرگهایبزرگوالکترونهایکوچکبهپروتوننوترون

 ش��وندویابندوبزرگمیگردند؛کوچکهاپیوستهاتساعمییابندوپروتونوبعدالکترونمیمی

گردد.شانکموکمترمیشوند،وزننسبیترمیطبعا�هرقدربزرگ

 ماندودی��ری��ازودازوهصریحعبارتاخیرایناستکهنوترونهمیشهدراتصالهستهباقینمی

-کنن��دون��وترونهانوترونخارجمیهایاتمشود؛ونیزهصراحتدراینداردکههستهآنجدامی

 آی��دشوند؛پسایننتیجهبهدس��تم��یهامیهاوالکترونهادرخارجازهستهمبدلبهپروتون

 ش��وندوب��هه��ابی��رونان��داختهم��یه��ایات��مهاکلیتا�ازهستههاونوترونهاوپروتونکهالکترون

شوند.ترتیبازهمساختهمی

 یکامل�مختل��فدانس��ت؛بلک��هبای��دگوید:«پروتونونوترونرانبایددونوعذرهوجرجگاموفمی

 یاهص��لی...انگاش��ت؛درواق��عمعل��ومش��دهاس��تک��هاگ��ردوحالتالکتریکیمختلفازیکذره

 ش��ودواگ��رن��وترونب��ارمثب��تبگی��رد،ب��دلب��هپروتونبارمثبتخودراازدستبدهد،نوترونمی

١Frederick Soddy (١٩٥٦-١٨٧٧)
٢٥١تا٢٤٩فیزیکوفلسفه،ص٢
)٣٣،ص١٣٤٦ (٣٢،ص١٣٤٥چهارمطبیعیوریاضیشیمی٣
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١گردد».پروتونمی

٢شکلیاست.یاتمحاملبرقبیوسابقا�ازگاموفآوردیمکههسته

 هازائدازحدلزمباشد،هری��کب��اخ��ارجک��ردنی��کالک��ترونینوترونگوید:«اگرعدهوایضا�می

 ه��ابیش��ترازرود؛هرگاهتعدادپروت��ونشودوالکترونازاتمبیرونمیمنفیتبدیلبهپروتونمی

 گرددوالکتروناض��افیه��محدباشد،هریکبابیرونکردنیکالکترونمثبتبدلبهنوترونمی

٣شود».ازاتمخارجمی

 ینوین،ب��رخلفط��بیعتع��المواتس��اعجه��انونگارندهگوید:ارتجاعپروتونبهنوتروندرنظریه

 یدانشمندمطلبعجیبینشردادهاست:«بایکدس��تگاهس��بکوزنغیرممکناست.مجله

 ه��اازه��اوزن��گیالکتریکیراغیرازان��واعس��وتتوانهرنوعوسیلهکهاخیرا�ساختهشده،می

٤کند».یامواجهصوتیکارمیکارانداخت،ایندستگاهبهوسیله

 شودکهالکتریس��یتهه��مثب��وتن��داردونگارندهگوید:اگراینخبرهصحیحباشد،چنینمعلوممی

 مانندحجمووزناستوطورینیس��تک��هدره��رح��الوه��روض��عبرق��رارویکن��واختباش��د؛و

 همانطورکهحجماشیاثابتنیستوه��رچی��زیدراتس��اعاس��تووزنی��کچی��زدرت��هچ��اهو

 ش��ودواث��رمان��دوگ��اهیظ��اهرم��یبالیکوهدوگونهنموددارد،الکتریسیتههمیکس��اننم��ی

ماند.ناممیگرددوبیگذاردودیگرگاهپنهانمیمی

 تریرازکریایقزوینیآوردهاست:سنگمغناطیساینخاهص��یتعجی��براداردک��هوخبرعجیب

 کن��دواگ��رب��اس��رکهشس��تهافتدوآهنراج��ذبنم��یاگربویسیریاپیازبرآنرسد،ازاثرمی

 گردد؛وهمچنیناگردرمیانخونبزنروآهوینربماند،خاهص��یتششود،بهحالتنخستبرمی

٥دهد!!راازدستمی

 کن��دک��هنی��رویایازهص��حتداش��تهباش��د،دلل��تب��رای��نم�ینگارندهگوید:اگ��رای��نخ��بربه��ره

 شودویابد،گاهیظاهراستودیگرگاهپنهانمیمغناطیسکهالکتریسیتههمازآنزایشمی

افتد.ازبروزمی

مشکل وزن

 توان��دم��انعتب��دلن��وترونواینکهوزنالکترونوپروتونونوترونخیلیازهمفرقدارند،ایضا�نمی

 تربهپروتونسنگینوالکترونسبکشود؛برایاینکهذراتوکراتهرق��درمدارهایش��انسنگین

شود.تراحساسمیگردندوهرقدردورترروند،سبکترمیترشود،سنگینکوچک

١٥٧نهایت،صیکدوسهبی١
٢٢٣ص٢
١٦٦نهایت،صیکدوسهبی٣
٥٨،ص٤٠یدانشمند،شمجله٤
٢٧٥-٢٩عجائبالمخلوقات،ص٥
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 ت��ر،ودرداخ��لچ��اهیب��هیی��ککیلوم��تراززمی��نس��بکیمعینیککیلوییمثل�درفاهصلهوزنه

 ترودرتربهخورشید،سنگینهاینزدیکتراست؛وهمچنیندرسیارهعمقیککیلومترسنگین

تراست.هایدورترسبکسیاره

 ت��رازآنت��رازپروت��ونباش��د،س��بکوبنابراینکامل�طبیعیاستکهالکتروندرعیناینکهب��زرگ

ترباشد.باشدوپروتونهمنسبتبهنوترونبزرگتروسبک

 وحقیقتایناستکهبروزوظهوروزندرجهانهمان��اب��انی��رویبیرون��یاس��تک��هدرپیرام��ون

 ت��راس��تاس��ت؛وچ�وننی��رویبیرون�یدرکن��ارک��راتبزرگت��رق��ویذراتوکراتدروزشدائم�ی

 ت��ر،ودرم��اهییککیلوییزمینیدرخورشیدسنگینشودکهوزنه)،نتیجهاینمی١(بخشدوم

ترباشد.سبک

ها و زمینهای آسمانخزینه

 ی«و�ل���خ�زائ�ن�الس�ماوات�و�یمبارکهبامطالعهدرسخنانیکهدراینفصلنگارشدادیم،کریمه

 یذه��نت��ردرآیین��ههاوزمینبرایخداونداس��ت}،ه��رچ��هروش��نهایآسمان{خزینه ٢ال �ر ض»

 ایاستکهدراندرونخودهزارانهزارالکترونوپروت��ونوایخزینهگردد:هرهستهگرمیجلوه

 نوتروندارد؛هزارانهزارذراتسبک(آلفا)وسنگین(بتا)واشعهوامواجپ��رنف��وذ(گام��ا)داردو

 یب��هظ��اهرایم،سراسراینجهانب��اعظمتدرآغ��ازدران��درونی��کذرهبهطوریکهبیانداشته

حقیر،متجمعبودهاست.

گوید؟یفرم بالبانوف چه می

 یمط��البیراک��هدرهص��فحاتپی��شازدانش��مندانگلیس��یج��ی.اچ.جین��زوازدانش��مندریش��ه

 درفیزیکوکهدکتر»یفرممیخاییلوویچبالبانوف«سیآمریکاییجرجگاموفآوردیم،دانشمندرو

-یفیزی�کاتم�یاشنوشتهش�دهک�هی�کرب��عق�رندرزمین�هریاضیشناسانیدهشدهودرباره

 فعالیتکردهنیزدریکجابهاختصارونس��بتا�کام��لدرذی��لعن��وان«هس��تهازکج��االک��ترونب��ه

 ایباهصدورالک��ترونهمراهن��د؛آورد؟»چنینبیانداشتهاست:«غالبتبدیلتهستهدستمی

 دانی��مک��هآورد؟م��یه��اراازکج��اب��هدس��تم��یآیدکههستهالک��ترونطبعا�اینسؤالپیشمی

 یتب��دیلهاتشکیلشدهاس��ت؛ناچ��اربای��دف��رضکنی��مدرلحظ��ههستهتنهاازپروتونونوترون

 ه��ایهس��تهب��هپروت��ونشود...هنگامهصدورالکترون،یک��یازن��وترونهسته،الکترونزاییدهمی

 ش��ود...یمرک��بیاس��توازپروت��ونوالک��ترونتش��کیلم��یشود...ظاهرا�نوترونذرهتبدیلمی

١٦٤ ص١
٧: ٦٣منافقون٢
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-ایخ��ود،م��یهادرجری��انت��أثیرمتقاب��لدرونهس��تههاونوترونهایجدید،پروتونطبقتئوری

 شودک��هادرکنند...هصدورالکترونباعثمینیاپوزیترونهصوالکترو١توانندبهیکدیگرتبدیلشوند

-هابهپروتونتبدیلشود؛یعنیهصدورالکترونباعثافزایشبارمثبتهستهم��ییکیازنوترون

 ت��رق��رارآیدکهدرج��دولتن��اوبی،ی��کخ��انهپ��ایینیعنصریبهدستمیگردد؛درنتیجههسته

٢گرفتهاست».

مامایی قهقرایی

 یجه��اناگردراینماماییوزایانیدنذراتازذرات،بهقهقرابرگردیموسیریبهسویگذش��ته

 ان��دوپی��شازآنه��مه��ایجه��انکلیت��ا�قبل�پروت��ونب��ودهکنیم،بایدچنینبیندیشیمکهالک��ترون

 ه��اهابهطورغیرمتمایز!پنهانبودهان��د؛وای��نهس��تهنوترونوجلوترازآنهمدراندرونهسته

 ان��د؛ذراتس��بک(آلف��ا)وس��نگین(بت��ا)وهمبهترتیبذکرشده،الکترونوپروتونونوترونبوده

 ان��د؛ت��اب��ردهه��ایی،پنه��انب��هس��رمیاندوقبل�همدراندرونهس�تهیپرنفوذ(گاما)بودهاشعه

 بل��ی،تنه��ای��کم��ادر،هادراندرونشکمیکمادریاینزاییدهشدهرسیمبهجاییکههمهمی

اند.جایداشته

 زای��دوه��ام��یش��ودبع��دن��وترونواگربهاینمسئلههمبررسیکنیمکههرذرهاولب��زرگم��ی

 گردند،آنوقتپ�یب�های�نحقیق�تهامیهاوسپسالکترونشوندوپروتونهابزرگمینوترون

 بریمکهسراسراینجهانبزرگدرآغازتنه��اب�هق��درن��وترونوس�عتداش�تهون��امرئیب�ودهمی

تربودهوعلما�همنامرئیبودهاست!استوپیشازآنهم،ازآنهمکوچک

نظری به قانون جاذبه

 بامطالعاتیکهدراینفصلانج��امدادی��م،معل��وماس��تک��هاگ��رج��ذبیدرجه��اندرمی��انذرات

 ه��اوداش��ت،ات��مایازهص��حتم�یجهانیبه��رهیعمومیبودوقانونجاذبهفرمامیاجرامحکم

 افتادن��دودرش��دندودرتنگن��ام��یت��رم��یاجزایآنهادرعوضاتساع،پیوستهکوچ��کوکوچ��ک

 ت��رهاپنه��انوپنه��انهاییبالبیایند،روزبهروزدرداخلهستههاماننددندانهعوضاینکهنوترون

-هاوپروتونگشتنآنه��اممک��ننم��یهاازهستهشدند؛وکندهشدنودورگردیدننوترونمی

ها!هاازپیرامونهستههاوفرارالکترونشدوهمچنیندوررفتنوالکترونگردیدنپروتون

 ایعجیبایدرجهاننیست!بلکهبرخلفوجودجذب،نیرویدافعهوبنابراینبدونشکجاذبه

-پاش��دوم�یوقویدرداخلذراتوکراتوجودداردکهآنهاراازهرطرفبهسویبی��رونم�ی

ینوینممکننیستکهپروتونبهنوترونارتجاعکندواینبرخلفنظمجهانیاست(م).درنظریه١
٨٣تا٨١وطرقاستفادهازآن،صانرژیاتمی٢
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پراکند!(چنانکهدراینکتابمشروحاست).
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پیدایش حقایق مختلف

های شمسیها و منظومهپیدایش اتم

 ایمک��هدونی��رویعظی��مدرع��المج��اریهس��تندوس��ببس��اختهش��دندراینکتابشرحداده

 ایمکهمسیرنیرویاندرونی،ازاندرونبهسویبیروناستوه��رذرهوشوند؛وگفتهجهانمی

 کن��دونی��رویبیرون��یگرداندواجزایآنهارابههرطرفپرتابم��یهرکرهرامتورمومنتفخمی

 وزدواج��زایکن��دهوپرت��ابش��دهراازراههمعمودبرنیروییادشدهومحیطبرذرهوک��رهم��ی

گرداند.گرداندودردورذرهویاکرهمیشانبرمیراست

 هایس�طحک��رهوذرهتقریب��ا�ق��ائماس��توروب��روینی��رویان��درونیاثرنیرویبیرونیدرنزدیکی

 بینی��مت��اس��رانجامت��رم��یاستوهرقدرازسطحکرهبالترودورتررویم،نیرویبیرونیرامای��ل

-وزدودردورکرهبهگ��ردشم��یگرددوازغرببهشرق(یعنیازراستبهچپ)میافقیمی

-هادرسرتاسرع��الموپی��داش��دنای��نگ��رههایشمسیونیزاتمپردازد.سببانعقادمنظومه

هایطبیعی،همیندونیرویعظیمجهانیاست.

 هاوکرههادره��ریجهانیجریاننداشتند،طبعا�ذرهتوضیحایناستکهاگردونیروییادشده

 مان��دوب��روزیافتواهصل�جه��اندرنه��انم��یماندندوهیچچیزیوسعتنمیحالکهبودند،می

-یابدکهذراتوکراترویبهاتساعمییافت؛وباجریاننیرویداخلی،اینمهمانجاممینمی

 وزید،اجزایذراتوکراتبعدازآنکهازمحلشانشوند؛واگرنیرویبیرونینمینهندوبزرگمی

 ش��دندوشتافتندوبامادرشانگرهزدهنمیشدند،درطریقیمستقیمدورودورترمیکندهمی

گردید.کردواهصل�مرئینمیتراپیدانمیئعالماینهی

-گردندودرپیرامونمحلیکهکن��دهش��دند،م��یباوزیدننیرویبیرونی،اجزایفرارکنندهبرمی

 خورن�د(گره�یناش��ناختهونک�ره)وشودک�هب��اآنگ��رهم�یچرخندونتیجهاینمیگردندومی

شوند.ساختهمیهایاتمیهایشمسیومجموعهبدینطریقمنظومه

ها چرا گوناگون هستند؟ها و منظومهاتم

 هایشمسییکس��اننیس�تندوهمیش�همتف��اوتپدی�دوهمچنینمنظومههایاتمیمجموعه

 گردن��دهایزیادتری)دردورهستهم��یهایبیشتری(یعنیالکترونهاذرهآیند؛دربرخیاتممی

 ه��اکش��ند)وبعض��یات��مهایزیادتریانتظاردورشدنازهستهوالکترونشدنرامی(وپروتون

 هایکموکمتریدارند؛حتیدرات��مهی��دروژنتنه��ای��کالک��تروندردورهس��ته(ک�ههمگردنده

 هایشمس��یه��متع��دادودرمنظومه١کندطبعا�بیشترازیکپروتوندرانتظارندارد)گردشمی

١٣نوین،صشیمی١
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شودکه)گاهیزیادودیگرگاهکماست.ها(حدسمیهادردورشمسسیاره

 هاآیدکهچراودراثرکدامسبب،اینقدراختلفدرعناهصرومنظومهاکنوناینپرسشپیشمی

آید؟!پدیدمی

 ی��افتوب��زرگینخستینجهاندرحالتمنظموبهطوریکنواختازه��رجه��توس��عتم��یذره

 شدتاسرانجامشکستهشدوبهچندپارهانقسامیافت؛وباهمینشکستوتقسیمبودمی

 کهیکنواختیهمازنیرویبیرونیوهمدراثرآنازنیرویاندرونیوبالنتیجهازجهاننوینرخت

بربستواختلفدرجایاتحادنشست.

 ه��اازق��وتشکاس��تهش��ددرمی��انپ��اره،ینخستینچندپ��ارهش��دنیرویبیرونیبعدازآنکهذره

-یافت،نیرویاندرونیقوتم��یشود)ودرهرجاکهنیرویبیرونیضعفمی(چنانکهبیانمی

-هاییدرسطوحداخلیومج��اورپ��ارههاودندانهیافتوباازدیادفشارنیرویاندرونی،برآمدگی

یآنهادماغبهسویهمدرازکردند!!هاازکرویتافتادندوهمههاپدیدآمدوپاره

 کارنیرویبیرونیبرگردانیدنذراتکندهش��دهوگردانی��دنوچرخانی��دنآنه��ادردورمرک��زوگ��ره

 کندوبایابدوهصورگوناگونیپیدامیزدنآنهاباآناستواینگرهوتعقیدبهاختلفوقوعمی

هاموادعالمگوناگونشدهاند.اختلفهمینگره

 ش�ودوخاهص�یتتب�دلب�هنی�رو(رادی��وهرمادهکهبیشترگرهخوردگیدارد،وزن��شس�نگینم�ی

-عنصریکهکمترگرهدارد،کم��ترب��هنی��رومب��دلم��ی،وبرعکس؛گردداکتیویته)درآنزیادترمی

 گ��ردد،اشمیهایبیشتریدرپیرامونهستهشودووزنشهمسبکاست.هراتمکهالکترون

 تعقیدبیش�تریدارد،بیش�ترگ��رهخ��وردهوگ��رهرویگ��رهدرآنزدهش��دهوه��رعنص��رک��هکم�تر

الکتروندارد،گرههمکمتردارد.

 به��ترینو،افت��دوامااینکهچرادربعضیازموارد،تعقیدبیشترودرموارددیگ��رکم��تراتف��اقم��ی

 ایدراستوارترینپاسخ-کهدرحلجزرومدهمتذکرخواهیمداد-چنیناس��ت:اگ��رذرهی��اک��ره

 یدیگریمجاورنباشد)طبعا�نیرویبیرونیهایشکرهوذرهفضایآزادیباشد(یعنیدرنزدیکی

 کن��دویکس��انفش��ارواردبیندویکنواختگ��ردشم��یدردورآنهیچگونهضعفوکاهشینمی

 بخشدوذرهی��اک��رهرایکن��واختانتف��اخدرنتیجهنیرویاندرونیهمیکساناتساعمی؛آوردمی

 ه��اآیدوپ��ارهپسسطحجسمهمواروخالیازبرآمدگیودندانه،وکرویتمامبارمی؛دهدمی

 آیندواهصلنخستینجهان(چنانک��هی��ادهایکندهشدههمیکنواختومتساویپدیدمیوذره

شدهاست.آورشدیم)همینطوربودهواینگونهبزرگمی

 ولیاگرذرهوکرهدرمحیطیمشغولودرمجاورتیکویاچندینجسمباشد،نی��رویبیرون��ی

 گونهکهبی��انخواه��دکند(آنیمفروضوجسممجاور)کارمیموقعیکهدروسط(ذرهویاکره

 گرددونیرویاندرونیدراینهصورت،درآنشودودرتأثیرشکاهشیحادثمیشد)ضعیفمی
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 ه��ایبیش��تریازه��اوپ��ارهکندوالک��تروننقطهکهنیرویبیرونیدچارضعفشدهبیشترکارمی

فرستد.هردوطرفبیرونمی

 ایک��هتنهاس��ت،ازوض��عدوشودکهچ��راوچط��وروض��عک��رهوذرهوبااینبیانخوبروشنمی

-ه��ایزی��ادتریازخ��ودبی��رونم��یکند؛آنکهمجاوردارد،سیاراتوالک��ترونمجاورفرقپیدامی

زاید.فرستد،وآندیگریکهتنهاست،کمترسیارهوالکترونمی

 شود؛چیزیک��ههس��ت،ق��ربوهمسایهیافتنمییبییتنهاوکرهالبتهدروضعکنونی،ذره

 بعدجواراست؛اگرهمسایهدورباش��دوفض��اب��ازوگش��اده،ک��رهوذرهتقریب��ا�یکن��واختاتس��اع

 ش��انزاین��د،گ��ردانوچرخ��اندرپیرام��ونزایندوهرچهم��ییابندوکمترسیارهوالکترونمیمی

 مانند؛وبرعکساگرمجاورهانزدیکبههمباش��ند،دن��دانودم��اغدرآوردهوب��هس��ویباقیمی

 ه��ارات��رکهاپرتابکنندهآیدکهاینپرتابشدهکنندوبساپیشمییکدیگردرازوبعدپرتابمی

 پردازند.واینرشتهسردرازداردولیهرچههس��ت،الحم��دهابهگردشمیودردورهمسایه

لسررشتهدردستاست.

شود؟چرا نیروی بیرونی در میان مجاورین ضعیف می

 ه��ایشیچ��رخبینی��مک��ههم��هگیریموم��یهایاتومبیلیراکهدرحرکتاست،درنظرمیچرخ

 ه��اهم�هدری��ککنی�مک�هچ�ونچ�رخچرخند،فلذادربدونظرچنینتصورمیجهتباهممیهم

 چرخند،پساگربهه��مبچس��بند،بای��دهم��دیگررادرای��نچرخ��شکم��کومس��اعدتجهتمی

 شودک��هدوچ��رخعق��بینس��بتب��هه��م،وهمچنی��ندوچ��رخکنند؛ولیبعدازدقتمعلوممی

 جلوییچنینهستند؛وامادوچرخپهل��وییچنی�ننیس�تندوب�اکم��التعج�بدروس�طب��رخلف

 دهن�دوح�تیاگ��رب�هه�مخورند!!وهیچمساعدتینسبتبههمنش��اننم�ییکدیگرچرخمی

 بینی��مک��هدوس��متمتقاب��لومج��اوردوبچسبند،مانعازحرکتیکدیگرهمخواهندشد؛وم��ی

 چرخند:سمتعق�بیچ��رخجل�وییازپ��ایینب��هب��الچرخپیشینوپسیندرستبرضدهممی

 کنیدکهبااینوض��عاگ��ررود.وتصدیقمیآیدوقسمتجلویچرخعقبیازبالبهپایینمیمی

 اینیس��تج��زایندوچرخباهماتصالیپیداکنند،ازحرک��تیک��دیگرم��انعخواهن��دش��دوچ��اره

اینکهبایدهمیشهازهمفاهصلهداشتهباشند.

 هایکوچکوبزرگیرادرفضادرنظربگیری��دک��ههم��هدراکنونبعدازتوجهبهمثالفوق،گلوله

 خورند(ازراستبهچپ)بدیهیاستکهاگرکمربندهایاس��تواییآنه��اب��هیکجهتچرخمی

 همبرسندوباهمتماسبیابند،حکمدوچرخجلوییوعقبیاتومبی��لراپی��داخواهن��دک��ردواز

حرکتیکدیگرمانعخواهندشد.

-دربیرونکراتوذراتازراستبهچپمیواینکبادرنظرگرفتناینکهنیرویبیرونیعظیمی
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 شودکهاگرکراتوذراتمذکوربههمدارد،معلوممیوزدوآنهارابهچرخش(مستقیم)وامی

 نزدیکشوند،اگرچهبههمنچسبند،بازازچرخشخواهندایستاد؛برایاینکهنیروه��ایبیرون��ی

 افتن��د؛واگ��رکنندوازکارمیرسندواثریکدیگرراخنثامیکراتوذراتدراینهصورتبههممی

 نروند،دراینهصورتک��راتوذراتهاینیروهایبیرونیبههمبرسندوزیاددرهمفروتنهاکناره

 ش��ود؛زی��راک��هنی��رویش��انق��دریکاس��تهم��یکنندوازشدتچرخشمفروضتوقفکاملنمی

افتد.شودوازکارنمیچرخانندهضعیفمی

 ایمکهچرانیرویبیرونیموقعیایموبهدستآوردهبینیمکهبهاهصلمطلبرسیدهدراینجامی

افتد!!کندوازقوتمیافتد،ضعفپیدامیکهبهوسطکراتوذراتمی

 ولزماستدراینجامتوجهباشیمکهضعیفشدننیرویبیرونیمتلزمباقوتگرفت��نوغ��الب

 ه��ایداخل��یوگشتننیرویاندرونیاست؛فلذانیرویاندرونیکهنیرویبیرونیرادرقس��مت

 بیند،آنهارادرهمانج��وانبم��واجهب��امج��اورازداخ��لب��هخ��ارجمجاورکراتوذراتضعیفمی

 آوردوگ��اهیهاازآنهادرم��یهاوپارهگرداندوبرآمدگیداروشکمدارمیزندودندانهبیرونمی

کند.پرتابهممی

 شودکهسطوحکراتوذراتتنهادرنق��اطمتقاب��لومج��اور(یعن��یدرس��تدرونتیجهچنینمی

 دهند،کنند،دندانهبیرونمیآنجاهاکهنیرویبیرونیضعفیافتهاست)امکانبالآمدنپیدامی

-فرس��تند،کوهس��ارب��الم�یکنند،م��اهبی��رونم�یکنند،الکترونپرتابمیشکمبرآمدهپیدامی

 دهند؛وبرایهمیناستکهدماغماهبهطرفزمینبیرونآم��دهاس��ت؛وازرویهمی��نق��انون

-هایدریاجمعمیافتد،آبازکنارهیزمینباماهبهدریامییمواجههاستکههروقتنقطه

گردد.آیدوبهاهصطلح«مد»حاهصلمییمحاذاتبالمیشودودرنقطه

سر پیدایش عناصر گوناگون

 بنابرآنچهازتحقیقگذشت،رمزپیدایشعناهصروسرگوناگونشدناجسام،درمجاورتآنهابا

 همودرکیفیتمج��اورتودورونزدی��کش��دنآنه��اازه��منهفت��هاس��ت!طلدراث��ری��کنح��وه

یمجاورتدیگریجیوهگشتهاست!مجاورتطلشدهوجیوههمدرزمینه

 بایدمتوجهباشیمکهاگردوجسممجاورنزدی��کب��هه��مباش��ند،نی��رویبیرون��یدرمی��انآنه��ا

 افت��دوه��رشودواگربهیکدیگرمتصلشوند،نیرویمذکوردرمحلاتص��الازک��ارم��یضعیفمی

یابد.قدردورروند،بههماننسبتقوتمی

 یکافیازهمبریزیم،بدوا�هیچمیلینسبتبههمدراگردوقطرهآبدررویسینیبهفاهصله

 ه��ایبری��م،برآم��دگیبینیم؛ولیآنگاهک��هب��ان��وکقل��مآنه��اراب��هه��منزدی��کم��یآنهانمی

 ش��انب��بریم،ناگه��انب��هه��مدیگرب��هه��منزدی��ککنند؛واگرکمیکوچکیبهطرفهمدرازمی
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چسبند.کنندوبههممیحملهمی

 شود؛وبای��دک��هبااینتحقیقکلیدحلمعمایبسیاردشوارقدیمیسراختلفعناهصرپیدامی

 اینکلیدجدیدرابهدس�تدانش�مندانآزمایش��گرواه��لتجرب��هس�پردوب�اقیداس��تاناختلف

عناهصرراازآنانشنید.

نوع مجاور و طرز مجاورت

 آوری��مک�ههایدانشمندانرابااینمبنایجدیدمط�العهکنی�م،چنی�نب�هدس�تم�یاگرفراورده

 ،١پروتوندارند٧٩هایدیگریکهپروتوندارندوطلشدناتم٨٠هاییکهسببجیوهشدناتم

هایمخصوصوطرزمجاورتآنهااست!شانباهمسایههمانامجاورت

 گرفت��هش��ودوهی��چم��انعی٧٩هایشتاشودکهجلویفرارالکتروناتمطلدرمحیطیپیدامی

 جلویفرارزیادتررانگیرد؛واینبستگیبههمسایهونوعووضعآنازقربوبعدوسایرجه��ات

 شودکهه�رچ�هدارد؛وجیوهوسایرعنصرهاهمهمینطور…مثل�هیدروژندرمحیطیپیدامی

 بیشترازیکالکتروندرپیرامونشپیداشود،فرارکندوهروق��ته��مآنی��کالک��ترونف��رارکن��د،

 ترکندوجایاورابگی��ردوی��کپروت��ونن��وزاده��مازن��وترونپروتونموجوددرآن،مدارشراوسیع

تهیهشود.

 عناهص��ردهخ��رگوید:«اگربهزمینیآه��کزی��اددادهش��ود،وض��عدرکتاب«علمامروزوشما»می

 یم��س،روی،کب��التومخصوهص��ا�منگن��زوآه��نموج��وددرزمی��نشودوذخیرهخاکدگرگونمی

٢یابد».فوقالعادهتقلیلمی

 یمج��اورتدرپی��دایشعناهص�رنگارندهگوی�د:وای��نبه��تریندلی�لتجرب�یب��رت��أثیرمج��اورونح��وه

گوناگوناست.

 ه��ایبس��یارنزدیک��یش��ودک��ههمس��ایهینوین،اتمهیدروژندرمحلیمنعقدم��یبنابهفرضیه

 داشتهباشد؛بهطوریکهنیرویمحافظ،بیشترازهروقتمبتلبهضعفباش��دوق��وتشب��رای

پاسبانیبربیشترازیکالکتروننرسد.

 پروت��ونداردوالبت�هبای��دمط��ابقهمی�ن١٠٤ه��ایش�ناختهش��دهتری��نات��مگویند:«س�نگینمی

 هابایستیمتس��اویهادراتمهاوپروتونشمارهالکترونداشتهباشد؛برایاینکهتعدادالکترون

٣باشد».

 در١٠٥یعنص��ره��ام��دعیتهی��ههاپیشازآمریک��اییدکترمحمدعلینجفینوشته:«شوروی

 ١١٤و١١٢یعنص��ره��اییب��رایتهی��هکن��دک��ه:«زمین��هشدند»وسپساضافهمی١٩٧٠سال

(پیشازمقدمه)٢نوین،صشیمی١
١٣٧علمامروزوشما،ص٢
١٢-١٤نوین،صشیمی٣



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

١وجوددارد».

 هایبسیارسنگینبایددرجاییمتکونشوندکهنیرویبیرون��ییموردبحث،اتمبرطبقفرضیه

 هایبسیارزیادآنهابهقدرکافیقوتداشتهباشد؛والبت��هه��مق��ربوبع��دبرایحفظالکترون

 ه��ایاه��لف��نمجاوروهمنوعآنبایددرنظرگرفتهشودوای��نحقیق��تمجم��لبای��دب��اآزم��ایش

تکمیلگردد.

 شودکهنخستیناتمیکهگرهزدهشدهوپیدایشیافته،خیلیسبکب��وده؛وچنینحدسمی

 گردی��م،فش��اررازی��ادترومج��اورترات��ربرم��یبرایاینکهدرک��اوشازآغ��ازجه��انه��رق��درعق��ب

 تروفشارراکم��تروشویم،جهانراوسیعترمییابیموهرقدربهزمانحاضرنزدیکشدیدترمی

 ه��ایس��نگینوی��ابیموه��رق��درب��راتس��اعع��الماف��زودهش��ده،ات��مت��رم��یفضارابازتروگشاده

 تریپدیدیوجودگذاشتهاندودرآیندهعنصرهایبازهمسنگینتربهتدریجقدمدردایرهسنگین

 ش��ده،ب��ازه��مب��زرگش��ودوپیش��امدخواهندآمد(اگرجهانهمینطورکهدرگذشتهبزرگمی

 ش��ود،ب��هتدری��جازترمیایپیشنیاید)برایاینکههرقدرجهانبازتروگشادهپیشبینینشده

 ش��ودوشودوزمینهبرایکاربیشترنی��رویبیرون��یآم��ادهم��یشدتفشردگیموادکاستهمی

کندکهبیشترگرهبزند،گرهدربالیگرهبزندومداردربالیمداربسازد.قدرتپیدامی

ها کی پدید آمدند؟مولکول

 ت�رباش��ند،نی�رویبیرون��یگ��رهزنن�دهایم(کههرقدرذراتوکراتب�هه�منزدی��کبنابرآنچهیافته

 ش��ود)بای��دگف��تترم��یشودوهرقدربیشترازهمفاهصلهبگیرند،ایننیروپرقدرتترمیضعیف

 ه��ایعناهص��رشدهواتمهایمنفردوازهمجداودانهدانهپیدامیکهجهانسابقا�درشکلذره

-ه��امولک��ولهاودرعرضس��نگینهابعدسنگینترهابعدسبکاند؛اولسبکبعدهاانعقادیافته

اند.هایاجساممرکبنیزپدیدآمده

 ه��ایاجس��اممرک��ب،دروظاهرایناستکهترکیبپذیریعناهصرسادهوتشکیلیافتنمولکول

 ت��رودرش��تب��ودهاس��ت؛واینک��هدانش��مندانت��روپیچی��دههایسنگینبهسویاتمواقعقدمی

 توانندمثل�آبرابهدوعنصراکس��یژنوهی��دروژنبرگردانن��د،مث��لای��ناس��تک��هعنص��رهایمی

تربرگردانند.سنگینرابهسبک

 آیدکهترکیبپذیریعناهصر،بعدازگذشتروزگاراندرازممکنش��دهاس��ت؛آنچنینبهنظرمی

 گاهکهفضابهحدکافیبازشدهونیرویبیرونیقوتبیشترییافتهوتوانس��تهاس��تعلوهب��ر

 ه��ایهایراندهشدهرابرگرداندودردورمراکزشانبگرداند،آنه��ارادردورهس��تهاینکهالکترون

دیگریهمبگرداند.

١١٤جدولمندلیف،ص١
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 شودکهدواتمهیدروژنواکسیژندراثرمج��اورتدریک��دیگرراهپی��دامیکنن��دوچنینتصورمی

 ه��ایکنن��دودرپیرام��ونهس��تههایش��انف��رارم��یهایشانازهس��تهشوند؛الکترونمتداخلمی

-ش��وند؛فعلیه��ذانم��یروندوآبم��یپردازندوبدینطریقدرهمفرومییکدیگربهگردشمی

 توانگفتک��هآبازآنه��اس��اختهتوانگفتکهدرآب،هیدروژنواکسیژنوجوددارد؛بلی،می

گردد.شودوبهآنهابرمیمی

ها و سیاراتمدارهای بیضی الکترون

 ه��ابیض��یاس��ت؟وچ��رامس��یرزمی��نوس��ایره��ادرپیرام��ونهس��تهدانیدچرامدارالک��ترونمی

١سیاراتدردورخورشید،بیضیاست؟

-اشمداردایرهبود،بدونشکسیارهایمییشمسیتکسیارهاگردرجهانتنهایکمنظومه

 یک��وچکیاس��ت؛وهمینطوراستیگانهالکتروندرپیرامونتنهااتمکهمنظومه؛پیمودایمی

-ه��اومنظ��ومهتوانی��افتک��هس��یارهای-چهبزرگوچهکوچک-نمیولیهیچمنظومهوسیاره

 یکام��لدرای��نجه��انهایدیگریدرراستوچپاونباشند.وبنابراینهیچگ��اهمس��یردای��ره

 ،توان��دب��اوج��ودای��نهم��ههمس��ایهیبیرونینمینخواهیمداشت؛برایاینکهنیرویگرهزننده

 ایبگردان��د؛وخ��واهینخ��واهیه��روق��ته��ارادرمس��یرهایدای��رهیکنواختکارکن��دوگردن��ده

 کن��دوراه��شراب��هش��ود،میل��یب��هس��ویاوم��یگردندهدرگردشخودبامجاوریمحاذیمی

شوند.ایبیضیمیهایدایرهکندوبدینطریقراهطرفاوکجمی

 خواه��دطریق��شرابیض��یگردان��د،گردد،درآنهنگامکهمیایکهدردورمرکزیمیهرگردنده

 خواهدیاازآندورشودویاف��رارکن��دودرهص��ورتیک��هالک��ترونف��رارکن��د،تب��دلعنص��رحتما�می

 میردوعنصرنوینیپایب��هزن��دگیپذیرد؛زیراکهباکمشدنهرالکترون،عنصریمیتحققمی

گذارد.می

وحدت نخستین

 یای��م،وح��دتاولی��هیش��ریفاس��تخراجک��ردهایک��هم��اازق��رآنکری��مونهجالبلغ��هبنابهنظریه

-حقیقتجهانوموجوداتمختلفآنکامل�روشناست(چنانکهازمب��احثب��الاس��تفادهم��ی

 شود،سراسرعالمازیکنقطهزاییدهش��دهاس��ت!وشود)بنابرآنچهکهدراینکتابشرحمی

 امک��انانقلب،یاشیاازیکخمیرساختهشدهوازیکگلمایهگرفتهاس��ت؛وبن��ابرای��نهمه

باشد.ماهیاتارضیوتبدلعناهصرمادیامریمستدلومبرهنمی

 یامکانتبدیلمصنوعیعناهصربهیکدیگر،ب��ههص��ورتی��کحقیق��تگوید:«نظریهجرجگاموفمی

٥٤-جهانستارگان،ص٤٧-دنیایستارگانص٨٩-اهصولعلمهیئتص١٢نوینصشیمی١
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 درآمدهاست؛درمدتبیستسالیکهبعدازآزمایشکلسیکرادرفوردگذشت،مسلمعلمی

١هایفیزیکشد».ترینرشتهترینومهمعلمتبدیلمصنوعیعناهصر،یکیازبزرگ

ی قدیمی جوان و فرضیهنظریه

 ییعمومی،قدرتنظریهیمشهورجاذبهیآنبافرضیهیجدیدومقایسهباتدبردرایننظریه

گردد.یپیشینمعلوممینوینوناتوانینظریه

 تواندکیفیتپیدایشحقایقمختلفرادرعالمتوجیهنماید؟نیوتونیچگونهمییعمومیجاذبه

 ه��اویابد؟وچ��هش��رحیب��رایانعق��ادات��موچطوربهکشفسرتکونعناهصرگوناگوندستمی

 هایشمسیمیتواندبدهد؟آیاعناهصرسنگینبعدازعناهصرسبکپیداشدهاند؟واگ��رمنظومه

 چنیناست،سبباینامرچیست؟بالآمدنکوهسارانازسطحزمینوپدی��دآم��دنج��زروم��د

 دراث��رچ��ههایاتم��یهایشمسیومجموعههایدریاوبیضیشدنمدارهادرمنظومهدرآب

عواملیاست؟

 ینیوت�ونیهی��چج�وابیندارن��دوعج��زه��اییهس��تندک��هدرنظری�هاینهاوغیراینه��اپرس��ش

 یاینکتاب(ب��هش��رطاینک��هغرب��زدهوب��هگردانندومطالعهکنندهراروشنمییعمومیجاذبه

 هاودهه��اغی��رآنه��ایاینپرسشینوینهمهکندکهایننظریهدینبدبیننباشد)تصدیقمی

 شود،حلمش��کلتدیگ��ریدهدوهرمشکلیکهدراینکتابحلمیرابهسهولتجوابمی

 کشدومیآورد.وهمینارتب��اطهص��حیحمط��البوکش��شراهممانندحلقاتزنجیربهدنبالمی

 استواریکهدرمیانمواردمختلفمشهوداست،شایانبسیتحسیناستوبهتریندلی��لب��ر

هصحتپیشرویماواطمینانبخشخاطرنگراناست.

آید.یجاذبهدرهصفحاتآیندهمیداریدربیانسستیوناتوانیفرضیهوفصلدامنه

١٨١نهایت،صیکدوسهبی١
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به تدریج اجرام سبک می شوند

 درکتابمرزهاینجومچنی��نهس��ت:«ای��نس��یارات(بیرون��یک��هاززمی��ننس��بتب��هخورش��ید

 ترن��د)متف��اوتهس��تند؛دورترند)بهطرزعجیبیباسیاراتدرونی(کهاززمینبهخورشیدنزدیک

-هایآنهابسیارکمترازآناستکهازمخلوطسنگوآهنساختهشدهباشندوج��رمچگالی

١هایسیاراتدرونیاست».ترازجرمهایآنهابزرگ

 ش��ود،ازوزنیشمس��یاف��زودهم��یآیدکههرقدربروس��عتمنظ��ومهازبیانفوقچنینبرمی

 یزیادتریازمرک��زمنظ��ومهایکهفاهصلهشودوهرسیارههایشکاستهمینسبیاجرامسیاره

 ترشدهوبازترگشتهاست؛اتساعجهانوبزرگترگردیدهوبزرگ(یعنیخورشید)گرفته،سبک

شدناجرامباسبکشدنوزننسبیآنهاملزماست.

شوندها هم سبک میاتم

 هاک��هدرترشوند،وهمچنینالکترونهاهمرفتهرفتهسبکیماایناستکهاتمینظریهلزمه

 شودوات��ممس��تقلیجدامیایکهازاتمیگردند.هرذرههامیهادرپیرامونهستهداخلاتم

 هایماده-کهب��ههنگ��امانق��راضترباشدوآخرینذرههایپیشینسبکسازد،بایدازذرهرامی

ها(وشایدفاقدوزن)خواهندبود!ترینذرهجهانپدیدخواهندآمد-سبک

 ترهمشوند؛برایاینکهجایش��انترودرشتهابهمرورزمانبزرگیمابایداتمونیزبنابهنظریه

 یابد،وجهانمتصل�دراتس��اعاس��ت؛وهمچنی��نبای��دپیوستهفراخمیشودوفضاگشایشمی

-تروبزرگهایمدارهایداخلیسبکیعناهصر،ازالکترونهایمدارهایبیرونیدرهمهالکترون

تروبزرگترند.هاسبکهاازپروتونترباشد؛همانطورکهالکترون

 ه��ایت��رازات��مهایکراتدورتراززمین(نسبتب��هخورش��ید)ب��زرگوبنابرآنچهذکرشد،بایداتم

 ش��ودهابایددردورترینقمرهاازخورشیدپیداشود.وحدسمیتریناتمزمینیباشندودرشت

 ش��ودک��ههایآنطرفشباشد؛چنانکهحدسم��یترازاتمهایاینطرفماهمادرشتکهاتم

 اشف��رقداش��تهباش��ند؛واگ��رم��وادزمین��یدردورتری��نهایس��طحیهایمرکززمینبااتماتم

 سیاراتویااجزایآنهادرزمیننگاهداشتهشوند،بای��دب��هتدری��جبرگردن��دومش��ابهب��امج��اور

نوعخودگردند!هم

ترتر سنگینتر و هر چه نزدیکهر چه دورتر سبک

 ش��وند؛وبی��انداش��تیمک��هب��هط�ورکل�یدرت��رم��یهابهمرورزمانسبکگفتیمکهاجرامواتم

٨١مرزهاینجوم،ص١
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 ت��رتراستوهرچهبهخورشیدنزدیکیشمسیهرچهازخورشیددورتراست،سبکمنظومه

 تراست؛واینقانونیکلیدرهریکازسیاراتبااقمارشاننی��زج��اریوس��اریاست،سنگین

است.

١درمرزهاینجومنوشتهاست:«تراکمدرونزمین،بیشازتراکمدرونمریخاست».

 ازآببیش��ترودرکتابنجومبرایهمههست:«غلظتمتوسطاورانوسونپت��ونوپلوت��وکم��ی

 وایضا�درهم��انج��اگوی��د:«درترند»؛ترودرخارج،ازآبرقیقاست؛بدینمعناکهدرمرکزغلیظ

 ایکهسیاراتبهوجودآمدند،اورانوسونپتون،مانندزح��لومش��تریازم��وادبس��یارآنهنگامه

٢تریسهمبردند».سبک

 یدور،آنگاهکهدرخورشیدیاینچهارسیارهنگارندهگوید:حقیقتایناستکهموادسازنده

 جایداشتندوازآنجدانشدهبودند،درستب��هوزننس��بیم��وادس��یاراتنزدی��کبودن��دووزن

 نسبیهمانمحلاولراداشتند؛وبعدازآنکهبهمدارهایدورت��ریپرت��ابش��دندوازخورش��ید

 شانهمکم��ترش��دوثق��لپیش�ینرا-کهمرکزمنظومهاست-بیشترفاهصلهگرفتند،وزننسبی

-)ه��رچ��هازخورش��یددورت��رم��ی٣ایمفاقدشدند؛برایاینکهنیرویبیرونی(چنانکهبیانداش��ته

گردد.ترمیشود،ضعیف

 س��ببثق��لوخف��تهمان��اض��عفوق��وت؛سنگینیوسبکی،ذاتیولزملینفکجرمنیس��ت

 پیچدوآنه��اراوزدوخودرابردورذراتوکراتمینیرویبیرونیاست.ایننیروکهازبیرونمی

 آوردوطبعا�ترباشدفشارشدیدتریبرآنهاواردمیگرداند،هرچهقویفشاردومتراکممیمی

 گردند؛مثلاینکهشماباهردوپارویفرشیبایس��تید؛واگ��رض��عیفباش��دوآنهاسنگینمی

 ش��وند؛مانن��دآنک��هش��مای��کپایت��انرارویآناندکفشاریبهآنهادهد،سبکاحس��اسم��ی

 فرشبگذاریدوپایدیگرتانرویزمینباشدوفرشدرهردوحالواحداست،هم��اناس��تک��ه

 کن��دوبودوفرقیدرآنپدیدنیامدهاست؛وای��نفش��ارواردب��رف��رشاس��تک��هف��رقپی��دام��ی

 دهد؛فرشدرف��رضاولب��افش��ارشودوفرشراسبکویاسنگیننشانمیضعیفوقویمی

 شودودرفرضدومبافشارکمتر؛جرمکرهوذرههمدرهرجاییشدیدبرزمینچسبانیدهمی

 شود؛واگرج��ایشع�وضش�ودوترمیکهدرمحلوزششدیدنیرویبیرونیقرارگیرد،سنگین

گردد.ترمییاوزشآننیرودرهمانجاضعفپیداکند،سبک

٧٦مرزهاینجوم،ص١
٦٩نجومبرایهمه،ص٢
١٦٤-٥١ص٣



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

چرخندگردند و میهمه به یک سو می

جهت حرکت زمین و ماه

 وبن��ابرای��ننی��ازیب��هدو١جهتهردوحرکتوضعیوانتقالیدرزمین،ازغرببهشرقاس��ت

تواندهردوحرکترادرزمینپدیدآورد.نیرویبیرونینیستونیرویواحدیمی

 توان��داج�زاوذراتبی�رونآم��دهازین��وین،ه��مم�یتوضیحایناستکهنیرویبیرونیدرفرض�یه

-آی��د)وه��مم��یزمینرابرگرداندودردورزمینبگرداند(وطبعا�حرکتوضعیدرزمینپدیدم��ی

 تواندخودزمینرا-ک�هج�زئیبی��رونآم��دهازخورش�یداس�ت-ب�هس�ویخورش�یدبرگردان��دودر

 دورشبگرداند(واینهمهمانحرکتانتقالیزمیناس��ت)یعن��یحرک��توض��عیدره��رک��رهو

ذره،حرکتانتقالیاجزایشاندردورمحورشاناست.

 وجهتحرکتانتقالیماههمعینا�جه�تحرک��تزمی��ناس��ت؛م��اههمیش�هازغ��ربزمی��نب��ه

 بینی��م،دراث��رتن��دترواینکهماحرکتآنراازشرقبهغربمی٢سویشرقآندرحرکتاست

 بودنحرکتوضعیزمین(درنظرمازمینیان)ازحرکتانتقالیماهاست؛ماهمیشهازغربب��ه

 کنیمکهم��اهازش��رقب��هغ��ربگذریموچنینتصورمیخوریموازمقابلماهمیشرقچرخمی

رود.کندوواقعایناستکهماههممانندزمینازغرببهشرقپیشمیحرکتمی

جهت حرکت سیارات و خورشید

 گفته-مانندحرک��تزمی��ندر٣»آبه.ت.مورو«کهیسیاراتبهدورخورشید-چنانوحرکتهمه

 ؛وجرجگاموفگفت��ه:«جه��تگ��ردشخورش��یدوس��یاراتب��هدور٤یابدجهتمستقیمانجاممی

 نویسد:«خورشیدبهدورمح��ورخ��ودب��هودرکتابنجومبرایهمهمی؛٥محورشانیکیاست»

 شتهاست:«خورشیدکند»؛وایضا�نوپیچدکهزمینبهدورخورشیدحرکتمیهمانسمتمی

 گ��ردد؛زمی�نه��مب�هدورخورش�یدمخ��الفیساعتم�یبهدورمحورخودبرخلفحرکتعقربه

 گ��ردد؛وب��الخرهکندوضمنا�درهمانسمتب��هدورخ��ودم��ییساعتحرکتمیسمتعقربه

٦کند».یساعتگردشمیماههمبهدورزمیندرجهتمخالفسمتعقربه

 آیدکهحرکتهابرمیگوید:«ازحرکتکلفودرکتابهیئتششمریاضیدرمتنوپاورقیمی

٧وضعیخورشیدمانندزمینازمغرببهمشرقاست».

١٠٣-٨٤-١اهصولعلمهیئت،ص١
١٤٠اهصولعلمهیئت،ص٢

٣Théophile Moreux dit l'abbé Moreux (١٩٥٤-١٨٦٧)
١٥٩اهصولعلمهیئت،ص٤
،پاورقی١٨-٢٧سرگذشتزمین،ص٥
١٣نجومبرایهمه،ص٦
٥٨،ص١٣٤٨هیئتششمریاضی٧
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 فرموده:بهطورکلیمدارسیارات،بیضیوحرکتآنه��اازغ��رب وسیدهبةالدینشهرستانی

١بهشرقاست.

 :«حرکتتمامسیاراتچن��اناس�تک�هگ�وییازمق�رراتعب�وروم��رورگویدمی٢»آنتریوایت«

 کنن��دوجه��تآنه��امخ��الفکنند؛همهبهی��کجه��تحرک��تم��یمشخصومعلومیپیرویمی

 ش��انبیض��یاس��ت،ه��ران��دازهک��هب��هخورش��یدهایساعتاست؛مدارهرک��دامحرکتعقربه

 ب��ه.ت.م�وروگفت�ه:«جه�تدورانآفت��اب؛ونی��زآ٣افزاید»شوند،برسرعتآنهامیترمینزدیک

٤همهمانجهتحرکتزمینوسایرسیاراتاست».

شودکه:ازآنچهنقلشد،روشنمی

هایوضعیمتحدالجهةباحرکتزمیندارند.-سیاراتحرکت١

-هایانتقالیمتحدالجهةباحرک��تزمی��ندارن��دوهم��هدردورخورش��یدم��ی-سیاراتحرکت٢

گردند.

-خورشیدحرکتوضعیمتحدالجهةباحرکتزمیندارد.٣

ی شمسیجهت حرکت وضعی در منظومه

 گ��رددوس��یاراته��مدروباتوجهبدینحقیقتکهخورشیددرجهتمس��تقیمب��هدورخ��ودم��ی

 آی��دک��همجم��وعم��نحی��ثالمجم��وعهمانجهتبهدورخورشیدمیگردند،چنینبهدستمی

 چرخ��دیشمسیماحرکتوضعیمخصوهصیداردودرجهتمستقیمبهدورخودم��یمنظومه

 هایخورشیدمحسوبشوند)دراینچرخشعمومیوفواهصلاینسیاراتهم(کهبایدآسمان

 شوند؛نهایتایناستکهاج��زایان��درونیای��نمجم��وعهتابعخورشیدهستندوازآنجدانمی

 گردند؛چنانکهدراشکندترمی(چنانکهازکتابدنیایستارگانآوردیم)تندتر،واجزایبیرونی

 یان��درونی،تن��دترهایزحلهمحلقات،متساویالسرعهنیستندولبهیزحلوحلقهمجموعه

).٥آیدهایزحل»مییبیرونیمیگردد(تفصیلدربحث«حلقهازلبه

-وآسمانهاواقمارمخصوصهرکدامازسیاراتهمدرضمناینکهباچرخشعمومیمنظ��ومه

-یمخصوصخودشانه��مم��یکنند،پیرامونسیارهگردندوحرکتانتقالیمییشمسیمی

 شوند؛مثل�آسمانهاوقمرزمیندردورزمین،وآسمانهاوچرخندوازآنجدانمیگردندومی

اقمارمشتریدردورمشتریوهمچنین…

-یشمسیواینکهاینحرکتدستهجمعیدرداخلمنظومهتندترودرکنارهوحرکتمنظومه

١١اسلموهیئت،ص١
٢Anne Terry White (١٩٨٠-١٨٩٦)

)٥٤(ص٤٦دنیایستارگان،ص٣
١٨٠-اسلموهیئت،ص١٣٦اهصولعلمهیئت،ص٤
٣٠٦ص٥
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١تراست.هاکندتراست،دربخشاولکتابمشروح

هاحرکت در کهکشان

 هایشمسی،حرکتوضعیداشتهباش��ندوهاهممانندمنظومهشودکهکهکشانحدسمی

-شودکهبهطورکلیمنظ��ومهبهدورخودبچرخند؛ونیزچنینتصورمیدرهمانجهتعمومی

 ه��ایانتق��الیه��مدرجه��تم��ذکورداش��تهباش��ند؛س��یدهب��ةال��دینه��احرک��تهاوکهکش��ان

 اتب��اعخ��ودب��هس��وییکندکهخورشید-بهاجماعفلکیین-ب��اکلی��هشهرستانینقلاجماعمی

 ه��زارمی��ل٤٢٢درحرکتاس��تومع��دلس��رعتای��نحرک��ت،دره��رروزی»جاثی«ایازنقطه

 ٢است.

 یخصوهص��یک��هدرته��رانودکترمحمدقلیخانجوانشیراستاددانشگاهتهراندریکمصاحبه

 هانسبتب��هیحاضرچنینبیانداشت:«کهکشانباشناسانیدنایشاناتفاقافتاد،درمسئله

 ه��ایخ��وددرفض��اه��اازمک��انآیدکهکهکش��اندهندوازاینجابهدستمیهمتغییرفاهصلهمی

 ه��اان��دجه��تآنراتعیی�نکنن�د»؛وایض��ا�گفتن�د:«کهکش��انیابند؛ولیهنوزنتوانستهانتقالمی

 ی��نحرک��تگردندوجه��تاحرکتوضعیدارند:ستارگانهرکهکشانبهدورمحورکهکشانمی

٣کنند».مستقیماست؛یعنیبامقایسهبهحرکتوضعیزمین،ازغرببهشرقگردشمی

 ه��ا…ب��هیدانشمندازپروفسورفردهویلعض��وانجم��نس��لطنتینق��لک��رده:«کهکش��انمجله

 ه��ایانتق��المک��انیکهکش��ان؛وس��خنانیه��مازاودرب��اره٤خورن��د»سانکهکشانماچرخمی

٥ایم.آورده

 ٢٣٠هابهدورمرکزخود،ه��رایضا�دانشمندازمجلتفضاییجهاننقلکرده:«حرکتکهکشان

٦گیرد».میلیونسالیکبارانجاممی

هاجهت حرکت در الکترون

 ت��ا،ترینآنهایعن�یات��میامورازکوچکمهدراینامرمتفقندکهکلیهگوید:«ه٧»فردیناندلین«

٨شود».توسطیکنیرویعظیمادارهمی،ترینآنهاکهستارهاستبزرگ

 یواح��دشودک��هگردانن��دهنگارندهگوید:بامطالعاتیکهدراینفصلانجاممیپذیرد،معلوممی

٥٢-٥١ص١
متر.٦٣٠میلغیرازمایلاستومسافتیاستتقریبا�معادل؛١٨٢اسلموهیئت،ص٢
 ١٣٤٦مه��ر٢١هق،١٣٨٧رجب٨یآقایحاجسیدابراهیمعلویخویی،عصرجمعهدکترمحمدقلیخانجوانشیر،خانه٣

هش
١٢٣،ص٨٠،ش١٣٤٩یدانشمند،خردادمجله٤
٨٧ص٥
٩٦،ص١٠،ش١٣٤٣یدانشمند،مردادمجله٦

٧Ferdinand Cole Lane (١٩٨٤-١٨٨٥)
٦٣دریادیارعجایب،ص٨
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 ه��اراب��هحک��مپروردگ��ارب��زرگیگردن��دهفرماس��توهم��هدرسراسرجهانحکمبسیارعظیمی

 کنیمهایمهمجهانیبیشترغورمییحرکتچرخاند؛برایاینکههرچهدربارهگرداندومیمی

 ه��اییحرک��تشودک��ههم��هدهیم،اینواقعیتبیشترروشنمیوتحقیقاتزیادتریانجاممی

 یابن��دودریاطرافواکنافاینجهانپهن��اور،دری��کجه��تانج��امم��یوضعیوانتقالیدرهمه

پذیرند.جهتحرکتزمینماتحققمی

-نظرماراتأییدمی،چهاروششطبیعیوریاضیگرفتهایمهایشیمیسخنانزیرکهازکتاب

 ه��ایجدی��دپیش��نهادش��د...اس��استم��امنظری��ه١٩١١رادرفوردکهبهس��الکنند:«مدلاتمی

 یساختماناتمقرارگرفت؛اشکالاساسیمدلرادرفورداینبودکهازلحاظدینامی��کب��ادرباره

کرد.قوانینمکانیکنیوتونیسازگاریپیدانمی

 یاتم،بلکهبردوفیزیکدانهلندی...فرضکردندکهالکتروننهتنهابرگردهسته١٩٢٥درسال

١چرخد.گردمحورخودشنیزمی

چرخد.یزمینبهدورمحورخودنیزمیالکترونضمنگردشبهدورهسته،مانندکره

 یشمسیهارابهدورهسته،بهگردشسیاراتمنظومهبرایاولینباررادرفوردحرکتالکترون

٢بهدورخورشیدتشبیهکرد».

 یهارابهدورهس��ته،ب��هگ��ردشس��تارگانمنظ��ومهانشمنددانمارکینیزحرکتالکترونبوهرد

٣شمسیبهدورخورشیدتشبیهکردهاست.

حرکتی عجیب از شرق به غرب

 کند:«ازمشتریبهبعداقم��اریکش��فدرکتابنهجالبلغهوخلقت،عبارتذیلجلبتوجهمی

 اندکهحرکتآنهابرخلفاقماردیگرازمشرقاست؛مثلبعضیازاقماراورانوسونپت��ونکرده

٤»ومشتریوزحل!

 کنن��د؛یعن��یاینک��هجه��ته��اییدرجه��تغل��طس��یرم��یگوید:«ماهجرجگاموفدراینبارهمی

 نمایند؛هادرآنجهتحرکتمییسیاراتوغالبماهشانمخالفجهتیاستکهکلیهحرکت

 ش��اننبایس��تیب��هروشمعم��ولیآوردک��هتش��کیلهاییاینفکررابهوجودمیوجودچنینماه

٥هصورتگرفتهباشد».

 کنندویمابرعکسحرکتماهوزمینحرکتمیوازدکترجوانشیرشنیدم:«دوماهدرمنظومه

 «الکتروناگرذرهایفرضشود،کرویش��کلاس��توعلوهب��رحرک��تانتق��الیک��هداردیعن��یدورهس��تهمیگ��ردد،دارای١
 شزیراک��سش��ده؛١٣٥٧درس�ال١١٦حرکتوضعینیزهستوبهدورمحورخودشچرخشدارد».(شیمیعمومی،ص

ش).١٣٦١/٧/١٧یمطلبفوقخانمسیماجاویداندرتهرانپیداکننده
٣٤طبیعی،ص٤-شیمی٤٥-٣٩ریاضی،ص٦شیمی٢
١٢نوین،صشیمی٣
١٨٨نهجالبلغهوخلقت،ص٤
)٢٤-٢٣(ص٣١-٣٤سرگذشتزمین،ص٥
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 سبباینگردشغیرمستقیم،مجهولاست؛ولیبایدمتوجهبودک��همی��لای��ندوم��اهازمی��ل

 ه��ابیش�تراس��ت؛وش��ایدک�هدرمی�انای�نزی��ادیمی�لوحرک�تمعک�وس،ارتب�اطیس��ایرم��اه

١باشد».

-نگارندهگوید:بایددراینبارهتحقیقشودواگربعدازبررسیکام��لواقع��ا�ث��ابتش��ودک��هم��اه

 کنند،ناچ��اردرهاگردشمییگردندهیشمسیوجوددارندکهبرعکسهمههاییدرمنظومه

آنهصورتفرضوجودسببیاختصاهصیرابایدگردننهاد.

 یاج��رامب��اوزشوالبتهایناستثنایغریبهیچگونهخللیدرهصحتقانونکلیم��ا(ک��ههم��ه

 چنانکهچرخشنداش��تنعط��اردوم��اه؛کندگردند)واردنمینیرویواحدبیرونیبهیکسومی

-یاجرامفضاییدراثرنیرویبزرگجهانیبهیکسومیایبهقانونعمومی«همههمهصدمه

 دانی��مدرکند؛برایاینکهم��یزندوفرضوجودنیرویعظیمبیرونیراسستنمیچرخند»نمی

 اینجاهمسببیاختصاهصیدرکاراستوآنهاراازچرخشبازداشتهاستوآن،درآوردندم��اغ

بزرگبهترتیببهطرفخورشیدوزمیناست.

 آنچهنقلکردیم،خلفقانونجهانیدرجهتحرکتانتقالیبود؛وگوی��ادرحرک��توض��عیه��م

 ب��هط��وریک��هکت��اب«زمی��نشناس��یوتکام��ل»؛اندخلفقانونهمگانیدریکموردپیداکرده

 دهد:«جهتچرخشمح��وریاوران��وسب��رخلفجه��تچرخ��شمح��وریششمطبیعیخبرمی

٢یسیاراتاست».خورشیدوهمه

 ایندوخلفهردودرمقابلنیرویبیرونیاستوگویاموردیهمبرخلفنیرویان��درونیپی��دا

.)یهرسهمورددرپایانبخشسومکتاببحثخواهیمکردانشاءالتعالیودرباره(اندکرده

طواف در دور کعبه

-بسیارعجیباستاینکهحاجیاندردورکعبهباکراتجهانیواجرامآسمانیبهیکس��وم��ی

 گردند!!!برایاینکهواجباستحاجیهمیش��هدرط��واف،ج��انبچ��پخ��ودراب��هس��ویکعب��ه

 بداردواگرکسیدربامکعبهبایستدوطائفانراتماشاکن��د،خواه��ددی��دک��هحاجی��انازج��انب

آیندوبهطرفچپاومیروند.راستاومی

 اگرکسیچندشبمتوالیرویزمینروبهجنوببایستدوحرکتماهرارهصدکندوتح��تنظ��ر

 کن��دوای��نحرک��تراشودکهماهازراستاوبهطرفدستچپشحرک��تم��یگیرد،متوجهمی

 یماه(کهازغربزمینبهشرقواگرکسیدررویکره؛٣اندآسمانشناسان،مستقیمنامیده

 آنرواناست)روبهسویپیشرویماهبایستد،دستچپ��شهمیش��هب��هط��رفزمی��نخواه��د

قبل�(جوانشیر)١
١١،ص١٣٥٣زمینشناسیوتکاملششمطبیعی٢
١٠اهصولعلمهیئت،ص٣
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بود؛مانندحاجیطائف!

 یک��راتوذراتجه��ان،بیض��یوی��اترایناستکهطوافحجاجهممانندگ��ردشهم��هوعجیب

 نزدیکبهآناست!برایاینکهواجباس��تح��اجی،حج��راس��ماعیل-علیهالس��لم-رادرط��واف

١گرداند!کندوبیضیمیتربیعودورانخارجمیداخلکندواینامر،طوافراازهصورت

 ه��ایبیض��یمانندش��اندرپیرام��ونکعب�هوحج��راس��ماعیل-علیهالس��لم-ک��هحاجیانباگردش

 کنن��دوه��ایآس��مانیتقلی��دم��ی،ازگردن��ده٢نخستینزمینخشکشدهدرس��طحارضاس��ت

 راب��دیندهندوعم��قتع��الیماس��لمیشکلحرکتآنهارا(چهبدانندوچهندانند)نمایشمی

دارند.طریقنمایانمی

 دردورکعب��هتص��ادفا�-ه��مدراهص��لحرک��تدوران��یوه��مدرشایدتصورشودکهطوافاسلمی

 هایزمینی،مشابهدرآم��دهاس��تجهتحرکتوهمدرشکلآن-باحرکتاجرامکیهانیواتم

 وشایدکهازجانبمش��رعاس��لم-علیهالس��لم-ت�وجهیب�های��نمس��ائلوامث��الآنه��انب�وده

 نمای��د:«ج�ع���ل�آوریمکهتوجهمذکوررااثباتمیایراازقرآنکریمدراینجامیاست؛اینکماآیه

 ال�ال ك�ع ب�ة�ال ب�ی ت�ال ح�رام�ق�یاما�ل�لن�اس�...ذل�ك�ل�ت�ع ل�م�واأ�ن�ال�ي�ع ل�م�ماف�یالس�ماوات�و�ماف�یال �ر ض�

 یباحرمت(شهرمکه)رابرایم��ردم(روی{خداوندکعبهرا،آنخانه ٣و�أ�ن�ال�ب�ك�لÎش�ي ء£ع�لیم»

 ه��اهس��توآنچ��هراک��هدرزمین)قیامگردانیدهاست...تابدانیدکهخداآنچ��هراک��هدرآس��مان

داندوتابدانیدکهخداوندبههرچیزیدانااست}.زمینهست،می

جهت فشار اجسام

 کنن��د؛ب��رایشانواردنمیبنابرحدسیکهماداریم،اجسامفشارقائمحقیقیبراجسامزیرین

 یزمی��ن،ب��هس��ویش��رقپی��شخواهنددرطریقیمنحنیبرطبقانحنایس�طحک��رهاینکهمی

 اشروند؛فعلیهذابایدفشاراجسامبیشترمتوجهبهطرفشرقباشد،یعنیبهمجاورشرقی

اشفشارواردآورد!یغربیبیشترازهمسایه

 ای��م؛ول��یاشتوض��یحدادهوسبباینامرهماناجهتوزشنیرویبیرونیاستکهمکررا�درباره

 البتهبایداینمسئله(کهفشاراجس��امبیش��ترب��هش��رقمت��وجهاس��ت)عمل�آزم��ایشش��ودو

یعملیآنراثابتکند.تجربه

 ینی��رویبیرون��ی،ن��هراس��تب��همرک��ززمی��نواقرببهواقعایناستکهاجسامدرزی��رتازی��انه

 بلکهراهیسومدرمی��انای��ندو؛روندکنندونهبهطورافقیبهسویشرقمیفشارواردمی

کنند.جهتانتخابمی

٤١٩ص:٤الکافیج:١
٣٠١ص٢
٩٧: ٥مائده٣
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 ه��ایزمی��ن،غی��رمحس��وسوتقریب��ا�وبایدمتوجهبودکهانحنایوزشنیرویبیرونیدرنزدیک��ی

 گ��رددودرت��رم��یقائمبرسطحزمیناستوهرقدراززمینبالتررفت��هش��ود،انحن��امحس��وس

وزد.داخلزمینانحنایشپنهاناستودرستروبروینیرویداخلیمی

ها از شرق به غربحرکت قاره

 ه��اعموم��ا�وحرک��تکوهس��ارانگذرد،حرکتقطعاتقارهبنابرآنچهکهدراینفصلازتحقیقمی

 رس��د؛والبت��هه��رک��وهک��هبلن��دتروغیرقابلانکاربهنظ��رم��یخصوهصا�ازغرببهشرق،حتمی

-است،دراینسیرسهمبیشتریخواهدداشت؛برایاینکهنیرویبیرونی،آنرابیشترازک��وه

 هاهستندوحرک��تآنه��اب��هط��رفش��رق،هاقارهترازکوهکوبد.وکمسهمهایکمارتفاعمی

).١ایمهادرسابقسخنگفتهیحرکتتدریجیقارهودرباره(هاباشدبایدناچیزترازحرکتکوه

تر استحرکت از غرب به شرق آسان

-ها(اعمازاینکهسنگیباشدکهب��ادس��تان��داختهم��یبنابرحدسیکهماداریم،پرتابشده

 هایفضاییوقمرهایشودویاهواپیماوسفینهایکهباانفجارباروتپرتابمیشودویاگلوله

 یخورشیدونور)درهص�ورتیک��هازغ��ربب��ههایوزندهمصنوعیوتیرهایشهابوحتیشعله

-پیمایندوبرعکس،ازشرقبهغربکمتروتاان��دازهترراهمیشرقپرتابشوند،بیشتروآسان

روند!!ایدشوارترراهمی

 وایضا�علیالحساببایدحرکتهواپیماهادردورزمینازغ��ربب��هش��رق،نظی��رش��نایبرطب��ق

 شانازشرقبهغربمانندشناکردنبرخلفجری��انرودباش��د؛ودرجریانآبرودخانهوحرکت

 یعبورازعرضرودخانهبای��دگرفت�هش�ود-بایس�تیدرهصورتعبورازرویدوقطب-کهبهمنزله

 ت��ربگ��ذرد(اگ��رنی��رویتمایلکند،یعنیازروینصفالنهارش��هرش��رقیشرقهردوراندکیبه

مخصوصدیگریبهکارانداختهنشود).

پرتاب شده

 رس��دک��هدرینوین،چنینبهنظرم��یبامطالعهدروضعوزشنیرویبیرونیواندرونیدرنظریه

 ایفضایی،قمریمصنوعیویاهرچیزدیگ��ریراس��تب��هب��الپرت��ابش��ودوهصورتیکهسفینه

 نیرویدیگریغیرازنیرویپرتاببهکارانداختهنشود،بایدپرتابشدهبهتدریجتمایلب��هش��رق

 کندواینتمایلهرلحظهبیش��ترش��ودت��اب��الخرهراهافق�یمش��رقراپی��شگی��ردوش��روعب��ه

گردیدندردورزمینازغرببهشرقکند.

١٨٢ص١
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 شودکهگفتیم؛واگرآنق��درب��الن��رودک��هاگرپرتابشدهبهقدرکافیبالرفتهباشد،چنینمی

 یس��قوطدرش��رقگ��رددول��یهمیش��هنقط��هدردورزمینبگردد،دوبارهبهس��طحزمی��نبرم��ی

-شودوفاهصلهیپرتابخواهدبود؛وهرقدربیشتربالرفتهباشد،بیشتربهشرقکجمینقطه

شود.یسقوطازمحلپرتاب،زیادترمیینقطه

 شودودربالهایج��ویاستواییباشد،دیرتربهشرقکجمیاگرمحلقمرپرتابشدهمنطقه

 ت��رباش��د،زودت��رازگزین��د؛وه��رق��درب��هقط��ب(ش��مالی��اجن�وب)نزدی��کبرایخودشم��دارم�ی

 ه��ایپ��ایینج��وش��روعب��هدورزدنکندودرقسمتافتدوزودتربهشرقمیلمیاستقامتمی

 کند(ازغ��ربب�هش��رقزمی�ن)ودرهص�ورتاولدیرت��رودرهص�ورتدومتن��دترب�هس��ویزمی�نمی

 س��وزدوخاکس��ترشودودرضمنراههمدراثراهصطکاکشدیدباه��وازودت��رم��یبرگردانیدهمی

میشود.

 ش��ودت��اازآنف��راروگاهیهمکمکمدرضمندورزدندرپیرام��ونزمی��ن،ازآندورودورت��رم��ی

 دهدکهنیرویپرتاببهق��درک��افیق��ویباش��د)وکند(والبتهاینپیشامددرهصورتیرخمیمی

 اینفراردرمحاذاتاستوازودترازسایرنواحیتحققمیپذیرد(وسراینکهسیاراتهمهدریک

 آی��د-همی�ناس��تک�هازمح��اذاتشود-چنانکهم��یگردندواینکهجهانمسطحمیسطحمی

١اند).استواپرتابشده

 ب��ود(یعن��یبیض��یمانن��دونیزبایدمتوجهبودکهاگرشکلقمرهایپرتابش��دهنامس��اعدنم��ی

 شدند،دراثروزشنیرویبیرونیحرکتوض��عیه��مپی��دابودند)حتما�بعدازآنکهپرتابمینمی

کردند.می

نیروی واحد عظیم

 بعدازتوجهبهاینحقیقتبسیاربزرگکهاجرامعالمهمهدرگردشوچرخش��ندوهم��هروب��ه

 ب��هرودودرپینیرویبس��یارعظیم�ییکسوگرفتهوپیشمیروند،انساندراندیشهفرومی

 یعالمراوهمچنینیکایکاجزایجهانرا(همهرا)نیرویواحدیکهبتواندهمه؛افتدتکاپومی

 پی��شازه��رپ��یج��وییب��هدنب��الق��انونطبع��ا�؛بچرخاندبهیکسوودرجهتهمبگرداندوهم

 پرس��دک��هآی��اشتابدوم��یوگریزازمرکزنیوتونیمییعمومیجاذبه،معروفومقبولعصرما

 کرانرادرع��وضاینک��هب��همح��لواح��دیجهانیاستکهکراتاینجوبییعمومیاینجاذبه

 ت��رازچرخان��د؟وب��هج��ایاینک��هی��کی��کآنه��اراب��هب��زرگبکشاند،آنهارابهدورخودشانمی

 دارد؟!اینگونهجذبواقعا�خیلیعجیباس��تخودشانبچسباند،درپیرامونآنبهگردشوامی

وحقیقتایناستکهغیرقابلفهماست.

٩٠-قمرهایمصنوعی،ص١٧٥اقمارمصنوعی،ص١
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 ویاایننیرویگریزازمرکزاستکهموجوداتجهانراازسکونخارجک��ردهوب��هجن��بوج��وش

 واداشتهاست؟الحقاینهمبسیارعجیباستکهنی��رویگری��زازمرک��زب��دوناینک��همحرک��ی

 داشتهباشد،پیوستهدرکارباشدوکراتراهمبچرخاندوه��مآنه��ارادردوریک��دیگربگردان��د!

 توان��دش��یئیس��اکنراب��ههرگزچنینچیزیممکننیست؛زیراکهنیرویگریزازمرکزنم��ی،نه

نحوخودکاربچرخاندوهمآنرادردورچیزدیگریبگرداند.

سخن انیشتین

 راک��هیق��دیمیتواناینعقیدهگفته:«اکنونمیافتدکهمیدراینجاسخنانیشتینبهیادمی

 کندکهآنهارابهحرک��تب��ررویم��دارهایمس��تدیرخورشیدبررویسیاراتنیروییاعمالمی

١اعتباراعلمکرد».وامیدارد،بی

 گفته،نهچرخشخورشیدوسیاراتونهگردشآنها،نهدراثرجاذبهاستوانیشتینحقمی

 درسراس��رجه��انویگریزازمرکز؛وحقیقتایناستکهنیرویواحدبسیارعظیمینهنتیجه

-دریکایکاجزایعالمساریوجاریاستوهرذرهوهرکرهرابهچرخشوب��هگ��ردشوام��ی

 آورد؛وآننی��رویبیرون��یاس��تک��هدریموجوداترادرجهتواحدبهحرکتدرم��یداردوهمه

اینکتابمشروحاستوازنهجالبلغهاستخراجشدهاست.

 اعتب��اراعلمیخورشیدیرابههصراحتتمام(چنانک��هخوان��دیم)ب�یانیشتینبعدازآنکهجاذبه

 ترآناستکهجرمخورشید،جه��انفض��امک��انیراگرداگ��ردخ��ودکرده،چنینرأیداده:«هصحیح

سازد!»منحنیمی

 یخورش�یدیهص�رفنظ�رک�ردوایجزایننیستکهبایدازفرضج�اذبهنگارندهگوید:آری،چاره

 حتما�بایدجهانرادرپیرامونخورشید،خمی��دهش��وندهوانحن��اپذیرن��دهف��رضنم��ود؛ول��یالبت��ه

 یپیرامونخودگرفت!زیراکهاینفرضهی��چدلیل��ین��دارد؛وتوانخورشیدرامنحنیکنندهنمی

 درک��اراس��تک��هخورش��یدراب��اطبیعیایناستکهچنینفرضکنیمکهنیرویواحدعظیم��ی

چرخاند.هایشبهدورمحورخورشیدمیجمیعسیاراتوفضاهاوآسمان

 در دور ماه١٥ و لونا ١١مدار آپولو 

 ش��ورویدردورم��اهب��ا١٥آمریکاییولون��ا١١هادراینروزهاازگردشآپولوبنابرآنچهخبرگزاری

 گرددکهاول�مدارهردوبیضیاستوثانی��ا�ه��ردوج��برا�ب��هدهند،معلوممیسروهصداخبرمی

 شوندودیگرگاهافتندوازنظرزمینیانناپدیدمیگردندکهگاهیبهآنسویماهمیشکلیمی

 یابند؛یعنیهمیشهازرویخطاستوایم��اهوی��ابهاینطرفآمدهوباساکنانزمینارتباطمی

(بااندکتلخیص)١١٣نهایت،صیکدوسهبی١
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 توانن��دازرویدوقط�بم��اهبگذرن��دت��اب��ازمی�نرب�طهمیش�گیمتوازیباآنبایدبگردن��دونم�ی

داشتهباشندوازنظرمراقبینزمینیپنهاننشوند.

 ودرتئورینوینحلاینمشکلسهلاس��توک��افیاس��تک��همت��ذکرش��ویمک��هجه��توزش

 ازراستبهچپکس��یاس��تک��هدرقط��بش��مالم��اهایس��تادهنیرویبیرونیدرپیرامونماه،

برد.یابد،باخودمیفرضشود،وایننیروهرچیزیراکهدرراهخوددردورماهمی

-م��اهوارهکن��د:«ترینکارشناسفضاییآمریکانقلم��ییدانشمندازدکترفونبراونبزرگمجله

 ٢٤رودوم��دتدورانآندرس��ته��ایمخ��ابراتیمانن��د…درارتف��اعزی��ادازغ��ربب��هش��رقم��ی

 یخطاستواموازیباشد؛چ��ونزمی��نه��مدریچرخشآنبایدباهصفحهساعتاست…هصفحه

 چرخ��دوچ�ونمح��ورزمی��نتقریب��ا�ب��هساعتیکدورازغرببهشرقبهدورخ�ویشم�ی٢٤هر

 آیندوهمیشهآنرادریکنقطههایمزبوربهنظرثابتمییاستواعموداست،ماهوارههصفحه

١کیلومتراست».٣٥٠٠٠بینیم؛ارتفاعاینماهوارهاززمینمی

حرکت هوا از غرب به شرق است

 یزمی��ندریماهصحیحباشدونیروییعظیمدرس��طحک��رهرسدکهاگرنظریهچنینبهنظرمی

 وزشوبرآنمسلطباشد،بایدعلیالقاعدهاینپوششهواییکهمحیطبرزمیناست،درزیر

 هایایننیروینیرومن��دبیرون��ی،پیوس��تهازغ��ربب��هش��رقدرجری��انباش��د.وازحس��نتازیانه

ایم.توفیقشاهدیازاهلفنبرهصحتاینامربهدستآورده

 کندکه:«معمول�درمناطقمعتدل،جهتحرکتهوانقلمییدانشمندازمجلتعلمیمجله

 دانی��م،کن��د:«ب��هط��وریک��هم��ینق��لم��یبریم��انیازغرببهش��رقاس��ت»؛ایض��ا�ازمهن��دس

 آیدودرحقیقت…اطلعاتمتخصصان…بس��یارپیشگوییهوا…درتمامدنیاغالبا�ناهصحیحدرمی

٢ناچیزومحدوداست».

 یکشورها(ب��ااینک��ههایراجعبههوادرهمهنگارندهگوید:ناهصحیحدرآمدناینهمهپیشگویی

 کنندوازکیفیتوضعهواوتغیی��راتآنپیجویانومحققانزیادیشبوروزدراینبارهکارمی

 یدارند)وناچیزومحدودب��ودناطلع��اتآن��ان،نش��انههایفراوانیبرمیبادقتکاملیادداشت

 هایه�واراب��هدرس��تیب�هروشنیبراینامراستکههنوزهواشناسانشکلعمومیحرکت

 دخالتهص��حیحییعمومیاند؛واینهمنشاناینحقیقتاستکهقانونجاذبهدستنیاورده

 درتنظیمهوانداردوکمکیبرمحققانهواشناس��ینک��ردهوش��ایدک��هذهنش��انرافری��به��م

دادهوازکشفحقیقتدورداشتهاست.

٥٢،ص٧٥،ش١٣٤٨یدانشمند،دیمجله١
٢٤-٣٢،ص٥٦،ش١٣٤٧یدانشمند،تیرمجله٢
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وبنابراینوقتآنرسیدهاستکهدرهصحتقانونجاذبهدرشکافتیم.

 هایمنچنی��ننوش��ته:«مس��یرحرک��تباده��ایهشدردفتریادداشت١٣٥٢/١١/٢٠فرزندمدر

 ٤٥یش��مالی،وازقط��بب��هم��داردرج��ه٤٥یش��مالیازاس��تواب��هم��داردرنیمک��رهموسمی

 درج��هاز٤٥یشمالیهمیشهمتمایلبهشرقاست؛یعنیمس��یرب��ادقط��بیب��هم��داردرجه

 درج��هازجن��وبغرب��یب��ه٤٥شمالغربیبهجنوبشرقیاستومسیرباداستواییبهمدار

١شمالشرقیاست».

ها به سوی شرقانحراف نوک جنوبی قاره

 مدرکت���اب«جغرافی���ای١٩٧٦نوام���بر٢٠هش١٣٥٥/٨/٢٩هق١٣٩٦یذیقع���ده٢٧ش���ب

 تعمومی»چنینیافتم:«اروپاوآفریقاوآسیادرطرفجنوبباریکش��دهون��وکآنه��اب��هس��م

 نویس��دک��ه:«اولی��نب��اربیک��ندرمشرقپیچخوردهاست(آفریقایجنوبی-هند-مالزی)»ومی

٢ماینوضعراتوهصیفکردهاست».١٦٤٥

 ینگارندهگوید:اینانحنایعجیبازغرببهطرفشرق،درقسمتجنوبیهندوش��بهجزی��ره

 ییبالکانوجزایرپراکندهیایتالیاوشبهجزیرهیاقیانوسیهوشبهجزیرهمالکاوجزایرپراکنده

 ییکالیفرنیاوکش��ورمکزی��کوهم��هیونانونصفجنوبیآمریکایشمالی(شاملشبهجزیره

 ایدرقس��متجن��وبیآفریق��اآمریک��ایمرک��زی)وقس��متجن��وبیآمریک��ایجن��وبیوت��اان��دازه

 وزدملیمازغرببرآنه��ام��یمشهوداست؛بهطوریکهگویاآنهاازپارچههستندونسیمی

گرداند.شرقمتمایلمیوآنهارابه

هواشناسی(تلفیقی)١
٨٧،ص١جغرافیایعمومی،ج٢
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شوندها از غرب به شرق فشرده میاقیانوس

ارتفاع اقیانوس در غرب آمریکا بیشتر از شرق است؟

 یآمریک��اازهایسواحلغربیقارههشفرزندمبرایمنخبریآوردکهآب١٣٥٢/٨/١٦درتاریخ

 یفص��ولس��انتیم��تر)درهم��ه١٨٠ف��وت(نزدی��کب��ه٦هایجوانبشرقیآنقارهدرحدودآب

 اقی��انوسآرامب��هاز الپانام��اآبدرکان��س��الب��التراس��ت؛ونش��انآن،جری��انش��دیدودائم��ی

اقیانوساطلساست.

 ان��دووج��ودآنه��اهاگذاش��تهبرایگذردادنکشتیالپاناماهایبسیاربزرگمتحرکدرکاندرب

 اقی��انوسدللتبراختلفزیادس��طحآبدردوس��احلغرب��یوش��رقیآمریک��اوجری��اندائم��ی

کند.می

 یوالبتهلزماستکهدراینبارهکامل�تحقیقشود؛وآنچهمعلوماست،ایناستک��هج��اذبه

-نیوتونیازتوجیهوتفسیرآنناتواناست؛وبرعکس،دلیلیمتقنوبرهانیمحکمبراینظریه

یماخواهدبود.

 هایاقیانوسکبیرازغربب��هش��رقوب��الآم��دنس��طحآبدرس��واحلغرب��یآمریک��ا،تجمعآب

 جه��تب��احرک��توض��عیکندکهدرسطحزمی��نه��مدللتواضحیبروجودنیروینیرومندیمی

 ه��ایاقی��انوسآرامراازاستوایننیرویمرموزناشناختهاس��تک��هآبارضیدرجریاندائمی

 ب��رد؛ب��هط��وریک��هاگ��رراندوارتفاعآبرادرغ��ربآمریک��اب��الم��یکوبدومیغرببهشرقمی

 فرمابردریاهاحکمهارانگرفتهبودند،جریانواحدوسیععمومیهاجلویاقیانوسارتفاعاتقاره

 بردن��دازغرببهشرقبهس��رمییآبهابهطوردستهجمعیدرحرکتدائمیشدوهمهمی

).١یهوانظیراینراگفتیم(چنانکهدرباره

 ان��دواینمعلوماستکهدرتعیینمحلحفرکانالمطالعاتفراوانیانجامدادهاندوتوجهداشته

 جری��انباش��دوب��هط��ورحت��مدرمس��یرجری��انکهجاییرابرایکانالانتخابکنندکهآراموب��ی

 کردن��د،خ�ودراب�هویااقل�کمجریانیپی��دام�ییدریایینباشد؛ویقینا�اگرجایآرامیرودخانه

 هایکوهپیک��رهایعظیممتحرک،برایگذرانیدنکشتیمشقتجریانشدیدآبهاونصبدرب

٢کردند.انداختند؛ویادراینمدتمدیدنزدیکبهیکقرنجایکانالراعوضمینمی

 فرم��اویب��زرگاس��ترالیانی��زحک��مآیانظیراینارتفاعآبدرسواحلشرقیآفریقاواروپاوجزیره

شودکهچنینباشد.مشهودهست؟علیالقاعدهحدسمی

٢٤٩ص١
م١٨٨١المنجد،چاپ٢
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ی کوهساران ساحلی آمریکاعامل پدید آورنده

 یآمریک��اهایغربیدردوقسمتقارهودراینجامطلببزرگدیگریراجعبهپیدایشکوهستان

کند.درذهنمطالعهکنندهخطورمی

 یهایبزرگکوهستانیدرحاشیهگیگوید:«چینخوردکتابجغرافیدومراهنماییچنینمی

 هایاقیانوسآرامازشمالبهجن��وبکش��یدهیآمریکا،درامتدادکنارهغربیهردوقسمتقاره

 کیلوم��ترورش��تهک��وهآن��دک��هب��ه١٤٠٠٠شدهاند؛راکی(روشوز)درآمریکایش��مالیب��هط��ول

هصورتیکدیوارممتدکوهستانیدرسرتاسرآمریکایجنوبیممتداست.

 هابهطورکلیدرهردوقس�متآمریک��ا،ازغ��ربب�هش��رق-یعن�یب�هشیبآراماینکوهستان

 وآم��ازون١یرودهایآمریکامانندس��نل��رانجانباقیانوساطلس-است؛وبراثرآنتقریبا�همه

 یمیس��یس��یپ��یب��هخلی��جمکزی��ک-ک��هبهطرفاقیانوساطلسجاریهستندورودخانه

ریزد.جزئیازایناقیانوساست-می

٢شود».ایدیدهمیهایکنارهیآمریکاجلگهدرمشرقهردوتکه

 ها(البتهغالبا�،نهدائما�)درجه��تهایطولنیرشتهکوهنگارندهگوید:بهشهادتاستقرارشته

 در٣یهرس��ینینه��ایپیرن��ههیمالی��اوسلس��لهمانندک��وه؛اندتقریبیشرقغربامتدادیافته

-؛ول��یک��وه٦درش��مالآن٥یه��ورونیندرشمالآنوسلسله٤یکالدونینشمالآنوسلسله

یآمریکاازاینقانونمستثناهستندودرجهتشمالجنوبکشیدهشدهاند.هایقاره

 پیدایشکوهسارانساحلیآمریک��اشودکهبایدسببیخصوهصیدردراینجااطمینانحاهصلمی

 یمجاورشدنزمینهایرویزمیننباشد؛اگرکوهساراندرزمینهدرکارباشدکهدرسایرکوه

 جهتب��اس��یرآنه��اودرمح��اذاتآنه��اآیند(وبرایهمیناستکههمباماهوسیاراتبالمی

 برایاینکهدرامت��داد؛شوند)کوهسارانساحلیآمریکابایدسببدیگریداشتهباشندپیدامی

هانیستند.حرکتماهوسیاره

 یغرب�یآمریک��اواطلعازوج�ودنی��روینیرومن��دیک�هبع�دازت�وجهب�هارتف��اعزی��ادآبدرکران��ه

 ه��ارسدکهسبببالآمدناینکوهفشارد،چنینبهنظرمیاقیانوسکبیررابهسویشرقمی

 یآمریک��ااس��ت؛ک��راناقی��انوسک�بیرب��هس��احلغرب��یق��ارهه��ایب�یهمانافش��ارمس�تدامآب

-کندوکنارهاقیانوسآرام(چنانکهبیانکردیم)لینقطعبرساحلغربیاینقارهفشارواردمی

 ه��اییدرسرتاس��رب�ردودرن�تیجهچی�نخ�وردگیکوب��دوف��روم�یهایآنرابهطرفداخلم�ی

١Saint Lawrence River
(نقلبهمعنا)١٩٨جغرافیایدومراهنمایی،ص٢

٣Hercynian
٤Caledonian
٥Huronian

٥٩زمینشناسیوتکامل،ص٦
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رود.شودومثلدیواریدرسواحلاقیانوسبالمیهایغربیپیدامیکناره

وباتوجهبهاینکه:

 یآمریکابهطرفاقیانوسآراماست(چنانک��هازیکوهسارانغربیقاره-شیبتندسلسله١

،آید)یتعبیرکتابفوقبهدستمینحوه

،یاقیانوسمذکوربالآمدهاستیبسیاردرازدرکناره-سراسراینرشته٢

یابد.شودوقوتبیشتریمیحدسماتأییدمی

 هاییوجوددارندکهدرجهتتقریبیشمالجنوبامتداددارند،ولیآنهاکمهس��تندالبتهکوه

 ه��ایرسدکهپیدایشهرکدامازآنهاسببمخصوهصیداشتهباشد.وک��وهوچنینبهنظرمی

 ترازآنهااستوماچنینح��دسداری��مغربیآمریکاقابلقیاسباآنهانیستوخیلیطولنی

-شودوفرس��ایشم��ییبزرگپیرنههیمالیابهشمالراندهمیکهدرآیندهبعدازآنکهسلسله

 شودودرغ��ربونشیندودرآنهنگامجهتشهمعوضمیپذیرد،اینسلسلهدرجایآنمی

 رودک��هب��هش��رقیابد؛وتصورماایناستکهآمریک��ایجن��وبیب��هتدری��جم��یشرقامتدادمی

 خوردکهجنوبشبهش��رقوغرب��شب��هآمریکایشمالیبرسدوآمریکایشمالیهمچرخمی

جنوببیفتد.

عمق حیرت انگیز در سواحل غرب آمریکا

 ینزدی��کموج��ودهاینامتقارنرابط��هگوید:«بینارتفاعاتوچالهمیدرکتابجغرافیایعمومی

 ه��ایژرفاقی��انوسهایعظیمکرهمش��رفب��هچ��الهتوانگفتهمیشهبلندیاستوحتیمی

 یدرج��ه٢٠یاینوضعسواحلاقیانوسآرامدرآمریکایجنوبیدرح��دودهستند؛بهتریننمونه

عرضجنوبیاست.

-مترعمیقشدهت��اپ��ایک��وه٤٥٠٠ازکیلومترکفاقیانوسآرامباشیبملیمی٢٥٠٠درطول

 رسد؛اینچالهباریکومحلینامتقارناس��توب��همترمی٦٥٠٠هایآنددرسواحلشیلیبه

 بهساحلرس��یدهودرامت��دادای��نش��یبایدرمسافتکمیسمتمشرقبهطورخارقالعاده

 یپنجه��زارم��تریک��وهآن��ددرای��نهایمرتفعونامتقارنآندقراردارند؛دامنهرویخشکی،کوه

 ١١٥٠٠متریچالهاستواگراقیانوسوج��ودنداش��ت٦٥٠٠یهرلحاظشبیهبهدامنهنقطهاز

 درجهدراین٢٦و٢٥شد…اگربرشیبینمترشیبدروسعتیکمترازپانصدکیلومتردیدهمی

 بکشیم،اختلفارتفاعشدیدترخواهدبود؛زیراک��هدرای��ننقط��هعم��ق١سواحلدرعرضتالتال

 یش��رقیمنته��ادامن��ه؛هایآنددرپنجهزارم��تریواقعن��درسدوقلهمترمی٧٦٢٦اقیانوسبه

١Taltal
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١ترداردولیبازارتفاعدرخورتوجهاست».شیبیملیم

 و؛باش��دیم��ام��ییدیبسیارعالیبراینظری��هؤنگارندهگوید:اینمطلبخیلیمهماستوم

 ف��تونی��میهب��رآناطلعی��افتیم:ای��نچ��اله١٣٥٥/٨/٣٠و١٣٩٦یذیقعده٢٨شبیکشنبه

 یغربیآمریکایجنوبیچراوباچهعاملیدرکیلومتریدرساحلشرقیاقیانوسآراموکناره

زیرپایکوهسارانپنجهزارمتریآندپیداشدهاست؟!

 ه��اک��مای��مک��هکن��ارهکندوهمیشهچنیندی��دههاراپرمیدانیمکهامواجمداومدریاهاچالهمی

 ولیب��اکم��التعج��بدر،شودرویم،عمقبیشترمیعمقهستندوهرچهبیشتربهداخلمی

 ش��ودک��هعام��لای��نژرفن��ادرسواحلشرقیاقیانوسآرامامربرعکساست؛چنینح�دسم�ی

 هاس��توآنهم��اناس��تک��هیآنک��وهموازاتکوهسارانآند،هماناحداثکنن��دهوب��البرن��ده

 بردوآنهماننیرواستکهسطحزمی��نسطحاقیانوسآرامرادرحدوددومترهمیشهبالمی

-زندوزمینرابهحرک��توض��عیوام��ی(ومنجملهسطحاقیانوسآرامرا)ازغرببهشرقمی

دارد.

 هاتوانیمتصدیقکنیمکهبهطورکلیودرهمهجایزمیندرمیانارتفاعاتوچالهالبتهمانمی

 نق��لکردی��م)ول��یدرت��وجیهوتفس��یرارتباطبرقرارباشد(آنطورکهازکتابجغرافیایعم��ومی

 کنیم:نی��رویمرم��وزیک��هناش��ناختهیپایآند-کهواقعا�حیرتانگیزاست-چنینتصورمیچاله

 زندوبهجانبشرقکراناقیانوسعظیموپروسعتکبیرراازجانبغربمیهایبیمانده،آب

 راندواینتجمعمداومآبهاوانباش��تهش��دنآنه��اب��افش��اریفوقالع��اده،س��واحلغرب��یمی

 ش��ودک��هزند؛نتیجهای��نم��یکوبدوپسمیآمریکارا(همافقیوهمبهطرفداخلزمین)می

 ایمس��تطیلب��هق��دررودوچ��الهسواحلدریادرعوضپرشدنوک��معم��قگش��تن،پ��ایینم��ی

 کن��دورش��تهک��وهراک��ی(روش��وز)وآن��درادرارتف��اعکوهس��ارانوبلک�هزی��ادترازآناح��داثم�ی

 توانحدسزدکههمانموادراکهدرساحلدریاراند؛ومیهابالمیسرتاسرسواحلاینقاره

یخشکیبهشکلکوهبالزدهاست.بهپایینبرده،درکناره

 متر٤٥٠٠وباتوجهبهاینکهازدیادعمقساحلیدرمشرقاقیانوسکبیر(چنانکهنقلشد)از

 گ��رددوش��ود،زی��ادترم��یت��رم��یشودوهرچهب��هخش��کینزدی��کبهخشکیماندهشروعمی

-ت��ردی��دهم��ییاب��دوهص��حیحهایآنداست،حدسماقوتبیشتریمیترینمحلپایکوهعمیق

 رون��دکنند،پیشمیهاتاوقتیکهجادرمشرقپیدامیشودکهآبشود؛زیراچنینکشفمی

-ت��رم��یشوند،جایشانتن��گترمیوفشارشانهمنسبتا�کماست؛وهرقدربهساحلنزدیک

 آین��دوفشارش��انت��رش��دهوبیش��ترب��الم��یگردن��دوب��ررویه��مانباش��تهترمیشودوفشرده

شود.ترمیشدیدتروپرقوت

٩٩جغرافیایعمومی،ص١
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هاها و کانالجهت جریان آب در تنگه

 جریانآبوجهتآندرکانالپاناماگویاازاقی��انوسآرامب��هاقی��انوساطل��ساس��ت(ازغ��ربب��ه

شرق)چنانکهدرفوقبیانگردید.

 یکیهانتصریحکردهکهآبدرکانالسوئزجریانداردولیمتأسفانهجهتآنراننوشتهروزنامه

 یزنیمکهازشمالبهجنوبباشد؛ب��دینت��وجیهک��هس��طحآبدرکران��ه؛وماحدسمی١است

 آیدوچونب��رایخ��ودششرقیمدیترانهباوزشنیروینیرومندبیرونی،ازغرببهشرقبالمی

 کند،طبعا�ازهمانراهبهطرفدریایس��رخس��رازیرراهیازکانالسوئزبهسویجنوبپیدامی

گردد.می

 وبنابرایناگرثابتشودکهآبازطرفدری��ایم��دیترانهب��هس��ویدری��ایس��رخدرکان��الس��وئز

یماخواهدبود.ایبرهصحتنظریهجاریاست،دلیلارزندهوزنده

 یطارقبهط��رفهایاقیانوساطلسازتنگههشچنینمسموعگردیدکهآب١٣٥٤/٨/١٥ودر

 بهیادنیاوردکهآنرادرکدامکتابدیده٢ومتأسفانهناقلاینمطلب(دریایمدیترانهجریاندارد

.)است

 خبردادک��هجری��انش��دیدی،٣هششخصمطلعیکهخودشاهدعینیبوده١٣٥٤/٩/١٦ودر

 دردریایمانش(درمیانانگلیسوفرانسه)وج�ودداردوجه��تجری��انرااوازش��مالب��هجن�وب

یمابایدازغرببهشرقباشد.زد؛ولیبرطبقنظریهحدسمی

٥وجبلالطارقدارد.٤یمبهمومجملیبهجریانآبدربابالمندبیدانشمنداشارهومجله

 ش��ودوآبشودکهدرجاییکهگرمازیادتراست،طبعا�آبدریابیشترتبخیرمیگاهیتصورمی

 افتدتاجایتبخیرراپرکن��د؛ول��یکس��یک��های��نهایگرمبهراهمیازدریایخنکبهطرفآب

 کند،بایداثباتکندکهمدیترانهازاقیانوساطلس،وج��انبش��رقیآمریک��اازتصورراتصدیقمی

 ش��مال(بروزندودل)کهدریایمانشرابهدریای٦یدووراش،وجانبشرقیتنگهجانبغربی

تراست؛وهیچدلیلینخواهدیافت.اشگرمپیوندد،ازجانبغربیمی

 تربودناطلسباشد،واگرسببجریانآبازاقیانوسکبیربهاقیانوساطلسدرکانالپاناماگرم

 یجبلالطارقهمآبازمدیترانهبهطرفاطلسبیایدنهبرعکس؛وآیدکهدرتنگهپسلزممی

 ت�راس��توآنه��مازاقی��انوسآرام،ویابایداثباتشودکهدریایمدیترانهازاقیانوساطلسگرم

٩١٣٥،ش١٣٥٢/٩/٢٦یکیهان،روزنامه١
درضاهصدرآیتالحاجسی٢
یایرانآلجلیرعضوعالیوزارتخارجه٣
 بهاقیانوسهند...کهراهکشتیها..(را)ازدریایعربواقیانوسهندبهدرونیآبیدرقسمتجنوبیدریایسرخگه«تن٤

دریایسرخهدایتمیدهدوپسازگذرازکانالسوئزبهسویدریایمدیترانهادامهمیدهد».(ویکیپدیا)
١٣٢،ص٦٦یدانشمند،شمجله٥

٦Strait of Dover



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

توانیافت.دلیلیبراینامرنمی

 واقعایناستکهدریاهاینامبردهنبایدتااینحداختلفگرماباهمداشتهباشند؛برایاینک��ه

 ه��اوه��اودرهدرمنطقهباهماختلفندارندوع��رضجغرافی��اییواح��دیدارن��د؛وکویره��اوک��وه

 شوند-دردریاهاوجودها-کهدرقسمتخشکیموجباختلفگرمامیاختلفارتفاعسرزمین

ندارند.

 هشازهمانشخصمطل�عک�هازجری��انش��دیددری��ایم��انشخ�برداد،١٣٥٤/٩/١٦ودرتاریخ

 ب�ود؛ب�هط�وریک�هدرج�انبگ��رمودرغ�ربآنس��رد١ایضا�شنیدمک�هآبدری��ادرش��رقطنجه

 ایب��رآبکردندودرجانبغربیسردیش��کنندهرفتندوشستشووشنامیشرقیبهآبمی

-شدودرحدودپانصدمترب��هنظ��رم�ییایندوقسمت،کیلومترنمیمسلطبود؛باآنکهفاهصله

ترازاقیانوساطلسبود.رسید.منظورایشاناینبودکهآبمدیترانهگرم

 یکمازجانبغربیجبلالطارقبااینفاهصله ،نگارندهگوید:اگرهمیشهویادرغالبایامسال

 یک��م،درغ��ربهابااینفاهص��لههاوتنگهیکانالاشسردترباشدودوجانبهمهجانبشرقی

 سردترازشرقباشند،حتما�بایدگفتکهارتباطیدرمیانبالآمدنسطحآبوخنکش��دنآن

 وجودداردورازآنرابایددرهمینتجمعوفشردهشدنآبدرسواحلش��رقیدریاه��اجس��تجو

کرد.

هاجریان دو جانبه در برخی تنگه

 یهرمزدرجنوبایرانجری��اندوج��انبهدهد،آبدریادرتنگهیدانشمندخبرمیبنابرآنچهمجله

هایدیگریبهطرفدیگررواناست.دارد:چندساعتیبهطرفیوساعت

 ش��ود)ه��رنگارندهگوید:اینجریانبدینشکلدراثرجزرومداست(کهدرفصلآیندهشرحمی

 ش��ودوه��روقتماهدرمحاذاتدریایعماناست،آبازخلیجفارسبهدریایعمانجاریم��ی

٢گردد.رسد،آبازدریایعمانبدانجاروانمیوقتبهمحاذاتخلیجفارسمی

 یط��ارقوبهخلفکانالپاناماوتنگه-یهرمزجریاندوجانبهبرقراراستوسبباینکهدرتنگه

 ایناستکهاینسهتنگهدرجوانبش��رقی-کهجریانتنهاازغرببهشرقاستدووریتنگه

 دوآببزرگرویزمینقراردارند:اقیانوسآرامواقیانوساطلس؛وچنانک��هبی��انکردی��م،آبدر

 ییهرمز(وهمچنینبابالمندب)درکران��هآید،ولیتنگههایبزرگبالمیسواحلشرقیآب

 شمالیاقیانوسهنداستوایناقیانوسبرطبققانونکلیبهس��ویش��رق(یعن��یب��هط��رف

 یهن��دک��هدرایب��هس��احلغرب��یش��بهجزی��رهاس��ترالیاوجزای��رم��الزیوان��دونزیوت��اان��دازه

١Tangiers»سومینشهرمهممراکشوشهریدرنزدیکیجبلالطارق».(ویکیپدیا)؛
١٣١-٦،ص٦٦یدانشمند،شمجله٢
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 یهرم��زوب��ابالمن��دبدرش��مالای��ناقیانوسهندداخلاست)فشردهشدهاست؛واماتنگه

 ه��ایاقی��انوسهن��دمحف��وظآبتوانندازفش��اردائم��یاقیانوسهستندنهدرشرقآن؛فلذامی

بمانند.

شوندرودهایی که وارد دریا می

 ش��وند،امتی��ازیآمریکاج��اریهس��تندووارداقی��انوساطل��سم��یهاییکهدرقارهگویارودخانه

 ش��وند:روده��اییک��هب��هط��رفعجیبیدارندازرودهایهمانقارهکهدراقیانوسآرامداخلمی

-شوندوجریانشوند،هرچهزودترتابعدریامیمغربجاریهستندودراقیانوسآرامداخلمی

 ش�وند؛ول�یآنه��اییک�هب�هج�انبش��رقیروانن��دوب�هافتدودردریامحومیشانازنفوذمی

 ش��اندرمی��انمانن��دوجری��انشوند،تامدتیدرمی��اندری��امحف��وظم��یاقیانوساطلسواردمی

 ه��ایش��ورشاندرمی��انآبکنند،وآبشیرینافتدوبیشترطیطریقمیاقیانوسازنفوذنمی

هایسواحلاروپاوآفریقاقابلدرکاست.اقیانوسحتیگاهیتانزدیکی

 یآنتحقی��قهشآوردهاس��تولزماس��تدرب��اره١٣٥٢/٨/١٦اینخبرراهمفرزندمادرتاریخ

 یجدیدماخواهدب��ود؛وهایمحکموبراهینمتقننظریهشود؛ودرهصورتهصحت،یکیازدلیل

هیچگونهنفیواثباتیدرمقابلآننداردوساکتاست.یعمومیقانونجاذبه

 ریزند،بافشارشدیدنیرویعظیمبیرونیروندوبهاقیانوسآراممیرودهاییکهروبهغربمی

 ه��ایگردندوب��اآبافتندومغلوبمیگیرد-روبرومیوزدوهمهجارازیرمی-کهدربروبحرمی

-گردن��دوخ��ردم��یشوند-مواجهمیایبهطرفشرقفشردهمیاقیانوس-کهبانیرویکوبنده

افتند.شوندوازامتیازمییابندودرمیانآنهامستهلکمیشوندوباآنهاامتزاجمی

 شاندرجهتشوند،چونجریانهاییکهبهشرقروانندوبهاقیانوساطلسواردمیورودخانه

 کنندوب��اوزشنیروینیرومندبیرونیاست،فلذادرداخلاقیانوسبامقاومتزیادیبرخوردنمی

 ش��وند؛فل��ذابیش��ترب��هس�ویهایاقی��انوسب��هس��ویش��رق،تأیی��ده��مم�یفشردهشدنآب

روند.روندودیرترازبینمیمشرقراهمی

 رودوب��ادازش��ود،مانن��دکس��یاس��تک��هراهم��یرودیکهبهطرفشرقداخلاقی��انوسم��ی

 ش��ود،مانن��دکن��د؛ورودیک��هب��هس��ویغ��ربوارداقی��انوسم��یوزدوکمکشم��یپشتشمی

شود.گیردوازرفتارشمانعمیرودکهجلویشرامیکسیاستکهروبهبادراهمی

-هیچگونهتفسیروتاویلیدراینجاعرضهنمییعمومیوچنانکهاشارهکردیم،قانونجاذبه

شکندوسخنینداردکهبگوید.کندوسکوتشرانمی
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جزر و مد

جزر و مد چیست؟

 جزر(بروزنشمس)درلغتبهمعنایبی��رونآم��دنخش��کیاززی��رآبدریاس��توجزی��رهازای��ن

 ریشهاست؛ومد(بهفتحمیموتشدیددال)کشدادنوامتدادبخشیدناست؛والبتهمقصود

شود.مامعنایاهصطلحیآنهااستکهذیل�شرحمی

 آورن��دودرهاازسواحلب��هاواس��طرویم��یدهد؛آبجزردرهصورتوجودماهدررویدریارخمی

 ب��هط��وری؛آین��دشوندوبالم��ییماهاست،رویهمجمعمیتریننقطهبهکرهآنجاکهنزدیک

 هاب��ازیابد،یعنیآبخواهندبهماهبرسند.وبعدازدورشدنماهازدریامدوقوعمیکهگویامی

 گیرن��د.والبت��هها(یبیرونآم��دهازآب)راف��رام��ییابندودوبارهزمینبهطرفسواحلامتدادمی

شود.خورشیدهمموجبپدیدآمدنجزرهایکمارتفاعدرنقاطمحاذیمی

-هایساحلیرات��رکم��یهاوماسهخوانیم:«آب،هصخرهچنینمی»دریادیارعجایب«درکتاب

 گرددودوبارهآنهارافراگذارد؛سپسآرامآرامبازبرمیهاآنهاراعریانبهجامیکندوساعت

 گیرد؛پسرفتنآبراج��زروپی��شآم��دنآنرام��دگوین��د؛درامت��دادبیش��ترس��واحلدری��ادرمی

بیشتراست،دومرتبهجزرومدوقوعدارد.ساعتکمی٢٤مدتیکهاز

گذارد.کشدوتاتهدریااثرمیهاطولمیبرآمدنوفرورفتنجزرومد،ساعت

 داش��تک��هج��زروم��دبس��تگیب��هم��اهدارد؛نظ��راوهص��حیحب��وداگرچ��هعقی��دهجولی��وسس��زار

دانست.چگونگیآنرانمی

 ه��اه��محتیهصخره؛کشندآفتابوماهماننددومغناطیسبزرگمدامزمینرابهسویخودمی

 کن��د.ش��ایدگم��انشوندولیدریاخیلیبیشترخودراواگذارم��یاندکیتسلیماینکششمی

 میلیونبرابرماهاس��ت،کش��شآننی��زبیش��تراس��ت؛ح��الآنک��هم��اه٢٧بریمکهخورشیدچون

 ایدوبرابرخورشیددارد؛ازاینجاستکهماهرابانویج��زرآنقدربهزمیننزدیکاستکهجاذبه

اند.ومدنامیده

 ١٥آببیشازهرجایدیگردنیاست؛دراینجاآبگاهیبیشاز٢اوجوحضیض١درخلیجفوندی

آید.متربالمی

 یزیب��ایآیدکهنفوذخورشیدبرجزرومدبیشازماهاست؛درجزیرهدربعضینقاطبهنظرمی

 ینق��اطیاس��تک�هروزان��هب�هتاهیتیواقعدراقیانوسآرام،وضعچنیناس��ت؛م��انیلازجمل�ه

 شود؛نقاطینیزوجوددارن��دک��هج��زروم��ددرآنه��اجایدوبار،فقطیکباردرآنجزرومدمی

١Bay of Fundy
)٤٢٦یمقابلاوج».(فرهنگعمید،ص«پستی،نشیب،جایپست...دراهصطلحهیئت:نقطه٢
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١شود».تقریبا�حادثنمی

 اندکهفرورفتنوب��الآم��دنیدانشمندهستکه:«دانشمندانشورویکشفکردهودرمجله

 مثل�درلنینگ��راد؛رف��تاهمی�تداردیزمینبیشازآنچهتاکنونگمانم�ییسنگیکرهپوسته

٢سانتیمتراست».٤٥یاختلفسطحرودودامنهآیدوفرومیزمینروزیدوباربالمی

گویندتفسیری که برای جزر و مد می

 ینیوتونی،درشرحجزرومدبایدچنینگفتهش��ود:یمقبولعصر،بنابرقانونجاذبهبنابهنظریه

 کش��د،م��اهه��موقوعجزردراثرجذبماهاست؛درعیناینکهزمینماهرابهسویخودشم��ی

 نمایدونیرویجذبهی��چک��دامچن��دانق��وینیس��تک��هآنیک��یراب��هج��انبزمینراجذبمی

 ش��ود.وخودشبکشدوبرخودشبچسباندوفقطدرسطحآنهاآثاریازاینجذبمشهودمی

گردند.ترمیهایرویزمینتاآنجاکهمیتوانند،بهسویماهنزدیکمنجملهآب

 دانشمنداناینعصر-تاآنجاکهمااطلعداریم-اجماعا�ج��ذبم��اهراس��ببب��روزج��زردرس��طح

 ان�دوای��ناندوالبتهجذبخورشیدرانیزموجبحدوثجزرهایکمارتفاعدانس�تهزمینپنداشته

دانشمندانامروزجهاناست.فرضیهآخرینرأیعلمی

تواند جزر را توجیه نمایدجاذبه نمی

 توان��دج�زررات�وجیهنمای��د؛ب��رایاینک�هج�ذبینیوت�ونینم�ییج�اذبهحقایناستکهنظریه

 خورشید(اگرجذبیدرآنباشد)نسبتبهزمینخیلیزیادترازجذبم��اهاس��ت؛زی��راب��ااینک��ه

 یزیادتریاززمیندارد،باززمینرادرپیرامونخ��ودشنگ��هداش��تهاس��ت؛ول��یخورشیدفاهصله

 ترازآناستکهبتواندزمینرادردورخودشفاهصلهاززمین،خیلیضعیفجذبماهبااینکمی

نگاهدارد.

 ش��دند،مس��لما�جزره��ایحاهص��لازخورش��یدخیل��یوبنابرایناگرجزرهادراثرجذبحاهصلمی

شدند؛وواقععکسایناست.بلندتروشدیدترازجزرهایحاهصلازماهمی

 شودکهحصولجزردرزمینمحصولجذبنیس��ت،بااینپیجوییواستدللچنینمعلوممی

 ش�ودک�هآنچ��هدرح�دوثج�زرنهجذبماهونهجذبخورشید.وضمنا�اینحقیق�تکش��فم�ی

 دخیلاست،همانامجاورتاست،برایاینکهجزرهمیشهدرمحلمحاذاتماهویاخورش��یدب��ا

آید.زمینپدیدمی

 وچونخورشیدبااینکهخیلیبزرگاست،چنداناثریدرحصولجزرنداردوماهبااینکهخیل��ی

٤٧تا٣٧دریادیارعجایب،ص١
١٢٨،ص١٢یدانشمند،سالاول،شمجله٢
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 آی��دک�هتراست،اثرمشهودیدرپیدایشجزردارد؛پسچنی�نب�هدس�تم�یازخورشیدکوچک

 ت��رآنچهکهدرجزردخیلاست،همانامجاورتاست؛مجاورنزدیکبیشتراثردارد(اگرچهکوچ��ک

 یدورترکمتر(اگرچهبزرگترباشد)وآنچهکهدرپدیدآمدنج��زرهی��چدخ��التباشد)وهمسایه

ندارد،هماناجذباستوواقعایناستکهاهصل�جذبیازخورشیدوماهمتوجهزمیننیست!

ی نوینی جزر در نظریهپدیده

 ان��دک��هج��زرفق��طدرمح��لمح��اذاتم��اهویاندیشمندانبهروشنیدرکک��ردهبعدازآنکههمه

 ؛رسدکهپیدایشجزردراثرجذبماهنیس��تشود،چنینبهنظرمیخورشیدبازمینحادثمی

 بلکهدراثردفعاززمیناست؛یعنیدراثرنیروییاستکهازاندرونزمی��نب��هط��رفبی��رون(ب��ه

 یکشیدهش��دنآنه��اازهایدریاهادرنتیجهیمحاذی)برانگیختهاست.بالآمدنآبطرفکره

زمینباماهویاخورشیدنیست؛بلکهدراثرراندهشدنآنهاازداخلزمینبهخارجاست.

 یزمین(وازداخلهرک��رهوه��رذره)دربرانگیخت��هایمکهنیروییازداخلکرهمکررا�بیانداشته

 کند؛ونیرویدیگ��ریه��مازبی��رون،یاجزایآنراازداخلبهخارجپرتابمیشدناستوهمه

 گردان��دوازدورگردی��دنازهایراندهش��دهرابرم��یوزدوذرهافقی(عمودبرنیرویاندرونی)می

 ش��ودوازپدی��دآم��دنبرآم��دگیدرآنکندوباایننیرواستکهزمینتسطیحم�یزمینمنعمی

گردد.جلوگیریمی

 یاب��دونی��رویافتدکهنیرویبیرونیان��دکیک��اهشم��یولیدربعضیاحوالواوضاعاتفاقمی

 دهدوآنبیند،قسمتیازسطحکرهراازداخلبهخارجبالمیاندرونیکهخودرابلمنازعمی

نماید.رابرآمدهوشکمدارمی

 یمفروضیاززمینبرسد)بادرهصورتیکهدوکرهباهممجاورشوند(مثل�ماهبهمحاذاتنقطه

 کنن��دوب��هس��ویه��میروبروازدوکرهشروعبهبرآم��دنوب��الآم��دنم��یکمالتعجبدونقطه

 توان��دآندومح��لرامث��لنماین��د؛ونی��رویبیرون��یه��مدرای��نوض��عنم��یشکمودماغدرازمی

 سطحباسایرنقاطنگاهدارد؛برایاینکهنیرویبیرون��یدرمی��انهمیشهازپهلویشانبزندوهم

گردد.افتدومغلوبمیمجاورینازقوتمی

 فش��ارد،آنگ��اهک��هشودوآنهارادرخودمینیروییکهبرزمینوماهبهطورافقیپیچیدهمی

 درمیانماهوزمینمیافتد(دراثرنزدیکیآنهاب��هه��مومخ��الفتدونی��رویبیرون��یدرجه��ت

 یش��ودونی��رویان��درونیدرنقط��هکن��دوان��دکیازق��وتشکاس��تهم��یوزیدن)ض��عفپی��دام��ی

-دهدومییمحاذاتبالمیهایاقیانوسرابافشارازنقطهکندوآبمحاذاتبیشترظهورمی

 تری��ننقط��هب��هم��اهس��ازدوب��هم��اهبرس��اند؛وچ��وننزدی��کخواهدآنهارااززمینمنفص��لم��ی

 کندوآبهاراازآنجاینیرویبیرونیاست،نیرویاندرونیدرهمانجاکارمیتریننقطهضعیف
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کند.بهسویماهپرتابمی

 ش��ودهامختلفالجهةمیهاوذرهایمکهوزشنیروهایبیرونیدرمیانکرهوسابقا�توضیحداده

١گردد.وضعیفمی

اثر ضعف نیروی بیرونی

 ش��ودوک��ارشدرهم��هنیرویبیرونیدرپیرامونکراتونیزذراتیکنواختومتساویپخشمی

 جابرگردانیدنذراتوکراتجداشدهوپرتابگردیدهاست؛البتهنیرویبیرونیدرپیرامونک��رات

 )ومقصودمااکنونایناستک��هنی��رویبیرون��یدر٢تراست(چنانکهبیانکردهایمبزرگترقوی

کند.شودویکسانکارمیاییکنواختپخشمیپیرامونهرکره

 کن��د؛اگ��رک��رهشودویکسانک��ارم�یآری،نیرویبیرونیدرپیرامونیککرهیکنواختپخشمی

 گ��ذاردکندونمیینزدیکنداشتهباشد،دراینهصورتباقوتتمامکارمیتنهاباشدوهمسایه

کهنیرویاندرونیچیزیازآنرابیروناندازدویادماغدارویاشکمدارشگرداند.

 یمفروضپی��داش��ود،نی��رویبیرون��یدرمی��اندویدیگریدرمجاورتکرهولیدرجاییکهکره

-شودودیگرنمیکندومغلوبنیرویاندرونیمی)ضعفپیدامی٣ایمکره(چنانکهتوضیحداده

 ترتواندیکنواختپخششودودرهمهجایکرهیکسانکارکند؛وهرقدرمجاورینبههمنزدیک

گردد.ترمیشوند،نیرویبیرونیدرمحلمحاذاتسست

 یمحاذاتدره��ردوک��رهاث��رشماردودرنقطهنیرویاندرونیضعفنیرویبیرونیراغنیمتمی

 نماید:گاهیدرشکلکوهسارانوگاهیدرهصورتدهدوبرآمدهمیگذاردوآنهارابالمیمی

 جزرهایدریاییوگاهیهصحراییوگاهیهمباجداکردنقطراتوقطعاتی(چنانکهم��اهرااز

 یاتمجداساخته)وگاهیهمدرهصورتبیض��یزمینوزمینراازخورشیدونوترونراازهسته

 یجزروم��دهاییاس��تای.وحتیپیدایشعناهصرمختلفهمدرنتیجهگردانیدنمدارهایدایره

کهدراوضاعمختلفبامجاورهاییگوناگوندرذراتریزحادثمیشود(چنانکهشرحشد).

جزر و مد آتش در مجاورت بنزین

 افت��دونی��رویدرمیانبعضیازاج��رامنی��رویبیرون��یخیل��یبیش��ترازس��ایرم��واردازق��وتم��ی

کند.ایپیدامییضعفنیرویبیرونیقوتفوقالعادهاندرونیدرنقطه

-شود،نیرویبیرونیمحافظآتشفوقالع��ادهض��عیفم��یمثل�وقتیکهآتشبابنزینمجاورمی

 تواندشعلهرابهسویآتشبرگرداندوآتشبهسهولتزباننازکیبهس��ویبنزی��نشودونمی

٢٣٢ص١
١٦٤ص٢
٢٣٢ص٣
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-یمج��اورتغنیم�تم�یکند؛نیرویاندرونیآتش،ضعفنی��رویبیرون�یآنرادرنقط�هدرازمی

 رس��اندایدرازبدونبرخوردبامن��عنی��رویبیرون��یب��هبنزی��نم��یشماردوآتشرادرشکلزبانه

 ش��ودودوب��ارهب��هولیدراثرمنعناچیزنیرویبیرونی،اینزبانهب��هس��ویآت��شبرگردانی��دهم��ی

 ش��ودوش��ودوب��ازبرگردانی��دهم��یت��ره��مم��یسویبنزیندرازمیش��ودوای��نب��ارق��دریق��وی

-یاب��دوآنرام��یش��ودت��اس��رانجامآت��شبنزی��نرادرم��یهمچنیناینرفتوبرگشتمکررمی

سوزاند.

 یاب��دوب�هاینآتشاس��تک�هج�زرم�ی؛دراینموردنبایدبهاشتباهافتادوجزررابامدخلطکرد

گردد.پذیردوبهطرفآتشبرمیرودوسپسمدمیسویبنزینمی

کند حرکت وضعی را کند میجزر

 ش��ودویمج��اورتحاهص��لم��یینیرویاندرونیبرنیرویبیرونیدرنقطهگفتیمجزردراثرغلبه

کند.ایمکهحرکتوضعیدراثرنیرویخارجیاستکهعمودبرنیرویداخلیکارمینیزگفته

 ه��ایزمین��یوهمچنی��ندرگ��وییم:بای��دح��دوثج��زردرآباکنونرویایندومقدمهچنینمیو

 هایرویزمین،اندکیازسرعتحرکتوضعیزمینبکاهدوقدریآنراآرامکندوب��هخشکی

ایازسرعتچرخشآنبکاهد.بایدحصولجزردرهرکرهطورعمومی

 اند؛برایاینک��هج��زربس��یاروازرویهمینقانوناستکهماهوعطاردازحرکتوضعیبازمانده

 بزرگیدریکرویآنها(درروییکهبهترتیببهسویزمینوخورشیددارند)بالآم��دهوآنه��ا

١راازکرویتانداختهوتخممرغیگردانیدهاست.

 ب��رای؛٢ونیزازرویهمینقانوناستکهحرکتوضعیزهرههمکندترازمتع��ارفش��دهاس��ت

 اینکهجزروبرآمدگینسبتا�بزرگیدریکرویآندرپدیدآمدناست.وحرک��توض��عیزه��رهدر

 یبعی��د،دم��اغبزرگ��یدرآوردوبع��ده��مآنرادرآیندهبازهمکندترخواهدشدت��اآنک��هدرآین��ده

گیرد.شکلماهیبزایدودرآنهنگامحرکتوضعیطبیعی(مثلزمینما)ازسرمی

 رسد،درنگآننقطهدریزهرهبههنگامچرخشبهمقابلخورشیدمیهروقتقسمتبرآمده

 ش��ودک��هبرآم��دگیزه��رهدره��رب��اریشود؛وهمینامرسببمیمحاذاتخورشیدبیشترمی

بیشترشودوجزریادشدهزیادترگرددوبالترآید.کمی

 ت��رخواه��دش��دت��اجزرحاهصلدرزهرهبههمینطریقبهمرورده��وروگذش��تروزگ��اران،برآم��ده

سرانجاماورابهدردعطاردوماهگرفتارخواهدکردوازحرکتوضعیبازخواهدداشت.

 رسدکهاینبرآمدگیبهطورکامل�طبیعیدررویزهرهپدی��دآم��دهاس��ت،اولچنینبهنظرمی

-٣٣-٥٣-٢٩-دنیایستارگان،ص١٢-رازآفرینشانسان،ص١٦١-١٤٦-١٤٢-اهصولعلمهیئت،ص٥١نجومبرایهمه،ص١
٥٢یماه،ص-سفربهکره٦٠
٤٩یشمسی،ص-ساختمانوپیدایشمنظومه٨٠مرزهاینجوم،ص٢



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 درشکلپشتهوتپه،بع��ددرش��کلک��وه،وبع��دهادرهص��ورتارتف��اعبلن��دیک��هدرس��طحزه��ره

نظیریندارد،پیداشدهاست؛وامریدفعینیستوبهطورناگهانیبهوجودنیامدهاست.

 یاس��تواییزه��رهپی��داش��دهوازابت��دارویب��هخورش�یدوچوناینبرآمدگیدرستدرمنطق�ه

 ؛داشته،فلذا(باوزشنیرویبیرونی)بهطرفقطبشمالویاجنوبزه��رهران��دهنش��دهاس��ت

-وتوضیحاینمسئلهم��ی(شودآنطورکهرشتهکوهپیرنهتاهیمالیابهسویشمالراندهمی

).آید

کند؟جزر حرکت وضعی را چطور کند می

 ب��ه،کنندجزرومدکهدرجهتعکسگردشزمینحرکتمیگفته:«امواج١»ارنستژ.اوپیک«

٢کنند».هابرخوردنمودهومانندترمزیازحرکتزمینجلوگیریمیهاوهصخرهقاره

 جهتباگردشزمینهس��تندوهی��چک��دامنگارندهگوید:امواججزریوهمچنینمدیهردوهم

 برعکسآننیستندوهیچمنعیازآنندارند؛محلجزروبرآمدگیاگرچهدرزیرماهازشرقب��ه

 هاهمهایجزرومدهمیشهازغرببهشرقاست(وتنگهیابد،ولیجریانآبغربانتقالمی

چنینهستندومستثنانیستند).

 یجزر(وهمچنینجزربالآمده)ازداخلبهخارجزمینت��وجهداردوولیچوننیرویپدیدآورنده

 بردوعمودبرجهتگردشزمیناست،خواهن��اخواههاراازسطحزمینبهسویماهبالمیآب

ممانعتیکمیازیاد،ازآنخواهدداشت.

 شودومانندماهنیستکهیمحاذاتزمینباماهمتصل�عوضمیتوضیحاینمجملاینکهنقطه

 همیشهنوکدماغشبهسویزمیناست؛وچونزمیندرمقاب��لم��اهب��هگ��ردخ��ودمیگ��ردد،

-ایدرسطحزمین،ازشرقب��هغ��ربرس��مم��یکندودایرهیمحاذاتشباماهحرکتمینقطه

 یمحاذاتتجم��عمینمایدونتیجهاینمیشودکهآبدریامتصل�ازطرفمغرببهسوینقطه

-شودوازس��لطهآیدوازسویمشرقهملینقطعاززیرماهخارجمییابدودرزیرماهبالمی

گردد.شودوتموجکناندرجهتشرقیپراکندهمیینیرویجزریآزادورهامی

 جه��تب��اگ��ردشزمی��نازغ��ربب��هش��رقبینیمکهجریانامواججزریومدیهمبااینبیانمی

 آی��دوعم�وداستوبرعکسآننیست؛وایننیرویجزراستکهازدرونبهبیرونزمینبالمی

شکممانعتیازگردشزمین(کمیازیاد)خواهدداشت.کندوبیبرجهتگردشزمینکارمی

 وتعبیروتفسیرهصحیحاینحقیقتچنیناست:آنگاهکهنیرویبیرونی-ک��هچرخانن��دهاس��ت-

 شود)افتد(برایاختلفیکهدرجهتوزشدونیرویبیرونیدوکرهپیدامیدرمیاندوکرهمی

١Ernst Julius Öpik (١٩٨٥-١٨٩٣)
٣٠٠،ص١٣٤٤یکشورایرانسالنامه٢
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 یجزرهاس��ت-درآنح��الش�ودونی��رویان��درونی-ک�هپدی��دآورن��دهافتدوناتوانم�یازقوتمی

 ده��د،پ��سنی��رویچرخانن��دهرابیش��تره��اازس��طحک��رهب��الم��یکندوبرآم��دگیبیشترکارمی

 ه��ادرس�طحزمی�ن،ت�وأمب��اکن�دش�دنکند؛فلذاحصولجزرهاوبالآمدنبرآم��دگیتضعیفمی

شود.تدریجیچرخشزمینمی

 هادرسطحکره،عاملجدیدیبرایکندوکن��دترک��ردنچرخ��شهاوناهمواریپیدایشبرآمدگی

 یه��ادرنق�اطمج��اورب��اک��رهش�ود،برآم��دگیگرددوهرقدرهمحرکتوضعیکن��دترم�یآنمی

 رسدک��هی��کشوند(بهطریقدورمعی)تابهجاییمیآیندوبلندترمیهمسایهبیشتربالمی

 س��اعتط�ول٢٤س��اعتب�هرگرددوشبانهروززمینازچه��اروززمینمی٢٠روززهرهبیشتراز

چنانکهعطاردوماهما!،ماندویایکبارهازچرخشبازمی١کندپیدامی

 -التفسیرالعلم��یللی��ات٢٨-نجومبرایهمه،ص٤٩یشمسی،ص-ساختمانوپیدایشمنظومه٨٠مرزهاینجوم،ص١
٥٧-سرگذشتزمین،ص٩٩الکونیةفیالقرآن،ص
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!قانون جاذبه کهنه شده

هر قانون صحیح با حوادث عالم مرتبط است

 مجاه��دتک��رد،یعم��ومیانیشتینبعدازآنکهسالیاندرازدرراهوهصولبهحقیقتقانونجاذبه

 راک��هخورش��یدب��رروییق��دیمیتوانای��نعقی��دهسرانجامچنیناعلمداشتکه:«اکنونمی

-کندکهآنهارابهحرک��تب��ررویم��دارهایمس��تدیروامیدارد،ب��یسیاراتنیروییاعمالمی

 کن��د؛مقصودانیشتیناینبودکهخورشیدبررویسیاراتجذبیاعمالنم��ی١اعتباراعلمکرد»

وقانونجاذبهکهنهوفرسودهشدهوازاعتبارافتادهاست.

 هاستکهباظواهربس��یاریازوق��ایعجه��انس��ازگاردی��دهش��ده،ول��یقانونجاذبهاگرچهمدت

 البتهدراینمدتنسبتا�مدیدپیشرفتمهمینکردهوحتیگ��اهگ��اهیم��وجبنگران��یش��دهو

 ایننگرانیتاسرحدبدگمانیهمرس��یدهاس��تواکن��ونب��رم�امس�لمش�دهاس��تک�هق��انون

جاذبهبااهصلجهانوحقیقتوقایععالممطابقتیندارد!

 یزنجی��رهرقانونیکهباواقعجهانمطابقباشد،بایدباحوادثعالممرتبطباشدومانندحلق�ه

 آورد،ح�وادثگون��اگونرایک�یبع��دازدیگ��ریب��همی��دانبح��ثوکهسایرحلقاترابهدنب��الم�ی

 ایهمبس��تگینداش��تهوآزمایشبکشد؛وقانونیک��ههص��وریوظ��اهریاس��ت،ب��اهی��چپدی��ده

 ماند،خیالیبودهوپایازع��المخی��البی��رونآورد،تنهابودهوتنهامیچیزیراهمبهدنبالنمی

رود.شودتاسرانجامازبینمیگذاردوپیشرفتینصیبشنمینمی

 ش��ود،ه��اس��ازگاردی��دهم��یمثلقانونیکهاهصلیدرجهاننداردوتنهاباظواهربعضیازپدیده

 ایدرزمی�نن��داردوآنرادرمی�انمثلدرختسرسبزیاستکهش��اخوب��رگداردول�یریش�ه

-یابدودیریازودزردوخشکم��یاند؛بدیهیاستکهایندرخترشدینمیظرفآبگذاشته

شود.

 هاچنینتص��ورکنی��ممانبایدگولظواهررابخوریموازتطابقبعضیازتصویراتبابرخیازپدیده

 یای��م؛بلک��هلزماس��تک��هه��رق��انونط��بیعیب��اهم��هکهبرقوانینواقعیجهانیدستیافته

 ایرابهسهولتتوجیهوتفسیرنماید؛به��تراس��تک��ههایجهانیتطابقکندوهرحادثهپدیده

 هیئتقدیمرا-کهازعهدباس��تانمقب��ولع��امهوخاهص��هب��ودهوب��اظ��واهرجه��انه��ممط��ابقت

محسوسوخوشایندیداشتهاست-مثلبیاوریم.

 گ��ردد؛ای��نحرکتاستوخورشیدبهدورآنمیگفتندزمیندرمرکزعالم،ثابتوبیسابقا�می

 شدهکهروزگاردرازیهیئتچنانباظواهرجهانمطابقبودهوباحواسانسانهصحیحدیدهمی

 شدهوحتیکشیشانیکهدرنخس��تینب��ارحرک��تزمی��نراش��نیدند،ازازبدیهیاتشمردهمی

٢٤٨ص١
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 یاینسخنرازندهزندهبسوزانند.وعجی��باس��تک��هفرطعصبانیتعزمجزمکردندکهگوینده

 یمحاسباتسماویوارضی(خسوفوکس��وفوغی��رآنه��ا)ه��مب��اآنهیئتنادرس��ت،همه

شدهاست.آمدهوهیچگونهنگرانیوبدگمانیازاینبابپیدانمیدرستدرمی

-واینهیئتدرمیاندانشمندانقرونماض��یمقب��ولب��ودهک��هزی��رزمی��نپ��راس��ت!آن��اننم��ی

 توانستندتصورکنندکهزیرزمینخالیباشدوزمیننیفتدوبهقولعوامدرآس��مانبایس��تد!ت��ا

 ماندند،پیداشدند؛مثل�خورشیدب��ههنگ��امغ��روبدرپاسخمیایکهبیکمکمسؤالهایتازه

 ش��ود؟گذردتابعدازتمامشدنشببازدرسویشرقهویدام��یماند؟وازکجاهامیکجامی

 ش��ود؟!وی��اشودوخورشیدجدیدیازنوآفریدهم��یویااینکهخورشیددیروزیدردریاغرقمی

 اینکهزمیندرفضااستوزیرآنهممانندرویآنوسیعوخالیاس��توآنس��ویزمی��ننظی��ر

کراناستوزمینزیروزبرندارد؟!اینسویزمین،فضایبازوبی

 هایق��دیمیجوابماندند،هیئتهاییادشدهوامثالآنهاپیداشدندوبیازوقتیکهپرسش

 یکیبعدازدیگریکمکمازپادرآمدندوازنظرهاافتادندورویب��هکهن��هدی��دهش��دنگذاردن��دو

چنانرختازجهانعلمبربستندکهرفتندودیگربرنگشتند.

 قانونجاذبهبانیوتونکشفشدهوباانیشتینتقویتگردیدهول��یت��اکن��ونپیش��رفتینص��یبش

 نشدهومثلاینکهدیگرنزدیکاستمشتشپیشهمهب��ازش��ودوازنظ��رخ��اصوع��امبیفت��د؛

 هایزی��ادی-ک��هدرمس��ائلعل��ومپی��داش��ده-برایاینکهاول�پیشنرفتهوثانیا�ازپاسخپرسش

 ناتوانماندهاستواگرهمفرضا�محاسباتدانشمندانراتاکنونبدونوقفهادارهکردهباش��دو

 ه��ایغلط��یازای��نب��ابدرآنرخن��دادهباش��د،ت��ازهنظی��ردرس��تدرآم��دنمحاس��باتدرهیئت

باستانیخواهدبودودللتیبرهصحتواقعیقانونجاذبهنخواهدداشت.

 کن��د(ک��هآیداگرگفتهشودزمینسیبرا(ازدرخت)جذبم��یچهفرقیدرمحاسباتپیشمی

 ویااینکهنیروی��یدردورگویند)ممیگوید)ویااینکهسیبمیلبهپاییندارد(کهمردنیوتونمی

 گوییم)؟ودرهی��چی��کازای��نس��هف��رض،افکند(کهمامیوزدوسیبراازدرختمیزمینمی

 فرقیدرمحاسباتراجعبهماهوزمینپیشنمیآیدودرستدرآم��دنحس��ابهی��چدلل��تیب��ر

هصحتواقعیاینسهفرضندارد.

ی قانون جاذبهسخنان جرج گاموف درباره

 ام��ادرع��رضچه��ل؛رتئوریکوانتیکبیانشدزمانظهویانیشتینکموبیشهم«تئوریجاذبه

 ه��ایآندوب��اه��مقاب��لمقایس��هس��الیک��هازب��دوپی��دایشای��ندوتئوریمیگ��ذرد،پیش��رفت

نیست.
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 ه��ایبزرگ��ین��ائلش��د؛دربیانشد...بهپیشرفت ١یماکسپلنککهبهوسیله تئوریکوانتیک

-یزیادیازپدی��دهایتبدیلشدهکهباشعاععملوسیعشعدهحالحاضربهعلمتکاملیافته

-یکاملیبرایبیانساختمانداخلیاتموهستههایفیزیکیراتوجیهکردهوخصوهصا�وسیله

یآنبهشمارمیرود.

 یانیشتینام��روزدرس��تب��ههم��انهص��ورتیاس��تک��هدرنی��مق��رنپی��شبی��اناماتئوریجاذبه

 کنن��دوهایمختلفرویتئوریکوانتومکارم��یداشت؛درحالیکههصدهاتنفیزیکداندررشته

 یمعدودیوجوددارن��دک��هب��اعده،برندنتایجحاهصلازآنرادرهزارانتجربهوتحقیقبهکارمی

-اندودرمقابلتوفی��قاهصرار،وقتخودراوقفتجزیهوتحلیلجاذبهوکارهایمربوطبهآننموده

 رس��ند...انیش��تینم��رد،درح��الیک��هتئورییاول،بهنتایجکم��تریم��یهایپیدرپیدسته

 ای-نظی��رآنچ��هراک�هب��رای(جاذبه)پیشرفتشایانینکردواونتوانستبیانقانعکنندهوساده

٢کارهایدیگرشبهدستدادهبود-بهدستآورد».

 یگفت�ه:«عجی��باس��تک��هب��اکش��فیاتیک��هدرح��وزه٣»اندروتوماس«ودانشمنداسترالیایی

 اییجاذبههنوزروشننش��دهودرمقاب��ل،مش��کلتعدی��دهپهناوراتمهصورتگرفته،اسرارقوه

٤همدرداخلمشکلاهصلیارائهگردیدهاست!»

جذب زمین چه تأثیری در ماه دارد؟

 اندتأثیرنیرویجذبزمینرادرحرکتماهوکاریراکهدرنظرشاندانشمندانتاکنوننتوانسته

 ایبیاننمایندواینخود،موجبشکدراهصالتودهد،بهطرزقانعکنندهزمیندرماهانجاممی

هصحتقانونمشهورجاذبهاست.

-هاییراکهجرجگاموفدراینبابمتحملشدهاس��ت،ب��هعن��واننم��ونهنق��لم��یاینکتلش

 یکوهمرتفعیایستادهویکگلولهراباس��رعتدرامت��داداف��قپرت��ابکنیم:«فرضکنیددرقله

 توانبهدوحرکتتجزیهنمود:یک�یحرک��تدرامت��داداف��قک�هکنیم؛حرکتآنرادرفضامیمی

 ودیگرحرکتیدرامتدادقائمکهتحتتأثیرنیرویج�اذبهاس��ت...،تحتتأثیرسرعتاولیهاست

کند.ترکیبایندوحرکت،جسمدرفضابرروییکمسیرسهمیحرکتمییودرنتیجه

 ایدررویزمی��نبود،گل��ولهپ��سازط��یمس��افتیب��هنقط��هیزمینمسطحمیاگرسطحکره

 گرفت،اماازآنجاییکهزمینکرویوسطحزمینرسید؛اگرچهایننقطهخیلیدورقرارمیمی

-وپیوستهاست،وبنابراینسرعتمعین��یرام��یدرزیرمسیرگلولهداراییکانحنایدائمی

١Max Karl Ernst Ludwig Planck (١٩٤٧-١٨٥٨)
)١٦٣(ص١٣٣تا١٣٠جاذبه،ص٢

٣Andrew "Andy" Sydney Withiel Thomas (١٩٥١)
(بااندکتغییر)١٥٩،ص١٢٧یدانشمند،شمجله٤
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 توانتصورنمودکهمسیرمنحنیشکلگل��ولهانحن��ایزمی��نراتعقی��بکن��دواگ��رمق��اومته��وا

 نباشد،گلولههرگزبهزمیننیفتادهبلکهدرارتفاعمعینش��روعب��هدورزدندردورزمی��نکن��د.و

ایننخستینطرحبرایپرتابیکقمرمصنوعیبهدورزمینبود.

 هاییاستک��هنیوتونطرحفوقراباشکلینشاندادکهفرمآنخیلیشبیهبهاشکالوطرح

 بینی��م؛البت��هاقم��اره��ایمع��روفب��راینم��ایشاقم��ارمص��نوعیم��یامروزهدرمق��التوروزن��امه

 ایک��هپرت��ابهاپرتابنمیشوند؛امابههرح��الازه��رنقط��هیکوهمصنوعیامروزهدیگرازقله

 شوند،ابتداتاارتفاعمعینیبهطورقائمبالرفتهتاازجوزمینخارجشوندوسپسیکسرعت

 یزمین،حرکتدوران��یمتش��ابهپی��داخواهن��دنم��ود؛ایحولکرهافقیپیداکردهوبررویدایره

 فرضنم��ودک��هب��راث��رتوانسقوطجسمیرانیزبهدورزمین،میحرکتدورانیچنینجسمی

١رسد».انحنایزمیندرزیرمسیرآن،بهزمیننمی

ی زمین در ماهماکسول راید در توجیه جاذبه

 یزحمتکشیدهوجذبزمینوطرزعم��لآندرک��ره٢»ماکسولراید«بهنامودانشمنددیگری

 دانی��مک��هماهراچنینشرحکردهوضمنا�اقراربرهصعوبتاینمطلبهمکردهاست:«اکنونم��ی

 یج��اذبهچیس��تول��یازم��اهیتمرم��وزآناطلع��ین��داریم؛اث��رآنب��هنس��بتط��رزعم��لق��وه

 ایج��اذبه،بنابرای��ن؛هداردماهشصتبرابربیشترازمابامرکززمینفاهصل؛کندمسافتفرقمی

 کندیک،سههزاروششصدممااست؛لذابهجایاینکه(مانندما)بهس��رعتکهدرآناثرمی

 س��انتیم��تراس��ت،٠/١١٥یاولبهزمیننزدیکشود،باسرعتیکهبراب��رب��اسهمتردرثانیه

 کوشددرخطمس��تقیمیآید.وچونخودباسرعتزیادیدرفضادرحرکتاستومیفرودمی

گرداند.حرکتنماید،ایندونیروبرهماثرکرده،ماهرادرمدارمعینیبهدورزمینمی

 درفض��اب��هس��رعتس��فرکن��د؟!کوش��ددرخ��طمس��تقیمیلبداکنوندرفکریدکهچراماهم��ی

بااینوجودسعیخواهیمکردکهجوابیبیابیم.؛پاسخاینسؤالچندانسهلنیست

 هاپیشایزاکنیوتوندانشمندشهیرانگلیسیگفتک��هاگ��رش��یئیرادرفض��اب��هحرک��تسال

 وادارید،تاابدبهحرکتخودادامهخواهددادمگراینکهشیءدیگریدرمسیرآنواقعش��ده،آن

 رامنحرفکند؛اغلبمنجمینعقیدهدارندکهفقطچندینه��زارس��الاس��تک��هم��اهش��روعب��ه

 تواندآنخوردونهمیچرخیدندردورزمینکردهواینگردشبهنحویاستکهنهبهزمینمی

٣خواهدبهخطمستقیمدرفضایلیتناهاسفرکند».طورکهدلشمی

)٣١(ص٢٤جاذبه،ص١
٢William Maxwell Reed (١٩٦٢-١٨٧١)

٤٦نجومبرایهمه،ص٣
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کندراند و جذب نمیزمین ماه را می

 ینگارندهدرذیلسخنانیکهازدوکتابجاذبهونجومبرایهمه(درتشریحکیفیتتأثیرج��اذبه

 شود،کهدررویزمینبهطورافقیپرتابمیگوید:جسمیزمیندرماه)نقلگردید،چنینمی

 اشرااززمین(یعن�یازمرک��ززمی��ن)ک��موکم��تربایستی(بنابهفرضجذبزمین)کمکمفاهصله

 ش��ود؛ب��رایت��رم��یکندتابالخرهبرزمینسقوطکند؛برایاینکهنی��رویپرت��اب،آنب��هآنن��اتوان

 دره��رنقط��هدرمقاب��ل١»اثی��ر«هایبالترهمجسمرقیقدیگریب��هن��اماینکههواودرقسمت

 یگی��رد؛ونی��رویج��اذبهجسمپرت��ابش��دهق��رارداردوهمیش�هجل�ویآنرا-ک��می��ازی��اد-م��ی

 اشبکاه��دومفروضزمینهمبایدپیدرپیجسمپرتابشدهراپایینبکشدوازحرکتافقی

بازدارد.

 وبایدایندوتضعیفباهمجمعشوندوهرپرتابش��دهرادی��ری��ازودبرگردانن��دوب�هرویزمی�ن

اعمازاینکهسطحزمینکرویباشدویامستویفرضشود.؛اندازند

 ت��رش�ودویافقیبایدهرآنبهمرک��ززمی�ننزدی��کوایننیزبدیهیاستکهجسمپرتابشده

کاریباسطحزمیننداشتهباشد(چهسربالباشدمثلکوهویاسراشیبماننددره).

 ارزشبودناینسخنکه:ماهدرهرآندرح��الس��قوطاس��تول��یچ��ونس��طحبی،وبنابراین

 توان��دب��هس��طحزمی��نیاب��د،نم��یزمینراپیوستهدرزیرخودشعقبرفت��هوپ��ایینگردی��دهم��ی

 شود؛برایاینکهمرکززمینعقبرفت�نوپ��ایینآم��دنوانحن��اوپس��رویخوبمعلوممی،برسد

ندارد.

 کش��د؛ماهمسلما�درحالسقوطبرزمیننیستوبدونشکزمینآنرابهسویخودشنم��ی

 وبرعکس،پیوستهدرحالدورشدناززمیناس��تو؛شدترمیوگرنهروزبهروزبهزمیننزدیک

 یماقابلتط��ابقاس��تک��هواینبانظریه٢رودسانتیمترازآندورمی١٢/٧درهرسالتقریبا�

 ران��دودورایم:نیروییازاندرونزمینبرانگیختهاستواجزایزمینراونیزماهراازآنمیگفته

پراکند!پاشدومیگرداندومیمی

 یماهاززمینهرسالدرح��دودیدانشمندانفاهصلهنویسد:«بهعقیدهیدانشمندمیومجله

٣شود».یکمتربیشترمی

در ذیل سخن ماکسول راید

 سانتیمترسقوطدرث��انیه٠/١١٥گوید:«ماهبهحرکتمستقیم،منهایتأثیرماکسولرایدمی

 گی��رد؛هایآنهصورتم��ییموجگذردوامتدادهصوتوگرمابهوسیلهایاستبدونوزنکهازتماماجساموموادمیماده«١
 تل�ی وزنوسبکاستکهدرجسدمثالیارواحوج�ودداردوب�هآنایلطیفوبییاثیریمادهمادهاینکلمهیونانیاست؛

)http://erfanmeta.persianblog.irگویند».(پلسممی
٩آفرینشجهان،ص٢
٤٩،ص١٣٥٠یدانشمند،خردادمجله٣
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 گرددودرمدارواحدیشودونهازآندورمیکندوبدینطریقنهبهزمیننزدیکمیحرکتمی

-کند؟اگرزمی��نج��ذبشم��یکند».نگارندهگوید:چرابیشترسقوطنمیبهدورزمینگردشمی

 مان��دوکند،بایدمتصل�برسرعتسقوطشافزودهشود؛وگرنهمعن��اییب��رایج��ذبزمی��ننم��ی

 اهلتحقیقحرکتماهرادرمدارمعی��ن،ماند!وعلوهبراینقانونجاذبهعمل�عاطلوبیکارمی

 ای(وحتیدرنزدبرخیازعلمایفنتایکمتر)آنراسرب��هدانندوتااندازه(یعنیافقی)نمی

دانند(چنانکهنقلکردیم).بالمی

 کن��دوزمی��نسانتیمترونهکمترونهزیادتر)سقوطنمی٠/١١٥نتیجهاینکهماه(نهباسرعت

 سانتیمتروشایدتایکم��تر١٢/٧کشد؛بلکهماهدرهرسالهمماهرابهسویخودشنمی

 شود.واهصل�جذبشدنماهونزدیکگردیدنآنبهزمینونیزثابتمان��دنتقریبا�اززمیندورمی

 ان��دوآنمسیرماهدردورزمین،مخالفبااهصلیاستکهعلمایبزرگاینعص��رآنراپس��ندیده

«اتساعجهان»است.

ترین کارشناس فضایی آمریکاگفتار بزرگ

 برایحصولاطمینانازاینکهدرتوجیهحرکتم��اهدردورزمی�نس��خنمه��مدیگ��ریغی�رازآنک�ه

 تری��نکارش��ناسفض��اییآمریک��انق��لکردی��م،گفت��هنش��دهاس��ت،گفت��ارکس��یراک��هب��زرگ

آوریم.شناسانیدهشده-بااینکهتقریبا�تکرارمطالبفوقاست-ذیل�می

 کن��د:تری��نکارش��ناسفض��اییآمریک��اچنی��ننق��لم��ییدانشمندازدکترفونب��راونب��زرگمجله

-ایدوبهموازاتافقتی��ریش��لیکم��ییکوهیبالترازاتمسفرایستاده«فرضکنیدکهدرقله

 کشاندویزمینآنرابهسمتخودمیکندولینیرویجاذبهکنید؛اینتیرابتداافقیپروازمی

-تریمجهزکنید،خواهیددیدکهدرمسافتدورتریپ��ایینم��یافتد،حالتفنگراباتیرقویمی

 یزمی��نمق��ابلهآید؛چوندراثرسرعتبیشتر،نیرویگریزازمرکزآنزیادشدهوبانیرویجاذبه

کند.می

 )ه��زارکیلوم��تردرس��اعت٤٧حالاگربتوانی��دب�هتی�رس��رعتیتقریب��ا�هش��تکیلوم�تردرث��انیه(

-شودوتیربهپروازخودادامهم�ییزمینبرابرمیبدهید،نیرویگریزازمرکزآنبانیرویجاذبه

 گ��رددویاولبرم��یدقیقهبعد،پسازیکدورگردشب��هدورزمی��ن،ب��هنقط��ه٨٥دهدودرست

 آی��دایموقعیبهدس��تم��یالبتهسیردایره…١حتیممکناستبهتههمانتفنگاهصابتکند

 کهنیرویگریزازمرکزجسم،برایمقابلهبانی��رویج��اذبهک��افیباش��د؛همی��ننی��رواس��تک��ه

شود.باعثچرخشماهبهدورزمینیازمینبهدورخورشیدمی

 اگرتعادلبیننیرویجاذبهوگریزازمرکزکاملنباشد،ولیبازه��مس��قوطکام��لانج��امنش��ود،

(م).عددهارادرستنقلکردیم١
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١جسمکوچکمسیریبیضیشکلبهدورجسمبزرگخواهدداشت».

 بینی��مک��هگ��ردشقم��ردرکت��ابتک��وینیاله��یازآی��اتمتش��ابهاتش��دهونگارن��دهگوی��د:م��ی

 یطبیعتبهزحمتافتادهوراهبهج��ایین��بردهوب��هت��أویلتدانشمندانعصردرتفسیراینآیه

اند.توسلجستهودمرد

 تردیگ��ریوج��ودداردوهایبالترازهواهمگازرقیقدانیمکهفضاخالینیستودرقسمتمی

 مسلماستکهبایدمنعی-اگرچهناچیزهمباشد-ازحرکتماهداش��تهباش��د؛فعلیه��ذالزم

 آمدوحالآنکههیچنیامدهوحتیبالتره��مبودکهماهدرطیروزگارانگذشتهقدریپایینمی

رفتهاست.

 نتیجهایناستکهنیرویمحرکماهازقبیلنیرویپرتابتیرنیستوبرایهمیناس��تک�هن�ه

 شودکهفزایندهگردد؛وچنینمعلوممیگردد،وزیادوقویهممیشودونهضعیفمیکممی

ترمیشود)بهخلفنیرویپرتابتیرکهکاهندهاست.است(یعنیهرقدردورترمیرود،افزون

 کنیمکهعلوهبرمنعضعیفگازهایفضایی،زمینهمجاذبباش��دوم��اهراب��هاکنونفرضمی

 رس��د؛تربهنظرمیتروروشنسویخودشبکشد؛دراینهصورتپایینآمدنتدریجیماه،واضح

 اندکهدرحدودیکمتردرعرضسالبالترهمآیدوحتیبرخیگفتهوگفتیمکهماهپاییننمی

رود.می

 ترایناث��رراداردک��هنی��رویگری��زازمرک��زرادرآنزی��ادتردرستاستکهپرتابتیربانیرویقوی

 رس��د،فل��ذابای��ددرمقاب��لگازه��ایکند،ولیچوندنبالهنداردوکمکیازج�اییب�هاونم�یمی

 فضاییوکششمفروضزمینیمتصل�ازقوتشکاستهشودوخواهینخواهیپایینآید؛ول��ی

رود.آیدوبالترهممیچنانکهنقلکردیم،ماهپاییننمی

 ت��رازج��ذبمف��روضزمی��نباش��دوفض��ارااینممکناستکهدرابتدانیرویگری��زازمرک��زق��وی

 ش��ود:دربشکافدوبالرودویاافقیحرکتکند،مانندسنگیکهبادستبهب��الان��داختهم��ی

-ترازجذبزمینوبرخلفاقتضایجذبزمینبهب��الم��یابتداسنگپرتابشدهبانیروییقوی

 اس��توک��اهشپ��ذیرنیس��توگازه��ایفض��اه��ممتص��ل�شتابد،ولیچونج��ذبزمی��ندائم��ی

 گیرند،وبرسنگپرتابشدههمنی��رویجدی��دیازکنندوجلویهرمتحرکیرامیممانعتمی

 شودوجسمدوب��ارهشود،پسطبعا�نیرویگریزازمرکزجسمتماممیجایدیگریدمیدهنمی

-گردد؛ولیمعلوماستکهحرکتماهازاینقبیلنیست،زیراکهماهپاییننم��یبهزمینبرمی

رود.آیدوبالهممی

 راباچناننیرویبزرگیپرتابکنیمکهبتواندپیشازآنک��هس��قوطکن��د،حالاگربتوانیمجسمی

 یکویاچندباردردورزمینبگردد،یکیازدوکارپیشخواهدآم��د:ی��اچن��انک��هگف��تیم،نی��روی

٥٤،ص٧٥،ش١٣٤٨یدانشمند،دیمجله١
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 گردد،وی��ااگ��رنی��رویپرت��ابب��هپذیردوجسمپرتابشدهبهزمینبرمیگریزازمرکزکاهشمی

 رودت��اازقدرکافیقویباشد،جسمپرت��ابش��ده(مث�لم��اه)ک��مک��ماززمی�ندورودورت��رم��ی

 گردد.وامکاننداردک��هجس��مدردورلح��قشودودیگرهیچوقتبرنمیمیدانارضیخارجمی

ترازمدارپیشینباشد.درهمانمدارسابقگردشکندوحتما�بایدمدارآیندهبازترویاتنگ

 یمن��عگازه��ایفض��ایییزمین�یب��هعلوهوفرضاینکهکارنیرویپرتابمس��اویب��ااث��رج��اذبه

 باشدومساویهمبماندوزیادترونهکمترنشود،نامعقولاست؛زیراکهاگرجسممتح��رکدر

 آنیوضعیپیداکندکهنهغالبآیدونهمغل��وب،درآندومناچ��اربای��دمغل��وبآی��د؛ب��رایاینک��ه

-شوندوعل��یالتص��الک��ارم��یپذیرندوخستهنمیجذبزمینومنعگازهایفضاکاهشنمی

 کشندوهم��انق��وترادارن��دک��هکنندوجلویجسممتحرکراهرآنمیگیرندواوراپایینمی

 رسدونیرویموجودشه��مآنداشتند؛وازاینطرفهمهیچمددیبهجسمپرتابشدهنمی

 ماندجزکاهشیافتننیرویپرت��ابپذیرد؛ودراینهصورتهیچراهیباقینمیبهآنکاهشمی

 ومغلوبشدندرمقابلجذبمفروضزمینوپایینآمدنوبرزمینافتادن؛ولیعیان��ا�مش��اهده

 کنیمکهچنینگرفتاریبرایماهپیشنیامدهاستوبرعکسبالترهمرفتهاستوبازه��ممی

جاوناروااست.شودکهفرضوجودجذبدرزمین،بیرود،پسمعلوممیمی

 وبنابرایناگرتیریرابانیروییپرتابکنندکهدرحینشروعبهگردش،نیرویگری��زشمس��اوی

 یزمینباشد،بلشکبههنگامدورزدندرپیرام��ونزمی��ن،ازنیروی��شکاس��تهخواه��دباجاذبه

 شدوهرگزنخواهدتوانستکهبهتهتفنگاشارهش��دهاهص��ابتکن��د(وب��هط��ورحت��مب��رزمی��ن

سقوطخواهدکرد).

 کن��د،بس��تهب��رای��نبیضیشدنمدارماهوهرجسممتحرکدیگرکهدردورزمی��نگ��ردشم��ی

-یمجاوربازم��ییدیگریبهزمیننزدیکشود؛دراینهصورتمداردرمحاذاتکرهاستکهکره

 یکاملخواهدبود؛والبتهمدارجسممتح��رکگرددودرغیراینهصورت،دایرهشودوبیضیمی

 دردورماههمیشهبیضیاست؛برایاینکهخودماههمبیضیاستودماغشبهسویزمی��ن

 هامجبورندکهدرموازاتخطاستوایماهویاسایرکراتبگردندومقتضایاست(والبتهگردنده

وزشبیرونیچنیناست).

ی نیوتونیهایی در جاذبهناتوانی

 یاینفرضیهازآیزاکنیوت��ونیادگ��ارمان��دهاس��توت��اآنج��اک��هخ��برداری��م،ام��روزهدرن��زدهم��ه

 هایشمسیهماناب��ادانشمندانمقبولومسلمگرفتهشدهاستکهانتظاموارتباطمنظومه

 کشدوزمینه��مم��اهنیرویجاذبهاست:خورشیدزمینراوسایرسیاراترابهسویخودمی

راوهمچنین...
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 مانندکهمسائلپیشآم��دهراب��هنح��واحس��نافتندومقبولمیهادرهصورتیمقبولمیفرضیه

 هاییناتوانشودویاب��اآنه��اناس��ازگارآی��د،ایدرتوضیحپدیدهشرحوتوجیهکنند؛واگرفرضیه

 ه��اه��ممث��لنشیند؛فرض��یهینوینیدرجایشمیرودوفرضیهافتدوازبینمیطبعا�ازنظرمی

 ه��ایج��وانیمیرن��دوفرض��یهشوندوم��یهاوافراد،عمردارندوبعدازمدتیسستمیجامعه

گیرند.جایآنهارامی

 یجاذبه»نامنهادهودرپیرامونجرجگاموفیکیازدهبخشکتابجاذبهرا«مسائلحلنشده

١هایقانونجاذبهسخنراندهاست.ناتوانی

-یجاذبهدرمواردبسیارمهم،ازشرحوتوضیحمسائلبزرگجهانیع��اجزاس��ت:نم��یفرضیه

 ه��ایانتق��الیک��راتراه�مش��رحتواندحرکتهایوضعیکراتراتفسیرنماید!نمیتواندحرکت

 چرخاند؟!کندکهآنراپیوستهبهدورخودشمییخورشیدیچهکاریدرزمینمیکند!جاذبه

 شنویم؛ونیزدرعوضاینکهخورشیدجاذب،یجاذبهنمیهیچپاسخیبهاینپرسشازفرضیه

 شودک��هآنرادرپیرام��ونزمینمجذوبراجذبکندوآنرابهخودشبچسباند،چراوچطورمی

گرداند؟!جواباینسؤالهمتاکنونمجهولماندهاست.خویشتنمی

 اگرفرضشودکسیس��نگیراپرت��ابکن��دوبع��ده��ممتص��ل�آنراب��انخ��یب��هس��ویخ��ودش

 گردد؛ولیعجیباستکهزمینپرت��ابش��دهبکشد،دیریازودسنگبهجانبسنگاندازبرمی

 چرخدوهیچوقتبهسویخورشیدجاذببرنمیگرددوبرعکسدرحالیکهبهدورخودشمی

 ایاست؟!معلوماستک��هرود؛اینچگونهجاذبهگردد،ازآندورودورترمیبهدورخورشیدمی

ینیوتونازدادنهرگونهپاسخیعاجزاست.فرضیه

 کن��دک��ه(ازرویتعج��بونق��لم��ی»س.و.کیلمس��تر«یک��ایییدانشمندازدانشمندآمرمجله

 ت��وانآنراگفته:«میدانجاذبهدرتمامکائناتوجودداردوبههیچطریقینم��یشایدتردید)می

 خنثاکرد؛بااینوهصفآیاحیرتانگیزنیس��تک��هانیش��تیندهس��الازعم��رخ��ودراوق��فتکمی��ل

٢تئوریجاذبهنمود؟!!»

 ج��وییم��وردایک��هدارد،بع��دازپیگی��ریوپ��ینگارندهگوید:جاذبهبرخلفظاهرزیباوفریبن��ده

 گرددکهناقصبودهونیازبهتکمیلداشتهاس��ت.وچ��ونب��اشودوبعدهممعلوممیشکمی

 دهسالتفکردانش�مندیچ�ونانیش�تینتص��حیحنش��دهاس��ت،پ�سج�اداردک��ههمگ��انازآن

بدگمانشوندوبلکهحدسزنندکهازاهصلنادرستوغیرقابلتکمیلبودهاست.

 توانددرهرثانیهازخورش��یدنس��بتب��هزمی��نشود؛نمینیرویگریزازمرکزدرهرآنهصادرنمی

 تجدیدگرددوپیدرپیآنراواداربهفرارسازد؛بلکهدرآغاززمینبانیروی��یازخورش��یدپرت��اب

)١٦٠(ص١٢٩جاذبه،ص١
١٢،ص٤٩،ش١٣٤٦یدانشمند،آبانمجله٢
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شد،همینوبس؛زمینتنهاباایننیروازخورشیدجداشدوازآنفاهصلهگرفت.

 همیش��هب��ا،شودکهایننیروکهنامشراگریزازمرک��زگذاش��تهاندپرسیم:چطورمیاکنونمی

 شودوهیچکشد-گلویزمینیرویجذبخورشید-کهعلیالدوامزمینرابهسویخودشمی

 بااینکهدرقانوننیوتونعملج��ذبرود؟دهدوبهمرورایامازبیننمیضعفیدرقوتشرخنمی

ونیرویگریزازمرکزآنیبودهومددیهمبهآننرسیدهاست!١همیشهوجوددارد

 ه��ایات��مودرت�وجیهه��ادرپیرام��ونهس�تهیج�اذبهدرتفس��یرگ��ردشدوران��یالک��ترونفرض�یه

هانیزناتواناست.چرخشوحرکتوضعیالکترون

های سحابیبازوهای مارپیچی و گرداب

 توان��دبده��د؟س��ببه��اچ��هش��رحیم��یه��ایس��حابیقانونجاذبهدرحلخمیدهش��دنکن��اره

 ه��ایخمی��دهوچوگ��انیراگ��اهیبازوه��ایپیدایشآنبازوهایخمیدهچیس��ت؟ن��امای��نکن��اره

 هایسحابییاآنبازوهایوتفسیراینگرداب؛٢اندهایسحابیخواندهمارپیچیواحیانا�گرداب

 وزدوآنرابزرگیماسهلاست:نیروییازاندرونهرموجودیبهبیرونمیچوگانیدرفرضیه

 یموجوداتدراثرهمی��ننی��رو-ک��ههاهممانندهمهافزاید؛وکهکشانکندوبرحجمشمیمی

 ش��انب��هیابندوس��تارگانوزد-اتساعمیشودوبهسویبیرونمیشانبرانگیختهمیازاعماق

 وزدوش��وند؛ونی��رویدیگ��ریه��مازبی��رونکهکش��انازراس��تب��هچ��پم��یاطرافپراکندهمی

-هایکهکشانرادردورمرکزکهکشانبهگردشوامیدارد؛وبرایهمیناستکههم��هستاره

هادرپیرامونمرکزکهکشانازراستبهچپمیگردند.یکهکشانهادرهمهیستاره

 ه��ایس��تارهایکهدراینجابایدبدانتوجهداشت،ایناستکهچوننیرویبیرونی،همهونکته

 ه��ایخ��ارجیق��وتشکم��ترگردان��دودرقس��مترایکسانویکنواختبهسویمرکزشانبرنم��ی

 گ��ردد،فل��ذاس��ببرسدپرزورت��رم��یآیدوبهعمقکهکشانمیشودوهرچهبهداخلمیمی

 ه��اپدی��دآی��د؛وذیل�ای��نمش��کلراشودکهبهتدریجبازوهایم��ارپیچیدراط��رافکهکش��انمی

دهیم.توضیحمی

 ت��راس��تتن��دتروآنک��هدورت��ربامطالعهدرکیفیتحرکتسیاراتک��هآنک��هب��هخورش��یدنزدی��ک

 هایزح��لک��هحلق��اتداخل��یتن��دترازخ��ارجیحرک��تونیزحلقه٣کننداست،کندترگردشمی

 هاواندرونهایداخلیمنظومهآوریمکهنیرویبیرونیدرقسمت،چنینبهدستمی٤کنندمی

٨٢تکاملعلمفیزیک،ص١
 -مرزه�ای٧Aنه�ایت،تص�ویر-ی�کدوس�هب�یXVI-XV-پیدایشوم�رگخورش�ید،تص�ویر٩٠-٨٩-٨٧نجومبرایهمه،تصویر٢

٥٠-٤٨تا٤٦-٢١نجوم،تصویر
 ؛سرعتگردشسیاراتبهدورخورش��یدبرحس��بکیلوم��تردرث��انیهدرعل��ومدومراهنم��ایی٥٨-٥٤-٤٩جهانستارگان،ص٣

 شوندتاپلوتوک��هازهم��هکن��دترحرک��تمیکن��د.(عل��ومدومتراستوبهترتیبکندترمیمذکوراست؛عطاردازهمهسریع
)٧١،ص١٣٥٣راهنمایی

٦٧نجومبرایهمه،ص٤
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 هایسماوینیرومندتراستوکارخودرابهسرعتوچابکیانجاممیدهدوه��رق��درمجموعه

 هاوازمرکزدورترمیشود،ازقوتشکاستهمیشود؛وهمینتفاوتکارنیرویخارجیدرکناره

 یش��ود؛وب��رایمنظ��ومههاسببتش��کیلبازوه��ایم��ارپیچیب��رایآنه��ام��یاعماقکهکشان

شمسیخودماهمچنینبازوییقابلتصوراست:

 ش��اننم��ایشدهن��د،اگرکواکبنهگانهرادرمداراتنهگ��انهدردورخورش��یدب��هترتی��بس��رعت

 تروجل��وترازتروجلوترازآنواورانوسهمداخلیداخلپلوتودرکناروعقبهمه،ونپتونکمی

 یآنه��اب��هخورش��یدترازهمهیکواکبونزدیکنپتونوهمینطور…تاعطارد-کهجلوترازهمه

 یابد؛منتهاب��ازویشوندوبدینترتیببازوییپیچاندردورخورشیدتشکیلمیاست-رسممی

 ه��ااس��ت؛چن�انک�هخ�ودخورش�یده�مترازبازوهایکهکش��انتروکوتاهخورشیدیخیلینازک

هااست.ترازکهکشانخیلیکوچک

 ه��اوق��وفدهیموبرسرپیدایشتدریجیبازوهایمارپیچیکهکش��انهمینمطالعهراادامهمی

 یکهکشاندرمرکزکهکش��اننیرومن��داس��تون��واحیمرک��زیراب��هیابیم:نیرویچرخانندهمی

 کن��دتر،وچرخاند؛ولیقسمتبیرونآنراکم��یتردردورمحورکهکشانمیشدتهرچهتمام

 ت��ر؛وهمچنی�نه��رقس�متبیرون��یراان��دکیکن��دترازقس��متترازآنراهمب��ازه��مآرامبیرون

 هایکندترکمشودکهقسمتیاینطرزعملچنینمیآورد؛ونتیجهاندرونیبهچرخشدرمی

 افتن�دوه��ربیرون��یدردنب��الان��درونیترم�یشوندوعقبوعقبکمازتندترهاجداوجداترمی

 هاپی��داهاییوبازوهایپیچانیدرپیرامونمراکزکهکشانگیرد؛پسطبعا�دنبالهخودشمدارمی

 اشبیش�ترخواه��دشود؛والبتههرچهکهکشانبیشترعمرکردهباشد،بازوه��ایم��ارپیچیمی

بودوشباهتبیشتریبهگردابپیداخواهدکرد.

 یزیادیپی��روج��واندردورکعب��هازراس��تبهترینمثالطوافحاجیاناست:تصورکنیدکهعده

 کنندولیکمنیروهاب��هترطوافمیتروفشردههاتندتروبهکعبهنزدیکگردند؛جوانبهچپمی

 آیدک��هه��رشوند؛ووضعیپیشمیمانندوبهکنارزدهمیترتیبضعفیکهدارند،بهعقبمی

 افتن��د؛قه��را�پیرتریدرکناروبهدنبالپیری،وهرپیریهمدرکنارودرعقبج��وانیب��هراهم��ی

 شوندکهابتدایشانبهقسمتپ��رهاییکمحرکتوکمجنبشنمایانمیایناندرشکلشاخه

-هاه��ماف��رادیب��هآرام��یق��دمیطوافکنندگانوهصلاستودراواخرشاخهجمعیتوفشرده

 ه��ایک��محرک��تودوردارند!ومعلوماستکهجهتانشعابوخمیدگیاینشاخههاییبرمی

ازمرکز،برخلفجهتاهصلیطواف(یعنیازچپبهراست)خواهدبود.

 ان��دودرها،فیل��مراوارون��هچ��اپک��ردهواینتذکرلزماستکهدربعضیازتصویرهایکهکشان

 عوضاینکهخمیدگیبازویکهکشانبهطرفراستبینندهباشد،ب�هط�رفچ�پاونش��انداده
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 ؛وجرجگاموفدرکت��ابپی��دایشوم��رگخورش��یددره��ردوج��انبخمی��دگینش��انداده١شده

٢است!وایندرستنیست.

 وحقیق��تیک��هلزماس��تدرای��نگفت��اردرم��دنظ��رباش��د،ای��ناس��تک��هس��تارگانب��هداخ��ل

 یآنهاازمرک��زکهکش��اناندوهمهشوند،وبرعکسبهخارجپرتابشدههاجذبنمیکهکشان

 هابرخلفمشهوردرانبساطهستندن��هانقب��اض:درگیرند؛وکهکشانروندوفاهصلهمیدورمی

 ده��دودرذی��لآنچنی��ناشنش��انم��یکتابنجومبرایهمهکهکشانیرابابازوهایمارپیچی

 روند؛بلکهدرظاهرپیدااستکهب��هخ��ارجنگارد:«ستارگاناینکهکشانبهطرفمرکزنمیمی

٣شوند».پرتابمی

 آیدینوینمابهدستمیهایسحابی(بهطورروشنازفرضیههادرگردابپرتابشدنستاره

 ب�ود،لزمب�ودک�هس��تارگانایدرکهکشانمیکه)دراثروزشنیرویاندرونیاستواگرجاذبه

 هاازبیرونبهسویاندرونگردآیندورفتهرفتهمتجمعشوند،نهاینکهبهخارجپرتابدرسحابی

شوند.

 ش��وند،ازم��وادیب��ههاییکهدرمراحلبعدیتکاملتشکیلم��یگوید:«مارپیچجرجگاموفمی

 آیندکهبراثردورانسریعبهخارجپرتابمیگردند؛اماتاکنونتوض��یحرض��ایتبخش��یوجودمی

 ه��ایس��ادهوشودوموجباختلفبینمارپی��چیاینکهچراوچگونهشکلمارپیچپیدامیدرباره

٤ایم».ایچیست،بهدستنیاوردهمیله

 ه��انگارندهگوید:رمزحلاینمش��کلدرای��ننکت��همس��تتراس��تک��هاج��زاوبازوه��ایکهکش��ان

 ش��وند؛بلک��ه(چن��انک��هازخ��ودگ��اموفینیوتون)بهمرکزکهکش��انج��ذبنم��ی(برخلفجاذبه

 گردند(ولیالبتهنهآنچنانکهاوگفتهدراثردورانسریعکهکش��ان،آوردیم)بهخارجپرتابمی

 پراکندوکندوبههرسومیوزدوآنرابازمیبلکه)دراثرنیروییکهازاندرونکهکشانتندمی

 ه��ایآنراوزدوب��ازش��دهنیرویدیگریکهازبیرون(بهطورمستقیم)درپیرامونکهکش��انم��ی

 گرداندوطبعا�دراثرایندونیروبادرنظرگرفتناینحقیق��تهایشرابرمیبنددوپرتابشدهمی

 ش��ود(چن��انک��هبی��انگردی��د)ه��اب��هتدری��جض��عیفم�یهایکهکشانکهنیرویبیرونیدرکناره

 آیدوازچپبهراست(کسیک��هدرقط��بش��مالبازوهایپیچانیدراطرافکهکشانپدیدمی

-هایک��رویب��ازوب��ازترم��یشود؛وبدینطریقکهکشانکهکشانقائمفرضشود)خمیدهمی

-هایبستهوفشردههمکمکمگشادهوگش��ادهگردندومارپیچشوندوبهتدریجمارپیچیمی

شوند.ترمی

٥٦تا٥٤-٢٤-مرزهاینجوم،تصویر٩٧نجومبرایهمه،تصویر١
٢٠٩،ص٥٦پیدایشومرگخورشید،تصویر٢
٨٧نجومبرایهمه،تصویر٣
٣٠٦نهایت،صیکدوسهبی٤
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 هازیادسخنگفتهوبع��دچنی��ناض��افهک��رده:«ازیبازوهایمارپیچیکهکشانفردهویلدرباره

 هایمربوطبهحلاینمشکلپیشآمدهاس��ت،م��نهایمتعددیکهدرکوششلحاظشکست

 ای��مواندیشمکهیکفرضفریباآناستکهازراههصحیحاقدامبهح��لمس��ئلهنک��ردهچنینمی

١ایموردنیازاست».یکامل�تازهنظریه

مدارهای بیضی

 یشمس��ی،س��یاراتدرگ��ردشخ��وددرپیرام��وننویسندکهدرمنظومهدرکتابهایهیئتمی

٢شوند.خورشید،گاهیبهآننزدیکوگاهیهمازآندورمی

 ک��رد،چنی��نبی��انداش��ت:رادیوتهرانکهخبرنخس��تینگ��ردشانس��اندردورم��اهراپخ��شم��ی

 یاطلع��اتنی�زمک��ررا�ب�های��نمداریبیضیدرپیرامونم��اهط�ینم�ود»ودرروزن��امه٨«آپولوی

٣حقیقتتصریحشدهاست.

 هامانن��دحرک��تس��یاراتدرهایاتمهادراطرافهستهگویند:«حرکتالکترونوشیمیدانانمی

 هادراطرافاتمباحرکتیشبیهب��هحرک��تیشمسی،بیضیاست»وایضا�:«الکترونمنظومه

 کنند-درحرکتهستند؛یعنیبعض��یاوق��اتب��هزنبورانعسل-کهبهدورکندویشانحرکتمی

٤شوند».هستهنزدیکوگاهیدورمی

 ش��ود؟!ه��ابیض�یم��یینیوتونازتوجیهاینواقعیتعاجزاستکهچرامدارای��نگردن��دهفرضیه

 یمامدارهایبیضیوجزرومدهاوغیرآنهاهمهدراثرضعفنیرویبیرون��یدرولیدرفرضیه

یاینمسائلدرهصفحاتپیششرحشدهاند).یمجاورتپدیدمیآید(وهمهزمینه

توجیهات آن تری وایت

 برایزیادتاطمیناندرتفسیروتوجیهقانونجاذبه،سخنانآنتریوایتراهم-بااینک��هتقریب��ا�

 عبارتاخرایهمانسخنانپیشاست-ازنظرمیگذرانیم:«نیوتونمعتقدشدکهاگرجس��می

 رابافشاریدرفضاپرتابکنندتازمانیکهچیزیب��اآنبرخ��وردنک��ردهاس��ت،حرک��تخ��ودرادر

 یزمینبرم��اهازپیش��رویمس��تقیمآندرفض��اجل��ودهد؛آیاتأثیرجاذبهخطمستقیمادامهمی

 یزمی��ناس��ت؟آی��اعل��تبیض��ییج��اذبهگیرد؟آیادلیلگردشماهبهدورزمین،همینقوهمی

یزمیناست؟!یجاذبهشکلبودنمدارماه،قوه

-دانست،سرعتس��یره��ردوراه��مم��ییآندورامینیوتونحجمزمینوماهومقدارفاهصله

٣١٥مرزهاینجوم،ص١
١٥٩اهصولعلمهیئت،ص٢
٢١،ص١٢٧٧٢یاطلعات،ش-روزنامه١٣٤٧/١٠/٣شبسهشنبه٩رادیوتهران،٣
١٢نوین،صشیمی٤
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 دانس��تک��هی��کش�یءره��اش��دهدانست،سرعتسقوطاجسامرانیزدردستداش��ت،م��ی

 هاب��اارق��امکند؛مدت-مثل�توپ-باچهسرعتیدرآخریکثانیهودرآخردوثانیهو...سقوطمی

 هایخودنتیجهگرف��تک��هفک��راودرای��نب��ارهدرس��تحسابکردوسرانجامازحاهصلمحاسبه

 است؛یعنیزمینبهراستیبرماهجاذبهداردهمچنانک��هب��رت��وپج��اذبهدارد؛مق��دارکش��ش

 یواردبراجسامنهتنهابهوزنآنهابلکهبهمس��افتآنه��اه��مبس��تگیدارد؛ترتی��بک��ارق��وه

 تازمیندوبرابرگردد،یکچهارمازکشش��یک��هیجسمیجاذبهبهطوریاستکهاگرفاهصله

شود.شد،کاستهمیبرآنواردمی

 یماهازمرکززمینشصتباربیشترازچیزهاییاستکهبرسطحزمی��نوی��انزدی��کآنفاهصله

 است؛ونیوتونحسابکردودیدکهکششزمینبررویماهیک،سههزاروششصدمکشش

 زمینبرهرجسمدیگریبرسطحزمیناس��ت؛ب��اای��نحس��ابم��اهدره��رث��انیهدرح��دودچن��د

 شود؛اماماهبرخلفس��قوطت��وپ،م��دامب��هس��ویزمی��نمیلیمتربهسویزمینکشیدهمی

 خواه��دحرک��تخ�ودرادری�کخ�طشودوعلتآنسرعتزی��ادم��اهاس��تک�هم�یکشیدهنمی

 زن��د؛بی��نش��ود،یعن��یگ��ردزمی��ندورم��یمستقیمادامهدهد.ماهفقطبهطرفزمینخ��مم��ی

 نیرویکششزمینازیکطرفوسرعتسیرماهدرخطمستقیمازطرفدیگر،ماهناگزیرمدار

کند!بیضیشکلیرابهدورزمینانتخابمی

 یدانش��مندانرامتقاع��دک��ردک��هق��انونیدرستخودرابرهمهث��ابتک��رد،هم��هنیوتوننظریه

 کن��دت��ادری��کم��داربیض�یش��کل،گ��ردیجاذبهاستکهماهراوادارم�یبزرگعالمهمینقوه

 یشمس��یراتعیی��نیجاذبهاستک��همق��رراتعب��وروم��رورمنظ��ومهزمینبچرخد؛همینقوه

کند.می

 سیاراتبایددرمدارهایبیضیبهدورخورشیدبگردند؛س��رعتس��یرآنه��ابای��دهمچنین��یک��ه

 ترباشند،بایدتندترحرکتکنن��دزی��راکش��شهستباشد؛هراندازهسیاراتبهخورشیدنزدیک

 یس��یاراتن��اگزیربای��دازای��نمق��رراتعب��وروم��رورپی��رویخورشیدبرآنهابیشتراس��ت؛هم��ه

١کنند».

 یسخنانآنتریوایتراآوردیم؛ولیلزمب��ودک��هاوب��هج��ایای��نهم��هنگارندهگوید:ماهمه

 تطویلوتفصیل،دلیلیبرایادعایشبیاننمایدوتوضیحدهدکهچراوباکدامنی��رویخس�تگی

 خواهدبهسرعتزیاددریکخطمستقیمبهحرکت��شادام��هده��د؟!آری،ت��اای��نناپذیر،ماهمی

پرسشپاسخدادهنشود،سخنانفوقرارونقیوارجوبهایینخواهدبود.

 تربودنحرکتسیاراتنزدی��کب��هخورش��یدوبیضیبودنمداراتسیاراتوماهوهمچنینسریع

 ه��اییبیرون��یدرنزدیک��یرادرستتفسیرنکرده.وواقعایناستک�هچ�وننی��رویبرگردانن��ده

)٥٦(ص٤٩دنیایستارگان،ص١
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 گردان��د؛وبیض��یگردی��دنم��دارت��رم��یت��رراس��ریعخورشیدنیرومندتراست،فلذاسیاراتنزدی��ک

 ش��ودهاحاهصلمییمجاورتسیاراتهم(چنانکهبهتفصیلوتکراربیانشدهاست)درزمینه

 کنن��دهایقریبهمنظریمیهایجهاندرحینگردشدردورمراکزشان،بههمسایهوگردنده

نمایند.وبهسویآنانمیلمی

؟عناصر چگونه گوناگون شدند

 ینیوتونیدرمقابلاینپرسشکهچراوچطورعناهصرمختلفپیداشدند؟پاسخین��دارد؛جاذبه

-چطورشدکهبعضیازعناهصر،سنگینوزنوبعضیهمسبکوزنگردیدند؟دراینفرضیهب��ی

 باش��ند،هی��چربط��یب��اای��نپاسخاست؛وایضا�اینکهعناهصرمختلفقابلتبدیلب��هیک��دیگرم��ی

تئورینیوتونیندارد.

 ه��ا-ک��هس��ازندگانعناهص��رهس��تند-دراث��ریجدید،واضحشدهاستکهالک��ترونولیدرنظریه

 شوندوباهمینزیادوک��مش��دن،مجاورتونیرومندوناتوانشدننیرویبیرونی،کموزیادمی

 ه��اازهاونیزانفصالسیارهدهند؛سبکوسنگینشدناتمعناهصرگوناگونجهانراتشکیلمی

 ایجزرومدتحققمییابد(بهحدکفایتدراینمسائلسخنیحدوثنحوهشموس،درزمینه

گفتهایم).

فرار الکترون از دور هسته و قمر مصنوعی از دور زمین

 یخ��وده��اازگ��ردشب��هدورهس��تهاند:«گاهیبعضیازالک��تروندانشمندانعلومتجربیگفته

 یرس��انندودرپیرام�ونهس�تهشوندوازآندورگردی��دهوخ�ودراب�هات��مدیگ��رم�یمنصرفمی

 ان�د:«ی�کقم�رکوچ�کممک��ن؛وایضا�گفت�ه١شوند»کنندویاآزادمیجدیدشروعبهگردیدنمی

-کهگردشدورانیخودراگردزمینانج��امم��یاستدرچنانمداربزرگیقرارگیردکههنگامی

 دهد،ازماهنیزبگذردونیزممکناستکهیکقمرمصنوعیبرمسیریفرستادهشودک��هقم��ر

٢یماهبیندازد».رادرکره

 ظاهرایناستکهاینواقعیتبرخلفجذبوتجاذباست؛چوناگرکششیدرمی��انهس��ته

 ک��ردوگرفتوازآنف��رارنم��ییخودکنارهنمیبود،الکترونازهستهوالکتروندرمحیطاتممی

-ش��دندودرگ�ردزمی�نم�ییمصنوعیهمازمیدانجذبزمی�نخ�ارجنم�یقمرهایرهاشده

 بریمکههاوقمرهاپیمیگشتند؛وبنابراینازفرارالکترونگردیدندوسپسبهسویآنبرمی

درمراکزآنهانیرویجاذبیوجودندارد.

١٣٦نهایت،ص-یکدوسهبی٢٦-٢٠نوین،صشیمی١
١٨یماه،صسفربهکره٢
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نقش نجوم و سیارات در پیدایش و پیری کوهساران

 کن��د:نیروی��یایمکهدرهرکرهودرهرذرهبدوناستثنادونیروکارمیدراینکتابچنینخوانده

 ه��اییدرس��طحآنب��هکندودن��دانهوزدوجسمرامتورممیازاندرونروبهسویبیرونتندمی

 شوندودررویزمینکوهسارانسربهفلکپدی��دترمیآوردکهرفتهرفتهبزرگوبزرگوجودمی

آورند.می

 آی��دویمعینیکوهبالم��یشودکهدرنقطهکشیمکهچطورمیواکنوناینسؤالراپیشمی

 دهد؟بدیهیاستکهقانونجاذبهج��وابیدرقب��الایرخنمییدیگرزمینچنینواقعهدرنقطه

 اینپرسشنداردوهیچنحوهبستگیباهمندارندوبرایاهصلپیدایشکوهسارانهمش��رحی

دهد.نمی

 یدیگ��ر،درایمک��هنی��رویبیرون��یدرهص��ورتمج��اورش��دنب��اک��رهولیمکررا�دراینکتابخوانده

 شودونیرویاندرونیهمضعفرقیببیرونیراغنیمتش��مردهوازیمجاورتضعیفمینقطه

 آین��دت��اه��اهس��تندک��هب��الوب��الترم�یدهدوایندن��دانهیضعف،دندانهبیرونمیهماننقطه

شوند.کوهسارانزمینمی

 توانن��دچنی��نح��وادثیرادرزمی��نهایدورزودگذرنم��یتوانحدسزدکههمسایهودراینجامی

 رسدکهاینمجاورحتما�بایدماهویاازکواکبباش��دک��هبتوان��دم��دتبارآورندوچنینبهنظرمی

هایمتوالیونزدیکپیداکند.زمانیباقسمتمعینیاززمین،مجاورت

 یسلس��لهش��ود:رش��تهیکوتاهیدروضعکوهسارانرویزمینتقویتم��یایننظربامطالعه

 گذردودرآذربایجانماب��هن��امکند،ازقفقازمیجبالپیرنهآلپبعدازآنکهاروپارادوقسمتمی

 البرز،شمالایرانراازشودوبعدا�بهنامرشتهکوههایسبلنوسپسطوالشنامیدهمیکوه

 ودرش��مالهن��دووبدخش��انسازدودرافغانس��تانب��هن��امهن��دوکشقسمتمرکزیجدامی

 ب�هآس��یایجن�وبش��رقیشودوظاهرا�بدونانقطاعجنوبچینرشتهکوههیمالیاشناختهمی

 توانیمحدسبزنیمک�همج��اوریک�های�نتغیی��ررسد.آیاازکشیدهشدناینکمربندنمیهممی

 سرتاسریرادرزمینپدیدآوردهاست،بایستیمدتزمانیبااینناحیهازاینکره،همسایگی

شبانهروزیداشتهودرآنچشمدوختهباشد؟

 ف��راشودک��هپی��ریکوهس��ارانهنگ��امییآنچهنگارشیافت،ناگفتهمعلوممیوبعدازمطالعه

 زمینتغییروضعدهد؛دراینهصورتنیرویبیرونیازناتوانیرهایقدیمیرسدکههمسایهمی

 روی��دوگیردودیگ��ردرآننقط��ه،ک��وهاززمی��ننم��یشودوجلوینیرویاندرونیراخوبمیمی

 هاوس��رماهاوگرماه��اوب��انی��رویهاوطوفانهاوبرفهایبیرونآمدههمرفتهرفتهبابارانکوه

 رون��دودرنق��اطدیگ��ریش��وندوازبی��نم��ییبیرونی،شکستهوشس��تهوب��ردهم��ینیرویافته
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آیند.کوهسارانجدیدیکمکمبالمی

رود!صدا از پایین به بال می

 ازب��الب�هپ��ایینکم�ترو،رودوبرعک��سمعروفاستکههصداازپایینبهبالبه��تروآس��انترم��ی

رسد!ترمیضعیف

 اینمطل��بوواقعی��تآندرن��زددانش��مندان،ن��اگفتهمعل��ومنگارندهگوید:درهصورتثبوتعلمی

 رساندکهجذبیدرزمی��ننیس��توشود؛زیراچنینمییداتماشمردهمیؤاستکهیکیازم

 هایهواییازپایینبهب��البرایاینکهارتعاشاتهصوتیوتموج؛برعکسدفعیهمدرآنهست

آیند(مگراندکی!)شوندوازبالبهسویزمینپاییننمیبهسهولتراندهمی

 روند!وسپسازآنجابهط��رفزمی��نامکهامواجرادیوهانخستبهجانبآسمانبالمیشنیده

 یم��ادارد.ول��یالبت��هلزماس��تک��هدروایندللتکاملبرهصحتنظریه؛شوندبرگردانیدهمی

 اینمسئلهتحقیقبیشتریبهعملآی��دوب�هاه��لای��نف�نودانش��مندانهص�وتش��ناسرج�وع

شود.

ایستد!آب در سطح استکان کروی می

 شوند؟چراسطحآبدرظرفکمعرض(ماننداستکان)درهص��ورتیهاکرویشکلمیچراقطره

 ایس��تدوس��طحخ�ودرامنحن��ییظرفبالترم�یشودواندکیازلبهکهلبریزگردد،برآمدهمی

دارد؟!نگاهمی

 ه��ایرویزمی�نهم�هک��رویهس�تند؛هاوسراسردریاهاودری�اچهدانیمکهسطحاقیانوسمی

 یسازندکهخیلیب��زرگاس��توش��عاعشمتس��اویب��اش��عاعک��رهایمیولیالبتهآنهاکره

 ت��رکنیم،سطحآببهطورمشهود،ک��رویزمیناست؛امادرهصورتیکهاستکانیراباآبپرمی

 س��ازدک��هش��عاعشخیل��یخیل��یترمیترومحدبترومنحنیایبرآمدهایستد،کرهوبالترمی

 ترباشد،اینآزمایشدرآنآشکارترخواه��دترازشعاعزمیناستواگراستکانکمعرضکوچک

بود.

 توان��ددراث��رج��ذبزمی��نباش��د؛ب��رایاینک��هدرآنبدونشکاینکرویگش��تنس��طحآبنم��ی

 وبن��ابر؛شدایمساویباکرویتزمینساختهمیآمد،کرههصورتکرویتنامحسوسیپدیدمی

ازقانونجاذبهتفسیریدراینموردساختهنیست.،این،اینکرویتدراثرجذبزمیننیست

 وزدودوریموج��وداتم��یگوید:نیرویبیرونیدرپیرام��ونهم��هیمادراینموردمیولینظریه

 کن��دونی��رویان��درونیه��مگیردوآنراازهرسوجمعمیهرموجودمتصلواحدظاهریرامی

 ش��ودک��هیای��ندوکش��مکشای��نم��یخواهدآنراازهرسوبازکندوبزرگگرداند؛ن��تیجهمی
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 یزمی��نه��مش��ود؛وخ��ودک��رهاینمای��انم��یجسم(چهکوچکباشدچهبزرگ)درشکلک��ره

 همینقانونراتبعیتکردهوک��رهگردی��دهاس��توی��کک��فآبه��مک��هب��ادس��تب��هط��رفب��ال

 ه��اییک��رویب��هس��ویشود،دراثرهمیندونیروبههنگامبرگشت،درشکلقطرهانداختهمی

 ش��ودودرگردند؛نهایتایناس��تک��هآباس��تکانتنه��ادرس�طحآزادشک��رویم�یزمینبرمی

-شانآزادند،کرهیجوانبهاچوندرهمههایدیگرتابعشکلظرفشاست؛ولیقطرهقسمت

گردند.یکاملمی

ها غالباx «بد ریز» هستند؟چرا ظرف

 هابههنگامریخت��نم��ایعازدرونآنه��امانند؟بیرونظرفهایآبازشیرآبآویزانمیچراقطره

 ت��ربگیرن��د؛وی��اشودمگراینکهظرفرازیادکجکنندوازحالتافق��یه��مق��دریپ��ایینآلودهمی

یظرفدرستکنندتاظرفخوشریزگردد.نوکمنقارمانندیدرلبه

 ش��ود-دراث��رپرسیم:چراآببههنگامریختهشدنازظرف-آنگاهکهازلبهخارجمیاکنونمی

 شود؟!چهعاملیسببینیوتونی)راستمتوجهمرکززمیننمیجذبزمین(بنابرقانونجاذبه

 چسبدودرحالیک��هازشودکهآببعدازرسیدنبهجانببیرون،بهجداربیرونیظرفمیمی

 شود؟نیرویجذبزمی��ندرآنهنگ��امغلتدوبهطرفتهظرفسرازیرمیشود،میآنجدانمی

 کن��دوب��هس��ویمرک��زرود؟وچراآبنرمرا(کهچسبندگیندارد)زودازظرفجدانم��یکجامی

کشد؟!زمیننمی

شود!ایدراینجاازوجودجاذبهدرزمین،اندیشناکواحیانا�بدگمانمیهرمطالعهکننده

 یبیرون�یدرپیرام��ونه�رین�وینآس��اناس�ت:نی��رویبرگردانن��دهوتفسیراینواقع��هدرنظری�ه

 هایریختهشده،ازظرفجداشودوآنهاراگذاردآباستونمیکاسهوکوزهدروزشدائمی

 چس��باندک��هگوی��اآببرگش��تهوخاهص��یتچس��بندگیپی��داگرداندوبرجدارظرفچنانمیبرمی

کردهاست!

 خواهدازشودکهاینآبریزاندرمیاندونیروماندهاست:هممیبعدازدقتکافیروشنمی

 ری��زدونی��رویخواه��دب��رآنبچس��بد؛نی��رویان��درونیآنرابی��رونم�یظرفجداشودوهمم�ی

 گردان��دوآبدرای��نمی��ان،راهوس��ط(وب��هق��ولفیزیک��دانانراهبرآین��دی)بیرونیهمآنرابرم��ی

 شودوباتأنیوبدونشتابزدگیکند؛یعنیدرنگکنانبهسویتهظرفسرازیرمیانتخابمی

آید.ازظرفجداوبهزمینفرودمی

-چکندویاازشیرآبآویزانم��یهایآبهمکهدانهدانهبعدازناتمامبستنشیرآبمیقطره

 اس��توبن��ابرق��انونج�اذبهمانند،مشمولهمینقانونهستند؛درعیناینکهآبموج�ودنرم��ی

-ش��ود،وی��اج��دانم��یبایدبهشتابخودشرابهزمینبرساند،باتأنیودرنگازشیرجدام��ی
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ماند.شودودرحالتآویزانباقیمی

 درج��هک��جش��دهاس��ت،خ��وب٩٠هاینوکداروازظرفیک��هبیش��ترازوسبباینکهآبازظرف

-یک��جش��ده،گ��ردشنی��رویبیرون��یرام��یشود،ایناستکهمنقارلبهویاده��انهریختهمی

ریزد.گیردونیرویاندرونیبدونبرخوردبهمانع،آبرابیرونمیشکندوجلویوزشآنرامی

 ایدرزمی��ننیس��ت،ری��زدواگ��رج��اذبهشایدسؤالشودکهچراآبهمیشهبهسطحزمینمی

 یزمی��ندرشود؟پاسخایناستکهنیرویبیرون��یدردورک��رهپسچرابهطرفبالریختهنمی

 گونهکهآبریختهشدهازظرفراب��هگرداند؛آنوزشاستواجزایزمینرابهطرفزمینبرمی

چسباند.اشمیسویظرفبرمیگرداندوبهجداربیرونی

ادوین آلدرین در روی ماه

 دومی��نبش��ریک��هق��دمدرم��اهنه��اد،چنی��ناحس��اسک��ردک��هخ��اکم��اهب��ااینک��هن��رماس��ت،

 شود!وعجی��باس��تک��هبع��دازمقاومتشزیاداست،درعمقدهسانتیمتریمثلسنگمی

 شود!وخاکماهزیادب��همیل��هکندوبندنمیرود،درسطحآنگیرنمیآنکهمیلهدرماهفرومی

١چسبدبهطوریکهگویانمناکاست.می

 رسدکهنیروییازداخلماهروبهخ��ارجدرک��اراس��تک�هباتوجهبدانچهمذکورشد،بهنظرمی

 کن��د؛وده��دوب��ازشم��یکندوثانیا�خاکماهرابهبیرونم��یاول�ازفرورفتنمیلهدرآنمنعمی

 شدومیل��هدرآنب��هایدرماهنیست؛وگرنهخاکشزیادنرمنمیآیدکهجاذبهنیزبهدستمی

کرد.نوساننمیرفتنسهولتبیشتریفرومیرفتوبعدازفرو

 ترباشند،نیرویاندرونیدرآنه��اپ��رشودکهکلیتا�کرات(ونیزذرات)هرقدرکوچکوحدسمی

 ت��رباش��د(مگ��رشاندرمقابلفرورفتنمیخوغیره،زیادترواجزایش��انبازگردن��دهزورترومقاومت

 اینکهمانندخورش��ید،درفض��ایبزرگ��یدورازمج��اورب��هس��ربرندک��هدراث��رق��وتبیش��ترنی��روی

بیرونیدرعیناینکهبزرگاست،پرمقاومتهمهست).

 ایب��هتربهمرکزماهاست،ماننداینسویشکهدرشکلدم��اغهوالبتهآنسویماهکهنزدیک

-ترفرورودوک��موی��اب��یشودکهمیلهدرآنطرفماهآسانسویزمینکردهنیست؛تصورمی

 ت��رواینطرفنباشدوکوهوسنگهم-اگ��رباش��د-کوت��اهنوسانبایستدوخاکشهمبهنرمی

هایاینطرفباشد.ترازکوهسارانوهصخرهکوچک

 ایپ��ایین)ای��نط��وراس��ت،نظی��ریمیلهکهخاکزمینهم(دردرجهوچسبیدنخاکماهبرتنه

٢ایم.چسبیدنآبریزانبرجداربیرونیظرف«بدریز»است!کهدرپیرامونآنبحثکرده

٤،ص٧٨٢٤،ش١٣٤٨/٥/٢٩یکیهان،روزنامه١
٢٨٢ص٢
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 کندهای خود را جذب نمیزحل حلقه

 فرانس��هآق��ایآب�ه.ت.م��ورو١ب�ورژیه��ایشچن�دکلم�هازم��دیررهص��دخانهیزح��لوحلق�هدرباره

 شودک��هپهن��ایآنتقریب��ا�پن��جیاستواییزحلمشاهدهمییمنیریدرناحیهبشنوید:«حلقه

 یشودکهحلق��هکند؛بادوربینقویمعلوممیکیلومترتجاوزنمی١٥٠برابرزمینوضخامتشاز

 یمن��اطقت��اریکیازیک��دیگرهایینورانیاستکهب��هواس��طهزحلیکقطعهنبوده؛بلکهحلقه

 ش�ودک�هیطیف�یمعل�ومم�ییآنهاازهزارمتجاوزباشد؛ازتجزیهشوندوشایدعدهجدامی

 ه��امتف�اوتکن�دوس��رعتحلق�هیزح�لحرک�تم�یهری�کمس��تقل�مانن��دقم�ریب�هدورک�ره

٢است».

-هایزحلنهبهیکدیگرونهبهزحلجذبنمیپرسیمکهچطورشدهاستکهحلقهاکنونمی

 ش��دندوج�داازه�میآنه��امتص�لب�هآنم�یبود،حتم��ا�هم�هایدرزحلمیشوند؟اگرجاذبه

ماندند.نمی

-سخنیراازآقایماکسولراید-کهشایدتصورش��ودک��هپاس��خای��نپرس��شباش��د-ذیل�م��ی

 شودجسمدرحالگردشازمرکزفرارکن��د،نی��رویف��رارازمرک��زآوریم:«نیروییراکهباعثمی

 شکنندوبهاط��رافهایآنطاقتنیاوردهومیگویند؛اگرچرخیبهسرعتزیادبگردد،دندهمی

-شودنمایشداد؛هرچهطنابراسریعکنند؛ایناهصلراباطرزکارقلبسنگهممیفرارمی

 کندتاقلبره��اش��ودتردورسربگردانید،سنگداخلقلببرایفرار،نیرویبیشتریجمعمی

٣ویاریسمانبگسلد،سنگباقدرتزیادیپرتابشده،بهمسافتدوریخواهدرفت».

-هایشبهاطرافپرتابم��یشکندودندهنگارندهگوید:درمثالفوقکهچرخدرسرعتزیادمی

 آورد،نی��رویکندوچرخراب��هحرک��تدرم��یایهست:موتوریکهنیروتولیدمیشود،چرخاننده

 نمای��دودرقلبس��نگه��مکندوهرلحظهآنراتجدیدمیگریزازمرکزدراطرافچرخایجادمی

 گرداند،پیدرپینیرویگریزازمرکزدرسنگپرتابش��دهکسیکهآنرادردورسرشتندمی

جمعمیکند.

 ه��ایایدرزحلنیستک��هلینقط��عحلق��هینیوتونی،نیرویپرتابکنندهولیبنابرقانونجاذبه

 شودکهدرآنباشد،نیرویج��ذباس��تک��همعل��وموآنچهادعامی؛آنرابهاطرافپرتابنماید

کشد.هایشرابهسویخودشنمیاستدرآننیست؛برایاینکهحلقه

 ه��ایشچرخد،نیرویگری��زازمرک��زدرحلق�هشایدتصورشودکهچونزحلتندبهدورخودشمی

 راند؛درپاسخبایدگف��ت:پ��سای��نمس��لماس��تک��هزح��لکندوآنهاراازخودشمیایجادمی

١Observatory of Bourges
١٦٧اهصولعلمهیئت،ص٢
٦٧نجومبرایهمه،ص٣
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 شودجوابهمجابازمیایدرآننیست؛وبرایاینپرسشبیراندوجاذبههایشرامیحلقه

 ه��ایشایج��ادچرخ��دت��انی��رویگری��زازمرک��زدرحلق�هکهزحلباکدامعام��لب�هدورخ��ودشم��ی

نماید؟!

 شودوآنکهمتصل�برزحلواردمی،ازکجا،ازچهموتوریوباکدامدستی،کدامنیروییاست

 ه��ایشح��ادثش��ود؟ن��هموت��وریون��هآوردت��اگری��زازمرک��زدرحلق�هدرم��یرابهچرخشدائمی

 هاوچرخاندتاگریزازمرکزدرحلقهکندوآنراازاندرونروبهبیروننمیدستیدرزحلکارنمی

 توان��داشبهوجودآورد.وتوجهداریمکهنیرویپرتابزحلازخورشیده��منم��ینواحیاستوایی

آنرابچرخاندودردورخورشیدبگرداند؛وتنهاپرتابکنندهودورکنندهاست.

 ودراینهصورتگریزازمرک��ز؛شودنهازدرونوحقیقتایناستکهزحلازبیرونچرخانیدهمی

 یزح��لهم��اننی��رویبیرون��یش��ود.چرخانن��دهوگردانن��دهدرنواحیاستواییزحلح��ادثنم��ی

 آورد؛ب��هخلفاستکهازبیرونزحل،ازغرببهشرقدروزشاس��توآنراب��هحرک��تدرم��ی

 یآنهاموتورودستاس��تک��هازوس��طروب��هچرخوسنگقلبدردومثالفوق،کهگرداننده

نماید.کندوقهرا�گریزازمرکزدرآنهاایجادمیبیروندرآنهاکارمی

کنندهیچ گاه کرات با هم برخورد نمی

 عجیباستکهباوجوداینهمهجذبشدیددرهرکرهوهرذره(بنابهقانونجاذبه)هی��چگ��اه

کنندوهیچوق��تتص��ادمیهاکراتگردندهدرفضاشنامی؛میلیونکنندکراتباهمبرخوردنمی

اندوندارند!باهمنداشته

 ش��ودک��هج��ذبوتج��اذبیدرمی��انک��راتوبعدازپیجوییوتحقی��قازهمی��نج��امعل��ومم��ی

 ایدراندرونخودشنیروییداردکههمبلکهنوعیدفعوتدافعدرآنهاهست:هرکره؛نیست

 پاشدوهمکراتوذراتخ��ارجازخ��ودراازخ��ودشپراکندومیاجزاوذراتخودرابهاطرافمی

راند.می

 جرجگاموفگوید:«ازرویمحاسباتیکهشده،چنینبهدستآمدهاستکهدرظرفم��دتدو

١یاختریمااتفاقافتادهاست».میلیاردسالگذشته،تنهادویاسهبرخورددرمنظومه

 نگارندهگوید:درآندوس��هم��ورده��ممعل��ومنیس��تک��هواقع��ا�برخ��وردیاتف��اقافت��ادهباش��دو

 یماهمیناستوجزایننیست)کهبرخیازکراتدراثرزیادتاحتمالدارد(ومقتضاینظریه

 شدتوقوتنیرویداخلی،دربرخیاوضاعمنفجرگشتهوشکس��تهش��دهوپ��ارهپ��ارهگردی��ده

 ها(باپیرویازدللتقانونجاذبه)چنی��نیآنشکستهپارهواهلهیئتهمبامشاهده؛باشد

اندکهبرخوردیدرمیانکراتاتفاقافتادهباشد.تصورکرده

١٨٢پیدایشومرگخورشید،ص١
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 درکتاب«رازآفرینشانسان»هست:«برخیازستارهشناسانمعتقدندکهاحتمالنزدیکیدو

 ستارهبههمتاحدودیکه...آنهارابهسوییکدیگربکشاند،ب��هنس��بتی��کب��هچن��دمیلی��ون

 باشدواحتمالآنک��هدوس��تارهب�ههم��دیگرتص��ادمنماین��دوب��اعثتجزی��هوتلش��ییک��دیگرمی

 نگارندهگوید:وبنابه ١باشد».شوند،بهقدرینادراستکهازحوهصلهوقدرتمحاسبهخارجمی

یجدیدمحالاست.نظریه

 یمادییادوجس��مدرحرک��تآزادگوید:«هرگاهدوذرهانیشتین»میدرکتاب«مقالتعلمی

 شوند؛ایننمودراگرانشخوانند؛بهموجبقانوننیوتون،باشند،بهجانبیکدیگرشتابانیدهمی

 باشدکهبهنسبتمس��تقیماج��راموعک��سیبیناجساممیگرانشناشیازنیروهایجاذبه

 یانیش��تیننموده��ایگرانش��یازخ��واصهندس��ییآنهاست؛ولیبنابهنظریهمجذورفاهصله

٢باشد».فضامی

 آید،ای��ناس��تک��ههی��چگ��اهدونگارندهگوید:حقیقتیکهازمطالعهدرعالمخارجبهدستمی

 یش�وندت��اآنرااث��رنی��رویج�اذبهیمتحرکآزادبههمنزدی��کنم�ییمتحرکآزادودوکرهذره

 نیوتونیحسابکنیمویاازنمودهایگرانشیفضاییانیشتینبش��ماریم؛وواق��عچنی��ننش��ان

شوند.گیرندودورمیدهدکهمتصل�ازهمفاهصلهمیمی

 کندکهدرکتاب«جهانمنبس��ط»درهمانکتابازمنجموفیزیکدانانگلیسیادینگتوننقلمی

٣شوند».هایمارپیچیجهانازیکدیگردورمیهایخارجییاسحابیگوید:«کهکشانمی

تکون و تولد قمر

 کنن��دودره��اییب��هط��رفیک��دیگردرازم��یهاودنداناینکهکراتوذراتدرهصورتمجاورت،دماغ

 نمایند(چنانکهبهتفصیلبیانکردهایم)ازای��نب��ابنیس��تضمنگردش،میلیبهمجاورهامی

 برایاینکههیچوقتاتفاقنیفتادهاس��تک��هک��راتوذراتب��ه؛کهتجاذبیباهمداشتهباشند

 همبرسندوباهمبرخوردکنند؛وبدونش��کاگ��رج�ذبیدرآنه��اوج�ودداش�ت،همیش�هوی��ا

 بلک��ه؛بودیمکردندوماپیوستهشاهدانفجاراتعظیمسماویمیغالباوقاتباهمتصادممی

 یض�عفنیروه��ایبیرون��یدراث��رق��ربک��راتحقیقتایناس��تک�هنیروه��ایان��درونیدرزمین�ه

-کنندوایننقاطمحاذاتدرمقابلهمب��الم��یهاییدرنقاطمحاذاتایجادمیمجاور،برآمدگی

 آوردکهشایدجذبیدرمیانآنهاب�ودهباش��دآیدکهاینتصورراپدیدمیآیندووضعیپیشمی

(چنانکهدرحالجزر).

 مانندوبازیادشدنفش��ارنی��رویداخل��یازداخ��لب��ههاهمیشهباقینمیهاودندانایندماغ

١٠رازآفرینشانسان،ص١
(پاورقی)٢انیشتین،صمقالتعلمی٢
(پاورقی)٥انیشتین،صمقالتعلمی٣
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 گیرند)ازمادرشانکن��دهآیندوکراتبیشترازهمفاهصلهمیهابیشتربالمیخارج(کهبرآمدگی

 یدیگریاهصابتیکندهشدهبهکرهشوند؛وهیچوقتپیشنیامدهاستکهدماغهوپرتابمی

 ه��ایهاودن��دانشود،ازنزدیکشدندماغکند؛وهمیننیرویداخلیکهازکراتبرانگیختهمی

 س��ازدوب�هدس�تکن�دوآنه��ارادرم�رزمعین�یمتوق�فم�یپرتابشدهازکراتدیگر،منعم�ی

 سپاردکهدرهص��ورتاقم��اریدردورش��انبگردان��د(واگ��ردم��اغب��زرگنیرویبیرونیمادرشانمی

چرخاند).درنیاوردهباشند،دردورمحورهایشانهممی

 شانبهقدرلزمبازنش��دهیمجاوربهحدکافیازهمدورنرفتهباشندوفضادرمیاناگردوکره

-شانبرقرارمیرانندوتدافعدرمیانواتساعنیافتهباشد،نیروهایاندرونی،آندوراازهممی

 کند)وبدیهیاستکهدراینوضع،زندوازخودشدورمیشود(هرکدامآندیگریراپسمی

 مجالیبرایپرتابشدندماغهوپیداشدنقمرجدیدنیست؛زیراکهنیرویاندرونیه��رک��رهاز

بندد.کندوراهرابراوسختمیبالآمدنوپرتابشدندماغآندیگریجلوگیریمی

 هاازکراتوذرات،همانانیرویان��درونیهاودندانیدماغپدیدآورندهوبالدهندهوپرتابکننده

 یمج��اور-برانگیختهشدهازخودکراتاست؛ومانعازعملایننیروهم-درهصورتق��ربدوک��ره

 یمجاوراست؛نیرویاندرونیدوکرهدراینهصورت،فض��ایبی��ننیرویاندرونیبرانگیختهازکره

 برن��دورانندودورمیدهندوآنهارابهحدکافیازهممیکنندوگشایشمیدوکرهرابازمی

کنند.هاآمادهمیهاودندانهزمینهرابرایپرتابشدندماغ

 رسدوازبرگردانی��دناج��زایب��الآم��دهیمجاوربهنهایتضعفمینیرویبیرونیدرمیاندوکره

 گذارد؛ولیباکمالتعجبکارنیرویبیرونیماندومیدانرابراینیرویاندرونیخالیمیبازمی

 گی��رد!!هاراتااندازهایمیدهد؛یعنیجلویبالآمدندماغرادراینجا،نیرویاندرونیانجاممی

 ب��ردوب��هزن��دوآنراپ��سم��ینیرویبرانگیختهشدهازاندروناینکره،ازرویدماغآنک��رهم��ی

 گردان��د؛کوب��دودورشم��یراندونیرویبرانگیختهازآنکرههم،ازدم��اغای��نک��رهم��یعقبمی

-شودوهردوازهمراندهمیشودکهجلویبالآمدندماغهردوکرهگرفتهمینتیجهاینمی

گردند.شوندوازیکدیگرتبعیدمی

 تریبازشود،برایبالآمدندماغآنهاجایوسیعیبیندوکرهافزودهمیولیهرچهبرفاهصله

 روندودرهمانشوندوعقبمیشود؛وهرکدامبانیرویاندرونیآندیگریمتصل�زدهمیمی

 ش��ودوب��الترشانهم(هرکدامبانیرویاندرونیخ��ودش)بی��روندادهم��یحالپسروی،دماغ

آید.می

 ایازشودوت��اان��دازهرسدکهگشایشکافیدرفضایمیاندوکرهحاهصلمیتاموقعیفرامی

 گردن��د؛ودرای�نهنگ�امناگه��انیک�یازدوکوبیدهشدنبانیرویاندرونیهمس��ایهآس�ودهم�ی

 (وشایدبهندرتهردودماغ؛اگرازهرحیثباهمدماغکهبیشتربالآمدهوبلندترشدهاست
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رود.گیردودورمیشودوازاوفاهصلهمیبانیرویاندرونیمادرش،بیرونپرتابمیبرابرباشند)

 ران��د،بع��دا�ه��مکوبدواوراعقبمینیرویاندرونیهمسایههمانطورکهبردماغهمسایهمی

 یتج��اوزازم��رزشراب��دوزندواج��ازهکوبدوازسرشمحکممیاشرامیهماندماغجداشده

-دهد،واورابهدستنیرویبیرونیمادرش-کهتاجداشدندماغ،پنهانمان��دهب��ود-م��ینمی

سپارد.

 فشاردوب��هیمادررامینیرویبیرونیبهمحضجداشدنقمر،بدوناینکهآنیدرنگکند،کره

-چرخاندوفرزندشراهمدردوراوب��هگ��ردشوام��یآوردواورادردورمحورشمیحرکتدرمی

نماید.دارد.واگرفرزنددماغدارتولدنیافتهباشد،اوراهممجبوربهچرخشمی

 یماامریطبیعیوروشنوموجهاست،ولیدربینید-درنظریهتکونوتولدقمر-چنانکهمی

 یعمومیچنیننیست؛درآنتئوریاول�بایدزمی��نج��ذببکن��دن��هدف��ع،وبن��ابریجاذبهفرضیه

 یابندکهزمینرادائم��ا�قمربایدبرزمینبچسبدوهرگزازآنجدانشود؛وثانیا�محرکینمی،این

 ازوسطروبهبیرونبهچرخشآورد؛وبدیهیاستک��هدرای��نهص��ورت،گری��زازمرک��زدرن��واحی

ایبرایپرتابوتکونقمرفراهمآید.شودتازمینهاستواییزمینپیدانمی

آیند؟های ثاقب از کجا میشهاب

 گرداند،واگرنیرویان��درونییکراترابهطرفخودآنهابرمیاگرنیرویبیرونی،اجزایپراکنده

 هایثاقبک��هازراند،پساینهمهشهابزندوازخودمیکرات،کراتواجزایآنهاراپسمی

 آین�د؟مگ��رازک��راتآین��د،ازکج��ام��یآورندوریزودرشتب��رزمی��نف��رودم��یهرطرفهجوممی

 ش��وند؟!وچ��رانی��رویآیند،پسازچهجاییفرستادهم��یبارند؟واگرازآنهانمیسماوینمی

 یعم��ومیراند؟!والبتهبهفرضوجودجاذبهزندوبهعقبنمیاندرونیزمینآنهاراپسنمی

درکرات،هیچپاسخیبراینپرسشنیست.

-ه��ایث��اقب،س��نگتاآنجاکهماخبرداریم،تاکنونکسیجزاینتصورنکردهاستک��هش��هاب

 بارن��د؛ول��یهی��چکس��یای��نفک��رراهایآسمانیهستندوازکراتسماویبرزمی��نف��روم��ی

 دارن��دوآنه��ارانکردهاستکهچراآنکراتبااینکهبهفرضجاذبهدارند،اجزایشانرانگهنم��ی

 یکراتمثلزمینمانیروی��یدربی��رونخ��ودیماهمهمهکنند؟!وبنابرنظریهدرفضاپخشمی

دارد.شانراازپراکندهشدنمحفوظمیشودوذراتدارندکهبرآنهاپیچیدهمی

 وبنابراین،زمینوسایرکراتهیچفرقیدراینبابازهمندارند،چهدرق��انونج��اذبهوچ��هدر

 ه��اب��الشود)اگرممکنباشدک��هدرک��راتدیگ��رس��نگینوین(کهدراینکتابشرحمینظریه

 هااززمینممتنعروند،حتما�بایددرزمینهمچنینامریامکانپذیرباشد؛واگربالرفتنسنگ

 یاج��زایزمی��نمج��ذوبزمی��ناست،بایددرآنهاهمممتنعباش��د؛وبن��ابرق��انونج��اذبههم��ه
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هارااززمینپرتابکندوبهآسمانبپراند.هستندونیرویدیگریهمنیستکهسنگ

-ترینآنهابهمایعنیک��رهحقیقتایناستکههماززمینوهمازسایرکرات(خصوهصا�نزدیک

 هاوغبارهاییاشنسبتا�ضعیفاست)سنگاشقویونیرویبیرونییماه،کهنیرویاندرونی

 ش��ود؛دهد)بهفضاپرتابم��یدربرخیحالتواوضاع(کهدرنزدیکشدنبهسایرکراترخمی

 هاوغبارهاراهمازآنه��اپرت��ابکند،اینسنگنظیرهماننیروییکهاقمارراازکراتپرتابمی

کند!می

 ش��وندویم��ادربرگردانی��دهم�یمقداریازایناجزایپرتابشدهبازبانیرویبیرونیبهخودکره

 یم��ادرخ��ارجینی��رویبیرون��یک��رهشوند،ازحوزهمقداریهمکهبانیرویشدیدتریپرتابمی

 شوند(عینا�مانندفرارالکترونیدیگریداخلمیینیرویبیرونیکرهگردندواحیانا�درحوزهمی

یدیگر).ایبهگردهستهازدورهسته

 توانندازخودزمینباشندونیزامک��انآیند،میهایثاقبکهدرزمینفرودمیشهاب،وبنابراین

داردکهازکراتدیگرپرتابشدهباشند.

 یماهاززمین،بازهمگاهگاهیدرزمینکارتواندانکارکندکهنیرویپرتابکنندهچهکسیمی

 هایکوهسارانبلن��د(مانن��دهاییراازقلههاوخاکهاییبزرگوکوچکوسنگریزهکندوسنگ

 هایماهوی��اکم��تروی��ازی��ادترب��الب��برد!اورست،دماوند،الوند)بهآسمانپرتابکند،تانزدیکی

 یماهحالدیگرمردهوازجهانرفتهباشد!وش��ایدتواندادعاکندکهنیرویپرتابکنندهکیمی

هاباشدوکسیمتوجهآننباشد!هادراثرهمینپرتابکوهپارهبعضیزلزله

 بارن��د،هم��هاززمی��نب��هبینیمکهاینهمهبرفوب��ارانک��هازآس��مانب��رزمی��نم��یماهمهمی

اند!آسمانبالرفته

 یینیرویاندرونیبرنیرویبیرون��ی،درقس��متمح��اذیب��اک��رههاعموما�اثرغلبهوالبتهزلزله

 خواهدبهبالپرتابنماید؛وبنابراینحس��ابک��هآوردومیمجاوراستکهآنرابهحرکتدرمی

 ایدرداخلزمی��ندروزشاس��توگ��اههایزلزلهازحرکتمادردستداریم،همیشهنسیمی

شود.گاهیمنجربهتکانسختویاپرتابمی

باید در بوته ریخت و گداخت

 کنی��م،جهانیمط��العهم��ییعمومیاینککهدرپیرامونقانونمعروفومشهورومقبولجاذبه

 )به١یجزریدرپیدایشسیاراتسخنیراکهازدانشمندانگلیسیجی.اچ.جینز(واضعنظریه

فارسیدرآمده،یادآورمیشویم.

 یق��رنن��وزدهمرادوب��ارهگوید:«بسیاریازنتایجسابقمسائلعلموفلسفهایندانشمندمی

٤فیزیکوفلسفه،مقدمه،ص١
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١یتحقیقریختوگداخت».بایددربوته

 گوید:ای�نس��خنعالم��انهوع��اقلنهاس��ت؛ونظی�رآنراازدانش�مندجه�انیآی��زاکنگارندهمی

 ه��ایان��د:«م��اهن��وزمانن��دکودک��انب��اری��گیعم��ومی)ه��مآوردهیجاذبهنیوتون(واضعفرضیه

 کنیموحالآنکهاقیانوسعظیمحقیقت،ناشناخته،ورایدس��ترسم��امنبس��طساحلبازیمی

٢است».

 کند:«اشتباهاستاگرفرضکنیمک��هنقلمیب.لیانوفیدانشمندازدانشمندشورویمجله

 ش��دک��هپوش��ش(ج�وایدررویزمینوجودندارد؛مثل�سابقا�ف��رضم��یدیگرچیزکشفنشده

 زمین)چندهصدکیلومتربیشترنیستوامروزهمعلومشدهاستکهاینپوششتادوال��یس��ه

٣هزارکیلومترقطردارد».

انیشتین در عمر خود

 هایزی��رجل��بنظ��ریدانشمنددرشرححالانیشتیننشرشده،جملهایکهدرمجلهدرمقاله

 ک��ارتی��ک...امتئوریالکتروم��انیهکند:«انیشتیندرتمامعمرخوددرموردتئوریدیگریب��هن��می

 تی��کیالکتروم��انیهاهمیت،ودرعوضپدیدهکرد؛ویدراینتئوریسعیکردنیرویجاذبهرابی

 (انیش��تین)ای��نتئوریرام��ردود١٩٢٩یب��ااهمیتجل��وهده��د...درس��الراب��هعن��وانج��اذبه

٤شناخت».

 کن�د:«می��لواف��ریک��هق�لم��یاییس.و.کیلمیس��ترنیدانشمندازدانشمندآمریک��ایضا�مجله

 انیش��تینب��رایب��هحس��ابآوردنمی��دانالکترومغن��اطیسب��هعن��وانقس��متض��روریتم��ام

 ت��ریرادرس��یس��الآخ��رعم��رشهایپیچی��دهفرمولسیوننشانداد،اوراواداشتکهفرضیه

٥هارضایتبخشنبود».بسازد؛ولیهیچکدامازاینفرضیه

 هموگفته:«انیشتینقسمتمهمیازفیزی��کمت��داولروزگ��ارخ��ودرابرگردان��د؛ودرعی��نح��ال

٦هاییپیشآوردکههرگزقادربهپاسخدادنبهآنهانبود».پرسش

 امکاناینک��همی��دان،شود؛بنابراینونیزگفته:«درتئورینیوتونزمانواردمعادلتمیدانینمی

 رساندکهجاذبهیامواجانتقالیابد،وجودندارد؛درواقعتئورینیوتوناینرامیجاذبهبهوسیله

٧کند».نهایتدرجهانسیرمیباشتاببی

 یعم��ومییج��اذبهیاینسخن،نقصانبزرگیدرفرض��یهنگارندهگوید:معلوماستکهگوینده

٣٥٤فیزیکوفلسفه،ص١
٣٥٥فیزیکوفلسفه،ص٢
١١،ص٤٥،ش١٣٤٦یدانشمند،تیرمجله٣
١١٥،ص٤١یدانشمند،شمجله٤
٢٨٠،ص٥٠،ش١٣٤٦یدانشمند،آذرمجله٥
١١،ص٤٩،ش١٣٤٦یدانشمند،آبانمجله٦
٢٨٣،ص٥٠،ش١٣٤٦یدانشمند،آذرمجله٧
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 ش��ودوپنداردکهاگرزماندرآندخالتدادهش��ود،مش��کلآس��انم��یکندوچنینمیدرکمی

 ش�ود)گردد(وچنیننیستوبادخالتدادنزمانه��مای��نک��اردرس�تنم�یمنقصتجبرانمی

 نه��ایتدرداندکهبهج��اذبهس��یردادهش��ودوج��اذبهب��اش��تابب��ییاینسخنلزممیگوینده

 جهانسیرکند؛وبایدفرضیهبهشکلیدرآوردهشودکهمیدانجاذبهامکانانتق��الازج��اییب��ه

 ایبرایاینکار(انتق��الج��اذبهوس��یرآندرجه��ان)پی��داجایدیگریداشتهباشد؛ولیوسیله

نکردهاست.

 کن��دوب��هیالفاززمیناست،چراوچطورآنج��ارات��رکم��یوقتیکهمثل�ماهدرمحاذاتنقطه

 ک��رد،یالفجاذبماهبودوواقعا�ماهراج��ذبم��یشود؟اگرنقطهیبمنتقلمیمحاذاتنقطه

 یبقدمگذاش��ت؟!انتق��الپسبهچهطریقیازجذبآننقطهرهایییافتوبهمحاذاتنقطه

 یالفبهبدرهصورتیامکانپذیراستکهج��اذبهه��مازال��فب��هبانتق��الماهازمحاذاتنقطه

ایبرایاینکارنیست.دادهشود؛ولیکنوسیله

 یسخنفوقمتوجهایناشکالشدهوچنینتصورکردهکهاگ��رزم��انرادرتئوریج��اذبهگوینده

 یالفدرزمی��نج��اذبمطل��قنیس��تونس��بیاس��ت(یعن�یتنه��ادردخالتدهدوبگویدنقطه

 ش��ودوبع��دازبه��میبجاذبمیزمانمحدودیجاذباستوبعدازانقضایآنزمان،نقطه

رسدوهمچنین...)مشکلحلخواهدشد.یجمینوبتبهنقطه

 وحقیقتایناستکهاینتصورهیچدلیلوشاهدینداردوپنداریتوخ��الیاس��ت؛وب��ههی��چ

 یدومازیاولت��ای��کث��انیه(مثل�)ج��اذبباش��دودرث��انیهشوداثباتکردکهنقطهطریقینمی

یببرسد...جاذبیتبیفتدونوبتبهجاذبیتبهنقطه

 کندکهامواجیبهکارگماشتهشوندوجاذبیترانقلمکاندهندونق��اطزمی��نوایضا�تصورمی

 ماندکهاینام�واجچیس�تندوپاسخمیرابهترتیبجاذبگردانند!!ودراینهصورتاینسؤالبی

یآنهاچیست؟!برانگیزاننده

-شودوقانونجاذبهبااینوهصلهبینیمکهراهرخنهبااینسخنانبستهنمیوبااینمطالعهمی

 افتدکه:«مسائلعل��موپذیرد؛ودراینجاسخندانشمندانگلیسیبازبهیادمیهااهصلحنمی

 یتحقی��قریخ��توگ��داخت»؛وب��هق��ولدانش��مندفلس��فهق��رنن��وزدهمرادوب��ارهبای��ددرب��وته

 اندیشمکهیکفرضفریباآناستکهازراههصحیحاقدامبهآمریکاییفردهویل:«منچنینمی

١ایموردنیازاست».یکامل�تازهحلمسئلهنشدهونظریه

 یاندکهآنراب��هوس��یلهاندوبعدکوشیدهایرادرکراتثابتگرفتهنگارندهگوید:آناناولجاذبه

 امواجیسیردهندواینجاوآنجابرندودردورک��راتبگردانن��د؛ول��یم��ا(چن��انک��هدرای��نکت��اب

-ایموچونتجاذبوجذبیدرمیانکراتنی��افتهمشروحاست)ازاولامرموجرابهمیانکشیده

٢٧٧ص١
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 ایم.وچونموجعبارتاخرایس��یراس��توحرک��تووزشدارد،پ��سامک��انایم،آنراترککرده

داردکهکاریازاوبرآیدودرساختنجهانبهکارآید.

 دونیرویبیرونیواندرونیماعبارتاخ��رایدوم��وجهس��تند:م��وجیازاعم��اقذراتوک��راتو

 وموجدیگرهمازراستبهچپدربیرون؛پراکندخیزدوآنهارابههرسومیهابرمیکهکشان

گرداند.یآنهارابهطرفآنهابرمیوزدواجزایپراکندههرذرهوکرهوسحابیمی

-یجدیدیاستکهگمش��دهشودکهجهاندرانتظارفرضیهازمجموعمطالعاتفوقمعلوممی

 یآی��زاکنیوت��ونیاوراج��برانکن��دوازمع��ایبفرض��یهیآلبرتانیشتینرابیابدونواقصفرضیه

 س��ازگاریعم��ومیش��ودوب��اق��انونج��اذبهسالمباشدومسائلزیادیراکهدرعلومپی��دام��ی

آید،شرحکند.نمی

 گفته:«خمیدهشدندانستهومیبااندکمطالعهدراینکهانیشتینفضارامنحنیوخمیدهمی

 یجه��انیراب��ههص��راحتوب��ات��وجهب��هاینک��هج��اذبه١یاب��د»فضادرجواراجرامبزرگافزایشمی

 ناتمامخواندهوتصمیمگرفتهجاذبهراسیرده��دوآنرادردورک��راتب��هگ��ردشبین��دازد،چنی��ن

 گش�تهیم��ام�یشودکهانیشتیندرتمامعم�رشدرپیرام��وننی�رویبیرون�یفرض�یهواضحمی

 ه��مب��هس��ویآنبرداش��تهول��یازرس��یدنب��هآناستوبدوناینکهمتوجهباشد،نیمق��دمی

محرومماندهواینحسرترابهگوربردهاست.

 ببینیدچهتناسبوخویشاوندینزدیکیدرمیانسخنفوقانیش��تینوس��خنذی��لم��ا(ک��هدر

 یوزدوهم��هاینکتابمشروحاست)هست:نیروییدرپیراموناجرامب��زرگوکوچ��کتن��دم��ی

 چرخان��دودرهمی��نجه��تدرها-ازراس��تب��هچ��پم��یهاگرفتهتاالکترونآنهارا-ازکهکشان

 ش�ود؛یعن�یک�هگردان��دومعل�وماس�تک�هفض�اب��دینطری�قخمی�دهم�یپیرام�ونیک��دیگرم�ی

 یتوانس��تج�اذبهپیماین��د.ونی�زاگ��رانیش�تینم�یایرام�یه��ایخمی�دهموج�وداتفض�اییراه

 نیوتونیرابهگردشبیندازدوآنرادرگردکراتبگرداند،یقینا�شکلیبهترازنیرویبیرونیم��ارا

توانستپیداکند.نمی

 یب��زرگم��ااس��ت!ک��هازکلم��اتیقسمتکوچکیازنظری��هسخنانیشتیندرواقعتنزلیافته

 ای��م؛امامهماممولناامیرالمؤمنین-علیهالسلم-کهدرنهجالبلغهآمدهاست،اس��تخراجک��رده

 اند؛برایینوینراشکستهوپارهایکوچکازآنرابهانیشتیندادهبهطوریکهگویاایننظریه

 کن��دوب��اآنه��ااینکهسخناودرمیانبیانماچناندلچسبودلنشینجابرایخودشب��ازم��ی

گیرند!یشکستهدرپهلویهمقرارمیهاییککاسهآیدکهپارهکنارمی

 شود،اینحقیقتنیزدرمدنظرودرعیناینکهبهسهولتپیبهقرابتدومطلبفوقبردهمی

 کهانیش��تینبرداش��ته،درقب��العظم��تجه��انخیل��ین��اچیزاس��توگرددکهقدمینمایانمی

١٦٩-١٦٥ص١
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سخناینکتابکهازنهجالبلغهوقرآنکریماستخراجشده،جامعوتماماست!
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ی دحو الرضجایگاه نخست کعبه و مسئله

چرخندعطارد و ماه نمی

 چرخیده؛عطاردوماهحرک��توض��عیمتع��ارفیبرخیکراتچرخشندارند،زمینهموقتینمی

١دارند.ندارند؛زیراکههمیشهیکرویخودرابهسویخورشیدوزمینمی

 وآنچهممکناستدراینبارهازدانشمندانبشنویم،ایناس��تک��هعط��اردوم��اهدراث��راینک��ه

 اند،درمحاذاتآنهابرآمدگییافتهوشکمدارشدهوش��کلتخ��ممجذوبخورشیدوزمینشده

 شانرابهجانبخورشیدوزمینداش��تهوازچرخی��دناندوهمیشهرویبرآمدهمرغیپیداکرده

اند.اند؛آری،بهترازاینسخنیونیکوترازاینتأویلوتفسیرینیاوردهبهدورخودبازمانده

 نگارندهگوید:اگرجذبخورشیدوزمیندرعطاردوماهتاایناندازهنیرومنداس��ت،پ��سچ��راآن

 کشند؟!وکدامنیرواستکهدرمقابلجذبخورش��یدوزمی��نمق��اومتدورابهسویخودنمی

کند؟!کندوازاتصالونزدیکشدنعطاردوماهبهآنهاممانعتمیمی

 شایددرپاسخمانیرویگریزازمرکزراپیشکشند،ولیدرآنهصورتبرایاینپرسشدیگرج��ا

 ش��ودشودکهچطورشدهاستکهایننیرویگریزازمرکزبااینکههیچوقتتجدیدنم��یبازمی

 شودوهمیشهدرمقابلجذبنیرومن��دووازجاییمددیبهاونمیرسد،هیچضعیفهمنمی

ورزد؟!پایدارخورشیدوزمینمقاومتمی

 شودکهنهخورشیدوزمینجذبیدارند،ون��هنیروی��یب��هن��امگری��زازمرک��زدرچنینمعلوممی

عطاردوماههستتاازجذبآنهامنعنماید!

حرکت وضعی در زهره کند است

 کن�دودرظ��اهر،روزگویند:«زهرهدرحولمحورخودبس�یارکن�ددورانم�یآسمانشناسانمی

٢کشد».روززمینطولمی٢٠زهرهبیشاز

 چنانکهتذکردادهایم،تفسیروتوجیهاهصلحرکتوضعیدرکراتجهان(کهچطورش��دهاس��ت

 ت��اچ��هرس��دب��ه؛ج�واباس��تچرخند)ازرویقانوننیوتونبیکهکراتآسمانیبهدورخودمی

هایوضعیوتندوکندومتوقفآنها!!یحرکتمسائلدشواروپیچیده

سبب کندی و توقف حرکت وضعی چیست؟

 یچرخانند،چوندرمیاندوک��رهایمکهنیروهایبیرونیکهکراترامیایموتکرارهمکردهگفته

 (ص٥٣-٢٩-دنیایستارگان،ص١٢-رازآفرینشانسان،ص١٦١-١٤٦-١٤٢-اهصولعلمهیئت،ص٥١نجومبرایهمه،ص١
٥٢یماه،ص)-سفربهکره٦٠-٣٣
٤٩یشمسی،ص-ساختمانوپیدایشمنظومه٨٠مرزهاینجوم،ص٢
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 کنندودرچرخ��شدوک��رهوزند،درهصورتتماسیکدیگرراتضعیفمیمجاوربهاختلفجهتمی

 یمحاذاتشودوبافشارنیرویاندرونی،سطحکرهویاهردوکرهدرنقطهسستیحاهصلمی

 یکافیارتفاعبیاب��د،ک��رهکند؛ودرهصورتیکهبرآمدگیبهاندازهآیدوبرآمدگیپیدامیبالمی

-یبالآمدهخیلیبلندنباش��د،حرک��توض��عیکن��دم��یچرخد؛واگردماغهبهدورخودشنمی

شود.وسببتوقفوکندیچرخشدرعطاردوماهودرزهره،همیناست.

 یاب��دیمحاذاتتغییرمیدرهصورتیکهبرآمدگیخیلیبالنیایدوکرهراازچرخشنیندازد،نقطه

 هابیش��ترباش��ندآیند؛وهرچهکوهونقاطیدرامتدادخطمجاورت،درشکلکوهسارانبالمی

گردانند.وزیادتربالآیند،چرخشکرهراکندترمی

-رسدکهزمینمااگراینکوهسارانسربهفلککشیدهدررویآنپیدانم��یوچنینبهنظرمی

 آم��دچرخیدوالبتهدرآنهص�ورتوض�عیپی��شم��یشدند،تندترازسرعتکنونیبهدورخودمی

 گوین�د:س��رعتحرک�تش��د؛م�یکهزندگیحیوانوگیاهدرآنغیرممکنویاط�وردیگ��ریم�ی

١ساعتپایینآمدهاست.٢٤وضعیزمینکاهشیافتهوازچهارساعتبه

چرا عطارد و ماه بیضی شدند؟!

 هایآس��مانی،هاوچرخندهواقعا�عجیباستکهچطورشدهاستکهدرمیاناینهمهگردنده

اند!تنهاعطاردوماهمابیضیشدهوشکلتخممرغیپیداکرده

 شان(بهترتی��ب)یمجاورتحقیقتایناستکهنیرویبیرونیدرپیرامونماهوعطارد،درزمینه

 بازمینوخورشید،ضعفشدیدیافتهوازچرخانیدنآنهابازماندهاست؛ونیرویاندرونیآنه��ا

 ش��انب��ازمی��نویمح��اذاته��مفرهص��تراغنیم��تش��مردهوازه��رک��دامقس��متیرادرنقط��ه

 خورشید،بیرونزدهوبالآوردهاستوبدینطریقآنهاراازکروی��تان��داختهوبیض��یگردانی��ده

است.

 ان��دوچ��ونای��نیمجاورت)ازیک��دیگرج��داوپرت��ابش��دهیسیاراتجهانکلیتا�(درزمینهوهمه

 ایپرت��ابآی��د؛درواقع��هکند،آثارآنهاهمطبع��ا�متف��اوتب��ارمیهاگوناگونوقوعپیدامیمجاورت

گردد.تروکندترپرتابمییدیگرینسبتا�آرامشوندهتندوباشتابودرحادثه

 ایکهبهشدتپرتابگردیدهوبهتندیجداشده،چونزودازمادرشفاهصلهگرفتهوازاوسیاره

 ؛بریدهشده(دراثرعملنیرویبیرونی)زودتربهچرخشپرداختهودرنتیجهکرویبارآمدهاست

 ترجداگشته،دراثرقربیکه(بعدازجداشدن)بامادرشداشته،نی��رویواماآنکهنسبتا�آرام

 بیرونینتوانستهزوددستبهکارشودوآنراهرچهزودتربهچرخشدرآوردونی��رویان��درونی

 )-نج��ومب��رایهم��ه،ص٥٧(ص٦٥(نقلبهمعنا)-سرگذشتزمین،ص٩٩للیاتالکونیةفیالقرآن،صالتفسیرالعلمی١
٢٨
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 اینجداشوندههمفرهصتراغنیمتش��مردهومق��داریازآنرا(آنطرف��شراک��هروب��هس��وی

مادرشدارد)بیرونزدهوبالآوردهونوزادرابدینطریقدماغدارگردانیدهاست.

 وکندینس��بیازخورش��یدوزمی��نپرت��ابرسدکهعطاردوماهبهآرامیآری،چنینبهنظرمی

 یاندوبعدازجداشدنهمدراثرضعفنیرویچرخاننده(یعنینیرویبیرونیکهدرزمین��هشده

 ان��دودرفاهصلهوتصادمدونیرویمتخالفبیرونیناتوانب��وده)ف��وریب��هچرخ��شنپرداخت��هکمی

اند.نتیجهدراثرنیرویاندرونی،شکمدار(یعنیبیضی)بارآمده

 ایب��هزمی��نیآسمانشبدرزمانبسیارق��دیمب��هان��دازهجرجگاموفدراینبارهگفته:«ملکه

١شدهاست».نزدیکبودهکهتقریبا�بادرازکردندستبهبالیسر،لمسآنممکنمی

 رسد،ایناستک��هک��راتازک��راتوذراتازذرات،بای��دنگارندهگوید:آنچهکهقطعیبهنظرمی

 بهطریقپرتابشدنجداشوند؛برایاینکهاگرتندوتیزازقربمادرشاننگریزند،نیرویبیرونی

 گردان��دوب��هش��دتتم��امب��رآغ��وشمادرش��انف��رویابدوبرمیمادریهرچهزودترآنهارادرمی

 اشکوبد؛وبنابراینلزماستچنانپرتابشوندکهبرنیروییادشدهغ��البآین��دوازح��وزهمی

هرچهزودترخارجگردند.

زایندعطارد و ماه دو ماه می

 یآنه��ارادرآنج��اک��هنی��رویکن�دک�هقس�متبرآم��دهدرعطاردوماه،نیرویاندرونیتلشمی

 بیرونیعطاردوم��اه(دراث��رتم��اسوتص��ادمب��انی��رویبیرون��یخورش��یدوزمی��ن)ن��اتوانش��ده،

 فش��اردوزندوم��یتروشکمدارترگرداندونیرویبیرونیهمپیوستهآنراازپهلویشمیبرآمده

 کن��د؛ونی��رویان��درونیدوک��رهه��مازرویبدینشکلازنموکردنوبالآم��دنشجل�وگیریم�ی

 نمای��دودوک��رهراازراندوازبالآم��دنشمم��انعتم��یزندوآنراپسمییمقابلمیدماغکره

گرداند.همدورمی

 آیدکهقسمتبرآمدهیدماغدار،طبعا�روزیپیشمیولیدراثرعملمداومنیرویاندرونیکره

 کمکمبیشتربالآمدهوبزرگترخواهدشدودرنتیجهانشقاقیرخخواهددادومحلش��کمدار

ناگهانازکرهجداوپرتابخواهدگردید.

 ش�ود،ب��رایپ��ذیردوبن�دازآنبرداش��تهم�یدرآنروزدراثراینکهضعفنیرویبیرونیجبرانمی

 شانازخورش��یدشودوفاهصلهیآنهاقطعمیرود(زیراکهدماغهاینکهمانعوزشآنازبینمی

 یم��اهوعط��ارده��مش��روعب��هگ��ردد)دوک��رهوزمیندرطیروزگاراندرازبهقدرکافیزیادمی

 چرخندوبدینطری��قوض��عدرسرتاس��رکنندومثلسایرکراتبهدورخودمیحرکتوضعیمی

شود.آنهاعوضمی

٩آفرینشجهان،ص١
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 آری،ظاهرایناستکههمعطاردوهمماهم��ا،ه��ردوآبس��تنهس��تندوحملش��اندرش��کم

 شان(درآنطرفعطاردکهروب��هخورش��یدداردودرای��نج��انبازم��اهک��هرویب��رزمی��نبرآمده

 ش��انازچرخ��شدردارد)درجلویچشماندانش��مندانآس��مانش��ناسنمای��اناس��ت؛وتوق��ف

-زایندوحملش��انراپرت��ابم��یهایشانرامییوجودهمینحملاستوروزیکهجنینزمینه

چرخند.کنند،تندبهدورخودمی

 {رس��تاخیزنزدی��کش�دو١ی«اق ت�ر�ب�ت�الس���اع�ة�و�ان ش���ق�ال ق�م��ر»یکریمهرودکهآیهواحتمالمی

 یماهشکافتهگردید}،اشارهبراینباشدکهازماه،ماهدیگریمنشقخواهدشدواینح��ادثه

عجیبنشاننزدیکشدنرستاخیزخواهدبود!(واحتمالدیگریهمدراینآیهدادهایم).

 ت�راس��تنس�بتب�هترق�ویتروپرمادهشودکهنیرویبیرونیدرپیراموناجرامبزرگویادآورمی

 تر؛وبرایهمیناستکهمجاورتماهبازمین-کهتنه��اکوهس��ارانتروکممایههایکوچکجرم

 آورد-ماهراآبستنودماغدارگردانی��دهوازچرخ��شب��ازشوجزرهایزودگذررادرزمینپدیدمی

 یماهک��رده،م��اهدرزمی��ننک��ردهاس��ت)وداشتهاست(یعنییکدهمآنچهراکهزمیندرکره

 ه��ایک��مارتف��اعرادرخورش��یدایج��ادمجاورتعطاردباخورشید-کهشایدتنهابعض��یازش��عله

 یک��واکبآس��مانی(درچرخ��شمح��وری)کند-عطاردراازحرکتوضعیبازداشتهواززم��رهمی

جدایشساختهاست.

وقتی زمین هم حرکت وضعی نداشته

 رسدکهزمی��نه��موق��تیمانن��دیعطاردوماهنگارشیافت،چنینبهنظرمیازآنچهکهدرباره

 ماهکنونیوعطارد(درآنهنگامکههنوزماهرانزاییدهبوده)حرکتوضعینداش��تهوهمیش��ه

 داشتهوگ��رموس��وزانوم��ایعیکرویخودراکهشکمداروبرآمدهبوده،بهسویخورشیدمی

 برده؛چنانکهماهوعطاردهمدربودهوطرفدیگرشمحرومازنوروگرمایخورشیدبهسرمی

وضعکنونیتقریبا�اینطورهستند.

 هاواقالیمکن��ونیدرآنهنگ��ام،درآنروزگار،پشتزمیننسبتا�سردوسختشدهبودهوقاره

 همهدریکجاومتصلبههمدرپشتزمینانعقادیافتهبوده!وظاهرا�درموقعوضعحمل(ک��ه

 ه��ایس��ختوس��رد،خ�ردش��دهودررویزمینم��اهرازایی��ده)تک��انس��ختیخ�وردهوقس�مت

اندوزمینبهچرخشافتادهاست!شناورشده٢هایمایعقسمت

 آری،زمینمادرآغاز،پیشازانفصالماهازآن،روزگاراندرازیدماغداربودهودماغیبهبزرگ��ی

 یاقیانوسآرامماهداشتهوطبعا�درآنوضعقدرتبهچرخشنداشتهوجایگاهدماغشحوضچه

١: ٥٤قمر١
 زمیندرآنهنگاممایعروانینبودهومانندخمیرسفتیشدهبوده؛بهطوریکهجایبرشماهبعدازانش��قاققم��ریکره٢

بههمبرنیامدهوگودباقیماندهکهاکنونمحلاقیانوسآراماست(م).
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 کنونیبودهوسپسبینینامبردهاززمینجداشدهونامزیبایماهرابرایخودگرفتهاس��ت(و

 )وزمی��نه��مبع��دازعجیباس��تک��هبین��یزمی��نبری��دهش��ودوم��اهآس��مانگ��ردد!اینبسیار

 یم��اهه��ایک��رهانشقاقشروعبهچرخشکردهاست.دانشمندانشورویبامطالعهدرس��نگ

 ب��هزمی��نآوردهش��دهب��ود،چنی��نرأیدادن��دک��ه٢٠ولونا١٦کهبهتوسطناویزهایخودکارلونا

 نگارن��دهگوی��د:وای��نیک��یازمؤی��دات١هایزمی�نعم��رمش��ابهیدارن��د.هایماهباسنگسنگ

استکهماهاززمینجداوپرتابشدهاست.

 اززمینزاییدهوپرتابشده،شکمدارودماغداربارآم��دهومانن�دح�الوچونماهنسبتا�بهآرامی

سابقمادرشازچرخشبازماندهاست.

 باشد،سابقا�داخ��لدرزمی��نب��ودهوآنرویظاهرایناستکهاینرویماهکهبهسویمامی

 دیگرشکهنامرئیاست،قبل�قسمتیازسطحزمینرا-کهدرآنهنگامازروانیافتادهومث��ل

دادهاست.خمیرسفتیشدهبوده-تشکیلمی

 رسدکهاینطرفماهکهمحاذیبازمیناست،ب��ههنگ��امپرت��ابطبیعیبهنظرمی،وبنابراین

 ترازسویدیگ��رشب��ودهباش��د؛ودرای��نهص��ورتس��هلاس��تتص��ورترونرمشدناززمین،مایع

 یرقیقشبهسویزمی�نآوی��زانبمان��د!والبت�هاینکهماهدراینوضعبیضیشکلبارآیدودنباله

 یپرتابآنقدرخنکوسردوس��فتیرقیقبلفاهصلهبعدازلحظهبایدفرضشودکهایندنباله

وسختشدهکهتوانستهدرمقابلنیرویقویبیرونیپایدارینمایدوشکستهنشود.

 اشراپرتابکندوآنراازخ��ودشج��داس��ازد،گاهکهدماغبرآمدهوبایدمتذکربودکهماههمآن

بهچرخیدنخواهدپرداخت.

گویند؟!ها چه میهای قارهکناره

-هایرویزمینبااینکهروزگارانبسیاردرازیازشکستوانفصالآنهامیهایخشکیکناره

 ه��ایی��کان��د،ب��ازمانن��دشکس��تهگذردودراینمدتمدیدزیادساییدهشدهوتغییرش��کلداده

 یجغرافیاییپهلوییکدیگربچینیمومتصلب��هتوانیمآنهاراروینقشهظرفسفالینخوبمی

 ه��ایه��اداس��تانه��ایق��اره؛آری،کن��اره٢همگردانیم؛چنانکهجرجگاموفهمنمایانی��دهاس��ت

کنند.دلپذیریازایاموهصلشانحکایتمی

 پرتغ��ال(ای��بری)ج��ایخلی��جمکزی��کدرجن��وب-یاس��پانیارسدکهش��بهجزی��رهچنینبهنظرمی

 ه��ایش��رقیآمریک��ایجن�وبیک��هدراقی��انوسکردهوقسمتشرقیآمریکایشمالیراپرمی

 هایشمالیاسترالیادرجایدری��ایکنارهیآفریقاداخلبودهواطلسپیشرفته،درمغربقاره

(نقلبهمعنا)١٣٥٢/١٢/١٩بامدادیکشنبه٧- ١٣٥٢/١٢/١٨بعدازظهرشنبه٨رادیوتهران،اخبارساعت١
)١٢٨(ص١٣٤سرگذشتزمین،ص٢
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-یهرم��زف��روم�یعماندرجنوبایرانبودهوشاخیکهدرشمالاسترالیاوجوددارد،درتنگ�ه

 ییش��رقیعم��انه��مدرمی��اندوش��اخش��مالیاس��ترالیاب��ودهوش��بهجزی��رهرفت��هوکن��اره

 درش��مالآمریک��ای١اسکاندیناوی(س��وئدون��روژ)واق��عدرش��مالاروپ��ادرج��ایخلی��جهودس��ن

همدرجایدریایبالتیکبودهونظایراینها!٢یلبرادرشمالیداخلبودهوشبهجزیره

 گ��ذرد،دری��ایس��رخوخلی��جع��دنرادرسالازتولدشم��ی١٢هشکه١٣٤٧/٨/٣فرزندمشب

 گوید:بانظردرس��واحلش��رقیودهدومینشانمی٣یجغرافیاییعربی«بلدالعرب»نقشه

 ه��ادرشودکهاینس��احلیخلیجعدن،معلوممیغربیدریایسرخوسواحلشمالیوجنوب

 اند؛برایاینکهدرهرجاییک��هاندوبعدا�شکافتهشدهوازهمبازگشتهآغازمتصلبههمبوده

 قسمتیجلوآمده،قسمتروبرویشبههمانشکلوهم��انان��دازهعق��برفت��هاس��تودره��ر

 ایهست،درطرفمقابلهمخلیجیب��هبزرگ��یآندی��دهایکهدریکیازسواحلدماغهنقطه

 پسوپیشک��ردنوب��الوپ��ایینب��ردنیدوساحلدریاراباکمیشود؛بهطوریکهاگرلبهمی

آیند!بههمبچسبانند،کامل�باهممنطبقمی

 ک��هدر٤یس��قوطرهشودکهجزی��رهمعلوممیینامبردهنگارندهگوید:وایضا�بامطالعهدرنقشه

 اقی��انوسهن��ددرش��مالش��رقیس��ومالی(ایتالی��ا)واق��عاس��ت،درآغ��ازدراتص��الس��ومالی

(فرانسه)بودهوازمیاندوبندراوبوقوجیبوتیشکستهشدهوجداگردیدهاست.

 یماداگاسکارباقسمتمحاذیآنازس��احلش��رقیآفریق��احی��رتآورت��ریغربیجزیرهوکناره

 ه��ایشاست؛برایاینکههنوزه��مخصوهص��یاتب��رشآنه��اوقس��متمه��مدق��ایقوری��زهک��اری

 یانیمتص��لب��هق��ارهش��ودک��های��نجزی��رهزم��محفوظوباقیاستوبینندهرایقینحاهصلم��ی

آفریقابودهودراثرپیشامدیشکستهشدهوازآنجداگردیدهاست.

ها در آغاز یکپارچه و متصل به هم بوده اندقاره

 ه��اعموم��ا�درهاوخشکییقارههایزمیندللتدارندکهسابقا�همههاوارتفاعخشکیکناره

 ه��اب��دینطری�قک�هم�ایاتص��الابت��داییق��ارهاند؛ونظری��هیکجابودهومتصلبههمپیداشده

درآننیست.ایم،خیلیروشناستوابهامیپیمودهوپیشآمده

 کنند»نشرک��ردهک��هدرض�منآنهاچگونهحرکتمیایبهعنوان«قارهیدانشمندمقالهمجله

 اندکه؛وسخناندیگریهمنوشته٥بهاتصالسابقآمریکایجنوبیبهآفریقاتصریحشدهاست

 هاازغ��ربب��هش��رقوهمچنی��نازیمانیست؛وازحرکتتدریجیوعمومیقارهموافقنظریه

١Hudson Bay
٢Labrador

٦٠٠٠٠٠٠: ١یجغرافیایبلدالعرب،بهمقیاسنقشه٣
٤Socotra

١٦،ص١٣٤٩یدانشمند،آذرمجله٥
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 حرکتدفعیوشکستگیناگهانیآنهابههنگ��امپرت��ابش��دنم��اهاززمی��ن،وپراکن��دهش��دن

 دهی��م-هی��چاطلع��یینرموخمیرمانندزمین-کهمادراینکت��ابش��رحم��یآنهادررویکره

دهد.نشاننمی

 ه��ات��رازک��فاقی��انوسه��ا…ب��هط��ورکل��یق��دیمیگوی��د:«ق��ارهیی��ادش��دهم��یوایضا�درمقاله

 ش��ودک��هبرخ��یازآنه��اهاهرنوعسنگیباسنینمختل��فپی��دام��یمیباشند؛درسطحقاره

 ٢٠٠هاسنهیچج��اازبیشازسهونیممیلیاردسالعمردارند؛درهصورتیکهدرکفاقیانوس

١کند».میلیونسالتجاوزنمی٢٥٠الی

 هادرپشتزمی��نهابعدازآنکهقارهسهایکفاقیانویماهمقسمتنگارندهگوید:بنابهنظریه

 هایهاازسنگسفتوسختشدهبودند،هنوزنرمومثلخمیربودندوبنابراینبایدسنقاره

هابیشترباشد.تهاقیانوس

 نقلشدهک��هدرانجم��ناقی��انوس»ی.بولرد«یدانشمندازدانشمندانگلیسیوایضا�درمجله

 یش��نایکارش��ناسجه��انیدرآنش��رکتداش��ته-نظری��ه٢٥٠٠شناسیمسکو-کهبیشتراز

 یوآفریق��ادری��کهاراپیشکشیدهاست؛وآنمبتنیب��رای��ناس��تک��ه:«آمریک��ایجن��وبقاره

 اند؛اندکهبعدهابهدوقارهتقسیمودرطولزمانازیکدیگرجداودورشدهدورانییکقارهبوده

 توانن��دب��ایک��دیگرین��امبردهک��امل�م��یدلیلایننظریهایناستکهشکلظاهری…هردوق��اره

 یدیگ��ربگ��ذاریم،تم��امخط�وطهارادرکنارق��ارهییکیازاینقارهمنطبقشوند؛مثل�اگرنقشه

 یدیگ��رب��رشایآنهاباهممنطبقخواهندب��ودومانن��دآناس��تک��هی��کق��ارهراازق��ارهکرانه

٢دادهاند».

-یقارهشنایهمهنگارندهگوید:سخنانفوققسمتکوچکیاستازحقیقتکلیوعمومی

 ها،کهدراینکتابتوض��یحدادهش��دهاس��ت؛واگ��رایش��انتنه��اآفریق��اوآمریک��ایهاوخشکی

 ه��ادرس��ابقهاوخش��کییقارهایمکههمهاند،ماکشفکردهجنوبیراجداشدهازهمیافته

یکپارچهومتصلبههمبودهاندوبعدشکستهوازهمجداشدهاند.

 هاست؛وهردوهصحیحهاغیرازشکستهشدنوپرتابگشتنقارهیشنایقارهوالبتهمسئله

هستندوهردوواقعیتدارند:

 هادرآغازهمهدریکجاومتصلبههمدرپش��تزمی��نپدی��دآمدن��دوب��ههنگ��امپرت��اب-قاره١

 شدنماهاززمین،ناگهانوبهطوردفعیشکستهشدهودررویقش��رن��رمزمی��نب�هه��رس��و

پراکندهگشتند.

 هالینقطعازغرببهش��رقدرحرک��تبودن��دوهس��تندودرقش��رزمی��نب��هتدری��جآرام-قاره٢

١٤٩،ص١٣٤٩یدانشمند،آذرمجله١
٢٥،ص٥٦،ش١٣٤٧یدانشمند،تیرمجله٢
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 ضیکنند،بههمنزدیکوبعشناورند؛وبعضیازآنهابهتناسبوضعیکهدراینشناپیدامی

شوند.ازهمدورمی

 وآنچ��هازغربی��ان(آنه��مالبت��هب��هط��ورن��اقص)١ایمماهردومسئلهرادراینکتابتوضیحداده

هااست.شنویم،هماناشنایتدریجیقارهمی

 درموردحرک��ت٢یآلفردوگنریتصحیحشدهخوانیم:«نظریهیدانشمندچنینمیونیزدرمجله

 یاینشخص،درابت��دای��کهاموردپذیرشاکثردانشمندانزمینشناساست؛طبقنظریهقاره

 قطعهخشکیوجودداشتکهیکسومسطحزمینرااشغالکردهب��ود،بع��دای��نقطع��هب��هدو

 هایفعلیآفریقا،آمریکایجن��وبی،اس��ترالیاوهندوس��تانوقسمتمجزاگشتکهشاملقاره

٣قطبجنوببود».

 ازدیگ��رانجل��وهادرابتدابهحقرس��یدهویقارهنگارندهگوید:ویدرکشفیکپارچهبودنهمه

 یزمیندرطولهاراامریتدریجیودراثرتغییرکندنقشهافتاده؛ولیچونجداشدنخشکی

 بینید-کوتاهآم��دهها-چنانکهمیچندمیلیونسالدانسته،فلذادرتوجیهوتفسیرانفصالقاره

 یمااستهاییموافقنظریهکندودرگوشهاینجملترابرایاینکهماراتأییدمیاست.وما

ونیزموجباطمینانبیشتربرایخوانندگاناست،آوردیم.

جایگاه کعبه در آغاز

 رسدک��هم��اهازمح��لکن��ونیهایرویزمیندقتشود،بهنظرمیهاوخشکیاگردروضعآب

 هایزمینهم��هدری��کج��ادرط��رفمقاب��لاقی��انوسآرام(دروخشکی٤اقیانوسآرامجداشده

 ان��دوج��ایکعب��هوی��ادیده)انجمادیافتهب��ودهجانبپشتزمینکهنوروحرارتخورشیدرانمی

 یشهرمکه-کهبنابهاخبارینخستینقسمتجمودیافتهدررویزمینبوده-درس��تدرنقط��ه

 مقابلوسطاقیانوسآرامبودهاستوبعدازشکستهشدن،قدریبهسویشرقپرت��ابش��ده

است.

 رسدک��ههایرویزمینجایاقیانوسآراماست،پسچنینبهنظرمیترینقسمتوچونژرف

 ایسفتشدهومانندخمیرخ��ودیزمینبههنگامجداشدنماه،ازروانیافتادهوتااندازهکره

 راگرفتهبوده؛وبرایهمیناستکهمحلکندهشدنم��اهگ��ودمان��دهوپ��رنش��دهاس��تواگ��ر

شد.آمدوجایگودیماهپرمیروانومثلآببود،حتما�بههمبرمی

 یسفتهایخشکیزمینبعدازآنکهشکستهشدند،دررویکرهنتیجهایناستکهقسمت

١٨٢-٢٩٧ص١
٢Alfred Lothar Wegener (١٩٣٠-١٨٨٠)

٦٨،ص١٣٥٠یدانشمند،اردیبهشتمجله٣
١١آفرینشجهان،ص٤
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 ایم��ایعومث��لآبروان؛ومس��لما�س��ببشدهوخمیرمانندزمینپراکندهشدند،نهدررویکره

 ه��اهمی�نب�ودهک�هدررویخمی�رس�فته��ادررویس��ایرقس�متارتفاعیافتنوبالآمدنق��اره

 ایس��تادند؛بلک��هشدند،حتما�بالنمیواگردررویمایعروانیپرتابمی؛اندایپرتابشدهشده

 شدند؛برایاینک��هحج��مغ��الباجس��امدرانجم��ادک��اهشرفتندوناپدیدمیبهزیرمایعفرومی

یابد.شانافزایشمیشودوطبعا�وزننسبیپذیردوکوچکمیمی

-واحتمالدیگریکهدراینبارهدادهایموبسیارضعیفاست،ایناستکهزمینکعبهدرنقط�ه

 ه��اه��مدردوریقطبشمالبودهوقبلازهرجایدیگرسردوسختش��دهوس��ایرخش��کی

 هادراثرجداشدنماه،دررویقسمتکعبهبعدهادراثرشکستهوقطعهقطعهشدنخشکی

 یقطباشرسیدهاست؛ویااینکهنقطهیآسیابهمحلکنونینرمجریانیافتهودرضمنقاره

 شمالدرجایکنونیکعبهومکهبودهوبعدهادراثرتغییرتدریجیمحلدوقطب،شهرمکهبه

یمعتدلویاگرمسیرافتادهاست.منطقه

 ه��ایایم،ایناستکهنخس��تکعب��هومک��هوبع��دس��ایرقس��متوآنچهدراینبارهاختیارکرده

 )درپش�تزمی�نانجم��ادی��افتهودراث��رآبس�تنش�دنب�هم��اهازچرخ�شافت��ادهب�ودهزمین(که

ساختهشدند.

 هاودریاه��ایجغرافیاییدرپهلویهمبچینیمواقیانوسهایزمینرادرروینقشهاگرخشکی

 یکنی��مک��هجایگ��اهکعب��هدرس��تدرنقط��هراازمیانآنهابرداریم،باکمالتعجبمشاهدهم��ی

-هااست؛وطبعا�دراینهصورتبهذهنمطالعهکنندهچنینخطورمییخشکیوسطمجموعه

 زمی��نم��ایع،همان��ازمی��نکعب�هوس��رزمینمک�هب��ودهیسفتشدهدررویکندکهاولیننقطه

است.

 ودراینجاخبریکهازحضرتامامرضا-علیهالسلم-وازغیرآنحض��رتدرکت��بفریقی��نروای��ت

 {زمی��ناززی��رکعب��هگس��ترشداده١ت�ح ��ت�ال ك�ع ب���ة»افت��د:«د�ح�ی���ت�ال �ر ض�م���ن شده،بهخاطرمی

-الص��لة-علیه��مشده}؛وبدینطریقارزشسخنانپیشوایانحقیقیاسلموواق��عنگ��ریآن��ان

 رودوتعلیم��اتآن��انازه��رس��خندیگ��ریوالت��ردرنظرانسانمحق��قبس��یارب��الم��ی-والسلم

--علیه��مگرددک��ههم��هبای��ددرمکت��بمحم��دوآلمحم��دتشخیصدادهمیشود؛ومعلوممی

دستیابند.تریننظریاتعلمیشاگردیکنندتاازفرضیاترهاشدهوبهعالیوالسلم-الصلة

 یافرادانسان(آنانکهبدنسالمومالکافیدارن��د)ه��رواینبسیارلذتبخشاستکههمه

 سالدرروزهاییمعیندرنخس��تینس��رزمینپی��داش��دهدررویزمی��ن،ازهم��هج��ایزمی��ن،از

 شرقوغربوشمالوجنوبجمعشوندودرپیرامونکعبه-کهنخستینخشکیجهاناست-

 ،ص:٢-مجم�عالبی��انف�یتفس�یرالق��رآن،ج٤٤٩ص:١٠-وسائلالش��یعةج:٢٤٢ص:٢-منلیحضرهالفقیهج:٢٠٩ص١
١٢٨،ص:١-الدرالمنثورفیتفسیرالمأثور،ج٧٩٨
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 ١هایعالمراوجهتوشکلگردشآنهارانمایاندارند!!بهطوربیضیبگردندوگردشگردنده

 شود:«سألهعنأولبقعةبس��طتم��نیفوقمعنایاینخبرشریفهمواضحمیوبامطالعه

 {ازحض��رتامی��رالم��ؤمنین٢الرضأیامالطوفانفقالل��هموض��عالکعب��ةوک��انتزبرج��دةخض��راء»

 ایکهبهروزگارطوفاناززمی��نگس��ترشی��افت،کج��ا-علیهالسلم-سؤالشدکهنخستینپاره

 بود؟حضرتجوابدادندکهجایکعبهبودکهدرآنزمانسبزرنگومانندزبرجدبود}؛البتهمراد

 یمذابزمیناستکهفوقالعادهمواجوپرتلط��میکرهازطوفاندراینخبر،همانحالتاولیه

بود،نهطوفاننوح.

 وسلم-روایتشده:«س�مÎی�ت�ال ك�ع ب�ة�ك�ع ب�ة�ل��ن�ه���او�س���ط�وازحضرتپیغمبراکرم-هصلىالعلیهوآله

 {کعبهچوندروسطدنیاست،بدیننامخواندهشدهاست}؛ونیزدرروایتآمدهاس��ت:٣الد�ن ی�ا»

 «و�ض�ع�ال ب�ی ت�ف�یو�س�ط�ال �ر ض�ل��ن�ه�ال م�و ض�ع�ال���ذ�یم���ن ت�ح ت���ه�د�ح�ی���ت�ال �ر ض�و�ل�ی�ك���ون�ال ف���ر ض�ل��ه ��ل�

 یخدابرایایندروسطزمیننهادهشدکهازآنجابه{خانه٤ال م�ش ر�ق�و�ال م�غ ر�ب�ف�یذ�ل�ك�س�و�اء»

یحجبرایساکنانشرقوغرببرابرباشد}.زمینگسترشدادهشدهوبرایاینکهفریضه

 وازحضرتامامهصادق-علیهالسلم-روایتش��ده:«لم��اأرادالع��زوج��لأنیخل��قالرضأم��ر

 الریاحفضربنوجهالماءحتىهصارموجاثم�أزبدفص��ارزب��داواح��دافجمع��هف��یموض��عال��بیت،ث��م�

 جعلهجبلمنزبدثم�دحىالرضمنتحتهوه��وق��ولالع��زوج��ل:إ�ن�أ�و�ل�ب�ی ��ت£و�ض���ع�ل�لن���اس�

 {آنگ��اهک��هخ��داخواس��تزمی��نرا٥وقالتع��الى:و�ال �ر ض�ب�ع ��د�ذل���ك�د�حاه��ا»،ل�ل�ذ�یب�ب�ك�ة�م�بار�کا�

 یمایعزمیناست)تاک��فبی��رونآی��دوبیافریند،بادهارافرماندادکهرویآبرابزنند(مرادکره

 یخداجمعکرد،سپسآنراکوهیازکفقراردادوبعدزمینرااززیرآنهارادرجایخانهکف

همیناست}.٦یمذکوربگسترانید.ومعنایدوآیه

 ببینیدآنچهکهمادراینفصلفکرشرانداشتیم،جایگاهماهبود!ولیایناتصالحق��ایقع��المو

 کشاند؛وای��نانطب��اقکام��لکت��ابط��بیعتموجوداتجهاناستکهماراازبحثیبهبحثیمی

-ب��ردوبرم��یالهیباکتابشریعتخداوندیاس��تک��هم��اراازآنب��های��نوازای��نب�هآنم��ی

 گرداند!!وبدینطریقاستواریپیشرفتماواستحکامسخناناینکتابرابرایهمگانمدللو

 دارد؛درکتابیدیدمکهدرعلمهمیشهک��ارب��دینمن��والاس��ت:دانش��مندانک��هدرمبرهنمی

 فپن��یان��د؛کش��یابن��دک��هدرجس��تجویآننب��ودهجس��تجویچی��زیهس��تند،چی��زدیگ��ریم��ی

٧بسیاریکشفیاتدیگربههمینطریقهصورتگرفتهاست.ایکسویاشعهسیلین،

٢٤٤ص١
٥٩٥ص:٢عللالشرائعج:٢
١٩٠ص:٢منلیحضرهالفقیهج:٣
١٩١ص:٢منلیحضرهالفقیهج:٤
٥،ص:٤روضةالمتقینفیشرحمنلیحضرهالفقیه،ج٥
٣٠: ٧٩عاتز-نا١٩٦: ٣آلعمران٦
٦یماه،صسفربهکره٧



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

شود!جهان کروی و به تدریج مسطح می

دو قطب زمین فرو رفته هستند

 آسمانشناسفرانس��ویآب��ه.ت.م��وروگفت��هاس��ت:«زمی��ندردوقط��بف��رورفت��هودراس��توا

٢؛ماکسولرایدنیزتصریحبراینحقیقتکردهاست.١برجستهاست»

 یزمیندردوقطبفرورفتهودراستواشکمداراس��ت،بلک��های��ننس��بتدره��واینهفقطکره

 مجاورومحیطبرزمینهمجاریاست؛برایاینکهارتفاعقسمتاعظمهوایی(سهربعازهوا)

 ٨/٥یمعتدلدهکیلومتراستدرحالیکهدردوقط��بکهپیرامونزمینرافراگرفته،درمنطقه

٣رسد.می١٦/٥ودراستوابه

 رفته استدو قطب خورشید هم فرو

 نق�لک��ردهک�هدر٤پرینس�تونتادفیزی�کدانش��گاهاس��»راب��رتدی�ک«تریدانش�مندازدک��مجل�ه

 کنفرانسآستروفیزیککهدرنیویورکتشکیلشدهبود،گف��ت:«مش��اهداتم��نازخورش��یددر

 ه��ایشدارایتابستانگذشتهنشاندادکهشکلخورشیدکروینیست؛بلکهدرقسمتقط��ب

فرورفتگیاست».

 ت��وانونیزگفتکه:«چونمحوردورانخورشیدهفتدرجهنسبتبهمدارزمینتقدمدارد،م��ی

 ه��ایک��هیک��یازقط��به��ایخورش��یدملحظ��هک��رد؛هنگ��امیهرگونهپهنشدگیرادرقطب

 ک��هوهنگ��امی؛ش��ودخورشیدنسبتبهزمیندرتقدمباشد،حداقلپهنشدگیملحظهمی

 گ��ردد»؛دک��تردی��کگف��ت:هردوقطباززمینمرئیباشند،حداکثرپهنشدگیمشاهدهم��ی

«درمشاهداتاخیرمن،اینموضوعبهطوروضوحدیدهشدهاست».

 ه��ایآنداردوب��هط��ورکل��ییدکتردیک،درخششخورشیدبستگیبهفعالیتکلفبهعقیده

 هابیشتراستودرخششبیشتریدارد؛دکتردیکبایحرارتشازقطباطرافخورشید،درجه

٥هانیزحسابکرد.تکرارآزمایش…مقدارفرورفتگیخورشیدرادرقطب

در جستجوی راه حل

-یماچگونهبایدباشد؟!وم��یشدمکهحلاینمسئلهدرنظریهنگارندهگاهگاهیدرفکرمی

 ترینپاسخای��نیعمومی،راهحلیبرایآننیست؛زیراکهنهاییدانستمکهبنابرقانونجاذبه

٣٠-هیئتششمریاضی،ص٣٧اهصولعلمهیئت،ص١
١١٨نجومبرایهمه،ص٢
٨٠هایجوی،صپدیده٣

٤Princeton University
٥،ص٥٣،ش١٣٤٦یدانشمند،اسفندمجله٥
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 کن�دودراث��رآن،خواه��دب�ودک�هزمی�ندرچرخ��شب�هدورخ�ود،نی�رویگری��زازمرک��زتولی�دم�ی

 دانی��مک��هگردند؛بااینک��هم��یرفتهرفتهنواحیاستواییبرآمدهونواحیقطبیهمفرورفتهمی

-خیزدتانیرویگریزازمرک��زدرکن��ارهایازاندرونزمینبرنمینیرویچرخاننده،بنابرقانونجاذبه

 ایبرایزمین(چهازدرونوچ��ههایآنتولیدکندواهصل�بنابرقانونجاذبه،هیچگونهچرخاننده

 یزمی��ن،ازبی��رونزمی�نمس�لطب��ریماهمچرخانن��دهازبیرون)بیاننشدهاست.وبنابهنظریه

 فش��ارد؛بن��ابرش��ودوآنرام��یزمیناستوازهرطرفمانندکمربندعریضیبرآنپیچی��دهم��ی

تواندنیرویگریزازمرکزدراطرافآنتولیدنماید.ایننمی

 روزیمتوجهاینحقیقتشدمکهخورش�یدوس��یارات،هم�هدری�کس�طحهس�تندودرظ��اهر

بدونسببیایناحتمالبهنظرمآمدکهشایدایندومسئلهارتباطیباهمداشتهباشند!

خورشید و سیارات همه در یک سطح هستند

 ییبورژفرانسهرادراینب��ارهمط��العهک��ردم:«اگ��رنارن��جب��زرگنماین��دهسخنانمدیررهصدخانه

 یسیاراتواینمجموعبرسطحمیزبزرگیقرارگرفتهباشد،ترنمایندههایکوچکآفتاب،گلوله

دانست.١کوپرنیکییشمسیمطابقنظریهتوانتصویرمنظومهایندستگاهرامی

 ه��ارادورنارن��جتوان��دحرک�تدوران��یگل�ولهشخصناظریکهازبالیمی�زنگ��اهکن�د،خ�وبم�ی

 هاینزدیکنارن��جباش��د،ظ��واهرتغیی��رمشاهدهنماید؛ولیاگراینشخصناظربریکیازگلوله

چرخند.هاییکهدرمنظراوهستند،برروییکنوارباریکیرویافقمیکند:تمامگلولهمی

 م��تریس��طحزمی��ن)بروی��دواز٣٠٠(یعنیدرح��دودایفلخواهید؟بربالیبرجمثالدیگریمی

 م��ترازس��طح٣٠٠چندهواپیماخواهشکنیدکهدرفواهصلمختلف،دورشمابچرخندوهمیشه

 زمینبالترباشند؛برایاینکهبتوانیدآنهاراباچشمیادوربینتماشاکنید،لزمنیس��تک��هب��ه

 بالیسرتانتوجهکنید؛تنهاک��افیاس��تک��هدوربی��نراافق��ینگ��اهداش��تهدورخ��ودبچرخی��د؛

٢کنند».رسدکهدرروییکنواروبریکسطح،پروازمیهواپیماهایشمابهنظرمی

-جرجگاموفهمگفته:«گردشخورشیدوسیاراتبهدورمحورشان...دریکسطحانج��امم��ی

٣گیرد».

 گوید:اینسخنانرابهدقتمطالعهکردمواینتصوردرذهنمنپیداشدک��هش��ایدنگارندهمی

 یشمسیرادریکسطحداشتهواینمجمعالجزائرآسمانیراازنیروییکهسیاراتمنظومه

 خواهدکهزمینراه��مب��هتدری��جازکروی��تبین��دازدوآنراه��متجمعکرویبازداشته،چنینمی

 یشمسی،رغیفیشکلگرداند!پسشروعبهکارکردهودوقطبآنراان��دکیمانندمنظومه

١Nicolaus Copernicus (١٥٤٣-١٤٧٣) 
(بااندکتلخیص)١٧اهصولعلمهیئت،ص٢
)١٨(ص٢٧سرگذشتزمین،ص٣
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اشراشکمدارکردهاست.فروبردهونواحیاستوایی

-هایزیبایشدرنظرمجل��وهمدتیکهزیادنبود،ازاینتوجهگذشتوروزیناگهانزحلباحلقه

 ییشمس��یوک��رهامراهیافتکهش��ایدنیروی��یک��همنظ��ومهگرشدوایناحتمالدراندیشه

دهد!کند،اینعملرادرزحلهممیزمینراتسطیحمی

های زحلحلقه

 ینورانیبادوربینکوچکخوددردوطرفزحلدیدهبود؛چن�ددونقطه١٦١٠بهسال١»گالیله«

 شد،حلقهبهشکللبهدیدهسالبعدزحلدرحالیقرارگرفتکهوقتیاززمینبهآننگاهمی

آمد.شدوبعدچونخیلینازکشد،دیگربهچشمنمیمی

 یدورزحل-کهپهنایآنتقریبا�پنجبراب��رقط��رزمی��نوض��خامتشازامروزهمعلومشدهکهحلقه

-کندوبهطوریاستکهگاهیمثلخ��طمنی��ریدردوربی��نرؤی��تم��یکیلومترتجاوزنمی١٥٠

 ت��اریکیازیک��دیگریمن��اطقهاینورانیاستکهب��هواس��طهبلکهحلقه،شود-یکحلقهنبوده

 ه��اازه��زارمتج��اوزباش��د؛تع��دادآنه��اچن��دانزی��ادویای��نحلق��هش��وندوش��ایدع��دهجدام��ی

اییکتکهاست.آیدکهحلقهحجمشانآنقدرکوچکاستکهازدوربهنظرمی

 ییداخل�یحلق�همنجمدانشگاهکالیفرنیاآزمایشیبهکمکمنشورازن��ورلب��ه٢»ج.ای.کیلر«

 زحلنمودهوبدینترتیبتعیینکردکهحلقهباچهسرعتیدرحالحرکتاست؛سپسهمی��ن

 گ��رددودرن��تیجهیخارجیحلقهنمودهومشاهدهکردکهباسرعتکمتریمیکاررابانورلبه

٣یزحلازاجراممتعددیمتشکلشدهاست.معلومشدکهحلقه

 یشمس�یویمسطحگردی��دنمنظ�ومهبعدازدقتدراینسخنانوباتوجهبهآنچهکهدرباره

 ه��ایزی��ادیب��هاط��رافخ��ودکندکهزح��ل،م��اهیزمینبیانگردید،چنینبهخاطرخطورمیکره

 ه��ایکوچ�کوف��راوان،یک�یب�هدنب��الدیگ�ریب��افواهص�لین��اچیزومختل��فدرپراکندهواینم��اه

 دهن��دوچ��وناندونوارهایتاریکهمفواهصلآنه��ارانش��انم��یپیرامونزحلبهگردشپرداخته

 هامتصلب��هه��مروند،درنظرزمینیاینقمرهاخیلینزدیکبههمهستندونسبتا�تندراهمی

 ه��این��ورانیچن��دگردن��د؛درس��تمانن��دحلق��ههایینمایانم��یشوندودرشکلحلقهدیدهمی

گردانکهبایکدستچرخانیدهشوندوبندهایشانکوتاهوبلندباشد.آتش

 یشمس��ینگ��اهکنی��م،واگربانظریوسیعازدوروازکنارس�طحجری��انس��یاراتب��همنظ�ومه

 ه��ایی)ای(ودرهص�ورتدق�ت،لب�هخواهیمدیدکهخورشیدهممانندزحلدروس�طاس��تولب�ه

 نورانیمانندحلقاتزحل،درپیرام��ونداردوبع��ده��ملب��هدرنظ�رم��امب�دلب��هی��کن�وارن��ورانی

١Galileo Galilei (١٦٤٢-١٥٦٤)
٢James Edward Keeler (١٩٠٠-١٨٥٧)

(تلفیقی)١٦٧-اهصولهیئت،ص٦٦نجومبرایهمه،ص٣
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 خواهدشد؛والبتهایندیدوایننمایشدرهصورتیامکانپذیراستکهس��رعتس��یاراتوه��م

یکافیباشدتابههصورتحلقهدیدهشوند.عددآنهابهاندازه

-دیدیم،مس��لما�آنراوحلق�هاگروضعزحلطوریبودکهماآنراازجانبیکیازدوقطبشمی

 ش��دندوم��ادیدیمواینحلقاتدراینشکلک��ههس��تند،نمای��اننم��یهایشراطوردیگریمی

 ایه��ایشرالب��هکنی��م؛فل��ذاحلق��هاشتماشام��ییاستواییهمیشهزحلراازمحاذاتمنطقه

بینیم.پهنوگاهیهمنوارینورانیمی

 هاوقمره��ایوخلهصهزحلدرعیناینکهیکیازسیاراتاستوازخورشیدزایشیافته،سیاره

 بسیارزیادیهمبرایخودشزاییدهکهمثلسیاراتخورشیددردورزحلدرسطحیواحد،تند

کنیم.گردندوماآنهاراازپهلویشاننگاهمیویکیبهدنبالدیگریمی

شود!کهکشان هم مسطح می

-بعدازمطالعاتفوقبودکهچندسطرازکتابجرجگاموفنظرمراجلبکرد:«جهانپ��رس��تاره

 ایکهخورشیدماعضون��اچیزیازآناس��ت،قس��متتقریب��ا�مس��طحیازفض��ارااش��غالک��رده

 یکهکشانتامسافتبعیدادامهدارد؛درهصورتیکهدرامتدادعمودب��رآنب��هاستودرهصفحه

١نسبت،کمپشتاست».

-یاینستارگانمشهود،درفضاییتقریبا�مسطحانتظ��امی��افتهکندکههمهاینکلمدللتمی

ایاستازجهانبزرگ!توانگفتکهاینکهکشانباعظمت،هصفحهاندوبهتقریبمی

 اینامیدهاستکهازکم��ربی��رونزدهودوهاراجزیرهدرکتابنجومبرایهمهبعضیازسحابی

 اینامیدهاستکهخیلیمسطحگردیدهوبههصورتقطبشمسطحشدهوبعضیراهمجزیره

٢بشقابدرآمدهاست.

 نه،بلکهلواشبسیاربزرگ��یاز)یعنیقرصنان(کنندورغیفآری،کهکشانراهمتسطیحمی

 یخمیر(چانه)را-ک��هدرش��کلسازند؛آری،بازکردنلواش،مثالمناسبیاست:گلولهآنمی

 کنندتارغی��فوبع��ده��ماندازندوبازمسطحشمیکنندوازکرویتمیکرهاست-تسطیحمی

شود.لواشمی

 ایکندوهرکرههایفوقنگارشدادیم،نیروییبسیارعظیمدرجهانکارمیبنابرآنچهدربحث

-یشمسیراوزحلراوزمینم��اراتس��طیحم��یگرداند،کهکشانراومنظومهرامسطحمی

 گردن��دوبع��ددرهص��ورتنمایدوآنهااولش��کمدارم��یشانراشکمدارمیکند:نواحیاستوایی

 شوندوسرانجامدرشکلذراتیریزونامرئیدریکنجومویاکواکبویااقماربازوپراکندهمی

٢٩٦نهایت،صیکدوسهبی١
١١٨نجومبرایهمه،ص٢
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گردند!!سطحبسیاربزرگوبسیارنازکپخشمی

شوند؟چرا کرات در نواحی استوایی شکمدار می

 شودکهنیرویاندرونیدرنواحیاستواییپرزورترونیرومندتربامطالعاتفوقچنینمعلوممی

 آید؛وبنابراینبای��دک��هقمیئنمایدوبرآنفاازنیرویبیرونیاستوبهتدریجآنرامغلوبمی

 ت��رروی��م،ارتفاعکوهساراندرنواحیاستواییزیادترباش��دوه��رق�درب��هط��رفدوقط�بنزدی��ک

 یکوهس��ارانهمان��ا(بحثآیندهمطالعهش��ود)ب��رایاینک��هرویانن��دههاراکمترببینیمرفعتکوه

نیرویاندرونیاستونیرویبیرونی،مخربآنهااست.

 ه��اازیمواردانشقاقاتسماوی،س��یارهآیدکهدرهمهواگربیشتربررسیشود،بهدستمی

 اند،نهازشمالونهازهاکلیتا�ازنواحیاستواییآنهازاییدهشدهخورشیدهاوقمرهاازسیاره

جنوبآنها؛وایندراثرقوتنیرویاندرونیوضعفنیرویبیرونیدرنواحیاستواییاست.

 ه��ایهاهمدرمن��اطقاس��تواییوبیش��تردرس��رزمینوایننیزجایتأملوتدبراستکهزلزله

 ه��ایآنه��ا؛وش��ایدت��وانیمنجم��دونزدیک��یدهند،نهدومنطقهمعتدلمتصلبهآنهارخمی

 یمعت��دلزلزل��هخیزن��د؛وچ�ونمعت�دلشودودومنطقهیاستواییشکمدارمیگفتکهناحیه

 رانانتجاوزماندویاخبرآنازکشتیاشهمغالبا�پنهانمیجنوبیبیشتردرزیرآباست،زلزله

نماید.نمی

 یجهاناگرچ��هدرشودکهدونیرویبهوجودآرندهونظمدهندهبااینملحظاتچنینتصورمی

 ان��د؛خورش��یدیکارچنیننیستندوتسطیحکنندهابتداگردسازهستند،ولیدرانتهاودرادامه

 ایبزرگت��رب�ودهوبع��دهاای��نچنی�نپه��نومس��طحآنگاهکهباسیاراتشدریکجاب��وده،ک��ره

 یدیگردرآغازشکلکرهداش��تهاندودرانج��امک��اردوقطبش��انف��رواند؛وزمینوهرکرهگشته

.)مطالعهراادامهدهید(گردندرودومسطحمیمی

کنند!های مرموز مامایی میمجاورت

 یض��عفنی��رویبیرون��یوق��وتنی��رویان��درونیشودکهزمینهبامطالعاتفوقچنینمعلوممی

 رسیمبهآنچهکهدرفص��ولپیش��ینآید.ودراینجامیهمانادرنواحیاستواییکراتفراهممی

 هاهستندکههمیش��هدرایم،وآنمجاورتاست؛واینمجاورتشرحکافیوتوضیحوافیداده

 آورن��دوازیتض��عیفنیروه��ایبیرون��یرافراه��مم��ینواحیاستوایی،دراجرامآس��مانیزمین��ه

 کاهند؛ونیروهایاندرونیهمدرهصورتضعیفگش��تننیروه��ایشدتوسرعتعملآنهامی

نمایند.بیرونی،فرهصتراغنیمتشمردهوکراتراازکمرشانبیرونزدهوشکمدارشانمی

 یکردن��د،آنراک��رهمجاورکارمیایبییجهانخودبهخودبودندودرکرهاگردونیرویسازنده



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 یتقویتوتضعیفآورند؛وایناوضاعگوناگونحاهصلازانواعمجاورتاستکهزمینهکاملبارمی

گردند!آیدکهکراتتسطیحمیآورند؛ونتیجهچنینپیشمیآندونیرورافراهممی

 همهراازیک،هاوقمرهاراهاوسیارههاومنظومهکهکشانوچوننیرویواحدبسیارعظیمی

 ش��ودک��ههمیش��هن��واحیاس��تواییچرخاند،نتیجهاینم�یگرداندومیجهتبهیکجهتمی

 یشود،ن�هن��واحیش��مالیوی��اجن�وبیآنه��ا؛وخورش�یده��مازن�احیهآنهاباهممجاورمی

 اشباسیاراتمجاوراستوسایرخورش��یدهایکهکش��انه��مازج��وانباس��تواییب��ااستوایی

 زاین��دوشوندوازهمینمنطقهمیهممجاورتدارندوهمیشهازنواحیاستواییشکمدارمی

پردازند.همیشهپهلوبهپهلویهمبهگردشمی

 ه��ایزح�لوس��ایراقم��ارنی�زدرهمی�نس�طحشودکهقم�رزمی�نوحلق�هوبنابراینمعلوممی

 شانمشغولندوی��ادرف��رودآم��دنب��های��نسیاراتوستارگانکهکشان،بهگردشدردورمادران

 ینج��وموک��واکبواقم��ارشدری��کح��التسطحپروسعتهستند؛یعنیکهکشانماباهم��ه

برند!مسطحشدنبهسرمیدائمی

 شویمکهاج��رامآس��مانیدرآغ��ازپی��دایش،دراث��ردونی��رویش��رحوبازدرپایانبحثمتذکرمی

 یآیند(مگراینکهدم��اغیب��هج��انبم��ادردرازکنن��د)وهم��هیکاملپدیدمیشدههمیشهکره

 ه��اوهمان��ادراث��رمج��اورت١ش��انک��رویش��کلهس��تنده��ایگ��ردانیالک��ترونهاباملحظهاتم

آیند.رغیفیبارمی

ارتفاعات روی زمین

 ه��اییهایشمالیزمی��ن،دش��تشودکهقسمتباتتبعدروضعارتفاعاترویزمینمعلوممی

 ه��ادرهایمعت�دلغالب��ا�کوهس�تانیاس��توبلن��دترینک��وهوسیعوخالیازکوهاستومنطقه

هایقسمتشکمدارزمیناست.نزدیکی

 م��انایم،ذیل�درمیانسخنانواینکچندجملهکهازجغرافیایپنجموششمدبستانگردآورده

 است؛بیشتراروپایشمالیوشرقیجلگ��هسیبریآوریم:«آسیایشمالی،دشتوسیعمی

 است؛اراضیشمالیآمریکایشمالیاگرچهکوهستانیاس��ت،ول��یچن��دانارتف��اعین��دارد؛

 تری��نآنه��اباش��د،مه��ماروپایجنوبیومرکزیکوهستانیاستودارایچندینرشتهکوهمی

آلپاست.

 یجب��الودرم��رزترکس��تانوچی��نوهن��دوکشدرافغانس��تانوچن��درش��تهآلت��ائیه��ایوک��وه

 اوراله��ایارتفاعداردوک��وه٢گز٥٦٧١دماوند،یآنسلسلهجبالالبرزدرایرانکهبلندترینقله

٦٠هایاتمی،صآزمایش١
سانتیمتراست.١٠٤)یکگز٨٦٧گویند».(فرهنگعمید،ص«مقیاسطول...بهعربیذرعمی٢
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 ه��ایجن��وبیاروپ��ا-ک��هبلن��دترینهایقفقازبینآسیاواروپاوجبالپیرنهوآلپدرقسمتوکوه

 یهایمرتفعیهست،هم��هگزارتفاعدارد-ودرغربآمریکایشمالیهمکوه٤١٨٠یآنقله

یمعتدلواقعهستند.اینکوهساراندرمنطقه

 ی��ابیم(درجاه��اییک��هنی��روییاس��تواییم�یه��ایمنطق�ههارادرنزدیکیوالبتهبلندترینکوه

 اندرونیغالببرنیرویبیرونیاستوزمینراشکمدارگردانیدهوبیروندادهاست)رشتهک��وه

 یسوماتراوبرونئیوزلندجدیدنی��زگزودرجزیره٨٨٤٠هیمالیادرشمالهندوستانبهارتفاع

 کهازشمالآمریکایآندیجنوبیهمرشتهکوهشود؛ودرنیمکرهرشتهکوهمرتفعیدیدهمی

 گزرسیدهاست؛واینکوهه��مه��رق��درک��ه٦٩٥٣جنوبیبهجنوبآنامتدادداردوتابهارتفاع

 هایپرارتفاعآندرن��واحیقری��بگرددوقسمتشود،ارتفاعشکمترمیترمیبهجنوبنزدیک

 یهایآنددرنیمکرهیکوهیبلندترینقله؛وعجیباستکهفاهصله١بهمنطقهاستواییاست»

 یازآناس��تدرنیمک��رهاورس��تیدماون��دویدوقل��هجنوبیازخطاستواتقریبا�برابربافاهص��له

شمالی.

 ه��ایکوهس��ارانوارتف��اعآنه��اراب�هط�رزج�البینش��اندادهودرجغرافیایپنجمدبستانقل�ه

 وایننیزعجیبوجایتدبروتأملاستکهنقاطزلزلهخیزدرمناطقکوهستانیاست٢است.

 یمعتدلهستند،نهدوقطبمنجمد.واینهماناس��تک��هگف��تیم:نیروی��یوهردودرمنطقه

 بخشد،همواستک��هگ��اهیودردهدوبرآنهاارتفاعمیهاراازداخلزمینبیرونمیکهکوه

 کن��د؛وآننی��رویان��درونیاس��تک��هدرکمربن��داس��تواییوبعضیهص��ورزلزل��هه��ماح��داثم��ی

 ه��ادریمج��اورتهایآننیرومندتروپرزورتراست،برایاینک��هنی��رویبیرون��یدرزمین��هنزدیکی

افتد.کندوازقوتمیمناطقاستواییضعفپیدامی

 ه��ایجه��اندرجن��وبومرک��زتری��نک��وهودرکتابجغرافیایاولدبیرستاننوشتهاس��ت:«مه��م

٣آسیاوجنوباروپاومغربآمریکاوشمالغربیآفریقاقرارگرفتهاند».

 باخورشیدوسیاراتونگارندهگوید:چونکمربنداستواییمحاذاتهمیشگیومجاورتدائمی

 یزمینراشکمدارگردانیدهاست؛وماهدارد،فلذایکسانویکنواختازهرطرفبالآمدهوکره

 یمعتدلمحاذاتومجاورتغالب(نهدائم)دارد،فلذاکوهس��ارانه��مدرای��ندوچوندومنطقه

 دهدوچوندوقطبشمالیوجنوبیواطرافمنطقهبالآمدهاندوزلزلهبیشتردرآنهارخمی

 آنهاهیچوقتمحاذیومجاورندارند،فلذانیرویبیرونیدرآنهاقویاس��تونی��رویان��درونی

تواندکوهوزلزلهایجادنماید.همنمی

 ه��ایمرتف��عال��برزدرش��مالهایک��مارتف��اع(مانن��دک��وههایپرارتفاعدرشمالکوهووجودکوه

(التقاطی)٨٠-٧٠-٦٥-٥٨-٦٤-٥٩-٣٤-٣٣-٢٥،ص١٣١٧جغرافیایپنجموششمدبستان١
٢٥،ص١٣٦٤جغرافیایپنجمدبستان٢
٢٧،ص١٣٤٨جغرافیایاولدبیرستان٣
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 هایکمارتفاعیکهدرجنوبآنشهرهستند)نبایدنقضیبرگفتارماگرفتهش��ود؛تهرانوکوه

 ه��ایدیگ��ریشانکاستهشدهوک��وهاندوبهتدریجازارتفاعهاپیرشدهبرایاینکهبعضیازکوه

شود.جوانهستندوبرقدوبالیشانافزودهمی

-آین��دوب��یایازنوپدی��دم��یهایتازهروند؛همیشهکوههاازمیانمیآنتریوایتگوید:«کوه

 آین��د،دررویزمی�نیگ��انهک�وهیهاآرامآرامبالمیشبههدراینمیانشتابینیست؛اکثرکوه

١افرازد،کوهآتشفشاناست».کهبهسرعتقدبرمی

 سالبودند،حتما�ارتفاعآنه��اه��مب��انظ��مکام��لازش��مالب��ههاباهمهمیکوهآری،اگرهمه

یافت!شدوبازازاستوابهجنوب،اندکاندککاهشمیاستوا،رفتهرفتهزیادترمی

اوج و حضیض در قمرهای مصنوعی

 بنابرآنچهدراینفصلخواندیم،بالرفتنواوجگرفتنقمرهایمصنوعی-درهص��ورتیک��هدرروی

ترباشد!شانآرامتروپایینآمدنخطاستواویامتقارببهآنحرکتکنند-بایدآسان

 ت��روب��الترباشد،بایدبههماننسبت،پایینآمدنشسریعوهرقدرکهمدارقمربهقطبنزدیک

 ه��ایترباشدوباای��نحس��اب،من��اطقاس��تواییب��رایپرت��ابس��فینهتروسخترفتنشمشکل

 رون��دوب��هزیراکهدرآنجابهسرعتزی��ادب��الم��ی؛ترباشندفضاییبایدازهرجایدیگرمناسب

 یانشقاقاتفضاییازآیند.والبتهاینمسئلهبعدازتوجهبهاینکههمهآرامشبیشترپایینمی

گردد.ترمیرسدومقبولتربهنظرمیمناطقاستواییتحققپذیرفتهاست،طبیعی

آیا جهان به شکل رغیف است؟

 یم��اهاگ��ربخواه��دم��اهرابچرخان��د،بای��دآنراط��وریشودکهنیرویچرخانن�دهچنینمعلوممی

 توان�دآنرااشدرپهل��ویاس��توایزمی�نق��رارگی�ردونم�ییاس�تواییبچرخاندکهحتما�منطق�ه

 طوریبچرخاندکهیکیازدوقطبشبهسویزمی�نباش��د؛یعن�یاگ��رم��اهبچرخ��د،بای��دط�وری

 یاستوایشپهلوبهبچرخدکهمحورشموازیبامحورزمین(ویاقریببهموازات)باشدوناحیه

پهلویاستوایزمینقراربگیرد.

 چرخد،ایناستاینحقیقترادرهصفحاتپیشخواندیمکهسبباینکهماهبهگردخودشنمی

٢ایبهسویزمیندرازکردهاست.کهدماغه

 وایضا�درسابقخواندیمکهزمینهموقتیبرآمدگیبزرگیدرجانبمحاذیباخورشیدداشته

 آوریمکهزمینهمامک��انن��داردپسبهدستمی؛٣ودراثرآنازچرخشبهگردخودافتادهبوده

)٤٧(ص٤١ها،صهاوهصخرهسنگ١
٢٩٤ص٢
٢٩٧ص٣
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 کهیک�یازدوقطب�شرادرحرک�توض�عیب�هط�رفخورش�یدبگی�ردولزماس��تک�ههمیش�ه

استوایشرادرمحاذاتاستوایخورشیدبدارد.

 یزهرهکهکن��دودرباره،چرخشاستوعینایناستدللرادربابعطاردهمکهدماغداروبی

 ؛یعنیعطاردوزهرههم(مانن��دم��اه)١خواهدکمکمدماغدارشودنیزمیگوییمچرخدومیمی

تواننددوقطبشانرابهطرفاستوایخورشیدنگاهدارند.نمی

 یشمس��ی،یکراتدرای��نمنظ��ومهشودکههمهوبااینپیشرویاینحدسکلیحاهصلمی

 گیرند؛یعن��یچرخندوهیچوقتقطبشانرابهطرفهمنمیگردندومیپهلوبهپهلویهممی

 یمادریکسطحدرجریانهس��تندومحورهایش��انتقریب��ا�ب��اه��ممت��وازیجمیعکراتمنظومه

 هارایکنیرویب��زرگجه��انیهاوچرخندهیگردندهینوینما(کههمهاست؛ومقتضاینظریه

وزد[حرکتمستقیم])جزایننیست.آوردوازجهتیمعینبهجهتیمعینمیبهحرکتدرمی

 و٢گوید:«محوردورانخورشیدبامحورمدارهایسیاراتانطب��اقنزدی��کدارد»وجرجگاموفمی

 یبورژفرانسهآبه.ت.مورونیزبیانداشتهاستوم��ااینسخنهماناستکهمدیررهصدخانه

٣آنرادراوایلاینفصلآوردیم.

 یشمس�یم��ارس�یمب�هآنج��اک�هقبل�رس�یدهب��ودیمک�همنظ�ومهواکنونبااینمق��دماتم�ی

رغیفیشکلاست!ولیآیاسراسرجهانهمرغیفیشکلاست؟!

 خواه��دی��افتت��ا آوریمکهتسطیحجه��انادام��هبامطالعاتیکهانجامدادیم،چنینبهدستمی

 یبسیارنازکوبسیاربزرگگردد؛آنقدرکراتازپهل��ویک��راتیعالمیکهصفحهوقتیکههمه

 وذراتازپهلویذراتزاییدهشودکهدیگرچیزیدراندرونچی��زیب��اقینمان��دوسراس��رع��الم،

یبسیاروسیعپراکندهشود!!گردینامرئیگرددودریکهصفحه

اند؟های بلند در کمربند استوا بال نیامدهچرا کوه

 ایم(چنانکهش��رحش��د)دوقط��بزمی��نک��وهن��داردواهص��ل�دوهاییکهانجامدادهبنابهبررسی

 یه��اغالب��ا�دردومنطق��ههایمجاورآنهاخالیازکوههستندوک��وهیمنجمدوقسمتمنطقه

 هاشویم،کوهترمیباشندودرایندومنطقههمهرقدرکهبهجانبدوقطبنزدیکمعتدلمی

 کنی��م،ارتف��اعیاس��تواییس��فرم��ییابیموهرقدرکهب��هس��ویمنطق��هراتقریبا�کمارتفاعمی

بینیم.کوهسارانرازیادترمی

 ی��ابیموطبع��ا�ه��اراخیل��یپ��رارتف��اعنم��یولیعجیباستکهدرکمربنداس��تواییزمی��ن،ک��وه

 هادرکمربنداس��تواییترینکوهرودکهچطورشدهکهبزرگمطالعهکنندهدرایناندیشهفرومی

٢٩٤ص١
١٩٦پیدایشومرگخورشید،ص٢
٢٨٤ص٣
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اند؟!زمینبالنیامده

 یاس��تواییهمان��اه��ایش��مالیوجن��وبیمنطق��هسبببالآمدنکوهسارانبزرگدرقس��مت

 یزمیندرمیلشمالیوجنوبیخود،ب��ام��اهوس��یاراتوخورش�یدهاییاستکهکرهمجاورت

 کند.وزمیننسبتبهآنهاوخودآنهانسبتبهیکدیگر،غالبا�درح��المی��لهس��تندوپیدامی

محورهایآنهامتوازیکاملنیستند.

 ومح��اذاتهمیش��گیب��ام��اهوس��یاراتوخورش��یدواماکمربنداستواییچونمجاورتدائم��ی

-دارد،فلذاسراسروبالتمامبالآمدهوبطنیسرتاسریبرایزمینشدهاست؛وشکمبرآمده

 یاستکهیکنواختارتفاعیافتهوعرضوطولشازهمهیاستواییدرواقعکوهسارعظیمی

کوهسارانزیادترشدهودورزمینرااحاطهکردهاست.

 ایم،بازب��هاختص��ارمت��ذکرش��ویم:نی��رویان��درونیزمی��ندردراینجابایدآنچهراکهمکررا�گفتهو

 گرددوکند)پرزورترمیشود(ونیرویبیرونیضعفپیدامینقاطیکهمحاذیباکراتدیگرمی

دهد.یمجاورتراازداخلبهخارجبالمینقطه

 ه��ایش��ودک��هچ��راهی��چگ��اهدرس��رزمینوباآنچهذکرشد،سبباینحقیقتنی��زروش��نم��ی

 کن��دودرکمربن��دهایاس��تواییه��م(ی��ادهدوآتشفشانیف��وراننم��یایرخنمیمنجمدزلزله

 هاوکوهس��ارانکلیت��ا�وی��اهاوآتشفشانافتد؛وزلزلهافتدویا)کماتفاقمیچنیناتفاقینمی

یابند!!غالبا�درمناطقمعتدلوقوعمی

گوید؟تئوری نیوتون چه می

 شود،ب��اینوینکهدراینکتابشرحمیدرخللمطالباینفصل،دیدیمکهبرطبقاینفرضیه

 شود،چگ��ونهمش��کلتراچهسهولتپیشرفتیمودرتحقیقاینکهجهانرفتهرفتهمسطحمی

 ینیوت��ونیه��میکیپسازدیگریازپیشپایاندیش��هبرداش��تیم؛ول��یآی��ابن��ابرق��انونج��اذبه

شود؟!چنینپیشرفتسریعمیسرمی

 یکراترادرعوضاینکهبههمبچسباند،آنهااینچگونهجاذبهویاگریزازمرکزاستکههمه

 چرخان�د؟!ق��انونج�اذبهاولبای��درادریکجهتبهدورخودشاندرمحورهایتقریبا�مت�وازیم�ی

 نیروییفراهمآوردکهکراتوذراتراازدرونبهبیرونبهچرخشآوردت��ابع��دا�بگوی��دک��هگری��زاز

-رود!وم�یم�یآیندودوقطبش�انف��روآیدوبالمیشانپدیدمیهایاستواییمرکزدرمنطقه

دانیمکهچنیننیروییبرعکسجاذبهاست.

 گردان��دوواینکدامنیرواستکهخورشیدوسیاراترادریکسطح،پهلوبهپهلوییکدیگرمی

 یکهکشانچیست؟جاذبهاس��تی��ادارد؟تسطیحکنندهمحورهایشانراتقریبا�متوازینگاهمی

گریزازمرکزویاهردو؟!حقایناستکههیچکدام!
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 حقیقتایناستکههرکرهازاندرونخوددرپاشیدهشدنوپراکندهگردی��دناس��توازبی��رون

 گ��رددوه��ردوش��ودومتجم��عم��یهم،ازغرببهشرق(باقیاسبهحرکتزمین)فش��ردهم��ی

 یآبک��هدررویجسممج��اور(متح��رکباش��ندمانن��دزمی��نوم��اه،وی��اس��اکنمانن��ددوقط��ره

 شوندوسریب��هیمجاورتبههمنزدیکمیسینینزدیکبههمریختهشدهباشند)ازناحیه

 یکنن��دک��هازن��احیهسویهمدرازکنند(چنانکهدربحثجزرومدتوضیحیافت)زیرامی��لم��ی

 مجاورت،بیشترپراکندهشوندونیرویاندرونیدرآننقطهپرزورترمیگ��رددونی��رویبیرون��یاز

افتد.کارمی

 یقطبی،چنی��نخوابیدهوپایینرفتههایفرویاستواییومنطقهیمناطقورمکردهبامطالعه

 یدیگردررغیفیشدناستوبنابرای��ن،جه��انروزییزمینوهرکرهرسدکهکرهبهنظرمی

 یبسیاربزرگیخواهدشدکهبشقابمانندهاییدرآن(درع��وضک��راتام��روزی)دریکهصفحه

دوریکدیگرشناورخواهندبود!
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در پیرامون مجاورت 

چرخند؟!چرا کرات کج می

-هایجهانبهیکسوحرکتم��یهاوچرخندهیگردندهایمکههمهاینرامشروحا�بیانداشته

 ه��ادرعی��ناینک��همتح��ده��اوچرخن��دهشویمک��های��نگردن��ده؛واینکدراینبحثواردمی١کنند

 ان��دک��هچرخن��د؛ودانش��مندانبی��انداش��تهالجه��ةهس��تند،ب��هط��ورکام��لدری��کجه��تنم��ی

٢محورهایسیاراتوخورشید،اندکانحرافیازهمدارند!

 یک��راتایمکهنیرویعظیمواحدیهم��هسبباینانحرافچیست؟!بعدازآنکهبهدستآورده

 ایراچن��ددارد،جایتعجباستکهای��ننی��رویواح��د،ک��رهوذراترابهگردشوچرخشوامی

 یدیگرراهمچنددرجهآنطرفبچرخاند!شگفتآوراستکهدوچ��رخدرجهبهاینطرفوکره

 ش��وداحتم��الدادک��هنی��رویچرخانن��دهمتع��ددیکارابهباچنددرجهانحرافحرکتکنند!آیامی

باشد؟!

 هایجهان(هرکرهوه��رذرهدرگ��ردشوچرخ��شیمتحرکایمکههمهولیاطلعحاهصلکرده

 هاواینزمینماو)کواکبونجوموکهکشان٣استوهرچیزیدرگردشگاهگردیشناوراست

 ها،همهوهمهب��هی��کس��و)وحتیالکترون٤یقمرها(گویاجزدوماهمشتریخورشیدوهمه

 شودکهنیرویچرخانن�دهوگردانن��ده؛ودراینهصورتاطمینانحاهصلمی٥چرخندگردندومیمی

 یماخصوهصا�،یکنیرویعظیمبی��شنیس��توبن��ابردرسرتاسرجهانعموما�ودرکراتمنظومه

اینلزماستسرکجچرخیکراترادرجایدیگریجستجوکنیم.

آورد!مجاور کج «کج چرخی» می

 شودکهسرکجچرخیس��یارات،همان��ادرآید)چنینمعلوممیبعدازتدبروتفکر(چنانکهمی

 تع�ددمجاوره��ایآنه��انهفت�هاس��ت!مج��اورنیرومن��دوم��ؤثرواهص�یلس��یارات،همان��امادرش��ان

 ان��د،ول��یچنی�نه��ای(اس��توایی)شکمدارش��انراب��هس��ویشگرفت��هخورشیداستکهمنطق�ه

کنند.شودکهمجاورهایدیگریهمدارند؛برایاینکهبهآنهاهمتوجهمیمعلوممی

 دراینبحثماچندانمهمنیس��تول��ی،مجاوردیگرزمینراچهمعینا�بشناسیمویانشناسیم

 کندوبایدمتوجهباشیمکهاینمجاورناشناس،زمانیباخورشیدوزمیندریکسطحشنامی

 ش��ودوشودوبهسویقطبشمالزمینمنحرفمیخارجمیزماندیگریازسطحآنهاکمی

٢٤٠ص١
١٦٩تا١٦١-اهصولعلمهیئت،ص١٩٦پیدایشومرگخورشیدص٢
١٤٢ص٣
٢٤٣ص٤
٢٤٠ص٥
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 دیگرگاههماندکیبهقطبجنوبزمینمیلمیکند؛وبرایهمیناستکهزمیندوروزتقریب��ا�

 گیرد؛ب��رایاینک��هدرای��نم��دت،اشرابهسهولتبهطرفخورشیدمیدرسال،استوایبرآمده

 یایامسالدرعی��ناینک��هکندودربقیهمجاورخصوهصیزمینباخورشیددریکسطحشنامی

 کن��دومح��لاس��توایشرااززمینتابعخورشیداست،بهمجاورخصوهصیهمج�برا�ت��وجهیم�ی

گیرد.گرداندوبهسویاومیبرمیجانبخورشیدکمی

 مکررا�دراینکتابشرحدادهشدهاستکهنی��رویان��درونی(ک��هپراکنن��دهوپاش��ندهاس��ت)در

-یمجاورتبرنیرویبیرونی(کهفشارندهوبرگردانندهاست)غالبم��یمیانمجاورین،درنقطه

 یآین�دومنطق�هکنن�دوب�هط�رفه��مب��الم�ییمج��اورتح�التج�زریپی�دام�یآیدودونقطه

 یایننوعمجاورت،بالآم�دهوش��کمدارش�دهاس�ت(ن�هدراث��رگری��زازاستواییزمیندرزمینه

 شودتاگری��زازمرک��زدراط��رافایازمرکززمینبرانگیختهنمیمرکز!برایاینکهنیرویچرخاننده

زمینتولیدکند).

 بری��مووباتوجهب��هحقیق��تی��ادش��ده،پ��یب��هرازک��جچرخ��یزمی��نوک��راتدیگ��روذراتم��ی

١یآنهانهفتهاست!هاونحوهکنیمکهاینسردرمجاورتاطمینانحاهصلمی

ی کجی در زمینپدید آورنده

 آیدکهشایدمجاورخصوهصیزمین،همینماهباشدکهدربامطالعاتفوقایناحتمالپیشمی

 یای��نحقیق��تک��هت��أثیراتج��زریم��اهدرروزگارانپیشیناززمینجداشدهاست!وباملحظه

 ییابدوبهمرحلهیکمبودنفاهصلهازخورشیدبیشتراست،ایناحتمالقوتمیزمیندرزمینه

 یانحرافدرزمی��ن(ب��هش��مالی��اجن��وب)همی��نم��اهاس��ت!ورسدکهپدیدآورندهاطمینانمی

 یاستواییزمین،ماهبیش��ترازخورش��یددخ��التداش��تهحتیشایددرشکمدارگردیدنمنطقه

باشد.

 س��طحودراینبارهبایدبررسیشودکهمدارماهچهم��دتیدرع��رضس��الب��ام��دارزمی��نه��م

 رود؟اگ��رپاس��خای��نپرس��شمعل�ومش�ود،ب�هگرددوچ�هروزه��اییازآنس�طحبی��رونم�یمی

شود،همینماهاست.آیدکهمجاوریکهموجبانحرافزمینمیاحتمالقویبهدستمی

ی مجاوراثر مجاورت در دو کره

 یآنه��انس��بتب��هتری��ننقط��هبامجاورشدندوکره،دونیرویاندرونیدرداخلآنهادرنزدیک

 ش��وند،دوکنندوبرخلفسایرنقاطکهبانیرویبیرون��یجم��عوفش��ردهم��یهمبیشترکارمی

 ای��منی�زنتوانس��تیمدلدرتجدیدنظربرایچاپدومدراینمسئله،بهترازاینراکهنوشتهبودیم،نیافتیموبهاینکهنوش��ته١
برآنپیدانکردیم(م).ببندیم؛برایاینکهدلیلمحکمی
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 خواهندبانیرویاندرونیبهبیرونپرتابشوندوبههمبرس��ند،ول��یدره��ریمتجاورمینقطه

شوند.حالبانیرویبیرونیبرگردانیدهمی

کنند:یمتجاور،یکیازسهوضعراپیدامیدوکره

 ایدرپهلویهمدرامتدادخطمجاورت،درهردوکرهویادریکییبرآمده-ممکناستنقطه١

 واینمنطقههمان؛ایدرتمامدورکرهبسازندیورمکردهازآنهاپیداشوندوبالآیندومنطقه

ولینقطعباشد.شود؛وایندرهصورتیاستکهمجاورتدائمیاستکهاستوایینامیدهمی

 یمجاورتعوضنشودوثابتبماند،روزبهروز(دراثرقویگردیدننیرویاندرونیو-اگرنقطه٣

 کن��دوب��الخرهآی��دوبیش��ترورمم��ییمجاورتبالوبالترم��یناتوانشدننیرویبیرونی)نقطه

 دارد(چن��انک��هدرم��اه)وی��اازگردان��دوازچرخ��شب��ازمیاندازدوبیضیمیکرهراازکرویتمی

کاهد(چنانکهدرزهره).سرعتچرخششمی

 نباش��د،منج��رب��هب��الآم��دنکوهس��ارانیمجاورتعوضشودومج��اورتدائم��ی-واگرنقطه٣

شود.می

کرات در یک سطح پخش نیستند

 ان��دوگرددکهکراتجهاندریکسطحمستویپخشنشدهازتحقیقاتفوقچنیناستنتاجمی

 وجودکجیدرمحورهایکرات،به��تریننش��انهب��روج��ودکرات��یدرخ��ارجازس��طحجری��انآنه��ا

 ه��ایجه��انیهمان��امجاوره��ایغی�ره��اوگ��ردشاست؛زیراس�ببپی��دایشانح��رافدرچرخ��ش

 محاذیباکمربندهایاس�تواییاس�ت(چن��انک�هبی��انش�د).آری،همس��ایگانمنح��رفم�وجب

شوند!هامیانحرافهمسایه

 شانراازاس��تقامتایبودنومحورچرخشوجودمجاوراستکهمدارگردشسیاراتراازدایره

اندازد.می

 کجیچنانش��دیداس��تک��همح��ور،هادراثرکثرتمجاوررسدکهدرالکترونوچنینبهنظرمی

 ثابت(ویانسبتا�ثابت)برایآنهاناممکناس��توآنچ��هدراینج��اقطع��یاس��ت،ای��ناس��تک��ه

 هابایدازغربزمینبهسویش��رقباش��د؛اگرچ��هازش��مالغ��ربب��هچرخشوگردشالکترون

 ه��ادرپیرام�ونجنوبشرقویاازجن�وبغ�ربب�هش��مالش��رقباش��د؛وچ�ونگ��ردشالک��ترون

 ایرادردورشودکهرویه��مرفت�هک�رهپذیرد،پسحدسمیهادریکسطحانجامنمیهسته

١سازند.هستهمی

 هایشمسیهمهایمنظومهشودکهسابقا�سیارهوبنابرآنچهمذکورگردید،چنینحدسمی

 ه��ایکن��ونی(ب��دونه��ایات��ممانندالک��ترون،یمجاورهاوتنگیفضایکثرتفوقالعادهدرزمینه

٦٠برایهمه،صهایاتمیآزمایش١
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 یاس��تواییه��مان��دوطبع��ا�منطق��هاینکهمحورثابتیداشتهباشند)درچرخ��شوگ��ردشب��وده

 اندوبعدهااندکاندکبهیکسطحپایینآمدهودرپهلویهماثرگذاشتهوکمربندهاینداشته

اند.برآمدهپیداکرده

 یقط��بی،چنی��نب��هنظ��ریاستواییوفروخوابیدهوپ��ایینرفت��هیمناطقورمکردهوبامطالعه

 خواهندرغیفیشکلگردن��دومحورهایش��انرایکراتدیگرمییزمینوهمهرسدکهکرهمی

باهممتوازیگردانند.

شدهجهان کروی گشوده می

 ش��دهوشودکهجرمنخس��تینجه��اندری��کس��طحب��ازنم��یازآنچهکهشرحگردید،واضحمی

-شدهواتساعجهانهمراهباحفظکرویتآنبودهوجهانکوچککروی،ک��رهکرویگشودهمی

 شده؛برایهمیناستکهکجیدرمحورهایکراتپیداشدهوهنوزهممرتف��عترمیایبزرگ

 ش��د!ومح��ورنشدهاست؛ودرغیراینهصورتسراسرجه��انازآغ��ازدری��کس��طحپخ��شم��ی

بود!هاهمهباهممتوازیمیهاوچرخشگردش

 ک��ردوب��افش��ارشدوبادم��یینخستدراثرنفخوپرتابنیرویاندرونیازهرطرفبازمیذره

 یشدوخورشیدکنونیمانمونهنیرویبیرونیازهرجانب،بهسویاندرونفشردهوجمعمی

١بارزیازجهانآنروزگاراست؛وهنوزاتمدرداخلخورشیدمنعقدنشدهاست.

 هایجرمنخستینجهاناندکاندکازهمفاهص��لهگرفتن��دودرطیروزگارانبسیارطولنی،ذره

 ه��اوودورگردیدندوهرکدامدرمحلخودبزرگشدندوزادوول��دکردن��دوب��ههص��ورتکهکش��ان

هایعظیمدرآمدند.سحابی

نخستین چرخش و گرد�ش!

 یعالمبریمکهدرآغاز(آنگاهکهنخستیناجزادرخمیرهبامطالعاتفوقپیبدینحقیقتمی

 یه��ایاولی��هگردشبهسربردند!درآنهنگامکهقسمتهابدونچرخشوبیپیداشدند)مدت

 جرمنخستینهنوزبهحدکافیازهمفاهصلهنگرفتهبودند،مدتزمانیطولکشیدتابهش��کل

-یدیگ��ریم��یچرخی��دون��هب��هدورذرهاینهبهدورخودمیذراتدرآمدند؛درآنزمانهیچذره

انعقادنیافتهبود.گردیدوهیچگونهمنظومهواتمی

 توانس��تنددرزی��رفش��ارنیرویبیرونیدرآنهنگامخیلیپرزوروبسیارنیرومندبودوذراتنم��ی

 ایبپردازند،بهدورهمبگردن��دوی��اایبسازند،مجموعهفوقالعادهزیادآنحرکتیکنند،منظومه

بهدورخودبچرخند!ل�اق

١٤٢-١٠٨-١٠٧پیدایشومرگخورشید،ص١
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 اندوهی��چگ��ونههانیفتادهاجزایداخلخورشیدهماکنونهمینحالرادارند،هنوزبهشکلذره

١رقصوجنبشیندارند.

 ایازه��مهادرآیندوبهچرخشوگردشپردازند،لزمب��ودت��اان��دازهبرایاینکهاجزابهشکلذره

 گشایشیابندوازیکدیگرجداشوند(یعنیبایدفضاگشایشیابدوبازشود)تانیرویبیرونیدر

شانقدمگذاردتابتواندآنهاراذرهذرهکندوبچرخاندوبگرداند.خللآنهاواردشودودرمیان

 ایآرامبگی��ردت��اق��درتپی��داواینعجیباستکهنیرویبیرونیمسلطبرخورشیدبایدتااندازه

هاراهمبهچرخشوگردشاندازد.کندبهاندرونآنداخلشودوآنرابهذراتیتقسیموذره

 ایک��هبخواه��دازح��التماقب��لوجرمنخستینجهانهمچنینسرگذش��تیداش��تهوه��رک��ره

 ه��ایمنف�رد)ش�ود،بای��دک��هان��دکیازفش�ارنی��رویبیرون��یگازیبهدرآیدوگاز(یعنیالک��ترون

 محیطبرآنکاستهشودتازمینهبرایدانهدانهشدنش(دراثرنفخنیرویاندرونی)فراهمگ�ردد

 ه��ایپدی��دآم��دهبتوانن�دازوگازپدیدآیدوبازهمبایدازفشارنیرویبیرونیکاستهشودتادان�ه

 همفاهصلهگیرندو(دراثرورودنیرویبیرون��یب�همی��انآنه��اووزشدرکنارش��ان)ب��هچرخ��شو

گردشدرآیند!

 وبایدمتوجهباشیمکهحرکتوضعیهرکرهوهرذره،عبارتاخرایحرکتانتقالیاجزایک��ره

یاذرهدرحولمحورآناست.

طرز اتساع جهان در آغاز

 هایغیرمتساویپراکندهشدهباش��د،ونی��زامک��انامکاننداردکهجهاندراولینباربهقسمت

 نداردکهدرآنزمانکهمجاوریبرایجهاننب��ود(واکن��ونه��منیس��ت)جه��انازج��اییش��کاف

 برداشتهودوویاچندقطعهشدهباشد؛برایاینکهعالمدرآنروزدرمیاندونی��رویان��درونیو

 ایبیرونیکامل�محاطوبهطوریکنواختدرمحاهصرهبودوممکننبودکهیک��یازآندودرنقط��ه

 هابعدهاپی��داش��د؛آنگ��اهک��همج��اورتدرع��المپی��دابردیگریغلبهیافتهباشدوایننوعغلبه

شد.

 آمدندوکمکمازدرآنهنگامکهذراتریزوبهظاهرناچیزدرمیانجرمنخستینجهانپدیدمی

 هایوس��طیک��هازه��رگردیدند؛ذرهشدند،بهتدریجازهمتفاوتیافتهومتنوعمیهمدورمی

 سومحاطبودن��دومج��اورینزی��ادیازه��رط�رفآنه��ارادراح�اطهداش�تند،ازه��رط�رفدن��دانه

 ه��ایبیرون��یک��هازط��رفبی��رونمج��اوریپاش��یدند؛ول��یذرهآوردندوبههرس��وذرهم��یدرمی

 آوردن��دوکردن��دوازط��رفبی��رون،دن��دانهدرنم��یهایاندرونیفرقپیدامینداشتند،طبعا�باذره

 یکم��ترفش��ردهش��دن،ه��ایبیرون��یدرزمین��هفرستادندونی��زذرهتنهابهسویاندرونذرهمی

١٤٢-١٠٨-١٠٧پیدایشومرگخورشید،ص١
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 گذاشتندوزودتربهچرخشوگ��ردششدندوبنایزایشمیهایوسطیبزرگمیجلوترازذره

افتادند.می

 البتهدرآنروزگارازذرهخبرینبودهوازهرچیزیکهبش�رت��اکن�ونب�هوجه�یآنراش�ناختهو

 هایبرایشگذاشته،نشانینبودهاست؛وماازرویمسامحهذرهودانهودندانهوکلمهنامی

آوریم.بیرونواندرونوامثالآنهاراتعبیرمی

 یاس��توایینداش��ته(ت��اش��دهومنطق��هدلیلبراینکهجرمنخستعالمازهرسوپراکن��دهم��ی

 هایشراازآنجاپرتابکند)انحرافکنونیمحورهایکواکباست(کهه��منس��بتب��هه��موپاره

 ه��منس��بتب��همح��ورچرخ��شخورش��یدانح��رافدارن��د)ب��رایاینک��هاگ��رک��راتتنه��اازج��انب

 داشتند،حتمامحورهایشاننسبتبههممتوازیکاملکمربندهایاستواییباهممحاذاتمی

 آمدوطبعا�درآنهصورتسراسرجهاندری��کآمدندوهیچگونهانحرافیدرآنهاپدیدنمیبارمی

 گردیدندورغیف��ییکراتبشقابمانندمیگردیدوزمینوهمهسطحکامل�مستویپخشمی

آمدندنهکروی.بارمی

های استوایی چگونه بال آمدند؟منطقه

 ینخس��تینجه��انازه��رط��رفیکس��اندراح��اطهب��ود،فل��ذاکمربن��دیاولیهوجرث��ومهچونذره

 چن��انک��ه؛ی��افتشدوطبعا�محلدوقطبنیزدرآنتعیننمییاستواییدرآنپیدانمیبرآمده

کند.یاستواییونهمحلدوقطبتعینپیدانمیهاهمنهمنطقهدراتم

 ه��اواج��زایاولیهکمکمبزرگشدووحدتنخستینشراازدستدادوبهپ��ارهوبعدهاکهذره

 انقسامیافت،مجاورتدرعالمپیداشدونیروهایبیرونیدرمیانمجاورهاب�هک��ارافتادن��دوب�ه

پیچیدهشدنبرآنهاوچرخانیدنومرزبندیآنهاپرداختند.

 وزند،فلذاگردشآنه��ادرمی��انمجاوره��ااختلفجه��توچوننیروهایبیرونیمتحدالجهةمی

 گیرندوهمدیگرراازوزشوجری��انکندودرهصورتاتصالویاتقارب،جلوییکدیگررامیپیدامی

 چرخن��ددارند.چرخعقبیوجلوییاتومبیلرادرنظرآوریدکهدریکردیفویکجهتم��یبازمی

 شود؛بهطوریک��هدرهص��ورتتم��اس،ه��ریک��یشاندربیندوچرخ،مختلفالجهةمیوحرکت

سازد.گیردومتوقفشمیجلویآندیگریرامی

 توان��ددرمی��انوسبباینکهنیرویبیرونیدرهصورتتق��اربوی��ااتص��الدوک��رهودوجس��منم��ی

-ه��ایشرام��یکن��دوالک��ترونآنهاراهبیایدوآنهارابچرخاند(بااینکهدرمیاناتمراهپی��دام��ی

 گرداند)ایناستکهبایدفضادرمی��اندوموج�ودب�هق��درک��افیوس�عتپی��داکن��دک�هنیروه��ای

 ه��ایری��زودرداخلاتمفضایکافیب��رایگ��ردشالک��ترون؛یآنهاباهمتماسنیابندچرخاننده

هستولیچنینفضاییبرایدوآجریکهبررویهمدردیوارهستند،نیست.



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 کن��دشود،بیشترکارم��ینیرویاندرونیدرجاییکهنیرویبیرونیدرمیاندومجاورضعیفمی

 نماید؛ودرهصورتیکهمجاورهازیادباش��ندواط��رافزندوبرآمدهمیومحلمحاذاترابیرونمی

 یاب��دوشودکهکرهیاذرهیکنواختانتفاخم��یکرهویاذرهراسراسرفرابگیرند،نتیجهچنینمی

ازهرطرفبزرگمیشود.

 ش��اندریمفروضدورشوندونیروه��ایبیرون��یواگرمجاورهاباوسعتیافتنفضاازکرهیاذره

 یمف��روضب��اقیبمان��دونی��روییآنداخ��لنش��وندوتنه��ایک��یازمجاوره��ادرج��وارک��رهحوزه

 یمفروضدرامتدادمحاذاتهاییدرکرهبیرونیایندومجاورباهمبرخوردکنند،طبعا�برآمدگی

دهند.یشکمداراستواییدرپیرامونشتشکیلمیآیندومنطقهمجاورواحدبالمی

 یشکمداراستواییشد،هرچهکرهوذرهازخ��ودبزای��دوپرت��ابوبعدازآنکهکرهدارایمنطقه

 ش��ودک��هس��یاراتدرکند؛وهمینامراستسببم��ییبرآمدهپرتابمیکند،ازهمانمنطقه

 آیندوکمربندهایزحلهمدرمحاذاتاستوایزحلییشمسیدریکسطحپدیدمیمنظومه

 پ��ردازد؛وشودودرمح��اذاتاس��تواب��هگ��ردشم��یگیرندوماهازاستوایزمینجدامیمدارمی

غیراینها.

 برایاینک��هبی��شازی��ک؛یاستواییپیداکندیهیدروژنبایدمنطقهشایدتصورشودکههسته

 مجاورنزدیکندارد؛ولیباتوجهبهاینکههیدروژندرطبیعتبهحالتآزاد،بهن��درت،آنه��مب��ه

 تواندمدتمدیدیوض��عخ��ودراگرددکهایناتمنمی،معلوممی١نسبتیکدههزارموجوددارد

 پذیردوازحالت«یکهستهدروسطویکگردندهدرکنار»ثابتنگاهداردودیریازودترکیبمی

بیرونمیآید.

 کن��دت��اب��هونیزالکترونواحددرهیدروژنهمیشهدرمدارمعینینسبتبههستهگردشنم��ی

 پیمای��دویاستواییپدی��دآورد؛بلک��هدره��ردوریم��داریرام��یتدریجدرآناثربگذاردومنطقه

کند.هاراهشراعوضمیدائما�باتغییروضعهمسایه

١٢٢نوین،صشیمی١
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اثر کوهساران در تغییر محل دو قطب

 کوهسارانیازغرباروپاتاجنوبشرقآسیا(ازشمالغرببهجنوبشرق)کشیدهشدهودر

 ه��ایقفق��از،هک�و،نه،آل��پ،کارپ��اتهایپیریافتهاست؛بهترتیب:رشتهکوههرسرزمینینامی

-رسدبهقسمتوبلندترینکوهسارانرویزمین،یعنیهیمالیاتامی،سبلن،البرز،هندوکش

١کند.هایهندوچینوبهاحتمالتابهاندونزیومشرقاسترالیانیزامتدادپیدامی

 آی��د،ب��هیبسیاردرازکوهسارانهرقدرازمغربب��همش��رقم��یبایدتوجهداشتکهاینرشته

 گردد؛وبعدازتذکراینحقیقتکهنیرویشودوازقطبشمالدورترمیترمیخطاستوانزدیک

 کوبد(چنانکهدراینکتابمشروحزندومیبیرونیپیوستهسطحزمینراازغرببهشرقمی

 آید:نیرویبیرونیکهپیوستهازغرببهشرقزمی��ندروزشاس��ت،است)چنینبهدستمی

 هایبسیاردرازپیرنهتاهیمالیارادرضمنوزشخودهمیشهازغرببهسویش��رقرشتهکوه

 راند؛ولیچونامتدادای��نکوهس��اران(چن��انک��هبی��انش��د)درم��وازاتکام��لخ��طزندومیمی

-باشد،پ��سطبع��ا�وج��برا�درتح��تتازی��انهاستوانیستودرامتدادراستازغرببهشرقنمی

 شود،اندکان��دکدرض��منیکوهسارانکوفتهمیهاینیرویبیرونیکهازطرفجنوببربدنه

 کنند،گرایشینامحسوسوبهسویشمالهمگرایشپیدامی،حرکتوضعیبهسویشرق

ناچیز!

 هاینیرویبیرونیرابارسمخطوطمتوازیدرموازاتخطاستواتص��ویرکنی�م،خ�واهیماگروزش

 زنن��د؛یکوهسارانیادشدهراازپهلویآنها(ازج��انبجن��وبآنه��ا)م��یهابدنهدیدکهآنخط

 رون��د،ب��هخ��طاس��توابرایاینکهکوهساراندرموازاتخطاستوانیستندوهرچهبهمشرقمی

 شوند؛بلی،اگرامتدادآنه��ادرس��تازغ��ربب��هش��رقمیب��ود،نی��روین��امبردهدرترمینزدیک

-کوفتوآنهارابهسویشمالنم��ییآنهاازپهلونمیوزیدوخودرابربدنهموازاتآنهامی

راند.

 هایپیرنهت��اهیمالی��اب��دونوقف��هشودکهرشتهکوهازآنچهنوشتهشد،چنیننتیجهگرفتهمی

 ش��وند!وبن��ابرای��ن،تغیی��ر(ولیباآرامشوبهتدریجکند)ازخطاستوابهطرفشمالراندهمی

یاستواییقطعیاست.محلدوقطبومنطقه

 یمنجم��دوکش�فآث��ارانجم��ادویخبن�داندروبعدازاطلعازبقای��ایآث��اردرخت��اندردومنطق�ه

 شودکهمحلاستواودوقطبپیوستهدرتغییربودهاس��ت؛،روشنمی٢یمعتدلوگرممنطقه

توانیافت.ایبراینآثارنمیوگرنهتفسیرقانعکننده

یجهاننما-نقشه٤٨،ص١٣٤٧-جغرافیایپنجمدبستان٣٤-٣٣-٢٣-٢٢،ص١٣١٧جغرافیایپنجمدبستان١
 کتابمزبوراینمسئلهطرحش��دهول��ی١٧٧تا١٧٤(درص١٧٣تا١٦٧-سرگذشتزمین،ص١٣ماجرایقطبجنوب،ص٢

٢٧٠حلنشده(م).)-پیدایشانسان،ص
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 بن��ابرآنچ��هگذش��ت،کش��ورهایش��مالغ��رباروپ��اوش��رقآمریک��ایش��مالی(مانن��دس��رزمین

 ش��وندودرمقاب��ل،)بهتدریجکندبهسویسرماویخ(بهجانبقطبشمال)راندهمی١گرینلند

یمعتدلفرستادهمیشوند.هایشمالیسیبریهمازشمالبهمنطقهقسمت

 ٢»جانات��انماسترس��ون«ب��هقل��مدک��تر»ک��ورونت«ییکیه��انازمجل��هایک��هروزن��امهدرمق��اله

 کن��د؟»یمعت��دلتب��دیلم��یآمریکاییدرذیلعنوان«انفجارهایهیدروژنیسیبریرابهمنطقه

 اندگندمزارهایخویشراهرس��الهش��تادکیلوم��ترهاتوانستهنشرکرده،چنینآمده:«شوروی

 ه��ایبیاب��انیوبره��وتط��یپن��جس��الگذش��تهدرش��انب��البرن��د؛س��رزمینبهشمالسرزمین

 شورویچنانازنعمتب��ارانبرخ��وردارش��دهک��هب��هم��زارعسرس��بزوخ��رممب��دلش��دهاس��ت؛

 کهدرش��مالش��ورویهمیش��هیخبن��دانب��وده،اکن��ونهش��تم��اهدرس��الب��ازاس��توبنادری

 ه��ایب��زرگی��خکوچ�ککنن�د؛درش��مالش��ورویک��وههابهآسانیبدانجارفتوآمدمیکشتی

 شدهاست،برعکسهوایآمریکایشمالیدرطیششس��الگذش��تهروزب��هروزب��دترش��ده

است.

 هایجانشکافیرویدادهکهرکوردراشکستهاست،ب��رفهایاخیرسرماویخبنداندرسال

 هادلرخس��ارتواردریزانیاروپاوآمریکارافراگرفتهکهمدتهاآمدورفترافلجکردهومیلیون

آوردهاست.

 شوروی،موجهوایسردیکهبههیچوجهانتظار١٩٦١-٢هایهایهیدروژنیسالدراثربمب

 رفت،متوجهمناطقمختلفاروپاوآمریکایشمالیشدوطبعا�هوایگرممناطقمزبورب��هنمی

سویشورویکشانیدهشد.

 کوهبزرگیخیراکهدردریایش��مالش��ناورب��ود،آبکردن��دت��ابتوان��د١٩٣٧هادرسالشوروی

 هابهکمکپاشیدنبخارکربنبرکوهبیابانآمودریارادرچینسیرابنمایدواینعملراشوروی

 ایبابمبهیدروژنیتوأمباش��د،ممک��ناس��تیخازطریقهواپیماهصورتدادند.اگرچنینشیوه

٣یقطبشمالراتدریجا�آبکرد».کلهکبرفیویخزده

 ش�ودونگارندهگوید:فرضسهلوسادهوطبیعیایناستکهج��ایقط�بش��مالع��وضم��ی

-کشورهایشمالغرباروپاوقسمتشمالشرقآمریکایشمالیبهس��ویقط��بب��الم��ی

 گ��ردد؛یمعتدلسرازیرم��یشودوبهسویمنطقهروندودرمقابلسیبریهمازقطبدورمی

-هایشمالسیبریقاب��لفه��مم��یحاهصلخیزگشتنقسمت،معلوماستکهتنهادراینفرض

 هاهکتارزمینراعلیالف��رض!ماندکهمیلیونباقینمیهایاتمیشودونیازیبهانفجاربمب

١Greenland»  یفرضنادرستیازتلفظدانمارکیاینناماشتباها�گروئنلن��دنی��زنوش��تهش��ده...گرینلند:درفارسیبرپایه؛�
یخودگردانیازدانمارکاست».(ویکیپدیا)نامناحیه

٢Jonathan Masterson
١٣٤٩/٣/٢٨ یکیهان،پنجشنبهروزنامه٣
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 هایمتمادیگرمنگ��اهداردوچنانحرارتدهدکهنهفقطدرطیدوازدهماه،بلکهدرطولسال

زراعتدرآنهابهوجودآورد!!

 یزمی��نراتهدی��دیاطلعاتباحروفدرشتاعلنک��ردهاس��ت:«عص��ریخبن��دانک��رهوروزنامه

 یه��ایاخی��رنش��انهیزمیندرسالکرهکند!»ونوشتهاست:«تغییرناگهانیوضعاقلیمیمی

 آمریک��ایینق�لک�رده:«وض��عآبوه��وایجه��ان»برس��یوی«یکعصرجدیدیخاست»وازدک�تر

 ه��ابازگش��تهوثابتنیست،زمینازهزارانسالقبلپیوستهازعصریخب��هدورانآبش��دنی��خ

 یزمینبهسرعتدرحالتغییروتحولاس��تکرهدوبارهواردعصریخشدهاست؛وضعاقلیمی

 هادرم��دتیکوت��اه-مثل�ی��کق��رن-هص��ورتوممکناستانتقالازعصریخبهدورانآبشدنیخ

بگیرد».

 در١٩٧١وایضا�نوشتهاست:«گروهیازکارشناس��انعقی��دهدارن��داگ��رتغییرات��یک��هدرس��ال

 پوششیخوبرفرویداد،هفتسالمتوالیادامهپیداکند،عصریخآغازخواه��دش��د؛زی��رادر

 اینهصورتسطحیخوبرفازحدمتوسطسیمیلیونکیلومترمربعبهشصتت��اهفت��ادمیلی��ون

١کیلومترمربعافزایشخواهدیافت».

 نگارندهگوید:هیچوقتیخبنداندریکزمانهمهجایزمینرانپوش��انیدهوآنچ��هواقعی��تدارد،

-شودویخبندانقطبیبهنوبتهمهج��ایزمی��نراف��رام��یایناستکهمحلقطبعوضمی

-گیرد؛واگرپوششیخبندانقطبیدریکناحیهگسترشبیابد،حتما�ازطرفمقابلکاهشمی

پذیرد.

 ش��نویم،وآغازعصرجدیدیخرام��یعجیباست!درحالیکهازغربیاناعلنیخبندانعمومی

کنند.یاشیایرویزمینراپخشمیهاهمخبرداغشدنتدریجیهمهشوروی

 دهد:«مسکو-یونایت��دپ��رس-دی��روزدانش��مندانش��ورویاظه��ارنظ��ریاطلعاتخبرمیروزنامه

 ش��وندویک��یازترمیکردندکهازلحاظشرایطجویتماماشیایرویزمینبهتدریجگرموگرم

وظایفدانشمندانایناستکهمعلومکننداینافزایشگرماتاچهحدادامهخواهدداشت.

 دانششورویک��هدرس��مپوزیومهواشناس��یتاش��کندب��اش��رکتآکادمیمیخاییلبودیکوعضو

 گفت،اضافهک��رد:دان��شب�هط�ورمؤی��دیث��ابتک��ردهدانشمندانآمریکاییوشورویسخنمی

 استکهافزایشگرم��ایرویزمی�ندرجه��انیآغ��ازش��دهاس��تک��هفع��الیتبش��ردرآننق�ش

٢کند».اهصلیراایفامی

 ایم،کرهزمینتاکنونبهتدریجسردش��دهاس��تنگارندهگوید:چنانکهدراینکتابتوضیحداده

٢٨،ص١٣٥٥/٦/١٨ یاطلعات،پنجشنبهروزنامه١
 ای،می��زانج�ذبان��رژی؛«ب�اافزای�شانتش�ارگازه��ایگلخ�انه٢،ص١٥١١٩،ش١٣٥٥/٧/١یاطلع��ات،پنجش��نبهروزنامه٢

 ت��رش��دنزمی��ن،یگ��رمخورشیدنیزبهشدتافزایشیافتهوزمیندیگرق��ادرب��هحف��ظتع��ادلدم��ایینخواه��دب��ود.درن��تیجه
 ایغی�رقاب�لهابهحالتجوشدرآمدهوتبخیرمیشوند؛درای�نش�رایطج�وممل��وازبخ�ارش�دهوزمی��نب��هس�یارهاقیانوس

)١٥٨٠٥٤سکونت،مشابهسرنوشتجهنمیناهیدمبدلخواهدشد».(سایتفرارو،ش
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 وبعدازاینهمدرسردشدنخواهدب��ود،حقیق��تهمی��ناس��توب��س؛ول��یمث��لاینک��های��ن

 دانشمندشورویهمبرعک��سآندانش�مندآمریک��اییچ�ونس��رزمینس��یبریرادرگ��رمش��دن

شود!پنداردکههمهجایجهانبهتدریجداغمیبیند،چنینمیمی

 هایشمالیبانیرونیبیرون��ی(درهادرقسمتبامطالعاتبالوباتوجهبهاینحقیقتکهکوه

 وب��رایهمی�ناس��تک��هش��مالآس��یاوینبودنمجاور)زدهوشکستهوبردهمیشوند(زمینه

 هایسرب��هفل��ککش��یدهدرآنن��واحیهایهمواراستوازکوهاروپاوآمریکایشمالیجلگه

 هایپیرنهتاهیمالیاه��مدرض��مناینک��هب��هرسدکهرشتهکوه)چنینبهنظرمی١خبرینیست

 شوندوآنگ��اهک��هب��هح��دک��افیب��هقط��بش��مالشوند،زدهوشکستهمیشمالنزدیکمی

 گردن��دوت��اآنهنگ�امی�کرش�تهکوهس��ارانج�واندرن�واحینزدیکشدند،پی��روفرس��ودهم�ی

 گیرندوک��ارآنه��اهایکنونینامبردهکمکمبالمیآیندوبهتدریججایآنهارامیجنوبیکوه

دهند.راانجاممی

 ه��ایپیرن��هت��اهیمالی��اک��هب��هش��مالهایغربیسلس��لهوهماکنونمشهوداستکهقسمت

 ه��ایترشده،ازارتفاعشکاستهشدهومقداریازآنساییدهشدهاست؛ول��یقس��متنزدیک

ترند.شرقیکوهساراننامبردهکهازشمالدورترند،مرتفع

 رسدکههماکنوندرجنوبکوهسارانی��ادش��ده،درح��دودتقری��بیاس��تواک��هچنینبهنظرمی

 کمربندمجاورتزمینب��ام��اهوخورش��یدوس��ایرس��یاراتاس��تونی��رویان��درونیزمین��یدرآن

 یمج��اورت-درآنن��احیهیرویانیدنکوهاستونیرویبیرونیهم-درزمین��هناحیه،قویوآماده

 کوهساراننوینیدرحالجنینیدربطنزمینتکونیافتهودرانتظارزاییدهشدن،،ضعیفاست

قرنشماریمیکنند.

 یابد؛برایاینکهمج��اورانهایشرقیزایشمیوالبتهقسمتغربیاینجنینجلوترازقسمت

 ه��اخ��الیبمان��دون��واحیهایاس��تواییزمی��نازکوهس��ارانوبرآم��دگیگذارندکنارهزمیننمی

 یکنونیهمعلوهبراینکهکهنهشدهوساییدهگشتهوکمقدرگردیده،خیلیغربیسلسله

 بهطرفشمالبالرفتهوازاستوازی��ادفاهص��لهگرفت��هاس��ت؛وب��دینطری�قزمین�هب��رایزایی��ده

شدنکوهسارانجدیدفراهمشدهاست.

 شودکهچندینرش��تهک��وهدرمش��رقومرک��زیطبیعیآسیاحدسزدهمیوبادقتدرنقشه

 آسیا-کهبهموازاتتقریبیرشتهکوههیمالیاازغ��ربب��هش��رقامت��داددارن��د-ازبقای��ایرش��ته

 هایسرتاسریبسیارقدیمی(نظیررشتهکوهسراسریکنونیپیرنهتاهیمالیا)باشندک��هکوه

 ه��ایمت��والینی��رویپ��رینزدیکشدنبهشمالدراثرتازی��انههایغربیآنهادرزمینهقسمت

 هایشرقیآنهابهمرورروزگارانبسیاردرازفرسودهشدهوازبینرفته!وقسمت،زوربیرونی

٣٠٩ص١
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 اندولیآنهاهمبهتدری��جکن��دتراند،هنوزباقیماندهدراثراینکهزیادبهسویشمالبالنرفته

 گردندوخواهناخواهروزیفرسودهخواهندشد.وطبعا�بایدهرچهب��هبهقطبشمالنزدیکمی

تربیابیم.سویشمالپیشبرویم،اینکوهسارانراکوتاه

 هشفرزن��دمچن��دس��طرذی��لراازکت��اب١٣٥٥/٨/٢٤هق١٣٩٦یذیقع��ده٢٢نبهشبدوش��

 تری��نچی��نزمی��نشناس��یوتکام��لشش��مط��بیعیش��اهدمط��البف��وقم��اپی��داک��رد:«مه��م

هاییکهدرطولتاریخزمینرخدادهاند،عبارتنداز:خوردگی

 یش��مالیوقری��بی��کمیلی��اردینیمک��رهترینمنطق��ه-چینخوردگیهورونینکهدرشمالی١

 ه��اب�هسالپیشبهوقوعپیوست،ازآمریکاتااروپاوآسیاامتدادداشت؛بقایایای��نرش�تهک�وه

شود.هایکمارتفاعیدرفنلندونقاطدیگرملحظهمیهصورتکوه

 ٤٠٠-چینخوردگیکالدونیندرجنوبچینخ��وردگیه��ورونینوتقریب��ا�ب��هم��وازاتآن،قری��ب٢

 میلیونسالپیشبهوجودآمد؛ساییدگیآنکمترازساییدگیچینخوردگیه��ورونیناس��تو

شود.یاسکاندیناویدیدهمیبقایایآندرشمالانگلستانوشبهجزیره

 میلیونسالپی��شب��ه٢٥٠-چینخوردگیهرسینیندرجنوبچینخوردگیکالدونینوقریب٣

وقوعپیوستوازاتازونیتااروپاامتدادداشت.

 میلیونسالپیشبه٤٠-چینخوردگیآلپجدیدترینچینخوردگیرویزمیناستوقریب٤

 ه��ایمرتف��عام��روزی-نظی��رهیمالی��اوال��برزوقفق��ازدرآس��یا،آل��پووجودآمد؛غالبرشتهک��وه

١هایآلپند».کارپاتدراروپاوآنددرآمریکا-جزءچینخوردگی

 جه�تب��اهایپیرنهت��اهیمالی��اداردون�هه��منگارندهگوید:رشتهکوهآندنهاتصالیبارشتهکوه

 یآنهاشمردهشود.وباخص�وصاع��دادم��ذکوره��مم��اک��اریآنهااست؛پسنبایدجزءرشته

نداریم.

 ه��ایهایکوهسارانواقعدراندونزیومشرقاسترالیاامت��دادرش��تهرسدکهرشتهبهنظرمی

 سراسریپیرنههیمالیاباشند؛ونیزکوهسارانواقعدرمشرقآفریقاومغ��ربآمریک��ایجن��وبی

 شوند،بهتدری��ج(درض��منتغیی��ری��افتندرعیناینکهبانیرویبیرونیازغرببهشرقراندهمی

 شوند.وشایدکهدرروزگ��ارانآین��دهیمعتدلشمالینزدیکمیمحلدوقطب)بهجایمنطقه

 ه��ایکن�ونیپیرن��هانحرافبیابندودرجهتتقریبیغرببهشرققرارگیرندودرج��ایسلس�له

هیمالیابنشینند.

 یآفریقاوآمریکایجنوبیواس��ترالیاچ��رخبخورن��دومرزه��ایهقارهوبنابراینشایددرآیندهس

 هایرویزمی��نه��مب��ههمی��نبیفتدودراینهصورتسایرقسمتشانبهسویمشرقجنوبی

دهند.تناسب،تغییروضعمی

٥٩،ص١٣٥٣زمینشناسیوتکاملششمطبیعی١



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

 نقلشدهکه:«قطبزمینچندبارعوضش��ده»؛ول��یمتأس��فانهآنرادراث��ر»بروسهیزن«از

١ازمینپنداشتهاست!هایعظیمآسمانیببرخوردسنگ

 نگارندهگوید:حقیقتایناستکهدوقطبزمینومحلاستوانهفقطبارهاعوضش��ده،بلک��ه

 لینقطعدرعوضشدناست؛واینامر(چنانکهشرحشد)امریطبیعیاستودراثرجریان

 آورد)ویزمین(هماننیرویبیرون��یک��هحرک��توض��عیزمی��نراب��هوج��ودم��ینیرویچرخاننده

 هایآس��مانیباشدودراثربرخوردسنگیکوهسارانپیرنهتاهیمالیامیبرخوردآنباسلسله

بازمیننیست،وهیچدلیلیبراینپنداروجودندارد.

٤١٠،ص٥١،ش١٣٤٦یدانشمند،دیمجله١
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خلف نظم جهانی در سه مورد

- حرکت وضعی برعکس!١

 ییسیاراتمنظومهاند:«جهتچرخشمحوریدرهمهدرکتابزمینشناسیوتکاملنوشته

١شمسیجزاورانوس،همانجهتچرخشخورشیداست!»

 ایازکارکنانوزارتآموزشوپرورشه��مآنرادی��دهاندومسلما�عدهاینکتابراپنجنفرنوشته

 هایسراسرای��رانانتخ��اباندکهبهعنوانکتابدرسیبرایپنجمطبیعیدبیرستانوپسندیده

اند.وکمترکتابیازاینهمهاستحکامبرخورداراست.کرده

 هایاهصولعلمهیئت،هیئتششمریاضی،نگارندهبرایاهمیتیکهاینمسئلهدارد،بهکتاب

 مرزهاینجوم،نجومبرایهمه،جهانستارگان،سرگذش��تزمی�نوب�هچن��دکت��ابدیگ��ررج�وع

 هش١٣٤٥بلکهگاهیمخالفآنراهمیافتم.وب��هچ��اپ؛کردمواثریازاینخبرعجیبندیدم

-کتابمذکورنیزرجوعکردیمچنینمطلبینداشت.وشایدتصورش�ودک�های�نکش�فدرس��ال

هایاخیرحاهصلشدهاست.

 یک��راتجه��انیباش��دوب��انی��رویواینخیلیعجیباستکهاورانوسدرگ��ردشمانن��دهم��ه

همگانیجهانیبگرددوفقطدرچرخشراهدیگریرابرودوبانیروییاختصاهصیبچرخد!

- حرکت انتقالی برعکس!٢

 ه��اازش��رقب�هغ��ربینخستکمترنیست،گردشبرخ�یم��اهیدیگریکهازاعجوبهوعجیبه

 ه��اویذراتوک��راتومنظ��ومههایساعتوب��رخلفحرک��تهم��هاست،برطبقحرکتعقربه

 چرخند،درکدامواگرمی،هاچرخشدارندیانهاندکهآیااینماههایعالم!!!وننوشتهسحابی

چرخند؟جهتیمی

 ایم،درهمینکت��ابدرذی�لعن�وان«حرک�تیازهایراجعبهاینمعضلهراهرچهیافتهمانوشته

٢ایم.شرقبهغرب»آورده

هاروشننیستندواتحادکاملباهمندارند:ولیاول�نوشته

 اندکهحرکتآنهابرخلفاقم��اردیگ��رگوید:ازمشتریبهبعداقماریکشفکردهایمینوشته

ازمشرقاست؛مثلبعضیازاقماراورانوسونپتونومشتریوزحل!!

 ش��انکنن��د؛یعن��یاینک��هجه��تحرک��تهاییدرجه��تغل��طس��یرم��یگوید:ماهجرجگاموفمی

نمایند.هادرآنجهتحرکتمییسیاراتوغالبماهمخالفجهتیاستکهکلیه

١١زمینشناسیوتکامل،ص١
٢٤٣ص٢
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کنند.یمابرعکسماهوزمینحرکتمیهایمنظومهوازدکترجوانشیرآوردیم:دوماهازماه

 یآنه��اه��مهاهستند؟وشمارههاازاقمارکدامسیارهاندکهاینماهدراینبیاناتتعییننکرده

 قطعینیست؛وظاهرنقلاولایناستکهازچهارکمترنیستندوشایدبیشتره��مباش��ند؛و

درظاهرعبارتگاموفهمازسهکمترنیستند.

 هایهیئتونجوم(تاآنجاکهمااطلعداری��م)ازای��نخ��برعجی��باث��رینیس��تووثانیا�درکتاب

 )جرجگ��اموفدرسرگذش��تزمی��نششکتابیکهدربحثفوقنامبردیم،بهجزیکیازآنها(

 ش��ودک��های��نمطل��بدرن��زدان��د؛وازاینج��امعل��ومم��یاینش��دهاهص��ل�متع��رضچنی��نمس��ئله

دانشمنداناینفن-اگرهمبهطورمحتملموجودباشد-دارایچندانارزشینیست.

 دهداگرچرخشبرعکسوگردشبرعکسدربرخیازک��راتب��هثب��وترس��د،درخاتمهتذکرمی

 ینیرویبیرونیما(بدانشکلیکهدراینکتاببیانآیدکهعمومیتسلطهچنینبهدستمی

 نش��یندک��هافتدونیرویدیگریدرج��ایشم��یخوردوگاهیازکارمیداشتهایم)استثناییمی

گردد.شودوبرعکسمیعکسکاراوراانجاممیدهدویاشکلکارخوداوعوضمی

-شود)محققگ��ردد،معل��ومم��یهایسیاه(چنانکهذیل�شرحمیهاوسوراخواگروجودچاله

 افتدومیدانعملرابهنیرویبیرون��ییما)همگاهیازکارمیشودکهنیرویاندرونی(نظریه

.}هرعامیخاهصیدارد{اند:«مامنعامالوقدخص»سپارد؛وعلمایاهصولگفتهمی

 دراینمواردمستثناهیچگونهتفسیروتوجیهیندارد؛چن��انک��هیعمومیوالبتهقانونجاذبه

هایمتعارفیهمساکتاست.هاوگردشیچرخشدرباره

ریزد؟!- آیا ماده به داخل خود�ش فرو می٣

 نگ��ارم:یاینعنوانعجیبیادداش��تک��ردهام،ذیل�م��یآنچهراکهازدونوشتهویکگفتهدرباره

 درکتابپیدایشومرگخورشیددرذی�لعن��وان«ف��روریخت��نم��اده»نوش�ته:«اج�رامغ�ولپیک�ر

 یجام��دس��اختهش��دهباش��ند…وزنقش��رهایخ�ارجیچنی�ناج��رام،فش��ارفلکیک�هازم��اده

 کند.وبایدامکانای��نام��ررادرنظ��ربگیری��مک��هاگ��رشگرفیرادرنواحیمرکزیآنهاایجادمی

 فشارازحدیتجاوزکند،مقاومتمادهدرهمخواهدشکست؛همی��نمس��ئلهاس��تک��هابع��اد

 س��ازدک��هچ��ونازآنح�دتج��اوزش��ود،ف��روهایسردرامحدودبهح��دودیم��یهندسیستاره

١ریختنیشبیهفروریختنیکساختمانهصورتخواهدگرفت».

 یب��رآنه��ااف��زوده:«درم��وردنظری��ه١٩٥٢منوش��تهودر١٩٤٠جرجگ��اموفای��نس��خنانرادر

 هاییحاهصلشدهاست؛اینانفجارهادرمربوطبهانفجارهایبسیارعظیمستارگان...پیشرفت

١٥٥پیدایشومرگخورشید،ص١



M A RAZAVI.IR                                                            آغازوانجامجهانیادونیروینوینازقرآنکریمونهجالبلغه

١شود».یفروریختنتمامجرمستارهایجادمینتیجه

 اش-ک��هپراکن��دهش��دنآنه��امتعارفیگاموفدراینجملت،انفجارمادهوستارگانراازمعنای

 یمرک��زیگرفت��هوبهخارجاست-بیرونآوردهوبهمعنایفروریختنقشرهایخارجیبهناحیه

سببآنراهمفشارمتجاوزازحدقشرهایخارجیبهنواحیمرکزیشمردهاست.

 چنی��ننق��لک��رده:«تراک��م »آ.س�وخانف«یدانش�مندازاس��تادفیزی��کوریاض��یش��ورویمجله

 یموضوعیدورازعقلموردتوجهبود؛اماباگذشتزماندررابط��هیایدرابتدابهمنزلهجاذبه

 ح��تیآنرادرس��فرهایفض��اییب��ههص��ورت؛ای��نپدی��دهتغیی��رحاهص��لش��دوآنراقب��ولکردن��د

 یکمش��دهه��ایم�تراج�رمه��ایم��تراکمش��ده(محاسبهقبولکردند؛درهصورتیکهبقایایج�رم

 ش��ودوب��هشانبیفت��د،ج��ذبم��ی)قابلرؤیتنیستوهرچیزیکهدرمیدانجاذبهباقیمانده

٢شود».یجهاننامیدهمییخاکروبهاهصطلحمتخصصینآستروفیزیکاینقسمتبهنامچاله

 ی«تراک�م»بی��انک��ردهوای�نهص�حیحایندانشمندویرانشدنمادهب�هس�ویداخ�لراب�اکلم�ه

 و؛ربای��داست؛ولیاینتراکمرااثرجذبیپنداشتهاستکهاجزایمادهرابهس��ویمرک��زم��ی

 یجدیدمابایدگفتهشودکهنیرویاست.وبرطبقنظریهیعمومییجاذبهاینبرطبقفرضیه

 آی��دوذراتم��ادهرادوب��ارهب��هاعم��اقذراتبیرونیدراینگونهمواردبرنیرویاندرونیغالبمی

 یآنهاراب��هگرداندوچنانکهدرابتداازاعماقآنهازایشیافتهوبیرونآمدهبودند،همهبرمی

 کن�د؛وس��رانجامهم�هرادرش��انداخ�لم�یترتیبیکهخارجش��دهبودن��د،ب��ازدرش��کمم��ادران

 کندک��هازکندسپسآنذرهراهمچنانناچیزمیبردوپنهانمیینخستینفرومیاندرونذره

 شودوچالهیاسوراخیبهعمقی��کنقط��هگردد؛ولیالبتهمعدوممحضنمینظرهاغایبمی

 ماندوهرچیزیکهازنزدیکشبگذرد،بهجبرنی��رویبیرون��یدرآنف��روب��ردهدرجایشباقیمی

شود.می

 شودوهیچدلیلیبروجوداینچاهمرموزواینشرحیاستکهبهفرضثبوتاهصلنوشتهمی

-دردستنیست؛وبهفرضاینکهچنینچیزیباشد،شایدیکویاچندینکهکشاندری��کذره

 ه��اس��تارههمچ��ونیپنه��انگ��وریش�ودک�همیلی�ونینامرئیف��روب��ردهش�ود،یعن�یی��کذره

-خورشیددرداخلآندفنشود.واینهمعلیالفرضمحتملاستکهاینچ��اهکوچ��کوب��ی

 عمقدرنفسالمرحدیداشتهباشدکهازآنتجاوزنکندوبیشترازقدرمعین��یرادرخ��ودج��ا

 یناپیدا،پیداشود؛ندهد؛واینهمبازمحتملاستکهدوبارهجهانبزرگیازداخلهمانچاله

 وایندرهصورتیاستکهنیرویاندرونیدوب��ارهبع�دازخاموش�یب��هج�وشآی��دوذرات�یراک��ه

نیرویبیرونیدراندرونچالهفروبردهبود،بیرونپراندوازچالهبهخارجاندازد.

١٦سرگذشتزمین،ص١
٤١،ص٥٦،ش١٣٤٧یدانشمند،تیرمجله٢
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 ایس��تارهش��ناسدر:«ع��ده١ی«مرزهایدان��ش»ش��نیدمدرضمناخبارازرادیولندندربرنامه

 یمجه��ولدرفض��اهص��حبتکنن��د.درای��نجم��عیمن��ابعاش��عهلندندورهمجمعشدندتادرباره

 یمجه��ول-ک��هایازاش��عهیکیازستارهشناساناعلمکردکهبرطبقمحاسباتاو،منبعتازه

 یپن�جبریتانی��اکش�فش��د-ی�ک(ب�هاهص�طلح)س��وراخاخیرا�درفضاتوسطقمرمصنوعیشماره

 ایکهقبل�بههصورتیکآفتابمعمولیبوده،امااین��کدرپای��انفع��الیتشسیاهاست!یعنیکره

 توان��ددراث��ریتاریکدرآمدهاست،کهنهتنهامییفشردهدرخودفرورفتهوبههصورتیککره

 گذرند-درکامخودبکشد،بلکهح�تینیرویثقلعظیمشکراتدیگریرانیز-کهازنزدیکشمی

٢دهدکهازدستشفرارکنند.بهنوروسایرانواعاشعهامکاننمی

 مانن��د،ک��راتس��یاهوی��ایتاری��کفض��اازنظ��رکن��ارم��یبههمیندلیلکهایننوعکراتدرپهن��ه

اند.هایسیاهلقبگرفتهسوراخ

 یسیاهاس��ت:دویکرهخواهمدراینبارهبرسانم،بازهمدربارهایکهاکنونمیواماخبرتازه

 یپیشکنفرانسدیگریتوسطستارهشناساناینباردرآمریکابرگزارش��دومعل��ومش��دهفته

 ایک�هازکنفران��سقبل�ی،درلن��دنگذش��ته،س��تارهشناس��انمحاس��باتکهدراینچن�دهفت�ه

 ترازآناستک��هیسیاهمزبورخیلیبزرگاندکهکرهبیشتریانجامدادهوبهایننتیجهرسیده

 یسیاهیکهدرفض��اکش��فش��د،ازدررسدکهاولینکرهکردند؛چنینبهنظرمیقبل�فکرمی

خودفرورفتنآفتابیبهوجودآمدهبودکههصدیادویستبرابرآفتابماوزنداشته.

 ایب��هن��وروس��ایراش��عهشود،ایناستکهاگرک��رهدراینجاسؤالیکهخودبهخودمطرحمی

 ت��وانیمامکانندهدکهازدستشفرارکنندودرقسمتتاریکفضاقرارگرفتهباشد،چگ��ونهم��ی

 ایم؟!برایروشنشدنپاس��خای��نس��ؤال،بای��دبهوجودآنپیببریموبگوییمآنراکشفکرده

 ه��اب��اهایفضابدهمک��هازبعض��یلح��اظهایاستارهیپایانعمرآفتابتوضیحاتبیشتریدرباره

شاننیزیکساننیست.یکدیگرفرقدارندوعاقبت

 ه��ایاتم�یه��اب��راث��رواکن��شهایکهکشانخودمانوسایرکهکش��انیآفتابنوروحرارتهمه

 ه��ایهایهیدروژنوسایراتمهایاتمشود؛یعنیهستهای)موادآنهاایجادمی(یعنیهسته

 یآنها)ب��هن��وروخورندومقداریازوزنآنها(یعنیمادهنسبتا�سبکوزنبایکدیگرجوشمی

-ه��ایهی��دروژنیهص��ورتم��یشود؛همانطورکهدربمبحرارتوسایراشکالانرژیتبدیلمی

گیرد.

 کند،شروعبهمنقبضشدنودرخودرامصرفمییسوختاتمیکهآفتابیهمهاماهنگامی

 کند؛اینجادیگرانفجاریدرمیاننیستکهبتوانددرمقابلنیرویجاذبهیاثقلخودفرورفتنمی

(م).بعضیکلماتمفهومنشد١
 کندکهنوروهرگونهاش��عهتوانندمنبعاشعهباشندونورپخشکنند؟!بااینکهتصریحمیهایسیاهچگونهمیاینسوراخ٢

کشند(م).رادرکامخودفرومی
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 شودیکرهبهطرفمرکزآنکشانیدهمیکرهمقاومتنماید؛بهعبارتدیگرموادتشکیلدهنده

شود.وازحجمکره،فراوانکاستهمی

 هاینسبتا�کوچککهدرحدودنصفآفتابحجمداشتهباشند،نی��رویثق��لک��رهودرموردآفتاب

 م��وادب��اقیمان��دهرادره��مبش��کند؛درن��تیجهرسدکهبتواندساختماناتم��یبهآنحجمنمی

ماند.یکوچکشدههمچنانسفیدرنگ،اماکمحرارتمیکره

 ت��رهاییکهازنظروزنوحجمباآفتابخودمانقابلمقایسهباشند،نیرویثقلقویامادرآفتاب

 ه��اراب��هش��کندوهمگ��یات��میکرهرادرهممیاستکهساختماناتمیموادتشکیلدهنده

 ان��دوه��ره��اراک��هبس��یارفش��ردهآورد؛ای��نگ��ونهس��تارههایبدونباربرقیدرمیهصورتنوترون

 یی��کحب��هقن��دازآنه��ادرخ��اکی��ازمی��نی��کمیلی��ونت��نوزندارد،یکوچکیبهان��دازهقطعه

کنند.یمجهولازخودپخشمیهاینوترونیگوییم،کهاغلباشعهستاره

 گذارندوچنانفش��ردههاییکهحداقلدوبرابرآفتابماباشند،ازایننیزپافراترمیواماآفتاب

 کن�د؛مثل�ش��انهص��دقنم��ییس��اختمانشوندکهدیگ��رهی��چک��دامازق��وانینفیزی��کدرب��ارهمی

گردد!برطبقمحاسباتریاضی،زماندرآنهابهعقببرمی

 یجدی�دب�هیک��رهده�دک�هم�وادتش�کیلدهن�دهمعنااستوفقطنشانمیالبتهاینگفتهبی

تواندوجودداشتهباشد.هایطبیعتنمیایدرآمده،ودرسایرقسمتهصورتتازه

 خ��وانیم؛زی��راک��هه��رچی��زیراهایس��یاهم��یایندستهازکراتراکراتسیاهویاحتیسوراخ

 یج��وآنه��اتواننددرکامخودفروبرندوازنظرماناپدیدسازند؛همینطوروزنخ��ارقالع��ادهمی

 توانب��هوج��ودآنه��اپ��یب��رد؛مثل�م��وادیازک��راتشودکهازطرفی…وازاینرومیباعثمی

١شوند،قبلازاینکهبهمقصدبرسند،تغییر...».اطرافبهطرفکراتسیاهکشاندهمی

 هایاخیرراچونخوبتلفظنشدهونامفهومبود،ناتم��امنق��لکردی��م.وازنگارندهگوید:قسمت

 یاینگفتار،انحرافیافتنمدارکراتگردن��ده،وشودکهسازندهوپردازندهقرائنکلممعلوممی

 ه��ایس��یاهمحس��وبش��انب��هس��وراخدورگشتنآنه��اازمراکزش��انرانش��انکش��انیدهش��دن

 هایجه��ان،داشته؛ولیحقیقتایناستکهاگرسوراخسیاهیهمموجودنباشد،بازگردنده

 ایج��زای��نندارن��دک��هدرمح��اذاتمجاوره��اک��می��ابی��شازیکاملنخواهندگشت؛وچارهدایره

 مرکزشاندورگردندوبهطرفآنهاراندهشوند؛ودراینهصورتمدارآنهابیضیخواهدش��د(و

دراینبارهبحثکافیتقدیمداشتهایم).

وزند؟دو نیروی اندرونی و بیرونی از کجا می

 خی��زدوازمعلوماستکهنیرویاندرونیاجرامازداخلذاتخودآنه��اوازح��اقذاتش��انبرم��ی

١٣٥٤/٨/١٩بعدازظهردوشنبه٨رادیولندن،اخبار١
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 رس��دت��اپ��سازط��یتروسپسب��هج��اییتن��گم��یوزدوبهجاییتنگترمیجاییبسیارتنگ

 یپ��رمعن��ایگ��ذارد.م��اای��نحقیق��تراازکلم��ههاینسبتا�بازوگشادیقدممیمراحلیبهراه

١ایم.ینهجالبلغه)استخراجکرده«اعتقام»(درخطبه

 کندکهشایدنیرویبیرون��یه��ممانن��دنی��رویمدتهاستگاهگاهیبهخاطرنگارندهخطورمی

 گی��رد؛ول��یچ��ونآیدوازذاتخودآنهام��ایهم��یاندرونیازداخلخوداجرامچرخندهبیرونمی

 ش��دویذه�نزدودهم�یی��افت،ه��رچ�هزودت��رازهص�فحهاینم�یتکیهگاهیودلیلقانعکنن�ده

گردید.فراموشمی

 هشکهاینحدسدرنظرمااندکق��وتیپی��دا١٣٥٥/٧/٦ ،هق١٣٩٦شوال٣امروزسهشنبه

کنیم:کردهاست،بهمقامتحریرآمدهوذیل�آنرابایکمثالودومؤیدتقریبمی

 ه��ایفیزی��کب��راینش��اندادنمس��یرحرک��تام��واجمغناطیس�یومث��ال:تص��ویریک��هدرکت��اب

 ٢ایدراینبحثمااست.کنند،مثالنسبتا�روشنکنندهالکتریکیوجهتحرکتآنهارسممی

 یآهنرباومارپیچالک��تریکیازی��کط��رفدهندکهچگونهامواجازمیلهدراینتصویرهانشانمی

 توان�درود؟!البتهاینمثالمقرب�یبی�شنم�یمیآیدوبازازطرفدیگربهداخلآنفروبیرونمی

باشدونفعشتنهارفعاستبعاداست.

 و؛ترباشد،چرخششکندتروهرچهبزرگترباشد،تن��دتراس��تهرقدرکوچکمؤیداول:سیاره

 ت��رایم:نیرویبیرونیدرپیرام��وناج��رامبزرگت��رق��ویاینازرویهمانقانونکلیاستکهگفته

است.

 یآنهاتندتراست؛وعطاردیسیاراتبزرگتراست،چرخششهمازهمهمشتریکهازهمه

تراست،فاقدچرخشاست.کهازهمهکوچک

 چرخ��د،ب��رایای��ناس��تک��هدرزه��رهوامااینکهزهرهازمری��خبزرگت��راس��توکن��دترازآنم��ی

 ترازمریخبهخورشیدهمهس�توای��ندماغیویاکوهیبالآمدهاست؛وعلوهبرایننزدیک

آید).نیزموجبکندیچرخشاست(چنانکهذیل�می

 یمس��تقیمدارد،ای��نباتوجهبهاینکهبزرگیوکوچکیسیارهباتندیوکندیچرخششرابطه

 کند؛وبرایهمینیکراتازخودآنهاتراوشمیشودکهشایدنیرویچرخانندهحدسپیدامی

 یکوچ��کتراست)وچونک��رهتراست(چونکهپرمادهیبزرگترقوییکرهاستکهچرخاننده

تواندآنراتندتربچرخاند.کممادهاست،نیرویشکمقوتاستونمی

 ایک��هدرذاتخ��وددارد،ق��وتآیدک��هه��رک��رهب��هق��درم��ادهوبااینمطالعهچنینبهدستمی

-یک��راتازخ��ودآنه��ازایی��دهم��یشودکهنیرویچرخانندهکند؛نتیجهاینمیچرخشپیدامی

١٦٠ص١
٥٩-٥١-٥٠فیزیکرنر،ص٢
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شود.

 ترباشد،چرخش��شکن��دترشودکهسیارههرقدربهخورشیدنزدیکمؤیددوم:چنینحدسمی

 چرخ��دوت��راس��ت،هی��چنم��یش��ود؛عط��اردک��هازهم��هنزدی��کوهرچهدورترباشد،تن��دترم��ی

 چرخ�ددقیقهیکباربهدورخ�ودم�ی٤٢هایدوراست،درهردهساعتواورانوسکهازسیاره

کهازدوبرابرچرخشزمینهمتندتراست.

 چرخد،ایناستکهدماغنسبتا�بزرگیدارد؛وسبباینکهوسبباینکهزهرهازهمهکندترمی

 چرخد،ایناس��تک��هازی��کشش��مدقیقهکندترازآنمی٤١مریخبااینکهدورتراززمیناست،

 ت��رک��مزورت��راس��ت)وس�ببیکراتکوچکتراست(وبیانکردیمکهچرخانندهزمینهمکوچک

 هایدورترتندتراست،ایناستکهبسیارازآنهابزرگتراست؛یسیارهاینکهمشتریازهمه

 بایستتراستومیچرخدبااینکهازآننزدیکوجهتاینکهزحلتقریبا�مساویبااورانوسمی

-کندتربچرخد،ایناستکهخیلیازآنبزرگتراست؛وجهتاینکهنپتونکندوپلوتوکندترمی

 یآنه��اتراستونی��رویچرخانن��دهتروپلوتوازآنهمکوچکچرخند،ایناستکهنپتونکوچک

 ترباشد؛وعلوهبرآنقویا�محتملاستکهپلوتوکوهبلندهمبایدعلیالقاعدهضعیفوضعیف

ایهمداشتهباشد.یبالآمدهویادماغه

 چرخان��د،ه��رچ��هب��هیشمسیرامیحقیقتایناستکهنیرویبیرونیخورشیدکهمنظومه

 کن��د؛وتربیش��ترمم��انعتم��یینزدیکتراستوازچرخشسیارهترباشد،قویخورشیدنزدیک

 یدورت��رکم��ترجل��وشودوازچرخشسیارههرقدرازخورشیددورترباشد،ازقوتشکاستهمی

گیرد.می

 داردوآنتوضیحایناستکهنیرویبیرونیخورشیدنهتنهاخورشیدرابهحرکتوض��عیوام��ی

 یشمسیرا(یعنیچرخاند،بلکهسراسرمنظومهراازراستبهچپ(بهحرکتمستقیم)می

 ییمنظ��ومهومابای��دمجم��وعه؛گرداندیسیارات)بهدورمحورخورشیدمیخورشیدراباهمه

 ایدرنظ�ربگیری��مک�هب�هحرک�توض�عیواح�دیب�هدوریواحدتس�طیحش��دهشمسیراکره

چرخد.خویشتنمی

 کن��دودریشمس��ییکن��واختک��ارنم��ییمجم�وعهبایدمتذکرشویمکهایننی��رویچرخانن��ده

-هایمنظومه-ک��هفاهص��لهچرخاندودرکنارهتراستومنظومهراتندترمینزدیکیخورشیدقوی

 چرخان��دش��ودومنظ�ومهراکن��دترم��یش��ود-ازق��وتشکاس��تهم��یاشازخورش��یدبیش�ترم�ی

 گردن��د)(نوارهاینورانیزحلهمهمینطورهستند:نوارهایداخلیتندتروخارجیکن��دترم��ی

 ت��رتن��دتروس��یاراتدورت��رب��هنس��بتهایانتقالیس��یاراتنزدی��کشودکهحرکتنتیجهاینمی

کندتراست.

-ش��ود،چرخ��شحرکتوضعیبرعکسحرکتانتقالیاست:هرقدرگردشس��یاراتتن��دترم��ی
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-گردد؛وسبباینامرهماناستکهگفتیم:نیرویبیرونیخورشیددرقسمتشانکندترمی

 کند؛تراستوبنابراینازچرخشسیاراتبیشترمنعمییشمسیقویهایداخلیمنظومه

 ب��رایاینک��هنی��رویچرخ��شس��یارهدرقس��متمح��اذیب��اخورش��یدهمیش��همخ��الفب��اجه��ت

 افت��دوی��امانن��دوزدودراثرآنیامثلعطاردازچرخشم��ییشمسیمییمنظومهچرخاننده

شود.زمینومریخازسرعتچرخششکاستهمی

 توان��دازش��ودونم��ییمنظ��ومهض��عیفم��یه��ایبیرون��ی،نی��رویچرخانن��دهوچ��وندرقس��مت

 یش��ود؛واگ��رس��یارهچرخشسیارهزیادجلوگیریکند،فلذاچرخ��شس��یاراتدورت��رتن��دترم��ی

دوریآرامبچرخد،حتما�دماغبلندیویاکوهسارمرتفعیدرآوردهاست.

 یشودکهمثلاینکهنیرویچرخانندهوبااینمطالعهاینحدسدرنظرمطالعهکنندهحاهصلمی

 شودوب��رایهمی��ناس��تیسیارات)ازخورشیدمتولدمییشمسی(یعنیگردانندهمنظومه

 شودتاجاییشود،ازقوتشکاستهمیتراستوهرقدرازآندورمیکهدرجوارخورشیدقوی

رسد.یشمسیبهآخرمیافتدودرآنجامنظومهکهبهکلیازکارمی

 کهداردنی��رویچرخ��شدارد،وخلهصهبرطبقتصوریکهماداریم،چونهرسیارهبهقدرجرمی

-چرخدوبرس��رعتچرخش��شاف��زودهم��یوایضا�چونهرقدرازخورشیددورترباشدآزادترمی

-یسیارهازخودسیاره،ونیرویچرخانندهرسدکهنیرویچرخانندهشود،پسچنینبهنظرمی

 یه��رچرخن�دهازآی�د؛یعن�ینی��رویچرخانن��دهیشمسیهمازخورشیدبیرونم�ییمنظومه

-کنیموپیشترازایننم��یآید؛وعجالتا�درهمینمجملتوقفمیخودهمانچرخندهبیرونمی

رویم؛تاخداچهخواهد.

 یسرعتچرخشسیاراتوفاهصلهوحجمآنهادرای��نمق��الهازهیئتشش��مریاض��یودرباره

١استفادهکردیم.

 یکوت��اهوایکهمطالباینکتابرابهتدریجدرپیرامونخودگردآورد،هم��انچن�دجمل�ههسته

 ینهجالبلغهآمدهوالسلم-درضمنخطبهالصلةعمیقاستکهازحضرتامیرالمؤمنین-علیه

٢است.

هشدراورمیهپایانیافت.١٣٤٨/٨/٢٠ ،هق١٣٨٩شعبان٣٠چاپاولدر

 هشتجدیدنظردربخشسومکتابآغازوانجامجهانب��رای١٣٥٥/٦/٨هق١٣٩٦رمضان٤در

چاپدومپایانیافت.والحمدلربالعالمین.

محمدامینرضوی

١٠٥،ص١٣٣٨هیئتششمریاضی١
١٥٢ص٢
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٤ آغاز و انجام جهان و دو نیروی عظیم نوین

یکوهسارانگزارشچندسفرعلمیدرباره
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در کوهسارانچند سفر علمی 

ی خانسفر اول تا دره

 پیشازظهرازاورمیهخارجوبهجانب١٩٦٧ژوئن٢٤و١٣٤٦تیر٣و١٣٨٧ربیعالول١٥شنبه

یقاسملو،حرکتوبعدازظهرراهرفتهرابازگشتیم.دره

 یخانشهرتداردونیزیقاسملوتاآنجاکهبهنامدرههایواقعدردرهیکوهدراینسفرهمه

 ب��های��نط��رفدرموق��عبرگش��تن،درج��انبراس��تم��اازدور یقرهآغ��اجهاییکهازدهکدهکوه

 هادرطرفچپکسیکهازشهربهبندرگلمانخانهاینکوهنمایانبودندموردتوجهقرارگرفتند(

 رودواقعهستندودرسفرسومازجنبآنهاعبورکردیموکثیرا�ب��هن��امب��زوداغ��یخوان��دهمی

.شوند)می

 هایهایقوزداروخمیدهبهجانبمغربدارندودیوارههابهطورمحسوسپشتیاینکوههمه

 هاهرچهقطعهسنگوسنگریزهازوکوه١اندباعظمتسنگیدربالیآنهابهشرقمیلکرده

-اند؛نهدی��وارههایشرقیافکندهاندوبردامنهاند،همهراازجوانبغربیکندهخودجداساخته

اند.ایبهآنسوریختهایسنگیمتوجهبهمغربدارندونهقطعهسنگوسنگریزه

 یسنگیدرب��الیخ��وددارن��دومی��لهاکنند،دیوارههاکهبهمشرقنگاهمینقاطیازاینکوه

 کنن��د،پش��تخمی��دهب��هریزشآنهابهسویشرقاستوآننقاطهمکهبهمغ��ربنگ��اهم��ی

دهندوهیچمیلافتادنوریختهشدنبهطرفمغربراندارند.مغربنشانمی

 یکوهس��ارانراازس��ویغ��ربب��هج��انبکنندکهگویاهمههابرایاینتخیلجابازمیاینکوه

 ان��دکنندوپشتبهغربورویبهشرقداشتهرانندوآنهاهماطاعتمیزنندومیشرقمی

اند.ومیلریزش(اشک)شانراهمبهشرقمعطوفداشته

 اینمیلکوهسارانبهشرقواعراضوپشتکردنآنهابهغرب،درستبرطبقحرکتوضعی

 هاکهعشقدارندکههمیشهازغ��ربب��هزمینازمغرببهمشرقاست؛بهطوریکهگویاکوه

چرخانند.کشانندومیشرقمیلنمایند،زمینراهمباخودشانازمغرببهمشرقمی

سفر دوم تا منتکه داشی

 ش��ود،ش��ناختهم��ی راهاورمیهبهاشنویهراتاجاییک��هب��هن��اممنتک��هداش��ی١٣٤٦/٤/١٧روز

 ایک��هدرس��فریخانجلوترگذشتیم؛دراینس��فراس��تفادهپیمودیم؛یعنیچندکیلومترازدره

اولکردهبودیم،بهطورکاملتأییدگردید.

 ه��ایجل�وترازآنهس�تند؛درج�وانبغرب�ی،گوژپش�تویخ�ان،مانن�دک�وههایبعدازدرهکوه

توانندشرقویاغربراببینند(م).یآننقاطاستکهمیمنظورماازشرقوغرب،همه١
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 ه��ایخالیازسنگریزهوقطعهس��نگهاییخمیدههستندوهیچمیلیبهریزشندارندودامنه

-هایعظیمسنگیدربالهایخوددارندوسنگریزههایشرقی،دیوارهبزرگدارندودرقسمت

 اندوه��رک��وهب��انظ��رب��ههایشانریختههایبزرگنسبتا�فراواندردامنههایزیادوقطعهسنگ

 شودکهازغرباع��راضمجموعمنحیثالمجموعآن،میلبهشرقداردوآشکارامشاهدهمی

نمودهوپشتبرآنکردهاست.

 یوچیزیکهدراینسفر-اضافهبرسفرسابق-بهدستآوردیم،ایناستک��هدری��افتیمهم��ه

 ه��اآش��کاراهایکوهسارانثابتهستند،مانندخ�ودک�وههاییکهدرسینههاوهصخرهتکسنگ

 هاییکهدرت��هدرهشوندوهمچنینقطعهسنگمتمایلبهشرقورویگردانازغربدیدهمی

 یعمی��قوش��یبداردرج��انبهاب��ااینک��هدرههستند.وعجیبایناستکهبعضیازاینسنگ

اند.غربیدارند،بازسرشانرابهسویشرقکجکرده

 هایهایسنگیدرجوانبغربیکوهمشاهدهکردیمکهبرخلفدیوارهودریکیدومورددیواره

شرقی،پشتخمیدهبهسویمغربگرفتهواندکمیلیهمبهمشرقدارند.

 ت��اک��وکهیه��ادرکن��ارراهدهک��دههایسنگیک��وهیقسمتخلهصه،مجموعهرکوهونیزهمه

منتکهداشیمایلبهشرقوفرارکنندهازغربهستند.

سفر سوم تا ساحل دریا

 اییک�هدرط�رفچ�پم��اه��خورشیدیتاساحلدریاچهرف�تیم؛ازنزدیک�یک�وه١٣٤٦اولمرداد

 یش��هرازدوردرت��اورود ه��ادرراهمهاب��ادب��هاورمی��هه��م،ازب��النشبودندعبورکردیم.اینک��وه

شوند.شوندوغالبا�«بزوداغی»خواندهمیجانبراستدیدهمی

 ه��اییقاسملونیستند(دیوارهایسنگیب��زرگدرقس�متهایدرههااگرچهمانندکوهاینکوه

 اند،نهشمالوجن��وب)ول��یب��ازشودودرامتدادشرقوغربکشیدهشدهبالیشاندیدهنمی

-هایآنهاهستندوازدورکوچکدیدهمیهاییکهدرقلهشودکهسنگآشکارامشاهدهمی

 بینن��دس��نگزی��ادتراس��تودره��اییک��همش��رقرام�یشوند،متمایلبهش��رقندودرقس��مت

 ک��هبع��داز١٣٤٨/٧/٩بینند،خ��اکوپش��تهزی��ادتراس��تودرتاری��خهاییکهغربرامیقسمت

 هایبزوداغیرادرهایغربیکوهگشتم،سراسرقسمتیقندبهاورمیهبرمیظهرازکارخانه

 زیرپرتوخالیازابرخورشید،خوبتماشاکردموغربآنهاراپش��تخمی��ده،خ��الیازس��نگو

ایدیدمبرطبقفرضیه!هصخرهوخاکیوپشته

 رسدکهدراینگ��ونهکوهس��اران،س��نگریزهدره��ردوج��انبش��مالیووالبتهچنینبهنظرمی

جنوبیریزشبکندودرهرسویکوه،سنگلختشکیلبیابد.
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سفر چهارم در شمال آذربایجان

 ازشهرهایبزرگش��مالهجریخورشیدی)١٣٤٦/٥/٢٦تا١٠(ازاینسفرنسبتا�طولکشید

آذربایجاندیدنکردهوکوهسارانکنارراهازنظرگذرانیدم.

 ه��ایس��لماس،خ�وی،دراینسفرکهازاورمیهآغازودرهم��انج��اپای��انی��افت،کوهس��ارانراه

 یپ��رب��رفس��بلن،ینزدی��کقل��هماکو،بازرگان،مرند،ت��بریز،اه��ر،مش��کینش��هر،لری،دامن��ه

 ییدردری��اچهاس��لمیاردبیل،سردابه،سرعین،سراب،بستانآباد،ت��بریز،ش��رفخانه،جزی��ره

 اورمیهوگلمانخانهراب�هترتی��بب��انظ�راجم��الیمط��العهک��ردمواگرچ��هدرای��نس��یرس��ریعب�ه

 هاییبرخوردم،ولیازمجموعمنحیثالمجموعمشاهدات،اطمینانکام��لحاهص��لآم��دمخالف

یماراستاست:کوهسارانازغرببهشرقمتمایلهستند!یماهصحیحوفرضیهکهنظریه

گذرانم:ام،ازنظرمحققینمیاینکمتنگزارشاتیراکهدرروزهایسفرآمادهکرده

از اورمیه تا سلماس

 ش�ودوب��رس�هقس�متاس��ت؛دریکریمآبادشروعم��یهایدهکدهماازنزدیکیسفرعلمی

 یآنه��ابلاس��تثنادرج��وانبش��رقیهافقطدرطرفچپماقراردارندوهمهقسمتاول،کوه

 بینند)ریزشدارند؛بهجزدوقسمتخیلیکوچ��ک(ک��هبایس��تیدو(درنقاطیکهشرقرامی

 قبهنامبردهشوند)درمغربپادگانقوشچیکهآشکاراازاینقانونمستثناهس��تندومی��لب��ه

 آهک��یوج��ودداردوب��هه��ایریزشبهطرفغربدارند(گویادرطرفمغ��ربای��ندوقب��ه،س��نگ

اند).ییادشدهرابهطورمستثناپیداکردههمینسببمنظره

 یقوش��چیوس��ربالوس��رازیریآنباش��د-دره��ردوط��رفراه،ک��وهدرقسمتدوم-کهگردنه

 داروس��نگیهس��تندوج��وانبهایدستچپیریزشهستوبدوناستثناجوانبشرقیکوه

 هایطرفراستهمپشتبهمغربدارن��دوریزش��یازآنه��امش��هودنیس�ت؛ول�یغربیکوه

 شود،هاییکهشرقشانپیداست،غربشانناپیداستوآنهاییکهغربشاندیدهمیالبتهکوه

-کوپترسوارشودوم��اورایک��وهکندکهبرهلیشرقشانآشکارنیستومطالعهکنندهآرزومی

هایهردوطرفراببیند.

 یقوشچیبهسویسلماسهاییهستندکهبعدازسرازیرشدنازگردنهوقسمتسومکوه

 هاطوریهستندکههمازسمتشرقوهمازغربرؤی��تشوند؛اینکوهدردستراستمی

داروغربشانخمیدهاست.کنند،شرقشانریزشنیازمیکوپتربیشوندوازهلیمی

از سلماس تا خوی

 هایمابیندوشهرمذکور،خاکیهستندودللتیبرلهویابرعلیهحدسماندارن��دغالبکوه
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 ش��وندک��هداریدرجانبچپدیدهم��یهایریزشایجستهوگریخته،کوهوفقطدرنقاطعدیده

شوند.اندوازدور،سنگیدیدهمیبرطبقنظرمابودهوبهسویشرقریزشکرده

 ه��ایس��یاهب�زرگوج�ودداردو،قطع�هس�نگخ�اتونهایشهرخویدردوج�انبپ�لدرنزدیکی

 هاییکهدرطرفچپببینندههستند،میلبهشرقوپشتبهغربدارندوقسمتدیگرسنگ

دهند.آنهاهمکهدرجانبراستقراردارند،بازمیلبهشرقوپشتبهغربنشانمی

از خوی به سوی ماکو

 دراینراهب��هکوهس��ارانف��راوانوپ��رارتف��اعیبرخ��وردیمک��هازخ��اکبودن��دودلل��تیب��رایم��ا

 ه��اینیم��هس��نگی،ش��واهدیب��رایخ��ودنداشتندوبعدازطیمقداریدرچندینم��وردازک��وه

 هایک��مارتف�اعس�نگیرس��یدیمک�هش��اهدکام��لم��ایافتیموبعدازطیمقداریدیگر،بهکوه

 هاییبهسویجنوبدارندوعجیباستک��هآنهادربرخیازنقاط،برآمدگیهستند؛اینکوه

 ه��اک��هب��هس��ویمش��رقاس��ت،س��نگیوپ��رچی��نوری��زاناس��تورویروییازاینبرآمدگی

سنگریزهاست.دیگریکهبهغربدارند،پشتخمیدهوکمسنگوکمپیچوخموبی

 ایبرخوردیم؛اینبقای��ادریقرهایاقبهبقایایرشتهکوهپیرشدهوازبینرفتهدرحدوددهکده

 ش��وندودرهایسیاهرنگبهارتفاعتقریبیدوتاچه��ارم��تراینج��اوآنج��ادی��دهم��یهصورتسنگ

 امت��داد هایبشگ��ؤزهاییولگلدی،گدای،خلج،بولجک،هندور،رندتانزدیکیطولراهدهکده

دارند.

 گرددکهباجریانمداومخ��ودگذرد،معلوممیبامطالعهدروضعرودیکهازپایینشهرماکومی

 درطولدهور،رشتهکوهنامبردهرابهتدریجشکستهوشستهوبردهاستوم��ادی��دیمک��هب��ه

 هایسیاهرادرداخلزمینبریدهوازمیانآنهاراهعمیقیبرایخ��ودطوریاعجابآمیز،سنگ

 رودکهدربازکردهاست(اینرودخانهدرآنموقعکهمادیدیم،کوچکوکمآببودواحتمالمی

تربودهوبعدهادراثرانشعابوغیرآنضعیفشدهباشد).تروقویسابق،بزرگ

-هایتودهتوده،مانندکوهسارانب��زرگج��وانبش��رقییاینسیاهسنگعجیباستکههمه

 ت��روپ��رتوانیمنظ��ران��دازیم-ک��مس��نگشان-تاآنجاکهمیشانپرسنگوریزانوجوانبغربی

 مان��د،مس��لما�ب��ههایدیگرغربیهمکهدررفت��نازنظ��رم��اپنه��انم��یتراستوقسمتخاک

 آیی��م،اطمین��انهنگامبرگشتآشکارادیدهخواهدشد.البتهه��رق��درک��های��نراهرابیش��ترم��ی

آوریم.زیادتریبرهصحتحدسخودبهدستمی

 هایسنگیس��رب��هفل��ککش��یدهمحص��وراس��تونظیرماکودرمیانکوهایوبیشهرافسانه

 کنندوریزانوپ��رهاهمدرداخلشهروهمدربیرونآنبهسویشرقنگاهمییاینکوههمه

سنگهستند.
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به سوی مرز

 بهسویمرزکنونیایرانوترکیه،ازماکوبیرونآمدیموآنقدرراهرفتیم١٣٤٦/٥/١١بعدازظهر

 تروشد،مرتفعایکهدرطرفچپمادیدهمیرادیدیم؛قله آراراتیمرتفعرشتهکوهکهدوقله

 پرازبرفبودوسردرمیانابرداشت؛وبازبهپیشرویادامهدادیمتاازآبادیبازرگ��انگذش��تیم

وبهبناهایدولتی-کهدرمرزساختهشده-رسیدیم.

 هارا،همآنهاراکهجوانونسبتا�بلندهستندوه��مآنه��اراک��هیکوهدراینسیرکوتاههمه

 یآنرشتهکوهکهنکهپیشازرسیدنبهم��اکودی��دیم)وان��دکاند(تتمهپیرشدهوازبینرفته

ارتفاعیاززمیندارند،همهوهمهرابروفقنظرخودیافتیم.

در برگشت

 یی��ولگل��دی-ک��ههایدهکدهدرعصرتنگازمرزبرگشتیموتاماکووبعدازآنهمتااینطرف

 کردیموآنچهراکهدرموقعرفتنازیکج��انبهاراتماشامیهنوزتاریکیغالبنیامدهبود-کوه

 دیدهبودیم،بههنگامبرگشتنازجانبدیگردی��دیمودره��ردوب��ارآنه��ارامط��ابقح��دسخ��ود

شد.یافتیمومتصل�برایمانماافزودهمی

 ه��ایپی��ره��ایس��یاهک��وههایسنگیوپرچی��نوس��نگدرموقعرفتنبهبازرگان،غالبا�قسمت

 شده(ازجنسرشتهکوهیکهپی��شازرس��یدنب��هم��اکومش��اهدهک��ردهب��ودیم)درمقاب��لم��ا

 هایهصافوکمسنگوکمچینوچ��روکشدندوبرعکس،درموقعبرگشتنقسمتنمایانمی

 ه��ایک��وهکه��نس��الدروق��تخوردندوغالبقس��متیآنهابهچشممیهایخمیدهوپشت

 شدندوسبباینبودکهدروقترفتن،ج��وانبش��رقیآنه��اب��ام��ابرگشتن،آشکارادیدهنمی

مواجهبودودربرگشتن،جوانبروبهغربآنها.

 گوییمکهجوانبروبهغربکوهسارانهیچس��نگن��داردوفاق��ده��رگ��ونهدقتشودکهمانمی

 ت��روک��مه��ایغرب��ی،پش��تدارت��روک��مس��نگچینوچروکاست؛بلکهدرهرکوهیقس��مت

ریزشوغالبا�هصافوهمواروخاکیاست.

از مرند تا تبریز

 ی��امیب��زرگک�وهازمرندبهتبریزهمهجاباتأیی��دکام��لازج��انبکوهس��ارانروب��روش��دیم؛قل�ه

 هایپهلوهایآننیزکامل�موافقمابودند؛همانطورکهماحدسزدهبودیمبودوحتیبرآمدگی

جوانبشرقی،سنگیوپرچینوجوانبغربینسبتا�هصافوکمسنگبود.

 بعدازآنکهازیامفاهصلهگرفتیم،درطرفدستچپ،جانبغرب�یک��وهیرادی��دیمک��هسراس��ر
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 یخ�ودراب�هغ��ربهاکلیتا�وآشکاراپشتخمی�دهسنگخالصبودوعجیباستکهاینسنگ

 ش��ود،ازکردهومیلبهشرقدارند؛مثلاینکهپیرمردیراکهباپشتقوزخ��ودازش��مادورم��ی

 ه��ایغرب��یآنه��اراها-کهغالب��ا�قس��متپشتسرشمشاهدهکنید!ودرهیچقسمتازکوه

 شدندویغربیکوهساران،هصافوپاکازسنگریزهدیدهمیدیدیم-ریزشیندیدیمودامنهمی

 خبرماندیموتنهابعضیازآنهاطوریبودندک��هبع��دازانح��رافهایشرقیآنبیغالبا�ازطرف

شد.راه،شرقشانهمدیدهمی

شود،موافقمااست.ودرطولراهمرندبهتبریزازکوهمخالفخبرینیستوآنچهدیدهمی

 هایفراواندارندودرقسمتشرقیخودهادرجوانبغربی،سنگتوجهشودکهبرخیازکوه

 هامخالفح��دسم��انیس��تند؛ب��هجه��تاینک��ههیچسنگندارند؛بدیهیاستکهاینگونهکوه

هایجانبغربیآنهاکلیتا�برخلفجوانبشرقیپشتبهغربدارند!سنگ

از تبریز به اهر

 شدویپایانحدسمابدونوقفهتأییدمیهایگردنهمطالعهازکوهعینالیشروعشدوتاکوه

 ایب��هن��امکردی��مت��اب��هدرهنظیرآنچهراکهدرسفرهایسابقدیدهبودیم،متصل�مشاهدهمی

سیرسیدیم.آرپادره

 ای��موت��اکن��ونازمط��العهیو�نی��ار،عک��سآنچ��هراک��هح��دسزدهدرآرپادرهسیت��اقه��وهخ��انه

 هاییرادیدیمکهبهج��انبغرب��یایم،بادوچشمخوددیدم؛دردوموردویابیشتر،کوهدرآورده

 ان��د!ول��یبع��دازت��وجهوتأم��لک��افی،معل��ومگردی��دک��ههایبزرگوکوچ��کریخت��هقطعهسنگ

 گذرد،درطولاعصار،بهمروردهور،ج��وانبغرب��ییآجیکهازکناراینکوهسارانمیرودخانه

 بعضیازآنهاراشستهوشکستهوجوانبروبهغربآنه��اراپ��رس��نگک��ردهاس��ت؛وبن��ابر

این،میلکوهسارانبهسویشرق،محفوظبودهودرکلیتخودباقیاست.

 یبیلوردیوبعدازآنهمتاکاروانسراییخواجهتاقهوهخانههاییکهبعدازقهوهخانهکوه

یمانداشتند.یشاهعباسیمشاهدهکردیم،همهخاکیبودندوسودوزیانیبرفرضیهکهنه

 هاییبرخ��وردیمک��هدرآخ��رآنه��اب��ههاوگردنهبعدازعبورازشاهعباسی،بهیکسلسلهکوه

 ه��اراگ��ویجهشاهعباسیدیگریرسیدیمکهکهنهشدهوویرانگردیدهاستون��امای��نگردن��ه

کنند.بهطورواضحوخیلیروشنماراتأییدمی یدایلرگفتند؛اینکوهسارانتاقهوهخانه بیل

 ه��اییرادرب��الیک��وهدی��دمیدایلر،سهویاچهارفقرهرشتهسنگهایقهوهخانهدرنزدیکی

 شودک��های��نرش��تهشودکهروبهغربدارند؛ولیبعدازنظردقیقمعلوممیکهبدوا�تصورمی

 ایخمیدهاست؛ولیشانپشتههاروبهشرقدارندوجانبغربیهاهممانندسایرکوهسنگ

دهد.باشند،بدوا�اشتباهرخمیهادرامتدادتقریبیشرقوغربمیچونخوداینکوه
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 وچندکیلومترماندهبهاهر،قریببهآنجاکهبارگاهشیخشهابالدیناهری-رحم��هالتع��الی-

 اه��ردریسیکوهیدراثرواقعشدندرساحلرودخ��انهشود،بازمانندآرپادرهازدوردیدهمی

هاشدهاستونبایدموجباشتباهشود.هاوسنگجانبغربیخوددارایقطعهسنگ

از اهر به سوی مشکین شهر

دستنداد!درراهمیاناهرومشکینشهر،چنداندلخوشیازلحاظسفرعلمی

 هس��تندودلل��تیب��رس��ودوزی��انم��اهایدستراست،خاکییکوهبعدازخروجازاهر،همه

ندارند.

 ان��د،ه��مدرج��انبهاکهب��هس��ویجن��وببرآم��دهدرکوهقرهبوروندرچندمورد،بعضیازپشته

 شودکهدراینقسمت،مشرقوهمدرطرفمغرب،سنگنسبتا�زیادیدارندوچنینتصورمی

 آی��دجانبجنوبیکوهدرعوضشرقش،سنگیشدهاست!ولیبعدازبررسیب��هدس��تم��ی

 هایمت��والیشس��تهوشکس��تهش��دهوپ��رهابهطورمستثنادراثرجریانبارانکهاینقسمت

سنگگردیدهاست.

 هایغی��رواض��حیب��رشود،دللتهمیخواندبعدازقرهبورونتاجاهاییکهبهنامطولهشامی

شوند.هاخاکیمیکوهشودوبازبعدازطولهشامیفرضیهیافتمی

 یکورب��ولغب��ازیابد؛ولیدرگردنهیمانسبتا�وضوحمییتازهکنددللتبرنظریهازقهوهخانه

 گراید؛بعدازعبورازکوربولغدرچندینمورد،مخالفنظریهراعیانا�مشاهدهکردیمبهضعفمی

 مغ�ربرادرقط�بنم��ااش�تباهیگرفت�ه(واحتمالهستکهدرسیرسریعاتوب��وس،مش��رقو

هایواضحیبرهصحتنظریهبهنظررسید.باشم)وبازدرمیانکوربولغویوزباشیدللت

 ینودوزمخالفماوبقیههمابهامآمیزبودند؛ولیبعدازگذشتنازهایاولگردنهبعضیازپیچ

 هاینودوزازدور،دورنماینودوزرادرمدنظ��رآوردم،آش��کارادی��دمک��هم��نحی��ثالمجم��وع،کوه

رویسنگیخودرابهسویشرقداشتهاست.

 یاحم��دبیگل��وس��نگیگردیدن��د،هاخاکیواگرچهازدهک��دهیساتیمیزانکوهوازقهوهخانه

ولیدللتیبرلهوعلیهماندارند.

 یاینسفرازاهرتامشکینشهر،نهفق��طدلل��تواض��حیب��هدس��تنیام��د،وازرویهمرفته

هگزارشذیلنظرشود).بلکهحتینسبتبهفرضیهنوعیبدگمانیهمپدیدآمد!(ب

از مشکین شهر تا لری

-هاوب��ارانگرددکهعواملتخریب(سیلبدراینچندفرسخازمشکینشهرتالریمعلوممی

 ایک��هبع��دهامس��یرخ��ودراع��وضک��ردههاوشایدرودخانههایزمستانهایپیدرپیوبرف
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 باشد)بهتدریجوضعطبیعیاولیکوهسارانوارتفاعاتاینسرزمینراخرابکردهوشس��تهو

 ازبینبردهواوضاعشرقیوغربیآنهاراتغییردادهاست؛وازاینج��امش��کلاه��رت��امش��کین

شود.شهرنیزحلمی

 رسدکهاوضاعطبیعیاولیکوهسارانمیاناهرومشکینشهردراثرعوام��لچنینبهنظرمی

 هاینودوزبهرودنودوزنامیدهیاهر(کهدرحدودگردنهتخریبوخصوهصا�باجریانمداومرودخانه

 هایینظیرهایبلندنودوزجزپشتهشود)تغییریافتهاستوخواهدیافت؛تاحدیکهازکوهمی

 یاه��رهایپستوکمارتفاعراهمشکینشهربهلری،اثریباقینماندوگوی��ارودخ��انهپشته

 هایبسیار-کهدرموقعسفرماچندانآبیندارد-درهرسالدراوقاتمعینیبههصورتسیلب

 گی��رد.ورب��اعیذی��لک��هدرزب��انمردم��انآی��دوش��کلدری��ایخروش��انیرام��یدرم��یعظیم��ی

دارد:یآنانشایعاست،وضعتخریبیروداهرراخوببیانمیوبهلهجهارسباران

بیرساقادیباشونسنوننهداشیرساناهرچایی

الیاندیریرداشونسنونبویونهصاباحگونلرقیزار

ی سبلندر دامنه

 س��یش��روعش��دوب�هط�وره��ایش��یرواندرهمادراینراهخطرناکازنزدیکییعلمیمطالعه

متوالیدرشیخانلوودولییوردتاقوتورسوییوضعکوهسارانرامطابقنظریهیافتیم.

 یپربرفسبلن،ازکناررودریزانپیشرفتیموازچن��دپی��چوقتعصربودکهپیادهبهسویقله

 اند-ب��الش��تافتیموآنه��اراب��هط��ورهایسبلن-کهدردوجانبرودسربرافراشتهدرمیانکوه

 ه��ایروب��هش��رقراپ��رس��نگوممل��وازقطع��هس��نگوکام��لمط��ابقنظری��هی��افتیم:قس��مت

 هایغربیرانسبتا�هصافوپشتخمیدهوچراگاهگوسفندانوخالیازس��نگوی��اک��مقسمت

گیافتیم.سن

 گ��ونهک��هنگاش��یم،گش��تیم،وض��عکوهس��ارانراآنکهاینراهرابهسویلریبرمیوهنگامی

بازیافتیم:بهطورکاملبروفقحدسمابودند.

در راه لری به اردبیل

 یم��اازن�ق��دیعلی��اش��روعش��دودرآنیسبلنبهسویاردبی��ل،مط��العهدربرگشتازدامنه

 حوالیدللتناچیزیمشاهدهشدوبعدا�همتأییدگردیدوبعدازآنهمتاعسگربیگل�ومتوالی��ا�

تقویتیافت.

 ش��وندک��همط��ابقکام��له��اییدرط��رفچ��پازدوردی��دهم��یوبعدازخروجازعسگربیگلوکوه

حدسماهستند.
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 ه��اتوانازآنهارشتهکوههایپرپیچوخمجلوگیرودوجاخبزرگودوجاخکوچک(کهمیگردنه

 هایبسیارزی��ادآنه��ایک��یپ��سازدیگ��ریب�هط�ورکام��لوب��دونهی��چتردی��د،تعبیرآورد)وکوه

سنگدارند.ایوکمسنگویابیجوانبشرقیپرسنگوجوانبغربیپشته

 هاییادشده،دللتقابلذکردیگریتااردبیلوجودندارد؛فق��طدرهاورشتهکوهوبعدازگردنه

شود.شود،دللتیمشهودمیحدودسومریندرپشتآبادیکهازدوردیدهمی

در سردابه

 ش��ود؛یم��ای��افتم��یه��اییب��هفرض��یهیمعروفسردابهکموبی��شدلل��تدرپیرامونچشمه

شوندکهمیلآشکارابهشرقدارند.هایبزرگیمشاهدهمیقطعهسنگ

از اردبیل به سرعین

 هادرقسمتدستراست،کوه،دراینراهکهقسمتبزرگآنهمانراهاردبیلبهسراباست

 هایروبهغربهم-ک��هدرط��رفهابهسویشرقدارندوکوهناهمواریهاوکمیاندکدندانه

 ،ایهس�تند،درس�تبرطب�قفرض�یه؛وبع�دازک��جش�دنراهچپهستند-تماما�همواروپش�ته

 کوهدیگریدرطرفچپهستکهقطع��اتروب��هش��رق،سراب-خارجنشدهازراهاهصلیاردبیل

 داروناهمواراست؛ودرراهفرعیسرعینهمموردواحدیرابرطبقنظریهمشاهدهآن،دندانه

کردیم.

به سوی سراب

 فق�طدردوس�هم�ورد،مؤی��دهاییدی�دیم؛درج�وانبروب�هش�رق،نی��ردرراهاردبیلبهسرابتا

 هاییسنگیوپشتبهغربوخمیدههاییسنگیودرجوانبروبهغربهمقسمتقسمت

بهشرقمشاهدهکردیم.

 ش��واهدیب��هنف��عفرض��یهجس�تهوگریخت��هدی��دیم؛ت��ا ه��ایف��راوانوپ��رپی�چهص�ائینودرگردنه

 هاراسرتاسرفراگرفتومی��داندی��دایپیرامونکوههایبالیی،مهتیرهکهدرقسمتهنگامی

 ب��بینیم،گ��اهگ��اهیمؤی��دهاییتوانس��تیمماراتاریکوبسیارکمگردانید؛ولیبازتاآنجاکهمی

 ه��اییرادی��دیمواهص��ل�ب��همخ��الفییافتیمونی��زدرموق��عف��رودآم��دنازگردن��هه��م،مواف��قمی

برنخوردیم.

از سراب به تبریز

-درراهسراببهتبریزبهمخالفیبرنخوردیموالبتهموافقهمکمدیدیم؛فقطدرح��دوددهک��ده
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 ماندهبهقوریگولواندکیپیشهایسیقینسرایوآبباتانودرحوالیبستانآبادوکمی

 ه��ایس��نگیک��هرویب��هیش��بلی،جس��تهوگریخت��هب��هقس��متهایگردنهازرسیدنبهپیچ

شرقدارند،برخوردیم.

یاسلمی در جزیره

 ازتبریزتاشرفخانهبهمخالفوموافقیاهصل�برنخوردیم؛برایاینک��هفق��طدرط��رفراس��تم��ااز

 ش�د.والنک�هپنجش�نبهشدندکهخصوهصیاتآنهاتشخیصدادهنم�یهاییدیدهمیدور،کوه

-یکشتین�وحنشس�تهوک�وهاست،درعرشه١٣٨٧یجمادیالولیسنه١٠و١٣٤٦/٥/٢٦

یرادرمدنظردارم.اسلمیهایجزیره

 ش��وندک��هیدی��دهم��یاس��لمیه��ایجزی��رهیبعض��یازک��وههاییازدوردردامنهوس��ینهقبه

 داروسنگیوپرچیناستوجوانبغربیآنهاه��منس��بتا�هص��افوجوانبشرقیآنهادندانه

 یمنظ��وره��اه��مدرآنجزی��ره،بلاس��تثنابرطب��قفرض��یهه��ایک��وههمواراستوسایرقسمت

 هایروبهغربهایسنگیدارندوطرفهایروبهشرق،دیوارهشوند؛طرفتشخیصدادهمی

شوند.کند،تماما�هصافدیدهمیهمتاآنجاکهچشمکارمی

 ه��ایای��نجزی��رهب��هشویموبهتدریجازمحاذاتی��کی��کک��وههرقدرکهبهگلمانخانهنزدیکمی

 بینیمواندکهایسنگیرادرآنهاکمترمیگذریم،چینوچروکودیوارهسویغربآنهامی

 شوند،همهپشتبهمغربوروبهمشرقتش��خیصهاییهمکهدرغربآنهادیدهمیسنگ

شوند.دادهمی

 شوندنی��ز،ک��امل�مواف��قفرض��یههایساحلغربیدریاچهکهدردستراستمادیدهمیوکوه

باشند؛جوانبشرقیآنهاسنگیوپرچین،وطرفدیگرشانهصافوهمواراست.می

 هاییکهدرموقعآمدنبهشهراورمیهدرطرفراستماق��راروبارسیدنبهگلمانخانهوبهکوه

مابهپایانرسید؛والحمدل.گرفتندودرسفرسوممطالعهشدهبودند،اینسفرعلمی
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آیا آفتاب در شرق کوهساران اثر کرده؟

 آیاآفتاب،جوانبشرقیکوهسارانراسنگیوریزانکردهاست؟اینراهحلیاستک��هش��اید

 ه��اخط��ورنمای��د؛ول��یبع��دازدق��تدردرذهنبعضیازمردمبعدازتوجهبرچگونگیوض��عک��وه

-هایتنومندوگنبدهایباستانی،خطایاینتص��ورابت��داییواض��حم��یهایکهنودرختمناره

 ه��اوگنب��دهاگرددکهدراثرتابشخورش��ید،ج��وانبغرب��یمن��ارهشود؛بااینمطالعهمعلوممی

 هایغربیدرختانکهنسالبیش��ترخل��لفرسودهشدهاستنهجوانبشرقیآنها؛وقسمت

وشکافپیداکردهاست؛ولیوضعدرکوهساران،درستبرعکساست!

سفر پنجم از اورمیه به نقده

 ازاورمیهبهسوین�ق�دهخارجش��دیمودر١٣٤٦/٦/٢٦برابر١٣٨٧جمادیالثانیه١٢روزیکشنبه

 هایموافقبرخوردکردی��موش�مردنیکای��کآنه��ا-ب��رایسرتاسرراه،پیدرپیوفراوانباکوه

 ه��من��دارد؛ول��یدرچن�دم�وردب��امخ��الفهص�ریحروب��رواینکهزیادهستند-دشواراستولزومی

شویم:شدیمکهذیل�متذکرمی

-ایدرنزدیک��یراهدی��دهم��ییبزرگآباددرکوهمشهورج�مج�مد�مد�مدره-درنزدیکدهکده١

شودکهسنگیوظاهرا�ریزانهمهستوروبهجانبشرقندارد.

 ایکهیکجانبآنروبهغ��رباس��ت،دردویدولمادردستراست،دره-درمحاذاتدهکده٢

باشد؛یکیدرنزدیکودیگریقدریدورتر.قسمتمخالفمی

یداشآغولهمبهمخالفدیگریدرطرفراستبرخوردیم.-ودرمقابلقریه٣

رادیدیم.-ودرمحاذاتدیزجهممخالفچهارمی٤

 اشب��رخلفمش��اهدات-وکوهنسبتا�کوچکیهمبعدازخروجازدیزجمش��اهدهش��دک�هقل�ه٥

سابقمابود.

 ه��ایآذربایج��انمط��العهبلی،دراینموارد،خلفهصریحمشاهداتپیش�ینرا-ک�هدرکوهس��تان

کردهبودم-دیدم.

یکوهایلنلوازهرجانب،سنگیوریزاناستوبروفقوخلفنظرمانیست.واماقله

 الفعدیدهازمشاهداتفراوانسابق،دس��تبرداری��م؛توانیمبارؤیتچندمخوالبتهنبایدونمی

 یآنه��ا؛هامیلبهشرقدارندنههم��هکنیمکهغالبکوهولییکقیددربیاننظریهاضافهمی

 ولیبازبایدازنزدیک،ای��نچن��دمخ��الفرابررس��یکام��لک��ردوش��ایدک��هموجب��اتمخصوهص��ی

یآنهاپیداشود.درباره

 هایکنارراهرابهط��ورکهازنقدهبهاورمیهبرگشتیم،علوهبراینکهبازکوهستان١٣٤٦/٧/٥در
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 یخودمانی��افتم،چنی��نظ��نک��ردمک��هش��رقک��وهایلنل��واعمواغلبدرکمالانطباقبانظریه

ترازسایرجهاتآناستودرمخالفبودنکوهمحاذیباداشآغولهمبهشکافتادم.ریزان

سفر ششم از اورمیه به مهاباد

 رفت��م،ب��رس��هحقیق��تذی��لبهس��ویمهاب��ادم��ی١٣٤٦/٧/١٧و١٣٨٧رجب٤درسفریکهدر

وقوفیافتیم:

 ش��ودک��هیاورمی��ه،چنی�نمعل��ومم�یه��ایس��واحلغرب��یدری�اچه-ب��امط��العهدروض�عک��وه١

 ه��ایمتع��ددیدرروزگ��ارانپیش��ینازغ��ربب��هس��ویش��رقجری��انداش��تهودردری��ایرودخانه

 یباراندوزکنونیاند؛اینرودهاتندونیرومندبودهونظایریبرایرودخانهشدهریختهمی نامبرده

 اند(وشایدکهخوداینرودخ��انهدرس��ابق،یک��یازآنروده��اب��ودهک��هبع��دهاشدهشمردهمی

یآنهااست.تغییرمسیردادهاست)وسواحلآنهاتاکنونباقیوحاکیازوجوددیرینه

 ان��دوشودکهمسیرروده��ایف�وقال��ذکرب�ودهیدولماسهدرهدیدهمیهایدهکدهدرنزدیکی

 سیهممعبردیگریبودهاس�توک�وهبهرامل��وواق��عدرمش�رقپ�لم�می�ن�ده��مدرقیزدیرمادره

 یگ�داربودهکهدرهردور،مجرایخویشراان��دکان��دکپ��ایینآوردهودهورپیشینممررودخانه

-هایمداومسابقخوداثرهاییگذاشتهاست(ویااینکهجلگهازبالیکوهتاپایینآنازجریان

 آنروزی درزیرآبدریابودهوکوهبهرامل��وه��م-چ��وندرروب��رویمح��لس��رازیرش��دن یسلدوز

 یم��اهایمخ��الففرض��یهشدهاست)وکوههایامواجگدار،زدهمیگداربوده-پیوستهباتازیانه

 هایدیزجوداشآغولوبزرگآبادهستند-ظاهرا�همهازاینقبیلند؛هم-کهدرمحاذاتدهکده

اند.هاییبودهیدیرین،مسیررودخانهیعنیدرازمنه

 اند،پ��رهاییکهاکنوندرجوانبغربیدریایاورمیهبازشدهیهمواریدرروزگارانگذشتههمه

یدولماهمدرکناردریایآنروزگاربودهاست.اندومحلدهکدهازآبوجزئیازدریابوده

 ه��ایروب��هش��رقغالب��ا�یمهابادک��هازش��مالب��هجن��وبش��کافتهش��دهاس��ت،ک��وه-دردره٢

 هایروب��هغ��ربه��مبرعک��س،دیوارهایسنگیبهطورمتعارفدربالهایخوددارندوقسمت

باشندودراندکجاهاییهمدیوارسنگیدارند.ایمیغالبا�پشته

 یمهابادبهمروردهور،کمکممج��رایخ��ودراآنچهکهذکرشمهماست،ایناستکهرودخانه

 ه��اب��هج��اگذاش��تهه��ایک��وههایم��داومخ��ودرادرس��ینهترآوردهوآثاریازجریانپایینوپایین

 یم��ذکورک��هیک��یدرب��الیدیگ��ریرودخ��انههایبس��یارق��دیمیاست؛اینآثارعبارتندازکناره

 ه��ایتری��نای��نس��احلنمایانهستند؛وبسیارعجیباستکهقس��متیازب��الترینوکهنس��ال

 قدیمی،درکوهروبهغرببهمرورزمانودرطیچندینمیلیونس��ال،ان��دکان��دکب��الوب��التر

 اینوکتی��زب��رایرفتهودرعوضاینکهدرجانبروبهغربباقیبماند،بهفرازکوهرسیدهوقله
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 کوهشدهوسربرآسمانداشتهاست؛وبازعجیباستکهاندکمیلیه��مب��هج��انبش��رق

 ییادشدهپیداشدهاست؛اینساحلبسیارکهنسال-کهدرزم��انق��دیمس��احلنه��رودرقله

 یآبروانبوده-حالدربالیکوهبلندماندهومانن��دل��بب��الیق�وچیک��هس��رشرابلن��دکناره

یکوهگردیدهاست!تریننقطهکشد،مرتفعکردهوبومی

 یشمالوجن��وبومش��رقیجوانبسهگانهها،همه-بایدتوجهداشتکهدربعضیازکوه٣

 اندوتنهاقسمتکوچکیازآنهاازسویمغرب،پش��تب��همغ��ربب��اقیمتمایلبهشرقشده

ماندهونتوانستهاسترویبهمشرقبنماید.

تا قصر شیرین و قم و مشهد

 یمتع��ارفیونی��زازته��رانازمیاندوآبتاتهرانازراهمراغهباقطاروازتهرانتاقمباراهشوسه

 رفتم)١٣٤٦اقطار(کهدرشهریورومهرتامشهدازراهساریوگرگانونیزازمشهدتاتهرانب

 ونیزازمیاندوآبتاکرمانشاهازراهسقزوسنندجوازکرمانش��اهت��اهم��دانازراهاس��دآب��اد(ب��ا

 ت��اس��رپلهایسنگیزیادبودند)وازهمدانتاملی��روازکرمانش��اهاینکهدرحدودبیستونکوه

 ١٣٤٧وبهاینسامانه��مدرم��رداد،شودذهاب(بااینکهدرمجاورتکرندکوهسنگیدیدهمی

 هایبیستونوکرندس��رب��راهصل�بهموافقمهمومخالفقابلذکریبرنخوردموکوه)سفرکردم

هاراخاکیدیدم،بهاستثنایسهموردذیل:آسماندارندوغالبکوه

 ب��هبن��اب،دردس�تراس��ت یواق��عدرکن��ارراهمل�ککن��دیهایس��یاهرنگوس��الخورده-کوه١

 ش�ود،دلل�تک��امل�واض�حب�رایدی�دهم�یرهگذروهردوطرفغربیوش��رقیآنه��ات��اان��دازه

یمادارند.فرضیه

 هایواقعدرمیانامیرآبادوعلیآب��اددرض�منراهق��مب��هته��راننی��زب��هط�ورروش��نب��ر-کوه٢

-هایمذکورراس��نگیودن��دانهآمدیم،کوهیمادللتدارند.وقتیکهازقمبهتهرانمیفرضیه

 داروپرچینوچروکدیدموبعدازآنکهبااتوبوسقدریراهرف��تیم،س��رمرابرگردانی��دهودوب��اره

 شاننیزخوبتماشاکردم؛دیدمکههمهخ��اکیهانگاهکردموآنهاراازجانبغربیبهآنکوه

ایهستند!وهصافوپشته

 -درمیانقصرشیرینوسرپلذهاب،چن��درش��تهک��وههس��تک��هبرطب�قکوهس��ارانش��مال٣

 ایدارن��دودرامت��دادش��رقوغ��ربکش��یدهپش��تههایشرقیریزانوغربیآذربایجان،قسمت

هانسبتا�نرماست.هایاینکوهرسدکهسنگاندوچنینبهخیالمیشده

 هایم��ذکوردرف��وقازغ��ربمیلبودنغالبکوهساراندرسرزمینرودکهسبببیاحتمالمی

 ایمکههرچ�هب��هش��مالروی��م،ارتف��اعبهشرق،همانباشدکهدراینکتابازتحقیقگذرانیده

 بینیموهرچهبهطرفکمربن��داس��تواییروی��م،هاراکمترومیلآنهارابهشرقزیادترمیکوه
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یابیم.میلمیهارازیادتروآنهاراسربهبالونسبتبهشرقبیارتفاعکوه

 آخرینتهذیبواولینچاپکت��اب«آغ��از١٩٦٩نوامبر١١و١٣٤٨/٨/٢٠و١٣٨٩شعبان٣٠درروز

وانجامجهان»پایانیافت؛والشکرل.

ایران،آذربایجان،اورمیه

محمدامینرضویسلدوزی
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ابنمنظور،محمدبنمکرم:لسانالعرب-٣٠

المقنعة شیخمفید،محمدبنمحمد:-٣١

میرداماد،سیدمحمدباقرمرعشیاسترآبادی:القبسات-٣٢

:مفتاحالفلحفیعملالیومواللیلةمنالواجباتبهائی،محمدبنحسین- ٣٣

مدنی،سیدعلیخان:ریاضالسالکین-٣٤

مصطفوى،حسن:التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم-٣٥

کاشانى،ملفتحال:تنبیهالغافلینوتذکرةالعارفین- ٣٦

مسعودی،ابوالحسنعلىبنالحسین:مروجالذهب -٣٧

ثعلبىنیشابورى،ابواسحاقاحمدبنابراهیم:الکشفوالبیانعنتفسیرالقرآن-٣٨

فخرالدینرازى،ابوعبدالمحمدبنعمر:مفاتیحالغیب-٣٩

مهیار،رضا:فرهنگابجدىعربى-فارسى-٤٠

بیضاوى،عبدالبنعمر:أنوارالتنزیلوأسرارالتأویل-٤١

الکشافعنحقائقغوامضالتنزیلزمخشرى،محمود:-٤٢

اساسالبلغةزمخشرى،محمود:-٤٣

محلى،جللالدین-سیوطى،جللالدین:تفسیرالجللین-٤٤

سیوطى،جللالدین:الدرالمنثورفیتفسیرالمأثور-٤٥

فیروزآبادی،مجدالدینمحمدبنیعقوب:القاموسالمحیط-٤٦

-ابنابیالحدید،عزالدینابوحامد:شرحنهجالبلغة٤٧

-طبری،محمدبنجریر:تاریخالطبری٤٨

-تمیمیآمدی،عبدالواحد:غررالحکمودررالکلم٤٩

سعدیشیرازی،مصلحالدین:شرحگلستان-٥٠

سعدیشیرازی،مصلحالدین:شرحبوستان-٥١

١٣٦٠مفاتیحالجنان؛طقمی،عباس:-٥٢

١قمی،عباس:سفینةالبحار-٥٣

-قمی،عباس:هدیةالحباب٥٤

یرضااقصی-جاذبه؛ترجمه٥٥

یمحمودعرباوف-جاذبه؛ترجمه٥٦

نهاوندی،محمدبنعبدالرحیم:نفحاتالرحمان-٥٧

تفسیرالمناررضا،محمدرشید:-٥٨

منبعبانظربهنرمافزارهاینوربهروزآوریشدهاند.٥٣این١
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یمهینحصیبییماه؛ترجمه-سفربهکره٥٩

یشورایکلیسایانجیلیایران-الدر،جان:ایمانبهخدادرقرنبیستم؛ترجمه٦٠

١٣٢٩یجهاننما؛-غفاری،محمدرضا:نقشه٦١

م١٩٧٣-جمعیازمسیحیانلبنان:المنجد؛دارالمشرقبیروت٦٢

-تورات(کتابمقدس)٦٣

رادیوتهران- ٦٤

-رادیولندن(بیبیسی)٦٥

پیدایشومرگخورشید گاموف،جرجآنتونی:-٦٦

سرگذشتزمین گاموف،جرجآنتونی:-٦٧

یرضااقصی:آفرینشجهان؛ترجمهآنتونی-گاموف،جرج٦٨

رشکیاحمدبینهایت؛ترجمهیکدوسهبی:آنتونی-گاموف،جرج٦٩

یمحمودمصاحبهایفضایی؛ترجمه-دایتز،دیوید:قمرهایمصنوعیوسفینه٧٠

٤نوین؛چاپ-شیمی٧١

احمدآرامیترجمه-مورو،آبه.ت:اهصولعلمهیئت؛٧٢

رازآفرینشانسان:١موریسن،کرسی-٧٣

یماه-سفربهکره٧٤

یشمسی-ساختمانوپیدایشمنظومه٧٥

تکاملعلمفیزیکانیشتین،آلبرت: -٧٦

٢لبابالنقولفیاسبابالنزول؛مکتبةالریاضالحدیثةط سیوطى،جللالدین:-٧٧
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عبدالتوکلیها؛ترجمههاوهصخره-وایت،آنتری:سنگ٧٩

یایرجساویز؛ترجمهماجرایقطبجنوب: ٢-سولیوان،والتر٨٠

رضویسلدوزی،محمدامین:تجسمعمل-٨١

پیدایشانسانرضویسلدوزی،محمدامین:-٨٢

المعجمالمفهرسعبدالباقی،محمدفؤاد: -٨٣

١٣٥٣-زمینشناسیوتکاملششمطبیعی؛٨٤

-هیوی،سیدباقر:هیئتششمریاضی٨٥

اسلموهیئتشهرستانی،سیدهبةالدین:-٨٦

١Abraham Cressy Morrison (١٩٥١-١٨٨٤)
٢Walter Sullivan (١٩٢٨-٢٠١٢)
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٣-حاجسیدجوادی،سیدنصرال:دینودانشجدید؛چاپ٨٧

١٣٥٣-علومدومراهنمایی؛٨٨

یمحمودمصاحب:علمامروزوشما؛ترجمه١-پول،لین٨٩

١٣٥١جدولمندلیف؛ نجفی،محمدعلی:-٩٠

هواشناسیمنجمی،محمد:- ٩١

 یتهران��ی-هوش��نگیدک��ترکوش��یار-عب��اسره��بر-مرش��دزادهیدانشمند؛ترجم��همجله-٩٢

 توکلی-حسنمظهری-محمدرضاتوکلی-غلمرضاهصابری-حبیبالبه��زادی-ک��امرانبایگ��ان-

احمدعلیبیات-مهندسپرویزقوامی-پرویزلدبن

یمهندسبیانی؛ترجمه٢فیزیکوفلسفه-٩٣

١٣٤١یمحمودمصاحب؛انیشتین؛ترجمهانیشتین،آلبرت:مقالتعلمی- ٩٤

یجغرافیایبلدالعرب-الباجوری،محمود:نقشه٩٥

یحسامالدینامامییکیهان؛ترجمهروزنامه- ٩٦

یرستاخیزروزنامه -٩٧

یاطلعاتروزنامه -٩٨

یجغرافیاییچندنقشه -٩٩

للیاتالکونیةفیالقرآنمصری،حنفیاحمد:التفسیرالعلمی-١٠٠
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یتیمساررزمآرا؛ترجمه٤-راید،ماکسول:نجومبرایهمه١١١

١Lynn Poole (١٩٦٩-١٩١٠)
٢Physics and Philosophy
٣The Story of Albert Einstein
٤The Stars for Sam
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-ثعلبینیشابوری،ابواسحاقاحمدبنمحمد:قصصالنبیاء(عرائسالمجالس)١٢٣

-جویری،محمد:قصصالنبیاء١٢٤

ای،خلیل:نهجالبلغهوخلقت-کمره١٢٥

هایاتمیآزمایش-١٢٦

١٣٧٨یمیراث؛آیینهمحبوبالقلوبمحمدقطبالدین:-دیلمیلهیجی،١٢٧

-ترابی،علیاکبر:تاریخادیان١٢٨

 یمهن��دساب��ووط��رقاس��تفادهازآن؛ترجم��ه-بالبانوف،یف��رممیخاییلووی��چ:ان��رژیاتم��ی١٢٩

الفتحی

یتلفنیباآقایجلیر-مصاحبه١٣٠

-جوانشیر،محمدقلیخان:مصاحبهبادکترجوانشیر١٣١

-مشاهداتنویسنده١٣٢

-قبادیانی،ناهصرخسرو:سفرنامه١٣٣

١٣٤٤یکشورایران-سالنامه١٣٤

جوانانامروز ی-مجله١٣٥

-شیمیچهارمطبیعیوریاضی١٣٦

-شیمیششمطبیعیوریاضی١٣٧

آذرنیا،نزهت-ارجمند،مهران:شیمیعمومی- ١٣٨

١٣٥٤یسازماندفاعغیرنظامیکشور-مجله١٣٩

١Thomas Carlyle (١٨٨١-١٧٩٥)
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یشهیندختهصنعتی؛ترجمه١-لین،فردیناند:دریادیارعجایب١٤٠

فر،حسین:جغرافیدومراهنمایی-خلیلی١٤١

١٣٣٢مستوفی،احمد:جغرافیایعمومی؛- ١٤٢

١٣٣٦جغرافیایجهانچهارم- ١٤٣

١٣٥٧جغرافیایسومراهنمایی- ١٤٤

١٣٣٠جغرافیایسومدبیرستان- ١٤٥

١٣٤٨-جغرافیایاولدبیرستان١٤٦

١٣٤٨-جغرافیایچهارمطبیعیوریاضی١٤٧

١٣٣٢-١٣٣١-جغرافیایاول١٤٨

١٣١٧-جغرافیایپنجموششمدبستان١٤٩

١٣٤٦-جغرافیایپنجمدبستان١٥٠

برهانقاطعابنخلفتبریزی،محمدحسین:- ١٥١

برهانجامعرودی،کریم:شقاقیگرم-١٥٢

١٩٣٣-ادینگتون،آرتوراستنلی:جهانمنبسط١٥٣

هایجویبازرگان،مهدی:پدیده-١٥٤

-اینترنت١٥٥

١All About the Sea
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آیتالمحمدامینرضویسلدوزی(مؤلف)
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چند کتاب به قلم نگارنده

هقچاپشده.١٣٨٥-تجسمعملیاتبدلنیروبهماده؛کهدر١

شود!-انساناخروی؛بااعمالدنیویآفریدهمی٢

اند.-پیدایشانسان؛وایندوهنوزچاپنشده٣
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