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 چكيده
اُكتار« جريان تفسـير شناخته شده يكي از مشاهير» هارون يحيي«با نام مستعار» عدنان

و شـگفتي را زيـر مجموعـه در تركيه استعلمي  . وي تمام آيات علمي اعم از معجزه، اشاره
، پـنج مـورد از عدنان اكتـار شناخت، بعد از بيان زيستدر نوشتار حاضر داند. اعجاز علمي مي
و حيـات يعني،تفاسير علمي وي وزن ابرها، تناسب باران، ذرات اتـم، عـدم اخـتالط درياهـا

و نقد شده است. با توجه بـه كرده ادعاي اعجاز علمي، كه در مورد آنها ميكروسكوپي بررسي
و مقدار دقيـق بـاران شرايط اعجا ،ز علمي، مواردي از جمله اشاره قرآن به وزن سنگين ابرها

و حيات ميكروسكوپي اعجاز علميرميبه شمار اعجاز علمي قرآن ود، در حالي كه ذرات اتم
ميشگفتي علمي قرآن نيست، بلكه  . آيد به شمار

ع:واژگان كليدي  دنان اكتار.قرآن، تفسير علمي، اعجاز علمي، هارون يحيي،

.6/10/1394و تاريخ تأييد: 3/3/1394. تاريخ دريافت:∗

 smofid.hoseini@gmail.com:هالمصطفي العالميهجامععضو هيئت علمي.∗∗
 zia.commentary@gmail.com(نويسنده مسئول):دكتري مدرسي معارف اسالمي دانشگاه تهران پژوه دانش. ∗∗∗



 مقدمه
كه در پژوهشتفسيري جريان تفسير علمي نوعي گرايش رغم جوان به هاي قرآني است

ــي  ــوم تجرب ــرفت عل ــا پيش ــام ب ــودنش، همگ ــاني)Natural Sciences( ب ــوم انس و عل
)Humanities Sciences(،هاي اخير به سرعت در حال رشد است. اين جريان سعي در دهه

را با گرايش علمي تفسير نمايد تا از اين رهگذر به اثبات حقانيت قرآن دارد آيات علمي قرآن 
دست يازد. رشد تفسير علمي به علت سير غير يكنواخت خود، در نمودار تـاريخ در پـنج دوره 

 قابل بررسي است. 
عالمـه دارد. وجـودbهاي تفسير علمي در روايات اهل بيت ريشه دوم:و قرن اولـ يك

) دره 1110ـ1037مجلسي هـاي مفصـلي بـه در بحث69تا54در مجلدات بحار االنوارق)
 پرداخته است.bمعصومامامان نقل روايات علمي از 

از قرن سوم تا قرن پنجم:ـ دو و ورود مباحث علمي از قرن سوم هجري با نهضت ترجمه
سوي يونان به جهـان اسـالم ايـن تفسـير بـه تـدريج شـروع بـه رشـد كـرد. بـوعلي سـينا 

ق) سعي در تطبيق هيئت بطلميوسي با آيات قرآن داشت. 428ـ370(
( قرن ششم هجري:ـ سه ق) 505ــ 450اين جريان با دانشمنداني از قبيل ابوحامد غزالي

به.مواجه شد كه طبق نظر وي تمام علوم در قرآن وجود دارد البته اين نظريه توسط ديگران
 بوته نقد كشيده شد.

و مباحـث: قرن چهاردهمـ چهار تا اين دوره نگرش جديدي به ايـن تفسـير اضـافه نشـد
سال پـيش بـا پيـروزي اصـالت 120ولي حدود، اي نكرد رشد قابل مالحظهعلمي در تفسير 

و  حس در اروپا تفسير علمي شروع به شكوفايي نمود. همزمان با اين موج، بحث تعارض علم
ورو بحث مذكو،دين در اروپا به شكل جدي دنبال شد باعث عقـب نشـيني كتـاب مقـدس

و هجوم افكار ضـدديني بـه كشـورهاي  پيدايش تفكرات الحادي شد. پيشرفت صنعتي غرب
هاي علوم مختلف فيزيـك، اسالمي باعث جذب جوانان مسلمان به فرهنگ غربي شد. ترجمه

و كيهان ت شيمي، پزشكي و موجب شد مسـلمانانأشناسي به جهان اسالم ثير خود را گذاشت
و دچـار  بر انطباق اين علوم تجربي جديد بر قرآن برآيند. در اين ميـان بعضـي افـراط كـرده

به اين افراد معموالً.تفسير به رأي شدند عالقه بـه سبب از دانشمندان علوم تجربي بودند كه
و خطاي برخورد با متن  و معيار صحت و قرآن، ولي بدون اطالع از مباني علمي تفسير اسالم



د گروهي در مقابل اين نـوع تفسـير علمـي موضـع گيـري،در نتيجه؛چار لغزش شدندقرآن،
و آن را باطل شمردند. با اين حال و مصر با تبيين مبـاني،كردند بسياري از مفسران در ايران

و قائـل بـه تفصـيل شـدند.  و اهداف گويندگان فرق گذاشـتند تفسير علمي بين انواع تفسير
و دين در اسالم، براي نشان دادن عدم تعارض آيات قرآن با ايشان با توجه به سازگار ى علم

و اثبات اعجاز علمى به استخدام علوم در فهم قرآن اقدام كردند.  علوم جديد
دهـي بـه مبـاني هاي مهمي در جهت سال اخير تفسير علمي گام20در قرن حاضر:ـ پنج

و نظريه و علـوم ميـان پردازي علوم ب رشـته هـاي علمـي و؛رداشـته اسـت اي از جملـه قـرآن
 1400تفسير علمـي يـك جريـان تفسـيري لذا بايد گفت شناسي، اقتصاد. روانشناسي، جامعه

و ادوار مختلفي را بـا رشـد يـا فتـرت پشـت سـر ساله است كه با تفسير روايي هم گام بوده
و گرايش روشرضايي اصفهاني،( گذاشته است ي در پژوهش؛23-22: 1375، هاى تفسيرى ها

).29ـ1/17: 1386 اعجاز علمي قرآن،

 شناسيـ مفهوم1
شـود اگر مطلب علمي در توضيح آيات علمي قرآن بيان شود، تفسير علمـي ناميـده مـي

). اما اگر مطلب به صـورت25: 1382(ر.ك: رضايي اصفهاني، درآمدي بر تفسير علمي قرآن، 
ش ميخبر غيبي علمي در قرآن بيان شده باشد، اعجاز علمي  شود. مرده

 شود: معجزه علمي در آيات قرآن با يكي از شرايط زير محقق مي
رازگويي علمي؛ يعني كسي قبل از نزول آيه از مطلب علمي آن اطالعي نداشته باشـد الف)

ها بعد از نزول، معناي علمي آيه كشف شود. از سوي ديگر، اين مسئله علمي به طوري كه مدت
ل عادي موجود در عصر نزول، قابل كشف نبوده است.به نحوي باشد كه با وساي

و وقوع حوادثاز اخبار غيبيب) در هنگـام نـزول آيـه هاي تاريخي؛ يعني جريانطبيعي
و بعد از اخبار قرآن، همان اتفاق واقع شود. ايـن خبـر بايـد بـا  هيچ فردي از آن با خبر نبوده

 وسايل عادي قابل پيش بيني نباشد. 
به مطلبي در كتب آسماني گذشته اشاره آمده يا در مراكز علمي قديم مطرح شده يـا بنابراين، اگر

و فهم بوده است، در صورت اشاره قرآن به آن، جزء معجـزات  و غريزي قابل دريافت به شكل طبيعي
(رضايي اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، علمي قرآن محسوب نمي ).1/94: 1381شود



 قرآن اقسام آيات علمي
مي آيات علمي قرآن در حوزه شود. هاي مختلف علوم بشري حدود نيمي از قرآن را شامل

 توان به چهار دسته عمده تقسيم كرد: اين آيات را مي

 ساز قرآن اشارات علمي انديشهـ اول

و طبيعت مى در آياتى كه اشاره به آسمان، زمين، انسان، حيوانات و انسان را به تفكر كند
د مىآنها مى عوت و معاد و گاهى آنها را نشانه خدا آميـز يـا شمرد، ولى مطلـب شـگفت نمايد

گونه آيات توجـه انسـان را بـه نمودهـاى اعجازآميزى از ظاهر آيات قابل استفاده نيست. اين
و زمينه آفرينش زيباى الهى جلب مى را كند ساز رشد علمى بشر، بـه ويـژه در علـوم تجربـى

��Pند آيه سازد؛ مان فراهم مى �� � � ��	
	 ���  � �� �� ���� �� �	 � ��� �� � �� �� ���O/و آيا بـه«)؛17(غاشيه
».كنند كه چگونه آفريده شد؟! شتر نظر نمى

سوره نحل كه به منافع حيوانـات، نـزول بـاران،14ـ11،13ـ7،10ـ5نيز مانند آيات
و كشـتى  و ... رويش گياهان رنگارنگ، درياهـا هـايى بـراى بـه عنـوان نشـانه رانـى در آنهـا

مى انديشمندان اشاره مى مى كند كه به آفرينشگر جهان پى و سپاسگزارى  كنند. برند

 آميز قرآن اشارات علمي شگفتـ دوم

و قوانين جهان اشاره مي اي كند كه شگفتي هر خواننده برخي آيات قرآن به مطالب علمي
هاي غيرمشهور در مراكـز علمـي به صورت ديدگاه انگيزد، اما از آنجا كه اين مطالب را بر مي

رود، بلكـه نـوعي توسط برخي دانشمندان مطرح شده بود، اعجـاز علمـي قـرآن بشـمار نمـي 
و نظريه مخالفت با ديدگاه آور رود كـه شـگفت هاي مشهور در علوم آن عصر به شـمار مـي ها

و داللت بر عظمت علمي قرآن دارد؛ مانند: اشارات قرآن به  ( است ر.ك: نمـل/ حركت زمـين
مي 89 ، مكارم شـيرازي(شمارد، . صاحب تفسير نمونه اين مطلب را از اعجازهاي علمي قرآن

( 569ـ 15/568: 1374، نمونه تفسير و پيـدايش حيـات از آب .30؛ انبيـاء/45ر.ك: نـور/)،
(معرفت، صاحب التمهيد اين مطلب را از اعجازهاي علمي قرآن به شمار مي التمهيد في آورد،

()6/36علوم القرآن،  ؛ 222ر.ك: بقـره/ ) ممنوعيت آميزش با زنان در حالـت عـادت ماهيانـه
(94ـ2/93: 1374تفسير نمونه، مكارم شيرازي، ؛91ـ90مائده/ر.ك:)، ممنوعيت شرابخواري

.219بقره/ و ... (



 اعجازهاي علمي قرآنـ سوم

و در زمـان نـزول هاي علمي قرآن كه در آيا يعني رازگويي ت به صورت واضح آمده است
هـا بعـد از نـزول آيـه مطلـب علمـي آن توسـط آيه، كسي از آن اطالع نداشته، بلكـه مـدت

) : 1382اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمـي قـرآن،ر.ك: رضاييدانشمندان كشف شده است
85) حر10لقمـان/؛2رعد/)؛ مانند: اشاره عملي قرآن به نيروي جاذبه هـاي خورشـيد كـت)،

(2رعد/؛38يس/( (12حجر/)، لقاح ابرها و زوجيت عـام موجـودات و36و يـس/2رعـد/)
(7شعراء/ و مراحل خلقت انسان ) كـه39ــ37؛ قيامت/67؛ غافر/5؛ حج/14ـ12مؤمنون/)

ها بعد از نزول قرآن به اين مطالب علمي دست يافت. از اين رو برخي مفسران قرآن بشر قرن
 اند.ن مطالب را اعجازهاي علمي قرآن دانستهاي

البته ادعاهاي ديگري نيز در مورد اعجازهاي علمي قرآن شده است كه مـورد نقـد قـرار
) ).ر.ك: رضايي اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي قرآنگرفته است

 هاي علمي قرآني پردازي نظريهـ چهارم

د كه علم هنوز بدانها دسترسي پيـدا نكـردهكن برخي از آيات علمي قرآن مطالبي را بيان مي
و هر چند از نظر علوم تجربي به اثبات نرسيده است، دليلي نيز براي نفي آنهـا است. اين مطالب
و داراي سرچشمه الهي است، در صحيح بـودن آن  و از آنجا كه وحي نوعي دانش قطعي نداريم

و ممكن اسـت مثـل شكي نيست؛ هر چند براي اثبات آنها فعالً شواهد تجربي در دست نداريم
(مثل نيروي جاذبه طبق رعد برخي موارد ديگر از پيشگويي و10/و لقمـان2/ هاي علمي قرآن

و توان به عنوان نظريه ...) در آينده اثبات شود. اين موارد را مي هاي علمي قرآنـي مطـرح نمـود
پـردازي علمـي؛ ماننـد: نظريـه هاي علمي به دنبال شواهد تجربي آنها بود همچون ديگر تئوري

مي از وجود موجودات زنده در آسمان29/ قرآن در مورد آيه شوري  دهد. ها خبر

 شخصيت هارون يحييـ2
شخصـي،كنـد يكي از افرادي كه خارج از ايران، در حيطه تفسير علمي قرآن كريم فعاليت مي

مي»ون يحييهار«اهل تركيه است كه با نام مستعار»عدنان اكتار«به نام  كنـد. آثار خود را منتشر
و نظرنوشتار  تفسيري وي بـه عنـوان يكـي از اعضـاي جريـان هاييهحاضر به بررسي شخصيت

و آثـار تفسير علمي مي پردازد. الزم به ذكر است كه تمام اطالعات اعم از زندگي وي نامه، اهـداف
ش)www.harunyahya.com( از سايت شخصي هارون يحيي  ده است. گرد آوري



 آثار هارون يحيي
تـاب، سـايت، سـخنراني،كهـاي متفـاوتي از جملـه هارون يحيي آثـار خـود را در قالـب

 منتشر نموده است:ذيل هاي تلوزيوني به شرح كنفرانس، برنامه
بهـ1 مي55مجموعه آثار اكتار به هزار صفحه  هزار عكس دارد.40رسد كه نزديك
بهـ2  ترجمه شده است. زبان دنيا77اين آثار
مختلـف چـاپ از سـوي ناشـران هاي وي در سراسر دنيا ميليون بار كتاب 100حدودـ3

 شده است.
 كشور موجود است.40هاي هاي وي، در كتابفروشي كتابـ4
ازـ5 به 800بيش  زبان در مورد هارون يحيي است.73وبسايت
ازـ6 از20هر ماه بيش ا 167ميليون مي ين وبسايتكشور دنيا از  كنند. ها بازديد
مي 650ـ7  كنند. هزار نفر روزانه از سايت خود هارون يحيي بازديد
ازـ8 و... كنفرانس در دانشگاه 2500تعداد بيش هاي مطرح از كانادا، اسـتراليا، انگلـيس

 انجام داده است.
 بيننده دارد.هزار 190تا 150هاي تلوزيوني وي به زبان تركي در اينترنت برنامهـ9

بـ هاي مستند، مقاالت، كانال ويدئوها، برنامهـ 10 صـورته هاي راديـويي، مجـالت نيـز
مياي گسترده  كنند. آثار وي را تبليغ

بندي خود، شامل سه دوره كودكي تا دبيرستان، دانشگاه زندگي هارون يحيي طبق تقسيم
و پس از دانشگاه است.

 دوران كودكي تا دبيرستان.1

Adnan Oktar ،»ـ تلفظ اخير به لهجـه تركـي» آدنان اوختار«يا همان» عدنان اكتار
ـ نزديك و در خانواده.م 1956معروف به هارون يحيي، در سال تر است  غيردينـي اي متوسط

(منطقـه بـين در شهر آنكارا ديده به جهان گشود. اجداد وي به خاطر جنگ، از ناحيـه قفقـاز
ب و درياي سياه) رغم اينكه خـانواده عـدنان مسـلمانبهه تركيه مهاجرت كردند. درياي خزر

و به گفته  پـدرش گـاهي نمـاز،عـدنان خـود بودند، ولي مقيد به رعايت احكام شرعي نبودند
و تا سن دبيرستان كه در آنكارا خواند. با اين حال، عدنان عالقه مي مند به مباحث اسالمي بود

را زندگي مي به هدف دعوت مردم به اسالم حقيقـي مطالعـه كـرده كرد، بيشتر كتب اسالمي



رسد كه عدنان اكتار شجره اثبات سيد بودنش را در سايت بود. ذكر اين نكته جالب به نظر مي
و بر همين اساس نسل وي به حضرت علي و از اين طريق بهgرسمي خود قرار داده است

به همين دليـلو ند به هنر بودم رسد. اكتار از دوران كودكي عالقه ميgحضرت داوود نبي
و در سال  بـا رتبـه سـه در رشـته فلسـفه واردم.1979بعد از دبيرستان وارد آكادمي هنر شد

 استانبول شد.» ميمار سينان«دانشگاه 

 دوران دانشگاه.2

و ماترياليسي بود، اما عدنان اكتـار از در دوران دانشگاه، مديريت تحت افكار ماركسيستي
د بيهمان موقع دار مورد بهرارزشي تفكر و همچنين اعتقاد خود » وجود خداي يگانه«وينيزم

تنها كسي بـود كـه در مسـجد دانشـگاه بـه اذعان خودش،بهو كرد با اطرافيان صحبت مي
خوانـد. مطالعـات وي در مـورد فلســفه مكاتـب مختلـف از جملــه صـورت آشـكار نمـاز مــي 

و بيشتر از همه راجع به تئـوري تكامـل بـود. تنهـامسم، كمونيسم، مائوئيسم، لنينيسماركسي
مربـوط بـه تعـدادي،هاي دوران دانشگاه خـود بيـان كـرده اسـت چيزي كه در مورد فعاليت

ت و جلسات در دانشگاه بوده كه  ثير زيادي بر روي افراد دانشگاه گذاشته بود.أتحقيقات

 دوران پس از دانشگاه.3

ا عدنان اكتار در فعاليت و ماترياليهاي بعد و ضد خدايي وسز دانشگاه با الحاد م مبارزه نمـود
و از ملـت ابـراهيم«گفت: مي وي تحـت عنـوان ». هسـتمgمن يكي از اعضاي مردم تركيه

تـرين مبـارزات او، ايجـاد چـالش بـا مكتـب هارون يحيي هزاران كتاب نوشته است. از شاخص
مم.1986م بود. در سالسدارويني نظريـه«و» موجـودات زنـده«ربـوط بـه با تكيه بـر حقـايق
را»تكامل و آن گويـد: نـام نهـاد. وي مـي» نيرنـگ تكامـل«، بطالن اين نظريه را اعالم نمود

نظريه تكامل چيزي نيست مگر يك نيرنگ كه از طرف قدرتمندان جهاني بر ما تحميل شـده«
را عدنان اكتار انتقاد از ماهيت سازمان». است نيـز در كارنامـه دارد. هـاي فراماسـونري جهـاني

 ,National Geographicنظريه تكامل، در مجالت مختلف از جملـه عليه مطالب علمي او 
Science, New Scientist, NSCE Reports شد قهرمـان«لقـب،افزون بر اين.چاپ

 به او داده شد.  New Scientist از طرف مجلهم.2000نيز در سال» بين المللي
و مهم (The Atlas of Creation)» اطلس آفرينش« ترين كتاب اكتار، در سـه جلـد



وم.2006در سال و سوم) منتشر شد. اين كتاب بـه تركـيم.2007(جلد اول) (مجلدات دوم
و تاكنون به زبان هاي انگليسي، آلماني، چيني، فرانسوي، ايتاليايي، استانبولي نوشته شده است

و روسي ترجمه شده است.  جالب است بدانيم كه تنها جلد اول اين كتاب بيش از اردو، هندي
كيلــوگرم وزن دارد. محتــواي كتــاب شــامل4/5صــفحه گالســه اســت كــه بــالغ بــر 800

هاي جانوران امـروزي مقايسـه هايي از فسيل هاي چند ميليون ساله است كه با عكس عكس
انـواع«مطلب است كه ها در پي اثبات اين مؤلف با كنار هم قرار دادن اين عكس.شده است
و گونه ترين آنها بدون تغيير مانده زمين، حتي كوچكيزنده رو ي ديگر تكاملا اي به گونه اند

بلكـه خداونـد،به وجود نيامده است» تكامل«جهان امروز بر اثر،بنابراين». پيدا نكرده است
كت آن را آفريده است. عدنان اكتار مدعي است كه اصلي به«اب مذكور، ترين اثر انتشار ايمان

واتيكان اعالم كرد بايـد از مسـلمانان بـه خـاطرم.2008به طوري كه در سال؛بود» خداوند
 بازگرداندن ايمان به خدا در مردم اروپا تشكر كرد. 

 به فارسيآثار ترجمه شده.4

و چاپ شده است كه فهرست آنها بـه شـرح كتاب هايي از هارون يحيي در ايران ترجمه
 ست. نگارش اين آثار با توجه به نوع مخاطب متفاوت است.ا ذيل

كـانون تهـران،(راهي به سوي خداشناسي)، ترجمـه عليرضـا عيـاري، اسرار آفرينشـ1
و نوجوانان،  .1388پرورش فكري كودكان

بيو(در پرتو ساينسو تكناعجاز قرآنـ2 بينا لوژي معاصر)، ترجمه محمد فريد آسمند، بي،  تا. جا،
.1386مژگان دستوري، تهران، كيهان، چاپ دوم، ترجمه اقوام هالك شده،ـ3
.1388حسين صالح زاده، تهران، پژوهش تراب، آذرترجمه براي خردمندان،ـ4
و حقيقت سرنوشتبيـ5 بيترجمه(تقدير چيست؟)، زماني بي ستار صحرايي، بي نا،  تا. جا،
سسهؤمتهران، سي)، ترجمه عليرضا عياري،(راهي به سوي خدا شنا هاي آفرينش جلوهـ6

.1390فرهنگي منادي تربيت، چاپ دوم، 
كـانون تهـران،(راهي به سوي خدا شناسي)، ترجمـه عليرضـا عيـاري، دنياي حيواناتـ7

و نوجوانان،  .1382پرورش فكري كودكان
ماـ8 ،(راهي بـه سـوي خداشناسـي)، ترجمـه عليرضـا عيـاري دنياي شگفت انگيز اطراف
و نوجوانان، تهران، .1387كانون پرورش فكري كودكان



ما دنياي شگفتـ9 تهـران،(راهي به سوي خداشناسي)، ترجمه عليرضا عيـاري، انگيز بدن
و نوجوانان،  .1384كانون پرورش فكري كودكان

.1384سروش، مهرتهران، ترجمه عليرضا عياري،، انگيز زنبور عسل دنياي شگفتـ 10
شـ 11 .1384سروش، مهرتهران، ترجمه عليرضا عياري، ها، انگيز مورچه گفتدنياي
.1383تهران، عياري، عليرضا ترجمه آبي، هايسگـ 12
و عظمت آسمانـ 13 .1383سروش، تهران، تهران، ها، شكوه
سسـه فرهنگـي منـاديؤمتهران، ترجمه عليرضا عياري، هاي خلقت جانوران، شگفتيـ 14

. 1391لد،ج4 تربيت، چاپ ششم،
بيترجمه شناخت خدا از طريق برهان،ـ 15  تا. شهريار جدي، دهلي نو، الرساله،
فاطمه شفيعي سروستاني، ترجمه(مباني نظري فراماسونري جهاني)، هاي معبد شواليهـ 16

.1388تهران، هالل، چاپ سوم، 
.1391پنجم، نشر المعي، چاپ جا،بيداوود ميرترابي، ترجمه فراماسونري جهاني،ـ 17
سسـهؤمتهـران، عليرضـا عيـاري،ه(راهي بـه سـوي آفـرينش)، ترجمـ قدرت تفكرـ 18

.1391فرهنگي منادي تربيت، چاپ دوم، 
سسـه فرهنگـي منـاديؤمتهران،، ترجمه عليرضا عياري، الگوبرداري علوم از طبيعتـ 19
.1390تربيت، 
سسه فرهنگي منـادي تربيـت،ؤمتهران، ترجمه عليرضا عياري، معجزات قرآن كريم،ـ 20

.1390چاپ دوازدهم، 
و زهـرا صـدق حسـين صـالح ترجمه اي به نام دستگاه ايمني، معجزهـ 21 تهـران، گـو، زاده

.1386پژوهش تراب، 
سسه فرهنگي منادي تربيت،ؤمتهران، ترجمه عليرضا عياري، معجزه آفرينش انسان،ـ 22

.1391چاپ دوم، 
.1386پژوهش تراب، تهران، زهره كهتري، ترجمه اوند، معجزه رنگ در آفرينشخدـ 23
.1382ترجمه مهرداد محمدي، تهران، هنرنگار، معجزه كائنات،ـ 24
.1386المعي، نشرتهران، مريم شباهنگو شهال المعي،ترجمه الزمان در سوره كهف، هاي آخر نشانهـ 25

ميآنچه در مورد عدنان اكتار بيان شد، به بيان خود وي بود؛ توان گفـت لذا در يك نگاه
و مبـارزه  و انتشار آن در سراسر دنيا هارون يحيي كسي است كه با هدف اثبات حقانيت قرآن



و با داشتن تحصيالت نـه چنـدان مـرتبط عليه الحاد، فعاليت تبليغي خود را آغاز نموده است
و بيشتر مطالعات شخصي، تحمل سختي و بـا نسبت به تفسير قرآن ـ هاي زيـاد ليف كتـبأت

هـاي دائمـي وي، دهـد. يكـي از برنامـه گوناگون در اين زمينه همچنان به كار خود ادامه مي
از تركيه است كه در سايت خود هارون يحيـي بـه A9زيوني از شبكهيپخش زنده برنامه تلو

و به طور همزمان به انگليسي ترجمه مي شود. آنچه باعث صورت اينترنتي قابل مشاهده است
و عدم رعايت پوشش مناسـب است نحوه حضور ميهمانان به شكل كامالًتأسف  غيراسالمي

مي است. همين مطلب نشان مي طـور شود، همـان دهد اسالمي كه توسط هارون يحيي تبليغ
 آتاتورك همراه است. مصطفي كمال كه خودش اعالم نموده با تبليغ اهداف واقعي 

 هايي از تفسير علمي هارون يحيي نمونه

و اعجاز قرآندر كتاب وي ، اعجاز قرآن را به انواع اعجاز علمي، تاريخي، رياضـي، ادبـي
و بعـد از بيـان مبسـوطي از آيـات در هـر بخـش، در پايـان كتـاب پيش گويي تقسيم نموده
گيري كرده است كه قرآن كالم اهللا است. بيشترين بخش كتاب مربوط به اعجاز علمي نتيجه

را است كه نمونه مي،ذكر كردههاي آن  كنيم. سپس نقد

 وزن ابرها.1
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و اميد، به شما مى مى كه برق را، براى ترس و ابرهاى گرانبار را پديد .»آورد نماياند،

و برق حاوي سيصد ابرهاي توليد ابرها مخصوصاً وزننويسد: هارون يحيي مي كننده رعد
و اين حقيقت كه حجم زياد آب در هوا معلق باقي بماند آور اسـت. حيـرت،هزار تن آب است

).55تا:بي اعجاز قرآن،ر.ك: عدنان،( كند قرآن توجه ما را به سنگيني ابرها جلب مي

و نقد بررسي

(،»السحاب الثِّقَالَ« ثقال در و گرانبار در مقابل خفـت معنـا شـده اسـت قرشـي، به سنگين
؛ راغـب اصـفهاني، ذيل ماده ثقـل:1409 كتاب العين،؛ فراهيدي،1/307: 1371قاموس قرآن، 

). در تفاسير عالوه بر اينكه اختالف نظري در اين معنا ديده مفردات الفاظ القرآن، ذيل ماده ثقل
(مكـارم به سبب آبي اسـت كـه ابرهـا آن را حمـل مـي شود، گفته شده اين سنگيني نمي كننـد

مجمـع؛ طبرسـي، 11/317: 1417الميزان، طباطبايي،؛10/151: 1374نمونه، شيرازي، تفسير 



صـادقي تهرانـي،؛13/31: 1409تفسير مـن وحـي القـرآن، فضل اهللا،؛6/343: 1372 البيان،
). اين مطلب در كنار مطلب علمي كه هـارون 15/281: 1365الفرقان في تفسيرالقرآن بالقرآن، 

رود. ايـن هاي علمي قرآن به شمار مـي يحيي آن را بيان نموده است، به طور متقن جزء شگفتي
و عـدم تعـارض بـا  برداشت هارون يحيي از اين آيه شريفه، به سبب هماهنگي در معنـاي آيـه

و علوم معناي تفسيري قابل تأييد است؛ به طوري كه پذيرش اين معنا با آيات ديگر، عقل سليم
 قطعي مخالفتي ندارد.

ها ذرات اتم.2
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D:�� - LGO/ساعت (= رستاخيز) به سراغ مـا نخواهـد«و كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند:«)؛3(سبأ
(همـان پروردگـار)«بگو:» آمد. آرى؛ به پروردگارم سوگند! كه قطعاً به سراغ شـما خواهـد آمـد،

و در زمين، هم وزن ذره آسمانداناى نهان، كه در  و نه كوچك ها و نه بزرگ اى او تر از آن تر، از
(همه ماند؛ مگر اين مخفى نمى (علم خدا ثبت شده) است كه .»ى آنها) در كتاب روشنگر

بعد از طرح فرضيه اتم توسط فيلسوفان يوناني مبني بر اينكه اتم نويسد: هارون يحيي مي
يد با شكافت اتم، اين تفكر را دگرگون ساخت. بعد از تجزيـه اتـم قابل تجزيه نيست، علم جد
ع و نوترون، به امروزه ذرات كوچكتري به نام كوآرك،اتميترين اجزا وان كوچكنبه پروتون

مي كه پروتونه استنيز كشف شد مي ها را تشكيل �PE#A كنـد كـه دهد. هارون يحيي ادعا FO

ميدر و اين آيه شريفه به اتم اشاره �P�Iبا كند �� F :� G 	
� >�J� � �8 ��Oدروي كنـد. توجيه مـي
مي،نهايت ).50ـ49 تا:بي اعجاز قرآن،اكتار،( داند اين مطلب را جزء معجزات علمي قرآن

و نقد بررسي

و نـوترون مـي و سنگ بناي هسته شـامل پروتـون و هسته است باشـد. اتم شامل الكترون
مي ذره80جالب است بدانيم بيش از  و مـزون از هسته به وجود آيد از قبيل پـوزيترون، نوترينـو

اي ديگـر بـه نـام زماني كه هارون يحيـي از ذره).24ـ23: 1385شناسي پرتويي، زيست(راعي، 
ـ كه ذره  مي اي بزرگ كوآرك ـ صحبت مي تر است شود هنگام تأليف كتابش، هسته كند، معلوم

ا ز ايـن مطلـب آگـاهي نداشـته اسـت. بـه هـر روي، به اين ذرات شكافته نشده يا شخص وي



تر امري مسلم است، ولي اينكه منظور آيه شريفه از واژه ذره قابـل شكافت اتم به اجزاي كوچك
(» ذره«تطبيق با اتم باشد، جاي بررسي دارد. در كتب لغـوي  ابـن بـه معنـاي مورچـه كوچـك

ذَّرفارس،  كه)مقائيس اللغه، ذيل ماده و غباري در شعاع نور ديده مي شود يا چيزي كـه يا گرد
و االثـر، ابن اثير،(وزني براي آن نيست، معنا شده است  ذيـل: 1367النهايه في غريب الحديث

ذَّر . آيه شريفه بعد از اشاره به علم غيب خداونـد، بيـان)ذَّر؛ قرشي، قاموس قرآن، ذيل ماده ماده
ي كند كه كوچك مي ك ذره هـم كـه باشـند، از علـم خـدا دور ترين موجودات حتي به سنگيني

و براي دفع توهم محدوديت علم خدا، ما را به كمتر از ذره نيز توجه مـي دهـد؛ بنـابراين، نيستد
و يـا محـو  و كمتر از آن و تبديل شدن به ذره اشياء هر چه كه باشند حتي بعد از متالشي شدن

؛ مكـارم 1417:16/358 لميـزان،ا(طباطبـايي، شدن از صفحه روزگار هم متعلق علـم خداينـد 
و اجـزاي كوچـك)1374:4/27، تفسير نمونهشيرازي، از . با توجه به تفسير مذكور، اگر اتم تـر

گيرد. اما اگر قائـل شـويم ذره بـه آن نيز تصور شود، به هر روي جزء متعلقات علم خدا قرار مي
و كوچك  تطبيق مواجه خواهيم بود. تر از ذره يعني اجزاي اتم، با نوعي معناي اتم است

 تناسب باران.3
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و به وسيله«)؛ 11 (همان) كسى كه از آسمان آبى به اندازه فرو فرستاد ى آن سرزمين مردهو

مىرا زنده كرديم؛ اي (از گورها) بيرون آورده .»شويدن چنين
تحقيقات نشان داده مقدار بارش باران عدد معيني است. به طوري گويد: هارون يحيي مي

شود، معادل مقداري است كه هـر سـال بـه شـكل بـاران كه مقدار آبي كه ساليانه تبخير مي
و هـواابارد. به اين معن مي در حـال دوران اسـت. كه آب در يك چرخه تعـادلي بـين زمـين

ترين انحراف در مقادير موجود در طبيعت به اتمام حيات روي زمين منجر خواهد شد. كوچك
ميبهاين مقدار معين عالوه  در حجم بارش، به سرعت نزول آن نيز مربوط شود. اين مطلـب
).56ـ55 تا:بي اعجاز قرآن،ر.ك: عدنان،( قرن بيستم كشف شد

و نقد بررسي

و حكم»قَدر« ،)ذيـل مـاده قـدر: 1414لسان العرب، ابن منظور،( در لغت به معناي قضا
و مكان چيزي و)ذيل ماده قدر:1412 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهاني،( زمان و مقـدار



ذيـل مـاده:1420 التحقيق في كلمات القرآن الكـريم، مصطفوي،(ناشي از تدبير مبلغ معينِ
تف)قدر يـا)1374:21/18 نمونـه، مكارم شيرازي، تفسير( اسير به اندازه معينآمده است. در

و تدبير خداوند طبرسي شده است.امعن)1417:18/87 الميزان،طباطبايي،( امر ناشي از اراده
و �P'N بين هر دو نظر جمع نمودهG A� O� �� �Oرا آب به ميزان نياز بشر كه از طرف خداوند مقتدر

 گيـري فرمـوده اسـت رده كه مقدار آن را به مقتضاي حكمـت خـود انـدازهكامعن،نازل شده
. آنچه هارون يحيي بيان داشته است با معناي ظاهري)1372:9/63 مجمع البيان،طبرسي،(

و قابل قبول است. از آنجا كه اين مطلب علمي در قرآن كريم زودتر بيـان شـده  تناسب دارد
 ود.رميشمار به بنابراين اعجاز علمي قرآن،است

ها عدم اختالط دريا.4
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يك روى همديگرند در حالى كه روبه .»ديگر تجاوز نكنند(و) بين آن دو مانعى است تا به

هايي است كه خداونـدط درياها روي زمين يكي از نشانهعدم اختالگويد: هارن يحيي مي
و اقيانوس اطلـس بـا،مثال؛ براي در اين آيه شريفه به آن اشاره نموده است درياي مديترانه

و چگالي متفاوت  اينكه هميشه در معرض تماس با همديگر هستند، اما به علت درجه حرارت
).65ـ64 تا:بي قرآن، اعجازر.ك: عدنان،( شوند با همديگر مخلوط نمي

و نقد بررسي

و شور را در عين اتصال دائمي، با قرار دادن مـانعي بـين آن دو خداوند دو درياي شيرين
دهد. برهمين اساس، بيشتر حجم آب زمين كه شـور اجازه مستهلك شدن در يكديگر را نمي

. گفتـه)1412:19/100 الميـزان، طباطبـايي،( كنـد به منابع آب شـيرين تجـاوز نمـي،است
و دريـاي مي و در شهر توريستي اسكاگن، جايي كـه دريـاي بالتيـك شود در كشور دانمارك

مي شمالي به هم مي به رسند، مرز بين دو دريا به خوبي ديده و سببشود كه اختالف چگالي
و مواد محلول دو دريا است تفسـير نمونـه ).www.mashreghnews.ir/fa/news( دما

آ (بـه عنـوان گلـف اسـتريم هـاي دريـايي موسـوم بـه يه با اشاره به جريـان آب ذيل همين
و شـور را بيـان نمـوده اسـت،هاي دريايي) رودخانه مكـارم( عدم آميختگي دو درياي شيرين

توان گفت اين آيه شريفه در كنار آياتمي،بنابراين؛)1374:23/127 تفسير نمونه،شيرازي، 



و شور اشاره نموده استمشابه كه به عدم اختالط دو علمـي در شگفتي بيان،درياي شيرين
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و برخي دريانوردان از اين موضوع اطالع داشته كه مردم سرزمين اند؛ لـيكن ايـن هاي نزديك
ت.اطالعات علمي در عصر نزول قرآن عمومي نبوده اس

و استخدام علوم جديد در فهم بهتـر ذكر اين نكته الزم است كه اين تفسير علمي از آيه
و حضـرت  و مرجان بـه امـام علـي و لؤلؤ آن، منافاتي با رواياتي كه بيان گر مصداق دو بحر

و حسنين فهم علمي يك مطلب بـر اسـاس،بنابراين؛)23/134همان،( است نداردbزهرا
بظاهر قرآن، منافات  طني آن ندارد.اي با تفسير

 حيات ميكروسكوپي.5
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از ها را آفريد؛ از آنچـه زمـين مـىى آن زوج منزّه است كسى كه همه«)؛36(يس/ و رويانـد
و  .»دانند از آنچه نمىخودشان

مي گويد: اين آيه به جان هارون يحيي مي كند كه مـردم در زمـان نـزول قـرآن آنهـا هايي اشاره
و بعد از اختراع ميكروسكوپ، انسان قادر به ديدن موجودات بسيار كوچك شد كـه قـبالً نمي شناختند

(ر.ك: عدنا آنها را نمي و انگل بيديد؛ از جمله باكتري، قارچ، ويروس ).104تا: ن، اعجاز قرآن،

و نقد بررسي

 كنـد: سوره يس، بعد از تسبيح خداوند به خلقت سه جفت از مخلوقات اشـاره مـي36آيه
مي . جفت1 و حيوانـات مـي هايي كه از زمين و شـامل گياهـان (تحـت عنـوان روينـد شـوند

و زن مـي . جفت2،ها) روئيدني (تحـت عنـوا هاي انسـاني كـه شـامل مـرد ،ن انفـس) شـود
(تحت عنوان مااليعلمون). گفته شده اين . جفت3 هايي كه انسان نسبت به آنها معرفتي ندارد

و تكثير آن موجودات  عدم آگاهي ممكن است به اصل وجود، كيفيت پيدايش يا نحوه زندگي
). از ديد گروهـي از مفسـران، قسـم سـوم17/87: 1417 الميزان،طباطبايي،( بازگشت نمايد

هر موجودي كه انسان نسبت به آن آگاهي ندارد، از جمله موجودات عجيب در اعمـاق شامل



و موجودات ذره بيني اقيانوس مكـارم شـيرازي، تفسـير( ها، موجودات احتمالي در كرات ديگر
و پروتـون 1372:8/664 مجمع البيـان، طبرسي،؛ 1374:18/378 نمونه،  ) حتـي الكتـرون

مي1419:11/130،من هدي القرآنفضل اهللا،( شود. در نتيجه موجودات ريزي كه با چشم)
مي»مااليعلمون«شوند، از مصاديق موجودات غيرمسلح ديده نمي و مخالفتي بـا به شمار روند

بينـيم، سـازد كـه غيـر از آنچـه مـي ظاهر آيه ندارد. اما اين معنا ما را به مطلبي رهنمون مي
ميموجودات ديگري نيز در اطراف ما زن گر موجودات ميكروسكوپي بيان ولي لزوماً،كنند دگي
معجـزه،بنـابراين؛شود كه نسبت به آنهـا علـم نـداريم نيست، بلكه شامل كل موجوداتي مي

 شود. علمي ناميده نمي

 نتيجه
با توجه به نحوه تقسيم بندي هارون يحيي در كتاب خود، وي همه آيات علمـي قـرآن را

د حال آنكه تمام آيات علمي، اعجاز علمي ندارند.،ر نظر گرفته استزيرمجموعه اعجاز علمي
ميو بعضي اشاره علمي دارند، بعضي شگفتي علمي گيرند. بـراي برخي نيز موضوع علم قرار

؛داشتن اعجاز علمي شرايطي الزم است از جمله اينكه قبل از قرآن كسي آن را نگفتـه باشـد 
قر،در نتيجه شـود. آن آن را تقويت نموده است، اعجاز علمـي نمـي اگر قول ضعيفي باشد كه

و به صورت اصل مسـلم پذيرفتـه بايد مطلب علمي مرتبط با آيه  از حالت فرضيه بيرون آمده
آياتي كه اشعار به موضوع علمي دارند كه هنوز چيزي در اين مورد ثابـت،بنابراين؛شده باشد

بنـدي در كتـابي نمود. اين نحوه تقسمتوان در موردشان ادعاي اعجاز علم نشده است، نمي
و گاهي تحميـل هارون يحيي ديده نمي شود. با صرف نظر از مطالبي كه موجبات اطاله كالم

مي يا تطبيق مي هايي بر قرآن فراهم منـدان بـه تواند براي بسياري از عالقـه سازد، كتاب وي
و از كتـاب مباحث علمي قرآن سودمند واقع شود به شرطي كه تقليدوار مطالعـ  هـايه نشـود

 نيز استفاده شود.،اند ديگري كه در اين زمينه نوشته شده
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