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سوره  521آیا آیه 

انعام یک اعجاز 

 علمی است؟
 

 

 

 

و بررسی بدون تعصب  سوره انعام521تحقیقی پیرامون آیه 

 ابعاد این آیه
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سورۀ انعام می خواهند اعجاز علمیی قیرآن  521گروهی از مفسرین قرآن از آیۀ 

یین ایا را نتیجه بگیرند و در نتیجه حقانیت قرآن را از آن استفاده کنند. حال در ا

می خواهیم این مطلب را مورد بررسی قرار دهیم که آیا واقعاً ایین آییه از آییا  

 یا نه؟ اعجاز علمی قرآن است

 : که واما آیه به این صور  است

 

 

 

 

 

 

 

مفسرین قرآن برای آیۀ فوق معانی متعددی ذکر کرده اندکه تنها بنابر یک معنی 

در قسیمت تشیییه  چگیونگی موردباشید.در قیرآن اعجاز علمی می توانداین آیه 

گویى می خواهد از زمیین بیر    -    فىِ السَّمَاءِ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ)در این آیهمشخص شده 

 اقوال زیر واود دارد: ( فراز آسمان رود

 برخی این قسمت از آیه را اینگونه معنا کرده اند که :قول اول :

 ظرفیت می شود  کسی که حاضر به پذیرش حق نگردد روحش تنگ و کم

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشرََْحْ صَدْرَهُ لِلْاسْلَامِ  وَ مَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يجََْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا 

 (521نُونَ)كَذَالِكَ يجََْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِ  كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فىِ السَّمَاءِحَرَجًا 

بخواهد هدایت کند، دلش را بنور اسالم روشن و منشرح  خداهر که را 

د، دل او را از پذیرفتن ایمان گرداند، و هر که را بخواهد بحال گمراهى واگذار

خواهد از زمین بر فراز آسمان رود، خداوند  و سخت سازد که گویى می تنگ

 گرداند. آنان را که بحق بر نمى گردند مردود و پلید می
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و نییود  هیواپراکنیدگی همانند کسی که می خواهد به آسمان برود که بیه علیت 

فسش سخت می شیود. کسیی کیه سیینۀ معنیوی اش اکسیژن، سینه اش تنگ و تن

مثی  کسیی کیه بیه  و درسیت  تنگ است نمی تواند به آسمان معرفت پرواز کند

 ال رفتن باز می ماند. ، دیگر از بایود هوا در آسمان و تنگ شدن سینهعلت ن

 طبق اين تفسير حالت نفسانی به حالت جسمانی تشبيه شده است.

تشییه اینگونه افراد به کسی که می خواهد به آسمان باال رود از ایین  قول دوم :

نظر است که صعود به آسمان کار فوق العاده مشکلی است و پذیرش حیق بیرای 

 آنها نیز چنین است. 

سماء ، آنچه که بیر زمیین سیایه میی افکنید نیسیت بلکیه  مقصود از قول سوم :

مقصود چیزی  شییه به گردنۀ مخوفی است که باال رفتن از آن دشوار اسیت. میی 

فرماید: چنان سینه اش برای پذیرش اسالم تنگ و سخت اسیت کیه گیوای او را 

 د. مشقت می افکنه تن از چنان قله ای ببرای باال رف

تشیییه  ،ی از ایمیان بسییار دور اسیت و ایین دوریقلب چنین فرد قول چهارم :

کسی که دارد از زمین صیعود میی کنید و از زمیین دور میی  شده است به دوریِ

 شود. 

اینکه ادا شدن از مذهیی که دارد برایش دشوار اسیت مثی   بدلی  قول پنجم :

 این است که دلش را کنده اند و به آسمان می برند. 
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گ میی کنید هد گمراهش کند. سینه اش را تنبخوا خداکسی که  قول ششم :

ارد به آسمان صعود میی کنید کیه دمث  کسی که  تا در اعتقادش مضطرب شود،

 او هم یک حالت اضطرابی دارد. 

همچنانکه دیده شد فقط طیق قول اول شاید بتوان اعجیاز علمیی قیرآن را اتییا  

ان از آن اعجیاز کرد. تازه همان قول اول را هم باید بررسی کرد کیه آییا میی تیو

 استفاده کرد یا نه؟ 

ایین حیرق قیرآن را میی  پییامیرباید بگوییم طیق قیول اول، ییا میردم زمیان 

فهمیدند یا نمی فهمیدند. اگر می فهمیدند کسی کیه از آسیمان بیاال رود نفسیش 

بایید  ،تنگ می شود دیگر این حرق معجزه علمیی نیسیت و اگیر نمیی فهمیدنید

وضوح مطلب می آیید و وقتیی میردم  اصیالً مثیال را  برای زدن اصالً مثالگفت 

  ؟ دارد چه فایده آوردن آن دننفهم

ایین مطلیب علمیی را نمیی دانسیتند چیون اگیر میی  پیامیرظاهراً مردم زمان 

دانستند الاق  نقلی از آن زمان در تفسیر این آیه طیق قول اول به ما می رسیید در 

به صیور  اول معنیی نکیرده انید و  حالی که هیچ یک از مفسرین قدیمی آیه را

می توان از این، برداشت کرد که اصالً این معنی را نمی فهمیده اند و این مطلیب 

سؤال پيش می برای آنها واضح نیوده است. حال که آنها نمی فهمیده اند ایین 

   آنها زده شده که آنها نمی فهمند؟ که چرا مثالی برای آيد
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میی  زمیان از ایین آییه قیول دوم را میثالً میردم آن در جواب می توان گفت

ولی بیا پیشیرفت علیم ، در حیال  است بوده کافیفهمیدند و همین برای آن زمان 

ی رایقول اول را هم می فهمیم بنابراین این مثال هیم بیرای آن زمیان کیاما حاضر 

یک آیه میی توانید در عیین حیال چنید معنیی  داشته و هم برای این زمان و اصالً

 ه باشدو خود این مطلب یکی از ویژگی های قرآن است .صحیح داشت

 

 

 

نتیجیه میی  دو ،عالوه بر اینکه ممکن است کسی بگوید یک شخص با زدن مثال

 خواهد بگیرد:

  اثبات اصل موضوعیکی  

  دادن مطلبی به مردم در ضمن مثالو یا  جا انداختن مثالیکی  . 

 اید:در اینجا ممکن است چند اشکال به ذهن خواننده بی

است کسی به این آیه در مورد بحی  اعجیاز بگییرد  كه ممکن یاولاشکالی 

این است که با تواه به معانی مختلفی که دربارۀ این آیه گفته شید احتمیال دارد 

منظورش یکی یا دوتا از این اقوال بیوده و اصیالً قیول اول  پیامیرکه بگوییم 

آیا کسی می تواند کالمی بیاود که اوالً چند معنی صحیح داشته باشد و تانیا 

 هر واهی در یک زمانی آن هم با پیشرفت علم کشف شود.
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لیم روز هیم تطیییق پییدا ولی خود به خود ایین حیرق بیا ع است منظورش نیوده

 .کرده است

نظر می رسید یعنیی آییه ظهیور ه با ظاهر آیه مناسیتر بقول اول  یکی اینکه پاسخ:

حرفیی بزنید و  یدر قول اول دارد. دیگر اینکه خیلی کم پیدا می شود که شخص

. اصالً منظورش علم روز نیاشد ولی خود به خود قول او با علم روز مطابق درآید

عمیوال اتفیاق چنیین نمی خواهیم بگوییم این مورد اتفاق نمیی افتید، خییر بلکیه م

 .موردی نادر است

بگوییم  که ممکن است به ذهن خواننده برسد این است که  كه دومیاشکال  

در صورتی که قول اول منظیورش بیوده از روی حید  و گمیان ایین  پیامیر

سیال بعید  5111ممکین اسیتکه مطلب را گفته است و اصالً بفکرش نمی آمده 

 .به آسمان بروند بتوانندمردم 

که ادعای پییامیری میی کنید  محمدکسی مث   در پاسخ باید بگوییم،پاسخ:

در حرفهایش خیلی باید دقت کند واز روی حد  و گمان حرق نزند . آن هیم 

این احتمال را میی داد کیه در آینیده حدسیش  بایدچون  ،چنین حد  علمی ای

هیم اشیتیاه  پیامیربا فرض اینکه حد   که آید . الیته باید گفته شوداشتیاه در

در می آمد با این حال آیه کامالً اشتیاه  نمی شد بلکه آن را با اقوال دیگر تواییه 

 اقوال دیگر بوده است نه قول اول. محمدمی کردند و می گفتند نظر 
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ا میی رفتیه که خود روی کوهه پیامیربگوییم   اشکال سوم اين است كه 

توانسته است به این مطلب پی بیرد که با صعود به آسمان نفس انسیان تنیگ میی 

 است. مردم بیان کرده این مطلب را حد  زده است و بعد برای شود یا الاق 

روی آنهیا  پییامیرکوههایی که در عربستان  در پاسخ می توان گفت، پاسخ:

ز آنها بخاطر کمیود اکسییژن باعی  که باال رفتن ا است می رفته آنقدر بلند نیوده

رق بیاال رفیتن از کیوه نفس تنگی شود اال اینکه بگیوییم از بیاب خسیتگی و صِی 

نفس نفس بزند و در نتیجه سینه اش تنگ شیود و از  پیامیرباع  می شد که 

ولیی میی شید ایین حیرق را ایین ایور  ،این باب در آیه این مطلب آمده اسیت

الی که انسان روی زمین هیم تنید راه رود ییا اواب داد که نفس نفس زدن در ح

بدود پیش می آید و مختص به باال رفتن از کوه نیست اگیر چیه در بیاال رفیتن از 

 می آید.  پیشکوه این تنگ شدن سینه ونفس نفس زدن بیشتر

بهرحال این احتمال بعید بنظر می رسد با تواه به اینکه در آیه اسمی هم از کیوه 

ععد  )در آیه آمده است  نیامده است و همچنین مَاء فىِیَصیع ععد  ) ( و نگفتیهالسیع یَصیع

ععد  )و بیاال رفیتن ازکیوه مصیداق (السعمَاء الی مَاء الیییَصیع سیت ولیی اگیر (ا السیع

مَاء )بخواهیم باال رفتن از کوه را مصداق بگییریم بعیید بنظیر میی ( یَصعععد  فىِ السیع

از باب خستگی و نفس نفس زدن باشید تنگی سینه  پیامیررسد و اگر منظور 

 لفظ دیگری بیاوردبود که  این شاید بهترهوا  کمیودنه از باب کمیود اکسیژن و 
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 که منظورش بهتر رسیده شود.  

فی ذاته متحم  اسیت ولیی احتمال  3این  اشکالی که در باال آمد باید گفت 3در

 کند. پاسخ های بیان شده ، صحت این احتماال  را بسیار بعید می

که فقط مربوط به آیۀ مورد بحی  نیسیت  در اينجا اشکال ديگری هم هست

بلکه به همۀ آیاتی که پیشگوای دارد یا مطلب علمیی ای بییان کیرده اسیت وارد 

گوینیده ی ایین لیی آییا دلیی  برپییامیری ااست و آن این است که بیان چنین مطی

ان کنید؟ آییا ممکین است؟ آیا کس دیگری نمی تواند چنین مطلیی را بی مطالب

با اانه رابطه داشته و از طرق اانه این مطلب برای او بیان شیده  پیامیراست 

 باشد؟

این اشکاال  یک دسته از اشکاال  کلی اسیت کیه بایید اداگانیه بحی  شیود 

چون فقط مربوط بیه آییۀ خاصیی نیسیت بلکیه بیه مجموعیۀ آییاتی کیه در آنهیا 

ت . بنابراین ما اداگانه این اشکاال  پیشگوای یا مطلب علمی ای هست وارد اس

 را در اای خودش بررسی خواهیم کرد. 

: این آیه با تواه به اشکاال  گفته شیده شیاید دلیی   نتيجۀ نهائی از اين آيه

مؤیید خیوبی بیرای اعجیاز قیرآن  برای اتیا  اعجاز قرآن نیاشد لکن واقعاً 511%

 است. 

 


