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ی قرآن کریم بھ سرعت نور اشاره   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ی قرآن کریم بھ سرعت نور اشاره – 006ھای علمی : شگفتی  شگفتی

  سرعت نور و نظریھ نسبیت:

  فرماید: خداوند متعال می

ا تَعُدُّوَن﴾   ﴿َوإِنَّ یَْوماً ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ِممَّ

  شمرید.﴾ یك روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آن چھ مى   ﴿و در حقیقت

  ]47[حج : 

  

  

ی نسبیت است کھ انیشتین آن را مطرح کرد. این نظریھ  از مشھورترین نظریات در قرن بیستم نظریھ

  در ھستی معرفی کرد. این سرعت سیصد ھزار کیلومتر بر ثانیھ است. سرعت مطلق را
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شود. آیا یک انسان با وزن ھفتاد کیلو مثال بھ عنوان یک  ھر چیزی با این سرعت حرکت کند نور می

تواند این کار را بکند؟ برایتان میسر شده با سرعت نور در فضا حرکت کنید شما  ی علمی می فرضیھ

  دید. ھر چیزی کھ از نور سرعت بیشتری بگیرد نیز زمانگر شوید و مانند ھمین نور می پنھان می

  

  

ایستد. این فرضیھ است. اگر بر خودرویی با سرعت بیشتر از سرعت نور سوار شویم با  برایش می

شوند. نبرد  تمام نبردھا مشاھده میچشم خودمان نبرد بدر و احد و خندق و یرموک را خواھیم دید. 

شود. اگر ھمراه با نور باشد زمان ایستا  قادسیھ و غیرھز اگر سرعت از نور کمتر شود، زمان کند می

  شود. می

  

  

ھ یکی از داناترین دانشمندان این ابرنظریھ مفاھیم فیزیک را در جھان دگرگون کرد. صاحب این نظری

ی او رعایت کرده باشم. باری گفت: ھر  جھان بھ نام انیشتین بود. امیدوارم جانب انصاف را درباره
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کس در این ھستی قدرتی باالتر از ھمھ و داناتر از ھمھ و مھربان تر از ھمھ و حکیم تر از ھمھ را 

  نبیند، او انسانی زنده اما مرده است.

  قرآن:سرعت نور در 

او بھ خدا ایمان داشت. آیا منطقی است کھ این ابرنظریھ کھ مفاھیم فیزیک را دگرگون کرده و مفاھیم 

حرکت و سرعت را تغییر داد در کتاب خدا آمده باشد؟ این اعجاز علمی قرآن کریم است. خداوند 

  فرماید: می

ا تَعُدُّ    وَن﴾﴿َوإِنَّ یَْوماً ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ِممَّ

  شمرید.﴾ یك روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آن چھ مى   ﴿ و در حقیقت

  (حج )

  اند کھ سال قمری دارند. ھا مخاطب این آیھ عرب

  

  

چرخد. اگر مرکز ماه را بگیریم و خطی از آن بھ مرکز زمین  ماه ھر ماه یک بار دور زمین می

  بکشیم.
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ی نصف  تواند طول این خط را حساب کند. نصف قطر ماه بھ اضافھ یک دانش آموز راھنمایی می

ھا. این خط میان مرکز ماه و مرکز زمین مساوی نصف قطر  ی میان آن ی فاصلھ قطر زمین بھ اضافھ

ار ماه بھ دور زمین است. آیا چنین نیست؟ ضرب در دو، قطر ضرب در سھ، فاصلھ ی مد  دایره

  چھارده (عدد پی)، محیط ضرب در دوازده، سال ضرب در ھزار،

  

ھزار سال، پیرامون  ای را کھ ماه در دوازده سال در ھزار، در ھزار سال، من وقتی محیط دایره

پیماید..  پیماید، بدانم. وقتی محاسبھ کنم ماه در گردش بھ دور زمین در ھزار سال چقدر می زمین می

تواند این کار را بکند. اگر قطر زمین و قطر ماه را بھ او دھید. نصف  یک دانش آموز راھنمایی می

ی مدار  ند. جمع نصف قطر دایرهک قطر زمین با نصف قطر ماه و مسافت میان آن دو را حساب می

باشد. مسافت چھارده (عدد پی)، محیط  ماه بھ دور زمین ضرب در دو، و قطر ضرب در سھ می

آید. این عدد تعداد کیلومترھایی است  ضرب در دوازده، سال ضرب در ھزار، عدد دقیق بھ دست می

  کھ ماه
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آید.  ھای امروزی کنید سرعت دقیق نور بھ دست می پیماید. اگر آن را تقسیم بھ ثانیھ بھ دور زمین می

پیماید را نور در یک  زیرا سرعت نور بھ ثانیھ است. اما آن چھ ماه در یک سال بھ دور زمین می

  پیماید. روز می

ا تَعُدُّوَن﴾﴿َوإِنَّ یَْوماً عِ    ْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ِممَّ

  شمرید.﴾ یك روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آن چھ مى   ﴿ و در حقیقت

  (حج )

تر از آن  کنید اما نتیجھ سیصد ھزار کیلومتر در ثانیھ نیست. دقیق شما سال قمری را حساب می

  باشد. این سرعت دقیق نور است. ) می299752و پنجاه و دو (دویست و نود و نھ ھزار و ھفتصد 

  

  

ی موجود در قرآن در کتاب خداوند در یک آیھ است. این موضوع در پنجمین  بنابراین: ابرنظریھ

دانم: قرآن،  کنفرانس اعجاز علمی برگزار شده در مسکو بررسی شده است. موضوع چنان کھ من می
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  بود.ھستی ناطق 

باشد. امیدوارم خداوند متعال ارزش قرآن کریم کھ راه  ھستی قرآن خاموش، پیامبر اکرم قرآن زنده می

  راست است را بھ ما نشان دھد.

 


