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 بسمه تعالی

 «فیزیک روز قیامت»

 نویسنده: دکتر محمدهمایون خان

آیا آنگاه که مرردی  و خراو و اخرتنوان مردی  آیرا  (دنگویو)}}بنام خدا 

  61خوره صافات آیه  {{برانگینته می موی ؟

  :مقدمه

همان طور که ما انسان ها با میل و رغبت خودمان بوجود نیامده ای  با میل و 

. هنگامی که ما مشغول کارهرا  رواانره مران رغبت خودمان ه  نمی میری 

همرره ایررز ایدهررا در ناایررت  ایرران ه برره ن ررر میایررد کرره هسررتی  مسررنر

س اا مررگ وجرود  رهمه مذاهب بدرگ دنیا می گویند نوعی اندگی میپذیرد.

و یاودیران مسریحیان  , دارد. روا قیامت یکی اا باورها  اخاخی مسلمانان

  هندوها ه  معاد جسمانی را تقریبا قبول دارند. اخت.

اید  که بتواند اعتقاد ما کامال اعتقاد دامته بامی  هر اگر ما به روا قیامت 

را به آن ایاد کند  سندیده اخرت. در ایرز امینره اجرااه دهیرد ترا بره داخرتان 

)ع( حضررت ابرراهی  حضرت ابراهی  )ع( که در قران امرده اخرت رجروع کنری 
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انده خواهرد  واینکه خدا مردگان را درباره روا قیامتکامل  یقیزبرا  اینکه به 

( و خردا نیرد 012ه بقرره آیره خواخرت )خرور اا خداونرد نشرانه ا  برخدکرد 

یامبر بدرگ مانند حضرت ابراهی  برا  بره  ا  به او نشان داد. اگر یک معجده 

برا  انسراناا  معمرو ی م رل  ایز نیاا س یقیز رخیدن نیاا به نشانه دارد 

یشررفت علر   برا  جاران امرروا در  ما بیشتر حس میشود.درخت اخت  که

خومربنتانه بررا  مسرلمانان  امرا مرده انردعیف  ید مذهبی ضخیلی اا عقا

یشرفت ها  علمی در بسریار  اا آیرات قرران توضرید داده مرده انرد و بره  

رمروا  کرردنثابرت  اا ن رر مردرو در به عنوان کتابی امرکار همیز خاطر قران

و تناا یرک ویررای   علمی باالتر اا کتاب ها  آخمانی دیگر قرار گرفته اخت

تناا کتاب اخرمانی اخرت کره منتقردان اخرالمی برر قران اا قران وجود دارد.

آیات اقرار کرده اند. )ص(مان دریافت ان توخط  یامبر اخالمعدم تحریف  اا ا

یر کشف مده اند ایاد  در قران وجود دارند که واقعیات علمی که در قرن اخ

آیات  را توصیف می کنند و یک ثبات در بیان  دیده ها  منتلف ان وجود دارد.

درختی ن راتی را بیان می کنند که مطابق با مشاهدات مدرن روا در مورد ب

در و خراشرمه گرفتره اخرت آب  جاان هسرتند. براخراق قررآن انردگی اا 
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گررردخ خورمررید و مرراه و وجررود  مررده اخررت وطرری مراحررل منتلررف خلررق 

بن ر  .را ذکر کرده اخت و همچنیز تاثیر ابعاد باالتر  خیارات دیگر م ل امیز

د که باشت و جان  دور اا ایرز عرا   و در ابعراد دیگرر  قررار گرفتره می رخ

ی در امران حرال و برا تاند. در ایز مقا ه تالخ می کنی  تا نشان دهی  که ح

مناخت محدود ما تشاباات قابل توجای بیز بعضری اا ن ریره هرا  کیاران 

مناخی و روا قیامت که در قرآن توصیف مده اخت وجود دارد. مز معتقدم 

ی  بینی ها را تقویت خواهد کرد هر اند که ایز تنارا  ه در آینده عل  ایز ک

که روا قیامت می تواند اتفاق بیفترد و براخرتی کره فقرط خردا راهی نیست 

 می داند که اه اتفاقی خواهد افتاد. 

ندارد ما اختنوان ها  او را جمع نمی کنی  بلی مرا  آیا آدمی می }}

 4و  3خوره قیامت آیه  او  کنی {{گشتان او را مسنقادری  خر ا

 :مقدمه ای بر کیهان شناسی

بره  ا   بره روا قیامرت مربروط مری مرودبرا  اینکه بفامری  اگونره آینرده عر

که عا    داری  و در ادامه خواهی  دیدکیاان مناخی نیاا  عل  مقدمه ا  اا
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اگونه آغاا مده اخت و اکنون اگونه اخت و در آینده احتمرال ر  دادن اره 

 وقایعی وجود دارد؟

من ومه ممسی ما مامل امیز و نه خیاره دیگر می مود که هر کردام در 

 .ارخنردیک مدار مشنص بدور ختاره ا  که ما آنرا خورمید می نامی  می 

ا )راه مریر ( را ویست میلیارد ختاره دیگر کاکشران مرخورمید به همراه د

 کشران هرا نراکاکره مربیه بره کاکشران آندرومردا اخرت تشکیل می دهند 

با ختاره هایی که در مردارها  دایرره هموار مکل مانند دیسک هستند که 

 تغیر حول یک جرم مرکد  می ارخند.فواصل مدر ا  

  :سال نوری

ها با مقیاق خال نور  اندااه گیرر  ه اصلفمی کند که وخعت عا   ایجاب 

موند. خال نور  فاصله ا  اخت که نرور در مردت یکسرال طری مری کنرد. 

رعت نور خ
s

km
دقیقه اا خورمید به امیز مری  8اخت. نور در مدت  322222

امریز س اا خورمید ااار خرال نرور  اا  رخد. نددیک تریز ختاره به امیز 

خال نرور  اخرت ایرز  602222انا  کاکشان ما )راه میر (  دورتر اخت. 

ه میر  به خمت بدیز معنی اخت که برا  رفتز اا یک خمت کاکشان را
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نجاه هردار خرال طرول مری کشرد. میرانگیز  یکصدو  دیگر آن )با خرعت نور(

و صردها ور حدود ده میلیون خال نرور  اخرت فاصله بیز کاکشان ها  مجا

میلیارد کاکشان قسمتی اا جاان حقیقی و بسیار بدرگ ما را تشرکیل مری 

 دهند. 

ترر اا خلقرت  بسریار بدرگترر و مار ا بته خلقت امیز و آخرمان هرا }}

خوره غرافر  {{بشر اخت و  یکز اک ر مردم ایز معنا را درو نمی کنند.

  05آیه 

  :کهکشان های دور شونده

کاکشان راه میر ( بره  هنگامی که نور  که اا کاکشان ها  دیگر )غیر اا

می مود در مری به وخیله دختگاه طیف خنج تجدیه و تحلیل  ما می رخد

خرعت ایاد در حال دور مدن اا ما هستند. هر اه اا با یابی  که آن کاکشان

خرعت دور مدن آناا نید بیشرتر مری فاصله کاکشان ها اا ما بیشتر بامد 

مود. ایز حرکت کاکشان ها بناطر انبساط عا   اخت. جاان با یک انفجار 

س در حررال  رر( نامیررده مرری مررود مررروع مررد و اا آن big bangبرردرگ کرره )

ره اا کاکشان ها که در یک فضا  تو خرا ی . عا   فقط یک کاخت گسترخ
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ایان اا ه  دور می موند نیسرت. عرا   م رل برا ونی اخرت کره نقطره  بی 

ها  ایاد  رو  آن وجرود دارنرد کره هرر کردام نشران دهنرده یرک کاکشران 

 هستند. 

خطد ایز با ون دو بعد  اخت که هر خه بعد فضا  را نشران مری دهرد و 

 که ما قادر به تصور آناا نیستی  می بامد.  در حال گسترخ به ابعاد باالتر

  :آینده عالم

هنوا معلوم نیست که آیا عا   به انبساط  برا  همیشه ادامره مری دهرد 

 یا اینکه نه روا  مروع به انقباض خواهد کرد. 

 انبسراط ایرز اگرر.خواهرد برودعا   بری حفرات ترر خاکنان در هر صورت آینده 

ال همه انرژ  خورمید و تمرام خرتارگان تمرام میلیاردها خاا بعد  ادامه یابد

مردتی فقرط انبسراط و همه اید با مرگی خرد می میرد و  رس اا می مود 

فضا  خا ی وجود خواهد دامرت. امرا اگرر جررم کرافی وجرود دامرته بامرد 

جاذبه )گران ( روا  انبسراط را متوقرف مری کنرد و انقبراض مرروع خواهرد 

 مد. 
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 bigداغ و فشررده کره )ر یرک حا رت بسریار خرانجام عا   در حال انقباض د

crunch ایان می یابد ایرز همره صرورت هرا  انردگی کره  ( نامیده می مود

د. عرالوه برر ایرز دو خرناریو  بردون هرد  و رمی مناخی  را اا بیز مری بر

خوم نید وجود دارد. بعضری  مکانعا   بیان مد یک ا آیندهتاخف انگید که اا 

قتی عرا   مرروع بره انقبراض مری کنرد امران بره اا فیدیکدانان معتقدند که و

یک مباهت قابل توجه به توضیحات قرآنری روا امکان عقب بر می گردد. ایز 

آغاا عا   معطرو  کنری . به قیامت دارد. حال اجااه دهید تا توجه خودمان را 

که مرا ا   با آغاا  دیگر منطبق مری مرود.ایان ع که اگونه  دیدما خواهی  

کیاانشناخی با عجیب  همنوانی که ه را روا قیامت می نامی ایز آغاا دوبار

 . میشودآمکار ا اامات قرآنی 

  :فیزیک روز قیامت

در قرن بیست  برا  بعضری افرراد علر  جرا  معجرده را گرفتره اخرت و دیرز 

نیسرت. حقیقتری کره معمروالد نادیرده  فرهنگری اید  بی  اا یک خرگرمی

ا   را باالتر اا آن اید  که علر  و گرفته می مود خدایی اخت که قوانیز ع

 تکنو وژ  بر آن بنا مده اخت خاخته اخت. 



9 

 

 

دنیا برا  یک فا  باتر اا خراختار دنیرا  خراخرفیدیکدانان و کیاان مناخان 

بدون راهنما عا   یک وجود بری هرد   ذهزاند که با یک  رکار می کنند. ه

اا دیردگاه اخرالمی اام  ,ی هد عا می با طراحی تصادفی و قوانیز ب  ,دارد

برراورده مرود وجرود  هردف  مند آفریده مده اخت و تا امانی کهعا   هدف

به هد  متوقف می مود. واقعیت ها  علمی و دقیق س اا رخیدن  دارد و 

. ایرز ندی  آمرکار مرد رکره اارارده قررن  بی ممار  در قرآن وجود دارنرد

یق علمی که در قرآن اید  غیر اا یک معجده برا  افراد با ایمان نیست. حقا

مائورخری ل اخیر بوخریله انسران کشرف مرده اند.بیان مده اند در صد خا

هیچ خطرا  علمری در قران وعل " می گوید   ,بوکایل نویسنده کتاب "انجیل

قران وجود ندارد.ما نباید تعجب کنی  که در جاان امروا   رر مشرغله علمری 

 ار مود.   بواخطه دان  علمی در قران امکحقیقت روا قیامت 

را در آفاق جاان و نفوق بندگان هویردا ما آیات قدرت و حکمت خود }}

روردگارتران  مکار مود کره او )قررآن( حرق اخرتا آیرا آمی گردانی  تا 

  03خوره فصلت آیه {{کفایت نمی کند که او بر هر اید  گواه اخت
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 است: رستاخیز مثل زنده شدن زمین بی ثمر

رختد تا ابرها را بر انگیداند و آن ابر را ما به خداخت آنکه بادها را بف}}

س بوخریله او امریز مررده را انرده مری  ررانری  مار و دیار مرده می

  9خوره فاطر آیه  {{شر و نشر مردگان ه  همینگونه اخت.حگردانی ا 

ی باران معجرده نیسرتند امرا بره د یرل قروانیز  آمدن ابرها و رمد گیاهان در 

قرآنی اماره مری کننرد کره انردگی  تک هستند آیامنتلف بیومیمی و فیدی

بنامرده اخرت کره مرا س اا مرگ ه  براخراق قروانیز فیدیکری مشرابای  

هنوا اا اناا آگاه نیستی  ما ایمران داریر  کره خردا خرا ق همره قروانیز عرا   

 اخت. 

  :(big bangانفجار بزرگ )

( Big bangی  در یک انفجرار خیلری بردرگ کره ) جاان اندیز میلیارد خال 

ایرر بره آن امراره مرده  هنامیده می مود بوجود آمده اخرت. در قررآن در آیر

 اخت. 
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آیررا کررافران ندیدنررد کرره آخررمان هررا و امرریز بسررته بررود مررا آناررا را }}

بشکافتی  و اا آب هر اید  را انده گرداندی ا ارا باا بندا ایمان نمی 

  32خوره انبیا آیه {{اورند.

بوخیله غیر مسلمان ها انجام  ب آ رفته اانشات گ بنگ و اندگی کشف بیگ

همره مراده و فضرا )هفرت  ا)کسانی که ایمران ندامرتند( در آغرا اخت مده

س طی حادثره ا  کره پخطبقه آخمان( در یک نقطه بودند )یک تکه بودند( 

مردارو  نرا )بیرگ بنرگ( مری نامنرد همره ایرد اا هر  جردا مردفیدیک دانان آ

دارند که آنرا اا یک تئور  تبردیل بره یرک بنگ وجود ا  بیگ بسیار محکمی بر

 کرده اخت.  اصل

 انبساط عالم:

بردرگ بوخریله اخت. ایز کشرف انبساط  درحالان بوجود آمدن  عا   اا ام

 انبساط عرا  هابل انجام مده اخت)یک ختاره مناق در اوایل قرن حاضر(.

بساط ی  بینی اخت. ان ز نید قابل تیعام انیش نسبیت با اختفاده اا ن ریه

 عا   در آیه ایر اا قران بطور واضد ذکر مده اخت. 
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 {{و آخمان ها را با قدرت بنا کردی  و ما در حال انبساط آن هستی }}

  45ذاریات آیه  خوره

 :عا   و برگشت امان به عقبانقباض 

واقعاد امان نمی داند   یچیده تریز اخرار عا   اخت هیچ کس  امان یکی اا 

ز گفته اخت امان اید  اخت که ما با خاعت انردااه ایست؟ آ برت انشتی

می گیری  امان در خرعت ها  براال بره آرامری مری گرذرد و در خررعت نرور 

کامالد متوقف می مود. امان یرک جارت دارد و آن همیشره بره خرو  آینرده 

اییز می افتردا امریا   حرکت می کند ما همیشه می بینی  باران اا آخمان 

یرتر می موند و می میرند. ما هرگرد ندیرده  د مردم تجدیه و تحلیل می مون

ای  که میشه ا  که مکسته به حا رت اول برگرردد یرا منصری کره مررده 

و اخرتیون  اق گلردمردانرانی م رل مایکرل برتریا تواخت انده مود. فیدیرک 

خرپس عرا    که ممکز اخت امان به عقب برگردد اتاار کرده اندهاوکینگ 

ات قررآن نیرد مری گوینرد روا  عرا   مرروع بره . آیمروع به انقباض می کند

 انقباض می کند و آن وقت روا قیامت مروع می مود. 
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یچیرده و بره حرال    که آخمان را مانند طومار نامره هرا در هر  ارو}}

 {{اخت که ا بته انجام خرواهی  داداول آفریدی  بااگردانی  ایز وعده م

  624خوره انبیا  آیه 

با بسته مدن یک طومرار مقایسره مرده اخرت. آن در آیه قبل انقباض عا   

وقتی اخت که امان ماید به عقب برگردد و برگشت امان باعث مری مرود 

که انسان اا قبرخ برخیدد و دوباره انرده مرود. هرر حادثره ا  دوبراره اتفراق 

 همه اید در امان ضبط مده اخت. همانطور که فتد امی 

مردی  ) حقیقت. ما باعث ایز کتاب بیان می کند بر ضد مما و به }}

  قرآن .{{ید ) در امان( ضبط مودهمه( اید  که مما انجام داد

ناان نیست جد آنکه در کتاب امکار  هیچ امر  در آخماناا و امیز }}

  383ص  50خوره نمل آیه  {{اخت.

س اا دیگر  برر  که تاریخ امیز به عقب بر می گردد ملت ها یکی  همانطور

آمکار می مروند ا  خوب و بد افراد به همان کیفیت همی گردند و همه کار

 در حا ی که امان به عقب بر می گردد. 
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و در آن روا هر گروهری را بنگرر  کره بره اانرو در  }}) امان عقب رونده( 

همره بره  امرروااب خرود خوانرده مری مرود آمده هر فرقه به خو  کت

 . 08آیه  خوره جاثیه .{{اداخ اعمال خود می رخید 

باعث می مود که مردم آنچه قبالد انجرام داده بودنرد ببیننرد . امان  بااگشت

اهرا و دهران و اشماایشران ندارنرد. همره  آناا هیچ کنتر ی بر دخت هرا و 

دوباره بوخیله آنارا انجرام که آناا قبالد انجام داده بودند   ایدها  خوب و بد

می موند و  اها و غیره گواهی بر ضد آناا  دختاا و ح ه می مود. در ایز 

 خدا و همه فرمتگان نمی توانند اعمال بدمان را انکار کنند.   یشگاهدر 

ه اهایشان برر آنچر روا  که ابان ها و دخت ها و }} ()امان عقب رونده

  04آیه  -خوره نور که عمل کرده اند گواهی می دهد.{{

کره نددیرک اخرت ترخراندی  روا  کره مررد ما مما را اا روا عرذاب }}

فرختاده اخت و کرافر گویرد ا   ی  د به آنچه که دو دخت  نگاه کن

  42خوره نبا  آیه {{کاخ خاو بودم

خوره مرخرالت  د{{یامبران برا  ماادت تعییز وقت مون آنگاه که }}و

 . 66آیه 
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در عااالم در لااال انقباااا هاایی اختیاااری و ااود 

 :ندارد

بیز راه صحید  در عا   در حال انبساط به انسان اختیار داده مده اخت تا اا

و غلط یکی را انتناب کند ایز برا  وقتی اخت که همه کارهرا  او در امران 

ثبت می موند. در عا   در حال انقباض هیچ اختیار  وجود ننواهد دامت و 

 بد را برا  دیگران ننواهد دامت  هیچ کس توان انجام کار خوب یا

ارا حکر  و س برا  کسی قادر بر هیچ کرار نیسرت و تن}}آنروا هیچ ک

 . 69خوره انفطار آیه {{فرمان در آنروا با خداخت.

 گرانش معکوس: 

ت متفاوت گران  باعث تغییرات کمی در امران مری مروند و امران عادر ارتفا

. ایرز کمری تنردتر مری گرذرددر قله کوهاا در مقایسه با خرطد دریرا مقردار 

 اختال  امانی که بوخیله ما محسوق نیسرت مری توانرد برا کمرک خراعت

عرا   ها  اتمی اندااه گیر  مرود و اگرر برگشرت امران در مرحلره انقبراض 

ایرز باعرث معکروق میشرود س ایز اختال  امرانی نیرد  وجود دامته بامد 
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حال دیده  هب می مود که گران  معکوق مود و یک ا د ه با ع متی که تا

 نشده اخت اتفاق بیفتد. 

ا د ه خود بلرراه هنگامی که امیز به خنت تریز }})گران  معکوق(  

 6خوره ا د ه آیه  {{در آید

س پهرا کنرده مرده خر اون در صور بدمند*و امیز و کوه آر دیبا ابا}}

  64و  63قه آیه خوره حا در ه  کوبیده و متالمی گردند{{

خروره  .{{شر  گردنرد ها مانند  }}روا  که آخمان گداخته مود*کوه

  9و  8معارج آیه 

راکنده نمی مودا در حا ی که  ه جرم امیز با وجود ایز گران  معکوق هم

ر خواهرد گشرت همره مراده بره جرا  امان بطور ثابت و مستقی  به عقرب بر

 بر می گردد.  قبل 

 زمین خالی از درونش: )زمین تو خالی(

گران  معکوق باعث می مود که امیز هر آنچره کره داخلر  اخرت را بره 

 خا ی بدرگ مود.  پرتاب کند تا تبدیل به یک تو بیرون 
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هنگامی که امیز وخیع مود*هر اه در درون دارد همه را بکلری }}و

  4و  3شقاق آیه نخوره ا {{بیرون افکند

  :مرکز آسمان در زمین تو خالی

وو و ترو خرا ی تبردیل  رهنگامی که گران  معکوق امیز را به یک خاختار 

مرکرد امریز ترو  ان در  می کند آخمان یا عرخ نید تغییر می کند بطور  کره

 خا ی خواهد بود.

روا  کرره امرریز برره غیررر امرریز مبرردل مررود و آخررمان هررا هرر  و در }}

 ( 48)خوره ابراهی  آیه  .{{یشگاه خدا  یکتا  قاهر حاضر موند 

قابل فامی توصریف مری کننرد. روا قیامرت برا آیات ایر روا قیامت را به روخ 

گرران  معکروق مری کره در آن هنگرام  مروع خواهرد مرد ایانی یک ا د ه 

مود ایز گران  معکوق باعث می مود که امیز هرر اره در درون دارد بره 

س اا دیگرر  برر خواهنرد  ررت کند تا کرامالد خرا ی مرود مرردم یکری  بیرون 

کره آخرمان را در درون ایز امیز تو خرا ی  .ال( ن  و  )در گروه ها  گشت

تاریخ ملت ها  در حا ی که امان به عقب بر می گردد مرکدخ خواهد دامت
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تکرار خواهد مد. ملت ها ه  م ل مرردم آنچره انجرام داده انرد مری بیننرد و 

 براخاق آن محاکمه می موند. 

و اخررار -0هنگامی که امیز بسنت تریز ا د ه خود بلراه در آید -6}}

و در آن آدمری گویرد  -3درون خوی  همه را اا دل خراو بیررون افکنرد 

 امریز مرردم را بره حروادی خروی  گرامآن هن -4  آمد ی امیز را اه 

در آن روا  -1کره خردا بره او انریز ا ارام مری کنرد  -0اگاه می خرااد 

خروره {{راکنده بیرون آیند تا نتیجه اعما شان را ببینند. مردم اا قبرها 

  دالا 

اینگونه به ن ر می رخد کره بااگشرت امران باعرث مری برا  یک آدم کنجکاو

و دوبراره جروان و جروانتر مرود ترا بره دوران  مود کره انسران اا قبرر برر خیردد

که جنینی در رح  مادرخ بوده برود و بعرد  نیدوراس به پکودکی بر گردد خ

نید به نیستی و نابود  برخد ایز اید  اخت که تئور  ها  بااگشت امان 

ایران  به ما می گویند باا ه  یک تالخ بی هرد  و بری اراخ و یرک دنیرا  

ایز طور نیست ا د ره بردرگ بررا  ترخراندن مرا نیسرت  ذیر و فانی اما واقعاد  

که باعث می مود ابعاد باالتر آمکار موند  اخت دیده قسمتی اا یک بلکه 
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و در دخترق و دید ما قرار گیرند. آنجا جایی اخت که باشت و جان  وجرود 

خواهی  دید که خداوند اگونه عرا   را برا دقرت طراحری کررده ادامه دارند در 

اا حیات و اندگی دوباره ایجاد می مود بلکه برنامه ها و تدارکات اخت نه تن

متالمی مدن عا   به جاانی که در ابعراد براالتر اا جاران خره  و اا نابود 

  خاخته مده اند. بعد  ما قرار دارند

  :ابعاد باالتر

یرک اا ن ر ریاضیات تعداد نامحدود  اا ابعاد وجود دارند هرر انرد مرا فقرط در 

  دارا  طرول در اندگی رواانه ما هر ایدبعد  اندگی می کنی .فضا  خه 

وم ابعراد بیشرتر اا خره بعرد بررا  مرا قابرل تصرور عرض و ارتفراع اخرت مفار

نیسررت در نددیکرری خورمررید گررران  خیلرری مرردیدتر اخررت و یررک انحنررا  

اضررافی در فضررا و در یررک بعررد برراالتر وجررود دارد. ایررز برررا  او رریز بررار توخررط 

و انیشتیز با اختفاده اا آن توانست مدار نددیرک ترریز  دم حسابانیشتیز 

ردم مر در امان قردی دقیق محاخبه کند.  خیاره به خورمید )عطارد( را بطور

فکر می کردند امیز صا  و مسطد اخت آناا اا ایز مسا ه نگران بودند کره 

اییز بیفتند اینگونره  میز ااگر مسافت طوالنی را حرکت کنند ممکز اخت اا 
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رو  اخت و مانند کثه ا  هرگد نمی تواند اتفاق بیفتد اون خطد امیز حاد

فقط باید در راختایی که عمود بر اخت. برا  فرار اا خطد امیز ما  پیک تو

س اا هرر جرایی کره هسرتی  مسرتقیماد بره  خطد امیز اخت حرکت کنی  

 خمت باال حرکت می کنی . 

بررو مسرا ه قبرل رومشرابه  برا  فا  ابعاد باالتر ما با یرک مسرا ه مفارومی

تصور کنی  که با خفر کردن مسافت ایاد  می تروانی   ممکز اخت هستی 

اا عا   خارج موی  اما ایز صحید نیست حتی اگر ما میلیاردها کیلومتر هر  

 حرکت کنی  باا ه  در محدوده فضا  خه بعدیمان گرفتاری . 

فرار کنی  همران اا خدا میز رو  ادر و ما می دانی  که نمی توانی  }}

  60خوره جز آیه  {{رواا کردن نمی توانی  طور که با 

انتقرال بره یرک بعرد براالتر اخرت کره حرکرت در  تناا راه خارج مردن اا عرا  

هرر انرد آن هر  ترا امرانی کره  راختایی عمود بر فضا  خه بعرد  ماخرت

فضا  ما بوخیله ابعاد باالتر ادامه داده نمی مرود غیرر ممکرز اخرت. بررا  

س به پو خ بامد دریده ه در تقریبا ینکه ایز اتفاق بیفتد جاان ما اول باید ا
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فقط در مرکرد خریاهچا ه هرا اتفراق  ممکز اخت ابعاد باالتر وصل مود. ایز 

 بیفتد. 

 69خوره نبا آیه {{آخمان گشوده مود تا درها  متعدد مود}}

  :سیاهچاله ها

اهچا ه هرا دارد. انریز باا مدن دروااه هایی در آخمان مفاومی مبیه خری

دروااه هایی می توانند راهاایی به خارج اا عا   و ابعاد باالتر بامند. ختاره 

ها  خنگینی که تحت تاثیر وانشان به درون خودمان متالمی می مروند 

می توانند خیاهچا ه ها را تشرکیل دهنرد. گرران  در ایرز انریز اجسرامی 

فررار کنرد و بره همریز  اا آن که حتی نرور هر  نمری توانرد آنقدر مدید اخت

دیرد مری مروند و اا ایرز رو آنارا را خریاهچا ه  خاطر خیاهچا ه ها کرامالد نا

نامیده اند. فیدیک دانان معتقدند ماید در خیاهچا ه هرا فضرا امران مرکافته 

 به خارج اا عا   تو ید مده بامد.مده بامد و راهی 

ن  معکوق در جاان در در جاان در حال انقباض ایز مشکل وجود ندارد. گرا

آخمانی تبدیل بره خراختارها  حال انقباض باعث می مود که همه اجرام 

ر جرم تو خا ی که آخمان ها  خا ی را در مرکد خود دارند تبدیل موند که  
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حتی گران  معکوق اجسام خبک تر م ل امیز نید یک اثر فرار و دفع کردن 

و دروااه ها تنیده خواهد مد خواهد دامت. بنابرایز اخاق فضا امان در ه  

 یا راه هایی به ابعاد باالتر در مرکد اخمان امیز تو خا ی تشکیل خواهد داد. 

س او در آنرروا خسرت  رو بنا  مسرتحک  آخرمان مرکافته مرده }}

  61خوره ا حاقه آیه  {{مود

فرمته ها اا دروااه ها  مرکد آخرمان فررود مری آینردا 

 .ناان مود هیچ کس نمی تواند 

و یاد کز روا  را که آخمان با ابرها اا ه  مرکافته و فرمرتگان برا }}

  00خوره فرقان آیه  {{خرعت تمام به امر حق فرود می آیند

آری  و امریز برفتار  محمد )ص( روا  را که ما کوهاا را ا  و یاد کز}}

خررفر سررتی و بلنررد  آمررکارا ببینرری و همرره را در  را صررا  و برردون 

  45خوره کاف آیه  {{یدی  و یکی را فرو نگذاری اا قبرها بر انگ محشر

آتشرریز کرره  پناایترراد نررابود خواهررد مررد م ررل یررک تررو رمررب جارران در حررال 

نامیده اند. همه جمرع مری مروند هرر ( big crunchفیدیکدانان ایز واقعه را )

بر می گردد ایررا امران بره عقرب برر مری هیچ بودن کسی که منفی بود به 
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رکت انسان ها به خارج اا عا   بوخیله فرمتگان گردد ماید جمع مدن و ح

دروااه هررایی کرره در مرکررد توخررط ول برردرگ انجررام مررود. در خررفر ناررایی نررد

آخمان باا خواهند مد ما باید اا صفحات یا ابعاد ایاد  بگذری . کلمه )خروار 

اختفاده مده اخت به معنی ایز کره ایرز خرفر بوخریله در قرآن  که مدن(

 انجام می گیرد.خوار مدن بر اید  

خروره انشرقاقا  {{که مما خوار بر طبقی باال  طبقی می مروید}}

  69آیه 

  ؟روز قیامت کی فرا می رسد

خواهرد  کریرخند که خاعت قیامرت  ا  رخول ما مردم اا تو می }}

ده که ان را خدا می داند و برس و ترو ا  رخرول اره دانری واب جبود 

  13خوره احداب آیه  {{.ماید آن خاعت بسیار موقع  نددیک بامد

به تمسنر اا تو تقاضا  تعجیل در ندول عذاب می کنند و اگرر وقرت }}

آن معیز در عل  اا ی قیامت نبود عذاب حق بر آناا می رخید و ا بته 

خروره عنکبروت آیره  {{ناگاان ه  ناال می مد که غافل و بینبر بودند.

03  



24 

 

 

و  اران را مری دانسرتی تاهراد به ن ر می رخد که اگر ما خرعت انبسراط ج

توانستی  امران روا قیامرت را می دانستی  کی ایز خرعت کند می مود می

س ما نمری  ی  بینی کنی . هر اند اگر امان به انبساط فضا مربوط بامد  

ایز م ل ایز اخت که ما بنواهی  توانی  ک  مدن خرعت انبساط را ببینی . 

ار  های  متصل اخت. هر که خاعت به خرعت مامینی را اندااه بگیری  

حرکررت کنررد خرراعت نیررد کنرردتر کررار مرری کنررد و خرررعت  کنرردتر ارره مامرریز

 همیشه یکسان بن ر می رخد. 

ا روا قیامت بسیار نددیک مده اخت* هیچ کس غیر اا خردا آنرروا ر}}

خروره نجر  آیره  {{مکار نتوان کرد*آیا اا ایز خنز تعجرب مری کنیرد.آ

  09ا 08ا 45

کره عرا   برا عرا   هر  مشراهده مری کنرد دن هرا  تمیشرفته تریز  حتی 

خرعت یکسانی که مروع مده اخت در حال انبسراط اخرت. ایرز بره ایرز 

ی  بینی مود و در  تواند معنی اخت که روا قیامت بوخیله هیچ کس نمی

 یوندد. پهر امانی می تواند به وقوع ب
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اه  فرمتگانی که وابسرته بره امران مرا نیسرتند مری تواننرد کرفقط خدا و 

 خرعت انبساط عا   و نددیک مدن روا قیامت را درو کنند. 

آیات ایر در قررآن بیران مرده  دن امان و خطوح )ابعاد( باالتر درمفاوم کند م

 اخت. 

*برا  کرافران کره دفرع هخائلی خوال کررد اا عرذاب واقرع مروند}}و 

کننررده ا  نیسررت* اا خداونررد صرراحب صعودها*فرمررتگان و روح برره 

 {{نجراه هردار خرال اخرت رونرد در روا  کره مردت   الاخو  خردا بر

  4تا  6معراج آیه  خوره

ایاد  را بیان می کندا و خداوند خا ق همره  یا ابعاد معارج )صعودها( خطوح

یررون اا عرا   ابعاد اخت. وقتی که روا قیامت نددیک می مود یک ناتر که ب

ن اخرتاندارد  امان ما در مقایسه با امرا که مشاهده می کندما وجود دارد 

وجرود دارد کنرد مری مرود آیرات قبرل نمری گوینرد کره که در بیرون عرا   مرا 

 .انساناا ایز مشاهده را انجام می دهند

در قرآن انردگی  آیا در قبر منتظر روز قیامت می مانیم؟

وقتری کره مررگ برر انسران و مرگ به خواب تم یل مرده اخرت   به هشیار
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ندارد و ایرد بعرد  کره مرا خرواهی   ایره می مود هیچ درکی اا امان وجود

 دید روا قیامت خواهد بود. 

هنگررام بیاومرری و خررنتی مرررگ بحررق و حقیقررت فرررا رخررید آر  }}

او مری گرینتری* و در صرور دمیرده مرود ایرز  همان مرگی بود کره اا

 69و02خوره ق آیه  خلق{{اخت روا وعده گاه 

 ننررد}}وروا  کرره خرراعت قیامررت بررر  ررا مررود برردکاران قسرر  یرراد میک

خرراعتی برری  درنررگ نکررردی  اینگونرره بودنررد کرره برره دروغ کشرریده 

 فرقره بردن آمقام عل  و ایمان رخریده انرد بره  میشدند*و آنان که به 

س ایز اخرت  تا روا قیامت به فرمان خدا درنگ کردید کار گویند مما 

و  00خروره روم آیره  {{ روا قیامت و  کز مما بودید که نمی دانسرتید.

01  

وقتی که حقیقت واقعی برا  هر کسی تاهر می مود کسانی که  در آنروا

ثر می مروند. آنارا آراو خواهنرد کررد کره کراخ شیمان و متا ایمان ندامتند 

دوبراره  تفرصرناهگاهی وجود ندارد و  هرگد وجود ندامتندا اما در آنروا هیچ 

  ا  وج
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ا مرود  آخماناا و امیز همه ملک خداخت روا  خاعت قیامت بر}}

 .05خوره جاثیه آیه  {{وا اهل باطل ایانکار خواهند بود.آنر

 خالصه: 

یشرفت ها  مگر  عل  در قرن بیست , ما برا  حل تمرام مشرکالتمان  با 

کنی . با توجره بره توانرایی علر  و تکنو روژ  و به عل  و تکنو وژ  اعتماد می

ده جواباا  خریعی که اا آن بدخت مری آیرد ایمران مرا بره خردا ضرعیف مر

خرردا و  برره  دنیررایی هسررتند. اگراررهصررد ت. اعمررال مررا فقررط برررا  مقااخرر

س اا مرگ اعتقاد دامته بامری  مرردم باترر  خرواهی  برود. مرا  جوابگویی 

-اا جوامرع جاران را آارده اخرت مریبسریار   ضعف اخالقی  کره نتایج ایز 

 بینی .

خداونررد برررا  انسرراناا راهنمایررانی فرخررتاده اخررت کرره هررر کرردام براخرراق 

 ااموجود در اماناا  منتلف آمده اند. در گذمته امانی که فرعونیتاا  موقع

س موخی )ع( با معجده اا    بود خحر و جادوگر  معرو ندحکومت می کرد

 طر  خدا آمد و جادوگران فرعون را مکست داد. 
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مردم امان عیسی )ع( به معجده عالقه ایاد  دامرتند و مرا مری بینری  کره 

اا معجده اخت. وقتی که حضررت محمرد )ص(  ر اندگی حضرت عیسی )ع( 

یشرفت  بود قرآن فصید تریز امعار و باتریز  و معر در اوج آمد ابان عربی 

معجرده و راهنمرایی بررا   نیام ها را با میوه ا  بی مانند آمکار کررد. قررآ 

نبرع بیشرتر ایمان آورد کره مراید م بایدهمه امانااخت بنابرایز تناا به قرآن 

. عل  همراه با قران جلو مری رود و برخواخرتز اا ود عل  بامدکشفیات موج

با  .ن ریه ها  ایاد  درباره آینده عا   وجود داردقبر ه  اتفاق خواهد افتاد. 

کردام یرک اا ایرز ن ریره هرا اینکه بسریار  اا دانشرمندان نمری داننرد واقعراد 

اا قرآن صحید هستند. ماید ایمان به ایز که عا   هد  دارد و مناختی که 

بدخررت آمررده اخررت باتررریز راه برررا  یررافتز حقیقررت اخررت. خومرربنتانه 

 خواهند کرد.  نان نق  مامی در کشفیات آینده ایفامسلما

کننرد. مرا در جارانی هستند که روا قیامرت را تشررید می آیات ایاد  در قرآن

نی که بوجود آمده اخرت( اا اما)ی   کنی  که اا میلیاردها خال اندگی می

و ه  انبساط آن در  (big bang)اط اخت. ه  بوجود آمدن عا   سنبل ادر حا

عرا   بررا  نمری داننرد کره آیرا انبسراط قرآن توصیف مده انرد. دانشرمندان 
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همیشه ادامه می یابد یا نه روا  متوقف می مود و عا   مروع به انقباض 

می کند. آیات قرآن می گویند که عرا   بررا  همیشره منبسرط نمری مرود 

عرا   و در امانی که روا قیامت اخرت ایرز انبسراط متوقرف مری مرود  بلکه

مروع به انقباض خواهد کرد. همانند بعضی اا ن ریه ها  کیاران مناخری 

مروند. مران و گرران  نیرد معکروق مریعرا   ابن ر می رخد که با انقباض 

که بره عقرب  یامان معکوق باعث رختاخید اا قبرها می مود. در ایز دنیای

د ما دوبراره همره اعمرال خروب و بردمان را کره در انردگیمان انجرام برمی گرد

را تغییر می دهد به طور   معکوق خاختار امیزدادی  خواهی  دید. گران  

بردرگ  پبه بیرون می ریدد و تبدیل به یرک ترو را که امیز هراه در درون دارد

ه توخا ی می مود. ایز حادثه در بسیار  اا آیات قرآن برومنی توصیف مد

آن د ره ع یمری مری مرود کره در قررآن بره اخت. گران  معکوق باعرث ا 

 اماره مده اخت. 

ذیر رو  فضرا  مرکرد امریز ترو خرا ی  رگران  معکوق امریز یرک اثرر گریدنا

فضا در مرکد امیز توخا ی در ه  تنیده خواهرد مرد و باعرث  خواهد دامت.

   ما هستند. با ایز هایی به ابعاد باالتر می مود که خارج اا عا دروااهتو ید 
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فرار کنی . هر  کسی برا  فرار اا  رمب راهاا ما می توانی  اا عا   در حال 

در رحر   نیسرتی بره اثر بی امان امان در حال برگشرت کره مری توانرد مرا را

. در ابعاد باالتر مرا برا قضراوت دربراره اعما مران و دور می مود مادرانمان ببرد

در ابعاد باالتر ما با اعمال خوب و بردمان یرا .جان  و باشت روبرو خواهی  بود

با توجه به قرآن معلوم می مرود کره  همان باشت و جان  روبرو می موی 

ی   رامان روا قیامت هرگرد و در هریچ امرانی بوخریله انسراناا نمری توانرد 

بینی مود. هراند که دوخت دارم اضافه کن  که مناخت واقعی روا قیامت 

 فقط ندد خداخت.

رم ایز مقا ه م ل منبعی اا خطرر و تشرویق بررا  افرراد مرومز بامرد. امیدوا

همانطور کره امیردوارم نقطره مرروعی بررا  تحقیقرات آینرده بری ایمانارا در 

 دنیا  اخالم بامد. 
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