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بررسي احكام و احوال نجوم در برخي آيات و روايات
                                                                                            
 شمسي واقف زاده*


چكيده

اعجازقرآنازجنبههایگوناگونیبررسیشدهاستکهیکیازانواعآناعجازعلمی
است.علومدرقرآنبهدودستهتقسیممیشوند:علمبهحقایقحسیوعقلی،علمبه
حقایقغیبیوماورایی.گرچهقریببهیکچهلمآیاتشریفهبهخلقتآسمانها،ماه،
احادیثیدربارةمنع پیداکردهاست،وجود اختصاص آنها خورشید،ستارگانوعجایب
نادیده نميتوان را بشری سرنوشت بر آنها تأثیر و ستارگان گردش بین ارتباط ایجاد
و آن و»احوال« نجوم تعریف»احکام« با تا است این بر مقالهسعی این در گرفت.
بررسیحدومرزهریکوایجادقدرتتشخیصبینایندومقولهنظرشفافقرآن
دربارةعلمنجومبیانشود.همچنینبهمواردیچندازپیشگوییهایقرآندرعلمنجوم

اشارهشدهاست.

كليدواژه ها:قرآنکریم،احکامنجوم،احوالنجوم

* استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ورامين )پيشوا(
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مقدمه
درپيپاسخبهاینپرسشکهبهچهعلتقریببهیکدهمآیاتقرآناشارهبهپدیدههاي
طبیعيدارندوهدفخالقهستيازذکراینآیاتچیست،بهدونظریهبرميخوریم:گروه
اولمعتقدندکهقرآناعجازعلميداردوسعيمیکنندآیاتقرآنرابرنظریههاوقوانین
علميتطبیقدهندواعتقاددارندتماميعلوم،چهآنهایيکهکشفشدهوچهآنهایيکه
بشرهنوزبهآنهادستنیافتهاست،درقرآنیافتميشودومهمتریندلیلبراینادعاي
خودرادوآیهازآیاتقرآنکریممیدانند:»َوَماِمنَدابَّهًٍِْفيالرِضَواَلَطئٍِرَیِطیُربَِجَناَحْیِه
)انعام:38(:مادر َربِِّهْمُیحَشُروَن« إلَي  ُثمَّ الِْکَتِبِمنَشْيٍء ْطَناِفي َفرَّ ا مَّ أمَثالُُکم ُأَمٌم إّل
اُُمَّهًٍٍَْشهیًداَعلَْیِهمِمنأنُفِسِهْم اینکتابچیزيرافروگذارنکردیمو»َوَیْوَمنَْبَعُثفيُکلِّ
َشيٍءَوُهًديَوَرْحَمًهَوبُْشَري لَْناَعلَیَکالِکَتَبتَِبیانًالُِکلِّ وَِجئَنابَِکشهیداًَعلَيهُؤاَلِءَونَزَّ
لِلُمْسلِمیَِن«)نحل:89(:مااینکتابرابرتونازلکردیمتاهمهچیزراروشنکند.سعياین
گروهبراثباتاینمسئلهاستکهتمامحقایقعلميکهتاکنونبشربداندستیافتهبه

طورصریحیاضمنيدرقرآنآمدهاست.
گروهدوممعتقدندازآنجاکههمةعلومبرمامکشوفنشدهوچهبسیارقوانینعلميکه
سالهاموردقبولدانشمندانمختلفبودهوهماکنوننقیضآناثباتشدهاست،تطبیق
ایننظریاتعلميباآیاتقرآنيصحیحنیست.ازآنگذشته،اگربراینباورباشیمکهبه
تماميعلوم،بهطورصریحیاضمنيدرقرآناشارهشدهاست،درواقعنقشعقل،حواس،
تجربهوتحقیقرادرزندگيانسانزیرسؤالبردهایم.حالآنکهقرآنکریمدربسیارياز

آیاتانسانراسفارشبهتعقلوتفکردرآفاقوانفسکردهاست:
ماءَکْیَفُرِفَعْت،َواِلَيالِْجباِلَکْیَفنُِصَبْت، اَََفالَیْنُظُروَنإِلَيااْلبلَکْیَفُخلَِقْت،َوإلَيالسَّ

َواِلَيااْلَْرِضَکْیَفُسِطَحْت)غاشیه:17-20(
آیابهشترنمينگریدکهچگونهخلقشدهاستوبهآسمانکهچگونهبلندگردیدهاست

وبهکوههاکهچگونهاستوارگشتهاستوبهزمینکهچگونهگستردهشدهاست.

بهعالوه،قرآنکتابآموزشعلوموفناورینیستبلکهکتابهدایتوانسانسازي
است.
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از ایندونظریهبهدستآورد،آناستکهبيتردیدهدف ازمجموع آنچهميتوان
نزولکتابآسمانيچیزيجزهدایتانسانبهخیرورستگارينیستوتماميمطالبيکه
درآیاتقرآنبدانهااشارهشدهاست،ختمبهانسانوانسانسازيميشود.بهعالوه،نباید
قرآنرادایرهًْالمعارفعلميدانستواگردرزمینةپدیدههايطبیعيدرقرآنفراوانيبه
چشمميخورد،برايترغیببشردربهکارگیرينیرويخرددرجهتکشفعظمتخلقتو
درنهایتتوجهبهعظمتخالقهستياست.امازمانيکهدرایجادمقارنهبیندستاوردهاي
علميوآنچهقرآنبیانکردهاستميکوشیم،بهتطابقوتوافقخارقالعادهايپيميبریم
قرآنکریمموجود در ربّانيمسطور اووروش استدالالتعلمي و بینعقلبشري که

است.
علمدرقرآندونوعاست:علمبهحقایقحسيوعقليوعلمبهحقایقغیبي.آنچهدر

ایننوشتارگردآمدهاستبهعلمنجوماشارهداردکهازقسماولعلمدرقرآناست.
قرآنبهصراحتبیانميکندکههستيپردهاياستبراينمایشقدرتالهيودلیلي
َیاٍت الَّْیِلَوالنَّهاِراَلَ َمواِتَوالرِضَواْختِلَِف ِفيَخلِْقالسَّ استبروجودخالقيمدبر:»إنَّ

ْولِياللْبَاِب«)آلعمران:190(. ُ لِّ
اماتفاوتيجوهريبیننگرشقرآننسبتبهعلمونگرشفالسفةمعاصروجوددارد
کهعلمراصرفًافعالیتيمنفعتطلبانهميپندارند.ازمنظرقرآنعلمپلياستکهانسانبراي

رسیدنبهایمانازآنعبورميکند:»الَِّذیَنُیؤِمُنوَنبِالَغیِب«)بقره:3(.

علم نجوم و ارتباط آن با احكام شرعي
»علمنجومازدیربازدرمیانبشروجودداشتهاست.شایدکسانيکهقبلازتاریخنیززندگي
ميکردند،اطالعاتوآگاهيهایيازنجومداشتهاندوليبعدازاختراعخط،علمنجوممانند
سایرعلوم،بهسرعتپیشرفتکردونظاماتخاصيکهدرمیانستارگانآسمانوحرکت
سیاراتمنظومةشمسيوحرکتگروهيستارگانثوابت،وجودداشتیکيبعدازدیگري
کشفشدوتقویمبراساسحرکتنجوموماهوخورشیدبهوجودآمد«)جعفري،1361ش:

.)273
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میانبرخيازاحکاماسالميبابرخيازنمودهايآسمانيارتباطيآشکاروجوددارد.
اوقاتنمازهايپنجگانهازیکشهربهشهردیگروازیکروزبهروزدیگرتفاوتپیداميکند
ومحاسبةآنمستلزمشناختعرضجغرافیایيمکانوحرکتخورشیددردایرهًْالبروجو
شفقوفلقاست.ازشرایطنمازگزاردن،روبهقبلهایستادناستودانستنجهتقبلهخود
مبتنيبرحلمسئلهايازمسائلعلمنجوماستوبهمثلثاتکرويمربوطميشود.اینکه
نمازخسوفوکسوفواجباست،خودمستلزمآناستکهپیشازوقت،آمادگيبراي
شناختزمانایندوحادثةآسمانيراداشتهباشیم،کهجزازراهشناختنحرکاتخورشیدو
ماهواستفادهاززیجهايصحیحمیسرنميشود.روزهگرفتنوروزهگشودندرماهرمضان،
مسلمانانرابهمحاسباتفلکيبرميانگیزد،زیراابتداوانتهايروزهبارؤیتهاللاست،نه
ازرويگاهشماريعرفي.ارتباطبعضيازاحکاماسالمبامسائلنجوميسببتوجهبیشتر
مسلمانانبهشناسایيامورآسمانيوستارگانشدوعلمايدینرابرآنداشتتاسودمندي

اینعلمراستایشکنند.

چه بخشي از علم نجوم ممنوع است؟
آیااینستارههاهستندکهسرنوشتانسانهاراتعیینميکنند؟

)ناصرخسرو،1385ش:قصیدةپنجم(

نیست، معلوم درستي به ستارگان به زندگي حوادث و بشري استنادسرنوشت تاریخ
ولياینمقدارمسلماستکهدرقرونواعصارگذشتهاستنادمزبوربسیارشیوعداشته
است،بهخصوصیکيازانگیزههايترویجعلمنجومکهازطرفقدرتمندانوسالطین
و رفتارها که بود خودشان به مربوط حوادث و رویدادها دانستن براي ميگرفت، انجام
فعالیتهایشانراطبقاحکامنجوميچنانقراربدهندکههموارهپیروزشوند)مکارمشیرازي،

1386ش:228(.

را نیلوفري چرخ مکن نکوهش
را برین چرخ افعال ز دان بري
بد را خویش اختر کني خود تو چو

را خیرهسري باد سر ز کن برون
را بري دانش ز نشاید نکوهش
را نیکاختري چشم فلک از مدار
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از زمیني،کمکمسببشدگروهي بعضيحوادث با ازحرکاتنجومي پارهاي تقارن
منجماناعتقادپیداکنندکهحرکتستارگاندرسرنوشتزمینیانمؤثراست.اینپنداربه
قدريگستردهشدکهتقریبًابرايهرانسانيستارهايدرآسمانقائلشدندوسرنوشتاورا
بهحرکاتآنستارهگرهزدندوکمکمعلمتازهايبانامعلم»احکامنجوم«شکلگرفت.
»احوالنجوم«تنهابراساسمشاهداتومحاسباتيبودکهدربارةحرکاتستارگان،طلوعو
غروبواوجوحضیضآنهاصورتميگرفت،اما»احکامنجوم«مجموعهپندارهایيبودکه
حوادثرويزمینوسرنوشتساکناناینکرةخاکيرابهستارگانآسمانپیوندميداد.

چیزينگذشتکهبراساسهمینپندارها،گروهيبهپرستشستارگانپرداختند،حل
مشکالتخودراازآنهاطلبکردندوبرايستارگانالوهیتقائلشدند.حتيزمانيکه
اسالمظهورکردوبرقتوحیددرخشیدوپردههايظلمتشرکراشکافت،بازبقایاياین
افکاردرمیانگروهيازمنجمانوجودداشتوبراساسحرکاتنجوم،پیشگویيهایي
ازحوادثآیندهميکردندکهیکنمونةآن،همانچیزياستکهدرخطبةهفتادونه

نهجالبالغهآمدهاست)جعفري،1361ش:273و274(.
اَوبَحٍر،َفاِنَّهاتَدُعواِلَيالکهانَهًِْ یااّیهاالّناُساّیاُکمَوتََعلَُّمالنُّجوِمااِّلماُیهَتديبِِهفيبَرٍّ
ُمکالکاِهِنوالکاِهُنکالّساِحروالّساِحُرکالکاِفروالکاِفُرفيالّناِرسیروَعلياسِم والُمنِجّ

اهلل)نهجالبالغه،خطبة79(
است( ستارگان بهوسیلة پیشگویي به مربوط )آنچه نجوم علم گرفتن فرا از مردم اي
بپرهیزید!جزبهآنمقدارکهدرخشکيیادریایابهوسیلةآنهدایتحاصلميشود،
زیرانجومبهکهانتدعوتميکندومنجمهمچونکاهناستوکاهنهمچونساحر
وساحرهمچونکافراستوکافردرآتشدوزخاست!حالکهچنیناست،بهنامخدا

بهسويمقصدحرکتکنید.

واقع در و نجومهشدارميدهد علم فراگیري دربارة ازخطبه اینبخش در حضرت
حساب»احوالنجوم«رااز»احکامنجوم«جداميکندوبهپیامدهايسوءآنبخشاز
نجومکهاساسوپایهايندارد،اشارةپرمحتوایيميکند.ستارهشناسيواستفادهازوضع
ستارگاندرآسمان،برايپیداکردنجاده،دریاوصحراوهمچنیناموردیگريازاینقبیل
کهبرواقعیتهاياوضاعستارگانبناشدهاست،نهتنهاممنوعنیست،بلکهگاهجزوعلوم
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الزمالتعلیممحسوبميشود،چراکهبانظامجامعةانسانيسروکاردارد.قرآننیزاین
موضوعرایکیازنعمتهایمهمالهيوازنشانههايتوحیدبیانميکندوميفرماید:

َوَعلََمٍتَوبِالنَّْجِمُهْمَیْهَتُدوَن)نحل:16(
وبهوسیلةستارگان)بههنگامشب(هدایتميشوند.

درجايدیگرميفرماید:
لَِقوٍم ااْلَیاِت لَنا َفصَّ َقْد َوالَْبحِر  الّبرِّ ُظُلَمِت ِفي بَِها لَِتْهَتُدوا النُّجوَم لَُکْم َجَعَل الَِّذي ُهَو َو

َیْعلموَن)انعام:97(
اوکسياستکهستارگانرابرايشماقراردادتادرتاریکيهايخشکيودریابهوسیلة

آنهاراهنمایيشوید.مانشانههايخودرابرايکسانيکهآگاهاندبیانداشتیم.

آیاتبسیاريانسانرابهفراگیريعلمنجومدعوتميکندازجمله:
ماِءَفْوَقُهْمَکیَفبََنیَناَهاَوَزیَّنَّاَها)ق:6(  أَفلَْمَینُظرَواْإلَيالسَّ

آیادربااليسرشانبهآسماننمينگرندکهآنراچگونهبنانهادیم.
مَواِتَوالرِض)اعراف:185(  أَولَْمَینُظرواِْفيَملَکوِتالسَّ

آیاآناندرملکوتآسمانهاوزمیننظرنکردهاند.
)آل اَللْباِب ْولِي ُ اَلَیاٍتلِّ َوالنََّهاِر الَّْیِل اْختاَِلِف َو َواَلرِض الَسمواِت لِْق َخَ ِفي  إنَّ  

عمران:190(
قطعًادرآفرینشآسمانهاوزمینوپشتسرهمآمدنشبوروزآیاتيبرايخردمندان

وجوددارد.

آیاتفوقوآیاتيازایندستنهتنهاازانسانميخواهدکهدردستگاهآفرینشاعم
ازفضا،کراتآسمان،زمینوآنچهدرآنهاستبیندیشدوآنهارانشانههايقدرتپروردگار

بداند،بلکهبراینمهمتأکیدداردکهتماميآنهارامسخربشرقراردادهاست:
َمواِتَوَماِفياْلْرِضَجِمیعًا)جاثیه:13( اِفيالسَّ َرلَُکممَّ َوَسخَّ

وخداوندهمةآنچهرادرآسمانهاوزمیناستبرايشمامسخرفرمودهاست.

اینتعبیراتنشانميدهدکهقرآنانسانهارابرايفراگرفتناینبخشازعلمنجوم
تشویقميکند،اماآنچهممنوعاستهمانچیزياستکهباعنواناحکامنجوممعروف
شدهاست.بههمیندلیلامامدرذیلکالمشعلتنهيمردمازفراگیريعلمنجومرا

چنینبیانميکند:»نجومبهکهانتدعوتميکندومنجمهمچونکاهناست«.
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احوال نجوم در برخي از آيات قرآن كريم
قرآن و قانون نسبيت زمان

قبلازانیشتیندرهزاروچهارصدسالپیشقرآنبهقانوننسبیتزماناشارهکردهاست.
قانوننسبیتبیانميکندکهزمانچیزيمتغیرودینامیکياستوهرمنظومهايدرهستي
دارايزمانخاصياستومقیاسهايزماِنخاصخوددارد.قرآندرمورداینکهزمان،
متغیرونسبياستقصةیکيازبندگانصالحخودرانقلميکندوميفرماید:»أْوَکالَِّذي
 ُثمَّ َعلَيَقْرَیٍهَوِهَيَخاِوَیهًٌُْعُروِشَهاَقاَلاََنَّيُیحِيَهِذِهاهلُلبَْعَدَمْوتَِهاَفَأَماتَُهاهلُلِمْائَهًْعاٍمَ َمرَّ

بََعَثُهَقاَلَکْملَبِْثَتَقاَللَبِْثُتَیْومًاأَْوبَعَضَیوٍمَقاَلبَللَبِْثَتِمْائَهًََْعاٍم...«)بقره:259(.
سؤالخداوندتعالياززمان»کملبثَت«استفهامينیستبلکهاقراريازجانبخداوند
عزوجلبرنسبیتزماناست.مشابههمینصحبتدربارةاصحابکهفمطرحمیشود
که»َوَکَذالَِکبََعْثَناُهملَِیَتَسآَءلُواْبَْیَنُهْمَقاَلَقآئٌِلِمْنُهْمَکْملَبِْثُتْمَقالُواْلَبِْثَناَیومًاأْوبَعَضَیْوٍم
أَحَدُکمبَِوِرِقُکْمَهِذِهإلَيالَْمِدیَنهًَْفلَْینُظرأَیَُّهآأَْزَکيَطَعاماً َربُُّکْمأعلَُمبَِمالَبِْثُتْمَفابَْعُثواْ َقالُواْ
ْفَواَلُیْشِعَرَنبُِکْمأََحًدا«)کهف:19(،اماخداونددرپاسخمیگوید: َفلَْیأتُِکمبِِرزٍقمْنُهَولَْیَتلَطَّ
َمواِت »َولَبُِثواِْفيَکْهِفِهْمثاََلَثِمْائٍهِسنِیَنَواْزَداُدواْتِسعًاُقِلاهلُلأعلَُمبَِمالَبُِثواْلَُهَغْیُبالسَّ
َواَلُیْشِرُکِفيُحْکِمِهأَحداً«)کهف:25و َوالْرِضأبِصْربِِهَوأْسِمعَْمالَُهمِمنُدونِهِمْنَولِيٍّ
26(.قرآناشارهداردبهمدتزمانيکهاصحابکهفگذراندهاندکهسیصدسالشمسيو

معادل309سالقمرياست.

قرآن و عصر فضا

قرآنازعصرفضاخبردادهاست.خداوندیادآورشدهاستکهانساناینجهانرامسخر
خودميکندوقوانینآنراکشفودرفضايگستردهماهوارهها،تجهیزاتفضایيواقمار
َمواِتَو مصنوعيرهاميکند.»َیاَمْعَشَرالِجنَِّواإلنِسإِناْسَتَطْعُتْمأَنتَنُفُذواِْمْنأَقَطاِرالسَّ
بُِسلَطاٍن«)رحمن:33(.کلمة»سلطان«یعنيقّوتوحجتکه الرِضَفانُفُذواْالتَنُفُذوَنإالَّ

عبارتاستازقدرتعلموفناوری)عليالخضر،2006م:573(.
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َماِء«)عنکبوت: درآیهايدیگرميفرماید:»َوَمآأنُتمبُِمْعِجزیَنِفياَلرِضَواَلِفيالسَّ
22(.اینآیهاشارهداردبهاینکهانسانتحتقدرتخداوندوملکوتاوستچهدرزمین
باشدوچهدرآسمانواینخودداللتبرصعودانسانبهفضادارد.همچنینميفرماید:
َعلَي لْناُهْم َوَفضَّ یِّباِت الطَّ ِمَن َوَرَزْقناُهم الّْبِروالَْبْحِر َحَملَْنُهْمِفي َو َءاَدَم بَنِي ْمَنا َکرَّ لََقْد »َو
ْنَخلَْقَناتَْفِضیاًل«)اِسراء:70(.بادقتدرکلمة»بحر«درميیابیمکهمقصودازآن َکثِیٍرِممَّ
دریاواقیانوسبهتنهایينیست،بلکهکلمة»بحر«برتمامهستيداللتميکندودلیل
آناستکهمطابقنظریةنسبیتانیشتینهرمجموعةفلکيبزرگيمثلخورشیددرفضا
نسجمواجيایجادميکندکهازیکنقطهبهنقطةدیگرحرکتميکند،شبیهبهحرکت
آب.انیشتیناضافهميکندکهَدَوراناینمجموعههايبزرگنیزچنینامواجعظیميایجاد
ميکند.هماکنوندانشمندانقادرندایجادچنینامواجعظیميراهنگامفروپاشيستارههاي
بزرگمالحظهکنند.ازاینروکلمة»بحر«ازنظرعلميبرفضايجهاناطالقميشود.در
ِفيَفلٍَکَیْسَبحوَن«)انبیا:33(. قرآننیزخداوندبهایننسجفضایيمّواجاشارهدارد:»ُکلُّ
پسکلمة»یسبحون«کهخداوندباآنمدارهايستارههاواقماررادرجهانتوصیفميکند

تأکیدياستبرتفسیرباال)عليالخضر،2006م:574(.

انفجار بزرگ و نابودي جهان از ديدگاه علم جديد
براساسنظریةانفجاربزرگ)big bang(جهانموجودیتخودراازتجمعفشردهوبسیار
داغیشروعکردهاست.بعدهاگاموف)فیزیکدانروسي(اینمادةاولیهرا»یلم«نامید.
دماي»یلم«تریلیونهادرجهبودهاست،همانطورکهجهانمنبسطميشد،دماکاهش
ميیافت،وقتيدمابهحدوددهمیلیوندرجهکاهشیافتپروتونهایاهستههايهیدروژن
درگروههايچهارتایيبایکدیگربرخوردکردندتاهستههايهلیومشکلگیرد.مقدارهلیوم
تشکیلشدهدرزماناولیهبهطوردقیقمعلومنیست،امامحاسباتنشانميدهددستکم
20تا30درصدهستههايهیدروژنجهاندرمراحلاولیةانفجاربزرگبههلیومتبدیل
شدهاند.بنابراینتصویر،نظریةانفجاربزرگوجودهیدروژنوهلیومرادرجهانتوصیف
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ميکند.براساسهمیننظریهدرآیندهانبساطبهطورنامحدوديادامهميیابد،همانطور
کهکهکشانهاازاطرافدورميشوند،فاصلةبینآنهازیادوفضاخاليتروچگاليماده
قدیمي وستارگان بگیرند بنابراینستارگانجدیدکمتريميتوانندشکل کمترميشود،
یکيپسازدیگريازبینمیروندوجهانبهتاریکيميگراید)عدالتيوفرخي،1380ش:

89و90(.

باتوجهبهآنچهگذشتميتوانمراحلمختلفتکوینجهانرااینگونهتقسیمبندي
کرد:

1.انفجاربزرگ
2.گسترشواتساعپیوستةجهان

3.توقفوبازایستادنجهانازگسترش
4.مرحلهايکهجهانبهنابوديوپایانميرسد.

)انعام:101(بهآغازجهاناشارهداردو َواَلرِض« َمواِت السَّ قرآندرآیةشریفة»بَدیُع
«)فّصلت:11(مادةنخستزمینوآسمانهارا َمآِءَوِهَيُدَخاُنُ اْسَتَويإلَيالسَّ درآیة»ُثمَّ
دودمعرفيکردهاست.همچنیندرآیة»والّسماَءبَنیَنهابِأیٍدَوانّالَُموسعون«)ذاریات:47(به

انبساطعالمهستيواینکهجهاندرحالگسترشاستاشارهدارد.
قرآندرآیاتبسیاريبیانميکندکهگسترشوانبساطجهانتابينهایتادامهندارد
بلکهاینانبساطروزيمتوقفميشودوجهانشروعبهجمعشدنوانقباضميکندبه
کرد خواهند برخورد هم با و ميشوند بينور ماه و ستارگان خورشید، کرات، که طوري
)روحاني،1386ش:107(.آیاتشریفة»َیْسَئُلأَیَّاَنَیْوُمالِْقیاَمِهَفإَذابَِرَقالَبَصُرَوَخَسَفالَْقَمُر

مُسَوالَْقَمُر«)قیامت:9-6(بهخاموششدنماهوخورشیدوگردآمدنآندو َوُجِمَعالْشَّ
اشارهدارد.

َرْت«)تکویر:1(نیزبهمتالشيشدنخورشیداشارهميشودکه درآیة»إذاالَْشْمُسُکوِّ
انَکَدَرْت« الْنُُّجوُم إَذا مرگفیزیکيستارگاناستوهماکنوننیزرخميدهد.درآیة»َو
)تکویر:2(بهتاریکشدنستارگاناشارهمیشودکهایننیزهماکنوندرطبیعتبهوقوع
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ميپیوندد،یعنيستارگانبهغولقرمزتبدیلمیشوندوپسازانفجاربهستارةنوترونيو
کوتولةسفیدمبدلميشوند.

شكل كيهان در قرآن
ألَْمتََرْواَْکْیَفَخلََقاهلُلَسْبَعَسَمواِتِطَباقا)نوح:15(

آیاندیدیدخداوندچگونههفتآسمانرارويهمآفرید؟

شکلکیهانیکيازاسرارمهمجهانهستياستکهفکربشررابهخودمشغولکرده
است.ازنظرقرآنجهانپایانيداردوپایانیافتنشنیزبههمانصورتياستکهخداوند
آنراآفریدهاست،یعنيشیوههماناستامابهصورتعکسعملميشود.شیوهايکه

قرآنکریمآنرادرضمنیکمثلتوضیحدادهاست:
َلَخلٍْقنُعیُدُهَوْعًداَعلَیَنآإنَّاُکنَّاَفاِعلیَن لِلُْکُتِبَکَمابََدأنَآأوَّ ِجلِّ السِّ مآَءَکَطيِّ َیوَمنَْطويالسَّ

)انبیا:104(
را اولیه آفرینش که همانگونه ميپیچانیم. طومار پیچاندن چون را آسمان که زماني

شروعکردیم،آنرابرميگردانیم.وعدهاياستکهآنرابهانجامخواهیمرساند.

دراینآیهبهسهنکتهاشارهشدهاست:1.شکلکیهان2.پایاندادنبهجهانپیدابه
شیوةعکسآفرینشآن3.تأکیدبراینکهگسترشکیهانابدينیستویقینًاآنراپایاني

است.
شکلحلزوني،شکلياستکهقرآنبامثال»کطيالسجلللُکتب«برايشکلآفرینش
کیهانونیزروشبرچیدنجهانوپایانکارکیهانمثالزدهاست.تعدادالیههايحلزون

کیهانيوشمارآنهاباتوجهبهآیاتکریمةزیرهفتالیهاست:
ألَْمتََرْواَکْیَفَخلََقاهلُلَسْبَعَسمَواٍتِطَباقا)نوح:15(

ْحمِنتََفاُوٍتَفاْرِجعالَبَصَرَهْلتََريِمن الَِّذيَخلََقَسْبَعَسمَواٍتِطَباقًاماتََريِفيَخلِقالرَّ
ُفُطوٍر)ملک:3(

َوبَنْیَناَفْوَقُکْمَسْبًعاِشداًد)نبأ:12(

هریکازاینآیات،یکيازویژگيهايآسمانهايهفتگانهباالیههايحلزونکیهان
رابازگوميکند؛درآیةاولخداوندبهچگونگيآفرینشکیهاندرهفتالیهتأکیدکرده
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استوکلمة»طباقًا«معنايرويهمقرارگرفتنیارويهمگذاشتنراميدهد.
آیةدومبرهمگني،یکپارچگي،پیوستگيوخللناپذیريهفتالیةکیهانتأکیددارد.
مآِءَفوَقُهْمَکْیَفبََنْیَناَهاوَزیَّّناهاَوَمالََهاِمنُفُروٍج«)ق:6(بدونذکر آیة»أَفلَْمَینُظُرواْإلَيالسَّ

هفتالیهبودنکیهانپیامهايدوآیةباالرایکجادربردارد.
درآیةسومنیزهریکازالیههایکراهبهحسابميآیندوچونمادرالیةآخرحلزون
کیهانيقرارگرفتهایم،واژة»فوقکم«بسیاربجاوشایستهبهکاررفتهاست.آیهگویاياین
واقعیتاستکهاینهفتالیهسختهستندوبااینکهرويهمقرارگرفتهاند،بایکدیگر

نميآمیزند.
بر را داللت بیشترین )7 )ذاریات: الُْحُبِک« َذاِت َمآِء »َوالسَّ آیة قرآن آیات میان در 
اماچهراهي؟»ُحُبک« حلزونيشکلبودنکیهاندارد:»سوگندبهکیهاندارايراهها«
جمعحباکاستکهبهمعنيراهتنگودرازياستکهازتونلهایيتشکیلشدهکههر
چهدرآنپیشميرویمگشادوگستردهترميشودودیوارههايآنسختومحکمميشوند

)»معمايبزرگ«،1384ش(.

فرضية  كانت و الپالس و نظرية  جديدي دربارة منشأ منظومة  شمسي
نظریةموجوددربارةمنشأمنظومةشمسيبرگرفتهازفرضیهاياستکهدرقرنهجدهم،
دو این نظر طبق کردند. مطرح فرانسوي ریاضيدان والپالس، آلماني فیلسوف کانت،
دانشمندبزرگ،منظومةشمسيازقرصيمسطحودّوارازگازوغبارایجادشدهکهجزء
خارجياینقرصتبدیلبهستارگانومرکزآنتبدیلبهخورشیدشدهاست.اینابربزرگ
ازگازوغبارمتشکلاز71%هیدروژن،27%هلیوموگازهايدیگرمثلکربن،اکسیژن،
سیلیکونوهمچنینذراتغباريدیگراست.بعدازمیلیونهاسالحرارتمرکزاینقرص
باالرفتوانفجارهايهستهايدرداخلخورشیدصورتگرفتوسپسستارگانازخورشید

جداوسردشدند.قرآنکریمنیزبهایندومرحلةتکوینمنظومةشمسياشارهميکند.
مرحلةاول:بهمادهايکهمنظومةشمسيازآنبهوجودآمدهاستیعنيابريمتشکل
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َمآِءَوِهَيُدَخاٌنَفَقاَللََها اْسَتَويإلِيالسَّ ازگازهاوغباراشارهدارد،آنجاکهميفرماید:»ُثمَّ
َولأَِلْرِضائْتَِیاَطْوعًاأَْوَکْرًهاَقالََتآأَتَْیَناَطآئِِعیَن«)فصلت:11(.کلمة»دخان«درآیه،برسبقت
علميوااليقرآنداللتداردواینکلمهدقیقترینتوصیفبرايموادتشکیلدهندةابر
گازيشکلاستکهمادةاولیةمنظومةشمسياست،زیرادخانیعنيدودودودازگازو

ذراتمعلقریزتشکیلشدهاست.
مرحلةدوم:قرآنکریممتذکرميشودکهمنظومةشمسيدراصلتودهایفشردهو
بههمپیوستهبودهوسپسازهمجداشدهاست،آنجاکهميفرماید:»أََولَْمَیَرالَّذیَنَکَفُرواْ
أَفاَلُیؤِمُنوَن«)انبیا: َشئٍءَحيٍّ َمَواِتَوالرَضَکانََتاَرْتًقاَفَفَتقَنُهَماَوَجَعلَْناِمَنالْمآِءُکلَّ السَّ أَنَّ
30(.عبارت»کانتاَرتقًاَفَفتْقَنهما«بهاینمطلباشارهداردکهآسمانها،یعنيخورشیدو
ستارههاوزمینبههممتصلبودندوخداوندآنهاراازهمجداکردهاستواینموضوع
همانگونهکهاشارهشدسبقتعلميدقیقياستکهتحقیقاتدانشمندانبرعمرمنظومة
شمسيوعمرزمین)کههردوبرابربا4/6میلیاردسالاست(مؤیدآناست)عليالخضر،

2006م:685(.

سياه چاله ها 
قانوننسبیتعامپیشبینيميکندسیاهچالهها)مقابرآسمان(ازستارههاينوترونيایجاد
رصد رادیویي امواج با تنها و دید نمیتوان مواقع بیشتر را نوتروني ستارههاي ميشوند.
ميشوند.علتاینخصوصیتآناستکهاینستارههاعبارتاندازگودالهايسیاهيدر
آسمانکهفضاوزماندراطرافآنهابهقدريباشدتميگرددکهنورقدرتفرارازچنین
آنچهدر قادراستهر ندارد.سیاهچالهبهسببقدرتجاذبةشدیديکهدارد، را میداني
اطرافشقراردارددرخودفروببردوببلعدودرهمیناثنااشعةxتولیدميشود.شگفتانگیز
استکهقرآنکریمبهاینسیاهچالههاوخصوصیاتفیزیکيآنهااشارهکردهاست،آنجا
اِرُقالْنَّْجُمالثَّاِقُب«)طارق:3-1(.اینآیات اِرِقَوَماأَْدَرئَکَماالطَّ َمآِءَوالطَّ کهميفرماید:»َوالسَّ
نورانياشارهداردبهسیاهچالههاوکلمةالطارقوارتباطآنباالسماءداللتداردبراینکه
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اینجرمدرفضاوجوددارد.الطارقیعنيچیزيکهميکوبدیاچیزيکهدارايانرژيو
قدرتاستوميدانیمکهسیاهچالههافضارابااشعةxبمبارانميکنند.کلمةالثاقبدر
آیهداللتبرستارهايداردکهگودالیاحفرهايدرآسمانایجادميکند.آنگاهخداوندبا
نَْفٍسلَّماَعلَْیهاحاِفْظ«)طارق:4(،بهمیزانقدرتسیاهچالههابربلعیدن ُکلُّ آیةشریفة»اِنَّ
چیزهایياشارهمیکندکهدراطرافآنوجودداردوبهانساناطمینانميدهدکهخداوند
اوراازچنینقبرهايآسمانيحفظخواهدکرد،زیرامنظومةشمسيماازمرکزکهکشان
راهشیريدوراستوهمانطورکهتحقیقاتفلکيجدیداذعاندارد،درمرکزکهکشان
مانیزسیاهچالهايوجودداردکهپیوستههزارانخورشیدرادرخودفروميبرد)عليالخضر،

2006م:709-712(.

تعيين نسبت عمر جهان به عمر زمين
ُُّغوٍب)ق:38( َناِمنل مَواِتَواَلْرَضَوَمابَْیَنُهَماِفيِستَّهًِْأَیَّاٍمَوَماَمسَّ َولََقْدخلَْقَناالسَّ

وماآسمانهاوزمینوآنچهبینآنهاسترادرششروزآفریدیموهیچرنجوسختي
بهمانرسید.

ُقْلأَئِنَُّکْملََتْکُفُروَنبِالَِّذيَخلََقاَلْرَضِفيَیْوَمْیِن)فصلت:9(
آیابهکسيکهزمینرادردوروزخلقکردکافرميشوید...

باتوجهبهآیاتمذکورعمردنیاسهبرابرعمرزمیناستوامروزهدانشمندانعمرزمین
راحدودپنجمیلیاردسالوعمردنیاراباتوجهبهشواهدموجودحدودپانزدهمیلیاردسال

تخمینميزنندکههماننتیجةقبلحاصلميشود)عليالخضر،2006م:748و749(.

بيضي شكل بودن زمين
دانشمندانوعلمادرگذشتهبهکرويبودنزمیناعتقادداشتندوعلتآنبودکهشکل
کرويراکاملترینشکلهندسيميپنداشتند.امروزهآنهاوجودجاذبةزمینرادلیلکروي
بودنآنبیانکردهاند،امازمینیککرةکاملنیستبلکهدرخطاستواقطرآن12755
کیلومترودرقطبها12714کیلومتراستوعلتایناختالفرادورانزمینحولمحورش
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ذکرکردهاند.قرآننیزبهاینمطلباشارهميکندوميفرماید:»َواْلَْرَضبَْعَدَذالَِکَدَحاَهآ«
)نازعات:30(.

کلمةدحاهاازدحیهبهمعنيتخممرغگرفتهشدهاست،یعنيزمینرابهشکلبیضوي
گستراند)عليالخضر،2006م:612(.قرآندرآیهايدیگرنیزبهبیضويبودنشکلزمیناشاره
َمآِءَوَمابََناَهاَواَلْرِضَوَماَطَحاَها«)شمس:5و6(.کلمةطحاهانیز داردوميفرماید:»َوالسَّ

مترادفباکلمةدحاهااست.

آفرينش بدون ستون آسمان
َمواِتبَِغْیِرَعَمٍدتََرْونََها«)رعد:2(داللتبرنیرويجاذبةزمینداردکهتاقبلازنزول آیة»السَّ
قرآنکریمچنینبحثيمطرحنبودهونیوتنآنرادرقرنهفدهممیالديکشفکرده
است)عليالخضر،2006م:490(.دانشمندانمعاصرتفسیرينوینبراینآیهابرازداشتهاندو
ميگویند:منظورازستونهاينامرئي،ستونهايجاذبهاستکهاگروجودنميداشت،نظم
جهانبههمميخورد؛همانواقعهايکهدررستاخیزبهوقوعخواهدپیوست)روحاني،1386:

.)94

تأثير ارتفاع بر فشار هوا
ميشود. مشکلتر لحظه هر تنفس هوا، شدن رقیق سبب به ارتفاعات به صعود هنگام
دانشمنداندریافتندخلبانانيکهارتفاعاتمختلفجوراميپیماینددرجایيکهارتفاعاز
بامشکلتنفسيمواجهنخواهندشد.مشکلزمانيحاد باشد سطحدریاحدود300متر
اکسیژنمواجه باکمبود اینزمانخلبان بهحدود490متربرسد.در ارتفاع ميشودکه
ميشودوبهسیستمهايتنفسيبدنفشارواردميشود)همان:37(.اولینکسيکهاززبان
وحيبهاینقانوناشارهکردپیامبر)ص(بود،آنجاکهفرمود»َفَمنُیِرِداهلُلأَنَیْهِدَیِهَیْشَرْح
ماِء«)انعام: َعُدِفيالسَّ َصْدَرُهلالسالِمَوَمنُیِرْدأنُیِضلَُّهَیْجَعُلَصْدَرُهضیِّقاًخزًجاَکأنّماَیصَّ

.)125
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نتيجه گيری 
اگرچهقرآنکریمبرايهدایتوراهنمایيبشرنازلشدهاستتاآنچهرااودرراهتکامل
حقیقيیعنيتقرببهخدايیگانهنیازدارد،بهاوبیاموزد،درجايجايآننیزازقوانین
هستيسخنبهمیانآمدهتاانسانازعظمتدستگاهآفرینشوحکمتهاينهفتهدرآن
آگاهشود.ازاینرومباحثعلميقرآنیکيازجنبههايدرخورتوجهاعجازقرآنبهشمار
ميرود.دراینمیانشناختاوضاعاجرامآسمانيبرایشناختایامروزه،حج،ساعاتنماز
وسایرعبادات،سببشدهتاعلمنجومراجزوعلومواجباسالميقراردهیموهمچنین
بادقتوتحقیقدراینعلمبهبسیاريازپیشگویيهاياعجابانگیزقرآندرعلمنجوم

دستیابیم.
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