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فدك ،سال اول ،شمارة 2؛ ص169ـ155

اعجاز قرآن از جنبههای گوناگونی بررسی شده است که يکی از انواع آن اعجاز علمی
است .علوم در قرآن به دو دسته تقسيم میشوند :علم به حقايق حسی و عقلی ،علم به
حقايق غيبی و ماورايی .گرچه قريب به يک چهلم آيات شريفه به خلقت آسمانها ،ماه،
خورشيد ،ستارگان و عجايب آنها اختصاص پيدا کرده است ،وجود احادیثی دربارة منع
ايجاد ارتباط بين گردش ستارگان و تأثير آنها بر سرنوشت بشری را نميتوان ناديده
گرفت .در این مقاله سعی بر اين است تا با تعريف «احکام» نجوم و «احوال» آن و
بررسی حد و مرز هر يک و ايجاد قدرت تشخيص بين اين دو مقوله نظر شفاف قرآن
دربارة علم نجوم بيان شود .همچنین به مواردی چند از پيشگويیهای قرآن در علم نجوم
اشاره شده است.

مقدمه

در پي پاسخ به اين پرسش كه به چه علت قريب به يك دهم آيات قرآن اشاره به پديدههاي

طبيعي دارند و هدف خالق هستي از ذكر اين آيات چيست ،به دو نظريه برميخوريم :گروه

اول معتقدند كه قرآن اعجاز علمي دارد و سعي میکنند آيات قرآن را بر نظریهها و قوانين
علمي تطبيق دهند و اعتقاد دارند تمامي علوم ،چه آنهايي كه كشف شده و چه آنهايي كه
بشر هنوز به آنها دست نيافته است ،در قرآن يافت ميشود و مهمترين دليل بر اين ادعاي

األرض َو َ
اح ْي ِه
خود را دو آيه از آيات قرآن كريم میدانندَ « :و َما مِن َدابَّهًٍْ فِي
ِ
لاَ طئِ ٍر َ يطِ ُير ب ِ َج َن َ
إل ُ
ون» (انعام :)38 :ما در
آّ أ َم ٌم أم َثالُ ُكم َّما َف َّر ْط َنا فِي الْ ِك َت ِب مِن شَ ْي ٍء ث َُّم إلَي َربِّ ِه ْم ُ يحشَ ُر َ
اين كتاب چيزي را فروگذار نكرديم و « َو َ ي ْو َم نَ ْب َع ُث في ُ
 ك ِّل اُ َّمهًٍْ شَ هي ًدا َعلَ ْي ِهم مِن أن ُفسِ ِه ْم
ك شهيداً َعلَي ه ُؤلاَ ِء َو نَ َّزلْ َنا َعلَ َ
َو ِجئ َنا ب ِ َ
يك ال ِك َت َب ت َِبيان ًا ل ُِك ِّل شَ ي ٍء َو ُه ًدي َو َر ْح َم ًه َو بُشْ َري
156

ل ُِلم ْسلِميِ َن» (نحل :)89 :ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم تا همه چيز را روشن كند.سعي اين

گروه بر اثبات اين مسئله است كه تمام حقايق علمي كه تاكنون بشر بدان دست يافته به
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طور صريح يا ضمني در قرآن آمده است.

گروه دوم معتقدند از آنجا كه همة علوم بر ما مكشوف نشده و چه بسیار قوانين علمي كه

سالها مورد قبول دانشمندان مختلف بوده و هماكنون نقيض آن اثبات شده است ،تطبيق

اين نظريات علمي با آيات قرآني صحيح نیست .از آن گذشته ،اگر بر اين باور باشيم كه به

تمامي علوم ،به طور صريح يا ضمني در قرآن اشاره شده است ،درواقع نقش عقل ،حواس،

تجربه و تحقيق را در زندگي انسان زير سؤال بردهايم .حال آنكه قرآن كريم در بسياري از
آيات انسان را سفارش به تعقل و تفكر در آفاق و انفس کرده است:

بال َ
السماء َ
ون إِلَي الاْ بل َ
 ك ْي َف نُصِ َب ْت،
 ك ْي َف ُرف َِع ْتَ ،واِلَي الْ ِج ِ
اَ َفال َ ي ْن ُظ ُر َ
 ك ْي َف خُ لِق َْتَ ،و إلَي َّ
ض َ
 ك ْي َف ُسطِ َح ْت (غاشيه)17-20 :
َو اِلَي الاْ َ ْر ِ
آيا به شتر نمينگريد كه چگونه خلق شده است و به آسمان كه چگونه بلند گرديده است
و به كوهها كه چگونه استوار گشته است و به زمين كه چگونه گسترده شده است.

به عالوه ،قرآن كتاب آموزش علوم و فناوری نيست بلكه كتاب هدايت و انسانسازي

است.

آنچه ميتوان از مجموع اين دو نظريه به دست آورد ،آن است كه بيترديد هدف از

نزول كتاب آسماني چيزي جز هدايت انسان به خير و رستگاري نيست و تمامي مطالبي كه

در آيات قرآن بدانها اشاره شده است ،ختم به انسان و انسانسازي ميشود .به عالوه ،نبايد
قرآن را دايرهًْالمعارف علمي دانست و اگر در زمينة پديدههاي طبيعي در قرآن فراواني به

چشم ميخورد ،براي ترغيب بشر در بهكارگيري نيروي خرد در جهت كشف عظمت خلقت و
در نهايت توجه به عظمت خالق هستي است .اما زماني كه در ايجاد مقارنه بين دستاوردهاي

علمي و آنچه قرآن بيان كرده است ميكوشيم ،به تطابق و توافق خارقالعادهاي پي ميبريم
كه بين عقل بشري و استدالالت علمي او و روش ربّاني مسطور در قرآن كريم موجود
است.

علم در قرآن دو نوع است :علم به حقايق حسي و عقلي و علم به حقايق غيبي .آنچه در

اين نوشتار گرد آمده است به علم نجوم اشاره دارد كه از قسم اول علم در قرآن است.

اما تفاوتي جوهري بين نگرش قرآن نسبت به علم و نگرش فالسفة معاصر وجود دارد
كه علم را صرف ًا فعاليتي منفعتطلبانه ميپندارند .از منظر قرآن علم پلي است كه انسان براي
يب» (بقره.)3 :
ون بِال َغ ِ
رسيدن به ايمان از آن عبور ميكند« :الَّذ َ
ِين ُ يؤ ِم ُن َ

علم نجوم و ارتباط آن با احكام شرعي

«علم نجوم از ديرباز در ميان بشر وجود داشته است .شايد كساني كه قبل از تاريخ نيز زندگي
ميكردند ،اطالعات و آگاهيهايي از نجوم داشتهاند ولي بعد از اختراع خط ،علم نجوم مانند

ساير علوم ،به سرعت پيشرفت كرد و نظامات خاصي كه در ميان ستارگان آسمان و حركت
سيارات منظومة شمسي و حركت گروهي ستارگان ثوابت ،وجود داشت يكي بعد از ديگري

كشف شد و تقويم بر اساس حركت نجوم و ماه و خورشيد به وجود آمد» (جعفري1361 ،ش:
.)273
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قرآن به صراحت بيان ميكند كه هستي پردهاي است براي نمايش قدرت الهي و دليلي
الس َمواتِ َو
األرض َو اخْ تِلَ ِف الَّ ْي ِل َو النَّها ِر لاَ َ َياتٍ
است بر وجود خالقي مدبرَّ :
ِ
«إن فِي خَ لْ ِق َّ
ب» (آل عمران.)190 :
أِّ ُل ْول ِي األلْب َا ِ
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ميان برخي از احكام اسالمي با برخي از نمودهاي آسماني ارتباطي آشكار وجود دارد.

اوقات نمازهاي پنجگانه از يك شهر به شهر ديگر و از يك روز به روز ديگر تفاوت پيدا ميكند

و محاسبة آن مستلزم شناخت عرض جغرافيايي مكان و حركت خورشيد در دايرهًْالبروج و
شفق و فلق است .از شرايط نماز گزاردن ،رو به قبله ايستادن است و دانستن جهت قبله خود

مبتني بر حل مسئلهاي از مسائل علم نجوم است و به مثلثات كروي مربوط ميشود .اينكه

نماز خسوف و كسوف واجب است ،خود مستلزم آن است كه پيش از وقت ،آمادگي براي
شناخت زمان اين دو حادثة آسماني را داشته باشیم ،كه جز از راه شناختن حركات خورشيد و

ماه و استفاده از زيجهاي صحيح ميسر نميشود .روزه گرفتن و روزه گشودن در ماه رمضان،
مسلمانان را به محاسبات فلكي برميانگيزد ،زيرا ابتدا و انتهاي روزه با رؤيت هالل است ،نه
از روي گاهشماري عرفي .ارتباط بعضي از احكام اسالم با مسائل نجومي سبب توجه بيشتر

مسلمانان به شناسايي امور آسماني و ستارگان شد و علماي دين را بر آن داشت تا سودمندي
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اين علم را ستايش کنند.
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چه بخشي از علم نجوم ممنوع است؟

آيا اين ستارهها هستند كه سرنوشت انسانها را تعيين ميكنند؟
نكوهش مكن چرخ نيلوفري را
بري دان ز افعال چرخ برين را
چو تو خود كني اختر خويش را بد

برون كن ز سر باد خيرهسري را
نكوهش نشايد ز دانش بري را
مدار از فلك  چشم نيكاختري را
(ناصرخسرو1385 ،ش :قصيدة پنجم)

تاريخ استناد سرنوشت بشري و حوادث زندگي به ستارگان به درستي معلوم نيست،

ولي اين مقدار مسلم است كه در قرون و اعصار گذشته استناد مزبور بسيار شيوع داشته
است ،به خصوص يكي از انگيزههاي ترويج علم نجوم كه از طرف قدرتمندان و سالطين
انجام ميگرفت ،براي دانستن رويدادها و حوادث مربوط به خودشان بود كه رفتارها و

فعاليتهايشان را طبق احكام نجومي چنان قرار بدهند كه همواره پيروز شوند (مكارم شيرازي،

1386ش.)228 :

تقارن پارهاي از حركات نجومي با بعضي حوادث زميني ،كمكم سبب شد گروهي از

منجمان اعتقاد پيدا كنند كه حركت ستارگان در سرنوشت زمينيان مؤثر است .اين پندار به

قدري گسترده شد كه تقريب ًا براي هر انساني ستارهاي در آسمان قائل شدند و سرنوشت او را

به حركات آن ستاره گره زدند و كمكم علم تازهاي با نام علم «احكام نجوم» شكل گرفت.

«احوال نجوم» تنها بر اساس مشاهدات و محاسباتي بود كه دربارة حركات ستارگان ،طلوع و

غروب و اوج و حضيض آنها صورت ميگرفت ،اما «احكام نجوم» مجموعه پندارهايي بود كه
حوادث روي زمين و سرنوشت ساكنان اين كرة خاكي را به ستارگان آسمان پيوند ميداد.

چيزي نگذشت كه بر اساس همين پندارها ،گروهي به پرستش ستارگان پرداختند ،حل

مشكالت خود را از آنها طلب كردند و براي ستارگان الوهيت قائل شدند .حتي زماني كه
اسالم ظهور كرد و برق توحيد درخشيد و پردههاي ظلمت شرك را شكافت ،باز بقاياي اين

افكار در ميان گروهي از منجمان وجود داشت و بر اساس حركات نجوم ،پيشگوييهايي

از حوادث آينده ميكردند كه يك نمونة آن ،همان چيزي است كه در خطبة هفتاد و نه
اس ا ّيا ُكم َو تَ َعلُّ َم النُّجو ِم ا ِ ّال ما ُ يه َتدي ب ِ ِه في بَ ٍّر اَو بَح ٍرَ ،فاِنَّها تَد ُعو اِلَي الكهانَهًِْ
يا ا ّيها ال ّن ُ
اسم
الم ِّ
الساح ُِر كالكافِر و الكاف ُِر في ال ّنا ِر سيرو َعلي ِ
و ُ
 كالساحِر و ّ
نج ُم كالكاه ِِن و الكاه ُِن ّ
اهلل (نهجالبالغه ،خطبة )79
اي مردم از فرا گرفتن علم نجوم (آنچه مربوط به پيشگويي بهوسيلة ستارگان است)
بپرهيزيد! جز به آن مقدار كه در خشكي يا دريا يا بهوسيلة آن هدايت حاصل ميشود،
زيرا نجوم به كهانت دعوت ميكند و منجم همچون كاهن است و كاهن همچون ساحر
و ساحر همچون كافر است و كافر در آتش دوزخ است! حال كه چنين است ،به نام خدا
به سوي مقصد حركت كنيد.

حضرت در اين بخش از خطبه دربارة فراگيري علم نجوم هشدار ميدهد و در واقع

حساب «احوال نجوم» را از «احكام نجوم» جدا ميكند و به پيامدهاي سوء آن بخش از

نجوم كه اساس و پايهاي ندارد ،اشارة پرمحتوايي ميكند .ستارهشناسي و استفاده از وضع

ستارگان در آسمان ،براي پيدا كردن جاده ،دريا و صحرا و همچنين امور ديگري از اين قبيل
كه بر واقعيتهاي اوضاع ستارگان بنا شده است ،نه تنها ممنوع نيست ،بلكه گاه جزو علوم
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نهجالبالغه آمده است (جعفري1361 ،ش 273 :و .)274
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الزمالتعليم محسوب ميشود ،چرا كه با نظام جامعة انساني سر و كار دارد .قرآن  نيز اين
موضوع را یکی از نعمتهای مهم الهي و از نشانههاي توحيد بیان ميكند و ميفرمايد:
ون (نحل)16 :
َو َعلَ َم ٍت َو بِالن َّْج ِم ُه ْم َ ي ْه َت ُد َ
و بهوسيلة ستارگان (به هنگام شب) هدايت ميشوند.

در جاي ديگر ميفرمايد:

َو ُه َو الَّذِي َج َع َل لَ ُك ْم النُّجو َم ل ِ َت ْه َت ُدوا ب ِ َها فِي ُظ ُل َم ِت ّالب ِّر َوالْ َبح ِر َق ْد َف َّصل َنا الاْ َ ياتِ لِقَو ٍم
لمون (انعام)97 :
َي ْع َ
او كسي است كه ستارگان را براي شما قرار داد تا در تاريكيهاي خشكي و دريا بهوسيلة
آنها راهنمايي شويد .ما نشانههاي خود را براي كساني كه آگاهاند بيان داشتيم.

آيات بسياري انسان را به فراگيري علم نجوم دعوت ميكند از جمله:
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 أ َفلَ ْم َ ي ُ
السما ِء َف ْو َق ُه ْم َ
 ك َ
يف بَ َني َنا َها َو َز َّينَّا َها (ق)6 :
نظر َواْ إلَي َّ
آيا در باالي سرشان به آسمان نمينگرند كه آن را چگونه بنا نهاديم.
 أ َولَ ْم َ ي ُ
األرض (اعراف)185 :
ات َو
السم َو ِ
ِ
نظرواْ فِي َملَكوتِ َّ
آيا آنان در ملكوت آسمانها و زمين نظر نكردهاند.
يات أِّ ُل ْول ِي َ
السمواتِ َو َ
رض َو اخْ تِ َ
باب (آل

ال ِف ال َّ ْي ِل َوال َّن َها ِر لاَ َ ٍ
األلْ ِ
َّ
األ ِ
إن فِي َخلْ ِق َ
عمران)190 :
قطع ًا در آفرينش آسمانها و زمين و پشت سرهم آمدن شب و روز آياتي براي خردمندان
وجود دارد.

آيات فوق و آياتي از اين دست نه تنها از انسان ميخواهد كه در دستگاه آفرينش اعم

از فضا ،كرات آسمان ،زمين و آنچه در آنهاست بينديشد و آنها را نشانههاي قدرت پروردگار
بداند ،بلكه بر اين مهم تأكيد دارد كه تمامي آنها را مسخر بشر قرار داده است:
ض َجمِيع ًا (جاثيه)13 :
الس َم ِ
وات َو َما فِي أْال ْر ِ
َو َس َّخ َر لَ ُكم َّما فِي َّ
و خداوند همة آنچه را در آسمانها و زمين است براي شما مسخر فرموده است.

اين تعبيرات نشان ميدهد كه قرآن انسانها را براي فراگرفتن اين بخش از علم نجوم

تشويق ميكند ،اما آنچه ممنوع است همان چيزي است كه با عنوان احكام نجوم معروف
شده است .به همين دليل امام در ذيل كالمش علت نهي مردم از فراگيري علم نجوم را

چنين بيان ميكند« :نجوم به كهانت دعوت ميكند و منجم همچون كاهن است».

احوال نجوم در برخي از آيات قرآن كريم
قرآن و قانون نسبيت زمان

قبل از انيشتین در هزار و چهارصد سال پيش قرآن به قانون نسبيت زمان اشاره كرده است.

قانون نسبيت بيان ميكند كه زمان چيزي متغير و ديناميكي است و هر منظومهاي در هستي

زمان خاص خود دارد .قرآن در مورد اينكه زمان،
داراي زمان خاصي است و مقياسهاي ِ
متغير و نسبي است قصة يكي از بندگان صالح خود را نقل ميكند و ميفرمايد« :أ ْو َ
 كالَّذِي

هلل بَ ْع َد َم ْوتِ َها َف َأ َماتَ ُه ا ُ
حي َه ِذ ِه ا ُ
َم َّر َعلَي َق ْر َي ٍه َو ه َِي خَ ا ِو َيهًٌْ ُع ُروشِ َها َق َ
هلل ِم ْائَهًْ عا ٍَم ث َُّم
ال اَنَّي ُ ي ِ
عض َ يو ٍم َق َ
 ك ْم لَبِ ْث َت َق َ
ال َ
بَ َع َث ُه َق َ
ت ِم ْائَهًَْ َعا ٍم ( »...بقره.)259 :
ال لَبِ ْث ُت َ ي ْوم ًا أَ ْو بَ َ
ال بَل لَبِ ْث َ
لبثت» استفهامي نيست بلكه اقراري از جانب خداوند
سؤال خداوند تعالي از زمان «كم َ

عزوجل بر نسبيت زمان است .مشابه همين صحبت دربارة اصحاب كهف مطرح میشود

ِين َوا ْز َدا ُدواْ تِسع ًا ُق ِل ا ُ
« َو لَبِ ُثواْ فِي َ
الس َمواتِ
 ك ْه ِف ِه ْم ثَلاَ َث ِم ْائ ٍه سِ ن َ
هلل أعلَ ُم ب ِ َما لَبِ ُثواْ لَ ُه غ َْي ُب َّ
أحداً» (كهف 25 :و
أسم ْ
األر ِ
لاَ يشْ ِر ُك فِي ُح ْك ِم ِه َ
ِع َما لَ ُهم مِن ُدون ِه م ِْن َول ٍِّي َو ُ
ض أبصِ ْرب ِ ِه َو ْ
َو ْ
 .)26قرآن اشاره دارد به مدت زماني كه اصحاب كهف گذراندهاند كه سيصد سال شمسي و
معادل  309سال قمري است.
قرآن و عصر فضا

قرآن از عصر فضا خبر داده است .خداوند يادآور شده است كه انسان اين جهان را مسخر

خود ميكند و قوانين آن را كشف و در فضاي گسترده ماهوارهها ،تجهيزات فضايي و اقمار
إن ْاس َت َط ْع ُت ْم أَن تَنف ُُذواْ م ِْن أَ َ
الس َمواتِ َو
ن َو
الج ِّ
مصنوعي رها ميكندَ « .يا َم ْعشَ َر ِ
اإلنس ِ
ِ
قطا ِر َّ
ون إلاَّ ب ِ ُس َ
ان» (رحمن .)33 :كلمة «سلطان» يعني ق ّوت و حجت كه
ِ
لط ٍ
األرض َفان ُف ُذواْ التَن ُف ُذ َ
عبارت است از قدرت علم و فناوری (عليالخضر2006 ،م.)573 :

161

بررسي احكام و احوال نجوم در برخي آيات و روايات

ال َقآئ ٌِل ِم ْن ُه ْم َ
 ك َذال َِك بَ َع ْث َن ُاهم ل َِي َت َسآ َءلُواْ بَ ْي َن ُه ْم َق َ
كه « َو َ
عض َ ي ْو ٍم
 ك ْم لَبِ ْث ُت ْم َقالُواْ لَبِ ْث َنا َ يوم ًا أ ْو بَ َ
َقالُواْ َرب ُّ ُك ْم أعلَ ُم ب ِ َما لَبِ ْث ُت ْم َفابْ َع ُثواْ َأح َد ُكم ب ِ َو ِرق ُِك ْم َه ِذ ِه إلَي الْ َمدِي َنهًْ َفلْ َي ُ
نظر أَيُّ َهآ أَ ْز َكي َط َعاماً
 لاَ يشْ ع َِر َن ب ِ ُك ْم أَ َح ًدا» (كهف ،)19 :اما خداوند در پاسخ میگويد:
َفلْ َيأت ُِكم ب ِ ِر ٍ
زق م ْن ُه َو لْ َي َتلَ َّط ْف َو ُ

زين فِي َ
الس َماءِ» (عنكبوت:
األ ِ
در آيهاي ديگر ميفرمايدَ « :و َمآ أن ُتم ب ِ ُم ْع ِج َ
رض َولاَ  فِي َّ

 .)22اين آيه اشاره دارد به اينكه انسان تحت قدرت خداوند و ملكوت اوست چه در زمين

باشد و چه در آسمان و اين خود داللت بر صعود انسان به فضا دارد .همچنين ميفرمايد:
ناهم م َِن َّ
« َو لَ َق ْد َ
ناه ْم َعلَي
الط ِّي ِ
بات َو َف َّضلْ ُ
 ك َّر ْم َنا بَنِي َءا َد َم َو َح َملْ َن ُه ْم فِي الْ ّب ِر والْ َب ْح ِر َو َر َز ْق ُ
َكثِي ٍر ِم َّم ْن خَ لَ ْق َنا َت ْفضِ ي ً
ال»  (ا ِسراء .)70 :با دقت در كلمة «بحر» درمييابيم كه مقصود از آن

دريا و اقيانوس بهتنهايي نيست ،بلكه كلمة «بحر» بر تمام هستي داللت ميكند و دليل
آن است كه مطابق نظریة نسبيت انيشتین هر مجموعة فلكي بزرگي مثل خورشيد در فضا

نسج مواجي ايجاد ميكند كه از يك نقطه به نقطة ديگر حركت ميكند ،شبيه به حركت
آب .انيشتين اضافه ميكند كه َد َوران اين مجموعههاي بزرگ نيز چنين امواج عظيمي ايجاد

ميكند .هماكنون دانشمندان قادرند ايجاد چنين امواج عظيمي را هنگام فروپاشي ستارههاي
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حون» (انبيا.)33 :
قرآن نيز خداوند به اين نسج فضايي م ّواج اشاره داردُ « :ك ُّل فِي َفلَ ٍ
ك َ ي ْس َب َ
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پس كلمة «يسبحون» كه خداوند با آن مدارهاي ستارهها و اقمار را در جهان توصيف ميكند

تأكيدي است بر تفسير باال (عليالخضر2006 ،م.)574 :

انفجار بزرگ و نابودي جهان از ديدگاه علم جديد

بر اساس نظرية انفجار بزرگ ( )big bangجهان موجوديت خود را از تجمع فشرده و بسيار
داغی شروع كرده است .بعدها گاموف (فيزيكدان روسي) اين مادة اوليه را «يلم» ناميد.

دماي «يلم» تريليونها درجه بوده است ،همانطور كه جهان منبسط ميشد ،دما كاهش

مييافت ،وقتي دما به حدود ده ميليون درجه كاهش يافت پروتونها يا هستههاي هيدروژن

در گروههاي چهارتايي با يكديگر برخورد كردند تا هستههاي هليوم شكل گيرد .مقدار هليوم

تشكيلشده در زمان اوليه به طور دقيق معلوم نيست ،اما محاسبات نشان ميدهد دستكم
 20تا  30درصد هستههاي هيدروژن جهان در مراحل اولية انفجار بزرگ به هليوم تبديل

شدهاند .بنا بر اين تصوير ،نظرية انفجار بزرگ وجود هيدروژن و هليوم را در جهان توصيف

ميكند .بر اساس همين نظريه در آينده انبساط به طور نامحدودي ادامه مييابد ،همانطور
كه كهكشانها از اطراف دور ميشوند ،فاصلة بين آنها زياد و فضا خاليتر و چگالي ماده

كمتر ميشود ،بنابراین ستارگان جديد كمتري ميتوانند شكل بگيرند و ستارگان قديمي

يكي پس از ديگري از بين میروند و جهان به تاريكي ميگرايد (عدالتي و فرخي1380 ،ش:
 89و .)90

با توجه به آنچه گذشت ميتوان مراحل مختلف تكوين جهان را اينگونه تقسيمبندي

كرد:

 .1انفجار بزرگ

 .2گسترش و اتساع پيوستة جهان

 .3توقف و باز ايستادن جهان از گسترش

 .4مرحلهاي كه جهان به نابودي و پايان ميرسد.
الس َمواتِ َو َ
رض» (انعام )101 :به آغاز جهان اشاره دارد و
األ ِ
قرآن در آية شريفة «بَ ُ
ديع َّ

دود معرفي كرده است .همچنين در آية
«والسما َء بَني َنها بِأي ٍد َو انّا لَ ُموسعون» (ذاريات )47 :به
ّ
انبساط عالم هستي و اينكه جهان در حال گسترش است اشاره دارد.

قرآن در آيات بسياري بيان ميكند كه گسترش و انبساط جهان تا بينهايت ادامه ندارد

بلكه اين انبساط روزي متوقف ميشود و جهان شروع به جمع شدن و انقباض ميكند به

طوري كه كرات ،خورشيد ،ستارگان و ماه بينور ميشوند و با هم برخورد خواهند كرد
ان َ ي ْو ُم الْقِيا َم ِه َفإ َذا بَ ِر َق َالب َص ُر َو خَ َس َف الْق ََم ُر
(روحاني1386 ،ش .)107 :آيات شريفة « َي ْس َئ ُل أَ َّي َ

مس َوالْق ََم ُر» (قيامت )6-9 :به خاموش شدن ماه و خورشيد و گرد آمدن آن دو
َو ُجم َِع الْشَّ ُ
اشاره دارد.

س ُ
 ك ِّو َر ْت» (تكوير )1 :نيز به متالشي شدن خورشيد اشاره ميشود كه
در آية «إذا الْشَ ْم ُ

مرگ فيزيكي ستارگان است و هماكنون نيز رخ ميدهد .در آية « َو إ َذا الْن ُُّجو ُم َ
انك َد َر ْت»

(تكوير )2 :به تاريك شدن ستارگان اشاره میشود كه اين نيز هماكنون در طبيعت به وقوع
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(فصلت )11 :مادة نخست زمين و آسمانها را
الس َمآ ِء َو ه َِي ُدخَ ُ
ان» ّ
در آية «ث َُّم ْاس َت َوي إلَي َّ
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ميپيوندد ،يعني ستارگان به غول قرمز تبديل میشوند و پس از انفجار به ستارة نوتروني و
كوتولة سفيد مبدل ميشوند.
شكل كيهان در قرآن

 ك ْي َف خَ لَ َق ا ُ
ألَ ْم تَ َر ْواْ َ
هلل َس ْب َع َس َمواتِ طِ َباقا (نوح)15 :
آيا نديديد خداوند چگونه هفت آسمان را روي هم آفريد؟

شكل كيهان يكي از اسرار مهم جهان هستي است كه فكر بشر را به خود مشغول كرده

است .از نظر قرآن جهان پاياني دارد و پايان يافتنش نيز به همان صورتي است كه خداوند

آن را آفريده است ،يعني شيوه همان است اما به صورت عكس عمل ميشود .شيوهاي كه
قرآن كريم آن را در ضمن يك مثل توضيح داده است:

ِلين
الس ِج ِّل لِلْ ُك ُت ِب َ ك َما بَ َدأنَآ أ َّو َل خَ لْ ٍق نُعي ُد ُه َو ْع ًدا َعلَي َنآ إنَّا ُ كنَّا َفاع َ
َيو َم ن َْطوي َّ
السمآ َء َ ك َط ِّي ِّ
(انبيا)104 :
زماني كه آسمان را چون پيچاندن طومار ميپيچانيم .همانگونه كه آفرينش اوليه را
شروع كرديم ،آن را برميگردانيم .وعدهاي است كه آن را به انجام خواهيم رساند.
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در اين آيه به سه نكته اشاره شده است .1 :شكل كيهان  .2پايان دادن به جهان پيدا به

شيوة عكس آفرينش آن  .3تأكيد بر اينكه گسترش كيهان ابدي نيست و يقين ًا آن را پاياني
است.

شكل حلزوني ،شكلي است كه قرآن با مثال «كطي السجل ُ
للكتب» براي شكل آفرينش

كيهان و نيز روش برچيدن جهان و پايان كار كيهان مثال زده است .تعداد اليههاي حلزون
كيهاني و شمار آنها با توجه به آيات كريمة زير هفت اليه است:

 ك ْي َف خَ لَ َق ا ُ
ألَ ْم تَ َر ْوا َ
هلل َس ْب َع َسم َواتٍ طِ َباقا (نوح)15 :
من َتفَا ُو ٍت َف ْار ِجع َالب َص َر َه ْل َت َري مِن
لق ال َّر ْح ِ
الَّذِي خَ لَ َق َس ْب َع َسم َواتٍ طِ َباق ًا ما َت َري فِي خَ ِ
ُف ُطو ٍر (ملك)3 :
َوب َن ْي َنا َف ْو َق ُك ْم َس ْب ًعا شِ دا ًد (نبأ)12 :

هر يك از اين آيات ،يكي از ويژگيهاي آسمانهاي هفتگانه با اليههاي حلزون كيهان

را بازگو ميكند؛ در آية اول خداوند به چگونگي آفرينش كيهان در هفت اليه تأكيد كرده

است و كلمة «طباق ًا» معناي روي هم قرار گرفتن يا روي هم گذاشتن را ميدهد.

آية دوم بر همگني ،يكپارچگي ،پيوستگي و خللناپذيري هفت الية كيهان تأكيد دارد.

آية «أ َفلَ ْم َ ي ُ
وج» (ق )6 :بدون ذكر
السمآ ِء َفو َق ُه ْم َ ك ْي َف بَ َن ْي َنا َهاو َز َّي ّناها َو َما لَ َها مِن ُف ُر ٍ
نظ ُرواْ إلَي َّ

هفت اليه بودن كيهان پيامهاي دو آية باال را يكجا دربردارد.

در آية سوم نيز هر يك از اليهها يك راه به حساب ميآيند و چون ما در الية آخر حلزون

كيهاني قرار گرفتهايم ،واژة «فوقكم» بسيار بجا و شايسته به كار رفته است .آيه گوياي اين

واقعيت است كه اين هفت اليه سخت هستند و با اينكه روي هم قرار گرفتهاند ،با يكديگر
نميآميزند.

ك» (ذاريات )7 :بيشترين داللت را بر
ات الْ ُح ُب ِ
الس َمآ ِء َذ ِ
در ميان آيات قرآن آية « َو َّ

«ح ُبك»
حلزونيشكل بودن كيهان دارد« :سوگند به كيهان داراي راهها» اما چه راهي؟ ُ

جمع حباك است كه به معني راه تنگ و درازي است كه از تونلهايي تشكيل شده كه هر
چه در آن پيش ميرويم گشاد و گستردهتر ميشود و ديوارههاي آن سخت و محكم ميشوند

فرضية كانت و الپالس و نظري ة جديدي دربارة منشأ منظومة شمسي

نظرية موجود دربارة منشأ منظومة شمسي برگرفته از فرضيهاي است كه در قرن هجدهم،

كانت ،فيلسوف آلماني و الپالس ،رياضيدان فرانسوي مطرح كردند .طبق نظر اين دو

دانشمند بزرگ ،منظومۀ شمسي از قرصي مسطح و د ّوار از گاز و غبار ايجاد شده كه جزء
خارجي اين قرص تبديل به ستارگان و مركز آن تبديل به خورشيد شده است .اين ابر بزرگ
از گاز و غبار متشكل از  %71هيدروژن %27 ،هليوم و گازهاي ديگر مثل كربن ،اكسيژن،

سيليكون و همچنين ذرات غباري ديگر است .بعد از ميليونها سال حرارت مركز اين قرص
باال رفت و انفجارهاي هستهاي در داخل خورشيد صورت گرفت و سپس ستارگان از خورشيد

جدا و سرد شدند .قرآن كريم نيز به اين دو مرحلة تكوين منظومة شمسي اشاره ميكند.

مرحلة اول :به مادهاي كه منظومة شمسي از آن به وجود آمده است يعني ابري متشكل

بررسي احكام و احوال نجوم در برخي آيات و روايات

(«معماي بزرگ»1384 ،ش).
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ان َفق َ
َال لَ َها
الس َمآ ِء َوه َِي ُدخَ ٌ
از گازها و غبار اشاره دارد ،آنجا كه ميفرمايد« :ث َُّم ْاس َت َوي إل ِي َّ
ِين» (فصلت .)11 :كلمة«دخان» در آيه ،بر سبقت
َول َِأل ْر ِ
ض ائْت َِيا َط ْوع ًا أَ ْو َك ْر ًها َقالَ َتآ أَتَ ْي َنا َطآئِع َ

علمي واالي قرآن داللت دارد و اين كلمه دقيقترين توصيف براي مواد تشكيلدهندة ابر

گازيشكل است كه مادة اولية منظومة شمسي است ،زيرا دخان يعني دود و دود از گاز و
ذرات معلق ريز تشكيل شده است.

مرحلة دوم :قرآن كريم متذكر ميشود كه منظومة شمسي در اصل تودهای فشرده و
 كف َُرواْ
ذين َ
به هم پيوسته بوده و سپس از هم جدا شده است ،آنجا كه ميفرمايد« :أَ َولَ ْم َ ي َرال َّ َ

 كانَ َتا َر ْتقًا َف َف َتق َن ُه َما َو َج َعلْ َنا م َِن الْمآ ِء ُ
األرض َ
ون» (انبيا:
ات َو
َ
الس َم َو ِ
لاَ يؤ ِم ُن َ
 ك َّل شَ ئ ٍء َح ٍّي أ َف ُ
أَ َّن َّ
 .)30عبارت «كانتا َرتق ًا َففَت ْق َنهما» به اين مطلب اشاره دارد كه آسمانها ،يعني خورشيد و

ستارهها و زمين به هم متصل بودند و خداوند آنها را از هم جدا كرده است و اين موضوع
همانگونه كه اشاره شد سبقت علمي دقيقي است كه تحقيقات دانشمندان بر عمر منظومة
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شمسي و عمر زمين (كه هر دو برابر با  4/6ميليارد سال است) مؤيد آن است (عليالخضر،

فصلنامة فدك

2006م.)685 :

سياهچالهها

قانون نسبيت عام پيشبيني ميكند سياهچالهها (مقابر آسمان) از ستارههاي نوتروني ايجاد

ميشوند .ستارههاي نوتروني را بيشتر مواقع نمیتوان دید و تنها با امواج راديويي رصد

ميشوند .علت اين خصوصيت آن است كه اين ستارهها عبارتاند از گودالهاي سياهي در
آسمان كه فضا و زمان در اطراف آنها به قدري با شدت ميگردد كه نور قدرت فرار از چنين

ميداني را ندارد .سياهچاله به سبب قدرت جاذبة شديدي كه دارد ،قادر است هر آنچه در

اطرافش قرار دارد در خود فرو ببرد و ببلعد و در همين اثنا اشعة  xتوليد ميشود .شگفتانگيز

است كه قرآن كريم به اين سياهچالهها و خصوصيات فيزيكي آنها اشاره كرده است ،آنجا
ئك َما َّ
الس َمآ ِء َو َّ
الطا ِر ِق َو َما أَ ْد َر َ
الطا ِر ُق الْن َّْج ُم الثَّاق ُِب» (طارق .)1-3 :اين آيات
كه ميفرمايدَ « :و َّ
نوراني اشاره دارد به سياهچالهها و كلمة الطارق و ارتباط آن با السماء داللت دارد بر اينكه

اين جرم در فضا وجود دارد .الطارق يعني چيزي كه ميكوبد يا چيزي كه داراي انرژي و

قدرت است و ميدانيم كه سياهچالهها فضا را با اشعة  xبمباران ميكنند .كلمة الثاقب در

آيه داللت بر ستارهاي دارد كه گودال يا حفرهاي در آسمان ايجاد ميكند .آنگاه خداوند با
ْس لَ ّما َعلَ ْيها حاف ِْظ» (طارق ،)4 :به ميزان قدرت سياهچالهها بر بلعيدن
آية شريفة «ا َِّن ُ ك ُّل نَف ٍ

چيزهايي اشاره میکند كه در اطراف آن وجود دارد و به انسان اطمينان ميدهد كه خداوند

او را از چنين قبرهاي آسماني حفظ خواهد كرد ،زيرا منظومة شمسي ما از مركز كهكشان

راه شيري دور است و همان طور كه تحقيقات فلكي جديد اذعان دارد ،در مركز كهكشان

ما نيز سياهچالهاي وجود دارد كه پيوسته هزاران خورشيد را در خود فرو ميبرد (عليالخضر،

2006م.)709-712 :

تعيين نسبت عمر جهان به عمر زمين

آيا به كسي كه زمين را در دو روز خلق كرد كافر ميشويد...

با توجه به آيات مذكور عمر دنيا سه برابر عمر زمين است و امروزه دانشمندان عمر زمين

را حدود پنج ميليارد سال و عمر دنيا را با توجه به شواهد موجود حدود پانزده ميليارد سال
تخمين ميزنند كه همان نتيج ة قبل حاصل ميشود (عليالخضر2006 ،م 748 :و .)749

بيضيشكل بودن زمين

دانشمندان و علما در گذشته به كروي بودن زمين اعتقاد داشتند و علت آن بود كه شكل
كروي را كاملترين شكل هندسي ميپنداشتند .امروزه آنها وجود جاذبة زمين را دليل كروي

بودن آن بيان كردهاند ،اما زمين يك كرة كامل نيست بلكه در خط استوا قطر آن 12755

کیلومتر و در قطبها  12714کیلومتر است و علت اين اختالف را دوران زمين حول محورش
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السم َواتِ َو َ
ُوب (ق)38 :
األ ْر َ
ض َو َما بَ ْي َن ُه َما فِي سِ َّتهًِْ أَ َّيا ٍم َو َما َم َّس َنا مِن لُّغ ٍ
َو لَ َق ْد خلَ ْق َنا َّ
و ما آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست را در شش روز آفريديم و هيچ رنج و سختي
به ما نرسيد.
ون بِالَّذِي خَ لَ َق َ
ض فِي َ ي ْو َم ْي ِن (فصلت)9 :
األ ْر َ
ُق ْل أَئِن َُّك ْم لَ َت ْكف ُُر َ
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ذكر كردهاند .قرآن نيز به اين مطلب اشاره ميكند و ميفرمايدَ « :و أْ َ
ض بَ ْع َد َذال َِك َد َحا َهآ»
ال ْر َ
(نازعات.)30 :

كلمة دحاها از دحيه به معني تخممرغ گرفته شده است ،يعني زمين را به شكل بيضوي

گستراند (عليالخضر2006 ،م .)612 :قرآن در آيهاي ديگر نيز به بيضوي بودن شكل زمين اشاره
الس َمآ ِء َو َما بَ َنا َها َو َ
ض َو َما َط َحا َها» (شمس 5 :و  .)6كلمة طحاها نيز
األ ْر ِ
دارد و ميفرمايدَ « :و َّ

مترادف با كلمة دحاها است.

آفرينش بدون ستون آسمان

وات ب ِ َغ ْي ِر َع َم ٍد َت َر ْونَ َها» (رعد )2 :داللت بر نيروي جاذبة زمين دارد كه تا قبل از نزول
«الس َم ِ
آية َّ

قرآن كريم چنين بحثي مطرح نبوده و نيوتن آن را در قرن هفدهم ميالدي كشف كرده

است (عليالخضر2006 ،م .)490 :دانشمندان معاصر تفسيري نوين بر این آيه ابراز داشتهاند و
168

ميگويند :منظور از ستونهاي نامرئي ،ستونهاي جاذبه است كه اگر وجود نميداشت ،نظم

فصلنامة فدك

جهان به هم ميخورد؛ همان واقعهاي كه در رستاخيز به وقوع خواهد پيوست (روحاني:1386 ،
.)94

تأثير ارتفاع بر فشار هوا

هنگام صعود به ارتفاعات به سبب رقيق شدن هوا ،تنفس هر لحظه مشكلتر ميشود.

دانشمندان دريافتند خلباناني كه ارتفاعات مختلف جو را ميپيمايند در جايي كه ارتفاع از
سطح دريا حدود  300متر باشد با مشكل تنفسي مواجه نخواهند شد .مشكل زماني حاد
ميشود كه ارتفاع به حدود  490متر برسد .در اين زمان خلبان با كمبود اكسيژن مواجه

ميشود و به سيستمهاي تنفسي بدن فشار وارد ميشود (همان .)37 :اولين كسي كه از زبان
وحي به اين قانون اشاره كرد پيامبر(ص) بود ،آنجا كه فرمود « َف َمن ُ ي ِر ِد ا ُ
هلل أَن َ ي ْه ِد َي ِه َ يشْ َر ْح

خزجا َ
السماءِ» (انعام:
ضيقا ً ً
 كأنّما َ ي َّص َع ُد فِي َّ
َص ْد َر ُه لالسال ِم َو َمن ُ ي ِر ْد أن ُ يضِ لَّ ُه َ ي ْج َع ُل َص ْد َر ُه ِّ
.)125

نتيجهگیری

اگرچه قرآن كريم براي هدايت و راهنمايي بشر نازل شده است تا آنچه را او در راه تكامل

حقيقي يعني تقرب به خداي يگانه نياز دارد ،به او بياموزد ،در جايجاي آن نیز از قوانين

هستي سخن به ميان آمده تا انسان از عظمت دستگاه آفرينش و حكمتهاي نهفته در آن
آگاه شود .ازاينرو مباحث علمي قرآن يكي از جنبههاي در خور توجه اعجاز قرآن به شمار

ميرود .در اين ميان شناخت اوضاع اجرام آسماني برای شناخت ايام روزه ،حج ،ساعات نماز

و ساير عبادات ،سبب شده تا علم نجوم را جزو علوم واجب اسالمي قرار دهيم و همچنين

با دقت و تحقيق در اين علم به بسياري از پيشگوييهاي اعجابانگيز قرآن در علم نجوم
دست يابيم.
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