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 پيشگفتار
 

  چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
  نجاستـطا ایــان من خــسخن شناس نيی ج

  حافظ
  

دم روزی ازیکی از  دانشگاه کابل بودرزمانيکه محصل  1362در سال
فرضيهء وجود دارد که گویا دنيا در اثر یک انفجار : استادان شنيدم که ميگفت

  .بوجود آمده است
مقاله " کيهان نوردی از دیدگاه اسالم"پيرامون موضوع   1363در سال

عبدالقدیر قدیری مرحوم ر و محترم اای به رهنمائی مستقيم استاد بزرگو
 مورد توجه قرار به خوانش گرفتم که صلين نوشتم و در کنفرانس های مح

تحقيق " ار بوجود آمدهججهان در اثر انف"گرفت و مشوق بنده شد تا در مورد 
  .و جستجو کنم

و ، مفسرین گاه گاهی در مالقات با بعضی از علماءاین موضوع را 
 و به این مفکوره در ميان می گذاشتم) پاکستان(در دیار هجرت دانشمندان  

قرآن حکيم روی این موضوع بسيار مهم حتمًا اشاره و یا اشاراتی بودم که 
مرا توفيق بر این داد که قرآن کریم را حفظ کنم ) ج( زمانيکه خداوند . دارد

تفکر از  مطالعه وباه بود در ذهنم خطور کردی را که سواالتجواب همه 
 تفسير که هر کدام یکی دیگر راکریم و احادیث نبوی قرآن متعدد خالل آیات 

  . دریافتم،ندکو توضيح می 
 ميالدی  در کشور اطریش آغاز به نوشتن این رساله 2002در سال 

 پاسخ تاویم که مرا توفيق داد خداوند را حمد و سپاس می گدر حاليکه  . نمودم
همه این سواالت را از کالم اش بيابم از همه برادران و دوستانيکه من را در 

، بویژه استاد حميداهللا  و همکاری نموده اندتشویقنگارش این نوشتار  
 تشکر نمایم و از خداوند برای شان اجر جذیل استدعا مهرورز در دنمارک

  .می نمایم
قبل از طبع این رساله از دانشمند فاضل و محقق گرامی محترم فضل غنی 
مجددی خواهش نمودم تا این نوشتار را مطالعه فرموده و بنده را متوجه 

 مصروفيت های زیاد لطف نموده و به ایشان با وجود.  سازنداشتباهاتم 
 .خواهش بنده جواب مثبت دادند که من بی نهایت از ایشان متشکر  و ممنونم

می  هرانيکه این رساله ای کوچک را مطالعه او از همه براداران و خو
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فرمایند اميد وارم که اشتباهاتم را به دیده اغماض نگریده و بنده را واقف 
  .ازندس

  قاری مير زاهد
  شهر گراس، اطریش   2008جنوری 



 
  فضل غنی مجددی: تقریظ از محترم 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 و ةالحمد هللا الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا و الصال

  !السالم علی البشير و النذیر سيد الدعاه و امام المرسلين و بعد
ی برای جوامع اسالمی است شامل بخش های قرآن کریم که قانون اساس

سياسی، مدنی، جزائی، موضوعات حالل و (قوانين : مختلف می باشد مانند
 کهبخش قصص شامل قصص یا قصه های می باشد ).  و غيره.... حرام 

 قرآن می   .بيان کرده استقرآن برای عبرت انسانها در عصر های مختلفه 
بخش مثالها در قرآن کریم .  برٌه الوِلی اَاللبابَلقد َکان ِفی َقَصِصهم ِع: گوید

برای فهم بيشتر اذهان مسلمانان بوده و همچنان خداوند مثالها را برای 
و ِتـلَک : معلومات بيشتر و طرز تفکر نمودن آورده است و قرآن می گوید

  .اَالمثاُل َنضِرُبها ِللَناِس َلـعلُهم َیـتـفَکُروَن
  

 و محقق آن فاضل دانشمند جناب قاری مير رسالهء که در دست داریم
زاهد، در حفظ خداوند باشد، در موضوع معجزات قرآن کریم می باشد و 

از .  جناب شان بمن افتخار بخشيدند تا تحقيق را قبل از طبع آن مطالعه نمایم
 قرآن در ءخالل مطالعه دریافتم که موضوع تحقيق رکنی از ارکان معجزه

  .مسائل خلقت طبيعت است
 قرآن کریم که ارتباط به مسائل هستی و عالم و طرز خلقت آن ءمعجزه

و علوم ساینس و طب دارد یعنی معجزات علمی مربوط به ساینس را 
رسول اکرم صلی اهللا عليه و سلم در وقت نزول قرآن شرح ندادند زیرا 
سویه عقلی انسان آنزمان بدرجه ای نرسيده بود که معجزات کونی را درک 

ا حضرت صلی اهللا عليه و سلم این نوع تفسيرات را به نسلهای بعدی کند لذ
  . آن تفکر کنندءگذاشت تا در وقت آن در باره

  
معجزات قرآن کریم در مسائل علمی از جمله معجزاتی است که هميشه 
خود را خود تجدید می کند و قرآن برای هر نسل، آن معلومات را می دهد 

 بود که این خود معنی تجدید و استمرار بودن که برای نسل ما قبل آن نداده
علمای ساینس .  قرآن است و یکی از معجزات علمی قرآن بحساب می آید
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در هر مرحله از تاریخ بشری در نتيجه تقدم علوم قادر به درک بعضی از 
  .معجزات قرآن می شوند

نمود ليکن  را چهارده قرن قبل از امروز بيانقرآن کریم حقائق کائنات 
 .قل بشری معنی این حقائق را در اواخر قرن نزدهم درک نمودع

َسنـُریِهم آیاِتـنا ِفی االفـَاِق و ِفی َانـُفِسِهم َحـتی َیـَتبـَيَن َلُهم َانـَُه (اگر به آیه 
آمده و ) سين (حرفقدری دقت نمائيم بخوبی ميدانيم که در اول آیه ) الَحُق

شد معنی آینده یا صيغه مستقبل را در اول آن با) سين(در هر کلمه که حرف 
 ءمی دهد باین معنی که قرآن معجزات علمی خود را در هر عصر باندازه

فهم و دانش انسان می دهد و عطاء قرآن کریم مستمر و دائمی و متجدد و 
  .برای هر آینده می باشد

  
محقق این تحقيق با استفاده از آیات قرآن کریم و علوم معاصر بخوبی 

وضوع را بررسی نماید و به اسلوب جدید و طریقه علمی و توانسته م
 که اساس علم تحقيقات است موضوعات را به خوانندگان دری کاکادمي

تجدید در معنی فرهنگ اسالمی معنی خلق و یا اختراع دین .  زبان برساند
جدید نيست بلکه تقدیم اسالم به زبان و لغت عصر می باشد که قاری مير 

  .رد موفقيت زیادی را کسب نموده استزاهد در این مو
ذخيره ثقافت اسالمی، حفظ قرآن کریم، آگاهی از احادیث نبوی و 
دسترسی به علوم معاصر و تکنالوجی یکی از مهمتری موفقيت های محقق 

  .گرامی در تحقيق این رساله می باشد
استفاده از عکسهای که توسط اقمار مصنوعی و اثبات حقائق علمی در 

ران کریم برای خواننده درس می دهد که قرآن به علوم ساینس به روشنی ق
اثبات نرسيده بلکه علوم ساینس به ميزان قرآن ثابت می شود و این نقطه 

 که به اسالم یبسيار مهم است زیرا بعضی از محققين اشتباه نموده از محبت
 هقیدارند می خواهند حقایق ثابت اسالم را به ساینس ثابت سازند و این طر

 اسلوب می باشد زیرا حقائق ساینس بعضی اوقات و نیکی از خطرناکتری
 غلط ثابت می شود و یک حقيقت امروز، فردا غير سنیدر نتيجه علوم سا

حقيقت می باشد و در بدل خدمت به اسالم یک ضربت به اسالم می باشد و 
 مقوله ای است که محبت و عشق به اسالم بدون فهم حقائق اسالم در بدل

  .خدمت، تخریب به اسالم است
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زاهد بهترین تمنيات و مير بنده به برادر گرامی جناب قاری صاحب 
تبریکات خود را تقدیم می دارم و اميد وارم جامعه افغانی بزودی تحقيق 

  .شانرا مطالعه فرمایند
  فضل غنی مجددی

  2007سپتمر 
  کاليفورنيا، ایاالت متحده امریکا



 
  بنام خالق کون ومکان

  
  ه گردون کهکشان دارد نه انجم کاروان داردن

  درین صحرا جنونی کرده باشد گرد نخجيری
  )بيدل(

 
  ؟انفجار بزرگ و کائنات

 
انسان از بدو پيدایش تا امروز هميشه در تالش و جستجوی کيفيت و 

اگر تاریخ را ورق بزنيم می بينيم که در .   چگونگی پيدایش کاینات بوده است
؟  استچگونه عالم هستی و کيهان شکل گرفته: از قبيلی هر زمانه سؤاالت

؟  چه کسی خالق و آفریدگار این  استنات به این بزرگی آفریده شدهیچطور کا
؟  رمز  است مکان و هستی بوجود آمده، زمان، است؟   چه وقتکاینات 
 از این  سؤاالت حيرت برانگيز و شگفت آور... و نات چيست؟ یخلقت کا

 دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول و مصروف ،سفه،  ذهن فالقبيل
.  این سواالت هستندپاسخ قانع کننده و تا اکنون در پی یافتن  است  نگهداشته

به نظریات و پيشنهادات ارائه شده از سوی دانشمندان کوتاهی اگر نظر 
  :شود، ميتوان نظرایات شان را به دسته بندی های زیر خالصه کردافگنده 

  
  .لق کاینات آب استخا -
 .  اندچهار عنصر اساسی حياتآب، آتش،  باد و خاک  -
 .طبيعت و دهر خود پيدا است و به همين ترتيب ادامه دارد -
 .کاینات قدیم است و حادث نيست -

 
پژوهشگران ان درهمه روزگارو روش از بدو پيدایش انسان، بدین وتيره 

کنون ارائه و پيشکش و محققان مفکوره ها و اندیشه های خویش را الی ا
  .هکه گاهی مورد قبول و زمانی هم مردود شمرده  شده اند نمود

و علوم در همه ساحه است  و تکنالوژی علم و فن   قرن بيستم که عصر 
ی نموده است، صفحه ای جدیدی را در زمينه ئسزاه بهای ها پيشرفت 

 از همه چگونگی پيدایش کاینات و عالم هستی باز کرده و این موضوع بيش
  .زمانه ها داغتر و حاد تر گردیده است



    بزرگ و کائنات انفجار 
    

11 

چگونگی پيدایش کاینات  ادوین هوبل تئيوری  بنامی دانشمند1930 در سال
 (Big Bang) که  بنام تئيوری بيگ بنگ ،در اثر یک انفجار بزرگرا 

 و منشاء أ علمی راجع به مبد تئيوری هایینیکی از مهمترو است معروف 
  .ئه کرد، اراجهان بشمار می رود

در  بليون سال قبل 20 -15  جهان در حدود تقریبًا ،يوریئی این تا بر مبن
ایجاد و خلق اثر یک انفجار بزرگ که مواد آن به جهات مختلف پرتاب شده، 

 ویک کتله ای در زمان انفجار تمام انرژی و مواد در یک نقطه جمع   . شد
 نا معلوم و د داشته  کامًالآنچه قبل از آن وجو.  واحدی را تشکيل داده بودند

  .مورد تفکر و تعمق دانشمندان است
بودکه تمام فضا و کيهان  نبود بلکه حادثه ای معمولیاین واقعه یک انفجار 

  .، کرد هستندر حال فرار از یک دیگرکه د های خاصی، هستهرا مملواز 
رد او پی ب.  است نات بصورت مداوم در حال توسعهیهوبل مشاهده کرد که کا

  .استهای شان  متناسب با فاصله ) شيری هایجاده (هاکهکشان سرعت که
 سرچشمه واحدی بر فهم و درک سرعت کهکشانها که از یک نقطهعالوه 

   در سال : تئوری بيگ بنگ را تقویت می بخشدیمی گيرند، شواهدی دیگر
در تالش کشف که   دو ستاره شناس، ارنو پنسيس و روبرت ویلسن،1964

، ناگهان به کشف سروصدای بيرون از محيط  بودندریز خارج از فضاج اموا
از آن  سرچشمه ،وانمود می شد آنطوریکه این سروصدا.  زمين موفق شدند

 ،  واضح  گردیدبعدًا   .ديش شنيده مجهات مختلف از بوده بلکه یک نقطه ن
که    از دورترین نقطه ای کایناتاستای ه تشعشع  آنها شنيده بودند، کهآنچه

  .بودانفجار بزرگ از خود بجا گذاشته 
بر اساس . ج ریز کيهان شدا مو ا قادر به کشفهمچنان قمر مصنوعی ناسا

، تشابه جنسی مرحله های  هستند متحدالشکلکه ریزامواج این اطالعات ناسا،
  .دناوليه جهان را بطور واضح نشان می ده

را ميتوان چنين سان فشرده تحقيقات و پژوهش های دانشمندان و اختر شنا
  :خالصه نمود

  .جهان در اثر یک انفجار بزرگ بوجود آمد  -
  .جهان دارای ابتدا و انتها بوده و ابدی نيست  -
  . اندکهکشان ها در حال توسعه  -
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حرک و سرعت شان متناسب با فواصل شان از ت م،کهکشان ها  -
  .همدیگر است

  .تشابه جنسی در همه کهکشان ها مشاهده می شود  -
  .کهکشان ها در حال فرار از ما هستند  -

  
  دستگاه تحقيقاتی فضایی ناسا

 
قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و معجزه علمی و ادبی پيامبر اکرم 

 شگفتی ان روزگارادوار و در همه   وباقی خواهد بود، الی انتهای دنيا )ص(
 تفسير و بيشتر ،یژو تکنالو علمبا گذشت زمان و پيشرفت ،  هایشت آی

ود دليل روشن بر حقانيت این کتاب مقدس، در خاین امر . واضح می گردد
شناخت در پی  کهو پژوهشگران حقيقت اندیش است فکران روشنآنعده نزد 

با دیده می خواهند جهان هستند و و حقيقت دریافت رمز خلقت واقعيت و 
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  و پی گيریرا دنبالجهان یل مساو  وقایع  حقایق،روشن و عاری از تعصب
  . کنند

و  سماویو آغاز آفرینش کهکشانها و اجرام در رابطه به انفجار بزرگ 
دارد حيرت انگيزی در قرآن کریم وجود ارشاداتی نيز مطالب مربوط به آن 

آینده جهان آغاز و که نشانه طرز نگرش قرآن عظيم الشان در رابطه به 
  .ارنده بوده است است مطمح نظر نگاست، که مدتها

منابع  معلومات از  جمع آوری تنها، انجام خواهم داد، انشاءاهللا، آنچه من
 از، حلقه های  درسی علما و دانشمندان )انگليسی، عربی و فارسی (مختلف

  ترجمه و شرح آیه های قرآن علی و حکيم است نل های مختلف ستالیت،يچ
  .که علما و مفسرین توضيح داده اند
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چهره این . ای از ستارگان جلوتر در پشت پرده نمای کهکشان مارپيچی
.   ميليون سال نوری است150کهکشان رو به زمين است و فاصله آن با ما

  . سال نوری است200000قطر این کهکشان  
 ویکی پدیا، دایره المعارف آزاد: گرفته شده از

  



 
   آفرینشقبل از )جهان هستی(کائنات 

  )بزرگ انفجار (
  

مسلمان، زمانی که نظریات یک ما منحيث تکليف و موضع گيری 
 دانشمندان  محققان، پيرامون آغاز و انجام هستی از طرف و متفاوتیگوناگون

 مردود  یاچيست؟  آیا این نوع نظریات را بپذیریم وو علما ارائه می گردد، 
  ؟که چه می گذرد  باشيمه و ناظر  یا خاموش نشست بشماریم؟ 

د ن در سردرگمی بسر نبر و شرایطدر چنين احوالان بخاطر اینکه مسلمان
بویژه ها انسان هميشه ، خداوند عليم و حکيم شودواضح  شان و حقایق برای

را در چنين شرایط روشن شان  و تکليف کردهرا رهنمائی مؤمن های انسان 
 حقا که  .دنضع داشته باشد و چه مونکنباید می سازد که منحيث مسلمان چه 

  . آفریدگار این کاینات از آغاز و انجام آن بهتر آگاه است
   است که آخرین و کامل ترین  کتاب آسمانی بر آخرین پيامبر،قرآن کریم

نه تنها انسان ها را به توحيد وخداپرستی دعوت می کند بلکه  مملو  از 
 شده است وبيان هایش  ت در خالل آیمی باشد که حقایق علمی موضوعات و 

 سعادتمتفکر و پژوهشگر برای رسيدن به های انسان خوبی برای رهگشای 
در باره چگونکی عالم هستی قبل از انفجار،  .باشدمی  دنيوی و اخروی 

و هو الذي خلق ( :چنين می فرمایدسوره هود  7در  آیه م و حکيم يخدواند عل
  )علي الماءالسماوات و االرض في ستة ایام و آان عرشه 

شش (آسمانها و زمين را در شش روز آفرید  آنکهاوست و ( : ترجمه
  ).او بر آب) قدرت(عرش بود و )  دوران

 نشان بخوبی  قبل از آفرینش  را  چگونگی جهان هستی کيفيت و این آیه
برای فهم و درک صحيح این آیه باید معنی و مفهوم دقيق و موارد   .می دهد

   عرش و  ماء را بدانيم،مایا: استعمال کلمات
  ).روز( جمع یوم  :ایام.   1

یه آدر این : اینجا یک سوال در ذهن انسان خطور می کند و آن اینکه
حرکت  زمين در مدار  از صحبت از شش روز شده در حاليکه  روز و شب 

 در آن وقت آسمان و زمينی وجود نداشت که روز و ،خویش پيدا می شود
 روز ،پس معلوم می شود که مراد از یوم و روز.  شبی وجود داشته باشد

  .معمول و معروف این دنيا نيست
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  که باید گفت که کمله یوم در لغت عرب به معانی مختلف بکار رفته است
  : در قرآن مجيد می بينيممصداق آنرا  ،با کمی دقت

. یعنی مدت روشنی بين دو شب. از طلوع آفتاب الی غروب آن .1
 )196   آیه  البقرة سوره  ( .. جد فصيام ثالثة أیام في الحجفمن لم ی ... :مثل

پس هر که نيابد، پس الزم است روزه داشتن سه روز در وقت (: ترجمه
  .)حج
که عبارت از حرکت زمين مطلق زمين یعنی یک روز . روز و شب .2

واذآروا :  مثل .است ساعت 24در مدت  در محور خودش در مقابل آفتاب
ودات فمن تعجل في یومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم اهللا في أیام معد
و یاد کنيد خدا را چند (:  ترجمه) 203 آیهالبقرةسوره   ..( عليه لمن اتقي

روز شمرده شده یعنی ایام منا پس کسی که شتاب کند در دو روز یعنی از 
ا منا پس گناه نيست بر وی و آنکه دیر ماند پس گناه نيست بر وی مر آنر

  .) پرهيز گاری کندکه
یاأیها الذین آمنوا إذا نودي    :روز معين از روز های هفته مثل .3

للصالة من یوم الجمعة فاسعوا إلي ذآر اهللا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 
ای مسلمانان چون اذان داده : ( ترجمه)9 آیه  الجمعة  سوره .( آنتم تعلمون

سوی یاد کردن خدا و شود برای نماز در روز جمعه پس سعی کنيد ب
 .)بگذارید خرید و فروخت را این بهترست شما را اگر می دانيد

 :واقعه و یا حداثه معين در تاریخ مثل .4
  .  ویوم الفتح ,  ویوم األحزاب ,  ویوم حنين ,  ویوم الفرقان , ویوم الظلة 
 آيوم الحج األآبر: روز معين از سال مثل  .5
 :خرابی نظام کون و هستی مثلبه معنی بعضی عالمه های تدمير و  .6

 و یوم تمور السماء  ,  و یوم تأتي السماء بدخان مبين , یوم ترجف األرض
  .  غيره  و , مورا
 :  مثال.مدت از زمان، خواه طول آن کوتاه و یا طویل باشد .7

ویستعجلونك بالعذاب ولن یخلف اهللا وعده وإن یوما عند ربك آألف سنة مما 
و زود می طلبند از تو عذاب را و : ( ترجمه )47 آیه الحج  سوره (  تعدون

 و هر آئينه یک روز نزدیک هرگز خالف نخواهد کرد خدا وعدة خود را
  .)ست از آنچه می شمریداپروردگار تو مانند هزار سال 
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یدبر األمر من السماء إلي األرض ثم یعرج إليه في یوم آان مقداره ألف  (
تدبير می کند کار را فرود :   ترجمه )5آیه  السجدة سوره   ( سنة مما تعدون

آورده از آسمان بسوی زمين باز  باال ميرود آن کار بسوی خدا در 
  .)روزیکه هست مقدار آن هزار سال از آن حساب که می شمارید

ند آیه های نما.  دثها معنی طور، مرحله، واقعه و یا حبهو همچنان  .8
 :سوره های ذیل
سورة ، 7  آیه سورة هود ، 3 آیه  ورة یونسس ، 7  آیه سورة األعراف

  4 آیه  سورة الحدید و 38 آیه سورة ق، 4 آیه سورة السجدة، 59 آیه  الفرقان
  به دوراندر سوره های فوق الذکر  را)روز(علما و مفسرین کلمه ای یوم 

 و  عبارت از دوران)روز(از بوم پس مراد .   ترجمه نموده اندو مرحله
آخرین .  این دوران و مراحل کوتاه و یا طوالنی باشدچه .   استمرحله

که زمين مراحل گوناگونی را طی : تحقيقات کيهان شناسان نشان می دهد
    .نموده تا در حالت فعلی در آمده است

  475قابل یاد آوری است که کلمه یوم با جمله مشتقات اش در قرآن مجيد 
 بار کلمه 16 و  )اليوم(   بار به لفظ349از جمله .  بار ذکر شده است

 روز می شود که دقيقًا شمار روز های 365 آمده است که جمله آن )یومًا(
  . سال می باشد

، )یومکم، یومهم، یومين، ایام و ایامًا: (  بار از کلمه های109همچنان 
 .نام برده شده است

  :عرش  .2
  :عرش به معنی های ذیل آمده است

  . را گوینددار   سقفهرچيزیدر اصل به معني سقف یا .     1
  .. سالطين گذشته پادشاهان  و تختهاي بلند همانند تختهاي.    2
 را بر تخت نشاندند و یا از تخت بپائينش یآس:   قدرت به معنی .   3

  .قدرت رسيدن و از قدرت افتادنبکنایه از  . آشيدند
 .را نيز عرش گفته اندمجموع جهان هستي .      4
  :مــــاء  .3

 )آب ( ماءمایع نيز ماده  هر   و به  آن آب است و متداول معني معمول
  شود ميگفته 
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معنی و مفاهيم کلمه های یوم، عرش و ماء چنين استنباط می   با درک بناًء
  ، شان زمين و همه اجرام سماوی قبل از آفرینش و خلقت، آسمان:شود که

بودند و عرش دی  آبگونه و گداخته بشکل کتله ای واحیبصورت گاز ها
  باالی این کتله ،وم که کنایه از قدرت الیزال و سلطه اوستـّ و قيخداوند حّی

و  قرآن کریم از این کتله واحد مملو از .  واحد آبگونه و گداخته قرار داشت
وبود ( )وآان عرشه علي الماء.  ( یاد کرده است) آب( گازات بعنوان ماء 

  )عرش او بر آب
 از مطالعه و تحقيقات اجرام آسمانی که در حال فرار از کيهان شناسان بعد

یک دیگر هستند و تشابه جنسی در همه آنها دیده می شود،  به این نتيجه 
  جمع بود ند و آالن یروزگاری همه آنها بدور یک نقطه ای واحد:  رسيدند که

  .  حال توسعه و  فرار از یک دیگر می باشنددر
 



  
 عد از آفرینشکهکشانها و جهان هستی ب

  )انفجار بزرگ (
  

ت و اراده خداوند عليم و حکيم بر آن شد که این کتله واحد و مملو از ئمشي
را آسمانها و زمين . بخارات سوزان و گازات  را تجزیه کند و انفجار دهد

   . خلق کند
 حقایق علمی می باشد، گاهی بر سبيل تشبيه و حاوی قرآن حکيم که  

  به این کرده،اشاره علمی حقایق ع انوا به مثال ها، زمانی هم  با آوردن 
 باز می کند و از ایشان  دعوت انسان ها  دروازه های تفکر را برای  ترتيب

 تا باشد که خالق زمان و مکان  تعقل و تدبر کنند که در آفاق و انفسنمایدمی 
  موضوع بهم پيوستگی ،  به همين منوال.  را بشناسند

  بعنوان نشانه های قدرت خود  سوره انبياء،30، در آیه  راآسمانها و زمين
  :فرماید بيان می چنين 
و او لم یر الذین آفروا ان السماوات و االرض آانـتا رتـقا ففـتـقـنا هما ((

   ))ء حي ا فال یؤمنون جعلنا من الماء آل شي
د بودنبسته ها و زمين  انمآه آسکافران ) فکرنکردند(نه دیدند آیا  (:ترجمه

با مشاهده ( آیا ؟پس واکردیم این ها را و پيدا کردیم از آب هر چيز زنده را
  ) آرند  ایمان نمي)هاي این آیات و نشانه

 که کلمه های رتق و فتقنخست، برای فهم درست و دقيق این آیـت، معنی 
  :باید بدانيمدر این آیت بکار رفته است 

  بستن  و پيوستگی: رتـق
  ئی شکافتن و جدا:  فـتق

 
از بستن و  مراد :مفسران تا دهه های آخر قرن بيست به این نظر بودند که

در ابتدا از آسمان باران نمی بارید و خداوند : پيوستگی آسمانها این است که
بستن و پيوستگی زمين این مراد از و .  باران را نازل کردبا شکافتن آسمانها 

ن را شکافت و نباتات شروع خداوند زمي. که در زمين چيزی نمی رویيداست 
  .به رویيدن کردند

.  این نوع تعبير و  تفسير از بستن و پيوستگی آسمانها و زمين درست است
اما با گذشت زمان و پيشرفت علوم در عرصه های مختلف حيات و 

، معنی یی و آخرین تحقيقات فضا نجوم و کيهان شناسیءهبخصوص در زمين
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 همان بهم )قـرت( مراد از : می شود کهو مفهوم این آیه واضح و روشن 
 ءهلتک بصورت پيوستگی آسمانها و زمين و دیگر اجرام سماوی بوده که

 همان انفجار بزرگ و )فتق(   و مراد از. از گازات سوزان  بودواحدی
  تجزیه آنها است

کرد و طی ) دخان(  خداوند آن کتله واحد را انفجار داد و تبدیل به دود بناًء
 کره زمين و ،شمسیهای  منظومه های مختلف، کهکشانها،دوران مراحل و 

آفرید که این موضوع، ) دخان( را، از آن دود دیگر کواکب و ستاره گان
، در صفحات بعدی انشاءاهللا  را)دخان(مراحل خلقت آسمانها و زمين از دود 

   .کردد يخواهمطالعه 
 
  ل و قــافـله و نــاقـه درین وحشتگاهممح

  يست که من ميدانمئـانگ دراگردی از ب
  بيدل
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   گرفته شده است Science.nasa.govاین تصویر از سایت انترنتی 
  .جار عظيم استفعالمه سواليه نشان دهنده آغاز ان

در شکل و یا دایره اول نشان داده شده است که مواد بعد از انفجار به توته های خورد 
  تقسيم شده است 

  .ر کشيده شده استی سال به تصو380000 از در شکل دوم کائنات بعد
  . بليون سال بعد از انفجار عظيم نشان می دهد13.7در شکل سومی کائنات را بعد از 

  



 
  دوران آفرینش آسمانها و زمينمراحل یا 

  در شش روز
  

علما، مفسرین و یکی از معتبرترین شيوه های تفسير قرآن مجيد نزد تمام 
در بسياری موارد آیات  قرآن : که   به این معنی.تفسير قرآن به قرآن است

که این نوع  . کریم توسط خود قرآن علی و حکيم تفسير و تشریح می شود
  .   و یا قرآن به قرآن می گویندت به آیت تفسير را تفسير آی

 در ) شش مرحله و دوران( موضوع آفرینش جهان هستی در شش روز
 :آمده استهفت آیات قرآن پاک در سوره های آتی 

 ، 54سوره اعراف آیه 
  ،3 آیهیونس وره س

  ،7ود آیه سوره
  ،59سوره  فرقان آیه
 ،4سوره سجده آیه 

  38سوره ق آیه 
  .4سوره حدید آیه و

 – 9در سوره فصلت آیه های ) شش مرحله و دوران(این شش روز  اما 
ر  که د از حقایق علمی برای ما انسان ها اعجاز آميز و پرءبا شيوه 11

 : شده است به تفصيل بيانجستجوی یافتن رمز خلقت کائينات هستيم، 
  
 ذلك ،قل ء انكم لتكفرون بالذي خلق االرض في یومين و تجعلون له اندادا( 

 و جعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها و قدر فيها اقواتها في ،رب العالمين
ي دخان فقال لها و  ثم استوي الي السماء و ه، سواء للسائلين،اربعة ایام

 فقضهن سبع سموات فی یومين ،تينا طائعين قالتا ا،لالرض ائتيا طوعا او آرها
 ذلک ، و زینا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا،و اوحی فی کل سماء امرها

 )تقدیر العزیز العليم
بگو آیا شما نا معتقد می شوید به کسی که آفرید زمين را در دو ( :ترجمه

 مقرر می کنيد همسران را برای او، اینست پروردگار و) دوران(روز 
عالمها،  و پيدا کرد در زمين کوه ها باالی آن و برکت نهاد در آن و اندازه 

، بيان واضح کرده )دوران (کرده اندران قوِت اهل آن را در تتمه چهار روز
اراده آفرینش آسمان (شد برای سوال کنندگان، باز متوجه شد بسوی آسمان 
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بوجود آئيد و (، بيائيد و او دود مانند بود، گفت او را و زمين را نيز) ودفرم
بخوشی یا ناخوشی ، گفتند هر دو آمدیم بخوشی، پس ساخت ) شکل گيرید

 دیگر و وحی فرستاد در هر آسمانی تدبير )دوران (هفت آسمان در دو روز
با (اهداشتيم و نگ) ستاره ها(آسمان دنيا را به چراغ ها  آن را، و بياراستيم

  )، اینست تدبير خدائی غالب و دانا)شهابها از استراق سمع شياطين
  

سمانها و زمين را در شش روز آ های خلقت تآیات فوق الذکر نه تنها آی
 ء سوره انبيا30 آیه  مزید بر آن، تفسير می کند بلکه) شش مرحله و دوران(
 از بسته ) ءسوره انبيا (جادر آن  . نيز توضيح می دارد ذکر شد، ، که قبًالرا

 صحبت  )فتق(  و سپس جدائی آنها از همدیگر)قـرت( بودن آسمانها و زمين
 دوره های )11 – 9سوره فصلت آیه های  ( در اینجا) انفجار بزرگ (می کند

 ثم استوي : و ميفرماید بيان می کند  بعد از انفجار  و زمين راهاخلقت آسمان
پس اراده آفرینش آسمان فرمود در حالی که به  س.  الي السماء و هي دخان

   .بود) دودتوده از (صورت دخان 
 هنوز هم توده ها و پارچه : کيهان نشان می دهد که پژوهشگران تحقيقات

مشاهدات عينی دانشمندان  .  از دود و بخار در فضا موجود استگای بزره
وجوده در مگواه بر آن است که چطور نجوم  از گازات و توده های دود 

می گيرند و بعد از مدتی دوباره منفجر شده  و هگرفتمتولد شده و شکل آسمان 
 کيهان شناسان به این باور هستند .  می شوند و ه شدتبدیل) دود(و به دخان 

ستاره گان دوره طفوليت، جوانی، پيری و کهولت و بالخره اضمحالل : که
از فضا گر مراکز تحقيقاتی  و دیتصاویری که مرکز تحقيقاتی ناسا  . دارند

 و گمان ها را در این رابطه به یقين ک، شاندگرفته و به زمين ارسال داشته 
   . تبدیل کرده است

آن   آغاز آفرینش از :در می یابيم که ،در آیات مذبوربا کمی دقت و تفکر 
 در اثر یک )رتق(کتله واحد و توده عظيمی از گازات و بخارات سوزان 

حکمت ذات   که بدون شک به اراده و  بوده )فتق(و بزرگ انفجار عظيم 
جهان از هم جدا شدند و ، حساب شده دقيقًا روی یک برنامه قدیر و توانا

 .مين و دیگر اجرام سماوی شکل گرفتندهستی، آسمانها و ز



  
  در مدار خودگردش زمين سرعت 

 در مرحله اول
  
ی و سرعت شان به اجرام سماوات قپژوهشگران امور فلک بعد از تحقي

اش، در  کره زمين بعد از شکل گيری :کهاین عقيده  هستند به دور خویش  
سرسام آوری به دور خود می چرخيد و بر مبنی سرعت  به مراحل اول

 4 تخمين زده اند که شب و روز آن کمتر از   و فلکیمحاسبات دقيق ریاضی
  فعلی سرعت و حالت  به   سالها طول کشيده است تا زمين.ساعت بود

 را بخود  ساعت24 شب و روز تبدیل  شده و )  کيلومتر در دقيقه30بًاتقری(
زمين مراحل گوناگونی را طی کرده تا آماده و به عباره دیگر     .گرفته است

 هرگز ،  ساعت می بود4 چه اگر شب و روز . مساعد برای زندگی انسان شد
ذیروحی و هيچ  برای ن بلکهزمين آماده زندگی و حيات نه تنها برای انسا

  . بود نمی هم نباتی
  سوره اعراف بخوانيم 54بيایيد که این موضوع و حقيقت علمی را در آیه 

بيان شده  در کمال فصاحت و بالغت و  که با چه زیبایی و به تفکر بگيریيم
  .  است
ثم استوي علي  ان ربكم اهللا الذي خلق السماوات و االرض في ستة ایام(

و الشمس و القمر و النجوم مسخرات  ،یطلبه حثيثا یغشي الليل النهار ،العرش
  )تبارك اهللا رب العالمين ،اال له الخلق و االمر ، بامره

ها و زمين  آسمانآفرید است آه  ییخداآن پروردگار شما هر آئينه :  ترجمه
تدبير (باز مستقر شد بر عرش  ،) و مرحلهشش دوران(را در شش روز 

، می طلبد شب روز را به پوشاند  روز را مي، با شب،)پرداختجهان هستي 
 شو،   آگاه،فرمان اورام شده بخورشيد و ماه و ستارگان را  و آفرید ،شتاب

بغایت بزرگ است خدا  ،)تدبير جهان(یدن و فرمانروائی آفراوراست 
  )عالمهاپروردگار 

  :قت استدر  آیه فوق الذکر پيرامون سرعت حرکت زمين دو نکته قابل د
  ، روشنائی روز را: پوشاندن شب روز را یعنی. یغشی الليل النهار:  اوًال

  . پرده ظلمانی شب می پوشاند
 اژة  و.ام آور به دنبال روزرس حرکت شب به سرعت س.  یطلبه حثيثا:ثانيًا

   .است سریع  وشتابان، تند به معنی )حثيث(
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در مدار خویش، ين واضح می گردد که در ابتدا، سرعت حرکت زم بناًء
چنانچه  . بوده است)  کيلومتر در دقيقه30یبًاتقر( بيشتر از سرعت فعلی آن 

 تذکر رفت، تاکيد دانشمندان علوم فلک در عصر امروز بر این است که قبًال
مراحل و دوران های مختلف را سپری ) انفجار عظيم(زمين بعد از آفرینش 

اگر عمر زمين را با عمر .   استکرده تا به حالت فعلی خویش تبدیل شده 
 20 الی 15 تخمينًاانسان بر روی زمين مقایسه کنيم،  می بينيم که زمين 

قرار تصریح دانشمندان،  ،ليون سال قبل بوجود آمده، اما عمر و قدامت انسانب
با این مقایسه به این نتيجه می .   مليون سال نيست5زمين بيش از بر روی 
ل زمانی انسان را در این زمين خلق کرد که زمين خدواند متعا: رسيم که

قسميکه در باال .  مناسب و آماده حيات برای انسان و همه موجودات دیگر شد
 ساعت بود و این چهار 4اشاره شد شب و روز زمين در ابتداء کمتر از 

  کافی نبود ساعت برای امرار حيات
فهم و درک این  یکی دیگر از معجزه های علمی قرآن است که  آیه این

.  وحی و قرن های بعدی برای انسان ها مشکل بودنزول موضوع در زمان 
 که عصر علم و تکنالوژی است و علوم در همه عرصه ها بویژه اکنون

 معنی و تفسير ، کيهان شناسی و فلک پيشرفت های زیادی کرده، مفهوم
مسایل که   باید متذکر شد  . بوضوح معلوم می شودهمچو آیات علمی قرآن 

سبيل اشاره، به عظيم الشآن و سنت خاتم انبياء و رسل علمی در قرآن پيچيده 
ذکر شده  نمادین و سمبوليک  ،کنایه، تشبيه و آوردن مثال ها به شکل  مبهم

 قابل فهم و درک برای انسان ها می باشد که این هم یکی قرون متمادیکه در 
  . روداز معجزه های بالغی و ادبی قرآن بشمار می

 انسان حق بين و حقيقت جو از اشاره قرآن  پيرامون حقایق علمی، واقعًا
 و این را گواه صادق بر حقانيت هزار چهار صد سال قبل، به تعجب می افتد

از طرف ذات علی، حکيم، خالق و مدبر حقيقی کائينات به خاتم انبياء و آن 
 .دمی دانرسل، محمد مصطفی صلی اهللا عليه و اله و سلم، 

  تصویر حقيقی از پارچه های دود در آسمان



    بزرگ و کائنات انفجار 
    

26 

 
 

ر از صفحهء انترنتی مربوط به دوکتور زغلول نجار گرفته شده یاین تصو
 )جهت مشاهده تصویررنگه به پشتی مراجعه شود (.است

 
 
  

  )ثم استوي الي السماء و هي دخان(
  سورهء فصلت

و او دود ) داراده آفرینش آسمان فرمو(باز متوجه شد بسوی آسمان : ترحمه
  .مانند بود



  
 توقف گردش زمين

  
محاسبات دقيق علما و دانشمندان کيهان و ستاره نظریه و بر اساس همچنان 

و مدار شناسان، زمانی خواهد رسيد که دیگر زمين از گردش بدور محور 
ناگزیر می گردد که در .   متوقف می شودحرکتخود باز می ماند و این 

  .گردش کندجهت مخالف خود شروع به 
، چه واقع خواهد شد؟   واضح اگر زمين در جهت مخالف خود حرکت کند

و به مغرب غروب نمی کند، آفتاب از مشرق طلوع نکرده   دیگر است که
  .می کندبلکه از مغرب طلوع، و به مشرق غروب 

در حدیثی از خاتم انبياء که در قسمت عالمه های بزرگ را مطلب این 
    :ست بوضوح مشاهده می کنيمقيامت یاد آور شده ا

قد اطلع النبی صلی اهللا عليه : انه قال) رض(عن حذیفه بن اسيد الغغاری 
انها :  فقالهنذکر الساع: ما تذاکرون؟ قلنا: و سلم علينا و نحن نتذاکر فقال 

الدخان، الدجال، والدابه، وطلوع : لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذکر
ول عيسی بن مریم، و یاجوج و ماجوج، و ثالثه الشمس من مغربها، ونز

   ... خسف باالمشرق، و خسف باالمغرب و خسف بجزیره العرب: خسوف
: از حذیفه بن اسيد غفاری رضی اهللا عنه روایت شده که گفت: ترجمه

 می کردیم، نزد ما و سلم در حاليکه ما صحبت از قيامتپيامبر صلی اهللا عليه 
از قيامت صحبت : ی صحبت می کنيد؟ گفتيمروی چه موضوع: آمد و گفت
قيامت بر پا نخواهد شد تا اینکه : پيامبر صلی اهللا عليه و سلم گفت. می کردیم

، دجال، دابه )دود(دخان : پس نامبرد. ده عالمه قبل از آن ظاهر نگردد
، طلوع آفتاب از مغرب، آمدن حضرت عيسی بن مریم، یاجوج و )حيوان(

  ...مشرق، در مغرب و در جزیره عربدر : ماجوج و سه خسوف
  :در احادیث دیگری چنين روایت شده است

از رسول اهللا صلی : از عبداهللا بن عمرو رض اهللا عنه روایت شده که گفت
اولين نشانه های قيامت، طلوع آفتاب از : اهللا عليه و سلم شنيدم که می گفت

ه اول ظاهر مغرب اش است، و خارج شدن حيوان در ظهر، و هر کدام آن ک
  .شود دومی آن به زودی ظاهر خواهد شد

 اهللا صلی لرسو: از نواس بن سمعان رضی اهللا عنه روایت شده که گفت
چقدر ! یا رسول اهللا: گفتيم: اهللا عليه و سلم صبحگاهی دجال را یاد آوری کرد
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چهل روز، روزی مثل سال و روزی مثل : فرمود. در زمين درنگ می کند
  .هفته و روز های دیگرش مثل روز های ماستماه و روزی مثل 

طلوع آفتاب از مغرب یک امر حتمی بشمار بر مبنی احادیث فوق الذکر، 
به بر عالوه در حدیثی که از حضرت نواس روایت شده است .  می رود

در اواخر عمر دنيا حرکت : شده و آن اینکهاشاره  نيز یموضوع مهم دیگر
، و یکماه و ل یک روز برابر به یکسال که طودچار آشفتگی می شود زمين

 . حالت عادی را بخود می گيردیک هفته می شود بعدًا
  

   آنقدر آشفت من غبارجوش جهان ز 
  رد آفتاب غلطـود کـخء هـانـکه راه خ

 )يدلـب(
  

پيامبر امی،  در جامعه ای با ذکر و بيان این حقایق از طرف سيد ثقلين و 
 سوالی در ذهن هر انسان  را بلد نبودندکه اکثریت آنها خواندن و نوشتن

 سال 1426 چنين حقایق علمی را   چطور، شخص امی،:خطور می کند که
قبل یاد آور شده و از کجا فهميده که آفتاب روزی از مغرب طلوع خواهد 

واضح است که پيامبر  آنچه می فرماید وحی خداوند عليم و جواب کرد؟  
  :ء سوره نجم چنين می فرمایددر ابتدا) ج(خداوند .  حکيم است

و ما ینطق عن الهوی ان و النجم اذا هوی، ما ضل صاحبکم  و ما غو ی، (
  ) هو اال وحی یوحی علمه شدید القوی

محمد صلی (قسم به ستاره چون فرو افتد، گمراه نشد این یار شما : (ترجمه
ش غلط نکرده است راه را، و سخن نمی گوید از خواهو ) اهللا عليه و سلم

 مگر وحی که بسوی او فرستاده می شود، آموخته است او نفس، نيست قرآن
  .)را فرشتهء بسيار با قوت

 



  
 کهکشانها در حال توسعه

 
و توسعه  راجع به گسترش ، کيهانپژوهشگران گردون و نزد علما و در 

 همواره :آسمانها و اجرام سماوی جای هيچ شک و تردیدی نمانده است که
 های سماوی به سرعت فوق العاده زیاد از یک مرکز دور ستارگان و جرم

 سرعت سير رو هر قدر فاصله آنها از مرکز شان بيشتر می شود، ب می شوند
حتی در بعضی موارد .  آنها افزوده می شود و تندتر و سریعتر می شوند

 :  به تعبير دیگر.سرعت شان به هزار ها کيلومتر در ثانيه ثبت شده است
جهان در حال انبساط شدید است و این انبساط خود نشان دهنده آنست که 

  .روزی در حالت انقباض بسر می برده است
 سوره ذاریات  49-47 باز هم سبقت قرآن را به این حقيقت علمی در آیه 

چندین م که در اوج فصاحت و بالغت در این آیات مشاهده و مطالعه می کني
  .و برماست که در خواندن آن تفکر کنيم.   حقایق علمی بيان شده است

و  ،و االرض فرشناها فنعم الماهدون، و السماء بنيناها باید و انا لموسعون(
  ء خلقنا زوجين لعلكم تذآرون من آل شي
.  دهيم  را گسترش ميآنپيوسته و آسمان را بنا کردیم به قوت و : (ترجمه

 از هر چيز آفریدیم دو و م ،انيدیم، پس نيکو گستراننده ایو زمين را گستر
  )پند پذیر شوید شما  ، تازوج
 به معنی قدرت و قوت استعمال می شود.   جمع ید به معنی دست است: اید

  . در بسياری آیات قرآن به معنی قوت و قدرت آماده استو
  .پيوسته در حالت وسعت و گسترش: لموسعون

  :بارتند ازنکته های قابل دقت و تفکر و جالب در  این آیه ع
را  تداوم وسعت معنی اسم فاعل و جمله اسميه که :  انا لموسعون  -

 .افاده می کند
از ماده مهد به معنی گهواره و جای مطمئن و آرام برای : ماهدون -

  در مورد آفرینش و خلقت زمين ،ماهدون:  کلمهو بکار برد .  استراحت
زندگی را برای  ل حيات وچه خداوند تمام وسای.  تعبير عجيب و لطيفی است

ابل استراحت ره ای قو گهواچآماده ساخته و همو فراهم انسان در زمين 
  . انسان را خلق کرده استگردانيده است و بعدًا

 به جنس نر و ماده می زوج که معموًال: و من کل شیء خلقنا زوجين -
  .گویند
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 ت  درعلما و دانشمندان در همه ساحه های زندگی، بر زوجي ،  امروز
 . وانات، نباتات و تمام اشياء جهان، تاکيد دارندتمام موجودات اعم از حي

پس .  از همه موجودات) من کل شیء: (جالب اینکه خداوند می فرماید
  .در همه چيز صدق می کندقطب های مخالف زوجيت، نر و ماده و یا 

ت مخلوقاخصوصيات جمله همچنان ثابت می شود که زوجيت و دوگانگی از 
 .  و الیزال می باشد، یگانه  واحد، است و تنها خالق جهان هستی

  
سنریهم ایاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبين لهم انه الحق او لم یکف (

  )بربک انه علی کل شی شهيد 
  53  سوره فصلت ایه 

به زودي آیات خود را، هم در آفاق و خارج از وجود آنان، و هم در : (ترجمه
آیا این .  دشان، نشان خواهيم داد تا روشن گردد آه خدا حق استداخل وجو

 ه او ناظر و گواه بر هر چيزي استشهادت براي پروردگار تو بس نيست آ
 

 (M51)گرفته شده ازفوتوی از کهکشان گردابی  Hubblesite.org  
   

 
 
 

جهت مشاهده (
تصویررنگه به پشتی 

  )مراجعه شود



  ) کهکشانها(جهان هستی بازگشت 
 کتله واحد به 

 
اینکه نظریه جدیدی پيرامون کيهان شناسان  ،در دهه اخير قرن بيست

ارائه کردند که مبحث های تازه ای را بين علما باز چگونه دنيا ختم می شود، 
 .کرد

ره ــــدل و یا نمونه دوره ای یا دایـــــم" : نظریهبناماین نظریه 
 جهان :این تيوری و نظریه  برمبنی . یاد می گرددCyclic Model"ای

 که قبل از تشکل اش  بشکل کتله واحد و توده عظيمی از گازات و هستی
 و به تشکل نمودآغاز   Big Bang)( در اثر انفجار عظيم  ارات بود،ــبخ

 و  می شود دستخوش تحوالت متعدد وگوناگونیسرانجامولی  .توسعه پيدا کرد
  .ردد گ می(Big Crunch) دوباره تبدیل به کتله ای واحدی

 که جهان هستی قبل از آفرینش، بشکل ، شدذکر قبًال سوره هود، 7 در آیه
 یاد )مــاء( آبم توده واحدی از گازات و بخارات سوزان که قرآن از آن بنا

 اراده و خواست خداوند عليم وحکيم برآن شد که آن بعدًا.  جود داشتکرده، و
ا انفجار دهد که به این طریق جهان توده عظيم مذاب را از هم جدا کند و ی

  :هستی آفریده شد که ميتوان این سلسله آفرینش را چنين خالصه نمود
  

 )مرحله رتق(مرحله جرم ابتدائی اول که خلقت از آن آغاز شد  
و اتساع ) )دود(دخان مرحله فتق و یا مرحله  (انفجار عظيممرحله  

 .کون و هستی
 ...)ن، هيليوم و هيدروج( عناصر مختلف آفرینشمرحله  
 از انفصال شان مرحله آفرینش منظومه های شمسی و سيارارت و  

 . توسط قوه جاذبهیک دیگر 
انواع خلقت  و و همه عناصر الزم برای حياتآفرینش زمين مرحله  

 .غالف های گازیمختلف 
  . صورت های گوناگون در همه ساحاتمرحله خلقت حيات به 

 
.   ذکر شد، تا چه وقت ادامه خواهد یافتبًالآیا این توسعه جهان هستی که ق

 سوره انبيا، چنين  104 آیه ذات قدیر و حکيم سرانجام این جهان هستی را در
  :نموده و می فرماید بيان 
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وعدا علينا  آما بدأنا اول خلق نعيده یوم نطوي السماء آطي السجل للكتب(
  )انا آنا فاعلين

ار در هم پيچيم و بحال اول که روزیکه آسمانها را مانند طوم(: ترجمه
باز  برگردانيم، این وعدهء ماست که البته  ) آفرینش را آغاز آردیم(آفریدیم 

  .)انجام خواهيم داد) قطعا(
بصراحت بيان شده که عالم هستی سرانجام به آن نقطه  در آیه فوق الذکر

ب قابل   تشبيه لطيفی که بسيار خو.گردد  میباز  آغاز خلقت دوباره ،ای اولی
در هم پيچيدن آسمانها مانند طومار   :فهم است در این آیه بکار رفته است

  .نوشته شده
  عالم هستی تشبيه به آن نامه پر از نقش و نگاری است که در حال حاضر 
باز شده و قابل خوانش است و روزگاری خواهد رسيد که نامه عالمی هستی 

آیه (بهم پيچيدن آسمانها در نان همچ  .دوباره جمع و درهم پيچيده خواهد شد
و ما قدروا اهللا حق قدره واالرض جميعا : ( یاد شده است)رـمُز سوره 67

  )قبضته یوم القيامه والسموات مطویات بيمينه، سبحانه و تعالی عما یشرکون
و آنانکه غير خدا را طلبيدند خدا را چنانکه شاید بعظمت نشناختند، : ترجمه

زمين در قبضه قدرت او و آسمانها در پيچيده بدست و اوست که روز قيامت 
  .منزه از شرک مشرکان استو متعالی سلطنت اوست، آن ذات پاک یکتا 

  ]دقت شود[
با اشاره و کنایه چنانکه در صفحات قبل اشاره شد، حقایق علمی در قرآن 

آمده است و در هر زمان قابل فهم برای مردمان همان عصر می و مثال ها 
برای صاحبان خرد و دانش، و آنانکه کار شان پژوهش و تحقيق است .  باشد

  .یک اشاره کوتاه و ظریف کافی است
  

  تلقين و درس اهل نظر یک اشارت است
  کـــردم اشـــارتی و مـکـــــرر نمی کنم

  
انسان را به تفکر قرآن پيرامون مسایل علمی اینست که  یاز ویژه گی ها 

 را وظيفه مسلمانان تفکر قيق و ژرف نگری و تح.  و باز نگری وا ميدارد
حتی باید گفت که هيچ .  می داند و انسان را دعوت به تفکر و تعقل می کند

فرا  انسان رابه تفکر و تدبر به آن پيمانه ای که قرآن فلسفی  ومکتب سياسی
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بهر حال، قرآن مملو از حقایق علمی، ساینسی و .  نکرده استدعوت ، خوانده
ستيم که این منبع و چشمه علم و فيوضات و برکات  هاست، این ماتحقيقاتی 

  .را فراموش کردیم
 

  صنعتی دارد خيال من که در یک دم زدن
  عــالمی را ذره ســازم، ذره را عالـــم کنم

  )بيدل(

  
در این تصویر نشان داده شده که چگونه کائنات دوباره به نقطه ای اولی خود باز می گردد 

   دیگری را خلق می کندوند دانا و توانا آسمانها و زمينر خداو یکبار دیگ
 

کائنات در حال 
 حاضر



 دیگرو آسمانهای  زمين آفرینش
  

)  انفجار عظيم(آفرینش عالم هستی از کتله ای واحد آغاز چنانچه بيان شد، 
مطابق به برنامه   )انسحاق شدید (،  همان کتله واحد،و دوباره به حالت اولی

  .می گردد بر و پالن ذات عليم و حکيم، 
 سوره ابراهيم از آفرینش و خلقت زمين و 48در آیه خداوند حّی و قيـّوم 

 بعد از درهم پيچيدن ،آسمانهای دیگر بعد از انسحاق شدید و به تعبير دیگر
بعباره دیگر خداوند متعال این کتله واحد .  طومار عالم هستی، خبر می دهد

ها دیگری را می آفریند چنانچه را یکبار دیگر انفجار می دهد و زمين و آسمان
  :می فرماید

  
  )و برزوا هللا الواحد القهار یوم تبدل االرض غير االرض و السماوات(

به آسمانهاي ( این زمين به زمين دیگر و آسمانها یکه  روز(  :ترجمه
  )گردند شوند، و آنها در پيشگاه خداوند واحد قهار ظاهر مي تبدیل مي) دیگر
 

است، انفجار دیگر و آفرینش زمين و  و روشن ویدا ه در این آیتآنچه
 که با این عالم هستی از هر جهت متفاوت خواهد بود قطعًاآسمانهای دیگر که 
 اقدس الهی به کسی دیگر کميت، کيفيت و چگونگی آن یجز ذات دانا و توانا

انسانها که در این  و برانگيختن حشر: اما گفته می توانيم که.  معلوم نيست
که استعداد پذیرش و قبول آن را زمين دیگر   زیستند و رفتند ایجاب زمين

  .می کند، باشدبيشتر 
   توفان کند در قطره پـنهانـهیگ

  گهی از قطره ریزد، رنگ توفان
 )بيدل(
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در این تصویر، تولد ستاره 
های جدید که در عقب غبار 

ضخيم پنهان هستند، بمثل نقطه 
  های سرخ رنگ دیده می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .جهت مشاهده تصویر رنگه به پشتی مراجعه شود
 



  
  )نجوم مکدر و تيره(سوراخهای سياه 

  
  چيزی گفت، بهتر  Black Holesقبل از اینکه راجع به سوراخهای سياه 

است اشاره مختصری راجع به کيفيت ستاره گان نمود تا در صفحات بعدی 
  .موضوع خوبتر روشن شود

ا فکر می کردند که نجوم عبارت از ستاره  های در گذشته انسان ه 
د و آسمان دنيا را زینت ننورانی در آسمان هستند که در شب ظاهر می شو

خشکه و  [داده و وسيله روشنی و هدایت و رهنمایی انسانها در بر و بحر
  . می باشند]دریا

پژوهشگران علوم فلک بعد از تحقيقات و مشاهدات عينی خود از فضا به 
باور شدند که ستارگان کره های سوزانی از گاز می باشند که بر خالف این 

انرژی ستارگان ناشی از واکنشهای .  خود منبع نور اند) کواکب(سيارات 
ماده اصلی تشکيل دهنده اکثریت ستارگان، گاز .  هسته ای در داخل شان است

  .هيدروژن می باشد
پيری و کهولت و بالخره تولد، جوانی، : هر ستاره دارای دوره حيات مثل

طول عمر ستاره بستگی به مقدار و ميزان هيدورژن در آن .   وفات می باشد
  .است

  زمانی که هيدورژن درون یک ستاره پایان می یابد، گاز هليوم سوخت 
اصلی ستاره را تهيه می کند که سوختن هليوم سبب گرمای شدید در درون 

  . حجم ستاره چند برابر می گرددستاره شده و باعث انبساط آن می شود و
  منفجر شده از هم می پاشند و تبدیل به supernovaستاره های بزرگ 

ستاره های نوترونی می شوند که در دور محور خود به سرعت بسيار زیاد 
چرخيده و از خود موجهای رادیوی انتشار می کند و دارای جرم و کثافت 

مکعب آن به مليونها تن تخمين شده بسيار زیاد می باشند که یک سانتی متر 
  .است

  از منفجر شدن و از بين رفتن ستاره Black Holesسوراخهای سياه  
  بوجود می آیند و دارای قوه جاذبه فوق Neutron Starsهای نوترونی 

از نظر  پژوهشگران و اخترشناسان، سوراخهای سياه .   العاده زیاد می باشند
تارگان بسيار بزرگ، در حاليکه بسيار آخرین مرحله زندگی و عمر س

  .کوچک اند،  بشمار می رود
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هر جرم .   عمل می کنند،  مانند گردابBlack Holesخهای سياه  اسور"
در داخل فاصله (با انرژی سر گردانی که به یک سوراخ سياه نزدیک شود 

بطور مقاومت ناپذیری به درون گرداب، ) معينی که افق آن خوانده می شود
 شدید اندرکشندةنيروهای .    کشيده می شود،همان سوراخ سياه استکه 

 ماده را در یک سمت معين می کشد و منبسط می کند و در ،سوراخهای سياه
سمت دیگر می فشرد و خرد می کند تا آن که آن ماده به کلی تجزیه و جزء 

  .فضای خميده و سوراخهای سياه شود
 فرو پاشيده رد و ن ستاره کامًالصيات خود را در دروزمان و مکان خصو

هر شی در شرایط عادی اندازه خود را نگه می دارد ولی نمی .  بدل می کنند
در درون سوراخهای سياه بر اشياء عمری .  تواند از عمر فيزیکی بگریزد

مشاهده گران سوراخهای .   اوم کوچکتر می شوندبطور متدنمی گذرد، ولی 
 آن را ببينند، زیرا نور مانند  نمی توانند واقعًا مطمئن و ایمنیسياه از فاصله

.   سوراخهای سياه است) مکيدن(شکلهای دیگر انرژی، تحت تاثير مکش 
همچنانکه نور به درون آن کشيده می شود، به طور بی پایانی به انتهای قرمز 
طيف رنگها تغيير مکان ميدهد و سوراخهای سياه را سياه و بنا بر این نامرئی 

  . "  دمی کن
 پيش بينی می کند که جهان شامل مقدار معينی از ماده انکيهان شناس"
 ماده به  شان استنباط کرده اند که تقریبًااما اختر شناسان از مشاهده های. است

مشاهده ماده .   اندازه کافی وجود ندارد تا این پيش بينی ها را عملی سازد
. دکتر ای.  ده پيش بينی شده استه ای، کمتر از ماظشده، به اندازه قابل مالح

ماده گمشده : دابليو کامرون از دانشگاه یشيوا، به این باور است که. جی
   ." بلعيده شده باشدممکن است به وسيله شمار زیادی از سوراخهای سياه

  المعارف آزادةاز ویکی پدیا، دایر: گرفته شده
  :الصه کردبطور خالصه ميتوان خصوصيات سوراخهای سياه را چنين خ

  .از فرو پاشی ستاره های نيوترنی بوجود می آیند  -
  .ستاره های مکدر و تاریک، نامرئی بوده و دیده نمی شوند  -
 .دارای قوه جاذبه بسيار زیاد هستند  -
 . سوراخهای سياه، ناميده شده اندچون نور ندارند، بناًء  -
 .آخرین مرحله تغيير شکل ستاره گان بزرگ بشمار می روند  -
 .ماده در داخل سوراخ های سياه بسيار کوچک می شود  -
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  Black Holesدر هر کهکشان تعدادی زیادی از سوراخهای سياه    -
  .موجود است

 
با این تصور کلی از ستارگان و سوراخهای سياه، اکنون بر ميگردیم به 

  .آیت های قرآن  که در این سياق چه فرموده است
 های قرآن از انکدار و تيره شدن ستاره ها نخست باید گفت که در بسا آیت

  :بطور مثال.  نام برده شده است
  . سوره تکویر2آیت )  ووقتيکه ستاره ها تيره شوند ( و اذا النجوم انكدرت

انكدرت از ماده انكدار به معني سقوط آردن و پراآنده شدن است، و از 
  .ریشه آدورت به معني تيرگي و تاریكي است

 سوره 2آیت  ) ووقتيکه ستارگان از هم بریزند(انتثرت و اذا الکواکب 
  .انفطار

و تيره گردد ماه  و یکجا کرده شود (و خسف القمر  و جمع الشمس و القمر 
  . سوره القيامه9 و 8آیت ) آفتاب و ماه

 سوره 8آیت  ) پس وقتيکه ستاره ها بی نور شوند(فاذا النجوم طمست 
 .انفطار

 در باال ذکر شد، ستاره های بزرگ مفجر پس بدون شک اکنون، قسميکه
می شوند و از هم می پاشند، و تبدیل به اجرام دارای کثافت بسيار زیاد مثل 
ستاره های نيوترونی می شوند که کثافت یک سانتی متر مکعب آن به مليون 

  .ها تن تخمين شده است
اما بر اساس محاسبات دقيق ریاضی و فلکی کيهان شناسان و 

ن، با وجود موجودیت ستاره های نيوترونی،  هنوز هم کتله های اخترشناسا
هجوم نور در یک نقطه و .  غایب و مفقود شده  در فضا باید موجود باشد

 نقطه ،محو شدن آنها،  علما و دانشمندان فلک را  بخود متوجه ساخت که
 که در افق و دایره آنها داخل شود بلعيدهیچيز ر  ه،ی در فضا موجود استیها

آن کتله : آخرین تحقيقات نشان می دهد که.  می شود و مجال فرار را ندارند
به تعبير .  بلعيده  شده اند) سوراخهای سياه(های غایب در این نقطه های سياه 

دیگر این نقطه های سياه خود نجوم منکدر و تيره اند که آخرین مراحل نجوم 
 .نيوترونی بشمار می روند
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ت کتله های مفقود شده را در یک آیت دیگر قرآن بيایيد که موضوع غياب
 ،خالق کاینات با اظهار قسم.  حکيم مطالعه نمایيم که در سياق قسم آمده است

ما انسان ها را تنبيه کرده و از پر ارزش بودن موضوع با خبر می سازد  و 
به این ترتيب در ما تحرک ایجاد می کند تا بيشتر درینمورد تعمق نموده و به 

مت آفریدگار و پدید آورنده کائينات، که مجهوالت اش هنوز هم بسيار عظ
است، آشنا شویم و به قصور و نا توانی خویش و محدودیت علم خود اعتراف 

  .کنيم
  : سوره التکویر خدواند الیزال چنين می فرماید16 و 15در آیت های  
ره های باز پس قسم می خورم بستا (ِسنَّالجوار الُك، ِسنَّفال اقسم بالُخ

 )گردنده، سير نماینده غائب شونده
  باز گشت و پنهان شدن،در اصل به معني انقباض،  جمع خانسسنَُّخال
شيطان را .   استصفت مبالغه خنس به معنی در نهایت اخفاء و پوشش.  است

  .از جهت اینکه از دیده ها پنهان است خناس می گویند
  .روندهریع تند و سجمع جاریه به معني   اِرَوالَج
 به النه پرندگان . جمع آانس از ماده آنس به معني مخفي شدن است ِسنَّالُك

  . شود و مخفيگاه آهوان و حيوانات وحشي گفته مي
مفسرین منظور از این سوگند ها را عبارت از پنج ستاره سيار منظومه 

.  عطارد، زهره، مریخ، مشتري، و زحل: شمسی دانسته اند که عبارتند از 
.  عضی ها کواکب را که در شب ظاهر و در روز پنهان می شوند دانسته اندب

عده ای دیگری از اخترشناسان می گویند که کنس و خنس عبارت از ستاره 
های دنباله داری هستند که طول زیادی دارند و در یک انحنا حرکت می کنند 

  . گاهی غائب می شوند و گاهی ظاهر
در جمن اعجاز علمی قرآن در مصر،   دوکتور زغول النجار، عضو ان

یعنی آسمان در قرآن، که از ) السماء فی القران(حلقه های درسی خویش 
 به نشر رسيده بود در  2005 در سال چينل اول تلویزیون سعودیطریق 

پس قسم می خورم )) (ِسنَّالجوار الُك، ِسنَّفال اقسم بالُخ:  ((مورد این آیه
  :   چنين توضيح داده گفت)ير نماینده غائب شوندهبستاره های باز گردنده، س

سفر شیء عن وجه شیء :  معنی دیگری هم داردی در لغت عربِسنَّالُك(( 
مثل اینکه انسان . یعنی پاک کردن سطح چيزی را توسط چيز دیگر. آخر

  . روی ميز و اتاق را تو سط جاروب و یا چيزی دیگر پاک می کند
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قطه های سياه در آسمان که مشهور به  این ن:ما حقيقت امر اینستا
 الجوار ا، ِسنَّلُخا :  شده اند عبارتند ازBlack Holes سوراخهای سياه

 یک ُکنَّسو ُخنَّس در این آیت ) پنهان شونده، سير کننده، پاک کننده : (ِسنَّلُك
 پاک ُکنَّسمعنی پنهان شونده و ُخنَّسبلکه .  معنی و مفهوم را ارائه نمی کنند

چون قرآن کتابيست در کمال بالغت و فصاحت، هر حرف .  می دهدرا ه کنند
 از گفتنی های نا یو کمله اش آنطور بکار رفته است که پر از معانی و عالم

  .گفته شده و ناکشف شده دارد
  

 
  )ستاره سياه(تصویری از  سوراخهای سياه 
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 super giantم ياه را بناــــهای ســــنانان سوراخـــترشـــپژوهشگران و اخ
cleanersکه ميتوان آن را به یک جاروب برقی اختری تشبيه .  یاد نموده اند

  )).کرد و آنچه از ماده و انرژی در افق اش وارد شود،  به خود جذب می کند
 



 هفت آسمان و هفت زمين
  

 120در .    بار در قرآن عظيم الشان آمده است310) آسمان(کلمه سماء 
و هفت بار کلمه .   جا بشکل جمع ذکر شده است190 در موضع مفرد آمده و

آنجا که کلمه سما به لفظ جمع آمده . آمده است)  هفت آسمان(سبع سموات 
  . است، منظور هفت آسمان است

  بار در قرآن عظيم الشآن بشکل مفرد آمده 461)  زمين(کلمه  ارض 
 هفت زمين نيز تنها در اخير سوره طالق بعد از ذکر هفت آسمان، از.  است

  :تذکر رفته است
خدا آنست که :  ترجمه ) و من االرض مثلهن  اهللا الذي خلق سبع سماوات(

  ).یعنی هفت زمين(آفرید هفت آسمان و آفرید از زمين مانند آن 
 ه بنابرین قسميکه هفت آسمان وجود دارد، هفت زمين نيز باید وجود داشت

 که اشاره به زمينهای هفتگانه می باشد و این یگانه آیتی در قرآن پاک است
پس باید دانست که منظور از این آسمانهای هفتگانه و  زمين های .  کند

  هفتگانه چيست؟
بطور فشرده و موجز نظریات مفسرین را که درینمورد تا اکنون اظهار داشته 

  :اند چنين می خوانيم
  

  :منظور از هفت آسمان  
  

عطارد، زهره، مریخ، : نغرض از هفت آسمان سيارات هفتگانه چو 
 .مشتری، زحل، ماه و آفتاب می دانند

منظور اتمسفر های گوناگون و قشرهای متراکم هوا در اطراف زمين  
 .است

 .عدد هفت بيانگر وجود هفت آسمان جدا گانه است 
  

این بود ارائه نظریات علما و مفسرین پيرامون آسمانهای هفتگانه و زمين 
ز سياق آیت های دیگر قرآن در مورد هفت آسمان اما آنچه ا.  های هفتگانه

  :استنباط می شود، بيانگر وجود هفت آسمان عليحده و جدا گانه است
  

ما  آسمان دنيا را به کواکب  : (ترجمه) انا زینا السماء الدنيا بزینة الكواآب(-
  . سوره صافات6آیه ) و ستاره ها زینت دادیم
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 فی کل سماء امرها، و زینا فقضهن سبع سموات فی یومين و اوحی(  -
پس ساخت هفت آسمان در دو : ( ترجمه) السماء الدنيا بمصابيح و حفظا

دیگر و وحی فرستاد در هر آسمانی تدبير آن را، و ) دوران(روز 
با شهابها از (و نگاهداشتيم ) ستاره ها(بياراستيم آسمان دنيا را به چراغ ها 

   سوره فصلت12آیه )  استراق سمع شياطين
ما : (ترجمه) و لقد زینا السماء الدنيابمصابيح و جعلنها رجوما للشيطين  -

زینت دادیم آسمان نزدیک را به چراغ ها و ساختيم آن چراغ ها را آالت 
   سوره ملک5آیه )  رجم شياطين

 
پس آسمانی که ما آنرا به چشم می بينيم، آسمان این دنياست که خداوند دانا و 

ره ها آنرا زینت بخشيده و به تعبير دیگر آسمان اول توانا با کواکب و ستا
است که همه پژوهش کيهان شناسان و اختر شناسان و اکتشافات فضائی که 

 شش آسمان بناًء.   و افق این آسمان اول استتا امروز شده است در محيط
جداگانه ای دیگر که فاقد نجوم و کواکب هستند، وجود دارد که علم انسان از 

این مطلب را، قيد زینت دادن آسمان دنيا به .  تا هنوز عاجز استدرک آن 
  .ستاره ها در آیت های فوق الذکر، بوضوح  می رساند

  
  :مقصود از هفت زمين

 :منظور از هفت زمين اقليم های هفتگانه در زمين است مثل  -
o قطب شمالی و جنوبی  
o منطقه حاره و منطقه معتدله 
o و منطقه ای استوائی  

د هم مراد،  زمين های دیگر و شای  -
مشابه این زمين باشد که تاهنوز انسان از 

 . کشف و درک آن عاجز است
و یا غرض از زمين های هفتگانه   -

  .طبقات و قشر های مختلف زمين است
تحقيقات دانشمندان نشان می دهد که زمين 
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ا از طبقات و قشر های مختلف تشکيل شده است  و تعداد این طبقات  و قشر ه
این طبقات .  هر قشر و طبقه غالفی برای قشر دیگری می باشد.  هفت است

  :و قشر ها عبارتند از
هسته مرکزی : لب صلب داخلی  .1

  ثابت و سخت زمين
 هسته متحرک زمين: لب سائل  .2
قشرهای :  اوشحه ارضيه 4 .3

 چهارگانه مختلف رنگ زمين
غالف : غالف الصخری ارضيه  .4

 سنگی زمين 
 تهسته مرکزی ثابت و یا مغز زمين منتهای کثاف: ستچه قابل شگفت اآن

را داراء بوده که طبقات خارجی هر کدام به ترتيب دارای کثافت کمتر می 
 فيصد آهن و نيکل وجود دارد که این 96در ترکيب هسته داخلی زمين .  باشد

به این ترتيب قشر های .  فيصدی  در قشرهای خارجی کاهش پيدا می کند
 که متمایز از یک دیگر هستند،  هر کدام  یک کره را تشکيل هفتگانه زمين

  .می دهد
قسميکه قبال اشاره شد، نظریات گوناگونی راجع به موجودیت هفت زمين 
از سوی دانشمندان و علما ارائه شده که هر کدام سواالت مختلف دیگری را 

  . در ذهن انسان ایجاد می کند و خالی از اشکال نمی باشد
در حلقه  ل النجار، عضو انجمن اعجاز علمی قرآن در مصر،دوکتور زغو

 ميالدی پخش 2005ر سال درسی خویش که از طریق چينل اول سعودی د
 به این نظر است که بنده فشرده نظرات او را از عربی ترجمه نموده شده بود 

  : خدمت شما ارائه می داردم
لين استنباط می شود، اما آنچه از آیات قرآن حکيم و ارشادات خاتم المرس((

  .نشان می دهد که زمين های هفتگانه در داخل همين زمين است
در همه آیات قرآن بشکل مفرد آمده، بجز آیت ) زمين(کلمه ارض :  اوال

 سوره طالق که بعد از ذکر هفت آسمان، اشاره ای به هفت زمين نيز شده 12
 می رساند که )  زمين در آیات قرآننمفرد ذکر کرد(این مطلب .   است

  . زمين های هفتگانه در درون همين زمين است
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احادیثی که از پيامبر صلی اهللا عليه و سلم، در مورد نهی از ظلم،  :  ثانيا
 اشاره شد قبًال.  ه نحوی گویا روشن می سازدروایت شده است، موضوع را ب

 که لی اهللا عليه وسلمکه حقایق علمی در قرآن مجيد و احادیث رسول اکرم ص
 مثالها آمده که بعد از غور و تعمق ذکر در سياق تشبيه و گاهی با بعضًا

  :ميتوان آنرا درک کرد
َمن َظَلَم : (عن عائشه رضی اهللا عنها ان رسول اهللا صلی اهللا عليه و سلم قال

  .متفق عليه) ِقيَد ِشبٍر ِمَن اَالرِض ُطـوَِّقـُه ِمن َسـبغ َارِضين
 عنها روایت است که رسول اهللا صلی اهللا عليه از عایشه رضی اهللا: ترجمه

یعنی به (کسيکه باندازهء یک وجب از زمين، ظلم نماید : (و سلم فرمود
تا هفتمين ) اندازهء یک وجب زمين دیگری را به زور و ظلم تصرف نماید

  .زمين بر گردنش طوق گردانيده می شود
 ِمَن اَالرِض ُظـلمًا، رًاَمن َأَخَذ ِشب... : ( در روایتی دیگر چنين آمده است

کسيکه یک وجب از زمين شخصی را از : (ترجمه) ُطـوَِّقـُه إلی َسبع َأرِضين
  .)روی ستم بگيرد تا هفتمين زمين بر گردنش طوقی گردانيده می شود

 انسان را به ،این سخنان موجز و کوتاه اما پر از معانی و مفاهيم عميق
.  در انسان زنده می سازدرا پژوهش  و ژرف نگریغریزهء و خته شگفت اندا

 دوم اشاره به وجود طبقات  .ستمعدالت اسالمی و تحذیر انسان از ظلم و  اوًال
پس آن وجب زمين به ناحق گرفته شده با طبقات هفتگانه اش که به .  زمين

از داخل همين زمين باشد بایست مانند طوقی در گردن ظالم آویخته می شود، 
حتی از روایات دیگری که از پيامبر اکرم صلی اهللا عليه و .  نه از جای دیگر

کعبه شریفه در مرکز زمين و  : سلم نقل شده، چنين نتيچه گيری می شود که
 در هفتم زمين در مرکز کون و هستی در استواء و محاذی بيت المعمور که

 )).آسمان است، قرار دارد
 سوره 12آیه تحت  294، صفحهء  در سایه های قرآن ،در جلد دهم تفسير

طالق که توسط محترم محمد صدیق راشد سلجوقی ترجمه شده است چنين 
  :آمده است

.  همانند آن) نيز(خداوند ذاتی است که هفت آسمان را آفرید و از زمين ((
 خداوند بر تا بدانيد که واقعًا: نازل می شود) خدا(حکم ) همواره(در ميان آنها 
 خداوند بر هر چيز از روی علم خویش اقعًاوانا است و اینکه وهر چيز ت
  )) احاطه دارد
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رد آسمانهای هفتگانه، مدلول، ابعاد، و مساحت آن ما علم نداریم، درمو((
همچنين در مورد هفت زمين، شاید یکی از این زمينهای هفتگانه همين زمين 
 باشد که ما در آن به سر می بریم و باقی در علم خدا است، شاید هم معنی آن

 این زمين نيز در ترکيب ناین باشد که زمين نيز از جنس آسمانها است، تعيي
به هر حال الزم نيست این مثالهای . و خصوصيتهای خود مثل آسمانها است

روشن قرآنی را بر چيزی تطبيق دهيم که علم ما به آن رسيده است چون علم 
ین است چيزی که ما به جهان هستی احاطه ندارد تا به گونهء تحقيق بگوئيم ا

قرآن اراده دارد و صحيح نيست که چنين چيزی را بگوئيم، مگر در روزی 
که انسان ترکيب جهان هستی را به تمام و کمال و به علم یقين بداند و چه قدر 

  ))!.دور است این مرحله
در مورد هفت زمين چنين می توان خالصه را نظریات مفسرین و علما 
ات هفتگانه زمين باشد و قارد اینکه مراد از آن طبنمود که هفت زمين وجود د

 که با گذشت زمان این واقعيت به ،یا زمين های دیگر خارج از منظومه ما
 )ص (چنانچه در اخير سورهء. گفته خود قرآن بر مال و واضح خواهد شد

  :خداوند متعال می فرماید
إال ذکر للعالمين، قل ما أسألکم عليه من أجر و ما أنا من المتکلفين، إن هو ( 

 )  و لتعلمن نباه بعد حين
  88 -86سوره ص ایه

پاداشی نمی خواهم و من از ) در برابر تبليغ حق(من از شما : بگو: ترجمه
، نيست این )شما را به امر پيچيده ای مکلف نمی سازم(تکلف کنندگان نيستم 

آن بعد جهانيان، و بی گمان شما به واقعيت ) همهء(جز پندی برای ) قرآن(
  .از مدتی پی ميبرید

   )تفسير در سایه های قرآن(از محمد صدیق راشد سلجوقی : ترجمه
  



  
  هيچ چيز ساکن نيست

  
.  جای شک و شبه نيست که هيچ چيزی در این عالم هستی ساکن نيست

همه چيز متحرک است و این حرکت و سير در همه اجرام سماوی و 
در ناهمآهنگی  کوچکترین ،ظيم شدهکهکشانها و توابع آنها بصورت دقيق تن

حرکات شان که باعث از بين رفتن نظم وضع شده شان شود، دیده نمی 
  .  شود

سوره ) و سخر لکم الشمس و القمر دآئبين و سخر لکم اليل و النهار
  33ابراهيم ایت 
و رام ساخت برای شما آفتاب و ماه را هميشه روندگان، و رام : (ترجمه

  )و روز راساخت برای شما شب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و الشمس تجری لمستقر لها، ذلک تقدیر العزیز العليم، والقمر قدرناه 
منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر  وال 

  40 – 38سوره یاسين آیت های )  یسبحوناليل سابق النهار، و کل فی فلک
  

و آفتاب می رود براهی که قرار گاه ویست، اینست اندازهء : (ترجمه
خدای غالب و دانا، و ماه، مقرر کردیم برای او، منزل ها تا آن که باز گردد 
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به شکل کهنه، نه آفتاب می سزدش که دریابد ماه را و نه شب سبقت کننده 
از آفتاب و ماه و ستاره ها در آسمان سير می است بر روز، و هر یکی 

  .)کنند
گاه خویش در حال ردر این آیت بصراحت بيان شده که آفتاب در قرا

اما اینکه مراد از این حرکت چه نوع حرکت است، علما و .   حرکت است
  :مفسرین چندین نوع احتمال را متذکر شده اند که ميتوان چنين خالصه نمود

  
  . بر گرد زمينحرکت ظاهری آفتاب 
نی خورشيد در تابستان و زمستان به سوی شمال و  حرکت ميال 

 . درجه23جنوب زمين تا مدار 
  .رکت وضعی خورشيد به دور خودشح 

 
 حرکات ذیل را برای خورشيد ن ساانکيهان ش کشفيات و آخرین تحقيقاتاما 

  :ثابت نموده اند
  

  حرکت وضعی خورشيد به دور خودش 
مراه منظومه شمسی در اتجاه معينی از حرکت طولی خورشيد ه 

 با سرعت حدود هفتاد و دو هزار کيلومتر در ساعت و یا آسمان
 . کيلومتر در ثانيه20

 اه مجموعه کهکشان با سرعت تقریبًارانی خورشيد همررکت دوح 
 .یک ميليون و یکصد و سی هزار کيلومتر در ساعت

 
می تواند ) جریـت(کلمه در خورشيد حرکات  گفته می توانيم که همه بناًء

  .جمع شود
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والقمر (رفته است ) قمر(همچنان در این آیت تذکر از منزل های ماه  
 گانه ای 28مراد از این منزلها حرکت ماه و منزل گاههای .  )قدرناه منازل

است که ماه در 
 شب قبل از 28

تاریکی مطلق 
.  طی می کند

چون ماه تا شب 
بيست و هشتم  
در آسمان قابل 

در .  دید است
دو شب دیگر 
که قابل دید 

  .ندمنيست آن دو شب را محاق می نا
 این خود یک تقویم آسمانی است که انسانها در همه عصر ها ميتوانند حساب 

 .ماه و روز را بخوبی بدانند
هر یک از و ( و کل فی فلک یسبحون  : در اخير این آیت ميخوانيم که 

  .  )ار خود سير می کنند مدآفتاب و ماه و ستاره ها در 
همه چيز را در بر می گيرد،  پس آفتاب، ماه، کواکب، نجوم ) کل (لمه ک 

و باالخره همه اجرام سماوی با سرعت های شگفت آوری  طبق یک قانون 
منظم در مدار 
خود در حرکت 

  .و شنا هستند
بلی،  در آن 
زمان که مردم 
به سکون زمين 
و همه اجرام 
سماوی عقيده 

د و ستاره داشتن
ها و کواکب را 
ثابت فکر می 
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 نظامهای شمسی ، که این همه سياره هاندکردند و تصور و خيال آن را نداشت
 و کهکشانها با جمله توابع شان با نظم خاصی در حال حرکت و شنا هستند، 

، قرآن مجيد، با بيان بسيار شيوا و شرین، )ج(معجزه علمی آخرین پيامبر خدا 
ه تنها از حرکت زمين بلکه از متحرک بودن تمام جرم های لطيف و رقيق  ن
 روزی به درک آن نایل خواهند و آنهم به شيوه ای که مردم.  آسمانی خبر داد

شد و بر حقانيت این کتاب آسمانی و خالق این کائنات بزرگ صحه خواهند 
  . گذاشت

  
  قدر نداردـرق آنــت فــن دشــآرام و رم دری

  يستئت در گوشها صدادر دیده آنچه کوهيس
  زین ورطـهء خجـالت آســان نميتوان رســت
  چون شــمع زندگی را در هر عرق شنائيست

  )يدلب(
 



  قرآن بيان کننده هر چيز
  
و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل شیء و هدی و رحمه و بشری (

   89سوره نحل آیت ) للمسلمين
يانگر هر چيز است،  و و فرود آوردیم بر تو این کتاب را، که ب: (ترجمه

  .) مایه هدایت و رحمت و مژده برای مسلمانان است
هدف و برنامه قرآن که ساختن انسان کامل در یک جامعه عاری از هر 

نوع نابسامانی و دور از تعصب و مملو از عدل، مساوات، برادری،  
برابری و برای شناخت حق و حقيقت و سرانجام برای تکامل فرد و جامعه 

ی پرده از حقایق یاه شناخت خودی و خدا شناسی است، به نحوی رسادر ر
علمی بشکل کلی آن برداشته و انسان را با دعوت به تفکر در آیات این 

  .کتاب، مسوول کشف جزئيات آن دانسته است
پس قرآن، برای ساختن انسان کامل و تحقق بخشيدن مدینه فاضله، همه 

عبادات، از ارتباطات الی معامالت، از  تاروابط و ضوابط را از  اعتقادات 
 تشکيل خانواده  و جامعه سالم،  مفصل و مشرح بيان تازندگی فردی گرفته 

نموده و حتی در بسياری موارد از بيان ریزترین مسایل اجتماعی که مربوط 
  .به ساختن اجتماع سالم می شود، دریغ نفرموده است

نه قرآن برای دریافت و  بی کرااقيانوس  اگر بخواهی که در اعماق 
استخراج ُدر و مرجان بی پایان آن غوطه زنی و شنا کنی، پس بایست خود 

، آنگاه  و با تفکر عميق آنرا مطالعه بفرمائیرا به زیور علم آراسته سازی
، که در هر زاویه اش به شکوه و عظمت این کتاب آسمانی پی خواهی برد

نسان ها از درک حقيقی آن عاجز بسا از حقایق علمی نهفته است که هنوز ا
  .اند

 سال 1426» علی و حکيم«با مطالعه حقایق علمی و ادبی که در  قرآن 
به این و ما اکنون آنرا به چشم سر مشاهده می کنيم و قبل به آن اشاره شده، 
محال .   حقا این کتاب کالم ذات خدای دانا و توانا است: نتيجه می رسيم که

شمه حقایق و معجزه های علمی، صنعت و ساخت است که این منبع و چ
پندارند، با وجودیکه ميدانند آنچه می  میها انسان باشد، قسميکه بعضی 

،  اما بغض و کينه شان که ناشی از عدم وقوف شان نادرست استگویند 
  .است، ایشان را اجازه نمی دهد که اعتراف به حقانيت این کتاب نمایند

ک و تردید روز و شب را پشت سر می بلی، این دسته مردم در ش
گذرانند و نتوانستند و یا نخواستند که گمان خویش را به یقين تبدیل کنند و 
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 و هرگز به شعور ناقص خویش به کنندکور سواددانه می حکم ناخوانده 
  .اعتراف نمی کنند) شعور ناقص ما کرد انتخاب غلط(گفته بيدل 

، )بيان کننده همه چيز( لکل شی نًاتبيا: خود می فرماید کهقسميکه قرآن 
در هر آیت اش عالمی از گفتنی های ناکشف شده است که فهم دقيق و 
واقعی آنها بر همه انسانها مقدور نيست و ایجاب تفکر و فراست عالی را 

از همين جاست که قرآن پيش از همه انسان را به فراگيری علم و .  می کند
کاوش و تفکر را وظيفه و مسووليت خواندن دعوت می کند و کنجکاوی، 

پژوهش و (وليت و عبادت خویش ؤپس بایست مسلمانان مس.  اش می داند
    .سپارندرا به باد فراموشی ن)  تفکر

  : سورهء یونس چنين  می فرماید100حضرت خداوند متعال در آیه 
  

 و یجعل الرجس علي الذین ال یعقلون
 .)د که تعقل نمی کنندو پليدی را بر آنها قرار می ده: (ترجمه

  
  .فهم و درک حقيقی کالم ات را برای ما ميسر بساز! پروردگارا 

  و من اهللا التوفيق
 سبحانک ال علم لنا اال ما علمتنا انک انت العليم الحکيم

  2008 نوری ج
  اطریش
  قاری مير زاهد
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