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25 اعجاز محتوایی قرآن کریم

اعجاز کیهان شناسي قرآن در ارائه مدل توسعه یابنده از جهان

سیدعیسیمسترحمي1

1- دکتراي قرآن و متون اس��المي دانشگاه معارف اس��المي، دکتراي قرآن و علم )گرایش نجوم( جامعه المصطفي، استادیار 
dr. mostarhami@chmail. ir ،)جامعه المصطفي العالمیه )ص

چکیده
به اعتقاد ارس��طو، که نظریه غالب در عصر نزول قرآن کریم بود، تمام اجرام آس��ماني در منطقه 
فوق القمري، ازلي، ابدی و ثابت بودند. )ارسطو، 1379: 71( این اندیشه بنیادین در اخترشناسي 
بطلمیوسي تعدیل و بسط یافت. )چالمرز، 1381: 86( این در حالي است که قرآن کریم  در آیات 
30 سوره انبیاء، 47 سوره ذاریات،  و  67 سوره زمر به صراحت با بسیاري از این آموزه هاي باطل 
مخالفت کرده و پرده را از واقعیت کنار مي زند؛ تا حَدي که برخي از مفسران و دانشمندان آن را 

اعجازي نجومي از قرآن کریم قلمداد کرده اند. 
َماَءبََنْیَناَهابَِأْیٍدَوِإنَّالَُموِسُعوَن«؛ ذاریات:47، )وآسمان را با قدرت بنایش کردیم وقطعاً ما  »َوالسَّ

گسترش دهنده ایم.( 
در تفس��یر این آیه س��ه احتمال مطرح شده است. در احتمال اّول، واژه »اید« بمعناي قدرت 
بوده و مراد از »انّالموسعون« این باشد که ما داراي قدرتي وسیع و غیر قابل برابري هستیم. بنابر 
احتمال دوم »اید« بمعناي نعمت است که در این صورت جمله »انّالموسعون« بدین معناست که 
نعمت ما بي مقدار و بي شمار است. احتمال سوم اینکه مقصود آیه از توسعه دادن، توسعه آسمان 
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است که کیهان شناسي جدید نیز موید آن است. )طباطبایي، 1417ق. 18:381(
نویس��ندگان کتابه��اي، االعجاز العلمي في القرآن، )س��امي، بي ت��ا:35( االعجاز العلمي في 
االسالم، )عبدالصمد، 1417ق.:55( موسوعه االعجاز العلمي في القرآن )ماردیني، 1425ق.:49( 
و الس��ماء في القرآن الکریم، )زغلول النجار، 1425ق.:75( از افرادي هس��تند که با پذیرفتن این 
تفسیر از آیه شریفه، آن را اعجازي علمي از قرآن کریم مي دانند. تفسیر نمونه )مکارم شیرازي، 
1371ش. 22:375( و التمهی��د ف��ي علوم القرآن )معرف��ت، 1417ق. 6:114( و برخي دیگر از 
معاصران )صادقي، 1380ش.:229؛ الس��عدي، 1417ق.:140( نیز اگرچه به اعجاز نجومي بودن 
این آیه تصریح نکرده اند ولي با بیان این نکته که گسترش آسمان که آیه به  آن اشاره دارد، تازه 

کشف شده و مورد تایید کیهان شناسان است، اعجاز علمي بودن آن را پذیرفته اند. 
کیهان شناس��ان مدلهاي ریاضي گوناگوني را از جهان ارائه داده اند. برخي همچون نیوتن آن 
را ایستا و ساکن مي دانستند و قائل بودند به زودي تحت تأثیر نیروي گرانش، شروع به انقباض 
خواهد کرد. )هاوکینگ، 1375ش.:58( تا قرن اخیر عقیده به جهاني ایستا آنچنان قوي بود که 
حتي هنگامي که اینشتین نظریه نسبیت  عام را در سال 1915 فرمول بندي  کرد، آنقدر به ایستا 
بودن جهان بزرگ اطمینان داشت که براي امکان آن، با وارد کردن مقدار ثابتي در معادالت خود 
به  نام ثابت کیهاني، نظریه خود را اصالح      کرد. البته او بعدها وارد کردن ثابت کیهاني را بزرگترین 

اشتباه خود خوانده بود. 
م��دل دیگ��ري که از جه��ان ارائه شده، جهان را در حال گس��ترش مي داند. ملوین س��لیفر 
)متولد1875م.( با بررس��ي خطوط طیفي س��تارگان به این نتیجه رس��ید که ستارگان در حال 
دور شدن از ما هس��تند. )روس��و، 1335ش.:739( ژرژلومتر )ویلیلم، 1374ش.:133( و هابل از 
دیگر دانش��منداني هستند که با س��لیفر هم عقیده گشتند. هابل تحقیقات سلفیر را ادامه داد و 
در این باره قانوني ارائه داد که به نام »قانونهابل« مش��هور اس��ت. )هوگان، 1383ش.:58؛ هاچ، 
1377ش.:251( هابل در سال 1929م. اعالم کرد که دور شدن کهکشان ها با نظم خاصي صورت 
مي گیرد؛ یعني هرچه فاصله کهکش��ان ها از ما دورتر مي شود، س��رعت آنها نیز بیشتر مي گردد. 

)روسو، 1337ش.:409(
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گسترش و توسعه آسمان ها از جمله مسایل علمي است که با پیشرفت هاي نجومي در زمینه 
فیزیک از جمله اپتیک، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. امروزه شواهد براین نظریه آنقدر فراوان 
اس��ت که آن را تا حّد یک مس��ئله قابل پذیرش و قطعي براي دنیاي علم تبدیل کرده اس��ت؛ به 
نحوي که بسیار بعید است شخص آشناي با فیزیک و کیهان شناسي در صحت آن تشکیک کند. 
از طرفي این مطلب علمي، در زمان نزول و حتي تا قرون اخیر بر همگان پوشیده بود و بنابراین، 

بیان صریح آن توسط قرآن کریم مي تواند اعجازي نجومي از این کتاب آسماني به شمار آید. 
از دیگر تعابیر قرآني که مي توان آن را اشاره به شکل کیهان و موید تفسیر پیش گفته دانست، 
ماَواِتَواْلَْرَضَکانََتاَرْتقًاَفَفَتْقَناُهَما« )انبیاء،:30( »آیا  السَّ »رتقوفتق« است. »َأَولَْمیَرالَِّذیَنَکَفُرواَأنَّ

کساني که کفر ورزیدند اطالع نیافتند که آسمانها و زمین پیوسته بودند، آن دو را گشودیم.«
این آیه، به هم پیوس��تگي آس��مانها و زمین در آغاز خلقت را یادآور شده اس��ت. بر اس��اس 
یافته هاي کیهان شناسي، مجموعه این جهان به صورت توده واحد عظیمي از غبار سوزان بود، که 
بر اثر انفجارات دروني و حرکت، تدریجاً تجزیه شد و اجرام آسماني، از جمله منظومه شمسي و 
زمین به وجود آمد و باز هم جهان در حال گس��ترش است. )صادقي، 1408ق. 16:285؛ مکارم 

شیرازي، 1371ش. 13:394؛ نوفل، 1407ق.:162(

واژگانکلیدي:
قرآن، اعجاز، مهبانگ، گسترش جهان. 
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