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 ینجوم ریتفس

 زادهحسن طاهره

 دهیچک

مباحث )ازجمله  نیتطور علم نجوم و اهداف قرآن از طرح ا ریدانشمندان، و س دگاهیمقاله علم نجوم و مسائل آن از د نیا در

قرآن  اتیبر آ دیمباحث با تأک نیکه هرکدام از ا دیگرد نیی( تبیحقائق علم انیجهان و ب یشناسنظم ،یمعادشناس ،یخداشناس

آسمان،  ینجوم یهادهیگذرا به پد یقرآن و در آخر نگاه ینجوم اتیآ ری. سپس به فوائد تفستمفسّران اس ریو با استفاده از تفس

 .ماه، ستارگان و شب و روز پرداخته شده است د،یخورش ن،یزم

با در قرآن وجود دارد، که الزم است  ینجوم هیآ 150حدود  یول ستیکه قرآن کتاب نجوم ن رسدیم جهینت نیبه ا انیپا در

 یتوهم یهااصالح و چالش اتیآ حیرصحیغ یرهایها ارائه شود و تفساز آن یبهتر ریتفس یشناسهانیک یهاافتهیتوجه به 

 .برطرف گردد ینجوم ریتفس

 .ماه، ستارگان، شب و روز د،یخورش ن،ینجوم، آسمان، زم ر،یتفس واژگان کلیدی:

 مقدمه

از آن  یکه هر مخترع ستین یعیدر آن است قرآن کتاب طب یاله یکه راه رضا کندیم تیهدا میانسان را به صراط مستق قرآن

که قرآن را کتاب نجوم و  ستین یمعن نیبه ا «ینجوم ریتفس» مییگویکشف خود را به آن مستند کند. اگر م ایکشف  یزیچ

ها در مورد نموده و نظرات آن یررسمفسران ب دگاهیها را از دبه نجوم است آن طکه در قرآن مربو یریبلکه تعاب میبدان ئتیه

ها به تدبر و تعقل در خلقت انسان قیو تشو یشناسهانیک رامونیپ هیآ 150از  شیدر قرآن ب دیبه دست آ ینجوم رینجوم و تفس

موارد بحث نموده  یآن در برخ رامونیبرده و پ نام ینجوم یهادهیاز پد اتیاز آن آ یاریآمده است. که در بس نیها و زمآسمان

 .باشد یعالم هست یهایو کشف شگفت یتا مقدمه خداشناس

 لیرا بر قرآن تحم اساسیاز آراء و نظرات ب یبرخ کهنینه ا میبه قرآن تفکر کن یعلم یاست که با نگاه نیمقاله هدف ا نیا در

 یبا قواعد مسلّم علم نیاست که د نیبرامقاله بنا نیقرآن است. در ا اتیآ دنیبهتر فهم ی. هدف ما استخدام علم برامیکن

به  یپ جهی. درنتگرددیکشف م شیبرا شتریقرآن ب یحقائق علم دینما شرفتیتعارض ندارد. بلکه هر چه بشر در دانش روز پ

 .عظمت قرآن و معجزه بودن آن خواهد بُرد

مباحث نجوم، و  یتحول علم نجوم، اهداف قرآن ریس بیو سپس به ترت میپردازیم میمفاه یبرخ یمنظور در آغاز به معرف نیبد

 .نمود میخواه یقرآن را بررس ینجوم اتیآ ریفوائد تفس

 یدر قرآن و فوائد آن و نگاه ینجوم ریاهداف تفس ،ینجوم ریتطور در نجوم و تفس ریس ،یشناسمفهوم یمقاله به بررس نیا در

 .شودیاز منظر قرآن پرداخته م ینجوم یهادهیاز پد یگذرا به رخ

 ی( مفهوم شناسالف

 در لغت ریـ الف( تفس 1
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معقول معنا  یابانه، جدا کردن، پرده برداشتن، اظهار معنا ان،یاز ماده )ف، س، ر( است و در کتب لغت به ب لیمصدر باب تفع 

ماده فَسَرَ[ و  ر،یمصباح المن ،یومیروس؛ فتاج الع ،یدیزب یالصحاح؛ ابن منظوم، لسان العرب؛ محمد مرتض ،یشده است. ]جوهر

آن  تیکه حج یزیو نه بر چ شودیاز کتابش، که در آن بر ظنون و استحسان اعتماد نم ونددر اصطالح روشن کردن مراد خدا

 [422ص  ان،یابوالقاسم، الب ،یشرع ثابت نشده باشد. ]خوئ ایعقل  قیاز طر

؛ ابن منظور، 791مفردات قرآن، ص  ،یستارگان است. ]راغب اصفهان یبه معنانجوم در لغت عرب جمع واژه نجم و  نیچنهم

 [59، ص 14لسان العرب، ج 

 در اصطالح ریـ الف( تفس 2

 .شودیاند که به چند نمونه بسنده مکرده انیدانش ب نیخاص از ا فیاصطالح دانشمندان علم نجوم هرکدام تعر در

ها و حال آن انیها و فواصل مو اندازه گریکدیها نسبت به عالم ازلحاظ اشکال و اوضاع آن یعلم، حال اجزا نی: در انایسابن .1

 [86، ص 1شفا، ج  اتیعی. ]طبدیآیها به دست م. اندازه کرات و قطبگرددیم یها بررسحرکات فلک

. شودیوضع و حرکت بحث م ،تیاز جهت کم یو سفل یعلو طی: در علم نجوم از احوال اجرام بسدیگویم یروم زادهیقاض .2

 [31، ص 1ج  ،یو نجوم اسالم ئتی]ه

ها، فواصل و اندازه ،یقیو حق یحرکات ظاهر نیو قوان ی: در علم نجوم از ظواهر اجسام آسماندیگویم یاقمشه یزمان یعل .3

 [32. ]همان، ص گرددیها بحث مآن یعیخواص طب

بحث درباره جهان  میمصباح در قرآن کر اهللتینشد. و به نظر آ دایپ یدر کتاب مستقل ینجوم ریتفس فیاست که تعر ذکرانیشا

به ذکر  میطور مستقل و مستقکه به میابین یاهیآ چیه دیآمده است و شا انیبه م یو تطفل یطور استطرادو انسان به عتیو طب

انسان و رهنمون اوست.  دنیآگاهان یرا برا هانیگو از اپرداخته باشد. بلکه گفت نیو زم هانوجود آسما تیفیجهان و ک نشیآفر

 ]مصباح، معارف قرآن، ص؟؟؟[

 :اند ازکه عبارت رندیگیدر علم نجوم مورد بحث قرار م یعلم نجوم: مسائل مسائل

 .کندیاجرام آسمان بحث م یجائ: که درباره حرکت و جابهئتیه .1

 .پردازدیو تحوالت درون ستارگان م یائیمیش بیو ترک یکیزی: که درباره خواص فکیزیاخترف .2

 .مسئله انبساط جهان را در بردارد زیها و نواختران و نوضع کهکشان ی: که بررسیشناسهانیک .3

 .کندیبحث م هانیو منشأ ک شیدایپ ی: که درباره چگونگییزا یهانیک .4

حسن، اصول  ،یو فرخ یتق ،ی. ]عدالتپردازدیم یشگوئیبه پ ی: که به کمک مطالعه حرکت و مواضع اجرام آسمانینیبطالع .5

 [15ص  ،یاضیر یایجغراف یو مبان

 تطور علم نجوم ری( سب

 خیتطور علم نجوم در تار ریـ ب( س 1

در ذهن او به وجود  هایستیو چ کندیرا مشاهده م ییزهایو چ نگردیبه اطراف خود م ن،یبا پا گذاشتن به عرصه زم انسان

سؤاالت را دانشمندان  نیاز ا ی. که برخهادهیپد گریآسمان و ستارگان و د ن،یزم یستیمثالً چ شودیمورد سؤال واقع م دیآیم
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 انینیچ ان،یمصر ان،یرانیا ان،یکلدان ان،یآشور توانیآن هستند از ناموران علم نجوم م وابهم دنبال ج یگو بودند و برخجواب

 [31، ص 1ج  ،یو نجوم اسالم تئیه ،یاقمشه یرا نام برد. ]زمان

 :اندکرده میعلم را به سه دوره تقس نیتطورات ا ریعلم نجوم، س دانشمندان

 یمرکز نیدوره زم .1

به دور او که ساکن است بگردند.  ،یباشد و تمام اجرام آسمان دیجهان با مرکزنیباور بودند که زم نیدوره منجمان بر ا نیا در

 یو کشف سعد و نحس سع یاجرام آسمان تیبا وضع ینیکشف ارتباط حوادث زم یبرا شترینبود بلکه ب یعلم یلیعالقه آنان خ

دائرة البروج و ... صورت گرفت که در قرن  فیچون دوره کامل خسوف و کسوف، تعر یدوره اکتشافات مهم نی. که در اکردندیم

 .دیرس انیشانزدهم به پا

 یدوره کهکشان .2

از ستارگان  یاریمانند بس دیو خورش یمعمول ارهیّس نینشان داد که زم کیدوره دانست کپرن نیرا از ا دیدآغاز نجوم ج توانیم

انجام شد و  لهیتلسکوپ توسط گال یمعرف نیچنکشف شد. هم یحاکم بر حرکات اجرام آسمان نیدوره قوان نیاست که در ا

 .داشتند یادیز یهاکپلر ... تالش وتن،یازجمله ن گرید یدانشمندان

 یهانیدوره ک .3

 یهاجهان است. استفاده از تلسکوپ نیموجود در ا یهاکهکشان اریاز بس یکیدوره به دست آمد که کهکشان ما فقط  نیا در

 یدانشمندان یهاتالش ونیدوره، مد نیدر ا کیزیو اخترف یشناسهانیک نیچنرا به دنبال داشت. هم یمهم جینتا ییویراد ،ینور

 ریمنطق تفس ،یاصفهان ی؛ رضائ38ـ  39ص  ،یشناسهانیقرآن و ک ،ی. ]مسترحمداندیاو م تینسب هیو نظر نیشتیچون ان

 [278ـ  279قرآن، ص 

 انیعلم نجوم در اد نهیشیـ ب( پ 2

 کندیم یمعرف یکس نیابن طاووس حضرت آدم را اول دیکه ساند. چنانبوده یاله امبرانیعلوم پ یاست که راهنما ذکرانیشا

که اطالع کامل بر علم نجوم  9اکرم  امبریپ ال،یدان س،یازجمله ادر گرید امبرانیپ نیچنکه خداوند علم را به او آموخت، هم

. شودیم دهیو امامان معصوم: د 9 امبریها از پپرسش نیقرآن در ب ینجوم اتیدرباره آ یریساز سؤاالت تف نیچناند. همداشته

 به بعد[ 56/5؛ بحاراالنوار، کتاب السماء و العالم 420، ص 5 ج ن،ینورالثقل ،یزی]الحو

 یفزار بیابن حب میابراه ،یابوالوفاء، بوزجان نا،یسابن ،یرونیب حانیابور ،یطوس نیرالدینصچون خواجه 7شاگردان امام صادق  از

فن  نیا یو ائمه: به درجه باال 9 امبریپ شاتیقرآن، و فرما اناتیبا توجه به ب انیاز مسلمانان چون نوبخت یاریو دانشمندان بس

 [44، ص 1روضات الجنات، ج  ،ی؛ خوانسار93، ص 2ج  عه،یالش انیاع ن،ی. ]امدندیرس

 نیهبة الد دیس فیتأل« و االسالم ئةیاله»و  ،یطنطاو« القرآن ریتفس یالجواهر ف»همچون  یدر کتب یریتفس وهیش نیا

اعجاز قرآن ازنظر علوم »چون  گریشد در قرن حاضر کتب د جادیا نهیزم نیدر ا یدیو حرکت جد افتیگسترش  ،یشهرستان

 ن،یزم» ؛ی، محمدباقر محمود«آسمانهفت» ؛یعبدالرضا حجاز دیس ،«رسالت قرآن در عصر فضا» ازمند؛ین داهللی ،«یامروز

 یریدر تفاس نیرا نام برد. همچن ؛ینور نیحس اهللتی، آ«دانش عصر فضا» ؛یمحمدصادق اهللتی، آ«آسمان و ستارگان ازنظر قرآن

از قرآن، نمونه،  ی: پرتوهمچوناست.  انینما شتریب ینجوم اتیآ ریدر تفس ینوشته شده روش علم یو عرب یکه به زبان فارس



 

4 
 

ی
ش

وه
ژ
 پ
ت

ال
قا
م

 

ی
وم

ج
 ن
ر
سی

تف
 

4 

بتوان گفت  دیو شا قیو تطب لیدچار تحم یبعض یدارد حت یبیظالل القرآن، المنار. که هرکدام محسنات و معا یالفرقان، ف

 .اندشده یبه رأ ریتفس

در اعجاز  یمباحث در کتاب پژوهش نیا یبه نقد و بررس یاصفهان یرضائ یاز محققان معاصر چون دکتر محمدعل یبعض لذا

 فصلنامه قرآن و علمش[ ،یقرآن پرداخته است. ]مسترحم یعلم

 ـ ب( علم نجوم در غرب 3

 یهاها و تلسکوپعلم را شروع کردند و با اختراع نورسنج نیدر ا یا... حرکت تازهو  نیشتیان له،یاروپا دانشمندان چون گال در

 یسوبه ئتیدوره مباحث از سمت ه نیعلم کمک نمودند. که در ا نیا شرفتیبه پ گرید یو ابزار نجوم ییویو راد ینور

 [2. ]خواجه پور، نجوم به زبان ساده، ص داد ریمس رییتغ یشناسهانیک ک،یزیاخترف

 ( اهداف قرآن از طرح مباحث نجومج

مختلف انسان را به  یها. قرآن با روشباشدیانسان به کماالت م دنیآن رس یاست و هدف اصل تیو هدا تیکتاب ترب قرآن

با استدالالت  ایداستان،  ایصورت قصه به ی. گاهکندیم یبه کماالت را به او معرف دنیدعوت نموده و راه رس میصراط مستق

 .داردیانسان را به تفکر و تعقل وام ،یو نجوم یهم با طرح مباحث علم یگاه وفطرت و وجدان  ختنیبا برانگ ایو  ،یعقل

ها، ماه، شهاب د،یروز، شب، خورش ن،یکرد که خداوند از آسمان، زم میمشاهده خواه میبه نجوم در قرآن داشته باش یما نگاه اگر

: دی؛ حد7؛ هود: 3: ونسی؛ 54]اعراف:  نشی[ و مراحل آفر30: اءیها ]انبآن نشیکرده و انسان را به آفر ادیبار  نیستارگان چند

 .دیگویسخن م جادشدهیها اکه در آن یتحوالت یها و برخ[ آن9ـ  12؛ فصلت: 38: ق؛ 59؛ فرقان: 4؛ سجده: 4

: ی]شور ی[ و موجودات فضائ54؛ اعراف: 96؛ انعام: 190ان: عمر؛ آل164آسمان ]بقره: نمونه خداوند در قرآن به هفت عنوانبه

 افتهیبه آن دست ن ی[ اشاره کرده که هنوز علم تجرب4ـ  19: اءی؛ انب12؛ طالق: 44ـ  55؛ اسراء: 49؛ نحل: 29؛ رحمن: 29

 .است

؛ 1؛ لقمان: 2ها ]رعد: مانآس یهابودن ستون یمانند نامرئ یشناخت خود از موضوعات نجوم یبرا ییهاخداوند نشانه نیهمچن

[ استفاده 80؛ مؤمنون: 5: هی؛ جاث6: ونسی؛ 190عمران: [، و بلند و کوتاه بودن شب و روز ]آل65؛ حج: 41؛ فاطر: 25مرسالت: 

. دینمایم تیگذرا هستند شکا یها بدون توجه به آثار الهاز انسان یبرخ کهنیو ا دیها را به تدبر و تفکر دعوت نماکرده تا انسان

آمدن  رونیب ن،یکه اتفاق خواهد افتاد اشاره نموده مثالً به لرزش زم یجهان به حوادث افتنی انیپا یبرا یذکر است که حتقابل

 د،ینور شدن ماه و خورشنور ستارگان، کم یشده، خاموشها، و مانند پشم زدهنهفته است، از جا کنده شدن کوه نیچه در زمآن

تا  42ص  ،یشناسهانیقرآن و ک ،یشود. ]مسترحم یاله یهااو متوجه تحوالت و نعمت دیها، شاشدن آسمان دهیچیپو درهم

 [282تا  280، ص 5قرآن  ریمنطق تفس ،یاصفهان یو به قلم محقق؛ ر.ک: رضائ صیتلخ 49

 یخداشناس .1

؛ 4: هی؛ جاث164]بقره:  «عْقِلُونَیلِقَوْمٍ  اتٍیوَ النَّهارِ ... لَآ لِیتاِلفِ اللَّخَْلقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْ یإِنَّ ف»: دیگویم بارهنیدرا قرآن

 [93؛ نمل: 53؛ فصلت: 20: اتیذار

چه به مردم سود به آن اند،انیدر جر ایکه در در ییهایبودن شب و روز، و کشت یدرپیو پ ن،یدر خلقت آسمان و زم همانا

که در آن  یاو از هر جنبنده دهیبخش اتیرا بعد از مردنش ح نیآن زم ایکه خدا از آسمان فرو فرستاده و  یو آب رساند،یم

 .کنندیکه تعقل م یگروه یهست برا ییهامسخّر است نشانه نیآسمان و زم انیکه م ییبرهابادها و ا یپراکنده کرده، و دگرگون
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دارد. و معبود  یمعبود و خالق یزیاست که هر چ نیمفهوم آن ا میکن لیرا تحل هی: اگر مضمون آدیگویم ییطباطبا عالمه

سلسله  کی نیشماست، اوست که منبع رحمت عامه و سرچشمه رحمت خاصه است. ا یخدا گانهیمعبود  نیاست ا یکیهمه 

هستند که مردم با فکر و عاقل را به  یروشن لیو دال اتیو روز ... آ شبو اختالف  نیآسمان و زم نشیاست که آفر یحقائق عال

 .کنندیم یحقائق رهبر نیا

از وجود  یحاک هانیهمه ا رایخداوند انسان، ز یگانگیتنها خداوند همه موجودات عالم است نه یگانگی: منظور اثبات یطورکلبه

همه موجودات را  نیسعادت او ا نیانسان و تأم اتیح ریکه به خاطر تدب کند،یدستگاه حکومت م نیهستند که بر ا یمدبّر

اثبات خداوند مختلف است ازجمله برهان  یها[ البته برهانصیتلخ 560ـ  562، ص 1 ج زان،یالم ،ییاست. ]طباطبا دهیآفر

 یهایژگیمهر و قهر حق، و تیبر آب، آ یحرکت کشت یاله تیکه شب و روز هستند، آ یاله تیبرهان خلقت، دو آ ت،یبودن آ

امور و  نیخدا، اداره مسخّرانه ابرها، که ا نهباد، فرستاده و نشا ن،یپراکندن جنبندگان در زم باشد،یم اتیباران، آب منشأ ح

 [صیتلخ 200تا  180، ص 8ج  ،ی. ]جوادباشدیاهل تعقل م یها برابرهان

 یاله تیو ربوب دیاثبات توح .2

أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَکمْ مِنَ السَّماءِ .... أَمَّنْ »ازجمله  کندیخداوند را اثبات م تیو ربوب دیمختلف توح اتیآ

 [61ـ  60]نمل: « جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً

 ایشما آب نازل کرد ...؟ بلکه آ یرا خلق کرد و از آسمان برا نیها و زمکه آسمان ی[ کسای]معبودان شما بهترند  ایآ بلکه

 .ساخت یرا قرارگاه نیکه زم ی[ کسایبودان شما بهترند ]مع

اول اشاره به  هیدر آ یطورکلمعبود قرار داده است. و به دیتوح یبرا یاهیرا پا تیّدر ربوب دیو توح تیدر خالق دیتوح هیدو آ نیا

 [صیتلخ 524ـ  514، ص 15نمونه، ج  ،یرازی. ]مکارم شکندیم انیها را بدوم جهل آن هیها از حق و در آانحراف آن

 نشان دادن عظمت خداوند .3

 هایالسَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ ف یجَعَلَ فِ یَتبارَک الَّذ» فهیشر هینشانگر عظمت خداوند است مانند آ یاریبس اتیآ میقرآن کر در

قرار  ییهاها برجکه در آسمان یو پربرکت است آن خدائ[ جاودان 9ـ  10؛ زخرف: 16: اءی؛ انب61]فرقان:  «رایسِراجاً وَ قَمَراً مُن

و ماه در آسمان است. نظام  دیخورش ریس قینظم دق گرانیب هیآ نی. ادیآفر یآن چراغ روشن و ماه نوربخش انیم رداد و د

از صدها سال  توانندیکه منجمان آگاه م یاگونهفرما است بهها حکمو کاست بر آن کمیسال ب هاونیلیکه م یقیالعاده دقفوق

 نیکه حاکم بر ا ینظام نیکنند، ا ینیبشینسبت به صدها سال بعد پ نیو ماه را در روز و ساعت مع دیقبل وضع حرکت خورش

 ،یرازی. ]مکارم شباشدیم یکننده عالم بزرگ هستاست مدبّر و اداره یبر وجود پروردگار یائیاست شاهد گو یآسمان میکرات عظ

 [143ص  ،15نمونه، ج 

 آن یامکان داشتن معاد و تحقق حتم انیب .4

خَلَقَ  یَأنَّ اللَّهَ الَّذ رَوْایأَ وَ لَمْ » هیآ نیازجمله در ا کندیم نییها تبانسان یمحقق شدن معاد را برا یادیز اتیآ یط فیشر قرآن

؛ إسراء: 27؛ نازعات: 33]احقاف:  «رٌیقَد ءٍیکلِّ شَ یإِنَّهُ عَل یبَل یالْمَوْت ییحْیأَنْ  یبِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَل یعْیالسَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ 

 [57ـ  58؛ غافر: 98

ها درمانده نشده است، بر زنده کردن مردگان آن نشیو از آفر دهیرا آفر نیها و زمکه آسمان یکه خدائ افتندیاطالع ن ایآ

 .تواناست یزی]چرا[ که او بر هر چ یتواناست؟ آر
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 نیها و زمکه آسمان یکسکه خدا آن انددهیهنوز نفهم ایاست آ نیچن هیآ یاست. و معنا رتیعلم با بص ه،یدر آ دنیاز د منظور

 ،ییقادر است. ]طباطبا زیچها عاجز نشد و خسته نگشت قادر است که مردگان را زنده کند؟ او بر همهرا خلق کرد و از خلقت آن

موجود  شیدایپ همهنیوقوع آن است، ما که ا زیبر امکان هر چ لیدل نیاصوالً بهتر گریدانیب[ به351ـ  352، ص 18ج  زان،یالم

 نیا م؟یبه خود راه ده دیدر قدرت مطلقه او بر مسئله معاد ترد میتوانیچگونه م مینیبیم جانیزنده و جاندار را از موجودات ب

 [375ـ  376، ص 21ج  ه،نمون ،یرازیمتعدد معاد است. ]مکارم ش لیاز دال یکی

 عتیبه استفاده از منابع طب بیترغ .5

 عاً یالْأَرْضِ جَم یالسَّماواتِ وَ ما فِ یوَ سَخَّرَ لَکمْ ما فِ»: دیگویکه مکرده است چنان عتیبه استفاده از طب قیتشو فیقرآن شر در

 [13: هی]جاث....« مِنْهُ 

 .از اوست مسخّر شما ساخت یهمگ کهیاست، درحال نیچه در زمها و آنچه در آسمان]منافع[ آن و

 ریقبل تسخ هیدادن کالم، و عطف عام بر خاص است، در آ یسخن از باب ترق نی: ادیگویم فهیشر هیآ لیدر ذ ییطباطبا عالمه

 نیها و زمنمودن همه موجودات در آسمان ریتسخ هیآ نیدر ا یاست ول نیاز اجزاء آسمان و زم ینمود که جزئ انیرا ب اهایدر

 .کندیم انیرا ب

دارد،  انینظام جر کیاست که اجزاء عالم مشهود همه بر طبق  نیانسان، ا یاست برا نیها و زمچه در آسمانآن ریتسخ یمعنا

 جهیو درنت سازد،یمرتبط، و همه را با انسان مربوط و متصل م گرید یرا به بعض یها حاکم است و بعضواحد بر همه آن یو نظام

از موجودات  یجوامع بشر یریگروز دامنه انتفاع و بهرهو روزبه شود،یمنتفع م یو سفل یخود از موجودات علو یانسان در زندگ

خود قرار  یاتیح یایمزا یعنیبه اغراض خود  دنیها را از جهات گوناگون واسطه رسو آن ابد،ییگسترش م یو آسمان ینیزم

چون او  گرددیخدا آغاز م هیهمه موجودات از ناح نیرااند. بنابموجودات مسخّر انسان نیا یجهت تمام نیپس به هم دهدیم

ها از آثار و خواص آن یکیکه  ند،یمخلوقات او زیها نآثار و خواص آن نیچننگرفته و هم ییاز جا ییالگو کهیکرده درحال جادیا

 یمرتبط است و آدم هاانسان یکه با زندگ یها به وجود آورده، نظامدر آن یاست، که نظام جار گریکدیها به ارتباط آن نیمه

 [260ـ  261، ص 18ج  زان،یالم ،یی. ]طباطباکندیرا دعوت به تفکر م

 و نحوه تکوّن موجودات شیدایمبدأ پ انیب .6

: دیگویکه مچنان باشدیشدن موجودات م جادیو نحوه تکوّن و ا شیدایکه قرآن ما را به آن توجه داده مبدأ پ یاز مسائل یکی

 [18ـ  20: هی؛ غاش30: اءی]انب «ءٍیکفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کلَّ شَ نَیالَّذ رَیأَ وَ لَمْ »

را از آب قرار  یازنده زیو هر چ میبودند و آن دو را گشود وستهیپ نیها و زمکه آسمان افتندیاطالع ن دندیکه کفر ورز یکسان ایآ

 .میداد

 اندمختلف کرده یرهایتفس« فتق»و « رتق»درباره دو کلمه  مفسّران

از بخار سوزان بود و بر اثر  یمیصورت توده واحد عظاشاره به آغاز خلقت است که جهان به نیآسمان و زم یوستگیپ( به همالف

 .به وجود آمده نیو کره زم یها و منظومه شمسشده و کواکب و ستاره هیتجز جاًیدرون، تدر یانفجارها

 یخودنمائ یصورت ماده واحدو بههمه در هم فرورفته بود  کهیطوربودن مواد جهان است به کنواختی ،یوستگی( منظور از پب

و موجودات  واناتیو ح اهانیکردند، و انواع مختلف گ دایپ یدیجد باتیاما با گذشت زمان، مواد از هم جدا شدند، و ترک کرد،یم

 [420، ص 14ج  زان،یالم ،ییاز عظمت پروردگار بود. ]طباطبا یاکه هرکدام نشانه د،ظاهر شدن نیدر آسمان و زم گرید
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 یاهیبود که در آن زمان گ نیا نیزم یوستگیپو به هم دیبارینم یاست که در آغاز باران نیآسمان ا یوستگیپنظور از به هم( مج

است که  یزیچ ریاخ ری. تفسدیانیرا رو اهانیانواع گ نیهر دو را گشود، از آسمان باران نازل کرد و از زم نیاما خدا ا دییروینم

و  یوستگیبه پ یفقط دانشمندان هستند که پ ستیاول و دوم مخالف ن ریتفس یکامالً سازگار است ول هیاست و با آ تیرؤقابل

 [نینورالثقل ریجمعه، تفس یعل ،یزیج؟؟؟، ص؟؟؟؟؛ حو ،یصاف ریمحسن، تفس ،یکاشان ضی. ]فبرندیم نیها و زمآسمان یجدائ

است که موجودات زنده معموالً  نجایاشاره به آب نطفه در ا« ماء»کلمه  کهنیهمه موجودات زنده از آب، ا شیدایدر مورد پ اما

شده است، به  دایپ اهایدر اعماق در اتیجوانه ح نیدانشمندان امروز معتقدند که نخست نکهی. جالب اندیآیاز آن به وجود م

منظور  میفراموش کن دینبا شمرد،یک مانسان را از خا نشیو اگر قرآن آفر دانندیاز آب م ار یو زندگ اتیآغاز ح لیدل نیهم

 [396ـ  394، ص 13نمونه، ج  ،یرازیوخاک است ]مکارم شاز آب یبی)گل( است که ترک نیاز خاک همان ط

 عتینظم و انسجام طب نییتب .7

خَلَقَ  یالَّذ»: دیگویکه قرآن بشر را به آن توجه داده و م باشدیم عتینظم و انسجام جهان طب دیاثبات توح یهااز راه یکی

 [16: اءی؛ انب39؛ دخان: 3]ملک: « مِنْ فُطُورٍ یخَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَر یف یسَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَر

. پس ینیبینم( مهرگستر ی)خدا نشیگونه( در آفر)تناقض یتفاوت چیه د،یآفر شانیبندآسمان را طبقهکه هفت ی)همان( کس

دارد هر چه هست نظم و استحکام، انسجام، و  یکه عالم هست یبا تمام عظمت ؟ینیبیم یشکاف چیه ایچشم را برگردان آ

 .دیکشیم یآن را به نابود افتییاز جهان راه م یادر گوشه ینظمیباست. اگر  قیدق نیشده، و قوانحساب باتیترک

است هر قدر  رونیقدر کهکشان وجود دارد که از حساب و شماره بجهان بزرگ که آن نیبه آن دقت نمود در ا دیکه با یانکته

طرح  نیکه ا ی. و چه بزرگ است خدائشودیکشف م یاتازه یهاکهکشان شوندیو مجهزتر م ترمیعظ ینجوم یهاهم تلسکوپ

 [324ـ  322، ص 24نه، ج نمو ،یرازیش ارماست. ]مک ختهیر قیرا با آن نظام دق میعظ

 جهان افتنی انیخبر دادن از پا .8

إِذَا السَّماءُ »: دیگویکه مچنان دهدیخبر م امتیجهان و محقق شدن ق افتنی انیازجمله پا امتیبه مقدمات ق میکر قرآن

 [1ـ  3: ری؛ تکو21؛ فجر: 1ـ  2]انفطار: « انْفَطَرَتْ *وَ إِذَا الْکواکبُ انْتَثَرَتْ

 .زندیپراکنده شوند و درهم فرور اراتیس کهیشکافته شود و هنگام یکرات آسمان کهیهنگام

. دهدیخبر م شوندیوبرهم ممدار خود را رها کرده درهم کیسخن از شکافته شدن آسمان، و ستارگان که هر  هیدو آ نیا در

و به نخ  دهیچ نیمع یرا با نظم زودرشتشیر یهانموده که دانه هیتشب دیاز مروار یبندستارگان را به گردن هیدر آ قتیدر حق

 [366ـ  365، ص 20ج  زان،یالم ،ییوبرهم و متفرق شوند. ]طباطباها درهمو دانه شوداش پاره باشند ناگهان رشته دهیکش

 به شکر کردن قیو تشو یاله یهانعمت یادآوری .9

نموده  یبه شکرگزار بیو بندگان را ترغ دینمایها مکردن از آن ادیها و فراوان خداوند بندگانش دعوت به نعمت اتیآ در

است که شب  ی[ و او کس62]فرقان:« أَوْ أَرادَ شُکوراً ذَّکرَیوَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ  لَیجَعَلَ اللَّ یوَ هُوَ الَّذ»: دیگویکه مچنان

 گرانیب قتیدر حق هیآ نیکند. ا یبخواهد سپاسگزار ایکه بخواهد متذکر شود  یکس ی( قرار داد براگریکدی) نیو روز را جانش

را در  یروح شکرگزار گرید یو از سو سازدیم داریرا در انسان ب یفطرت خداشناس سوکینظام حاکم بر شب و روز است که از 

 [145، ص 15نمونه، ج  ،یرازی. ]مکارم شگرداندیاو زنده م

 هامانند موجودات زنده در آسمان یهانیو ک یائق نجومحق یبرخ انیب .10
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خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ  اتِهِیوَ مِنْ آ»: دیفرمایو م کندیها ماشاره به موجودات زنده در آسمان اتیاز آ یدر برخ فیشر قرآن

 [49؛ نمل: 15؛ رعد: 83عمران: ؛ آل4: اءی؛ انب29: ی]شور...« مِنْ دابَّة  هِمایما بَثَّ ف

 .چه از جنبندگان در آن دو پراکنده استو آن نیها و زمآسمان نشیاوست آفر یهااز نشانه و

 حیاند صحکرده ریجنبندگان آسمان را به مالئکه تفس یبعض کهنیهست و ا یجنبندگان زیها نکه در آسمان دیآیبرم هیظاهر آ از

اصوالً اطالق کلمه جنبنده  اًینوع جاندار کرد و ثان کیبه  دیآن را مق لیبدون دل شودیمطلق است و نم فهیشر هیاوالً آ رایز ستین

 [90، ص 18ج  زان،یالم ،یی. ]طباطباستین عهود)دانه( بر فرشتگان م

 قرآن ینجوم اتیآ ری( فوائد تفسد

 ینجوم اتیاز آ حیصح ریغ ریاصالح تفاس .1

آشکار شده است، چون عموماً در  ینجوم اتیآ یبعض ریتفاس یغلط بودن برخ ای یدقتیعلم نجوم، ب شرفتیگذشت زمان و پ با

 .نشده است تیمعتبر رعا یعلم ریتفس یارهایآن موارد، مع

 یشناسهانیقرآن و ک یهابه چالش یپاسخ گوئ .2

 میکنندگان به قرآن کراشکال یبرا یابهانه نیندارند و ا یکشف شده در علم نجوم سازگار یهاتیدر ظاهر با واقع اتیآ یبرخ

 .شده است

 در قرآن یبهتر از اصطالحات نجوم ریتفس .3

علم نجوم  یهاافتهیاز اکتشافات و  یبه آگاه ازیعبارات ن نیشان در او درک اسرار نهفته قیدق یکه فهم معنا ینجوم ریتعاب

 .دارد

 ینجوم یریتفس اتیفهم بهتر روا .4

 .از معصوم: وارد شده است اتیآ نیا نییکه در تب یریتفس اتیروا فهم

 فهم بهتر موضوعات احکام مرتبط با نجوم .5

 .ارتباط تنگاتنگ دارد یبا مباحث نجوم یاز ابواب و احکام فقه یاریبس

 یشناسهانیدر پرتو ک یخداشناس .6

 نیچنهم باشدیدر نسل جوان م ژهیوبه مانیا شیموجب افزا نیاست و ا یدر قرآن خداشناس ینجوم اتیذکر آ یهدف اساس رایز

 مقاله قرآن و نجوم[ ،یقرآن، که باعث تفکر و تدبر در قرآن است. ]مسترحم یو اعجاز علم هایبردن به شگفت یپ

 از منظر قرآن ینجوم یهادهیپد یگذرا به برخ ی( نگاههـ

 آسمان .1

؛ ابن 2381، ص 6ج  ،ةصحاح اللغ ،یعلوّ است. ]جوهر یاند که به معناگرفته« سُمُو»و « سَمو»سماء را  شهیر ونیاز لغو یبرخ

 [98، ص 3ج  ،ةاللغ سییفارس، معجم مقا
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که با  ،یعالم ملکوت و مقام قرب اله ن،یسمت باال، جو اطراف زم ،یمختلف آمده: کرات آسمان یآسمان به معان میقرآن کر در

هم از آن  یمعنو یامر یگاه ستین یماد یبه معنا شهیگرفت که آسمان هم جهینت طورنیا توانیاالت قرآن متوجه به استعم

 [236ص  آن،معارف قر ،یزدی. ]مصباح شودیاراده م

[، 67بهشت ]زمر:  قتی[، حق22: اتیکه در مورد آسمان نازل کرده اشاره به منشأ رزق از آسمان ]ذار یمختلف اتیآ یط خداوند

[، زمان خلقت 29ها ]بقره: [، تعداد آسمان50]سجده:  نیآسمان به زم یامور عالم از سو ری[ تدب112]مائده:  یمائده آسمان

ها [، حفظ آسمان6ستارگان ]صافات:  وریبه ز ایدادن آسمان دن نتی[، ز3]ملک:  هامانخلقت آس تیفی[، ک54آسمان ]اعراف: 

[، 2ها بردن ستون ]رعد: آسمان نشی[، آفر32: اءیعنوان سقف ]انب[، قرار دادن آسمان به17ه شده ]حجر: راند طانیاز هر ش

[، با هدف 27مخلوقات ]نازعات:  نیتر[، بزرگ5؛ شمس: 11و  1؛ طارق: 8؛ بروج: 5؛ طور: 7: اتیقسم خوردن به آسمان ]ذار

 با دخل و تصرف[ 248ـ  235معارف قرآن، ص  ،یزدیصباح ها در آن تفکر و تأمل کنند. ]م[، انسان8بودن ]روم: 

 نیزم .2

 زین یاما گاه یصورت عَلَم شخصبکار رفته، اسم خاص است به نیشک، در مورد کره زم چیبدون ه« ارض»واژه  م،یقرآن کر در

احتمال تعددّ  هیآ کیفقط در  امدهیصورت جمع ناست و به یکی. عدد ارض شودیبکار برده م «نیقطعات زم» یبه معن نیزم

چون [، هم53؛ طه: 6]نبأ:  نی[، گهواره قرار دادن زم54]اعراف:  نیبه خلقت زم هدر قرآن اشار نیچنارض داده شده است. هم

]توبه:  تیقلمرو وال نی[، زم255]بقره: نی[، محافظت زم6؛ شمس: 12[، قسم خوردن به آن ]طارق: 22]بقره:  نیفرش بودن زم

[،... کرده است. ]مصباح، معارف 101: ونسی[، دعوت خداوند به تفکر در خلقت ]15بشر ]ملک:  یبرا نین زم[، رام کرد116

 [صیتلخ 254تا  238قرآن، ص 

 ستارگان .3

؛ ملک: 6]صافات:  ایآسمان دن نییهاست ازجمله تزآن نشیکه در آفر ییهاقرآن به ستارگان و حکمت اتیاز آ یدر برخ خداوند

ها انسان یابیو راه تیهدا هی[، ما3تا  1[، قسم خوردن به ستارگان ]طارق: 17؛ نحل: 97، نگهبانان آسمان ]انعام: [12؛ فصلت: 5

و آغاز  ایعمر دن انی[ پا49است ]طور:  یاله حیزمان با حرکت ستارگان موقع عبادت و تسب وندیپ ا،یو در یو خشک یکیدر تار

 .[، اشاره نموده است2: ریآخرت ]تکو

 و ماه دیخورش .4

و محاسبه  یشمارگر لهیعنوان وسها بهمختلف از آن ریو ماه هستند که در قرآن با تعاب دیخورش یآسمان یهادهیپد گرید از

[، اهلّه ماه ]بقره: 2ها ]شمس: [، قسم خوردن به آن54امر پروردگار ]اعراف:  ریها و تسخو نظم حرکت آن تیفی[، ک96]انعام: 

کرده ]همان[، سجده کردن آن دو  یفروزان معرف یرا چراغ دی[ و خورش5: ونسی؛ 61: قان]فر ینوران یجرم [، ماه را189

 .کرده است ادیها را [، عدم سجده کردن مردم آن18پروردگار را ]حج: 

 شب و روز .5

در مورد آن وجود دارد،  یمختلف ریو تعاب شودیم هیمسئله شب و روز است که در قرآن بر آن تک گر،ید یهادهیاز پد یکی

[، نعمت قرار داده شب و روز 62قرار دادن ]فرقان:  گریکدی ینی[، جانش80[، اختالف آن دو ]مؤمنون: 33: اءیآن دو ]انب نشیآفر

عمران: روز را در شب ]آل پوشاندیشب را در روز و فرو م پوشاندیفرو م یعنینمودن  الجی[، ا72ـ  71ها ]قصص: و منافع آن

[، ]مصباح، معارف قرآن، 54]اعراف:  نیزم ی[، نور را پوشش قرار دادن برا5؛ زمر: 44نمودن آن دو ]نور:  بیو تقل ماندنی[، پ27

 [صیتلخ 257تا  254ص 
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 ینهائ جهینت

جمله آگاه شدن مردم مخصوصاً داشته، از یاست که قرآن از مطرح کردن آن اهداف یاز مباحث مهم قرآن یکی ینجوم ریتفس

ها به تعقل و تدبّر در عالم انسان بیوجود دارد که باعث ترغ یشناسهانیک رامونیپ هیآ 150در قرآن  م،یجوانان به قرآن کر

و  شودیمستحکم م نیو د دیبرد، اعتقاد او به معاد و توح یها و نجوم پکهکشان به یاگر آدم گرید ی. از طرفگرددیخلقت م

 .گرددیشکرگزار م یاله یهاهم نعمت نیانسان نسبت به ا

 گریکدیتعارض ندارند بلکه با  گریکدیو علم با  نیکه د کندیم دایاست که انسان توجه پ نیا ینجوم ریاز فوائد فهم تفس یکی

. بلکه قرآن را مقدم بر میکن قیتطب ای لیخودمان را بر قرآن تحم یهاکه خواسته ستین نیا ینجوم ریتفس نیسازگارند. بنابرا

 .میفهم و درک و علم خود بدان
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