
 

 

 مدل کيهاني جهان مادي در قرآن

 دکتر سید عیسی مسترحمی

 چکيده

هرای آن قرآن کريم برای بيان قدرت خداوند به آفرريش  هاران دراوی و برخرژ وي  ژ

ای از آفريش  اشاره وارو کره سوره انبياء به درحله 03کشد. اين کتاب آسمانژ ور آيهاشاره دژ

سوره ذاريات،  آسمان و  74ناا را باز کروه و طبق آيه ها و زدين بسته بووند و خداوند آآسمان

ها ورهرم سوره زدر ور پايان هاان، آسرمان 74زدين هشوز ور حال  سترش است و بشابر آيه 

 يرری از اباارهرا و ششاسران برا باره روند. کياانپيچيده شده و به حالت اوليه آفريش  بردژ

ها اند. بشابر برخرژ دردلهاان داوی ارائه واوه های  ونا ونژ را برایهای تجربژ، ددلشيوه

کشرد. ور ]همچون هاان ايستاتيک[ هاانِ داوی، شکلژ ثابت وارو و نمای کلژ آن تغيير نمژ

کشد که هاان شوو، اوعا دژدقابل، ددل دابانگ که از آن با عشوان ددل استاندارو نيا ياو دژ

ای اوليره بره وهروو آدرده اسرت و دان از نقطرهر ز ر فضا داوی از باز شدن انفجار  ونه داوه

ها و شواهد کياان ششاسژ و فيايکرژ اوادره يرافتن انبساط آن هشوز اواده وارو. برخژ از يافته

ای ويگرر از شرواهد، پايران وهشد، ور حالژ کره وسرتهاين  سترش را برای هميشه نشان دژ

تواند تفسريری ششاسژ دژن  کياانهای واکششد. يافتهيافتن و آغاز روند دعکوس را بيان دژ

 بر اين دوضوع قرآنژ باشد و پذيرش شگفتژ و حتژ اعجاز علمژ اين آيات را دوهه سازو.
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 مقدمه

حراکژ از  اند کره برخرژ از آناراواوهرائه های رياضژ  ونا ونژ را از هاان اوانشمشدان ددل

های  سترش هاان است.  سترش و توسعه هاان از همله دسائل علمژ است که برا پيشررفت

نجودژ ور زديشه نورششاسژ دطرح شده و دورو کشکراش قررار  رفتره اسرت. بره عقيرده برخرژ 

وانشمشدان، روند اين  سترش برای هميشه اواده خواهد يافت و درانعژ بررای توقرن آن وهروو 

 روهژ به توقن  سترش هاان ور آيشده و آغاز باز شت آن بره ورورت اوليره  ندارو. ور دقابل،

 74سروره ذاريرات و  74سوره انبياء،  03دعتقدند. به اعتقاو برخژ دفسران، قرآن کريم  ور آيات 

 سوره زدر به آنچه ور روند آفريش  اتفاق افتاوه و ور اواده رخ خواهد واو، اشاره کروه است.

 شناسي بحثروش

و به  ين آيات قرآن از همله وظايفژ است که بشابر نص قرآن بر عاده پيادبر اسالمتبي

حترژ برخرژ وانشرمشدان  و دسرلمان قررار واوه شرده اسرت. عالمران تبع، ادادان دعصوم

درراو  اند تراکوشريده خروي  دعلودرات و تروان حدّ ور  ونا ون هایتخصص با دسلمانغير

 انتاایبژ عظمت از ایآن را بفامشد و با تبيين آن برای دروم،  وشهخداوند دتعال از آيات قر

 . است کوششژ چشين  ويای تفسير و دقاله ،کتاب هااران. بشمايانشد دروم به قرآن کريم را

تفسرير  ور علمژ روش اند کههای دختلفژ باره بروهها و  راي آنان ور اين راه از روش

های وقيقرژ از آن را ور روايرات تروان نمونرهکره دژ ن شريوه تفسريریاير از همله آنااست.

ای ور تفسرير آيرات قررآن بارره از وان  تجربژ به طور  ستروهويد،  تفسيری دعصودان

به واليلژ،  ادا ،واشت رواج دسلمانان بين ور ويرباز از فروغکم شکلژ تفسير علمژ به برو.دژ

 . افکشد سايه تفاسير از ای ستروه هایبخ  بر يافت و  يریچشمگ رشد چااروهم قرن ور

 و کروهتحصريل اقشرار وير ه بره ،درروم برای خاوژ هذابيت همواره تفسيری شيوه اين

و هوادع علمژ به ونبال واشته است،  دسلمانان ديان ور را قرآن بيشتر حضور و واشته ،هوانان

 کسانژ به اين روش تفسيری وهوو نداشته است.ور عين حال، رويکروهای ي

 کشردروی ،(افرراط) رویها به سره ورورت زيراوهروش تفسيری همچون ويگر روش اين

هرايژ را ور پرژ هرا و دخالفتتجلرژ يافتره و هرکردام دوافقت( اعتدال) رویديانه و (تفريط)

 که هايژنظريه و هافرضيه بر تکيه و علمژ هایيافته انگاریدطلق با اوّل هريان. واشته است



 

 

ور بسرياری از دروارو برا بره فرادوشرژ  شد؛ لغاش وچار بووه بطالن  اه و اوالح دعرض ور

 علروم نقر  يکسره نيا ووم قرآن، ور ورطه تفسير به رأی افتاوه است. هريان سپرون رسالت

 رفته و قرآن را از هرر  ونره دباحر   ويدهنا قرآن تفسير ور را بشری وستاوروهای و طبيعژ

 وارو بيشرتری وورانديشرژ و دتانت با سوم هريان اين ديان، ور اند.علوم تجربژ تاژ پشداشته

 و با استخدام و بره کرار يری علروم تجربرژ، بره قرآن عشايت به رسالت با و شده ديدان اين

  .قرآن پرواخته است لمژع اشارات بروارنده ور و تفسير آيات بررسژ

 و ظريرن هایريشره اسرت، چاراروه قرن وي  ژ قرآن، تفسير ور علمژ  راي  ايشکه با

 يافت. تواننيا دژ  ذشته قرون تفاسير ور را ازآنتری رنگ کم نمووهای

. های  ونا ونژ توسط وانشمشدان و دفسرران ورورت  رفتره اسرتتفسير علمژ به شيوه

اين کتاب دقردس از  استخراج همه علومو تمام علوم ور قرآن کريم به برخژ با اعتقاو به وهو

برر  هايهها و نظرحميل و تطبيق فرضيه( يا بر ت74: 5071، هواهر القرآن، پرواختشد )غاالژدژ

زونرد و ظرواهر آيرات را بره وست بره تأويرل دژکروند. آنان ور اين دسير، را تأکيد دژ قرآن

بررای را علروم   روهژ نيا به ورسرتژ،  رواندند.بر دژ ،و علودژ که ور نظر واشتشد هاهنظري

وهژ تواند به علوم، هات رفتشد و دعتقد بووند قرآن کريم دژبه استخدام دژ فام باتر قرآن

 کشد.پروازی نظريه و برای آن

 پيشينه بحث

سران و سرير تحروالت آن، آنهای انسان برای يافتن نقطره آغرازين آفرريش  پيشيشه کاوش

توان آغازی را برای آن تعيين کرو. بره اعتقراو ارسرطو کره نظريره طوالنژ است که به سختژ دژ

از  [5]غالب ور عصر ناول قرآن کريم نيا بووه است، تمام اهسام آسرمانژ ور دشطقره فروق القمرری

يل طبيعژ برای چرخيردن بره اند. اتر وارای دساخته شده (aether)عشصر فساو ناپذيری به نام اتر 

هايژ کادل بوو. ايرن انديشره بشيراوين ور اخترششاسرژ بطلميوسرژ وور درکا هاان ور دسير وايره

(. اين انديشور يونانژ آسمان و اهرام آسرمانژ 37 :5035 علم، تعديل و بسط يافت )چالمرز، چيستژ

(. ايرن ور 45 :5041 ،آسرمان رو وانسرت )ارسرطو،و غير قابل تغيير دژ (eternal)را ازلژ و ابدی 

سروره زدرر بره  74سروره ذاريرات،  و   74سروره انبيراء،  03حالژ است که قرآن کريم  ور آيرات 

های باطل دخالفت کروه و پروه را از واقعيرت و حقيقرت هسرتژ و وراحت با بسياری از اين آدوزه

کشرد وه است، به زيبايژ بيان دژزند و رخداوهايژ را که ور روند آفريش  اتفاق افتاآفريش  کشار دژ



 

 

اند. از هملره تا آنجا که برخژ از دفسران و وانشمشدان، آن را اعجاز نجودژ قرآن کريم قلمداو کروه

ور دعرفرت تروان آيرت ا  اند، دژوانشمشدان و نويسشد انژ که به بررسژ علمژ اين آيات پرواخته

ژ ور کتاب پ وهشژ ور اعجراز علمرژ قررآن و وکتر رضايژ اوفاان التمايد فژ علوم القرآن، کتاب

 را نام برو. السماء فژ القرآن الکريم ور کتاب زغلول نجار

 فردايد:خداوند ور قرآن چشين دژ

  /وآسمان را برا قردرت بشراي  »(؛ 74)ذاريات

 «. ايمکرويم وقطعاً دا  سترش وهشده

 شناسي واژگان آیهمفهوم

حفر  )ابرن  (، توانرايژ و770/ 7: 5737وحاح اللغه، هوهری، ورلغت به دعشای قدرت )« أيد»

( است. برخژ از دفسران، نعمت را نيا هراء دعرانژ ايرن 33/ 5: 5773دعجم دقاييس اللغه،  فارس،

 (774/ 1: 5047، دجمرع البيران، ؛ طبرسرژ037/ 53: 5754اند )طباطبايژ، المياان، داوّه ذکر کروه

« أيدد »روو کرار درژه رسد چراکه آنچه هم دعشژ توانايژ و هم نعمت، برکه وحيح به نظر نمژ

 .(514/ 3: 5047قرآن،  پيام، شيرازی )دکارم باشددژ« يد»است که همع کلمه 

 :5737 ،حاح اللغهوهوهری، به دعشای توانايژ و طاقت )« وسع»از داوّه « موسعون»واژه 

؛ 345: 5777(،  ستروه شدن و هاوار نموون )راغب اوفاانژ، دفروات ألفاظ القرآن، 5713/ 0

( آدده است. ايسراع و توسريع 530/ 50: 5737دصطفوی، التحقيق فژ کلمات القرآن الکريم، 

؛ 5713/ 0: 5737، ورحاح اللغرههوهری، دصاور ثالثژ دايد اين داوّه و ضد تضييق هستشد )

(. دجمع البيان ورباره دصدر باب إفعال از اين 531/ 7: 5773 دعجم دقاييس اللغه،ابن فارس، 

، )طبرسرژ« إيساع، فاونژ و  سترش واون چيای ور هاات دختلرن اسرت»نويسد: داوّه دژ

 (.774/ 1: 5047دجمع البيان، 

 اسرار علمي گسترش جهان

آن  اند. برخژ همچون نيروتنواوهرائه ضژ  ونا ونژ را از هاان اهای رياوانشمشدان ددل

وانستشد و قائل بووند به زووی تحرت ترأثير نيرروی  رران ، شرروع بره را ايستا و ساکن دژ

 (.13: 5041انقباض خواهد کرو )استفن هاوکيشگ، تاريخچه زدان، 



 

 

هشگادژ که نظريه انيشتين ن قوی بوو که حتژ چشا عقيده به هاانژ ايستا آن تا قرن اخير

بروون هاران برار   به ايستاو اطميشانژ که کرو،  بشدیفردول 5151عام را ور سال  نسبيت

نام ثابت کياانژ، نظريه  کرون دقدار ثابتژ ور دعاوالت خوو به برای ادکان آن، با وارو ،واشت

 Static)« هاران ايسرتاتيک»بره نرام  و. وی دردلژ را دعرفرژ کررو کرهکر خوو را اوالح

universe)  دشاور شد. ور اين ددل، هاان، کروی و ور عرين حرال ايستاسرت و ور زدران

تررين اشرتباه البته او بعدها وارو کرون ثابت کيارانژ را بار  شوو.حال، کوچک و بار  نمژ

 (.5713/ 0: 5035فيايک،  وانششاده خوو خوانده بوو )ريگدن،

شرايد ايرن  ،ترين اشتباه خوو خوانردثابت کياانژ را بار وارو کرون   رچه انيشتين

هرايژ کره ور سرال  يریترين وستاوروهای دطالعات او باشد. اندازهعادل يکژ از بار 

وهد که هاان با سرعت بيشتر و بيشرتری رو بره  سرترش نشان دژ ، اارش شد 5113

عام با ثابت کيارانژ دحاسربه  طور که ور نسبيتاست. به عالوه، سرعت  سترش همان

 .شده بوو، افااي  يافته است

واند. دلوين سليفر شده است، هاان را ور حال  سترش دژرائه ددل ويگری که از هاان ا

واو. او برا رائه های علمژ، اين نظريه را ام( نخستين فروی بوو که با کمک يافته5341)دتولد 

سيد که ستار ان ور حال وور شدن از دا هستشد بررسژ خطوط طيفژ ستار ان به اين نتيجه ر

بيسرتم،  قررن واکتشافات (. ژرژلودتر )ويليلم، اختراعات401: 5004)پژ ير روسو، تاريخ علم، 

( و هابل از ويگر وانشمشدانژ هسرتشد کره برا سرليفر هرم عقيرده  شرتشد. هابرل 500: 5047

دشراور « قرانون هابرل»واو که به نرام رائه باره قانونژ اتحقيقات سلفير را اواده واو و ور اين

 (.715: 5044ها، و کاکشان ستار ان ؛ هاچ، ساختار13: 5030، بار  است )هو ان، انفجار
کششد که ور حال باو شدن است و برر روی آن اين وانشمشدان هاان را به بالشژ تشبيه دژ

 رروو. ور ها از هم بيشرتر دژشوو، فاوله نقطهتر دژهايژ وهوو وارو. هر چه بالن بار نقطه
شروند ضمن نقاطژ که از هم فاوله بيشتری وارند با سرعت بيشتری نيا از يکرديگر وور دژ

ششاسان (. کياان517: 5037، نجوم به زبان ساوه، ؛ و انژ713: 5044)هاچ، ساختار ستار ان، 
وهشده عالم از هر سو پراکشده شد و اين حرکت ور اهاای تشکيل ر دعتقدند پس از انفجار با

؛ 41: 5073هديرد،  تئروری اسراس برر هاان انجام و هاات دختلن اواده وارو )رضوی، آغاز
(. آنان با تجايه نور ستار ان، ايرن نظريره علمرژ را ترا حرد 74: 5044هو ان، انفجار بار ، 

 (.503: 5041اند )هعفری، فرهشگ بار   يتاششاسژ، ت کروهزياوی تقوي



 

 

تواند نور وريافتژ از هر ستاره را تجايه کشد و آن را به وورت رنگين ای دژاباارهای وي ه

های قردا، نارنجژ، زرو، سبا، آبژ، نيلژ و برشف  اسرت. کمان يا طين ورآورو که شادل رنگ

شوو. ا ر هسمژ نورانژ ور حال وور شدن ای ويده دژهای تيرهکمان خطور ادتداو اين رنگين

کشرد و های تيره به طرف رنگ قردا که ور لبه طين قرار  رفتره، حرکرت دژاز دا باشد، خط

هرا بره طررف قردرا تر حرکت کشد، تغيير دکران خطوهد. هسم هر قدر سريعتغيير دکان دژ

ه ور وور وسرت قررار وارنرد ور بيشتر است. چون هاان ور حال انبساط است، کليه اهرادژ ک

وهشد. هر قدر اين انتقالِ به قردا حال وور شدن از دا هستشد و اين انتقالِ به قردا را نشان دژ

ای وورتر از دا قرار  رفته است و برا سررعت بيشرتری از درا وور بيشتر باشد، هسم ور فاوله

 رايررژ را قردا( و چشانچرره 503: 5041شرروو )هعفررری، فرهشررگ بررار   يتاششاسررژ، دژ

توانيم بفاميم که هسم با چره سررعتژ ور حرال وور شردن از داسرت  يری نماييم، دژاندازه

 (.13: 5041)هاوکيشگ، تاريخچه زدان، 

ها برا نظرم خاورژ ورورت م. اعالم کرو کره وور شردن کاکشران5171هابل ور سال 

 رروو ناا نيا بيشرتر دژشوو، سرعت آها از دا وورتر دژ يرو؛ يعشژ هرچه فاوله کاکشاندژ

 (.731: 5004)روسو، تسخير ستار ان، 

 .به طور کلژ، سه نظريه دشاور ورباره روند تکادلژ کياان وهوو وارو

 بره ؛، دجموعه کياانژ برا کشردی دقيردی ور حرال انبسراط اسرت. بشابر نظريه نخست5

رفتره شوو که اين انبساط رفتهدژ دختلن، سبب هایکاکشانديان  نيروی هاذبه ای که ونه

خروو را آغراز  سوی يکرديگر حرکرت ها بهشوو و سپس کاکشان سرانجام دتوقن، شده کشد

کياان نخسرت دشبسرط و ووبراره ، که ور آن اين ددلشوو. ور « بسته»کروه و هاان هستژ 

از نظر وسعت و  ،براينبشا ؛است شده شوو، فضا همچون زدين ور روی خووش خمدژ دشقبض

 است.« دتشاهژ»اندازه 

يابد که هاذبه  رانشژ چشان سريع انبساط دژ کياانژ آن ووم دجموعه نظريهور . 7

ايرن وهرد. ور دژ تواند آن را دتوقن سازو و فقط سرعت آن را کمرژ کراه هر ا نمژ

 شبيه زين اسبو نادتشاهژ است يابد، فضا دژ ددل که ور آن  سترش کياان تا ابد اواده

 شوو.خميده دژ



 

 

ای اسرت کره بررای کيارانژ فقرط بره انردازه سوم سرعت انبساط دجموعه نظريهور . 0

تا  ،انبساط از وفر آغاز  شته ،است. ور اين حالت فرونشيشژ دجدو آن کافژهلو يری از ورهم

ه ونبال پاسرخ وانشمشدان ب هم نادتشاهژ است. فضا تخت و دسطح و باز و يابدابد افااي  دژ

  باشد.کياان تواند بيان کششده ساختار دژها يک از اين ددل داماين سؤال هستشد که ک

برای پاسخ به اين پرس  بايد نرخ کشونژ انبساط کياان و ديانگين چگرالژ فعلرژ آن را 

هايژ کره از درا  يری سرعت کاکشانتوانيم با اندازهنرخ کشونژ انبساط کياان را دژ. بدانيم

 ،تر يری چشدان هرم سراوه نيسرت و از آن دشرکلولژ اين اندازه، کشيم تعيين ،شونددژ ورو

 تعيين ديانگين چگالژ است.

وردم دقرداری کره  کشيم، از يرک هم همع ها را باهای تمام ستار ان کاکشانا ر هرم

هرا کشانحال، تمام کا اين شد. با کرون انبساط کياان الزم است، کمتر خواهد برای دتوقن

قراور بره  باشرد کره دسرتقيماً (Dark Matter) «ه تاريکداوّ»ی دقدار عظيمژ ابايد دحتو

ثيری که هاذبه  رانشژ ايرن دراوّه ور دردارهای سرتار ان أسبب ت ولژ به ،ويدن آناا نيستيم

هرم  های تيره را براوقتژ همه اين داوه .باشد واشته ها وارو، چشين چيای بايد وهووکاکشان

 وسرت شردن انبسراط کياران را بره وهم دقدار الزم برای دتوقن بانيم، تازه فقط يک همع

 بره را کره تقريبراًداوّه  توانيم ادکان وهوو شکل ويگری ازنمژ اين وهوو، دا آورو. با خواهيم

 کشيم، کشار ششاسايژ ايم آن راشده و دا تاکشون نتوانسته طور يکشواخت ور سراسر عالم پخ 

دقردار  کيارانژ را ترا حردّ تواند ديانگين چگالژ دجموعرهای که هشوز دژيعشژ داوه ؛مبگذاري

، ژششاسکياان و نجوم بر )دوريسون، ورآددی ببرو بحرانژ الزم برای هلو يری از انبساط باال

5031 :734.) 

 هاي تفسيريدیدگاه

درت خروي  برر سروره ذاريرات بره قر 74بووند که خداوند ور آيه  برخژ از وحابه قائل

(. 1/774: 5047، دجمع البيران، کشد )طبرسژها اشاره دژتر از آسمانای بار آفريش  پديده

کشرد؛ ها اشاره دژدعتقد است خداوند ور اين آيه به عظمت و بار ژ آفريش  آسمان فخررازی

ای ور کروير اسرت آن ور برابررش چرون حلقرهآن قدر برار  کره زدرين و فضرای اطرراف 

 (.774/ 73: 5773)فخرالدين رازی، دفاتيح الغيب، 



 

 

کششد: ور احتمال نخست، واژه عالده طباطبايژ ور تفسير اين آيه سه احتمال را دطرح دژ

اين است که دا وارای قردرتژ وسريع و « انّا لموسعون»به دعشای قدرت بووه و دراو از « ايد»

به دعشای نعمت است که ور ايرن ورورت، هملره « ايد»ر هستيم. بشابر احتمال ووم برابرناپذي

هرای فراوانرژ شرمار اسرت و نعمتدقدار و بژبدين دعشاست که نعمت دا بژ« انّا لموسعون»

فرالن » ويشد: از اين اوطالح  رفته شده باشد که دژ« دوسعون»واريم. احتمال سوم ايشکه 

نژ ور نفقه و خرهژ توسعه واو و ور نتيجه، دقصوو آيره از توسرعه يعشژ فال« اوسع فژ الشفقه

واون، توسعه آسمان است که ذکر شده و علم هديد نيا دؤيد آن اسرت )طباطبرايژ، الميراان، 

5754 :53 /035.) 

؛ 041/ 77: 5045به عقيده برخژ دفسران و نويسشد ان )دکارم شيرازی، تفسرير نمونره، 

: 5033؛ واوقژ، ستار ان از ويرد اه قررآن، 557/ 7: 5754، التمايد فژ علوم القرآن، دعرفت

( دراو از اين آيره شرريفه ورسرت 573: 5754القرآن،  فژ الکون ؛ سليمان السعدی، اسرار771

اند کره تمرام کررات آسرمانژ و ششاسران بره آن رسريدههمان چيای است که ادرروزه کياان

رکا واحدی با وزن فوق العاوه سرشگين همرع برووه و سرپس انفجرار ها ور آغاز ور دکاکشان

ناايت وحشتشاکژ ور آن رخ واوه است و به ونبال آن، اهاای هاان دتالشژ شرده عظيم و بژ

 و به وورت کرات ورآدده و به سرعت ور حال عقب نشيشژ و توسعه است.

رسد که اين نتيجه دژوکتر دوريس بوکای پس از طرح اين آيه و نظريه انبساط هاان به 

و بره « أوسرع»را از فعل « دوسعون»آيه بدون کمترين اباام بيانگر  سترش هاان است. او 

واند و با اشاره به اشرتباه برخرژ دترهمران دعشای عريض کرون،  سترون و وسيع نموون دژ

دعشايژ برخژ دترهمان که قابليت فرا يری دعشای اين کلمه اخير را ندارند، »نويسد: قرآن دژ

دا سرشرار از »آيد؛ دانشد دعشايژ که از بالشر با عبارت وارند که به نظر دن غلط دژعرضه دژ

زنشد، ولژ هرئرت اظارار آن را کشد. دؤلفان ويگر، دعشا را حدس دژبيان دژ« سخاوت هستيم

 (.777: 5071علم،  و قرآن، انجيل، تورات ديان ای دقايسه )بوکای،« ندراند

 ادعاهاي اعجاز

 الکرريم، القرآن فژ العلمژ های االعجاز العلمژ فژ القرآن )سادژ، االعجازنويسشد ان کتاب

(، 11: 5754(، االعجاز العلمژ فژ االسالم، )عبدالصرمد، االعجرازالعلمژ فرژ االسرالم، 01تا: بژ

: 5771 الکريم، القرآن فژ العلمژ االعجاز دوسوعه االعجاز العلمژ فژ القرآن )دارويشژ، دوسوعه



 

 

( از افرراوی 41: 5771 الکريم، القرآن فژ السماء، ( و السماء فژ القرآن الکريم، )زغلول الشجار71

 وانشد. هستشد که با پذيرفتن تفسير دذکور از آيه شريفه، آن را اعجازی علمژ قرآن کريم دژ

 ژفر التمايرد ( و التمايرد )دعرفرت،041 /77: 5045 نمونه، تفسير شيرازی، نمونه )دکارم

 ( و برخژ ويگر از دعاوران )واوقژ، سرتار ان از ويرد اه قررآن،557/ 7: 5754 القرآن، علوم

( نيا ا رچه به اعجاز نجودژ بوون 573: 5754القرآن،  فژ الکون ؛ السعدی، اسرار771: 5033

آن اشاره وارو، ترازه  اند، با بيان اين نکته که  سترش آسمان که آيه بهاين آيه تصريح نکروه

 اند. ششاسان است، اعجاز علمژ بوون آن را پذيرفتهشن شده و دورو تأييد کياانک

 بررسي

 اند کادل نيست و با ورريح آيره ناسراز ارواوهرائه تفاسيری که ابن عباس و فخررازی ا

دشتق است و از آنجا که دشتق ظاور ور فعليرت دراوّه اشرتقاق « دوسعون»است؛ چون واژه 

ظارور ور فعليرت و اوادره « دوسرعون»(، واژه 43: 5703ايه االوول، خوو وارو )خراسانژ، کف

 توسعه وارو نه فقط شأنيت و دقدور بوون  برای خداوند.

با قبول  سترش هاان، ا ر به  ذشته بر رويم، بايد به زدانژ برسيم که تمرام هاران ور 

سروره  03نقطه همع بووه است و شايد اين همان رتقژ باشد که خداونرد دتعرال ور آيره يک

 کشد که به ونبال آن فتق و توسعه هاان وورت  رفته است و هشوز اواده وارو.انبياء ذکر دژ

ور آيه هشتم از سوره نحل خداوند به ونبال سخن از خلقت آسرمان، زدرين و دوهرووات 

دمکرن  «. وانيردکشد که شما نمژخلق دژچياهايژ را »فردايد: دژ

  هايژ هديد ور آيشده باشد.ای به  سترش و خلقت آسماناست ور آيه اشاره

ها وو عبارت نيا ور کتاب دقدس وهوو وارو که شايد بتوان آناا را اشاره به توسعه آسرمان

ژ آن را براز و کرروه اسرت؛ آنجرا کره وانست. يکژ فردووه خداوند دتعرال کره اشرعيای نبر

کشم، پس  ذشتکان آن را بره يراو ای را خلق دژها و زدين تازههمانا دن آسمان»فردايد: دژ

( و ويگرری کرالم حضررت 71)کتاب دقدس، اخبرار اشرعيا، فصرل   «نياورند و به ذهن نيايد

شوو و رشرد دژ کشد که کاشتهاست که دلکوت خداوند را به وانه خرولژ تشبيه دژ عيسژ

 (.7شوو )انجيل درقس، فصلکروه و بار  دژ

ها را اظارار ژ کره  سرترش آسرمانششاسرهای اخيرر کيااندطابقت ظاهر آيه قرآن با يافتره

وارو، برخژ را برآن واشته که اين نظريه علمژ را به قرآن استشاو وهشد و از آنجا که ايرن دطلرب دژ



 

 

زدان ناول و حتژ تا قرون اخير بر همگان پوشيده بوو، بيان آن توسط قررآن را اعجرازی  علمژ ور

 االعجراز ؛ درارويشژ، دوسروعه01ترا: بژ الکرريم، القررآن فرژ العلمژ علمژ بدانشد )سادژ، االعجاز

 (.  41: 5771الکريم،  القرآن فژ السماء، ؛ نجار زغلول71: 5771الکريم،  القرآن فژ العلمژ

رترق و » توان آن را اشاره به شکل کياان وانسرت، واژ ران ر تعابير قرآنژ که دژاز ويگ

 است:  « فتق

  /آيرا »(؛ 03)انبياء

 «.ن پيوسته بووند، آن وو را  شوويمها و زديکسانژ که کفر ورزيدند اطالع نيافتشد که آسمان

 راغربو به دعشای ضميمه کرون و چسباندن وو چيرا اسرت )« فتق»دتضاو داوّه « رتق»

الصحاح ر تاج اللغره هوهری، ( و ور دقابل، فتق )075: 5777، دفروات ألفاظ القرآن، اوفاانژ

 راغرباسرت ) ( به دعشای هداسازی وو چيا دتصل به هرم5733/ 7: 5737 و وحاح العربيه،

 (.075: 5777، دفروات ألفاظ القرآن، اوفاانژ

ها و زدرين  ويد: به هم پيوستگژ آسمانتواند دکملّژ برای آيه قبل قرار  يرو، دژاين آيه که دژ

اشاره به آغاز خلقت است که طبق نظر وانشمشدان، دجموعه اين هاان به وورت تووه واحد عظيمرژ 

ها از انفجارات ورونژ و حرکت، به تدريج تجايره شرد و کواکرب و سرتارهاز غبار سوزان بوو که بر اثر 

همله دشظوده شمسژ و زدين به وهوو آدد و باز هم هاان ور حال  سترش اسرت )وراوقژ، الفرقران 

؛ نجفرژ، 017/ 50: 5045؛ دکارم شيرازی، تفسرير نمونره، 731/ 57: 5033فژ تفسير القرآن بالقرآن، 

 (.577: 5734؛ نوفل، القرآن و العلم الحدي ، 54: 5043 ،قرآن انگياشگفت دطالب

وکتر دوريس بوکای از ويگر وانشمشدانژ است که به بررسژ دراحل خلقت هاان از نگراه 

سوره انبياء را دطرح کروه و آيه را دؤيرد و  03سوره فصلت و  55قرآن پرواخته است. او آيات 

. بيران رونرد هردايژ 7های ريرا، زی با بخشچه. تأييد وهوو تووه  ا5واند: دبين وو نکته دژ

 ایدقايسره ای که عشاور ور آن به هم دلصق ]رتق[ بووند )بوکرای،]فتق[ داوّه ابتدايژ يگانه

 (.513: 5071علم،  و قرآن، انجيل، تورات ديان

 پيچيده شدن آسمان هم در

ژ ارائه شده اسرت. آن  ونه که  ذشت، ورباره اواده روند آفريش  نيا ويد اه های دتفاوت

برخژ فرضيه ها بر اواده  سترش هاان داوی برای هميشه و برخژ نيا بر توقن و باز شرت 

 کششد.آن شواهدی اقاده دژ



 

 

قرآن کريم ور تووين حواوثژ که ور آستانه قيادت رخ خواهرد، از ورهرم پيچيرده شردن 

 يد:  وها ور آيشده و باز شت آناا به حالت و وورت اوليه سخن دژآسمان



  /ها ور همران[ روزی کره آسرمان را همچرون پيچيردن طودارنادره»] (؛537)انبياء

ای  روانيم ]اين[ وعدهکرويم، آن را باز دژ  ونه که نخستين آفريش  را آغازنورويم، هماندژ

 «.وهيماست بر عاده دا؛ که قطعاً دا ]آن را[ انجام دژ

 شناسي آیهمفهوم

هرايژ از و به دعشای همع کرون چيای است به نحوی که بخ « طو »از داوه « طي»

 /0 :5703اللغره،  دقرائيس های ويگر قرار بگيرو )ابن فرارس، دعجرمآن چيا ور واخل بخ 

؛ زبيردی، تراج 53 /51: 5757 العررب، است )ابن دشظور، لسان« نشر»(، اين داوه نقيض 771

روو کره قربالً  سرتروه و دشتشرر برووه اسرت ( و ور دواروی بره کرار درژ777 /51 العروس،

 (.571 /4: 5773الکريم،  القرآن کلمات فژ )دصطفوی، التحقيق

 اسرار علمي پایان جهان 

 (Big crunch)ات،  سترش هاان ور آيشده دتوقن و انقباض هاران بشابر برخژ فرضي

آغاز خواهد شد تا ايشکه هاان به حالت اوليه قبرل از  سرترش بر رروو. انيشرتين ور نظريره 

نسبيت خوو پي   ويژ کرو که انحشای فضا ر زدان با چگالژ هرم ر انررژی عرالم دتشاسرب 

ور عالم وهوو واشته باشد،  رانژ دربوط به اين  تر، ا ر هرم ر انرژی کافژاست. به بيان ساوه

تواند انبساط عالم را دتوقن کشد و ا ر هرم ر انررژی کرافژ وهروو هرم ر انرژی سرانجام دژ

نداشته باشد، عالم برای هميشه دشبسط خواهد شد. چگرالژ الزم بررای هرر دردل برا کمرک 

 هايژ قابل دحاسبه است.فردول

ها به عمل چالهها و نيا هرم سياهاريک دوهوو ور کاکشاناکتشفات هديدی که از داوه ت

وهرد. ايرن هايژ از هرم ر انرژی کافژ برای بسته بوون عالم به وست دژآدده است، سررشته

بدين دعشاست که عالم خوو  رانرژ کرافژ وارو ترا سررانجام بره انبسراط خروو خاتمره وهرد 

 (.  117: 5037)ويکسون، نجوم ويشاديکژ، 



 

 

 ي تفسيريهادیدگاه

تبيين وهه شبه ور وو تشبيه به کار رفته ور آيه شريفه از دباحر  تفسريری درورو توهره 

دفسران بووه است. تفسير نمونه ور هم پيچيدن هاان را به دعشرای ور هرم کوبيرده شردن و 

وانرد. ايرن تفسرير واند و تفسير آن را به فشا و نرابووی ورحيح نمژهمع و هور شدن آن دژ

تفاسير ويگر، با اشاره به آيات ناظر به حواوث پايانژ هاان، آيره را بيرانگر بره برخالف برخژ 

واند نره نرابوو شردن آن )دکرارم شريرازی، تفسريرنمونه، هم خورون و تغيير شکل هاان دژ

5045 :50 /150.) 

برخژ از نويسشد ان دعاور اين وو آيه را ور ارتباط با آيره 

  /( و آيره 53)وخان  /وانشرد کره از ايجراو وووی ( دژ55)طرارق

طدي » ويشرد. ايشران درراو از آشکار و فرا ير ور آستانه قيادت و نيا باز شرت آسرمان سرخن دژ
روايتژ از تفسرير علرژ برن وانشد و را باز شت آسمان به حالت اوليه يعشژ وخان و  از دژ« السماء

ها فشاء وورت کشرونژ آنااسرت کره بره دعشای طژ آسمان» ويد: آورند که دژابراهيم را شاهد دژ

 (.41/ 0: 5751)بحرانژ، البرهان فژ تفسير القرآن، « شوندحالت  ازی بر شت واوه دژ

ها اکشرانوکتر عبدالوهاب الحکيم ذيل اين آيات به غلبه نيروی هاذبه بر نيروی  ريا ک

کيلرودتر ور  7133ها که برخژ با سررعت اين کاکشان»نويسد: کشد و دژور آيشده اشاره دژ

شروند و شوند، روزی دتوقن  شته و ووباره بره طررف همرديگر هرذب دژثانيه از دا وور دژ

 «.کشدوهشد که هر چه ور هاان است به طرف خوو دژهايژ را تشکيل دژچالهسياه

کشد کره خداونرد دتعرال از زبران سوره لقمان را دطرح دژ 57ز همله آيه ايشان چشد آيه ا

و دراو « خداوند هر آنچه ور ول سشگژ يا آسمان و زدين باشد خواهد آورو»فردايد: لقمان دژ

)الحکريم، اعجراز « وانردها و اهرام فضرايژ دژاز آورون را همين همع شدن ووباره کاکشان

 اعجراز فرژ الذهبيره الموسروعه ؛ دتولژ)احمد(،74: 5770کريم، الحقايق العلميه فژ القرآن ال

 (.71: 5777الشبويه،  السشه و الکريم القرآن

يکژ از نويسشد ان از فراز پايانژ آيه شريفه که از باز شت آسمان به حالت اوليره سرخن 

  ويد، اين نکته را برواشت کروه است که تمام دراحل خلقت هاان ووبراره تکررار خواهرددژ

شد؛ بدين وورت که هاان به وورت هردژ با چگالژ بسيار براال ور خواهرد آدرد و پرس از 



 

 

سوره  73شوو. وی آيه شوو و آسمان و زدين ويگری از آن ساخته دژانفجار به  از تبديل دژ

ور آن روز که زدين به زدرين ويگرر و »فردايد: واند که دژابراهيم را بيانگر همين دسئله دژ

: 5771)زغلول الشجرار، السرماء فرژ القررآن، « شوندهای ويگر[ دبدل دژه آسمانها ]بآسمان

 (.57م: 7333؛ عبدالحليم، الموسوعه العلميه فژ االعجاز القرآنژ، 77

 ادعاهاي اعجاز

(. به 15)کان/  وکتر زغلول پس از ذکر آيه 

تواند به های خدا و پيادبر نمژکشد که انسان بدون نور هدايت الاژ و  فتهه دژاين نکته اشار

 نظريه ورستژ ورباره آفريش  هاان و پايان آن وست يابد.

 ،(The Inflationary universe) «توسعه يافتن بژ ناايت هاران»ايشان سه نظريه دشاور 

را  (The Closed universe« )هاران بسرته» ( وThe Oscillating universe« )هاان انفجارهای دتعردو»

سوره انبياء  537پروازو. اين نويسشده آيه ورباره آفريش  هاان دطرح کروه و به تشريح آن دژ

واند که از اورول را اعجاز علمژ و اشاره به باز شت آسمان و هاان به حالت اوليه )رتق( دژ

دشاور اسرت )زغلرول الشجرار،  «Big crunch»دام نظريه هاان بسته است که به نظريه 

 (.535: 5771السماء فژ القرآن، 

های هديد علمژ برای تفسرير ايرن آيره کمرک يکژ ويگر از نويسشد ان دعاور نيا از يافته

وانرد. وی پرس از آوروهای علم هديد ور اين باره را  واه بر اعجاز علمژ قررآن دژ يرو و رهدژ

تشکيل وهشده اهاای هر اتم، فضای خالژ زياوی وهروو  اشاره به اين نکته علمژ که بين اهاای

ا ر درا »نويسد: شوو، دژوارو و ا ر آن اهااء ور هم فشروه شوند، حجم اهسام بسيار کوچک دژ

بتوانيم هر چيا دوهوو ور کائشات را به نحوی ور هم بپيچانيم که فضای واخلژ و انردرونژ آنارا 

اليتشاهژ کشونژ بيشتر از حجم سژ برابر قطر کرره  نابوو  روو، ور آن وورت حجم کلژ کائشات

 (.05 :5047 هايژ هديد از اعجاز قرآن کريم،)دخلص، هلوه« خورشيد نخواهد بوو!

( و عدنان شرين )شرين، درن 535: 5771وکتر زغلول )زغلول الشجار، السماء فژ القرآن، 

ای از دعجراات ژ را دعجراه( نيا اشاره قرآن به اين نکته علمر07: 5113علم الفلک القرآنژ، 

 وانشد.علمژ قرآن دژ



 

 

 بررسي

ور اين آيات تشبيه لطيفژ نسبت به ورنورويدن طودار عالم هسرتژ ور پايران ونيرا شرده 

شوو و هرر است. ور حال حاضر اين طودار  شووه شده و تمام نقوش و خطوط آن خوانده دژ

ارسد، ايرن طودرار عظريم برا تمرام يک ور هايژ قرار وارو، ادا هشگادژ که فردان رستاخيا فر

 خطوط و نقوش  ور هم پيچيده خواهد شد و به وورت خلقت اوليه ور خواهد آدد. 

اين دضمون ور آيات ويگری نيا آدده است؛ همچرون: 

  /ز رستاخيا تمام زدين ور قبضره و ور رو»(؛ 74)زدر

 «.ها با وست راست]=قدرت[ش ور هم پيچيده شده است]قدرت[ اوست و آسمان

از آنجا کره ايرن آيرات وربراره آغراز قيادرت هسرتشد، بررای تطبيرق آنارا برا دسرائل 

ها به يکديگر و همع شدن هاران ور ششاسژ ابتدا بايد اثبات شوو که هذب کاکشانکياان

 يررو. از طرفرژ، غيرر قطعرژ بروون فرضريه ان عمر اين ونيا وورت دژيک نقطه ور پاي

 شوو.( نيا دانع از حمل قطعژ آيه بر اين فرضيه دژbig crunch) انقباض بار 

نيا از قدرت خداوند بر بر رواندن آسمان به حالرت  عبارت 

فردايد ور روز قيادت وووی سوره وخان ر که دژ 53به آيه وهد که با توهه اوليه اش خبر دژ

سوره انبياء را اشاره به باز شت آسرمان  537توان آيه فرا ير آسمان را فرا خواهد  رفت ر دژ

کشرد و سروره فصرلت آن را بيران دژ 55به حالت  ازی شکل اوليه وانست که آيره شرريفه 

 «. ازی( شکل واشت ی )وآسمان ور ابتدای خلقت حالتژ ووو»فردايد: دژ

سوره لقمان نيا اين است که اين آيه به همع شدن اعمال  57نکته قابل ذکر پيرادون آيه 

توانرد ششاسژ ندارو و نمژانسان برای حسابرسژ اشاره وارو؛ بشابراين ارتباطژ با دباح  کياان

 دستشدی برای ويد اهژ ور اين باب قرار  يرو.



 

 

 نتيجه

های نجرودژ ور ها از همله دسائل علمژ است که برا پيشررفتن سترش و توسعه آسما

زديشه فيايک از همله نورششاسژ دطرح  شته و دورو دطالعه قرار  رفته است. ادروزه شرواهد 

را تا حدّ يک دسئله قابل پذيرفتشژ و قطعژ  و قرائن بر اين نظريه آن قدر فراوان است که آن

نحوی که بسيار بعيد است شخص آششای با فيايرک و برای ونيای علم تبديل کروه است، به 

 ششاسژ ور وحت آن تشکيک کشد.کياان

از طرفژ، اين دطلب علمژ ور زدان ناول و حتژ تا قرون اخير بر همگران پوشريده بروو؛ 

تواند اعجازی نجودژ از اين کتاب آسمانژ بره بشابراين، بيان وريح آن توسط قرآن کريم دژ

 شمار آيد.

توان اين فرضريه را بره آيره توهه به عدم قطعيت فرضيه انقباض هاان، نمژبا از طرفژ 

هرای نسبت واو و اعجاز نجودژ را نتيجه  رفت، بلکه فقط دمکن است اين آيه را از راز ويژ

قرآن به شمار آورو. ور وورتژ که ور آيشده، فرضيه انقباض به نظريه قابل قبولژ ارتقرا يابرد، 

نکته ويگری که ورباره اين آيرات اعجازی علمژ از قرآن قلمداو کرو.  را به عشوانتوان آندژ

دمکن است انقباض هاان، دکانيسمژ غيرر از آنچره بايد دورو توهه خاص قرار  يرو اين که 

ای خاص و خرارج از قروانين فيايکرژ اند، باشد و اين فرايشد به  ونهاين وانشمشدان ارائه واوه

 .رايج ور اين عالم وورت پذيرو



 

 

 هانوشتپي

 انه فلک قمر است که داه به [ بشابر نظريه افالك بطلميوسژ، اوّلين فلک از افالك نه5]

کشد افالك ويگر باالتر از اين فلک قرار وارند و ور اوطالح آن دتصل و به تبع آن حرکت دژ

 شوند.دافوق القمر  فته دژ

[7( ]Cosmological constant که خأل فضرا، وارای دقردار ( انيشتين نشان واوه بوو

کشد. وی اين انرژی ثابرت را کشد که  ران  را خشثژ دژثابتژ انرژی است و نيرويژ توليد دژ

 ثابت کياانژ ناديد.
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