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 چكيده 
در قرن اخير، برخى از كشفيات علوم تجربى توسط دانشمندان، بر آيات 
قرآن منطبق شـده و صحت بيانات اين كتاب الهى بيش از پيش به اثبات 
رسـيده است. در قرآن به پيدايش جهان ماده مبنى بر اين كه جهان ماده 
غبار و ابر بوده ... (در سـورة انبياء، آية30)، اما با گذشـت زمان مواد از هم 
جدا شـدند و تركيبات تازه اى آشـكار گرديدند كه باعث ايجاد آسمان و 
زمين شدند، اشاره شده است. اين مطالب منطبق بر تحقيقات علمى جديد 
است. براساس سـورة رعد آية 13، خداوند سيارات منظومة شمسى را با 
سـتونهايى كه آنها را نمى بينيد، بلند كرد. مى توان گفت مقصود اين آيه 
آن است كه زمين و سيارات در ابتدا به هم متصل بودند و بعد جدا شدند. 
منظور از ستونهاى نامرئى نيز نيروى جاذبه است. هم چنين، ميان سيارات 

تعادل وجود دارد. 

كليدواژه ها:  آفرينش جهان، قرآن كريم، منظومه شمسى.

مقدمه 
«قرآن كريم»، چهارده قرن پيش انسانها را به مشاهده و دقت در پديده هاى 
ــاهدة  ــيدن به آنها دعوت كرد. مش طبيعت و موجودات روى زمين و انديش
دقيق پديده هاى طبيعى، مانند چگونگى پيدايش جهان و تفكر در آنها، نه 

قـــــــرآن و 
پيدايش جهــان

آموزه هاى دينى مرتبط با موضوعات جغرافيايى

دبيران جغرافياى شهرستان جهرم
 فروزنده پايدار، شهال محبتى

ــان را از عظمت جهان هستى و خالق آن آگاه مى سازد، بلكه او را  فقط انس
در شناخت درست قوانين طبيعت و پيشرفت هر چه بيشتر در علم و دانش 
يارى مى دهد؛ باشد تا مقالة حاضر كه طبق آيات كريمة قرآن تنظيم شده 

است راهنمايى براى همگان باشد.

قرآن و پيدايش جهان 
ــماء و هى دخان فقال لها و االرض ائتيا طوعاً او كرهاً  ــتوى الى الس «ثم اس
قالتا اَتَْينا طائعين» [فصلت/ 11]: سپس ارادة آفرينش آسمان كرد، در حالى 
ــكل سحابيها در گسترة فضاى بى انتها پراكنده) بود.  كه دود (گونه و به ش
ــمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد، پديد آييد، گفتند:  به آس

فرمان بردارانه پديد آمديم. 
ــتگاه آفرينش و نظامى كه فعاليتهاى گوناگون جهان را به  حقيقتاً نيز دس
سوى هدفهاى آفرينش و آرمانهاى هستى پيش مى راند، بسيار شگفت آور 
ــم يرالذين كفروا أن  ــت. خداوند متعال مى فرمايد: «اول و حيرت بخش اس
السماوات و االرض كانتا رتقاً ففتقنا هما و جعلنا من الماء كل شىءٍ حى أفال 
يؤمنون» (االنبياء/ 30]. آيا كافران نمى بينند كه آسمانها و زمين به هم متصل 
بودند و سپس آنها را از هم جدا ساختيم و هر چيز زنده اى را از آب آفريديم؟ 

آيا ايمان نمى آورند؟
ــتگى و  «رتق و  فتق»  كه در اين آيه به كار رفته، در اصل به معنى «پيوس
جدايى» است. خلقت، به صورت تودة واحد عظيمى از بخار آسمان بود. پس 
ــوزان بر اثر برخورد  ــارات درونى، حركت به دور خود و ايجاد گاز س از انفج
ستارگان، منظومه تدريجاً تجزيه شد و كواكب يكنواخت شمسى به وجود 
ــد. بعضيها آن را فرو رفته بودن مواد جهان مى دانند كه چنان در آغاز  آمدن
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«فطر» از جمله به معنى «از درون و مركزيت خود برآمدن، شكل گرفتن، 
ــت. هر كره اى نيز وقتى مى خواهد درست بشود، ابتدا  و درست شدن» اس
در مركز آن نيروى جاذبه آغاز به جذب مواد به دور خود مى كند و رفته رفته 

بزرگ و بزرگ تر مى شود. به اين شكل كره شكل مى گيرد.

مرده بودن و دوباره پا گرفتن منظومة شمسى
كسانى كه به خدا معتقد نبودند و نيستند، ازجمله مى گفته اند و مى گويند: 
وقتى ما مى ميريم، ديگر زنده نمى شويم. خدا زنده كردن موارد گوناگونى را در 
قرآن براى آنها مثال زده است. در اين جا زنده نمودن منظومة شمسى را مثال 
زده و گفته است: «آيا آفرينش شما مشكل تر است يا منظومة شمسى؟» اين 

يعنى منظومة شمسى مرده بود و دوباره به حيات و زندگى برگردانده شد.
«بديع السماوات و االرض انى يكون له ولد و لم تكن له صاحبه و خلق كل 

شىء و هو بكل شىء عليم.»
و در آية 101 سورة انعام نيز گفته شده كه خدا ابداع كنندة زمين و سيارات 
است. بديع به معنى: نوساز، نوآور، نوين پرداز و مواردى از اين قبيل است. اين 
موضوع به طور ضمنى و تلويحى به اين معنى است كه زمين و سيارات پيش 
از اين چيز ديگرى بوده اند و وضعيت فعلى آنها، شكل نوآورى شدة آنهاست.

ــى در واقع در اصل جرم و انرژى مربوط به الشة يك ستارة  منظومة شمس
بسيار بزرگ و غول آساى مرده بود و الشة آن به صورت ابر در فضاى منظومة 

شمسى پراكنده شده بود و منظومة شمسى فعلى نوآورى آن است.

درست كردن شب و روز براى منظومة شمسى
ــى اليل النهار ان فى ذلك اليات لقوم يتفكرون» [رعد/ 3]: روز را با  «يغش
ــانه هايى است براى گروهى كه تفكر  ــب بپوشاند. در اين كار نش تاريكى ش

مى كنند.
منظور از شب و روز درست كردن براى منظومة شمسى، شب و روز درست 
ــيارات آن است. و شب و روز در سيارات ناشى از گردش آنها  كردن براى س
به دور خود و وضعيت محور آنها نسبت به خورشيد است. وقتى محور سياره 
به موازات خورشيد قرار مى گيرد، با چرخش سياره به دور خود، شب و روز 
پديد مى آيد. در صورتى كه محور زمين يا هر سيارة ديگرى عمود بر خورشيد 
ــد؛ هر چند سياره به دور خود نيز  ــب و روز ايجاد نمى ش قرار مى گرفت، ش
ــمال هميشه روز مى بود و قطب جنوب هميشه  مى چرخيد. مثالً قطب ش

شب، هر چند زمين به دور خود نيز مى چرخيد.
ــى»، براى  ــب و روز براى منظومة شمس ــت كردن ش مطرح كردن «درس
ــتدالل به حساب و كتاب داشتن و برنامه ريزى شده بودن ايجاد «شب و  اس
روز» در آن است. اين تبيين با علم نجوم عصر حضرت محمد(ص) كه در 
آن زمين مركز عالم بود و خورشيد به دور آن مى چرخيد، نمى خواند. چون 
ــب و روز امرى طبيعى  ــيد به دور زمين، ايجاد ش در صورت گردش خورش
ــيد است  مى نمود، ولى در صورت گردش زمين به دور خود و به دور خورش
كه در صورت قرار نگرفتن درست محور زمين و سيارات نسبت به خورشيد، 
شب و روز در آنها ايجاد نخواهد شد [مهدى پور، تفسير موضوعى...، 1356: 

25-10؛ بى آزار شيرازى،: 35-36].

درهم بود كه به صورت مادة واحدى خودنمايى مى كرد. اما با گذشت زمان، 
ــكار گرديدند كه باعث ايجاد  ــدند و تركيبات تازه اى آش مواد از هم جدا ش

آسمانها و زمين شدند.
ــمانها در آغاز مانند دود بودند...  در آية فوق خوانديم: «... كانتا رتقاً...»: ... آس
هماهنگى اين آيه با كشفيات دانشمندان كه مدت چندان از آنها نمى گذرد، 
ــت كه پرده از روى تفكرى كه در عصر نزول  از موارد اعجاز علمى قرآن اس
ــة مباركه نيز از به هم  ــت، برمى دارد. اين آي ــناخته بوده اس قرآن كامالً ناش
پيوستگى جهان در آغاز امر و سپس جدا شدن اجزاى آن از يكديگر سخن 
مى گويد. پيدايش موجودات زنده، اعم از گياهى و حيوانى، در نخستين بار از 
آب اقيانوسها نيز، امروزه يك نظرية معروف علمى است [مهدى پور، ترجمة 

مصور...، 1356: 14-18].

آفرينش منظومه شمسى
آيا آفرينش شما مشكل تر است يا منظومة شمسى؟ جوانب آن را به هم آورد، 
غلظت آن را باال برد و آن را ساخت و شب و روز را براى آن درست كرد. زمين 

و سيارات را نوآورى كرد. نكات مندرج در آيات از اين قرارند:

باال بردن غلظت منظومة شمسى و درست كردن آن
منظومة شمسى ما كه در حدود پنج ميليارد سال عمر دارد، ابتدا ابرى شامل 
ــتر، غبار و برخى عناصر ديگر بوده كه در فضاى منظومة  دود، گاز، خاكس
ــى پراكنده بوده اند. بعد بادى كه ظاهراً موج ناشى از انفجار ستاره اى  شمس
بود، ابعاد و جوانب آن را به هم آورد و منظومة شمسى به صورت يك ديسك 
درآمد كه به دور خود مى چرخيد. بعد در قسمت مركزى آن ابر كه كلفت تر 
بود، نيروى جاذبه مواد بيشترى را جذب كرد و در آن ناحية متراكم، گرماى 
ــته اى فراهم شد و خورشيد شكل گرفت.  ــهاى هس الزم براى ايجاد واكنش
ــرى از گاز و غيره به چرخش  ــيد حلقه هاى ديگ ــراف خورش آن گاه در اط
درآمدند كه رفته رفته به كره هاى بزرگ ترى تبديل شدند كه همان سيارات 

فعلى منظومة شمسى باشند.
ــموات و االرض الذى  ــم: «ربكم رب الس ــاء آية 56 مى خواني ــورة انبي در س
فطرهن»: آفريدگار شما، آفريدگار آسمان ها و زمين است كه آنها را از درون 

(از مركز) درست كرد.

«قـرآن كريـم»، چهـارده قـرن پيش 
در  را بـه مشـاهده و دقـت  انسـانها 
پديده هـاى طبيعت و موجـودات روى 

زمين و انديشيدن به آنها دعوت كرد
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تعادل
ــانى كه به خدا ايمان ندارند، نمى توانند ببينند كه زمين و سيارات  آيا كس
منظومة شمسى در آغاز «به هم چسبيده» بودند و بعد آنها را با نيرو از هم 

باز كرديم؟
ــت كه  ــماوات بغير عمٍد ترونها» [رعد/ 3]: خدا آن اس ــذى رفع الس «اهللا ال

سيارات منظومة شمسى را با ستونهايى كه آنها را نمى بينيد، بلند كرد.
«و سيارات منظومة شمسى را بلند كرد و در آن (در منظومة شمسى) تعادل 

ايجاد نمود.»
نكات مندرج در آيات از اين قرارند:

1. اتصال و انفصال
چنان كه پيش از اين آمد، خورشيد و ساير سيارات منظومة شمسى ابتدا در 
كنار هم شكل گرفته بودند و بعدها از هم فاصله گرفتند. علت اين كه قرآن 
دور شدن آنها را «بلند كردن» آنها توصيف كرده اين است كه باالى ما قرار 
ــدن آنها نسبت به ما، حالت «بلند شدن و باال رفتن آنها» را  دارند و دور ش

دارد.

2. ستونهاى نامرئى
ــيلة نيروى جاذبه كه انسان آن را به صورت  سيارات منظومة شمسى به وس
ستونهايى از موج تصور مى كند و به شكل ستون آن را رسم مى كند، با هم 
نگه داشته شدند. خدا سيارات و زمين را نگه مى دارد كه فرو نپاشند. اگر فرو 
بپاشند، كس ديگرى غير خدا نيست كه بخواهد آنها را بگيرد. خدا خيلى 

بردبار است و مسائل را براى تعيين تكليف آنها به آينده موكول مى كند.

3. برآيند نيروها
ــا يكديگر را هل  ــوند ي ــيده نمى ش ــيارات به طرف هم كش علت اين كه س
نمى دهند، وجود نيروى جذب و دفع متعادل ميان آنهاست. مثالً خورشيد 
زمين را به طرف خود مى كشد و زمين در حركت خود به دور خورشيد، خود 
ــيد دفع مى كند (كه به آن نيروى گريز از مركز گفته مى شود).  را از خورش
ــيد و دفع زمين به يك اندازه است. به اين خاطر، نه  ــش خورش نيروى كش
خورشيد مى تواند زمين را به طرف خود بكشد و نه زمين از مدار خود دور 

خورشيد خارج مى شود و به بيرون از منظومة شمسى مى رود.
از آن جا كه زمين در مدارى شبه بيضى دور خورشيد مى گردد، هنگامى كه 
به خورشيد نزديك مى شود، سرعت آن بيشتر مى شود. درنتيجه نيروى دفع 
(نيروى گريز از مركز) آن نيز بيشتر مى شود كه برابر مى شود با نيروى جاذبة 
بيشتر شدة خورشيد. هم چنين، هنگامى كه از خورشيد دور مى شود و نيروى 
جاذبة خورشيد كمتر مى شود، سرعت حركت آن نيز كمتر مى شود. به اين 

شكل هميشه نيروى جذب و دفع (نيروى گريز از مركز) برابر است.

اين وضع در رابطه با همة اجرامى كه در مركز هستند و اجرامى كه در مدارى 
ــت؛ مانند زمين و ماه. از حكمتهاى نهفته در  دور آنها مى گردند، صادق اس
ــب آن با زمين است. اگر مثالً اين فاصله به اندازة   خلقت ماه، فاصلة متناس
نيم آن بيشتر يا كمتر بود، ارتفاع جزر و مد به قدرى زياد مى شد كه همة 
دشتهاى پنج قارة زمين را روزى دو بار آب فرا مى گرفت و فشار آب در هر 
ــد كه كوهها در اثر فرسايش از بين مى رفتند  ــديد مى ش نوبت به قدرى ش

[تفسير نمونه، ج 18: 382؛ نشر ثابت الميزان، ج 17: 89].
قرآن كريم 10 قرن پيش از تولد نيوتن به اين حقيقت علمى در دو سوره 

(سورة رعد، آية 2 و سورة لقمان، آية 10) اشاره مى فرمايد.
ــود دارند كه ديده  ــتونهايى وج ــمانها س امام رضا(ع) مى فرمايد: «در آس

نمى شوند.»
حضرت على(ع) مى فرمايند: «ستارگان شهرهايى هستند مانند شهرهاى 
ــتون از نور مربوط مى شود.  ــهر ديگر با دو س ــهرى با ش روى زمين و هر ش
ــروزه جاذبة زمين خوانده  ــت كه ام ــتونهاى نامرئى همان اس (منظور از س

مى شود.) پس در اينها بينديشيم.
ــاية كره زمين است و تقريباً 390 هزار كيلومتر از ما  ماه نزديك ترين همس
فاصله دارد. ماه به شكلهاى متفاوت ديده مى شود. گذشته از آثار حياتى آن، 
يك تقويم همگانى و جهانى است كه هم ماه شمار مى رود و هم روز شمار 
ــت، بلكه نوك هالل  مى رود؛ چون نيمة دوم ماه تكرار مناظر نيمة اول نيس
در نيمة اول به سمت شرق و در نيمة دوم به سمت غرب است. لذا مى تواند 
ــمار دقيق ترى باشد. يكى از خدمات ارزندة ماه به انسانها، همان جزر  روزش
ــت كه در شبانه روز دوبار در دريا رخ مى دهد و كرانه هاى دريا را  و مدى اس
ــير نمونه، ج 8: 382؛ نشر  بدون كوچك ترين هزينه آبيارى مى كند [تفس

ثابت الميزان، ج 17: 89؛ بى آزار شيرازى، 1356: 33].

وجود 11 سياره
حضرت يوسف(ع) به پدر خود گفت: پدرم، من 11 سياره ديدم و خورشيد 

و ماه را ديدم كه براى من سجده مى كرده اند.
ــت كه يوسف 11 سياره ديد. در زمانى كه حضرت يوسف  نكتة آيه اين اس
اين خواب را ديد (يعنى 2000 سال پيش از ميالد مسيح)، تا زمان حضرت 
محمد(ص) و همين طور تا پيش از اختراع تلسكوپ، انسان فقط سياراتى را 
كه به چشم مى ديد، مى شناخت. يعنى عطارد، زهره، مريخ و مشترى، 
زحل و بعد اورانوس، نپتون و پلوتون كشف شدند. در سال 2003 سيارة 
ديگرى كشف شد كه بعدها به عنوان دهمين سياره شناخته شد. جرم آن 
حداقل به اندازة پلوتون است و فاصلة آن از خورشيد بيش از دو برابر فاصلة 

پلوتون از خورشيد است [مهدى پور، تفسير موضوعى...، 1355: 13].
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«فطر» از جمله بـه معنى «از درون و 
مركزيت خود برآمدن، شكل گرفتن، 
و درست شدن» است
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