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  قرآن و  سفر به فضا
  

اھمّیت دیدگاه قرآن در خصوص امکان سفر به فضا از آنجا روشن 

می گردد که در عصر نزول قرآن، حّتی دانشمندان آن دوران، نفوذ 

  .به فضا و صعود به آسمان را محال می پنداشتند

بسیاری از حکماء یونان باستان، معتقد بودند که کره زمین، در مرکز 

دارد و چند فلک که از ماّده ای خاص تشکیل شده است، عالم قرار 

به صورت الیه ھای تو در تو، دور زمین را فرا گرفته اند و ھریک از 

آنھا معتقد بودند که امکان ندارد . سّیارات، در درون فلکی قرار دارد

شیئی یا انسانی بتواند به این الیه ھا وارد شود و در آنھا نفوذ کند، 

  .رق و التیام افالک را محال می دانستندو از اینرو، خ

 83متولد سال " (کالودیوس پتولیمایوس"این دیدگاه ھا، در زمان 

یا " بطلیموس"که به ) میالدی 161میالدی و متوفای سال 

و به زبان   Claudius Ptolemy: زبان انگلیسیبه (" بطلمیوس"

معروف است، به اوج شھرت  )Κλαύδιος Πτολεμαῖος :یونانی

وی اختر شناس و فیلسوف معروف دوران خود بود، و کتاب . رسید

: به انگلیسی" (مجسطی"مشھوری در علم ھیأت و نجوم به نام 

Almagest "The Great Treatise" و به یونانی :Ἡ Μεγάλη 

Σύνταξις, (داردرساله بزرگ، : یعنی.  
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به زبان عربی ترجمه " حنین ابن اسحاق"کتاب مجستی توسط 

  .شد، و این سینا نیز، این کتاب را تنقیح و ویرایش نموده است

  

، به "بطلیموس"دیدگاه یادشده در زمینه افالک بر اساس نظریه 

مّدت چندین قرن بر دانش ھیأت و نجوم و طبیعیات فلسفه در 

  .پا و جھان اسالم، سیطره افکنده بودسطح ارو
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" زمین مرکزی"بر اساس این دیدگاه که در علم ھیأت به عنوان 

معروف است، برای ھر سّیاره ای فلکی مستحکم در نظر گرفته 

شده است، و فالسفه و اختر شناسان آن دوران معتقد بودند که  

  .ممکن استنفوذ در این افالک و صعود به کرات دیگر آسمانی غیر 

  

  

عنصری و : اجسام جھان بر دو قسم است آنان معتقد بودند که 

) آب و خاک و باد و آتش(جسم عنصری ھمان چھار عنصر  .فلکی

مرکز عالم است، پس است که کره خاک   ،نخستین کره .ھستند

کره آتش است و ھر پس از آن از آن کره آب و بعد از آن کره ھوا و 

بعد از این چھار طبقه . احاطه دارددیگری بر آنھا به ترتیب یک از 

ه طبقه می باشند و به ھیچ زمینی، افالک آسمانی قرار دارند که ُن

  .وجه، قابل وصل و فصل نیستند و نفوذ در آنھا امکان ندارد
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  دیدگاه قرآن
  

در عصری که نظام بطلیموسی بر حوزه ھای فکری و دانشسراھای 

دانشمندان آن دوران، خرق و التیام علمی جھان سایه افکنده بود و 

افالک را محال می دانستند، قرآن مجید به روشنی بر امکان نفوذ 

  .در افالک و سفر انسان به فضا گواھی داد

  :چنین می خوانیم" رحمان"از سوره  33به عنوان مثال، در آیه 

ْن َأْقَطاِر السََّماَواِت اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا ِم اْلِجنِّ َواْلِإنِس ِإِن َمْعَشَر َيا

  .َلا َتنُفُذوَن ِإلَّا ِبُسْلَطاٍن َواْلَأْرِض َفانُفُذوا

توانید از مرزھاى آسمانھا و  اگر مى ،اى گروه جّن و انس: یعنی

فراھم توانید، مگر با  ى ھرگز نمىول زمین بگذريد، پس بگذريد،

  .ساختن نیروی الزم

  : این آیه شریفه بر دو امر داللت دارد

  .امکان گذشتن از مرزھای آسمانی: امر اّول

نیاز به نیرویی قوی که سلطه و توان الزم را برای غلبه بر : امر دوم

نیروی جاذبه زمین فراھم سازد و انسان بتواند از زمین، فاصله 

  .بگیرد
  

  :چنین می فرماید" حجر"از سوره  15و  14ھمچنین در آیه ھای 

َلَقاُلوْا ِإنََّما ُسكَِّرْت  . َفَظلُّوْا ِفیِه َيْعُرُجوَن َباًبا مَِّن السََّماءَوَلْو َفَتْحَنا َعَلْیِھم 

  .مَّْسُحوُروَن َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم

آنھا پیوسته  پس،  و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشايیم: یعنی

چشم بندی شده ایم و مسحور : گويند مى آنھا. در آن باال روند

  .ایم گردیده
  

  :نیز، چنین می خوانیم" انعام"از سوره مبارکه  35در آیه 
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ِفي اَألْرِض َأْو ُسلًَّما ِفي السََّماء َفَتْأِتَیُھم  َنَفًقا َفِإِن اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتِغَي

  .ِبآَيٍة

، يا نردبانى به آسمان بگذارى   نقبى در زمین بزنى بتوانى اگر: یعنی

  . براى آنھا بیاورى نشانه ایتا 
  

  اثبات دیدگاه قرآن
  

چندین قرن پس از نزول قرآن مجید، فالسفه و دانشمندان بزرگ و 

اخترشناسان، به این حقیقت پی بردند که نظام بطلیموسی 

نادرست است و عالوه بر اینکه نظام خورشید مرکزی را به جای 

ند که نفوذ نظام زمین مرکزی قرار دادند، به این حقیقت نیز پی برد

در افالک آسمانی محال نیست ، بلکه در صورت فراھم شدن 

  .شرایط الزم، امکان پذیر می باشد

با تالش دانشمندان یادشده در زیر، بنیان دیدگاھی که خرق و 

التیام افالک را محال می دانست و زمین را به عنوان مرکز جھان 

  .قلمداد می نمود، فرو ریخت

با اصل حرکت نسبی بر امکان ) یالدیم 1543 – 1473( کپرنیک

توجیه حرکت ظاھری سنوی شمسی استدالل کرد و گردش زمین 

  .بر گرد خورشید را تبیین نمود

مجّددا  )میالدی Johannes Kepler) [1571 - 1630[ یوھانس کپلر

نظریه کپرنیک را به اثبات رساند و قوانین معروف مربوط به نظام 

  .سّیاره ھا را وضع کرد

 1727-1643( اسحاق نیوتنو ) میالدی1642-1564( گالیله

نیوتن در این دوران، . نیز دیدگاه کپرنیک را تایید کردند )میالدی

  . قوانین معروف حرکت را تبیین نمود
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  نظام خورشید مرکزی

  

با اثبات این حقیقت، دانش کیھان نوردی پایه ریزی شد و بشر 

برای غلبه بر جاذبه زمین، به توانست با فراھم ساختن نیروی الزم 

  .اعماق فضا سفر نماید
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آنچه بشر امروز به آن رسیده این است که سفر به فضا ممکن 

است، ولی برای تحقق این آرزوی دیرینه، باید موانع ذیل برطرف 

  :گردد تا انسان بتواند دیگر کرات آسمانی را فتح کند
  

  قدرتمند زمین اولین مانع عروج انسان به فضا، نیروی جاذبه

به منظور غلبه بر این نیرو، باید سرعت پرتاب سفینه . است

مایل در ساعت  25000فضایی از زمین به سوی فضا، به حدود 

این سرعت را . برسد) کیلومتر در ساعت 40000بیش از  (

در غیر این صورت، سفینه فضایی به . می نامند" شتاب گریز"

 .ین قرار می گیردزمین سقوط می کند و یا در مدار زم
 

  دومین مانع عروج انسان به فضا این است که در خارج از جّو

زمین، در آن قسمتی که خورشید می تابد، گرمای بسیار باال، و 

در قسمتی که خورشید نمی تابد، سرمای کشنده ای وجود 

به عنوان . دارد، و انسان در ھردو حالت نمی تواند زنده بماند

 300تاب، به بیش از مثال، دما در کره ماه به ھنگام تابش آف

درجه سانتیگراد باالی صفر، و در ھنگام شب که تابش آفتاب 

البته در . درجه زیر صفر می رسد 200وجود ندارد، به بیش از 

درون برخی حفره ھای ماه که نور خورشید در آنجا نمی تابد، 

 . درجه سانتیگراد زیر صفر است 240سرما در حّد بیش از 
 

 سان به فضا، وجود پرتوھای خطرناک و سّومین مانع صعود ان

اشّعه قدرتمند گاما، پرتو . مھلک در خارج از جّو زمین است

پرتوان ایکس، اشّعه فرابنفش، اکترونھای آزاد در فضا و امثال 

 .آنھا، تھدید بزرگی برای جان فضا نوردان محسوب می شود

  
  چھارمین مانع سفر به فضا، فقدان ھوا ، و به تبع آن، فقدان

 .اکسیژن است که وجود آن برای حیات انسان، ضروری است
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  پنجمین مانع این است که سفینه ھای فضایی به ھنگام

بازگشت از فضا، به ھنگام برخورد با جّو زمین، دچار حرارت 

 . بسیار باالیی می شوند که می تواند فلّزات را نیز ذوب کند

  
، فشار وزنی مشکل بیاین موانع به ھمراه مسائل دیگری مانند 

زیاد در وجود فضا نوردان به ھنگام شتاب بیش از حّد معمول 

فضاپیما، و امثال این امور، سّد راه انسان در جھت سفر به فضا 

  .بوده است

بشر، در پرتو پیشرفتھای علمی توانست بر ھمه این معضالت  

چیره شود و سلطه و سیطره الزم را برای نفوذ به اعماق فضا 

  .برخی از کرات آسمانی مانند کره ماه را فتح نماید بدست آورد و
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برطرف ساختن این موانع، ھمان چیزی است که قرآن مجید در 

  :یکی از آیات یادشده در باال به آن اشاره کرد و چنین فرمود

  .فانفذوا التنفذون اال بسلطان

یعنی از مرزھای آسمان بگذرید و به افالک نفوذ کنید، اما ھرکز 

  .توانید بگذرید، مگر با فراھم ساختن نیرونمی 

امروزه با فراھم شدن این نیروی عظیم، انسان توانسته است 

بسیاری از اسرار کائنات را کشف کند و فضا را با ارسال ماھوارھای 

  .گوناگون، به تسخیر خود در آورد

  

  
  

  

  ) ع(سخنی از امام علی 

نیز اشاره می کنیم ) ع(در پایان این گفتار، به سخنی از امام علی 

  :که روزی در جمع مردم فرمود

سلونی من قبل ان تفقدونی، فألنا بطرق السماء اعلم منی بطرق 

 .االرض
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از من سؤال کنید قبل از اینکه من را از دست بدھید، : یعنی 

کشف (. متربدرستیکه من به راھھای آسمان از راه ھای زمین آگاھ

  ).189/5نھج البالغه، خطبه  ؛ ؛240نھج الحق،  ؛56 الیقین

را نشان می دھد که ) ع(این سخن نیز، عظمت دانش امیر مؤمنان 

زیرا آن حضرت، در زمانی که عموم . در پرتو قرآن بدست آورده است

مردم و حّتی دانشمندان آن دوران، خرق و التیام افالک را محال 

، اما  می دانستند و معتقد بودند که انسان به آسمان راھی ندارد

روشن است که . از راھھای آسمان ھا سخن می گوید) ع(علی 

راه ، محل عبور است، و وجود راه ھا در آسمان، اشاره به امکان 

  .راھیابی انسان به فضا می باشد

  

*****  

 


