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 وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُون
ما آسمان را با دست قدرتمان استوار کردیم و همواره آن را گسترش 

 می دهیم.
 

لب علمی شگفت آوری یکی از آیاتی است که اشاره به مط اریاتسوره ذ 74آیه 

مورد پذیرش دانشمندان  (حضرت محمد)می کند که به هیچ وجه در زمان 

رنگ و بوی  ،ی که تنها پس از ظهور دانشمندانی چون انیشتنمطلبجهان نبوده است.

 علمی به خود گرفت.

و بسط لحظه ای آن مطلبی است که مورد پذیرش دانشمندان  گسترش جهان

دالیلی  ایشانمی باشد و و بسیاری از دانشمندان معاصربزرگی چون ادوین هابل و 

د.آیه ی فوق طبق معنای برای اثبات مدعای خود ارائه می دهنو قابل قبول  قوی

که جهان هستی همواره در حال  این مطلب را بیان می کنداظهر)بسیار واضح(خود 

نزول آیه فوق در زمانی است که  .خدامی باشد و آن هم به دست  گسترش

 بض و یا ایستایی جهان بودند و اعتقاد دانشمندان  دانشمندان جهان معتقد به ق

در ابتدای بحث وز و نص آیه قرآن بوده است.بر خالف نظریات علمی ر ،گذشته

به بررسی دالیل ارائه شده برای اثبات گسترش جهان می پردازیم و سپس به بررسی 

تحمیل مباحث علمی  الزم به ذکر است که به هیچ وجه قصدآیه خواهیم پرداخت.

بلکه قصد داریم  به قرآن را نداریم زیرا هدف از نزول قرآن چیز دیگری بوده است

بیان کنیم تا مشخص شود  محمدبعید بودن آوردن چنین قرآنی را از بشری مثل 

عالم هستی احاطه کامل داشته است و  که قرآن را کسی بیان کرده است که به ابعاد

 او کسی نیست جز خدا.
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 بحث علمی آیه

)در آیه اشاره به بسط آسمان داشته باشد.در این ”لموس عون “ فرض ما این است که

مواردی را ذکر کنیم تا بسط  حال بایدمطلب اثبات می شود(بحث تفسیری این 

 کنونی جهان اثبات شود.

بیگ بنگ مدل شرایط ابتدایی و پیشرفت  :)انفجار بزرگ(بیگ بنگ

که  های بعدی جهان می باشد

مدارک و مشاهداتی جامع و 

صحیح از آن حمایت می 

این حادثه به  شروع یخچهکند.تار

ی میلیارد سال پیش برم4/31

تکیه  یهگردد.چهارچوبه این نظر

عام انیشتن و پیش فرض  بر نسبیت

های هم سانی و یک نواختی کل 

)یعنی با این فرض دارد. هعالم ماد

،مثال آب در همه ی جای عالم در که تمام عالم از یک نوع قوانین پیروی می کنند

  . درجه می جوشد( 311دمای 

 ف کرد که فواصل کهکشان ها متناسبکش 3191پس از اینکه ادوین هابل در سال 

های  و خوشه هکشانهابا طول موج انوار رسیده به ما است ،متوجه شدیم که ک

 سرعتی آشکارا از ما دور می شوند.کهکشانی دوردست با 

 نقطه ی انفجار
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کهکشانها هرچه دورتر باشند ،سرعت بیشتری دارند.اگر این کهکشانها با سرعت از 

یشتر بوده و با دمای ب هم نزدیک تر هم دور می شوند پس روزی چیزها به

؛ یعنی رخ می دهدمنظم  یهابل اعالم کردکه دور شدن ستارگان به صورتاست.

کیلومتر بر  381کهکشانی که در فاصله یک میلیون سال نوری ماست با سرعت 

(از ما 149ثانیه و آنکه در فاصله دومیلیون سال نوری است بادو برابر این سرعت)

کیلومتر از ما دور می  11مثال ستاره عیوق در هر طپش قلب ما  دور می شودبرای

هزار کیلومتر از ما فاصله می گیرد.  11شود و کهکشان شجاع در هر ثانیه حدود 

بیشتر دانشمندان پذیرفتند که  3117پس از کشف تابش پس زمینه کیهانی در سال  

 .باید رخ داده باشد )انفجار بزرگ(سناریویی به نام بیگ بنگ

 برصحت نظریه بیگ بنگ چهار دلیل عینی
 

 مشاهده طول موج نور کهکشانها

 اندازه گیری تابش پس زمینه کیهانی

  وفور عناصر سبک

  توزیع زیاد و تکامل آشکار کهکشانی

 

ون(.حال عُوس مُالزمه قبول نظریه بیگ بنگ این است که بسط جهانی را بپذیریم )لَ

 این سوال پیش می آید که ماده ی درحال  گسترش  جهان در فضایی محدود

نیز به همراه مواد گسترده می شود)دقت گسترده می شود یا اینکه فضا 

اما در  ،امری مسلم می باشد که دالیل آن ذکر شد در فضا گسترش موادشود(.

که این مسئله تقریباً محل اختالف است و نمی توان  مورد بسط فضا نیز باید گفت

لمیکی بودن عا  

 زمان
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هنده ی این مطلب است نشان دنظر قطعی داد هرچند که مسائلی بیان شده است که 

 :خود فضا نیز در حال گسترش استکه 

فضا و زمان را بوجود آوردند و به طور ، نفجار، ماده و انرژی در لحظه ی ا 

بسط فضا ارائه می دهند  یکی از دالیلی که برای یکنواخت در آن گسترده شدند. 

میلیارد سال 11که دانشمندان از روی زمین می توانند نور کهکشانهایی که  این است

میلیارد  31نوری از ما فاصله دارند را ببینند و این در حالی است که این نورها تنها 

برای درک این مطلب تفکر زیاد الزم )در سفر بوده اند!)عمرجهان(سال

دانشمندان برای پاسخ دادن به این تناقض ظاهری به این نتیجه رسیدند که (،است

فضا . در حال گسترده شدن استهم بین کهکشانها  عالوه بر سفر نور، فضای زیادی

نیز درست همانند یک نان کشمشی در حال گسترش می باشد و کهکشانها را مانند 

 شهای داخل نان با خود حمل می کند. کشم

 نتیجه گیری

ل در حا صحیح نباشد با این وجود هم ور کاملحتی اگر به ط همطرح شد مواردی

این مطلبی است مسلم.اگر کسی بگوید ما  و حاضر جهان در حال گسترش می باشد

که به انتهای جهان نرسیده ایم تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم باید بگوییم که در 

و همین .محیطی که به آن احاطه ی علمی داریم حداقل این رخداد اتفاق می افتد

  موضوع برای ادامه ی بحث ها کافی به نظر می رسد.

 نيد.در ادامه به بحث تفسيری آيه دقت ک
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 بحث تفسیری آیه
 

 است که آیا این عبارت إ نَّا لَمُوس عُونعبارت  ،و اعجاز علمی آنمحور اصلی آیه 

 یا نه ؟ دارد گسترش جهان اشاره به

 لَمُوسِعُونوَ السَّمَاءَ بََنيْنَاهَا بِأَيْْيدٍ وَ إِنَّا 
 .بی گمان ما توسعه دهنده ایمو آسمان را به نیروهایی برافراشتیم و 

 

به  ختالف است که چگونه باید معنا شود.موسعبین مفسرین ا مُوس عُوندرباره کلمه 

 دو معنا دارد: طور کلی

 به معنای واسع يعنی کسی که وسعت دارد، 1

 به معنی وسعت دهنده، 2
گروه کثیری از مفسرین اهل سنت و برخی از اهل شیعه معنی اول را قبول 

ی اول طرفداران معنا است معنی دوم را هم قبول داشته باشند. دارنداگرچه ممکن 

 آیه را این گونه معنا می کنند:

  هستیم. (در قدرت )ما آسمان را با قدرتی بنا کردیم و ما دارای وسعتی

 )عالمه در المیزان(
 

لکن با رجوع به برخی کتب لغت متوجه می شویم که معنای اول خالف ظاهر 

 کالم صحیح تر این است کهلذا  می باشد،موسع از باب افعال ع است.کلمه موس 

از اولین اختالف به این نتیجه می رسیم که موسع .موسع به معنای وسعت دهنده باشد

 به معنی وسعت دهنده است نه به معنی واسع.
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است؟یعنی چه  یا چه کسی ال می رسیم که مفعول موسع چه چیزبه این سو حال

در اینجا به بررسی چند احتمال می پردازیم و آنکه با را خدا وسعت می دهد؟ چیز

 ظاهر آیه بیشتر متناسب است را برمی گزینیم.

  .بعضی گفته اند وسعت دهنده رزق منظور است، 1
در رابطه با این احتمال باید گفته شود اگرچه این معنا فی نفسه محتمل است ولی 

 .سازگاری این احتمال با ظاهر آیه مشکل است

 .وسعت دهنده مخلوقات باشد ،ممکن است کسی بگويد مراد، 2

 مخلوقات را وسعت می دهيم.،نی ما با آفرينش پشت سرهم يع
در رابطه با این احتمال باید گفته شود اگر این معنا منظور بود آیا بهتر نبود این 

گفته شود  از آیات بعدی بیاید یعنی بعد از اینکه مخلوقات شمرده شدند پسمطلب 

 باشدهمین آیه  موجود در به مطالب مربوط ،إ نَّا لَمُوس عُون.شاید ظاهر إ نَّا لَمُوس عُون

 همچنانکه مطالب آیه بعدی مربوط به همان آیه خودش است.

و حتی در صورت صحیح البته این معنا فی نفسه معنای صحیحی به نظر می رسد 

 نفی نخواهند شد. می توان از آیه برداشت کرد،معانی دیگری که  ،بودن این نظر

گفته اند مفعول موسعون ،سماء ابتدای آيه  با توجه به گروهی، 3

 است يعنی ما آسمان را وسعت دهنده ايم.
 خود به دو احتمال قابل تقسیم است :که معقول ترین احتمال است این احتمال 

 :که می فرماید بعدیبا توجه به آیه  :1

 وَ الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَهِدُون

 رندگانيم()و زمين را گسترانده ايم و چه نيکو گست
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ممکن است مراد از وسعت دادن آسمان وسعت دادن آن نسبت به زمین باشد یعنی 

ما وسعت دهنده آسمان نسبت به زمین هستیم و همواره آسمان نسبت به زمین 

البته این معنا هم .است دلیل نیازمند نسبی معنا کردن بدین شکلوسعت دارد.البته 

 ت شود(خود بیان گر اعجازی علمی می باشد.)دق

 مراد از وسعت دادن آسمان این است که خود آسمان در حال وسیع شدن است :2

.این معنی قابل حمل بر آیه فوق می در حال وسعت بخشیدن به آسمان هستیمو ما 

است  )واضح ترین(اظهرباشد و در صورت قبول معانی دیگر این معنا را اگر نگوییم 

از این آیه به ذهن خواننده می آید همین  و اولین معنایی کهالاقل ظاهر آیه است.

 معناست.

 نتیجه گیری کلی

ون( و اینکه عُوس  مُبا اثبات علمی این پدیده که جهان در حال گسترش است)لَ 

لموسعون موجود در آیه اشاره به بسط آسمانها دارد و نه چیز دیگر ؛ این نتیجه 

 مطلب شگفت انگیزی را بیان می کند.  بدست می آید که آیه

د بگوییم که عقل سلیم این را نخواهد پذیرفت که فردی به نام اینک بای

،که درس ناخوانده بوده و امکانات نجومی و رصد در اختیار نداشته ،در محمد

ضمن در دورانی بوده که نظریات غالب در جهان ایستایی جهان و انقباض آن بوده 

ا بیان کند .اگر او بتواند بسط جهان ر، این نظریه حاکم بوده است(34)تا قرن  است

فرد دروغ گویی بود مسلماً  چیزهایی را بیان می کرد که مردم آن زمان براحتی 

قبول کنند و یا چیزهایی را بیان می کرد که احتمال کذب آن در آینده هم حتی 

  نباشد.
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به هرحال این آیه با توجه به موارد ذکر شده جزو آیات اعجاز قرآن است.تنها 

را اثبات کرد این است که بگوییم  خدابا  محمدعدم ارتباط راهی که می شود 

محمد کاهن بزرگی بوده و با ارتباط با اجنه این اطالعات را بدست می آورده 

  .است.که بحث دیگری را می طلبد
 

 

 

 

 

 

 


