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مقدمه
بحث نجوم و ستاره همیشه برای انسان جالب توجه بوده است و کمتر کسی است که شب در حال پیاده روی یا استراحت به
آسمان نگاه نکرده باشد و حتی به شمردن آن ها زمان نگذرانده باشد و یا در رابطه با آن ها به تفکر مشغول نشده باشد ،اما نظریه
های قدیمی چه پرده ای را از دنیای پراز رمز و راز ستارگان برداشته است؟ نظریه های جدید و ابزارهای پیشرفته امروز چه دیدی
از ستارگان برای ما به وجود آورده اند؟ آیا در روایات اسالمی حدیث در رابطه با نجوم وجود دارد؟ این روایات تا چه اندازه با
اکتشافات جدید سازگاری دارند؟ ما در این مقاله در صدد پاسخ گویی به این سواالت برآمده ایم و یک روند منطقی را از نظریه
های پیشینیان تا روایات اسالمی و سپس ارائه نظریات و اکتشافات جدید اتخاذ کرده تا خوانندگان اطالعات دقیق و منظمی را در
رابطه با نجوم و روایات کسب کنند.

نظریه بطلمیوس
در قرن دوم میالدی ،دانشمند یونانی به نام بطلمیوس ،تمام دانش اختر شناسی و همه معلومات دیگر زمان خود را در یک
مجموعه کتاب ،گرد آورد .تصویری که او از جهان به دست داد ،به نظام بطلیموسی شهرت یافت .نظام بطلیموسی ،تقریبا مدت
پانزده قرن به صورت تنها نظر پذیرفته جهان در آمد .در کتاب المجسطی این نظریه شرح داده شده است ومی توان مقداری از آن
را که با موضوع این مقاله در ارتباط هست به صورت زیر خالصه نمود:
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"زمین در مرکز عالم است و در برابر گنبد آسمان نقطه کوچکی است .گنبد مستدیر آسمان با ستارگانی که بر آن چسبیده اند
(هشت یا نه فلک وجود دارد که آخرین آن ها فلک االفالک نام دارد که همه ستاره ها روی آن چسبیده اند ).در هر شبانه روز
یک دور از مشرق به مغرب به دور زمین می چرخد .خورشید ،ماه و سیارات حرکاتی مضاف بر این نیز انجام می دهند" .آنچه که
در این نظریه مشهود است این می باشد که ستارگان را چسبیده بر سقف آسمان معرفی می کند1(.و)2

نظریه خورشید مرکزی
با وجود این که امروزه می دانیم زمین و سایر سیارات به دور خورشید می چرخند ،این امر تا گردآوری کامل شواهد در قرن
هفدهم پذیرفته نبود.ستاره شناس لهستانی نیکوالس کوپرنیک به سال  1543و در کتاب «انقالب» خود الگوی ریاضی وار دقیقی
از نظریة خورشید-محور ارائه داد .اما به دلیل حمایت کلیسا از نظریه بطلمیوس ،کوپرنیک از چاپ آثار خود ،خودداری نمود(البته
شایان توجه می باشد که ستاره شناسان دوره ی اسالمی از زمان ابن هیثم به تناقضات فیزیکی و فلسفی موجود در مدل
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بطلمیوس پی برده و تالش های بسیاری برای حل آن از خود نشان داده بودند و امروزه می توان ردپای دستآوردهای منجمین
مکتب مراغه از جمله ،خواجه نصیرالدین طوسی ،قطب الدین شیرازی و مؤیدالدین عرضی را در کارهای کوپرنیک مشاهده کرد).

سرانجام این آثار به دست ستاره شناس ایتالیایی گالیلئو گالیله افتاد و آن را تکمیل نموده و به شواهدی مبنی بر مرکزیت نداشتن
زمین دست یافت ،وی دریافت که مشتری قمرهایی دارد که در اطراف آن می چرخند و زحل حلقه هایی همانند این قمرها دارد.
وی این یافته ها را در سال  1610در کتاب خود «پیام آور درخشان» منتشر کرد و در نهایت این نظریه به طور تدریجی و تکمیل
شواهد مورد قبول واقع گشت3(.و)4
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نجوم اسالمی
در بحاراالنوار ،جلد سوم ،صفحه ی  ،162حدیثی از امام صادق(ع) نقل شده است که دیدگاه آن حضرت را درباره ی وضع
ستارگان بیان می کند و قسمتی از نیز آورده شده است..." :منها السریع و منها البطی ء و منها المعتدل السیر ...از آن ستارگان
عده ای تندرو ،عده ای آهسته تر و عده ای با سرعت میانه ،در حرکت اند" .
بعد از اشاره ی قرآن به حرکت زمین در سوره های نمل  88 /و نازعات  30 /و همچنین اشاره به حرکت ستارگان از جمله
خورشید در سوره ی یس  38 /امام صادق (ع) در این حدیث بر خالف نظریه بطلمیوس که ستارگان را چسبیده به سقف آسمان
معرفی کرد و تنها نظریه قابل قبول در آن زمان بود ،با تقسیم بندی حرکت ستارگان به سه دسته ی سریع ،متعادل وکند ،خط
بطالنی بر آن و تنها نظریه رایج زمان خویش می کشد ،نکته ی جالب توجه این است که اکتشافات امروز و مشاهده ی ستارگان با
ابزار های پیشرفته ی امروزی ،درستی و صحت سخنان آن حضرت را بیان می کند)5(.

سرعت ستارگان

امروزه با استفاده از عکس برداری ها و ابزارهای پیشرفته دریافته اند که کلیه ستارگان با سرعت فوق العاده ای معادل چندین
برابر سرعت تندروترین هواپیماها در فضا حرکت می کنند.ولی چون فاصله ستارگان از زمین بسیار زیاد است ،لذا با وجود سرعت
فوق العاده ای که دارند ما آنها را ساکن می بینیم ،و تغییر مکان آنها در ظرف صدها و هزاران سال برای بشر اصال محسوس
نیست.اگر می توانستیم میلیونها سال را به یک ثانیه تبدیل نماییم ،آنگاه سرعت ستارگان وحرکت آن ها به خوبی محسوس و
قابل مشاهده بود.
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سرعت حرکت ستاره ها از حداقل  10کیلومتر در ثانیه شروع می شود و به  300و  400کیلومتر ،حتی به  3000کیلومتر در ثانیه
نیز می رسد و حتی سرعت برخی از ستارگان نوترونی را تا حدود 4000کیلومتر در ثانیه اعالم کرده اند 6(.و)7

نتیجه گیری
با توجه به اینکه نظریه بطلمیوس در زمان نزول قرآن و همچنین در دوران حیات امام صادق(ع)تنها نظریه شناخته شده و
پذیرفته بود وحرکت ستارگان جز با وسایل پیش رفته و محاسبات ریاضی قابل مشاهده و مورد پذیرش نبود ،اما پیشوای ششم
شیعیان اینگونه پرده ای از راز عالم بر می دارد و علم امروز تازه به آن پی برده است و نظریه های جدید همه بر صحت گفته های
قرآن و امام صادق(ع)اتفاق دارند،که همه ی این موارد بر معجزه بودن قرآن و الهی بودن علم امامان شیعیان داللت دارند.

نمامتن تهیه شده در باورباران:
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