بسم اهلل الرحمن الرحیم

گروه «باور باران»
فعال در عرصههای علمی پژوهشی و فرهنگی

موضوع مقاله:
اعجازي در حال وقوع از قرآن كريم كه از صعود انسان
به آسمان به وسیله نردبان فضايي

تهیهکننده:

سخن مي گويد ! []1

بخش اعجاز علمی قرآن
آقای علینژاد

تاریخ تهیه:

95/02/29

شماره نسخه:

1

BavarBaran.ir

گروه باور باران

آيا تا به حال با خود انديشيده اي كه روزي فرارسد كه بتواني روي نردبان فضايي به سمت باال صعود كني و
به آساني در خارج از زمين از آن خارج شوي ؟![]2

قرآن كريم اشارات متعددي در مورد مسائل مربوط به جهان هستي دارد كه در زمان نزول اين كتاب مقدس
احدي تصور آن را نمي كرد و از جمله اين اشارات ظريف مي توان به صعود به آسمان اشاره كرد.
خداوند سبحان در قرآن كريم و در اين مورد مي فرمايد:
( و اگر ما دربي از آسمان بر آنان مي گشوديم تا پيوسته در آسمان باال روند ،باز مي گفتند :همانا چشمان ما
بسته شده است؛ بلكه ما گروهي جادو شده ايم ( ).سوره حجر آيات )14 - 15
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در حقيقت اين آيه كريمه بر امكان صعود بشر به سوي آسمان تاكيد دارد و اين حالت صعود تا جايي ادامه
دارد كه در آن منطقه چشمها قادر به ديدن چيزي نيست و خواب و رؤيا از بين نمي رود و البته در عصر فضا
اين حالت به طور عملي به وقوع پيوست و انسان به خارج از اتمسفر راه يافت و تاريكي محض را مشاهده كرد؛
يعني همان ظلماتي كه زمين را احاطه كرده است و به اين ترتيب مشخص شد كه روز فقط اليه بسيار كوچكي
را در برگرفته است.

ولـي آيه ديگري نيز داريم كه به تكنولوژي صعود به آسمان و امكان اين كار از طـريق نردبان فضايـي اشاره
مي كند:
( و چنانچه دوري كردن آنها ( از اسالم و قرآن ) بر تو سخت است ،پس اگر مي تواني گذرگاهي در زير زمين
يا نردباني در آسمان بنا كن تا نشانه اي براي آنها بياوري و اگر خداوند مي خواست همه را بر طريق هدايت
جمع مي كرد؛ پس از جاهالن مباش ().سوره انعام آيه ) 35
در اين آيه (سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ) به معني نردباني در آسمان اشاره اي است به امكان صعود به آسمان از طريق
نردبان!
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دانشمندان چندين سال است كه بر پيشرفته كردن آسانسورها و پله هايي كه در ساختمان هاي عادي به كار
گرفته مي شوند ،تحقيق مي كنند كه البته اين آسانسورها مخصوص انتقال مسافران از زمين به سمت ابستگاهها
و سفينه هاي فضايي خواهد بود .آنها تاكيد دارند كه اين كشف مهم باب جديدي را در تاريخ جهان خواهد
گشود كه با عملي شدن اين پروژه مي توان به صرف شام يا حضور در سينما در ايستگاه هاي فضايي اقدام
نمود.
سيستم مذكور براي بشر اين امكان را فراهم مي آورد كه در سريعترين زمان ،كمترين هزينه و با بيشترين
امنيت حتي از وسايل نقليه كنوني مثل موشك ها بتواند به فضا راه يابد.

سايت ناسا

دانشمندان در اين راسـتا نياز دارند تا به ماده اي بسيار سبك دسـت پيدا كنند كه از مـواد شناخـته شده اي
كه در حال حاضر در زمين موجودند ،بسيار قويتر باشد .البته در اين راه مشكل هايي وجود دارد كه چاره اي
جز حل آنها نيست .به طور مثال حفاظت از اين نردبان فضايي از زباله هاي فضايي مثل قطعات ماهواره ها و
سفينه هاي فضايي كه در مداري به دور زمين مي چرخند.
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شايد برخي از كسانيكه در قرآن عظيم شك دارند بگويند كه فكر صعود به آسمان از طريق نردبان فضايي قبل
از نزول قرآن مطرح شده است و بر حسب عادتشان بگويند كه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم اين ايده و
فكر را از پيش خود بافته است! در اين راستا و براي اينكه مجالي به القائات شيطان ندهيم ،اين نكته را مورد
اشاره قرار مي دهيم كه دانشمندان تاكيد مي كنند اولين كسي كه ايده صعود به آسمان را از طريق نردبان
فضايي مطرح كرد نويسنده علمي -تخيلي " "Arthure C Clarkeدر سال  1979ميالدي بود كه در كتابش
" "Fountains of Paradiseآن را براي نخستين بار عنوان كرده بود( .اين مقاله هم اكنون در سايت مجله
 telegraphموجود است) []3
پس بنابراين مي بينيم كه قرآن كريم در  14قرن قبل در"ايده صعود به آسمان از طريق نردبان فضايي" از
اين دانشمند سبقت گرفته است؛ آنجا كه مي فرمايد:
( پس اگر مي تواني گذرگاهي در زير زمين يا نردباني در آسمان بنا كن تا نشانه اي براي آنان بياوري).
( سوره انعام آيه )35
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اين آيه كريمه قرآن كريم غير از ايده نردبان فضايي ،ايده ديگري را نيز مطرح نموده است و آن حفر تونلي
بسيار عميق در زير زمين مي باشد ( فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ) كه از طريق آن مي توان به
اعماق بسيار طوالني زمين سفر كرده و مسافتهاي بين قاره ها را به آساني پيمود!

الزم است همگي بدانيم كه آنچه قرآن كريم مطرح مي كند حق است و در قرآن تخيالت علمي يا افسانه و
اوهام آنطور كه برخي مشككين قرآن عنوان مي كنند وجود ندارد .به طور مثال قرآن گفتگوي مورچه ها را
يادآوري مي كند و امروزه در عمل دانشمندان ثابت كرده اند كه مورچه ها فركانس هايي صوتي از خود صادر
مي كنند كه از طريق آن با هم نوعان خود صحبت مي كنند؛ يا اينكه قرآن كريم حركت خورشيد را در آيات
متعدد بيان مي كند كه اثبات گرديده است ،يا در جايي ديگر قرآن مجيد در مورد موج هاي عميقي در اعماق
دريا سخن به ميان آورده است و امروزه مي دانيم كه اين امواج بدون هيچگونه شكي وجود دارند؛ يا اينكه از
وجود دود در جهان هستي و كهكشان ها صحبت به ميان آمده است و مي بينيم كه دانشمندان اختر شناس
با تلسكوپ هايي پيشرفته وجود اين دود و گاز هاي بين ستاره اي را كشف كرده اند.
و اينچنين است كه قرآن كريم در مورد مطلبي سخن نمي گويد مگر اينكه دير يا زود صحت و درستي آن از
طريق علم به اثبات مي رسد.
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بنابراين وقتـي قرآن از آن حالـت سختي و تنگـي كه انسان را مـوقـع صعود به آسمان آزار مـي دهد صحبت
مي كند ،از تصور محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم سخني به ميان نمي آورد و اين يك مثال خيالي نيست؛
بلكه آن مثالي واقعي است كه تحقق آن امكان پذير مي باشد .خداوند سبحان در اين مورد در آيه زير كه خود
اعجازي ديگر از قرآن مي باشد ،مي فرمايد:
( پس كسي را كه خداوند بخواهد هدايت كند سينه اش را براي (پذيرش) اسالم مي گشايد و كسي را كه
بخواهد گمراه كند سينه اش را به شدت تنگ مي كند و در سختي قرار مي دهد؛ گويي اينكه مي خواهد به
آسمان باال رود؛ اينچنين خداوند پليدي را بر كساني كه ايمان نمي آورند قرار مي دهد) .
( سوره انعام آيه ) 125
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اين روش ما را به سـوي راهـي جديد راهنمايـي مـي كند؛ يعنـي تمام مثال هايـي كه قـرآن كريم مـي زند
مثال هايي حقيقي هستند كه قابل انطباق با واقعيت مي باشند .بنابراين قرآن درب هاي جديدي را براي
تحقيق و پژوهش به سوي ما مي گشايد و تمام آنچه كه در قرآن آمده است ،واقعي و قابل تحقق است.
( پس واي بر آنها كه به خاطر قساوت قلب هايشان از ياد خدا (غافل هستند)؛ آنها در گمراهي آشكاري هستند).
( سوره زمر آيه ) 22

و در پایان:
به طور قطع ايده نردبان فضايي هنگامي كه تحقق يابد (ان شاء اهلل) اين نويد را مي دهد كه قرآن اولين كتابي
است كه در مورد اين پديده علمي سخن به ميان آورده است و جا دارد اشاره كنيم كه شكل اين نردبان نيز
بايد پيچ در پيچ و غير مستقيم باشد.
زيرا كه خداوند متعال مي فرمايد( يعرجون ) يعني در خط منحني و پيچ در پيچ صعود مي كنند ( .اهلل اعلم )
شكي نيست كه اين معجزه قرآني به حقانيت اين كتاب عظيم گواهي مي دهد و از خداوند مي خواهيم كه
علم سودمند را روزي ما قرار دهد و با اين قرآن بينا نمايد كه همانا او بر هر كاري تواناست.

كلید واژه:
قرآن ،نردبان ،فضا ،نجوم
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