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شگفتی تاریکی در فضای خارج   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  شگفتی تاریکی در فضای خارج – 004ھای علمی: شگفتی  شگفتی

  ی پراکندگی: تاریکی در فضا و پدیده

  فرماید: ی مھربان، خداوند می بھ نام خداوند بخشنده

فََظلُّوا فِیِھ یَْعُرُجوَن * لَقَالُوا إِنََّما سُِكَّرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم ﴿َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیِھْم بَاباً ِمَن السََّماِء 

  َمْسُحوُروَن﴾

گفتند در حقیقت  رفتند * قطعا مى گشودیم كھ ھمواره از آن باال مى ﴿ و اگر درى از آسمان بر آنان مى

  ﴾ایم. ایم بلكھ ما مردمى ھستیم كھ افسون شده بندى شده ما چشم

 

  

  

ھای بسیار بزرگ فضایی در جھان غرب بود.  یکی از دانشمندان فضا کھ عرب بود در یکی از پایگاه

ی فضانورد داد زد کور شدیم. زیرا وقتی از فضای  ستاده شد. ناگھان فرماندهای بھ فضا فر سفینھ

  ی تاریک شده اتمسفر بیرون رفتھ است وارد منطقھ
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شود بھ  ی خورشید پخش می ی پراکندگی وجود دارد و وقتی اشعھ جا در نور پدیده را در آناست، زی

ھا  کند و ذراتی کھ بھ آن کند و بھ برخی از ذرات دیگر برخورد نمی برخی از ذرات ھوا برخورد می

  کنند. کند پرتوھا را بھ ذرات دیگر منعکس می برخورد می

  

  

  

  بینید. در زمین چیزی بھ نام نور و چیزی بھ نام پرتو داریم. در برخی جاھا پرتو خورشید را می

رود و ما خود را در  شود و کامال از بین می ی اتمسفر بیرون رویم این پدیده دیده نمی اگر از الیھ

ھای نورانی وجود دارند کھ فقط  بینیم و تنھا نقطھ یابیم. چیزی نمی مقابل یک جو سیاه نابودکننده می

  ھا ھستند. ھمان سیاره
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گوید: کور شدیم. این چند سال پیش  شود می این فرمانده وقتی وارد فضای خارج از اتمسفر و جو می

  گوید: ای می بینید کھ آیھ یا بیست سال پیش بوده است اما در قرآن می

بَْل نَْحُن قَْوٌم ﴿ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیِھْم بَابًا ِمْن السََّماِء فََظلُّوا فِیِھ یَْعُرُجوَن ، لَقَالُوا إِنََّما سُِكَّرْت أَْبَصاُرنَا 

  َمْسُحوُروَن ﴾

گفتند در حقیقت  رفتند * قطعا مى  گشودیم كھ ھمواره از آن باال مى  ﴿ و اگر درى از آسمان بر آنان مى

  ایم.﴾ ایم بلكھ ما مردمى ھستیم كھ افسون شده بندى شده ا چشمم

  ھستی بازتاب بزرگی خدا است:

شد  کھ انسانی بھ فضای خارج از جو برود این درک نمی اید. زیرا پیش از آن این آیھ را اکنون فھمیده

ر قرآن آیاتی د«کند کھ گفت:  شد. این سخن سیدنا علی رضی هللا عنھ را تایید می و معنایش کشف نمی

ھر چھ قدر علم پیشرفت کند بخشی از شکوه این ھستی را آشکار » است کھ ھنوز تفسیر نشده است.

  سازد. می
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  اند: ھستی قرآنی خاموش است. بنابراین گفتھ

رود. قرآنی ھم وجود  و قرآن ھستی زنده است و پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ و سلم قرآنی کھ راه می

کنند و آن قرآن ھستی است. ھر انسانی با ھر رنگ و زبانی  دارد کھ اھل زمین در مقابلش کرنش می

کند. ھستی  ر حتی خداباور نباشد در مقابل ھستی تعظیم میو ھر اصل و نسبی و ھر دین و آیینی اگ

ھا و زمین بھ  ھای نیک و صفات برتر او است. تفکر در آفرینش آسمان قرآن خاموش است. مظھر نام

  طور کلی باالترین نوع عبادت است.

  

  

  

  اید. بلکھ عبادت خداشناسی است و اگر او را شناختید ھمھ چیز را شناختھ

  منبع
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ارکان -10قسمت:-ای سوریھ کانال ماھواره-ی ایمان آفرینش است ھای تلویزیونی/ برنامھ برنامھ

  جسم انسان شگفتی خداوند در آفرینش-تکلیف:انسان

 


