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محــور کــره زمیــن کــه خــط گذرنــده از دو قطــب اســت ،بــر
صفحــه منطقــة البــروج عمــود نیســت و زاویـهای تقریبــا برابــر
بــا  23/5درجــه بــا خــط عمــود بــر ایــن صفحــه میســازد کــه
عامــل ایجــاد چهــار فصــل بــر زمیــن اســت .ایــن زاویــه در علم
هیئــت «زاویــه میــل کلــی» نامیــده میشــود:

آیــا کافــران ندیدنــد کــه آســمانها و زمیــن در حالــت بســته و
متصــل بودنــد و مــا آنهــا را جــدا کردیــم و بــه صــورت منفصــل
درآوردیــم؛ و هــر چیــز زنــدهای را از آب قــرار دادیــم .پــس آیــا
ایمــان نمیآورنــد؟!
معروفتریــن تفســیری کــه از رتــق و بســته بــودن آســمانها
و زمیــن وجــود دارد بایــر بــودن زمیــن و نرویانــدن گیــاه اســت،
کــه فتــق و بــاز شــدن آســمان هــا و زمیــن را معــادل بــا بــارش
آســمان و حاصلخیــزی زمیــن توصیــف مــی کنــد 1.البتــه
برخــی از تفاســیر معاصــر ،در همراهــی بــا علــم روز آن را اشــاره
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بــه مــدل مهبانــگ در کیهانشناســی تلقــی کــرده انــد.
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برخــی حکمــای اســامی از جملــه شــیخ الرئیــس ابن ســینا با
تلفیــق مشــاهدات طبیعی و اشــارات قرآنــی -روایی،نظریهای در
بــاب ســیر تحـ ّول زمیــن مبتنــی بــر آب ارائــه نمــوده انــد کــه
در قالــب مقالــه ای تحــت عنــوان «رســالۀ رتــق و فتق» توســط
عالمــه حســن زاده آملــی تبییــن شــده اســت 4.ایــن نوشــتار
ســعی دارد تعبیــر جالبــی کــه ایــن بــزرگان از مفهــوم «رتــق و
فتــق» آســمان هــا و زمیــن اســتنباط نمودهانــد را بــه عنــوان
نمونــه ای از نظریــه پــردازی بــر مبنــای تلفیــق مشــاهدات
تجربــی و اشــارات قرآنــی ،بیــان نمایــد.
بــر اســاس مشــاهدات تجربــی ،مــدار گــردش زمیــن بــه دور
خورشــید یــک بیضــی بــا خــروج از مرکــز  0/16مــی باشــد
کــه بســیار بــه دایــره نزدیــک اســت .همــه ســیارات منظومــه
شمســی تقریبــا در همیــن صفحــه بــه دور خورشــید در حــال
گــردش انــد کــه بــه آن صفحــه خورشــیدی یــا منطقةالبــروج
گوینــد.

ایــن زاویــه بــه دلیــل نقشــی کــه در تعییــن قبله توســط ســایه
دارد ،از صــدر اســام مــورد توجــه منجمــان مســلمان بــوده
اســت و طبــق اندازهگیریهــا ،مقــدار ایــن زاویــه در حــال
کاهــش بــوده و در هــزار ســال گذشــته حــدود یــک هفتــم
درجــه از مقــدار آن کاســته شــده اســت.

منجمــان چنیــن یافتــه انــد کــه ،میــل کلــی در هــر ســال
تقریبــا بــه انــدازه نیــم ثانیــه و تحقیقــا بــه انــدازه  468هــزارم

ثانیــه قوســی در حــال نقصــان و کاهــش اســت .اگــر ایــن
رونــد کاهشــی ادامــه یابــد ،پــس از هــزاران ســال ایــن زاویــه
بــه صفــر رســیده و دو صفحــه منطقةالبــروج و اســتوای زمیــن
بــر هــم منطبــق خواهنــد شــد .بزرگانــی چــون ابــن ســینا و
ّ
علمــه حســن زاده معتقدنــد کــه بــا انطبــاق ایــن دو صفحــه،
آب کــرۀ زمیــن را فــرا گرفتــه و یــک دورۀ بشــری بــر ســطح
زمیــن بــه پایــان خواهــد رســید .بنابرایــن تعبیــر ایشــان از رتق
و بســته بــودن آســمان هــا و زمیــن ،انطبــاق ایــن دو صفحــه
بــوده و فتــق آســمان هــا و زمیــن را انفتــاح و بــاز شــدن ایــن
دو صفحــه تل ّقــی نمــوده انــد کــه پیدایــش خشــکی و شــروع
دوره ای جدیــد از عالــم بشــری بــر کــرۀ زمیــن مــی باشــد .و
ایــن تعبیــر ،مطابقــت کامل بــا مفهوم «دحــواالرض» بــه معنى
بســط و گســترش زمیــن از مرکــز بــه اطــراف دارد .دحــواالرض
گســترده شــدن زمیــن از قبــة االرض ،یعنــی از برآمــده تریــن
جــای زمیــن اســت کــه براســاس روایــات ،بیــت اهلل الحــرام بــر
آن قــرار دارد.
لــذا یکــی از معانــی و بطــون آیــۀ کریمــۀ «و إذ قــال ربّــک
للمالئکــة إنّــی جاعـلٌ فــی األرضِ خلیفــة» ایــن اســت کــه پس
از انفتــاح دو صفحــه و دحــواألرض جدیــد ،بــاز انســان بــه تولــد
و پــس از آن بــه توالــد بــه وجــود مــی آیــد و ایــن آدمیــان،
جانشــینان آدمیــان دورۀ پیــش انــد.
بر اساس این نظریه ،انطباق دو صفحه خورشیدی (منطقةالبروج) و
صفحه استوای زمین ،انقراض عمر در خشکی را موجب می شود و
حیوانات دریایی در بقای طبیعی و حفظ و اصالت انواع ،پایدارتر از
موجودات خشکی می باشند .چرا که بعد از فراگیری آب بر سطح
زمین ،حیوانات دریایی می توانند به حیات خود ادامه دهند.
بنابراین زمین شــاهد دوره های متوالی بوده اســت که هر دوره با
فراگیر شدن آب بر سطح کره زمین ،از میان رفته و با گسترش خشکی
بر زمین ،حیات جدیدی به وقوع پیوسته است.
در روایات وارده از امامان معصوم علیهم السالم نقل شده است که
فرمودند :غیر از دوره ای که ما هم اکنون در آن قرار داریم ،دوره های
بسیار زیادی پیش از ما به وقوع پیوسته است .تا جایی که امام باقر
علیه السالم فرمود :قبل از این دوره ،هزار هزار عالم و هزار هزار آدم
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ابوالبشر خلق شده اند.

