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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  اگست ١۶
 

  نقد قرآن
٧  

 )پادشاھی تخت( عرش و آسمان ھفت

  ً:مثال .است شده ياد آسمان ھفت از مكرر به طور قرآن در

َهللا الذی خ ِ َّ ِّلق سبع سماوات ومن األرض مثلھن يتنزل األمر بينھن لتعلموا أن هللا على كل شیء قدير وأن هللا قد أحاط بكل َُّ ُِّ َ ُ َِّ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ ََّ ََّّ َّ َّ ٌَّ ِ ِ ِ ٍِ ٍَ َ َ َ ََ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ْْ ِ َ
ًشیء علما  ْ ِ ٍ   طالق-﴾١٢﴿َ

  ھستند ھم باالی طبقات آسمان ھفت .ين آفريدزم ھفت آنھا ھمانند و آسمان ھفت كه است كسى ھمان خدا :ترجمه

ٍالذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل ترى من فطور  ُ َُّ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َْ ِْ ِ َ ٍَ ٍُ ِ َ ََّ ِ ً َ   ﴾ ملک٣﴿َ

  خلق كرد ھم باالی طبقات بصورت را آسمان ھفت كسيكه خداست :ترجمه

ْألم ترو َ َ ْ َ ًا كيف خلق هللا سبع سماوات طباقا َ َ َ َ َِ ٍ َ َ ْ ُ َّ َ ََ َ    نوح﴾١۵﴿َ

 ١٥ -است آفريده طبقات صورت iب را آسمان ھفت خدا چگونه كه ايد نكرده مالحظه مگر  :ترجمه

 ھمچنين و است آمده می به حساب) ماه و شامل خورشيد( ھفتگانه سيارات حركت مسير كه گانه ھفتی آسمانھا وجود

 را مفاھيم ھمان  و محمد١ است بوده رايج محمد از قبل "جاھليت"دورۀ  در )است آمده قرآن در( رسیك و عرش وجود

 .است كرده قرآن وارد و گرفته بدوی محيط از

 :كنيد توجه . شده است داده توضيح به وضوح عرش و مطبق آسمان ھفت اين سنت، در

 سماء كل ومن سنة مائة خمس مسيرة بينھما أعلم قال ورسوله هللا فقلنا واألرض السماء بين كم أتدرون )الرسول( قال ... -

 أعاله بين بحر السماء السابعة وفوق سنة مائة خمس مسيرة سماء كل وكثف سنة مائة مسيرة خمس تليھا التی السماء إلى

 ذلك فوق ثم ألرضوا السماء بين كما وأظالفھم ركبھم بين ثمانية أوعال ذلك فوق ثم واألرض السماء بين كما وأسفله

 تعالى وهللا السماء واألرض بين كما وأعاله أسفله  بين٣ لاللوسی العرب احوال معرفة فی االرب بلوغ /٢٢۴  ج- ١العرش

 تفاوتی اندك با متعدد منابع در حديث اين) .شیء آدم بنی أعمال من يخفى عليه ليس ذلك فوق

 ١ ماجه ابن سنن ، ٢٣١ / المختاره احاديث ، ۶٩صحيحين علی ركالمستد : جمله از است آمده آسمانھا بين سال عدد در

 )۴/٨/٣٧۵ داوود ابی سنن ، ٢/٣١۶ /

  .ترند آگاه رسولش و خدا گفتيم است؟ چقدر و زمين آسمان فاصلۀ بين دانيد می آيا )يارانش به( گفت پيامبر ...:ترجمه

 و است سال ۵٠٠ مسير) داوود ابی سنن :فوقانی( بعدی آسمان به آسمان ھر از و  است  سال۵٠٠مسير آنھا بين گفت

 معادل آن سطح تا كف از كه است دريائی ھفتم آسمان از بعد و سال است ۵٠٠ مسير ھم آسمان ھر )كثف( ضخامت

 فاصلۀ بين مثل زانويشان و سم كه فاصلۀ بين دارند قرار كوھی نر بز ٨ آن باالی  سپس .است زمين و آسمان فاصلۀ بين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 آن باالی و پائين فاصلۀ بين كه دارد قرار عرش )داوود ابی سنن :آنان پشت بر(آن باالی سپس در . است زمين و آسمان

 پنھان او از آدم بنی اعمال از چيزی و دارد قرار عرش روی تعالی در خدای و .است آسمان تا زمين فاصلۀ معادل

 .نيست

 محمد از قبل عربستان محيط در گرفته قرار ھفتم راز آسمانف بر )عرش( خدا پادشاھی تخت كه اين و آسمان ھفت وجود

 :١ گويد می جاھلی شاعر صلت ابی بن اميه چنانچه بوده است مطرح ھم

 اوست از بيند می بينا چشم آنچه ھر . فوقه و البصير عين رأت ما  له٢ ج لاللوسی العرب احوال معرفة فی االرب بلوغ

 ھم قرآن در آب روی بر عرش گرفتن  قرار(آسمان ھفت باالی در خدا آسمان) سمائيا سبع فوق االله سماء(آن باالتراز و

  :است آمده

ُوھو الذی خلق السماوات واألرض فی ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمال ولئن قلت إنكم َّ ُ ُ ُ َِّ َ َْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ََ َ َ َُ َُ َْ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ُ ُ َ ٍ َّ َمبعوثون َّ ُ ُ ْ َّ 

ٌمن بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن ھذا إال سحر مبين  َِّ ُّ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َّْ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُْ َ َ َّ ُ ْ َ   ﴾ ھود٧﴿َ

 .است آب او بر عرش و آفريد روز شش در را زمين و آسمانھا كه كسى اوست و :ترجمه

  :است آمده قرآن در موجود ھشت توسط خدا عرش حمل ھمچنين

َالذين يحملون العرش و َ َْ ْْ َ َُ ِ ِ ًمن حوله يسبحون بحمد ربھم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة َّ َ َ َْ ْ َّْ َّ ٍَّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َُ ُ ََ َ َ ََّ ُ ُ ُْ ِ ِْ ْْ ِْ ِّ ِّ ْ

ِوعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقھم عذاب الجحيم  ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ََ َ َْ َ َ َِ ُ َُّ َ َّ ْ ْ َ   ﴾ غافر٧﴿ً

   ٧-)گويند مى تسبيح پروردگارشان سپاس(به آنند پيرامون كه آنھا و كنند مى حمل را] خدا[عرش كه كسانى :ترجمه

ٌوالملك على أرجائھا ويحمل عرش ربك فوقھم يومئذ ثمانية  ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ٍَ ْ ْْ ُ َُ َ َ َ َِّ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ُ   الحاقه- ﴾١٧﴿ْ

 ) دارند مى بر خود سر بر ]دموجو[ھشت(روز آن را پروردگارت عرش و اند]آسمان[اطراف در فرشتگان و :ترجمه

١٧ 

  :است آمده ھم قرآن خود در عرش روی بر خدا گرفتن قرار

َهللا الذی خلق السماوات واألرض وما بينھما فی ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی وال شفيع أفال  ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ِّ ُ ََّ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ َ َُ ٍ ُ ْ َّ َّ َُّ

َتت َذكرون َ ُ َّ   ﴾ سجده۴﴿َ

 قرار عرش بر آنگاه آفريد روز شش در(است دو آن ميان كه را آنچه و زمين و آسمانھا كه است كسى خدا :ترجمه

 ۴ ) گرفت

 سپس و بز ھشت سپس و دريا يك سپس و دارند آسمان قرار ھفت زمين باالی در )سنت و قرآن( محمد نظر از بنابراين

 و بز ھشت و دريا ثوابت است، فلك بطلميوسی سيستم در كه ھشتم، آسمان به جای محمد .عرش خداست روی و عرش

اما  است، سازگار محمد زمان در رايج نظريۀ بطلميوسی با مطابق ھفت آسمان كه است واضح .است داده قرار را عرش

 شده نھاده بنيان ھداتمشا بر حدودی تا كه نظريۀ بطلميوس بر عالوه .نيست بطلميوس نظريۀ در عرش و بزھا و دريا

 داشته وجود آسمان ھفت مورد در محمد از قبل در نيز مذھب با ھای آميخته افسانه بود،

 ١ دارد زيرين وجود جھان ھفت و )آسمان( باال جھان ھفت ھندو دين در ً مثال .است

 ٢ شده بود پذيرفته آسمان ھفت وجود باستان، مصر در ھمچنين

 اينھا ھمۀ كه دانيم می و .است افزوده آن به ھم خودش چيزھائی و گرفته محيط از را چيزھائی محمد رسد می به نظر

 ً:اوال .است غلط

 ًجمعا چه كرده ارائه محمد كه ھائی ببينيم فاصله: ًثانيا .باشد عدد ھفت كه ندارد وجود آسمانی ًاصال گفتيم ًقبال چنانچه

 :شود می مقدار

  آسمانھا ضخامت  سال٣۵٠٠=٧×۵٠٠
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   سال فاصلۀ آسمانھا٣۵٠٠=٧×۵٠٠

 دريا عمق سال ۵٠٠

 سال ۵٠٠ )است شده گرفته نظر  در زانو تا سه فاصلۀ برابر ۴ بز ھر ارتفاع( بزھا ارتفاع سال١۵٠٠ =٣×۵٠٠

 .شود می سال ٩۵٠٠ عرش مجموع ضخامت

 ًمثال می  .كنند انبي مسافت نه زمان بر حسب را ھا فاصله كه ھست و بوده رايج گذشته درً مخصوصا و مردم بين در

 مدت اين شود  - طی مسير اين ھواپيما با اگر كه معنی بدين  .است  ساعت٧ - ۶ مثال مريكااتا  انگلستان فاصلۀ  گوئيم

  در .كردند می بيان پيمود می شتر يا و قاطر يا اسب كه حسب مسافتی بر را ھا فاصله گذشته زمان در .كشد می طول

 محمد، زمان عربستان در اصلی مسافرتی چھارپای اين كه به توجه با  .است شده برده ربه كا روش ھمين احاديث فوق

 :كنيم می محاسبه پيمايد می شتر كه مسافتی اساس بر زمان محمد، مطابق را مسافت اين بود، شتر

 :پس .ساعت است ٨٧۶۶ سال ھر و است ساعت در كيلومتر ۶٠ شتر سرعت حداكثر

 شود  می سال در كيلومتر ٨٧۶۶×۶٠= .۵٢۵٩۶٠

  ۵٢۵٩۶٠× ٩۵٠٠= كيلومتر۴٩٩۶۶٢٠٠٠٠  

 ٣٠٠٠٠٠ نور سرعت اين كه به توجه با .شود می كيلومتر  ۴٩٩۶۶٢٠٠٠٠عرش روی تا زمين سطح از يعنی

 :است ثانيه در كيلومتر

 شود می  نوری ساعت ۴.۶  معادل نوری كه ثانيۀ ١۶۶۵۵=۴٩٩۶۶٢٠٠٠٠/٣٠٠٠٠٠ 

 سال ميلياردھا تا امروز بشر ولی .دانسته است نوری ساعت ۴.۶را )خدا از غير( آفرينش جھان عرض محمد يعنی

 عرش و بزھا و دريا از اثری و ھفتگانه آسمانھای از اثری و است رصد كرده را كھكشانھا و ستارگان نوری،

 .دارد یيونان ھای انديشه و در اساطير ريشه كه نيست، بيش واضحی غلط محمد گفتۀ بنابراين  .است نيافته

  

  كنند می حركت خودشان فلك در ماه و خورشيد

َألم تر أن هللا يولج الليل فی النھار ويولج النھار فی الليل وسخر الشمس والقمر كل يجری إلى أجل مسمى وأن هللا بما  َِ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّّ ََّ َ َ ًَ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ٍِ َ َِ ِ ِْ ٌّ ُ َّ َّ ََّ ْ ْ َّْ ِ ُ ُ

ٌتعملون خبير  ِ َ ََ ُ َ   مان﴾ لق٢٩﴿ْ

 كرده تسخير را ماه و آفتاب و آورد شب درمى در را روز و آورد درمی روز در را شب خدا كه اى نديده آيا :ترجمه

  .است آگاه كنيد مى آنچه به خدا و در حركتند معينی زمان تا يك ھر است

ِوھو الذی خلق الليل والنھار والشمس والقمر كل فی ٌِّ ُ ََّ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ َّ َّ ََّ َ َ َ فلك يسبحون ُ ُ َ ْ ٍ َ  ﴾انبيا٣٣﴿َ

  )٣٣( شناورند فلكی در دو اين از كدام ھر است آورده پديد را ماه و خورشيد و روز و شب كه كسى آن اوست و :ترجمه

َال الشمس ينبغی لھا أن تدرك القمر وال الليل سابق النھار وكل فی فلك يسبحون  َُ ُ َُ َ َ َ َ َْ ٍ َ ُ ََ َِ ٌِّ ُ ََّ َِ ُِ ِ َّ َ ْ ََ ْ َ ْ  ﴾ يس۴٠﴿َّ

 ۴٠ ) شناورند فلكی در كدام ھر(و جويد پيشى روز بر شب نه و رسد ماه به كه سزد را خورشيد نه :ترجمه

 .كنند می حركت خود به مخصوص فلك در خورشيد و ماه از ھركدام پس

 گرد يعنی دائر شیء ھر به معنای عرب در و فلك ندارد وجود چيزی سنت در فلك، معنی مورد در كه گويد می طبری

 ١٧ طبری /٢٣).تفسير( گويند را وار دايره اي

 حركت از منظور پس شده، ذكر نيز روز شب و آمده، ماه و خورشيد حركت آيتی كه ٧ از آيت ۶ در اين كه به توجه با

 ماه كه اينست آيات اين از منظور بنابراين .شوند می مربوط روز و شب كه به است حركاتی ماه و خورشيد

 غلطی كه شود می روز پيدايش به منجر ًطبعا حركت خورشيد و كنند می حركت منحنی مسيری در يك ھر خورشيد، و

 .است سازگار بطلميوسی سيستم با نيز نظر محمد اين .است  واضح
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 :كنيد دقت .است نيز آمده ی ديگر احاديث و آيات در شب و روز ايجاد برای خورشيد حركت

 .نه زمين آورد می به وجود را وشب روز و كند می حركت كه است خورشيد

  :است آمده قرآن در ذوالقرنين حكايت در

ًويسألونك عن ذی القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا  ْ ِ ُِ ْ ِّْ ُ َ َ َ َُ َُ ََ ْ ْ ُْ ِ َ ََ ْ ًإنا مكنا له فی األرض وآتيناه من كل شیء سببا ﴾ ٨٣﴿َ َِّ َ ٍ َ ُ َّ َِّ ُِ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َفأتبع ﴾ ٨۴﴿ِ َ ْ َ َ

ًسببا  َ َحتى إذ﴾ ٨۵﴿َ ِ َّ َا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب فی عين حمئة ووجد عندھا قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن َ ََّ َّ ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِّ ُ َ َِ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ ُ ً ْ َ َ َ َ َ ٍَ ٍ ُ ُ ْ َّ ِْ ْ ِ َ
ًتتخذ فيھم حسنا  ْ ُ ْ ِ ِ َِ َّ ِقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه﴾ ٨۶﴿َ َّ َِّّ َ َ َ َ ََ ُ َِ ُّ ُ ُ ُ ِّ َ ْ َ ََ ََ ً فيعذبه عذابا نكرا َ ًْ ُّ َ َ ُ ُ ِّ َ ُ وأما من آمن وعمل صالحا فله ﴾٨٧﴿َ َ َ ً ِ ِ ََّ َ َ ََ ََ َْ َ

ًجزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا  ْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُ ُ َُ ُ َ ََ ً ثم أتبع سببا ﴾٨٨﴿ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطلع على قوم لم نجعل﴾ ٨٩﴿ُ َ َ َ َْ َ َ َْ َّْ ٍ ْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ْ َْ ِ َّ ِ َ ِ َّ 

ًلھم من دونھا سترا  ْ ِ َِ ُ ِّ ُ  ﴾ کھف٩٠﴿َّ

ما در زمين به او )٨٣(پرسند بگو به زودى چيزى از او براى شما خواھم خواند   ذوالقرنين مىۀو از تو در بار: ترجمه

تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد  )٨۵(تا راھى را دنبال كرد )٨۴(اى بدو بخشيديم  امكاناتى داديم و از ھر چيزى وسيله

اى را يافت فرموديم اى  كند و نزديك آن طايفه آلود و سياه غروب مى اى گل در چشمه] خورشيد[سيد به نظرش آمد كه ر

  )٨۶(گيرى  ى پيش مىئنيكو] روش[كنى يا در ميانشان  يا عذاب مى] اختيار با توست[ذوالقرنين 

شود آنگاه او را عذابى  گردانيده مىگفت اما ھر كه ستم ورزد عذابش خواھيم كرد سپس به سوى پروردگارش باز

نيكوتر خواھد داشت و به فرمان ] ھر چه[  و اما ھر كه ايمان آورد و كار شايسته كند پاداشى )٨٧(خواھد كرد  سخت

تا آنگاه كه به جايگاه برآمدن )٨٩(را دنبال كرد ] ديگر[سپس راھى )٨٨(خود او را به كارى آسان واخواھيم داشت 

كرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده  يافت كه بر قومى طلوع مى] چنين[را ] رشيدخو[خورشيد رسيد 

 )٩٠(بوديم 

  :است شده ذكر وضوحه ب مطلب اين ھم حديث در

 هللا فقلت ھذه تغرب أين أتدری ذر أبا يا غابت فقال حين الشمس فرأى الجمل على هللا رسول رديف ذركنت أبی وعن

 )حامية عين فی ٢۶٩۴/ كشاف تفسير( تغرب فإنھا لقا أعلم ورسوله

 .كرد غروب خورشيد كه حينی در سواربودم )چھارپائی بر(پيامبر رديف در من گفت كه شده نقل ابوذر از :ترجمه

 .آگاھترند رسولش و خدا گفتم پس .كند می غروب كجا در خورشيد دانی كه می آيا ابوذر ای گفت پيامبر

 .كند می غروب تيره چشمۀ يك در خورشيد گفت پيامبر

 با آن را ناآگاه، انسان ھر كه است ابتدائی خام تصور چشمۀ تيره يك در آن غروب و زمين نقطۀ يك از خورشيد طلوع

 زمين از دور، بسيار ای از نقطه صبحگاه در خورشيد كه كنيد می مشاھده باشيد مسطح بيابان يك اگر در .بيند می چشم

 بيابانھای ًمخصوصا در غروب ھنگام در .كند می طی قوسی به طور پھنۀ آسمان را روز لطو در و شود می خارج

 ھر و محمد كه است چيزی اين .می رود فرو آن در به تدريج خورشيد كه شود می مشاھده تيره سرابی شنی عربستان،

 نسبت خدا وبه كرده قرآن ردوا را ناآگاھانه غلط توھم ھمين محمد و ديدند می غروب خورشيد و طلوع از ديگری عرب

 .است داده

 :شامل دارند وجود فاحش غلط شش فوق آيات در صورت به ھر

 .غلط اند ھردو كه دارد غروب محل يك و طلوع محل يك خورشيد :ًثانيا وً اوال

 و رود می فرو ای چشمه در زمين در مغرب و آورد سربرمی زمين مشرق واز كند می حركت كه است  خورشيد :سوم

 .است كه غلط آورد می به وجود را روز و شب

 .است غلط تيره چشمۀ در خورشيد غروب :چھارم

 .است واضح غلطی اينھم كه زمين است با خورشيد برخورد تيره، ای چشمه در خورشيد ورود الزمۀ :پنجم
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 چون .بيفتد قاتفا يكزمان در زمين ھمه جای در غروب يا طلوع كه اينست غروب و طلوع اينگونه الزمۀ  :ششم

 خورشيد غروب، ھنگام در زمين كجای ھر در ھركس برای و .شود می چشمۀ تيره وارد يكزمان در خورشيد

 بودن مسطح ھمزمانی، اين والزمۀ .باشد پنھان شده زمين ديگر قسمتھای پس در اين كه نه شود می چشمۀ تيره وارد

 .كروی نه است زمين كامل

 مسطح غلط ھم، آيات اين پس .بيفتد يكزمان اتفاق در غروب يا طلوع جا ھمه در هك است محال كروی، زمين در چون

 .كند می تأئيد را اند، ديگری آمده آيات در زمين، كه بودن

  :است آيت زير كند می تأئيد را روز در خورشيد حركت به وضوح كه ديگری آيت

َألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء  َْ َ َ ََ َّ ِّ َّ َ َ َ ِّ َ َِ َ ْ ًلجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليال َ ِ ِ َّ َِ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ َّ َ ْ ُ ً  ﴾ فرقان۴۵﴿ُ

 آنگاه می داد قرار ساكن را آن خواست اگر مى و است گسترده را سايه چگونه پروردگارت كه اى نديده آيا :ترجمه

 ۴۵- گردانيديم دليل آن بر را خورشيد

 .زمين نه است خورشيد حركت تأئيد مجدد كه است دخورشي حركت سايه، حركت دليل كه رساند می آيه اين

 كل و آن حركت مختلف، آيات در خورشيد از حركت منظور كه اند گفته تراشان معجزه بعضی كه است ذكر به الزم

 :زيرا باطل است تراشی معجزه اين اما .است معجزۀ بزرگی اين و است در كھكشان شمسی منظومۀ

 نيز كھكشان مفھوم سنت و قرآن در ًو اصال  نيست كھكشان در حركت به ای شارها كوچكترين سنت و قرآن در :اول

 بر ًصرفا بايد قرآن .داد نسبت قرآن به را چيزی خيالبافی با توان نمی  و.آن در حركت به رسد چه نيست

 .شود فھم سنت و قرآن خود اساس

 مؤيد كه شب، و روز بحث با ھمراھست يدحركت خورش بحث شده، خورشيد حركت از صحبت كه آياتی بيشتر در :دوم

  ً:مثال .است بوده روزانۀ خورشيد حركت محمد كه ھدف اينست بر قطعی

َال الشمس ينبغی لھا أن تدرك القمر وال الليل سابق النھار وكل فی فلك يسبحون  َُ ُ َُ َ َ َ َ َْ ٍ َ ُ ََ َِ ٌِّ ُ ََّ َِ ُِ ِ َّ َ ْ ََ ْ َ ْ   ﴾ يس۴٠﴿َّ

  يس) ۴٠( شناورند فلكی در كدام وھر جويد پيشى روز بر شب نه و رسد ماه به كه سزد را خورشيد نه :ترجمه

َيولج الليل فی النھار ويولج النھار فی الليل وسخر الشمس والقمر كل يجری ألجل مسمى ذلكم هللا ربكم له الملك والذين  ِ ِ ُّ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ َ َ َُ ْ ْ ُْ ُُ ُ َُ َْ ُْ ُ ُ َّ َّ َُّّ ٌَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ًّ ٍ َ ِ ِْ َ َ َّ ِ
ِتدعون م َ ُ ْ ٍن دونه ما يملكون من قطمير َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ  ﴾ فاطر١٣﴿ُ

 تا يك ھر ]كه[است كرده تسخير را و ماه خورشيد و آورد درمى شب به را روز و آورد درمى روز به را شب :ترجمه

  )١٣( .حركتند در معين ھنگامى

ِخلق السماوات واألرض بالحق يكور الليل على النھار َ َ َ ََّ َ ََ ََّ ُ ِّ َ ِّ ْ ِ ْ َ ْ َ َِ َ َّ ٍ ويكور النھار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجری ألجل َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ٌّ ُ َّ ََّ َ ْ َ َ َْ َّ ِ َّ َ َ ُ ِّ َ

ُمسمى أال ھو العزيز الغفار  َّ َ ًْ ُْ ِ َ ََ ُ َ َ ّ  ﴾ زمر۵﴿ُ

 را ماه و خورشيد و پيچد درمى شب را به روز و مى پيچد در روز به را شب آفريد حق به را زمين و آسمانھا :ترجمه

 )۵( است آمرزنده عزيز ھمان او كه باش آگاه معين روانند مدتى تا كدام ھر كرد تسخير

 .است وروز شب ايجاد برای حركت خورشيد مؤيد صراحت به) آن احاديث و( فوق ذوالقرنين آيات :سوم

 می مستقر محلی در شبھا خورشيد كه گفته بحث شده بعدی عنوان در كه )آن به مربوط احاديث و( يس ٣٨ آيت :چھارم

  .است آن از روز و شب پيدايش و خورشيد صريح حركت تأئيد اينھم كه شود
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