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 چکیده
در اين مقاله ضرورت توجه به مباحث نجومی در قرآن و اھداف قرآن از طرح اين مباحث (از جمله 

شود. سپس نگارنده شناسي جھان و بیان حقايق علمي) بیان ميخداشناسي، معادشناسي، نظم
اندازد. ذکر تعريف و تاريخچه علم نجوم, نگاھی اجمالی به مباحث نجومی مطرح شده در قرآن ميبا 

كند ھای آسمان، زمین، خورشید، ماه و ستارگان را از منظر قرآن به اجمال بررسی میھمچنین پدیده
آيه  501ھای علمی (حدود رسد که قرآن کتاب نجوم نیست ولی گزارهو در پايان به این نتیجه مي

ھای کیھان شناسی، تفسیر بھتری از آنھا نجومي) در قرآن وجود دارد که الزم است با توجه به یافته
پردازيھاي علمي آنھا شناخته شود و تفسیرھاي غیر صحیح آيات ارائه و اعجازھاي علمي و نظريه

 .اصالح و چالشھاي توھمي قرآن و علم نجوم برطرف شود
قرآن؛ آسمان؛ زمین؛ خورشید، ماه، ستارگان، کیھان شناسی ھا: نجوم؛ کلیدواژه

 .قرآن
 مقدمه

قرآن کتاب ھدايت و ارشاد به صراط مستقیم الھی است که خیر دنیا و آخرت و رضای خدا را در بردارد. 
قرآن کتاب علم طبیعی نیست که ھر مخترعی از آن چیزی کشف يا کشف خود را بدان مستند كند؛ 

اقتصاد، تاريخ و فلسفه نیز نیستچنان که کتاب  . 
دانیم؛ بلکه برآنیم ، به اين معنا نیست که قرآن را کتاب نجوم و ھیئت می»نجوم در قرآن«گويیم اگر می

تا برخی از اصطالحات و تعابیر مربوط به علم نجوم که در قرآن آمده است، را بازگو کنیم و شرح و 
تری ھای علم نجوم، تفسیر روشنرسی نمايیم و با کمک يافتهتفسیر دانشمندان درباره آن را بیان و بر
ھای قطعی علوم را بیان کنیمھای قرآن با يافتهاز اين آيات ارائه دھیم و مطابقت آموزه . 

آیه قرآن پیرامون کیھان شناسی و ترغیب انسانھا به تفکر، تعقل و تدبّر در آفرينش  150بیش از 
ھای نجومی نام برده و در برخی آسمانی در بسیاری از آيات از پديدهآسمانھا و زمین است. اين کتاب 

موارد به بحث پیرامون آن پرداخته است كه اين مطالب مقدمه خداشناسی و رھنمودی در کشف 
 .قوانین و رموز اشیاء و شگفتیھای عالم ھستی است

بخواھیم برخی نظريات و ھدف اين است که با نگاھی علمی در آيات قرآن تفکر کنیم؛ نه آنچنان که 
نمايیم، بلکه ھدفمان استخدام علم، برای فھم بھتر آيات است. در اين  پايه را بر قرآن تحمیلآراي بی

کنیم که دين با قواعد و قوانین مسلّم علمی تعارض و مخالفتی ندارد، بلکه ھر چه تحقیق بیان مي
بر شكوه و عظمت اين کتاب آسمانی کند، حقایق علمی آیات قرآن کشف، دانش بشری پیشرفت می

شودافزوده و یکی دیگر از ابعاد اعجاز قرآن (اعجاز علمی) روشن می . 
 فوايد تفسیر آيات نجومی قرآن

دقتي يا با گذشت زمان و پیشرفت علم نجوم، بي :اصالح تفاسیر غیر صحیح از آیات نجومی -1
؛ چون عموماً در آن موارد، معیارھای غلط بودن برخی تفاسیر بعضي آيات نجومي آشکار شده است

کنیمتفسیر علمی معتبر رعايت نشده است. در اينجا به چند نمونه اشاره می . 
  

) ]الَِّذى َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض فَِراشاًِ◌◌ِ[ .الف ): فخرالدين رازی از اين آيه شريفه سکون و 22بقره/ 
ه را با دالئلی مستدل كرده است. (فخر رازی، حركت نكردن زمین را استفاده و به زعم خويش اين يافت

ھای جدید کیھان شناسی پذيرفتني )، در حالی که این تفسیر با توجه به یافته1/113تفسیر الكبیر، 
 .نیست

) ]َوُھَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرضَ [ .ب ) و سیوطی 340/  8): کسانی چون ابوحیان (البحر المحیط، 3رعد / 
دانند، در حالي كه را دلیل مسطح و غیر کروی بودن زمین می» مّد االرض) «55(شرح عقود الجمان، / 

شودشناختي در مورد زمین رد ميھاي كیھاناين تفسیر با توجه به يافته . 
ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسماَواتٍ [ .ج َّ�[ ( ): مفسران و دانشمندان اسالمی در تفسیر و بیان 12طالق/ 

و فصلت  86و مومنون /  44و اسرا /  29قرآن کريم در موارد متعددی (بقره /  حقیقت ھفت آسمان، که
) از آن نام برده است، ديدگاھھای مختلفی دارند به عنوان مثال15و نوح /  3و ملک /  12 / : 

http://quran-journal.com/science/index.php?view=article&catid=41:quran-and-science-2&id=67:quran-and-astronomy&format=pdf&option=com_content&lang=fa
http://quran-journal.com/science/index.php?view=article&catid=41:quran-and-science-2&id=67:quran-and-astronomy&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&lang=fa
http://quran-journal.com/science/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=8650f7b4c7af681e403ec6482ab351e9365904fa&lang=fa


؛ سبزواری، شرح 57/5ھفت فلک از نه فلک ھئیت بطلمیوسی (مجلسی، بحار االنوار،         (1
/  16؛ قاسمی، محاسن التأويل، 156/  1؛ ھمان تفسیر الکبیر 269، ص منظومه، بخش فلسفه

5877). 
؛ 145ھفت سیاره از سیارات منظومه شمسی (شیرازی، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، /         (2

13بھبودی، ھفت آسمان، /  ). 
آسمان ارائه پذیرند و تفاسیر جدیدی از ھفت مفسران جدید این دیدگاھھای غیر علمی را نمی

کنند، از جملهمی : 
؛ رازھای 1/16فی التفسیر، ھفت اليه جوّ دانسته که اطراف زمین را فرا گرفته است (المنتخب        (1

84آسمانھای ھفتگانه، ص ). 
آسمان در اينگونه تعابیر به معناي أمری معنوی (مقام قرب و حضور) است (طباطبایی، المیزان         (2

16/247رآن، فی تفسیر الق ). 
آنچه از آسمانھا تاکنون کشف شده، ھمه از آسمان اول است و ما از شش آسمان ديگر         (3

226؛ صادقی، زمین آسمان و ستارگان از نظر قرآن، ص1/165خبری نداريم (مکارم، تفسیر نمونه،  ). 
2 گویی به چالشھای قرآن و کیھان شناسیـ پاسخ واقعیتھای کشف برخی آيات در ظاھر با  :

براي اشکال کنندگان به قرآن کريم شده است، به   ایشده در علم نجوم سازگاری ندارند و اين بھانه
 :عنوان مثال

ماَواتِ واْألَْرَض فِي [ :الف: خلقت آسمان و زمین در شش روز إِنَّ َربَُّكُم ّ�ُ الَِّذي َخلََق السَّ
◌ٍ ِستَِّة أَيَّام [ ( 4؛ حديد/ 7؛ ھود / 3؛ يونس / 54اعراف / از شش روز چیست؟ تعارض ظاھری  مراد (

سوره فصلت (خلقت در ھشت روز) چگونه حل شدني است؟ 12 - 9اين آيه با آيات   
) خلقت29) و بقره (12-9آيات فصلت ( :ب: ترتیب آفرينش آسمان و زمین زمین را پس از آسمان  

آسمان قبل از زمین سخن گفته است ) از آفرينش32-27که آيات نازعات ( داند در حاليمی . 
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ فِي َفلٍَك يَْسبَُحونَ [ :ج: حرکت خورشید ) ]َوالشَّ ) اين آيه و برخی ديگر از 33انبیاء/ 

) از حرکت33؛ ابراھیم / 29؛ لقمان / 5؛ زمر / 13؛ فاطر / 2؛ رعد / 40و  38آيات (يس /  خورشید  
فته شود واقعی پنداشتن حرکت خورشید به دور زمین، متأثر از گويند که ممکن است گسخن می

 .نظريه منظومة بطلمیوسی است که بطالن آن به اثبات رسیده است
و  142  و11؛ بقره/ 9؛ مزمل/28اين تعبیر در برخی آيات به صورت مفرد (شعراء /  :د: مشرق و مغرب

؛ صافات / 137؛ اعراف / 40جمع (معارج /  ) و در بعضي38؛ زخرف / 17)، در برخی تثنیه (رحمن / 177
) به کار رفته است. اين گوناگونی تعبیر در نظر برخی، تناقض نما است5 . 

تعابیر نجومی، که فھم معنای دقیق و درک اسرار  :تفسیر بھتر از اصطالحات نجومی در قرآن -3
م نجوم دارد، عبارتند ازھای علشان در اين عبارات نیاز به آگاھی از اکتشافات و يافتهنھفته : 
تکوير ـ ذات  اوتاد ـ مھد ـ مّد ـ کفات ـ قرار ـ زلول ـ صدع ـ دحو ـ طارق ـ ثاقب ـ ماء ـ دخان ـ فتق ـ رتق ـ

و السماوات مطويات ـ سقفاً محفوظ ـ يصعد فی السماء ـ رفع   ذات البروج ـ ذات الحبک ـالرجع ـ 
ـ ما لھا من فروج ـ مد الظل ـ الیل سرمداً ـ نسیء السموات بغیر عمد ترونھا .... 

ھای نجومی، مانند: شمس، ھای قرآن به نام پديدهنیز نامیده شدن نزديک به پانزده سوره از سوره
 . ....قمر، نجم، فلق، البروج، تکوير و

4 صومان: وارد شده ـ فھم بھتر روایات تفسیری نجومی: فھم روايات تفسیری كه در تبیین اين آيات از مع
) و 5/420در تبیین مشارق و مغارب (الحویزی، تفسیر نور الثقلین،  7است، مثل روايت حضرت علی

در تفسیر آيه 7روايت امام رضا ) «والسماء ذات الحبک»  )، نیازمند 2/278بحرانی، تفسیر برھان، ج
شناسي استاطالعات كیھان . 

5 بسیاری از ابواب و احکام فقھی با مباحث نجومی ارتباط  ـ فھم بھتر موضوعات احکام مرتبط با نجوم:
 :تنگاتنگ دارد مثل

یابی قبله برای نماز، ذبح، دفن و قضاي حاجتجھت (1 . 
 .يافتن دقیق اوقات نماز ھاي پنج گانه و وقت فضیلت آنھا (2

 .نماز كسوف و خسوف و آمادگي قبلي براي آن (3
د فطر و احكام رؤيت ھاللزمان آغاز و پايان روزه و كارھاي عی (4 . 

 .تشخیص درست زمان اعمال حج (5
 ....انجام برخي مستحبات مانند: اعمال برخي اعیاد، ازدواج و (6

یکی از فواید پژوھش در آیات نجومی خداشناسی در پرتو  :ـ خداشناسی در پرتو کیھان شناسی6
قرآن خداشناسی است و این فھم و تفسیر آیات قرآن است، چون ھدف اساسی ذکر آیات نجومی در 

شود؛ بخصوص وقتی به شگفتیھا و اعجازھای علمی موجب افزایش ایمان مردم، بویژه جوانان، می
حکایت شده است 7قرآن پی ببرند. در ھمین راستا از امام علی من اقتبس علماً من علم » :

) «النجوم من حمله القرآن ازداد به ایمانا ویقیناً  ) ھر کس دانشی 58/254مجلسی، بحاراالنوار، 



شوداز دانش نجوم را از حامالن قرآن فراگیرد. به واسطه آن ایمان و یقینش افزوده می . 
 پیشینه

و امامان معصوم  9ھايي از سؤاالت تفسیری درباره آيات نجومی قرآن، در بین پرسشھا از پیامبرنمونه
به  56/5اراالنوار، کتاب السماء والعالم، ؛ ھمان، بح5/420شود (ر. ک: الحویزی، نورالثقلین، :ديده می
 .(... بعد و

طنطاوی و » الجواھر فی تفسیر القرآن«گسترش شیوه تفسیر علمی و تالیف تفاسیر و کتبی ھمچون 
جديدی را در اين زمینه ايجاد کرد و به  تالیف سید ھبة الدين شھرستانی، حرکت» الھیئة واالسالم«

توان فارسی و عربی در اين موضوع نوشته شده است. براي نمونه مي دنبال آن تک نگاريھايي به زبان
سید «؛ رسالت قرآن در عصر فضا »يدهللا نیازمند«ي اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی از كتب نام برده

آيت «؛ زمین آسمان و ستارگان از نظر قرآن »محمد باقر محمودی«؛ ھفت آسمان »عبدالرضا حجازی
آيت هللا حسین نوری«دانش عصر فضا  ؛»هللا محمد صادقی ». 

؛ تفسیر االيات »احمد زکی«؛ مع هللا فی السماء »حنفی احمد«التفسیر العلمی لاليات الکونیة 
السید عشری«الکونیة  ». 

ھای اخیر به زبان فارسی و عربی نوشته شده، روش علمی در تفسیر در تفاسیری نیز که در دھه
ھمچون: پرتوی از قرآن، نمونه، الفرقان، فی ظالل القرآن و المنار آيات نجومی بیشتر نمايان است. . 

ھا محسنات و اشکاالتی دارند و حتی برخی دچار تطبیق و تحمیل نظريات برآيات ھر يک از اين نوشته
رو برخی محققان معاصر اند و اين امر، نقد و بررسی اين تفاسیر را ضروری نموده است. از اینشده

حمد علی رضائی اصفھانی در کتاب پژوھشی در اعجاز علمي قرآن، به نقد و بررسی ھمچون دکتر م
انداین مطالب پرداخته . 

؛ 791شناسی: نجوم در لغت عرب جمع واژه نجم و به معنای ستارگان است (راغب، مفردات صمفھوم
ن علم ارائه )، اما دانشمندان علم نجوم ھر يک تعريفی خاص از اي14/59ابن منظور، لسان العرب، 

گیرد. ما به ذکر چند شود که در آن علم مورد بررسی قرار میاند. اين تعريفھا شامل مسائلی میداده
کنیمنمونه از آنھا اکتفا می . 

» :ابن سینا ھا و در علم ھیئت، حال اجزای عالم از لحاظ اشکال و اوضاع آنھا نسبت به يکديگر و اندازه
شود، اندازه ُکرات، قطبھا و دوايری که با آنھا حرکات فلکھا بررسی می فواصل میان آنھا و حال حرکات
1/86سینا، طبیعیات شفا، (ابن» آيدتمام می شود به دست می ). 

علمی است که در آن از احوال اجرام بسیط علوی و سفلی از حیث کمیت، » :قاضی زاده رومی
1/31نجوم اسالمی، (رومی، ھیئت و » شودوضع و حرکت مالزم با آنھا بحث می ). 

علم نجوم [بررسی] مواضع، حرکات، ساختمانھا،سرگذشتھا و سرنوشتھای اَجرام » :مايردگانی
3(نجوم به زبان ساده، / » آسمانی است ). 

ایعلی زمانی قمشه علمی است که در آن از ظواھر اجسام آسمانی و قوانین حرکات ظاھری و » :
(ھمان، ھیئت و نجوم اسالمی، » شودعی آنھا بحث میھا، فواصل و خواص طبیحقیقی، اندازه

32ص ). 
 :مسائل علم نجوم

ھا به مسائلی مورد بحث در علم نجوم را می توان به پنج شاخه تقسیم کرد. در ھر يک از اين شاخه
شودبخشی از علم نجوم پرداخته می . 

کنددرباره حرکت و جا به جايي اجرام آسمانی بحث می [Astronomy] :ھیئت (1 . 
درباره ساختار، خواص فیزيکی، ترکیب شیمیايي و تحوالت درونی  [Astrophysics] :اخترفیزيک (2

پردازدکند و به مطالعه حرکات ظاھری و حقیقی ستارگان و تعیین موضع آنھا میستارگان بحث می . 
شناسیکیھان (3 : [Cosmology] ساختار آن  اين رشته، قوانین عمومی تکامل طبیعی و مادی جھان و

کند. بررسی وضع کھکشانھا و نواخترانرا بررسی می  [Nova]  و نیز مسئله انبساط جھان از موضوعات
شناسان استمھم مورد مطالعه کیھان . 

زاييکیھان (4 : [Cosmogony] کند. مسائل مربوط به درباره چگونگی پیدايش و منشأ کیھان بحث می
زايي است (فرھنگ گیتاشناسی [جغرافیا]،/ مطالعات کیھان پیدايش، تحول و تکوين عالم در قلمرو

293). 
بینیطالع (5 : [Astrology] پردازد و به کمک مطالعه حرکت و مواضع اجرام آسمانی به پیشگويي می

15شود (عدالتی، اصول و مبانی جغرافیای رياضی / بینی علمی و غیرعلمی تقسیم میبه طالع ). 
مسیر تحوّل مباحث علم نجو  

انسان با پا گذاردن برروی زمین جستجو برای شناخت اطراف خويش را آغاز کرد. چیستی زمین، 
ھای موجود در آن دو، زمان آفرينش و مادّه تشکیل دھنده آنھا، از جمله سؤاالت موجود مان، و پديدهآس

شوريان، در ذھن بشر اولیّه بود که ھنوز ھم دانشمندان به دنبال جوابھايي برای آن ھستند. آ
ای، ھیئت و نجوم اسالمی، کلدانیان، ايرانیان، مصريان و چینیان از ناموران علم نجوم بودند (قمشه



1/23 ). 
ق)  664البته راھنمای بسیاری از اين گروھھا، پیامبران الھی بودند؛ چنان که سید ابن طاووس (

طاووس فرج آموخت (ابن کند که خداوند علم نجوم را به اوحضرت آدم را اولین کسی معرفی می
) از حضرت دانیال (شامی، تاريخ التنجیم عند العرب، 8/199؛ نیز قمی، سفینة البحار، 143المھموم، ص

؛ 6/430؛ طبرسی، تفسیر مجمع البیان، 3) و حضرت ادريس (اخبار العلماء باخبار الحکما، ج 80ص
؛ 155/  88(مجلسی، بحار االنوار،  9) و پیامبر اعظم اسالم74ھمان، تاريخ التنجیم عندالعرب، ص

؛ 227؛ شھرستانی، اسالم و ھیئت، ص 452 /1؛ صدوق، من اليحضره الفقیه، 313/  2محاسن برقی، 
) نیز مطالبی نقل شده است که اطالع کامل آنان از علم نجوم را 224 /12طباطبائی، تفسیر المیزان، 

253/  58دھد (ھمان، بحار االنوار، نشان می ). 
، خواجه 7نوبختیان و برمکیان از شاگردان امام جعفر صادقز ظھور اسالم نیز دانشمندانی چونپس ا

 388ق) ابوالوفاء بوزجانی، ( 428ق) ابن سینا، ( 440ق) ابوريحان بیرونی، ( 460نصیر الدين طوسی (
فرمايشات ق) و بسیاری ديگر از دانشمندان مسلمان با الھام از  729ق) ابراھیم ابن حبیب فزاری (

و امامان: به درجات باالی اين فن دست يافتند و به پیشرفت اين علم کمک فراوانی  9قرآن، پیامبر
140؛ فرج المھموم، ص44/  1؛ روضات الجنات، 93/  2کردند (امین، اعیان الشیعه،  ). 

کِپلر م)، 1543م)، ُکپرنیک ( 1642در مغرب نیز پس از رنسانس و ظھور دانشمندانی چون گالیله (
ای را شروع کرد و به دنبال آن، م) اين علم حرکت تازه 1955م) و انیشتین، ( 1727م)، نیوتن (1630(

اختراع نورسنجھا وتلسکوپھای نوری و راديويي و ديگر ابزار نجومی کمک فراوانی به پیشرفت اين 
، کیھان شناسی و دانش نمود. در اين دوره، مباحث از سمت ھیئت و طالع بینی به سوي اختر فیزيک

 186؛ 38ـ  20شناسی، درسھايي از ستاره شناسی، /زايي تغییر مسیر داد (مدرسه ستارهکیھان
72پرسش و پاسخ نجومی، ص ). 

انددانشمندان علم نجوم سیر تطورات اين علم را به سه دوره تقسیم کرده : 
 

 دوره زمین مرکزی (1
کز جھان باشد و تمام اجرام آسمانی، به دور او که منجمان در اين دوره معتقد بودند بايد زمین مر

ساکن است، بگردند. عالقه آنان چندان علمی نبود و بیشتر برای کشف ارتباط حوادث زمینی با 
ای کردند. با وجود اين، اکتشافات برجستهوضعیت اجرام آسمانی و کشف سعد و نحس کوشش می

وره کامل خسوف و کسوف در اين دوره صورت ھمچون گاه شماری دقیق، تعريف دايرة البروج، د
رسدگرفت.اين دوره از تاريخ باستان شروع و در قرن شانزده با ظھور کپرنیک به پايان می . 

 دوره کھکشانی (2
توان آغاز نجوم جديد را از اين دوره دانست. کپرنیک نشان داد که زمین نه تنھا مرکز عالم نیست؛ می

خورشید نیز مانند بسیاری ديگر از ستارگان است ای معمولی است وبلکه سیاره . 
ھا به سوی کشف قوانین حاکم بر حرکات اجرام آسماني و توضیح آنچه به چشم در اين دوره عالقه

شد، بود. معرفی تلسکوپ توسط گالیله و بعد از آن، اختراع طیف نما کمک زيادی به دانش ديده می
ی چون تیکو براھه، کپلر و نیوتن در اين دوره، نبايد غافل بودنجوم کرد. البته از تالشھای دانشمندان . 

 دوره کیھانی (3
در اين دوره آشکار شد که کھکشان ما فقط يکی از کھکشانھای موجود در اين جھان است. بخش 

زيادی از تالشھا در اين دوره، به دست آوردن تصويری کامل از جھان اختصاص داشته است. استفاده از 
تر و تلسکوپھای راديويي نتايج مھمی به دنبال داشت. کیھان شناسی و اختر ی نوری بزرگتلسکوپھا

داند فیزيک در اين دوره، خود را مديون تالشھای دانشمندانی چون انیشتین و نظريه نسبیت او می
2(مایردگانی، نجوم به زبان ساده، ص ). 

 اھداف قرآن از طرح مباحث نجومی
ن کتاب ھدايت است و ھدف اصلی از فرستادن آن رھنمونی انسان به ھمان گونه که گذشت، قرآ

کمال است. خداوند برای نشان دادن راه کمال و صراط مستقیم از روشھای گوناگونی استفاده نمود و 
تواند در اين راه به او کمک کند، به صورتھای گوناکون بیان کرده است. گاھی به ھر آنچه را که می

، گاھی با استدالل عقلی، گاھی با برانگیختن فطرت و وجدان و گاھی نیز با صورت قصه و داستان
خواھد انسان را اند که خداوند با طرح آنھا ميطرح مسائل علمی. مباحث نجومی قرآن نیز از اين نمونه

شودبه سوی کمال مقصود رھنمون  . 
 (ـ خداشناسی(اثبات ناظم1

] ماواتِ َواْألَرْ  ضِ َواْختِالَِف اللَّیِل َوالنََّھاِر َواْلُفْلِك الَّتِي تَْجِرى فِي اْلبَْحِر بَِما إِنَّ فِي َخْلقِ السَّ
ماِء ِمن َماٍء َفأَْحیَا بِِه اْألَْرَض بَْعَد َمْوتَِھا َوبَثَّ فِیَھا ِمن ُكّلِ َدابٍَّة  يَْنَفُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل ّ�ُ ِمَن السَّ

ماِء َواْألَْرضِ َآليَاٍت لَِقْوٍم يَْعِقُلوَن◌ََوتَْصِريِف الّرِيَاحِ َوالسَّ  ِر بَْیَن السَّ َحابِ اْلُمَسخَّ [ 
( ھايى كه در دريا روانند، با ھا و زمین، و پى در پى آمدن شب و روز، و كشتىقطعاً در آفرينش آسمان



پس از مردنش، رساند، و آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده، و با آن، زمین را آنچه به مردم سود مى
اى در آن پراكنده كرده، و (ھمچنین در) دگرگونى بادھا و ابرھايى كه زنده نموده و از ھرگونه جنبده

كنند.) (بقره / ھايى ھست، براى گروھى كه خردورزى مىمیان آسمان و زمین مسّخر است، نشانه
93؛ نمل / 53؛ فصلت / 20؛ ذاريات / 164؛ بقره / 4و نیز ن. ك. به: جاثیه /  164 ). 

کنندھايي برای گروھی است که خردورزی میقطعاً در آفرينش آسمانھا و زمین... نشانه . 
 ـ اثبات توحید و ربوبیت الھی2

] ماَواتِ َواْألَْرَض... أَمَّن َجَعَل اْألَْرَض َقَرارا ◌ً أَمَّْن َخلََق السَّ [ ( 61ـ  60نمل/ ) 
( آسمانھا و زمین را آفريد؟... بلکه آيا [معبودان شما بھترند بلکه آيا [معبودان شما بھترند يا] کسی که 

 .(يا] کسی که زمین را قرار گاھی ساخت
3 10 - 9؛ زخرف/61؛ فرقان/16ـ نشان دادن عظمت خداوند (انبیاء/ ) 

] ماِء ُبُروجاً َوَجَعَل فِیھا ِسَراجاً َوَقَمراً  ُمنِیراً◌ً  تَبَاَرَك الَِّذي َجَعَل فِي السَّ [ ( 61 فرقان / ) 
 .خجسته است آن که در آسمان برجھايي قرار داد؛ و در آن چراغ و ماھی روشنی بخش قرار داد

4 احقاف   ؛98اسراء /   ؛58 -57ـ بیان امکان داشتن معاد و تحقق حتمی آن (غافر/ 
39فصلت /   ؛27نازعات /   ؛33 / ) 

] ماَواتِ  َ الَِّذي َخلََق السَّ أَن ُيْحیَِي  َواْألَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخْلِقِھنَّ بَِقاِدٍر َعلَىأََو لَْم يََرْوا أَنَّ �َّ
ٍء َقِديرٌ ُكّلِ َشيْ  إِنَُّه َعلَى  بَلَى اْلَمْوتَى [ ( 33احقاف /  ) 

و آيا اطالع نیافتند که خدايي که آسمانھا و زمین را آفريده و از آفرينش آنھا درمانده نشده است، بر 
تواناست؟ آری، [چرا] که او بر ھر چیزی تواناستزنده کردن مردگان  . 

 ـ تشويق به استفاده از طبیعت5
ماَواتِ َوَما فِي اْألَْرضِ َجِمیعاً ِمْنهُ [ َر لَُكم َما فِي السَّ ) ]َوَسخَّ 13جاثیه /  ) 

 .و [منافع] آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است، در حالي که ھمگی از اوست، مسخر شما ساخت
 

6 گیري موجوداتن آغاز پیدايش و چگونگي شكلـ بیا  ( 30انبیاء /   ؛20-18غاشیه /  ) 
] ماَواتِ  ٍء َواْألَْرَض َكانََتا َرْتقاً َفَفَتْقَناُھَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشيْ  أََو لَْم يََرالَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ

) ]َحّيٍ  30انبیاء /  ) 
اطالع نیافتند که آسمانھا و زمین پیوسته بودند و آن دو را گشوديم و ھر آيا کسانی که کفر ورزيدند 

ای را از آب قرار داديم؟چیز زنده  
3ملک /   ؛16انبیاء /   ؛39ـ بیان نظم و انسجام طبیعت (دخان /  7 ) 

] ْحمِن ِمن تََفاُوتٍ  الَِّذي َخلََق َسْبَع َسماَواتٍ ِطبَاقاً َما تََرى  َفاْرِجعِ اْلبََصَر َھْل تََرىفِي َخْلقِ الرَّ
) ]ِمن ُفُطورٍ  3ملک /  ) 

ھمان] کسی که ھفت آسمان را طبقه بندی شده آفريد؛ ھیچ تفاوتی [تناقض گونه] در آفرينش ]
بینی؟[خدای] مھرگستر نمی بینی. پس چشم را بر گردان، آيا ھیچ شکافی می  

3-1انفطار/ ؛3-1؛ تکوير/21ـ خبردادن از پايان يافتن عالم (فجر/ 8 ) 
ماُء انَفطََرْت * َوإَِذا اْلَكَواكُِب انَتَثَرتْ [ ) ]إَِذا السَّ 3-1انفطار /  ) 

 .[ھنگامی که کرات آسمانی شکافته شود و ھنگامی که سیارات پراکنده شوند [و در ھم فرو ريزند
 ـ ياد آوری نعمتھای الھی و ترغیب به شکر گذاری9

] كََّر أَْو أََراَد ُشُكوراً َوُھَو الَِّذي َجَعَل الَّْیَل وَ  النََّھاَر ِخْلَفًة لَِمْن أََراَد أَن يَذَّ [ ( 62فرقان /  ) 
و او کسی است که شب و روز را جانشین [يکديگر] قرار داد، برای کسی که بخواھد متذکر شود يا 

 .بخواھد سپاسگذاری کند
10 آسمانھا (آل ـ بیان برخی حقايق نجومی و کیھانی مانند موجودات زنده در 

4؛ انبیاء /49نحل /   ؛15؛ رعد / 83عمران /  ). 
] ماَواتِ َواْألَْرضِ َوَمابَثَّ فِیِھَما ِمن َدابَّةٍ َوِمنْ  آيَاتِِه َخْلُق السَّ [ ( 29شوری/ ). 

ھای اوست آفرينش آسمانھا و زمین و آنچه از جنبندگان در آن دو پراکنده استو از نشانه . 
قرآننگاھی کلی به نجوم در  : 

بار از خورشید و  30بار از شب،  100بار از روز، و  300بار از زمین،  461بار از آسمان،  310در قرآن کريم 
ھمین تعداد از ماه، ستارگان و شھابھا و ديگر موضوعات نجومی نام برده شده است و اگر نزديک 

ه اضافه کنیم، تعداد از اين ھم گويد را به اين مجموعھا سخن میمواردی که غیر مستقیم از اين پديده
رود و در بسیاری از اين آيات، جنبه مادی اين مخلوقات مراد بوده و به آن توجه شده استفراتر می . 

  ؛30؛ انبیاء / 7)، مادّه اولیّه تشکیل دھنده آنھا (ھود / 30قرآن از آغاز آفرينش آسمان و زمین (انبیاء / 
سجده /   ؛4؛ حديد / 7ھود /   ؛3؛ يونس / 54ن آفرينش (اعراف / ھای اي) و مراحل و دوره11فصلت / 

) و نیز از برخی تحوالت و تغییرات صورت گرفته در اين روند 12 - 9فصلت /   ؛38ق /   ؛59؛ فرقان / 4



؛ اعراف / 96، 78) سخن گفته است. خورشید (انعام / 47؛ ذاريات / 12 - 9؛ فصلت / 33-27(نازعات / 
) 13؛ نبأ / 39؛ ق / 61، 45؛ فرقان / 90، 86، 17؛ کھف / 2؛ رعد / 90، 86، 17؛ کھف / 5؛ يونس / 54

، 16، نوح / 8، قیامت / 18، انشقاق / 2، شمس / 2، رعد / 5، یونس / 77، انعام / 189ماه (بقره / 
؛ نمل 31اء / ؛ انبی53؛ طه / 19؛ حجر / 41، 3؛ رعد / 22) زمین (بقره / 61، فرقان / 39، یس / 1قمر / 

؛ انبیاء 38،40) و حرکتھای آنھا (يس / 44، 7؛ ق / 10؛ زخرف / 64؛ غافر / 67؛ زمر / 10؛ لقمان / 61 /
  ؛6؛ شمس / 10؛ زخرف / 89؛ نمل / 33؛ ابراھیم / 29؛ لقمان / 5؛ زمر / 13؛ فاطر / 2؛ رعد / 33 /

)، 2؛ تکوير / 8؛ مرسالت / 75؛ واقعه / 40 /؛ ق 88؛ صافات / 97), و نیز ستارگان (انعام / 30نازعات / 
)، 9؛ جن / 5؛ ملک / 35؛ رحمن / 10؛ صافات / 18)، شھابھا (حجر / 6؛ صافات / 2سیارات (انفطار / 

؛ 27،190؛ آل عمران / 164)، شب و روز (بقره / 61؛ فرقان / 16؛ حجر / 1برجھای آسمانی (بروج / 
) و 44؛ نور / 80؛ مومنون / 78، 12؛ اسرا / 3؛ رعد / 67، 24، 6؛ يونس / 54؛ اعراف / 96انعام / 

بسیاری ديگر از موضوعات نجومی از مطالبی است که در قرآن مطرح شده است. خداوند متعال در اين 
  ؛12؛ فصلت / 86؛ مومنون / 44؛ اسرا / 29کتاب شريف به بیان مسائلی مانند، ھفت آسمان (بقره / 

، 44؛ اسرا / 49؛ نحل / 29؛ رحمن / 29) و موجودات فضايي (شوری / 12الق / ؛ ط15نوح /   ؛3ملک / 
پرداخته است که  ) 40معارج /  ؛ 8-6؛ صافات / 93؛ مريم / 5؛ رعد / 19، 4؛ انبیاء / 12طالق /   ؛55

 .علم تجربی ھنوز نتوانسته است نظر روشنی درباره آن ارائه دھد
فرينش آسمانھا و زمین، برافراشتن آسمانھا با ستونھای ناديدني قرآن در بسیاری از موارد وقتی از آ

)، کوتاه و بلند شدن شب و روز (آل 65؛ حج / 41؛ فاطر / 25؛ مرسالت / 10؛ لقمان / 2[جاذبه] (رعد / 
گويد، و برخی ديگر از موضوعات نجومی سخن می ) 80؛ مومنون / 5؛ جاثیة / 6؛ يونس / 190عمران / 

و  ) 80؛ مومنون / 13جاثیه /  ؛ 3؛ رعد / 164داند (بقره / ھايي برای شناخت خدا میآنھا را نشانه
). و از اينکه 30؛ انبیاء / 101؛ يونس / 19خواند (ابراھیم / انسانھا را به تفکر و تعقل در آنھا فرا مي

نوح /   ؛33اف / ؛ احق30گذرند شکايت می کند (انبیاء / برخی از کنار اين آثار الھی، بدون توجه می
15). 

) و حوادثی را که در 29؛ لقمان / 8قرآن کريم در برخی آيات از پايان يافتن اين جھان سخن گفته (روم / 
)، زمین 104؛ انبیاء / 37؛ رحمن / 1؛ انفطار / 16؛ حاقه / 25؛ فرقان / 18آن زمان برای آسمان (مزمل / 

), کوھھا (مرسالت / 2؛ زلزال / 4؛ انشقاق / 1؛ حج / 1 ؛ زلزال /6؛ نازعات / 14؛ مزمل / 4(واقعه / 
؛ 1), و ماه و خورشید (تکوير / 6؛ واقعه / 14؛ مزمل / 5؛ قارعه / 9؛ معارج / 14؛ حاقه / 13؛ حاقه / 10

اتفاق خواھد افتاد، بیان نموده است  )1؛ تکوير / 8) و ستارگان (مرسالت / 9؛ قیامت / 8قیامت /  . 
ھای نجومی از منظر قرآنبرخی پديدهنگاھی گذرا به   

 الف: آسمان
؛ 11و  1؛ طارق / 1؛ بروج / 5؛ طور / 7قرآن در موارد فراوانی به آسمان قسم ياد کرده (ذاريات / 

) و 18و  17؛ مائده / 189/   ) و ملک (آل عمران27ترين مخلوقات (نازعات / ) و آن را از بزرگ5شمس / 
داند که عرش و تخت قدرت او سراسر آسمانھا را فرا گرفته ای خدايی می) بر180میراث (آل عمران / 

) و از 74نشان داد (انعام /  7). پروردگاری که ملکوت آسمانھا را به پیامبرش، ابراھیم255است (بقره / 
101؛ يونس / 185انسانھا خواست در آن تأمل و تفکر کنند (اعراف /  ). 

داند ) آن را نشانه برای خداوند می164و بقره /  190ش (آل عمران / ) و آفرين3قرآن، آسمان (جاثیه / 
). خداوند متعال آسمان و زمین را 191شمارد (آل عمران / ) و تفکر در آن را نشانه ايمان می22(روم / 

نھايتش ) بی47) و با قدرت (ذاريات / 30  که در آغاز به ھم پیوسته بودند، از ھم جدا کرد (انبیاء /
) 7) بر افراشت (رحمن / 15؛ نوح / 3) به صورت ھفت طبقه (ملک / 12انھا را در دو دوره (فصلت / آسم

) قرار داد و در 47) و در حال توسعه (ذاريات / 86؛ مؤمنون / 29و ھر کدام را آسمانی جداگانه (بقره / 
7؛ ذاريات / 17آن راھھايی به وجود آورد (مؤمنون /  ). 

تر از آفرينش انسان (غافر / )؛ بزرگ12را بسیار محکم و بزرگ می داند (نبأ / قرآن آفرينش آسمانھا 
) را، توانای بر آفرينش 9). و آنقدر بزرگ که حتی کفار ھم، کسی به جز خدای عزيز و دانا (زخرف / 57

) 27) و عبث (ص / 48؛ دخان / 16). خدايي که نه از روی بازی (انبیاء / 61دانند (عنکبوت / آن نمی
) اين کار را انجام داده و ھیچ خستگی 19؛ ابراھیم / 73؛ انعام / 5) و حق (زمر / 8بلکه با ھدف (روم / 

33؛ احقاف / 38برای او نداشته است (ق /  ). 
) و 6؛ ق / 16) است که با ستارگان (حجر / 32؛ انبیاء / 5از نظر قرآن آسمان مانند سقفی (طور / 

) و شکافی 3) تزيین شده است و ھیچ گونه خلل (ملک / 5؛ ملک / 12 ؛ فصلت /10شھابھا (صافات / 
؛ نبا / 22؛ بقره / 64) در آن نیست. اين کتاب آسمانی، آسمان و کرات آن را ساختمانی (غافر / 6(ق / 
14اش، موادی دود مانند بوده است (فصلت / ) می داند که مصالح اولیّه10 ). 

؛ نازعات / 5) برافراشته شده (طور / 10؛ لقمان / 2ساختمان آسمان بدون ھیچ ستون ديدنی (رعد /
) و نابودی حفظ کرده 65) خداست که آن را از ريزش (حج / 25) و امر (روم / 65) و اين اذن (حج / 28

41است (فاطر /  ). 



) بزرگ به دست 22قره / ) اين ساختمان (ب12؛ شوری / 14) درھای (حجر / 21کلید (شوری / 
) و بسته 11؛ قمر / 19) آن را باز (نبأ / 11) و اوست که با اراده خويش (قمر / 63خداست (زمر / 

) موجوداتی 7؛ رحمن / 18؛ غاشیه / 4) بلند (طه / 22نمايد. در اين بنای (بقره/ ) می40(اعراف / 
)، آفريدگاری را 44ين ساختمان (اسراء / ) که ھمانند خود ِا29؛ رحمن / 29کنند (شوری / زندگی می
)، که 15؛ رعد / 42؛ نحل / 18کنند (حج / ) و سجده می93؛ مريم / 83گويند (آل عمران / تسبیح می

؛ بقره / 12) آگاه است. خداوند برای محافظت (فصلت / 4) و سخنانشان (انبیاء / 55به آنان (اسرا / 
) گماشته است تا آن را از ورود 9ا تیرھای آتشین (ھمان / ) ب8) از اين بنا سربازانی (جن / 255

17؛ حجر / 8شیاطین حفظ کنند (صافات /  ). 
)، ولی آن را فرمان بردار 72گويد (احزاب / اگر چه قرآن از امتناع آسمان از قبول امانت الھی سخن مي

می کند. و از وحی ) دستورات خداوند متعال معرفی 44؛ ھود / 2؛ انشقاق / 11و مطیع (فصلت / 
؛ 5دھد (سجده / ) و تدبیر امور زمینی از سوی آسمان خبر می12شدن امر ھر آسمان به آن (فصلت / 

12طالق /  ). 
) و در آستانه قیامت حرکت شديدی 3؛ احقاف / 8با اين ھمه آسمان عمری محدود دارد (روم / 

؛ 1؛ انفطار / 9؛ مرسالت / 18؛ مزمل / 73؛ رحمن / 21شود (فرقان / )، و شکافته می9كند (طور / مي
گردد و از خود ) مي37) گلگون (رحمن / 8) و ھمچون فلز گداخته (معارج / 16؛ حاقه / 1انشقاق / 

؛ زمر 104). و به قدرت خدا در ھم پیچیده می شود (انبیا / 10آورد (دخان / آور پديد میدودی عذاب
) و آسمان آخرت (ھود 11شود (تکوير / سمان برداشته می). اين ھمان زمانی است که حجاب از آ67/

19شود (نبأ / ) و درھای آن گشوده می48گردد (ابراھیم / ) جايگزين آسمان دنیا مي108-107 / ). 
) آسمانھاست؛ چرا که 46و  38و  5) و خالق (زمر / 35) خدايي را که نور (نور / 1پس ستايش (انعام / 

). ھمو که ھر آنچه در آسمانھاست را 18ین مخصوص اوست (روم / ھر ستايشی در آسمان و زم
) و آسمانھا را برای پاداش و کیفر اعمال خوب و بد آنان 13؛ جاثیة / 20مسخر انسان قرار داد (لقمان / 

22خلق کرد (جاثیة /  ). 
 ب: زمین

)؛ زمین را در دو 30 خالق ھستي، آسمان و زمین را که به ھم پیوسته بودند، از ھم جدا کرد (انبیاء /
). آن را 20؛ غاشیه / 19) گستراند (نوح / 22) و آن را ھمچون فرشي (بقره / 9روز آفريد (فصلت / 

) براي 81و  71؛ انبیاء / 137؛ اعراف / 10) با برکت (فصلت / 10؛ زخرف / 53؛ طه / 6گھواره اي (نبأ / 
شود (بقره / ) که از آن محافظت مي48ت / زندگي انسانھا قرار داد؛ گھواره ھمیشه جنباني (ذاريا

255). 
) و خلقت آن را حق (انعام 6؛ شمس / 12خداوند متعال در قرآن دو بار به زمین قسم یاد کرده (طارق / 

داند؛ خلقتي که ھیچ ) مي27؛ ص / 16؛ انبیاء / 38) و ھدفمند (دخان / 5زمر /   ؛85؛ حجر / 73 /
). خداوند انسانھا را به تفکر در خلقت زمین 33؛ احقاف / 38 /خستگي براي او نداشته است (ق 

؛ آل 22ھاي خدا (روم / اي از نشانه)، چرا که نشانه191 /عمران؛ آل101کند (يونس / دعوت مي
) و بن بستي براي الحاد است (لقمان / 9؛ زخرف / 38) و گواھي بر نفي شرک (زمر / 190عمران / 

؛ 36؛ نحل / 109؛ يوسف 11کند (انعام / جاي زمین را محل پند معرفی می). خداوند متعال جاي 25
؛ مائده 189)، مالکیت (آل عمران / 116). زمین قلمرو واليت (توبه / 20؛ عنکبوت / 69؛ نمل / 46حج / 

برد (آل ) و اوست که در پايان آن را ارث مي29و  5؛ آل عمران 33) و علم خداست (بقره / 120و  40 /
10؛ حديد / 180ان / عمر ). 

اي از داند و آن را کارنامه) خدا مي11) و مطیع (فصلت / 5؛ زلزال / 11قرآن زمین را مأمور (فصلت / 
دانند که کلید آن به اي ميكند و مانند صندوقچه) معرفي مي4ھاي اعمال بندگان (زلزال / کارنامه

) که تنھا خدا بر آن آگاه است 4(انشقاق / ) و اسراري درخود نھان دارد 12دست خداست (شوري / 
6(فرقان /  ). 

) و 164؛ بقره / 65میرد (نحل / )، مي19؛ روم / 17از نگاه قرآن، زمین موجودي زنده است (حديد / 
شود )، با او سخن گفته مي4گويد (زلزال / شود، سخن مي) مي33؛ يس / 9؛ فاطر / 24زنده (روم / 

؛ صف / 24و  1) و ھر آنچه (عشر / 41) و مانند ھرکس (نور / 29ند (دخان / ک)، گريه مي11(فصلت / 
). و چون مادري مھربان فرزندان خويش 44گويد (اسراء / ) در آن ھست، تسبیح الھي مي1؛ جمعه / 1

دھد ) و به آنھا غذا مي30برد (نازعات / )، به اين سو و آن سو مي25گیرد (مرسالت / را در بغل مي
). قرآن خلقت زمین را 2گیرد (انشقاق / )، البته در تمام اين کارھا از پروردگار اجازه مي20 /(حجر 
)، ولي زمین با اين عظمت تاب تحمل امانت الھي را 58داند (غافر / تر از خلقت انسانھا ميبزرگ

72نداشت و اين انساِن ظلوم و جھول بود، که آن امانت را پذيرفت (احزاب /  ). 
)، و ھر آنچه 26؛ ص / 165؛ انعام / 30انسان را نماينده خويش روي زمین معرفي کرد (بقره /  خداوند

). و آن را براي عبادت بندگان پھن 13؛ جاثیه/ 20؛ لقمان/ 65در آن است را مسخر و رام او گرداند (حج/ 
)، 27و  26حمن / ). زمین نیز مانند ھر آنچه غیر از خداست (ر10؛ زمر/ 25؛ توبه/ 97نمود (نساء/ 



) و به لرزه افتد (زلزال 3). آن ھنگام که زمین کشیده شود (انشقاق / 3؛ احقاف / 8پاياني دارد (روم / 
کوھھا  ). 2؛ زلزال / 4) و آنچه در خود پنھان کرده، بیرون افکند (انشقاق / 14؛ مزمل / 4؛ واقعه / 1 /

)، به 10)، از جا کنده شوند (مرسالت / 10مان / ؛ لق15؛ نحل / 7نیز که میخھاي زمین ھستند (نبأ / 
) و مانند پشم زده شده (قارعه / 14). سپس به ھم برخورد کنند (حاقه / 3؛ تکوير / 20راه افتند (نبأ / 

). آنگاه است که زمین به چیز 6) و غبار، پراکنده شوند (واقعه / 5) ريزريز گرديده (واقعه / 9؛ معارج / 5
) و نور 67). در آن زمان نیز زمین تحت قدرت الھي است (زمر / 47ود (ابراھیم / شديگري تبديل مي

69کند (زمر / اوست که زمین را روشن مي ). 
 ج: ستارگان

خالق يکتا در بسیاری از آيات قرآن کريم به ستارگان و سیارات اشاره کرده است. گاھی به آنھا قسم 
) و در حال مخفی شدن و نیز ظاھر شدنشان 1نجم / )؛ در حال فرودشان (3 - 1خورد (طارق / مي

). خداوند 75كند (واقعه / شمرد و به آن قسم ياد مي) و گاھی جايگاه آنھا را بزرگ مي16(تکوير / 
) تا بر گمان کسانی که آن ستاره را مدبّر عالم 49کند (نجم / متعال خود را پروردگار شعری معرفی می

15د (کتاب نجم الشعری / دانستند، خط بطالن بکشمی ). 
؛ ق 12؛ فصلت / 5؛ ملک / 6خالق ھستی به تزيین آسمان دنیا؛ ستارگان و سیارات اشاره (صافات / 

). ستارگان را مايه ھدايت و 6نمايد (ق / ) و انسان را به تفکر و تدبر در اين زيبايي دعوت می6 /
). و از آنھا به عنوان نگاھبانان 17؛ نحل / 97عام / داند (انيابی انسانھا در تاريکي خشکی و دريا میراه

کندو پاسداران آسمان ياد می . 
  خواھدزند و از پیامبر خويش میپروردگار جھانیان در برخی آيات حرکت ستارگان را با زمان پیوند می

به  ). در احسن القصص آنھا را49زمان فرو شدن ستارگان، به عبادت و تسبیح الھی بپردازد (طور/
آورد تا در مقابل او کرنش و بر بزرگی او اعترف کنند نمايندگی از يازده برادر به خواب صديقی می

), فرو 2). خداوند متعال در بیان اتفاقات پايان عمر دنیا و آغاز آخرت، از کم نور شدن (تکوير / 4(يوسف / 
؛ ملک / 6کند (صافات / ات ياد می) ستارگان و سیار2) و پراکنده شدن (انفطار / 8افتادن (مرسالت / 

9؛ جن / 5 ). 
 د: خورشید و ماه

) به خورشید و نور آن 5كند (رحمن / خداوند متعال در آياتی چند از اين دو پديده نجومی ياد مي
کند. آفرينش آنھا ) قسم ياد می2) و حرکت آن (شمس/18؛ انشقاق / 32) و ماه (مدثر / 1(شمس / 

) و آنھا را به فرمان خويش رام و مسخر انسان قرار 5؛ رحمن / 96داند (انعام / يرا با حساب و تقدير م
12؛ نحل / 5؛ زمر / 13؛ فاطر / 29؛ لقمان / 33؛ ابراھیم / 2؛ رعد / 54داده است (اعراف /  ). 

 ) و مردم را از سجده در برابر37کند (فصلت / ھای خداوند معرفی میقرآن خورشید و ماه را از نشانه
کنند ) چرا که اين دو ھمچون ديگر موجودات او را سجده می37؛ فصلت / 24دارد (نمل/آنھا باز می

؛ 130؛ طه/78اي برای شناخت زمان عبادات قرار داده (اسرا/) خداوند متعال خورشید را نشانه18(حج/ 
43و  30اقعه/؛ و30؛ مرسالت/46) و از سايه و کوتاه و بلند شدن آن سخن گفته است (فرقان/39ق/ ). 

؛ 5؛ صافات / 28؛ شعرا / 142کند (بقره / قرآن کريم خداوند را پروردگار مشرقھا و مغربھا معرفی می
). اين کتاب آسمانی به 40کند (معارج/) و به ذات او با اين وصف قسم ياد می9؛ مزمل / 17رحمن / 

داند كند و ماه را جرمی نورانی می) اشاره مي189) و اھله ماه (بقره / 39؛ يس / 5منازل (يونس / 
ور و فروزان ھمانند )، در حالي که خورشید را به چراغی شعله16؛ نوح / 5؛ يونس / 61(فرقان / 

) که به سوی قرارگاه خويش در حرکت و جريان 5؛ يونس / 16؛ نوح / 61؛ فرقان / 13كند (نبأ / مي
) 8) تا در پايان ھمچون ماه (قیامت / 5؛ زمر / 2 /؛ رعد 13؛ فاطر / 29؛ لقمان / 40و 37است (يس / 

9) و در يک جا جمع گردند (قیامت / 1کم نور شود (تکوير /  ). 
. شھاب ھ : 

ھا به عنوان دوركنندگان از شھاب قرآن
برد. شیاطین و نگاھبانان آسمان نام مي

با  *اين مسئله به نظر برخي نويسندگان
ھاي علمي ناسازگار استيافته . 

 .اما سخن فوق از جند جھت قابل تأمل است
قرآن در اين مورد و بسیاري موارد [ھمچون حركت زمین و ...] بر خالف ھیئت قديم سخن گفته  .1

ھا ھمچون افالك، پوست پیازي است كه ورود اجسام از يك فلك به است. ھیئت قديم قائل بود آسمان



گويدھا سخن ميا در آسمانھفلك ديگر نیست در حالي كه قرآن از حركت شھاب . 
ايشان، اشتباه مفسران را، اشتباه قرآن تلقي كرده است؛ اين مسئله ھمانند اين است كه خطاي  .2

 .فقیه را خطاي فقه بدانیم
ھا براي شیاطین نداردبه طور كل علم امروزي دلیلي بر نفي و ردّ رجم بودن شھاب .3 . 

ھاي شھاب كند در حالي كه قرآن از كاركردرا بیان ميدانش نجوم، جنس و فصل اجرام آسماني  .4
اي ھستند كه ھیچ جاي تعارض نیستھاي جداگانهدو مقولهگويد؛ اينسخن مي . 

ھا ھا نسبت نداده است و چه محذوري دارد كه برخي شھابقرآن رجم شیاطین را به تمام شھاب .5
 داراي اين ويژگي باشند؟

تواند با نصوص قطعي ديني تعارض تجربي غیر قطعي است و نمي ھاي علومبسیاري از گزاره .6
 .واقعي داشته باشد

ي اين آيات ذكر چه محذوري در تأويالتي كه برخي بزرگان با كمك گرفتن از قرائن و شواھد درباره .7
اعث داند كه باند وجود دارد؟ به عنوان مثال، المیزان مراد از شھاب را نوري از عالم ملكوت ميكرده

124/  17شود. [المیزان / رانده شدن شیاطین مي ]. 
 توضیحات

دكتر عبدالكريم سروش اخیراً در  *
اي تحت عنوان بشر و بشیر، از نوشته

ورود خطا در قرآن سخن گفته است و 
استراق سمع شیاطین و رانده شدن آنان 

شمارد ھا را از آن موارد ميتوسط شھاب
م اين كه مفسران مطابق با ھیئت قدي

اندآيات را تفسیر نموده . 
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