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چکیده
یکی از تعابیري که در قرآن به کار رفته و از دیرباز مورد توجه مفسران و محققان بوده و در مورد 

باشد که به کرّات در قرآن به آن آن نظریات مختلف ارائه شده است، موضوع هفت آسمان می
در قرآن باعث شد که مترجمان و محققان » نهفت آسما«اشاره شده است این ظهور مکرر عبارت 

بنابراین، بسیاري از نظریه ها در .ها قبل از آن به کاوش در مورد آن بپردازندتالش کنند تا از مدت
بر این اساس مقاله .تأثیر نجوم در هر دوران بوده استمطرح شده اند تحت» هفت آسمان«مورد 

اي، در یک ها به صورت کتابخانهو جمع آوري دادهبر آن است که با استفاده از روش توصیفی 
فرآیند تدریجی به لحاظ معناي وضعی، مفهوم و معناي عرفی متداول در عصر نزول قرآن و پس از 
آن با نگرش فراگیر به کل متن قرآن، به تحلیل و بازیابی سبع سموات از دو دیدگاه تفسیري عالمه 

وص بافت قرآن کریم باید گفت این واژه از نظر این دو در خص. طباطبائی و شیخ طنطاوي بپردازد
ها بر این اساس سبع سموات اشاره به تمامی گسترة آسمان. کننددیدگاه تفسیر متفاوت پیدا می

.ها سماءالدنیا استاست که یکی از آن

.قرآن، سبع سموات، عالمه طباطبائی، شیخ طنطاوي، تفسیر: واژگان کلیدي
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مقدمه
مفسران و محققان از . مان، هفت بار در قرآن به صراحت و دو بار به اشاره آمده استموضوع هفت آس

اند بر اساس اطالعات علمی زمان خود، این تعبیر را اند و اکثراً سعی کردهقدیم در تبیین این تعبیر تالش کرده
.توجیه کنند لذا نظریات بسیار متفاوتی در این باب ارائه شده است

به کار رفته است ... ماء در لغت عرب در معانی مختلفی همچون ابر، پشت اسب، باران و هر چند واژة س
.رسد واژة سماء در قرآن فقط در معناي رایج آن؛ یعنی آسمان به کار رفته استولی به نظر می

تر از سموات داللت دارداي کوچکتوان گفت که سماء بر محدودهبا اطمینان کامل و به طور قاطع نمی
ي رسد سماء در قرآن به عنوان اسم جنس استعمال شده که در اکثر موارد بر تمام گسترهبلکه به نظر می

آسمان اطالق شده و گاهی نیز براي اشاره به بخشی از آسمان به کار رفته است مثل مواردي که به پرواز 
.پرندگان در آسمان اشاره دارد

اءالدنیا اینگونه نیست که الزاماً سماءالدنیا یک هفتم سبع رسد رابطۀ بین سبع سموات و سمبه نظر می
سماءالدنیا به بخشی از آسمان اشاره . سموات باشد بلکه این دو تعبیر براي اشاره به دو موضوع مستقل هستند

دیده و سبع سموات تعبیري است براي اشاره به هاي قدیم خود را در تعامل با آن میدارد که انسان از زمان
.دیده استمی گسترة آسمان که همواره بشر خود را از درك کامل آن عاجز میتما

تعبیر هفت آسمان ابداع قرآن نبوده است بلکه در ادیان و اعصار قبل از نزول نیز تعبیري رایج بوده است و 
ون براي قرآن از این تعبیر رایج براي اشاره به آسمان استفاده کرده است همانطور که بشر در گذشته و اکن

.کندو میاستاشاره به تمام گسترة آسمان از این تعبیر استفاده کرده

روش تحقیق. 1

روش تحقیق، توصیفی است و روش گردآوري اطالعات . نوع تحقیق حاضر بنیادي است
ها، کیفی است؛ بر این اساس نگارنده براي تبیین کتابخانه اي است و روش تجزیه و تحلیل داده

ی وضع موجود به منظور ارائۀ مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء عالمه موضوع و بررس
در قلمرو . ه استکرداي اقدام طباطبائی و شیخ طنطاوي به گردآوري مطالب به روش کتابخانه
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هاي مرتبط با موضوع استفاده تحقیق عالوه بر قرآن و روایات، از سایر کتب، مقاالت و سخنرانی
از گردآوري و فیش برداري، مطالب موجود، بررسی و طبقه بندي، سپس با روش بعد. شده است

.کیفی به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته شد

مفهوم شناسی. 2
» سماء«تعریف لغوي. 2-1

سموت و معناي آن علوت : شودگفته می. اصلی است که بر علو داللت دارد» سمو«: ابن فارس گوید
یعنی اوج گرفت و باال (یعنی ارتفع حتی استثبتّه » سما لی شخص«یعنی علی بصره و »سما بصره«است و 

.1)رفت
برخی گویند هر باالیی نسبت به پایین خود سماء است و . سماء هر چیزي باالي آن است: راغب گوید

.2نسبت به مافوق خود ارض است مگر آسمان علیا، چرا که آن آسمانی است بدون زمین
» سماء«ي اند، معموالً شش استعمال براي واژهشناسی لغات پرداختهکلی در کتبی که به ریشهبه طور

آورده شده است؛
.به معناي آسمانی که بر باالي سر ما قرار دارد–1
. ؛ یعنی به دنبال باران»ِصيل بنا يف اثر سامء من الليل«: به معناي باران؛ در حدیث آمده است–2
َّساموته اسامل برد حمرب: ي سقف خانه؛ طفیل گفتهبه معنا–3 ُ َّو صهوته من احتمي مصعب* ُ َ َ َُ ٍّ َ ، یعنی سقف ُ
3.ي تزیین شده استاش، رداي کهنهخانه

.به معناي ابر–4
:تر به معناي گیاه تر و تازه، مانند این بیت شاعربه معناي گیاه؛ و یا به عبارت دقیق–5

.سماةتا، ذیل مادبیابن فارس، . 1
.سموة، ذیل ماد.ق1423راغب اصفهانی، . 2
.»سمو«ةذیل ماد. 1423تا و راغب اصفهانی، ؛ احمد ابن فارس، بی.ق1408ابن منظور، . 3
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ّايت خطه كان اخلضوع نكريها*ءهم فلام رأي ان السامء سام ، یعنی وقتی دید آن گیاهان تازه، گیاهان تر و ُ
.1ي آنهاستتازه

در قرآن و چگونگی آن» سموات«و » سماء«میزان استعمال . 2-2

مورد بدون الف و 2مورد با الف و الم و در 118بار در قرآن تکرار شده است که در 120» سماء«کلمۀ 
از این . 3...)ٍو اوحي يف كل سامء امرها (... و 2)و قيل يا ارض ابلعي ماءك و يا سامء اقلعي(باشد؛الم می
.بار به تنهایی در آیات آمده است82مرتبه سماء و ارض با هم استعمال شده و 38، )بار120(تعداد 

مورد بدون 5و در مورد با الف و الم185مرتبه در قرآن تکرار شده که در 190» سموات«و اما کلمۀ 
بار 10در مجموع این موارد، کلمۀ سموات ). است» سبع سموات«هر پنج بار در تعبیر (الف و الم آمده است 

.4ي ارض همراه شده استمرتبه با کلمه180تنها استعمال شده و 

در قرآن» سماء«. 2-3

الً چهار استعمال قرآنی براي لفظ اند، معمودر کتبی که به بررسی معانی مختلف الفاظ قرآن پرداخته
.ذکر شده است؛ آسمان، باران، ابر و سقف خانه» سماء«

در معناي باران، سه آیه شاهد آورده شده است؛» سماء«براي استعمال لفظ 
» ّامل يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف االرض ما مل نمكن لكم و ارسلنا السامء عليهم ّّ ٍ

هاى پیش از آنان را هالك کردیم، با آنکه آیا ندیدند که چه بسیار امت؛...ًمدرارا و 
) باران و برکت(ایم؟ و در زمین به آنان جایگاه و توانى داده بودیم که به شما نداده

همان. 1
44/ هود. 2
12/ فصلت. 3
.»سمو«ةق، ذیل ماد1423راغب اصفهانی، . 4
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آسمان را پى در پى برایشان فرستادیم و نهرهاى آب از زیر پاهایشان جارى 
1»....ساختیم،

»ًم توبوا اليه يرسل السامء عليكم مدرارا و ّو يا قوم استغفروا ربكم ث و اي قوم، از خداي ؛ ...ّ
خود آمرزش طلبید و به درگاه او توبه کنید تا از آسمان بر شما رحمت فراوان نازل 

2»....گرداند

»سمان را بر شما ریزش کنان ؛ آ...ًيرسل السامء عليكم مدرارا و يمددكم باموال و بنني و
) از همان آب باران(کند و براى شما با اموال و فرزندان یارى مىو شما را. فرستدمى
3»....دهدها قرار مىباغ

ّو نزلنا من (ها عبارت در معناي ابر، آیاتی به عنوان شاهد آورده شده که در آن» سماء«براي استعمال لفظ 
» سماء«اند مراد از شود و گفتهنازل می» سماء«و مشابه آن آمده است که اشاره دارد، آب از 4)السامء ماءا

.همان ابر است که منشأ باران است
براي سقف خانه، آیۀ ذیل شاهد آورده شده است؛ » سماء«و در مورد استعمال لفظ 

من كان يظن ان لن ينرصه اهللا يف الدنيا و االخره فليمدد بسبب ايل السامء ثم ليقطع فلينظر «
را در دنیا و ) پیامبرش(کند که خداوند او مىهر کس گمان؛ يغيظّهل يذهبن كيده ما 

و (طنابى به آسمان بیاویزد ) و در پى مکر و حیله است، بگو تا(5کند،آخرت یارى نمى

6/ انعام. 1
52/ هود. 2
12–11/ نوح. 3
9/ ق. 4
15/ حج. 5
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قطع کند، آن گاه بنگرد که آیا نیرنگش خشم او را ) آن را(سپس ) خود را حلق آویز کند
1.»!نشاند؟فرو مى

، فقط براي اشاره به آسمان معهود و معروف به کار رفته است و در قرآن» سماء« اما باید گفت که لفظ 
.در این آیاتی که ذکر شد نیز به همین معناست

ها معناي باران دارد، باید گفت، با دقت در این در آن» سماء«در مورد گروه اول از آیات، که گفته شده 
به کار رفته و در هر » مدرارا«سه آیه، لفظ بینیم که عبارت هر سه آیه مثل یکدیگر است و در هر سه آیه، می

. سه آیه، این جمله در کنار جمالت دیگر، خطاب به معاندان و مخالفان پیامبران است
ها معناي ابر دارد باید گفت، در آیات فراوانی گفته شده که در آن» سماء«در مورد آیاتی که گفته شده 

را از معناي » سماء«رسد، لزومی نداشته باشد در این آیات، یشود ولی به نظر مباریده می» سماء«باران از 
ها هنگام ریزش باران ممکن است گفته معروف خود دور کرده و آن را ابر معنا کنیم چرا که در اکثر زبان

تر است از توان گفت، این نحوة بیان و توصیف شایعو حتی می. شود، باران از آسمان در حال باریدن است
.ه شود؛ باران از ابرها در حال باریدن استاینکه گفت

در آن، معناي سقف خانه دارد؛ در تفاسیر، معموالً این آیه، دو » سماء«اي که گفته شده و اما در مورد آیه
اي فلیشدد حبالً »فليمدد بسبب ايل السامء«البیان ذیل این آیه آمده است؛ در تفسیر مجمع. گونه معنا شده است

معناه »فليمدد بسبب ايل السامء«ًاي ليمدد ذلك احلبل حتي ينقطع فيموت خمتنقا و قيل » يقطعثم ل«فی سقفه 
2. )ص(ًفليطلب شيئا يصل به ايل السامء املعروفه ثم ليقطع نرصاهللا و وحي اهللا عن حممد 

نیز در همان معناي معهود یعنی؛ آسمان خواهد داشت، حتی اگر معناي اول را » سماء«با پذیرش قول دوم، 
را به معناي سقف خانه بدانیم؛ مراد از سماء همین آسمان مادي معهود » سماء«آیه بپذیریم الزاماً نیازي نیست 

.است لکن این عبارت کنایه است از چنگ زدن به باالترین امکانات و اسباب

. 1360و تفلیسی،. ق1423؛ راغب اصفهانی، .ق1398شعرانی، . 1
.136: 7م، ج 1997طبرسی، . 2
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»سبب ايل السامءفليمدد ب«تواند معناي معهود خود را داشته باشد لکن عبارت در این آیه نیز سماء می
.ترین وجه؛ یعنی با ریسمانی بلند که به آسمان بسته شده استکنایه باشد از خودکشی کردن به سخت

در قرآن جز به معناي معهود و مشهور خود یعنی آسمان، به معناي دیگري به » سموات«و » سماء«پس لفظ 
سمان حالت فوقیت و نیز، عظمت و بزرگی دارد البته الزم به ذکر است که با توجه به اینکه آ. کار نرفته است

براي اشاره به عالم غیب و یا به قول » سموات«و نیز » سماء«ي آن احاطه ندارد، از لفظ و ذهن بشر، بر محدوده
یعنی همان عالم ملکوت و مقام قرب الهی، که در آیات 6استفاده شده است؛» آسمان معنوي«عالمه طباطبایی 
.همین آسمان معنوي است» سماء«فراوانی مراد از 

آسمان مادي و آسمان معنوي. 2-4

توضیحات این مطلب، در قسمت قبل بیان شد، فقط یک نکته قابل تأمل است و آن اینکه،گاهی لفظ 
که مورد –سماء در قرآن، به آسمان مادي اشاره دارد لکن معناي حقیقی آن مراد نیست، بلکه به عنوان مثل 

َوإن كان كرب عليك إعراضهم فإن استطعت به عنوان مثال در آیۀ . آمده است–ده است استعمال عرب بو َْ ْ َ ُ ََ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ َ ََ ْ
ٍأن تبتغي نفقا يف األرض أو سلام يف السامء فتأتيهم بآية ِ ِ َِ ْ َ َّ ُ ْ َِ ُ ْ ِ َِ َ ََ َ ً َّ ْ َْ َِ َ ْ ً َ َ ) کافران(اعتنایى آنان و اگر اعراض و بى؛ . ..ْ

اگر بتوانى سوراخى در ) خواهى به هر وسیله آنان را به راه آورى، ببینىو م(بر تو سنگین است 
پس بیاور ولى بدان که باز هم (برایشان بیاورى ) دیگر(اى زمین یا نردبانى در آسمان بجویى تا آیه

، با نردبان به آسمان عروج کردن، کنایه است از، چنگ زدن به حد اعالي 1)...ایمان نخواهند آورد
نیز آمده است؛2ي زهیر بن ابی سلمی این عبارت در معلقه. ت و اسبابامکانا

َو من هاب اسباب املنايا ينله « َّو ان يرق اسباب السامء بسلم* َ ُ ََ َ«3

35/ انعام. 1
او مردي خردمند و سلیم . زیسته استم می627و 530هاي زهیر بن ابی سلمی المزنی از شعراي جاهلی است که بین سال. 2

در اشعارش معانی حکمی بسیاري است و از این رو به شاعر حکیم معروف شده . ح و آرامش بوده استالنفس بوده و حامی صل
).به نقل از کتاب معلقات سبع ترجمۀ عبدالمحمد آیتی(باشد معلقۀ او یکی از قصاید مجموعۀ معلقات سبع می. است

58: 1371آیتی، . 3
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هر کس که از مرگ ترس داشت حتماً به آن خواهد رسید، اگر چه به وسیلۀ نردبان به آسمان : یعنی
.عروج کند

در معناي آسمان مادي، به این معناي غیر حقیقی نیز توجه » سماء«ماالت لفظ پس باید در بررسی استع
.داشت

. ، به معناي آسمان معنوي استعمال شده است»سموات«و » سماء«در برخی موارد، در قرآن کریم، لفظ 
ر نزول قرآن البته به کار بردن این لفظ، براي این معنا، ابداع قرآن نبوده است، بلکه این نحوة استعمال در عص

.و حتی قبل از آن، در میان اقوام و ادیان مختلف رایج بوده است
که مواردي از آیات و روایات که به جایگاه : در تشریح آسمان معنوي بیان می کند) ره(عالمه طباطبائی
ها ء و روزيشود و اینکه اشیاها و یا اینکه آسمان درهایی دارد که به روي کافران باز نمیمالئکه بودن آسمان

گانه، هفتهايشوند و مانند این امور اشاره دارد، کاشف از آن است که این امور به آسماناز آنجا نازل می
شان نیست، زیرا امور یاد شده همگی نوعی تعلق دارند که مانند تعلّق اجسام به جایگاه جسمانی

اي وجود دارد که آنها جسمانی ۀ ملکوتیهگانشود براي فرشتگان، عوالم هفتاند، پس روشن میغیرجسمانی
گانه نامیده شده و خواص و آثار آنها به ظاهرِ هاي هفتاین عوالم در آیات و روایات، آسمان. نیستند

1.هاي جسمانی نسبت داده شده است تا فهم مخاطبان معمول به آن برسدآسمان

ِيدبر األمر من السامء « ؛اي دارنداشاره» سماء«سجده نیز به تناسب، به این معناي ةسور5ۀ عالمه، ذیل آی َِ َّ َ ْ ُ َُ َِّ ْ َ
َإىل األرض ثم يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون َُّ َ َ َُ ُ ْ ُ َّْ ِ ٍ ِ َِ ُ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ََ ْ ُ ََ ٍ ِ ِ ِِ َ را از ) این جهان(امر ) خداوند(؛ْ

هایى است که از سالکند، سپس در روزى که مقدار آن هزار سالآسمان به سوى زمین تدبیر مى
اشعار » ثم یعرج الیه « جملۀ 2».رودبه سوى او باال مى) شود ونظام این عالم برچیده مى(شمرید، مى

شود، نه آسمان که به معناي ي امور بدانجا منتهی میاست به اینکه مراد از سماء، مقام قربی است که زمام همه
یدبر االمر من السماء الی «: سمانی است، براي اینکه قبالً فرموداي از نواحی عالم ججهت باال و یا ناحیه

شود عروج به سوي او، از همان طریقی است که از آن ، پس معلوم می»ثم یعرج الیه«: و آنگاه فرمود» االرض

371: 17، ج .ق1412ی، ائطباطبا. 1
5/ سجده. 2
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ل و نازل شده و در آیه، غیر از علوي که به تعبیر سماء آمده و پایینی که از آن به ارض تعبیر کرده و نزو
فهماند که مراد از سماء مقام عروج، چیز دیگري نیامده، پس قهراً نزول از سماء و عروج به سوي خدا را می

1.شودحضور است که تدبیر امر از آن مقام صادر می

توانیم ادعا کنیم، که بر حسب فهم ما از آنچه می: فرمایندآیت اهللا مصباح، در تبیین آسمان معنوي می
در » سماء«تواند بود که ید، این است که سموات سبع مادي است اما این دلیل بر این مطلب نمیآقرآن برمی

همه جا به معناي مادي به کار رفته باشد و ممکن است در برخی از موارد، به منظور علو در مرتبه وجود و 
تقدیر و (و ؛ کُم وما تُوعدونَوفِی السّماءِ رِزقُ«ۀاز جمله در آی. موجود عالی، به کار گرفته شده باشد

» و ما توعدون«که مراد از 2».شوید، در آسمان و عالم باالسترزق شما و آنچه وعده داده مى) تدبیر
اگر کسی در این مورد بپندارد که چون آب که حیات و زندگی از اوست، از آسمان . ظاهراً بهشت است

سمان دانسته است، سخنی سازگار با معناي حقیقت نگفته است، بارد و بدین جهت در آیه منشأ رزق را، آمی
، چرا که »و فی االرض رزقکم«فرمود تر این بود که میدانیم که روزي، در آسمان نیست و روشنزیرا می

» سماء«تر این است که حقیقتاً روزي آدمی در زمین است، پس در مورد این آیه، دست کم راجح و پسندیده
آید، هر چه در این عالم لم فوق ماده است و به حسب آنچه از ظاهر برخی از آیات دیگر برمیدر این جا، عا

.شودمادي وجود دارد، از آن عالم فوق ماده نازل می
بودن بهشت در آسمان نیز ظاهراً از همین مقوله است؛ یعنی ظاهراً چنین نیست که بهشت در یکی از 

َاللهم ربنا أنزل علينا مائدة من ...«و یا مثل آیات . اندچنین پنداشتهکرات آسمانی قرار دارد، گرچه برخی  َ َِّ ًِ َ َ ََ ْ َ ََّ َّْ ِ ْ َ ُ
ِالسامء َ رسد که این مائده در یکی از کرات آسمانی وجود داشته و از آنجا فرود آمده که بعید به نظر می3»...َّ

370: 16، ج .ق1412ی، ئطباطبا. 1
22/ ذاریات.2
114/ مائده. 3
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ه سماء، عالم مجرد است، زیرا خدا که در که پیداست ک1»...یدبر االمر من السماء الی االرض«باشد و یا آیۀ 
2.آسمان نیست بلکه همه جا حضور دارد

توان می)که آیا به معناي آسمان مادي است و یا معنوي(»سماء«در مورد مالك تشخیص معناي 
به همراه امور غیرمادي به کار رفته است، » سموات«و » سماء«گفت، هر کجا در قرآن و یا روایات، لفظ 

و كم من ملك يف السموات ال تغني «این صورت این الفاظ به معناي آسمان معنوي خواهند بود مثل؛ در 
و یا نظیر بیان حضرت 4»...يدبر االمر من السامء ايل االرض ثم يعرج اليه «و یا 3»...ًشفاعتهم شيئا 

؛ 5ّهن اطوارا من مالئكتهثم فتق ما بني السموات العيل، فمأل«: فرمایندالبالغه که میدر نهج) ع(علی 
ها را از اقسام فرشتگان هاي برافراشته را از هم گشود و میان آنیعنی سپس خداوند سبحان، آسمان

،»پرکرد
در معناي آسمان معنوي، گاهی معناي مادي و معنويِ » سموات«و » سماء«بر اثر کثرت استعمال لفظ 
شود مثل این جمله در دعاي ، هر دو معنا از آن اراده میشود که در آنِ واحدآسمان چنان به هم نزدیک می

، که به وجود ستاره و مالئکه در آسمان اشاره کرده 6عشرات؛ لک الحمد عدد کلّ نجم و ملَک فی السماء
.است و مراد، آسمان مادي و معنوي هر دو است

موردي به معناي ابر، در قرآن، در هیچ » سموات«و » سماء«توان گفت؛ لفظ طور خالصه میپس به
و یا معانی دیگر به کار نرفته است و فقط به معناي آسمان است لکن گاهی مراد، باران، سقف خانه

ها را تمیز توان آنآسمان مادي محسوس است و گاهی مراد، آسمان معنوي است که با توجه به قرائن، می
.داد

4/ سجده. 1
235: م1988مصباح، . 2
26/ نجم . 3
5/ سجده . 4
34: 1379دشتی، . 5
114: 1379قمی، . 6
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ادي و معنوي به این معنا نیست که الزاماً دو آسمان به این نکته باید توجه داشت که تقسیم آسمان به م
وجود دارد که یکی مادي و دیگري غیرمادي است، بلکه همانطور که از بیان عالمه نیز روشن شد، مراد این 
است که گاهی خداوند براي فهماندن مطالب غیرمادي و غیبی به ذهن قاصر بشر، از امور مادي کمک گرفته 

لفظ آسمان براي اشاره به مسائلی از قبیل جایگاه خداوند، مسکن مالئکه و امثال آن، از است که به کار بردن 
.باشدجملۀ این امور می

در قرآن» سبع سموات«. 2-5

گانه سخن گفته شده هاي هفتدر قرآن کریم، هفت مورد به صراحت و دو مورد غیرصریح، از آسمان
.است

و در دو مورد » سبع سموات«ان اشاره شده، در پنج مورد تعبیر اي که صراحتاً به هفت آسمدر هفت آیه
آمده است که به شرح ذیل است؛» السموات السبع«تعبیر 
ٍهو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا ثم استوى إىل السامء فسواهن سبع ساموات«- ِ ِ َِ َ ْ َّ ُ َّ َ ً َ َُ ََ َ َ َّ ْ َّ ْ َ َْ َ ُِ َ ََ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َوهو ََّ ُ َ

ٌبكل يشء عليم؛ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ او خدایی است که همه موجودات زمین را براي شما خلق کرد، و پس از آن به ِ
ها نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز خلقت آسمان

1.»داناست

َفقضاهن سبع ساموات يف يومني وأوحى يف كل سامء أمرها«- َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ْ َ ْ َ َ َ ََ ٍَ ٍَ َِّ ُ َِ ِ ِ َ َّوزينا َ ََّ َالسامء الدنيا بمصابيح َ َِ َِ َ َّْ ُّ َ َ
ًوحفظا ْ ِ ِذلك تقدير العزيز العليمَ ِ ِ َِ َْ ْ َِ ِ ُ ْ َ در دو روز در قالب هفت ) که به صورت دود بود،(پس آن را ؛ َ

آسمان درآورد و در هر آسمانى امرش را وحى کرد؛ ما آسمان دنیا را به ستارگان زینت دادیم و 
.2»دادیم؛ این است تقدیر خداى توانا و داناقرار) هاآسمان(آن را وسیلۀ حفظ 

29/ بقره . 1
12/ فصلت . 2
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ِّاهللاَُّ الذي خلق سبع ساموات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللاََّ عىل كل «- َ َ َ َُّ َ َْ ْ َّ َ َّ َ َ َ َ َّْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ٍ ُِ َُ َْ ُْ ِ َ َ
ًيشء قدير وأن اهللاََّ قد أحاط بكل يشء علام ْ ْْ ِِّ ٍ ِ ٍَ َ َ َُ ِ َ َ ََ َْ َّ خداست آن که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز ؛ٌ

شود تا بدانید که خداوند بر هر چیزى ها نازل مىفرمان الهى میان آن.)بیافرید(ها همانند آن
1.»تواناست و علم او بر همه چیز احاطه دارد

ِالذي خلق سبع ساموات طباقا ما ترى يف خلق الرمحن م«- ِ ٍ ِِ َ َ َ َ ْْ َّ َ َ َ َِ ْ َ ََّ َ َِ ً َ ٍن تفاوتَ ُ َْ َفارجِع البرص هل ترى َ َْ ْ َْ ََ َ ِ َ
ٍمن فطور  ُ ُ ْ آن خدایی که هفت آسمان بلند را به طبقاتی منظم بیافرید و هیچ در نظم خلقت خداي ؛ ِ
نظمی و نقصان نخواهی یافت، باز بارها به دیده عقل بنگر تا هیچ نقص و خلل هرگز در رحمان بی

2»آن توانی یافت

َأمل تروا ك«- ْ َ َ ْ َ ًيف خلق اهللاَُّ سبع ساموات طباقاَ َ َ َ ِْ ٍ َ َ َ َْ َ َ آیا ندیدید که خدا چگونه هفت آسمان را ؛َ
3»خلق کرد) بسیار منظم و محکم(به طبقاتی 

َّتسبح له الساموات السبع واألرض ومن فيهن«- ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ِِّ ِ َ ْ َّ َّ َُ َ ْ ُ َُ َوإن من يشء إال يسبح بحمده ولكن ال َ َّْ َ َ ُ ِّ ْ َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ُِ ِ ِْ َ ْ
ْفقهون تسبيحهمَت ُْ َُ ِ َ َ َ ًإنه كان حليام غفوراْ ُ َ ً ِ َ َُ َ َّ هاست همه به ستایش هفت آسمان و زمین و هر که در آن؛ ِ

و تنزیه خدا مشغولند و موجودي نیست در عالم جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست 
.4»استهمانا او بسیار بردبار و آمرزنده. کنیدو لیکن شما تسبیح آنها را فهم نمی

ِقل من رب الساموات السبِع ورب العرش العظيم؛- ِ َِ َ ُّ َ ْ َ ُّْ ْ ِْ ْ َ َّ َّ َّ ََ هاي هفتگانه کیست پروردگار آسمان: بگوُ
5و پروردگار عرش بزرگ؟

گانه آمده است هر چند تصریح نشده است؛هاي هفتدر دو آیۀ زیر نیز ظاهراً سخن از آسمان

12/ فصلت . 1
3/ ملک . 2
15/ نوح . 3
44/ اسراء . 4
86/ مؤمنون . 5
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َولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن اخللق غافلني«- ِ ِ َِ ِ ْ َ ََْ ِ َ َ َ ْ ْ ََّ َ َ ُْ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ ؛ و بر فراز سرتان هفت آسمان ََ
1»مخلوق غافل نبوده ایم بیافریدیم ، حال آنکه از این 

ًوبنينا فوقكم سبعا شدادا«- ً ْ ْ َ ََ َ َِ َ ْ ُْ َ 2».و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم؛َ

نظریات عالمه طباطبائی و شیخ طنطاوي درمورد سبع سموات. 3
»سبع سموات«نگاهی بر آراء عالمه طباطبائی در مورد . 3-1

سوره مبارکه فصلت، در 12- 1آسمان را، ذیل آیات عالمه طباطبائی نظریات خود در مورد هفت 
شود این است که آسمان استفاده می–نه نص آیات–اول اینکه آنچه از ظاهر آیات: فرمایندچهار نکته بیان می

هاي هفت گانه، عبارت است از آن فضایی که این ستارگان باالي سرما در آن قرار دنیا، از بین آسمان
.دارند

هاي هفت گانه نامبرده، همه جزو خلقت جسمانی اند، و خالصه همه در ن آسماندوم اینکه ای
داخل طبیعت و ماده هستند، نه ماوراء طبیعت، چیزي که هست این عالم طبیعت هفت طبقه است که روي 

. ها نزدیکتر به ما، آسمانی است که ستارگان و کواکب در آنجا قرار دارنددیگري قرار گرفته، و از همۀ آن
ها نزده، جز اینکه فرموده روي هم قرار و اما آن شش آسمان دیگر، قرآن کریم هیچ حرفی درباره آن

.دارند
ها از قبیل خورشید هاي هفت گانه، سیارات آسمان و یا خصوص برخی از آنسوم اینکه منظور از آسمان

.و ماه و غیر آن دو نیست
ها منزلگاه مالئکه است، و یا مالئکه از آسمان نازل ه آسمانچهارم اینکه، اگر در آیات و روایات آمده ک

روند، و آورند، و یا مالئکه با نامۀ اعمال بندگان به آسمان باال میشوند و امر خداوند را با خود به زمین میمی
و یا یا اینکه آسمان درهایی دارد که براي کفار باز نمی شود و یا اینکه ازراق از آسمان نازل می شوند، 

17/ مؤمنون. 1
12/ نبأ . 2
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ها اشاره دارد، بیش از این داللت ندارد که امور ها، که آیات و روایات متفرق به آنمطالبی دیگر غیر این
نامبرده نوعی تعلق و ارتباط با آسمان ها دارند، اما اینکه این تعلق و ارتباط، نظیر ارتباطی است که ما بین هر 

تواند هم داشته باشد، چون داللتی بر آن ندارند و نمیبینیم، آیات و روایات هیچجسمی با مکان آن جسم می
ها باشد، همانطور که عالم جسمانی محکوم جسمانیت مستلزم آن است که محکوم به نظام مادي جاري در آن

1.به دگرگونی است، محکوم به تبادل و فنا و سستی است، آن امور هم محکوم به این احکام شود

ح است و ضروري شده که کرات و اجرام آسمانی هر چه و هر جا که باشند، آري ، امروز این مسئله واض
موجودي مادي و عنصري جسمانی هستند، که آنچه از احکام و آثار که در عالم زمینی ما جریان دارد، 

ها جریان دارد، و آن نظامی که در آیات شریفۀ قرآن براي آسمان و اهل آسمان ثابت شده و نظیرش در آن
یابد، هیچ شباهتی با این نظام عنصري و محسوس در عالم زمینی ما ندارد ، ها جریان میي که در آنآن امور

. بلکه به کلی منافی با آن است
اند و غذایشان تسبیح خداست و اینکه عالوه بر اینکه اصوالً در روایات آمده که مالئکه از نور خلق شده

و آسمانیان چطور است هیچ شباهتی و ربطی با نظام جاري در هاخلقتشان چگونه است و اینکه خلقت آسمان
.زمین ندارد

پس مالئکه براي خود عالمی دیگر دارند، عالمی است ملکوتی که نظیر عالم مادي ما، هفت مرتبه دارد، 
، ها خوانده اندآن آسماناند و آثار و خواص آن مراتب را، آثار و خواصاش را آسمانی خواندهکه هر مرتبه

اي که به زمین دارند، شبیه به آسمان اند که آن نیز نسبت به زمین بلند است و چون از نظر علو مرتبه و احاطه
دالن آسان از هر سو زمین را احاطه کرده ، و این تشبیه را بدان جهت کرده اند که درکش تا حدي براي ساده

2.شود

ایشان، . کندد بلکه احتماالت مختلف را مطرح میدهعالمه طباطبائی در مورد هفت زمین، نظر قطعی نمی
نویسد؛ذیل آیۀ آخر سوره مبارکه طالق می

372-371: 17، ج . ق1412طباطبایی، . 1
همان. 2
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» زمین خلق فرمود) هفت طبقه(ها از و مانند آن آسمانو من االرض مثلهنّ؛ « و اما سخن خد اوند 
الرض سبعاً کما و خلق من ا: ، ظاهر این سخن مثلیت در عدد است، بنابراین معناي این عبارت این است که 1

هاي مختلف اما اینکه از زمین هاي هفت گانه چیست، احتماالت مختلفی توسط گروه. خلق من السماء سبعاً 
.مطرح شده است

کنیم و زمین ما یکی گانه هفت کره از نوع زمینی هستند که ما بر روي آن زندگی میآیا زمین هاي هفت
کنیم هفت طبقۀ محیط بر هم دارد و طبقۀ باالیی، ن زندگی میاز هفت کره است؟ یا زمینی که ما بر روي آ

کنیم؟ و یا مراد اقلیم هاي آباد بر روي سطح اي است که ما بر روي آن زندگی میهمان طبقۀ گسترده شده
اند؟زمین است آنگونه که تقسیم بندي کرده

جنس زمین خلق کرد چیزي را این است که خداوند از» و من االرض مثلهن«و چه بسا گفته شده مراد از 
و آن چیز ، همان انسان است که مرکب از مادة زمینی و روح . که آن چیز ، مثل آسمان هاي هفت گانه است

2.هایی از آسمان ملکوتی استآسمانی است که در آن نمونه

محققان دیگري که نظري شبیه به عالمه طباطبائی دارند. 3-2

که براي همۀ کواکب ثابت کردند، یک فلک محسوب شوند هشت فلکی:عالمه مجلسی. 2-1- 3
و شش فلک بی ستاره دیگر هم باشند که بشود هفت آسمان، چنانچه براي هر ستاره » سماء الدنیا«به نام 

ها منافات ندارد گرچه و این با اصول آن. سیاره افالك جزئی چند ثابت کنند و همه را یک فلک کلی نامند
برخی فالسفۀ قدیم هم، معتقدند که ثوابت همه در فلک ماه . و آن هم باکی ندارد. استهخالف اصطالح آن

3.است

شود که همۀ کرات و سیاراتی که از آیات قرانی استفاده می: آیه اهللا مکارم شیرازي. 2-2- 3
و وسایل شود، همه جزئی از آسمان اول هستند و شش عالم دیگر وجود دارد که از میدان دید ما مشاهده می

2/ طالق. 1
326: 19، ج . ق1412طباطبایی، . 2
78: 58، ج 1351مجلسی، . 3
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» سموات السبع « علمی کنونی ما، خارج هستند و این عوالم هفت گانه همان چیزي است که قرآن از آن به
از . 2)انا زينا السامء الدنيا بزينه الكواكب(و ١)و زينا السامء الدنيا بمصابيح(: فرمایدخداوند می. تعبیر کرده است

ه از افالك اطالع داریم، همه جزئی از آسمان اول است و شود که هر آنچه ما امروزاین دو آیه مشخص می
3. اطالع هستیمپشت این آسمان، شش آسمان دیگر است که امروزه از تفصیل آن بی

شود؛ اوالً آنکه، دربارة آسمان از نظر قرآن امور زیر استفاده می: سید عبدالحسین طیب. 2-3- 3
ها از هفتاد کرات جویه اطالق کرد، زیرا کرات آسمانتوان هفت آسمان را برآسمان ها هفت است و نمی

ثانیاً تمام کرات جویه در آسمان اول . توان تخصیص دادها را هم نمیهزار هم متجاوز است و بعضی از آن
گانه طبقاتی هستند که برخی فوق هاي هفتمسلماً آسمان. ها در فضاي آسمان اول استهستند و حرکت آن
اند، اگر چه از موادي لطیف باشند، زیرا چیزي که مجرد از ماده و همه داراي جسمبرخی قرار گرفته و

4.صورت باشد مکان ندارد

)ره(نقد نظریۀ عالمه طباطبائی . 3-3

اند، و دلیل بر این سخن عبارت قرآنی طبق نظر عالمه طباطبائی، تمامی ستارگان در آسمان اول واقع شده
.ارگان را زینت آسمان دنیا قرار دادیمفرماید ما ستباشد که میمی

َوزينا السامء الدنيا بمصابيح«برخی از مفسران گفته اند که این عبارت  َ َِ َِ َ َّ َّْ ُّ َّ ََ دنیا را به ) محسوس(و آسمان ؛ َ
نمی تواند دلیل آن باشد که همۀ کواکب 5»زیب و زیور دادیم) مهر و ماه و انجم(هاي رخشنده چراغ

ها هستند ولی از آنجایی که براي مردم روي به عقیدة آنان کواکب در همۀ آسمان. ستنددر آسمان دنیا ه
ها را زینت آسمان دنیا خوانده رسد که در آسمان دنیا می درخشند، از این جهت آنزمین چنین به نظر می

. است

12/ فصلت. 1
6/ صافات. 2
134: 1م، ج 1992مکارم شیرازي، . 3
452: 1، ج 1366طیب، . 4
12/ فصلت. 5
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براي اینکه، اگر و این حرف صحیح نیست... «: گویدعالمه در المیزان پس از نقل این قول در جواب می
اند، باید ستارگان ها پراکنده بودند، با در نظر گرفتن اینکه آسمان ها صاف و شفافستارگان در همۀ آسمان

.»براي تمامی آسمان ها زینت باشند نه تنها آسمان دنیا
ر یکی دیگر از نظرات عالمه این بود که هفت آسمان گسترة بسیار وسیعی است که همۀ ستارگان، فقط د

.قسمتی از آن که آسمان دنیاست واقع شده اند
گروهی از محققان که عقیده دارند مراد از هفت آسمان، اتمسفر زمین است این اشکال را مطرح کرده اند 

ًأ مل تروا كيف خلق اهللاَُّ سبع ساموات طباقا « :که خداوند در سورة نوح فرموده ِ ٍ َ َ ْ ََ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َ ِو جعل القمر فيه* َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َن نورا و َ ًَّ ُ
ًجعل الشمس رساجا؛ ِ َ َ َْ َّ ) بسیار منظم و محکم(آیا ندیدید که خدا چگونه هفت آسمان را به طبقاتی َ

1» و در آن آسمانها ماه شب را فروغی تابان و خورشید روز را چراغی فروزان ساخت؟* خلق کرد

توان ماه را مصداق دارد و نمی) منظومه شمسی ( که ماه و خورشید و خصوصاً ماه در بخشی کوچک از فضا 
.دانست) با آن گستره اي که عالمه توصیف نموده( نور هفت آسمان 

اینکه خداوند ماه و خورشید را نور و چراغ هفت آسمان خوانده : عالمه در جواب این اشکال فرموده اند
آنجا که روي سخن با ما بوده، اند، بلکه از شود بر اینکه خورشید و ماه در هفت آسمان نور و چراغدلیل نمی

«:کنیم، آن دو را نور و چراغ نامیده و در جاي دیگر فرمودهکه شب و روز از نور این دو کره استفاده می
2.3»رخشان بر افروختیم) چون خورشید(و چراغی ؛ وجعلْنَا سِرَاجا وهّاجا

توان یافت؛ در ر بیان سلمان السعدي میبا وجود این، نقدي بر دیدگاه عالمه طباطبائی وارد است که د
مورد هفت آسمان، دو احتمال وجود دارد، اول اینکه، هفت آسمان، براي ما مرئی و شناخته شده باشد، به 
نحوي که خداوند ما را به نگاه کردن در آن امر کند و احتمال دوم اینکه، هفت آسمان براي ما غیر مرئی و نا 

ته بودن می تواند به دلیل دوري بسیار زیاد آن از ما باشد و یا به این دلیل باشد که شناخته باشد که این ناشناخ
.اي شناخته شده باشد که براي ما، مرئی نیستاز ماده

16-15/ نوح. 1
13/ نبأ. 2
370: 17، ج .ق1412طبائی، طبا. 3
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و آیاتی نظیر این » الم تروا کیف خلق اهللا سبع السموات طباقا« : این احتمال دوم صحیح نیست به دلیل آیۀ
بل رؤیت بوده و هست و بارها خداوند، در کتابش، از مردم خواسته است به ها قاکه داللت دارد که آسمان

1.ها بنگرندهایش در آسماننشانه 

بررسی تفصیلی آراء طنطاوي. 4
»سبع سموات«نگاهی بر آرا، طنطاوي در مورد . 4-1

اوي و عالمه با توجه به اینکه، عنوان این تحقیق، بررسی مفهوم هفت آسمان، با تاکید بر آراء شیخ طنط
است لذا نظریات طنطاوي به طور کامل بر اساس آنچه در تفسیر وي آمده است نقل می شود و ) ره(طباطبایی 

.سپس به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت
ایم در حقیقت این است که ما بر روي این زمین محبوسیم و در لجن زار آن ساکن شده: نویسدایشان می

ها حجابی شده است براي ما در درك ها، ما را احاطه کرده است و اینها و خواستهشرایطی که انواع آرزو
ترین چیزي است که ما مشاهده حقایق عالم و پرده برداشتن از عجایب آن و از آنجا که عالم آسمان ها عظیم

به سوي آن بوده ها و نور و سرور وجود دارد، نگاه عقال و مردان دین هموارهکنیم و در آن انواع زیباییمی
.است

ترین مطالب علمی در مورد آسمان، مطالبی است که از یونانیان نقل شده است و علماء اسکندریه قدیمی
مبناي نظر آنان این بود که زمین مرکز عالم است و ماه و عطارد و زهره و . در عهد بطالسه بر آن آگاهی یافتند

ها در فلکی هستند که آنان زمین هستند و هر کدام از آنخورشید و مریخ و مشتري و زحل، سیاراتی حول 
اند و این سیارات، در جهت عکس حرکت افالك افالك حول زمین، از جهت شرق به غرب در گردش 

هفت گانه، به سمت شرق در حرکت اند، مثل یک مورچه اي که در یک مسیر در حال حرکت، در جهت 
و با این حرکات است که ماه قمري و سال شمسی و سال . کندعکس حرکت آن مسیر، با شتاب حرکت می

.شودسایر کواکب ایجاد می

25. : ق1417سلمان السعدي، . 1
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گانه احاطه دارد و آن دو یونانیان عقیده داشتند که دور فلک دیگر نیز وجود دارد که بر این افالك هفت
ر روي آن هستند چرا که ما ناچاریم فلک هشتمین را فرض کنیم تا ستارگان ثابت ب» اطلس«و » ثوابت«فلک 

1.... .واقع شده باشند، و همچنین فلک نهمینی را که مبدأ حرکات یومیه باشد

: اثر این نظریات در انجیل برنابا که نزدیک ترین انجیل به حق است، نیز آشکار شده است؛ مسیح گفت
ر یک از آنها از من حق را می گویم، اینکه آسمان ها نه تایند و بین آنها سیارات قرار گرفته اند که فاصلۀ ه

سال راه برود و اینگونه است مسافت بین زمین تا آسمان اول، 500دیگري به اندازة مسافتی است که یک فرد 
لکن آسمان اول در مقایسه با زمین مثل مقایسۀ زمین است با دانۀ ریگی و اینچنین است قیاس آسمان دوم به 

2....اش عظیم تر استسمان قبلیاول و سوم به دوم تا آسمان آخر که هر آسمان از آ

پس از مدتی فلسفۀ یونانی توسط فارابی و بوعلی سینا، . این بود آنچه در کالم قدما و در انجیل آمده است
به عربی منتقل شد و اینگونه تصور شد که افالك نه تا هستند و علماي اسالمی نیز به این نظریه اطمینان کردند 

پس هفت . قرآن، همان فلک ثوابت است و مراد از عرش همان فلک اطلسو گفتند که مراد از کرسی در 
.ها استآسمان قرآن بعالوة عرش و کرسی، همان افالك نه گانۀ یونانی

قرون متمادي گذشت و بسیاري از علما و حکماي بزرگ اسالمی بیدار شدند و متوجه شدند که این 
گانه بودن آسمان، آنگونه که اینگونه نظر دادند که هفتعقیده به دلیل مخالفتش با شرع و عقل، باطل است و

گوید نزد من دو در قرآن آمده، داللت بر حصر ندارد و براي این عدد مفهومی وجود ندارد، وقتی فردي می
.اسب است، منافاتی ندارد با اینکه نزد او هزار اسب باشد

و غیر آن وجود ندارد و این کواکب این علما گفتند که زمین به دور خودش می چرخد و فلک اطلس 
ظهور این نظریات در قرن ششم و هفتم، همزمان با انقراض دولت عربی و . در فضا در حال چرخش هستند

اي بود براي نظریات جدیدي که عالم را پر کرد عقاید این علما مقدمه. هاي ترکی و غیر آن بودظهور دولت
.و عام و خاص با آن آشنا شدند

9: 1991السیوعی، سیداروس و همکاران، . 1
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پس بین آنچه علماي . شناسدها مینویسد این است، آن چیزي که امروزه، انسان از آسمانیطنطاوي م
شناسد، جهت است آمده، با آنچه امروزه انسان از آسمان میاند و آنچه در انجیل فاصله بیاسکندریه گفته

جیل آمده که گفتهبینی آنچه در انآیا نمی. شودمقایسه کن نقطه عظمت خداوند در این زمانه متجلی می
.ها نه تایندسال مسافت است و نیز آمده است که آسمان500است، بین هر آسمان و آسمان بعدي 

سال سفر انسان خواهد بود و این، نسبت به آنچه 4500ها،با این حساب مجموع مسافت هاي تمام آسمان
را نور در عرض کمتر از چهار دقیقه این مسافت. امروزه انسان از آن آگاهی دارد، مسافت بسیار کمی است

پس در این صورت ملک خداوند در عقیدة آن قدما، در حدود نصف مسافت بین زمین و . کندطی می
. کندخورشید خواهد بود چرا که نور، فاصلۀ بین خورشید و زمین را، حدود هشت دقیقه و چند ثانیه طی می

ترین ستارگان به زمین، به زمین است و بعد از آن، نزدیکاین در حالی است که خورشید نزدیک ترین ستاره 
1.چهارسال نوري با ما فاصله دارند تا چه رسد به ستارگانی که هزار سال نوري با ما فاصله دارند

است نویسد؛ سوالی از مؤلف پرسیده شده؛ چگونه خداوند فرمودهشیخ طنطاوي در جاي دیگر می
هاي هفت گانه؟ آسمان

وقتی وجود جرم اثیر و لطیف که ستارگان در آن در حرکت اند، ثابت شد، چقدر فهم قرآن : تمبه او گف
وقتی خداوند . اندبدانکه براي عدد مفهومی نیست و بزرگان مفسرین و حکماء این نظر را داده. شودآسان می

آور، تا لطیف شگفتوقتی دانستی که این جرم . فرماید هفت آسمان، مانعی ندارد که عدد بیشتر باشدمی
یابد و در آن از عجایب و بدایع و ستارگان و مخلوقات جایی ادامه دارد که فکر و وهم، هم به آن دست نمی
ها فعال خداست و همۀ آن. کند که هفت باشد یا هزارغیر قابل شمارش پر است، پس آن گاه چه فرقی می

هر . انوار تابیده شده از مقام قدس الهی در عالم هستندها تجلی و همه داللت بر جمال و کمال او دارند و آن
اي در مدار خاص خود در حرکت است و هر خورشیدي و سیاره اي مداري خاص دارد و خداوند ستاره

. ها و نورانیت استفاعل مختار و افاضه کنندة خیرات و زیبایی
م ثابت شد، چه فرقی دارد که گرد هنگامی که حدوث عال: گوید» تهافت الفالسفه«امام غزالی در کتاب 

ها و آنچه در زیر آن است، سیزده طبقه باشد، آنگونه که باشد یا هشت گوش یا شش گوش و خواه آسمان
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هاي پیاز نگاه کردن به این مسائل در مباحث الهی، مثل نگاه کردن به تعداد الیه. گفته اند یا کمتر و بیشتر باشد
.هر گونه که باشند، فعل خداوند هستندمقصود این است که اینها. و یا تعداد دانه هاي انار است

اي انسان تیز هوش، از بحث و کنکاش در لفظ هفت دست بردار چرا که عدد قید نیست : گویممن هم می
کنند که این، با قرآن منافات دارد و یا از از ترسوهایی نباش که گمان می. و در عوض به این زیبایی نگاه کن

ها و کنند چرا که این برخورد، بدلیل نقص عقل آننی مباش که با شنیدن این سخنان، آن را تکفیر میمساکی
گمراه ؛ یضِلُّ بِهِ کَثِیرًا«: ها فرمودهها دو گروهی هستند که خداوند در مورد آنو این. کمی علم آنان است

1.»کند بسیاري رامی

: بینند یکی است دومآسمانی که مردم می: اول: فتمدوست من پرسید؛ خالصه آن چه گذشت چیست؟ گ
مسلمانان قدیمی به تبع فالسفۀ : سوم. انددین آن را هفت عدد قرار داده است و فالسفه آن را نه عدد قرار داده

قدیمی، عرش و کرسی را دو فلک در نظر گرفتند و آن را به هفت آسمان قران اضافه کردند تا به نه فلک 
آن عقیدة قدیمی امروزه . است و گفته است نه آسمانند و انجیل برنابا هم از آن تبعیت کرده ها برسیونانی

. باطل شده است پس به تبع آن، آنچه در انجیل برنابا آمده و آنچه مسلمانان تصدیق کردند، باطل است
چه نزد قدما فرض و آن: اندگوید که عظمت الهی فوق آن چیزي است که قدما گفتهنظریات جدید می: چهارم

شده، در مقایسه با علوم جدید، به دانه اي شبیه است در مقایسۀ با تمام زمین و کوه ها و دریاها و حتی از این 
ها در حال حاضر موجودند بنابر براهین قدما و در عالم جاي خالی وجود ندارد، پس آسمان: پنجم. هم کمتر

ها طبقه طبقه اند و هر کدام د و آن سخن حقی است چرا که آنانها هفت آسمانو آن: ششم. نیز علماي جدید
مراد از آنچه گفتیم، این نبود که قرآن در مقابل مباحث جدید خضوع : هفتم. روي دیگري قرار گرفته است

قرآن فوق همه است و این گونه . چه بسا مباحث و نظریات جدید هم باطل شدند. کرده و هم را پذیرفته است
این هدف است که مؤمنان با عالم مأنوس شوند و از آن علوم به دلیل اینکه احساس کنند با قرآن ها باتطبیق

.تناقض دارد، فراري نشوند
فایدة کاملی رساندي و فقط یک سوال باقی مانده و آن این که چرا خداوند نفرموده است : دوستم گفت

ودي که مردم غیر از آن چیزي نمی بینند؟ آسمان واحد و از آن به هفت آسمان تعبیر کرده است، با وج
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کرد و به عقول مسلمانان بر آن توقف می) سماء واحد( فرمود یک آسمان بدان، اگر خداوند می: گفتم
پرداختند، ولی چون این تعبیر را شنیدند، شروع به خواندن فلسفۀ یونان کردند و امروز جستجوي غیر آن نمی

تعبیر کردن به هفت، امتحان . و بدین ترتیب به نعمت و حکمت الهی پی بردیمما هم فلسفۀ جدید را خواندیم 
سازد پس هر کس که مریض و ابتالیی است از جانب خداوند چرا که عقول بحث کنندگان را متحیر می

ترسم، پس در گوید که من از خداوند جهانیان میکند و میترسد و جزع میالنفس و سفیه العقل باشد می
کند خداوند بر کسی که در جمال و عظمت او کنکاش کند، غضب کند و گمان میکنکاش نمیعوالم 

کند و افعال خداوند را برعکس کسی که عزمش قوي و همتش عالی است، جستجو و کاوش می. کندمی
بر آن گوید این است فعل خداوند و من کالم او را خوانده ام و فعل و کالم او هر دو،شناسد و با خود میمی

1.داللت دارند و قول الهی با فعلش، تناقضی ندارد مگر نزد جاهلین

شیخ طنطاوي ذیل آیۀ آخر سوره مبارکه طالق نیز، بر اقتضاي حصر نداشتن عدد هفت اشاره اي دارند 
ها، در عدد، زمین را و یعنی و خلق کرد مثل آسمان2»اهللا الذي خلق سبع السموات و من االرض مثلهن«

گویی نزد من دو اسب تندرو است تو و برادرت بر هر یک از آنها وقتی شما می. عدد اقتضاي حصر ندارداین 
در بارة هفت زمین چنین باید . سوار شوید این سخن با وجود هزاران اسب نزد گوینده منافاتی ندارد

ر خورشید بزرگ اند که کمترین تعداد ممکن از زمین هایی که به دوگفت، زیرا علماي نجوم آورده
این آمار ظنی است و بر اساس شناخت امروز انسان است و کسی . میلیون زمین هستند300چرخند، حداقلمی

نزد من «: تواند چیزي بگوید، مگر علماي ارواح چرا که آنان در جواب این سوال گویندبه قطع یقین نمی
شما در مقایسه با آنان مانند مورچه اید . اندستارگانی است غیر قابل شمارش که ساکنینی در آن مسکن گزیده 

.»نسبت به انسان
فکر کنید و درس : گویمبرتو باد به اینکه بگویی من یقین پیدا کردم به این سخنان و من نیز به شما می

علم، علم شماست و دین، دین شماست و درست نیست که کنکاش و بررسی مخصوص اروپائیان . بگیرید
3....باشد
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قد آراء شیخ طنطاوي ن. 4-2

، به »زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن کریم«صادقی یکی از کسانی است که در کتاب خود، 
نویسد؛ در این میان، طنطاوي و برخی از همفکرانش، دربارة او می. تفصیل، به نقد آراء طنطاوي پرداخته است

اهللا « :، عدد را در انحصار هفت ندانسته، گویدآیات مربوط به آسمان، بر خالف نص قرآن و روایات اسالمی
یعنی از جنس زمین نیز مانند آسمان ها هفت عدد بیافریدیم ١؛»الذي خلق سبع السموات و من االرض مثلهن

و این عدد مقتضی حصر نیست، چنانکه گویی در نزد من دو اسب تندرو است، تو و برادرت بر هر یک از 
ه این سخن با وجود هزاران اسب نزد گوینده منافاتی ندارد، دربارة هفت زمین همانگونه ک. ها سوار شویدآن

نیز چنان باید گفت زیرا علماي نجوم آورده اند که کمترین تعدادي که از زمین هاي گردنده برگرد خورشید 
.میلیون زمین است300توان حدس زدمی

رار کرده و این خطاي فاحش را بدین طنطاوي نظیر همین سخن بی پایه را دربارة هفت آسمان نیز تک
زمینی » حتی در اصطالح قرآن « جهت مرتکب شده است که پنداشته، هر ستاره اي نسبت به جو محیط خود

ولی روي این این حساب، خورشیدهایی هم که این . شوداست و آن جو، آسمان آن ستاره محسوب می
.ین ها محسوب شوندها در گردش اند، باید در زمرة زمستارگان برگرد آن

از طنطاوي باید پرسید که آیا حد زمین بودن هر ستاره اي این است که بر گرد یک خورشید بگردد؟ به 
شوند؟ مثالی که طنطاوي براي و یا روي گمان گذشته، تمامی ستارگان به نام زمین ها نامیده می! چه دلیل؟

من دو « چقدر فرق است میان این سخن که . داثبات مدعاي خود آورده، خیلی با موضوع بحث تفاوت دار
هاي خود نیست و در زمینه اي که گوینده در مقام گزارش تعداد اسب» اسب دارم تو و بردارت سوار شوید

هنگامی که بر خالف سخن قبلی، گوینده در صدد » رسداسب هاي من به هفت عدد می«این جمله که 
.گزارش تعداد اسب هاي خود باشد
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پرسیم که آیا میان این دو سنخ گفتار فرق اننده اي ولو فاقد اطالعات علمی و ادبی هم باشد میاز هر خو
هاي گوینده از هفت عدد بیشتر و یا کمتر بنابر حالت دوم، چنانچه تعداد اسب. نیست؟ مسلماً پاسخ مثبت است

باشد، آیا سخن دروغ نیست؟
ها و آنی تکرار شده، در مقام گزارش تعداد آسمانآیۀ مورد بحث که هفت بودن آسمانش در نه آیۀ قر

. زمین هایی است که پرودگار از آغاز، پدید آورده و نه آنکه مانند مثال طنطاوي ناظر به مقامی دیگر باشد
.هفت دستگاه ساخته ام: چنانکه مهندس در مقام گزارش ساختمان هایی که کرده است گوید

یک نفر گویندة عادي و حتی بی سواد، زشت نیست که در مقام اینک باید از طنطاوي پرسید؛ آیا از
ها اکتفا کرده و چنان وانمود کند که بیش از این مقدار چیزي ندارد؟ عدد تعداد امالك خود تنها به ذکر آن

نجم ، (تخمینی سیصد میلیون زمین کجا و عدد هفت کجا؟ از همۀ این ها گذشته، از کجا معلوم شد که ستاره 
1و زمین در اصطالح قرآن یکسان باشند؟...) کوکب و

طنطاوي سخنانی که دربارة هفت زمین داشت، اکنون بدون اندیشۀ درست در آیات هفت آسمان، از 
.زمین به آسمان تحفه برده مانند آن سخنان را، از سر گرفته و نظراتی هم از این و آن به میدان آورده است

دانست که جایگاه ستارگانی که زینت طنطاوي اگر می. نویسدصادقی پس از نقل سخنان طنطاوي می
باشند نخستین طبقه از طبقات هفت گانۀ آسمان، بر طبق تقسیم قرآن است، هرگز بر خالف بخش آسمان می

داد که صریحاً بگوید عدد مفهومی ندارد، چه هفت موازین لغوي و فهم سادة همگانی به خود اجازه نمی
اگر مفهوم ندارد پس چرا در برابر بستانکاري که از جانبعالی مطالبۀ . به یک معناستبخش و چه هزار بخش

.پردازیدکند، تنها به همان عدد اکتفا کرده و دیناري ببش از آن نمیهفت هزار تومان می
ی چه پیش از این نیز اشاره شد، عدد هنگامی مفهوم ندارد که گوینده در مقام تعداد نباشد، ولآري، چنان

ها در در این صورت آیا اگر آسمان. در صورتی که زمینۀ تعداد پیش آید، عدد نص در انحصار خواهد بود
انحصار هفت نباشد و بلکه با درنظر گرفتن عدد تحمینی سیصد میلیون ستاره و اینکه جو محیط بر هر یک، 

2!! نخواهد بود ؟ها بوده باشد، این سخن کذب و هزیان آسمانی است، هفت سیصد میلیونیم آن

به بعد190: تاصادقی، بی. 1
223: همان-2
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هفت «در رد نظر کسانی که هفت را در تعبیر » معارف قرآنی«آیت اهللا محمد تقی مصباح نیز در کتاب
. دانند، دو اشکال بر این دیدگاه مطرح کرده استعدد واقعی نمی» آسمان
بعنوان ماند که سموات، هفت گانه است و هفت به معناي حقیقی عدد هفت است و نه شکی باقی نمی... 

ها را با کلمۀ سبع به کار نماد کثرت زیرا اوالً خالف ظاهر آیات است خاصه که در پاره اي ازموارد، آسمان
1» و بنینا فوقکم سبعا شدادا« برد؛ می

شود که عدد واقعی مورد نظر در همان حد باشد و مثالً ثانیاً وقتی از عدد هفت بعنوان کثرت استفاده می
برند، در حالی که می دانیم طبق نظر علماء و دانشمندان نجوم دد هفت را به کار نمیبراي سیصد شیء ع

2.توان عدد هفت را براي کثرت بیان کردها از حد میلیاردها گذشته، حال چگونه میکهکشان

توان اشکاالت ذیل را بر نظریۀ طنطاوي و همفکرانش از مجموع مطالبی که نقل شد، به طور خالصه می
:کردمطرح 
مثالی که طنطاوي براي اثبات مدعاي خود آورده خیلی با موضوع بحث متفاوت است چرا که - ١

در زمینه اي که گوینده » من دو اسب دارم تو و برادرت سوار شوید « فرق بسیاري است میان این سخن که 
هنگامی » سد هاي من به هفت عدد می راسب« هاي خود نیست و این جمله کهدر مقام گزارش تعداد اسب

.که برخالف سخن قبلی، گوینده در صدد گزارش تعداد اسب هاي خود باشد
این سوال مطرح . گوید مراد از هفت زمین در قرآن میلیون ها ستاره و سیاره استطنطاوي می- ٢

. و زمین در اصطالح قرآن یکسان باشند... ) نجم ، کوکب و ( شود که ستاره است که از کجا معلوم می
توان بر ستارگان و سیارات در اصطالح قرآنی لفظ زمین اطالق کرد و آیا هر جرمی دیگر، آیا میبارتیعبه

!توان بر آن ارض اطالق کرد ؟گردد میکه برگِرد خورشید می
عنوان نماد کثرت باشد خالف ظاهر آیات است خصوصاً معناي حقیقی نیست و بهاین که هفت به- ٣

ًوبنينا فوقكم سبعا شدادا«؛ رد، آسمان ها را تنها با کلمۀ سبع به کار برده استاینکه در پاره اي از موا ً ْ ْ َ ََ َ َِ َ ْ ُْ َ َ«.

.12/ نبا-1
205: 1379حسنی،. 22: 2م، ج 1988مصباح، -2
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شود که عدد واقعی مورد نظر در همان حدود باشد لذا وقتی از عدد هفت بعنوان کثرت استفاده می- ٤
.ردنمی توان براي اشاره به میلیاردها ستاره از عدد هفت بعنوان نماد کثرت استفاده ک

نتیجه گیري

با یک نگاه سطحی ممکن است به نظر برسد که سماء مفرد است و جمع آن سموات است و تعبیر سبع 
کند؛ پس سماء بر بخشی از سموات داللت دارد و محدودة سموات تعداد این جمع را مشخص می

.گیردکوچکتري، نسبت به سموات را در بر می
به عنوان نمونه کسانی که سبع (از سموات در نظر گرفته شده است بنابراین؛ سبع سموات به عنوان قسمتی

و به عبارتی سبع را قید ) اند سموات را، اتمسفر زمین یا سیارات منظومۀ شمسی و نظیر آن در نظر گرفته
.کندتخصیص دانسته اند که محدودة خاصی از سموات را مشخص می

اي که بر آن داللت دارند سبع سموات، در محدودهبنابراین؛ به این نتیجه می رسیم که سموات با 
هیچ تفاوتی ندارند و اگر گاهی این قید اضافه شده است صرفاً بدین جهت بوده که مردم آن روزگار و 
حتی امروزه، در اصطالح عام، براي اشاره به تمام آسمان و تاکید بر شمول آن، هفت آسمان را استعمال 

.کنندمی
توسط پیامبران الهی مطرح شده باشد یا علماي اقوام طبق (به هر دلیل که فرض کنیمهاي قدیماز زمان

اصطالح هفت آسمان براي اشاره به تمام ) تصورات خود هفت آسمان را فرض کرده باشند و یا هر دلیل دیگر
در . ور کندگسترة آسمان به کار رفته است بدون اینکه الزاماً گوینده، آن ماهیت طبقات را در ذهن خود تص

عصر نزول قران و حتی تا به امروز نیز این چنین بوده است؛ یعنی در محاورات از هفت آسمان سخن به میان 
آید بدون اینکه گویندگان تصور خاصی یا ارادة خاصی از طبقات آن داشته باشند و صرفاً هدف اشاره می

.کردن به تمام پهناي آسمان و تأکید بیشتر بر آن است
رفته است خداوند نیز آن را براي مراد این نیست که چون عدد هفت براي کثرت و تمامیت به کار میالبته 

کل آسمان استعمال کرده است، بلکه مراد این است که چون این تعبیر براي اشاره به گسترة آسمان تعبیري 
.رایج بوده، خداوند از این تعبیر براي این منظور بهره جسته است
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بین این دو تعبیر این گونه ارتباط برقرار کرده بود که سماء الدنیا یکی از هفت ) ره(ایی عالمه طباطب
.آسمان است و شش آسمان مادي دیگر غیر از آن وجود دارد

الزاماً ) هایی که براي آن در قران آمده استبا آن ویژگی(رسد این گونه نیست که سماء الدنیا به نظر می
ها است که انه باشد بلکه مراد از سماء الدنیا همان مقدار از فضاي بی کران آسمانهاي هفت گیکی از آسمان

.هاي آن در ارتباط استبشر عادي، باپرندگان در حال پرواز آن، با ماه و خورشید و با ستارگان و شهاب
گیري کردن به و نتیجه» سماء الدنیا«و » سبع السموات«رسد در کنار هم قرار دادن دو تعبیر پس به نظر می

سبع سموات تعبیري است براي . اي نادرست استاین شکل که، سماء الدنیا یکی از هفت آسمان است نتیجه
کند و حتی گاه اشاره به تمامی گسترة آسمان ها که تخیل و ذهن بشر در هر عصر و دوره اي آن را تصور می

دنیا تعبیري است براي اشاره به بخشی از آسمان که بیند و سماء الخود را از توهم و تخیل تمام آن ناتوان می
بشر در هر عصر و دوره اي خود را با آن در ارتباط می بیند و چه به صورت حقیقی و چه خرافی، منافع و 

.بیندمضراتی از آن براي خود می
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