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 چکیده:

که هر  طباطبایی به این معناست از منظر عالمة تفسیر قرآندر الیه الیه بودن معنا اعتقاد به ی نامب

و  از حجت تواندمی ،امکان نگاه مستقل را داشته های ترکیبی کالم الهی کهیک از صور و گونه

این  .داختصاص یاب ای از فهم و درکهر معنایی به افق و مرتبهای که به گونه دگرد تلقی اعتبار

تفسیر  در «شهاب»و « سبع سموات»ی هاواژه تفسیر دررا  مبنااین تأثیر  تا است نوشتار بر آن

  .نشان دهد« القرآن المیزان فی تفسیر»

در  سپس و بیینت دگاه عالمة طباطباییابتدا دی وش توصیفی تحلیلیاستفاده از ربا در این مقاله  

ت در تفسیر این آیاعالمه از رهگذر آن مبنای  تا شودمی پرداخته دیگرمفسران آراء به  ضمن آن

 .شودنشان داده 

که در  آیاتیدر  را «شهاب»لفظ  طباطبایی عالمة با توجه به مبنای الیه الیه بودن معنا در قرآن،

ه ک که مراد از آن، این است دانسته معنایی کنایی آنها به رانده و مطرود شدن شیاطین اشاره دارد

در ان از نظر ایشنیز « سبع سموات»معنای  .هستند شیاطین از ورود و نزدیکى به عالم باال ممنوع

 شود.مادی و آسمان معنوی دسته بندی میدو قِسم آسمان 

                                      
     ghasempour@kashanu.ac.irدانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان)نویسنده مسئول( -0

 h_fahimitabar@yahoo.comاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان   -8

 atoofi2010@yahoo.comدانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان   -9



 

2 

 

 ، الیه الیه بودن معناعالمه طباطباییشهاب، تفسیر قرآن ، سبع سموات، : هاواژهکلید 

 

 بیان مسئله

آراء و رویکردهای گوناگونی مطرح  اسالمی ل تاریخ اندیشةدر طو فهم قرآن در باب تفسیر و

بانی ای برخوردار است. مری در تفسیر پژوهی از اهمیت ویژهبوده است. در این میان مبانی تفسی

شود باورهای اعتقادی یا علمی گفته میو اصول موضوعه ها، به آن دسته از پیش فرض تفسیر

( لذا جهت 39: 0928)شاکر، .پردازدمییر قرآن ها به تفسمفسر با پذیرش و مبنا قرار دادن آن که

  (. )همانگرددمفسر بر اساس آن روش تنظیم میهر و سمت و سوهای بعدی گیری 

مِّن  بَعْضُکُم»مچنان که تعابیر قرآنی ه هستند ییکسان فطرتدارای طبیعت و همگی ها انسان

همین مطلب و اشاره بر تاکید  (0ساء: ن) «هٍخَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ» و  (031)آل عمران، «بَعْضٍ

ها و حتی پیامبران از حیث توانمندی و برخورداری . اما در عین حال، انساندارد به همین تساوی

ظُرْ ان » ، همچنان که آیات قرآنیاز مواهب مادی و معنوی با یکدیگر متفاوت هستندو استفاده 

 (819بقره:) «تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » و (80ء: سرا)ا«کَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 ها از فضل خداوند دارد.   ها در بهره مندی انساناشاره به همین تفاوت

و  م آیات قرآنوفهم کندایجاب میها ها و ظرفیتهای متفاوت انسانحکمت این تفاوتتوجه به 

 دهش در روایتی از امام صادق )ع( آورده همچنان که ،باشندمراتب ن نیز الیه الیه و ذو مضامین آ

 ةام و االشارللعو ةو الحقائق، فالعبار و اللطائف ةو االشار ةکتاب اهلل على أربعة أشیاء : على العبار»

هر  بنا بر این( 011، 0: ج0019)ابن ابی جمهور، « و اللطائف لألولیاءو الحقائق لألنبیاء للخواص

بلند خود را در سطوح و آگاهی های معارف  اما ،به زبان عربی مبین نازل شده است قرآنچند 

 .بیان داشته است معنایی گوناگون

ای و امکان برداشته فبر معانی مختلقرآن آیات  قابلیت حمل این مسئله یعنی اصلِ پذیرش

وجود دارد نشان دهندة این مطلب نیز  0کهن از جمله نهج البالغهدر منابع اسالمی که  آن زمتعدد ا

                                      
، نهج «عَنْهَا مَحِیصاًوَ لَکِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ یَجِدُوا  لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ یَقُولُونَ» - 0

 77البالغه، نامه
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آن از ابتدای نزول قرآن مورد  و ذو وجوه بودنوجوه گوناگون معنـایی در آیـات قرآن است که 

 بحث و گفتگو بوده است. 

تواند هم معنای باطنی و تأویلی در قرآن از آن جهت که می0در این میان مبنای الیه الیه بودن معنا

را در برگیرد در حوزة تفسیر قرآن نقش به سزایی دارد. و هم معنای حقیقی و مجازی 

 (00: 0921)اسعدی،

 

الیه  :معتقد استمختلف معنایی و الیه های مراتب  در بارة نیر در همین باره طباطبایی عالمة

ه ب تواندمی یا برخی از آنها آیات قرآن و همة ن به یک سطح محدود نبودهی آیات قرآمعان های

هر معنایی ای که دی از معنا را دارا باشد به گونهسطوح و الیه های متعد، جای یک معنی

مراتبی طولی که ( 10 ،9:ج0931)طباطبایی، ای از فهم و درک باشد.اختصاص به افق و مرتبه

 گیرند تا کسیآن معانی در عرض واحد قرار نمی و وابسته بر یکدیگر هستند و همة مترتب

 ()همانت که یک لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال شود.بگوید این امر مستلزم آن اس

با توجه به چنین بیانی از عالمه، پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه این مبنا در 

 ت؟تأثیرگذار اس« « المیزان»تفسیر  سبع سموات از منظر نویسندة»و « شهاب» تفسیر دو واژة

ناسی ش ماهیت» مقالة کمابیش تحقیقاتی انجام شده مانندها گفتنی است در بارة مفهوم این واژه

گزارة  بازکاوی»مقالة یا  8«درآیات قرآن و امر های خلقبا تکیه بر مولفهه گانهای هفتآسمان

ای که به مقالهمشخص گردید های انجام شده ، اما با بررسی9«هاجم شیاطین با شهابر قرآنی

د طباطبایی اشاره کند وجو مةمعنایی این دو واژه از منظر عالهای تبیین الیهصورت مستقل به 

 .ندارد

 از منظر عالمه طباطبایی ی قرآنمبنای الیه الیه بودن معنا -1

                                      
انتخاب تعبیر الیه الیه بودن معنا در قرآن نیز در عنوان کلی این مقاله از آن جهت است که معانی مورد نظر گاه مانند سایه در  - 0

  ای متفاوت قابل توجهند.کنار معنای ظاهری آیات ، اما از زاویه

 
 0931، تابستان8شمارة ،وحدیث قرآن علوم تحقیقات پژوهشیی علم فصلنامهنک: - 8
 0931بهار و تابستان وم،سعلوم قرآن و حدیث، سال چهل و ،مطالعات اسالمیفصلنامه  دونک: -9
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که هر تفسیری اشاره می کنند  قاعدة به اینبقره  از سورة 001 آیةتفسیر طباطبایی ذیل  عالمة

 ا توجه به هر یک ازبتواند میکه ، افزون بر مفاد و محتوایی به تنهایی قرآن ای در آیاتهجمل

ایشان  ( 10 ،9: ج0931)طباطبایی، ، حاکی از حقیقت یا حکمی ثابت است.قیود خود داشته باشد

هر یک از صور و گونه های ترکیبی کالم الهی که امکان نگاه مستقل  اندآوردهدر جای دیگر نیز 

 آن چه گفته شدبنا بر  (011 ،01: ج)همان و معتبر تلقی شود. حجتتواند میرا داشته باشد، 

رآن ق یح ظاهروسط هر چندکه  که خود نیز گفته بر این باور استهمچنان عالمه معلوم گردید 

تواند می آن درونی های، اما الیهدارد قرار برهان حجت و کمال درعموم قابل فهم و  سطح در

مین در ه ایشان باشند. آگاه ها مطهرونتن را آن سطوح از ایپاره حتی و اشدب باالتر عادی فهم از

وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ  »و (73واقعه: ) «لَّا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ  »با استناد به  آیات باره 

ان للقرآن ظهراً و » نداهو نیز این سخن پیامبر که فرمود (7)آل عمران:  «فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

چنین نتیجه ( 017، 0:ج0019)ابن ابی جمهور،. «بطناً و لبطنه بطناً الی سبعة )أو سبعین( ابطن

سبی ن باطن ظاهر وقرآن دارای ثانیاً  است و معنایی قرآن دارای سطوح مختلف اوالً که اندگرفته

-9،07: ج0931)طباطبایی، .ظهر است خود مافوق ةنسبت به مرتب آن هر بطن ای کهبه گونه است

11) 

اعْبُدُواْ اللّهَ وَ » با استناد به آیة شریفةنیز با تأکید بر مطالب فوق  رآن در اسالمدر کتاب قعالمه 

 که اندآوردهچنین در آن جا  ایشان به چنین مبنایی اعتقاد دارد. (91نساء: )« وَالَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا

یعتر نظری وسـ با، اما بتها را پرسـتش نمود یدنبا که شودیم یدهفهم چنین ابتدائاً شریفه از این آیة

از  ین حتانسا که ینا ، یعتراذن خدا پرستش نکند و با نظری وس یرغه ب یگرانانسان از د که این

 یرغ هاز خدا غفلت کرد و ب یدنبا که ینا ،از آن وسیعتر یکند و با نظر یرویپ یددلخواه خود نبا

 اندآوردهز این مطلب ا در مقام نتیجه گیریایشان آن گاه ( 91: 0922 )طباطبایی،. او التفات داشت

دنبال  ههمین ترتیب یعنی ظهور یـک معنای ساده ابتـدائی از آیه و ظهور معنای وسـیعتری بـ

 مجید جاری است سر قرآن در سرتادیگر زیر معنائی  آن و همچنین ظهور و پیـدایش معنائی در

 (91: همان) .گرددآشکار میمعروفِ فوق الذکر  معنای حدیث ، ین معانیا و با تدبر در
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یل دو تأو با مقولة از منظر عالمه بودن معنا در قرآن دار الیه الیه نظریةعالوه بر آن چه گفته شد 

ل قبی از ایمقوله منظر عالمه تأویل ند؛ زیرا ازمنفصل از یکدیگر محسوب می گردامر جدا و 

حقایق قرآن به آن حقیقت  که همة تاس خارجی و عینی حقیقتی ، بلکهالفاظ و معانی نیست

در  الیه الیه دار بودن معناکه  یدر حال (87، 9: ج0931)طباطبایی، .تکیه دارد خارجی متعالی

 ضمناً (70، همان) .یک آیه اشاره دارد یظاهر همان بطون و معانی مخفی و پنهانی آیات قرآن به

تب و مرا بودن معانی آیات قرآن دار الیه الیهپُر واضح و آشکار است رویکرد عالمه نسبت به 

ر ؛ بنا بنیست ایشاناز سوی  و مصادیق آن این موضع و ارائة آیات قرآن همة ناظر برلزوماً ،  آن

 صادر نمود. حکم کلی موضوعپذیرش این  در بارةاز این طریق  تواننمی این

 قرآنویژگیهای زبان  -1-1

نسان ا ةویژ ،معانی پنهان و حقایق دور از دسترس دنزبان در مفهوم استعداد نطق و رسان شاخصة

ا برای م ن راونگی فهم گزاره های متنوع این متچگدر این میان زبان قرآن از آن جهت که  .است

زبان  به طور کلی (80: 0929)سعیدی روشن، ای برخوردار است. از اهمیت ویژه کند بازگو می

راسـتای اکمـال آگـاهی بشـر در  هـای الهی است که درهـا و آموزهای از گزارهمجموعهقرآن 

مناسـبات درونی و پیرامـونی وی در جهت بسـط  سـازی  بـاب چیستی جهان و انسان و بهینه

قرآن در مفهوم  زبانزبان قرآن گفته شده  همچنین در بارة(همان)و تعـالی فرود آمـده است.

تفهیم وتفاهم عبارت است از: روش دستیابی به مقصود و مطلوب و این قِسم همان چیزی است 

و از قواعـدی چون عـام و داللت می کند و و سخن از وضع  شودمیکه در علم اصول بحث 

 (0921:80)دامن پاک مقدم،د.نمایمی بحث مبینمجمـل و  ـاص،مطلق و مقیـد،خ

ین خویش را ستوده و آن را نیکوتر خود زبانِ ،توان گفت که قرآندر بیان ویژگیهای زبان قرآن می

و به دور از هر نوع تناقض (23اسراء:) مَثَل ها و کامل ترین بهترین در برگیرندة (،89:زمر)سخن

 .نموده استمعرفی (28ساء: )نو ناهمگونی 

از یک نظر، زبان ویژه و استثنایى و فوق توان بشر و از نظر دیگر، زبانى واضح،  زبان قرآن 

در عین بلندى معانى، خود مقتضى آن است  زبان و وضوح بیان عمومیت. آشکار و همگانى است
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هاى بیانى گوناگون استفاده شود تا هر عالم و عامى بتواند به مقدار  که از سبکهاى متنوع و شیوه

 (911: 0977د. )هادوی تهرانی،مند گرد ش، از آن بهرهقابلیت خوی

ل نوپدید بیرونی ضـرورتی مضاعف ئهر چنـد امروز به اقتضای طرح مسازبان  این تأمل در 

تـوان نادیـده انگـاشت که ضـرورتهای داخلی از دیربـاز  یافته است، لکن این حقیقت را نمی

   (80: 0929)سعیدی روشن، .بـوده استمنشـأ مباحثـات جـدی مسـلمانان در این زمینه 

، مجمل و بطن ی چون نصّ، ظاهر، موولوجود انواع مختلف معان رسدمیاین به نظر افزون بر  

زبان قرآن در پیوند با مهم  مقوالتطلبد از از آنها راه و روش خاص خود را میهر یک فهم که 

خود، ممکن است معانی متعدد دیگری  و متون آن افزون بر معنای اولیةاست که برخی از کلمات 

              زبان شناختی قابل تحصیل هستند. تتبعبه دست دهند که این معانی با 

 از منظر عالمه قرآن ویژگیهای زبان -1-2

 دازةنوقتی زبان ابعاد و الیه های گوناگونی پیدا می کند زبان شناسی نیز باید خود را به ا

بان قرآن ز کشف و شناخت خود را پوشش دهد. سازد تا بتواند همةبانی گسترده پیچیدگیهای ز

در برگزیـدن مفاهیم نسـبت به سطح شـنوندگان و خوانندگان، زبان مردم است یعنی به که 

ترین  فهمد و عالیترین معارف الهی و انسانی را در قالب ساده ای است که همه کس میگونه

 (81-89: 0921)دامن پاک مقدم، .برخوردار استای از اهمیت ویژه الفاظ ریخته است

ب با سطح که متناس قرآنزبان به عرفی و قابل فهم بودن در پیوند با این مطلب  طباطبایی عالمه

و  لغز و معما پیش نگرفته هرگز شیوةاین کتاب  آورده که،تأکید کرده است ساده ترین فهم ها 

ایشان در ( 90: 0922)طباطبایی، . القا نکرده استفظی خودش به مردم مطالبی را جز با قالب ل

د تا آیه آیه نازل شقرآن »نویسد: یقرآن م بودن نزول تـدریجی ةفلسـف در بارةنیز جایی دیگر 

قرآن غیر از این بود حجت و برهان  و اگر (881، 09:ج0931)طباطبایی،فهم عمومی به آن برسد

 (81-03، 1:ج0931)طباطبایی، «.و نور مبین نبود

اشتمال قرآن بر حقایق فراحسی و مادی عاملی  عالمه معتقد است آن چه گفته شد،به رغم  اما

یات . این حقایق و معنوزبان و الفاظ تبیین و گزارش کرد است که آن معانی را نمی توان در قالب
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تنها کاری که از ساحت غیب شده، این است  گنجد ویقت، در قالب بیان لفظی نمیبه حسب حق

 (01: 0922)طباطبایی،  .باشد اظ به جهان بشریت هشداری دادهکه با این الف

 ایشان در جایی دیگر نیز قرآن را لفظی دانسته که دارای مراتب و وجودهای گوناگون است.

دیک هایی که برای نز لثَل به خود می گیرند. مَثَمَ ، جنبةنسبت به بطونی که دارند ی کهالفاظ

 (98.)همان:ستبه افهام زده شده ا الهی کردن معارف

ویژگیهای چند ساحتی است  زبان قرآن دارای از نظر عالمه، رسدمیبه نظر از آن چه گفته شد 

 مااکند،  مفهومی را افادهآیه  آن در فضای سیاقی تواندمی آناز فرازهای  هر یکای که به گونه

 به ذهن متبادر سازد.نیز  را ، معنای دیگریمعنایی و جو سیاقی آن آیهاز بافت فراتر 

 « شهاب»واژة  مفهوم شناسی -2

 در لغت« شهاب» -2-1

ضا آید و در فون میدرخشانی است که از آتش برافروخته بیر ى شعلةدر لغت به معن« شهاب» 

 آمیخته به سیاهی و  شعلةسپیدى  به همچنین (0،011: ج0089)راغب اصفهانی،شود.منتشر می

 (0،112:ج0012ابن منظور،)شود.گفته می« شهاب»با دود نیز آمیخته 

هاى مخصوص آسمان است که از سوختن شعله« شهاب»همچنین در تعریف این واژه گفته شده 

 (0،79ج:0971)قرشی،شود.صورت تیر شهاب دیده میه سنگهاى آسمانى در آسمان ب

 در قرآن« شهاب» -2-2

تکرار « نمل»و « جنّ»، « صافات»، « حجر»و در سوره های در قرآن کریم  پنج مرتبه «شهاب» واژة

ای برای دور کردن وسیله 8«صافات»و  0«حجر» در سُوَراین واژه شده است. از این تعداد دو بار 

و  جنیانبا و ارتباط در پیوند  «جنّ» در سورة مرتبه دو معرفی شده است. هاآسمانشیاطین از 

ر جمع که در آن جنیان به یکدیگ یک بار به صورت صیغة .گفتگوی میان آنها بازگو شده است

                                      
 ،«اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبینٌوَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَینَّاها لِلنَّاظِرینَ وَ حَفِظْناها مِنْ کُلِّ شَیطانٍ رَجیمٍ  إاِلَّ مَنِ » - 0

 02حجر:
الْأَعْلى وَ یقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جانِبٍ دُحُوراً وَ  إِنَّا زَینَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزینَةٍ الْکَواکِبِ وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیطانٍ مارِدٍ  ال یسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ» - 8

 01،صافات:«إاِلَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ اصِبٌلَهُمْ عَذابٌ و
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 0را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوى و تیرهاى شهاب یافتیم هاآسمان: ما می گویند

بق ی ساهاما در همان محل  گفتندمفرد که در آن جنیان به یکدیگر  صیغةبه صورت  یک بار نیز

نشینیم، اما )نمی دانیم چه شده( اکنون به بعد هر کس می خواهد گوش برای شنیدن می هاآسمان

 آتشاز ی اعنوان شعله بهنیز این واژه  باریک  8.یابدتیرهای شهابی را در کمین خود می بنشیند

 راز دوآن جا که موسی )ع( به خانوادة خود می گوید من آتشی  ،و زبانة آن به کار رفته است

  9آورم تا شما گرم شوید.از آن میای و شعله می بینم به زودی به سوی آن آتش رفته

 شهاب از منظر عالمه واژة معنای -3

آسمان  ای ناگهان از یک نقطةچون ستارهشوند و به اجرام روشنى که در جو دیده مى« شهاب»

 :0931)طباطبایی،شود.میگردند گفته اى خاموش مىآیند و پس از لحظهبه سرعت بیرون می

شوند کنند و نابود مىکه در فضا به سرعت حرکت مى همچنین به معنى ستارگانى (092، 08ج

به معناى فرو « ثقوب»از « ثاقب»  کلمة (080، 07:ج0931)طباطبایی، شود.گفته می« شهاب»نیز 

همراه « ثاقب»  از آن جهت با «شهاب» واژة رود.گر به کار مینفوذ چیزى در چیز دیرفتن و 

 :0931)طباطبایی، کند. خورد میرود و همواره به نشانه بر چون از هدف خطا نمى ،گردیده

 (080، 07ج

و نحوة رانده شدن شیاطین  «شهاب» مفهوم در بارة عالمهتفسیری دیدگاه -3-1

 آن به وسیلة

 هاآسمانصعود شیاطین به  با موضوعاز منظر قرآن « شهاب ثاقب»و به طور اخصّ « شهاب» واژة

است. این واژه به عنوان تیری برای رجم  مرتبطبرای شنیدن سخن عالم باال و عالم فرشتگان 

 .آورده شده استدر قرآن  شیاطین و مطرود و ناکام گذاشتن آنها از گوش سپردن به عالم مالئکه

                                      
 2:جن،«وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدیداً وَ شُهُباً» - 0
 3جن: ،«لَهُ شِهَابًا رَّصَدًاوَأَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ »- 8
 7نمل:،«طَلُونَإِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّی آنَسْتُ نَارًا سَآتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیکُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْ» - 9
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ن، آ رانده شدن شیاطین به وسیلة وةو نح« شهاب»مفهوم  باطبایی دیدگاه خود را در بارةط عالمة

إِ لَإِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَةٍ الْکَواکِبِ وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ ال یَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَ» ذیل آیات

جانِبٍ  دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ إِالَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ  وَ یُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ الْأَعْلى

ن در ای «سماء الدنیا»منظور از که  مطلباین  تأکید برایشان با  .اندآورده(01-1)صافات :« ثاقِبٌ

اد از مر واى است که قرآن کریم از آن سخن به میان آورده یکى از آسمانهاى هفتگانه شریفه آیة

 «مأل أعلى» که  اندآوردهچنین د، قرار داردر آن  سرِ ماباالى  ست که ستارگانِا ایناحیههمان  ،آن

ان هم ،دهندآسمانهاى باال را تشکیل مى که سکنة استمکرّمى  همان مالئکة در این جا اشاره به

 موید این مطلب است.نیز  (31اسراء:)«لَنَزَّلْنا عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَکاً رَسُولًا»  آیةگونه که 

» آسمان را به  گاه علت توصیف و نامیدن مالئکة ایشان آن (080-088، 07:ج0931)طباطبایی،

که از است  هاآسمان و وقایع الهی غیبى رویدادهایاز آن روی دانسته که نزد آنها « مأل أعلى

و « مأل أعلى»شیاطین تصمیم داشتند از  ،بدین جهت .مانده استپوشیده مخفی و عالم ارضى 

بعدها  مانند حوادثى که دکنناز حوادث آینده اطالع حاصل بتوانند  تا اسرار پنهانى آن مطلع گشته

  ()همان.مانعشان گشتآنها را از انجام این کار بازداشت و دهد، امّا خداوند در زمین رخ مى

 رصد شیاطین جنّ  اصلی نزول قرآن، عامل -3-2

؛ زمخشری 091-083، 03ج :0081و زمخشری )فخررازی، مانند فخر رازیگروهی از مفسران 

شیاطین در ابتدا از ورود به  که اندآوردهچنین با استناد به سخن ابن عباس  (170، 8ج :0017،

و به  ندیدشناخبار غیب را از فرشتگان میرفتند و باال میآسمانها منع نبودند، بلکه به آسمانها 

دند از سه آسمان منع ششیاطین ، امّا وقتی حضرت عیسی)ع( به دنیا آمد نمودندکاهنان منتقل می

، همچنان که منع گشتند هاآسمان ضور در همةو چون حضرت محمد)ص( برانگیخته شد، از ح

شیاطین از آن زمان به بعد هر وقت لذا  0نیز به این حقیقت اشاره دارد.« جنّ» سورة شریفة آیة

شهاب ها رصد و مورد هدف قرار  را شنود نمایند توسطآسمانها تصمیم داشتند اخبار غیبی 

  .گرفتندمی
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وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُبًا »آیات ذیلبا تأکید بر این مطلب  نیز عالمه

با استناد به  (3-2 جن:«)وَأَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

ی سو پیش از نزول قرآن می توانستند آزادانه به جنیان اندآورده« فَمَن یَسْتَمِعِ الْآنَ »عبارت 

عبارت همچنان که این  باال روند و خبرهاى غیبى و سخنان مالئکه را گوش فرا دهند هاآسمان

خفی م از دریافت اخبار )ص(از نزول قرآن و بعثت پیامبر گرامی اسالم  پسجنّیان نشان می دهد 

) .منع گشته اندسمع براى به دست آوردن آن و استراق  هاآسمانغیبى  و رویدادهای

  (09-08، 81:ج0931)طباطبایی،

 «شهاب» از تفسیر واژةعالمه  جمع بندی -3-3

ر اساس ب اندآورده «شهاب»واژة جمع بندی و نتیجه گیری کلی از تفسیر مقام در  عالمه طباطبایی

ه ب بشر از وضع آسمانها داردعلوم و مشاهداتی که های آن چه گفته شد و با توجه به پیشرفت 

 :0931 )طباطبایی، .نباشدمنظور  آیاتدر این و ظواهر آنها ت این عباراصریح رسدنظر می

وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ »هم چنان که خود خداى تعالى نیز در کالمش فرموده : لذا ( 080-07،088ج

 استمثال های محسوسی از باب  این آیات (09عنکبوت:)«نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ

 تصویری واقعی ارائه نمودنو  حقایق خارج از حسنشان دادن  برای سازی به منظور تصویرکه 

ى، عرش، کرس مانند ندا دورتر و احیاناً متعالی تر آورده شده یجهت نمایاندن واقعیتهای و عینی

 ملکوتى کهاست مراد از آسمانى که مالئکه در آن منزل دارند، عالمى  بنا بر این لوح و کتاب.

و  هاآسمانمراد از نزدیک شدن شیاطین به و  داردتر از افق عالم ملک و محسوس افقى عالى

به د خواهناین است که شیاطین مىکنایه از  قرار گرفتنشهابهای آسمانی هدف استراق سمع و 

اما ، نزدیک شوند و از اسرار خلقت و حوادث آینده سر درآورندعالم فرشتگان و عوالم باال 

 سازند.تحمل آن را ندارند، دور مىکه شیاطین تاب  عالم غیبرا با نورى از  آنها آسمان مالئکة

 (081-080، 07: ج0931)طباطبایی،

 شدة تهانی تفسیری پذیرفطباطبایی با عنایت به یکی از مب عالمة شودمیان گونه که مالحظه هم

ر اند که از رهگذبه چنین جمع بندی رسیده «ه الیه داربودن معانی الفاظ قرآنالی»خویش یعنی 
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 بهو نزدیکی که شیاطین از ورود  می دانندکنایه از این  در این جارا « شهاب» ظاهری آن معنای

  اند.عالم باال و عالم مالئکه منع شده

 «شهاب»مفهوم  مروری بر دیدگاه دیگر مفسران در بارة -3-4

« شهاب»علی الخصوص مفسران پیشین بر این باور هستند که واژة  از مفسرانجمع قابل توجهی 

در قرآن در آیاتی که در آنها به موضوع رانده شدن و مطرود شدن شیاطین از آسمانها اشاره دارد 

 دشدر گران آسمانها سرگرددر فضاى بیکران به همان شهابهای معمولی و مادی تصریح دارد که 

؛ فخر  87، 89: ج0008گردند. )طبری، و پس از برخورد به هدف به خاکستر تبدیل می ندهست

 اصرار دارند( این گروه از مفسران با استناد به ظواهر این آیات و عبارات 083، 03: ج0081رازی،

به  اشاره اترا در این گونه آی« سماء»گردد. لذا  و نگهداری حفظ کامالًآنها  ى ظاهرىاکه معن

د. واژة پندارنمیدر جو زمین یا باالتر را نیز  جایگاه فرشتگانو آسمان محسوس و دنیایی  همین

دانند که برای رجم شیاطین همان خرده سنگهای شعله ور و سوزانی می را نیز اشاره به« شهاب»

ن اخبار غیبی آسماو ممانعت از ورود آنها به عالم باال و قاپیدن استراق سمع جن و جلوگیری از 

ی که جسمانی هستند و کس ،فرشتگان توان گفتشود.)همان( طبق این نظر میبه کار گرفته می

مطلب  با استناد به این . اما برخی دیگر از مفسرانشنودبه آنها زودتر نزدیک شود صدایشان را می

داریم ها نان از آسمانکه ما دانشی به حقیقت ابعاد شیاطین و مساحت آنها و نحوة استراق سمع آن

فهم آن نزد خدا روشن، اما نزد  بر این باورند که این آیات از اخبار غیبی و مخفی الهی است که

 دریافت این امور ( لذا با تکیه بر این مطلب که8099، 0: ج0081بشر مجهول است. )سید قطب،

معتقد هستند فهمیدن این آیات از قوة  ندارددر این عالم اى نسبت به حقیقت جدیدى درک تازه

جز اشتغال فکر انسان به امرى که به او ارتباط خاصى  درک و عقل بشر فراتر بوده و این امور

 ای دیگر نخواهد داشت.)همان( ندارد ثمره

 دیگر مفسران دیدگاه تحلیل عالمه در بارة -3-5

ا ر در آیات مورد بحث، این موضوع« شهاب» واژة با تأکید بر کنایی بودن مفهوم عالمه طباطبایی

در این باره آورده:  مفسّران اشاره به دیدگاه دیگروی با از منظری دیگر بررسی کرده است. 

ند و نیز را به تصویر کش هاآسمانشیاطین در « استراق سمع»  مسألةبراى این که بتوانند  مفسران
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سوى شیاطین تیراندازى نمود، بر اساس ظواهر ها به تصوّر کنند که چگونه می توان با شهاب

این توجیهات بر این اساس  اند که همةهآیات و روایاتی که به ذهنشان آمده توجیهاتى ذکر نمود

هایى از عبارت است از افالکى که محیط به زمین هستند و جماعت هاآسماناستوار است که 

تواند وارد ه هیچ چیز نمىو دیوارى دارند کمالئکه در آن افالک منزل دارند. آن افالک نیز در 

نیز جماعتى از فرشتگان وجود دارند  هاآسماندر  گر چیزهایى که از خود آسمان باشد.م آن شود

ن و مترصد آن هستند تا هر وقت شیاطی که شهابها به دست گرفته و در کمین شیاطین نشسته

ا ع کنند، فرشتگان با آن شهابها به سوى آنهرا استراق سم هاآسماننزدیک بیایند تا اخبار غیبى 

 (080، 07: ج0931 )طباطبایی،دورشان می سازند.  نموده،تیراندازى 

اهر واین مطالب از ظ همةعالمه آن گاه در مقام همراهی با این مفسران آورده، البته در نگاه اول 

و به خوبى روشن و عیان آن وجوه معلوم گشته  امروزه بطالن همة رسد، امااین آیات به ذهن مى

 ()هماناست.

 بررسی و تحلیل دیدگاه عالمه  -3-6

را در آیاتی که در آنها به موضوع « شهاب»واژة  طباطبایی عالمة شودمی ه که مالحظههمان گون

به اجرام روشن همچون دیگر مفسران ها اشاره دارد ین از آسمانمنع شدن و مطرود شدن شیاط

و  آیدمیبه سرعت بیرون از یک نقطة آسمان  ورای شعلههمچون ستارهکه در جو  و نورانیِ

 نقش محوری الیه الیه دار بودن معانی الفاظ قرآن با توجه به ، امااندنمودهد معنا گردخاموش می

عدم انطباق این بخش از آیات با دانشهای جدید طبیعی و بشری و یافته ها و نظریات نیز  و

 استنباط «شهاب»از واژة  رف و عمیق، نوعی معنای مجازی و کناییبا نگاهی ژجدید علمی 

قرار دادن برخی پیشرفتهای علوم تجربی و مسلّم  و سنجش معیاربه این معنا که با  .کنندمی

. نمایدمی به غرض واالتر و هدف برتر این آیات اشارهای از اصول این علوم دانسته شدن پاره

 های معناییِ کشف وجوه و الیه دانشهای مذکور ورسمیت شناختن با به  ایشان بر این اساس

 برای عقول قابل پذیرش ثانیاًبوده و اوالً عاری از ابهام  که کندآیه را بر وجهی حمل می عمیقتر

 . نداشته باشداین علوم تباینی  مبانی حتمیو با  و قابل فهم
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ة توسع ،با این گونه آیات عالمهمعمول مواجهه و رویارویی  رسداز آن چه گفته شد به نظر می

 افزون بربه نحوی که  باشدمیاین الفاظ و عبارات  ظاهری و از مدلول لفظیعبور  معنایی و

 مورد توجه قرار با توجه به سیاق آیاتنیز  هادرونی و بطونی آن هایالیه ظاهری، صرفاً معنای

 د. گیر

 

 

  در قرآن« سبع سموات» -4

 است. شدهآورده در قرآن کریم هفت بار به صورت صریح و آشکار « سبع سموات»واژة 

از این تعداد ، پنج بار ( 21مومنون:؛ 00؛ اسراء:01؛ نوح:9؛ ملک:08؛ طالق:08؛ فصلت:83)بقره:

در دو آیه نیز هر چند از  آمده است.« السموات السبع»و دو بار تعبیر « سبع سموات»تعبیر 

سخن به میان آمده ، اما به آن تصریح نشده و به صورت کنایه آورده شده گانه  آسمانهای هفت

 (08نبأ:؛ 07)مومنون:است.

 « سبع سموات» معنای -4-1

ر ای که بشآسمان و محدوده برای اشاره به تمام گسترةمعموالً در قرآن « سبع سموات»تعبیر 

 دهندةنشان  در قرآن واژهکاربرد این  .استفاده شده است دیدهجر میهمیشه خود را از درک آن عا

 تفاوتیم ساماقرا در  توان آنرد و میابعاد بسیار متنوع و مختلفی دا ،این تعبیر است که این مطلب

 نمود.  تقسیم

 طباطبایی از منظر عالمه« سبع سموات» -4-2

طالعه مدر قرآن قابل « سماء»مفهوم این تعبیر در قرآن با توجه به معنای طباطبایی  عالمةاز منظر 

یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی » ذیل آیةدر همین باره عالمه بررسی است. و 

در این « سماء» :اندآورده «سماء» واژة در بارة (1)سجده:« یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

را نشان دهد نیست، ای از نواحی عالم جسمانی ن آسمانی که جهت باال و یا ناحیهبه معنی آجا 
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 ر از آن مقام صادروبرای اشاره به عالم غیب یا همان مقام قرب و حضور است که تدبیر ام بلکه

  (807، 01: ج0931)طباطبایی، شود.امور بدانجا منتهی می ةو زمام هم شودمی

به از قرآن در آیات متعددی را « سماء» واژةهر چند عالمه  رسدمیبه نظر از آن چه گفته شد 

مراد از آن، که  (07،089ج:0931)طباطبایی،انددانستهعنوان فضایی مادی، محدود و قابل مشاهده 

 «ةٍ الْکَوَاکِبِنَبِزِی الدُّنْیَا السَّمَاء زَیَّنَّا إِنَّا»مانند اندگرفتهفضایی است که ستارگان آسمان در آن قرار 

با اموری غیر مادی « سموات»یا « سماء»لفظ  در آنها که آیاتدیگر از  ا در برخیامّ( 1)صافات:

که به منظور علوّ در مرتبه به کار  اندنمودهاز آن آسمان معنوی برداشت قرین و همراه شده 

 مَاءسَ کُلِّ فِی وَأَوْحَى یَوْمَیْنِ فِی سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاهُنَّ»در همین ارتباط ذیل آیة ایشان  .رودمی

 آیاتبا استناد به  (08)فصلت:« الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذَلِکَ وَحِفْظًا بِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا السَّمَاء وَزَیَّنَّا أَمْرَهَا

یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ »(، 0قدر:«)وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ أَمْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ»

( 07مومنون:)«وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ»و  (1)سجده:  ،«یَعْرُجُ إِلَیْهِ

که در آنها به منزلگاه بودن آسمانها برای مالئکه اشاره شده یا این آیات  مواردی ازدر  انددهآور

یا این که  آوردمیو امر خدای تعالی را با خود به زمین  شودمینازل  هاآسمانکه مالئکه از 

 هاآسمانروزی ها از شود و یا این که رزق وی دارد که به روی کافران باز نمیدرهای هاآسمان

همگی کاشف از این مطلب است که این امور به آسمانهای  شود و از این قبیل مسائل،نازل می

هفت گانه نوعی تعلق و ارتباط دارند، اما نه مانند آن تعلق و ارتباطی که اجسام با جایگاه جسمانی 

 گردند.یر مادی و غیر جسمانی محسوب می، زیرا امور یاد شده همگی از امور غان دارندش

 : »....اندآورده یاد شدهعالمه آن گاه در مقام نتیجه گیری از مطالب  (07،971:ج0931)طباطبایی،

د که غیر ای وجود دارملکوتیه رای فرشتگان نیز عوالم هفت گانةب شودمیپس با این بیان معلوم 

ای که عوالم از نظر علو مرتبه و احاطه این اند.آسمانی خواندهاش را جسمانی بوده و هر مرتبه

هیچ شباهتى به نظام عنصرى و محسوس ما در عالم بوده، اما  هاآسمانبه زمین دارند شبیه به 

فهم مخاطبان معمول به آن برسد  که و از این جهتزمینى ندارد، بلکه به کلى مخالف با آن است 

  (همان).«اندی جسمانی و مرئی نسبت داده شدههاآسمانبه 
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 هاآسماناین معیار و مبنا که با « سماء»مانند واژة عالمه  مواجهة نیز« سبع سموات» موضوعدر 

  .ردگیمیقرار  ارزیابیو مورد سنجش  شوندمیتقسیم به دو قِسم آسمان مادی و آسمان معنوی 

 مثال ها:

 )آسمان مادی( سبع سموات -4-2-1

سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ » -الف

ه بکه  «فطور» و « تفاوت»  یهاواژهبا استناد به شریفه  آیة این عالمه ذیل (9)ملک:«مِن فُطُورٍ

 اندرفتهگاست چنین نتیجه  نظمىاختالل و بىو ى اختالف دو چیز در اوصاف و خصوصیات معن

، اشاره به همان آسمانی است که با ادراکات حسی قابل در این جا« سبع سموات»ه مراد از ک

  (911، 03:ج0931)طباطبایی، .مشاهده است

نای عیب و به مع« فطور»و « تفاوت»دو قید شریفه به همراه  در این آیة بَصَر تأکید بر تقویت قوة

 «سبع سموات»مادی بودن  به جنبةو  بودهعنصر مادی و جسمانی  دوکه نقص و خلل و رخنه 

 در این جا آسمان مادی برداشت نماید. « سبع سموات»دارد باعث شده تا عالمه از معنایاشاره 

 معناى با استناد بهشریفه  عالمه ذیل این آیة( 08)فصلت:«یَوْمَیْنِ فِی سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاهُنَّ» -ب

 جدا کردن چند چیز از یکدیگر است که به معنی تقسیم کردن وشریفه  در این آیة «قضاء»اصلى

 نینچ به صورت دود بود و خداى تعالى در ابتدای خلقت« سبع سموات» کهچنین نتیجه گرفته 

 (917، 07:ج0931)طباطبایی،.متفاوت قرار دهد آن را متمایز و اراده نمود که

ه معنی بکه  «فَقَضَاهُنَّ»وجود قید نیز شریفه  در این آیة گرددمیاین همان گونه که مالحظه بنا بر 

ادی مجنبة تصریح به آمده از منظر عالمه از یکدیگر  هاآسمانو متفاوت گشتن متمایز کردن 

السِّجِلِّ یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاء کَطَیِّ  ».داردو تطور شدن تحول  ،تبدیل با قابلیتآنها بودن 

 (010انبیاء:)«لِلْکُتُبِ

مالک سنجش و ارزیابی در  ،از منظر عالمه کهنتیجه گرفت چنین می توان از آن چه گفته شد 

 نهادر یکایک آ تواندمی، قیودی است که که ناظر بر آسمان مادی است« مواتسبع س»آیات  بارة

 وجود داشته باشد.

 سبع سموات )آسمان معنوی( -4-2-2
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سبع »مراد از ( 07مومنون:)«وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ » -الف

مه ( عال88، 01:ج0931)طباطبایی، آسمانهای هفت گانه است.« فوقکم» به قرینة کلمة« طرائق

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ »،  (10)مریم:«بِأَمْرِ رَبِّکَوَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا »با استناد به آیات شریفه ذیل این آیة

إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ » و ( 08طالق:«)سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ 

است که  بدین جهت نامیده شده اند طرائقبه اگر آسمانها  :اندآورده (01)فاطر:«الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ 

قام در م آن گاهایشان  هستند.امر و فرمان خدای تعالی به سوی زمین  زولن مبدأ و شروعآسمانها 

عنای آسمان مو در پیوند با شریفه  آیةاین صدر و ذیل دانستن  متصل و مرتبطبا  نتیجه گیری

تأکید بر این  آسمانی در این جا راه ههاى هفتگانةمسیرها و مراد خداوند از  که اندآوردهمعنوی 

و امر و حکم ما  هستنددائماً در نزول و صعود و هبوط و عروج  آسمان مالئکةمطلب است که 

 ( 88، 01:ج0931)طباطبایی،ورند.آمیرا به سوى شما و اعمال شما را به سوى ما 

ا در این جا به معنی راه ها و ر« طرائق» عالمه واژة شود هر چندکه مالحظه میهمان گونه 

وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ  »، اما با توجه به ذیل آیه که می فرماید اندنمودهمسیرهای عبور و مرور معنا 

که مراد و  اندنموده، نوعی معنای مجازی و کنایی برداشت ، از این راه ها و مسیرها«غَافِلِینَ

مقصود از آن، تأکید بر این مطلب است که ارتباط و اتصال پروردگار با بندگان به صورت مستمر 

 گردد. ی برقرار بوده و هیچ گاه قطع نمیو دائم

 گرددیمبه وضوح آشکار فوق الذکر این مسئله  نار معنای کنایی و مجازی از آیة شریفةدر کضمناً 

یر مصادیق غگاهی عبور از مصادیق عینی و تأکید بر  ،معنایی در قرآن مراد عالمه از الیه های که

تفسیر قرآن به قرآن به دست  این معنا را به واسطةمعموالً  ،نیز در این موارد که عینی است

 آورند.می

بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ » -ب

با استناد به  شریفه عالمه ذیل این آیة (08طالق:) «شَیْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا

قُولَ لَهُ أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا  » و با استناد به آیة شریفة میان آسمان و زمین «تنزّل امر» تعبیر

. ایشان آن ایجاد و به وجود آوردن است کلمةامر خداوند همان  اندآورده (28)یس:« کُنْ فَیَکُونُ

فِی کُلِّ سَماءٍ  وَ أَوْحى»با استناد به آیات  از مطلب مذکور در مقام نتیجه گیری گاه
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أَلْفَ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ »( و 08فصلت:«)أَمْرَها

نزول  و منشأ آغاز اشاره بهمیان آسمانها و زمین  «تنزّل امر» اندآورده( 1سجده:«)سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

از که  آسمانهاست این منبع از شروع این فرمان و سرچشمة به و تأکید الهی از آسمانهاامر 

آن چه خداى تعالی  تا رسدمیبه عالم ارضی  در نهایت و شودمیدیگر نازل آسمان به آسمانی 

  (981، 03: ج0931)طباطبایی،  .یابد تکوّنت ت و ذلّکرده از هستی و فنا و عزّ اراده

 ه شدةکی از مبانی تفسیری پذیرفتطباطبایی با عنایت به ی عالمةگردد همان گونه که مالحظه می

در کنار معنای ظاهری و هم آهنگ با سیاق  ،«الیه الیه داربودن معانی الفاظ قرآن»خویش یعنی 

نباط است آیه، با نگاهی ژرف و عمیق تر به آیات فوق الذکر ، نوعی معنای مجازی و کنایی از آنها

 د.کنمی

 ، ابزاری تعالی بخش برای رسیدن به معنای حقیقی و عینی «کنایه» -5

 های معنایی در قرآن بـا تأکیـد بـر وجود الیه طباطبـائی ةعالمـهمان گونه که مالحظه گردید 

 انایش. دهندمیارائه  و عبارات آیات ظواهراز  ترتفسیری فرا در دو حـوز ة مفهـومی و مصـداقی

صر منح کریم تنها در ظواهر و مصادیق آن قرآن بلندمعارف  و مقاصد با تصریح این مطلب که

 )           ودنیز تشکیل ش یتردرونی (بطـونهای )الیهاز مراتب و  تواندمی و شودمین

، این آیاتاهر ودر ورای ظـ اند. بنا بر اینآیات قرآن ذو وجوه اندآورده( 70، 9: ج0931طباطبایی،

  .)همان(وجود داردنیز معنا یا معانی دیگری 

ته شدن موثر دانس ،عالمه یکی از نکات مهم و تأثیرگذار در تعیین این مبنا از منظررسد به نظر می

با  تگفتنی اس شیوه و روش است.پیروی عملی و تبعیت ایشان از این  و در قرآن نقش کنایه

 ،مراد عالمه در این آیات (710-782: 0927)حسینی،مایز مفهوم کنایه در بالغت و لغتتوجه به ت

مفهوم لغوی کنایه است و نه معنای بالغی آن، زیرا اگر معنای بالغی آن را در نظر بگیریم ظواهر 

 این آیات نیز حجت خواهد بود.

 هایراه راهنمایی به هم و حقیقیعینی  یتصویری در قالب صورتها یویژگیهاارائه نمودن  

بارز از ویژگیهای  آوردمیرا به صورت امری ملموس و مشهود در  مفهومکه  پنهانیو مخفی 

ده ش کریم بسیار به کار گرفتهکه در قرآن  این ویژگی (710-702: )همان.گرددمیکنایه محسوب 
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 دورتر و احیانـاً به واقعیتهـایی ،معنای ظاهری و عرفی افزون بر، و توجه فراوانی بدان شده

 (000: 0921)دامن پاک مقدم، اشاره دارد.تر  متعالی

 اشدب از آن الزم معنایش اراده شدهکنایه لفظی است که  ،در تعریف کنایه گفته شدهور کلی به ط

همچنین عدم تصریح به معنایی و به  (13، 8: ج0080)سیوطی،و از سخن آشکار فصیح تر است.

کار بردن لفظی که داللت بر آن معنا مساوی با لفظ خودش باشد و بدین ترتیب شنونده از الزم 

  )همان(آن گفته شده است. عنای دیگری است که در بارةشود میک معنا به ملزومش منتقل 

عنا گاه م ةدر افادو ت نکند به صـراحت دالل موضوعمعّین با لفظی که بر آن  موضوعیتعبیر از 

 )سعیدیاست. میان نحویونباشد تعریف این زبان در  مرگاه پنهان و مضو ریح و روشن ص

لفظی که در معنای زبان کنایی عبارت است از  ،در اصطالح علمای بیاناما  (92: 0929روشن،

 ()همان.معنا، نه خود استآن معنا مقصود  رود، لیکن ملزوم عقلیمی موضوع له خود به کار 

آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت کنایه لفظی است که مالزم یا یکی از مالزم های  بنا بر

لفظ ای که هر چند استعمال معنای حقیقی آن به گونه استیک معنی به جای خود آن معنی 

داللت معنایی همردیف و تابع آن لفظ بر که  زم معنای مجازی آن اراده شده، اما الاستجایز 

 . دارد

ت به صورت محدود برخی از ابعاد حقیق تواندمیعالمه نیز با تأکید بر این مطلب که الفاظ تنها 

در مقایسه با حقایق غیبیه نقش مَثَل و  ا نشان دهد و در حقیقت زبان قرآنمتعالی قرآن را برای م

با سایر کالمها فرق دارد، دا خ المک»آورده است  (02، 8: ج0931)طباطبایی، تمثیل را ایفا می کند

مالت و به کاربردن فنون ادبی استعمال الفاظ و چیدن ج ةومعلوم اسـت فرق بـین آن دو در نح

مصداقی که  ؛از جهت مراد و مصداق است هابین آن بلکه اختالف ،تنیسناعات لفظـی و ص

 (72، 9: ج0931)طباطبایی، «.الم بر آن منطبق استمفهوم کلی ک

ویژگیهای  وعالمه می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از کنایه کالم ین بیانی از توجه به چنبا 

مراد  ،و جایگزینیشدن با تبدیل  تواندمیی است که موثر ابزار در آیات قرآن از منظر ایشانآن 

 ، ما راآیه ظاهریصرفاً معنای  افزون بربه نحوی که با انتقال آشکار سازد را  معنای آیاتواقعی 

 سوق دهد. آنعینی معنای حقیقی و به 



 

19 

 

  نتیجه گیری:

« هابش»ی هاواژهدر تفسیر یافته های این پژوهش بر اساس مبنای الیه الیه بودن معنا در قرآن 

 د:آور به شمار در محورهای ذیل چنینتوان را میاز منظر عالمه طباطبایی « سبع سموات»و 

ا رمتفاوت اشتن الیه های معنایی دذو وجوه بودن و امکان  ،و حیات پویای قرآنجاودانگی  -0

ویش مقتضای ربه  این مبنا فراهم ساخته است.معرفت و  ها از کمالفهم انسان اندازة متناسب با

 گسترش مفاهیم وبه توسعة معنایی و  تواندمی که است ها عامل مهمیفکری و فرهنگی انسان

نگرش ظاهری به آیات، به الیه های زیرین و باطنی آن نجامد به نحوی که افزون بر یبداللت ها 

 .نیز با توجه به سیاق آیات توجه شود

از الیه های معنایی در قرآن، گاهی عبور از مصادیق عینی و تأکید بر مصادیق غیر عینی مراد  -8

 د.فسیر قرآن به قرآن به دست می آیت در این موارد معموالً این معنا به واسطةاست که 

ی م آن و حکیمانه بودن آن، چنین ایجابجاودانگی قلمرو قر الزمةاز منظر عالمه طباطبایی  -9

ی م کند که امکان دریافت پیام های الهی قرآن در مراتب مختلفی از معنا میسر باشد. بنا بر این

 ییهاواژهدر خصوص ساختار شکلی و جزئی  قرآن کریم، عالمه طباطبایی توان گفت از منظر 

 ه نحوةنمی کند، بلکه بسته بگویی ثابت و مشخص را تجویز ال ،«شهاب»یا « سبع سموات»مانند 

  گوناگون و متباین باشد. تواندمیافراد با یکدیگر و فهم  درک

و ال از سعادت و کم افراد ةبه تناسب بهربسته در قرآن  ها آن و توسعةمراتب متعدد معنایی  -0

در مقام و جایگاه خود از حداکثر هدایت  تواندمیهمگی ، تتبّع در آن پرسش آنها از قرآن ومیزان 

 یافتگی برخوردار باشد. 

 

 

 منابعفهرست 



 

20 

 

 قرآن کریم *

 * نهج البالغه

 ، تفسیر قرآن و هرمنوتیک کالسیک، قم: بوستان کتاب0930آزاد، علیرضا، -0

 فارسی،تهران:نشرنی-،فرهنگ معاصرعربی0928آذرنوش، آذرتاش، -8

ق،روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی، 0010،آلوسی، محمودبن عبداهلل -9

 بیروت: دارالکتب العلمیه

م: ، قعوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیةق،0019ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین، -0

 موسسه سیدالشهدا

 ،بیروت:داراحیاءالتراث العربی،لسان العرب 0012ابن منظور، محمدبن مکرم، -1

 ابن فارس، احمد،معجم مقائیس اللغه، بیروت،دارالفکر،]بی تا[ -1

ق، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن، آستان 0012ابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  -7

 قدس رضوی

 ، زمین وآسمان در قرآن و نهج البالغه0921اشرف حسنی، سید علی، -2

 ش، سایه ها و الیه های معنایی،قم: موسسه بوستان کتاب0921حمد،اسعدی، م -3

انتشارات وزارت  :، تهران المفسرون حیاتهم و منهجهم، 0979سیدمحمد علی، ،ایازی -01

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 کتابخانه مسجدجعفری،]بی تا[ بهبودی، محمد باقر،هفت آسمان،تهران: -00

 ،تفسیر نمونه،تهران:دارالکتب اسالمیه،0970جمعی از نویسندگان، -08

 ،اسالیب البیان فی القرآن، قم: موسسه بوستان کتاب0927حسینی،جعفر، -09
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حسینی هاشمی، سیدمحمدرضا، آغاز و فرجام از نظر قرآن کریم،]بی جا[:کتابخانه احمدی،  -00

 شیراز،]بی تا[.

 ،شناخت جهان از نظر قرآن کریم،]بی جا[:نشر مولف،0973حسنی،محمدتقی، -01

، ،تهران: نشرتاریخ و ان قرآنبررسـی نظریه عرفی بودن زب،0921، ناهید،دمدامن پاک مق -01

 فرهنگ

 یه:دارالشامیروتمعجم مفردات الفاظ القرآن،ب ق،0089بن محمد، حسین ی،اصفهان راغب -07

 ینقرآن،قم:انتشارات کتاب مب یدر اعجازعلم ی،پژوهش0921ی،عل ی،محمداصفهان رضایی -02

 یف یلاالقاو یونوع یلالکشاف عن حقائق غوامض التنز ،0017عمر، زمخشری، محمودبن -03

 یدارالکتاب العرب :یل، لبنانالتاووجوه

پژوهشـگاه فرهنـگ و انـدیشه  :تهران،تحلیل زبان قرآن،0929روشن، محمد باقر،سعیدی  -81

 اسـالمی 

 دارالشروق :یروتب ظالل القرآن، یف ق،0081سیدقطب، -80

 ،بیروت:دارالکتب العربی، ق، اإلتقان فی علوم القرآن0080بکر،سیوطى، عبدالرحمن بن ابى -88

 مرکز جهانی علوم اسالمی :های تفسیری، قممبانی و روش ش،0928، شاکر، محمد کاظم -89

 تا[ یانتشار،]ب ی:شرکت سهامشریعتی، محمدتقی،تفسیرنوین، تهران -80

 یدفرداقرآن،تهران:انتشارات ام یدگاه،ستارگان ازد0921ی،محمد،تهران صادقی -81

القرآن بالقرآن والسنه،قم:انتشارات فرهنگ  یرتفس یق،الفرقان ف0011ی،محمد،تهران صادقی -81

 اسالمی
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22 
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 اسالم انتشارات یان،الب یراطیبتفس ،0911طیب، سیدعبدالحسین، -98

 ق، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی0081فخر رازی، محمدبن عمر، -99

 بیروت: دارالکتب العلمیه یل،محاسن التاو ،ق0007ین،الد قاسمی، محمدجمال -90
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 یکاشان
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