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  چكيده

هاي هفتگانه قـرآن پـنج    انديشمندان مسلمان در تبيين مصداق آسمان
انـد؛ اول، سـخن گفـتن قـرآن براسـاس علـم        ديدگاه عمده ارائه داده

آسمان با علم  امروزين مخاطبان اوليه و مخالف دانستن انگاره هفت 
بشر؛ دوم، غير تعيينـي دانسـتن عـدد هفـت و داللـت آن بـر كثـرت؛        
سوم، مادي دانستن هفت آسمان و تطبيق هفت آسمان با پديده هـاي  

شده مـادي؛ چهـارم، مـادي دانسـتن هفـت آسـمان و تطبيـق         شناخته
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آسمان اول با كيهان و ناشناخته دانستن شـش آسـمان ديگـر؛ پـنجم،     
ستن آسمان اول و معنوي و مجرّد دانسـتن شـش آسـمان يـا     مادي دان

شش عالَم ديگر. مقاله حاضر ضمن نقد سه ديدگاه نخست، ديـدگاه  
در قــرآن، تبيــين و » امــر«و » خلــق«چهــارم را بــا تكيــه بــر دو مفهــوم 
با تكيه بر بـازتعريف پديـده مـادي و     تقويت نموده، ديدگاه پنجم را

و با اثبات وجود عوالمي بـا مراتـب   پديده معنوي بر اساس قرآن نقد 
گوناگوني از تقيد به زمان و در نتيجه مراتب گونـاگون ماديـت،  بـه    

گاه بـا تكيـه بـر نظريـه عالمـه       صورت جديدي تبيين كرده است. آن
طباطبائي يعني مثَل بودن عالم محسوس براي عوالم غيرمحسـوس، از  

ادي آسمانها براي كرد سوم از منظر مثَل بودن مصداق م درستي روي
 .كند مصداق اصلي كه نامحسوس و فرامادي است، دفاع مي

 
هفــت آســمان، آســمان معنــوي، طبيعــت و : هــاي كليــدي واژه

  . فراطبيعت ، قرآن و علم، علم و دين
	
  . مقدمه1

قرآن حكيم در آيات فراواني از آسمان سخن گفته و در نُه آيه بـه هفتگانـه بـودن آن    
مفسران متاخر در بيان مصداق هفت آسمان نظـرات گونـاگوني را طـرح    اشاره كرده است. 
  ش)1387 اصفهاني،  رضاييهنگي آن با علم را نشان دهند.(نك: اند هما كرده، سعي نموده

درجستجوي مصداق هفـت آسـمان قـرآن، برخـي انديشـمندان از دسـتاوردهاي علـم        
ادي و مجرّد دانسـتن آسـمانها دسـت    برده، برخي ديگر با ناشناخته يا غيرم شناسي بهره كيهان

رسـد، بـراي داوري آراء    انـد. بـه نظـر مـي     علم بشـري را از يـافتن مصـداق آن كوتـاه ديـده     
آسمان الزم است، ماهيت آسمانها با استفاده از آيـات قـرآن    گوناگون درباره مصداق هفت

  تبيين شود. 
يري جسـتجو نمـود كـه    چنانچه آسمانها مادي باشند، مصداق آن را بايد  درميان تفاسـ 

هـا   اند و اگر اين تطبيق هاي مادي تطبيق داده هفت آسمان را به صورتهاي گوناگون با پديده
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آسـمان نـزد علـم كنـوني بشـر       محل بحث و اشكال باشد، ناچار بايد به ناشناخته بودن هفت
يـق بـا   باشـند، هرگونـه تطب   حكم نمود؛ اما چنانچه آسمانها ماهيتي مجـرّد و غيرمـادي داشـته   

  شد. هاي طبيعي و مادي نفي خواهد پديده
بنابراين الزم است، درآغاز سه مفهوم كليدي مورد استفاده در اين پژوهش بنابر آيات 

با تاكيـد بـر محـدوده آن و بـه دنبـال آن، مفـاهيم       » سماوات«گردد: اول، مفهوم  قرآن تبيين 
گاه بـا تكيـه    ي از پديده مجرّد. آنبه عنوان مبناي تشخيص و تمايز پديده ماد» امر«و » خلق«

بر اين مفاهيم آراء مفسران درباره ماهيت آسمانها با استناد بـه آيـات قـرآن تحليـل و تبيـين      
  گردد.

  
  »سماوات«. بررسي مفهوم 1-1

 جمع صورت به واژه اين قرآن، در آسمان واژه كاربست 300 حدود از مورد 188 در
 بـودن  هفتگانـه  بـر  صـراحت  بـه  آيه هفت در و است شده خوانده) سماوات( ها آسمان يعني

؛ 12ق، الطـال  ؛12:فصـلت  ؛86المومنـون  ؛44:اإلسراء ؛29:البقره( :است  شده تاكيد ها آسمان
 داللـت  هـا  آسـمان  بودن هفتگانه بر مستقيم غير طور به نيز ديگر آيه دو) 15:نوح ؛3:الملك
 ،20، جق1417طباطبائي، :نگاه كنيد(داللت تفسيري آن  ) براي17:المومنون ؛12:النبأ. (دارد
  )686، ص4، جق1407 ؛ زمخشري،207، ص15، جق1415 ؛ آلوسي،163ص

 هـاي  آسـمان  همـان  را جمـع  صـورت  بـه  سماوات كاربرد موارد تمام توان مي واقع در
 اين زيرا است؛ نخستين آسمان از تازه صورتي) 12:فصلت( آيه مبناي بر كه دانست هفتگانه

 تسـويه  بعـد  مرحلـه  در بـوده،  گاز صورت به خلقت نخست مرحله در آسمان گويد، مي آيه
 تـزيين  از سـپس  و است بوده هفتگانه طبقات ايجاد تسويه اين حاصل كه گرفته صورت آن

  گويد.  مي سخن ستارگان نور به دنيا آسمان
 همـان  مـراد  شـود،  مـي  ياد مطلق طور به آسمان از قرآن در هرگاه رسد پس به نظر مي

 صـادقي، : نك( است؛ شده تشكيل اليه هفت از و دارد قرار زمين فراز بر كه است مخلوقي
 و رفتـه  كـار  بـه ) السـماء ( جنس اسم يا مفرد صورت به گاه اگرچه) 276، ص1، جش1365
  )356، ص12ق، ج1415 آلوسي،.نك. (است آمده) السماوات( جمع صورت به گاه
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 تاييـد  را فـوق  نتيجـه  نيـز   قرآن در سماء واژه جمع و مفرد دوشكل مشابه كاربردهاي
 رفتـه  كـار  بـه  جمـع  و مفـرد  دوشـكل  هـر  به زير مفاهيم در آسمان واژه  مثال براي. كند مي

 ؛2:الرعـد ( رفـع  ،)85:الحجـر  ؛16:االنبيـاء ( دو اسـت   آن ميـان  آنچه و زمين و آسمان :است
 قيامـت  در انطـواء  ،)255:بقره ؛12:فصلت( حفظ ،)41:فاطر ؛65:الحج( امساك ،)7:الرحمن

  .ديگر موارد و) 67:الزمر ؛104:االنبياء(
هـا كـل    شود كـه آسـمان   ها روشن مي در يك نگاه جامع به آيات قرآن درباره آسمان

در واقع آيات آسـمان و بافـت و   محدوده عالم قابل مشاهده براي انسان را دربرگرفته است. 
هـا و زمـين همـان     رآن گويـاي آن اسـت كـه محـدوده آسـمان     سياق به كارگيري آن در قـ 

محدوده عالم خلق يا همان عالم شهود است و فراتر از اين محدوده، عـالم غيـب اسـت كـه     
جز خدا و كساني كه از او اذن دارند كسي را بدان راهي نيست و عالم غيـب در پـس عـالم    

قلمرو علم و قـدرت خـود، آن   خداوند در مقام بيان وسعت فرمانروايي و شهود است؛ يعني 
سازد. گويا فراتر از آسمانها و زمين شيء مشـهودي   ها و زمين مقيد مي را به محدوده آسمان

براي بشر وجود ندارد تا در مقام بيان عظمت خود بدان اشاره كند و تنهـا بـا تعـابيري چـون     
  ورزد.  مافيهما و مابينهما بر احاطه خود بر كل اين محدوده تاكيد مي

ن هـا و زمـي   كنـد كـه خـالق و فـاطر آسـمان      در آيات فراوان تاكيـد مـي   ه عنوان مثالب
هــا و زمــين تنهــا از آن  ) و مالكيــت و فرمــانروايي آســمان32؛ ابــراهيم:10خداســت(ابراهيم:

و اينكه علم او به آنچـه در ايـن محـدوده اسـت، احاطـه        1)40؛ المائده:107خداست(البقره:
؛ ...) و اينكه ربوبيت و تـامين رزق همـه موجـودات در ايـن     97:؛ المائده29دارد(آل عمران:

؛ ...) و همـه موجـودات در ايـن    12الشـوري:  ؛65؛ مـريم: 14حيطه بر عهـده اوسـت(الكهف:  
) و 44) و حامد(االسـراء: 93) و عابـد(مريم: 26) و مطيـع(الروم: 83حيطه را تسليم(آل عمران:

خوانـد و خـود را    ؛ ...)خود مـي 15الرعد: ؛49؛ ...) و ساجد(النحل:1؛ الجمعه:1:الحشر(مسبح
و از آفرينش اشياء به خروج آنهـا از غيـب و    )35:النور(كند ها و زمين معرفي مي نور آسمان

                                                 
لله من ، صلله مافي السماوات و االرض، له، صهللا ملك السماوات و االرض، له ، صآيه با تعابير گوناگون له  51در   1

  في السماوات و االرض و  ... بر قلمرو فرمانروايي خداوند تاكيد شده است.
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هـا و زمـين    ) و خلقت آسمان25كند(النمل: ها و زمين تعبير مي ورود آنها به محدوده آسمان
  )38الدخان:؛ 73است.(االنعام: را بر اساس حق و به دور از لهو خوانده

ها و زمين كه همواره (بجز سه مورد) در كنـار   دهد كه آسمان همه اين موارد نشان مي
هم يادشده كل عالم قابل مشاهده براي بشـر و سـاير مخلوقـات اسـت و فراتـر از آن، عـالم       

هـا و   ؛ ...) و غيـب آسـمان  38؛ الفـاطر: 65غيب است كه علم آن مخصوص خداسـت(النمل: 
) زيـرا فرشـتگان   255؛ البقـره: 27ان مگر به اذن او پوشيده اسـت؛(الجن: زمين حتي از فرشتگ

عـالم  ؛ ...) را نيز مخلوق و متعلق به 27؛ الحجر:100) و جنيان(االنعام:1فاطر: ؛150(الصافات:
هـا و زمـين بـه رخ     جهل آنان را نسـبت بـه غيـب آسـمان     خلق دانسته و در سرگذشت آدم،

  )33كشد. (البقره: مي
  

 عالم خلق و عالم امر. مفهوم 1-2

معنـاي   در آنهـا  در »امر« واژه كه آياتي مفاد تبيين در پژوه قرآن انديشمندان از جمعي
 آن تعبير نموده و به تبيين مختصـات » امر عالَم« به عنوان حقيقت اين به كار رفته،  از» ابداع«
، 1، جعربـي  ابـن  ؛84، ص4ق، ج1386 (بالغـي،  انـد.  پرداخته غيب عوالم از عالَمي عنوان به

ــي ؛387ص ــيرازي، ؛460، ص4، جحق ــيض ؛252، ص6ق، ج1366 ش ــاني، ف ق، 1415 كاش
  )150ق، ص1392نجفي، ؛142، ص2، ج1415 آلوسي، ؛205، ص2ج

 اراده، صرفا بـر  كه خداوند اختصاصي عالَم از است عبارت ،امر عالم«در بيان آنان 

 و مكان،تـدريج  زمـان،  قبيـل  از مـادي  مختصـات  همه و ماده از و استوار حكم او و قضا
 خلـق  جهـانِ  طبيعـي  عناصر و عوامل ساير و بشر دخالت و كيف حركت، كم، ، تخلّف

 و موجـودات  نتيجـه  در و اسـت  مجـردات  سـنخ  از امـر  عـالم  ايـن اسـاس   بر است. فارغ
   .نمايند مي عادت خارق و نامأنوس ماده، جهان با انسان مأنوس براي آن فرايندهاي

 در كـه  اين تفـاوت  با دارد قرار خداوند تدبير تحت خلق نظام همانند نيز امر البته نظام
 اراده صـرفا معلـول   سـنخ  ايـن  از حـوادثي  و فراينـدها  موجـودات،  امـر  عـالم  بـر  الهي تدبير

 .»همـان  يـا حادثـه   و فراينـد  يـا  موجـود  تحقـق  و همـان  خداوند اراده تعلّق يعني خداوندند،
  ) 158ق، ص1392(كالنتري و علوي،
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همچنين آيات قرآن نشان مي دهد كه همه مخلوقات عـالوه بـر چهـره خلقـي، چهـره      
) چهـره امـري اشـياء را    83-82ديگري دارند كه از جنس امر اسـت؛ زيـرا در آيـات (يـس:    

) همه اشياء ملكوت دارنـد. در نتيجـه بـه    185ملكوت آن مي خواند و بر طبق آيه (االعراف:
 هـر  بـراى  اين بر بنا چيز، آن ملكوت از است عبارت چيز هر در او امر« طباطبائي، بيان علّامه
   )197، ص13 ق، ج1417 طباطبائي،( .»است امرى و ملكوتى موجودى
 مخلوقات ملكوت با و است آن پشتيبان و دارد قرار خلق عالم وراي در امر عالم يعني

 اينكه با عالم موجودات«يعني )215، ص3ق، ج1415 عروسي، ؛83-82: يس(است.  مرتبط
 ديگـر  جهتى هستند، مكان و زمان بر منطبق و گشته موجود مادى اسباب وسيله به و تدريجا

 جهت اين از و است مكان و زمان حيطه از خارج و تدريج، از عارى جهت آن كه دارند نيز
 و علـل  سلسـله  مسـير  در اينكـه  جهـت  از امـا  و اسـت  شـده  شمرده او كلمه و قول و خدا امر

 بلكـه  نيسـت؛  خـدا  امـر  جهـت  ايـن  از گردد، مى منطبق مكان و زمان بر و داشته قرار اسباب
   .)54:االعراف( »الْأَمرُ و الْخَلْقُ لَه أَال: «فرمود كه همچنان خداست، خلق

 خـداى  بـه  مسـتند  تنهـا  كه نظر نقطه اين از موجود هر وجود از است عبارت امر، پس
 خـداى  بـه  مسـتند  اينكـه  جهـت  از موجود همان وجود از است عبارت خلق، و است، تعالى
  ) 197، ص13 ق، ج1417طباطبائي،(. »اسباب و علل وساطت با است تعالى

مخلـوق و   هـر  موجودگشتن فرآيند از عبور و است خلق عالم پشتيبان امر درواقع عالم
 هـر  در ، پروردگـار  پي در پي امرهاي به مستند زندگي او با گذر از مسير تحوالت مستمر، 

 و علم مطالعه مورد آنچه در اين ميان ش)1384 (برومند،.است تبديل و تغيير و انفعال و فعل
  .است موجودات خلقي وجهه است، شناسايي قابل انسان حواس طريق از

  
  هاي هفتگانه پيشينه و فرضيه در چيستي آسمان. 2

ديدگاه عمده خالصه نمـود   5گانه را مي توان در  هاي هفت آراء مطرح درباره آسمان
كه خواهد آمد، مـورد نقـد و اشـكال اسـت. ديـدگاه چهـارم و        كه سه ديدگاه نخست چنان

پنجم كه با تاكيد بر تمايز ميان پديده هاي طبيعي و مادي با پديده هاي فراطبيعـي، مجـرّد و   
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مند واكاوي و تبيين دقيق تر است به گونـه اي كـه اشـكاالت وارد بـر     معنوي ارائه شده، نياز
  ها برطرف گردد و هماهنگي آن با قرآن روشن شود. آن
  
  ديدگاه اول. 2-1

گانه برگرفته از علـم بشـر در روزگـار قـرآن و پـيش از آن اسـت و        هاي هفت آسمان
ــژاد،؛ 156صق، 1356 مخــالف يافتــه هــاي امــروزين علــم بشــر است.(فضــايي،   بهرامــي ن

  )31صق، 1391نجفي، نك. ؛122، ص؛ قپانچي209، صش1337
اين دسته خالف علم بودن آيات نجومي قرآن را با عرفي بودن زبان قـرآن و يـا    نقد:

اند.(سـروش،   دينـي توجيـه كـرده    سيال و متحول بودن فهـم انسـان نسـبت بـه قـرآن و مـتن      
گانــه هســتند،   طلميوســي نُــه كــه اوال،  افــالك در هيئــت ب   ) در حــالي115صق، 1373

 معلــوم كــه  ضــمن آن )39، ص9جق، 1415 آلوســي، ؛381، ص2جق، 1420نــك.رازي،(
 بلكـه . باشـد  بـوده  معهـود  و شـده  شـناخته  قرآن نزول فضاي در بطلميوسي هيئت كه نيست

هسـتند   اسالم از پس دوران به مربوط عربي زبان به بطلميوس آثار شروح و عموم ترجمه ها
هــا و  ) و بيشــتر مفســران متقــدم ميــان آســمان260-259، ص12جق، 1383 مولــوي، :نــك(

  ش)1391نجفي، اند.(نك. افالك تمايز قائل شده
ثانيا، نظريه عرفي بودن زبان قرآن  و سيال و متحول بودن معرفت ديني با چالش هـاي  

 خسـروپناه،  جدي روبروست كـه ازسـوي دانشـمندان مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت.(نك.        
  )15-14صق، 1391شاكرين، نك. ؛178-154صق، 1388

  
  ديدگاه دوم. 2-2

؛ 47ص انـد و هفـت عـدد كثـرت اسـت.(طنطاوي،      ها همه مادي و شناخته شده آسمان
  )16، صشريعتي

چنانچه بخواهيم عدد هفت را نه عددي معين ميان شش و هشـت كـه در معنـاي    نقد: 
  كثرت و تعدد بدانيم، با چند اشكال مواجهيم:
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ها به نوعي، نشانگر اهميت اين عـدد   تاكيد قرآن بر هفتگانه بودن آسمانهفت بار  .1
 ها است. و رابطه حقيقي آن با آسمان

هاي بي شمار چيست؟ اجرام آسماني يا مجموعه هاي فضايي چون  مراد از آسمان .2
 خوشه يا كهكشان و به كدام دليل؟

داد بي شمار، كنايه كاربرد عدد هفت به عنوان اشاره به كثرت و براي داللت بر تع .3
اي ناموزون است. در حاليكه معموال اعداد كنايي در حدود اعداد حقيقي به كـار  

 ) 234صق، 1367 رود.(مصباح يزدي، مي

قرينه اي در آيه وجود ندارد كه استعمال عدد هفت در معنـاي غيـر حقيقـي آن را     .4
كثـرت   روشن كند. برخالف ساير كاربردهاي قرآني عدد در معناي غيـر حقيقـي  

 )44صق، 1391 نجفي، كه با چنين قرينه اي همراه است. (نك.

  
  ديدگاه سوم. 2-3

اند و از نظر علم هفـت مصـداق آن روشـن اسـت. البتـه       ها مادي و شناخته شده آسمان
طرفداران اين ديدگاه هفت آسمان قرآن را به صورتهاي گوناگون با مصاديق شناخته شـده  

هـاي هفتگانـه بـه انضـمام      مفسران متقدم درصدد تطبيق آسمان اند. برخي در علم تطبيق داده
 )37ق، 1391 اند، (نك.مسترحمي وفراهي، عرش و كرسي با افالك نهگانه بطلميوسي بوده

 (نـك.  طوسـي   نصـيرالدين    خواجـه  )،426، ص2جق، 1396 ذهبـي،  سينا(نك.  مانند بوعلي
ــودي ــر8، صبهبـ ــة381، ص2جق، 1420( رازي )، فخـ ــي( )، عالمـ ، 57جق، 1403مجلسـ

  ). 269ص( )، مالهادي سبزواري75ص
آسـمان قـرآن تطبيـق     سياره از سـيارات منظومـه شمسـي را بـا هفـت      برخي ديگر هفت

؛ 110، ص1جق، 1362 طالقـاني،  ؛379صق، 1420عاشـور،  ابـن  ؛13، صاند؛(بهبودي كرده
ياره از ) اگرچه اينـان در انتخـاب هفـت سـ    65، صم2011 السعدي، ؛28صق، 1430النيلي،

  داستان نيستند.  سيارات منظومه شمسي، هم
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يا جو سيارات منظومه شمسي كه  )384صق، 1411ابوحجر، (نك. برخي نيز مدارات
انـد. برخـي هـم     آسـمان شـمرده   ) را مصداق هفت129، صم1937 (شهرستاني، فوق زمينند

  )84، ص(مرادي اند. هاي هفتگانه دانسته طبقات جو زمين را همان آسمان
انگيزي ميان برخي مصاديق ذكر شده و تعـابير قـرآن    هاي شگفت اگرچه شباهت نقد:

و روايات وجود دارد؛ اما بر هريـك از تطبيـق هـاي فـوق از جوانـب گونـاگون تفسـيري و        
ش) البتـه اشـكال اساسـي ايـن     1378، اصفهاني علمي نقدهايي وارد شده است،(نك.رضايي

گـردد:   وم سماوات بنابر آيات قرآن آمد، آشـكار مـي  ديدگاه با توجه به آنچه در تبيين مفه
كه  منظومه شمسي عضوي ناچيز از  سماوات در قرآن كل عالم شهود را دربرگرفته درحالي

جهان قابل مشاهده براي انسان است؛ درنتيجه  اين تطبيقـات بـا عظمـت سـماوات در قـرآن      
  ناسازگار است.

  
  ديدگاه چهارم. 2-4

نهـا آسـمان اول آن يعنـي محـل اسـتقرار سـتارگان(كيهان)       هفت آسمان ماديند كـه ت 
شناخته شده است. مصداق شش آسمان ديگر در بيان قـرآن و از نظـر علـم كنـوني روشـن      

  )560، ص17جق، 1417؛ طباطبائي،168، ص1جق، 1374نيست. (مكارم،
اين ديدگاه هم با عظمت آسمانها در قرآن و هم بـا مخلـوق بـودن آسـمانها كـه       نقد:

رساند، سازگار است. اگرچه مفسراني كه به مـادي بـودن هـر هفـت      ماهيت مادي آن را مي
انـد؛    اند، به هيچ دليلي از قرآن به طور مستقيم اسـتناد و استشـهاد نكـرده    آسمان اشاره نموده

يدگاه با يك چالش مهم روبروست؛ اينكـه بنـابر آيـاتي از قـرآن     شايان ذكر است كه اين د
شـوند. ايـن    هايي است كـه مـادي شـمرده نمـي     آسمانها محل سكونت مالئكه و منشأ پديده

گفتـه   ديدگاه در اين مقاله با استفاده از آيات قرآن تبيين و مسـتدلّ و در حـل چـالش پـيش    
 گردد. اي طرح و تقويت مي فرضيه
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  ديدگاه پنجم. 2-5
از ميان هفت آسمان، تنها آسمان اول آن يعني محل استقرار ستارگان(كيهان) مادي و 
شناخته شده و شش آسمان ديگر غيرمادي و مجرّد اسـت كـه از طريـق وحـي غيرقرآنـي و      

 (نـك. اسـت.    ) معرفـي شـده  364، ص8جق، 1362 (كلينـي،  رواياتي چون حـديث معـراج  
  )194صق، 1388 نصيري، ؛383صق، 1411ابوحجر، ؛20صق، 1387 اصفهاني،  رضايي

خاستگاه اين ديدگاه آياتي است كه از حضور مالئكه در آسمانها و نزول امر از  نقد:
گويد. از سويي به دليل مخلوق بودن آسمانها با تكيه بر مفهوم خلـق و امـر در    آن سخن مي
شود  توان تجرّد محض را  براي آسمانها پذيرفت؛ از اين رو اين فرضيه مطرح مي قرآن، نمي

با مراتب گوناگوني از ماديت و تقيد به زمان وجود دارنـد و هفـت   كه مخلوقات و عوالمي 
آسمان قرآن به اين عوالم هفتگانه اشاره دارد كه آسمان فرودين همان عالم دنياست كـه از  

كند و ميزان تقيد بـه زمـان و ماديـت در هـر آسـمان يـا        قوانين شناخته شده مادي پيروي مي
  .يابد هش ميتر  كا عالم نسبت به آسمان پايين

 برخي انديشمندان ديدگاه پـنجم، يعنـي غيرمـادي دانسـتن شـش آسـمان را بـه علّامـه        
 اصـفهاني،   (رضـايي  انـد.  طباطبائي نسبت داده، سپس در نقد آن مـوارد نقضـي را برشـمرده    

) در اين مقاله روشن مي شود كه عالمه با تكيه بـر فرضـي خـاص، معتقـد     120صق، 1387
انـد.   ناشـناخته  آسـمان مجـرّد و    هفت براي اي نمونه شده شناخته و مادي آسمان است هفت

گاه با استفاده از سـخنان ايشـان و بـا تكيـه بـر آيـات قـرآن ديـدگاهي ديگـر بـه عنـوان             آن
  گردد. ديدگاهي كه ميان ديدگاه سوم و چهارم پيوند زده است. تبيين مي ديدگاه ششم

  
 ديدگاه اخير  در ماهيت شناسي آسمانهاي هفتگانه سه تحليل و تبيين. 3

هاي هفتگانه در قرآن،  گونه كه ذكر شد، سه ديدگاه آخر درباره مصداق آسمان همان
هاسـت.   هاي مادي و مجرّد يعني مبتني بـر تفـاوت ماهيـت آسـمان     مبتني بر تمايز ميان پديده

 گردد. از آيات قرآن تبيين مي اكنون نظرات طرفداران اين سه ديدگاه تحليل و با استفاده
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 هفت آسمان مادي: آسمان دنيا وشش آسمان ناشناخته. 3-1

آسمان را مادي، محسوس و قابل شناسايي مي داند؛ اما  آيةاهللا مكارم به صراحت هفت
    باره مي گويد:  اين ها را ناشناخته شمرده و در جز آسمان اول آن

شود كه تمـام كـرات و ثوابـت و سـياراتى را كـه مـا        از آيات قرآن چنين استفاده مى«
بينيم همه جزء آسمان اول است، و شش عالم ديگر وجود دارد كه از دسترس ديد مـا و   مى

ابزارهاى علمى امروز ما بيرون است و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشـكيل  
گفتيم شش آسمان ديگر براى ما مجهول است و ممكن است علـوم  دهند. ... و اما اينكه  مى

از روى آن در آينده پرده بردارد، به اين دليل است كه علوم ناقص بشر بهر نسبت كه پـيش  
ق، 1374 ،شـيرازي  مكـارم (» آورد. ...  هـايى را بدسـت مـى    رود از عجائب آفرينش تازه مى
  )168، ص1ج

) آسمان اول را همان آسمان دنيـا دانسـته   6لصافات:؛ ا12ايشان با اشاره به آيه (فصلت:
اند كه مادي و قابل شناسايي بودن شش  اند كه آراسته به ستارگان است؛ اما مشخص نكرده
  آسمان ديگر از كدام آيات قرآن استفاده مي شود.

ورزد، بـدون   آسمان قرآن تاكيد مـي  عالمه طباطبائي نيز به روشني بر مادي بودن هفت
  ه آيات قرآن استشهاد نمايد:آن كه ب
 داخل در همه خالصه و اند جسمانى خلقت جزو همه نامبرده، هفتگانه آسمانهاى اين«
 طبقـه  هفـت  طبيعـت  عـالم  ايـن  هسـت  كه چيزى طبيعت؛ وراى ما نه هستند، ماده و طبيعت
 كـه  اسـت  آسـمانى  مـا،  به نزديكتر آنها همه از و گرفته قرار ديگرى روى يك هر كه است

 حرفى هيچ كريم قرآن ديگر، آسمان شش آن اما و دارند قرار آنجا در كواكب و ستارگان
، 17جق، 1417 (طباطبــائي، .»دارنــد قــرار هــم روى فرمــوده اينكــه جــز نــزده، شــان بــاره در
  )560ص

آسـمان   ها بـراي مـادي بـودن هفـت     اكنون يك دليل قرآني مذكور در برخي پژوهش
اند، به تفصيل بيان و به يك نقد نسبت به  مفسران بدان تصريح نكردهمرور و دليل مهمي كه 

  شود: اين فرضيه پاسخ داده مي
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 منشأ دخاني آسمانهاي هفتگانه. 3-1-1

 غيـر  انگـارة  رد مقـام  در«هاسـت و   خلقت آسمانها از دخان، نشانه مادي بودن آسـمان 
ماء  إِلَـى   اسـتَوى  ثُم« شريفة آية آسمان، شش دانستن مادي السـ و  ـيخـانٌ  ه11(فصـلت:  » د (
 و دارد تعلّـق  مـاده  عـالم  بـه  آن شـبيه  چيزي كم دست يا دخان دود زيرا دارد؛ گويا داللتي

. »باشـند  داشـته  مـادي  سرشـتي  بايـد  طبعـا،  انـد  شده آن پديدار از كه هم هفتگانه آسمانهاي
  ) 36ص ق،1391(نجفي،
  

  در قرآن» امر«و » خلق«مفهوم با توجه به . مخلوق بودن آسمانها، 3-1-2
گـردد؛   روشن مي» امر«و  » خلق«مادي بودن هفت آسمان با تكيه بر دو  مفهوم قرآني 

خلق و امر و تمايز و تقابل اين دو در قرآن مورد توجه و تحقيق و تتبع بسياري از دانشمندان 
، ؛ حقـي 387، ص1، جعربـي  ابـن  ؛84، ص4جق، 1386 اسـت. (بالغـي،   مسلمان قرار گرفتـه 

ــيرازي، ؛460، ص4ج ــيض ؛252، ص6جق، 1366 شـ ــاني، فـ  ؛205، ص2ق، ج1415 كاشـ
  )150صق، 1392نجفي، نك.؛ 142، ص2ج آلوسي،

شد، خداوند از دو مجرا به پديده ها وجـود    همانگونه كه در تبيين اين دو مفهوم گفته
خلـقِ آن   ) ايجاد يـك موجـود از طريـق    54بخشد؛ مجراي خلق و مجراي امر.(االعراف: مي

بر، تدريجي و با عبور از مسير تبديل و تحولهاي هاي مكرر از قوه به فعل اسـت. ماننـد    زمان
 گويــد آنكــه خــدا از مراحــل خلقــت جنــين و تغييــرات جنــين در ايــن فرآينــد ســخن مــي  

  )54است.(االعراف: اني مقيد ساختهها را  به شش دوره زم ) و يا خلقت آسمان14(مومنون:
طور كه در مقدمه آمد، هر موجودي يك وجهه خلقـي دارد كـه همـان     در واقع همان

صورت جسماني و مادي آنست و يك وجهه امري كـه همـان چهـره ملكـوتي و غيرمـادي      
  اوست.

هفت آسمان نيز بنا به شهادت آيات قـرآن از هـردو وجهـه خلـق و امـر برخوردارنـد.       
گويـد.   آنها به عالم خلق سخن مي ها و تعلق ر آيات متعدد از مخلوق بودن آسمانخداوند د

  فرمايد: از جمله مي
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علَى الْعرْشِ يغْشي   ستَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض في«
ـ     سم ـومالنُّج ـرَ والْقَم و سالشَّـم ثيثاً وح هطْلُبي لَ النَّهاررُ     اللَّيالْـأَم الْخَلْـقُ و أَال لَـه رِهبِـأَم خَّرات

  )54األعراف:(» تَبارك اللَّه رب الْعالَمينَ
هـا   توان نتيجه گرفت كه همـه آن  هاي هفتگانه مي بنابراين از مخلوق بودن همه آسمان

از جنس عالم خلق، مقيـد بـه زمـان و مكـان، تحـت تـاثير اسـباب و مسـببات مـادي و قابـل           
هـا سـخن گفـت. در عـين      توان به وسيله علم دربـاره آن  شناسايي و تجربه براي بشرند و مي

كه همه مخلوقات عالوه بر چهره خلقي، چهره ديگري دارند كه از جـنس امـر    حال آنچنان
ها نيز از صورتي ملكوتي و از جنس امر خـدا برخوردارنـد؛  زيـرا خداونـد از      است، آسمان

  آسمان يادكرده است: تهر يك از هف» وحي امر«
»عبنَّ سفي  فَقَضاه ماواتحى  سأَو نِ ويمورَها   في  يأَم ماء12(فصلت:...» كُلِّ س(  

) و صورتي از جنس امـر بـه نـام    8-7همانگونه كه انسان صورتي خلقي دارد(السجده:
 بـه  دسـتيابي  مكـان ا ) و به بيان قرآن بشر با علـم خـود  9كه بر او دميده شده(السجده:» روح«

) 125صق، 1391؛ فقهــي زاده و ديگــران، 85يافــت؛ (االســراء:  نخواهــد را آن حقيقــت
ها نيز صورتي خلقي يعني مادي و طبيعي دارند و صورتي امـري كـه بـر آنـان وحـي       آسمان

در آيه نشان مي دهد كه هر آسمان امـري ويـژه دارد و بـه    » امرها«شده است. دقت در تعبير 
كه پشتيبان صورت خلقي آن آسمان است، آثار و قوانين و نظام خاص بر آن مناسبت امري 

  ) 230، ص20جق، 1374حكمفرماست؛(مكارم،
ايجاد آثارى كه اسـتعداد  «گفته اند: » وحي امر هر آسمان«برخي مفسران نيز در تفسير 

كــرده آن آثــار را داشــته باشــد. مثــل اينكــه  داشــتن آن را داشــته و يــا حكمــت اقتضــاء مــى
ق، 1415 (آلوسـي،  .»امثـال ايـن  اى در آن خلق شود، و يا  فرشتگانى در آنجا باشند، يا ستاره

  ) 356، ص12ج
معنـا كـردن   «كـرده اسـت كـه    البته عالمه طباطبائي به اين تفسير اينچنين اشـكال وارد  

به موجودات داخل آسمانها از قبيل فرشـته و يـا سـتاره،    » امر« به خلقت و معنا كردن» وحى«
توان از آن كلمـات ايـن معـانى را اراده     يت بسيارى الزم دارد كه بدون دليل روشن نمىعنا

  ) 367، ص17جق، 1417(طباطبائي،» كرد.
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به » وحي«و »  ايجاد و ابداع«در معناي » امر«كه به نظر مي رسد در تفسير فوق  درحالي
ثـار و خصوصـيات   اسـت؛ همانگونـه كـه آ   » القاي امر از سوي خداوند به طور پنهان«معناي 

ربـك إِلَـى النَّحـلِ أَنِ      أَوحـى و «نمـود كـه   » وحي«،  »امر«غريزي را به زنبور عسل در قالب 
در اين صـورت وحـي    )69- 68النحل : ...» ( فاسلكي ... كُلي... ثم منَ الْجِبالِ بيوتاً  اتَّخذي

  امر آسمانها در آنها يعني ايجاد نظام ويژه حاكم بر آنها.
) و 5(السـجده: »إِلَيه يعرُج ثُم الْأَرضِ إِلَى السماء منَ الْأَمرَ يدبرُ« عالمه با استفاده از آيه 

مـورد عنايـت   » امرهـا «اند، گويـا ضـمير در    باتوجه به مقصد امر، آن را متعلق به زمين دانسته
دهد. همچنين ايشان با  آسمان نسبت مي قرارنگرفته كه به صراحت امر را به هريك از هفت

ــات   ــه آي ــتناد ب ــه«اس ــذي اللَّ ــقَ الَّ ــبع خَلَ س ــماوات س ــنَ و ضِ مــأَر ــثْلَهنَّ الْ ــزَّلُ م ــأَمرُ يتَنَ  الْ
ــنَهنَّ ــد و«) و 12الطـــالق:»(بيـ ــا لَقَـ ــوقَكُم خَلَقْنـ ــبع فَـ ــقَ سـ ــا و طَرائـ ــا مـ ــنِ كُنَّـ ــقِ عـ  الْخَلْـ
  گويد: ) مي17المومنون:»(غافلينَ
شود كه آسمان مبدأ امرى است كه به وجهى از ناحيه خـداى   از آيه اولى استفاده مى«

 شود و آيه دوم داللت دارد بر اينكه امر از آسمانى به آسمانى ديگر تعالى به زمين نازل مى

 بـراى  هسـتند  راههـايى  هـا  آسمان كه فهماند مى سوم آيه و برسد زمين به تا شود مى نازل

 اوينـد،  امر حامل كه اى مالئكه شد و آمد يا و عرش صاحب خداى ناحيه از امر سلوك

نيز تصريح دارند به اينكه امر خدا را مالئكه از آسـمان  ) 4الدخان: ؛4(القدر:  آيه چنانكه هم
كنـد و بـه مالئكـه     يعني امر خداى تعالى را مالئكه هر آسمان حمـل مـى   .آورند به زمين مى
شـود،   اسـتفاده مـى   )8؛ الصـافات: 26دهد و نيـز از آيـات (الـنجم:    تر تحويل مى آسمان پايين

 )368، ص17جق، 1417 (طباطبائي،» آسمانها مسكن مالئكه است.

وحي امر هر «ا آنچه درباره اند، ب گانه فوق ارائه داده تفسير متيني كه عالمه از آيات سه
  مطرح شد، قابل جمع است:» آسمان

خداوند به هر آسمان امر ويژه آن را القاء مي كند و آثار ويژه آن را ابـداع مـي كنـد؛    
امر هر آسمان در مرتبه اي پايين تر از آسمان مافوق آن و به بياني تنزل يافته آن است. نـازل  

دنيا) القاء مي شود. در هر آسمان مالئكه اي ساكنند ترين درجه امر خدا بر آسمان فرودين(
  كه شايسته دريافت امر ويژه آن آسمان و تنزّل آن به آسمان فروترند.
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ترين ظهور امر و قوي ترين صورت خلقي در آسمان فرودين  در اين صورت كمرنگ
ترين صورت خلقي(تقيـد بـه زمـان و مكـان) در آسـمان       است؛ بيشترين ظهور امر و ضعيف

هفتم يعني آسمان دنيا است. يعني درجات گوناگوني از تقيد به زمـان و ماديـت و درجـات    
ها يا عوالم هفتگانه وجود دارد؛ هرچه امر خدا يعنـي   گوناگوني از ظهور امر خدا در آسمان

رابطه و نسبت موجودات با خداوند و چهره ملكوتي آنـان در عـالمي و آسـماني آشـكارتر     
  آن آسمان باالتر است. باشد، رتبه و مقام 

ــار موجــودات مــادي و موجــودات ملكــوتي مــي   ــابراين در كن تــوان از موجــودات  بن
سان موجودات زميني از ماديت برخوردار نيسـتند، امـا    سخن گفت؛ كه اگرچه به» فرامادي«

ملكوتي و غيرمادي محض هم نيستند؛ مانند فرشتگان؛ چنانكه خواهد آمد مالئكـه حركـت   
مقيد به زمانند، اما به گونه خاص خود و به صورتي كه آنان را از حواس عـادي بشـر   دارند، 

  است. زميني پنهان داشته
در قرآن كـه در مقابـل مفهـوم    » خلق«در مقام جمع بندي بايد گفت با توجه به مفهوم 

 هاسـت؛  هـا در تعـابير قـرآن نشـانگر مـادي بـودن آن       قرار دارد،  مخلوق بودن آسـمان » امر«
هاي فراتـر بـا آسـمان فرودين(دنيـا) كـه مـورد        اگرچه ممكن است مرتبه و نوع تقيد آسمان

تجربه بشر است، متفاوت باشد؛ در نتيجه آسمانها با حواس عادي بشر قابل شناسايي نيسـت؛  
كند، اين احتمـال   اما با ظهور نظريه نسبيت كه صورتهاي جديدي از گذر زمان را اثبات مي

با رشد دانش و فنĤوري و به كارگيري ابزارهايي نو بشر بتواند  بـه شناسـايي   وجود دارد كه 
   ها نائل گردد. اين آسمان

اي غيرمادي و ملكـوتي دارنـد كـه مجـرّد      ها يا عوالم، جنبه همچنين دنيا و همه آسمان
 تعبير كرده و با ابزار مادي براي بشر» امر«و » ملكوت«، »غيب«محض است و قرآن از آن به 
نـام  » روح«صورت تنها موجود مجـرّد بـه جـز ذات خداونـد،      غيرقابل شناسايي است. دراين

)و بـه  272، ص1ق، 1362دارد كه به اعتبار مراتب آن كـه در روايـات ذكـر شـده (كلينـي،     
  اعتبار آحاد مخلوقاتي كه از اين مراتب بهره مندند، كثرت و تعدد مي پذيرد.
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 ) در رد فرضيه فوقعان نوح (نقد استناد به علم مخاطب. 3-1-3

 علـم  بـر  دالّ را هفتگانـه  هاي آسمان درباره قومش با )ع(نوححضرت  برخي گفتگوي
آن را بـا فـرض     دانسـته  هـا  آسـمان  به علم بودن بشري و ها آسمان بر نوح غيرمومن مخاطبان

 ق، 1391(نجفـي،  انـد.  خارج بودن شش آسمان از قلمرو علم كنوني بشـر ناسـازگار شـمرده   
هـاي هفتگانـه ريشـه در اديـان      ) اما در نقد اين نظر بايد گفت، پيشينه اعتقاد به آسمان37ص

) نه علم بشر آن روزگار؛ 32، ص20جق، 1417پيشين و پيام رسوالن دارد، (نك. طباطبائي،
  هاي هفتگانه سخن گفته است:  زيرا به گزارش قرآن  نوح خود با قومش درباره آسمان

ايد كه خدا هفـت   آيا ندانسته« )15نوح: (» كَيف خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقاًلَم تَرَوا أَ«
  »آسمان را چگونه بر فراز يكديگر آفريد؟

هاي  متعدد كه برخـي جسـماني و هيـواليي و     همچنين در كتاب مقدس نيز از آسمان
هــا را   برخــي روحــاني اســت، ســخن رفتــه اســت و خاخامهــاي يهــود  تعــداد ايــن آســمان  

باشـد كـه مالئكـه و     آسمان گويند كه سه تا از آنهـا هيـواليي و چهارتـا روحـاني مـي      هفت
) بنــابراين مــي تــوان منشــأ اعتقــاد بــه  63صق، 1377 مقدســين در آنجــا ســاكنند.(هاكس،

  هاي هفتگانه را وحي دانست.  آسمان
  گويد: طباطبائي در تفسير اين كالم نوح در قرآن مي علّامه

هـا را هفتگانــه   علـم اســت. و اينكـه آســمان  » مگـر نديديــد « ديـدن در جملــه مـراد از  «
داللت دارد بر اينكه مشـركين   -خواهد اقامه حجت كند اى كه مى آن هم در زمينه -خوانده

شمردند و قـرآن بـا آنـان بـه      ها بودند، و آن را امرى مسلم مى معتقد به هفتگانه بودن آسمان
دانسـتند احتجـاج كـرده و بـه هـر حـال داسـتان         سلم مـى وسيله همين چيزى كه خود آنان م

ها كه در كالم نوح (ع) آمده به خوبى داللت دارد بر اينكه اين مسـاله   هفتگانه بودن آسمان
  )32 ، ص20جق، 1417طباطبائي،»(ترين زمانها رسيده است. از انبياء (ع) از قديم

نوح مسلم نموده، علـم  گانه بودن آسمان را بر  مشركين مخاطب  يعني علمي كه هفت
  .به دست آمده از وحي است، نه علم اكتسابي و بشري

در آيه مورد بحث، شايان ذكر است كه در قـرآن مـوارد   »  مگر نديديد« درباره تعبير 
هاي عالم خلق و ارتبـاط آن   شود كه با چنين بياني از كافران درباره ويژگي فراوان يافت مي
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رسد استفهامات قرآن در اين قالب همگي  شود. به نظر مي با خالق و پروردگار آن سوال مي
  طباطبائي بيان نموده است. استفهام توبيخي هستند و نه استفهام تقريري، آنگونه كه علّامه

يعني خداوند براي تشويق و تحريك مخاطبان وحي بـه تفكـر و تامـل دربـاره برخـي      
نمـي دانيـد (آيـا نمـي بينيـد) خـدا       پرسد كه آيـا   نشانه هاي خود در عالم خلقت از آنان مي

  چگونه جهان را خلق كرده است؟
كنـد كـه در    و در واقع آنان را به خاطر جهلشـان تـوبيخ نمـوده و از آنـان دعـوت مـي      

رسـاند؛ زيـرا در    جستجوي علم برآيند. علمي كه آنان را به معرفت و ايمان به پروردگار مي
 است كه در آفريده ها نمايان شـده اسـت.   همه اين موارد محور سوال خالقيت و ربوبيت اهللا

ــد:( ــراء: ؛48النحــل: ؛41الرع ــعراء: ؛99اإلس ــوت: ؛7الش ــروم: ؛19العنكب ــجدة: ؛37ال  ؛27الس
بنابراين سخن نوح به قومش نيز از اين دست است؛ نوح در قالب  )185االعراف: ؛20لقمان:

كنـد كـه چگونـه     توبيخ مـي دهد و آنان را  هاي هفتگانه خبر مي استفهام به قومش از آسمان
  شوند. ها شريك قائل مي براي اهللا و خالق اين آسمان

ها گزاره اي وحيـاني اسـت نـه گـزاره اي      گانه بودن آسمان رسد، هفت پس به نظر مي
و گفتگوي نوح با قومش در اين باره  علمي كه با تجربه و مشاهده انسان اكتساب شده باشد

تـوان ايـن    هاي هفتگانه در آن روزگار نيست و نمـي  سمانلزوما نشانگر نگاه علم بشري به آ
تـوان   گفتگو را نشانه علم آن مردم به آسمانهاي هفتگانه دانست و با توجه به تاريخ علم نمي

هاي مادي و مورد شناسايي بشر آن روزگار نمي تواند براي بشر امـروز   نتيجه گرفت آسمان
  ناشناخته باشدبوده است.

  
3-2 .ييك آسمان مادي و شش آسمان غيرماد 

بنابر برخي بيانات عالمـه طباطبـائي فرشـتگان و عـوالم آنـان يعنـي آسـمانها در قـرآن          
هـا   مجرد و كامال غيرمادي هستند؛ اگرچه ايشان در بياني ديگـر بـر جسـماني بـودن آسـمان     

تاكيــد ورزيــده اســت. مســاله اي كــه موجــب بــروز تنــاقض در گفتــار ايشــان شــده مبنــا و  
ر مقاله تبيين خواهد شد. اما ديگر  محققان نيـز در  فرضي خاص است كه در بخش آخ پيش

تقويـــت احتمـــال مـــادي بـــودن آســـمان اول و غيرمـــادي بـــودن شـــش آســـمان ديگـــر  
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 دانستن معنوي« اند كه با ش) و بر آن شده1388ش؛ نصيري، 1382 پارسا، اند(نك. كوشيده

 خـارج  علـم  دخالـت  حـوزة  از پديـده  ايـن  از گفتگـو  و بحـث  ششـگانه  هـاي  آسـمان 

ق، 1388نصيري، »(نيست. رد يا دفاع در نظر اظهار به قادر فرامادي در مسائل ميشود...علم
) اكنون الزم است آياتي كه مورد استناد طرفداران آسمانهاي غيـر  196، صهمان ؛194ص

  مادي است، بررسي شود:
  

  آسمان، محل سكونت مالئكه . 3-2-1
تنها پديـده هـايي كـه بـه عـالم امـر تعلـق        بنابر تعريف عالم خلق و عالم امر در قرآن، 

دارند، غيرمادي و از قلمرو علم بشري خـارج هسـتند. ماننـد روح كـه خـدا آن را از جـنس       
عالم امر دانسته و علم انسان در شناخت آن را اندك شمرده است. امـا پديـده هـايي كـه از     

 نظـام « يد زمانند؛ زيرا اند، مخلوق و مادي يعني در ق مجراي خلق عبور نموده و هستي يافته

 زمان،مكـان،  مـاده،  قيـد  در كـه  اسـت  مـادي  مسـببات  و اسباب بر مبتني نظام همان خلق

ايـن   همـه  از كـه  اسـت  نظـامي  امـر  نظـام  است و  مقدار و فساد و كون حركت، تدريج،
 آن از توان مي سبب همين به است؛ استوار حق حضرت اراده بر صرفاً و فارغ مختصات

  )157صق، 1392 (كالنتري و علوي،. »كرد تعبير مجردات به نظام
ــد   ــرآن پدي ــه تصــريح ق ــن صــورت ب ــمان در اي ــايي چــون آس ــا(االعراف: ه ه ، )54ه

پـس  لوق و در نتيجه غيرمجرّد هستند. ) مخ1فاطر: ؛150) و مالئكه(الصافات:27جن(الحجر:
محل سـكونت مالئكـه   هايي كه  طباطبائي بر نامحسوس و مجرّد بودن آسمان  استدالل علّامه

شود؛ عالمه در تبيين علت غير مادي بـودن آسـمانهايي كـه محـل      است، با اشكال روبرو مي
  گويد: سكونت مالئكه است، مي

آن نظامى كه در آيات شريفه قـرآن بـراى آسـمان و اهـل آسـمان ثابـت شـده و آن        «
اشـاره شـد، هـيچ    يابد، و در تفسير آيـات مـورد بحـث بـدانها      امورى كه در آنها جريان مى

شباهتى به اين نظام عنصرى و محسوس در عالم زمينى ما ندارد، بلكه به كلـى منـافى بـا آن    
  )370، ص17جق، 1417(طباطبائي،» است.
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 و در تفسير آيات نخستين سوره صافات درباره تفاوت عالم فرشتگان چنين مي گويد:
ملكـوتى خواهـد بـود كـه افقـى       مراد از آسمانى كه مالئكه در آن منزل دارنـد، عـالمى  «... 
تر از افق عالم ملك و محسوس دارد، همان طور كه آسمان محسوس ما با اجرامى كـه   عالى

  )125، ص17 ، ج(همان» تر و بلندتر از زمين ماست. در آن هست عالى
كه مالئكه در افقي برتر از جهان مادي ما ساكن هستند، قابل انكار نيست؛ امـا ايـن    اين

به معنـاي تجـرد كامـل و صـد درصـد ايـن موجـودات از ويژگيهـاي مـادي و          مطلب لزوما 
نامحسوس بودن هميشگي آن نيست؛ بلكه مـي تـوان مراتبـي از تقيـد بـه ماديـت و زمـان را        
درنظر گرفت؛ در واقع حضور مالئكه مادي و مخلوق در عالم مـادي، درحاليكـه چيـزي از    

همانگونه كه انسان با وجود خلقت مـادي  كنند، امري ناممكن نيست؛  جنس امر را حمل مي
  از روحي متعلق به عالم امر برخوردار است. 

اساسا بنابر تعريف عالم خلق و عالم امر، عالم امر محيط بـر عـالم خلـق و پشـتيبان آن     
است. يعني همه مخلوقات وجهه ديگري دارند كه از جنس امر است. به ويژه آن كه قـرآن  

گويد و آنها را مجهز به ابزار ايـن نـزول و    عروج آنها سخن مي از حركت مالئكه و نزول و
عروج يعني بالهاي متعدد دانسته است. حركت، مفهومي است كه با زمان قرين اسـت، پـس   

خلقتي مادي و مقيد به زمان دارند، اگرچه حامل امر الهي هستند و امر را از آسمانها  مالئكه
و عوالم گوناگون با گذر از راههاي آسماني به آسمان دنيا يعني پايين ترين عالم فـرود مـي   

  آورند. 
ــا عــالم امــر اســت،(النازعات:   ؛ 5البتــه آيــات قــرآن نشــان دهنــده ارتبــاط فرشــتگان ب

) و وساطت در 4زّل روح يعني پديده اي از جنس امر توسط فرشتگان(القدر:) تن4الذاريات:
)، و به عـالم خلـق لزومـا بـدين معنـا نيسـت كـه فرشـتگان خـود          15القاء آن به انسانها(غافر:

همسنخ روح و از جنس مجردات باشند. دليل روشن ايـن مسـاله پيونـد بـدن و جنبـه خلقـي       
  ديده از دو سنخ خلق و امر است. انسان با روح او و  همنشيني اين دو پ

اما قرابت مالئكه و روح بيش از قرابت بدن انسان و روح اسـت و از ايـن رو در القـاء    
-193وحي كه خداوند آن را از جنس روح مي شـمرد، فرشـتگان وسـاطت دارند(الشـعراء:    

نـه   ) و اين نشانگر لطافت بعد خلقي فرشتگان در مقايسه بـا انسـان اسـت و   52؛ الشوري:194
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تجــرد محــض آنهــا. ضــمن آنكــه در روايــات بــر تمــايز ميــان روح و مالئكــه تاكيــد شــده  
  )274، ص1، جش1362است.(كليني،

)، ثبـات  164الصـافات: »(معلُـوم  مقـام  لَـه  إِلَّـا  منَّـا  مـا  و« همچنين عالمه طباطبائي از آيه
يـرد و ايـن ثبـات و    فرشتگان در درجات كمالي تعيين شده از جانب خداوند را نتيجه مي گ

عدم تحول را نشانگر وجود مجرد آنان مي شمرد و اينگونـه اعتقـاد بـه لطيـف بـودن جسـم       
 كنـد.  مالئكه را نادرست مي خواند و ادعـاي اجمـاع دربـاره ايـن عقيـده مشـهور را رد مـي       

  ) 13-12، ص17جق، 1417 (طباطبائي،
معـين خـود و عـدم عصـيان     اما شيخ طوسي از اين آيه تنها عدم تجاوز مالئك از رتبه 

ال «) و مفهـوم آن را معـادل آيـه    535، ص8آنان از اوامر الهي را اسـتفاده مـي كند(طوسـي:   
) در نظر مي گيرد. زمخشري به عنوان 6(التحريم:» يعصونَ اللَّه ما أَمرَهم و يفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ

ويژه هر گروه از مالئكـه را اسـتنباط    مفسري معتزلي  و سيد قطب نيز از اين آيه ماموريتهاي
  ) 3001، ص5جق، 1412 شاذلي، ؛66، ص4، جق1407، مي كنند. (زمخشري

به نظر مي رسد استدالل عالمه براي تجرد مالئكه با اسـتفاده از معلـوم بـودن مقامـات     
آنان نزد خداوند، تمام نيست؛ زيرا همانگونه كـه علـم خداونـد بـه عواقـب انسـانها موجـب        

به جبر نمي شـود، معلـوم بـودن جايگـاه فرشـتگان نيـز بـه معنـاي عـدم تـاثير اعمـال             اعتقاد
فرشتگان در جايگاه آنان و عدم تغيير در اين جايگاه نخواهـد بـود تـا از ايـن ثبـات و عـدم       

  تغيير، تجرد را نتيجه بگيريم.
البته برخي ويژگي هاي فرشتگان مانند نامحسـوس و ناديـدني بـودن آنـان بـراي بشـر       

انگر تفاوت ماده آنان با انسـان اسـت كـه موجـب شـده برخـي متكلمـان جـنس آنهـا  را          نش
، حقي(سازد.  جسمي لطيف و نوري بدانند كه ظهور آنان در اشكال گوناگون را ممكن مي

   )32، ص4جق، 1363؛ حسيني شاه عبدالعظيمي، 49، ص8جق، 1378 ؛ طيب،113، ص7ج
) و شـيخ طوسـي فقيـه و    429، ص4جق، 1372 رسي،(طب در اين زمينه رواياتي نيز نقل شده

  ) 84، ص4، جمحدث و متكلم نامدار شيعي بر اين عقيده است.(طوسي
  باره ماهيت مالئكه چنين نظري دارد: رشيدرضا نيز در 
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تواند جنّ و ملك را بصورتى كه آفريـده شـده ببيننـد،     انسان در حال عادى خود نمى«
» إِنَّه يراكُم هو و قَبِيلُه منْ حيثُ ال تَرَونَهم«چنانكه در قرآن نسبت به شيطان گفته شده است: 

ب و رنگ مانند هوا و عناصـر اولـى كـه مولـد آ     و بى  هاى لطيف همان طور كه بعضى جسم
و جـنّ از عـالم غيبـى      هوا است قابل ديدن انسان يا انسان قابـل ديـدن آن نيسـت، و مالئكـه    

تـر   توانند بصورت اجسام انبـوه  گويند كه آنها مى تر از اين اجسام، و مى ديگر هستند، لطيف
شود مانند: هواى رقيق و غليظ و  نمودار شوند همان طور كه آب باشكال مختلف نمودار مى

  برف و يخ. مايع و 
با اين تفاوت كه تبدالت صور مواد عالم بـه اختيـار خـود نيسـت و بموجبـات طبيعـى       
است مثل سردى و گرمى كه موجب ميشود آب بصورتهاى ديگر نمودار شود، ولى جـنّ و  

ى خداوند قدرت دارند كه در مواد عالم تصرّف كنند و ابدان خـود را تحليـل    ملك باجازه
ى اين عالم نمودار  كيب نمايند پس اگر آنها در صورت متناسب با مادهكرده با مواد عالم تر

تواند آنها را ببيند، ولى بشـر غيـر عـادى مثـل انبيـاء ممكـن اسـت آنهـا را بـه           شوند، بشر مى
اصلى ديد و اين بر خـالف  صورت اصلى ببينند چنانكه پيغمبر دو نوبت جبرئيل را بصورت 

  عادت است.
ى چيزهاى ادراك نشدنى را با انواع وسائل غير عادى در مييابـد  ا بعالوه كه انسان پاره

و عقل است و   مانند تلگراف بيسيم و ديگر وسائل كهربائى و چون انسان داراى روح لطيف
نيز مخلوقى است عاقل و عالم با يكديگر تناسب و حد مشترك دارند، پـس ممكـن     مالئكه

وط شوند كه براى انسان موجب اقتباس علم و است اين دو دسته ارواح عاقل با يكديگر مرب
ى را كـه  كنـد چيزهـائ   ادراك بشود، همان طور كه انسان از وسـائل غيـر عـادى ادراك مـى    

، 3جق، 1360عـاملي،  ؛316، ص7، جم1947 رضـا،  (رشيد .»دركش آسان و همگانى نيست
  )396ص

به واقعيت  »جسم لطيف و نوراني«در صورتي كه وصف منشأ و ماهيت مالئكه با تعبير 
نزديك باشد، مي توان درجات گوناگون تقيد به زمان و صورتهاي گوناگوني از ماديـت را  
تصور نمود. تصوري كه امكان آن از نظر علمي با ظهور نظريه نسبيت عام در علـم فيزيـك   
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) و ايـن بـدان معناسـت كـه مـي تـوان روزي را       م2001 1،قابل اثبات شده است. (نك.كريل
ه با پيشرفت علم بتوان عـوالم مـادي امـا نامحسـوس را شناسـايي نمـود و بـا        انتظار داشت ك

استفاده از ابـزار مناسـب آثـار آن عـوالم را آشـكار  و محسـوس سـاخت. در ايـن صـورت          
  ها را به دليل سكونت مالئكه در آن مجرد از ماده دانست. توان آسمان نمي

  
  آسمان، جايگاه بهشت. 3-2-2

) است كه 40ديگري كه مورد استناد عالمه است، آيه (االعراف:به نظر مي رسد، آيه 
) 115، ص8 جق، 1417بنابر تفسير عالمه، آسمان را جايگاه بهشت دانسته است. (طباطبـائي، 

) ضمن آنكه 400، ص4، جكه آيه بر وجوه ديگر نيز قابل حمل است.(نك.طوسي در حالي
م نمي تواند تاييدي بر انگاره معنـوي و  با اعتقاد به معاد جسماني، وجود بهشت در آسمان ه

-توان آسماني كه جايگاه بهشـت اسـت، در فضـا    ها تلقي شود. بلكه مي مجرد بودن آسمان
وانين خـاص مـادي بـرآن حـاكم     زمان ديگر يعني آسمان ديگر يا عالم ديگر دانست كـه قـ  

  است.
بلكه بنابر آيـات   با اين بيان تفكيك موجودات به مادي و معنوي پشتوانه قرآني ندارد؛

) و همه مخلوقـات وجهـه   1392قرآن همه مخلوقات مقيد به زمانند(نك. كالنتري و علوي، 
باطني و ملكوتي دارند كه از جنس امر خداست، كـه همـان عـالم غيـب و ملكـوت اسـت.       

كه زمام آن به دست خداست و علـم بـه    )197، ص13 جق، 1417 طباطبائي،؛ 83-82(يس،
 كنـد.  خداست و اين علم و قدرت را بـه برخـي برگزيـدگان خـود عطـا مـي      آن در انحصار 

  )27-26(الجن: 
  

  آسمان، مبدأ نزول وحي. 3-2-3
 فرسـتادن يـاد   قرآن درباره الهام وحياني به قلب پيامبران با  واژه نـزول در معنـاي فـرو   

ــرده ــي    ك ــن واژه م ــاربرد اي ــه ك ــي      اســت. در وج ــد الله ــام عن ــه مق ــاوت رتب ــه تف ــوان ب ت
) با مقام مكتوب آن در قالب الفاظ براي مردم اشاره نمود كه بـه ايـن اعتبـار    89قرآن(البقره:

                                                 
1 .Kriele 
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) و پستى مقام عبوديت، صحيح اسـت كـه آمـدن    51يعنى بلندى مقام خداي علي (الشوري:
   )8، ص3ج ق، 1417نزول بخواند. (طباطبائي، قرآن از آن مقام به اين مقام را

كتـاب را روايـت    با اين وجود برخي محققان با استناد به آيه اي كه گفتار كافران اهـل 
ها و تعلق آنها به عالم غيب  كند، مبدأ نزول قرآن را آسمانها  و آن را نشانه تجرّد آسمان مي

حكايـت از آن دارد كـه كـافران     ) درحالي كه سـياق آيـه  51صق، 1382 (پارسا، اند دانسته
  اند: آسا را از پيامبر درخواست نموده امري معجزه

أَكْبرَ مـنْ ذلـك     يسئَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ تُنَزِّلَ علَيهِم كتاباً منَ السماء فَقَد سأَلُوا موسى«
بِظُلْمهِم ثُم اتَّخَذُوا الْعجلَ منْ بعد ما جـاءتْهم الْبينـات    فَقالُوا أَرِنَا اللَّه جهرَةً فَأَخَذَتْهم الصاعقَةُ

خواهنـد كـه    كتاب از تو مـى  اهل) «153النساء : ( »سلْطاناً مبيناً  فَعفَونا عنْ ذلك و آتَينا موسى
د و گفتنـد:  برايشان كتابى از آسمان نازل كنى. اينان بزرگتر از اين را از موسى طلـب كردنـ  

 »خدا را به آشكار به ما بنماى...

در آيه فوق درخواست آنان با درخواست مشاهده خداوند مقايسه مي شود كـه امـري   
نامعقول و ناممكن و بهانه جويانه است؛ گويا آنهـا خواسـته بودنـد بـه عنـوان معجزه،كتـابي       

اسـت و   ) بدان اشاره رفته7:نوشته شده و آماده از آسمان فروافتد، آنچنان كه در آيه (االنعام
صـورت آيـه    كند. دراين اي توبيخ مي جويانه خداوند آنان را به خاطر چنين درخواست بهانه
گويد. عالوه بر آنكه اين برداشت از آيـه فـوق    فوق درباره نزول وحي از آسمان سخن نمي

» عنــداهللا«) و 6النمــل: ؛1هــود: ؛4(الزخــرف:» لــدي اهللا«در كنــار آيــاتي كــه مبــدأ وحــي را 
ها مي انجامد كه نتيجه اي  ) خوانده، به جسمانيت خداوند و سكونت او در آسمان89(البقره:

  خالف عقل است و برخاسته از همان فرض نادرست است.
  
  نزول عذاب آسمان؛ مبدأ . 3-2-4

بنابر آياتي از قرآن، آسمان مبدأ عذاب الهي است. چهـار تعبيـر عمـده در ايـن آيـات      
». رجزا من السماء، حجارة من السماء، حسبانا من السماء، كسفا من السماء«شود: مشاهده مي 

تحليل واژگاني عبارات فوق، در كنار توجه به آياتي كه از عذابهاي آسماني و زميني سخن 
) نشان مي دهد اين آيات بـه عـذابهايي ماننـد بـارش سـنگهاي      65؛ االنعام:9گويد، (سبأ: مي
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 زمينـي  عـذاب  مقابـل  در ويرانگـر  وطوفانهـاي  آسـا  سـيل  بارانهـاي  و برق و رعد و آسماني
ق، 1376 كنـد؛ (نـك.بهبودي،   فشان اشاره مي آتش و) خسف(زمين رانش و زلزله همچون

  ) 348، صهمان نك. ؛334ص
بنابراين منظور از آسمان در اين آيات فضاي باالي سـر مـردم اسـت نـه آسـماني كـه       

  درآن ساكنند.نامحسوس است و مدبران امر الهي 
البته در دو آيه كافران به فرود آمدن لشكريان آسمان و نزول عـذاب توسـط سـاكنان    

) ايـن آيـات بـه همـان آسـمان محـل سـكونت        16؛ الملـك: 28اند.(يس: آسمان تهديد شده
مالئكه اشاره دارد كه واسـطه هـاي نـزول امـر خداونـد از آسـمانها بـه زميننـد . آسـمانها و          

  كه بيان شد مجرد محض و نامحسوس ابدي نيست. يژه  كه چنانعوالمي با قوانين و
  

  مبدأ نزول رزق ؛آسمان. 3-2-5
) خداوند از نزول رزق از آسمان سخن گفته اسـت. امـا   13؛ غافر:5(الجاثيه:در دو آيه 

در آيات متعدد ديگربه آسمان و زمين، هردو به عنوان منشأ رزق بندگان اشاره شـده اسـت.   
توان از آن دو آيه نتيجـه گرفـت كـه: مـراد از آسـماني كـه مبـدأ رزق        در اين صورت نمي 

 ؛317، ص17جق، 1417 طباطبـائي،   ؛54صق، 1382 است، آسـمان ناپيـدا اسـت. (پارسـا،    
  )375، ص18، جهمان

   :اين سخن از چند جهت قابل نقد است
) بـه  ؛...64النمـل:  ؛3فاطر: ؛31وقتي خداوند زمين را در كنار آسمان(يونس: ؛اول آنكه

عنوان منشأ رزق ياد مي كند، نشانه آن است كه مراد از آسمان همان جوي است كه حامـل  
  گردد و نه آسمان غيب .  باراني است كه موجب رويش گياهان در زمين مي

قرآن مي گويد، خزائن همه اشياء نزد خداوند است، نمي گويد در آسمان  ؛كهدوم آن
است. اطالق آسمان به عالم غيب دليل قرآني ندارد. قرآن از غيب همه آسمانها سـخن مـي   

  ند و يك غيب و ملكوتي نيز دارند.گويد، همه آسمانها مشهود
شبيه آياتي اسـت   سياق آياتي كه از نزول رزق از آسمان سخن مي گويد، بسيار ؛سوم

از نـزول رزق در رديـف سـاير پديـده هـاي        گويـد و  كه از نزول باران از آسمان سخن مي
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شود؛ پس مراد از رزق در اين آيات همان باران  طبيعي و به عنوان حيات بخش زمين ياد مي
  و مراد از سماء، فضاي باالي زمين است:

زَلَ اللَّه منَ السماء منْ رِزقٍ َفأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها و و اخْتالف اللَّيلِ و النَّهارِ و ما أَنْ«
ــونَ  ــومٍ يعقلُ ــات لقَ ــاحِ آي ــريف الرِّي ــة:( »تَص ــاپى در و« )5الجاثي  در و روز و شــب آمــدن پي

 زنـده  بـدان  آن مـردن  از پـس  را زمـين  و بـارد  مـى  فرو آسمان از خداوند كه بارانى(رزقي)
  .»ورزند مى خرد كه گروهى براى است هايى نشانه بادها گرداندن در و دارد مى

»و نَ أَنْزَلَ اللَّهم ماءالس يا ماءفَأَح بِه ضالْأَر دعها بتوفي إِنَّ م  كةً ذليĤَمٍ  لقَـوونَ  لعـمسي «
 بـود  مـرده  آنكـه  از پـس  را زمين آن با و فرستاد فرو آبى آسمان از خداوند و« )65: (النحل
 ».است اى نشانه شنوند مى كه گروهى براى) كار( اين در گمان بى گردانيد، زنده

ــات،   ــن آي ــان اي ــا در» ســماء«در مي ــه  تنه ــدونَ  «آي ــا تُوع ــم و م ــماء رِزقُكُ ــي الس ف و« 
ه قرينـه  ) به آسمان نامحسوس در افقي برتر از دنيا قابل تفسير است. آن هـم بـ  22الذاريات:(

در نـزد  » جنـةالمأوي «) آن را بـه  15كه علّامه بنابرآيـه(النجم: » وعده الهي«با » رزق«همراهي 
ق، 1417 خدا تفسير نموده اسـت و نتيجـه گرفتـه كـه جهـنم در آسـمان نيسـت؛(طباطبائي،       

ــالي375، ص18ج ــدرةالمنتهي(النجم:     ) در ح ــت را نــزد س ــه قــرآن بهش ) و در افــق 15ك
ه نه در آسمان؛ بنابرروايت معراج هم مكان درخت سدرةالمنتهي فراتر ) دانست7اعلي(النجم:
  )12، ص2جق، 1363هاست.(قمي، از آسمان
خداوند  در آسمان غيب است و هرچه نزد اوست در آسمان غيب برسخنان عالمه،  بنا

است ولي دليلي در قـرآن يافـت نمـي شـود كـه  غيـب، را آسـمان بنـاميم و آن را جايگـاه          
  خداوند بدانيم. 

وعده الهي مذكور در آيه به صورتهاي ديگر هم تفسير شده كه تجرد آسمان را نشان 
) 375، ص18جق، 1417 طباطبـائي،  نك. ؛335، ص22جق، 1374 نمي دهد. (نك.مكارم،

اما در تحليلي ديگر مي توان گفت، وعده هاي الهي در قرآن مربوط بـه حـوادث سـهمگين    
آينده همچون قيامت و رجعت و عذاب هاي دنيايي است. آيـات قـرآن از تحـوالت عظـيم     

ه ظهـور  ) و بنابر روايات اولـين نشـان  10-1كيهاني در آستانه قيامت سخن مي گويد(التكوير:
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)و چنــان كــه بحــث شــد، بســياري از 345صق، 1379 (حكيمــي، رخــدادي كيهــاني اســت
  يحه و طوفان و صاعقه و بارش سنگ.عذابهاي دنيايي موعود نيز آسماني است، همچون ص

گونه تفسير نمود كه باران، رزق شما كه مايه بقـاي   در اين صورت مي توان آيه را اين
و تهديدهاي الهي نيز كه به فرصت زندگي دنياي شـما  شماست در آسمان است و وعده ها 

  پايان مي دهد، در آسمان دنيا يعني همين كيهان است.
اگرچه به اعتبار حضور فرشتگان موكل روزي در آسمانها به عنـوان واسـطه رزق مـي    
توان آسمان نامحسوس مالئك را مبدأ رزق دانست، بـا تاكيـد بـراين نكتـه كـه نامحسـوس       

  ن به معناي مجرد بودن و غير قابل درك بودن آن براي حواس بشر نيست.بودن اين آسما
  

 و نامحسوس فراماديمثَلي براي هفت آسمان  ؛هفت آسمان مادي. 3-3

گويد كه در نكته دوم به روشني بـر   آسمان مي طباطبائي چهار نكته درباره هفت  عالمه
حـال برخـي انديشـمندان بـا توجـه بـه       ورزد، با اين  آسمان قرآن تاكيد مي مادي بودن هفت

انـد كـه او بـه معنـوي و مجـرد بـودن شـش         اعتقاد او به تجرّد محض مالئكه چنـين پنداشـته  
آسمان ديگر نظر دارد. عالمه كه از  طرفداران نظريه تمايز عالم خلق و عـالم امـر در قـرآن    

   )152-150، ص8جق، 1417 طباطبائي، نك.(است،
 طباطبـائي، (در بيان نكته دوم به صراحت همـه هفـت آسـمان را مـادي دانسـته اسـت؛       

هــاي محــل ســكونت  توضــيح او در نكتــه چهــارم دربــاره آســمان )370، ص17جق، 1417
مالئكه و غير مادي بودن آن بر فرضي خاص تكيـه دارد كـه از نگـاه محققـان پنهـان مانـده       

  است: 
غير مادي و نامحسوس است؛ اگرچـه قـرآن امـور     هاي مالئكه ابتدا مي گويد، آسمان
هاي مادي نسبت داده است. سپس اين فرضيه را پيش نهاده كـه   غيرمادي را به همين آسمان

اين رويكرد قرآن از باب تشبيه و با هدف آسان سازي فهم امور نامحسوس براي افراد ساده 
با قوانين مـادي قابـل توجيـه     دل است. زيرا آنچه از خلقت مالئكه در روايات گزارش شده

 هـاي مـادي دانسـت.    نيست، پس نمي توان آنها را موجوداتي مادي و ساكن همـين آسـمان  
   )370، ص17جق، 1417 طباطبائي،(
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گويا شباهتي ميان هفت آسمان مادي و هفـت آسـمان غيرمـادي كـه آسـمان قـرب و       
شـبيه در كـالم خداونـد     حضور و محل سكونت مالئكه است، وجود دارد كـه مبنـاي ايـن ت   

هـاي محسـوس بـه فهمـي از پديـده نامحسـوس عـالم         ها  از درك آسمان واقع شده تا انسان
مالئك و طبقات هفتگانه آن داشته باشند. به نظر عالمـه ايـن روش خـاص قـرآن در تبيـين      
پديده هاي نامحسوس است؛ زيرا او در تفسير آيات نخست سوره صافات نيز درباره پديـده  

ق سمع شياطين و رانده شدن آنان با شهاب كه پديده اي نامحسوس بـراي بشـر اسـت،     استرا
كند. فرضي كه حاكي از روش خاص قرآن در سـخن گفـتن    دوباره بر اين فرض تاكيد مي

  از فراطبيعت است؛ روش تمثيل امور معقول و نامحسوس به محسوسات:
بـاب مثالهـايى اسـت كـه بـه       شـود، از  اين بياناتى كه در كالم خداى تعالى ديـده مـى  «

منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شده، تـا آنچـه خـارج از حـس اسـت بـه صـورت        
     محسوسات در افهام بگنجد، هم چنان كه خود خداى تعـالى در كـالم مجيـدش فرمـوده: و

(العنكبوت: ) و اينگونـه مثلهـا در كـالم    43تلْك الْأَمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ و ما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ
، 17جق، 1417طباطبـائي، (.» خداى تعالى بسيار است، از قبيل عرش، كرسى، لـوح و كتـاب  

  )124ص
در تبيين اين روش بايد گفت، خداوند در آيات فراواني از پديده هايي طبيعـي سـخن   

ر رفتـه  گفته است و در مواردي اين پديده ها به عنوان تمثيلي براي  امور نامحسـوس بـه كـا   
  است. مانند 

  )43-41(العنكبوت:خانه عنكبوت مثَلي براي  سستي واليت غير خدا  -
  ) 25و24اعتقاد درست(ابراهيم:شجره طيبه  مثَلي براي  -
  )28(الروم:بنده و خداوندرابطه  برده و موال مثلي برايرابطه  -
  )264(البقره:كشت در زمين سنگالخ مثلي براي ريا در انفاق -
 )20(الحديد:با باران و خشكيدن آن مثلي براي زندگي دنيارويش گياهان  -

شناسـايي  » ك«حـرف تنظيـر  » مثـل «گاه اين تمثيلها به قرينـه لفظـي و همراهـي كلمـه     
رسـد، تمثيلهـاي قـرآن     طباطبائي به نظر مي شود و گاه با قرينه لبي. با استفاده از نظر علّامه مي

  گردد.  ب مييكي ازموارد توسعه معنايي در اين كتاب محسو
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بحث از توسعه داللتهاي قرآني يكي از مباحث زبان شناختي ارزشمند در حوزه زبـان  
سـازد. در   هاي اين كتاب مبـارك را ميسـر مـي    قرآن است كه بهره گيري افزونتر از هدايت

اين بحث ضمن تاكيد بر نقش قواعد زبان و ادبيات عرب به عنوان پايگاه داللتهاي قرآني با 
شواهد فراوان زبانشناختي ، عقلي و نقلي امتياز زبان قرآن از ساير متون بشري نشـان  تكيه بر 
  ) 63صق، 1385 اسعدي،(نك: شود. داده مي

  قابل طرح در اين موضوع را  به مبـاني متنـي و فرامتنـي    زبانشناختي به طور كلي مباني
 آن،  است كه بستر طـرح اموري مانند اصل تعدد معنا  مقصود از مباني متني، .كنند تقسيم مي

و مقصود از مباني فرامتني، اموري است كـه   حقيقت و مجاز،كنايه و...است اشتراك لفظي،
 شـود.  سـخن مربـوط مـي     مخاطب و اهداف اما به گوينده، مستقيما با لفظ در ارتباط نيست،

ــاني فرامتنــي در  ــرآنمب ــد از مــورد ق ــأثير ويژگــي.1:عبارتن ــتن ؛  ت ــده م ــأثير . 2هــاي گوين ت
ق، 1387. (طيـب حسـيني،  تاريخي و جغرافيـايي  ةنقش محدود.3هاي مخاطب متن ؛ ويژگي

 )81ص

با تكيه بر اين مباني كه توجيه گرتوسعه داللتهاي قرآني است و اين كتاب را از سـاير  
سازد و به مدد روايات از جواز  وجوه گونـاگون معنـايي بـراي آيـات      متون بشري ممتاز مي

گـاه در مقـام    ش)  آن1387 ش؛ طيـب حسـيني،  1385 اسـعدي،  شـود.(نك.  قرآن دفاع مـي 
ق، 1385 شـود. (اسـعدي،   برشمردن گونـه هـاي چنـدمعنايي مـوارد و نمونـه هـايي يـاد مـي        

  ) 39-33صق، 1392 ؛ روحاني مشهدي،418-379ص
رسد اين شـكل از تمثيلهـاي قـرآن يكـي از      طباطبائي به نظر مي با استفاده از نظر علّامه

گـردد كـه از نظـر انديشـمندان مغفـول       معنايي در اين كتاب محسوب مـي  گونه هاي توسعه
مانده و با اولين مبناي فرامتني قرآن يعني ويژگي گوينده قرآن مرتبط است. زيرا تمثيل گـر  

توان ادعا كرد از آغـاز برخـي امـور محسـوس      خود خالق ممثل له و ممثل به است. پس مي
 تا انسان با نظر كردن در پديده محسوس بـه دركـي از  براي بشر را شبيه امور معقول آفريده 

 همـه  گونه كه علّامه نسبت مثـل بـه ممثَّـل را در    همانپديده معقول و نامحسوس دست يابد. 
 (طباطبـائي،  دانـد.  قرآنند، جاري مـي  حقيقى مقاصد كه عاليه به معارف نسبت قرآنى بيانات
  )42صق، 1353
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سوره صافات با دقتي تامل برانگيـز پديـده مـادي    بنابر برخي تحقيقات، آيات نخستين 
ش) اگرچه بنا بـه بيانـات   1393 شهاب سنگها در فضا را  وصف كرده است. (نك. بشارتي،

متعدد ديگر قرآن موضوع سخن، رانده شدن شياطين به هنگام اسـتراق سـمع  اسـت؛ گويـا     
تراق سمع شياطين در ها در فضا و عالم طبيعت را مثالي براي اس خداوند پديده شهاب سنگ

  عوالم فراطبيعي قرار داده است.
بدين جهت سخن گفتن از پديده نامحسوس استراق سمع شياطين در قالـب تمثيـل بـه    

سنگها بـه جـو  زمـين در قـرآن بـا توجـه بـه ويژگـي          پديده طبيعي و محسوس ورود شهاب
ي  مي شود به گوينده سخن كه خالق هر دو پديده است، موجب ايجاد صورتي از چندمعناي

گونه كه در چندمعنايي حاصل  اي كه كالم دو معنا را در طول هم افاده مي كند؛ همان گونه
از مراتب ظاهري و باطني چندين مرتبه معنايي در طول هم افـاده مـي شـود. بـر مبنـاي ايـن       

  فرض مي توان چنين نتيجه گرفت كه:
ميان اوصاف آن بـا همـان   سماوات در قرآن كل عالم شهود است، اگرچه شباهتهايي  

مجموعه كوچك محدود به منظومه شمسي وجود دارد كـه موجـب  تطبيـق هفـت آسـمان      
قرآن با سيارات منظومه شمسي از سوي برخي انديشمندان شده؛ ولي ايـن شـباهتها را نبايـد    
اتفاقي دانست، بلكه خداوند اين مجموعه كوچك را مثالي براي طبقات هفتگانه كـل عـالم   

  ه است.قرار داد
 دو بـر  انطبـاق  قابليـت  كـه  است؛ آسمان هفت قرآن در سماوات از به بيان ديگر، مراد

 دسـترس  از اكنـون خـارج   و دنيـا  عـالم  از فراتر كه آن اصلي مصداق يكي. دارد را مصداق
 نفـوس  جايگـاه  و مالئكـه  مسـكن  و خـدا  امـر  مراتـب  نـزول  محل كه همان است؛ بشر علم

 ديگـر  داليلي كه مطرح شد، اين آسمانها مجـرد محـض نيسـتند.   است، اگرچه بنابر  مومنان
 هفـت  از مجسـم  اي نشـانه  و مثـال  و نمونـه  عنـوان  بـه  را آن خداونـد  كـه  آن فرعي مصداق
 تطبيقـات  تـرين  دقيـق  در تـوان  مـي  را فرعـي  مصـداق  ايـن . اسـت  آفريده نامحسوس آسمان

 كـه  صـورت  ايـن  به نمود؛ جستجو آن مدارات يا جو شمسي، منظومه سيارات با دانشمندان
  .دانست دنيا افق از برتر افقي در آسمان هفت از نمادي را آن
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بنابراين عالمه طباطبائي  بيشتر آيات مربوط به سماوات را درباره مخلوقـاتي طبيعـي و   
جسماني مي داند كه مثالي براي سماوات غير مادي و نامحسوس هسـتند و خـدا بـراي فهـم     

هاي نامحسوس را به همين آسمانهاي طبيعـي و   آسانتر افراد ساده دل، امور مربوط به آسمان
   مادي نسبت داده است.

افزايـد آن اسـت كـه آسـمانهاي نامحسـوس هـم        آنچه ايـن پـژوهش بـر آن نظـر مـي     
صددرصد غيرمادي و مجرد نيستند، بلكه آثار و احكام مـاده در آنهـا متفـاوت اسـت و مـي      
توان انتظار روزي را داشت كه مورد شناسايي علم بشر قرار گيرد. زيـرا بـا وجـود پيشـرفت     

ت بشر بسيار فراوانتر از دانش اوست و شايد علـم بشـر   نسبي علم در قرن اخير هنوز مجهوال
يابـد، افـزايش    در مقايسه با جهل او هيچ باشد و بي شك هرچه علم و دانش بشر فزوني مـي 

توان انتظـار داشـت روزي بشـر بتوانـد آثـار ايـن        مجهوالت او به مراتب بيشتر است.پس مي
د؛يا بتواند با مشـاهدات كنـوني   موجودات را همچون بسياري از پديده هاي مادي شهود كن

  ش)1381ص خود به درستي تطبيق دهد. (نك.نفيسي،
  

  ه گيرييجنت
ها مورد بررسي و مداقّه قـرار   در اين پژوهش همه آيات قرآن درباره آسمان و آسمان

و » عـالم خلـق و عـالم امـر    «گرفت و پس از نقد و بررسي داليل مفسران با استفاده از نظريه 
  نتايج زير به دست آمد:» ه نسبيتنظري«نگاهي به 

هفت آسمان قرآن كه گاه برخي امور نامحسوس بدان نسـبت داده شـده، مخلـوق     -1
بوده و در نتيجه غيرمادي و مجرّد محض نيسـتند؛ اگرچـه نـوع ماديـت و تقيـد بـه زمـان در        

ر هاي فراتر با آسمان فرودين متفاوت است و اين مساله موجب شده كـه برخـي امـو    آسمان
آسماني مانند عروج و نزول مالئكه كه مربوط به عوالم برترند، براي بشـر بـه شـكل عـادي     

توان اصطالح  محسوس نباشد. بنابراين نامحسوس بودن به معناي غيرمادي بودن نيست و مي
  هاي فراتر پيشنهاد داد. را براي آسمان» فرامادي«
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گوناگون گذر زمان را ثابـت  بر اساس نظريه نسبيت در علم فيزيك كه صورتهاي  -2
تــوان انتظــار داشــت روزي بشــر در پرتــو دانــش و فنĤوريهــاي جديــد بتوانــد  كنــد، مــي مــي

 هاي فراتر از دنيا و موجودات آسماني همچون فرشتگان را شناسايي كند.   آسمان

هاي هفتگانه كل عالم قابل مشاهده براي بشر را دربرگرفتـه اسـت؛ اگرچـه     آسمان -3
ميان برخي اوصاف آن با همان مجموعـه كوچـك محـدود بـه منظومـه شمسـي       شباهتهايي 

وجود دارد كه موجب  تطبيق هفت آسمان قرآن با سيارات منظومه شمسي از سـوي برخـي   
انديشمندان شده است؛ ولي اين شباهتها را نبايد اتفاقي دانست، بلكه خداوند ايـن مجموعـه   

  .ه كل عالم آفريده استكوچك را به عنوان مثالي براي طبقات هفتگان
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