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چکیده
و ازاندا اخترشناسان کنونی نشانی از این گزاره نیافتهام، گویدمیسخن هفتگانههاي قرآن مبین از آسمان

تاریخی هفت آسمان و ارزیابی ۀحاضر با مروري بر پیشینۀمقال. گویندمیمیلیاردها کهکشان سخن 
معلومی در عهد ذهنی معین و، هفت آسمانةدارد که دربارمیبیان ، ارائه شده در این بابيمهمترین آرا

براي ، اي دیگر از قدماذهن مخاطبان مستقیم قرآن وجود داشته است و محتمل است که ایشان به سان پاره
اي آسمان جداگانه، شمسی در آن دورانۀشناخته شده منظومۀیک از سیارات پنجگانخورشید و هرماه و

هاي آنها را هم با نگاهی آسمان، ارات پنجگانهبودن ماه و خورشید و سیقرار داده باشند و به تبع مشهود
از آنجا که اراده شدن این معناي مبتنی بر ظواهر ، همهبا این. معلوم فرض کرده باشندمشهود و، آلودهمتو

بر آن است که در این نگارنده، تاریخی از سوي قرآن با مسلّمات کنونی علمی تعارض داردۀو پیشین
توان می، سانبدین. ین را برگزیدترشایسته، موضع باید از ظواهر عبور نمود و از میان تأویالت محتمل

. کندمیتأویلی در خور اختیار جلوه ، که حمل عدد هفت بر مطلق کثرتنتیجه گرفت
. شبهات قرآنی، اپذیري قرآننخطا، قرآن و علمۀرابط، دین و علمۀرابط، هفت آسمان:واژگان کلیدي

rnf1981@yahoo.com/ استاديار دانشگاه خوارزمي. ١
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طرح مسأله 
در دو موضع . گویدسخن میهفتگانههاي از وجود آسمان1قرآن کریم در هشت یا نه موضع

در تصویر ، از دیگر سو. گردندفی میطبقه معرّبه صورت طبقههفتگانههاي نیز این آسمان
طبقه و طبقههفتگانههاي اي به عنوان آسمانـ پدیدههاي علم جدیدـ بر وفق دادهکنونی عالم

شناخته شده نیست؛ بلکه علم جدید از میلیاردها کهکشان سخن گفته و جهان را فراتر از 
هایی در مجموعه، ها را به نوبۀ خوددانشمندان کهکشان. کشدتصورات متعارف به تصویر می

تر به هایی عظیمهکشانی را نیز در مجموعههاي کهاي کهکشانی و خوشهتر به نام خوشهعظیم
نشانی هفتگانههاي اما از آسمان، )30ص، Reeves[ ،1381[ریوز(اند ها جاي دادهنام ابرخوشه

را به چه سان باید فهمید؟ و » هفت آسمان«حال پرسش این است که گزارة قرآنی . اندنیافته
توان جستجو کرد؟مصداق آن را کجا می

تفصیلی مسألهبررسی .1
سپس . افکنیمابتدا نگاهی به پیشینۀ تاریخی هفت آسمان می، جهت بررسی مسألۀ فوق

ارائه شده در تبیین هفت آسمان قرآن را به معرض بررسی و نقد گذاشته و با يترین آرامهم
. زنیمنتیجۀ سخن را رقم می، »هفت آسمان«تقریر نظریۀ مختار و توضیح سایر حواشی گزارة 

افکنیمنگاهی می، به متن آیات هفت آسمان، ا پیش از همۀ اینهاام:
-﴿ٰمالْأَرس عبس ناهواِء فَسماتو﴾

؛)29/ 2: البقره(
؛)44/ 17: األسراء(﴾ض ومن فيهِنوالْأَروات السبع تسبِّح لَه السٰم﴿-
-﴿ن رٰمقُلْ مالس برعِ وبالس اتورالْع يمِبظ؛)86/ 23: المؤمنون(﴾شِ الْع
؛)12/ 41: فصلت(﴾هاوات في يومينِ وأَوحٰي في كُلِّ سماٍء أَمرفَقَضاهن سبع سٰم﴿-
؛)12/ 65: الطالق(﴾بينهنضِ مثْلَهن يتنزلُ الْأَمروات ومن الْأَرخلَق سبع سٰم﴿-
هلْ ترجِعِ الْبصرفَارحمنِ من تفَاوتفي خلْقِ الرترماوات طباقًا﴿-

؛)3/ 67: الملک(﴾فُطُورٍمن

. در آيات متعدد بدانيم يا نه»  سبع ٰمسوات«را مهان ) ١٧/ ٢٣: نوناملوم(» سبع طرائق«ترديد براساس آن است که . ١
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-﴿رت ا كَأَلَمٰموس عبس اللَّه لَقخ فيرلَ الْقَمعجاقًا وبط اتوورن يهِنفرس سملَ الشعجاا واج﴾
؛)15-16/ 71: نوح(

.)12/ 78: النبأ(﴾وبنينا فَوقَكُم سبعا شدادا﴿-
سوره مبارکه 17ۀدر آی. تصریح دارندهفتگانههاي ق بر وجود آسمانآیات هشتگانه فو

. بررسی خواهد شد» سبع سموات«به کار رفته که نسبت آن با » سبع طرائق«مؤمنون نیز تعبیر 

هفتگانههاي پیشینۀ تاریخی آسمان. 2
این آموزه را مشابه ، قرآن» هفت آسمان«ضمن خالف علم شمردن ، برخی صاحبنظران

ادعاي چهار نویسنده را که ، در ذیل. اندتئوري افالك بطلمیوس و یا برگرفته از آن قلمداد کرده
: کنیماند مرور میچنین پنداشته

مدلول این ، هفتگانههاي یوسف فضایی با اشاره به برخی از آیات مربوط به آسمان)1
). 156ص، 1356، یفضای(پندارد آیات را مشابه قواعد منسوخ شدة هیئت بطلمیوسی می

، هاي پیازگانه مانند پوستها و الیههاي نهآسمان، در هیئت بطلمیوس«، به زعم وي، بعالوه
شده است و از باال به پایین آسمان بزرگتر به آسمان تو و در داخل یکدیگر پنداشته میدرتو

: و الذاریات3/ 67: الملک، 15/ 71: هاي نوحمشابه این عقیده از آیه. زیرین محیط بوده است
). 157-156صص، همان(» شوداستنباط می، 7/ 51

آسمان قرآن را نمایانگر تأثّر افکار نجومی هفت) 209ص، 1337(نژاد بهرامیابوالفضل )2
. حضرت محمد از بطلمیوس قلمداد کرده است

احمد قبانچی آیۀ سوم سورة ملک را موافق نظریۀ بطلمیوس در مورد افالك آسمانی )3
دارد علم جدید بطالن نظریۀ مزبور را ثابت نموده و نشان داده که آسمان دانسته و بیان می

اندیشی خود وارد چاره، اندکی بعدالبته نویسنده ). 122ص، تابی، قبانچی(نه متعدد واحد است 
بر این باور است که حلّ این سنخ از ، گردد؛ اما در مجموعاسازگاري تقریر شده میبراي حلّ ن

). 124ص، همان(امکان پذیر نیست ، تعارضات جز با سالح تأویل و صرف نظر از ظواهر
خطاب به 1386که اسفند ماه » بشیر و بشر«اي با عنوان عبدالکریم سروش در نامه)4

به آیات هفت ، هاي قرآن و علمهایی از ناسازگاريم بیان نمونهدر مقا، جعفر سبحانی نگاشته
ران بدون استثناء همۀ مفس... ماجراي هفت آسمان«: گویدآسمان در قرآن اشاره نموده و می
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و چرا نکنند؟ {کردند هاي هیأت بطلمیوس تطبیق میپیشین آن را به روانی و آسانی بر تئوري
)www. drsoroush. comسایت .ك.ر(» ...}ظواهر بر آن داللت داردۀهم

تا همین ... «زعم وي به . سروش در آثار پیشین خود نیز اشاراتی چند بدین مطلب داشت
گفتند هفت آسمان یعنی همان هفت فلک بطلمیوس و یک رین مییک قرن قبل همۀ مفس

بینید چنین افالکی وجود و شما در عصر حاضر وقتی که میاستثناء در این زمینه وجود نداشت
چون شما ... کنید؟چه می، شما اآلن، اندمان بودهاند و مخلوق خیال آن منجخارجی نداشته

، سروش(» کنیدالجرم فهمتان را سیال می، انداعتقاد دارید که این قرآن و معارف دینی حق
تئوري بطلمیوسی هفت «هم تعبیر » ۀ نبويبسط تجرب«سروش در ). 509-508صص، 1375
شمارد که همۀ مفسران مسلمان از آیات را به کار برده و آن را تصور و درکی می» آسمان

.)65، ص1383سروش، (اند مربوطه قرآن تا پایان قرن نوزدهم میالدي داشته
یأت بطلمیوسی این نویسندگان که آموزة قرآنی هفت آسمان را متأثّر از هنظردر مقام نقد 

» گانهنه«باید اظهار نمود که عموم پیروان سنّت اخترشناسی بطلمیوس به افالك ، اندپنداشته
ابوریحان بیرونی). 60ص، 10ج، 1417، آلوسی/ 156ص، 2ج، تابی، رازي: نک(اند باور داشته
دیگر اند یک برها هشت گويفلک(گوید از افالك هشتگانه سخن می، »التّفهیم«در کتاب 

اي از ؛ بیرونی به اعتقاد پاره)56ص، تابی، بیرونی) (پیچیده همچون پیچیدن تویهاي پیاز
آرمیدة ، فلکی دیدند نهم، گروهی زبر فلک هشتم«: کنددانشمندان به فلک نهم نیز اشاره می

.ندکیاد نمی، بودن  افالك به هیچ رويهفتگانه؛ اما از قولی مبنی بر )57ص، همان(» حرکتبی
ها را به بودن افالك یا آسمانهفتگانهتوان قول به رسد نمیبه نظر می، در مجموع

معلوم ، افزون بر این. سخن گفت» تئوري بطلمیوسی هفت آسمان«بطلمیوس نسبت داد و از 
بلکه عموم . نیست که هیئت بطلمیوسی در فضاي نزول قرآن شناخته شده و معهود بوده باشد

: نک(آثار بطلمیوس به زبان عربی مربوط به دوران پس از اسالم هستند ها و شروح ترجمه
اولین کسی که براي ترجمۀ ، به گزارش ابن ندیم). 260-259صص، 12ج، 1383، مولوي

هاي دورة تاز شخصی(یحیی بن خالد بن برمک ، به زبان عربی اهتمام ورزید1»المجسطی«
، 1343، ابن ندیم(بور را براي وي ترجمه نمودند کتاب مز، بود که گروهی از مترجمین) عباسی

را هفتگانههاي همه مفسران آسمان، میالدي19ادعاي آن که تا قبل از قرن ، همچنین). 482ص

شناسي مشرده و پايه علم ستارهترين کتاب جنومي ترين اثر بطلميوس است که تا دوران کپرنيک عمدهاسطي مهم. ١
). ٢٥١ص، ١٢ج، ١٣٨٣، : نک(شد مي
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اند و حتّی یک استثناء در این زمینه وجود نداشته است پنداشتههمان افالك بطلمیوس می
اما بیشتر علما و ، اند سماوات افالك استهگفت«به گفته سورآبادي . ادعایی درخور نقد است

زیرا که سماوات هفت است و افالك هفت . اهل اخبار برآنند که سماوات جز افالك است
-48صص، 1ج، 1381، سورآبادي(» بیش است و افالك گردان است و سماوات گردان نیست

49.(
به تغایر هم قول ) 72ص، 1ج، 1379، طبرسی(و طبرسی )125، ص1، ج1388(طوسی 

.)انداگرچه خود به رد آن پرداخته(اند ها و افالك را از علی بن عیسی رمانی نقل کردهآسمان
قول شناخته شده مسلمانان متقدم آن است که آسمان با فلک متفاوت «بتصریح آلوسی نیز 

، خالصه آنکه جمع کثیري از قدما به هیچ روي). 287ص، 10ج، 1417، آلوسی(1»است
اند و باورمندان به افالك بطلمیوسی نیز پنداشتهرا همان افالك متعدد نمیهفتگانههاي آسمان

ـ به دلیل تغایر در عدد ـ همواره مانعی جدي در پیش هفتگانههاي در تطبیق دادن آن با آسمان
تا با کردند اضافه میهفتگانههاي را به آسمان» کرسی«و » عرش«اند تا بدانجا که گاه رو داشته
2).35ص، 13ج، 1417، آلوسی: نک(گانه قابل جمع گردد افالك نه

. برگرفته از افالك بطلمیوسی باشدهفتگانههاي رسد که آسمانبه نظر نمی، به هر تقدیر
پیشینۀ تاریخی هفت آسمان را کجا باید جستجو کرد؟، حال

: نوح(شده استهفتگانههاي متذکّر آسمان، با منکران) ع(قرآن کریم خود در احتجاج نوح 
اصل عقیده به هفت طبقه ، خاورشناس ایتالیایی، )Nallino(» نلّینو«، از دیگر سو. )15/ 71

، ینونلّ(کند اي متعلّق به بابلیان قدیم معرفی میعقیده، آسمان چیده شده بر روي یکدیگر را
هر یک از پنج سیاره شناخته شده ماه و، خورشید، بابلیان، به گفتۀ وي). 105ص، 1911

آسمان هفتگانۀمنظومه شمسی در آن زمان را برحسب فاصلۀ آنها از زمین در یکی از طبقات 
). جاهمان(جاي داده بودند 

طبقه به هفتآسمان را ، ایرانیان قدیم نیز گاه تحت تأثیر افکار بابلی، به گفتۀ برخی محقّقان
). 365ص، 1ج،1369، تفضّلی(آوردند شمار می

دکتر «به گفته . ها شناخته شده استبودن آسمانهفتگانه، در میان اهل کتاب، همچنین
شود هفت نام براي آسمان یافت می، در کتاب مقدس، )55ص، 1350،کهن) (kohen(» کُهِن

. »ني أَنَّ السٰماَء غَير فَلَکممذْهبِ السّلَف الْمسلاَلْمعروف من «: منت تعبري چنني است. ١
. کندفي ميمعر» قول فالسفه مسلمان«آلوسي اين قول را . ٢
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؛ )Hawks(» هاکس«همچنین به نوشتۀ . اندو علماي یهود آسمان را هفت طبقه دانسته
باشد ی و چهار تا روحانی مییآسمان را هفت گویند که سه تا از آنها هیوال... یهودهاي خاخام«

در عهد جدید نیز تعابیري ). 63ص، 1377، هاکس(»سین در آنجا ساکنندکه مالئکه و مقد
).2ص، 12ج، 1887، سالکتاب المقد(نمود توان مالحظه را می» آسمان سوم«چون 

. هاي متعدد قابل مالحظه استمانوي  نیز باور به آسماندر متون بر جاي مانده از آیین
به عنوان . گویندگانه سخن میهایی دهاز آفریدن آسمان، ن متونهاي آفرینش در ایاسطوره

و در هر ... ده آسمان ساختند... «: استدر ترجمۀ فارسی یکی از این متون چنین آمده،مثال
» ده ده هزار فرسنگ است، ضخامت آن ده آسمانو ... دوازده دروازه ساختند، آسمان

، به صورتی استثنایی، در یک متن سریانی مانوي،همهبا این). 159ص، 1375، پوراسماعیل(
هاي متعدد در تصویر آسمان،و به هر تقدیر) 239ص، همان(رسد ها به یازده میتعداد آسمان

اکنون حاضر شو و بنگر شهریار بزرگ «، متون کهن مانوي بوفور انعکاس یافته است؛ از جمله
آنها او را بر یک تخت در آسمان «) 201ص، همان(» افتخار را؛ ایزدي که در آسمان سوم است

). 160-159صص، همان(» هفتم نشاندند و او را خدا و شهریار همۀ ده آسمان کردند
ین بار در قرآن از اي نیست که براي نخستپدیده، یا متعددهفتگانههاي خالصه آنکه آسمان
. توان رد پاي آن را در ادیان پیشین نیز جستجو کردبلکه می؛آن خبر داده شده باشد

هفتگانههاي ارزیابی آراي عمده در تبیین مراد قرآن از آسمان. 1- 2
هاي کنونی قرآن با دشواريهفتگانههاي در توضیح آسمان، هاي پیشیننگاران سدهتفسیر

گانه بودن شهرت قول به نه، رسد تنها دشواري ایشان در این باببه نظر می. روبرو نبودند
اي از ایشان چون پاره، کردناشدنی جلوه نمیافالك بوده است و این مشکل هم چندان حل

ها آسمان، گانهعنایت به افالك نهبیاعتنا بودند و نه تنها به گفتار اهل فن در این باب بی، اساساً
ها را هم رنگ و جنس هر یک از آسمان، ايبلکه با نگاهی اسطوره، خواندندمیهفتگانهرا 

گانه بودن ابوالفتوح رازي اساساً به گفتار حکما مبنی بر نه، به عنوان مثال. کردندتعیین می
به سهولت پذیرفته و بر وفق روایاتی از را هفتگانههاي بلکه آسمان،کنداي نمیافالك اشاره

آسمان نزدیک بر لون آهن افروخته: نمایدسان تعیین میاك رنگ آنها را بدینمقاتل و ضح ،
آسمان پنجم بر ، آسمان چهارم به رنگ سیم، آسمان سوم به لون برنج، م به لون مسآسمان دو

، 1366، ابوالفتوح رازي(سپید آسمان ششم بر لون یاقوت سرخ و آسمان هفتم از در، لون زر
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اما آن ،انداي داشتهبرخی دیگر هرچند به گفتار حکما در این باب اشاره). 195-192صص، 1ج
دارد که چون از سوي خدا و شوکانی بیان می، به عنوان مثال. اندرا الزم التّصدیق نپنداشته

بنابراین بر همین تعداد ، تنها عدد هفت به ما رسیده است، هارسول در باب تعداد آسمان
ورزیم ها اعتماد و عمل نمیورزیم و به قول حکما مبنی بر بیشتر بودن تعداد آسماناختصار می

اجرام آسمانی لزوماً ةبه عقیدة آلوسی نیز حرکات مشاهده شد). 61ص، 1ج، تابی، شوکانی(
قابل ، حتّی واحد بودن آنهاو هفتگانه، گانهبلکه با هشت، کندالك را طلب نمیگانه بودن افنه

.)346، ص1، ج1417آلوسی، (جمع است 
اعتباري بیش از این قائل شده و حتّی آن ، گانه بودن افالكجمعی دیگر براي قول نه، البته

هاي آسمان)5، ص57ج، 1403(مجلسی ، به عنوان مثال. اندرا بر ظاهر قرآن ترجیح داده
دارد که در لسان شرع از آسمان پیوندد و بیان میبه هم می» عرش«و » کرسی«را با هفتگانه

ها بر تعداد آسمان، سانبدین. یاد شده است» عرش«و » کرسی«هشتم و نهم با دو اصطالح 
رسد تا در افالك می» نُه«به عدد ، ﴾فَسواهن سبع سموات﴿خالف مفهوم مخالف آیاتی چون 

ها با افالك انگاري آسمانبر فرض یکسان، هاحلهویداست که این سنخ راه. لی نیفتدگانه خلنه
. گردداشکال مزبور از اساس منتفی می، صرف قول به تمایز این دوهو ب، اندارائه شده

اي روبرو ها با چالش عمدهدانستن آسمانهفتگانهتوان گفت پیشینیان در می، به هر تقدیر
با مسلّم شدن اینکه چیزي به نام فلک اساساً وجود خارجی نداشته ، در عصر جدیداما ، نبودند

به » هفت آسمان«تفسیر ، هابودن آسمانهفتگانهنیامدن نشانی از و ندارد و نیز با به دست
در پرتو آنچه دانش جدید از جهان «نفیسی شاديبه تعبیر . اي دشوار بدل گشته استمقوله

شد دیگر معنا و مراد از هفت آسمان آشکار نیست و مقصود قرآن از آن کهستی به تصویر می
). 232-231صص، 1379، نفیسی(» ران استپاسخ براي مفسهمچنان سؤالی بی

. دهیممهمترین آراي ارائه شده در این باب را در معرض تحلیل قرار می، اینک
گیرد ز در آسمان اول جاي میاند که تمام جهان شناخته شده براي بشر امروبرخی برآن) 1

تمام «، به تعبیر مندرج در تفسیر نمونه. و شش آسمان دیگر از قلمرو علم کنونی بشر خارجند
آسمان اول است و شش عالم دیگر جزوبینیم همه ات و ثوابت و سیاراتی را که ما میکرّ

مجموعاً هفت عالم را وجود دارد که از دسترس دید و ابزارهاي علمی امروز ما بیرون است و 
صاحب المیزان نیز ). 167ص، 1ج، 1382، مکارم(» .دهندبه عنوان هفت آسمان تشکیل می

قرآن از شش آسمان باقی مانده چیزي وصف :گویدمشابه همین نظر را ابزار داشته و می
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،17ج، 1392، طباطبایی(هستند ) بر روي یکدیگر قرار گرفته(» طباق«ننموده جز آنکه آنها 
اما ؛هایی مادي هستندهمگی آسمانهفتگانههاي تصریح دارد که آسمانوي).370-369صص

، 17ج، همان(شود به وجود هفت عالم ملکوتی و غیر مادي نیز قائل می، افزون بر آنها
مادي بودن منزّه بدارد ةها را از انگارهاي دینی دربارة آسماناي از گزارهتا پاره) 370ص

هاي نازل شدن ایشان از آنجا و باال بردن نامه، هایی چون سکونت مالئکه در آسمانگزاره(
اعمال یادشده ، صاحب المیزان خود اذعان دارد که در آیات مربوطه،البتّه.)اعمال آدمیان بدانجا

وي این نسبت یافتن ظاهري اند؛ اماهاي جسمانی محیط بر ما نسبت داده شدهبه همین آسمان
دانسته و حقیقت » هاي سادهسازي مطلب براي فهمآسان«: »جِاذَالسمِهفَلْالً ليهست«را از باب 

).جاهمان(داند اعمال مزبور را در عوالمی ملکوتی وغیر مادي می
ش از احتمال مادي بودن یک آسمان و غیر مادي بودن ش، برخی محقّقان، افزون بر این

با معنوي دانستن «اند که و بر آن شده) 194ص، 1388، نصیري: نک(آسمان دیگر سخن گفته 
علم در ... شوددخالت علم خارج میةهاي ششگانه بحث و گفتگو از این پدیده از حوزآسمان

). 196ص، همان(» مسائل فرامادي قادر به اظهار نظر در دفاع یا رد نیست
میان آسمان نخست ، براي حلّ چالش چیستی هفت آسمان،رویکردخالصه آن که در این 

آسمان نخست در معرض رؤیت و علم بشر قرار . شودجدایی افکنده می، و شش آسمان دیگر
فرض و حتّی در یک گام ، دارد ولی شش آسمان دیگر در خارج از قلمرو علم کنونی وي

. شونداساساً غیر مادي تلقّی می، فراتر
اِء و هي السميإِلَثُم استو﴿ۀآیۀ شریف، د انگارة غیر مادي دانستن شش آسماندر مقام ر

داللتی گویا دارد؛ زیرا دخان ) 12-11/ 41: فصلت(﴾...ىفِ يومنيِوات هن سبع سٰمفَقَٰض...دخانٌ
هم که از آن هفتگانههاي به عالم ماده تعلّق دارد و آسمان) دود یا دست کم چیزي شبیه آن(

. باید سرشتی مادي داشته باشند، اند طبعاًپدیدار شده
از ، اما فرض خارج بودن شش آسمان از قلمرو علم کنونی بشر نیز با مضامین برخی آیات

ـ که گویاي معلوم بودن این امر نزد هفتگانههاي به آسمان) ع(جاج و استناد نوح جمله احت
وات يف خلَق اللَّه سبع سٰمكَأَلَم تروا﴿ۀدر آی. من اوست ـ سازگاري نداردؤمخاطبان غیر م

حتّی اگر . بینیداید و میدیدهالبتّه که یعنی ) آیا ندیدید؟(» َلَم ترواْأ«تعبیر ) 15/ 71: نوح(﴾طباقًا
هاي در زمرة معلومات و دانسته» هفت آسمان«باز هم آموزة ، دانستن باشد، مراد از رؤیت
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ذکر ماه و خورشید در آیۀ بعد اشعار دارد که ، بعالوه. گیردقرار می، مخاطبان غیر مؤمن نوح
کم معلومات آن مردم مشهودات و یا دستودر ردیف ماه و خورشید جزهفتگانههاي آسمان

. اندقرار داشته
روزي خواهد رسید که ، سرانجام، نباید بدین امید نشست که با پیشرفت علم، سانبدین

تواند مصداق هفت آسمان کشف آیندگان نمی. گرددکشف میهفتگانههاي مصداق آسمان
اند ـ فهمیدهمیهمان هفت آسمانی است که مخاطبان نوح ، هفت آسماناین . قرآن قرار گیرد

ناپذیر و همگان فهم که در ردیف ماه و خورشید بر آفریدگار هستی داللت اي تردیدپدیده
هاي ناشناخته باید بدان بیندیشند که طرفداران تطبیق هفت آسمان بر آسمان، روایناز. کردمی

از مرز ، وده هنوزالع نممیلیارد سال نوري کسب اط15ّها تا مرز چگونه بشر امروز که از آسمان
، تواند از شش آسمان دیگر سخن بگویدآسمان اول عبور نکرده و به صرف علم خویش نمی

اند و این مطلب جزو از وجود شش آسمان دیگر خبر داشته، در حالی که منکران نوح
اگر مصداق هفت آسمان خارج از دسترس علم . مشهودات و یا معلومات ایشان بوده است

ما هرگز هفت «:خواهد گفت، )ع(ناظري فرضی از زبان مخاطبان نوح ، شدکنونی بشر با
15تا مرز هایی که هزاران سال پس از ماانسانو حتیآسمان را ندیده و از آن اطّالعی نداریم، 

را هفتگانههاي توانند آسمانایشان هم نمی، کنندالع میها کسب اطّمیلیارد سال نوري از آسمان
. »از آن مطّلع شوندببینند و یا 

و ـبه نحو اجمالیـ ممکن است گفته شود که میان دانستن اصل گزارة هفت آسمان ،هالبتّ
دانستن مصداق آن در عالم خارج ـ به نحو تفصیلی ـ باید تفاوت قائل شد و آنچه از احتجاج 

ۀ هفت آسمان نزد ایشان شناخته شده صرفاً آن است که اصل قضی، آیدنوح با منکرانش برمی
توان از احتجاج مزبور را نمیهفتگانههاي بوده است؛ اما علم تفصیلی به مصادیق آسمان

سان محتمل است که اصل گزارة هفت آسمان از طریق انبیاي پیشین در بدین. استنتاج کرد
توان کفّار مزبور را اما می؛اندانمخاطبان نوح در آن آیه کافر،هالبتّ. اختیار بشر قرار گرفته باشد
بر وفق این . انداي از تعالیم انبیاي پیشین ملزم بودهد که به پارهکردر زمرة مشرکینی قلمداد 

علم تفصیلی به مصادیق آن ضرورت ندارد ، براي موجه دیدن گزارة قرآنی هفت آسمان، تحلیل
هرچند علم کنونی بشر به ، پس. ا کردتوان به دانستن کلّی و اجمالی این گزاره اکتفو می

اما امکان رسیدن بدان در آینده منتفی نیست و هرچند ،مصادیق هفت آسمان نرسیده است
، اما در تبیین مراد قرآن، سزاوار است، جستجوي تجربی براي یافتن مصادیق هفت آسمان



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل38

آن تنها ناظر به ص بودن تفصیلی مصادیق این گزاره وجود ندارد و بیان قرنیازي به مشخّ
ه استصورت اجمالی و کلّی این قضی .

، آید که مخاطبان وينگارنده بر آن است که از احتجاج نوح چنین برمی،همهبااین
اند و بعید است که ایشان تنها از اصل مصداقی معین و معلوم از هفت آسمان در ذهن داشته

در ذهن داشته ، چ تصور تفصیلی از مصادیق آنآنکه هیبی، ها باخبر باشندبودن آسمانهفتگانه
. باشند

هاي سورة ملک نیز اشارتی آشکار بر مشهود بودن آسمان4و 3آیات ، افزون بر این
جِعِ الْبصرفَارنِ من تفَاوتحٰمما تروات طباقًا﴿:دارندهفتگانه
رلْ تهار ن فُطُورٍ ثُممرصجِعِ الْبكَررصالْب كإِلَي بنقَلنِ ييتِسريح وهئًا واسآن که هفت «: ﴾خ

دیده را باز . بینیاختالفی را نمی، در آفرینش خداي رحمان. آسمان طبقه طبقه را خلق نمود
ات به سوي تو باز دیده. هم دیده را بازگردانبینی؟ سپس دوباره گردان؛ آیا هیچ شکافی می

».خواهد گشت در حالی که تحقیر شده و از توان افتاده است
خوانند و این تعبیر هرچند فرا می) خلقت الهی(» خلق الرّحمن«آیات فوق به نگریستن در 

باید ) ز یکدیگربر فرا(و طبقه طبقه هفتگانههاي آسمان، اما مراد از آن به قرینۀ سیاق، عام است
سان بدین. هاي یاد شده در آغاز آیه استهمان آسمان، مصداق بارز آن، باشد و یا دست کم
امري ممکن و مطلوب بوده ، نگریستن به هفت آسمان بر فراز یکدیگر، براي مخاطبان قرآن

عرفی پی ببرند؛ زیرا در منظرةهفتگانههاي به عدم اختالف آسمان، است؛ نگریستنی که از آن
شود و همه جاي آسمان از جهت اي دیده نمیگونه شکاف و حفرههیچ، و ظاهري آسمان

بدینسان فراخوان قرآن به نگریستن بر هفت آسمان . کندیکسان جلوه می، صالیکپارچگی و اتّ
توان عوالمی ناشناخته و خارج از دسترس علمی سازد که شش آسمان دیگر را نمیهویدا می

.  بشر قلمداد نمود
است » السموات«بیانی تفصیلی از همان تعبیر ، در حقیقت» السموات السبع«، افزون بر این

السماِء فَسواهن سبع يإِلَثُم استو﴿مذکور افتاده است و آیاتی چون ، جاي قرآنکه در جاي
اتومبع«به صورت » السماء«نشان از آن دارند که تمامی ) 29/ 2: البقره(﴾...سموات السالس« ،

با مصداق » مواتالس«تفاوتی میان مصداق ، از نظر مصداق، سانبدین. یافته استنظم و سامان
مقصود همان هفت بخش ، گفته شود"سموات"هر جاي قرآن«.وجود ندارد» السبعالسموات«
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نیز » السموات«لفظ برخی آیات دربردارندة، بر این مبنا.)227ص، 1349، صادقی(» است
اللَّ﴿اگر در آیۀ شریفۀ ، المثلباشند؛ فیهفتگانههاي توانند مؤید مشهود بودن آسمانمی

ٰمرالس رِفَعيبِغ اتورت دماعهنها«مرجع ضمیر ) 10/ 31: و مشابه آن در لقمان2/ 13: الرعد(﴾و «
هاي هاي متعدد ـ که همان آسمانآیۀ مزبور بر قابل رؤیت بودن آسمان، 1بدانیم» السموات«را 

. نمایداند ـ داللت میهفتگانه
که ) 101/ 10: یونس(﴾ضِوات والْأَري السٰموا ماذَا فقُلِ انظُر﴿آیۀ ، صورتبه همین 

هاي متعدد خواند اشعار دارد که آسمانمیها فرامخاطبان را به نظرافکندن در آسمان
به همین2.اندانداختن بودهقابل مشاهده و نظر، براي مخاطبان قرآن، )هفتگانههاي آسمان(

: یوسف(﴾ضونَونَ علَيها وهم عنها معرِضِ يمروالْأَرواتالسٰموكَأَيِّن مّن آية في ﴿آیۀ ، ترتیب
داند و بر ها و آیاتی براي مخاطبان قرآن میهاي متعدد را دربردارندة نشانهآسمان، )105/ 12

﴾ضِ لَآيات لّقَومٍ يتقُونَوالْأَرواتالسٰمخلَق اللَّه في وماوالنهارِإِنَّ في اختلَاف اللَّيلِ ﴿وفق آیۀ 
ةدربردارند، هایی وجود دارند که براي پارسایانآفریده، هاي متعدددر آسمان) 6/ 10: یونس(

دسترس بودن هویداست که مضمون این دو آیه هم با ناشناخته و خارج از . اندهاي الهینشانه
.همخوانی ندارد) هفتگانه(هاي متعدد آسمان
بر سیارات منظومۀ شمسی هفتگانههاي برخی دیگر از صاحبنظران درصدد تطبیق آسمان) 2

نپتون و ، اورانوس، زحل، مشتري، محمدباقر بهبودي سیارات مریخ، اند؛ به عنوان مثالبرآمده
، تابی، بهبودي(کند فی میآستروید به عنوان هفت آسمان معرّپلوتون را به همراه خرده سیارات 

ـ از آن رو شايسته اختيار نيست که بالغت و رسايي سخن قرآن » عمد«به » ها«وجه ديگر ـ يعني برگشنت ضمري.١
به حنو ، بينيداند که مشا آا را منيهايي برافراشته شدهها با ستونرآن آن بود که آمساناگر مراد ق، زيرا کندرا نقض مي

".بِغيرِ عمد ترونها":نه آنکه بفرمايد" نهابِعمد ال ترو":فرمودگويا و رسا مي
ه آمسان ـ نزد خماطبان اوليه قابل نظر بودن س، »انظروا الي السموات«. ٢

اگر جو زمني ، سانبدين. گرددقابل نظر بودن مهه آمسان، قرآن ـ  کافي است و از اين تعبري
را آمسان سوم؛ در اين ) (، را آمسان اول بينگارمي

دليلي بر اعتبار ، با اين مهه. انددر معرض ديد خماطبان قرآن بوده، انهآيات و نش، فرض
چنني طرحي درباره سه آمسان از هفت آمسان وجود ندارد و ظاهر آن است که هفت آمسان را بايد ـ بدون در نظر 

.عظيم دانستها به هفت واحددر جهان ـ ناظر به تقسيم آمسانگرفنت موقعيت آدمي 
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تنها به خانوادة منظومۀ شمسی نظر دارد نه ، قرآن دربارة هفت آسمان«، به اعتقاد وي). 13ص
طارد را در فهرست خود  لحاظ ننموده دو سیارة زهره و ع، محقّق ما) جاهمان(» هاسایر منظومه

هفت آسمان همان هفت کرة سیاري است که بر فراز «تۀ وي به گف. تا عدد هفت درست درآید
اند و از فراز هاي زیرین که در حکم زمیندر پرواز است نه آن سیاره، کرة زمین و فراز سر بشر

) همان(» .گذرندسر نمی
نیز ) 110ص، 1ج، 1362،طالقانی(و طالقانی) 380-379صص، 1ج،1420(عاشور ابن 

در مقام نقد این . اندبا سیارات منظومۀ شمسی را دنبال نمودههفتگانههاي رویکرد تطبیق آسمان
ها را هایی هستند که سیارات و ستارهبه معناي محیط» السموات«، اوالً: باید گفت، رویکرد

تبار﴿به شهادت قرآن . هانه به معناي خود آن سیارات یا ستاره، انددربرگرفته
راِء بمالسرا سيهلَ فعجا ووجرقَما واجنِريپربرکت است آنکه در آسمان «: )61/ 25: الفرقان(﴾اا م

همۀ (شود که ستارگان مالحظه می. »و ماهی نورانی را]خورشید[ستارگانی نهاد و نیز چراغ 
سیارات اصطالحی ، بدین معناةشوند و ستارآسمان دیده مینقاط نورانی که شب هنگام در 

، جاي دارند نه آنکه خود» ماءالس«خورشید و ماه همگی در ،)گیردکنونی را هم دربرمی
يف خلَق اللَّه سبع وا كَأَلَم تر﴿نوح ـ 16و 15بتصریح آیات ، همچنین. باشند» ماءالس«مصداق 

اگر مراد ، حال. جایگاه ماه هستندهفتگانههاي ـ آسمان﴾...افيهِن نوروجعلَ الْقَمروات طباقًا سٰم
توان گفت ماه در آنها جاي دارد و چگونه می، باشندهفتگانهسیارات ، هفتگانههاي از آسمان

، 1، ج1420(تر از همه در این زمینه قول ابن عاشورگفت آنها جایگاه ماه هستند؟ عجیب
داند ـ که آنها را مصداق هفت آسمان میـهفتگانهاست که در شمارش اجرام آسمانی ) 38ص

ماه را قرار گرفته در ، خود ماه را هم لحاظ کرده است؛ در حالی که آیات فوق بصراحت
. کشدها ـ به تصویر میو جدا و متمایز از خود آن آسمانـهفتگانههاي آسمان

اند نه آنکه قرار گرفته» سماء«اي به نام ر اجرام آسمانی در پهنهخالصه آن که ماه و دیگ
اصوالً لفظ آسمان به معناي کرات آسمانی «به تعبیر رضایی اصفهانی . باشند» سماء«خود 

، ثانیاً. )129، ص1، ج1380رضایی، (»در لغت و اصطالح نیامده است) سیارات و ستارگان(
تصور بهبودي . هاند و نه هفت سیارهشت سیاره، زمینسیارات منظومۀ شمسی بدون احتساب 

کنند تصوري از فراز کرة زمین عبور نمی، طارد و زهره برخالف سیارات دیگرمبنی بر اینکه ع
در مدارهاي خود به دور خورشید در ، چون همۀ این سیارات همانند زمین، ناصواب است
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. باالي زمین در گردشند و برخی در زیر آنتوان گفت که برخی از آنها دراند و نمیگردش
فاصلۀ عطارد و زهره به خورشید از فاصله زمین به آن نزدیکتر است :توان گفتالبتّه می

اما این ویژگی سبب . برخالف شش سیارة دیگر که فاصلۀ آنها از فاصله زمین دورتر است
قرار » السموات السبع«ند مصداق برخالف آن دو سیاره ـ بتوانـ شود که سیارات ششگانهنمی

توان آن را به منظومۀ هفت آسمان قرآن ناظر به تمامی جهان آفرینش است و نمی، ثالثاً. گیرند
بر پهنه و فضاي بیکرانی که در مقابل » السماء«لفظ ، شمسی محدود نمود؛ زیرا از نظر لغوي

تعبیر ، اساسا1ً).یابدپهنه ادامه میتا هر کجا که این فضا و(زمین قرار دارد اطالق شده است 
در همه جاي قرآن براي به تصویر کشیدن کلّ جهان هستی استعمال شده » السموات و االرض«

تمام ، تا مؤکّداً)38و 7/ 44: الدخان(هم بدان افزوده شده» بینهماما«قید ، و در برخی مواضع
خارج از منظومۀ شمسی را در نتیجه جهان. جهان هستی تحت پوشش این تعبیر درآید

. خارج نمود» السموات السبع«توان از قلمرو نمی
هاي جو محیط بر هفت سیاره از سیارات منظومۀ شمسی یا مدار، برخی دیگر از محقّقان) 3

، 1ج، 1380، رضایی اصفهانی: نک(اند سیارات مزبور را مصداق هفت آسمان پنداشته
سان صادق م و سوم نظرگاه پیشین به هماننیز اشکاالت دوبر این دو نظر ). 131-130صص

کند؛ یعنی اگر مدارهاي فرضی سیارات صدق می، است و اشکال نخست نیز با  اندکی تفاوت
بر خارج از آن مدارها یا ، در این فرض، ها بپنداریمبا جو پیرامون آنها را مصداق آسمان

هد کرد؛ در حالی که مستفاد از قرآن آن است که بر صدق نخوا» السماء«واژة ، جوهاي پیرامونی
. صادق است» السماء«واژة ، تمام عرصۀ بیکران مقابل زمین

، 1ج، همان: نک(اند طبقات جو زمین را مصداق هفت آسمان پنداشته، برخی دیگر) 4
، شعرانی(» سموات طبقات جو است نه افالك منجمان«به تعبیر علّامه شعرانی ). 130ص

عبدالعلی بازرگان و شریف عدنان نیز در زمرة ،طالقانیسید محمود ). 49ص، 1ج، 1385
شریف، /251، ص3، ج1370بازرگان، / 111، ص1، ج1362طالقانی، (موافقان این وجه هستند

با توجه به آنچه گفتیم ـ بویژه آنکه آسمان از نگاه قرآن جایگاه خورشید و ماه .)63، ص2000
کند ـ بطالن این وجه صدق می) السماء(لفظ آسمان ، و بر تمام عالم باال نیزو ستارگان است

آيا تو () ٣٧ص، ٢ج، ١٤٢٢، سيوطي(» ...«:گويد، در نقلي از عکرمه.١
لفظ مزبور بر آن ، تا هر کجا که ادامه يابد» السماء«، بر اين مبنا) بيني؟بيني؟ اما آيا تو متام آن را ميآمسان را مني
.صادق است
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الیه تقسیم جو زمین را به چهار یا پنج، اساساً اهل فن، بعالوه. گرددنیز واضح و آشکار می
).48ص، Beiser[ ،1372[بیسر/ 73ص، 1355، ]Fletcher[فلچر(الیه اند نه به هفتنموده
بهترین و ، )16ص، تابی، شریعتی(ر از صاحبنظران نظیر محمدتقی شریعتی اي دیگپاره) 5
» کثرت«و » تعدد«را حمل عدد هفت بر مطلق » سبع سموات«ترین توجیه براي کنندهقانع

ابن (» عبالسزاوٰجنْاوفيعضالتعضومعيبسالتعضتبرعلْاَ«به گفتۀ اهل لغت نیز . انددانسته
برد اگرچه عدد هفت را به کار می، بخشی؛ عرب در مقام کثرت)113، ص7، ج2011، منظور

» هفتاد«و » هفت«اعداد ، در آیات متعددي  از قرآن هم. فزونتر رود» هفت«تعداد مورد نظر از 
سه مثال بارز این نحوة استعمال را در . اندبراي اشاره به رقمی کثیر و نامحدود استعمال گشته

:توان مالحظه نمودآیۀ ذیل می
-﴿ي الْأَرا فمأَن لَوورجن شضِ مرحالْبو أَقْلَام رٍةحةُ أَبعبس هدعن بم هدمي اتمكَل تدفا نم

ب مرکّ[قلم گردد و بعد از آن هفت دریا ، ؛ و اگر آنچه در زمین هست)27/ 31: لقمان(﴾اللَّه
. گرددکلمات خداوند تمام نمی، بدان مدد رسانند]گردند و

-﴿لَةنبي كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتأَنب ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمنفي ينثَلُ الَّذمةبائَةُ حّم
تصویر کسانی که اموالشان را در راه خدا خرج «):261/ 2: البقره(﴾واللَّه يضاعف لمن يشاُء

اي صد دانه باشد و خدا اي است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشهتصویر دانه، کنندمی
.»کندبراي هر که خواهد چندین برابر می

-﴿ارفغتسرفغتسلَا ت أَو ملَهرفغتسإِن ت ملَهم نيعبس ملَهررفغةً فَلَن يملَه 80/ 9: التوبه(﴾اللَّه :(
خداوند هرگز ، براي آنان طلب آمرزش بنما یا ننما؛ اگر هفتاد بار براي ایشان آمرزش خواهی«

. »آنان را نخواهد آمرزید
:شاید این دو آیه را هم بتوان بدین فهرست افزود، افزون بر این

-﴿ منهإِنَّ جوومقْسٌء مزج مهنّابٍ مكُلِّ بّابٍ لوةُ أَبعبا سلَه نيعمأَج مهدعو15: الحجر(﴾لَم /
ن بخشی معی، براي آن هفت در است و از هر در. م وعدگاه همۀ ایشان استو جهنّ«): 43-44

.»]شوندوارد می[از آنان 
/ 69: الحاقه(﴾اعا فَاسلُكُوهعها سبعونَ ذرثُم في سلِْسلَة ذَروهوه ثُم الْجحيم صلُّخذُوه فَغلُّ﴿-

کنید و بعد به دوزخش درآورید و سپس با زنجیري که » غلّ«او را بگیرید و در «: )32-30
.»در بندش کنید، طولش هفتاد ذرع است
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نیز یعنی » السموات السبع«ممکن است بتوان گفت ، با توجه به شواهد قرآنی فوق
ها امري است که هم قُدما شمار؛ بویژه آن که کثرت آسمانهاي بیهاي کثیر یا آسمانآسمان
هم ، با این برداشت. اندبدان پی برده، تفصیالً، بدان واقف بودند و هم در دانش جدید، اجماالً

کند هاست درست جلوه میسماناحتجاج نوح با منکران که گویاي علم و اطالع آنها از کثرت آ
توان کاربرد هاي دیگر نیز میدر فرهنگ. شودو هم ادعاي مدعیان تعارض قرآن و علم دفع می

در ترجمۀ یکی از الواح کشف ، به عنوان مثال. عدد هفت به عنوان نماد کثرت را مشاهده نمود
شناسم یا اي که من او را میالههاي«: خوانیمچنین می، هرینالنّهاي باستانی بینشده از تمدن

، 2ج، 1379، مجیدزاده(» خطاهایم را برطرف کن، خطاهایم هفت بار هفت است، شناسمنمی
.)423ص

او را نکوهش کن و اگر ، اگر برادرت گناه کرد... «دارد بیان می» عهد جدید«، سانبه همین
اه کرد و هفت بار نزد تو بازگشت و او را ببخشاي و اگر هفت بار در روز بر تو گن، توبه کرد

.)4-3، صص17باب، 1387انجیل لوقا، (» او را ببخشاي، کنمگفت توبه می
نظیر فخرـاي از مفسرانباید میان داللت عدد هفت بر کثرت با ادعاي پاره، با این همه

، مغنیه(مغنیه ، )47ص، 1ج، 1394، طنطاوي(طنطاوي ، )158ص، 2ج، تابی، رازي(رازي 
مبنی بر اینکه عدد هفت در ) 110ص، 1ج، 1362، طالقانی(و طالقانی ) 78ص، 1ج، 1981

فاصلی قاطع نهاد؛ چون نفی مفهوم تمایز و خطّ، مفهوم مخالف نداردهفتگانههاي مورد آسمان
بدان» فَسواهن سبع سٰموات«یا » السموات السبع«مخالف از عدد هفت در تعابیري چون 

هر چند عدد هفت به عنوان عددي در میان شش و هشت استعمال ، معناست که در این تعابیر
هویداست که این سخن در ترازوي فهم . کندهاي افزون بر هفت را نفی نمیولی آسمان، شده

: هالبقر(﴾...وات السماِء فَسواهن سبع سٰميإِلَثُم استو...﴿وزنی ندارد و در آیاتی نظیر ، عرفی
)12-11/ 41: فصلت(﴾وات ىفِ يومنيهن سبع سٰمفَقَٰض... إِىلَ السماِء استومثُ﴿و یا )2/29
نه به صورت شش قسمتی (یابد مام آسمان به صورت یک مجموعه هفت قسمتی سامان میت

.یا هشت قسمتی
این عدد مفهوم مخالف هم ، بین شش و هشت باشدعددي ، »هفت«اگر مراد از ، بنابراین

. کندهاي زیاده بر هفت را نفی میخواهد داشت و آسمان
بر هر تعداد ، در این صورت، اما اگر عدد هفت به عنوان نماد کثرت استعمال شده باشد

ف المعارةبر پایۀ دایر. هایی اندك خواهد بودکند و مفهوم مخالفش نفی آسمانصدق میيکثیر



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل44

اند که عدد هفت بیشتر مفسران برآن«) 238ص، 1ج، 1382، مرکز فرهنگ و معارف قرآن(قرآن 
به باور . »شدتکرار نمی، زیرا اگر کنایی بود نُه بار در آیات گوناگون. حقیقی است نه کنایی

هفتگانههاي مقصود از سموات سبع همان معنی واقعی آسمان«نیز » تفسیر نمونه«نویسندگان 
دهد که عدد سبع در اینجا به معنی تکرار این عبارت در آیات مختلف قرآن نشان می.است

با این ). 167ص، 1ج، 1382، مکارم(» تکثیر نیست بلکه اشاره به همان عدد مخصوص است
بر کثرت یا » هفت«تواند داللت نمیهفتگانههاي تکرار آیات آسمان، به باور نگارنده، همه
بر » احبرةسبع«در داللت ، شدلقمان تکرار می27آیا اگر مضمون آیۀ . ایدشماري را نفی نمبی

تواند نافی داللت نمی، »السموات السبع«سان تکرار داد؟ به همیندریاهاي کثیر خللی رخ می
. بر کثرت باشد» هفت«

، نشمار بودن را برساند؛ بنابرایتواند بیخود کلمه سموات می«، اي دیگربه باور نویسنده
، بالدي(» به منظور حصر تعداد بوده است، به طور قطع، در این مورد» سبع«استفاده از کلمۀ 

صادق است و به » السموات«اما هویداست که با وجود سه آسمان نیز تعبیر ). 34ص، 1358
. را استنباط کرد» شماريبی«یا » کثرت«، توان از یک واژة جمعنمی، هیچ روي

استفاده ، وقتی از عدد هفت به عنوان نماد کثرت«باره آن است که اینطعن دیگر در 
عدد هفت را ، براي سیصد شی، شود که عدد واقعی مورد نظر در همان حدود باشد و مثالًمی

مستند به شاهدي لغوي نشده و ، ادعاي فوق). 234ص، 1367، مصباح یزدي(» برندبه کار نمی
﴾لمات اللّهکَتدفما ن﴿تعبیر ، کند؛ چرا که در آن آیهجلوه میلقمان نیز 27در تقابل با آیۀ 

باز هم کلمات ، گویاي آن است که دریاهاي فرضی هر قدر هم زیاد شوند، )31/27: لقمان(
. ناپذیر استخداوند پایان

باید اذعان نمود که حمل عدد ، با این همه و علی رغم وارد نبودن اشکاالت ذکر شده
اي چنین قرینه، »سبع سموات«اي شفاف است و در مورد نیازمند قرینه، مطلق کثرتهفت بر 
متکلّم در مقام بیان از سورة لقمان، 27در آیه » احبرةسبع«در مورد ، به دیگر بیان. شوددیده نمی

دد فهمد که عمخاطب می، روازاین.﴾ما نفدت كَلمات اللَّه﴿ناپذیري کلمات الهی است پایان
کلمات الهی ، بیشتر گردد» هفت«هفت خصوصیتی ندارد و چنان نیست که اگر تعداد دریاها از 

براي منافقان نیز هویداست که ) ص(در مورد هفتاد بار طلب بخشش کردن پیامبر . پایان یابند
عدم امکان بخشوده شدن آنها از سوي خداوند است و در عدد هفتاد خصوصیتی نهفته ، مقصود
امکان بخشوده ، طلب مغفرت صورت گیرد، و چنان نیست که اگر بیش از هفتاد بارنیست 
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) هفتاد ذراع(سبعون ذراعاً ، )هفت خوشه(در مورد سبع سنابل ، به همین سان. شدن فراهم شود
بخشی دانست و بر پایۀ توان متکلّم را در مقام کثرتروشنی میه ب، )هفت در(ابواب ةـو سبعـ

خصوصیتی نهفته نیست و از آنها مطلق کثرت ، آن شد که در اعداد مزبوربر، قرینۀ مزبور
. مستفاد است

، مخاطبان اولیۀ قرآن به چه سان باید دریابند که از عدد هفت، اما در مورد هفت آسمان
با ، سانها است؟ بدینصرفاً در مقام بیان کثرت آسمان، معناي واقعی آن قصد نشده و متکلّم

قیاس آیات هفت آسمان به دیگر آیات ، اي شفاف در نزد مخاطبان اولیهفقدان قرینهتوجه به 
هفتگانههاي توان گفت معنا کردن آسمانکند و میقیاسی درخور تأمل جلوه می، در این زمینه

. اي است خالف ظاهرنظریه، هاي کثیربه آسمان

قرآن» هفت آسمان«نظرگاه مختار در باب . 2- 2
باید فضاي ذهنی مخاطبان اولیۀ ، قریر نظرگاهی استوار در باب هفت آسمان قرآنبراي ت

قرآن را بازسازي نمود؛ زیرا هر نوع ارتباط زبانی در یک بافت تاریخی و در یک زمان و مکان 
فرایندي کامالً دوسویه است و معهودات ، ارتباط زبانی، در واقع. ن قابل تعریف شدن استمعی

. شوندقرائن منفصل فهم آن محسوب می، یک سخنذهنی مخاطبان
در ذهن مخاطبان اولیۀ عهد ذهنی معین و معلومی ، آیا دربارة مصداق هفت آسمان، حال

براي ماه و، توان گفت که ایشان هم همانند بابلیانآیا می،المثلقرآن وجود داشته است؟ فی
اي قرار داده بودند و به تبع مشهود جداگانهآسمان ، خورشید و براي هریک از سیارات پنجگانه

مشهود و معلوم ، آلودهاي آنها را با نگاهی توهمآسمان، خورشید و سیارات پنجگانهبودن ماه و
عهد ذهنی معلومی براي مخاطبان قرآن ، نمودند؟ اگر دربارة مصداق هفت آسمانفرض می

گردد و اگر قرآن آن عهد ذهنی معین میبیان قرآن معطوف همان عهد ذهنی ، وجود داشته باشد
. کردذهن مخاطبان مستقیم خود را از آن منصرف می، افاي شفّبا قرینه، را اراده نفرموده بود

باید براي فهم معناي هر لفظ و «اند که آور شدههم یاد» جعفر نکونام«برخی محقّقان چون 
رفته است؛ نه لفظ در آن به کار میبه تصورات آن قوم و عصري مراجعه کرد که آن، تعبیر

باید «، سانبدین). 70ص، 1384، نکونام(» عصر وجود نداشته استتصوراتی که در آن قوم و
، بوده است فهمید) ص(را چنانکه متعارف عرف عام عرب عصر رسول خدا » سماوات«معناي 

کونام بر وفق این ن). 69-68صص، همان(» فهمندنه آنچنان که علماي تجربی عصر حاضر می
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و هفتگانهجز همان فضاهایی که اجرام سماوي هفتگانههاي آسمان«شود که مبانی بر آن می
مشتري و ، مریخ، خورشید، زهره، عطارد، یعنی ماهـ) ص(شناخته شده در عصر رسول خدا 

). 80ص، همان(»تواند باشدزحل ـ در آن جریان دارند نمی
الزمۀ تصدیق ، هاي خالف واقعپیراسته دانستن قرآن از گزاره، نگارندهبه نظر ، با این همه

هاي مختلف در باب هفت گرچه از میان دیدگاه، سانبدین. آن به عنوان کالم باري است
و عهد ذهنی مخاطبان هفتگانههاي تنها دیدگاه اخیر است که با پیشینۀ تاریخی آسمان، آسمان

ما چون اراده شدن آن معناي معهود با مسلّمات کنونی علمی ا، اولیۀ قرآن سازگاري دارد
، به دیگر بیان. از ظواهر آیات عبور نماییم، بارهکه در اینجز این ي نیستریزگ، تعارض دارد

برخورد نکنند و چون در جاي خود ، ظواهر آیات تا هنگامی معتبرند که با دلیل قطعی خارجی
اي خالف واقع اراده گزاره، به هیچ روي، ت و در کالم الهیاس» کالم اهللا«ثابت شده که قرآن 

باید ظواهر را که بر پایه قرائن ظنّی ، بنابراین در فرض برخورد ظواهر با دلیلی قطعی، گرددنمی
. به کنار نهاد، اندحاصل شده

استوارترین و ، باید مالحظه شود که از میان تأویالت محتمل در باب هفت آسمان، حال
رسد به نظر می، نزدیکترین آنها به ظاهر کدام است؟ با توجه به آنچه که در فقره پیشین گذشت

که حمل عدد هفت بر مطلق کثرت را باید استوارترین تأویل و نظرگاهی شایسته اختیار به 
تواند می» عبور از معانی ظاهري واژگان و اخذ معانی دورتر«راهکار ، سانبدین. شمار آورد

. پاسخی درخور اختیار فراهم آورد» هفت آسمان«چالش براي 

»هفت آسمان«ةتبیین حواشی گزار. 3
ها طبقه بودن آسمانطبقه. 1- 3

بعضُها «را با تعبیر ) 3/ 67: الملک(«در آیه»طباق«راغب واژة
به گفته ابن منظور ). 304ص، 1426، راغب(» .کندمعنا می ) یکی بر فراز دیگري(» فوقَ بعضٍٍ

ابن منظور، (اند که یکی بر فراز دیگري قرار داردشمرده» باقط«را بدان سبب » واتالسم«نیز 
به کار بردن تعبیر ، ت عربلغدانشمندگواهی این دوبنابراین بر وفق ).88، ص9، ج2011

اي آن است که آنها بر فراز یکدیگر قرار دارند و صرفاً به معنهفتگانههاي دربارة آسمان» طباقاً«
ها با ها و کهکشانهاي علمی جدید ندارد؛ چون آسمانمنافاتی با داده، هویداست که این تعبیر

) بر فراز یکدیگر(» بعضها فوق بعض«توان آنها را با تعبیر یکدیگر فواصلی طوالنی دارند و می
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خواهد که مبدأ آن در اینجا آدمی و زمین زیر ی مییمبدأه باال و پایین بودنالبتّ. توصیف نمود
در آیات » الطباق«، معرفتمحمد هادي برخی نویسندگان چون ، افزون بر این. پاي اوست

). 337ص، 1427، معرفت(اند معنا کرده) در آفرینش و استواري(مزبور را به وفاق و همانندي 
معناي آن است که یک شیء را به میزان شیء دیگري در اصل به » المطابقه«به گفتۀ راغب نیز 

گاه در مورد یک شیء به کار برده شده که باالي دیگري » الطباق«سپس . در باالي آن قرار دهی
. )304، ص1426راغب، (»است و گاه در مورد یک شیء که با دیگري وفاق و همانندي دارد

هاي بودن آسمان» طباق«، ندي نیزبه هماهنگی و همان» طباق«واضح است که با معنا شدن 
. کنداي موجه جلوه میگزارههفتگانه

» سبع طرائق«مفهوم . 2- 3
طریق به معناي راه است «به گفته راغب . است) مؤنث الطریق(» الطریقه«جمع » الطرائق«

را همان » سبع طرائق«آنانکه ). 306ص، 1426، راغب(» شودکوبیده و زده میکه با پاي آدمی
، 14ج، 1366، رازيابوالفتوح / 17ص، 18ج، 1415، طبري: نک(اند دانستههفتگانههاي آسمان

شده » راه«تعبیر به » آسمان«در توضیح اینکه چرا از ، )477ص، 3ج، تابی، شوکانی/ 13ص
راههاي فرشتگان هستند ، هااین که آسمان، از جمله. اندبه وجوهی متفاوت اشاره کرده، است

ها راهها و مسیرهاي کواکب و یا آنکه آسمان، )همانجا، شوکانی/ همانجا، رازيابوالفتوح : نک(
برخی نیز همانند طبري ). همانجا، شوکانی/ 23ص، 18ج، 1420،ابن عاشور: نک(هستند 

اند بیان داشته) 13ص، 14ج، 1366، رازيابوالفتوح (و ابوالفتوح) 17ص، 18ج، 1415، طبري(
. کندرا اطالق می» الطریقه«یزي که باالي دیگري نهاده شده باشد عنوان بر هر چ، که عرب

سبع «بر فراز و باالي یکدیگر قرار دارند از آنها تعبیر به هفتگانههاي بنابراین چون آسمان
اي از آن شیء را باالي یعنی پاره» طارقت الشیء«ابوعبیده نیز ۀبه گفت. شده است» طرائق

نامد طریقه می، قرار دادم و عرب هر چیزي را که باالي شیء دیگري باشداي دیگر از آن پاره
را به راهها معنا » طرائق«دیگر الزم نیست ، بر این اساس). 477ص، 3ج، تابی، شوکانی: نک(

» طریقه«بلکه خود واژة ، برآییم» راه«در صدد یافتن وجه تسمیۀ آسمان به ، کنیم و آنگاه
. باشد» ال نهاده شدهبر با«تواند به معناي می

بر وفق همان معناي » الطریقه«، »سبع طرائق«اما راجح نزد نگارنده آن است که در تعبیر 
در فضاي باالي سر هفتگانهراههاي ، »فوقکم«معنا شود و به قرینه ) راه(» السبیل«مشهور به 
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، بنابراین. قابل پیمودنندها شماري دانسته شود که در آسمانبه معناي مسیرهاي کثیر و بی، آدمی
کند که شماري اشاره میگردد و به راههاي بیمتمایز می» سبع سموات«از » سبع طرائق«

را هم ) 7/ 51: الذاریات(﴾کبات احلُذَماِءالسو﴿ۀشریفۀآی. ها پیمودتوان در آسمانمی
»ذات الطرائق«یعنی » ذات الحبک«چرا که به گفته راغب . توان دالّ بر همین معنا دانستمی

ماء حبک الس«:نیز حبک را به طرائق معنا کرده استابن منظور. )114، ص1426راغب، (
).19، ص4، ج2011ابن منظور، (»طرائقها

نور بودن ماه در هفت آسمان . 3- 3
هاي بر نور بودن ماه در پهنه آسمان﴾نوراًنهِير فمقَالْلَعجو﴿ظاهر تعبیر ، نوح15در آیۀ 

اگر چه به نظر «، از منظر علم جدید، از دیگر سو. نمایدداللت می) هاهمه آسمان(هفتگانه
نور ، اما ماه نوري از خودش ندارد؛ بلکه به سادگی،رسد ماه در شب کامالً نورانی استمی

ماه نور خورشید را خیلی ... کندمیخورشید را همانند یک آینه بزرگ به طرف زمین منعکس 
تابد به زمین تنها حدود هفت درصد نوري که به ماه می، در واقع. کندخوب منعکس نمی

خود خورشید نیز در میان ، از منظر علم، همچنین) 12ص، 1379، نیکلسون(» .شودمنعکس می
تنها یک نقطه ، شودخانواده بزرگی از ستارگان که راه شیري یا کهکشان خودي نامیده می

).14ص، Mitton[ ،1365[میتون(کوچک است 
هاست ـ شاید بتوان مراد از تعبیر قرآن در این باره را نور بودن ماه ـ که درآسمان، بنابراین

، به دیگر سخن مراد آیه. ﴾مکُوراً لَن نهِيفرمقَالْلَعجو﴿یعنی . براي آدمیان مخاطب قرآن دانست
است و نورانی بودن هفتگانههاي ن از آسمانحالتی نورانی در موضعی معیقرارگرفتن ماه به
. هاستت آن در برخورد با انسانکننده وضعیماه تنها توصیف

گیرينتیجه
ممکن ، و عهد ذهنی مخاطبان اولیۀ قرآن» هفت آسمان«هر چند بر وفق پیشینۀ تاریخی 

ماه ، اشاره دارد که خورشیدهفتگانههایی پهنهبه » هفت آسمان«است این نظرگاه رخ نماید که 
اما با عبور از این معناي ظاهري و حمل عدد ،اندگرفتهو پنج سیاره از منظومه شمسی را در بر

هفت «گزارة قرآنی ، هاي کثیربه آسمانهفتگانههاي بر مطلق کثرت و معنا شدن آسمان» هفت«
استعمال هفتگانههاي که در مورد آسمان» طباق«تعبیر ، همچنین. یابدتبیینی مقبول می» آسمان
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بر فراز یکدیگر جاي دارند و یا آنکه هفتگانههاي صرفاً بدان معناست که آسمان، شده است
. مشابه و همانند یکدیگرندهفتگانههاي آسمان
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٩. ،ران؛هفت آمسان؛باقردحمم: ،تابي.

.ش۱۳۳۷چاپ گلشن، : ران؛عتيعت ويامون طبريپژوهشي پنژاد، ابوالفضل؛ رامي.١٠
انتشارات اجنمن :راني، ين مهايالدح جالليتصح؛التنجيمةصناعالتفهيم الوائل؛ان حممد بن امحدحيابور، ونيريب.١١

.تابي، آثار ملّي
.ش١٣٧٢، انتشارات گيتاشناسي:ران، :ترمجه؛زمني؛آرتور، سريب.١٢
، اسالمياملعارف بزرگةريمرکز دا:ران؛املعارف بزرگ اسالميةداير، نعقايد زرتشتياآمسان در؛امحد، تفضلي.١٣

. ش١٣٦٩
دارالفکر، : وتريب؛بيح الغيو مفاتريالکبريريتفس؛ حممد بن عمرني.١٤

ق١٤٢٦-١٤٢٥
.ق١٤٢٦داراملعرفه،:وتريب؛املفردات في غريب القرآن؛دبن حممنيحس، راغب اصفهاني.١٥
ش١٣٨٠، نيانتشارات کتاب مب:رشت؛قرآنپژوهشي در اعجاز علمي ؛دعليحمم، ي اصفهانييرضا.١٦
.ش١٣٨١،نشر مركز:ران، عباس خمرب:ترمجه؛امت؛اوبر، وزير.١٧
. ش١٣٨٣مؤسسه فرهنگي صراط،:ران؛؛ميعبدالکر، سروش.١٨
.ش١/٤/١٣٩١: به سايتخ مراجعهيتار،www.drsoroush.comت يسا؛بشر وريبشــــ؛.١٩
. ش١٣٧٥مؤسسه فرهنگي صراط،:ران؛بسط تئوريک شريعتقبض وــــ؛.٢٠
.ش١٣٨١فرهنگ نشر نو،:ران؛؛دق بن حمميعت، .٢١
، يةدارالکتب العلم:وتريب، هاشمد ساملحمم: حيتصح؛ االتقان في علوم القرآن؛بکرمحن بن ابيعبدالر، وطييس.٢٢

.ق١٤٢١
.تابي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي:ران؛تفسري نوين؛دتقيحمم، عتييشر.٢٣
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.م٢٠٠٠،دار العلم للماليني:وتريب؛ةمن علوم االرض القرآني؛عدنان، فيشر.٢٤
.ش١٣٨٥،بوستان كتاب:قم،اثييحممدرضا غ:قيق؛ حتعالمه شعرانيپژوهش؛ابواحلسن، شعراني.٢٥
. تا، بيةدار املعرف: ؛ بريوتفتح القديرشوکاني، حممد بن علي؛ .٢٦
.ش١٣٤٩، مصطفونتشارات ا:ران؛ نظر قرآن آمسان و ستارگان از،نيزم؛، حممدرانيصادقي .٢٧
.ش١٣٦٢،انتشاريشركت سهام:ران؛؛حممود، طالقاني.٢٨
.ق١٣٩٢، موسسه االعلمي للمطبوعات: وتريب؛القرآنريزان في تفسيامل؛نيي، حممدحسي.۲۹
.ق۱۳۷۹اء التراث العربي، يدار اح: ؛ بريوتجممع البيان في تفسري القرآنطربسي، فضل بن حسن؛ .۳۰
.ق۱۴۱۵، ركدارالف:؛ بريوتيجامع البيان عن تأو.۳۱
.ق۱۳۸۸،نيمکتبة االم: جنفان؛يالتبريتفسطوسي، حممد بن حسن ؛.۳۲
.ق١٣٩٤دارالفکر، :وتريب؛اجلواهر في تفسري القرآن الکرمي؛.٣٣
.ش١٣٨٧،نشر ين:ران، اريوز سريپ: ترمجه؛عهد جديد بر اساس کتاب مقدس اورشليم.٣٤
. ش١٣٥٦،ريکبريانتشارات ام:ران؛انسان و آغاز شهرنشينيپيدايش ؛وسف، يييفضا.٣٥
.ش١٣٥٥،امريكبريانتشارات:ران، ليرضا توکّدحمم:ترمجه؛تکامل از نظر انسان امروز؛ و. و، فلچر.٣٦
.تابي،نابي:جابي؛االعجاز القرآنيسر؛امحد، قبانچي.٣٧
. م١٨٨٧نا،بي:وتريب؛اجلديد.٣٨
.ش١٣٥٠چاپخانه زيبا،:جابي، دون گرگانييفرريام:ترمجه؛گنجينه؛ا، کهن.٣٩
.ق١٤٠٣مؤسسة الوفاء،:وتريب؛االنوارحبار؛جملسي، حممد باقر .٤٠
.ش١٣٧٩مرکز نشر دانشگاهي،: ران؛تاريخ و متدن بني النهرين؛ وسف، يدزادهيجم.٤١
. ش١٣٨٢،بوستان کتاب:قم؛ دايرة املعارف قرآن؛ مرکز فرهنگ و معارف قرآن.٤٢
.ش١٣٦٧مؤسسة در راه حق، :قم؛معارف قرآن؛دتقيحمم، يمصباح .٤٣
.ق١٤٢٧،التمهيدةموسس:قم؛ردود حول القرآن الکرميشبهات و؛دحمم، معرفت.٤٤
. م١٩٨١دارالعلم للماليني،:وتريب؛التفسري الکاشف؛جواددحمم، هيمغن.٤٥
.ش١٣٨٢ه،يدار الکتب االسالم:ران؛تفسري منونهو ديگران؛ناصر، ريمکارم ش.٤٦
٤٧. ،ران؛املعارف بزرگ اسالميةداير؛»وسيبطلم«، عليدحمم:١٣٨٣، اسالمياملعارف بزرگةريمرکز دا
. ش
آستان انتشارات :مشهد، چيشانهريحمسن مد:ترمجه؛ شناسيکاوشي در ستاره؛مونيس، تونيو منيژاکل، تونيم.٤٨

.ش١٣٦٥قدس
مشاره ؛کاوش، »يافت خطا در اين زمينهدر قرآن و نقد شبهه راههفتگانههاآمسان«؛علي، رينص.٤٩
. ش١٣٨٨تابستان ار ودانشگاه مازندران،:بابلسر، اول
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.ش١٣٧٩، انتشارات اسالميدفتر تبليغات :قم؛تفاسري قرن چهاردهمعقلگرايي در؛، سيينف.٥٠
.ش١٣٨٤ار،ران،٩مشاره ، نييپژوهش د؛»معناشناسي توصيفي مساوات در قرآن«؛جعفر، نکونام.٥١
. م١٩١١نا،يب:روما؛العرب في قرون الوسطيتارخيه عند،علم الفلک؛کرلو، نوينلّ.٥٢
آستان انتشارات:مشهد، عييواضيي:ترمجه؛ پاسخ جنوميپرسش و٨٦؛نيآ، کلسونين.٥٣

.ش١٣٧٩،
. ش١٣٧٧، ريانتشارات اساط:؛ رانقاموس کتاب مقدسهاکس، جيمز؛ .۵۴


