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پژوهي خاورشناسان دو فصلنامه تخصصي قرآن
89بهار و تابستان ، 8، شماره پنجمسال 



هاي  و گزارش» شناسي كيهان« با اشاره به اين كه ارزش اشارات نگارنده
تنها با مشاهده كاركرد ساختاري آن در چارچوب زمينه خاص كالم » زايي كيهان«
شناختي قرآني داراي  شود و نيز اين مطلب كه اظهارات كيهان آشكار مي) سوره(

هستند، بنابراين بايد توجه ) شناخت آفريدگار و ايجاد انگيزه شكر(اهداف الهي 
 خورشيد، ماه و ديگر ها، زمين و شناسي بيشتر محدوده آسمان كرد كه دامنه كيهان

گيرد و خلقت انسان، بحثي در امتداد آن  هاي آسماني را در بر مي ستارگان و جرم
شناسي در ظاهر از هم  است و آيات و تفاسير مفسران ذيل آيات مربوط به كيهان

هاي  اند و ما با رويكرد تطبيقي، سعي در نقد و بررسي و تبيين مرز تفكيك شده
  .دهيم به برخي شبهات پاسخ مياين دو بحث داريم و 

  
المعارف  ةريزايي، مستشرقان، دا شناسي، كيهان  قرآن، كيهان:هاي اصلي واژه

  .نويورث قرآن اليدن، آنگليكا



  

   نگارنده مقالهزندگي 

هاي عربي و اسالمي دانشگاه  استاد مركز پژوهش پروفسور آنگليكا نويورث 
شناسي كالسيك  ن عربي و زبانتحصيل و پژوهش وي در زبا. آزاد برلين است

كارشناسي ارشد خود را . هاي برلين، تهران، قدس و مونيخ بود سامي در دانشگاه
 تا 1972هاي   را در طول سالphil. Habil (ph. D)م و دكترايش  1970در سال 

  . دريافت كرد1977
، )1984 ـ 91(، هامبورگ )1984(، مونيخ )1977 ـ 83(هاي اردن  در دانشگاه

ها و  هاي مختلف علمي داشت و كتاب سمت... و) 1988 ـ 89(ن شمس قاهره عي
  .مقاالت متعدد به زبان آلماني و انگليسي دربارة قرآن و زبان و ادب نوشته است

(http:// www.geschkult. fuberlin. De/ e/ semiarab/ arabistik/ mitarbe 
professoren/ neuwirth/ index) 

  قاله مگزارشي از ترجمه

نظم و ترتيب مقرر شدة (شناسي   پس از ارائه اين تعريف از كيهاننگارنده
، به فعل الهيِ آفرينش شش روزة كيهان )آن  الهي بر عالم و جايگاه انسان در

اي  ، خلقت انسان و ديگر موجودات، دنيا و مقام روز جزا اشاره)آسمان و زمين(
وي در همان آغاز به ]. 1[ورزد يد ميها در قرآن تأك كند و بر اهميت همگي آن مي

ها با ابليس در زمين و نقش منفي شيطان  طور گذرا به جدال و رويارويي انسان
  .كند هاي مختلف مقايسه مي در برابر انسان اشاره  و اين موضوع را در سوره

شناختي قرآن مانند  آنگليكا نويورث معتقد است اظهارات و بيانات كيهان
شوند تا نظم دنيايي مفروض را شرح  مقدس اديان قبلي ارائه ميهاي  مطالب كتاب

  .اي را در آن توجيه كند دهد و احكام و قوانين ويژه
زايي در آن فرآيند با  هاي كيهان شناسي و گزارش ارزش اشارات به كيهان



سوره (مشاهده كاركرد ساختاري آنان در چارچوب زمينة خاص كالم 
اين مطلب در زمينة ظهور يك   شود؛ البته اگرتواند آشكار مي) مخصوص آنان

زايي گوياي  هاي كيهان جامعه مورد توجه قرار گيرد، آن تذكرها و گزارش
  .شوند ارزش متفاوتي مي

داند و   مي اگرچه نويسنده خلقت طبيعت را نقطه آغاز ارتباط خدا با انسان
داند  پاس انسان مياي براي شكر و س اي از قدرت مطلق الهي و انگيزه آن را نشانه

پذيرش  ؛ اما خلقت بشر در قالب ارتباط خدا با وي را چالشي براي وجه]2[
داند و براي جلب توجه ويژه به هر دو ديدگاه، اسناد و مدارك را  هدايت الهي مي

  :دهد از دو زاويه متفاوت ارائه مي
ديدگاه كالن ـ ساختاري براساس قرآن به عنوان مصحف و معيار كه . 1

  شوند؛ وار ارائه مي شناسي خالصه الب مربوط به كيهانمط
ديدگاه ريز ـ ساختاري با قرار دادن اشارات در داخل چهارچوب ارتباطي . 2

شان مثل موقعيت سخن،  شناختي گوناگون هاي گونه ها با ديد خاص به ويژگي آن
  .زمينه و سياق و ماهيت اشاره

  خلقت شش روزة دنياي ماده

كند كه  آوري  مي قرآني پراكنده درباره خلقت جهان را جمع اظهارات نگارنده
هاي منطقه خاور نزديك  در چارچوب تصويري فشرده با استناد به برخي پديده

آفريند؛  ها و زمين را در شش روز مي شوند؛ اين كه خداوند، آسمان كهن ارائه مي
  ]3.[ مطلقاي معين و حق آن هم نه براي سرگرمي و عبث بودن؛ بلكه با اندازه

رد پديد آمدند  متراكم َگ ها و زمين و اين كه از توده مسئله رتق و فتق آسمان
فََقضَاهنَّ سبعG شود  و قرار بود پخش شوند و هفت آسمان طي دو روز خلق مي

  ]4.[اند ديگر بوده هايي روي يك  كه به صورت اليهFسماواتٍ



 دارد كه توسط فرشتگاني كه عرش خدا هم در آسمان هفتم يا باالي آن قرار
خواهند، حمل  اند و براي مؤمنان عفو و مغفرت مي به ستايش پروردگار مشغول

  ]F ]5...الَّذِينَ يحِمُلونَ الْعرْشG شود  مي
) آسمان ادني(ترين آسمان  پايين. اند اين فرشتگان رديف به رديف در حركت

ان محل تجمع جّنيان و پريان نيز همين آسم. هايي زينت داده شده است با چراغ
ولََقد جعْلَنا فِي السماءِ برُوجاً وزينَّاها ِللنَّاظِرِينَ وحفِْظنَاها مِن ُكلِّ َشيطَانٍ Gاست 
كنند به مجالس آسماني گوش فرا دهند تا دانش  ؛ جنياني كه سعي مي]F]6رِجيمٍ

  .هاي خاص بشناسانند فرا طبيعي را به انسان
 شدني در  ها را بدون هيچ گونه ستون مشاهده وند ارتفاع سقف آسمانخدا

و آن را از سقوط ) 2/ رعد(؛ Fرفَع السماواتِ بَِغيرِ عمدٍ تَرَوَنهاGظاهر افزايش داد 
  ]7.[دارد و افتادن بر روي زمين نگه مي

اي احاطه  زمين به صورت مجموعه هاي خاور نزديك كهن،   بر اساس نمونه
شود كه به وسيله خالق آن از طريق مانعي،  شده از سوي آب در نظر گرفته مي

مرَج اْلبحرَينِ هذَا G: فرمايد  فرقان است كه مي53مجزّا گشته است؛ شاهد آن آيه 
  ]F.]8عذْب فُرَات وهذَا ِملْح أُجاج وجعلَ بينَهما برْزخاً وِحجراً محجوراً

هاي ميوه  ها و باغ ها، رودخانه  چهار روز خلقت زمين را با كوهخداوند ظرف
ها به اضافه حيوانات ديگر  كه تمام آن) 10/فصلت(، Fأَربعةِ أَيامٍ  فِيG. آراست

  .رساني به انسان و نيز زينت و آرايش او هستند براي خدمت

  شناسي زمان در عرصه كيهان

ز خلقت و استواي خداوند بر عرش  گذرا به مرحلة پس ا  با اشارهنگارنده
هاي قرآني درباره خلقت از نبود امري فرا  كند كه گزارش الهي، خاطرنشان مي

رواني كيهاني يا الگويي الهي براي مفهوم دوره شش روزة روزهاي كاري كفرآميز 



كند، مفهومي كه  گردد، حكايت مي كه منجر به هفتمين روز مقدس استراحت مي
  ]9.[ندگي با يهوديان و مسيحيان متداول استخيلي براي آهنگ ز

 به ويژگي مقدس بودن اوقات خاصي در طول روز، يعني مواقع وي
ظهر، غروب و آخر شب كه به مناجات با خداوند اختصاص  از دم، بعد سپيده

زمان با عمل  كند و معتقد است سه مورد از اين اوقات نماز هم دارند، اشاره مي
دربارة مغرب، تشابه ريشه شناختي هم بين لغات متون عبادي يهوديان است و 

هاي آغازين نزول در ارتباط با  نيز نقش سوگندهاي سوره. شود مسيحي ديده مي
هاي معيني هم از نظر كيهاني  دهد، چون ماه اين اوقات را مورد توجه قرار مي

و ماه هاي محرم، رمضان  اهميت فراواني براي اسالم و مسلمانان دارند؛ مثل ماه
رؤيت هالل ماه براي (؛ اضافه بر اين كه مشاهدة عالمتي كيهاني )القعده ذي(حج 

يسألوَنك عنِ اْلأَِهلَّةِ قُلْ Gاهميت خاصي دارد؛ ) تعيين زمان دقيق ايام حج و روزه
جالحلِلنَّاسِ و اِقيتوم هِيF ،)بگو . پرسند ها مي دربارة هالل ماه  از تو«) 189/بقره

  .»گزاري قاتي است براي مردم در تعيين ايام و حجاو
افزايد؛ مطابق سنت پيش از اسالم، نخستين دهة ماه حج و  وي در ادامه مي

  .شود طور كه در سوگندهاي قرآني مشهود است، استثنايي شمرده مي زيارت هم همان
هايي كه  لزوم و ضرورت اقامه كردن منبع كيهاني براي تعيين محافل و جشن

اند، كه به روشني به عنوان عالمت بندگي در برابر  نظر قرآني تأييد شدهاز 
  اند، هنوز هم يك اثر كيهاني قوي روي ويژگي گزاري الهي تلقي شده قانون

 ديگر اشارات  سوي  از. گذارد جاي مي هاي اسالمي بر محافل و جشن
ا با انديشه كنند كه تفكر شادي و سرور ر شناختي، تصوري ويژه ايجاد مي كيهان

اي ارتباطي  دهد كه در يك حالت با وقار، نشانه خلقت و نظم هستي پيوند مي
ها جهت پاسخ به هديه الهي خلقت از طريق شكر و سپاس  براي دعوت از انسان

  .در برابر منِعم است



  شناختي مكان در عرصة كيهان

درباره  به تشابه ميان اظهارات قرآني و مدل ارسطويي، بطلميوسي نگارنده
رسد قرآن مدل ارسطويي ـ  به نظر مي«: گويد جهان معتقد است؛ وي مي

ترين سطح در مركز كه به وسيله  به عنوان پايين) الدنيا(بطلميوسي را با جهان 
... دهد محورهاي هفتگانه داراي مركزيت واحد پوشيده شده است، انعكاس مي

ديك سّنتي از جهان را در اختيار تر خاور نز هاي مدل قديمي تر، نشانه نگاهي دقيق
جا  در اين] 10[»انعكاس يافته است) 6/ باب اول(گذارد كه در سفر تكوين نيز   مي

شود كه نه تنها به وسيله هفت محور آسماني پوشيده  اي انگاشته مي جهان به گونه
ز ها قرار دارد؛ البته وي با مرمو  هاي بسياري از زمين شده است؛ بلكه بر روي اليه

جويد و تنها اظهار نظر وي را  دانستن اظهارات قرآني به تفسير طبري تمسك مي
تنها طبري تفسيري مطابق «: گويد داند و مي مطابق با اسناد و مدارك قرآني مي

دهد؛ تصوير دنيايي كه درون يك اقيانوس شناور است و   هاي قرآن ارائه مي گفته
سپس ] 11.[» آسمان پوشيده شده استترين به وسيله اقيانوس ديگري باالي بلند
 و اين كه Fوسِع كُرِْسيه السماواتِ واْلأَرضGبا اشاره به فراگيري عرش خداوند 

اند دو طراحي مختلف براي تصوير عرش را در درون  مفسران اوليه تالش كرده
يك قالب منسجم و فراگير جاي دهند تا عرش به شكل تخت در آيد و كرسي، 

را ) 6/ طور (Fواْلبحرِ اْلمسجورGِپايه مانندي، زير آن واقع شود، درياي لبريز چهار
هاي  داند و مدعي است اجزاي مشابه نظريه اي آسماني تلقي شده، مي پديده
اند كه فضاي ميان كرسي زير پايي با كل عرش و زمين  شناختي كهن موافق كيهان

  ]12.[با آب پر شده است

  ها و أِجنّه انسان: لوقساكنان دنياي مخ

   آفرينش از اين به بعد روي سخن درباره انسان و چگونگي خلقت او و ماده



بر او ) هاي شيطان رجيم ها؛ به ويژه شيطنت جن: مثل(و تأثير ساير موجودات 
 آفرينش  ماده نويسنده با استناد به آيات مختلفي دربارة خلقت انسان، . است

ها از نظر مبدأ  هاي گوناگونش و تضاد او با جن يتها و قابل و ويژگي] 13[او
ها،  خلقت و تصويرگري شاعران در ادبيات جاهلي دربارة حاالت مختلف جنّ

كوشد محيط زندگي متناقض و پر درد سر انسان را گوشزد نمايد كه پس از  مي
انسان قرار «: افزايد هبوط وي از بهشت به زمين پيش رويش قرار گرفت؛ وي مي

انشين و خليفة خداوند بر روي زمين باشد، زماني كه فرشتگان به فرمان بود ج
آموزد و در اين جا   خداوند اسامي تمام اشياء را به آدم مي كنند، الهي اعتراض مي

تر از مادة اوليه خلقت  فرشتگان، به جز ابليس كه مدعي است از عنصري نجيب
  .»ي سجده كنندپذيرند كه در برابر و  انسان پديد آمده است، مي

شود  اين طور فهميده مي«: گويد درباره ارتباط انسان با تقدير و سرنوشت مي
زمان . شود بيني أجل شخصي كنترل و اداره مي كه وضعيت انسان از طريق پيش

مقدر هستي وي نيز به وسيله ارادة ناشناخته موجودي به نام سرنوشت اراده 
  .»گردد كه گريزي از آن وجود ندارد مي

 است كه در آن با نگارندهبررسي ارتباط خداوند با آدميان نيز بحث پاياني 
اشاره به ضعف و ناتواني بشر و استعداد به كمال رسيدن او در پرتو عنايت الهي، 

داند  انسان را در داشتن قوايي مهم به ويژه رحمت و مهرباني با خداوند سهيم مي
  .شود كه از آيات قرآني استنباط مي

ها و ميثاق بسته شده بين خدا و بشريت،  ام ماجراي خلقت انسانسرانج
معامله بين خدا و ابليس و اجازة خدا براي شيطان در آزمايش انسان و در نهايت 
پذيرش انتخاب آدم از سوي خداوند در آيات مختلف چند سوره به قرار زير 

  :شوند بررسي مي



وط است و امري فراكيهاني به معاملة بهشتي مرب: 48ـ26حجر، آيات  سوره .1
  .شود دانسته مي

 7سوره، حضرت داوود در آن بازيگر نقش اول: 85ـ71سوره ص، آيات . 2
پردازي متون انجيلي درباره جانشين ازلي  است كه نماد با ارزش شخصيت

  .خداوند بر روي زمين است و مأموريتي الهي يافته است
ها و  ها در برابر شيطنت اننمايش صبر انس: 65 ـ 61سوره إسرا، آيات . 3

داري به كساني كه شيطان را دشمن خود بگيرند  هاي شيطاني است و دل وسوسه
  .دريافت كنند) از سوي خداوند(تا با كسب فضايل ملكوتي، سند برگزيده شدن 

كند  بر آزمايش نخستين زوج انساني تأكيد مي: 123ـ 115سوره طه، آيات . 4
  . قرار گرفتند كردند، گرچه مورد عفو و غفران الهيكه در نهايت به زمين هبوط 

ترين بخش و در بردارندة مقدمه است  مفصل: 34ـ 10سوره اعراف، آيات . 5
انداز  و هر دو حكايت، معامله صوري بهشتي و نيز آزمايش آدم است و نيز چشم

  .شود كلي زندگي و مرگ انساني در آن بازنگري مي
از انتخاب متفاوت عناصر، سخن به ميان : 39ـ 28سوره بقره، آيات . 6

ترين بعد اشاره شده در اين گزارش، آموزش اسماي الهي به آدم و  مهم. آورد مي
  .گزينش نهايي اوست



  : مقالهنقد و بررسي

مسئله آفرينش جهان در شش روز، در هفت مورد از آيات قرآن كريم ] 1[
؛ 12/ ؛ طالق12/ ؛ فصلت86/ ؛ مؤمنون44/ ؛ اسراء29/ بقره: است  مطرح شده

اضافه » ما بينهما«ها و زمين  در سه مورد نيز عالوه بر آسمان. 15/ ؛ نوح3/ ملك
  . شده است

رسد پيدايش مجموع جهان در شش روز بر خالف علم باشد،  به نظر مي
گويد ميلياردها سال طول كشيد تا زمين و آسمان به وضع كنوني در  چون علم مي

؛ 76اي ميان تورات، انجيل، قرآن و علم، ص  ، مقايسهموريس، بوكاي. (آيد
؛ نوري، حسين، دانش عصر 273شناسي، ص  مسترحمي، عيسي، قرآن و كيهان

هاي  و معادل آن در زبان» يوم«، ولي با توجه به مفهوم وسيع كلمه )56 ص  فضا،
به » يك دوران«به معني » يوم«شود كه  ديگر، پاسخ روشن است؛ زيرا بسيار مي

توان براي تأييد آن  رود؛ نه فقط يك روز مصطلح، و شواهد فراواني مي ار ميك
  :آورد، مانند

را به كار برده است و در بيشتر موارد » ايام«و » يوم«قرآن صدها بار واژه . 1
روز نيست؛ مثل تعبير از عالم رستاخيز به يوم القيامه  هم منظورش يك شبانه

  ).4/ معارج(
يوم به مقدار زمان ميان طلوع و غروب آفتاب و : وانيمخ در كتب لغت مي. 2

  : نويسد راغب مي. شود گاهي به مدتي از زمان اطالق مي

 من الزمان ةاليوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس إلي غروبها وقد يعبر به عن مد«
  ). الفاظ القرآن الكريم راغب، حسين بن محمد، مفردات،(»  كانتةإلي مد

ر روايات نيز بارها به معني دوران آمده است، مانند روايت د» يوم«واژه . 3
  :فرمايد  در نهج البالغه كه مي7اميرالمؤمنين علي



  ).72نهج البالغه، نامه (» الدهر يومان يوم لك ويوم عليك«

خوانيم كه  در تفسير برهان ذيل همين آيه از تفسير علي بن ابراهيم قمي مي
بحراني، البرهان في تفسير القرآن، . (» في ستّة أوقاتأيام، يعني في ستة«: امام فرمود

  ).151، ص 4ج 
و معادل آن به معناي » يوم«گوهاي روزمره و اشعار شعراء، واژه  در گفت. 4

شود كره زمين يك روز گداخته و  شود، مثل اين كه گفته مي دوران، زياد ديده مي
  ... گرديد و سوزان بود و روز ديگر سرد شد و آثار حيات در آن ظاهر

ها را در شش  گيريم كه خداوند متعال مجموعه زمين و آسمان پس نتيجه مي
ها يا ميلياردها سال هم  ها گاهي به ميليون دوران متوالي آفريد؛ هر چند اين دوران

  .رسيده باشند
قرآن كتاب توحيد و خداشناسي است؛ نه يك كتاب علم؛ ولي براي ] 2[

كشاندن آنان به شناخت پروردگار، گاهي از مطالب ها به تفكر و  تشويق انسان
برد كه در ذيل چند نمونه را  هاي آن بهره مي علمي درباره جهان، خلقت و شگفتي

  :شماريم بر مي
كند،  هاي علمي، راه قرآن را در زمينه خداشناسي هموار مي مطالب و مثال. 1

 و قدرت الهي هاي فيض چون هدف بيان آيات الهي و جلب توجه مردم به جلوه
هاي علمي و  اين هدف با ذكر مثال . تر متوجه پروردگار كند است تا آنان را بيش

ها، زمين، درياها، عجايب خلقت انسان و جانوران تأمين  آيات الهي در آسمان
  .ها كافي است اي ضمني بدان رو اشاره شده است از اين

هاي  اين مثال. كنند يبرخي مطالب علمي قرآن، اعجاز علمي آن را اثبات م. 2
كنند كه قرآن اين مسائل را از محيط اجتماعي خود  حق و واقعي ما را متوجه مي

العرب كه بدون تمدن بود، نازل شد و  ةالهام نگرفته است؛ چون قرآن در جزير



هاي علمي امروزي را نداشتند تا بخواهند  هاي آن زمان نيز پيشرفت حتي تمدن
  .امبر القاء كنندهاي علمي را به پي نظريه
هاي علمي واقعي قرآن موجب برانگيخته شدن حس كنجكاوي بشر  مثال. 3

شود و او را  ها، خلقت انسان و ديگر موجودات مي و تفكر او در عجايب آسمان
كند، يعني كار مهم قرآن ايجاد پرسش در ذهن انسان  متوجه نيروهاي ناشناخته مي

  .داست تا او را به سوي كشف علم بكشان
توجه اسالم و قرآن به علم و مطالب علمي سرآغاز بسياري از علوم شد، . 4

ها، حركت خورشيد، ستارگان و سيارات موجب  براي مثال توجه اسالم به آسمان
ميان مسلمانان به سرعت رشد كند؛ گرچه مسئلة ) نجوم(شناسي  شد علم كيهان

رضايي، ( بسياري داشت شناسي هم در آن تأثير قبله در نماز و احتياج به جهت
رفيعي، : به. ك.؛ نيز ر19، ص 1محمد علي، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، ج 

  ).ناصر، درآمدي بر اعجاز علمي قرآن
معاد و ، كه قرآن در رابطه با شناخت آيات الهي و توجه به مبدأ نتيجه آن

 فِي َخلْقِ إِنGَّبرد   مي اي عالي بهره ارزش انسان از آيات و مطالب علمي به گونه
  ).190 /عمران آل(، Fالسماواتِ والْأَرضِ واْختِالَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ آلياتٍ َلأُولِي اْلأَْلبابِ

قرآن در راستاي ترسيم خط هدايت بشري و نشان دادن مسير سعادت و ] 3[
كند   مياش هدف آفرينش را بيان ها در بسياري از آيات نوراني جاودانگي به انسان

ها متوجه فطرت الهي خود بشوند و يقين  تا بندگان الهي با تدبر و تفكر در آن
هاي خود را  پيدا كنند كه جهان آفريدگاري مدبر و حكيم دارد و او تمام نعمت

  .براي سعادت و كمال انسان آفريده است
چه از  ترين تأكيد، توجه به توحيد و عبوديت است و آن در اين ميان، مهم

ارف توحيدي در اين تربيت خانه الهي قرار دارد، از قبيل وحدانيت خداي مع



هو األول واآلخر والظاهر «شود  كه خلقت به او منتهي مي  قدرت و اين، علم،تعالي

آسايي كه در خلقت عالم  هاي معجزه و سنت» األمور تصير اهللا أال إلي» «...والباطن
ها و زمين بر آن داللت دارند و عقل  ناند كه آيات آسما همه و همه اموري هست، 

پس خداي سبحان سبب آفرين همه اسباب . سليم به سوي آن رهنمون است
است و غير از او كسي استقالل وجودي و اصالت ذاتي ندارد و چون چنين 

الميزان، في (كند  است، پس پروردگاري را بپرستيد كه امور شما را تدبير مي
  ).10 /10تفسير القرآن، 

خوانيم كه مراد از به حق بودن خلقت اين است كه پيدايش   الميزان ميدر
ها عبث و بيهوده نيست؛ بلكه هدف و سرانجامي دارد و آن هدف هم حق  آن

است، يعني مبدأ و معاد بر شاكلة حق است، به ويژه اين كه قرآن دستور تفكر در 
 برسد، پس در كند تا انسان با خودشناسي به خداشناسي خويشتن را صادر مي

نظام أحسن، وجود بيشترين سود و بهره كه البته به گونه كامل در آخرت تحقق 
شود  يابد به كسي اختصاص دارد كه داراي بهترين عمل صالح باشد و اين نمي مي

 الَّذِي َخَلقَ اْلموت والْحياةَ ِليبُلوُكم  أَيكُمG كردار و رفتار نيك ، انديشه،مگر با علم
  )2/ ملك. (Fأَحسنُ عمالً

ها،  هاي هفتگانه و تمايز آن براي پي بردن به منظور آيه درباره امر آسمان] 4[
؛ Fسماواتٍ فِي يومينِ  فََقضَاهنَّ سبعG: اندازيم نخست نگاهي به خود آيه مي

  ).12/ فصلت(
ز از جدا كردن چند چي» قضاء«خوانيم كه معناي اصلي  در كتب لغت مي

در لغت به » سماء«از سوي ديگر واژه ). مفردات، ذيل واژة قضاء(ديگر است  يك
  :هاي مختلفي به قرار زير دارد معناي طرف باالست و البته مصداق

  .ـ جهت باال، در قسمت مجاور زمين1



  .)محل ابرها(اي دورتر از سطح زمين  ـ منطقه2
  .ـ قشر متراكم هواي اطراف زمين3
  ).206، ص 1مكارم، ناصر، تفسير نمونه، ج (ـ كرات باال 4

: نمايد با توجه به اين كه در آيه قبلي آسمان را به وصف دود بودن معرفي مي
Gىتَواس خَانٌ ُثمد هِيماءِ وإِلَى الس F هاي  ، بنابراين آراء و ديدگاه)11/فصلت(؛

  :آوريم مفسران و انديشمندان اسالمي را در اين زمينه مي
عطارد، زهره، (گانه  هاي هفت هاي هفتگانه را همان سياره رخي آسمانب. 1

دانند كه به عقيده دانشمندان فلكي  مي) مريخ، مشتري، زحل، ماه و خورشيد
 علي، هيئت و نجوم اسالمي، ص ،اي زماني قمشه(قديم، جزء سيارات بودند 

  ).284شناسي،  قرآن و كيهانمسترحمي، ؛ 152
اند،   را هفت اليه جو كه اطراف زمين را فرا گرفتهبرخي منظور از آن. 2

  ).207زماني، همان، ص (دانند  مي
الميزان في طباطبايي، (است ) مقام قرب و حضور(منظور امري معنوي . 3

  ).556، ص 17تفسير القرآن، ج 
جا عدد تكثري است؛ به معناي تعداد زياد و فراوان  عدد هفت در اين. 4

هاي  پس سماوات سبع به آسمان). 103، ص24المعاني، ج آلوسي، محمود، روح(
رسد كه مقصود از  بنابراين به نظر مي. متعدد و كرات فراوان عالم باال اشاره دارد
هاي هفتگانه باشد و تكرار اين عبارت  سماوات سبع، همان معناي واقعي آسمان

ت دهد كه منظور همان عدد مخصوص است؛ از آيا در آيات مختلف نشان مي
بينيم همه  شود كه تمام كرات، ثوابت و سياراتي كه ما مي قرآن نيز استفاده مي

 هستند و در مجموع  جزو آسمان اول هستند و شش عالم ديگر از ديد ما بيرون
وزينَّا السماء الدْنيا G: شاهد سخن اين آيه است. دهند هفت آسمان را تشكيل مي

اِبيحصِبمF ،)418عرفت، محمد هادي، نقد شبهات، ص م) (12/ فصلت.(  



تواند  ؛ چه مي)7/ غافر (F...الَّذِينَ يحِمُلونَ الْعرْشGمنظور از عرش در آيه ] 5[
  باشد؟

نشيند و چه بسا كنايه از مقام  عرش به معناي تختي است كه پادشاه بر آن مي
رد و اصل عرش به معناي چيزي است كه سقف دا: سلطنت باشد گفته شده است
 و به همين معنا گفته F عرُوِشها وهِي خَاوِيةٌ علَىG: جمع آن عروش است، مانند

  مفردات، ماده عرش؛ معجم مقاييس(» عرش ساختم  براي درخت مو،«شود  مي
نامند، به اعتبار بلندي آن  گاه سلطان را هم كه عرش مي ؛ نشيمن)، ذيل واژهللغةا

 بشر از درك حقيقت آن ناتوان است و تنها است؛ ولي عرش خدا چيزي است كه
عرش خدا همان ملك اعال، و كرسي : اند داند، بعضي هم گفته اسمي از آن را مي

: اند كه فرمود كرده) ص(او، فلك كواكب است و استدالل به فرمايش رسول خدا 
اي در برابر  گانه در برابر كرسي، جز حلقه هاي هفت گانه و زمين هاي هفت آسمان

اباني پهناور نيست و كرسي خدا هم در برابر عرش او همين نسبت را دارد بي
  ).991مفردات، (

  ساير احتماالت 

عقيده مشبهه چنين است و . عرش به همان معناي ظاهري واژه است. 1
  .باشد بطالنش واضح مي

عرش همان فلك نهم است كه محيط به عالم جسماني و محدود جهات . 2
مجلسي، محمد باقر، (دليل خالي بودن از ستاره، اطلس گويند آن است و آن را به 

اين نظريه هم در واقع تحميل قواعد هيئت ). 290 ، ص28 ج بحاراالنوار، 
  .بطلميوس بر قرآن كريم است

اصالً در خارج جسمي به نام عرش وجود ندارد و اين قبيل جمالت كنايه . 3
  . قت استاز سلطنت و استيالي خداوند تعالي بر عالم خل



 حقيقتي از حقايق نظام عالم »شعر«بينيم كه  با توجه به آيات و روايات مي
  ). به بعد192، 8الميزان في تفسير القرآن، (است 

 به 7اميرالمومنان: گويد شيخ صدوق در توحيد به نقل از سلمان فارسي مي
و كنند و عرش خدا آن طور كه ت مالئكه عرش خداي را حمل مي: جاثليق فرمود

پنداري، نيست؛ بلكه چيزي است محدود و مخلوق و مدبر به تدبير خداوند و  مي
  ).316صدوق، توحيد، ... (كه روي آن بنشيند خداوند مالك اوست؛ نه اين

 نگاهي به آراي مفسران بزرگ اسالمي در رابطه با اين گونه آيات نشان ]6[
  .از اختالف عقايد دارد

به راحتي از اين آيات و » في ظالل القرآن«ر برخي مانند نويسنده تفسي) الف
ها  اند و تنها به تفسير اجمالي بسنده كرده و معتقدند درك آن مانند آن گذشته

  ).396، ص 5في ظالل القرآن، ج . (براي ما ممكن نيست
» سماء«جمع قابل توجهي از مفسران بر ظهورگيري اصرار دارند، يعني ) ب

همان » شيطان« اشاره به همين شهاب و »شهاب«اشاره به همين آسمان، 
رازي در تفسير كبير و آلوسي  فخر. (موجودات خبيث متمردند كه قصد بد دارند

  )المعاني در روح
جمعي ديگر از مفسران مثل طنطاوي در تفسير الجواهر و مؤلف الميزان، ) ج

ين تعبيرهاي آيات فوق را از قبيل تشبيه، كنايه، ذكر مثال و به اصطالح نماد
اند؛ براي مثال از نگاه عالمه  هاي گوناگوني از آن تعبير كرده دانند و به صورت مي

طباطبايي منظور از آسمان، كه جايگاه فرشتگان است عالمي ملكوتي و فرا طبيعي 
استراق سمع «است كه برتر و باالتر از اين جهان محسوس است و منظور از 

خواهند به جهان  ها مي  است كه آنها اين و پرتاب شهاب به سوي آن» شياطين
ها  فرشتگان نزديك شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آينده آگاهي يابند، ولي آن



  ).187 /17القرآن،  تفسير الميزان في(رانند  آن شياطين را با انوار معنوي ملكوتي مي
آسمان، آسمان حق و حقيقت است و «گويد؛  نويسنده تفسير نمونه مي: نتيجه

گر براي اغواي مردم و اما ستارگان، رهبران الهي و  گران تالش ين وسوسهشياط
ها را خنثي  رانند و توطئه ها را مي اند كه با امواج نيرومند قلم خود آن دانشمندان

  ).65 /11نمونه، (» كنند مي
با توجه به اين كه عمود چيزي است كه خيمه بدان تكيه دارد و برپا ] 7[

، غرض آيه ياد )مفردات، ذيل ماده عمد(عمد و عمد است ايستد و جمع آن  مي
الَّذِي رفَع السماواتِ بَِغيرِ عمدٍ G: كه فرمود دادن دليل ربوبيت پروردگار است و اين

ها را از زمين جدا كرد و ميان آن دو   معنايش اين است كه خداوند آسمانFتَرَوَنها
 شد آسمان بر زمين مسلط شود و اشعة اي كه باعث اي گذاشت؛ فاصله فاصله

  الميزان في تفسير(خود را بر زمين بتاباند و باران و صاعقه خود را فرو فرستد 
  ). به بعد390 /13القرآن، 

ها در محل استقرار بلند خود  هر چند استقرار آسمان«: فرمايد وي در ادامه مي
خود نيست و هر دو در تر از استقرار زمين در مدار  بدون پايه و ستون، عجيب

اين بابت محتاج به خداي تعالي هستند و با قدرت و اراده او در مدار خود 
و البته اين ايستادن از طريق اسبابي است كه مختص به همان زمين و اند  ايستاده

بيند و معتقد  آسمان است وليكن انسان ـ در عين اين كه قانون عليت كلي را مي
جوي از  ي دارد كه آن را ايجاد كند و در فطرتش جستاي علت است كه هر حادثه

علل حوادث و امور ممكن نهفته شده ـ وقتي برخي از حوادث را به علت نزديك 
  .)391همان، (» گردد بيند، اين ديدن به دليل تكراري بودن، منشأ پرستش نمي مي

 از Fكِوالسماءِ ذَاتِ الْحبGدر تفسير برهان حديثي در پاسخ پرسش از آيه 
. هايي به سوي زمين دارد اين آسمان راه: نقل شده است كه فرمود) ع(امام رضا



در حالي : توان راه ارتباطي با زمين داشته باشد چگونه مي: گويد عرض كردم مي
سبحان اهللا اليس اهللا يقول «: ستون است؟ امام فرمود ها بي كه خداوند فرمود آسمان

جا عمودهايي  آن در(» َثم عمد ولكن الترونها«:  فرمودبلي،: ؟ گفتم»بغير عمد ترونها
  ).278، 2البرهان في تفسير القرآن، ) (بينيد هست، ولي شما نمي

ها هيئت بطلميوسي بر اذهان حاكم بود و  دانيم كه مدت از سوي ديگر مي
دانستند، در حالي كه بطالن آن آشكار شد و اين نظريه  ها را پوست پيازي مي كره
ي آن را گرفت كه واقعيت آن است كرات آسماني هر كدام در مدار و جايگاه جا

گاهي داشته باشند  كه تكيه آن ؛ بي)40/يس(؛ Fكُلٌّ فِي َفَلكٍ يسبحونGَخود شناورند 
و تنها عامل حفظ كننده تعادل، قوة جاذبه و دافعه است كه به صورت ستوني 

  .)420نقد شبهات، (هاي آسماني را در جاي خود نگهداشته است  ي كرهينامر
  :امام فرمود.  در اين زمينه جالب است7حديث اميرمؤمنان

ٌ كل طةهذه النّجوم اّلتي في السماء مدائنُ مثلُ المدائن الذي في األرض مربو«
  ).574 /2 البحار، سفينة(»  الي عمودٍ من نورمدينة

در افق » ستوني از نور«يا » ستون نامرئي«ي بهتر از و به راستي آيا تعبير
بريم  مي شود؛ در اين جا به وضوح به وجود قانون عليت پي روز پيدا مي ادبيات آن

  .كند ها را از سقوط حفظ مي هاي جاذبه و دافعه، آسمان كه تعادل قوه و اين
ه در آيه ها ك درباره اين مانع و برزخ و نيز درياهاي مذكور پيرامون آن] 8[

قبل هم ذكر شد، اختالف عقيده وجود دارد، گفته شده است مراد از دو دريا، دو 
درياي معين نيست؛ بلكه دو نوع درياست، يكي شور كه حدود سه چهارم كره 
زمين را در خود فرو برده و يكي درياي آب شيرين كه خداي تعالي آنان را 

رگ روان هستند و در عين ذخيره كرده است و به صورت چشمه يا نهرهاي بز
گذارند؛ چون بين آن دو مانعي است كه  برخورد و اتصال به هم، در هم اثر نمي



گذارد در وضع يكديگر تغييري دهند و آن مانع، خود مخازن زمين و  نمي
  ).167 /19الميزان في تفسيرالقرآن، (هاي آن است  رگه

اي فارس و روم است كه اند كه منظور از آن دو دريا، دري برخي مفسران گفته
  ).204 /8المعاني،  روح(البته بطالن آن امروزه كشف شده است 

پس معناي كلي آيات اين است كه خداي تعالي دو درياي شيرين و گوارا و 
ها  دو، مانعي و برزخي ميان آن  شور و تلخ را مخلوط كرد و با وجود تالقي آن

كنند و اين از عجايب نظام  ثي نميديگر را خن  كه گوارايي و شوري هم قرار داد
  . آيد خلقت به حساب مي

 نقل شده است كه در 7در حديثي از امام صادق: تفسيري از بطون آيات
صاحبه،  بحران عميقان، اليبغي احدهما علي8 علي وفاطمه«: تفسير آيه فرمود

  ).144 /23نمونه، (» الحسن والحسين: منهما اللُّؤلؤ والمرجان قال  يخرج
و منظور از برزخ 3  و فاطمه7 روايت ديگري منظور از دو دريا عليدر

  ).171، 32؛ بحاراالنوار،172همان،( معرفي شده است 9ميان آن دو، رسول خدا
ها و زمين   واقعيت اين است كه موضوع خلقت شش روزه آسمان]9[
شود  ديده ميبا علم هايي  هاي كتاب مقدس تناقض حكايت در دارد؛ اما يشبهات

قرآن، . هاي آفرينش جهان ناسازگار است چون شش روز معمولي با دوران
كند و در جاهاي متعدد  جا نقل نمي برخالف عهد عتيق، داستان آفرينش را يك

برطرف  را ها تناقضكند و  برخي از فرازهاي مربوط به آفرينش را يادآوري مي
 به معناي دوره چون همان طور كه گذشت يوم در اين آيات قرآنينماياند،  مي

چنان كه در ساير موارد نيز مباحث به طور پراكنده در مواضع متعدد و با  هم. است
ها اهداف توحيدي و تربيتي و  ن شود كه بيشتر آ اهداف معنوي گوناگون نقل مي

در مسير كشاندن انسان به خودشناسي و خداشناسي است و رهنمود عقالني اين 



هاي  در دورهرانگيختن قوة تعقل و انديشه مطالب بيشتر است، يعني هدف ب
حكايت كتاب مقدس بدون هيچ «: موريس بوكاي گويد.  استآفرينش جهان

. كند دارد، نقل مي  ابهامي آفرينش را در شش روز كه يك روز استراحت در پي
اين طرز حكايت كاهنان قرن ششم پيش از ميالد پاسخي بود به تشويق براي 

در روز سبت بايد استراحت كند؛ هم چنان كه پروردگار انجام سبت؛ هر يهودي 
موريس بوكاي، (» پس از شش روز كاري در زمان آفرينش استراحت فرمود

  ).186 انجيل و قرآن و علم،  اي ميان تورات، مقايسه
؛ Fالَتَأُْخذُه ِسنَةٌ والَ َنومGدر قرآن نه تنها خداوند منزّه از چرت و خواب است 

بلكه هيچ وقت از امور و شئونات خود در آغاز يا حين انجام ، )255/ بقره(
ما ) 38/ق(؛ Fٍِمن ُلُغوب  مسَنا وماG: خداوند فرمود. شود كارها خسته نمي

هيچ رنج و خستگي به ما  ها و زمين را در شش روز خلق كرديم،  آسمان
  . نرسيده است

زمين مركز عالم است و بطلميوس و پيروان وي بر اين پندار بودند كه ] 10[
اند كه در مدارهاي   مشتري و زحل سياراتي ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ،
ها در مداري خاص از  كنند و هر يك از آن پوست پيازي دور زمين حركت مي

چرخند و  برگرد اين كره خاكي مي) بر خالف حركت زمين(غرب به شرق 
يا » فلك األفالك«م است كه نزد آنان حركت اين افالك، متأثر از تحريك فلك نه
اي در آن نيست و همه ستارگان ثابت  فلك اطلس نام داشت؛ چرا كه هيچ ستاره

اي است كه از نظر آنان به  گانه ها افالك نُه اين. يا ثوابت در فلك هشتم متمركزند
 7در انجيل برنابا از قول مسيح. صورت پوست پياز، بر كره زمين احاطه دارند

ها از هم مسافتي معادل پانصد  ها ُنه عددند و فاصله آن شده است كه آسماننقل 
  . سال است



وقتي ترجمه فلسفة يونان به دانشمندان مسلمان رسيد، مطمئن شدند كه نه 
ها هفت عددند و كرسي، فلك  آسمان وجود دارد و برخي نيز پنداشتند كه آسمان

  ).403 شبهات، نقد(هاست  ثوابت است و عرش، فلك األفالك آن
ديدگاه دانشمند معتزلي، ابوالحسن علي بن عيسي رماني در تفسير آيه مورد 

هاي هفتگانه، نه تنها با افالك  وي معتقد است كه آسمان. بحث لطيف است
طوسي، (بطلميوسي تطابق ندارد، بلكه تفسير مذكور بر خالف صريح آيات است 

امع روايي، اطالق فلك در ملكوت عالم در جو). 202 /8التبيان في تفسير القرآن، 
  . نيز به كار رفته است

... اليقال له أين: 7أين المعبود؟ فقال:  أنه قال رجل7روي عن اميرالمؤمنين«

، به 2 حسن حسن زاده آملي،  دروس هيئت،(» وتحيرت العقول في افالك ملكوته
  ).روضه كافي: نقل از

اين . ت با ما اطالق شده استفلك به مجموع هيئت عالم جسماني به نسب
علمت أنّ لهاذا البنيان «گويند   جسماني نيز ميعالمهيئت مجموع عالم جسماني را 

  ).62 /1همان، (» ...بانياً فأقررت به مع ما أدري من دوران الفلك بقدرته
هر يك از خورشيد و ماه : گفته شده است Fفِي َفَلكٍ يسبحونGَدر تفسير آيه 

كنند و در فضا شناورند؛  در مسير خاص خود حركت ميكواكب گر و نجوم و دي
عبارت است از همان » فلك«گونه كه ماهي در آب شناور است، پس كلمه  همان

كنند  مدار فضايي كه هر يك از اجرام آسماني در يكي از آن مدارها سير مي
  ).134 /17القرآن،  الميزان في تفسير(

بينيم كه هر يك از اجرام  ت و روايات ميبنابراين با توجه به ظواهر آيا
آسماني و خورشيد و ماه در مسيري معين و با أجلي مشخص شناورند و هر يك 

ها حقيقتي لطيف هستند كه برنامه خاص خود را دارند و اين كه به دور  از آن



  .گردند، خيالي بيش نيست؛ همان طور كه علم جديد بر آن گواه است زمين مي
 الرّحمن چنين استنباط 19ذيل آيه ) 75 /27(ه به تفسير طبري با مراجع] 11[

شود كه طبري درباره اين آيه و دو درياي مذكور اقوالي را از پيشينيان نقل  مي
بحرٌ (منظور دريايي در آسمان و دريايي در زمين است : اند كند كه آنان گفته مي

  ).في السماء وبحرٌ في األرض
با توجه به لفظ قيل در ابتداي كالم . استاين عين عبارت منقول طبري 

نيز گفته شده است يكي از .  است شود كه او نيز از ديگران نقل كرده فهميده مي
درياي فارس و ديگري درياي روم است كه تفسير نمونه هم آن را نقل و 

تفسير (كند   كشف شده امروزي، ثابت مي نادرستي آن را با توجه به واقعيت
  ).212 /24نمونه، 

ترين تفسير درباره اين  گيرد كه پذيرفتني عالمه طباطبايي چنين نتيجه مي
آيات اين است كه مراد از دو دريا، دو درياي معين نيست، بلكه دو نوع درياست، 
يكي شور كه نزديك به سه چهارم كره زمين را در خود فرو برده و بيشتر 

ي هم درياهاي شيرين است كه ها و درياها در اين بخش قرار دارند و يك اقيانوس
ها از زمين  ها را در زمين ذخيره كرده است و به صورت چشمه خداي تعالي آن

دهند و اين دو نوع دريا با هم تالقي  جوشند و نهرهاي بزرگ را تشكيل مي مي
ولي اثر ) كه همان مخازن زير زميني است(دارند و مانع برزخي بين خود دارند 

كنند و اين خود از عجايب خلقت در موجودات نظام  ديگر را خنثي نمي يك
  ).167 و 166 /19الميزان في تفسير القرآن، (هستي است 

  آيا فضاي ميان كرسي يا كل عرش و زمين با آب پر شده است؟] 12[
شود كه بتوان چنين استنباط  در تفاسير معتبر شيعه روايت يا مطلبي ديده نمي

در .  تفسير طبري اين طور استدالل كرده است مقاله با توجه بهنگارندهكرد و 



شود كه منظور از بحر مسجور  طور سؤال ميسوره  6تفسير طبري، ذيل آيه 
اند اين دريايي كه خداوند به آن قسم  گفته: چيست؟ طبري در جواب آورده است

) بحرٌ في السماء تحت العرش(خورد، دريايي است در آسمان تحت عرش  مي
يا عباراتي بدين مضمون كه منظور از درياي مورد قسم ). 382 /21تفسير طبري، (

  . واقع شده، دريايي تحت عرش است
با توجه به ظواهر آيات و آراي مفسران و واقعيات علمي كشف شده، بطالن 

اي كه حجم زيادي  اين نظريه واضح است؛ چون با توجه واقعيات علمي تنها كره
ست كه بيش از سه چهارم آن آب است و بقيه از آن را آب فرا گرفته، كره زمين ا

از ) 281 /24نمونه، (جاها خشكي است و نه فضاي ميان كرسي و عرش و زمين 
الميزان (كند  الميزان نيز وجود چنين تصور نادرستي را نفي مي سوي ديگر تفسير
رسد نگارنده مقاله چنين خيال كرده  ، لذا به نظر مي)294 /17في تفسير القرآن، 

هاي بر روي زمين برخورد كند و با هم   كه اگر آن درياي تحت عرش با آباست
شود؛ در حالي   فضاي ميان كرسي و عرش و زمين هم پر از آب مي يكي شوند،

  .كه بطالن آن را توضيح داديم



  گيري  بندي و نتيجه جمع

شناسي، جزئيات و تفاصيل و  كه در تعريف كيهان نگارنده مقاله عالوه بر اين
كند، با بر شمردن آيات متنوع و مختلف، بحث را ناتمام باقي  امنه آن را ذكر نميد

شناختي قرآن عالمانه و  اگرچه استناد وي به آيات و اشارات كيهان. گذارد مي
بدون تعصب جاهالنه است و سعي دارد به واقعيت پي ببرد و خوانندگان را با 

شناسي را خيلي زود پيش   انسانشناسي قرآني آشنا سازد، ولي بحث فضاي كيهان
شود؛ اما در كل خاورشناسان و  شناسي مي شناسي تبديل به انسان كشد و كيهان مي
شناسي تمام مجموعه عالم  انديشمندان و مفسران اسالمي هنگام بحث از كيهان نيز 

ها و زمين، ستارگان، سيارات، طبيعت زميني و موجودات ساكن در  آسمان: شامل(
گيرند،  ديگر را در نظر مي ها بر يك نيز فعل و انفعاالت و تأثيرات آنو ) ها آن
  .كوشند معنا و مفهوم آيات و روايات را كشف كنند گاه مي آن

  : است از شناسي در قرآن عبارت ترين اهداف مباحث كيهان به هر حال مهم
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