
 

 
 

حامد فتوت احمدی*

 چکیده
یــادی وجــود دارد.   در مــورد چیســتی هفــت آســمان و نحــوۀ خلقتشــان در شــش روز  نظریــات ز
ایــن مقالــه در صــدد اســت بــا اســتفاده از نظــرات بــزرگان مفســران نظریــۀ نوینــی ارائــه دهــد کــه بــر 
اســاس آن »شــش روز« ، بــه ســه دوران دو روزه تقســیم مــی شــود و بــا اســتفاده از مفهــوم »عــرش 
کنونــی در اثنــای ایــن شــش روز اســت. ســپس  کــه دوران  « در قــرآن بــه ایــن  نتیجــه مــی رســیم 
کــه انســان در دو روزۀ دوم، زندگــی مــی  بــا اســتفاده از آیــات دیگــر بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم 
کنــد و بــا پایــان آن یعنــی در انتهــای چهــار روز، نفخــۀ صــور اول دمیــده مــی شــود و در خــالل دو 
کنونــی تبدیــل بــه هشــت ســیاره ای مــی شــوند-هفت آســمان و زمیــن-  روز ســوم،  از حالــت 

گیرنــد. هشــت بهشــت را تشــکیل داد. و روز هفتــم، انســان ها مجــددًا بــر روی آن هــا قــرار مــی 
بسیاری از آیات مشکل که بدون این نظریه به سختی قابل فهم است را رمز گشایی می کند.

ز هفتم.  ز، عرش، هشت بهشت، رو کلید واژه ها: هفت آسمان، خلقت شش رو

کبیر تهران   *کارشناس ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه امیر 
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مقدمه
دو مفهــوم قرآنــی کــه معرکــه آراء مفســران قــرار گرفتــه و اختــالف نظــر در آن بــاب بســیار فراوان 

زه آفرینــش آســمان ها و زمیــن اســت.  اســت، معنــای هفــت آســمان و زمــان بنــدی شــش رو
ــد مطــرح  ــه عنــوان آیــت قــدرت خداون ــه خلقــت آســمان ها ب ــرآن اشــاره ب ــات ق در برخــی آی
شــده اســت و آســمان ها بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مخلوقــات الهــی، انســان را بــه یــاد قــدرت 
بــی انتهــای خالقــش مــی انــدازد. و البتــه صاحبــان خــرد و بصیــرت ایــن حقیقــت مکشــوف را 
کــرده انــد و  کاروان، از آغــازی شــروع  کــه آن هــا نیــز همــراه ایــن  هــر لحظــه مــی یابنــد و مــی داننــد 

ال جــرم بــه انجامــی مشــخص مــی پیوندنــد. 1
برنامــۀ خلقــت آســمان ها و زمیــن را منتــج بــه  در آیــات قرآن)الــروم، 7/30و8(  عــدم تفکــر در
کفــر بــه لقــای  کــه در نهایــت مــی توانــد بــه  ز قیامــت مــی دانــد  غفلــت از جهــان آخــرت و رو
ــا و  ــت آن ه ــودن حرک ــدار ب ــن و هدف ــمان ها و زمی ــق آس ــر در خل ــی تفک ــد. یعن ــز برس ــد نی خداون
ری معــاد و عــدم غفلــت  ى< )الــروم، 8/30( از عوامــل مهــم یــادآو َجــٍل ُمَســّمً

َ
مقــدر بــودن عمــر آن هــا >أ

از آن اســت. 
ــه آن حقایــق  ــات مربوطــه، بیشــتر ب ــر و تفکــر در آی ــا تدب کــرد ب ــه ســعی خواهیــم  در ایــن مقال

یم.  نزدیــک شــو

گون پیرامون هفت آسمان گونا نظرات 
کــه بعضــًا  گونــی بیــن دانشــمندان اســالمی وجــود دارد  گونا در مــورد هفــت آســمان نظــرات 

متناقــض هســتند. 
نظریه هــاى  گفــت،  ســخن  هفت گانــه  آســمان هاى  از  یــم  کر قــرآن  آن کــه  از  پــس  مّدتــی 
ره خالفــت عباســیان بــا  کیهان شناســی یونانــی وارد حــوزه جهــان اســالم شــد و مســلمانان در دو
هیئــت بطلمیوســی آشــنا شــدند و ایــن جــا بــود کــه اشــکالی پدیــد آمــد: تعــداد افــالك در هیئــت 

بطلمیوســی نــه عــدد و تعــداد آســمان هاى ذکــر شــده در قــرآن هفــت عــدد اســت!
ــا  ــن رو دانشــمندان مســلمان در پــی توجیــه و انطبــاق یافته هــاى علمــی زمــان خــود ب از ای

کردنــد. ــر آمدنــد. و در ایــن رابطــه چنــد راه حــل ارائــه  آیــات قــرآن ب
کردنــد بــه نوعــی بیــن کالم الهــی و هیئــت بطلمیوســی  1.برخــی ماننــد بوعلــی ســینا2 ســعی 

کننــد. یــا مثــل خواجــه طوســی عــدد افــالك را از نــه، بــه هفــت تقلیــل دهــد.3 جمــع 
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یــر بــه نوعــی ســعی در تطبیــق هفــت آســمان بــا اجــرام و ســیارات منظومــه شمســی  2.افــراد ز
ى.7 داشــتند: عالمــه شهرســتانی؛4 شــیخ قاســمی؛5 عبــد القــادر مغربــی،6 یــداهلل بــی آزار شــیراز

یادترى باشد.8 یند عدد هفت واقعی نیست و می تواند آسمان ز 3.برخی می گو
4.عالمــه طباطبائــی: در ذیــل آیــات )الســجدة،32/ 5؛ فصلــت،41/ 12؛ المؤمنــون،23/ 17؛ نــوح،71/ 15( 
کــه ایشــان در مــورد واژه آســمان در قــرآن، معنــاى دیگــرى را مطــرح می کنــد  ــد  ــه دســت می آی ب

ــان می یابــد.9 ی کــه امــر الهــی از آن طریــق جر ــد  ى آســمان را امــرى معنــوى می دان و
که بر زمین احاطه دارند.10 5.برخی دیگر: مقصود طبقات مختلف اتمسفر است 

کهکشــان هــا فقــط  6.برخــی مفســران: همــه ایــن ســیارات، منظومه هــا، ســتارگان و حتــی 
آســمان اول قــرآن هســتند و شــش آســمان دیگــر خــارج از دیــدگاه بشــرى اســت.11 

ــواده منظومــه شمســی  ــه خان ــاره هفــت آســمان، تنهــا ب ــرآن در ب ــر بهبــودى: ق 7.محمــد باق
کره زمیــن فقــط بــا سرنوشــت منظومــه شمســی  نظــر دارد، نــه ســایر منظومه هــا، چــون سرنوشــت 
کــه بــر فــراز  کــره ســیاره اى اســت  ارتبــاط دارد و در منظومــه شمســی هفــت آســمان همــان هفــت 
ــد و از  کــه در حکــم زمین ان ــن  یری ــه آن ســیاره هاى ز ــرواز اســت ن ــراز ســر بشــر در پ کــره زمیــن و ف

ــد.12 فــراز ســر نمی گذرن

آیــا هفــت بــه معنــای 7 اســت؟ منظــور قــرآن از هفــت همــان عــدد هفــت بین شــش و هشــت 
است:بســیار نگــران کننــده و ناراحــت کننــده اســت کــه برخــی لغــات و کلمــات بســیار بدیهــی 
کالم الهــی اســت و مــی  کــه ایــن ، ظلــم بــه قــرآن و  ر از ذهــن مــی برنــد  را بــه معناهــای خــاص دو

توانــد مبنــای بســیاری از انحرافــات در تفســیر ایــن کتــاب زندگــی باشــد.
یــد واقعــًا !  ”هفــت آســمان" خلــق می کنــد  گــر خداونــد مــی خواســت بگو کــرد ا بایــد ســوال 
کــه در  کیــد اســت  یم ؟ یکــی از راه هــا، تکــرار و تا گفــت تــا مــا درســت متوجــه شــو چــه بایــد مــی 
ایــن مــورد از ایــن روش نیــز اســتفاده شــده اســت. و حتــی از قرایــن عــددی نیــز اســتفاده شــده 
ــَماَواِت  ــا >الّسَ ــَماَواٍت< و ی ــْبَع َس ــه از قــرآن عبــارت هفــت آسمان>َس است:.درســت در هفــت آی
ــْبِع<  آمــده اســت کــه ایــن قرینــه عــددی خــود جــای تعمــق دارد.یعنــی خداونــد در هفــت آیــه  الّسَ
کلمــه روشــن و صریــح >َســْبَع< و >َســَماَواٍت< ســخن  در مــورد هفــت آســمان بــا اســتفاده از دو 
یــد.  همچنیــن در ســورۀ مؤمنــون نیــز بــه نوعــی ســخن از آســمان هاى هفتگانــه اســت:  گو مــی 
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کــه در  ــا تصریــح نشــده اســت، همچنــان  ــْبَع َطَراِئَق<)المؤمنــون،17/23(، اّم ــْم َس ُك
َ

ْوق
َ

ــا ف َن
ْ

ــْد َخَلق
َ

>َوَلق

کنایــه از آن یــاد شــده اســت. ُكــْم َســْبًعا ِشــَداًدا<)النبأ،13/78( بــه 
َ

ْوق
َ

ســوره نباء>َوَبَنْیَنــا ف
گــر قــرآن مــی خواســت از هفــت عــدد کثــرت را منظــور داشــته باشــد باید حداقــل در یک جا  ا
کثیــر  یــا نظیــر آن را اســتفاده می نمــود،  کلمــه  ایــن منظــور را مــی رســاند و بــه جــای عــدد هفــت 

یافــت. کــه بایــد بــا تدبــر در آیــات، آن هــا را در ظاهــرًا پشــت ایــن عــدد، مفاهیمــی اســت 

ــه  ک ــی  ــر تعریف ــت ه گف ــد  ــی بای کل ــث  ــک بح ــات مربوطــه: در ی ــرای فهــم آی ــا ب ــوژی م متدول
کنیــم  بــر اســاس علــم تجربــی انجــام دهیــم و بخواهیــم مفاهیــم قرآنــی را بــا تکیــه بــر آن تفســیر 
کنــد  کــه علــم بشــر ناقــص اســت و همــواره تغییــر مــی  ممکــن اســت دچــار تغییــر شــود. از آنجــا 
کــه ممکــن اســت  کنــد پــس بهتــر اســت تــا آنجــا  گونــه تعریــف هــا بــا تغییــر علــم تغییــر مــی  ایــن 

قــرآن، بــا آیــات خــودش تفســیر شــود و بعــد از آن بــا واقعیــت هــای بیرونــی تطبیــق شــود. 
زه بــودن خلــق آن هــا  در ایــن مقالــه متدولــوژی برخــورد بــا موضــوع هفــت آســمان و شــش رو

بــر اســاس روش فــوق خواهــد بــود.  
کلیــدی ماننــد:  کلمــات  در اینجــا بعــد از تــالش بــرای یافتــن تعریــف مناســب بــرای برخــی 
یم و زمان هــای متفاوت  ســماوات ، عــرش و یــوم ؛ روی کلمــه کلیــدی »عــرش« متمرکــز مــی شــو
یــه جدیــدی بــا تکیــه بــر زمانبنــدی ذکــر  مســتقر شــدن خداونــد بــر عــرش را خواهیــم یافــت.و نظر
ــن  ــه دنبــال قرائ ــر عــرش و محمــل هــای عــرش خلــق می گــردد. ســپس ب ــرای اســتقرار ب شــده ب

گشــت و اشــکاالت محتمــل را بررســی و رفــع خواهیــم نمــود. دیگــری در بیــن آیــات خواهیــم 

موقعیت مکانی سماوات در قرآن:
ــرده  کار ب ــه  ــم هــم آن را در همیــن معنــا ب ی کر ــاال اســت و قــرآن  ــه معنــای ب ســماء در لغــت ب
ْنــَزَل ِمــَن 

َ
ــَماِء<)ابراهیم، 24/14(. و نیــز می فرماید:>َوأ ْرُعَهــا ِفــى الّسَ

َ
اِبــٌت َوف

َ
ْصُلَهــا ث

َ
اســت؛ و می فرماید:>أ

کــه در نظــرات دانشــمندان  ــا َلُكْم<)البقــرة، 22/2(. همــان طــور 
ً

َمــَراِت ِرْزق
َّ
ْخــَرَج ِبــِه ِمــَن الث

َ
أ

َ
ــَماِء َمــاًء ف الّسَ

کــه موقعیــت مکانــی  اســالمی دیــده مــی شــود بــه جــز دو یــا ســه نفــر از متاخریــن، بقّیــه معتقدنــد 
کثــرًا آن را  ر از دســترس انســان هــا نیســت و ا ســماوات بــه انســان ها نزدیــک اســت و آنچنــان دو

در محــدوده منظومــه شمســی یــا حتــی در اطــراف زمیــن مــی داننــد. 
ــرای  ــودن آســمان ها ب ــه نزدیــک و قابــل لمــس ب کــه ب ــات قــرآن اســت  ــد ایــن نظــرات، آی ّی مؤ
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ْرِض 
َ

ــَماَواِت َوَمــا ِفــى اْل َر َلُكــْم َمــا ِفــى الّسَ
َ

کنید:>َوَســّخ یــر نــگاه  کیــد دارد . بــه آیــات ز انســان ها تا
ــُروَن< )الجاثیــة،13/45(.

َ
ّك

َ
ــْوٍم َیَتف

َ
ــاٍت ِلق ــَك َلَی ِل

َ
ــى ذ  ِف

َ
ــُه ِإّن ــا ِمْن َجِمیًع

ــْمَس 
َّ

 ُنــوًرا َوَجَعــَل الش
َ

َمــَر ِفیِهــّن
َ

ــا< > َوَجَعــَل اْلق
ً

 َخَلــَق اهَّلُل َســْبَع َســَماَواٍت ِطَباق
َ

َكْیــف َلــْم َتــَرْوا 
َ
>أ

ِســَراًجا<)نوح،16/71(.
ْرِض 

َ
ــَماَواِت َواْل ــى الّسَ ــٍة ِف ــْن آَی ــْن ِم ّیِ

َ
گذارد:>َوَكأ کــه هیــچ جــای توجیهــی نمــی  ــه دیگــری  و آی

وَن َعَلْیَهــا َوُهــْم َعْنَهــا ُمْعِرُضوَن<)یوســف،105/12(؛»و چــه بســیار نشــانه اى -از خــدا- در آســمان ها  َیُمــّرُ
یگرداننــد«. کنــارش می گذرنــد، و از آن رو کــه آن هــا از  و زمیــن 

یــه در مــورد آســمان ها  حــال هفــت آســمان چیســتند؟ تــا چنــدی پیــش قابــل قبول تریــن نظر
کــه  کــرات منظومــه شمســی  کــه  یــه هفــت آســمان اســتاد بهبــودی بــود  و هفــت آســمان نظر
یید هــا بــه عنــوان هفــت آســمان در  گرفتــه انــد را بــه عــالوه آســترو در بــاالی مــدار زمیــن قــرار 
یــف در مــورد ســیارات منظومــه شمســی و یافتــه هــای  گرفتــه بودنــد. بــه دلیــل تغییــر تعار نظــر 
یــه بــه لحــاظ  یخــت. امــا ایــن نظر یــه اســتاد محمــد باقــر بهبــودی بــه هــم ر جدیــد دانشــمندان نظر
یــه ایشــان  یــه جدیــد ایــن مقالــه، تکمیــل نظر ــا آیــات هنــوز بهتریــن نظــر اســت. و نظر تطبیــق ب

خواهــد بــود. 

معنای شش روز و جستجو برای روز هفتم:
کنید:  ز است، دقت  که در آن ها خلقت آسمان ها و زمین در شش رو یر  به هفت آیه ز

ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش ُیْغِشــى 
ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ْرَض ِفــى ِســّت

َ
ــَماَواِت َواْل ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
ُكــُم اهَّلُل اّل  َرّبَ

َ
1.>ِإّن

ْمــُر َتَبــاَرَك اهَّلُل َرّبُ 
َ

َل َلــُه اْلَخْلــُق َواْل
َ
ْمــِرِه أ

َ
َراٍت ِبأ

َ
ُجــوَم ُمَســّخ

ُ
َمــَر َوالّن

َ
ــْمَس َواْلق

َّ
ــا َوالش

ً
َهــاَر َیْطُلُبــُه َحِثیث

َ
ْیــَل الّن

َ
الّل

)األعــراف،54/7(. اْلَعاَلِمیــَن< 
ْمــَر َمــا 

َ
ــُر اْل ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش ُیَدّبِ

ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ْرَض ِفــى ِســّت

َ
ــَماَواِت َواْل ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
ُكــُم اهَّلُل اّل  َرّبَ

َ
2.>ِإّن

ــُروَن< )یونــس،3/10(.
َ
ّك

َ
ــَا َتذ

َ
ف

َ
اْعُبــُدوُه أ

َ
ُكــْم ف ِلُكــُم اهَّلُل َرّبُ

َ
ِنــِه ذ

ْ
 ِمــْن َبْعــِد ِإذ

َ
ــِفیٍع ِإّل

َ
ِمــْن ش

ْحَســُن 
َ
ُكــْم أ ّیُ

َ
ــُه َعَلــى اْلَمــاِء ِلَیْبُلَوُكــْم أ

ُ
ــاٍم َوَكاَن َعْرش ّیَ

َ
ِة أ

َ
ْرَض ِفــى ِســّت

َ
ــَماَواِت َواْل ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
3.>َوُهــَو اّل

 ِســْحٌر ُمِبیٌن<)هــود،7/11(.
َ

ا ِإّل
َ

ُروا ِإْن َهذ
َ

ِذیَن َكف
َ
 اّل

َ
وَلــّن

ُ
ــوَن ِمــْن َبْعِد اْلَمْوِت َلَیق

ُ
ُكــْم َمْبُعوث

َ
ْلــَت ِإّن

ُ
َعَمــًا َوَلِئــْن ق

ْل 
َ
اْســأ

َ
ْحَمُن ف ــّمَ اْســَتَوى َعَلى اْلَعــْرِش الّرَ

ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ْرَض َوَمــا َبْیَنُهَمــا ِفــى ِســّت

َ
ــَماَواِت َواْل ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
4.>اّل

ِبِه َخِبیًرا<)الفرقــان،59/25(.
ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش َمــا َلُكْم ِمْن 

ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ْرَض َوَمــا َبْیَنُهَمــا ِفــى ِســّت

َ
ــَماَواِت َواْل ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
5.>اهَّلُل اّل
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ــُروَن< )الســجدة،4/32(.
َ
ّك

َ
َا َتَتذ

َ
ف

َ
ــِفیٍع أ

َ
ُدوِنــِه ِمــْن َوِلــّىٍ َوَل ش

َنا ِمْن ُلُغوٍب<)ق،38/50( اٍم َوَما َمّسَ ّیَ
َ
ِة أ

َ
ْرَض َوَما َبْیَنُهَما ِفى ِسّت

َ
َماَواِت َواْل َنا الّسَ

ْ
ْد َخَلق

َ
6.>َوَلق

ــى  ــُج ِف ــا َیِل ــُم َم ــْرِش َیْعَل ــى اْلَع ــَتَوى َعَل ــّمَ اْس
ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ــّت ــى ِس ْرَض ِف

َ
ــَماَواِت َواْل ــَق الّسَ ــِذی َخَل

َ
ــَو اّل 7.>ُه

ْیــَن َمــا ُكْنُتــْم َواهَّلُل ِبَمــا َتْعَمُلــوَن 
َ
ــَماِء َوَمــا َیْعــُرُج ِفیَهــا َوُهــَو َمَعُكــْم أ ْرِض َوَمــا َیْخــُرُج ِمْنَهــا َوَمــا َیْنــِزُل ِمــَن الّسَ

َ
اْل

کنیــم ایــن  ز نــگاه مــی  َبِصیــٌر <)الحدیــد،4/57(. وقتــی بــه آیــات هفتگانــه خلقــت عالــم در شــش رو
کنــد. آیا>َیــْوَم  کــه چــرا خداونــد هفــت بــار ایــن آیــه را متشــابهًا تکــرار مــی  ســوال پیــش مــی آیــد 

اْلِقَیاَمــِة< هفتمیــن یــوم یــا یــوم اآلخــر نیســت؟
ــا  کــه ب ــوم دیگــری اســت  ــا بالفاصلــه ســخن از ی کوتاهــی ی ــا مکــث  ــات فــوق، ب در همــه آی
یــاد اســت  زهــای دیگــر ز ز هفتــم آنقــدر  بــا رو شــش یــوم دیگــر متفــاوت اســت و ظاهــرًا تفــاوت رو
ز هفتــم نگفتــه انــد و اســامی دیگــری بــرای "یــوم" انتخــاب  ز رو کــه صراحتــًا در قــرآن بــه ایــن رو

ز هفتــم بیابیــم.  شــده اســت. شــاید بتوانیــم در قبــل و بعــد آیــات فــوق نشــانه هایــی از رو
َنــا« ماضــی 

ْ
َخَلق ــْد 

َ
َلق  « و  »َخَلــَق«  مثــل:  افعــال  زمــان  کــه  اســت  کامــاًل مشــخص  ضمنــًا 

می باشــد. پــس بــرای فهمیــدن زمانبنــدی خلقــت آســمان ها بایــد زمــان افعــال را بــه دقــت 
ز هفتــم بــا  یــر قبــل و بعــد از هفــت آیــه فــوق را بــرای یافتــن نشــانه هــای رو بررســی کــرد. در ســطور ز
زهــای قبــل از آن جســتجو مــی کنیــم: ز قیامــت و رو نگاهــی بــه زمــان افعــال مــورد اســتفاده در رو
ز قبــل از آن بــه  در آیــه اول از آیــات هفتگانــۀ فــوق، فــرق بیــن >َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة< بــا شــش رو
ز قیامــت صحبــت شــده و از آن تعبیــر  گــردد.و در آیــات قبــل از آیــه 54 ، از رو خوبــی روشــن مــی 
کــه  ز قیامــت بــا زمــان مضــارع بیــان مــی شــود و تعبیراتــی  ــْوَم« مــی شــود و توصیفــات رو بــه »اْلَی
ز قیامــت  کــه رو کــرد  گــردد بــا زمــان ماضــی مــی آینــد. ظاهــرًا مــی تــوان برداشــت  بــه دنیــا بــاز مــی 

ز هفتــم باشــد. ز اســت. و شــاید رو بعــد از ایــن شــش رو
کنــد بــه فاصلــه 5 آیــه  دوبــاره بــه بحــث  زه را بیــان مــی  کــه خلقــت شــش رو بعــد از آیــه 54 

اَب َیــْوٍم َعِظیٍم<)األعــراف،59/7(.
َ

 َعَلْیُكــْم َعــذ
ُ

َخــاف
َ
ــى أ گــردد و مــی فرمایــد: >...ِإّنِ قیامــت بــاز مــی 

اســت  خلقــت  ز  رو شــش  از  ســخن  کــه   3 آیــه  از  بعــد  بالفاصلــه  یونــس،  ســوره  در 
یحــًا مــا را  می فرماید:>ِإَلْیــِه َمْرِجُعُكــْم َجِمیًعــا< )یونــس، 4/10(، در ایــن آیــه شــاید مــی خواهــد تلو
زی بــرای جــزا و پــاداش انســان ها خواهــد بــود و آن را  ز رو کــه بعــد از ایــن شــش رو کنــد  متوجــه 
ز هفتــم بنامیــم. بالفاصلــه بعــد از آیــۀ7 از ســوره یونــس کــه بــاز هــم ســخن از شــش  مــی توانیــم رو

یــد.  گو ز هفتــم ســخن مــی  ز اســت و یکــی از آیــات هفتگانــه اســت، خداونــد از رو رو
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ــه هــم پیوســته ای در  ــر اســت امــا مطلــِب ب ــی ت کمــی طوالن ــه 59 ســورۀ فرقــان مکــث  در  آی
اُب َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة 

َ
 َلــُه اْلَعــذ

ْ
گــردد و ســپس در آیــه دهــم مــی فرمایــد:> ُیَضاَعــف 9 آیــه بعــدی ذکــر مــی 

ــْد ِفیــِه ُمَهاًنا<)الفرقــان، 69/25(. َوَیْخُل
کــه دربــاره خلقــت آســمان ها و زمیــن و زمــان آن اســت در چنــد آیــه  در آیــۀ 4 ســوره ســجده 
زه مــی پــردازد  بــه یــک موضــوع مرتبــط ، یعنــی چگونگــی خلقــت آدم و ســیر  او در ایــن شــش رو
ــا َنِســیَناُكْم 

َ
ا ِإّن

َ
ــاَء َیْوِمُكــْم َهــذ

َ
ــوا ِبَمــا َنِســیُتْم ِلق

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ز هفتــم مــی رســد و در آیــه 14 مــی فرمایــد: >ف و بــه رو

اَب اْلُخْلــِد ِبَمــا ُكْنُتــْم َتْعَمُلوَن<)الســجدة، 14/32(.
َ

ــوا َعــذ
ُ

وق
ُ

َوذ
در ســوره ق بــه فاصلــه 2 آیــه بــه موضــوع "یــوم" دیگــری می پــردازد کــه بــا ایــن شــش روز متفــاوت 
اســت. و در آن آیــات بــه خوبــی مــی تــوان حــس کــرد که>َیــْوُم اْلُخــُروِج< بالفاصلــه پس از روز ششــم 

خلقــت خواهــد آمــد. و نزدیکــی آن را بــا کلمــه >َواْســَتِمْع< در آیــه 41 القــا مــی کنــد. 
کــه پــس از 7 آیــه بــا کمــی مکــث در آیــه 12  و باالخــره در آیــۀ چهــارم ســوره حدیــد مــی بینیــم 
ــَراُكُم 

ْ
ْیَماِنِهــْم ُبش

َ
ْیِدیِهــْم َوِبأ

َ
ــَن أ ــاِت َیْســَعى ُنوُرُهــْم َبْی ــَرى اْلُمْؤِمِنیــَن َواْلُمْؤِمَن ــْوَم َت چنیــن مــی فرماید:>َی

ــْوُز اْلَعِظیُم<)الحدیــد، 12/57(.
َ

ــَو اْلف ــَك ُه ِل
َ

ــا ذ ــاُر َخاِلِدیــَن ِفیَه ْنَه
َ

ــا اْل ــْن َتْحِتَه ــاٌت َتْجــِری ِم
َ
ــْوَم َجّن اْلَی

ز فعــاًل  ز دیگــری بعــد از ایــن رو کــه ظاهــرًا رو ز مــی فرمایــد  ری آن رو همچنیــن ضمــن یــادآو
کــه دارنــد خلــود خواهنــد داشــت و در جــای دیگــر ایــن  متصــور نیســت و آن هــا در شــرایطی 
ز هفتــم یــا  کــه آســمان ها و زمیــن برقــرار هســتند یعنــی:  در رو کنــد تــا وقتــی  خلــود را محــدود مــی 
ز قیامــت، بســاط هفــت آســمان و زمیــن برچیــده نشــده اســت. یعنــی: زندگانــی مــا در زمــان  رو

ز.  و مــکان بــه دو هفــت می رســد: هفــت آســمان و هفــت رو

تعریف عرش و انطباق آن با آیات
کنیــد در شــش آیــه از  کــرده انــد دقــت  زه را بیــان  کــه خلقــت شــش رو بــاز هــم در ایــن 7 آیــه 
کنــد. در پنــج آیــه از ایــن  زه بــه عــرش اشــاره مــی  هفــت آیــه بالفاصلــه بعــد از خلقــت شــش رو
ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى 

ُ
شــش آیــه ، بالفاصلــه پــس از اشــاره بــه خلقــت آســمان ها و زمیــن مــی فرماید:>ث

ــُه َعَلــى اْلَمــاِء<. فهــم معنــای کلمــه عــرش می  توانــد 
ُ

اْلَعــْرِش<. و در یــک آیــه مــی فرمایــد:>َوَكاَن َعْرش
کلیــد مهمــی در فهــم ایــن آیــات باشــد.

ــى  ــِه َعَل َبَوْی
َ
َع أ

َ
ــه معنــای تخــت حکومــت اســت.>َوَرف ــای عــرش: قامــوس قرآن:عــرش ب معن

 َعِظیٌم<)النمل، 
ٌ

ــْىٍء َوَلَهــا َعــْرش
َ

وِتَیــْت ِمــْن ُكّلِ ش
ُ
 َتْمِلُكُهــْم َوأ

ً
ة

َ
ــى َوَجــْدُت اْمــَرأ اْلَعْرِش<)یوســف،100/12(.  >ِإّنِ
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آیــات  ایــن  <)النمــل،38/27(. در همــه  ُمْســِلِمیَن  ُتوِنــى 
ْ
َیأ ْن 

َ
أ ْبــَل 

َ
ق ِبَعْرِشــَها  ِتیِنــى 

ْ
َیأ ُكــْم  ّیُ

َ
>أ  .)23/27

مــراد از آن، تخــت حکومــت و ســریر ســلطنت اســت. معنــاى اصــل آن رفــع اســت.12 راغــب 
ــه ســقف دار اســت جمــع آن عــروش اســت ... . ید:عــرش در اصــل خان گو

محــل جلــوس ســلطان بــه اعتبــار علــّو عــرش نامیــده شــده. طبرســی در ذیــل آیــه 54 اعــراف 
 َعِظیــٌم< و به معنــاى حکومت 

ٌ
یــد: عــرش بــه معنــاى ســریر اســت کــه فرمــوده: >َوَلَهــا َعــْرش مــی گو

 
ٌ

ِهــَى َخاِوَیــة
َ

کــه فرمــوده: >ف ینــد »ثــّل عرشــه« حکومــت او زایــل شــد و بــه معنــاى ســقف  گو اســت 
َعَلــى ُعُروِشــَها<. عبــارت صحــاح چنیــن اســت: العــرش ســریر الملــك و عــرش البیــت ســقفه و 

قولهــم ثــلّ عرشــه اى وهــا امــره و ذهــب عــّزه.
گــردد. چنانچــه روایــت  همچنیــن در روایــات عــرش بــر قلــب انبیــاء و اوصیــا نیــز اطــالق مــی 
کــه: »فــرا نگیــرد  شــده اســت دل مؤمــن عــرش رحمــان اســت، و هــم در حدیــث قدســی اســت 

گیــردم دل بنــدۀ مؤمنــم.14 مــرا آســمانم و نــه زمینــم، و فــرا 
کــه عــرش، تختــی اســت  کنیــم  گــر فکــر  کلمــه عــرش و مفهــوم آن در مــورد خداوند:ا تعریــف 
کنــد خــالف اعتقــاد المــکان بــودن اوســت. یعنــی:  کــه خداونــد بــر آن نشســته و ســلطنت مــی 
عــرش در مــورد خداونــد بــه مقتضــای حضــور یــا عــدم حضــور خداونــد در جایــی نیســت بلکــه 
یــرا حضــور  کــه عــرش معنــا پیــدا می کنــد. ز بــه مقتضــای حضــور دیگــران در مقابــل اوســت 
کنــد امــا بــه واســطه حضــور بنــدگان یــا آیــات  خداونــد در همــه جــا یکســان اســت و فرقــی نمــی 
ــه عنــوان مثــال  ــد نســبت پیــدا می کنــد. ب ــه خداون ــد در برخــی مکان هــا، آن مکان هــا ب خداون
کعبــه را خانــه خــدا یــا »بیــت اهلل الحــرام« می نامیــم. بــرای چنیــن مــکان هــای مقدســی ، ایــن 
کــدام نباشــند ایــن لقــب معنــا نخواهــد داشــت :  کــه هــر  القــاب بــه واســطه چنــد دلیــل اســت 
کــه ایــن آیــات را    حضــور آیــات خداونــد و هــم زمــان بــا آن حضــور مخلوقــات ذی شــعوری 

ً
اوال

کننــد وبــه واســطه آن آیــات بــه عبــادت خداونــد بپردازنــد.  همچنیــن اســت مســاجد و  ادراک 
گــذاری  کــه بــه نوعــی بــه خداونــد نســبت داده مــی شــوند.  و البتــه شــرط دیگــر نیــز، نــام  معبــدی 

آن مــکان خــاص توســط خــود حضــرت بــاری تعالــی اســت. 
ــار ســالطین  ــم ، چــرا برخــی مکان هــای خــاص در درب گردی ــاز مــی  کلمــه عــرش ب ــه  حــال ب
کــه بــه مقتضــای حضــور دیگــران در مقابــل  گیــرد؟ ادعــای مــا ایــن اســت  »عــرش«  لقــب مــی 
یــرا در  کــه تخــت خاصــی عــرش نامیــده مــی شــود نــه بــه مقتضــای جلــوس او. ز ســلطان اســت 
کار یــا  کنــد ماننــد اتــاق یــا میــز مطالعــه و  یــا اتــاق  کــه پادشــاه جلــوس مــی  بســیاری جاهاســت 
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یــرا در مقابــل دیگــران قــرار نــدارد  تخــت خــواب خصوصــی ســلطان و مــا آن را عــرش نمی دانیــم ز
کنــدو بــه  کــه پادشــاه در مقابــل دیگــران بــر آن جلــوس مــی  امــا آن تختــی عــرش نامیــده می شــود 
تــر از آن هــا اســت و فــّر و شــکوه پادشــاهی را بــه نمایــش  طــور محســوس و مشــخصی مســلط و باال
کــه رعایــای آن  گروهــی باشــند؛  کــه  گذارد.حتــی همیــن مــکان هــم هنگامــی عــرش اســت  مــی 
ــا را بــه  کنــد و رعای ســلطان نامیــده شــوند و ســلطان بــرای شــرفیابی رعایــا، محلــی را انتخــاب 

حضــور بپذیــرد. هرکــدام ازشــرایط فــوق نباشــد عرشــی وجــود نخواهــد داشــت.
ــد  ــه خداون ک ــت  ــی اس ــز آن جای ــد نی ــرش خداون ــه ع ک ــت  گف ــوان  ــی ت ــوق م ــه ف ــا دو مقدم ب
در مقابــل موجــودات زنــده و ذی شــعور مــورد معرفــت و شــناخت و ســتایش قــرار می گیــرد. 
کــه خداونــد در آن جــا فــّر و شــکوه الوهّیــت را در معــرض ادراک  یعنــی عــرش مکانــی اســت 
ــری  ــای دیگ ــد عرش ه ــت خداون ــن اس ــه ممک ــد. البت ــرار می ده ــود ق ــعور خ ــات ذی ش مخلوق
کــه آن هــا نیــز در آن مکان هــا در محضــر او  بــرای مخلوقــات غیــر ذی شــعور خــود داشــته باشــد 
قــرار بگیرنــد و شــاید هــم خداونــد بــه آن مکان هــا عــرش اطــالق نکنــد. امــا در ایــن جــا ســخن از 
کــه از آب آفریــده می شــوند  کــه مختــص موجــودات زنــده و ذی شــعوری اســت  عرشــی اســت 
ــرار  ــا انســان ها ق کــه در ارتبــاط ب ــد  ــه آب اســت. آن عــرش خداون ــا موجودیــت آن هــا وابســته ب ی
ــت.)األنبیاء،30/21(  ــده اس ــه زن ک ــت  ــا آب اس ــز ب ــه چی ــرا هم ی ــت ز ــا روی آب اس ــن دنی دارد در ای
کــه آب هســت عــرش  کراتــی  و  از آب آفریــده شــده اســت )النــور،45/24( و تنهــا در روی زمیــن یــا 
کــه بســیاری از موجــودات، خداونــد را تســبیح مــی  گفتــه شــود  گیــرد. شــاید  مــی توانــد قــرار 
کــه دلیــل وجــود  یــر نشــان می دهــد  کننــد پــس حضــور آن هــا هــم مــی توانــد عــرش باشــد امــا آیــۀ ز
ــر مــاء اســت . دو آیۀ:)الملــک،2/67 و یونــس،7/10( را  ــودن عــرش او ب مــوت و حیــات همــان دلیــل ب
کنیــد قســمت هایی بــا هــم مشــابهت دارنــد و بــا الم تعلیــل  رده شــده اند مقایســه  کــه در ذیــل آو
شــروع شــده اند و علــت و غایــت قســمت های اول هســتند. پــس قســمت اول ایــن دو آیــه نیــز 
کــه  کنیــم  بایــد ســخن مشــابهی داشــته باشــند. از ایــن دو آیــه و ایــن شــباهت هــا اســتفاده مــی 
ــرار دادن  ز و ایجــاد حیــات و مــوت در آن هــا و ق : خلقــت آســمان ها و زمیــن در طــول شــش رو
کــه آب وجــود دارد و بــه تبــع آن حیــات وجــود دارد همگــی در یــک راســتا  عــرش در مکان هایــی 
کــه حیــات و مــرگ را بــر  اســت. قــرار دادن عــرش بــر آب نســبت مشــخصی بــا انســان هایی 

کننــد بایــد داشــته باشــد. ــه مــی  محمــل آســمان ها و زمیــن تجرب
وُر<)الملک،2/67(.

ُ
یُز اْلَغف ْحَسُن َعَمًا َوُهَو اْلَعِز

َ
ُكْم أ ّیُ

َ
 ِلَیْبُلَوُكْم أ

َ
ِذی َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاة

َ
>اّل
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ْحَســُن 
َ
ُكــْم أ ّیُ

َ
ــْم أ ــاِء ِلَیْبُلَوُك ــى اْلَم ــُه َعَل

ُ
ــاٍم َوَكاَن َعْرش ّیَ

َ
ِة أ

َ
ــّت ْرَض ِفــى ِس

َ
ــَماَواِت َواْل ــَق الّسَ ــِذی َخَل

َ
ــَو اّل >َوُه

 ِســْحٌر ُمِبیٌن<)هــود،7/11(
َ

ا ِإّل
َ

ــُروا ِإْن َهذ
َ

ِذیَن َكف
َ
 اّل

َ
وَلــّن

ُ
ــوَن ِمــْن َبْعــِد اْلَمْوِت َلَیق

ُ
ُكــْم َمْبُعوث

َ
ْلــَت ِإّن

ُ
َعَمــًا َوَلِئــْن ق

کنیــم تــا بــا آیــات مطابــق باشــد. محضــر موجــودات  گونــه تعریــف مــی  مــا ایــن نســبت را ایــن 
آفرینــش صرفــًا  فعلــی  نظــام  در  موجــودات  ایــن  و  اســت.  عــرش  و ذی شــعور محــل  زنــده 

کــه آب هســت خلــق شــوند و ادامــه حیــات دهنــد.  می تواننــد در مکان هایــی 
منظــور، همیــن  دادیــم«.  قــرار  زنــده  از آب  را  فرماید:»مــا همــه چیــز  مــی  وقتــی خداونــد 

نیــاز دارنــد.15 بــه آب  زنــده شــدن  و خلــق شــدن  بــرای  کــه  زنــده هســتند  موجــودات 
گرچــه عبــد خــدا هســتند امــا »حــی« نیســتند.  کوه هــا و...  بــه معنــای دیگــر ســتارگان و 
یــرا بــرای خلــق آن هــا بــه آب نیــازی  پــس محضــر آن هــا بــدون حضــور انســان ها عــرش نیســت ز
ــُه َعَلــى 

ُ
کــه: >...َوَكاَن َعْرش گــر محضــر آن هــا عــرش باشــد بــا ایــن آیــه اختــالف دارد  نیســت و ا

ْحَســُن 
َ
ُكــْم أ ّیُ

َ
 آن هــا بــرای امتحــان دادن خلــق نشــده انــد تــا عبــارت >ِلَیْبُلَوُكــْم أ

ً
اْلَمــاِء ....< و اصــوال

گرچــه آن هــا مــی تواننــد در عــرش مربــوط بــه انســان ها بــه  گفتــه شــود.  َعَمــًا<در مــورد آن هــا 
عنــوان مامــوان الهــی حضــور داشــته باشــند.

یــر، ابتــدای آیــات بــه لحــاظ معنــا شــبیه هــم هســتند و قســمت بعــدی دو زمــان  در دو آیــه ز
زه یــا  ره شــش رو گرفتــن بــر عــرش را نشــان مــی دهــد در آیــه اول محــل یــا محمــل عــرش در دو قــرار 
کــه در آن زمــان عــرش خداونــد بــر روی آب قــرار دارد و در آیــه  در بخشــی از آن را نشــان مــی دهــد 

کنــد. ز را بیــان مــی  گرفتــن بــر عــرش پــس از شــش رو دوم قــرار 
ْحَســُن 

َ
ــْم أ ُك ّیُ

َ
ــْم أ ــاِء ِلَیْبُلَوُك ــى اْلَم ــُه َعَل

ُ
ــاٍم َوَكاَن َعْرش ّیَ

َ
ِة أ

َ
ــّت ْرَض ِفــى ِس

َ
ــَماَواِت َواْل ــَق الّسَ ــِذی َخَل

َ
ــَو اّل >َوُه

 ِســْحٌر ُمِبیٌن<)هــود، 7/11(
َ

ا ِإّل
َ

ــُروا ِإْن َهذ
َ

ِذیَن َكف
َ
 اّل

َ
وَلّن

ُ
ــوَن ِمــْن َبْعــِد اْلَمــْوِت َلَیق

ُ
ُكــْم َمْبُعوث

َ
ْلــَت ِإّن

ُ
َعَمــًا َوَلِئــْن ق

ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش َمــا َلُكــْم ِمــْن 
ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ْرَض َوَمــا َبْیَنُهَمــا ِفــى ِســّت

َ
ــَماَواِت َواْل ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
>اهَّلُل اّل

< )الســجدة، 4/32(.
َ

ــُروَن
َ
ّك

َ
ــَا َتَتذ

َ
ف

َ
ــِفیٍع أ

َ
ُدوِنــِه ِمــْن َوِلــّىٍ َوَل ش

کــه در ســورۀ ســجده  مقایســه آیــۀ 4 ســوره ســجده بــا آیــه 51 انعــام زمــان قــرار گرفتــن بــر عــرش 
ــُروا ِإَلــى 

َ
ْن ُیْحش

َ
ــوَن أ

ُ
ِذیــَن َیَخاف

َ
ْنــِذْر ِبــِه اّل

َ
کند:>َوأ مــورد نظــر اســت را بیشــتر بــه قرینــه مشــخص مــی 

وَن<)األنعــام،51/6( 
ُ

ق
َ
ُهــْم َیّت

َ
ــِفیٌع َلَعّل

َ
ِهــْم َلْیــَس َلُهــْم ِمــْن ُدوِنــِه َوِلــّىٌ َوَل ش َرّبِ

ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش َمــا َلُكــْم ِمــْن 
ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ْرَض َوَمــا َبْیَنُهَمــا ِفــى ِســّت

َ
ــَماَواِت َواْل ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
>اهَّلُل اّل

< )الســجدة، 4/32(. در هــر دو آیــه قســمت هــای انتهایــی شــبیه 
َ

ــُروَن
َ
ّك

َ
ــَا َتَتذ

َ
ف

َ
ــِفیٍع أ

َ
ُدوِنــِه ِمــْن َوِلــّىٍ َوَل ش

کــه قســمت های اول نیــز بایــد شــبیه هــم باشــند.  در آیــۀ 4  گفــت  هــم هســتند پــس مــی تــوان 
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ز حشــر اســت پــس  <در مــورد رو
َ

ــُروَن
َ
ّك

َ
ــَا َتَتذ

َ
ف

َ
ــِفیٍع أ

َ
ســوره ســجده>َما َلُكــْم ِمــْن ُدوِنــِه ِمــْن َوِلــّىٍ َوَل ش

ــا آن باشــد. یعنــی خداونــد  ــى اْلَعــْرِش< نیــز بایــد هــم زمــان ب ــّمَ اْســَتَوى َعَل
ُ
ــر عــرش در >ث اســتوی ب

کــه عــرش بــر روی آب اســت و جانــوران خلــق شــده از  دوبــار بــر عــرش مــی نشــیند یکبــار زمانــی 
کــه بــار دیگــر آن موجــودات در بــارگاه او شــرفیاب  ز قیامــت  آب رعایــای او هســتند . و یکبــار رو

حضــور مــی شــوند. و زمــان و مــکان ایــن دو عــرش بــا هــم متفــاوت اســت.
کــه  در آیــه 7  گیــری بــر عــرش ایــن اســت  قرینــه دیگــری بــرای اختــالف زمانــی ایــن دو قــرار 
ســورۀ هــود قــرار گرفتــن عــرش بــر آب را بــرای آزمــون بنــدگان زنــده و ذی شــعور مــی داند:>ِلَیْبُلَوُكــْم 
ْحَســُن َعَمــًا< امــا در آیــه 4 ســجده مــی فرمایــد در بــار دوم کــه خداونــد بــر عــرش مــی نشــیند 

َ
ُكــْم أ ّیُ

َ
أ

کار انســان ها نخواهــد بــود.   کمــک  ز حســاب اســت و هیــچ ولــی و شــفیعی  رو
یــرا ایــن  گرفتــن »اْســَتَوى« بــر عــرش اســت ز یــر هــم )الرعــد،2/13(  اشــاره بــه بــار اول  قــرار  در آیــۀ ز
کــه  گرفتــن پــس از تکمیــل اولیــۀ خلــق آســمان ها و زمیــن اســت و در همیــن زمانــی اســت  قــرار 
ــه ســوی اجلشــان  ــد و ب ــرای مــا مســخر شــده ان کنیــم و خورشــید و مــاه ب مــا در آن زندگــی مــی 
کــه همــان نفــخ صــور اول اســت در حرکــت هســتند16  و تدبیــر امــور و تفصیــل آیــات هــم بــرای 
کنیــم مــی توانیــم  گــر قســمت دوم ایــن آیــه را بــا آیۀ2ســورۀ رعــد مقایســه  آزمایــش انســان اســت. ا
ــُل  ّصِ

َ
ــَر ُیف ْم

َ
ــُر اْل کــه تعبیــر >ُیَدّبِ مشــابهت قســمت دوم آیــات را بــا هــم ببینیــم. مشــاهده می شــود 

ْحَســُن َعَمــًا< در آیــۀ 7 ســوره 
َ
ُكــْم أ ّیُ

َ
ُكــْم ُتوِقُنوَن<)الرعد،2/13(معادل>ِلَیْبُلَوُكــْم أ ــاِء َرّبِ

َ
ُكــْم ِبِلق

َ
اْلَیــاِت َلَعّل

ــُه َعَلــى اْلَمــاِء< نشــان مــی دهــد کــه ایــن قــرار گرفتــن قبــل از پایــان 
ُ

هــود  اســت و عبــارت>َوَكاَن َعْرش
کــه مــا در زمیــن بوده ایــم.  کــه در زمانــی اســت  زه بــوده اســت و در آیــۀ 2 ســورۀ رعــد می بینیــم  6 رو
پــس تــا اینجــا دیدیــم کــه یکــی از قــرار گرفتــن هــا »اْســَتَوى« بعــد از پایــان 6 روز اســت و یکــی قبــل 
از پایــان شــش روز و اگــر خلقــت آســمان ها و زمیــن را آغــاز شــش روز بگیریــم یعنــی فــرض کنیــم که 
کــه مــورد آزمایــش قــرار بگیرنــد بــه  قبــل از آغــاز شــش روز، آســمان ها و زمیــن و انســان ها نبوده انــد 
ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه قــرار گرفتن»اْســَتَوى« اول در مــدت 6 روزۀ خلقــت بــوده اســت و نــه قبــل 
یــا بعــد از آن ، و چــون هــم زمــان بــا حضــور مــا در زمیــن اســت پــس حضــور مــا در زمیــن هــم در مدت 
کــه از راه هــای  6 روزۀ خلــق آســمان ها و زمیــن اســت17 و نــه بعــد از آن. ایــن نتیجــۀ مهمــی اســت 
دیگــری هــم مــی تــوان بــه آن رســید کــه در تفســیر آیــات 9-12 فصلــت هــم بــه آن خواهیــم پرداخت.
کــه ایــن طــور  رده مــی شــود  گرفتــن بــر عــرش در هــردو زمــان هــم بــا تعبیــر »اْســَتَوى« آو قــرار 
کنــون بــر آن قــرار گرفتــه اســت: قبــل از قــرار گرفتــن  »اْســَتَوى«  می نمایــد کــه قبــاًل بــر عــرش نبــوده و ا
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ــرا وقتــی مــی  ی ــر عــرش رخ داده باشــد ز ــد ب گرفتــن خداون ــرار  ــد وقفــه ای در ق ــا ی ــر عــرش ب دوم ب
گرفتــن »اْســَتَوى« اول و دوم  کــه قبــل از آن قــرار نگرفتــه باشــد. پــس بیــن قــرار  گرفــت  ینــد قــرار  گو
یــرا  ز تمــام نشــده اســت ز کــه هنــوز شــش رو فاصلــه ای وجــود دارد و ایــن وقفــه در زمانــی اســت 
ز و در  ز خلقــت و بــار دیگــر پــس از پایــان شــش رو گرفتــن »اْســَتَوى« یکبــار در اثنــای شــش رو قــرار 

کــه در آیــۀ 4 ســوره ســجده دیدیــم-. ز هفتــم اســت  -چنــان  رو
گیــرد و خــود را بــه موجــودات زنــده  و مختــار عرضــه  خداونــد در بــار اول بــر عــرش قــرار مــی 
کنــد و  کســی از ایــن حضــور پــروا مــی  کــه چــه  گــردد  کنــد ، آن هــا را مــی آزمایــد تــا مشــخص  مــی 
اعمــال شایســته انجــام مــی دهــد امــا بــار دوم خداونــد بــر عــرش قــرار مــی گیــرد تــا هــدف  خلقــت 
ره امتحــان در محضــر عــرش الهــی  کــه ادب حضــور را در دو را بــه ظهــور برســاند و آن هایــی 
رده انــد و بــه جــای تســبیح حــق بــه پرســتش و عبــادت دیگــران پرداختــه انــد را  بــه جــای نیــاو
ــد  ــوده ان کــه "مــن دون اهلل" مــورد عبــادت ب ز آنانــی  ــه ســزای  ایــن بــی ادبــی برســاند و در آن رو ب

نمی تواننــد ولــی و شــفیع عبــاد خــود باشــند. 
محمــل عــرش در دنیــا و آخــرت: دو محمــل و دو زمــان متفــاوت بــرای عــرش در قــرآن مطــرح 
ــه  ــر روی آب اســت و دیگــری در قیامــت اســت. چــون وجــود عــرش ب کــه یکــی ب شــده اســت 
کنــد. در  وجــود عبــاد نیــاز دارد بــا تحــول و تغییــر در عبــاِد خداونــد، محمــل عــرش نیــز تغییــر مــی 
کــه بــا زمــان، مــکان و محمــل  کــه در خداونــد هیــچ  تغییــری راه نــدارد . پــس ایــن عرشــی  حالــی 
ــری در  ــز دیگ ــا چی ــی ی ــال ء اعل ــا م ــی ی ــل فرمانده ــاًل مح ــد مث ــی توان ــد نم کن ــی  ــر م ــم تغیی آن ه
کــه بــا  ارتبــاط بــا خداونــد باشــد. بلکــه مــکان و زمــان آن بــه مــکان و زمــان عبــادی بســتگی دارد 
کنــد. وجــود آن هــا ایــن پادشــاهی و مملکــت تشــکیل مــی شــود و عــرش در آن معنــا پیــدا مــی 

کــه گفتیــم هــر جــا در حــال و آینــده  امــا محمــل عــرش کجاســت؟ در ایــن عالــم، همان طــور 
کننــد پــس همــان جــا محمــل عــرش اوســت. امــا در  آب باشــد انســان ها مــی تواننــد زندگــی 
ــَماُء  ِت الّسَ

َّ
ــق

َ
* َواْنش

ُ
َعــِت اْلَواِقَعــة

َ
َیْوَمِئــٍذ َوق

َ
کنید:>ف یــر دقــت  قیامــت چگونــه خواهــد بــود؟ بــه آیــه ز

ــة، 15/69- َماِنَیة<)الحاّق
َ
ــٍذ ث ــْم َیْوَمِئ ُه

َ
ْوق

َ
ــَك ف  َرّبِ

َ
ــْرش ــُل َع ــا َوَیْحِم ْرَجاِئَه

َ
ــى أ ــُك َعَل * َواْلَمَل

ٌ
ــة ــٍذ َواِهَی ــَى َیْوَمِئ ِه

َ
ف

ز قیامــت اســت هنگامی کــه مــردگان زنــده مــی شــوند ، عــرش خداونــد  17(. ایــن آیــه در مــورد رو

ییــم ایــن "هشــت"؛ هفــت آســمان بــه  گیــرد.و مــا مــی خواهیــم بگو بــر هشــت محمــل قــرار مــی 
ــا ِفــى  ــا َبْیَنُهَم ْرَض َوَم

َ
ــَماَواِت َواْل ــَق الّسَ ــِذی َخَل

َ
کنیــد:>اهَّلُل اّل یــر دقــت  ــۀ ز ــه آی عــالوه زمیــن اســت. ب

ُروَن<)الســجدة4/32(.
َ
ّك

َ
ــَا َتَتذ

َ
ف

َ
ــِفیٍع أ

َ
ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش َمــا َلُكــْم ِمــْن ُدوِنــِه ِمــْن َوِلــّىٍ َوَل ش

ُ
ــاٍم ث ّیَ

َ
ِة أ

َ
ِســّت
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ــّمَ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش< همــان زمانــی را نشــان مــی دهــد کــه عبارت>َیْحِمــُل 
ُ
در آیــات بــاال در >ث

َماِنَیــة< هــم همــان 
َ
کــه ایــن >ث کنیــم  َماِنَیــة< نشــان مــی دهــد و ادعــا مــی 

َ
ُهــْم َیْوَمِئــٍذ ث

َ
ْوق

َ
ــَك ف  َرّبِ

َ
َعــْرش

کــه  ْرَض< در آیــۀ 4 ســورۀ ســجده هســتند و ایــن هــا همــان هشــت تایــی هســتند 
َ

ــَماَواِت َواْل >الّسَ
ْرِض 

َ
ــِذی َخَلــَق َلُكــْم َمــا ِفــى اْل

َ
یــر شــمرده شــده انــد  یعنــی 7 آســمان بــه عــالوۀ 1 زمین:>ُهــَو اّل در آیــۀ ز

ــْىٍء َعِلیــٌم< امــا دلیــل مــا بــرای ایــن 
َ

 َســْبَع َســَماَواٍت َوُهــَو ِبــُكّلِ ش
َ

اُهّن َســّوَ
َ

ــَماِء ف ــّمَ اْســَتَوى ِإَلــى الّسَ
ُ
َجِمیًعــا ث

مطلــب چیســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال باید معنای هفــت آســمان را بدانیم و برای دانســتن 
معنــای هفــت آســمان ابتــدا الزم اســت بــه زمــان بنــدی و نحــوه ســاخت آن نــگاه مــی کنیــم. 

هفت آسمان چگونه و چه وقت تشکیل می شوند؟
ــُروَن 

ُ
ــْم َلَتْكف ُك

َ
ِئّن

َ
ــْل أ

ُ
ــر بیــان شــده اســت: >ق ی زمــان بنــدی تشــکیل هفــت آســمان در آیــات ز

ْوِقَهــا 
َ

ِلــَك َرّبُ اْلَعاَلِمیــَن * َوَجَعــَل ِفیَهــا َرَواِســَى ِمــْن ف
َ

ْنــَداًدا ذ
َ
ْرَض ِفــى َیْوَمْیــِن َوَتْجَعُلــوَن َلــُه أ

َ
ــِذی َخَلــَق اْل

َ
ِباّل

ــاَل 
َ

ق
َ

ــَماِء َوِهــَى ُدَخــاٌن ف ــّمَ اْســَتَوى ِإَلــى الّسَ
ُ
ــاِئِلیَن *ث ــاٍم َســَواًء ِللّسَ ّیَ

َ
ْرَبَعــِة أ

َ
َواَتَهــا ِفــى أ

ْ
ق

َ
َر ِفیَهــا أ

َ
ــّد

َ
َوَبــاَرَك ِفیَهــا َوق

ْوَحــى ِفى ُكّلِ 
َ
 َســْبَع َســَماَواٍت ِفى َیْوَمْیــِن َوأ

َ
َضاُهــّن

َ
ق

َ
َتْیَنــا َطاِئِعیــَن * ف

َ
اَلَتــا أ

َ
ْو َكْرًهــا ق

َ
ْرِض اْئِتَیــا َطْوًعــا أ

َ
َلَهــا َوِلــْأ

یــِز اْلَعِلیــِم< )فصلــت، 12-9/41( ِدیــُر اْلَعِز
ْ

ِلــَك َتق
َ

ًظــا ذ
ْ

ْنَیــا ِبَمَصاِبیــَح َوِحف
ُ

ــَماَء الّد ــا الّسَ
َ
ّن ّیَ ْمَرَهــا َوَز

َ
َســَماٍء أ

کــه مــی توانــد بــدون تناقــض بــا  در توضیــح و تفســیر آیــات فــوق، مــا ابتــدا برداشــتی را 
کنیــم ســپس قرایــن درســتی ایــن  آیــات دیگــر و مشــاهدات قطعــی انســان ها باشــد را بیــان مــی 
یــم. و پــس  گذار برداشــت را بــا تطبیــق آن بــا ســایر آیــات و قطعّیــات علمــی در بوتــه آزمایــش مــی 
از آن هــم بایــد ببینیــم آیــا ایــن برداشــت و تفســیر مــی توانــد ســایر حقایــق و مســائل مطــرح شــده 
گــر برداشــت مــا  کــه ا در ایــن ارتبــاط را توضیــح دهــد یــا خیــر. در ایــن مســیر بایــد مراقــب باشــیم 

کنیــم.  قــادر بــه توضیــح آیــه ای نباشــد بایــد در تفســیرمان بازنگــری 
ــات  تفســیر آیــات 9-12 فصلــت در مــورد زمانبنــدی خلقــت در شــش روز: در تفســیر ایــن آی
ــرای توجیــه  کــه نوعــًا مفســرین ب ــات مختلفــی وجــود دارد 18  زه نظری و تفســیر خلقــت شــش رو
زه آســمان ها و زمیــن  کــه خلقــت شــش رو آن هــا بــا مشــکل مواجهنــد. اغلــب تفاســیر معتقدنــد 
گذشــته بــوده اســت و بــه پایــان رســیده اســت بــه همیــن دلیــل بــا تناقضاتــی در بیــان آیــات  در 
مواجــه مــی شــوند در آیــه 11 بــه روشــنی پرداختــن بــه خلقــت آســمان ها را بعــد از تکمیــل زمیــن 
ــه 29  ــد. و ایــن تقــدم و تأّخــر در آی و جزییــات آن و حتــی ایجــاد حیــات در روی زمیــن مــی دان
کــه ایــن »ثــم« از بــاب تأّخــر  بیانــی اســت و  یــد  کســی نگو کیــد شــده اســت تــا  ســورۀ بقــره نیــز تا
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 َســْبَع 
َ

اُهّن َســّوَ
َ

ــَماِء ف ــّمَ اْســَتَوى ِإَلــى الّسَ
ُ
ْرِض َجِمیًعــا ث

َ
ــِذی َخَلــَق َلُكــْم َمــا ِفــى اْل

َ
نــه تأّخــر  زمانــی . 19 >ُهــَو اّل

کــه همــه آنچــه را ]از نعمتهــا[ در  ــْىٍء َعِلیٌم<)البقــرة، 29/2(؛»او خدایــی اســت 
َ

َســَماَواٍت َوُهــَو ِبــُكّلِ ش
ــه صــورت هفــت  ــه آســمان پرداخــت و آن هــا را ب ــد ســپس ب ــراى شــما آفری زمیــن وجــود دارد، ب

گاه اســت«.  آســمان مرتــب نمــود و او بــه هــر چیــز آ
ــل از  ــا قب ــرات آن ه ــل تغیی ــه اص ک ــم  ــی بینی ــم م ی ــی نگر ــمان ها م ــه آس ــی ب ــل وقت ــا در عم ام
 حیــات در زمیــن بــه نســبت عمــر ســیارات 

ً
ران حیــات  در زمیــن اتفــاق افتــاده اســت و اصــوال دو

میلیــارد ســال   15-10 را حــدود  دانشــمندان عمــر جهــان  اســت.  بســیار جــوان  و ســتارگان 
ــد.  ــن می زنن ــال تخمی ــارد س ــدود 4.5 میلی ــن را در ح ــی و زمی ــه شمس ــر منظوم ــد و عم می دانن
کــه بــر  یعنــی 4.5 میلیــارد ســال پیــش منظومــه شمســی تشــکیل شــده اســت.  در صورتــی 
کــه در خشــکی توانســت زندگــی  یســت شناســی اولیــن موجــود مهــره دار  اســاس اطالعــات ز
کــرده اســت و اولیــن انســان فقــط   2 میلیــون ســال  کنــد 380 میلیــون ســال پیــش زندگــی مــی 
پیــش بــه وجــود آمــده اســت. از طرفــی بــر اســاس آیــه 29 ســورۀ بقــره وقتــی پرداختــن بــه آســمان ها 
کننــد و همــه  کــه حداقــل انســان های اولیــه در زمیــن مــی توانســتند زندگــی  مــی توانــد آغــاز شــود 
کــه ایــن امــر بیــن380 تــا 2 میلیــون ســال  پیــش رخ  چیــز بــرای زندگــی آن هــا فراهــم بــوده اســت . 
داده اســت. امــا تحــوالت آســمان ها و منظومــه شمســی در ایــن مــدت در مقایســه بــا تحــوالت 
کثــر تحــوالت آن هــا در ابتــدای تشــکیل منظومــه شمســی و  قبــل از آن ناچیــز بــوده اســت. و ا
ــوده اســت. پــس  ــا تغییــرات بطئــی ب ــدار و ب ــوده اســت و بعــد از آن پای در 1 میلیــارد ســال اول ب
کــه حرکــت بــه ســوی آســمان ، تغییــر ســاختار آن هــا و تبدیــل آن هــا بــه هفــت  گفــت  نمــی تــوان 
کــه آن  کــرد  آســمان در ایــن 350 میلیــون ســال اخیــر اتفــاق افتــاده اســت. و امــا مــی تــوان فــرض 
ز هنــوز پایــان نیافتــه اســت و هم چنــان ادامــه دارد آنــگاه تفســیر آیــات چنیــن مــی شــود : شــش رو
زه تقســیم  ره دو رو زه20   خلقــت آســمان ها و زمیــن بــه ســه دو رۀ شــش رو در ایــن آیــات دو

ــر اســت:   ی ــه صــورت ز کــه ب شــده اســت 
ره شــروع خلقــت  یــر مــی بینیــم دو »یــوم« اول خلقــت،  همــان دو کــه در شــکل ز همــان طــور 
ره ، ســیارات منظومــه و زمیــن  کــه در آن دو اولیــه آســمان ها و زمیــن و منظومــه شمســی اســت 
کنــد ســیارات و اجــرام  کــه علــم هــم تاییــد مــی  ــد . همــان طــور  ــا هــم تشــکیل شــده ان همــه ب
ره زمانــی محــدود ایجــاد شــده انــد و در طــول  منظومــه شمســی همگــی بــا هــم یــا در یــک دو
کــه حــدود 4.5 میلیــارد ســال پیــش بــوده اســت.   کردنــد  زمــان شــروع بــه تغییــر و تحــول داخلــی 
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ز نمــی رســند و تطــور  کــه ســایر ســیارات در آفرینــش بــه مقصــد الزم در ایــن دو رو امــا از آنجــا 
ز دوم فقــط  ز اول و حتــی در دو رو آن هــا بــرای رســیدن بــه مقصــود ادامــه دارد آیــه شــریفه در  دو رو
کامــل مــی شــود و آمــاده برپایــی  ز اول،  خلقــت زمیــن،  یــرا پــس از دو رو ــرد ز ــام مــی ب از زمیــن ن
کنــد.  حیــات موجــودات  ران جدیــدی را آغــاز مــی  ز دوم، زمیــن، دو حیــات مــی شــود. در دو رو
مختلــف در زمیــن شــروع مــی شــود ایــن زمــان از 1000-500 میلیــون ســال پیــش شــروع مــی شــود 
کــه متکامــل تریــن نــوع حیــات در روی زمیــن اســت منتهــی مــی شــود.  و بــه حیــات انســان هــا 
ــر  ــز ب ــن زمــان تمرک ز مــی شــود. در ای ز اول جمعــًا 4 رو ــا دو رو ــه ب ک ز اســت  ــز دو رو ران نی ــن دو ای
ــه  گذراننــد. در انتهــای آی ران طفولیــت را مــی  روی تحــوالت زمیــن اســت؛ آســمان ها هنــوز دو
کوتــاه بیــان شــده اســت: >َســَواًء  کــرده اســت یــک جملــه  ز از خلقــت را بیــان  کــه چهــار رو  ،10
زه  دوم همزمــان بــا  ز چهــارم یــا دو رو کــه رو ــاِئِلیَن<. معنــای ایــن جملــه مــی توانــد ایــن باشــد  ِللّسَ
ــا  زمــان قیامــت و نحــوه رســیدن بــه آن از پیامبــر ســوال هــای  کــه در  رابطــه ب کســانی  هســتند  
ــم. شــاید  ی ــرار دار زه دوم ق ره دو رو ــا در دو کنــون م ــد. یعنــی:  هــم ا کردن ــا اســتبعاد مــی  همــراه ب

یــر باشــند.  وَنَك " در آیــه ز
ُ
ســائلین در آیــه فــوق همــان فاعلیــن " َیْســَئل

َلــْت ِفــى 
ُ

ق
َ
 ُهــَو ث

َ
ِتَهــا ِإّل

ْ
یَهــا ِلَوق ــی َل ُیَجّلِ ــَد َرّبِ َمــا ِعْلُمَهــا ِعْن

َ
ــْل ِإّن

ُ
ــاَن ُمْرَســاَها ق ّیَ

َ
ــاَعِة أ ُلوَنَك َعــِن الّسَ

َ
>َیْســأ

ــَر 
َ
ْكث

َ
 أ

َ
ــَد اهَّلِل َوَلِكــّن ــا ِعْن َمــا ِعْلُمَه

َ
ــْل ِإّن

ُ
ــا ق ــّىٌ َعْنَه ــَك َحِف

َ
ّن

َ
َكأ ُلوَنَك 

َ
 َیْســأ

ً
ــة  َبْغَت

َ
ِتیُكــْم ِإّل

ْ
ْرِض َل َتأ

َ
ــَماَواِت َواْل الّسَ

ــا  کنونــی را ب ره  ــاِئِلیَن<  مــی خواهــد همزمانــی دو ــَواًء ِللّسَ ــاِس َل َیْعَلُمــوَن< )األعــراف،187/7( و >َس
َ
الّن

انســان های فعلــی نشــان دهــد . 
کــه برنامــۀ عالــم، بــه ســوی تمرکــز  گــردد   و امــا دو روزه ســوم: ایــن دوران از وقتــی آغــاز مــی 
گــردد و تکمیــل خلقــت ســایر ســیاره هــای منظومــه آغــاز  خلقــت و تدبیــر امــور آســمان ها بــر مــی 
مــی گــردد و خداونــد آن هــا را بــه صــورت هفت آســمان در می آورد که تمامی آن ها قابل ســکونت 
خواهنــد بــود و همــان بهشــت هایــی هســتند کــه خداونــد بــه انســان ها وعــده داده اســت. تــا قبــل 
از ایــن دو روز ســماوات، بــوده انــد امــا هنــوز بــه صــورت هفــت آســمان شــکل نگرفتــه بودنــد و بــه 

گیرنــد. گازی شــکل هســتند و در طــی ایــن دو روز شــکل جدیــدی بــه خــود مــی  صــورت 
ــاخته  ــود س ــی خ ــکل نهای ــه ش ــمان ب ــت آس ــوز هف ــون هن کن ــوری، ا ــن تئ ــاس ای ــر اس ــس ب پ
گرچــه آســمان ها وجــود  ز دوم تــا چهــارم هســتیم  کــه مــا بیــن رو نشــده اســت و در حــال حاضــر 
ــواد و  ــا از همیــن م ــدی هســتند ت ــه ســوی نظــم جدی ــر ب ــوز در حــال تحــول و تغیی ــا هن ــد ام دارن
کنــد  کنــون بســیار  ســیاره هــا، آســمان های هفتگانــه ســاخته شــود. البتــه ایــن تغییــر و تحــول ا
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اســت و قــرار بــر ایــن اســت کــه پــس از نفــخ صــور اول  تمرکــز خلقــت بــر روی آســمان ها قــرار گیــرد 
ــا ایــن هفــت آســمان و زمیــن  کــه غایــت و نهایــت آن هاســت برســاند. ت ــا آن هــا را بــه آنجایــی  ت
کنــد  ز پنجــم و ششــم خداونــد بــه ســوی آن هــا توجهــی مــی  محمــل عــرش الهــی شــوند. و در رو
یــج بــه هشــت  تــا از آن هــا عــرش جدیــدی بســازد.و ســموات ســبع و زمیــن تغییــر یافتــه بــه تدر
که:>َخَلــَق َلُكــْم َمــا  محمــل عــرش دوم تبدیــل می شــوند. و ایــن تحــوالت پــس از آن رخ مــی دهــد  
ْرِض َجِمیًعــا< یعنــی: خلقــت و زندگــی انســان ها در زمیــن بــه نهایــت خــود رســیده اســت. 

َ
ِفــى اْل

ــان  ــت بی ــات 9-12 فصل ــرآن در آی ــه ق ک ــدی  ــان بن ــه زم ک ــد  ــی نمای ــور م ــن ط ــر اول ای در نظ
اَها  َســّوَ

َ
ــَع َســْمَكَها ف

َ
ــَماُء َبَناَهــا * َرف ِم الّسَ

َ
ــا أ

ً
 َخْلق

ُ
ــّد

َ
ش

َ
ْنُتــْم أ

َ
أ

َ
یــر در تناقــض اســت: >أ می کنــد بــا ظاهــر آیــه ز

ِلــَك َدَحاَهــا< ) النازعــات،30-27(.
َ

ْرَض َبْعــَد ذ
َ

ْخــَرَج ُضَحاَهــا * َواْل
َ
 َلْیَلَهــا َوأ

َ
َطــش

ْ
غ

َ
* َوأ

ِلــَك َدَحاَهــا<، بــه صراحــت، آفرینــش زمیــن را بعــد از آفرینــش 
َ

ْرَض َبْعــَد ذ
َ

در آیــه فــوق>َواْل
کــه ایــن بــه ظاهــر بــا آیــات12-11 ســورۀ فصلــت و 29 ســورۀ بقــره  آســمان ها قــرار مــی دهــد 

ــد.  ــی رس ــر م ــه نظ متضــاد ب
کــه ایــن زمــان بنــدی هیــچ تناقضــی بــا آیــات فــوق پیــدا نمی کنــد بلکــه مــی تــوان  در حالــی 
کــه بــدون تغییــر تعریــف آســمان ها در آیــات مختلــف یــا اســتفاده  گفــت تنهــا تفســیری اســت 

کنــد.     یــالت نامرتبــط مــی توانــد بــا آیــات تطبیــق  از تعبیــر و تاو

تشکیل هفت آسمان 
کنــون  کــه ا بــه غیــر آن چیــزی  ز قیامــت، آســمان ها و زمیــن  خداونــد مــی فرمایــد: در رو
ز قیامــت، ظاهــر آســمان ها و زمیــن عــوض  هســتند تبدیــل مــی شــوند)ابراهیم، 48/14( یعنــی در رو
کــه زمیــن  ــر شــده اســت و اشــاره شــده اســت  ــر زمیــن ذک ــوع تغیی ــات دیگــر ن مــی شــوند. در آی
ز قیامــت بــه چــه شــکل در خواهــد آمــد؛ امــا  بــرای حشــر و نشــر و ایجــاد محکمــه بــزرگ رو
ــْوَم َنْطــِوی  آســمان ها چــه طــور؟ در مــورد تغییــرات آســمان ها نیــز آیاتــی وجــود دارد از جمله:>َی
اِعِلیــَن<  )األنبیــاء، 104/21(در 

َ
ــا ف

َ
ا ُكّن

َ
َل َخْلــٍق ُنِعیــُدُه َوْعــًدا َعَلْیَنــا ِإّن ّوَ

َ
َنــا أ

ْ
ــِجّلِ ِلْلُكُتــِب َكَمــا َبَدأ ــَماَء َكَطــّىِ الّسِ الّسَ

ز هــای پنجــم و ششــم هســتند  ز حشــر یعنــی رو زهــای قبــل از رو یــر، رو اینجا»َیْوَم«بــه قرینــه آیــه ز
ــع  ــمان ها جم ــت و آس ــده اس ــرات الزم را دی ــن تغیی ــر، زمی ی ــه ز ــم آی ــه حک ــت ب ز قیام ــرا در رو ی ز
ــا دســت  قــدرت  شــده در اطــراف زمیــن  هســتند و بعــد از انفجــارات و تحــوالت ســنگین ، ب
گرفتــه انــد و همــه چیــز بــرای حیــات مجــدد در آن هــا آرام  خداونــد در مــدارات جدیــد خــود قــرار 
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ری اســت. یــرا اســتقرار و عــدم تغییــر، بــرای ادامــۀ حیــات ضــرو گرفتــه اســت ز و قــرار 
ــه  ــِة« در آی ــْوَم اْلِقَیاَم ــا همان»َی ــاٌت« ی ــْوَم َمْطِوّیَ ــد قبــل از »َی ــه فــوق بای ــْوَم َنْطــِوی« در آی یعنــی: »َی
ــاٌت ِبَیِمیِنِه<)الزمــر، 67/39( ایــن دو،  ــَماَواُت َمْطِوّیَ ْبَضُتــُه َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة َوالّسَ

َ
ْرُض َجِمیًعــا ق

َ
یــر باشــد: >َواْل ز

کــه قبــاًل توضیــح دادیــم. در آیــات  ــَماِء< و >اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش< اســت  شــبیه >اْســَتَوى ِإَلــى الّسَ
یشــه هســتند دقــت کنیــد. قاموس  ــاٌت« و »َنْطــِوی« کــه همــه هــم ر «، »َمْطِوّیَ بــاال بــه کلمــات »َطــّىِ
یــد :»طــّی :پیچیــدن. »طــوى الصحیفــة طّیــا: نقیــض نشــرها«.>َیْوَم  گو یشــۀ طــّی مــی  در ذیــل ر
اِعِلیَن<)األنبیــاء،21/ 

َ
ــا ف

َ
ُكّن ــا 

َ
َل َخْلــٍق ُنِعیــُدُه َوْعــًدا َعَلْیَنــا ِإّن ّوَ

َ
َنــا أ

ْ
ــِجّلِ ِلْلُكُتــِب َكَمــا َبَدأ ــَماَء َكَطــّىِ الّسِ َنْطــِوی الّسَ

کــه طومــار نوشــته ها را می پیچنــد و خلقــت را  ى آســمان را می پیچیــم همــان طــور  ز 104(. رو

کــرد.21 یــم ایــن وعــده بــر مــا اســت و حتمــا خواهیــم  ماننــد اول از ســر می گیر
ز قیامــت آســمان ها ماننــد طومــار پیچیــده شــده و بــه هــم نزدیــک شــده انــد و تقریبــًا   در رو
کــه در طومــار فاصلــه یــک حلقــه از  گرفتــه انــد. همــان طــور  همگــی در یــک فاصلــه از مرکــز قــرار 
کاغــذ اســت فاصلــه مــدارات ســیارات یــا آســمان های  حلقــه دیگــر فقــط بــه انــدازه ضخامــت 
َل  ّوَ

َ
َنــا أ

ْ
هفتگانــه بســیار بــه هــم نزدیــک خواهــد بــود.  در ادامــه آیــه 104 انبیــا مــی فرماید:>َكَمــا َبَدأ

ز اول خلقــت همــه چیــز بــرای آغــاز حیــات مهیــا شــد در  کــه در دو رو َخْلــٍق ُنِعیُدُه<همــان طــور 
ز آخــر نیــز آســمان ها و زمیــن بــرای زندگــی مجــدد انســان ها در آن هــا آمــاده مــی شــوند.  دو رو
کــه در ابتــدا ، خلقــت  گــردد؛ یعنــی: همــان طــور  ضمیــر »ه«در >ُنِعیــُدُه< بــه شــروع خلــق بــر مــی 
کــرد حــال دوبــاره بهــار  ک  کردیــم و پــس از آن زمســتان رســید و همــه آفرینــش را خــا را ایجــاد 
ک بــر خواهــد داشــت . امــا ایــن بــار مقدمــات حیــات فقــط روی  مــی شــود و حیــات ســر از خــا
ــرا آن هــا  ی کنندز ــه مــی  گیــرد بلکــه آســمان ها نیــز حیــات را روی خــود تجرب زمیــن شــکل نمــی 
ــد خصوصیــات الزم  ــد و در حــال آرامــش و اســتقرار توانســته ان رده شــده ان ــه زمیــن آو نزدیــک ب
ــْن  ــِری ِم ــاٍت َتْج

َ
ــی: >َجّن ــی و غن ــیار مترق ــی بس ــم حیات ــد. آنه کنن ــدا  ــات را پی ــکیل حی ــرای تش ب

ْنَهــاُر<.
َ

َتْحِتَهــا اْل
کــه البتــه خــود ایــن آیــات و نحــوه تفســیر آن هــا قرینــه ای بــرای  ایــن تئــوری ادعایــی مــا اســت 
گانــه و زمیــن نیــز هســت. حــال بــه قرایــن  بحــث قبلــی و زمــان بنــدی تشــکیل آســمان ها هفــت 

یــم: قرآنــی بیشــتری مــی پرداز
 

ُ
ــة

َ
ا اْلَجّن

َ
ِإذ َرْت* َو ِحیــُم ُســّعِ ا الْجَ

َ
ُكِشــَطْت* َو ِإذ ــَماُء  ا الّسَ

َ
کنیــد:>َو ِإذ قرینــه اول: بــه ایــن آیــه دقــت 

کــه آســمان ها در حــال بازســازی  ــی را نشــان مــی دهــد  ــاال زمان ــات ب یــر،13/81(.  آی ــْت< )التکو
َ

ْزِلف
ُ
أ
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ــا  ــدازد22 و ی کــه آســمان پوســت مــی ان ــرا در آن هنــگام اســت  ی زه ســوم. ز هســتند یعنــی: دو رو
کــه  از آن هــا پــرده بــرداری می شــود و ناظــران، حقیقــت آســمان های خالــی و دودی شــکل را 
کــم پــر از بهشــت های بریــن مــی شــوند مــی بیننــد در همــان زمــان بهشــت ها بــه زمیــن  کــم  حــاال 

زان مــی شــود.23 ر و فــرو نزدیــک مــی شــوند و جهنــم شــعله و
یــر رابطــه بیــن بهشــت ها و آســمان ها را بیشــتر نشــان مــی دهد:>َوَســاِرُعوا ِإَلــى َمْغِفــَرٍة  در آیــه ز
ِقیــَن<)آل عمــران، 133/3(. در ایــن آیــه مــی بینیــم 

َ
ْت ِلْلُمّت

َ
ِعــّد

ُ
ْرُض أ

َ
ــَماَواُت َواْل ــٍة َعْرُضَهــا الّسَ

َ
ُكــْم َوَجّن ِمــْن َرّبِ

کــه بهشــت وســعتی بــه انــدازه آســمان ها و زمیــن دارد . ایــن آیــه نیــز خــود دلیلــی بــر مدعــای 
گــر  کــه ا کــه وســعت بهشــت معــادل وســعت آســمان ها و زمیــن اســت  یــرا مــی فرمایــد  ماســت ز
ایــن آســمان ها همــان هفــت آســمان باشــند ایــن امــر منطبــق بــر تئــوری مــا اســت . یعنــی ایــن 
کــه هفــت آســمان بعــالوه زمیــن هشــت بهشــت را می ســازند. از طرفــی بــه قرینــه  آیــه مــی پذیــرد 
کــه  یــر، زمیــن حتمــًا جزئــی از بهشــت اســت پــس بقیــه بهشــتها بایــد در آســمان هایی باشــد  آیــه ز

خداونــد آن هــا را بــه فاصلــه نزدیکــی از زمیــن رســانده اســت.
ْجــُر 

َ
ِنْعــَم أ

َ
ــاُء ف

َ
 َنش

ُ
ــِة َحْیــث

َ
 ِمــَن اْلَجّن

ُ
أ ْرَض َنَتَبــّوَ

َ
َنــا اْل

َ
ْوَرث

َ
َنــا َوْعــَدُه َوأ

َ
ــِذی َصَدق

َ
ِ اّل

اُلــوا اْلَحْمــُد هَّلِلَّ
َ

>َوق

کــه بهشــتیان وارث زمیــن شــده انــد و  اْلَعاِمِلیَن<)الزمــر، 74/39(. در ایــن آیــه مشــخص اســت 
کننــد و در  کــه مــی تواننــد در بیــن آســمان ها بــه راحتــی حرکــت  ضمنــًا خــدا را شــکر می کننــد 

کن شــوند. کــه وســعتش بــه انــدازه آســمان ها و زمیــن اســت ســا هــر جــای بهشــت 
رود  کــه بیــن بــاز نشــدن درهــای آســمان و عــدم و یــر هــم مــی بینیــم  قرینــه دوم: در آیــه ز
کــره زمیــن  بــه بهشــت  رابطــه وجــود دارد از طرفــی طبــق آیه74ســورۀ زمــر جهنــم روی ســطح 
یــرا آن را بهشــتیان بــه ارث بــرده انــد و از طــرف دیگــر  کــه »أرض« نامیــده مــی شــود نیســت ز
کــه ابــواب  ابــواب آســمان ها نیــز بــرای آنــان بــاز نخواهــد شــد. یعنــی: آن هــا بــر خــالف بهشــتیان 
آســمان ها و بهشــت ها بــرای آنــان بــاز اســت نمــی تواننــد از زمیــن خــارج شــوند. از طــرف دیگــر 

ــا آن هــا حــرف مــی زننــد. گاهــی ب بهشــتیان، جهنمیــان را مــی بیننــد و 
یــر عمــر بهشــت را معــادل عمــر آســمان ها و زمیــن دانســته  قرینــه ســوم و چهــارم: در آیــه ز
ــَك  ــاَء َرّبُ

َ
 َمــا ش

َ
ْرُض ِإّل

َ
ــَماَواُت َواْل ــِة َخاِلِدیــَن ِفیَهــا َمــا َداَمــِت الّسَ

َ
ِفــى اْلَجّن

َ
ِذیــَن ُســِعُدوا ف

َ
ــا اّل ّمَ

َ
اســت. >َوأ

وٍذ<)هــود،108/11(.
ُ

ْیــَر َمْجذ
َ

َعَطــاًء غ
کــه در قرائــن قبلــی دیدیــم وســعت آســمان ها و زمیــن بــا وســعت بهشــت   همــان طــور 
یکســان اســت،  از آیــه فــوق نیــز مــی فهمیــم کــه عمــر آن هــا نیــز بــا عمــر بهشــت یکســان اســت و از 
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یــم و تعــداد زمیــن و هفــت آســمان نیــز جمعــًا هشــت  طرفــی طبــق روایــات، هشــت بهشــت دار
کــه همــان طــور  گــردد  ــر هشــت محمــل حمــل مــی  می شــود و عــرش خداونــد نیــز در آن زمــان ب
ــد در معــرض  کــه خداون گفتیــم محمــل عــرش مکان هایــی اســت  کــه قبــاًل در معنــای عــرش 
گیــرد. و طبــق آیــۀ 17 ســورۀ الحاّقــة محمــل عــرش در  موجــودات حــی ذی شــعور قــرار مــی 
ییــم کــه بهشــت ها در هفــت  گــردد. بــا ایــن قرائــن مــی گو جهــان دیگــر بــر هشــت چیــز مســتقر مــی 

آســمان و زمیــن قــرار دارنــد. 
کیفیــت خلــق  در یکــی از آیــات، از زبــان حضــرت نــوح؟ع؟ از مــردم مــی پرســد آیــا بــه 
کــه بــه  گفتــه مــی شــود  کــه  کنیــد  یــد؟. دقــت  آســمان های هفتگانــه طبقــه طبقــه نمــی نگر
کســی نمــی  کنــون  ــه خــود آســمان ها و چــون در آن زمــان و حتــی ا ــه ب ــد ن کیفیــت خلــق بنگرن
ــوان  ــی ت ــلح نم ــر مس ــم غی ــا چش ــز ب ــون نی کن ــی ا ــد و حت ــه را ببین ــمان های هفتگان ــت آس توانس
آن هــا را دیــد لــذا بایــد آن را بــه »کیــف« برگردانیــم و چــون قــوم نــوح بــا توجــه بــه عمــر طوالنیشــان 
کردنــد.  و پــس از  و برخــی تغییــرات را در آســمان ها مــی فهمیدنــد و تغییــرات آن را حــس مــی 
کــه بهــره چندانــی از علــم  ــا معــاد را بــرای انســان ها  کنــد ت آن بــه رشــد نباتــی انســان اشــاره مــی 
کنــد. ظاهــرًا نگریســتن بــه چگونگــی خلقــت آســمان ها انســان را  ــر  نداشــته و ندارنــد حســی ت
کــه پــس از  کائنــات طــوری تنظیــم شــده اســت  کــه بدانــد حرکــت تمامــی  بــه آنجــا مــی رســاند 
تخریــب خــود بــه خــود دوبــاره آمــاده رشــد مجــدد انســان ها و جــای دادن آن هــا در بهشــت و 
 

َ
َكْیــف َلــْم َتــَرْوا 

َ
کیفیــت ایجــاد هفــت آســمان بنگریــم.> أ گــردد. پــس بایــد درســت بــه  جهنــم مــی 

ْرِض 
َ

ْنَبَتُكْم ِمــَن اْل
َ
ــْمَس ِســَراًجا* َواهَّلُل أ

َّ
 ُنــوًرا َوَجَعَل الش

َ
َمــَر ِفیِهــّن

َ
ــا* َوَجَعــَل اْلق

ً
َخَلــَق اهَّلُل َســْبَع َســَماَواٍت ِطَباق

ــْم ِفیَهــا َوُیْخِرُجُكــْم ِإْخَراًجــا< )نــوح،18-15/71(. ــّمَ ُیِعیُدُك
ُ
ــا * ث َنَباًت

کنــون وجــود  گانــه ا کــه آســمان های هفــت  ممکــن اســت از ایــن آیــه ایــن طــور برداشــت شــود 
کنــون هفــت آســمان  ــه ا ک ییــم  گو ــا نمــی  : م

ً
ــا اشــکالی وارد نماینــد. اوال ــر برداشــت م ــد و ب دارن

ییــم مــواد اولیــه آن موجــود اســت کــه همیــن ســیارات منظومه هســتند  وجــود نــدارد بلکــه مــی گو
کــه بــرای قیامــت الزم اســت مــی آرایــد. در  امــا در آن زمــان خداونــد آن هــا را بــه ترتیــب درســتی 
کــه آســمان ها  ــر اینســت  کــه فــرض ب کــه بــه تفصیــل بحــث شــد دیدیــم  آیــات 11 و 12 فصلــت 

ینــی بــه آن مــی دهــد. وجــود دارد و خداونــد بــه آن مــی پــردازد و نظــم نو
ــا<  »حــال « اســت چنــان 

ً
و ثانیــًا: از طرفــی یکــی از معانــی »طبــاق«  در >َســْبَع َســَماَواٍت ِطَباق

یســد: در مجمــع فرمــوده: اصــل طبــق بــه معنــاى حــال  یشــه »طبــق« مــی نو کــه در قامــوس ذیــل ر
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رها طبــق= أهــدى لــك الّدهــر مــن  گفتــه: »اذا صفــا لــك مــن مســرو کــه شــاعر  اســت چنــان 
رد حــال دیگــرى از ناپســندش  زگار حالــی از شــادى بــراى تــو پیــش آو مکروههــا طبقــًا« چــون رو
ارمغانــت میفرســتد شــاعر دیگــرى گفته:»اّنــی امــرء قــد حلبــت الّدهــر اشــطره = و ســاقنی طبــق 
زگار  کــه نشــیب و فرازهــا دیــده و فقــط در بعضــی ایــام شــیر رو کســی هســتم  منــه الــی طبــق« مــن 
کشــیده اســت.24 در قــرآن نیــز مــی بینیــم  را دوشــیده و از آن بهــره بــرده ام. و مــرا از حالــی بحالــی 
یشــه اســتفاده شــده اســت کــه آن را تقریبــًا همــه بــه معنــای» حــال«  کــه فقــط یــک بــار دیگــر ایــن ر
ید  ــا َعــْن َطَبٍق<)االنشــقاق، 19/84(؛ یعنــی: از حالــی بــه حالــی ســوار می شــو

ً
 َطَبق

َ
گرفته انــد: 25>َلَتْرَكُبــّن

یــد تــا مقــّدرات  و از نطفــه بــه جنینــی و از آن بــه طفولیــت تــا جوانــی و پیــرى و مــرگ بــاال می رو
ید.26 یــش رســند و بــه بهشــت یــا جهّنــم منتهــی شــو خداونــد دربــاره شــما بــه جــاى خو

آیا هفت زمین هم وجود دارد:
ْرِض 

َ
کــه فرمــود  >...َخَلــَق َســْبَع َســَماَواٍت َوِمــَن اْل برخــی مفســران بــه اســتناد آیــه 12 ســورۀ طالق 

یــم .ایــن مفســران  کــه عــالوه بــر هفــت آســمان ، هفــت زمیــن هــم دار  ...< معتقدنــد 
َ

َلُهــّن
ْ
ِمث

رنــد و حتــی در همیــن آیــه هــم فــرد بــودن  نتوانســته انــد هیــچ دلیــل دیگــری بــرای ایــن ادعــا بیاو
ــود  ــات وج ــن در آی ــودن زمی ــک ب ــودن و ت ــرد ب ــرای ف ــادی ب ی ــای ز ــه ه ــت. قرین ــن اس ــن روش زمی
ْرِض« 

َ
کلمــه جمــع »َســَماَواٍت« یــاد شــده امــا»أ دارد. از جملــه در بســیاری از آیــات از آســمان ها بــا 

کار بــرده مــی شــود . همــواره مفــرد بــه 
ــه  ــرای رســیدن ب ــار شــش روزه خلقــت را ب ــد هفــت آســمان و هفــت ب ــار مــی گوین چــرا هفــت ب
ــر مــی شــمارند: در ابتــدای هفتــه وقتــی شــنبه شــروع مــی شــود همــه انســان ها مــی  هفتمیــن روز ب
کــه بــال شــک روزهــا پشــت ســر هــم مــی آینــد و مــی رونــد و روز هفتــم، جمعــه  -یــا شــنبه و  داننــد 
یکشــنبه در فرهنگ هــای دیگــر- کــه تعطیــل اســت و بــا بقیــه روزهــا فرق مــی کند هم خواهــد آمد. 
یــزی هــا یشــان  ایــن امــر بــرای همــه انســان ها یقینــی اســت و انســان هــا طبیعتــًا تمــام برنامــه ر
کنــد و  ــز از ایــن ذهنیــت انســان ها اســتفاده مــی  ــد نی ــا انجــام مــی دهنــد. خداون ــن مبن ــر ای را ب
ــه طــور طبیعــی و  کــه دنبالــه رونــد فعلــی آفرینــش ب کنــد  ــه انســان ها ایــن واقعیــت را القــا مــی  ب

قطعــی تحــوالت قیامــت خواهــد بــود .
ز بــوده اســت همیــن باشــد. عــدد  یــخ بشــر هفتــه هفــت رو کــه از ابتــدای تار شــاید ســّر ایــن 
ــدارد و واقعــًا معلــوم نیســت چــرا همــه  ز هــای مــاه و ســال ن ــا تعــداد رو هفــت هیــچ تناســبی ب
ــر اســاس هفتــه هــا  کــه زندگــی شــان را ب ــد  ــن و آییــن و فرهنگــی پذیرفتــه ان ــا هــر دی انســان ها ب
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ــا هــم اختالفاتــی دارنــد.  ز هــای مــاه و ســال ب کــه در تعــداد رو ــا ایــن  کننــد ب یــزی  برنامــه ر
زهــای  گانــه خلقــت بــه رو ز هــای شــش  کــه در أحادیثــی از أئّمــه اطهــار رو و شــاید ســّر ایــن 
ــرای آن زمــان  کــه مســأله ب ــه دلیــل ایــن  گرچــه شــاید ب هفتــه تشــبیه شــده اســت همیــن باشــد 
بســیار پیچیــده  بــوده اســت ایــن أحادیــث بــه طــور کامــل بــه مــا نرســیده اســت و یــا ایــن کــه أئّمــه 
کــرده باشــند  کنــده در أحادیــث مختلــف بیــان  نیــز بــه تبعیــت از قــرآن حقایــق را بــه صــورت پرا

گانــه بــه آن بپردازنــد. کــه جــا دارد محققــان جدا

نتایج بحث:
کــه از ایــن نــوع نــگاه بــه آســمان ها و زمیــن و زمــان بنــدی دقیــق تشــکیل  بزرگتریــن نتیجــه ای 
گیــرد و می یابــد  کــه جهــان بینــی انســان تحــت تاثیــر قــرار مــی  آن هــا حاصــل مــی شــود ایــن اســت 
کــه یــک نقشــه راه  کــه ایــن جهــان چگونــه آغــاز شــده و سرنوشــت محتــوم آن چیســت. مــی دانــد 

مشــخص و یــک طــرح جامــع غیــر قابــل برگشــت و غیــر قابــل تغییــر بــرای جهــان وجــود دارد.
کــه بتواننــد  ر از ذهــن مــی داننــد و یــا بــرای ایــن  انســان ها همــواره قیامــت و حــوادث آن را دو
کــه نفــس فرمــان مــی دهــد بپردازنــد بــا  آزادانــه و بــدون مالمــت وجــدان بــه هــر فســق و فجــوری 
ــاَن َیــْوُم  ّیَ

َ
ُل أ

َ
َماَمــُه * َیْســأ

َ
ُجــَر أ

ْ
ْنَســاُن ِلَیف یــُد اْلِ کــی مــی آید؟>َبــْل ُیِر ز قیامــت  ینــد رو گو اســتبعاد مــی 

کــه در آن  ــرای جهانــی  یــزی دقیقــی ب کــه بداننــد برنامــه ر اْلِقَیاَمِة<)القیامــة، 6/75(.  امــا هنگامــی 
کــه حتمــًا همگــی در ایــن مســیر حرکــت  کننــد بــا زمــان بنــدی مشــخص وجــود دارد  زندگــی مــی 
کــه از ابتــدا ، خلقــت،  بــر آن اســاس بنــا شــده اســت  کننــد. و ایــن مســیر ، مســیری اســت  مــی 
ــی  کس ــت،  ــده اس ــم ش ــخصی تنظی ــت مش ــوی جه ــه س ــن ب ــمان ها و زمی ــت آس ــه حرک و برنام
کنــد تــا راه بــرای  نمــی توانــد اســتبعادی بــه ذهــن راه دهــد یــا بخواهــد ایــن مســیر محتــوم را انــکار 
ــد  ــروع ش ــش ش ــال پی ــارد س ــزده میلی ــه پان ک ز اول  ــت ازرو ــه خلق ــود.  برنام ــاز ش ــان ب ــور انس فج
ز چهــارم پیــش آمــده اســت، ایــن برنامــه ماننــد ســایر تحــوالت  ــا رو کنــون، طبــق برنامــه، ت ــا  و ت
ز هفتــم و تکمیــل خلقــت  کیهانــی دقیقــًا بــر اســاس زمــان بنــدی از قبــل تعییــن شــده بــه رو
گــردد و الجــرم مقدمــات رســتاخیز  و تکمیــل جهنــم و بهشــت هــا  هفــت آســمان منتهــی مــی 
گاه حیــات در  کــه بــار اول حیــات در زمیــن ایجــاد شــد آن  اتفــاق خواهــد افتــاد. و همــان طــور 
گــردد و همیــن انســان ها در محیطــی بزرگتــر  و  آســمان ها و زمیــن بــه شــکل جدیــدی احیــا مــی 
ــر  ــا شــرفیابی ب گذارنــد و ب ــر زمیــن و آســمان های هفتگانــه مــی  ــا ب ــر  پ ــر متنــوع ت صدهــا هــزار براب
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آســتان او، عــرش رحمــان را بــار دیگــر متجلــی مــی کننــد. و ایــن بــار، اوســت کــه بــا کمــال قدرت 
کســی را یــارای عصیــان  بــر عــرش اســتیال مــی یابــد و مالــک یــوم الدیــن اســت و ایــن بــار، دیگــر 

بــر بــارگاه حضرتــش نخواهــد بــود.
در نظــام ســیارات و ســتارگان مــی بینیــم کــه هرکــدام از ســتارگان حرکــت مشــخصی از ابتــدا 
زی بســیاری از تحــوالت آن هــا قابــل  کــه بــا همیــن علــم ناقــص امــرو تــا انتهــا دارنــد؛ بــه طــوری 
ر تحــوالت ســتارگان و  کنــون مــی توانــد تــا ســال هــای بســیار دو پیــش بینــی اســت . انســان ا
کســوف و... را پیــش  یــت ســتاره هــای دنبالــه دار ، خســوف و  ســیارت و پدیــده هایــی چــون رو
کــه مســیر حرکــت آســمان ها تغییــر  کننــد  کنــد . پــس انســان ها بــه خوبــی مــی تواننــد درک  بینــی 
زی بیایــد کــه بتــوان ادامــه حرکــت منظومه  پذیــر نیســت و چنانچــه علــم پیشــرفت کنــد شــاید رو
ز انســان ها بــا تفکــر در آســمان ها و زمیــن و خلقــت آن هــا  کــرد و در آن رو شمســی را پیــش بینــی 
ــش  ــق آن را پی ــان دقی ــت زم ــد توانس ــه نخواهن گرچ ــوند  ــی ش ــن م ــاد مطمئ ــود مع ــه وج ــتر ب بیش
ز مــا قیامــت را محتمــل تــر مــی دانیــم تــا انســان های قــرون  کــه بــا علــم امــرو کننــد. چنــان  بینــی 
گذشــته. چنانچــه ایــن بحــث را بیشــتر بشــکافیم مــی تــوان مفاهیــم دیگــری از قــرآن را نیــز بهتــر 
فهمیــد مفاهیمــی چــون حــوادث ذکــر شــده بــرای آســمان ها و زمیــن در آســتانه نفــخ صــور اول و 
دوم  ، معنــای »أمــر« »َیــوم« و »أیــام« ، »پنجــاه هــزار ســال« ،»نحــوه زندگــی بهشــتیان در بهشــت و 
حرکــت آن هــا در فضــای بیــن بهشــت ها«،»جهنم و جایــگاه آن« ،»وجــود یــا عــدم وجــود بهشــت 

گانــه«. و جهنــم در حــال حاضــر« و »دوروزه بــودن دوران هــای ســه 

کنید به آیات آل عمران 190 تا 194.  1. رجوع 
2.رســائل »إبــن ســینا«/128-129؛ بــه نقــل از التفســیر 

الکبیر»فخــر  التفســیر  426/2؛  المفســرون،  و 

شــرح  5/57؛  األنــوار،  بحــار  156/1؛  رازی«، 

فلســفه«269. سبزواری»قســمت  منظومــه 

3. هفت آسمان»بهبودی«/8.

نظــر  از  ســتارگان  و  آســمان  و  زمیــن  4.همــان/10؛ 

.229 قرآن»صادقــی«/

در  أبوحجــر  از  نقــل  بــه   264/9 یــل،  التأو 5.محاســن 

المیــزان/380. فــی  العلمــی  التفســیر 

6. التفسیر العلمی فی المیزان/383.

زی »بــی آزار شــیرازی«   7. اعجــاز قــرآن از نظــر علــوم امــرو

/145و167.

 8.   تفسیر الجواهر»طنطاوی«،46/1.

  9.  المیزان، 248/16. و: 327/19.

10. رازهای آسمان هفتگانه»مرادی«/84.
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11. تفسیر نمونه، 261/24.

12. هفت آسمان»بهبودی«/13.

13. مجمع البیان، ذیل آیۀ 141 سورۀ انعام.

14. بحار األنوار، 35/55.

َکاَنَتــا  ْرَض 
َ ْ
ــَماَواِت َو األ ّنَ الّسَ

َ
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َ
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َ
15. > أ

 
َ
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ْ
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ْ
َرْتًقــا َفَفَتْقَناُهَمــا  َو َجَعل

َفــاَل ُیْؤِمُنوَن<)األنبیــاء،30/21(

اٍء )النور،45/24( ن ّمَ ٍة ّمِ کُلّ َ َداّبَ َق 
َ
          َو اهلُل َخل

کــه اجــل مســمی آســمان ها  یــر نشــان می دهنــد  16.  آیــات ز

و زمین چه زمانی هستند.  

 
َّ
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األ َو  ــماواِت  الّسَ ْقَنــا 
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ْ
ــهاَدِة َو ُهــَو ال َغْیــِب َو الّشَ

ْ
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َ
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ْفــَح  الّصَ َفاْصَفــِح  ِتَیــٌة 
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ــاال قســمت های ابتدایــی آیــات شــبیه هــم          در آیــات ب

نزدیــک  نیــز  دوم  قســمت های  مضمــون  و  هســتند 

ــد  ــاره می کن ــت اش ــه قیام ــه ب ــت و در دو آی ــم اس ــه ه ب

ــه اجــل مســمی آســمان ها  ک ــم  ی گیر ــس نتیجــه مــی  پ

ز نفــخ صــور اول اســت. آن هــا بــا  و زمیــن همــان رو

َحــّقِ 
ْ
ْرَض ِبال

َ ْ
ــماواِت َو األ ــَق الّسَ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
َیُقــول َیــْوَم  َو 

ــَو  ــهاَدِة َو ُه ــِب َو الّشَ َغْی
ْ
ــُم ال ــوِر عاِل ــُخ ِفــی الّصُ ــْوَم ُیْنَف َی

)األنعــام،73/6(. َخبیــُر< 
ْ
ال َحکیــُم 

ْ
ال

َبْیَنُهمــا  مــا  َو  ْرَض 
َ ْ
األ َو  ــماواِت  الّسَ ْقَنــا 

َ
َخل مــا  >َو      

ْفــَح  الّصَ َفاْصَفــِح  ِتَیــٌة 
َ

آل ــاَعَة  الّسَ ِإّنَ  َو  َحــّقِ 
ْ
ِبال  

َّ
ِإال

. )8 5 /1 5 ، لحجــر ا ( > َجمیَل
ْ
ل ا

          در آیات باال قسمت های ابتدایی آیات شبیه هم

هســتند و مضمــون قســمت های دوم نیــز نزدیــک          

بــه هــم اســت و در دو آیــه بــه قیامــت اشــاره می کنــد 

کــه اجــل مســمی آســمان ها و  یــم  گیر پــس نتیجــه مــی 

ز نفــخ صــور اول اســت. آن هــا بــا نفــخ  زمیــن همــان رو

ره هایــی  یزنــد و خداونــد در دو صــور اول بــه هــم مــی ر

کنــد. ایــن ادعــا را در  شــروع بــه بازســازی آن هــا مــی 

ــور  ــخ ص ــا نف ــا ب ــت. آن ه ــدی    اس ــای بع ــمت ه قس

ره هایــی شــروع  یزنــد و خداونــد در دو اول بــه هــم مــی ر

کنــد. ایــن ادعــا را در قســمت  بــه بازســازی آن هــا مــی 

کنیــم. پــس اســتوای اول بــر  هــای بعــدی اثبــات مــی 

عــرش قبــل از فــرا رســیدن اجــل آســمان ها و زمیــن و 

کنیــم. کــه مــا در زمیــن زندگــی مــی  در زمانــی اســت 

ز  کجــای ایــن شــش رو کــه مــا در   17.  بــرای ایــن ادعــا 

آیــد. تی مــی  ال کنیــم در ادامــه اســتدال زندگــی مــی 

گــون بــه کتــب تفســیری  گاهــی از نظریــات گونا 18.  بــرای آ

ذیــل همیــن آیــه مراجعه شــود. 

 19.  تفسیر نمونه، 164/1»ذیل همین آیه«.

ید: گو 20.  در معنای ”یوم" در قاموس قرآن می 

        از طلــوع فجــر تــا غــروب آفتــاب. و نیــز مّدتــی از زمــان 

کــه راغــب و دیگــران  ینــد. چنــان  گو و وقــت را یــوم 

گفته انــد در نهــج البالغــه حکمــت396، فرمــوده: 

ز  »الّدهــر یومــان یــوم لــك و یــوم علیــك« دنیــا دو رو

ــراد  ــو«. م ــه ت ــر علی ى ب ز ــو و رو ــر ت ــه خی ى ب ز ــت رو اس

یــِن<  از یــوم وقــت و زمــان اســت. >ماِلــِك َیــْوِم الّدِ

کــه می دانیــم  )الفاتحــة،4/1(. مــراد از یــوم چنــان 
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َ
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َ
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ز در ایــن  ــْوٍم< )البقــرة،2/ 259(. رو ــَض َی ْو َبْع
َ
ــًا أ َیْوم

ز معمولــی مقابــل شــب اســت. البتــه در  آیــه همــان رو

>َبْعــَض َیــْوٍم< ...

ْیُکــْم 
َ
َعل ْتَمْمــُت 

َ
أ َو  ِدیَنُکــْم  ُکــْم 

َ
ل ــُت 

ْ
ْکَمل

َ
أ َیــْوَم 

ْ
>ال      

َیــْوَم< 
ْ
>ال در  الم  و  ِنْعَمِتی<)المائدة،3/5(.الــف 

کامــل  ز دینتــان را          بــراى حضــور اســت یعنــی: »امــرو

کــردم و نعمتــم را بــر شــما تمــام  کامــل  کــردم دینتــان را 



56           تفسیر و مفاهیمسال بیست و سوم

نمــودم«.

ْرَض ِفــی 
َ ْ
ــماواِت َو األ ــَق الّسَ

َ
ــِذی َخل

َّ
ُکــُم اهلُل ال ّبَ       >ِإّنَ َر

ــاٍم ...<)یونــس،3/10(. ّیَ
َ
أ ِة  ِســّتَ

کــه مــراد از ایــام در  گذشــت         در »ســماء« و »ارض« 

ران اســت یعنــی  ایــن آیــه و نظائــر آن مطلــق زمــان و دو

آســمان ها و زمیــن را خداونــد در شــش زمــان و شــش 

یــد، شــاید هــر یــك میلیون هــا ســال طــول  وقــت آفر

کشــیده باشــد.

 21.  قاموس قرآن،  4/ 257.

آنــرا  کــه  چیــزی  ى  رو از  چیــزى  کشط:برداشــتن   .22  

چیــزى  ى  رو از  پــرده  برداشــتن  اســت.  پوشــانده 

قــرآن،  6/:111« شــتر.»قاموس  پوســت  کنــدن 

ــه ایــن    23. در آیات:90ســورۀ شــعراء و 31 ســورۀ ق نیــز ب

نکتــه اشــاره شــده اســت.

یشۀ »طبق«.    24.  قاموس قرآن،  4/ 206 ذیل ر

ْقَنــا 
َ
َقــْد َخل

َ
   25. در همیــن مضمــون اســت آیــات: >َو ل

نــاُه ُنْطَفــًة 
ْ
ٍة ِمــْن ِطیــٍن. ُثــّمَ َجَعل

َ
ْنســاَن ِمــْن ُســالل ِ

ْ
اإل

ــا  ْقَن
َ
ــًة َفَخل َق

َ
ــَة َعل طْزَف ــا الّنُ ْقَن

َ
ــّمَ َخل ــٍن. ُث ــراٍر َمِکی ــی َق ِف

َفَکَســْوَنا  ِعظامــًا  ُمْضَغــَة 
ْ
ال ْقَنــا 

َ
َفَخل ُمْضَغــًة  َقــَة 

َ
َعل

ْ
ال

اهلُل  َفَتبــاَرَك  آَخــَر  قــًا 
ْ
َخل ناُه 

ْ
ْنَشــأ

َ
أ ُثــّمَ  ْحمــًا 

َ
ل ِعظــاَم 

ْ
ال

ُتــوَن. ُثــّمَ  َمّیِ
َ
ُکــْم َبْعــَد ذِلــَك ل خاِلِقیــَن. ُثــّمَ ِإّنَ

ْ
ْحَســُن ال

َ
أ

)المؤمنــون،16-12/23(. ُتْبَعُثــوَن<  ِقیاَمــِة 
ْ
ال َیــْوَم  ُکــْم  ِإّنَ

         همیــن طــور اســت آیــه 5 از ســورۀ حــّج و ســایر آیــات. 

کــه  »ترکبــّن« و »عــن« در آیــه نشــان دهنــده آن اســت 

هــر حــال قبلــی پائین تــر از حــال بعــدى اســت. 23. 

در آیات:90ســورۀ شــعراء و 31 ســورۀ ق نیــز بــه ایــن 

نکتــه اشــاره شــده اســت.

یشۀ »طبق«.    24.  قاموس قرآن،  4/ 206 ذیل ر

ْقَنــا 
َ
َقــْد َخل

َ
   25. در همیــن مضمــون اســت آیــات: >َو ل

نــاُه ُنْطَفــًة ِفــی 
ْ
ٍة ِمــْن ِطیــٍن. ُثــّمَ َجَعل

َ
ْنســاَن ِمــْن ُســالل ِ

ْ
اإل

َقــَة 
َ
َعل

ْ
ْقَنــا ال

َ
َقــًة َفَخل

َ
طْزَفــَة َعل ْقَنــا الّنُ

َ
َقــراٍر َمِکیــٍن. ُثــّمَ َخل

ِعظــاَم 
ْ
ال َفَکَســْوَنا  ِعظامــًا  ُمْضَغــَة 

ْ
ال ْقَنــا 

َ
َفَخل ُمْضَغــًة 

ْحَســُن 
َ
أ اهلُل  َفَتبــاَرَك  آَخــَر  قــًا 

ْ
َخل ناُه 

ْ
ْنَشــأ

َ
أ ُثــّمَ  ْحمــًا 

َ
ل

ُکــْم  ُتــوَن. ُثــّمَ ِإّنَ َمّیِ
َ
ُکــْم َبْعــَد ذِلــَك ل خاِلِقیــَن. ُثــّمَ ِإّنَ

ْ
ال

)المؤمنــون،16-12/23(. ُتْبَعُثــوَن<  ِقیاَمــِة 
ْ
ال َیــْوَم 

          همیــن طــور اســت آیــه 5 از ســورۀ حــّج و ســایر آیــات. 

اســت  آن  دهنــده  نشــان  آیــه  در  »عــن«  و  »ترکبــّن« 

کــه هــر حــال قبلــی پائین تــر از حــال بعــدى اســت. 

قــرآن،207-206/4«. »قامــوس 

ــه معنــای طبقــات روی  ــا« را ب کثــر مفســرین »طباق   26.  ا

یــم  گــر هــم بــه ایــن معنــا بگیر کــه ا کــرده انــد  هــم معنــی 

کنــد .  بــه تئــوری مــا خللــی وارد نمــی 


