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Abstract 

In the theological cosmology, the doctrine of Seven Spheres is one of the most 

pivotal doctrines that has grabbed the attention of Muslim scholars in general and 

the Twelver Shī‘a scholars in particular. So far, seven main theories have been 

suggested concerning this doctrine, but it seems that all of them have certain 

ambiguities and weaknesses that prevent them from presenting a comprehensive and 

consolidated viewpoint aptly relatable to other religious teachings. This study first 

enumerates the shortcomings and ambiguities of these theories. Then, using the 

definitive findings of the experimental sciences, and using a combined method of 

scientific interpretation and interpretation of the Qur'an to the Qur'an, we set forth a 

new viewpoint called “the Related World and the Unrelated Worlds,” which is free 

from the ambiguities and problems of the previous theories. This new theory is 

based on a new analysis of the structure of the solar system, in which it is claimed 

that each of the Seven Spheres has a specific title in the Qur'an that can be applied to 
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specific objective and external instances in the solar system. In this respect, it has a 

privilege and initiative in comparison with other views 
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unrelated worlds, theological cosmology. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علم و دين پژوهش

  31 -  3، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13علمي ـ پژوهشي)، سال نامة علمي (مقالة  دوفصل

   »هاي نامربوطجهان«و  »جهان مربوط«
  »هفت آسمان«شناسي كالمي مبتني بر آموزه نظريه جهان

  *روح اله شهيدي
  ***داود آتشگاهي ،**سيدمحسن ميرباقري

  چكيده
هاسـت كـه عالمـان    ترين آموزهشناسي كالمي، آموزه هفت آسمان از محوريدر باب جهان

اند. در بـاب ايـن آمـوزه تـاكنون هفـت      مسلمان و از جمله دانشيان اماميه بدان توجه كرده
- ها و ضـعف رسد هريك از آنها داراي ابهامي اصلي مطرح شده است كه به نظر مينظريه

اي دينـي  هـ اند ديدگاهي جامع، منسجم و در ارتباط با ديگـر آمـوزه  هايي است كه نتوانسته
ها برنموده شـده و آنگـاه بـا    ها و ابهامهاي اين ديدگاهعرضه نمايند. در اين پژوهش كاستي
هاي مسلم علوم تجربي و بـا اسـتفاده از   گيري از يافتهمنبع قراردادن قرآن و روايات و بهره

جهان مربوط «روش تركيبي تفسير علمي و تفسير قرآن به قرآن، ديدگاهي جديد  با عنوان 
ايـن  شود كه ابهامات و اشكاالت نظريات پيشين را ندارد. مطرح مي» هاي نامربوطجهان و

ي جديد مبتني بر تحليلي نوين از ساختار منظومه شمسي اسـت و در آن ادعـا شـده    نظريه
گانه داراي عنواني خاص در قرآن بوده كه بر مصاديق هاي هفتاست كه هر يك از آسمان

منظومه شمسي قابل تطبيق است و از اين جهت داراي امتيـاز  مشخص عيني و خارجي در 
  ها است.و نيز ابتكار در مقايسه با ديگر ديدگاه
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هـاي  هفت آسمان ، سبع سماوات، منظومـه شمسـي، جهـان مربـوط، جهـان      ها: دواژهيكل
  شناسي كالمينامربوط، جهان

  
  مقدمه (كليات). 1

  بيان مسأله 1.1
يادشــده اســت » ســماوات«مرتبــه از 190و » ســماء«از مرتبــه 120در قــرآن كــريم حــدود 

- مرتبه از آسـمان 9) و دراين ميان، 465الي459ق،ص1408مرتبه) (عبدالباقي، 310(مجموعا

؛ 86؛ مومنـون: 44؛ اسـراء: 29مرتبه، به طـور صـريح (بقـره:   7هاي هفتگانه يادشده است كه 
) بـه  12؛ نبأ:17ومنون:) و دو مرتبه بطورغيرصريح (م15؛ نوح:3؛ ملك:12؛ طالق:12فصلت:

  آنها اشاره شده است. 
درخصوص اينكه منظور از هفت آسمان چيست و آيا به مصاديق خاصي اشاره دارد يـا  

ها با خير از ديرباز تاكنون ميان انديشمندان بحث و گفتگو در جريان بوده است؛ غالب نظريه
راي آن مشخص كردنـد.  ها به عدد هفت، مصاديق مختلفي بانحصاري دانستن تعداد آسمان

گانه متقدمين با پذيرش نظريه هيأت بطلميوسي، هفت آسمان، عرش و كرسي را با افالك نه
) پـس از ابطـال ايـن نظريـه، برخـي از      276ش:ص1362آن تطبيق دادند.(مثال: ابـن سـينا،   

- 1/83ش: ج1377هاي اتمسفر زمين را بر هفت آسمان حمل كردند (قرشي، متأخرين، اليه
هاي مختلف، سيارات منظومـه شمسـي را بـراي هفـت آسـمان      برخي ديگر به گونه) و 85

اي نيز گفتند فقط آسمان اول براي ما ) عده1/110ش: ج1362پيشنهاد دادند (مثال: طالقاني، 
) و برخي 105،ص1395معلوم است و از شش آسمان ديگر اطالعي نداريم (مصباح يزدي، 

معنوي و مراتب قـرب و تـدبيرعالم، كوشـيدند مسـأله هفـت      هاي ديگر با اعتقاد به آسمان
). در ايـن ميـان،   288- 2/280ش، ج1379آسمان را توضـيح دهنـد (صـدرالدين شـيرازي،     

گروهي با انكار انحصاري بودن تعداد آسمان به عدد هفـت، عـدد هفـت را بيـانگر كثـرت      
وهي ديگر اين آموزه ) و گر48: ص1391هاي كثير تأويل كردند (نجفي، دانسته و به آسمان

اي باطل، غيرواقعي و متعلق به فرهنگ زمانه نزول وحـي دانسـته كـه قـرآن بـا آن      را آموزه
- ) با اين توضيحات، به خوبي مشخص مـي 76و75، ص1385مماشات كرده است.(نكونام،

شناسي هفت آسـمان در طـول تـاريخ، محـل تضـارب آراء و      ي معنا و مصداقشود مسأله
  ان بوده است. گفتگوي صاحب نظر
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  پيشينه پژوهش 2.1
هاي متعددي درخصوص آموزه هفت آسمان صورت گرفته است هاي اخير پژوهشسالدر 

هاي فوق را تقويت كنند. در ايـن مجـال محـدود،    اند يكي از ديدگاهكه هر كدام سعي كرده
شـي، نظريـه   پژوه- توان به همه آنها اشاره كرد اما به عنوان نمونه اخيرا دو مقاله علمـي نمي
؛ رضايي، 232ش:ص1398اند؛ (ر.ك: غروي ناييني، هاي هفتگانه اتمسفر را تقويت كردهاليه

انـد (ر.ك: نجفـي،   ) و پژوهشهايي نيز از نظريه كثـرت حمايـت كـرده   19و18ش:ص1398
) دو پژوهش نيز نظريه مراتـب قـرب و تـدبير    48ش، ص1391؛ نجفي، 105ش: ص1396

؛ برقعـي،  180، ص1395انـد. (روحـاني مشـهدي،    يح دادهعالم را بر ديگـر نظريـات تـرج   
انـد.  هايي نيـز ديـدگاه فرهنـگ زمانـه را مطـرح كـرده      ) و پژوهش103و102ش، ص1396

رسـد هريـك از ايـن    ) امـا بنظـر مـي   127ش،ص1387؛ نكونام، 76و75، ص1385(نكونام،
مـوزه هفـت   تحقيقات از جامعيت الزم برخوردار نبوده و همه آيات و روايات مربوط بـه آ 

هاي موجود، طـرح  شود اوال ديدگاهكند از اينرو در اين تحقيق سعي ميآسمان را تبيين نمي
و مورد نقد و بررسي قرار گيرند و ثانيا ديدگاهي جديد كه برخاسته از متن آيات و روايات 
و منطبق بر يك الگوي مشخص عيني و علمي است، مطرح شود كه بر اساس آن نشان داده 

شد كه هر يك از هفت آسمان قرآني توسط خود قرآن با عنـاويني خـاص معرفـي    خواهد 
گرديده و بر سيارات فوقاني زمين در منظومه شمسي قابل انطباقنـد و بسـياري از آيـات و    

  كند.   روايات مرتبط با اين آموزه را با خود همراه و تبيين متناسب مي
آسـمانهاي هفتگانـه داراي مفهـوم و    سوال اصلي اين پژوهش از اين قرار است كه آيـا  

 هستند؟ و اگر پاسخ مثبت است آن مصاديق كدامند؟  مصاديق مشخص و عيني خارجي

و فرضيه اين پژوهش از اين قرار است كه هريك از هفت آسمان معادلهاي قرآني دارند 
  رسد مصاديق آنها، سيارات ومدارهاي فوقاني مدار زمين هستند.و به نظر مي

  
  روش تحقيق پژوهش 3.1

اين تحقيق به لحاظ روشي عمدتا از دو روش تفسير علمي و نيز روش مجموعي (قرآن بـه  
قرآن) بهره ميگيرد: منظور از تفسير علمي، فهم تعابير قرآني با استخدام حقايق ثابت و قطعي 
علوم تجربي با رعايت معيارها وضوابط تفسير صحيح قرآن، بدون هرگونـه قصـد تحميـل    
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- م بر قرآن و يا قصد استخراج علوم از قرآن و نيز در نظرگرفتن نقش هدايتي و جهـت علو

؛ رضـايي  189و188: ص 1396دهي قرآن در اين نوع از تفسير است؛ (رضـايي اصـفهاني،   
) و منظور از تفسير مجموعي همان 45و44: 1397؛ مسترحمي، 378و274: 1376اصفهاني، 

شود. خي آيات قرآن به كمك آيات ديگر آن، تبيين ميتفسير رايج قرآن به قرآن است كه بر
پذيرد مانند: ارجاع متشابهات قرآني به محكمـات  هاي مختلفي تحقق مياين روش به شيوه

آن، جمع آيات مطلق و مقيد، جمع آيات عام و خاص، توضيح آيات مجمل با آيات مبـين،  
وجه به آيات متناظر و مشابه در لفظ تعيين مصداق آيه با آيات ديگر، استفاده از سياق آيه، ت

و 49- 44: صـص 1398و محتوا، ترجيح يك احتمال در آيه با كمك آيه ديگر و ... (بهرامي، 
هـا  ي گونه) كه از همه80- 72و صص 53- 50: صص1396؛ رضايي اصفهاني،57- 51صص
  هاي آن در اين پژوهش استفاده ميشود. و شيوه

  
 »هفت آسمان«هاي مطرح در خصوص آموزه طرح و بررسي ديدگاه .2

هاي مطرح در خصوص آموزه هفت آسمان از منظـر انديشـوران   در اين بخش ابتدا ديدگاه
هـاي  جهـان مربـوط و جهـان   «شود و سپس نظريه مختـار يعنـي نظريـه    شيعي، معرفي مي

يـل  به تفصيل مطرح شده و در انتها با توجه بـه نظريـه مختـار بـه بررسـي و تحل     » نامربوط
  خواهيم پرداخت. 

  
 نظريه مبتني بر هيأت بطلميوسي (زمين مركزي) 1.2

طبق اين نظريه، زمين در مركز جهان بصورت ساكن و ثابـت قـرار گرفتـه و ديگـر اجـرام      
اي شكل به دور زمين در حال چرخشند. به گمان آنها افالك، آسماني در قالب نه فلك دايره

كه سيارات و اجرام آسماني به محـيط آنهـا محكـم    اجسامي كروي، صلب و نامريي بودند 
چرخيدنـد.  بسته و چسبيده شده بودند كه با چرخش افالك، سيارات چسبيده به آنها نيز مي

) طيف وسيعي از علماي اسالم تحت تـأثير  21و20، ص1394؛ ريس، 1، ص1393(دگاني، 
ند به ايـن صـورت كـه    ي بطلميوسي تطبيق دادي هفت آسمان را با نظريهاين نظريه، آموزه

هفت فلك اول را كه به ترتيب شامل ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشـتري و زحـل   
ي بطلميوسي قايل به نه فلك هاي هفتگانه قرآني دانستند و چون نظريهشد، همان آسمانمي
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هاي هشتم و نهم، تطبيق ي كرسي و عرش را بر فلكبود، براي حلّ اين تعارض، دو آموزه
هاي دينـيِ هفـت آسـمان، كرسـي و عـرش بـا       ردند و به اين ترتيب كوشيدند ميان آموزهك

ي بطلميوس، سازگاري برقرار كنند. مهمترين قايلين اين نظريه از اين قرارند: ابن سينا، نظريه
خواجه نصير طوسي، سهروردي، عالمه مجلسي، ميرداماد و مالهادي سبزواري (ابـن سـينا،   

؛ 12و11ش: ص1363نصـيرالدين طوسـي،    ؛128ق:ص1326ينا، ؛ ابن سـ 276ش:ص1362
؛ 78و77ش:ص1374؛ الــداماد، 54/5ق:ج1403؛ مجلســي، 176ش:ص1379شــيخ اشــراق، 

  )390و4/389ش: ج1369سبزواري، 
  

 هاي جو زمين نظريه اليه 2.2

ت اند كه اين طبقـا ها و طبقات اتمسفر زمين، اظهار داشتهبرخي با برشمردن پنج اليه از اليه
اند كه يا دانشمندان تاكنون موفق به يافتن گانه دارد و احتمال دادههاي هفتاشاره به آسمان

هـا، خصوصـيتي را درنظـر    گانه دانستن آسماناند و يا قرآن در هفتدو اليه ديگر آن نشده
نظريـه را يكـي از احتمـاالت    ) مرحوم طالقاني نيز اين 85- 1/83ش: ج1377دارد. (قرشي، 

) اخيـرا در كتـابي بـا عنـوان     1/111ش: ج1362ت آسمان دانسته است. (طالقاني، آموزه هف
هـاي  ، اين ديدگاه را تقويت كرده است و ضمن برشمردن شش اليه از اليه»عرصه سيمرغ«

اتمسفر، اليه هفتم را كل فضاي اليتناهي بعد از اليه ششم دانسته كه تا ميلياردها سال نوري 
  )  171و170، ص1398امتداد دارد. (رضايي، 

  
 نظريه كثرت  3.2

اند تا نشان دهند عدد هفت در آموزه هفت آسمان، انحصـاري  نظران كوشيدهبرخي صاحب
نيست و با توجه به تعداد بسيار باالي اجرام آسماني، عدد هفت را يا نشانه عدد كثرت تلقي 

عـدد هفـت را بيـانگر    اند. نجفي، با ارايه شـواهدي،  كرده و يا انحصار در هفت را نپذيرفته
  )105- 102، ص1396شمارد. (نجفي، كثرت برمي
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 نظريه فرهنگ زمانه 4.2

هاي ظواهر قرآنـي بـا علـوم    نظران با توجه به برخي تعارضات و ناسازگاريبرخي صاحب
بشري از جمله درخصوص آموزه هفت آسمان و با ناكافي دانستن تأويالت و توجيهاتي كه 

كنند كه قرآن بـا توجـه بـه    اند، اين باور را تقويت ميمطرح شده در قالب نظريات مختلف
فرهنگ زمانه نزول قرآن نازل گشته و ورود علوم ناقصه و باطله زمان نزول در قرآن به دليل 

اي به ذاتيـات ديـن كـه هـدف اصـلي      شوند، خدشهآنكه جزو عرضيات دين محسوب مي
، بر اين باورند كه آموزه هفت آسمان ناظر زند. اين دسته از متفكرانرسالت دين است، نمي

به باور مردم زمان نزول قرآن به هيأت بطلميوسي و نجوم بابلي مردم بين النهرين است كـه  
اي نادرست بوده است و در قرآن تنها موارد معدودي از هفـت آسـمان   علم ناقص و نظريه

ايي و بدون واژه سـبع بكـار   بار، واژه سموات به تنه 190ياد شده و در بيشتر موارد، حدود 
اي را تقويـت  رفته كه نشانگر همين آسمان مشهود است. از جمله افرادي كـه چنـين ايـده   

جعفـر نكونـام و محمـدجواد نجفـي اشـاره      تـوان بـه عبـدالكريم سـروش،     انـد، مـي  كرده
ش، 1387؛ نكونـام،  76و75، ص1385ش؛ نكونـام، 1387ش؛ سروش، 1386كرد.(سروش، 

  )  101و100، صص1396 ؛ نجفي،165- 155ص
  

 نظريه توقف  5.2

برخي عالمان ديني پس از ابطال نظريـه بطلميوسـي، بـدون اشـاره و تحليـل درخصـوص       
توان منظور از هفت آسمان اند كه به روشني نمينظريات مبتني بر علوم جديد، اظهار داشته

ن آسـمان اول  توان گفت آسماني كه مشهود انسان اسـت، همـا  قرآني را دريافت و فعال مي
؛ طباطبـايي،  105،ص1395است و ما از شش آسمان ديگر خبري نداريم. (مصـباح يـزدي،   

ــي، 370و17/369ق، ج1417 ــوادي آملــ ــيرازي، 2/616ش، ج1378؛ جــ ــارم شــ ؛ مكــ
  ) 1/152ق:ج1421

  
 نظريه مراتب قرب، حضور وتدبير الهي 6.2

بقره از هفت آسمان  29ل آيهاز برخي عبارات عالمه طباطبايي و نيز تفسيري كه مالصدرا ذي
دهد، اين ديدگاه قابل استنباط است كه هفت آسمان به مراتب حضور و مقام قرب ارايه مي
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الهي و راه سير و سلوك انسان و مسير رفت و آمد فرشتگان براي امور و تدبير عالم اشـاره  
ي كه مرتبط دارد. در واقع اين نظريه با پذيرش هفت آسمان جسماني، به هفت آسمان معنو

هاي جسماني هاي معنوي بر آسمانكند كه آسمانبا آن هفت آسمان جسمانيست، اذعان مي
؛ طباطبـايي،  180: ص1395كننـد. (روحـاني مشـهدي،    تفوق داشته و امور آنها را تدبير مي

ــيرازي،  125و17/124، ج370- 17/367، ج16/248ق: ج1417 ــدرالدين شـ ش، 1379؛ صـ
  )288- 2/280ج
  

 مبتني بر خورشيد مركزي  نظريات 7.2

شناسي، خط بطالني بر نظريه بطلميـوس  با اكتشافات و دستاوردهاي جديد علمي در كيهان
كشيده شد و نظريـه خورشـيد مركـزي در منظومـه شمسـي جـايگزين آن شـد؛ از اينـرو         
دانشمندان مسلمان به تكاپو افتادند تا تفسير و ديدگاهي جديد از آموزه هفت آسمان ارايـه  
دهند تا از اتهام قرآن به خالفگويي و تعارض علم و وحي جلوگيري نمايند. برخي از ايـن  

شناسي، درصدد برآمدند تا با توجـه  وران با توجه به واقعيات و نظريات جديد كيهانانديشه
به نظريه خورشيد مركزي، برداشت جديدي از آموزه هفت آسمان ارايه دهند. اهم نظريات 

  وهان شيعي از اين قرار است: پژعالمان ودانش
هاي هفتگانه را كرات فوقاني مدار زمين به همراه قمر زمين نيازمند شيرازي آسمان الف:

گردند و هم به دور خورشيد. او سيارات زهـره  دانست كه هم به دور زمين مي(كره ماه) مي
- گرديدند، ناديده مـي و عطارد را كه مدارشان زير مدار زمين بود و طبيعتا به دور زمين نمي

گرفت. به عبارت ديگر او شش سياره مريخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون را به 
اند. او همچنين دانست كه مصداق هفت آسماني قرآنيهمراه كره ماه، هفت جرم آسماني مي

دانسـت. (نيازمنـد   كاينات اليتناهي خارج از منظومه شمسـي را مصـداق عـرش الهـي مـي     
  )167- 145ش، ص1335زي، شيرا

مرحوم طالقاني سيارات عطارد، زهره، مريخ، مشتري، زحـل، اورانـوس و نپتـون را    ب: 
دهـد. (طالقـاني،   مصاديق هفت آسمان قرآني كه مطـابق بـا علـوم جديدنـد، پيشـنهاد مـي      

  )1/110ش: ج1362
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و  محمدباقر بهبودي به ترتيب مريخ، آستروييدها، مشتري، زحـل، اورانـوس، نپتـون    ج:
هـاي اول (السـماءالدنيا)، دوم   هاي اول تا هفتم معرفي كرد و براي آسـمان پلوتون را آسمان

(مصابيح و كواكب)، سوم (مأل اعلي)، چهارم (السماء ذات الحبك) و هفتم (سدره المنتهي) 
هاي قرآني مطرح كرد. در واقع او مدارات و سيارات فوقاني مدار زمين را ها و معادلعنوان
وان آسمان تلقي كرده و زهره و عطارد را كه مدارشان زير مدار زمـين اسـت، آسـمان    به عن

) اين نظريه بـا تكميـل و اصـالحاتي،    244- 224: صص1395قلمداد نكرده است.(بهبودي، 
  منشأ طرح نظريه مختار اين مقاله پژوهشي است. 

  
  هاي نامربوط (نظريه مختار)نظريه جهان مربوط و جهان 8.2

، مبتنـي بـر اصـالح و تكميـل ديـدگاه مرحـوم       »هاي نامربوطان مربوط و جهانجه«نظريه 
- ) و از اين جهات داراي امتيـازات و تفـاوت  245- 200، ص1395بهبودي است (بهبودي، 

شكل گرفته است كه در متن قـرآن هـر يـك از     هايي است. اين نظريه براساس اين فرضيه
خصي كه مبتني بر الگو و مصداق خـارجي  هفت آسمان به طور مجزا و مستقل با عنوان مش

  است، معرفي شده است.

 ها فرضپيش 1.8.2

  معناي لغوي و اصالحي سماء 1.1.8.2
و به معناي علو و بلندي آمده (ابـن  » سمو«و » سمو«سماوات در لغت از ريشه سماء و 

اند مانند: برده) و در اصطالح مفسران، آن را در معاني مختلفي بكار 3/98ق: ج1404فارس،
جو زمـين  )، 7/289ق: ج1417سمت باال (طباطبايي،  )،1/19ق: ج1418ابر (فيض كاشاني، 

)، مقـام قـرب و   10/543ش، ج1372(طبرسـي،  باران ، )1/115ق:ج1421(مكارم شيرازي، 
)، سـقف خانـه (مكـارم    16/274ق: ج1417حضور الهي و محـل تـدبير عـالم (طباطبـايي،    

همچنين در قرآن، السماء را به معناي اجرام و كرات آسـماني،  ) 10/300ق:ج1421شيرازي،
جايگاه اجرام آسماني، جهان هستي، آسمان مشهود در مقابل زمين، عـالم معنـا و ملكـوت،    

انـد. (بـه عنـوان نمونـه رجـوع شـود بـه:        مطلق عالم باال و موجودات علوي بكـار گرفتـه  
  )73- 72:ص1396؛ حسيني، 174و 173:ص1397مسترحمي، 
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تواند به ر بيشتر موارد سماء در قرآن بصورت جمع بكار رفته است، بنابراين سماء، نميد
باشد بلكه اشاره به يك ذات و موجود حقيقي دارد چرا كه سـمت بـاال يـك    » فوق«معناي 

  ) 73و72: ص1395جهت بيشتر ندارد و تعددبردار نيست. (مصباح يزدي، 
به يك مفهوم و معناي واحد براي السـماء   با دقت در معاني لغوي و اصطالحي، ميتوان

موجودي كه در سـمت بـاال قـرار    «رسيد كه اوال در همه معاني مذكور براي السماء، مفهوم 
در تقدير است و ثانيا اختالف تعابيري كه براي السماء ذكـر شـده   » دارد (موجودات علوي)

  است ناظر به اختالف در مصاديق است؛ 

  هوم و مصداق سماءمبدأ نسبت در مف 2.1.8.2
آسمان در مقابل زمين نياز به مبدأ نسبت دارد؛ در اين نظريه، آنچه به عنوان مبـدأ  مفهوم 

گيـرد، تركيبـي از جايگـاه    هاي هفتگانه مـورد اسـتفاده قـرار مـي    نسبت براي تعيين آسمان
خورشيد و زمين در منظومه شمسي است. با اين توضيح كه از يك طرف خورشيد در مركز 

گردنـد، نسـبت بـه آن، آسـمان     ومه شمسي قرار دارد و همه اجرامي كه به دور آن مـي منظ
تـوان فـرض كـرد    ايم؛ از اينرو مـي ها روي زمين جاي گرفتهشوند اما ما انسانمحسوب مي

ها، مدارهاي سياراتي هسـتند كـه در   ها در هفت آسمان، نسبت به ما انسانمنظور از آسمان
- ه زمين و در مرتبه بعدي نسبت به مركز منظومه شمسي قرار گرفتهوراء و برفراز مدار سيار

  اند. 

  ساختار منظومه شمسي 3.1.8.2
مبتني بر ساختار منظومه شمسي و ترتيب قرار گرفتن سيارات و مدارات آنها، اين نظريه 

وار نشان داده )، اين ترتيب، فهرست1نسبت به يكديگر است كه با توجه به (تصوير شماره 
  است: شده 
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  (ساختار كلي منظومه شمسي) 1تصوير شماره 

هاي عطارد، طبق تصوير، خورشيد در مركز منظومه شمسي، قرار دارد و به ترتيب سياره
، زمين و مريخ در مدارهاي اول تا چهارم هستند. همچنين در مداري ميان مدار مريخ و زهره

شمار بسيار زياد وجود دارند كه كمربند ها با ها يا ريزسياركاي از سياركمشتري، مجموعه
شوند. اين مـدار  اي شناخته ميسياركي يا آستروييدها ناميده و به عنوان پنجمين مدار سياره

در نظريه مختار نقش مهم دارد. مشتري، زحل، اورانوس، نپتون نيز بـه ترتيـب در مـدارات    
ها ها يا سياركاي از ريزسيارهموعهاند و باالخره، مدار دهم را نيز مجششم تا نهم قرار گرفته

دهد كه موسوم به كمربند كويپر است. در اين ساختار در نسبت با زمين، دو مدار تشكيل مي
نزديكتر به مركز منظومه هستند كه آسمان محسوب نميشوند و هفت مدار فراتر و دورتر از 

  گردند كه آسمان تلقي ميشوند.  زمين به دور خورشيد مي

  در قرآن» هفت آسمان«هاي ويژگي 4.1.8.2
هايي كه در برخي آيات براي هفت آسمان بيـان شـده و در بحـث مـا     ويژگيمهمترين 

 وبنَينَا فَوقَكُم سبعا شدادا(بنيان بودن هفت آسمان سخت - 1مورد توجه است، از اين قرارند: 
الَّذي خَلَـقَ سـبع سـماوات    (هم قرارگرفتن آنها ها و رويطبقه بودن آسمانطبقه - 2 )12(نبأ:

هفـت آسـمان در    - 3 ))15(نوح:أَلَم تَرَوا كَيف خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقًا ) و 3(ملك:طباقًا 
بع ولَقَد خَلَقْنَا فَوقَكُم ساند ( ها و در اصطالح امروزي در مدارهايي قرار گرفتهمسيرها، طريق

ي  ثُم استَوى إِلَى السماء (جسماني و مادي بودن هفت آسمان  - 4) و 17(مومنون: طَرَائقَ هـو
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فَقَضَاهنَّ سبع سـماوات فـي    )11(فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرْها قَالَتَا أَتَينَا طَائعينَ  دخَانٌ
  ) 12و11(فصلت )12(.....يومينِ 

  تقرير نظريه مختار  2.8.2
  آسمان اول و دوم 1.2.8.2

طبق فرض، سياره مريخ، مصداق آسمان اول و كمربند سياركي يا آستروييدها، مصـداق  
و از » السـماء الـدنيا  «رسد در قرآن كريم، از آسمان اول با تعبير به نظر ميآسمان دوم باشد. 

- ياد شده است. طبق آيات قرآني كه در ادامه مي» كواكب«و » مصابيح«آسمان دوم با تعابير 

آيد، براي شناخت آسمان اول (السـماءالدنيا)، نـاگزير از شـناخت آسـمان دوم (مصـابيح و      
  كنيم. كواكب) هستيم؛ از اينرو بحث آسمان اول و دوم را در يك بحث مطرح مي

، در سه مـورد اول از آيـات   در كنار يكديگر» كواكب«و » مصابيح«، »السماءالدنيا«تعابير 
 زير ياد شده است:  

لَايسمعونَ إِلَى  )7(وحفْظًا منْ كُلِّ شَيطَانٍ مارِد  )6( إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكبِ. 1
 )8- 6(صافات: )8(الْملَإِالْأَعلَى ويقْذَفُونَ منْ كُلِّ جانبٍ 

ماء الـدنْيا     فَقَضَ. 2 ا السـ ا وزينـَّ رَهـأَم اءمي كُلِّ سى فحأَونِ ويموي يف اتاومس عبنَّ ساه
 )12(فصلت: بِمصابِيح وحفْظًا ذَلك تَقْديرُ الْعزِيزِ الْعليمِ

 رجوما للشَّياطينِ وأَعتَدنَا لَهم عذَاب السعيرِ ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وجعلْنَاها. 3
 )5(ملك:

تركيبي وصفي است. بنابراين، السماء الدنيا به معنـاي نزديكتـرين   » السماء الدنيا«تركيب 
آسمان است. اما برخي مفسران، اين تركيب را به صورت يك تركيب اضـافي و بـه سـماء    

اند. مصباح يزدي به اين نكته ظريف و مهـم  نِ عالمِ دنيا) معنا كردهالدنيا (آسمانِ دنيا يا آسما
انـد كـه   برد. برخي پنداشتهقرآن از آسماني با عنوان السماء الدنيا نام مي«...اشاره كرده است: 

» تـرين آسـمان.  منظور آسمانِ دنياست. درحاليكه دنيا در اينجا صـفت اسـت؛ يعنـي پـايين    
زيرا اگر منظور عالم دنيـا بـود،   «و در توضيح آن ميگويد : ) 104، ص1395(مصباح يزدي، 

(مصـباح يـزدي،   » آمـد. بايد به جاي تركيب وصـفي، تركيـب اضـافي (سـماء الـدنيا) مـي      
انـد.  تعبير كرده» آسمان اول«صراحتا به » السماءالدنيا«) برخي متأخرين نيز از 104،ص1395



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،هاي علم و دين پژوهش   14

 

؛ 3/765ش: ج1373ف الهيجي، ؛ شري9/126ش: ج1377؛ قرشي، 11/118: ج1378(طيب، 
  )17/123ق:ج1417طباطبايي،

كـه از نـور آن در تـاريكي اسـتفاده      در لغت، جمع مصباح و به معناي چـراغ » مصابيح«
) و در اصطالح قرآني آن به معناي ستارگان بكارگرفته 2/506ق:ج1414(ابن منظور،  ميشود

- ها را به خود خيـره مـي  نگاهبخشند و شده است كه با نور خود، به آسمان شب زيبايي مي

  )20/218ق: ج1421سازند. (مكارم شيرازي، 
ي كوكب (مفرد كواكب) در لغت در معانيِ ستاره آسمان، درخشندگى آهن، كـوه، تكـه  

؛ راغـب  721و1/720ق: ج1414بزرگ از كوه و هر جرم درخشان در آسمان ؛ (ابن منظور، 
) آمده اسـت؛ غالـب   229ش:ص1395) و جرقه آتش (بهبودي،1/695ق: ج1412اصفهاني، 

ق: 1421انـد. (بـه عنـوان نمونـه: مكـارم،      مفسران، كوكب را به سـتاره (نجـم) معنـا كـرده    
  )3/765ش: ج1373)؛ شريف الهيجي، 19/478ج

با توجه به سه دسته آيات فوق، دو كاركرد و ويژگي براي مصابيح و كواكب نسبت بـه  
ي مصابيح و كواكب نسبت به آسمان اول كه ذكر شده است: يكي زينت بخش» السماءالدنيا«

كنندگي مصابيح و كواكب در برابر نفوذ شياطين مشخص شده و دوم حفاظت» زينّا«با تعبير 
  ذكر شده است. » رجوما«و » حفظا«هاي باالتر كه با تعابير به آسمان

آسمان اول شود كه مصابيح و كواكب، اوال زينت براي از اين مجموعه آيات استفاده مي
  شوند. و ثانيا سپرها و ابزارهايي هستند كه مانع نفوذ شياطين به مأل اعلي مي

با توجه به وصفي بودن تركيب السـماءالدنياء، ايـن تركيـب را بـه معنـاي آسـمان اول       
بر سياره مـريخ  » السماءالدنيا«، تطبيق 1شمارهبريم. طبق تصوير (نزديكترين آسمان) بكار مي

پـذير اسـت كـه دو    ، وقتي امكان)351،ص1393(دگاني، ن مدار فوقاني زمين به عنوان اولي
كنندگي كواكب و مصابيح كه در سه دسته آيات فـوق بـراي   بخشي و حفاظتزينت ويژگيِ

  نيز قابل انطباق باشد.» كمربند سياركي«آنها شمرده شده است، در مصاديق آنها يعني 
ت منظومه شمسـي از خورشـيد از يـك قاعـده     ي سيارابده، فاصله- طبق قاعده تيتيوس

كند كه بر اساس آن بين مريخ و مشتري بايد مدار سياره ديگـري وجـود   خاصي پيروي مي
داشته باشد. از اينرو وقتي اجرام كمربند سياركي در آن ميانه، كشف شدند، بر اساس قاعـده  

   )368و367،ص1393بده يك مدار مستقل محسوب شدند. (دگاني، - تيتيوس
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  دهد.)(جايگاه كمربند سياركي را در فاصله بين مدارهاي مريخ و مشتري نشان مي 2تصوير شماره 

اند اي از اجرام آسماني كوچك و در اشكال نامنظم و غيركرويكمربند سياركي مجموعه
ها جرم ديگر از آنها كيلومتر دارند و ميليون 1.5ها قطري بيش از هزار تا از آن100كه حدود 

- ابعاد كوچكتر از اين دارند و همگي همچون سيارات در مدارشـان بـه دور خورشـيد مـي    

ها در مـدار خـود بـه دور خورشـيد نيـز      گردند؛ همچنين دوره تناوب چرخش اين سيارك
تر يا دورتربـودن مـدار آنهـا از خورشـيد و نيـز سـرعت       يكسان نيست و بستگي به نزديك

هايي كه در مدارهاي مشخص شده است كه سياركها دارد. بر اساس تحقيقات، حركت آن
شوند تر ديده ميها نسبت به نور بيشتر بوده و روشنتر قرار دارند، قابليت انعكاسي آنپايين

هاي دورتر، كدرتر هستند. همچنين مشخص شده است كه كم و زياد شدن نشـر  و سيارك
ظم هندسي هستند و به دور خود ها داراي اشكال نامنها به اين دليل است كه آننور سيارك

  )279و278،ص1376؛ زيليك و اسميت، 373- 367،ص1393چرخند. (دگاني، نيز مي
در آيات فوق اين تعبير آمده بود كـه مـا آسـمان اول را بـا مصـابيح و كواكـب زينـت        

همانطوركه در تصوير شماره يك و دو مشخص است، مدار كمربندسياركي باالتر . بخشيديم
شـوند؛  خ قرار دارد؛ اين اجرام به دليل كوچك بودنشان از سطح زمين ديده نمياز مدار مري

اما از آنجا كه اين اجرام آسمانيِ كوچك، نزديكترين اجرام به مريخ از سمت باال محسـوب  
بينـد كـه   اي از اجرام نوراني ميها را همچون زنجيرهميشوند، از منظر يك ناظر مريخي، آن

هاي مختلف در مدار خود در حال حركتنـد. اجـرام   ود و با سرعتشنورشان كم و زياد مي
كمربند آسماني در پهناي وسيعي از مدار خود در حال چرخشند و آن دسته از اجـرام ايـن   
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كننـد، از  تر و نزديكتر مداري نسبت بـه مـدار مـريخ حركـت مـي     منطقه كه در منطقه پايين
م بـه دليـل نـامنظم و نامتقـارن بـودن      انعكاس نور بيشتري برخوردارند همچنين ايـن اجـرا  

هاي مختلف، سطوح غيريكساني اشكالشان و نيز چرخش وضعي به دور خودشان، در زمان
شود كه ناظر مريخي، نور آنهـا را  گيرد و اين سبب مياز آنها به سمت ناظر مريخي قرار مي

اد بسيار زياد اجرام در در حال كم و زياد شدن ببيند؛ افزون بر اينكه در اين مدار به دليل تعد
هـا  هاي مختلف در حال حركت هستند، برخي از آنهاي متنوع كه با سرعتاندازه و شكل

گيرند و مانع بازتابش نور آنها و ديده شدن آنها از منظر نـاظر  در مقابل برخي ديگر قرار مي
از ديد يك دهند و آسمان مريخ را گردند؛ تمام اين عوامل دست به دست هم ميمريخي مي

نماياند كه در هر لحظـه اجـرام   بندي شده ميناظر مريخي، به صورت يك آسماني كه آذين
كمربندسياركي با كم و زيادشدن نورشان و حركتشان در مدار خود، اين زيبايي و تـزيين را  

رسد اطالق مصابيح و كواكب بـر ايـن اجـرام آسـماني از ايـن      بخشند. به نظر ميتحقق مي
هاي بزرگ و كوچك كـوه و  نداشته باشد چه اينكه اين اجرام كه همانند تكه حيث اشكالي

دهند كه ستارگان و اجرام آسماني ديگر بـراي يـك   صخره هستند، همان كاري را انجام مي
  دهند. ناظر زميني انجام مي

از طرف ديگر، امروزه در علم كيهان شناسي يكي از مناطقي كه به طور خاص، مبـدأ و  
ر و بارش شهاب سنگ تلقي ميشود، همين كمربند سياركي است كه هر از گاهي منشأ ظهو

به داليلي يك يا چند تا از اين اجرام از مدار خود خارج شده و به سمت مدارهاي اطـراف  
خود ماننـد مـريخ يـا زمـين و يـا بـه سـمت مشـتري شـتابان حركـت ميكننـد. (دگـاني،             

) همين مقدار كه روشن شـود  292- 287،ص1376؛ زيليك و اسميت، 372و371،ص1393
كه اين كمربندسياركي يكي از مناطقي است كه منشأ سـقوط و حركـت شـهاب سـنگها در     
منظومه شمسي است، براي تطبيق خصوصيت سپرحفاظتي در برابر آسمانهاي باالتر كفايت 
ميكند و بحث در اينجا تبيين چگونگي اين بارش شهاب سنگي و ارتباطش با نفوذ شياطين 

  ست. ني
هـا اطـالق مصـابيح و كواكـب بـر اجـرام كمربنـد سـياركي و         باتوجه بـه ايـن تحليـل   

بر مريخ، امري خالف واقع و ظاهر آيات و مصـاديق مشـخص خـارجي كـه     » السماءالدنيا«
  معرفي شدند، نيست. 
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  آسمان سوم 2.2.8.2
المـأل  «طبق فرض، مصداق آسمان سوم، سـياره مشـتري اسـت كـه تعـابيري همچـون       

  توانند به آن اشاره داشته باشد. ، مي»ااألفق المبين«و » األفق األعلي«، »لياألع

  دو بار در قرآن آمده است: » المأل األعلي«الف: تعبير 
إِلَى  لَا يسمعونَ )7( حفْظًا منْ كُلِّ شَيطَانٍ مارِد و )6( إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكبِ - 1

  )8- 6(صافات: )8( الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ منْ كُلِّ جانبٍ
  ).69(ص: ما كَانَ لي منْ علْمٍ بِالْملَإِ الْأَعلَى إِذْ يخْتَصمونَ - 2

در لغت معانيِ جايگاه، جماعت، اشراف و بزرگان و بزرگواران يك قوم و گـروه بـراي   
) مفسران، مأل أعلي در اين آيات را يا بـه  1/37:ج1415زآبادي، ذكر شده است. (فيرو» مأل«

) و يـا بـه انبـوه و    288و14/287، ج1421اند (مكـارم شـيرازي،   خود فرشتگان تفسير كرده
) در هر دو صورت، منظـور جايگـاه   2/1045ق: ج1418جماعت فرشتگان (فيض كاشاني، 

ند. با اين تحليل معنـاي ظـاهري   باالتريست كه فرشتگان نسبت به ديگر موجودات قرار دار
  مأل أعلي در آيه فوق به جايگاه باالتر قابل استنباط است كه به جايگاه فرشتگان اشاره دارد. 

  اند:در آيات زير آمده» األفق المبين«و » األفق األعلي«ب: تعابير 
  ) 23(تكوير: بِينِولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْم - 2) 7(نجم: وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى - 1

آيد كه پيامبر اسالم (ص) دوبار جبرييـل را بـه   به نظر مفسران از آيات سوره نجم برمي
- 9/262ش: ج1372؛ طبرسـي، 19/31: ج1417اش ديـده اسـت (طباطبـايي،    صورت اصلي

؛ در سوره تكوير نيز به ديدار ايشان »سدره المنتهي«و ديگري در » افق اعلي«) يكبار در 265
دانسـته  » افق اعلـي «اشاره شده است كه اين ديدار، همان ديدار در » افق مبين«ييل در با جبر

) به همين دليل 20/219: ج1417؛ طباطبايي، 678و10/677ش: ج1372شده است (طبرسي، 
ما نيز اين دو تعبير را در يك بحث قرار داديم. برخي منظور از افـق اعلـي و افـق مبـين را     

انـد (طوسـي،   كـه معـراج در آن صـورت گرفتـه اسـت، دانسـته       اي در آسـمان دنيـا  ناحيه
) كه به مكان خاصي در آسمان اشاره ندارد. برخي نيز منظور از اين 10/287؛ ج9/422بيتا:ج

دو تعبير را جايگاهي كه متناسب با عالم ماليكه و ظهور و آشكار شدن آنهاست، دانسته كه 
) با توجه به ايـن  19/465: ج1421(مكارم، در آنجا ديدار با جبرييل صورت پذيرفته است. 

شود كـه ايـن سـه    ارايه كرديم، اين مطلب روشن مي» مأل أعلي«تفاسير و نيز معنايي كه از 
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تعبير در واقع به يك حقيقت و جايگاه اشاره دارند كـه همـان جايگـاه برتـر فرشـتگان در      
 ها و اجنه است. آسمان نسبت به جايگاه انسان

قي، پس از مدار كمربند سياركي، مدار سياره مشتري، بزرگترين سياره اما به لحاظ مصدا
شود، همچون خورشـيد  منظومه شمسي قرار دارد. اين سياره كه يك غول گازي شمرده مي

بخش عمده آن را هيدروژن و هليوم (عناصر سبك) تشكيل مي دهند. چگـالي ايـن سـياره    
سطحي آن حدود دو و نـيم برابـر   حدود يك چهارم چگالي زمين است ولي شتاب گرانش 

مرتبـه  10شتاب سطحي زمين است. اين سياره از ميدان مغناطيسي قدرتمنـدي كـه حـدود    
بـار   100نيرومندتر از ميدان مغناطيسي زمين برخوردار است؛ گستره اين ميدان مغناطيسـي  

شـده   ميليون برابر انرژي ذخيره400بزرگتر از مغناطيس زمين و انرژي كل اين ميدان حدود
در ميدان مغناطيسي زمين است. اين سـياره همچنـين يـك گسـيل دهنـده نيرومنـد امـواج        
- راديويي است كه حداقل به سه شكل گسيل گرمايي، گسيل ذرات پرانرژي و گسيل ماشه

اي است. گسيل ذرات اي از يكديگر متمايزند. گسيل گرمايشي آن همان تابش عادي سياره
ناطيسي قوي اين سياره بر ذرات پرانرژي كمربنـدي اسـت كـه    پرانرژي معلول اثر ميدان مغ

اند. و گسيل اين سياره را احاطه كرده است كه خود بر اثر تابش باد خورشيدي شكل گرفته
زيليك و اسـميت،  ؛ 384- 374،ص1393(دگاني، اي آن كه بسيار كوتاه اما قوي است. ماشه

  )228- 1/215،ج1376
ترين مصداق مصابيح و كواكب است، كمربندسياركي محتملبا توجه به اينكه گفته شد 

كنيم كه مأل اعلي هرچه باشد، جايگاهيسـت كـه   سوره صافات استفاده مي 10الي6از آيات 
فراتر از مصابيح و كواكب است چرا كه اين اجرام به عنوان سپر حفـاظتي مـانع از رسـيدن    

مـأل اعلـي در جايگـاهي بـاالتر از مـدار      شوند؛ بنابراين شياطين و نفوذ آنها به مأل اعلي مي
كمربندسياركي قرار دارد و با توجه به اينكه سياره مشتري پس از مدار كمربندسياركي واقع 

 توانـد در نظـر گرفتـه شـود.    شده است، احتمال اصلي مصداق مأل اعلي در آيات فوق مـي 
تراق سـمع بايـد از   شود كه شياطين كه مادي هستند، براي اساساسا وقتي در آيات گفته مي

شوند، فـرض غيرمـادي بـودن    هاي مادي روبرو ميهاي مادي عبور كنند و با شهابآسمان
   نماياند. فرشتگان و جايگاه آنها، امري غيرمنطقي و غيرعقاليي مي

الزم به ذكر است كه با توجه به نظر متكلمين، فرشتگان، موجودات جسـماني   اين نكته
؛ طيب، 35- 33ش: ص1392ن هستند (جمعي از پژوهشگران، از نوع لطيف و نامحسوس آ
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ــي، 8/49:ج1378 ــي 203و56/202ق: ج1403؛ مجلس ــابراين م ــه  )، بن ــاهي ك ــوان جايگ ت
مشخصات جسماني اما لطيف دارد، براي آنها فرض كرد. بر اين اساس، جايگاه و مكاني كه 

، بايـد متناسـب و   فرض: مأل أعلي، افق اعلـي و افـق مبـين)    است (طبقمتعلق به فرشتگان 
هـا، بـا   هاي فرشتگان باشد؛ همانطوركه سياره زمين به عنوان جايگاه انسانسازگار با ويژگي

مشتري به دليل اينكـه بزرگتـرين و اولـين سـياره     سياره  ها سازگار است.هاي انسانويژگي
گازي از سمت خورشيد در منظومه شمسي است (سيارات پيشين از جمله عطـارد، زهـره،   

اي و جامد هستند) از اين جهـت بـا لطافـت و    ن و مريخ همگي سيارات سنگي، صخرهزمي
نرمگون بودن فرشتگان سازگار و متناسب است. همچنين اين سياره به دليل قدرت گرانشي 
باال، اگر موجودي بخواهد از سطح آن جدا و به بيرون از سياره برود، نياز به نيرو و قـدرت  

)كه اشاره دارد به 1(نازعات :» والنازعات غرقا«در آياتي مانند  زيادي دارد و اين خصوصيت
اينكه فرشتگان براي اعزام به سوي اجراي تدبير امور، همچون زه كماني كه به طور كامل و 
تا انتها كشيده شده باشد، سرشار از نيرو، قدرت، شدت و جديت هستند، قابل تطبيق است. 

لثا خصوصياتي همچون حركت سريع و تند آنها از ) ثا182و20/181ق: ج1417(طباطبايي، 
ي )، با جنس لطيـف نورگونـه  3(نازعات:» والسابحات سبحا«مبدأ حركتشان در آياتي مانند 
  )  182و20/181ق: ج1417آنها متناسب است. (طباطبايي، 

  آسمان چهارم 3.2.8.2
والسـماء  تواند منطبق بر سياره زحل باشد و ظـاهرا تعبيـر   طبق فرض، آسمان چهارم مي

به آن اشاره دارد. به عبارت ديگر، در تعبير السماء ذات البروج، منظور  )1(بروج: ذَات الْبرُوجِ
هاي هفتگانه باشد كه با ذات البروج توصيف شده اسـت.  تواند يكي از آسماناز السماء مي

و به معناي ظهور و نمايان بودن و جلـب توجـه   » برج«جمع  »بروج«توضيح آنكه در لغت، 
) و بنا بـر نظـر مفسـران بـه معنـاي جايگـاه       1/238: ج1404كردن آمده است (ابن فارس، 

نماينـد.  نمايي ميستارگان است كه به دليل روشنايي و زيبايي و نيز بلندي در آسمان، جلوه
ه آسماني اشـاره دارد كـه داراي برجهـايي    ) بنابراين اين تعبير ب20/249:ج1417(طباطبايي، 

  كنند. است كه به جهت ظهور و زيبايي و استحكامشان، خودنمايي مي
هاي كيهانشناسي، سياره زحل (چهارمين مدار پس از زمين) در از طرف ديگر بنا بر داده

درخشـد.  آسمان شب، به دليل اندازه بزرگ و قدرت انعكاس باالي جوش به روشـني مـي  
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هاي اطراف آن است كه درحالتي كه اين يي آسمان زحل به خاطر نوارهاي روشن حلقهزيبا
ها باز و گشوده به سمت ناظر زميني باشند، زحل را در روشنترين حالت خـود نشـان   حلقه
كنند. (دگاني، ها نور را دو برابر بيش از خود سياره منعكس ميدهند در اين حالت حلقهمي

  ) 233- 228، ص1376ك و اسميت،؛ زيلي394- 386، ص1393
هاي سياره زحل كـه  در آيه مذكور را به حلقه» بروج«باتوجه به اين توضيحات، ميتوان 

انـد، حمـل كـرد؛ بنـابراين تعبيـر      باعث درخشندگي و ظهور بيش از حد خود سياره شـده 
  ت. هاييستواند به زحل اشاره داشته باشد كه داراي چنين حلقهمي» السماء ذات البروج«

  آسمان پنجم 4.2.8.2
رسـد، تعبيـر   شود كه به نظر مـي طبق فرض، آسمان پنجم بر سياره اورانوس اطالق مي

) به آن اشاره دارد؛ توضيح آنكه در علم لغت، حبك جمـع  7والسماء ذات الحبك (ذاريات:
هـا را از  حبيكه معناي اصلي آن محكم بستن چيزي از وسط آن است مثل طنابي كـه هيـزم  

شود و يا اي كه به دور كمر محكم بسته ميبندد يا پارچهكند و ميط آن، محكم جمع ميوس
؛ 2/130: ج1404شـود. (ابـن فـارس،    گردانِ روي چاه پيچيده ميهايي كه بر دور چاهطناب

اند. برخـي ايـن   ) مفسران دو معنا براي اين آيه قرآن ذكر كرده3/404: ج1415فيروزآبادي، 
: 1418انـد. (فـيض كاشـاني،    به معناي آسمان آراسته و داراي زينـت دانسـته  تعبير قرآني را 

- ها و مسيرهاي مختلف و زيبا تفسير كـرده هاي داراي راه) برخي ديگر به آسمان2/1206ج

كنـد همـان   ) آنچه از معاني گفته شده، به بحث كمك مي18/366؛ ج1417اند. (طباطبايي، 
ل طناب كه بواسـطه آن، وسـط چيـزي را محكـم     معناي اصلي حبيكه است يعني چيزي مث

گردان نصب شده روي چاه، طناب را در وسـط آن جمـع   بندند مانند طنابي كه دور چاه مي
  كند.  مي

اما به لحاظ مصداقي، سياره اورانوس (پنجمين مدار باالي مـدار زمـين) هماننـد زحـل     
تاب نـور را ندارنـد و   هاي زحل، قدرت بازحلقه) است كه برخالف حلقه 11داراي حلقه (

شوند. نكته مهم در مورد اين سياره كه آن را با ديگـر سـيارات منظومـه    به خوبي ديده نمي
اش است كه تقريبا ايـن دو  صفحه استوايي آن با صفحه مداري شمسي متمايز ميكند، زاويه

 هاي اين سياره برخالف سـياره زحـل كـه   تر، حلقهصفحه بر هم عمودند. به عبارت روشن
ها تقريبـا بصـورت   تقريبا بصورت افقي و موازي با صفحه مداري آن قرار دارند، اين حلقه
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، 1376؛ زيليك و اسميت،400- 396، ص1393گردند. (دگاني، عمودي به دور اين سياره مي
  )238- 234/ص1ج

- بنابراين با توجه به معناي حبك و حبيكه كه گفته شد و مقايسه آن با وضعيتي كه حلقه

توان نحوه قرار گـرفتن  رسد مياره اورانوس با صفحه مداري خود دارند، به نظر ميهاي سي
ها را كه در منظومه شمسي منحصربفرد هم هستند و مختص اين سياره است، بـر  اين حلقه

هاي اورانوس همانند همان طناب و چيزهايي معناي حبيكه حمل كرد. به عبارت ديگر حلقه
اي كه به شوند. نكتهگيرند، محسوب ميط آن محكم قرار ميهستند كه دور چيزي و در وس

ها و يا طنـابي كـه دور   كند اين است كه نحوه بستن طناب بر روي هيزمتطبيق ما كمك مي
شود، درغالب موارد به صورت عمودي است و از اين جهـت نيـز بـا    گردان پيچيده ميچاه

 ت دارد. هاي اورانوس همخواني و مطابقنحوه قرارگرفتن حلقه

  آسمان ششم 5.2.8.2
رسـد، تعبيـر   شود كـه بـه نظـر مـي    بنا بر فرض، آسمان ششم بر سياره نپتون اطالق مي

)، قابل تطبيق بر آن باشد. به عبارت ديگر، در تعبير السـماء  11(طارق: » السماء ذات الرجع«
بـا خصوصـيت   هاي هفتگانه باشد كـه  تواند يكي از آسمانذات الرجع، منظور از السماء مي

، مفسران غالبـا  »و السماء ذات الرجع«توصيف شده است. در خصوص تعبير » ذات الرجع«
اند يكي به معناي آسمان پرباران كه در پي تبخير آب و تشكيل ابـر و  دو تفسير را بيان كرده

: 1416؛ بحرانـي،  20/112:ج1421سپس بارش مجدد باران و تداوم ايـن چرخـه؛ (مكـارم،    
فسير ديگر اينكه ستارگان و اجرام آسماني مانند ماه و خورشيد در آسمان پي ) و ت5/631ج

: 1372؛ طبرسـي،  261و20/260: ج1417در پي در حال غروب و طلوع هستند. (طباطبايي، 
) عمده در تفسير اين آيه، تعبير ذات الرجع است كه بنا بر ظاهر اين عبارت، هـر  10/716ج

توانـد در تفسـير ايـن آيـه بـا      ي يا معكوس باشد، ميچيزي كه داراي نوعي حركت بازگشت
  رعايت نكات تفسيري به ما كمك كند. 

اما به لحاظ مصداقي، نپتون (ششمين مدار پس از مدار زمين)، آنچه از خصوصيات اين 
گانه اين سياره به نام تريتـون  13سياره مورد توجه اين بحث است، ويژگي يكي از قمرهاي 

قمرهاي سياره نپتون بلكه برخالف تمام قمرهاي منظومـه شمسـي   است كه بر خالف تمام 
گردنـد، بـرخالف جهـت    كه همجهت با حركت وضعي سياره ميزبان خود، به دور آنها مي
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شود حركت چرخد كه اصطالحا در علم نجوم گفته ميحركت وضعي نپتون به دور آن مي
مه شمسي به جـز قمـر   رجعي و يا حركت معكوس دارد. اين حالت در همه قمرهاي منظو

توان، نپتون را تنها كند و از اين جهت ميتريتون كه يكي از قمرهاي نپتون است، صدق مي
اي در منظومه شمسي دانست كه يكي از قمرهاي آن، در جهت مقابل حركت وضعي سياره

، 1376؛ زيليـك و اسـميت،  405- 402، ص1393گردد. (دگـاني،  سياره خود، به دورش مي
  )240- 239،ص1ج

را بر نپتون اطـالق  » السماء ذات الرجع«توان تعبير رسد ميبا اين توضيحات، به نظر مي
اي است كه يكي از قمرهـاي  كرد؛ چرا كه نپتون در ميان سيارات منظومه شمسي تنها سياره

گردد و چنين حـالتي  آن يعني قمر تريتون، برخالف جهت حركت وضعي آن به دور آن مي
نامند و اين با معناي آسماني كه داراي رجـع  كت رجعي يا معكوس ميرا در علم نجوم حر

  و بازگشت است، سازگاري دارد. 

  آسمان هفتم 6.2.8.2
» سدرة المنتهي«شود كه با تعبير بنابر فرض، آسمان هفتم بر مدار كمربندكويپر اطالق مي

- 13ات سوره نجـم ( در مجموعه آي» سدرة المنتهي«تواند منطبق باشد. از تعبير در قرآن مي
 الْمنْتَهـى  ةعنْـد سـدر   )13( ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْـرَى ) ياد شده است. اين آيات از اين قرارند: 15

 سدره به معناي درخت سدر است. ويژگي مهم ايـن درخـت   )15( عنْدها جنَّةُ الْمأْوى )14(
شود. طبق نظر مفسران، از آن ناشي مياي است كه در شاخ و برگ زياد آن و در نتيجه سايه

پيامبر اسالم (ص) در جايگاهي به نام سدره المنتهي با جبرييـل(ع) مالقـات داشـته اسـت.     
و طبـق روايـات، سـدره    ) 850و5/195: ج1416؛ بحرانـي،  213و17/221ج: 1421(مكارم، 

ي تا بـدينجا  ها توسط فرشتگان الهالمنتهي نام درختي است در آسمان هفتم كه اعمال انسان
م) و گفته شده، 91- 5/89: ج1418؛ فيض كاشاني، 55/49: ج1403شود. (مجلسي،آورده مي

اشاره دارد به انتهاي رسيدن اعمال بندگان توسط ماليكه از زمين به آسمان، » المنتهي«تعبير 
انـد. (قمـي،   ) برخي محل سدره المنتهي را در آسمان هفتم دانسته2/334ق: ج1371(برقي، 
توانند عروج پيدا كنند.(مجلسي، ) همچنين ارواح شهداء نيز تا بدينجا مي2/335ش: ج1367
) اين جايگاه، انتهاي علم خاليق و فرشتگان و حتي انبياء به غيـر از پيـامبر   55/49: ج1403

خاتم (ص) است كه فقط ايشان توانست از اين جايگاه باالتر برود و آيات بـزرگ الهـي را   
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) 4/293:ج1373؛ شـريف الهيجـي،   36/162وج18/395: ج1403جلسي، مشاهده نمايد. (م
در رواياتي آمده است كه اين مكان منتهاي قلمـروي فرشـتگان اسـت و جبرييـل در شـب      

: 1403معراج تا اين مكان همراه ايشان بود و باالتر را نتوانسـت همراهـي كنـد. (مجلسـي،     
نظـرات مفسـران و مضـمون     ) از مجمـوع 5/196: ج1416؛ بحراني، 36/302و ج18/365ج

روايات استنباط ميشود كه جايگاه سدره المنتهي مربوط به آسمان هفتم، به عنـوان بـاالترين   
  جايگاه آسماني است. 

كـه  » كمربنـد كـويپر  «اما به لحاظ مصداقي، باالتر از مدار نپتون، مداري است موسوم به 
پاره و خرده سنگ و م خرد و كوهاين مدار همچون كمربند سياركي، از تعداد زيادي از اجرا

يخ تشكيل شده است. اين كمربند پهناي وسيعي را اشغال كرده است و بنابر نظر دانشمندان 
هاي مختلف از سيارات كوتولـه  اي از تعداد بسيار زيادي از اجرام آسماني با اندازهمجموعه

انـد.  را تشـكيل داده  هاي كوچك، ايـن مـدار  ها و خرده يخمانند پلوتو گرفته تا خرده سنگ
  )  429، ص1393(دگاني، 

رسد بتوان سدره المنتهي را بر مدار كمربند كويپر تطبيق داد؛ چرا كه سدره به به نظر مي
معناي درخت سدر، داراي شاخ و برگ و سايه افكن است و اين بـا خصوصـيات كمربنـد    

ار خود است و به منزلـه  كويپر كه داراي تعداد زيادي از اجرام كوچك و نسبتا بزرگ در مد
هاي ريز و درشت هستند، قلمداد ها و نيز ميوه درخت سدر كه در اندازههمان شاخ و برگ

اي گردند. از طرف ديگر، اين مدار آسماني در منظومه شمسي تاكنون آخرين مدار سيارهمي
بـه انتهـاي    اين منظومه شناخته شده است و اين با تعبير المنتهي در سدره المنتهي كه اشاره

  هاي هفتگانه دارد قابل تطبيق است. آسمان

  نكات تكميلي نظريه مختار 3.8.2
  امتياز و نوآوري 1.3.8.2

منـد خـارجي معنـاي آسـمان را بـر      در اين نظريه سعي شد براساس يك الگـوي نظـام  
مدارات فوقاني زمين حمل كنيم و بر اساس اين الگوي منطقي، كوشيديم با بررسـي آيـات   

هايي قرآني براي هـر يـك از هفـت مـداري كـه      ها، معادلو لحاظ معاني ظاهري آن قرآني
ها قرار دارند، پيدا كنيم و از ايـن جهـت بـر همـه     سيارات و اجرام آسماني ديگر كه در آن
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هاي ديگر براي نظريات پيشين خود مزيت و نوآوري دارد به اين معنا كه هيچ يك از ديدگاه
 ، عنوان قرآني ذكر نكرده است. هاي هفتگانهتمام آسمان

  »هاي نامربوطجهان مربوط و جهان«وجه تسميه نظريه  2.3.8.2
شود و سرنوشت ها ميمبتني بر اين تحليل است كه اساسا جهاني كه مربوط به ما انسان

شود، جهاني است كه بر اسـاس آيـات قرآنـي بـا عنـوان سـبع       ها در آن تعيين ميما انسان
ي بسـيار  ه است كه مصـداقش، منظومـه شمسـي اسـت كـه محـدوده      سماوات معرفي شد

هـاي ديگـري   شود و ميلياردها منظومهكوچكي از كيهان و جهان هستي مشهود را شامل مي
هـاي  كه در كهكشان راه شيري و نيز ميلياردها كهكشان ديگـري كـه وجـود دارنـد، جهـان     

دارند، اطالع و علمي از آنها ديگري هستند كه اساسا به جهت اينكه در سرنوشت ما دخلي ن
اند. مويد بر ايـن مطلـب   هاي نامربوط تلقي شدهبه ما داده نشده است و از اين جهت جهان

) در تبيـين  1روايات متعددي است كه مخصوصا در ذيل آيه الحمدهللا رب العـامين (حمـد:  
هـان و يـا در   ها، هزارهـزار ج العالمين وارد شده است كه خداوند همزمان با جهانِ ما انسان

روايات ديگر هزار و يا چهل جهان ديگر (اين اعداد به احتمال قوي بيانگر كثـرت هسـتند)   
شناسـيم و  ها، موجوداتي را خلق كرده است كه نه ما آنها را ميآفريده است و در اين جهان

) همچنين آياتي 277ق: ص1398بابويه،؛ ابن 109و1/108ق:ج1416ها ما را. (بحراني، نه آن
سخَّرَ لَكُم مـا فـي    و) و نيز 20(لقمان: أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِمانند 

تواند اشاره به جهان مربوط داشته باشد با توجه بـه  ) مي13(جاثيه: السماوات وما في الْأَرضِ
ذكـر شـده   » سـبع «به صورت مطلق و بدون قيـد  » سموات«ن اين برداشت كه هرجا در قرآ

شود؛ افزون بر اينكه هاي هفتگانه ميحمل بر آسمان» سبع سموات«است، با توجه به آيات 
هـايي كـه   رسد از آنجا كه قرآن كتاب هدايت بشر است، تنها به مطالب و آمـوزه به نظر مي

ها و يـا  ينرو هركجا سخن از آسمانمربوط به انسان و سرنوشت اوست، پرداخته است؛ از ا
اي كه شايان ذكر شود به جهاني كه مربوط به انسان است، اشاره دارد. نكتههفت آسمان مي

تواند باشد، است اينكه عنوان نظريه مختار، اگر نگوييم عنوان انحصاري براي اين ديدگاه مي
يـه مبتنـي بـر هيـأت     بيشترين همخواني را با آن دارد بـا ايـن توضـيح كـه بـر اسـاس نظر      

بطلميوسي، هفت فلك اول همان هفت آسمان و دو فلك ديگر كرسي و عرش الهي هستند 
هاي نامربوط كه همگي جهان مربوط به انسان هستند و اساسا در اين ديدگاه، جهان يا جهان
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به انسان وجود ندارد كه بخواهد مطرح شود. در نظريه فرهنگ زمانه هم اساسا هفت آسمان 
اهي باطل و نوعي خرافه است و واقعيتي خارجي ندارد و اساسا نسـبت بـه عنـوان و    ديدگ

بحث جهان مربوط يا نامربوط ساكت و بالاقتضاء است؛ نظريه كثرت هم انحصار در عـدد  
هاي كثير را يا ها و آسمانهاي كثير قايل است. بنابراين جهانپذيرد و به آسمانهفت را نمي

هـاي  ماند و يا اين آسمانداند كه جايي براي جهان نامربوط نمييهمگي مربوط به انسان م
داند كه خالف بسياري از آيات و روايات است كه بسـياري از  كثير را مربوط به انسان نمي

دهد و طرفداران اين نظريه بـه نـامربوط   ها و موجودات آسماني نسبت ميامور را به آسمان
ريحي ندارند؛ نظريه توقـف نيـز همـه اجـرام آسـمان      ها تصها نسبت به انسانبودن آسمان

اند؛ بنابراين از ظاهر پندارد و جايي براي اجرام ديگر باقي نگذاشتهمشهود را آسمان اول مي
شود؛ نظريه مراتب قرب و حضور نيز هفـت  ها، اعتقاد به جهان نامربوط استفاده نمينظر آن

داند بنابراين جهان ي را مربوط به انسان ميانگارد و همه هستآسمان را كل عالم و هستي مي
ماند؛ اما در نظريه طبقات جو، همانطور كه گفته شد، آسـمان هفـتم بـه    نامربوطي باقي نمي

تمام فضاي بيكران پس از اليه ششم اطالق شده است كه در اينصـورت مشـتمل بـر همـه     
ميان نظرات مبتني بر منظومه ماند. اما در هاي آسماني شده و جهان نامربوطي باقي نمياجرام

شمسي، نيازمند شيرازي همانطور كه گفته شد، كل فضاي بيرون از منظومه شمسي را عرش 
الهي دانسته است پس طبق اين نظر، عرش الهي هم به عنوان حقيقتي مرتبط بـا انسـان، در   

شـود.  نمي گيرد از اينرو در اين ديدگاه هم جهان نامربوطي ديدهزمره جهان مربوط قرار مي
ديدگاه مرحوم طالقاني نيز فقط به عنوان يك احتمال مطرح شده است و ايشـان هيچگونـه   
توضيحي درخصوص جزييات ديدگاه خود ارايه نداده تـا مشـخص شـود ديـدگاه وي در     
خصوص فضاي بيرون از منظومه شمسي چيست و از اين جهت ابهام دارد؛ اما نظر مرحوم 

اي اسـت كـه جهـان    برگرفته از اين ديدگاه اسـت، تنهـا نظريـه    بهبودي كه نظريه مختار نيز
توان بدان اطالق كرد. در واقع نظريه مختار همان نظريـه  هاي نامربوط را ميمربوط و جهان

 مرحوم بهبودي همراه با تكميل و اصالح و رفع ابهامات آن است. 

  پيوستگي، سازگاري و همخواني با آيات و معارف همگون 3.3.8.2
پردازد بلكه عالوه بر اينكه بسياري نمي» هفت آسمان«ي نظريه صرفا به تبيين آموزه اين

متعدد كالمي دارد كـه اگـر بـه خـوبي درك و     كند، آثار از آيات قرآني را با خود همراه مي
تواند عميقا تفكر ديني را تحت تاثير خود قرار دهد و موجب بـازنگري در  فهميده شود، مي
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شود كه عالم ذر، عالم آخرت، ها و تفكرات شود. به عنوان مثال روشن ميهبسياري از انديش
هاي ها و برخي از واقعيتجايگاه جنيان و ماليكه، حوادث قيامت و معاد جسماني ما انسان

 .ي منظومـه شمسـي اسـت   شناسي مطرح در معارف ديني نـاظر بـه همـين محـدوده    جهان
تواند داشته باشـد  م و دين كارآمدي زيادي ميهمچنين اين نظريه در حل مسأله تعارض عل

 گنجد.ها به طور تفصيلي، در اين مجال نميكه پرداختن به آن

  حقانيت قرآن بر اساس وعده الهي براي آيندگان 4.3.8.2
الْحقُّ أَولَـم يكْـف   سنُرِيهِم آياتنَا في الĤْفَاقِ وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبينَ لَهم أَنَّه «بنابر مفهوم آيه 

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كهـا و آيـات آفـاقي و    ) خداوند يك سري از نشانه53(فصلت: بِرَب
انفسي خود را براي نشان دادن حقانيت خود و قرآن و پيـامبر، در آينـده و بـراي آينـدگان     

آيات آفـاقي كـه طبـق وعـده     توان گفت يكي از سازد. بر اين اساس مينمايان و آشكار مي
هاي علمي بشر و تـدبر در آيـات و روايـات، در آينـده     الهي، حقيقت آن براساس پيشرفت

  شود، آموزه هفت آسمان است.  مشخص مي
  

  ها بر اساس نظريه مختارتحليل و بررسي نظريه .3
رد و نظريه مبتني بر هيأت بطلميوسي، امروزه به دليـل ابطـال ايـن ديـدگاه، طرفـداري نـدا      

  اشكاالت آن برهمگان روشن است و نيازي به توضيح ندارد. 
هاي اتمسفر با مضمون برخي آيـات و نيـز روايـات ماننـد روايـت معـراج       اليه ديدگاه

همخواني ندارد. الزمه اين ديدگاه اينست بهشت كه در آسمان هفتم يا نزديك به آن اسـت،  
ديك به زمين حتي نزديكتـر از مـاه، باشـد و    بايد در اليه هفتم اتمسفر و در فاصله بسيار نز

ديدار پيامبر با فرشته وحي در آسمان هفتم نيز در همين منطقه صورت گرفته اشـد. و ايـن   
  يك از آيات و روايت چنين داللتي ندارند.   است كه هيچ درحالي

 نظريه كثرت عدد هفت را نشانه كثرت ميداند كه با توجه به تعـداد بسـيار زيـاد اجـرام    
آسماني، عدد هفت نميتواند بيانگر كثرت آسمانها باشد؛ اعـداد كثـرت در ديـن معمـوال بـا      

  اربعين، سبعين و ألف بيان ميشود نه با سبع. 
نظريه فرهنگ زمانه پيشفرضش اين است كه هركدام از هفت آسمان، توسط آيات قرآن 

كه ) درحالي77،ص1385اند و معادلهاي قابل قبول خارجي هم ندارد (نكونام، معرفي نشده
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هايي براي هفت آسمان ارايه كـرده و هـم در   در اين پژوهش نشان داده شد هم قرآن معادل
  عالم خارج مصاديق مشخصي دارد. 

داند و شـش آسـمان ديگـر را    نظريه توقف فقط آسمان اول را همين آسمان مشهود مي
متوجـه آن شـده اسـت     داند يك نقد جدي كه عالمه طباطبايي هم بطور ضمنيمجهول مي
تواند آسمان اين است كه حتي آسمان مشهود هم نمي )125و17/124ق: ج1417(طباطبايي، 

اول باشد چرا كه طبق اين نظر مصاديق مصابيح، كواكب، ستارگان هستند كـه طبـق آيـات    
توانند نقش شهاب سنگ را است كه ستارگان نمي شوند و اين درحاليمانع نفوذ شياطين مي

ء كنند چرا كه اوال ستارگان آنقدر از منظومه شمسي دورند كه شياطين، زمان زيادي الزم ايفا
ها داخـل  ها برسند و از طرف ديگر مشخص شده است كه منشأ شهاب سنگدارند تا بدان

منظومه شمسي است نه خارج از آن؛ به همين خاطر براي توجيه مسـأله، برخـي قايـل بـه     
  ) 125و17/124ق: ج1417(طباطبايي، اند. هاي معنوي شدهآسمان

هـاي هفتگانـه معنـوي بـه     نظريه مراتب قرب و تدبيرعالم بدليل قايل شدن بـه آسـمان  
هاي هفتگانه جسماني، بدون دليل است و فقط براي توجيه مسـاله و راهـي   موازات آسمان

از  براي برون رفت از بروز برخي تناقضات اعتقادي مطرح شده است؛ چرا كه در اين بحث
شـوند و از  هاي مادي و جنيان كه موجودات مادي هسـتند مواجـه مـي   يك طرف با شهاب
  اند و مكاني ندارند. اي كه طبق فرض فالسفه و عرفا، مجرد از مادهطرف ديگر با ماليكه

هاي مبتني بر منظومه شمسي ديدگاه نيازمند شيرازي از آنجا كه فقط شش درميان ديدگاه
يافته، بدون دليل كره ماه را در رديف سيارات براي تكميل نظريـه خـود   سياره بعد از زمين 

اضافه كرده ضمن اينكه پلوتو امروزه از رديف سيارات خارج شده و ملحق به كمربند كويپر 
  شده است. 

ديدگاه مرحوم طالقاني نيز فقط درحد يك پيشنهاد مطرح شده و ايشـان هـيچ توضـيح    
  بيق عرضه نكرده است. تكميل در كيفيت و چرايي اين تط

اما ديدگاه مرحوم بهبودي فقط پنج آسمان از هفت آسمان را بحث كرده و معادل قرآني 
   آورده كه از اين پنج آسمان، دو مورد نيز با نظريه مختار تفاوت دارد. 
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  نتيجه گيري . 4
جهـان  «ريه رسد نظريه مختار يعني نظاز ميان نظريات درباره آموزه هفت آسمان، به نظر مي

از جامعيت، قوت علمي، معقوليـت بيشـتر و ابهامـات كمتـر     » هاي نامربوطمربوط و جهان
هاي قرآني براي هركدام از هفت آسمان برخوردار باشد. اين نظريه براي نخستين بار معادل

كند كه مبتني بر يك الگوي معتبر علمي (منظومه شمسي) با تحليل جديـد اسـت   مطرح مي
ت ابتكاري و نوآورانه است. همچنين در مباحث خود آيات و روايات بسياري كه از اين جه

  دهد.ها ارايه ميكند و تحليل متناسب با آنرا با خود همراه مي
  

  نامه كتاب
  قرآن كريم

  چاپ اول، قم، جامعه مدرسين.  التوحيد،ق)، 1398ابن بابويه، محمدبن علي (شيخ صدوق)، (
چـاپ سـوم، تهـران،     ،(ضمن كتاب حكمت بـو علـى سـينا)   ، فلسفىرسائل ش)، 1362ابن سينا، (

  نشرعلمي. 
 چاپ دوم، قاهره، دارالعرب. ، تسع رسائل في الحكمة و الطبيعياتق)، 1326ابن سينا، (

، چـاپ اول، قـم، مكتـب االعـالم     معجـم مقـاييس اللغـه   ق)، 1404ابن فارس، احمد بن فـارس،(  
  االسالمي.  

  چاپ سوم، بيروت، دارالصادر.  لسان العرب،ق) 1414(، ابن منظور، محمد بن مكرم
  ، چاپ اول، بنياد بعثت، تهران. البرهان في تفسير القرآنق)، 1416بحراني، سيدهاشم، (
پنـاه، هفـت آسـمان قـرآن از منظـر صـدرالمتألهين و فخـررازي،        فاطمـه يـزدان  برقعي، زهره، سيده

  . 105- 89، صص5، سال سوم، شمارهپژوهشهاي تفسير تطبيقي
  ، چاپ دوم، قم، دار الكتب اإلسالمي.المحاسنق)، 1371برقي، احمد بن محمد،( 

  ، چاپ اول، تهران، نشر علم. معارف قرآنيش)، 1395بهبودي، محمدباقر،( 
، چاپ اول، قم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ    مباني تفسير قرآن به قرآنش)، 1398بهرامي، محمد،(

  اسالمي.
چاپ اول، قم، پژوهشگاه علـوم و   اسالم و مسأله نفس و بدن،ش)، 1392جمعي از پژوهشگران،( 

  فرهنگ اسالمي. 
  ، چاپ اول، قم، اسراء.تسنيمش)، 1378جوادي آملي، عبداهللا،(



 29   و ديگران) روح اله شهيدي( ... »هاي نامربوط جهان«و » جهان مربوط«

 

پژوهشـي  - فصـلنامه علمـي  ، بازخواني مفهوم واژه سماء در قـرآن ش)، 1396حسيني، سيدمرتضي،(
  .97- 65، صص36سال چهاردهم، شماره  تحقيقات علوم قرآن و حديث،

نبراس الضياء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوى ش) ،1374الداماد، ميرمحمدباقر،(
  ، چاپ اول، تهران، ميراث مكتوب. الدعاء

، ترجمه: محمدرضا خواجه پور، چاپ سـوم، تهـران،    نجوم به زبان سادهش)، 1393دگاني، ماير،( 
  شناسي.موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا

  چاپ اول، بيروت، دارالقلم. ، مفردات الفاظ القرآن ق)1412 راغب اصفهاني، حسين بن محمد،(
هـاي تفسـيري   هـا و گـرايش  (روش 2منطق تفسير قـرآن ش)، 1396رضايي اصفهاني، محمدعلي،(

  المللي ترجمه و نشر المصطفي. )، چاپ هشتم، قم، مركزبينقرآن
  ، قم، اسوه.درآمدي بر تفسير علمي قرآنش)، 1376رضايي اصفهاني، محمدعلي،( 

قـم،   عرصه سيمرغ: پاسـخي قـاطع بـه شـبهات كتـاب نقـد قـرآن سـها،        )، 1398رضايي، حسين (
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.  

ر ش)، بررسي شبهات دكتر سها در مورد هفت آسمان د1398رضايي، حسين و فرج اهللا ميرعرب (
  . 28- 1، صص43، شماره16، سالتحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراءقرآن كريم، 

- شناسي آسمانهاي هفتگانه با تكيه بر مولفه)، ماهيت1395روحاني مشهدي، فرزانه و مجيد معارف،(

، سال سـيزدهم،  تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراءهاي خلق و امر در آيات قرآن، 
  . 184- 151، صص30شماره 

مترجمين: محمدحسين پورعباس، سيدامير سادات  تاريخچه علم نجوم،ش)، 1394ريس، مارتين،( 
  موسوي، چاپ دوم، تهران، سبزان.  

، ترجمـه جمشـيد قنبـري و تقـي     1ش)، نجوم و اخترفيزيك مقدماتي، ج1376زيليك و اسميت، (
  ام رضا(ع). عدالتي، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوي، دانشگاه ام

، تصحيح: حسن حسن زاده، چاپ اول، تهران، نشر شرح المنظومهش)، 1369سبزواري، مالهادي،(
  ناب.

)، سايت رسـمي اطـالع رسـاني و    15/10/1400، (تاريخ دسترسي:بشر و بشيرسروش، عبدالكريم، 
ــفند    ــروش: (اس ــدالكريم س ــار عب ــر آث ــش 1386نش ــي: ()، بخ   )، www.drsoroush.comفارس

http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-BasharVaBashir.html  
سايت رسمي اطالع رسـاني  )، ، 15/10/1400، (تاريخ دسترسي:طوطي و زنبورسروش، عبدالكريم، 

  )، www.drsoroush.com)، بخش فارسي: (1387و نشر آثار عبدالكريم سروش: (ارديبهشت 
 http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-13870200TootiVaZanboor.html  
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  ، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد. تفسير شريف الهيجيش) 1373ي،(شريف الهيجى محمد بن عل
  ، چاپ اول، تهران، نشر نقطه. هياكل النورش) 1379شيخ اشراق،(

چاپ سوم، قـم،   تفسيرالقرآن الكريم،ش)، 1379صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم،( 
  بيدار.  

ش)، پرتوي از قرآن، چاپ چهارم، تهران، شـركت سـهامي   1362طالقاني، سيدمحمود،(
  انتشار.

، چـاپ پـنجم، قـم، دفتـر     الميزان في تفسـير القـرآن  ق)، 1417طباطبايي، محمدحسين،(
 انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.  

  ، چاپ سوم تهران، ناصرخسرو. نمجمع البيان فى تفسير القرآ ش)،1372(ن، طبرسى فضل بن حس
  بيروت، داراحياء التراث العربي. التبيان في تفسير القرآن،طوسي، محمد بن حسن، (بي تا)، 

چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات     ن،اطيب البيان في تفسير القـرآ ش)، 1378ن،(سيد عبد الحسي ،طيب
  اسالم.  

، چاپ دوم،.منشورات ذوي المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمق) 1408فؤاد،(عبدالباقي، محمد 
  القربي.

- ش)، رهيافت زبـان 1398محمد، محسن فريادرس، مهدي كامران (غروي ناييني، نهله، سيدتقي آل

، 24، شــماره12ســال مطالعــات قــرآن و حــديث،شناســانه در تحليــل معنــاي هفــت آســمان، 
 . 238- 227صص

  ، چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلمية.  القاموس المحيطق)، 1415محمدبن يعقوب، (فيروزآبادي، 
، چاپ اول، قـم، مركـز انتشـارات دفتـر     األصفي في تفسير القرآنق)، 1418فيض كاشاني، محسن،(

  تبليغات اسالمي. 
  ، چاپ سوم، تهران، بنياد بعثت.  تفسير احسن الحديثش)، 1377اكبر، (قرشي، سيدعلي

 چاپ چهارم، قم، دارالكتاب.  تفسير القمي،ش)، 1367علي بن ابراهيم، ( قمي،

  چاپ دوم، بيروت، داراحياءالتراث العربي،.   بحاراالنوار،ق)، 1403مجلسي، محمدباقر،(
، چاپ اول، قم، تفسير آيات نجومي با تاكيد بر پاسخ به شبهاتش)، 1397مسترحمي، سيدعيسي، (
  دفتر نشر معارف.  

، چاپ دوم، قم، موسسه آموزشـي و پژوهشـي   جهان شناسيش)، 1395دي ،محمدتقي، (مصباح يز
  امام خميني. 
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، چاپ اول، قم، مدرسه امام علي االمثل في تفسير كتاب اهللا المنزلق)، 1421مكارم شيرازي، ناصر، (
  بن ابيطالب.  
 ل دوم،شـماره هفـت، سـا   كتـاب قـيم،   ش)، در جستجوي هفت آسـمان،  1391نجفي، روح اهللا، (

  .52- 29صص
، مشـكوة ش)، هفـت آسـمان و فرهنـگ زمانـه نـزول،      1396نجفي، محمدجواد و زهرا محمودي،(

  . 107- 87، صص135شماره
  ، چاپ اول، تهران، جامي.  التسليم روضةش)، محمد بن محمد، 1363نصيرالدين طوسى،(

 پـژوهش دينـي،  هاي نجومي بابلي در واژگان دخيل قرآن، ش) بازتاب انديشه1387نكونام، جعفر،(
  .165- 127، صص17شماره

، 9، شــمارهپــژوهش دينــيش)، معناشناســي توصــيفي ســماوات در قــرآن، 1385نكونــام، جعفــر،(
  . 83- 63صص

ش)، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزي، چاپ چهارم، تهران، شـركت  1335نيازمند شيرازي، يداله، (
  چاپ بهمن. 


