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Abstract
Several Quranic verses have mentioned the concept of the "Seven Heavens". There is
no unanimity among the scholars about its interpretation and meaning. Mulla Sadra believes
that it is impossible to understand the seven heavens through sensory and material tools, and
that the only way to understand its truth and essence is to appeal to the holy Quran and
Hadith. He considers the seven heavens as the world of imagination. On the other hand,
Fakhr Razi appeals to Ptolemaic system of astrology to interpret the seven heavens and
provides a definition based on astrologers' view. He believes that the seven heavens are seven
material spheres which go around the Earth. Elaborating on Mulla Sadra and Fakhr Razi's
view on the issue, the present paper criticizes the latter's view, and approves and emphasizes
on the former's view which is based on Quranic verses and hadiths.
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هفتآسمان قرآن از منظر صدرالمتألهین و فخر رازی
زهره برقعی
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سیده فاطمه یزدان پناه

2

(تاریخ دریافت 96/2/11 :تاریخ پذیرش)96/4/28 :

چکیده
آسمان های هف گانه از جمله مفاهیمی اس که در در آیات مرعددی از قرآن کر یم آمده است  .اندیشتمندان در
تفسیر هف آسمان و تبییآ مفهوم آن بر دیدگاه واحدی اتفاق نظر ندارند .صدرالمرألهیآ بر ایآ باور اس که شناخ هفت
آسمان از طر یق ابزارهای حسی و مادی امکان پریر نیس و تنها با تمسک به قرآن و حدیث میتتوان بته حصیصت آن دست
یاا  .وی هف آسمان را منطبق بتر عتالم مثتال متی دانتد .از ستوی دیگتر اختر رازی در تفستیر هفت آستمان بته هیئت
بطلمیوسی مرمسک شده و تعر یفی بر اسا

نظر منجمیآ ارائه داده اس  .بر اسا

دیدگاه وی هف آستمان ،هفت التک

مادی اند که به گرد سیارۀ زمیآ می گردند .در ایآ مصاله پس از تبییآ دیدگاه م صدرا و اخر رازی در بتاِ هفت آستمان،
دیدگاه اخر مورد نصد قرار گراره و نظر یۀ م صدرا که مبرنی بر آیات و روایات اس  ،مورد تأ کید قرار می گیرد.
کلیدواژگان :هف آسمان قرآن ،عالم مثال ،اا ک هفرگانه ،م صدرا ،اخر رازی ،هیئ بطلمیوسی.

 .1استادیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه بن (نو یسنده مسئوا)z.borghei@yahoo.com -
 .2کاریناسی ارید فلسفه و کالم دانشگاه بنnearyas1@gmail.com -
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 .1مقدمه
در طوا تار یخ ،تالشهای فرری بسیاری از سوی اه هیئت و دانشمندان بلرای کشلف
حسیسللت هفللتآسللمان انجللام گرفتلله اسللت .مفسللران و اندیشللمندان اسللالمی دربللارۀ مللراد از
آسمانهای هفتگانه که در برآن کر ین در آیات مختلفی بدان ایاره یده ،دیدگاههای متفاوتی
ارائه دادهاند .گروهی از اندیشمندان منظور از آسمانهلای هفلتگانله را هفلتسلیارۀ منظوملۀ
یمسی ملی داننلد( .فخلر رازی1421 ،ق ،ج ،2ص381؛ ابلن عایلور1984 ،م ،ج ،1ص)319
برخی همنون طنطاوی مسصود از هفت را عدد وابعی ندانستهاند و آن را فس نشانگلر کیلرت
می دانند(.طنطاوی2114 ،م ،ج ،1ص )46گروهی از اه هیئت و دانشمندان نیز به هفلتگانله
بودن آسمانها اعتساد ندارند؛ بلره به افالک نهگانه باور دارنلد .از جملله آنهلا عالمله مجلسلی
است که معتسد است ،هفت آسمان برآن وجود دارد و آسمان هشتن عرش و آسمان نهن کرسی
است (مجلسی ،ج ،55ص)16؛ اما خواجه طوسی از جمله مترلمان و منجمانی است که علدد
نه را نپذیرفته و به همان عدد هفت بای است.
از دیرباز هفتآسمان یری از موضوعات چالشی بین کیهانیناسی و کتن آسمانی بلوده
و تطبیق آن بر نظام بطلمیوسی منشأ یبهاتی دربارۀ برآن یده است .بله ایلن م لمون کله بلرآن
مطابق علوم زمان خویش سخن گفته است؛ از این رو ،مطالن علمی آن ممرن اسلت ،مطلابق
وابع نباید و به مرور زمان با پیشرفت علوم بطالن آنها اثبلات گلردد .مهلنتلر ین اسلتناد ایشلان،
هفت آسمان در نظام بطلمیوسی است که امروزه در بطالن آن تردیدی نیست .برخلی معاصلران
به صراحت هفت آسمان برآن را مخالف علن و موافق هیئلت بطلمیوسلی دانسلتهاند( .سلروش،
بشر و بشیر ،روزنامه کارگزاران.)1386 /12/21 ،
ی

جستجوی ساده در سایتهای مراکز پاسخگویی ومشاوره ،گویای آن است که این

یبهه ذهن بسیاری را به خود مشغوا کرده اسلت.گاهی حتلی آن را بلا ایلن گفتلۀ بلرآن منلافی
دانستهاند که برآن میفرماید ،هیچ باطلی در برآن راه ندارد.
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فخر رازی ،در تفسیر آیاتی که در آنها از هفت آسلمان نلام بلرده یلده ،بله دیلدگاه رایلج
منجمین در زمان خلود ایلاره دارد و هفلت آسلمان را هملان افلالک سلبعه هیئلت بطلمیوسلی
میداند( .فخر رازی1421 ،ه ق ،ج ،2ص)381
در مساب  ،مالصدرا بر این باور اسلت کله ادراک املور سلماوی تنهلا از طر یلق آیلات و
روایات ممرن است .وی با بهره گیلری از م لامین دینلی ،جایگلاه هفلت آسلمان بلرآن را در
مراتن هستی ،مطابق با عالن میاا می داند .وی معتسد است ،پس از عالن عسل  ،علالن میلاا یلا
همان هفت آسمان برآن تحسق دارد که موطن مالئره است که تدبیر امور عالن ماده را بر عهده
دارند.

 .2هفت آسمان در قرآن
هفت آسمان از مفاهیمی است که در آیات متعدد برآن کر ین به آن تصر یح یا ایاره یلده
اسللت .واژه «سللماء» بلله صللورت مفللرد (السللماء/سللماء)  121مرتبلله و بلله صللورت جمللع
(سموات/السموات)  191مرتبه در برآن کر ین به کار رفته است؛ اما آن چله در ایلن مسالله ملورد
بحث است ،آیاتی است که به نحوی به هفت آسمان ایاره دارد که عبارت اند از:
ُ َ َ
َ َ
َ
ََ ُ َ َ
مُء امرَُ» (فصلت)12،
نمين و اوحى ِفى كل َ ٍ
 1ل «فقهيْن َبْ َمُوا ٍ فى ی ِ
این آیه به این نرته ایاره دارد که خداوند پس از آفلر ینش آسلمانهلای هفلتگانله ،املر
خویش را در هر آسمان جاری ساخت.
َ َ َْ
ْ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ
َب َْ َ
 2ل « َّالل ُه َّالذ َخ َل َ ْ
َم َنا ٍ و ِمن اْلِ .ض ِمثلْن یتنز اْلمر عينْن ِلتضلمونا أَ اللوه علوى
ِ
ُّ َ َ
ك ِل شي ٍْء ْ ِد ٌیر »( .الطالق)12،
در این کر یمه نیز بحث خلق و امر به یر دیگری تررار یده است.
َ َََْ َ ْ َ ُ ْ ْ ً
َبضُ ِش َداِا»( .النبأ)12،
 3ل «و عنينُ فنْک
این آیات برآن کر ین تصر یح دارد که خداوند پس از آفر ینش آسمانهای هفت گانه ،امر
خویش را در موطن هفتآسمان ل یری پس از دیگری ل جاری می سلازد و توسل ایلن علوالن
امری ،ارادۀ خویش را محسق می سازد.
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 .3مراتب هستی از دیدگاه مالصدرا
برای آینایی و درک صحیح از دیدگاه مالصدرا در بلاب هفلت آسلمان بلرآن ،ضلرورت
دارد ،نخسللت مراتللن هسللتی بللر اسللاس اندیشلله وی تبیللین یلود و سللپس بللر اسللاس دسللتگاه
هستییناسانه او به بررسی دیدگاهش دربارۀ هفت آسمان برآن و جایگلاه آن در مراتلن هسلتی
پرداخت.
در دیدگاه مالصدرا ،هستی پس از مسام ذات واجن تعالی دارای سله مرتبله علالن عسل ،
عالن میاا و عالن ماده است که این

توضیح داده می یود:

 .1 .3عالم عقل

عالن عس  ،نخسلتین مرتبلهای اسلت کله بلدون فاصلله پلس از ذات واجلن تعلالی بلرار
میگیرد .عالن عس در اصطالح فیلسوفان ،به نام عالن عسوا و مفاربات نیز یلناخته ملییلود.
مالصدرا بر این باور است که عالن عس واحد و ی
مانند عس اوا ،عس ک و عالن عس همه به ی

پارچه است؛ بله هملین جهلت تعبیرهلایی
معنی و حسیسلتانلد .البتله ایلن بلدین معنلی

نیست که عسوا موجود در عالن عس هیچ گونه غیر یتی با یردیگر ندارند؛ بلره علالن عسل در
عین وحدت و ی

پارچگی دارای کیرت است( .صدرالمتألهین1981 ،م ،ج ،6ص)293

در اندیشه مالصدرا عالن عس از دو مرتبه تشری یده است :نخست عسل کل  ،سلپس
نفس ک  .اولین حسیستی که علن عنائی باری تعالی ابت ا می کند ،جوهری روحانی اسلت کله
عس ل ک ل ی لا بلللن اعل لی نامی لده م لی یللود .عس ل ک ل  ،ملر لی بدس لی و جللوهری عسل لی
است(.صدرالمتألهین1354 ،ش ،ص )129عس کل  ،ایلرف ممرنلات اسلت و واسلطۀ فلیِ
خداوند نسبت به عالن مادون است(.ن  :مالهادی سبزواری1369 ،ش ،ج ،3ص611؛ هملو،
1383ش ،ص168ل)111
عس ک در رتبۀ ایرف از نفس ک است .عس کل هماننلد معللن و نفلس کل ماننلد
متعلن است؛ به این معنی که عس ک که به آن بلن اعلی گفته ملی یلود ،حسلایق عسللی را بلر
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نفللس ک ل م لی نگللارد( .صللدرالمتألهین1312 ،ق ،ص152؛ همللو1363 ،ش ،ص145؛ ن ل :
بیصری1381 ،ش ،ص16؛ همو1315 ،ش ،ص)416
عس ک یا روح اعظن ،حسیست عسلی بسی است و همه حسایق عسلی را به نحو اجمالی
و بسی داراست( .صدرالمتألهین1363 ،ش ،ص431؛ همو1981 ،م ،ج ،1ص224ل )225بدین
معنی که این حسایق مفص نیستند و از یردیگر امتیاز ندارند .مراد از حسایق اجمالی موجود در
عس اوا ،حسایق مبهن نیست؛ بلره حسایسی است که هیچگونه تفصلیلی در آن راه نلدارد و بله
نحو اندماجی موجودند .عس ک حسایق عسلی را بر نفس ک افاضه میکند و ایلن حسلایق در
نفس ک به صورت مفص تبدی می یلوند .از آن جهلت کله عسل کل دربردارنلدۀ حسلایق
عسلی است ،از آن به عالن برآنی تعبیر مییود و در مساب  ،نفس ک مسلام فربلانی اسلت؛ ز یلرا
مح تفصی حسلایق عسللی اسلت( .صلدرالمتألهین1381 ،ش ،ص62؛ هملو1361 ،ش اللف،
ص)52
عس ک در اندیشله مالصلدرا ملوطن ب اسلت و ب لای بسلی اجملالی در آن تحسلق
مییابد .در ب ا هیچگونه تغییر و تبدیلی رخ نمی دهد و حرن بطعی و حتملی الهلی از ازا تلا
ابد است .در حسیست در لوح ب ای الهی ،صور عسلی تملام آن چله خداونلد از آغلاز تلا پایلان
عالن ایجاد می کند ،نگایته یده است؛ منتهی نسش آن بلا چشلن دنیلایی بابل رویلت نیسلت؛
بلره این نسش به یر بسی عسلی در موطن ب لای الهلی وجلود دارد و از هرگونله کیلرت و
تفصیلی به دور است(.صدر المتألهین1312 ،ق ،ص)149
نفللس کل  ،جللوهری عسللی اسللت کلله پللس از عسل کل در عللالن عسل وجللود دارد.
(صدرالمتألهین1363 ،ش ،ص )145حسایق عسلی در نفس ک  ،به نحو مفص محسقاند؛ وللی
از حالت کلی خارج نمییوند .به سبن مفص یدن حسایق عسللی در نفلس کل  ،آن را مسلام
فربان مینامند(.صدرالمتألهین1381 ،ش ،ص)62
عس ک  ،حسایق و صور عسلی بسی و مندمج را بر لوح نفس کل ملی نگلارد و سلپس
این حسایق به نحو مفص در نفس ک تحسق می یابند .مالصدرا با ایاره به فع و انفعلاا میلان
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عس ک و نفس ک از آن تعبیر بله آدم و حلوا ملی کند(.صلدرالمتألهین1363 ،ش ،ص145؛
ن  :داود بیصری1381 ،ش ،ص16؛ همو1315 ،ف ش ،ص)416
این حسایق در این لوح از هر تغییر و تحولی مصون و محفوظنلد .از هملین روی از نفلس
کل بلله لللوح محفللوظ نللام بللرده ملییود(.صللدرالمتألهین ،1981 ،ج ،1ص261؛ همللان ،ج،6
ص255؛ ن  :میرداماد1361 ،ش ،ص126؛ همو1381 ،ل1385ش ،ج ،1ص)168
مالصدرا نفس ک را نفس ک عالن مادون معرفی میکند که بر تمام عالن میاا و علالن
ماده احاطه دارد ،به گونهای که تمام امور این عوالن مادون را تدبیر ملی کنلد( .صلدرالمتألهین،
1981م ،ج ،1ص261؛ همان ،ج ،6ص)295
نفس ک به جهت هویت نفسانی و همننین تعلسش به علالن ملادون ،بله تلدبیر املور آن
عوالن یعنی عالن میاا و عالن ماده مشغوا است.
 .2 .3عالم مثال

عالن میاا ،پس از عالن عس عالمی است که ویژگی آن «تجرد برزخلی» اسلت .پلس از
آن که امر خداوند متعاا در عالن عسوا مسرر گشت ،نمیتواند بی واسطه در عالن اجسام انجلام
یود؛ ز یرا تدبیر و تأثیر ،نیازمند مناسبت است .از همین رو عالن میاا بینابین عالن عسوا و علالن
اجسام محسق است که از طر یق آن ،امداد به عالن اجسام برسد .عالن میلاا ،علالمی روحلانی و
جوهری نورانی است که یبیه عالن ماده است از آن جهلت کله محسلوس مسلداری اسلت و از
جهت تجرد و روحانیت به عالن عسوا یبیه است.
صدر المتألهین از بیان عرفا استفاده میکند و عالن میاا را این گونله تبیلین ملیکنلد« :و
الضُل المثُلى عندَ عُل .وحُنى من جنَر نن.انى شبيه عُلجنَر الجسمُنى من كننه مقسنَُ
مقدا.یُ ،و عُلجنَر المجرِ من كننه نن.انيُ ،و لي عجس مُِ و ال عجنَر عقلى ،النه عورز
و حد فُصل عينْمُ؛ و كل مُ َن عرز عين الشيئين ال عود و اَ یکونَ غيرَموُ عول لوه جْتوَُ یشوبه
عکل منْمُ مُ ینَُب عُلمه(».صدرالمتألهین1315 ،ش ،ص)448
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به لحاظ هستییناسی ،عالن میاا بین عالن ماده و عس برار گرفتله و بلرزخ و حائل بلین
این دو عالن است و به عبارتی موجودات میالی ،جوهرهای نورانی یلبیه جلوهرهلای جسلمانی
اند .به لحاظ ویژگیهای هستییناسی ،نه مادیاند و نه مجرد تام .از طرفی هن این است و هن
آن؛ از سویی هیچ ی

از آن دو نیست؛ ولی به وجهی یبیه هر ی

از آن دو است .علالن میلاا

هن بسی است و هن مرکن .از آن جهت که دارای یر و اندازه اسلت ،یلبیه علالن حلس و
طبیعت است؛ اما از آن جهت که عاری از بوه و استعداد و وزن و حجن و مران و زمان است،
یباهت به عالن عس و حسایسی نورانی دارد.
 .3 .3عالم ماده

بعد از عالن میاا ،عالن ماده است و نازا تر ین مرتبه از مراتن هسلتی بله یلمار ملیآیلد.
امور و حوادث عالن ماده ،توس مالئره موجود در عالن میاا ربلن ملی خلورد .مالصلدرا ایلن
عالن را با نام های مختلف می خواند؛ از آن جمله عالن یهادت ،علالن ملل

 ،علالن اجسلام و

عالن سفلی(.صدرالمتألهین1363 ،ش ،ص)338

 .4هفت آسمان قرآن در اندیشۀ صدرالمتألهین
مالصدرا در تبیین هفت آسمان به نرات بسیار دبیق و لطیفی تفطن یافته است .وی ابتلدا
یادآور می یود ،یناخت این آسمان ها با ابزارهای حسی و مشاهدهای امران پلذیر نیسلت و از
همین رو دیدگاه برخی اه هیئت را در این زمینه رد می کند .وی معتسلد اسلت ،ادراک املور
سماوی تنها از عهدۀ خالق آن بر میآید .پلس تنهلا ملیتلوان بله طر یلق سلمع ،در ادراک املور
سماوی اعتماد کرد .آن چه از آیات و روایات حاص می یود ،آن است که هفتآسمان تحسق
دارد و دو جسن عظین غیر از این آسمانهای هفتگانله وجلود دارنلد کله ملی تواننلد علرش و
کرسی بایند(.صدرالمتألهین1366 ،ش ،ج ،2ص)293
در اندیشه مالصدرا ،عالن میاا مطابق با هفت آسمان برآن است و این عالن موطنی است
که حسایق میالی و جزئی در آن ربن می خورد .حسایسی که در عس ک به نحو بسلی عسللی و
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اندماجی وجود دایت ،در مرتبه نفس ک تنزا پیدا می کند و به حسیست عسلی مفصل تبلدی
مییود .سپس همین حسایق در عالن میاا ،تسدر میالی و جزئی مییابد .چنانره بیلان یلد ،ایلن
حسایق جزئی که مشخص به ایراا معین و مسارن با اوبات و اوضاع معلوم هستند ،در این عالن
یللر مللی گیرنللد (.صللدرالمتألهین1981،م ،ج ،6ص295؛ همللو1381 ،ش ،ص51؛ همللو،
1354ش ،ص126؛ همللو1312 ،ق ،ص151؛ همللو1361 ،ش الللف ،ص61؛ نلل  :کایللانی،
1381ش ،ص511ل)512
این بخش از دیدگاه مالصدرا کامال منطبق یا بهتر است ،بگویین برگرفته از آیات ملذکور
در صدر بحث است که به تدبیر امر از آسمان به زمین و بازگشت امر به سلمت خداونلد ایلاره
دارند.
مالصدرا عالن عس را لوح ب ای عسلی می داند؛ ز یرا در بردارندۀ حسایق عسلی اسلت و
حرن بطعی و حتمی الهی از ازا تا ابد است و عالن میاا را لوح بدر ملیناملد کله دربردارنلدۀ
حسایق جزئی و میالی است( .صدرالمتألهین1354 ،ش ،ص126؛ همو1312 ،ق ،ص)149
مالصدرا در تبیین یگانگی عالن میاا ل که همان عالن بدر است ل بلا هفلت آسلمان بلرآن
چنین می نگارد « :فأوجد أو مُ أوجد حروفُ عقلية و كلمُ ِعداعية ُْئمة عذواتُْ من غير موُِو
و منضنع َي عُل ْهوُئه الضقلوي و حکموه القتموي ثو أخوذ فوي كتوُب الکتوب و تورْي الکلموُ
الضقلية على اْللناح اْلجرام و اْلعضُِ و تلونیر صون .البسوُئ و المركبوُ عموداِ الموناِ و َون
عُل القد .فخل َبْ َمنا و من اْل.ض مثلْن ذلك تقدیر الضزیز الضلي و أوحى فوي كول َومُء
أمرَُ» (صدرالمتألهین1363 ،ش ،ص31؛ همو ،1981 ،ج ،1ص)19
صدرالمتألهین در این متن به یر گیری حسایق در علالن ب لای عسللی و سلپس محسلق
یدن این حسایق ،در عالن بدر که همان عالن میاا است ،ایاره می کند؛ اما وی پلس از ایلاره
به عالن بدر به آیاتی از برآن کر ین استناد می کند که به خلسلت هفلت آسلمان دالللت دارد .از
استناد مالصدرا به این آیات برآن کر ین در این متن ،اعتساد وی به یگانگی هفت آسمان با علالن
میاا فهمیده می یود.

هفتآسمان قرآن از منظر صدرالمتألهین و فخر رازی | 17

مالصدرا عالوه بر تطبیق عالن میاا بر هفت آسمان برآن« ،السماء الدنیا» را نیز بلر علالن
میللاا (عللالن بللدر) تطبی لق داده است(.صللدرالمتألهین1363 ،ش ،ص29؛ همللو1981 ،م ،ج،1
ص)38؛ اما به تفصی  ،مراد خویش را از طبسات هفت آسمان و ارتبلا آن بلا سلماء دنیلا بیلان
نررده است.
عالمه طباطبایی به عنوان یری از یارحان حرمت متعالیه ،هفت آسلمان را هفلت طبسله
طولی میداند و مرتبله دانلی ایلن هفلت آسلمان را هملین آسلمان دنیلا (السلماء اللدنیا) معرفلی
میکند( .ن  :سید محمد حسلین طباطبلایی1411 ،ق ،ج ،11ص 369و311؛ هملو1999 ،م،
ص)136
در اندیشه صدرا مالئرهای در آسمان های هفت گانه وجود دارند که مشغوا تدبیر املور
عالن ماده هستند .این مالئره نائبلان و نماینلدگان خداونلد متعلاا در هفلت آسلمانانلد کله بله
مالئره عماله مشهورند .وی ملینویسلد« :و َوذا الضوُل ا عوُل لونح القودَ .ون عوُل الملکون
ّ
ّ
ووخرو عوووُمر المو ّ
ّ
وودعرو المووون .الضوووُل عُعوووداِ الموووناِ و تْيئوووة
الضمُلوووة عوووُذَ اللوووه تضوووُلى المسو
االَبُب»(صدرالمتألهین1312 ،ق ،ص)151
همننللللین در تعللللابیر مالصللللدرا ایللللن مالئرلللله بللللا عنللللاوینی چللللون «مللللدبرات
علویله»(صللدرالمتألهین1981 ،م ،ج ،6ص )391و «مللدبرات امللر»(صللدرالمتألهین1354 ،ش،
ص )215نیز خوانده یدهاند.
آن چه مالئره عماله در عالن هفت آسمان بدان مشغوا اند ،بر اساس حسایسی اسلت کله
توس مالئره موجود در عالن عس بر لوح مالئره عماله نگایته می یود .حسایق کلی در عالن
عس محفوظ است و مصادیق همین حسایق کلی ،توس عسوا بر نفوس مالئره عمالله منسلوش
می گردد .آن چه بر این نفوس می نگارند ،نسش های جزئلی و میلالی اسلت کله مشلخص بله
ایراا و هیئتهای معین و مسارن با اوبلات و اوضلاع معللوم هستند(.صلدرالمتألهین1312 ،ق،
ص)151
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خداوند امر خویش را بر مالئره عماله السلاء ملیکنلد و آنهلا را بله املر خلویش دسلتور
میدهد .در حسیست امر خداوند توس عسوا بر مالئره عماله نگایته مییود و این مالئره بلر
اساس حسایق منسوش ،دست به کارند و به تدبیر امور عالن ماده مشغولند.
َ
ْ
َ
ُ َ ِّ
ْ
آیلاتی ماننللد « َأ ْوحووى فووي ُكو ِّول ََو َ ْ
َ َّ
ومُء ِِلووى
ومُء أم َرَووُ» (فصلللت« ،)12،یوودع ُر اْلمو َور ِموون السو ِ
ٍ
َْ
اْل ْ.ض»(السجده )5،بر همین مطلن ایاره دارند و به روینی از این آیات بر می آید کله تلدبیر
امور عالن ماده در عالن هفت آسمان انجام می گیرد.
مالئره عماله که در ملروت آسمان ها وابع اند ،بندگانی واالمرتبهاند که یلیفتۀ جملاا و
جالا خداوندند .تمام حرکات ،سرنات ،تصورات و افراریان فس برای خداست .به گونهای
که وحی الهی را تمام و کماا می ینوند و مطیع محِ حلق تعلالی هسلتند و هرگلز خلالف و
تملردی از آنهلا سلر نملی زنلد .از هملین رو صلدرالمتألهین ایلن مالئرله را «عبلاد ملرللوتیین»
نَ َّالل َه مُ َأ َم َر َُ ْ َو َی ْف َض ُل َ
بُِ ُم ْک َر ُمنَ»(االنبیاء )26،و «ال َی ْض ُل َ
میخواند و آیاتی همنون «ع ٌ
ونَ موُ
ِ
ُی ْوؤ َم ُر َ
وَ»(التحر ین )5،را ناظر به این مالئرله هفلت آسلمان ملیداند(.صلدرالمتألهین1981 ،م،
ج ،6صص395ل396؛ همو1361 ،ش ،ص)352
عالمه طباطبایی از یارحان حرمت متعالیه ذی آیۀ  12سلورۀ فصللت مبحیلی را در بلاب
آسللمانهللای هفللتگانلله و طبسللات آن مطللرح ملیکنللد .وی در معن لی «السللماء» و همنن لین
«السماوات السبع» چنین میفرماید :نخست ،آن که آن چه از آیات برآن کر ین به دست میآید
آن است که منظور از «السماء الدنیا» همین آسمان باالی سر ماست که نجوم و کواکلن در آن
برار دارند .دوم ،آن که این آسمانهای هفتگانه ،همه جزو خلست جسمانیاند که در طبسلاتی
برار دارند که نزدیرتر ین آنها به ما همین آسمان دنیاست .البته بلرآن بله توصلیف یلش آسلمان
دیگر نپرداخته است ،به جز آن که این آسمانها در طبساتی در امتداد یردیگر هستند .سلوم ،آن
که منظور از آسمانهلای هفلتگانله ،افلالک و کواکلن همنلون خوریلید و ملاه و سلیارات
نیست .چهارم ،آن که آن چه به ما رسیده ،مبنی بر این است که آسمانها مساکن مالئرلهانلد و
این مالئره از آن جا با امر الهی نازا مییوند ،نامههای اعماا را از ایلن مسلیر بله سلمت خلدا
میبرند و همننین این که آسمان دربهایی دارد که بر کفار باز نمی یود و ارزاق از آنها نلازا
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مییود( .ن  :سید محمد حسین طباطبایی1411 ،ق ،ج ،11صص369ل3311؛ نل  :هملو،
1999م ،ص)136
عالمه طباطبایی در تعر یف خود از آسمان و آسمانهای هفتگانه نسطۀ ایتراک پررنگی
با صدرالمتألهین دارد .به نظر میآیلد ،دیلدگاه عالمله طباطبلایی مبنلی بلر سلرونت مالئرله در
آسمانهای هفتگانه ادامه دیدگاه مالصدرا است .این که این آسمانها متعلق به اجلرام و ملواد
آسمانی هستند و کواکن و نجوم نیستند و به صورت طبسه طبسه در امتداد یردیگرنلد و ملوطن
مالئره هستند ،از ایتراکات اندیشلۀ مالصلدرا و عالمله طباطبلایی از آسلمانهلای هفلتگانله
است .هر چند مالصدرا مفص به طبسات طولی هفتآسمان نپرداختله اسلت ،املا گلاهی لفل
«السماء الدنیا» را همان هفت آسمان برآن و موطن مالئره بر ملییلمرد؛ املا عالمله طباطبلایی
هفتآسمان را هفت طبسه طولی میداند و مرتبۀ دانلی ایلن هفلتآسلمان را هملین آسلمان دنیلا
معرفی میکند و به توصیف یش آسمان دیگر نمیپردازد.
آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنین دربارۀ آسمانهای هفتگانه این گونه ملینگلارد:
«آسمانهای هفتگانه برآن ،غیر از هفتآسمان هیئت پیشینیان است؛ ز یلرا اوا ،ایلن کله آنهلا
بائ به نه فل

بودند و دوم ،این که هفتفل

زهره ،عطارد و فل
آخر ین فل

اوا را مرکز ستارگان سیار ،مانند یمس ،بملر،

هشتن را مرکز ستارههای ثابت و فل

به یمار میآوردند و از آن به «فل

نهلن ،یعنلی اطللس را بلیسلتاره و

االفالک» و «معدا النهار» یاد ملیکردنلد؛

ولی ظاهر برآن این است که همۀ ستارگان در آسمان اوا است .چنان کله ملیفرمایلد :ملا ایلن
ستارهها را ز یور نزدیرتر ین آسمانها به یما برار دادین .پس در میلان آسلمانهلای هفلتگانله،
آسمانی که به ما از آسمانهای دیگر نزدی

تر است ،با کواکن ثابت و سیار ملزین اسلت؛ املا

موبعی لت و کیفی لت آسللمانهللای یللشگانلله دیگللر در بللرآن کللر ین بلله صللراحت بی لان نشللده
است»(.عبدالله جوادی آملی1383 ،ش ،ج ،2ص)615
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 .5هفت آسمان قرآن از منظر فخر رازی
فخرالدین رازی از جمله اندیشمندانی است که آراء و دیدگاههای وی در عللوم مختللف
از جمله فلسفه ،کالم و تفسیر باعث چلالشهلای مختللف علملی در بلرون پلس از وی یلده
است .وی در تفسیر خود که به تفسیر کبیر یا مفاتیح الغین مشهور است ،برخی از موضلوعات
برآنی را بر اساس علوم روز و آن چه دانشمندان عللوم مختللف تلا آن زملان بلدان دسلت یافتله
بودند ،تفسیر کرده است .یری از این موضوعات ،هفتآسمان در آیات مختللف بلرآن اسلت.
در زمان فخر رازی نظر یۀ رایج در باب آسمانها ،نظر یۀ افالک بطلمیوسی بود .براساس نظر یلۀ
بطلمیوس زمین مرکز هستی است و به گرد آن هفت فل

بمر ،عطارد ،زهره ،خوریید ،مر یخ،

مشتری و زح در گردش اند و همگی مانند پوسته پیاز دیگری را در برگرفتله و هلر یل

فلوق

دیگری است .فخر رازی در تفسیر خود ذی آیۀ  29سورۀ بسره و با ایاره به سبع سلموات ،وارد
بحث آسمانهای هفتگانه یده است و چنین می نگلارد« :اعلو أَ القورآَ ََُنوُ ْود ِ علوى
وجنِ َبْ َمنا  ،و ُْ أصقُب الْيئة أْرعُْ ِلينُ كرو القمر ،و فنُْْ كورو عطوُ ،ِ.ثو كورو
الزَورو ،ثو كوورو الشوم  ،ثو كورو الموریخ ،ثو كورو المشووتري ،ثو كوورو زحول» (فخللر رازی،
1421ق ،ج ،2ص)381
هر چند وی این جا به صراحت بوا اصحاب هیئت در بلاب افلالک سلبعه ( یلا افلالک
تسعه با محاسبه فل

ثوابت و فل

االفالک) را مورد تأیید برار نمیدهلد ،املا بله بر ینلۀ اداملۀ

بحث که به جزئیات ترتین برارگیری افالک و نحوۀ محاسبۀ فاصلۀ آنها پرداخته است ،میتوان
َّ
در یافت که او این دیدگاه را پذیرفته اسلت .از سلوی دیگلر فخلر رازی ذیل کر یملۀ « ِِنوُ َز َّی َّنوُ
َ َْ
َّ َ ُّ ْ
ناك ِب»(الصافات ،)6،این بوا را در تعارض با هیئت بطلمیوسی میبیند و
السمُء الدنيُ ِع ِز ین ٍة الک ِ
درصدد ح آن بر میآید .حلاا آن کله اگلر وی بائل بله هیئلت بطلمیوسلی و افلالک سلبعه
نمیبود ،دلیلی بر جمع میان این کر یمه و افلالک سلبعه وجلود ندایلت .او ملی نویسلد« :أموُ
اْلو  :و َن تزیين السمُء الدنيُ عْوذ الکناكوب ،فلقُئول أَ یقون ِنوه ثبوت فوي علو الْيئوة أَ َوذ
الثناعت مركنزو في الکرو الثُمنة ،و أَ السيُ.ا الستة مركنزو في الکرا الست المقيطة عسمُء
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َ َْ
َّ َ َّ َّ َّ َ ُّ ْ
ناك ِب و الجناب( »....فخر رازی1421 ،ق،
الدنيُ فکيف یلح ْنلهِِ :نُ ز ینُ السمُء الدنيُ ِع ِز ین ٍة الک ِ

ج ،26ص)311

تفصی تنابِ این است که از آن جا کله «السلماء اللدنیا» بیلان یلده ،حاللت صلفت و
موصوف است و «الدنیا» به معنای پایین تر ین آسمان اسلت .در هیئلت بطلمیوسلی پلایینتلر ین
آسمان ،سماء بمر است؛ پس طبق آیۀ کر یمه باید گفلت ،کواکلن و سلتارگان در آسلمان بملر
برار دارند؛ لرن فهن از آیه در تنابِ با هیئت بطلمیوسی است .نخستین تنابِ این اسلت کله
اگر ستارگان در سماء بمر بایند و از آن جا که در هیئلت بطلمیوسلی هلر آسلمانی بله صلورت
جامد گرد آسمان دیگر است ،ستارگان نیز باید به ماننلد بملر در گلردش بایلند و حلاا آن کله
ستارگان گردیی مانند بمر ندارند .از سوی دیگر اگر ستارگان در آسمان بمر بایند ،باید باعث
ایجاد کسوف در دیگر آسمان ها یوند و حائ میان زمین و عطارد و ناهید و جز آنها یوند کله
بطالن این نیز واضح است .از این جاست که هیئلت بطلمیوسلی جایگلاه سلتارگان را در فلل
هشتن که فل

ثوابت است ،ملی دانلد و ایلن در تعلارض بلا دو کر یملۀ برآنلی در سلورههلای

صافات و مل

است( .فخر رازی1421 ،ق ،ج ،31ص)584

از آن جا که فخررازی خود هیئت بطلمیوسی را دربارۀ آسمانهلای هفلتگانله پذیرفتله،
درصدد است تا راه جمعی میان این بحث هیئت و آیاتی مانند آیات مذکور بیابد و راهرارهلایی
را در این زمینه ارائه می دهد.
فخر دو راه ح برای فرار از این تنابِ بیان می کند :یری این که مردم هنگامی کله بله
آسمان می نگرند ،کواکن و ستارگان را در همین آسمان مشاهده می کنند و به همین مناسلبت
برآن کر ین فرموده است« :السماء الدنیا»؛ یعنی نه به لحاظ برارگیری در آسمان بملر ،بلرله بله
لحاظ دید مردم .راهرار دوم ،هن ایلن اسلت کله پلیش از ایلن بیلان یلد کله فالسلفه بائل بله
برارگیری کواکن در فل

هشتن نبودند( .فخر رازی1421 ،ق ،ج ،26ص)311

با تأم ودبت در آن چه بیان ید ،روین می یود که فخر رازی هیئلت بطلمیوسلی را بله
عنوان مبنایی در یناخت آسمان ها برار داده و آسمانهای هفتگانه را نیز در همین چلارچوب
بیان میدارد .این آنجا بیشتر آیرار می یود که حتی در تعارض هایی ماننلد آن چله بیلان یلد،
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نیز فخررازی حاضر به دست بردایتن از مبنای هیئت بطلمیوسلی نبلوده و بلا ارائله راهرارهلایی
درصدد جمع میان آیات برآن کر ین و دیدگاه های منجمین است.
هر چند بسیاری از مفسران پیشین نیز هفتآسمان را بلا افلالک سلبعۀ بطلمیوسلی تطبیلق
داده اند ،لرن پیشرفت های علمی برنهای اخیر نشان داده است که ایلن دیلدگاه هلا نادرسلت
بوده است .یناسایی سیارات جدیدی همنون نپتون و پلوتون و همین طور خلرق آسلمانهلا بله
وسیلۀ سفینههای ف ایی که در هیئت بطلمیوسلی بله واسلطه جاملد بلودن افلالک غیلر ممرلن
انگایته می ید ،باعث ید که این نظر یه باط یود.
آن چه بیش از ابطاا یلا اثبلات یل

نظر یله علملی ملورد توجله اسلت ،سلب

تفسلیری

فخررازی و برخی دیگر از مفسران است .از آن جا که آیلات بلرآن کلر ین وحلی الهلی و بلدون
کوچ

تر ین خدیهای در محتواست ،در تطبیق آن با دیگر آیلات و روایلات و عسل بله چنلین

نظر یهای دست نمی یابین .چنان که مالصدرا نیز در یناخت هفتآسمان به همین ایاره دارد و
معتسد است که یناخت آسمانهای هفتگانه تنها از عهدۀ خالق آن بلر ملیآیلد و تنهلا چیلزی
که از آیات و روایات فهمیده مییلود ،آن اسلت کله هفلت آسلمان وجلود دارد و در کنلار آن
عرش و کرسی نیز تسرر دارد( .صدرالمتألهین1366 ،ش ،ج ،2ص)293
پس آنچه فخر رازی در تطبیق هفتآسمان با هیئت بطلمیوسی بیان دایته است ،به دلی
اثبات بطالن نظام بطلمیوسی و عدم تطبیق آن بلر تملام آیلات مربلو بله بحلث ملورد پلذیرش
نیست .افزون بر این که تطبیق و تسسیر آیلات الهلی بلر مبنلای عللوم غیربطعلی تجربلی بشلری،
پسندیده نیست.

 .6نتیجهگیری
مطابق نظر صدرالمتألهین هفتآسمان برآن با نظر به آیات و روایات مطابق بلا علالن میلاا
است .مالصدرا با آن که نسبت به طبسات آسمانهای هفلتگانله سلخنی بله میلان نملیآورد و
ادراک امور سماوی را منحصر در ذات صانع آنها می داند ،املا هفلت آسلمان بلرآن را ملوطنی
میداند که حسایق میالی و جزئی در آن ربن می خلورد .وی آسلمانهلای هفلتگانله را ملوطن
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مالئرهای میداند که تدبیر امور عالن ماده را برعهده دارند که به مالئره عماله مشهورند .بنا بر
این آنچه در عالن ماده رخ میدهد ،بر اساس آن دسته حسایق میالی است که در علالن میلاا یلا
همان هفتآسمان وجود دارد که به دست مالئره عماله ربن میخورد.
فخر رازی نیز آسمانهای هفتگانه را که در آیات مختللف بلرآن بلدان ایلاره یلده ،بلا
توجه به دیدگاه رایج منجمان بطلمیوسی تفسیر میکند که بطالن آن در زملان ملا آیلرار یلده
است .وی براین تطبیق دلیلی ارائه نداده است.
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