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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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یو فخر راز المتألهینآسمان قرآن از منظر صدرهفت
 1 یبرقع زهره

 2پناه  زدانیفاطمه  دهیس

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

 دهیچک
در  شتمندانیاست . اند آمده میاز قرآن کر  یعددرم اتیاس  که در در آ یمیهف  گانه از جمله مفاه یآسمان ها 

باور اس  که شناخ  هفت   آیبر ا المرألهیآاتفاق نظر ندارند. صدر  یواحد دگاهیمفهوم آن بر د  آییهف  آسمان و تب ریتفس
آن دست   صت یبته حص تتوانیم ثیو تنها با تمسک به قرآن و حد س ین ریپر نامکا یو ماد یحس یابزارها قیآسمان از طر 

  ئتیهفت  آستمان بته ه ریدر تفست یر رازاخت گترید  یدانتد. از ستو  یهف  آسمان را منطبق بتر عتالم مثتال مت ی. واا ی
هفت  التک ، آستمانهف  یو دگاهیارائه داده اس . بر اسا  د  آیبر اسا  نظر منجم یفیمرمسک شده و تعر  یوسیبطلم
، آستماندر بتاِ هفت  یم صدرا و اخر راز دگاهید  آییمصاله پس از تب آی. در امی گردند آیزم ۀار یاند که به گرد س یماد

کید قرار می گیرد، اس  اتیو روا اتیبر آ یمبرنکه م صدرا  ۀینظر  رد نصد قرار گراره واخر مو  دگاهید   .مورد تأ

 .یوسیبطلم  ئیه، یاخر راز، م صدرا، اا ک هفرگانه، عالم مثال، هف  آسمان قرآن: کلیدواژگان

z.borghei@yahoo.com -مسئوا( سندهیگروه فلسفه و کالم دانشگاه بن )نو  اریاستاد  .1

nearyas1@gmail.com -ارید فلسفه و کالم دانشگاه بن یکاریناس .2
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 مقدمه. 1
کشلف  یو دانشمندان بلرا تئیاه  ه یاز سو  یاریبس یفرر یهاتالش، خیطوا تار  در

مللراد از  ۀدربللار  یاسللالم شللمندانیآسللمان انجللام گرفتلله اسللت. مفسللران و اندهفللت سللتیحس
 یمتفاوت یهادگاهید ، بدان ایاره یده یمختلف اتیدر آ نیگانه که در برآن کر هفت یهاآسمان

 ۀمنظومل ۀار یسلگانله را هفلتهفلت یهلامنظور از آسمان شمندانیاز اند یاند. گروهارائه داده
( 319ص، 1ج، م1984، ابلن عایلور ؛381ص، 2ج، ق1421، یداننلد. )فخلر راز یمل ییمس
گلر کیلرت اند و آن را فس  نشانندانسته یمسصود از هفت را عدد وابع یهمنون طنطاو یبرخ

گانله به هفلت زیو دانشمندان ن تئیاز اه  ه ی( گروه46ص، 1ج، م2114، یدانند.)طنطاو یم
 یگانه باور دارنلد. از جملله آنهلا عالمله مجلسللره به افالک نهب ؛ها اعتساد ندارندبودن آسمان

 یدارد و آسمان هشتن عرش و آسمان نهن کرس وجودهفت آسمان برآن ، است که معتسد است
است که علدد  یاز جمله مترلمان و منجمان یاما خواجه طوس ؛(16ص، 55ج، یاست )مجلس

 .به همان عدد هفت بای  استو  رفتهینه را نپذ
بلوده  یکتن آسمان و ییناسهانیک نیب یچالش موضوعاتاز  یریآسمان هفت ربازید  از

م لمون کله بلرآن  نیلبرآن یده است. بله ا ۀدربار  یمنشأ یبهات یوسینظام بطلم آن بر قیتطب و
مطلابق ، آن ممرن اسلت یمطالن علم، رو نیاز ا ؛سخن گفته است شیمطابق علوم زمان خو 

، شلانیاسلتناد ا نیتلر مهلن علوم بطالن آنها اثبلات گلردد. شرفتیبا پزمان  روروابع نباید و به م
معاصلران  ی. برخلستین یدیاست که امروزه در بطالن آن ترد  یوسینظام بطلم درهفت آسمان 

، اند. )سلروشدانسلته یوسلیبطلم ئلتیبه صراحت هفت آسمان برآن را مخالف علن و موافق ه
 (.1386/ 21/12، روزنامه کارگزاران، ریبشر و بش

 نیآن است که ا یایگو ، ومشاوره ییمراکز پاسخگو  یهاتیساده در سا یجستجو   ی 
 یبلرآن منلاف ۀگفتل نیلآن را بلا ا یحتل یرا به خود مشغوا کرده اسلت.گاه یارییبهه ذهن بس

 در برآن راه ندارد. یهیچ باطل، دیفرمایاند که برآن مدانسته
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 جیلرا دگاهیلبله د ، هفت آسلمان نلام بلرده یلدهکه در آنها از  یاتیآ ریدر تفس، یراز فخر
 یوسلیبطلم تئلیدر زمان خلود ایلاره دارد و هفلت آسلمان را هملان افلالک سلبعه ه نیمنجم

 (381ص، 2ج، ه ق1421، یداند. )فخر رازیم
و  اتیلآ قیلتنهلا از طر  یباور اسلت کله ادراک املور سلماو نیمالصدرا بر ا، مساب  در 

هفلت آسلمان بلرآن را در  گلاهیجا، ینلید  نیاز م لام یریلگبا بهره  یممرن است. و اتیروا
 ایلعلالن میلاا ، پس از عالن عسل ، معتسد است یداند. و یمطابق با عالن میاا م، یمراتن هست

امور عالن ماده را بر عهده  ریبرآن تحسق دارد که موطن مالئره است که تدب سمانهمان هفت آ
 دارند.

 هفت آسمان در قرآن. 2
یلده  ایاره ای حیبه آن تصر  نیمتعدد برآن کر  اتیدر آ است که یمیمفاه آسمان از هفت

مرتبلله و بلله صللورت جمللع  121سللماء( /بلله صللورت مفللرد )السللماء« سللماء»واژه  اسللت.
ملورد  مسالله نیلاما آن چله در ا ؛به کار رفته است نیمرتبه در برآن کر  191السموات( /)سموات

: که عبارت اند از مان ایاره داردبه هفت آس یاست که به نحو  یاتیآ، بحث است
مٍُء َامرَُ» ل  1 ََ مُواٍ  فى َینميِن َو َاوحى ِفى ُكل  ََ بْ  ََ ن  ُْ  (12،)فصلت« َفَقهي
املر ، گانلههفلت یهلاآسلمان نشینرته ایاره دارد که خداوند پس از آفلر  نیبه ا هیآ نیا

 ساخت. یرا در هر آسمان جار شیخو 
ِذ  َخَلَ  َبْ »ل  2 ُه الَّ َن اللَّ ُْ ْمُر َعْين

َ
ُ  اْل نَّ َیَتنزَّ ُْ ْ.ِض ِمْثَل

َ
ََمَناٍ  َو ِمَن اْل وَه َعَلوى  َْ ََّ الَلّ

َ
ِلَتْضَلُمونا أ

ِدیٌر  َْ  (12،)الطالق«.  ُكِلّ َشيٍْء 
 تررار یده است. یگریبحث خلق و امر به یر  د  زین مهیکر  نیا در
ًُ ِشَداِا»ل  3 ُکْ  َْبض َْ  (12،أ)النب«. َو َعَنْيَنُ َفْن
امر ، هفت گانه یهاآسمان نشیدارد که خداوند پس از آفر  حیتصر  نیبرآن کر  اتیآ نیا

علوالن   نیلسلازد و توسل  ا یم یجارل  یگریپس از د  یریل  آسمانهفت را در موطن شیخو 
 سازد. یرا محسق م شیخو  ۀاراد، یامر
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 مالصدرا دگاهیاز د یهست مراتب. 3
ضلرورت ، صدرا در بلاب هفلت آسلمان بلرآنمال دگاهیاز د  حیو درک صح یییناآ یبرا

و سللپس بللر اسللاس دسللتگاه ود یلل نیللیتب یو شللهیبللر اسللاس اند ینخسللت مراتللن هسللت، دارد
 یآن در مراتلن هسلت گلاهیجا هفت آسمان برآن و ۀدربار  شدگاهید  یو به بررسایناسانه یهست

 پرداخت.
، تبله علالن عسل سله مر  یدارا یپس از مسام ذات واجن تعال یهست، مالصدرا دگاهید  در

:  که این  توضیح داده می یود عالن میاا و عالن ماده است

 عقل عالم. 1. 3
بلرار  یکله بلدون فاصلله پلس از ذات واجلن تعلالاسلت  یامرتبله نینخسلت، عالن عس 

 .یلودییلناخته مل زیبه نام عالن عسوا و مفاربات ن، لسوفانی. عالن عس  در اصطالح فردیگیم
 ییرهلایجهلت تعب نیبله همل ؛پارچه است  یاست که عالن عس  واحد و  باور نیبر ا مالصدرا

 یمعنل نیبلد نیل. البتله اانلدسلتیو حس یمعن  یعس  ک  و عالن عس  همه به ، مانند عس  اوا
بلره علالن عسل  در  ؛ندارند گریردیبا  یتیر یگونه غ چیکه عسوا موجود در عالن عس  ه ستین

  (293ص، 6ج، م1981، المتألهینست. )صدر کیرت ا یدارا یپارچگ  یوحدت و  نیع
سلپس ، نخست عسل  کل : یده است  یمالصدرا عالن عس  از دو مرتبه تشر شهیاند در

اسلت کله  یروحان یجوهر، کند یابت ا م یتعال یبار یکه علن عنائ یستیحس نینفس ک . اول
 یعسللل یو جللوهر یبدسلل یملرلل، یللود. عسلل  کلل  یملل دهیللنام یبلللن اعللل ایللعسلل  کلل  

 ِیفل ۀممرنلات اسلت و واسلط رفایل، ( عس  کل 129ص، ش1354، المتألهین)صدر است.
، هملو ؛611ص، 3ج، ش1369، یسبزوار یمالهاد:  نخداوند نسبت به عالن مادون است.)

   (111ل168ص، ش1383
ایرف از نفس ک  است. عس  کل  هماننلد معللن و نفلس کل  ماننلد  ۀک  در رتب عس 

را بلر  یعسلل قیحسلا، یلود یگفته مل ی  که به آن بلن اعلکه عس  ک یمعن نیمتعلن است؛ به ا
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:  ؛ نلل145ص، ش1363، همللو ؛152ص، ق1312، المتألهیننگللارد. )صللدر  ینفللس کلل  ملل
  (416ص، ش1315، همو ؛16ص، ش1381، یصریب

 یرا به نحو اجمال یعسل قیاست و همه حسا  یبس یعسل ستیحس، روح اعظن ایک   عس 
 نی( بد225ل224ص، 1ج، م1981، همو ؛431ص، ش1363، نالمتألهیداراست. )صدر   یو بس

موجود در  یاجمال قیندارند. مراد از حسا ازیامت گریردیو از  ستندیمفص  ن قیحسا نیکه ا یمعن
در آن راه نلدارد و بله  یلیگونه تفصلچیاست که ه یسیبلره حسا ؛ستیمبهن ن قیحسا، عس  اوا

در  قیحسلا نیلکند و ایا بر نفس ک  افاضه مر  یعسل قیموجودند. عس  ک  حسا ینحو اندماج
 قیحسلا ۀیلوند. از آن جهلت کله عسل  کل  دربردارنلد یم  ینفس ک  به صورت مفص  تبد

 رایلز  ؛اسلت ینفس ک  مسلام فربلان، یود و در مساب یم ریتعب یاز آن به عالن برآن، است یعسل
، ش اللف1361، هملو؛ 62ص، ش1381، المتألهیناسلت. )صلدر  یعسلل قیحسلا    یمح  تفص

 (52ص
در آن تحسلق  یاجملال  یبسل یمالصلدرا ملوطن ب اسلت و ب لا شلهیک  در اند عس 

از ازا تلا  یالهل یو حتمل یدهد و حرن بطع یرخ نم یلیو تبد رییگونه تغچی. در ب ا هابدییم
 انیلتملام آن چله خداونلد از آغلاز تلا پا یصور عسل، یاله یدر لوح ب ا ستیابد است. در حس

 سلت؛ین تیلبابل  رو  ییایلنسش آن بلا چشلن دن یمنته ؛است یدهنگایته ، کند یم جادیعالن ا
وجلود دارد و از هرگونله کیلرت و  یالهل یدر موطن ب لا یعسل  ینسش به یر  بس نیبلره ا

 (149ص، ق1312، المتألهینبه دور است.)صدر  یلیتفص
اسللت کلله پللس از عسلل  کلل  در عللالن عسلل  وجللود دارد.  یعسللل یجللوهر، کلل  نفللس

 یولل ؛اندبه نحو مفص  محسق، در نفس ک  یعسل قی( حسا145ص، ش1363، المتألهینر )صد
آن را مسلام ، در نفلس کل  یعسلل قییوند. به سبن مفص  یدن حسایخارج نم یاز حالت کل

 (62ص، ش1381، المتألهیننامند.)صدر یفربان م
سلپس  نگلارد و یو مندمج را بر لوح نفس کل  مل  یبس یو صور عسل قیحسا، ک  عس 

 انیل. مالصدرا با ایاره به فع  و انفعلاا مابندی یبه نحو مفص  در نفس ک  تحسق م قیحسا نیا
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؛ 145ص، ش1363، المتألهینکند.)صلدر  یبله آدم و حلوا مل ریعس  ک  و نفس ک  از آن تعب
 ( 416ص، ف ش1315، همو ؛16ص، ش1381، یصریداود ب:  ن

از نفلس  یرو نیمصون و محفوظنلد. از همل یو تحول رییلوح از هر تغ نیدر ا قیحسا نیا
، 6ج، همللان ؛261ص، 1ج، 1981، المتألهینیود.)صللدر یکلل  بلله لللوح محفللوظ نللام بللرده ملل

 (168ص، 1ج، ش1385ل1381، همو ؛126ص، ش1361، ردامادیم:  ن ؛255ص
کند که بر تمام عالن میاا و علالن یم ینفس ک  را نفس ک   عالن مادون معرف مالصدرا

، المتألهینکنلد. )صلدر  یمل ریعوالن مادون را تدب نیکه تمام امور ا یابه گونه، دارد ماده احاطه
 (295ص، 6ج، همان ؛261ص، 1ج، م1981

املور آن  ریبله تلدب، تعلسش به علالن ملادون نیو همنن ینفسان تیک  به جهت هو  نفس
 عالن میاا و عالن ماده مشغوا است. یعنیعوالن 

 . عالم مثال2. 3
از  پلس اسلت. «یتجرد برزخل»آن  یژگیاست که و  یپس از عالن عس  عالم، میاا عالن

واسطه در عالن اجسام انجلام  یتواند بینم، آن که امر خداوند متعاا در عالن عسوا مسرر گشت
عالن عسوا و علالن  نینابیرو عالن میاا ب نیمناسبت است. از هم ازمندین، ریثأو ت ریتدب رایز  ؛یود

و  یوحلانر  یعلالم، امداد به عالن اجسام برسد. عالن میلاا، آن قیز طر اجسام محسق است که ا
اسلت و از  یعالن ماده است از آن جهلت کله محسلوس مسلدار هیاست که یب ینوران یجوهر

 است. هیبه عالن عسوا یب تیجهت تجرد و روحان
و »: دکنلیمل نیلیگونله تب نیکند و عالن میاا را ایعرفا استفاده م انیاز ب المتألهین صدر

الضُل  المثُلى عندَ  عُل  .وحُنى من جنَر نن.انى شبيه عُلجنَر الجسمُنى من كننه مقسنَُ 
النه عورز  ، و لي  عجس  مُِ  و ال عجنَر عقلى، و عُلجنَر المجرِ من كننه نن.انيُ، مقدا.یُ

َ یشوبه و حد فُصل عينْمُ؛ و كل مُ َن عرز  عين الشيئين ال عود و اَ یکونَ غيرَموُ عول لوه جْتوُ
 (448ص، ش1315، المتألهینصدر .«)عکل منْمُ مُ ینَُب عُلمه
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 نیعس  برار گرفتله و بلرزخ و حائل  بل عالن ماده و نیعالن میاا ب، ییناسیلحاظ هست به
یجسلمان یهلاجلوهر هییلب ینوران یهاجوهر، یموجودات میال یدو عالن است و به عبارت نیا

است و هن  نیهن ا یاز طرف .و نه مجرد تام اندیه مادن، ییناسیهست یهایژگیبه لحاظ و  .اند
از آن دو است. علالن میلاا   یهر  هییب یبه وجه یول ؛ستیاز آن دو ن  ی چیه ییآن؛ از سو 

علالن حلس و  هییلب، یر  و اندازه اسلت یاز آن جهت که دارا .است و هن مرکن  یهن بس
، و وزن و حجن و مران و زمان استاز بوه و استعداد  یاما از آن جهت که عار ؛است عتیطب

 دارد. ینوران یسییباهت به عالن عس  و حسا

 . عالم ماده3. 3
. دیلآیبله یلمار مل یمرتبه از مراتن هسلت نیو نازا تر  استعالن ماده ، بعد از عالن میاا

 نیلخلورد. مالصلدرا ا یتوس  مالئره موجود در عالن میاا ربلن مل، امور و حوادث عالن ماده
 وعلالن اجسلام ، علالن ملل ، خواند؛ از آن جمله عالن یهادت یمختلف م یا نام هاعالن را ب
 (338ص، ش1363، المتألهین.)صدر یعالن سفل

 المتألهینصدر ۀشیآسمان قرآن در اند هفت. 4
ابتلدا  یاست. و افتهیتفطن  یفیلط و قیدب اریهفت آسمان به نرات بس نییدر تب مالصدرا

و از  سلتین ریامران پلذ یاو مشاهده یحس یسمان ها با ابزارهاآ نییناخت ا، یود یم ادآوری
ادراک املور ، معتسلد اسلت یکند. و یرد م نهیزم نیرا در ا تئیاه  ه یبرخ دگاهیرو د  نیهم

در ادراک املور ، سلمع قیلتلوان بله طر ی. پلس تنهلا ملدیآیخالق آن بر م ۀعهد ازتنها  یسماو
آسمان تحسق آن است که هفت، یود یحاص  م اتیو روا اتیاعتماد کرد. آن چه از آ یسماو

تواننلد علرش و  یگانله وجلود دارنلد کله ملهفت یهاآسمان نیاز ا ریغ نیدارد و دو جسن عظ
 (293ص، 2ج، ش1366، المتألهینبایند.)صدر  یکرس

است  یعالن موطن نیعالن میاا مطابق با هفت آسمان برآن است و ا، مالصدرا شهیاند در
و  یعسلل  یکه در عس  ک  به نحو بسل یسیخورد. حسا یدر آن ربن م یو جزئ یمیال قیکه حسا
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  یمفصل  تبلد ی  عسل ستیکند و به حس یم دایدر مرتبه نفس ک  تنزا پ، وجود دایت یاندماج
 نیلا، یلد انیلچنانره ب .ابدییم یو جزئ یتسدر میال، در عالن میاا قیساح نی. سپس همیودیم

عالن  نیدر ا، و مسارن با اوبات و اوضاع معلوم هستند نیا معکه مشخص به ایرا یجزئ قیحسا
، همللو؛ 51ص، ش1381، همللو؛ 295ص، 6ج، م1981،المتألهین.) صللدر رنللدیگ ییللر  ملل

، یکایللان:  نلل ؛61ص، ش الللف1361، همللو ؛151ص، ق1312، همللو؛ 126ص، ش1354
 (512ل511ص، ش1381

ملذکور  اتیبرگرفته از آ نییبگو  ،بهتر است ایمنطبق  مالصدرا کامال   دگاهیبخش از د  نیا
و بازگشت امر به سلمت خداونلد ایلاره  نیامر از آسمان به زم ریدر صدر بحث است که به تدب

 دارند.
اسلت و  یعسل قیحسا ۀدر بردارند رایداند؛ ز  یم یعسل یعالن عس  را لوح ب ا مالصدرا

 ۀناملد کله دربردارنلدیمل از ازا تا ابد است و عالن میاا را لوح بدر یاله یو حتم یحرن بطع
 (149ص، ق1312، همو؛ 126ص، ش1354، المتألهیناست. )صدر  یو میال یجزئ قیحسا

بلا هفلت آسلمان بلرآن ل  که همان عالن بدر استل  عالن میاا یگانگی نییدر تب مالصدرا
و فأوجد أو  مُ أوجد حروفُ عقلية و كلمُ  ِعداعية ُْئمة عذواتُْ من غير موُِ»: نگارد یم نیچن

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 

 (19ص، 1ج، 1981، همو ؛31ص، ش1363، المتألهین)صدر « رَُأم
و سلپس محسلق  یعسلل یدر علالن ب لا قیحسا یریگمتن به یر این در  المتألهینصدر 

پلس از ایلاره  یاما و ؛کند یایاره م، در عالن بدر که همان عالن میاا است، قیحسا نییدن ا
به خلسلت هفلت آسلمان دالللت دارد. از  کند که یاستناد م نیاز برآن کر  یاتیبه عالن بدر به آ

هفت آسمان با علالن  یگانگیبه  یاعتساد و، متناین در  نیبرآن کر  اتیآ نیااستناد مالصدرا به 
یود.  یم دهیمیاا فهم
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بلر علالن  زیرا ن «ایالسماء الدن»، عالن میاا بر هفت آسمان برآن قیعالوه بر تطب مالصدرا
، 1ج، م1981، همللو؛ 29ص، ش1363، المتألهین)صللدر داده است. قیللمیللاا )عللالن بللدر( تطب

 انیلب ایلرا از طبسات هفت آسمان و ارتبلا  آن بلا سلماء دن شیمراد خو ،  یاما به تفص ؛(38ص
 نررده است.

هفت آسلمان را هفلت طبسله ، هیاز یارحان حرمت متعال یریبه عنوان  ییعالمه طباطبا 
 ی( معرفلای)السلماء اللدن ایلآسلمان دن نیملهفلت آسلمان را ه نیلا ی  و مرتبله دانل داندیم یطول

، م1999، هملو ؛311و 369ص، 11ج، ق1411، ییطباطبلا نیمحمد حسل دیس: ن . )کندیم
 (136ص

املور  ریهفت گانه وجود دارند که مشغوا تدب یدر آسمان ها یاصدرا مالئره شهیاند در
انلد کله بله هفلت آسلمانخداونلد متعلاا در  نلدگانیمالئره نائبلان و نما نیعالن ماده هستند. ا

و َوذا الضوُل  ا  عوُل  لونح القود. َون عوُل  الملکون  »: سلدینو یمل یو مالئره عماله مشهورند.
الضّمُلوووة عوووُذَ الّلوووه تضوووُلى المسوووّخرو عوووُمر  المووودّعرو المووون. الضوووُل  عُعوووداِ الموووناِ و تْيئوووة 

 (151ص، ق1312، المتألهینصدر «)االَبُب
مللللدبرات »چللللون  ینیئرلللله بللللا عنللللاو مال نیللللمالصللللدرا ا ریدر تعللللاب نیهمننلللل

، ش1354، المتألهینصللدر «)مللدبرات امللر»( و 391ص، 6ج، م1981، المتألهین)صللدر «هیللعلو 
 اند.خوانده یده زی( ن215ص

اسلت کله  یسیبر اساس حسا، چه مالئره عماله در عالن هفت آسمان بدان مشغوا اند آن
در عالن  یکل قییود. حسا یته متوس  مالئره موجود در عالن عس  بر لوح مالئره عماله نگای

توس  عسوا بر نفوس مالئره عمالله منسلوش ، یکل قیحسا نیهم قیعس  محفوظ است و مصاد 
اسلت کله مشلخص بله  یو میلال یجزئل ینسش ها، نگارند یم نفوس نیگردد. آن چه بر ا یم

، ق1312، المتألهینو مسارن با اوبلات و اوضلاع معللوم هستند.)صلدر  نیمع یهاتئیایراا و ه
 (151ص



5یاپیپ ۀ، شمار9316 بهار و تابستان اول، ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 11

دسلتور  شیکنلد و آنهلا را بله املر خلو یرا بر مالئره عماله السلاء مل شیامر خو  خداوند
مالئره بلر  نییود و ایامر خداوند توس  عسوا بر مالئره عماله نگایته م ستیدهد. در حسیم

 امور عالن ماده مشغولند.  ریدست به کارند و به تدب، منسوش قیاساس حسا
ْوحووى»ماننللد  یاتیللآ

َ
ْمَرَووُ فووي أ

َ
وومٍُء أ ََ َلووى »، (12،)فصلللت« ُكوولِّ  ِِ وومُِء 

ْمووَر ِمووَن السَّ
َ
ُر اْْل ُیووَدعِّ

ْ.ض
َ
 ریکله تلدب دیآ یبر م اتیآ نیاز ا یمطلن ایاره دارند و به روین نی( بر هم5،السجده«)اْْل

 .ردیگ یامور عالن ماده در عالن هفت آسمان انجام م
جملاا و  ۀفتیاند که یلواالمرتبه یبندگان، اندعماله که در ملروت آسمان ها وابع  مالئره

 یاخداست. به گونه یتصورات و افراریان فس  برا، سرنات، جالا خداوندند. تمام حرکات
هسلتند و هرگلز خلالف و  یمحِ حلق تعلال عیمط و ینوند یرا تمام و کماا م یاله یکه وح
 «نییعبلاد ملرللوت»رله را مالئ نیلا المتألهینرو صلدر  نیزنلد. از همل یاز آنهلا سلر نمل یتملرد

ٌِ ُمْکَرُمنَ»همنون  یاتیخواند و آیم ََ موُ »( و 26،اءیاالنب«)ِعبُ ْ  َو َیْفَضُلون َُ َمَر
َ
َه مُ أ ََ اللَّ ال َیْضُلن

 ََ ، م1981، المتألهینداند.)صلدر یمالئرله هفلت آسلمان مل نی( را ناظر به ا5،نیالتحر «)ُیوْؤَمُرو
 (352ص، ش1361، همو ؛396ل395صص، 6ج

را در بلاب  یفصللت مبحیل ۀسلور  12 ۀیآ  یذ هیاز یارحان حرمت متعال ییطباطبا مهعال
 نیو همننلل« السللماء» یدر معنلل یکنللد. ویگانلله و طبسللات آن مطللرح مللهفللت یهللاآسللمان

 دیآیبه دست م نیبرآن کر  اتیآن که آن چه از آ، نخست: دیفرمایم نیچن« السماوات السبع»
سر ماست که نجوم و کواکلن در آن  یآسمان باال  نیهم «ایدنالالسماء »آن است که منظور از 

 یاند که در طبسلاتهمه جزو خلست جسمانی، گانههای هفتآن که این آسمان، برار دارند. دوم
یلش آسلمان  فی. البته بلرآن بله توصلاستیآسمان دن نیآنها به ما هم نیرتر یبرار دارند که نزد 

آن ، هستند. سلوم گریردیدر امتداد  یدر طبسات هاسمانآ نیبه جز آن که ا، است نپرداخته گرید 
 اراتیو ملاه و سل دیافلالک و کواکلن همنلون خوریل، گانلههفلت یهلاکه منظور از آسمان

انلد و ها مساکن مالئرلهاست که آسمان نیبر ا یمبن، دهیآن که آن چه به ما رس، . چهارمستین
بله سلمت خلدا  ریمسل نیلرا از ا اعماا یهاامهن، یوندینازا م یمالئره از آن جا با امر اله نیا
یود و ارزاق از آنها نلازا  یدارد که بر کفار باز نم ییهاکه آسمان درب نیا نیبرند و همننیم
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، هملو:  نل ؛3311ل369صص، 11ج، ق1411، ییطباطبا نیمحمد حس دیس: ن یود. )یم
 (136ص، م1999

 یایتراک پررنگ ۀگانه نسطهفت یهاخود از آسمان و آسمان فیدر تعر  ییطباطبا عالمه
بلر سلرونت مالئرله در  یمبنل ییعالمله طباطبلا دگاهیلد ، دیلآیدارد. به نظر م المتألهینبا صدر 
ها متعلق به اجلرام و ملواد آسمان نیکه ا نیمالصدرا است. ا دگاهیگانه ادامه د هفت یهاآسمان
و ملوطن  گرنلدیردیدر امتداد  و به صورت طبسه طبسه ستندیو کواکن و نجوم ن تندهس یآسمان

گانله هفلت یهلااز آسلمان ییمالصلدرا و عالمله طباطبلا ۀشلیاز ایتراکات اند، مالئره هستند
لفل   یاملا گلاه، آسمان نپرداختله اسلتهفت یاست. هر چند مالصدرا مفص  به طبسات طول

 ییه طباطبلااملا عالمل ؛یلمردیبرآن و موطن مالئره بر مل سمانرا همان هفت آ «ایالسماء الدن»
 ایلآسلمان دن نیآسلمان را هملهفلت نیلا یدانل ۀو مرتب داندیم یآسمان را هفت طبسه طولهفت
 .پردازدینم گرییش آسمان د  فیو به توص کندیم یمعرف

: نگلاردیگونه مل نیگانه اهفت یهاآسمان ۀدربار  نیتسن ریدر تفس یآمل یالله جواد تیآ
کله آنهلا  نیلا، اوا رایلاست؛ ز  انینیشیپ تئیآسمان هفتاز ه ریغ، گانه برآنهفت یهاآسمان»

ه فل  بودند و دوم ، بملر، مانند یمس، اریفل  اوا را مرکز ستارگان سکه هفت نیا، بائ  به ن 
سلتاره و یاطللس را بل یعنلی، ثابت و فل  نهلن یهاعطارد و فل  هشتن را مرکز ستاره، زهره
 ؛کردنلدیمل ادی« معدا النهار»و « فل  االفالک»و از آن به  آوردندیبه یمار م ل ف نیآخر 

 نیلملا ا: دیلفرمایستارگان در آسمان اوا است. چنان کله مل ۀاست که هم نیظاهر برآن ا یول
، گانلههفلت یهلاآسلمان انیل. پس در منیها به یما برار داد آسمان نیرتر ینزد  وریها را ز ستاره
املا  ؛اسلت نیملز  اریبا کواکن ثابت و س، تتر اس  ینزد  گرید  یهااز آسمان ماکه به  یآسمان
نشللده  انیللبلله صللراحت ب نیدر بللرآن کللر  گللریگانلله د یللش یهللاآسللمان تیللفیو ک تیللموبع
 (615ص، 2ج، ش1383، یآمل یعبدالله جواد«.)است
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 یآسمان قرآن از منظر فخر راز هفت. 5
مختللف در عللوم  یو یهادگاهیاست که آراء و د  یشمندانیاز جمله اند یراز نیفخرالد

یلده  یدر بلرون پلس از و یمختللف علمل یهلاباعث چلالش ریکالم و تفس، از جمله فلسفه
از موضلوعات  یبرخ، مشهور است نیالغ حیمفات ای ریکب ریخود که به تفس ریدر تفس یاست. و

 افتلهیآن چه دانشمندان عللوم مختللف تلا آن زملان بلدان دسلت  ورا بر اساس علوم روز  یبرآن
مختللف بلرآن اسلت.  اتیآسمان در آهفت، موضوعات نیاز ا یریرده است. ک ریتفس، بودند

 ۀیلبود. براساس نظر  یوسیبطلم افالک ۀینظر ، هادر باب آسمان جیرا ۀینظر  یدر زمان فخر راز
، خیمر ، دیخوری، زهره، عطارد، است و به گرد آن هفت فل  بمر یمرکز هست نیزم وسیبطلم
فلوق   یلرا در برگرفتله و هلر  یگرید  ازیمانند پوسته پ یو زح  در گردش اند و همگ یمشتر

وارد ، بسره و با ایاره به سبع سلموات ۀسور  29 ۀیآ  یخود ذ ریدر تفس یراز فخراست.  یگرید 
اعلو  أَ القورآَ ََُنوُ ْود ِ  علوى »: نگلارد یم نیو چن است گانه یدههفت یهابحث آسمان

ثو  كورو ، و فنُْْ كورو عطوُ.ِ، ِلينُ كرو القمرو ُْ  أصقُب الْيئة أْرعُْ ، وجنِ َبْ َمنا 
، ی)فخللر راز «ثو  كوورو زحول، ثوو  كورو المشووتري، ثوو  كورو الموریخ ،ثو  كوورو الشوم ، الزَورو

 (381ص، 2ج، ق1421
افلالک  ایلدر بلاب افلالک سلبعه )  تئیجا به صراحت بوا اصحاب ه نیا یچند و هر

 ۀادامل ۀنلیاملا بله بر ، دهلدیبرار نم دییأتسعه با محاسبه فل  ثوابت و فل  االفالک( را مورد ت
توان یم، است آنها پرداخته ۀفاصل ۀمحاسب ۀافالک و نحو  یریبرارگ نیترت اتیبحث که به جزئ

وُ » ۀملیکر   یلذ یفخلر راز گلرید  یسلو  از اسلت. رفتهیرا پذ دگاهید  نیکه او ا افتیدر  نَّ یَّ وُ َز نَّ ِِ
ْنيُ ِعِزیَنٍة اْلَکناِكِب  مَُء الدُّ و  ندیبیم یوسیبطلم تئیبوا را در تعارض با ه نیا، (6،افاتالص«)السَّ

و افلالک سلبعه  یوسلیبطلم تئلیبائل  بله ه ی. حلاا آن کله اگلر ودیآیدرصدد ح  آن بر م
أموُ »: او ملی نویسلدو افلالک سلبعه وجلود ندایلت.  مهیکر  نیا انیبر جمع م یلیدل، بودینم

فلقُئول أَ یقون  ِنوه ثبوت فوي علو  الْيئوة أَ َوذ   ،و َن تزیين السمُء الدنيُ عْوذ  الکناكوب: اْلو 
و أَ السيُ.ا  الستة مركنزو في الکرا  الست المقيطة عسمُء ، الثناعت مركنزو في الکرو الثُمنة
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ْنيُ ِعِزیَنٍة اْلَکناِكِب و الجناب: الدنيُ فکيف یلح ْنله مَُء الدُّ ُ السَّ نَّ یَّ ُ َز نَّ ، ق1421، ی)فخر راز« ....ِِ
 (311ص، 26ج

حاللت صلفت و ، یلده انیلب «ایالسلماء اللدن»است که از آن جا کله  نیتنابِ ا  یتفص
 نیتلر نییپلا یوسلیبطلم تئلیآسمان اسلت. در ه نیتر  نییپا یبه معنا «ایالدن»موصوف است و 

کواکلن و سلتارگان در آسلمان بملر ، گفلت دیبا مهیکر  ۀیپس طبق آ ؛سماء بمر است، آسمان
اسلت کله  نیتنابِ ا نیاست. نخست یوسیبطلم تئیبا ه تنابِدر  هیلرن فهن از آ ؛برار دارند

بله صلورت  یهلر آسلمان یوسلیبطلم تئلیاگر ستارگان در سماء بمر بایند و از آن جا که در ه
به ماننلد بملر در گلردش بایلند و حلاا آن کله  دیبا زیستارگان ن، است گریجامد گرد آسمان د 

باعث  دیبا، ستارگان در آسمان بمر بایند اگر گرید  یمانند بمر ندارند. از سو  یستارگان گردی
یوند کله و جز آنها  دیو عطارد و ناه نیزم انیآسمان ها یوند و حائ  م گریکسوف در د  جادیا

سلتارگان را در فلل   گلاهیجا یوسلیبطلم تئلیجاست که ه نیواضح است. از ا زین نیبطالن ا
 یهلادر سلوره یبرآنل ۀملیکر ا دو در تعلارض بل نیلدانلد و ا یمل، هشتن که فل  ثوابت است

 (584ص، 31ج، ق1421، یصافات و مل  است. )فخر راز
، رفتلهیگانله پذهفلت یهلاآسمان بارۀرا در یوسیبطلم تئیخود ه رازیآن جا که فخر  از

 ییو راهرارهلا ابدیبمذکور  اتیمانند آ یاتیو آ تئیبحث ه نیا انیم یدرصدد است تا راه جمع
 دهد. یم ارائهزمینه  نیرا در ا

کله بله  یکه مردم هنگام نیا یری: کند یم انیتنابِ ب نیفرار از ا یدو راه ح  برا فخر
مناسلبت  نیکنند و به هم یآسمان مشاهده م نیکواکن و ستارگان را در هم، نگرند یآسمان م
بلرله بله ، در آسمان بملر یرینه به لحاظ برارگ یعنی ؛«ایالسماء الدن»: است فرموده نیبرآن کر 

یلد کله فالسلفه بائل  بله  انیلب نیلا از شیاسلت کله پل نیلهن ا، دوم ارمردم. راهر دیحاظ د ل
 (311ص، 26ج، ق1421، یکواکن در فل  هشتن نبودند. )فخر راز یریبرارگ

را بله  یوسلیبطلم تئلیه یفخر راز که یود یروین م، ید انیم  ودبت در آن چه بأت با
چلارچوب  نیدر هم زیگانه را نهفت یهاو آسمان در یناخت آسمان ها برار داده ییعنوان مبنا

، یلد انیلماننلد آن چله ب ییدر تعارض ها ییود که حت یآیرار م شتریآنجا ب نیدارد. ایم انیب
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 یینبلوده و بلا ارائله راهرارهلا یوسلیبطلم تئیه یبه دست بردایتن از مبنا حاضر رازیفخر  زین
 است. نیجممن یها دگاهیو د  نیبرآن کر  اتیآ انیدرصدد جمع م

 قیلتطب یوسلیبطلم ۀآسمان را بلا افلالک سلبعهفت زین نیشیاز مفسران پ یاریچند بس هر
هلا نادرسلت  دگاهیلد  نیلکه ا است نشان داده ریاخ یهابرن یعلم یها شرفتیلرن پ، داده اند

هلا بله طور خلرق آسلمان نیهمنون نپتون و پلوتون و هم یدیجد اراتیس ییبوده است. یناسا
ممرلن  ریلبله واسلطه جاملد بلودن افلالک غ یوسلیبطلم تئیکه در ه ییف ا یهاهنیسف ۀلیوس

 باط  یود. هینظر  نیباعث ید که ا، ید یانگایته م
 یریسلب  تفسل، ملورد توجله اسلت یعلمل هیلنظر   یلاثبلات  ایلاز ابطاا  شیچه ب آن

ن و بلدو  یالهل یوحل نیبلرآن کلر  اتیلاز مفسران است. از آن جا که آ گرید  یو برخ یرازفخر 
 نیو عسل  بله چنل اتیلو روا اتیلآ گریآن با د  قیدر تطب، در محتواست یاخدیه نیتر کوچ 

ایاره دارد و  نیآسمان به همدر یناخت هفت زیمالصدرا ن که. چنان نیابی یدست نم یاهینظر 
 یزیلو تنهلا چ دیلآیخالق آن بلر مل ۀگانه تنها از عهدهفت یهامعتسد است که یناخت آسمان

آن اسلت کله هفلت آسلمان وجلود دارد و در کنلار آن ، یلودیم دهیفهم اتیو روا اتیکه از آ
 (293ص، 2ج، ش1366، المتألهینصدر تسرر دارد. ) زین یعرش و کرس

  یبه دل، است دایته انیب یوسیبطلم تئیآسمان با ههفت قیدر تطب یچه فخر رازآن پس
 رشیمربلو  بله بحلث ملورد پلذ اتیلآن بلر تملام آ قیعدم تطب و یوسیاثبات بطالن نظام بطلم

، یبشلر یتجربل یربطعلیعللوم غ یمبنلا بلر یالهل اتیلآ ریو تسس قیکه تطب نی. افزون بر استین
 .یستن دهیپسند

گیریهجینت. 6
مطابق بلا علالن میلاا  اتیو روا اتیآسمان برآن با نظر به آهفت المتألهیننظر صدر  مطابق

آورد و ینمل انیلبله م یگانله سلخنهفلت یهااست. مالصدرا با آن که نسبت به طبسات آسمان
 یاملا هفلت آسلمان بلرآن را ملوطن، داند یرا منحصر در ذات صانع آنها م یادراک امور سماو

گانله را ملوطن هفلت یهلاآسلمان یخلورد. و یدر آن ربن م یو جزئ یمیال قیداند که حسایم
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به مالئره عماله مشهورند. بنا بر  امور عالن ماده را برعهده دارند که ریداند که تدبیم یامالئره
 ایلاست که در علالن میلاا  یمیال قیبر اساس آن دسته حسا، دهدیچه در عالن ماده رخ مآن نیا

 .خوردیدارد که به دست مالئره عماله ربن م ودآسمان وجهمان هفت
بلا ، مختللف بلرآن بلدان ایلاره یلده اتیگانه را که در آهفت یهاآسمان زین یراز فخر

کند که بطالن آن در زملان ملا آیلرار یلده یم ریتفس یوسیمنجمان بطلم جیرا دگاهیوجه به د ت
 ارائه نداده است. یلیدل قیتطب نیبرا یاست. و
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