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در روایتی از امام رضا به شرح و تبیین بخشی از آیه  12سورة طالق...« :ومن
االرض مثلهن »...با تعبیر آسمانها و زمینهای گنبدی شکل و تو در تو پرداخته شده
است .با عنایت به اینکه دربارة این آیه ،تاکنون تفاسیر گوناگونی از جمله همانندی
عددی ،همانندی در کیفیت و آفرینش و  ...ارائه شده ،واکاوی روایات تفسیری ذیل
آیه مورد بحث ،نقش محوری روایت امام رضا(ع) در تبیین خلقت آسمانها و زمین
و همانندی زمین به آسمانها را برجسته میکند .این روایت در منابع مختلف مورد
استناد قرار گرفته و منشأ ارائة تفاسیر گوناگون از هفت زمین شده است .در این
روایت به همانندی عددی زمین و آسمانها اشاره شده که به دالیلی چون تعارض
با کاربردهای قرآنی «ارض» بسیار مورد مناقشه قرار گرفته و برخی رأی به جعلی
و نامعتبر بودن آن دادهاند .از این رو در پژوهش حاضر ،سند و متن روایت مذکور
از رهگذر تأمل در قرآن ،روایات ،زبان عربی و برخی واقعیتهای علمی به روش
بررسی سندی و نقد محتوایی روایات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .بر این
(ع)
اساس ،حاصل این نوشتار از اعتبار سندی این روایت و علم و بینش عمیق امام رضا
در تبیین آیات آفرینش حکایت میکند.
(ع)

کلیدواژهها :امام رضا(ع) ،ارض ،سبع سماوات ،زمین ،مثل
تاریخ دریافت 1395/06/02 :تاریخ پذیرش1395/08/30 :

 .1استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی
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تحلیلی بر «و من االرض مثلهن»
در آیة  12سوره طالق با تاکید بر روایت رضوی
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طرح مسئله

امامان معصوم(ع) با تکیه بر علم ویژهای که خداوند به ایشان اعطا کرده ،همواره مفسران

اصلی کالم الهی بودهاند و روایات گوناگونی از ایشان در تبیین آیات الهی ،از جمله آیات

آفرینش در دست است .در این میان میتوان به روایاتی که ذیل آیه« :اهلل الَّ ِذي َخ َل َق َس ْب َع
ض ِم ْث َل ُه َّن يَتَنَ َّز ُل َْ
ِن َْ
ير َو أَ َّن اهلل قَ ْد أَ َ
حاط ب ُ
َس ٍ
ِك ِّل
ال ْم ُر بَْينَ ُه َّن لِتَ ْع َل ُموا أَ َّن اهلل َعلى ُك ِّل َش ْ
ال ْر ِ
اوات َو م َ
ي ٍء قَ ِد ٌ

ي ٍء ِع ْلمًا» (الطالق )12،وارد شده ،اشاره کرد .محور اصلی بسیاری از تفاسیر ارائهشده از
َش ْ

این آیه ،روایتی از امام رضا(ع) در شرح چگونگی قرارگیری هفت آسمان و هفت زمین است
که در آن بر وجود هفت زمین تأکید شده است.
آرای مفسران ذیل آیة  12سوره طالق بر دو محور موضوعی استوار است .محور اول،
سبع سماوات است که در آیات دیگری از قرآن نیز استعمال شده و مورد توجه ایشان قرار
گرفته است و محور دوم «و من االرض مثلهن» که همانندی زمین با آسمانهای هفتگانه را
مطرح کرده است .با عنایت به اینکه هفت آسمان در مواضع مختلفی از قرآن به کار رفته و
مفسران ذیل هر یک از این آیات ،مجالی برای ارائة مباحث گوناگون یافتهاند ،ذیل این آیه
بیشتر محور موضوعی دوم یعنی همانندی زمین به آسمانها و امکان یا عدم وجود هفت
زمین را مطمحنظر قرار دادهاند .محور اصلی آیه فوق از منظر مفسران بخشی از آیه است
که میفرماید« :و من االرض مثلهن» (همان) .واژه «مثل» در این آیه نقشی کلیدی از منظر
ایشان داشته و با عنایت به اینکه به کیفیت آسمانها بازمیگردد یا به تعداد آنها ،آرای
تفسیری گوناگونی رارقم زده است .گروهی معتقدند «مثلهن» یعنی از نظر عددی مانند هفت
آسمان ،هفت زمین نیز وجود دارد که طبقه طبقه قرار گرفته است (سمرقندی ،بیتا ،ج :3

465؛ ابوالفتوح رازی1408 ،ق ،ج281 :19؛ بغوی1420،ق ،ج115 :5؛ بیضاوی1418،ق،
ج223 :5؛ خازن بغدادی1415،ق ،ج .)310 :4در این میان ،گروهی همانندی را عددی
دانستهاند و البته بر این باورند که مراد از آن ،هفت اقلیم یا قطعه و منطقه از زمین است
(فخررازی1420،ق ،ج566 :30؛ ابنعاشور1420،ق ،ج306 :28؛ معرفت-346 :1381 ،
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را عناصری میداند که در طبقات زمین وجود دارد (ابنعربی1422،ق ،ج352 :2؛ نخجوانی،
1999م ،ج425 :2؛ طباطبائی1417،ق ،ج.)326 :19
گروه دوم ،مثل بودن آسمانها و زمین را در کیفیت و آفرینش آنها دانسته و معتقدند
زمین و آسمانها مانند یکدیگرند ،البته در تعداد (میبدی ،1371،ج147 :10؛ نیشابوری،
1416ق ،ج317:6؛ زحیلی1418،ق ،ج)299 :28؛ بنابراین اشتراک در بعضی اوصاف است
نه در عدد (ابوحیان اندلسی1420،ق ،ج205 :10؛ آلوسی1415،ق ،ج .)340 :14صاحبان
این دیدگاه ،مراد از همسانی زمین با آسمانها را وجود کرهای دیگر غیر از زمین میدانند.
بر این پایه مراد از مثل ،خود سیارات در شکل و هیئت جدیدی است یا مراد سیارات قابل
سکونت است که هنوز کشف نشدهاند (بالغی1405 ،ق ،ج .)7-8 :2از این رو منظور از «من

االرض مثلهن» هفت عدد از كرات آسمانی است كه ساختمانش از نوع و جنس ساختمان
زمينى است كه ما در آن زندگى میكنيم (طباطبائی1417،ق ،ج .)326 :19بر این اساس،
آرای تفسیری گوناگونی ذیل « ...و من االرض مثلهن(»...الطالق )12،ارائه شده است که از

میان احتماالت فوق ،اولین احتمال یعنی وجود هفت زمین با کاربردهای قرآنی «ارض»
سازگار نیست ،چرا که در حدود  200آیه از قرآن واژه «ارض» به صورت مفرد در کنار

«سماوات» که جمع است ،تکرار شده است (فاطر 41،و 1؛ لقمان20،؛ النمل25،؛ الروم26،؛
زمر63،؛ النمل 87،؛ الشوری 29،والزخرف .)82،افزون بر این که «الم» در «و من االرض

مثلهن» برای عهد خارجی است .یعنی همان زمینی که نزد مخاطبان عرب زبان آن روز
دیرآشنا بود و آنان هم چیزی بیش از همین مطلب که زمین همان است که روی آن زندگی

میکنیم ،نمیدانستند .اگر از مثلهن ،هفت کره مانند کرة زمین اراده شده بود ،شایسته بود به
جای «االرض»« ،سبع االرضنی» میآمد .همانسان که دربارة «سماوات» این گونه تعبیر کرده
است .بنابراین از میان دیدگاههای ارائه شده توسط مفسران ،احتمال اول یعنی وجود هفت

زمین مانند زمین معهود بشر که زیستگاه اوست ،در تعارض با آیات قرآن بوده و مورد نقد
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 .)342تفسیر دیگری که با عنایت به مثل بودن عددی ارائه شده مراد از زمینهای هفتگانه
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جدی قرار گرفته است.
از آن جا که در برخورد نخستین با روایت تفسیری امام رضا(ع) ذیل آیه مورد بحث
وجود بیش از یک زمین مانند زمین معهود بشر تداعی میشود ،برخی این روایت را فاقد
اعتبار دانسته یا از آن به اسرائیلیات تعبیر کردهاند(معرفت342-346 :1381 ،؛طیب،1378،
ج .)67 :13آن چه از واکاوی تفاسیر و پژوهشهای گوناگون درباره آیه مورد بحث حاصل
میشود ،نیاز به بررسی دقیق این فرمایش امام رضا(ع) است و تحلیل و نقد روایت مذکور
برای بررسی احتمال برداشت دیگر معانی و تفاسیر از آن ضرورت دارد .بنابراین ،این
پژوهش با روش بررسی سندی و نقد محتوایی روایات به این پرسش کلیدی که« :امام
رضا(ع) همانندی زمین به آسمانها در آیه ....«:و من االرض مثلهن»(الطالق)12،را چگونه تبیین

کرده است؟» از رهگذر تأمل در قرآن ،سنت قطعی و واقعیتهای علمی پاسخ داده است.
روایت امام رضا

(ع)

این روایت که بسیاری از مفسران بدان اشاره کردهاند ،روایتی است از امام رضا(ع) در

پاسخ به حسینبن خالد دربارة چگونگی قرارگیری آسمانها بدون ستونهایی که دیده
شوند .آن حضرت ،كف دست چپ خود را باز كرده و دست راست خود را در آن قرار
داده و فرمودهاند:

هذه أرض الدنيا و السماء الدنيا فوقها قبة و األرض الثانية فوق السماء الدنيا و السماء الثانية

فوقها قبة ...و األرض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة فوقها قبة و عرش الرمحن

تبارك و تعاىل فوق السماء السابعة؛ اين زمين دنياست و آسمان دنيا بر باالى زمين گنبدی
است و زمين دوم باالى آسمان دنيا و آسمان دوم گنبدی است بر باالى آن و زمين سوم
باالى آسمان دوم قرار گرفته و آسمان سوم گنبدی است بر باالى آن و...و زمين هفتم باالى
آسمان ششم واقع است و آسمان هفتم گنبدی است باالى آن و عرش رحمان تبارك و

تعالى بر باالى آسمان هفتم قرار دارد و اين كالم خداى تعالى است كه مىفرمايد :الَّ ِذي
ض ِم ْث َل ُه َّن يَتَنَ َّز ُل َْ
ِن َْ
َخ َل َق َس ْب َع َس ٍ
ال ْم ُر بَْينَ ُه َّن و اما منظور از صاحب امر ،رسول
ال ْر ِ
اوات َو م َ
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به سوی او نازل میشود .يعنی از آسمانهای هفتگانه و زمينهای هفتگانه فرود میآيد.

1

حسینبن خالد گوید« :ما كه بيش از يك زمين زير پاى خود نمىبينيم؟»حضرت فرمود:
«آرى زير پاى ما تنها يك زمين است و آن شش زمين ديگر فوق ما قرار دارند( ».قمی،1367،
ج329 :2؛ طبرسی ،1372،ج467 :10؛ فیضکاشانی1418،ق ،ج68 :5؛ بحرانی1416،ق ،ج:5
415؛ مجلسی1403 ،ق ،ج75 :57؛ عروسیحویزی1415،ق ،ج.)121 :5
 .1بررسی سندی

این روایت از دو طریق نقل شده است .طریق اول آن از علیبن ابراهیم قمی از پدرش از
حسینبن خالد از امام رضا(ع) است .کتب رجالی در وصف علیبن ابراهیم آوردهاند« :او در
حدیث ثقه و مورد اعتماد است» (ر.ک :حلی1402،ق100:؛ نجاشی .)260: 1365،پدر علیبن
ابراهیم ،ابراهیمبن هاشم از دیگر راویان حدیث مذکور است .عالمه حلی درباره وثاقت
ح و نیز به تعدیل او تصریح
او میگوید« :مـن هـیچیک از اصحاب را نیافتم که او را قد 
کرده باشد .روایات از او بسیار است و ارجح ،قبول روایات اوست( ».حلی1402ق 137:و
 .)138عـالمه مـجلسی روایـات او را َح َسن میداند که در مرتبه صحیح است (مجلسی،
 .)16 :1378میرداماد در پاسخ به تصریح نکردن در وثاقت ابراهیم آورده است« :افراد بزرگی

 .1فبسط كفه اليسری ،مث وضع اليمىن عليها ،فقال:

هــذه أرض الدنيــا و الســماء الدنيــا فوقهــا قبــة و األرض الثانيــة فــوق الســماء الدنيــا
و الســماء الثانيــة فوقهــا قبــة و األرض الثالثــة فــوق الســماء الثانيــة و الســماء الثالثــة
فوقهــا قبــة و األرض الرابعــة فــوق الســماء الثالثــة و الســماء الرابعــة فوقهــا قبــة و األرض
اخلامســة فــوق الســماء الرابعــة و الســماء اخلامســة فوقهــا قبــة و األرض السادســة فــوق
الســماء اخلامســة و الســماء السادســة فوقهــا قبــة و األرض الســابعة فــوق الســماء السادســة
و الســماء الســابعة فوقهــا قبــة و عــرش الرمحــن تبــارك و تعــاىل فــوق الســماء الســابعة و
ـن َْ
هــو قــول اهلل عزوجــل :الَّـ ِ
ـز ُل
ال ْر ِ
ـن يَتَنَـ َّ
ـذي َخ َلـ َ
ض ِم ْث َل ُهـ َّ
ـب َع َســاواتٍ طباقــا َو ِمـ َ
ـق َسـ ْ
(صلــى اهلل عليــه و آلــه)
َْ
و الوصــي بعــد رســول اهلل
ـن  .فأمــا صاحــب األمــر فرســول اهلل
ـر بَْينَ ُهـ َ
ال ْمـ ُ
(صلــى اهلل عليــه و آلــه)
قائــم علــى وجــه األرض ،فإمنــا يتنــزل األمــر إليــه مــن فــوق الســماء مــن
بني السماوات و األرضني.
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خدا (ص) و وصی بعد از رسول خدا (ص) است ،كه قائم بر وجه زمين است كه امر الهی تنها
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ت که دیگران آنها
مانند شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی ،شأنشان باالتر ا ز آ ن اس 
موجهترین و واالترین بزرگا ن شیعه است ،شایسته آن
را توثیق کـنند .ابـراهیم نـیز که از ّ
ن نش ر أحادیث الکوفینی بقم» تعبیر جامعی است»
أو ل م 
مقام است و مدح او بـه عـبارت «هو ّ

(بحرالعلوم ،ج .)451 :1شیخ بهایی از پدرش نقل کرده که« :إنّی ألسـتحیی أن ال اَ ُع َّد حدیثه

ح نـدانم» (مامقانی ،1389 ،ج:1
صحیحًا؛ من شرم از آن دارم کـه حدیث او (ابراهیم) را صحی 
 .)40بحرالعلوم او را ثقه صحیح الحدیث میداند (بحرالعلوم ،1363 ،ج .)462 :1همچنین
نام او در زمره ثقات سند کامل الزیارات آمده است (خویی1409 ،ق ،ج.)317 :1
حسینبن خالد نیز از اصحاب امام کاظ م و امام رضا(ع) است که او را از عالمان محیط به
اخبار و احکام شریعت و محل عنایت ائمه اطهار(ع) دانستهاند (نمازیشاهرودی،1342،ج:8
 .)1طریق دیگر این روایت در مجمعالبیان از طبرسی از عیاشی از حسینبن خالد است

(طبرسی،1372،ج .)467 :10از عیاشی به ثقه صدوق تعبیر شده که در آغاز سنی بوده،
سپس در حالی که هنوز جوان بوده ،شیعه شده و خانهاش محل رفت و آمد شیعه و اهل
علم و دانش بوده است (نجاشی 350 :1365 ،و  .)372بر این اساس افراد موجود در هر دو
طریق ثقه ،امامی و مورد اعتماد بودهاند.
منبع حدیث در هر یک از دو طریق ،دو کتاب تفسیر قمی و تفسیر مجمعالبیان است .در
این که مجمعالبیان از طبرسی است ،شکی نیست ،اما دربارة تفسیر قمی ،تفسیر رایجی که
در اختیار ماست ،تنها از آن علیبن ابراهیم نیست ،بلکه مجموعه امالهای او به شاگردش
ابوالفضلالعباس و روایاتی است که ابوالفضلالعباس به سند خاص خود از طریق ابیالجارود
از امام باقر(ع) نقل کرده است .هر یک از این دو دسته روایات سند خاص خود را دارد که
در مقدمة تفسیر به آن اشاره شده است (سبحانی .)278: 1394 ،در مقدمة تفسیر سند اول از
علیبن ابراهیم از محمدبن ابی عمیر ،از حمادبن عیسی و او از امام صادق(ع) روایت شده
است (قمی ،1367،ج .)27 :1سند دومی نیز از احمدبن محمد همدانی از جعفربن عبداهلل
از زیادبن المنذر ابی الجارود از امام باقر(ع) در این تفسیر مشاهده میشود که شاگردش

تحلیلی بر «و من االرض ...

از علیبن ابراهیم نقل شده و روایات دوم ،روایات ابوالفضلالعباس از طریق ابیالجارود
زیدی مذهب است .از این رو باید بین روایات نقل شده از طریق علیبن ابراهیم و روایات
دیگر فرق بگذاریم چرا که شهادت علیبن ابراهیم در مقدمة تفسیر فقط در حق راویان
روایاتی که خود نقل کرده ،حجت است ،نه در حق راویانی که شاگردش ابوالفضلالعباس
از مشایخش نقل کرده است (سبحانی .)281 :1394،با عنایت به اینکه روایت فوق از طریق
علیبن ابراهیم نقل شده و جزو روایات نقل شده از طریق ابیالجارود نیست ،میتوان رأی
بر تعلق آن به تفسیر قمی داد و از آ ن جا که عـلیبـن ابراهیم در خطبه تفسیرش میگوید:
«وحنن ذاکرون و خمربون بـما انـتهی الیـنا و رواه مشاخینا وثقاتنا عن الذین فرض ّ
الل طاعتهم و أوجـب

والیـتهم؛ مـا ذکـرکـننده و خـبردهنده آنچه هستیم ک ه به ما رسیده است و آن را مشایخ و
ثقات ما از کسانی که خداوند اطاعت و والیت آنها را بر ما واجب ساخته است ،روایت

کردهاند» (قمی ،1367 ،ج .)4 :1آنچه از سخن علیبن ابراهیم برمی آید این است که او در
ابتدای کتاب خویش ،به وثاقت مشایخ اسناد کتاب از جمله ابراهیم پدرش ،اذعان میکند
(مامقانی ،1389 ،ج .)41 :1بنابراین با توجه به آنچه پیشتر درباره نقل نکردن روایت
مذکور از طریق ابیالجارود آمد ،این روایت را باید به شخص علیبن ابراهیم رسانید که
«صحیح» بودن سند این روایت قوت مییابد .در غیر این صورت نیز با نظرداشت درجه
وثاقت راویان روایت مذکور و در سختگیرانهترین حالت و با احتمال ضعیف ،روایت را
باید «حسن» دانست که باز دارای درجاتی از اعتبار است و بررسی محتوایی متن روایت را
ضروری میکند.
 .2بررسی متنی

ظاهر متن روایت مذکور بر وجود هفت زمین و آسمانهای گنبدیشکل محیط بر آنها

داللت دارد .این در حالی است که زمینهای دوم به بعد در متن روایت همان زمین معهود
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بشر نیستند .تأمل در واژگان به کار رفته در این کالم حضرت نیز میتواند مؤید این باشد
چرا که در متقدمترین لغت نامه (العنی) مسا الشئ «ارتفع» معنا شده و بر این اساس ،معنای اول
واژة «مساء» ارتفاع و بلندی است و در ادامه به این نکته اشاره شده که اصل این کلمه «مسو»

بوده و «الف» زائده است و در نهایت ،واژة «مساء» به «سقف کل شئ» و «السماوات السبع» به
«اطباق االرضنی» تعبیر شده است (فراهیدی1410 ،ق ،ج .)319: 7زمخشری نیز «مسا اهلالل» را

«طلع مرتفعا» معنا کرده است (زمخشری1407،ق.)309:

راغباصفهانی ،فوق و باالی هر چیز را «مساء» دانسته و سپس اقوالی را آورده که بیانگر

این است که هر باالیی نسبت به پایین اش «مساء» است و به نسبت مافوق و باالترش «ارض»

(راغباصفهانی 1412،ق،ج .)262- 263 :2باگذر از دورة متقدمان باز هم معنای ارتفاع و
بلندی ،ذیل واژة «سمو» در لغت نامهها مشاهده میشود .به عنوان مثال ،فیومی معانی بلندی،
سقف و مظله االرض را برای «مساء» آورده است(فیومی ،بیتا،ج .)290: 2مصطفوی ،اصل

واحد در معنای واژه «مساء» را بلندی و بر باالی شئ دیگر بودن ،به گونهای که بر آن احاطه

داشته باشد ،دانسته و این کلمه را معرب و مأخوذ از عبری و آرامی و سریانی معرفی کرده
است (مصطفوی،1380 ،ج .)219: 5بنابراین آنچه از مجموع اقوال لغویان برمیآید این
است که «مساء» در لغت به معنای علو و بلندی است و وقتی نسبت به شیئی سنجیده شود

به معنای باال بودن نسبت به آن است و به همین دلیل هم به آسمان اطالق میشود زیرا
آسمان نسبت به زمین رفعت و بلندی دارد و به منزلة سقف آن است و از دیگر سو «ارض»

نیز آن چیزی است که نسبت به مساء در جایگاه پایین قرار گرفته باشد .همان گونه که پیشتر
نیز از نظر گذشت ،کاربردهای قرآنی واژة «مساء» نیز بر معنای باال بودن و نسبی بودن سماء

نسبت به ارض داللت دارد پس مساء میتواند جو و فضای باالی ارض ،اجرام آسمانی و ...
باشد .از این رو میتوان «ارض» و «مساء» در روایت فوق را نیز در همین معنا دانست و تعبیر

«و من االرض مثلهن» را آفرینش مثل آسمانها اما از جنس زمین یا مشترک با اوصاف زمین

دانست که مثل بودن را در کیفیت و آفرینش زمین و آسمان باید جست وجو کرد .به دیگر
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اوصافی با زمین اشتراک دارند همان گونه که پیشتر در آرای مفسران به آن اشاره شده است
(میبدی ،1371،ج147 :10؛ نیشابوری1416 ،ق ،ج317 :6؛ زحیلی 1418،ق ،ج299 :28؛

بالغی1405 ،ق ،ج7-8 :2؛ طباطبائی1417،ق ،ج .)326 :19بر این اساس ،میتوان روایت
فوق را نیز با عنایت به این معانی تأویل کرد بدین سان که مراد از «ارض» جرم سماوی
باشد که نسبت به فضای اطرافش پایین قرار میگیرد و فضای گنبدی شکل اطراف آن مساء

محسوب میشود .این دیدگاه از سوی برخی مفسران ،ذیل روایت تفسیری فوق ارائه شده
است (طیب ،1378 ،ج67 :13؛ فیض کاشانی1417،ق ،ج.)1320 :2
نگرش دیگری نیز با نظرداشت معنای هفت عالم روحانی که پیشتر در آرای مفسران ذیل
سبع سماوات آمد ،در تأویل روایت فوق مشاهده میشود .بر این اساس ،عالمه طباطبائی
معتقد است با در نظر گرفتن ذيل روایت كه سخن از تنزل امر دارد ،اين معنا به ذهن
نزديكتر مىرسد كه امام(ع) خواستهاند از باطن عالم خبر دهند نه از ظاهر آن و خلقت
ماديش و خدا داناتر است (طباطبائی1417،ق،ج .)328 :19بر این پایه ،میتوان سبع ارضین
را عوالم هیوالیی ،جسمانی ،عنصری ،جمادی ،نباتی ،حیوانی و بشری دانست (گنابادی،
1408ق ،ج.)187 :4
سنجش با قرآن

متن روایت فوق با عنایت به آنچه شرح داده شد ،بر وجود هفت زمین مانند همین زمین
معهود و شناخته شده برای ما داللت ندارد پس نمیتوان آن را در تعارض با  200آیهای
از قرآن دانست که همانند آیه  12سوره طالق «ارض» را به طور مفرد به کار برده و جمع

نبستهاند (فاطر 41،و 1؛ لقمان20،؛ النمل25 ،؛ الروم26،؛ الزمر63،؛ النمل 87،؛ الشوری29،؛
الزخرف .)... 82،بنابراین هر چند آیهای از قرآن یافت نشود که مضمون روایت مذکور را
تأیید کند ،مخالفت نکردن متن روایت با قرآن کفایت میکند و آن را از محدوده اعتبار
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خارج نمیکند.
سنجش با سنت

روایات تفسیری ذیل آیة  12سورة طالق به دو دسته کلی تقسیم میشوند .دستة اول،
روایاتی هستند که ظاهر آنها بر وجود هفت زمین و هفت آسمان که هر یک بر باالی
دیگری قرار گرفته ،داللت میکنند و از حیث ظاهری موافق روایت امام رضا(ع) هستند و در
مقابل ،روایاتی یافت میشوند که در ظاهر با روایت امام رضا(ع) در تعارض قرار گرفته و از
زمینهای هفتگانه به وجود هفت ناحیه ،منطقه یا قطعه از زمین تعبیر کردهاند .در این بخش
نسبت هر دو دسته روایات مذکور با روایت امام رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفتهاست.
 -روایات موافق

مجموعهای از روایات مانند روایت مذکور بر وجود ارض اول و ثانی تا سابع داللت و
با متن آن در ظاهر موافقت میکند .این روایات خود دو دسته میشوند :اول روایاتی که هم
در ظاهر و هم در مضمون با روایت امام رضا(ع) موافقت میکنند و دوم روایاتی که فقط در
ظاهر بر وجود هفت زمین تأکید کرده و از حیث محتوا به بیان مطالب دیگری پرداختهاند
که البته مخالفتی با مضمون روایت امام رضا(ع) ندارند .در این بخش از هر دسته یک روایت
مورد بررسی قرار گرفته است.
الف .روایتی از پیامبر اکرم(ص) خطاب به زینب عطاره و در پاسخ به سؤال او درباره
عظمت خداوند است .فرمایش حضرت از این قرار است« :من از بعضی از آن (عظمت
الهی) با تو سخن خواهم گفت» آنگاه میفرمایند:
قي و هاتان مبن بينهما و من عليهما
الت حتتها كحلقة ملقاة يف فالة ّ
إن هذه األرض مبن عليها عند ّ
«ّ

السابعة» بدین معنا که اين زمين و
قي و الثّالثة ّ
حت انتهى إىل ّ
عند الّذي حتتها كحلقة ملقاة يف فالة ّ

هر كه بر آن است در برابر آنچه زير آن قرار گرفته همچون حلقهاى است كه در سرزمينی
پهناور و خالى از سكنه افتاده باشد و اين هر دو با آنچه در آنها و بر آنهاست در برابر

تحلیلی بر «و من االرض ...

سومی تا آنكه به هفتمی میرسد .حضرت ،سپس آیه...« :و من االرض مثلهن(»...الطالق)12،
را تالوت میکنند و میفرمایند :و اين هفت زمين با آنچه در آنهاست و آنچه بر آنهاست

بر پشت خروس همچون حلقهای است كه در دشتی پرت افتاده است .اين خروس دو بال
دارد كه يك بال در مشرق و بال ديگرش در مغرب است و دو پای آن خروس در آن سوی
مرزهای هستی و اين هفت زمين و آن خروس و هر كه در آن و بر آن است بر روی صخره
همچون حلقهای است در دشتی پهناور و پرت و آن صخره با هر كه در آن و بر آن است بر
پشت ماهی چون حلقهای است كه در دشت پهناور و پرتی افتاده باشد و اين هفت زمين و
اين خروس و اين صخره و اين ماهی با هر كه در آن و بر آن است در دريای تاريك چون
حلقهای است در بیابانی پرت و ...و این همه با آسمان نزديك و با هر كه بر آن و در آن
است نزد آن كه بر فراز آن است چون حلقهای است در دشتی پرت و اين دو آسمان و هر
كه در آن و بر آن است نزد آن كه بر فراز آن هاست چون حلقهای است در بيابانی پهناور
و پرت ...تا برسد به آسمان هفتم و همه آنها و هر كه در آن و بر آن است در برابر دريايی
كه از اهل زمين نهفته است چون حلقهای است در دشتی پهناور و پرت و اين هفت آسمان
و آن دريايی نهان در برابر كوههای تگرگ همچون حلقهای است در دشتی پرت (کلینی،
1407ق ،ج153 :8؛ مشهدی قمی ،1368 ،ج.)318 - 319 :13
الرحمنبن أبينجران از صفوان
روایت فوق را مح ّمدبن يحيی از أحمدبن مح ّمد از عبد ّ

از خلفبن ح ّماد از حسينبن زيد هاشمي از امام صادق(ع) نقل کردهاند .سند از لحاظ

اتصال مسند بوده و در روضه کافی توسط کلینی وارد شده است .راویان سند عبارتند از:
محمدبن یحیی معروف به عطار که نجاشی او را ثقه عین خوانده است (نجاشی:1365 ،
 .)353احمدبن محمدالعاصمی که در اسناد کلینی است و بسیار از او روایت شده است.
الرحمنبن أبينجران که نجاشی او
نجاشی او را ثقه فی الحدیث میداند(همان .)94 :عبد ّ

را ثقه ثقه و معتمدا علی مایرویه معرفی میکند (همان236 :؛ خویی1409،ق ،ج)299 :9
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با عنایت به اینکه صفوان مشترک است ،باید صفوانی باشد که ابن ابینجران از او روایت
میکرده ،لذا صفوان باید صفوانبن مهران الجمال باشد که نجاشی از او به ثقه ثقه یاد
کرده است (نجاشی .)147 :1365،خلفبن حماد االسدی که امامی و ثقه است (همان:
 )152و حسینبن زیدهاشمی که برخی از رجالیان تنها از او نام برد ه و برخی دیگر او را
مدح کردهاند (اصفهانی )360 :1386 ،او مشهور به زهد و تقوا و فضل بوده و بر انساب و
شناسایی افراد و تاریخ احاطه داشته است (همان .)12 :بر این اساس ،میتوان گفت روایت
مذکور از حیث سندی مسند و صحیح یا حسن از منظر متاخران بوده و معتبر است.
متن این روایت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد و سپس به شرح آن پرداخت .بخش
اول که شامل صدر روایت میشود و به وجود هفت زمین به شکل پوستهای و طبقهای
اشاره کرده که هر یک دیگری را دربر میگیرد و هر کدام به همراه فضای اطرافش نسبت
به قبلی همچون حلقهای در بیابان وسیع و پرت است .این نگرش با دیدگاههای تفسیری
که مراد از «و من االرض مثلهن» را اجرام سماوی دانستهاند که هر یک با فضای اطرافش

نسبت به دیگری در حکم یک سماء و ارض به شمار میرود (بالغی1405 ،ق ،ج:2
7-8؛ طباطبائی1417،ق ،ج )326 :19همخوانی دارد چرا که در روایت پیشین نیز به وجود
آسمانها و زمینهای تو در تو اشاره شده بود .همچنین این روایت با دیدگاهی که مراد از«و

من االرض مثلهن» را وجود طبقاتی از همین زمین فعلی میداند که هر طبقه نسبت به طبقه باال
در حکم «ارض» برای آن به شمار میرود (ابنعربی1422،ق ،ج352 :2؛ نخجوانی1999،م،

ج425 :2؛ طباطبائی1417،ق ،ج ،)326 :19نیز سازگار است .بنابراین مراد از زمینهای هفت
گانه در صدر این روایت نیز لزومًا وجود هفت زمین مانند زمین معهود و شناخته شده برای
ما نیست و قرینه و دلیلی بر اینکه زمینهای ذکر شده در متن روایت همین زمین فعلی
باشد ،ملحوظ نیست.
بخش دوم روایت که ذیل آن را شامل میشود ،با بیان تشبیه و تمثیل در پی شناساندن
عظمت خلقت پروردگار به مخاطب خویش است .اینکه چرا در این بخش از روایت از
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و بیان شگفتیهای خلقت با زبانی قابل فهم و ملموس برای او بوده ،پاسخ داده میشود.
تمثیل یعنی تشبیه حقایق عقلی به امور حسی و قابل لمس (مکارمشیرازی ،1381 ،ج:1
 )13و اینکه میفرماید این هفت زمین بر پشت خروسی قرار گرفتهاند که دو بال دارد،
یکی در شرق و دیگری در غرب و سپس همه آنچه فرمود را بر روی صخره و باالخره بر
روی ماهی ترسیم میکند ،همگی میتواند از باب تشبیه باشد که شاهد آن نیز ادات تشبیه
«ک» در مواضع مختلفی از روایت است .در زمان رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) ،مردم هیچ
اطالعی از کرویت زمین و بقیه آن چه در عـلم هـیئت جدید از فضا و ستارگان و افالک
کشف شدهبود نداشتند .بنابراین ،این احتمال وجود دارد که پیـامبر اسالم(ص) و ائمه اطهار

(ع)

ع آسـمانها بـه ذهـن مردم
برای نزدیک ساختن اینگونه مطالب علمی و اطالع از وض 
عامی آن زمان ،حقایقی را در قالب اینگونه الفاظ و عبارات ریخته و ا ز باب تشبیه معقول
ی مانن د خروس و صخره و دریای
به محسوس برای هـریک از ایـن افـالک و عوالم ،نام 
تاریک و هوای روان و غیر آنها قرار دادهاند که بـا توج ه ب ه موقعیت آنها ،بیشباهت هم
نیست و بین اسم و مسمی تناسبی نیز وجود دارد (حجازی.)53 :1389 ،
صدر این روایت نیز مانند روایت پیشین دال بر وجود هفت زمین مانند زمین معهود ما
نیست که با آیات قرآن مبنی بر وجود یک زمین در مقابل آسمانها در تعارض باشد .دربارة
ذیل روایت و کاربرد تشبیهاتی چون قرارگیری زمینها بر پشت خروس ،ماهی و  ...در
قرآن مشاهده نمیشود اما این که چنین استعماالتی در قرآن یافت نمیشود ،دلیل بر مخالفت
قرآن با این نوع نگاه تمثیلی نیست ،هر چند در این موضوع خاص یعنی آفرینش زمین و
آسمانها کالمی موافق با آن موجود نباشد .از آنجایی که صدر روایت مذکور با روایت امام
رضا(ع) ارتباط مضمونی دارد ،درباره صدر این روایت نیز نمیتوان سنتی قطعی یافت که با
وجود اجرام سماوی به شکل طبقه طبقه یا حتی طبقاتی از زمین مخالفت کرده باشد.
ب .روایاتی نیز وجود دارد که در ظاهر موافق روایت امام رضا(ع) است چرا که بر وجود
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بیش از یک «ارض» داللت دارند اما از لحاظ محتوا ارتباطی با روایت حضرت ندارد مانند این
روایت از امام صادق(ع) که میفرمایند« :چون خدا عزوجل خواست آدم را بيافريند ،جبرئيل
را در نخستين ساعت روز جمعه فرستاد آن گاه به چگونگی خلقت انسان اشاره میکنند و

سا ٍء
میفرمایند« :فَ َقبَ َ
الس َما ِء ُّ
ِن ُك ِّل ََ
الدنْيَا َو أَ َخ َذ م ْ
ض بِيَمِينِ ِه قَ ْب َض ًة بََل َغ ْت قَ ْب َضتُ ُه م َ
الساب َِع ِة ِإ َل َّ
الس َما ِء َّ
ِن َّ
الساب َِع ِة الُْع ْليَا ِإ َل َْ
ِن َْ
الساب َِع ِة الُْق ْص َوى(»...کلینی1407،ق،
تُ ْربَ ًة َو قَبَ َ
ال ْر ِ
ال ْر ِ
ض قَ ْب َض ًة أُ ْخ َرى م َ
ض َّ
ض َّ

ج2 :2؛ قمی ،1367،ج375 :2؛ بحرانی1416،ق ،ج414 :5؛ مشهدیقمی ،1368،ج)320 :13؛
ى بر گرفت كه از آسمان هفتم تا آسمان دنيا را فرا
بدین معنا که با دست راست خود ُمشت 
داشت و از هر آسمانى تربتى در كف خود برداشت و ُمشتى ديگر بر گرفت كه از هفتمين
زمين بلند تا هفتمين زمين دورتر را در آن فرا گرفت .درباره اینگونه روایات نیز ضرورتی

بر وجود زمینهای خاکی مانند زمین ما نیست ،چرا که میتواند اشاره به ساحتهای
مختلف وجودی انسان باشد همان گونه که عالمه طباطبائی به آن اشاره کرده بود و مراد
ِن َْ
ض ِم ْث َل ُه ّنَ» را در این میداند كه خداى تعالى از زمين چيزى خلق كرده
ال ْر ِ
از جملهَ « :و م َ

مثل آسمانهاى هفتگانه و آن عبارت است از انسان كه موجودى است مركب از مادة زمينى
و روحى آسمانى كه در آن روح ،نمونههايى از ملكوت آسمانى است (طباطبائی1417،ق،
ج .)326 :19بنابراین روایت فوق نیز میتواند بیانگر این احتمال تفسیری باشد .از سوی
دیگر سند این روایت نیز با وجود افراد ثقهای چون علیبن محمد و صالحبن ابیحماد
(خویی1409،ق ،ج118 :12؛ نجاشی ،1365 ،ج ،)566 :1به دلیل حضور ابیحمزه بطائنی
که رجالیان بزرگی چون کشی به نقل از ابوالحسنبن فضال کوفی به نقل از استادش درباره
او آوردهاند« :حسنبن ابیحمزه دروغپرداز و ملعون است و در زمره غالیان قرار میگیرد»
(طوسی ،)443 :1348 ،محل مناقشه قرار گرفته است و نمیتوان آن را صحیح ارزیابی کرد.
حتی در صورت پذیرش صحت سند یا تقویت سند از دیگر طرق نیز با عنایت به آنچه ذکر
شد ،نمیتوان روایت مذکور را نافی مضمون روایت امام رضا(ع) درباره آسمانها و زمینهای
تو در تو و گنبدی شکل دانست .باید در نظر داشت حتی انطباق مضمون این روایت با
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روایت امام رضا(ع) ذیل آیه مورد بحث ندارد ،زیرا مضمون هر روایت بیانگر مطلبی جداگانه
است و تعارضی میان آن دو یافت نمیشود.
 -روایات متعارض

اندک روایاتی یافت میشود که ذیل آیه  12سوره طالق بر وجود هفت ناحیه ،منطقه یا
قطعه از زمین تأکید کرده باشد .این روایات از حیث سندی در درجه اعتبار پایینتری نسبت
به روایات دسته اول قرار دارند .با عنایت به اینکه در این روایات سخنی از زمینهای متعدد
در میان نیست ،ظاهر این روایات با روایاتی که بر وجود زمینهای متعدد داللت میکند ،در
تعارض است .نمونههایی از این روایات عبارت است از:
الف .امام علی(ع) میفرمایند« :لو أعطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالك»(ابنبابویه623 :1376 ،؛

مدرسی1419 ،ق ،ج .)88 :16در این روایت بحث از اعطای اقلیمهای هفتگانهای است
که زیر آسمانها قرار گرفتهاند .در سند این روایت دو تن از راویان هستند که دیدگاههای
رجالی در مورد وثاقت ایشان اختالفی است .نفر اول علیبن احمدبن موسی الدقاق است
که از مشایخ صدوق در طریق محمدبن سنان است (خویی1409 ،ق ،ج .)255 :11یکی از
مباحث کلی در علم رجال ،وثاقت شیخ اجازهدهنده است .مرحوم صدوق مشایخ متعددی
داشته است که سند خود را به کتابهای مشهور اصحاب ائمه(ع) را از طریق آنان به دست
آورده است .عدة زیادی بر این باورند که شیخ اجازه بودن داللت بر وثاقت دارد ،زیرا
شخصی مانند شیخ صدوق بعید است که از انسانهای غیر ثقه اجازه نقل کتاب و روایت
بگیرد ولی عدة دیگری این موضوع را رد میکنند و میگویند :چون کتابهایی که شیخ
صدوق از آنها نقل کرده است ،کتابهای مشهوری بودهاند ،بیان مشایخ اجازه فقط برای
حفظ سلسله سند است و چون مشایخ نقشی در صحت و سقم روایت نداشتهاند ،لزومًا
جزو ثقات نبودهاند (سبحانی .)333 :1394 ،در هر صورت با توجه به این که صدوق از او
بسیار روایت نقل کرده است و بارها بر او ترحم کرده و برای او رضوان الهی را خواسته
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است ،میتوان برای وی درجهای از وثاقت را ثابت کرد .نفر دوم مفضل بن عمر است که
برخی او را جرح کرده و فاسد المذهب (خطابی) و ضعیف نامیدهاند(کشی )322 :1382 ،و
برخی چون ابنشهر آشوب و شیخ مفید او را ثقه و امامی دانستهاند(خویی1409 ،ق ،ج:18
 )293برخی ضعیفالعقیده قلمداد شدن شخصیت او را به دلیل رفتار تقیهای او با توجه
به شرایط سیاسی آن عصر میدانند (میرزایی .)23 – 24 :1377 ،باید در نظرداشت حتی
در صورتی که او فاسدالعقیده باشد ،با عنایت به این که موضوع روایت اعتقادی نیست،
نمیتوان به چنین جرحی در باره این روایت اعتماد کرد و رأی بر ضعیف بودن حدیث داد.
متن روایت ،وجود هفت اقلیم بر روی زمین را مطرح کرده که میتوان آن را به هفت
منطقه آباد از زمین نیز تفسیر کرد .احتمال دیگر در بررسی مضمون این روایت وجود معنای
کثرت برای «سبع» است که بر وجود مناطق متعدد و نواحی آباد گوناگون روی سطح زمین
داللت دارد .هر چند روایت امام رضا(ع) و بسیاری روایات دیگر بر وجود زمینهای مختلف
ذیل هر آسمان داللت دارند اما مضمون این روایات ارتباطی به وجود هفت اقلیم در سطح
زمین نداشته و آن را نفی نمیکند چرا که هریک از این مضامین یعنی وجود اقالیم مختلف
بر روی زمین و وجود زمینها و آسمانهای تو در تو در مقام بیان موضوع جداگانهای است
که در تعارض با یکدیگر قرار نمیگیرند .مضاف آن که متن روایت فوق که بر اقالیم سبعه
داللت میکند هیچ اشارهای به آیه  12سوره طالق نداشته و لزوما ذیل این آیه و در شرح
و تبیین آن وارد نشده است.
ب .روایتی است از ابنعباس« :أنها سبع أرضني منبسطة ليس بعضها فوق بعض ،تفرق بينهن

البحار و تظل مجيعهن السماء» (کاشانی1423 ،ق ،ج102: 7؛ ماوردی ،بیتا ،ج .)37: 6با عنایت

به این روایت مراد از«و من االرض مثلهن» هفت زمين است كه بعضى بر باالى بعض ديگر
نيست ،بلکه درياها آنها را از هم جدا و آسمان ،تمام آنها را سايهبانى ميكند (طبرسی،
 ،1372ج .)467 :10سند این روایت از کلبی از ابوصالح از ابنعباس است .ابومنذر هشامبن
مح ّمدبن سائب کلبي کوفي نسبشناس و عالم به ايام عرب و مشهور به فضل و علم
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روز در آن ماند ،تا همه قرآن کريم را از بَر کرد و بيرون آمد (خطیببغدادی1417 ،ق،

شدت تضعيف شده است و او را رافضي
ج .)۴۵ :۱۴هشام کلبي ،در ميان اهل سنّت ،به ّ

و ّ
کذاب خواندهاند .در عين حال ،به حفظ و دانش او اعتراف کردهاند (ذهبی1963 ،م،
ج۳۰۴ :۴؛ ابنحجر عسقالنی ،1387 ،ج .)۱۹۶ :۶دربارة ابوصالح که کلبی از او روایت
میکرده نیز منابع اهل سنت همان رویکردی را پیش گرفتهاند که درباره کلبی بدان روی
آوردند و در غالب موارد او را جرح کردهاند .ابنحجر درباره ابوصالح در التقریب التهذیب
آورده :ابوحاتم میگوید« :يكتب حديثه وال حيتجبه» و نسائی نیز میگوید« :ليس بثقة» .همچنین
ابنمدینی از قطان از ثوری از قول کلبی آورده« :آنچه از تو نقل کردم ،کذب است».
ابنحبان نیز میگوید« :ابوصالح از ابنعباس نقل کرده در حالی که از او نشنیده است»
(ابنحجر عسقالنی ،بیتا ،ج .)417 :1بنابراین ،نگرش شیعی به راویان این حدیث نسبت
به اهل سنت متفاوت است .از این رو روایت مذکور نزد شیعه شاید از درجهای از اعتبار
برخوردار باشد هر چند از منظر اهل سنت ضعیف محسوب شود.
متن این روایت بر وجود هفت زمین در یک سطح و نه بر روی یکدیگر و نه طبقه طبقه
داللت دارد .با عنایت به مضمون روایت این زمینها به وسیله دریاها از یکدیگر جدا شده و
همگی تحت یک آسمان هستند .بر این اساس میتوان مراد از زمین را خشکیهای مختلف
زمین دانست که توسط آبها از یکدیگر جدا شدهاند و مراد از آسمان را همان باال بودن
نسبت به زمین قلمداد کرد که کل فضای اطراف زمین را دربر میگیرد .میتواند تعداد این
خشکیها هفت و یا بنا بر این که «سبع» را عدد کثرت بدانیم ،متعدد باشند.

ظاهر این روایت با روایت امام رضا(ع) و مجموعهای از روایات که در دسته اول روایات

ذیل این آیه مورد واکاوی قرار گرفتند ،در تعارض است چرا که ظاهر روایات مذکور بر
وجود هفت زمین بر روی یکدیگر که هر یک آسمانی جداگانه دارند ،داللت میکند و این
در حالی است که در روایت فوق بر وجود هفت ناحیه زمین که به وسیله دریاها از یکدیگر
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جدا شدهاند ،تأکید شده است.
همانگونه که پیشتر نیز متن این دسته از روایات مورد بررسی و تأویل قرار گرفت،
میتوان هفت زمین و هفت آسمانی را که بر روی یکدیگر قرار گرفتند زمینهایی مانند
زمین معهود و شناخته شده برای بشر ندانست و اجرام آسمانی را که هر یک فضایی در
اطراف خویش دارند ،یک زمین به همراه آسمان مخصوص به آن در نظر گرفت که تو در
تو قرار گرفتهاند .بنابراین مجموعه روایاتی که بر وجود هفت زمین داللت میکنند ،بیانگر
موضوعی کام ً
ال متفاوت از روایت فوق است که بر وجود نواحی مختلف روی زمین تأکید
دارد که نافی یکدیگر نیستند و هر کدام مؤید یک احتمال تفسیری از آیه مورد بحث هستند.
 -تحلیل و جمعبندی

بنابراین از متن روایات موجود ،وجود هفت زمین مانند زمین معهود و شناختهشدهای که
زیستگاه کنونی بشر است ،به طور قطعی دریافت نمیشود .بعضی از روایات مؤید مضمون
روایت امام رضا(ع) مبنی بر وجود آسمانهای تو در تو و زمینهای مختص به آن هستند و
برخی در مقام بیان حقایق دیگری مانند وجود اقالیم مختلف روی زمین هستند که منافاتی
با محتوای روایت امام رضا(ع) ندارند و در متن آن روایات ،اشارهای به اینکه ذیل آیه 12
سوره طالق وارد شده باشند ،وجود ندارد .روایت ابنعباس نیز که برخی از مفسران آن را
ذیل آیه  12سوره طالق آوردهاند ،به لحاظ سندی از اعتبار پایینتری نسبت به روایت منقول
از امام رضا(ع) برخوردار است و به نقل از معصوم(ع) نیست ،صرفًا احتمال تفسیری است که
ابنعباس مطرح کرده است .از این رو محتوای روایت امام رضا(ع) و احتمال تفسیری ارائه
شده در آن از قوت بیشتری برخوردار است.
از دیگر سو روایاتی نیز وجود ندارد که بر نبود فضاهای آسمانی تو در تو و گنبدیشکل
و اجرام سماوی آن تأکید کرده باشد ،از این رو میتوان گفت مجموعه روایات یا سنت
قطعی در تعارض و مخالفت با محتوای روایت فوق وجود ندارد.

تحلیلی بر «و من االرض ...

با عنایت به اینکه علم بشری ،تغییرپذیر و در حال تکامل است ،نمیتوان بر پایه آن
روایات معصومین(ع) را داوری کرد اما میتوان یافتههای علمی بشر را بر روایات عرضه و به
احتماالت و اشارات علمی در کالم ایشان اشاره کرد .به عنوان نمونه ،دربارة وجود آسمانها
و زمینهای تو در تو در روایت امام رضا(ع) میتوان یکی از احتماالت را اینگونه در نظر
گرفت که مطابق دانش فعلی بشر ،برای کائنات (از یک منظر که متداول است) میتوان هفت
مرتبه ساختاری (ناظر به مکان زمین در فضا) در نظر گرفت .مرتبه اول ،منظومه شمسی
است که به ساختاری از اجتماع یک ستاره و سیارههایی که به دور آن میچرخند ،اطالق
میشود(امینتفرشی .)94 - 95: 1390،مرتبه دوم ،همسایگی بین ستارهای منظومه شمسی

مجموعهای از چندین منظومه (مث ً
ال چند ده منظومه برای همسایگی منظومه شمسی) است
که در فضای بین ستارهای در همسایگی یکدیگر قرار دارند (همان .)218 - 219 :مرتبه سوم
کهکشان راه شیری است که مجموعهای عظیم متشکل از میلیاردها ستاره (میلیاردها منظومه)
است(همان .)214 -215 :مرتبه چهارم به گروه محلی کهکشانی تعبیر شده که مجموعهای
از چندین کهکشان نزدیک به یکدیگر (همان )228 - 229 :و مرتبههای پنجم و ششم و
هفتم به ترتیب ابَرخوش ه محلی کهکشانی ،مجموعههای ابَرخوشهها (رشتههای کهکشانی)
و جهان قابل مشاهده (کل جهان) نامگذاری شدهاند (همان.)238 - 239 :

هر کدام از هفت مرتبه باال ،درون مرتبه بعدی خود قرار دارد .در نهایت ،تمامی شش
مرحله اول در درون مرحله هفتم (یعنی جهان قابل مشاهده) قرار دارد .در تصویر به جز
زمین که اولین تصویر است ،با هفت تصویر دیگر (به ترتیب از ردیف باال چپ به سمت
راست و سپس پایین) رو به رو هستیم که بیانگر هفت مرتبه بیان شده در باالست .در این
تصویر ،هر نقطه یا ناحیه نورانی در هر مرتبه ،تقریبًا بیانگر وسعتی به اندازه کل مرتبه قبلی
است .مث ً
ال کل آنچه در تصویر مرتبه ششم رسم شده است ،یک نقطه نورانی در تصویر

مرتبه هفتم است.
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باید در نظرداشت این یکی از تقسیمبندیهای ارائه شده است که با متن حدیث فوق
موافقت مینماید و این در حالی است که امکان تقسیمبندیهای دیگری نیز با عنایت به
معیارهای دیگر وجود دارد و منافاتی با این تقسیمبندی نداشته و این احتمال وجود دارد که
روایت مذکور نیز اشاره به همین تقسیمبندی باشد .پس مغایرتی میان علم روز و مضمون
این روایت مشاهده نمیشود.
همانطور که پیشتر در صدر روایت پیامبر اکرم(ص) به زینب عطاره اشاره شد ،به هفت
زمینی اشاره کرده که هریک به همراه فضای اطرافش دیگری را دربر میگیرد و به شکل
پوستهای و طبقهطبقه قرار گرفتهاند .بر این اساس میتوان همین هفت مرتبه ساختاری در
تقسیمبندی کائنات را بر آن روایت نیز عرضه کرد .نکتة مهم اینجاست که نسبت ابعاد
(نسبت وسعت) هر یک از این مراتب به مرتبه بعدی ،واقعا همانند یک حلقة کوچک است
که در درون یک عرصه وسیع رها شده باشد و در روایت پیامبر(ص) به زینب عطاره ،از آن
به نسبت حلقه نسبت به بیابان تعبیر شده است .به عنوان مثال ،وسعت مرتبه دوم در این
ساختار ،بیش از  40هزار برابر وسعت مرتبه اول است (امین تفرشی )219: 1390 ،یا اینکه
وسعت مرتبه سوم ،بیش از چندهزار برابر وسعت مرتبه دوم است .تقسیمبندیهای دیگری
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از آنها ،با وصف بیان شده در حدیث شریف نبوی ،خوانایی بیشتری نیز داشته باشد .در هر
حال تمامی این تفاسیر تنها احتماالتی است که می تواند مطرح شود و حتی مخالفت متن
روایت مذکور با علم احتمالی بشر و تقسیمبندیهای اعتباری او خدشهای به روایت معتبر
منقول از امام رضا(ع) وارد نمیکند.
نتیجهگیری

روایت امام رضا(ع) در شرح و تبیین آیه  12سوره طالق که در آن به وجود آسمانها و

زمینهای گنبدیشکل و تو در تو اشاره شده ،به لحاظ سندی صحیح و مسند است .تأمل در
واژگان به کار رفته در این کالم حضرت چون واژه «مساء» به مفهوم ارتفاع و بلندی و «ارض»

در معنای پایین بودن نسبی(نسبت به مساء) میتواند مؤید این احتمال تفسیری باشد که تعبیر

«و من االرض مثلهن» آفرینش مثل آسمانها اما از جنس زمین یا مشترک با اوصاف زمین
است .بنابراین مثل بودن را در کیفیت و آفرینش زمین و آسمان باید جستوجو کرد .به

دیگر بیان مراد از «و من االرض مثلهن» میتواند به معنای اجرام آسمانی (سیارات و  )...باشد
که در اوصافی با زمین اشتراک دارند همانگونه که پیشتر در آرای مفسران بدان پرداخته شده
است .بر این اساس میتوان در روایت مذکور مراد از «ارض» را جرم سماوی دانست که

نسبت به فضای اطرافش پایین قرار میگیرد و فضای گنبدیشکل اطراف آن مساء محسوب
میشود .با عنایت به این معنا ،روایت فوق در مقام سنجش با دیگر آیات قرآن که بر وجود

یک زمین معهود که سکونتگاه بشری است ،تأکید کردهاند ،رد نشده و تعارضی میان آن و
آیات قرآن مشاهده نمیشود .همچنین مخالفتی میان مضمون این روایت و مجموعه روایات
ذیل آیه مورد بحث مشاهده نمیشود .از دیگر سو هر چند نمیتوان مضمون روایت را
با علم روز که در حال تغییر است ،سنجید ،اما از عرضه علم بر این روایت می توان به
احتماالتی مبنی بر تقسیمبندی کائنات به هفت مرتبه ساختاری اشاره کرد.
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قرآن کریم

منابع و مآخذ

آلوسی ،سید محمود(1415ق) ،روح املعانی فی تفسری القرآن العظیم ،بیروت :دارالکتبالعلمیه .

ابنبابویه ،محمدبن علی( ،)1376االمالی ،کمرهای ،محمدباقر ،تهران :کتابچی.
ابنحجرعسقالنی ،احمدبن علی(بیتا) ،التقریب التهذیب ،بیروت :دارصادر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1387لسان املیزان ،تهران :موسسه فرهنگی اطالع رسانی تبیان.
ابنعاشور ،محمدبن طاهر(1420ق) ،التحریر و التنویر ،بیروت :موسسة التاریخ العربی.

ابنعربي ،محييالدينمحمد(1422ق) ،تفسير ابنعربي ،بيروت :داراالحياءالرتاثالعريب.

ابوالفتوح رازي ،حسينبن علي(1408ق) ،روضاجلنان و روحاجلنان يف تفسري القرآن ،مشهد :بنياد پژوهشهاي
آستان قدس رضوي.

ابوحيان اندلسي ،محمدبن یوسف (1420ق) ،البحر احمليط فی التفسری ،بيروت :دارالفكر.

اصفهانی ،احمدبن حسین(ابوشجاع)( ،)1386غایة االختصار ،ترجمه محمدعلی خالدی ،تهران :نشر احسان.

امینتفرشی ،بابک ( ،)1390فرهنگنامه نجوم و فضا ،چاپ دوم ،تهران :نشر طال.

بحرالعلوم ،محمدمهدی بن مرتضی( ،)1363رجال السید حبرالعلوم (معروف بالفوائد الرجالیه) ،تحقیق :حسین

بحرالعلوم و محمد صادق بحرالعلوم ،تهران :مکتبه الصادق.

بحرانی ،هاشمبن سلیمان(1416ق) ،الربهان فی تفسری القرآن ،تحقیق :قسم الدراسات االسالمیه مؤسسه بعثه،
قم :بنیاد بعثت.

بغدادی ،عالءالدین علیبنمحمد(1415ق) ،لباب التأویل فی معانی التنزیل،بیروت :دارالکتب العلمیة.

بغوي ،حسينبن مسعود(1420ق) ،معامل التنزيل فی تفسری القرآن ،بيروت :دار احياء الثراث العريب.
بالغی ،محمدجواد (1405ق) ،اهلدی الی دین املصطفی ،بیروت :موسسه االعلمی.
ــــــــــــــــــــ(1420ق) ،آالءالرمحن فی تفسری القرآن ،قم :بنیاد بعثت.

بيضاوي ،عبدالهبن عمر(1418ق) ،انوار التنزيل و اسرار التاویل ،بيروت :دار احياء الرتاث العريب.

حجازی ،سیدعلیرضا(« ،)1389تصویر هفت آسمان در قرآن و تمام نهجالبالغه» ،پژوهشهای نهج البالغه،
شماره  ،72بهار .27-61 :1389

خطیببغدادی ،احمدبن علی(1417ق) ،تاریخ بغداد ،تحقیق :عطا مصطفی عبدالقادر ،بیروت :دارالکتب
العلمیه.
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مکتبه الرضی.

خویی ،سید ابوالقاسم(1409ق) ،معجم رجال احلدیث وتفصیل الطبقات الرواة ،قم :دفتر آیتاهلل خویی.

ذهبی ،محمدبن احمدبن عثمان(1963م) ،میزان االعتدال فی علم الرجال ،تحقیق :علی محمد بجاوی ،قاهره:

داراحیاءالکتب العربیه.

راغب اصفهاني ،حسینبن محمد(1412ق) ،مفردات االلفاظ القرآن ،بيروت :دارالعلم.

زحيلي ،وهبة بن مصطفي(1418ق) ،املنري يف العقیدة و الشریعة و املنهج ،چاپ دوم ،بيروت :دارالفكر.

زمخشري ،محمودبن عمر(1407ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،چاپ سوم ،بيروت :دارالكتاب
العريب.

سبحانی ،جعفر( ،)1394کلیات علم الرجال ،ترجمه علیاکبر روحی و مسلم قلیپور ،چاپ هشتم ،قم :عالمه.

سبزوارینجفی ،محمدبن حبیباهلل(1406ق) ،اجلدید فی تفسری القرآن املجید ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
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طبرسي ،فضلبن حسن( ،)1372جممعالبيان فی تفسری القرآن ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات ناصرخسرو.

طوسی ،محمدبن حسن( ،)1348اخیار معرفه الرجال ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
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طیب ،سیدعبدالحسین( ،)1378اطیب البیان فی تفسری القرآن ،تهران :انتشارات اسالمی.

عروسیحویزی ،عب د علیبن جمعه(1415ق) ،تفسری نورالثقلنی ،تحقیق سید هاشم رسولی محالتی ،چاپ
چهارم ،قم :اسماعیلیان.

فخررازي ،محمدبن عمر(1420ق) ،مفاتيح الغيب ،چاپ سوم ،بيروت :دار احياء الرتاث العريب.
فراهيدى ،خليلبن احمد(1409ق) ،كتاب العني ،چاپ دوم ،قم :نشر هجرت.

فيضكاشاني ،مولی محسن (1418ق) ،االصفی فی تفسری القرآن ،تحقیق :محمدحسین درایتی و محمدرضا
نعمتی ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

ــــــــــــــــ (1415ق) ،الصافی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات صدر.
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حلی ،حسن بن یوسف(1402ق) ،خالصة االقوال فی معرفة الرجال ،تحقیق :سیدمحمدصادق بحرالعلوم ،قم:
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فيومي ،احمد بن محمد(1414ق) ،املصباح املنري ،قم :داراهلجره.

قمی ،علیبن ابراهیم ( ،)1367تفسری القمی ،تحقیق سید طیب موسویجزایری ،چاپ چهارم ،قم :دارالکتاب.
کاشانی ،مال فتحاهلل (1423ق) ،زبدة التفاسری ،قم :بنیاد معارف اسالمی.

کشی ،محمدبن عمربن عبدالعزیز( ،)1382رجال کشی ،تحقیق محمدتقی فاضلمیبدی ،تهران :سازمان چاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

کلینی ،محمدبن یعقوب (1407ق) ،الکافی ،تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،چاپ چهارم ،تهران:

دارالکتب االسالمیه.

گنابادي ،سلطان محمد(1408ق) ،بيان السعادة يف مقامات العبادة ،چاپ دوم ،بيروت :موسسه االعلمي

للمطبوعات.

مامقانی ،عبداهلل ( ،)1389تنقیح املقال ،تحقیق :محیالدین مامقانی و محمدرضا مامقانی ،قم :موسسه آلالبیت

(ع)

ألحیاء الرتاث.

ماوردی ،علیبن محمد(بیتا) ،النکت و العیون ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

مجلسی ،محمدباقر(1403ق) ،حباراالنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،چاپ دوم ،بیروت :دار احیاء
الرتاث العربی.

ــــــــــــــــ( ،)1378الوجیزة فی الرجال ،تحقیق :محمدکاظم رحمان ستایش ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.

مدرسی ،سیدمحمدتقی(1419ق) ،من هدی القرآن ،تهران :دار حمبی احلسنی.

مشهديقمي ،محمد بن محمدرضا( ،)1368كنز الدقائق و حبر الغرائب ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات
وزارت ارشاد.

مصطفوی ،حسن ( ،)1368التحقیق فی کلمات القرآن الکرمی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

معرفت ،محمدهادی ( ،)1381شبهات و ردود حول القرآن الکرمی ،قم :التمهید.
مغنیه ،محمدجواد (1424ق) ،تفسری الکاشف ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
مكارمشيرازي ،ناصر( ،)1374تفسير نمونه ،تهران :دارالكتب االسالميه.

ــــــــــــــــــ( ،)1381مثالهای زیبای قرآن(امثال القرآن) ،قم :نسل جوان.

عدة االبرار ،چاپ پنجم ،تهران :اميركبير.
ميبدي ،رشيدالدين( ،)1371كش 
ف االسرار و ّ

میرزایی ،نجفعلی( ،)1377شگفتیهای آفرینش(ترجمه توحید مفضل) ،چاپ پنجم ،قم :مؤسسه انتشارات

تحلیلی بر «و من االرض ...

نجاشی ،احمدبن علی( ،)1365رجال نجاشی ،تحقیق:موسی شبیری زنجانی ،قم :انتشارات جامعه مدرسین

حوزه علمیه قم.

نخجوانی ،نعمتاهلل بن محمود(1999م) ،الفواتح االهلیة و املفاتح الغیبیة ،قاهره :دار رکابی للنشر.

نمازیشاهرودی ،علی(1412ق) ،مستدرکات علم رجال احلدیث ،اصفهان :حسینیه امامزاده اصفهان.
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هجرت.
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