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علی شریفی1، زهرا بشارتی2

چکیده
در روایتی از امام رضا)ع( به شرح و تبيين بخشی از آیه 12 سورة طالق: »...ومن 
االرض مثلهن...« با تعبير آسمان ها و زمين های گنبدی شکل و تو در تو پرداخته شده 
است. با عنایت به این که دربارة این آیه، تاکنون تفاسير گوناگونی از جمله همانندی 
عددی، همانندی در کيفيت و آفرینش و ... ارائه شده، واکاوی روایات تفسيری ذیل 
آیه مورد بحث، نقش محوری روایت امام رضا)ع( در تبيين خلقت آسمان ها و زمين 
و همانندی زمين به آسمان ها را برجسته می کند. این روایت در منابع مختلف مورد 
این  در  است.  زمين شده  از هفت  گوناگون  تفاسير  ارائة  منشأ  و  گرفته  قرار  استناد 
روایت به همانندی عددی زمين و آسمان ها اشاره شده که به دالیلی چون تعارض 
با کاربردهای قرآنی »ارض« بسيار مورد مناقشه قرار گرفته و برخی رأی به جعلی 
و نامعتبر بودن آن داده اند. از این رو در پژوهش حاضر، سند و متن روایت مذکور 
از رهگذر تأمل در قرآن، روایات، زبان عربی و برخی واقعيت های علمی به روش 
بررسی سندی و نقد محتوایی روایات مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است. بر این 
اساس، حاصل این نوشتار از اعتبار سندی این روایت و علم و بينش عميق امام رضا)ع( 

در تبيين آیات آفرینش حکایت می کند. 

     کلیدواژه ها: امام رضا)ع(، ارض، سبع سماوات، زمين، مثل
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تحلیلی بر »و من االرض مثلهن« 
در آیة 12 سوره طالق با تاکید بر روایت رضوی
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طرح مسئله
امامان معصوم)ع( با تکيه بر علم ویژه ای که خداوند به ایشان اعطا کرده، همواره مفسران 
اصلی کالم الهی بوده اند و روایات گوناگونی از ایشان در تبيين آیات الهی، از جمله آیات 
َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي  »اهلل  آیه:  به روایاتی که ذیل  ميان می توان  این  آفرینش در دست است. در 
ُل اأْلَْمُر بَْیَنُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ اهلل َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقِدیٌر َو َأنَّ اهلل َقْد َأحاَط ِبُكلِّ  َساواٍت َو ِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ َیَتَنزَّ

َشيْ ٍء ِعْلمًا« )الطالق،12( وارد شده، اشاره کرد. محور اصلی بسياری از تفاسير ارائه شده از 

این آیه، روایتی از امام رضا)ع( در شرح چگونگی قرارگيری هفت آسمان و هفت زمين است 
که در آن بر وجود هفت زمين تأکيد شده است.

آرای مفسران ذیل آیة 12 سوره طالق بر دو محور موضوعی استوار است. محور اول، 
سبع سماوات است که در آیات دیگری از قرآن نيز استعمال شده و مورد توجه ایشان قرار 
گرفته است و محور دوم »و من االرض مثلهن« که همانندی زمين با آسمان های هفت گانه را 
مطرح کرده است. با عنایت به این که هفت آسمان در مواضع مختلفی از قرآن به کار رفته و 
مفسران ذیل هر یک از این آیات، مجالی برای ارائة مباحث گوناگون یافته اند، ذیل این آیه 
بيشتر محور موضوعی دوم یعنی همانندی زمين به آسمان ها و امکان یا عدم وجود هفت 
زمين را مطمح نظر قرار داده اند. محور اصلی آیه فوق از منظر مفسران بخشی از آیه است 
از منظر  آیه نقشی کليدی  این  که می فرماید: »و من االرض مثلهن« )همان(. واژه »مثل« در 
ایشان داشته و با عنایت به این که به کيفيت آسمان ها بازمی گردد یا به تعداد آن ها، آرای 
تفسيری گوناگونی رارقم زده است. گروهی معتقدند »مثلهن« یعنی از نظر عددی مانند هفت 
آسمان، هفت زمين نيز وجود دارد که طبقه طبقه قرار گرفته است )سمرقندی، بی تا، ج 3: 
بيضاوی،1418ق،  بغوی،1420ق، ج5: 115؛  رازی، 1408ق، ج19: 281؛  ابوالفتوح  465؛ 
عددی  را  همانندی  گروهی  ميان،  این  در   .)310 بغدادی،1415ق، ج4:  خازن  223؛  ج5: 
دانسته اند و البته بر این باورند که مراد از آن، هفت اقليم یا قطعه و منطقه از زمين است 
-346  :1381 معرفت،  306؛  ج28:  ابن عاشور،1420ق،  566؛  ج30:  )فخررازی،1420ق، 
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342(. تفسير دیگری که با عنایت به مثل بودن عددی ارائه شده مراد از زمين های هفت گانه 
را عناصری می داند که در طبقات زمين وجود دارد )ابن عربی،1422ق، ج2: 352؛ نخجوانی، 

1999م، ج2: 425؛ طباطبائی،1417ق، ج19: 326(.
گروه دوم، مثل بودن آسمان ها و زمين را در کيفيت و آفرینش آن ها دانسته و معتقدند 
نيشابوری،  147؛  )ميبدی،1371، ج10:  تعداد  در  البته  یکدیگرند،  مانند  آسمان ها  و  زمين 
1416ق، ج317:6؛ زحيلی،1418ق، ج28: 299(؛ بنابراین اشتراک در بعضی اوصاف است 
آلوسی،1415ق، ج14: 340(. صاحبان  اندلسی،1420ق، ج10: 205؛  )ابوحيان  نه در عدد 
این دیدگاه، مراد از همسانی زمين با آسمان ها را وجود کره ای دیگر غير از زمين می دانند. 
بر این پایه مراد از مثل، خود سيارات در شکل و هيئت جدیدی است یا مراد سيارات قابل 
سکونت است که هنوز کشف نشده اند )بالغی، 1405ق، ج2: 8-7(. از 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 می كنيم )طباطبائی،1417ق، ج19: 326(. بر این اساس، 
آرای تفسيری گوناگونی ذیل »... و من االرض مثلهن...«)الطالق،12( ارائه شده است که از 
»ارض«  قرآنی  کاربردهای  با  زمين  هفت  یعنی وجود  احتمال  اولين  فوق،  احتماالت  ميان 
سازگار نيست، چرا که در حدود 200 آیه از قرآن  واژه »ارض« به صورت مفرد در کنار 
»سماوات« که جمع است، تکرار شده است )فاطر،41 و 1؛ لقمان،20؛ النمل،25؛ الروم،26؛ 
افزون بر این که »الم« در »و من االرض  الشوری،29 والزخرف،82(.   ؛  النمل،87  زمر،63؛ 
روز  آن  زبان  عرب  مخاطبان  نزد  که  زمينی  همان  یعنی  است.  خارجی  عهد  برای  مثلهن« 

دیرآشنا بود و آنان هم چيزی بيش از همين مطلب که زمين همان است که روی آن زندگی 
می کنيم، نمی دانستند. اگر از مثلهن، هفت کره مانند کرة زمين اراده شده بود، شایسته بود به 
جای »االرض«، »سبع االرضني« می آمد.  همان سان که دربارة »سماوات« این گونه تعبير کرده 
است. بنابراین از ميان دیدگاه های ارائه شده توسط مفسران، احتمال اول یعنی وجود هفت 
زمين مانند زمين معهود بشر که زیستگاه اوست، در تعارض با آیات قرآن بوده و مورد نقد 
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جدی قرار گرفته است.
مورد بحث  آیه  ذیل  امام رضا)ع(  تفسيری  روایت  با  نخستين  برخورد  در  که  آن جا  از 
وجود بيش از یک زمين مانند زمين معهود بشر تداعی می شود، برخی این روایت را فاقد 
اعتبار دانسته یا از آن به اسرائيليات تعبير کرده اند)معرفت، 1381: 346-342؛طيب،1378، 
ج13: 67(. آن چه از واکاوی تفاسير و پژوهش های گوناگون درباره آیه مورد بحث حاصل 
می شود، نياز به بررسی دقيق این فرمایش امام رضا)ع( است و تحليل و نقد روایت مذکور 
این  بنابراین،  دارد.  ضرورت  آن  از  تفاسير  و  معانی  دیگر  برداشت  احتمال  بررسی  برای 
»امام  که:  کليدی  این پرسش  به  نقد محتوایی روایات  بررسی سندی و  با روش  پژوهش 
رضا)ع( همانندی زمين به آسمان ها در آیه:».... و من االرض مثلهن«)الطالق،12(را چگونه تبيين 

کرده است؟« از رهگذر تأمل در قرآن، سنت قطعی و واقعيت های علمی پاسخ داده است.

روایت امام رضا)ع(
امام رضا)ع( در  از  از مفسران بدان اشاره کرده اند، روایتی است  این روایت که بسياری 
دیده  که  ستون هایی  بدون  آسمان ها  قرارگيری  چگونگی  دربارة  خالد  حسين بن  به  پاسخ 
شوند. آن حضرت، كف دست چپ خود را باز كرده و دست راست خود را در آن قرار 

داده و فرموده اند: 
هذه أرض الدنیا و السماء الدنیا فوقها قبة و األرض الثانیة فوق السماء الدنیا و السماء الثانیة 
فوقها قبة ...و األرض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة فوقها قبة و عرش الرمحن 
تبارك و تعاىل فوق السماء السابعة؛ این 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 این كالم خداى تعالى است كه مى فرماید: الَِّذي 
ُل اأْلَْمُر بَْیَنُهنَّ و اما منظور از صاحب امر، رسول  َخَلَق َسْبَع َساواٍت َو ِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ َیَتَنزَّ
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خدا )ص( و وصی بعد از رسول خدا )ص( است، كه قائم بر وجه زمين است كه امر الهی تنها 
به سوی او نازل می شود. یعنی از آسمان های هفتگانه و زمين های هفتگانه فرود می آید.1

حسين بن خالد گوید: »ما كه بيش از یك زمين زیر پاى خود نمى بينيم؟«حضرت فرمود: 
»آرى زیر پاى ما تنها یك زمين است و آن شش زمين دیگر فوق ما قرار دارند.« )قمی،1367، 
ج2: 329؛ طبرسی،1372، ج10: 467؛ فيض کاشانی،1418ق، ج5: 68؛ بحرانی،1416ق، ج5: 

415؛ مجلسی، 1403ق، ج57: 75؛ عروسی حویزی،1415ق، ج5: 121(.

1. بررسی سندی

این روایت از دو طریق نقل شده است. طریق اول آن از علی بن ابراهيم قمی از پدرش از 
حسين بن خالد از امام رضا)ع( است. کتب رجالی در وصف علی بن ابراهيم آورده اند: »او در 
حدیث ثقه و مورد اعتماد است« )ر.ک: حلی،1402ق: 100؛ نجاشی،1365 : 260(. پدر علی بن 
از دیگر راویان حدیث مذکور است. عالمه حلی درباره وثاقت  ابراهيم بن هاشم  ابراهيم، 
او می گوید: »مـن هـيچ یک از اصحاب را نيافتم که او را قدح  و نيز به تعدیل او تصریح 
کرده باشد. روایات از او  بسيار است و ارجح،  قبول  روایات اوست.« )حلی1402ق:137 و 
138(. عـالمه مـجلسی روایـات او را َحَسن می داند که در مرتبه صحيح است )مجلسی، 
1378: 16(. ميرداماد در پاسخ به تصریح نکردن در وثاقت ابراهيم آورده است: »افراد بزرگی 

1. فبسط كفه الیسری، مث وضع الیمىن علیها، فقال: 
هــذه أرض الدنیــا و الســماء الدنیــا فوقهــا قبــة و األرض الثانیــة فــوق الســماء الدنیــا 
ــة  ــماء الثالث ــة و الس ــماء الثانی ــوق الس ــة ف ــة و األرض الثالث ــا قب ــة فوقه ــماء الثانی و الس
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 
ُل  ــزَّ ــنَّ َیَتَن ــَن اأْلَْرِض ِمْثَلُه ــا َو ِم ــْبَع َســاواٍت  طباق ــَق َس هــو قــول اهلل عزوجــل: الَّــِذي َخَل
اأْلَْمــُر بَْیَنُهــنَ  . فأمــا صاحــب األمــر فرســول اهلل )صلــى اهلل علیــه و آلــه( و الوصــي بعــد رســول اهلل 
)صلــى اهلل علیــه و آلــه( قائــم علــى وجــه األرض، فإمنــا یتنــزل األمــر إلیــه مــن فــوق الســماء مــن 

بني السماوات و األرضني. 
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مانند شيخ مفيد و شيخ صدوق و شيخ طوسی، شأن شان باالتر از  آن  است  که دیگران آن ها 
را توثيق کـنند. ابـراهيم نـيز که از موّجه ترین و واالترین  بزرگان  شيعه است، شایسته آن 
مقام است و مدح او بـه عـبارت »هو أّول  من  نشر  أحادیث الکوفیني بقم« تعبير جامعی است« 
)بحرالعلوم، ج1: 451(. شيخ بهایی از پدرش نقل کرده که: »إّنی ألسـتحیی أن ال َاُعدَّ  حدیثه  
صحیحًا؛ من شرم از آن دارم کـه حدیث او )ابراهيم( را  صحيح  نـدانم« )مامقانی، 1389، ج1: 

40(. بحرالعلوم او را ثقه صحيح الحدیث می داند )بحرالعلوم، 1363، ج1: 462(. همچنين 
نام او در زمره ثقات سند کامل الزیارات آمده است )خویی، 1409ق، ج1: 317(.

حسين بن خالد نيز از اصحاب امام  کاظم  و امام رضا)ع( است که او را از عالمان محيط به 
اخبار و احکام شریعت و محل عنایت ائمه اطهار)ع( دانسته اند )نمازی  شاهرودی،1342 ،ج 8: 
1(. طریق دیگر این روایت در مجمع البيان از طبرسی از عياشی از حسين بن خالد است 
تعبير شده که در آغاز سنی بوده،  ثقه صدوق  به   از عياشی  )طبرسی،1372،ج10: 467(. 
سپس در حالی که هنوز جوان بوده، شيعه شده و خانه اش محل رفت و آمد شيعه و اهل 
علم و دانش بوده است )نجاشی، 1365: 350 و 372(. بر این اساس افراد موجود در هر دو 

طریق ثقه، امامی و مورد اعتماد بوده اند.
منبع حدیث در هر یک از دو طریق، دو کتاب تفسير قمی و تفسير مجمع البيان است. در 
این که مجمع البيان از طبرسی است، شکی نيست، اما دربارة تفسير قمی، تفسير رایجی که 
در اختيار ماست، تنها از آن علی بن ابراهيم نيست، بلکه مجموعه امالهای او به شاگردش 
ابوالفضل العباس و روایاتی است که ابوالفضل العباس به سند خاص خود از طریق ابی الجارود 
از امام باقر)ع( نقل کرده است. هر یک از این دو دسته روایات سند خاص خود را دارد که 
در مقدمة تفسير به آن اشاره شده است )سبحانی، 1394 :278(. در مقدمة تفسير سند اول از 
علی بن ابراهيم از محمدبن ابی عمير، از حماد بن عيسی و  او از امام صادق)ع( روایت شده 
است )قمی،1367، ج1: 27(. سند دومی نيز از احمد بن محمد همدانی از جعفربن عبداهلل 
تفسير مشاهده می شود که شاگردش  این  باقر)ع( در  امام  از  الجارود  ابی  المنذر  زیاد بن  از 
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اول است که  تنها روایات سند  بنابراین  نقل کرده است.  از مشایخ خود  ابوالفضل العباس 
از علی بن ابراهيم نقل شده و روایات دوم، روایات ابوالفضل العباس از طریق ابی الجارود 
زیدی مذهب است. از این رو باید بين روایات نقل شده از طریق علی بن ابراهيم و روایات 
ابراهيم در مقدمة تفسير فقط در حق راویان  دیگر فرق بگذاریم چرا که شهادت علی بن 
روایاتی که خود نقل کرده، حجت است، نه در حق راویانی که شاگردش ابوالفضل  العباس 
از مشایخش نقل کرده است )سبحانی،1394: 281(. با عنایت به این که روایت فوق از طریق 
علی بن ابراهيم نقل شده و جزو روایات نقل شده از طریق ابی الجارود نيست، می توان رأی 
بر تعلق آن به تفسير قمی داد و از آن  جا که عـلی بـن ابراهيم در خطبه تفسيرش  می گوید : 
»وحنن ذاکرون و خمربون  بـما انـتهی الیـنا و رواه مشاخينا وثقاتنا عن الذین فرض اهلّل طاعتهم و أوجـب 
والیـتهم؛ مـا  ذکـر  کـننده و خـبر دهنده آن چه هستيم که  به  ما  رسيده  است  و آن را مشایخ و 

ثقات ما از کسانی که خداوند اطاعت و والیت آن ها را بر ما واجب ساخته است، روایت 
کرده اند« )قمی، 1367، ج1: 4(. آن چه از سخن علی بن ابراهيم برمی آید این است که او در 
ابتدای کتاب خویش، به وثاقت مشایخ  اسناد  کتاب از جمله ابراهيم پدرش، اذعان می کند 
روایت  نکردن  نقل  درباره  پيشتر  آن چه  به  توجه  با  بنابراین   .)41 ج1:   ،1389 )مامقانی، 
مذکور از طریق ابی الجارود آمد، این روایت را باید به شخص علی بن ابراهيم رسانيد که 
»صحيح« بودن سند این روایت قوت می یابد. در غير این صورت نيز با نظرداشت درجه 
وثاقت راویان روایت مذکور و در سختگيرانه ترین حالت و با احتمال ضعيف، روایت را 
باید »حسن« دانست که باز دارای درجاتی از اعتبار است و بررسی محتوایی متن روایت را 

ضروری می کند.

2. بررسی متنی
ظاهر متن روایت مذکور بر وجود هفت زمين و آسمان های گنبدی شکل محيط بر آن ها 
داللت دارد. این در حالی است که زمين های دوم به بعد در متن روایت همان زمين معهود 
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بشر نيستند. تأمل در واژگان به کار رفته در این کالم حضرت نيز می تواند مؤید این باشد 
چرا که در متقدم ترین لغت نامه )العني( سا الشئ »ارتفع« معنا شده و بر این اساس، معنای اول 
واژة »ساء« ارتفاع و بلندی است و در ادامه به این نکته اشاره شده که اصل این کلمه »سو« 
بوده و »الف« زائده است و در نهایت، واژة »ساء« به »سقف کل شئ« و »السماوات السبع« به 
»اطباق االرضني« تعبير شده است )فراهيدی، 1410ق، ج7 :319(. زمخشری نيز »سا اهلالل« را 

»طلع مرتفعا« معنا کرده است )زمخشری،1407ق:309(.
راغب اصفهانی، فوق و باالی هر چيز را »ساء« دانسته و سپس اقوالی را آورده که بيانگر 
این است که هر باالیی نسبت به پایين اش »ساء« است و به نسبت مافوق و باالترش »ارض« 
)راغب اصفهانی ،1412ق،ج2: 263 -262(. باگذر از دورة متقدمان باز هم معنای ارتفاع و 
بلندی، ذیل واژة »سمو« در لغت نامه ها مشاهده می شود. به عنوان مثال، فيومی معانی بلندی، 
سقف و مظله االرض را برای »ساء« آورده است)فيومی، بی تا،ج2 :290(. مصطفوی، اصل 
واحد در معنای واژه »ساء« را بلندی و بر باالی شئ دیگر بودن، به گونه ای که بر آن احاطه 
داشته باشد، دانسته و این کلمه را معرب و مأخوذ از عبری و آرامی و سریانی معرفی کرده 
این  بر می آید  لغویان  اقوال  از مجموع  آن چه  بنابراین   .)219: است )مصطفوی، 1380،ج5 
است که »ساء« در لغت به معنای علو و بلندی است و وقتی نسبت به شيئی سنجيده شود 
به معنای باال بودن نسبت به آن است و به همين دليل هم به آسمان اطالق می شود زیرا 
آسمان نسبت به زمين رفعت و بلندی دارد و به منزلة سقف آن است و از دیگر سو »ارض« 
نيز آن چيزی است که نسبت به ساء در جایگاه پایين قرار گرفته باشد. همان گونه که پيشتر 
نيز از نظر گذشت، کاربردهای قرآنی واژة »ساء« نيز بر معنای باال بودن و نسبی بودن سماء 
نسبت به ارض داللت دارد پس ساء می تواند جو و فضای باالی ارض، اجرام آسمانی و ... 
باشد. از این رو می توان »ارض« و »ساء« در روایت فوق را نيز در همين معنا دانست و تعبير 
»و من االرض مثلهن« را آفرینش مثل آسمان ها اما از جنس زمين یا مشترک با اوصاف زمين 
دانست که مثل بودن را در کيفيت و آفرینش زمين و آسمان باید جست وجو کرد. به دیگر 
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بيان مراد از »و من االرض مثلهن« می تواند به معنای اجرام آسمانی)سيارات و ...( باشد که در 
اوصافی با زمين اشتراک دارند همان گونه که پيشتر در آرای مفسران به آن اشاره شده است 
نيشابوری، 1416ق، ج6: 317؛ زحيلی،1418 ق، ج28: 299؛  )ميبدی،1371، ج10: 147؛ 
بالغی، 1405ق، ج2: 8-7؛ طباطبائی،1417ق، ج19: 326(.  بر این اساس، می توان روایت 
فوق را نيز با عنایت به این معانی تأویل کرد بدین سان که مراد از »ارض« جرم سماوی 
باشد که نسبت به فضای اطرافش پایين قرار می گيرد و فضای گنبدی شکل اطراف آن ساء 
محسوب می شود. این دیدگاه از سوی برخی مفسران، ذیل روایت تفسيری فوق ارائه شده 

است )طيب، 1378، ج13: 67؛ فيض کاشانی،1417ق، ج 2: 1320(.
نگرش دیگری نيز با نظرداشت معنای هفت عالم روحانی که پيشتر در آرای مفسران ذیل 
سبع سماوات آمد، در تأویل روایت فوق مشاهده می شود. بر این اساس، عالمه طباطبائی 
ذهن  به  معنا  این  دارد،  امر  تنزل  از  كه سخن  روایت  ذیل  گرفتن  نظر  در  با  است  معتقد 
آن و خلقت  از ظاهر  نه  دهند  عالم خبر  باطن  از  امام)ع( خواسته اند  كه  نزدیك تر مى رسد 
مادیش و خدا داناتر است )طباطبائی،1417ق،ج19: 328(. بر این پایه، می توان سبع ارضين 
را عوالم هيوالیی، جسمانی، عنصری، جمادی، نباتی، حيوانی و بشری دانست )گنابادی، 

1408ق، ج 4: 187(.

سنجش با قرآن

متن روایت فوق با عنایت به آن چه شرح داده شد، بر وجود هفت زمين مانند همين زمين 
معهود و شناخته شده برای ما داللت ندارد پس نمی توان آن را در تعارض با 200 آیه ای 
از قرآن دانست که همانند آیه 12 سوره طالق »ارض« را به طور مفرد به کار برده و جمع 
نبسته اند )فاطر،41 و 1؛ لقمان،20؛ النمل، 25؛ الروم،26؛ الزمر،63؛ النمل،87 ؛ الشوری،29؛ 
الزخرف،82 ...(. بنابراین هر چند آیه ای از قرآن یافت نشود که مضمون روایت مذکور را 
اعتبار  از محدوده  با قرآن کفایت می کند و آن را  تأیيد کند، مخالفت نکردن متن روایت 
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خارج نمی کند.

سنجش با سنت

روایات تفسيری ذیل آیة 12 سورة طالق به دو دسته کلی تقسيم می شوند. دستة اول، 
باالی  بر  روایاتی هستند که ظاهر آن ها بر وجود هفت زمين و هفت آسمان که هر یک 
دیگری قرار گرفته، داللت می کنند و از حيث ظاهری موافق روایت امام رضا)ع( هستند و در 
مقابل، روایاتی یافت می شوند که در ظاهر با روایت امام رضا)ع( در تعارض قرار گرفته و از 
زمين های هفتگانه به وجود هفت ناحيه، منطقه یا قطعه از زمين تعبير کرده اند. در این بخش 

نسبت هر دو دسته روایات مذکور با روایت امام رضا)ع( مورد بررسی قرار گرفته  است.
- روایات موافق

مجموعه ای از روایات مانند روایت مذکور بر وجود ارض اول و ثانی تا سابع داللت و 
با متن آن در ظاهر موافقت می کند. این روایات خود دو دسته می شوند: اول روایاتی که هم 
در ظاهر و هم در مضمون با روایت امام رضا)ع( موافقت می کنند و دوم روایاتی که فقط در 
ظاهر بر وجود هفت زمين تأکيد کرده و از حيث محتوا به بيان مطالب دیگری پرداخته اند 
که البته مخالفتی با مضمون روایت امام رضا)ع( ندارند. در این بخش از هر دسته یک روایت 

مورد بررسی قرار گرفته است.
درباره  او  به سؤال  پاسخ  در  و  عطاره  زینب  به  اکرم)ص( خطاب  پيامبر  از  روایتی  الف. 
عظمت خداوند است. فرمایش حضرت از این قرار است: »من از بعضی از آن )عظمت 

الهی( با تو سخن خواهم گفت« آن گاه می فرمایند: 
»إّن هذه األرض مبن علیها عند اليّت حتتها كحلقة ملقاة يف فالة قيّ  و هاتان مبن بینهما و من علیهما 
عند اّلذي حتتها كحلقة ملقاة يف فالة قّي و الّثالثة حّت انتهى إىل الّسابعة« بدین معنا که این زمين و 

هر كه بر آن است در برابر آن چه زیر آن قرار گرفته همچون حلقه اى است كه در سرزمينی 
پهناور و خالى از سكنه افتاده باشد و این هر دو با آن چه در آن ها و بر آن هاست در برابر 
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آن چه زیر آن است، چون حلقه ای است كه در فالتی پرت افتاده است و همچنين است 
سومی تا آن كه به هفتمی می رسد. حضرت،  سپس آیه: »...و من االرض مثلهن...«)الطالق،12( 
را تالوت می کنند و می فرمایند: و این هفت زمين با آن چه در آن هاست و آن چه بر آن هاست 
بر پشت خروس همچون حلقه ای است كه در دشتی پرت افتاده است. این خروس دو بال 
دارد كه یك بال در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و دو پای آن خروس در آن سوی 
مرزهای هستی و این هفت زمين و آن خروس و هر كه در آن و بر آن است بر روی صخره 
همچون حلقه ای است در دشتی پهناور و پرت و آن صخره با هر كه در آن و بر آن است بر 
پشت ماهی چون حلقه ای است كه در دشت پهناور و پرتی افتاده باشد و این هفت زمين و 
این خروس و این صخره و این ماهی با هر كه در آن و بر آن است در دریای تاریك چون 
حلقه ای است در بيابانی پرت و... و  این همه با آسمان نزدیك و با هر كه بر آن و در آن 
است نزد آن كه بر فراز آن است چون حلقه ای است در دشتی پرت و این دو آسمان   و هر 
كه در آن و بر آن است نزد آن كه بر فراز آن هاست چون حلقه ای است در بيابانی پهناور 
و پرت... تا برسد به آسمان هفتم و همه آن ها و هر كه در آن و بر آن است در برابر دریایی 
كه از اهل زمين نهفته است چون حلقه ای است در دشتی پهناور و پرت و این هفت آسمان 
و آن دریایی نهان در برابر كوه های تگرگ همچون حلقه ای است در دشتی پرت )کلينی، 

1407ق، ج8: 153؛ مشهدی قمی، 1368، ج13: 319 - 318(.
روایت فوق را محّمد بن یحيی از أحمد بن محّمد از عبد الّرحمن بن أبي نجران از صفوان 
لحاظ  از  سند  کرده اند.  نقل  صادق)ع(  امام  از  هاشمي  زید  حسين بن  از  حّماد  خلف بن  از 
اتصال مسند بوده و در روضه کافی توسط کلينی وارد شده است. راویان سند عبارتند از: 
محمدبن یحيی معروف به عطار که نجاشی او را ثقه عين خوانده است )نجاشی، 1365: 
353(. احمدبن محمد العاصمی که در اسناد کلينی است و بسيار از او روایت شده است.  
نجاشی او را ثقه فی الحدیث می داند)همان: 94(. عبد  الّرحمن بن أبي نجران که نجاشی او 
را ثقه ثقه و معتمدا علی مایرویه معرفی می کند )همان: 236؛ خویی،1409ق، ج9: 299( 
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با عنایت به این که صفوان مشترک است، باید صفوانی باشد که ابن ابی نجران از او روایت 
یاد  ثقه  ثقه  به  او  از  نجاشی  که  باشد  الجمال  مهران  صفوان بن  باید  صفوان  لذا  می کرده، 
)همان:  است  ثقه  و  امامی  که  االسدی  حماد  147(. خلف بن  )نجاشی،1365:  است  کرده 
152( و حسين بن زید هاشمی که  برخی از رجاليان تنها از او نام برده  و برخی دیگر او را 
مدح کرده اند )اصفهانی، 1386: 360( 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، می توان گفت روایت 

مذکور از حيث سندی مسند و صحيح یا حسن از منظر متاخران بوده و معتبر است.
متن این روایت را می توان به دو بخش تقسيم کرد و سپس به شرح آن پرداخت. بخش 
اول که شامل صدر روایت می شود و به وجود هفت زمين به شکل پوسته ای و طبقه ای 
اشاره کرده که هر یک دیگری را در بر می گيرد و هر کدام به همراه فضای اطرافش نسبت 
به قبلی همچون حلقه ای در بيابان وسيع و پرت است. این نگرش با دیدگاه های تفسيری 
با فضای اطرافش  که مراد از »و من االرض مثلهن« را اجرام سماوی دانسته اند که هر یک 
ج2:  1405ق،  )بالغی،  می رود  شمار  به  ارض  و  سماء  یک  حکم  در  دیگری  به  نسبت 
8-7؛ طباطبائی،1417ق، ج19: 326( همخوانی دارد چرا که در روایت پيشين نيز به وجود 
آسمان ها و زمين های تو در تو اشاره شده بود. همچنين این روایت با دیدگاهی که مراد از»و 
من االرض مثلهن« را وجود طبقاتی از همين زمين فعلی می داند که هر طبقه نسبت به طبقه باال 

در حکم »ارض« برای آن به شمار می رود )ابن عربی،1422ق، ج2: 352؛ نخجوانی،1999م، 
ج2: 425؛ طباطبائی،1417ق، ج19: 326(، نيز سازگار است. بنابراین مراد از زمين های هفت 
گانه در صدر این روایت نيز لزومًا وجود هفت زمين مانند زمين معهود و شناخته شده برای 
ما نيست و قرینه و دليلی بر این که زمين های ذکر شده در متن روایت همين زمين فعلی 

باشد، ملحوظ نيست.
بخش دوم روایت که ذیل آن را شامل می شود، با بيان تشبيه و تمثيل در پی شناساندن 
عظمت خلقت پروردگار به مخاطب خویش است. این که چرا در این بخش از روایت از 
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از مردم عادی جامعه آن روز بوده  این که مخاطب  به  با عنایت  زبان تمثيل استفاده شده، 
و بيان شگفتی های خلقت با زبانی قابل فهم و ملموس برای او بوده، پاسخ داده می شود. 
قابل لمس )مکارم شيرازی، 1381، ج1:  امور حسی و  به  یعنی تشبيه حقایق عقلی  تمثيل 
13( و این که می فرماید این هفت زمين بر پشت خروسی قرار گرفته اند که دو بال دارد، 
یکی در شرق و دیگری در غرب و سپس همه آن چه فرمود را بر روی صخره و باالخره بر 
روی ماهی ترسيم می کند، همگی می تواند از باب تشبيه باشد که شاهد آن نيز ادات تشبيه 
»ک« در مواضع مختلفی از روایت است. در زمان رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع(، مردم هيچ 
اطالعی از کرویت زمين و بقيه آن چه در عـلم هـيئت جدید از فضا و ستارگان و افالک 
کشف  شده  بود نداشتند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که پيـامبر  اسالم)ص( و ائمه اطهار)ع( 
بـه ذهـن مردم  از  وضع  آسـمان ها   این گونه مطالب علمی و اطالع  نزدیک ساختن  برای 
عامی آن زمان، حقایقی را در قالب این گونه الفاظ و عبارات ریخته و از  باب تشبيه معقول 
به محسوس برای هـریک از ایـن افـالک و عوالم،  نامی  مانند  خروس و صخره و دریای 
تاریک و هوای روان و غير آن ها قرار داده  اند که بـا  توجه  به  موقعيت آن ها، بی شباهت هم 

نيست و بين اسم و مسمی تناسبی نيز وجود  دارد )حجازی، 1389: 53(.
صدر این روایت نيز مانند روایت پيشين دال بر وجود هفت زمين مانند زمين معهود ما 
نيست که با آیات قرآن مبنی بر وجود یک زمين در مقابل آسمان ها در تعارض باشد. دربارة 
ذیل روایت و کاربرد تشبيهاتی چون قرارگيری زمين ها بر پشت خروس، ماهی و ...  در 
قرآن مشاهده نمی شود اما این که چنين استعماالتی در قرآن یافت نمی شود، دليل بر مخالفت 
قرآن با این نوع نگاه تمثيلی نيست، هر چند در این موضوع خاص یعنی آفرینش زمين و 
آسمان ها کالمی موافق با آن موجود نباشد. از آنجایی که صدر روایت مذکور با روایت امام 
رضا)ع( ارتباط مضمونی دارد، درباره صدر این روایت نيز نمی توان سنتی قطعی یافت که با 

وجود اجرام سماوی به شکل طبقه طبقه یا حتی طبقاتی از زمين مخالفت کرده باشد.
ب. روایاتی نيز وجود دارد که در ظاهر موافق روایت امام رضا)ع( است چرا که  بر وجود 
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بيش از یک »ارض« داللت دارند اما از لحاظ محتوا ارتباطی با روایت حضرت ندارد مانند این 
روایت از امام صادق)ع( که می فرمایند: »چون خدا عز و جل خواست آدم را بيافریند، جبرئيل  
را در نخستين ساعت روز جمعه فرستاد آن گاه به چگونگی خلقت انسان اشاره می کنند و 
ْنَیا َو َأَخَذ ِمْن ُكلِّ َسَاٍء  َماِء الدُّ ابَِعِة ِإىَل السَّ َماِء السَّ می فرمایند: »َفَقَبَض بَِیِمیِنِه َقْبَضًة بََلَغْت َقْبَضُتُه ِمَن السَّ
ابَِعِة اْلُقْصَوى...«)کلينی،1407ق،  اْلُعْلَیا ِإىَل اأْلَْرِض السَّ ابَِعِة  ُتْرَبًة َو َقَبَض َقْبَضًة ُأْخَرى ِمَن اأْلَْرِض السَّ

ج2: 2؛ قمی،1367، ج2: 375؛ بحرانی،1416ق، ج5: 414؛ مشهدی قمی،1368، ج13: 320(؛ 
بدین معنا که با دست راست خود ُمشتى  بر گرفت كه از آسمان هفتم  تا آسمان دنيا را فرا 
داشت و از هر آسمانى تربتى در كف خود برداشت و ُمشتى دیگر بر گرفت كه از هفتمين 
زمين  بلند تا هفتمين زمين دورتر را در آن فرا گرفت. درباره این گونه روایات نيز ضرورتی 
ساحت های  به  اشاره  می تواند  که  چرا  نيست،  ما  زمين  مانند  خاکی  زمين های  وجود  بر 
مختلف وجودی انسان باشد همان گونه که عالمه طباطبائی به آن اشاره کرده بود و مراد 
از جمله: »َو ِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ«  را در این می داند كه خداى تعالى از زمين چيزى خلق كرده 
مثل آسمان هاى هفتگانه و آن عبارت است از انسان كه موجودى است مركب از مادة زمينى 
و روحى آسمانى كه در آن روح، نمونه هایى از ملكوت آسمانى است )طباطبائی،1417ق، 
ج19: 326(. بنابراین روایت فوق نيز می تواند بيانگر این احتمال تفسيری باشد. از سوی 
ابی حماد  ثقه ای چون علی بن محمد و صالح بن  افراد  با وجود  نيز  این روایت  دیگر سند 
)خویی،1409ق، ج12: 118؛ نجاشی، 1365، ج1: 566(، به دليل حضور ابی حمزه بطائنی 
که رجاليان بزرگی چون کشی به نقل از ابوالحسن بن فضال کوفی به نقل از استادش درباره 
او آورده اند: »حسن بن ابی حمزه دروغ پرداز و ملعون است و در زمره غاليان قرار می گيرد« 
)طوسی، 1348: 443(، محل مناقشه قرار گرفته است و نمی توان آن را صحيح ارزیابی کرد. 
حتی در صورت پذیرش صحت سند یا تقویت سند از دیگر طرق نيز با عنایت به آن چه ذکر 
شد، نمی توان روایت مذکور را نافی مضمون روایت امام رضا)ع( درباره آسمان ها و زمين های 
تو در تو و گنبدی شکل دانست. باید در نظر داشت حتی انطباق مضمون این روایت با 
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با  منافاتی  هفتم  تا  اول  ارض  برای  انسان  وجودی  مختلف  ساحت های  تفسيری  احتمال 
روایت امام رضا)ع( ذیل آیه مورد بحث ندارد، زیرا مضمون هر روایت بيانگر مطلبی جداگانه 

است و تعارضی ميان آن دو یافت نمی شود.
- روایات متعارض

اندک روایاتی یافت می شود که ذیل آیه 12 سوره طالق بر وجود هفت ناحيه، منطقه یا 
قطعه از زمين تأکيد کرده باشد. این روایات از حيث سندی در درجه اعتبار پایين تری نسبت 
به روایات دسته اول قرار دارند. با عنایت به این که در این روایات سخنی از زمين های متعدد 
در ميان نيست، ظاهر این روایات با روایاتی که بر وجود زمين های متعدد داللت می کند، در 

تعارض است. نمونه هایی از این روایات عبارت است از: 
الف. امام علی)ع( می فرمایند: »لو أعطیت األقالیم السبعة مبا حتت أفالك«)ابن بابویه، 1376: 623؛ 
اقليم های هفتگانه ای است  اعطای  از  این روایت بحث  مدرسی، 1419ق، ج16: 88(. در 
که زیر آسمان ها قرار گرفته اند. در سند این روایت دو تن از راویان هستند که دیدگاه های 
رجالی در مورد وثاقت ایشان اختالفی است. نفر اول  علی بن احمدبن موسی الدقاق است 
که از مشایخ صدوق در طریق محمدبن سنان است )خویی، 1409ق، ج11: 255(. یکی از 
مباحث کلی در علم رجال، وثاقت شيخ اجازه دهنده است. مرحوم صدوق مشایخ متعددی 
داشته است که سند خود را به کتاب های مشهور اصحاب ائمه )ع( را از طریق آنان به دست 
زیرا  دارد،  وثاقت  بر  داللت  بودن  اجازه  که شيخ  باورند  این  بر  زیادی  عدة  است.  آورده 
شخصی مانند شيخ صدوق بعيد است که از انسان های غير ثقه اجازه نقل کتاب و روایت 
بگيرد ولی عدة دیگری این موضوع را رد می کنند و می گویند: چون کتاب هایی که شيخ 
صدوق از آن ها نقل کرده است، کتاب های مشهوری بوده اند، بيان مشایخ اجازه فقط برای 
حفظ سلسله سند است و چون مشایخ نقشی در صحت و سقم روایت نداشته اند، لزومًا 
جزو ثقات نبوده اند )سبحانی، 1394: 333(. در هر صورت با توجه به این که صدوق از او  
بسيار روایت نقل کرده است و بارها بر او ترحم کرده و برای او رضوان الهی را خواسته 
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است، می توان برای وی درجه ای از وثاقت را ثابت کرد. نفر دوم مفضل بن عمر است که 
برخی او را جرح کرده و فاسد المذهب )خطابی( و ضعيف ناميده اند)کشی، 1382: 322( و 
برخی چون ابن شهر آشوب و شيخ مفيد او را ثقه و امامی دانسته اند)خویی، 1409ق، ج18: 
293( برخی ضعيف العقيده قلمداد شدن شخصيت او را به دليل رفتار تقيه ای او با توجه 
به شرایط سياسی آن عصر می دانند )ميرزایی، 1377: 24 – 23(. باید در نظرداشت حتی 
در صورتی که او فاسدالعقيده باشد، با عنایت به این که موضوع روایت اعتقادی نيست، 
نمی توان به چنين جرحی در باره این روایت اعتماد کرد و رأی بر ضعيف بودن حدیث داد.
متن روایت، وجود هفت اقليم بر روی زمين را مطرح کرده که می توان آن را به هفت 
منطقه آباد از زمين نيز تفسير 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 زمين 
داللت دارد. هر چند روایت امام رضا)ع( و بسياری روایات دیگر بر وجود زمين های مختلف 
ذیل هر آسمان داللت دارند اما مضمون این روایات ارتباطی به وجود هفت اقليم در سطح 
زمين نداشته و آن را نفی نمی کند چرا که هریک از این مضامين یعنی وجود اقاليم مختلف 
بر روی زمين و وجود زمين ها و آسمان های تو در تو در مقام بيان موضوع جداگانه ای است 
که در تعارض با یکدیگر قرار نمی گيرند. مضاف آن که متن روایت فوق که بر اقاليم سبعه 
داللت می کند هيچ اشاره ای به آیه 12 سوره طالق نداشته و لزوما ذیل این آیه و در شرح 

و تبيين آن وارد نشده است. 
بینهن  ابن عباس: »أنها سبع أرضني منبسطة لیس بعضها فوق بعض، تفرق  از  ب. روایتی است 
البحار و تظل مجیعهن السماء« )کاشانی، 1423ق، ج7 :102؛ ماوردی، بی تا، ج6 :37(. با عنایت 

به این روایت مراد از»و من االرض مثلهن« هفت زمين است كه بعضى بر باالى بعض دیگر 
نيست، بلکه دریاها آن ها را از هم جدا و آسمان، تمام آن ها را سایه بانى مي كند )طبرسی، 
1372، ج10: 467(. سند این روایت از کلبی از ابوصالح از ابن عباس است. ابو منذر هشام بن 
علم  و  فضل  به  مشهور  و  ایام عرب  به  عالم  و  نسب شناس  کوفي  کلبي  سائب  محّمد بن 
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است )نجاشي، 1365 :434(. دربارة حافظه عجيب او گفته اند که: درون خانه اي شد و سه 
بيرون آمد )خطيب بغدادی، 1417ق،  َبر کرد و  از  تا همه قرآن کریم را  ماند،  روز در آن 
ج14: 45(. هشام کلبي، در ميان اهل سّنت، به شّدت تضعيف شده است و او را رافضي 
)ذهبی، 1963م،  کرده اند  اعتراف  او  دانش  و  به حفظ  در عين حال،  کّذاب خوانده اند.  و 
روایت  او  از  کلبی  که  ابوصالح  دربارة  ابن حجر عسقالنی، 1387، ج6: 196(.  ج4: 304؛ 
می کرده نيز منابع اهل سنت همان رویکردی را پيش گرفته اند که درباره کلبی بدان روی 
آوردند و در غالب موارد او را جرح کرده اند. ابن حجر درباره ابوصالح در التقریب التهذیب 
آورده: ابوحاتم می گوید: »یكتب حدیثه وال حيتجبه« و نسائی نيز می گوید: »لیس بثقة«. همچنين 
است«.  کذب  کردم،  نقل  تو  از  »آن چه  آورده:  کلبی  قول  از  ثوری  از  قطان  از  ابن مدینی 
است«  نشنيده  او  از  که  حالی  در  کرده  نقل  ابن عباس  از  »ابوصالح  می گوید:  نيز  ابن حبان 
)ابن حجر عسقالنی، بی تا، ج1: 417(. بنابراین، نگرش شيعی به راویان این حدیث نسبت 
به اهل سنت متفاوت است. از این رو روایت مذکور نزد شيعه شاید از درجه ای از اعتبار 

برخوردار باشد هر چند از منظر اهل سنت ضعيف محسوب شود. 
متن این روایت بر وجود هفت زمين در یک سطح و نه بر روی یکدیگر و نه طبقه طبقه 
داللت دارد. با عنایت به مضمون روایت این زمين ها به وسيله دریاها از یکدیگر جدا شده و 
همگی تحت یک آسمان هستند. بر این اساس می توان مراد از زمين را خشکی های مختلف 
زمين دانست که توسط آب ها از یکدیگر جدا شده اند و مراد از آسمان را همان باال بودن 
نسبت به زمين قلمداد کرد که کل فضای اطراف  زمين را در بر می گيرد. می تواند تعداد این 

خشکی ها هفت و یا بنا بر این که »سبع« را عدد کثرت بدانيم، متعدد باشند.
ظاهر این روایت با روایت امام رضا)ع( و مجموعه ای 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 زمين بر روی یکدیگر که هر یک آسمانی جداگانه دارند، داللت می کند و این 
در حالی است که در روایت فوق بر وجود هفت ناحيه زمين که به وسيله دریاها از یکدیگر 
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جدا شده اند، تأکيد شده است.
قرار گرفت،  تأویل  و  بررسی  مورد  روایات  از  این دسته  متن  نيز  پيشتر  که  همان گونه 
می توان هفت زمين و هفت آسمانی را که بر روی یکدیگر قرار گرفتند زمين هایی مانند 
زمين معهود و شناخته شده برای بشر ندانست و اجرام آسمانی را که هر یک فضایی در 
اطراف خویش دارند، یک زمين به همراه آسمان مخصوص به آن در نظر گرفت که تو در 
تو قرار گرفته اند. بنابراین مجموعه روایاتی که بر وجود هفت زمين داللت می کنند، بيانگر 
موضوعی کاماًل متفاوت از روایت فوق است که بر وجود نواحی مختلف روی زمين تأکيد 
دارد که نافی یکدیگر نيستند و هر کدام مؤید یک احتمال تفسيری از آیه مورد بحث هستند.

- تحلیل و جمع بندی

بنابراین از متن روایات موجود، وجود هفت زمين مانند زمين معهود و شناخته شده ای که 
زیستگاه کنونی بشر است، به طور قطعی دریافت نمی شود. بعضی از روایات مؤید مضمون 
روایت امام رضا)ع( مبنی بر وجود آسمان های تو در تو و زمين های مختص به آن هستند و 
برخی در مقام بيان حقایق دیگری مانند وجود اقاليم مختلف روی زمين هستند که منافاتی 
با محتوای روایت امام رضا)ع( ندارند و در متن آن روایات، اشاره ای به این که ذیل آیه 12 
سوره طالق وارد شده باشند، وجود ندارد. روایت ابن عباس نيز که برخی از مفسران آن را 
ذیل آیه 12 سوره طالق آورده اند، به لحاظ سندی از اعتبار پایين تری نسبت به روایت منقول 
از امام رضا)ع( برخوردار است و به نقل از معصوم)ع( نيست، صرفًا احتمال تفسيری است که 
ابن عباس مطرح کرده است. از این رو محتوای روایت امام رضا)ع( و احتمال تفسيری ارائه 

شده در آن از قوت بيشتری برخوردار است.
از دیگر سو روایاتی نيز وجود ندارد که بر نبود فضاهای آسمانی تو در تو و گنبدی شکل 
و اجرام سماوی آن تأکيد کرده باشد، از این رو می توان گفت مجموعه روایات یا سنت 

قطعی در تعارض و مخالفت با محتوای روایت فوق وجود ندارد.
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سنجش با علم روز

با عنایت به این که علم بشری، تغييرپذیر و در حال تکامل است، نمی توان بر پایه آن 
روایات معصومين)ع( را داوری کرد اما می توان یافته های علمی بشر را بر روایات عرضه و به 
احتماالت و اشارات علمی در کالم ایشان اشاره کرد. به عنوان نمونه، دربارة وجود آسمان ها 
و زمين های تو در تو در روایت امام رضا)ع( می توان یکی از احتماالت را این گونه در نظر 
گرفت که مطابق دانش فعلی بشر، برای کائنات )از یک منظر که متداول است( می توان هفت 
مرتبه ساختاری )ناظر به مکان زمين در فضا( در نظر گرفت. مرتبه اول، منظومه شمسی 
است که به ساختاری از اجتماع یک ستاره و سياره هایی که به دور آن می چرخند، اطالق 
می شود)امين تفرشی،1390 :95 - 94(. مرتبه دوم، همسایگی بين ستاره ای منظومه شمسی 
مجموعه ای از چندین منظومه )مثاًل چند ده منظومه برای همسایگی منظومه شمسی( است 
که در فضای بين ستاره ای در همسایگی یکدیگر قرار دارند )همان: 219 - 218(. مرتبه سوم 
کهکشان راه شيری است که مجموعه ای عظيم متشکل از ميلياردها ستاره )ميلياردها منظومه( 
است)همان: 215- 214(. مرتبه چهارم به گروه محلی کهکشانی تعبير شده که مجموعه ای 
از چندین کهکشان نزدیک به یکدیگر )همان: 229 - 228( و مرتبه های پنجم و ششم و 
هفتم به ترتيب اَبرخوشه  محلی کهکشانی، مجموعه های اَبرخوشه ها )رشته های کهکشانی( 

و جهان قابل مشاهده )کل جهان( نامگذاری شده اند )همان: 239 - 238(.
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 
زمين که اولين تصویر است، با هفت تصویر دیگر )به ترتيب از ردیف باال چپ به سمت 
راست و سپس پایين( رو به رو هستيم که بيانگر هفت مرتبه بيان شده در باالست. در این 
تصویر، هر نقطه یا ناحيه نورانی در هر مرتبه، تقریبًا بيانگر وسعتی به اندازه کل مرتبه قبلی 
است. مثاًل کل آن چه 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 تقسيم بندی های ارائه شده است که با متن حدیث فوق 
موافقت می نماید و این در حالی است که امکان تقسيم بندی های دیگری نيز با عنایت به 
معيارهای دیگر وجود دارد و منافاتی با این تقسيم بندی نداشته و این احتمال وجود دارد که 
روایت مذکور نيز اشاره به همين تقسيم بندی باشد. پس مغایرتی ميان علم روز و مضمون 

این روایت مشاهده نمی شود.
همان طور که پيشتر در صدر روایت پيامبر اکرم)ص( به زینب عطاره اشاره شد، به هفت 
زمينی اشاره کرده که هریک به همراه فضای اطرافش دیگری را در بر می گيرد و به شکل 
پوسته ای و طبقه طبقه قرار گرفته اند. بر این اساس می توان همين هفت مرتبه ساختاری در 
ابعاد  نسبت  که  اینجاست  مهم  نکتة  کرد.  نيز عرضه  روایت  آن  بر  را  کائنات  تقسيم بندی 
)نسبت وسعت( هر یک از این مراتب به مرتبه بعدی، واقعا همانند یک حلقة کوچک است 
که در درون یک عرصه وسيع رها شده باشد و در روایت پيامبر)ص( به زینب عطاره، از آن 
به نسبت حلقه نسبت به بيابان تعبير شده است. به عنوان مثال، وسعت مرتبه دوم در این 
ساختار، بيش از 40 هزار برابر وسعت مرتبه اول است )امين تفرشی، 1390 :219( یا این که 
وسعت مرتبه سوم، بيش از چندهزار برابر وسعت مرتبه دوم است. تقسيم بندی های دیگری 
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هم قابل تعّين است )باالخره هر تقسيم بندی، یک امری تعّينی است( که ممکن است برخی 
از آن ها، با وصف بيان شده در حدیث شریف نبوی، خوانایی بيشتری نيز داشته باشد. در هر 
حال تمامی این تفاسير تنها احتماالتی است که می تواند مطرح شود و حتی مخالفت متن 
روایت مذکور با علم احتمالی بشر و تقسيم بندی های اعتباری او خدشه ای به روایت معتبر 

منقول از امام رضا)ع( وارد نمی کند.

نتیجه گیری
روایت امام رضا)ع( در شرح و تبيين آیه 12 سوره طالق که در آن به وجود آسمان ها و 
زمين های گنبدی شکل و تو در تو اشاره شده، به لحاظ سندی صحيح و مسند است. تأمل در 
واژگان به کار رفته در این کالم حضرت چون واژه »ساء« به مفهوم ارتفاع و بلندی و »ارض« 
در معنای پایين بودن نسبی)نسبت به ساء( می تواند مؤید این احتمال تفسيری باشد که تعبير 
»و من االرض مثلهن« آفرینش مثل آسمان ها اما از جنس زمين یا مشترک با اوصاف زمين 
است. بنابراین مثل بودن را در کيفيت و آفرینش زمين و آسمان باید جست وجو کرد. به 
دیگر بيان  مراد از »و من االرض مثلهن« می تواند به معنای اجرام آسمانی )سيارات و ...( باشد 
که در اوصافی با زمين اشتراک دارند همان گونه که پيشتر در آرای مفسران بدان پرداخته شده 
است. بر این اساس می توان در روایت مذکور مراد از »ارض« را جرم سماوی دانست که 
نسبت به فضای اطرافش پایين قرار می گيرد و فضای گنبدی شکل اطراف آن  ساء محسوب 
می شود. با عنایت به این معنا، روایت فوق در مقام سنجش با دیگر آیات قرآن که بر وجود 
یک زمين معهود که سکونتگاه بشری است، تأکيد کرده اند، رد نشده و تعارضی ميان آن و 
آیات قرآن مشاهده نمی شود. همچنين مخالفتی ميان مضمون این روایت و مجموعه روایات 
از دیگر سو هر چند نمی توان مضمون روایت را  آیه مورد بحث مشاهده نمی شود.  ذیل 
با علم روز که در حال تغيير است، سنجيد، اما از عرضه علم بر این روایت می توان به 

احتماالتی مبنی بر تقسيم بندی کائنات به هفت مرتبه ساختاری اشاره کرد. 
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ـــــــــــــــــــــ )1389(، عدة االصول، قم: انتشارات بوستان کتاب.

ـــــــــــــــــــــ )بی تا(، الفهرست، تحقيق حبرالعلوم، محمدصادق، نجف: مکتبه املرتضویه.

طيب، سيدعبدالحسين)1378(، اطیب البیان فی تفسری القرآن، تهران: انتشارات اسالمی.

عروسی حویزی، عبد  علی بن جمعه)1415ق(، تفسری نورالثقلنی، تحقيق سيد هاشم رسولی محالتی، چاپ 

چهارم، قم: اسماعيليان.

فخررازي، محمد بن عمر)1420ق(، مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بيروت: دار احیاء التاث العريب.

فراهيدى، خليل بن احمد)1409ق(، كتاب العنی ، چاپ دوم، قم :  نشر هجرت.

فيض كاشاني، مولی محسن )1418ق(، االصفی فی تفسری القرآن، تحقيق: محمدحسين درایتی و محمدرضا 

نعمتی، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسالمی.

ــــــــــــــــ )1415ق(، الصافی، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدر.
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فيومي، احمد بن محمد)1414ق(، املصباح املنری، قم: داراهلجره.

قمی، علی بن ابراهيم )1367(، تفسری القمی، تحقيق سيد طيب موسوی جزایری، چاپ چهارم، قم:  دارالکتاب.

کاشانی، مال فتح اهلل )1423ق(، زبدة التفاسری، قم: بنياد معارف اسالمی.

کشی، محمدبن عمر بن عبدالعزیز)1382(، رجال کشی، تحقيق محمدتقی فاضل ميبدی، تهران: سازمان چاپ 

و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

کلينی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الکافی، تحقيق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران: 

دارالکتب االسالمیه.

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

للمطبوعات.

مامقانی، عبداهلل )1389(، تنقیح املقال، تحقيق: محی الدین مامقانی و محمدرضا مامقانی، قم: موسسه آل البیت)ع( 

ألحیاء التاث.

ماوردی، علی بن محمد)بی تا(، النکت و العیون، بيروت: دارالکتب العلمیه.

مجلسی، محمدباقر)1403ق(، حباراالنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار، چاپ دوم، بيروت: دار احیاء 

التاث العربی.

ــــــــــــــــ)1378(، الوجیزة فی الرجال، تحقيق: محمدکاظم رحمان ستایش، تهران: وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی.

مدرسی، سيدمحمدتقی)1419ق(، من هدی القرآن، تهران: دار مبی احلسني.

انتشارات  و  تهران: سازمان چاپ  الغرائب،  الدقائق و حبر  كنز  بن محمدرضا)1368(،  مشهدي قمي، محمد 

وزارت ارشاد.

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

معرفت، محمدهادی )1381(، شبهات و ردود حول القرآن الکرمی، قم: التمهید.

مغنيه، محمدجواد )1424ق(، تفسری الکاشف، تهران: دارالکتب االسالمیه.

مكارم شيرازي، ناصر)1374(، تفسیر نمونه، تهران: دارالكتب االسالمیه.

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

ميبدي، رشيد الدین)1371(، كشف  االسرار و عّدة  االبرار، چاپ پنجم، تهران: اميركبير.

ميرزایی، نجف علی)1377(، شگفتی های آفرینش)ترجمه توحید مفضل(، چاپ پنجم، قم: مؤسسه انتشارات 
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هجرت.

نجاشی، احمدبن علی)1365(، رجال نجاشی، تحقيق:موسی شبيری زنجانی، قم: انتشارات جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم.

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

نمازی شاهرودی، علی)1412ق(، مستدرکات علم رجال احلدیث، اصفهان: حسينيه امامزاده اصفهان.




