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چکيده

مبارزه با قرآن کریم به روش های مختلفی از آغاز نزول این کتاب
آسممممانی انجام شمممده و هنوز ادامه داردك یاز از روش های مقابله
دشمممنان که امروزه شممدت هرفته ،ترویه شممبيات علیه قرآن کریم
جيت تضعیف اعتقادات مسلمانان استك در این راستا کتابی با عنوان
«نقد قرآن» از دکتر سمميا منتشممر هردیده که هفته شممده ،کام ترین
کتاب در زمینه نقد قرآن ا ستك نوی سنده که تالش کرده وجود خطا
و ضممعف را در قرآن کریم ثابت کند ،در بخش شممبيات علمی علیه
قرآن ،با اسمممتناد به آیات و روایاتی ،به نقد آیات مربوه به هفت
آسمان پرداخته و این نظریه را ضمن ارتباه دادن به نظریه بطلمیوسی
و افسانههای کين ،اشتباه علمی دانسته استك این تحقیق قصد دارد به
نقد و بررسممی دقیق ادعای مطرح شممده بدردازدك پهوهش حاضممر ،به
روش توصمممیفی -تحلیلی بما هرایش انتقمادی و بر اسمممماع منماب
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کتابخانه ای انجام شمممده و هدفش دفاز از نظریه وحیانی و حق بودن
همه داده های قرآن ،از جمله داده های علمی آن اسمممتك حاصممم
پهوهش این است که اوالً نویسنده به روایات ضعیف اتاا کرده ،ثانیاً
"هفت آ سمان" ری شه در وحی دا شته و از آنجا به ا ساطیر مل وارد
شممده ،نه بالعاو و ربطی به هیئت بطلمیوسممی ،که در آن سممخن از
هشمممت یا نفه فلس اسمممت ،نداردك ثال ًا نهتنيا هیچ دلی علمی بر رد
موضممموز هفت آسممممان وجود ندارد ،بلاه وجود آسممممان مطبق
(الیههای جو) از یافتههای مسممملم و قطعی علمی اسمممت که میتواند
کشمممفی علمی برای تدیید نظر قرآن باشمممد ،هرچند که یافتههای علم
تجربی در این عرصه هنوز بسیار اندک استك
واژه هاي کل يدي :قرآن کریم ،ن قد قرآن ،دکتر سممم يا ،ه فت
آسمان ،نظریه بطلمیوسیك
مقدمه و طرح مسئله
قرآن کریم که کتاب هدایت بشر به منازل کمال و رستگاری است ،در مواردی اشاراتی به
سایر علوم دارد ،چنانکه آیاتی از مظاهر آفرینش خدا و بعضی اسرار هستی سخن میهویند
تا انسممانها را از طریق آیات طبیعی به خالق آنيا هدایت کندك هرچند که قرآن کریم کتاب
علوم طبیعی نبوده و منظور از مطرح نمودن چنین موضمموعاتی نیز صممرفاً یکر یس موضمموز
طبیعی نمیباشممد ،ولی با توجه به ایناه این دادهها از سمموی خالق دانای به اسممرار عالم نازل
هشته باید با قواعد علمی و شواهد قطعی علوم طبیعی مطابق باشدك

ِ
اْلَبِيُ»؛ آیا
يف ْ
قرآن کریم در آیه  14سوره ملس میفرماید« :أَال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّط ُ

آن خدایی که خلق را آفریده ،عالم به اسرار آن نیست؟ در حالز که او باخبر و آهاه استك
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به همین دلی  ،به موازات پیشمممرفت علوم طبیعی ،پرده از اسمممرار آیات قرآن کریم نیز
بردا شته شده و حقانیت آن بیش از پیش رو شن و آ شاار میهرددك محققین و دان شمندان
علوم طبیعی بسممیاری در جيان ،بعد از بررسممیهای فراوان به این نتیجه رسممیدهاند که قرآن
کریم چیزی جز وحی اليی نیسممتك به عنوان م ال پرفسممور پرسمماود( 1متخصممص آناتومی
دانشممگاه مانی توبای کانادا و نویسممنده بیش از  20کتاب و  181مقاله علمی) بعد از بررسممی
آیات جنینشناسی در قرآن در یس سخنرانی میهوید:

«من شخ صاً نمیتوانم بگویم که این ت صادفی و شانو محض بوده
اسممتك من اعترام میکنم که این مفاهیم ریشممه در یس وحی اليی
دارد و نمی تواند از منبعی غیر از وحی سرچ شمه هرفته شده با شد»
).(Persaud, 2013

موریو بوکای (رئیو کلینیس جراحی دانشگاه پاریو) نیز در مقدمه کتاب «تورات،
انجی  ،قرآن و علم» مینویسد:

«من بدون هیچگونه پیشمممداوری و با واق بینی تام ،وحی قرآنی را با
ج ستجوی درجه سازهاری آن با دادههای دانش نوین آغاز کردم…ك
در پایان برایم روشن شد که قرآن هیچ مطلبی که از نظر علمی ع صر
جدید انتقادپذیر باشد ،ندارد» (تورات ،انجی  ،قرآن و علم ،ص)10ك
با وجود چنین اعترافاتی از دانشممممندان بزرل علوم طبیعی ،برخی ،داده های طبیعی
قرآن را ،اناار یا تاذیب کردهاند و در تالش برآمدهاند این داده ها را در تعارض به علوم
کشف شده از سوی دانشمندان جيان قرار دهندك عرصه فضای مجازی جوالنگاه شبياتی در
این زمینه اسممتك مقام معظم رهبری دراین باره معتقدند که امروز دشمممن بران ایناه بتوانند
یهن جوان م سلمان مؤمنِ ایرانز را منحرم کنند ،مناب مالی فراوانی را خرج ایجاد شبيات
اعتقادی در فضان مجازن مزکند (ركک :خامنهای)1395/6 /16 ،ك

T.V.N Persaud

1
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در همین زمینه ،اخیراً کتابی با عنوان «نقد قرآن»  ،نو شته شخ صی به نام سيا در ف ضای
مجازی منتشر هردیده استك تالش نویسنده که نامی مستعار برای خود برهزیده ،در بخشی
از کتاب ،اثبات وجود خطا و ضممعف در دادههای علمی قرآن کریم اسممتك متدسممفانه نشممر
ه سترده کتاب مذکور در ف ضای مجازی ،آ سیبيای اعتقادی ب سیاری بهدنبال دا شته که این
موضوز لزوم پاسخگویی هرچه زودتر به این کتاب موهوم را مسج مینمایدك
از سوی دیگر یای از م سائ ک شف ن شده در علم هیئت و نجوم م سئله هفت آ سمان
الس ِ
اس َو إِ َل َّ
اسممت که قرآن مطرح کرده اسممتك قرآن میفرمایدُ « :ه َو الَّذي َخلَ َقُُ ...ثَّ ْ
فَس َّواه َّن س بَ َُ و ك
اِ َو ُه َو ِ ُ َ ْ ك َعليم »؛ او خدایز اسممت که آفریدككك سممدو به آسمممان
َ ُ َ َْ
پرداخت؛ و آنيا را به صورت هفت آ سمان مرتب نمود؛ و او به هر چیز آهاه ا ستك در آیه
اْلَْل ِق فِلني»؛
دیگر از هفت راه سخن بهمیان آمدهَ « :و لََق ْد َخلَ ْقن فَ ْوقَ ُ ْم َس ْب ََ ََااِِ َق َو م ُُنَّ َع ِن ْ
ما بر باالن سمممر شمممما هفت راه [طبقات هفتگانه آسممممان ] قرار دادیم؛ و ما (هرهز) از خلق
(خود) غاف نبودهایم» (مؤمنون)17:ك
آیه دیگر از مدت زمان ساخت هفت آسمان و برنامه برای آنيا و کیفیت زینت کردن
آسمممان دنیا سممخن میهوید« :فَ َقض ه َّن س بَ َُ و ك
اِ ي يَوَم ْ ِ
ني َو أ َْوحى ي ُُ َُ ك أ َْمَاه َو ََيَّنَّ
ُ َ َْ
ْ
ِ
ديا الْ َع ي ِ الْ َعلي ِم» ؛ در این هنگام آنيا را بصممورت هفت
َّ
الس َ ال صداْي ِ َ
يَ َو ِح ْيُ ا ْل َ
َ
ز َِ ْق ُ
آسمممان در دو روز آفرید ،و در هر آسمممانز کار آن (آسمممان) را وحز (و مقرّر) فرمود ،و
آ سمان پایین را با چراغيایز [ ستارهان ] زینت بخ شیدیم ،و (با شيابها از رخنه شیاطین)
حفظ کردیم ،این اسممت تقدیر خداوند توانا و دانا( (فصمملت)12:ك در آیه دیگری از طبقات
روی هم آسمانهای هفتهانه بحث است« :الَّذي خلَق سبَ َُ و ك
الا ْْح ِن
اِ َِب ق ا م َِا ي َخ ْل ِق َّ
َ َ َْ َ
ِمن َِي و ك
ِ فَ ْرِج َِ الْبَ َ َا َه ْ َِا ِم ْن فُطُوكر»؛ همان کسممز که هفت آسمممان را بر فراز یادیگر
ْ ُ
آفرید؛ در آفرینش خداوند رحمان هیچ ت ضاد و عیبز نمز بینز( بار دیگر نگاه کن ،آیا هیچ
شاام و خللز مشاهده مزکنز؟ (ملس)3:ك
ناقد قرآن در بخش شبيات علمی ،با استناد به آیات و روایاتی ،به نقد آیات مربوه به
هفت آسمممان پرداخته و این نظریه را ضمممن ارتباه دادن به نظریه بطلمیوسممی و افسممانههای
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کين ،ا شتباه علمی دان سته ا ستك این پهوهش به شبيه مذکور میپردازد و ن شان خواهد داد
که نقد آیات مربوه به هفت آسمان و اشتباه علمی دانستن آن کامالً غیر علمی استك
اهمیت پهوهش از آن جيت اسمممت که ایجاد تردید در یهن معتقدان به قرآن ،زمینه
اجرایی شدن آن را سست میکند و اساع اسالم با چالشی جدی مواجه میشودك زیرا قرآن
تنيا حجت بر حقانیت اسمممالم و رسمممالت خاتم پیامبران اسمممت و با تردید در آن ،دلیلی بر
هرایش به دین خاتم باقی نخواهد ماندك پو مسمممئله این پهوهش هرچه جزئی اسمممت ،ولی
رف شبيه از آن و ح مشا هامی ميم در جيت دفاز از دین خاتم خواهد بودك
پيشينه تحقيق
نقد قرآن کریم موضمموعی اسممت که پیشممنه آن به صممدر اسممالم برمیهرددك از قرن نخسممت
قمری تاکنون کتابهایی در نقد قرآن و کتابهایی در پا سخ به آنيا تدلیف شده ا ست که
برخی از آنيا عبارتند از :قطرب نحوی (متوفان  )206از دانشممممندان نحو و ادب و شممماهرد

سمممیبویه و از اصمممحاب امام صممماد (ز) از نخسمممتین کسمممانی که کتابز با عنوان «الردّ علز
الملحدین فز تشممابه القرآن» تدلیف کردهاسممتك پو از وی احمدبنحنب کتاب «الرد علی
الزنادقة و الجيمیة» را به ر شته تحریر درآوردك در قرن پنجم هجری قا ضی عبدالجبار متالم
مشمميور معتزلی با تدلیف کتاب «تنزیه القرآن عن المطاعن» در رد شممبيات و پاسممخگویی به
اشاال ملحدان نسبت به قرآن کوشش نمودهاستك در همین قرن ،خطیب اساافی در کتاب
خود موسممموم به «درة التنزی و غرة التدوی » به یکر شمممبيات ملحدان و پاسمممخگویی به آن
میپردازدك آنچه یکر شد ،موارد اندکی از کتابهایی است که در طول تاریخ اسالم در نقد
قرآن کریم و پاسخ به آن ،تدلیف شدهاستك
درخصمموص پاسممخ به شممبيات کتاب نقد قرآن سمميا نیز ،آیت اش ماارم شممیرازی در

کتاب «توطئه جدید» (1394ش) ،محمدعلی رضاییاصفيانی در کتاب «بررسی مبانی کتاب
نقد قرآن» (1395ش) ،محمدباقر حیدری نسمممب در کتاب «دفاز از قرآن در رد کتاب نقد
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قرآن» (1395ش) و هروه عبادالرحمن (از برادران اه سممنت) در کتاب «کشممف نیرنگ و
رد بيتان در رد کتاب نقد قرآن» به نقد کتاب مذکور پرداختهاندك
البته در کتب یاد شممده ،یا اصمالً به شممبيه هفت آسمممان پرداخته نشممده ،یا فق به یکر
نظریات مطرح شده عنایت هردیده و یا برر سی جامعی از آیات و روایات مورد بحث ارائه
نشدهاستك
پایانامههایی نیز که در خ صوص پا سخ به شبيات کتاب نقد قرآن سيا ،تدلیف و دفاز
هردیده عبارتند از« :بررسی شبيات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» از
سوی خانم سمانه تمیزی در سال « ،1395بررسی شبيات موهم نظام طبقاتی قرآن» از سوی

خانم مینا موسوی در سال « ،1395نقد شبيات ناظر برخی اشااالت ادبی در قرآن (بر اساع
کتاب دکتر سمميا)» از سمموی خانم صممدیقه فرهادیان در سممال « ،1396نقد شممبيات ناظر به
آموزه های سمممیاسمممی و حاومتی قرآن و سمممنت پیامبر اکرم (ص)» از سممموی خانم زینب
عباعزاده در سال « ،1395پا سخ به شبيات خ شونتطلبی پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم»
از سوی خانم آرزو خواجه در سال 1395ك
الزم به یکر است که طی بررسی های انجام شده ،در حال حاضر مقالهای در رابطه با
شبيات کتاب نقد قرآن تدلیف و چاپ نگردیده است ،اما در مورد موضوز هفت آسمان و
م صدا آن ،مف سران متاخر نظرات هوناهونی را طرح کرده و سعی نمودهاند هماهنگی آن
با علم را نشممان دهندك برخی اندیشمممندان نیز از دسممتاوردهای علم کیيانشممناسممی بيره برده،
برخی دیگر با نا شناخته یا غیرمادی و مجرّد دان ستن آ سمانيا ،د ست علم ب شری را از یافتن
مصدا آن کوتاه دیدهاند (روحانی و معارم ،1395 ،ص)152ك
از کتابيایی که بطور خاص به این موضوز پرداختهاند میتوان به کتاب «هفت آسمان»
تالیف محمد باقر بيبودی و کتاب «راز آسممممانيای هفتگانه» تالیف ایمان مرادی در سمممال
 ،1373اشاره نمودك از مقاالتی نیز که در این زمینه به نگارش درآمدهاند میتوان به مقالههای

«هفت آ سمان و زمین» تالیف محمدعلی ر ضاییا صفيانی (1387ش)« ،آ سمانهای هفتگانه
از منظر قرآن» تالیف علی نصممیری (1388ش)« ،در جسممتجوی هفت آسمممان قرآن» تالیف
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روحاش نجفی (1391ش) و «ماهیت شناسی آسمانهای هفتگانه با تایه بر مولفههای خلق و
امر در آیات قرآن» ،تالیف فرزانه روحانی و دکتر مجید معارم (1395ش) اشاره نمودك
 .1بررسی شبهه هفت آسمان و عرش (تخت پادشاهی)
نویسممنده که نام مسممتعار "دکتر سمميا" را برای خود انتخاب کرده و معرفی خاصممی از خود
ارائه نارده ،با یکر آی اتی که در آنيا سمممخن از هفت آسممممان مطبق آمده (م ال در آیات
طال  ،12 :ملس ،3 :نوح 15 :و ككك) به روایتی از سنن ابنماجه 1اشاره میکند و میهوید:

«در سممنت ،این هفت آسمممان مطبق و عرش بهوضمموح توضممید داده
شده استك توجه کنید :پیامبر (بهیارانش) هفت آیا میدانید فاصلهی
بین آسمممان و زمین چقدر اسممت؟ هفتیم خدا و رسممولش آهاهترندك
هفت بین آنيا مسیر  500سال است ،و از هر آسمان به آسمان بعدی
(فوقانی :سنن ابی داوود) مسیر  500سال است و ضخامت (ک ف) هر
آسمان هم مسیر  500سال استك و بعد از آسمان هفتم دریایی است
که از کف تا سممطد آن معادل فاصمملهی بین آسمممان و زمین اسممتك
سمممدو باالی آن  8بز نر کوهی قرار دارند که فاصممملهی بین سمممم و
زانویشان م فا صلهی بین آسمان و زمین استك سدو در باالی آن
(بر پشمممت آنان :سمممنن ابی داوود) عرش قرار دارد که فاصممملهی بین
پایین و باالی آن معادل فاصممملهی زمین تا آسممممان اسمممتك و خدای
تعالی در روی عرش قرار دارد و چیزی از اعمال بنیآدم از او پنيان
نیست» (سيا ،1393 ،ص)82ك

1ك «ق ل (الاس ول أِدرون کم ني الس

واضرف فقلن او ورس ولل أعلم ق ل ينم مس يا ة م ِو س نو ومن ک ُ إل الس

ِليم مسيا ة م ِو سنو وکثف ک ُ مسيا ة م ِو سنو وفوق الس الس عو حبا ني أعاله وأسيلل ک
ُث فوق ْلک مث ايو أوع ل ني رکبمم وأظالفمم ک ني الس واضرف ُث فوق ْلک العاش ني أسيلل وأعاله ک
واو ِع ل فوق ْلک لي خیيى عليل من أع ل ن آدم

» (ابن ماجه ،1418 ،ج ،1ص)69ك

ني الس
ني الس

ال
واضرف
واضرف
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همچنین ناقد قرآن ضممممن اسمممتناد به آیاتی از قرآن کریم ،وجود هفت آسممممان را از
اعتقادات عربستان زمان جاهلیت برشمرده و اشاره به آن در شعر امیهبنابی صلت را حاایت
از این ناته می داند که ،وجود هفت آسممممان و ایناه تخت پادشممماهی خدا (عرش) بر فراز
آسممممان هفتم قرار هرفته در محی عربسمممتان قب از محمد هم مطرح بوده اسمممت چنانچه
امیهبنابیصلت شاعر جاهلی میهوید:
«لل م رأِ عني الب ي و فوقل

ُ االلل فوق سبَ ُ ِي »

(هر آنچه چشمممم بینا میبیند از اوسمممت و باالتر از آن ،آسممممان خدا در باالی هفت
آسمان)
او در بیان همسممویی آیات قرآن کریم با روایت مذکور اشمماره میکند که در سمموره
هود آمده که عرش خداوند بر روی آب قرار دارد« :وهو الَّ ِذی خلَق َّ ِ
ف فِ ِس َِّو
َ
الس َ َواِ َواض َْر َ
ََُ
أَي كم َوک َن َع ْا ُ لُ َعلَى الْ َ »؛ و اوست کسز که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش
او بر آب بود (هود)7 :ك در سممموره غافر «الَّ ِذ ِ
يس ب ُ و َن ِحبَ ْ ِد َرهِم»؛
ين ْْ لُو َن الْ َع ْا َ
َ
ش َوَم ْن َح ْولَل َ
کسممانز که عرش [خدا] را حم میکنند و آنيا که پیرامون آنند به سممداع پروردهارشممان
ت سبید مزهویند (غافر )7 :و سوره حاقه از حم عرش خدا تو س ه شت موجود سخن به
ِ
ِ
ش َر ک فَ ْوقَ ُم ْم ْيوَمئِ كذ مثََ اِيو»؛ و فرشمممتگان در
میان آمده اسمممتَ « :والْ َ لَک َعلَى أ َْر َج ِ َم َو ْْ ُ َع ْا َ
اطرام [آسمان]اند و عرش پروردهارت را آن روز هشت [موجود] بر سر خود بر مزدارند
(الحاقه)17 :ك و در سوره سجده نیز آمده که خداوند خود بر روی عرش قرار هرفته ا ست:
ِ ِ ِ
«اللَّل الَّ ِذی خلَق َّ ِ
اس َ َو َعلَى الْ َع ْا ِش»؛ خدا کسز است
ف َوَم َينَ ُم َ ف س َّو أَي كم ُُثَّ ْ
الس َ َواِ َو ْاض َْر َ
َ َ
ُ
که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه بر عرش قرار
هرفت (سجده)4 :ك وی سدو چنین نتیجه میهیرد که:

«از نظر محمد (قرآن و سنت) در باالی زمین هفت آسمان قرار دارند
و سممدو یس دریا و سممدو هشممت بز و سممدو عرش و روی عرش
خداستك محمد بهجای آسمان هشتم ،که در سیستم بطلمیوسی فلس
ثوابت است ،دریا و هشت بز و عرش را قرار داده استك واضد است
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که هفت آسممممان مطابق با نظریه بطلمیوسمممی رایه در زمان محمد
سممازهار اسممت ،اما دریا و بزها و عرش در نظریهی بطلمیوع نیسممتك
عالوه بر نظریه ی بطلمیوع که تا حدودی بر مشممماهدات بنیان نياده
شممده بود ،افسممانههای آمیخته با مذهب نیز در قب از محمد در مورد
هفت آسمان وجود داشته استك بهنظر میرسد محمد چیزهایی را از
محی هرفته و چیزهایی هم خودش به آن افزوده اسمممتك و میدانیم
که همهی اینيا غل اسممتك اوالً :چنانچه قبال هفتیم اصممال آسمممانی
وجود ندارد که هفت عدد باشمممدك ثانیاً :ببینیم فاصممملههایی که محمد
ارائه کرده جمعا چه مقدار میشود» (سيا ،1393 ،ص)84ك
در ادامه ناقد قرآن فاصلههای مطرح شده در حدیث را محاسبه و به همان خود اثبات
نموده که عرض جيان آفرینش بر مبنای حدیث نبوی 4/6 ،سمماعت نوری میباشممدك سممدو
چنین نتیجههیری میکند:

«ب شر امروز تا میلیاردها سال نوری ،ستارهان و کيا شانها را ر صد
کرده اسمممت و اثری از آسممممانهای هفتگانه و اثری از دریا و بزها و
عرش نیافته است» (سيا ،1393 ،ص)86ك
 .2نقد و بررسی شبهه هفت آسمان
شبيه وارد شده در کتاب «نقد قرآن» دارای چيار رکن به شرح یی میباشد:
1ك اص تحلی ناقد قرآن مستند به روایتی از مناب اه سنت استك
2ك آیاتی از قرآن را ناظر به روایت یاد شده دانسته استك
3ك موضمموز هفت آسمممان را مربوه به عربسممتان زمان جاهلیت دانسممته که با خرافه
آمیخته شده استك
4ك هفت طبقه بودن را در خصوص آسمان نقد کرده استك
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با توجه به ایناه ایراد اصممملی ناقد قرآن در این شمممبيه ،حدی ی منسممموب به پیامبر
اعظم(ص) از مناب اه سنت است ،ابتدا صحت حدیث یادشده بررسی و سدو به ترتیب به
نقد بخشيای دیگر پرداخته میشودك
 .1-2نقد سندي احادیث هفت آسمان
همانگونه که هفته شد اص تحلی ناقد قرآن مستند به روایتی از مناب اه سنت استك این
روایت به سممه طریق در مناب روایی اه سممنت نق شممده که هر سممه طریق آن ضممعیف و
بیاعتبار بوده و حتی علما و محدثان اه سنت ،صحت آنيا را از نظر سند و وثاقت راویان
آن قبول ندارندك
 .1-1-2بررسی سندي طریق اول

اْلُ َ ِ
ني قَ َل ا أَُو َ لب ا ن َ َيال َن قَ َل ا
َخ َََباَ ا ْ ُن ْ
طریق سندی حدیث اول بدین شرح است« :أ ْ
الش فِعِ ق ل ا موس ى ا ن إ ااهيم َو َعْب ُد اللَّ ِل ْ ُن ُُمَ َّ ِد ْ ِن اَ ِجيوَ قَ ال ا لَُوين
أَُو َک كا ُُمَ َّ ُد ْ ُن َعْب ُد اللَّ ِل َّ
قَ َل ا الْولِي ُد ن أَِ وَوكر َعن َُِ ن َعن َعْب ِد اللَّ ِل ِن ُع يَا َع ِن اضَحنَ ِ
ف ْ ِن قَي ك َع ِن الْ َعبَّ ِسككك» (ابن
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ََ
َ ُْ
ماجه ،1418 ،ج ،1ص)69ك
ِ
يد ْ ُن أَِ وَ ْور» که از راویان این حدیث اسممت ،میهوید :ابننمیر
ابنجوزی درباره «الْ َول ُ
او را کذاب خوانده و احمدبنحنب و نسائی او را ضعیف دانستهاند و یحییبنمعین میهوید
مورد وثو نیست (ابنجوزی ،1403 ،ج ،1ص)25ك

 .2-1-2بررسی سندي طریق دوم

الس َالِم ،ون
َخ َََباَ أَُو ََُ ِايَّ الْ َعْن ََِب ص
ي ،ون ُُمَ َّ ُد ْ ُن َعْب ِد َّ
طریق سندی حدیث دوم بدین شرح است« :أ ْ
ِ ِ
الاَ ِ
ِ
َّاق ،أَاْبَبَ َْْن ْن الْ َع َال ِ َ ،ع ْن َع ِل ُ َعْي ِ
ب ْ ِن َخ لِ كد قَ َلَ :ح َّدوَِِن َُِ ُك
يم ،أَاْبَبَ َعْب ُد َّ
َ ُ
إ ْس َ ُق ْ ُن إ ْ َااه َ
ْن حا ك
بَ ،ع ْن َعْب ِد َّ
الل ِل ْ ِن َع ِ َيَاَ ،ع ِن الْ َعَّب ِس ْ ِن َعْب ِد الْ ُ طَِّلب» ( حاکم نیشمممابوری ،1422 ،ج،2
ُ َْ
ص)410ك
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ابن أبی حاتم این حدیث را به جيت ناشمممناخته بودن راوی آن (عب داو نع يا) ،ضمممعیف
دانسممتهاسممت (ابنأبیحاتم ،1952 ،ج ،5ص)124ك همچنین یای از راویان این حدیث « َْْ َن
ْ ُن الْ َع َال » ا ست که احمدبنحنب او را متيم به جع حدیث نموده ا ست (ع سقالنی،1326 ،
ج ،11ص)261ك ابنجوزی نیز درباره این حدیث میهوید :صمممحید نیسمممت (ابنجوزی،
 ،1403ج ،1ص)9ك
 .3-1-2بررسی سندي طریق سوم

ني قَ َل ا ا ْن الْ ْذ ِه ِ
اْلُ َ ِ
َخ َََباَ ا ْ ُن ْ
َخ َََباَ
ب قَ َل أ ْ
طریق سندی حدیث سوم بدین شرح ا ست« :أ ْ
ُ ُ
کم ْ ُن َعْب ِد الْ َ لِک َع ْن
َْحَ َد قَ َل َح َّدوَنِ أَِ قَ َل ا ُس َايَ قَ َل ا ْ
َْحَ ُد ْ ُن َج ْع َي كا قَ َل ا َعْب ُد اللَّ ِل ْ ُن أ ْ
أْ
اْلَ ُ
اْلَ َس ِن َع ْن أَِ ُهَا َيااَ» (احمد بن حنب  ،1421 ،ج ،14ص)422ك
قََ َداَ َع ِن ْ
کم ْ ُن َعْب ِد الْ َ لِک» ا ست که ابن معین او را ضعیف و ابنداوود او
راوی این حدیث « َح ُ
را منارالحدیث دانسمممتهاند (عسمممقالنی ،1326 ،ج ،2ص)431ك ابنجوزی نیز میهوید :این
حدیث منار ا ست و از روایان ضعیف روایت شدها ست (ابنجوزی ،1403 ،ج ،1ص)27ك
بعالوه در رد این حدیث ،همین بو که راوی آن «أَِ ُهَا َيااَ» اسممت که امیرالمومنین علی(ز)
ِ
ِ
الدوس »؛ آهاه با شید
وهَا َياَا ُ
ب النّ س ،عل َرس ول او(أ أَ ُ
در و صف او میفرماید« :أال إ َّن اک َذ َ
که دروغ هوترین مردم ن سبت به ر سول خدا(ص) ابوهریره دو سی ا ست (إبن أبی الحدید،
 ،1428ج ،2ص)266ك او از پیشمممگامان نق اسمممرائیلیات بوده و احادیث بسمممیاری نیز از از
کعباالحبار نق کرده که بخاری در کتاب تاریخ الابیر خود ،به برخی از آنيا اشممماره
میکند (بخاری ،2009 ،ج ،1ص)413ك
کعباالحبار کسممی اسممت که ابوریّه (نویسممنده و محقق مشمميور مصممری) درباره او
میهوید:

«کعباالحبار حیلههرانه اسمممالم آورد و در اسمممالم خویش اخالص
نداشممت ،بلاه در ضمممیر خود همچنان یيودی بودك با زیرکی خاص
خود بر ابوهریره که مردی سادهلوح بود چیره شد و او را در استخدام
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خویش هرفت و از غفلت او اسمممتفاده کرده ،هر چه را از خرافات و
اوهام میخواسمممت ،از طریق ابوهریره در البه الی احادیث اسمممالمی
جای داد» (معرفت ،1379 ،ج ،2ص)97ك
احتماالً این حدیث نیز از همان روایاتی اسممت که ابوهریره آن را از کعباالحبار اخذ
کردهاسمممتك با توجه به بررسمممیهای فو  ،حدیث مورد ادعای ناقد قرآن قرآن حتی از نظر
محدثان اه سنت ،از نظر سندی ضعیف بوده و قاب استناد نیستك
 .2-2نقد محتوایی احادیث هفت آسمان مبتنی بر قرآن کریم
یای دیگر از راه های برر سی صحت احادیث ،عر ضه آنيا بر قرآن ا ستك زیرا پیامبر
ِ
ِ
ِ
ب
َيم ّ
کم خیَ ل ُ
اکرم(ص) فرمودند« :أ َ
ف کَ َ
کم َعنّ َيواف ُق کَ َ
ب الّلل فَبَاَ قُ ْلُلُ َو َم َج َ ْ
س َم َج َ ْ
الن ُ
اللّ ِل فَلَ ْم أَقُ ْللُ»؛ ای مردم آنچه از جانب من به شمما رسمید و موافق قرآن بود ،آن را من هفتهام
و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود ،من آن را نگفتهام (کلینی ،1367 ،ج ،1ص)89ك
در حدیث مورد بحث هفته شمممدهَ « :واوُ َِبَ َرن َوَِ َع َل فَ ْو َق َْلِک»؛ خدای تعالی در روی
عرش قرار دارد ك الزمه این سمممخن آن اسمممت که برای خدا مانند دیگر مخلوقات ،ماان
مشممخصممی قائ بوده و عرش را نگيدارنده خداوند بدانیم و این مخالف نص صممرید قرآن
ا ست که در آیه  11سوره شوری میفرماید« :لَي َ ک ِ ثْلِ ِل َ »؛ هیچ چیز همانند او نی ست و
در آیه  115سوره بقره میفرماید« :فَبَينَ َ ُِ َولصواْ فَثَ َّم َو ْجلُ اللّ ِل»؛ به هر سو رو کنید ،خدا آنجاست
ِ
ف»؛ همانا خدا آ سمانها و
و در آیه  41سوره فاطر میفرماید« :إِ َّن اللَّلمیْ ِس ک َّ
الس َ َواِ َو ْاض َْر َ
زمین را نگاه میداردك در نتیجه این حدیث با نص صممرید قرآن مطابقت نداشممته و نمیتواند
فرمایش رسول اکرم(ص) باشدك
 .3-2نقد محتوایی احادیث هفت آسمان مبتنی بر احادیث صحيح دیگر
همچنین در مناب روایی شممیعه نیز ،حدی ی با سممند صممحید با همین مضمممون در رد حدیث
مورد بحث وجود داردك شخ صی هفتة مردم درباره عرش را خدمت امام صاد (ز) مطرح
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نمود و هفت :مردم میهویند که عرش بر روی آب و پروردهار باالی آن اسمممتك امام (ز)
ص َيل ِ ِ َي ِو ا لوقني َو لَ َِمل أ ّن
ص َّي اوَ َُم والا َو َو َ
در پاسممخ فرمودندَ « :ک َذ واَ ،من ََ َع َم هذا فَ َقد َ
َ
الش ِ الَذی َْ ِ لُلُ أَقوی ِمنل»؛ دروغ میهویند ،کسمممی که این چنین همان کند ،خداوند را
َ
موجودی حم شده قرار داده و او را به صفت آفریدهان ،و صف کرده ا ست و الزمهاش
این ا ست که آنچه خداوند را حم میکند (از جيتی) از او قویتر با شد» (کلینی،1367 ،
ج ،1ص)180ك
پو ،در آیاتی که ناقد قرآن یکر نموده و در آنيا سخن از عرش به میان آمده ،منظور
از «عرش» یس وجود خارجی مادی م تخت پاد شاهی نی ست؛ بلاه مراد از عرش« ،علم»،
«مُلس اليی و سیطره بر آن (قدرت)»« ،قلب مومن» 1و ككك استك
شیخ صدو در کتاب «توحید» روایتی از امام صاد (علیهال سالم) درباره عرش یکر
نموده که میفرمایند« :اِ ّن لِ َلعاش ِص ي ِ َکثيه ُُمَلِ َيل ،لَل ف ک ِ َس بَب وص نَ فِ القاآن ِص يل عل
ب الْعا ِش الْع ُِي ِم» (تو به )129:يقول :ا ل ُ ِ
الا ْْحَ ُن َعلَى الْ َع ْا ِش
يمَ ،و قول ل « َّ
ح ده ،فَقول لَ « :ر ص َ ْ َ
َ
ک الْ َعُ ُ
ُ
اس َو » (طه )5 :يقولَ :علَى ا ِ
لک اح وی ككك»؛ برای عرش ،اوصام فراوان و هوناهونی است،
ْ َ
ُ
عرش در هر موردی از قرآن که به مقت ضای سببی از آن یکری به میان رفته ا ست ،و صف
ب الْ َع ْا ِش الْ َع ُِي ِم»؛ پرورد هار عرش بزرل ،مراد م لس
خاصمممی دارد ،آن جا که فرمودَ « :ر ص
اس َ َو »؛ خداوند رحمان بر عرش
بزرل اسمممت ،و آنجا که میفرمایدَّ « :
الا ْْحَ ُن َعلَى الْ َع ْا ِش ْ
استوار شد ،مراد آن است که بر ملس احاطهیافت (ابن بابویه ،1388 ،ص)321ك
ِ
ش َر ک فَ ْوقَ ُم ْم ْيوَمئِ كذ
همچنین امام صمماد (ز) در تفسممیر آیه  17سمموره الحاقه « َو ْْ ُ َع ْا َ
مثََ اِيو»؛ آن روز عرش پروردهارت را هشممت تن بر فراز همه حم مز کنند ،میفرمایندَْ « :حَلَو
َ اوُ»؛ حاملین عرش و عرش به معنی علم
ش العِلم مثََ اِيو :أرَ َعو ِمّن و أرَ َعو ِِمَّن
الْ َع ْا ِش و الْ َع ْا ُ
اسممت ،هشممت نفرند ،چيار کو از ما و چيار کو از آنيا که خدا بخواهد (کلینی،1367 ،
ج ،1ص)179ك

ِ
الا ْْحَ ِن» (مجلسی ، 1403 ،ج ،55ص)39ك
ش َّ
ب الْ ُ ْؤم ِن َع ْا ُ
1ك اشاره به روایت« :قَ ْل ُ

80

مقاله علمی ـ پژوهشی« :بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن کریم»

امام صاد (ز) درباره آیه  7سوره هود «ک َن َع ْا ُ لُ َعلَى الْ َ »؛ عرش او بر آب بود نیز،
عرش را علم خدا مع نا نموده ا ند (کلینی ،1367 ،ج ،1ص)180ك مراد از آب نیز می توا ند
معنای عام آن ،یعنی هر چیز مایعی با شدك با توجه به ایناه «کانَ» ،فع ما ضی ا ست ،این آیه
به زمان پیش از خلقت آسمان و زمین اشاره دارد که همه چیز در برههای از زمان به صورت
مای بود و خداوند با علم و قدرتش ،مسممل بر آن ،عالم را اداره میفرمودك جيت توضممید
بیشمممتر باید هفت :چند میلیونیوم ثانیه بعد از انفجار بزرل« ،پالسممممای کوارک هلوئون»

1

بهوجود آمد کهیس مای کام با دمای بسمممیار باال (حدود چند هزار میلیارد درجه) اسمممت
) .(Choi, 2012پال سمای کوارک هلوئون یا سوپ کوارک ،حالتی ا ست که در دما و یا
چ گالی های بسممم یار باال (م

اولین میارو ثان یه های پو از انف جار بزرل) رخ می د هد

).(Fritzsch, 2011, p: 419
با توجه به مطالب فو  ،قطعاً حدیث یکر شممده توسمم ناقد قرآن بیاعتبار و غیر قاب
استناد بوده و آیاتی که ناقد قرآن ،برای شاهدی بر حدیث نق مینماید به هیچ عنوان ربطی
به این حدیث نداشته و محاسبات عددی او نیز مبنایی ندارندك
 .4-2نقد تاریخی نظریه هفت آسمان
اعتقاد به وجود هفت آسممممان ،از کينترین اعتقادات تاریخ بشمممر بوده که از ادیان
توحیدی و اليی سرچشمه میهیرد نه بالعاوك در بخش «داستان آفرینش» تورات ،سخن از
آسمانهاست ،نهیس آسمانك نویسندة آمریاایی ،جیمز هاکو ،در این رابطه مینویسد:
«خاخامهای یيود ،آسمان را هفت هویند» (هاکو ،1928 ،ص)63ك
همچنین قرآن کریم در آ یه  15سممموره نوح ،از قول حضمممرت نوح (ز) به ک فار
میفرماید« :أَ ََل َِاوا کيف خلَق اللَّ ل س بَ َُ و ك
اِ َِبَ قا »؛ مگر نمیبینید که چگونه خدا هفت
ْ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
آسمان را به صورت طبقات آفریده استك در نتیجه مسدله هفت آسمان ،حتی قب از پیدایش
یيودیت و مسمممیحیت مطرح بوده و ریشمممه در وحی و تعالیم انبیا اليی داشمممته و از آنجا به
1

. quark gluon plasma
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اسمماطیر مل دیگر وارد هشممته اسممتك ناقد قرآن نیز به این مطلب اشمماره نموده و میهوید
افسانههای آمیخته با مذهب در قب از محمد در مورد هفت آسمان وجود داشته استك

ناقد قرآن شمممعری نیز از قول امیةبنابیصممملت از کتاب «بلوغ األرب فی معرفة أحوال
العرب» نوشممته آلوسممی ،آورده اما در این کتاب و در بخش امیةبنابیصمملت ( ،2012ج،3
ص )121چنین ش معری وجود نداشممت ،ولی در عوض این شممعر در کتب مختلف مربوه به
علوم لغت و نحو مانند «خزانة األدب ولب لباب لسان العرب» ( ،1418ج ،1ص ،1)246نوشته
عبدالقادر بغدادی آورده شده و برای آن هیچ سندی یکر ن شده ا ست و لذا قاب برر سی و
استناد نیستك اما حتی اهر واقعاً منسوب به امیةبنابی صلت باشد ،دلیلی بر مدعای ما مبنی بر
منشممما اليی داشمممتن اعتقاد به هفت آسممممان اسمممت؛ زیرا امیةبنابیصممملت فردی حایم و
یاتاپرسممت و آشممنا به کتب انبیای هذشممته بودهاسممتك چناناه عبدالقادر بغدادی درباره این
قصیده میهوید:

«این ق صیده بلندی م شتم بر توحید اليی و ق صص بع ضی از انبیا ،
م نوح ،موسممی ،یوسممف ،داوود و سمملیمان (علیيم السممالم) اسممت»
(بغدادی ،1418 ،ج ،1ص)246ك
نا ته دیگر این اه در نظر یه هی ئت بطلمیوسمممی ،سمممخن از هشممممت یا نفه ف لس بود
(نیس سرشت ،1394 ،ص )135که مربوه به مدار و جایگاه سیارات می شد و اصالً صحبتی
از هفت آ سمان نبودك البته با توجه به سیطره این نظریه در قرون هذ شته ،برخی مف سرین ،در
انطبا و توجیه آیات قرآن کریم با این نظریه ،تالش نمودندك
هفت فلس برای ماه ،عطارد ،زهره ،خورشید ،مریخ ،مشتری و زح و یس فلس برای
ستاره های ثابت (فلس ثوابت) که در مجموز ه شت فلس را ت شای میدادك برخی نیز بعد
1ك چند بیت اول این قصیده بلند عبارتست از:
(أَال ک شَیْ هَالس غیر رَبنَا

وَللَّه مِیرَاث الَّذِی کَانَ فانیا)

(ولی لَهُ من دون ک ولَایَة

إِیا شَا َ لم یمسوا جَمِیعًا موالیا)

(وَإِن یَس شَیْ خَالِدا ومعمرا

تَدم تَجِد من فَوْقه اش بَاقِیا)

(لَهُ مَا رَأَتْ عین الْبَصِیر وفوقه

سَمَا الْإِلَه فَو سب سمائیا)
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از فلس هشممتم ،به فلس دیگری به نام «فلس االفالک» اشمماره میکردند و معتقد بودند که
همه سمممتارهها روی آن چسمممبیدهاندك به این هشمممت یا نه فلس در اصمممطالح ،افالک کلّی
میهفتندك افالک جزئی نیز افالکی مانند خارج مرکز ،حام  ،مدیر و ككك ه ستند که برای هر
س میّاره به طور مجزّا در نظر هرفته میشممدند و به کمس آنيا حرکت س میّارات تبیین میش مد
(نیسسرشت ،1394 ،ص)135ك
 .5-2نقد نظریه هفت آسمان بر اساس نظرات مفسران قرآن کریم
ایناه منظور از هفت آ سمان در قرآن کریم چی ست ،نظرات متنوعی وجود داردك برخی آن
را مادی و برخی دیگر آن را غیر مادی میدانندك هروهی مصممداقی معین نمیکنند و برخی
مصمادیقی برای آن برمیشممارندك هرچند که موضموز مقاله این مطلب را دربرنمیهیرد ،اما
در اینجا به بخشی از این نظرات که به نحوی مورد تدیید آیات قرآنی است ،اشاره میشود:
الف) برخی هفتهاند منظور از آسممممان در قرآن ،مقام قرب و حضمممور و راهی برای
سلوک امر و تدبیر عالم و رفت و آمد مالئاه است که از آن طریق امر اليی جریان مییابدك
الس َ ِ إِ َل ْاض َْر ِ
ف»؛ او ست که امر
يد ُا ْاض َْمَا ِم َن َّ
برای م ال در آیه  5سوره سجده میفرمایدَ « :
عالم را از آسمان تا زمین تدبیر میکند (طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص)27ك
ِ
الس ال صداْي ِ ِينَ كو الْ َ واُِ ِ
ب»
ب) برخی مفسران با استناد به آیه  6سوره صافات «إاَّ ََيَّنَّ َّ َ
الس َ ال صداْي » به «آسمان پایینتر» ،بر آنند که همه این سیارات،
و درنظر هرفتن معنی عبارت « َّ
ستارهان و کياشانها در آسمان اول قرار داشته و شش آسمان دیگر ،خارج از آسمان اول
وجود دارد (ماارم شیرازی ،1374 ،ج ،26ص)24ك و سعت دنیای خارج به حدی ا ست که
علم نجوم نتوانسته ابعاد آن را مورد شناسایی قرار دهدك به همین دلی با توجه به عدم آهاهی
ما از ت مام اب عاد جيان و نیز توجه به ایناه مجيوالت موجود در زمینه علم نجوم در برابر
یافتههای علمی ،قاب مقایسممه نبوده و نظریههای فعلی نیز پاسممخگوی مجيوالت نمیباشممند،
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لذا دلی علمی بر رد این نظریه وجود نداردك چناناه « شان کارول» 1از فیزیادانان برج سته،
در این رابطه میهوید:
«در حال حاضر ما مدل خوبی برای جيان نداریم» (.)Atkinson, 2015
ج) عدهای هفتهاند با توجه به ایناه در زبان عربی ،هاهی مراد از کلمه «هفت» تعداد
ک یر ا ست ،پو هفت نماد ک رت ا ست (ماارم شیرازی ،1374 ،ج ،24ص)261ك به عنوان
م ال در آیه  27سوره لقمان « َولَ ْو أَََّّنَ فِ ْاض َْر ِ
ف ِمن َ َرَااك أَقْ َالم َوالْبَ ْ ُا میُدصهُ ِمن َ ْع ِد ِه َس ْب َعوُ أ َْحبُ كا َّم
اَِيد ِ
ِ اللَّ ِل»؛ اهر همه درختان رون زمین قلم شمممود ،و دریا بران آن مرکّب هردد ،و
َ ْ
ِ کل َ ُ
هفت دریا به آن افزوده شود ،اینيا همه تمام مزشود ،ولز کلمات خدا پایان نمزهیرد ،مراد
از «هفت دریا» بیان ک رت ا ست؛ زیرا اهر صدها دریا هم با شد ،برای نگارش کلمات خدا
کافی نیسممتك در نتیجه مراد از هفت آسمممان و هفت زمین که در قرآن کریم به آنيا اشمماره
شممده ،تعداد عظیم و ک یر کواکب آسمممانز و کراتز مشممابه زمین اسممت (ماارم شممیرازی،
 ،1374ج ،24ص)261ك
در این تفسممیر وا ه «سممما » که از ریشممه «سممُمُوّ» میباشممد (ابنفارع ،1399 ،ج،3
ص ،)98به معنای چیزی باالی چیز دیگر (مصمممطفوی ،1368 ،ج ،5ص )219در نظر هرفته
شده و از این رو به آنچه باالی سر انسان قرار هرفته (م

ستارهان ،کرات ،شياب سنگها

و ككك) سما هفته میشودك

د) برخی هفتهاند منظور از «س بَ َُ و ك
اِ» الیههای اتم سفر و ف ضای بعد از آن ا ست
َ َْ َ َ

(رضمممایی اصمممفيانی ،1395 ،ص )169که زمین را در بر هرفته و بهصمممورت طبقه طبقه از
مجاورت زمین شروز و تا میلیاردها سال نوری ادامه مییابدك در این دیدهاه تف سیری ،معنی
ِ
الس ال صداْي ِ ِينَ كو الْ َ واُِ ِ
ب»؛ «آ سمان
عبارت « َّ
الس َ ال صداْي » در آیه  6سوره صافات «إاَّ ََيَّنَّ َّ َ
جيان ماده» یا فضممای کیيانی بعد از الیههای جو زمین در نظر هرفته میشممود ،نه «آسمممان
پایینتر»ك

1

. Sean Carroll
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جيت توضممید بیشممتر باید هفت جو زمین از شممش الیه تشممای شممده که عبارتند از:
الیه تروپوسمفر ،اسمتراتوسمفر ،مزوسمفر ،ترموسمفر ،یونوسمفر ،اهزوسمفر & (Jarumayan

) Sadili, 2003, p: 114که مجموعاً با فضممای کیيانی بعد از خود ،هفت آسمممان مطبق را
ت شای می دهندك در واق بر ا ساع این دیدهاه ،هفت آ سمان یعنی شش الیه جو زمین ،به
اضافه فضای کیيانی بعد از آنك
با توجه به مطالبی که ارائه هردید ،می توان نتیجه هرفت که وجود الیه های جو و
فضای بعد از آن ،به عنوان مصداقی برای آسمان مطبق و الیهالیه ،از یافتههای مسلم و قطعی
در علوم طبیعی بشممممار رفته و لذا ادعای ناقد قرآن مبنی بر عدم وجود آسممممان مطبق در
یافتههای علمی ،اشممتباهی بیش نبوده که ریشممه در عناد ،لجاجت و بیاطالعی او از مباحث
علمی داردك
نتيجهگيري
دشممممنان قرآن در طول تاریخ مبارزه سمممختی را علیه این کتاب داشمممتهاند تا اعتقادات
هروندهان یا عالقهمندان به مطالعه در مورد ا سالم را ت ضعیف و س ست کنندك یای از مناب
القا شبيات ،کتاب «نقد قرآن سيا» استك تالش نویسنده در این کتاب ،اثبات وجود خطا و
ضممعف در قرآن کریم میباشممدك نویسممنده در بخشممی از آن ،با اسممتناد به آیات و روایاتی از
قرآن کریم و سنت نبوی ،به نقد آیات مربوه به هفت آسمان پرداخته و آن را اشتباه علمی
قلمداد نموده استك محور شبيات مطرح شده توس ناقد قرآن عبارتند از:
1ك استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص)
2ك استناد به آیاتی از قرآن در توضید حدیث مذکور
3ك ارتباه دادن موضوز هفت آسمان در قرآن ،به نظریه بطلمیوسی و افسانههای کين
4ك اشتباه دانستن وجود هفت آسمان مطبق از نظر علمی
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این تحقیق ،ضمممن بررسممی دقیق مسممتند روایی ناقد قرآن ،بیاعتبار و غیر قاب اسممتناد
بودن آن را آشمماار کرده و نیز اثبات نموده که آیات مورد اسممتناد به عنوان شمماهد صممحت
حدیث مورد استفاده ،ربطی به حدیث مورد نظر نداردك
افزون بر این ،ن شان داده شد که م سدله هفت آ سمان ،حتی قب از پیدایش یيودیت و
مسممیحیت مطرح و ریشممه در وحی و تعالیم انبیا اليی داشممته و از آنجا به اسمماطیر مل دیگر
وارد شده است ،نه بالعاوك همچنین ،مسئله هفت آسمان ربطی به نظریه هیئت بطلمیوسی،
که در آن سخن از هشت یا نفه فلس است ،نداردك
ناته ميم علمی این است که ناقد قرآن دلیلی بر غیر علمی بودنِ داده قرآنی ندارد ،در
حالی که وجود آسمممان مطبق؛ « َِب ق» (ملس )3:که بر «الیههای جو» قاب تطبیق اسممت ،از
یافتههای مسلم و قطعی علمی است که میتواند مصداقی برای تدیید نظریه قرآن باشدك
الزم به یکر اسممت که در مورد هفت آسمممان نظریه قطعی در میان دانشمممندان وجود
ندارد و یافتههای علم نجوم و فیزیس از اظيار نظر قطعی در اینباره عاجز ا ستك از سویی،
قرآن کریم از سوی خالق دانا به اسرار عالم نازل هشته و تصرید دارد که حق و صد است
و هیچ باطلی در آن راه نداردك تا کنون هر چه ک شف شده شاهد صد ادعای قرآن بوده و
به موازات پیشرفت علوم طبیعی ،پرده از اسرار آیات قرآن کریم برداشته شده استك نظریه
هفت آسمممان نیز دادهای وحیانی اسممت که هیچ دلیلی بر رد آن وجود ندارد ،بلاه مؤید هم
داردك
منابع
1ك قرآن کریم ،) 1415( ،ترجمه محمدميدی فوالدوند ،تيران :دارالقرآن کریمك
2ك

آلوسمی ،محمود شمماری2012( ،م) ،بلوغ األرب فی معرفة أحوال العرب ،بیروت :دار
الاتاب المصری.

3ك

إبن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبة اش ،) 1428( ،شرررح نه البالغة ،بغداد :دار الاتاب
العربیك
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ابن أبی حمماتم ،عبممدالرحمن بن أبی حمماتم1952( ،م) ،الجرح والت عد یل ،بیروت :دائرة
المعارم الع مانیة.

5ك

ابن بابویه ،محمّد بن علی (شیخ صدو ) ،)1388( ،توحيد ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیهك

6ك

ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،) 1403( ،الع لل المت ناه ية فی األ حاد یث الواه ية،
بیروت :دار الاتب العلمیة.

7ك

ابن فارع ،أحمد بن فارع ،) 1399( ،معجم مقایيس اللغه ،بیروت :دار الفار

8ك

ابن ماجه ،محمد بن یزید ،) 1418( ،سنن ابن ماجه ،بیروت :دار الجی .

9ك

احمد ابن حنب  ،أبوعبداش ،) 1421( ،مسررند اامام أحمد بن حنبل ،بیروت :مؤسممسممة
الرسالة

10ك بخاری ،محمد بن إسماعی  2009( ،م) ،التاریخ الکبير ،بیروت :دائرة المعارم الع مانیة.
11ك بغدادی ،عبدالقادر بن عمر ،) 1418( ،خزانة األدب ولب لباب لسرران العرب ،قاهرة:
ماتبة الخانجیك

12ك بوکای ،موریو ،)1372( ،مقایسرره اي ميان :تورات ،انجيل (با اضررافات) ،قرآن و
علم ،تيران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
13ك حاکم نیشممابوری ،محمد بن عبداش ،) 1422( ،الم ستدرک على ال صحيحين ،بیروت:
دار الاتب العلمیة.
14ك رضایی اصفيانی ،محمدعلی« ،)1387( ،هفت آسمان و زمین» ،مجله قرآن و علم ،سال ،1
شماره .2
15ك رضمممایی اصمممفيانی ،محمدعلی ،)1395( ،بررسرری مبانی کتاب نقد قرآن ،قم :مرکز
پهوهش قرآن کریم الميدی.
16ك روحانی مشمميدی ،فرزانه؛ معارم ،مجید« ،)1395( ،ماهیت شممناسممی آسمممان های هفتگانه» با
تایه بر مولفه های خلق و امر در آیات قرآن» ،نشررریه تحقيقات علوم قرآن و حدیث،
شماره .2
17ك سيا ،)1393( ،نقد قرآن ،بی جا :بی نا.
18ك طباطبایز ،سیدمحمدح سین ،) 1417( ،الميزان فى تف سير القرآن ،قم :جامعه مدر سین
حوزه علمیهك
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19ك عسقالنی ،ابن حجر ،) 1326( ،تهذیب التهذیب ،هند :مطبعة دائرة المعارم النظامیةك
20ك کلینز ،محمّد بن یعقوب ،)1367( ،اصول کافى ،قم :دار الاتب االسالمیة.
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اسالمیك
23ك معرفت ،محمد هادی ،)1379( ،تفسير و مفسران ،قم :مؤسسه التميید.
24ك ماارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،)1374( ،تفسير نمونه ،تيران :دار الاتاب االسالمیه.
25ك نجفی ،روح اش« ،)1391( ،در جستجوی هفت آسمان قرآن» ،فصلنامه کتاب قيم ،سال ،2
شماره .7

26ك نصم میری ،علی« ،)1388( ،آسممممان های هفتگانه از منظر قرآن» ،فصررلنامه کاووش هاي
دینی ،شماره .2
27ك نیس سر شت ،ایرج؛ شيریار ،صاد « ،)1394( ،م سدله ب ساطت فلس محدّدالجيات و مناق شة
قوشچی در آن» ،فصلنامه تاریخ علم ،دوره  ،13شماره .1
28ك هاکو ،جیمز 1928( ،م) ،قاموس کتاب مقدس ،تيران :انتشارات اساطیرك
29. Atkinson, Nancy, (2015), Thinking about Time before the Big

Bang, http://bigbangpage.com p=609.
Choi, Q. Charles, (2012), Primordial 'Soup' of Big Bang
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Fritzsch, Harald & Phua, K. K, (2011), Proceedings of the
Conference in Honour of Murray Gell-Mann's 80th Birthday,
World Scientific Publishing, ISBN 978-981-4335-60-7.
http://farsi.khamenei.ir/speech content?id=34309
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Abstract
Challenging the holy Qur’an has been existed in various ways since the
first days of the descent and today is still ongoing. A common method
was always spreading doubts against the Qur’an by the enemies in order
to weaken the Muslims’ beliefs. In this regard, a claim was made by a
person named Dr. Saha, said to be the most complete writing in
criticizing the Qur’an. He attempted to show the existence of errors and
faults in the Qur’anic text. In his section of scientific misconceptions,
based on some verses and hadiths, he criticized those verses concerning
“seven heavens”. He denied this Qur’anic claim, linking it to Ptolemaic
theory and ancient myths. This research aims to examine and criticize
Saha’s claim. Based on library documents and the descriptiveanalytical method with a critical approach, it attempts to defend the
revealed being of the Qur’an and the truth of all its contents, including
scientific data. As a result, the study shows that, first, the author relied
on the weak narratives; secondly, the subject of the seven heavens
rooted in the divine revelation and then entered into the myths of other
nations (not vice versa), and is not related to the Ptolemaic theory
speaking of eight or nine heavens. Thirdly, there is not only any
scientific reason to reject the seven heavens, but the existence of the
leveled sky in the atmosphere (the layers of the atmosphere) is one of
the definite scientific findings. It may confirm the Qur’anic verses on
the issue, though scientific information is still less in this regard.
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