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Abstract 
The verse 12 of Surah Talaq considers the earth similar to the seven heavens. 

The present article attempts to explain why this verse, in conveying its 

message, identifies the earth with the seven heavens. To analyze the 

discourse of the Qur'an on the similarity of the earth and the seven heavens, 

it is necessary to find the points of convergence in this verse. Quranic 

scholars have expressed various views in explaining the resemblance of the 

earth to the seven heavens; but these views face challenges from different 

perspectives, especially in terms of the text's structure. Therefore, in this 

article, with a new look at the signs within the text of the verse, the similarity 

of the earth with the seven heavens is explained. An analysis of the structure 

of the verse shows that this verse emphasizes that the earth bears a complete 

resemblance to the seven heavens, not in superficial aspects, but in being 

constantly under the Lordship of God. Overall, the emphasis is on God's 

constant presence in the management of the earth. This emphasis on the 

Lordship of God on earth is a theoretical support for the Shari'a 

commandments as mentioned in Surah Talaq. 

Keywords: Seven Heavens, Seven Earths, Monotheism, Tajrid 

(abstraction), Badīʿ (Rhetoric). 
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 «هفت آسمان»با  «نیزم» یقرآن از همانند یدیگفتمان توح
 

 .رانی، اقم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یگروه قرآن پژوه اریدانش   ینیحس بیمحمود ط دیس

  

 .رانی، اقم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ارشد، کارشناسی   ملویعباس رح
 

 چکیده
جستار، آن است که نسبت  نیا یرا همانند هفت آسمان شمرده است. مسئله اصل نیسوره طالق، زم 21 هیآ

گفتمان قرآن از  لیتحل یبرا ست؟یبه مخاطبان چ هیآ امیبا هفت آسمان در انتقال پ نیهمانند دانستن زم

وجه  نییدر تب پژوهان . قرآنافتیدر هیآ نیاست وجه شباهت را در ا ازیو هفت آسمان، ن نیزم یهمانند

 یها از نظرگاه ها دگاهید نیاند؛ امّا ا کرده انیب را یگوناگون یها دگاهیبا هفت آسمان، د نیشباهت زم

نو به  ینوشتار، با نگاه نیرو در ا نیروبرو است. از ا ییها از منظر ساختار متن، با چالش ژهیمختلف، به و

نشان داده شد  هیساختار آ یشد. با واکاو نییهفت آسمان تب با نیوجه شباهت زم ه،یآ یمتن درون یها نشانه

 وستهیپ تیتحت ربوب یِژگیمانند هفت عدد بودن، بلکه در و ینه در وجوه ن،یکه زم کند یم دیتاک هیآ نیا

 وستهیبر حضور پ دیتاک نیخداوند بودن، شباهت کامل به هفت آسمان دارد. در مجموع به دست آمد ا

بوده است. از  نیمخاطبان عصر نزول در بارة رابطه خداوند با زم یدر برابر باورها ن،یزم ریخداوند در تدب

 نیامتثال ا یسوره طالق برا یشرع یدستورها یِنظر بانیپشت ن،یخداوند بر زم تیبر ربوب دیتاک نیا ییسو

 .است فیتکال

  .عیدانش بد د،یتجر ،یربوب دیتوح ن،یهفت آسمان، هفت زم :ها واژهکلید
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 مقدمه .0

گفتمان متن، تحلیل پیام هر متنی، دارای پیامی به مخاطبان بافت صدور خود است. تحلیل 

متن در ارتباط با مخاطبان بافت صدور آن است؛ نه پیام گسسته از زمینه و بافت)ر.ک؛ 

سوره طالق از  21رو در پی واکاوی گفتمان آیه   (. پژوهش پیش 23و  12: 2011بشیر، 

همانند شمردن زمین با هفت آسمان است. سورة طالق در آیه پایانی، با ساختاری ویژه، 

اللَُّه »است: ، از شباهت زمین با هفت آسمان سخن گفته«مثلهنّ»با تعبیر « مِن»پس از حرف 
ٍء  كُلِّ َشْ   الَّذي َخلََق َسْبَع َسامواٍت َو ِمَن اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعىل

(. این جستار، با دو پرسش اصلی زیر، 21طالق/«)ٍء ِعلاْما  حاَط ِبُكلِّ َشْ قَديٌر َو أَنَّ اللََّه قَْد أَ 

 در پی واکاوی نقش این تشبیه در انتقال پیام آیه به مخاطبان است: 

الف( نسبت گفتمانی این تشبیه با فضای فکری مخاطبان عصر نزول چیست؟ به بیان 

 است؟د چه کارکردی داشتهدیگر، این تشبیه در انتقال پیام آیه به مخاطبان خو

ب( این تشبیه با آیات دیگر سوره طالق چه تناسبی دارد؟ به عبارت دیگر، چرا قرآن 

پس از بیان احکام شرعی طالق در آیات این سوره، در آیه پایانی، بحث همانندی زمین با 

 است؟هفت آسمان را مطرح کرده

آسمان، نیاز است نخست به این برای واکاوی گفتمان قرآن از همانندی زمین با هفت 

ای پاسخ داد که وجه همانندی زمین با هفت آسمان در این آیه شریفه  پرسش ریشه

است، چیست؟ اگر روشن نشود این آیه، زمین را از چه وجه، همانند هفت آسمان دانسته

 توان گفتمان قرآن از این همانندی را تحلیل کرد. با این حال، تبیین وجه همانندی نمی

است. مفسران، برانگیزترین مسائل تفسیری شده زمین با هفت آسمان در این آیه، از بحث

متنی، برای این  متنیِ آیه یا اطالعات برون های درون های گوناگونی را بر پایه داده دیدگاه

است که برخی، قدر پُردامنه شده پژوهان آن اند. این اختالف میان قرآن وجه تشابه بیان کرده

اند)برای  اند، از اساس این آیه را مجمل شمرده وجه تشابه در این آیه را روشن ندیدهچون 

 (.11/212: 2021نمونه: فضل اهلل، 
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ها در بارة وجه تشابه زمین و هفت آسمان از منظرهای مختلف  از آنجا که این دیدگاه

تی بر پایه کند وجه شباه دچار چالش است)ر.ک؛ ادامه مقاله(، مطالعه پیش رو، تالش می

های دیگر را نداشته باشد و  های برداشت متنی به دست آورد که کاستی های درون داده

نسبتی روشن از این آیه با آیات دیگر سورة طالق نمایان سازد. این جستار در ادامه، با 

های مخاطبان عصر نزول از نسبت خداوند  واکاوی ساختار زبانی آیه و با بازشناخت انگاره

ن، گفتمان آیه پایانی سورة طالق از همانندی زمین با هفت آسمان را بررسی خواهد با زمی

ای روشن از کاربست تحلیل ساختار متن، برای دریافت پیام متن به  کرد. این مطالعه، نمونه

 مخاطبان بافت صدور آن است.

 . پیشینۀ پژوهش1

اند که در بخش  مفسران بسیاری در تفاسیر ترتیبی، به بیان وجه تشابه این آیه شریفه پرداخته

های ایشان،  های ایشان تبیین و ارزیابی خواهد شد؛ ولی جدا از کاوش بعدی، دیدگاه

هایی  رهیافت، 2213نجفی، «)در قرآن« گانه های هفت زمین»بررسی انگاره »توان به مقاله  می

( اشاره کرد که به طور خاصّ به مسئله محل بحث 2، شماره آن و حدیثدر علوم قر

سوره طالق،  21دهد وجه تشابه در آیه    پرداخته است. نویسنده این اثر، تالش کرده تا نشان

 است.« کثرت»، سبعآید؛ و مقصود از واژة  به دست می« سبع»متنی  از نشانه درون

نیز در فصلی مجزا به تبیین وجه « ن الکریمشبهات و ردود حول القرآ»نویسنده کتاب 

را شبیه « هفت عدد بودن زمین»گر  همانندی زمین با هفت آسمان پرداخته و روایات بیان

متنی آیه، وجه تشابه زمین با  های درون اسرائیلیات دانسته است؛ وی بدون یاری از نشانه

برشمرده است)معرفت،  اإلبداع و التکوین(«)نوآوری و ساخت آنها»هفت آسمان را در 

 (.201-203: صص1111

پژوهان بر پایه  های گوناگون قرآن بندی دیدگاه نوشتار پیش رو در ادامه، با دسته

ها،  متنی آیه، و با بررسی شواهد و أدله هر یک از این دیدگاه متنی و برون اطالعات درون

د وجه تشابه آیه، با توجه به ده دو برداشت یادشده باال را نیز ارزیابی خواهد کرد و نشان می

 آید. به دست می-«سبع»غیر از واژه –متنی آیه  های درون داده
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 پژوهان دربارة وجه تشابه آیه . ارزیابی دیدگاه قرآن3

اللَُّه الَّذي »های مستقل، درباره وجه تشابه در آیۀ پژوهان، در تفاسیر ترتیبی یا پژوهش قرآن
اند.  های گوناگونی بیان کرده (، دیدگاه21طالق/«)اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ َخلََق َسبَْع َسامواٍت َو ِمَن 

متنی،  متنی یا اطالعات برون های درون ها، از منظر توجه ایشان به واحد در ادامه، این دیدگاه

 بررسی و ارزیابی خواهد شد:

 «سبع»متنی: عدد  . وجه تشابه درون3-0

ین و هفت آسمان، در عدد هفت)سبع( است)مانند: اند وجه تشابه زم بسیاری از مفسران گفته

؛ ابوالفتوح رازى، 21/02تا:  ؛ طوسی، بی1/111: 1113؛ طبرانی، 2/010: 2021سمرقندی، 

(. بنابراین بر پایه دیدگاه 21/211: 2211؛ طباطبایی، 211: 2021؛ محلى، 21/132 : 2013

 نیز وجود دارد.« فت زمینه»کند که افزون بر هفت آسمان،  ایشان، این آیه داللت می

السماوات »است)برای تعبیر را مطرح کرده« هفت آسمان»قرآن، بارها وجود 

؛ 21؛ ر.ک؛ فصلت/«سبع سماوات»؛ برای تعبیر 31؛ مؤمنون/00ر.ک؛  إسراء/«)السبع

(. قرآن درباره ویژگی طبقاتی بودنِ هفت آسمان و تزیین 11؛ بقره/2؛ ملک/22نوح/

؛ 1؛ صافات/2اءَ الدُّنْیا( با ستارگان نیز سخن گفته است)ر.ک؛ ملک/ آسمان نزدیک)السَّم

أَلَْم تََرْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َسامواٍت »(. جالب توجه است که آیه 2؛ مُلک/21فصلت/
رساند باور به وجود هفت  کند؛ این آیه می (،کالمی از نوح)ع( را بیان می22نوح/«)ِطباقاا 

: 2010پیش از پیامبر اسالم)ص( نیز وجود داشته است)ر.ک؛ مغنیه، آسمانِ طبقاتی، 

 (.11/21: 2211؛ طباطبایی، 3/011

گاه  در گفتمان قرآن، مفهومی آشنا است، ولی هیچ« هفت آسمان»هرچند مفهوم 

سخن «( سبع أرضین»یا « األرضون السبع»با تعابیری مانند «)هفت زمین»قرآن درباره 

است. از این رو یات قرآن، زمین تنها با ساختار واحد )األرض( آمدهاست. در دیگر آ نگفته

است، باید تالش کند سخن گفته« هفت زمین»گوید آیه محل بحث از  این دیدگاه که می

این مفهومِ متفاوت با دیگر آیاتِ دربارة زمین را تا حدی آشکار سازد. در ادامه 

 شود: بیین و ارزیابی می، ت«هفت زمین»های مطرح درباره ماهیت  دیدگاه
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 . هفت الیه یا هفت طبقه زمین3-0-0

، این است که زمین «هفت زمین»اند که مقصود آیه از  مفسرانی این احتمال را مطرح کرده

است؛ به این معنا که زیر سطح زمین، شش طبقۀ از هفت طبقۀ با فاصله از هم تشکیل شده

؛ 1/21تا:  دیگر فاصله است)ر.ک؛ ماوردی، بیدیگر وجود دارد که میان هر طبقه با طبقه 

؛ شوکانی، 20/011 : 2113؛ طنطاوی، 20/221: 2022؛ آلوسی، 23/230: 2210قرطبی، 

اند مقصود از شباهت زمین با آسمان، در هفت الیه بودن زمین  (. برخی گفته2/112: 2020

ق(ر.ک؛ 212اک)است که هر الیه، متصل به الیه دیگر است)برای دیدگاه منسوب به ضَحّ

گوید:  (. بر پایه این دو دیدگاه، این آیه می2/231 : 2012؛ صابونى، 23/232: 2210قُرطُبی، 

خداوند کسی است که هفت عدد آسمان و این زمین معهود را هفت طبقۀ با فاصله از هم »

 «.استیا هفت الیۀ متصل به هم خلق کرده

 ، گفتنی است: در بارة این دو دیدگاه

مروزه بر پایه رشد علوم طبیعی، روشن است که زمین از هفت طبقه با فاصله از الف( ا

گونه نیست که زیرِ پوسته زمین، سطح توخالی باشد)ر.ک؛  است و اینهم تشکیل نشده

(. از سویی ادّعایِ هفت الیه بودن زمین نیز بر پایه دانش 221: 1111هَزلِت و دیگران، 

توان با قاطعیت گفت زمین، دقیقا هفت الیه  اساس نمیتجربی، ادّعایی متقن نیست. از 

جدا از تکامل مداوم دانش تجربی و ایستا نبودن -دارد)نه کمتر و نه بیشتر(؛ زیرا 

شناسی،  دانشمندان زمین -های موادِّ در اعماق زمین آوردهای بشر در شناخت ترکیب دست

کنند؛ از این رو نتایج  الش میهای زمین ت بندی الیه از منظرهای مختلف در کشف و تقسیم

های ایشان از منظر جنس مواد)ترکیب شیمیایی( با حالت موادّ)خواص فیزیکی(  بندی تقسیم

ها  برخی الیه  بندی، ادغام یا تفکیک (. افزون بر معیار تقسیم202: 1122فرق دارد)مونتاگنِر، 

است. در برخی های زمین اثرگذار  بندی نیز در محاسبه تعداد الیه هنگام تقسیم

ها،  بندی پوسته، گوشته و هسته( دارد و در برخی تقسیم«)سه الیه»ها، زمین تنها  بندی تقسیم

: تصویر 1111ها، نتیجه بیش از این تعداد است)ر.ک؛ پیدوِرنی،  با جزئی شدن در الیه

10h-2بندی در نتیجه اثرگذار است. مفسرانی بر پایه برخی  (. بنابراین چگونگی تقسیم
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های زمین، بنا بر  اند که تعداد الیه های زمین، بر این دیدگاه خرده گرفته هایِ الیه مارشش

 (.13/212: 2011شناسی، هفت عدد نیست)ر.ک؛ ابن عاشور،  بندی دانش زمین تقسیم

 بنا بر این دو دیدگاه، ضمیر«. يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ »است: ب( در ادامۀ تشبیه، در آیه آمده

اند این  گردد. مفسرانی گفته بازمی« هفت آسمان و هفت الیه یا هفت طبقه زمین»به « هنّ»

کند: أمر الهی از آسمان هفتم تا طبقه هفتم یا الیه هفتم زمین نازل  عبارت بیان می

: 2011؛ بغوی، 1/201: 2011؛ ثعلبی، 0/213 : 2012شود)ر.ک؛ مقاتل بن سلیمان،  می

اند بر پایه قواعد زبان عربی، افصح و  (. امّا نحوپژوهان گفته21/112 : 2011؛ ابوحیان، 2/220 

گردد، تعداد مصادیق مرجع،  به مرجعی غیرعاقل باز« هنّ»احسن آن است که اگر ضمیر 

زاده،  شیخ ؛ 1/213: 2011 ؛ 2/022: 2011ابوحیان،  ؛ 2/022: 2131)فراء،  کمتر از ده باشد

(. این قاعده در آیات بسیاری از قرآن دیده 2/211: 2012صبان،  ؛3/231: 2021

ْبُع َو اْْلَرُْض َو َمْن »(. در آیه 213؛ بقره/ 02شود)مانند: یوسف/ می امواُت السَّ تَُسبُِّح لَُه السَّ
مصداق غیرعاقل)هفت آسمان + زمین(   ، به هشت«هُنّ»( نیز، ضمیر 00إسراء/«)فيِهنَّ 

، مرجعِ «يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَْينَُهنَّ »تی مرجع ضمیر در عبارت بازگشته است. بنابراین اگر به راس

تایی)هفت آسمان + هفت طبقه/الیه زمین( بود، باید بنا بر قواعد افصح  غیرعاقلِ چهارده

بنابراین طبق قاعده نحوی «. هایتنزّل األمر بینَ»شد:   گونه می زبان عربی، ادامه آیه این

                                ، باید کمتر از ده باشد.«بَینَُهنَّ »ب متعارف، مرجع ضمیر در ترکی

زدایی دستوری، برای رساندن مطلبی  شایان توجه است گاه در قرآن، از باب آشنایی

، به مصادیقی بیش از ده عدد بازگشته «هنّ»ویژه، این قاعده نحوی اعمال نشده و ضمیر 

َجوِّ   أَ لَْم يََرْوا إََِل الطَّْْيِ ُمَسخَّراٍت يف»نند آیه (. ما231: 1110است)ر.ک؛ عبدالرئوف، 
امِء ما ُُيِْسُكُهنَّ إاِلَّ اللَّهُ  به واژة « هنّ». در این آیه، بازگشت نامتعارف ضمیر  (31نحل/ «)السَّ

در معنای جمع پرندگان(، برای آن است که این آیه، پرندگان را موجودات دارای «)الطیر»

کند؛ دارای شعور دانستن پرندگان در این آیه و بیان  معرفی می -انسانهمچون -شعور 

قدرت خداوند در حفظ آنها، متناسب با سیاق آیه است که در بارة قدرت خداوند در حفظ 
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سازی نحوی و در  رسد آیه پایانی سوره طالق، به شیوه برجسته انسان است. اما به نظر نمی

 باشد.« آسمان + هفت طبقه/الیه زمینهفت »وار بودنِ  مقام بیان انسان

خواست بگوید  ج( چالش جدی دیگر این دو دیدگاه آن است که اگر آیه تنها می

نبود. باید « مِن»زمین مانند هفت آسمان، هفت طبقه/الیه دارد، نیازی به آوردن حرف 

اه به ای باشد که این دو دیدگ در این جملۀ مثبت، دارای کارکرد معنایی ویژه« مِن»حرف 

 اند. آن توجه نکرده

 . هفت اقیلم3-0-1

 -برخالف تقسیم عمودیِ هفت الیه/طبقه-پژوهان برای تبیین وجه تشابه،  برخی قرآن

گانه بودن زمین  اند که هفت و این احتمال را مطرح کرده  بندی افقی زمین را برگزیده تقسیم

است)ر.ک؛ پاره( تشکیل شدهدر این آیه، به این معنا است که سطح زمین، از هفت اقلیم)

؛ شعرانی، 21/211: 2011؛ فخررازی، 1/023: 2010؛ دینوری، 1/312 : 2022نیشابوری، 

ای در نهج البالغه یاد  توان از خطبه (. به عنوان شاهد برای این دیدگاه می2/2111: 2231

بَْعةَ   اْْلَقَالِيمَ »کرد که تعبیر  (. 203: 2020رضی،  ؛ شریف110در آن آمده است)خطبه « السَّ

روشن است بر اساس دانش جغرافیای امروز، زمین از هفت بخش جداگانه، مانند هفت 

اند این آیه بر  است. برخی مفسران در مقام دفاع از این دیدگاه گفتهجزیره، تشکیل نشده

دانستند)ر.ک؛ مدرسی،  اساس فهم عرب عصر نزول نازل شده که زمین را بر هفت اقلیم می

2021 :21/33.) 

 در ارزیابی این دیدگاه گفتنی است:

هایی پس از ترجمه  توان گفت در سده الف( هرچند بر پایه برخی شواهد تاریخی، می

به علت ویژگی ریاضی و جغرافیایی « هفت اقلیم»بندی  آثار یونانیان در جهان اسالم، تقسیم

(، ولی هیچ شاهدی 111-131: 2231آن، برای عالِمان مسلمان اهمیت یافت)ر.ک؛ گنجی، 

وجود ندارد که نشان دهد در عصر نزول قرآن نیز، مخاطبان به هفت بخش بودن زمین باور 

سوره طالق،  21توان ثابت کرد در عصر نزولِ آیه   اند. با تک روایت نهج البالغه، نمی داشته

است. شایان باور به هفت اقلیم بودن زمین، اعتقادی فراگیر و استوار نزد مخاطبان آیه بوده
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ذکر است این روایت در بخشی از سند، متضمن رجال مجهول و در بخشی دیگر متضمن 

 (.11: 2232اند)ر.ک؛ پاکتچی،  رجالی است که با جریان غلو پیوستگی داشته

زمین به هفت اقلیم، بر   ها به هفت عدد، تقسیم ب( از آنجا که برخالف تقسیم آسمان

هایی همراه  ها و نابسامانی تقسیم همواره با چالش اساس حقیقتی خارجی نبود، این

اند پذیرش این ادعا که  (. از این رو برخی گفته111-131و  133: 2231شد)ر.ک؛ گنجی، 

بنایی،  قرآن، این تقسیمِ نااستوار و پرچالش را تایید کرده باشد، دشوار است)مانند: قرشی

( تأکید 212معارف قرآن)مانند: إسراء/ (. زیرا در آیات بسیاری بر حقّ بودن22/112: 2232

 است.شده

خواست بگوید زمین مانند هفت آسمان، هفت بخش دارد، نیازی  ج( اگر آیه تنها می

در آیه را روشن « مِن»نبود. بنابراین، این دیدگاه نیز نتوانست کارکرد حرف « مِن»به حرف 

 سازد.

های دیگر نیز به کارکرد  های بعد روشن خواهد شد، دیدگاه طور که در بخش همان

اند؛ بنابراین جهت اختصار، دیگر این چالش هنگام  در آیه شریفه توجه نکرده« مِن»حرف 

 شود. ها بازگو نمی ارزیابی آن دیدگاه

 «بسیار»های  . سرزمین3-0-3

سرزمین( «)ای از زمین قطعه»در این آیه، « أرض»اند مراد از  پژوهان گفته برخی از قرآن

خداوند کسی »گوید:  داللت دارد؛ بنابراین این آیه می« کثرت»نیز بر « سبع»د است، و عد

خلق  -به تعداد بسیار-ها های بسیار و همه قطعات زمین را مانند آسمان است که آسمان

(. استدالل این دیدگاه آن است که واژه 111-121: 2213ر.ک؛ نجفی، «) استکرده

تواند الف و  و الف و الم در ترکیب با آن، می« زمینبخشی از »تواند به معنای  ، می«أرض»

همه قطعات »تواند در این آیه بر  می« األرض»الم جنس)استغراق( باشد؛ از این رو کلمه 

تواند  ، می«هَلَکَ الشاةُ»ها( داللت کند. مانند اینکه مقصود از گزاره  همه سرزمین«)=زمین

م آن، عهد نباشد(، بلکه از آن، جمیع تنها یک مصداق گوسفند معهود نباشد)الف و ال
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همه گوسفندان »گونه شود:  گوسفندان)مصادیق متعدد( اراده شود و معنای عبارت این

 (.121و  22: 2012أخفش،«)هالک شدند

 در ارزیابی این دیدگاه باید گفت:

( است، و حمل آن 3و  1عدد بین «)هفت»، عدد متعیّن «سبع»الف( معنای اصلی واژة 

 ، نیازمند قرینه درون متنی یا برون متنی است.بر کثرت

داللت بر کثرت و مبالغه کند، ولی « سبع»ب( بر فرض در آیه محل بحث، عدد 

بسیار »در یک جمله خبریه، بر مصادیق خارجیِ « سبع»ادّعای امکان داللت عدد 

ها به  نبرای داللت بر کثرت در محدوده یکا« سبع»، نادرست است؛ زیرا عدد «زیاد/فراوان

ها  نیز برای داللت بر کثرت در محدوده دهگان  «سَبعون»گونه که عدد  رود، همانکار می

يَأْكُُل الُْمْؤِمُن يِف »(. برای مثال در روایت 2/231: 1112شود)ر.ک؛ سیوطی،  استعمال می
خورد و کافر، هفت  مومن یک شکم غذا می«)ِمَعاٍء َواِحٍد َو يَأْكُُل الَْكاِفُر يِف َسبَْعِة أَْمَعاءٍ 

مانند دو، -«هفت»برای بیان کثرتی نزدیک به « سبعۀ»(، واژة 1/113: 2013شکم()کلینی، 

از اساس در مبالغه، سعی بر آن «. هزاران»، «صدها»، «ها ده»است؛ نه برای بیان آمده –سه، ... 

نه  تر باشد؛ است که بار معنایی و عاطفی مدلولِ سخن نسبت به مصداق خارجی، قوی

، «سیصد»گاه برای حکایت از معدودی مانند  (. هیچ212: 2210تر)ر.ک؛ صفوی،  ضعیف

یزدی،  شود)ر.ک؛ مصباح به قصد رساندن معنای کثرت و مبالغه استعمال نمی« سبع»واژة 

(. در این گونه موارد، برای حکایت از کثرت مصداق خارجی، اعدادی چون 101: 2212

 رود. به کار می « أَلْف»یا « سَبْعُمِائَۀ»

تواند به معنای  می« أرض»ترین چالش این برداشت آن است که هرچند واژه  ج( جدی

، نیاز «بخشی از زمین»بر معنایِ « أرض»به کار رود، ولی برای حمل واژة « ای از زمین قطعه»

نشینی در برابر  در محور هم« األرض»ای استوار است. در قرآن، هر جا واژه  به قرینه

، «األرض»ه است، به قرینه مقابله، الف و الم آن عهد است و واژة قرار گرفت« السماوات»

؛ و ...(. از این رو 00؛ إسراء/ 223داللت بر تک مصداقِ معهود کرة زمین دارد)مانند بقره/ 
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، ظهور قوی در یک مصداق)کره زمین( دارد، نه «األرض»در آیه محل بحث نیز واژه 

 مصادیق بسیار )همه قطعات سطح زمین(.

 های زمین بسیار . هفت کُره زمین/ کُره3-0-8

طور که هفت عدد   این است که خداوند، همان« مثلهنّ»اند مراد از  برخی از مفسران گفته

ها، همین  آسمان خلق کرده، هفت عدد )کُرة( زمین نیز آفریده است که تنها یکی از زمین

اند؛ برخی  الف کردهزمین معهود است. ایشان در تبیین مصادیق شش زمینِ دیگر اخت

است)شهرستانی،   اند شش زمین دیگر، عطارد، زهره، مریخ، مشترى، زحل و اورانوس گفته

های دیگر مورد اشاره آیه را  اند بشر هنوز زمین (. برخی دیگر گفته2112/233

(. بر پایه این آیه، 12: 1112؛ بوکای، 231-232: 2231تهرانی،  است)ر.ک؛ صادقی نشناخته

(. 1/3تا:  سکونتِ موجودات در شش زمین دیگر نیز مطرح شده است)بالغی، بیاحتمال 

است، از این رو این آیه داللت بر تعداد بسیار « کثرت»، نشانه «سبع»اند عدد  برخی گفته

: 2222ها( در فضا دارد)ر.ک؛ طنطاوی،  ها/ستاره ها)سیاره زمین -مانند سیصد میلیون-زیادِ

 (.13/222تا:  ؛ مراغی، بی10/211

 در ارزیابی این دیدگاه گفتنی است:

های دیگر منظومه  ، از نظر لغت و اصطالح، بر سیاره«أرض»الف( روشن است واژة 

(. از اساس این دیدگاه بر پایه شواهد 222: 2232اصفهانی،  رود)رضایی  شمسی به کار نمی

دارای چه  لغوی متقن در زبان عربی، روشن نساخته است که یک سیاره دقیقا باید

گفته شود؟ آیا عرب عصر نزول، به عطارد یا اورانوس، « أرض»هایی باشد تا به آن،  ویژگی

 گفته است؟« أرض»های در فضا،  یا به ستاره

توان پذیرفت؛ زیرا  ب( دیدگاه وجود شش زمینِ ناشناخته را نیز به دشواری می

ع نو، در مُسند جمله است، ولی زید رفت(، اطال«)زیدٌ ذَهَبَ»هایی مانند  هرچند در ساختار

زید، همان کسی است که رفت(، اطالع نو، در «)زیدٌ الذی ذَهَبَ»در ساختارهایی مانند 

، پیش از بیان جمله، اصلِ مُسند و «زیدٌ الذی ذَهَبَ»اسنادِ جمله است. در ساختارهایی مانند 

شناخته و هم  را می فرض( است)مخاطب، هم زید مُسندالیه برای مخاطب، اطالع کهنه)پیش
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است. قرآن است(، ولی اسنادِ مُسند به مسندالیه برای او روشن نبودهدانسته شخصی رفته می

های آشنا و معهود برای مخاطب، هشداری  ، دربارة پدیده...«اهللُ الذی »نیز با ساختارِ 

همچون  های معهود را باید خداوند دانست؛ دهد که سرسلسله عللِ این پدیده توحیدی می

ياحَ »آیاتِ  غافر/ «) اللَُّه الَّذي َجَعَل لَُكُم اللَّيَْل لِتَْسُكنُوا فيه»(؛ 03روم/ «)اللَُّه الَّذي يُرِْسُل الرِّ

توان ادّعا کرد آیه هشدار توحیدی  (. درباره آیه محل بحث نیز از نظر منطقی نمی12

است، ولی ردهدهد که خداوند، همان کسی است که شش زمین دیگر را خلق ک می

 بوده و هستند.  اطالع ها از وجود آنها بی مخاطبان، قرن

بر « سبع»های بسیار زیاد، دارای چالش حمل واژه  ج( دیدگاه داللت آیه بر سیاره

به « سبع»معدودهای بسیار زیاد است. برای حکایت از معدودی مانند سیصد میلیون، واژة 

 (.112: 2231تهرانی،  رود)ر.ک؛ صادقی کار نمی

های بسیار  ، این برداشت)هفت کرة زمین/ کره«یتنزل األمر بینهن»د( نسبت به ترکیب 

 به معدود بیش از ده است.« هنّ»زیاد(، دچار سستیِ بازگشت ضمیر 

 متنی: اصلِ خلقت . وجه تشابه درون3-1

للُه الذی ا»اند:  در آیه توجه کرده« خَلَقَ»برخی از مفسران، برای کشف وجه تشابه، به واژه 
بر پایه این دیدگاه، وجه تشابه زمین و هفت «. َسبَع َسامواٍت و ِمَن اْلرِض ِمثلَُهنَّ  َخلََق 

خداوند کسی است که »کند:  آسمان، در اصل ِخلقت است و از این رو، این آیه بیان می

؛ نظام 20/221: 2022ر.ک؛ آلوسی، «) هفت آسمان، و زمین را نیز خلق کرده است

 (.2/22: 1113؛ خالدی، 1/223 : 2021األعرج، 

در ارزیابی این دیدگاه باید گفت: این دیدگاه با ظاهر قرآن که همه جا واژة 

: 2022در آن به معنای همین زمین معهود به کار رفته، هماهنگ است)آلوسی، « األرض»

ان + تایی)هفت آسم ، به مرجعی هشت«بَینَهُنّ»(؛ از سویی، در این دیدگاه ضمیر 20/221

گردد که این ارجاع ضمیر، با قواعد افصح زبان عربی نیز سازگار است.  تک زمین( بازمی

امّا اگر به راستی مراد این دیدگاه آن است که وجه شباهت زمین با هفت آسمان، تنها در 

اصل خلقت است)نه کیفیت خلقت یا ...(، این برداشت با این چالش جدی روبرو است که 
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در آیه نیست؛ زیرا بر پایه قواعد زبان « مثلهنّ»در اصل خلقت، نیازی به  برای بیان تشابه

عربی، عامل جمله معطوف علیه بر جمله معطوف، در معنا و لفظ اثرگذار است. بنابراین 

، این جمله «اهلل الذی خَلَقَ سَبعَ سماواتٍ و االرضَ»شد:  گفته می« مثلهنّ»اگر بدون آوردن 

سمان و همچنین زمین، مخلوقِ خداوند هستند. بر پایه این کرد که هفت آ داللت می

 است!ای را نرسانده برداشت، ساختار تشبیه در آیه، هیچ مطلب ویژه

 متنی: کیفیت خلقت و ... . . وجوه تشابه برون3-3

اند که در متن،  برخی از مفسران وجوهی را برای همانندی زمین با آسمان بیان کرده

ها و زمین؛ یا وجود موجود  وار یا تخت بودن آسمان دایره»است؛ مانندِ نشدهای به آنها  اشاره

ها بر  داللت زمین و آسمان»(؛ 1/102: 2021ر.ک؛ جرجانی، «)ها و زمین زنده در آسمان

نوآوری در ساخت زمین و هفت »(؛ 13/20: 2011ابن عاشور، «)عظمت قدرت الهی

: 2010خطیب، «)ها های زمین و آسمان شتنوع میان بخ»(؛ 203: 1111معرفت، «)آسمان

ر.ک؛ «) شناور بودن زمین و هفت آسمان در فضا و بدون ستون آفریده شدن»(؛ 20/2111

 (؛ و ... .221: 2232اصفهانی،  رضایی

های تفسیر آن است که مفسر بر پایه  ها گفتنی است: از بایسته در ارزیابی این دیدگاه

متنی، مراد متن را آشکار سازد؛ از این رو  آور برون یقینمتنی یا اطالعات  های درون نشانه

توان مقصود گوینده از وجه شباهت را تنها با حدس  در یک متنِ دارای ساختار تشبیه، نمی

وار در متن ذکر شود؛  تبیین کرد. اصل در تشبیه آن است که وجه شباهت، آشکارا یا اشاره

در  -همچون وجود سنن ادبی-متنی رائن برونهرچند ممکن است گاه متکلّم بر پایه برخی ق

(، ولی این نیاوردن وجه 31: 2210، ای به وجه شباهت نکند)ر.ک؛ شمیسا متن هیچ اشاره

همچون معروف -متنی شباهت، بر این اساس است که مخاطب با درنگ در اطالعات برون

م وجهی تواند به سادگی وجه شباهت یا دستِ ک می-«مشبّه به»بودن وجه شباهت در 

  یک از وجوه برجسته از وجوه شباهت را دریابد. با این حال، در سنن ادب عربی، هیچ

یادشده در این دیدگاه برای آسمان)السماء(، مشهورتر از سایر وجوه نیست. وجود همین 
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سوره طالق نیز، نشانه معروف نبودن آسمان در هیچ یک  21های تفسیری ذیل آیه  اختالف

 است.ها  از این ویژگی

 های متن واکاوی وجه همانندی بر پایه داده. 8

های اشاره به وجه شباهت، آوردن قیدی)صفت، حال، تمییز و ...( پس از  یکی از شیوه

امءِ »ای بگوید:  أدات تشبیه است. اگر گوینده ذه الیُد ِمثُل ه»یا اگر بگوید: « أَرُضها ِمثُل السَّ
امءِ  با آسمان یا همانندی آن دست با   زی آن زمین، روشن نیست مراد او از همانندسا«السَّ

( یا 22/203: 2020زبیدی،  مرتضی«)بَهَجةا فَأَرُضها ِمثُل الَسامِء »آسمان چیست؟ ولی در شعر 

(، قید انتهایی، ابهامِ در 2/211: 2123بَشّار بن بُرد، «)تَُجودُ طَلَبنا یداا ِمثَل السامِء »در شعر 

ساخته است)از باب قاعدة ایضاح پس از ابهام(. شعر نخست، سازیِ متن را روشن  همانند

است؛ شعر دوم نیز « مایه شادمانی»کند زمینِ آن شهر)دمشق( مانند آسمانش،  بیان می

 «.بخشد می»گوید ما دستی را طلب کردیم که مانند آسمان  می

َسامواٍت َو ِمَن  اللَُّه الَّذي َخلََق َسبْعَ » هرچند مفسران برای دریافت وجه شباهت در آیه
توجه « خَلَقَ»یا « سَبعَ»متنیِ  های درون (، به نشانه21طالق:...«)اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ 

، «يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ »اند، ولی برای دریافت وجه تشابه زمین و هفت آسمان، به عبارت  کرده

 اند. نپرداخته« بَین»اژة به ویژه به معنای و

امر ]= فرمان »شود:  گونه می ، این«يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيَْنُهنَّ »معنای تحت اللفظی عبارت 

؛ ولی با این معنای اولیه، به درستی مقصود این «شود خداوند[ میان آسمانها و زمین نازل می

کند:  بیان می« تَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ يَ »اند عبارت  شود. بسیاری از مفسران گفته عبارت روشن نمی

شود)مانند: مقاتل بن  تر عالَم خلقت نازل می أمر الهی از آسمان هفتم به سطوح پایین

 ،2 : 2011 ؛ بغوی،1/201: 2011؛ ثعلبی، 1/111 ،ج1113؛ طبرانی، 0/213 : 2012سلیمان، 

وشن است بر پایۀ این برداشت، (. ر21/112 : 2011؛ ابوحیان، 0/221 : 2022 خازن، ؛220

اند این  . با این همه، برخی گفتهرساند این عبارت، وجه اشتراک زمین با هفت آسمان را نمی

شود)برای دیدگاه  های عالَم خلقت نازل می کند: أمر الهی در همه بخش عبارت بیان می

، بتوان «بَین»اژة رسد با درنگ در مفهوم و (. به نظر می212، 0: 2013قتاده ر.ک؛ زمخشری، 
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به دست آورد « یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ»این دیدگاه دوم را تقویت کرد و معنای دقیقی از عبارت 

 شود: که وجه شباهت زمین با هفت آسمان نیز آشکار 

، ظرف مکان است که معنای اصلی آن، فضای میان دو شیء «بَین»واژه 

جَلَستُ »(؛ در جمله 23/33 : 2020زبیدی،  تضی؛ مر221: 2021اصفهانی،  است)راغب

(، مظروف)نشستن/کشتزار( در فضای محسوس 21کهف/«)َجَعلْنا بَيْنَُهام َزْرعاا »یا آیه « بَینَهُما

است. روشن است بر پایه کاربرد حقیقی خالی بین آن دو شیء)دو فرد/ دو باغ( واقع شده

آید؛ زیرا نازل شدن  ، معنای روشنی به دست نمی«بَيْنَُهنَّ  يَتَنَزَُّل اْْلَْمرُ »، از عبارت «بَین»واژة 

فرمان الهی در فضای محسوس میان هفت آسمان و این زمین، معنای واضحی ندارد. امّا 

، به فاصله محسوس میان «بَین»نکته شایان توجه آن است که گاهی در کاربردِ مجازیِ واژة 

زمۀ معنای حقیقی، به وجه اشتراک و عدم شود؛ بلکه از باب ارادة ال دو شیء نظر نمی

شود)ر.ک؛ ابن  با هم در ویژگی خاصی توجه می ءاختصاص، و سهیم بودن چند شی

 (.2/102: 2011عاشور، 

(، فرآیند زبان در Cognitive semantics)معناشناسی شناختیتوان از منظر  می

، انسان بر اساس ناختیمعناشناسی ش تر تحلیل کرد. از نظر را دقیق« بَین»کاربست واژة 

(. 11-21: 1112کند)لیکاف، جانسون،  تجربیات عینی خویش، مفاهیم انتزاعی را درک می

و ...، « پایین»، «باال»، «مرکز»، «وسط»از نظر شناختی، انسان بر اساس تجربیات خویش از 

ید)ر.ک؛ جو ها برای انتقال مفاهیم انتزاعی یاری می اندیشد و از این رو، از این واژه می

(. از آنجا که فضای محسوس میان دو شیء، تنها به یکی از آن دو 32-33: 2212افراشی، 

شیء اختصاص ندارد و هر دو، نسبت به آن، اشتراک دارند، انسان در ذهن خویش، 

ای که در چند شیء مشترک باشد و تنها به یکی   هر پدیده»کند:  سازی می گونه مفهوم این

برای مثال اگر ثروتی، تنها به زید یا «. آنها قرار دارد "بین"شته باشد، از آنها اختصاص ندا

تنها به عمرو، اختصاص نداشته باشد، و هر دو، نسبت به آن ثروت، اشتراک داشته باشند، 

این جمله به این معنا نیست که آن ثروت در فضای «. المالُ بَینَ زیدٍ و عمروٍ»شود:  گفته می

در « بین»های واژة  و قرار دارد؛ بلکه گوینده بر اساس کاربستمحسوس میان زید و عمر
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را آورده « بین»امور محسوس، برای انتقال مفهومی انتزاعی)اشتراک در آن ثروت(، واژة 

به کار « تشریک»برای « بَین»اند که واژة  پژوهان نیز تصریح کرده است. برخی از لغت

 (.122: 2113رود)أبوالبقاء،  می

، از وجود «بَینَهُم»(، تعبیر 10مائده:«)أَلَْقيْنا بَْينَُهُم الَْعداَوَة َو الَْبْغضاءَ »در آیه برای نمونه 

عداوت)کُنش بیرونی( و بغض)کُنش درونی(، در هر یک)یا هر گروه( از یهودیان خبر 

ای که همگی در داشتن این ویژگی، مشترک هستند و سهمی از آن  است؛ به گونهداده

رْنا بَيَْنُكُم الَْمْوَت »یر آیه دارند. در تفس نویسد:  م( می2132عاشور) (، ابن11واقعۀ:«)نَْحُن قَدَّ

« بَینَکُم»(. این آیه با واژه 13/131: 2011کردن است) ، در تقسیم«بَین»کاربریِ متداولِ واژة 

دهد پدیده مرگ، اختصاص به برخی از مخاطبان ندارد؛ بلکه همگی با مرگ،  خبر می

 ند و در آن، سهیم هستند.نسبتی دار

توان وجه اشتراک زمین با هفت آسمان را از عبارت  ، می«بَین»با شناخت معنای واژه 

-«نازل شدن تدریجی و پی در پی»، بر معنای «یَتَنَزَُّل »دریافت. واژة « يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ »

(. 3/01: 2013بقاعی، ؛ 2/2311: 2231داللت دارد)جوهری،  -باره برخالف نزول یک

و فرماندهی « أمر»داند؛ ولی مرکز صدور  می« نظام خلق»آسمان را در   قرآن، زمین و هفت

امواِت َو »شمارد: همچون آیه  برمی« نظام أمر»نظام خلق را در  إِنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَّذي َخلََق السَّ
أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ »...( یا 2یونس: «)لَْعرِْش يَُدبُِّر اْْلَْمرَ َعىَل ا  ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَوى  اْْلَرَْض يف

ر.ک؛ طباطبایی، « أمر»و « خلق»()برای آگاهی بیشتر از مختصات دو نظام 20أعراف/«)الْأَمْرُ

، این مطلب را «يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَْينَُهنَّ »گفت عبارت  توان (. بنابراین می3/221-221: 2211

که أمر الهی )از عالَم أمر که مرکز فرماندهی است(، به همۀ هشت بخش نظام  رساند می

شود، و فرمان  نازل می -باره نه یک-درپی خلق )=هفت آسمان + زمین(، به تدریج و پی

 الهی، تنها به هفت آسمان یا تنها به زمین، اختصاص ندارد.

، تمام «َسامواٍت َو ِمَن اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ اللَُّه الَّذي َخلََق َسْبَع »بر پایه این تحلیل، جمله 

، استینافیه نیست؛ بلکه این عبارت، ادامه جمله قبل و «يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ »نشده است و عبارت 

، قید)حال( «يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ »(. عبارت 21/213 : 2022وابسته به آن است)قس. درویش، 
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مان و زمین است. این قید، وجه اشتراک زمین با هفت آسمان را در ویژگی برای هفت آس

ْمَس َو الَْقَمَر »در آیه « دائِبَینَ»رساند. مانند قید  می« ظرف ربوبیت الهی بودن» َر لَُكُم الشَّ َسخَّ
ای  ای مسخّر شما گردانید که این دو، با برنامه خداوند خورشید و ماه را به گونه«)دائِبَْيَ 

را تبیین « القمر»و « الشمس»، ویژگی مشترک «دائبین»(. قیدِ 22نظم در حرکتند()ابراهیم/ م

« اللَُّه الَّذي َخلََق َسبَْع َسامواٍت َو ِمَن اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَینَُهنَّ »کند. بنابراین جمله  می

ای  مانند آن هفت آسمان، به گونه کند: خداوند، هفت عدد آسمان و این زمین را بیان می

 شود. سازه عالَم خلقت، أمر الهی پیوسته نازل می است که در همۀ این هشت کرده خلق 

شود که پس کارکرد این تشبیه از نظر معنا چیست؟  در اینجا این پرسش مطرح می

زّل األمر اهلل الذی خلق سبع سماوات و األرضَ یتن»کرد:  اگر این آیه بدون تشبیه بیان می

اند که أمر الهی در هر  ای خلق شده رساند که هفت آسمان و این زمین به گونه ، می«بینهنّ

شود؛ بنابراین نیازی به تشبیه نبود. در پاسخ گفتنی است:  یک از این هشت بخش نازل می

هرچند بدون تشبیه، اصلِ اشتراک زمین با هفت آسمان در ویژگی تحت ربوبیت خداوند 

شد، ولی از آن، یکسانی زمین با هفت آسمان، در این ویژگی به دست  نده میبودن رسا

گوید: زمین، به اندازه هفت آسمان، تحت امر الهی  آمد. این آیه به شیوة تشبیه می نمی

 است.

با این همه، پیش از تحلیل گفتمان این تشبیه و بررسی نسبت آن با مخاطبان و بافت 

 21در آیه « مِن»است که کارکرد معنایی واژة داده نشده هنوز پاسخ  متن، این پرسش هم

الله الذی َخلََق سبَع سامواٍت و اْلرَض مثلَهّن یتنزّل »گفت:  سورة طالق چیست؟ اگر آیه می
، از آن، یکسانی زمین با هفت آسمان در ویژگی ظرف نزول أمر بودن فهمیده «اْلمُر بینهنّ 

است؟ به این پرسش در بخش بعد پرداخته آمده« مِن»شد؛ پس چرا در آیه، حرف جرّ  می

 شود. می

 در ساختار آیه« تجرید»تحلیل شیوه زبانی . 9

در آیه « مِن»های مختلف بیانگرِ وجه شباهت آیه، کارکرد حرف  پیشتر گذشت که دیدگاه

در این آیه، نیاز « مِن»اند. برای بررسی کارکرد معنایی واژة  سوره طالق را روشن نساخته 21
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از آن  دانش بدیعتوجه کرد. تجرید، اسلوبی ادبی است که در « تجرید»ت به شیوة زبانی اس

ای برای مبالغه)بزرگداشت( است که متکلم در این اسلوب، از  شود. تجرید، شیوه بحث می

ذاتی برای ادّعای کمالِ صفتی دارای مراتب در آن، موصوفی دارای همان صفت را انتزاع 

(. یکی 0/213: 2012؛ ابن حجه، 121: 2131، ابن مالک، 1/121م: 1113کند)ابن جنی،  می

، تنها در «رأیتُ زیداً کریماً»است. گوینده جمله « مِن»اختار تجرید، با حرف های س از شیوه

، ولی وقتی «دیدم  زید را فردی بخشنده»است: ای متعارف و بدون مبالغه بیان کرده گزاره

ای را دیدم(،  از زید، بخشنده«)رأیتُ مِن زیدٍ کریماً»ای با ساختار تجرید بیان کند:  گوینده

است؛ زیرا زید را مبدأ این زید را فردی در کمال ویژگی بخشندگی دیدهکند  تاکید می

 است! ویژگی دانسته

؛ زرکشی، 1/110 : 2021های متعددی در قرآن دارد)ر.ک؛ زجاج،  تجرید، نمونه

يَّاتِنا قُرََّة أَْعُي »(. مفسرانی آیۀ 2/012 : 2021 ( را به 30فرقان :«)َربَّنا َهْب لَنا ِمْن أَزْواِجنا َو ُذرِّ

؛ قونوی، 3/221، 2023؛ خفاجی، 112 /2: 2020اند)ر.ک؛ سمین،  شیوه تجرید دانسته

خواهند که همسران و  از خداوند، تنها نمی عبادُ الرحمن(. بر پایۀ این آیه، 210/ 20: 2011

با ساختار تجرید با  فرزانشان را در حدی متعارف، روشنیِ چشم ایشان قرار دهد؛ بلکه

کنند که همسران و فرزندانشان را در نهایتِ روشنیِ چشمِ ایشان قرار  ، تاکید می«مِن»حرف 

( را نیز 21؛ إبراهیم: 11بقره: «)فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرزْقاا لَُكمْ »ق(، آیه 2111دهد. خفاجی)

ز چیزی)ذاتی( است که ا»، به معنای «رِزق(. »1/212: 2023دانسته است)« تجرید»به شیوة 

فأخرج به الثمرات »گوید:  (. این آیه تنها نمی0/2032: 2231جوهری، «)آن نفع برده شود

ها را در حدی  ؛ از این گزاره، ممکن بود مخاطب برداشت کند خداوند با باران، میوه«رزقاً

کند  تاکید می« مِن»است؛ بلکه این آیه با ساختار تجرید با حرف متعارف سودمند قرار داده

 ای پدید آورد که در نهایتِ سودمندی برای شما هستند. ها را به گونه ند، میوهکه خداو

نیز از شیوه تجرید « مشبّه به»و « مشبّه»گفتنی است گاه برای بیان کمال شباهت میان 

« مشبّه به»، همانندِ «مشبّه»کند  ای تنها به شیوه متعارف بیان می شود. گاه گوینده استفاده می

، نسبت به وجه شباهتی «به مشبّه »و « مشبّه»کند  خواهد تاکید  ای می ویندهاست؛ ولی گاه گ
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، «رأیُت َرُجالا ِمثَل اْلسِد يُقاتُِل »ای بگوید:  دارای باالترین مراتب تشابه هستند. اگر گوینده

؛ «جنگید ام که می مردی شبیه شیر را ]در شجاعت[ دیده»تنها با تشبیهی متعارف ابراز کرده: 

تواند  ر بخواهد بر شباهت کاملِ جنگندگی آن مرد با جنگندگی شیر تاکید کند، میولی اگ

متکلم با این جمله تجریدیه، بر «. رأیتُ مِن زیدٍ مِثلَ األسدِ یُقاتِلُ»با ساختار تجرید بگوید: 

 تاکید کرده است.« أسد»با « زید»کمال شباهت 

 :مانندِ .ان یافتتو هایی از این دست تجرید را در شعر عرب می نمونه

 (121تا:  ابن ابی عون، بی«)أَبَقى الَحواِدُث ِمن َخليِلَك * ِمثَل َجنَدلَِة املَراِجمِ »الف( 

است(، مانند سنگِ منجنیق را باقی گذاشته ها از دوست تو )مراد خود گوینده )پیشامد

 است(،

شد)ر.ک؛  پرتاب می -مانند منجنیق-هایی ، سنگی است که با ابزار«َجنَدلَة املراجم»

(. شاعر در این بیت به جای آنکه بدون 22/232: 2012؛ ازهری، 1/111: 2011فراهیدی، 

و « مِن»، با آوردن حرف «أبقی الحوادثُ خلیلَکَ مثلَ جَندَلۀِ المَراجِمِ»بگوید: « مِن»حرف 

باهت به را در کمالِ ش« دوست تو»ها،  بردن از شیوه تجرید، بیان کرده است: پیشامد بهره

 ]در ویژگی طرد شدن از سوی مردم[ قرار داده است!« سنگ منجنیق»

تا:  مُهَلهَل بن ربیعۀ، بی«) ِمْن َخيِل تَغلَِب ِعزَّةا َو تََكرُّماا * ِمثل اللُيوِث ِبساَحِة اآلنامِ »ب( 

33) 

ق.ه(، شاعر جاهلی، برای ستایش قبیله خود)قبیله  10مُهَلهَل بن ربیعۀ)در این بیت، 

ابراز « شیران»به  -هنگام نبرد-را « اسبانِ تغلب»(، با ساختار تجرید، شباهت کامل غلبت

« شیرانی»، در کمال شباهت به -از نظر عزت و رفعت-«اسبان تغلب»است: همه کرده و گفته

 در میدان نبرد با مردم بودند.

و « مِن»ون سورة طالق نیز به شیوه تجرید است. اگر این آیه بد 21توان گفت آیه  می

الله الذی َخلََق سبَع سامواٍت و اْلرَض مثلَهّن یتنزّل اْلمُر »گفت:  تنها با ساختار تشبیه می
رساند؛ ولی  را می« ظرف نزول أمر بودن»، شباهت زمین با هفت آسمان در ویژگی «بینهنّ 

ممکن بود مخاطبِ مردّد، شباهت کامل زمین با هفت آسمان را در ویژگی ظرف ربوبیت 
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الهی بودن برداشت نکند. مانند همۀ ابزارهای زبانی که در برابر مخاطب مردّد برای تاکید 

، بر «مِن»است. این آیه با حرف جرّ تجریدیه در آیه نیز برای تاکید آمده« مِن»آید،  می

شباهت کاملِ زمین با هفت آسمان در ویژگی ظرف نزول أمر الهی بودن تاکید کرده است: 

خداوند هفت عدد «)ذي َخلََق َسبَْع َسامواٍت َو ِمَن اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ اللَُّه الَّ »

ای خلق کرده است که أمر  آسمان و این زمین را در شباهت کامل با هفت آسمان به گونه

، «یدریافت أمر اله»شود(. درخور توجه است: ویژگی  الهی پیوسته در آنها نازل می

بودن، صفتی دارای « هفت اقلیم»یا « الیه/طبقههفت »هایی کمّی مانند  برخالفِ ویژگی

 مراتب است.

پرسشی که باید اکنون به آن پاسخ داد این است که نسبت این تاکید با فضای ذهنی 

 مخاطبان آیه چیست؟

 «هفت آسمان»با « زمین». گفتمان قرآن از همانندی 6

تحت »طالق بر شباهتِ کاملِ زمین با هفت آسمان در ویژگی سورة  21روشن شد آیه 

کرده است. برای تحلیل گفتمان متن، باید چرایی گزینش  تاکید « سلطنت خداوند بودن

دایک،   واژگان و ساختارهای متن را در انتقال پیام متن به مخاطبان به دست آورد)ون

م معنایی و رابطه منطقی میان (؛ از سویی نیاز است انسجا212-231: 1122؛ 232: 1113

(. بنابراین، برای تحلیل گفتمان قرآن 11: 2113دایک،   های متن را نیز تبیین کرد)ون گزاره

 از همانندی زمین با هفت آسمان، نیاز است از دو منظر به این آیه پرداخت:

ن است؟ به بیاکرده الف( چرا این آیه بر شباهتِ کاملِ زمین با هفت آسمان تاکید 

دیگر، هر تاکیدی، در راستای فضای ذهنی تردید مخاطب است؛ از این رو سزاوار است 

است که این آیه بر شباهتِ کاملِ پاسخ داده شود باورهای مخاطبان قرآن مگر چگونه بوده

 است؟زمین با هفت آسمان هشدار داده

نسبتی دارد؟ ب( این تأکید در آیۀ پایانی سوره طالق، با آیات دیگر سوره طالق چه 

 متن چگونه است؟ به عبارت دیگر، انسجام معنایی این تاکیدِ پایانی، با بافت هم
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 . انسجام معنایی تاکید آیه با فضای گفتمانی6-0

آمیز مردم عصر نزول در باره  های شرک برای پاسخ به پرسش نخست، نیاز است انگاره

محور آنها واکاوی نشود،  شرک نسبت خداوند با عالَم خلقت را بازشناخت. اگر باورهای

 توان به درستی شناخت. چرایی هشدارهای توحیدی قرآن را نیز نمی

زمین و « خالقِ»است که در عصر نزول قرآن، خداوند به عنوان در قرآن بارها آمده

َو »هفت آسمان شناخته شده بود و هیچ تردیدی در بارة این ویژگیِ خداوند وجود نداشت: 
امواِت َو اْْلَرَْض لَِِئْ َسأَلْتَ  ؛ همچنین ر.ک؛ 23؛ زمر/ 12لقمان/ «)اللَّهُ  لَیَقُولُنَُّهْم َمْن َخلََق السَّ

، نشانه یقین ایشان «لیقولنّ»(. الم جواب قسم و نون تاکید ثقیله در عبارت 12عنکبوت/ 

َمْن  قُْل »است: ، در قرآن آمده«هفت آسمان»خداوند بر « ربوبیت»است. امّا دربارة ویژگی 
بْعِ َو رَبُّ الَْعرِْش الَْعظيمِ  امواِت السَّ (. تفاوت عبارت 33-31مؤمنون/ «)لِلَّه سَیَقُولُونَ رَبُّ السَّ

برای اقرار به ویژگی «)لَیَقُولُنَّ»برای اقرار به ویژگی ربوبیت بر هفت آسمان( با «)سَیَقُولُونَ»

برای مستقبل است و حکایت از درنگ و مکث « سین»خالقیت( در این است که حرف 

که عموم ناباوران به ربوبیّت (؛ این درنگ برای آن است 033و  3/203 : 2231دارد)میدانی، 

ها را دارند و  نیز، ویژگی ربوبیت بر آسمان« اهلل»پنداشتند معبودانی غیر  خداوند)اهلل(، می

-ای از مقرّبان درگاه خود واگذار کرده ها و آلهه خداوند تدبیر امور عالَمِ خلقت را به ربّ

 (.120-23/122: 2211است)ر.ک؛ طباطبائی، 

آید نزد  آلود مخاطبان عصر نزول قرآن، به دست می های شرک با واکاوی انگاره

تری  ها، با تردیدهای قوی و امور دور از آسمان« زمین»ایشان، باور به ربوبیت خداوند بر 

همراه بود؛ زیرا از غیر خدا برای امور زمینی، مانند پیروزی، عزّت و روزی، یاری 

َو اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه »(؛ 30یس/ «)آلَِهةا لََعلَُّهْم يُنََْصُونَ  َو اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّهِ »جستند:  می
إِنَّ الَّذيَن تَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َُيْلُِكوَن لَُكْم ِرزْقاا »(؛ 32مریم/ «)آلَِهةا لَِيُكونُوا لَُهْم ِعزًّا

قُْل َمْن رَبُّ »ین علت، با اینکه در عبارت (. به هم23عنکبوت/ «)فَابْتَُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزَق 
ْبعِ َو رَبُّ الَْعرِْش الَْعظيِم  امواِت السَّ (، در 33-31مؤمنون/ «) َسيَُقولُوَن لِلَِّه إِْن كُْنتُْم تَْعلَُمونَ السَّ

قُْل »به طور مستقیم پرسش شده است، ولی در عبارت « ها آسمان»بارة ربوبیت خداوند بر 
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« مالکیت»(، تنها از 32-30مؤمنون/ «)ُض َو َمْن فيها إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن َسيَُقولُوَن لِلَّهِ لَِمِن اْْلَْر 

است)هر « مالکیت»، أخصّ از «ربوبیت»است. از آنجا که خداوند بر زمین سوال شده

توان فهمید مشرکان عصر نزول تا حد زیادی  مالکی، ربّ نیست(، از این تفاوت پرسش می

  ها است، ولی نسبت به ربوبیت خداوند بر زمین، تردید شتند خداوند، ربّ آسمانباور دا

نیز نشانگر آن است که برای پاسخ « إِْن كُنْتُْم تَْعلَُمونَ »(. قید 22/23: 2211داشتند)طباطبایی، 

توان ریشه این تردیدها را نوعی از  (. می31/ 23: 2011اند)ابن عاشور،  نیاز به درنگ داشته

َو قاَل »است: گرایی دانست. جالب توجه است که قرآن درباره فرعون نیز آورده حسّ
امواِت فَأَطَّلَِع إَِل  ِفْرَعْوُن يا هاماُن ابِْن يل إِلِه   ََصْحاا لََعِّلِّ أَبْلُُغ اْْلَْسباِب * أَْسباَب السَّ

گرایی،  ی حسّآید فرعون نیز به علت ویژگ ؛ از این آیه به دست می (23-21غافر/ «)ُموىس

 توانست بپذیرد، تا خدای در زمین. ها را بهتر می خدای در آسمان

اللَُّه الَّذي َخلََق َسْبَع َسامواٍت َو ِمَن اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَُّل »گفت آیه  توان بنابراین می
ی ربوبیت خداوند ، در برابر فضای ذهنی مخاطبان خود، افزون بر تذکر به ویژگ«اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ 

است که ربوبیت خداوند بر زمین، دقیقا همان اندازه ربوبیت ها، تاکید کرده بر آسمان

ها است. این تأکید برای آن است که برساند زمین در این ویژگی، از هیچ  خداوند بر آسمان

فرمایی خداوند بر امور زمین، مانند  ها کاستی ندارد، و ربوبیت و حکم یک از آسمان

  ها جاری است. مانآس

 متن . انسجام معنایی تاکید آیه با بافت هم6-1

شود در این سوره، پس از بیان دستوراتی شرعی  با نگاهی به کل سوره طالق، دیده می

همچون وجوب رعایت مدّت عدّه، بیرون نکردن زوجه از منزل طالق در -دربارة طالق

، بر -رعایت حقوق زوجه هنگام طالقدوران عدّه، رعایت حقوق زوجه در دوران عدّه و 

 است:الهی توجه داده شده« أمر»
 (2)طالق/« ال تَْدري لََعلَّ اللََّه يُْحِدُث بَْعَد ذلَِك أَْمراا »

 (2)طالق/« إِنَّ اللََّه بالُِغ أَْمرِهِ »

 (2)طالق/« ذلَِك أَْمُر اللَِّه أَنْزَلَُه إِلَْيُكمْ » 
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بْناها َعذاباا َو كَأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة َعتَ » ْت َعْن أَْمِر َربِّها َو رُُسلِِه فَحاَسبْناها ِحساباا َشديداا َو َعذَّ
 (3)طالق/« نُْكراا 

 (21)طالق/« اللَُّه الَّذي َخلََق َسْبَع َسامواٍت َو ِمَن اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَُّل اْْلَْمُر بَيْنَُهنَّ »

شود تاکیدِ بر  در این سوره، روشن می« مرأ»با توجه به آیات مرتبط با کلیدواژه 

بودن، با فضای کلی این سوره، « أمر»همانندی زمین با هفت آسمان، در ویژگی ظرف نزول 

 معنایی و پیوند محتوایی دارد. برای نمونه:  انسجام

داشتن زوجه در طالق و بیرون  الف( در آیه نخست پس از بیان وجوب عدّه نگه

ال تَْدري »است: های این دستور شرعیه بیان شده ق، یکی از حکمتنکردن وی از منزلِ طال
دانى شاید خداوند بعد از این ماجرا، أمری را واقع  تو نمى«)أَمْراً لََعلَّ اللََّه يُْحِدُث بَْعَد ذلَِك 

کند با رعایت مدت عدّه و حضور زوجه در منزل، شاید خداوند  این عبارت بیان می«. کند

، موجب رجوع -میان ایشان، و از بین بردن کدورت و فرونشاندن خشمبا ایجاد کشش -

(. 110-10/112: 2232شیرازی،  ؛ مکارم21/021: 2013زوج به زوجه شود)ر.ک؛ طبرسی، 

بر  -برخالف عده وفات-امام صادق)ع( در حدیثی، حکمت جواز حِداد در عدّه طالق را

خداوند در ایجاد کشش زوج به « أمر»پایه عبارت انتهایی آیه نخست سوره طالق، احداث 

(. تأکید آیه پایانی سوره طالق بر ویژگی 1/11: 2013است)ر.ک؛ کلینی،  زوجه برشمرده

آسمان(، تأییدکننده اشاره آیه نخستِ این  سلطنت پویای خداوند در زمین)همانند هفت

 از سوی خداوند است.« أمر»سوره به توان پیدایش 

ز پس از دستور به رجوع شایسته)معروف( به زوجه یا این سوره نی 2-1ب( آیات 

طالق شایسته)معروف( زوجه و حفظ حقوق او، از رزق نامنتظَر برای اهل تقوا و ضرورت 

(. این 2طالق/«) إِنَّ اللََّه بالُِغ أَْمرِه»کند:  توکل بر خداوند سخن گفته و در مقام تعلیل بیان می

(؛ 21/211: 2011وند در عالَم است)ر.ک؛ فخررازی، خدا« أمر»عبارت به معنای نافذ بودن 

خویش را به فعلیت برساند، به « أمر»تواند  گوید چون خداوند می از این رو این آیه می

توان اعتماد کرد، و هنگام رعایت حدود الهی)همچون پرداخت حقوق  های او می وعده

دیه آخرین آیه سورة طالق بر توان به تدبیرات خداوند امیدوار بود. تاکید تجری زوجه(، می
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و پشتیبان آن است. « إِنَّ اللََّه بالُِغ أَْمرِه»، هماهنگ با عبارت «سلطنت پیوسته خداوند بر زمین»

در سوره طالق با پیام در سیاق و پیام کلی آنها « أمر»در جدول زیر آیات با کلیدواژه 

 است:آورده شده
 مفهوم آیه

 (2)أَمْراً بَْعَد ذلَِك لََعلَّ اللََّه يُْحِدُث 
 امکان إحداث امر از سوی خداوند پیام کلی

 ایجاد کشش میان زوجین در عدّه طالق پیام در متن

 (2)أَمْرِهِ إِنَّ اللََّه بالِغُ 
 توان به فعلیت رساندن امر پیام کلی

 رسانی خداوند بر امتثال دستورات شرعیِ طالق یاری پیام در متن

 (2)اللَِّه أَنْزَلَُه إِلَيُْكمْ  أَمْرُ ذلَِك 
 انزال امر از سوی خداوند پیام کلی

 صدور دستور لزوم رعایت عدّه طالق برخی زنان پیام در متن

َربِّها َو رُُسلِِه  أَمْرِ كَأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعنْ 
 (3... ) فَحاَسبْناها ِحساباا َشديداا 

 امر خداوندمجازات برای سرپیچی از  پیام کلی

 پیام در متن
فروپاشی یک تمدن با سرپیچی از دستورات الهیِ درباره 

 خانواده

اللَُّه الَّذي َخلََق َسبَْع َسامواٍت َو ِمَن 
 (21... )بَيْنَُهنَّ  الْأَمْرُ اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَُّل 

 پیام کلی
 ها، تاکید بر کمالِ شباهت زمین به آسمان

 نزول أمر خداوند بودندر ویژگی تحت 

 پیام در متن

 ربوبیت تدریجی و پیوسته خداوند در امور طالق

رسانی بر امتثال دستورات و  )ایجادکشش میان زوجین، یاری

 )... 

 گیری بحث و نتیجه

 در این نوشتار نشان داده شد:

الَّذي َخلََق اللَُّه »پژوهان برای تبیین وجه همانندی زمین با هفت آسمان در آیه  قرآن
یا « خلق»-متنیِ های درون ، یا به نشانه(«21طالق:...«)َسبَْع َسامواٍت َو ِمَن اْْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ 

ها دارای  اند؛ ولی این دیدگاه متنی یاری گرفته هایی برون اند یا از گزاره توجه کرده -«سبع»

 هایی است. چالش

شناسی  از منظر زبان« بین»به ویژه مفهوم واژة ، «یتنزّل األمرُ بَینهنّ»با درنگ در عبارت 

متنی، در تحلیلی نو، وجه شباهت  توان با توجه به این نشانه درون شناختی، به دست آمد می

 دانست.« ظرف نزول پیوسته أمر الهی بودن»زمین با هفت آسمان را اشتراک در ویژگی 
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این آیه تنها اصلِ  ، به دست آمد«مِن»با حرف « تجرید»با واکاوی شیوه زبانی ( 2

کند؛ بلکه  را بیان نمی« ظرف ربوبیت الهی بودن»اشتراک زمین با هفت آسمان در ویژگی 

  با هفت آسمان« کامل»گوید: زمین در این ویژگی، همانندیِ  با شیوه بزرگداشت تجرید می

 دارد.

های توحید/شرک در مخاطبان عصر نزول، به دست آمد: از نگاه  با بررسی انگاره( 0

ها، اندکی تردید داشتند، ولی  قرآن، ایشان نسبت به ویژگی ربوبیت خداوند بر آسمان

نسبت به ویژگی ربوبیت خداوند بر زمین، دچار تردید بیشتری بودند. از این رو تأکید بر 

های  ، در برابر انگاره«ظرف ربوبیت الهی»آسمان در ویژگی همانندی کامل زمین با هفت 

 است.ربوبیت خداوند بر زمین بوده مخاطبان از نسبت

این تأکید بر همانندی زمین و هفت آسمان در ویژگی ظرف تدبیر الهی بودن، با ( 2

های شرعی این سوره هماهنگ است؛ زیرا این سوره پس  فضای کلی سوره طالق و دستور

داشتن حساب عدّه، بیرون  همچون وجوب نگه-های متعدد درباره چگونگی طالق از دستور

از حضور -ردن زوجه از منزل در دوران عده، رعایت حقوق زوجه در دوران عده و ... نک

و مجازات « أمر»، انزال «أمر»، به فعلیت رساندن «أمر»پویای خداوند در امکان احداث 

است. از این رو آیه پایانی سوره طالق، با تأکید بر ویژگی ظرف سخن گفته« أمر»مخالفان 

در این سوره، در « أمر»زمین، افزون بر تأیید کلی آیاتِ با کلیدواژه  نزول پیوسته أمر بودن

های فکری مخاطبان خویش نسبت به گستره سلطنت خداوند در زمین  پی بازسازی انگاره

 است تا ایشان، پذیرای امتثال تکالیف این سوره باشند.آمده بر
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 . حمص: االرشاد.اعراب القرآن الکریم و بیانهق(. 2022الدین. ) درویش، محى

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.الواضح فى تفسیر القرآن الکریمق(. 2010دینورى، عبداهلل. )

 . بیروت. دار الشامیۀ.مفردات ألفاظ القرآنق(. 2021اصفهانی، حسین. ) راغب

 . رشت: کتاب مبین. پژوهشى در اعجاز علمى قرآنش(. 2232اصفهانى، محمدعلى. ) رضایی

 )منسوب به زجاج(. قم: دارالتفسیر.اعراب القرآن ق(. 2021زجاج، ابراهیم بن سرى. )

 . بیروت: دارالمعرفه.البرهان فى علوم القرآنق(. 2021زرکشى، محمد. )

 . بیروت: دار الکتاب العربی.الکشافق(. 2013زمخشرى، محمود. )

 . بیروت: دار الفکر.بحر العلومق(. 2021سمرقندى، نصر. )

 ه.دار الکتب العلمی :بیروت .صون فی علوم الکتاب المکنونالدّر الم .(ق2020احمد ) ،سمین

 . بیروت: دارالکتاب العلمی.اإلتقان فی علوم القرآنم(. 1112سیوطی، عبد الرحمن. )

 . قم: هجرت.نهج البالغهق(. 2020رضى، محمد. ) شریف

 . قم: بوستان کتاب.هاى قرآنى پژوهشش(. 2231شعرانى، ابوالحسن. )

 . تهران: میترا.بیانش(. 2210شمیسا، سیروس. )

 . دمشق: دار ابن کثیر.فتح القدیرق(. 2020شوکانى، محمد.) 

 . نجف: مطبعه اآلداب.الهیئۀ و االسالمم(. 2112اهلل. ) شهرستانی، سید هبۀ

                                                       . بیروت: دار الکتب العلمیه. حاشیه شیخ زاده على تفسیر البیضاوىق(. 2021زاده، محمد. ) شیخ  

 . بیروت: دارالفکر.صفوة التفاسیرق(. 2012صابونى، محمدعلى. )

 . تهران: امید فردا. ستارگان از دیدگاه قرآنش(. 2231تهرانى، محمد. ) صادقى

                                                       . بیروت: المکتبۀ العصریه.حاشیۀ الصبان علی شرح األشمونیق(. 2012صبان، محمد. )  

 . تهران: سوره مهر.شناسی به ادبیات. جلد دوم: شعر از زبان(. 2210صفوی، کورش. )

 . بیروت: مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات.المیزان فی تفسیر القرآنق(. 2211طباطبایى، محمدحسین. )

 . اردن: دار الکتاب الثقافی.القرآن العظیمالتفسیر الکبیر: تفسیر م(.  1113طبرانى، سلیمان. )
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                                                       . بیروت: دارالمعرفه.مجمع البیان فی تفسیر القرآنق(. 2013طبرسی، فضل. )  

 . مصر: مطبعه مصطفی البابی الحلبی. الجواهر فی تفسیر القرآن الکریمق(. 2222طنطاوی جوهری. )

 . قاهره: نهضه مصر.التفسیر الوسیط م(.2113طنطاوى، محمد سید. )

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنتا(.  طوسى، محمد. )بی

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب(ق(. 2011فخررازى، محمد. )

                   المصریه العامه للکتاب.. مصر: الهیئهرآنمعانى القم(. 2131فراء، یحیى. )  

                                     . قم: نشر هجرت.کتاب العینق(. 2011فراهیدى، خلیل. )

 . بیروت: دارالمالک.من وحى القرآنق(. 2021اهلل، محمدحسین. )فضل

 تهران: بنیاد بعثت.. تفسیر احسن الحدیثش(. 2232اکبر. ) بنابى، على قرشى

 . تهران: ناصر خسرو.الجامع ألحکام القرآنق(. 2210قرطبى، محمد. )

 .هدارالکتب العلمی :بیروت .حاشیۀ القونوی علی تفسیر البیضاوی .(ق2011) .اسماعیل ،قونوی 

 . تهران: دار الکتب اإلسالمیه.الکافیق(. 2013کلینى، محمد. )

. تهران: مرکز دائرة (1دایرة المعارف بزرگ اسالمی)جلد  «.اقلیم»ش(. 2231گنجی، محمدحسن. )

 المعارف بزرگ اسالمی.

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.النکت و العیونتا(.  ماوردى، على. )بی

 . بیروت: مؤسسۀ النور للمطبوعات.تفسیر الجاللینق(. 2021محلى، محمد. ) 

 محبی الحسین. . تهران: دارمن هدى القرآنق(. 2021مدرسى، محمدتقى. )

 . بیروت: دارالفکر.تفسیر المراغىتا(.  مراغى، احمد مصطفى. )بی

 . بیروت: دارالفکر.تاج العروسق(. 2020زبیدى، محمد. ) مرتضى

 شناسی. شناسی. انسان(: خداشناسی. کیهان2-2معارف قرآن) ش(.2212یزدی، محمدتقی. ) مصباح

 قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 . قم: موسسۀ التمهید. شبهات و ردود حول القرآن م(.1111معرفت، محمدهادی. )

 . قم: دار الکتاب اإلسالمی.التفسیر الکاشفق(. 2020مغنیه، محمدجواد. )

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.تفسیر مقاتل بن سلیمانق(. 2012مقاتل بن سلیمان. )

 . تهران: دار الکتب اإلسالمیه.ونهتفسیر نمش(. 2232شیرازى، ناصر. ) مکارم

 الدار العالمیه. بن ربیعۀ. تحقیق: طالل حَرب. بیروت: مُهلهَل دیوانتا(.  ربیعه. )بی بن  مُهَلهَل 
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 . دمشق: دار القلم.معارج التفکر و دقائق التدبرش(. 2212میدانى، عبدالرحمن حسن حبنکه. )

علوم قرآن و حدیث. «. قرآن در «گانه هفت های زمین» انگاره بررسی»ش(. 2213اهلل. )  نجفی، روح
 .101-111 .2؛ شماره22دوره

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(. 2021األعرج، حسن. ) نظام

 . بیروت: دار الغرب اإلسالمی.إیجاز البیان عن معانی القرآنق(. 2022نیشابورى، محمود. )
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