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:چکیده

مطرح ینو متاخرینمتقدمياز سویگوناگونيقرآن که در مورد آن آرایزچالش برانگیاتاز آیکی
به یهآینبر ایدپژوهش با تاکین) است. ا30(نازعات،» و الْأَرض بعد ذلک دحاها«يیهاست، آشده

و یسهد و هدف از آن مقاپردازیماصفهانیینو بانو امیمراغیی،عالمه طباطبایريآراء تفسیینتب
از آنست که عالمه یحاکهایافته. باشدیمیفهشريیهنظرات سه مفسر معاصر در مورد آیابیارز

در » دحواالرض«باشند،یمینکه معتقد به تقدم خلقت آسمان بر زماصفهانیینو بانو امییطباطبا
دوم یدگاهکه عالمه در دین، ضمن ادانندیمینرا ناظر بر خلقت و گسترش همزمان زمیفهشريیهآ

داند،یرا مقدم بر آسمان مینکه خلقت زمیاست. اما مراغنمودهیرتفسیزنینخود آن را به حرکت زم
ینزميدانسته و آن را عبارت از گسترش و آماده سازینجدا از خلقت زميارا مرحله» دحواالرض«

پژوهش ینکه در ضمن اییو روایقرآني،قرائن لغوهاست. با توجه بداشتهیانجهت سکونت در آن، ب
ناظر بر خلقت و گسترش تواندینمیفهشريیهدر آ» دحواالرض«مقصود از شود،یها اشاره مبدان

داللت دارد.ینباشد بلکه آن صرفا بر بسط و گسترش زمینهمزمان و حرکت زم

.و آسمانیندحواالرض، خلقت، حرکت، زم: هاکلیدواژه
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مقدمه
» دحواالرض«ي سوره نازعات معروف به آیه30ي آیه

هاي از جمله آیاتی است که در مورد آن دیدگاه
کریم افزون بر است. در قرآنتفسیري مختلفی ارائه شده

با تعابیر متفاوت » دحواالرض«ي ي مذکور، واقعهآیه
الْأَرض و مدو هو الَّذي «در آیات دیگري چون آیه 

الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض «)، 3(رعد،» ها رواسیجعلَ فی
و إِلَى الْأَرضِ «)،53(طه،» و سلَک لَکُم فیها سبالًمهداً

 فکَیتحطما «)،20(غاشیه،»س ضِ والْأَر طَحاهاو «
» بِساطاًو اللَّه جعلَ لَکُم الْأَرض «، )6(شمس،

و السماء فراشاًالَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض «و )19(نوح،
است. اما در میان آیات بیان شده)22(بقره،» بِناء

30تر ناظر بر آیه مذکور، اختالف میان مفسران بیش
ها ترین اختالف میان آنباشد و بیشسوره نازعات می

باشد.می» دحو«در آیه مذکور نیز مربوط به معناي 
ود مقاالت متعددي پیرامون آیه شیادآور می

به نگارش در آمده و به تبیین » دحواالرض«
ي یاد هاي دانشمندان علوم طبیعی و ارتباط آیهدیدگاه

است ولی در قرآن پرداخته شدهشده با اعجاز علمی 
ي مذکور از ها به بررسی تطبیقی آیههیچ یک از آن

ر این است. از این رو ددیدگاه مفسران پرداخته نشده
نوشتار تالش برآنست با رویکردي تطبیقی به بررسی 

هاي سه مفسر معاصر، عالمه طباطبایی، مراغی و دیدگاه
اصفهانی پیرامون آیه مورد بحث پرداخته شود بانو امین

ها در یک از آنهاي هرو پس از روشن شدن مولفه
ي مذکور، آن دیدگاه ها مورد تحلیل و تفسیر آیه

گیرد. انتخاب این تفاسیر به دلیل تنوع ارزیابی قرار
دیدگاه هاي مفسرین منتخب، در عین مشترك بودن 
منهج تفسیري آنان که عبارت از شیوه ي تفسیر قرآن به 

قرآن و نیز استفاده از روش تفسیر اجتهادي است، 
پیرامون مولفه هاي موثر در تفسیر آیه ي 

منجر می باشد که تنوع مذکور در نهایت » دحواالرض«
ي تفاسیر متفاوت از آیه ي مورد بحث نیز گشته به ارائه

این تنوع نشان داده شده 1است که در جدول شماره 
است.  

»دحو«مفهوم شناسی -1
لغات مخصوصى از ماده (د ح و) از جمله» دحا«واژه 

است؛ لغت کار رفتهبهاست که فقط در یک آیه از قرآن 
واژه نظرات متعددي ارائه شناسان پیرامون معناي این 

اند؛ بسیاري از آنان دحو را به معناي بسط و داده
ق، 1404گسترش دانسته (الدحو: البسطُ) (ابن فارس، 

؛ فیومی 280، ص3ق، ج1409؛ فراهیدي، 333، ص2ج
؛ ابن منظور، 190، ص2ق، ج1414و همکاران، 

، 4ق، ج1415؛ فیروز آبادي، 251، ص14ق، ج1414
اي افزون بر معناي بسط و گسترش، ). عده358ص

معناي پرتاب کردن (الرمی بقهر) را نیز براي این واژه 
؛ 251، ص14ق، ج1414اند (ابن منظور، لحاظ نموده

)؛ همچنین در برخی 134، ص1ش، ج1375طریحی، 
جایی و به جابه» دحو«کتب لغت چون مفردات راغب، 

، 1412راغب اصفهانی،(استروبیدن معنا شده
).308ص

»دحواالرض«آراء و نظرات گوناگون در تفسیر -2
در آیه مورد بحث را » دحواالرض«اکثر مفسران 

، به معناي »مد االرض«و » طحو االض«مترادف با 
ق، 1407دانند (اندلسی، بسط و گسترش زمین می

؛ فیض 438ق، ص1411؛ ابن قتیبیه، 400، ص10ج
ق، 1418اوي، ؛ بیض282، ص5ق، ج1415کاشانی، 

؛ فخر 208، ص5ق، ج1420؛ بغوي، 284، ص5ج



63/اصفهانیینو بانو امیمراغیی،عالمه طباطبایريبا نگاه تفس» دحواالرض«یهآیقیتطبیبررس: و همکارمومنیههانیدهس

اندلسى، عطیه ؛ ابن46، ص31ق، ج1420رازي، 
، 10ق، ج1422؛ ثعلبى، 434، ص5ق، ج1422

؛ 146-145، صص10تا، ج؛ کاشانی، بی127ص
اي نیز عالوه بر ).  عده260، ص10تا، جطوسی، بی

اند زودهگسترش زمین، معانی دیگري را بدان افمعناي 
که برخی از آن معانی عبارتند از: آفریدن زمین (عاملى، 

)، تکان دادن زمین از محل 474، ص8ش، ج1360
، 26ش، ج1371اصلیش (مکارم شیرازي و همکاران، 

، 15ق، ج1415)، تسویه کردن زمین (آلوسی، 100ص
)، به شدت 199، ص6تا، ج؛ ماوردى، بی233ص

)، 105، ص3ش، ج1362پرتاب کردن زمین (طالقانی، 
، 30ق، ج1412کاشتن در زمین و شکافتن آن (طبري، 

چون دحیه )، هم199، ص6تا، ج؛ ماوردى، بی30ص
، 7ق، ج1422(بیضى شکل) قرار دادن زمین (مغنیه، 

) و تمهید و آماده سازي زمین جهت سکونت 510ص
).3816ص،6ق، ج1425در آن (قطب، 

در این میان صاحب تفسیر المراغی، هم نظر با دیدگاه 
را به معنی بسط و گسترش » دحواالرض«اکثر مفسران 
اما )؛31، ص30تا، ج(مراغى، بیاست زمین دانسته

را به معناي » دحواالرض«عالمه طباطبایی، در یک جا 
، 1390خلقت و گسترش زمین دانسته (طباطبایی، 

ر مقصود از آن را و در جایی دیگ) 554، ص17ج
، 1362حرکت زمین بیان داشته است (طباطبایی، 

صاحب تفسیر مخزن العرفان نیز پدید آمدن .)13ص
زمین از خورشید را به عنوان نظر احتمالی خود در 

است بیان نموده» دحواالرض«تفسیر عبارت 
).330-329، صص14تا، جاصفهانی، بی(امین

جمالی پیرامون اکنون پس از روشن شدن توضیح ا
ي شریفه، در ادامه به تبیین دیدگاه مفسران ذیل آیه

تفصیلی دیدگاه مفسران منتخب در این باره پرداخته 
شود.می
تبیین دیدگاه مفسران منتخب -3
تفسیر المیزان-3-1

ي ذیل آیه» دحو«عالمه طباطبایی در رابطه با عبارت 
)، به 30(نازعات،» هاادحذَلکبعدالْأَرضو«شریفه 

توضیح اجمالی اکتفا نموده و آن را به معناي گسترانیدن 
تر در این باره را به تفسیر است و توضیح بیشدانسته

ق، 1390دهد (طباطبایی، آیات سوره فصلت ارجاع می
). ضمن این که ایشان در این باره به ذکر 190، ص20ج

به » دحو«دیدگاه برخی مفسران در مورد تفسیر 
به معناي غلتانیدن و حرکت نیز اشاره نموده » دحرجه«

که در مورد دیدگاه مذکور در آن جا اظهار نظري 
است اما سخنان ایشان در کتاب اعجاز قرآن با ننموده

ي شریفه حاکی از آنست که تفسیر استناد به همین آیه
باشد. عالمه مورد قبول وي می» دحرجه«به » دحو«

است:اعجاز قرآن بیان داشتهطباطبایی در کتاب 
هزار سال پیش از آنکه گالیله از حرکت زمین به دور «

خود سخن گوید... قرآن به صراحت از چرخش زمین 
(علیهم السالم)در احادیث اهل بیتو استبحث کرده

» دحواالرض«است که به قدري از آن بحث گردیده
ش، 1362(طباطبایی، » استزبانزد همگان شده

). 13ص
، »دحواالرض«ي اما توضیح مفصل عالمه در مورد آیه

ذیل آیات سوره فصلت بیانگر آنست که مقصود ایشان 
ي مورد بحث، خلقت و بسط در آیه» دحواالرض«از 

همزمان زمین به شکل کروي است و حتی دیدگاه 
دانند، مورد کسانی که آن را به معناي گسترش زمین می

است:ه بیان داشتهنقد قرار داده و در این بار
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اند: آیات سوره نازعات داللت ندارد بر گفتهبعضى«
اینکه خلقت زمین بعد از آسمان بوده، چون آیات مزبور 

.داند، نه خلقت آن راگستردن زمین را بعد از آسمان مى
ولى این اعتراض وارد نیست، براى اینکه زمین کروى 
شکل است و گستردن آن به جز خلقتش به این شکل 

).365، ص17ق، ج1390(طباطبایی، » تواند باشدنمى
بدین ترتیب استعمال لفظ گسترانیدن در تفسیر آیه مورد 
بحث توسط عالمه طباطبایی که در ابتداي این بحث 

خلقت و گسترش همزمان بدان اشاره شد، ناظر بر 
باشد. می

ي تفسیر آیات سوره فصلت، براي اثبات ایشان در ادامه
بر » ثم«تقدم خلقت آسمان بر زمین، داللت داشتن 

ثُم استَوى«سوره فصلت 11ي بعدیت زمانی در آیه
 عاً أَویا طَوضِ ائْتلْأَرل خانٌ فَقالَ لَها ود یه و ماءإِلَى الس

است: را رد نموده و بیان داشته» هاً قالَتا أَتَینا طائعینَکَرْ
عطف کرد، این "ثم"ظاهر اینکه جمله را با کلمه «

ها بعد از خلقت زمین بوده. و است که خلقت آسمان
رساند، که بعدیت را مى"ثم"اند کلمه لیکن بعضى گفته

رساند، نه بعدیت به حسب صرفا بعدیت در خبر را مى
أَمِ السماء بناها ... "د و تحقق را. مؤید این قول آیهوجو

 رْعاها وم ها ونْها ماءم حاها أَخْرَجد کذل دعب ضالْأَر و
است که خلقت زمین را بعد از آسمان "الْجِبالَ أَرساها

آیات مزبور بعد از گستردن زمین، به اخراج داند. مى
هایش اشاره ار کردن کوهدآب و چراگاه زمین و ریشه

و جعلَ "کرده و این عینا همان مطلبى است که جمله
، "فیها رواسی منْ فَوقها و بارك فیها و قَدر فیها أَقْواتَها

کند، چون در این آیات در آیات مورد بحث بیان مى
ها در زمین و برکت دادن به زمین و تقدیر قرار دادن کوه

با خلقت زمین یک جا بیان کرده و سپس ارزاق را

به آن عطف کرده. پس "ثم"خلقت آسمان را با کلمه 
توانیم این کلمه را به معناى بعدیت زمانى دیگر نمى

تر: در آیات مورد بحث کلمه بگیریم. به عبارت ساده
ظهور در این دارد که خلقت آسمانها بعد از زمین "ثم"

نیز "بعد ذلک"کلمه "نازعات"بوده و در آیات سوره 
ظهور دارد در اینکه خلقت زمین (که با دحو و گستردن 

ها بوده، ولى ظهور آن یکى است)، بعد از خلقت آسمان
تر از ظهور کلمه تر، و قويروشن"بعد ذلک"جمله 

، 17ق، ج1390(طباطبایی، » در بعدیت است"ثم"
).365ص

کدام از تواند از ظاهر هیچ رسد عالمه نمیبه نظر می
است آیات مذکور صرف نظر کند، از این رو ناچار شده

ي اصولی در مقام تعارض دو آیه به آن طبق قاعده
تر است تمسک کند و در نتیجه، اي که اظهر و قويآیه
سوره نازعات را در معناي قریب و 30ي در آیه» بعد«

در » ثم«اصلی خود (بعدیت زمانی) در نظر گیرد اما 
ه فصلت را بر  معناي دور خود (بعدیت در سور11آیه 

خبر) حمل نماید. 
سوره 30ي ي قابل توجه این که ایشان ذیل آیهنکته

به » مع ذلک«بر » بعد ذلک«نازعات، به داللت داشتن 
ق، 1390(طباطبایی، نقل از برخی مفسران، اشاره نموده 

اند. اما در این باره اظهار نظري ننموده) 190، ص20ج
تفسیر المراغی-3-2

را گسترش زمین و » دحواالرض«مراغی مقصود از 
ها و حیوانات بیان مهیا ساختن آن براي سکونت انسان

نموده و با تصریح به این که آیات سوره ي فصلت بر 
خلقت اولیه ي زمین (خلقت زمین غیر مدحوه) و آیه 
ي مورد بحث بر اصالح زمین بعد از خلقت اولیه داللت 

وهم وجود تنافی میان این دو دسته از آیات را دارد، ت
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دفع نموده است. در مورد ترتب خلقت آسمان ها و 
هر دو آیه حاکی از آنست زمین نیز وي معتقد است که  

ها را خلق که خداوند متعال ابتدا زمین و سپس آسمان
سوره نازعات تنها در مقام بیان این 30کرد و آیه ي 

ها، به ال بعد از خلقت آسمانمطلب است که خداوند متع
آفرینش زمین بازگشت و زمین اولیه را گسترش داد و 

تا، آن را براي سکونت مردم مهیا ساخت (مراغى، بی
). با توجه به آن چه گذشت از 32-31، صص30ج

بر گسترش زمین که » دحواالرض«دیدگاه مراغی، 
باشد داللت دارد.اي جدا از خلقت آن میمرحله

سیر مخزن العرفانتف-3-3
سوره 10ي صاحب تفسیر مخزن العرفان با توجه به آیه

که در آن » هااحضُأَخْرَجولَیلَهاأَغْطَشو«نازعات: 
شب و روز به آسمان نسبت داده شده، معتقد است که 
شاید مقصود از آسمان در اینجا خورشید باشد زیرا 

ادامه بیان منشأ شب و روز خورشید است. وي در 
و الْأَرض بعد ذلک «ي در این صورت آیه«است: داشته
وجود داللت دارد بر این که زمین از خورشید به» دحاها

هاي علوم جدید در این است و این معنا با یافتهآمده
اى جدا شده از زمینه که زمین در ابتداى خلقت ذره

دریج خورشید بوده و بعد در اثر حرکت سریع به ت
است، گسترانیده شده و به صورت کنونى در آمده

- 329، صص14تا، جاصفهانی، بی(امین» مطابقت دارد
گرچه ظاهر عبارات فوق بر تفکیک خلقت ).330

زمین از گسترش آن داللت دارد اما سخنان ایشان 
ي فصلت جهت رفع تنافی میان این آیه و آیات سوره

آسمان بیانگر آنست در رابطه با ترتیب خلقت زمین و 
که تفکیک خلقت و گسترش زمین از دیدگاه ایشان 

باشد:مورد قبول نمی

اند اول زمین بطور پیچیدگى آفریده شده مفسرین گفته«
و پس از آن آسمان خلقت گردیده و پس از خلقت 

ها زمین کشیده و پهن گردیده و بنا براین توجیه، آسمان
لکن این توجیه به نظر بین دو آیه منافاتى نخواهد بود. 

).315، ص11تا، جاصفهانی، بیامین(» آیددرست نمى
، دو دیدگاه دیگر را »دحواالرض«ایشان در تفسیر 

است. آن دو دیدگاه عبارتند از:مطرح نموده
الف) سخن صاحب غریب القرآن مبنی بر داللت داشتن 

بر تنزّل دادن زمین از مقر و جایگاهش. » دحواالرض«
ها.ترانیدن زمین بعد از خلقت آسمانب) گس

در مورد دیدگاه اول، ایشان اظهار نظري ننموده و ظاهرا 
است که در تنها به عنوان یک قول، آن را مطرح نموده
در آیه » بعد«این صورت، محتمل دانسته است کلمه ي 

ي شریفه بر بعدیت از حیث مقام و رتبه و در نتیجه بر 
ن ها نسبت به زمین داللت برتري مقام و عظمت آسما

داشته باشد. 
پیرامون دیدگاه دوم نیز وي ضمن تصریح نمودن بر این 
که مطابق با ظاهر آیه ي شریفه، مقصود از بعدیت، 

از تعبیر » دحو«باشد؛ در تفسیر بعدیت زمانى می
ي مطلب و تاکید گسترانیدن استفاده نموده است اما ادامه

ان ها و زمین در تفسیر نمودن بر خلقت تدریجی آسم
اصفهانی نیز بانو امیناین آیه، حاکی از آنست که 

را، خلقت » دحو«همچون عالمه طباطبایی، مقصود از 
، 14اصفهانی، ج(امیناست و گسترش همزمان آن دانسته

). 329-330تا، صبی
ي این اما این مفسر براي رفع منافاتی که به واسطه

استَوى إِلى ثم«آیه و آیهمیان این » دحو«تفسیر از 
 ا أَوعا طَویضِ ائْتلْأَرل َا وخَانٌ فَقَالَ لهد ىه و اءمالس

در مورد ترتیب ) 11، فصلت(»کَرْها قَالَتَا أَتَینَا طَائعینَ



1400، پاییز و زمستان نوزدهم، شماره دهمسال پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآنپژوهشی -/ دوفصلنامه علمی66

» استوي«ي آید، کلمهوجود میخلقت زمین و آسمان به
سوره فصلت را به تساوي و برقراري تعادل، 11در آیه 

تفسیر نموده و در نتیجه مقصود از عبارت (ثُم استَوى
إِلَى السماء) در آیه ي مذکور را برقراري تساوي و 
تعادل زمین پس از خلقت، با آسمان دانسته است به این 

ت که آسمان قبل از خلقت زمین به شکل دود صور
موجود بوده و زمین پس از خلقت، با آسمان تساوى و 

، 11تا، جاصفهانی، بیامین(است تعادل پیدا نموده
).316- 315صص

تحلیل و ارزیابی دیدگاه سه مفسر-4
اکنون پس از روشن شدن دیدگاه مفسران منتخب در 
تبیین آیات مورد بحث، در این قسمت، نخست، 

ها بهره هایی که هر کدام از این سه مفسر از آنمولفه

ها پرداخته اند، ذکر و سپس به نقد و ارزیابی آنجسته
هاي افزون بر تبیین مولفه1جدول شماره شود.می

ها را در هریک از مفسران، وجه تشابه و تمایز میان آن
دهد.تفسیر آیه ي  مورد بحث نشان می

در آیه» ارض«مقصود از -4-1
و الْأَرضتَرْجفیوم«با توجه به آیاتی نظیر آیات 

» الُالْجِبو الْأَرضو حملَت«) و 14(مزمل،»الُالْجِب
است، مطرح شدههازمین در مقابل کوهکه ) 14،حاقه(

خارج » ارض«از مفهوم ها شود که کوهروشن می
منالْأَرضِفىِأَنَّمالَوو«باشند. همچنین آیات می

نَفدتماأَبحُرٍسبعۀُبعدهمنیمدهالْبحرُوأَقْلَامشَجرَةٍ
اتکلَِمإِنَّاللَّهزِیزٌاللَّهعیمکأَ«) و 27(لقمان، » حلَم

فىِتجرِىالْفُلْکوالْأَرضِفىِمالَکمسخَّرَاللَّهأَنَّتَرَ

»دحواالرض«هاي مفسران در تفسیر آیه ي : مولفه1جدول شماره 
اصفهانیهاي دیدگاه امینمولفههاي دیدگاه مراغیمولفهدیدگاه عالمه طباطباییهاي مولفه

ي زمین مقصود از ارض، کرهي زمین است مقصود از ارض، کره
است

ي زمین استمقصود از ارض، کره

بر » بعد ذلک«داللت داشتن بر بعدیت زمانی » بعد ذلک«داللت داشتن 
بعدیت زمانی

بعد «داللت داشتن 
بر بعدیت » ذلک

زمانی 

بعد «داللت داشتن 
بر بعدیت از » ذلک

حیث مقام و رتبه
ي داللت داشتن واژه

خلقت و «بر » دحو«
» گسترش همزمان

ي داللت داشتن واژه
»حرکت«بر » دحو«

بر » دحو«ي داللت داشتن واژه
»تمهید و گسترش«

خلقت و «بر » دحو«ي داللت داشتن واژه
»گسترش همزمان

بر بعدیت زمانی در » ثم«داللت بر بعدیت خبر در سوره فصلت» ثم«داللت 
سوره فصلت

بر بعدیت زمانی در سوره فصلت» ثم«داللت 

داللت استوي بر برقراري تعادل و تساوي »توجه کردن«داللت استوي بر » توجه کردن«داللت استوي بر 
تقدم خلقت آسمان بر زمینتقدم خلقت زمین بر آسمان تقدم خلقت آسمان بر زمین
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) که زمین را در مقابل دریاها 65(حج، » ...بِأَمرِهالْبحرِ
از مفهوم است موید خارج بودن دریاهابیان نموده

امام حسن باشند. افزون بر آیات مذکور، می» ارض«
به عنوان یکی » فراش«عسکري علیه السالم در تفسیر 

الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض «از اوصاف زمین ذیل آیه 
ها را از ها، دریاها و یخچال، مناطقی مانند کوه»فراشاً

السالم، زمین تفکیک ساخته است (حسن بن علی علیه
).143ق، ص1409
» ارض«از مراد شود که آن چه گذشت روشن میبنابر

عبارتست از » دحاهاذلکبعدالْأَرضو«ي در آیه
دریا و در مقابل سطح خاك و خشکى یا قطعات آن

. میرزا ابو الحسن شعرانى نیز در این باره بیان هاکوه
کره زمین » ارض«ى در زبان عرب کلمه«است: داشته

ى به زیر پا را عرب همین هموارى گستردهنیست بلکه 
).475، ص8ش، ج1360(عاملى، » گویدارض مى

منجمین از زمین، خشکی ها از با این حال در تعریف
» ارض«دریاها متمایز نشده و در اصطالح آنان 

عبارتست از کره ي خاکی که به وسیله ي آب احاطه 
»ارض«شده است که عالمه حسن زاده آملی معتقدند 

حسن زاده (به این معنا در قرآن استعمال نشده است 
).245، ص1ش، ج1387آملی،

در آیه مورد بحث به » ارض«بنابراین تفسیر نمودن 
صحیح نیست و ظاهرا مفسرین منتخب در » کره زمین«

را کره » ارض«این پژوهش همچون منجمین مقصود از 
دانند؛ زیرا همانگونه که گذشت عالمه زمین می

ایی صراحتا به این مطلب اشاره نموده و مقصود طباطب
داند را خلقت زمین به شکل کروي می» دحواالرض«از 

. صاحب تفسیر )365، ص17ق، ج1390(طباطبایی، 
ي مورد بحث به این مطلب المراغی نیز اگر چه ذیل آیه

و هو «ي اشاره ننموده اما در آیات مشابه همچون آیه
 ضالْأَر دالَّذي م یواسلَ فیها رعج 3(رعد،...» و ،(

مراغی، است (موضوع کروي بودن زمین را مطرح نموده
اصفهانی در مورد . احتمال بانو امین)66، ص13تا، جبی

ي مورد بحث نیز جدا شدن زمین از خورشید ذیل آیه
حاکی از آنست که ایشان همچون دو مفسر دیگر 

ي زمین کرهي شریفه را در آیه» ارض«مقصود از 
هاي علوم داند؛ زیرا احتمال مذکور که آن را با یافتهمی

اند داند و دانشمندان بدان تصریح نمودهامروز منطبق می
باشد نه ي زمین از خورشید میدر مورد جدا شدن کره

اصفهانی، (امیناز آن سطح خاك و خشکىجدا شدن 
).330- 329، صص14تا، جبی
در آیه» ذلکبعد «مقصود از -4-2

که » مع ذلک«ي شریفه به در آیه» بعد ذلک«تفسیر 
عالمه طباطبایی آن را به نقل از برخی مفسران بیان 

تواند است، نمینموده و در این باره اظهار نظري ننموده
حتی به عنوان تفسیر احتمالی از سوي ایشان مطرح 
باشد؛ زیرا همان گونه که گذشت دلیل اصلی عالمه در 

» بعد«ي تقدم خلقت آسمان بر زمین، همین کلمهبحث 
به لحاظ » ثم«تر دانستن آن از ي شریفه و قويدر آیه

داللت بر بعدیت زمانی است. این در حالیست که اگر 
باشد، » مع ذلک«ي شریفه به معناي در آیه» بعد ذلک«

» ثم«این اصرار ایشان براي برگزیدن معناي غیرظاهري 
معناست.صلت، بیسوره ف11ي در آیه

و یا مطابق با » بعد ذلک«اما در مورد این تفسیر از 
اصفهانی، بعدیت را ناظر بر یکی از احتماالت بانو امین

بعدیت به حسب رتبه و مقام دانستن، باید بیان نمود که 
هر دو از ظاهر عبارت مذکور به دور است و تازمانی 

دیت که بتوان آن را در معناي حقیقی خود یعنی بع
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اند، بکار زمانی که هر سه مفسر نیز بدان تصریح نموده
در عین برد، نباید آن را بر معناي مجازي حمل نمود؛ 

حال اگر مقصود از بعدیت، بعدیت از حیث رتبه و مقام 
باشد از آن جهت که مقام آسمان باالتر از زمین است و 
خداوند متعال در بسیاري از آیات رحمت و برکات 

توان آن را به است، میآسمان نسبت دادهخود را به
دانست » بعد«عنوان معنایی احتمالی و نه قطعی براي 

اما همانگونه که بیان شد این تفسیر نیز همچون تفسیر 
به دور است. » بعد«از مفهوم حقیقی » مع«به » بعد«

ي احتماالت مفسران در این باره براي توجیه ظاهرا همه
و در نتیجه رفع تنافی » خلقت«به » دحو«تفسیر 

سوره فصلت در بحث 11ي ظاهري میان این آیه و آیه
ترتیب خلقت آسمان و زمین است.

ي شریفه به در آیه» دحو«این در حالیست که اگر 
همان معناي حقیقی خود که بسط و گسترش است، 

ها و تفسیر نمودن تفسیر شود نیازي به این چاره جویی
باشد ها، نمیاز معناي حقیقی آنعبارات به مفاهیم دور 

زیرا در این صورت (دحو را ناظر بر بسط دانستن) و به 
ي شریفه به معناي در آیه» بعد«ي دنبال آن تفسیر کلمه

حقیقی خود که همان معناي بعدیت زمانیست، نه تنها 
آید، بلکه روشن وجود نمیتعارضی میان آیات مذکور به

یک حقیقت و آن تقدم است که هر دو در مقام بیان 
باشند.   خلقت زمین بر آسمان، می

در آیه » دحواالرض«مقصود از -4-3
» دحو«همان گونه که در بحث مفهوم شناسی واژه 

گذشت، عرب غالبا این لفظ را در معنی بسط و 
ي برد که مراغی نیز در تفسیر آیهمیگسترش بکار

» دحو«شریفه عالوه بر تمهید، همین معنی را براي 
در » دحو«ي است. افزون بر این معنا براي واژهبرگزیده

کتب لغت، معانی دیگري نظیر جابجایی، پرتاب نمودن 
است اما در هیچ یک از کتب و روبیدن نیز استعمال شده

اي به معناي خلقت که عالمه طباطبایی و بانو لغت اشاره
» دحاهاکذلبعدالْأَرضو«اصفهانی در تفسیر آیه امین

است.اند، نشدهبیان نموده» دحو«براي 
به » دحو«ي از این رو به لحاظ لغوي تفسیر واژه

مورد اما دررسد. تفسیر مناسبی به نظر نمی» خلقت«
را بسط و » دحواالرض«دیدگاه مراغی که مقصود از 

تمهید (آماده سازي) زمین جهت سکونت موجودات در 
موضوع تمهید زمین براي ود که آن دانسته، باید توجه نم

ماءها ومنْهاأَخْرَج«ي سکونت در واقع تفسیر آیه
رْعاها وساهاالْجِبالَمي مورد نظر که بعد از آیه» أَر

توان تمهید را ذیل باشد؛ لذا نمیاست، میقرار گرفته
بلکه طبق معناي مطرح نمود » دحواالرض«تفسیر 

رسد آن ناظر بر بسط و گسترش لغوي به نظر می
فیزیکی زمین (پهن شدن) باشد و سیاق آیات مشابه که 

شود نیز موید این تفسیر از در ادامه به آن اشاره می
باشد. می» دحو«

شود که اگر اما به صورت اجمالی در این جا بیان می
الْجِبالَمرْعاها وها وماءمنْهاأَخْرَج«ي اشکال شود آیه

باشد، در می» دحواالرض«در واقع تفسیر » أَرساها
توان بیان نمود که سیاق آیات مشابه، مانند آیه پاسخ می

و هو الَّذي مد الْأَرض و جعلَ فیها «سه سوره رعد 
رواسی و أَنْهاراً و منْ کُلِّ الثَّمرات جعلَ فیها زوجینِ

ذلک لَآیات لقَومٍ اثْنَینِ یغْشی اللَّیلَ النَّهار إِنَّ فی
است، تعبیر شده» مد االرض«که در آن از » یتَفَکَّرُونَ

کند زیرا در آن آیات، موضوع چنین تفسیري را رد می
از تمهید و آماده سازي آن که عبارتست » مد االرض«

گیاهان و ... تفکیک ها وها و رودخانهاز قرار دادن کوه
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توان تمهید زمین را تفسیري براي است و لذا نمیشده
دانست (اثبات برابري » دحواالرض«و » مد االرض«
، در ادامه از نظر خواهد »دحواالرض«و » مد االرض«

گذشت).
ي شریفه مطابق بـا دیـدگاه   در آیه» دحو«تفسیر نمودن 

به لحـاظ  نیز، اگر چه» حرکت«دوم عالمه طباطبایی به 
لغوي محذوریتی ندارد و از جمله معانی که لغـت دانـان   

اند جابه جایی اسـت امـا بـه دلیـل     براي آن بیان نموده
با آیات و روایات » دحواالرض«مخالفت این تفسیر از 

تـوان آن را حـاکی از حرکـت    ناظر بر ثبوت زمین نمی
وضعی زمین دانست کـه بررسـی ایـن قـرائن قرآنـی و      

از نظر خواهد گذشت.روایی در ذیل
دالیل قرآنی و روایی ناظر برثبوت زمین

کـریم، حـاکی از   در قـرآن » ارض«برخی الفاظ مجاور 
ي اکثر دانشـمندان و مفسـران   آنست که علی رغم عقیده

مبنی بر حرکت زمین، زمین ثابت و فاقد تحـرك اسـت.   
هـایی از ایـن الفـاظ در جـدول زیـر نشـان داده       نمونه
است:شده

ها به کریم، کوهعالوه بر آیات مذکور، در ده آیه از قرآن
و در یـک آیـه نیـز بـه مثابـه      » رواسی و ارسا«عنوان 

اند.  براي زمین معرفی شده» اوتاد«
به معنی ثابت و » رسو«از ریشه » رواسى«واژه 

. به )354ق، ص1412(راغب اصفهانی، پابرجاست
سبب ثبات و گویند، زیرا مى » مرسات«لنگر کشتى نیز 

(جوهري، استقرار گرفتن کشتى در یک نقطه
به » وتد«اوتاد نیز از ریشه . )2356، ص6ق، ج1407

باشد معنی میخ و آن چه از چوب و مانند آن است، می
ق، 1414که در زمین یا دیوار تثبیت کنند (ابن منظور، 

. )444، ص3ج
ها در زمین به خصوص بـا  استعمال این الفاظ براي کوه

کریم: الفاظ مجاور ارض در قرآن2جدول شماره 
داللتلفظآیهشماره آیهسوره

قَراراًقَراراًالْأَرضجعلَأَمن61ْالنمل
قرار به معناي ثبوت و جمود است 

)662ق، ص1412(راغب اصفهانی، 

وضَعهاللْأَنامِوضَعهاالْأَرضو10الرحمن
پایین آوردن و قرار دادن و تثبیت کردن 

)988ش، ص1375(بستانی، 

41فاطر
الْأَرض ان والسماواتیمسکاللَّهإِنَّ

تزوال
کسمی
تزوال

امساك به معناي نگه داشتن (راغب 
) و زوال به 767ق، ص1412اصفهانی، 

از ثبات است (راغب معناي حرکت پس 
).387ق، ص1412اصفهانی، 

تَقُومبِأَمرِهالْأَرضوالسماءتَقُومأَنْآیاتهمنْو25الروم
قیام اسمى است براى آنچه که چیزى را 

کند (راغب دارد و ثابت مىبرپا می
).690ق، ص1412اصفهانی، 
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هـا زمـین بـه کشـتی     در نظر گرفتن احادیثی کـه در آن 
است مانند حدیثی از امام علی (ع) که در این تشبیه شده

الْـأَرض فَلَما خَلَقَ اللَّه تَبارك و تَعالَى «فرمایند: باره می
ــا  هلبِأَه ــوج تَم تــار ینَۀِصــف ــالَ کَالس الْجِب ــه ــقَ اللَّ فَخَلَ

)؛ حـاکی  201، ص54ق، ج1403(مجلسـی،  » فَأَرساها
ي که در آیات مذکور نیز گویا زمین، بـه مثابـه  از آنست 

ي اسـت کـه بـه واسـطه    یک کشتی در نظر گرفته شـده 
انـد. زیـرا   شـده ها (اوتاد) ساکن لنگرها (رواسی) و میخ

کاربرد لنگر و میخ در یک کشتی بـراي تثبیـت و عـدم    
تحرك کشتی است؛ بـا ایـن تفـاوت کـه لنگـر مـانع از       
حرکت کشتی بر روي آب است و میخ مـانع از حرکـت   

باشد. چنانکه امام علی (ع) در ایـن بـاره   اجزاي آن می
(نهج البالغه: » و وتد بالصخور میدان ارضه«فرمایند: می

ي زمین در عین شناور بودن ). بنابراین مجموعه1خطبه 
هـاي آن  باشد و الیهبر روي سطح آب، فاقد تحرك می

ها به هـم پیوسـته و ثابتنـد اگرچـه     ي کوهنیز به واسطه
ي آن مطابق با برخی روایات از جمله روایتـی از  پوسته

ــام صــادق (ع) ــه1ام ــت ناحی ــوس داراي حرک اي معک
اي حرکـت کنـد   اگـر ناحیـه  باشد؛ به این صورت که می

ي دیگر ثابت مانده و اگر بخشـی از آن فـرو رود   ناحیه
،3جق،1403آیـد (مجلسـی،   بخش دیگري بـاال مـی  

).194-193صص
در این میان برخی از اندیشمندان براي اثبات حرکت 

الْأَرضلَکُمجعلَالَّذي«سوره طه 53زمین به آیه 

نَ     والسماء المسقَّفَۀِ فَوقَنا «1 مـا دونَهـا مـو ،واء ی الهـةٌ فدراک
األرضِ المبسوطَۀِ، وما علَیها منَ الخَلقِ الثَّقیلِ، وهی راکدةٌ ال 
ۀُ االخـرى     یـۀً، والنّاح یـفیها ناح رَّكما حبر غَیرَ أنّه ،رّكتَتَح

   ۀُ االخـرى قائ یـۀً، والنّاح یـنها ناحم فما خَسبرۀ ثابِتَۀٌ، و مـ «
).  194-193صص،3جق،1403(مجلسی، 

کریمدر آیات قرآن» اوتاد«و » رواسی«: تعابیر 3جدول شماره 
مفهومآیهشماره آیهنام سوره

لنگررواسیفیهاجعلَوالْأَرضمدالَّذيهوو3رعد
لنگررواسیفیهاأَلْقَیناومددناهاالْأَرضو19حجر
لنگربِکُمتَمیدأَنْرواسیالْأَرضِفیأَلْقىو15نحل
لنگربِهِمتَمیدأَنْرواسیالْأَرضِفیجعلْناو31انبیاء
لنگررواسیلَهاجعلَوأَنْهاراًخاللَهاجعلَوقَراراًالْأَرضجعلَأَمن61ْنمل
لنگربِکُمتَمیدأَنْرواسیالْأَرضِفیأَلْقىوتَرَونَهاعمدبِغَیرِالسماواتخَلَق10َلقمان
لنگرفَوقهامنْرواسیفیهاجعلَو10فصلت

لنگررواسیفیهاأَلْقَیناومددناهاالْأَرضو7ق
لنگرشامخاترواسیفیهاجعلْناو27مرسالت
لنگرأَرساهاالْجِبالَو32نازعات

میخأَوتاداًالْجِبالَو7نبأ
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قرآن یانگر اعجاز علمی استناد نموده و آن را ب» مهدا
دانند. با این توجیه که چون گهواره کودك حرکت می

دارد، پس زمین نیز داراي چنین حرکتی است. این در 
را عبارت از جایی می » مهد«حالیست که لغت شناسان 

دانند که مانند گهواره آماده ي پرورش است (راغب 
) و به عبارتی گهواره محلی 780ق، ص1412اصفهانی، 

کند و چون کودك است که کودك در آن رشد و نمو می
گویند. اما » مهد«معموال نیاز به آماده سازي دارد آن را 

اگر اصرار بر آن باشد که مهد را گهواره بدانیم، تنها 
قابلیت «توان از آن استنباط نمود موضوعی که می

آن است زیرا گهواره به خودي خود ثابت » حرکت
را به حرکت درنیاورد ثابت است و تا نیرویی آن

ماند. البته این موضوع براي زمین نیز صادق است. می
است ها موجب شدهزیرا همانگونه که گذشت وجود کوه

که زمین در جاي خود ثابت بماند و اگر نیرویی بتواند 
ها را متالشی کند، زمین مانند یک کشتی بر روي کوه

رواسیالْأَرضِیفأَلْقىو«کرد: امواج آب حرکت می
» مهد«). بنابراین کلمه 15(نحل، » بِکُمتَمیدأَنْ

تواند حرکت زمین را ثابت نماید بلکه آن صرفا به نمی
معناي آماده بودن براي زیست موجودات است. در 

سوره نبأ در کنار آماده بودن زمین به ثبات 7و 6آیات 
مهاداً والْأَرضنَجعلِلَمأَ«است: آن نیز اشاره شده

چون همانگونه که قبال اشاره شد کاربرد » أَوتاداالْجِبالَ
ها به عنوان میخ و لنگر نافی حرکت زمین است و کوه

سوره ذاریات معناي مهد را آشکار 48در نهایت آیه 
». الْماهدونَفَنعمفَرَشْناهاالْأَرضو«سازد:می

با وجود دالیل قرآنی و روایی فراوان بر اثبـات سـکون   
زمین، بسیاري از علماي مسلمان معتقد به حرکت زمین 

هـا  توان در کـالم برخـی از آن  باشند و به ندرت میمی

چون علم الهدي و یا ورام بن ابی فراس اعتقاد به ساکن 
، 2م، ج1998الهـدي،  بودن زمین را مشاهده نمود (علم 

، 1ش، ج1369بــــن ابــــی فــــراس، ؛ ورام187ص
).265-264صص

شود که دیدگاه دوم با توجه به آن چه گذشت روشن می
» دحرجه«به » دحو«عالمه طباطبایی که بیانگر تفسیر 

باشد. و اثبات حرکت وضعی زمین بود، قابل قبول نمی
ي شریفه در در آیه» دحواالرض«به منظور تبیین بهتر 

ر آیات و روایات با این ادامه به بررسی این موضوع د
شود:مضمون پرداخته می

الف) آیات
ها واحد بودن سیاق برخی از آیات مشابه که در آن

ي است با آیهبکار رفته» مد االرض«تعبیر 
، »دحو«، موید آنست که مقصود از »دحواالرض«

گسترش و بسطی است که به صورت طولی و عرضی و 
آیاتی است که در گیرد. این آیات، یا عمقی صورت می

ها است و آنسخن به میان آمده» مد االرض«ها از آن
عبارتند از:

» أَنْهاراً و و یواسلَ فیها رعج و ضالْأَر دالَّذي م وه و
منْ کُلِّ الثَّمرات جعلَ فیها زوجینِ اثْنَینِ یغْشی اللَّیلَ 

) 3(رعد،» لقَومٍ یتَفَکَّرُونَذلک لَآیاتالنَّهار إِنَّ فی
و الْأَرض مددناها و أَلْقَینا فیها رواسی و أَنْبتْنا فیها منْ «

ونٍکُلِّ شَیزوم 19(حجر،» ء(
و الْأَرض مددناها و أَلْقَینا فیها رواسی و أَنْبتْنا فیها منْ «

).7(ق،» کُلِّ زوجٍ بهیجٍ
قایسه آیات سوره نازعات و رعد و حجر و ق از م

مد «با » دحواالرض«شود که معناي مشخص می
تفسیر نمودن آن به منطبق است. بنابراین» االرض

که عالمه طباطبایی و بانو » خلقت و بسط همزمان«
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اند با این قرینه نیز در تضاد اصفهانی بیان نمودهامین
در » مد«ت است زیرا هیچ یک از این دو مفسر عبار

دانند بلکه آن را بر آیات مذکور را ناظر بر خلقت نمی
اند. ضمن این که عالمه بسط و گسترش حمل نموده

سوره رعد به نوع این مد یعنی 3طباطبایی ذیل آیه 
است. مراغی طولی و عرضی بودن آن نیز اشاره نموده

بسط و در آیات مذکور را » مد االرض«نیز مقصود از 
به لحاظ طولی، عرضی و عمقی جهت کشیدن زمین

با این توضیح تفسیر است.بهره گیري کامل از آن دانسته
دوم عالمه طباطبایی (حرکت زمین) از دحواالرض نیز 

از مفهوم آیه خارج است.   
ب) روایات

، موید آنند که مقصود از »دحواالرض«روایات ناظر بر 
اي از این باشد. نمونه، بسط و گسترش می»دحو«

روایات، روایت مفصلی است که امام محمدباقر (ع) 
ضمن آن به پاسخ سواالت یکی از علماي شامی 

است؛ در این روایت پیرامون اولین مخلوق پرداخته
فَخَلَقَ منْ ذَلک الزَّبد أَرضاً بیضَاء نَقیۀً لَیس «رت عبا

عدا صیهف رَةٌ ثُملَا شَج وطٌ وبلَا ه و ودعلَا ص و لَا ثَقْب و
و -فَذَلک قَولُه عزَّ ذکْرُهطَواها فَوضَعها فَوقَ الْماء... 

(کلینی، » یقُولُ بسطَهاالْأَرض بعد ذلک دحاها
حاکی از آنست که خداوند ) 136، ص1ش، ج1364

ابتدا زمین را از کف آب خلق نمود و سپس آن را 
گسترش داد که این قسمت از روایت کامال با آیات 

دحاها ذلکبعدالْأَرضو«سوره نازعات32-30
نْهاأَخْرَجمها وماءرْعاها وساهاالَالْجِبمنیز انطباق »أَر

دارد. بنابراین خلقت زمین اولیه (گسترش نیافته) و 
گسترش آن، دو مرحله از مراحل خلقت زمین محسوب 

شوند و دلیلی وجود ندارد که همسو با دیدگاه می
اصفهانی قائل مفسرانی چون عالمه طباطبایی و بانو امین

در روایت به واحد بودن خلقت و گسترش باشیم.
دیگري با همین مضمون از آن حضرت نیز خلق زمین 

ذکر » مد«و گسترش آن که با تعبیر » خلق«که با تعبیر 
اند از یکدیگر تفکیک شده» ثم«ي است، به واسطهشده

که این امر خود ناظر بر تفکیک خلقت از گسترش 
). 241، ص2ق، ج1413زمین است (ابن بابویه، 

: انطباق آیات سور نازعات، رعد و حجر و ق جهت تبیین معناي دحو4جدول شماره 
سوره 32تا 30آیات

نازعات
ق7آیه حجر19آیه سوره رعد3آیه 

وضالْأَردعبکذل
دحاها

=ووالَّذيهدمضناها=الْأَرددم ضالْأَر ناها وددم ضالْأَر و

نْهاأَخْرَجهامماء=لَوعفیها) أَنْهاراً(ج= ---------- ----------
رْعاهاوم=لَوعنْ(جکُلِّفیها) م

الثَّمرات
=نْ کُلِّ شَیتْنا فیها مأَنْب و ء

موزونٍ
أَنْبتْنا فیها منْ کُلِّ زوجٍ و 

بهیجٍ
ساهاالْجِبالَوأَر=لَوعفیهاجیواساَ=ریواسنا فیها رولْقَی یواسنا فیها رأَلْقَی



73/اصفهانیینو بانو امیمراغیی،عالمه طباطبایريبا نگاه تفس» دحواالرض«یهآیقیتطبیبررس: و همکارمومنیههانیدهس

عالمه طباطبایی ذیل ي قابل توجه این که اگرچهنکته

از این روایات سخنی به میان » دحواالرض«ي آیه

إِنَّ أَولَ بیت «ي است اما ایشان در تفسیر آیهنیاورده

(آل » وضع للنَّاسِ لَلَّذي بِبکَّۀَ مبارکاً و هدى للْعالَمینَ

از جمله روایت » دحواالرض«)، به روایات 96عمران،

گسترش زمین است، اشاره نموده و بر دوم که ناظر بر 

عدم مخالفت آن ها با کتاب خدا و نیز براهین عقلی 

).356، ص3ق، ج1390تاکید نموده است (طباطبایی، 

اما تفسیر دوم عالمه طباطبایی از دحو و اثبات حرکت 

وضعی زمین از این آیه نیز صریحا با روایاتی که در 

است، منافات دارد. ها به ساکن بودن زمین اشاره شدهآن

91ي براي نمونه امیرالمومنین (ع) در بخشی از خطبه

ي اشباح معروف است، با البالغه که به خطبهنهج

» سکَنَت الْأَرض مدحوةً فی لُجۀِ تَیارِهو «عباراتی چون 

بر سکون زمین بعد از حرکات » فَسکَنَت منَ الْمیدانِ«و 

.1)91(نهج البالغه: خطبه موده اند اولیه آن تصریح ن

شود که عبارت با توجه به آن چه گذشت روشن می

ي مورد بحث، بر گسترش زمین، در آیه» دحاها«

داللت دارد و تفسیر آن به خلقت یا حرکت زمین 

تفسیري مخالف با معناي لغوي، قرآن و روایات 

عبارتست » دحواالرض«باشد و خالصه منظور از می

و سکَنَت الْأَرض مدحوةً فی لُجۀِ تَیارِه...و عدلَ حرَکَاتها ١
بِالرَّاسیات منْ جلَامیدها و ذَوات الشَّنَاخیبِ الشُّم منْ 

الْجِبالِ فی قطَعِ أَدیمها صیاخیدها فَسکَنَت منَ الْمیدانِ لرُسوبِ
و تَغَلْغُلها متَسرِّبۀً فی جوبات خَیاشیمها و رکُوبِها أَعنَاقَ 

).91(نهج البالغه: خطبه » سهولِ الْأَرضینَ و جرَاثیمها

را آب فرا گرفته بود ه در آغاز تمام سطح زمیناز این ک

ها از زیر آب سر بر آوردند و روز و به تدریج خشکی

تر شدند تا به وضع فعلى در آمد (و این به روز گسترده

.مسئله بعد از خلقت زمین اولیه و رفع آسمان روى داد)

سوره فصلت11در آیه » ثم«داللت -4-4
ئنَّکُمأَقُلْ«فرماید: میخداوند متعال در سوره فصلت

لَهتجْعلُونَویومینْفىِالْأَرضخَلَقَبِالَّذىلَتَکْفُرُونَ

منرواسىِفیهاجعلَو* الْعالَمینَربذَالکأَندادا

أَیامٍأَربعۀِفىِأَقْواتهَافیهاقَدروفیهاباركوفَوقها

اءوینَسائللِّلس *ىثمتَواسإِلىاءمالسوىخَانٌهد

أَتَینَاقَالَتَاکَرْهاأَوطَوعاائْتیاللْأَرضِولهَافَقَالَ

فىِأَوحىویومینْفىِسماواتسبعفَقَضَئهنَّ* طَائعینَ

حفْظًاوبِمصابِیحالدنْیاالسماءزینَّاوأَمرَهاسماءکلُ

کیرُذَلزِیزِتَقْدیمِالْعل10-12(فصلت،» الْع(

اصفهانی از آیه مورد بحث تفسیر مراغی و بانو امین

را ناظر بر » ثم«حاکی از آنست که این دو مفسر، 

- 31، صص30تا، جاند (مراغى، بیبعدیت زمانی دانسته

)؛ اما 329-330تا، ص، بی14اصفهانی، ج؛ امین32

همان گونه که بیان شد عالمه طباطبایی در این باره، 

صرفا » ثم«دیدگاه کسانی را قبول دارد که معتقدند 

رساند نه بعدیت به حسب وجود و بعدیت در خبر را مى

است که بین آیات سوره . ایشان  بیان داشتهتحقق را

فصلت از این جهت که اولی ناظر نازعات و آیات سوره 

خالف آن را بیان بر تقدم خلقت آسمان بر زمین و دومی

است، تناقض وجود دارد؛ علت این تناقض در نموده

گونه بیان نمود که ایشان توان ایننگاه عالمه را می
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سوره نازعات را 30ي در آیه» دحو«مقصود از 

،17ق، ج1390(طباطبایی، اند دانسته» خلقت«

ي مذکور ؛ این در حالیست که اگر در آیه)365ص

باشد که قراین » بسط و گسترش«به معناي » دحو«

بررسی شده نیز حاکی از این مطلب بودند، نه تنها میان 

آیات مذکور تنافی وجود ندارد بلکه هر دو ناظر بر یک 

باشند.موضوع و آن تقدم خلقت زمین بر آسمان می

یدگاه عالمه در مورد کلمه اشکال دیگري که به این د

وارد است این که زمانی که بتوان کلمه را بر » ثم«

معناي نزدیک آن حمل نمود (که در این جا مقصود 

حمل ثم بر معناي بعدیت زمانی است)، حمل آن بر 

معناي دور جایز نیست. 

»استوي«داللت -4-5
که مصدر باب » سوي«ي از ریشه» استوي«کلمه 

لغت به معناي استقامت و اعتدال میان افتعال است در 

، 3ق، ج1404دو شیء می باشد (ابن فارس، 

متعدى شود » على«که با اما این کلمه هنگامی)112ص

به معنی استیالء و اقتدار است است و هر گاه با حرف 

متعدى گردد به معنى توجه و قصد و رو کردن » الى«

؛ حمیري،2385، ص6ق، ج1407باشد (جوهري، می

). 3283، ص5ق، ج1420

ي مرسوم در عالمه طباطبایی و مراغی مطابق با قاعده

سوره فصلت 11ي در آیه» استوي«عرب، مقصود از 

، 24تا، جاند (مراغی، بیرا توجه و قصد نمودن دانسته

)؛ اما ظاهرا 365، ص17، ج1390؛ طباطبایی، 111ص

صاحب تفسیر مخزن العرفان به دلیل تفسیر نمودن

ي است میان آیه، به خلقت نتوانسته»دحو«

ناظر » دحو«که مطابق با این تفسیر از » دحواالرض«

سوره 11ها بر زمین است و آیه بر تقدم خلقت آسمان

نماید، جمع فصلت که عکس این مطلب را بیان می

است براي رفع این نماید. از این رو تالش نموده

ل تفسیر و این را به تساوي و تعاد» استوي«تعارض، 

مطلب را به دو صورت توجیه نماید که هر دو توجیه 

باشد. توضیح این که ایشان در وي خالی از اشکال نمی

استوي در نظر گرفته وجه اول، زمین را به عنوان مفعول 

ها قصد پس از اتمام زمین و کوه«است که و بیان داشته

تا، یاصفهانی، ب(امین» نمود استواء آن را با آسمان

در آیه شریفه ). این در حالیست که اوال315، ص11ج

است و همانگونه متعدي شده» الی«با حرف » استوي«

» الی«است، استوي به همراه که در کتب لغت بیان شده

باشد بنابراین دلیلی به معنی توجه و قصد کردن می

وجود ندارد که آن را به تساوي و تعادل تفسیر نمود؛ 

ي قرار دادن زمین به عنوان مفعول به، ذکر ثانیا الزمه

ي مورد در آیه» استویها«آن حداقل به صورت ضمیر 

باشد. بحث می

احتمال دیگر مفسر در نسبت دادن این تسویه به زمین 

زمین پس از خلقت تساوى و تعادل «به این معنی که 

، 11تا، جاصفهانی، بی(امین» با آسمان پیدا نمود

ست است زیرا در این صورت الزم )، نیز نادر315ص

، آن »الی«بدون حرف » استوي«بود افزون بر استعمال 

نمود زیرا ذکر می» استوت«را به صورت مونث یعنی 

باشد؛ زمین می» استوي«مطابق با این تفسیر فاعل 
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و قُضی الْأَمرُ و «ي در آیه» استوي«مانند کاربرد 

» لَ بعداً للْقَومِ الظَّالمینَاستَوت علَى الْجودي و قی

باشد.که فاعل آن سفینه می)44،هود(

نتیجه گیري
پیرامون منتخباي دیدگاه مفسران از بررسی مقایسه

ظاهرا این نتیجه حاصل شد که»دحواالرض«ي آیه

اصفهانی به دلیل این که عالمه طباطبایی و بانو امین

دانند، دحو در خلقت آسمان را مقدم بر خلقت زمین می

تفسیر » خلقت و گسترش همزمان«این آیه را به 

اند و براي حل تعارضی که در این صورت میان نموده

آید، هروجود میآیات سوره نازعات و سوره فصلت به

ي فصلت را به سوره11ي اند آیهوشیدهها کیک از آن

اي تفسیر نمایند و آن را از ظاهر خود که داللت بر گونه

تقدم خلقت زمین بر آسمان دارد، دور سازند. در این 

را که در معناي » ثم«ي باره عالمه طباطبایی کلمه

داللت دارد، بر » تراخی و بعدیت زمانی«حقیقی اش بر 

اصفهانی است و بانو امینمودهتفسیر ن» بعدیت در خبر«

را بر » استوي الی«است که عبارت نیز تالش نموده

بداند. بدین » تساوي و تعادل«خالف قاعده، ناظر بر 

ترتیب هر کدام از مفسران مذکور با این توجیهات 

سوره فصلت را که به همراه آیات 11ي اند آیهکوشیده

سمان قبل از خود ناظر بر تقدم خلقت زمین بر آ

اي تفسیر نمایند که عکس این ترتب از باشد، به گونهمی

ها برداشت شود و در نتیجه مشکل تعارض میان آن

سوره ي نازعات، در صورت 30آیات مذکور با آیه ي 

» خلقت و گسترش همزمان«به » دحو«تفسیر نمودن 

حل گردد؛ اما از دیدگاه مراغی که قائل به تقدم خلقت 

باشد، هیچ تعارضی میان آیات زمین بر آسمان می

گونه مذکور وجود ندارد؛ از این رو وي به دنبال این

گسترش و «را » دحو«و مقصود از ها نبودهچاره جویی

بیان نموده است. تفسیر » آماده سازي جهت سکونت

اگرچه نسبت به تفاسیر عالمه » دحو«مراغی از 

تر طباطبایی و بانو امین اصفهانی به حقیقت نزدیک 

توان، آن را تفسیر دقیقی دانست است با این حال نمی

»آماده سازي زمین جهت سکونت در آن«موضوع زیرا 

مرْعاها وماءها ومنْهاأَخْرَج«ي آیهناظر بردر واقع 

قرار »دحواالرض«ي که بعد از آیه» أَرساهاالْجِبالَ

وع باشد و از آن جا که در آیات مشابه، موضمیدارد،

گسترش زمین از آماده سازي آن جهت سکونت 

را » سازي زمینآماده«توان تفکیک شده است، لذا نمی

مطرح نمود. بدین ترتیب » دحواالرض«ذیل تفسیر 

ي شریفه به در آیه» دحو«دیدگاه ارجح آنست که 

یعنی بسط و گسترش، تفسیر همان معناي حقیقی خود 

ي مورد یهدر آ» دحواالرض«شود که در این صورت 

بحث ناظر بر گسترش زمین بعد از خلقت اولیه ي زمین 

و رفع آسمان می باشد چرا که در آغاز تمام سطح زمین

ها از زیر آب را آب فرا گرفته بود و به تدریج خشکی

تر شدند تا به وضع سر بر آوردند و روز به روز گسترده

نمودن کلمات فعلى در آمد. در این صورت، تفسیر

» استوي الی«بر بعدیت زمانی و عبارت » ثم«و » بعد«

نیز بر قصد نمودن در آیات مورد بحث که ناظر بر 

معناي حقیقی خود می باشند، نه تنها تعارضی میان 
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، بلکه روشن است که آوردوجود نمیآیات مذکور به

هر دو دسته از آیات، در مقام بیان یک حقیقت یعنی 

زمین بر آسمان می باشند. تقدم خلقت
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تهران: کتابفروشى صدوق.اول،

امالی م)، 1998، علی بن حسین (الهديعلم -
، چاپ اول، المرتضی (غررالفوائد و درر القالئد)

محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالفکر 

العربی.

التفسیر ق)، 1420، محمد بن عمر (فخر رازي-
بیروت: دار إحیاء التراث ، الکبیر (مفاتیح الغیب)

العربی.

، کتاب العینق)، 1409فراهیدى، خلیل بن أحمد (-

.چاپ دوم، قم: نشر هجرت

، ق)1415(، محمد بن یعقوب فیروزآبادي-

.دار الکتب العلمیۀبیروت:، القاموس المحیط

و محمد، احمدبن محمد، غزالی، محمدبن فیومی-

ق)، 1414رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد (

، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی

قم: موسسه دارالهجره.

ق)،1415، محمد بن شاه مرتضى( فیض کاشانی-

چاپ دوم، تهران: مکتبۀ الصدر. ،تفسیر الصافی

تفسیر احسن ش)، 1375اکبر (قرشى بنابى، على-
تهران: بنیاد بعثت، مرکز چاپ ، چاپ دوم،الحدیث

و نشر. 

، چاپ سی فى ظالل القرآنق)،1425قطب، سید (-

بیروت: دار الشروق.و پنجم،

منهج الصادقین تا)،اهللا بن شکراهللا (بیکاشانی، فتح-
.اسالمیه، تهران: کتابفروشى فی إلزام المخالفین

الروضۀ من ش)،1364(، محمد بن یعقوبکلینی-
رسولى سید هاشم ، مترجم:چاپ اول، الکافی

: علمیه اسالمیه.انتهر، محالتى

النکت و العیون تا)، ماوردى، على بن محمد (بی-
بیروت: دار الکتب ، چاپ اول،تفسیر الماوردى

العلمیۀ.

ق)، 1403(، محمد باقر بن محمد تقىمجلسی-

، بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار

چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

، تفسیر المراغىتا)، مراغى، احمد مصطفى (بی-

بیروت: دارالفکر.چاپ اول،
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، التفسیر الکاشفق)،1424مغنیه، محمدجواد (-

.قم: دارالکتاب اإلسالمیچاپ اول،

جمعى از نویسندگان و، ناصرشیرازيمکارم-

تهران: دار چاپ دهم،،تفسیر نمونه، ش)1371(

الکتب اإلسالمیۀ.

ش)، 1369بن عیسی (فراس، مسعودبن ابی ورام-

مشهد: بنیاد ،تنبیه الخواطر و نزهه النواظر

آستان قدس رضوي.هاي اسالمی پژوهش


