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  وحنایاشفه کنماد هفت در قرآن و م
  
 ان و مذاهبیدانشگاه اد یپژوهنید يترکد يدانشجو/  يمحمدصادق احمد  ms.ahmady@yahoo.com  

    دانشگاه ادیان و مذاهباستادیار / احمدرضا مفتاح 
 25/12/1392ـ پذیرش: 25/7/1392دریافت: 

  دهكيچ
اسـت.  حضور نداشته هرگز ، نیبرال به متن مقدس و دیز لیو ن یشناختداریرد پدیکران مسلمان روکان مفسران و متفیدر م

 یر اسـالم یتفاسـ رو، ازایـن . گرفتـه اسـت  ل کش ینیددرون يدر بستر ینیشمندان دیقات مفسران و اندیتحقطور کلی، به
ه یدسـتما توانـد  مـی ن در قرآن ینماد يمعنامباحث اندك پیرامون اند. ات قرآن پرداختهین آینماد يها و معناشهیمتر به رک

و  »ثـرت ک«معنـاي  به شتریه بکپردازیم میعدد هفت ن ینماد يمعنا یبه بررسن مختصر، یشود. در ا یقیتطب یبررس یک
    ر شده بود.یتفس »مالک«
انـد.  ردهکـ ارائـه   یحـث مبسـوط  ابماشـفه  کدر م »هفـت «ر کها و علل ذشهیاز ر یپژوهان غربنیه مفسران و دکیحالدر

افـاده  دلیـل  بها یبیان آن ه کاشفه است کن بودن عدد هفت در مینمادپژوهان، نیان و دیحیان مسیرد در میکن رویترمهم
    امل.کا از باب افاده تیثرت است و ک
ن عـدد هفـت در   ینماد يمعنا یقیتطب یتاب مقدس و بررسکدر قرآن و  ییوجود اصل نمادگرا ین نوشتار درصدد بررسیا

  .برآمده استوحنا یاشفه کقرآن و م

  .وحنایاشفه کم، قرآن، هفت، یینمادگرا :هادواژهیلک
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  مقدمه
ت یـ ر اهمیـ اخ يهـا ه در سـال کـ اسـت   یاز مسائل مهمـ آن،  يروشیپ يهان و چالشیزبان د بحث از
ه کـ ازآنجا ینـ یرد بـه متـون مقـدس و د   یکـ ن رویـ افتـه اسـت. ا  یپـژوه  نیـ ان محققان دیدر م یروزافزون
قـرار  نقد و بررسی را مورد  یدگاه سنتید ين طرح نموده و در مواردیزبان د ةد را درباریجد يهانگرش

  شمندان دوره مدرن شده است.یمحل تضارب آراء اند، داده است
ن بـه مـاورا و   یـ د؛ زیـرا  ن اسـت یـ ن بودن زبـان د ینماد، نیبحث از زبان د یجنجالمباحث از  یکی

نبوده و خـارج از   یه حسکهستند  يگر اموربیان ینید يهاگزاره ياریتعلق دارد و در موارد بس یکزیمتاف
در  ییهـا يدشـوار ، ن امـور باشـد  یـ ا يه راوک یزمان، نیزبان درو، نیاقرار دارند. از يجهان ماد يقلمرو

ه مـا بـا عقـول    کـ اسـت   یا همـان یآد شده، یق ینیه آنچه در متن دکنیر ایند؛ نظکیفهم متعلق آن ظهور م
ن یـ سبب ظهـور ا  يزبان بشر يهاتیفراتر در آن نهفته و محدود ییا معنایم، ینکیم كش دریخو يبشر

، يرمـاد یسـاختن آنهـا در امـور غ    يو جـار  ینـ یاز الفاظ د يماد يهایژگیزدودن وآیا معنا شده است؟ 
  ا نه؟یکند رهنمون میقت یانسان را به حق

ه کـ شـود  یافـت مـ  ی یمیمفـاه ان، یمتون مقدس اد یه در برخکشود یتر مدهیچیپ یزمانوضوع ن میا
بـراي  ن متون در تضاد اسـت.  یا یگر آسماننیهدف تدو ن الفاظ عاجز است و بایانسان از فهم آن با هم

بـه چشـم    يادهیـ چیم و موضـوعات مـبهم و پ  یگاه مفـاه وحنا، یاشفه کتاب مکد در یدر عهد جدنمونه، 
ن مختصـر  یـ بـرد. آنچـه در ا  یش مین الفاظ پین خواندن اینماد يه مفسران را به اجبار به سوکخورد یم

بارها و در اشـاره بـه   » هفت«مفهوم » وحنایاشفه کم«م است. در یاهن مفیاز هم یکی یبررس، استمدنظر 
تـاب  کن یـ ن مفهـوم در ا یـ اخوانی و بـاز  یدر بررسـ  یسـع این مقال، ار رفته است. در کهب یامور مختلف

  افکند.ز نظري مییبه قرآن ن یقینگاه تطب یکو در برآمده، 
ل و مجازات بهره برده و گاه از یخود از تماث میو مفاه یدر افاده معان ياریز در موارد بسیم نیرکقرآن 

د. یـ نمایدشـوار مـ  خود  اربرانکمفسران و عموم  يبراه در نگاه نخست، کرده کاستفاده  یا الفاظیم یمفاه
به ، مقالهن یات قرآن مورد استناد واقع شده است. در ایآ یه در برخکعدد هفت است م، ین مفاهیاز ا یکی
  شده است.شمندان مسلمان به آن اشاره یرد مفسران و اندیکن مفهوم و رویا ن بودنیرنمادیا غین ینماد

  يينمادگرا
نـده  ین اسـت نما کـ ه ممکـ  يریتصو یا حتی، نام یک، اصطالح یکعبارت است از:  ونگیاز نظر  »نماد«

 یحیتلـو  یمعـان ، ار و معمول خودکآش یعالوه بر معنن حال، یروزانه باشد و با ا ینوس در زندگأز میچ



   ۳۹ نماد هفت در قرآن و مكاشفه يوحنا

. )23، ص 1389، ونـگ ی( ا پنهـان از ماسـت  یـ ناشناخته ، مبهم يزیز داشته باشد. نماد معرِّف چینبخصوص 
ن منظـر،  یـ از او  مورد توجه قـرار گرفـت   يو هنر ینخست در محافل ادب، دین در دوران جدیزبان نماد

شـارل  و بـا آثـار   آغاز  ینیآلفرد دووخ از یت تاریرواه تب بکن میگذرد. ایش از دو سده از عمر آن نمیب
، ص 1، ج 1368، رادفـر ( سـم گشـت  یمبلیرومند به نام سین یتبکل به میتبد پل ورلنو  استفان ماالرمه، بودلر
ف صـرف  یو توصـ  یـی گرابه دنبال مخالفـت بـا واقـع   ان، از مورخ یتب به گفته برخکن میگرچه ا. )648
ـ  یـ بـه ا  ینـ یات دیـ اما در ادب، )281، ص 1376، ینیحسـ ( ها بوددهیپد  يمنـاد  ار گرفتـه نشـد.  کـ هن منظـور ب

ات یــانگــذار الهیو بن یر پروتسـتان آلمــان کــمتف، شیلــیپــل ت ینـ یات دیــدوران مــدرن در ادب یینمـادگرا 
  باشد.می یکستماتیس

  در متون مقدس يينمادگرا
 از راهنمادها در کتـب مقـدس هسـتند کـه     ن یامعتقدند ، در متون مقدس ییران نمادگراااز طرفد ياریبس
هرگـاه در  متعـال اسـت،    يه امـر کتجربه شناخت خدا باشد. براي نمونه، آن دشوار  كدر ینیو زم يعاد

ق یـ عهـد عت ، دن خدا در قرآنیدو با  خواهند بود يهمراه با ابهام و رازورز، ر شوندکان ذیمتون مقدس اد
اهـل   يهـا تدرخواسـ  یوهش برخـ کضمن نم، یرکد مورد توجه قرار گرفته است. قرآن یز عهد جدیو ن
نَ   کتـابِ أَنْ تُنَـزِّلَ علَـیهِم    کأَهلُ الْ کیسئَلُ«رده است: کاشاره موضوع ن یبه ا، امبریتاب زمان پک تابـاً مـ

لَ    کبرَ منْ ذلکأَ السماء فَقَد سأَلُوا موسى جـاتَّخَـذُوا الْع ثُم هِمقَۀُ بِظُلْماعالص مرَةً فَأَخَذَتْههج فَقالُوا أَرِنَا اللَّه
نْ ذلنا عفَوفَع ناتیالْب متْهما جاء دعنْ بوسى کمنا مآتَی بیناً ولْطاناً مم یرکـ قرآن ه، ین آی. در ا)153(نساء:  »س

ن یـ او  شـان نشـان دهـد   یه از او خواستند خدا را بـه ا کند کیت میرا روا یموسل و یاسرائیبن يماجرا
ت یـ روا يگـر ید ۀگونـ دن خدا بهیدجاي دیگر، داند. در یشان میز ظلم و جهالت ایشان را نیدرخواست ا
نِ انْظُرْ إِلَـى  کو ل قالَ لَنْ تَرانی کإِلَیأَنْظُرْ  لَّمه ربه قالَ رب أَرِنیکلمیقاتنا و  و لَما جاء موسى«شده است: 

تَقَرَّ ملِ فَإِنِ اسبتَرانیکالْج فوفَس انَه د لَهعلِ جبلْجل هبلَّى را تَجوسىکفَلَمخَرَّ م ا أَفـاقَ قـالَ     ا و قاً فَلَمـعص
  .)143اعراف: ( »و أَنَا أَولُ الْمؤْمنینَ کتُبت إِلَی کسبحانَ
سـت:  یدن او نیـ چشم انسان قادر به دفرماید: ، به صراحت مییات فراوانیم در آیرکه قرآن کیحالدر

  .)103(انعام:  »الْأَبصار و هو اللَّطیف الْخَبیرُ كه الْأَبصار و هو یدرِکال تُدرِ«
ده یـ خـدا را ند کـس  هـیچ  هکـ کنـد  بیـان مـی  صـراحت  بـه  خـود  لیوحنا در انجیز ید نیجد در عهد

گـران  یو چـه د  یچـه توسـط موسـ   ت خـدا،  یؤاز ر يز گرچه در مواردیم نی. عهد قد)18: 1، وحنای(است
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، سفر خـروج  33مانند باب ، میقد از متن عهد ینصوص ياما مفسران برمبنا، )24، خروج(سخن گفته است
  نخواهد ماند. ند زندهیه او را ببکد و هریتوان دیه خدا را نمکن باورند یبر ا

ان یـ در مآورد. فراهم را  ینید یینه بحث از نمادگرایزم انیات در متون مقدس ادیگونه آنیاجه، ینتدر
در متـون مقـدس    یینمـادگرا بحـث  مند و آگاهانه بـه  ه نظامک یسکن ینخست، یشمندان برجسته غربیاند

  بود. شیلیپل ت، پرداخت
خـدا  «ه کـ ن جملـه  یـ جز ا، ن هستندیها راجع به خدا نمادگزاره یه تمامکن باور بود یبر ا شیلیپل ت

ر از صـرف وجـود بـه    یـ چـه غ هرجه، ینت. در)115، ص 1375، یزمانیعل( »محض است یخود وجود و هست
ام یـ لیو. )275، ص 1376، گـران یپترسـون و د ( شـود یقلمداد مـ  ين و استعارینماد، خداوند نسبت داده شود

مجـاز  ، ردکـ ان یـ ب یقـ یحق يهـا آنچه نتـوان آن را در قالـب واژه  د: یگویه مین نظریح ایدر توض آلستون
  .)1375، آلستون(ن استیا نمادیر یناپذلیتحو

ـ ا، ینیشمندان دیالبته همه اند از ، نـاس یئوکتومـاس آ ه کـ چنـان . رنـد یپذیرا نمـ  یینمـادگرا نـوع  ن ی
 نـاس یئوکآدارد.  شیلـ یتمتفـاوت بـا    ين مـورد نظـر  یـ در ا، یـک اتولک يسایلکپردازان نظریهن یتربزرگ

مـا   يه الفـاظ بشـر  کـ ند کیاما استدالل م، خداوند قاصر است ةه زبان ما از سخن گفتن دربارکرد یپذیم
ه کـ ل وجـود داشـته باشـد    یاصـ  یتین است واقعکمم یعنی؛ ستندیان مضمون خاص خود قاصر نیب يبرا

ش یعلـم و قـدرت را پـاال   ، ر عشـق ینظ یمیم مفاهین است بتوانکزبان ما ناظر به آن باشد... مم يهاواژه
م ییرایـ بپست، ره ایت و غیجسمان، يبنده متناسب با زمانک يامخلوقانه يهایژگیم و آنها را از تمام وینک

تـوان  یرا مـ  ياراسـته یپ يهـا ن واژهیه قابل اطالق بر خداوند باشد. چنکم یرا نگه دار یاز معن ياو هسته
  .)1375، لگنهاوسن(رد...کبر خداوند اطالق  یقیبه نحو حق

 ین تلقـ یمـتن مقـدس را نمـاد    یتمـام  بـاً یتقر، شیلیته همانند کانی هستند ز مفسریدر جهان اسالم ن
ن یوجود زبـان نمـاد   ییل جزکبه شئی امه طباطباعلّمانند  یشمندانیمفسران و اندگر، یداز سوي  .نندکیم

ان گونـاگون وجـود زبـان    یـ ه در ادک یگروه سومن دو گروه و یادله ا یرد. بررسیپذیرا در متن مقدس م
در اینجا به بررسی نمـادگرایی در  طلبد. یگر مید یمجال، نندکیار مکان یلکطور ن را بهیو نماد یکمبلیس

  پردازیم.می» هفت«مکاشفه یوحنا، با تأکید به عدد 

  نماد هفت
ـ ، عقائد متفاوتشـان حضـور دارد  ها با امروزه انسان یه در زندگک یمیبه مفاه یاجمال یبا نگاه  یروشـن هب

م. هفـت  ینـ کیرا مشاهده مـ  ینیژه دیوهو ب يااسطوره، یخیمختلف تار يهادر گونه »هفت«ت عدد یاهم



   ۴۱ نماد هفت در قرآن و مكاشفه يوحنا

، هفـت طبقـه بهشـت در اسـالم    ، تیحیره در مسـ یـ بکهفت گناه ، ن زرتشتییا امشاسبندان در آیفرشته 
ن یهفـت سـ  ، وسـف یدر داستان  یهفت سال قحط هفت گاو الغر و چاق و، گانه قرآنهفت يهاقرائت

و...  )14، ص 1391، دهقـان  يرینص(ه به سن زنده ماندن شهرت داردک يماه هفتم باردار، انیرانیسفره نوروز ا
  دارد.وجود ان مختلف یاقوام و اد ياو اسطوره ینیخ دین عدد در تاریاز ا ییهانمونه
، گوسـفند ، كخـو ، سـگ ، انکیـ نماد خلقت ماه کند یگویها از هفت روز خلقت سخن مینیچ

بـه   يرویـ ه نماد هفت دوره پکگفتند یم ياان باستان از هفت مرحلهیرانیاسب و انسان است. ا، گاو
خواسـتند بـه خشـت و    یمـ ، بردنـد یار مـ کهه هفت عمارت را بک یسمت آسمان بود. هندوها زمان

ه عبـارت  کـ داشـتند   اره را باوریان هفت سیند. رومیاشاره نماشد، یه روح بدان ساخته مک ییهاگل
انشـان  یه بعـدها نمـاد خدا  کـ هـا  همـان ، دیو ناه يمشتر، زحل، عطارد، بهرام، ماهد، یخورشبود از: 

ز یـ نها گنوسیان و یحیمس، انیهودیگفتند. یان سخن میگانه خداز از خاندان هفتیها نیشدند. ژاپن
و  یکنظر از خاور نزد. صرف)Hall, 2005, p. 15-16(بردندین و رمزآلود مینماد يااز عدد هفت بهره

. ردکـ عدد هفت را مشاهده  یآلودگن تقدس و رازیتوان ایز مین نیالت يایکدر آمر یحت، خاور دور
در فضــا  يریــگه اعتقــاد داشــتند و هفــت را عــدد جهــتیــالاهــا بــه آســمان هفــتیه ماکــچنــان

ز بـه از عـدد هفـت بـه     یـ ن یکغالب اقوام خاور نزد. در مجموع، )145ص ، 1390، ملی(شپنداشتندیم
  .)854 ، ص1381، انی(محمدردندکیاستفاده م یکل سمبولکش

گـر اسـت. عـدد    ق آن جلوهیعدد هفت در همه مصاد ینندگکو تمام یبخشمالکخصلت به روشنی 
) و Hopper, 2001, p. 10( ت هسـتند یـ مال و تمامکانگر یب یبه نوعهریک ، گانههفت يهاهفت و مجموعه

معمـوالً  ، گانـه هفـت  يهـا شود. در مجموعهیز فراهم میت مطلوب نیوصول به غان عدد، یدن به ایبا رس
 يهـا گانـه ت. مـرور هفـت  یـ فکیت بـه  یـ مک یل ناگهانیتبد یعنیز وجود دارد؛ یگر نیند جالب دیفرا یک

به عدد هفت وجـود دارد   ياژهیه نگاه وکله است ئن مسیانگر ابی ینیو گاه د ياخ اسطورهیموجود در تار
 .)5ـ4، ص 1389، یوال(ن استیشینسبت به مراتب پ يو ماهو يادیر بنییو آن تغ

جالب را طـرح   ين ادعایا ،نینو يریفلسفه در مستاب خود با نام کدر  )Susanne Langer( سوزان لنگر
 لنگـر دنبال ساختن نمادهاست. ه به ضرورتاً کساخته شده  يها از وجودت انسانیشخص ه اساساًکنموده 

زنـد.  یچنـگ مـ  ، بـود طرح کرده  انتکمانوئل یان یش از ایه پک یمیبه مفاهخود،  ين ادعایه ایتوج يبرا
شـنهاد  یپ لنگر، ن مبنایدهد. بر همیل مکت را شیواقعت، یانسان از واقع كه فهم و درکمعتقد است  انتک

 .)Cooke, Macy, 2005, p. 7( دهندیل مکت ما را شیه واقعکها هستند ن سمبلیقت ایه در حقکداد 

۴۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

احتـرام   يبـرا  ینسبت به امروز داشتند. اعداد را گاه ياعداد اوضاع به مراتب بهترزگار باستان، در رو
لسوف بـزرگ  یدان و فیاضیر، ثاغورثیفه کچنان. بردندیار مکهها بگر استفادهید يبرا یس و گاهیو تقد

ه کـ ن بـاور بـود   یـ ز بـر ا ین افالطون .)Swiatecka, 1980, p. 45(زندیه اعداد سحرآمکن باور بود یبر ا، یونانی
ن ید. بـه همـ  نو مصـون از خطـا هسـت    یو شناخت واقع یشف منابع معرفتکنش یات و اعداد نمادیاضیر
 .)Pither, 2002, p. 1(مشابه داشت يباور یاضیز درباره اعداد و علم رین ارسطواس یق

شـف معنـا و ظـاهر    کدر  یسـندگان سـع  ینو یبرخموجود در آن،  ین عدد و معانیگاه این جاییدر تب
عـالوه بـر   زمینـه،  ن یـ در ااند. گر متون مقدس داشتهیم و دیرکن عدد در قرآن یساختن وجود نهفته در ا

. )Bullinger, 1921و  يل سـور یـ حکال( اندز بهره جستهین یخیتارقات یاز تحق، از درون متن مقدس ییهاافتهی
، رخ داده اسـت  ییاشفه نمـادگرا کتاب مکتنها در ه نهکاند شده یمدع یحت یقات برخین تحقیاجه، ینتدر
ل کبهـره جسـته و اعـداد را بـه شـ      ییبـرده از نمـادگرا  یار مـ کـ هه بک يز اعدادین یسیه شخص عکبل
از عـدد هفـت    ییسـا یلکز پـدران  یـ ن یسی. پس از ع)Lynn, 2001, v.6, p. 73( رده استکان یب یکمبلیس
نهفتـه در آن،   ین عدد و معانیا سرّحال، هر به . )854، ص 1381، انی(محمداندن بهره بردهیمقاصد نماد يبرا

  همچنان پابرجاست.یا سایر متون، تاب مقدس و کدر قرآن و 

  وحناياشفه كدر م يينمادگرا
د اسـت. از  یـ ز مجموعه عهـد جد یتاب مقدس و نکتب موجود در کن یتردهیچیوحنا از پیاشفه کتاب مک

ر و شـر  یطان و خین خدا و شین چالش و نبرد بینماد یاشفه با زبانکتاب مکشمندان، یاز اند يارینظر بس
 يردهـا یکرودر هـر صـورت   وحنـا  یاشـفه  کمن دسـته از محققـان،   یـ شـد. از نظـر ا  کیر مـ یرا به تصـو 
رد یکـ ش به رویبا گراجه، ینتدر .)Zukeran, 2008( بهره برده است یکمبلین و سینماد یاز زبان، گوناگونش

ن کـ مم بـاً یدن آن تقریـ فهم، تابکن یوحنا در نگارش ایانه یده گرفتن نگاه نمادگرایصرف و ناد يریتفس
  .)Hamid-Khani, 2000, p. 65( ستین

. اسـت  یقـ یعم میمفاه ينوشته شده و دارا يو رمز یکاشفه به زبان سمبلکتاب مک يهاثر قسمتکا
نوشـته   یتـاب در زمـان  کن یـ رد. اکمعنا  یاللفظد تحتیتب عهدجدکگر یتوان آن را مانند دینمجه، ینتدر

 يرمـز  ياگونـه ش را بهیوحنا مطالب خویرو، این. ازنجه و آزار بودندکان سخت تحت شیحیه مسکشد 
ه در کـ د یـ گویسخن م ياتازه يایدناز تاب، کن یوحنا در ایت آن را نفهمند. یحیرده تا دشمنان مسکان یب

  .)17 :7، اشفهکم(ها خاتمه خواهد دادرد و به تمام غمکخواهد  كرا از چشمان پا کیآن خداوند هر اش
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نمـاد هفـت   رده، کتاب از آن استفاده کن یدر ا ررکمش یخو يتگریوحنا در روایه ک ییاز نمادها یکی
، انی(محمـد  ار رفتـه اسـت  کهب اله و...یهفت پ، پوریهفت ش، سایلکه در اشاره به هفت نامه به هفت کاست 
 م پرداخت.یآن خواه يها و معناشهین نماد و ریا یبه اختصار به بررس. در اینجا، )855 ص ،1381

  وحناياشفه كهفت در م
اسـتفاده  بـار   54، اشـفه کن عـدد در م یمال است. اکتاب مقدس عدد خداست و نشانگر کعدد هفت در 

، ار رفتـه کـ هسا بیلکه در اشاره به هفت ک یگرچه هنگام. ن داردینماد ییشتر موارد معنایب شده است و در
، ار رفتـه اسـت  کـ هاشاره ب ين عدد برایاشفه اکه در مک يمورد 54از آن منظور بوده است.  یقیحق يمعنا

  است:زیر در موارد 
، هفـت تپـه  ، مکهفت ح، هفت شخص، هفت جام، پوریهفت ش، هفت مهر، ایؤهفت ر، تکهفت بر

هفـت  ، هفـت شـمعدان  ، حیمسـ  يسایهفت بار نام ع، یسیهفت بار نام ع، سایلکهفت ، دیز جدیهفت چ
نخسـت  نجا، ی). در اCummings, 2007, p. 9-10( گانه خدا و...هفت فرشته و ارواح هفت، مرتبه خشم خدا
  م.یپردازیبه نماد هفت منموده و سپس،  ین موارد را بررسیبه اجمال اهم ا

، رایاتیـ ط، پرغامـه ، ریـ ازم، افسـس  يسـا یلکبه هفـت   یسیوحنا خطاب عینخست،  يایؤدر ر
سا ناخرسـند  یلکه از پنج کد یگویوحنا میها به امین پیا ح دریمس ه است.یکیه و الئودیالدلفیف، سارد

وحنـا بـه   ین، ی. پس از ا)Mayers, 2009, p. 36(ندکیز گوشزد میاست و علت سقوط و افول آنها را ن
ه همـان روح  کـ هفـت چـراغ هسـتند     یسیه در برابر تخت عکند یبمی شود ویآسمان باال برده م

 يه بـر طومـار  کـ د یـ گویم يوحنا از هفت مهری. در باب پنجم، )5: 4، اشفهکم(گانه خدا هستندهفت
روشـن   يحات بعـد ید. از توضیجز بره نتوانست آن هفت مهر را از طومار بگشا یسکنهاده شده و 

ه بـه  کهفت شاخ و چشم دارد به خود، ز به نوین بره نیح است. البته ایهمان مسن بره، یه اکشود یم
 یاز طومـار اتفـاق   ي. با گشودن هـر مهـر  )5، اشفهکم(است یوحنا نشانه همان هفت روح الهیر یتفس

ده شدن هـر  یمپور را آغاز نمودند و با دیهفت فرشته نواختن هفت ش ،رخ داد و پس از آن یماورائ
ه کـ رسد یآخر م ينوبت به هفت بال، نی. پس از ا)12ـ8، اشفهکم(داد يرو یکسمبل یاتفاق، يپوریش
 يتـراژد ، زنـد یرین مـ یزمـ ه از بال در دست دارند و آن را ب یجامهریک  هکواسطه هفت فرشته، هب
گانـه درون  هفـت  ين بالهـا یاز اهریک ، وحنا در باب شانزدهمیخورد. یاشفه رقم مکدر م يگرید

  .)16ـ15، اشفهکم(ها را شمرده استجام
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  ينيتاب مقدس و سنت دكبا استفاده از  ينيدن درونييتب
در  ه عمـدتاً کـ ن امحققـ  یبرخار رفته است، کهوحنا بیاشفه کدر ممکرر ه کاز عد هفت،  ییرمزگشا يبرا

ـ انـد. ا دهیـ تاب مقـدس را برگز کرد یکرو، دانان هستندیشمار مفسران و اله اتـب  که در مکـ رد، یکـ ن روی
 ینـ یددرون امالًکـ ، رودیار مـ کـ هگر بیتاب مقدس با بخش دکاز  یر بخشیتفس يز براین یعیو ش یاسالم

ن یـی مفسـران در تب  یبرخـ براي نمونـه،   انات اوست.یگر بیخداوند توسط د يشف معناکبوده و درصدد 
تـاب  کاز  یبه فقراتو توان گشودن آن مهرها را نداشت، جز ا یسکآنها را گشود و  یسیه عک يهفت مهر

شـه  یتـر از هم خواهد داد و آفتـاب هفـت برابـر روشـن     ییماه مثل آفتاب روشنا«اند: جسته کتمس ایاشع
  .)26: 30، ایاشع (»تابیدخواهد 

ـ نبانمادهـا،  ن نمـاد و  یـ از ا ییرمزگشـا  يه براکن باورند ین دسته از محققان بر ایا  يهـا د بـه گفتـه  ی
تـاب مقـدس اسـت.    کخـود  ر متن مقـدس،  یتفس ين راه برایو بهترتوجه کرد دارشناسان یمورخان و پد

ـ ا، ار رفته در آنکهب يتاب و نمادهاکن یبودن ا یکرش سمبلیشان با پذیا تـاب  کات را بـا  یـ ن دسـته از آ ی
 .)Bock, 2008, p. 10-16( نندکین مییم تبیقد ژه عهدیوهبمقدس، 

  ينيدو برون ينيددرون يردهايكرو قين با تلفييتب
نمادهـا  سـایر  ن عدد و یا ینیدو درون یاتیاله ییر و رمزگشایدر تفس یگرچه سعاز محققان،  گریدسته د

 .Chester R(يزیـ چستر ونمونه،  ي. براکننداشاره میز یتاب مقدس نکم خارج از یبه مفاه یاما گاه، دارند

Veazey( م رجـوع  یتب موجود در عهد قـد کبه  یوحنا گاهیاشفه کم ياز نمادها ییه در رمزگشاکیدرحال
، دیگشـا یطومار را مـ  يه هفت شاخ و هفت چشم داشته و هفت مهر روک يابره يدر ماجرااما ، ندکیم

ـ انگر قـدرت هسـتند،   یها نماشاخ«ر هفت شاخ و هفت چشم گفته است: یدر تفس  يژه قـدرت بـرا  یـ وهب
 ».اسـت  یا قـدرت اعلـ  یـ مـال  کانگر یز نمایومت قرار دارد. عدد هفت نکو حه در موضع اقتدار ک یسک
)Veazey, 2004, p. 86( رد یکـ از روا ناخواسـته،  یخواسته ن دست، یاز ا ییهالیوأدر ت زيیومانند  ینامفسر

قابـل  تا عدد شش را وجود داشت،  یان اقوام باستانیه در مک یبنا به سنتاند؛ زیرا دارشناسانه بهره بردهیپد
 ین تلقـ یـ شـد. ا یثـرت پنداشـته مـ   کعـدد  ، از عدد هفت به بعد یعنی، دانستند و پس از آنیشمارش م

از  ياار مـورد اسـتفاده عـده   یگرچـه بسـ  ن، یـی ن تبیـ افتن عدد هفت باشد. ای یاز علل تعال یکیتواند یم
گـر از  ید یو برخـ  ثیـ وکبِانـد.  ردهکـ ن اجتنـاب  یین تبیشه ایاز روشن نمودن ر اما عمدتاً، ن بودهامحقق

از  ییدر رمزگشـا  یمختلـف پژوهشـ   يردهایکق رویدر تلف یاند و سعدهیه را برگزین رویز همیمحققان ن
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 يدر مـوارد کـرده، و   ین معرفـ یرنمادیهفت را غ، يدر موارد ثیوکبه کوحنا دارند. چنانیعدد هفت در 
  .)Beckwith, 1922, p. 253(... دانسته استمال وکز آن را نماد ین

م یرا دربـاره مفـاه   ياقات گسـترده یتحق، یسیتاب مقدس انگلکدان و محقق یاله، چارلز يرابرت هنر
ه بـه  کـ  یزمان، وحنایاشفه کم یدر بررسوي تاب مقدس انجام داد. کژه در یوهب، یو موضوعات آخرالزمان

  د:یگوین میچن، رسدمیعدد هفت 
ـ یتوانین را ما نمیا، اندده شدهیتاب برگزکسنده یسا توسط نویلکن هفت یه چرا فقط همکنیا ح داده یم توض

ـ شد  یتوان مدعیم، باشد يم... اما اگر بنابه آوردن شاهدیین نماییو تب ـ نیقـت ا یه در حقک ه فقـط هفـت   ک
عـدد   يهودی یالزمانه عدد هفت در سنت آخرکن سبب است یبدشتر، یمتر و نه بکنه سا انتخاب شده، یلک

ـ یاشفه نکتاب مکسنده ینورو، نیااست. از یمقدس ـته و از یز آن را مقدس م ـ اپنداش آن را انتخـاب  رو، نی
  )Charles, 1920, v.1, p. 8-9( »نموده است...

وحنا و استفاده او از عـدد هفـت   ی یین نمادگراییدرصدد تب چارلز، او روشن است يریگه از جهتکچنان
 داند.ین سنت میز ملهم از ایوحنا را نیاست و  يهودیسنت مقدس ۀ نیدر زم

  ديجد يل و نماديوأن با تييتب
 ن فـارِر یآسـت نمونـه،   يانـد. بـرا  پناه برده يگریالت دیوأن عدد به تیرمز ااوي کز در بازیمفسران ن یبرخ

ا یـ س اسـت  یقـد  يوحنـا ینوشته  تاب واقعاًکن یه اکم یرید بپذیه ما باکندکیال را طرح مؤن سینخست ا
 يف نمـوده و فـرد  یرسـول آن را تصـن   يوحنایه کست یتاب نگرکن یگونه به انید ایه باکنیا ایر؟ و یخ
ه کـ شـود  یمـ  یمدع يودر ادامه،  رده است؟ک امعنیآن را ب یالیز و خیآموهم یبا افزودن عبارات یطانیش
ه کـ  ياهفتـه ؛ اسـت  یهفتـه آخرالزمـان   یـک نماد ، وحنا محقق شده استی يایؤه در رکها گانهن هفتیا

شـناخته شـده بـود. در آن     یخـوب هآن روزگار ب یلدانکستم یه در سکبوده  یهفت جرم آسمان برگرفته از
خداگونه بوده است) نهاده شـده اسـت.    ه احتماالًک( ین اجرام آسمانیاز ا یکینام  يهر روز يبرام، یتقو

»سان«از  »يساند«)Sunday from Son (of man)(  گرفته شده و»مون«از  »يماند«)Monday from Moon(   و بـه
ن یـ از منظـر فـارِر ا  ت، یـ گر هفته نام نهاده شده است. در نهایگر پنج روز دیاره دیبا پنج سب، ین ترتیهم

اسـت و شـروع    یه همان هفته آخرالزمـان کهستند  یآخرالزمان يانماد دورهوحنا، ی يایؤها در رگانههفت
  .)Farrer, 1949, p. 36-37( ز با روز پسر خدا (لُرد) استیآن ن

  دارشناسانهين پدييتب
را  یرامونیاشاره به عوامل پ يشه استفاده از عدد برایر، یخیقات تاریدارشناسان با استناد به تحقیپد

۴۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

، یحیو مسـ  يهـود ی يهـا توان در نوشتهیه بازتاب آن را مکدانند یخ میاز تار یفهم گسترده دوران
گـر آن را  ید يهـا ه نمونـه کرد. چنانکز مشاهده ین يالدیه میقرون اول، ستوتولوسیآرو  لونیفمانند 

مشاهده اقوام گذشته  یزندگ يهاگر ساحتیز دیو نجوم و ن یشناسستاره، یونانیتوان در سنت یم
  .)Collins, 2000, p. 56( کرد

آن را عـالوه بـر داسـتان     يهـا شـه یداننـد و ر یمال و فرجام مکز عدد هفت را نماد یدارشناسان نیپد
ه کـ ت نمـوده  ین روایچنتاب مقدس، کابند. در داستان خلقت ییونان میر یدر اساطتاب مقدس، کخلقت 

فـارغ شـد و بـه    ش یار خـو کـ ز خـدا از  یـ د و در روز هفتم نینش جهان شش روز به طور انجامیار آفرک
نش بـه انجـام   یفـر آار کآن  یه طکرسد ین روزها به هفت روز میمجموع اجه، ینتاستراحت پرداخت. در

 يو مـتن مقـدس عبـر    يهودیز در سنن ین يگریفراوان د يهانشان .)3- 1: 2، شیدایپ(افتیمال کد و یسر
تـاب خـود   کدر ، آلـن بـاربر  نـد.  کن عدد فـراهم  یا يریارگکهوحنا در بی يبرا ینه خوبیه زمکوجود دارد 

. در )Barber, 2006, p. 37-39(رده اسـت کـ ر ین از هفـت را شـرح و تفسـ   ینمـاد  يهـا ن استفادهیاز ا یبرخ
ز یـ گانـه ن ان هفـت یه نمـاد خـدا  کـ اره بـود  یه نشانه هفت سکچرا؛ ز هفت تقدس داشتین یونانیر یاساط

نـار  که در کپنداشتند یت میاهم ياره را دارایپنج س، ی. منجمان بابل)Ashliman, 2004, p. 7(رفتیشمار مهب
هـا گرفتنـد و هـر    یق را از بـابل ین حقـا یـ ها ایونانیرد. کیجاد میا ياگانهمجموعه هفتد، یماه و خورش

قـدرت   يدارا یان نجـوم یگانه خدان مجموعه هفتیبه همان نام پنداشتند. ا ییخدا يز دارایرا ن ياارهیس
 ,Barry(قابل مشـاهده اسـت   یخوبهان آن دوران بیونانی يها و باورهاه نشان آن در نوشتهکبودند  یرانیکب

1999, p. 35-47(.  
وحنـا بـه   یه کـ  یزمـان براي نمونه، ، دهدینشان م یال مختلفکخود را به اشبودن عدد هفت  نمامالک

ه عدد هفـت  کرد ازآنجاکته توجه کن نید به ایبان تعداد نامه، یا ییدر رمزگشا، سدینویسا نامه میلکهفت 
بیـان  ن مفهوم را یخواسته اینجا میوحنا در ایاست و  یسا جهانیلکپس ، ت استیو عموم يرینشانه فراگ

. )Hopper, 2001, p. 95-6(جهـان نامـه نوشـته اسـت     يسـاها یلکاست و او بـه تمـام    یسا جهانیلکه ککند 
ز کـ ز وجـود داشـتند و از مرا  یـ س نیراپـول یه و هیلوسکمهم و مادر  يسایلکه در همان زمان دو ک یحالدر

ـ ین يالدیاز قرن سوم ممانده یباق يهانوشتهر در دستین تفسیرفتند. ایشمار مهمهم ب ده یـ د یروشـن هز ب
  .)Doukhan, 2002, p. 27(شودیم

ه کـ رد. ازآنجاکـ اشـاره  ردنـد،  کیم كان از آن دریثاغورثیه فک ییتوان به معنایمهفت،  یگر معانیاز د
شـان هفـت را نمـاد    یا، م نمـود یتقسـ  يبه هفت بخش مساو یتوان با پرگار و قاعده و قانونیره را نمیدا
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 ,Berloquin(آمـد یحسـاب مـ  ه هفت نماد آن بـه کبود  ییمعنا یرگکباقت، یدانستند. در حقیز مین یرگکبا

2008, p. 43(ر یثأژه عـدد هفـت تحـت تـ    یـ وهبـ در اعـداد،   یینمـادگرا د، یـ آیدست مهه از منابع بک. چنان
ع بــوده یان مــردم شــایــدر م يالدیه مــیــالد تــا قــرون اولیش از مــیان در دوره پــنج ســده پــیــثاغورثیف

  .)Doukhan, 2002, p. 27(است
ن آن یت نمـاد یعدد هفت از خاصـ  ياربرکاشفه در کسنده مینوعنوان به وحنایدارشناسان، یاز نظر پد

 یمـآب یونانیان و یثاغورثیف، یحیمس يهودیثر از سنت أمت يزیش از هر چیب، ياربرکن یبهره جسته و در ا
  آن دوران بوده است.

  در قرآن يينمادگرا
ت اسـت  یتاب هداکم یرکبهره برده است. قرآن  یگوناگون يهابا مسائل مختلف از زبانبرخورد قرآن در 

نـار عبـارات روشـن    کز در یـ ها نو استعاره )21: حشر(لیاز تماثش، یان مقاصد خویب ين رهگذر برایو از ا
، ا نـه یـ ن سخن گفـت  یزبان نماد ياربرکم از یرکقرآن  ةتوان درباریم ه اساساًکنیبهره برده است. درباره ا

قـرآن  ات یـ ه داللت بر روشن بودن آک یح قرآنیرخ داده است. مخالفان به نصوص صر يادیاختالفات ز
اتش یـ ان آیـ ه قرآن در مکهستند  یه مدعک یسانکگر، ید ي. از سو)103: ؛ نحل1: حجر(نندکیاستناد مدارد، 

رش یه از پـذ کـ  یلکات مشـ یـ بـه آ ، را مدنظر قرار نداده يظاهر یمعان ن بهره گرفته و صرفاًیاز زبان نماد
  .)1387، ییرضا( نندکیاستناد مد، یآیبوجود م یا محالیآنها امر متناقض 

 .پردازیممیآن در قرآن  ياربرکعدد هفت و  یبه بررساینجا در 

  هفت در قرآن
و  «در شـمارش طبقـات آسـمان:     یار برده اسـت. گـاه  کهرا ب »هفت«عدد ، يادیم در موارد زیرکقرآن  هـ

و بِکُـلِّ       هـو اتاوم سـ عب نَّ سـاهو اء فَسـم ى إِلَى السـتَواس یعاً ثُممضِ جی األَرا في خَلَقَ لَکُم مالَّذ   ءشَـی
یملاق ش را در راه خـدا انفـ  یخـو  يهـا ییه داراک یسانکزان ثواب و پاداش یان میدر ب یگاه، )29: بقـره (»ع

نبلَۀٍ م  م«نند: کیم ی کُـلِّ سـنَابِلَ فس عبس تَتۀٍ أَنببثَلِ حکَم بِیلِ اللّهی سف مالَهوقُونَ أَمنفینَ یۀٍ   ثَلُ الَّذ بـئَـۀُ ح
یملع عاسو اللّهشَاء ون یمل فضَاعی اللّهرات کـ ه در آن بـه  کـ اسـت  آیاتی وسف از یة . سور)261: بقره( »و

ن یـ ر ایگـر در تفسـ  یچـاق و الغـر و بـار د    يان تعداد گاوهـا یبار در بیک، عدد هفت استفاده شده است
بع   «ت: کبریپربار و ب يهاگاوها به سال سـو اف جـع عبنَّ سأْکُلُهانٍ یمس قَرَاتب عبى سإِنِّی أَر کلقَالَ الْمو

رُونَ سنبالَت خُضْرٍ وأُخَ بـا تَعلرُّؤْیل إِن کُنتُم ايؤْیی ری فألُ أَفْتُونا الْمها أَیی اتابِسة. دربـار )43: وسـف ی( »رَ ی 

۴۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

اصـحاب  اي، بنـا بـه قـول عـده    . )44: حجـر ( ار رفته استکهحجر عدد هفت بة ز در سوریدوزخ ن يدرها
شـده و  بیـان  در سوره حجر  یهفت مثان. )22- 9: هفک( سگشان بود نیه هشتمکز هفت نفر بودند یهف نک
  .)161ص ، 1390، ملی(ش ار رفته استکهز هفت بار در قرآن بین» سالم«لمه ک

از آن  یاللفظـ تحت يا همان معناین است ینمادار رفته در قرآن، کها عدد هفت بیه آکنیبحث بر سر ا
ه کـ  یهـات یامـا توج ، طـرح نشـده   یاسـالم ن و مفسـران  المکان متیل در مکن شیگرچه به ا، مدنظر است

، یوسـ یئـت بطلم یات دال بر وجود هفت آسمان در قـرآن بـا ه  یق آیتطب ين برایقیشان از فریاز ا ياریبس
ان یـ از م یبزرگـان  ین دارد. حتـ ینمـاد  يشان بـا معنـا  یمخالفت ابیانگر ، ه سازگار بود و نه با هفته با نُک

 يمجـاز معناي به وقرآن گذر نموده،  یلفظ ياز معنا، داشتند ت قرآنیدر اثبات حقان یه سعکمفسران هم 
  .)1387، ییرضا( اندپناه برده یلیو تاو

تـاب مقـدس و علـم ماننـد     کن و مـدرن بـه   ینـو  يردهـا یکرو، یه در عـالم اسـالم  کـ نیباتوجه بـه ا 
برخـوردار بـوده    يشـتر یت بیات از محدودیل آین قبیبرخورد با ا يردهایکرو، افتین توسعه نیزممغرب
ات خلقـت آدم و  یبودن آ یلیامه تمثر خود علّین و به تعبیز به نمادین یئامه طباطباعلّ یه وقتکچنان .است

 زوجتـه  و آدم إسـکان  مـن  تعـالى  اهللا قصها التی القصۀ هذه تکون أن یشبه بالجملۀ و( حوا اعتقاد داشت
 و السـعادة  مـن  الـدنیا  إلـى  نزوله قبل فیه اإلنسان کان ما به یمثل کالمثل الشجرة ألکل إهباطهما ثم، الجنۀ

 رفقـاء  و، نـور  و أنـس  و، سـرور  و نعمـۀ  دار و، القـرب  و الرفعۀ منزل و، القدس حظیرة بسکونه الکرامۀ
انتقـاد و هجمـه   بـا  ، )132ص ، 1ج ، ق1417(طباطبـایی،  ) العالمین رب جوار و، روحانیین أخالء و، طاهرین

  .همان)، یی(رضامخالفان مواجه شد
راجع بـه عـدد    یشمندان اسالمیاند ان مفسران ویرد عمده را در میکتوان دو رویم، یلکطور به

رد یکـ و رو یلفظـ  يریرد تفسیکرو: مدنظر قرار داد یقرآن يهاتیل و روایار رفته در تماثکههفت ب
  .یعلم يریتفس

  يرد لفظيكرو
خـدا بـه    يشـده از سـو  فرستاده یه قرآن متن مقدسکنیبا توجه به اخود ر ین مسلمان در تفاساثر مفسرکا

ـ (است پیامبر اکرم : ریوکـ (تت نموده استیرا رعا يدارامانت ین وحیز در انتقال ایل نیو جبرئ )15: ونسی
ش بـه  یرغـم گـرا  یعلـ ن دسته از مفسران، عمـدتاً  یاند. ار نپرداختهیبه شرح و تفسمسئله ن یا ةدربار، )21

بـه   اصـالً  يدر مواردسو، یکاند. از ش مبنا قرار دادهیر خویرد را در تفاسیکدو نوع رو عمالً یر لفظیتفس
ه از کـ وسف، ی ةسور 43ه یدر تفسر آنمونه، عنوان به اند.ر آن نپرداختهیموضوع عدد هفت و شرح و تفس
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ـ احر یصـاحبان تفاسـ  ، ان آمده استیهفت گاو هفت خوشه و هفت سال سخن به م د ارشـا ، ام القـرآن ک
ـ جـاز الب یا، انوار العرفان، لیانوار التنز، اعراب القرآن، انیب البیاط، یاالصف، االذهان گـر از  ید يبسـیار و ان ی
گـر  یر دیات ندارنـد و بـه شـرح و تفسـ    ین آیرفته در اارکبه عدد هفت به يان اشارهیترکوچک ،انمفسر
  پردازند.یات میآم موجود در یمفاه

بـه  ، رده اسـت کـ ل یل تبـد کمش ياهیه را به آیآ ینوعهوجود عدد هفت به ک یاتیدر آگر، ید ياز سو
: ؛ فصـلت 86: منـون ؤ؛ م44: ؛ اسـراء 29: بقـره (مانند  یاتیآ ةدربارنمونه،  ياند. بران عدد پرداختهین اییشرح و تب

ه یـ خود را بـر توج  یشان تمام اهتمام و سعیااد شده است، یه از هفت آسمان در آنها ک یاتیآسایر و  )12
ت ئـ یم و هیت قـد ئـ یبـا علـم ه  ها، گانه از آسمانت هفتئین هیرا ایز؛ ات قرار دادندین آیا یلفظ يمعنا

  ست.یسازگار نجدید 
  سد:ینویبقره م ةسور 29ه یل آیدر ذ انوار درخشانتاب کسنده ینونمونه،  يبرا

. باشـد مـی  هفـت  عـدد  از عبـارت  "سبع"، سماویست کرات و اجرام خلقت چگونگى بیان«ه در ین آیا
ـ آ ماننـد  آن بحـد  نظر بدون ستا عددي کثرت فقط، هفت عدد از ظاهر و تمیز و سماء جمع سماوات ه ی

 مغفـرت  اقتضـاء  عدم واسطههب خالصه که )81: (توبه»لَهم اللَّه یغْفرَ فَلَنْ مرَّةً سبعینَ لَهم تَستَغْفرْ إِنْ« کریمه
 نخواهـد  را آنـان  آفریـدگار  هرگز، ىیفرما آنان براى مغفرت طلب مرتبه هفتاد بر زیاده گرچه منافقان براى

 کـه  سـت ا بدیهی زیرا؛ )96: ه(بقر»الْعذابِ منَ بِمزَحزِحه هو ما و سنَۀٍ أَلْف یعمرُ لَو« ه کریمهیآ و. آمرزید
 مفـاد ، تناسـب  بـدین . آنبـه  یهودست عالقه نهایت و مبالغه نظر از دنیا در زندگانى سال هزاریک آرزوى
ـینى  »اسـت  آفریـده  و فرمـوده  خلـق  بسیارى سماوى اجرام و کرات که باشد آن کریمه ، همـدانى  (حس
  ).95ـ94، ص 1 ج ،ق1404

نشـانه مبالغـه و مضـاعفه دانسـته     ، از اعـراب  ین عدد را با انتسـاب بـه اسـتعمال بعضـ    یز اینالمحیط بحر
  .)219، ص 1ج ، ق1420، (اندلسىاست
، اره نمـوده یر به هفـت سـ  ین هفت را تفسیگرچه خود ا، با توجه به عدد هفت، از قرآن يپرتولف ؤم
 تسـویه  مقصـود  روحـى  علما و عرفا از بعضى نظر از«شرح داده است:  ان عرفاین عدد را در بیشه ایاما ر

 - یـا ، اخفـى ، خفى، سر، روح، عقل، قلب، نفس: است مرتبه و درجه هفت به انسانى سرّ آسمان و باطنى
ز بـدون توجـه   ین حاتمیابن اب .)111، ص 1ج ، 1362، (طالقانى »فعال عقل، تا - باالستعداد، بالقوه، فطرى عقل
  .)75، ص 1ج ، ق1419، حاتمابى (ابن رده استکن هر آسمان را پانصد سال اعالم یفاصله بشه هفت، یبه ر

ر سـاده و  یدر تفسـ  یسـع ، انـد دهیرا برگز یرد لفظیکه روک یشمندانیاند یهیتوج با هره، کنیاحاصل 
 ،و... یعرفـان  يریا با تفسـ ی یا با طبقات آسمانیات دارند و ین دسته از آیعدد هفت در ا يروشن از معنا

  هفت دارند. يمعنااي و نه نمادین نشانهن ییدر تب یسع

۵۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

  يعلم رديكرو
ال فـوق در خـارج از   ؤپاسخ به سـ  يه براکاست  يردیکرو، يبندمین تقسیدر ا یرد علمیکمنظور از رو

 يات و معنـا ین آییمفسران درصدد تب، يریتفسرد یکن رویپردازد. در ایاو مکندوکث به یمتن قرآن و حد
قـات  یتالشـند قـرآن را بـا تحق    در ینـوع هرون از قرآن هستند و بیب یات با مفهومیار رفته در آکههفت ب

 یه قرآن آمده و آنچه بـه لحـاظ علمـ   یآان آنچه در یدارند تا م یسع یبرخان، ین میوفق دهند. از ا یعلم
ر یل و تفسـ یـ وأه تکـ نیو بدون ارفته فراتر ت قرار دارند، یه در اقلک يگریگروه د. ق دهندیتطبثابت شده، 

ن عـدد  یـ نهـان ا معناي به یابیو دست يظاهر يگذر از معنا یدر پنند، کرا ارائه  یات علمیشفکن عدد با یا
  اند.برآمده

هـر دوره   یات علمـ یشـف کبـا آنچـه   ن عدد در قرآن، یا يمفسران متوجه ناسازگاردر دسته نخست، 
در  از قـرآن  يپرتـو نمونـه،   ياند. بـرا ش قرار دادهیار خوکار ین دو را معیق ایاند و تطبشده، ان ساختهیع
  گونه آورده است:نیباره انیا

 اینها که است این بر مشعر، صورت هفت به را آنها آوردن در و زمین و هاآسمان تسویه و ترتیب و تنظیم
ـبت  و فواصل یا کامل و منظم وضع و صورت اینه ب ولى داشته واقعى وجود  آیـه  آخـر  نبـوده...  هـا نس

ـیط  علمـش  کـه  خداوندى جز را هاآسمان اندازه و مقدار، تسویه، ترتیب، تنظیم اسرار که رساندمی  و مح
 برسـاند  را حصـر  و باشد داشته مفهوم عدد هم اگر پس. نیست آگاه کسى ،است او علم از ظهورى جهان

 بررسـى  بـراى  را انسـان  علـم  جلو و داردبرمی را حصر و حد این، شده الهى علمه ب احاطه که اینجا در
 هفـت  از مقصـود  کـه  نمـود  بـاور  تواننماید... میمی باز آنها نظم و ترتیب و هاآسمان نظاماته ب بیشتر

 دو آن ولـى ، شـد  کشف هم دیگر سیاره دو اینکه گوباشد؛  ما جهان شمسى منظومه اختران همان، آسمان
ـین  تـابع  مـاه  و مرکـز  آفتاب شد معلوم که بود آن از پس هم دو آن کشف و آیدنمى نظر و چشمه ب  زم

، ص 1ج ، 1362، (طالقـانى . دارد.. قـرار  خـود  جاىه ب هفت عدد باز سیاره دو این کشف با پس. است
  ).115ـ110

، 1ج ، 1377، (قرشـى  دانـد ین مـ یط بر زمـ یمح يز مراد از هفت آسمان را هفت طبقه هواین ثیاحسن الحد
تواننـد همـان   یگانه مطبقات هفت ي،دهد. از نظر ویز از آن ارائه مین یعلم ینییتبگر، ید یی. و درجا)82

 یانـد. امـا سـخن   ل دادهکیگانه را تشـ خدا طبقات هفت اند و به امرن خارج شدهیه از زمکباشند  ییگازها
  .)413، ص 9 ج ،1377، ی(قرش ستیان نیار رفته در مکه ه چرا عدد هفت بکنیامبنی بر 

ن عـدد در  یـ وجـود ا  انـدن سـرّ  یدر نما ین عدد پرداخته و سعیابیان شه یمفسران به ردر دسته دوم، 
ن عـدد را  یـ ارده، وي کـ بیان عدد هفت را در قرآن، ه کنیعلت ا میرکر قرآن یتفسدر نویسندة ات دارند. یآ

اده یـ ثـرت و ز کر شـده و منظـور از آن   کـ ه ذیـ ناکعنـوان  به ه هفتکن باور است یداند و بر اینم یقیحق
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ر کـ ذ یثرت است را علت اصـل ک يه هفت متضمن معناکنیداند و اینم یهفت را عدد واقعایشان است. 
  .)197، ص 5ج ، ق1418 ،(خمینى داندین مقام میآن در ا

مـال و بـاطن   کن عـدد را در مراتـب   یـ و اشـده  عرفان  ةحوزوارد  خود ریز در تفسینصدرالمتألهین 
ان طبقـات آسـمان و   یـ م يتسـاو  يهفت آسمان را برقـرار بیان علت وي رده است. کوجو جست انسان

 و، العقـل  و، القلـب  و الـنفس : هـی «... ن قرارنـد:  یـ ن مراتـب از ا یداند. ایم باطن انسان و آسمان عقلش
  .)288، ص 2ج ، 1366، صدرالمتالهین»(األخفى و، الخفی و، السرّ و، الروح

سـایر  ه در کـ دانـد  ین عدد میدر ا یاتیط و خصوصیهفت را وجود شرابیان ز علت ین، هیمغنمرحوم 
ه کـ را از نظر او در علم اصول و لغت گفتـه شـده   یزست؛ یمراد ن هفت قطعاً یواقع يمعناست و یاعداد ن

 هـا را ده شـدن آسـمان  یز علت هفت نامین ۀیموسوعۀ القرآن. در )78ص ،1ج ، ق1424، (مغنیهعدد مفهوم ندارد
  ).249، ص 8ج ، ق1405رده است(آبیارى کبیان قول عدد تام بودن هفت  یکعنوان به

ا یـ  معمـوالً ، انـد ات داشـته ین دسته از آیا یخیو تار ین علمییدر تب یه سعک یشمندانین و اندامفسر
ده و بـه  ین عـدد چشـم پوشـ   یا از ایبودند و  یعلم يهاافتهین قول قرآن و یان ایم يجاد سازگاریا یدرپ
ن عـدد در  یـ ن بـودن ا یبـر نمـاد  ا ناخواسته، یخواسته دسته دوم، فراتر از ظاهر آن توجه نمودند.  ییمعنا

؛ 115ــ 110، ص 1، ج 1362(ر.ك: طالقـانى،  د داشـتند کیـ أنچه هفت نمـاد آن بـوده ت  آقرآن صحه گذارده و بر 
 .)82، ص 1، ج 1377قرشى، 

 گيريجهينت

 یرد اسـالم یکـ بـا رو ، ینیدریو غ یحیمس يردهایکان رویه مک ي استن امر ضروریدر خاتمه توجه به ا
ــه نمــادگرا ــرا وجــود دارد؛  یتفــاوت فاحشــ ییب رد یکــرومســلمان، ن راکــان مفســران و متفیــدر مزی

هرگـز حضـور نداشـته، عمـدتاً رویکـرد       نیـ بـرال بـه مـتن مقـدس و د    یرد لیکز رویو ن یدارشناختیپد
ن عـدد هفـت   ینمـاد  يها و معناشهیمتر به رک یر اسالمیتفاسجه، ینت. دربه موضوع بوده استنی دیدرون

  است.کمال و و مراد از این عدد، معناي کثرت  اندم پرداختهیرکدر قرآن 
، یپژوهـان غربـ  نیـ ان مفسـران و د یدر م یقیو تحق يریمتفاوت تفس يهاشیبا وجود گرابه هرحال، 

ان یـ رد در میکـ ن رویتـر . مهـم انـد کـرده اشفه بحـث  کهفت در مبیان عدد ها و علل شهیاز رایشان بیشتر 
ثـرت اسـت و   کافاده به دلیل ا یآن، ه کاشفه است کن بودن عدد هفت در مینمادپژوهان، نیان و دیحیمس

    امل.کا از باب افاده تی

۵۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  
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