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 1چکيده

ابهامات این آیه ماهیت، کیفیت،  تریندهد. مهمهود، خبر از قرار داشتن عرش الهی بر روی آب می هآیه هفتم سور
همگون و همگن  یشاهد وجود روایات و آرا عامهدر زیر عرش است. با مراجعه به منابع امامیه و « ماء  »منشأ و غایت 

ی است که یگوارا، «ماء» بیتشود. بر پایه روایات اهلهستیم و تنها در اجمال و تفصیل میان فریقین اختالف دیده می
به وسعت هفت آسمان و زمین بوده و سپس تبدیل به آب شده و با درآمیختن باد و متصاعد شدن بخار از آن،  ابتدا یاقوتی

تفسیر  در مورددر منابع اهل سنت  تمام هستی از آن بخار آفریده شده است. با توجه به عدم وجود روایتی از پیامبر اکرم
ه این آیه و لزوم ارتباط با منبع وحیانی برای تفسیر آ ن، مشابهت دیدگاه افرادی چون ابن عباس، کعب االحبار و َوهب بن ُمَنبَّ

 دهد.می بیتبا دیدگاه شیعه، خبر از تأثیرپذیری آنان از علوم اهل
 اسرائیلیات. ،بیتروایات اهل ،آیه هفتم سوره هود ،آفرینش هستی ،ماء ،عرش: هاکلیدواژه
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 مقدمه

ن و پژوهشگران علوم قرآنی است، بخشی از آیه هفتم سوره امفسر یتضارب آرایکی از آیات قرآن مجید که محل 
 : پردازدمیهود است. در این آیه خداوند متعال به تبیین اجمالی مراحل آفرینش عالم 

ُلَو » َماِء ِلیبأ ُشُه َعَلی الأ یاٍم َوَکاَن َعرأ
َ
ِة أ َض ِفی ِستَّ رأ

َ َماَواِت َواْلأ ِذی َخَلَق السَّ َسُن َعَمًلا َوَلِئنأ َوُهَو الَّ حأ
َ
یُكمأ أ

َ
ُکمأ أ

ٌر ُمِبیٌن  ِذیَن َکَفُروا ِإنأ َهَذا ِإَّلَّ ِسحأ ِت َلیُقوَلنَّ الَّ َموأ ِد الأ ُعوُثوَن ِمنأ َبعأ َت ِإنَُّكمأ َمبأ  .(7)هود:  «ُقلأ
و زمین در شش  هازیرا خلقت آسمان ؛چالش برانگیزترین فقره این آیه است« و کان عرشه علی الماء»عبارت 

داشتن عرش قرار »ولی  ،و...( 38 و 4؛ سجده: 59؛ فرقان: 3؛ یونس: 54)اعراف:  است روز در آیات دیگری نیز ذکر شده
 تنها در این آیه ذکر شده و در هیچ آیه دیگری به آن اشاره نشده است. « الهی بر روی آب

ن فقره از ای در موردکند، سؤاالتی نگی را برطرف میهمین آب است که تش« ماء»با توجه به اینکه متبادر از لفظ 
 کند: آیه در ذهن خطور می

 چیست و آیا به معنای آب آشامیدنی است؟« ماء»ماهیت  :اوَّلا 
در زیر عرش چگونه است؟ چطور ممکن است عرش خداوند بر روی آب استوار باشد و آیا « ماء»کیفیت  :ثانیاا 

 آب در جایی استقرار دارد؟
منشأ پیدایش آب چیست؟ آیا قبل از پیدایش آب، شیء دیگری بوده و یا از ابتدای خلقت در آنجا آب قرار  :ثالثاا 

 گرفته است؟
 غایت آب به کجا انجامیده است؟ آیا آب زیر عرش اکنون نیز وجود دارد و یا از بین رفته است؟ :رابعاا 

اگرچه ممکن است سؤاالت  ،آب زیر عرش الهی وجود دارد دربارهترین سؤاالتی است که این چهار سؤال مهم
ره پژوه و کشف اینکه زمانی تمام کبا توجه به اطالعات دانشمندان دیرینه ؛ مثالا دیگری نیز در این میان به ذهن برسد

کور سؤاالت مذتواند یکی از دالئل اعجاز قرآن در ُبعد اعجاز علمی باشد؟ زمین را آب فرا گرفته بوده، آیا این آیه می
 نمایاند.این مسئله را دوچندان می در موردضرورت پژوهش 

ندیشمندان ا یو با بررسی روایات و آرا شدهبر این پایه نوشتار پیش روی متکفل پاسخ به این ابهامات چهارگانه 
 شیعه و اهل سنت این چهار سؤال را پاسخ داده است.

با مراجعه به منابع الکترونیکی و استناد به کتب مورد اعتماد فریقین ای و مقاله حاضر با شیوه مطالعات کتابخانه
 پیش رفته است.

لیف أاین فقره از آیه ارائه شده است، اما تاکنون هیچ ت در مورددر بیشتر تفاسیر ذیل آیه هفتم سوره هود توصیحی 
 دار بررسی جایگاه آب در زیر عرش نشده است.مستقلی عهده

های وحیانی از دیگر اهداف این در فهم گزاره بیتسیر دقیق این آیه، توجه به جایگاه اهلغیر از آشنایی با تف
 مقاله است.

 هابررسی دیدگاه

های به همین دلیل برای فهم تفسیر آیات، تالش ،عموم مسلمانان توجه فراوانی به قرآن مجید و درک صحیح آیات دارند



 

تبیین  بیتو اهل از آیات قرآن توسط روایات رسول خدا ایعمدهانجام گرفته است. بخش  فراوانیعلمی 
اند. به همین سبب ها و نظرات خود پرداختهاند و در کنار این حجم روایات، اندیشمندان مسلمان به ارائه دیدگاهشده

عالمان مسلمان مورد کاوش قرار دهیم. با توجه به وجود تفاوت  یالزم است آیه مورد نظر را در دو بخش روایات و آرا
 شود.های مورد نیاز در دو بخش اهل سنت و شیعه ارائه میمیان امامیه و اهل سنت در منابع معرفتی تفسیر قرآن، داده

 دیدگاه اهل سنت. 1

موجود در منابع روایی آنان ذکر ود، نخست روایات سوره ه 7تفسیر آیه  دربارهبرای دستیابی به دیدگاه اهل سنت 
 .گرددمیشود و در پی آن به دیدگاه عالمان اهل سنت اشاره می

 روایات اهل سنتالف. 

گاهی از روایات موجود در منابع اهل سنت مستلزم پژوهش دقیق در میان انبوه روایات آنان است به همین دلیل  ،آ
 کنیم.را از معتبرترین مجامع حدیثی آنان شروع می هااین بررسی

دومرتبه  وق( چهار روایت را با محتوای این آیه ذکر کرده که در واقع دو روایت مستقل هستند 256بخاری )م
نکرده « ماء»ای به چیستی ولی هیچ اشاره ،اند. او دو باب از کتاب صحیح خود را به این آیه اختصاص دادهتکرار شده

  است.
 تنها یک روایت ذکر کرده که در آن ابوهریره از رسول خدا« باب قوله: )وکان عرشه علی الماء(». وی در بخش 1

کند و خداوند را از ابتدای خلقت و زمانی که عرش بر روی آب بود، کند که حضرت به انفاق سفارش مینقل می
 (.73/ 6: 1422)بخاری،  است کننده معرفی کردهانفاق
یازده روایت وجود دارد که تنها در دو  ،«هو رب العرش العظیم( کان عرشه علی الماء( )و باب )و»بخش . در 2

مران بن ُحَصین است که گروهی « و کان عرشه علی الماء»روایت عبارت  ذکر شده است. روایت نخست به نقل از ع 
لم یکن شیء قبله،  کان الله و»فرمود:  کرمآمده و از اول خلقت پرسیدند و پیامبر ا از مردم یمن نزد رسول الله

؛ خداوند بود و هیچ چیزی قبل از «کتب فی الذکر کل شیء األرض، و کان عرشه علی الماء، ثم خلق السموات و و
)همان: ها و زمین را خلق کرد و در قرآن همه چیز را نوشته است سپس آسمان .آن نبود و عرش خداوند بر روی آب بود

روایت دوم نیز تکرار روایت نخست ابوهریره  (.105/ 4)همان: . این روایت در باب دیگری نیز تکرار شده است (124/ 9
 است.
، از عبدالله بن عمرو بن (691/ 2تا: )نیشابوری، بیق( نیز افزون بر ذکر روایت ابوهریره 261. مسلم نیشابوری )م3

یر الخالئق قبل أن یخلق السماوات واألرض بخمسین ألف کتب الله مقاد»عاص روایتی آورده که حضرت فرمود: 
ها و ها را پنجاه هزار سال قبل از خلق آسمانخداوند َقَدر آفریده (؛2044/ 4)همان: « عرشه علی الماء سنة، قال: و

 های نخستین آفرینش است.زمین نوشته است و عرش خداوند بر روی آب بود(. اشاره این روایت به ُبرهه
ین آورده که از حضرت ق( روایتی از ابی273ماجه )م . ابن4 خداوند قبل از اینکه خلق را بیافریند  پرسیدند:َرز 

ای بود که زیر و روی آن هوا نبود و هیچ مخلوقی در آنجا وجود خداوند در هاله»فرمود:  کجا بود؟ رسول خدا



 

 (.64/ 1تا: )ابن ماجه، بییابی کرده است ألبانی این روایت را ضعیف ارز«. نداشت و عرش خداوند بر آب بود
و دومی را حسن  (100/ 5م: 1998)ترمذی، رزین را ذکر کرده و اولی را صحیح ق( روایت ابوهریره و ابی279ترمذی )م

و عمران بن  (126/ 10و  154/ 7: 1421)نسائی، ق( نیز روایت ابوهریره 303نسائی )م نموده است.توصیف  (139/ 5)همان: 
 را آورده است. (126/ 10)همان: ُحصین 

فرمود:  ُأمامه نقل کرده که نبی اکرمن متقدم اهل سنت از ابیاق( از دیگر محدث204. ابوداود طیالسی )م5
پس اهل بهشت،  .در حالی که عرش او روی آب بود ،خداوند عزوجل مخلوقات را آفرید و از پیامبران میثاق گرفت»

 (.451/ 2: 1419)طیالسی، « هل جهنم بودنداهل بهشت و اهل جهنم، ا
سخن به « عرشه علی الماء»در منابع اهل سنت وجود دارد که در آنها از آیه  بنابراین پنج روایت از رسول اکرم

  1میان آمده است.
از ابهامات چهارگانه تبیین نشده است. البته ممکن است  یکهیچ آید کهمیبا بازخوانی این روایات، به دست 

معنای  صحابه همان :، به دلیل روشن بودن معنای آن نزد مخاطبان باشد. به عبارت دیگر«ماء»عدم ذکر تفسیری برای 
اند و درباره ماهیت آب چیزی نپرسیده خداگاه از رسول هیچ وفهمیدند معهود ذهنی را از این آیه می« آب»
اما سه سؤال دیگر از چگونگی،  ،شودفهمیده می« ماء». در این صورت چیستی است ضرت هم چیزی نفرمودهح

 پاسخ مانده است. همچنان بی« ماء»آغاز و انجام 

 اندیشمندان اهل سنت یآراب. 

 .ی کردبررسسوره هود را  هفتمتفسیر آیه  نظرات دربارهبرای اطالع از دیدگاه عالمان اهل سنت، نخست باید 
مربوط به حدیث عمران  تاسه  :روایت ذکر کرده است سیزدهذیل آیه، ق( مفسر مشهور اهل سنت 310)م طبری

ها و ق( که تنها بر پیشینی بودن خلقت عرش بر خلقت آسمان104سه روایت از مجاهد )م ،رزینبن حصین و ابی
ق( است که او نیز از این آیه آغاز 118دو روایت بعدی به نقل از قتاده )م ،(245/ 15: 1420)طبری، زمین داللت دارد 

ق( است که از او پرسیدند: آب بر چه 68چهار روایت از ابن عباس )مو  (246/ 15)همان: آفرینش را فهمیده است 
را « ماء»ونگی توان چگاز این کالم ابن عباس می (.249/ 15)همان: چیزی قرار دارد؟ ابن عباس گفت: در دل باد 

 تصور کرد.
ه )محدود   و ها و زمین موجود بودهعرش خداوند قبل از آسمان»ق( است. او گفته 114روایت آخر از َوْهب بن ُمَنبِّ

سپس خداوند یک مشت از آب برداشت و آن به بخار تبدیل شد و سپس هفت آسمان را در دو روز خلق کرد. سپس 
توان از این تفسیر می )همان(.« ه قرار داد و سپس زمین از آنجا گسترش یافت و...طینتی از آب برداشت و در مکان کعب

رش ها و زمین واقع شده است. این گزاپی برد. طبق این تفسیر، آب سرمنشأ آفرینش آسمان« ماء»به یکی از کارکردهای 
 .سوره هود است هفتمآیه  در موردها در منابع اهل سنت ترین گزارشیکی از تفصیلی

 اما روایات تفسیری دیگری نیز در منابع دیگر مشهود ،این روایات در بیشتر تفاسیر اهل سنت منعکس شده است
 است: 

آیه و احادیث داللت قاطعی دارند بر اینکه مکان عرش »نویسد: ق( درباره مکان عرش الهی می297شیبه )مابن ابی



 

ها زیرا آب دریا بعد از خلق آسمان ؛از آب در اینجا آب دریا نیست خداوند از روزی که خلق شده، بر روی آب است. و مراد
گونه که خداوند آن ،که زیر عرش قرار دارد باشدمی یدیگرچیزی پس آب مذکور در اینجا  است. و زمین به وجود آمده

طبق »افزاید: می ،وجود دارد وی در جایی دیگر درباره اینکه آیا اکنون نیز این آب(. 80: 1418شیبه، )ابن ابی« خواسته است
ز باال اکه باالی آسمان هفتم دریایی است  ،روایت دیگری بر اساسزیرا  ؛آیه و روایات، عرش همیشه بر روی آب قرار دارد

تا پایین را فراگرفته و... در باالی همه اینها عرش قرار دارد. پس این حدیث اشاره دارد که آب زیر عرش وجود دارد و آن 
بر این اساس عرش الهی همچنان بر روی آب قرار  (.82)همان: « ها و زمین موجود استحتی بعد از خلقت آسمان همیشه

 دارد.
هو »سوره بقره  29در ذیل آیه  ق( حدیثی را با دو سند از ابن عباس و یکی از صحابه پیامبر311ابن ُخَزیمه )م

 :، نقل کرده که گفت«فسواهن سبع سماوات الذی خلق لكم ما فی اْلرض جمیعا ثم استوی إلی السماء
عرش خداوند بر روی آب بود و هیچ مخلوق دیگری نبود، پس زمانی که خداوند اراده کرد مخلوقات را بیافریند »

آن بخار بر روی آب قرار گرفت و خداوند آن را آسمان نام نهاد. سپس آب را خشک کرد  .بخاری از آب متصاعد کرد
ثم »در ادامه این نقل، به ارتباط میان این آیه و آیه  (.886/ 2: 1414)ابن خزیمه، « ای قرار دادیکپارچهو آن را زمین 

 دود و بخاریدخان موجود در این آیه اشاره به همان  :انداشاره شده و گفته (11)فصلت: « استوی إلی السماء وهی دخان
ها و که منشأ آفرینش آسمان باشدمیسل بیانگر کارکرد آب این روایت مر )همان(.دارد که از آب متصاعد شده است 

 زمین شده است.
عرش خداوند بر روی آب بود. زمانی »کند که نقل میق( 139)م ق( روایتی از ربیع بن انس327حاتم )مابن ابی

قرار داد و آن ها و زمین را خلق کرد، آن آب را به دو بخش تقسیم کرد. بخشی از آن را در زیر عرش که خدا آسمان
ای برای این روایت آورده که ق( تکمله375سمرقندی )م (.2005/ 6: 1419)رازی، « است« بحر مسجور»همان 

طبق این نقل  (.139/ 2تا: )سمرقندی، بی« شودخداوند بخش دیگر آن آب را زیر زمین قرار داد که به آن دریا گفته می»
)ابن کثیر، ق( 774است که در زیر عرش قرار داشته است. ابن کثیر )مبیتمام آب موجود در روی کره زمین از همان ا

این نقل را  (211/ 6: 1415)آلوسی، ق( 1270و آلوسی )م (403/ 4تا: )سیوطی، بیق( 911سیوطی )م (،266/ 4: 1419
در  بخشی :دهبیان شده است. بر این اساس آب به دو بخش تقسیم ش« ماء»اند. در این روایت سرانجام گزارش کرده

 سوره طور( و بخشی در روی زمین قرار گرفت. 6)اشاره به آیه « بحر مسجور»
خداوند یاقوت سبز رنگی خلق کرد، سپس با »ق( است که 34ز کعب االحبار )محدود کالمی ا ،تفسیر دیگر

سپس باد را خلق کرد و آب را داخل آن قرار داد و سپس عرش را بر روی آب  .به آب تبدیل شد ،هیبت به آن نگریست
. داندمیآغاز آن را یاقوت سبزرنگ  وکند خلق از آب را نفی میآغاز این تفسیر (. 354/ 11: 1430)واحدی، « قرار داد

)رازی، ق( 606ازی )م، فخر رق(440/ 2: 1420)بغوی، ق( 516این حکایت در منابع متأخرتر مانند تفسیر بغوی )م
 بازتاب یافته است. (472/ 2: 1415)خازن، ق( 741خازن )مو  (8/ 9: 1384)قرطبی، ق( 671، قرطبی )م(319/ 17: 1420

ه از ابوبکر َاَصّم ک ی نقل شدهمانند کالم ؛برخی تفاسیر نیز وجود دارند که به تبیین مطالب پیشین پرداخته است
رار گرفتن عرش بر آب مانند قرار گرفتن آسمان بر زمین است و به معنای این نیست ق» گوید:که میق( 201معتزلی )م

 رگبیشترین تلنقرار گرفتن عرش بر آب  :اندبرخی نیز گفته (.319/ 17: 1420)رازی، « که این دو به هم چسبیده باشند



 

مطالب زیادی ذیل ق( 1270)م آلوسی (.355/ 11: 1430)واحدی،  به قدرت خداوند پی ببرندبرای اهل فکر است که 
اند. از جمله به این نزاع هایی است که متصوفه و فالسفه نسبت به این آیه داشتهاین آیه آورده که بیشتر آنها برداشت

از جمله اینکه آب از طبیعت عادی خود  ،ای نباشد، مستلزم اموری استاشاره کرده که اگر میان عرش و آب فاصله
نگینی عرش را تحمل کند. با ابطال مستلزمات این دیدگاه نتیجه گرفته که باید میان عرش و خارج شود تا بتواند س

آب خأل وجود داشته باشد. در صورت اثبات خأل در عالم حتی پیش از خلقت عالم، امکان ذاتی برای وقوع خأل در 
 (.206/ 6: 1415)آلوسی، این عالم هم متصور است 
 آید: ها برای ابهامات چهارگانه به دست میسران اهل سنت که ذکر کردیم، این پاسخمف یبنابراین از روایات و آرا

 عدم بیان، نشان از وضوح معنای آن دارد که به معنای آب است.ماهیت ماء: 
 آب در دل باد قرار دارد و میان عرش الهی و آب فاصله وجود دارد.کیفیت ماء: 

 بوده و سپس به آب تبدیل شده است. این آب ابتدا یاقوت سبزرنگیمنشأ ماء: 
ها و زمین خلق شده است. بخشی از آن در آسمان و بخشی آب به بخار تبدیل شده و از آن آسمانغایت ماء: 

 دیگر در زمین قرار گرفته است. در حال حاضر نیز عرش الهی بر روی آب قرار دارد.

 دیدگاه اماميه. 2

گاه به تمام معانی قرآن هستند  ارتباط آنها با معصومان خدابر خالف اهل سنت که پس از وفات رسول  که آ
 است. برایشان فراهم بوده بیتسال امکان دستیابی به علوم الهی از طریق اهل سیصدقطع شده، شیعیان تا حدود 

ایات امامیه وتفسیر آیات قرآن در دست داشته باشند. بر همین اساس ر دربارهرود مطالب بیشتری بنابراین انتظار می
گاهی از دیدگاهدر این بخش می اندیشمندان امامیه نیز در فهم صحیح آیه  تواند راهگشای ابهامات باشد. البته آ

 گر است.یاری

 روایات اماميهالف. 

ت نکاتی دست یاف« و کان عرشه علی الماء»تفسیر آیه  دربارهتوان به هفت روایت کم میدر میراث روایی امامیه دست
 .و یک روایت از امام صادق ، سه روایت از امام باقر، دو روایت از امیرالمؤمنینروایت از رسول خدایک 

ها و زمین آفریده فرمود: قبل از اینکه آسمان که پیامبر کندمینقل  از رسول خدا . در روایتی امیرمؤمنان1
پس خداوند باد را بر آب ارسال کرد و آب َمّواج شد و از آن بخار بلند شد و  .شود، عرش خداوند بر روی آب بود
. این روایت به (87/ 54: 1403)مجلسی، گانه خلق شد و... های هفتها و زمینبخار باال رفت و از آن بخار آسمان

 کنونی آب ساکت است. ها و زمین شد. البته نسبت به جایگاهسرانجام آب اشاره دارد که آب منشأ پیدایش آسمان
نخستین روایت اشاره دقیقی به  که آیه مزبور در منابع شیعه وجود دارد در مورد . دو روایت از حضرت علی2

 وگویی است که در مجلس عمر بن خطاب میان امیرالمؤمنینمبحث مورد نظر دارد. این حدیث مربوط به گفت
بیان  خلقت عرش دربارهار توضیحاتی بپس از اینکه کعب االحو کعب االحبار صورت گرفته است. در این رویداد 

فکران تو اشتباه به کعب کرد و فرمود: اصحاب و همرو ! امیرمؤمنان دانسستکرد و آب زیر عرش را آب دهان خدا 



 

کردند و کتب خداوند را تحریف کردند. سپس حضرت اشتباهات این سخن را گوشزد کرد و فرمود: ابتدا خداوند 
سپس از ظلمت نور دیگری خلق کرد و از آن نور یاقوتی که ضخامت آن  .ا خلق کرد و از آن ظلمت را پدید آوردنور ر

 طمالتگانه بود، آفرید. سپس آن یاقوت را فشرد و تبدیل به آب متالطمی شد. این های هفتها و زمیناندازه آسمانبه
یان ب نیز تا روز قیامت ادامه دارد. سپس عرش را از نور خلق کرد و آن را روی آب قرار داد. حضرت توضیحات دیگری

تر از آن است که بر بزرگ ،بنابر قول تو کسی که دریاها آب دهان او هستند :االحبار پرسیدو در پایان از کعب نمود
حرف درست همین است و علم واقعی این  :خندید و گفتالمقدس جای بگیرد. در اینجا عمر روی صخره بیت

 (. 103/ 30)همان: را در آن زمان نبینم  است نه مانند علم کعب. زنده نباشم در زمانی که ابوالحسن
این روایت زوایای دیگری از مخلوقات نخستین و مراتب آفرینش را بیان کرده است. خداوند از نور، یاقوتی به 

زمین خلق کرده و از آن یاقوت، آب خلق شده است. بر این اساس آب خلقت پیشینی داشته وسعت هفت آسمان و 
گزارش شد که همه هستی  و از عدم خلق نشده است. همچنین این روایت همسو با روایتی است که از رسول خدا

 کنند.این دو روایت یکدیگر را تقویت می پساز بخار آب آفریده شده است. 
شخصی است که درباره مدت زمانی که عرش خداوند  مربوط بهنقل شده  ه از امیرالمؤمنیندومین روایتی ک

که خود زمان هم مخلوق خداوند است و طرح این سؤال  نمودای بیان بر روی آب بوده سؤال کرد و حضرت با اشاره
 توانکند که هرگز نمیمیاین سخن حضرت، توجه را به یکی از مبانی توحید جلب  (.127/ 10)همان: معقول نیست 

زیرا خداوند به زمان و مکان، زمانیت و  ؛خداوند را در قالب زمان و مکان جای داد و سؤال از آنها بیهوده است
 مکانیت بخشید.

آمد. یکی از سؤاالت درباره اولین مخلوقات  شامی برای پرسیدن سؤاالتی نزد امام باقر دانشمندوزی ر. 3
 .خداوند همه چیز را از آب خلق کرد» هاست:. گزیده این توضیحات ایندادتوضیحاتی به او خداوند بوده که حضرت 

رسد و باد را از آب خلق کرد و سپس باد را بر آب مسلط ساخت و باد دل آب را پس نسب هر چیزی به آب می
پس آن را  .نداشت ای خلق شد که هیچ پستی و بلندیشکافت و کف بر روی آب تشکیل شد و از آن زمین یکپارچه

آسمان  ،روی آب قرار داد، سپس از آب آتش را خلق کرد و آتش دل آب را شکافت و بخار به وجود آمد و از آن بخار
دهم تو از فرزندان ، مرد شامی گفت شهادت میدر پایان بیانات امام باقر«. خلق شد و آن را روی زمین قرار داد...

بر پایه این روایت آب سرچشمه همه مخلوقات است.  (.95/ 1: 1367)کلینی، ا است انبیا هستی و علم تو از علم انبی
شویم ای به عرش نشده است اما با کنار هم قرار دادن این روایت با روایت دیگر، متوجه میدر این روایت هیچ اشاره

 است که در زیر عرش قرار دارد.  بیآمراد همان 
عرش خداوند »ت اول است. در این روایت ثبت شده که حضرت فرمود: قریب به مضمون رواینیز روایت دوم 

 زمانی که خداوند .پس غیر از آب هیچ مخلوقی نبود و آن آب گوارایی بود .بر روی آب و هوا بود و هوا جریانی نداشت
بر روی آب به سپس کف  .بر روی آب خورد و امواج به وجود آمد نیز آن .اراده کرد، به باد دستور دادرا خلق زمین 

وجود آمد و خداوند آن کف را در مکان کعبه جمع کرد و با امر خداوند به کوهی از کف تبدیل شد سپس زمین از 
  (.199/ 1تا: )عیاشی، بی« زیر آن گسترده شد...

شده است. در این روایت آب با « ماء»است که به ماهیت  ایترین تفاوت این روایت با روایات پیشین، اشارهمهم



 

 تحت عرش الهی« ماء»به معنای گوارا، توصیف شده است. این بهترین دلیل بر این است که « عذب فرات»عبارت 
 شود.است که متبادر به ذهن می بیآهمان 

 قرار داشتن عرش بر بهاین روایت . در استنیز بیانگر همان مفهوم روایات پیشین  سومین روایت از امام باقر
ها روی آب تصریح شده است. تفاوت این روایت با احادیث گذشته در این است که در حدیث سوم، خلقت آسمان

« ماء»این روایت به سرانجام  پس (.96/ 1: 1367)کلینی، از بخار آب و خلقت زمین از خاکستر آتش معرفی شده است 
 اشاره کرده است.

. در بخشی از این است نقل شده که حضرت شیوه آفرینش مخلوقات را بیان کرده ز امام صادق. روایتی ا4
ای نداشت و غیر از این دو هیچ خداوند عرش را بر آب قرار داد و آب بر هوا بود و هوا هیچ محدوده :روایت آمده

پس زمانی که خداوند خواست زمین را خلق کند، به باد امر کرد  .مخلوق دیگری نبود و آن آب در آن زمان گوارا بود
ها را در مکان خانه پس خدا آن کف .و آن بر روی آب خورد و امواج به وجود آمد سپس از آن امواج کف تشکیل شد

ه کسپس خداوند خواست  .کعبه جمع کرد و آنها را بسان کوهی از کف قرار داد و سپس زمین از زیر آن گسترده شد
آسمان را بیافریند پس به باد امر کرد و آن بر دریاها خورد و کف تشکیل شد و از آن امواجی به وجود آمد و در میان 

این  پس (.70/ 2تا: )قمی، بی« پس آسمان را با آن بخار خلق کرد... .ها بدون هیچ آتشی بخار به هوا برخاستکف
بیان شده و آن همان آب گوارا است. همچنین کارکرد « ماء»چیستی روایت نیز همسو با روایات پیشین است و در آن 

 آن نیز به آفرینش تمام هستی انجامیده است.

  اندیشمندان اماميه یآراب. 

 هابیشترین سهم در تبیین آیات را دارند. بنابراین روایاتی که در بخش پیشین بدان در عموم تفاسیر شیعه روایات ائمه
ن وجود ااند. غیر از روایات مذکور، برخی عبارات و توضیحات از برخی مفسراشاره کردیم، در این تفاسیر منعکس شده

به ذیل آیه ق( 460)م کند. برای نمونه شیخ طوسیدارد که به آشکار شدن تفسیر صحیح این آیه کمک بسزایی می
گاه، ار گرفتن عرش بر روی آب و بودن آب بدون هیچ تکیهدر قر» :گویدکند و میچگونگی نسبت عرش با آب اشاره می

این نکته مورد توجه برخی دیگر از مفسران  (.451/ 5تا: )طوسی، بی« اندیشندبیشترین توجه برای کسانی است که خوب می
نکه با قدرت یاین آیه داللت دارد بر ا»نیز قرار گرفته است. شیخ طبرسی همین نکته را مقداری شکافته و افزوده است: 

خداوند با کمال قدرتش آن را نگه داشته است. این  وگاه و محل استقرار در زیر عرش قرار گرفته خداوند آب بدون تکیه
 (.218/ 5: 1408)طبرسی، « است اندیشهها برای اهل ترین نشانهخود یکی از بزرگ

ویل این احادیث در نزد راسخان در أتگوید: میق( پس از ذکر روایاتی در این موضوع، 1091فیض کاشانی )م
 (.495/ 2: 1416)فیض کاشانی، است  بیتعلم اهل

قرار  بیآداند که مالکیت خداوند در آن وقت، بر را کنایه از این می« کان عرشه علی الماء»عالمه طباطبایی تعبیر 
عبارت است از محل ظهور سلطنت  چون عرش و تخت سلطنت هر پادشاهی» :داشت که ماده حیات است. وی افزوده

که  به این معنا است« استواء بر عرش»پس  ،او، و استقرار پادشاه بر آن محل به معنای استقرار ملك او بر آن محل است
 (.78/ 10تا: )طباطبایی، بی« خدای تعالی بعد از خلقت آسمان و زمین در دو روز، به امر تدبیر مخلوقات خود پرداخت



 

 های آب نپرداخته است.اشاره کرده و به سایر ویژگی« ماء»ان تنها به ماهیت در واقع ایش
 های مفسران را احتمال برای آن آیه ذکردانند و برداشتبرخی اندیشمندان شیعه این آیه را از آیات متشابه قرآن می

و اما » آمده است:ین کتاب مطالب دیگری وجود دارد. در ا تفسیر نمونهدر  (.174/ 1: 1391)مصباح یزدی، کنند می
شود مانند فلزات مایع و امثال آن. ]از تفسیر ماء گفته می یکلمه ماء معنای معمولی آن آب است، اما گاهی به هر مایع

العاده شود که در آغاز آفرینش، جهان هستی به صورت مواد مذابی بود )یا گازهای فوقاین آیه[ چنین استفاده می
گونه حرکات شدید و انفجارات عظیمی رخ داد، مواد مذاب و مایع را داشت(. سپس در این توده آب فشرده که شکل

ید، و یی گرایپیوستگی به انفصال و جدادرپی به خارج پرتاب شد، این اتصال و به همی از سطح آن پییهاو قسمت
 جهان هستی و پایه تخت قدرت خدا نخست ها یکی بعد از دیگری تشکیل یافتند. بنابراینکواکب و سیارات و منظومه

در معنای حقیقی خود به « ماء»بر این اساس،  (.26/ 9: 1380)مکارم شیرازی، « گونه قرار داشتبر این ماده عظیم آب
 مایع است. و کم به معنای مواد ُمذابکار نرفته و دست

مفسران امامیه چند  یاند، روایات و آراهپوشی از تفاسیری که معنای غیرظاهری از عرش و ماء ارائه کردبا چشم
 اند: سؤال از ابهامات چهارگانه را پاسخ گفته

 آب گوارا و قابل شرب بوده است.ماهیت ماء: 
 آب بر هوا و در زیر عرش قرار گرفته است.کیفیت ماء: 

 ها و زمین خلق شده است.آب از یاقوتی به وسعت آسمانمنشأ ماء: 
 ها و زمین خلق شده است.آب در اثر ارسال باد به بخار تبدیل شده و از آن آسمانغایت ماء: 

 تأملی در مأخذ علم منابع اهل سنت 

علمای شیعه با اهل سنت در این  هایرسیم که پاسخهای امامیه و اهل سنت به این نتیجه میبا نگاهی به دیدگاه
بسیاری از جزئیات مربوط به هنگامه آفرینش  بیتچهار سؤال تشابه نسبی دارند. با این تفاوت که در روایات اهل

نیست بلکه  که مستند به رسول اللهاست هستی بیان شده اما در منابع اهل سنت به صورت کلی و مبهم بیان شده 
 اند.دهصحابه و تابعین ارائه کر

اند مسائل مربوط به قرار گرفتن گیرد، توانستهکه از علم الهی سرچشمه می شیعیان با تکیه بر علم ائمه اطهار
اما با توجه به اینکه در منابع اهل سنت روایتی که ابهامات چهارگانه را به صورت  ،عرش بر روی آب را درک کنند
شود که چگونه شود این سؤال در ذهن ایجاد میم الهی بودند دیده نمیکه مدینه عل دقیق پاسخ دهد، از پیامبر اکرم

 اند از اوضاع آب زیر عرش خبر دهند؟برخی صحابه و مفسران توانسته
ترین تفاسیر یترین و تفصیل. قدیمیبررسی کردخبار مفسران اهل سنت را ابرای دستیابی به پاسخ این سؤال باید 

ه  و ابن عباس، کعب االحبار جانبعرش الهی و جایگاه آب از  عالمان اهل  های. سایر گزارشباشدمیَوْهب بن ُمَنبِّ
ق( 139مانند تفسیر ربیع بن انس )م است سنت متأخرتر بوده و امکان فراگیری آن از صحابه و تابعین فراهم بوده

ق( بود و حسن نیز مسائل فراوانی را از صحابه و تابعین، 110)م که از شاگردان حسن بصری (2005/ 6: 1420)رازی، 
 توان آنان را مأخذ مستقلی به شمار آورد.. بنابراین نمیبدون ذکر سند نقل کرده است



 

ترین تفاسیر در تفسیر او کامل 2. تفسیر نخست را ابن عباس گزارش کرده که در دو حدیث نمایان شده است.1
زیرا در این  ؛باشد خدارسد این سخن ابن عباس برگرفته از بیانات رسول نظر نمی منابع اهل سنت است. به

کرد و همچنین بوده، ذکر می صورت وی برای اعتمادبخشی به مخاطبان، منبع اصلی سخن را اگر حدیث پیامبر
و فراگیری تفسیر قرآن  ممکن بود سایر صحابه نیز آن را شنیده باشند. با توجه به شاگردی ابن عباس نزد امیرمؤمنان

آن را در حضور خلیفه دوم بازگو نمود، این  باربه این مسئله که یک  از حضرت، و همچنین علم حضرت علی
 آموخته باشد. احتمال وجود دارد که ابن عباس این سخن را از استاد خویش امیرمؤمنان

: 1430ی، )واحداست  گفتهیل آن به آب سخن . تفسیر دوم از کعب االحبار است. وی از خلقت یاقوت سبز و تبد2
دستیابی کعب االحبار به این دیدگاه با کنارهم قرار دادن این روایت با روایتی که در منابع امامیه از (. 354/ 11

توصیف کرد که با آب  ایکعب ابتدا خدا را روی صخره ،شود. در آن روایتمی کشفنقل شده  امیرالمؤمنین
یک نظر نهایی کعب دهان دریاها را به وجود آورده است. میان این دو دیدگاه تفاوت وجود دارد. اکنون باید دید کدام

مسلمان  اما با توجه به اینکه کعب پس از وفات رسول خدا ،است. اگرچه تاریخ دقیق این دو روایت معلوم نیست
های رسد روایت منبع شیعه ناظر به سالبه نظر می (،489/ 3: 1405)ذهبی، ینه آمده شده و در زمان خلیفه دوم به مد

آیا تورات را از  :شودنخست مسلمان شدن او و آشنایی تازه مسلمانان با او است. به همین جهت از او پرسیده می
توان ادعا شود. بنابراین میمینظر شنیده حفظ دارد یا نه! اما در روایت دوم دیدگاه او به عنوان یک مفسر و صاحب

دیدگاه  ای که در حضور خلیفه دوم بود و امیرالمؤمنینکرد که کعب االحبار این سخن خود را از همان جلسه
 فراگرفته است. (،103/ 30: 1403)مجلسی، صحیح را به آنان آموخت 

ه که به تبدیل شدن آب به بخار و خلقت3 ها و زمین از آن بخار اشاره دارد آسمان . نسبت به تفسیر َوْهب بن ُمَنبِّ
وهب بن منبه از راویانی است که گفته شده سخنان زیادی از اهل کتاب گرفته  :باید گفت (،249/ 15: 1420)طبری، 

گوید: روایات مسند او کم است و بیشتر علم او از اسرائیلیات و کتب اهل کتاب ق( درباره او می748است. ذهبی )م
بر این اساس در اظهار نظر وهب درباره قرار داشتن عرش بر روی آب  (.545/ 4: 1405)ذهبی، است  سرچشمه گرفته

برگرفته از آثار اهل کتاب  ،دو احتمال وجود دارد: ممکن است آن را از برخی راویان و عالمان اسالمی شنیده باشد
گونه که مفسران اهل سنت همان ،تباشد. اشکالی متوجه صورت نخست نخواهد شد و این سخن او قابل توجه اس

با  و اند. البته اینکه وهب این سخن را از چه کسی فراگرفته قابل بررسی استسخن او را در تفاسیر خود بازتاب داده
و  (212: رقم 1380)رستگار، « ق( از شاگردان امام باقر126عمرو بن دینار )م»توجه به اینکه وهب از افرادی مانند 

کرده، روایت نقل می (187)همان: رقم « ق( از شاگردان امام صادق194بن عبدالمجید بن َصْلت )معبدالوّهاب »
عصر رود که او این مطالب را از برخی راویان شیعه شنیده باشد. وجود این تفسیر در میان شیعیان هماین گمان می

آن را به  بیتالهی متصل بوده که اهل کند. بر این اساس منبع سخنان او به علوموهب، این گمان را تقویت می
 اند.مسلمانان تعلیم داده

اما اگر مطلب او برگرفته از آثار اهل کتاب باشد، این خود گواهی بر درستی این تفسیر و عدم تحریف در این 
اما  ،که برخی از تورات و انجیل تحریف شده است دانیمبخش از آثار اهل کتاب است؛ زیرا با تکیه بر آیات قرآن می

توان همه تورات و انجیل را تحریف شده دانست. از جمله جاهایی که تحریف صورت نگرفته، مطالب مربوط نمی



 

اند، تأیید که به علم الهی متصل بوده به جایگاه عرش و آفرینش هستی از آب است؛ زیرا این مطلب را ائمه اطهار
 اند.کرده
وجود ندارد که مسئله آب در زیر  با توجه به اینکه هیچ روایتی از رسول خدا :آیدبه دست می ز مجمع مطالبا

اند، به طریقی به این موضوع بیان کرده در موردعرش را به صورت مبسوط تفسیر کرده باشد، و افرادی که تفاسیری 
تفاسیر پیرامون این آیه که در منابع شیعه و اهل سنت آید که اند، این نتیجه به دست میدسترسی داشته بیتاهل

برای حفظ و صیانت  بیتای از تالش اهلاست. این تنها بیانگر گوشه بیتوجود دارد، برگرفته از منبع علم اهل
 از قرآن در میان جامعه اسالمی است.

 نتيجه

یان این گزاره ب درباره. قرآن هیچ توضیح دیگری دهدآیه هفتم سوره هود خبر از قرار داشتن عرش الهی بر روی آب می
ترین سؤاالت آورد. مهمدر زیر عرش الهی ابهاماتی را برای باورمندان به قرآن به وجود می« ماء»نکرده است. وجود 

ا ها رتوان این پاسخاهل سنت می یماهیت، کیفیت، منشأ و غایت. در میان روایات و آرا :عبارتند از« ماء» مربوط به
 به دست آورد: 

 نشان از وضوح معنای آن دارد که به معنای آب است. ،عدم بیانماهیت ماء: 
 آب در دل باد قرار دارد و میان عرش الهی و آب فاصله وجود دارد.کیفیت ماء: 

 این آب ابتدا یاقوت سبزرنگی بوده و سپس به آب تبدیل شده است.منشأ ماء: 
ها و زمین خلق شده است. بخشی از آن در آسمان و بخشی آسمان ،و از آنآب به بخار تبدیل شده غایت ماء: 

 دیگر در زمین قرار گرفته است. در حال حاضر نیز عرش الهی بر روی آب قرار دارد.
 اما در روایات شیعه تفاصیل بیشتری از این جایگاه وجود دارد: 

 آب گوارا و قابل شرب بوده است.ماهیت ماء: 
 هوا و در زیر عرش قرار گرفته است. آب برکیفیت ماء: 

 ها و زمین خلق شده است.آب از یاقوتی به وسعت آسمانمنشأ ماء: 
 ها و زمین خلق شده است.به بخار تبدیل شده و از آن آسمان ،آب در اثر ارسال بادغایت ماء: 

ه کنند. با توجه بیت میروایات شیعه و اهل سنت در این موضوع کامالا همگون و همگن هستند و یکدیگر را تقو
اخبار از عوالم باال و خبر از آغاز آفرینش، جز از  :ثانیاا  ؛نیست روایات اهل سنت به نقل از رسول الله :اینکه اوالا 

گاهی به آن نیست رامون پی افرادی از اهل سنت که اخبار تفصیلی :ثالثاا  ؛طریق اطالع خداوند، راه دیگری برای آ
یا راویان شیعه و یا کتب ارسال شده از سوی خداوند  بیتاند، در اثر مراودت با اهلجایگاه آب زیر عرش ارائه کرده

 بیتبنابراین منبع علم اهل سنت به جایگاه عرش، اهل .اندبه این اطالعات دست یافته -مانند تورات و انجیل  -
 کند.تأیید می آنها را بیتیا کتبی است که علم اهل

  



 

 هانوشتپی

 .....................................................................................................  
 اند: . سایر منابع اهل سنت این پنج روایت را منعکس کرده1

یره: ق( )ابن ابی عاصم، 287عاصم)م(؛ ابن ابی487/ 13: 1421ق( )ابن حنبل شیبانی، 241)م احمد بن حنبل روایت ابوهر
(؛ ابن 229/ 11: 1404ق( )ابویعلی، 307)م(؛ ابویعلی18: 1402ق( )دارقطنی، 385(؛ دارقطنی)م362/ 2: 1400

 .... ( و503/ 2: 1414ق( )ابن حّبان، 354(؛ ابن حّبان)م162/ 1: 1414ق( )ابن خزیمه، 311خزیمه)م
ریابی)م روایت ِعمران بن ُحَصین: ریابی، 301ف  (؛ ابن 135/ 1: 1416ق( )الرویانی، 307(؛ رویانی)م85: 1418ق( )ف 

/ 2: 1420ق( )آجّری، 360(؛ آجّری)م203/ 18تا: ق( )طبرانی، بی360(؛ طبرانی)م7/ 14: 1414 ق( )ابن حّبان،354حّبان)م
 .... ( و4/ 9: 1424ق( )بیهقی، 458(؛ بیهقی)م216/ 2: 1394ق( )اصبهانی، 430(؛ ابونعیم اصبهانی)م764

ریابی)م روایت عبدالله بن عمرو بن عاص: ریابی، 301ف  ( و 762/ 2: 1420( )آجّری، ق360(؛ آجّری)م87: 1418ق( )ف 
 غیره.

ین: ق( )ابن ابی عاصم، 287(؛ ابن ابی عاصم)م108/ 26: 1421ق( )ابن حنبل شیبانی، 241احمد بن حنبل)م روایت ابی رز
 .... ( و207/ 19تا: ق( )طبرانی، بی360(؛ طبرانی)م33: 1418ق( )ابن ابی شیبه، 297(؛ ابن ابی شیبه)م271/ 1: 1400

 
ُ
 .... ( و240/ 8تا: ق( )طبرانی، بی360طبرانی)م مامه:روایت ابی أ

عن ابن عباس: )هو الذی خلق لکم ما فی األرض جمیعا ثم استوی إلی السماء فسواهن سبع سموات( قال: إن الله » اول:. 2
 رج من الماء دخانا فارتفعتعالی کان عرشه علی الماء، ولم یخلق شیئا غیر ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن یخلق الخلق أخ  تبارك و

 (.886/ 2: 1414)ابن خزیمه، « فوق الماء فسما علیه فسماه سماء، ثم أیبس الماء فجعله أرضا واحدة
عن سعید بن جبیر قال: سئل ابن عباس عن قول الله: )وکان عرشه علی الماء(، قال: علی أی شیء کان الماء؟ قال: علی » دوم:

 (.249/ 15: 1420)طبری، « متن الریح
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