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چکیده

در برخی آیات قرآن کریم از واژههای «سماء و سماوات» ،سخن بـه
میان آمده است .نگاه مفهومی به لفظ سماء در این آیـات ،افـ هـای
اعجازی تازهای پیش روی مخاطب کالم الهی میگشاید .نگارنده به
بررسی این واژه در آیـات قـرآن کـریم از بمـد مفهـومی پرداختـه و
حالتهای متفاوت و ممانی ثانویـه آن را موشـفافی کـرده اسـت تـا
گامی در جهت شـناخت جنهـهای از جوانـب اعجـازی ایـن اقیـانوس
بیفران وحیانی برداشته باشد .پژوهش حاضر بیـانگـر آن اسـت کـه
ممانی سقف ،ابر ،باران ،آسمان بهشت و جهنم و آسمان باالی زمـین
از داللتهای ثانوی واژه قرآنی سماء است و ارتهاط دقیقی میان ایـن
واژه با ممانی فوق وجود دارد .بافت زبانی این واژه ،توجّـه در اات و
نه صرفاً مجرّد باال بودن آن را به خواننده منتقل مـیکنـد و همنشـینی
 .9استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند
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این واژه با واژگـان دیگـر ،عـالوه بـر بیـان مفـاهیم خاصّـی هم ـون
گستردگی ملک و خضوع آن در برابر پروردگار ،سهب خل مفاهیم
جدید مهتنی بر تشهیهها و استمارههای حاصل از آن شده است .روش
تحقی  ،به صـورت کتابخانـهای و مهتنـی بـر تجزیـه و تحلیـل دادههـا
میباشد.
واژههاي کلیدي :سماء ،مفهوم شناسی ،علم داللت ،علم بالغت.
مقدمه
پژوهشگران و مدقّقان قرآن کریم ،از گذشته تاکنون ،بـرای شـناخت دقیـ واژههـای
این کتاب آسمانی ،همّت مضاعفی مهذول داشته اند ،تا از این طریـ  ،از گوشـهای از اسـرار
لغوی و مفاهیم داللی -بالغی آیات قرآن حفیم پـرده بردارنـد .نگـاه ممناشـناختی بـه نـ
قرآن مجید و واکاوی ممانی واژگان آن ،از راههای اصـلی دسـتیابی بـه ایـن هـد

اســت

چراکه بدون توجه به ساختار تک تک کلمات بـه کـار رفتـه در قـرآن و سـهک زبـانی آن،
اولین گام برای فهم آیات ،حاصل نمیشود .با توجـه بـه فصـاحت و بالغـت زبـانی و دقـت
واژگانی موجود در قرآن حفیم ،بحثهای واژه شناسـی آیـات ،تـرثیر بسـزایی در شـناخت
زبان و فهم مراد خداوند دارد .در دهه های اخیر ،علم بررسی مفردات قرآن ،از مطرحتـرین
علوم قرآنی محسوب شده و آثار بیشماری درباره ممناشناسی واژگان آیات شریفه به رشته
تحریر درآمده است .راغباصفهانی از بزرگترین لغتشناسان قرآنی درخصوص ضـرورت
اطالع از ممانی و مفاهیم مفردات قرآن کریم چنین میگوید :اولین دانش مورد نیاز از میـان
علوم قرآنی ،دانش لفظی است .و از میان علوم لفظی ،تحقی الفاظ قـرآن از مـابقی مهـمتـر
است .دستیابی به ممـانی مفـردات الفـاظ قـرآن ،از اولـین یـاریکننـدگان کسـی اسـت کـه
میخواهد ممانی قرآن را درک کند ...چراکه الفاظ قرآن ،مغز و گزیده کـالم عـرب اسـت
(ر.ک :راغب اصفهانی ،بیتا ،ص.)6
حقیقت فوقالذکر ،اهمیت و ضرورت دانش مفردات قرآن را برای فهم درسـت مـراد
خداوند از آیات ،روشـن مـیسـازد .تـاکنون پـژوهشهـای بسـیاری در مـورد ممنـای دقیـ
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مفردات قرآنی صورت گرفته که از جمله آن واژهها ،واژه سـماء اسـت .ایـن واژه در قـرآن
مجید ،فراوان استفاده شده اسـت .از نظـر مفـرد و جمـ  991 ،بـار بـه صـورت مفـرد ممرفـه
()7

 911مرتهــه بــا صــیغه جمـ ممرفــه

(الســماء)( )9و  7بــار بــه صــورت مفــرد نفــره (ســماء)

()4

و از نظر انفراد و ترکیب بـا کلمـه

(السماوات)( )3و 1مرتهه با صیغه جم نفره (سماوات)

دیگر 7 ،بار با ترکیب (السماوات السه )(1 ،)1مرتهه به صـورت (سـه سـماوات)( 3 ،)6مرتهـه
همراه با صفت دنیا (السماء الدنیا)( 91 ،)2مرتهه به شفل (السماء و األرض)( 933 ،)1مرتهـه بـه
صورت (السماوات و األرض)( )1و  7مرتهه به صورت (األرض و السماوات)( )96آمـده اسـت
(ر.ک :عهدالهاقی ،9364 ،ص

.)366-367

با توجه به فراوانی استممال واژه سماء و صیغه جمـ آن در قـرآن مجیـد ،اکنـون ایـن
سئوال مطرح است که مفهوم و مراد از این واژگـان چیسـتآ آیـا در قـرآن واژه (سـماء) و
(سماوات) صرفاً به ممنای آسمان شناخته شده برای انسان اسـت یـا بـر مفـاهیم دیگـری هـم
داللت داردآ چرا به جای استفاده از ممـانی ثـانوی سـماء ،از خـود آن واژه در بافـت آیـات
استفاده نشده استآ آیا تمدّد ممانی ایـن واژه و کـاربرد آنهـا در قـرآن ،ارتهـاطی بـه ابمـاد
اعجازی کالم اهلل داردآ آیا حاالت انفراد یا اقتران و ترکیب این کلمات بـا واژگـان دیگـر،
مفاهیم خاصی را به خواننده منتقـل مـیکنـدآ ایـن تحقیـ کتابخانـهای بـا روش اسـتنادی -
تحلیلی و با بررسی آیات مرتهط ،به دنهال آشنایی بیش از پیش محقّقان با مفهوم واژه قرآنی

 -9ن.ک :الهقرة ،77:االنمام ،6:هود ،17:غافر 64:و . ...
 -7ن.ک :هود 44:و فصّلت.97:
 -3ن.ک :الهقرة ،33:آل عمران ،71:النساء 976:و . ...
 -4ن.ک :الهقرة ،71:فصّلت ،97:الطالق ،97:الملک 3:و نوح.91:
 -1ن.ک :اإلسراء ،44:المؤمنون.16:
 -6ن.ک :الهقرة ،71:فصّلت ،97:الطالق ،97:الملک 3:و نوح.91:
 -2ن.ک :الصافّات ،6:فصّلت ،97:الملک 1:و . ...
 -1ن.ک :الهقرة ،964:األعرا  ،16:یونس 39:و . ...
 -1ن.ک :الهقرة33:و962و996و 992و. ...
 -96ن.ک :ابراهیم ،41:طه.4:
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سماء و مطالمۀ روشمند و تحلیلی داللتهای متفاوت آن در زبان قـرآن کـریم و کمـک بـه
غنیتر کردن تحقیقات آتی در این زمینه میباشد.
سماء که در لغت عرب از ریشه (س م و) به ممنای (ر

ع) مشت شده ،اطالقی نِسهی

است یمنی به هر آن ه باالی زمین است سماء گفته میشود .از آنجا که زمین ،کروی شـفل
است پس سماء ،تمامی این هستی ،به جز زمین است یمنی هر آن ه در هسـتی وجـود دارد
سماء است و زمین ،جز سیّارهای که در این سماء یا به تمهیری در این هسـتی ،شـناور اسـت،
تمریفی ندارد (ر.ک :راغب اصفهانی ،بیتا ،ص 472ابن منظور ،9461 ،ج ،94ص.)312
بــا عنایــت بــه «احــوال متنـوّع و متفــاوت اکــر لفــظ ســماء در قــرآن کــریم و بررســی
حالتهای ترکیهی آن که منجر به آفرینش صورتهای بالغی از جمله تشهیه و استماره شده
و به ته آن باعث جمال و برتری ممجزه رسول خدا (ص) بر دیگر دستاوردهای عالی اهـن
بشر گردیده» (نجماوی ،7663 ،ص

972و )971در این نوشتار بر آن شدیم با بررسی ابمـاد

مفهومی این واژه ،در حد بضاعت مزجات خود جنههای از جوانب اعجاز ادبی سـخن بـاری
تمالی را نمایان سازیم.
 .1پیشینه بحث
درباره موضوع سماء در قرآن کریم ،پژوهشهای ارزشمندی به رشته تحریر درآمـده
است .از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پایان نامه «ممناشناسی واژگان سماء و ارض در قرآن کریم» از ناهید طهماسـهی قرابـی
که به سال  9316شمسی در دانشفده الهیات و ممار

اسالمی دانشگاه شهید چمران اهـواز

به راهنمایی دکتر قاسم بستانی و مشاوره دکتر مینا شمخی دفاع شـده اسـت .هم نـین پایـان
نامه «السماء و األرض فی القرآن الفریم (دراسۀ داللیۀ لأللفاظ و التراکیب)» از احمد صـال
حمید النجماوی (ارائه شده در دانشفده ادبیات دانشگاه موصـل بـه راهنمـایی دکتـر محیـی
الدین توفی ابراهیم در سال  9474ق  7663 /م) را مـیتـوان نـام بـرد .مقـاالت «ممناشناسـی
توصیفی سماوات در قرآن کریم» به قلم دکتر جمفر نفونام (مجله علمی پژوهشـی پـژوهش
دینی ،بهار  ،9314شماره  ،1ص « ،)14-63وجوه و مصادی واژههای ماء و سماء در قـرآن»
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نوشته دکتر پروین بهارزاده (فصلنامه سفینه ،تابستان  ،9311شماره  ،72ص « ،)61-11هفـت
آسمان و زمین» از دکتر علیرضا رضائی (مجله قرآن و علم ،بهار و تابستان  ،9312شـماره ،7
ص  )934-993و نیز مقاله «اعجاز ادبی قرآن در ممناشناسی واژه سماء» که توسط دکتر بـی
بی حفیمه حسینی و مریم نخمـی در نخسـتین همـایش ملـی واژه پژوهـی در علـوم اسـالمی
دانشگاه یاسوج در سال  9311ارائه شده ،از دیگر پژوهشهای صورت گرفته در ایـن زمینـه
است.
در نوشتار پیشرو تالش شده است با تفمیل مطالب پژوهشهای قهلی که بـه صـورت
اجمالی به بحث درباره این واژه پرداختهاند ،با نگـاهی تفصـیلی بـه مفهـوم ایـن واژه قرآنـی
پرداخته شود .عالوه بر این ،اکر حاالت انفراد و اقتران و ترکیب اسنادی یا غیر اسنادی این
واژه که منجر به پیدایش ممانی جدید ممجمی شده ،میتواند بـه شـفل خـاص ،وجـه تمـایز
این پژوهش از پژوهشهای فوقالذکر باشد.
 .2بررسی لغوي واژه سماء
 -1-3ریشه و معنا
«(سین و میم و واو) اصلی است که داللت بر علُوّ مـیکنـد» (ابـن فـارس ،9121 ،ج،3
ص« .)11اصل واحد در این ماده آن چیزی است که مرتف است و باالی چیز دیگری قـرار
دارد و بر آن احاطه دارد .این واژه از شمیا در آرامی و سـریانی و عهـری گرفتـه شـده ،و بـه
هیرت سماء و اسم ممـرّب ،مهـدّل گردیـده اسـت» (مصـطفوی ،9311 ،ج ،1ص .)762سَـمَا
الشَّیء َیسْمو سـمواا یمنـی آن چیـز ،ارتفـاع و بلنـدی یافـت (ر.ک :ابـن دریـد ،9344 ،ج،3
ص 13ازهری ،بیتا ،ج ،93ص .)991سماء هر چیز ،یمنی باالی آن ،چونـان کـه بـه سـقف
خانه و پشت اسب نیز سماء اطالق میگـردد و سـموّ یمنـی ارتفـاع و علُـوّ (ر.ک :جـوهری،
 ،9116ج ،6ص 7317راغب اصفهانی ،بیتا ،ص.)743

 -2-3مؤنّث یا مذکّر
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سماء باالی زمین ،نزد عرب مؤنّث است چرا که آن جم سَماءَة میباشد و سَـماءَة در
اصل سَماوَة بوده است و اگر سماء ،مذکّر شود به ممنای سـقف خواهـد بـود کـه از شـواهد
آن ،این سخن خداوند متمال اسـت کـه مـیفرمایـد﴿ :السَّـمَاء منففططِـرب بـهِ﴾(( )9المزمّـل )91:و
نفرموده :منفطرة (ر.ک :ازهری ،بـیتـا ،ج ،93صـ

996و 992ابـن منظـور ،9461 ،ج،94

ص .)311عالمه طهرسی در ایل این آیه شریفه گفته« :لفظ سماء ،مذکّر اسـت ،جـایز اسـت
مذکّر و مؤنّث باشد و هر که مذکّر گفته ،سقف اراده کرده اسـت» (طهرسـی ،9111 ،ج،96
ص .)962جــوهری مــیگویــد« :ســماء ،مــذکّر و مؤنّــث اســت» (جــوهری ،9116 ،ج،6
ص.)7319
ابن سِیْده ،نظر جوهری را بیان کرده و تتمّه ای بر آن میافزاید« :سماء ،مذکّر و مؤنّـث
است و ترنیث آن قویتر است و گاهی تای ترنیث به آن ملح میشود (سماءة) و نیز سماء به
صورت ممدود و مقصور میآید (سماء و سما)» (ابن سیده ،بیتا ،ج ،1ص.)7
ابن انهاری به نقل از فرّاء به غالب بودن ترنیـث ایـن واژه اشـاره مـیکنـد و مـیگویـد:
«سماء مذکّر و مؤنّث است ،و فرّاء گوید :مذکّر آمدن آن انـدک اسـت و آن گـویی جمـ
سماوة است مثل سحاب و سحابۀ ،و بر جم سماوات نیز میآیـد ،و سـماء بـه ممنـای مطـر
(باران) مؤنّث است چرا که آن در ممنای سحابۀ است و جم آن سمیّ بر وزن فُمول اسـت
و سماء به ممنای سقف ،مذکّر است ...و نسهت سماء ،سمائیّ به اعتهار لفظ آن و سـماویّ بـه
اعتهار اصل آن است» (ر.ک :ابن انهاری ،9119 ،ج ،9ص

.)411-417

شایان اکر است که در تمام آیات قرآن کریم ،افمال و ضـمایر سـماء ،مؤنّـث آمـده
مانند﴿ :وَإاطا السَّمَاء کُشِططتْ﴾(( )7التفویر﴿ ،)99:وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنطاهَا﴾(( )3الشمس﴿ ،)1:یَوْمَ تطفُونُ
السَّمَاء کطالفمهْل﴾(( )4الممارج ،)1:مگر در آیه شریفه ﴿السَّمَاء منففططِرب بـهِ﴾ (المزمّـل )91:کـه بـه

 -9آسمان از هم شفافته مىشود.
 -7و در آن هنگام که پرده از روى آسمان برگرفته شود.
 -3و قسم به آسمان و کسى که آسمان را بنا کرده.
 -4همان روز که آسمان هم ون فلز گداخته مىشود.
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صورت مذکّر به کار رفته است .بنابراین ،شـواهد قـرآن کـریم ،نظـر زبـان شناسـانی را کـه
ممتقد به ترنیث سماء هستند و مذکّر آمدن آن را اندک می دانند تریید میکند.
خالصه دیدگاه لغت شناسان عربی درباره مذکّر و مؤنّث بـودن لفـظ سـماء ،بـه شـرح
زیر میباشد:
 الف و همزه سماء (اء) عالمت ترنیث نیست ،چرا که نـزد علمـای صـر  ،همـزه دراین واژه و مانند آن ،منقلب از واو میباشـد و اصـل کلمـه (س -م -و) بـوده کـه السـموّ بـه
ممنای الملوّ از این ریشه است.
 همزه در سماء غیر زاید است و وزن آن (فطمَال) میباشـد ،و اگـر زایـد بـرای ترنیـثمحسوب گردد بر وزن (فطمَاء) است اما هیچ کدام از علمای صر  ،قائل به ایـن وزن بـرای
لفظ سماء نیستند.
 -دلیل بر این مطلب که سماء غیـر مختـوم بـه الـف ترنیـث اسـت ،منصـر

بـودن آن

میباشد ،خداوند متمال میفرماید﴿ :وَأطوْحَى فِی کُلِّ سَمَاءٍ أطمْرطهَا﴾(( )9فصّلت )97:کـه سـماء
تنوین گرفته ،و نیز مصغّر شدن آن (سمَیّۀ) است ،بر خال

لفظی که به الف ترنیث ممـدوده

ختم می گردد که در این صورت به هنگـام تصـغیر ،بـر حالـت خـود بـاقی مـیمانـد ماننـد:
صَحْراء :صحَیْراء.
 سماء به الف ممدوده ختم شده ،اما الـف ترنیـث نیسـت و آن مؤنّـث ممنـوی اسـت،مانند :أرض و شمس و گاهی مـذکّر مـی شـود بـه خـاطر رعایـت ممنـا ،ماننـد آیـه شـریفه:
﴿السَّمَاء منففططِرب بهِ﴾ (المزمّل )91:که به ممنای سقف است آن چنان که عرب به دلیل رعایت
ممنا ،مذکّر را مؤنّث میکند ،مثالً میگوید :أطتطتفک کِتابی که کتـاب مؤنّـث محسـوب شـده،
زیرا به ممنی رسالۀ می باشد .فرّاء گوید :عـرب در مـذکّر کـردن مؤنّـث ممنـوی ،جـرأت بـه
خرج میدهد چرا که آن لفظ در حقیقت از حیث لغت ،مذکّر است هرچند بـرای داللـت
بر مؤنّث ،استممال شود (ر.ک :شمسان ،7664 ،ص

 -9و در هر آسمانى کار آن (آسمان) را وحى (و مقرّر) فرمود.

.)311-316

 00بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم

 -3-3مفرد یا جمع
ی و سَـما اسـت (ر.ک :ابـن منظـور ،9461 ،ج،94
جم سماء ،سَـمَاوَات ،طأسْـ ِمیَۀ ،سـم ّ
ص 311فیروزآبادی ،7661 ،ص .) 9716الهته اگر سماء به ممنای مطر (باران) باشـد مـذکّر
اســت و جم ـ آن ،فقــط دو وزن أطسْ ـمِیَۀ و ســمیّ اســت (ر.ک :فیروزآبــادی ،بــیتــا ،ج،3
ص.)767
جوهری بر این اوزان ،وزن طفمَائِل را نیز افـزوده اسـت ،آن چنـان کـه سَـحَابَۀ بـا جمـ
سَـحَائِب مـیآیـد (ر.ک :جـوهری ،9116 ،ج ،6ص )7317امـا ابـوعلی فارسـی بـه نقـل از
سیهوبه ،درباره جم سماء  -وجه مقابل زمین -نظر دیگری بیان داشـته و گفتـه اسـت :سـماء
جم مفسّر نیست و الف و تاء در سماوات ،آن را از جم تفسیر بی نیاز مـیگردانـد ،پـس
سمِیّ جم سماء به ممنای باران است و نه سمائی که بر زمین سایه میاففند هر چند ایـن را
بر وزن أطففمِلطۀ [أطسْمِیَۀ] جم میبندند (ر.ک :ابوعلی فارسی ،9111 ،ص

443و.)444

برخی به استناد آیه ﴿ثُمَّ اسْتطوَى إلطى السَّمَاءِ فطسَوَّاهنَّ سَـهْ َ سَـمَاوَاتٍ﴾(( )9الهقـرة )71:کـه
ضمیر سماء جم آمده ،گفته اند :سماء برای مفـرد و جمـ هـر دو بـه کـار مـیرود (ر.ک:
راغب اصفهانی ،بیتا ،ص .) 743و برخی گفتـه انـد :سـماء اسـم جـنس اسـت و داللـت بـر
اندک و بسیار میکند و مذکّر و مؤنّـث مـیآیـد (ر.ک :طهرسـی ،9111 ،ج ،9ص )943بـه
قرینــه ﴿ثُــمَّ اسْــتطوَى إلطــى السَّــمَاءِ وَهِــیَ دخطــانب ...فطقطضطــاهنَّ سَــهْ َ سَــمَاوَاتٍ فِــی یَــوْمَیْن﴾

()7

(فصّلت99:و .)97و برخی گفته اند :سماء مفرد است و جم بـودن آن ضـمیر ،بـه اعتهـار مـا
بمد است که سه سماوات بوده باشد (ر.ک :قرشی ،9314 ،ج ،3ص.)333
هم نین گفته شده است سماء لفظ آن مفرد و ممنای آن جم است ،آن چنـان کـه از
ابواسحاق روایت شده و به این آیه شریفه استشـهاد نمـوده اسـت﴿ :ثُـمَّ اسْـتطوَى إلطـى السَّـمَاءِ
فطسَوَّاهنَّ سَهْ َ سَمَاوَاتٍ﴾ (الهقرة )71:و واجب است که سـماء ماننـد سـماوات جمـ باشـد ،و
مفرد آن سماءة و سماوة محسوب گردد ،و اخفش گمان میکند که سماء جایز است مفـرد

 -9سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود.
 -7سپس به آفرینش آسمان پرداخت ،در حالى که بصورت دود بود ...در این هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در
دو روز آفرید.
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باشد ،آن چنان که می گویی :کطثُرط الدّینار و الدِّرهم برطیدِی النّاس (ر.ک :ابن منظـور،9461 ،
ج ،94ص.)311
شد کـه واژه سـماء از ریشـه سَـمَو بـوده و بـر علـ ّو و ارتفـاع

از مطالب فوق ،مشخ

داللت می کند امّا میان لغویّون ،پیرامون تذکیر و ترنیث و مفرد و جم بـودن آن ،اخـتال
نظر زیادی وجود دارد که هر یک برای اثهـات دیـدگاه خـود بـه شـواهدی از آیـات قـرآن
استناد و دالیلی ارائه میکنند.
 .3بررسی مفهومی واژه سماء
کلمه سماء در قرآن بر پنج وجه داللت دارد :نخست به ممنی سـقف خانـه ،ماننـد آیـه
 91سـوره الحـجّ﴿ :فطلفیَمْــددْ بسَـهَبل إلطــى السَّـمَاءِ﴾( .)9دوم بـه ممنــی ابــر ،ماننــد آیــه  91ســوره
المؤمنون﴿ :وَأطنفزطلفنطا مِنط السَّمَاءِ مَـاء﴾( .)7سـوم بـه ممنـی بـاران ،ماننـد آیـه  99سـوره نـوح کـه
میفرماید﴿ :یرفسِل السَّمَاءَ عَلطیْفُمْ مِدْرَارا﴾( .)3وجه چهارم به ممنی خـود آسـمان اسـت ،ماننـد
آیه  42سوره الذاریات که فرموده﴿ :وَالسَّمَاءَ بَنطیْنطاهَا برطیْدٍ﴾( )4که استممال در این وجه ،فـراوان
است .وجه پنجم ،آسمان بهشت و جهنّم است در این کالم خداوند متمال که مـی فرمایـد:
ت السَّـمَاوَات وَالفـ طررْض﴾(( )1هـود)961:
ن فِیهَـا مَـا دَامَـ ِ
جنَّـۀ خطالِـدِی ط
﴿وَأطمَّا الَّذِینط سمِدوا طففِی ا فل َ
(ر.ک :دامغانی ،9116 ،ص

741و .)741شایان اکر است که واژه سـماء عـالوه بـر ممـانی

فوق الذکر ،به دو ممنای ظطهر الفطرس (پشت حیوان به دلیل باال بـودن آن) و المشـب (گیـاه
به دلیل باال بودن آن از سط زمین یا چون نتیجـه بـاران اسـت و اکـر سـهب و اراده مسـهب
شده) میباشد (ر.ک :حسینی و نخمی ،9311 ،ص )2امّا چون در قرآن کـریم ایـن دو ممنـا،
استفاده نداشته ،در این نوشتار بدانها پرداخته نشده است.

 -9ریسمانى به سقف خانه خود بیاویزد.
 -7و از آسمان ،آبى به اندازه ممیّن نازل کردیم.
 -3تا بارانهاى پربرکت آسمان را پى در پى بر شما فرستد.
 -4و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم.
 -1امّا آنها که خوشهخت و سمادتمند شدند ،جاودانه در بهشت خواهند ماند ،تا آسمانها و زمین برپاست.

 06بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم

سماء یا محسوس مادّی است و یا مجازی (استماری) .محسوس مادّی مانند﴿ :هوَ الَّـذی
أطنفـزطلط مِـنط السَّــماءِ مــاء﴾(( )9النحــل﴿ ،)96:ثُـمَّ اسْـتطوَى إلطــى السَّـمَاءِ فطسَـوَّاهنَّ سَــه َ سَـمَاوَاتٍ﴾
(الهقرة﴿ ،)71:یرفسِل السَّمَاءَ عَلطیْفُمْ مِدْرَارا﴾ (نوح﴿ ،)99:أطوْ تُسْقِطط السَّـمَاءَ کطمَـا زَعَمْـتَ عَلطیْنطـا
کِسَفًا﴾(( )7اإلسراء﴿ ،)17:ثُمَّ اسْتطوَى إلطى السَّمَاءِ وَهِـیَ دخطـانب﴾ (فصّـلت﴿ ،)99:فطقطضطـاهنَّ سَـهْ َ
سَمَاواتٍ فِی یَوْمَیْن﴾ (فصّلت )97:که سماء در ایـن گونـه آیـات ،بـه دخـانی کـه مـاده اولیـه
سماوات است ،به آسمانهای هفتگانه ،به آسمانهای مـزیّن بـا سـتارگان و بـه آسـمانی کـه
بمانند سقف است و به ابر باران زا و به فضایی که ابر در آن قرار دارد اطالق مـیشـود .و از
جمله مواردی که آسمان در مفهوم استماری خود به کار رفته و در واقـ بـه مفهـوم جایگـاه
خداوندی و محل تدبیر و تقدیرات االهی است می توان به این آیـات مهارکـه اشـاره کـرد:
﴿یدَبِّرُ الفرطمْرط مِنط السَّمَاءِ إلطى الفرطرْض﴾(( )3السجدة﴿ ،)1:وَأطنَّا لطمَسْنطا السَّمَاءَ فطوَجَدْنطاهَا ملِئطـتْ حَرطسـا
شطدِیدا و شُههَاً﴾(( )4الجنّ )1:چرا که خداوند در این آسمانهای مادی نیسـت بلفـه در عـالم
الهوت علیا است و به تدبیر عوالم مادی و روحانی میپردازد و لمس جنّ برای این آسـمان
مادی نمیباشد (ر.ک :مصطفوی ،9311 ،ج ،1ص

761و 761بهارزاده ،9311 ،ص.)64

با عنایت به خالصه ای که گفته شد ،در ادامه بحث ،با اکـر نمونـهای از آیـات قـرآن
کریم ،به بررسی تفصیلی مفهوم هر یک از این وجوه میپردازیم.
 -1-4سماء به معناي سقف (السقف)
سماء به ممنای سقف ،در سه موض از قرآن به کار رفته است( .)1خداوند متمال در آیه
 91سوره الحجّ میفرماید ﴿ :مَنف کطانط یَظُنُّ أطنف لطنف یَنفصرطه اللَّه فِی الدُّنفیَا وَالفآطخِرطة فطلفیَمْـددْ بسَـهَبل

 -9او کسى است که از آسمان ،آبى فرستاد.
 -7یا قطمات (سنگهاى) آسمان را -آن چنان که مىپندارى -بر سر ما فرود آرى.
 -3امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر مىکند.
 -4و اینفه ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوىّ و تیرهاى شهاب یافتیم.
 -1ن.ک :االنهیاء ،37:الحجّ ،91:المزّمّل.91:
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إلطى السَّمَاءِ ثُمَّ لِیَقفطط ْ فطلفیَنفظُرف هَلف یذفهِهَنَّ کطیْده مَا یَغِیظُ﴾( )9که ضمیر هـاء در یَنصـره بنـابر نظـر
بیشتر مفسّران ،به نهیّ مفّرم اسالم (ص) باز می گردد .خطـاب آیـه بـه کسـانی اسـت کـه بـه
گمان باطل خـود مـی پندارنـد خداونـد ،رسـولش محمّـد (ص) را در دنیـا و آخـرت یـاری
نمی رساند پس خیال خام آنان را این نـین پاسـخ مـیفرمایـد (ر.ک :طهـری ،7669 ،ج،96
ص

 411-421طهرسی ،9111 ،ج ،2ص.)936
شاهد مثال در این آیه شریفه ،به کار رفـتن واژه سـماء در ممنـای سـقف خانـه اسـت

چنانفه شاعر جاهلی «سالمۀ بن جندل» (د 73 .ق.هـ 666/م) از کشته شدن «نممان» به وسـیله
«کسری» یاد میکند و میگوید:
هــــ ـوَ المــــ ـدْخِلُ النُّممَــــــانط بَیتــــ ـاً سَــــ ـمَا ُه

نُحــور الفُیــول بَمــدَ بَیــتٍ مسَــرفدَق

(ر.ک :ابن قتیهه ،9314 ،ص.)417
ناگفته نماند که برخی نیز وجه دیگری برای لفـظ سـماء قائلنـد و آن حمـل سـماء بـر
ممنای حقیقی است .بدین ممنا که در این آیه شریفه ،سماء به ممنای خـود آسـمان اسـت نـه
سقف خانه (ر.ک :ابـن قتیهـه ،9314 ،ص 417طهـری ،7669 ،ج ،96ص )421کـه در ایـن
صورت ،سیاق آیه ،داللت بر تمجیز و استهماد می کند زیرا همـانطور کـه ریسـمان کشـیدن
کفّار به آسمان ،محال است ،همانگونه نیز رسیدن به آرزو و خیال باطلشـان کـه همـان عـدم
نصــرت پیــامهر(ص) از جانــب خداونــد اســت ،محــال اســت (ر.ک :طهرســی ،9111 ،ج،2
ص.)936
در این آیه و سایر آیات مشابه ،لفظ سقف به کار برده نشده چراکه وقتی لفظ سـقف
در قرآن کریم به کار می رود( ،)3مسافت و ارتفاع محدودی مورد نظر است که در آن ،بمد
مفان اهمیت دارد امّا سماء به ممنای سقف ،مفهوم عـامتـری دارد و بـه پوششـی کـه بـرای
 -9هر کس گمان مىکند که خدا پیامهرش را در دنیا و آخرت یارى نخواهد کـرد (و از ایـن نظـر عصـهانى اسـت ،هـر
کارى از دستش ساخته است بفند) ،ریسمانى به سقف خانه خود بیاویزد ،و خود را حل آویز و نفس خود را قط کند
(و تا لهه پرتگاه مرگ پیش رود) بهیند آیا این کار خشم او را فرو مىنشاندآ!
 -7ترجمه بیت :او داخل کننده نممان به خانه ای است که سقف آن ،سر و سینه فیل هاست بمـد از خانـه ای کـه پـرده
کشیده شده است.
 -3ن.ک :النحل ،76:االنهیاء ،37:الزخر  ،33:الطور.1:

()2
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زمین است هم اطالق می شود چه ارتفاع آن از سـط زمـین انـدک باشـد یـا زیـاد (ر.ک:
حسینی و نخمی ،9311 ،ص.)99
 -2-4سماء به معناي ابر (السحاب)
()9

سماء به ممنای ابر در  76موض قرآن کریم اکر شـده اسـت و چـون بـه ممنـای ابـر
است ،به استثنای دو مورد( )7در سایر مواض با فمل إنزال قرین شده .سماء بـا فمـل أطنفـزطلط 97
مرتهه ،و با فمل أطنفزطلفنطا پنج مرتهه ،و با صیغه مضارع ینطزِّلُ سه مرتهه ،و با فمل مضـاعف نطـزَّلط دو
مرتهه ،و با فمل نطزَّلفنطا یک مرتهه آمده است.
در سماء به ممنای ابر ،ابرهای بارانزا مد نظر است و هرگونه بیمنفمتـی از آنهـا نفـی
شده است (ر.ک :حسینی و نخمی ،9311 ،ص .)97از جمله موارد استممال سماء بـه ممنـای
ابر (سحاب) ،این آیه شریفه است که خداوند متمال میفرمایـد﴿ :الَّـذِی جَمَـلط لطفُـم الفـرطرْضَ
فِرطاشًا وَالسَّمَاءَ بنطاء وَأطنفزطلط مِنط السَّمَاءِ مَاء( )3(﴾ ...الهقرة .)77:سیاق آیه ،جمله خهری و ممطو
ن السَّـحَاب اسـت (ر.ک:
ن السَّـمَا ِء بـه ممنـای طأنفـ طز طل مِـ ط
به کالم قهل است که جملـه طأنفـ طز طل مِـ ط
طهرسی ،9111 ،ج ،9ص .)974از آنجا که در تقدیم کلمات ،فائده بسـیار و ممنـای واالیـی
اســت ،کــه بــا مــؤخّر آمــدن الفــاظ حاصــل نمــیشــود (ر.ک :عهــدالقاهر جرجــانی،7664 ،
ص ،)716جار و مجرور (من السماء) بر مفمول (ماء) مقدّم شـده اسـت .علـت تفـرار کلمـه
سماء در جمله ﴿وَالسَّمَاءَ بنطاء وَأطنفزطلط مِنط السَّمَاءِ مَاء﴾ و نیاوردن ضمیر به جاى اسـم ظـاهر ،آن
است که سمائى که هم ون خیمه اى بر زمین سایه اففنده و مانند سقفى بنا شـده اسـت ،بـا
آسمانى که محل ریزش باران است فرق دارد .آسـمان اوّلـى محـل نظـام کیهـانى و اختـران
ثابت و سیّارى است که در مدارهاى ریاضى ،نه طهیمى ،سیر مى کند ...ولى آسـمان دومـى
 -9ن.ک :الهقرة91:و77و ،964االنمام ،11:االنفال ،99:یونس ،74:الرعد ،92:ابراهیم74:و ،37الحجر ،77:النحـل96:و،61
الفهــف ،41:طــه ،13:الحــج ،63:المؤمنــون ،91:النــور ،43:النمــل ،66:المنفهــوت ،63:الــروم ،74:لقمــان ،96:فــاطر،72:
الزمر ،79:الزخر  ،99:الجاثیۀ ،1:ق.1:
 -7ن.ک :الهقرة 91:و ابراهیم74:
 -3آن کس که زمین را بستر شما ،و آسمان [جو زمین ] را هم ون سـقفى بـاالى سـر شـما قـرار داد و از آسـمان آبـى
فروفرستاد.
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همان جوّ متراکم باالى زمین است که جایگاه ابرهاست (ر.ک :جوادی آملـی ،9311 ،ج،7
ص

317و.)313
الهته عهارت (من السماء) در آیه مورد نظر را میتوان به ممنـای اصـلی آن یمنـی همـان

آسمان در نظر گرفت و تقدیر آیه را به صورت (مِن ناحیۀ السماء) دانست چنانفـه در بیـت
زیر از ابوا یب هذلی از شمرای مخضرم جاهلی اسالمی آمده است:
أط مِنفک الهَرفقُ أطرْقُهه ،فطهَاجَا
که به ممنای (أ مِن ناحیتک الهرقُ) اسـت (ر.ک :طوسـى ،بـیتـا ،ج ،9ص 969و ج،6
ص.)761
امّا برای یافتن دلیل اینفه چرا در این آیه و سایر آیات مشابه ،سـماء بـه ممنـی سـحاب
آورده شده است ،باید به بحث بالغی مجاز مرسل و عالقه مجاورت مراجمـه کـرد .سـحاب
از آن جهت که در آسمان و نزدیک به آن است ،در این ممنا به کار رفته است« :وَ أطنفزطلط مِـنط
السَّماءِ ،یرید السَّحابَ ،سمِّیَ بذطلکَ تطجَوُّزاً لطمَّا کطانط یَلِی السَّماءَ و یقطاربهَا» (ابنعطیـه،9477 ،
ج ،9ص.)961
 -3-4سماء به معناي باران (المطر)
سماء به ممنای باران در سه سوره به کار رفته است( .)9آیـه ﴿أطلطـمْ یَـرطوْا کطـمْ أطهْلطففنطـا مِـنف
م وَأطرْسَـلفنطا السَّـمَاءَ عَلطـیْهمْ مِـدْرَارا﴾
ن طلفُـ ْ
م ُن َمفِّـ ف
م فِـی الفـ طررْض مَـا لطـ ْ
فنَّـاه ْ
ن قطـ فر لن َم َّ
م ِم ف
طق ْهلِه ْ

()7

(األنمام )6:درباره عهرت از آن ه بر امّتهای کذّاب گذشته اتّفاق افتاده ،و این امر با وجـود
تفضّل و إنمام خداوند به آنان بوده ،سخن میگوید .خطاب به اهـل مفّـه بـه طـور خـاصّ و
کافران به طور عامّ است (ر.ک :قرطهی ،بیتا ،ج ،6صـ
خهری و ممطو

319و .)317آیـه در سـیاق جملـه

می باشد .مراد از سماء ،باران و برکت اسـت (ر.ک :طهرسـی ،9111 ،ج،4

ص )97و مطر از آن حیث که از آسـمان فـرود مـیآیـد ،بـر آن سـماء اطـالق شـده اسـت

 -9ن.ک :االنمام ،6:هود ،17:نوح99:
 -7آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هالک کردیمآ! اقوامى که (از شما نیرومندتر بودنـد و) قـدرتهایى بـه آنهـا داده
بودیم که به شما ندادیم بارانهاى پى در پى براى آنها فرستادیم.
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(ر.ک :راغب اصفهانی ،بیتا ،ص .)743ابوعهیده میگوید« :سماء در اینجا مجازش مطـر ،و
مجاز أرسلنا ،أنزلنا و أمطرنا است» (ابوعهیده ،9111 ،ج ،9ص.)916
سماء به ممنای باران ،در شمر عرب نیز وارد شده ،و حتّی به دلیل توسی ممنای آن ،بـه
گیاه نیز سماء اطـالق شـده اسـت ماننـد ایـن سـخن «مماویـۀ بـن مالـک» ملقّـب بـه «ممَـوِّد
الحفطمَاء»(:)9
إاا سَـــــــقطط السَّـــــــماء بـــــــرطرْض قطـــــــوْمل

()7

رَعَیْنـــــــاه وإنف کـــــــانوا غِضطـــــــابَا

(ر.ک :جوهری ،9116 ،ج ،6ص.)7317
شاهد مثال در مصرع اول ،لفظ سماء میباشد .بیـت مـزیّن بـه آرایـه ممنـوی اسـتخدام
است .مرج ضمیر غایب هاء در جمله رَعَیْناه ،سماء بوده که به ممنای گیاه و علف میباشد.
راغب میگوید« :باران از آن جهت سماء نامیده میشود که از آسـمان مـیآیـد .بـه گیـاه و
علف نیز سماء می گویند به جهت این که از باران اسـت و یـا بـه علـت ارتفـاعش از زمـین»
(راغب اصفهانی ،بیتا ،ص.)743
امّا در پاسخ به این پرسش احتمالی که چرا خود واژه مطر در این آیات بـه کـار نرفتـه
استآ باید گفت واژه مطر و مشتقّات آن 91 ،مرتهه در قرآن به کـار رفتـه( )3کـه بـا بررسـی
آنها ،این نتیجه حاصل میشود که در اکثر قریب به اتفاق آن آیات ،منظـور از مطـر همـان
باران های عذابآور است که به قصد هالکت اقـوام گنـاهکـار بـر آنهـا نـازل شـده اسـت
(ر.ک :حسینی و نخمی ،9311 ،ص.)93
 -4-4سماء به معناي آسمان بهشت و دوزخ (سماء الجنّة و النار)
از جمله آیاتی که سماء بر آسمان جهنّم داللت میکند ،این سخن بـاری تمـالی اسـت
که میفرماید﴿ :فطرطمَّا الَّذِینط شطقُوا فطفِی النَّار لطهـمْ فِیهَـا زَفِیـرب وَشطـهی ب خطالِـدِینط فِیهَـا مَـا دَامَـتِ

 -9درباره زندگی و لقب وی ،ن.ک :االعالم زرکلی ،9111 ،ج ،2ص763
 -7ترجمه بیت :آنگاه که باران در سرزمین قومی بهارد ،علف و گیاه [حاصل از] آن را [توسط ستوران خود] میچـریم،
هر چند که آن قوم [از این کار] خشمناک باشد.
 -3ن.ک :النساء ،967:االعرا  ،14:االنفال ،37:هود ،17:الحجر ،24:الفرقان ،46:الشمراء ،923:النمل ،11:االحقا .74:
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السَّمَاوَات وَالفرطرْض إلَّا مَا شطاءَ رَبُّکَ إنَّ رَبَّکَ فطمَّالب لِمَا یریـد﴾(( )9هـود966:و .)962آیـات در
قالب جمله خهری است که فرجام مشرکان و کفّار را خلود در جهنّم بیان میکند .سـماء بـه
ممنای آسمان بهشت ،در آیه بمدی همین سوره اکر گردیده ،آنجا کـه مـیفرمایـد﴿ :وَأطمَّـا
الَّذِینط سمِدوا فطفِی الفجَنَّۀ خطالِدِینط فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَات وَالفرطرْض إلَّا مَا شطاءَ رَبُّکَ عَططـاء غطیْـرط
مَجْذُواٍ﴾(( )7هود.)961:
باید توجه داشت کـه مـراد آیـات مـذکور ،آسـمان و زمـین ممـرو

و شـناخته شـده

نیست زیرا که آن دو ،طه تصری آیات دیگر ،دچار تغییر خواهند شد﴿ :یَوْمَ تُهَدَّلُ الفرطرْض
غطیْرط الفرطرْض وَالسَّمَاوَات﴾(( )3ابراهیم( )41:ر.ک :زمخشری ،بیتا ،ج ،7ص.)461
 -5-4سماء به معناي آسمان معروف (وجه مقابل زمین)
لفظ سماء به ممنای آسمان ،در  11موض از قرآن کریم به کار رفته است )4( .موضـوع
این آیات ،حول چندین محـور اسـت :توحیـد و وحـدانیت (79موضـ ) ،رحمـت و عنایـت
(91موض ) ،سخن از روز قیامت (97موض ) ،عقاب و عذاب (99موض ) ،احاطه پروردگـار
به تمام اشیاء و وسمت علم او (96موض ) ،تهدید و وعید (1موض ) ،تحدّی (2موض ).

 -9امّا آنها که بدبخت شدند ،در آتشند و براى آنان در آنجا« ،زفیر» و «شهی » [نالـههـاى طـوالنى دم و بـازدم] اسـت
جاودانه در آن خواهند ماند ،تا آسمانها و زمـین برپاسـت مگـر آن ـه پروردگـارت بخواهـد! پروردگـارت هـر چـه را
بخواهد انجام مىدهد.
 ... -7مگر آن ه پروردگارت بخواهد! بخششى است قط نشدنى.
 -3در آن روز که این زمین به زمین دیگر ،و آسمانها (به آسمانهاى دیگرى) مهدل مىشود.
 -4ن.ک :الهقـــــرة77:و71و11و944و ،964آل عمـــــران ،1:النســـــاء ،913:المائـــــدة997:و ،994االنمـــــام31:و،971
االعرا 46:و16و ،967االنفال ،37:یونس39:و ،69هود ،44:ابراهیم ،31:الحجر94:و ،96النحل ،21:االسـراء17:و13و،11
الفهف ،46:االنهیاء4:و96و ،964الحج39:و61و ،26الفرقان71:و ،69الشـمراء4:و ،912النمـل64:و ،21المنفهـوت77:و،34
الروم71:و ،41السجدة ،1:سهر7:و1و ،1فاطر ،3:یـس ،71:الصـافات ،6:ص ،72:غـافر ،64:فصـلت99:و ،97الزخـر ،14:
الــــدخان96:و ،71ق ،6:الــــذاریات2:و77و73و ،42الطــــور1:و ،44القمــــر ،99:الــــرحمن2:و ،32الحدیــــد4:و،79
الملــک1:و96و ،92الحاقّــۀ ،96:الممــارج ،1:الج ـنّ ،1:المرســالت ،1:النهــر ،91:النازعــات ،72:التفــویر ،99:االنفطــار،9:
االنشقاق ،9:الهروج ،9:الطارق9:و ،99الغاشیۀ ،91:الشمس1:
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گاهی مراد از سماء ،اجرام و موجودات علوی و ستارگان اسـت ماننـد آیـه ﴿وَالسَّـمَاءَ
بَنطیْنطاهَا برطیْدٍ﴾ (الذاریات )42:و سورههای الهقرة ،964:طه ،4:الشُّوری.71:
گاهی مقصود از سماء ،طهقات هفتگانه جوّ است که مفرد و مطل آمـده ماننـد﴿ :یَـوْمَ
تطفُونُ السَّمَاء کطالفمهْل﴾ (الممارج )1:و سورههای الحاقّۀ 96:و القمر.99:
امّا غرض در برخی آیات ،مطل بیان عالم فوق اسـت نظیـر﴿ :وَجَنَّـۀل عَرفضُـهَا کطمَـرفض
السَّمَاءِ وَالفرطرْض﴾(( )9الحدید )79:و سورههـای الـذاریات 73:و الزخـر ( 14:ر.ک :قرشـی،
 ،9314ج ،3ص332و.)331
در پاره ای از آیات شریفه ،آسمان به ممنی عالم ممنـا و ملفـوت بـه کـار رفتـه اسـت
مانند آیه  1سوره السجدة که می فرماید﴿ :یدَبِّرُ الفرطمْرط مِنط السَّمَاءِ إلطى الفرطرْض﴾ و نیز﴿ :لطـا تُفطـتَّ
لطهمْ أطبْوَاب السَّمَاءِ﴾(( )7األعـرا ( )46:ر.ک :دایـرة الممـار

بـزرگ اسـالمی ،9313 ،ج،9

ص.)363
 .4انفراد و اقتران واژه سماء
جایگاه و شیوه بیان کلمات در قرآن کریم ،بسیار دقی و حساب شده است از همـین
رو اگر لفظ سماء به صورت مفرد یا جم  ،منفرد یا مقترن بیاید ،در بهترین حالت خود بوده
و اقتضای مقام و تناسب حال ،لحاظ شده اسـت .سـهک و اسـلوب آیـاتی کـه واژه سـماء و
سماوات در آن آمده ،به گونه ای است که هدفی خاصّ و مطلهـی اعجـاز آمیـز را مـدّ نظـر
قرار داده است .با دقت بیشتر در این مسرله ،مشاهده میشود که این واژه گـاهی بـه صـورت
منفرد و یا همراه کلمه دیگری که غالهاً واژه أرض است و یا در قالب ترکیـب (بـه صـورت
صفت و موصو

یا مضا

و مضا

الیه) به کـار رفتـه کـه در بردارنـده نفـاتی مهـمّ و در

خور توجه است (ر.ک :نجماوی ،7663 ،ص )64که در ادامه بحث ،سمی میگـردد جهـت
دستیابی به نتیجهای دقی و موشفافانه ،با تحلیل شواهدی از آیـات بـه توضـی مطلـب فـوق
بپردازیم.
 -9و بهشتى که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است.
( -7هرگز) درهاى آسمان به رویشان گشوده نمىشود.
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 -1-5سماء در حالت منفرد و مفرد
سماء به صورت منفرد (غیر مقتـرن بـا کلمـه دیگـر) در  14موضـ قـرآن کـریم اکـر
گردیده است )9(.از آن جمله است آیات کریمه﴿ :وَلطوْ فطتطحْنطا عَلطیْهمْ بَابا مِنط السَّـمَاءِ فطظطلُّـوا فِیـهِ
یَمْرُجونط لطقطالُوا إنَّمَا سفِّرطتْ أطبْصَارنطا بَلف نطحْنُ قطوْمٌ مَسْحورونط﴾(( )7الحجر94:و .)91عروج در
سماء به ممنـاى صـمود بـه آسـمان ،و سـفّرت از تسـفیر بـه ممنـاى پوشـاندن اسـت (ر.ک:
طهاطهایی ،9316 ،ج ،97ص .)936خداوند برای نشان دادن غایت کفـر کـافران و سرکشـی
مشرکان ،به ممجزه بـی بـدیل خـود یمنـی آسـمانَ ،مثطـل زده و از نشـانههـای زمینـی عـدول
میکند ،و می فرماید که اگر کافران ،چنین ممجزه شگفت انگیزی را نیز مشاهده کننـد ،بـاز
بر انفار خود پافشاری کرده و برای آن توجیهات احمقانه میآورند.
اسلوب قرآنی از ادات شرط (لو) استفاده کـرده ،تـا عنـاد مشـرکان را از خـالل جملـه
شرط ﴿فطتطحْنطا عَلطیْهمْ بَابا مِنط السَّمَاءِ فطظطلُّوا فِیهِ یَمْرُجـونط﴾ و جـواب شـرط ﴿لطقطـالُوا إنَّمَـا سـفِّرطتْ
أطبْصَارنطا بَلف نطحْنُ قطوْمٌ مَسْحورونط﴾ برساند .هم نین از فمل (ظلّ) که بر انجـام شـدن امـری در
روز داللت می کند استفاده شده ،تا نشان دهد عروج آنها در روز صورت میگیرد تا آن ه
را می بینند ،پر واض و روشن باشد و جایی برای انفار باقی نماند (ر.ک :ابنعاشور،9114 ،
ج ،94ص .) 76هم نانفه خداوند متمال با به کار بردن این فمـل ،بـه اسـتمرار عـروج اشـاره
نموده و فرموده است﴿ :فطظطلُّوا فِیهِ یَمْرُجونط﴾ و نفرمود( :فمرجوا فیه) زیرا تمهیر اول ،اسـتمرار
را مى رساند و دومى ،یک نوبت و دو نوبت را (ر.ک :طهاطهایی ،9316 ،ج ،97ص.)936
 -2-5سماء در حالت منفرد و جمع

 -9ن.ک :الفرقان71:و41و69و ،912الشمراء ،4:النمـل ،66:المنفهـوت ،34:الفـاطر ،72:یـس ،71:الصـافات ،6:غـافر،93:
فصلت ،97:الزخر  ،99:الدخان ،96:ق ،1:الذاریات ،2:الطور1:و ،44الرحمن ،32:الملک1:و ،92الممـارج ،1:نـوح،99:
الجن ،1:المرسالت ،1:النهر ،91:التفویر ،99:االنفطار ،9:الهروج ،9:الطارق.9:
 -7و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشاییم ،و آنهـا پیوسـته در آن بـاال رونـد بـاز مـىگوینـد« :مـا را چشـمبنـدى
کردهاند بلفه ما (سر تا پا) سحر شدهایم!».
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سماء به صورت منفرد و جم (سماوات) در  1موض قرآن کریم به کار رفته است(.)9
در اینجا برای درک مفهوم سماوات باید به زبـان عـر

عـرب زمـان نـزول قـرآن مراجمـه

نماییم چراکه کسی نمی تواند ادعا کند که آیات قرآن مهین خطاب به گروه خاصـی مـثالً
شاعران یا عارفان و ...نازل شده است .بنابراین چـون هـیچ یـک از آیـات شـریفه ،مخاطـب
خاصی ،طه آن ه مورد نظر است نداشته ،باید بگوییم زبان قـرآن بـه عـر

عـام عـرب آن

زمان نازل شده است (ر.ک :ممرفت ،بیتا ،ص )726به این ترتیب ،باید ممنـاى سـماوات را
چنان که متمار

عر

عام عرب عصر رسول خدا (ص) بوده است فهمید نه آن چنان کـه

علماى تجربى عصر حاضر مىفهمند.آن ه مسلّم است این است که عرب عصر رسول خـدا
(ص) جز همین آسمان ممهود را نمىشناخته است لذا مراد از سـماوات ،چیـزى جـز همـان
سماء ممهود و آشنا براى بشر عادى-که در آن شب و روز پدید مىآید و ابر و بـاران و مـاه
و خورشید و ستارگان مشاهده مىشـود-نیسـت (ر.ک :نفونـام ،9314 ،صـ

61و61و.)27

هم نین لغت سماء ،چه در ممنا جم باشد یا مفرد ،طه شواهدى که در آیات قرآن وجـود
دارد ،با لغت سماوات ،متراد

و هیچ تفاوت ممنایى ندارد (جهت اطالع از شواهد تـراد

ممنایی سماء و سماوات در قرآن ،ر.ک :همان ،ص

.)21-23

از جمله آیاتی که لفظ سماوات در آن به صورت منفرد و جمـ آمـده ،آیـه  1سـوره
مهارکه الشوری است .خداوند متمال میفرمایـد﴿ :تطفطـاد السَّـمَاوَات یَتطفططَّـرفنط مِـنف فطـوْقِهنَّ﴾(.)7
کـلمـه (یَتطفططَّرفنط) از مصدر (تطفططُّر) است که به ممناى پـاره پـاره شـدن اسـت ،چـون کـلمــه
(تطفططُّر) که مصدر باب تطفطمُّل است ،از (فطر) گرفته شده ،که به ممناى پـاره شـدن و شـفافتن
اســت (ر.ک :طهاطهــایی ،9316 ،ج ،91ص .)96اقــوال مفسّــران در توضــی و تفســیر آیــه
متفاوت است .برخی گویند :نزدیک است که هر آسمانی که بر بـاالی آسـمان دیگـر قـرار
دارد ،از این سخن مشرکان که گویند ﴿اتَّخطـذط اهللُ وَلطـداً﴾( )3شـفافته شـود و نیـز گفتـه شـده:
نزدیک است آسمان ها از عظمت و جالل خداونـد ،شـفافته شـود و یـا از کثـرت حضـور

 -9ن.ک :غافر ،32:فصلت ،97:الشوری ،1:النجم ،76:الملک.3:
 -7نزدیک است آسمانها (بهخاطر نسهتهاى نارواى مشرکان) از باال متالشى شوند.
 -3خداوند ،فرزندى براى خود انتخاب کرده است.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،14پیاپی66 63

مالئفه در آسمان ها که در حا ل قیام یا رکوع یـا سـجودند ،نزدیـک اسـت کـه آسـمان هـا
بشفافد (ن.ک :طهری ،7669 ،ج ،76ص

.)462-466

 -3-5سماء در حالت مقترن و جمع
خداوند سهحان میفرماید﴿ :أطفطغطیْرط دِین اللَّهِ یَهْغُونط وَلطه أطسْلطمَ مَنف فِی السَّـمَاوَاتِ وَالفـرطرْض
ططوْعا وَکطرفها وَإلطیْهِ یرفجَمـونط﴾(( )9آل عمـران .)13:قـرآن مجیـد در اینجـا اسـالم را بـه ممنـى
وسیمى تفسیر کرده و مى گوید :تمام کسانى که در آسمان و زمـین انـد و تمـام موجـوداتى
که در آن ها وجود دارند مسلمان اند ،یمنى در برابر فرمـان او تسـلیم انـد زیـرا روح اسـالم
همان تسلیم در برابر ح است ،امّا گروهى از روى اختیار (طوعاً) در برابر قوانین تشریمى او
تسلیم اند و گروهى بى اختیار (کرهاً) در برابـر قـوانین تفـوینى او (ر.ک :مفـارم شـیرازی،
 ،9326ج ،7ص.)643
احتمال دیگرى که در تفسیر آیه آمده و بسیارى از مفسّران آن را اکر کرده انـد و در
عین حال منافاتى با مطالب قهل ندارد این است که افراد با ایمان در حـال رفـاه و آرامـش از
روى رغهت و اختیار به سوى خدا مى روند ،اما افـراد بـى ایمـان تنهـا بـه هنگـام گرفتـارى و
مشفالت طاقت فرسا به سوى او مىشتابند (ر.ک :همان ،ص.)644
لفظ (سماوات) به صورت جم و قرین با لفظ (ارض) ،گستره محیط و فضای عظیمی
که فرمانهردار و خاض پروردگارند را نشان می دهد .کاربرد صیغه جم به شفل (سماوات)
نشان می دهد که مقصود ،اات آسمان هاست با توجه به تمداد بسیارشان ،نه فقط مجرد علـوّ
و باال بودن آن (ر.ک :الشین ،9113 ،ص.)973
اسلوب کالم با تقدیم جار و مجرور (له) که متملّ بـه فمـل (أسـلم) اسـت ،بـر ممنـای
تسلیم پذیری در برابر ح ّ ،تاکید میکند چرا که فرمانهرداری و تسلیم شدن را بـه خداونـد
تخصی

داده است.

 -9آیا آنها غیر از آیین خدا مىطلهندآ! (آیین او همین اسالم است ) و تمام کسانى کـه در آسـمانها و زمـین هسـتند ،از
روى اختیار یا از روى اجهار ،در برابر (فرمان) او تسلیمند ،و همه به سوى او بازگردانده مىشوند.
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 .5ترکیب واژه سماء
منظور از ترکیب واژه سماء در قرآن کریم ،این اسـت کـه همـراه لفـظ یـا الفـاظی در
ترکیب اسنادی یا غیر اسنادی قرار گیرد که نتیجه آن ،پیدایش ممنای جدیدی است کـه در
ممانی ممجمی وارد نشده است .امّا نفته قابل دقت این است که خل این ممنـای جدیـد کـه
محصول ترکیب الفاظ است به خودی خود و به شفل تصادفی روی نمیدهد ،بلفـه بـر اثـر
فرآیند ارتهاط لفظ و ممنا و تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی و فرهنگی صورت میپـذیرد .از
یا مضا

نمونههای قرآنی این ویژگی ،مضا

الیه بودن لفظ سماء ،و یا سوگندهایی اسـت

که به سماء زده شده ،و فنون و اسالیب بیانی مانند تشهیه ها و استماره هایی کـه ظهـور کـرده
است (ر.ک :نجماوی ،7663 ،ص

972و.)971

موضوع اکثر آیات ترکیهی که لفظ سماء و صیغه جم آن را در تمهیـرات خـود جـای
داده ،وحدانیّت و عظمت خداوند در آفرینش و آگاهی خال هستی از غیب میباشد .ما در
این مجال ،برخی از این آیات را مورد کنفاش قرار میدهیم:
خداوند در آیه  46سوره األعرا

میفرماید﴿ :إنَّ الَّذِینط کطذَّبوا بآیَاتِنطا وَاسْـتطففهَرُوا عَنفهَـا

لطا تُفطتَّ لطهمْ أطبْوَاب السَّمَاءِ وَلطا یَدْخُلُونط الفجَنَّۀط حَتَّى یَلِجَ الفجَمَلُ فِی سَمِّ الفخِیَاطِ وَکطذطلِکَ نطجْزی
الفمجْرمِینط﴾( .)9این آیه ،بیان جزای کسانی است که آیـات پروردگـار را تفـذیب مـیکننـد.
بمضی مفسّران گویند :برای کافران عمل صالحی باال نمیرود و گفته شـده کـه بهشـت در
آسمان است ،پس منظور این است که به کافران إان عروج به آسمان داده نمیشود تا وارد
بهشت گردند و یا گفته شده که ارواح کافران آنگاه که بمیرنـد بماننـد ارواح مؤمنـان بـاال
نمیرود و یا بر آنان برکت فرود نمیآید و یـاری نمـیشـوند (ر.ک :قرطهـی ،بـیتـا ،ج،2
ص

766و.)762
شاهد سخن ،ترکیب (ابواب السماء) از نوع اضافه ممنوی اسـت( .ابـواب) در اینجـا بـه

ممنای راه های نزول برکت و رزق از آسمان بـر اهـل زمـین اسـت .فمـل منفـی (التفـ ّت ) بـه

 -9کسانى که آیات ما را تفذیب کردند ،و در برابر آن تفهّر ورزیدنـد( ،هرگـز) درهـاى آسـمان بـه رویشـان گشـوده
نمى شود و (هیچ گاه) داخل بهشت نخواهند شد مگر اینفه شتر از سوراخ سوزن بگذرد! این گونـه ،گنهفـاران را جـزا
مىدهیم.
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همراه ترکیب (أبواب السماء) بر ممنای محرومیّت کفّار از برکـات الهـی و روزی خیـر ،کـه
عدم استجابت دعا و عدم قهول اعمال و محرومیّت ارواح آنـان از ورود بـه بهشـت را شـامل
است داللت دارد .آیه با جمله ﴿لطا تُفطتَّ لطهمْ أطبْوَاب السَّمَاءِ﴾ از این محروم بودن تمهیـر کـرده،
هر چند که آنان به ظاهر از نممتهای دنیایی مانند نزول باران و انواع طمام ها و نوشیدنی ها
بهره مند باشند .ممفن است منظور از آسمان در اینجا ممنـى ظـاهر آن باشـد ،و نیـز ممفـن
است کنایه از مقام قرب خدا بوده باشد همانگونه کـه در آیـه  96سـوره فـاطر مـى خـوانیم:
﴿إلطیْهِ یَصْمَد الففطلِم الطَّیِّب وَالفمَمَلُ الصَّالِ یَرففطمه﴾( .)9روشن است کـه اعمـال صـال و سـخنان
پاکیزه ،چیزى نیستند که به سوى این آسمان باال روند ،بلفه به سوى مقام قـرب خـدا پـیش
میروند و عظمت و رفمت ممنوى مییابند (ر.ک :مفارم شیرازی ،9326 ،ج ،99ص.)41
 .6سوگند به سماء
کارکرد و هد

سوگند در زبان عربی ،ترکید ممناست و نـه ترکیـد لفـظ و بـرای آن

حروفی است کـه از آن جملـه ،حـر

(بـاء) مـیباشـد و آن حـر

میگردد ،زیرا فمل قسم -که غالهاً محذو
حرو

دیگر قسم ،حر

است -با این حر

اصـلی قسـم محسـوب

بیان میشـود (أُقفسِـم بــ) .از

(واو) است که بیشترین کاربرد را از میان حـرو

قسـم بـه خـود

اختصاص میدهـد (ر.ک :نجمـاوی،7663 ،ص  ،932بـه نقـل از :اسـالیب القسـم فـی اللغـۀ
المربیۀ ،کاظم فتحی الراوی ،ص .)67هم نین (تاء) از حرو

قسم اسـت .امّـا بـا دو حـر

(واو و تاء) فمل قسم اکر نمیگردد.
در اکثر آیاتی که قسم به سماء اکر شده ،حر

(واو) به کار رفته است .قـرآن کـریم

از طری قسم به سماء ،نگاه ها را متوجّه کائنات و هستی نموده ،که این امر نزد عـرب شـیوه
ای نامرلو

و ناشناخته می باشد .اما کالم خداوند از این شـیوه بـرای تحریـک و تشـوی بـه

ترمّل و تیز بینی در عظمت خال و نممتهای بیشمار او بهره بـرده اسـت (ر.ک :نجمـاوی،
 ،7663ص.)932

 -9سخنان پاکیزه به سوى او صمود مىکند ،و عمل صال را باال مىبرد.
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زرکشی گوید« :خداوند متمال به سه چیز قسم یاد کرده است -9 :به ااتش ﴿ :فطـوَ رَبِّ
السَّمَاءِ وَالفرطرْض﴾ (الذاریات )9()73:و ﴿ فطوَ رَبِّـکَ لطنطسْـرطلطنَّهمْ أطجْمَمِـینط﴾(( )7الحجـر -7 .)17:بـه
فملش﴿ :وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنطاهَا وَالفرطرْض وَمَا ططحَاهَا وَنطففسل وَمَا سَـوَّاهَا﴾(( )3الشـمس-3 .)2-1:
به مفمولش﴿ :وَالنَّجْم إاطا هَوَى﴾(( )4النجم )9:و ﴿وَالطُّـور وَکِتطـابل مَسْـطُورل﴾(( )1الطـور9:و)7
(ر.ک :زرکشی ،بیتا ،ج ،3ص .)47الهته دیدگاه زرکشی قابل نقد اسـت چراکـه نـوع دوم
در تقسیم بندی او بمانند نوع سوم ،مفمول خداوند است بنابر این نظـر ،اقسـام دوم و سـوم،
قابل جم اند.
در خصــوص قســم بــه ســماء و ارزش فنّــی و تمهیــری آن ،بایــد گفــت کــه ایــن نــوع
سوگندهای قرآنی دربردارنده بالغتی بسـیار عـالی اسـت کـه بـا ارائـه نمونـهای از آن ،ایـن
مطلب را بهتر درک خواهیم کرد.
قسمهای قرآنی که به سماء یاد شده در پنج موض ( )6آمده و ایـن در حـالی اسـت کـه
قسمی به لفظ (سماوات) یاد نشده است .تمامی ایـن آیـات ،مفّـی هسـتند و ایـن از طهیمـت
سورههای مفّی است که به اصول عقاید پرداخته و آن را بـا قسـم هـایی ترکیـد مـیکنـد تـا
حجّ ت را بر کفّار مفّه تمام کرده و به اقناع آنان و بیان صدق دعوت رسولش (ص) بپردازد
(ر.ک :نجماوی ،7663 ،ص.)931
خداونــد متمــال مــیفرمایــد﴿ :وَالسَّ ـمَاءِ اطاتِ الفحه ـکِ إنَّفُ ـمْ لطفِــی قط ـوْلل مخفتطلِ ـفٍ﴾

()2

(الذاریات .)1-2:ممنای (اات الحهک) را (اات الطرائ ) دانسته اند ،یمنی آسـمان دارای راه
ها و مسیرهایی برای حرکت ستارگان میباشد( .الحِهَاک و الحَهیفطۀ) ،راه شـنزار و ماننـد آن
است و جم (حِهَاک)( ،حهک) و جم (حَهیفطۀ)( ،حَهَائِک) است ،و گفته اند که ممنای این
 -9سوگند به پروردگار آسمان و زمین.
 -7به پروردگارت سوگند( ،در قیامت) از همه آنها سؤال خواهیم کرد.
 ... -3و قسم به زمین و کسى که آن را گسترانیده و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را (آفریده و) منظّم ساخته.
 -4سوگند به ستاره هنگامى که افول مىکند.
 -1سوگند به کوه طور و کتابى که نوشته شده.
 -6ن.ک :الذاریات ،2:الهروج ،9:الطارق9:و ،99الشمس.1:
 -2قسم به آسمان که داراى چین و شفنهاى زیهاست که شما (درباره قیامت) در گفتارى مختلف و گوناگونید.
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سخن خداوند که میفرماید﴿ :وَالسَّمَاءِ اطاتِ الفحهکِ﴾ همان راههـای سـتارگان اسـت (ر.ک:
جوهری ،4 ،9116 ،ص .)9121ابن فارس گوید( :حاء و باء و کا ) اصلی است که داللت
بر بستن و محفم کردن [ ]...دارد و حهک السماء در این آیه ﴿وَالسَّـمَاءِ اطاتِ الفحهـکِ﴾ بنـابر
نظر گروهی ،یمنی آسمان دارای آفرینش نیفو و محفم اسـت و برخـی گفتـه انـد :حهـک
یمنی راه ها و مفرد آن حهیفۀ میباشد ،و مـراد از آن ،راههـای سـتارگان اسـت (ر.ک :ابـن
فارس ،7 ،9121 ،ص .)936هم نین آنگاه که بادی بر آب راکد و یا شنهای بیابان بـوزد و
باعث ایجاد خط و شفن هایی بر سط آن گـردد ،بـه آن چـین و شـفن هـا حهـک گوینـد
(ر.ک :ابن قتیهه ،9121 ،ص.)476
مراد از راههای آسمانی یا راه های محسوس است که مسـیر حرکـت و سـیر سـتارگان
است ،و یا راههای ممقولی که هر بیننده ای از طری آن به ممار

الهی دست مییابـد ،و یـا

خود ستارگان است که برای آن راه هایی وجود دارد و یـا سـهب زینـت آسـمان مـیگـردد
(ر.ک :بیضاوی ،بیتا ،ج ،1ص.)731
عالمه طهاطهایی در ایل این آیه ،تفسیر ارزشمندی ارائه مـیکنـد و مـیفرمایـد :کلمـه
(حهک) به ممناى حسن و زینت است ،و بـه ممنـاى خلقـت عادالنـه نیـز هسـت ،و وقتـى بـه
(حهیفه) یـا (حهاک) جم بسته مى شود ممنایش طریقه یا طرائ است ،یمنى آن خـط هـا و
راه هایى که در هنگام وزش باد به روى آب پیدا مى شود .پس ممناى آیه بنـا بـر ممنـى اول
چنین مى شود :به آسمان داراى حسن و زینت سوگند مى خورم .در این صورت این آیه بـه
آیه ﴿إنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنفیَا بزینطۀل الففطوَاکِـب﴾ (الصـافّات )6:شـهاهت خواهـد داشـت .و بنـا بـر
ممنای دوم چنین میشود :به آسمان که خلقتی ممتـدل دارد ســوگند .و در ایـن صـورت بـه
آیه ﴿وَالسَّمَاءَ بَنطیْنطاهَا برطیْدٍ﴾ (الذاریات )42:شهاهت دارد .و بنا بر ممنای سوم چنین میشـود :بـه
آسمانى که داراى خطوط است سوگند .در این صورت بـه آیـه ﴿وَلطقطـدْ خطلطقفنطـا فطـوْقطفُمْ سَـهْ َ
ططرطائِ ط﴾(( )9المؤمنون )92:نظر دارد .و بمید نیست که ظهـورش در ممنـاى سـوم بیشـتر باشـد،
براى اینفه آن وقت ،سوگند با جوابش مناسب تر خواهد بود چـون جـواب قسـم ،عهـارت

 -9ما بر باالى سر شما هفت راه [طهقات هفتگانه آسمان] قرار دادیم.
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است از اختال

مردم و تشتّت آنان در طریقه هایی کـه دارنـد﴿ :إنَّفُـمْ لطفِـی قطـوْلل مخفتطلِـفٍ﴾

که مقسَم علیه است (ر.ک :طهاطهایی ،9316 ،ج ،91ص.)366
 .7سماء و بالغت تشبیه هاي آن
از جمله تشهیه های قرآنی که لفظ سماء در رکن مشهّه قـرار گرفتـه ،آیـه شـریفه ﴿یَـوْمَ
نططفوی السَّمَاءَ کطططیِّ السِّجلِّ لِلففُتُب کطمَا بَدَأفنطا أطوَّلط خطلف ل نُمِیده وَعْـدا عَلطیْنطـا إنَّـا کُنَّـا فطـاعِلِینط﴾

()9

(األنهیاء ) 964:است .آیه به منظـره ای از منـاظر قیامـت و زوال حیـات دنیـایی اشـاره دارد و
می گوید :روزى فرا مى رسد که آسمان را در هم مى پی یم ،همان گونه که طومار نامه هـا،
نوشته هاى فراوان درون خود را در هم مى پی د.
راغب اصفهانی درباره لفظ سِجلّ گوید« :گفته شده سجلّ سنگى است که در قدیم بر
آن مى نوشتند ،سپس به هر چیزى که بشود روى آن نوشت سجلّ گفته مـى شـود .خداونـد
متمال فرموده﴿ :کطططیِّ السِّجلِّ لِلففُتُب﴾ یمنى مثل پی یدن آن ه که در آن چیـزى نوشـته شـده
باشد تا محفوظ بماند» (راغب اصفهانی ،بیتا ،ص .)771ططىّ و پی یـدن آسـمان ،بـه ممنـاى
برگشت آن به خزائن غیب است بمد از آن کـه از خـزائن نـازل و انـدازه گیـرى شـده بـود،
هم نان که درباره آن و تمامى موجودات فرموده﴿ :وَإنف مِنف شطیْءٍ إالَّ عِنفدَنطا خطزطائِنُه وَمَا نُنطزِّلُـه
إالَّ بقطدَرل مَمْلُومل﴾(( )7الحجـر )79:و نیـز بـه طـور مطلـ فرمـوده﴿ :وَإلطـى اللَّـهِ الفمَصِـیرُ﴾(( )3آل
عمران )71:و نیز فرمـوده﴿ :إنَّ إلطـى رَبِّـکَ الرُّجْمَـى﴾(( )4الملـ ( )1:ر.ک :طهاطهـایی،9316 ،
ج ،94ص.)371
آیه شریفه حالت در هم پی یدن سماء (مشهّه) را به حالت بسته شدن کتاب (مشـهّه بـه)
همانند کرده پنهان شدن نشانه ها ،وجه شهه آن است .باید توجه داشت کـه مقصـود اصـلی
تشهیه در این آیه ،فقط بیان وضمیت روز قیامت نیست بلفه هـد

اصـلی تهیـین عظمـت و

 -9در آن روز که آسمان را چون طومارى در هم مىپی یم( ،سپس) همان گونـه کـه آفـرینش را آغـاز کـردیم ،آن را
بازمىگردانیم این وعدهاى است بر ما ،و قطماً آن را انجام خواهیم داد.
 -7و خزائن همه چیز ،تنها نزد ماست ولى ما جز به اندازه ممیّن آن را نازل نمىکنیم.
 -3و بازگشت (شما) به سوى خداست.
 -4و به یقین بازگشت (همه) به سوى پروردگار تو است.
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قدرت خال است زی را برچیدن بساط آسمان با آن عظمت را بسان بستن طوماری برشمرده
است.
 .8سماء و بالغت استعارههاي آن
از نمونه استماره های قرآنی که از لفظ سماء بهره گرفته ،آیه شریفه﴿ :فطمَا بَفطتْ عَلطـیْهم
السَّمَاء وَالفرطرْض وَمَا کطانُوا منفظطرینط﴾(( )9الدخان )71:است .آیه به حالت آسـمان و زمـین پـس
از عذاب فرعون و قوم کافر او اشاره میکند.
در زبان عربی ،زمانی که قصد بزرگداشت مرگ انسان واال مقامی اراده گـردد چنـین
گفته می شود :خورشید برای او تاریک شد و ماه از فقدان او خسـو

کـرد و بـاد و بـرق و

آسمان و زمین بر او گریست (ر.ک :ابن قتیهه ،9123 ،ص .)962با این تمهیـر مـیخواهـد در
بیان مصیهت ،مهالغه کنـد و ایـن شـیوه ای از شـیوههـای کـالم عـرب اسـت (ر.ک :الشـین،
 ،9116ص.)71
عدم گریستن آسمان و زمین بر چیزى که فوت شده ،کنایه از این است کـه آسـمان و
زمین از فوت و نابودى آن تغییر حالت نمى دهند و مترثّر نمى شوند .و در آیه مـورد بحـث،
هم کنایه است از اینفه هالکت قوم فرعون هیچ اهمیتى براى خدا نداشت ،چـون در درگـاه
خدا خوار و بى مقدار بودند .و به همین جهـت هالکـت شـان هـیچ اثـری در عـالم نداشـت
(ر.ک :طهاطهایی ،9316 ،ج ،91ص.)949
نوع استماره به کار رفته در آیه ،مَفنیّه مـیباشـد چنانفـه آسـمان و زمـین را هم ـون
انسانی زنده در نظر گرفته که به خاطر هالک قومی فاسد و پست ،اندوه و حزنی به خود راه
نمیدهد ،زیرا خداوند بر آنان غضب نموده است.
برخی عقیده دارند که مراد ،نگریستن «اهل آسمان و زمین» بر آنان اسـت کـه در ایـن
صورت ،سماء و أرض جانشین مضا

خود (أهل) شده اند ،مانند آیه﴿ :وَاسْـرطل الفقطرفیَـۀط الَّتـى

کُنَّا فِیهَـا﴾(( )7یوسـف )17:کـه اهـل قریـه را اراده مـیکنـد و یـا آیـه﴿ :حَتَّـى تطضطـ َ الفحَـرفب
 -9نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین ،و نه به آنها مهلتى داده شد.
( -7و اگر اطمینان ندارى )،از آن شهر که در آن بودیم سؤال کن.
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أطوْزَارَهَا﴾(( )9محمد )4:که مراد (حَتَّی یَضط أطهلُ الحَرفب السِّالحَ) میباشـد (ر.ک :ابـن قتیهـه،
 ،9123ص )926زیرا اهل زمین و آسمان براى مؤمنان و مقرّبان درگـاه خداونـد گریـه مـى
کنند ،نه براى جهّارانى هم ـون فرعونیـان (ر.ک :مفـارم شـیرازی ،9329 ،ج ،79ص)921
که با در نظر گرفتن این وجه ،استماره ای در کالم متصوّر نیست و الفـاظ بـه ممنـای حقیقـی
خود به کار رفته اند.
بمضى نیز بر این عقیده اند که گریه آسمان و زمین ،یک گریـه حقیقـى اسـت کـه بـه
صورت نوعى دگرگونى و سرخى مخصوص -عالوه بر سرخى همیشگى به هنگام طلـوع و
غروب -خودنمائى مى کند .چنانفه در روایتى مىخوانیم« :لطمَّا قُتِلط الحسَینُ بنُ عَلىِّ بن أبـى
ططالِبل (ع) بَفطت السَّماء عَلطیهِ و بفائُهَا حمْـرطةُ أطرطافِهَـا»(( )7ر.ک :رشـیدالدین میهـدى،9329 ،
ج ،1ص .)966هم نین وجه دیگری که درباره آیه آمده ،کنایه بـودن بفـاء از سـقیا اسـت،
یمنى ابر بر گورهاى ایشان باران رحمت نمى بارد .و عرب باران را گریه ابر خوانده و بـاران
را به گریه و گریه را به باران تشهیه میکند (ر.ک :ابوالفتوح رازى ،9461 ،ج ،92ص.)794
نتیجهگیري
نقش فهم ممنای دقی واژه های قرآنی در درک مراد خداوند از آیات ،بسیار ضروری
و از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت .در نظـر گـرفتن تمـدّد ممنـایی واژگـان قرآنـی کـه از
جنهه های اعجاز ادبی این کالم االهی است ضرورت عنایت به علم ممناشناسی و مفهومیـابی
مفردات قرآن را با تمرکز بر سیاق و بافت آن در آیات ،دوچندان میکند .از جمله واژگـان
پرتفرار قرآن ،واژه سماء است که بر ممانی :سقف (السقف) ،ابر (السحاب) ،باران (المطر)،
آسمان بهشت و دوزخ (سماء الجنّۀ و النار) ،و آسمان (السماء) که وجه مقابل زمـین اسـت،
داللت دارد .ممنای اخیر آن یمنی آسمان در مقابل زمین ،بیشترین کاربرد قرآنی را بـه خـود

 -9تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد.
 -7یمنی هنگامى که حسین بن على (ع) شهید شد ،آسمان بر او گریه کرد ،و گریه او سـرخى مخصوصـى بـود کـه در
اطرا

آسمان نمایان شد.
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اختصاص داده است .میان این اختال

ممنا ،ارتهـاط ظریفـی وجـود دارد ماننـد زمـانی کـه

مراد از سماء ،سقف خانه است که میتوان میان آن دو ،مفهوم بلندی و ارتفاع را فهمید.
هد

از سوگند به سماء در قرآن کریم ،که در لغـت عـرب زمـان نـزول قـرآن ،ایـن

شیوه سوگند ،شناخته شده نهـود ،جلـب توجّـه مخاطـب بـه ایـن پدیـده خـارق المـاده و نیـز
استفاده از اسلوبی مناسب برای تشوی او به تففّر در کائنات است.
دقّت در همراهی واژه سـماء بـا الفـاظ دیگـر نشـان مـیدهـد کـه قـرآن بـا ظرافـت و
هنرمندی بینظیر خود بـا اسـتممال ایـن واژه در موقمیـت مناسـب آن و بهـرهمنـدی از فنـون
بالغت عربی بمانند تشهیه و استماره ،مقصود خـود را بـه بهتـرین شـفل ممفـن بیـان نمـوده
است.
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