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 چکیده

، سخن بـه  «سماء و سماوات»های در برخی آیات قرآن کریم از واژه
هـای  میان آمده است. نگاه مفهومی به لفظ سماء در این آیـات، افـ   

گشاید. نگارنده به ای پیش روی مخاطب کالم الهی میاعجازی تازه
بررسی این واژه در آیـات قـرآن کـریم از ب مـد مفهـومی پرداختـه و       

مانی ثانویـه آن را موشـفافی کـرده اسـت  تـا      های متفاوت و محالت
ای از جوانـب اعجـازی ایـن اقیـانوس     گامی در جهت شـناخت جنهـه  

گـر آن اسـت کـه    بیفران وحیانی برداشته باشد. پژوهش حاضر بیـان 
ممانی سقف، ابر، باران، آسمان بهشت و جهنم و آسمان باالی زمـین  

ط دقیقی میان ایـن  های ثانوی واژه قرآنی سماء است و ارتهااز داللت

واژه با ممانی فوق وجود دارد. بافت زبانی این واژه، توجّـه در اات و  
کنـد و همنشـینی   نه صرفاً مجرّد باال بودن آن را به خواننده منتقل مـی 
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این واژه با واژگـان دیگـر، عـالوه بـر بیـان مفـاهیم خاّصـی هم ـون         
فاهیم گستردگی م لک و خضوع آن در برابر پروردگار، سهب خل  م

های حاصل از آن شده است. روش ها و استمارهجدید مهتنی بر تشهیه
هـا  ای و مهتنـی بـر تجزیـه و تحلیـل داده    تحقی ، به صـورت کتابخانـه  

 .باشدمی

 

 .  سماء، مفهوم شناسی، علم داللت، علم بالغتهاي کلیدي: واژه
 

 مقدمه

هـای  شـناخت دقیـ  واژه  کنون، بـرای  پژوهشگران و مدقّقان قرآن کریم، از گذشته تا

ای از اسـرار  اند، تا از این طریـ ، از گوشـه  این کتاب آسمانی، همّت مضاعفی مهذول داشته

بـه نـ     ممناشـناختی  بالغی آیات قرآن حفیم پـرده بردارنـد. نگـاه    -لغوی و مفاهیم داللی

اســت   اصـلی دسـتیابی بـه ایـن هـد        هایراه قرآن مجید و واکاوی ممانی واژگان آن، از

چراکه بدون توجه به ساختار تک تک کلمات بـه کـار رفتـه در قـرآن و سـهک زبـانی آن،       

شود. با توجـه بـه فصـاحت و بالغـت زبـانی و دقـت       اولین گام برای فهم آیات، حاصل نمی

های واژه شناسـی آیـات، تـرثیر بسـزایی در شـناخت      واژگانی موجود در قرآن حفیم، بحث

تـرین  رد. در دهه های اخیر، علم بررسی مفردات قرآن، از مطرحزبان و فهم مراد خداوند دا

شماری درباره ممناشناسی واژگان آیات شریفه به رشته علوم قرآنی محسوب شده و آثار بی

شناسان قرآنی درخصوص ضـرورت  اصفهانی از بزرگترین لغتتحریر درآمده است. راغب

گوید: اولین دانش مورد نیاز از میـان  میاطالع از ممانی و مفاهیم مفردات قرآن کریم چنین 

تـر  علوم قرآنی، دانش لفظی است. و از میان علوم لفظی، تحقی  الفاظ قـرآن از مـابقی مهـم   

کننـدگان کسـی اسـت کـه     است. دستیابی به ممـانی مفـردات الفـاظ قـرآن، از اولـین یـاری      

کـالم عـرب اسـت     خواهد ممانی قرآن را درک کند... چراکه الفاظ قرآن، مغز و گزیدهمی

 (.6تا، ص)ر.ک: راغب اصفهانی، بی

الذکر، اهمیت و ضرورت دانش مفردات قرآن را برای فهم درسـت مـراد   حقیقت فوق

هـای بسـیاری در مـورد ممنـای دقیـ       سـازد. تـاکنون پـژوهش   خداوند از آیات، روشـن مـی  
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اژه در قـرآن  ها، واژه سـماء اسـت. ایـن و   مفردات قرآنی صورت گرفته که از جمله آن واژه

بـار بـه صـورت مفـرد ممرفـه       991مجید، فراوان استفاده شده اسـت. از نظـر مفـرد و جمـ ،     

مرتهــه بــا صــیغه جمــ  ممرفــه  911  (7)بــار بــه صــورت مفــرد نفــره )ســماء( 7و  (9))الســماء(

  و از نظر انفراد و ترکیب بـا کلمـه   (4)مرتهه با صیغه جم  نفره )سماوات(1و  (3))السماوات(

مرتهـه   3، (6)مرتهه به صـورت )سـه  سـماوات(   1، (1)بار با ترکیب )السماوات السه ( 7دیگر، 

مرتهـه بـه    933، (1)مرتهه به شفل )السماء و األرض( 91، (2)همراه با صفت دنیا )السماء الدنیا(

آمـده اسـت    (96)مرتهه به صورت )األرض و السماوات( 7و  (1)صورت )السماوات و األرض(

 (.366-367، ص 9364 )ر.ک: عهدالهاقی،

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      

اسـت یـا بـر مفـاهیم دیگـری هـم        )سماوات( صرفاً به ممنای آسمان شناخته شده برای انسان

داردآ چرا به جای استفاده از ممـانی ثـانوی سـماء، از خـود آن واژه در بافـت آیـات       داللت 

هـا در قـرآن، ارتهـاطی بـه ابمـاد      استفاده نشده استآ آیا تمدّد ممانی ایـن واژه و کـاربرد آن  

اعجازی کالم اهلل داردآ آیا حاالت انفراد یا اقتران و ترکیب این کلمات بـا واژگـان دیگـر،    

 -ای بـا روش اسـتنادی   کنـدآ ایـن تحقیـ  کتابخانـه    به خواننده منتقـل مـی   مفاهیم خاصی را

تحلیلی و با بررسی آیات مرتهط، به دنهال آشنایی بیش از پیش محقّقان با مفهوم واژه قرآنی 
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های متفاوت آن در زبان قـرآن کـریم و کمـک بـه     سماء و مطالمۀ روشمند و تحلیلی داللت

 باشد.ن زمینه میتر کردن تحقیقات آتی در ایغنی

سماء که در لغت عرب از ریشه )س م و( به ممنای )ر   ع( مشت  شده، اطالقی نِسهی 

شود. از آنجا که زمین، کروی شـفل  است یمنی به هر آن ه باالی زمین است سماء گفته می

است  پس سماء، تمامی این هستی، به جز زمین است  یمنی هر آن ه در هسـتی وجـود دارد   

ای که در این سماء یا به تمهیری در این هسـتی، شـناور اسـت،    و زمین، جز سیّاره سماء است

 (.312، ص94، ج9461  ابن منظور، 472تا، صتمریفی ندارد )ر.ک: راغب اصفهانی، بی

احــوال متنــوّع و متفــاوت اکــر لفــظ ســماء در قــرآن کــریم و بررســی »بــا عنایــت بــه 

های بالغی از جمله تشهیه و استماره شده ورتهای ترکیهی آن که منجر به آفرینش صحالت

و به ته  آن باعث جمال و برتری ممجزه رسول خدا )ص( بر دیگر دستاوردهای عالی اهـن  

( در این نوشتار بر آن شدیم با بررسی ابمـاد  971و972، ص 7663)نجماوی، « بشر گردیده

از ادبی سـخن بـاری   ای از جوانب اعجمفهومی این واژه، در حد بضاعت مزجات خود جنهه

 تمالی را نمایان سازیم.

 

 پیشینه بحث .1

های ارزشمندی به رشته تحریر درآمـده  درباره موضوع سماء در قرآن کریم، پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است. از جمله آن می

از ناهید طهماسـهی قرابـی   « ممناشناسی واژگان سماء و ارض در قرآن کریم»پایان نامه 

شمسی در دانشفده الهیات و ممار  اسالمی دانشگاه شهید چمران اهـواز   9316که به سال 

به راهنمایی دکتر قاسم بستانی و مشاوره دکتر مینا شمخی دفاع شـده اسـت. هم نـین پایـان     

از احمد صـال   « فی القرآن الفریم )دراسۀ داللیۀ لأللفاظ و التراکیب(السماء و األرض »نامه 

حمید النجماوی )ارائه شده در دانشفده ادبیات دانشگاه موصـل بـه راهنمـایی دکتـر محیـی      

ممناشناسـی  »تـوان نـام بـرد. مقـاالت     م( را مـی  7663ق /  9474الدین توفی  ابراهیم در سال 

قلم دکتر جمفر نفونام )مجله علمی پژوهشـی پـژوهش   به « توصیفی سماوات در قرآن کریم

« ماء و سماء در قـرآن های وجوه و مصادی  واژه»(، 14-63، ص 1، شماره 9314دینی، بهار 
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هفـت  »(، 61-11، ص 72، شماره 9311پروین بهارزاده )فصلنامه سفینه، تابستان دکتر نوشته 

، 7، شـماره  9312از دکتر علیرضا رضائی )مجله قرآن و علم، بهار و تابستان « آسمان و زمین

که توسط دکتر بـی  « اعجاز ادبی قرآن در ممناشناسی واژه سماء»( و نیز مقاله 934-993ص 

پژوهـی در علـوم اسـالمی    خمـی در نخسـتین همـایش ملـی واژه    بی حفیمه حسینی و مریم ن

های صورت گرفته در ایـن زمینـه   ارائه شده، از دیگر پژوهش 9311دانشگاه یاسوج در سال 

 است.

های قهلی که بـه صـورت   رو تالش شده است با تفمیل مطالب پژوهشدر نوشتار پیش

تفصـیلی بـه مفهـوم ایـن واژه قرآنـی       اند، با نگـاهی اجمالی به بحث درباره این واژه پرداخته

پرداخته شود. عالوه بر این، اکر حاالت انفراد و اقتران و ترکیب اسنادی یا غیر اسنادی این 

تواند بـه شـفل خـاص، وجـه تمـایز      واژه که منجر به پیدایش ممانی جدید ممجمی شده، می

 الذکر باشد.های فوقاین پژوهش از پژوهش

 

 بررسی لغوي واژه سماء .2

 ریشه و معنا -3-1

، 3، ج9121)ابـن فـارس،   « کنـد سین و میم و واو( اصلی است که داللت بر ع لُوّ مـی »)

اصل واحد در این ماده آن چیزی است که مرتف  است و باالی چیز دیگری قـرار  (. »11ص

دارد و بر آن احاطه دارد. این واژه از شمیا در آرامی و سـریانی و عهـری گرفتـه شـده، و بـه      

(. سَـمَا  762، ص1، ج9311)مصـطفوی،  « سماء و اسم ممـرّب، مهـدّل گردیـده اسـت    هیرت 

، 3، ج9344الشَّیء  َیْسم و س ـم واا یمنـی آن چیـز، ارتفـاع و بلنـدی یافـت )ر.ک: ابـن دریـد،         

(. سماء هر چیز، یمنی باالی آن، چونـان کـه بـه سـقف     991، ص93تا، ج  ازهری، بی13ص

گـردد و س ـم وّ یمنـی ارتفـاع و ع لُـوّ )ر.ک: جـوهری،       ق میخانه و پشت اسب نیز سماء اطال

 (.743تا، ص  راغب اصفهانی، بی7317، ص6، ج9116

 

 

 مؤنّث یا مذکّر -3-2
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باشد و سَـماءَة در  سماء باالی زمین، نزد عرب مؤنّث است چرا که آن جم  سَماءَة می

اهـد بـود کـه از شـواهد     اصل سَماوَة بوده است و اگر سماء، مذکّر شود به ممنای سـقف خو 

( و 91مزمّـل: ال) (9)﴾السَّـمَاء  م نففططِـرب ب ـهِ   ﴿فرمایـد:  آن، این سخن خداوند متمال اسـت کـه مـی   

، 94، ج9461  ابـن منظـور،   992و996، صـ  93تـا، ج نفرموده: منفطرة )ر.ک: ازهری، بـی 

اسـت   لفظ سماء، مذکّر اسـت، جـایز  »(. عالمه طهرسی در ایل این آیه شریفه گفته: 311ص

، 96، ج9111)طهرسـی،  « مذکّر و مؤنّث باشد و هر که مذکّر گفته، سقف اراده کرده اسـت 

ــی 962ص ــوهری م ــد: (. ج ــت  »گوی ــث اس ــذکّر و مؤنّ ــماء، م ــوهری، « س ، 6، ج9116)ج

 (.7319ص

سماء، مذکّر و مؤنّـث  »افزاید: ابن سِیْده، نظر جوهری را بیان کرده و تتمّه ای بر آن می

شود )سماءة( و نیز سماء به قویتر است و گاهی تای ترنیث به آن ملح  میاست و ترنیث آن 

 (.7، ص1تا، ج)ابن سیده، بی« آید )سماء و سما(صورت ممدود و مقصور می

گویـد:  کنـد و مـی  ابن انهاری به نقل از فرّاء به غالب بودن ترنیـث ایـن واژه اشـاره مـی    

ر آمدن آن انـدک اسـت و آن گـویی جمـ      سماء مذکّر و مؤنّث است، و فرّاء گوید: مذکّ»

آیـد، و سـماء بـه ممنـای مطـر      سماوة است  مثل سحاب و سحابۀ، و بر جم  سماوات نیز می

)باران( مؤنّث است  چرا که آن در ممنای سحابۀ است و جم  آن س میّ بر وزن فُم ول اسـت  

فظ آن و سـماویّ بـه   و سماء به ممنای سقف، مذکّر است... و نسهت سماء، سمائیّ به اعتهار ل

 (.411-417، ص 9، ج9119)ر.ک: ابن انهاری، « اعتهار اصل آن است

آمـده    شایان اکر است که در تمام آیات قرآن کریم، افمال و ضـمایر سـماء، مؤنّـث   

یَوْمَ تطفُونُ ﴿، (1شمس:ال) (3)﴾وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنطاهَا﴿(، 99تفویر:ال) (7)﴾وَإ اطا السَّمَاء  کُشِططتْ﴿مانند: 

( کـه بـه   91)المزمّـل:  ﴾السَّمَاء  م نففططِرب ب ـهِ ﴿(، مگر در آیه شریفه 1ممارج:ال) (4)﴾السَّمَاء  کطالفم هْل 

                                                 
 شود.آسمان از هم شفافته مى -9

 و در آن هنگام که پرده از روى آسمان برگرفته شود. -7

 و قسم به آسمان و کسى که آسمان را بنا کرده. -3

 شود.همان روز که آسمان هم ون فلز گداخته مى -4
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صورت مذّکر به کار رفته است. بنابراین، شـواهد قـرآن کـریم، نظـر زبـان شناسـانی را کـه        

 کند.تریید می ممتقد به ترنیث سماء هستند و مذکّر آمدن آن را اندک می دانند

خالصه دیدگاه لغت شناسان عربی درباره مذکّر و مؤنّث بـودن لفـظ سـماء، بـه شـرح      

 باشد:زیر می

الف و همزه سماء )اء( عالمت ترنیث نیست، چرا که نـزد علمـای صـر ، همـزه در      -

و( بـوده کـه الس ـموّ بـه      -م -باشـد و اصـل کلمـه )س   این واژه و مانند آن، منقلب از واو می

 ای الم لوّ از این ریشه است.ممن

باشـد، و اگـر زایـد بـرای ترنیـث      همزه در سماء غیر زاید است و وزن آن )فطمَال( می -

محسوب گردد بر وزن )فطمَاء( است  اما هیچ کدام از علمای صر ، قائل به ایـن وزن بـرای   

 لفظ سماء نیستند.

منصـر  بـودن آن    دلیل بر این مطلب که سماء غیـر مختـوم بـه الـف ترنیـث اسـت،       -

( کـه سـماء   97( )فصّلت:9)﴾وَأطوْحَى فِی کُلِّ سَمَاءٍ أطمْرطهَا﴿فرماید: باشد، خداوند متمال میمی

تنوین گرفته، و نیز مصغّر شدن آن )س مَیّۀ( است، بر خال  لفظی که به الف ترنیث ممـدوده  

مانـد  ماننـد:   گردد که در این صورت به هنگـام تصـغیر، بـر حالـت خـود بـاقی مـی       ختم می

 صَحْراء: ص حَیْراء.

سماء به الف ممدوده ختم شده، اما الـف ترنیـث نیسـت و آن مؤنّـث ممنـوی اسـت،        -

شـود بـه خـاطر رعایـت ممنـا، ماننـد آیـه شـریفه:         مانند: أرض و شمس  و گاهی مـذکّر مـی  

( که به ممنای سقف است  آن چنان که عرب به دلیل رعایت 91)المزمّل: ﴾السَّمَاء  م نففططِرب ب هِ﴿

گوید: أطتطتفک کِتابی که کتـاب مؤنّـث محسـوب شـده،     کند، مثالً میممنا، مذکّر را مؤنّث می

باشد. فرّاء گوید: عـرب در مـذّکر کـردن مؤّنـث ممنـوی، جـرأت بـه        زیرا به ممنی رسالۀ می

حقیقت از حیث لغت، مذکّر است  هرچند بـرای داللـت   دهد  چرا که آن لفظ در خرج می

 (.311-316، ص 7664بر مؤنّث، استممال شود )ر.ک: شمسان، 

 

 

                                                 
 در هر آسمانى کار آن )آسمان( را وحى )و مقرّر( فرمود. و -9
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 مفرد یا جمع -3-3

، 94، ج9461جم  سماء، َسـمَاوَات، أطْسـمِیَۀ، س ـمّی و َسـما اسـت )ر.ک: ابـن منظـور،        

)باران( باشـد مـذکّر    (. الهته اگر سماء به ممنای مطر 9716، ص7661  فیروزآبادی، 311ص

ــی   ــادی، ب ــمیّ اســت )ر.ک: فیروزآب ــمِیَۀ و س  ــا، جاســت و جمــ  آن، فقــط دو وزن أطسْ ، 3ت

 (.767ص

جوهری بر این اوزان، وزن فطمَائِل را نیز افـزوده اسـت، آن چنـان کـه َسـحَابَۀ بـا جمـ         

(  امـا ابـوعلی فارسـی بـه نقـل از      7317، ص6، ج9116آیـد )ر.ک: جـوهری،   سَـحَائِب مـی  

نظر دیگری بیان داشـته و گفتـه اسـت: سـماء      -وجه مقابل زمین -یهوبه، درباره جم  سماء س

گردانـد، پـس   جم  مفسّر نیست و الف و تاء در سماوات، آن را از جم  تفسیر بی نیاز مـی 

اففند  هر چند ایـن را  س مِیّ جم  سماء به ممنای باران است و نه سمائی که بر زمین سایه می

 (.444و443، ص 9111بندند )ر.ک: ابوعلی فارسی، لطۀ ]أطسْمِیَۀ[ جم  میبر وزن أطففمِ

( کـه  71)الهقـرة:  (9)﴾ثُمَّ اسْتطوَى إ لطى السَّمَاءِ فطسَوَّاه نَّ سَـهْ َ سَـمَاوَاتٍ  ﴿برخی به استناد آیه 

رود )ر.ک: ضمیر سماء جم  آمده، گفته اند: سماء برای مفـرد و جمـ  هـر دو بـه کـار مـی      

(. و برخی گفتـه انـد: سـماء اسـم جـنس اسـت و داللـت بـر         743تا، صهانی، بیراغب اصف

( بـه  943، ص9، ج9111آیـد )ر.ک: طهرسـی،   کند و مذکّر و مؤنّـث مـی  اندک و بسیار می

ــه  ــوْمَیْن     ﴿قرین ــی یَ ــمَاوَاتٍ فِ ــهْ َ سَ ــاه نَّ سَ ــانب... فطقطضط ــیَ د خط ــمَاءِ وَهِ ــى السَّ ــتطوَى إ لط ــمَّ اسْ  (7)﴾ثُ

(. و برخی گفته اند: سماء مفرد است و جم  بـودن آن ضـمیر، بـه اعتهـار مـا      97و99)فصّلت:

 (.333، ص3، ج9314بمد است که سه  سماوات بوده باشد )ر.ک: قرشی، 

هم نین گفته شده است سماء لفظ آن مفرد و ممنای آن جم  است، آن چنـان کـه از   

ثُـمَّ اسْـتطوَى إ لطـى السَّـمَاءِ     ﴿ابواسحاق روایت شده و به این آیه شریفه استشـهاد نمـوده اسـت:    

( و واجب است که سـماء ماننـد سـماوات جمـ  باشـد، و      71)الهقرة: ﴾فطسَوَّاه نَّ سَهْ َ سَمَاوَاتٍ

کند که سماء جایز است مفـرد  ن سماءة و سماوة محسوب گردد، و اخفش گمان میمفرد آ

                                                 
 ها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود.سپس به آسمان پرداخت و آن -9

ها را بصورت هفت آسمان در سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالى که بصورت دود بود... در این هنگام آن -7

 دو روز آفرید.
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، 9461گویی: کطثُرط الدّینار  و الدِّرهم  ب رطیدِی النّاس )ر.ک: ابن منظـور،  باشد، آن چنان که می

 (.311، ص94ج

از مطالب فوق، مشخ  شد کـه واژه سـماء از ریشـه َسـمَو بـوده و بـر علـّو و ارتفـاع         

کند  امّا میان لغویّون، پیرامون تذکیر و ترنیث و مفرد و جم  بـودن آن، اخـتال    داللت می

نظر زیادی وجود دارد که هر یک برای اثهـات دیـدگاه خـود بـه شـواهدی از آیـات قـرآن        

 کنند.استناد و دالیلی ارائه می

 

 بررسی مفهومی واژه سماء .3

نی سـقف خانـه، ماننـد آیـه     کلمه سماء در قرآن بر پنج وجه داللت دارد: نخست به مم

ســوره  91. دوم بـه ممنــی ابــر، ماننــد آیــه  (9)﴾فطلفیَمْــد دْ ب سَــهَبل إ لطــى السَّــمَاءِ﴿حــجّ: السـوره   91

سـوره نـوح کـه     99. سـوم بـه ممنـی بـاران، ماننـد آیـه       (7)﴾وَأطنفزطلفنطا مِنط السَّمَاءِ مَـاء  ﴿مؤمنون: ال

. وجه چهارم به ممنی خـود آسـمان اسـت، ماننـد     (3)﴾مِدْرَار ا ی رفسِل  السَّمَاءَ عَلطیْفُمْ﴿فرماید: می

که استممال در این وجه، فـراوان   (4)﴾وَالسَّمَاءَ بَنطیْنطاهَا ب رطیْدٍ﴿ذاریات که فرموده: السوره  42آیه 

است. وجه پنجم، آسمان بهشت و جهنّم است  در این کالم خداوند متمال که مـی فرمایـد:   

( 961)هـود:  (1)﴾س ِمد وا فطفِی الفجَنَّـۀ  خطاِلـِدینط فِیَهـا َمـا دَاَمـِت السَّـمَاوَات  وَالفـرطْرض        وَأطمَّا الَّذِینط ﴿

(. شایان اکر است که واژه سـماء عـالوه بـر ممـانی     741و741، ص 9116)ر.ک: دامغانی، 

فوق الذکر، به دو ممنای ظطهر الفطرس )پشت حیوان  به دلیل باال بـودن آن( و الم شـب )گیـاه     

به دلیل باال بودن آن از سط  زمین یا چون نتیجـه بـاران اسـت و اکـر سـهب و اراده مسـهب       

( امّا چون در قرآن کـریم ایـن دو ممنـا،    2، ص9311باشد )ر.ک: حسینی و نخمی، شده( می

 ها پرداخته نشده است.استفاده نداشته، در این نوشتار بدان

                                                 
 بیاویزد. ریسمانى به سقف خانه خود -9

 و از آسمان، آبى به اندازه ممیّن نازل کردیم. -7

 هاى پربرکت آسمان را پى در پى بر شما فرستد.تا باران -3

 و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم. -4

 ها و زمین برپاست.امّا آنها که خوشهخت و سمادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند، تا آسمان -1
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ه وَ الَّـذی  ﴿(. محسوس مادّی مانند: سماء یا محسوس مادّی است و یا مجازی )استماری

 ﴾ثُــمَّ اسْــتطوَى إ لطــى السَّــمَاءِ فطسَــوَّاه نَّ سَــه َ سَــمَاوَاتٍ﴿، (96)النحــل: (9)﴾أطنفــزطلط مِــنط السَّــماءِ مــاء 

عَلطیْنطـا  أطوْ تُسْقِطط السَّـمَاءَ کطمَـا زَعَمْـتَ    ﴿(، 99)نوح: ﴾ی رفسِل  السَّمَاءَ عَلطیْفُمْ مِدْرَار ا﴿، (71)الهقرة:

فطقطضطـاه نَّ سَـهْ َ   ﴿(، 99)فصّـلت:  ﴾ثُمَّ اسْتطوَى إ لطى السَّمَاءِ وَهِـیَ د خطـانب  ﴿، (17)اإلسراء: (7)﴾کِسَفًا

گونـه آیـات، بـه د خـانی کـه مـاده اولیـه        که سماء در ایـن ( 97)فصّلت: ﴾سَمَاواتٍ فِی یَوْمَیْن 

ن بـا سـتارگان و بـه آسـمانی کـه      های مـزیّ های هفتگانه، به آسمانسماوات است، به آسمان

شـود. و از  بمانند سقف است و به ابر باران زا و به فضایی که ابر در آن قرار دارد اطالق مـی 

جمله مواردی که آسمان در مفهوم استماری خود به کار رفته و در واقـ  بـه مفهـوم جایگـاه     

ارکـه اشـاره کـرد:    خداوندی و محل تدبیر و تقدیرات االهی است می توان به این آیـات مه 

وَأطنَّا لطمَسْنطا السَّمَاءَ فطوَجَدْنطاهَا م لِئطـتْ حَرطس ـا   ﴿(، 1السجدة:) (3)﴾ی دَبِّرُ الفرطمْرط مِنط السَّمَاءِ إ لطى الفرطرْض ﴿

های مادی نیسـت بلفـه در عـالم      چرا که خداوند در این آسمان(1الجنّ:) (4)﴾شطدِید ا و شُه هَاً

پردازد و لمس جنّ برای این آسـمان  به تدبیر عوالم مادی و روحانی میالهوت ع لیا است و 

 (.64، ص9311  بهارزاده، 761و761، ص 1، ج9311باشد )ر.ک: مصطفوی، مادی نمی

ای از آیـات قـرآن   با عنایت به خالصه ای که گفته شد، در ادامه بحث، با اکـر نمونـه  

 پردازیم.می کریم، به بررسی تفصیلی مفهوم هر یک از این وجوه

 

 سماء به معناي سقف )السقف( -4-1

. خداوند متمال در آیه (1)سماء به ممنای سقف، در سه موض  از قرآن به کار رفته است

مَنف کطانط یَظُنُّ أطنف لطنف یَنفص رطه  اللَّه  فِی الدُّنفیَا وَالفآطخِرطة  فطلفیَمْـد دْ ب سَـهَبل   ﴿فرماید: سوره الحجّ می 91

                                                 
 ت که از آسمان، آبى فرستاد.او کسى اس -9

 بر سر ما فرود آرى. -پندارىآن چنان که مى -هاى( آسمان رایا قطمات )سنگ -7

 کند.امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر مى -3

 و اینفه ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوىّ و تیرهاى شهاب یافتیم. -4

 .91، المزّمّل:91، الحجّ:37:االنهیاءن.ک:  -1
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که ضمیر هـاء در یَنص ـره بنـابر نظـر      (9)﴾سَّمَاءِ ثُمَّ لِیَقفطط ْ فطلفیَنفظُرف هَلف ی ذفهِهَنَّ کطیْد ه  مَا یَغِیظُإ لطى ال

گردد. خطـاب آیـه بـه کسـانی اسـت کـه بـه        بیشتر مفسّران، به نهیّ مفّرم اسالم )ص( باز می

آخـرت یـاری   پندارنـد خداونـد، رسـولش محمّـد )ص( را در دنیـا و      گمان باطل خـود مـی  

، 96، ج7669فرمایـد )ر.ک: طهـری،   رساند  پس خیال خام آنان را این نـین پاسـخ مـی   نمی

 (.936، ص2، ج9111  طهرسی، 411-421ص 

شاهد مثال در این آیه شریفه، به کار رفـتن واژه سـماء در ممنـای سـقف خانـه اسـت        

به وسـیله  « نممان»شدن م( از کشته  666ق.هـ/ 73)د. « سالمۀ بن جندل»چنانفه شاعر جاهلی 

 گوید:کند و مییاد می« کسری»

ــمَا ُه    ــاً سَــــ ــانط بَیتــــ ــدْخِلُ النُّممَــــ ــوَ الم ــــ  ه ــــ

 

ــرفدَق     ــتٍ م سَ ــدَ بَی ــول  بَم ــور  الفُی   (2)نُح 

 (.417، ص9314)ر.ک: ابن قتیهه،  

ناگفته نماند که برخی نیز وجه دیگری برای لفـظ سـماء قائلنـد و آن حمـل سـماء بـر       

حقیقی است. بدین ممنا که در این آیه شریفه، سماء به ممنای خـود آسـمان اسـت نـه     ممنای 

(  کـه در ایـن   421، ص96، ج7669  طهـری،  417، ص9314سقف خانه )ر.ک: ابـن قتیهـه،   

کند  زیرا همـانطور کـه ریسـمان کشـیدن     صورت، سیاق آیه، داللت بر تمجیز و استهماد می

ه نیز رسیدن به آرزو و خیال باطلشـان کـه همـان عـدم     کفّار به آسمان، محال است، همانگون

ــد اســت، محــال اســت )ر.ک: طهرســی،    ــامهر)ص( از جانــب خداون ، 2، ج9111نصــرت پی

 (.936ص

در این آیه و سایر آیات مشابه، لفظ سقف به کار برده نشده  چراکه وقتی لفظ سـقف  

ر است که در آن، ب مد ، مسافت و ارتفاع محدودی مورد نظ(3)در قرآن کریم به کار می رود

تـری دارد و بـه پوششـی کـه بـرای      مفان اهمیت دارد  امّا سماء به ممنای سقف، مفهوم عـام 

                                                 
کند که خدا پیامهرش را در دنیا و آخرت یارى نخواهد کـرد )و از ایـن نظـر عصـهانى اسـت، هـر       هر کس گمان مى -9

کارى از دستش ساخته است بفند(، ریسمانى به سقف خانه خود بیاویزد، و خود را حل  آویز و نفس خود را قط  کند 

 نشاندآ!د(  بهیند آیا این کار خشم او را فرو مى)و تا لهه پرتگاه مرگ پیش رو

ترجمه بیت: او داخل کننده نممان به خانه ای است که سقف آن، سر و سینه فیل هاست  بمـد از خانـه ای کـه پـرده      -7

 کشیده شده است.

 .1، الطور:33، الزخر :37، االنهیاء:76ن.ک: النحل: -3



 میمفهوم واژه سماء در قرآن کر یبازخوان   66

 

زمین است هم اطالق می شود  چه ارتفاع آن از سـط  زمـین انـدک باشـد یـا زیـاد )ر.ک:       

 (.99، ص9311حسینی و نخمی، 

 

 سماء به معناي ابر )السحاب( -4-2

و چـون بـه ممنـای ابـر      (9)موض  قرآن کریم اکر شـده اسـت   67سماء به ممنای ابر در 

 97در سایر مواض  با فمل إنزال قرین شده. سماء بـا فمـل أطنفـزطلط     (7)است، به استثنای دو مورد

مرتهه، و با فمل أطنفزطلفنطا پنج مرتهه، و با صیغه مضارع ی نطزِّلُ سه مرتهه، و با فمل مضـاعف نطـزَّلط دو   

 نطزَّلفنطا یک مرتهه آمده است. مرتهه، و با فمل 

هـا نفـی   منفمتـی از آن زا مد نظر است و هرگونه بیدر سماء به ممنای ابر، ابرهای باران

(. از جمله موارد استممال سماء بـه ممنـای   97، ص9311شده است )ر.ک: حسینی و نخمی، 

جَمَـلط لطفُـم  الفـرطرْضَ    الَّـذِی  ﴿فرمایـد:  سحاب(، این آیه شریفه است که خداوند متمال میابر )

(. سیاق آیه، جمله خهری و ممطو  77)الهقرة: (3)﴾ فِرطاشًا وَالسَّمَاءَ ب نطاء  وَأطنفزطلط مِنط السَّمَاءِ مَاء ...

به کالم قهل است که جملـه أطنفـزطلط ِمـنط السَّـمَاِء بـه ممنـای أطنفـزطلط ِمـنط السَّـحَاب  اسـت )ر.ک:           

آنجا که در تقدیم کلمات، فائده بسـیار و ممنـای واالیـی    (. از 974، ص9، ج9111طهرسی، 

، 7664شــود )ر.ک: عهــدالقاهر جرجــانی، اســت، کــه بــا مــؤخّر آمــدن الفــاظ حاصــل نمــی

علـت تفـرار کلمـه    (، جار و مجرور )من السماء( بر مفمول )ماء( مقدّم شـده اسـت.   716ص

و نیاوردن ضمیر به جاى اسـم ظـاهر، آن    ﴾اءِ مَاء وَالسَّمَاءَ ب نطاء  وَأطنفزطلط مِنط السَّمَ﴿سماء در جمله 

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       

کند...  ولى آسـمان دومـى    ثابت و سیّارى است که در مدارهاى ریاضى، نه طهیمى، سیر مى

                                                 
، 61و96، النحـل: 77، الحجر:37و74، ابراهیم:92رعد:ال، 74، یونس:99نفال:، اال11، االنمام:964و77و91ن.ک: الهقرة: -9

، 72، فــاطر:96، لقمــان:74، الــروم:63، المنفهــوت:66، النمــل:43، النــور:91، المؤمنــون:63، الحــج:13، طــه:41فهــف:ال

 .1، ق:1، الجاثیۀ:99، الزخر :79زمر:ال

 74و ابراهیم: 91هقرة:ن.ک: ال -7

[ را هم ون سـقفى بـاالى سـر شـما قـرار داد  و از آسـمان آبـى        بستر شما، و آسمان ]جو زمینآن کس که زمین را  -3

 فرستاد.فرو
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، 7، ج9311همان جوّ متراکم باالى زمین است که جایگاه ابرهاست )ر.ک: جوادی آملـی،  

 (.313و317ص 

توان به ممنـای اصـلی آن یمنـی همـان     الهته عهارت )من السماء( در آیه مورد نظر را می

  چنانفـه در بیـت   آسمان در نظر گرفت و تقدیر آیه را به صورت )مِن ناحیۀ السماء( دانست

 زیر از ابوا یب هذلی از شمرای مخضرم جاهلی اسالمی آمده است:

 أط مِنفک الهَرفقُ أطرْقُه ه ، فطهَاجَا

، 6و ج 969، ص9تـا، ج ( اسـت )ر.ک: طوسـى، بـی   أ مِن ناحیتک الهرقُکه به ممنای )

 (.761ص

ء بـه ممنـی سـحاب    امّا برای یافتن دلیل اینفه چرا در این آیه و سایر آیات مشابه، سـما 

آورده شده است، باید به بحث بالغی مجاز مرسل و عالقه مجاورت مراجمـه کـرد. سـحاب    

وَ أطنفزطلط مِـنط  »از آن جهت که در آسمان و نزدیک به آن است، در این ممنا به کار رفته است: 

، 9477عطیـه،  )ابن« سَّماءَ و ی قطار ب هَاالسَّماءِ، ی رید  السَّحابَ، س مِّیَ ب ذطلکَ تطجَوُّزاً  لطمَّا کطانط یَلِی ال

 (.961، ص9ج

 

 سماء به معناي باران )المطر( -4-3

أطلطـمْ یَـرطوْا کطـمْ أطهْلطففنطـا مِـنف      ﴿. آیـه  (9)سماء به ممنای باران در سه سوره به کار رفته است

 (7)﴾وَأطرْسَـلفنطا السَّـمَاءَ عَلطـیْه مْ مِـدْرَار ا    قطْهلِه ْم مِنف قطـرفنل مَفَّنَّـاه ْم ِفـی الفـرطْرض  َمـا لطـْم ُنمَفِّـنف لطُفـْم         

های کذّاب گذشته اتّفاق افتاده، و این امر با وجـود  ( درباره عهرت از آن ه بر امّت6)األنمام:

گوید. خطاب به اهـل مفّـه بـه طـور خـاصّ و      تفضّل و إنمام خداوند به آنان بوده، سخن می

(. آیـه در سـیاق جملـه    317و319، صـ  6تا، جیکافران به طور عامّ است )ر.ک: قرطهی، ب

، 4، ج9111باشد. مراد از سماء، باران و برکت اسـت )ر.ک: طهرسـی،   خهری و ممطو  می

آیـد، بـر آن سـماء اطـالق شـده اسـت       (  و مطر از آن حیث که از آسـمان فـرود مـی   97ص

                                                 
 99، نوح:17، هود:6نمام:ن.ک: اال -9

آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هالک کردیمآ! اقوامى که )از شما نیرومندتر بودنـد  و( قـدرتهایى بـه آنهـا داده      -7

 دیم  بارانهاى پى در پى براى آنها فرستادیم.بودیم که به شما ندا
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ازش مطـر، و  سماء در اینجا مج»گوید: (. ابوعهیده می743تا، ص)ر.ک: راغب اصفهانی، بی

 (.916، ص9، ج9111)ابوعهیده، « مجاز أرسلنا، أنزلنا و أمطرنا است

سماء به ممنای باران، در شمر عرب نیز وارد شده، و حتّی به دلیل توسی  ممنای آن، بـه  

م مَـوِّد  »ملقّـب بـه   « مماویـۀ بـن مالـک   »گیاه نیز سماء اطـالق شـده اسـت  ماننـد ایـن سـخن       

 :(9)«الح فطمَاء

ــوْمل  إ اا   ــرطرْض  قطـــــ ــماء  بـــــ ــقطط السَّـــــ  سَـــــ

 

ــابَا   ــانوا غِضطـــــ ــاه  وإ نف کـــــ  (7)رَعَیْنـــــ
 (.7317، ص6، ج9116)ر.ک: جوهری،  

باشد. بیـت مـزیّن بـه آرایـه ممنـوی اسـتخدام       شاهد مثال در مصرع اول، لفظ سماء می

باشد. میاست. مرج  ضمیر غایب هاء در جمله رَعَیْناه ، سماء بوده که به ممنای گیاه و علف 

آیـد. بـه گیـاه و    شود که از آسـمان مـی  باران از آن جهت سماء نامیده می»گوید: راغب می

« گویند به جهت این که از باران اسـت و یـا بـه علـت ارتفـاعش از زمـین      علف نیز سماء می

 (.743تا، ص)راغب اصفهانی، بی

آیات بـه کـار نرفتـه    امّا در پاسخ به این پرسش احتمالی که چرا خود واژه مطر در این 

کـه بـا بررسـی     (3)مرتهه در قرآن به کـار رفتـه   91استآ باید گفت واژه مطر و مشتقّات آن، 

آیات، منظـور از مطـر همـان     شود که در اکثر قریب به اتفاق آنها، این نتیجه حاصل میآن

 هـا نـازل شـده اسـت    کـار بـر آن  آور است که به قصد هالکت اقـوام گنـاه  باران های عذاب

 (.93، ص9311)ر.ک: حسینی و نخمی، 

 

 سماء به معناي آسمان بهشت و دوزخ )سماء الجنّة و النار( -4-4

کند، این سخن بـاری تمـالی اسـت    از جمله آیاتی که سماء بر آسمان جهنّم داللت می

خطالِـدِینط فِیهَـا مَـا دَامَـتِ      فطرطمَّا الَّذِینط شطقُوا فطفِی النَّار  لطه ـمْ فِیهَـا زَفِیـرب وَشطـه ی ب      ﴿فرماید: که می

                                                 
 763، ص2، ج9111درباره زندگی و لقب وی، ن.ک: االعالم زرکلی،  -9

چـریم،  ترجمه بیت: آنگاه که باران در سرزمین قومی بهارد، علف و گیاه ]حاصل از[ آن را ]توسط ستوران خود[ می -7

 هر چند که آن قوم ]از این کار[ خشمناک باشد.

 .74، االحقا :11، النمل:923، الشمراء:46، الفرقان:24، الحجر:17، هود:37، االنفال:14، االعرا :967:ن.ک: النساء -3
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(. آیـات در  962و966)هـود:  (9)﴾السَّمَاوَات  وَالفرطرْض  إ لَّا مَا شطاءَ رَبُّکَ إ نَّ رَبَّکَ فطمَّالب لِمَا ی ر یـد  

کند. سـماء بـه   قالب جمله خهری است که فرجام مشرکان و کفّار را خلود در جهنّم بیان می

وَأطمَّـا  ﴿فرمایـد:  جا کـه مـی  همین سوره اکر گردیده، آن ممنای آسمان بهشت، در آیه بمدی

غطیْـرط  الَّذِینط س مِد وا فطفِی الفجَنَّۀ  خطالِدِینط فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَات  وَالفرطرْض  إ لَّا مَا شطاءَ رَبُّکَ عَططـاء   

 (.961)هود: (7)﴾مَجْذُواٍ

ن ممـرو  و شـناخته شـده    باید توجه داشت کـه مـراد آیـات مـذکور، آسـمان و زمـی      

یَوْمَ تُهَدَّلُ الفرطرْض  ﴿نیست  زیرا که آن دو، طه  تصری  آیات دیگر، دچار تغییر خواهند شد: 

 (.461، ص7تا، ج( )ر.ک: زمخشری، بی41)ابراهیم: (3)﴾غطیْرط الفرطرْض  وَالسَّمَاوَات 

 

 سماء به معناي آسمان معروف )وجه مقابل زمین( -4-5

موضـوع   (4) موض  از قرآن کریم به کار رفته است. 11ممنای آسمان، در لفظ سماء به 

موضـ (، رحمـت و عنایـت    79این آیات، حول چندین محـور اسـت: توحیـد و وحـدانیت )    

موض (، احاطه پروردگـار  99موض (، عقاب و عذاب )97موض (، سخن از روز قیامت )91)

 موض (.2موض (، تحدّی )1د )موض (، تهدید و وعی96به تمام اشیاء و وسمت علم او )

                                                 
[ اسـت   هـاى طـوالنى دم و بـازدم   ]نالـه « شهی »و « زفیر»امّا آنها که بدبخت شدند، در آتشند  و براى آنان در آنجا،  -9

زمـین برپاسـت  مگـر آن ـه پروردگـارت بخواهـد! پروردگـارت هـر چـه را          جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمانها و 

 دهد.بخواهد انجام مى

 ... مگر آن ه پروردگارت بخواهد! بخششى است قط  نشدنى. -7

 شود.در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمانها )به آسمانهاى دیگرى( مهدل مى -3

ــرة:ن.ک: ال -4 ــر964و944و11و71و77هقـــ ــاء:1ان:، آل عمـــ ــدة:913، النســـ ــام:994و997، المائـــ ، 971و31، االنمـــ

، 11و13و17، االسـراء: 21، النحل:96و94، الحجر:31، ابراهیم:44، هود:69و39، یونس:37، االنفال:967و16و46االعرا :

، 34و77، المنفهـوت: 21و64، النمـل: 912و4، الشـمراء: 69و71، الفرقان:26و61و39، الحج:964و96و4، االنهیاء:46الفهف:

، 14، الزخـر : 97و99، فصـلت: 64، غـافر: 72، ص:6صـافات: ال، 71، یـس: 3، فاطر:1و1و7، سهر:1، السجدة:41و71الروم:

ــ ــذاریات:6، ق:71و96دخان:الــ ــور:ال، 42و73و77و2، الــ ــر:44و1طــ ــرحمن:99، القمــ ــد:32و2، الــ ، 79و4، الحدیــ

ــۀ:92و96و1الملــک: ــر:1، المرســالت:1، الجــنّ:1، الممــارج:96، الحاقّ ، 9نفطــار:اال، 99، التفــویر:72النازعــات: ،91، النه

 1، الشمس:91، الغاشیۀ:99و9، الطارق:9، الهروج:9االنشقاق:
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وَالسَّـمَاءَ  ﴿گاهی مراد از سماء، اجرام و موجودات ع لوی و ستارگان اسـت  ماننـد آیـه    

 .71شُّوری:ال، 4، طه:964های الهقرة:و سوره (42)الذاریات: ﴾بَنطیْنطاهَا ب رطیْدٍ

یَـوْمَ  ﴿ :آمـده  ماننـد   گاهی مقصود از سماء، طهقات هفتگانه جوّ است که مفرد و مطل 

 .99و القمر: 96های الحاقّۀ:( و سوره1)الممارج: ﴾تطفُونُ السَّمَاء  کطالفم هْل 

وَجَنَّـۀل عَرفضُـهَا کطمَـرفض     ﴿امّا غرض در برخی آیات، مطل  بیان عالم فوق اسـت  نظیـر:   

)ر.ک: قرشـی،   14و الزخـر :  73هـای الـذاریات:  ( و سوره79حدید:ال) (9)﴾السَّمَاءِ وَالفرطرْض 

 (.331و332، ص3، ج9314

در پاره ای از آیات شریفه، آسمان به ممنی عالم ممنـا و ملفـوت بـه کـار رفتـه اسـت        

لطـا تُفطـتَّ     ﴿و نیز:  ﴾ی دَبِّرُ الفرطمْرط مِنط السَّمَاءِ إ لطى الفرطرْض ﴿سجدة که می فرماید: السوره  1مانند آیه 

، 9، ج9313( )ر.ک: دایـرة الممـار  بـزرگ اسـالمی،     46)األعـرا :  (7)﴾لطه مْ أطبْوَاب  السَّمَاءِ

 (.363ص

 

 انفراد و اقتران واژه سماء .4

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 

مقام و تناسب حال، لحاظ شده اسـت. سـهک و اسـلوب آیـاتی کـه واژه سـماء و        و اقتضای

سماوات در آن آمده، به گونه ای است که هدفی خاصّ و مطلهـی اعجـاز آمیـز را مـدّ نظـر      

شود که این واژه گـاهی بـه صـورت    قرار داده است. با دقت بیشتر در این مسرله، مشاهده می

الهاً واژه أرض است و یا در قالب ترکیـب )بـه صـورت    منفرد و یا همراه کلمه دیگری که غ

صفت و موصو  یا مضا  و مضا  الیه( به کـار رفتـه کـه در بردارنـده نفـاتی مهـمّ و در       

گـردد جهـت   ( که در ادامه بحث، سمی می64، ص7663خور توجه است )ر.ک: نجماوی، 

بـه توضـی  مطلـب فـوق     ای دقی  و موشفافانه، با تحلیل شواهدی از آیـات  دستیابی به نتیجه

 بپردازیم.

                                                 
 و بهشتى که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است. -9

 شود.)هرگز( درهاى آسمان به رویشان گشوده نمى -7
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 سماء در حالت منفرد و مفرد -5-1

موضـ  قـرآن کـریم اکـر      14سماء به صورت منفرد )غیر مقتـرن بـا کلمـه دیگـر( در     

وَلطوْ فطتطحْنطا عَلطیْه مْ بَاب ا مِنط السَّـمَاءِ فطظطلُّـوا فِیـهِ    ﴿از آن جمله است آیات کریمه:  (9)گردیده است.

عروج در . (91و94حجر:ال) (7)﴾الُوا إ نَّمَا س فِّرطتْ أطبْصَار نطا بَلف نطحْنُ قطوْمٌ مَسْح ور ونطیَمْرُج ونط   لطقط

سماء به ممنـاى صـمود بـه آسـمان، و سـّفرت از تسـفیر بـه ممنـاى پوشـاندن اسـت )ر.ک:           

(. خداوند برای نشان دادن غایت کفـر کـافران و سرکشـی    936، ص97، ج9316طهاطهایی، 

هـای زمینـی عـدول    ممجزه بـی بـدیل خـود یمنـی آسـمان، مَثطـل زده و از نشـانه       مشرکان، به 

فرماید که اگر کافران، چنین ممجزه شگفت انگیزی را نیز مشاهده کننـد، بـاز   کند، و میمی

 آورند.بر انفار خود  پافشاری کرده و برای آن توجیهات احمقانه می

عنـاد مشـرکان را از خـالل جملـه      اسلوب قرآنی از ادات شرط )لو( استفاده کـرده، تـا  

لطقطـالُوا إ نَّمَـا س ـفِّرطتْ    ﴿و جـواب شـرط    ﴾فطتطحْنطا عَلطیْه مْ بَاب ا مِنط السَّمَاءِ فطظطلُّوا فِیهِ یَمْرُج ـونط ﴿شرط 

برساند. هم نین از فمل )ظلّ( که بر انجـام شـدن امـری در     ﴾أطبْصَار نطا بَلف نطحْنُ قطوْمٌ مَسْح ور ونط

گیرد تا آن ه ها در روز صورت میکند استفاده شده، تا نشان دهد عروج آنمیروز داللت 

، 9114عاشور، بینند، پر واض  و روشن باشد و جایی برای انفار باقی نماند )ر.ک: ابنرا می

(. هم نانفه خداوند متمال با به کار بردن این فمـل، بـه اسـتمرار عـروج اشـاره      76، ص94ج

و نفرمود: )فمرجوا فیه(  زیرا تمهیر اول، اسـتمرار   ﴾فطظطلُّوا فِیهِ یَمْرُج ونط﴿نموده و فرموده است: 

 (.936، ص97، ج9316را مى رساند و دومى، یک نوبت و دو نوبت را )ر.ک: طهاطهایی، 

 

 سماء در حالت منفرد و جمع -5-2

                                                 
، 93، غـافر: 6، الصـافات: 71، یـس: 72الفـاطر: ، 34، المنفهـوت: 66، النمـل: 4، الشمراء:912و69و41و71ن.ک: الفرقان: -9

، 99، نـوح: 1، الممـارج: 92و1، الملک:32، الرحمن:44و1، الطور:2، الذاریات:1، ق:96، الدخان:99، الزخر :97فصلت:

 .9، الطارق:9، الهروج:9، االنفطار:99، التفویر:91، النهر:1، المرسالت:1الجن:

بنـدى  مـا را چشـم  »گوینـد:  و آنهـا پیوسـته در آن بـاال رونـد  بـاز مـى       و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشاییم، -7

 «.ایم!اند  بلفه ما )سر تا پا( سحر شدهکرده
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 .(9)موض  قرآن کریم به کار رفته است 1سماء به صورت منفرد و جم  )سماوات( در 

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       

ست نداشته، باید بگوییم زبان قـرآن بـه عـر  عـام عـرب آن      خاصی، طه  آن ه مورد نظر ا

( به این ترتیب، باید ممنـاى سـماوات را   726تا، صزمان نازل شده است )ر.ک: ممرفت، بی

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

که عرب عصر رسول خـدا   فهمند.آن ه مسلّم است این استعلماى تجربى عصر حاضر مى

شناخته است  لذا مراد از سـماوات، چیـزى جـز همـان     )ص( جز همین آسمان ممهود را نمى

آید و ابر و بـاران و مـاه   که در آن شب و روز پدید مى-سماء ممهود و آشنا براى بشر عادى

(. 27و61و61، صـ  9314نیسـت )ر.ک: نفونـام،   -شـود و خورشید و ستارگان مشاهده مى

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

دارد، با لغت سماوات، متراد  و هیچ تفاوت ممنایى ندارد )جهت اطالع از شواهد تـراد   

 (.21-23ممنایی سماء و سماوات در قرآن، ر.ک: همان، ص 

سـوره   1آمـده، آیـه   از جمله آیاتی که لفظ سماوات در آن به صورت منفرد و جمـ   

. (7)﴾تطفطـاد  السَّـمَاوَات  یَتطفططَّـرفنط مِـنف فطـوْقِه نَّ     ﴿فرمایـد:  مهارکه الشوری است. خداوند متمال می

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    

ــایی،  ــه   96، ص91، ج9316اســت )ر.ک: طهاطه ــیر آی ــران در توضــی  و تفس ــوال مفسّ (. اق

است. برخی گویند: نزدیک است که هر آسمانی که بر بـاالی آسـمان دیگـر قـرار     متفاوت 

شـفافته شـود  و نیـز گفتـه شـده:       (3)﴾اتَّخطـذط اهللُ وَلطـداً  ﴿دارد، از این سخن مشرکان که گویند 

نزدیک است آسمان ها از عظمت و جالل خداونـد، شـفافته شـود  و یـا از کثـرت حضـور       

                                                 
 .3، الملک:76، النجم:1، الشوری:97، فصلت:32ن.ک: غافر: -9

 هاى نارواى مشرکان( از باال متالشى شوند.خاطر نسهتها )بهنزدیک است آسمان -7

 راى خود انتخاب کرده است.خداوند، فرزندى ب -3
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ل قیام یا رکوع یـا سـجودند، نزدیـک اسـت کـه آسـمان هـا        مالئفه در آسمان ها که در حا

 (.462-466، ص 76، ج7669بشفافد )ن.ک: طهری، 

 

 سماء در حالت مقترن و جمع -5-3

أطفطغطیْرط دِین  اللَّهِ یَهْغُونط وَلطه  أطسْلطمَ مَنف فِی السَّـمَاوَاتِ وَالفـرطرْض    ﴿فرماید: خداوند سهحان می

(. قـرآن مجیـد در اینجـا اسـالم را بـه ممنـى       13)آل عمـران:  (9)﴾یْهِ ی رفجَم ـونط ططوْع ا وَکطرفه ا وَإ لط

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      

است، امّا گروهى از روى اختیار )طوعاً( در برابر قوانین تشریمى او  همان تسلیم در برابر ح 

تسلیم اند و گروهى بى اختیار )کرهاً( در برابـر قـوانین تفـوینى او )ر.ک: مفـارم شـیرازی،      

 (.643، ص7، ج9326

احتمال دیگرى که در تفسیر آیه آمده و بسیارى از مفسّران آن را اکر کرده انـد و در  

ى با مطالب قهل ندارد این است که افراد با ایمان در حـال رفـاه و آرامـش از    عین حال منافات

روند، اما افـراد بـى ایمـان تنهـا بـه هنگـام گرفتـارى و        روى رغهت و اختیار به سوى خدا مى

 (.644)ر.ک: همان، صشتابند مشفالت طاقت فرسا به سوى او مى

ره محیط و فضای عظیمی لفظ )سماوات( به صورت جم  و قرین با لفظ )ارض(، گست

دهد. کاربرد صیغه جم  به شفل )سماوات( که فرمانهردار و خاض  پروردگارند را نشان می

دهد که مقصود، اات آسمان هاست با توجه به تمداد بسیارشان، نه فقط مجرد ع لـوّ  نشان می

 (.973، ص9113و باال بودن آن )ر.ک: الشین، 

)له( که متملّ  بـه فمـل )أسـلم( اسـت، بـر ممنـای       اسلوب کالم با تقدیم جار و مجرور 

کند چرا که فرمانهرداری  و تسلیم شدن را بـه خداونـد   تسلیم پذیری در برابر ح ّ، تاکید می

 تخصی  داده است.

 

                                                 
طلهندآ! )آیین او همین اسالم است ( و تمام کسانى کـه در آسـمانها و زمـین هسـتند، از     آیا آنها غیر از آیین خدا مى -9

 شوند.روى اختیار یا از روى اجهار، در برابر  )فرمان( او تسلیمند، و همه به سوى او بازگردانده مى
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 ترکیب واژه سماء .5

منظور از ترکیب واژه سماء در قرآن کریم، این اسـت کـه همـراه لفـظ یـا الفـاظی در       

ادی قرار گیرد که نتیجه آن، پیدایش ممنای جدیدی است کـه در  ترکیب اسنادی یا غیر اسن

ممانی ممجمی وارد نشده است. امّا نفته قابل دقت این است که خل  این ممنـای جدیـد کـه    

دهد، بلفـه بـر اثـر    محصول ترکیب الفاظ است به خودی خود و به شفل تصادفی روی نمی

پـذیرد. از  و محیطی و فرهنگی صورت می فرآیند ارتهاط لفظ و ممنا و تاثیر عوامل اجتماعی

های قرآنی این ویژگی، مضا  یا مضا  الیه بودن لفظ سماء، و یا سوگندهایی اسـت  نمونه

که به سماء زده شده، و فنون و اسالیب بیانی مانند تشهیه ها و استماره هایی کـه ظهـور کـرده    

 (.971و972، ص 7663است )ر.ک: نجماوی، 

ترکیهی که لفظ سماء و صیغه جم  آن را در تمهیـرات خـود جـای    موضوع اکثر آیات 

باشد. ما در داده، وحدانیّت و عظمت خداوند در آفرینش و آگاهی خال  هستی از غیب می

 دهیم:این مجال، برخی از این آیات را مورد کنفاش قرار می

ب آیَاتِنطا وَاسْـتطففهَرُوا عَنفهَـا    إ نَّ الَّذِینط کطذَّب وا﴿فرماید: سوره األعرا  می 46خداوند در آیه 

 نطجْز ی لطا تُفطتَّ   لطه مْ أطبْوَاب  السَّمَاءِ وَلطا یَدْخُلُونط الفجَنَّۀط حَتَّى یَلِجَ الفجَمَلُ فِی سَمِّ الفخِیَاطِ وَکطذطلِکَ

 کننـد. . این آیه، بیان جزای کسانی است که آیـات پروردگـار را تفـذیب مـی    (9)﴾الفم جْر مِینط

رود  و گفته شـده کـه بهشـت در    بمضی مفسّران گویند: برای کافران عمل صالحی باال نمی

شود تا وارد آسمان است، پس منظور این است که به کافران إان عروج به آسمان داده نمی

بهشت گردند  و یا گفته شده که ارواح کافران آنگاه که بمیرنـد بماننـد ارواح مؤمنـان بـاال     

، 2تـا، ج شـوند )ر.ک: قرطهـی، بـی   آید و یـاری نمـی  بر آنان برکت فرود نمیرود  و یا نمی

 (.762و766ص 

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

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

                                                 
کردند، و در برابر آن تفّهر ورزیدنـد، )هرگـز( درهـاى آسـمان بـه رویشـان گشـوده         کسانى که آیات ما را تفذیب -9

شود  و )هیچ گاه( داخل بهشت نخواهند شد مگر اینفه شتر از سوراخ سوزن بگذرد! این گونـه، گنهفـاران را جـزا    نمى

 دهیم.مى
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( بر ممنای محرومیّت کفّار از برکـات الهـی و روزی خیـر، کـه     همراه ترکیب )أبواب السماء

عدم استجابت دعا و عدم قهول اعمال و محرومیّت ارواح آنـان از ورود بـه بهشـت را شـامل     

از این محروم بودن تمهیـر کـرده،    ﴾لطا تُفطتَّ   لطه مْ أطبْوَاب  السَّمَاءِ﴿است داللت دارد. آیه با جمله 

های دنیایی مانند نزول باران و انواع طمام ها و نوشیدنی ها هر از نممتهر چند که آنان به ظا

ممفن است منظور از آسمان در اینجا ممنـى ظـاهر آن باشـد، و نیـز ممفـن      بهره مند باشند. 

سـوره فـاطر مـى خـوانیم:      96است کنایه از مقام قرب خدا بوده باشد همانگونه کـه در آیـه   

. روشن است کـه اعمـال صـال  و سـخنان     (9)﴾لطَّیِّب  وَالفمَمَلُ الصَّالِ   یَرففطم ه إ لطیْهِ یَصْمَد  الففطلِم  ا﴿

پاکیزه، چیزى نیستند که به سوى این آسمان باال روند، بلفه به سوى مقام قـرب خـدا پـیش    

 (.41، ص99، ج9326یابند )ر.ک: مفارم شیرازی، روند و عظمت و رفمت ممنوى میمی

 

 سوگند به سماء .6

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

باشـد و آن حـر  اصـلی قسـم محسـوب      حروفی است کـه از آن جملـه، حـر  )بـاء( مـی     

شـود )أُقفسِـم  بــ(. از    با این حر  بیان می -که غالهاً محذو  است-گردد، زیرا فمل قسم می

کاربرد را از میان حـرو  قسـم بـه خـود      حرو  دیگر قسم، حر  )واو( است که بیشترین

، بـه نقـل از: اسـالیب القسـم فـی اللغـۀ       932،ص 7663دهـد )ر.ک: نجمـاوی،   اختصاص می

(. هم نین )تاء( از حرو  قسم اسـت. امّـا بـا دو حـر      67المربیۀ، کاظم فتحی الراوی، ص

 گردد.)واو و تاء( فمل قسم اکر نمی

، حر  )واو( به کار رفته است. قـرآن کـریم   در اکثر آیاتی که قسم به سماء اکر شده

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

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

بهره بـرده اسـت )ر.ک: نجمـاوی،    شمار او های بیترمّل و تیز بینی در عظمت خال  و نممت

 (.932، ص7663

                                                 
 برد.کند، و عمل صال  را باال مىسخنان پاکیزه به سوى او صمود مى -9
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فطـوَ رَبِّ   ﴿به ااتش:  -9خداوند متمال به سه چیز قسم یاد کرده است: »زرکشی گوید: 

بـه   -7 .(17)الحجـر:  (7)﴾فطوَ رَبِّـکَ لطنطسْـرطلطنَّه مْ أطجْمَمِـینط    ﴿و  (9)(73ذاریات:ال) ﴾السَّمَاءِ وَالفرطرْض 

 -3(. 2-1)الشـمس:  (3)﴾بَنطاهَا   وَالفرطرْض  وَمَا ططحَاهَا   وَنطففسل وَمَا سَـوَّاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا ﴿فملش: 

( 7و9)الطـور:  (1)﴾وَالطُّـور    وَکِتطـابل مَسْـطُورل   ﴿( و 9نجم:ال) (4)﴾وَالنَّجْم  إ اطا هَوَى﴿به مفمولش: 

نـوع دوم  (. الهته دیدگاه زرکشی قابل نقد اسـت  چراکـه   47، ص3تا، ج)ر.ک: زرکشی، بی

در تقسیم بندی او بمانند نوع سوم، مفمول خداوند است  بنابر این نظـر، اقسـام دوم و سـوم،    

 اند.قابل جم 

ــی و تمهیــری آن، بایــد گفــت کــه ایــن نــوع    در خصــوص قســم بــه ســماء و ارزش فنّ

ای از آن، ایـن  سوگندهای قرآنی دربردارنده بالغتی بسـیار عـالی اسـت کـه بـا ارائـه نمونـه       

 ا بهتر درک خواهیم کرد.مطلب ر

آمده و ایـن در حـالی اسـت کـه      (6)های قرآنی که به سماء یاد شده در پنج موض قسم

قسمی به لفظ )سماوات( یاد نشده است. تمامی ایـن آیـات، مفّـی هسـتند و ایـن از طهیمـت       

کنـد تـا   های مفّی است که به اصول عقاید پرداخته و آن را بـا قسـم هـایی ترکیـد مـی     سوره

ت را بر کفّار مفّه تمام کرده و به اقناع آنان و بیان صدق دعوت رسولش )ص( بپردازد حجّ

 (.931، ص7663)ر.ک: نجماوی، 

ــفٍ ﴿فرمایــد: خداونــد متمــال مــی ــوْلل م خفتطلِ ــی قط ــمْ لطفِ ــمَاءِ اطاتِ الفح ه ــکِ   إ نَّفُ  (2)﴾وَالسَّ

ه اند، یمنی آسـمان دارای راه  (. ممنای )اات الحهک( را )اات الطرائ ( دانست1-2)الذاریات:

باشد. )الحِهَاک و الحَه یفطۀ(، راه شـنزار و ماننـد آن   ها و مسیرهایی برای حرکت ستارگان می

است و جم  )حِهَاک(، )ح ه ک( و جم  )حَه یفطۀ(، )حَهَائِک( است، و گفته اند که ممنای این 

                                                 
 .ند به پروردگار آسمان و زمینسوگ -9

 به پروردگارت سوگند، )در قیامت( از همه آنها سؤال خواهیم کرد. -7

 ... و قسم به زمین و کسى که آن را گسترانیده  و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را )آفریده و( منظّم ساخته. -3

 کند.سوگند به ستاره هنگامى که افول مى -4

 طور  و کتابى که نوشته شده.سوگند به کوه  -1

 .1، الشمس:99و9، الطارق:9، الهروج:2ن.ک: الذاریات: -6

 قسم به آسمان که داراى چین و شفنهاى زیهاست  که شما )درباره قیامت( در گفتارى مختلف و گوناگونید. -2
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هـای سـتارگان اسـت )ر.ک:    همان راه ﴾وَالسَّمَاءِ اطاتِ الفح ه کِ﴿فرماید: سخن خداوند که می

(. ابن فارس گوید: )حاء و باء و کا ( اصلی است که داللت 9121، ص4، 9116جوهری، 

بنـابر   ﴾وَالسَّـمَاءِ اطاتِ الفح ه ـکِ  ﴿بر بستن و محفم کردن ]...[ دارد و ح ه ک السماء در این آیه 

برخـی گفتـه انـد: حهـک     نظر گروهی، یمنی آسمان دارای آفرینش نیفو و م حفم اسـت  و  

هـای سـتارگان اسـت )ر.ک: ابـن     باشد، و مـراد از آن، راه یمنی راه ها و مفرد آن حهیفۀ می

های بیابان بـوزد و  (. هم نین آنگاه که بادی بر آب راکد و یا شن936، ص7، 9121فارس، 

باعث ایجاد خط و شفن هایی بر سط  آن گـردد، بـه آن چـین و شـفن هـا ح ه ـک گوینـد        

 (.476، ص9121: ابن قتیهه، )ر.ک

های محسوس است که مسـیر حرکـت و سـیر سـتارگان     های آسمانی یا راهمراد از راه

یابـد، و یـا   های ممقولی که هر بیننده ای از طری  آن به ممار  الهی دست میاست، و یا راه

گـردد  خود ستارگان است که برای آن راه هایی وجود دارد و یـا سـهب زینـت آسـمان مـی     

 (.731، ص1تا، جر.ک: بیضاوی، بی)

فرمایـد: کلمـه   کنـد و مـی  عالمه طهاطهایی در ایل این آیه، تفسیر ارزشمندی ارائه مـی 

)حهک( به ممناى ح سن و زینت است، و بـه ممنـاى خلقـت عادالنـه نیـز هسـت، و وقتـى بـه         

هـا و  )حهیفه( یـا )حهاک( جم  بسته مى شود ممنایش طریقه یا طرائ  است، یمنى آن خـط  

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  

د داشـت. و بنـا بـر      شـهاهت خواهـ  (6)الصـافّات:  ﴾إ نَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنفیَا ب ز ینطۀل الففطوَاکِـب  ﴿آیه 

شود: به آسمان که خلقتی ممتـدل دارد ســوگند. و در ایـن صـورت بـه      ممنای دوم چنین می

شـود: بـه   ( شهاهت دارد. و بنا بر ممنای سوم چنین می42)الذاریات: ﴾وَالسَّمَاءَ بَنطیْنطاهَا ب رطیْدٍ﴿آیه 

خطلطقفنطـا فطـوْقطفُمْ سَـهْ َ     وَلطقطـدْ ﴿آسمانى که داراى خطوط است سوگند. در این صورت بـه آیـه   

( نظر دارد. و بمید نیست که ظهـورش در ممنـاى سـوم بیشـتر باشـد،      92)المؤمنون: (9)﴾ططرطائِ ط

براى اینفه آن وقت، سوگند با جوابش مناسب تر خواهد بود  چـون جـواب قسـم، عهـارت     

                                                 
 [ قرار دادیم.ما بر باالى سر شما هفت راه ]طهقات هفتگانه آسمان -9
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 ﴾لطفِـی قطـوْلل م خفتطلِـفٍ   إ نَّفُـمْ  ﴿است از اختال  مردم و تشتّت آنان در طریقه هایی کـه دارنـد: 

 (.366، ص91، ج9316که م قسَم علیه است )ر.ک: طهاطهایی، 

 

 سماء و بالغت تشبیه هاي آن .7

یَـوْمَ  ﴿از جمله تشهیه های قرآنی که لفظ سماء در رکن مشهّه قـرار گرفتـه، آیـه شـریفه     

 (9)﴾خطلف ل نُمِید ه  وَعْـد ا عَلطیْنطـا إ نَّـا کُنَّـا فطـاعِلِینط      نططفو ی السَّمَاءَ کطططیِّ السِّج لِّ لِلففُتُب  کطمَا بَدَأفنطا أطوَّلط

( است. آیه به منظـره ای از منـاظر قیامـت و زوال حیـات دنیـایی اشـاره دارد و       964)األنهیاء:

گوید: روزى فرا مى رسد که آسمان را در هم مى پی یم، همان گونه که طومار نامه هـا،  می

 ا در هم مى پی د.نوشته هاى فراوان درون خود ر

گفته شده سجلّ سنگى است که در قدیم بر »راغب اصفهانی درباره لفظ سِج لّ گوید: 

آن مى نوشتند، سپس به هر چیزى که بشود روى آن نوشت سجلّ گفته مـى شـود. خداونـد    

یمنى مثل پی یدن آن ه که در آن چیـزى نوشـته شـده     ﴾کطططیِّ السِّج لِّ لِلففُتُب ﴿متمال فرموده: 

(. ططىّ و پی یـدن آسـمان، بـه ممنـاى     771تا، ص)راغب اصفهانی، بی« باشد تا محفوظ بماند

برگشت آن به خزائن غیب است بمد از آن کـه از خـزائن نـازل و انـدازه گیـرى شـده بـود،        

نف شطیْءٍ إ الَّ عِنفدَنطا خطزطائِنُه  وَمَا نُنطزِّلُـه   وَإ نف مِ﴿هم نان که درباره آن و تمامى موجودات فرموده: 

)آل  (3)﴾وَإ لطـى اللَّـهِ الفمَصِـیرُ   ﴿( و نیـز بـه طـور مطلـ  فرمـوده:      79)الحجـر:  (7)﴾إ الَّ ب قطدَرل مَمْلُومل

، 9316( )ر.ک: طهاطهـایی،  1ملـ : ال) (4)﴾إ نَّ إ لطـى رَبِّـکَ الرُّجْمَـى   ﴿( و نیز فرمـوده:  71عمران:

 (.371ص ،94ج

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     

                                                 
پی یم، )سپس( همان گونـه کـه آفـرینش را آغـاز کـردیم، آن را      آسمان را چون طومارى در هم مى در آن روز که -9

 اى است بر ما، و قطماً آن را انجام خواهیم داد.گردانیم  این وعدهبازمى

 کنیم.و خزائن همه چیز، تنها نزد ماست  ولى ما جز به اندازه ممیّن آن را نازل نمى -7

 سوى خداست. و بازگشت )شما( به -3

 .و به یقین بازگشت )همه( به سوى پروردگار تو است -4
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را برچیدن بساط آسمان با آن عظمت را بسان بستن طوماری برشمرده قدرت خال  است  زی

 است.

 

 هاي آنسماء و بالغت استعاره .8

فطمَا بَفطتْ عَلطـیْه م   ﴿از نمونه استماره های قرآنی که از لفظ سماء بهره گرفته، آیه شریفه: 

آیه به حالت آسـمان و زمـین پـس    ( است. 71دخان:ال) (9)﴾السَّمَاء  وَالفرطرْض  وَمَا کطانُوا م نفظطر ینط

 کند.از عذاب فرعون و قوم کافر او اشاره می

در زبان عربی، زمانی که قصد بزرگداشت مرگ انسان واال مقامی اراده گـردد چنـین   

شود: خورشید برای او تاریک شد و ماه از فقدان او خسـو  کـرد و بـاد و بـرق و     گفته می

خواهـد در  (. با این تمهیـر مـی  962، ص9123قتیهه، آسمان و زمین بر او گریست )ر.ک: ابن 

هـای کـالم عـرب اسـت )ر.ک: الشـین،      بیان مصیهت، مهالغه کنـد و ایـن شـیوه ای از شـیوه    

 (.71، ص9116

عدم گریستن آسمان و زمین بر چیزى که فوت شده، کنایه از این است کـه آسـمان و   

نمى شوند. و در آیه مـورد بحـث،    زمین از فوت و نابودى آن تغییر حالت نمى دهند و مترثّر

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        

 (.949، ص91، ج9316)ر.ک: طهاطهایی، 

باشـد  چنانفـه آسـمان و زمـین را هم ـون      مـی نوع استماره به کار رفته در آیه، مَفنیّه 

انسانی زنده در نظر گرفته که به خاطر هالک قومی فاسد و پست، اندوه و حزنی به خود راه 

 دهد، زیرا خداوند بر آنان غضب نموده است.نمی

بر آنان اسـت کـه در ایـن    « اهل آسمان و زمین»برخی عقیده دارند که مراد، نگریستن 

وَاسْـرطل  الفقطرفیَـۀط الَّتـى     ﴿جانشین مضا  خود )أهل( شده اند، مانند آیه: صورت، سماء و أرض 

حَتَّـى تطضطـ َ الفحَـرفب     ﴿کنـد و یـا آیـه:    ( کـه اهـل قریـه را اراده مـی    17)یوسـف:  (7)﴾کُنَّا فِیهَـا 

                                                 
 نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه به آنها مهلتى داده شد. -9

 .)و اگر اطمینان ندارى،( از آن شهر که در آن بودیم سؤال کن -7
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قتیهـه،   باشـد )ر.ک: ابـن  ( که مراد )حَتَّی یَضط   أطهلُ الحَرفب  السِّالحَ( می4)محمد: (9)﴾أطوْزَارَهَا

(  زیرا اهل زمین و آسمان براى مؤمنان و مقرّبان درگـاه خداونـد گریـه مـى     926، ص9123

(  921، ص79، ج9329کنند، نه براى جهّارانى هم ـون فرعونیـان )ر.ک: مفـارم شـیرازی،     

که با در نظر گرفتن این وجه، استماره ای در کالم متصوّر نیست و الفـاظ بـه ممنـای حقیقـی     

 فته اند.خود به کار ر

بمضى نیز بر این عقیده اند که گریه آسمان و زمین، یک گریـه حقیقـى اسـت کـه بـه      

عالوه بر سرخى همیشگى به هنگام طلـوع و  -صورت نوعى دگرگونى و سرخى مخصوص 

لطمَّا قُتِلط الح سَینُ بنُ عَلىِّ بن  أب ـى  »خوانیم: خودنمائى مى کند. چنانفه در روایتى مى -غروب

، 9329)ر.ک: رشـیدالدین میهـدى،   ( 7)«( بَفطت السَّماء  عَلطیهِ و ب فائُهَا ح مْـرطةُ أطرطافِهَـا  ططالِبل )ع

(. هم نین وجه دیگری که درباره آیه آمده، کنایه بـودن بفـاء از سـقیا اسـت،     966، ص1ج

بارد. و عرب باران را گریه ابر خوانده و بـاران   یمنى ابر بر گورهاى ایشان باران رحمت نمى

 (.794، ص92، ج9461، ابوالفتوح رازىکند )ر.ک: به گریه و گریه را به باران تشهیه می را

 

 گیرينتیجه

های قرآنی در درک مراد خداوند از آیات، بسیار ضروری نقش فهم ممنای دقی  واژه

ای برخوردار اسـت. در نظـر گـرفتن تمـدّد ممنـایی واژگـان قرآنـی کـه از         و از جایگاه ویژه

یـابی  های اعجاز ادبی این کالم االهی است ضرورت عنایت به علم ممناشناسی و مفهومجنهه

کند. از جمله واژگـان  ز بر سیاق و بافت آن در آیات، دوچندان میمفردات قرآن را با تمرک

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،   

سمان در مقابل زمین، بیشترین کاربرد قرآنی را بـه خـود   داللت دارد. ممنای اخیر آن یمنی آ

                                                 
 تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. -9

على )ع( شهید شد، آسمان بر او گریه کرد، و گریه او سـرخى مخصوصـى بـود کـه در     یمنی هنگامى که حسین بن  -7

 اطرا  آسمان نمایان شد.
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اختصاص داده است. میان این اختال  ممنا، ارتهـاط ظریفـی وجـود دارد  ماننـد زمـانی کـه       

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

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

شیوه سوگند، شناخته شده نهـود، جلـب توّجـه مخاطـب بـه ایـن پدیـده خـارق المـاده و نیـز           

 استفاده از اسلوبی مناسب برای تشوی  او به تففّر در کائنات است.

دهـد کـه قـرآن بـا ظرافـت و      دقّت در همراهی واژه سـماء بـا الفـاظ دیگـر نشـان مـی      

منـدی از فنـون   سـتممال ایـن واژه در موقمیـت مناسـب آن و بهـره     نظیر خود بـا ا هنرمندی بی

بالغت عربی بمانند تشهیه و استماره، مقصود خـود را بـه بهتـرین شـفل ممفـن بیـان نمـوده        

 .است

 

 منابع
 قرآن کریم.

 ، ترجمه ناصر مفارم شیرازی.قرآن کریم -

الخال  عضیمۀ، مصر: ، المحق : محمد عهد المذکّر والمؤنّثم(، 9119ابن انهاری، محمد ) -

 وزارة األوقا .

. حیدرآباد الدکن: مطهمۀ مجلس دائرة الممار  جمهرة اللغةق(، 9344ابن درید، محمد ) -

 الفائنۀ.

 . بیروت: دار الفتب الملمیۀ.المخصّصتا(، ابن سیده، علی )بی -

 للنشر. . تونس: الدار التونسیۀتفسیر التحریر و التنویرم(، 9114ابن عاشور، محمد الطاهر ) -

. تحقی : المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیزق(، 9477) عطیه، عهدالح ابن -

 .بیروت: دار الفتب الملمیۀعهدالسالم عهدالشافى محمد، 

جا: دار . تحقی : عهدالسالم محمد هارون، بیمعجم مقاییس اللغةم(، 9121ابن فارس، احمد ) -

 الففر.

. تحقی : السید احمد صقر، بیروت: دار یر غریب القرآنتفسم(، 9121ابن قتیهه، عهداهلل ) -

 الفتب الملمیۀ.

 .ناجا: بیبی. شرحه: السید احمد صقر، تأویل مشکل القرآنم(، 9123ـــــــــــــــ ) -
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مشهد:  . ترجمه: محمد حسن بحری بینا باج،تأویل مشکل القرآنش(، 9314)ـــــــــــــــ  -

 قدس رضوی.های اسالمی آستان بنیاد پژوهش

 . قم: نشرأدب الحوزة.لسان العربق(، 9461ابن منظور، محمد ) -

. علّ  علیه: د. محمد فؤاد سزکین، قاهره: مَجاز القرآنم(، 9111ابوعهیده، مَممَر بن الم ثنّی ) -

 مفتهۀ الخانجی.

، بیروت: عالم 7. تحقی : کاظم بحر الم رجان، طالتکملةم(، 9111ابوعلی فارسی، حسن ) -

 الفتب.

. روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآنق(، 9461ابوالفتوح رازى، حسین ) -

تحقی : د. محمد جمفر یاحقى و د. محمد مهدى ناص ، مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان 

 قدس رضوى.

: الدار جابی. تحقی : احمد عهدالملیم الهردونی، تهذیب اللغة(، تابیازهری، محمد بن احمد ) -

 المصریۀ.

، «هاا  مااء و ساماء در قارآن    وجوه و مصادیق واژه»ش(، 9311بهارزاده، پـروین )  -

 .61-11ص ، 72، ش2، سالسفینه

 . بیروت: دار الففر.أنوار التنزیل(، تابیبیضاوی، عهداهلل ) -

. تحقی : احمد قدسی، ویرایش: علی اسالمی، تفسیر تسنیمش(، 9311جوادی آملی، عهداهلل ) -

 اسراء.، قم: مرکز نشر 1چ

. تحقی : احمد الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیة(م(، 9116جوهری، اسماعیل ) -

 جا: دار الملم للمالیین.، بی4عهدالغفور عطار، ط

اعجاز ادبی قرآن در معناشناسی واژه »ش(، 9311حسینی، بی بی حفیمه و مریم نخمی ) -

 گاه یاسوج.پژوهی در علوم اسالمی، دانش، نخستین همایش ملّی واژه«سماء

. قاموس القرآن أو إصالح الوجوه و النظائر فی القرآنم(، 9116دامغانی، حسین ) -

 جا: دار الملم للمالیین.، بی3حقّقه: عهدالمزیز سیّد األهل، ط

. تحقی : محمد سیّد کیالنی، المفردات فی غریب القرآنتا(، راغب اصفهانی، حسین )بی -

 بیروت: دار الممرفۀ.

. تحقی : على اصغر کشف األسرار و عدة األبرارش(، 9329دى، احمد )رشید الدین میه -

 ، تهران: انتشارات امیر کهیر.1حفمت، چ
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. تحقی : محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: البرهان فی علوم القرآن(، تابیزرکشی، محمد ) -

 مفتهۀ دار التراث.

عیون األقاویل فی الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل و (، تابیزمخشری، محمود ) -

 . تحقی : عهدالرزاق مهدی، بیروت: دار إحیاء التراث المربی.وجوه التأویل

 ،«حول بحث السماء بین التذکیر والتأنیث» ق(،9474شمسان، ابراهیم سلیمان رشید ) -

 .311-316، ص  6و  1، اوالقمدة و اوالحجۀ، الجزء 31، السنۀ مجلة العرب

، بیروت: مؤسسۀ األعلمی 7. چالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 9316طهاطهایی، محمدحسین ) -

 .للمطهوعات

. حقّقه: لجنۀ من الملماء، مجمع البیان فی تفسیر القرآنم(، 9111طهرسی، فضل بن حسن ) -

 بیروت: مؤسسۀ األعلمی للمطهوعات.

. تحقی : د. عهداهلل بن جامع البیان عن تأویل آي القرآنم(، 7669طهری، محمد ) -

 دار هجر.جا: بیعهدالمحسن التُرکی، 

بیروت: دار . مصحّ : احمد حهیب عاملى، التبیان فی تفسیر القرآنتا(، )بی طوسى، محمد -

 .إحیاء التراث المربی

. قاهره: دار المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریمق(، 9364عهدالهاقی، محمد فؤاد ) -

 الفتب المصریۀ.

: مفتهۀ قاهره، 1. تملی : محمود محمد شاکر، طدالئل اإلعجازم(، 7664عهدالقاهر جرجانی ) -

 الخانجی.

. تحقی : مفتب تحقی  التراث فی مؤسسۀ القاموس المحیطم(، 7661فیروزآبادی، محمد ) -

 ، بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ.1الرسالۀ. ط

. تحقی : محمد علی کتاب العزیزبصائر ذوي التمییز فی لطائف التا(، )بیـــــــــــــــ  -

 النجار، بیروت: المفتهۀ الملمیۀ.

 ، تهران: دار الفتب االسالمیۀ.96. چقاموس قرآنش(، 9314قرشی، سید علی اکهر ) -

دار جا: بی. صحّحه: هشام سمیر الهخاری، الجامع ألحکام القرآن(، تابیقرطهی، محمد ) -

 عالم الفتب.

 . ریاض: دار المریخ.الکلمة صفاءم(، 9113الشین، عهدالفتاح ) -



 میمفهوم واژه سماء در قرآن کر یبازخوان   66

 

. ریاض: التراکیب النحویة من الوجهة البالغیة عند عبدالقاهرم(، 9116ـــــــــــــــ ) -

 دار المریخ.

، محمد مجتهد «آسمان در فرهنگ اسالمی»ش(، 9313دایرة الممار  بزرگ اسالمی ) -

 اسالمی.، چاپ پنجم، تهران: مرکز دایره الممار  بزرگ 761، ش9ج، شهستری

. تهران: مرکز نشر آثار التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ش(،9311مصطفوی، حسن ) -

 عالمه مصطفوی.

، مشهد، مرکز فرهنگ و ممار  ها  قرآنىپژوهش ،«اقتراح»تا(، ممرفت، محمد هادى )بی -

 .77-79قرآن، ش

ش  9329، 1، چ79ش  ج9326، 1، چ7ج .تفسیر نمونهمفارم شیرازی، ناصر و دیگران،  -

 ش، تهران: دار الفتب االسالمیۀ.9363، 77ج

السماء و األرض فی القرآن الکریم دراسة م(، 7663نجماوی، أحمد صال  حمید ) -

. استاد راهنما: د. محیی الدین توفی  ابراهیم، کلیۀ اآلداب، جاممۀ داللیة لأللفاظ و التراکیب

 .الموصل

، 1ش پژوهش دینی،  ،«ممناشناسی توصیفی سماوات در قرآن»ش(، 9314نفونام، جمفر ) -

 .14-63ص 


