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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  3131اسفند  31:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

 3313جمادی الثانی  31مصادف با:   «بِنَاءً وَالسَّمَاءَ »بخش دوم:  _22آیه موضوع جزئی:      

  33جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل للی الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 ادامه جلسه گذشته

 الثَّمَرَاتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلَ بِنَاءً وَالسَّمَاءَ فِرَاشًا األرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی» سوره بقرة بود 22بحث در آیه 

د شد، در موربامیبخش  چهارعرض کردیم این آیه در واقع مشتمل بر ، «تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَنْدَادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَال لَکُمْ رِزْقًا

 .«فِرَاشًا األرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی »بخش اول جلسه قبل صحبت کردیم

  معنای فراش

را بخوانیم و بعد به سراغ بخش دوم  یک روایتی در مورد معنای فراش در ذیل بخش اول باقی مانده است، این روایت

 برویم.

اد برای اینکه معنای فراش در ابع .عرض کریم فراش به معنای بستر استراحت است، از ارض تعبیر به فراش شده است

ر روایتی از امام سجاد )ع( دمعلوم گردد هایی که در دل این معنا و مفهوم نهفته است مختلف بیشتر روشن شود و ویژگی

 انیم.خومیتفسیر همین آیه 

 الو فتحرقکم والحرارة الحماء شدیدة یجعلها ولم لِأجسادکم موافقةً بطبائعکم، مالئمةً جعلها »ماید: فرمیامام سجاد)ع( 

 فتغرقکم الماءک اللّین شدیدة وال فتعطبکم النّتن شدید وال ماتکم هافتصدع الریح طیب شدید وال فتجمدکم البرودة شدیدة

 ه ربّحمد للّوال»لکم فراشاً األرض جعل فلذلک...  موتاکم وقبور وأبنیتکم دورکم فی علیکم فتمتنع الصّلّابة شدیدة وال

 ماید:فرمی دهد،معنای فراش را توضیح میگاه آنماید خداوند زمین را برای شما فراش قرار داد، فرمی، اینکه 1«العالمین

خداوند زمین را مناسب با طبع شما و مالئم با طبع شما قرار داد و موافق با جسم شما، نه آن را آنچنان گرم قرار داد که 

به مغز شما آسیب آن از حرارت آن بسوزید و نه آنچنان سرد که منجمد شوید، آنقدر آن را معطر قرار نداد تا بوی تند 

نیافرید تا مایه نابودی شما بشود، آن را همچون آب قرار نداد که در آن غرق شوید، و  برساند، و از آن طرف آن را بد بو

نیز آنچنان سفت و محکم نیافرید تا بتوانید در آن خانه بسازید، و مردگان را در آن دفن کنید، آری خداوند به این نحو 

چنان ن، نه آاست ش و آرامش بشر با این امورزمین را بستر استراحت شما قرار داد، پس فراش بودن زمین یعنی محل آرام

بوی زننده و نه آنچنان بوی مطبوع تند، نه گرم در حدی که قابل سکونت نباشد و نه سرد در حدی که قابل سکونت 
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نباشد، نه سفت و نه نرم، مانند آب، این معنای فراش است، این روایت بدین جهت خوانده شد که معنای فراش بودن زمین 

 علوم شود.بیشتر م

 

 «بِنَاءً وَالسَّمَاءَ »بخش دوم آیه: 

 این دو کلمه باید معلوم شود: لذا معنای، «بناء»و دیگری« سماء»این بخش از دو کلمه تشکیل شده است، یکی 

 شده حثب قرآن در اینها مورد در ،باشیمداشته  است سماء کلمه به مربوط که مختلفی جهات به ایاشاره است مناسب ابتدا

 مواضع در که است جهاتی این اجماالً ولی نباشد، مناسب زیاد شاید شویم آنها همه متعرض اینجا در بخواهیم ما اگر و

 .است شده مطرح مطالبی آن درباره مختلف
 «سماء».1

د، قدر جامع معانی نشبامیمعانی مختلف دارای یک قدر جامعی این سماء دارای معانی مختلف است ولی  معنای سماء:

متعدد عبارت است از آنچه که در باال قرار دارد و فوق است، یعنی هرچه که دارای علو درجه و مرتبه است، به آن سماء 

د، هرچه که باال قرار دارد، و چون مراتب باال و فوق مختلف است برای همین هم قابل جمع است و شما شومیگفته 

 «.سماوات»دشومیورت جمع استعمال بینید نوعاً کلمه سماء بصمی

  :برای سماء حاالت و اوصاف مختلفی در قرآن ذکر شده است اوصاف سماء:

 .دشومیتارة با عنوان خود سماء از آن یاد  .3

 .1«مُعْرِضُونَ آیَاتِهَا عَنْ وَهُمْ مَحْفُوظًا سَقْفًا السَّمَاءَ وَجَعَلْنَا» دشومیگاهی از سماء به سقف محفوظ تعبیر  .2

 ذکر شده است.« سبع طباقا»گاهی تعبیر  .1

ذکر شده است، اینها تعابیر مختلفی است که در قرآن درباره سماء وارد شده است که هر کدام « سبع شدادا»گاهی تعبیر .3

 داد.این تعابیر که رسیدیم توضیح خواهیم بر مشتمل آیات از اینها دارای معنای خاصی است و درجای خود به 

، 2«دُخَانٌ  وَهِی السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ »درباره مبداء آسمان دو تعبیر در قرآن وارد شده است از جمله این آیه مبداء سماء:

اینجا مبداء آسمان را دخان و دود ذکر کرده است، یعنی درحالی که آسمان و سماء دخان بود، در آیه دیگر تعبیر دیگری 

این آیه  3«فَفَتَقْنَاهُمَا رَتْقًا کَانَتَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ أَنَّ کَفَرُوا الَّذِینَ یَرَ أَوَلَمْ »مثل این آیه ،ن ذکر کرده استبرای مبداء آسما

اینها باز بودند و ما اینها را جمع کردیم، البته باید در جای  فرماید:بیان کرده است می هم مبداء آسمان و هم مبداء زمین را

ویند سماء دخان بوده است، یعنی چه، اینکه رتق بوده است وما آن را فتق کردیم یعنی گمیخودش معلوم شود، اینکه 

 چه؟ این یک جهتی است که باید رسیدگی شود.
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قرآن مطالبی بیان شده است، آیات متعددی در این رابطه در  درنیز دیگر در مورد عاقبت آسمانها  از طرف عاقبت سماء:

 وردة فکانت »، 3«مَوْرًا  السَّمَاءُ تَمُورُ یَوْمَ »، 2«السَّمَاءَ نَطْوِیا یَوْمَ »، 1«کُشِطَتْ السَّماءُ إِذَا وَ »قرآن نازل شده است

ن واشکالی ه این عناویند بکمیماند و تغییر باقی نمیند که آسمان به این شکل کمی، اینها سرانجام آسمان را بیان 4«کالدهان

 که گفته شد.

 اباطِلً بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا ما وَ »و زمین باطل آفریده نشده اند،  که آسمانجهت مهم است ولی اجماال این 

 زمین است باطل آفریده نشده است. ، نه آسمان و نه زمین و نه آنچه که بین آسمان و 5«کَفَرُوا  الَّذِینَ ظَنُّ ذلِکَ

سماء و ارض، یا شما تعبیر اساساً آسمان و زمین در قرآن زیاد استعمال شده است، وجه کثرت استعمال سماء در قرآن: 

مایید که به کار رفته است، وجه کثرت استعمال سماء و ارض در فرمیمشاهده در جای جای قرآن سماوات و االرض را 

قرآن این است که اینها عظمت شأن دارند، یعنی خداوند متعال اینها را بزرگ و عظیم قرار داده است، چون عظمت دارند، 

وه اسرار عجیبی در آسمانها ند تا نعمت بودن اینها در یاد و ذهن آدمی بماند و مرور شود، بعالکمیمکرراً قرآن از اینها یاد 

و زمین وجود دارد، یعنی خود زمین همین کره خاکی، یا مجموعه عالم ملک در برابر عالم ملکوت، و سماوات حاوی 

ت دست پیدا نکرده اسبدان ، در مقابل آنچه انسان ست و آنچه بشر تا کنون کشف کردهاسرار نهان و ناپیدای بسیاری ا

 برد.، برای همین است که دائما در مواضع مختلف خداوند متعال این واژه ها را به کار میبسیار ناچیز و کالعدم است

ت به خواهیم داشدر پیش که درباره سماء باید مد نظر باشد، و البته در مواضع مختلفی که است حال این نکاتی ای علی

مه این مطالب را درباره سماء در اینجا مطرح اگر ما بخواهیم ه .بیشتر خواهیم پرداخت های مختلف به این نکاتمناسبت

غیر از این جهات، جهات دیگری هم راجع به شمس و قمر و کرات آسمانی البته د، شومیکنیم، تبدیل به تفسیر موضوعی 

و آنچه که آسمان حاوی آنها است وجود دارد، اینها مطالبی است که در جای خود متعرض خواهیم شد، اما این جهات 

د توجه بایست مورکه اجماالً میدا و عاقبت آسمان، تسمیه و توصیف سماء به اوصاف مختلف، اینها نکاتی است یعنی مب

 گیرد.قرار 
 «بناء». 2

 دو احتمال وجود دارد:  «بناء»معنایدر مورد  

یزی قرار دادن چ، بناء یعنی «بینهما التماسک مع شیئ علی شیئ وضع »معنای آن عبارت است از:  یک احتمال اینکه .3

 السَّمَاءَ عَلْنَاوَجَ »چنانچه در آیه  بر چیز دیگر، مثل سقف، اگر بخواهیم ساده بیان کنید، یعنی اینکه یک سقفی قرار دهیم

همین مطلب مورد اشاره قرار گرفته است که ما آسمان را یک سقف محفوظ قرار دادیم، آنوقت طبق این  6« مَحْفُوظًا سَقْفًا
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، چون قبل از آن فرمود: و جعل لکم االرض «وجعل السماء بناء»یعنی « والسماء بناء»د، شومینگونه تفسیر معنا آیه ای

ه چ، اینکه خداوند آسمان را بناء قرار داد یعنی چه؟ «تقع علی االرض لئلّا فراشا، والسماء بناء یعنی جعل السماء متماسک

سد رمیچیزی را بناء و سقف قرار داد و اساسا چرا آسمان را به عنوان یک سقفی برای زمین قرار داد؟ در اینجا به نظر 

مین اطراف زای یک الیهمشخصی از آن قرار گرفته و به صورت زمین که در فاصله فوق منظور از بناء یک حائلی است 

مانع حرارت و سرما و ریزش سنگ  د،شومیدر یک مکانی که سقف ساخته  مثالًند، کمیرا گرفته است که زمین را حفظ 

ن در اینجا گفتند ایاز آسمان است، یعنی باعث حفظ آدمی است از آنچه که ممکن است از باال بر سر انسان بریزد، و... 

د، جوّ زمین همان نقطه شومیدر یک ارتفاعی از آن تعبیر به جوّ زمین باال سماء همان جوّ زمین است، از زمین به سمت 

آید، در ین میاست که زمین را احاطه کرده است و زمانی که شهاب سنگها از آسمان به سوی زمای و آن محیط و الیه

در حال حرکت ها در فضای آسمان اید بسیاری از اوقات شهاب سنگد، حتما دیدهشومیبرخورد با این جو متالشی 

منهدم نشوند، اصال زمین قابل سکونت نیست، ای ها اگر در نقطهویند این شهاب سنگگمیکه دانشمندان گونه آنهستند، 

 ها اگر از آسمان به سوی زمین ببارد و مانعی در مقابل آنها نباشدشهاب سنگاین د، شومیتعبیر به بارش از آنها گاهی 

ای یهخداوند متعال یک اللذا سکونت نیست،  قابلفرود آید، دیگر زمین هر لحظه بر سر انسانها و محل سکونت انسانها  و

در اطراف زمین قرار داده است، یک قشر ضخیمی از هوا، جسم مادی به این معنا که دیده شود و جا اشغال کند نیست، 

آن هم برای حفاظت از کره زمین تا انسان بتواند  ،اطراف زمین را فرا گرفتهکه قشر ضخیمی از هوا هوا است، یک بلکه 

ند که استند یک سقفی بگذارخومیآمد، اگر فرض کنید پیش می یکند، اگر این جو نبود قهراً مشکالت زیادن زندگی در آ

این قشر ضخیم هوا در بنابر این شد، از جنس سنگ و اجسام دیگر بود، مانع نور خورشید میمثال از جنس هوا نبود، و 

ن د، با ایشومیاطراف کره زمین، کره زمین را برای زندگی قابل تحمل کرده است، نور خورشید از این قشر ضخیم رد 

ر هیرد، همین الیه ازون، چقدر در سالمتی و در آرامش بشر تاثیر دارد گمیرا آن بخشهایی که مضراتی دارد  جلوی حال

ه چ است.هایی در آن ایجاد شده شده و در بعضی نقاط حفرهی بشر این الیه کم کم نازک االن به خاطر نوع زندگچند 

، برخی هایی تشکیل شده استهوا هنوز معلوم نیست از چه الیه نند، این قشر ضخیمکمیخطراتی را دانشمندان پیش بینی 

این قشر ضخیم هوا را برخی تا چند طر قهنوز به نحو کامل معلوم نیست، ولی از الیه های این قشر ضخیم شناخته شده 

ه بد، وشمیاالن به رنگ آبی دیده این که آسمان باشد، صد کیلومتر بیان کرده اند، اینگونه نیست که یک الیه نازک 

 د و خود اینشومیدیگر این رنگ و لون دیده نآن فراتر از این قشر ضخیم و باالتر از  .آن قشر ضخیم هوا استاطرخ

است، یعنی خداوند با قرار دادن این قشر ضخیم هم زیبایی داده است به این کره خاکی و جهان های این یکی از عظمت

 .ند در برابر آن خطراتکمیحفاظت از آن هم 

ماید: به همین رنگ آبی آسمان فکر کن که خداوند آسمان را فرمیکه امام صادق )ع( به مفضّل  در روایت نقل شده است

ماید: خداوند آسمان فرمیاز آسمان هم همین قشر ضخیم هوایی است که زمین را احاطه کرده است،  آبی آفرید، منظور
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رای ب که رنگ آبی از بهترین رنگها ویندگمیدانشمندان هم که موافق با چشم انسان است، و چشم نواز است،  را آبی آفرید

د، این رنگی است که انسان را خسته شومیسته ند و انسان از دیدن آن خشومیچشم انسان است، باعث تقویت دیده 

حفاظت کند و به زمین زیبایی دهد و اینکه ما از آن تا ند، خداوند متعال این قشر ضخیم را باالی زمین قرار داد کمین

بینیم االن آسمان آبی است این یک چیز بی انتهایی نیست، فراتر از این قشر ضخیم هوا دیگر این رنگ آبی دیده می

. یعنی انتها وجود داردتاریکی و سیاهی در این فضای بید که شومیآنموقع معلوم شویم از این فضا خارج وقتی د، شومین

چون دیگر این قشر ضخیم هوا در آنجا شود دیده نمیدر کره ماه یا در دیگر کرات این رنگ آبی در فضای اطراف آن 

 وجود ندارد.

یعنی اینکه ما آسمان را برایش بناء و « و السماء بناء»اقوی است منظور ازحال طبق یک احتمال که احتمال ای  علی

 ها و گازهایی که نفوذ آنهاسقف قراردادیم، سقفی که از یک قشر ضخیم هوا به منظور حفاظت کره زمین از بارش سنگ

 زیبایی است.موجب و نیز تشکیل شده شاید خطرات دارد داخل زمین  فضای به

که منظور از این بناء، بناء در مقابل خراب باشد، یعنی آبادانی و هم هست در مقابل این احتمال یک احتمال ضعیفی 

دیگر منظور از بناء و عمران و در مقابل آن خراب، این معنای این احتمال طبق عمران، این یک احتمال است، آنوقت 

را در آسمان در مقابل خراب بودن درک عمران و آبادانی  مثالنیم اند باشد، یعنی چیزی نیست که ما بتواتومیظاهری ن

 چیست.کنیم ما نمیدانیم معنای خراب بودن چیست، معنای بناء به مفهوم عمران و آبادانی 

ی که این بناء و این سقف را این بناء همان سقف است و آن سمائ د که منظور ازشومیاز ظاهر برخی روایات معلوم ولی 

ن قشر ضخیمی هوا است که اطراف زمین را گرفته است، یعنی ما سماء و آسمان را سقف قرار دادیم و منظور از دارد هما

 سقف هم همین جوی است که اطراف زمین را احاطه کرده است.

 «العالمین ربّ للّه والحمد»


