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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1397بهمن  27:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440جمادی الثانی 10مصادف با:  _«یهن سبع سماواتفسوّ»بخش دوم: _29آیهموضوع جزئی:      

  38جلسه:    «و هو بکل شیء علیم» بخش سوم:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته 

آن که ماید بعد از فرمیبه حسب این آیه خداوند تبارک و تعالی بود، عرض کردیم  خش دوم آیه بیست و نهمبحث در ب

را در هفت آسمان مستوی  هانانمود و آسم هاناآنگاه خداوند آهنگ و قصد آفرینش آسم زمین برای انسان ها خلق شد،

 و خلق نمود.

درباره تقدم خلقت آسمان بر زمین و بالعکس و اختالفی که در این رابطه وجود دارد، مطالبی عرض شد. عمده معنای 

لذا بعد از خلقت زمین؛ خداوند به معنای قصد خلقت و آفرینش است و  «استوی الی السّماء»خود این آیه است که گفتیم 

  خلقت آسمان را نمود.قصد 

 «فسواهن سبع سماوات»بخش دوم: 

و به معنای توسّط همراه با اعتدال است، یعنی در معنای این واژه  «سوی»از ریشه  «استوی». «هنّ سبع سماواتفسوا»

 دو مفهوم توسط و اعتدال أخذ شده است.

یه باشد توسط ندارد. اعتدال هم یعنی اینکه یعنی قرار گرفتن در متن یک شیئ و لذا اگر کسی یا چیزی در حاش «توسط»

آرامی نهفته است. دوری از اضطراب و ناچیزی در جای خودش قرار بگیرد و لذا در دل معنای اعتدال یک نوع آرامش و 

که از باب افتعال و برای مطاوعه است، در واقع به  «استوی»استعمال شده است.  «استوی»در قرآن در موارد متعددی 

از او یاد  «استوی»نوان مندی از استقرار تام است. اگر یک چیزی به عاب و گزینش توسط و اعتدال و بهرهنتخمعنای ا

، «سبع سماوات هنّفسوا»د شومیگفته یئ در اعتدال و توسط و مستقرّ به نحو مطمئن خواهد بود. وقتی شود، یعنی آن ش

آرامی، عدم تعادل و اضطراب در قرار تام دارند و هیچ نااست گانه را به نحوی قرار داد کههفت یهایعنی خداوند آسمان

در متن آفرینش و در جای خود مستقرند و استقرارشان هم تام و کامل و همراه با اطمینان  هااینوجود ندارد.  هاآنامور 

به معنای قصد  گانه است. عرض کردیم که اگر استوی با إلی متعدّی شود،هفت یهاآسماناست و این نشان از اتقان 

 گانه را همراه با توسط و اعتدال قرار داد.هفت یهاصد خلقت آسمان کرد و آنگاه آسمانآفرینش است و خداوند ق
 در قرآن« استوی» لاستعماموارد 

  ری به همین معنا استعمال شده است:در قرآن در موارد متعدد دیگ «استوی»لفظ و واژه 
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 مَاءَکِ  ابْلَعِی أَرْض   یَا وَقِیلَ »ماید فرمیاز جمله درباره کشتی نوح که بعد از طوفان بر کوه جودی فرود آمد که در قرآن  .1

این که این کشتی بعد یعنی  1«الظَّالِمِینَ  لِلْقَوْمِ  ب عْدًا وَقِیلَ  الْج ودِیِّ  عَلَى وَاسْتَوَتْ  األمْر   وَق ضِیَ  الْمَاء   وَغِیضَ  أَقْلِعِی سَمَاء   وَیَا

 از طوفان بر این کوه فرود آمد در حالت اعتدال و توسط و استقرار.

رش معلوم است ی خداوند بر عااستو. البته 2« اسْتَوَى الْعَرْشِ  عَلَى الرَّحْمَن  » رش مثال در مورد استقرار خداوند بر عیا  .2

تبارک و تعالی است. یعنی خداوند بر این عالم  خداوندکه از نوع مادی نیست و در واقع کنایه از سلطه و فرمانروایی 

 استیال دارد.

 ظ ه ورِهِ عَلَى لِتَسْتَو وا*  تَرْکَب ونَ  مَا وَاألنْعَامِ  الْف لْکِ  مِنَ  لَک مْ  وَجَعَلَ  ک لَّهَا األزْوَاجَ  خَلَقَ  وَالَّذِی » درباره سوار شدن بر مَرکب. 3

همین که بر پشت مرکب بدن  3«م قْرِنِینَ  لَه   ک نَّا وَمَا هَذَا لَنَا سَخَّرَ  الَّذِی س بْحَانَ  وَتَق ول وا عَلَیْهِ  اسْتَوَیْت مْ  إِذَا رَبِّک مْ  نِعْمَةَ  تَذْک ر وا ث مَّ 

 های خدا باشید.گیرید، در آن موقع به یاد نعمتهیچ تزلزل و اضطراب قرار می
 گانه های هفتمعنای آسمان

د مورد رسیدگی قرار به آن پرداخته شود و بحث مفصّل آن در آینده بای مسئله مهم در این آیه که تا حدودی باید فعالً

 وم نیست. گیرد، مسئله سماوات سبع است. این از مواردی است که معنایش به درستی معل

 ه وَ » وند فرمود گانه از زمین به عنوان مطلق یاد شده است مانند همین آیه که خداهفت یهاگاهی در کنار ذکر آسمان

ز هفت که سخن ا «عَلِیم   شَیْء   بِک لِّ  وَه وَ  سَمَاوَات   سَبْعَ  فَسَوَّاه نَّ  السَّمَاءِ  إِلَى اسْتَوَى ث مَّ  جَمِیعًا األرْضِ  فِی مَا لَک مْ  خَلَقَ  یالَّذِ

  .زمین و هفت آسمان نیست

 للَّه  ا»شده است مانند این آیه به هفت زمین هم اشارهاشاره ه است، ددر برخی از آیات همانطور که به هفت آسمان اشاره ش

 بِک لِّ  أَحَاطَ  قَدْ  اللَّهَ  وَأَنَّ  قَدِیر   شَیْء   ک لِّ  عَلَى اللَّهَ  أَنَّ  لِتَعْلَم وا بَیْنَه نَّ  األمْر   یَتَنَزَّل   مِثْلَه نَّ  األرْضِ  وَمِنَ  سَمَاوَات   سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِی

 هستند، گانه هفت ها آسمان که همانطور یعنی است، آسمان خلقت طبق بر زمین خلقت از بحث هم اینجا که  4«عِلْمًا شَیْء  

 است. اینچنین هم زمین

 هآنچ چیست. گانههفت های مانآس از منظور که است این عمده .است شده ذکر طبقه هفت آسمان برای اجماال حال هر به

 در نجوم علم و قدیم هیئت در که است گانههفت یا گانه نه افالک از غیر انهگ هفت هایآسمان که است این است مسلّم که

 خداوند اند. اول آسمان از همگی میبینیم، آسمان در ما که نچهآ که است این آیات ظاهر است. گرفته قرار اشاره مورد قدیم

 این از آراستیم، ستارگان زینت به را دنیا آسمان ما ییعن 5«الْکَوَاکِبِ بِزِینَة   الدُّنْیَا السَّمَاءَ  زَیَّنَّا إِنَّا »مایندفرمی صافات سوره در
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 و هستند کجا دیگر هایآسمان اینکه اما است. ترنزدیک ام به ها آسمان سایر از که است آسمان یک این که دشومی معلوم

  است. نشده بیان مطلبی هیچ قرآن در دارند، قرار کجا در و است چگونه شانکیفیت

 که است الیه و طبقه هفت که زمین هایالیه و طبقات یا و است گانههفت هایاقلیم منظور اندگفته هم زمین مورد در برخی

 شود.نمی دیده روایات و قرآن در باره این در تأییدی

 چگونه یا و تندهس کجا نیست معلوم دیگر آسمان شش و است اول آسمان بینیم،می که آنچه ییمگومی ها آسمان مورد در ما

 هفت زمین در که اندگفته و زمین گانههفت های الیه بر اند کرده حمل را گانه هفت هایزمین برخی هم زمین مورد در اند.

 اقلیم به کنیم معنا را گانه هفت هایزمین ما اینکه ندارد. روایات و آیات در شاهدی آسمان مانند هم این که دارد وجود الیه

 در شاهدی هم این باشد، داشته وجود زمین مختلف مناطق در است ممکن که گانههفت هواهای و آب یعنی گانه هفت های

 دست امام روایت آن اساس بر که کردیم نقل رضا امام از را روایتی ما باشید، داشته خاطر به اگر بلکه ندارد. روایات و آیات

 اول آسمان این گفتند و دادند قرار چپ دست روی را راست دست بعد و است اول زمین این گفتند و کردند پهن را چپشان

 أرضین حمل با اساساً  این کنیم، أخذ روایت این ظاهر به ما اگر کردند، تصویر را زمین و آسمان هفت ترتیب همین به و است

 معنای اجماالً که است این مبگویی توانیممی که آنچه .نیست سازگار زمین گانههفت هایالیه یا گانههفت هایاقلیم بر سبع

 در که آنچه و بینیمنمی روایات و آیات در صراحت به را این یعنی نیست؛ معلوم ما برای چندان دیگر، زمین و آسمان شش

 و» گفته فقط بلکه است نگفته را سبع عدد هم زمین خصوص در .است سماوات سبع فقط است، گفته هاآسمان درباره قرآن

  است. شده ذکر جمع صورت به یا و «هنّمثل األرض من

 یبرا کذلک هم را هاآسمان و است کرده خلق انسان برای را کامل نحو به را األرض فی ما هم و زمین هم خداوند حال هر به

 مقصد به انسان رسیدن برای و انسان مندیبهره برای ،شده خلق آسمان و زمین در که هایینعمت همه .است کرده خلق انسان

 که نچهآ هر و زمین و هاناآسم تمام که بداند باید انسان شود. فراموش نباید گاههیچ مقصد و هدف آن لذا است خلقت یاعال

 مقصد نآ به انسان رساندن برای هستند ابزاری هااین که بداند باید او .است شده خلق اصلی محور این برای است، هاآن در

 شود. اصل خودش هانعمت این از مندیبهره اینکه نه
 «علیم شیء بکلّ هو و»سوم: بخش

 آیه در قبالً است. دانا و آگاهچیز همه به او اینکه یعنی « عَلِیم   ء  شَیْ  بِک لِّ  ه وَ  وَ  » است: این است، بخش آخرین که سوم بخش

  بود. نیامده میان به خدا مطلق علم از سخن اینجا، تا سوره ابتدای از ولی آمد میان به  خدا قدرت از صحبت ،20

 خداوند از گاهی «معلی» از غیر است. شده ذکر خداوند برای قرآن در که است یاله ایحسن اسماء و صفات از یکی «علیم»

 این واجد متعال خداوند اینکه بر دارد داللت سه هر اما است؛ شده یاد «علّام» عنوان به هم گاهی و شده یاد «عالم» عنوان به

 واژه این از مبالغه، صیغه و مشبّه صفت و علم حدوث اصل یعنی گردید. علیم و دانا خداوند که نداریم کجا هیچ و است صفت

 علمش بر عدب و بود عالم زمانی یا و شد عالم سپس و بود جاهل زمانی او باهلل نعوذ که معنا این به نه ولی است استفاده قابل ها
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 اإلطالق علی عالم متعال خداوند شد. عالم بسیار که رسید حدّی به و کرد پیدا فزونی علمش و بود عالم زمانی یا و شد افزوده

 صفات. سایر مانند است شده ثابت او برای مطلق نحو به ابتدا همان از علمش و است

 به و است دانا و آگاه چیز همه به خداوند که معناست این به فتهر کار به ههمشب صفت صورت به و فعیل وزن با ااینج در اینکه

 گانههفت هایآسمان اگر رد.دا خودش مخلوق بر تامه احاطه کرد، خلق را زمین اگر خداوند دارد. تامّه احاطه اشخاص همه

 این اگر است. هاانسان همه به طمحی باز کرد، خلق را هاانسان اگر همچنین و دارد. هاآسمان این بر تامه احاطه کرد، لقخ را

 د.کنمی چه مخلوقات این با انسان اینکه به است دانا خداوند باز کرد، خلق انسان برای را زمین و هاآسمان

 است این د،کنمی تأکید کس همه و چیز همه به او آگاهی و دانایی احاطه و خدا علم صفت بر هآی این پایانی بخش اینکه وجه

 استفاده نددامی و شده خلق دیگر مخلوق برای مخلوقی چه نددامی و است آگاه خودش مخلوقات به متعال خداوند که

 دارند دنیا این از حیوانات که ایمرّه روز هایاستفاده االن است. مقصدی چه برای و انگیزه چه به مخلوقات این از هاانسان

 خداوند مخلوقات از بیشتری مندیبهره دیگر برخی است؛ دیگران از شبی دنیا این در مانتمتاعاتاس ما از برخی داریم. هم ام

 دارند.

 مخلوقات به ما یعنی نباشد است کرده ترسیم آیه این که آنطور ما مقصد و شویم فریبی خود گرفتار هم ما خود است ممکن

 اینکه .نددامی را هااین خداوند ولی ایمداده قرار اصل را هااین خود کنیم، نگاه مقصد به رسیدن ابزار عنوان به اینکه جای به

 انسان برای هاآن دوی هر اینکه و زمین خلقت بیان از بعد و گانههفت یهاناآسم خلقت بیان از بعد تعالی و تبارک خداوند

 چه األرض فی ما از و زمین و هاآسمان از هاانسان شما نددامی او یعنی ،« عَلِیم   ء  شَیْ  بِک لِّ  ه وَ  وَ  » مایدفرمی ،اندشده خلق

 یا برسد، عالی مقصد آن به تا اندانسان اختیار در همه هااین که دارید توجه آیا ید.کنمی استفاده چگونه و گیریدمی ایبهره

 آنوقت است. خداوند احاطه تحت همگی و  هاآن بزرگترین تا عمل کوچکترین از نددامی خداوند را هااین همه ندارید؟ توجه

 است؟ گرفته درستی بهره مخلوقات این از کسی چه دشومی معلوم که است اینجا

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


