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Abstract 
The verses of the Qur'an have doctrinal, moral, and biological sciences. 

There are theories in the verses of the creation of the heavens and the earth, 

etc., which are part of the monotheism of actions. For example, the second 

verse of Surah Ra'd refers to keeping the sky without pillars. Studies show 

that historians have three views on the verse: 1- Some people consider the 

verse as a sign of the oneness of God in the Lordship. 2. Some believe that 

the verse reveals a scientific truth that is the force of attraction and repulsion. 

This view is based on the method of scientific interpretation. 3- Some people 

consider the meaning of the verse to be the oneness of the Lord and the 

master of the universe and believe that no creation or thing is without 

reference to God. This research has chosen the best opinion through library 

method and content analysis while analyzing the historical course of 

opinions and presenting the opinions of commentators and late scholars, and 

that is the monotheistic fact that divine power is above all causes, keeping 

the heavens without pillars. For God, it is an easy task and God has created 

the force of gravity and repulsion. 

Keywords: sky, pillars, attraction and repulsion, the second verse of Surah 

Raad, divine power. 
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 یب یها آسمان رامونیمفسران پ یها دگاهید یخیتار ریس یواکاو

 دوم سوره رعد هیستون در آ

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ث،یعلوم قرآن و حد اریاستاد  یراحمدیعبداهلل م

  

  یتائب نیمه
تهران،  ،یالمصطف عهیرف هیحوزه علم ،یقیتطب ریپژوه سطح چهار تفس دانش

 رانیا
 

 چکیده
آیات قرآن دارای موضوعات اعتقادی، اخالقی، علوم زیستی است. درآیات آفرینش آسمان و زمین و غیره 

هایی وجود دارد. ازجمله: آیه دوم سورة رعد به نگهداری آسمان بددون   که جزو توحید افعالی است، نظریه

دهد ازنظر تاریخی مفسدران در خصدوآ آیده یادشدده سده دیدد اه        میها نشان  کند. بررسی ستون، اشاره می

 روهی معتقدندد آیده از ید      -2دانند.  ای آیه را داللتی بر وحدانیت خداوند در ربوبیت می عده -1دارند: 

حقیقت علمی پرده برداشته که نیروی جاذبه و دافعه است. این دید اه بر مبندای رو  تفسدیر علمدی اسدتوار     

دانند و معتقدند هیچ خلد  و امدری بددون     ای وجه داللت آیه را وحدانیت رب و مدبر عالم می عده-3است. 

استناد به خداوند نبوده، سنت اسباب در تمدامی عدالم جریدان دارد، خداوندد بدر مدرای مسدتقیم اسدت. ایدن          

سدران و  ای و تحلیل محتدوا ضدمن واکداوی سدیر تداریخی آرار و اراردت نظدرات مف        پژوهش به رو  کتابخانه

دانشمندان متأخر، نظر برتر را بر زیده است و آن عبارت است از این حقیقت توحیدی که قدرت الهی برتر 

های بدون ستون، برای خداوند، کاری سهل و خداوند نیروی جاذبه و  داشتن آسمان از همه اسباب بوده، نگه

 دافعه را آفریده است.

 .یدوم سوره رعد، قدرت اله هیآسماء، عمد، جاذبه و دافعه،  :ها واژهکلید
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 مقدمه -0

در ذر تاریخ همچنان برای مفسران و دانشمندان این پرسش مطرح بوده و هست که این 

کواکب، سیارات و ستار ان چگونه در مدار خود با نظمی خاآ درحرکت بوده و 

داشته است؟  نگهها را در فضا  ها وارد نشده است و چه نیرویی آن نظام آن  ونه خللی به هیچ

کنند که یکی از این چهار قسم  اندیشمندان اسالمی توحید را به چهار قسمت تقسیم می

ای آفریده است که   ونه ها و سیارات و ستار ان را به توحید افعالی است. خداوند آسمان

نگرد  که شب به آسمان می کند. آدمی هنگامی هایی ذهن او را در یر می دارماً چنین پرسش

کند که  دهد آرزو می شماری از این مواهب الهی، چشمان او را نواز  می تعداد بیو 

توانست در دل آسمان سفرکرده راز آن را دریابد. شاید روزی انسان با پیشرفت علم به  می

آرزویش دست یابد. این سیر فکری ما را بر آن داشت تا از دالرل نقلی، عقلی و علمی 

سوره رعد پی به این اسرار ببریم. در این مجموعه  2وماً از آیه )نیروی جاذبه و دافعه( خص

ایم تا به راز این پدیده با  از نظرات دانشمندان و مفسران فریقین در این زمینه بهره جسته

 یابیم. توفی  الهی دست

 طرح مسئله

 که قرآن برای هدایت بشر خوریم که اشاره دارد به این با تدبر در قرآن به آیاتی برمی

 چیز را بیان نموده است؛ مانند: چیز فرو ذار نکرده و همه شده، از هیچ نازل

)انعام/ «. ما فرطنا فی الکتاب من شیر( »9)اسرار/ «. ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم»

( که اشاره به توحید افعالی دارد. 39)نحل/ «. ونزلنا علی  الکتاب تبیانا لکل شیر( »33

در ذاتش شریکی ندارد در فاعلیت هم شری  ندارد، هر فعل بنده، طور که خداوند  همان

السالم نقل  عمرو بن قیس از امام باقر علیه (1۰3/ 2: 13۱۱اراده و فعل خداست )مطهری، 

اند  چیز که مسلمانان تا روز قیامت به آن نیاز داشته فرماید خداوند از هیچ کند که می می

قرآن فرو فرستاده و برای رسول خود بیان کرده است.  فرو زار نکرده، مگر اینکه آن را در

 (100/ 0۰: 10۰3)مجلسی،

دهد آیات متعددی در ارتبای با چگونگی  از سوی دیگر تأمل در قرآن نشان می



 9411 پاییز و زمستان | 44شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 951

؛ ۱؛ هود/3؛ یونس/40؛ اعراف/29آفرینش آسمان و زمین، آمده است. )ر.ک: بقره/

ن آیات، فقره ابتدایی آیت دوم سورة رعد ( یکی از ای3۰؛ نازعات/33؛ ق/0؛ حدید/3۰انبیار/

اللََّهُ الََّذِی رَفَعَ السََّمَاوَاتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا  ثُمََّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْ ِ  وَسَخََّرَ الشََّمْسَ »است: 

 «.قَارِ رَبَِّکمْ تُوقِنُونَوَالْقَمَرَ  کل َّ یجْرِی لِأَجَلٍ مُسَم َّی  یدَبَِّرُ الْأَمْرَ یفَصَِّلُ الْآیاتِ لَعَلََّکمْ بِلِ

ها را بدون ستونی که  ترجمه فقره اول آیه شریفه یادشده چنین است: خداوند آسمان

ببینید، برافراشته است. آنچه از بررسی آرار مفسران در خصوآ تفسیر این آیه به دست 

در  و اساساً مشرب تفسیری مفسران« بغیر عمد ترونها»دهد که عبارت  آید، نشان می می

هایی را در نحوه تفسیر  ادوار  ذشته، موجب پدیدار شدن آرای  ونا ون  شته، تفاوت

طرح است که به نظر  ها سؤاالتی از قرار زیر قابل این آیه ایجاد کرده است. در این بررسی

هایی  تواند مفید فایده باشد و پرده از حقای  قرآنی بردارد، واژه ها می رسد پاسخ به آن می

تعالی از انزال آیت دوم سورة رعد  چه معنا یا معانی دارد؟ خداوند باری« عمد»و « سمار»مانند 

رسد دربردارندة نکات و قوانین علمی است( چه هدفی  و آیاتی نظیر آن )که به نظر می

در این آیه چیست؟ مفسران « بغیر عمد ترونها»داشته است؟ وجه داللت آیه و مفهوم جمله 

هایی  ها بدون ستون اند؟ آیا منظور از برافراشتن آسمان رایی اراره کردهمتقدم و متأخر چه آ

هایی وجود دارد ولی برای  که دیده شوند، این است که اساساً ستونی وجود ندارد یا ستون

های بی ستون( در عنوان پژوهش حاضر ناظر به  مشاهده نیست؟ عبارت )آسمان بشر قابل

 است.« بغیر عمد ترونها»ادشده کاررفته در آیه شریفه ی عبارت به

ها حاکی از آن است که برخی مفسران پیرو نظر اول و برخی با توجه به  بررسی

ازآن، به نظر دوم  رایش  کشف قانون جاذبه و دافعه و بالطبع ازنظر زمانی )تاریخی( پس

 انه  هاند و برخی قارل به نظر سوم هستند. در این پژوهش سعی بر این است که آرای س یافته

ای بررسی و واکاوی شود و نظر برتر با  مفسران متقدم و متأخر با رو  مطالعات کتابخانه

های  دالیل و شواهد قرآنی اراره  ردد.  فتنی است که پژوهش حاضر طب  بررسی

نظران مرفاً با  حال، برخی ماحب آمده، در نوع خود بدیع و تازه است. بااین عمل به

ر تجربی با توجه به دید اه اندیشمندان غربی علم فیزی  به آیت رویکردی علمی و از منظ
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نوعی در راستای اثبات اعجاز علمی قرآن و  ها به اند. این پژوهش دوم سورة رعد پرداخته

انگارانه و سیر تطور تفاسیر  های علم تجربی با قرآن مفید هستند و رویکرد تاریخ تطبی  داده

 ها در این زمینه عبارتند از: ین پژوهشتر اسالمی کمتر نمود دارد. شاخص

اثر سید عیسی مسترحمی، مجله « نیروهای بنیادین حافظ نظام کیهانی در قرآن»مقالت 

. نویسنده در این پژوهش، ضمن اشاره به 1394، پاییز و زمستان 19قرآن و علم، شماره 

و بدون توجه به مورت اختصار  ها، به اسرار علمی نیروهای بنیادین در برافراشتن آسمان

های تفاسیر پرداخته است. درنهایت نیز با تأثیرپذیری از دید اه  سیر تاریخی به دید اه

تواند اشاره به  می« عمد»آقای رضایی امفهانی بر این باور است که جمع بودن واژة 

روی برخالف تفاسیر معامر  نیروهای دیگری نیز باشد که تاکنون کشف نشده است. ازاین

در نیروی جاذبه یا چند نیوری محدود دیگر « عمد»باور است که منحصر کردن بر این 

 (124: 1394رسد. )مسترحمی،  محیح به نظر نمی

« ها در قرآن آسمان« خل »و « رفع»تفسیر علمی )بغیر عمد ترونها( درباره »مقالت 

تفسیری، پور و اعظم ذبیحی، مجله مطالعات  نگاشتت فرزانه روحانی مشهدی، علیرضا طالب

های فیزیکدانان و  . در این پژوهش نیز تمرکز ویژه بر دید اه1393، تابستان 33شماره 

رعد و  2در آیت « خل »و « رفع»برخی تفاسیر و منابع اسالمی بوده است. نویسند ان بر واژة 

ها با توجه به مفهوم  ها، دو واژة فوق دربارة آسمان اند. ازنظر آن لقمان متمرکزشده 1۰

وات که کل عالم شهود است به تقیید جهان به زمان و مکان اشاره دارد. همچنین با سما

ها عبارت است از: ایجاد آسمان و  ستر   مراد از رفعت آسمان« امل ماخ» یری از  بهره

عنوان جرم و معنا یافتن فضا بر اثر جرم زمین و کرات  آن با پیدایش زمین و کرات دیگر به

 (1۰4-1۰0: 1393پور و ذبیحی،  ، طالبدیگر. )روحانی مشهدی

 شناسی واژه

 .شود های عمد و سمار بررسی می در این بخش واژه

چیزی است که خیمه به آن تکیه دارد و « عمود»  وید: می مفردات در راغب: عمد

به فتح عین و « عمد»آید و هم  می -به ضم عین و میم -«عمد»ایستد و جمع آن، هم  می
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 بِغَیرِ»اند و نیز در قرآن کریم آمده:  عمد هم قرارت کرده« مُمَدَّدَةٍ عَمَدٍ فِی»و در آیه  -میم

ق: ماده عمد( و در روح المعانی آمده است. )آلوسی،  1012راغب امفهانی، «)تَرَوْنَها عَمَدٍ

 اسم جمع عماد است نه جمع. -به دو فتحه -عمد (1/38: 1014

کاررفته است،  صد و ده بار در قرآن کریم بهکه سی و مشتقات آن« سمار»کلمه سمار: 

شود؛ و لذا در لغت، علم و  مفهوم جامعی است که مصادی  و معانی متعددی از آن اراده می

 قرآن با مقامد و معانی متفاوتی بکار رفته است:

)به معنای بلندی( است و امل آن از آرامی و « سمو»از ریشه  در لغت:« سمار»الف: 

(، به معنای باال و برتر )فوق( است. 240: 133۰)شیمیا( است )مصطفوی، سریانی و عبری 

اند هر باالیی  آسمان هر چیزی، باالی آن چیز را  ویند؛ و حتی برخی لغویین ادعا کرده

 1012راغب امفهانی، نسبت به پایین آن آسمان و هر پایین نسبت به باالی آن زمین است. )

 ماده سمار(ق: 

ای نابوده )معدوم( و  نبدنما که زمینه پدید آمدن  : پدیده : آسمان در فیزیب

 (102: 1331سیارات و ستار ان است. )رضایی امفهانی، 

مورت مفرد )السمار د سما( و جمع  در قرآن به« سمار»کلمه سمار در قرآن: ج: 

و کاررفته است. ولی در همه موارد به ی  معنا  )سموات د السموات( بیش از سیصد مرتبه به

طورکلی آسمان در قرآن در دو مفهوم مادی )حسی( و  در ی  مصداق بکار نرفته است. به

 معنوی آمده است. برخی از موارد آن عبارتند از:

د آسمان )سما( در معنای باال )جهت باال(: این معنا مواف  معنای لغوی آسمان است.  1

 (20)ابراهیم/ «. السمارها ثابت و فرعها فی  امل»( مانند: 1010:393)ابن منظور، 

( 18۱ -184/ 1: 13۱0اند )مکارم شیرازی،  این معنا را برخی از مفسران معامر آورده

مورت مجازی یا مسامحه در قرآن  نظران برآیند که این معنا به ولی برخی دیگر از ماحب

 شود، ( چراکه فوق )جهت باال( جمع بسته نمی230: 1391کاررفته است )مصباح یزدی،  به

 .تواند به این معنا باشد نمی« سبع سموات»مثالً: 

اند و هوا در آن  د آسمان به معنای جو اطراف زمین یعنی جایی که ابرها قرار رفته 2
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( آسمان به معنای مکان سیارات و 9)ق/ « و نزلنا من السمار مار  مبارکا»است. مثال: 

« جعل فیها سراجا و قمرا منیراتبارک الذی جعل فی السمار بروجا و »ستار ان، مثال: 

 (81)فرقان/ 

 د آسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور که محل تدبیر امور عالم است. 3

را به این معنا ارجاع « سمار»برخی از مفسران مثل عالمه طباطباری در موارد متعدد 

« ارالی االرضیدبر االمر من السم»( مثال: 32۱و  20۱/ 19-18: 101۱داده است. )طباطبایی، 

 (4)سجده/ 

نظران بر آنند که آسمان  آسمان به معنای موجود عالی و حقیقی: برخی از ماحب -0

در « سموات سبع»کاررفته است، مانند:   ونه که به معنای آسمان مادی به در قرآن همان

معنای علو مرتبه وجود و موجود عالی نیز بکار رفته است که همان سمار معنوی و عالم 

( 238: 1333شود. )مصباح یزدی،  ق ماده است که همه هستی از آن مرتبه باالتر نازل میفو

 (2)ذاریات/ « وَفِی السَّمَارِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»مثال: 

به نظر نگارند ان واژه سماوات/سمار در آیه دوم سوره رعد در معنای اول از چهار 

 کاررفته است. معنای یادشده به

 های مفسران دیدگاه . تبیین2

دهد که مفسران در  های مفسران نشان می تدبر در آیه دوم سوره رعد و تأمل در دید اه

 سه دید اه کلی دارند:« های بی ستون آسمان»ارتبای با آیه یادشده 

ای از مفسران آیه را داللتی بر وحدانیت خداوند در ربوبیت، کمال قدرت و  عده

 ند.دان تصدیقی بر وجود خدا می

ای از مفسران اعتقاددارند آیه از ی  حقیقت علمی پرده برداشته که در زمان  عده-2

 نزول قرآن معروف نبوده و آن نیروی جاذبه و دافعه است.

داند و  دید اه سوم افزون براینکه وجه داللت آیه را وحدانیت رب و مدبر عالم می-3

تعالی نیست، )که در دید اه اول بیان شد( اینکه هیچ خل  و امری بدون استناد به خداوند 

کند که سنت اسباب در عالم جریان دارد و خداوند بر مرای مستقیم است.  تصریح می
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فطرت پرخواب »را بیداری « ترونها»)مرای علیت و سببیت( بنابراین وجه تقیید آیه بر لفظ 

 دای سبحان برسد.ازآن به خ داند تا به جستجوی علت برخیزد و پس ها می انسان« رفته

 شود: ها بیان می این  با تفصیل، هر ی  از این دید اه

 های توحید محور . دیدگاه0ـ  2

اهلل کاشانی،  نیاوردی، شیخ طوسی، طبرسی، عیاشی، مأل فتح مفسرانی مانند طبری، 

 عبدالحسین طیب،  نابادی و...از طرفداران دید اه اولند.

ها را بدون ستون و یکسان بر  رعد، آسمان 2آیه طبری در تفسیر  تفسیر طبری ذیل 

 (3/3۰8: 1348اند )طبری،  ها بر عر  ایستاده عر  دانسته و عقیده دارد که آسمان

نیاوردی در تفسیر  النکت و العیون برای جمله اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ دو 

هایی وجود دارد لکن شما  کند، ستون نقل می از ابن عباس-1کند:  تأویل دو تأویل بیان می

ها بدون ستون برافراشته  کند، آسمان از قتاده و ایاس بن معاویه نقل می-2بینید  آن را نمی

از جهت قدر و جاللت است -1کند:  ها دو وجه بیان می شده است. همو درباره رفع آسمان

دارد تا علتی برای زمین  نگه می داشتن آسمان را نگه-2تر از زمین است.  زیرا آسمان شریف

 (99/ 3تا:  باشد. )نیاوردی، بی

شیخ طوسی در التبیان ذیل آیه شریفه از هدف الهی که بیان قدرت ذاتی و مفات 

دهد در تفسیر این آیه دو  فرد و تأکید بر وحدانیتش است، سخن  فته، ادامه می منحصربه

 قول مطرح است:

بر ستونی قرار دارند و نه  ها نه از پایین ویند: آسمان  قول اول: ابن عباس و مجاهد می

 اند. از باال به چیزی آویخته

ها را بدون ستون   ویند: خداوند آسمان قول دوم: قتاده و ایاس بن معاویه می

 بینیم. طور که می برافراشته همان

تا:  شد. )طوسی، بی داند که ا ر ستونی داشت دیده می همو قول دوم را محیح می

8/213) 

موجب آن تصدی   داند که به البیان آیه را استداللی بر آیه پیش می طبرسی در مجمع
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به وجود خداوند حتمی است، سپس به پیروی از شیخ طوسی قول ابن عباس، قتاده، جبانی 

ها را بدون ستون،  داند که خداوند آسمان تر می و ابومسلم را مطرح کرده و آن را محیح

« ترونها»نویسد: ممکن است  بینید که ستون ندارد. وی در ادامه می م میبرافراشته و شما ه

ها را ستونی که  شود: آسمان مفت برای عمد باشد که در این مورت معنای آیه چنین می

شما مشاهده کنید، نیست بنابراین بر پایه قدرت بیکران خداوند متعال استوار است. 

 (8/021: 13۱2)طبرسی،

ای بر کمال قدرت خداوند و  نی این آیه و آیاتی نظیر آن را نشانهاهلل کاشا مأل فتح

مفت برای عمد باشد الزم « ترونها»نویسد: ا ر  ارادة او دانسته در تفسیر  ذیل آیه می

آید که آسمان ستونی داشته باشد اما مرری نشود و  ویند که ستون، قدرت کامله اوست  می

تعالی سقوف عالیه و  السلوک آورده که باریکه آسمان بدان مرفوع است و در فواید 

سطوح مرتفعه سماوات را بی قارمه که ادراک بتوانید کرد برافراشت و بی ستونی که 

توان مشاهده نمود، بلند برداشت؛ یعنی ستون هست اما مخفی است و آن عدالت  می

لیلی است بر در انوار  فته که در آیه د«. بالعدل قامت السماوات»خداوند سبحان است که 

وجود مانع حکیم، زیرا که ارتفاع سماوات بر سایر اجسام و اختصاآ آن به آنچه مقتضی 

آن است ناچار از مخصصی است که جسمانی نباشد و مرجح بعضی از ممکنات باشد بر 

بعضی و آن اراده سبحانی اوست و بر این منهاج است سایر آنچه، در این آیات باهره بر 

 (34/ 4: 1338ده او مذکور شد. )کاشانی، کمال قدرت و ارا

تفاسیر روایی شیعه ازجمله: البرهان، عیاشی و الصافی در تفسیر این آیه به حدیث امام 

السالم پرسیدم   وید از امام رضا علیه السالم استناد کرده که حسین بن خالد می رضا علیه

سوی زمین دارد،  هایی به چیست؟ فرمود: این آسمان راه« والسمار ذات الحب »منظور از 

که خداوند  تواند راه ارتباطی با زمین داشته باشد درحالی سپس سؤال کرد، چگونه می

شود.  السالم فرمودند: ستون دارد ولی دیده نمی ستون است. امام علیه ها بی فرماید آسمان می

 (2/3۱3: 1018)بحرانی، 

دست،  ت یادشده و روایاتی ازاینرسد مراد از ستون غیرقابل مرری در روای به نظر می
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 بیان قدرت الهی است. در این میان، تفاسیر معامر بیشتر به قدرت الهی اشاره دارند ازجمله:

داند. با این توضیح که خداوند  ماحب تفسیر اثناعشری عمد را قدرت الهی می

 (8/320: 1383عبدالعظیمی،  داشته است. )حسینی شاه ها را نگه باقدرت خویش آسمان

به قدرت پرورد ار اشاره دارد. « عمد»بروجردی در تفسیر جامع نیز معتقد است که 

هاست، بدون ستونی که دیده شود. وی آیه را  های او حفظ آسمان در این میان، از نشانه

ها را بدون پایه  دلیل بر معرفت و تصدی  پرورد ار دانسته و اذعان دارد که خداوند آسمان

ود برافراشته و مانند قبه بر روی زمین و آسمان محیط است. همچنین و ستونی که دیده ش

مثابت کوهی از همه جوانب بر روی زمین قرار رفته که نشانه قدرت پرورد ار است.  به

 (3/332: 1388)بروجردی، 

جعفری در تفسیر خود بر این باور است که در آیت دوم سورة رعد، پنج نوع از مظاهر 

ها را بدون  ده است. یکی از این مظاهر آن است که خداوند آسمانش قدرت خداوند بیان

ها ببینند برافراشته است. او در ادامه به اعجاز علمی قرآن و قانون جاذبه  ستونی که انسان

 (4/033: 13۱8کند. )جعفری،  عمومی اشاره می

از عنوان یکی از وجوه چنین آمده است: شاید مراد  در تفسیر روان جاوید نیز به

ها قوای حافظه یا قدرت و مشیت الهی باشد. همچنین منظور از ستون، قدرت الهی و  ستون

 (13۱/ 3ق:  1393باشد. )ثقفی تهرانی،  می« عمد»مفت « ترونها»جمله 

ای از نظام طبیعت را بیان  ازنظر ماحب تفسیر احسن الحدیث نیز این آیه  وشه

ربوبیت قوی در جهان است. )قرشی،  کند که حاکی از توحید و نفوذ ی  مشیت و می

13۱۱:  4/193) 

محمدمادقی از مفسران معامر در تفسیر خود این آیات را استداللی بر وجود خال  

پرسد چه  های برافراشته، می داند زیرا بیننده با مشاهدة آسمان یکتا، دانا، حکیم و قدیر می

آیا کسی غیر از خداوند قهار؟  داشته است؟ ها را نگه ها را برافراشته و آسمان کسی آن

 اه و ستون حیران شده،  های مرفوع بدون تکیه  وید: عقل بیننده با دیدن آسمان سپس می

های هفتگانه ستونی دارد ولی دیده  کند که آسمان داند. سپس تأکید می این امر را محال می
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 شود. نمی

( و 23(، )النازعات/ ۱/ همو در ادامه با تفسیر آیه به آیه، به آیات دیگر: )الرحمن

های برافراشته داللت براین که  کند و با تأکید بر اینکه آسمان (، استناد می0)الطور/ 

شود، نظر و  برپادارنده دارد و با مشاهده عدم سقوی آن پی به نگهدارنده نادیدنی برده می

 (1384:20۱کند. )مادقی، دید اه سوم را تأکید می

داند در اطیب البیان سمار به معنای  را از آیات مشکل میعبدالحسین طیب این آیات 

ارتفاع؛ و سمو را مرتفع معنا کرده. به نظر او ارتفاع سماوات به مناسبت اهل زمین است که 

آسمان است. به نص قرآن  ها هفت ها است. این در هر نقطه باشند، آسمان باالی سر آن

( و تمام این 33)مؤمنون/ « ر  العظیمقل من رب السماوات السبع ورب ا لع»کریم که: 

فقضاهن سبع »ها در آسمان اول هستند به دلیل قوله تعالی:  کرات آسمانی، کواکب و ستاره

 (11فصلت/ «)سماوات فی یومین و اوحی فی کل سمار امرها وزینا السمارالدنیا بمصابیح

رات حتی کره بدون ستون تمام این ک شود که برداشت می« بغیر عمد ترونها»ازجمله 

داشته شده، نه پایه دارد که برجایی تکیه  زمین و آب در این فضای وسیع به حفظ الهی نگه

 ونه که حکمای قدیم چنین نظری  دهد و نه مثل میخ که در آسمان کوبیده شود. همان

 بینید؛ اما معنا ظاهراً این است کردند، ستون دارد، لکن شما نمی  ونه تفسیر می داشتند و این

 (3۰۰/ ۱: 13۱3که ستون ندارد که شما ببینید. )طیب، 

تر است زیرا همه کرات  رسد نظریه حکمای قدیم به مواب نزدی  به نظر می

دارند که همان نیروی جاذبه و دافعه است و از دید ما مخفی است لکن وجود دارد. ستون  

در فی  شود مفسر اهل سنت بااینکه از زمرة مفسران علمی محسوب می سید قطب

کند که هر انسانی از  کند و بیان می ظالل القرآن این آیه امالً به قوانین علمی اشاره نمی

 برد. ها به قدرت خداوند پی می مشاهده رفع آسمان

انگیز است که هر انسانی باوجدان  از دید اه او این مسئله علمی ازجمله مسارل شگفت

ها را برافرازد بدون ستونی یا حتی  انیابد که برای احدی مقدور نیست، آسم خویش می

( 4/23۱: 1012جز خداوند قادر...که اشاره به قدرت خداوند دارد. )سید قطب، باستون به
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ها و این منظر اه عجیب این است که  احساس و دریافت ابتدایی انسان از مشاهدة آسمان

باشد و  ستون نمی ها با ستون و حتی بدون کس به غیر خدا قادر به باال بردن آسمان هیچ

ها در  ها و دیده رؤیت از شهادت به غیبی که عقل انگیز قابل درنهایت از این دید اه شگفت

 شود. )همان( مقابل آن قامر است، منتقل می

ها نه  که از آرار یادشده پیداست مفسران در این دید اه بر این باورند که آسمان چنان

بر ستونی قرار دارند بلکه بر پایه قدرت  از طرف پاییناند و نه  از طرف باال به چیزی آویزان

 بیکران خداوند متعال استوارند.

 گرا های علم . دیدگاه2ـ  2

 ای بیان شود. در ارتبای با دید اه دوم ابتدا الزم است مقدمه

 . تفسیر علمی0ـ  2ـ  2

کریم های تفسیر قرآن کریم رو  علمی است که مفسر معتقد است قرآن  یکی از رو 

ها را در بردارد و بر این اساس درمدد تطبی  آیات قرآن بر  تمام یا برخی از علوم یا فرضیه

 کشفیات علمی جدید و قدیم برآمده است.

 در ارتبای با تفسیر علمی سه نظریه وجود دارد.

زد ان: این دید اه معتقد است که قرآن کریم تمام علوم را در بردارد  دسته الف: علم

اند تا قرآن کریم را کتابی کامالً  علمی اشاراتی نموده است، برخی تال  نمودهو به هر 

 علمی جلوه دهند.

شده و هدف املی  دسته ب: علم یافتگان: معتقدند که قرآن برای هدایت انسان نازل

هاست. انسان در مسارل تجربی از ابزاری که خداوند در  آن تربیت و به کمال رساندن انسان

تمامی اسرار  تواند علوم را کشف کند و ازآنجاکه  ویندة قرآن به رار داده میاختیار او ق

ها هدف املی و ذاتی  کرده که این اشارت علوم آ اه است به برخی از اسرار طبیعت اشاره

 ها درنگ نشده است.  ونه اشارت  اه در این ماحب سخن نیست، لذا هیچ

ددارند که قرآن کریم علوم تجربی را دسته ج: منکران تفسیر علمی: این  روه اعتقا
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در برندارد بلکه آن را کتاب هدایت بشر دانسته و لزومی به بیان مسارل علمی و فرضیات و 

های تجربی در آن نیست، تفسیر علمی را نوعی تفسیر به رأی و تحمیل عقیده بر  فرمول

 (.3۰۱-311: 1331دانند. )علوی مهر، قرآن می

تفسیر علمی، قیامی در برابر  روه اول است که قرآن را  رسد که انکار به نظر می

های ظریف این  رایش تفسیری به معنای دوم را  داند. درهرمورت ریشه کتاب علمی می

السالم( در مطالب  که حضرت علی )علیه توان در مدر اسالم جستجو نمود، چنان می

( ازجمله اشاره به 1332:233تفسیری خود به این نکته اشاره نموده است. )رضایی امفهانی،

( و نیز تصریح 0۰)المعارج/« فال اقسم برب المشارق والمغارب»کرویت زمین در ذیل آیت 

 (18-14تکویر/ «)فال اقسم بالخنس الجوار الکنس»به نام پنج سیاره در ذیل آیت 

شیخ طوسی « التبیان»های تفسیر علمی قرآن پس از روایات، در تفسیر  نخستین نموده

طبرسی در قرن ششم پیرامون مسارل طبی، هیئت، نجوم و « البیان مجمع»رن پنجم و در در ق

 خورد. شناسی به چشم می برخی از مسارل زیست

ویژه میان اهل تسنن تا حد  در قرن سیزده و چهارده، حرکت تاریخی تفسیر علمی به

ه است. از مفسران  ری ادامه داشت. البته تفاسیر شیعه حالت میانه را رعایت نمود افراطی

( در تفسیر 238/ 1: 1343( در تفسیر  و )طنطاوی،123: 2۰1۰اهل سنت، )اسکندرانی 

های  اند مفاهیم آیات را با علوم تجربی و یافته خود با تال  فراوان در حد افرای خواسته

بشری هماهنگ نمایند؛ اما دیگر مفسران اهل سنت مانند کواکبی در کتاب طبایع االستبداد 

م( و شا رد  رشید رضا در تفسیر المنار  19۰4مصارع االستبعاد وشیخ محمد عبده )د و

 اند. تری به این مباحث پرداخته با رو  مالیم

توان، المیزان، الفرقان، الکاشف، نورالثقلین،  از تفاسیر معروف شیعه در این زمینه می

پرتوی از قرآن و از تفاسیر  نمونه، البصارر، من هدی القرآن، تفسیر روشن، انوار درخشان،

 توان الکبیر و روح البیان را نام برد. اهل سنت، می

 قانون جاذبه عمومی. 2ـ2ـ2

آلبرت  Zur Elektrodynamik der bewegter Körperای که در مقاله  نسبیت ویژه
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های  انیشتین آورده شده، مبتنی بر مفهوم سرعت محدود انتقال اطالعات توسط سیگنال

شده است که همین مفهوم در مورد قانون جاذبه  رتوهای نور( است. نشان دادهموجود )پ

مورت  تواند به های جاذب، می شود زیرا بزر ی مسافت بین جرم جهانی نیوتن اعمال می

یابند،  هایی )فرآیندهای فیزیکی( که در سرعت محدود انتشار می فیزیکی تنها با سیگنال

 تعریف شود.

 رانش محدود است. تحوالت خطی نسبیت ویژه در قانون  درنتیجه سرعت انتشار

 رایی انتقال اطالعات درزمینت نیروهای  شوند تا تأثیرات نسبی  رانش نیوتون اعمال می

وجود  فتنی است هزار و  ( بااین391: 19۰4جذب مرکزی، در نظر  رفته شوند. )انیشتین، 

ین معمای بزرگ علمی برداشته و چهارمد سال پیش از نیوتون قرآن کریم پرده از روی ا

های عالم اشاره نموده است؛  در چندین آیه به وجود جاذبه در تمامی کرات و کهکشان

«. ...خَل َ السََّمواتِ بِغَیِرعَمَدٍ َتَرونَها»فرماید:  سوره لقمان که خداوند می 1۰مانند: آیه 

مصدر « کِفَاتاً»واژه «. اتاًالم نجعل االرض کف»فرماید:  سوره مرسالت می 24همچنین در آیه 

کاربرده شده است و به معنی  است و به معنی  ردآوری. در اینجا در معنی اسم فاعل به

که اسم مکان است به معنی جایگاه و محل  جمع کننده و  ردآورنده است. یا این

 ردهمایی. )اقرب الموارد، ذیل آیه( آیه یادشده یکی دیگرازآیات قرآنی است که اشاره 

سوره  01کند. نیز در آیه  به نیروی جاذبه زمین دارد، زیرا زمین را جایگاه جذب معرفی می

داشتن غیر از  مگر این نگه «....ان اهلل یُمسِ ُ السَماواتَ و الَارضَ أن تَزُوال»فرماید:  فاطر می

 ؟نیروی جاذبه عمومی است که خداوند در بین کرات قرار داده تا از مدارشان خارج نشوند

ای محتاج به  بیند، معتقد است هر حادثه انسان وقتی بعضی از حوادث را مقرون به علت می

علتی است که آن را ایجاد کند و در فطرتش جستجو از علل حوادث و امور ممکنه نهفته 

کند  ها را بدون ستون حفظ می کسی که آسمان چیز است و آن است. پس خداوند علت همه

 (19/349و  312/ 12: 101۱ فقط اوست. )طباطبایی،

 گرا های مفسران علم . بیان دیدگاه4ـ  2ـ  2

السالم(  ذیل آیه دوم سوره رعد، پس از استناد به حدیث امام رضا )علیه مکارم شیرازی
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 وید: این آیه با توجه به حدیثی که در تفسیر آن واردشده است پرده از روی ی   می

آیات برکسی آشکار نبود چراکه در آن زمان  حقیقت علمی برداشته که در زمان نزول

تر بر محافل علمی جهان و بر افکار مردم حکومت  تمام هیئت بطلیموسی باقدرت هرچه

هم قرار  های پیاز روی مورت کراتی تودرتو بوده و مانند الیه کرد و طب  آن آسمان به می

دارند ولی  ر دیگری تکیهکدام معل  و بدون ستون نبود، بلکه هرکدام ب داشتند. طبعاً هیچ

حدود هزار سال بعد از نزول این آیات، علم و دانش بشر به اینجا رسید که افالک پوسته 

پیازی از موهومات است و آنچه واقعیت دارد این است که کرات آسمانی هرکدام در مدار 

ها را  آن  اهی داشته باشند. تنها چیزی که که تکیه اند، بی آن و جایگاه خود، معل  و ثابت

دارد، تعادل قوة جاذبه و دافعه است که یکی ارتبای با جرم این  در جای خود ثابت نگه می

 هاست. کرات دارد و دیگری مربوی به حرکت آن

مورت ی  ستون نامرری، کرات آسمان را در جای خود  این تعادل جاذبه و دافعه به

ز امیر مؤمنان امام علی داشته است. سپس برای تأیید این موضوع به حدیثی ا نگه

السالم( فرمود: این  کند. طب  این حدیث امام )علیه السالم( در این زمینه استناد می )علیه

اند، شهرهایی هستند همچون شهرهای روی زمین که هر شهری با  ستار انی که در آسمان

: 10۰3ای با ستاره دیگر با ستونی از نور مربوی است. )مجلسی، شهر دیگر، هر ستاره

 (1۰/111: 13۱0؛ مکارم شیرازی، 3/4۱0

« اهلل الََّذی رَفَعَ السََّماواتِ بِغَیِر عَمَدٍ تَرونَها»جمله  فیض کاشانی در تفسیر الصافی در

داند. همو  هایی که دیده شود ترجمه نموده، ترونها را مفت عمد می عمد را بدون ستون

آورد که فرموده است: پس  ی میسپس برای اثبات نظریه خویش از امام رضا )ع( روایت

 (3/4۱: 1014بینید )فیض کاشانی،  ستونی وجود دارد لکن شما آن را نمی

تر از ستون نامرری یا ستونی از نور در اف  ادبیات آن روز برای ذکر  آیا تعبیری روشن

 (1/111: 13۱0شود؟ )مکارم شیرازی،  امواج جاذبه و تعادل آن با نیروی دافعه پیدا می

که نظم در خورشید و ماه در آسمان و  رد  بدون   ونه نباشد و حال آن این چطور

کنند، بیانگر آن است که نیرویی  ای را که از زمین حفظ می تأخیر یا تعجیل آن دو و فامله
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 بین همه کرات وجود دارد لکن ما از دیدن آن ناتوانیم.

درخشان ذیل این آیه  سید محمدحسین همدانی از مفسران معامر در تفسیر انوار

کند آفرینش و تدبیر  های جهان هستی را که نظر و فکر هر خردمندی را جلب می پدیده

ها را از کتم عدم پدید آورده و در فضا و جو  داند که آن دربارة کران بیکران آسمان می

زیاده بر تصور، هری  را در مدار مخصوآ و سنجیده و نظام معلوم مقرر داشته و پیوسته 

ر مسیر حرکت هستند و ازجمله کرات، خورشید است که برحسب تدبیر حیات و زند ی د

 شود. ها می نباتات و حیوانات وابسته به تابش نور و حرارت بر سطح دریاها سبب تبخیر آن

افزاید، استقرار هری  از کرات آسمان در جو و فضا بدون استناد به وسایل  سپس می

ین نیز مانند کرات واجرام باال در مدار مخصوآ پیوسته طبیعی و ظاهری ازجمله کره زم

درحرکت است و با نیروی مرموز جذب وانجذاب و  ریز از مرکز که در هری  نهاده 

 (9/148: 10۰0شده پیوسته در مسیر و مدار مخصوآ هر ی  برقرار هستند. )همدانی، 

شده  روشنکه در محلش  طوری حسن مصطفوی در تفسیر روشن ارتفاع سمار را به

کند این دونیرو در میان همت کرات  است، در اثر نیروی جاذبه و دافعه دانسته و اضافه می

شده است؛ و در پایان اشاره دارد  ها تنظیم آسمانی موجود است و با آن دونیرو حرکات آن

کنند و مراد از عمد همان دونیرو است که  که هرکدام در مدار مخصوآ خود حرکت می

 (13۱-133/ 12: 133۰سوس نیست. )مصطفوی،در خارج مح

ذیل این آیه پس از استناد به  سید محمدتقی مدرسی نیز در تفسیر من هدی القرآن

 وید: تصور ما از عمد نیروی جاذبه است.  السالم( می حدیث امام رضا )علیه

 (0/2۰00: 1029)مدرسی،

ة کران بیکران آسمان معتقدان به این دید اه بر این باورند آفرینش و تدبیر دربار

ها را از کتم عدم پدید آورده و در فضا و جو زیاده بر تصور، هری  را در  است که آن

ها را تنظیم  مدار مخصوآ و سنجیده و نظام معلوم مقرر داشته و با دونیرو حرکات آن

که دانند. اسراری درآیات قرآن وجود دارد  ها قانون جاذبه و دافعه را مسلم می کند. آن می

 ونه  بیت ع( از آن آ اهی ندارند. یکی از تأویالتی که برای این جز راسخان در علم )اهل
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 که از معجزات علمی قرآن هستند. کنند این آیات بیان می

 گرایانة مبتنی بر رویکرد توحیدی های عمل . دیدگاه4ـ  2

افعالی است. های بدون ستون از قسم توحید  ازنظر برخی از اندیشمندان، آفرینش آسمان

توحید افعالی مانند توحید ذاتی و مفاتی از مراتب نظری توحید است؛ یعنی به حوزه 

شود.  باورهای انسان تعل  دارد؛ برخالف توحید عبادی که به حوزه اعمال مربوی می

 (1۰0/ 2: 13۱۱)مطهری، 

که افزون اند  ای تفسیر کرده  ونه برخی مفسران فقره ابتدایی آیه دوم سوره رعد را به

اند، حاوی نکات متفاوت و بدیعی  بر تأکید بر روی نکاتی که در دید اه اول اراره کرده

 است که در ادامه بیان خواهد شد.

فخر رازی در الکبیر ضمن اینکه علت بقای اجسام بزرگ در آسمان را اجرام و ذات 

ی آسمان دو وجه بیان انگارد، برای حفظ اجسام در فضای باال داند بلکه محال می ها نمی آن

اجرام در تمام ماهیت مساوی هستند. ا ر ایجاد جسم در ی  مکان واجب باشد -1کند:  می

برای خأل پایان و نهایتی نیست و  -2پس باید هرجسمی در آن مکان موجود شود.

طور کل مساوی است.  نهایت است و به هایی در خأل، موجود است؛ اما خأل مرف بی مکان

ها واجب است؛ زیرا  جسم در ی  مکان معین واجب باشد در همه مکان ا ر وجود ی 

اند نه از  ها مشابه یکدیگرند. پس نه زنجیروار از باال به هم متصل بدیهی است، همه مکان

ها را در آسمان   یرد: آنچه آن اند. با این مقدمات او نتیجه می پایین به ستونی تکیه زده

قاهر، خداوند متعال است. از طرف دیگر حفظ اجسام در داشته، مدبر عالم، معبود  نگه

آسمان داللت دارد که خداوند جسم نیست و اختصاآ به مکانی ندارد؛ زیرا ا ر به مکان 

ها مساوی هستند، پس معبود نیز یکی از اجرام آسمانی تلقی  نیاز داشته باشد، همه مکان

 وید: اوالً این کالم مستانفه است  می« ترونها»شود که محال است. فخر رازی در مورد  می

یعنی شما آن « ترونها»فرماید:  و سپس می« رفع السموات بغیر عمد»و معنایش این است که 

 ویند در آیه تقدم و تأخر وجود دارد، به این  بینید. ثانیاً: بعضی می را بدون ستون می

یه را حمل بر ظاهر که جایز نیست. چون باید آ« رفع السموات ترونها بغیر عمد»مورت: 
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شود:   ونه می که این« بغیر عمد مرریه»است؛ یعنی، « عمد»مفت برای « ترونها»کنیم. ثالثاً: 

 (13/423: 102۰بینیم. )فخر رازی، لکن ما آن را نمی« للسموات عمد»

ها  بروسوی در تفسیر  یکی از دالرل ربوبیت خداوند را با موضوع برافراشتن آسمان

ها پانصد سال است و این مداری که بین   وید: فامله بین زمین و آسمان آغاز نموده، می

شده و پایدار است. عمد را به معنای ستون  رفته و  کرات وجود دارد بدون ستونی حفظ

ها را بدون ستون  داند؛ یعنی خداوند آسمان می« سماوات»را حال از « بغیر عمد»عبارت 

خواهد « عمد»واژه « ترونها»در جمله ومفیت « ها»برافراشت. در این مورت مرجع ضمیر 

مشاهده یا نفی ستون و  مشاهده. معنای نفی ستون غیر قابل های قابل بود؛ یعنی بدون ستون

مشاهده باشد یا نفی رؤیت است  رؤیت است یعنی از اساس ستونی وجود ندارد مه قابل

درت الهی نیست که ها چیزی جز ق مشاهده نیست و آن ستون یعنی ستون هست ولی قابل

اند یا ستون همان عدل الهی است که در قرآن  داشته شده ها باقدرت خداوند نگه آسمان

 ها را با عدل برپا داشته است. آمده است: خداوند فرازوفرود آسمان

 رداند،  را به السموات برمی« ها»را مستانفه دانسته سپس ضمیر « ترونها»جمله  همو

اند؟ در جواب  فته  داشته شده ها بدون ستون نگه  ویا  فته شود به چه دلیل آسمان

ها مخفی است( )حقی  که ستون آن بینید )درحالی ها را بدون ستون می شود: شما آن می

 (0/334تا،  بروسوی، بی

 سوره رعد روایاتی آورده است: 2سیر نورالثقلین ذیل آیه ماحب تف

از پدر خود « علی بن ابراهیم»اولین روایت را از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده: 

الرضا )علیهماالسالم(  چنین روایت کرده که حسین بن خالد  فت: از علی بن موسی

رمود: محبوکه الی االرض پرسیدم: معنی الحب  در آیه )والسمار ذات الحب ( چیست؟ ف

)یعنی بر زمین محکم و استوار  ردیده( وانگشتان خود را مثل شبکه درهم داخل  ردانید 

که نشان دهد آسمان و زمین چگونه داخل هم است. حسین بن خالد  وید  فتم: چگونه 

که ح  سبحانه فرموده: رفع السماوات بغیر عمد؟ پاسخ داد که  چنین است درمورتی

 «شود ها هست، لکن دیده نمی ی فرموده بغیر عمد ترونها یعنی ستونتعال ح 



 915 | یتائب وی راحمدیم؛  ...ستون در  یب یها آسمان رامونیمفسران پ یها دگاهید یخیتار ریس یواکاو

هاست که  السالم فرمود: از شواهد آفرینش او، آفرینش آسمان حضرت علی علیه

 (132البالغه، خطبه  اند. )نهج  اهی بر جای و بر پایه هیچ ستون و تکیه بی

ها  ازدارد؛ و بر فراز آنها را از فروریختن ب ها موجی پدید آورد تا آن در زیر آسمان

پیوسته  هم هیچ ستونی که بر پایشان نگه دارد یا میخی که اجزایشان به سقفی بلند برآورد بی

 البالغه، خطبه اول(  رداند. )نهج

حویزی در تفسیر نور الثقلین عالوه بر حدیث فوق، کالمی از حضرت علی 

ادشده است: آسمان پایین را چون البالغه آورده که مؤید دید اه ی السالم( در نهج )علیه

آنکه نیازمند به  های باال را مانند سقفی استوار و بلند قرارداد، بی موج مهارشده و آسمان

 (2/031، 1014ها را استوار کند. )حویزی،  هایی که آن ستونی باشد، یا میخ

، همو با آوردن چنین روایاتی عقیده خود را که تلفیقی از دید اه دوم و سوم است

 وید: موجی   ویی است. از سویی با توجه به روایت می دارد. درواقع ی  تناقض بیان می

شود و با آوردن کالمی از  ها می ها وجود دارد که مانع فروریختن آن در زیر آسمان

 ها بدون هیچ ستونی بر جای خود استوارند. البالغه اذعان دارد که آسمان نهج

ان ذیل این آیه و آیات مرتبط، دید اه سوم را چنین عالمه طباطبایی در کتاب المیز

داند و اینکه واحد  تبیین نموده، غرض این آیه را یاددادن دلیل ربوبیت پرورد ار متعال می

ای که بر آن تکیه داشته باشد  ها را بدون ستون و پایه است و شری  ندارد. همو آسمان

ظامی جریان دارد، شمسی و قمری دارد در آن ن .داشته که همچنان مرفوع و بلند است نگه

چرخند و ناچار باید کسی باشد که به این امور قیام کند،  که تا زمانی معین در آن می

بلند کند، نظام را در آن منظم سازد، امور عالم را تدبیر نماید و این  ها را بدون پایه آسمان

ا به لقای پرورد ار یقین ی  شرح دهد تا شاید شم به آیات را از یکدیگر جدا نموده ی 

کس که قارم به تدبیر عالم و تفصیل این آیات است همان خداست، درنتیجه  کنید. پس آن

 تنها رب همه عالم اوست ورب دیگری غیر او نیست.

سپس عالمه در وجه داللت این آیه بر وحدانیت رب و مدبر عالم و وجه آوردن قید 

نظر دارد که خداوند آسمان را « وات بغیر عمد ترونهاالذی رفع السما»را در معنای « ترونها»
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ای ایجاد کرد که باعث شد آسمان بر زمین مسلط  از زمین جدا کرد و میان آن دو فامله

چنین آثار  شود و اشعه خود را بر زمین بتاباند و باران و ماعقت خود را به زمین بفرستد و هم

انسان اعتماد آن را بر آن احساس کند دیگر، پس آسمان باالی سرزمین بدون ستونی که 

ایستاده، درنتیجه هر انسانی باید متوجه شود که البد کسی هست که آن را بدون ستون 

 داشته است. جا شود و آن را از فروریختن از مدار  نگه  ذارد جابه داشته نمی نگه

ستقرار تر از ا هرچند استقرار آسمان در مستقر بلند خود بدون پایه و ستون، عجیب

زمین در مدار خود نیست، هر دو از این بابت محتاج به خدای تعالی هستند و باقدرت و 

اند، البته این ایستادن از طری  اسبابی است که مختص به همان  ارادة او در مدار خود ایستاده

به نیاز از احتیاج  وسیلت پایه هم ایستاده بودند باز بی ها به زمین و آسمان است. ا ر آسمان

خدای تعالی و قدرت و ارادة او نبودند. پس تمامی موجودات در تمامی احوالشان محتاج 

شود.   اه و در هیچ حالی برطرف نمی به خدای تعالی هستند، احتیاج مطلقی که هیچ

 (238-239/ 11: 101۱)طباطبایی،

وهو الذی یمس  السماران تقع علی االرض اال »چنین عالمه در شرح آیت  هم

 وید: این آیه استشهاد دیگری بر عموم قدرت خداوند است و مقصود  ( می84حج/«)باذنه

آن این است که خداوند آنچه را در آسمان و زمین و دریاست برای شما مسخر کرده است 

 ذارد آن موجودات  و مراد از سمار جهت باال و موجودات باال است پس خداوند نمی

های آسمان و  اذن خود  که با اذن او احیاناً سنگفروریزند و به زمین بیفتند مگر به 

 (0۰3/ 10: 101۱ماعقه و امثال آن فروریزد. )طباطبایی،

مل ، در هر دو آیه خدای تعالی را سبب  19نحل و  ۱9همو در شرح آیات 

نگهداری مرغان در فضا را منحصر به خود دانسته و اذعان دارد که اسباب طبیعی نیز در 

هوا مؤثرند و از سوی دیگر خدای تعالی در قرآن، قانون علیت و معلولیت پرواز مرغان در 

را تصدی  نموده، سبب و اسباب را قبول دارد، پس چگونه در مسئله پرواز مرغان آن را 

 انکار کرده است؟

رسد و لکن باید دانست که ایستادن و راه  این سؤالی است که در آیه شریفه به نظر می
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و سقوی نکردنشان به هر طوری که باشد و مستند به هر سببی که باشد رفتن مرغان در فضا 

ای که میان آن سبب و این سبب )پرواز( برقرار است همه مستند  خود  و مسببش و رابطه

 به خدای تعالی و منع اوست.

های  سوی پرواز پرند ان و باز و بسته شدن بال هدف خداوند از توجه دادن مردم به

طور که در  دارد. همان ها را در فضا نگه نمی ه بفهمند جز خدا کسی آنها این است ک آن

 دارد. آیه تصریح فرموده که خداوند آسمان و زمین را نگاه می

داشتن زمین از متالشی  های بسیاری از این امور آمده، نظیر نگه در کالم الهی نمونه

که  ها و امثال آن و زبان ها ها و رنگ ها بر روی آب و اختالف میوه شدن، نگهداری کشتی

آسانی منتقل  ها ازنظر پنهان است؛ و در نگاه اول ذهن از توجه به آن امور به سبب طبیعی آن

ها را ایجاد کرده و ا ر بعدها در اثر دقت و تحقی  متوجه سبب  شود به اینکه خدا آن می

ند تا در آخر ک ا  فکر می وقت در پدیدآورندة سبب طبیعی طبیعی و نزدی  آن  ردد، آن

 «.الی رب  المنتهی»باز به خدای تعالی منتهی شود و بفهمد که 

 ونه  کند ولی از سخن او این که قانون علت و معلول را مطرح می عالمه با این

شود که پدیدآورنده هر چیز خداست ولو سببش نباشد خداوند هر چیزی را در  برداشت می

شود خداوند به سبب  بی نباشد سببی ایجاد نمیکه تا مسب کند درمورتی جای خود حفظ می

که ما معترفیم که همان سبب را  دارد. با این های نامرری کرات را در جای خود نگه می ستون

 نیز منع اوست.

تبع  به« بغیر عمد ترونها»حکیم متأله جوادی آملی ذیل آیه یادشده در مورد جمله 

ها   وید: یا در آسمان   تفسیر قرآن به قرآن میاستاد خود با استناد به آیات مشابه و به رو

رسد مورد دوم  بینید یا ستونی وجود ندارد که به نظر می که شما نمی ستونی هست و حال آن

أَلَمْ یرَوْا إِلَی الطََّیرِ مُسَخََّرَاتٍ فِی جَوَِّ السََّمَارِ مَا »نحل  ۱9اقرب باشد، دلیل ایشان آیات 

وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ تَقُومَ السََّمَارُ »روم  24، «إِنََّ فِی ذَلِ  لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَیمْسِکهُنََّ إِلََّا اللََّهُ 

لِکلَِّ أُمََّتٍ جَعَلْنَا »حج  8۱و « وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمََّ إِذَا دَعَاکمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

است. در « ازِعُنََّ  فِی الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَی رَبَِّ  إِنََّ  لَعَلَی هُد ی مُسْتَقِیمٍمَنْسَکا هُمْ نَاسِکوهُ فَلَا ینَ
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فرماید: خداوند پرند ان را در آسمان نگه  سوره نحل سخن از یمس  آمده، می ۱9آیه 

ها را از فروافتادن نگه   اه و ستونی آن ها نیست، بدون تکیه دارد و ستونی هم برای آن می

 دارد. چنین اجرام سنگین در آسمان را فقط خدا نگه می مدارد ه می

شود این است  اما آنچه از بررسی و واکاوی در علوم طبیعی و ماورار آن برداشت می

داشتن و امساک که فاعل آن خداوند است، همان چیزی است که دانشمندان  که این نگه

 یرد:   ونه نتیجه می وم اینر 24نامند. وی از آیه  طبیعی آن را نیروی جاذبه عمومی می

توان نداشتن ستون برای آسمان را ثابت کرد، این آیه است. پیرو  ای که می ترین آیه جامع

که نظام هستی به امر او ایستاده است که امر را به ملکوت معنا کرده  به این« بامره»کلمه 

 وید:  می« ئًا أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُإِنََّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَی»یس  32است و با توجه به آیه 

به دست خداوند است. پس ا ر با « کن»است که « کن»است و ملکوت « یکون»کلشی 

ستون هم باشد به امر خداست ولی ظاهر این است که امر تکیه کرده به اراده خداوند و 

اشد. کل ای باشد، باید به قدرت دیگری ب ملکوت نگهبان کلشی است. ا ر هم جاذبه

 کیهان را خدا حفظ کرده است.

داشتن پرند ان استفاده  حج نیز در مورد حفظ و نگه 8۱او برای اثبات نظر خود از آیه 

داشته است. )بیانات  ها را در آسمان نگه  یرد: نیروی الهی است که آن نموده و نتیجه می

 رعد( 2جوادی آملی، ذیل آیه 

آیه را دلیلی بر ربوبیت و قدرت پرورد ار  که پیداست قارالن این دید اه، چنان

کنند که خداوند در این آیه و آیات مشابه و مرتبط با  دانند و بر این مطلب تأکید می می

کند. با تدبر در این  انتهای خود باهدف هدایت بشر یاد می موضوع آیه یادشده، از قدرت بی

ه او توکل نموده، امید به آینده در شده، در کارها ب آیات باور مؤمنان به قدرت الهی تقویت

 ردد. طرفداران این دید اه علل و اسباب جاری در زند ی دنیا را  های آنان زنده می دل

کنند بلکه با اذعان به توحید افعالی، معتقدند همان علل و اسباب طبیعی هم  هر ز انکار نمی

 پذیرد. الهی مورت نمیمخلوق و معلول خدای دانا و توانا بوده، هیچ حرکتی بدون اذن 
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 گانه های سه . ارزیابی دیدگاه3ـ  2

تفاوت دید اه اول با دید اه سوم این است که در دید اه اول روی سخن به معل  بودن 

ها نه از طرف باال به  کرات در فضا بود مفسران در این دید اه بر این باورند که آسمان

قرار دارند بلکه بر پایه قدرت بیکران خداوند بر ستونی  اند و نه از طرف پایین چیزی آویزان

که در دید اه سوم به ربوبیت و قدرت خداوند توجه شده و اینکه  متعال استوارند. درحالی

 یرد که همگی منتهی به مفت  تمام حرکات در هستی به قدرت او و با اسباب انجام می

 خالقیت اوست.

مرسالت  24لقمان و  1۰عد و سوره ر 2از بررسی و کاو  درآیات تدوین )آیات 

تر است، زیرا  یابیم که دید اه سوم به واقعیت نزدی  و...( و تکوین و شواهد و قرارن درمی

همه هستی به قدرت ربوبی و وحدانیت خداوند استقرار دارد و اینکه خداوند با آفرینش 

ه  یتی نیروی جاذبه و دافعه، هستی را در حال تعادل حفظ نموده و نظم را بر  ستر

 فرما نموده است. این است قدرت الیزال خداوند متعال. حکم

 گیری نتیجه

از بررسی نظرات مفسران در خصوآ فقره ابتدایی آیه دوم سوره رعد )برافراشته شدن 

ها نشان داد که  مشاهده( نتایج ذیل حامل شد: بررسی های قابل ها بدون ستون آسمان

 روهی آیه را بدون اشاره به کشفیات علمی  مفسران دارای سه دید اه کلی هستند:

دانند،  روهی آیه را معجزه علمی پنداشته و  روهی  دانشمندان، نشانه قدرت خداوند می

آیه را دلیلی بر قدرت و ربوبیت الهی با اذعان به اسباب و مسبباتی که خداوند باقدرت 

توضیح نظر خود  دانند.  روه سوم در الیزال خویش در هستی بکار  رفته است، می

اند: هدف خداوند در آیت دوم سورة رعد، از توجه دادن مردم به افراشته شدن   فته

ها  ها بدون ستونی که دیده شود، این است که بفهمیم که جز خداوند کسی آسمان آسمان

 دارد. را از فروافتادن نگاه نمی

ر هستی است، کننده نکات ظریف و قوانین علمی د هرچند که آیات موردنظر بیان

ولی هدف آیات تنها بیان اعجاز علمی قرآن نیست، بلکه این آیات موردنظر استدالل قوی 



 9411 پاییز و زمستان | 44شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 911

دیگر، هدف  بیان پایانش است. به بر وحدانیت خداوند تعالی در ربوبیت و عموم قدرت بی

آیات تنها توجه دادن به سبب طبیعی امور نیست، بلکه دقت در پدیدآورندة سبب طبیعی 

و تأکید بر این نکته است که همه اسباب، مستند به خدای تعالی و منع اوست و این امور 

هیچ خل  و امری بدون استناد به او نیست. هدف خداوند تعالی درنهایت این است که 

فطرت پرخواب رفتت بشر را بیدار کند تا خود به جستجو برخیزد و سپس به خداوند سبحان 
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