سفارش قرآن کریم به شناخت زمین برای شناخت جهان
محمّد

حسین صالحآبادی 8

چکیده
چیستی گذشتۀ جهان ،یکی از پرسش های همیشگی انسان بوده است .قرآن کریم ،بشر را در راه
رسیدن به حقایق جهان راهنمایی میکند .یکی از این حقایق« ،پیشینۀ مادّه» است که آیات کریمه،
راه پژوهش در آن را نشان می دهد .آیۀ بیستم سورۀ عنکبوت ،به شناخت زمین سفارش کرده تا راه
دانش اه و آموزه اهی

را برای شناخت پیشینۀ مادّه نشان دهد .بررسی تفاسیر و برخی از آیات و روایات همسو و نیز نگاهی
به دیدگاه اخترشناسان دربارۀ پیشینۀ خلقت و « انفجار بزرگ» نشان میدهد که شناخت زمین ،
راهکاری دست یافتنی برای شناخت پیشینۀ جهان بوده و شاید در مقایسه با فیریک نجوم ,کمهزینهتر

قرآن و حدیث
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و در دسترستر برای پژوهشگران همۀ کشورها باشد .شناساندن م سیری برای دسترسی آسان و
همگانی پژوهشگران به پاسخ این پرسش تاریخی ،ویژگی این نوشتار است.

واژگان کلیدی
آغاز آفرینش ،آیۀ بیستم سورۀ عنکبوت ،انفجار بزرگ ,اعجاز علمی قرآن ،معارف قرآن و حدیث

درآمد
چگونگی پیدایش جهان هستی و آغاز خلقت ,از پرسش های همیشگی بشر در در ازۀ تاریخ بوده
است .امروزه نیز تالش ها برای رسیدن به پاسخ این پرسش ادامه دارد .دانشمندان فیزیک نجوم,
 .8پژوهشگر حدیث حو زۀ علمیۀ قم.
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پیشگامان این تالشند .آنان با مطالعۀ کهکشان ها و ستارگان در پی یافتن پاسخند .تولید نظریۀ
« انفجار بزرگ» نتیجۀ کوشش آنهاست .بر اساس این دیدگاه ,پیدایش جهان هستی ,پس از وقوع
یک انفجار بزرگ بوده است.
از سوی دیگر ،برخی آیات قرآن کریم در علوم تجربی قابل استفاده است .این آیات به قواعد
هستی شناسی اشاره کرده و بشر را در راه رسیدن به حقایق و پاسخ پرسشهایش ,کمک میکند.
گروهی از آیات ,دربارۀ چگونگی خلقت زمین و آسمان سخن میگوید .آیۀ  11سورۀ عنکبوت از این
گروه است و یافتن پاسخ به پرسش پیش گفته را از راه مطالعۀ زمین ،ممکن میشمرد .پاسخ قرآنی
به این پرسش در راستای توحید قرار گرفته و بینش انسان را نسبت به آفریدگار خویش و
آفریده هایش ،تقویت میکند.
پیش از این ،آیت اهلل رضو ی ،آقای عیسی مسترحمی  1و برخی پژوهشگران دیگر دربارۀ پیشینۀ
خلقت ،دیدگاه های نویی ارائه کرده اند که تأکید یادشدگان در نگاشته هایشان ،بیشتر بر کیهانشناسی
است و دربارۀ شناخت زمین آن هم با تکیۀ بر آیۀ  11سورۀ عنکبوت ،سخنی ندارند.

راه کاری در دسترس ,برای شناخت پیشینۀ جهان و چگونگی آغاز آن میداند .هدف این نگاشته،
تبیین راهکار قرآنی برای شناخت پیشینۀ «مادّه» است .از این رو دایرۀ موضوع ،تفسیر و روایات بوده
و از روش داللتگیری استفاده میشود .بهره گیری از اطّالعات دیگر ،صرفا برای تبیین داللت آیات
و روایات خواهد بود .بنابراین مقالۀ پیش رو به جهت ارائۀ یک دیدگاه و راهکار قرآنی ،در حوزۀ علوم
تجربی دارای کارآ یی است؛ امّا بهرهگیری از آن بهعنوان قواعد علوم تجربی نیازمند بررسیهایی با
روش های رایج در آن علوم است.

الف) تفسیر آیۀ بیستم سورۀ عنکبوت
اشتیاق بشر برای آگاهی از چگونگی پیدایش جهان هستی و آغاز خلقت ,پیشینه ای دیرین دارد.
او در آغاز با تکیه بر عقل و حواس پنج گانه و تأمّل در دیدنی ها و محسوسات ,درصدد رسیدن به
 .1در ادامه  ،به دیدگاه این دو پژوهشگر اشاره میشود.
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نوشتار کنونی ,داللت آیۀ  11سو رۀ عنکبوت را بر شایستگی شناخت زمین بررسی کرده و آن را

پاسخ بود؛ امّا از آنجا که در بسیاری از مواقع ،مقهور طبیعت بود و توان استخدام آن را نداشت ,در
مطالعۀ پدیده های طبیعی ,با مشکل روبهرو می شد و ابزار مناسبی برای رهایی از آن نداشت .از این
رو بخش عمدۀ تالش ها در این زمینه ,به حوزۀ تعقّل و اندیشه محدود می شد و بیش از همه,
اندیشمندانِ حوزۀ معرفتی متافیزیک ,عهدهدار پاسخ به این پرسش بودند .کوششهای آنها مسایل
فلسفی را پدید آورد که البته پاسخ کافی برای این پرسش نداشتند.
تنها منبع مهم و مطمئن در این زمینه ،پاسخ های ادیان آسمانی و مردان الهی بود که با آفریدگار
جهان در ارتباط بودند .منابع دینی پاسخ گوی آن بخش از پرسش بودند که با توحید ,معاد و هدایت
انسان ،ارتباط داشت؛ مانند انتساب آفرینش به آفریدگارِ یگانۀ هستی ,خلق انسان نخستین ,نابودی
جهان در آینده ,بازگشت دوبارۀ حیات به انسان و جهان به صورت جدید و برخی مطالب کلّیِ دیگر.
سِفر پیدایش از ک تاب عهد عتیق (تورات) که مورد احترام یهودیان و مسیحیان است ,نمونه ای از این
نوع پاسخ گویی به شمار می آید3 .
دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث
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 .3متن بخشی ا ز این باب« :در آغا ز  ،هنگامـی كـه خـدا آسمانها و زمیـن را آفرید  ،زمین  ،خالی و بیشكل بود و روح خدا روی
تودههای تاریكِ بخار حركت می كرد .خدا فرمود :روشنایی بشود .و روشنایی شد .خدا روشنـایی را پسندید و آن را ا ز تاریكـی جدا
ساخت .او روشنایی را رو ز و تاریكی را شب نامید .شب گذشت و صبح شد .این  ،رو ز اوّل بود .سپس خدا فرمود :تودههای بخار ا ز
هم جدا شوند تا آسمان در باال و اقیانوسها در پایین تشكیل گردند .خدا تودههای بخار را ا ز آبهای پایین جدا كرد و آسمان را به
وجود آورد .شب گذشت و صبح شد .این  ،رو ز دوم بود .پس ا ز آن خدا فرمود :آبهای زیر آسمان در یك جا جمع شوند تا خشكی
پدید آید .و چنین شد .خدا خشكی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا این را پسندید .سپس خدا فرمود :انواع نباتات و
گیاهان دانهدار و درختان میوهدار در زمین برویند و هر یك  ،نوع خود را تولید كنند .همین طور شد و خدا خشنود گردید .شب گذشت
و صبح شد .این  ،رو ز سوم بود .سپس خدا فرمود :در آسمان  ،اجسام درخشانی باشند تا زمین را روشن كنند و رو ز را ا ز شب جدا
نمایند و رو زها  ،فصلها و سالها را پدید آورند .و چنین شد .پس خدا دو روشنایی بزرگ ساخت تا بر زمین بتابند :روشنایی بزرگتر
برای حكومت بر رو ز و روشنایی كوچكتر برای حكومت بر شب .او همچنین ستارگان را ساخت .خدا آنها را در آسمان قرار داد ت ا
زمین را روشن سا زند  ،بر رو ز و شب حكومت كنند و روشنایی و تاریكی را ا ز هم جدا نمایند .و خدا خشنود شد .شب گذشت و صبح
شد .این  ،رو ز چهارم بود .سپس خدا فرمود :آبها ا ز موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فرا ز آسمان به پروا ز درآیند .پس خدا
حیوانات بزرگ دریایی و انواع جانوران آب زی و انواع پرندگان را آفرید .خدا ا ز این نیز خشنود شد و آنها را بركت داده  ،فرمود:
موجودات دریایی بارور و زیاد شوند و آبها را پُرسا زند و پرندگان نیز روی زمین زیاد شوند .شب گذشت و صبح شد .این  ،رو ز پنجم
بود .سپس خدا فرمود :زمین  ،انواع جانوران و حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آوَرَد .و چنین شد .خدا انواع حیوانات
اهلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد و ا ز كار خود خشنود گردید .سرانجام خدا فرمود :انسان را شبیه خود بسا زیم ت ا بر
حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی كند .پس خدا انسان را شبیه خود آفرید .او انسان را زن و مرد خ لق
كرد و ایشان را بركت داده  ،فرمود :بارور و زیاد شوید  ،زمین را پُر سا زید  ،بر آن تس لّط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و
همۀ حیوانات  ،فرمـان روایی كنید .تمام گیاهان دانهدار و میوههای درختان را برای خوراك به شما دادم و همۀ علفهای سبز را به
حیوانات و پرندگان و خزندگان بخشیدم .آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر كرد و كار آفرینش را ا ز هر لحاظ عالی دید .شب
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قرآن کریم هم به این موضوع پرداخته است .قرآن ،مانند تورات ،باب و سوره ای مستقل و ویژه
را به این موضوع اختصاص نداده؛ بلکه در سوره های مختلف و به طور پر اکنده و گریزگونه ،پیدایش
خلقت را مورد توجّه قرار داده و در راستای توجّهدادن به قدرت خداوند که توانسته جهان و انسان را
بدون الگو و از نیستی بیافریند و هشدار نسبت به انکار معاد و تشکیک در بازآفرینی مردگان از آن
بهره برده است .قرآن کریم با این که در آیات چند ی به چگونگی خلقت و آغاز آن اشاره میکند ،با
این حال برای اطّالع از جزئیات آغاز خلقت به مطالعۀ آفریدهها و بهویژه زمین ،سفارش میکند .این
بدان معناست که پاسخ در بستر طبعیت و بر جبین آن نگاشته شده است و بشر ،خود باید با تالش و
تحقیق به جواب برسد؛ چنانکه داروی بیماری ها در طبیعت وجود دارد و دانشمندان با مطالعۀ خواصّ
مواد و آزمایش آنها به فرمول یک دارو دست می یابند .در این بخش ،داللت آیۀ  11سورۀ عنکبوت
و دیدگاه مفسّران بررسی میشود.

 .2نگاهی به داللت آیه
آیۀ  11سورۀ عنکبوت بر شایستگی شناخت زمین در راستای شناخت پیشینۀ آفرینش داللت
می کند .هرچند این نگاشته درصدد قاعده سازی برای علوم تجربی نیست؛ بلکه داللتگیری از متن

ریُ َ.قََ
اَوَِلَیَر واَکَیفَ َُیبد ُءَاهللَُاخلل َِ ُثمَ َُیعیدُ ُهَانَذ'ل كَع َلَاهللَیَس ٌَ
سری واَفی َالرض َفان ُظرواَکَیف َبدء َاخلل ِ َ ُثم َاهللُ َ َُینش ُئ َالنشا ٍةَ
اآلخر ٍة َانَاهللَع َل'َ ُکََشی ٍءَقدی ٌرَ .
آیا ندیده اند كه خدا چگونه آفری نش را آغاز می كند سپس آن را باز
میگرداند؟ در حقی قت ،این كار بر خدا آسان است .بگو :در زمین بگردید و

گذشت و صبح شد .این  ،رو ز ششم بود .به این ترتیب  ،آسمانها و زمین و هر چه در آنها بود  ،تكمیل گردید .با فرارسیدن رو ز
هفتم  ،خدا كار آفرینش را تمام كرده  ،دست ا ز كار كشید .خدا رو ز هفتم را بركت داده  ،آن را مقدّس اعالم فرمود ؛ زیرا رو زی بود
كه خدا پس ا ز پایان كار آفرینش  ،آرام گرفت .به این ترتیب  ،آسمانها و زمین آفریده شد .هنگامی كه خداوند  ،آسمانها و زمین
را ساخت  ،هیچ بوته و گیاهی بر زمین نروییده بود ؛ زیرا خداوند هنو ز باران نبارانیده بود و همچنین آدمی نبود كه روی زمین كشت
و زرع نماید ؛ امّا آب ا ز زمین بیرون می آمد و تمام خشكیها را سیراب می كرد .آنگاه خداوند ا ز خا كِ زمین  ،آدم را سرشت».
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این آیه به شیوۀ تفسیری را مأموریت خویش میداند ،ولی نتیجۀ تفسیری این بحث میتواند بهعنوان
مبدأ پژوهش های نوین تجربی باشد .متن آیههای  85و  11چنین است:

بنگرید چگونه آفری نش را آغاز كرده است سپس باز خداست كه نشئۀ آخرت
را پدید می آورد .خداست كه بر هر چیزى تواناستَ1.

هر دو آیه در زمرۀ آیاتی قرار میگیرند که با توجّهدادن مخاطبان به قدرت خداوند بر آفرینش
نخستین  -که مورد پذیرش آنان است  -به توانایی بازآفرینی آن در قیامت ,استدالل

کرده اند9.

چنانکه در آیۀ  85بر آسان بودن بازآفرینی و در آیۀ  11بر قدرت خداوند بر این کار تصریح شده
است .آیۀ  11سورۀ روم نیز تأکید می کند که بازآفرینی از عدم ،برای آفریدگار ایجادکننده ،بر اساس
قواعد دنیا ،به مراتب آسانتر است .آیۀ  33سورۀ احقاف هم میفرماید:
اَوَِلَیَر واَانَاهللَالذیَخل َِالسامواتَوَالرضَوَِلَیَعیَبخلقهنَ
یییََالـموتى'َب َل'َان ُهَع َل'َ ُکََشی ٍءَقدی ٌرَ َ.
بقاد ٍرَع َل'َانَ ُ َ

دانش اه و آموزه اهی

مگر ندانسته اند كه آن خدایى كه آسمانها و زمین را آفریده و در آفریدن
آنها درمانده نگردید میتواند مردگان را نیز زنده كند؟ آرى ،اوست كه بر
همه چیز تواناست.

آیات کریمه بدین تأکیدها بسنده نکرده و برای اثبات معاد به نمونههای عینیتر و در دسترس

قرآن و حدیث

همگان نیز نظر داشته است؛ مانند اشاره به رویش گیاهان در بهاران که پس از خزان و زمستان،
دوباره در بهار ،بازآفرینی میشوند.
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وَمنَآیاتهَان ك َترىَالرضَخاشع ًةَفاذاَانزلناَعلَی هاَالاء َاهتزتَ
وَربتَانَالذیَاحیاهاَلَـ ُمحیَالـ موتى'َان ُهَع َل'َ ُکََشی ٍءَقدی ٌرَ 2.

 .1همۀ ترجمه های قرآنی ا ز محمّد مهدی فوالدوند است.
 . 9برخی آیات دیگر که بر همین سیاق به استدالل پرداخته اند عبارت است ا ز :کامَبدء ُکمَتعودونَ( .االعراف  )15 ،؛ ا لیهَمرج ُع ُكمَ
مجی ًعاَوعد َاهللَح ًّقاَان ُهَیبد ُء َاخل ل ِ َ ُثمَیعیدُ ُه( .یونس  )1 ،؛ منَیبد ُء َاخل ل َِ ُثم َ ُیعیدُ ُهَ ُقَ َاهللُ َیبدَ ُءَاخل ل ِ َ ُثمَ ُیعیدُ ُه َفانّى' َ ُتؤ فكونََ.
(یونس  )31 ،؛َیَوم َنطویَالسامءَکطیَالسجَ َل ل ُكتُبَکامَبدءناَا ولَخ ٍ
ل َِ ُنعیدُ ُهَوعدً اَع لیناَانّاَ ُکنّاَفاع لیَ (َ.االنبیاء  )811 ،؛ َاهللَُ
یَبد ُءَاخل ل َِ ُثم َ َُیعیدُ ُهَ ُثم َا لیهَ ُترجعونَ(َ.الرّوم  )88 ،؛َ و َُهوَالذیَیَبد ُءَاخل ل ِ َ ُثمَ َُیعیدُ ُه َو َُهو َاهو ُنَع لیه َوَل ُه َالـمث ََُالعَل' َ فیَ

كیم(َ .الرّوم  )11 ،؛َان ُهَهوَ َُیبد ُءَوَ َُیعیدَُ(َ.البروج َ .)83 ،
زیزَاَ َُ
الساموات َوَالرض َو َُهوَالع ُ
 .2فصّلت .35 ،
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و از دیگر نشانههاى او این است كه تو زمین را فسرده میبینى و چون
باران بر آن فروریزیم به جنبش درآید و بردَمَد .آرى ،همان كسى كه آن را
زندگى بخشید قطعًا زنده كنندۀ مردگان است .در حقی قت ،او بر هر چیزى
تواناست.

قرآن کریم تنها به اندیشیدن در آفرینش نخستین بسنده نکرده و در این دو آیه ,به کار میدانی
و تجربی برای اثبات قدرت خداوند در آفرینش نخستین و به دنبال آن اثبات قدرت خداوند در
بازآف رینی ,سفارش کرده است .قرآن ،برای دیدن چگونگی آفرینش ِنخستین ,راه گردش در زمین و
دقّت در آفرینش را پیشنهاد کرده است.

 .1دیدگاه مفسّران
از نگاه بسیاری از مفسّران 7 ،آیات  85و  11سورۀ عنکبوت ,بر آغاز آفرینش و سیر در زمین برای
دیدن چگونگی آن داللت دارد .البته برخی از مفسّران ,برداشت های دیگری هم دارند؛ شاید از آن رو
که معموال هر جای قرآن ,دو کلیدواژۀ «سیروا» و « انظروا» با هم آمده  ،بر عبرت گرفتن از سرنوشت
یَ .
ُقََسری واَفیَالرضَ ُثم َان ُظرواَکَیفَکانَعاقب ُةَالـ ُمكذب َ
بگو :در زمین بگردید ،آنگاه بنگرید كه فرجام تكذیب كنندگان چگونه بوده
است؟

امری که در برداشت تفسیری این دسته از مفسّران  ،8تأثیرگذار بوده و آنان را بدین گمان رسانده
که در آیۀ  11سورۀ عنکبوت هم منظور از «سریوا» ,سیر در زمین برای دیدن آثار بهجامانده از اقوام
عذاب شده است و نه آگاهی از نحوه پیدایش خلقت ،مقایسۀ این آیه با آیات دیگری همچون آیۀ
یازدهم سورۀ انعام است؛ درحالی که متن این آیه و سیاق آن متفاوت با آیات دیگر است.
 .1برخی ا ز تفاسیری که ذیل این دو آیه بدین مطلب پرداخته اند عبارت است ا ز :تفسیر نمونه  ،ج ، 82ص 131؛ روض الجنان و روح
الجنان  ،ج ، 89ص 851؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن  ،ج ، 11ص 15؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان  ،ج  ، 3ص 311؛ انوار التّنزیل  ،ج، 1
ص 858؛ زاد المسیر  ،ج  ، 3ص.111
 .1ن .ک :التّبیان فی تفسیر القرآن  ،ج ، 1ص  853؛ تفسیر الجاللین  ،ص  913؛ الكشف و البیان  ،ج ، 1ص .113
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اقوام عذاب شده ,دال لت دارد؛ مانند آیۀ  88سورۀ انعام:

برخی دیگر از مفسّران ,میان این دو برداشت ,جمع کرده اند؛ مانند علّامه طبرسی در مجمع البیان
که اینگونه گفته:
بگردید روى زمین و به مناطق آن مسافرت كنید تا بنگرید چگونه
خداوند آفرینش ،جهان را پدید آورد و آثار پیشینیان خود را بجویید كه
بر اثر گناه و نافرمانى كارشان به كجا كشید تا عبرتى شده و به خداوند
خود ایمان آورید5 .
برخی نیز منظور از «کیفَبدءَاخلل َِ» را آغاز رویش گیاهان در بهار دانسته اند 81 .این در حالی
است که قرآن کریم در این گونه موارد ,آشکارا از رویش دوبارۀ طبعیت سخن گفته و از کلّیگویی
پرهیز کرده است؛ مانند آیۀ  35سورۀ فصّلت .پس اگر مقصود قرآن ،تنها رویش بهاری بود  ،بدان
تصریح میشد.
علّامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان مینویسد:
دانش اه و آموزه اهی

در جملۀ «ا َو َِل َیر وا  »...ضمیر به تكذیبكنندگان از همۀ امّتها
برمى گردد ،چه گذشتگان و چه آیندگان .و مراد از رؤی ت ،نظركردن

قرآن و حدیث

علمى است ،نه دیدن به چشم .و جملۀ «کَیف َ َُیبد ُء َاهللُ َاخلل ِ َ ُثمَ
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َُیعیدُ َُه» در معناى مفعول كلمۀ «یر وا» است؛ چون كه كلمۀ « َُیعیدُ َُه»
عطف بر محلّ « َُیبد َُء» شده و ای ن گفتۀ ما خالف گفتار بعضى  88است
كه گفته اند« :جملۀ " َُیعیدُ َُه" عطف است بر جملۀ "ا َو َِل َیَر وا"» و به
هر حال استفهامى كه در آیه شده ،توبیخى است و معناى آیه این
است كه آیا چگونگى ایجاد و اعادۀ موجودات را نمىدانند؟ یعنى باید
بدانند كه كیفی ت آن دو ،مثل هم است و آن عبارت است از پدیدآوردن
 .5ترجمۀ مجمع البیان  ،ج ، 85ص 38و نیز ن .ک :تفسیر اثنی عشری  ،ج ، 81ص 181؛ تفسیر منهج الصّادقین  ،ج ، 1ص 812؛ مخزن
العرفان  ،ج ، 81ص 12؛ الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز  ،ص 911؛ فتح القدیر  ،ج ، 1ص 111؛ كشف االسرار و عدّة االبرار  ،ج، 1
ص.319
 .81الحر المحیط  ،ج ، 1ص.315
 .88ن .ک :روح المعانى  ،ج ، 11ص.812
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ری» اشارۀ «ذ'لك»
چی زى كه نبوده .و در جملۀ «انَذ'ل كَع َلَاهللَیَس ٌَ
به اعادۀ بعد از ایجاد است .و ای ن جمله مىخواهد استبعاد مشركی ن را
برطرف سازد و بفرماید :وقتى اعاده عبارت است از ایجاد بعد ا ز ایجاد ،
براى آن خدای ى كه خود شما معتقدید كه عالم را ایجاد كرده ،چرا
ممكن نیست كه ایجاد بعد از ایجاد هم بكند؛ و حال آنكه در حقیقت ،
اعاده عبارت است از انتقالدادن خلق از خانه اى به خانۀ دیگر و
جاىدادن آنها در دار القرار .و اینكه بعضى  81از مفسّرین گفته اند« :مراد
از اِبداء و سپس اعاده ،ای ن است كه خلق را ایجاد كند و بعد مثل آنها
را پدید آورد ».صحیح نیست؛ براى اینكه ربطى به مسألۀ معاد ندارد
و آیه شری فه در مقام احتجاج بر مسألۀ معاد است كه عبارت است از
اعادۀ عین آنچه فانى كرده.
ئَ
« ُقَ َسری وا َفی َالرض َفان ُظروا َکَیف َبدء َاخلل ِ َ ُثم َاهللُ َ َُینش ُ َ
النشا ٍةَاآلخر ٍة َانَاهلل َع َل'َ ُکَ َشی ٍءَقدی ٌَر ».این آیه تا سه آیۀ بعد،

شریفه در معناى آیۀ « و َلقد َعلم ُت ُم َالنشا ٍة َالوىل'َ ،فلولَ
تذ کرونَ»  83مىباشد81.

 .81ن .ک :روح البیان  ،ج ، 2ص.191
 .83الواقعة  ( .21 ،و قطعًا پدیدار شدنِ نخستین خود را شناختید ؛ پس چرا سَرِ عبرت گرفتن ندارید؟)
 .81ترجمۀ تفسیر المیزان  ،ج ، 82ص.811
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رسول خدا صلّی اهللعلیهوآله را دستور مىدهد كه مشركی ن را مخاطب
قرار داده و حجّت خود را علیه ای شان تمام كند و به سیر در زمین،
ارشادشان نماید تا بفهمند كیفی ت آغاز خلقت و ایجاد ایشان با اختالفى
كه در طبیعت هاى خود دارند و تفاوتى كه در رنگ ها و اَشكالشان
هست ،چگونه بوده و چگونه خدا آن ها را بدون الگو و نقشۀ قبلى و
بدون حساب و عددى معین و یا نیروی ى مثل هم آفریده .ای ن طرز
فكر ،دلیل قا طعى است بر اینكه قدرت او حساب و اندازه ندارد .وقتى
چنی ن است ،نشئۀ آخرت را هم مانند نشئۀ اوّل خلق مىكند .پس آیۀ

به هر حال نزد بسیاری از مفسّران ,این آیه به گشت و گذار در زمین برای فهم چگونگی آغاز
خلقت ،نظر دارد و برابر مفاد آن می توان با گشت و گذار در زمین و مطالعۀ آن به راز پیدایش جهان
دست یافت.
در بین پژوهشگران معاصر « آیت اهلل مرتضی رضوی» 89نظراتی دربارۀ کیهانشناسی ،بهویژه
نسبت به « انفجار بزرگ» و پیدایش آفرینش دارد .وی در کتاب «تبیین جهان و انسان» به تفصیل
از پیدایش جهان از یک «کُرۀ کوچک» سخن گفته و آن را به اَناری که تازه از گل درخت انار پدیده
آمده ،تشبیه کرده که درون آن دانه های کروی کوچک زیادی شکل میگیرد و رو زبهروز بزرگتر
می شود .وی در ادامه با بهره گیری از آیات و روایات به مراحل پیدایش هستی اشاره میکند و انفجار
این کرۀ کوچک را نخستین مرحله میداند که در فیزیک نجوم به «بیگ بنگ» یا « انفجار بزرگ»
شهرت یافته است .او با تحلیل آیات و روایات مربوط به خلقت ،بدین نتیجه رسیده که آفرینش از
آغاز تاکنون ،شش دوره را پشت سر گذاشته و هر دوره با یک « انفجار بزرگ» شروع شده و در نهایت
نیز انفجار بزرگ دیگری رخ خواهد که در متون دینی از آن به قیامت ،تعبیر شده است 82.وی معتقد
دانش اه و آموزه اهی

است پس از ارسال این کتاب به دانشگاه های بزرگ دنیا ،برخی از دانشمندان آن مراکز با سرقت
علمی از اثر وی ،بعضی نظر یات ارائه شده در این کتاب را بهعنوان نظرات و نتایج تحقیقات خود طرح

قرآن و حدیث

کردند که با واکنش ایشان ،این روند متوقّف شد .وی سرانجام با انتشار متنی در سایت «بینش نو»
به تاریخ اسفند  8315تأکید کرد که با تکیه بر متون دینی ،چهارده اصل اساسی برای كیهانشناسی
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استخراج کرده است .همچنین در بین دیگر پژوهشگران نیز کم و بیش آثاری در زمینۀ بررسی
تطبیقی نظرات کیهان شناسان امروز با آیات و روایات مربوط به خلقت دیده میشود؛ مانند کتابها و
مقاالت آقای سید عیسی

مسترحم ی81 .

آنچه اهمیت دارد ،راه کاری است که آیۀ محور بحث برای شناخت زمین ارائه میکند .این راهکار
میتواند در شناخت جهان و کیهان نیز به کار آید.
 .89آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی  ،فقیه  ،کیهانشناس و استاد حو زههای علمیه  ،مدرّس دانشگاه و نویسندۀ بیش ا ز  91جلد
کتاب در زمینههای مختلف است .وی متو لّد  8312خورشیدی در خانواده ای فرهنگی  ،مذهبی و روحانی است .جدّ وی نیز روحانی
و در زمینههای فقه  ،کیهانشناسی  ،تقویمنویسی  ،طب  ،ریاضیات و هنر معماری تبحّر داشت .آثار و نظرات ایشان در سایت «بینش
نو» در دسترس عالقهمندان قرار دارد.
 .82تبیین جهان و انسان  ،ص.11
 .81سید عیسی مسترحمی  ،متو لّد 8391و دار ای مدرک دکتری قرآن و علم با گرایش نجوم ا ز «جامعة المصطفی العالمیة» است.
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ب) تالش دانشمندان فیزیک نجوم برای شناخت پیشینۀ جهان
در دورۀ معاصر  ،مطالعات زمین شناسی رشد چشمگیری یافته و دست آوردهای مهمی داشته
است؛  81از این رو انتظار می رود که بتواند پاسخ قانعکننده ای برای پرسش دیرین بشر بیابد .امروزه ,در
در پاسخ گویی به این پرسش ,زمین شناسی پیشگام نیست و دانش پیشتاز ,فیزیک نجوم 85و سپس
فیزیک ذرّات  11است .کیهان شناسی که به مطالعۀ منشأ و تکامل جهان میپردازد ،دومین محور مورد
توجّه در فیزیک نجوم است .این علم در دهۀ دوم قرن بیستم با تحقیقات « ادوین هابل» منجّم و
فیزیکدان آمریکایی به دنیا معرّفی شد .در این بخش ،دیدگاه های برخی از دانشمندان فیزیک و
چالشهای آن مطرح می شود تا در فهم بهتر معنای آیه و جوانب آن به کار آید.

 .2دیدگاههای دانشمندان فیزیک
کیهان شناسان نظریات مختلفی دربارۀ «پیدایش جهان» ارائه کرده اند که سه نظریه مشهور
عبارت است از18:

-

جهان  ،آغاز و انجامی ندارد.
جهان همیشه به همان صورتی که اکنون به چشم ناظر ،می آید بوده و خواهد بود.
با پیرشدن و دورشدن کهکشان ها از هم ،کهکشان جدیدی در فضاهای بهجامانده تکوین
مییابد.
گازها ،غبار و انرژی  -که مطابق فرمول انیشتاین نوعی جِرم است  -که ستارگان در پیری
از خود دفع میکنند  ،موادّ خامی است که ستارگان جدید از آن به وجود می آید.

 .81مانند شناخت دوره های مختلفی که زمین پشت سر گذاشته یا همان دورههای زمینشناسی.
 .85فیزیک نجوم که ا ز آن با عنوان « اخترفیزیک» نیز یاد میشود خود  ،دارای زیرشاخههای فرعی مانند کیهانشناسی  ،گرانش ،
اخترفیزیک سیاره ای  ،فیزیک فضا و اخترفیزیک ستاره ای است.
 .11فیزیک ذرّات دارای زیرشاخههای فرعی مانند فیزیک هسته ای  ،اخترفیزیک هسته ای  ،اخترفیزیک ذرّه ای و پدیدارشناسی فیزیک
ذرّه ای است.
 .18برگرفته ا ز کتاب قرآن و کیهانشناسی  ،ص .93
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یکم) حالت پایدار :این نظریه در سال 8511م توسّط «بوندی» « ،گلد» و «هویل» پیشنهاد شد.
تصویری که طرفداران این دیدگاه ترسیم میکنند را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:

دوم) انفجار بزرگ :این نظریه در اوایل قرن بیستم  ،ارائه و توسّط یافتههای « ادوین هابل» تأیید
شد« .جرج لمایتر» بلژیکی و « ژرژ گاموف» روسی از نخستین طرفداران این دیدگاه بودند .این نظریه
که به نظریۀ « ابر چگال» نیز مشهور است ،ادّعا میکند که جهان  ،آغازی داشته و به انتهایی میرسد.
روزگاری آتش گویی وسیع از گازهای بینهایت چگال و سوزان با بیش از تریلیونها درجۀ حرارت که
بیشتر متشکّ ل از هیدروژن و هلیوم بود ،وجود داشت .این آتش گوی ،پانزده میلیارد سال پیش منفجر
شد.
سوم) جهان پالسما :تعداد کمی از اخترشناسان  ،خلقت جهان را با مدل «هانس آلفون» دانشمند
سوئدی میبینند .خالصۀ این نظریه آن است که  %55جهانِ قابل مشاهده که عمدتًا ستارگان باشند
از پالسما ساخته شده و بارهای الکتریکی آن از هم جدا شده اند .پالسما گاهی حالت چهارم مادّه نیز
خوانده میشود .صاحبان این دیدگاه معتقدند که انفجار بزرگ  ،هیچگاه رخ نداده است و جهان  ،آکنده
از جریانهای الکتریکی غول آسا و مید انها ی عظیم مغناطیسی است .از این دیدگاه  ،جهان ازلی است

دانش اه و آموزه اهی

و به وسیلۀ نیروی برقاطیس اداره می شود .بنابراین جهان  ،آغازی معین و انجامی قابل پیشبینی
ندارد و کهکشانها حدود  811بیلیون سال پیش شکل گرفته اند.
از بین نظریات موجود پیرامون آفرینش نخستین جهان ،دیدگاه دوم یعنی « انفجار بزرگ» از

قرآن و حدیث

لحاظ علمی  ،مقبولترین نظریه بوده و بیشترین طرفدار را دارد  .این دیدگاه که اکنون به مشهورترین
نظریه دربارۀ پیشینۀ جهان تبدیل شده ،در برگردان فارسی به «مهبانگ» تعبیر میشود11 .
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بر اساس این نظریه ,آغاز خلقت با یک انفجار بزرگ شروع شده که بسیار پرانرژی و پرحرارات
بوده و در ثانیه های نخستین پس از انفجار ،تنها تشعشع و ذرّات اتمی گوناگون در جهان وجود داشت.
تشعشعات باقی مانده از این انفجار ،هنوز به صورت امواج ضعیف مایکروویو در آسمان وجود داشته و
از زمین قابل ردیابی است .به این امواج تشعشع مایکروویو « زمینۀ کیهان» گفته میشود.
با مطالعۀ کهکشانها ی دور ،شواهد بیشتری در اثبات نظریۀ انفجار بزرگ به دست آمده است.
بعضی از این کهکشانها سیزده میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد .همچنین حجم جهان ،زمانی
کوچکتر و متراکمتر بوده و با گذشت زمان ،این حجم در حال افزایش است.
 .11برای آگاهی بیشتر ن .ک :اخترشناسی راهنمای عملی  ،ص 91؛ تاریخچۀ زمان ا ز انفجار بزرگ تا سیاهچالهها  ،ص  13؛ طرح
بزرگ  ،ص.881
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در نگاه معتقدان به این نظریه ,تاریخ کیهان به هشت مقطع متفاوت و غیر مساوی تقسیم میشود
که در مرحلۀ هشتم یعنی از یک میلیون سال پس از خلقت تا به امروز ،ابرهای هیدروژنی ،دستگاههای
راه شیری ستارگان و سیّارات را به وجود آوردند .در داخل ستارگان نیز هسته اتم های سنگین از قبیل
اکسیژن و آهن تولید شد که بعدها در انفجارات ستاره ای آزاد شده و در ساخت ستارگان ,سیارات و
حیات جدید ,به کار رفت 13 .زمین نیز در همین دوره و با همین فرایند به وجود آمد.

 .1چالشهای پیش رو
امروزه بشر تالش دارد از طریق مطالعات فیزیک نجوم و ذرّات با تاریخ تکامل هستی و از آن
جمله تاریخ تکامل زمین و موجودات زندۀ روی آن ,آشنا شود؛ امّا نباید فراموش کرد که برای رسیدن
به آغاز جهان از راه مطالعۀ کیهان ،مشکالتی وجود دارد .برای نمونه ،تنها پنج درصد از موادّ حاضر
در کیهان ,اَشکالی از تشعشعات ,یعنی نور ،اشعۀ ایکس ،اشعۀ گاما و امواج رادیویی است .این در
حالی است که نود و پنج درصد از این مواد ،تنها نیروی جاذبه دارند .به این مواد ،موادّ تاریک میگویند
که جنس آنها تاکنون شناسایی نشده است .بنابراین نمیتوان با اعتماد به تشعشعات ،جهان را
تاریخگذاری کرد.

انبساط ،به زمانى در تاری خ جهان بازگشت كه همۀ كهكشانها در نقطه اى متمركز بوده اند و آغاز
جهان آفرینش را از آنجا به حساب آورد .بنابرای ن زمان بی ن آغاز آفرینش تا امروز ،عبارت است از
عُمر جهان .ولى براى حلّ كامل مسأله ،نخست باید از هندسۀ جهان آگاه شد و بعد معادلههاى الزم
را در روابط بین كیهانشناسى و ویژگی هاى جهان به كار برد .از آنجا كه هر مدل كیهانشناختى ،
جواب مخصوص خود را دارد ،رسیدن به نقطۀ آغازین از ای ن طریق عملى نیست؛ زیرا نخست باید
صحّت یكى از نظریات هندسه اقلیدسى و نااقلیدسى اثبات شود .مدل اقلیدسى ،فضاى جهان را
مسطّح به حساب مى آورد و محاسبۀ سنّ جهان با ای ن مدل ،به عددى حدود یازده میلیارد سال
مى رسد .با توجّه به ای ن كه سنّ زمی ن ،حدود چهار تا پنج میلیارد سال و سنّ منظومۀ شمسى كه از
اندازهگیرى سنّ شهابسنگ ها به دست آمده ،حدود  1/2میلیارد سال است ،مىتوان باور داشت كه
سنّ كلّ جهان نیز نمىتواند بیشتر از یازده میلیارد سال باشد؛ امّا اشكال اینجاست كه در محاسبۀ
 . 13برای آگاهی بیشتر ن.ک :کتاب فیزیک نوین ا ز دکتر اریش اوبالکر.
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از سوی دیگر ،اگر انفجار بزرگ و انبساط جهان امكانپذیر باشد مىتوان با در دستداشتن میزان

سنّ پیرتری ن ستارگان كهكشان راه شیرى ،مقادیری بی ن دوازده تا پانزده میلیارد سال به دست می آید.
همۀ اینها در حالى است كه محاسبۀ جهان دوردست هنوز از محدودۀ تلسكوپ ها خارج است11.
نتیجه آن که شناخت پیشینۀ جهان از طریق کیهان ،بسیار مشکل ,پرهزینه و به دلیل نداشتن
امکانات و ابزار پژوهش از سوی همۀ پژوهشگران ,دور از دسترس است .این در حالی است که زمین
و طبیعت آن ,در مقایسه با کیهان ,به سادگی در دسترس پژوهشگران قرار دارد و ارزانترین بستر
تحقیق برای آگاهی از چگونگی پیدایش جهان و عُمر آن است.
اکنون این پرسش مطرح می شود که با پذیرش هر فرضیه ای ،پیدایش زمین پس از پیدایش
هستۀ نخستینِ جهان بوده و به تبع آن ،عمر زمین بسیار کمتر از عمر جهان ،خواهد بود .بدین ترتیب
چگونه می توان از طریق شناخت زمین به شناخت جهان رسید؟ در پاسخ میتوان گفت که زمین،
جزوی از جهان است و موادّ سازندۀ آن همان موادّ جهان نخستین در هنگام پیدایش است .شبیهسازی،
نمونۀ خوبی برای تبیین این بحث است .در شبیه سازی ،یک سلّول از بدن حیوان زنده برداشته شده
و شرایط برای رشد جنینی آن فراهم می شود .حیوان نوپدید ،تمام ویژگی های حیوان صاحب سلّول
دانش اه و آموزه اهی

را داراست .در توضیح شبیهسازی گفته می شود که وقتی اسپرم حی وان نر و تخمک حیوان مادّه با هم
ترکیب می شود ،سلّول نطفه شکل می گیرد .این سلّول ،همۀ ویژگیهای گرفتهشده از والدین را در

قرآن و حدیث

خود ذخیره می کند .از این پس تقسیم سلّولی آغاز شده و از تقسیم به دو سلّول ،شروع و همچنان بر
شمار سلّول ها افزوده می شود .نکتۀ جالب این ا ست که همۀ اطّالعات موجود در سلّول اوّل نطفه ،به
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تکتک سلّول های نو منتقل می شود .بدین ترتیب در جزءجزء بدن یک حیوان ،همۀ اطّالعات جزء
نخستین پیدایش او ذخیره شده است .این سنّت آفرینش ،نسبت به زمین و سیّارات دیگر نیز میتواند
صادق باشد.

ج) آیات و روایات همسو
دایرۀ بحث در نوشتار حاضر ،آیات و روایات است و بخش دوم ،تنها برای تبیین بهتر موضوع و
شناخت جایگاه آن در علوم تجربی ،تهیه شد .در این بخش دو فرضیه ،مطرح شده و سپس متناسب
با آن ،آیات و روایاتی ذکر می گردد .از سفارش قرآن کریم به «سیر در زمین» جهت شناخت چگونگی
 .11برای آگاهی بیشتر ن .ک :مقالۀ تئورى هاى آغا ز آفرینش  ,على زمانى  ,مج لّۀ كالم اسالمی  ،ش. 39
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آفرینش و آغاز آن ,چنین بر می آید که یا زمین ،نقطۀ آغاز خلقت بوده و یا در آغاز ,جزئی از مجموعۀ
جهان خلقت بوده و با دیگر نقاط هستی ,پیشینۀ مشترکی داشته که میتوان با مطالعۀ آن به پیشینه
و نحوۀ آغاز جهان مادّه پی برد .در ادامه ،این دو فرض در آیات کریمه و احادیث ،دنبال میشود.

 .2نگاهی به متون مؤیّد تقدّم آفرینش زمین
گویا برای فرض تقدّم آفرینش زمین بر دیگر نقاط جهان ،شواهد بیشتری در آیات و روایات وجود
دارد.
ُقََا َان ُكمَلت ُ
كفرون َبالذیَخل ِ َالرض َفیَیَومَیَ َو َعجعلون َل ُهَ
یَ.و َجعَ َفی هاَر واسیَمنَفوقهاَو َبار ََ
ب َالعالَ َ
اندا ًداَذ'ل ك َر ُّ َ
یُ َ.ثم َاستوى'َ
لسائل َ
واء َل ّ
فی هاَو َقدر َفی هاَاقواَتاَفیَاربعة َاَیا ٍم َس ً

العزیز َا ْلعلیمَ19.
بگو :آیا این شمایید كه واقعًا به آن كسى كه زمین را در دو هنگام آفرید،
كفر میورزید و براى او همتایانى قرار میدهید؟ این است پروردگار جهانیان.
و در زمین ،از فراز آن لنگرآسا كوهها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و
موادّ خوراكى آن را در چهار روز اندازهگیرى كرد كه براى خواهندگان،
درست و متناسب با نیازهایشان است .سپس آهنگِ آفرینشِ آسمان كرد و
آن بخارى بود .پس به آن و به زمین فرمود :خواه یا ناخواه بیایید .آن دو
گفتند :فرمانپذیر آمدیم .پس آنها را به صورت هفت آسمان در دو هنگام
مقرّر داشت و در هر آسمانى كار مربوط به آن را وحى فرمود .و آسمانِ این
دنیا را به چراغها آذین كردیم و آن را نیك نگاه داشتیم ؛ این است
اندازهگیرىِ آن نیرومند دانا.

 .19فصّلت .81 – 5 ،
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اىلَالسامءَوَهیَ ُد ٌ
رهاَقالتاَ
خانَفقالَهلاَوَلالرضَائتیاَطوعً اَا وَک ً
ٍ
اموات َفی َیَومَیََو َا وحى' َفی َ ُکََ
ضاهن َسبعَس
اتَیناَطائع َ
یَ.فق ُ
س ٍ
امء َامرها َو َزَینا َالسامء َالدُّ نیا َبمصابیح َو َحف ًظا َذ'ل ك َتقدی َُرَ

خان» در آیۀ یازدهم که پس از بیان خلقت زمین در دو
از تعبیر « ُثمَاستوى'َاىلَالسامءَوَهیَ ُد ٌَ
روز یا دو دوره آمده ,تقدّم زمانی خلقت زمین نسبت به آسمان فهمیده می شود .بر اساس آیۀ دهم,
حتّی آمادهسازی زمین برای بهره گیری بشر و رفع نیازمندی هایش ,پیش از خلقت آسمان بوده است.
همچنین آیۀ دوازدهم که به موضوع خلقت آسمانها و زینت بخشیدن آسمان زمین با چراغ  ,اشاره
کرده ,به تقدّم خلقت زمین بر آسمان داللت دارد؛ چراکه از یک سو به موضوع خلقت آسمانها پس
از آفرینش زمین پرداخته و از سوی دیگر مزیّن شدن آسمان دنیا به چراغ یا همان ستارگان و سیّارات
را پس از زمین و برای زمین دانسته است.
ُهو َالذی َخل ِ َل ُكم َما َفی َالرض َمجَی ًعا َ ُثم َاستوى' َاىل َالسامءَ
ٍ
اموات َو َُهوَب ُكَََشی ٍءَعلی ٌمَ12.
فس ّو ُاهن َسبع َس
اوست آن كسى كه آنچه در زمین است ،همه را براى شما آفرید سپس به
آفری نش آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار كرد و او به هر چیزى
داناست.

دانش اه و آموزه اهی

در این آیه نیز اشاره شده که افزون بر آفرینش زمین ,مراحل آمادهسازی آن برای بهرهگیری بشر
نیز پیش از پیدایش آسمانهای هفتگانه بوده است.

قرآن و حدیث

سالم بن مستنیر از امام باقر علیه السّالم نقل کرده:
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خداوند بهشت را پیش از جهنّم آفرید؛ همچنین فرمانبرداری را پیش از
نافرمانی ,رحمت را پیش از غضب ,خیر را پیش از شر ,زمین را پیش از
آسمان ,حیات را پیش از مرگ ,خورشید را پیش از ماه و نور را پیش از
تاریکی آفرید11 .

جابر از امام باقر از امیر مؤمنان علیهما السّالم نقل کرده:
خداوند که یادش پر شکوه و نام هایش پاک باد ،زمین را پیش از آسمان
آفرید .سپس برای تدبیر کارها بر عرش قرار گرفت11 .
 .12البقرة .15 ،
 .11الكافی  ,ج ، 1ص ، 819ح.882
 .11تفسیر العیاشی  ,ج ، 1ص ، 811ح. 1
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همچنین از امام علی علیه السّالم نقل شده:
ی َخلقهاَقبََالسامواتَ15 .
ا ّن َاهللَعزَوَجَ َّلاَخل َِالرض َ
خداوند وقتی که زمینها را آفرید ,آنها را پیش از آسمانها آفرید.

این روایات نیز همانند آیات پیشگفته بر پیشی گرفتن آفرینش زمین بر آسمان ،تصریح میکند.
دستۀ دیگری از روایات ،مستقیما به این موضوع نپرداخته امّا بدین مطلب داللت دارد .در روایتی
از امام صادق علیه السّالم مراحل آفرینش در قالب ایّام هفته مطرح شده تا مفهوم ترتیب در خلقت,
برای مخاطب ،روشن شود .بر اساس این فرمایش ،روز یک شنبه و دوشنبه زمینهای چندگانه آفریده
شده و روز سهشنبه به آماده سازی آنها برای زندگی و تأمین نیازمندی ها اختصاص یافته و روز
چهارشنبه و پنجشنبه آسمانها آفریده شدند 31 .بدین ترتیب ،آفرینش آسمانها پس از زمین و
آماده سازی آن بوده است.
در روایت دیگری از پیامبر صلّی اهللعلیهوآله نیز همین ترتیب آمده  38و نشان میدهد که آنچه از
امام صادق علیه السّالم نقل شده ریشه در علم نبوی دارد.
برای فرض دوم یعنی وحدت پیشینۀ آسمان و زمین و هم گونی با نظریۀ انفجار بزرگ نیز برخی
از آیات ،قابل توجّه است:
َاَوَِل َیَرَالذینَکفرواَانَالسامواتَو َالرضَکانتاَر ًتقاَففت ُ
قناُهاَ
وَجعلناَمنَالاء َُکََشی ٍءَح ٌّیَاَفالَیؤمنونَ 31.
آیا كسانى كه كفر ورزیدند  ،ندانستند كه آسمانها و زمین هر دو به هم
پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم ،و هر چیز زنده اى را از آب
پدید آوردیم؟ آیا باز هم ایمان نمی آورند؟

 .15قصص االنبیاء  ،ص.35
 .31الكافی  ،ج ، 1ص ، 819ح.881
 .38المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 1ص ، 115ح .3213
 .31االنبیاء .31 ،
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 .1نگاهی به متون مؤید آفرینش هممَخرَج زمین و آسمان

از تعبیر « کانتاَر ًتقاَففت ُ
قناُها» چنین برداشت می شود که در آغاز ،زمین و آسمان به هم چسبیده
بودند و سپس جدا شدند .بدین ترتیب ،نظریۀ « انفجار بزرگ» با این آیه همخوانی دارد؛ یعنی همۀ
جهان مادّی در آغاز ،یک چیز بوده که در اثر انفجار به مجموعه های جهان هستی تبدیل شده است.
بر این اساس ،سفارش به شناخت زمین ،جهت شناخت پیشینۀ جهان ،از آن روی خواهد بود که زمین
در آغاز با آسمان پیشینۀ مشترک داشته و با شناخت زمین میتوان به شناخت پیشینۀ مشترک زمین
و آسمانها و جهان مادّه رسید.
این برداشت ،دارای یک اشکال است .آیه در صدد بیان آن است که هر کدام از این دو در آغاز،
بسته بودند؛ یعنی نه آسمان و هوای پیرامون سطح زمین با چیزی مانند باران شکافته میشد و نه
زمین با رویش گیاهان شکافته می گشت .در حقیقت با بارش باران و رویش گیاهان ،هم آسمان و
هم زمین ،شکافته شده و از حالت بستگی خارج شدند .عبارت بعدی آیه نیز همین اشکال را تأیید
می کند؛ زیرا بالفاصله به آفرینش همۀ موجودات زنده از آب تصریح کرده است .در غیر این صورت،
اشاره به خلقت موجودات زنده از آب ,مناسبتی با سیاق جملۀ پیشین ندارد.
دانش اه و آموزه اهی

ا َان ُتمَاشدُّ َخ ً
امء َبناهاَ .رفع َسمكها َفس ّواهاَ.و َاغطشَ
لقاَام َالس ُ
َضحاهاَ.وَالرضَبعدَذ'ل كَدحاهاَ 33 .
لَیلهاَوَاخرج ُ

قرآن و حدیث

آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانى كه او آن را برپا كرده است؟
سقفش را برافراشت و آن را به اندازۀ معین  ،درست كرد .و شَبَش را تیره و
روزش را آشكار گردانید .و پس از آن ،زمین را با غلتانیدن گسترد.
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در نزد این گروه ,گسترش زمین توأم با خلقت آن بوده است و حال که در این آیه از گسترش
زمین ،پس از خلقت آسمان ،یاد شده بنابراین خلقت زمین ،پس از آفرینش آسمان و نظمیافتن آن
بوده است.
اشکال این برداشت ،آن است که مالزمه ای میان آفرینش زمین و گسترش آن نیست .ممکن
است گسترش زمین برای هماهنگی آن با نظم آسمانی ,به تأخیر افتاده باشد؛ همانگونه در آیه
یادشده « ،وَالرضَبعدَذ'ل كَدحاها» ماجرای «دحو االرض» یعنی گسترش زمین را بیان میکند
و آن را از حیث ترتیب ،پس از منظّمساختن آسمان و بهوجودآمدن تاریکی و روشنایی میداند.
 .33النّا زعات .31 - 11 ،
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حتّی بر اساس این دسته از متون که از تقدّم خلقت زمین سخن نگفته اند ،باز هم مطالعاتی برای
شناخت زمین ،راهی برای شناخت پیشینۀ جهان مادّه است؛ زیرا زمین ،جزئی از مجموعۀ آفرینش
بوده و شناخت آن همانند شناخت ستارگان و کهکشانها به شناخت پیشینۀ جهان کمک میکند.
حتّی با نپذیرفتن داللت آیۀ  11سورۀ عنکبوت بر راه گشایی مطالعات شناخت زمین برای یافتن
پیشینۀ جهان ,متون هم سو بر تقدّم خلقت زمین و جدابودن آفرینش آن از آسمان داللت دارد .از این
رو دیدگاه انبساط عالم و انفجار بزرگ ،تنها بر خلقت آسمانها قابل تطبیق است ،نه زمین .آیۀ 811
سورۀ انبیاء نیز مؤیّد جدایی آغاز و انجام آسمان و زمین است:
لك ُتب َکامَبدَءناَاَ ول َخ ٍ
یَومَنطوَی َالسامء َکطَیََالسجَ َل ُ
ل ِ َ ُنعیدُ ُهَ
وعدً اَعلَیناَاَ ن ُ
یَ .
ّاَکنّاَفاعل َ
روزى كه آسمان را همچون درپی چیدن صفحۀ نامهها درمیپی چیم.
همانگونه كه بار نخست  ،آفرینش را آغاز كردیم ،دوباره آن را بازمیگردانیم.
وعده اى است بر عهدۀ ما كه ما انجامدهندۀ آنیم.

وَالسامءَبنیناهاَباَی ٍدَوَانّاَلوسعونَ .
و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بیگمان ،ما آسمانگستریم.

این آیه نیز به گسترش پیوستۀ آسمان با خواست خداوند ،تصریح میکند.
از سوی دیگر تدریج و مرحلهمرحله بودن جریان آفرینش ،امری آشکار است و مصادیق فراوانی
دارد .خلقت انسان از نطفه مصداقی برای این قاعده است .هرچند خداوند قدرت بر خلقت آنی همۀ
موجودات دارد ولی قاعدۀ آفرینش را بر تدریج و سلسلۀ اسباب و مسبّبات قرار داده است 31.امام علی
علیه السّالم دلیل این قاعده را چنین بیان میکنند:

 .31ن .ک :البقرة  881 ،؛ یس .11 ،
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این آیه نشان میدهد که آسمان در آغاز نیز هم چون طومار جمع بوده که خداوند آن را باز کرده
و سپس می خواهد آن را جمع کند .شاهد دیگر بر این معنا ,آیۀ چهل و هفتم سورۀ ذاریات است:

ٍ
وقاتَ
کر ُهَنزلَعزائمَالرشائعَوَآیاتَالفرائضَفیَا
فانَاهللَجََذ ُ
ُُمتلف ٍةَکامَخل َِالسامواتَوَالرضَفیَستةَاَ َّیا ٍمَوَلوَشاءَلَـخَلقهاَ
فیَاقَ َمن َلح َالبَص َو َلـ'ـكن ُه َجعَ َالنا ٍة َو َالـ ُمدارا ٍة َا ً
مثالَ
لحجةَع َل'َخَلقَهَ َ39.
لُمنائهَوَایا ًباَل ُ
خداوند که نامش پُرشکوه باد ،قوانین ادیان و آیات را در اوقاتی مختلف فرو
فرستاد؛ همچنانکه آسمانها و زمین را در شش روز آفرید .اگر میخو است
که آنها را در کمتر از چشمبههم زدنی بیافریند ،هرآینه می آفرید؛ امّا او
درنگ کردن و مدارانمودن را نمونه ای برای امینان خود و تأکید ح جّتش بر
بندگان قرار داد.

نتیجه
دانش اه و آموزه اهی

بررسی داللت آیۀ  11سورۀ عنکبوت ،که با مطالعاتی برای شناخت زمین ،میتوان به چگونگی
آغاز خلقت ,پی برد .متون قرآنی و حدیثی دیگر از تقدّم آفرینش زمین بر آسمانها سخن گفته و این
حقیقت نشان می دهد که گزارش چگونگی خلقت و آغاز آن بر جبین زمین ,نگاشته شده است.

قرآن و حدیث

پژوهشگران میتوانند با مطالعه بر روی زمین از راه سادهتری به راز آفرینش پی ببرند .این در حا لی
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است که مطالعات فیزیک نجوم برای شناخت پیشینۀ آفرینش ،بسیار پُرهزینه و دور از دسترس
بسیاری از پژوهشگران است .مطالعات زمینشناسی با رویکرد شناخت پیشینۀ جهان ,راه میانبری
است که دانشمندان اسالمی با توجّه به امکانات محدودشان میتوانند از آن برای شناخت کیهان
بهره گیرند.

 .39االحتجاج  ,ج ، 8ص.315
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