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مقدمه
بررسی چگونگی خلقت جهان طبیعت ،یکی از مسائل مهم و مشنترک مینان دینن و
علم است .در این راستا آراء مختلفی از گذشته تاکنون ارائنه شنده اسنت .دانشنمندان از
گذشته تاکنون به دنبال درک و فهم چگونگی خلقت عنالم طبیعنت بنوده انند تنا بدانند
خورشید ،ماه ،ستارگان و زمین از چه ساخته شده و چگونه به وجود آمده انند .از ایننرو
نظریات متعددی در مورد آن ارائنه شنده اسنت .در اینن راسنتا متنون وحینانی بنهوینهه
قرآنکریم نی به چگونگی تشکیل جهان اشاره و عناصر تشنکیل دهننده عنالم هسنتی و
مراحل خلقت آسمان و زمین را بیان داشته است .برخی آیات ،دخنان را بنهعننوان مناده
اولیهی تشکیل دهندهی آسمان و زمین معرفی میکنند (فصنلت ،33/انبیناء )304 /و در
برخی دیگر از آیات ،از وجود آب قبل از خلقت آسمان و زمین سخن به میان آمده اسنت
( .هود،2/انبیاء  )10/هم چنین قرآن ،مراحنل و دورههنای خلقنت شنش روزه را نین در
آیاتی چند بیان کرده است( .اعراف ،14/سجده ،4/فرقان ،13/ق ،13/فصلت )3-32/هدف
از این نوشتار بررسی گ ارههای وحیانی و گ اره های علمی در منورد نحنوه خلقنت عنالم
طبیعت بهمنظور اثبات عدم تضاد میان اسالم و یافتههای تجربی میباشد.
نویسندگان مقاله تحقق هندف منذکور را در پرتنو پاسنخ بنه سنواات بینل دنبنال
کردهاند :ا -مالک تعارض آیات قرآن با نظریات علمنی چیسنت  -2جایگناه یافتنههنای
قرآنی در مورد خلقت عالم از حیث دالنت شناسنی مفناد آیات(ظناهر ،متشنابه و ننص)
چیست  -1جایگاه یافتههای تجربی در منورد خلقنت عنالم طبیعنت از حینث نظرینات
علمی(قانون و فرضیه) چگونه است بدیهی است اثبات عدم تضناد مینان دینن اسنالم و
نظر علم در این مساله ،قطعا در تثبیت بیشتر حقانیت دین مبین اسالم منؤثر اسنت کنه
این عمدهترین هدف این تحقیق میباشد.
پهوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل اسنادی و مفهومی است .در این راستا ،ابتدا با
مراجعه به منابع تفسیری و حدیثی و نی جستجو در بانکهای اطالعاتی از قبیل
 Sid, magiran, Noormags, iranmedexاز طریق کلید واژههای خلقت ،قرآن،
اسالم ،مراحل خلقت و ........اطالعات ازم مبتنی بر سؤاات تحقیق گردآوری شد .در
نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سؤاات پهوهش ،مورد تج یه و تحلیل
قرار گرفت.
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 -1مالک تعارض آیات قرآن با نظریات علمی
تعارض بین دو مطلب وقتی شکل میگیرد که هر دو با هنم نتواننند صنادق باشنند و
صحت یکی باعث بطالن دیگری شود( .مظفر ،3122 ،ج )332 :2مثالً اگنر مسنهلهای در
پی بیان ضرورت و حتمیت اجرای کاری باشد و در مقابنل ،مسنهله دیگنر ازم و حتمنی
نبودن همان کار را طرح کند ،تعارض شکل خواهد گرفت .هنگام بنروز تعنارض بنین دو
مطلب ،گاهی راهی برای برون رفنت از تعنارض و بنه اصنطالح راه جمنع بنین دو دلینل
متعارض وجود دارد که اصطالحاً به آن ،تعارض ظاهری یا تعارض غیر مستقر گویند؛ امنا
اگر به هیچ عنوان نتوان بین آن دو مطلب جمع کرد ،به آن ،تعارض مسنتقر ینا تعنارض
واقعی گویند .برای بررسی وجود تعارض یا نبودن تعارض ،بین نحوه نگرش قرآن کنریم بنه
مسهله آفرینش و نظریات علمی در این خصوص ،ازم است هنم بنه دسنتهبنندی نظرینات
علمی و هم به آموزه های آیات قرآن توجه کننیم تنا بتنوانیم ننو اخنتالف را بنه درسنتی
تشخیص دهیم.
نظریات علمی به دو دسته قانون و فرضیه تقسیم میشوند .قانون،گ ارهای اسنت کنه
به روش صحیح علمی و به مدد دیگر قوانین ینا اصنول بندیهی اثبنات شندهانند .فرضنیه
گ اره ای است که دلیل قطعنی بنرای اثبنات آن اقامنه نشنده امنا پنذیرش آن منیتوانند
جوابگوی بخشی از نیازهای علمی باشد .آیات قنرآنکنریم را بنا توجنه بنهمعننای آنهنا
میتوان به سه دسته نص ،ظاهر و متشابه تقسیم کرد:
نص :اگر از یک آیه ،صرفاً یک معنا اراده شود و نتوان آن را بنه معننای دیگنر حمنل
کرد ،به آن نص گویند .آیهای مثل «قل هو اهلل احد» بر یک معنا دالت دارد.
ظاهر :به آیهای گویند که میتوان آن را بر دو یا چند معنای مختلف حمل کنرد ،امنا
یکی از این معانی بر بقیه اولویت دارد.
متشابه:آیه ای که معنای آن بین دو یا چند معنا مردود است و به کمک آیات روشنن
دیگرمعنای آن مشخص خواهد شد؛ همچون «الرحمن علی العرش استوی» (طه )1/کنه
به کمک آیه «لیس کمثله شیء» (شوری)33/معنای آن روشن میشود.
با کنار گذاشتن قسم اخیر از اقسام سه گانه پیش گفتنه ،ازم اسنت بنه اینن سنؤال
پاسخ دهیم که اواً اختالف بین یک نظریه علمی و آیات قنرآن در کندام قسنم ،تعنارض
پدید می آورد ثانیاً اگر تعارضی بین آن ها وجود دارد ظاهری است یا واقعی بنابراین در
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بین اقسام گوناگون اختالف معنای آیات قرآن و مفاد گ ارههای علمی ،صنرفاً در صنورت
اختالف بین قانون علمی قطعی با نص قرآن تعارض به وجود می آیند و در بقینه حناات
اختالف ،تعارض شکل نمیگیرد ،یعنی در موارد اخنتالف فرضنیه علمنی بنا ننص قنرآن؛
اختالف فرضیه با ظاهر قرآن؛ اختالف قانون علمی با ظاهر قرآن تعارض شکل نمیگینرد.
(عباس زاده جهرمی 3132 ،ش )12-13:حال ازم است قاعده کلی منذکور را بنر بحنث
کنونی تطبیق دهیم.
 -2عناصر اولیه جهان و گسترش آن
الف) عناصر اولیه جهان در آیات و احادیث
قرآن کریم در آیات متعددی به عناصر اولیه خلقت جهاناشاره کرده اسنت .در برخنی
از آیات ،از وجود آب قبل از خلقت آسمان و زمین خبر میدهد .هم چننین از پیوسنتگی
آسمانها و زمین و جدا شدن آنها به دست خداوند سخن میگوید که نشانهای از قندرت
و تدبیر الهی است .حال به برخی از این آیات ،ضمن اشناره بنه تفاسنیر و توضنیحات آن
خواهیم پرداخت :مرحله ای که در فضای خالی جهان ،چی ی جر مایعی کنه قنرآن از آن
به آب تعبیر کرده است ،وجود نداشت و عرش الهی بر آن بوده است.
«و هو الذی خلق السماوات و اارض فی سته ایام و کان عرشه علی المناء» (سنورهی
هود ،آیهی " :)2و او کسی است که آسمان ها و زمین را در شنش روز وو دوره آفریند و
تخت وجهانداری و تدبیر هستی او برآب بود".
«و جعلنا من الماء کل شیء حی» (انبیاء": )10/و هر چی زندهای را از آب قرار دادیم".
عالمه طباطبایی در این باره مینویسد« :ماء همین آبی است که مایهی حینات و زنندگی
موجودات است و قرار دادن عرش الهی روی آب ،کنایه از آن است که ملک و قندرت خداونند
در آن روز بر آب که مادهی حیات است قرار گرفته بود»( .مکارم شیرازی ،ج)313 :30
مؤلف کتاب قرآن و علم امروزی مینویسد« :خداوند نخست آب را آفریده ،همنراه آن
عناصر دیگری را آفرید سپس در آن گرما نهاد ،از آن بخار خارج گردید آن بخار انباشنته
شد ،این بخار سخت و تاریک بود مانند دود ،سپس خداوند آنها را متراکم سناخت و بنه
شکلهای گوناگون درآورد و این عمل تحت قوانین استوار گرفنت و از اینن دود در تمنام
عالم ،هستی گشوده گردید»( .الخطیب3132 ،ش )32 :
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امام باقر( ) این حقیقت را این گونه اشاره میفرماینند« :همنه چین آب بنود و عنرش
الهی بر آن قرار داشت سپس خداوند انفجناری در آب پدیند آورد و پنس از آن ،شنعله و
زبانه اش را خاموش کرد و در پی آن گازی پدید آمد که ماده آفرینش آسنمانهنا شند».
(الحوی ی3131 ،ق ،ج  )140 :4امام باقر( ) در روایت دیگری ،ویهگنی آن آب را سنابقه و
نسبت نداشتن دانستهاند (همان) .از این بیان به خوبی بر منیآیند کنه «مناء» در آینهی
شریفه ،آب معمولی و دارای سابقه و ترکیب نبوده است (صادقی ،بی تا.)23 :
هم چنین از امام باقر( ) و امام صادق( ) نقل شده است که فرمودند«:آب بر هنوا قنرار
داشت و هوا بی کرانه بود و ج این دو چی ی وجود نداشنت و چنون خداونند اراده کنرد
زمین را بیافریند فرمان داد بادها به آب وزیدند ،موج پدیند آمند و از منوج کنف پدیندار
گشت ،کف ها به اندازه کوه ب رگی شدند ،خداوند آنها را در محل بینت اهلل الحنرام (مکنه
معظمه) گرد آورد و از آنها زمین را پدید آورد ،از این رو نخستین سرزمینی که آفرینده
شد مکه است ،لذا آن را مادر شهرها(ام القری) نامیدند چنان که خداوند در قرآن به اینن
مطلب اشاره کرده میفرماید« :إنَّ أوّلَ بیتٍ وُضِعَ للنّاس للّذی بِبَکّه مبارکاً( »...نخسنتین
خانه ای که برای مردم قرار داده شد در سرزمین مکه است) سپس زمین را از زینر کعبنه
گسترش داد و گسترش زمین در مدت زیادی به درازا انجامیند .پنس از مندتی از مینان
کف ها ،دودی بدون آتش بر آسمان رفت ،و از آن آسمان ها آفریده شد و به گردش آمند.
(الحوی ی3131،ق ،بیل آل عمران33/؛ مجلسی 3131 ،ش ،ج  34: 14و )31
در جایی دیگر قرآن کریم عنصر اصنلی تشنکیل دهننده مناده را کنه اسناس و قنوام
آفرینش آن گردیده و سپس گسترش و توسعه یافت ،عنصر "دخنان" منینامند .از نظنر
قرآن دخان یا دود و گاز متراکم ،عنصر تشکیل دهنده هسته ماده ابتدایی اسنت .در آینه
 33سوره فصلت میفرماید« :ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و لنالرض ائتینا
طوعا أو کرها قالتا اتینا طائعین":سپس به آفرینش آسنمان پرداخنت ،در حنالی کنه بنه
صورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد«:به وجود آیید ،خواه از روی اطاعت و خنواه
اکراه» آنها گفتند «:ما از روی طاعت میآییم».
تشبیه ماده اصلی آفرینش آسمان به دخنان ،غینر از گنرد و غبنار ینا بخنار ینا هنوا،
اشارهای جالب و بس شگفت انگی است به این که ماده اولینه آسنمان ،قبنل از آفنرینش
دارای صفات مهمی بود ،شبیه صفات دود عادی که از آتش بلند منیشنود .باتناً منادهای
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تیره و تار ،دارای اج ائی جدا از هم ،سبک و منتشر شده در فضا ،همان طور که ابرهنا در
فضا منتشر میشوند ،تا حد زیادی گرم ،شبیه دود عادی که حاوی انوا مناده سنه گاننه
جامد ،مایع و گاز است و در این مورد سوره کاملی در قنرآن آمنده اسنت کنه عننوان آن
معج های علمی را در بر میگیرد و آن همان سوره دخان است .این سوره ،آیه زیر را کنه
ج ئی از عقیده مسلمانان است ،ثبت کرده است«:فارتقب یوم تهتی السماء بدخان مبین»
":ای رسننول ،منتظننر بنناش روزی کننه بننر عننذاب کننافران ،آسننمان دودی پدینند آورد".
(دخان )30/این آیه صراحت دارد بر این که همه جهان هنگامی که قیامت برپا میشنود،
همان طور که قبالً دود بوده است ،دود خواهد گردید( .محمد سامی3133،ش )13:
در تفسیر نمونه بیل آیه  33سوره فصلت آمده است« :این جمله وهی دخان نشنان
میدهد که آغاز آفرینش آسمانها ،از تودههای گسترده و عظیمی بنوده اسنت و اینن بنا
ال هماهننس اسنت .هنم اکننون نین
آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز آفنرینش کنام ً
بسیاری از ستارگان آسمان به صورت تودهی فشردهای از گازها و دخان هستند»( .مکارم
شیرازی3121،ش ،ج)223: 20
در شننرح و تفسننیر کننالم امیرالمننومنین( ) (نهننا البالغننه )33 ،دربننارهی خلقننت
آسمانها چنین گفته شده است« :جهان در آغاز توده فشردهای از گازهنای متنراکم بنود
که شباهت زیادی به مایعات داشت که هم تعبیر به ماء ،دربناره آن صنحیح اسنت و هنم
تعبیر به دخان ،که در آیات قرآن آمده است»( .مکارم شیرازی3133 ،ش ،ج)31 : 4
در روایات امامان معصوم( ) از این مرحله گناهی بنه بخنار« ،خلقنت السنموات ...منن
بخارالماء» (مجلسی3131،ش ،ج  21 : 14و ج  )33: 11و گاهی به دخنان تعبینر شنده
است« :ثم امر النار فخمدت فارتفع من خمودهنا دخنان فخلنق اهلل السنموات منن بلنک
الدخان»(الحوی ی3131 ،ق ،ج « :)143 :4سپس آتش را امر کرد تا خاموش شود ،پنس
از خاموش شدن آن دودی برخاست پس خدا آسمان را از آن دود آفرید» .در آیات قرآن
انتشار دودی آشکار در آسمان ،یکی از نشانههای پایان عمر این دنینا و آغناز روز قیامنت
شمرده شده است« :فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین»(دخان«:)30/پنس نگهبنان و
ومنتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار آورد» .این آیه به ضمیمه آیات دیگری کنه
میفرماید« :آسمان را در پایان ،به همان صورت اول باز میگردانیم» (انبیاء )304 /نشان
میدهد که یکی از مراحل آغاز خلقت آسمان ،مرحله دودیودخان بوده است.
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ب) علم و عناصر شکل دهنده عالم ماده :دانشمندان از قدیم همواره در پنی آن
بودهاند که بدانند خورشید ،ماه ،ستارگان و زمین از چه ساخته شدهاند .از جملنه عناصنر
جهان که دانشمندان گذشته بکر نمودهاند ،میتوان به موارد بیل اشاره کرد:
آب :تالس پس از تعمق فراوان و به دلیل فراوانی آب بر روی کره زمین ،آب را عنصنر
سازنده جهان میدانست.
آپیرون و : Apeironانکسیمندروس شاگرد تالس بود .او وقتی تنو خاص موجودات
جهان را مشاهده کرد دریافت که هیچ مادهای نیست که این خواص متنناق را بنا هنم
داشته باشد ،و این عقیده را پیدا کرد که عنصر اصلی جهان باید چی مرموزی باشند کنه
انسان با آن آشنایی ندارد و آن را «آپیرون» نامید.
هوا :هوا همه چی را در برگرفته است ،اینن مسنئله باعنث شند اناکسنیمنس ،هنوا را
بهعنوان عنصر سازنده جهان معرفی کند.
آتش :تغییرات دائمی که در عالم در حال انجام است ،هراکلیتوس را برآن داشنت تنا
آتش را عنصر اصلی جهان پندارد( .آسیموف)31 :،3110،
برات مخفی« :لویست» و «دموکریت» مکتب اتمی را پایه گنذاری کردنند و گفتنند:
خالء جهان ،آکنده از برات مخفی است که به چشم نمیآید و این برات ازلنی هسنتند و
جوهر آن تغییرناپذیر است و آسمانها و زمین از آنها پدید آمدهاند.
بخارهای متراکم« :هراکلیت» می گفت :اصل ستارگان که ما میبینیم بخارهایی است
که متراکم و سنس شده است( .رضایی اصفهانی ،3133،ج)330: 3
عناصر چهارگانه :انبابقلس از شاگردان مکتب فیثاغورث بود ،وی برای توجینه منواد
گوناگون ،قائل به نظریه چند عنصری شدو به این نتیجه رسنید کنه عناصنر ،بایند چهنار
عنصر باشند :خاک؛ آب؛ هوا؛ آتش ،که به ترتیب نشان دهندهی جامد بودن ،مایع بودن،
بخار بودن و قابلیت تغییر داشتن است .این نظریه به زودی مورد توجنه فالسنفه یوننانی
قرار گرفت و بعدها توسط ارسطو بسط داده شد.
عناصر پنا گانه :ارسنطو عناصنر چهارگاننه انبناب قلنس را عناصنر تشنکیل دهنندهی
موجودات زمینی می دانست ،ولی برای اجرام آسنمانی و هنر آن چنه در خنارج از زمنین
است ،عنصر پنجمی معرفی کرد و آن را «اثیر» نامید و این بنه خناطر ثابنت و جاویندان
پنداشتن ستارگان بود( .آسیموف )31 :3110،سرجیمس جین  ،دانشنمند فلنک شنناس
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میگوید« :ماده هستی از گازهایی که در فضنا انتشنار دارد آغناز گشنته و از تنراکم اینن
گازها ،سدیم«مه رقیق» پدید آمده است»( .محمدسامی)13 : 3133،
دکتر گاموف میگوید :جهان در ابتدای پیدایش مملو از گازهایی بنود کنه در هنوا بنا
نظمی دقیق پراکنده بوده است که قران از منشاء آفرینش این هستی به دود تعبیر کرده
است و آن همنان چین ی اسنت کنه عنرب آن را از اشنیاء ملموسنه منیفهمند و امنروز
دانشمندان از منشاء این هستی به گاز تعبیر کردهاند» (همان).
عبدالرؤف مخلص مینویسد« :دقیق ترین نظریهای که علم جدید در رابطه بنا عنصنر
اصلی تشکیل دهنده ماده ابتدائی آفرینش به آن دست یافته است ،اثبنات منیکنند کنه
کائنات در اصل ،متشکل از عنصر«سدیم» متراکم در فضا بوده است ،که اینن مناده بعنداً
به اج اء و بخش های دیگری تقسیم گردیده و خورشنید ،سنتارگان و زمنین بنا حجنم و
کمیت جداگانه خود ،از این اج اء شکل گرفتهاند .علم جدید از آغاز دست ینابی بنه اینن
نظریه در تالش آن بود تا ماهیت واقعی عنصر سدیم را بشناسد ،و در این راسنتا تعناریف
چندی برای این عنصر ارائه گردید ،بعضی از آراء اولیه در تعریف آن گفتنند :سندیم گناز
مشتعلی است که در درجه حرارت باائی قرار دارد ،اما این ارتفا حرارت در آن به حدی
نمی رسد که ماده را به نیرو و انهی تبدیل کند .به عبارتی دیگر میتوان گفت که این گاز
در مرحله ماقبل اشتعال خویش قرار دارد .با پیشرفتهای بعدی ثابت شد کنه سندیم در
واقع عبارت از مواد سختی است که در حالت گسستگی کامل قنرار گرفتنه باشنند .و بناز
هم این نظریات راه خود را به جلو گشود ،تا اینکه اخیراً دانشنمندان بنه طنور قطنع ،بنه
حقیقت علمی سدیم دست یافته و به اتفاق آراء گفتند :سدیم گاز معلقی است که در آن
مواد صلب و سختی وجود دراد ،پس تنها لفظی که اطالق آن از نظر علمی بر اینن مناده
ممکن است ،همانا لفظ (دخان) میباشد که محتوی گاز و مناده سنخت منذکور اسنت».
(مخلص 3123،ش)13-10:
موریس بوکای در توضیح آیه  30سنوره دخنان ،دخنان را ایننگوننه معننا کنرده اسنت:
«بنیانی گازی ساخته شده ،که در آن جامد یا مایع و درجه گرمای بسنیار بناا باشنند».
(بوکننای3131،ش )333 :برخننی دیگننر از دانشننمندان دربننارهی آغنناز آفننرینش جهننان
مینویسند« :پیدایش و کامل شدن جهان ،از فضایی پر از مناده بسنیار گنرم آغناز شنده
است و تحت تهثیر فشار زیاد آن گسترش یافته اسنت و در اینن مندت انبسناه جهنان و
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درجه حرارت ماده به کندی در حال تن ل است و این گاز پیوسته تقسیم شده و به پناره
ابرهای منظم گِردی ،که همان ستارگانند ،تبدیل شده است»( .گاموف)201 :3111،
در کتاب قرآن و علم امروزی آمده است« :ودخان در جمله» «و هی دخنان» یعننی
دود؛ زیرا شامل برات آب و گاز است ،یعنی دود از سه چی سخت ،سنیال و گناز مرکنب
است و این اشناره بنه مناده نخسنتین موجنود اسنت کنه در صنفت شنبیه دود اسنت».
(الخطیب )33 :3132 ،همین مسئله در کالم دانشمند دیگر نی  ،چنین بیان شده اسنت:
«راجع به قدیمیترین ازمنهای که دانش نو دربارهی آنها قابلیت اظهار عقیده دارند اینن
نظر موجود است که جهان از جرم گازی با دوران کند ،تشنکیل شنده و جن ء اصنلی آن
هیدروژن و بقیه هلیوم بوده است»( .بوکای)333 :3131،
دکتر محمد صادقی در کتاب خود مینویسد« :آسنمان بنا اینن سنتارگان در آغناز از
زبانههای آتش پدید آمده که ماده آب گونهای شعله زده بود و روی این اصل ماده اصنلی
جهان منفجر گشته و این گونه گازهای داغ از آن برخاسته است»( .صادقی ،بی تا )32 :
بنابراین همانطور که مالحظه شد بین دو دیدگاه علم و دین در منورد عناصنر اولینه
تشکیل دهنده جهان ،نه تنها تعارضی وجود ندارد بلکه علم را میتوان مؤید دین دانست.
 .2گسترش آسمان و زمین
قرآن کریم به مسهله دیگری نی اشاره دارد و آن رتق و فتنق آسنمان و زمنین اسنت.
خداوند متعنال منیفرمایند«:أ و لنم ینر النذین کفنروا ان السنماوات و اارض کانتنا رتقنا
ففتقناهما»(انبیاء« :)10/آیا کسانی که کفر ورزیدند اطال نیافتند که آسمانهنا و زمنین
پیوسته بودند ،آن دو را گشودیم».
این آیه به ما خبر میدهد که آسمانها و زمین به هم پیوسته و متصل بودهانند و سنپس
عمل توسعه و امتداد آن در فضا آغاز شده است .پیرامون رتق و فتنق ،دیندگاههنای متعنددی
ارائه کردهاند .برخی از مفسران منظور از پیوستگی را ،یکنواختی مواد جهنان بنه صنورتی کنه
مادهای واحد دیده میشد و مراد از جدا شدن را ،پدیند آمندن ترکیبنات جدیند در آن مناده
نخستین و پدیدآمدن حیوانات ،گیاهان و سایر موجودات میدانند .عالمه طباطبنائی در بینل
آیه  10سورهی انبیاء مینویسند« :ما بهطور دائم جداسنازی مرکبنات زمیننی و آسنمانی را از
هم مشاهده میکنیم و می بنیم کنه اننوا گیناه از زمنین ،و حیواننات از حینوانی دیگنر جندا
میگردد و آثار تازهای مییابند؛ آری ،این آثار که در زمان جندایی ،فعلینت پیندا منیکنند در
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زمان اتصال نی بوده ولی به طور قوه در آنها ودیعه سپرده شده بود همین قوه رتق و اتصنال
است و فعلیتها فتق و جدایی» (طباطبایی3124 ،ش ،ج .)223 :34
در تفسیر نمونه آمده است :به هم پیوستگی آسمانها و زمین اشاره بنه آغناز خلقنت
است که طبق نظرات دانشمندان ،مجموعهای جهان به صورت توده واحد عظیمی از غبار
سوزان بود ،که براثر انفجارات درونی و حرکت ،تدریجاً تج یه شد و کواکب و ستارههنا از
جمله منظومه شمسی و زمین به وجود آمد و بناز هنم جهنان در حنال گسنترش اسنت.
(مکارم شیرازی ،3121،ج )134 :31
یکی از نویسندگان معاصر ،همین رأی را برای آیهی  33سورهی فصلت و  10سورهی
انبیاء ،می پسندد و آن را هماهنس با اکتشافات جدید دانشمندان میداند و این را معج ه
قرآن میخواند ،ایشان در این باره مینویسد« :علم هیئت ثابت کرده است که در ابتندای
خلقت ،کرات آسمانی به صورت گاز به هم چسبیده و متصل بودند و بعدها به مرور زمان
بر اثر فشردگی و تراکم شدید گازها تبدیل به جسم ومتراکم شدند .این واقعینت علمنی
اولین بار توسط اپالس ریاضی دان و منجم مشهور فرانسوی ،در حندود دو قنرن پنیش
اظهار گردید و امروز نجوم جدید با دستاوردهای جدید خود صحت فرضیه علمی اپالس
را ثابت کرده است»( .نجفی)32 :3122 ،
عبدالرزاق نوفل نی با طرح آینات  10سنورهی انبیناء و  33سنورهی فصنلت ،مسنئله
ابتدای خلقت را مطرح میکند که آسمانها و زمین ابتدا یک قطعه واحند بنود و سنپس
جدا شد .ایشان در ادامه ،برخی نظریههای علمی را مطرح میکند که میگویند« :جهنان
در ابتدا از ماده ای داغ و سخت تشکیل شده بود که مناسبتترین لغنت بنرای آن همنان
کلمه دخان است که در قرآن بهکار رفته است» .ایشان این مطلب را از اخبار علمی قرآن
می داند که قرنها بعد ،علوم جدیند بنه آن پنی بردنند( .رضنایی اصنفهانی ،3133،ج :3
 302-303به نقل از نوفل3402 ،ق  )332 :دکتر موریس بوکنای ،از دیگنر دانشنمندانی
است که به بررسی مراحل خلقت جهان از نگاه قرآن پرداخته است ،وی آینات  33سنوره
فصلت و  10سوره انبیاء را مطرح کرده مینویسد« :ودرباره این آیات باید پیامند زینر را
به خاطر سپرد:
الف) تهیید وجود توده گازی با بخشچههای ری  .ب) تذکر ینک رونند جندایی وفتنق
ماده ابتدایی یگانه ای که عناصر ،نخست به هم ملصق ورتق بودند .تصریح کنیم کنه بنه
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عربی «فتق» بهمعنای عمل گسیختن ،پاره کردن ،و جدا کردن و «فتق» به معنای عمنل
اتصال یا دوختن اجراء برای ایجاد یک کل همگن است» (بوکای .)330 :3131 ،وی پس
از گ ارش برخی یافته های علم جدید پیرامون آفرینش جهان ،آن را موافق با آیات صریح
قرآن در اینباره دانسته و مینویسد« :باید متذکر شد که برای تکوین اجسنام آسنمانی و
نی برای زمین ،وهمان طور که آیات  3تا  32سوره فصلت بیان میکند دو مرحلنه ازم
بوده است .باری ،دانش به ما میآموزد چنانچه بهعننوان مثنال وو تنهنا مثنال تکنوین
خورشید و محصول فرعی آن یعنی زمین را در نظر بگینریم ،جرینان امنر توسنط تنراکم
سحابی نخستین و تفکیک آن ر داده است .این دقیقاً همان است که قنرآن بنه طرینق
کامالً صریح با بکر ماجراهایی که دود آسمانی ،ابتدا یک ننو الصناق ،سنپس ینک ننو
انفکاک را به وجود آورده بیان نموده است»( .همان)200 :
 .3مراحل خلقت جهان
الف) یافتههای تجربی و مراحل پیدایش عالم خلقت:
نظریه مهبانگ (انفجار بزرگ) :این نظریه از سال  3300م پیشننهاد شند و هنم
اکنون از سوی اکثر اخترشناسان بهعنوان بهترین نظریه موجود تلقی میشنود .خالصنه
این نظریه آن است که حدود  20بیلیون سال پیش تمام ماده و انرژی موجود در جهان،
در نقطههای بسیار کوچک و فشرده متمرک بوده است .این نقطه کوچک و بنی نهاینت
چگال و مرکب از ماده -انرژی منفجر شد و بنه فاصنله چنند ثانینه پنس از انفجنار اینن
آتشگوی ،ماده ن انرژی با سرعتی ن دیک به سرعت نور در همه سو منتشر شد .پنس از
مدت کمی ،احتمالًا چند ثانیه تا چند سال ،ماده و انرژی از هم تفکیک شندند .و تمنام
اج اء گوناگون جهان امروز از دل این انفجار نخستین بینرون ریختهانند .هنواداران اینن
نظریه ادعا میکنند تمامی کهکشانها ،ستارگان و سیارات هنوز تحت تهثیر شتاب ناشی
از انفجار ،با سرعت زیادی از همدیگر دور میشوند .و اینن مطلنب بنهوسنیله مشناهدات
ادوین هابل (.3333م) تهیید شد .استفن ویلیام هاولینس کیهان شناس معنروف معاصنر
پس از تشریح انفجار اولیه و مراحل اولیه آن تنا تشنکیل گازهنای داغ و سنوزان ،اینن
نظریه را به دانشمند روسی ژرژگاموف نسبت میدهند (ویلینام هاوکیننس-343 :3122،
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 )341و نی دکتر اریک اوبال مراحل پیدایش جهان را هشنت مرحلنه بنر منیشنمارد( .
اوبالکر13-3120:12 ،؛ سوئیتمن)104-3132:100،
نظریه حالت پایدار :در سال  3340این نظرینه توسنط فردهوینل اخترفی یکندان
انگلیسی پیشنهاد شد .خالصه این نظریه این است که جهنان ننه تنهنا از نظنر فضنایی
یکنواخت است( اصل کیهان شناختی) بلکه در طول زمان تغییر ناپذیر نی هسنت .اینن
نظریه به حادثه خاصی نظیر انفجار ب رگ وابسته نیست .بنر طبنق اینن نظرینه حالنت
انبساه جهان پذیرفتنه منیشنود امّنا معتقدنند کنه بنه تندریا مناده جدیندی در بنین
کهکشانهای دور شونده ،ظاهر میشود این ماده جدید به تندریا اتمهنای هیندروژن را
میسازد و آنها به نوبه خود ستارگان جدیدی را شکل میدهد.
جهان پالسما :تعنداد کمنی از اخترشناسنان خلقنت جهنان را بنا مندل هنانس آلفنون
دانشمند سوئدی میبینند .خالصه این نظریه آن است که  % 33جهان قابل مشاهده (عمدتاً
ستارگان) از پالسما ساخته شده است .پالسما گاز یونیدهایی است که بارهای الکتریکنی آن
از هم جدا شدهاند .پالسما ،گاهی حالت چهارم ماده خوانده میشنود .صناحبان اینن نظرینه
معتقد هستند که انفجنار بن رگ هیچگناه ر ننداده و جهنان آکننده اسنت از جرینانهنای
الکتریکی غول آسا و میدانهای عظیم مغناطیسی .از اینن دیندگاه جهنان ازلنی اسنت و بنه
وسیله نیروی برقاطیس اداره میشود .بنابراین جهان آغازی معین و انجامی قابنل پیشنبینی
ندارد و کهکشانها حدود  100بیلیون سال پیش شکل گرفتهاند.
جهان انفجارهای کوچک (کهبانگ) :گروهنی دیگنر از اخترشناسنان نظرینه حالنت
پایدار دیگری را که با رصدهای اخترشناسی انطباق خوبی دارد پیشنهاد منیکننند .بنر طبنق
این نظریه جهان بدون آغاز و انجام است .ماده بهطور پیوسته در خنالل انفجارهنای کوچنک
(کهبانسها) و احتمالًا با همکاری اختروشهای اسرار آمی خلق میشود در این نظریه جدیند
جهان بتدریا انبساه مییابد و کهکشانها شکل میگیرند( .ویالرد3124 ،ش)14-10 :
ب) مراحل خلقت جهان از دیدگاه قرآن:
قبل از این که به تفسیر آیات مربنوه بنه مراحنل خلقنت بپنردازیم ،ازم اسنت کنه
تعریفی از واژههای أرض ،سماء و یوم داشته باشیم.
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الف) ارض :در لغت به پایین هر چی ی أرض گویند و بناای آن آسنمان گوینند و از
همین روست که بعضی از لغویین ادعا کردهاند که هر باایی نسبت به پایین آن سنماء و
هر پایینی نسبت به باای آن أرض است( .راغب اصفهانی3423 ،ق  )334:در قرآن أرض
و سماء ،در معانی متعدد به کار رفته است .بهعنوان مثنال ،در سنوره ابنراهیم سنماء بنه
معنای جهت باا است«اصلها ثابت و فرعها فنی السنماء» (ابنراهیم «:)24 /ریشنه آن (در
زمین) ثابت ،و شاخه آن در آسمان است».
و یا در آیه دیگر ،جو اطراف زمین مورد نظر است«و ن لنا من السنماء مناء مبارکنا»،
(ق«:)3 /و از آسمان ،آبی پرکت نازل کردیم» .هم چنین أرض در یک جا به معنای کنره
زمین «فقال لها و لألرض ائتیا طوعا او کرها»؛ (به آن و به زمنین دسنتور داد«:بنه وجنود
آیید ،خواه از روی اطاعت و خواه اکراه) (فصلت )33 /و در جای دیگر بنه معننای مراتنب
نازل وجود است«.یدبر اامر من السماء الی اارض(»... .امور این جهنان را از آسنمان بنه
سوی زمین تدبیر میکند)( .سجده( )1 /طباطبایی3124،ش ،ج )123 :33
ب) یوم :این واژه در لغت گاهی به مقدار زمان میان طلو و غنروب آفتناب و گناهی
به مدتی از زمان ،هر مقدار که باشد ،اطالق میگردد (راغب اصفهانی3423 ،ق .)334:در
قرآن هم «یوم» به سه معنا بکار رفته است:
یک .از طلو تا غروب خورشید «:فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثالثه اینام( »...امنا
آنها آن ناقه را از پای در آوردند و صالح به آنها گفت :سه روز در خانههایتان بهره منند
گردید( .)...هود )31 /
دو .دورهای از زمان«:ولقد ارسلنا موسی بایاتنا ان اخرج قومک من الظلمنات النی الننور و
بکرهم بایام اهلل :...ما موسی را با آیات خود فرستادیم؛ و دستور دادیم قومنت را از ظلمنات بنه
نور بیرون آر؛ و «ایاماهلل» را به آنان یادآور کن"( .ابراهیم)1 /
سه .روز قیامت« :فاهلل یحکم بینهم یوم القیامه»:خداوند ،روز قیامت ،درباره آنچنه در

آن اختالف داشتند ،داوری میکند"( .بقره )331 /
قرآن مراحل و دورههای خلقت جهان را در آیاتی چند بیان کرده است کنه در اینن قسنمت
به بررسی آنها میپردازیم.
آیههای آفرینش جهان را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
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اول .آیاتی که خلقت آسمان و زمین را در شش روز بیان کنرده اسنت« :إن ربکنم اهلل

الذی خلق السموات و األرض فی سته ایام» ":پروردگار شما ،خداونندی اسنت کنه آسنمانهنا و
زمین را در شش روز آفرید"( .اعراف  14 /و نی یونس 1 /و هود 2/و حدید)4/
دوم .آیاتی که آفرینش آسمان و زمین و آنچنه کنه بنین آنهاسنت را در شنش روز

عنوان کرده است « :اهلل الذی خلق السموات و األرض و ما بینهما فی سته ایام»":خداوند
کسی است که آسمان هنا و زمنین و آنچنه را مینان آن دو اسنت در شنش روز آفریند".
(سجده  4/و نی فرقان 13 /و ق)13/
سوم .آیاتی که مجمو آفرینش را در هشت روز گفته است« :قل أئنکم لتکفرون بالذی
خلق األرض فی یومین و تجعلون له اندادا بلک رب العالمین .و جعل فیها رواسی من
فوقها و بارک فیها و قدر فیها أقواتها فی اربعه أیام سواء للسائلین.ثم استوی إلی السماء و
هی دخان فقال لها و لألرض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینا طائعین .فقضاهن سبع سموات
فی یومین و(». ...فصلت3 /ن :)32بگو :آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر
هستید و براى او همانندهایى قرار مىدهید ! او پروردگار جهانیان است؛ او در زمین کوههاى
استوارى قرار داد و برکاتى در آن آفرید و موادّ غذایى آن را مقدّر فرمود -،این ها همه در چهار
روز بود -درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان!" .سپس به آفرینش آسمان پرداخت ،در حالى که
بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد« :به وجود آیید (و شکل گیرید) ،خواه از روى
اطاعت و خواه اکراه!» آنها گفتند« :ما از روى طاعت مىآییم (و شکل مىگیریم)!»

با توجه به آیات خلقت آسمان و زمین در شش روز ،یک نظریه میتواند اینن باشند
که مراد از روز همان دوره است .چون اگر روز (یوم) را به معنای طلو تا غروب خورشید
بگیریم ،با یافتههای علمی دانشمندان مبنی بر آفرینش جهان در میلیاردها سال تناق
ایجاد می شود و از طرفی در زمان آفرینش ،حرکت وضعی (گردش زمین به دور خودش)
مطرح نبوده زیرا هنوز زمین و خورشید خلق نشده بنود .بننابراین ینوم بنه معننای دوره
می باشد .خواه این دوران کوتاه باشد و یا طوانی هر چند میلیونها سال به طول انجامد.
(مکارم شیرازی3124 ،ش ،ج  )233 : 3در مورد مراحل شش گانه با توجه به یافتههنای
علمی و برداشتهایی که از قرآن میشود احتماات متعددی میتواند مطرح شود .عالمه
طباطبائی(ره) در المی ان زیر آیه  3سوره فصلت مینویسند:
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«مقصود از «یوم» در «خلق اارض فی یومین» برههای از زمان اسنت ننه روز خناص
معهود یعنی مقدار حرکت کره زمین به دور خودش که این (احتمال دوم) ظناهر الفسناد
است و اطالق کلمه «یوم» بر قطعهای از زمان که حوادث زیادی را در بردارد ،زیاد اسنت
و استعمال شایعی است».
و سپس به آیه  340سوره آلعمران و  302سوره یونس استشهاد میجویند و مینویسند:
«پس دو روزی که خداوند زمین را در آن دو خلق کرد دو قطعه زمان است که زمین
در آن دو مرحله کامل شد .و اینکه یک روز نفرمود دلیل این است که دو مرحله متغنایر
بوده مثل مرحله منذاب بنودن و جامند ینا مثنل آن» .سنپس شنش روز بنودن خلقنت
آسمانها و زمین را متذکر میشوند و بیان میکنند که چهار مرحله آن در سوره فصنلت
بیان شده است دو مرحله در مورد خلقت زمین و دو مرحله در مورد خلقنت آسنمان (از
مرحله دخان بودن تا تسویه آسمانهای هفتگانه) و سپس توجینه خاصنی بنرای «اربعن
ایام» (فصلت )30/می کنند که در مبحث بعدی بکر میکننیم( .طباطبنایی3124،ش ،ج
131: 32ن)134
استاد مکارم شیرازی با توجنه بنه آینات  14سنوره اعنراف و  32-3سنوره فصنلت و
یافتههای علمی ،دورانهای احتمالی شش گانه خلقت را اینگونه مطرح کردهاند:
اول :مرحلهای که جهان بهصورت توده گازی شکل بود.
دوم :دورانی که تودههای عظیمی از آن جدا شد و بر محور توده مرک ی به گردش درآمد.
سوم :مرحلهای که منظومه شمسی تشکیل یافت(از جمله خورشید و زمین).
چهارم :روزی که زمین سرد و آماده حیات گردید.
پنجم :مرحله بوجود آمدن گیاهان و درختان در زمین .
ششم :مرحله پیدایش حیوانات و انسان در روی زمین( .مکارم شیرازی3121،ش ،ج
 202 :3و نی ج  :20به بعد و نی  ،313ج 333 :2ن)332
ایشان در تفسیر آیات  32-3سوره فصلت چند نکته را یادآوری میکنند:
الفف :اسنتعمال «ینوم» و معنادل آن در فارسننی (واژه روز) و در لغنات دیگنر بنه معنننی
«دوران» بسیار رایا و متداول است.
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ب :در مورد کلمه «ثم» «ثم استوی الی السماء» ( فصلت ،33/همنان،ج -222 : ،20
)213که ظاهراً خلقت آسمانها را پس از خلقنت زمنین و متعلقنات آن قنرار داده اسنت
مینویسند :تعبیر «ثم» (سپس) معمواً برای تهخیر در زمان میآید ولنی گناه بنه معننی
تهخیر در بیان می باشد .اگر به معنی اول باشد مفهومش این است که آفرینش آسمانهنا
بعد از خلقت زمین صورت گرفته است ولی اگر به معنی دوم باشد هیچ مانعی نندارد کنه
آفرینش آسمانها قبالً صورت گرفت ه و زمنین بعند از آن ،ولنی بنه هنگنام بینان کنردن،
نخست از زمین و ارزاق ،که مورد توجه انسنانهاسنت شنرو کنرده و سنپس بنه شنرح
آفرینش آسمانها پرداخته است.
معنای دوم گذشته از این که با اکتشافات علمی هماهنستر است با آیات دیگر قنرآن
نی موافقت دارد .و سپس بهعنوان شاهد آیات 22ن 11سوره نازعات «أنتم اشند خلقنا ام
السماء بناها رفع سمک ها فسنواها و اغطنش لیلهنا و اخنرج ضنحاها و اارض بعند بلنک
دحاها» را بکر میکنند .که روشن میسازد مسنائل مربنوه بنه زمنین بعند از آفنرینش
آسمانها بوده است( .همان ،ج  ،20ص 222ن)213
ازم به بکر است که طبق نظر برخی از صناحب نظنران ،مراحلنی کنه آقنای مکنارم
شیرازی فرمودند با آیاتی که مراحل خلقت را برمیشمارد منطبق نیست چنرا کنه طبنق
نظر خود ایشان مرحله اول و دوم مربوه به خلقت آسنمانهنا و مرحلنه سنوم و چهنارم
مربوه به خلقت زمین است و مرحله پنجم و ششم کنه در آینه  30سنوره فصنلت بینان
شده است « و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعن اینام»
مربوه به خلقت کوهها ،معادن و ارزاق است و در این مراحل سنخنی از خلقنت انسنان و
حیوان در میان نیست .در حالی که ایشان مرحله ششنم خلقنت را مربنوه بنه پیندایش
حیوانننات و انسننان مننیدانننند( .مکننارم شننیرازی3121،ش ،ج  202: 3و ج  222 :20و
3133ش ،ج 333 :،2ن )332و این مطلب با مرحله ششم تنورات تناسنب بیشنتری دارد.
(رضایی اصفهانی3133 ،ش )323:
موریس بوکای در مورد مراحل شش گانه خلقت پنس از توجنه بنه اینن نکتنه کنه :در
تورات سخن از شش روز متعارف است که خدا در روز هفتم (روز شنبه کنه آن را «سنبت»
میخوانند) به استراحت میپردازد .و این روز همین فاصله زمانی واقع بین دو طلنو ینا دو
غروب متوالی خورشید برای ساکن زمینی است  .متذکر میشود که :در قرآن کنریم کلمنه
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یوم بکار رفته که به معنای دوره میآید و سخن از روز هفتم استراحت نیست و اینن نکتنه
از عجایب علمی قرآن است ایشان سپس آیات  14سنوره اعنراف و 3نن32سنوره فصنلت را
مطرح میکند و به بحث میپردازد( .بوکای3131 ،ش  331:ن )332
سپس در مورد مراحل خلقت از نظر علوم جدید مینویسد :داننش ننو منیگویند کنه
جهان از جرم گازی با دوران کند تشکیل شده و ج ء اصلی آن هیندروژن و بقینه هلینوم
بود سپس این سحابی به پارههای متعدد با ابعاد و اجرام قابل مالحظهای تقسیم شند ...و
همین جرم گازی بعدها کهکشانها را تشکیل داد ...و در اثنر فشنارها و نینروی جاببنه و
پرتوهای وارده باعث شرو واکنشهای (گرما ن هستهای) شد و از اتمهای ساده اتمهنای
سنگین به وجود آمد و هیدروژن به هلیوم و سپس کربن و اکسیهن تبدیل منیگنردد تنا
به فل ات و شبه فل ات منتهی میشود (همان )333 :و نتیجهگیری میکنند کنه جرینان
کلی خلقت دو مرحله داشته است:
الف :تکاثف و تراکم تودهای گازی در حال چرخش.
ب :انفکاک آن به صورت پارههائی بنا اسنتقرار خورشنید و سنیارات منجملنه زمنین.
(همان)333:
از نظر ایشان طبق آیات 3ن 32سوره فصلت نی همین دو مرحله ازم بود تنا اجسنام
آسمانی و زمین تکوین یابد .اما در مورد چهار دوره بعد که مربوه به زمنین و گیاهنان و
حیوانات است یادآور میشود که زمین چند عصر و دوره زمینشناسی دارد که انسنان در
عهد چهارم پدید آمد ( .همان)200 :
-4آراء مفسرین قرآن پیرامون مراحل خلقت جهان
در آیات دسته اول و دوم که فوقاً بکر شد هفت آیه (اعراف  14 /ن یونس1/نن هنود2/
ن حدید  4/ن سجده  4/ن فرقان  13/ن ق  )13 /مراحل خلقت جهان در شش دوره (یوم)
گفته شده است.
اما در آیات سوره فصلت  32-3 /بهنظر میرسد که هشت دوره بیان شده است.
«خلق اارض فی یومین ن و قدر فیها اقواتها فی اربع ایام ن فقضناهن سنبع سنموات
فی یومین»؛ خلقت زمین در دو مرحله و خلقت کوهها و ارزاق در چهار مرحله و خلقنت
آسمانها در دو مرحله که جمعاً هشت مرحله (دوران) میشود».
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مفسران قرآن در این زمینه چند نظر ابراز کرده اند که هر کدام میتواند معانی آینات
را با هم سازگار و جمع کند و تعارض ظاهری را برطرف کند.
3ن نظر صاحب تفسیر نمونه این است که آنجا که قرآن منیفرمایند :چهنار دوران ن
اربع ایام ن (فصلت )30/منظور تتمه چهار دوره است .بدین ترتیب که در دو دوره اول از
این چهار دوره ،زمین آفریده شد و در دو دوره بعد از همان چهار دوره سایر خصوصنیات
زمین بوجود آمد .و دو دوره هم کنه خلقنت آسنمانهنا بنود مجموعنا شنش دوره(ینوم)
میشود که در آیات هفتگانه اول بدان اشاره شده بود .یعنی هفتگانه (ستهایام) قرینه این
تفسیر و تقدیر میشود( .مکارم شیرازی ،3121،ج )224 :،20
2ن عالمه طباطبائی در المی ان مینویسد :مقصود از «اربعن اینام» بنا توجنه بنه قنرائن
همان فصول چهارگانه است که بر اساس میل شمالی و جننوبی زمنین بوجنود منیآیند  .و
تقدیر ارزاق در این چهار فصل است پس جمله (فی اربعه ایام) فقط قید جمله اخینر (قندر
فیها اقواتها) است و حذف و تقدیری در آیه وجود ندارد( .طباطبایی ،3124،ج )134 :32
بنابراین تفسیر آیه  30سوره فصلت مربوه به اصل خلقت زمین و آسمانهنا نیسنت و از دو
آیه قبل و بعد مستقل است.
دکتر محمدرضا رضایی اصفهانی در نقد و بررسی این دو راه حل مینویسند:
راه اول :مستل م تقدیر گرفتن کلمهای محذوف (تتمنه ن کنل بلنک) اسنت و تقندیر
خالف ظاهر است .پس راه اول مستل م قبول چی ی برخالف ظاهر آیه است.
راه دوم( :نظر عالمه طباطبائی) توسط صاحبان تفسنیر نموننه از چنند جهنت منورد
اشکال واقع شده است:
الف :این تفسیر هماهنگی میان جمله های آیات منورد بحنث ( فصنلت 3 /نن )32را
تهمین نمی کند .چرا که در مودر خلقت آسمان و زمین یوم به معنای دوران آغاز پیدایش
است ولی یوم در مورد خصوصیات زمین و مواد غذائی به معنی فصول سال میباشد.
ب :نتیجه این تفسیر آن است که در آیه فنوق از شنش روز آفنرینش تنهنا از دو روز
آفرینش زمین وآفرینش آسمانها بحث شده اما از دو روز باقیمانده که مربوه به خلقنت
موجوداتی میان زمین و آسمان ( ما بینهما) است سخنی به میان نیامنده اسنت( .مکنارم
شیرازی ،3121 ،ج )221 :20
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البته اشکال اول قابل جواب است .چرا که در مباحث قبل بینان شند کنه «ینوم» در
قرآن کریم در معانی متعددی به کار رفته است و اشکالی ندارد که در اینجنا نین در دو
آیه ،به دو معنای متفاوت به کار رود.
و اشکال دوم نی قابل جواب است چرا که ازم نیسنت در هنر آینهای تمنام مراحنل
خلقت بیان شود و لذا در آیات سورههنای اعنراف 14/ن ینونس  1/ن هنود  2/ن حدیند4/
سخن از خلقت شش دورهای آسمانها و زمین شنده اسنت امنا هنیچ سنخنی از خلقنت
موجودات بین آسمان و زمین (ما بینهما) نشده است.
ایشان با توجه به آیات 22ن 11سوره نازعات «آیا آفرینش شما (بعد از مرگ) مشکلتنر
است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهناد ! سنقف آن را برافراشنت و آن را مننظم
ساخت ،و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود! و زمنین را بعند از آن گسنترش داد ،و از
آن آب و چراگاهش را بیرون آورد ،و کوههنا را ثابنت و محکنم نمنود! همنه ایننهنا بنراى
بهرهگیرى شما و چهارپایانتان است!» که در آن مراحل خلقت را شامل دو مرحلنه مربنوه
به خلقت آسمانها (بنا کردن و برافراشتن ن تسویه و تنظیم) ،دو مرحله مربنوه بنه زمنین
(پیدایش شب و روز که مربوه به حرکت زمین است ن دحنو اارض ) و دو مرحلنه مربنوه
به حوادث زمینی (منابع آب و گیاهان ن آفرینش کوهها)می دانند ن و تطبینق آن بنا آینات
سوره فصلت نتیجه میگیرند که :راهحل اول (یعنی تقدیر گرفتن :فی تتمه اربع ایام ن کنل
بلک فی اربع ایام) مناسبترین راه حل است .چرا که قرآن کریم در آیه  30سوره فصنلت
نی همان مطالب آیه  22سوره نازعات را میفرماید:
«او در زمین کوههاى استوارى قرار داد و برکاتى در آن آفرید و منواد غنذایى آن را مقندر
فرمود ،ن ینها همه در چهار روز بود ن درست به انندازه نیناز تقاضنا کننندگان»(فصنلت .)30/
«و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد ،و کوهها را ثابت و محکم نمود! »(نازعات .)13-12 /
ارزاق و اقوات،همان گیاهان است و آب یکی از منابع است و قرآن نی در اینن منوارد
در مقام بکر چند نمونه است نه در مقام شمارش تمام ارزاق و منابع؛ و مسهله کوهها نین
در هر دو آیه آمده است.
پس معلوم شد که مقصود از چهار دوره (اربع ایام) در فصلت  30/همنان دو مرحلنه
خلقت زمین به اضافه دو مرحله خلقت ملحقات زمین(کوههنا ن ارزاق ن مننابع  )...اسنت.
(رضایی اصفهانی3133 ،ش)324 :
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علت خلقت جهان در شش روز :حال با این که خدا میتواند با یک اراده و در یک
لحظه آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنهاست خلق کند و بارها با این جمله «کنن
فیکون»(بقره332 /؛ آلعمران42 /؛ مریم11 /؛ غافر )33 /از این قندرت سنخن بنه مینان
آورده است ،چرا آفرینش جهان را در چند مرحله و دوره قرار داده است
مفسرین ،پاسخهایی به این سؤال دادند که از جمله آنها عبارتند از:
 -3اگر آفرینش در یک لحظه میبود ،کمتر منیتوانسنت از عظمنت و قندرت و علنم
آفریدگار حکایت کند ،اما هنگامی کنه در مراحنل مختلنف ،طبنق برنامنههنای مننظم و
حساب شده ،انجام گیرد ،دلیل روشنتری برای شناسایی آفریدگار خواهد بود .و به تعداد
مراحلی که پیموده است ،نشانههای تازهای از عظمت آفریدگار بدسنت منیآیند( .مکنارم
شیرازی3124 ،ش ،ج )201 :3
 -2حکمت خلقت جهان در شش روز برای این است که به بنندگان بگویند در همنه
امور تهمل و تهنی داشته باشند حتی اگنر بتواننند آنهنا را در ینک لحظنه انجنام دهنند.
(حسینی شاه عبدالعظیمی3131،ش ،ج )213 :1
 -1نظام آفرینش به تدریا بوجود آمد چون مادیات بایند مسنبوق بنه مناده و مندت
باشند( .بانوی اصفهانی3133 ،ش  ،ج )234: 31
جمعبندی و نتیجهگیری
نظریات علمی به دو دسته قانون و فرضیه تقسیم میشوند .قانون گ ارهای اسنت کنه
به روش صحیح علمی و به مدد دیگر قوانین ینا اصنول بندیهی اثبنات شندهانند .فرضنیه
گ ارهای است که دلیل قطعنی بنرای اثبنات آن اقامنه نشنده امنا پنذیرش آن منیتوانند
جوابگوی بخشی از نیازهای علمی باشد .آیات قرآن کریم را به سه دسنته ننص ،ظناهر و
متشابه تقسیم کرده اند .در بنین اقسنام گونناگون اخنتالف معننای آینات قنرآن و مفناد
گ ارههای علمی ،صرفاً در صورت اختالف بین قانون علمی قطعی با نص قرآن تعارض بنه
وجود می آید .در این بررسی معلوم شد که چننین تعارضنی و اختالفنی مشناهده نشنده
است و در بقیه حاات اختالف ،تعارض شکل نمیگیرد ،یعنی در موارد اخنتالف فرضنیه
علمی با نص قرآن؛ اختالف فرضیه با ظاهر قرآن؛ اختالف قنانون علمنی بنا ظناهر قنرآن
تعارض شکل نمیگیرد.

بررسی رابطه علم و دین در خصوص خلقت عالم طبیعت 141 /

دانشمندان تجربی در مورد عناصر تشکیل دهنده عالم خلقت نظریات مختلفنی ارائنه
کردند برخی به آب ،برخی هوا ،برخی عناصر چهارگاننه و ...اشناره کردنند ،همچننین در
زمنیه پیدایش عالم نی نظریاتی همچون مهبانس ،کهبانس ،نظریه حالت پایندار ،پالسنما
را مطرح نمودند .لذا یافتههای علمی از سنخ قانون علمی نمیباشد.
قرآن نی در این مورد اشاراتی کلی کرده و وارد ج ئیات و تعیین زمان دورهها و ننو
خاص تحوات آن نشده است .از آن جا که مطالب قنرآن در منورد خلقنت آسنمانهنا و
زمین به صورت کلی و مجمل است تطبیق قطعنی آن بنا نظرینه علمنی خناص در بناب
مراحل پیدایش جهان صحیح به نظر نمیرسد .اما اگر به صورت احتمالی بکر شنود کنه
مثالً محتمل است که مقصود از دخان همان مراحل گاز بودن جهنان باشند و  ...اشنکالی
ندارد .پس آیات قرآنی در مورد خلقت عالم هم ،از نو ظاهر است نه نص.
لذا بین آیات قرآن و یافته های علمی در مورد خلقت عالم طبیعت هیچ گونه تعارضی
مشاهده نشده است وبا این مطالعه هماهنگی میان آموزههای قرآن در خصنوص خلقنت
جهان ،مراحل تکوین آن و عناصر تشکیل دهنده آن بنا دسنت آوردهنای علمنی جدیند
بیش از گذشته نمایان شده است.
فهرست منابع
 .3قرآن کریم ،ترجمه آیت ا ...مکارم شیرازی ،اسوه ،قم
 .2آسیموف ،آی اک3110( ،ش) ،جهان از چه ساخته شده است؟ ،ترجمه دکتر محمود به اد ،بنگاه
ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
 .1اوبالکر اریک 3120 (،ش) ،فیزیک نوین ،ترجمه بهروز بیضاوی ،انتشارات قدیانی ،تهران.
 .4بانوی اصفهانی ،سیده نصرت امین( 3133ش) ،مخزن العرفان در تفسفیر قفرآن ،نهضنت زننان
مسلمان  ،تهران.
 .1بوکای ،موریس3131( ،ش) ،ترجمه مهندس ببیح ا ...دبیر ،مقایسهای میان تورات ،انجیل ،قرآن
و علم ،دفتر نشر فرهنس اسالمی ،تهران.
 .3حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمند3131 (،ش) ،تفسیر اثنا عشفری ،انتشنارات میقنات
،چاپ اول ،تهران.
 .2الجوی ی ،عبدالعلب بن جمعه العروسی3131( ،ق) ،تفسیر نورالثقلین ،المطبعه العلمیه ،قم.
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 .3الخطیب ،عبدالغنی3132 (،ش) ،قرآن و علفم امفروز ،ترجمنه دکتنر اسندا ...مبشنری ،مؤسسنه
مطبوعاتی عطائی ،تهران.
 .3راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد3423( ،ق) ،مفردات الفاظ القرآن ،طلیعه النور ،قم.
 .30رضایی اصفهانی ،محمد علی3133(،ش) ،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ،ج  ،3انتشارات کتناب
مبین ،رشت.
 .33سوئیتمن ،برندان ( 3132ش) ،درآمدی بر دین و علنم ،مترجمنان :علنی اصنغرزکوی ،رحمنت النه
مرزبند ،انتشارات ارسطو ،مشهد.
 .32صادقی ،دکتر محمد( ،بیتا) ،زمین ،آسمان و ستارگان از نظر قرآن ،کتابفروشی مصطفوی بنوبر
جمهری ،تهران.
 .31طباطبایی،سید محمد حسین3124(،ش ) ،ترجمنه سنید محمند بناقر موسنوی همندانی ،تفسفیر
المیزان ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه ،چاپ پنجم ،قم.
 .34عباس زاده جهرمی ،محمد؛دژکام لطف اله3132 (،ش) ،درآمدی بر انسان شناسی اسالمی(ویژه
رشتههای فنی و مهندسی) ،نشر معارف ،قم.
 .31گاموف ،ژرژ3111( ،ش) ،پیدایش و مرگ خورشید ،ترجمه احمد آرام ،نشر نیل ن فرانکلین ،بی جا.
 .33محمد سامی ،محمد علی3133 (،ش) ،اعجاز علمی در قرآن کریم ،ترجمه سید حسن کناظمی،
انتشارات رزقی ،بیرجند.
 .32مخلص ،عبدالرؤف3123( ،ش) ،جلوههایی جدیدی از اعجاز علمی قرآن کریم ،انتشارات شنیخ
ااسالم احمد جام ،مشهد
 .33مجلسی ،عالمه محمد تقی3131(،ش) ،بحاراالنوار ،المکتبه ااسالمیه ،تهران.
 .33مظفر ،محمدرضا3122(،ش) ،اصول الفقه ،ج  ،2بوستان کتاب ،چاپ چهارم ،قم.
 .20مکارم شیرازی ،ناصر3121 (،ش) ،تفسیر نمونه ،دارالکتب ااسالمیه ،تهران.
 .23مکارم شیرازی ،ناصر(،جمعی از فضال)( 3133ش) ،پیام امام امیر المومنین علیه السفالم ،نشنر
دارالکتب ااسالمیه ،تهران.
 .22نجفی ،گودرز3122 (،ش) ،مطالب شگفت انگیز قرآن ،نشر سبحان ،تهران.
 .21نوفل ،عبدالرزاق؛ (3402ق) ،القرآن و العلم الحدیث ،دارالکتب العربی ،بیروت.
 .24ویالرد ،ری (و دیگران)3124( ،ش) ،کیهان و راه کهکشان ،ترجمه سید محمند امنین محمندی،
مؤسسه کتاب همراه ،تهران.
 .21ویلیامهاوکینس ،استفن( 3122ش) ،تاریخچه زمان ،ترجمه حبینب ا ...دادفرمنا ن زهنره دادفرمنا،
انتشارات کیهان ،تهران.

