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چکیده
در مورد آیاتی که بیانگر خلقت زمین و آسمانها است ،چند بده ه بده اندوان
تعارض و تناقض مطرح ب ه است .تعارض در آیدا مدرتهب بدا روزهداق خلقدت
آسمانها و زمین ،آنی یا ت ریجی بودن خلقت آسمانهدا و زمدین ،تقد و تد خر
خلقت زمین و آسمانها نسهت به یک یگر و ج ا یا بههم پیوسته بودن آسمانهدا
و زمین ،از جمله این به ا است .برخورد گزینشی با آیا قرآن ،اد مراجعده
به آیا مرتهب ،تفسیرهاق غلب و غیرروشمن  ،اد توجده بده قوااد امدومی
سخن گفتن ،بیتوج ی به ساختارهاق جملده در زبدان اربدی و معنداق د ی
کلما قرآن ،و همچنین ا مراجعه بده روایدا تفسدیرق منشد چدرح چندین
به اتی بوده است .نوبتار حاضر ،با راایت قواا و ا ول مزبور در تفسدیر آیدا ،
به ا یاد ب ه را بررسی ،و ابکاال روبی و مهنایی آن را آبکار کرده است.
واژههای کلیدی :تعارض در قرآن ،رتق و فتدق زمدین و آسدمانهدا ،سدرات در
خلقت ،ت ریج در خلقت.

 .1دانشآموخته سطح ،3مؤسسه آموزش عالی امام صادق( مقاله مستخرج از پایان نامه سطح.)3
 .2دانشیار جامعة المصطفی العالمیه.

کالم اسالمی ،سال،27
شماره  ،107صفحه84 – 69 :

مقدمه
قرآن کریم که کتاب ه ایت و نعمت بدزر خ اوند بدر بشدریت اسدت ،بده میدزان
ت ثیرگذارق اش در جامعده و نفدوشش در دل انسدان هدا ،موجهدا خشدم دیدن گریدزان و
اسال ستیزان ب ه؛ براق همین در چول تداری ایدنگونده افدراد بدا چدرح بده اتی مثد
تعارض در آیا قرآن ،سعی در سنگان ازق در مسدیر ت ثیرگدذارق قدرآن دابدتهاند  ،تدا
بتوانن مرد را از قرآن دور کنن  ،در حالیکه یکی از وجوه ااجاز قرآن ،هماهنگی و اد
وجود اختالف در بین آیا آن است:
أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيههِ اْْتِالفهاك كَريهراك
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(نساء)28 :؛ (آیا درباره قرآن نمىان یشن ؟! اگر از سوى غیر خ ا بود ،اخدتالف فراواندى در
آن مىیافتن ).
مطابق مضمون آیه ،نتیجه ت بّر در آیا قدرآن ایدن اسدت کده بدخی درمدییابد
هیچگونه اختالفی اام از تناقض و تکاشب در بین آیا قدرآن وجدود ند ارد ،و اگدر جدایی
بخصی تدوهّم تنداقض در بدین آیدا قدرآن کدرده بابد  ،نتیجده اد تد بّر در قدرآن
(زمخشرق004 :7 ،7041 ،؛ آلوسی )04 :3 ،7070 ،و ج الدت و سدط ینگدرق اوسدت
(چهرق .)770 :0 ،7078 ،حضر الی میفرماین « :بر حذر بداش از اینکده قدرآن را
چهق رأق و نظر خود تفسیر کنی ... ،در ظاهر بهیه کال بشر است ولی فرق مدیکند ...
و ت وی آن بهیه کال بشر نیسدت» ( د وق« ،)860 ،7302 ،پد کدال خد ا را مثد
کال بشر قرار ن ه» (همان)861 ،؛ زیرا در قرآن اا و خاص ،م کم و متشدابه ،و ناسد و
منسوخ وجود دارد ( فار ،)843 ،7040 ،و ج و توجه نکردن به این امور موجب بد ه
برخی از افراد چنین به اتی را مطرح کنن (مقریزق.)833 -838 :0 ،7084 ،
الهته به ه تعارض و ناسازگاق در گذبدته هدم مطدرح بدوده و در حد یل مفصدلی
حضر الی به قسمتی از این به ا پاس دادهاند ( د وق،)860 -800 ،7302 ،
و اس اق بن یعقوب کن ق که رسدالهاق در مدورد تناقضدا قدرآن نوبدته بدود ،پد از
راهنمایی اما حسن اسکرق از چریق باگردانش ،به ابتهاه خود پدی بدرد و نوبدته
خود را در آتش ان اخت و از بین برد (ابدن ب رآبدوب ،)080 :0 ،7310 ،و نیدز در کتدب
روایی اه سنت پاس هاق ابن اهاس به برخی از بده ا تعدارض در آیدا قدرآن نقد

ب ه است (بخارق.)781 :6 ،7088 ،
در روزگار معا ر نیز برخی به این گونده بده ا دامدن زدهاند  ،از جملده برخدی از
مستشرقان مث گل زی ر ،مؤلف کتاب «نق قرآن» و سدایتهداق متعد د فارسدیزبدان و
خارجی .در راستاق پاس به اینگونه به هپراکنیها ،نوبتار حاضر ،به پاس بده اتی کده
م ای تعارض در آیا مربوط به خلقت زمین و آسمانها است ،اختصاص دارد.
 .1خلقت شش روز بود یا هشت روز؟

در آیهاق از قرآن ،م

زمان خلقت زمین و آسمانها و آنچه بین آن ا اسدت ،بدش

روز ااال ب ه است :اللَّهُ الَّذي َْلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فه سِهتَّ ِ أَيَّها
ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْش( سج ه)0 :؛ اما در آیا  0تا  78سوره فصلت زمانهدایی را در
مورد خلقت زمین و آسمانها بیان کرده که جمع آنها هشت روز میبود :قُلْ أَ إِنَّكُهمْ
لَتَكْفُرُونَ بِالَّذي َْلَقَ الْأَرْضَ ف يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداك ذلِهََ رَُّ الْعهالَمينَ * وَ
جَعَلَ فيها رَواسِ َ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فيها وَ قَدَّرَ فيها أَقْواتَهها فه أَرْبَعَه ِ أَيَّها سَهوا
لِلسَّائِلينَ * ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّما ِ وَ هِ َ دُْانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاك أَوْ كَرْههاك
قالَتا أَتَيْنا طائِعينَ * فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ف يَوْمَيْنِ وَ أَوْحى ف كُلِّ سَما ٍ أَمْرَهها وَ
زَيَّنَّا السَّما َ الدنْيا بِمَصابيحَ وَ حِفْظاك ذلََِ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَلهيمِ( فصلت :یهل )21-9؛
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بگو :آیا این بمایی که واقعاً به آن کسى که زمین را در دو روز آفری  ،کفدر مدىورزید و
براى او همتایانى قرار مىدهی ؟ این است پروردگار ج انیدان * و در [زمدین] ،از فدراز آن
کددوههددا ن دداد و در آن خیددر فددراوان پ ی د آورد ،و مددواد خددوراکى آن را در چهااار روز
ان ازهگیرى کرد [که] بدراى خواهند گان ،درسدت [و متناسدب بدا نیازهایشدان] اسدت *
سپ آهنگِ [آفرینشِ] آسمان کرد ،و آن بخارى بدود .پد بده آن و بده زمدین فرمدود:
خواه یا ناخواه بیایی  .آن دو گفتن  :فرمانپذیر آم یم * پ آن ها را [بده دور ] هفدت
آسمان ،در دو روز مقرّر دابت و در هر آسمانى کار [مربدوط بده] آن را وحدى فرمدود ،و
آسمانِ [این] دنیا را به چراغهدا آشیدن کدردیم و [آن را نید ] نگداه دابدتیم ایدن اسدت
ان ازهگیرىِ آن نیرومن دانا (ر.ک :س ا ،بیتا.)00 -01 ،
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 .1.1پاسخ

در پاس به ه ،چن نکته را یادآور میبویم:
یکم .این به ه ،بر اسداس حصدر معنداق وا ه «یدو » در یکدی از کاربردهداق آن ،و
غفلت یا تغاف از سایر کاربردها است .چنین نیست که هرجا کلمه «یو » اسدتعمال بد
مراد از آن مق ار زمانی باب که زمین ی بار به دور خود میچرخ (چهاچهدایی،7071 ،
 ،)704 :74بلکه کاربرد کلمه «یو » در معانی دیگدر متد اول اسدت ،مدثالً گداهی کلمده
«یو » استعمال می بود و منظور از آن قطعهاق از زمان -رف نظر از مد آن -اسدت،
مث آیه بریفه :إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْ َ الْتَقَهى الْجَمْعهانِ إِنَّمَها اسْهتَزَلَّهُمُ الشَّهيْاانُ
بِبَعْضِ ما كَسَبُوا( آل امران( )700 :زمدانی کده دو گدروه [در احد ] بدا هدم رویداروى
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ب ن  ،کسانى که از میان بما [به دبمن] پشت کردن  ،در حقیقت جز این نهود کده بده
سهب پارهاى از آنچه [از گنداه] حا د کدرده بودند  ،بدیطان آندان را بلغزانید ) (راغدب
ا ف انی ،)200 ،7078 ،همچنان که مشدخی اسدت در ایدن آیده و سدایر آیداتی کده از
جنگها با تعهیر «یو » یاد میکن  ،مراد از کلمه «یو » مق ار زمانی است که ایدن جندگ
چول کشی ه نه ی روز در مقاب بب و یا ی بهانه روز.
دو  .در مورد خلقت زمین و آسمانها و موجدودا بدین زمدین و آسدمانهدا ،ا دالً
امکان ن ارد مراد از کلمه «یو » ،روز در مقاب بب ،یا ی بدهانه روز بابد ؛ زیدرا زمدان،
مق ار حرکت را می گوین  ،و قه از خلقت زمدین و آسدمان و بده تعهیدر کلدیتدر مداده،
حرکتی نهوده تا با تعیین مق ار آن ،زمان معنا پی ا کن (جوادق آملی.)804 ،7322 ،
سوم .در فهم یک آیه ،باید آیات دیگر را نیز مورد توجه قـرار داد رراهـه بر ـی ا
آیات قرآن ،شاهد بر بر ی دیگر و بیانگر مفاد و مدلول آن است ،هـمرنـان هـه امـام
در مورد قرآن میفرمایند« :یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ یَشْـهَدُ بَعْضُـهُ عَلـ بَعْـض»
علی
(نهج البالغه ،طبه .)311
براین اساس ،چنین میگوییم :در سه آیه قرآن ،در مورد خلقت «زمین و آسدمانهدا
و موجودا بین آنها» از تعهیر بش روز (ستّة أیّا ) استفاده ب ه است :الَّهذِى َْلَهقَ
السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فىِ سِتَّ ِ أَيَّا ثُمَّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَهرْش( فرقدان)00 :؛
اللَّهُ الَّذي َْلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فه سِهتَّ ِ أَيَّها ثُهمَّ اسْهتَوى عَلَهى
الْعَرْش( سدج ه )0 :و وَ لَقَدْ َْلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما ف سِتَّ ِ أَيَّها وَ

ما مَسَّنا مِنْ لُغُوُّ( ق.)32 :
چهق آیا فوق آنچه در این بش روز خلق ب ه بام سه چیز میبود :آسمانهدا،
زمین و موجودا بین آسمانها و زمین.
حال با نگاهی به آیا  0تا  78سوره فصلت درمییابیم که نهتن ا این آیدا بدا آیدا
شکرب ه تعارضی ن ارن بلکه مؤی آنها نیز هستن  .به این بیان که:
 -7آیه  0سدوره فصدلت ،خلقدت زمدین را در دو روز دانسدته اسدت :قُهلْ أَئهنَّكُمْ
(بگو آیا این بمایی که واقعاً به آن کسى که زمین را در دو هنگا آفری  ،کفدر مدىورزید
و براى او همتایانى قرار مىدهی ؟ این است پروردگار ج انیان).
 -8بنا بر آیده  78همدین سدوره ،هفدت آسدمان هدم در دو روز خلدق بد ه اسدت:
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف يَوْمَينِ وَ أَوْحَى ف كُهلِّ سَهمَا ٍ أَمْرَهَها وَ زَيَّنَّها السَّهمَا َ
الدنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظكا ذلََِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم( پد

آنهدا را [بده دور ] هفدت

آسمان ،در دو هنگا مقرّر دابت و در هر آسمانى کار [مربوط بده] آن را وحدى فرمدود ،و
آسمانِ [این] دنیا را به چراغهدا آشیدن کدردیم و [آن را نید ] نگداه دابدتیم ایدن اسدت
ان ازهگیرىِ آن نیرومن دانا).
 -3در آیه  74این سوره سخن از «چ ار روز» به میان آم ه :وَ قَدَّرَ فِيهَها أَقْوَاتهَها
ف أَرْبَعَ ِ أَيَّا  .به ه کنن ه گمان کرده چ ار روزق که در این آیه شکر بد ه در مدورد
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خلقت زمین و آسمانها است ،براق همین از جمع این چ ار روز در دو روز خلقت زمدین
و دو روز خلقت آسمانها ،ایدن نتیجده را گرفتده اسدت کده جمدع ایدن ایدا هشدت روز
میبود ،درحالیکه این آیه در مورد رزق و روزق موجدودا روق زمدین اسدت (جدوادق
آملی ،)711 ،7326 ،و ربطی به خلقت ن ارد و منظور از چ دار روز مطدرح بد ه در ایدن
آیه ،چ دار فصد سدال اسدت (قمدی868 :8 ،7040 ،؛ فدیض کابدانی303 :0 ،7070 ،؛
حویزق030 :0 ،7070 ،؛ ب رانی124 :0،7076 ،؛ چهاچهدایی360 :71 ،7071 ،؛ جدوادق
آملی 7322 ،و .)786 :7 ،7320
با توجه به این که آیه  74سوره فصلت مربوط به ب دل تقد یر ارزاق جاند اران روق
زمین است ،مجموع آنچه در آیا  0و  78این سوره براق خلقت زمین و آسمانهدا بیدان
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07

ب ه چ ار روز است .اکنون با توجه به آیا سه گانه نخست ،این نتیجه به دست میآید :
آفرینش آسمانها در دو روز انجا ب  :فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف يَهوْمَينِ ،خلقدت
زمین در دو روز واقع بد َْ :لَهقَ الْهأَرْضَ فِه يهوْمَينِ ،و آفدرینش آنچده در بدین
آسمانها و زمین قرار دارد در دو روز واقع ب ؛ که این پیا را از جمعبن ق ن ایی و کسدر
چ ار روزق کده بیدان بد از مجمدوع بدش روز شکدر بد ه در آیداتی مثد َْ  :لَهقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا فِ سِتَّ ِ أَيا  ،میتدوان اسدتظ ار کدرد (جدوادق آملدی،
.)711 ،7326
 .2سرعت در خلقت
 .1.1تبیین شبهه

به ه دیگرق که مرتهب با به ه قهلی است و با انوان «آیا آفدرینش سدریع بدود یدا
کن ؟» 7مطرح ب ه ،چنین است :تفسیر «سِتَّةِ أَیَّا » به بش دوره در آیداتی مثد   :إِنَّ
رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي َْلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّ ِ أَيها ( اادراف ،)00 :بدراق گریدز از
ابکال است و میخواهن به قرآن چ ره المی ب هن  ،درحالیکده معنداق کلمده «یدو »
روز است و نه دوره ،ولی بااینحال چه مراد از کلمه «یو » روز بابد و چده دوره ،در آیده
دیگرق از قرآن میگوی که زمین و آسمانها را به ور آنی خلق کرده ،نه اینکده بدش
روز یا بش دوره چول کشی ه بابد  :بَدِيعُ السَّهمَاوَاتِ وَ الْهأَرْضِ وَ إِذَا قَضهىَ أَمْهركا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون( بقره[( )771 :او] پ ی آورن ه آسمان هدا و زمدین [اسدت] ،و

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هفت
07

چون به کدارى اراده فرماید  ،فقدب مدىگوید [« :موجدود] بداش» پد
مىبود)8.
 .1.1پاسخ

[فدوراً موجدود]

آنچه در این به ه در مورد کاربرد کلمه «یو » گفته ب نشان ج مستشدک بده
زبانی است که قرآن به آن زبان نازل ب ه است .استفاده کلمه «یو » و حتی ترجمده ایدن
.https://zandiq.com/2005/09/02/shast-tanaghz-dar-ghoran

1

?. Quick or Slow Creation
Allah creates the heavens and the earth in six days [7:54] and many Muslims want to be modern
and scientific, and make that six eons, but then again, He creates instantaneously [2:117], "Be! And
it is" (http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/#internal).
2

کلمه در برخی زبانهاق دیگر ،ازجمله فارسی ،ترکی و انگلیسی در معانی دیگدرق غیدر از
روز در مقاب بب ،براق مرد جزء ب ی یا به بمار میآی  ،مثالً در آیه :تِلْهََ الْأَيَّها ُ
نُداوِلُها بَيْنَ النَّاس( آل امران( )704 :ما این روزهدا [ى بکسدت و پیدروزى] را میدان
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مرد به نوبت مىگردانیم [تا آنان پن گیرن ]) ،و در اهدار « :وَ ااْلَدمْ بِد َنَّ الد َّهْرَ یَوْمَدانِ
یَوْ ٌ لَ َ وَ یَوْ ٌ اَلَیْ » (ن ج الهالغه ،نامه ( )18بد ان کده روزگدار دو روز اسدت ،روزق بده
نفع تو و روزق به ضرر تو) واض است که مراد از کلمه «یو » روزگدار ،اصدر و برهدهاق از
زمان است ،نه روز در مقابد بدب (ر.ک :ابدن اابدور ،بدیتدا832 :81 ،؛ جدوادق آملدی،
.)804 ،7322
اما در قسمت دو ابکال ،مستشک با اباره به آیه  771بقره ،میگوی خد ایی کده
اگر اراده تکوّن چیزق را بکن با گفتن «کُن :بداش» آن را خلدق مدیکند  ،چدرا زمدین و
آسمانها را در بش روز آفری ؟
پاس این سؤال این است که جمله «کدن فیکدون» اسدتعمال مجدازق (زمخشدرق،
37 :0 ،7041؛ الهیجدددی ،)746 :7 ،7313 ،و کنایدددهاق اسدددت (موسدددوق سدددهزوارق،
 ،)040 :7 ،7040یعنی ی نوع تمثی از ق ر خ اون متعال است (بروسوق ،بدیتدا:1 ،
 ،)007که سرات حصول آنچه اراده خ اون بر آن تعلق گرفته را میرسدان  ،بد ون اینکده
متوقف بر چیزق باب (آلوسی.)00 :78 ،7070 ،
بهبیاندیگر ،معناى آیه این است که انجا دادن هر املى از نظر سد ولت و آسدانى و
ا وجود مانع براى خ اون مانن این است که به آن گفته بدود :بداش و آن هدم بشدود
(چوسی ،بیتا034 :7 ،؛ چهرسی ،)362 :7 ،7318 ،و مطمئناً آنجا نده کالمدی بدوده و نده
وتی که بنی ه بشود (موسوق سهزوارق ،همان) ،و نده مخداچهی کده دوتی را بشدنود
(چهاچهایی.)770 :71 ،7071 ،
نکتهاق که تمثیلی بودن جمله «کن فیکون» را متعیّن میکند  ،ایدن اسدت کده در
فرض حقیقی بودن خطاب ،چیزق که قرار است مورد خطاب قدرار گیدرد یدا وجدود دارد،
که توجه خطاب به آن براق موجود ب ن ،مستلز ت صی حا  ،و م دال اسدت؛ و یدا
وجود ن ارد که خطاب به مع و نامعقول اسدت (بروسدوق ،بدیتدا007 :1 ،؛ ابدن اابدور،
بیتا .)614 :7 ،با توجه به نادرستی مهناق ابکال که حقیقدی بدودن معنداق ایدن جملده
بود ،بیپایه بودن ابکال ،روبن می بود.

07

 .3تقدم و تأخر در خلقت زمین و آسمانها
 .1.1تبیین شبهه

خ اون در آیه  80بقره میگوی اول زمین را آفری ه و سپ

آسمان را :هُوَ الَّهذِى

َْلَقَ لَكُم مَّا فىِ الْأَرْضِ جَمِيعا ثُمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَا ِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَهمَاوَاتٍ وَ هُهوَ
بِكُلِّ شىْ ٍ عَلِيم( اوست آن کسى که آنچه در زمین اسدت ،همده را بدراى بدما آفرید
هفدت آسدمان را اسدتوار کدرد و او بده هدر چیدزى

سپ به کار آسمان پرداخدت ،پد
داناست).
اما در آیا  81تا  34نازاا میگوی اول آسمان را خلق کدرده و سدپ

زمدین را:

أَأَنْتُمْ أَشَد َْلْقكا أَ ِ السَّمَا ُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا* وَ أَغْاَه َ لَيْلَهَها وَ أَْْهرَ َ
ضحَاهَا* وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلََِ دَحَاهَا( آیا آفرینش بما دبوارتر است یدا آسدمانى کده
[او] آن را برپا کرده است؟* سقفش را برافرابت و آن را [به ان ازه معین] درسدت کدرد*
و بَهَش را تیره و روزش را آبکار گردانی * و پ از آن ،زمدین را بدا غلتانید ن گسدترد)
(س ا ،بیتا.)740 -743 ،
 .1.1پاسخ
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الز به شکر است که ا به ه تق ّ خلقت زمین بر آسمان چیز ج ید ق نیسدت،
بلکه از ق یمیترین به ههایی است که با موضوع تعدارض بدین دو آیده از قدرآن مطدرح
ب ه است .در برخی منابع روایی آم ه است که این به ه براق فردق مطرح بد ه بدود ،و
او از ابن اهاس پاس آن را جویا ب (بخارق.)781 :6 ،7088 ،
و اما پاس به ه :با توجه به مجموع سخن مستشک  ،به نظدر مدیرسد او آیده 80
سوره بقره را اینگونه معنا کرده که خ اون پ از این کده هدر آنچده در زمدین اسدت را
براق انسان آفری  ،به [آفرینش] آسمان پرداخت و هفت آسدمان را در دو روز خلدق کدرد،
درحالیکه کلمه «استواء» در معانی مختلف استعمال بد ه و تعیدین معنداق مدورد نظدر
بستگی به حرف جرّق دارد که این کلمه با آن حرف جر اسدتعمال بد ه اسدت (جدوادق
آملی 7322 ،و  .)640 :8 ،7320کلمده «اسدتواء» وقتدی بدا حدرف جدر «إلدی» متعد ّق
میبود ،مث آیه م ب ل ،به معناق توجه و قص چیزق را کردن است (ابدن منظدور،
070 :70 ،7070؛ چری ی.)830 :7 ،7076 ،
همچنین در چرف دیگر تناقض ،کلمه «دحو» در آیه  34سوره نازاا را بده معنداق

بوده بیان میکند  :قُلْ أَئنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى َْلَقَ الْأَرْضَ فىِ يَوْمَينِ وَ تَجْعَلُهونَ لَههُ
أَندَادا ذلََِ رَُّ الْعَالَمِين.
سپ

در آیه  77و  78همین سوره با استفاده از کلمه «ثدمّ» کده ظ دور در ترتیدب

دارد ،ترتیب در خلقت آسمانها را بیان میکن  :ثُمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَا ِ وَ هِهىَ دَُْهانٌ
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فَقَالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعا أَوْ كَرْها قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعِين* فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فهىِ
يَوْمَينِ وَ أَوْحَى فىِ كُلِّ سَمَا ٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّا السَّهمَا َ الهدنْيَا بِمَصَهابِيحَ وَ حِفْظكها ذلِهََ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم( سپ

آهنگِ آسمان کرد ،و آن بخارى بود .پ

به آن و به زمدین

فرمود :خواه یا ناخواه بیایی  .آن دو گفتن  :فرمانپذیر آم یم* پد آنهدا را [بده دور ]
هفت آسمان ،در دو هنگا مقرّر دابت و در هدر آسدمانى کدار [مربدوط بده] آن را وحدى
فرمود ،و آسمانِ [این] دنیا را به چراغها آشین کدردیم و [آن را نید ] نگداه دابدتیم ایدن
است ان ازهگیرىِ آن نیرومن دانا).
الهته مق ّ بودن خلقت زمین بر آسمان در روایا نیز به راحت بیدان بد ه اسدت.
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خلق کردن گرفته ،درحالیکه «دحو» به معناق گستران ن و بسب دادن است نده خلقدت
(فراهی ق824 :3 ،7074 ،؛ ابن منظور807 :70 ،7070 ،؛ چری ی.)730 :7 ،7076 ،
در مرحله بع  ،در جمعبن ق بین آیا مختلف قرآن که به ید موضدوع پرداختده،
بای به نتیجه رسی که خلقت ک ا ی از زمین و آسمان بر دیگرق تق ّ دارد.
قدهالً گفتده بد کده منظددور از کلمده «یدومین» در آیددا  0و  77سدوره فصددلت،
نمی تواند روز ا دطالحی بابد  ،و مدراد از آن وجدود دو مرحلده در خلقدت زمدین و یدا
آسمانها است (بیضداوق61 :0 ،7072 ،؛ کابدانی760 :6 ،7083 ،؛ بروسدوق ،بدیتدا:2 ،
837؛ مراغی ،بیتا774 :80 ،؛ سی قطدب3777 :0 ،7078 ،؛ حدایرق ت راندی:0 ،7311 ،
821؛ زحیلددی700 :80 ،7070 ،؛ چهاچهددایی363 :71 ،7071 ،؛ جددوادق آملددی،7322 ،
 ،)804یعنی زمین براق تکوّن کاملش دو مرحله متغایر را چی کدرده اسدت (چهاچهدایی،
 ،)363 :71 ،7071و همچنین آسمانها.
در این آیا بریفه ،قرآن دو مرحله بودن خلقدت هرکد ا از زمدین و آسدمانهدا را
بیان میکن  ،اما االوه بر آن از ظاهر آیا  0تا  78سوره فصّدلت مدیبدود ترتیدب کلدی
خلقت را نیز ف می  ،به این ور که ابت ا در آیده  0خلقدت زمدین را کده در دو مرحلده

00
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اما باقر میفرمای  :خ اون ب شت را قهد از ج دنم خلدق کدرد ...و زمدین را قهد از
آسمان خلق کرد (کلینی .)70 :2 ،7041 ،قریب به همین مضمون در تفسیر ایابدی بده
نق اما باقر از اما الی آم ه است (ایابی.)784 :8 ،7324 :
اکنون با توجه به آیا شکرب ه و آیا شی  ،جزییا خلقدت زمدین و آسدمانهدا را
بیان میکنیم :آنچه در آیه  81سوره نازاا آم ه است ب ل «سدماء» اسدت نده «سدهع
سماوا » ،و بای بین بناق «سماء» که در آیه  81سوره نازاا مهناق ب دل قدرار گرفتده
و «سهع سماوا » که در آیا  80سوره بقره و  78سدوره فصّدلت آمد ه ،فدرق گذابدت
(مجلسی .)83 :00 ،7043 ،درنتیجه مشارٌالیه کلمه «شلد » در آیده  34سدوره نازادا ،
بناق آسمان (سماء) است ،به این معنا که دحواالرض بع از بناق آسدمان (سدماء) اتفداق
افتاده است .حال با توجه به آنچه گفته ب  ،در مورد خلقت زمین و آسمانها مراح زیدر
چی ب ه است:
 .7در مرحله اول ا زمین خلق ب ه اسدت (قاضدی اهد الجهار ،بدیتدا300 :76 ،؛
چوسی ،بیتا781 :7 ،؛ آلوسی.)308 :78 ،7070 ،
 .8بع از آن آسدمان (سدماء) خلدق بد ه اسدت (کلیندی70 :2 ،7041 ،؛ ایابدی،
784 :8 ،7324؛ قاضی اه الجهار ،بیتا300 :76 ،؛ چوسی ،بیتا.)781 :7 ،
 .3بع از آن نوبت به مرحله دو خلقدت زمدین یعندی (دحدواالرض) رسدی ه اسدت
(قاضی اهد الجهار ،بدیتدا002 ،؛ چوسدی ،بدیتدا781 :7 ،؛ اسدترآبادق018 :8 ،7328 ،؛
معرفت.)800 ،7083 ،
 .0بع از دحواالرض ،آسمان (سماء) را به ور هفت آسدمان (سدهع سدماوا ) در
آورد (مجلسی83 :00 ،7043 ،؛ ربی رضا.)841 :7 ،7004،
چهق آنچه در مورد خلقت زمین و آسمانها بیان ب  ،مشخی ب که نهتن دا بدین
آیا یادب ه تناقضی نیست ،بلکه خود این آیا تهیینی از مراح مختلف خلقدت زمدین
و آسمانها است ،به این ور که :مرحله اول خلقت زمین قه از خلقت آسدمان اتفداق
افتاده؛ مرحله دو خلقت زمین بع از خلقت مرحله اول آسدمان اتفداق افتداده؛ در مدورد
آسمانها در مرحله اول ،بع از خلقت ا زمین ،آسمان (سماء االرض) خلدق بد ه؛ در
مرحله دو بع از دحواالرض (خلقت مرحله دو زمین) آسمان به تعد اد هفدت آسدمان
رسی ه.
با این بیان ،مرحله اول خلقدت زمدین قهد از مرحلده اول خلقدت آسدمان اسدت ،و
مرحله دو خلقت زمین نیز قه از مرحله دو خلقت آسمانهدا اسدت ،پد مدی بدود

 .4چگونگی آسمان و زمین در هنگام خلقت
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بنابر آیه  77سوره فصلت ،زمین و آسمانهدا از هدم جد ا بودند و بعد ید پارچده
ب ن  :ثُمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَا ِ وَ هِىَ دَُْانٌ فَقَالَ لهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَها طَوْعها أَوْ كَرْهها
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعِين ،درحالیکه بنابر آیه  34سوره انهیاء  ،زمین و آسدمانهدا نخسدت بده
هم چسهی ه بودن و بع ج ا ب ن  :أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّهمَاوَاتِ وَ الْهأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقكا فَفَتَقْنَاهُمَا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَا ِ كُلَّ شىْ ٍ حَىٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُون( آیا کسانى که کفدر
ورزی ن ن انستن که آسمانها و زمین هر دو بههدمپیوسدته بودند  ،و مدا آن دو را از هدم
ج ا ساختیم ،و هر چیز زن هاى را از آب پ ی آوردیم؟ آیا [باز هدم] ایمدان نمدىآورند ؟)
(س ا ،بیتا 740 ،و .)741
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 .1.1پاسخ

آنچه مستشک در معناق آیه  77سوره فصلت بیان کرده با این آیده تطهیدق ند ارد،
چون در این آیه به هیچ وجه از چسهی ه بودن و یا ج ا بودن زمین و آسمانها حرفی بده
میان نیام ه است ،و فقب ترتیب خلقت آسمان که پ از خلقت زمین بوده در ر آیده
گفته ب ه ،و در ادامه ،اچاات تکوینی زمین و آسمان از خ اون بیدان بد ه اسدت؛ مگدر
اینکه گفته بود آیه فوق به داللت التزامی ج ا بودن زمین و آسمانها را بیان میکن .
در هر حال با مراجعه به روایا و کتب تفسیر درمییدابیم کده مدراد از رتدق و فتدق
االم در آیه م ب دل ،چیدز دیگدرق اسدت ،و از تفسدیر آیده بدریفه بده معندایی کده
مستشک در نظر گرفته به راحت ن ی ب ه است .م م بن اطیده نقد مدیکند کده
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گفت که زمین قه از آسمانها خلق ب ه است.
خلقت هر ی از زمین و آسمان در دو مرحله ،بیانگر این مطلب است کده بدین دو
مرحله خلقت زمین فا له بوده ،و اگر ب ون فا له هر دو مرحله پشت سر هم خلق بدود
که به آن دو مرحله نمیگوین بلکه همه این ا ید مرحلده اسدت ،و تخلّد خلقدت ید
مرحله از آسمان بین دو مرحله از خلقت زمین ،دو مرحله بودن خلقت زمین را معندا مدی
کن  ،همچنان که تخلّ ی مرحله از خلقت زمین بین دو مرحلده از خلقدت آسدمانهدا،
دو مرحله بودن آن را م قّق میکن .

07

یکی از الماق اه با خ مت اما باقر رسی و آیه  34سوره انهیداء را خواند  ،امدا
باقر فرمودن  :بای تو گمان میکنی که منظور آیده بدریفه ایدن اسدت کده زمدین و
آسمانها چسهی ه به هم بو دند  ،و سدپ از یکد یگر جد ا بد ن ؟ او گفدت :آرق؛ امدا
فرمودن  :از م ضر پروردگار چلب مغفدر کدن ،زیدرا قدول خ اوند متعدال کده
باقر
فرمود« :کانَتا رَتْقاً» منظور از آن این است که آسدمان بداران نمدیفرسدتاد و زمدین هدیچ
دانهاق را نمیرویان  ،پ زمانی کده خ اوند متعدال مخلوقدا را خلدق کدرد و هدر ندوع
جنهن ها ق را در آن پخش کرد ،آسمان را بدا ندزول بداران و زمدین را بدا رویدش گیاهدان
گشود؛ مرد بامی گفت :ب اد میدهم که تو از نوادگان انهیاء هستی و الدم تدو از الدم
آنان است (کلینی.)00 -00 :2 ،7041 ،
در ح یل دیگر امرو بن اهی که میخواست با سدؤالی امدا بداقر را بده ل دا
المی امت ان کن  ،در مورد معنداق رتدق و فتدق در آیده  34سدوره انهیداء پرسدی ؛ امدا
باقر فرمودن منظور از رتق بودن آسمانها این است که باران نمیبارید و خ اوند بدا
نزول باران آن را فتق کدرد ،و مدراد از رتدق بدودن زمدین ایدن اسدت کده زمدین گیداهی
نمیرویان که با رویی ن گیاهان فتق ب  ،امدرو بدن اهید پد از بدنی ن ایدن جدواب
نتوانست بده سدخن امدا بداقر هدیچگونده ااتراضدی بکند (مفید 760 :8 ،7073 :؛
چهرسی.)386 :8 ،7318 :
زمان اتفاق افتادن این فتق آسمانها و زمین ،چهق حد یثی کده مرحدو کلیندی در
قسمت روضه کافی نق میکن اینگونه بیان ب ه:
ابوحمزه ثمالی میگوی نافع از اما باقر
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در مورد آیده  أَوَلَمْ يَرَ الَّهذِينَ كَفَهرُوا

أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاك فَفَتَقْناهُما پرسی  ،اما باقر

فرمودند وقتدی کده

خ اون حضر آد را به زمین تنزّل داد ،آسمانها بخی بودن و باران نمیباری و زمدین
را قهول کرد دسدتور
هم هیچچیزق نمیرویان ؛ اما وقتی که خ اون توبه حضر آد
داد به آسمان که توسب ابرها بر زمین باری و سپ بده زمدین دسدتور داد کده درختدان
رب کردن و ثمر دادن و آب ن رها لهریز ب  ،و این معناق رتق و فتق آسمانها و زمدین
بود .نافع گفت :راست گفتی اق فرزن پیامهر (کلینی.)787 :2 ،7041 ،
در ح یل مفص دیگرق از اما ادق نق ب ه که هشا بن اهد المل اداز
سفر حج ب و ابرش کلهی [مسی ی] با او بود ،تا اینکه باالخره آن دو امدا دادق را
در مسج ال را مالقا کردن  ،هشا از ابرش سؤال کرد که آیدا ایشدان را مدیبناسدی؟

پ از اینکه ابرش گفت نمیبناسم ،هشا گفت این همدان بخصدی اسدت کده بدیعه
گمان میکن او به خاچر کثر المش پیامهر است ،ابرش گفدت از او سدؤالی مدیپرسدم
که جز پیامهر یا و یّ پیامهر نمیتوان جواب آن را ب ه  ،سدپ از ایشدان در مدورد آیده
بریفه أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقهاك فَفَتَقْناهُمها سدؤال

ادامه آیه بریفه که میفرمای  :وَ جَعَلْنا مِنَ الْما ِ كُلَّ شَ ْ ٍ حَ ٍّ و هدر چیدز زند هاى
را از آب پ ی آوردیم؛ زیرا دلی اینکه خ اون آب را با این فتِ منش حیا بدودن ،بعد
از ب ل رتق و فتق زمین و آسمانها آورده ،این است که جمله قهلدی أَنَّ السَّهماواتِ وَ
الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاك فَفَتَقْناهُما سهب براق جمله بع ق وَ جَعَلْنا مِنَ الْمها ِ كُهلَّ شَه ْ ٍ
حَ ٍّ است ،یعنی منش حیا تما موجودا از آبی هسدت کده حا د فتدق زمدین و

نتیجه

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

آسمانها است ،و به اهار دیگر تناسب اول و آخر آیه با یکد یگر ،دلید بدر تعدیّن ایدن
معنددا از آیدده بددریفه اسددت (رازق731 :88 ،7084 ،؛ ثعددالهی20 :0 ،7072 ،؛ آلوسددی،
 .)30 :0 ،7070همچنین فخر رازق این قول را بده ابدن اهداس و اکثدر مفسّدران نسدهت
میده (رازق.)731 :88 ،7084 ،

آیا قرآن کریم در موضوع خلقت زمین و آسمانها مث سایر آیا قدرآن ،نده تن دا
تعارضی ن ارن بلکه مؤی و تفسیر کنن ه یک یگر نیز هستن  ،و خ اون متعدال کده خدود
خالق زمین و آسمانهاست ،در قرآن کریم بده ب تدرین وجده تد ریج در خلقدت زمدین و
آسمان ها ،تع اد روزهاق خلقتشان ،تق و تد خر خلقدت هدر ید نسدهت بده دیگدرق و
همچنین کیفیت خلقت هرک ا هنگا خلقت را بیان کرده است.
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کرد؛ اما ادق پ از بیان تفصیلی جریان خلقت آسمانهدا و زمدین ،رتدق و فتدق
آنها را به همان معناق باری ن باران و رویی ن گیاهان پد از بخلشدان از بدارش بداران و
رویی ن نهاتا تفسیر کردن (مجلسی.)13 -18 :00 ،7043 ،
همین معناق از رتق و فتق در کتب اه سدنت در حد یثی بده نقد از ابدن اهداس
(بی قى00 ،7071 :؛ آلوسی )30 :0 ،7070 :و دیگر راویان بیان ب ه کده برخدی از آنهدا
را چهرق در تفسیر این آیه بریفه ،شی قول اول آورده است (چهرق.)70 :71 ،7078 ،
چهرق ،این تفسیر از معناق رتق و فتق را از دیگر اقوال ی تر میداند  ،بده دلید
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