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What we are looking for in this article with a descriptive-analytical approach and in the form of a library is the 

quality of truth and the design of the universe in the Holy Quran and Islamic traditions. The invitation to walk on 

the earth and observe the sensory and experimental quality of the beginning of creation and thinking in the creation 

and planning of the universe is one of the things that the Almighty God emphasizes in the Holy Quran. The result 

of this reflection is understanding and faith in creating the end of the world and the departure of man from the earth 

on the Day of Judgment. Planning a desirable and happy way of life is one of the logical effects of the previous two 

stages and ultimately leads to human well-being and salvation. Just as the Holy Quran is the explanation of 

everything, the explanation of this great weight are also perfect human beings like the infallible imams (peace be 

upon them). More than fourteen centuries ago, Hazrat Ali (peace be upon him) and other infallible imams (peace be 

upon him) in their words and in line with the better understanding of the Holy Quran, explained the creation of the 

universe and the creation of man in such a way that despite the claim of the progress of experimental sciences, the 

current human It has not yet reached the understanding of many of its stages and concepts. In this article, the quality 

of creation and planning of the universe is explained from the perspective of the Holy Quran and Islamic traditions. 
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 چکیده: 

کیفیت خق و تدبیر کائنات ی آن هستیم، ای در پتحلیلی و به صورت کتابخانه -چه در این نوشتار با رویکرد توصیفیآن

و تفکر کیفیت آغاز آفرینش حسی و تجربی  یدعوت به سیر در زمین و مشاهدهاست.  اسالمیروایات در قرآن کریم و 

مل، فهم أاین ت ینتیجه کید می ورزد.أبر آن تکریم در قرآن متعال ، از مواردی است که خداوند خلق و تدبیر کائناتدر 

زندگی مطلوب و  یریزی شیوهیبرنامه و ایمان بر انشا کردن نشا آخره و خروج انسان از ارض در روز قیامت است.

قرآن  کهگونه همان موجب فالح و رستگاری انسان است.و در نهایت قبل  یمرحله مندانه از اثرات منطقی دوسعادت

( سالملاملیه)عی معصومینائمهچون های کاملی هماین ثقل اکبر نیز انسان یتبیین کننده چیزی است، تبیان هرکریم 

و در سخنان خود السالم( لیهمعی معصومین)و سایر ائمه( السالملیهعلی)عحضرت  بیش از چهارده قرن پیش باشند.می

که با وجود ادعای پیشرفت  اندای شرح داده، ابداء و انشاء کائنات و خلق انسان را به گونهکریمدر راستای فهم بهتر قرآن 

در این مقاله کیفیت خلق و  علوم تجربی، انسان کنونی هنوز به درک بسیاری از مراحل و مفاهیم آن نایل نیامده است.

  تشریح گردیده است. روایات اسالمیتدبیر کائنات از منظر قرآن کریم و 
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 مقدمه -1

ارزشمند آن موضوعی است که بخش قابل توجهی از این منابع  یو تفکر دربارهاسالمی و روایات کریم آفرینش در قرآن 

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ  أَ»: تر و استوارتر از خلقت انسان دارداز بنا کردن آسمان که خلقتی بس عظیم را به خود اختصاص داده است؛

تا خلقت فرشتگان و انواع (، 27، نازعات«)؟تر است، یا آسمان )که آن را( سازمان داده استآیا آفرینش شما بنیادین؛ السَّمَاءُ بََناهَا

ها و قدرت و نوع کارشان کلمه بیان نام تمامی آن ها در دعای خود، در( هنگام درود فرستادن بر آنالسالملیهها که امام سجاد)عآن

 ادیاى که نامش را فرشته و بر هر...  ...؛کلته أمر و یبأ لم نعلم مکانه منک و من أوهمنا ذکره و و...»د: نبرمیدانیم را به کار نمی

لذا به  .(دعای سوم، صحیفه سجادیه«)... اىاو را به چه کارى گماشته میدانمی و ن میتو خبر ندار شگاهیو از قدرش در پ میانکرده

 ها و توان انسان نبوده و نیاز به علمی لدنی دارد.دانستهی محدودهها از زوایای مختلف در پرداختن به تمامی آنرسد نظر می

 سخنان گوهربار ائمهو کریم قرآن آیات نورانی از برگرفته که و تدبیر کائنات نکاتی چند در باب آفرینش  اربنابراین در این نوشت

 گردد.می تشریحاست السالم( )علیهممعصومین

 مفهوم شناسی واژگان -2

ها در قرآن کریم و روایات اسالمی، مسیر حرکت درست و فهم مفهوم شناسی صحیح از واژگان و کیفیت به کارگیری آن

گردد. لذا سعی برآن است که دقیق از معارف را روشن کرده و عکس آن سبب درک نادرست و گاه موجب سردرگمی انسان می

 در ادامه بهشود؛ بنابراین روایی استفاده، تا فهم درست از مقصود آن حاصل -ترین معنی از لغات مدنظر در متون قرآنیمنطبق

 ی خلق و تدبیر می پردازیم. در زمینهتشریح برخی از واژگان مهم 

 امر: 2-1

خالف  شدنی نیست؛ برگانه درکعالم امر با حواس پنج ت.جهان ماوراء ماده اس، در مقابل عالَم خلق و به معنای عالَم اَمر

 54 یشریفه یآیه، از «الْأَمْرُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ»اعتقاد به جهان امر را در عبارت  یشود. ریشهعالم خَلق که با این حواس درک می

واسطه ، چون در این عالم هر موجودی به صرف امر خداوند و بیروح البیانطبق تفسیر  بر دانند.می اعرافی ی مبارکهسوره

منشاء اعتقاد به عالم امر برخی  (198، 5 ،1306 حقی بروسوی،)«اندگذاری کردهنامرا عالم امر  شود؛ آنمخلوقات دیگر، موجود می

 یدرباره ؛بُِّیرَ أَمْرِ مِنْ وحُالرُُّ قُلِ وحِ  یَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُُّ وَ»: اسراء یمبارکهی سوره 85 یی شریفهاز آیات قرآن است؛ از جمله آیه

 أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ » اعراف: یی مبارکهسوره 54 یی شریفهو آیه «فرمان پروردگار من است( سنخ)پرسند، بگو: روح ازروح از تو مى

و امر او  الهی یارادهدر عالم امر موجودات به صرف » .(84، 4 ،1386بالغى، )«خلق و امر از آن اوست( عالم))آگاه باش کهالْأَمْرُ

که موجودی آیند؛ برخالف عالم خلق که در آن برای آنو مکان، به وجود می شدن شرایط مادی مانند زمان و بدون نیاز به فراهم

 .(18، 1380بهشتی، )«باشدپیدا کند، شرایط خاص مادی باید وجود داشته  تحقق

 خلق: 2-2

لق به معناى ایجاد چیزى از روى حساب خمادیات عالم خلق گفته می شود؛  عالمعالم خلق است. به در مقابل عالم امر، 

زیرا ؛ بدانند آفرینش نخستین است و بعضى از فالسفه مایلند عالم خلق را عالم ماده ،منظور از خلقکریم است و طبق آیات قرآن 

ط به امکان منوتحقق هر موجود عالوه بر امکان ذاتی، در این عالم  ت.عالم خلق جنبه تدریجى دارد و این خاصیُّت جهان مادُّه اس

هر موجود به اراده و فرمان خداست؛ بودن شرایط و آماده بودن زمینه است. اینجا نیز تحقق  استعدادی یعنی پذیرش ماده و مساعد

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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، خدا هستی او را اراده نکند شرایط الزم جمع و موانع برطرف نگردد و یک موجود مادی فراهم نشودولی تا زمینه برای پیدایش 

 . فرمان ندهدو به تحقق او 

 سماء: 2-3

کریم بینیم در قرآن لذا مى؛ هاى مختلفى داردسَمَاء در لغت، به معناى طرف باال است و این مفهوم جامعى است که مصداق

اه به منطقه اى دورتر از سطح زمین)محل ، گدر موارد گوناگونى به کار رفته است: گاهى به جهت باال در قسمت مجاور زمین

سجده،  یی مبارکهطبق تعبیر اول در سورهت. و گاهى به معناى کرات باال آمده اس به قشر متراکم هواى اطراف زمینگاه ، ابرها(

این کلمه صد و بیست بار و جمع آن ». سماء به معناى مقام قرب خدا است و طبق تعبیر دوم سماء به معناى همین آسمان است

اصل آن از سمو به معنى رفعت و بلندى است.  .(، ذیل واژه1372عبدالباقی، )«آمده استو نود بار در کالم اللُّه مجید  سموات صد

سماء »طبرسى بنا به نظر  ، ذیل واژه(1412راغب اصفهانی، «)سماء هر چیز، باالى آن است»گوید: در توضیح سماء میراغب 

بیت، سقف آن است. به باران نیز سماء  چه باالى تو باشد و بر تو سایه افکند سماء است و سماءکعروف است و هر آن

 .، ذیل واژه(1404نظری دارد)جوهری،  . جوهرى نیز چنین، ذیل واژه(1384طبرسی، )«گویند

 ارض: 2-4

گویند به معنای برخی می .(112، 7 ،1414، ابن منظور)«کنندارض به معنای آن چیزی است که مردم بر آن زندگی می»

گاه جمع ا هیچتکرار شده؛ امُّ قرآن کریمبار در  461ارض  .(، ذیل واژه1، 1360 مصطفوی،)است آسمانپائین و مقابل چه که آن

اللَُّهُ الَُّذِی خَلَقَ َسبْعَ سََماوَاٍت » :که می فرماید است آسماننیامده است، تنها در یک آیه با لفظ مفرد اراده جمع شده و آن آیه هفت 

خداوند همان کسی ؛ عِلْماً شَیْءٍ بِکُلُِّ أَحَاطَ قَدْ اللَُّهَ أَنَُّ وَ قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلُِّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَُّ یَتَنَزَُّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَُّ لِتَعْلَمُوا أَنَُّ اللَُّهَ عَلَى  وَ

آید تا بدانید خداوند بر هر ها پیوسته فرود میمیان آنها را؛ فرمان او در است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن

  (.12طالق، )«چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد

 ماء: 2-5

 اصل در لغت این. شد «ماء» و داد شکل تغییر عربی در که است «میا» آن سریانی و «میم -مُی» آن عبری اصل «ماء» یواژه

 منسوب شودمی استفاده مطلق «ماء» صورت به وقتی ولی مضاف، هایآب یا باشد مطلق آب چه است جامد غیر مایع هر معنی به

 را آخر هاء است مُوَیْه مصغرش و آمده مِیاه و اَمْواه آن جمع کهآن دلیله ب است مَوَه آن اصل»: گفته راغبت. اس خالص آب به

 ، ذیل واژه(.1387 راغب اصفهانی،)«دانکرده الف به مبدل را واو و حذف

 کیفیت و مراحل خلق و تدبیر کائنات در قرآن کریم و روایات اسالمی  -3

دسترسی علم تنها به مواردی است که قواعد علت و معلولی و قوانین ماده و انرژی درخصوص آن قابل بیان باشد، لذا 

شناخت چیزهایی که توسط فعل امری خداوند  ولی اند دست پیدا کند.تواند به شناخت اشیاء که خلق شدهانسان تا حدودی می

که  السالم()علیهمتوان از آن فهمید منوط به وحی و روایات معصومینچه که میاند از دسترس علم خارج است و آنوجود آمدههب

از مواردی است که که کیفیت ایجاد کائنات در ابتدای امر چه بوده یکی باشد. فهم اینشوند، میعلم الهی تغذیه می یاز سرچشمه

هایی از آن دست پیدا توان به درک قسمتمی السالم()علیهماز دسترس علم خارج است ولی با توجه به کالم وحی و معصومین

 پرداخته شده است: در ادامه به کیفیت و مراحل خلق و تدبیر کائنات از منظر قرآن کریم و روایات اسالمی کرد.

http://wikifeqh.ir/آسمان
http://wikifeqh.ir/آسمان
http://wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://wikifeqh.ir/آسمان
http://wikifeqh.ir/آسمان
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 تدبیر کائنات در قرآن کریمکیفیت و مراحل خلق و : 3-1

طور مستقل و ای بهصورت استطرادی و ضمنی در آیات مطرح شده است و هیچ آیهدر قرآن کریم موضوع آفرینش به»

گاه ها و زمین نپرداخته است؛ از این رو در آیات مربوط به آفرینش هستی هیچمستقیم به ذکر آفرینش جهان و کیفیت وجود آسمان

شده، بسنده شده یلی پرداخته نشده است؛ بلکه به همان اندازه که هدف قرآن در هدایت مردم تأمین میهای تفصبه بحث

توان می که است کرده بیان چند آیاتی در را خلقت آفرینش هایدوره و کریم مراحل قرآن(. 229، 1391مصباح یزدی، «)است

 تقسیم کرد: ی زیربه سه دستهها را آن

الْأَرْضَ فِی سَِتُِّة  إِنَُّ رَبَُّکُمُ اللَُّهُ الَُّذِی خَلَقَ السَُّمَاوَاتِ وَ» :؛ مانندآسمان و زمین را در شش روز بیان کرده استآیاتی که خلقت -1

  (.54اعراف، «)آفرید (شش دوران)ها و زمین را در شش روزپروردگار شما، خداوندی است که آسمان؛ أَیَُّامٍ

 الَُّذِی خَلَقَ السَُّمَاوَاِت وَ » :؛ مانندهاست را در شش روز عنوان کرده استچه که بین آنو آن آیاتی که آفرینش آسمان و زمین-2

( شش دوران)چه را میان این دو وجود دارد، در شش روزها و زمین و آنهمان)خدایی( که آسمان؛ مَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَُّةِ أَیَُّامٍ الْأَرْضَ وَ

 .(59فرقان، «)آفرید

تَجْعَلُونَ لَُه  ُقلْ أَئِنَُّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَُّذِی خَلََق الْأَرْضَ فِی یَوَْمیْنِ وَ»: بیان کرده است روز هشت در را آفرینش مجموع  که آیاتی-3

 ثُمَُّ اسَْتوَى*  فِیهَا أَْقوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَُّامٍ سَوَاءً لِلسَُّاِئلِینَقَدَُّرَ  َبارَکَ فِیهَا وَ  جََعلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوِْقهَا وَ وَ*  الْعَالَمِینَ رَبُُّ ذَلِکَأَنْدَادًا 

 فِیأَوْحَى  فَقَضَاهُنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَ*  ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ وَ لِلْأَرْضِ لَهَا فَقَالَ دُخَانٌ وَ هِیَ السَُّمَاءِ إِلَى

کس که زمین را در دو روز آفرید بگو: آیا شما به آن؛ الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ لِکَذَ حِفْظًا بِمَصَابِیحَ وَ  الدُُّنْیَا السََُّماءَ وَ زَیََُّنُّا أَمْرَهَا سَمَاءٍ  کُلُِّ

های استواری قرار داد و برکاتی در او در زمین کوهت * دهید؟! او پروردگار جهانیان اسکافر هستید و برای او همانندهایی قرارمی

سپس به آفرینش * نیاز تقاضاکنندگان  یدرست به اندازه( ها همه در چهار روز بوداین)آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدُّر فرمود

رید( خواه از روی اطاعت و به وجود آیید)و شکل گی صورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور دادهکه بآسمان پرداخت، در حالی

صورت هفت آسمان در دو روز هها را بدر این هنگام آن( * گیریمآییم)و شکل میما از روی طاعت می»ها گفتند: آن ه.خواه اکرا

 زینت بخشیدیم و)با( تارگان)سهاییآفرید و در هر آسمانی کار آن)آسمان( را وحی)و مقرُّر( فرمود و آسمان پایین را با چراغ

  (.9-12فصلت، «)این است تقدیر خداوند توانا و دانا؛ شیاطین( حفظ کردیم یها از رخنهشهاب

اگر روز)یوم( را به معنای » را کهچ ؛مراد از روز همان دوره است ی اندیشمندان اسالمیشایان ذکر است که بنا به عقیده

 شودمی ایجاد ، تناقضمیلیاردها سالطی ی بر آفرینش جهان در مبن دانشمندان علمی هاییافته با طلوع تا غروب خورشید بگیریم،

 خلق خورشید و زمین هنوز زیرا نبوده است؛ مطرح( خودش دور به زمین گردش)وضعی حرکت آفرینش، زمان در طرفی از و

سال به طول  هامیلیون هرچند طوالنی باشد و یا کوتاه دوران این خواه. باشدمی دوره معنای به یوم بنابراین. بودند نشده

 .(218، 8، 1386مکارم شیرازی، «)انجامد

ها، جمع کردن اجزاء و سپس منظور از آفریدن آن»با توجه به آیات قرآن، آسمان و زمین در شش دوره خلق شده است که 

ها در دو روز و خلقت زمین خلقت آسمان ؛به حکم این آیات. جدا ساختنش از مواد دیگری، متشابه باهم و متراکم در هم است

تقدیر ارزاق و یا به عبارتی، به حرکت دو روز نیز در دو روز صورت گرفته و در نتیجه از شش روز، دو روز باقیمانده که در آن 

، به نحوی که در اثر دور و نزدیک شدنش از خورشید و نیز در اثر میل به صورت گرفته استدر آوردن زمین به دور خورشید 

ماده گردید آدر نتیجه زمین  قسم هوا در زمین پیدا شد: هوای بهاری، تابستانی، پاییزی و زمستانی و جنوب، چهار ال وسوی شم

  (.371، 16، 1387طباطبایی، «)که ارزاق روزی خواران از آن برویدبرای این

 گونه بیان شده است: این فصلت خلقت آسمان و زمینی ی مبارکهسورهی آیات شریفهدر 

 ؛ «زمین را در دو روز آفرید؛ خَلَقَ الْأَرْضَ فِی َیوْمَیْنِ» ـ
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ای خلقت فرموده که مناسب برای سکونت گونهخدا زمین را در دو روز)دو دوره( به»است: آمده  ی شریفهدر تفسیر این آیه

نه  ؛بین زمین و خورشید طوری است که حرارت زمین به میزان معتدلی است یو زندگی انسان و حیوانات دیگر باشد و فاصله

نه بسیار گرم که سکونت در آن غیر قابل تحمل باشد. زمین را هوا فرا  موجودات شود و یبسیار سرد است که سبب انجماد همه

ید به سرعتی است که شب و روز گرفت که انسان، حیوانات و نباتات بتوانند تنفس کنند. گردش زمین به دور خود و خورش

 (.450، 1، 1378طیب، «)ه که فقدان هرکدام کافی است که قسمتی از زندگی مختل شودآوردمتعادل و فصول مختلفی به وجود 

های استواری قرار داد او در زمین کوه؛ ءً لِلَسُّائِلِینَقَدَُّرَ ِفیهَا أَقْوَاتََها فِی أَْربَعَةِ أَیَُّامٍ سَوَا َبارَکَ فِیَها وَ  جَعََل فِیهَا َروَاسِیَ مِنْ َفوْقَِها وَ»ـ 

 «: نیاز تقاضاکنندگان یدرست به اندازه( ها همه در چهار روز بوداین)و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدُّر فرمود

 زمین باالی در که برآمده آن آفرینش تنظیم مقام در آورده وجودبه عدم از روز دو مدت در را زمین کهاین به تذکر از بعد

گیری نموده است، برکت داده و روزی خلق را در آن اندازه آن غیر و معادن گیاهان، اقسام و انواع از هاآن در و برافراشته هایکوه

جا ممکن نیاز نیازمندان و تقاضا کنندگان است. منظور از سائلین در این یو این روزی به اندازه تها همه در چهار روز بوده اساین

ها بلکه نیاز حیوانات و گیاهان را از آغاز در زمین تنها نیاز انساننه»ها، حیوانات و گیاهان. ها بوده باشند یا اعم از انساناست انسان

  (. 223، 20، 1386مکارم شیرازی، «)آفریده استها الزم بوده، حیات آنی چه برای ادامهآن و پیش بینی کرده

 نبات، از زمین روی زنده موجودات که داد قرار بسیاری خیر زمین در خدا که است آن« بَاَرکَ فِیهَا» از ی شریفه منظوردر این آیه 

، ی شریفهبا توجه به این دو آیه (.550، 17 ،1387 طباطبایی،«)برندمی خیرات آن در را هابهره انواع خود زندگی در انسان و حیوان

 جهان هستی این چنین است: مراحل تکاملی آفرینش 

 .«خََلقَ الْأَرْضَ»: خلق شدن. 1

 .«جَعَلَ فِیهَا رََواسِیَ»: استقرار و تثبیت .2

 .«بَارَکَ فِیهَا» :تزریق منافع در زمین .3

 (.318، 10، 1383قرائتی، )«سَوَاءً لِلسَُّائِلِینَ»: مین نیازهای همگانأت .4

 فرماید:ها پرداخته، میقرآن کریم بعد از پایان سخنان مربوط به آفرینش زمین و مراحل تکاملی آن، به بحث از آفرینش آسمان

 ؛«صورت دود بودهکه بسپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالیُدَخانٌ؛  وَ هِیَ السَُّمَاءِ إِلَى ثُمَُّ اسْتَوَى»ـ 

خورشید و ماه و ستاره منظم فرمود و هرکدام را در جای خود  ،عالم باال را از این کرات جویه»و به امر آسمان پرداخت  وندخدا

 کرد، پر بود. جلوه میبخارات زمین که به باال متصاعد گردیده و مثل دود از که آسمان در حالی(. 416، 11، 1378طیب، «)قرار داد

فرمایند: ها را بعد از خلقت زمین و متعلقاتش آورده میخلقت آسمان که ظاهراً « ثم» یورد کلمهآیت اهلل مکارم شیرازی در م

مفهومش این است  ،. اگر به معنی اول باشدباشدمی بیان در تأخیر معنی به گاه ولی آید؛می زمان در تأخیر برای معموالً  «ثم»تعبیر »

 ؛ولی اگر به معنای دوم باشد ؛ها و معادن و مواد غذایی صورت گرفته استآفرینش کوهها بعد از خلقت زمین و که آفرینش آسمان

ولی به هنگام بیان کردن، نخست از زمین و ارزاق و  ؛ها قبالً صورت گرفته و زمین بعد از آنهیچ مانعی ندارد که آفرینش آسمان

ها پرداخته است. معنای دوم گذشته از شرح آفرینش آسمانهاست، شروع کرده و سپس به منابع آن، که مورد توجه و نیاز انسان

ایشان سپس به  (.227، 20، 1386مکارم شیرازی، «)تر است با آیات دیگر قرآن نیز موافقت داردکه با اکتشافات علمی هماهنگاین

مربوط به زمین بعد از آفرینش ل ئد مساکنکه روشن می بردنام میرا  نازعات یی مبارکهسوره 27-33 یشریفه عنوان شاهد آیات

 : ها بوده استآسمان

*  وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاها* وَ أَغْطَشَ لَیْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها * رَفَعَ سَمْکَها فََسوُّاها *  أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها»

آن  خداوند که آسمان؟ یا است ترآیا آفرینش شما مشکل؛ مَتاعاً لَکُمْ وَ الِنْعاِمکُمْ* وَ اْلجِبالَ أَرْساها * أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَْرعاها 

و زمین را بعد از آن  * و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود ت *سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخ*  را بنا نهاد
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 و شما گیرىها براى بهرهاین یهمه نمود * محکم و ثابت را هاو کوه د *رون آورو از آن آب و چراگاهش را بی د *گسترش دا

 .همان(«)است چهارپایانتان

صورت هفت آسمان در دو روز آفرید هها را بدر این هنگام آنأَمْرَهَا؛  سََماءٍ کُلُِّ فِیأَوْحَى  فَقَضَاهُنَُّ سَبْعَ سََماوَاتٍ فِی یَوْمَْینِ وَ»ـ 

دارد اشاره  اهبه وجود دو دوران در آفرینش آسمان ی شریفهاین آیه» «.آسمانی کار آن)آسمان( را وحی)و مقرُّر( فرمودو در هر 

شود. این دو خود به ادوار دیگر تقسیم می یها یا میلیاردها سال به طول انجامیده و هر دوران به نوبهکه هر دورانی از آن میلیون

مکارم شیرازی، «)گازهای فشرده به مایع و مواد مذاب و دوران تبدیل مواد مذاب به جامد بوده باشد دوره ممکن است دوران تبدیل

1386 ،20 ،229 .) 

 :وجود دارد دو نظریه عدداین  یکار رفته است. دربارههها در قرآن بآسمان دارای طبقات متعددی است که عدد هفت برای آن

 .شماری آفریدیموان و کرات بیهای فراعدد تکثیر باشد یعنی آسمان-1

بعد  یها و سیارات طبق جملهستاره یممکن است دال بر تعداد باشد؛ یعنی خدا هفت آسمان را در دو روز خلق کرد و همه -2

در تفسیر طباطبایی)ره( عالمه مرحوم  همان(.«)تر است، جزء آسمان اول هستند، که البته تفسیر دوم صحیحی شریفهدر این آیه

اند و همه در داخل طبیعت و ماده هستند، نه ماوراء گانه، همه جزو خلقت جسمانیهای هفتاین آسمان»: دفرمایالمیزان بیان می

  (.560، 17، 1387طباطبایی، «)طبیعت

 گونه تشریح شده است: خلقت این یگانههای ششدر تفسیر نمونه دوران

 زی شکل بود که با گردش به دور خود از هم جدا گردید و کرات را تشکیل داد. گا یصورت تودههجهان ب یروزی که همه -1»

 مذاب و نورانی و یا سرد و قابل سکونت در آمدند.  یصورت تودههب این کرات تدریجاً -2

 شمسی تشکیل یافت و زمین از خورشید جدا شد.  یروز دیگر منظومه -3

 د. حیات گردی یروز دیگر زمین سرد و آماده -4

 سپس گیاهان و درختان در زمین آشکار شدند.  -5

 (.202، 20، 1386مکارم شیرازی، )«ها و حیوانات در روی زمین ظاهر گشتندسرانجام انسان -6

 کیفیت و مراحل خلق و تدبیر کائنات در روایات اسالمی:3-2

السالم( بدان پرداخته شده و کیفیت و ی معصومین)علیهممراحل آفرینش موضوعی است که در روایات صادره از ائمه

اول  یخطبه از قسمتى در السالم(على)علیه عنوان نمونه امامچگونگی ایجاد و انجام آن با بیان جزئیات تشریح گردیده است؛ به

 جریان به کوتاه ایاشاره نیز 202 و 90های خطبه پرداخته و در به ایراد سخن جهان لقتخ چگونگى یدرباره البالغه،خود در نهج

یل به خلقت جهان به تفص ادامه خداوند اشاره و در خلقت ینحوه و اجمال به شناخت به اول ابتدا یخطبه در. اندنموده خلقت

  :فرمایندو میهستى توسط خداوند پرداخته 

طبقات فضا را شکافت و اطراف آن را باز کرد  وندسپس خدا؛ سُبْحَانَهُ فَْتقَ الْأَجْوَاءِ وَ َشقَّ الْأَرْجَاءِ وَ سَکَائِکَ الْهَوَاءِثُمَّ أَنْشَأَ »

اند نتیجه گرفته (السالمعلیهامیرالمؤمنین حضرت علی) برخی مفسرین از این کالم». «و هوای به آسمان و زمین راه یافته را آفرید

ها را در بر ها و کهکشان؛ فضایی که کرات آسمانی و منظومهاست ستین آفرینش در جهان ماده، آفرینش فضای جهان بودهکه نخ

  (126، 1، 1390 شیرازی،  مکارم«)گیردمی

که اند دهنمومیان دو چیز، بیان ی فاصلهو شکافتن ز ااست که عبارت « فتق»چنین برخی دیگر با نظر به معنای لغوی هم

 که است انفعاالتی و فعل ،«االجواء فتق» از منظور و دارد جدید آفرینش به اشاره  در حقیقت السالم(علی)علیه کالم حضرتاین »

 «االجواء فتق» دیگر، طرف از. گیرد صورت جدیدی آفرینش تا فضا، خود در نه است گرفته صورت فضا در واقع مواد و اجزاء در

صورت است که شکافتن و گسترش دادن معنى  این تنها در چون بوده؛ شده جمع جایک و در پارچهیک جهان که دهدمى نشان
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 وضع به سابق وضع از که چیزیگشودن نیست و  جا جمع نباشد نیازى به سخن گفتن از شکافتن وتا چیزى در یک؛ کندپیدا مى

 ،ی زیادهافاصله با که فضا در پراکنده اجزاء و مواد دیگر، عبارت به گویند؛ ایجاد و إنشا را دومی وضع آن آید،می در جدید

تر منتقل شدند و این مواد که بر اثر فشار، از مرکز جاهای وسیعی را اشغال کرده بود، از آن جای وسیع به جا و مکان کوچک

بیر شده است و بر اثر این فشار و شق االرجاء تع ها ایجاد گردید که از آن بههایی در آنمتراکم شدند، شکاف برداشتند و فاصله

 (.70-71، 1، 1390دین پرور، «)سکائک الهواء: ها بوجود آمدندراههای نهایی آن بزرگشکاف، در جاهای دور و کرانه

الزَّعَْزعِ الْقَاصِفَةِ فَأَمَرََها بِرَدِّهِ َو سَلَّطََها عَلَى  فَأَجْرَى ِفیهَا مَاًء مَُتلَاطِمًا تَیَّارُُه مُتََراکِماً َزخَّارُُه حََملَهُ َعلَى َمتْنِ الرِّیِح الْعَاصِفَةِ وَ»

و در آن آبی روان ساخت، آبی که امواج متالطم آن شکننده ؛ دَفِیقٌ  شَدِّهِ وَ قَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاءُ مِنْ َتحْتِهَا َفتِیٌق وَ الْمَاءُ مِنْ فَْوقِهَا

ب را بر بادی طوفانی و شکننده نهاد و باد را به باز گرداندن آن فرمان داد و به نگهداری آب نشست، آبود که یکی بر دیگری می

  «.فضا در زیر تند باد و آب بر باالی آن در حرکت بود خوبی تعیین فرمود.مسلُّط ساخت و حد و مرز آن را به

تالطم)این  موج و پر ی ساخت، آبی پرهایی بود جاردوم آفرینش، آب را در این مجموعه که دارای شکاف یدر مرحله

است( بوده دهد که انرژى جنبشى این آب بسیار باال بوده است. دلیل حتمى آن هم باید این باشد که این آب بسیار داغ نشان می

را در  ها و تندبادهاگردد، خدا ظرفی از طوفانچون آب دارای سنگینی و فشار است و اگر در فضای باز رها شود سرازیر می» و

الْهَوَاءُ مِنْ تَحِْتهَا فَتِیقٌ وَ الْمَاءُ »از »و ( 73، 1، 1390دین پرور، «)ها سرازیر شودها از آن شکافها قرار داد تا نگذارد آبزیر آن آب

ب را حفظ کند تا باد را فرمان داده است آ ها و جایگاهایی در زیر آن آب وجود دارد وفهمیده می شود که مکان« دَفِیقٌ مِنْ فَْوقِهَا

 (.298، 1، 1385، ابن میثم بحرانی«)ها برسدبه آن مکان

رَهَا بِتَصْفِیقِ الْمَاءِ الزَّخَّارِ وَ إِثَارَةِ مَوْجِ ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِیحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَ أَدَامَ مُرَبَّهَا وَ أَعْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أَبْعَدَ منشأها فَأَمَ»

على مَائِِرهِ َحتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَ رَمَى بِالزَّبَِد الْبِحَارِ فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السِّقَاءِ وَ َعصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ تَرُدُّ أَوَّلَُه على آخِِرهِ وَ سَاِجیَهُ 

طوفانی برانگیخت که آب را متالطم  ،سپس خدای سبحان؛ مِنْهُ َسبْعَ سََموَاتٍ رُکَامُهُ فَرَفَعَهُ فِی هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ َجوٍّ مُنْفَهِقٍ فََسوَّى 

سپس به طوفان امر کرد  ای دور دوباره آغاز شد.طوفان به شدُّت وزید و از نقطه ساخت و امواج آب را پی در پی در هم کوبید.

ور گردد از ها حملهفضا وزیدن داشت، بر امواج آبتا امواج دریاها را به هر سو روان کند و برهم کوبد و با همان شدت که در 

ها روی هم قرار گرفتند جا که آبتا آن های ساکن را به امواج سرکش برگرداند.ریخت و آبداشت و به آخرش میاول آن برمی

رده باال برد، که از آن هفت ها را در هوای باز و فضای گستهای برآمده از آبامواج تند کف ها باال آمدند.های بلند کوهو چون قله

 خداوند پس از تندباد اول، طوفانی دیگر ایجاد فرمود که دارای چهار ویژگی بود:«. آسمان را پدید آورد

لی که آن را بارور سازد. بلکه بادی که عقیم و نازا بود. نه ابری بود که به هم پیوندش دهد و باران ببارد و نه گِ :«اعْتَقَمَ مَهَبََّها» .1

 های متراکم بود. موریتش به هم آمیختن آبأتنها م

 شد. ای قطع نمیشد. وزش این بادها مداوم بود و لحظهبادی که همراه و مالزم آب بود و از آن جدا نمی «:أَدَامَ مُرَبَّهَا» .2

 بود. حالت مساوی و یکسان می بادی که جریانش بسیار قوی و پر قدرت بود و از نظر شدت باید در یک «:أَعْصَفَ مَجْرَاهَا» .3

؛ 74، 1، 1390دین پرور، «)افزودزیرا درازی مسافت بر قدرت و سرعت آن می ؛وزیدها میبادی که از دوردست: «أَبْعَدَ منشأها. »4

 : فرمایندمیکرده، موریت این بادها اشاره أبه م السالم(امیرالمؤمنین حضرت علی)علیهدر ادامه  (.139 -138، 1390مکارم شیرازی، 

 دستور داد که آب عمیق و پرفشار فراوان را پیوسته برهم بکوبد.  «:فَأَمَرَهَا بِتَصْفِیقِ الْمَاءِ الزَّخَّارِ. »1

روند می طور که امواج دریاها باال و پایینآورد. یعنی همان ها را به هر سو به حرکت درآن اقیانوس ،امواج«: إِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ» .2

 شود. ها به این طرف و آن طرف پراکنده و پاشیده میو اجزاء و قطرات از آن

مانند مشک شیر که برای گرفتن کره به حرکت در  ؛هم زدچون مشک بهاین تندباد، آن آب را هم«: فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السِّقَاءِ» .3

 د. کنندیگر برخورد میآید و شیرها بر اثر آن حرکت به یکمی
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آن آب را به شدت به سوی فضا باال برد. این کنایه از نهایت حرکت و سرعت آن آب و  ،تندباد: «عَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ. »4

 جهش جدید است. ی مقدمه

های ساکن را ریخت و بخشخرش میهای نخست این آب را بر آاین تندباد قسمت: «تَرُدُّ أَوَّلَهُ على آخِرِهِ وَ سَاجِیَهُ على مَائِرِهِ. »5

 یعنی ممزوج شدن اجزاء آن آب.  ؛بردبه سوی متحرک می

ها بر روی هم متراکم شدند و باال آمدند. پس حالت ارتفاع و باال آمدن پیدا کرد که در مراحل جا که آبتا آن: «حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ. »6

 قبل نبود. 

 بیرون پرتاب کردند. به های خود را متراکم باال آمده، کفهای این آب«: رَمَى بِالزَّبَدِ رُکَامُهُ. »7

منظور از باال  احتماالًها را در هوایی گشاد و فضایی گسترده باال برد. سپس خدا آن کف«: فَرَفَعَهُ فِی هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ َجوٍّ مُْنفَهِقٍ. »8

که دخان  «دَُخانٌ وَهِیَ السَُّمَاءِ إِلَىثُمَُّ اسَْتوَى »: اشاره شده کریم ه در قرآنطور کهمان ؛بردن کف در فضا و هوا، همان بخار باشد

آید، منتها تا وقتی که ثقل و غلظت آن بیشتر زبد بخاری است که از حرکت آب پدید می. تواند همان گاز یا بخار و یا زبد باشدمی

 بیان . بنابراینهوا در آن غلبه کند و از آب جدا شود آن را بخار نامندماند و آن را کف گویند، وقتی که اجزاء باشد روی آب می

شود، جدا می )کف روی آب(آب آن از که بخاری یعنی است؛ هماهنگ آسمان آفرینش یدرباره قرآن کریم با السالم(امام علی)علیه

 ها گردیده و از باقیمانده کف، زمین آفریده شده است. خلقت آسمان أمنش

مکارم شیرازی، ؛ 75-76، 1، 1390دین پرور، «)گانه را آفرید و منظم ساختهای هفتو از آن آسمان «:وَّى مِنْهُ سَْبعَ سََموَاتٍفَسَ. »9

1390 ،140-139.) 

  د:نفرمایدیگری از مراحل آفرینش جهان اشاره کرده، می ی، به مرحله91 یدر خطبه السالم(حضرت علی)علیهدر ادامه 

؛ بَِکلْکَلَِها َو ذَلَّ مُسْتَخْذِیًا إِذْ تَمَعَّکَتْ َعلَیْهِ بِکَوَاهِِلهَا جِمَاحُ الْمَاءِ الْمَُتلَاطِمِ لِثِقَِل حَمِْلهَا وَ سَکَنَ هَیُْج ارْتِمَائِِه إِذْ وَِطئَتْهُفَخَضَعَ »

زیرا زمین با  ؛زمین آرام گرفت یها بر اثر تماس با سینههاى سرکش آب از سنگینى زمین فرو نشست و هیجان آنپس قسمت

 .«غلطید و آن همه سر و صداى امواج ساکن و آرام شده، چون اسب افسار شده رام گردیدپشت بر آن مى

الْأَرْضُ مَدْحُوَّةً فِی فَأَصَْبحَ بَعْدَ اْصطِخَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِیاً مَقُْهوراً وَ ِفی حَکَمَةِ الذُّلِّ مُنْقَاداً أَسِیراً وَ سَکََنتِ » فرمایند:سپس می

عَلَى کِظَّةِ جَرْیَتِهِ فَهَمََد بَعْدَ نَزَقَاتِهِ وَ لَبَدَ بَعْدَ زَیَفَانِ  لُجَّةِ تَیَّارِهِ وَ رَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأِْوهِ َو اعْتَِلائِهِ وَ ُشمُوخِ أَنْفِهِ وَ سُُموِّ ُغلَوَائِهِ وَ کَعَمَتْهُ

مین در دل امواج گسترده شد و آب را از کبر و غرور و سرکشى و خروش باز داشت و از شدت حرکتش هاى زخشکى؛ ثَبَاتِهِ وَ

و « هاى تند ساکت شد و پس از آن همه خروش و سرکشى متکبرانه به جاى خویش ایستادکاسته شد و بعد از آن همه حرکت

 ی پذیرش حیات شد. بدین ترتیب زمین آماده

فَلَمَّا سَکَنَ هَیْجُ الْمَاِء » د:نپردازها میها و چشمهبخش دیگر این خطبه به موضوع پیدایش کوهالسالم( در آن حضرت)علیه

قََها فِی ُسهُوبِ بِیدِهَا َو  مِنْ عَرَانِیِن أُنُوفَِها وَ فَرَّ مِنْ تَحْتِ أَکَْنافَِها َو حََملَ َشوَاهَِق الْجِبَالِ الشُّمَّخِ الْبُذَّخِ َعلَى أَْکتَاِفهَا َفجَّرَ یَنَابِیعَ الْعُیُونِ

هاى هاى سخت و مرتفع را بر دوش خود حمل کرد، چشمههنگاى که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست و کوه؛ أَخَادِیدِهَا

  .«هاى هموار روان کردها و زمینها را در شکاف بیابانها بیرون آورد و آبآب از فراز کوه

وَ عَدَّلَ حَرَکَاتِهَا بِالرَّاسِیَاتِ مِنْ جََلامِیدِهَا » د:نکنها اشاره میکوه یو آرامش آن به واسطهبه نظم حرکت زمین ایشان سپس 

ةً فِی جَوَْباتِ خَیَاِشیمَِها  تَغَلْغُلِهَا مُتَسَرِّبَوَ ذَوَاتِ الشَّنَاخِیبِ الشُّمِّ مِنْ صیَاِخیدِهَا فَسَکَنَتْ مِنَ الْمَیَدَانِ لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِی قِطَعِ أَدِیمِهَا وَ

هاى بلند نظم داد و زمین به جهت کوه یهاى عظیم و قلهو حرکت زمین را با صخره؛ وَ رُکُوبِهَا أَْعنَاقَ ُسهُولِ الْأَرَضِینَ وَ جَرَاثِیِمهَا

صحراها، از لرزش و اضطراب  ها وهاى آن و سوار شدن بر پشت دشتها در شکافکوه یها در سطح آن، فرو رفتن ریشهنفوذ کوه

  .«باز ایستاد

 و بین زمین و جو فاصله افکند؛ تَمَامِ مَرَافِقِهَاوَ فَسَحَ بَیْنَ الْجَوِّ وَ بَْینَهَا وَ أَعَدَّ الَْهوَاءَ مَُتنَسَّماً لِسَاِکنِهَا وَ أَخْرَجَ إِلَْیهَا َأهْلَهَا َعلَى »

در  «.ها و وسائل زندگى را براى اهل زمین استخراج و مهیُّا فرمود، تمام نیازمندیو وزش بادها را براى ساکنان آن آماده ساخت
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چنین تمام چیزهایی که برای زندگی زمین را به هوا یا اکسیژن که برای حیات موجودات ضروری است و هم ونداین مرحله خدا

 آماده کرده است. ، روی زمین الزم است

ال تَجِدُ جَداوِلُ االْنْهارِ ذَریعَةً اِلى بُلُوغِها، حَتُّى اَنْشَأَ لَها ناشِئََة  تَقْصُرُ مِیاهُ الْعُیُونِ عَنْ رَوابیها وَ الَّتى االْرْضِ  جُرُزَ یَدَعْ ثُمَّ لَمْ»

حَتُّى اِذا تَمَخَّضَتْ لُجَّةُ الْمُزْنِ فیهِ وَ الْتَمَعَ بَرْقُهُ  سَحاب تُحْیى مَواتَها وَ تَسْتَخْرِجُ نَباتَها. اَلَّفَ غَمامَها بَعْدَ افْتِراقِ لُمَعِهِ وَ تَبایُنِ قَزَعِهِ،

 وبُ دِرَرَ اَهاضیبِهِ وَ ُدفَعَمیضُهُ فى کََنْهوَرِ رَبابِهِ وَ مُتَراکِمِ سَحابِهِ، اَرْسَلَهُ َسحُّاً مُتَدارِکاً، قَدْ اَسَفَّ هَیْدَبُهُ، تَمْریهِ الْجَنُ وَ  یَنَمْ لَمْ فى کُفَفِهِ وَ

وَ بَعاعَ مَا اْستَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِبْءِ الْمَحْمُولِ عَلَیْها، اَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوامِدِ االْرْضِ النَّباتَ وَ مِنْ  شَآبیبِهِ. َفلَمُّا اَلْقَتِ السَّحابُ بَرْکَ بَوانیها

ها و نهرها به آن راه ندارد وانگذاشت، بلکه ابرهایى ههاى زمین را که آب چشمگاه هیچ بلندى از بلندىآن؛ زُعْرِ الْجِبالِ االْعْشابَ

هم پیوست تا سخت به ابرها را به یهاى مرده آن احیا شود و گیاهان رنگارنگ برویند. قطعات بزرگ و پراکندهرا آفرید تا قسمت

پیکر و متراکم، چیزى کاسته  ها درخشیدن گرفت و از درخشندگى ابرهاى سفید کوههم خوردن ابرها، برقحرکت در آمدند و با به

درپى فرستاد تا زمین را احاطه کردند و بادها شیر باران را از ابرها دوشیدند و به شدت به زمین فرو ریختند، ابرها نشد. ابرها را پى

روییدن گرفت  گیاه زمین انواع گیاهانهاى بىچه بر پشت داشتند فرو ریختند که در بخشپایین آمده سینه بر زمین ساییدند و آن

  «.ها پدید آمدها، سبزهو در دامن کوه

رِ اَْنوارِها وَ جَعَلَ ذلِکَ بَالغًا فَهِىَ تَبْهَجُ ِبزینَةِ رِیاضِها وَ تَزْدَهى بِما اُلْبِسَتْهُ مِنْ رَیْطِ اَزاهیرِها وَ حِْلیَةِ ما سُمِطَتْ بِهِ مِنْ ناضِ»

هاى زیبا، همگان باغ یپس زمین به وسیله؛  الْفِجاجَ فى آفاقِها وَ اَقامَ الْمَنارَ لِلسُّالِکیَن عَلى جَوادِّ طُرُقِهاوَ خَرَقَ لِالْنامِ وَ رِزْقاً لاِلْنْعامِ 

اى را به شگفتى واداشت و با زینت و ها که بر خود پوشید، هر بینندهرا به سرور و شادى دعوت کرده، با لباس نازک گلبرگ

توشه و  هاى نباتى رااى را به وجد آورد، که فرآوردهگوناگون، فخر کنان خود را آراست، هر بینندههاى زیورى که از گلوبند گل

ها براى آنان که بخواهند از ها و نشانههاى عمیق آفرید و راهغذاى انسان و روزى حیوانات قرار داد. در گوشه و کنار آن دره

  «.هاى وسیع آن عبور کنند، تعیین کردجاده

ها گرفته وسایل زندگی او را فراهم ساخت، از پیدایش آسمان یها همهترتیب خداوند حکیم قبل از آفرینش انسانبدین 

ها در مناطق مختلف و به ها برای ارتباط دادن انسانها در وسط کوهها، قرار دادن جادهکوه یوسیلهتا آرام کردن سطح زمین به

ها و حیوانات آن روییدن انواع گیاهان برای تغذیه انسانی برای آبیاری زمین که نتیجهها، نهرها و باران وجود آوردن چشمه

کند و از سوی دیگر حس شکرگذاری را در ها از یک سو انسان را متوجه علم و قدرت و حکمت خداوند میاین یباشد. همهمی

 نماید. بنده ایجاد می

 نتیجه گیری -4

شود که رود، بهتر به جهل خود پی برده و متوجه میوند هرچه بیشتر پیش میانسان در شناخت آفرینش و خلقت خدا

زمانی که بتوانیم تمام  خود، هیچ است.ی امد، بسیار اندک و در برابر عظمت خداوند و علم آفریننده نچه که علم و دانش میآن

علم ناچیز خود بیاوریم، تازه به شناخت اندکی  یباشد بشناسیم و در محدودهچه از مخلوقات خدا را که در دسترس انسان میآن

و توانایی و قدرت نفوذ در اکناف هفت آسمان و شناخت ای است در بیابانی تهی و پهناور که حلقهایم از آسمان پایین نائل آمده

آسمانی که ما با استفاده انتهای خود عالوه بر هفت ها را نخواهیم داشت، تا چه رسد به عوالمی که خداوند با علم و قدرت بیآن

ایم، آفریده و هیچ یک از وجود دیگری خبر ندارد و هیچ یک مشابه ( بر آن آگاهی یافتهالسالملیهماز وحی و علم اهل بیت)ع

عظمت خالق  دهد؛رسد انسان را در مسیر شناخت خود و خدای خود قرار میاین نگاه، بینشی است که به نظر می دیگری نیست.

هر  چرا که ؛کندعالم آفرینش و در مقابل آن ناچیز بودن انسان که با نهایت تالش، به شناخت خود نیز دست پیدا نمی و گستردگی

های بسیاری برای انسان قرار خداوند نشانه آینه که این شناخت حاصل شود عظمت پروردگارش را در حد خود خواهد فهمید.
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گی به وجود پروردگار پی برده و راه مستقیم سعادت و کامل شدن در مسیر عبودیت هریک بتواند به ساد ی وسیلههداده است تا ب

 را بیابد.

دستاوردهای علوم حسی و تجربی موجب فهم عمیق و  تفکر در قرآن و علی الخصوص موضوع آفرینش با استفاده از

زندگی نوع بشر در گرو استفاده از بهبود  هستی و خدا خواهد شد؛ درست از کیفیت خلقت و در نتیجه شناخت بهتر از خود،

گرچه اعتقاد  عقل و علم بدون ثقلین راهی به سرمنزل مقصود نخواهد برد. ی وی در راه تعالی است،دهای خداداتمامی ظرفیت

گردد ولی استفاده از نعمت سمع و بصر و فواد همگی باهم موجب نفس موجب توفیق فهم و کسب علم می یبر این است تزکیه

نیز به اذن خداوند جهت شناخت حسی به معراج برده  (وسلموآلهعلیهاهللصلی)گونه که پیامبر اسالمهمان ؛شودکامل می شناخت

کید بر کسب علم از أت های موجودات قبل از ما را به عینه مشاهده کند.ها و جهنمها و بهشتشد تا چگونگی آفرینش آسمان

 ((السالملیهمنکته ای است که توسط تبیین کنندگان قرآن)اهل بیت)ع نزد غیر مسلمان،دورترین نقاط و گرفتن حکمت حتی از 

 تر نسبت به مخلوقات و هدف خلقت صورت پذیرد.ه بهتر و کاملچبیان شده تا شناختی هر

ژی به رسد شروع آفرینش کائنات بدین صورت باشد که ابتدا ماده و انربا توجه به آیات و روایات ذکر شده به نظر می

ی دوم، آن دریای مایع به ماده ی جامدی تبدیل شده صورت دریای مایع)همانند آب سیال( بسیار متراکم شکل گرفته و در مرحله

دار هفت آسمان به ترتیب شکل گرفته و به بخار( شده و طی فرایندی زمان-است، که در اثر انفجار)صیحه( تبدیل به دخان)گاز

چنین با توجه به این جمله که خداوند هر زمان در شأن و کاری یگری ایجاد گردیده است. همصورت تو بر تو یکی پس از د

ای رسد این ایجاد و آفرینش ماده و انرژی و ... مداوم بوده و بدین صورت نیست که لحظهباشد)کل یوم هو فی شان( به نظر میمی

 اتفاق افتاده باشد.
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