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ﭼﮑﯿﺪه

ﻇﺎھﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﺪ ﺷـﮑﻞ

ﮔﯿﺮی اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻦ را در ﺑﺎزه ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪّت داﻧﺴـﺘﻪ و ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﺟﮫـﺎن را در

ﻣﺪّت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪ روز ﻣﻌـﺪود ﻧﻤـﯽﭘـﺬﯾﺮد .ﺑﺪﯾﻨﺴـﺎن ﺑﺴـﯿﺎری از ﻗـﺮآنﭘﮋوھـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،از ﻓﮫـﻢ

ﻇﺎھﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺸﮫﻮر ﻣﻔﺴﺮان ﮐﮫﻦ  -ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﺷﺶ روز

ﻣﺘﻌﺎرف  -ﻋﺪول ﮐﺮده و ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﺘّﻪ اﯾّﺎم« را ﺑﻪ ﺷﺶ دوران و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ،اﯾـﻦ
راھﮑﺎر ھﻢ در ﺧﻮر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی ﺧﺎرج

از ﻃﺒﯿﻌﺖ ارﺟﺎع داد و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮﺗﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن
ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن

ﭼﻮن ﻧﻈﺮﮔﺎه دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﯿّﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻠﻤـﯽ ھـﻢ
ﻟﺰوﻣﺎًٌ ﻣﻘﯿّﺪ و ﻣﻠﺰم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﯿﺮوھـﺎﯾﯽ ﻓـﺮا ﺣﺴّـﯽ دﺧﺎﻟـﺖ

ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ
ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ و داده ھﺎی آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ،ﺑﺮ ﺗﺼﻮّر ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗـﺮآن و ﻋﻠـﻢ ،ﻣﮫـﺮ

ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻗﻮل اﻓﺘﺪ ،ﺗﺄوﯾﻞ »ﺳﺘﻪ اﯾـﺎم« ﺑـﻪ ﺷـﺶ زﻣـﺎن و
دوران ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﻮل ﺗﻌﯿّﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺟّﺢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژهھﺎ  :آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻗﺮآن ،ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻋﻠﻤـﯽ،

راﺑﻄﻪ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ ،راﺑﻄﻪ دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ.

* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل١٣٨٩/٢/٨:؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ.١٣٩٠/١٢/٢٠ :

106

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ -ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﺷﻤﺎرة 89

 -۱ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ وﻓﻖ ھﻔﺖ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ،در ﻃﯽّ ﺷﺶ روز )ﺳﺘّﻪ اﯾّﺎم( آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ.

ﻗﯿﺪ »و ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« )و ﻣﯿﺎن آن دو( ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ آﯾﻪ از اﯾﻦ آﯾﺎت ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،در ﮐﻨﺎر آﺳﻤﺎنھـﺎ و زﻣـﯿﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

...)-اﻟّﺬی ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اﯾﺎمٍ ) (...اﻋﺮاف  ،۵۴/ﯾﻮﻧﺲ  ،۳ /ھﻮد ،۷ /ﺣﺪﯾﺪ

(۴ /

) ...اﻟّﺬی ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم ) ( ...اﻟﻔﺮﻗﺎن ،۵۹ /ﺳﺠﺪه (۴ /)-و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴّﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم و ﻣﺎ ﻣﺴّﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﻮب( )ق(۳۸ /

از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،روﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﮫﮑﺸﺎنھـﺎ ،ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﺷﻤﺴـﯽ و ﮐـﺮه زﻣـﯿﻦ ،ﺑـﻪ

ﺑﺎزهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪّت ﻧﯿﺎز دارد و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻃﯽّ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻌـﺪود ،ﺑـﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،وﻓﺎق و ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰاره ﻗﺮآﻧﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻌﺒﯿـﺮ

»ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺸﮫﻮر در ﻧﺰد ﻣﻔﺴﺮان ﮐﮫـﻦ،
ھﻤﭽﻨﺎن »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻇﺎھﺮیاش – ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ روز ﻣﺘﻌـﺎرف – واﻧﮫـﺎد و ﺑـﺮ آن
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪّت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ در ﻓـﺮض
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺒﯽ و ﻓﺮا ﺣﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗـﺮآن ،دﺳـﺖ ﻧﯿﺮوھـﺎی
ﻓﺮا ﺣﺴﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗـﺮآن ﺑـﺎوران در اﯾـﻦ ﺑـﺎب ،ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ »ﺳـﺘّﻪ اﯾـﺎم« ﺑـﻪ ﺷـﺶ زﻣـﺎن و دوران ،روﯾﮑـﺮدی

اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮاب در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺖ؟
 -۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺟﮫﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﺑﺘﺪا ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺑﺤـﺚ اﺷـﺎره ای ﻧﻤـﻮده و واژﮔـﺎن

ﮐﻠﯿﺪی آﯾﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه  -ﯾﻌﻨﯽ »اﻟﺴّـﻤﻮات«» ،اﻻرض«» ،ﻣـﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤـﺎ« و »ﺳـﺘّﻪ اﯾّـﺎم«  -را ﺑﺮرﺳـﯽ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﺟﻪ ﺟﻤﻊ اﯾّﺎم ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑـﺎ اﯾّـﺎم ھﺸـﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣـﺬﮐﻮر در ﺳـﻮره ﻓﺼّـﻠﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن ﮔﺎه ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﯿﺎن ﻣـﯽدارﯾـﻢ .در ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﯿـﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ﺑﺎ داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺎوﯾﺪه و ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ راھﮑﺎر ﺑﺮوﻧﺸﺪ از

دﻋﻮی ﻣﻔﺮوض ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺨﻦ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﯿﻢ.
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ھﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﮫﻮد ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ دور ﺧـﻮد و ﺗـﺎﺑﺶ

ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و زﻣـﯿﻦ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان از ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺪﻣﺎ  -از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روز و ﺷﺐ را ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و زﻣـﯿﻦ ﺗﺼـﻮر

ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ -ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺷﺒﮫﻪ و اﺷﮑﺎل ،ﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز واﻗﻌﯽ را ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھـﺎ و
زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ آن اﯾّﺎم را ھﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﯽاﻟﻤﺜـﻞ از ﻣﺠﺎھـﺪ و دﯾﮕـﺮان
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮوع »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را از ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺎن آن را در ﺟﻤﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ) ١ﻗﺮﻃﺒﯽ.(۲۱۹/۷ ،

اﻣﺎ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺪﻣﺎ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮای ﭘﯿـﺪاﯾﺶ روز ﻻزم ﻣـﯽاﻧﮕﺎﺷـﺘﻨﺪ »ﺳـﺘّﻪ

اﯾّﺎم« را ﺑﺮ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪّت زﻣﺎن ﺷﺶ روز ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ روزھـﺎﯾﯽ واﻗﻌـﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺠﯿﺒﻪ ) (۳۵۹/۲ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :در ﺷـﺶ روز ﯾﻌﻨـﯽ در ﻣﻘـﺪار ﺷـﺶ روز از
روزھﺎی دﻧﯿﺎ ﭼﻮن در آن ھﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﺒﻮد.«٢

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺪﻣﺎ ﻧﯿﺰ »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺶ روز ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺷـﺶ

ھﺰار ﺳﺎل( داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﮏ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی۳۲ /۱ ،؛ اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ص ۱۱۱؛ ﻗﺮﻃﺒﯽ.(۲۱۹/۷ ،

اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻋﻤﻮم ﻗﺮآنﭘﮋوھـﺎن »ﺳـﺘّﻪ اﯾـﺎم« را ﺑـﻪ

ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺶ زﻣﺎن و دوران داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮏ  :ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ۹۰ ،ﺟﻌﻔـﺮی (۴۰ ،اﻟﺒﺘـﻪ
اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐـﻪ ﺑﯿﻀـﺎوی )(۲۹۰/۴

در ذﯾﻞ آﯾﻪ  ۵۴اﻋﺮاف و در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ »ﺳﺘّﻪ اﯾّﺎم« ،در ﮐﻨﺎر وﺟﻪ »ﻓﯽ ﻣﻘﺪار ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« )در ﻣـﺪت
زﻣﺎن ﺷﺶ روز( ،وﺟﻪ »ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اوﻗﺎت« )در ﺷﺶ وﻗﺖ و زﻣﺎن( را ھﻢ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
-۲-۲ﻣﻌﻨﺎی واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی

 -۲-۲-۱ﻣﻌﻨﺎی »اﻟﺴّ ﻤﻮات«

»اﻟﺴّﻤﻮات« ﺟﻤﻊ »اﻟﺴﻤﺎء« از رﯾﺸﻪ »ﺳﻤﻮ« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اھـﻞ ﻓـﻦ – از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻠﯿـﻞ ﺑـﻦ

اﺣﻤﺪ ) (۸۶۰ /۲و اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ) - (۳۹۷ / ۱۴رﯾﺸﻪ »ﺳﻤﻮ« ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻻﻟﺖ دارد .ھﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻠﯿﻞ ) (۸۶۱ / ۲و اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )» (۳۹۷ – ۳۹۸ / ۱۴ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ھـﺮ ﭼﯿـﺰ و ھـﺮ ﺧﺎﻧـﻪ ای

واژه »ﺳﻤﺎء« اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد «)اﻟﺴﻤﺎء ﺳﻘﻒُ ﮐﻞّ ﺷﯽءٍ و ﮐﻞّ ﺑﯿﺖ( ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ درﯾـﺪ ) (۲۳۵/۲و
راﻏﺐ ) (٢٤٧ﻧﯿﺰ »ﺳﻤﺎء ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ« )ﺳﻤﺎءُ ﮐﻞّ ﺷﯽءٍ اﻋﻼه(.

. ١ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ»:ﻗﺎل ﻣﺠﺎھﺪ وﻏﯿﺮه :اوّﻟﮫﺎ اﻻﺣﺪ وآﺧﺮھﺎ اﻟﺠﻤﻌﻪ«.
. ٢ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ أﯾﺎم أی ﻓﯽ ﻣﻘﺪار ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺪّﻧﯿﺎ إذ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺛﻢّ ﺷﻤﺲ«.

108

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ -ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﺷﻤﺎرة 89

در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ» ،اﻟﺴّﻤﺎء« ﯾﺎ »اﻟﺴّـﻤﻮات« ﺑـﻪ وﻓـﻮر در ﻣﻘﺎﺑـﻞ »اﻻرض« )زﻣـﯿﻦ( ﺟﻠـﻮه ﮔـﺮ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ »اﻟﺴّﻤﺎء« ،ھﻤﺎن ﭘﮫﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ،آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣـﯿﻦ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ .اﯾـﻦ

ﺗﺼﻮر و ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﻣﻌﻨﺎی »اﻟﺴﻤﺎء« ،ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ ﻗﺮآن و ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﮐﻨـﻮﻧﯽ آن

ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺗﺼـﻮر ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ از »اﻟﺴـﻤﺎء« را ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮر

ﺗ ﻔﺼﯿﻠﯽ ﻗﺪﻣﺎ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮد .اﺻﻮﻻً ﻧﺰد ﻗﺪﻣﺎ ﺗﺼﻮّر ﻧﻤﻮدن آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺎﻣﺪ
ﮐﻪ در ھﻮا ﻣﻌﻠّﻖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ وﻓـﻮر راﯾـﺞ اﺳـﺖ .ﻓـﯽاﻟﻤﺜـﻞ اﺑﻮاﻟﻔﺘـﻮح )(۱۳/۱۴

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻪ اﯾﻢ از ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻣﻌّﻠﻖ ،ﮐﻪ ﻧﮕـﺎه ﻣـﯽدارﯾـﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺮ ﺳـﺮ اﯾـﻦ
ﺧﻼﯾﻖ ﻧﯿﻔﺘﺪ«؛ و ﯾﺎ از ﮐﻠﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »آﺳﻤﺎنھﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒّﻪ ای
ﮐﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ھـﺎی آن ﺑـﻪ زﻣـﯿﻦ ﭼﺴـﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ« )ﻧﮏ:ﻣﻘﺪﺳـﯽ . (۲۸۰/۳-۱،ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻓﺨـﺮ رازی

) (۱۴۳/۲۵ﻧﯿﺰ »آﺳﻤﺎن در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد و آن ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺳـﺖ و ﻣﮑـﺎن ﺧـﺎﻟﯽ ،ﻧﮫﺎﯾـﺖ و
اﻧﺘﮫﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻮدن آﺳﻤﺎن در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﻌﯿّﻦ از آن و ﻧﺒﻮدﻧﺶ در ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﮏ اراده ﻣﺨﺘﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.١

اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ رازی ،آﺳﻤﺎن را ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ در ﻗﺴـﻤﺘﯽ

از ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻓﻮق زﻣﯿﻦ ﺟﺎی دارد .ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ھﻤﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻓﻮق زﻣـﯿﻦ ،ﻣﺼـﺪاق »اﻟﺴـﻤﺎء«

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻤﺎء ،ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻓﻀﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾـﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺎﻇﯽ ﭼﻮن ﺳﻤﺎء از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺘﮑﻠّﻢ ،ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﮫﻮد در ﻧﺰد ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن
ھﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و آﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻟﻔﺎظ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮّرات ذھﻨﯽ اھﻞ آن زﺑـﺎن ،ﺑـﻪ
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻮدن ﺧﻄﺎ در ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺮﻓﯽ ﭘﺎره ای از واژﮔﺎن ﻗﺮآن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ؟

ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اھﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺗﺼﻮّرات ﺧﻮد از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ،اﻟﻔﺎظ را ﭘﺪﯾﺪ آورده

و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻟﺰوﻣﺎً اﻧﻌﮑﺎس دھﻨﺪه واﻗﻌﯿـﺖھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮداﺷﺖ و ذھﻨﯿّﺖ اھﻞ آن زﺑﺎن را از ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .از اﯾﻦ رو زﺑﺎنھـﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﺸﺎن دادن ﺟﮫﺎن ﺧﺎرج ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺟﻠـﻮه ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺣـﺎل ﭼـﻪ

ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼّﻮر ﻋﺮب ﺟﺎھﻠﯽ از »ﺳﻤﺎء« و ﭘﺪﯾﺪهھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ،ﺑﺎ واﻗـﻊ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷـﺪ؟

اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎً ﻋﺮب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮآن ھﻢ ﺗﺼﻮّری اﺳﻄﻮره ای و ﻧﺎﺻﻮاب از آﺳـﻤﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از
 . ١ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ »:اﻟﺴﻤﺎء ﻓﯽ ﻣﮑﺎن و ھﻮ ﻓﻀﺎء و اﻟﻔﻀﺎء ﻻ ﻧﮫﺎﯾﻪ ﻟﻪ و ﮐﻮن اﻟﺴﻤﺎء ﻓﯽ ﺑﻌﻀـﻪ دون ﺑﻌـﺾ ﻟـﯿﺲ اﻟّـﺎ
ﺑﻘﺪره ﻣﺨﺘﺎره «.
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ﺷﻨﯿﺪن واژه »ﺳﻤﺎء« در ﻗﺮآن ،ھﻤﺎن ﻣﻔﮫﻮم و ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﻄﻮره ای ﺑﻪ ذھﻦ وی ﻣﺘﺒﺎدر ﮔﺮدد ،آﯾﺎ
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻗﺮآن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل واژه »ﺳﻤﺎء« ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ وی در اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﺧﻄﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻔﯽ داد و ﻣـﺪﻟﻮل اﻟﻔـﺎﻇﯽ ﻧﻈﯿـﺮ »ﺳـﻤﺎء« را ﺗﻨﮫـﺎ
ﺗﺼﻮری ﮐﻠّﯽ و اﺟﻤﺎﻟﯽ داﻧﺴﺖ )ﻧﻪ ھﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﺼﻮّر در ذھـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن(؛

ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم از آﺳﻤﺎن ،زﻣﯿﻦ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻦ از

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ھﻢ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮآن –ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﺎدآوری و ﻣﻠﻤﻮس ﺳـﺎزی آﻓﺮﯾـﺪه ھـﺎی ﺧﺪاوﻧـﺪ

ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه دارد -اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮض ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع آن اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻟﻔـﺎﻇﯽ ﻧﻈﯿـﺮ
»ﺳﻤﺎء« را دالّ ﺑﺮ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻠّﯽ و اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
 -۲-۲-۲ﻣﻌﻨﺎی »اﻻرض«

اھﻞ ﻟﻐﺖ »اﻻرض« را ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻧﻈﯿﺮ »اﻟﺠﺮم اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﻤّﺎء« )ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﻤﺎن ﻗﺮار

دارد( )راﻏﺐ» ،(۲۵،اﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻨﺎس« )آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ( )اﺑﻦ ﻣﻨﻈـﻮر (۱۱۱/۷ ،و

»اﻟّﺘﯽ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ« )اﺑﻦ ﻓﺎرس) (۸۰/۱،آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺮ روی آن ﻗـﺮار دارﯾـﻢ( ﻣﻌﺮﻓـﯽ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﺮاد از »ارض« ھﻤﺎن زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺎی آدﻣﯽ ﻗﺮار دارد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺎره ای از ﺷﻮاھﺪ واژه »ارض« در ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺧﺸـﮑﯽھـﺎ

اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﯾﺎھﺎ از زﻣﺮه آن ﺧﺎرج ﺑﻮده اﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﻇـﺎھﺮاً ﺑﻌـﺪھﺎ از ﺑـﺎب ﺗﻮﺳـﻌﻪ،
درﺑﺎره ھﺮ دو ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻨﻮان »ارض« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١.اﻟﺒﺘّﻪ در آﯾﺎت آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ،ﭼـﻮن

ﺑﺎ ذﮐﺮ آﺳﻤﺎن ھﺎ ،زﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎن آن دو ،ﻣﺘﮑﻠّﻢ درﺻـﺪد ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪن ﻓﻀـﺎی ﺗﻤـﺎم
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ »ارض« ﺗـﺮﺟﯿﺢ دارد .ﺑﺪﯾﻨﺴـﺎن ھـﯿﭻ

ﻋﺮﺻﻪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﮐﺎﺋﻨﺎت از ﺷﻤﻮل آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
 -۲-۲-۳ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ«

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اھﻞ ﻓﻦ واژه »ﺑﯿﻦ« ﺑﺮای دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺳﻂ و ﻣﯿـﺎن دوﺷـﯽ وﺿـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻧـﮏ:

راﻏﺐ . (۷۷ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺟـﺎی دارد .ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﭘﯿﺪاﺳـﺖ

ﮐﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ«  -ﺑﺮ وﻓﻖ دﻻﻟﺖ ﺿﻤﯿﺮ »ھﻤﺎ«  -ﻣﺠﻤﻮع آﺳﻤﺎنھﺎ ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪه واﺣـﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ اﺟﺮام و اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼـﺪاق »ﻣـﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤـﺎ« داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء و اﺟﺮاﻣـﯽ ﮐـﻪ در ﺧـﻼل آﺳـﻤﺎنھـﺎی
 . ١ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎی ﻣﺴﻄّﺢ اﻧﮕﺎری زﻣﯿﻦ در ﻗﺮآن " – ﮐﻪ در دﺳـﺖ اﻧﺘﺸـﺎر اﺳـﺖ -ﺑـﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﺷﻮاھﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ -ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺎی دارﻧﺪ از ﻗﻠﻤﺮو »ﻣﺎﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« ﺧﺎرج ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻗـﺮآن ،اﺟـﺮام ﻣﻮﺟـﻮد در

ﺧﻼل آﺳﻤﺎنھﺎی ﻣﺘﻌﺪّد و زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﺑﯿﻨﮫﻤـﺎ« ،ﺗﻌﺒﯿـﺮ »ﺑﯿـﻨﮫﻦ« ﺑـﻪ ﮐـﺎر رود.
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ )اﷲ اﻟّﺬی ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات و ﻣﻦ اﻻرض ﻣﺜﻠﮫﻦّ ﯾﺘﻨﺰّل اﻻﻣﺮ ﺑﯿﻨﮫﻦ( )ﻃﻼق  (۱۲ /اﻣﺎ

در ﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ آﯾﻪ  ۱۶۴ﺑﻘـﺮه ،اﺑﺮھـﺎ را در ﻣﯿـﺎن
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) :و اﻟﺴّﺤﺎب اﻟﻤﺴﺨّﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺴّﻤﺎء و اﻻرض(.

اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺮھﺎ در آﯾﻪ ای دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری دﯾﮕﺮ ،در ﻗﻠﻤﺮو ﺧـﻮد آﺳـﻤﺎن ﺟـﺎی ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ )...

ﻓﺘﺜﯿﺮ ﺳﺤﺎﺑﺎً ﻓﯿﺒﺴﻄﻪ ﻓﯽ اﻟﺴّﻤﺎء( )روم(۴۸ /

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاد از »ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« را آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ) .ﻧﮏ:

داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن (۲۳۵ /۱ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑـﺮای اﺷـﺎره
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﻣﺎ ﻓﯿﮫﻦ« و »ﻣﻦ ﻓﯿﮫﻦ« ﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ:
)ﺗﺴﺒﺢ ﻟﻪ اﻟﺴّﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ و اﻻرض و ﻣﻦ ﻓﯿﮫﻦ( )اﺳﺮاء ) ،(۴۴ /ﻟﻔﺴﺪت اﻟﺴّـﻤﻮات و اﻻرض و

ﻣﻦ ﻓﯿﮫﻦ( )ﻣﺆﻣﻨﻮن ) ،(۷۱ /ﷲ ﻣﻠﮏ اﻟﺴّﻤﻮات و اﻻرض و ﻣـﺎ ﻓـﯿﮫﻦ( )ﻣﺎﺋـﺪه  (۱۲۰ /و روﺷـﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن »ﻣﺎﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« و »ﻣﺎ ﻓﯿﮫﻤﺎ« ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد .ﺑـﻪ ﻋـﻼوه اﺳـﺘﻌﻤﺎل »ﺑـﯿﻦ« ﺑـﻪ

ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﯽ« در ھﯿﭻ ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮی از ﻗﺮآن ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« ﺑـﻪ
ﻣﯿﺎن و وﺳﻂ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺷﺎره دارد ﻧﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ و درون آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣـﯿﻦ .ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺷـﺎﯾﺪ

ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« دﻻﻟﺖ ﺑـﺮ آن ﻧـﺪارد ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن آﺳـﻤﺎن و

زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮام و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﮫﻮد – ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﮕﺎه ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿـﻪ – وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑﻠﮑﻪ »ﻣﺎﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ – ﺧﻮاه در اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎ اﺟـﺮام و اﺷـﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺸﮫﻮد ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ –.

١

ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »اﻟﺴـﻤﻮات و اﻻرض و ﻣـﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤـﺎ« ﻣـﯽﺧﻮاھـﺪ ﻓﻀـﺎی ﺗﻤـﺎم

ﮐﺎﺋﻨﺎت را در ذھﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺠﺴّﻢ ﺳﺎزد و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض« ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در
ذھﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ھﻨﻮز ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺎﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« ،آن ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه را

ھﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدھﺪ و دﻻﻟﺖ »اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮫﻤـﺎ« ﺑـﺮ ﻓﻀـﺎی ھﻤـﻪ ﮐﺎﺋﻨـﺎت ﮐﺎﻣـﻞ

ﻣﯽﮔﺮدد.

 . ١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﯾﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ،ذﮐﺮ واژه »ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ« ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ آوردن ﻣﻮﺻﻮل »ﻣﺎ« ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺤﺪوده آﺳﻤﺎن ﻣﺮزی ﻧﮫﺎد ﮐﻪ ﻣـﺎدون آن ﻣﺼـﺪاق »ﺑﯿﻨﮫﻤـﺎ«
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد؟

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1391

آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ

 -۲-۲-۴ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم«
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 -۲-۲-۴-۱ﻣﻌﺎﻧﯽ »اﻟﯿﻮم«

»اﻻﯾّﺎم« ﺟﻤﻊ »اﻟﯿﻮم« و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روز اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺧﻠﯿـﻞ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ )» (۲۰۰۱/۳اﻟﯿـﻮم :

ﻣﻘﺪاره ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﺸّﻤﺲ اﻟﯽ ﻏﺮوﺑﮫﺎ« )اﻟﯿﻮم :ﻣﻘﺪارش از ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷـﯿﺪ اﺳـﺖ( .ﺑـﻪ

ﮔﻔﺘﻪ راﻏﺐ )» (۵۵۴اﻟﯿﻮم ﯾﻌﺒّﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ اﻟﯽ ﻏﺮوﺑﮫﺎ« )از ھﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﺎ ﻏﺮوب آن ﺑﻪ »اﻟﯿﻮم« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد(.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ) (۶۴۹/۱۲ﻧﯿﺰ »اﻟﯿﻮم ﻣﻌﺮوفٌ .ﻣﻘﺪاره ﻣـﻦ ﻃﻠـﻮع اﻟﺸّـﻤﺲ اﻟـﯽ ﻏﺮوﺑﮫـﺎ«

)»اﻟﯿﻮم« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮم دارد و ﻣﻘﺪار آن از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﺮوب آن اﺳﺖ(

ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻦ ﮔﻮاھﯽھﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان »روز« )ﺑـﺪون در ﺑـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺐ( را ﻣﻌﻨـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾـﻮم

داﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺮﻃﺒﯽ ) (۲۱۹/۷از ﻗﺸﯿﺮی ﻧﯿﺰ »اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﺸّﻤﺲ اﻟﯽ ﻏﺮوﺑﮫـﺎ ﻓـﺎن ﻟـﻢ

ﯾﮑﻦ ﺷﻤﺲ ﻓﻼ ﯾﻮم« )ﯾﻮم از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﺮوب آن اﺳﺖ .اﮔـﺮ ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﯾـﻮم

ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ(.

ھﺮﭼﻨﺪ ﻟﻐﺖ ﭘﮋوھﺎﻧﯽ ﭼـﻮن ﺧﻠﯿـﻞ ) ،(۲۰۰۱-۲۰۰۲/۳راﻏـﺐ ) (۵۵۴و اﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر )-۶۵۲/۱۲

 (۶۴۹از ﻣﺠﻤﻮع روز و ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ »اﻟﯿﻮم« ﯾﺎد ﻧﮑـﺮدهاﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﭘـﺎره ای از ﻣﺤﻘﻘـﺎن
ﻧﻈﯿﺮ آﯾﻪ اﷲ ﺧﻮﯾﯽ ) (۸۵- ۸۶ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه از اﻃﻼق واژه »اﻟﯿﻮم« ﺗﻨﮫﺎ روﺷـﻨﯽ روز اراده

ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه روﺷﻨﯽ روز ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺐ آن.

١

از ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺎره ای از ﻗﺪﻣﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﺮ روزھﺎﯾﯽ از ھﻔﺘﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ داﻧﺴﺘﻪاﻧـﺪ،

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻼق »اﻟﯿﻮم« ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را روا ﻣﯽدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه »اﻟﯿﻮم« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ،ﺷﺐ را ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روز در ﺑﺮﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼً در
آﯾﻪ )ﮐﻠﻮا وأﺷﺮﺑﻮا ھﻨﯿﺌﺎً ﺑﻤﺎ أﺳـﻠﻔﺘﻢ ﻓـﯽ اﻻﯾّـﺎم اﻟﺨﺎﻟﯿـﻪ( )اﻟﺤﺎﻗّـﻪ) (۲۴/ﺑﺨﻮرﯾـﺪ و ﺑﯿﺎﺷـﺎﻣﯿﺪ ﺑـﻪ
ﮔﻮاراﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ( ﻣﺮاد ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻤﺎل ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن در

اﯾﺎم دﻧﯿﺎ اﺳﺖ -ﺧﻮاه آن اﻋﻤﺎل در روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮاه در ﺷﺐ -و ﯾﺎ در ﺗﻌﺒﯿﺮی ﭼﻮن

»اﯾﺎم ﺣﯿﻀﮫﻦ« )روزھﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن( )ﺳﯿﺪ رﺿﯽ ،(۳۱ ،ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑـﻪ
روﺷﻨﺎﯾﯽ روز اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.

. ١ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » :ان ﻟﻔﻆ اﻟﯿﻮم ﻗﺪ ﯾﻄﻠﻖ وﯾﺮاد ﻣﻨﻪ ﺑﯿﺎض اﻟﻨﮫﺎر ﻓﻘﻂ ...وﻗﺪ ﯾﻄﻠﻖ وﯾﺮاد ﻣﻨﻪ ﺑﯿﺎض اﻟﻨﮫﺎر ﻣﻊ ﻟﯿﻠﻪ«.

112

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ -ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﺷﻤﺎرة 89

اﻓﺰون ﺑﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﮔﺎه واژه »اﻟﯿﻮم« ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽ رود در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﺤـﺪوده زﻣـﺎﻧﯽ

ﺧﺎصّ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪّت ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﻣﺪّت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ راﻏـﺐ )۵۵۴

( »اﻟﯿﻮم ...و ﻗﺪ ﯾﻌﺒّﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺪه ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ای ﻣﺪه ﮐﺎﻧﺖ« )ﮔﺎه از ﯾـﻮم ،ﭘـﺎره ای از زﻣـﺎن  -ھـﺮ
ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ -اراده ﻣﯽﺷﻮد( .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ) (۶۵۰/۱۲ﻧﯿﺰ »ﻗﺪ ﯾﺮاد ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻮﻗـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﺎً«
)ﮔﺎه از اﻟﯿﻮم ،ﻣﻄﻠﻖ زﻣﺎن اراده ﻣﯽﺷﻮد(.

رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ) (۲۵۷/۱۱در ﺑﺤﺚ از »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ »اﻟﯿﻮم« ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده

و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »اﻟﯿﻮم ﻓﯽ اﻟﻠﻐﻪ ھﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟّﺬی ﯾﺤﺪّه ﺣﺪث ﯾﺤﺪث ﻓﯿﻪ« )ﯾﻮم در ﻟﻐـﺖ ﭘـﺎره ای از
زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﻪ در آن رخ داده اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد(.
-۲-۲-۴-۲ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ »اﻻﯾﺎم«

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ »ﺳﺘّﻪ اﯾّﺎم« و ﺗﻌﺒﯿﺮ »ارﺑﻌﻪ اﯾّﺎم« در ﺳﻮره ﻓﺼّـﻠﺖ )ﮐـﻪ ﺑـﺪان ﺧـﻮاھﯿﻢ

ﭘﺮداﺧﺖ( ،واژه »اﯾّﺎم« در ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ ۱۹ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺮآﻧﯽ دﯾﮕﺮ دارد .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در  ۲ﻣﻮرد ذﯾـﻞ،

ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ واژه »ﻟﯿﺎﻟﯽ« ،ﻣﺮاد از اﯾّﺎم ﺻﺮاﺣﺘﺎً ھﻤﺎن ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ:
)-ﺳﯿﺮوا ﻓﯿﮫﺎ ﻟﯿﺎﻟﯽ و اﯾّﺎﻣﺎً آﻣﻨﯿﻦ( )ﺳﺒﺎ(۱۸/

)-ﺳﺨّﺮھﺎ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﺳﺒﻊ ﻟﯿﺎل وﺛﻤﺎﻧﯿﻪ اﯾّﺎم ﺣﺴﻮﻣﺎً( )ﺣﺎﻗﻪ(۷/

در  ۵ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ از روزھﺎﯾﯽ ﺑﺮای روزه داری اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤـﺪه زﻣـﺎن روزه

داری ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻤـﻮدن اﯾّـﺎم ﺑـﻪ روزھـﺎ )در ﻣﻘﺎﺑـﻞ

ﺷﺐھﺎ( در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ راﺟﺢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

١

در دو آﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺟﺎری ﻧﻤﻮدن ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در روزھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿّﻦ از اﯾﺎم ﺣﺞّ اﺷﺎره ﺷـﺪه

اﺳﺖ و اﮔﺮ زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻦ اذﮐﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻨﮫﺎ در ھﻨﮕﺎم روز ﺑﺪاﻧﯿﻢ )ﻧـﻪ در ھﻨﮕـﺎم ﺷـﺐ( ،در اﯾـﻦ

ﺻﻮرت ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو را ھﻢ ﺑﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻮد.

٢

 . ١اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
)ﮐُﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺼّﯿﺎم ...اﯾّﺎﻣﺎًﻣﻌﺪودات( )ﺑﻘﺮه) (۱۸۳-۱۸۴/روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮّر ﺷﺪه اﺳﺖ...در روزھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪود()ﻣﻦ ﮐﺎن ﻣﻨﮑﻢ ﻣﺮﯾﻀﺎً او ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮٍ ﻓﻌﺪّه ﻣﻦ اﯾّﺎم اُﺧَِﺮ()ﺑﻘﺮه ۱۸۴/و ﺗﮑﺮار آن ﺑﺪون واژه »ﻣﻨﮑﻢ« در آﯾﻪ ﺑﻌﺪ( )ھﺮ ﮐﺲ از ﺷـﻤﺎﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪادی از روزھﺎی دﮔﺮ را]روزه ﺑﺪارد[(.
)...ﻓﺼﯿﺎم ﺛﻼﺛﻪ اﯾّﺎم ﻓﯽ اﻟﺤﺞّ وﺳﺒﻌﻪ اذا رﺟﻌﺘﻢ()ﺑﻘﺮه...) (۱۹۶/ﭘﺲ]ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ[ ﺳـﻪ روز روزه درھﻨﮕـﺎم ﺣـﺞّ و ھﻔـﺖ روزھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﯿﺪ(.
)...ﻓﺼﯿﺎم ﺛﻼﺛﻪ اﯾّﺎم()ﻣﺎﺋﺪه...) (۸۹/ﭘﺲ]ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ[ﺳﻪ روز روزه(. .٢اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از):وﯾﺬﮐﺮوا اﺳﻢ اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ اﯾّﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتٍ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ رزﻗﮫﻢ ﻣﻦ ﺑﮫﯿﻤﻪ اﻻﻧﻌﺎم( )ﺣﺞّ(۲۸/
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اﻣﺎ در ﻣﻮرد  ۱۰ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه »اﯾّﺎم« ،راﺟـﺢ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻮاﺿـﻊ ،واژه »اﯾـﺎم«

روزھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﮫﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺐھﺎی ﺧﻮد ،ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻮارد ﻣﺰﺑـﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ

از:

 -آﯾﻪ  ۲۴اﻟﺤﺎﻗّﻪ )ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ(

... )-ﻓﻌﻘﺮوھﺎ ﻓﻘﺎل ﺗﻤﺘّﻌﻮا ﻓﯽ دارﮐﻢ ﺛﻼﺛﻪ اﯾّﺎم( )ھﻮد ) (۶۵/ﭘـﺲ آن را ﭘـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺳـﭙﺲ

]ﺻﺎﻟﺢ[ ﮔﻔﺖ ]ﺗﻨﮫﺎ[ ﺳﻪ روز ]دﯾﮕﺮ[ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ(

...)-ﻗﺎل اﯾﺘﮏ اﻻ ﺗُﮑﻠّﻢ اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﻪ اﯾّﺎم اﻻ رﻣﺰاً( )آل ﻋﻤﺮان) (۴۱/ﮔﻔـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﻪات آن اﺳـﺖ

ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﺰ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ(

...)-ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫﻢ رﯾﺤﺎً ﺻﺮﺻﺮاً ﻓﯽ اﯾّﺎم ﻧﺤﺴﺎتٍ( )ﻓﺼّﻠﺖ) (۱۶/ﭘﺲ ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﺗﻮﻓﻨﺪه

در روزھﺎﯾﯽ ﺷﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ(

...)-ﻟﻦ ﺗﻤﺴّﻨﺎ اﻟﻨﺎر اﻻ اﯾّﺎﻣﺎً ﻣﻌﺪوده( )ﺑﻘﺮه ۸۰/وﺗﮑﺮار آن -ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﯾّﺎﻣـﺎً ﻣﻌـﺪودات-در آل

ﻋﻤﺮان) (۲۴/ﺟﺰ روزھﺎﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و اﻧﺪک ،ھﺮﮔﺰ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ(.

درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت اﯾﺎم ﻣﺘﻌﺎرف وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣـﺮاد

از اﯾّﺎم ،ادوار زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در آﯾﻪ )...ادﻋـﻮا رﺑّﮑـﻢ ﯾﺨﻔـﻒ ﻋﻨّـﺎ ﯾﻮﻣـﺎً ﻣـﻦ

اﻟﻌﺬاب( )ﻏﺎﻓﺮ (۴۹/ﻧﯿﺰ ﺟﮫﻨّﻤﯿﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﺨﻔﯿـﻒ داده ﺷـﺪن -ﺣـﺪّاﻗﻞ -ﯾـﮏ روز از ﻋـﺬاب

ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً در آن ﻋﺎﻟﻢ ،روز ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان »ﯾﻮﻣﺎً« را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﺪّت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾـﮏ روز ﻣﺘﻌـﺎرف و ﻣﻌﮫـﻮد
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻮد وﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧﯽ »ﯾﻮﻣﺎً« ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﺳﯿﺎق آﯾـﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﮐـﻪ در ﻣﻘـﺎم
اﻧﻌﮑﺎس اﻟﺘﻤﺎس ﺟﮫﻨّﻤﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﻧﺪﮐﯽ از ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤـﯿﻦ

ﺳﺎن در آﯾﺎت  ۸۰ﺑﻘﺮه و  ۲۴آل ﻋﻤﺮان ھﻢ ﯾﮫﻮدﯾﺎن دﻋﻮی اﻧﺪک ﺑـﻮدن ﻣـﺪّت زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری
ﺧﻮد را در آﺗﺶ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻼم آﻧﮫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﮫـﺎﯾﯽ ﻣﻌـﺎدل ھﻤـﯿﻦ روزھـﺎی

ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﮫﻮد اﺷﺎره دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ادوار زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎ ﻣﻌﯿﻦ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮫﺎر ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎت:

)واذﮐﺮوا اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ اﯾّﺎم ﻣﻌﺪودات( )ﺑﻘﺮه (۲۰۳/ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﯿﺰان» ،اﯾﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت«را روز ﻋﯿﺪﻗﺮﺑﺎن-دھﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ -وﺳﻪ روز ﭘـﺲ
از آن )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،(۳۷۰/۱۴ ،و»اﯾــﺎم ﻣﻌــﺪودات« را ﺻــﺮﻓﺎً ،روزھـﺎی ﯾــﺎزدھﻢ ،دوازدھــﻢ وﺳــﯿﺰدھﻢ ھﻤـﺎن ﻣــﺎه داﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ
)ھﻤﺎن۰(۸۲/۲،
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...)-وﺗﻠﮏ اﻻﯾّﺎم ﻧﺪاوﻟﮫﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس( )آل ﻋﻤﺮان) (۱۴۰/و اﯾﻦ روزھﺎ ]ی ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی[

را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ(

...) -ﻓﮫﻞ ﯾﻨﺘﻈﺮون اﻟّﺎ ﻣﺜﻞ اﯾّﺎم اﻟﺬﯾﻦ ﺧﻠﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫﻢ( )ﯾﻮﻧﺲ) (۱۰۲/ﭘـﺲ آﯾـﺎ ﺟـﺰ ھﻤﺎﻧﻨـﺪ

روزھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﺸﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟(

 ...)-وذﮐّﺮھﻢ ﺑﺎﯾّﺎم اﻟﻠّﻪ( )اﺑﺮاھﯿﻢ) (۵/و روزھﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﺸﺎن آور(

..).-ﯾﻐﻔﺮوا ﻟﻠﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺮﺟﻮن اﯾّﺎم اﷲ( )ﺟﺎﺛﯿﻪ) (۱۴/درﮔﺬرﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روزھـﺎی ﺧـﺪا

اﻣﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ(

ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾّﺎم در اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوران و ﺑﺮھـﻪ ھـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﻮم ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ .ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ رﺷـﯿﺪ رﺿـﺎ ) (۱۲۱/۴در ذﯾـﻞ آﯾـﻪ  ۱۴۰آل ﻋﻤـﺮان ﮐـﻪ

روزھﺎی ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﯿﺮوزی را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣـﺮاد از اﯾـﺎم در

اﯾﻨﺠﺎ زﻣﺎنھﺎی ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ«.

اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ دوران ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﯿﺮوزی از ھﻤﯿﻦ روز و ﺷـﺐھـﺎی ﻣﺘﻌـﺎرف ﭘﺪﯾـﺪ

ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در واﻗﻊ ،دوران ﻣﺰﺑﻮر ،روز ﺑﻪ روز ھﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾّﺎم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨـﺎی اوﻟﯿـﻪ و ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻤـﻮدن اﯾّـﺎم در ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻮاﺿـﻌﯽ ﺑـﻪ روز و

ﺷﺐھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ،راﺟﺢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن اﯾﺎم اﷲ )روزھﺎی ﺧﺪا( ﻧﯿﺰ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻔﮫﻮم روزھﺎ و ﺷﺐھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف در آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺤـﻮظ اﺳـﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻓﺎرغ از »ﺳﺘﻪ اﯾﺎم« و »ارﺑﻌﻪ اﯾﺎم« ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ واژه اﯾﺎم -ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ -ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ روزھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﮫﻮد ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞاﻧـﺪ  -ﺧـﻮاه ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه

ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺧﻮاه ﺑﺪون آﻧﮫﺎ. -
 -۲-۲-۴-۳ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی »اﻻﯾﺎم« در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ

در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮد واژه اﯾﺎم -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ -را در  ۳۳ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻧﻤـﻮد.

از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﭼﮫﺎر ﻣﻮﺿﻊ ذﯾﻞ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ »ﻟﯿﺎﻟﯽ« ،ﻣﺮاد از اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ روزھـﺎ -در ﻣﻘﺎﺑـﻞ

ﺷﺐھﺎ -اﺳﺖ:

» -ﻻ ﺗﺒﻠﯿﻪ اﻟﻠﯿﺎﻟﯽ و اﻻﯾﺎم« )ﺷﺐھﺎ و روزھﺎ او را ﻓﺮﺳـﻮده و ﮐﮫﻨـﻪ ﻧﺴـﺎزﻧﺪ( )ﺳـﯿﺪ رﺿـﯽ،

(۱۰۶

 »ﺗﻘﻠّﺐ اﻟﻠﯿﺎﻟﯽ و اﻻﯾﺎم« )ﮔﺮدش ﺷﺐھﺎ و روزھﺎ( )ھﻤﺎن(۱۵۶ ،» -ﻋﻘﺐ اﻟﻠﯿﺎﻟﯽ و اﻻﯾﺎم« )ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺷﺐھﺎ و روزھﺎ( )ھﻤﺎن(۴۲ ،
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» -وﺑﺪا ﻣﻦ اﻻﯾﺎم ﮐﻠﻮﺣﮫﺎ وﻣﻦ اﻟﻠﯿﺎﻟﯽ ﮐﺪوﺣﮫﺎ« )ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ روزھﺎ و رﻧﺞ ﺷﺐھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷـﺪ(

)ھﻤﺎن(۵۰ ،

در ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺠﺎھﺪه اﻟﺼﯿﺎم ﻓﯽ اﻻﯾـﺎم اﻟﻤﻔﺮوﺿـﺎت« )ﺟﮫـﺎد روزه داری در روزھـﺎی واﺟـﺐ

ﺷﺪه( )ھﻤﺎن ( ۱۱۵،ﻧﯿﺰ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﺎت روزه داری ،ﺣﻤﻞ اﯾﺎم ﺑﺮ روزھﺎ –در ﻣﻘﺎﺑـﻞ

ﺷﺐھﺎ –راﺟﺢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﯾﺎم در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ھﻤﮕﯽ روزھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺐھﺎی ﺧـﻮد

ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

١

ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن در ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﺮﯾﺢ »اﯾﺎم« ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﻤـﻊ را در ﻣﻌﻨـﺎی ادوار و

ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روزھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎرف

ھﺴﺘﻨﺪ )ﺧﻮاه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺐھﺎی ﺧﻮد و ﺧﻮاه ﺑﺪون آﻧﮫﺎ(.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﭼﻮن »اﯾﺎم اﻟﺒﻼء« و »اﯾﺎم اﻟﺤﺮ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺮاد ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻮاﺿـﻊ،

ﻣﻘﺼﻮد ،دوران و زﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از روزھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ از

ﻣﺠﻤﻮع روزھﺎی ﺑﻼء ﺑﻪ »ﯾﻮم اﻟﺒﻼء« ﯾﺎ از ﻣﺠﻤﻮع روزھﺎی ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ »ﯾﻮم اﻟﺤﺮّ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷـﺪ ،در
 .١اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از»-:اﺳﺘﺪرﮐﻮا ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺎﻣﮑﻢ« )ﺑﺎﻗﯽ روزھﺎی ﺧﻮدرا درﯾﺎﺑﯿﺪ( )ﺳﯿﺪرﺿﯽ(۳۶ ،؛
»ﻣﺎ اﺳﺮع اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﯽ اﻟﯿﻮم واﻻﯾﺎم ﻓﯽ اﻟﺸـﮫﻮر« )ﭼﻘـﺪر ﺳـﺎﻋﺎت در روز و روزھـﺎ درھـﺮ ﻣـﺎه ﺳـﺮﯾﻊ ﺳـﭙﺮی ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ (
)ھﻤﺎن(۱۰۸،؛
»اﻧﻤﺎ ھﯽ ﻣﺘﺎع اﯾﺎم ﻗﻼﺋﻞ« )ھﻤﺎﻧﺎ آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی روزھﺎﯾﯽ اﻧﺪک اﺳﺖ( )ھﻤﺎن(۱۸۳،؛
»ﺟﺎورﮐﻢ ﺑﺪﻧﯽ اﯾﺎﻣﺎً« )ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روزی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد( )ھﻤﺎن(۷۶،؛
»ﺻﺒﺮوا اﯾﺎﻣﺎً ﻗﺼﯿﺮه« )روزھﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( )ھﻤﺎن(۱۲۰،؛
»وان ﺗﻮدﯾﻪ اﯾﺎﻣﻪ اﻟﯽ اﻟﺸﻘﻮه« )واﯾﻨﮑﻪ روزھﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺘﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ( )ھﻤﺎن(۲۷،؛
»ﺑﺎس اﷲ وﻗﻮارﻋﻪ واﯾﺎﻣﻪ ووﻗﺎﺋﻌﻪ« )ﺑﻼی اﻟﮫﯽ و ﻋﺬاﺑﮫﺎ وروزھﺎ وﺣﻮادﺛﺶ( )ھﻤﺎن(۱۱۸،؛
»اﺳﺘﮑﻤﻞ اﯾﺎﻣﻪ وﻻﻗﯽ ﺣﻤﺎﻣﻪ« )روزھﺎی ﺧﻮدرا ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد وﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد( )ھﻤﺎن(۱۶۳،؛
»اﻻﯾﺎم ﺑﯿﻨﮑﻢ وﺑﯿﻨﮫﻢ ﺑﻮاک« )روزھﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ واﯾﺸﺎن ]ﻣﺮدﮔﺎن[ در ﺣﺎل زاری اﺳﺖ( )ھﻤﺎن(۱۳۵،؛
»وﻧﻘﻀﺖ اﻻﯾﺎم ﻗﻮاه« )روزھﺎ ﻧﯿﺮوﯾﺶ را ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( )ھﻤﺎن(۱۳۶،؛
»ﮐﻢ اﻃﺮدت اﻻﯾﺎم) « ...ﭼﻪ ﺑﺴﺎ روزھﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ) (...ھﻤﺎن(۷۶۲،؛
»وﻟﯿﻨﻈﺮ اﻣﺮو ﻓﯽ ﻗﺼﯿﺮ اﯾﺎﻣﻪ« )ﭘﺲ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در روزھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮد( )ھﻤﺎن(۱۳۱،؛
»ﻏﺪاً ﺗﺮون اﯾﺎﻣﯽ« )در آﯾﻨﺪه روزھﺎی ﻣﺮا ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ( )ھﻤﺎن(۷۶،؛
»ﺧﺬوا ﻣﮫﻞ اﻻﯾﺎم« )ﻣﮫﻠﺖ روزھﺎ را ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ( )ھﻤﺎن(۱۴۳،؛
»اﯾﺎم اﻟﺒﻼء« )روزھﺎی ﺑﻼ( )ھﻤﺎن(۴۵،؛ »اﯾﺎم اﻟﺤﺮّ« )روزھﺎی ﮔﺮﻣﺎ( )ھﻤﺎن(۱۵،؛ »اﯾﺎم اﻟﻔﻨﺎ« )روزھﺎی ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪﻧﯽ( )ھﻤـﺎن(۸۲۹،؛
»اﯾﺎم اﻟﺨﻮف« )روزھﺎی ﺑﯿﻢ( )ھﻤﺎن(۱۶۵،؛ »اﯾﺎم اﻣﻞ« )روزھﺎی اﻣﯿﺪ( )ھﻤﺎن(۱۶،؛ »اﯾﺎم اﻣﻠﻪ« )روزھـﺎی اﻣﯿـﺪش( )ھﻤـﺎن()دو ﺑـﺎر
اﺳﺘﻌﻤﺎل(؛ » اﯾﺎم ﻋﻤﺮه« )روزھﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽاش( )ھﻤﺎن(۵۶،؛ »اﯾﺎم اﷲ« )روزھﺎی اﻟﮫﯽ( )ھﻤـﺎن۱۳۶،و)(۱۸۳دو ﺑـﺎر اﺳـﺘﻌﻤﺎل؛ »اﯾـﺎم
اﻟﺤﯿﺎه« )روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ( )ھﻤﺎن(۱۳۶،؛ »اﯾﺎم ﻣﮫﻠﻪ« )روزھﺎی ﻣﮫﻠﺖ داﺷـﺘﻨﺶ( )ھﻤـﺎن(۳۶،؛ »اﯾـﺎم ﺣﯿﻀـﮫﻦ« )روزھـﺎی ﻗﺎﻋـﺪﮔﯽ
اﯾﺸﺎن( )ھﻤﺎن(۳۱،؛ »رھﯿﻨﻪ اﻻﯾﺎم« )در ﺑﻨﺪ روزھﺎ( )ھﻤﺎن.(۱۵۶،
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اﯾﻦ ﺻﻮرت ،واژه ﯾﻮم ﺑﻪ دوراﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﻮم ﻣﺘﻌﺎرف اﻃﻼق ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣـﺎ ﭼـﻮن از روزھـﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن ﺑﻪ ﺑﻼی ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ »اﯾﺎم اﻟﺒﻼء« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ از روزھﺎﯾﯽ

ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ھﻮا در آﻧﮫﺎ ﮔﺮم و ﺳﻮزان اﺳﺖ ،ﺑﻪ »اﯾﺎم اﻟﺤـﺮّ« ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺷـﻮد ،ﺻـﺤﯿﺢ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ

»ﯾﻮم« در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻌﯽ از ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ» ،اﯾﺎم اﻟﺒﻼء« و »اﯾﺎم

اﻟﺤﺮّ« و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﮫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از روزھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آن روزھﺎ ،ﺣﻮادﺛﯽ
ﻣﻌﯿّﻦ ،ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.

 -۲-۲-۴-۴اﻃﻼق »اﻟﯿﻮم« ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ زﻣﺎن در ﻗﺮآن و ﻟﻐﺖ ﻋﺮب

در اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻗﺮآﻧﯽ ﯾﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼق آن را ﺑﺮ ﺑﺎزه ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از

روز ﻣﺘﻌﺎرف ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﻪ« )ﺑﻘﺮه ۸۵/و» ،(...ﯾﻮماﻻﺧِﺮ«

)ﺑﻘﺮه ۸/و» ،(...ﯾﻮم اﻟﺪّﯾﻦ« )اﻟﻔﺎﺗﺤﻪ ۴/و ،(...اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮّراً در ﻗﺮآن ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺪان روز اﻃﻼق ﮔﺸﺘﻪاﻧـﺪ ،ھﻤﭽـﻮن »ﯾـﻮماﻟﻔﺼـﻞ« )ﺻـﺎﻓﺎت(۲۱/

)روز ﺟﺪاﯾﯽ(» ،ﯾﻮماﻟﺤﺴﺎب« )ص) (۲۶/روز ﺳﻨﺠﺶ(» ،ﯾﻮماﻟﺘّﻼق« )ﻏـﺎﻓﺮ) (۱۵/روز ﻣﻼﻗـﺎت(،

»ﯾــﻮماﻻزﻓــﻪ« )ﻏــﺎﻓﺮ) (۱۸/روز ﻧﺰدﯾــﮏ و ﻗﺮﯾــﺐ(» ،ﯾــﻮماﻟﺨﻠــﻮد« )ق) (۳۴/روز ﺟــﺎوداﻧﮕﯽ(،
»ﯾﻮماﻟﺠﻤﻊ« )ﺗﻐﺎﺑﻦ) (۹/روز ﮔﺮد آوری(» ،ﯾﻮماﻟﺘﻐﺎﺑﻦ« )ﺗﻐﺎﺑﻦ) (۹/روز ﺣﺴﺮت و زﯾﺎن( و...

آﯾﺎت  ۷ﮔﺎﻧﻪ ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه ﺷﻮاھﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠـﻖ زﻣـﺎن و دوران ،در

ﺧﻮر ﯾﺎدﻧﺪ:

)-ﮐﻠﻮا ﻣﻦ ﺛﻤﺮه اذا أﺛﻤﺮ وأﺗﻮا ﺣﻘّﻪ ﯾﻮم ﺣﺼﺎده( )اﻧﻌـﺎم) (۱۴۱/ﭼـﻮن ﻣﯿـﻮه داد ،از ﻣﯿـﻮه آن

ﺑﺨﻮرﯾﺪ و در روز ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ،ﺣﻖّ ]ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ[ آن را ادا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزھﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎه ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ .اﻣﺎ

آﯾﻪ ﻓﻮق ﻣﺠﻤﻮع آن روزھﺎ را روز واﺣـﺪی ﻗﻠﻤـﺪاد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴـﺎن »ﯾـﻮم ﺣﺼـﺎده« را

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﺎن ﯾﺎ دوران ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد.

 ...)-ﯾﻮم ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض( )ﺗﻮﺑﻪ) (۳۶/روزی ﮐﻪ ﺧﺪا آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣـﯿﻦ را آﻓﺮﯾـﺪ(.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ در ﺷﺶ روز )ﺧﻮاه ﻣﻌﻨﺎی آن ﺷﺶ روز ﻣﺘﻌـﺎرف ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاه ﺷﺶ زﻣﺎن و دوران( ،ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از روز آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾـﮏ

روز ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد زﻣﺎن و ھﻨﮕﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

)-اﻧّﯽ اﺧﺎف ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﻮم اﻻﺣﺰاب ﻣﺜـﻞ دأب ﻗـﻮم ﻧـﻮح وﻋـﺎد وﺛﻤـﻮد واﻟـﺬﯾﻦ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪھﻢ

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1391
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).(...ﻏﺎﻓﺮ) (۳۰-۳۱/ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﯿﺮ روز ﮔﺮوهھﺎ ]ی ﻋﺬاب ﺷﺪه[ ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﻢ .ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﻨّﺖ ]ﺟـﺎری

ﺷﺪه ﺑﺮ[ ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻋﺎد وﺛﻤﻮد و ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن(.

در اﯾﻦ آﯾﻪ »ﯾﻮم اﻻﺣﺰاب« )روز ﮔﺮوهھﺎ( ﯾﻌﻨﯽ روزی ﮐـﻪ ﮔـﺮوهھـﺎی ﻣﻌﺎﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻋـﺬاب و

ھﻼﮐﺖ دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و اﻗﻮام ﻣﻮرد اﺷـﺎره ،در روزھـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻪ

ﻋﺬاب و ﻧﺎﺑﻮدی دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻪ در روزی واﺣﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﻣـﺮاد از روز ﻧـﺎﺑﻮدی
اﺣﺰاب را زﻣﺎن و ھﻨﮕﺎم ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﮫﺎ داﻧﺴﺖ.

١

)-اﻧّﮏ اﻟﯿﻮم ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﮑﯿﻦ أﻣﯿﻦ( )ﯾﻮﺳﻒ) (۵۴/ﺗـﻮ اﻣـﺮوز در ﻧـﺰد ﻣـﺎ دارای ﻗـﺪرت و ﻣـﻮرد

اﻋﺘﻤﺎدی( در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،ﯾﮏ روز واﺣﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ »اﻟﯿـﻮم«

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن و دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ.

)-ﻻ ﺗﺜﺮﯾﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﯿﻮم( )ﯾﻮﺳﻒ) (۹۲/اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ(

)-ﯾﺎ ﻗﻮمِ ﻟﮑﻢ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﯿﻮم( )ﻏﺎﻓﺮ) (۲۹/ای ﻗﻮم ﻣﻦ! اﻣﺮوز ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ(

...)-ﻟﮑﻦ اﻟﻈّﺎﻟﻤﻮن اﻟﯿﻮم ﻓﯽ ﺿـﻼل ﻣﺒـﯿﻦ( )ﻣـﺮﯾﻢ) (۳۸/اﻣـﺎ ﺳـﺘﻤﮕﺮان اﻣـﺮوز در ﺿـﻼﻟﺘﯽ

آﺷﮑﺎرﻧﺪ(

ﮐﺎرﺑﺮد »اﻟﯿﻮم« در ﺳﻪ آﯾﻪ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ،در ﻣﻌﻨﺎی دوران و زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

اﺻﻮﻻً ﮐﺎرﺑﺮد »اﻟﯿﻮم« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوران و زﻣـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ،در ﮐـﻼم ﻋـﺮب ﺑﺴـﯿﺎر راﯾـﺞ اﺳـﺖ.

ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ در ﻣﻌﻠّﻘﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﮐﻠﺜﻮم-از ﺷﻌﺮای ﺟﺎھﻠﯽ -ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه:
وان ﻏﺪاً وان اﻟﯿﻮم رھﻦٌ

)اﻣﺮوز و ﻓﺮدا در ﺑﻨﺪ ]ﺣﻮادث[ ﻧﺪ

وﺑﻌﺪ ﻏﺪٍ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﯿﻨﺎ )آﯾﺘﯽ(۹۲ ،

و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮدا ھﻢ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ(

و ﯾﺎ زھﯿﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﯽ-از دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮای ﺟﺎھﻠﯽ -ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
واﻋﻠﻢُ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﯿﻮم واﻻﻣﺲ ﻗﺒﻠَﻪ

)از اﻣﺮوز و روز ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﺒﺮ دارم

وﻟﮑﻨّﻨﯽ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﯽ ﻏﺪٍ ﻋﻢِ )ھﻤﺎن(۵۸ ،
وﻟﯽ از داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮدا ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﻢ(

 -۲-۲-۴-۴ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺘّﻪ اﯾّﺎم«

ﺣﺎل »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻮد؟ ﺷﺶ روز ﻣﺘﻌـﺎرف ﺑـﺪون ﺷـﺐ؟ ﺷـﺶ روز
 . ١ﻓﺮض دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮم در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺮد اﯾﻦ واژه ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷـﮑﻞ
ﺟﻤﻊ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻣﺨﺸﺮی) (۶۴/۴درﺗﻮﺿﯿﺢ »ﻣﺜﻞ ﯾﻮم اﻻﺣﺰاب« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻣﺜﻞ اﯾّﺎﻣﮫﻢ«  .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ اﯾـﻦ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد »دﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ دزد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« و واژه دﺳﺖ را ﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮاد از آن ،دﺳﺘﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺐ؟ ﯾﺎ ﺷﺶ زﻣﺎن و دوران ﻧﺎﻣﻌﯿّﻦ؟

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﻮم ،روز )ﺑﺪون در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺐ( اﺳﺖ اﻣﺎ در آﯾﺎت ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ »ﺳﺘّﻪ اﯾـﺎم«،

در ﮐﻨﺎر اﯾّﺎم از »ﻟﯿﺎﻟﯽ« ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﺎم ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐـﻪ ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ
اﯾﺎم را ﺑﻪ روزھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺐ ھﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﻓـﻼن

ﮐﺎر ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ در ﻃﯽّ ده روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ده ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣـﯽﮔـﺮدد ﻧـﻪ ده روز

ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺐ .ﻣﺎﺟﺮای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﻧﯿﺰ –ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧـﻮاھﯿﻢ دﯾـﺪ-
ﺑﻪ ﺷﺐ و روز داﺷﺘﻦ اﯾّﺎم ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ اﺷﺎرت دارد .ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ

»ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« ،ﻣﺮاد از »ﯾﻮم«» ،روز« در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺷﺐ« ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻤﻞ »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« ﺑﺮ ﺷﺶ روز ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺷﺶ ھﺰار ﺳﺎل( – ﮐﻪ ﺑﺮ آﯾﻪ »و انّ ﯾﻮﻣـﺎً

ﻋﻨﺪ رﺑّﮏ ﮐﺎﻟﻒِ ﺳﻨﻪ ﻣﻤّﺎ ﺗﻌﺪّون« )ﺣﺞ (۴۷/ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ -ﻧﯿﺰ ﭼﻨـﺪان اﺳـﺘﻮار ﺟﻠـﻮه ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎی واژﮔﺎن ھﺮ زﺑﺎﻧﯽ در ذھﻦ اھﻞ آن زﺑﺎن اﺳﺖ و »ﯾﻮم« را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻌﮫﻮد آن در

ﻧﺰد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺧﺎصّ آن ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ

ﭘﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ »اﻻرض« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ ھﻢ »اﻟﺴّﻤﺎء« اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑـﻪ
در ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻤﻪ اﯾﻦ واژﮔﺎن ،ﻓﮫﻢ اﻧﺴﺎن ھﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ

ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻋﻨﺪ رﺑّﮏ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاد از »ﺳﺘﻪ اﯾﺎم« دو ﻓﺮض »ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز« ﯾﺎ »ﺷﺶ زﻣﺎن

و دوران« را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوض ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ از ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو ،ﮐـﺪام را ﻣـﯽﺗـﻮان
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮاد ﻗﺮآن از »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« داﻧﺴﺖ؟

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤـﻮدن »ﺳـﺘّﻪ اﯾـﺎم« ﺑـﻪ

ﺷﺶ زﻣﺎن و دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ھﻤﺨـﻮاﻧﯽ و وﻓـﺎق دارد اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣﺸـﮫﻮر

ﻣﻔﺴّﺮان ﮐﮫﻦ ،از ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« ،ﻣﻘﺪار ﺷﺶ روز ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤـﺪ

ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ »در ﺷﺶ روز :ﻣﺸﮫﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از روزھـﺎ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﻘـﺪار روزھـﺎی دﻧﯿـﺎ

اﺳﺖ« )ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم :اﻟﻤﺸﮫﻮر ان اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻻﯾّﺎم ھﻨﺎ ﻣﻘﺪار اﯾّﺎم اﻟﺪﻧﯿﺎ( )ﻣﺠﻠﺴﯽ.(۶/۵۷ ،

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻗﯿﺪ »ﻣﻘﺪار« را در ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﯽداﻧﺪ

در ﺑﺪو آﻓﺮﯾﻨﺶ روز ﻣﺘﻌﺎرف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧﯽ روز ﻣﺘﻌـﺎرف

در ﺑﺪو آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻮﺟّﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺪﻣﺎ ،در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺮای
ﺗﺤﻘّﻖ روز ،وﺟﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﺑـﺪﯾﮫﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿـﻌﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت
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داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﺮ آن ﺑـﻮده ﮐـﻪ روز و ﺷـﺐ ﻗﺒـﻞ از

آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه آﻓﺮﯾـﺪه ﺷـﺪهاﻧـﺪ و روز و ﺷـﺐ را ﺑـﺎ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﻣـﺎه ﻧﺴـﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ

)ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۳۰۸ /۱-۳ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴّـﺮان ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ روز ﺧﻮرﺷـﯿﺪ را

ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ و ﺟﺎﻣﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺪو ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۲۹۹ /۱-۳،

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﮐُﮫِﻦ ) (۵۹ )(kohenﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﺗﻮرات ،ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﺐ و روز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ،در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﮫﻮد اﯾﻦ
ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ روز ﭼﮫﺎرم ﻧﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭘـﺲ ﻣﻨﺒـﻊ روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﭼـﻪ ﺑـﻮده

اﺳﺖ؟ )ھﻤﺎن (۵۷،و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺆال ،ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﯾﮫﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ذات ﻗـﺪّوس ﺑـﻪ
ﻧﻮر ﻣﺘﺒﺎرک ﺷﺪ و ﻓﺮوغ ﺷﮑﻮه او ﺟﮫﺎن را ﻣﻨﻮّر ﺳـﺎﺧﺖ )ھﻤـﺎن(؛ و ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه ﻋـﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕـﺮ،
روﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺒﺪی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻮده ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ھﻤﺎن(

ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﮐﻪ ﺷﺐ و روز را از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗـﻮان ﻗﺒـﻞ از

آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ،از روزھﺎﯾﯽ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ اﻣﺎ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮّری ﺑـﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺐ و روز ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.

اﯾﻨﮏ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« از ﻣﯿﺎن دو ﻓـﺮض ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه » -ﻣـﺪت

زﻣﺎن ﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز« ﯾﺎ »ﺷﺶ زﻣﺎن و دوران«  -را ﺑﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻋﻠﻢ واﻧﮫﯿﻢ.

 -۲-۲ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎ روزھﺎی ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ در ﺳﻮره ﻓﺼّ ﻠﺖ

)ﻗﻞ أﺋﻨّﮑﻢ ﻟﺘﮑﻔﺮون ﺑﺎﻟﺬی ﺧﻠﻖ اﻻرض ﻓﯽ ﯾﻮﻣﯿﻦ...و ﺟﻌﻞ ﻓﯿﮫﺎ رواﺳﯽ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﮫـﺎ و ﺑـﺎرک

ﻓﯿﮫﺎ و ﻗﺪّر ﻓﯿﮫﺎ اﻗﻮاﺗﮫﺎ ﻓﯽ ارﺑﻌﻪ اﯾﺎم  ...ﺛﻢ اﺳﺘﻮی اﻟﯽ اﻟﺴـﻤﺎء و ھـﯽ دﺧـﺎن  ...ﻓﻘﻀـﺎھﻦّ ﺳـﺒﻊ

ﺳﻤﻮات ﻓﯽ ﯾﻮﻣﯿﻦ( )ﻓﺼﻠﺖ (۹-۱۲ /

»ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را در دو روز آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﯾﺪ؟  ...و در آن ،از ﻓﺮاز آن

ﮐﻮه ھﺎﯾﯽ ﺑﻨﮫﺎد و در آن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﮫﺎد و رزق و روزی اش را در آن ﻣﻘﺪّر ﻓﺮﻣﻮد در ﻃﯽ ﭼﮫـﺎر روز
...ﺳﭙﺲ ﻗﺼﺪ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﻮد و آن دود ﺑـﻮد...ﭘﺲ در دو روز آﻓـﺮﯾﻨﺶ آﻧﮫـﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ھﻔـﺖ

آﺳﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد«.

در آﯾﺎت ﻓﻮق ،از روزھﺎﯾﯽ ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ :دو روز ﺑـﺮای ﺧﻠﻘـﺖ زﻣـﯿﻦ ،ﭼﮫـﺎر

روز ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐـﻮهھـﺎ ،ﺑﺮﮐـﺎت و روزیھـﺎی زﻣـﯿﻦ و دو روز ھـﻢ ﺑـﺮای اﮐﻤـﺎل آﻓـﺮﯾﻨﺶ

آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ – ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن دﺧﺎن )دود( ﺑﻮدهاﻧﺪ – ﺑﺴـﯿﺎری از ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻧﻮﯾﺴـﺎن ،ﺑـﺮای
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ﺟﻤﻊ اﯾﻦ اﯾﺎم ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺎم ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺷﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ »ارﺑﻌـﻪ اﯾـﺎم« ﺑـﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﻤﺎن دو روز ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻠﻘﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮏ :ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ۵۰۷/۴ ،؛ اﺑﻮاﻟﻔﺘـﻮح

رازی۶۱/۱۷ ،؛ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر . (۱۹/۲۵ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ در ﺗﻌﺒﯿـﺮ »ﻓـﯽ ارﺑﻌـﻪ اﯾـﺎم« ھـﯿﭻ

اﺷﺎرهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﻤﺎن »ﯾﻮﻣﯿﻦ« ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ
رو در ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ اﯾﺎم ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ و اﯾﺎم ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اوﻻً اﮔﺮ روز را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ

ﻣﻄﻠﻖ زﻣﺎن و دوران ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،دوران ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑـﺎ دوران ھﺸـﺘﮕﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟﻤـﻊ اﺳـﺖ.

ﭼﻮن دوره ﺑﻨﺪی اﻣﺮی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻋﺘﺒـﺎرات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ
ادوار ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ در ﻃﯽ  ۶دوره و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری دﯾﮕـﺮ

در ﻃﯽ  ۸دوره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﯾﻮم ﺑﻪ دوران را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﻢ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺮ آن
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺎم ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻪ  ۱۰ﻓﺼّﻠﺖ ،اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﺑﮫﺴﺎزی زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ھﺴـﺘﻨﺪ ﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺧﻠﻘﺖ آن .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« ،ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ آﺳـﻤﺎنھـﺎ و زﻣـﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط

اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺎم ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ را از زﻣﺮه اﯾﺎم ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ وﻓـﻖ آﯾـﺎت
ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ ،ﺧﻠﻘﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ در دو روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنھﺎ از دﺧﺎن ﻧﯿـﺰ در

دو روز .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن در آﯾﺎت ﻓﺼّﻠﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر روز از »ﺳﺘﻪ اﯾﺎم« اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ و دو روز

دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮد آﯾﺎت )ﺛﻢ اﺳﺘﻮی اﻟـﯽ اﻟﺴـﻤﺎء و ھـﯽ
دﺧﺎن ...ﻓﻘﻀﺎھﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات ﻓﯽ ﯾﻮﻣﯿﻦ( ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞّ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ دو روز ﻣﺴـﮑﻮت را

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از »دﺧﺎن« ﺑﻮدن آن ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ

روزه آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻣﯿﻦ در دو روز و آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھـﺎ در ﭼﮫـﺎر روز )دو روز
ﻗﺒﻞ از دﺧﺎن ﺑﻮدن و دو روز ﺑﻌﺪ از دﺧﺎن ﺑﻮدن( ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
-۲-۳ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه

داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه در ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻮرات )ﺳﻔﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ( ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .در ھـﺮ ﺑﻨـﺪ اﯾـﻦ

داﺳﺘﺎن و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺎره ای از ﺧﻠﻖ در ھﺮ روز ،اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ :

»و ﮐﺎن ﻣﺴﺎءٌ و ﮐﺎن ﺻﺒﺎحٌ ﯾﻮﻣﺎً واﺣﺪاً ...و ﮐﺎن ﻣﺴﺎءٌ و ﮐﺎن ﺻﺒﺎحٌ ﯾﻮﻣﺎً ﺛﺎﻧﯿﺎً ...و ﮐﺎن ﻣﺴﺎءٌ و

ﮐﺎن ﺻﺒﺎحٌ ﯾﻮﻣﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً و)«...ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺗﮑـﻮﯾﻦ) ( ۶-۱۴/۱ ،و ﺷـﺎم ﺑـﻮد و ﺻـﺒﺢ ﺑـﻮد روزی
ﻧﺨﺴﺖ  ...و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد روزی دوم  ...و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد روزی ﺳﻮم  ( ...ﺑﺮ وﻓـﻖ
اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻮرات ،ھﺮ روزی از روزھﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﻤﭽﻮن روزھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻨﻮﻧﯽ دارای

ﺷﺎم و ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻇﺎھﺮاً در ھﺮروز اﺑﺘﺪا ﺷﺎم ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ذھﻨﯿـﺖ

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1391
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ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺻﺒﺢ را ﺑﺮ ﺷﺎم ﻣﻘﺪم ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﮫﻦ )ص  (۵۷در

ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای از ﺗﻠﻤﻮد ،اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﮫﻮد ﺑـﺮ آن ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ در اﺑﺘـﺪا و
ﭘﯿﺶ از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی ،ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﯾﮫـﻮد ﺗـﺎرﯾﮑﯽ را ﻧﺘﯿﺠـﻪ

ﻧﺒﻮدن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آن را ذات و ﺟﻮھﺮی ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯽﺷـﻤﺮدﻧﺪ) .ھﻤـﺎن( ﺑـﻪ ھـﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ وﻓﻖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﺎﺟﺮا در ﺳﻔﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ) ،(۳-۴/۱ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ھﻔﺘﻢ ،از ﮐﺎر ﺧﻮد

ﻓﺎرغ و آﺳﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و آن روز را ﻣﻘﺪس و ﻣﺒﺎرک ﻣﯽدارد ١.در ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج ) (۱۰-۱۲/۲۰ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی واﺿﺢ ﺗﺮ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن در ﺷﺶ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ» :ﺷـﺶ روز
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش و ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ آور .اﻣّﺎ روز ھﻔﺘﻢ ﭘﺲ در آن اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﺪای ﺗﻮ  ...ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷـﺶ روز ﺧﺪاوﻧـﺪ آﺳـﻤﺎن ،زﻣـﯿﻦ،

درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﮫﺎﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ و در روز ھﻔﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠّﺖ ﭘﺮوردﮔـﺎر روز

»ﺳﺒﺖ« را ﻣﺒﺎرک و ﻣﻘﺪّس ﮔﺮداﻧﯿﺪ ٢ «.ﻧﯿﺰ »ھﺮ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﭘﺲ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ آن را در ﻧﺴﻞھﺎی ﺧﻮد ﻋﮫـﺪی اﺑـﺪی ﺳـﺎزﻧﺪ .آن در

ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺑﺪی اﺳﺖ ﭼـﻮن در ﺷـﺶ روز ﭘﺮوردﮔـﺎر آﺳـﻤﺎن و زﻣـﯿﻦ را

ﺑﺴﺎﺧﺖ و در روز ھﻔﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻨﻔﺲ ﻓﺮﻣﻮد« ) ٣کﺗﺎب ﻣﻘﺪّ ،ﺧﺮوج.(۱۶-۱۸/۳۱،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼـﻮد از روز را در اﯾﻨﺠـﺎ ھﻤـﺎن روز ﻣﺘﻌـﺎرف

داﻧﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺄوﯾﻞ آن را ﺑﻪ دوران ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﻤﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﺎره ای از ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان اھـﻞ

ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن – روزھﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ دورانھﺎ و
زﻣﺎنھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ )ﻧﮏ :ھﺎﮐﺲ ،۸۴ ،ﮐﯿﻮﭘﯿﺖ ۸۵ ،و .(۸۸

ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ) ،(۸۴روزھﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﺗـﻮرات را ھﻤـﯿﻦ روزھـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ و ﻣﺘﻌـﺎرف

داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻋﻠﺖ ﭘﻨﺪار ﺧﺮاﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﺶ روز ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ،ﺷﺶ روز را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺷﺐ و روز ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮا ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺧﻠﻘﺖ ھﺮ

 . ١ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » :و ﻓﺮغ اﷲ ﻓﯽ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬی ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺳﺘﺮاح ﻓﯽ ﯾﻮم اﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻣـﻦ ﺟﻤﯿـﻊ ﻋﻤﻠـﻪ
اﻟﺬی ﻋﻤﻞ و ﺑﺎرک اﷲ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ و ﻗﺪّﺳﻪ«
 . ٢ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » :ﺳﺘﻪ اﯾّﺎم ﺗَﻌﻤَﻞُ و ﺗﺼﻨﻊ ﺟﻤﯿﻊَ ﻋَﻤﻠِﮏ  .و اﻣّﺎ اﻟﯿﻮم اﻟﺴّﺎﺑﻊ ﻓﻔﯿﻪ ﺳﺒﺖٌ ﻟﻠﺮّبِ اﻟﮫِﮏ  .ﻻ ﺗﺼـﻨﻊ
ﻋﻤﻼً ﻣﺎ  ...ﻻنّ ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اﯾّﺎم ﺻﻨﻊ اﻟﺮّب اﻟﺴﻤﺎء و اﻻرض و اﻟﺒﺤﺮ و ﮐﻞّ ﻣﺎ ﻓﯿﮫﺎ و اﺳﺘﺮاح ﻓﯽ ﯾﻮم اﻟﺴّﺎﺑﻊ  .ﻟﺬﻟﮏ ﺑﺎرک اﻟﺮّب ﯾﻮم
اﻟﺴّﺒﺖ و ﻗﺪّﺳﻪ«
 . ٣ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » :ﮐﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻋﻤﻼً ﻓﯽ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﯾﻘﺘﻞ ّ ﻗَﺘﻼً ﻓَﯿﺤﻔَﻆُ ﺑﻨﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺴﺒﺖَ ﻟﯿﺼﻨﻌﻮا اﻟﺴﺒﺖَ ﻓﯽ
اﺟﯿﺎﻟﮫﻢ ﻋﮫﺪاً اﺑﺪﯾّﺎً ھﻮ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻦ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻼﻣﻪٌ اﻟﯽ اﻻﺑﺪ ﻻﻧّﻪ ﻓﯽ ﺳﺘﻪ اﯾّﺎم ﺻﻨﻊ اﻟﺮبّ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻرض و ﻓﯽ اﻟﯿﻮم اﻟﺴـﺎﺑﻊ
اﺳﺘﺮاح و ﺗﻨﻔّﺲ«
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روز اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم روز اول ﺷﺪ .ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم روز دوم ﺷﺪ «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه

ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﻮﮐﺎی ١ﻧﯿﺰ »ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﮫﺎﻣﯽ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ را در ﺷﺶ روز ﮐﻪ
ﯾﮏ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ )روز ﺳﺒﺖ( در ﭘﯽ دارد )ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ روزھﺎی ھﻔﺘﻪ( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ).(۱۸۳

در ﻣﻘﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ روزھﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎ روزھﺎی ھﻔﺘﻪ ،از ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺎره

ای از ﻗﺪﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾ ﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﯾّﺎم ھﻔﺘـﻪ ﭘـﯿﺶ از آﻓـﺮﯾﻨﺶ آﺳـﻤﺎنھـﺎ و

زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺷﺶ روز :آﻏﺎز آن روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و ﻓﺮاﻏﺖ از آن روز ﺟﻤﻌﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ« )ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم ﮐﺎن اﺑﺘﺪاء ذﻟﮏ ﯾﻮم اﻻﺣﺪ واﻟﻔﺮاغ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﻪ( ).(۳۷/۱۹

زﻣﺨﺸﺮی ھﻢ درﺑﺎره اﯾّﺎم اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺳﻮره ﻓﺼّﻠﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐـﻪ »ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ،

زﻣﯿﻦ را در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ آﻓﺮﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ را در روز ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪ و ﭼﮫﺎرﺷـﻨﺒﻪ«

).(۱۸۸/۴

ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎل ،آن را از آﻣﻮزه ھﺎی ﻋﺎﻟﻤﺎن ﯾﮫﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ

وﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﮕ ﺎه ،ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ھﻤﺮاه روز ھﻔﺘﻢ )روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺗﻮرات( ،دﻗﯿﻘﺎًٌ ﺑﺮ ھﻤﺎن
روزھﺎی ھﻔﺘﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮدن روزھﺎ را اﻣـﺮی ﻗـﺮاردادی

و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﭘﺎره ای از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن دﺷﻮار ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ،اﺳﺎﻣﯽ اﯾّـﺎم ھﻔﺘـﻪ را اﻣـﺮی ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ و ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ از ﺧﻠﻘـﺖ
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﯽدﯾﺪهاﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﺎره ای از ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮراﺗﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷـﺶ روزه و آﺳـﻮدﮔﯽ ﺧـﺪا در

روز ھﻔﺘﻢ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎره ای از رواﯾﺎت آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ) .ﻧﮏ :ﻣﻌﻤﻮری(١٥٦ ،
 -۲-۴ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ در ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ

اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎً ﺑﺮ آن ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ زﻣـﯿﻦ در ﻣـﺪّت زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻌـﺎدل دو ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺘﻌـﺎرف و

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ – ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ – و ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنھﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌـﺎدل ﭼﮫـﺎر ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ – ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۶ﺳﺎﻋﺖ – اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺪّت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۶روز -ﻧﺰدﯾـﮏ

ﺑﻪ  ۱۴۴ﺳﺎﻋﺖ ،(-ﺑﺎور ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭼﻪ ﻧﺴـﺒﺘﯽ دارد؟ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ
اھﻞ ﻓﻦ زﻣﯿﻦ در ﺣﺪود  ۴/۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﻮده ﻏﺒﺎری ﭼﺮﺧﻨﺪه ﺑـﻪ دور ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﻧـﻮزاد
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ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ )ﻧﮏ :ﭘﺮس .(۴ ،از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﮫﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺸـﺘﻪ و
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی درآﻣﺪه اﺳـﺖ )ﻧـﮏ :ﻧﺠﻔـﯽ.(۱۵ ،

ﻋﻤﺮ  ۴/۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎﻟﻪ را داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﺗﺨﺮﯾـﺐ و
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ )ﻧﮏ :ﭘﺮس .(۱۳۳ ،در اﯾﻦ ﺳﻨﮓھﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ )ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﺠﺰﯾـﻪ
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎده ﺗﺮ( – از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ – ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﺗﻢھـﺎﯾﯽ

ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻧﺠﻔﯽ (۱۹ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻋﻤـﺮ ﺳـﻨﮓھـﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻦ روش ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  ۳/۹و  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﮏ :ھﻤﺎن .(۲۳ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﮫﺎ

در ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻦّ زﻣﯿﻦ از ﺳﻦّ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﺑـﺎور اھـﻞ ﻓـﻦّ،
اﺻﻮﻻً ھﻤﻪ ﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از ﺑـﻪ وﺟـﻮد

آﻣﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،از ﻣﻮادی ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﮏ :ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن.(۱۳۸،

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎردی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ آن در روزھﺎﯾﯽ ﻣﻌـﺪود ﻣﻨﺎﻓـﺎﺗﯽ ﻧـﺪارد و

اﯾﺎم ﻣﻌﺪود ﺻﺮﻓﺎً ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ و

ﻋﻤﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﭘﺲ از ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺷﺶ روزه ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .از اﯾـﻦ رو ﻧﻤـﯽﺗـﻮان در وﺟـﻪ
ﺗﻌﺎرض آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ﺑﺎ داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻗـﺪﻣﺖ ﻣﯿﻠﯿـﺎردی آﺳـﻤﺎنھـﺎ و زﻣـﯿﻦ

اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﺷـﮑﻞ ﮐﻨـﻮﻧﯽاش

ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺻﺪق ﻧﻤﻮدن »ﺧﻠﻖ اﻻرض« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن زﻣﯿﻦ – در ﺣﺪّی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ آن ﻋﻨـﻮان
ارض را اﻃﻼق ﻧﻤﻮد – ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪان ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ھﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ادوار ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ

ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ درآﯾﺪ.

١

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اھﻞ ﻓﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺴﺒﯽ دارد )ﻧﮏ :ﭘـﺮس.(۷ ،

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ در ﺟﮫﺎن ،ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻋـﺎدی اﺳـﺖ
 . ١در ﺧﻮر ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﺘﺎب » ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﺷـﺶ
روزه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﻋﻤﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده اﻧﺪ  .ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻢ و دﯾـﻦ
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ » :از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﻋﻤﺮ زﻣﯿﻦ  ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻘﺎی اﺻﻠﺢ( در ﻣﻮرد ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻮاع زﯾﺴﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﻦ )در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺴـﮏ
ﺑﻪ ﻇﻮاھﺮ ﮐ ﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﭘﺮو ﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ( ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣـﯽ ﻧﻤـﻮد
)ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮫﺎن را در ﻃﯽ  ۶روز  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،و ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ھﺴـﺘﻨﺪ آﻓﺮﯾـﺪ،
اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ھﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد« )ﭘﺘﺮﺳﻮن.(۳۶۳ ،
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ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﮐﮫﮑﺸﺎن ﻣﺎ )راه ﺷﯿﺮی( – ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﮫﮑﺸﺎن ﺟﮫـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ – ھـﺮ ﺻـﺪ
ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺳﺘﺎره ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﻨﻔﺠـﺮ ﺷـﺪه و ﺑﻘﺎﯾـﺎی آن ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﺷﻤﺴـﯽ ﻣـﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد« )ﺻﻤﺪی.(۱۷۹ ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻـﻪ ﻧﻤـﻮد:

در ﯾﮏ ﺳﺤﺎﺑﯽ )ﺗﻮده ای ﮔﺎز ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﻣﺎی آن ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽرود(

اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮫﻤﯽ از ﮔﺎزھـﺎ ھﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑﺴـﯿﺎر ﻓﺸـﺮده ای ﺗﺸـﮑﯿﻞ

ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮاد ﻗﺸﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮدﺑـﺎد ﻋﻈﯿﻤـﯽ اﻃـﺮاف
ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دوران ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻮده ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺑﺘـﺪا ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﻮج اﻧﻔﺠـﺎر

ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺪود ھﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿـﺮوی ﺟﺎذﺑـﻪ ھﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮﻋﺘﺸﺎن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾـﺰ از ﻣﺮﮐـﺰ آﻧﮫـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺑـﺎ
ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ھﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮ روی ﻣﺪارھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪودی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳـﺮﻋﺖ

ﻧﺴﺒﯽ و دوراﻧﯽ ﺧﻮد در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدل داﺋﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿّﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﺷﻤﺴـﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ رﺳـﯿﺪه و ﺑـﺮ روی

ﻣﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﮏ :ھﻤﺎن.(۱۵۶-۱۵۸ ،

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اھﻞ ﻓﻦ ،ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل »ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﺷـﮑﻞ

و ﺑﻪ درون آن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ در ﻃﯽّ زﻣﺎنھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ و ﺑﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ

ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ« )ﭘﺮس .(۲۹ ،ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐـﻪ ﺟـﻮرج ﮔـﺎﻣﻮف ) (۶در ﮐﺘـﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷـﺖ
زﻣﯿﻦ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ﺟﮫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮫﻮه را ﺗﺼﻮری واھﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ھـﺮ ﺗﻘـﺪﯾﺮ از ﻧﻈـﺮ

ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه – ﻣﺜﻼً  ۴۸ﺳـﺎﻋﺖ –
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رخ دھﺪ و زﻣـﯿﻦ

ﮔﺎزی ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ درآﯾﺪ ١.از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽّ ﭼﻨـﺪ

روز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ وﻓﻖ داده ھﺎی ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﭘـﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ
اﻧﻔﺠﺎری ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺲ از آن در ﻃﯽّ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ،ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷـﺪن

و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ :ﺻﻤﺪی .(۱۶-۱۸ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اھـﻞ ﻓـﻦ

 . ١در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻗﻨﺒﺮی -اﺳﺘﺎد اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ و رﺋـﯿﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﺠـﻮم اﯾـﺮان -ﺑﮫـﺮه
ﺟﺴﺘﻪ ام.
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ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﺎ ﺳ ﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ دﻣﺎ آن ﻗﺪر ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی داﺧﻞ ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ،آن ﻗـﺪر
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ھﺴﺘﻪ ای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد )ﻧﮏ :ﺗﺮﻓﯿﻞ .(۳۷ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳـﻪ دﻗﯿﻘـﻪ

اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ھﺴﺘﻪھﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.

از آن ﻟﺤﻈﻪ )ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﻮم ﭘﺲ از اﻧﻔﺠـﺎر( ﺗـﺎ  ۵۰۰٫۰۰۰ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ،ﺻـﺮﻓﺎً ﭘـﺎره ای از

ھﺴﺘﻪ ھﺎ در ﺟﮫﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ھﯿﭻ اﺗﻤﯽ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺪارد )ﻧﮏ :ھﻤﺎن( .ﭘﺲ
از آن )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از  ۵۰۰٫۰۰۰ﺳﺎل( اﺗﻢھﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ،ﮐﮫﮑﺸﺎنھﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻧﮏ :ھﻤﺎن .(۲۳۳ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﮫﮑﺸﺎن ھـﺎ از ﻣﻨﻈـﺮ ﻋﻠـﻢ را ﻣﻌـﺎدل آﻓـﺮﯾﻨﺶ
آﺳﻤﺎنھﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد ٢.ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن از ﻧﻈﺮ اھﻞ ﻓﻦ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ

ﮐﮫﮑﺸﺎنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪّت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و اﻧﺪک – ﻣﺜﻼً  ۴روز – اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

٣

 -۲-۵راھﮑﺎر ﺑﺮوﻧﺸﺪ از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺮوض

از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻓـﻖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻠﻤـﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ زﻣـﯿﻦ و ﭘﯿـﺪاﯾﺶ

آﺳﻤﺎنھﺎ )ﮐﮫﮑﺸﺎنھﺎ( ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در روزھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪود اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﻤـﻞ »ﺳـﺘّﻪ

اﯾﺎم« ﺑﺮ ﺷﺶ ﺑﺮھﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺘﻌﯿّﻦ ﺟﻠﻮه ﮐﻨـﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری از ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان ﻧﯿـﺰ -از ﺟﻤﻠـﻪ

ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ) ،(۲۵۷/۱۱ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﮑﺎرم ،(۲۰۰/۶ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻗـﺮآن

) (۲۳۵/۱و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ )» - (۱۰۸/۱ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺶ زﻣﺎن ﯾﺎ ﺷـﺶ
دوران داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﻮﮐﺎی ) (۱۸۵در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ دو آﯾﻪ ذﯾﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

)-ﯾﺪﺑّﺮ اﻻﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﯽ اﻻرض ﺛﻢّ ﯾﻌﺮج اﻟﯿﻪ ﻓﯽ ﯾﻮمٍ ﮐﺎن ﻣﻘﺪاره أﻟﻒ ﺳﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺪّون(

)ﺳﺠﺪه (۵ /

)-ﺗﻌﺮج اﻟﻤﻼﺋﮑﻪ و اﻟﺮوح إﻟﯿﻪ ﻓﯽ ﯾﻮم ﮐﺎن ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ ﺳﻨﻪ( )ﻣﻌﺎرج (۴ /

وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ دو آﯾﻪ ﻓﻮق آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﯾﻮم ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ۲۴

ﺳﺎﻋﺖ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ آﯾﺎ ﻓﮫﻢ ﻣﺸﮫﻮر ﻣﻔﺴﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم  -ﻣﺪّت زﻣﺎن ﺷﺶ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺘﻌـﺎرف  -ﺑـﺮ

ھﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺘﻮار ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای دﻓﺎع از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺖ؟ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾـﺎ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن آن ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺑﺎ دادهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺟﺴﺖ؟

 . ١ﭘﻼﺳﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﻏﯽ زﯾﺎد اﻟﮑﺘﺮون ھﺎ از اﺗﻢ ھﺎ ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ.
 . ٢ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮاد از »اﻟﺴﻤﻮات «در آﯾﺎت ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه »اﻟﺴﻤﻮات ﺑﻤﺎﻓﯿﮫﻦ« ) آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ(.
 . ٣دراﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻗﻨﺒﺮی ﺑﮫﺮه ﺟﺴﺘﻪ ام.
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ﺷﻤﺎرة 89

در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ دو ﺳﺆال ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺘﺪا ﻗﺮاﺋﻦ ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ذﯾـﻞ را ﺟﮫـﺖ

ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺸﮫﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد و در ﭘﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راھﮑـﺎری ﺟﮫـﺖ ﺣـﻞّ ﭼـﺎﻟﺶ

ﻋﻠﻤﯽ آن ﺑﺮآﻣﺪ .ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 ( ۱ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ ﯾﻮم ،ھﻤﺎن روز )ﺑـﺪون در ﺑـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺐ(

اﺳﺖ و ﮔﺎه اﯾﻦ واژه ،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﺷـﺐ را ھـﻢ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل روز در ﺑـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ و از ﺑﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻄﻠﻖ زﻣـﺎن و وﻗـﺖ از »اﻟﯿـﻮم« اراده ﺷـﺪه

اﺳﺖ .ﺣﺎل در ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﺘﻪ اﯾﺎم« ،ﺑﺮای ﻋﺪول از ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ »اﻟﯿﻮم« -ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ روز ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎً
ﺷﺶ ﺷﺐ در ﭘﯽ ﺧﻮد را ھﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ -ﭼﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻗـﺮآن

ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺶ زﻣـﺎن و دوران ﻓﮫـﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺘﺼﻮّر ﻧﺒﻮدن روز ﻣﺘﻌﺎرف ﭘـﯿﺶ از ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و زﻣـﯿﻦ را ﻗﺮﯾﻨـﻪ

ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ ﺑﺎ دو ﭘﺎﺳﺦ روﺑﻪ رو ھﺴﺘﯿﻢ .اوﻻً ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﭘﺎره ای از ﻗﺪﻣﺎ ،روز را ﺑـﺪون وﺟـﻮد

ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ،ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽدﯾﺪه اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدن روز ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺪون وﺟﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ
و زﻣﯿﻦ ،ﺑﺪاھﺖ و ﺿﺮورت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﺛﺎﻧﯿـﺎً اﮔـﺮ ﺑـﺮ آن

ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻗـﺮآن ،روز ﻣﺘﻌـﺎرف را ﺑـﺪون وﺟـﻮد ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و زﻣـﯿﻦ ﻣﺘﺼـﻮر

ﻧﻤﯽدﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪّت زﻣـﺎن ﺷـﺶ روز
ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﯽ ،ﻃﺒﻌﺎً ﻧﺒﺎﯾـﺪ ذھـﻦ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺶ دوران
ﻧﺎﻣﻌﯿّﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎره ای از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻋﻠﻤـﯽ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ – ﺑﺮ وﻓﻖ داده ھﺎی ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ – را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾـﮏ ﻗﺮﯾﻨـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ،اﻣـﺎ
ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﮫﻢ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ادوار ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺗّﮑـﺎ ﻧﻤـﻮد و ﻣـﻼک در
ﺗﺒﯿﯿﻦ آﯾﺎت ،ھﻤﺎن ﭼﮫﺎر ﭼﻮب ﻓﮫﻢ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﻓﻀـﺎ اﺳـﺖ.

اﻟﺒﺘّﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ اﺳ ﺖ اﻣﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻗﺮآن ﻣﻼزﻣﻪ ای ﺑﺎ آن ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ
و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺰول ،ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑـﺮ وﻓـﻖ داده

ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮآن دﺳـﺖ ﻣـﯽ زﻧـﺪ ،ﮔﺮﻓـﺖ و او را ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮد و از وی

ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻧﺰول ،ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ را ﺑﺎز ﮔﻮﯾﺪ .آﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد را در آن ﻓﻀﺎ ﻗـﺮار دھـﺪ ﺑـﺎز

ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﯿﻨﮕﺎرد؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪّﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣـﺮاد ﻗـﺮآن
ﻣﺒﯿﻦ ،در ﻧﺰد ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
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 (۲ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن »ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖھـﺎ ،ﺳـﻨﺖھـﺎ ،آداب ،رﺳـﻮم ،ﺷـﺮاﯾﻂ ،رواﺑـﻂ و ﺣﺘّـﯽ

ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ« )ﻧﮏ:ﺻﻔﻮی (٣٠ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻗـﺮآن،
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﻌﮫﻮدات ،ﻋﺮﻓﯿّﺎت و ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ذھﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﻗـﺮآن را در ﺣـﺪّ

اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ ھﯿﭻ ﻣﺘﮑﻠّﻤﯽ – اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دار و دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ

ﺑﻪ ﻣﻌﮫﻮدات ذھﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﮑﯿﻪ دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ذﮐـﺮ ﻣـﺎﺟﺮای
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه در ﺗﻮرات ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻓﻀﺎی ﻧﺰول ﻗـﺮآن ،در زﻣـﺮه ﻗﻀـﺎﯾﺎی ﻣﺸـﮫﻮر و

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﯿﺪ )و ﻣﺎ ﻣﺴّﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﻮب( )ق ) (۳۸ /و ﺧﺴـﺘﮕﯽ و درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ

ﻧﺮﺳﯿﺪ( – ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺰاره آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه آﻣﺪه و در ﺻﺪد اﺑﻄﺎل ﮔـﺰاره ﺗـﻮرات ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ
آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ھﻔﺘﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ آﯾﻪ  ۳۸ق ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮔﺰاره ھﺎی ﺗـﻮرات

و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺪان ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از »ﺳﺘّﻪ اﯾـﺎم« روزھـﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد و در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ھﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ھﻔﺘﻢ ﺑﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ

ﺑﺎورھﺎی ﯾﮫﻮد را داﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ رو از واژه »اﯾّﺎم« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ دﭼﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ھﻤﺎن ﮔﺰاره ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه در ﺗﻮرات را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑـﻪ

وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﭼﻮن )ﻣﺼّﺪﻗﺎً ﻟﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ( )اﻧﻌﺎم ١ (۹۱/ﺧﻮد را ﻣﺆﯾـﺪ

ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و در آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻮن )واﻧﻪ ﻟﻔﯽ زﺑﺮ اﻻوﻟﯿﻦ اوﻟـﻢ ﯾﮑـﻦ ﻟﮫـﻢ اﯾـﻪ ان
ﯾﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( )ﺷﻌﺮاء ٢ (۱۹۷-۱۹۶/از ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮآن و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ

ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻋﮫﺪ ذھﻨﯽ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮآن ﺑﯽ درﻧﮓ اﯾﺎم را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
روزھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪ و اﮔـﺮ ﻣﻘﺼـﻮد ﻗـﺮآن ،ﺗﺄﯾﯿـﺪ و اﻣﻀـﺎء آن ﻋﮫـﺪ ذھﻨـﯽ ﻧﺒـﻮد،

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی واﺿﺢ  -ﻧﻈﯿﺮ »ﺳﺘﻪ ازﻣﻨﻪ ،ﺳﺘﻪ ادوار ،ﺳﺘﻪ اﻋﺼﺎر و ﯾﺎ ﺳﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ«  -ﺷﺒﮫﻪ
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﺘﻪ اﯾﺎم« ﺑﺮ آن ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮫﺪ.

 (۳ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﺶ دوره در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ ،اﺷﺎره ای – وﻟﻮ اﺟﻤـﺎﻟﯽ – ﺑـﻪ

ﭼﯿﺴﺘﯽ آن ادوار را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺻﺮﻓﺎً آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ در ﻃﯽّ ادواری ﻣﻌـﯿﻦ
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻋﺪد ﺷﺶ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻋـﺪد – اﮔـﺮ ﻣـﺮاد از اﯾّـﺎم،

 . ١در اﯾﻦ ﺑﺎره آﯾﺎت ﻓﺮاوان اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ):ﯾﺎ اﯾﮫﺎاﻟﺬﯾﻦ اوﺗﻮا اﻟﮑﺘـﺎب اﻣﻨـﻮا ﺑﻤـﺎ ﻧﺰّﻟﻨـﺎ ﻣﺼـﺪّﻗﺎً ﻟﻤـﺎ ﻣﻌﮑـﻢ( )ﻧﺴـﺎء) ،(۴۷اﻧّـﺎ
ﺳﻤﻌﻨﺎﮐﺘﺎﺑﺎً اﻧﺰل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺼﺪّﻗﺎً ﻟﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ()اﺣﻘﺎف(۳۰/و...
. ٢وآن) ﻗﺮآن( در ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ  ،آن را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟
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ﻣﺮاﺣﻞ و ادوار ﺑﺎﺷﺪ – ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ادوار ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺸﻨﻮد و ﯾﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ

ﺑﺎ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،آﻓـﺮﯾﻨﺶ در »ﺳـﺘﻪ اﯾـﺎم«،
ﮔﺰاره ای ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.

 (۴ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان آﯾﺎت آﻓﺮﯾﻨﺶ در روزھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪود را ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺘﺠﺎج ﺑـﺮ ﻗـﺪرت

ﺷﮕﻔﺖ آور ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮض ،ﻃﺒﻌﺎً اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ »ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن« و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دو دوره

ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺶ دوره ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ )ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از آﻧﮫـﺎ ﺑﺎﻟﮑـﻞّ
ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ( اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب اﺣﺘﺠﺎج ،ﭼﻨﺪان ﺳﺎزﮔﺎری و وﻓﺎق ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﻣﻘـﺎم

اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﻮرات و ﻣﺴﻠّﻤﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻨﯽھﺎی وی؛ و ﻣﺴﻠّﻤﺎت
ﺧﺼﻢ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ھﻤﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ در روزھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪود ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻧـﻪ آﻓـﺮﯾﻨﺶ در دورانھـﺎی

ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ .ﭘﺎره ای از ﻣﻔﺴﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺨﺮ رازی ﻧﯿﺰ  -ﮐﻪ ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﻘـﺪار زﻣـﺎﻧﯽ

ﺷﺶ روز ﻣﯽداﻧﺪ )ﻓﺨﺮ رازی - (۸۲/۱۴ ،در ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺻﺤّﺖ و اﺳﺘﻮاری اﯾﻦ اﺣﺘﺠـﺎج ﻗﺮآﻧـﯽ ،ﺑـﻪ
ﺷﮫﺮت آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب و ارﺗﺒﺎط آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﻔّﺎر ﻣﮑﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .ھﻤﺎن،

(۸۱-۸۲/۱۴

 ( ۵آﯾﻪ )اﺋﻨﮑﻢ ﻟﺘﮑﻔﺮون ﺑﺎﻟﺬّی ﺧﻠﻖ اﻻرض ﻓﯽ ﯾﻮﻣﯿﻦ وﺗﺠﻌﻠﻮن ﻟـﻪ اﻧـﺪاداً( )ﻓﺼـﻠﺖ (۹/ﺑـﺎ

اﺳﺘﻔﮫﺎم اﻧﮑﺎری ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻠﻘـﺖ زﻣـﯿﻦ در »ﯾـﻮﻣﯿﻦ« ،ﺷـﺪّت ﻧـﺎرواﯾﯽ ﮐﻔـﺮ
ورزی و ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .دو دوره ای ﺑﻮدن ﺧﻠﻘﺖ زﻣـﯿﻦ )وﻓـﯽ

اﻟﻤﺜﻞ ﺳﻪ دوره ای ﻧﺒﻮدن آن( ،ﺑﺎ ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺒﯽ دارد؟
آﯾﺎ ﺧﻠﻘﺖ در دو دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻘﺖ در ﺳﻪ دوره ،ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻟﮫﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺳﺎزد؟

ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺣﮑﻤﺖ اﻧﮕﺸـﺖ ﻧﮫـﺎدن ﺑـﺮ »ﯾـﻮﻣﯿﻦ« ،ﻣـﺒﮫﻢ ﺟﻠـﻮه

ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮاد از »ﯾﻮﻣﯿﻦ« ،ﻣﺪت زﻣﺎن دو ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ھـﺮ
ﭼﻪ زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و اﻧﮕﺸـﺖ ﻧﮫـﺎدن ﺑـﺮ
دوروزه ﺑﻮدن ﺧﻠﻘﺖ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﻠﯿﻎ و ﻣﻔﮫﻮم ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 (۶آﯾﺎت  ۵ﺳﺠﺪه و  ۴ﻣﻌﺎرج – ﮐﻪ از روزی ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ و روزی ﭘﻨﺠﺎه ھـﺰار ﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﺨﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ –ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﯾﻮم ﺑﺮ ﺑﺎزه ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دﻻﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼـﻮن
ﻗﯿﻮد ذﮐﺮ ﺷﺪه  -ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﺎن ﻣﻘﺪاره اﻟﻒ ﺳﻨﻪ ﻣﻤّﺎ ﺗﻌﺪون« و ﻧﯿﺰ »ﮐﺎن ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﯿﻦ اﻟﻒ ﺳـﻨﻪ«
 ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آناﻧﺪ ﮐﻪ »ﯾﻮم« ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮ ھﺰار ﺳﺎل ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺳـﺎل دﻻﻟـﺖ ﻧـﺪارد و ﺑـﺮایدﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزه ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻗﯿﻮدی در ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن »ﯾﻮم« ﺑـﻪ ﺗﻨﮫـﺎﯾﯽ
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ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﯾﮏ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﮔﺮ ﻣﺮاد از آن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺘﮑﻠّﻢ ﻟﺰوﻣـﺎً ﺑﺎﯾـﺪ آن

ﺑﺎزه را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ ای ذھﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را از روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺘﻌـﺎرف ﻣﻨﺼـﺮف ﻧﻤﺎﯾـﺪ .از

اﯾﻦ رو اﮔﺮ در »ﺳﺘﻪ اﯾﺎم« ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از روزھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ھﻤﺎﻧﻨـﺪ

»ﻓﯽ ﯾﻮم ﮐﺎن ﻣﻘﺪاره اﻟﻒ ﺳﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺪون« ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد »ﻓﯽ ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم ﮐﺎن ﻣﻘﺪارھﺎ ﮐـﺬا« .ﺑـﻪ
وﯾﮋه آﻧﮑﻪ در ﺳﻮره ﺳﺠﺪه ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« و »ﯾﻮم ﮐﺎن ﻣﻘﺪاره اﻟﻒ ﺳﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺪون« در دو آﯾﻪ

ﻣﺘﻮاﻟﯽ )آﯾﺎت  ۴و  (۵و در ﯾﮏ ﺳﯿﺎق ھﻤﺎھﻨﮓ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 (۷ﺑﺮ وﻓﻖ ﮔﺰارش ﻗﺮآن ،اﺻﺤﺎب ﮐﮫﻒ ﭼـﻮن از ﺧـﻮاب ﺳﯿﺼـﺪ و ﻧـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﺮ

ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،درﺑﺎره ﻣﺪّت ﺗﻮﻗّﻒ ﺧﻮﯾﺶ در آن ﻏﺎر ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﮫـﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﭘﺎره ای از ﯾﮏ روز ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ » :ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻨﮫﻢ ﮐﻢ ﻟﺒﺜـﺘﻢ ﻗـﺎﻟﻮا ﻟﺒﺜﻨـﺎ

ﯾﻮﻣﺎً او ﺑﻌﺾ ﯾﻮم« )ﮐﮫﻒ.(۱۹/

ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﻻﻟﺖ اﺻﻠﯽ واژه ﯾﻮم ،روز ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ واژه ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﺮ ﺑـﺎزه ای

زﻣﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪّﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ(،

دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﯾﻮﻣﺎً أو ﺑﻌﺾ ﯾﻮم« ،ﻣﺪّت زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾـﺎی آﯾـﻪ

ﻓﻮق ﻣﺒﮫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن در آﯾﺎت )ﻗﺎل ﮐﻢ ﻟﺒﺜﺖ ﻗﺎل ﯾﻮﻣﺎً او ﺑﻌـﺾ ﯾـﻮم( )ﺑﻘـﺮه،(۲۵۹/
»اذ ﯾﻘــﻮل اﻣــﺜﻠﮫﻢ ﻃﺮﯾﻘــﻪ ان ﻟﺒﺜــﺘﻢ اﻻ ﯾﻮﻣـﺎً«) ،ﻃــﻪ (۱۰۴/و )ﻗــﺎﻟﻮا ﻟﺒﺜﻨــﺎ ﯾﻮﻣـﺎً او ﺑﻌــﺾ ﯾــﻮم(

)ﻣﺆﻣﻨﻮن (۱۱۳/واژه »ﯾﻮﻣﺎً« ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺪّت زﻣﺎن ﻣﮑﺚ و ﺗﻮﻗﻒھﺎی اﺷـﺎره ﺷـﺪه در آن آﯾـﺎت
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺸﺘﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻓﻮق -ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﻇﻨّﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻇﮫﻮر »ﺳـﺘﻪ اﯾـﺎم« در ﺷـﺶ

روز ﻣﺘﻌﺎرف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻧﻪ ﻧﺺّ ﺑﻮدن آن را در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،-ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ را ﻣﻄـﺮح
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﮫﮑﺸﺎنھﺎ ،ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﺷﻤﺴـﯽ و ﮐـﺮه زﻣـﯿﻦ ،در

ﻓﺮض دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺒﯽ و ﻓﺮا ﺣﺴﯽ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﺳـﺒﺎب و ﻋﻮاﻣـﻞ

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ،در ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻋﻮاﻣـﻞ ﻏﯿﺒـﯽ و ﻓـﺮا
ﺣﺴﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ از ﻃﺒﯿﻌـﺖ )ﻣـﺎده ،اﻧـﺮژی ،ﺧـﻮاص آن
دو ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن دو و (...اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺤﺴﻮس ھﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻋﻠﻢ آﻧﮫـﺎ را ﮐﺸـﻒ ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ و ﮐﺸـﻒ و ﻟﺤـﺎظ
ﻧﻤﻮدن آﻧﮫﺎ در آﯾﻨﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎره ای از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .ﺑﻪ ھـﺮ ﺗﻘـﺪﯾﺮ

د ر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺒﯽ و ﻓﺮا ﺣﺲّ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ رو ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ
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ﮐﻪ ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺒـﯽ اﺳـﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت

ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺒﯽ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ را ﻧﻔـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ
دادهھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪّت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣـﯿﻦ در ﻓـﺮض دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻢ ،ﺗﻄﻮّر و ﺗﺤﻮّﻻت ﻣﺎدّی ﺑـﺮای ﭘﯿـﺪاﯾﺶ اﺟـﺮام آﺳـﻤﺎﻧﯽ و زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد؛ اﻣﺎ در ﻓﻀﺎی دﯾﻦ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه از آن رو در ذھﻦ ﭘﺎره ای از دﯾﻨـﺪاران

اﺷﮑ ﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻪ رو آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪه و ﭼـﺮا دﻓﻌﺘـﺎً
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ وﻓﻖ آﯾﻪ )ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و اذا ﻗﻀﯽ اﻣﺮاً ﻓﺎﻧّﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﻟﻪ ﮐـﻦ

ﻓﯿﮑﻮن( )ﺑﻘﺮه  (۱۱۷ /آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭘﺲ ﭼـﺮا
ﻣﺪت ﺷﺶ روز ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺑﺎور ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی )» (۱۷۴۷/۷و اﮔﺮ ﺧﺪای ﻋﺰّوﺟـﻞّ ﺧﻮاﺳـﺘﯽ اﯾـﻦ ﺟﮫـﺎن را و

آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ھﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪی اﻣﺎ از ﺟﮫﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر

ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺘﺄﻧﯽ و آھﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ«

١

ﻧﮕﺎه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺜﻨـﻮی ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺟـﻼلاﻟـﺪﯾﻦ روﻣـﯽ

) ( ۵۵۴-۵۵۵/۳ھﻢ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺗﺄﻧﯽ ﮔﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد از ﺧﺪا
ورﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﺰ ﮐُﻦ ﻓَﯿﮑﻮن

...اﯾﻦ ﺗﺄﻧﯽ از ﭘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻮﺳﺖ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ روز اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﭼﺮﺧﮫﺎ
ﺻﺪ زﻣﯿﻦ وﭼﺮخ آوردی ﺑﺮون

ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آھﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺳُﮑُﺴﺖ

٢

ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﻪ رو ھﺴـﺘﯿﻢ .ﻧﺨﺴـﺖ آﻧﮑـﻪ »اﮔـﺮ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ روﻧﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻃﯽّ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾـﻦ روﻧـﺪ،
ﺻﺮﻓﺎً ھﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺳﻨﺠﺶاﻧﺪ ،در اﯾـﻦ ﻓـﺮض ﺑـﻪ

ھﯿﭻ رو ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺪّت زﻣﺎن ﺷﺶ روز ﻣﺘﻌﺎرف رخ داده ﺑﺎﺷﺪ«.

و دوم آﻧﮑﻪ »ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ ﻟﺰوﻣﺎً روﻧﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻃـﯽّ ﻧﻨﻤـﻮده و ھﻤـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ

اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻏﯿﺒﯽ و ﻓﺮا ﺣﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﻤـﻮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ

 . ١ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿّﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ ﻗﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ رو ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
. ٢ﺑﯽ ﺳُﮑُﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن و اﯾﺴﺘﺎدن.
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آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ – ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮا ﺣﺴـﯽ – ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻣـﺪّت زﻣـﺎن ﺷـﺶ روز
ﻣﺘﻌﺎرف ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

دو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮق ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﻣﻌﯿﻦ و از زاوﯾﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣـﺪت

زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دوم ﭼﻮن ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﺨﺴـﺖ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ھﻢ ﻣﻠﺰم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺰاره ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻔـﺎوت

در ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )در ﺗﻨﺎﻗﺾ ھﺸﺖ وﺣﺪت ﺷﺮط دان(.

ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑﺘـﻮان

ﻧﺘﺎﯾﺞ و داده ھﺎی آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺣـﻞّ ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺟﺰﺋـﯽ و

ﮔﺰاره ای ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،دﻋﻮی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠّﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﮕﺎه دﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﮕـﺎه ﻋﻠـﻢ را ﻣﻄـﺮح
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻗﻀﯿﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ﺑﺪان ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰاره ای ﻣﺰﺑﻮر را ﺑـﻪ ﺗﻘـﺎﺑﻠﯽ ﺑﯿﻨﺸـﯽ و

ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺪّل ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن اﯾﻦ راھﮑﺎر ﻣﻔﺮوض در ﺗﺮازوی ﻗﺮآن ﺑﺎوران آﺷـﻨﺎ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ وزﻧـﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﯾـﺎ در ﻃـﯽّ ﺷـﺶ روز
ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺑﺎزه ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪّت و وﻗـﻮع و ﺻـﺤّﺖ ھـﺮ دوی

اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .راھﮑﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آن اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻇـﺎھﺮ »ﺳـﺘّﻪ

اﯾﺎم« ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﯿﺎم ﮐﻠّﯽ آن را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿـﺎن

)ﮔﺴﺘﺮه اﺳﻄﻮره» (۳۰۱ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ :زﻣـﯿﻦ و آﺳـﻤﺎن در ﺷـﺶ روز آﻓﺮﯾـﺪه ﺷـﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﺻﻼً ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در آﻧﺠـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ آن

ﻣﻌﻨـﺎ را رد ﺑﮑﻨـﯿﻢ و ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ ﭘﯿـﺎﻣﯽ ﭘﺸــﺖ اﯾـﻦ ﺑـﻮده و آن ﮔـﺎه ﺑﺒﯿﻨــﯿﻢ آن ﭘﯿـﺎم ﭼـﻪ ﺑـﻮده اﺳــﺖ«.١
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ راھﮑﺎر ﻓﻮق ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺮھﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺣﺘّﯽ اﺧـﺬ
ھﻤﺎن ﭘﯿﺎم ﭘﻨﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه ھﻢ– ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗـﺪرت

ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺖ – در ﻓﺮﺿﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰاره ﻗﺮآن ﺻﻮاب و ﺻـﺎدق دﯾـﺪه ﺷـﻮد واﻟّـﺎ در
ﻓﺮض ﻧﺎﺻﻮاب و ﮐﺎذب ﺑﻮدن اﺻﻞ اﯾﻦ ﮔﺰاره ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﺸـﺖ آن اﻋﺘﻤـﺎد ﻧﻤـﻮد؟

ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪ راھﮑﺎر ﺻﻮاب در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ھﻤﺎن ﺣﻤﻞ »ﺳﺘﻪ اﯾـﺎم« ﺑـﺮ ﺷـﺶ زﻣـﺎن و دوران
 - ١ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻠﮑﯿﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرات ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﻠّﯽ ﮔﻔﺘﺎر وی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻋﻠﻢ زﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﻣﻘﺪس ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ اﺳﺖ )ﻧﮏ:ﻣﻠﮑﯿﺎن،ﮔﺴﺘﺮه اﺳﻄﻮره (۲۸۷ ،وﻣﺤﻘﻖ ﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ورزﯾﺪه
ﮐﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮ ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘّﺪس ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾـﺎن و
ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن وﻣﺬاھﺐ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ).ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ وﻣﮫﺠﻮری (۳۱۵-۳۱۶ ،
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ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﻗﺮاﺋﻦ ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎرض ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺢّ ،ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻇﮫـﻮر
» ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم ،در ﺷﺶ روز ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺷﺶ دوره ﻧﺎﻣﻌﯿّﻦ .اﻣﺎ ﺑﺎب ﺗﺄوﯾﻞ در ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﯾـﺎت
ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻇﻮاھﺮ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ دﻟﯿـﻞ ﻗﻄﻌـﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﭼﻮن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗـﺮآن »ﮐـﻼم اﷲ« اﺳـﺖ و در ﮐـﻼم
اﻟﮫﯽ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ رو ﮔﺰاره ای ﺧﻼف واﻗﻊ اراده ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓـﺮض ﺑﺮﺧـﻮرد ﻇـﻮاھﺮ ﺑـﺎ

دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻇﻮاھﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻇﻨّﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎد.
-۳ﻧﺘﯿﺠﻪ

از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ در ﻃﯽّ ﺷﺶ روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ

ﺑﻪ ﺑﺎزه ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ )ﮐﮫﮑﺸﺎنھـﺎ( و ﭘﯿـﺪاﯾﺶ

زﻣﯿﻦ رخ دھﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞّ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺮوض ،اﯾﺪه ای ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﺷـﺶ
روزه ﺑﺎ ﻓﺮض دﺧﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮا ﺣﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ

ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ )ﮐﮫﮑﺸﺎن ھﺎ( و زﻣﯿﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺰاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔـﺎوت در ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮضھﺎﯾﺸـﺎن ،ﺑـﺎ ﯾـﮏ دﯾﮕـﺮ ﺗﺼـﺎدم

ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﺪه ﻣﺰﺑﻮر را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺳﺎز و ﻣﻮﻓّﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن ﺑـﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ در
ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻃﺮح رخ دادهاﻧﺪ و وﻗﻮع ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھـﻢ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ روﯾﮑﺮد ﺻﻮاب در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳـﻤﺎنھـﺎ و زﻣـﯿﻦ

ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮده و »ﺳﺘّﻪ اﯾﺎم« را ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺮھﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﯿّﻦ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺰﺑـﻮر -ﮐـﻪ

ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻗﺮﯾﺐ و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،-ﻓﺼﻞ ﺳﺨﻦ را رﻗﻢ زﻧﯿﻢ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

آﯾﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ،ﻣﻌﻠّﻘﺎت ﺳﺒﻊ ]ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ[ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۸۲ ،ش.

اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﺬﮐﺮة اﻻرﯾﺐ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻐﺮﯾﺐ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۵ ،ھـ..ق.

اﺑﻦ درﯾﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺟﻤﮫﺮه اﻟﻠﻐﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﺼﺤﯿﺢ:ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺪری ،ﻣﺸﮫﺪ ۱۴۲۶،ھــ.

.ق.

اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ،اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۰ ،ھـ..ق.

اﺑﻦ ﻋﺠﯿﺒﻪ اﻟﺤﺴﻨﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۶ ،ھـ..ق.

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1391

آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺶ روزه از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ

اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﻪ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۱،ھـ .ق.
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اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح رازی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،روض اﻟﺠﻨﺎن و روح اﻟﺠﻨﺎن ،ﻣﺸﮫﺪ ۱۳۶۶ ،ش.

ﺑﻮﮐﺎی ،ﻣﻮرﯾﺲ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺗﻮرات ،اﻧﺠﯿﻞ ،ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ذﺑﯿﺢ اﷲ دﺑﯿﺮ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۶۸ ،ش.

ﺑﯿﻀﺎوی ،ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﻀﺎوی ]اﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ واﺳﺮار اﻟﺘﺄوﯾﻞ[ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۷ ،ھـ ..ق.

ﭘﺘﺮﺳﻮن ،ﻣﺎﯾﮑﻞ و دﯾﮕﺮان ،ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۷۰ ،ش.

ﭘﺮس ،ﻓﺮاﻧﮏ ،رﯾﻤﻮﻧﺪ ،و ﺳﯽ ور ،زﻣﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﮫﺮداد اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و دﯾﮕﺮان ،ﺗﮫﺮان ۱۳۷۸ ،ش.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻃﺒﺮی ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه :ﺣﺒﯿﺐ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۴۳ ،ش.

ﺗﺮﻓﯿﻞ ،ﺟﯿﻤﺰ .اس ، .ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﮫﺰاد ﻗﮫﺮﻣﺎن ،ﻓﺮاﻣﺮز ﺻﺒﻮری ،ﻣﺸﮫﺪ ۱۳۷۰ ،ش.
ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ واﻧﺴﺎن ،ﺗﮫﺮان ۱۳۵۱ ،ش.

ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮫﺪی ﻣﺨﺰوﻣﯽ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﺎﻣﺮاﺋﯽ ،ﻗﻢ ۱۴۱۴ ،ھـ .ق.
ﺧﻮﯾﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ ۱۴۱۸ ،ھـ .ق.

داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ :ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ﻗﻢ ۱۳۸۲،ش.

راﻏﺐ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت۱۴۲۶ ،ھـ .ق.

رﺷﯿﺪرﺿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﺤﮑﯿﻢ اﻟﻤﺸﮫﻮر ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۶ ،ھـ .ق.
رﺿﺎﯾﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ در اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن ،رﺷﺖ ۱۳۸۰ ،ش.

روﻣﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺗﮫﺮان ۱۳۱۵ ،ش.
زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﮑﺸﺎف ،ﺑﯽ ﺟﺎ ۱۳۶۶ ،ھـ .ق.

ﺳﯿﺪ رﺿﯽ ،ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ دﺷﺘﯽ ،ﻗﻢ ۱۳۸۰ ،ش.
ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،زﻣﯿﻦ ،آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ازﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﺗﮫﺮان ۱۳۴۹ ،ش.
ﺻﻔﻮی ،ﮐﻮرش ،درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۸۳ ،ش.

ﺻﻤﺪی ،ﻋﻠﯽ اﻓﻀﻞ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،زﻣﯿﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۷۱ ،ش.

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ۱۳۹۲ ،ھـ .ق.
ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۵ ،ھـ .ق.

ﻓﺨﺮ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﺤﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ۱۹۶۶ ،م.

اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس أی ﮐﺘﺐ اﻟﻌﮫﺪ اﻟﻘﺪﯾﻢ و اﻟﻌﮫﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﺮوت ۱۸۸۷ ،م.
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ﺷﻤﺎرة 89

ﮐﮫﻦ ،اِ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از ﺗﻠﻤﻮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻣﯿﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺟﺎ ۱۳۵۰ ،ش.

ﮐﯿﻮﭘﯿﺖ ،دان ،درﯾﺎی اﯾﻤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻣﺸﺎد ،ﺗﮫﺮان ۱۳۷۶ ،ش.

ﮔﺎﻣﻮف ،ﺟﻮرج ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻣﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﮫﺰادی ،ﺑﯽ ﺟﺎ ۱۳۶۴،ش.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۰۳ ،ھـ .ق.

ﻣﻌﻤﻮری ،ﻧﺎﺟﺢ ،اﻻﺳﻄﻮره و اﻟﺘﻮراه ،ﺑﯿﺮوت ۲۰۰۲ ،م.

ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻣﻄﮫﺮﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۷۴ ،ش.
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ) ،و ھﻤﮑﺎران( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۷۴ ،ش.

ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،اﺳﻄﻮره ،ﻗﺼﻪ ھﺎی رﻣﺰی و ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﮕﯽ دﯾﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه اﺳﻄﻮره ،ﺗﮫﺮان ۱۳۸۲ ،ش.

ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ وﻣﮫﺠﻮری ،ﺗﮫﺮان ۱۳۸۵ ،ش.

ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﮫﺪی ،ﻧﺮﮔﺲ ھﺎﺷﻤﯽ ،زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺸﮫﺪ ۱۳۸۵ ،ش.

ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن ،آﯾﻦ ۸۶ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﮫﺪی رﯾﺎﺿﯽ ،ھﺎدی رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﺸﮫﺪ ۱۳۷۹،ش.
ھﺎﮐﺲ ،ﺟﯿﻤﺰ ،ﻗﺎﻣﻮس ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺗﮫﺮان ۱۳۷۷ ،ش.

