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چکیده
فرایند آفرینش جهان مادی ،ماده نخستین و نقطه آغازین آن از جمله موضوعات کیهانشناسی است که در قررآن
مورد توجه و یژه قرار گرفته است .کیهانشناسان نیز فرضیهها و مدلهایی را در این زمینهها ارائه دادهاند کره بر ری برا
شواهد بیشتری همراه شده است .نظریه مهبانگ که از آن با عنوان مدل استاندارد یاد میشود ادعا میکنرد کره جهران
مادی از باز شدن انفجار گونه ماده  -فضا  -زمان از یک نقطه اولیه بوجرود آمرده اسرت .بهره بسریار چگرالی ،کره بره
صورت آتشگو یی وسیع از گازهای بینهایت چگال و سوزان برود و دردود  13/7میلیرارد سرال پریش منفجرر شرد و
انبساط آن به شهادت تغییر مکان سرخ ،هنوز ادامه دارد .قرآن کریم برا کراربرد ،دو وا ه رتر و فتر  ،بره مردلرهای از
آفرینش اشاره میکند که آسمانها و زمین بسته بودند و داوند آن را باز کرده است .هماهنگی بین یافترههای دانرش
نجوم و آیات قرآن در این موضوع میتواند تفسیری بر این موضوع قرآنی باشد و گروهی نیز بر اعجراز نجرومی برودن
این آیات تاکید دارند.

کلیدواژهها :قرآن ،کیهانشناسی ،رت  ،فت  ،مهبانگ ،مدل استاندارد.

* .تاریخ وصول1393/07/08 :؛ تاریخ تصویب نهایی.1396/07/26 :
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
پیرامون آغاز آفرینش و مرادلی که جهان از ابتردای آفررینش تراکنون پشرت سرر گر ارده ،دیردگاههای
گوناگونی ارائه شده است .مشهورترین این نظریهها« ،انفجرار برزر » 1اسرت .بر ری از نویسرندگان ،ایرن
نظریه را بسیار هماهنگ با دو تعبیر «رت و فت » در آیات قرآن دانسته و بر ی نیز آن را به عنروان معجرزهای
علمی از قرآن شمردهاند.
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َّ َ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ
ات َواْل ْرض کانتا َرتقا ففتقناه َما» (انبیرا« )30::آیرا کسرانی کره کفرر
«أو لم یر ال ِ ین کفروا أن السماو ِ
ورزیدند اطالع نیافتند که آسمانها و زمین پیوسته بودند ،آن دو را گشودیم».

روش شناسی بحث
تبیین آیات قرآن از جمله وظایفی است که بنابر نص قرآن برر عهرده پیرامبر اسرالم و بره تبرع ،امامران
معصوم قرار داده شرده اسرت (ن:ر  .)44 :عالمران مسرلمان و دتری بر ری دانشرمندان غیرمسرلمان برا
ب
تخصصهای گوناگون در دد توان و معلومات ویش کوشیدهاند تا مراد داونرد متعرال از آیرات قررآن را
بفهمند و با تبیین آن برای مردم ،گوشهای از عظمت بیانتهای قرآن کریم را به مردم بنمایانند .هزاران کترا،،
تفسیر و مقاله ،گویای چنین کوششی است.
آنان در این راه از روشها و گرایشهای مختلفری بهرره بردهانرد کره روش علمری در تفسریر ،از جملره
آنهاست .این شیوه تفسیری که میتوان نمونههای دقیقی از آن را در روایرات تفسریری معصرومان مشراهده
کرد ،از دانش تجربی به طور گستردهای در تفسیر آیات قرآن بهره میبرد .تفسیر علمی به شکلی کمفررو از
دیرباز در بین مسلمانان رواج داشت اما به دالیلی ،در قرن چهاردهم رشد چشمگیری کرد و بر بخشهرای
گستردهای از تفاسیر سایه افکند.
این شیوه تفسیری همواره ج ابیت اصی برای مردم بره ویرژه اقشرار ت:صری کرده و جوانران داشرته و
دضور بیشتر قرآن در میان مسلمانان و جوامع علمی را به دنبرال داشرته اسرت در عرین درال رویکردهرای
یکسانی به این روش تفسیری وجود نداشته است.
این روش تفسیری همچون دیگر روشهرا ،بره سره صرورت ،تنردروی (افرراط) ،کنردروی (تفرریو) و
میانهروی (اعتدال) تجلی یافته و هرکدام موافقتها و مخالفتهایی را به دنبال داشته است .جریران باول برا
مطل انگاری یافتههای علمی و تکیه بر فرضیهها و نظریههایی که در معرض اصالح و گاه بطالن بوده دچار
لغزش شد؛ در بسیاری از موارد با به فراموشی سپردن رسالت قرآن ،در ورطه تفسیر به رأی افتادهاند .جریران
1. Big bang
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بدوم نیز یکسره نقش علوم طبیعی و دستاوردهای بشری را در تفسیر قرآن نادیده گرفت و قرآن را از هرر گونره
مبادث علوم تجربی تهی پنداشتهاند .در این میان ،جریان ب
سوم برا متانرت و دوراندیشری بیشرتری وارد ایرن
میدان شد و با در نظر گرفتن رسالت قرآن با استخدام و به کارگیری علوم تجربی ،به بررسی و تفسیر آیات در
بردارنده اشارات علمی قرآن پردا ت.

با این که گرایش علمی در تفسیر قرآن ویژگی قرن چهارده است؛ باما ریشههای ظریف و نمودهرای کرم

رنگتری ازآن را در تفاسیر قرون گ شته نیز میتوان یافت.
تفسیر علمی به شیوههای گوناگونی توسو دانشمندان و مفسران صورت گرفته است .بر ی با اعتقاد بره
وجود تمام علوم در قرآن کریم به استخراج همه علوم از این کتا ،مقدس پردا تهاند (غزالی )27 ،و یرا بره
ت:می و تطبی فرضیهها و نظریهها بر قرآن را تاکید داشتند .آنان در این مسیر دسرت بره تیویر میزدنرد و
ظواهر آیات را به نظریات و علومی که در نظر داشتند بر میگرداندند .گروهی نیز به درستی ،علروم را بررای
فهم بهتر قرآن در استخدام میگرفتند و معتقد بودند قرآن کریم میتواند بره علروم ،جهرت دهری و بررای آن
نظریهپردازی کند.
مفهومشناسی
ب
«رت » متضاد ماده «فت » و به معنای ضرمیمه کرردن و چسرباندن دو چیرز اسرت (راغرب )341 ،و در
مقاب فت (جوهری )1480 /4 ،به معنای جداسازی دو چیز متص به هم است بره کرار مریرود (راغرب،
 ،)341جدا شدن ،شکافتن (فراهیدی )130 /5 ،و گشودن (ابرن فرارس )470 /4 ،از معرانی ب
مراده «فتر »
شمرده شده و کاربرد آن در جایی است که با شکافتن چیزی درون آن آشکار شده (جوهری1549 /4 ،؛ ابن
فارس )470 /4 ،و آنچه دا

آن است ،ارج گردد (مصطفوی.)209 /9 ،

پیشینه مطالعات و اسرار علمی آغاز آفرینش
پیشینه کاوشهای انسان برای یافتن نقطه آغازین آفرینش و سیر ت:والت آنسان طوالنی اسرت کره بره
سختی میتوان آغازی را برای آن تعیین کرد.
به اعتقاد ارسطو ،که نظریه غالب در عصر نزول قرآن کریم نیز بوده است ،تمام اجرام آسمانی در منطقه
فوق القمری 1از عنصر فساد ناپ یری به نام اتر 2سا ته شدهاند .اتر دارای می طبیعی برای چر یدن بره دور
 .1بنابر نظریه افالک بطلمیوسی ،باولین فلک از افالک نهگانه فلک قمر است که ماه به آن متص و به تبع آن درکت میکند افالک دیگر باالتر از
این فلک قرار دارند و در اصطالح مافوق القمر گفته میشوند.
2. Aether
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مرکز جهان در مسیر دایرههایی کام بود .این اندیشه بنیادین در ا ترشناسی بطلیموسی تعدی و بسو یافت
(چالمرز.)86 ،
این اندیشور یونانی آسمان را ازلی میداند و به گمان ود بر این عقیده براهینی اقامره میکنرد و سرپ
مینویسد « :بنابراین اینکه آسمان در ک آن ،نه ایجاد شده است و نه ممکن است فاسرد شرود ،آنگونره کره
1
دهر 2آن را آغاز و انجامی نیست ،بلکه ود دراوی و شرام
بعضی میگویند ،بلکه وادد و ابدی است و ِ

التناهی 3زمان است ،چیزی است که به یقین از آنچه گفتیم بر میآید( ».ارسطو.)71 ،

ارسطو به ابدی 4بودن آسمان نیز معتقد است و هر گونه امکان تغییرر و فسراد 5در آن را انکرار میکنرد.
(ارسطو )50 ،و مینویسد « :وانگهی باید بگوییم که آسمان چون قبول کون و فساد نمیکند ،ابدی است».
ب
غیرمکون و فساد ناپ یر 6معرفی کرده و آنها را همانند آسرمان
(ارسطو .)43 ،او در نوشتههایش ستارگان را
ابدی میداند (ارسطو.)131 ،
در قرن ا یر کیهان شناسان مدلهای مختلفی برای پیدایش جهان ارائه دادهاند که پیشرفت علم توانسته
است بر ی از آنها را با شواهد بیشتری تییید کند .در هی  ،مهمترین مدلهای پیشنهادی دانشرمندان مرورد
اشاره قرار میگیرد.
الف :انفجار بزرگ (مدل استاندارد)
در اوای قرن بیستم ارائه و به دنبال یافتههای «ادوین هاب » 1929( 7م ).قوت گرفت (اوبالکر.)519 ،
«جرج لمایتر» 8بلژیکی و « ر گاموف» 9روسی از اولین طرفرداران ایرن نظریره بودنرد (نیکلسرون135 ،؛
عدالتی.)89 ،
نظریه م کور که آنرا «عالم ابر چگالیده آغازین» یا «مدل استاندارد» نیز مینامند( ،گراهی  )20 ،ادعا
میکند که جهان آغازی داشته و به انتهایی می رسد .بنابراین نظریه ،جهان مادی از براز شردن انفجرار گونره
ماده ر فضار زمان از یک نقطه اولیه بوجود آمده است .بهره بسریار چگرال مر کور ،بره دالیر نرامعلومی بره
1 .Unity
)2. Eternelle duree(total duration
3. Infinite
4. Eternal
5. Passing away
6. Indestructible
 Edwin Powell Hubble .7دانشمند ا ترشناس آمریکایی ( )۱۹۵۳ – ۱۸۸۹که باولین طبقه بندی را از شک کهکشانها إرائره کررد .هابر
برای باولین بار رابطهای میان سرعت و فاصله کهکشانها بدست آورد که میتوانست مقیاسی از عالم را نتیجه دهد.
 .8فیلسوف روان شناس ( ۱۹6۸م) که توانست با إرائه تئوری «انفجار بزر » در صوص منشی جهان در سال  ۱۹۲۷به شهرت برسد.
George gamow .9
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صورت آتشگویی وسیع از گازهای بینهایت چگال و سوزان با بیش از تریلیونها درجه درارت (آسیموف،
 ،)22که بیشتر متشک از هیدرو ن و هلیوم بود ،ددود  13/7میلیارد سال پیش منفجر شد [انفجار برزر
و انبساط آن به شهادت تغییر مکان سرخ ،هنوز ادامه دارد (عدالتی.)89 ،
ً
تصور ما از چنین اتفاق غیر ب
عادی که واقعا نمیتواند به درستی در ههن کسی تجسم شود این است کره
با گ شت ددود  10-44ثانیه بعد از این اتفاق اولیه ،ابعاد عرالم فقرو در دردود  10-35مترر و دمرای آن در
ددود  10+32درجه مطل کلوین بود! ب
ماده موجرود در یرک چنرین آتشرگوی اولیره بصرورت بهرات بنیرادی
ً
ابتدایی بود که بعدا در دورانی دیگر بهرات بنیادی آشنای عالم امروزی مانند فوتونها و باریونهرا (نروترون،
پروتون و  )...و لبتونها (الکترون و  )...از آنها به وجود آمدند کره در دقیقرت اتمهرا و ملکولهرا و ب
مراده
فعلی عالم از آنها سا ته شده است.
با گ شت زمان ،تراکم ماده در بسیاری از نقاط این توده منبسو شونده گاز ،پدید آمد .این تراکمهرا ،برا
ج  ،ماده از م:یو اطراف رشد کردند و بدین ترتیب جهان به تودههای بسیار عظیمی از گاز ،کره هریرک
میرفت تا کهکشانی شود تقسیم شد (دگانی.)155 ،
نظریه انفجار بزر اگرچه هنوز به اثبات قطعی نرسیده است و هنوز نظریرات رقیبری دارد ولری از برین
نظریات موجود پیرامون آفرینش باولیه جهان ،این نظریه از ل:اظ علمی مقبولترین نظریه اسرت و بیشرترین
طرفدار را دارد چراکه کیهانشناسان به شواهد و نشانههای متعددی دست یافتهاند که ص:ت ایرن نظریره را
تقویت می کند .انبساط جهان ،ترابش زمینره کیهرانی و فراوانری عنصرر هلیروم در جهران هسرتی از جملره
شواهدی هستند که نظریه انفجار بزر را تییید میکنند (تهانو.)128 ،
عالوه بر آنچه به عنوان مدلهای مطرح جهان مادی هکر شد ،مدلهای دیگری همچون «عالم نوسرانی
(چر های)»« ،1دالت پایدار» 2و «جهان پالسما» 3وجود دارد که امروزه کمتر دانشرمندی آن را بره عنروان
نظریهای قاب اعتنا مورد بررسی قرار میدهد.
ب) مدل عالم نوسانی (چرخهای)
در این مدل که سالها قب ( 1930میالدی) نیز بوسیله دانشمندان هندی مطرح شرده برود و اکنرون در
سالهای  2010به بعد طرفداران زیادی پیدا کرده است ،جهان به صورت دائمری در درال انبسراط و سرپ
تراکم و انقباض به طور متناو ،میباشد.
نقطه آغازین تورم و انبساط را «مهبانگ» و باز شدن عالم از یک نقطه بسیار بسیار چگالیده و انبساط به
1. Oscillating universe
2 .Steady state theory
3 .Plasma universe
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سمت نقطه انتهایی این دوره ب
تورم را که دیگر انبساط متوقف میگردد« ،از هم پاشیدن عظیم» یا « رد شدن
عظیم» یا «مهپاشیدن» می نامند .البته بعد از این دالت دوباره عالم شروع به تراکم و انقباض میکند ترا در
نهایت دوباره عالم به وضعیت اولیه اش یعنی یک نقطه بسیار بسیار چگالیده برسد .به عبارت دیگر عالم به
طور متوالی چر ههای ،مهبانگ ر ب
تورم ر مهپاشیدن ر ترراکم ر مهبانرگ» را طری میکنرد و ایرن وضرعیت
نوسانی نه ابتدا دارد و نه انتها و الی اْلبد ادامه واهد داشت.
ج) مدل حالت پایدار
ُ
این مدل در سال  1940م .بر مبنرای اصرلی «اینشرتین» و توسرو «بونردی»« 1،گلرد»« 2،هویر » 3و
«نارلیکار»4پیشنهاد شد( .پیتر کولز82 ،؛ آین نیکلسون 157 ،و  )163تصویری کره طرفرداران ایرن نظریره
ترسیم میکنند را میتوان به صورت زیر الصه کرد:
جهان آغاز و انجامی ندارد و همیشه به همان صورتی بروده و واهرد برود کره اکنرون بره چشرم دیرده
میشود .با پیر شدن و دور شدن کهکشانها از هم ،کهکشان جدیدی در فضاهای بجامانده ب
تکون مییابند.
گازها ،غبار و انر ی (که مطاب فرمول اینشتین نوعی جرم است) که ستارگان در پیری از ود دفع میکننرد
ب
مواد امی است که ستارگان جدید از آن به وجود میآیند (دگانی.)156 /1 ،
د) مدلهای جهان پالسما
عالوه بر آنچه به عنوان مدلهای مطرح به عنوان مدلهای جهران مرادی هکرر شرد ،مردلهای دیگرری
همچون مدل «جهان پالسما» که توسو فیزیکدان سوئدی «هان آلفون» 5برنده جایزه نوبر  ،ارائره شرد،
وجود دارد که امروزه کمتر دانشمندی آن را به عنوان فرضیهای قاب اعتنا مورد بررسی قررار میدهرد .نظریره
پرداز این مدل معتقد است که انفجار بزر هیچگاه رخ نداده است و جهان آ کنده از جریانهای الکتریکی
غول آسا و میدان های عظیم مغناطیسی است از این دیدگاه جهان ازلی است و به وسریله نیرروی برقراطی
اداره می شود بنابراین جهان آغازی معین و انجامی قاب پیش بینی ندارد و کهکشرانها دردود  100بیلیرون
سال پیش شک گرفتهاند (ویالرد ،ری و دیگران.)34 ،
دیدگاههای تفسیری
مفسران ،با توجه به آیات و روایات و شواهد علمی ،رت و فت را به گونههای مختلفی تفسیر کردهاند.
1. Hermann Bondi
2 .Thomas Gold
3. Fred Hoyle
4. Narlikar
5. Hannes Alfven
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منظور از پیوستگی آسمان این است که دریچههای آسمان بسته بود و بارانی نمیبارید و منظور از به هم
پی وستگی زمین این است که زمین سخت و غیرقاب نفوه برود و گیراهی نمیروییرد امرا داونرد ایرن دو را
گشود ،از آسمان باران نازل کرد و از زمین انواع گیاهان را رویاند (طبرسی82 /7 ،؛ بیضاوی .)39 /4 ،ایرن
تفسیر از رت و فت  ،میتواند با مضمون آیات هی مورد تییید قرار گیرد.
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ
ماِ :ب َم ٍاُ :م ْن َه ِم ٍر» (قمر( )11 :و درهای آسمان را با آبی ریزان گشودیم).
«ففت:نا أب َوا ،الس ِ
ُ َ َْ ْ َ َ َ ب ً ََ
ْ
َ ً
َ َّ
«أنا َص َب ْب َنا ال َم َاَ :ص ًّبا * ث َّم شقق َنا اْل ْرض شقا * فی َنب ْت َنا فیها د ببا» (عب ( )27-26 :که ما آ ،را با بارشی
ً
فرو ریختیم ،سپ زمین را کامال شکافتیم ،و در آن دانه (ها) رویاندیم).
بنابر این تفسیر مراد از سماوات ،آسمان دنیا است و جمع آمدنش به اعتبرار آفراق گونراگون اسرت؛ یرا
شاید بدین دلی جمع آمده است که تمام آسمانها در باریدن باران نقش دارند (بیضاوی.)39 /4 ،
طبرسی به دنبال این نق قول ،به دو روایت از امام باقر (کلینی )95 /8 ،و امام صرادق (قمری)70 /2 ،
اشاره میکند که می تواند مؤیدی برای این تفسیر باشد .آقای معرفت این دو توجیه را الف ظاهر میداننرد
و دو روایتی که طبرسی در تییید این تفسیر بدانها اشاره کرده است (طبرسی )82 /7 ،را آورده ،مینویسرد:
«گ شته از اینکه این دو روایت ،یک روایت بیش نیست ،روایتی مجهول و ضعیف اسرت؛ عالمره مجلسری
(مجلسی )232 /25 ،نیز آن را الف آنچه از امیرالمؤمنین رسیده است ،میداند( ».معرفت.)130 /6 ،
َ ْ
َّ َ
َ
َ َ َ َْ
ری :دری» (أنبیرا)30 ::
را :کر ش ٍ
اگر سؤال شود ،آیا ادامه آیه شریفه که میفرمایرد« :وجعلنرا ِمرن ال َم ِ
نمی تواند دلیلی بر رج:ان و تییید این تفسیر باشد؛ در پاسخ باید گفرت :در سروره انبیرا ،:چهرار نشرانه از
نشانههای آفاقی داوند متعال ارائه شده است که هر کدام از دیگری مستق است .1 .رت و فت آسمانها و
زمین؛  .2منشی دیات بودن آ،؛  .3لنگر بودن کوهها برای زمین؛  .4الیههای هوای اطراف زمین که م:افظ
زمیناند .این چهار نشانه االهی در این سوره ،مستق اند و هیچکدام نمیتوانند مؤیدی برای نظریه اصری
پیرامون رت و فت باشند ،همان طوری که لنگر بودن کوهها ربطی به رت و فت ندارد ،مایه دیات برودن آ،
نیز ،ربطی ندارد (معرفت.)133 /6 ،
دیدگاه دوم :تمایز و پیدایش جهان
ماننرد
از ابومسلم اصفهانی نق شده که گفته است« :میتوان مراد از فتر را ایجراد و اظهرار دانسرت،
ِ
َّ َ َ َ ْ َ
َ
اْل ْ
ض» (أنعام )14 :داوند متعال از ایجاد عالم ،به وسریله وا ه
ر
ات و
فرموده داوند متعال« :ف ِاط ِر السماو ِ
ِ
فت و از دالت قب از ایجاد ،با کلمه رت بر داده است( ».رازی .)163 /22 ،ب
ماده «فطر» به معنای لر
و ایجادی است که با تمایز یافتن موجود به وسیله ددود و صوصریاتش ،بعرد از اینکره در وجرودی کلری
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مندک بوده است ،صورت میگیرد .در ای ن نوع آفرینش ،وجودی کلی که هیچ گونه نشانه و تمرایزی نداشرته
است به اجزایی جداگانه تقسیم شده و آن اجزا :دارای تمایزاتی میشود همان گونه که یاط ،پارچهای را به
چند لباس تبدی میکند.
ب
ب
با توجه به آیاتی که مردله قب از لقت آسمان و زمین را ،مردله د رانی میداننرد و آن را مراده اولیره
لقت آسمان و زمین بیان میکنند ،میتوان تناسب نظریه م کور را با این آیات بیشتر درک کرد.
دیدگاه سوم :هفت طبقه شدن آسمان و زمین
امیرالمؤمنین (در بیان ر دادهای آغاز آفرینش به این مسئله چنین اشاره فرمودهاند « :داوند ،آسمان را
به طبقههایی تبدی کرد و آن طبقه ها را از هم گشود و آن را هفت آسمان سا ت پ از آن کره بره یکردیگر
بسته ،و به فرمان او ،چنگ در یکدیگر نهاده بودند( ».نهج البالغه ،طبه  ،202ص )246
ب
از ُسدی 1و مجاهد 2نیز نق شده است که آسمان طبقههای به هم پیوسته بود و داونرد آنهرا را جردا
کرد و به شک هفت آسمان پدید آورد ،این تطور برای زمین نیز رخ داده است (طبرسی.)82 /7 ،
دیدگاه چهارم :روشن شدن آسمان تار یک
بر ی از مفسران نیز رت را به معنای تاریک بودن آسمان و زمین ،و فتر آن را نرورانی شردن آن توسرو
أجرام نورانی میدانند (میبدی.)230 /6 ،
دیدگاه پنجم :ایجاد ترکیبات جدید از مادهای بسیط
ب
بر ی دیگر از مفسران بر این عقیدهاند که منظور از پیوسرتگی ،یکنروا تی مرواد جهران اسرت کره بره
صورت مادهای وادد دیده میشود و مراد از جدا شدن ،پدید آمدن ترکیبرات جدیرد در آن ب
مراده نخسرتین و
پدید آمدن دیوانات ،گیاهان و سایر موجودات از آن است.
مردوم عالمه طباطبائی در هی آیه  30سوره انبیا :مینویسند« :ما بره طرور دائرم جداسرازی مرکبرات
زمینی و آسمانی را از هم مشاهده میکنیم و می بینیم که انواع گیاه از زمین ،و دیوانات از دیوانی دیگر جدا
میگردند و آثار تازهای مییابند؛ آری ،این آثار که در زمان جدایی ،فعلیت پیدا میکند در زمان اتصرال نیرز
بوده ولی به طور قوه در آنها ودیعه سپرده شده بود همین قوه رت و اتصال است و فعلیتها فت و جدایی».
(طباطبایی.)278 /14 ،
ب
 .1ابوم:مد ،اسماعی بن عبدالردمان معروف به سدی کبیر ( 128ق ).از مردم دجاز و در کوفه میزیست او مفسری عالیقردر و نویسرندهای
توانا در تاریخ به ویژه درباره غزوات (جنگهای) صدر اسالم است از تفسیر او به نام «تفسیر کبیر» یاد میشود و از منابع سرشار تفاسیر پ از
وی است.
 .2ابوال:جاج ،مجاهد بن َجبر ،تابعی مکی مخزومی ( )21-102از اعالم و معارف شیعه در قرن دوم به شمار میآید روآیات تفسریری وی از
ب
دضرت علی علیه ب
المفسرین» لقب دادهاند اثر تفسیری او «تفسیر القرآن» نام گرفته است.
السالم و ابن عباس است او را «شیخ القرا :و
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دیدگاه ششم :انفجار گوی آتشین ّاولیه
ب
این تفسیر که میتواند مکملی برای تفسیر قبلی قرار گیرد ،میگوید :به هم پیوستگی آسرمانها و زمرین

اشاره به آغاز لقت است که طب نظرات دانشمندان ،مجموعه این جهان به صورت توده وادد عظیمری از
ً
غبار سوزان بود ،که بر اثر انفجارات درونی و درکت ،تردریجا تجزیره شرد و کواکرب و سرتارهها از جملره
منظومه شمسی و زمین به وجود آمد و باز هم جهان در دال گسرترش اسرت (صرادقی285 /16 ،؛ مکرارم
شیرازی394 /13 ،؛ نجفی17 ،؛ نوف .)162 ،
دکتر موری

بوکای ،از دیگر دانشمندانی است که به بررسی مراد

لقت جهان از نگاه قرآن پردا ته

است ،او آیات  11سوره فصلت و  30سوره انبیا :را مطرح کرده و آیه را موید مبین دو نکته میداند .1 .تیییرد
ب
ماده ابتدایی یگانهای که عناصر در آن به هم
وجود توده گازی با بخشچههای ریز  .2بیان روند جدایی [فت
ملص [رت بودند (بوکای.)190 ،
او پ از گزارش بر ی یافتههای علم جدید پیرامون آفرینش جهان ،آن را مواف با آیات صریح قرآن در
اینباره دانسته و مینویسد « :باید مت کر شد که برای تکوین اجسام آسمانی و نیز برای زمین[ ،همران طرور
که آیات  9تا  12سوره فصلت بیان میکند دو مردله الزم بوده است .باری ،دانش به ما میآمروزد چنانچره
به عنوان مثال [وتنها مثال تکوین ورشید و م:صول فرعی آن یعنی زمین را در نظر بگیرریم ،جریران أمرر
ً
ً
توسو تراکم س:ابی نخستین و تفکیک آن رخ داده است .این دقیقا همان است کره قررآن بره طریر کرامال
صریح با هکر ماجراهایی که دود آسمانی ،ابتدا یک نوع الصاق ،سپ یک نروع انفکراک را بره وجرود آورده
بیان نموده است( ».بوکای.)200 ،
ادعای اعجاز
بسیاری از مفسران ،متص بودن آسمان و زمین به همدیگر و جدا شدن آنها از همدیگر ،که در این آیه
مطرح شده است را بر مدل انفجار بزر تطبی کررده و آن را بره عنروان معجرزهای علمری از قررآن معرفری
کردهاند .از جمله این افراد میتوان طنطاوی (طنطاوی )199 /10 ،گودرز نجفی (نجفی )17 ،م:مد سامی
(سامی )34 ،را نام برد.
ادمد م:مد سلیمان نیز اشاره قرآن به این نکته علمی را نشانه علم غیب پیامبر و از اسرار علمری قررآن
میداند (سلیمان )53 ،سلیم الجابی ،نظریه جدید اروپاییان را بیان کننده مضمون این آیه میداند (الجابی،
 )106و عبد الرزاق نوف این آیه را از ا بار علمی قرآن شمرده است (نوفر  .)162 ،رضرایی اصرفهانی نیرز
معتقد است این مطلب به صورت کنونی آن ،بیش از یک هماهنگی شگفتانگیز ظاهر قرآن و علرم نیسرت
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(رضایی اصفهانی.)113 /1 ،
جمع بندی و بررسی
هر یک از این دیدگاهها به یکی از مرادلی که در روند آفرینش رخ داده است ،اشاره دارند .اگرچه بر ی
از این تفاسیر نمی تواند با ظاهر آیه سازگاری داشته باشد .به عنوان مثال دیدگاهی که از تاریک بودن زمین و
سپ روش شدن آن سخن میگوید ،نمیتواند درست باشد؛ چراکه بدیهی است که زمین پ از ورشرید
آفریده شده است و از همان ابتدا نورانی بوده است.
شاید بتوان با جمع بین آرا :و دیدگاههای گ شته ،به این عقیده رسید کره در آفررینش جهران چنرد فتر
ماده نخستین جهان بوده است ،فت شد و موادب
صورت گرفته است و بر ی نیز هنوز در جریان است« .ما »:ب
باولیه تشکی دهنده آسمان و زمرین ،کره همران د ران اسرت را پدیرد آورد .د ران فتر شرده و آسرمانهای
هفت گانه ،زمین و دیگر أجرام را پدید آورد .در ادامه ،زمین با رویش گیاهان و آسمان با باریردن براران فتر
شد .موجودات آسمانی و زمینی نیز در هر زمان در دال فت شدن و به فعلیت رساندن قوای ود هستند.
بر الف ادعای بر ی نویسندگان( ،نجفی )17 ،فرضیه انفجار بزر علیرغم شواهد بسریاری ،هنروز
به اثبات قطعی نرسیده است و نمیتوان آنرا به عنوان نظریه قطعی در دانش نجوم تلقی کرد.
عالوه بر این ،پیرامون رت و فت ادتماالت دیگری هم ارائه شده است (مستردمی )92 ،کره شرواهد و
ری صرادب نظرران1،

روایاتی (کلینی95 /8 ،؛ قمی )70 /2 ،هم آن را تییید میکند .از طرفی بنابه گفته بر
ً
مسئله آفرینش آسمان و زمین از جسمی بسیو ،در تورات نیز قبال مطرح شده کره از ترورات کنرونی در ف
شده است.

بنابراین نمیتوان اکنون مسئله رت و فت را بر انفجار بزر تطبی قطعی داد و آن را اعجازی نجرومی از
این کتا ،آسمانی به شمار آورد ولی به نظر میرسد با شواهد و دالیلی که هر روزه بر ص:ت این فرضیه رخ
مینماید 2،دیری نمیپاید که بتوان از اعجاز نجومی بودن این آیه سخن گفت.
چالش قرآن و نجوم در تعبیر رتق و فتق
پرسشی که ممکن است در رابطه با ا ین آیه شریفه به ههن طور کند این است که ،این آیره طرا ،بره
 .1آقای معرفت (معرفت )133 /6 ،از فخر رازی( ،رازی )162 /22 ،نق میکند که در تورات چنین بوده است« :و همانا دا جوهری را آفرید
دا آسمانها و زمین را از آن آفرید و بینشان فاصله اندا ت» ایشران اضرافه
و سپ با نظر هیبت به آن نگریست پ تبدی به آ ،شد و سپ
می کنند که این عبارت از تورات کنونی د ف شده است.
 . 2از جمله آ رین شواهد بر ص:ت ر داد انفجار بزر  ،کشف «هره هیگز» است که به عنوان دلقهای مفقوده در این فرضیه شمرده میشرد.
این کشف ،جایزه نوب سال  ۲0۱۳میالدی را با ود به همراه داشت.
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ب
ً
کفار است و از آنها درباره دیدن آغاز آفرینش سؤال میکند که مسلما امکان دیدن آن برایشان وجود نداشته
است؛ پ چگونه قرآن آنان را به دلی ندیدن رت و فت آسمانها و زمین ،م بمت میکند؟

در پاسخ این پرسش باید گفت :منظور از فع « َیر» در این آیه شریفه ،رؤیت با چشم نیست بلکه مرراد
رؤیت و تفکر علمی و عقالنی است .استعمال ب
ماده «رأی» در معنای تفکرر و تیمر  ،در زبران عربری (ابرن
فارس472 /2 ،؛ فراهیدی306 /8 ،؛ راغب )374 ،و آیات قرآن (اْلنفال )48 :رایج است؛ همانگونره کره
در زبان فارسی نیز وا ه «دیدن» به معنای فکر کردن و تصور کردن نیز بره کرار مریرود .ماننرد اینکره گفتره
میشود «من عاقبت این کار را و ،میبینم».
ب
دتی اگر رأی را در این آیه به معنای دیدن با چشم بدانیم ،میتوان گفت این آیه طا ،بره کفرار عصرر
داضر است چراکه با ا تراع شتا ،دهنده ،1زمینه شبیهسازی آفرینش باولیه فرراهم واهرد شرد و انسرانها
ب
واهند توانست ر دادهای باولیه آفرینش را تا درد زیرادی شبیهسرازی کننرد؛ هرچنرد در مقیاسری بسریار
کوچک؛ و درک درست آن ر داد از این طری میتواند نیاز به ال و آفریننده را اثبات کند.
گ شته از این ممکن است ،تفسیری را که عالمه طباطبایی از رت و فت ارائه دادهاند بپر یریم و معتقرد
شویم مراد از رت و فت تبدی قوه به فع باشد که در این صورت دیدن ایرن فراینرد در طبیعرت بررای همره
انسانها ممکن است و هیچ ُبعدی ندارد.
منابع
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