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The Early Stages of Creation of the Universe from the Perspective of the Torah and its
Comparative Study in the Quran
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Abstract
By a comparative study of the quality of the early stages of the creation of the universe –
mentioned by the common name of the earth and the heavens - in the Qur'an and the Torah ,
we notice the similarities and differences in the structure and contents of these two books.
There is no doubt that the main reason for the similarities between the contents of the Qur'an
and the Torah is their unique source i,e. the divine revelation.
By comparing the two books in addition to finding out the similarities and differences
between the perspectives of these two religions about "the beginning of the world", we may
pave the way towards better understanding and exegesis of the verses of both books.
By examining the creation story in the Torah and the Qur'an, we found certain similarities and
differences. Out of this comparison, the following results come out:
The order of creation mentioned in the Torah is very important. But the verses of the Qur'an
relevant to the creation of the world, are seen in different chapters sporadically.
In both books, Allah is the original creator of the world and everything. This world had no
raw material before creation. Although this is not explicitly mentioned in these two books, by
extracting the meaning of the verb "F-T-R/ ( "فطرin the Qur'an) and "B-R-A/ ( "برin the Torah)
that involve the meaning of creation from "naught" the idea can be established that creation of
God is an innovation.
In the Torah, we find mention of the darkness in the beginning of the creation and,
accordingly, the Jews believe that darkness is a created being and not merely the absence of
light. But in the Qur'an, there is no mention of creation of darkness in the beginning of
creation.
Both books have mentions the presence of water in the beginning. Torah, apparently, quotes
that the water had covered the entire surface of the earth, so that there was no water -free land
there. From the expansion and extension of these waters, the sky appeared. But according to
the Qur'an, the sky was created from smoke. Indeed, according to some Islamic traditions, the
smoke emanated from these waters. Also the Qur'an, like the Torah, talks about the
conception of extension and expansion of the "sky".
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The Torah says: "The Spirit of God was hovering over the waters." A similar verse in the
Qur'an says "  "و کرن ر هرع ر رل اء"رنThrone of God was upon the water. Of course, the meaning
of "spirit" and "Throne" are quite different.
In the Torah, the creation of light, and naming it the "day," and then naming the dark part as
the "night", before the creation of the heavens, and even other astronomical objects, is a
matter of the first day of creation. Thus "day" and "night" are two different concepts that are
meaningful independent from the sky and the sun and the stars. But in the Qur'an, we don`t
see such a distinction of the concept of "day" and "night" from that of the sky and the sun.
So there is no mention of a distinct creation of day and night at beginning of creation, before
creation of the heavens, the earth, the sun and the moon.
In the Qur'an and the Torah, the creation of the universe was not posthaste but it happened in
six days or six periods. There is a difference in the Torah saying , on the seventh day God
rested. In the Quran, we do not see such a point. However, in several verses of the Qur'an, it
has been implicitly mentioned that God did not rest, and some verses explicitly purify God
from any suffering while creating the heavens and the earth.
About the order of creation, according to the Torah and the results reached in detail; first,
the land itself was created which was formless and empty. So, it was covered with water
entirely, then the heavens were created through the extension of waters. Then the Earth's lands
, unsmooth pieces of land, and plants were created on it. According to the Quran, at first, the
Earth itself and its mass is created, then the creation and extension of the sky emenating from
smoke_ then spreading the earth and finally , other objects of the earth like provisions,
mountains and pastures have been created.
About the number of heavens, the Holy Quran, explicitly, speaks about the existence of
"seven heavens". Some of these heavens, the sky of this world, have an unspiritual aspect. All
astronomical objects, the Sun and the Moon are located in this sky (the first one). On the other
hand, according to certain verses of the holy Quran ,we should consider immaterial and
spiritual aspects for some of these skies. Also, according to Jewish beliefs, there are seven
levels or floors for the sky. But in the Torah, the existence of "seven heavens" is not
mentioned explicitly. Furthermore, as is mentioned in the Qur'an, according to some verses in
the Torah, the sky is divided into two parts: the material (physical) part, and the spiritual one.
Keywords: beginning of creation, stages of creation, comparing the Qur'an and the Torah,
formation of the universe, Quranic verses concerning cosmology
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396
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مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن


سید مهران موسوی -محمود کریمی
چکیده

در مقالۀ حاضر ،با بررسی تطبیقی «چگونگی مراحل آغازین آفرینش عالم هستی» در قرآن کریم و تورات که بها نها مشهتر
«آسمانها و زمین» یاد شده ،وجوه شباهتها و البت تفاوتهای در ساختار و محتوای دو کتاب بیان شده است .بیشه

علهت

اصلی وجود شباهت بین محتوای قرآن و تورات ،داشتن منشأ و مبدأ واحد است که ههر دو ریشه در وحهی الههی دارنهد .بها
مقایس دو کتاب ،عالوه بر پیبردن ب شباهتها و تفاوتهای دیدگاهِ دو دین دربارۀ آغاز پیدایش جهان ،گامی درجهت فههم و
تفسیر بهتر آیات هر دو کتاب برداشت شده است .در هر دو کتاب ،خداوند ،خالق اولیۀ جهان است و هم چیز را آفریده اسهت
و جهان مادی ،مسبوق ب ماده اولیّ نیست .هر دو کتاب از وجود «آب» در ابتدای خلقت نا بردهاند ک در نقل تهورات از ایهن
آب ،آسمان آفریده شده است؛ ولی طبق قرآن ،آسمانها از «دود» آفریده شدهاند .در دو کتاب ،آفرینش جههان مهادی محلهول
شش روز است؛ با این تفاوت ک در تورات از روز هفتم آفرینش و استراحت خدا در آن روز نیز یاد شده است؛ ولی در قرآن،
چنین چیزی نیامده است .هر دو کتاب ،برای مراتبی از آسمان ،شأن معنوی و غیرجسمانی نیهز قاللنهد و قهرآن به صهراحت از
وجود هفت آسمان یاد کرده است؛ ولی در تورات چنین تلریحی نیامده است.
واژههای کلیدی
آغاز آفرینش ،مراحل خلقت ،تطبیقی ،تورات ،قرآن ،جهان
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مقدمه

مذهبی خطرنا

در این مقال  ،با بررسی تطبیقی «چگونگی مراحل آغهازین

آنک آنان احسهاک مهیکردنهد مسهالل ایهن جههان بهرای

آفرینش عالم هستی» ک در قرآن کریم و عهد عتیق با نها

مشغولداشتن ذهن انسان به انهدازه کهافی زیهاد اسهت و

مشتر

«آسمانها و زمین» یاد شهده ،وجهوه اشهتراکات و

البت اختالفاتی بیان شده است.
بیش

یکی از علل اصلی وجود اشترا بین محتهوای

تورات و قرآن این است ک هر دو در وحهی الههی ریشه

است و باعث سستی ایمان میشود .دو ،

توج ب فرضی های مربوط ب جهان غیرمادی ،فکر انسهان
را از امور واقعی بااهمیت زندگی ،منحرف میسازد (کهن،
 .)53 :1350با وجود این ،ظهاهراً برخهی از علمهای یههود
ب صورت پنهانی درخلوص اسرار آفرینش جهان براساک

منبع نهازل شهدهانهد .قهرآن نیهز در آیهاتی،

کتاب مقدک تحقیق کردهاند و آن را ب شاگردان برگزیهده

یهودیان را ب عمهلکهردن براسهاک کتهاب خودشهان فهرا

خود آموزش دادهاند؛ اما نوشت مدوّنی از این تعلیمهات در

میخواند (مالده  43/و  66و  .)68با پذیرش منشأ مشتر

دست نیست (کهن .)52 :1350 ،ازاینرو ،تفاسیر و شروح

قههرآن و تههورات ،یعنههی وحیههانیبههودن آنههها ،در تفسههیری

اندکی از علمای یهود دربارۀ آیات مربوط ب آغاز آفرینش

تطبیقی ،برای فهم بهتر ،از آیات دو کتاب نیز بههره گرفته

هستی باقی مانده است.

دارند و از ی

شده است.
در نوشتار حاضر «چگهونگی مراحهل آغهازین خلقهت

در تورات ،آیات مربوط ب آفرینش عالم ،در آغاز کتاب
اول ،یعنی سفر پیدایش ب صورت پیوست بیان شده اسهت.

آسمان ها و زمین» از منظر دو دین ابراهیمی ،یعنی اسهال

بدین صورت ک اولین آی از تورات با این عبارت شهروع

و یهود ،با تکی بر کتب مقدک این دو آلین بررسهی شهده

میشهود :در ابتهدا خداونهد آسهمانهها و زمهین را آفریهد

است.

(پیههدایش )1 :1 ،و در آیههات بعههدی چگههونگی آفههرینش

درخلوص آیات مربوط به آفهرینش هسهتی ،علمهای

آسمانها و زمین ب طور مفلّل تشریح میشهود (پیهدایش،

مسههلمان در تفاسههیر خههود ،همیههون سههایر آیههات ،بههدون

 31-2 :1و  .)6-1 :2درواقههع ،آیههات بعههدی بهه صههورت

محدودیت ب بحثههای مطهوّل وارد شهدهانهد و به طهور

پیوست  ،آی اول را شهرح و بسه مهیدهنهد ( Skolnik,

مفلّل اظهارنظر کردهاند؛ اما درخلهوص تهورات ،مسه ل

 .)2007, P. 5/276به همهین دلیهل در «عههد جدیهد»

کمی متفاوت است .دانشمندان و احبار یهود از گذشت به

مسالل مربوط ب آفرینش عهالم مطهرح نشهده اسهت و به

دلیل عالق نداشتن به تحقیهق در علهو ماوراءالطبیعه  ،از

همان مسالل مطرحشده در «عهد عتیق» اکتفا شهده اسهت؛

بحث در این خلهوص اجتنهاب کهردهانهد (کههن:1350 ،

اما در قرآن ،آیات مربوط ب آفهرینش هسهتی ،به صهورت

 .)52آنان تحقیق در برخی از علو را مذمو مهیدانسهتند؛

پراکنده در سورههای متتلفی بیان شده است؛ بنهابراین در

تاجاییک برخی از آنان دراینباره گفت اند« :هرکس دربارۀ

این نوشتار ،روند ترتیبی آفرینش را از ابتدا تها انجها  -از

چهار موضوع بیندیشد و تحقیق کند ،برای او بهتر بهود به

مباحث مربوط ب پیش از آفهرینش عهالم تها مسهاللی که

دنیا نمی آمد و آن چهار مورد عبارتند از :در بها چیسهت،

مربوط ب پایان کهار آفهرینش و اسهتراحت خهدا اسهت -

در پایین چ خبر است ،قبل خلقت جهان چ بوده است و

براساک گزارش تورات ،مبنا قرار داده شده و بها آنیه در

بعد انقراض عالم چ خواهد شد» و این گفتهار تأییدشهدۀ

قرآن آمده ،مقایس شده است.

علمای یههود قهرار گرفته اسهت .متالفهت بها ایهنگونه

از دیگههر د یههل ایههن روش آن اسههت که در قههرآن ،از

تحقیقات ظاهراً ب دو دلیل عمده بوده است .نتست ،آنک

خلقتی ک در هرکدا از شهش روز آفهرینش انجها شهده

علمای یهود معتقهد بودنهد چنهین تحقیقهاتی بهرای ایمهان

است ،ستنی ب صورت مفلّهل و جزلهی به میهان نیامهده
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از روزههای شهشگانه

است؛ اما در تورات ،برای هریه

خلقت ،ب صورت مفلّل و جزلی ،متلوقات خدا نا برده
شده است و ذکر ترتیبی آفرینش اهمیت با یی دارد.
ناگفت نماند روش کلی تورات در نقهل قله

 ،ذکهر

انبات عقاید اسالمی گا برداشت اند (مجلسی.)6/1 :1351 ،
برخی از متفکهران معاصهر شهیع  ،در ایهن خلهوص،
ت نگاریهای تتللی را نگارش کهردهانهد .عبهدالکریم
بی آزار شیرازی با تهألی

کتهاب گذشهت و آینهده جههان،

جزلیات است؛ اما هدف قهرآن ههدایت بیهان شهده اسهت

آنچنان ک خود می گوید ،در پهی انبهات لهزو اعتقهاد به

(یونس)57/؛ بنابراین ،حتهیا مکهان از ورود به جزلیهات

جهان واپسین است و از این رهگهذر ،آگهاهی نسهبت به

بیفایده خودداری میکند .این مس ل در داسهتان آفهرینش

گذشت جهان را ضروری دانست و با ذکر آخرین یافت های

هستی نیز مشهود است.

علو تجربهی علهر خهود و مقایسه آن بها برخهی آیهات

حال پرسش اصلی این اسهت که به طهورکلی داسهتان

آفههرینش ،درصههدد تثبیههت عقایههد اسههالمی برآمههده اسههت

آفرینش هستی در تورات و قرآن چ شباهتها و تمایزاتی

(بیآزار شیرازی ،بیتا .)13 :همینهین عبهدالغنی التطیهب

با یکدیگر دارد و این دو کتاب ،آغهاز آفهرینش را چگونه

در کتاب قرآن و علم روز تهالش بسهیاری کهرد تها آیهات

ترسیم میکنند .آیا مدت زمان خلقت ،در دو کتاب یکسان

کیهانشناسی قرآن را با علو تجربی مطرحشده تطبیق دهد

است .ترتیب خلقت آسمان و زمین چگون اسهت .تعهداد

(خطیههب .)6 :1362 ،از میههان محققههان معاصههر شههیع ،

آسمانها و زمین طبق گهزارش دو کتهاب چگونه اسهت.

محمدعلی رضایی اصفهانی در کتاب پژوهشهی در اعجهاز

براساک دو کتاب ،پهیش از آفهرینش آسهمانهها و زمهین،

علمی قهرآن پهس از بیهان مههم تهرین نظریه ههای علمهی

جهان هستی چگون بود و چ چیزی در ابتدا ،خلهق شهده

درخلوص پیدایش جهان ،نکات تفسیری و اسهرار علمهی

است و ب طورکلی تا چ میزان گهزارش قهرآن از آفهرینش

آیات را با ارالۀ نظرات متتل

بیان کرده اسهت و درنهایهت

هستی ،مطابق نقل تورات است.

هیچکدا از آراء را ب صورت قطعهی نپذیرفته اسهت .البته
ایشان آیات مربوط ب آغاز آفرینش را با آخرین نظریۀ علو
تجربی ،یعنی «مهبانگ» هماهنگ دانست و درصورت انبهات

پیشینه
مسلمانان از ابتدا به د یهل متتله

به علهو مربهوط به

قطعی آن ،این مس ل را یکی از ملادیق اعجاز علمی قهرآن

آفرینش ب ویژه دانش نجو رغبهت نشهان دادهانهد .شهاید از

ب شمار آورده است (رضایی اصفهانی.)105-94/1 :1381 ،

گذشت تا ب امروز ،مفسران مسهلمان ،بیشهترین مطالعهات را

درخلوص تهورات نیهز جیمهز ههاکس در قهاموک کتهاب

دربارۀ آیاتِ مربوط ب آفرینش هستی انجا داده اند .آنهان در

مقدک ،ذیل عناوین «آفرینش»« ،آسهمان»« ،زمهین» و «روز»،

کتههابهههای تفسههیری خههود هرجهها ک ه ب ه آیههات خلقههت

آیات ابتدایی کتاب مقهدک را دربهارۀ آغهاز خلقهت جههان

می رسیدند ،همیون سهایر آیهات قهرآن ،بررسهی تفسهیری

بررسههی کههرده اسههت (هههاکس 87-83 :1377 ،و  63-62و

می کردند و برخهی نیهز در ایهن رهگهذر ،بها دسهت بنهدی و

 427-425و  .)449همینین در تلمود ک «تورات شهفاهی»

استعانت از روایات ،در تبیین آیات همّت گمارده اند .برخهی

نامیده میشود و تفسیر خاخا های یهودی بر تورات اسهت،

از محهدّنان ،همیههون عالم ه مجلسههی در جلههد چهههاردهم

دیدگاههای علمای یهود دربارۀ آیات آفهرینش آمهده اسهت.

بحارا نوار ک ب کتهاب السهماء و العهالم مشههور اسهت بها

«راب کُهن» این دیدگاهها را به صهورت منقححهی در کتهاب

جمههعآوری آیههات و روایههات متع هدّد و متن هوّع مربههوط ب ه

گنجین ای از تلمود گردآوری کرده است (کُهن-52 :1350 ،

آفرینش هستی و سپس بیهان مؤیّهداتی از سهتنان حکمهاء،

 .)66همینین در دایرهالمعهارف جودالیکها مسه لۀ آفهرینش

علر خود ،به نهوعی در

جهان از منظر یهودیان براساک کتاب مقدک تشهریح شهده

فالسف و دانشمندان ملل متتل
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است (.) Skolnik, 2007, P. 5/255-258
اما آنی از مقایس ها و تطبیقها بهین دو کتهاب یافهت

متضمّن معنای آفرینش از پیش نبوده است و نهوآوری به
همراه دارد (ماسون.)156 :1385 ،

میشود ،صرفاً نقل و گزارش عبارات تورات ،با کهمتهرین

در قرآن نیهز به صهراحت سهتنی از آفهرینش عهالم از

کتاب پژوهشهی در

«هیچ» و «عد » ب میان نیامده است .در بیشتر آیهات قهرآن

اعجاز علمی قرآن در بتش تاریتی  ،بها آوردن گزارشهی

از فعل «خلق» ب معنای «آفریدن» برای آفرینش آسهمانهها

از تههورات ،تمرکههز اصههلی بحههث را مقایسهه قههرآن بهها

و زمین استفاده شهده اسهت (بقهره -164/آل عمهران-190/

نظری هایی از علو تجربی قرار میدهد (رضایی اصفهانی،

انعا  -73/اعراف -54/توب  -36/یهونس)3/؛ امها در برخهی

)115-110 :1381؛ و یا در کتاب «آفهرینش و انسهان» که

آیات ،فعلهای دیگری نیز برای بیان این آفرینش ب کار رفت

شاید بهترین کتاب موجود در این زمین باشهد ،متتلهری

اسههت .در دو آیهه از وا ه «بههدیع» اسههتفاده شههده اسههت

از عبارات تورات در مس ل آفرینش جهان ،بررسی شده و

(بقره – 117/انعا  .)101/بدیع از ریش «بَهدَعَ» و به معنهای

در ادام  ،محتویات قرآن و عهدین را مقایسه کهرده

آفرینشی است ک بدون نمون قبلی ایجهاد شهود و نهوآوری

و سپس ،محور بحث را آفرینش انسان و ویژگهیههای آن

در آن باشههد (راغههب اصههفهانی .)110 :1412 ،همینههین در

قرار داده است (جعفری .)29-22 :1386 ،نهوآوری مقالهۀ

هشت مورد از لفظ «فطر» و مشتقحات آن برای بیان آفهرینش

حاضر ،تمرکهز اصهلی بحهث را  -به دلیهل ذکهر ترتیبهی

آسمانها و زمهین اسهتفاده شهده اسهت (انعها  .)79/از ابهن

آفرینش  -بر روی گهزارش تهورات قهرار داده و آن را بها

عباک ،یکی از مفسران متقدّ  ،نقل شده است ک  :من معنای

آنی از قرآن در این زمین بیهان شهده ،مقایسه کهرده و از

«فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأرْض» را نمیدانسهتم تها اینکه به دو

شروح و تفاسیر متعدّد بر دو کتاب نیز استفاده شده است.

عرب بادی نشین برخورد کرد ک با یکدیگر بر سهر چهاهی

نقد و تحلیل است؛ برای نمون  ،مؤلح

مولح

در حال مناقش بودند؛ یکی از آنها گفت« :أنا فطرتُها» یعنهی
 .1آفرینش عالم از «عدم»:

من آن را در ابتدا خلق کرد (طوسی ،بیتا.)148 /9 :

ارسطو ب ابدیت وجود ماده عقیهده داشهت و آن را تعلهیم

اصل معنای لغوی فطر «شکافتن» است ک در قرآن نیز

میداد؛ ولی دانشمندان یههود متهال ِ ایهن نظهر بودنهد و

ب این معنی ب کار رفت است« :تکادُ السَّماواتُ یَتفطَّرْن مِنْ ُ»

معتقد بودند ک عالم هسهتی از «ههیچ» به وجهود آمهده و

(مریم ،)90/نزدی

اسهت آسهمان به خهاطر سهتن آنهها

محلول قدرت خداوند یکتاست .آنان معتقد بودند که ده

شکافت شود .برخی نیز فطر را «خلق اختراعهی و ابهداعی»

چیز در نتستین روز خلقت آفریده شده است ک عبارتنهد

معنا کردهاند (طریحی .)438 /3 :1375 ،بسهیاری معتقدنهد

از :آسههههمان ،زمههههین ،تهههههو (תהו= ،)tahouبَهههههو

» اسههت

که فطههر به معنههی پدیهدآوردن از «عههد محه

(בהו= ،)bahouروشنایی ،تاریکی ،باد ،آب ،مدت روز و

(قرطبی346 /10 :1364 ،؛ فی

مهدت شهب ( .)Ginzberg, 1913, P. 8البته تهورات

آلوسههی218 /7 :1415 ،؛ طباطبههایی )299 /10 : 1417 ،و

دربارۀ آفرینش عالم از «عد » ستنی را ب صراحت ب میان

معنایش با «خلق» متفاوت است؛ زیهرا خلهق بهدین معنهی

نیاورده است؛ اگرچ این مس ل در بین علمای یهود امهری

است ک چند ماده را با ههم جمهع کننهد و چیهز جدیهدی

مسلم شناخت میشود و آنهان همه چیهز را متلهوق خهدا

بسههازند (طباطبههایی)299 /10 :1417،؛ بنههابراین «فههاطر

میدانند (کهن .)55-54 :1350،شاید این عقیده مبتنهی بهر

السَّماواتِ وَ الْأرْض» ،یعنی خداوند پرده عهد را شهکافت

فعل «بَر» ( ברא =  )baraعبری باشد ک در تهورات تنهها

و آفرینش را آغاز کرد (مکار شیرازی.)219 /16 :1374 ،

برای آفرینش خدا ب کار رفت است (سفر پیدایش )1 :1 ،و

نکته کلحهی اینکه در بهین فالسهف الهه ،،مهراد از

ی

کاشهانی229 /4 :1415 ،؛

مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن 49 /

آفرینش جهان از «عد » این نیست که عهد منشهأ ،اصهل

آن هم پس از بیان خلقت آسمانها و زمین آمده است که

هست ،،مادّه تشکیلدهنده و یا مبدأ قهابلی آن باشهد؛ بلکه

خداوند تاریکیها و نور را قرار داد :الْحَمْدُ لِلَّ ِ الَّذی خلهق

منظور آن است ک جهان نبوده و به وجهود آمهده اسهت،

السَّماواتِ وَ الْأرْضَ وَ جَعَل الظُّلُمهاتِ وَ النُّهورَ (انعها ،)1/

بدون اینک عد و نیست ،در این پیهدایش ،کوچه تهرین

ستایش براى خداوندى ک آسمان هها و زمهین را آفریهد و

دخالت ،داشت باشد (مکار شیرازی .)19 :1377 ،درواقهع،

تاریکیها و نور را قرار داد.

خلق عالم از عد  ،ب معنای « مِن شیء» است؛ یعنی همۀ

چون «جعل» در اینجا تنها ی

مفعهول دارد ،به معنهی

متلوقات خداوند ب صورت کامالً ابداعی و بدون الگهوی

«آفریدن» و «پدیهدآوردن» اسهت (فتهر رازی/12 :1420 ،

از پیش موجود ،خلق شده اند .برخهی از متلوقهات نیهز از

 .)478همینین گفت شده است «خلق» زمانی ب کار میرود

عد آفریده شده اند و مادهای در امر خلقهت آنهها در کهار

ک آفرینشی از ترکیب اشیاء متتلفی صورت گیرد و چون

نبوده است (عرفانی )1390 ،ک ابتدای آفرینش هستی نیهز

نور و ظلمهات از ترکیهب چیهزی بها چیهز دیگهر موجهود

چنین بوده است.

نشده اند ،ب جای «خلقت» ،تعبیر «جعل» ب کار رفت اسهت
(طباطبایی .)7 /7 :1417 ،دربارۀ مفهو «ظلمات» و «نهور»

 .2وجود زمین بیشکل و خالی و تاریکی فراگیر

در این آی نظرات متتلفی مطرح شده است .ب طورکلی یا

در آیات ابتدایی تورات آمده است :و زمهین ،بهیشهکل و

بایههد آن را تههاریکی و نههور «حسههی» دانسههت و یهها اینکه

خالی بود و تاریکی بر روی سطح عمیقی بود (پیدایش:1 ،

«ظلمات» را ب «کفر» و «گمراهی» و «نور» را ب «ایمهان» و

 .)2برای بیان ویژگی زمین ،در متن عبهری تهورات ،از دو

«هدایت» تعبیر کرد .روایاتی در تأیید قول دو وجود دارد

وا ه «تهو» و «بَهو» استفاده شده است« .تهو» را معمهو ً به

(سههیوطی)4 /3 :1404 ،؛ اگرچهه بهها توجهه بهه سههیاق،

«بیشکل» و «بایر» ترجم میکنند و ب معنی خه سهبزی

محسوکدانستن نور و ظلمات شایست تر اسهت .بنهابراین،

است ک همۀ جهان را احاط کهرده و از آن «تهاریکی» به

مراد از آفرینش ظلمات و نور در این آیه خلقهت شهب و

وجود آمده است« .بَههو» را معمهو ً به «خهالی» و «تههی»

روز است ک البت ظلمهتِ شهب چیهزی جهز سهای زمهین

ترجم میکنند و ب سنگهای لجن آلودهای اشاره دارد ک

نیست و وجود خارجی ندارد (جهوادی آملهی:24 ،1390 ،

در رفناها فهرو مهیرود و از آنهها «آب» تولیهد مهیشهود.

 .)365مؤید این دیدگاه در دعای سِمات نیز است :خلقْهتَ

بنابراین «تهو» یا همان «تهاریکی» و «بَههو» که از آن «آب»

بهَا الظُحلْمَۀ وَ جَعَلْتها لهیْالً ....وَ خلقْهتَ بهَها النُحهورَ وَ جَعَلْته ُ

تولید میشود ،دو عنلر اصلی تشکیلدهندۀ عالم هسهتند.

نهاراً  ،و تاریکی را ب وسیلۀ آن (حکمت) آفریدی و آن را

بنا بهر ایهن آیهات ،یهودیهان معتقدنهد تهاریکی موجهودی

شب قرار دادی ...و نهور را به وسهیلۀ آن آفریهدی و آن را

خلقشده است ک پیش از روشنایی آفریده شهده اسهت و

روز قرار دادی!» (طوسی.)417 /1 :1411 ،

ب معنی عد روشنایی نیست (کههن .)57 :1350 ،و ظهاهراً

در آیاتی از قرآن آمهده اسهت خداونهد زمهین را در دو

این تهاریکی فراگیهر چیهزی جهدا از نبهود روز و یها نهور

روز آفرید و سپس کوهها و برکهات و مهواد غهذایی آن را

خورشید است؛ زیرا در عبارات بعدی تهورات ،نوبهت به

درست ب اندازه نیهاز تقاضهاکنندگان ،در آن قهرار داد که

خلقت شب و روز و اجرا سهماوی ازجمله خورشهید و

مجموعاً چهار روز ب طول انجامیهد... :خلهق الْهأرْضَ فه،

ماه میرسد.

یَوْمَینْ ...وَ جَعَل فِیهَا رَوَاس ،مِن فوْقِهَا وَ بَارَ َ فِیهَا وَ قهدَّرَ

در قرآن برخالف تورات ،ستنی از وجود تاریکی پیش

فِیهَا أقْوَاتهَا ف ،أرْبَعَۀ أیَّا ٍ سَوَاءً لِّلسَّهاللِین (فلهلت،)10-9/

مورد،

زمین را در دو روز آفرید ...و در زمین کوهههاى اسهتوارى

از خلقت آسمان ها و زمین نیست؛ بلک تنها در ی
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قرار داد و برکات ،در آن آفرید و موادّ غهذای ،آن را مقهدّر

هستی ب شمار میآوردند (ارسطو)49 :1388 ،؛ امها چهون

فرمود  -اینها هم در چهار روز بود  -درسهت به انهدازه

وا ه مذکور ب کلم «اِلوهیم» (אלהים =  ،)elohimیعنهی

نیاز تقاضاکنندگان.

خداوند اضاف شده است ،اختیهار معنهای روح بهرای ایهن

این آیات نشان دهندۀ آن است که در ابتهدای خلقهت،

وا ۀ عبری سزاوارتر است؛ زیرا «معلحقبودن روح خهدا بهر

تنها اصل وجود زمین خاکی بدون کوه ،گیاه ،مواد غهذایی،

سطح آبها» معقولتر ب نظر میرسد تا «معلحهقبهودن بهاد

سایر جانداران و ...بهوده اسهت و سهپس انهواع نباتهات و

خدا بر سطح آبها» و همینین مشاب چنین قولی در قرآن

نعمتها و حتی ناهمواریها (مثل کوهها) در زمین آفریده

آمده ک در ادام مطرح شده است.

شد و این با آنی در تورات از زمین خالی و بیشهکل در
ابتدای خلقت یاد شده است ،کامالً مطابقت دارد.

در دو آیهه از قههرآن از وجههود آب (مههاء) در مباحههث
مربوط ب آفرینش عالم ستن گفت آمده است :وَ هُوَ الَّذی
خلق السَّماواتِ وَ الْأرْضَ فی سِتَّۀ أیَّا ٍ وَ کان عَرْشُه ُ عَله،

 .3آبی که روح خدا بر روی آن معلّق بود

الْماء (هود)7/؛ و او کس ،است ک آسمانها و زمهین را در

در آیات ابتدایی تورات آمهده اسهت :روح خهدا بهر روی

شش دوره آفرید؛ درحالیک عرش او بر آب بود .وَ جَعَلْنا

آبههها معلحههق بههود (پیههدایش )2 :1 ،و آسههمان و زمههین از

مِن الْماءِ کُلَّ شیْءٍ حَیٍّ (انبیاء :)30/و هرچیز زنهدهاى را از

توسع و تراکم آبها ایجاد شهدند (سهفر پیهدایش-6 :1 ،

آب قرار دادیم.

 .)10یونانیان باستان و پس از آنهان ،معتقهدان به عرفهان،

در آی اول با توج ب وا ه کان (بود)  -که د لهت بهر

چنین تعلیم میدادند ک «آب» عنلری اصلی بود ک عهالم

معنای گذشت میکند  -قبل از آفرینش آسمان هها و زمهین

از آن آفریده شد (ارسطو )49 :1388 ،و در تلمود نیهز به

ماده ای ب نا ماء (آب) وجود داشت است (طبهری:1412 ،

این موضوع اشاره شده است (کهن)53 :1350 ،؛ البت یه

 4/12؛ زمتشههههری 380 /2 :1407 ،؛ عسههههکری:1386 ،

نظر افراطی در بین برخی علمای یهود وجود دارد که آب

 )86/1و قرارگرفتن عرش خدا بر آب کنای از ایهن اسهت
و قهدرت الههی در آن روز ،تنهها بهر آب (مهادۀ

مبدأ اصلی تما موجودات است و کلیهۀ عناصهر از آن به

ک مله

وجود آمده است (کهن.)58 :1350 ،

حیات) قرار گرفت بود (طباطبایی .)151 /10 :1417 ،البته

همینههین در آی ه دو سههفر پیههدایش ،در مههتن عبههری

دربارۀ ماهیت واقعی آب ،مفسهران احتمها ت متتلفهی را

تورات ،از وا ه «روح» (ךוח =  )rouhاستفاده شده است:

مطرح کرده اند .امها بهاقر(ع) در روایتهی آب را نتسهتین

و روح خدا بر روی آبها معلحق بود .معانی متتلفی بهرای

متلوق خداوند معرفی کرده است و می افزایند :هم چیهز

این وا ه عبری ذکر کردهانهد؛ ازجمله  :بهاد ،روح ،جههت،

از آب خلق شده است (کلینی .)94/8 :1407 ،همینین در

نفس و نیرو (حییم)512 :1344 ،؛ امها دربهارۀ تفسهیر ایهن

روایتی دیگر ،ویژگی ایهن آب را سهابق و نسهبنداشهتن

وا ه در تورات ،تنها از دو معنهی «روح» یها «بهاد» اسهتفاده

معرفی کرده اند (حویزی .)540/4 :1415 ،بنابراین بها «آب

شده است .علمای یهود در تلمود ،معنای دو  ،یعنی «بهاد»

معمولی» متفاوت است .گروه دیگهری از مفسهران معنهای

را برای این وا ه اختیار کهردهانهد و آن را یکهی از عناصهر

وسههیعتههری را بههرای «مههاء» در نظههر گرفت ه انههد .آنههان بهها

ز بههرای جهههان برشههمردهانههد و خلقههت آن را در آغههاز

دانشمندانی همگا شده اند که مهادۀ نتسهتین آفهرینش را

آفرینش دانست اند (کهن .)57 :1350 ،البت ب نظر میرسهد

مواد مذاب دارای حهرارت فهوقالعهاده مهیداننهد ،نه آب

این نظر متأنحر از دیدگاه فالسف یونان باستان باشد ک آب،

معمولی (مکار شهیرازی .)26/9 :1374،بهرای تأییهد ایهن

آتش ،خا و هوا (باد) را چهار عنلر اصلی تشکیلدهندۀ

ستن ب آیاتی از قرآن استناد می شود ک در آنها وا ه مهاء
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بر چیزی غیر از آب معمولی اطالق شده است؛ برای مثال،

از آفههرینش خورشههید و آسههمان ،همههان نههور معنههوی

در آیاتی از قرآن برای «نطف » انسانی نیز لفظ مهاء اسهتفاده

پرتوافکننده از جالل الهی اسهت ( Skolnik, 2007, P.

شده اسهت (سهجده8/؛ مرسهالت20/؛ طهارق )6/بنهابراین

 )5/276ک در آیاتی از تورات نیز ب این نهوع نهور الههی

محتمل است ک مراد از ماء در آی  17سوره هود ،چیهزی

اشاره شده است :زمین از جالل او منوّر شد (حزقیال:43 ،

جدای از آب معمولی باشد.

« .)2خداوند نور چهره خود را بر شما بتاباند و شهما را از

همانطور ک بیان شد ،هر دو کتاب از وجود آب پهیش

فی

و رحمت خود برخوردار کرد» (اعداد.)25 :6 ،

از آفرینش آسمانها و زمین ب صراحت خبر مهیدهنهد .در

همینین باید دقت شود ک طبق این آیات ،شب و روز

تورات آمده است ک «روح خدا بر سطح آب ها معلق بود»

دو مفهومی هسهتند که قبهل از آفهرینش آسهمان و حتهی

و در قههرآن مشههاب چنههین قههولی را شههاهدیم ،آنجهها کهه

خورشید و ستارگان خلق شدهاند و ههیچگونه ربطهی به

میفرماید :عهرش خهدا بهر آب قهرار داشهت؛ امها معنهای

وجودداشتن یا نداشتن خورشید و آسمان ندارند و مستقالً

«عرش» با «روح» متفاوت است؛ «عرش» در اصل ب معنی

معنها و مفههو دارنهد ()Ginzberg, 1913, P. 8-9؛

«سق » یا «شی  ،سق دار» است و ب تتهت سهلطان نیهز

ازاینرو ،برخی برآننهد که به طهورکلی «زمهان» جداگانه

عرش گفت م،شود .این کلم مجازاً ب معنه ،قهدرت نیهز

آفریده شد و خداوند مدت شب و روز را ب مقدار بیست

ب کار رفت است؛ برای مثال ،هنگهامی که در عربه ،گفته

و چهار ساعت تعیین کرد و سپس خورشید و ماه را صرفاً

م،شود «فالنٌ استوى عل ،عرشِ » ،فالن کهس بهر تتهتش

ب عنوان دو منبع نور آفرید (کهن.)59 :1350 ،

نشست ،کنای از ب قدرت رسیدن است ک در فارسی نیهز

در آی ای از قرآن نیز ب آفرینش شب و روز اشاره شده

معادل آن کاربرد دارد (مکار شیرازی)25 /9 :1374 ،؛ امها

است :وَ هُوَ الَّذِى خلق الَّیْل وَ النهَّارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقمَر کلً

روح ب معناى مبهدأ حیهات اسهت که جانهدار بها آن بهر

ف ،فل ٍ یَسْبَحُون (انبیاء)33/؛ او کس ،اسهت که شهب و

احساک و حرکت ارادى قادر م،شود و نفوک مرده با آن

روز و خورشههید و مههاه را آفریههد ،هههر یهه

در مههدارى

حیات مییابند (طباطبایی.)195 /13 :1417 ،

درحرکتند .البت در آیات قرآن این چنین نیست ک شهب و
روز دو مفهو جدا از آسمان و زمین و خورشید باشهند و

 .4آفرینش روشنایی و نامگذاری آن به «روز» و تاریکی

در زمان و مرحل ای جداگان خلق شهده باشهند .همینهین

به «شب»

آی مذکور پس از آی مربوط ب آفرینش آسمانها و زمهین

در آیههاتی از تههورات چنههین آمههده اسههت :و خههدا گفههت:

قرار گرفت است (انبیاء ،)32/برخالف تورات که آفهرینش

روشنایی بشود و روشنایی شد و خداوند روشنایی را نیکو

شب و روز ،قبل از خلقت آسمانها و اجهرا سهماوی ،در

دید [و پسندید] و خداوند روشنایی را از تاریکی جدا کرد

روز اول آفرینش ذکر شده است.

و خداوند ،روشنایی را روز (יום =  )yaomو تهاریکی را

همینین در آی یادشده در تورات ،از ستن خداوند در

شب (לילה =  )laylaنامید .این بهود شهب و صهبح روز

امههر آفههرینش یههاد شههده اسههت :و خههدا گفههت :روشههنایی

اول (پیدایش .)5-3 :1 ،در ابتدا باید دانسهت که مهراد از

بشود .»...بنا بر این گون آیات ،یهودیان معتقدند ک جههان

روشنایی در این آیات ،خورشید ،ماه و ستارهههای آسهمان

با ستن خداوند خلق شده است ( Tischler, 2006, P.

نیستند؛ زیرا در آیات بعدی مستقالً ب آفرینش این اجهرا

 )176و این عبارتِ «خدا گفهت» ،هشهت بهار در داسهتان

سماوی و حتی آسمان ،اشاره شده است (پیدایش.)17 :1 ،

آفرینش جهان نیز تکرار شده است .در عهد عتیق بارها به

ازاینرو ،علمای یهود معتقدند مراد از خلق روشنایی پیش

مداخل کال در امر آفرینش برخواهیم خورد؛ برای نمونه

 /52الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396

در مزامیر آمده است :ب کال خداوند آسمانها ساخت شد

جهان میپنداشتند (ارسطو.)49 :1388 ،

و همۀ جنود آسمانها ب نفت دهان او» ( مزمور  )6 :33و

وا ه شماییم در زبان عبهری ،اسهم مهذکحری اسهت که

یها در جههای دیگههر آمههده اسهت :خداونههد بهها کههال خههود

همواره ب صورت تثنی ب کار میرود (حیهیم.)561 :1344 ،

متلوقات را پدید آورد و آفرینش ،مطیع اراده اوست» (بن

بنابراین ترجم صحیح آن« ،دو آسهمان» اسهت؛ ازایهنرو،

سیراخ)15 :42 ،؛ ازاینرو ،گفت شده یکی از اسهماء الههی

علمای یهود همهواره آسهمان را به دو قسهمت جسهمانی

شناخت شده در سنحت یهود آن است ک «کسی ک گفهت و

(هیو یی) و روحانی تقسیم کرده اند .بشر آسمان جسمانی

جهان شد» ( .)Bonsirven, 1945, P. 136

را مشاهده میکنهد که سهتارگان و خورشهید در آن قهرار

این موضوع در قرآن نیز آمهده اسهت .امهر خداونهد در

دارند (پیدایش ،)7-14 :1 ،پرندگان در آنجا پرواز میکنند

قرآن بارها با «گفتن» او حاصل میشود :إنَّمها أمْهرُهُ إذا أرادَ

(پیدایش )20 :1 ،و باران از آن نازل میشود (پیهدایش:8 ،

شیْ اً أنْ یَقُول ل ُ کُنْ فیَکُونُ؛ همانا فرمان او هرگهاه چیهزى

 .)2اما آسمان روحانی موضعی خارج از این دنیها اسهت و

را اراده کند ،چنین است ک تنها ب آن م،گویهد« :موجهود

جایگاه خداونهد و فرشهتگان اسهت (پیهدایش )11 :22 ،و

باش!» ،آن نیز ب،درنگ موجود م،شود (یهس .)82/و ایهن

مشیّت و تقدیر الهی از آنجا رقم مهیخهورد (خهروج:20 ،

مس ل را ب خلوص دربهارۀ آفهرینش دوبهاره موجهودات،

( )22هههاکس .)63-62 :1377 ،همینههین ،هفههت نهها در

یعنی امر قیامت (یس -82/نحل -40/انعا  )73/و همینین

کتاب مقدک برای آسهمان به کهار رفته اسهت؛ درنتیجه ،

دربارۀ خلقهت بهدون پهدر حضهرت عیسهی(ع) شهاهدیم

علمای یهود آسمان را «هفهت طبقه » دانسهت انهد و حتهی

(مریم -35/بقره -117/آل عمرن 47/و .)59

روایاتی جالهب از فهراز و فهرود «شِهتینا» (نهور و تجلهی

 .5آفرینش آسمان و تعداد آن
پس از آفرینش روشنایی و خلقت روز و شب ،تهورات از
آفرینش آسمان در روز دو آفرینش ستن گفته اسهت :و
خداوند گفت :وس آبها توسهع پیهدا کنهد و آبهها از
آب ها جدا شوند و خداوند بها گسهترش و وسهعتدادن،
آبهای زیرین و با یی را از هم جدا کرد و این چنین شد
و خداوند قسمت وسعتیافت را آسهمان نامیهد ،ایهن بهود
شههب و صههبح روز دو » (پیههدایش .)8-6 :1 ،وا ه عبههری
آسمان« ،شمالیم» (שמים =  )shamayimاسهت و آن را
ترکیبی از دو کلم «شا » (آنجا) و «مَ یم» (آب) یها «شها »
(آتش) و «مَ یم» (آب) دانست اند و بر اساک این ،در تلمود
آمده است آسمان از دو عنلر «آب» و «آتش» آفریده شده
است (کهن .)55 :1350 ،اما آنی ک در متن تورات ب آن
اشاره شده است آفرینش آسمان ،تنها با گسترش و توسع
«آبها» است و ستنی از آتش ب میهان نیامهده اسهت .به
نظر میرسد ایهن عقیهده علمهای یههود از فالسهف یونهان
باستان متأنر باشد ک «آتش» را یکی از چهار عنلر اصهلی

خداوند) ( ) Shekhinaدر این هفت آسهمان ،در تلمهود
نقل شده است؛ این گون ک هفت حادن نهاگوار و طغیهان
بشری باعث شد شِتینا ب ترتیب تا آسهمان هفهتم صهعود
کند و دور شود و پس از آن ،هفهت مهرد نیکوکهار ،عامهل
نزول شِتینا ب جایگاه اولی اش ،یعنهی آسهمان اول شهدند
(کهن .)66-65 :1350 ،همینین به طریهق مشهاب  ،هفهت
اسم برای زمین نیز در کتاب مقدک به کهار رفته اسهت؛
بنابراین ،اگرچ در کتاب مقهدک سهتنی به صهراحت از
وجود «هفت آسمان» یا «هفت زمین» ب میان نیامده است،
علمای یهود آن را نیز مانند آسمان ،هفت طبق دانسهت انهد
(کهن .)55 :1350 ،برخی برآنند ک یهودیان دیهدگاهههای
کیهانشناختی بابلیان را دربارۀ تقسیم هفتگان عالم آسمانی
پذیرفت اند (ماسون )169 :1385 ،و این اندیشه مسهتترج
از تورات نیست.
امهها قههرآن دی هدگاه نسههبتاً متفههاوتی درخلههوص منش هأ
پیدایش آسمان و تعداد آن بیان میکند .قرآن به صهراحت
منشأ خلقت آسمان را «دود» دانست است« :نُمَّ اسْتوى إله،
السَّماءِ وَ هِهیَ دُخهانٌ» (فلهلت)11/؛ سهپس به آفهرینش
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آسمان پرداخت؛ درحال،ک ب صهورت دود بهود .اگرچه

دنبال تطبیق سیارات منظوم شمسی و یا جهوّ سهیارات آن

طبق برخی روایات ،آسمان از دود (بتار) متلاعد شده از

ب همراه خورشید و ماه ،بر آسمان های هفتگانه بهوده انهد

آب اولیّ ه ایجههاد شههده اسههت (حههویزی)540/4 :1415 ،؛

(فتر رازی -156 /1 :1420 ،بهبودی ،بیتا .)10 :اما اساساً

ازاینرو ،برخی منشأ آن را هم آب و ههم دود دانسهت انهد

ن از معنای لغوی سماء و ن از معانی قرآنهی آن ،سهیارات

(مکار شیرازی.)83/4 :1371 ،

منظوم شمسهی و سهایر اجهرا نهورانی موجهود در پهنه

وا ه «سماء» (آسمان) در عربی از ریش «سمو» ب معنی

آسمان مستفاد نمیشود .همینین مراد از آسمانها و زمین،

ارتفاع و بلنهدی گرفته شهده اسهت (جهوهری/6 :1404 ،

تما عالم هستی اسهت؛ بنهابراین نبایهد آن را به منظومهۀ

 .)2381البت ب هر چیزی ک با ی چیز دیگر قرار گرفت و

شمسی محدود کرد .همینین ماه و سایر اجرا نهورانی در

آن را احاطهه کههرده ،لفههظ سههماء اطههالق شههده اسههت

قرآن کریم جزلی از آسمان محسهوب شهده انهد ،نه خهود

(ملطفوی .)221 /5 :1360 ،در قرآن وا ه سماء در معانی

آسمان (فرقان)61/؛ برخی نیز طبقات متتل

جوّ اتمسهفر

و ملادیق متتلفی ب کار رفته اسهت؛ مطلهق جههت بها

زمین را همان آسمانهای هفتگان پنداشت اند؛ اما این نظهر

(ابراهیم ،)24/جوّ اطراف زمین و مکهانی که محهل نهزول

بسیار بعید است؛ زیرا نتست ،اهل فنح ،جهوّ زمهین را به

باران است و پرنهدگان در آنجها پهرواز مهی کننهد (ق– 9/

چهار یا پنج ی تقسیم می کننهد ،نه هفهت یه (بیسهر،

نحل ،)79/مکان خورشید ،ماه و ستارگان (نوح ،)16/عهالم

 .)48 :1372همینین ی ی بودن جوّ زمین برای متاطب

خدا آنجاسهت و تهدبیر امهور از

علر نزول ،مطرح نبهوده و اطالعهی از آن نداشهت اسهت.

ملکوت و محلی ک مل

آنجا صورت می گیرد (سجده – 5/مل  .)17/بنابراین وا ه

برخی مفسران برآنند ک همۀ سهیارات ،سهتارگان و حتهی

سماء در قرآن همیش ب معنای مادی ب کهار نرفته اسهت؛

کهکشان ها تنها در آسمان اول هستند و شش آسمان دیگر،

بلک گاهی امری معنوی و غیرمادی از آن اراده شده اسهت

خارج از دیدگاه بشر قرار گرفت اند و بر آسمان اول احاط

و ب این دلیل با آنی در تورات آمده است ،مطابقت دارد.

دارند ؛ زیرا در قرآن کریم آمده است :وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الهدننْیا

اما دربارۀ شهمار آسهمانهها و زمهین ،قهرآن گهاهی به

بمَلابیحَ» (فللت )12/و آسهمان دنیها (نزدیه تهر) را بها

صراحت (بقره -29/فلهلت -12/نهوح -15/مله  )30/و

چراغها آراستیم .این آی ب خوبی نشان میدهد همۀ اجرا

گههاهی به کنایه (مومنههون -17/نبههاء )13/از آسههمانهههای

نههورانی مشههاهدهشههده در آسههمان زمههین ،در آسههمان اول

مهورد نیهز ظهاهراً از

(آسمان دنیا) قرار دارنهد و در مهاوراى آن ،شهش آسهمان

زمین های هفتگان ستن ب میان آمده اسهت (طهالق.)12/

دیگر وجود دارد ک ما در حهال حاضهر اطهالع دقیقه ،از

دربههارۀ تعههداد و همینههین ماهیههت هفههت آسههمان میههان

جزلیات آن نداریم (مکار شیرازی.)168-165/1 :1374 ،

اندیشمندان مسلمان اختالفنظر وجود دارد .به طهورکلی،

این تفسیر از آنجا تقویت میشود که براسهاک برخهی از

برخی معتقدند ک عدد هفت در این آیات مجازی است و

آیات قهرآن ،نهاگزیریم بهرای پهاره ای از طبقهات آسهمان،

بنا بر عُرف ادبیات عهرب ،عهدد هفهت صهرفاً بیهانکننهدۀ

مفهومی غیرمادی در نظر بگیریم؛ زیرا جایگاه فرشهتگان و

کثرت آسمان هاست ،ن تعداد واقعی آنها (طنطاوی ،بی تها:

تدبیر جهان اسهت .همینهین ههیچگونه وصهفی از شهش

 )46 /1ک البت با توج ب تأکید فراوان بهر هفتگانه بهودن

آسمان دیگر در قرآن ب میان نیامده است؛ جز اینکه آنهها

آسمان ها و تکرار آن در چندین آی از قرآن ،ایهن دیهدگاه

طباق (بر روی یکدیگر) قرار گرفت اند (مل  .)3/در تأییهد

بعید ب نظر میرسد؛ ازاینرو ،بیشتر مفسران عدد هفهت را

این ستن ،ابن بابوی حدیثی را از علی بن ابیطالهب نقهل

در این آیات «حقیقی» دانست اند؛ برخی ب ههر نحهوی به

می کند ک اما (ع) تنها ب مهادیبهودن آسهمان اول ،اشهاره

هفتگان ستن گفت اسهت و در یه
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میکند و منشأ آن را ماء (آب) و دخان (دود) ،معرفی و در

تناسب آن معنا کنیم؛ برای مثال ،اگر هفت آسمان را ب جوّ

تشریح شش آسمان دیگر ،تنها به ذکهر رنهگ آنهها اکتفها

اطراف کرحات آسمانی معنا کنیم ،ناگزیریم هفت سهیاره را،

میکند (ابن بابوی .)241 /1 :1378 ،

زمین این آسمان ها معرفی کنیم و یا اگهر هفهت آسهمان را

همانطور ک پیشتر بیان شد ،تنها در ی

آی از قهرآن،

ی های جوّ اتمسفر زمین بدانیم ،جر باید ی های کره

آن هم ب صورت تلویحی از وجود «هفت زمین» ستن به

زمین را همان «زمین های هفتگان » قلمداد کنیم و اگر شش

میان آمده اسهت :اللَّه ُ الَّهذِى خلهق سَهبْعَ سهمَاوَاتٍ وَ مِهن

آسمان دیگهر را غیرمهادی بهدانیم ،نهاگزیریم شهش زمهین

الْأرْض مِثْلهُنَّ (طالق)12/؛ خداوند همان کس ،اسهت که

غیرمادی نیز برای آن در نظر بگیریم ک بنا بهر آنیه ذکهر

هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را.

شد ،احتمال اخیر تقویت میشهود؛ ازایهنرو ،هفهت عهالم

مفسران مسلمان درخلوص «همانندی» ایهن «زمهین»

خواهیم داشت ک برای هر عالم ی

سماء (آسمان) و ی

در مقایس با «هفت آسهمان» اخهتالفنظهر دارنهد .برخهی

ارض (زمین) متلوّر خواهد بود .ب هرحهال ،قهرآن ههم از

معتقدند که ایهن هماننهدی در تعهداد اسهت (طباطبهایی،

هفت آسمان و هم ب نوعی از وجود هفت زمین ستن ب

)326 /19 :1417؛ اما پارهای برآننهد وا ه «ارض» (زمهین)

میان آورده است؛ برخالف تورات که تأکیهدی از وجهود

در قرآن ب صورت جمع ب کار نرفت است؛ درنتیج  ،د لت

هفت آسمان یا هفت زمین ب میان نیست.

قطعی بهر تعهدّد زمهینهها وجهود نهدارد و ممکهن اسهت

در آی ای از قرآن آمده است ک آسهمانهها و زمهین در

همانندی در آی مذکور از نظر «اتقهان» یها «عناصهر» و یها

ابتدای خلقت ب هم متلل بودهاند :أ وَ لمْ یَر الَّذین کفهرُوا

«تعداد» باشد (ملباح)243 :1391 ،؛ اما ب نظر میرسد بها

أنَّ السَّماواتِ وَ الْأرْضَ کانتا رَتْقهاً ففتقْناهُمها وَ جَعَلْنها مِهن

توج ب ظاهر آیه که وا ه «مثهل» پهس از بیهان «تعهداد»

الْماءِ کُلَّ شیْءٍ حَیٍّ أ فهال یُؤْمِنُهون (انبیها)30/؛ آیها کهافران

آسمانها آمده است ،مراد نوعی «هماننهدی» اسهت که در

ندیدند ک آسمان ها و زمین ب هم پیوست بودند و ما آنهها

آی ه بیههان شههده اسههت و تنههها توصههی

ذکرشههده همانهها

را از یکدیگر جدا کردیم و هرچیز زندهاى را از آب قهرار

«هفتگان بودن آسمان ها» است ،ن وص

دیگری .همینین

دادیم! آیا ایمان نم،آورند!».

روایات متعددی دربارۀ هفتگان بودن زمین از عام (دروزه،

مراد از «دیدن» در آی شریف «اطالعیافتن» اسهت؛ زیهرا

 )345 /8 :1383و برخی هم از اهل بیت(ع) رسیده اسهت

دیدن آفرینش آسمان ها برای بشهر ممکهن نبهوده اسهت و

(طبرسی)467 /10 :1372،؛ ازاینرو همانطور که آسهمان

نیست؛ همهانطهور که در آیه ای دیگهر آمهده اسهت :مها

دنیا ی

زمهین دارد ،شهش آسهمان دیگهر  -که هرکهدا

أشهَدتهنمْ خلْق السَّمَاوَاتِ وَ الْأرْض (که )51/؛ من آنان را

ب صورت طبق طبق بر آسمان اول محهی هسهتند  -یه

هنگا آفرینش آسمان ها و زمین ب گواه نگرفت ا « .رتق» و

زمین دارند و البت زمین در آنها لزوماً ب معنای کرۀ خهاکی

«فتق» دو کلم متضادند :رتق ب معنای «چسباندن دو چیز»

و مادی نیست؛ بلک همانطور ک از معنهای لغهوی زمهین

و فتق ب معنای «جداسازی دو چیز متلل ب ههم» هسهتند

نیز مستفاد می شود ،چیزی است ک در مقابل آسمان قهرار

(ملهههطفوی .)20/9 :1360 ،بنهههابراین یههه

تهههراکم و

می گیرد (ملطفوی)68 /1 :1360 ،؛ درنتیج  ،مانند آسمان

ب همپیوستگی قبل از آفهرینش آسهمان هها و زمهین وجهود

معنایی غیرمادی ب خود می گیهرد؛ امها اینکه درحقیقهت،

داشت است ک خداوند آنها را از هم جهدا کهرده و سهپس

ماهیت و کیفیت این شش زمهین دیگهر چگونه اسهت ،از

ب توسیع آسمان پرداخت است و مؤیّد این سهتن آیه «وَ

ظواهر آیات چیزی برنمی آید .به طهورکلی ،ههر طهور که

السَّماءَ بَنیْناها بأیْدٍ وَ إنَّا لمُوسِعُون» (ذاریات )47/است که

هفت آسمان را معنها کنهیم ،نهاگزیریم هفهت زمهین را به

می فرماید :و مها آسهمان را بها قهدرت بنها کهردیم و آن را

مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن 55 /

وسعت م،بتشیم .ب همین دلیل ،هم در تورات و ههم در

ب کیفیت پیدایش خشکی ازطریق تجمیع و تهراکم آبهها

قرآن ب توسع و گسترش آسمان اشاره شده است.

اشاره کرده است .آبهای کره زمین جمهع شهدند و کنهار
رفتند تا اینک خشکیهای زیر آنها نمایان شدند و قسهمت

 .6پیدایش خشکی و نامگذاری آن به «زمین» و آبهاا

آبی کره زمین نیز دریا نامیده شهد .ایهن تفسهیر بها معنهای

به «دریا»

لغوی زمین ک در عبهری «اِرص» (ארצ =  )erthخوانهده

دربههارۀ آفههرینش زمههین در تههورات چنههین آمههده اسههت :و

میشود ،منافاتی ندارد؛ زیرا در تورات این وا ه ،هم بهرای

مکهان جمهع

«تما کره زمین» ب کار رفت اسهت (پیهدایش )1 :2 ،و ههم

شوند و خشکی ظاهر شود و چنین شد و خداوند خشکی

برای «قسمتی از خشکیههای زمهین» (پیهدایش.)15 :23 ،

را «زمین» نامید و اجتماع آب هها را «دریها» نامیهد و آن را

درنتیج  ،مراد از وجود زمینی تهی و بهیشهکل در ابتهدای

نیکو دید» (پیدایش .)10-9 :1 ،در آیه ای دیگهر از کتهاب

خلقت تما کره زمین است و مراد از زمینی ک در ادام با

مقدک آمده است :کسی ک زمین را بر آبهها گسهترانید»

تراکم آب ها ایجاد میشود ،همان خشکیهای سهطح کهره

(مزامیر داود .)6 :136 ،در تلمود با استناد ب آی «یخ خهود

زمین است و تفکی

معنای این دو اِرص در مهتن عبهری

را مانند ریزه ها فرو مهیریهزد» (مزامیهر داود )17 :147 ،و

تورات بااهمیت است.

خداوند گفت :آب های زیر آسمانها در ی

همینین آی «زیرا ب برف میگوید بر زمین بیفت» (ایوب،

بنا بر آنی بیان شد ،آفرینش زمین (کره خاکی پوشهیده

 )6 :37آمده است ک خداونهد آب هها را به یهخ و بهرف

از آب) پیش از آسمان و در آغاز خلقت بوده و پس از آن

تبدیل کرد و از آن زمین را آفرید (کهن.)59 /1350 ،

در روز دو  ،آفرینش آسهمان بهوده اسهت .سهپس در روز

همانطور ک قبالً ذکر شد ،در بیان مراحل آفهرینش در

سو  ،پیدایش خشکیهای زمین و رویش بافت گیهاهی در

تورات ،ترتیب خلقت ،لحاظ و بر آن تأکید فراوانهی شهده

آن اتفههاق افتههاده اسههت و سههپس در روز چهههار خلقههت،

است .نکت مههم ایهن اسهت که در ابتهدای ایهن تشهریح،

خورشید ،ماه و ستارگان آفریده شدهاند و جانوران و همهۀ

تورات از وجود زمینهی «بهیشهکل» و «خهالی» در ابتهدای

حیوانههات و انسههان ،در دو روز آخههر ،یعنههی روز پههنجم و

خلقت ستن گفت اسهت (پیهدایش)2 :1 ،؛ ولهی در ادامه

ششم آفریده شدهاند.

پس از آفهرینش روشهنایی و خلقهت آسهمان ،به کیفیهت

البت دربارۀ ترتیهب خلقهت آسهمان هها و زمهین ،بهین

پیدایش «خشکی» با تجمیع و تراکم آب ها اشاره میکند و

علمای یهود اخهتالفنظهر وجهود دارد؛ برخهی به تقهدّ

خشکیهای ظاهرشده را «زمین» مینامهد (پیهدایش-9: 1،

خلقت زمین معتقد بودهاند ،برخی آفرینش آسمان را مقدّ

 )10زمینی که از خداونهد در مقابهل «دریها» نها گهذاری

میدانند و برخی دیگر برآننهد که ههر دو بها ههم آفریهده

میشود (پیدایش ،)10: 1 ،ن در مقابل آسمان .بنابراین به

شدهاند (کهن .)60-59 :1350 ،البت نظر رسمی و مشههور

نظر میرسد «کره زمین» از ابتدای خلقت بوده است؛ ولهی

بین علمای یهود این است ک ابتدا «آسمان» و سپس زمین

این زمین ،پوشیده از آب بوده و خشکی آن ،هنهوز هویهدا

خلق شد (.)Skolnik, 2007, P. 5/275

نبوده است .ب عبارتی ،آبی ک منشأ خلقت آسهمان شهد و

در قرآن نیز درخلهوص ترتیهب خلقهت آسهمانهها و

روح خدا بر سطح آن معلحق بود (پیدایش )2 :1 ،در فضایی

زمین ،برداشت های متتلفی از آیات صورت گرفت اسهت.

خالی نبوده است؛ بلک سرتاسر سطح ایهن کهره خهاکی را

برخی مفسران با توج ب آی «هُوَ الَّذی خلق لکُهمْ مها فِهی

پوشانده بود و انری از خشکی نبهود .درواقهع ،تهورات به

الْههأرْض جَمیعهاً نُ همَّ اسْههتوى إلهه ،السَّههماءِ فسَهوَّاهُنَّ سَ هبْعَ

چگونگی آفرینش کره زمین اشاره نکرده است؛ بلکه تنهها

سَهماواتٍ» (بقهره29/؛ فلههلت10/و )11که بها وا ه «نهمّ»،
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خلقت آسمان را پس از زمین ذکر می کند ،آفهرینش زمهین

آسهههمان را آفریهههد و آن را مهههنظم کهههرد و پهههس از آن،

را مقهدّ بههر آسههمان مههیداننههد (عسههکری.)87/1 :1386 ،

دحهوا رض و ایجهاد سهایر خلوصهیات زمهین از ارزاق،

عده ای از مفسران نیز براساک آیه «ءَ أنهتُمْ أشهدن خلْقًها أ

کوهها و چراگاهها صورت گرفت .این بها گفتهۀ تهورات از

السَّمَاءُ بَن هَا...وَ الْأرْضَ بَعْدَ ذالِه َ دَحَ هَها» (نازعهات-27/

اصل وجود زمین خالی و بیشکل پیش از پیدایش آسمان،

 )30ک با استفاده از وا ه «بعد» گسترش زمهین را پهس از

تطابق کامل دارد .همینین در تورات نیز پهس از آفهرینش

آسمان ذکر کرده است ،ب مس ل خلقت زمین و گسهترش

آسمان ،نوبت ب خلقت نهاهمواریهها ،پیهدایش خشهکی،

آن در ی

زمان و پس از خلقهت آسهمان معتقهد هسهتند

ارزاق و گیاهان میرسد.

(مکههار شههیرازی .)151/8 :1376 ،ایشههان در توجیه وا ه
«نمّ» در آیات قبلی (بقره29/؛ فلهلت10/و )11برآننهد که

 .7آفاارینش اجاارام نااورانی ازقبیاال خورشااید ماااه و

«نمّ» در این آیات معنای بُعدیّت در زمان را نمی دهد؛ بلک

ستارگان در پهنه آسمان

صرفاً از جههت تهأخحر در بیهان و خبهر اسهت (طباطبهایی،

پس از پیهدایش خشهکی و نها گهذاری آن به «زمهین» و

 )365/17 :1417و ب این دلیل ،زمین را ابتهدا ذکهر کهرده

همینین ایجهاد پوشهش گیهاهی و درختهان بهر سهطح آن

است ک شایان توج انسان ها بوده است ،سهپس آفهرینش

(پیدایش )13-11 : 1 ،نوبت ب آفهرینش اجهرا نهورانی و

آسههمان شههرح داده شههده اسههت (مکههار شههیرازی:1374 ،

ستارگان آسمان میرسد .تورات این مرحل را چنهین بیهان

 .)227/20پاره ای از مفسران ب نوعی آیات را با هم جمهع

میکند :و خداوند گفت :چراغ ها [اجرا نهورانی] در پهنه

کرده اند و معتقدند خداوند جر زمین را پهیش از آسهمان

آسمان ها برای جداسازی روز از شب قرار گیرند؛ ب منظور

خلق کهرد؛ ولهی آن را گسهترش نهداد ،سهپس آسهمان را

عاللمی برای [حساب] فللها ،روزها و سالها و چراغها

آفریده و پهس از خلهق آسهمان ،زمهین را گسهترش داد و

در آسمان باشند تا ب زمین روشنایی دهنهد و ایهن چنهین

دحههوا رض صههورت گرفتهه اسههت (طبرسههی:1372 ،

شد .خداوند دو منبع نورانی بزرگ سهاخت؛ منبهع نهورانی

 .)659/10بعضی دانشمندان با بررسی آیات ب ایهن نتیجه

بزرگتر برای سهلطنت روز و منبهع نهورانی کوچه تهر و

رسیده اند ک آیات ،ههیچگونه ترتیبهی را دربهارۀ خلقهت

ستارگان بهرای سهلطنت شهب .خداونهد آنهها را در پهنه

آسمان و زمین بیان نمیکنند و کاربرد وا هههای «و»« ،نهم»

آسمان هها گذاشهت تها بهر زمهین روشهنایی دهنهد .بهرای

و «بعد» هنگا بیهان آفهرینش آسهمان و زمهین تنهها بهرای

حکومت بر روز و شب ،تها روشهنایی را از تهاریکی جهدا

ارتباط کال و جمل هاست ،ن برای بیان ترتیب در خلقت

کنند و خدا آن را نیکو دید [و پسندید] .ایهن بهود شهب و

آنها (بوکای.)195 :1365 ،

صبح روز چهار » (پیدایش.)19-14 :1 ،

اما با دقهت در آیهات سهوره نازعهات درمیهابیم که از

برخی معتقدند خورشهید و سهتارگان قبهل از آفهرینش

خلقتِ زمین پس از آسمان ،ستنی ب صراحت بیان اسهت؛

زمین آفریده شدند؛ اما تا روز چهار  ،نور نداشتند و پهیش

بلک تنها ب دحوا رض ،ایجاد ارزاق ،کوه ها و چراگهاه هها

از این روز ،زمین از نور الهی روشهن بهوده اسهت (کههن،

پس از اتما آفرینش آسمان اشاره شده است .با توجه به

 .)57 :1350ب هرحهال در ایهن آیهات ،اههداف خاصهی از

تلریح آیات سوره «فللت» و «بقهره» بها اسهتفاده از وا ه

آفرینش اجرا نورانی آسمان بیان شهده اسهت که شهامل

«نُمّ» ،مبنهی بهر خلقهت آسهمان پهس از زمهین (بقهره29/؛

جداسازی شب و روز از یکدیگر و عاللمی برای شمارش

فللت10/و ،)11شاید بهترین نظر این است که خداونهد

ایا و سالها هستند.

در ابتدا ،اصل وجودی زمین و جهر آن را آفریهد ،سهپس

در قرآن نیز چنین اهدافی از آفهرینش خورشهید و مهاه

مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن 57 /

بیان شده است :هُوَ الَّذی جَعَل الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقمَر نُهوراً

پرندگان (پیدایش.)23 :1 ،

وَ قدَّرَهُ مَنازل لِتعْلمُوا عَدَدَ السِّنین وَ الْحِسهابَ (یهونس)5/؛

و در روز ششم خلقت ،ادامه ایهن آمهادهسهازی بهرای

او کس ،است ک خورشید را روشنای ،و ماه را نهور قهرار

قد نهادن انسان دنبال میشود و زمهین از انبهوه چارپایهان

داد و براى آن منزلگاههای ،مقدّر کرد تها عهدد سهالهها و

اهلی ،موجودات خزنده و سایر جانوران ب دستور خداوند

حساب را بدانید .البت در قرآن اههداف دیگهری نیهز بیهان

پرم هیشههود (پیههدایش )25-24 :1 ،و در پایههان ایههن روز،

شده است؛ ازجمل «زینهت آسهمان بها اجهرا سهماوی» و

خداوند آد را میآفریند و ایشان را نر و ماده قرار میدهد

«تیربودن اجرا سماوی ازجمله شههابهها بهرای رانهدن

و آنها را برکت میدهد و ب آنهها دسهتور مهیدههد تکثیهر

شهیاطینی که مهیخواهنههد به ملاعلههی گهوش فرادهنههد»

شوند و بر هر آنی در روی زمین آفریده ،حکومهت کننهد

(مل  - 5/صافات )10-6/و همینین «استفاده از ستارگان

(پیدایش )28-26 :1 ،و از گیاهان زمهین ،میهوه درختهان و

برای یافتن راه در تاریکی شب» (انعا  - 97/نحل.)16/

هر موجود زنده در زمین ،آسمان و دریا بتورند (پیدایش،

در آیه ای از قههرآن ،آفههرینش خورشههید و مههاه پههس از

.)30-29 :1

آفرینش آسمان و پیش از آیات مربهوط به صهفات زمهین

در قرآن ستنی از آفرینش ماهیان ،پرندگان ،خزنهدگان

آمده است :أ لمْ تروْاْ کیْ َ خلق اللَّ ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًها وَ

قبل از آفرینش انسان ب میان نیامده است؛ مگهر اینکه در

جَعَل الْقمَر فِیهنَّ نُورًا وَ جَعَل الشَّمْسَ سِراجًا ...وَ اللَّ ُ جَعَل

برخی از آیات ،تنها از آفرینش چارپایان اهلهی و گوشهت

لکمُ الْأرْضَ بسَاطاً (نوح :)19-15/آیها نمه،دانیهد چگونه

موجود در دریا برای استفاده انسان نا بهرده شهده اسهت؛

خداوند هفت آسمان را یک ،با ى دیگرى آفرید و مهاه را

برای مثال در قرآن آمده اسهت :وَ هُهوَ الَّهذی سَهتَّر الْبَحْهر

در میان آنها روشنای،بتش کرد و خورشید را چراغ ،قرار

لِتأْکُلُوا مِنْ ُ لحْماً طریًّا (نحل)14/؛ او کس ،است ک دریا را

داد ...و خداوند زمین را براى شما فرش گسهتردهاى قهرار

مستحر (شهما) سهاخت تها از آن ،گوشهت تهازه بتوریهد.

داد.

«وَالْأنْعا َ خلقها لکُهمْ فیهها دِفْءٌ وَ مَنهافِعُ وَ مِنْهها تهأْکُلُون»

همینین در آیات دیگری نیز این ترتیهب لحهاظ شهده

(نحل)5/؛ و چارپایان را آفرید؛ درحال،که در آنهها بهراى

است (رعد .)3-2/البت آیهات قهرآن در ایهن زمینه صهرفاً

شما وسیل پوشش و منافع دیگرى است و از گوشت آنهها

بیانی از آفرینش خداست و تلریحی در بیان ذکر ترتیبهی

م،خورید.

خلقت مستفاد نمیشوند؛ اما در تورات ،آفرینش خورشهید

در تورات ب صراحت خلقهت آد در پایهان روز ششهم

و ماه و سایر اجرا سماوی ،ب صهراحت پهس از آفهرینش

آفرینش ذکر شده است و ظاهراً او آخرین متلوق بر روی

زمین و ایجاد پوشش گیاهی آن مطرح شده است.

زمین بوده است و پهیش از او ،زمهین از انهواع نعمهتهها
پرشده است تا مهیّای حضور آد باشد تا بهر آن حکومهت

 .8آفرینش حیوانات سایر جاناداران آدم و همسار

کند .در آیاتی از قرآن نیز مطالبی شبی به تهورات مطهرح

بر روی زمین

شده اسهت .دربهارۀ آفهرینش انسهان ،همسهرش و کثهرت

پس از آفرینش خورشید ،ماه و ستارگان ،تورات دوباره ب

نسلش آمده است :یا أینهَا النَّاکُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّهذی خلقکُهمْ

زمههین بههازمیگههردد و تمهیههد و آمههادهسههازی آن را دنبههال

مِنْ نفْسٍ واحِدَۀٍ وَ خلق مِنْها زَوْجَهها وَ بَهثَّ مِنْهُمها رجها ً

میکند؛ اما این بار شاهد پرشدن آن از انبوه جانوران آبزی

کثیهههراً وَ نِسهههاءً (نسهههاء)1/؛ اى مهههرد ! از (متالفهههت)

و پرنههدگان هسههتیم .بههدین طریههق در روز پههنجم خلقههت،

پروردگارتان بپرهیزید! همان کس ،ک هم شما را از یه

دریاها از جانداران آبهزی پرمهیشهوند و آسهمان از انبهوه

نفس آفرید و همسر او را از (جنس) او خلق کهرد و از آن
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دو ،مردان و زنان فراوان ،منتشر ساخت.

«استراحتکردن» و «آرا گرفتن» است (حییم)537 :1344 ،

همینین در آیاتی از قرآن ،خداوند همۀ آفریهدهههایش

ک ب معنی «روز شنب » نیز در عبری ب کار میرود (حیهیم،

بر روی زمین را خاص انسهان قهرار مهیدههد و او را بهر

 )538 :1344و براساک تعالیم یههودی ،همه موظفنهد در

نعمت های زمین مسلح میکند تا از نعمت ها و روزیهای

روز شنب از کسب و کار و امور دنیوی دست بکشند و به

خداوند بهره مند شود :هُوَ الَّذی خلق لکُمْ مها فِهی الْهأرْض

تأسّی از خداوند ب استراحت بپردازند و تنهها به عبهادت

جَمیعاً (بقره)29/؛ او خدای ،است ک همۀ آنیه در زمهین

مشغول شوند و آن روز را مبار بشمارند (هاکس:1377 ،

وجههود دارد ،بههراى شههما آفریههد« .وَ سَ هتَّر لکُ همْ مهها فِههی

 .)468در قرآن نیز ب این سنت یهودیان اشاره شده اسهت

السَّماواتِ وَ ما فِی الْأرْض جَمیعاً مِنْ » (جانی  )13/او آنی

(اعراف.)163/

در آسههمانههها و آنیه در زمههین اسههت ،همه را ازسههوى

در قههرآن بههرخالف تههورات ،سههتنی از هفتمههین روز

خودش مستحر شما کرد« .هُوَ الَّذی جَعَل لکُمُ الْأرْضَ ذلُو ً

آفرینش ب میان نیست؛ بلک همواره آفرینش آسهمانهها و

فامْشُههوا فههی مَناکِبههها وَ کُلُههوا مِ هنْ رزْقِ ه ِ وَ إلیْ ه ِ النُّشُههورُ»

زمههین در «شههش روز» بیههان شههده اسههت (اعههراف.)54/

(مل )15/؛ او کس ،است ک زمین را براى شما را کهرد،

همینین در آیاتی از قرآن ،به صهراحت عقیهدۀ اسهتراحت

بر شان هاى آن راه بروید و از روزیهای خداوند بتوریهد

خداوند پس از آفرینش عالم هستی مهردود شهمرده شهده

و بازگشت هم ب سوى اوست.

است« :سْ لُ ُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأرْض کُلَّ یَهوْ ٍ هُهوَ فهی
شأْن (رحمان)29/؛ تما کسان ،ک در آسهمان هها و زمهین

 .9پس از آفرینش عالم هستی

هستند ،از او تقاضا م،کنند و او هر روز در شأن و کهارى

همانطور ک ذکر شهد ،پهس از اتمها آفهرینش آسهمان و

است« .وَ لقدْ خلقْنا فوْقکُمْ سَبْعَ طرالِق وَ ما کُنَّا عَن الْتلْهق

زمین و آمادهسازی آن ،خداوند انسان را میآفرینهد تها بهر

غافِلین» (مؤمنون)17/؛ ما بر با ى سر شما هفهت راه قهرار

زمین و آنی در آن است حکومت کند .بنا بر نقل تورات،

دادیم و ما (هرگز) از خلق غافل نبودهایهم« .وَ لقهدْ خلقْنها

خداوند پس از شش روز کاری ،روز هفتم را اسهتراحت و

السَّماواتِ وَ الْأرْضَ وَ ما بَیْنهُما فی سِتَّۀ أیَّا ٍ وَ ما مَسَّنا مِهنْ

آن را تقدیس میکند و مبار میشمارد :و در روز هفهتم،

لُغُوب» (ق)38/؛ ما آسمان ها و زمهین و آنیه را در میهان

خداوند از همۀ کارهایش فارغ شد و در روز هفتم ب خاطر

آنهاست ،در شش روز آفریدیم و هیچگون رنج و سهتت،

همههۀ کارهههایی که انجهها داده بههود ،اسههتراحت مههیکنههد

ب ما نرسید « .تأْخُذُهُ سِنۀٌ وَ نوْ ٌ» (بقره)255/؛ نه او را

(پیدایش)2 :2 ،؛ بنابراین آن را تقدیس مهیکنهد و مبهار

خواب سنگین فرو میگیرد و ن خواب سب .

خوانههد (پیههدایش .)3 :2 ،در ایههن آیههات بهه صههراحت از

ب نظر میرسد این آیات در تقابل با این عقیده یهودیان

استراحت خداوند در روز هفتم آفرینش یهاد شهده اسهت؛

نازل شده است؛ البت برخی از مستشرقان درصهدد هسهتند

البت ظاهراً این «استراحت» به دلیهل خسهتگی خداونهد از

استراحت خداوند در روز هفتم ک در تهورات ذکهر شهده

شش روز کاری نبوده اسهت؛ زیهرا در آیه ای دیگهر آمهده

است را با آیاتی از قرآن تطبیق دهنهد .در آیه ای از قهرآن

است :آیا ندانست و نشنیده ای ک خداوند جاودان ،آفریننده

آمده است :انَّ رَبَّکُمُ اللَّ ُ الَّذی خلهق السَّهماواتِ وَ الْهأرْضَ

اقلای زمهین  ،درمانهده و خسهت نمهی شهود و فههم او را

فی سِتَّۀ أیَّا ٍ نُمَّ اسْتوى عَل ،الْعَرْش یُدَبِّرُ الْأمْر» (یونس)3/؛

نتوان کرد (اشعیاء .)28 :40 ،در تورات برای بیهان

پروردگار شما ،خداوندى است ک آسمان ها و زمین را در

تفحّ

ایههن اسههتراحت از وا ه عبههری «سَههبت» (שבת = )sabt

شش روز آفرید ،سپس بر عرش(تتت) قرار گرفهت و به

اسههتفاده شههده اسههت .ایههن وا ه در اصههل بهه معنههی

تدبیر کهار (جههان) پرداخهت .آنهان معتقدنهد قرارگهرفتن
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خداوند بر روی عرش پس از آفرینش عالم هستی ،ب منزلۀ

تورات استد ل میکند ک میگویهد :ایهن اسهت پیهدایش

استراحت خداوند است ک در تورات نیز اشاره شده است

آسمان هها و زمهین در حهین آفهرینش آنهها در روزی که

(ماسون)188 :1385 ،؛ اما همانطور ک ذکهر شهد ،عهرش

خداوند زمین و آسمانهها را بسهاخت» (پیهدایش.)4 :2 ،

(تتت) در آی شریف در معنای کنایی آن ،یعنهی «قهدرت»

همینین در توجی روزهای ششگان و خلقهت تهدریجی

بر تتهت

ذکرشههده در تههورات آوردهانههد :ایههن موضههوع شههبی کههار

نشست یا او را از تتت ب زیر آوردند .همۀ اینها کنایه از

سهبد

ب کار رفت است؛ چنانک م،گوییم فالن شت

گردآورندگان انجیر است .انجیرها هم با هم در ی

به هنگها خهود برگزیهده مهیشهوند»

قدرتیهافتن و یها از دسهت دادن قهدرت اسهت و معنهی

هستند؛ اما هر ی

«اسْتوى عَله ،الْعَهرْش» ،ایهن اسهت که پهس از آفهرینش

(کهن .)59 :1350 ،بدین معنی که خداونهد همه را یه

آسمان ها و زمین ،خداونهد زمها امهور و تهدبیر جههان را

لحظ آفرید؛ اما ظهورشان در وقت خهاص و معهیّن خهود

ب دست گرفت (مکار شیرازی ،)219 /8 :1374 ،ن اینکه

بوده است .بااینهمه  ،به نظهر مهیرسهد براسهاک ظهاهر

استراحت کرد.

تهورات ،روزههای آفهرینش کههامالً بهر «هفهت روز هفته »
انطباقپذیر هستند؛ زیرا برای هر روز آفهرینش از صهبح و

 .10مدت زمان آفرینش عالم هستی

شب آن روز ستن ب میان آمهده اسهت .بهدین معنهی که

در قرآن و تورات ،آفرینش عالم هستی دفعی نبوده اسهت؛

ظاهراً هر روز آفرینش ،از «شب» شروع شده و تا «صهبح»

بلک محتوای آن ،محلول شش روز یا شش دوران است.

ادام یافت است :این بود شب و صبح روز اول (پیهدایش،

در تورات آمهده اسهت :زیهرا که در شهش روز ،خداونهد

 .)5 :1و ب همین ترتیب تها روز ششهم آفهرینش ،فرآینهد

آسمان و زمین و دریا و آنی را ک در آنهاست بسهاخت»

خلقتِ عالم در ظرف صبح و شب شهکل گرفته اسهت و

(خههروج .)11 :20 ،همینههین در قههرآن بارههها ایههن مسه ل

«صبح» و «شب» ،جهز بهر یه

مطرح شده است (اعراف -54/یونس-10/ههود)7/؛ بهرای

نتواهند بود.

مثال در آی ای از قرآن آمده است :خداوند کس ،است که

روز معمهولی قابهل حمهل

درخلوص قرآن ،برخی مفسران با استد ل نبودن شب

آسمان ها و زمین و آنی میهان ایهن دو اسهت را در شهش

و روز در ابتهدای آفهرینش ،مههراد از «سهتحۀ ایها » را مههدت

روز آفرید» (سجده)4/؛ اما اینک مهراد از ایهن «شهش روز

زمانی برابر با شش شبان روز دنیوی میدانند (فتر رازی،

آفرینش» چیست ،هم بین احبار و علمای یههود و ههم در

477/24 :1420؛ زمتشههری .)288/3 :1407 ،طبرسههی بهها

میان مفسران و اندیشمندان مسلمان اختالفنظر است.

اینک شش روز آفرینش را مدت زمانی معهادل شهش روز

نویسندۀ قاموک کتاب مقدک بر آن است که مهراد از

دنیوی میداند (طبرسی ،)659/4 :1372 ،روایتی از عکرم

«روزهههای آفههرینش» در تههورات ،همههین بیسههت و چهههار

نقل میکند ک میگوید :خداونهد زمهین را روز یکشهنب و

ساعت معمولی نیست؛ بلک مراد ،مهدت مدیهد و طهویلی

دوشنب آفریهد ،کهوههها را روز سه شهنب  ،درختهان ،آب و

است .او با استناد ب برخی از آیات کتاب مقدک که یه

سرزمینهاى آباد و خراب را روز چهارشنب  ،آسهمان را در

روز د لت بر مدت طویلی میکند (مزامیر )4 :90 ،نتیجه

روز پنجشنب و خورشید ،ماه ،ستارگان ،فرشتگان و آد را

میگیرد مهراد از «روز» ،مهدت نامحهدود و نهامعین اسهت

در روز جمع آفرید (طبرسهی)7/9 :1372 ،؛ امها به نظهر

(هاکس .)84 :1377 ،برخی برآنند ک زمان برای خداونهد

میرسد این روایت ،از آموزههای یههود وارد اسهال شهده

معنایی ندارد؛ درنتیج  ،همۀ موجودات یکجا و یه دفعه

است؛ زیرا از آفرینش خدا در روز شنب سهتنی به میهان

در نتستین روز آفرینش خلق شدهاند .ایشان بر این آی از

نیامده است .همینین تقریباً همان ترتیب آفرینش ذکرشده
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در تورات ،در این روایت نیهز مشهاهده مهیشهود .برخهی

ب میان آمده است و بر اساک این ،یهودیان معتقدند ک

دیگر ،مراد از «یهو » در آیهات آفهرینش را مطلهق «وقهت»

تهههاریکی ،موجهههودی خلهههق شهههده اسهههت و صهههرفاً

دانست اند و «ستح ایا » را «سهتح اوقهات» تفسهیر کهردهانهد

عد روشنایی نیست؛ اما در قرآن خلق تاریکی و وجود

(بحرانی559/2 :1416 ،؛ ابن عاشور ،بیتا.)124/8 :

آن در آغاز خلقت را ب اینگون شاهد نیستیم.

بیشتر مفسران متأخر ،معنای وا ه «یو » در این آیات را

 -4هر دو کتاب از وجهود آب در ابتهدای خلقهت نها

ب معنای روز اصطالحی نمیدانند؛ بلکه آن را به معنهای

بردهاند ک در نقل تورات ظاهراً ایهن آب تمها سهطح

بره ای از زمان معنا کردهاند و بر ایهن گفته خهود د یهل

زمین را پوشانده بود؛ به گونه ایکه ههیچ خشهکی از

متتلفی آورده اند؛ نتست اینک ب کار بردن وا ه «یو » در

زمین ،نمایان نبود و از توسیع این آبها ،آسمان پدیدار

معنای دوره یا برهه ای از زمهان که دربردارنهدۀ حهواد

شد؛ ولی طبق گزارش قرآن ،آسمان از دود آفریده شده

بسیاری است ،کهامالً رایهج اسهت و در قهرآن نیهز چنهین

است؛ البت طبق برخهی روایهات اسهالمی ،ایهن دود از

استعمالی در چند آی ب کار رفت اسهت (آل عمهران 104/؛

همان آب اولیّ منبعث دانست شده اسهت .همینهین در

یونس .)102/دو  ،قبل از خلقت آسمانها و زمهین ،اصهالً

قرآن مانند تورات ،مفهو توسیع و گسترش «آسمان» را

روز و شبی متلوّر نبوده است؛ بلک پس از خلق ایهن دو،

شاهد هستیم.

روز و شب معنا پیدا میکند (طباطبهایی 363/17 :1417 ،؛

 -5در تورات گفت شهده اسهت :روح خهدا بهر سهطح

ّ و تلریحی

آب ها معلحق بود .در قرآن مشاب چنین قولی آمده است:

از قرآن کریم وجود ندارد ک مراد از یو  ،همین بیسهت و

و کان عرش علی الماء؛ عرش خهدا بهر روی آب بهود؛

چهار ساعت ملطلح باشد (ملباح یزدی.)234 :1391 ،

البت معانی «روح» و «عرش» بسیار متفاوت است.

مکار شیرازی .)202/6 :1376 ،همینین ن

 -6در تورات ،آفرینش روشهنایی و نها گهذاری آن به

نتیجه
با بررسی داستان آفرینش در تورات و قرآن ،شباهتهها و
البت تفاوتهایی یافت شد .از مقایس انجا شده ،نتایج زیر
ب دست آمده است:
 -1ذکر ترتیبی آفرینش در تورات اهمیت ویژهای دارد؛
امهها در قههرآن کههریم آیههات مههرتب بهها خلقههت جهههان،
ب صورت پراکنده در سورههای متتل

بیان شدهاند.

 -2در هر دو کتاب ،خداوند خالق اولیّ جهان اسهت و
هم چیز را آفریده است و جهان هستی مسبوق ب مهاده
اولیّ نیست؛ البت این مس ل  ،به صهراحت در دو کتهاب
اشاره نشده است؛ بلک این دیهدگاه از معنهای دو فعهل
«فطر» (در قرآن) و «بَر» (در تورات) استتراج میشهود
ک متضمّن معنای آفرینش از «عد » است؛ ب گون ایک
از پیش نبوده و نوآوری ب همراه دارد.
 -3در تورات از وجود تاریکی در آغاز خلقهت سهتن

«روز» و سپس نا گذاری قسهمت تاریه

به «شهب»،

پیش از آفرینش آسمان و حتی سایر اجرا سماوی ،در
روز اول خلقت مطرح شده است؛ بنابراین روز و شهب
دو مفهههو جههدا هسههتند ک ه بههدون وجههود آسههمان و
خورشید و ستارگان معنادار هستند؛ ولی در قرآن چنین
تفکیکی بین مفهو روز و شب از آسهمان و خورشهید
مشاهده نمیشود و ب خلقت جداگان روز و شهب ،در
ابتدای خلقت (پیش از آسهمان و زمهین و خورشهید و
ماه) اشاره نشده است.
 -7در قرآن و تورات ،آفرینش عالم هستی دفعی نبوده
است؛ بلک محتوای آن ،محلهول شهش روز یها شهش
دوران است؛ با این تفاوت ک در تورات از روز هفتم و
استراحت خدا در آن روز ستن رفت است؛ درحالیکه
در قرآن ،چنین چیزی نیست و حتی در چندین آیه از
قرآن ،تلویحاً ب نفی عقیده استراحتِ خدا و تنزی او از
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هرگون رنج و ستتی هنگا آفرینش آسمانها و زمین،

 -3آلوسههی ،سههیدمحمود1415( ،ق) ،روحالمعااانی فاای

اشاره شده است.

تفسیر القرآن العظیم بیروت ،دارالکتب العلمی .

 -8دربارۀ ترتیب آفرینش ،طبهق نقهل تهورات و نتهایج

 -4ابن بابوی  ،محمد بن عله1378( ،،ق) ،عیاون خخباار

ب دست آمده ،ابتدا اصل وجود زمهین ،آفریهده شهد که

الرضا علیهالسالم ،تهران ،نشر جهان.

البت بی شکل و خالی بود؛ ب گون ایکه سرتاسهر آن را

 -5ابن عاشور ،محمد بن طاهر( ،بیتا) ،التحریر و التنویر،

آب فراگرفت بود ،سهپس آسهمانهها بها توسهیع آبهها
پدیههدار شههدند و پههس از آن خشههکیهههای زمههین،
ناهمواریها و گیاهان بر روی آن خلق شدند .در قهرآن
نیز در ابتدا ،اصل وجودی زمین و جر آن آفریده شده
است ،سپس آفرینش و توسیع آسهمان – که منشهأ آن
دود است – اتفهاق افتهاد و پهس از آن ،دحهوا رض و
سایر خلوصیات زمین از ارزاق ،کوه هها و چراگهاه هها
ایجاد شده است.
 -9درخلههوص تعههداد آسههمانههها و زمههین ،در قههرآن
ب صراحت بارها از وجود هفت آسمان و یه

بهار نیهز

تلویحاً از وجود هفت زمین ستن ب میان آمده اسهت.
برخی از این آسمانها ب خلهوص آسهمان دنیها (اول)
جنبۀ مادی دارد ک تما اجرا سماوی ،خورشید و مهاه
در آن قرار دارند .همینین ،ب ناگزیر باید برای برخی از

بیجا ،بینا.
 -6ارسطو1388( ،ش) ،آثاار عُلاویی ،ترجمه  ،اسهماعیل
سعادت ،تهران ،هرمس ،چاپ اول.
 -7بحرانی ،سیدهاشهم1416( ،ق) ،البرهاان فای تفسایر
القرآن تهران ،بنیاد بعث.
 -8بوکای ،مهوریس1365( ،ش) ،مقایسهای میان تورات
انجیل قرآن و علم ،ترجمهۀ ذبهیحاهلل دبیهر ،تههران ،نشهر
فرهنگ اسالمی.
 -9بهبودی ،محمدباقر( ،بیتا) ،هفت آسمان ،تهران ،نشهر
معراجی.
 -10بیسههر ،آرتههور1372( ،ش) ،زمااین ترجمههۀ عبههاک
جعفری ،تهران ،انتشارات گیتاشناسی.
 -11جعفری ،محمهدتقی1386( ،ش) ،آفرینش و انساان

این آسمانها جنبۀ معنهوی و غیرمهادی در نظهر گرفته

تهران ،مؤسسۀ تدوین و نشر آنار عالم جعفری.

شود .طبهق عقایهد یهودیهان ،آسهمان و زمهین هرکهدا

 -12جوادی آملی ،عبهداهلل1390( ،ش) ،تسنیم قهم ،نشهر

«هفت طبق » دارند؛ اما در تورات ب صراحت از وجهود

اسراء.

هفت آسمان یا هفت زمین ستنی ب میان نیامده است.

 -13جهوهری ،اسهماعیل بهن حمهاد1404( ،ق) ،صاحاح

همینین مشاب قرآن ،طبق برخی آیات تورات ،آسهمان

اللغه ،بیروت ،دارالعلم.

ب دو بتهش مهادی (جسهمانی) و معنهوی (روحهانی)

 -14حههویزی ،عبههدعلی بههن جمعهه 1415( ،ق) ،تفساایر

تقسیم میشود.

نورالثقلین قم ،اسماعیلیان.
 -15حییم ،سلیمان1344( ،ش) ،فرهنگ عبری  -فارسی،

منابع

فلسطین اشغالی.

 -1قرآن حکیم و شرح آیاات منتباب ،ترجمه ناصهر

 -16دروزه ،محمهد عههزت1383( ،ق) ،تفساایر الحاادی ،

مکار شیرازی.

قاهره ،دار إحیاء الکتب العربی.

 -2ترجمۀ کتاب مقدس ،) 2002( ،انگلستان ،انتشهارات

 -17راغههب اصههفهان ،،حسههین بههن محمههد1412( ،ق)،

ایال  ،چاپ سو .

المفردات فی غریب القرآن ،بیروت ،دارالعلم.
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 -18رضایی اصفهانی ،محمهدعلی1381( ،ش) ،پژوهشای

 -32قرطبی ،محمدبن احمهد1364( ،ش) ،الجامع ألحکام

در اعجاز علمی قرآن ،رشت ،کتاب مبین.

القرآن ،تهران ،ناصر خسرو ،چاپ اول.

 -19زمتشری ،محمود1407( ،ق) ،الکشاف عن حقااقق

 -33کلین ،،محمد بن یعقوب1407( ،ق) ،الکافی ،تههران،

غوامض التنزیل ،بیروت ،دارالکتاب العربی.

دارالکتب ا سالمی .

 -20سیوطی ،جاللالدین1404( ،ق) ،الادر المنثاور فا

 -34کهههن ،راب اِ1350( ،ش) ،گنجینااهای از تلمااود

تفسیر المأثور ،قم ،کتابتان آیت اهلل مرعشی.

ترجمۀ امیرفریدون گرگانی ،تهران ،چاپتان زیبا.

 -21طباطبای ،،سیدمحمدحسهین1417( ،ق) ،المیزان فای

 -35ماسون ،دنیز ،)1385( ،قرآن و کتاب مقادس درون

تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالم ،جامعهۀ مدرسهان

مایههای مشترک ،ترجمۀ فاطمه سهادات تههامی ،تههران،

حوزۀ علمی قم.

دفتر پژوهش و نشر سهرودی.

 -22طبرس ،،فضل بن حسن1372( ،ش) ،مجماع البیاان

 -36ملباح یزدی ،محمهدتقی1391( ،ش) ،معارف قرآن،

فی تفسیر القرآن تهران ،انتشارات ناصر خسرو.

قم ،انتشارات مؤسسۀ آموزشهی و پژوهشهی امها خمینهی

 -23طبری ،محمد بن جریر1412( ،ق) ،جامع البیان فا

(قدک سره).

تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرف .

 -37ملطفوى ،حسهن1360( ،ش) ،التحقیق فی کلماات

 -24طریحهی ،فترالهدین1375( ،ش) ،مجماع البحارین،

القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجم و نشر کتاب.

تهران ،کتابفروشی مرتضوی.

 -38مکار شیرازی ،ناصر1371( ،ش) ،پیام امام ،تههران،

 -25طنطاوی جوهری( ،بیتا) ،الجواهر فی تفسیر القرآن،

نشر دارالکتب ا سالمی  ،چاپ بیست و هشتم.

قم ،دارالفکر.

 -39مکار شیرازی ،ناصر و همکاران1374( ،ش) ،تفسیر

 -26طوسههی ،محمههد بههن الحسههن1411( ،ق) ،مصااباح

نمونه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمی.

المتهجید و سالح المتعبید ،بیروت ،مؤسسۀ فق الشیعۀ.

 -40مکار شیرازی1376( ،ش) ،پیاام قارآن ،قهم ،نشهر

 -27طوسی ،محمد بن الحسن( ،بیتا) ،التبیان ف تفسایر

نسل جوان.

القرآن ،بیروت ،دار احیاء الترا

العربی.

 -28عرفههانی ،مرتضههی1390( ،ش) ،خلااق از عاادم از
دیدگاه متکلماان شایعی ،پایهاننامه کارشناسهی ارشهد،
دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 -29عسکری ،سیدمرتضی1386( ،ق) ،عقایاد اساالم در
قرآن ،تهران ،مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.
 -30فتههر رازى ،ابوعبههداهلل محمههد بههن عمههر1420( ،ق)،
تفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) بیهروت ،دار احیهاء التهرا
العربی.
 -31فی

کاشانی ،مالمحسن1415( ،ق) ،تفسیر الصافی،

تهران ،اللدر ،چاپ دو .

 -41مکار شیرازی1377( ،ش) ،پاسخ باه پرساشهاای
مذهبی ،قم ،مدرس ا ما علی بن ابهی طالهب(ع) ،چهاپ
دو .
 -42هاکس ،جیمز1377( ،ش) ،قاموس کتااب مقادس،
تهران ،اساطیر.
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