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Abstract
The present study, by comparing the Bible (focusing on the book of Genesis and the
Gospel of John) and the narrations in the Imamate books, examined the process of
creation from the beginning to the establishment of human beings on the earth and
described and analyzed the similarities and differences between the Bible and the
Imamate narrations about the process of creation with a logical theoretical approach.
In the article, topics such as the following have been studied: the beginning of
creation, creation from non-existence, division of the world into the physical world
and the rational world, the raw material of the physical world, the first being in the
rational world, attention to the meaning of night and day, the time period of creation,
the process of creation from the creation of heaven and earth, the sun and the moon to
the creation of man. These issues are included in three sections and the article finally
concludes that the Bible and the narrations contained in the Imamate books are
common in topics such as the two stages of the process of creation, namely the rational
world and the physical world, the six-day creation of the material world and the
creation for a sacred purpose. However, there are some differences; first, in the view
of the Imamate narrations, the position of the Divine Lordship is free from
imperfections, secondly, although the book of Genesis and the Gospel of John seek to
discuss the details of creation, on the contrary, the books of the Imamate narrations
have dealt with this issue in more detail than the Bible.
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چكيده

پژوهش حاضـر با مقایسه بین کتاب مقدس )با محوریت سفر پیدایش و انجیل یوحنا( و
روایات مندرج در کتب شـیعه امامیه ،فرآیند آفرینش را از آغاز خلقت تا استقرار انسانها
در کره زمین بررسـی کرده و با رویآوردی نظریمنطقی شباهتها و تفاوتهای فرآیند
آفرینش در کتاب مقدس و روایات امامیه را توصــیف و تحلیل کرده اســت .در این بین
مباحثی همچون شــروع آفرینش ،آفرینش از عدم ،تقســیم عالم به عالم محســوس و
معقول ،ماده اولیه عالم محسـوس ،اولین موجود در عالم معقول ،توجه به معنای شــب و
روز ،دوره زمانی آفرینش و فرآیندی که آفرینش از خلقت آســمان و زمین و خورشــید و
ماه تا خلقت انسـان طی کردهاند ،بررسـی شده است .این مباحث در سه بخش گنجانده
شـده و در نهایت به این نتیجه رسـیده است که کتاب مقدس و روایات مندرج در کتب
امامیه در مباحثی مانند دومرحلهایبودن فرآیند آفرینش ،یعنی عالم معقول و محسوس،
خلقـت شـــشروزه جهـان مـادی و ایجـاد خلقت برای امری مقدس مشـــترکاند؛ اما
ﻻ در نگـاه روایات امامیه ،مقام ربوبی اﻻهی از ُنقصـــان
تفـاوتهـایی نیز وجود دارد؛ او ً
پیراسـته شده است؛ ثانی ًا اگرچه ِسفر پیدایش و انجیل یوحنا در صددند جزئیات آفرینش
مقدس و با جزئیات
را نیز مطرح کنند اما در مقابل ،کتب روایی امامیه ،بیشـــتر از کتاب ّ
بیشتری به بحث پرداختهاند.
كليدواژهها :آفرینش ،فرآیند آفرینشِ ،سفر پیدایش ،انجیل یوحنا ،روایات امامیه.
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مقدمه
چگونگی فرآیند آفرینش تا مرحلهای که انســـانها توانســـتند در آن روی کره زمین
زندگی کنند ،پرسـشی است که کنجکاوی انسان را در پی پاسخ به آن برمیانگیزاند .این
بحث ،که از مباحث علم روز و مطرح در علم فیزیک و کیهانشــناســی اســت ،در متون
ادیـان ابراهیمی هم از منظری اﻻهی مطرح شـــده و می توانـد برای معتقدان به آن دین،
الهامبخش و برای پژوهشـگران مُنصـف در خور تأمل باشد .امروزه نظریات و تفاسیری
که از بیگبنگ و کیهانشـناسی تورمی )نك :.گرين (٣٤٦-٣٤٥ :١٣٩٥ ،مطرح است در صدد
پاسـخ به همین کنجکاوی بشـر اسـت .پاسخ به این پرسش در متون ادیان ابراهیمی نیز
بحثبرانگیز بوده است ،بهویژه اگر این متون در مقایسه با هم دیده شوند و در پی پاسخ
به پرسش از فرآیند آفرینش برآییم.
پژوهش حاضــر در صــدد شــناخت و مقایســه چگونگی فرآیند آفرینش در س ـِفر
پیدایش ،انجیل یوحنا و روایات امامیه برآمده اسـت .سِفر پیدایش و انجیل یوحنا یک
طرف مقایسه است و طرف دیگر بحث ،روایات امامیه است .مقصود از روایات امامیه،
روایات مندرج در کتب امامیه اســت ،صــرف نظر از آنکه خود راوی چه مســلک و
مذهبی داشـته باشـد .همچنین ،هدف از عِدل قراردادن سِفر پیدایش و انجیل یوحنا با
روایات امامیه ،ضـمن آنکه تأکید بر نوآوری بحث بود ،از آنرو است که پیشینه بحث
عمدتاً دربا ره تورات و قرآن بوده ،در حالی که برای تفســیر آیات آفاقی ناچار باید به
روایات معصـومان )ع ( نیز رجوع کرد .به همین دلیل ،پژوهش حاضــر در صدد برآمد
اساساً با محوریت روایات ،آن را با سِفر پیدایش و انجیل یوحنا مقایسه کند .همچنین،
اگرچه در این پژوهش ،مﻼک مقایســه بیش ـتر رویآورد ی نظریمنطقی به بحث بود و
همین برای مقایسـه بین دو امر کافی است ،اما از روی آوردی روش شناختی نیز خالی
نبود ،چراکـه از وجود نقطـهٔ تمـاس حـداقل در یکی از اضـــﻼع معرفتی ،ولو در دو
پارادایم متفاوت ،بیبهره نبود و آن نقطه تماس بحث آفرینش بود که پاســـخی بود به
فرآیند آفرینش در نگاه بیناﻻدیانی ) براي مطالعه بيشتر در باب پژوهش مقايسهاي ،نك :.فرامرز

قراملكي.(٢٢٥-٢٢٤ :١٣٨٣ ،
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شایان ذکر است که پژوهش حاضر نوعی نگاه مسالمتجویانه بیناﻻدیانی را مد نظر
داشته است .لذا در بررسی روایات مندرج در کتب امامیه و مقایسه آن با سِفر پیدایش و
انجیل یوحنا کوشـیدهایم روایاتی را انتخاب کنیم که دو ویژگی داشـته باشند .۱ :با ظاهر
آیات قرآن تضاد نداشته باشند؛  .۲قابلیت ارائه تحلیل همدﻻنه با عهدین را داشته باشند.
بـا این دو ویژگی ،اوﻻً از نقـد اســـرائیلی بودن روایـات همـدل با کتاب مقدس ،رهایی
جسـتیم؛ ثانیاً به یکی از اهداف این پژوهش ،که نشـاندادن سازگاری بیناﻻدیانی است،
نزدیک خواهیم شد.
با جسـتوجوی انجامشــده میتوان گفت تاکنون تألیفات نظاممندی در باب آفرینش
در ادیان انجام شــده اســت؛ از باب نمونه

) (١٣٩٦اثر علی

زمانی قمشهای که از حلقههای دور پیشینه عام این پژوهش محسوب میشود و آفرینش
را از دیدگاه حکما و فیلســـوفان مســـلمان بحث و تحلیل کرده اســـت؛ اما از ﻻیههای
نزدیکتر به پیشـینه عام میتوان به تحقیقاتی اشاره کرد که به صورت مقایسهای موضوع
آفرینش را بین »تورات و قرآن« یا »قرآن و علم« بررســی کردهاند )نك :.موســوي و كريمي،

١٣٩٦؛ نجفي١٣٩١ ،؛ همــامي .(١٣٨٣ ،در حــالی کــه مهمترین تفــاوت بین این تحقیقــات و
پژوهش حاضـر در این اسـت که پژوهش حاضـر عِدلِ مقایسـه خود را سِفر پیدایش و

انجیل یوحنا و روایات مندرج در کتب روایی امامیه قرار داده اســـت .همچنین ،پژوهش
حاضر عﻼوه بر سِفر پیدایش و عهد عتیق به عهد جدید نیز توجه داشته و به آن پرداخته
اسـت .این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی در صدد
اکتشـاف و شـناسـایی تفاوتها و شـباهتهای فرآیند آفرینش در سِفر پیدایش و انجیل
یوحنا و روایات مندرج در کتب روایی امامیه برآمده و مسـائلی همچون شروع آفرینش،
آفرینش از عدم ،تقسیم عالم به عالم محسوس و معقول ،ماده اولیه عالم محسوس ،اولین
موجود در عالم معقول ،توجه به معنای شــب و روز ،دوره زمانی آفرینش و فرآیندی را
که آفرینش تا خلقت انسان طی کرده ،کاویده است.
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 .١آغاز آفرينش در سفر پيدايش ،انجيل يوحنا و روايات اماميه
آغاز آفرینش ،در پی پاسخ به سه پرسش است .۱ :آیا آفرینش از عدم رخ داده است؟
 .۲ماده اولیه سـازنده جهان چیسـت؟  . ۳تقسیم آفرینش به دو مرحله مادی و مجرد ،در
کتاب مقدس و روایات مندرج در روایات امامیه چگونه است؟
 .١ .١سفر پيدايش ،انجيل يوحنا
بـا مطـالعـه ســـِفر پیدایش و انجیل یوحنا میتوان گفت ،آفرینش در کتاب مقدس،
توصـیف شروع خلقت است بدون پرداختن به این مطلب که آیا آفرینش از عدم بوده یا
نه؛ البته توصیف مذکور بیانگر اولین موجود آفرینش نیز هست که برای یافتن این اولین
موجود خلقت ،چارهای نیسـت از پرداختن به این پرسش که آیا در متون دینی آفرینش،
به آفرینش عالم محسـوس بسنده شده یا عالم دیگری نیز پذیرفته شده است ،چراکه اگر
عالم دیگری نیز باشد باید از اولین موجود آن عالم هم بحث کرد.
به نظر میرسـد سفر پیدایش در عهد قدیم ،به عالم محسوس دﻻلت دارد )پيدايش:١ ،

٣١-١؛  (٤-١ :٢و در عهد جدید به عالم معقول )يوحنا .(٤-١ :١ ،توضیح آنکه در عهد قدیم
باب اول سفر پیدایش ،اینگونه شروع میشود» :در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید«
که طبیعتاً نشـاندهنده پذیرش عالم محسوس است .بعد از این مرحله این پرسش مطرح
اسـت که :اولین موجود آن چیسـت؟ ظاهر این عبارت ،نشان دهندهٔ این مطلب است که
اولین موجود آســمان و زمین بوده اســت اما در ادامه ،بیان میشــود که روز اول آفرینش
مربوط اســت به خلقت نور و تاریکی )پيدايش .(٥ :١ ،حال اگر در آیات بعدی ســخنی از
خلقت آسـمان و زمین در روز دوم و سوم نبود ،آنگاه این امکان برای توجیه فراهم بود

که شــروع آفرینش در ابتدا با خلقت آســمان و زمین بوده و دیگر آیات تورات ،فرآیند
آفرینش را توضــیح میدهند که مثﻼً روز اول مربوط به نور و تاریکی اســت و روزهای
دیگر مربوط به امور دیگر؛ اما آیات تورات بعد از آیه اول و دوم که به وجود آســمان و
زمین در ابتـدا اشـــاره دارند ،مجدداً در توضـــیح مراحل آفرینش جهان مادی ،آفرینش

آسمان و زمین را بهترتیب در روز دوم و سوم مطرح میکند )پيدايش .(١٣-٧ :١ ،بنابراین،
آیه اول و دوم که به شـروع خلقت با آسـمان و زمین اشاره دارد با آیات بعد که صراحتاً
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از خلقت نور و تاریکی در روز اول و خلقت آسـمان و زمین در روز دوم و سوم سخن
میگوید ،باعث ایجاد این پرسـش میشود که :سرانجام آغاز خلقت با آفرینش آسمان و
زمین بود یا با نور و تاریکی؟ باﻷخره آسـمان و زمین قبل از شروع فرآیند آفرینش خلق
شـــدهاند یا داخل در فرآیند آفرینش بودهاند؟ اگر قبل از آغاز فرآیند شـــشروزه خلق
شده اند پس چرا در روز دوم و سوم ،مجدد از خلقت آسمان و زمین سخن به میان آمده
است؟ و به بیان دیگر ،اگر آسمان و زمین در فرآیند آفرینش ششروزه و در روز دوم و
سوم خلق شدهاند چرا به خلقت آسمان و زمین در ابتدای خلقت اشاره شده است؟
به نظر میرسـد در پاسخ به این پرسشها میتوان گفت آیات تورات در مقام اجمال
و تفصیل است ،یعنی در آیه اول به صورت کلی نمایی از خلقت ،که مهمترین آن بحث
خلقت آسمانها و زمین است ،مطرح شده ،و در ادام ه این عنوان کلی را توضیح و بسط
میدهد )نك :.جعفري ،بيتا .(٣٢ :توجیهات دیگری نیز شــده اســت ،از جمله اینکه آیه اول
تورات اشــاره به خلقت جهان معقول باشــد )شــكورينژاد (٩٦ :١٣٩٤ ،که با توجه به ظاهر
آیات ،که همگی به خلقت آســمان و زمین اشــاره دارد ،چنین تفســیری خﻼف صــریح

ظاهر آیات است.

اما در عهد جدید این مضـمون که آغاز آفرینش با عالم معقول است پذیرفتنی است.
آیـات عهد جدید در این زمینه چنین اســـت» :در ابتدا کلمه بود؛ و کلمه نزد خدا بود و
کلمه خدا بود .همان در ابتدا نزد خدا بود .همه چیز به واسطهٔ او آفریده شد و به غیر از
او چیزی از موجودات وجود نیـافـت« )يوحنا .(٤-١ :١ ،از این آیات برمیآید که »کلمه«
موجودی ازلی مثل خدا است و طبق آیات بعدی مشخص میشود که مقصود از »کلمه«
حضـرت عیسـی )ع( است )يوحنا (١٤ :١ ،و با توجه به این آیه از کتاب مقدس که »همه
چیز به واسـطهٔ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت« )يوحنا:١ ،

 (٣به نظر میرســـد اوﻻً آغاز آفرینش اﻻهی در عالم معقول با »کلمه« ،یعنی حضـــرت
عیسـی مسیح )ع( ،بوده است .ثانیاً به همراه »کلمه« موجودات دیگر نبودهاند ،بلکه سایر
موجودات به واسطهٔ او آفریده شدهاند.
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بنـابراین ،می توان گفـت شـــروع آفرینش در کتاب مقدس با عالم معقول اســـت و
آفرینش عالم محسـوس به واسطهٔ »کلمه« بوده است .راجع به اینکه شروع آفرینشِ عالم
محسـوس با چه چیزی است ،بیان صریحی نیامده ،اما دو احتمال در خور بررسی است.
احتمال اول »آب« اســت .با توجه به اینکه قبل از توضــیح فرآیند آفرینش شــشروزه ،به
لفظ »آب« در آیه دوم سـفر پیدایش اشـاره شـده ،لذا شاید بتوان گفت آب وجود داشته
اسـت ،اگرچه درباره اینکه این آب اصل و مادهٔ موجودات بوده است یا خیر بحثی نشده
اســـت .احتمال دوم »تاریکی و نور« اســـت .زیرا اولین روز از خلقت به نور و تاریکی
مربوط شد.
 .٢ .١شروع آفرينش در روايات اماميه
با بررســی کتب امامیه درباره آفرینش از عدم ،با دو عبارت مواجه میشــویم» .۱ :یا
مَنْ خَلَقَ الْأَشـْیاءَ مِنَ الْعَدَم« )قمي ،بيتا(٩٧ :؛  .۲روایاتی که آفرینش نظام هستی را به نحو
»ﻻ مِن شــیء« دانســتهاند )كليني١٢٠/١ :١٤٠٧ ،؛ ابنبابويه١٨٦ :١٣٩٨ ،؛ مجلســي.(١٧٤/٤ :١٤٠٣ ،
میتوان گفت آفرینش و منشـأ عالم به نحو »خلقَ ﻻ مِن شـیء« اسـت که اشـاره دارد به
اینکه »ما ســـوی اﷲ« نبود و خدا آن را بود کرد؛ به عبارتی ،خدا بود و چیزی با او نبود.
مفاد این معنا ،در برابر نظریه »خلق مِن شـیء« است که اعتقاد به آن در روایات به منزله
کفر دانسـته شـده اسـت ،چراکه مسـتلزم همراهی و ازلیدانسـتن آن شیء با باریتعالی
اســت ،در حالی که خدا بود و چیزی با او نبوده اســت )مجلس ـي٢٣٠/٥ :١٤٠٣ ،؛ مازندراني،

١١/١٢ :١٣٨٢؛ محمدي ريشهري.(٥١٠/٦ :١٣٨٦ ،
باید توجه داشـت نقیض نظریهٔ »خلق من شیء« ،نظریه »خلق من ﻻ شیء« نیست تا
ادعا شــود که با رد نظریهٔ »خلق من شــیء« ،نظریه »خلق من ﻻ شــیء« اثبات میشــود،
چراکه اوﻻً نقیض »خلق من شــیء«» ،خلق ﻻ من شــیء« اســت ،نه »خلق من ﻻشــیء«
)علوي عاملي(٣٢٦ :١٣٧٦ ،؛ عﻼوه بر آنکه در دیدگاه امامیه راجع به »خلقَ ﻻ مِن شـــیء«،
»ﻻ« در اینجا نفی جنس نیســت تا بر »عدم« و »ﻻشــیء«بودن دﻻلت کند تا دوباره »خلق

من عدم« یا »خلق من ﻻشیء« تداعی شود ،چون طبق قواعد نحوی خبر ﻻی نفی جنس،

 / ٢١٨پژوهشهاي ادياني ،سال دهم ،شماره نوزدهم

مقدم بر اسـم آن نمیشود ،هرچند ظرف یا جار و مجرور باشد )ابنهشام ،بيتا .(٣٢٩/١ :به
نظر میرسـد دیدگاه امامیه راجع به »خلق ﻻ من شـیء« به این نکته توجه میدهد که در
باب آفرینش و منشـأ عالم ،اسـاسـاً »خَلق مِن« اشـتباه است ،ولو اینکه بعد از لفظ »مِن«
»عدم« آورده شود »خلق من عدم«؛ توحید حقیقی ،در کنار خدا ،عدم را حتی در لفظ هم
برنمیتابد و تصـور خدا و عدم در کنار هم را تصور غیرتوحیدی میداند .میتوان گفت
دیـدگـاه امـامیه به دو مقام در بحث آفرینش توجه دارد و آن را تفکیک می کند؛ دیدگاه
امامیه طبق عبارت »خلق ﻻ من شـیء« اشاره به بحث »آفرینش و منشأ عالم« دارد که »ما
ســـوی اﷲ« نبود و خـدا آن را بود کرد .بـه عبارتی ،خدا بود و چیزی با او نبود )كليني،

 .(٩٠/١ :١٤٠٧لذا »خلق مِن« اشـتباه است؛ اما در مقام بحث از »مواد سازنده جهان« است
که بحث »خَلقَ مِن« اشــکالی ندارد ،چنانکه طبق حدیثی از امام باقر )ع( به هر دو مقام
از بحث اشـاره میشـود؛ آن حضـرت در مقام بحث از آفرینش و منشأ عالم میفرمایند:
» اگر اولین چیزی که از مخلوقات خلق شـــد ،چیزی بود که از چیز دیگری بود در این
صـــورت هرگز انقطاع نبود و ﻻزم میآمد که خداوند همیشـــه بوده و با او چیزی بوده
باشـد؛ و لیکن خدا بود و چیزی با او نبود« و در ادامه در مقام دوم بحث از مواد سازنده

جهان فرمودند» :پس آن چیزی که همهٔ چیزها از آن هســـتند را خلق فرمود« )مازندراني،

١١/١٢ :١٣٨٢؛ محمدي ريشهري.(٥١٠/٦ :١٣٨٦ ،
نتیجه آنکه ،طبق روایات ،عبارت »خلق ﻻ من شیء« اشاره به بحث » آفرینش و منشأ
عالم« دارد که »ما ســوی اﷲ« نبود و خدا آن را بود کرد ،به عبارتی ،خدا بود و چیزی با
او نبود ،اما در مقام بحث از »مواد ســازنده جهان« اســت که میتوان آفرینش اشــیا را از
چیز دیگری که نخسـتین شـیء بوده است مطرح کرد که برای پرداختن به این نخستین
شیء ،ﻻزم است دوبخشیبودن عالم آفرینش بررسی شود تا مشخص شود در هر بخش
اولین موجود خلقت چه بوده است.
طبق روایـات مندرج در کتب امامیه ،قبل از عالم دنیا و خلق آســـمان و زمین ،عالم
ارواح بوده اسـت .در تقسیمبندیای کلی میتوان گفت ،عالم دو قسم است :عالم ارواح
و عالم محسـوس .عالم ارواح مقدم بر عالم محســوس است و اولین چیزی که در عالم
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ارواح خلق شـده روح پیامبر ،حضرت محمد )ص( و حضرت علی )ع( است .این معنا
در کتـب متعدد روایی امامیه آمده اســـت )ابنبابويه٥/١ :١٩٦٦/١٣٨٥ ،؛ شـــامي١٠٩ :١٤٢٠ ،؛

مجلسـي٤٥٥/٥ :١٤٠٦ ،؛ بحراني .(١٠/١ :١٤١١ ،باید توجه داشت که اگر در برخی روایات از
نور پیامبر ،عقل یا قلم به عنوان اولین موجود خلقت نام برده شــده این روایات به نفس
پیامبر برمیگردد که به اعتبارات مختلف لحاظ شده است )خواجويي.(١٠٩-١٠٨ :١٤١٨ ،
اما راجع به شـروع خلقت در باب عالم محسوس ،با مطالعه روایات ،به نظر میرسد
نخسـتین آفریده »آب« باشـد .زیرا طبق روایاتی مانند »وَ خَلَقَ الشﱠیءَ الﱠذِی جَمِیعُ الْأَشْیاءِ
مِنْهُ وَ هُوَ الْمَاءُ الﱠذِی خَلَقَ الْأَشـــْیاءَ مِنْه« )كليني (٩٤/٨ :١٤٠٧ ،همه اشـــیا از آب یا مایعی
همانند آب آفریده شدهاند )مازندراني١١/١٢ :١٣٨٢ ،؛ مكارم شيرازي.(١٣١/١ :١٣٨٦ ،
مقايسه
با مقایسه بین سِفر پیدایش ،انجیل یوحنا و روایات مندرج در کتب امامیه ،منشأ عالم
به صورت »ﻻ من شیء« بوده است .این معنا صراحتاً در روایات امامیه موجود است ،اما
در سـ ـِفر پیدایش و انجیل یوحنا تصـــریحی نیســـت ولی خﻼف این معنا هم دریافت
نمیشـود .در باب ماده سازنده جهان در هر دو متن بحث شده اما سِفر پیدایش و انجیل
یوحنا نظریه مقابل »خلق ﻻ من شیء« یعنی »خلق من شیء یا خلق من ﻻشیء« را مطرح
نمیکند.
همچنین ،با مقایسـه بین سِفر پیدایش ،انجیل یوحنا و روایات مندرج در کتب امامیه،
اوﻻً وجود دو عالم معقول و محسوس پذیرفته شده است .تقدم عالم معقول بر محسوس
نیز تأیید شـده و اینکه علت غایی عالم محسـوس ،وجود امر مقدسـی است که در عالم
معقول به عنوان اولین موجود از آن یاد میشـــود .در انجیل یوحنا از آن به »کلمه« تعبیر
شده و در روایات امامیه روح پیامبر )ص( است.
اما راجع به اولین موجود در عالم محســـوس ،نکته محوریِ تفاوت ســـِفر پیدایش،
انجیل یوحنا و روایات امامیه ،این اسـت که اساساً سِفر پیدایش و انجیل یوحنا در صدد
بیان اولین موجود نیســت ،در حالی که روایات مندرج در کتب امامیه ،صــراحتاً از اولین
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موجود بحـث میکنند؛ اما شـــاید بتوان با توجه به عبارت دوم تورات که به حرکت یا
فرورفتنِ روح خدا روی آب اشـــاره دارد ،این بیان را نســـبت داد که احتماﻻً آب اولین
موجود خلقت بوده اســـت؛ اما با بررســـی روایات امامیه می توان گفت خداوند متعال،
نخست جرمی آبگونه همراه هوا آفریده است که از آن کف و گازی پدید آمده؛ از این
جرم کفگونه زمین آفریده شد و از آن دود و گاز ،سیارات هفت گانه پدید آمدند )زماني

قمشهاي .(٦٨ :١٣٩٦ ،بنابراین ،با مﻼحظهٔ روایات اسﻼمی و آیات قرآن ،زمینها و آسمانها
حالت میعان و گازی داشتهاند؛ اما این معنا در عهدین دیده نمیشود.

 .٢دوره زماني آفرينش در سفر پيدايش و روايات اماميه
دوره آفرینش جهان مادی ،صـرفنظر از فرآیند مراحل طیشـده ،که در قسمت سوم
بحث میشــود ،در س ـِفر پیدایش در شــش روز توصــیف شــده اســت و در روز هفتم
طبق بیان تورات ،خدا از همهٔ کار خود که ساخته بود فارغ شد و آرام گرفت )پيدايش:٢ ،

. (٣ - ٢
در روایات امامیه با استناد به آیات قرآن کریم )سـجده٤ :؛ ق (٣٨ :به آفرینش ششروزه
تصــریح شــده اســت )كليني١٤٥/٨ :١٤٠٧ ،؛ ابنبابويه .(٤٧١/٢ :١٩٦٦/١٣٨٥ ،برای نمونه در
روایتی آمده اسـت» :وَ ذَلِک قَوْلُهُ عَزﱠ وَ جَلﱠ فِی الْقُرْآنِ  -وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السﱠماواتِ وَالْأَرْضَ
وَ مـا بَینَهُمـا فِی ســـِتﱠةِ أَیامٍ) -ق (٣٨ :فَمِنَ الْأَحَدِ إِلَی یوْمِ الْجُمُعَةِ ســـِتﱠةُ أَیامٍ« )ابنبـابويه،

 .(٤٧١/٢ :١٩٦٦/١٣٨٥در این روایت نسـبتاً طوﻻنی شـش روز آفرینش با شش روز از ایام
هفته )از یکشنبه تا جمعه( لحاظ میشود.
مقايسه
مهمترین تفاوت بین سـِفر پیدایش و روایات این اسـت که سِفر پیدایش اوﻻً به روز
هفتم تصریح کرده و اینکه در روز هفتم خداوند از کار فارغ شده و آرام گرفته است .در
حـالی که در روایات عنوان روز »هفتم« دیده نمیشـــود .همچنین ،مســـئله آرامش و
اسـتراحت خدا در روایات وجود ندارد ،بلکه طبق صریح آیه قرآن ،بعد از اتمام آفرینش
خدا احساس خستگی نکرد )ق.(٣٨ :
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 .٣فرآيند مراحل طيشده آفرينش در سفر پيدايش و روايات اماميه
بعـد از بررســـی آغاز آفرینش و مقدار دوره زمانی آفرینش ،اکنون در این قســـمت
تحوﻻت رخداده در فرآیند آفرینش بررسی میشود.
 .١ .٣فرآيند مراحل آفرينش در سفر پيدايش
سـِفر پیدایش مشخص میکند که دقیقاً در هر روز از این شش روز چه اتفاقی افتاده
و چه چیزی خلق شــده اســت .خﻼصــه آیات ســفر پیدایش ،در باب اول و دوم ،چنین
است:
روز اوّل :نور و تاریکی خلق میشــوند؛ روز دوم :آســمان و آب خلق میشــوند؛ روز
سـوم :زمین و نباتات و دریا خلق میشوند؛ روز چهارم :خلقت خورشید و ماه و ستارگان
رخ میدهد؛ روز پنجم :آبزیان و پرندگان خلق میشوند؛ روز ششم :حیوانات و زن و مرد؛
روز هفتم :کار خدا پایان یافت و خدا آرام گرفت )پيدايش ٣١-١ :١ ،و .(٤-١ :٢
نکته مهم در این بررسـی تعارضـی است که بین باب اوّل و دوم سفر پیدایش وجود
دارد .در باب اوّل ،آیات  ٢٠تا  ٢٨اینگونه آمده اســت» :خداوند در روز پنجم ماهیان و
پرندگان را میآفریند و در روز شـشم ابتدا حیوانات زمین را میآفریند و سپس آدم را تا
بر آنها حکومت کند« .طبق این آیات از تورات ،حیوانات قبل از آدم آفریده شـــدهاند و
ســپس آدم برای حکومت بر آنها خلق میشــود .اما در باب دوم ســفر پیدایش آیه ۱۹
چنین آمده اســـت» :و خداوند خدا هر حیوان صـــحرا و هر پرندهٔ آســـمان را از زمین
سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذیحیات را خواند

همان نام او شــد« .طبق این آیه ،حیوانات برای نامگذاری نزد آدم آورده میشــوند .یعنی
آدم وجود داشته و خلق شده و سپس حیوانات خلق میشوند و برای نامگذاری نزد آدم
آورده میشــوند .بنابراین ،طبق مفاد باب اول ســفر پیدایش ،آدم بعد از خلقت حیوانات
آفریده میشــود ،اما در باب دوم ســفر پیدایش آدم قبل از حیوانات وجود داشــته اســت
).(https://answersingenesis.org/contradictions-in-the-bible/two-creation-accounts

پاسـخ علمای مسـیحیت در این خصوص این است که در زبانِ عبری زمانِ دقیق هر

فعل با توجه به محتوای متن مشـخص میشود و چون باب اول کتاب بهوضوح تصریح
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کرده اســـت کـه حیوانات قبل از آدم خلق شـــدهاند ،بنابراین معنای باب دوم به همین
معنای باب اول )خلق حیوانات قبل از آدم( برمیگردد؛ یعنی در باب دوم ســفر پیدایش،
فعل »سرشتن« در عبارت » خدا هر حیوان صحرا و هر پرندهٔ آسمان را از زمین سرشت«
معنای ماضـی بعید میدهد؛ یعنی »خدا آنها را سرشته بود« .بنابراین ،حیوانات قبل از آدم
آفریده شـده بودند و تضـادی در کار نیسـت .بهعﻼوه ،در ترجمه انگلیسی تورات

NIV

فعل سـرشـتن به صـورت ماضی بعید آمده است ،یعنی به صورت  ،had formedدر حالی
که در ترجمه انگلیســی

KJV

فعل به صــورت

formed

آمده و چون ترجمه  NIVبه این

مســئله توجه داشــته که در باب دوم شــرح وقایع به ترتیب زمانی نیامده ،لذا با توجه به
فصـل اول که ترتیب زمانی رعایت شـده ،اسـاساً فعل را در باب دوم ،ماضی بعید آورده
است .بنابراین ،تناقضی وجود ندارد ).(Ibid.
پاسـخ فوق نشـان از روششـناسی خاصی در حوزه تفسیر کتاب مقدس دارد ،بدین
نحو که مدافعان این متن ،برخی آیات را متشابه و برخی دیگر را محکم در نظر گرفته و
متشــابهات را بر اســاس محکمات تبیین میکنند؛ از اینرو ،آیه باب اول را به عنوان آیه
محکم در نظر میگیرند و آیه باب دوم را به باب اول برمیگردانند و بدین طریق تناقض

و تضاد مذکور را حل میکنند.
 .٢ .٣فرآيند آفرينش در روايات اماميه
در روایاتی که از کتب امامیه به دست ما رسیده ،نهتنها اینکه در هر مرحله از مراحل
شش گانهٔ خلقت چه گذشته ،بلکه حتی چگونگی ایجاد این فرآیند توضیح داده میشود.
در خطبه اول

چگونگی خلقت جهان مادی ،اینگونه توصـیف میشود که در

آغاز ،تمام عالم به صورت توده بسیار عظیمی از گاز فشرده بود که هم به مایع شبیه بود
)آب( و هم نام »دخان« )دود( بر آن میتوان گذاشـــت .به تعبیر دیگر ،در قســـمتهای
باﻻتر ،دخان بود و هر چه به مرکز جهان نزدیکتر میشـد فشـردهتر بود و صورت مایع
بـه خود میگرفت و آنچه این توده فوقالعاده عظیم را نگه میداشـــت ،نیروی جاذبهای

بود که بر این گاز مایعگون مسـلّط بود و آن را محکم به هم پیوســته و اجازه نمیداد از
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مرزهایش بیرون رود .ســپس این توده عظیم حرکت دورانی دور خود را آغاز کرد )یا از
آغاز به دور خود گردش داشت( .در اینجا نیروی گریز از مرکز به وجود آمد .این نیروی
گریز از مرکز سبب شد تودههای عظیمی از این گاز فشرده به فضای خالی پرتاب شوند
و به تعبیر

امواج این دریا را به هر سـو بفرستد ،یا در تعبیر دیگری کفهایی

را که بر صـفحه آن آشکار شده بود ،بیرون فرستاد و آن را در هوای باز و جوّ وسیع باﻻ
برد و از آن منظومـه هـا و کهکشـــانهـا و کُرات کوچـک و بزرگ عـالم باﻻ پدید آمد
 ،خطبه اول٤٠/١ ،؛ مكارم شيرازي.(١٣٣ ،١٣٢/١ :١٣٨٦ ،

)

اما به غیر از این خطبه که به چگونگی شـــروع فرآیند آفرینش پرداخته ،در روایات
موجود در کتب امامیه ،خلقت شـــشروزهٔ موجودات با جزئیات و با ذکر روزهای هفته
بیان شـده اسـت .یعنی به صـرف روز اول و دوم تا روز ششم ،چنانکه در سِفر پیدایش
آمده ،بسـنده نشـده ،بلکه شـش روز از ایام هفته ،صراحتاً یا به اشاره ،معرفی شده است
)كليني١٤٥/٨ :١٤٠٧ ،؛ سـيد مرتضـي٣٣٨/١ :١٩٩٨ ،؛ فتال نيشـابوري٣٩٤/٢ :١٣٧٥ ،؛ مجلسي:١٤٠٣ ،

 (٢١٠/٥٤که برای نمونه از صریحترین آنها این روایت است» :پیغمبر صلّی اللﱠه علیه و آله
و سـلّم فرمودند :خدای تعالی در شـش روز ،از آفرینش خلقش فارغ شد که از نخست
روز یکشـنبه بود و دوشـنبه و سهشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه« )مجلسي:١٤٠٣ ،

.(٢١٢/٥٤
طبق روایات ،آغاز این شــش روز از روز یکشــنبه بوده ،و خلقت زمین در دو روز
یکشـنبه و دوشـنبه بوده است )كليني .(١٤٥/٨ :١٤٠٧ ،خلقت آسمانها نیز در دو روز رخ
داده است .برخی روایات این دو روز را چهارشنبه و پنجشنبه دانسته )همان( و برخی هم
پنجشنبه و بخشی از جمعه )مجلسي(٢١١/٥٤ :١٤٠٣ ،؛ و خلقت اقوات و خوردنیها هم در
دو روز دیگر بوده اســت که یا ســهشــنبه و جمعه اســت ،بدین صــورت که قوت زمین
سـهشـنبه بوده و قوت آسـمان جمعه )كليني ،(١٤٥/٨ :١٤٠٧ ،با این توضـیح که مقصود از
قوت آسـمان همان اســباب و علل قوت زمین اسـت که از آســمان میآید ،مانند باران و
برف و دفترهای تقدیر ارزاق و فرشـتههای گماشـته بر آنها .مؤید این بیان هم این است
که اهل آســمان قوت و خوراک و پوشــاکی ندارند )مجلســي (٥٩/٥٤ :١٤٠٣ ،و طبق برخی
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دیگر از روایات ،قوتها و کوهها روز سـهشنبه و چهارشنبه خلق شدند )همان.(٢١١/٥٤ :
اما در باب آفرینش حضـرت آدم )ع( از روایات چنین اسـتفاده میشود که روز جمعه و
بلکه عصر روز جمعه بوده است )همان ،٢١٠/٥٤ :ح.(١٧٩-١٧٨
مقايسه
با توجه به آنچه از ســـِفر پیدایش و روایات مندرج در کتب امامیه درباره مســـئل ٔه
خلقت و آفرینش آمده است ،میتوان گفت:
 .۱اگرچه در سـفر پیدایش  ،اسـمی از ایام هفته پیدا نشد ،اما در برخی روایات شیعه
امامیه ،این نکته برداشت میشود ک ه برای یهود هم ایام هفته مطابق با شش روز آفرینش،
مشـخص بوده اسـت .مثﻼً در روایتی یهودیان ،درباره آفرینش آسمانها و زمین از پیامبر
میپرســـند و پیامبر اکرم با ذکر ایام هفته از یکشـــنبه تا جمعه ،رخدادهای آفرینش را
توصــیف میکنند و یهودیان به ذکر ایام هفته ایرادی وارد نمیکنند ،بلکه اعتراضــشــان
درباره انتهای کار بود که قائل بودند خداوند بعد از این مراحل ،اســتراحت کرده اســت
)فتال نيشابوري.(٣٩٤/٢ :١٣٧٥ ،
 .۲در باب ایجاد شـب و روز و تقدم آن بر خلقت آسـمان و زمین و خورشید و ماه
در کتاب تورات ،دو نوع برداشــت دیده میشــود .طبق یکی از برداشــتها ،اینجا محل
اختﻼف تورات و قرآن است ،چراکه شب و روز در تورات قبل از آسمان و زمین ایجاد
شــده ،حال آنکه در قرآن چنین نیســت و آیه خلقت شــب و روز )انبياء (٣٣ :بعد از آیه
خلقت آسمان و زمین )انبياء (٣٢ :است )موسوي و كريمي .(٥١ :١٣٩٦ ،این برداشت اگرچه با
مقایسـه توصـیف شـشروزه خلقت با شـب و روز صـحیح به نظر میرسد اما برداشت
دیگری نیز میتوان مطرح کرد کـه در اینجـا اختﻼفی بین قرآن و تورات نیســـت .بدین
نحو که اسـاسـاً قبل از آنکه تورات به فرآیند شـشروزه بپردازد ابتدا صراحتاً در عبارت
اول بیان میکند که »در ابتدا خدا آســمانها و زمین را آفرید« .ســپس به خلقت شــب و
روز اشاره میکند و در ادامه به مراحل ششگانه خلقت میپردازد و به آفرینش آسمان و

زمین و خورشـید و ماه اشاره میکند .با این تقریر میتوان گفت این بیان همان است که
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در آیات  ٣٠تا  ٣٣سـوره انبیاء آمده اسـت که بهترتیب به خلقت آسمان و زمین و شب
و روز و خورشید و ماه اشاره دارد .بنابراین ،از لحاظ گفتار و ظاهر آیات تورات و قرآن
در اینجا اختﻼفی نیست.
اما اینکه ظاهر تورات این را میرســـاند که اول تاریکی بوده و ســـپس روشـــنایی
)عبارت دوم و سـوم تورات( ،مخالف با روایات امامیه است؛ زیرا اگرچه در روایاتی به
اینکه اولین خلقت در دنیا شـب بوده اشـاره شـده است» :لَقَدْ خَلَقَ ال ﱠلهُ جَلﱠ ذِکرُه  -لَیلَةَ
الْقَدْرِ أَوﱠلَ مَا خَلَقَ الدﱡنْیا« )كليني(٢٥٠/١ :١٤٠٧ ،؛ »خدای ،جل ذکره ،شب قدر را در ابتدای
خلقت دنیا آفرید« ،ام ا باید توجه کرد که این روایت به معنای این نیست که اول تاریکی
خلق شـده باشـد و سپس روشنایی؛ زیرا در روایت دیگری آمده است» :عن الرضا علیه
الســﻼم أنّ أوّل خلق الدنیا کان فی النهار؛ لقوله تعالی :وَ لَا اللﱠیلُ ســابِقُ النﱠهارِ« )يس(٤٠ :؛
»اولین چیزی که در دنیا خلق شــده اســت »روز« بوده اســت به خاطر قول حقتعالی که
میفرماید :و نه شب بر روز پیشی جوید« .بنابراین ،به نظر میرسد مقصود از روایتی که
شـب قدر را اولین میشـمرد ،اولین شـب در میان شـبها اسـت ،نه اینکه شب بر روز

پیشی گرفته باشد )مازندراني١٣/٦ :١٣٨٢ ،؛ استرآبادي.(١٤٨ :١٤٣٠ ،

 .۳نکته مشترکی که از سِفر پیدایش و روایات مندرج در کتب روایی امامیه به دست
میآید ،شـروع خلقت از روز یکشنبه بوده است؛ یعنی با توجه به اینکه یهود به اتمام و
فراغت کار در روز شـــنبه معتقدند ،بنابراین اگر روزها را به عقب برگردیم روز اول در
تورات ،روز یکشنبه میشود که این معنا در روایات نیز آمده بود .از همین رو است که
طبق برخی روایات ،یهود روز شــنبه را بزرگ میدارند ،برای آنکه در آن هر چیزی پایان
یافت و نصــارا روز یکشــنبه را بزرگ میدارند ،برای آنکه در آن خلق هر چیزی آغاز
شد و مسلمانان روز جمعه را ،چون خداوند رحمتش را در بهشت آفرید و آدم را آفرید
و آن روزی بود کـه آدم از بهشـــت بـه زمین هبوط کرد و در آن روز بود که در زمین
توبهاش پذیرفته شد و این بزرگتر از همه بود )مجلسي.(٢١١/٥٤ :١٤٠٣ ،
 .۴عدد آســمان و زمین طبق روایات امامیه هفت تا اســت )ابنبابويه٤٨٤ :١٣٧٦ ،؛ حافظ

برسـي .(٦٦ :١٤٢٢ ،اما در سـِفر پیدایش به تعداد آسمان و زمین اشاره نمیشود .اگرچه با
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توجه به آیه اول سـفر پیدایش )در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید( که لفظ »آسمان«
به شکل جمع استفاده شده ،وجود بیش از یک آسمان اثباتشدنی است.
 .۵در بحث از فرآیند آفرینش این نکته روشــن شــد که حضــرت آدم )ع( در آخرین
روز از شــش روز خلق شــد .نکته مهم این اســت که آفرینش آدم در تورات بدین نحو
توصـیف شـده اسـت که خدا آدم را شبیه به صورت خود آفریده است .این مضمون در
آیه  ۲۶باب اول سـفر پیدایش بیان شـده و در آیه  ۲۷تأکید شده است» :پس خدا آدم را
به صـورت خود آفرید .او را به صورت خدا آفرید ،ایشان را نر و ماده آفرید« .گرچه در
قرآن چنین چیزی وجود ندارد ،بلکه آیهٔ »لیس کمثله شـــیء« )الشـــوري» ،(١١ :مانند او
چیزی نیسـت« با تشبیه مزبور تضاد دارد؛ اما در برخی روایات ،وجهی برای این مطلب
بیان شده است .در روایتی چنین آمده است:
محمد بن مسلم میگوید از امام باقر )ع( پرسیدم راجع به آنچه روایت کنند که:

»خدا آدم را به صـورت خود آفریده است« .حضرت فرمود» :این صورتی است
تازه آفریدهشــده که خدا آن را انتخاب کرده و بر ســایر صــورتهای مختلف
برگزیده اسـت و به خود نسـبت داده است ،همچنان که کعبه و روح را به خود
نسبت داده و فرموده است :خانه من )اشاره به سوره بقره (١٢٥ :و دمیدم در او از

روحم )اشاره به سوره حجر) (٢٩ :كليني.(١٣٤/١ :١٤٠٧ ،

طبق این بیان نه اینکه آدم ،شکل و شمایل خدا را داشته باشد که اساساً طبق آیه »اﷲ
نور السـموات واﻻرض« و »لیس کمثله شیء« است ،بلکه صورت خدا یعنی صورتی که
من به او دادهام و به من منتسـب اسـت .ذکر این انتسـاب به جهت شرافتی است که آدم
برخوردار شـــده ،مانند کعبه که از آن به »خانه من« تعبیر شـــده و حال آنکه باریتعالی
جسـم نیسـت و از این انتسـاب و اضافه به »اضافه تشریفی« یاد میشود ،به این معنا که
برای بیان شــرافت و عظمت چیزی آن را به خدا نســبت میدهند؛ ماه رمضــان را »شــهر
اللﱠه« و خانه کعبه را »بیت اللﱠه« میگویند )مكارم شـــيرازي و ديگران .(٤٥٠/١ :١٣٧٤ ،برخی
تحقیقات نیز به ارتباط حدیث صورت و انسان کامل اشاره کردهاند که دور از مسئله این
پژوهش است )نك :.شاكر و موسوي حرمي.(١٨٢ :١٣٩٠ ،
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نتيجه
با بررســی فرآیند آفرینش ،بین ســفر پیدایش و انجیل یوحنا از یک طرف ،و روایات
مندرج در کتب امامیه از طرف دیگر میتوان گفت:
 .۱با مقایسـه سِفر پیدایش و انجیل یوحنا با روایات امامیه ،منشأ عالم به صورت »ﻻ
من شــیء« بوده اســت .این معنا صــراحتاً در روایات امامیه موجود اســت ،اما در ســِفر
پیدایش و انجیل یوحنا اگرچه به این معنا تصـریح نشده اما خﻼف این معنا نیز دریافت
نمیشود.
 . ۲وجود دو عالم طولی )عالم معقوﻻت و عالم محسوسات( تأیید شده است .با این
تفاوت که در روایات امامیه ،وجود این دو عالم صراحتاً بیان شده اما ضمن توصیفی که
انجیل یوحنا از »کلمه« داشت ،میتوان وجود عالم معقول را نسبت داد.
 .۳هر دو طرف ،بحث عالم معقول را بر عالم محسوس مقدم میدانند.
 .۴هر دو طرف مقایسـه ،در باب اینکه آفرینش عالم محســوس به سبب امر مقدسی
بوده اسـت ،مشترکاند .با این تفاوت که در روایات امامیه آفرینش به خاطر پیامبر اعظم
بوده و در انجیل یوحنا به خاطر »کلمه«.
 .۵اولین مادهای که در عالم محسـوس از عبارت دوم تورات برداشت میشود وجود
آب بوده اسـت ،اگرچه تورات به این معنا ،یعنی لفظ »اول« ،صراحت ندارد ،اما روایات
به اولین ماده سازنده جهان صراحتاً میپردازند که در جمعبندی میتوان گفت ،در آغاز،
تمام عالم به صورت توده بسیار عظیمی از گاز فشرده بود که هم به مایع شبیه بود )آب(
و هم نام »دخان« )دود( بر آن میتوان گذاشــت ،یا به تعبیر دیگر در قســمتهای باﻻتر،
دخان بود و هر چه به مرکز جهان نزدیکتر میشــد فشــردهتر میشد و صورت مایع به
خود میگرفت.
 .۶دوره فرآیند آفرینش عالم محســـوس ،طبق ظاهر هر دو طرف بحث ،شـــش روز
بوده اسـت .اگرچه طبق تحلیل و تفسیری که از روایات شده ،میتواند مقصود از »روز«
به معنای »دوره« باشــد .یعنی در شــش دوره که با توجه به معنای »یوم« در زبان عرب،
این بیان پذیرفتنی اســـت؛ در حالی که التزام کتاب مقدس به این تفســـیر )یعنی اینکه
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مقصـود از روز ،دوره باشـد( بعید به نظر میرسد ،زیرا بیان تورات در پی هر شش روز
این اسـت که »شام بود و صبح بود« که از آن همین شش روز معمولی به ذهن میرسد،
مگر اینکه اینگونه تفسـیر کنیم که هر دوره خود صبحی آغازین دارد و شامی پایانی .به
این شکل میتوان دوره را بر معنای روز ،تحمیل کرد.
 .۷در باب تقدم شب و روز بر آسمان و زمین به نظر میرسد تقریر صحیح این باشد
که باید این بحث را به صــورت کلیتر و از عبارت اول تورات بررســی کرد که ابتدا به
خلقت آسـمان ها و زمین اشـاره دارد و در ادامه به وجود شـب و روز و خورشید و ماه
اشـــاره میکند؛ این بیان در آیات قرآن )انبياء (٣٣-٣١ :نیز از جهت ترتیبی که آمده تقریباً
یکسـان است و خلقت آسمان و زمین مقدم بر شب و روز است؛ اما تفاوتی که میتوان
مطرح کرد از آن جهت اســت که ظاهر تورات این معنا را در عبارت دوم و ســوم منتقل
میکند که اول تاریکی بوده اســت و ســپس روشــنایی .این بیان مخالف با روایات امامیه
است؛ زیرا اگرچه در روایاتی به اینکه اولین خلقت در دنیا ،شب بوده اشاره شده ،اما در
روایات دیگری توضیح داده شده است که اولین چیزی که در دنیا خلق شده »روز« بوده

اسـت ،به سبب قول حقتعالی که میفرماید» :و نه شب بر روز پیشی جوید«؛ و بیان شد
که به نظر میرسد مقصود از روایتی که شب قدر را اولین میشمرد ،اولین شب در میان
شبها است ،نه اینکه شب بر روز پیشی گرفته باشد.
 .۸به نظر میرســـد یکی از مهمترین نکات تفاوت بین دو طرف بحث ،تنزیه مقام ربوبی
از نقص اســـت .یعنی حتی در ظـاهر عبـارات روایـات امامیه ،نقصـــان در باریتعالی دیده
نمیشـود .اما نقصـان از ظاهر برخی عبارات سِفر پیدایش و انجیل یوحنا استفاده میشود .لذا
برای تنزیه باریتعالی باید به تأویل برده شــوند .مثﻼً بحث آرامش یا اســتراحت خدا در پایان
آفرینش و نیز توصــیف »کلمه« به خداوند با این عبارت که »کلمه خدا بود« همه در تض ـاد با
روایات امامیه محسـوب میشـود؛ مگر اینکه مقصـود از آرامش یا استراحت ،صرف رساندن
این معنا باشـد که آخرین مرحله از فرآیند آفرینش ،یعنی خلقت حضرت آدم )ع( تمام شد و
زمینه برای ورود بشــر به زمین مهیا شــده اســت .همچنین ،مقصــود از »کلمه خدا بود« نه به
طور اصالی که کلمه خدا باشد ،بلکه یعنی مظهر و نشانه اﻻهی بود.
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 .۹میتوان گفـت کتـاب مقـدس اگرچـه فرآینـد آفرینش را توصـــیف کرده و وارد
جزئیات آفرینش نیز شــده ،اما روایات مندرج در کتب امامیه بیشــتر و صـــریحتر وارد
جزئیات امر آفرینش شـــدهاند .چنان که از اولین موجود خلقت در هر دو عالم معقول و
محســوس صــراحتاً بحث میکنند و نیز به چگونگی آغاز شــکلگیری فرآیند آفرینش
جهان مادی میپردازند ،مسـئلهای که امروزه در مباحث کیهانشناسی بحثبرانگیز است.
امـا کتـاب مقـدس از چگونگی آغاز این فرآیند ســـخنی به میان نمیآورد .درباره اولین
موجود عالم محسـوس نیز با حسـاب احتماﻻت میتوان »آب« را نسبت داد .زیرا قبل از
توضیح خلقت ششروزه به آب اشاره میکند؛ اما درباره اولین موجود عالم معقول یعنی
»کلمه« اگرچه به اولبودنش تصــریح نمیکند اما به آن اشــاره دارد ،آنجا که در عبارت
سوم انجیل یوحنا ،باب اول میگوید »به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت« ،در
حالی که روایات از این مباحث صــراحتاً بحث کرده و اولین موجود عالم ارواح را روح
پیامبر )ص( و حضــرت علی )ع( معرفی کرده و راجع به اولین موجود عالم محســوس
نیز »آب« را معرفی میکند و شکلگیری جهان هستی را توضیح میدهد.

 .۱۰در انتها به نظر میرســـد اگرچه متون مقدس ادیان میتوانند تفاوتهای ظاهری

جدی داشته باشند اما در یک سری اصول اساسی با هم مشترکاند که میتوانند تفاهم و
گفـتوگوی بیناﻻدیـانی در بحـث از فرآیند آفرینش را فراهم کنند .بهویژه اگر مباحث
اختﻼفی این دو متن به تأویل برده شــوند ،البته طبیعتاً تا جایی که این امکان با توجه به
ادله و شـرایط اصـولیفقهی فراهم باشد ،سازگاری بین ادیان و این متون فراهمتر است.
زمینه این کار البته در دین اســـﻼم و روایاتی که آیات قرآن و کلمات ائمه )ع( را دارای
هفتاد بطن میدانند ،مهیا است .لذا اگر این زمینه از ناحیه علمای یهود و مسیحیت فراهم
شود ،امکان سازگاری و تفاهم بیناﻻدیانی حتی در برخی اختﻼفات به حداقل میرسد.
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قرآن کریم.
) .(۱۹۳۲قم :کتابخانه حائری ،فیضیه.
 ،قم :کتابخانه حضــرت آیتاﷲ العظمی مرعشــی

ابن هشــام ،عبد اﷲ بن یوســف )بیتا(.
نجفی.
ابنبابویه ،محمد بن علی ).(۱۳۷۶
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ابنبابویه ،محمد بن علی ).(۱۹۶۶/۱۳۸۵
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 ،قم :کتابفروشی داوری.
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قم :مؤسسة

بحرانی ،سـید هاشـم بن سـلیمان ).(۱۴۱۱
المعارف اﻻسﻼمیة.
جعفری ،محمدتقی )بیتا(.

 ،بیجا :ولی عصر.

حافظ برسی ،رجب بن محمد ).(۱۴۲۲
خواجوئی ،محمد اسماعیل ).(۱۴۱۸
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زمانی قمشهای ،علی ).(۱۳۹۶

قاهره:
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شامی ،یوسف بن حاتم ).(۱۴۲۰
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شکورینژاد ،احسان )» .(۱۳۹۴کلمه از دیدگاه قرآن کریم و عهد جدید« ،در:

 ،س ،۱ش ،۱ص-۸۵

.۱۰۲
علوی عاملی ،احمد بن زینالعابدین ).(۱۳۷۶
فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ).(۱۳۷۵

 ،تهران :دانشگاه تهران.
قم :رضی.
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قمی ،شیخ عباس )بیتا(.
کلینی ،محمد بن یعقوب ).(۱۴۰۷

 ،قم :اسوه.
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مجلســی ،محمد باقر ).(۱۴۰۳
العربی.

 ،قم :مؤسسه فرهنگی اسﻼمی
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کوشانبور.
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تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة.

موسـوی ،سـید مهران؛ کریمی ،محمود )» .(۱۳۹۶مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی
آن در تطبیق با قرآن« ،در:

س ،۸ش ،۱۷ص.۶۲-۴۵
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 ،ش،٨٩
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همامی ،عباس )» .(١٣٨٣نگاهی تطبیقی به خدا و خلقت در ســـفر پیدایش« ،در:

 ،ش،٨

ص.۸۵-۷۵
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