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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1397بهمن  15:تاریخ       تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440جمادی االولی  28مصادف با:بررسی تقدم و تأخر خلق آسمان و زمین    _بخش دوم _29آیهموضوع جزئی:      

  37جلسه:  

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ  و آهل  علی محمدالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 

 بررسی تقدم و تأخر خلق آسمان و زمین

های ستوای آسمانآیه بحث از خلقت آسمان و ا  بود، عرض کردیم در بخش دوم این  ث در بخش دوم آیه بیست و نهمبح

. یکی از مسائلی که ذیل این بخش و به دنبال بخش اول باید مورد رسیدگی قرار گیرد، مسئله تقدّم و تأخّر است گانههفت

 خلقت آسمان و زمین است. 

حل بحث به حسب ظاهر د زمین قبل از آسمان خلق شده است. آیه مشومیعرض کردیم که از برخی از آیات استفاده 

سمان ه بر اساس آن روایت زمین قبل از آارد. روایتی را هم دیروز خواندیم کم خلقت زمین بر آسمان دداللت بر تقدی

 خلق شده است. 

 (علیه السالم)است و مواردی را امام ن شده از جمله در روایتی در برخی از روایات دیگر هم به صراحت این مطلب بیا

اینکه طاعت قبل از معصیت خلق شده مثل اند. ز امور قبل از برخی دیگر خلق شدهند که در این موارد برخی اکنمینقل 

خورشید قبل از ماه و نیز نور قبل از  خیر قبل از شر، حیات قبل از موت، است، رحمت قبل از غضب خلق شده است،

، یعنی زمین قبل از آسمان «ألرض قبل السماءخلق ا»ظلمت خلق شده است. در این روایت یک تعبیری هم دارند، و 

 1خلق شده است.

 در مقابل این، برخی از آیات و روایت داللت بر تقدم خلقت آسمان بر زمین دارند. 

 ذَل کَ بَعْدَ  وَاألرْضَ * ضُحَاهَا وَأَخْرَجَ  لَیْلَهَا وَأَغْطَشَ * فَسَوَّاهَا سَمْکَهَا رَفَعَ  * بَنَاهَا السَّمَاءُ  أَم   خَلْقًا أَشَد   أَأَنْتُمْ  »آیه:  از جمله

 2«دَحَاهَا

د که زمین بعد از آنکه آسمان بنا کنمیاین آیات هم به جهت ترتیب ذکری و هم به جهت ترتیب در خلقت داللت بر این 

 شد خلق شده است. این هم به هر حال مطلبی است که در برخی ادله روی آن تأکید شده است.
 کالم عالمه طباطبایی
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 .30تا  27. سوره نازعات آیات  2
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در این آیه داللت بر ترتیب واقعی « ثمّ»مرحوم علّامه در المیزان مطلبی را فرموده است که  29البته در ذیل همین آیه 

به معنای تأخیر و ظاهرش این است که آفرینش آسمان با تأخیر بعد از آفرینش  در اینجا حرف عطف است «ثمّ»ندارد. 

تیب واقعی نیست بلکه تفاوت درجه و مرتبه و نیز در اینجا برای افاده تر «ثمّ»فرماید میعالمه اما  .زمین واقع شده است

اگر ما  1در اینجا مفید ترتیب ذکری است نه ترتیب واقعی. «ثمّ»دیگر،  ب مقام بیان منظور است. به عبارتتأخیر به حس

بر تقدّم خلقت انیم بگوییم که این آیه داللت تومید، آنوقت دیگر نکنمیاین معنا را بپذیریم که ثمّ ترتیب واقعی را داللت ن

تقدّم و تأخّر بیانی است. به هر  تفاوتی است در مرتبه و صرفا فقط یک ترتیبی از حیث ذکر وبلکه زمین بر آسمان دارد 

گو واقع وعات مهمّی است که محل بحث و گفت و ، از موضیمحال این موضوع همانطور که دیروز هم به آن اشاره کرد

 شده است.
 نظر صدر المتألهین

آسمان دارد، فرموده  خلقت زمین برکه داللت بر تقدّم المؤمنین را بعد از ذکر یک روایتی از أمیرصدکردیم که ملّاعرض 

رای حلّ این این مخالف دلیل عقلی و نقلی است چون ظاهرش این است که خلقت آسمان مقدّم است بر زمین. ایشان ب

انیم بگوییم که علّت تومیکه علّت غایی مقّدم است و از جهتی هم  انیم بگوییمتومیتعارض ادعا کرده است که ما از جهتی 

یگر، مؤخّر دگوید خلقت آسمان از جهتی مقدّم بر زمین است و از جهتی می ایشان بر همین اساس غایی مؤخّر است.

زمین بر ت ارد بر تقدّم خلقند. آن روایاتی که داللت دشومیجهت یک است و لذا روایات متعارض هر یک حمل بر 

 هتی دیگر است. جآسمان، این ناظر به یک جهت است. روایاتی که داللت بر تقدّم خلقت آسمان بر زمین است، ناظر به 

ند. ایشان این را شومیها نسبت به زمین، علّت غایی محسوب آسمان فرض استوار است کهولی این راه حل بر این 

ایی از حیث ت غایی زمین است، علّت غما گفتیم که آسمان علّکه آسمان علّت غایی زمین است. اگر  مفروض گرفته

گیرد. پس همیشه یتصوّر تقدّم دارد و از حیث وجود، تأخّردارد. تا انسان غایت چیزی را تصویر نکند، کاری صورت نم

ر واقع، علت ی از نظر وجود خارجی و تحقق دت غایی مقدّم است بر معلول خودش؛ ولدر وجود ذهنی، علّ و تصوّراً

ادی، صوری، فاعلی مد. شما هر کاری را انجام دهید، مبتنی بر چهار علّت کنمیغایی بعد از آن معلول خودش تحقق پیدا 

جود شود، نیازمند د. در این عالم اگر چیزی بخواهد موکنمیو غایی است و هیچ فعلی بدون این چهار عّلت تحقق پیدا ن

لسله علل خواهد. درست است که علّت غایی در سو علّت غایی هم می ست، نیازمند علّت مادی و صوری استاعل اف

م که آسمان د. اگر ما فرض کردیشومیغایت هر شیئ بعد از خود شیئ محقق  ،د، ولی از نظر وجود خارجیشومیواقع 

ه جهت تحقق ند، به جهت تصوّری مقدّم اند اما بوشمیعلّت غایی زمین است، یعنی آسمان ها از علل غایی محسوب 

بر این کرده که  مللّهین بین آنها فرق گذاشته و برخی از روایات را حاند. این دو جهتی که صدر المتأمؤخّر خارجی 

 اند بر زمین، ایشان نظر داشته به وجود تصوّری علّت غایی.آسمانها مقدّم
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زمین است، نظر به این دارد که آسمان علت غایی زمین است و علت غایی تصوّراً روایاتی که دال بر تقدّم آسمان بر پس 

 مقدم بر معلول خودش است. 

اما روایاتی که داللت بر تقدّم زمین دارد، این نظر به تحقّق خارجی دارد به این معنا که خلق زمین خارجاً از نظر وقوعی 

 مقدّم است بر خلق آسمان ها.

 ت ذکر کرده است. ااین روایتعارض در مورد شان این بیانی است که ای
 بررسی نظر صدر المتألّهین

لکن همه ی اینها مبتنی بر این است که آسمان علّت غایی برای زمین باشد در حالی که خود این احتیاج به اثبات دارد. 

مشکل در صغری است به این معنا  یی مقدّم اند مشکلی نداریم، ولیی مدّعی ایشان که علل غاابه عبارت دیگر ما با کبر

 اند راه گشا باشد.تومیرسد که این جهت نکه آسمان علت غایی برای زمین باشد. لذا به نظر می

 سوال:

د که أرض و سماء شومیگانه را، فهمیده های هفتخواندیم و تصویر کرد آسمانها و زمین )ع(روایتی که از اماماز  استاد:

 و اینطور نیست که اگر زمین نباشد آسمان هم نباشد.مفاهیم متضایف نیستند، 

بیند که اکثراً داللت د، میکنمیهمانطور که عرض کردم عمده این است که باالخره وقتی انسان در آیات و روایات دقّت 

بر زمین، تقدّم خلق آسمان ره نازعات به نوعی اشعار دارد به دارند بر خلق زمین قبل از آسمان. درست است که آیات سو

 علوم نیست که ایشان بارا حمل بر ترتیب ذکری کرده است نه واقعی، ولی باالخره م« ثمّ»و برای همین هم مرحوم علّامه 

به نوعی بعد از زمین را اشکال کند، یا را حمل بر ترتیب ذکری کرده است، میخواهد مسئله تقدّم خلقت آسمان  «ثمّ»اینکه 

 حلّ تردید قرار دهد. خواهد اصل این موضوع را ممی
 حق در مسئله

 نطور که عرض کردم د اما هماشومیدر اینجا مقداری اضطراب وجود دارد و موضع روشن و شفّافی در این رابطه دیده ن

د کنمیزمین قبل از آسمان است. اما همانطور که مالحظه فرمودید ملّا صدرا ادعا  ادله و روایات این است که خلقظاهر 

نقل شده است را، المؤمنین زمین و لذا آن روایتی که از أمیرن است که خلقت آسمان تقّدم دارد بر خلقت که مفاد ادله ای

پذیرد که أمیرالمؤمنین فرموده باشد که آفرینش آسمان بعد از آفرینش زمین داند و نمینقلیه و عقلیه میایشان مخالف ادله 

 باشد.

شاید در کلمات محقّقین از  ودید؛ ولید ومقتضای ادله را هم مالحظه فرمشومیبه هر حال ابهام در کلمات اهل فنّ دیده 

د. این شاید با بعضی از فرضیات شومیفالسفه و اهل معقول، این مسئله که آسمان قبل از زمین خلق شده است بیشتر دیده 

که منظومه شمسی یکی از آنهاست و زمین هم یکی از ها . باالخره مجموعه کهکشانعلوم تجربی هم قابل تأیید باشد

ها رسد که حق همین است که آسمانبه نظر میاگر مالحظه شود سیّاراتی است که در این مجموعه در حال حرکت است، 
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د که شومیبه معنای عامش که مشتمل بر سیّارات و کرات است، مقدّماً خلق شده است مخصوصا با مالحظه اینکه گفته 

در سطح خورشید به عنوان یک کانون انفجارات و فعل و انفعاالت  که جدا شده از خورشید است. یعنی زمین، یک ت کره

و بعد به مرور این سرد شده و بعد تبدیل شده به محلی که قابل سکونت شود ای جدا یک تکهباعث شده حرارت و آتش 

اد مذاب وجود دارد. این چیزی است که مطابق با فرضیات ها و حرارت ها و مواست و لذا در عمق زمین هنوز آن آتش

 دانشمندان تجربی و طبیعی هم هست.

، معنایش این است که خداوند این کره را خلق کرده باشد، و بعد آسمانها با یم که زمین قبل از آسمان خلق شدهاگر بگوی

این وسعت پیرامون آن بعد از آن خلق شده باشد. چون کره زمین یک جزیی از اجزاء این عالم با عظمت است که اصال 

این خیلی قابل قبول نیست.  د وشومیدر این عالم شاید مثل یک دانه ی نخود باشد در یک انبار بزرگی که همه چیز پیدا 

البته این امکان هم وجود دارد ولی اگر ما نظام عالم ماده را یک نظام کلّی بگیریم که بر اساس یک سیر و قوانینی شکل 

رسد لذا اینکه مرحوم علّامه طباطبایی در این آیه تصرّف کرده و ثمّ را حمل بر ترتیب واقعی گرفته، این بعید به نظر می

آسمان قبل از زمین  لّهین تصریح دارد کهمتأسازد. اینکه صدر الاینکه با مسئله تقدّم خلق آسمان بر زمین نمی کرده ولو

 رساند.می، مبتنی بر نکاتی است که عرض کردیم هرچند بسیاری از ادله هم خالف این را عرض خلق شده

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


