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  هاي علمی در نهج البالغه عالمه جعفري و واکاوي گزاره

  *میناشمخی

  چکیده
قرآن کریم و روایات معصومین(ع) به ویژه نهج البالغۀ امیر مومنـان(ع)، در مناسـبت هـاي    

اي مختلـف آفـرینش مخلوقـات    گوناگونی به طـرح و واکـاوي جهـان طبیعـت و نمودهـ     
اند و البته از این کند و کاوها هدفی جز تبیین هدف مندي و غایت مداري جهـان    پرداخته

فـري در اثـر وزیـن ترجمـه و شـرح      نـد. عالمـه محقـق، محمـدتقی جع    هستی نداشـته ا 
البالغه، عالمانه به این امر پرداخته و با ذکر نمونه هاي فراوانی، ضمن اثبات هماهنگی   نهج

آموزه هاي علوي(ع) در تبیین شگفتی هاي نظـام آفـرینش بـا یافتـه هـاي علـوم تجربـی،        
تعـالیم اسـالمی و اثـرات ایـن     و منـدي جهـان خلقـت را از دیـدگاه حضـرت(ع)        قـانون 
مندي را در حیات معقول و رو به کمال آدمی تشریح نموده است. ایـن پـژوهش بـه      قانون

اي و اسـتناد بـه منـابع معتبـر،     تحلیلـی و بهـره گیـري از ابـزار کتابخانـه       - روش توصیفی
هـان  هایی از معارف بلند نهج البالغه امیرمومنان(ع) را که حکایت از شگفتی هاي ج  بخش

عالمانـه شـارح معاصـر آن گـزارش      طبیعت و آفرینش الهی دارد، در کنـار واکـاوي هـاي   
  کند تا نمونه اي باشد از هم خوانی و هم یاري علم و دین. می

  عالمه جعفري، نهج البالغه، علم ودین ، نظام آفرینش، قانونمندي ها: واژهکلید
  

  مقدمه  . 1
یکی از دغدغه هاي اندیشمندان حوزه هاي دینی به ویـژه در ادیـان ابراهیمـی و مخصوصـا     
جهان اسالم، واکاوي شگفتی هاي جهان طبیعت بـه عنـوان آیـات تکـوینی الهـی در کنـار       
تشریح آیات تشریعی و آموزه هاي وحیانی  و تبیین نسبت آن ها و اثبات هماهنگی ایـن دو  

                                                                                                     
دانشکده الهیـات و معـارف    ،علمی دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیات ، دکتراي علوم قرآن و حدیث *

  m_shamkhi@yahoo.com، اسالمی
  14/10/1397، تاریخ پذیرش: 28/07/1397تاریخ دریافت: 
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ی مؤمنان بـوده اسـت. البتـه ایـن دغدغـه و اهتمـام از عصـر        در بصیرت افزایی و خداشناس
رنسانس علمی جهان غرب و رمزگشایی از بسیاري از اسرار  آفرینش رو به فزونی نهاد. بـه  

طبیعــت را عبــادت  بــاور برخــی از محققــان، علمــا در جهــان اســالم از دیــر بــاز مطالعــۀ
زمینـۀ جواهرشناسـی و نجـوم،    کردند. ابوریحان چه در زمینۀ جغرافیا وچه در  می  محسوب

اجـه نصـیر نیـز ایـن     تماما هدفش فهم آیات الهی در طبیعت بود. ابـن هیـثم، البنـاتی و خو   
ـ        گونه ی تجربـه و اسـتدالل عقلـی تجـویز     بودنـد...، آن هـا علـم را بـه روش امـروزي یعن
کردند، اما می گفتند که انگیزه گرایششان به مطالعه علمی طبیعت، ایـن اسـت کـه آن را      می

  ).  4: 1389عبادت تلقی می کنند (گلشنی،
قرآن نشانه هـاي  «اقبال الهوري متفکرمسلمان معاصر با ذکر آیات علمی قرآن می گوید: 

ز و گونـاگونی  حقیقت نهایی را در خورشید و ماه و درازشدن سایه و پی آمـدن شـب و رو  
زبان ها و رنگ ها و سایر پدیده هاي قانونمند طبیعی و اجتماعی مـی دانـد کـه در سراسـر     
طبیعت بدان صورت که قابل درك حتی براي بشر است، تجلی کرده اسـت، لـذا بـر انسـان     
فرض است که در این آیات الهی اندیشـه کنـد و همچـون کـوران و کـران از برابـر آن هـا        

اقبـال  »(که نشانه هـاي زنـدگی ایـن جهـان را مشـاهده و تجربـه نمایـد       سرسري نگذرد، بل
  ).  150: 1362الهوري،

که هم زمان نیوتن بود و در پیشرفت علم » بویل«در جهان مسیحیت نیز به عنوان نمونه، 
وقتـی مـن بـا تلسـکوپ هـاي      «ترمودینامیک و قانون گازها نقش مهمی داشت، می گویـد:  

یما و جدیدا کشف شده را می بینم، وقتی با کمک چاقوهـاي  واضح، ستارگان و سیارات قد
تشریح و نور اجاق هاي شیمیایی، کتاب طبیعت را مطالعه می کنم، همراه بـا زبـور خوانـان    
باشگفتی می گویم: اي خداي من، چقدرآثار تو متنوع هستند!،  توتمام آن ها را بـا حکمـت   

  ).6: 1389(گلشنی،» خلق کرده اي
 یز که او را با سه قانون حرکـت، قـانون گـرانش و یـا بـا کتابش(ایپکـت      بارة نیوتن ندر

Opticks( شناسیم، می گویند در حدود یک میلیون و سی صد هزار کلمه از او در الهیات  می
  ).7: 1389باقی مانده که نشان می دهد به شدت از متافیزیک دینی متاثر است ( گلشنی

  
  طرح مسأله   .2

عالمه جعفري در این پژوهش، علوم تجربی است که از جهتی بـه دو   مراد از علم از دیدگاه
قسم مهم نظري و عملی تقسیم می شود. مقصود از قسم عملی، آن مسائلی است کـه کـامال   
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به مرحله تطبیق با واقعیات رسیده اسـت، ولـی در    دوران فرض و تئوري را سپري نموده و
رد بحـث و کـاوش و درك هـاي    قسم علوم نظري، مسائل و تئـوري هـایی اسـت کـه مـو     

تجریدي و علمی محض قرار می گیرند. علومی مانند فیزیک و شیمی و سایر علوم طبیعـی  
هرچند تجربی هستند ولی به همین دلیل به دو حـوزة نظـري و عملـی تقسـیم مـی شـوند       

). از جهت دیگر علوم تجربی خـود بـه دو حـوزة دیگـر یعنـی علـوم       201: 1386(جعفري
انند، فیزیک و نیز علوم تجربی انسانی مانند روان شناسی تفکیک شـده انـد،   تجربی طبیعی م

زیرا همۀ این علوم نتائج و یافته هایشان در صحنه هاي میدانی قابل تجربه و آزمون هسـتند.  
اندیشمندان اسالمی غالبا جداي از ارزش ذاتی و نظري علم به جنبه ابـزاري آن نیـز اهتمـام    

اهمیت ویژه اي براي علوم تجربی و کاربردي قائل بوده انـد. علـم بـا    داشته اند و از این رو 
نظر به هویت خاصی که دارد، داراي یک جهت ذاتی و آن عبـارت اسـت از آشـنا سـاختن     
انسان با واقعیاتی که آتش اشتیاق وصول به آن ها در نهاد همه انسان ها زبانه می کشد. علـم  

نظر به آن جهت، جنبۀ وسیله اي پیـدا مـی کنـد    در اسالم یک جهت دیگري هم دارد که با 
  ).396: 1361(جعفري،

ز معـارف خـاص مـذهبی بکـار     کلمۀ علم درکتاب و سنت نیـز بـه مفهـومی عـام تـر ا     
است، زیرا در بساري از آیات و روایات، علم به صـورت مطلـق مطـرح شـده اسـت،        رفته
افزون بـرآن بعضـی از آیـات و روایـات صـراحت      . )5العلق:»( علَّم الْإِنْسانَ ما لَم یعلَم:«مانند

دارند که منظور از علم تنها علم اصول عقاید و احکام شرعی نیست، مانند آنچه در قـرآن از  
) و ایـن حـدیث کـه از    78القصـص: »( علْمٍ عنْدي  قالَ إِنَّما أُوتیتُه على«قول قارون آمده است:

ممنْ أَتَاك بِها و اُنْظُرْ إِلَى ما قَـالَ و الَ تَنْظُـرْ إِلَـى مـنْ      اَلْحكْمةَخُذ :« امام علی(ع) مأثور است
). واضح است که احکام شرعی و اصـول عقایـد را از هـرکس و از    361(آمدي، بی تا: » قَالَ

  ).12- 10: 1390جمله کفار و مشرکین نمی توان فراگرفت(گلشنی،
با بیان روابط علی و معلولی پدیـده هـاي   قرآن و احادیث ائمه(ع) به ویژه امام علی (ع) 

طبیعی و جلوه هاي آفرینش در جهان هستی، از یک سـو حـادث بـودن ایـن پدیـده هـا و       
مراحل پیدایش آن ها را یادآوري می کنند و از سوي دیگر نظام منسـجم حـاکم برجهـان را    

ت و توحیـد  حکایت می کنند. بنابراین، آیات علمی قرآن در حقیقت تدبیر خداوند در طبیعـ 
را نشان می دهد. آفرینش در واقع تجلی پروردگار در جان آدمی است و انسان این تجلی را 

نهـج   108بدون واسطه می تواند مشاهده و درك کنـد. چنانکـه  امـام علـی (ع) در خطبـۀ      
البالغه بر این مطلب صحه گذاشته اند. در حقیقت امام با بیان این شـگفتی هـا، یکـی از راه    
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شناسی را بیان می کنند؛ زیرا هریک از مخلوقات، جلوه صفات خداي متعـال مـی   هاي خدا
باشند که پرده برداري از رمز و رازهاي آن ها در واقع، طی کردن مراحـل سـیرو سـلوك و    

  رسیدن به توحید است.
ـ  را باید در مفهوم و آموزه عالمه جعفريهاي  همه اندیشه محور عمدة حیـات  «نـام  هاي ب

جو کرد. به تعبیر ایشان، اگر ما حیات معقول را دو رویه یا دو بعد فرض کنیم، ، جست»معقول
  ).382: 1361بدون تردید یکی از آن دو، دین است و دومی علم ( جعفري،

این مقاله در پی یافتن پاسخی براي این پرسش اساسی است؛ عالمه جعفـري   از این رو،
غه، قانون مندي و غایت مداري نظام آفـرینش  چگونه با استناد به گزاره هاي علمی نهج البال

  را تحلیل و اثبات می کند؟  
  

  پیشینۀ تحقیق .3
دربارة نهج البالغه و بررسی علوم مختلف در آن از جمله: علوم اجتماعی، تربیتی، اقتصادي، 

هاي فراوانی صورت گرفته است که هر کـدام در جـاي خـویش؛ قابـل      سیاسی و... پژوهش
هاي علمی در نهج البالغـه مـوارد کمتـري یافـت      ر بارة بررسی و کاوشستایش است. اما د

تـوان بـه ایـن مـوارد      ؛ مـی شود. از جمله مقاالتی که در ایـن زمینـه نگـارش یافتـه انـد       می
  :نمود  اشاره
، نویسنده: سید نموذجاً الحرکۀ لألفعال فی الصور البیانیۀ حکَم نهج البالغۀ عنصر تأثیر ـ

صغري بیاد، منبع: آفاق الحضارة اإلسالمیۀ، سال نـوزدهم، پـاییز   حیدر فرع شیرازي و 
 .2، شماره 1395و زمستان 

نویسـنده: بهـزاد سـعیدي رضـوي،     ، زمین کره مورد در البالغه نهج و قرآن دیدگاه ـ
 .14، شماره 1393منبع: سراج منیر، سال پنجم، بهار 

نده: علـی نجفـی   نویسـ ، ي آفرینش در پرتـو نقـد فرمالیسـتی    زیبایی شناسی خطبه ـ
ایوکی، سید رضا میر احمدي، نیلوفر زریوند، منبع: حدیث پژوهی، سال هفتم، بهار و 

   .13، شماره 1394تابستان 

  اي پیرامون بررسی شرح نهج البالغه از عالمه جعفري با عنوان: و مقاله
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روش شناسی عالمه جعفري در شرح نهج البالغه( با تأکید بر منابع و اسـتنادهاي   ـ
ي علـوي، سـال    نویسنده: فتحیه فتاحی زاده و لعیا مرادي، منبع: پژوهشنامهتفسیري)، 

 .2، شماره1392چهارم، پاییز و زمستان 

ه اما الزم به ذکر است در خصوص بررسی و واکاوي گزاره هاي علمی در نهـج البالغـ  
براساس دیدگاه  عالمه جعفري، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است کـه نگاشـتۀ حاضـر    

  می کوشد بر گوشه هایی از این موضوع پرتویی افکند.  
  

  عدم انحصار هستی در عالم طبیعت .4
کند، ایـن واقعیـات نمودهـا و     که انسان با واقعیات جهان هستی ارتباط علمی پیدا می زمانی

انـواع    با مشـاهده با این وجود نباید سازد.  ا در جهان قابل مشاهده میهاي بیشتري ر عظمت
هستی را در عـالم طبیعـت منحصـر سـازد. بـه بـاور        ،ها در جهان عینی محدودي از زیبائی

عالمه جعفري،  بدون پذیرش جهانی وسیع تر از عالم طبیعت نمی توان افکار بشـري را از  
وابستگی روح و وجدان آدمـی بـا عـالمی وسـیع تـر از      بن بست جهان نجات داد. رابطه و 

/ 1: 1362طبیعت، چیزي نیست که با محدودیت قلمرو حس مخالفتی داشته باشد( جعفـري 
24.(  

بی شک درك بیانات امام علی(ع) براي کسانی امکان پذیر است که به اندیشه توحیـدي  
دیدگاه مکتب هایی که بـراي  از «رسیده باشند، چنانکه عالمه جعفري در این باره می گوید: 

بشریت آغاز و انجامی جز همین خاك تیره و تکاپویی جز براي گسترش خود طبیعی سراغ 
: 1362جعفري»( ندارند، علی(ع) و نهج البالغه اش هرگز قابل شناخت و هضم نخواهد بود

ساسـی  ). اندیشه هاي توحیدي نه تنها به عنوان یک رکن اعتقادي، بلکه به عنوان اصل ا3/ 1
که شالودة زندگی دنیوي و اخروي انسان ها را بنیان می نهد، در کالم امـام علـی (ع) نقـش    

  بسته است. 
  

  یب به روش تجربی در فراگیري علومترغ .5
عالمه جعفري با بررسی مفصل تاریخ علم در جهان اسالم و ذکـر نمونـه هـاي زیـادي از      

گشاده داشته و در تاریخ علم مانـدگار و  اندیشوران مسلمان که در حیطۀ علوم تجربی دستی 
تاثیر گذار بوده اند و قرن ها قبل از دانشمندان غربی به شیوه عملـی و تجربـی بـه واکـاوي     
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اسرار طبیعت پرداخته اند، تصریح می نماید که روش تجربی یک رویداد ناگهانی در تـاریخ  
، 1361ت ( جعفـري علم مسلمانان نبوده است، بلکه مسـتند بـه متـون اصـلی اسـالمی اسـ      

  ).354ص
با استناد هاي متعدد به آیات و روایات فراوان، بر ضـرورت روش تجربـی، کارگـاهی و    
آزمایشگاهی در تحقیقات مرتبط با علوم طبیعـی و جهـان خلقـت مـی تـوان تاکیـد نمـود.        

از  امیرالمومنین(ع) در موارد فراوانی لزوم تکیۀ علـم را بـر تجربـه گوشـزد فرمـوده اسـت؛      
  له:جم  آن

»تَأنَفسم لم96: 1404ابن شعبه حرانی،»(  فی التَّجارِبِ ع(  
  )116/ 17: 1403( مجلسی،  »اَلْعقْلُ عقْالن: عقْلُ الطَّبعِ وعقْلُ التَّجرِبۀِ«
»هتلى قَدرِ تَجرُبل عالرَّج 224آمدي، بی تا:  » ( رأي(  
  

  آنگیري از  ضرورت تفکر در عالم طبیعت و بهره .6
در قرآن آیات بسیاري وجود دارد که در آن ها به پدیده هاي طبیعـی اشـارت رفتـه اسـت.     
قرآن کریم مردم را به مطالعۀ نظام آفرینش، شـگفتیهاي خلقـت، احـوال و آثـار موجـودات      
مختلف و نحوة پیدایش آنها و به طور خالصه مطالعۀ آیات آفاقی و انفسی دعـوت کـرده و   

أَفَلَم «د آنها فرا می خواند. براي نمونه، برخی از این آیات عبارتند از: به تفکر و تدبر در مور
قَینـا  ینْظُرُوا إِلَى السماء فَوقَهم کَیف بنَیناها و زینَّاها و ما لَها منْ فُـرُوجٍ و الْـأَرض مـددناها و أَلْ   

 ...یواسی « ) و یا : 8- 6(ق:»فیها رـئُ   قُلْ سیرُوا فنْشی اللَّـه أَ الْخَلْقَ ثُمدب فضِ فَانْظُرُوا کَیالْأَر
  ).20العنکبوت:(»الْآخرة...النَّشْأَةَ 

به باور عالمه طباطبایی، قـرآن مجیـد در آیـات بسـیاري بـه تفکـر در آیـات آسـمان و         
کـه بـر   ستارگان درخشان و اختالفات عجیبی که در اوضاع آنها پدید می آید و نظام متقنـی  

آنها حکومت می کند دعوت می کند... و بدین ترتیب بـه تعلـم علـوم طبیعـی و ریاضـی و      
فلسفی و فنون ادبی و باالخره همه علومی که در دسترس فکر انسانی است و تعلم آن ها به 
نفع جهان بشري و سعادت بخش جامعه انسانی می باشد دعوت می کند. آري قرآن مجیـد  

کند به این شرط که به حق و حقیقت رهنما قرارگیرند و جهان بینی به این علوم دعوت می 
  )94: 1350حقیقی را که سر لوحه آن خداشناسی می باشد در برداشته باشد.( طباطبایی،

ها را هم  آیات قرآنی بنیاد اساسی مواد معیشت مردم را به زمین منحصر نکرده و آسمان
قُلْ منْ یرْزقُکُم منَ السـماوات و  « : موده استبه عنوان منابع روزي (مواد معیشت) معرفی ن
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هـا و زمـین روزي    به آنـان بگـو: کیسـت کـه شـما را از آسـمان       .)24سبأ،»( الْأَرضِ قُلِ اللَّه
أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّـه  « از قبیل:  ،از قرآن وارد شده است آیاتیدهد؟ بگو: اهللا. این مضمون در  می

 همعن کُملَیغَ عبأَس ضِ وی الْأَرما ف و ماواتی السما ف خَّرَ لَکُمةً..سنباط ةً ور20(لقمـان،  » ظاه( 
سـت در تسـخیر (اختیـار) شـما     هـا و زمـین ا   بینیـد کـه خداونـد آنچـه در آسـمان      آیا نمی
  است.   گذاشته

توانـد   کنـد کـه انسـان مـی     با صراحت کامل اثبات می بالغه، این آیهاز نظر شارح نهج ال
: 1362(جعفـري، زمـین در اختیـار و تصـرف خـود بگیرد.      کرات دیگر را هم به اضافه کـره 

2/25.(  
 هـا چشـمه  و هاکوه شدن ظاهر و زمین پیدایش شرح از بعد البالغهنهج در) ع( علی امام

 زنـدگی  و سـکونت  بـراي  را آن اجـزاي  و زمین خداوند که کنندمی اشاره مهم نکتۀ این به
... و أَعـد الْهـواء متَنَسـماً     «:گیرنـد  کامل يبهره آن از هاانسان تا است ساخته ها آمادهانسان

قرَافامِ ملَى تَما علَها أَههإِلَی أَخْرَج ا وهناکسزمـین  ساکنان براي را هوا نسیم) 91خطبه( ؛» ها...ل 
  .  نمود فراهم آن اهل براي را زندگی وسایل و هانیازمندي تمام و ساخت آماده

 عبـارت  در بـود  الزم انسـان  زندگی براي را آنچه تمام اجمالی ياشاره یک در حضرت
مکـارم  (کنـد مـی  اشـاره  همـه  بـه ) هـا نیازمندي» (مرافق« عنوان تحت و فرموده بیان کوتاهی

 بـر  بتوانـد  کـه  اسـت  آفریده ايگونه به را انسان بنابراین خدا. )149،ص4،ج 1382شیرازي،
سـپرده اسـت   آید و با علمی که خدا در وجـودش بـه ودیعـه     فائق طبیعت نیروهاي يهمه
تواند از مواهب مادي و معنوي این جهان در مسیر تکاملی خویش بهره گیرد وسـالمت    می

  جسمی و روانی خویش را تأمین نمایند.  
  

  هاي علمی در نهج البالغه گزارهتحلیل  .7
اکنون با تورقی در اثر وزین ترجمه و تفسیر نهـج البالغـه، بخـش از واکـاوي هـاي عالمـه       

  جعفري را در تحلیل گزاره هاي علمی امیرمومنان(ع) ارائه می دهیم:
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  آفرینش هستی باقدرت و اختیار 1.7
(نهـج البالغـه،   .»..یاح بِرَحمته و وتَّد بِالصـخُورِ میـدانَ أَرضـه   فَطَرَ اَلْخَالَئقَ بِقُدرته و نَشَرَ اَلرِّ «

فـزا بـه رحمـتش     متعالیش به مخلوقات هستی بخشـید و بادهـاي جـان   با قدرت  )؛1خطبه
  .  هاي سر برافراشته تعدیل فرمود وزیدن گرفت و حرکات مضطرب زمین را با نصب کوه

شگرف بودن قدرت اندیشۀ انسان را اینگونـه یـادآور   عالمه جعفري با طرح یک سوال، 
توانـد جهـانی را دگرگـون کنـد؟      آدمـی مـی    آیا چنین نیست که موجی از اندیشه«می شود: 

آید که مغز مـا   موجی از اندیشه در مقابل دگرگون شدن جهان، از آن جهت به نظر ناچیز می
هـا و   ر حـدود دانسـته  هـا را بـا مقیاسـات کمـی و کیفـی د      هـا و عظمـت   همواره بزرگـی 

اندیشـه    سنجد. اگر بشر بـا چشـم خـویش محصـوالت خیـره کننـده       هاي خود می خواسته
کننـده را بـه اندیشـه     دید، به هیچ وجهی امکان نداشت که استناد آن محصوالت خیره نمی  را

قـدرت    معمـوال بشـر وقتـی کـه کلمـه     به نظر ایشـان،   ).31/ 2: 1362جعفري،»( باور نماید
ت در حـال جریـان و تولیـد اسـت     شنود، نوع یـا انـواعی از نیروهـا را کـه در طبیعـ      می  را

بینـد و در   یی را برقـرار مـی  هـا  سازد، آنگاه میان قدرت و محصـول آن، مطابقـت   می  مجسم
گوید: این چه نوع قدرتی است که دستگاه هستی را بسازد و آن را بگرداند؟! ولـی   می  نتیجه

  رود.   ل آن این تعجب از بین میبا توجه به اندیشه و محصو
  
  بدیع و بی سابقه بودن نظام هستی 2.7

» اءدتاب أَهتَدابو ،پیشـین    بساط هستی را بـی مـاده   )؛1(نهج البالغه، خطبه »...أَنْشَأَ الخَلْقَ إنْشَاء
    سابقه هستی بنا نهاد. بگسترانید و نخستین بنیاد خلقت را بی

که اکثر مردم، حتی افراد می داند مهم مباحث الهیات   مسئلهمر را ن اایشارح نهج البالغه 
اي است کـه   فراوانی از متفکران را در ابهام فرو برده است. این ابهام و تحیر ناشی از مقایسه

ها  نماید. تحرکات و دگرگونی انسان میان علت و معلول جهان طبیعت و سازندگی خدا می
ارسطو   طبیعت بدون علت مادي که در فلسفه  در صحنه ها و به طور عمومی هر گونه شدن

چـه کـه    گیـرد و بـه عبـارت مختصـرتر آن     یکی از علـل چهارگانـه اسـت، صـورت نمـی     
  ).         2/87: 1362(جعفري، گردد. واقعیتی است که به واقعیت دیگر مبدل می ،گیرد می صورت

سیر تحـوالت آن، آن سـان    پیشینۀ کاوش هاي انسان براي یافتن نقطۀ آغازین آفرینش و
طوالنی است که به سختی می توان آغازي براي آن تعیین کرد. به اعتقاد ارسـطو کـه نظریـه    
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غالب در عصر نزول قرآن کریم هم بوده است، تمام اجساد آسمانی در منطقه فـوق القمـري   
بـراي  سـاخته شـده انـد. اتـر داراي میـل طبیعـی        )aetherاز عنصر فسادناپذیري به نام اتر (

چرخیدن به دور مرکـز جهـان در مسـیر دایـره هـایی کامـل بـود. ایـن اندیشـه بنیـادي در           
اخترشناسی بطلمیوسی تعدیل و بسط یافت. از نظر این اندیشـور یونـانی، آسـمان و اجـرام     

  ).75،ص1394و غیر قابل تغییر است (مسترحمی، )eternalآسمانی ازلی وابدي (
)  47) و (ذاریـات/ 30ر آیاتی از قرآن از جمله (انبیاء/این در حالی است که قرآن کریم د

به صراحت با بسیاري از این آموزه هاي باطل مخالفت کرده و پـرده از واقعیـت و حقیقـت    
هستی و آفرینش کنار می زند و رخدادهایی را که در روند آفرینش اتفاق افتـاده اسـت، بـه    

دانشمندان آن را اعجاز نجومی قرآن کریم زیبایی بیان می کند تا آنجا که برخی از مفسران و 
  قلمداد کرده اند.

مثـل مـاده ماننـد    بیـان مـی کنـد کـه      ،هربرت اسپنسـر  عالمه جعفري در ادامه به نقل از
هیولی و   شود. نظریه نهایت بر آن عارض می هاي بی رودخانه دائم الجریان است که صورت

ـ  گوی گیرد که می مطلق از همین جا سرچشمه می  ماده هـا در محـل    هـاي صـورت   ه نـد: دان
 آنتوان لوران الوازیههاي جدیـد   خزند. این مسئله را در دوران عمومی مانند طناب ممتد می

گـردد.   شود و هیچ موجودي معدوم نمـی  با این شکل بیان کرد که هیچ معدومی موجود نمی
ه بیان الوازیه این مسئله به قدري در نظر گروهی از متفکران بدیهی و ضروري جلوه کرد، ک

  .  )88- 2/87: 1362(جعفري،  ي علمی تلقی کردند را مانند یک فرمول ثابت شده
ریاضی دستگاه   ةدقیق و سیستماتیک در جهان هستی و چهر ۀجریان محاسببه باور وي، 

ـ   إِنَّا کُـلَّ شَـی  «  توان استفاده کرد. از آن جمله: طبیعت را از آیات فراوانی می » درء خَلَقْنـاه بِقَ
و  )8(الرّعـد،  »ء عنْده بِمقْدار و کُلُّ شَی«  ؛ایم معین آفریده  ما همه چیز را در اندازه )49(القمر،

و هـر   )12(یـس،  » إِمامٍ مبـین   ء أَحصیناه فی و کُلَّ شَی ؛معینی دارد  همه چیز در نزد او اندازه
ء إِالَّ عنْدنا خَزائنُه و مـا نُنَزِّلُـه إِالَّ    منْ شَیو إِنْ « ؛آشکار شمارش نمودیم یچیزي را در لوح

ها و  که خزینه و هیچ چیزي در عالم هستی وجود ندارد، مگر این )21(الحجر، » بِقَدرٍ معلُومٍ
إِنَّ اللَّـه کـانَ   « ؛معین  اندازیم مگر به اندازه منابع آن در نزد ما است و ما آن را به جریان نمی

  قطعــــا، خداونــــد حســــابگر همــــه )86(النّســــاء، »ء حســــیبا کُــــلِّ شَــــی  علــــى
  . )96- 95،ص2،ج1362(جعفري،است  اشیاء
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از این آیات بر می آید که خلقت اشیاء و جریـان امـور طبیعـت روي حسـاب بـوده و      
داراي اندازه معین و میزان مشخص است. به دلیل وجود همین نظم و انسجام در طبیعـت و  

 ریتعالی است که قوانین طبیعی مفهوم پیدا می کند.اتقان صنع با
آیا اعجـازي  «شارح نهج البالغه وجود این ویژگی ها را نشانۀ اوج اعجاز قرآن می داند: 

نمود که شخصـی پیـدا شـود و در آن دوران تاریـک      توان تصور باالتر از این براي قرآن می
ریاضی را در متن آن، بازگو کنـد!!    که جریان محاسبه پیدا کندچنان روشنایی به عالم هستی 

. به هر حـال نتـایجی کـه بـراي ریاضـی      )2/98: 1362جعفري،»(ست دلیل اعجاز قرآنا این
در این مورد تنها به  عالمه توان درنظر گرفت، متعدد ومتنوع است.  بودن دستگاه طبیعت می

، لـذا فراوانـی   سـت کـه جهـان قـانون دارد    ا و آن نتیجـه ایـن   نـد ک مهم اشاره می  یک نتیجه
جهـان بـا   ، به قول اینشـتین  .حسابی جهان نیست مجهوالت ما در این قلمرو پهناور دلیل بی

نمایـد،   رویدادهایی که به ظاهر خالف نظم و همـاهنگی مـی  . شناسائی جهان متفاوت است
دیـدگاه مـا اسـت.      ةگیري ما و چگونگی قرار گرفتن آن رویدادها در حـوز  مستند به موضع

اکید خداوندي در قرآن مجید به نظر و تفکر در عالم طبیعت گویـاترین دلیـل آن   دستورات 
: 1362جعفري،»(ي دقیق مطالعه کرد و با آن آشنا گشت توان با محاسبه است که جهان را می

2/98  .(  
  
  آغازخلقت فضا و شکافت آن 3.7

 )؛1(نهـج البالغـه، خطبـه    »...االَرجاء، وسـکَائک الَهـواء  سبحانَه فَتْقَ االَجواء، وشَقَّ  ثُمّ أَنْشَأَ «
  سپس خداوند سبحان جوها را از هم شکافت و جوانب و ارتفاعات فضا را باز نمود.  

نهایت، افکـار   این مسئله که جهان از نظر کشش و امتداد طولی و عرضی متناهی است یا بی
جـدي اشـغال   بینـان قـدیم و جدیـد و شـرق و غـرب را بـه طـور         فالسـفه و جهـان    همه

جهـانی کـه مـا در آن     .1مشهور در این مسئله به قـرار زیـر اسـت:      است. چند نظریه  نموده
کـه جهـان آغـازي دارد،     نهایت نیست و چنـان  تداد آن بیکنیم، حادث است و ام زندگی می

نهایـت نیسـت، اگرچـه     باشد. از نظر موجودیت (امتداد عرضـی) هـم بـی    پایانی هم دارا می
تصور ساحل و مرز براي آن دشوار است. ادیان و فالسفه و دانشمندان فراوانی این نظریه را 

ن از نظر کشـش و امتـداد طـولی و عرضـی     جها .2 ؛اند پذیرفته و دالیلی براي آن ارائه کرده
جهـان   .3 ؛نهایت اسـت  نهایت است، یعنی هم ازلی و ابدي است و هم موجودیت آن بی بی

از نظر حرکت و تعاقب رویدادها حادث و با مشیت خداوندي به وجود آمـده اسـت، ولـی    
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ي ایـن   گروهـی دربـاره   .4 ؛باشـد  مبادي بنیادین جهان مانند هیولی ازلی است و حادث نمی
  گویند:   اند و می مسئله در حیرت فرو رفته

نهایت مطلق بودن جهان است، موضوع ندیدن آغاز  چه که موجب اعتقاد به بی آن  عمده
روشنی بر این اعتقاد بیان آن است، و اال تاکنون دلیل علمی   و انجام و مرزهاي محدود کننده

  ).107- 2/106: 1362ت(جعفري،نشده اس
ها از یـک   در دوران معاصر پیگیري جدي و علمی براي پیدا کردن آغاز انفجار کهکشان

نهایـت بـودن    ازلی و ابدي بـودن و بـی   ،ها طرف و اعتقاد به انحناء فضاي پیرامون کهکشان
اسـت. نظریـات متعـددي از طـرف     موجودیت جهان را با اشـکال سـختی روبـرو سـاخته     

اي کـه اکنـون    هاي تازه آغاز انفجار تاکنون ابراز شده است و یکی از نظریه  دانشمندان درباره
 .چهارده میلیارد سال اسـت  ،شناسی را به خود جلب کرده است ذهن بعضی از اساتید ستاره

ز استاد مربوط کـه  من خود این رقم را در رصدگاه برلین ا«چنانکه عالمه جعفري می گوید: 
داد، (در سال گذشته) شنیدم و به مترجم محتـرم گفـتم بـه     توضیحی در جریان ستارگان می

ایشان بگویید: دانشمندان مربوط این رقم را چند سال پیش نوشته بودند، آیـا تغییـري در آن   
ریـه  هـا، همـین نظ   پیدا نشده است؟ ایشان پاسخ دادند: نه، براي تاریخ آغاز انفجار کهکشان

  نظریـه  :«نویسـد  می یکی از محققان ).2/107: 1362(جعفري،تاکنون به قوت خود باقی است
 نسبی نشان داد که نظري که اجداد ما به آن عالقه داشتند، یعنـی موضـوع جهـان نامحـدود    

تر از آنچه ده سال پـیش از   خیالی بیش نبوده است. در این ایام حتی جهان را خیلی کوچک
هـایی کـه    ذرات و اتـم   جذب نور به وسیله  دانند، زیرا کشف مسئله ند میکرد این تصور می

سـتارگان بـه     باشند نشان داده است که فواصل عظـیم و خـارق العـاده    در فضا سرگردان می
آمیز است. مفهوم جهان ازلی و ابدي نیز به جایی رانـده شـده اسـت کـه      احتمال قوي اغراق

را داشـتند، آخـرین    کـارنو آنهایی که قصد فرار از اصـل  به  لومتر ابه بازگشت ندارد. تئوري
تـر از آن بـه    نه فقط جهان عظیم ستارگان ازلـی نیسـت، بلکـه جـوان     .ضربت را وارد کرد

- 2/107: 1362(جعفـري،  پـذیر باشـد.   رسد که تکامل ستارگان در داخل آن، امکـان  می  نظر
108  .(  

یل دهنـدة عـالم از هـر سـو     کیهان شناسان معتقدند پس از انفجار بـزرگ اجـزاي تشـک   
؛ هوگـان،  75: 1448شدند و این حرکات در جهـات مختلـف ادامـه دارد(رضـوي،       راکندهپ

  و آخر این کهنه کتاب افتـاده اسـت   اول    خبــریم مــا ز آغــاز و انجــام جهــان بــی
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ــ 47: 1377 ه علمـــی را تاحـــد زیـــادي ). آنـــان بـــا تجزیـــه نورســـتارگان، ایـــن نظریـ
  ).77: 1394اند(مسترحمی، کرده تقویت

نمایـد، داراي   مـی  (ع)چگونگی آغاز طبیعت و جریان آن در توصـیفی کـه امیرالمـومنین   
رویدادهاي زیراست: خداوند سبحان نخست موضوع بنیادین جو فضا و هـوا را بـه وجـود    

 شکافد. حقیقت این موضوع در این خطبه توضیح داده نشـده اسـت.    آن را از هم می ،آورده
گازي است کـه در دو آیـه از     احتمال قوي این موضوع همان مادهبه  از نظر عالمه جعفري 

 ؛ )11(فصلت:.»إِلَى السماء و هی دخانٌ..  ثُم استَوى« .1 دخان (دود) آمده است:  ا کلمهقرآن ب
  ).10الدخان:»( فَارتَقب یوم تَأْتی السماء بِدخانٍ مبین« .2

متوالی زمان بـه    چون اکنون در رشته. شود این موضوع در نظریات جدید علمی دیده می
و کیفیت گسترش تدریجی جهان را به صورت قهقرایـی درنظـر بگیـریم،     گردیم عقب برمی

هـا و   که کهکشان هاي بسیار بسیار دور، پیش از آن رسیم که در زمان ناچار به این نتیجه می
ي  ف) و هـم درجـه  ثحتی ستارگان مجزا از یکدیگر به وجود آمده باشد، هم چگـالی (تکـا  

تنهـا بـر اثـر     .اندازه زاید بـوده باشـد   ده، بایستی بیکر حرارت گاز ابتدایی که جهان را پر می
حرارت آن اندازه پایین آمده که تشکیل اجرام فلکـی   گسترش بوده است که چگالی و درجه

سـت  ا بسیار مهمی که در دو آیه وجود دارد، این  پذیر شده است. نکته جدا از یکدیکر امکان
کنـد و هـم پایـان آن را     رفـی مـی  اي گـازي مع  که هم آغاز خلقت اصول طبیعـت را پدیـده  

  ).109- 2/108: 1362(جعفري،
موضوع شکافتن موضوع بنیادین جو و فضا و هوا و گسـترش  در بارة  اي از قرآن  در آیه

ــت  ــده اس ــین آم ــاً    «: آن چن ــا رتْق ــأَرض کانَت ــماوات و الْ ــرُوا أَنَّ الس ــذینَ کَفَ ــرَ الَّ ی ــم أَو لَ
 هـا و زمـین بسـته و یـک     اند که آسمان که کفر ورزیدند ندیده آیا آنان )30األنبیاء:»(فَفَتَقْناهما

 ها را از هم باز کردیم.   پارچه بود و ما آن
قرآن در این آیه در یک استفهام انکاري علت عدم توجه کافران را به نحوة آغاز آفرینش 

و چسـباندن   و به معناي ضمیمه کردن» فتق«متضاد ماده » رتق«به این شکل بیان کرده است. 
). بـه هـم   97: 1412؛ بـاقالنی،  1480/ 4: 1404؛ جـوهري، 341: 1426دو چیز است(راغب،

پیوستگی آسمان ها و زمین اشاره به آغاز خلقت است که طبق نظر دانشمندان، مجموعه این 
جهان به صورت توده واحد عظیمی از غبار سـوزان بـود کـه بـر اثـر انفجـارات درونـی و        

زیه شد و کواکب و ستاره هـا از جملـه منظومـه شمسـی و زمـین بـه       حرکت، به تدریج تج
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؛ مکارم شـیرازي،  16/285: 1380وجود آمد و باز هم جهان در حال گسترش است(صادقی،
  ).162: 1407؛ نوفل،17: 1378؛ نجفی، 394 13:  1371

موریس بوکاي از دیگر دانشمندانی است که به بررسی مراحـل خلقـت جهـان از نگـاه     
سورة انبیاء را مطرح کرده و آیـه را مؤیـد    30سورة فصلت و11داخته است. او آیات قرآن پر

. بیـان رونـد   2. تأیید وجود توده گـازي بـا بخشـچه هـاي ریـز؛      1و مبین دو نکته می داند: 
  ).190: 1365جدایی ماده ابتدایی یگانه اي که عناصر در آن به به هم ملصق بودند(بوکاي، 

 شود کـه کشـش و گسـترش هندسـی     معلوم می (ع)،امیرالمومنین  بیاناتاز این آیات و 

کـه جایگـاه فضـائی ایـن کشـش و گسـترش چیسـت؟         فضا، خالء مطلق نیست. امـا ایـن  
کنـد کـه هـیچ موضـوع تجسـم یافتـه را        است که از مختصات ذهنی بشري بروز می  الیؤس

را بـدون امتـداد    توانـد رویـدادي   که نمـی  تواند بدون جایگاه فضائی تصور نماید، چنان نمی
حـوادث   زمانی تعقل نماید. در صورتی که زمان آن امتداد ذهنی است که محصـول تعاقـب  

: 1362(جعفـري، است و گسترش هندسـی انتزاعـی از تعـین و تجسـم مـواد و رویـدادها.       
2/109(  

ایـن  ». پس از حدود جهات هسـتی، خـأل و مـأل نیسـت    «فیلسوفان مسلمان می گویند: 
از ارسطو می گویند، اما دانشمندان طبیعی و نجوم معتقدند دالیلی وجـود   نظریه را به تبعیت

رش مـی یابـد و ایـن گسـترش بـی      دارد که نشان مـی دهـد فضـاي جهـان پیوسـته گسـت      
  ).75: 1362است(الخطیب،  نهایت
  
  هفت آسمانچیستی و چگونگی  4.7

بـا هیئـت    در گذشته گروهی از دانشمندان اسالمی کوشش داشتند موضوع هفت آسـمان را 
بطلمیوس تطبیق کنند و در این تطبیق در مشاجرات و گفتگوهاي بـی سـر و تـه غوطـه ور     

گشتند. در صورتی که نه تنها چنین جبر و ضرورتی وجود نداشت، بلکه با نظر بـه سـایر    می
  ).  2/113: 1362( جعفري،آیات قرآنی تقلید از هیئت مزبور کامال نابجا بوده است

از آن جملـه  ر تبیین این موضوع به آیاتی از قرآن اسـتناد مـی کنـد؛    شارح نهج البالغه د
حاب جامدةً و تَرَى الْجِبالَ تَحسبها « :می فرمایدزمین   ةدربار رَّ السـرُّ متَم یه و )؛ 88(النّمـل:  » و

ذرنـد  که مانند ابر در گ کنی که آنها راکد و متوقفند در حالی بینی و گمان می ها را می تو کوه
ــا«: نیــزو  ــأَرض کفات ــلِ الْ عنَج ــم ــا مــا زمــین را)؛ 25:المرســالت»(أَلَ ع در حرکــت ســری آی

  .  )2/114: 1362(جعفريندادیم قرار



  1397 پاییز و زمستان،دوم، شمارة نهمسال  ،هاي علم و دین پژوهش   38

و  «آیـه ایـن  منطق قرآن غیر از هیئت بطلمیـوس اسـت. آیـا     ،ها آسمان  همچنین درباره
ما آسمان را با قدرت خود آفریدیم و مـا آن   )47الذّاریات:»(السماء بنَیناها بِأَید و إِنَّا لَموسعونَ 

با هیئت ماقبل اسالم سازگار است؟! به طور کلی اگر بعضی از علمـاي   ،دهیم را گسترش می
انـد، بـه هـیچ وجـه      ردهاسالمی در مسائل مربوط به زمین و آسمان از بطلمیوس پیـروي کـ  

هاي هفتگانـه بنـا بـه آیـات      موضوع آسمان باشد. آن هیئت نمی  ةاسالم دربار  ایده  ةکنند  بیان
ا  «: کند، از نظر علمی مـردود نیسـت   ستارگان را در آسمان پائین معرفی می  دیگر که همه إِنـَّ

 .ما آسمان پائین را با زینـت سـتارگان آراسـتیم   )؛ 6:الصافات»( الْکَواکب بِزینَۀٍزینَّا السماء الدنْیا 
تا روشن شـود کـه وضـع     ها تجاوز ننموده است ز قلمرو کهکشانزیرا هنوز دانش بشري ا
 ).2/114: 1362(جعفريماوراي ستارگان چیست

از سوره ذاریات، به گونه اي از آیات علمی قرآن به شمارمی رود که بـر اسـاس    47آیه 
معناي آن، گزارشگر پیدایش جهان و وسعت افزایی طبیعت در پی آفرینش نخسـتین اسـت.   

عت را در یکی از سه بستر توسعه روزي با باران، وسعت بخشی به آسـمان  شیخ طوسی وس
رشـی فراتـر از وسـعت آسـمان معنـا      در هنگام پیدایش، با قدرت و توان خداونـد بـر گست  

). طبرسی توان خداوند در پیـدایش مخلـوقی فراآسـمانی را    13/328: 1361کند(طوسی،  می
عباس نقل شده و براساس نقـل حسـن بصـري    منظور می دارد. این معنایی است که از ابن 

یعنی ما به وسیله بارش باران، وسعت دهنده رزق و روزي به خلق هستیم و نیز گفته شـده:  
: 1424یعنی ما توانا به وسعت در روزي مخلوقات هستیم و ناتوانی در ما راه ندارد (طبرسی،

9/242.(  
ارٍ     « امام علی(ع) در بارة چگونگی برپایی آسمان می فرماید: سـلَـا د ا وهمعد یـ د مـرِ عبِغَی

بدون ستونی که آنها را برپـا دارد و بـدون مـیخ و     )؛1(نهج البالغه، خطبه...»ینْتَظمها] ینْظمها[
اللَّه الَّذي رفَع «:  ۀتواند آی می بیان حضرتطنابی که آنها را به هم بپیوندد. گفته شده است این 

کـه بعضـی از مفسـرین     را تفسیر نماید. توضـیح ایـن  )؛ 2الرّعد:»(یرِ عمد تَرَونَها..السماوات بِغَ
شـود کـه    عمد است. در این صورت معناي آیه چنین مـی   ترونها صفت کلمه  اند: جمله گفته

از این تفسیر جاذبیت را استنباط  ها را با ستون غیر قابل رویت آفریده است، خداوند آسمان
 (ع)امیرالمـومنین   بینـیم. جملـه   اقعیتی نامحسوس است و ما تنها اثـر آن را مـی  کنند که و می
  ).2/115: 1362(جعفري،کند نفی می ،ها را برپاي بدارد گونه ستونی را که آسمانهر

ها و زمین بـه طـور مسـتقیم     دهد که نگهداري آسمان آیات دیگر نشان می برخی ظاهر 
خداونـد   )41(فـاطر:  »مسک السماوات و الْأَرض أَنْ تَزُوالإِنَّ اللَّه ی« تحت مشیت الهی است:
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دارد. از طـرف دیگـر موضـوع     ها و زمین را از پاشـیده شـدن و گسـیختن نگـه مـی      آسمان
و سپس با تفکرات علمـی نیـوتن وارد    بینی جالل الدین مولوي جاذبیت که از دیدگاه جهان

دیهی نیست و بعضی از سئواالت مربـوط  معارف بشري شده است، آن اندازه هم روشن و ب
  به موضوع مزبور بی جواب مانده است. 

کـه نیـوتن در اواخـر     نقـل مـی کنـد   مورد اطمینـان   افراد مطلعبعضی عالمه جعفري از 
باشـد،   که یگانه عامل نگهداري کرات در وضع معین نیـروي جاذبیـت مـی    زندگیش در این

ین طبیعـت  ناجزاء و قوا  وابستگی مستمر وجود همهتردید داشته است. به هر حال با نظر به 
(  باشـد  به خدا، جاذبیت هم یکـی از عوامـل طبیعـی بـوده، محکـوم بـه حکـم مزبـور مـی         

  ).2/116:  1362جعفري،
بنابراین از همان آغاز، انجام جهان نیز در طرح کلی نظـام احسـن دیـده شـده اسـت و      

ـ    ن انسـان هـا هسـتند کـه بایـد در      تحت مدیریت مدبر حکیم عادل به پـیش مـی رود و ای
  مجموعه هماهنگ و هدفمند تالش کرده تا به هدف اعلی نائل آیند.

  
  نظریۀ تحول و تکامل موجودات 5.7

ـ  تکامـل در همـه   هاي مذهبی به نظریۀواکنش أثر از مسـائل مربـوط بـه ماهیـت     ي ادیـان مت
یده شده باشـد و بـا   پرسند چگونه ممکن است انسان به شکل خدا آفراست. مؤمنان می  بشر

اي پیشرفته نباشد و با قارچ خویشاوند باشد. اگر کالبد انسـان  این حال چیزي بیش از بوزینه
اي تر حیات تکامل یافته است، پس نفس ناطقه در کدام نقطه، اگر اصالً نقطهاز اشکال پست

و ذهـن  مغـز   هـاي علمـی دربـارة   در کار باشد، پدید آمده است؟ از قرن نـوزدهم، بررسـی  
هاي دیگري را نیز پیش روي مؤمنان قرار داده است. اگر روح، چنان که علـم ظـاهراً   چالش

گرایی، جبـر و الحـاد   مدعی است، چیزي جز حاصل فعالیت مغز نباشد، آیا از این امر، مادي
شود؟ در صورت صحت چنین دیدگاهی، چه جایی براي اعتقـاد بـه مسـئولیت    مستفاد نمی

ماند؟ (دیکسون، داشت ثواب و عقاب در جهان دیگر باقی میان و چشماخالقی در این جه
1390 :143.(  

ثُم جمع سـبحانَه مـنْ حـزْنِ    : «دربارة آغاز خلقت انسان در نهج البالغه چنین آمده است
ـ      تَّـى خَلَصح ـاءا بِالْمـنَّهـۀً سا تُرْبهخبس ا وذْبِهع ا وهلهس ضِ وتَّـى    الْأَرـا بِالْبِلَّـۀِ حلَاطَه و ت

تو نـرم  و سـخت  مقداري زمین خاك از سبحان خداوند )؛ سپس1نهج البالغه، خطبه»(لَزَب 
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 را شـده  تصفیه خاك آنگاه کرد، اش تصفیه و پاشید آن در آبی نموده، جمع را شور و شیرین
  .درآورد چسبان گل شکل به آب رطوبت با

خداوند در ساخت این پیکر یعنی انسان نخستین، نهایت لطف و حکمت را به کار بـرد  
تا از نظر صالبت و استحکام و دیگر جهات در عالی ترین شرایط باشـد، همانگونـه کـه در    

نِ منْ ء خَلَقَه و بدأَ خَلْقَ الْإِنْسا الَّذي أَحسنَ کُلَّ شَی« آفرینش جهان همه چیز را بهترین آفرید: 
   م السـ لَ لَکُـم عـج و هوحنْ رم نَفَخَ فیه و اهوس هینٍ ثُمم نْ ماءاللَۀٍ منْ سم لَهلَ نَسعج طینٍ ثُم و ع

خداوند هرچیز را نیکوآفرید و آفـرینش انسـان را از گـل     ).9- 7السجده:»(..الْأَبصار و الْأَفْئدةَ
اورا نظام بخشید و از روح خویش در وي دمید و براي شما گوش ها آغاز کرد، سپس اندام 

    .و چشم ها و دل ها قرار داد
 اتفـاق  بـه  قریـب  اکثریـت  انسـان،  خلقـت  عالمه جعفري معتقد است که در مورد آغاز

خلقـت آدمــی را مســتقل   ،سـفه و دانشــمندان گذشـته، همچنــین اربــاب ادیـان رســمی   فال
یکی از دانشمندان طبیعت شناس فرانسوي بـه    جدهم به وسیلهدانستند. از اواسط قرن هی می

ي تحول مطرح شـده اسـت. پـس از بـروز ایـن فرضـیه،        ) نظریه1744- 1829نام المارك (
مخصوصـا در قلمـرو علـوم انسـانی بـه وجـود آمـد و         ،بینـی  تحوالتی در معارف و جهـان 

  ).124/ 2: 1362ي،(جعفرها به جا گذاشت انعکاسات فراوانی را در عقاید و شناسائی
د که مهم ترین آنها ایـن اسـت   شو اساسی را متذکر می  این نظریه چند مسئله  ةدرباروي 

تحـول هـم ماننـد      نظریهبه اعتقاد عالمه جعفري تحول ضد خداشناسی است؟   آیا نظریه که
علمـی    آینـد و هنـوز از جنبـه    هایی است که در طول تاریخ بـه وجـود مـی    خیلی از فرضیه

گیرنـد.   هاي پیش ساخته) قرار مـی  ئولوژي هاي عقیدتی (اید برداري نگشته، مورد بهره  روشن
تحول با اعتقاد به وجود خدا سازش ندارد، زیـرا    ۀاند که فرضی گروهی از متفکران گمان برده

نمایـد. در صـورتی    هاي تکاملی پیشنهاد می ها و دگرگونی تفسیر منطقی علمی براي حرکت
اند،  ي از خداشناسان از همین فرضیه دلیلی براي وجود خدا استنباط کردههاي دیگر که گروه

این توضیح که این فرضیه حتی جریان نظم را در عالم حیوانات که از مقاومت و آگاهی و  اب
تـرین دالیـل    کنـد و یکـی از بـزرگ    اراده در برابر قوانین طبیعت برخودار است، اثبات مـی 

اي از دانشـمندان   وین است. به همین جهت بود کـه عـده  وجود خداوندي، نظم در عالم تک
مزبور را پذیرفتنـد. امـا عامـل      که خداشناس و متدین بودند فرضیه مسیحی و مسلمان با این

شناسـی هـم    کامال یا به طور عمده بر ما پنهان است. در ارزیابی علمی مسائل دیرین ،تکامل
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: 1362(جعفري،دهـد  تکامل را افزایش مـی اختالف نظر فراوانی وجود دارد که ابهام موضوع 
2/129.( 

دردسرهاي نظریـه دارویـن و اثبـات    «دکتر حلیم عطیه سوریال در کتاب خود موسوم به 
حلقه گم شده داروین تنها در مورد انسانها نارسـا نیسـت   «می نویسد: » علمی نظریه آفرینش

م تنان حیوانات یا مفصـل  بلکه در مورد حیوانات نخستین تک یاخته اي یا چند یاخته اي نر
دار و حیوانات مهره دار و بی مهره، و ماهی ها و حیوانات دوزیستی یا خزنـدگان، پرنـدگان   

ــده   ــم شـ ــه گـ ــن حلقـ ــت و ایـ ــز نارساسـ ــتانداران نیـ ــا   و پسـ ــین آنهـ ــطه بـ و واسـ
  ).2009: 1362الخطیب،»(شود نمی دیده

بـه تصـور در    اکتشافات جدید به جاي پیشرفت ساده و یک جهتی کـه سـابق بـر ایـن    
سازد که یک چند بیش و کم به وجـود   هاي متعدد و متباعدي را معلوم می آوردند، شاخه می

مانـد کـه ابتـدا منجـر بـه       ها باقی می آمدند و زیستند و نابود شدند و فقط یک سلسله از آن
شناسـی   دیـرین  ،گردد. سـابق بـر ایـن    هوماسا پیانس (انسان عاقل) و سپس بشر امروزي می

هاي میمون شکل یا پیته کانتروپ است که  آدم  داد که بشر امروزي از شجره تعلیم میچنین 
آندرتال و سپس آدم کرومانیون را به وجود آورد. امروز نئتکامل تدریجی ابتدا آدم    در نتیجه

هائی که  بعد از اکشتافات وسیع و متعدد در اروپا و آسیا و آفریقا معلوم شده است که فسیل
  واحد و مشخص نیستند، بلکـه الاقـل بـه چهـار سلسـله      ۀاند، متعلق به سلسل مدهبه دست آ

آدم  نـه  ،کرومـانیون  ،متفاوت تعلق دارند و اجـداد مـا یعنـی در واقـع اجـداد انسـان عاقـل       
مهـاي میمـون شـکل پیتـه کـانتروپ       است و نه آدم هایدلبرگ و ما نه از اخالف آد  آندرتال

هـاي ماقبـل انسـان عاقـل       نتروپ. اجداد واقعی ما از سلسلههستیم و نه از آدم چینی یا سینا
  )  130/ 2: 1362(جعفري، هاي آنها مطلقا نامعلوم و ناشناس است. است که فسیل

  
  خلقت انسان از دیدگاه قرآن 6.7

  موضوع آغاز خلقت انسان در قرآن مجید در دو گروه از آیات وارد شده است: 
شود  زمینی شروع می  طبیعی خلقت انسان که از مادهآیات مربوط به جریان اول: گروه 

و مضغه آید و آنگاه در مجراي تبدالت جنینی به علقه  می و به صورت نطقه در
  گردد. نمونه رسد و متولد می بندي و کمال جنینی می استخوان  شود و به مرحله می  تبدیل

و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ ساللَۀٍ منْ طینٍ ثُم جعلْناه  «:زیر است  جامع این گروه آیات، آیه
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قَرارٍ مکینٍ ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً...ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ   نُطْفَۀً فی
از گل بیرون کشیده شده است، ما انسان را از (حقیقتی) که  )14-12مؤمنون،ال»(الْخالقینَ

اي در قرارگاه محکم قرار دادیم، آنگاه نطفه را به  آفریدیم، سپس آن را به صورت نطفه
  و سپس خلقت دیگري در او ایجاد کردیم، پس پاکیزه و بخشنده...  علقه تبدیل نموده

  برکت است خداوندي که بهترین آفرینندگان است. 

هـا عمـوم    لقت انسان را دربر دارد، اگرچـه ظـاهر آن  آیاتی که مضمون جریان طبیعی خ
شـود، ولـی صـراحتی در ایـن      مـی  شـامل را ها اعم از آدم اولـی و نسـل مسـتمر او     انسان
ندارد، لذا استدالل قطعی با این گروه از آیـات بـراي اسـتقالل خلقـت آدم در مقابـل        معنی

  )131/ 2: 1362( (جعفري،توان نمود. تحولیون نمی
فرشـتگان    ةسجد  آیاتی است که ابتداي خلقت انسان و دستور الهی را درباره :گروه دوم

و إِذْ قالَ ربک للْمالئکَۀِ إِنِّی خالقٌ بشَـراً مـنْ   « : جملهکند. از آن  و شیطان به آدم گوشزد می
قَعـوا لَـه سـاجِدینَ فَسـجد     فَ  صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ فَإِذا سویتُه و نَفَخْت فیه مـنْ روحـی  

در آن هنگـام   )31- 28الحجر،»( یکُونَ مع الساجِدینأَنْ  الْمالئکَۀُ کُلُّهم أَجمعونَ إِالَّ إِبلیس أَبى
که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بشري از گـل خشـکیده و تیـره و دگرگـون شـونده      

ود درآورده و از روح خـود در او دمیـدم در برابـر او    آفرینم و هنگامی که او را به نظم خ می
ــد ســجده ــان بیافتی ــد   همــه .کن ــه ســجده افتادن ــه از ورود در  ،فرشــتگان ب مگــر شــیطان ک
  کنندگان امتناع ورزید. سجده

زمانی و تحوالت از گـل خشـکیده     دهد که بشر بدون فاصله آیات نشان می ینمضمون ا
که دمیده شدن روح انسانی پس از گذشـت زمـان کـه    و تیره آفریده شده است. این احتمال 

تواند دلیل تحول بوده باشد، (به این معنی کـه دوران تسـویه    مینمورد نیاز تنظیم بوده است، 
رسد، زیرا اگر  کالم، صحیح به نظر نمی  ة(تنظیم) همان دوران تکامل بوده باشد) از نظر قاعد

ون مـثال تحـول یافتـه باشـد، حـداقل میـان گـل        اي به نام کرومانی بشر از حیوان تکامل یافته
هـا سـال فاصـله وجـود      خشکیده و تیره تا کرومانیون و از کرومانیون تا بشر مسلما میلیـون 

ر از گـل خشـکیده و تیـره سـاخته     تـوان گفـت بشـ    داشته است. با این فرض چگونـه مـی  
ها سال پیش) اگر کسی بگوید چنین کالمی محال منطقـی دربـر نـدارد     است!! (میلیون  شده

آیا این گونه دستور صـحیح اسـت کـه خـدا     حواله داد. نخستین   که موجود فعلی را به ماده
سـازم و پـس    بگوید: اي فرشتگان، من اکنون از گل تیره و خشکیده، جاندار تک سلولی می
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دار تک سلولی آدم خواهد شد، شما بـه آن آدم  ها سال و تحوالت فراوان این جان از میلیون
 )132- 131/ 2: 1362((جعفري،سجده کنید!! 

در این جا یک مسئله ساده و منطقی وجود دارد و آن این است که این آفریده که پیروان 
نظریه تحول آن را حلقۀ گم شده نامیده اند و واسطه بین میمون و انسان بوده اسـت چطـور   

وانات درنده که در میان آنها می زیسته است زندگانی کند؟ زیرا پیروان توانسته است بین حی
این نسل گم شده نسبت به انسان کنـونی کـم عقـل بـوده اسـت.      :« نظریۀ تحول می گویند 

بنابراین یک آفریدة کم عقل و از لحاظ جسمی، ناتوان چگونه مـی توانسـته اسـت در میـان     
  )201-  200، 1362الخطیب،»( درندگان زیست کند؟

الَّـذي لَـه ملْـک السـماوات و     :« در تحلیل این نظریه باید به این آیات الهی توجـه کـرد  
   خَلَـقَ کُـلَّ شَـی و لْکی الْمف شَریک کُنْ لَهی لَم لَداً وذْ وتَّخی لَم ضِ وتَقْـدیرا   الْأَر هرفَقَـد ء« )

با خلقت و آفـرینش و اسـتفاده او آنچـه الزم     یعنی خدا به هرموجودي، متناسب) 2الفرقان :
بوده عطا کرده است. حیوانات را خلقت انسان نداد و انسان را به صورت حیوانـات نیافریـد   

  هر چیز را با معیار خاص خود آفرید.  
که به اسـتقالل آدم در خلقـت، بیشـتر از آیـات دیگـر       يدیگر  ۀآیاز نظر عالمه جعفري 

عنْد اللَّه کَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُرابٍ ثُم قالَ لَه کُـنْ    إِنَّ مثَلَ عیسى«:است ي زیر آیه ،کند داللت می
مثل عیسی در نزد خـدا مثـل آدم اسـت کـه او را از خـاك آفریـد و        )59(آل عمران:»فَیکُونُ

مسلم است که تمثیل مزبـور بـراي رد   آدم وارد عالم تکوین گشت.  .سپس به او گفت: باش
دانسـتند، اگـر خلقـت آدم در     تراض کسانی بود که تولد عیسی (ع) را بدون پدر محال میاع

اگـر داسـتان    .پاسخی براي اعتراض کنندگان نبـود  ،گرفت مجراي تحول طبیعی صورت می
چنـان کـه بعضـی از دانشــمندان    طبیعـی کــم نظیـر بـود،      خلقـت عیسـی (ع) یـک پدیـده    

زیرا چنین خلقتی ضد قـوانین طبیعـت    ،گرفت ار نمیمورد اعتراض قر ،اوال :اند گفته  معاصر
تمثیل به خلقت آدم که بنا بر نظریـه تحـول    ،افتد. ثانیا نبوده است، اگرچه به ندرت اتفاق می

البالغـه در   نهج ). عبارات 133/ 2: 1362(جعفري،باشد.  کامال طبیعی بوده است، منطقی نمی
  .به استقالل خلقت آدم داللت دارد آشکارا این مسئله،

  
  پذیري انسان از جغرافیاي زیستی تاثیر 7.7

عالمه جعفري عالوه بر استناد به علوم تجربی طبیعی در واکاوي هـاي گـزاره هـاي علمـی     
رخـی از آن هـا اسـتفاده    نهج البالغه، گاه از یافته هاي علوم تجربی انسانی نیـز در تحلیـل ب  
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ي در کتاب ترجمه و تفسیر نهج البالغه ایشان ناظر بر تحلیل هـاي  کند. نمونه هاي زیاد  می
روان شناختی، جامعه شناختی و ... در تبیین حقایق علمی جهـان آفـرینش اسـت، مـواردي     

تهـا  قَد بعثَ اللَّه علَیها الْعذَاب منْ فَوقها و مـنْ تَح سفينة  کَأَنِّی بِمسجِدکُم کَجؤْجؤِ«مانند: 
بینم کـه مسـجد شـما ماننـد سـینه       چنین می )؛13(نهج البالغه،خطبه»و غَرِقَ منْ فی ضمنها

کشتی روي دریا است که عذاب خداوندي باال و پایینش را فرا گرفتـه، همـه سـاکنان آن را    
. امام علی(ع) این مطلب را بعد از اتمام جنگ جمل ایراد فرمودند. ابن ابی غرق نموده است

بصره تا کنون دو بار در آب غرق شده است یک بـار  «الحدید در شرح این کالم می نویسد: 
در زمان القادر باهللا و بار دیگر در زمان القائم بامراهللا، طغیان آب هاي خلیج فارس این شـهر  
را در آب فرو برد و از آن همه ساختمان تنها قسمتی از مسجد جامع همان طـور کـه علـی    

بود در میان آب دیده می شد و در این دو حادثه تمام خانه ها خراب شدند و  (ع) خبر داده
مشخصات محیط طبیعـی بصـره   ).  253،ص2ابن ابی الحدید،ج»(جمعیت زیادي غرق شدند

 ؛نزدیکـی بـه آب   .2 ؛آب شـور  .1که جنگ جمل در آن براه افتاده است بقـرار زیـر اسـت:    
  گودي زمین.  .4 ؛کثافت و بدبوئی زمین که مجاور آب است.3

بِلَادکُم أَنْتَنُ بِلَاد اللَّـه تُرْبـۀً أَقْرَبهـا مـنَ الْمـاء و       «امام علی(ع) در جاي دیگر می فرماید: 
اءمنَ السا مهدعتـرین زمـین در    شـهرهاي شـما داراي کثیـف   )؛ 13نهج البالغه: خطبه ..»(أَب

  .ها از آسمان و دورترین آنترین شهر به آب  شهرهاي خداوندي است نزدیک
شناسـی اسـت کـه تـاثیر محـیط       ترین مسائل علمی در جامعـه  این مسئله یکی از جالب

کـرده اسـت. ایـن یکـی از دالیـل      طبیعی را در وضع روانی مردم با وضـوح کامـل مطـرح    
ـ    نگري اسالم را اثبات می است که واقع  روشن ه کند و تفسیر طبیعی موجودیـت انسـانی را ب
  کند.   رسمی، از معارف ضروري قلمداد میطور 

وسیله ابن خلـدون در مقدمـه و   ه این مسئله در قرون بعدي باز نظر شارح نهج البالغه، 
منتسکیو در کتاب روح القوانین مشروحا مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته، امروز هم مانند 

گرفته است. مطلبی که  شناسان قرار شناسان و جامعه یک اصل کامال علمی مورد توجه مردم
ست که تاثیرات محـیط طبیعـی اگـر چـه     ا این، بایستی در این مبحث مورد دقت قرار بگیرد

سازد، ولی آداب و رسوم و  اصول بینادین طبیعت انسان را مانند اندیشه و اراده دگرگون نمی
ـ  توانند شئون حیات مردم را رنگ آورد که می قوانینی را به وجود می ه نماینـد.  آمیزي و توجی

مــردم بصــره را محکــوم  (ع)گــوییم: امیرالمــومنین بــا نظــر بــه ایــن قاعــده اســت کــه مــی
انـد. از   اند، بلکه نمود طبیعی ارتباط آنان را با چنان محیط طبیعـی بیـان فرمـوده    ننموده  مطلق
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توانـد موقـت    ان بوده اسـت، مـی  نظر علمی محکومیت اهل بصره که ناشی از وضع محیطش
ند تـا حـدودي اثـر آن محـیط را     توانسـت  این معنی که با کوشش و تکـاپو مـی  ه باشد، ب  بوده

  .  )54: 1378( جعفرينمایند و در اخالق و روحیات و رفتارشان دگرگونی ایجاد کنند  خنثی
نمونۀ دیگري نیز عالمه براي این موضوع مثال می زنـد، هنگـامی کـه بـراي ریاسـت و      

کردن آن ها باشد و راضی کردن آنان به وسـیله   زعامت بر عده اي از مردم، احتیاج به راضی
اشباع هوي و هوس هاي ایشان انجام بگیرد، فساد روح را نتیجه می دهـد. امیرالمـومنین(ع)   

ی لَـا أَرى       «: این مطلب را چنین فرموده است یم أَودکُـم و لَکنـِّ قـی و کُمحل صـا ی بِمـ مالإِنِّی لَع و
)؛ و مـن آن چـه را کـه شـما را اصـالح و       69نهج البالغه: خطبه(»... ساد نَفْسیإِصلَاحکُم بِإِفْ

کجی هایتان را راست می کند، می دانم ولی هرگز با فاسد کردن خویشـتن شـما را اصـالح    
  نخواهم کرد.  

این است قانون واقعی ادارة حیات انسان ها، ولی همه می دانیم که در اغلـب جوامـع و   
مبناي ریاست و زعامت، تحصیل رضایت به طور غیر مشروط بوده اسـت،   اغلب دوران ها،

یعنی رضایت مردم به آن چه آن را مصلحت و برکناري از انحراف تشخیص می دهنـد، نـه   
: 1378رضایت به واقعیات و حقائق موثر در اعتالي دو بعد مادي و روحی حیات( جعفـري 

54 -55(  
شـود و آن   شري از یـک عامـل تحریـک مـی    هاي حسی و مغزي ب فعالیت  ۀهمبنابراین 

ها نظم و قانون دارد و ما از یک موقعیـت قـانونی و    ست که جهان و اجزا و روابط آنا  این
گردیم و در هـر مسـیري هـم کـه قـدم       منظم به موقعیت قانونی و منظم دیگري رهسپار می

  .وریم قوانین غوطه  ةهاي زنجیر داریم در میان حلقه برمی
 

  گیري نتیجه .8
 حاصل این نوشتار را، می توان درشمارگانی چند خالصه کرد:

. قرآن کریم انسان را به وجود حقایقی از کل جهان متوجه ساخته است؛ حتی اشارات 1
و سرنخ هایی که به بشر می دهد انسان ساز و سرشـار از حکمـت اسـت و چنـین مفـاهیم      

ت کـه سـبب تـأثیر چشـمگیر مـتن بـر       واالیی در نهج البالغه با بیانی شیوا مطرح شده اسـ 
 مخاطب شده است.

ـ  برمـی  (ع) در نهج البالغهاز جمالت امیرالمومنین. 2 جریـان اشـیاء کـه بـا داشـتن       د؛آی
کنند، از روي نظم وقـانون بـوده و    اختالف در ماهیت و خواص با یکدیگر ارتباط برقرار می
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هـاي   و نمودهـا در زمـان  شود بروز  اي است که باعث می داراي سیستم کامال حساب شده
  .مخصوصی صورت بگیرد

. در بخش هایی از نهج البالغه که سخن از گزاره هاي علمی و خلقت جهان آفـرینش  3
و ... می رود، امام علی (ع) کالم خویش را قرین آیات قرآنی قرار می دهد کـه ایـن شـیوه،    

  برد. افزون بر صحه گذاشتن بر محتواي کالم، ارزش معنوي آن را باال می 
عالمه جعفري براین باور است که میان آموزه هاي علوي(ع) در تبیین شـگفتی هـاي   . 4

جهان هستی با کشفیات علوم تجربی سازگاري وجود دارد و همین امر قانونمنـدي  جهـان   
وي این مطلب  را روشنگر این می داند کـه موجـودات هسـتی    خلقت را آشکار می سازد. 
  ر طبیعت تا سرآمد معینشان به آفریننده و تدبیرکننده نیاز دارند.براي پیدایش و براي بقاي د

از فرمول هاي ساده ریاضی تا شناخت این مسئله که آیا ذرات بنیادین عـالم طبیعـت   . 5
موجند یا جرم؟ به عنوان امواجی از حیات معقولی کـه رو بـه یـک هـدف واال در حرکـت      

انونمند دانستن، از طرفی راه را براي تسخیر . از نظر عالمه جهان را قاست پذیرفته می شوند
آن از جانب انسان فراهم می سازد و از طرف دیگر هدفمند بـودن و سـیر نهـایی آن را بـه     

  سوي زندگی جاوید آخرت توجیه پذیرتر می نماید.
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