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Abstract 

This is a translation of a paper by Seyyed Hossein Nasr on Islamic 

cosmology. According to Nasr, Islamic thought has always considered the 

question of cosmogenesis to be religious and metaphysical, not merely 

extrapolation of the natural sciences. A constant feature of Islamic schools of 

thought has been the basic ontological dependence they accord the world 

vis-a-vis the Creator. In contrast to modern speculations on questions of 

cosmogenesis, absolute creative power and dominion are exclusively of God, 

Who is known in the Quran as Khāliq, Fāṭir, Bāriʾ, Muṣawwir, etc. Creation 

thus must be regarded as a sign of His existence and wisdom. 
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 انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي مطالعات اسالمي در جهان اسالم،

 203-382، 1101(، بهار و تابستان 1پژوهشي، سال اول، شماره اول )پياپي  –مقاله علمي 

 يعلم هعنوان موضوع مطالع هکيهان ب؛ پرسشي از پيدايش کيهان

 سيدحسين نصرمؤلف: 

 محدثه امينيمترجم: 

 چکيده

حاصل علوم  که صرفاًاین ؛است  پرداختهپیدایش کیهان به موضوع تفکر اسالمی همواره 
فکری اسالمی  طبیعی نیست بلکه امری دینی و متافیزیکی است. ویژگی ثابت مکاتب

یا  شناسانه هستیبنیادین وابستگی  بر ،خداوند و جهان هباردراست که   این بوده
های  های مدرن درخصوص پرسش زنی گمانه در مقابلدارند. عام  یتوافق آنتولوژیکال،

در مکاتب فکری  و حاکمیت، قدرت خالق مطلقمرتبط با موضوع پیدایش جهان، 
 و یق، فاطر، بارعنوان خال هکه در قرآن ب او ؛از آنِ خداست منحصراًاین امور اسالمی، 

 ای از وجود و خرد خداوند در عنوان نشانه هب دشود. بنابراین، خلقت بای می  ر نامیدهمصو
 شود.   نظر گرفته

های  شناسی شناسی مقدس، نقش خدا در کیهان پیدایش کیهان، کیهان واژگان: كليد
 .عنوان آیه طبیعت، طبیعت به هاسالمی و مدرن، رویکردی اسالمی به مطالع
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 مقدمه

 ی علم هو هیچ مکتب فلسف ارتباط داردکیهان با پرسشی درمورد اصل جهان  همطالع
  به این مشکل نپرداخته صورتکه در یک یا چند  -غربی یا شرقی مدرن، یا کهن خواه-

در نیستند.  مستثنا از این قاعدهنیز  اسالماسالم و علوم برگرفته از  .وجود ندارد، باشد
پیدایش کیهان در  در خصوصبر اهمیت غایی پرسش  طور مکرر هب قرآن مجید، قتیحق

 اصول الهی هاز مطالع بعداسالمی را  اصیلفکر ت ههمو  دکن می کیدأمذهبی ت حیات
به  ،بپردازد آن ههای مطالع روشو از آنکه به امکان  و قبل پیش از هرچیز ،)دین(

 1.کند راهنمایی می آنخاستگاه پرسش از 
است، همواره پرسش   قرار داده قرآن، تفکر اسالمی که مبنای خود را براین عالوه

الی که پاسخ ؤس .است  دینی و متافیزیکی در نظر گرفته یدرمورد پیدایش جهان را امر
علوم طبیعی و نظام فیزیکی بلکه از حقیقت وحی  هنه از گسترش و توسع اغلب،ن ه آب

 ال با دیدگاه علمی مدرن غرب کامالًؤبنابراین موضع اسالمی نسبت به این س .یدآ برمی
 کاربردعنوان  هجهان بشناسی و تکامل  که به بحث کیهان دیدگاهی .درتقابل است

 نگرد.  های علوم طبیعی می فیزیک، اخترفیزیک و سایر شاخه
دارد،   که چه وسعت کمیبدون درنظرگرفتن این کند که کیهان کید میأاسالم ت

 یست؛گردوغبار ن ای چیزی جز ذره ،نهایت است تنهایی مطلق و بی دربرابر حقیقتی که به
 «هیچ»غیر از خداست( در برابر عظمت الهی که اهلل است )هرچیزی  آنچه ماسوی ههم

عالوه، در درون همین نظم مخلوق، عوالم فرشتگان و ملکان مقرب عظمتی  هست. با
 های حدیثداللت بر این امر  .بازد ها رنگ میآن در برابرکه جهان مرئی و فیزیکی  دارند
خداوند او » دارد:اشاره مرگ  هفرشتمانند حدیثی که به  ؛درمورد فرشتگان است متعدد

)شرق و  ها و دو زمین آسمان هتر از هم عظیم او ومیلیون حجاب پوشاند  را با یک

                                                                                                                                        
.  است که هنوز کامل نشدهاست  «علم اسالمی ةسمت فلسف  به»بخشی از کتاب سیدحسین نصر با نام مقاله ین ا 1

استاد مطالعات اسالمی دانشگاه  و در حال حاضر، اند استاد پیشین دانشگاه تهران بوده دکتر سید حسین نصر
 هستند.جورج واشنگتن و رئیس بنیاد مطالعات سنتی 
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و  ابتدا ،علوم طبیعی است هفیزیکی کیهان که موضوع مطالع بخش 1.«غرب( است
استعاره سخن  اگر بهاست که  یترین سطح از حقیقت پایین بخش، این ؛دارد انتهایی
 ،خود هنوب به ها، شود. تمامی این عالم می احاطهتر از آن  عوالمی بسیار بزرگ با بگوییم

  2نیستند.غبار در پیشگاه عرش الهی  ای چیزی جز ذره
شده  خلقبلکه وجود نیامده  خود به خودی دارد که جهان به یمکرراً اظهار م قرآن

 :پردازد لخالق( میخداوند )ا بودن به تکرار خالق های هدر بسیاری از آی قرآن. است
ها  خدای تو اهلل است، کسی که آسمان(؛ 1 :علقلق کرد )بخوان به نام پروردگارت که خ

 خالقاست، فاطر  آنجاکهخداوند همچنین از .(11 :یونسد )و زمین را در شش روز آفری
 ها و زمین را خلق کرد کنم که آسمان سوی خداوندی می من روی خود را به هست: نیز
 .(60 :انبیا) ها را خلق کردآنها و زمین است که  و خدای تو خدای آسمان (؛06 :انعام)

ها و زمین  خالق آسمان عنوان به را خداوندنیز انسان حقیقت امر این است که 
کند که خداوند  کید میأبر این امر ت قرآنعالوه،  هب .(161 :یوسف) دهد مخاطب قرار می

هر ها و زمین و  ما آسمان :هرچه در آنهاستخالق بلکه ها و زمین  آسمانخالق تنها  نه
 .(13 :نور) هاست خلق کردیمآنرا درمیان  آنچه

 حیوانات، هدر هم ،نثؤکید وجود دارد که دوگانگی مذکر و مأهمچنین این ت
چون ما شما را زن و  :یند کیهانی یا بیولوژیکیآفر هخلق خداوند است و نه نتیج هنتیج

وجود  ها به خلق زوج قرآنتری در  کلی ههمچنین اشار (11 :جراتح) ایم مرد آفریده
 .(10 :زخرف) دارد

. کردن استخلق  قادر بهست بلکه او تنها قدرتی است که اتنها خداوند خالق  نه
کالم الهی  پس (00 :یس) ن( و شدخلق کرد: او گفت بشو )کُ اش باارادهاو جهان را 

                                                                                                                                        
میلیون حجاب دربرابر مخلوقات  د، او را با یککرالموت را خلق  که خداوند ملک زمانی، حدیثیک براساس . 1

میان  ،یعنی شرق و غرب است و کشورهای شرقی و غربی روی زمین؛ تر از دو زمین عظمتش بزرگکه پوشاند 
 است.  چیز در آن قرار گرفته دستانش همچون ظرفی هستند که همه

حدیث مشهوری که غزالی درمورد آن در کتاب مانند  ؛کنند عنوان نور اشاره می برخی احادیث به فرشتگان به. 0
خداوند هفتاد حجاب »پردازد:  شناسی می طور کامل به کیهان هو حدیثی است که ب هش سخن گفتاالنوار مشکات

گری را  دیدگان هر نظاره او شکوه روی از نور و تاریکی دارد که اگر اراده به برکشیدن آنها کند، پرتوهای
 «.سوزاند می
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، است  تکرار شده قرآنبارها در  همچنان کهعالوه،  هنظام خلقت است. ب ههم أمنش
و همانا خداوند است  1دآفرین کند، می اراده میرا خداوند در این نظم و هماهنگی هرچه 

: خدای ما داشته استها را ارزانی آنفطرت و قوانین و نظام حاکم بر ،اشیا هکه به هم
 :طه) یت کردهمان خدایی است که خلقت هرچیزی را به آن داد و سپس او را هدا

66). 
جهان است، غایت آن نیز بوده و خلقت به او  أکه خداوند اصل و منش ازآنجایی

: یونس) گرداند یبازمکند و سپس مجدداً آن را  خداوند خلقت را آغاز می :گردد یبازم
که نخست آفرینش  طور و همان ها را چون طوماری درهم نوردیم روزی که آسمان ؛(16

 :؛ شعرا06: ؛ نور04 :عمران آل ؛160: حج) گردانیم دوباره آن را بازمی ،را آغاز کردیم
تواند جهان را نابود کند و جهان جدید  او همچنین می .(03 :و شعرا 60: روم ؛00

حق آفرید؟ اگر  ای که خدا آسمان و زمین را به آیا ندیده :دیگری خلق کند چون
: فاطر؛ 13 :ابراهیم) آورد وجود می هبرد و خلقت جدیدی ب بخواهد، شما را از بین می

10). 
در آن تواند  که انسان نمی کردهعنوان خالق، خداوند قوانین و نظامی را وضع  هب

و اگرچه  (16 :روم) قوانین آفرینش خداوند تغییرپذیر نیست :تغییری ایجاد کند چون
 هکه هم این تنها خداوند است ،داده استخداوند امکان شناخت کیهان را به انسان 

از حرکت ستارگان تا حرکت  را دارد؛چیز  و دانش همه (43 :یس) شناسد خلقت را می
 سوراخش.  رونیک مورچه د

و به او  است  ت گرفته، توسط او اداره شدهأکیهان از خداوند نش ،در اسالم
مستقل و غیروابسته با شروع و پایانی صرفاً مادی و ناشناخته  ی. کیهان حقیقتگردد یبازم

 است  افتهین توسعهدرونی خودش  عملیات باتصادفی و  صورت بهقوانینش  نیزنیست و 
انجام هایش  به نیروها و انرژی گیوابستبا منحصراً نیز و تغییرات و انتقاالت درونش 

اگرچه این نیرو  .و نه به نظم مخلوقهمواره به خالق تعلق دارد  . قدرت خالقشود نمی

                                                                                                                                        
 ،06 :نحل. )با خالقش است آن ها برای درک مفهوم اسالمی طبیعت و ارتباط ترین آموزه ین آموزه یکی از مهما. 1

 .(114: انبیا؛ 00 ،06
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شمار خود را در کهکشان متجلی کرده و خداوند  طرق بی  اش به طی تاریخ طوالنی
 است.  کرده عملهای گوناگون  واسطه هوسیل به

و  قرآن و تعالیم واژگاناساس  را بر بنیانشانمکاتب مختلف تفکر اسالمی که 
 هاستخراج معانی متفاوتی از این واژه، دایرمنظور  به ،خلقت بحثدانند، در  حدیث می

ن ان قرآنی و متفکرااند. بعدها مفسر کرده غنیو گسترش داده را تخصصی  های واژه
هرکدام از  اساس، ؛ برایندنخلق، فطر، صنع، ابداع و حدوث تمایز قائل شد مسلمان میانِ

د. نفلسفه دار مختلف تفسیر، کالم، تصوف و های معنای دقیقی در مکتب ها این واژه
خداوند  هبه کارکرد خالقان نیزکند و  می نظربه این واژگان  چند صورتدر یک یا  قرآن

: او خداست، دکن اشاره می بخش )المصور( بخش )الباریء( و صورت عنوان هستی هب
  1بخش )المصور(. بخش )الباریء( و صورت خالق )الخالق(، هستی

معنای خلقت  هدربارها  یاری را طی قرنبس های همباحث قرآنشناسی  هتنوع واژ
در مباحث  و ددارندیتأک بر آنکه متفکران اسالمی  ای . موضوع اصلیداده استشکل 

از طرف )من العدم( و مربوط به خلقت از عدم  طرف کیاز، داردکنونی هم اهمیت 
  است. بودن معنای این عدم و هیچ و نیافته قدیم و شکل هماداین  ماهیت ،دیگر

در است   که از قرن اول هجری موردبحث و تحلیل قرار گرفتههایی  سؤال
علم هم مهم  هفلسف در ها این موضوعاما  ،الهیات و متافیزیک است هبار، درقتیحق

                                                                                                                                        
المصور  وء اسامی الهی همچون الخالق، الباری ایندر  ،درحقیقت (.04و  11 :روم)همچنین  (00 :حشر. )1

به قدرت  «خالق» ؛شوند ذکر میسوره حشر  00آیه مانند  ،قرآنی های همراتبی وجود دارد که در آی سلسله
این به خداوند یعنی که  «باری»همانند  کند، میخداوند برای متقاعد کردن حقایق خلقت در عقل الهی اشاره 

ها و  زیر نیز نکتهآثار  .دیمصور، به آنها صورت بخش عنوان بهد سپس رو تولیدشان ک  دیحقایق وجود بخش
  دارند: اسالمی همتنوعی درمورد خلقت در اندیشو عمیق  های تدریاف
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مختلف  های که در مکتب ای بسیار گسترده های هموضوع و نیز مباحثاین است. اهمیت 
 . ذکر شودباید  ،خالصهطور  هب هرچند است،  هتفکر اسالمی مطرح شد

( 00 :یس) «بشو و شد» فرمودکه خداوند  کند  میاشاره  مجید قرآن ،از یک طرف
عنوان معنای خلق از عدم تفسیر  هاین موضوع همواره ب و -مشهور «کن فیکون»همان -

به رو  یناو از اشاره دارد به علم خداوند از خلقتش ،خلقخوداگرچه  .شده است
احادیث و ، ازآن پساشاره دارد. هم از خلق ظاهری  پیش ،م الهیجهان در عل «حضور»

وجود دارد که  )ع(طالب امام علی بن ابی مانند )ص(پیامبر صحابهاز برخی  ییها تروای
طور  های که باید ب واژه ؛دشو می)هباء( اشاره  «ابر»یا   «غبار»به خلق جهان از در آن 

 1نمادین درک و فهمیده شود.
 هجهان در لحظ اگر ؛عنوان خالق بپردازیم هنام خداوند ب هلأمس است که به الزم

خالق  ،پیش از آن لحظه ،خداوند گوییپس  شده است خلق ،نداشت یکه وجود خاصی
که اسالم ای  نظریه ؛کند در ذات الهی خلل ایجاد می لهأمس که این نبوده است

همواره  دچون خداوند خالق است، بایکه بپذیریم اینکه  ، مگربپذیرد آن را توانست مین
 ای ویژگیزمان خودش  همچنین باشد.  خلقی انجام شدهباید باشد و همواره   خلق کرده

وجود ندارد و  ،امکان اینکه زمانی پیش از خلقت باشد بنابراین ،از نظام مخلوق است
اسالمی  نیلسوفابحث ف، اساساً این امر ؛باشد  تواند زمان آغازی داشته خلقت هم نمی

 .خلقت جهان است هباردر انعلیه متکلم
ابدیت( به  مانندالهی ) صفاتمسلمانان با تالش برای دور ماندن از خطر انتساب 

 «خالق» جایگاهنحوی پاسخ دهند که بتوانند  را به ها الؤجهان، در پی آن بودند که این س
، قرآن صریحنیروی خالق حفظ کنند. در پی پیام  واقعیاتِ ههم أعنوان منش هرا ب

چون تنها اساس،  برایننیروی خلقت را با الوهیت یکسان در نظر گرفتند که  مسلمانان
این نظر را  ؛تواند خالق باشد دارد، تنها او میآن  غاییالوهی در معنای  هخداوند جنب

                                                                                                                                        
را با   دانند و برخی صوفیان آن کسان میدر فلسفه ی (ههباء را با هیوال )هیل ةخر واژأن متااز متفکر بسیاری. 1

  :دانند قبل از خلقتشان یکی می ،چیزها در علم الهی وجودِ پیش

 Chittick, W. (1989). The Sufi Path of Knowledge, Albany: State University of New 
York Press, 38. 

 Chittick, W. (1998). The Self-Disclosure of God, Albany: State University of New 
York Press, xxix. 
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اند  کردهنقل  ،جوزی ا ابناز طبرسی ت و از طبری تا فخرالدین رازی ،ن قرآنیامفسر ههم
 1ت بگیرد.أو از او نش داشته باشدبه خداوند تعلق  دنیروی خالق بای تمام که

سینا، غزالی، فخرالدین  ترین متفکران مسلمان همچون فارابی، اشعری، ابن بزرگ
 ،اهلل دهلوی خرتر صدرالدین شیرازی و شاه ولیأعربی و در قرون مت رشد، ابن رازی، ابن

طور کالسیک  هرفته ب ند که رفتها هبسیاری از مکتوباتشان را به این مشکل اختصاص داد
میان مکاتب  های همباحث نوشته، ایندر  شد.  حدوث و قدم شناخته هلأمسعنوان ِ تحت

علم  همهم برای فلسف هلأمساما  یا خالصه کردن نیست قابل تکرار ،مختلف تفکر اسالمی
و حدیث  قرآنکه اساس خود را بر  مکاتب تفکر اسالمی اسالمی این است که تمام

متعلق به فقط نیروی خالق  ،تنهایدرکند و  دانند، بر این امر که تنها خدا خلق می می
چیز را دارد و  ها همچنین بر این امر که خداوند دانش همهآنخداوند است، توافق دارند. 
قدیم  که  حتی کسانی .نظر هستند هم نیز افتد ینماو اتفاق  علمهیچ امری در جهان بدون 

نظام  تمامیرا به معنی  «جهان» و در زمان اساسنداشتن ؛ یعنی پذیرند می بودن جهان را
موجود  خداوند دائماً هگیرند چون نظام مخلوق براساس علم و اراد مخلوق در نظر نمی

ازحیث  ،امیمن ن مسلمان آنچه را که ما دنیا میاهمچون سایر متفکر ،شود و نابود می
وجودی در بین  بدون او اصالً خدایی که ؛دانند به خداوند وابسته می ،شناختی هستی

های  فلسفه هاولی هها منظورشان ماده است )هیوال( که همان مادآن گرچه .نخواهد بود
 و اگرچهزمان ندارد است که ی أامنشآن ماده، معنا که  این به ؛است غربی یوسطا قرون

نباید با ماده در معنای لغوی  ،دارد بنابراین نابیاما قدرت پذیرش  ندارد واقعیت بالفعل
 علم مدرن اشتباه شود. 

حقیقت مستقل از  باهیچ مکتب فکری سنتی اسالمی که در آن جهان را نظمی 
دیدگاه الحادی که خداوند با تنها  علم اسالمی نه هخدا در نظر بگیرد، وجود ندارد. فلسف

 ، در تضاد استگیرد نظر می نوان تنها حقیقت موجود درع و جهان را بهکند  را انکار می

                                                                                                                                        
 تهافت کتاب در رشد  ابن ةیّرد و الفالسفه  تهافت کتاب در لسوفانیف هیعل یغزال مشهور یها حمله از یاریبس. 1

 :است موضوع نیهم هدربار خود  تالتهاف

 Averroes (1954). Tahāfut al-falāsifah, Incoherence of the Incoherence, Trans with 

Notes by Simon van den Bergh, London: Luzac & Co. 
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جهان  أخداوند تنها منش طبق این نظریه، نیز در تقابل است؛« دئیستی»بلکه با موضع 
. ندارد با آنهیچ ارتباطی  ازآن پسسازد و  ای می معماری که خانه مانند ولی است

داشت. در دیدگاه  جود خانه نخواهدثیری در وتأ وجه هیچ به درگذشتش بنابراین،
یا  شناسانه هستی به معنایجهان  تمام، ها هدر تمام لحظبلکه تنها در آغاز  اسالمی، نه

در خداوند که اکنون و اینجا  «ِکن» هبه خداوند وابسته است. بدون کلم آنتولوژیکالش
ای  رود. آموزه میشود و از بین  هیچ می واقعاًپاشد و  جهان فرومی هاقدام است، هم حال

نابود هردم هان ج کهاست و آن این  یافته بسطوجود دارد که توسط تعدادی از صوفیان 
 هش بیا آنتولوژیکال شناسانه شود پس وابستگی هستی ای مجدداً خلق می و در هرلحظه

 ,Chittick ;5) اطالق است ش موقوف و قابلا وجودی ههرلحظ درخداوند 

1998:(Izutsu, Toshiko, 1994. 

کند و  و اداره می است بلکه آن را حفظ  خداوند فقط جهان را خلق نکرده
اش  اراده اعلمش بلکه ب هواسط تنها به نه ؛کند خلق میآن را  در هرآنی مجدداً ،درحقیقت

ذکر شد، خداوند  نیازا شیپکه  طور . همانوجود دارد «نکُ/باش»شکل امری فعل  هکه ب
جهان، همین عالم و هم عالم بعدی، با این دو حرف به  ه. هم«شد»و  «باش» :گفت

در ستایش  ،محمود شبستری ،طور که شاعر ایرانی همان .«ن»و  «ک» است:  آمدهوجود 
 :گوید خداوند می

 ز کاف و نون پدید آورد کونین   العین هتوانایی که در یک طرف
 

در منابع و  رسد و میظهور رسیده  هبه منصآن تمام چیزها  باکه است  واقعیتی واژه
 قرآنهای  همچنین یکی از نامو  اهلل کالم کهای  کلمه ؛مشهور است «کلمه»ه اسالمی ب

 1خود خلقت است. هاولیجوهر و در معنای دیگر  متمم ،است که در یک معنا

                                                                                                                                        
 وضوح به قرآن. دارد نام هیآ که است آکنده خدا از یینمادها و ها نشانه با هاآن یدو هر که است لیدل نیهم به. 1

 نشان هیآ هواژ از استفاده با را عتیطب یها دهیپد نیهمچن و خواند یم را قرآن امیپ که انسان روح انیم ارتباط
 خودشان قرآن اتیآ که، یدرحال شوند یم انینما عالم در و بشر روح درون اند، اتیآ که ها دهیپد چون دهد؛ یم
 در هم و آفاق در هم را مانیها نشانه یزود به که دارد یم انیب خداوند هاآن از یکی در و شوند یم دهینام اتیآ

 .(61: فصلت... )داد میخواه نشان ها آن به نفوسشان
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 ،شده خلقعنوان اولین موجودی که توسط خداوند  به کلمه به ها، حدیثدر برخی 
 ، عقل و روحنور ،به قلم احادیث دیگرکه  ، درحالیهالکلم اهلل خلقاول ما  :دشو اشاره می
ها آنکه ازطریق شوند  شناخته میعنوان اولین مخلوق خدا  هعقل یا روح ب کنند؛ اشاره می

واحد یعنی  حقیقت همانهمگی به  ها . این حدیثاست ظهور یافته هرچیز دیگری 
 ای طور نمادین جنبه هب ها واژهک از این هری و ندکلمه، قلم، نور، عقل و روح اشاره دار

 ،خلقت بوده و هست هکه اولین خلقت خداوند و همچنین اولین وسیلرا از آن حقیقت 
میان کلمه و عالم نکرد بلکه جهان مادی را خلق  فقطعالوه، خداوند  هب. کنند آشکار می
ب عوالم فرشتگان و فرشتگان مقرّ است،علوم طبیعی موضوعات  هکه در حوزجسمانی 

به طور مکرر  هب قرآن متعلق به عالم خیال را که درالملکوت( و موجودات  )الجبروت و
 گسترده یمراتب متشکل از سلسله نیز ن عالم فرشتگانیهمچن .1خلق کرد ،شده اشارهها آن

، آغاز که مافوق جهان مخلوق قرار دارد اعظمروح  ازمراتب  این سلسله هگستر است؛
تا فرشتگان مقرب و خیل عظیم فرشتگان دیگر که بر امور عالم حکمرانی  شود می
 کنند.  می

گرایی مدرن  گرایی و شک قلع هاست وآنبه  هادبیات کالسیک اسالمی مملو از اشار
مثال  رایب .بکاهندبینی اصیل اسالمی  جهان در ها راآن اهمیتای از  ذرهد نتوان نمی
 هها را با همآنهای اعلی خلق و  ای میان آسمان سپس خداوند فاصله» فرمود: )ع(علی

زانو  برگروهی دیگر ها در رکوع هستند و آنطبقات فرشتگانش پر کرد. برخی از 
برخی نیز وظایف مختلفی را ها در صف هستند و آنخیزند. برخی از  نمیمانند و بر می

 ستایشدائماً خداوند را  همگید. کنن موقعیتشان را ترک نمیدهند و  در عالم انجام می
بدن یا فراموشی  خستگی اندیشه،خطای ، شوند. خواب چشمان کنند و خسته نمی می

 مؤتمنعنوان  هپیام خداوند، ب هواسط بهاثر ندارد. در میانشان کسانی هستند که  هابر آن
کنند و کسانی  پیامبر خدا خدمت می به یهای گویای زبان همنزل آنانی که به ؛کنند عمل می

رسانند. در میانشان محافظان مخلوقات  اوامر و دستورات خداوند را به مردم می که

                                                                                                                                        
 که یمورد دو به. پردازد یم شان مرتبه نیتر قیعم در واژگان نیا مفهوم به شا یمک فتوحات کتاب در یعرب ابن. 1

 شده ریتفس و ترجمه ها، واژه نیا به مربوط فتوحات از یعبارات هاآن در که دیکن مراجعه شد، ذکر کیتیچ آثار از
 .است 
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همچنین در میانشان کسانی هستند که  ،های بهشت خداوند هستند و نگهبانان درهای باغ
آمده، اعضایشان که به برهایشان که به آسمان  هایشان بر زمین استوار است با گردن قدم
های سریر الهی است، چشمانشان  هایشان مطابق با ستون ده شده، شانهطرف کشی همه

اند و میان خودشان و سایر  هایشان را به زیر پهن کرده بال ،دربرابرش به زیر است
تصاویر  قیاز طر. آنان به خالقشان است فرو افتاده های قدرت پرده ،نشینان پرافتخار پرده
دهند، او را در سرزمینی محدود  ند نسبت نمیاندیشند و صفات مخلوق را به خداو نمی
 1.«شوند( )متصور نمی روند تصاویر او را نشانه نمی قیاز طردانند و یا  نمی

و  جهان اشاره دارد جسمانیمعنایی بیش از خلقت  اسالمی به بسترخلقت در 
است  مراتبی ههم ودرجات وجود  ههم و تبلور حقایق متعلق به از آن، تقطیر مقصود

 قلمروهای عالم، از فرشتگان مقرب هدر هم همچنین. شوند میخلق  وندتوسط خداکه 
موجودات  ههم و، قوانینی وجود دارد که توسط خالق وضع شده اجسام مادیتا  گرفته

 های هقوانینی نیست که براساس مشاهد اما این قوانین صرفاً ،اطاعت کنندباید از آن 
موضوع روزهای خلقت،  ؛شده باشند وضعداللی است یابی برون اتجربی جهان فیزیکی ی

که  شود میاظهار  قرآن های هآی در گروهی ازاست.  گر همین حقیقت روشن قرآندر 
که زمین در دو روز  درحالی (0 :حدید؛ 63و  4-06 :توبه) جهان در شش روز خلق شد

شده با  همراه صِرفِکمیت  نیز زمان است که خودِ مصرّ قرآناما  (3 :فصلت) خلق شد.
کیفی است و امکان  هزمان دارای جنبخلقت  و ستنیمشاهدات تجربی جهان فیزیکی 

 اساس است که و براین دنداروجود کمی و همگن  صرفاً عنوان یک نهاد هبحصر آن 
 یک روز نزد پروردگارت هزار سال است ( و1 :قدر) شب قدر از هزار ماه بهتر است

پیدایش و ، قرآندر  (0 :معارج) هزار سال است یا روزی که مقدارش پنجاه (04 :حج)
 های با زمان کمی دانش کیفی از زمان است که کامالً یتاریخ جهان براساس مفهوم

عمر جهان هایی که  دانش ؛تفاوت دارد جدیدشناسی و اخترفیزیک  شناسی، ستاره زمین
گویی که  شود می میلیارد سال تخمین زده و گاه چندینچهارمیلیارد سال گاه ها در آن

                                                                                                                                        

 :عنوان با یرض یدعلیسه ترجم طالب یاب بن یعل امام البالغه نهج به دیکن رجوع. 1

Peak of Eloquence (1984). New York: Tahrike Tarsile Qur’ān, 92-93. 
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 زیادی واحدهایتعداد  همانند ؛هرسال یک واحد یکسان با سال پیش از آن است
 یکسان سنگی کنار هم. 

کمی زمان که نمادی و نه صرفاً درمورد طبیعت  ناچار است کهعلم اسالمی  هفلسف
 ،داستان اصحاب کهفدر ازجمله  .شده است اشارهبه آن  قرآن های هدر بسیاری از آی

 براساسکه یی ها فرضیه ههمبه این فلسفه ناچار است که  .(16-04 :کهف) ه باشدآگا
و مکان است ولی در بخش بسیار محدودی از زمان  ،نتایج مشاهدات فیزیکی یا نجومی

  شک کند. کامالً،  تعمیم داده شدههای طوالنی گذشته و آینده  دورهبه 
پیدایش جهان  فقط دیدگاه اسالمی نهآید که در  وضوح برمی از آنچه گفته شده به

 شده خلقچیز توسط خداوند  تنها همه نه ؛بلکه پایان جهان هم به خداوند مرتبط است
. خداوند هم آغاز و گردند یبازمبه خداوند  مراتب مختلف،موجودات  هبلکه هم است 

شناسی و   شناسی اسالمی به هردو بحث کیهان هم انجام خلقت است بنابراین جهان
 .(1 :حدید) او اول و آخر است، ظاهر و باطن است :پردازد می عالمشناسی  فرجام

 

 شناسی فلسفی کیهان .1

است؛ مانند   افتهی گسترششناسی که در تمدن اسالمی  کیهانهای  از میان تمام نحله
ام برای کد چهی 1عرفا ابن عربی و سایرعرفانی اسماعیلی، مشایی، اشراقی،  شناسی جهان
سینا  ناسی فلسفی که توسط فارابی و ابنش کیهان راهمیتیبه پعلوم اسالمی  هتوسع
تنها توسط اشاعره بلکه تا حدی توسط  نه اما این فلسفه، ،است  گذاری شد، نبوده پایه

 توسط نصیرالدین طوسی احیا شد. لیابن رشد موردنقد قرار گرفت و
که از یکدیگر صادر عقل دیگر  نُه شود و میشروع اول  باعقلطرح کیهانی  این

و  کنند که نفس خودش را دارد، اداره میهرکدام یک قلمرو آسمانی را شوند  می

                                                                                                                                        
 یها مکتب از یاریبس هدربار که ریز کتاب چهارم جلد در یاسالم هشناسان هانیک یها آموزه بر را ما همقدم دینیبب. 1

 :میا کرده بحث یاسالم یشناس هانیک

 al-Hassan, A.Y. (2001). Science and Technology in Islam, et al (eds.), Paris: 

UNESCO Publishing, 361-404. 
 : به دیکن نگاه نیهمچن

 Chittick, W. (1998). The Self-Disclosure of God, Albany: State University of New 

York Press. 
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، پایان کند میحکومت  القمر تحت هبا دهمین عقل که بر محدود مراتب عقول سلسله
و سطوح وجود و همچنین عقل که متافیزیکی و مستقل  ها باید افزود که مرتبه. یابد می

، شده اصالحشناسی هستند، با طرح بطلمیوسی که توسط منجمان اسالمی  رهاز ستا
، حقیقت الهی به تمام  شده افاضه. ازآنجاکه هرعقلی توسط عقل باالتر مرتبط است

عالوه، نزد  ه. بآورده استبه وجود آن سطوح را  ،و درحقیقت هسطوح وجود رسید
ها فرشتگان آنیقی که در زبان دین به افالک با حقا نفوسِمراتب عقول و  سینا سلسله ابن

 اعتقاد داشت اما نفوسعقول افالک با رد  هرشد ب ابن ؛شده استیکی دانسته ، شده گفته
 . مطرح کردسینا را  طرح کامل ابن طوسی مجدداً

آن چیزی است که منتقدان جدید بدان تر از  شناسی بسیار عمیق این کیهان
کوپرنیک و گالیله  با نظرهایبطلمیوسی  شناسی جهانکه  در غرب، زمانی .اند اندیشیده

و الیبنیتز  قرار گرفت شکتفکر مورداین مراتب وجود در  سلسله هنابود شد، نظری
در  مطرح کرد. یطورجد بهآخرین فیلسوف مهم غربی بود که موضوع فرشتگان را 

ب وجود را مرات طور آگاهانه سلسله جهان اسالم، در قرن هفدهم، صدرالدین شیرازی به
 شناسی، از طرح بطلمیوسی مجزا کرد؛ نوع دیگری از کیهان کیب ساختاریطریق تر از
 دهد که نشان میاست و  اسالمی متافیزیکی هسنت زندنوعی  برای حضور دلیلی کاراین

قرار ثیر آن أت مذهبی، چندان تحت ، ازنظرآموختند را شناسی مدرن مسلمانان ستاره وقتی
شناسی در جهان  های سنتی کیهان فکران مسیحی. تضعیف باور طرحمت نگرفتند؛ برعکس

 توان یافت، روی داد. میاز آنچه در غرب  بعدها به دالیلی غیر اسالم
 

 عالم  هدربارهای اسالمی و مدرن  تقابل دیدگاه .2

میان دیدگاه اسالمی ی طور خالصه شرح شد، واضح است که چه تفاوت از آنچه به
وجود  غرب رنسانس هشناسی علمی دور کیهان در برابر، اداره و پایان جهان أمنش هباردر

 وجود به جهان هتنها عطاکنندو  مطلقو در دیدگاه اسالمی، خداوند خالق یکتا  دارد؛
معنای اعطای وجود یا  به کردن جهان یا نظام مخلوق یا طبیعت، قدرت خلق 1.است

                                                                                                                                        
 یبرا وجود یاعطا ای جادیا از ریغ ییمعنا در را( خلقَ) کردن خلق فعل یقرآن مفسران یبرخ قت،یدرحق. 1

: اند گفته سخن خلقت از مرتبه دو دربارة یاسالم لسوفانیف و انیصوف. دانند ینم است، یاله علم در که یاَشکال
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 وجود و هخداوند تنها اعطاکنند دارد ون ،سنتی واژه مفهوم، در را یبخش صورتحتی 
 هربارنامطمئن بودن د براساس های مدرن شناسی است. در مقابل، کیهان صورت النوعِ رب
، مستقل از خداوند، قدرت خدا به طبیعت همچنین تفویضو پایان جهان و  أمنش

 .اند گرفته شکل
گویند  سخن میانفجار بزرگ  هنظری هدربار غربی امروزه بسیاری از دانشمندان

 های نظریهفردا به و باز گفتند  میکه دیروز درخصوص امر دیگری سخن  درحالی
شناسان  درحقیقت تئوری انفجار بزرگ توسط برخی کیهان .دیگری اشاره خواهندکرد

 ،های اخیر توجه این است که طی دهه  جالب ه. نکتاست  شدهبه چالش کشیده  مدرن
 «أمنش»اند و به  ص تئوری انفجار بزرگ سخن گفتهشناسان مدرن اغلب درخصو کیهان

 مشاهده در قابلی چهار نیرو آن، اند که در آغازِ جهان اشاره کرده همیلیاردسالشانزده 
 ند.ا هالکترومغناطیس( یکی بود داخل اتم قوی ونیروی ضعیف، نیروی )جاذبه،  طبیعت

چه  انفجار بزرگ هثانیه پس از واقع 03تا  16دانند  می ند که دقیقاًا هبرخی حتی ادعا کرد
قوانینی که آن زمان  هچیز در جهان با هم همه ، لحظه ازآن پس و است  اتفاقی افتاده
 . کردمشاهده و مطالعه  ها راآن توان و اکنون می است  هوجود آمده ب ،حضورداشته

که  اند افتاده فکراین   و فیلسوفان غربی به متکلمانبرخالف اینکه بسیاری از 
، کنندحمایت علمی ادعای  ،خلقت دینی های آموزه ، نسبت بهها براساس این نظریه

دیدگاهی  شان، های اسالمی دیدگاهمحور قرار دادن برای مسلمانان مهم است که با 
شود که تنها یک نسل   باشند. این امر باید به خاطر سپرده  منتقدانه به این موضوع داشته

گفتند  میدرخصوص مراحل انبساط و انقباض جهان سخن  ربیی غها شناسی قبل، کیهان
 پس دادند میتطبیق  ،شناسی هندو در جهان ،برخی آن را با روز و شب زندگی برهمن و

به فعالیت علمی  مشهور یِظن روشبر این  هاممکن است یک نسل بعد، برخی از تفسیر
 انسان داناییه، اگر اکنون عالو هد. بنبرتری یاب ،شود می شناسی مدرن نامیده که کیهان

است باخبر شود، چطور ممکن   که در ابتدای خلقت جهان بر آن رفته تواند از آنچه می
 باشد؟  بودهخلقت، غایب  هی در لحظاین آگاهاست که 

                                                                                                                                        
 عنوان به یاول شان؛ یمتوال وجود یگرید و یاله علم در ای یاله عقل در زیچ همه هیاول یها نمونه خلقت اول،

 .مقدس ضانیف ای مقدس ضیف عنوان به یدوم و شود یم شناخته اقدس ضیف
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معنای مذهبی خلقت جهان تفسیر شود،  درانفجار بزرگ  هسرانجام، حتی اگر نظری
پس از  ای دهد. امروزه نظریه مادی تنزل می کامالً هارتباط خدا با جهان را به یک رابط

به خداوند و سطوح باالتر  اشارهجهان را بدون  أمنش تا گیرد شکل می دیگر هنظری
عالوه، حتی این  ه. بهددتوضیح با حذف دخالت دستان خداوند از خلقتش  و وجود
در  ؛ی استهای باورنکردن و اساسش حدس و گمان گیرد قرار میدر ابهام  هم ارتباط

 کیهاناسالم برای  درای که  الهی أمنششود  اگر دیدگاه وحی اسالمی پذیرفتهمقابل، 
 صرفاً عالمبا  أارتباط این منش همراه نیست، همچنینتصور شده با هیچ شک و ابهامی 

حقیقت تام دارد، علم  نسبت به جهانکه خداوند  . ازآنجاییشود یانگاشته نممادی 
 و خداوند وجود است  شده نوشتهدر لوح محفوظ  ،خلقت مادی چیز حتی پیش از همه

وجودی که های اولیه اعطا کرد؛  النوع با دمیدن نفس الرحمن به مُثل یا ربرا  خلقت
 آن است.  هترین مرتب بیش از یک مرتبه دارد و وجود جسمانی پایین

ی آن را بسیار اند و با گمان سخن گفتهپایان جهان  هباردر جدیدشناسان  کیهان
اسالم پایان جهان یا که  درحالی دانند نهایی می یمرگ ،ستارگان منفردمرگ همچون 

این جذب  .گردد چیز به او بازمی همه زیرا داند می همچنان خدارا  اش پایانی منزلگاه
های  ، صراحتاً ورای محدودههستینظام اصل نهایت در باالتر وجود و مراتب بهمجدد 

 هشناسان های آخرت در آموزه بارهاتفکر اسالمی به این حقیقت که و  علم مدرن است
 همچنان که ناگهان این جهان از .کند ، هیچ شکی وارد نمیاست  شده فیتوصاسالمی 

 ییندآخداوند ازطریق فر هطور هم روزی با اراد یا فرمان الهی متجلی شده، همان «کون»
باالتر وجود به پایان  مراتبدر  ادغام با، طبیعت همشاهد فراتر از قوانین قابلو ناگهانی 

نجومی و های  یابی رفتار پدیده آرام براساس برون یمرگ صرفاًاین اتفاق و  رسید خواهد
 بود. ه نخواهدزمان در آیند ههای گسترد به محدوده تعمیم آن
جهان  ازطریق، قدرت خداوند را که کیهانحاکم بر  امروزیقوانین  هدربار اسالم

الهی را در این جهان  هو بر این باور است که عواملی که اراد بیند می است،  متجلی شده
که در زبان دینی به  هایی واسطه .های خدا هستند واسطهرسانند،  ظهور می هبه منص

خداوند و همچنین طبق قوانین  هاراد وقایع این جهان را براساسِ و فرشتگان معروفند
 کنند.  اداره میش ند و بازتاب حکمتشده توسط خداو وضع
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عنوان  ههای طبیعت را ب هنظم و ترتیب پدید ،اش لم مدرن و فلسفهاکثر پیروان عاگر 
نظم به خداوند ندارد، اسالم  ینیاز عملکردکه جهان برای  بر این امر بدانند گواهی

 او دوجو ایخداوند و اثباتی بر هو اراد حکمت هعنوان نشان هب خلقت را دقیق در
گرای معاصر، اثبات  شک انسانکند. برای  حکمرانی می برجهانکه خدایی  ؛بیند می

 نظاماعجازانگیز در  برخی وقایعطلوع خورشید روز بعد یا  وجود خداوند در عدم
 خود خورشید هطلوع هرروز ،مسلمان نزدکه  درحالی ،شد حاصل خواهدطبیعت 

قوانین طبیعی  مدرن، پیروان جریان اصلی علموجود خداوند است. نزد  دلیلترین  بزرگ
نزد  اما ،دنطور مستقل مطالعه شو هباید ب و هستندوجود خداوند  وجود یا عدم مستقل از

خداوند و حکمت متجلی در خلقتش وجود  ارادهورای   مسلمان هیچ قانون طبیعی
ت بوده و زیرا خداوند موجد خلق ،استآن و پایان  أخلقتی که وی حافظ، منش ؛ندارد

 ها صورت همه أعالوه خداوند منش هب .(16 :یونس) گرداند آن را بازمی سپس مجدداً
رایج فلسفی علم مدرن، خود  های که مکتب زنده است درحالی های صورتازجمله 

د نگیر ر نظر میحیات دنیز ها( و  موجودات )یا صورت هایجادکنندعنوان  هطبیعت را ب
دیدگاه اسالمی . ندارندهای خداوند  اسطهارتباطی به وو هستند که مستقل از خداوند 

پیدایش جهان و همچنین تاریخ، سرنوشت و  ازپرسش  هبارو حدیث در قرآنبراساس 
فلسفی قرن  هپیشینبا  تضاددر  کلی،طور هها ب این آموزه .صریحی دارد هآموزپایان جهان، 

 -علم مدرن غلبه دارد  برهم هفدهم اروپاست که علم مدرن از آن برخاست و هنوز 
نشان تاحدی در علم مدرن را  بینی جهانفیزیک معاصر که امکان  گسترش علم البته جز

است،  رایج و غالبکه هنوز علم مدرن  هبا فلسف نبایداخیر  تحوالتاگرچه  1دهد. می
و غایت  أنشم هبنیادی آن دربار های نظریهبا  علم اسالمی ای که فلسفه .اشتباه شود

                                                                                                                                        
 ای باشند باخبر یشناس جهان و کیزیف ریخأ یها شرفتیپ از دینبا مسلمان متفکران که ستین نیا اصالً ما منظور. 1

 در که است یا ییگرا علم م،یمخالف آن با ما که چهآن شند؛یندیب هاآن با ارتباط در یاتیاله مهم مسائل به دینبا کهنیا
 متفکران از یتعداد. ردیگ یم قرار بحثمورد علم، و نید از یپرسش طرح هنگام اسالم، جهان هامروز تفکر

 معطوف کیزیف و یعلم یشناس هانیک هحوز در ریاخ یها شرفتیپ به را خود توجه معاصر یحیمس و یهودی
 .ابندیب خلقتدرمورد مقدس کتاب هینظر بر یا هیدییتأ بزرگ، انفجار هینظر در تا اند دهیکوش و داشته
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هایی که آن را  مشاهده در آن و نیروهای عالی و واسطه جهان، ذات و اصل قوانین قابل
 1، آشکارا تضاد دارد.کنند اداره می

 

 بررسی از دیدگاه قرآنیموضوع  ؛. جهان4

بررسی باید موضوع  حتی واند وت یم جهانکند که  کید میأبسیاری ت موارددر  قرآن
ها و  خداوند آسمان .است  شده خلقحقیقت بر اصل  مبتنیباشد چون جهان  مسلمانان

زمین و هرچه  ها و همچنین ما آسمان و (1)نحل:  کرده استزمین را با حقیقت خلق 
 .(1و تغابن:  00؛ جاثیه: 6؛ فاطر: 06)حجر:  حق نیافریدیم هاست را جز بهآنبین 

به انسان حکمتی  نیز نیست و خداونداز آن  جدااست و  پُر از حقیقتجهان  درنتیجه،
 هکلم اب (العالم) جهان در عربی هواژ .بشناسد واقعیتداده تا حق را در تمام سطوح 

شود چون خداوند با   تواند شناخته جهان آن است که می ؛دانش )العلم( مرتبط است
تا آن حقیقت را  هد را دادو به ما این خرَ است  هحقیقت )بالحق( آن را خلق کرد

با آن که جهان  است کشف چیزی از آن حقیقت ،جهان همطالع هنتیج پس .بشناسیم
 نهایت به خداوند تعلق دارد. درو  شده ساخته

و  شده خلقبیندیشیم که جهان توسط خداوند حقیقت این علمی، باید به  ازلحاظ
 هفقط مطالعموضوع باارزش این نکته به این معنی نیست که اما  ،وجودش از اوست

جهان، بدون یا اینکه  استعلم با رویکرد اسالمی  یادیدگاه مذهبی و  تجلیات حق از
تنها بر امکان  نه مجید قرآن. نداردامکان مطالعه یا دانسته شدن توجه به مبدأ الهی، 

از دیدگاه اسالمی  جهان همطالع گوید میکند بلکه  کید میأمطالعه و شناخته شدن جهان ت
ای  وظیفه ،بدون نادیده گرفتن ارتباطش با خداوند آن، ههرحال مطالع باارزش است و به

 بشر.  هاست بر عهد

                                                                                                                                        
 و یشناس هانیک هدربار نیادیبن ییالگو راتییتغ براساس ،یکوانتوم کیمکان ژهیو به مدرن، کیزیف ریتفس یبرا. 1

 : به دیکن نگاه ،یاسالم دگاهید در علم

 Smith, W. (2005). The Quantum Enigma, Hillsdale: Sophia Perennis . 
 Smith, W. (2004). The Wisdom of Ancient Cosmology, Oakton: Foundation for 

Traditional Studies. 



 322    موضوع مطالعه علمي عنوان هکيهان ب؛ پرسشي از پيدايش کيهان

و از او   های طبیعت سوق داده به پدیده را متعددی توجه انسان های هدر آی قرآن
ی واژگان قرآندر  واقع،ها را مطالعه کند. درآنکه  است  کرده و حتی به او امرخواسته 

همچون یری، یفقهون،  یافعال .داردهای طبیت وجود  پدیده بررسی هدربار غنی
اشاره به  تفاوت، برایبا معانی مو مختلف  های هدر آی ،یتذکرون، یعقلون و یعلمون

مطالعه و  ی برایمراتب سلسله 1است.  آمدههای طبیعت  پدیده درک های و درجه ها سطح
بیش از یک سطح  قرآندر  ؛وجود دارد ،ای نهفته گونه به ،قرآندرک طبیعت در بطن 

مراتبی است؛ از شامل  ها این سطح و م طبیعی وجود داردویا علاز طبیعت آگاهی 
ط با تعقل و آگاهی عمیق تبمر های هتا مشاهدت گرفته یو رؤبصری ساده  های همشاهد

ساده اشتباه گرایی  که تحت هیچ شرایطی نباید با استدالل خلقت کنهنسبت به درونی 
 ایند و ندان با علوم معاصر یکسان می قرآن دانش عالم را دراشتباه  که به گونه آن .شود

 اند. مرتکب شدهنیز آن را مسلمان  گناهی است که بسیاری از متفکران معاصرِ
)بقره: چیز را آموخت  همه  مکند که خداوند به حضرت آدم اس کید میأت مجید قرآن

بلکه حقیقت  نبوده استکلمه  این معنای معمولی به م، قطعاً اسها ممنظور از اس (؛11
که  کرده استای خلق  گونه به رامدنظر است. خداوند عقل انسان اشیا اصلی یا ذات 

دانش  فراتر ازو نیروی دانشش حتی  ستاشیا هقادر به دانستن حقیقت اصلی هم
حقیقت یک  هترین جنب ظاهریبه  علمِتواند  میانسان  زیرا ؛نامحدود است و فرشتگان
، قرار دارد الهیطور که در علم  همانآن را،  هترین جنب ترین یا درونی تا باطنی موضوع

 را دربر موجودات هتواند هم علم انسان نمیباید توجه داشت که . البته بیاموزد و بداند
 این ظرفیت و توانایی تنها به خداوند تعلق دارد.  و بگیرد

شده   داننده با موضوع دانسته عقلی هقو بین عالم و معلوم یا هرابط باید ،طبق اصول
است که در درون او   شده خلقای  گونه به ،انسان در دیدگاه اسالمی ؛برابر باشد

. استاز حواس بیرونی تا عقل   آن هگستر و وجود دارد ی علمیمراتبی از قوا سلسله
نگریزه از س را مراتب حقیقتبالقوه دارای این قدرت است که  نیرو، این هواسط انسان به

شود. همچنین  ن اشاره میه آب االاهلل الالهکه در  ای نکته .مطلق درک کند تا خداوند یکتا و

                                                                                                                                        
 ریتفس دیجد علم راه از را امر نیا یو اما ،است  کرده ذکر اثرش نیچند در را قتیحق نیا یبوکا سیمور. 1

 .دارد تفاوت یاسالم یسنت متفکران یها دگاهید با که کند یم
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ای  گونه حقیقت جسمانی آنان بلکه به هتنها در مرتب انسان قادر است نظام مخلوقات را نه
خداوندی  درک کند؛ شود، میمنتهی  حقیقت خداوندیبه  هایی که سطح هنمادین در هم
 هاست.تحقق یافتن آن هریشاست و  امور هبه هممحیط که علم وی 

برای مطالعه  یارزشمند های د موضوعننتوا های طبیعت می پدیده ،از دیدگاه اسالمی
ی عنوان نمادها هجداشده از مراتب باالتر بلکه ب های حقیقتنوان ع هها نه بآن ؛دنباش

علم و  ،هاآن هماهنگی و قوانین و مراتبم به این علد. نشو می  در نظر گرفته عوالم باال
 ی این جهانها . پدیدهکند یقدرت مطلق خداوند و نیز یگانگی و حکمت او را آشکار م

البته پیامی که انسان قادر به خواندن آن است  ؛خداوند هستند های هها یا آی نشانه
بپذیرد و است،   که در کتاب وحی آمده ی راهای دیگر که پیام و مفهوم نشانه درصورتی

نامیده  «قرآن تکوینی/ قرآن نظام مخلوق»جهان  درک کند. به همین دلیل است که خودِ
کلمات و حروفش به  درکوحی قرآنی، امکان قرائت متن کیهانی و  براساس و  شده

 است.  شده دادهانسان 
 نامربوط ین امر کامالًا و چیزی غیر از خودش استو نماد آیه همواره نشانه یک 

 قرآن. گرفته شودمستقل در نظر  کامالً ،عنوان یک نظم تنهایی و به به ،است که حقیقت
توجه علوم طبیعی و ریاضی  قابلِ کند و پیشرفت تشویق میطبیعت  هانسان را به مطالع
 از .و حدیث است قرآنهای  مستقیم آموزه هنتیج، معلول این نظرگاه و در تمدن اسالمی

علوم مدرن ، همانند است  وجود آمده به یاسالم در تمدنعلوم طبیعی که لحاظ   این
 نیست.

 لوم مدرن بادانشمندان ع، بعد در غرب به از انقالب علمی قرن هفدهم میالدی
ای  عنوان حوزه های فیزیکی طبیعت به جنبه هبه مطالع انقوانین ثابت خودش گیری از بهره

که خالق از  فرض ند؛ با این پیشپرداخت به خداوند ستهغیرواب مستقل وواقعیت  از
علم که هنوز به  هفلسف های تبنظر مک درحتی  . این امراست  شده دهیبرمخلوق خود 

عنوان وجودی که دیگر  هخداوند ب هاراد .تأیید استموردهستند،  حقیقت خداوند معتقد
 های وجه باالترین سطح هیچ بههمچنین و  شود یگرفته مدر نظر  در خلقتش عامل نیست

شوند.  نمی  جهان طبیعت در نظر گرفته هدر ادارعاملی عنوان  به ،فرشتگان مانند ،حقیقت
با  .است  محدودشدهبر آن  علمی و استدالل مبتنی هبه تجربعالوه، دانش جهان طبیعت  هب
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همچون قوانین  ؛ات علمیترین کشفی این حقیقت که برخی از مهمفراموش کردن 
براساس  ابداً ،نیشتیاننسبیت خاص  هینظرشد و  کشفکه توسط کپلر  ها هسیارحرکت 

 . است  هگرایی نبود القا و تجربه
اش طی چهار قرن گذشته  های حاکم در غرب که محیط مدرن علمی در فلسفه
علم  هطبیعت موضوع مطالع ه مادیجنب،  رشد کردههای دیگر  دیدگاه هبیشتر از هم

کمی و  ینظامباالتر وجود،  های مرتبهمستقل از  واقعیتیعنوان  هب اًاما صرف ،است
گرچه در ، خداوند نداردحتی وجود و  برتر های که ارتباطی با سطح خالصفیزیکی 

عنوان علت اصلی شروع خلقت  هبحداقل خداوند را  ،مشخص فلسفی های تبمک برخی
علم به طبیعت به این  و شد  شناختهمقبول عنوان دانش  بهجدید م طبیعی و. علرندیپذ یم

 اما صرفاً ،پردازد های طبیعت می پدیده هبه مطالع جدید موکاهش یافت. عل یک نوع علم
ر مقابل این د 1های خداوند. عنوان آیات و نشانه هو نه ب های مادی و کمی پدیدهعنوان  هب

 همطالعن انسان را به اهد، اسالم همچند یرا شکل م جدید دیدگاه محدود که علم
اسالم رویکرد  .کند مادی تشویق می واقعیت صرفاًیک عنوان  البته نه به، طبیعت

اسالم  .های درک تجربی طبیعت ندارد های فیزیکی طبیعت و راه جنبه برابر محدودی در
نیز علم طبیعی از آن نوع که شامل  است برانگیختهطبیعت  همطالعبه انسان را همواره 

های تجربی و  حال به روش عینولی درتشابه دارد علم مدرن با  مقداری نیزست که ه
 لیو  دادهبسیاری از علوم را ایجاد احتمال  یاسالمتفکر حدود نیست. استداللی م

اسالم  عالوه هب .است  رد کرده «علم مطلق»عنوان  هرا ب خاصی پذیرش علم طبیعی
 قرآنکند.  رد می ،پذیرش حقانیت هر علمی که جهان را با نسیان خداوند مطالعه کند

است که  که جهان خلقت ارزش مطالعه دارد اما دلیل این ارزشمندی این دارداصرار 
کمت خداوند را ح ،ها حسط در تمام ،طبیعتشناخت  براییندهایش آو فر اه فعالیت
به کمال  ند و این امر درنهایتنک القا میرا به انسان  حیرتو  اعجابو حس  آشکار

  کند. کمک میبشر معنوی 

                                                                                                                                        
 : به دیبنگر. 1

 Man and Nature (1997). Chicago: ABC International . 
 Religion and the Order of Nature (1996). New York: Oxford University Press. 



1101(، بهار و تابستان 1مطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره اول )پياپي    203

تشویق  نیز هاآنآموختن  ،حقیقتو در استقبول مورد اسالمی علوم طبیعی ههم
و انسان را  شده خلقبا آن که جهان  است یبازتاب بخشی از آن حقیقت هاآن چراکه  شده

 درست علماین ندیشد و از حکمت خداوند بی هد که در نظام خلقت دربارساز قادر می
 وچیز را صادر کرده  که همهوجودی  آگاهی بهکه علمی  ،اسالم گاهدر نظراستفاده کند. 

تنهایی  علم واقعی نیست و اگر به ،یادآوری نکند انسانبه  ،گردد برمیبه او  زیچ همه
 مطرود است.  ،شود  وان علم شناختهعن به
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