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 یگذارخیتار ها؛خاستگاه: البلاغهنهج در نشیآفر آغاز  
 *سعید شفیعی  

 13/1/79تاریخ پذیرش:    31/31/79تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 ای صرعن کدام بر البالغهنهج در جهان نشیآفر که اسئ  مسئلله نیا یپ در مطالعه نیا

 نیا در اتیروا یگذارخیتار روش. سئئ یچ آن یخیتار خاسئئتها  و دارد هیتک عناصئئر

 دایپ تحول و ندیآیم دیپد آنها به پاسخ در اتیروا که اسئ  یسئااتت از جسئتجو مقاله،

 اخد یآغازگر ،«نیزم و آسئئمانها» نشیآفر ۀدربار  یمختلف مباحث قرآن، در. کنندیم

 مسلمانان اما شود؛یم د ید آن مانند و ع یطب شئدن سئرزند  و باران بارش خلق، در

 از حال، نیع در. دادندینم ارائه یشئئناختهانیک ریتفسئئ یاتیآ نیچن از نینخسئئت

  و 7: هود یۀآ دو یهجر نخسئئ  قرن همان
 
 ،«خدا عرش» از آنها در که 11: فصئئل

 اهل اتیروا. گرف  قرار توجه مورد شئئتریب بود، رفته سئئخن «دود» و «آسئئمان» ،«آب»

 از و سئئ  آسئئمانها و عرش فراز بر خداوند: دارد اشئئار  نکته دو به ،امبریپ از سئئن 

 .اس  مخلوق نینخست «قلم» و دارد، یعلم ۀاحاط یهست بر آنجا

 «ابر» و «اربخ» ،«باد» مانند یعناصر ادکرد  ی با ن،یتابع و صحابه به منتسئ  ریتفاسئ در

 اتیروا نیا که شود، ارائه خلق  یبرا یشناختهانیک ریتفسئ ینوع اسئ  شئد  تالش

 با یارتباط اتیروا نیا حال، نیا با. اس  گرفته لق  «اتیلیاسئرائ» یبعد یهادور  در

 یبرخ ۀدربار  را زمان آن مردم یباورها تنها و ندارد جهان یعنصئئر نشیآفر ۀمسئئلل

 شینمابه «صئئئخر » و «حوت» ،«األرض دحو» ،« یالب موضئئئع» مانند یقرآن ریتعاب

 و ثیحد اهل انیم یکالم اختالفات با شئئتریب مبحث نیا سئئوم، قرن در. گذارندیم

 هم عه،یشئئئ یثیحد منابع در. دارد ارتباط لیتأو ای ییظئاهرگرا مسئئئللئه در معتزلئه

 دگا ید که اندشئئد  ذکر مخلوق نیاول همچون یمعنو میمفاه هم و یماد   یهاد یپد

 البالغهنهج در. کندیم دیتأک «آب» ژ یوبه خلق ، در یماد   عناصئئر  یاهم بر غال 

                                                                        

 s.shafiei@ut.ac.ir      استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران                                                                                         .*
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  یریتفسئئ
 
ل نسئئبتا  ییوار  منابع از هم یرضئئ دیسئئ شئئود؛یم ارائه نشیآفر ۀدربار  مفصئئ 

 هب منتسئئ  اتیروا نقل در یمسئئعود الذه  مروج ژ یوبه ،یخیتار منابع هم و عهیشئئ

 دگا ید ریتأثتح  مسئئلمان، متأخر شئئمندانیاند. اسئئ  برد  بهر  نیرالمامنیام

ط تالس
َ
 اریسئئب نشیآفر در آب نقش بر بود، دانسئئته آب را هاد یپد خاسئئتها  که ،یَمل

  ونان،ی ۀفالسئئف یباورها هرید گرچه کردند؛ دیتأک
 
 هم ،ینوافالطون ۀفلسئئف خصئئوصئئا

 .بردند لیتأو عقل به را آب یبرخ مثال   و کرد دایپ یطرفداران

 واژگان کلیدی
 ."یگذارخیتار" ؛"هاخاستها " ،"یهست جهان" ؛"نشیآفر آغاز" ،"البالغهنهج

 درآمد
البالغه  دربارۀ آسگگگمان و زممن  انسگگگان  حمواناتی  مرون مور ه و  اووس  و نمز اولگگگاف در نهج

فرشگگگههگان  مباحلی مطرح شگگگده اسگگگو. از ممان مباحث  ونا ون در این زمماه  این مطالعه در پی این 
آیا   البالغه  هونه مطرح شده اسومسگهله اسگو که آغاز آفریاش جهان  سهی سآسمان و زممند در نهج

ر مؤید کاد. ا البالغه خلق از عدم را تأیمد میای بوده اسگگگو یا نهجخلقو جهان در این کهاب از مادۀ اولمه
الغه در البتر از این  نهجتری دارند؟ مه خلق از عدم نمسگو  کدام عاصر یا عاالر در آفریاش نقش مه 

این  ث به  ه شکل پمش رفهه اسو؟ برای ایی دارد و سمر تاریخی بحاین بحث  ه خاسگههاه یا خاسگههاه
ه البالغ ای نهجمطگالعگه  مباحث مرتبط در قرآن  روایات و تفاسگگگمر ا ل سگگگاو  روایات شگگگمعه و خطبه

 ذاری روایات در یک مقالۀ کوتاه کامل نمسو  تالش بر این اسو که این بررسگی شگده اسگو.  ر ه تاریع
هاب  از مااب  عهدیای  فلسفۀ یونان و باور ای ایرانمان باسهان کار انمام شگود. برای این کار از آرای ا ل ک

ات البالغه از روای ای شارحان نهجو ایران پس از اسگالم سگخن رفهه اسو و  مرامن در پایان به برداشو
 ذاری روایات  ذاری روایات   مان روشگگی اسگگو که یوزف شگگاخو در تاریعروش تاریعاشگگاره شگگده اسگگو. 

خهه بود. در این روش که نخسگگو  لدتسگگمهر مطرح کرد و شگگاخو آن را تکامل بخشگگمد و فقهی بدان پردا
 و روایو سمسهله محهوای براسگاس جریان  ذاریبرخی از محققان معالگر بعدی آن را دنبال کردند  تاریع

د. در واق   Schacht, p. 4-5, 188-189شگگگود سر : نمام میا ا تطور دید اه سگگگمر در آند پاسگگگع
 ایی در پاسگع به آن مطرح شگگود. این سؤال و فرض این اسگو که باید سگؤالی مطرح باشگد تا دید اهپمش

   ااد.کآیاد و تحول پمدا میپاسخها با تحوالت اجهماعی و سماسی و فکری در  ذر تاریع پدید می
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 قرآن -1
ر قرآن بگه ماگاب  عهگدیای و بگه ه بهوان  فو ک ویژه تورات و انممگل  شگگگایدبگا توجگه بگه اشگگگارات مکرخ

اند. در روایات نمز آمده اسگگو که برخی از یهودیان مسگگلمانان از  مان لگگدر اسگگالم با این کهابها آشگگاا بوده
کردند ساحمد بن حابل  لگگگدر اسگگگالم  مرون عبگداللگه بن سگگگالم و کعب االحبار به تورات مراجعه می

د. اما روشن نمسو که 33  22  ص8؛ بخاری  المام  الصگحمو  ج453  ص5  ج486  ص2المسگاد  ج
اند. آیا بخشگگهایی از تورات یا تفاسگگمری از آن و یا مهون آنها با کدام مااب  و به  ه لگگورتی آشگگاایی داشگگهه

د دربارۀ تورات نزد 893ص 2ابن کلمر دمشقی سالبدایه والاهایه  جآپوکریفی در حماز وجود داشگهه اسگو؟ 
ز  ذشگگههان لفت تورات را بر کهب ل ل کهاب ا ال  باید دانسگگو که بسگگماری ا»نویسگگد:  ذشگگههان می

کردند  و تورات نزد آنها لع خ از آن  مزی اسگگو که خدا بر موسگگی نازل کرد و شگگا د این امر در احادیث می
افزایگگد:  اگگانکگگه لفت قرآن بر کهگگاب د در تعلمگگل این نیر می69  ص6ابن کلمر س مگگان  ج« وجود دارد.

رود. وی به حدیلی نبوی به نقل از ابو ریره رای کهب دیهر    به کار میشگگگود  اما بخگاص ما ا ال  می
ه اسگگو کار رفهبه« قرآن»کاد که براسگگاس آن قرائو بر داود نبیخ آسگگان شگگده بود و در آن لفت اسگگهااد می

-115؛  مو  خلق لفعال العباد  ص222  ص5سبرای این حگدیگث  نگک: بخگاری  المام  الصگگگحمو  ج
در  ای از تورات و انممل در زمان پمامبرحققگان غربی بر این بگاورند که  مچ نسگگگخهبرخی از مد. 111

با این حال  احهمال وجود برخی از مهون غمر رسگگگمی  ماناد حمگاز نبوده اسگگگو تگا بر قرآن تأثمر بهذارد. 
انی و آپوکریفی در حماز لگگدر اسگگالم وجود دارد   ر ه این امر با الگگالو وحمانی قرآن ارضگگی تع روایات ربخ

قرآن سگگخن نهویم ؛ کهاب مقدس یا « مااب »نخوا د داشگگو.  اانکه وات معهقد بود  بههر اسگگو دربارۀ 
 مری شکل اند تا فضایاند  آنها تاها کمک کردهمسگمحی مسگهقمما  بر قرآن تأثمری نداشهه –مااب  یهودی 

 د.  Gökkir, p.478قرآن پدیدار شود س

 «آسمانها و زمین»آفرینش  -1-1

ر دسگفر پمدایش تورات  دربافهی مرتبط با آفریاش آسگمان و زممن مطرح شگده اسو. جمالت آغازین 
فرما و روح شکل بود  تاریکی بر سرتاسر آن حک شود که زممن در  اهام خلقو خالی و بیتورات  فهه می
پس خداوند به  و فرمان  زارده شگگگد.« روشگگگاایی باشگگگد» ا شگگگااور بود. خداوند فرمود که خدا بر روی آب

روشگاایی  فو که او خوب اسو و روشای را از تاریکی جدا کرد و روز و شب را پدید آورد. سپس خدا دسهور 
ند شو ای باالی آن جدا می ای زیر فلک از آب ا باشد. سپس آبداد که یک فلک س ابدد در وسگط آب

جا  رد آیاد و  ای زیر  ابد یکآب د د تانامد. سگگگپس خداوند فرمان میو خگداونگد  ابگد را آسگگگمان می
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توان دریافو که د. از این جمالت نمیGenesis  1 :13-1س خواندخشگکی پدید آید و خشکی را زممن می
سورۀ  12-9نخسگو زممن آفریده شگد یا آسمانها. آیات قرآن نمز در این زمماه روشن نمسو: قرآن در آیات 

و  نخسگو از  هوی ث خ اس» وید: کاد و سگپس دربارۀ خدای مهعال میمی در دو روز یاد« خلق زممن»فصگلخ
د  باای 22-33د د. از سوی دیهر  در سورۀ نازعات سو پمدایش  فو آسگمان را توضگمو می« الی السگماء

  «منآسمانها و زم»کاد و در بسماری از آیات قرآنی مرتبط با آفریاش مقدم می« دحو االرض»آسگمان را بر 
؛ آل 164اند سر : بقره: خدا دانسگگگهه شگگگده« مخلو »   عطف شگگگده و ن ترتمب  بهاین دو واژه با  مم

 و...د.  1؛ انعام: 191  193عمران: 
شگگگود. برخی محققان در مبحگث آفریاش سگگگفر پمگدایش تورات  که در باال آمد  این عطف دیده نمی

عما از عهد قدی  آمده اسگگگو.  شگگگز ل ستر معهقدند که  امن ترکمبی نخسگگگو در کهاب اع رز רָָּکمب بز د + : آفریدאבָּ

ַמִיםسگگماوات س شگگود: دیده می 12/5د فقط در اشگگعمای دوم: : زممنהָָּאֶרץد + لرض س: آسگگمانهاַהשָּ
خدا  پرورد ار  کسگی اسگو که آسگمانها را آفرید و آنها را بسگط داد  کسی که زممن و  ر ه از آن اسو را »

« خشد.بدارند روح میو به کسانی که بر آن  ام برمید د  سگهراند  کسگی که به مردمان روی آن جان می
د از سگگوی دیهر  باور ای ایرانمان باسگگهان دربارۀ جهان  سگگهی و خلقو آسگگمانها و Bremmer, p. 92س

یساا را که تاریخی  11زممن بر کهاب مقدس اثر  ذارده اسو. یکی از محققان برای اثبات این دید اه  باب 
ا  ا از ا ورامزدبرد و دربردارندۀ برخی درخواسود و به خود زرتشو انهساب میک  سگه  زار ساله دار دسگو

اسگو  با ابواب مذکور در اشگعما مقایسگه کرده اسو. در این باب  اولافی  ماناد: را بر خورشمد و سهاره  
باد و ابر   به  آفریاادۀ آب و  ماه  آموز ار تادروی «نههدار زممن و سگگپهر»بودن ماه  « ُتهی»یا « ُپر»سگگببع 

رای روز و شگگب ببخش و بمداری  و بامداد و نم آفریاادۀ روشگگاایی سگگودبخش و تاریکی  و خواب خوشگگی
د.  مرامن   فهه شگده اسگو که بسماری از 5-8  باد ای 11 ا  یسگاا کار رفهه اسگو س اتا ورا مزدا به

 .مد و نمز شگگگوا د و  589ی سکهگاب اشگگگعمگا با بمانمۀ کوروش در فهو بابل 13-14موضگگگوعگات در ابواب 
 ایی از دوران دو پادشگاه بعدی  خاماشگگی  داریوش و خشگگایارشگگا  در پرسگگپولمس  پاسگگار اد و نقش کهمبه

بغ بزرگ اسگگو ا ورامزدا  کسگگی که »رسگگه  یافو ارتباط دارد که در آنها جمالتی از این قبمل آمده اسگگو: 
رید  کسگگی که مردم آفرید  کسگگی که از برای مردم این سبومد زممن سدادد آفرید  کسگگی که آن آسگگمان آف

؛ 38-31  66-68 ا  ص؛  مو  دیبا ۀ  ات15سر : پورداود  دیبگا گۀ یسگگگاا  ص« شگگگادمگانی آفریگد.
Bremmer, p. 93-96رسگگد که  امن ماابعی مسگگهقمما  بر باور ای مسگگلمانان د. با این حال  به نیر می

 ا واسطه از یهودیان بوده اسو. تأثمری نداشهه و اثرات باور ای ایرانی  ب
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 خلق از عدم -2-1

ْم ُخِلُقوا ِمْن َغ »برخالف سگخن ولفسگون  مسلمانان نخسهمن آیۀ 
َ
ْم ُُهُ اْلخاِلُقوَن  َی ِی أ

َ
د را 35ور: س « ٍء أ

کی از معانی  ای انهلمسی قرآن  یدانسگهاد. ولفسون با توجه به برخی ترجمهبه مباحث کمهانی مرتبط نمی
د. با این حال  آنره مفسران Wolfson, p. 35مرتبط دانسهه اسو س« خلق از عدم»به بحث فلسفی  آیه را

 امد: آفریاش بدون آفرید ار یا بدون پدر و مادر  اند  در سگگگه معای می فهگه« ٍء  َی ِی ِمْن َغ »در تفسگگگمر 

؛  بری؛ ابن زمامن؛  وسگگگید و خلق از نطفگه یا خا  سبرای نمونه  ر : ءِلَغِی َی خلق عبگث و بمهوده س

مر کرده  تفس«  مچ»را به « غمر شیء»و «  مز»را به نوعی « شیء»قر بی  ذیل آیهد. تفسگمر اخمر    که 
با  کاد و ارتبا یبگا آیگات مهعگددی ارتبگاط دارد که خلقو انسگگگان را از نطفه  خا  و ماناد آن تصگگگویر می

در ممادالت دیای قرن دوم  اوز « یۀ خلق از عدمنیر »آفریاش جهان  سگگگهی ندارد. از دید اه فان اس  
د. بر بق یک نیر  دربارۀ وجود این نیریه در قرآن see: Van Ess, v.1, p.498محل نزاع نبوده اسو س

عای توان به سود نیریۀ مقابلع آن  یتوان داوری کرد   ر اد دالیل و شوا د بمشهری می ور قطعی نمیبه
ضگگگان»یگا « خلق مگدام» مز مض دو مهضگگگاد یکدیهرند نه نقمدا کرد. این نکهه     فهای اسگگگو که اینپ« فز

و لگگورت  کدام درسگگو نباشگگدشگگود و ممکن اسگگو  مچیکدیهر؛ باابراین  با نفی یکی دیهری اثبات نمی
 د.122نژاد  صسومی تحقق پمدا کاد سر : عدالو

حمگل کرد؛  نوعی خلق آغگازین گا و تعگابمری در قرآن  سگگگو کگه بهوان آنهگا را بر در عمن حگال  واژه
رز  وقهی در  ماشمای با آسمانها و زممن و برای آفریاش آنها بهواژه طز عز و فز دز   بز

ز
ل دز اند. کار رفهه ایی از ریشۀ بز

 ا نمز داللهی بر خلق از عدم ندارند و تاها آغاز ری خدا در آفریاش را بمان رسگگگد که این واژهنیر میامگا به
ل سانبماء: ورتکااگد  کگه بگه لگگگمی دز ُؤ سیونس: 134 گای بز بدز ُئ سعاکبوت:  34  4د  یز و...د؛  19و...د  ُیبدع

دی  سبقره:  ر سانعام: 131؛ انعگام: 112بگز رز سانبماء:  131؛ یوسگگگف: 14د؛ فگا ع طز اند. کار رفههد به56و...د  فز
و که بافو آیات د به این علخ دادند  شایشااخهی ارائه نمیمسگلمانان نخسگهمن از  امن آیاتی تفسگمر کمهان

ل»تابد. برای نمونه   امن تفسگمری برنمی دز و به پمدایش ای اسکار رفهه و اشارهبه« عادز »اغلب در مقابلع « بز
عال  خلقو در برابر اعادۀ آن در قمامو و به عبارت دیهر  احهماجی اسو برای اثبات رسهاخمز س مرامن  

  کار رفهه اسگگگو  که آن  بار در بافهی غمر از اثبات عال  قمامو بهکد. این واژه تاها ی23ر : عاکبوت: 
و « فا ر» ای د نه آفریاش جهان. در روایات نبوی نمز واژه2به خلقو انسگان از خا  اشاره دارد سسمده: 

حابل  اند سبرای نمونه  ر : احمدبن گای دعایی کاربرد یافههاغلگب مگاناگد قرآن کری  در زمماگه« بگدی »
  1مگگاجگگه  ج؛ ابن185  ص2  جحمگگاجبن؛ مسگگگل 245  158  123  ص3  ج412  9-14  ص1ج
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 د. 394قولویه  ص؛ ابن2  ص2  ج552  438  ص2؛ کلمای  ج431ص

 )ِمن( چیزی« از»آفرینش  -1-3

شگگااسگگی در اخهمار داشگگهاد  آنره لگگحابه و مسگگلمانان در نممۀ اول قرن نخسگگو  مری برای کمهان
برخالف انسگگان و جنخ که آیاتی از قرآن بود که در آنها از خلقو آسگگمانها و زممن سگگخن رفهه اسگگو. قرآن  

ند  مزی می« از»خلقو آنها را لگراحها   کار  اه این حرف اضافه را بهداند  در مورد آسمانها و زممن  مچسمع
د. با 84سانبماء: « ای را از آب قرار دادی  ر  مز زنده»ده اسگو:  امن تعبمری آم« آب»نبرده اسگو. دربارۀ 

و اللی در این حال  به این آیه نمز در مباحث کمهان شگااخهیع روایات کهن اسگهااد نشگده اسگو. شگاید علخ
این مورد  سگگما  آیه باشگگد که مربوط به بارش باران و سگگرزنده شگگدن  بمعو اسگگو و حمل آیه بر مباحث 

در آیات دیهری در  ممن سگگگما  نمود سر :  بری  ذیل آیهد. ههاه خلقو  دور از ذ ن میمرتبط با خاسگگگ
ن»نمز واژۀ  ماءد آبی فرود آورد» وید که کار رفهه اسگو: قرآن بار ا میبه« مع نز السم و  «خداوند از آسگمان سمع

مسگلمانان نخسهمن از این و...د. اما  11-13؛ نحل: 99؛ انعام: 164آن را مایۀ حمات قرار داد سر : بقره: 
« باران»ان  م« آب»اند که این کردند و در تفسگگگمر  امن آیاتی  فههشگگگااخهی نمیآیات برداشگگگو کمهان

سگگلممان؛  بری  ذیل آیاتد. علو دیهرع بن  اسگگو و این احهماجی علمه مشگگرکان بوده اسگگو سر : مقاتل
توحمد  دانسگگهاد و از میا ررآن را کهاب توحمد می ونه تفسگگمر  افزون بر سگگما  آیات  آن بود که آنها قاین

ی آنها را بمان نماید. این امری این اسگو که ماشگأ پدیده و مادخ  ا را به خدای یکها نسبو د د  نه ایاکه علخ
رویش  بارد و باعثیابد که باران از آسمان میای درمیبماد و با حسخ سادهاسگو که  ر انسانی با  ش  می

خوا د بهوید که نزول باران از آسگگمان به ارادۀ شگگود. در واق   قرآن میزی و زند ی می ما ان و سگگرسگگب
 آید. خداسو  نه ایاکه باران  هونه پدید می

 آفرینش از آب  -1-4

و اوسو »آنره ممکن بود برای مسگلمانان قرن اول با ماشأ عاصری جهان ارتباط داشهه باشد  در آیۀ 
د نمود دارد. این آیه بمان 2س ود: « د و عرش او بر آب بودیر شش  اهام آفر ن را دمکسگی که آسمانها و زم

کاگد کگه  اهام آفریاش آسگگگمانها و زممن  عرش الهی بر آب قرار داشگگگهه اسگگگو و زمماۀ خوبی برای می
ه اسگگو  جملۀ حالم« واكن عرشههىلع ا اءاء»کرد. با توجه به ایاکه جملۀ شگگااخهی فرا   میمباحث کمهان

که آیا  دکاد د که عرش و آب پمش از آسگمانها و زممن خلق شده بودند. اما این آیه بمان نمیان میآیه نشگ
آید اند یا نه. افزون بر این  از این آیه بر نمیای اسو که جهان و زممن و آسمانها از آن ساخهه شدهآب ماده

ق  عرش بر آب قرار دارد و در وا کاد کهکه آفریاش آب بر عرش مقدم اسگگگو یا بالعکس؛ آیه فقط بمان می
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ورات مرتبط سفر پمدایش تای از د د  نه ترتمب زمانی. شاید این آیه با جملهنسگبو مکانی آنها را نشگان می

ִים ְפֵני-ַעל ְמַרֶחֶפת, ֱאלִֹהים ְורּוחַָباشگگد که در باال نقل شگگد. ا ر در جملۀ  سو روح الو م   ַהמָּ

در قرآن باشگگد   امن قماسگگی ممکن « عرش»سروحد معادل  רּוחַָد  Genesis  1 :2بر آبها شگگااور بود؛ 
در زبانهای سگگامی به معاای نفس کشگگمدن  باد و اند. لحاظ لگگرفی و معاایی مهفاوتاسگگو؛ اما دو واژه به

 ستخود تفاوت دارد. « عرش»د و با Gesenius, p.924روان اسو س

 آفرینش آسمانها از دود -1-7

رو  سگگپس به آسگگمان»تدریج مورد توجه مسگگلمانان قرار  رفو   امن آمده اسگگو: بهدر آیۀ دیهری که 
و:  « .ید!  فهاد: فرمانبردارانه آمدیماما ناخواه بین فرمود: خواه مآورد که دودی بود و به آن و به زم سفصگگگلخ

 2آیۀ  کاارتدریج این آیه در به«. آسگگگمان دودی بود»د در این آیه  نکهۀ مه  این اسگگگو که  فهه اسگگگو 11
  مرد. در ادامه  در بخش تفاسمرشگااسی اسالمی در قرون اولمه قرار میسگورۀ  ود  مباای مباحث کمهان

 ا ل ساو  به این بحث خوا م  پرداخو.

 احادیث اهل سّنت -2
ی و  ا ی مفا م  معاوی در روایات ا ل سگگاو از پمامبر   خاسگگگههاه آفریاش  ا ی عاالگگگر مادخ

 اسو.

 عرش بر آب آفرینش -2-1

رسگگگد که برخی روایات کهن که در آنها از  بمعو و کمهان سگگگخن رفهه اسگگگو  در واق  با نیر میبگه
 ا با الهمات و شگااخهی مرتبط با آفریاش جهان مرتبط نمسگهاد  بلکه زمماۀ سگؤاالت و بحثمباحث کمهان

ماء»هان در لگگگفات خداوند ارتباط دارد. در حدیلی آمده اسگگگو که خداوند پمش از خلقو ج بود  جایی « عز
کگگه نگگه  وایی زیر آن جریگگان داشگگگگو و نگگه روی آن  سگگگپس خگگداونگگد عرش خود را بر آب پگگدیگگد آورد 

ماء: 65  ص1مگاجه  ج؛ ابن11ص 1حابگل  جساحمگدبن  ؛ ابن«ابر»د. باا بر ایاکه از سگگگویی این تعبمر سعز
  قهمبه  تأویل مخهلف الحدیثند مسگگهلزم تشگگبمه خداوند به مخلوقات اسگگو سر : اب891  ص8اثمر  ج

س مل»د و از سگوی دیهر سگاد  ادان موثقی نمز ندارد  برخی از محدثان و مفسران بعدی آن را به 242ص
؛ 851  ص1  جیانگد سر : ترمذتگأویگل کرده«  اهگامی کگه  اوز زمگان و مکگانی نبود»و « معگه شگگگیء

؛ فخر رازی  139جوزی  صاند سابنههد  یا حدیث را به دلمل ضگگگعف سگگگاد نپذیرف14  ص11حبان  جابن
د. حدیث نبوی دیهری که دارای سگادی معهبر نزد محدثان اسو  حدیلی از بخاری 133 - 132ص 12ج
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ره وکان عرشگگه علی مکن شگگغ غیکان الله ول  »د اسگگو: 125  ص3  ج28  ص1سالمام  الصگگحمو  ج
د. این حدیث 241  ص13؛  برانی  ج11  ص11حبان  جسنمز: ابن« المگاء ث  خلق السگگگماوات واالرض

تأیمدی اسگگو بر آیات قرآن که آسگگمانها و زممن در مقام آفریاش از عرش و آب مهأخرند. با این حال   ویی 
 –ید  مزی جز خدا نبود و بخش دوم  وشود؛ بخش اول روایو میدر این حدیث نوعی ناسگاز اری دیده می

کاد. اما اعهبار سگگگادی روایو جایی برای وجود عرش بر آب را مطرح می –کگه ظگا را  جملگه حالمه اسگگگو 
 ذاشگگگو  و تاها برخی از شگگگارحان مهأخر از آن یادی کرده و از آن بحث و تدقمق در محهوای آن باقی نمی

 د.  246ص  6حمر عسقالنی  جاند سر : ابنعبور نموده
آنرگه در ممگادالت قگدی  ا ل حدیث آمده اسگگگو  با مباحث کالمی قرن دوم و سگگگوم در مخالفو با 

ادند. در ددسگگو میجهممه ارتباط دارد؛ ا ل حدیث تفسگگمری دالخ بر تشگگبمه و تمسگگم  از آیات و روایات به
و خدا  ش حمابی نمسومقابل  براسگاس مااب  ا ل حدیث  جهممه اعهقاد داشهاد که ممان خدا و آفرید ان

شگگود  اما محدثان روایات فراوانی در اخهمار داشگگهاد که ولگگف نمی« لین»تواند در  ر جایی باشگگد و به می
خداوند عرش را آفرید و خود بر آن تکمه زد  سگپس زممن و آسمانها را خلق کرد  پس خداوند بر فراز عرش 

به  شگگ  خود شگگا د وقای  جهان اسگگو. در واق    و آسگمانها سگگو و از آنما بر  سگگهی احا ۀ علمی دارد و
توان به خدا دسگهرسی داشو و او از آفرید ان خود دور عرش خدا واسگطۀ ممان او و آفرید ان اسگو و نمی

تواند د؛ حهی در بهشو    انسان نمی51-13به  صمشگیلب؛ ابن 58-12سبائند اسگو سر : دارمی  ص
در  اهام دعا  از خدا فردوس را بخوا مد  زیرا در وسگگگط » ماشگگگمن خدا باشگگگد. در حدیلی آمده اسگگگو: 

سبخاری  المام  « شگگود.بهشگگو اسگگو؛ اما باالی آن عرش خداسگگو که رود ای بهشگگو از آن جاری می
س تخو خود را بر آب قرار داده اسگگگو و از آنما مد در بگاور ا ل حدیث  حهی ابل242  ص8الصگگگحمو  ج

؛ 811  ص8حابل  المسگگگاد  جفرسگگگهگد سر : احمگدبنا می گسگگگربگازان خود را برای  مرا ی انسگگگان
د. به  رحال  آب در این روایات  مرون یکی از  هار عاصگگگر آفریاش در 183  ص3حماج  جبنمسگگگل 

دنمگای قگدی  مطرح نمسگگگو  بلکگه یگادکرد آن از این جهگو اسگگگو که عرش خدا سو در مقابل آن: عرش 
جهان اسگگو و جایی دارد. این بحث در تفاسگگمر « در»ت  خداوند ابلمسد بر آب قرار دارد.  ویی در این روایا

 شود.تفصمل داده می

 قلم -2-2

ول  اسو. بر بق این ق« قل »در برخی از مااب  ا ل سگاو روایو شده اسو که نخسهمن مخلو  خدا 
 ؛ ابوداود812  ص5حابل  المسگگگاد  جبنرا آفرید تا تقدیرات را باویسگگگد ساحمد« قل »خگداوند نخسگگگو 
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د. این بحث کالمی دیهری 16-15عال   صلبی؛ ابن811  ص8؛ ترمذی  ج118  ص2سگمسهانی  ج
ابل  ا ل کردند؛ در مقاز اخهالفات ا ل حدیث با قدریه و معهزله بوده اسگو. آنها بر اخهمار انسان تأکمد می

د د که یات نشگگگان میآمد. سگگگما  این رواکردند که از آنها معانی جبر رایانه برمیحگدیگث روایاتی نقل می
در این روایات با آفریاش عاصگگگری جهان مرتبط نمسگگگو  بلکه معاای ممازی دارد و این روایات بر « قل »
کااد. برخی روایات ماقول از لگگحابه و تابعمن حاکی از آن اسگگو که سسگگرنوشگگو حهمید تأکمد می« تقدیر»

س قل  را خلق کرد. سپس به قل  دسهور خداوند نخسگو آب را آفرید  سگپس عرش را بر آب قرار داد و سپ
داد که تقدیر مردم را باویسگگگد و پس از آن آسگگگمانها و زممن و دیهر موجودات خلق شگگگدند سر :  برانی  

د. این احگادیگث  در تفاسگگگمر قرآن به 246  ص6حمر عسگگگقالنی  ج؛ ابن212  ص14المعم  الکبمر  ج
د. بحث از تقدیر الهی بسمار کهن اسو 1ی  ذیل قل : حات  راز لبیاند س بری؛ ابنعباس ماهسگب شدهابن

 ردد. مهکلمان مسگگلمان نمز این بحث را خملی زود مطرح کردند. از اوزاعی نقل و به پمش از اسگگالم باز می
ای اسو که آن را از  ر سیعای اخهمار انساند  معبد ُجهز دز

ز
شگده اسگو که نخسگهمن مسلمان معهقد به عقمدۀ ق

ای در ممان مردی نصرانی در عر  ا  آموخهه بود و غمالن دمشقی از  ریق معبد به این باور رسمد. معبد ُجهز
  23؛ مزی  ج192  ص13عسگگاکر  جبه دسگگو حماج بن یوسگگف کشگگهه شگگد سابن 94تا  34سگگالهای 

 د. 213-215ص

 عقل -2-3

ْقل»واژۀ  اسو سر : کار نرفهه و  مۀ کاربرد ای آن فعلی لگورت اسگمی و مصگدری بهدر قرآن به« عز
عبدالباقی  ذیل ریشگگهد. این واژه در برخی از احادیث نبوی به معاای نمروی تشگگخمص درسگگو از نادرسگگو 

؛ ابوداود 1168  ص2ماجه  ج؛ ابن342  ص5حابگل  المسگگگاد  جکگاربرد یگافهگه اسگگگو سر : احمگدبن
د  ن باشگگد. در مااب  حدیلی مهقدم   مزی دربارۀ ایاکه عقل مخلو  نخسگگهم339  ص2سگگمسگگهانی  ج

در برخی از مااب  ا ل سگگاو که با تعبمر  نمامده اسگگو. با این حال  براسگگاس حدیلی ماهسگگب به پمامبر
ا خلق الله العقل» مخ شگگود  برای عقل تکری  و برتری زیادی ذکر شگگده و مسگگؤول پاداش و جزا آغاز می« لز

  2  ج236-235  ص2ج؛  برانی  المعم  األوسگگگط  116الگگدنمگگا  صلبیتلقی  ردیگگده اسگگگگو سابن
  3اند سر : عقملی  جد. رجگالمان ا ل سگگگاو در اسگگگانمد حدیث  عن زده و آن را نپذیرفهه191-193ص
تمممه در ضگگمن سگگاخههی دانسگگهن روایو  آن را برسگگاخهۀ داودبن د. ابن393  ص2عدی  ج؛ ابن125ص

ر سد.  بِّ ر عبور د بر حسگگن بصگگری دانسگگهه اسگگو. اما  ر  نقل حدیث در مااب236ُمحز   باال از داودبن محبخ
اند. ظا را  در برخی از مااب  غمر رو برخی دیهر از دانشگگگماگدان ا گل حدیث آن را پذیرفههکاگد و از ایننمی
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ل ما خلق الله العقل»حدیلی مهأخر  برداشگو دیهری از روایو شگده و به  رداشو تغممر یافهه اسو  که ب« لوخ
  1؛ عملونی  ج236  ص6حمر عسگگقالنی  جی ندارد سر : ابناخمر نزد دانشگگمادان ا ل سگگاو اعهبار 

 د.238-236ص

 تفاسیر اهل سنت -3
نخسگگگهمن تفاسگگگمر دربارۀ خاسگگگههاه عاصگگگری آفریاش  روایاتی ماهسگگگب به برخی لگگگحابه  مرون 

ی کبمر و ابنعاص  ابنبنعمروبنمسگگعود  عبداللهابن دخ .  اانکه جریج اسگگوعباس و تابعمای  ماناد سگگُ
و:  2ه شد  دو آیۀ  ود:  فه  شااخهی اسالمی بمشهر مورد توجه قرار  رفهاد. در مباحث کمهان 11و فصلخ

 آب: نخستین مخلوق عنصری -3-1

عبگاس  آیگۀ  فه  سگگگورۀ  ود مورد توجگه قرار  رفهگه اسگگگو. در این نقگگل  در نقلی ماهسگگگب بگه ابن
عباس   آب بر  ه  مزی قرار داشگگو و ابنپرسگگد که سا رد عرش بر آب بودعباس میجبمر از ابنسگگعمدبن

عباس از د. در نقل دیهری از ابن2حات  رازی  ذیل  ود: لبیس بری؛ ابن« بر پشگگگو باد»د د پاسگگگع می
و را در تفسگگمر آفریاش جهان  ممن  ریق  ابن جریج  اد جمله بر روایو افزوده و آیۀ یازد   سگگورۀ فصگگلخ

آب بر پشگو باد سگوار اسو  سپس بخار سیا دودد آب به آسمان  جریج سگهم  کرده اسگو. بر بق نقل ابن
عباس  آب بر پشو باد و باد بر د. در نقل دیهری از ابن94  ص5آید سلگاعانی  جرود و ابر پدید میباال می

شود سما ی بزرگد خلق می« نون»شود. سپس  وا قرار دارد و بخار آب ماشأ بسط یافهن آسمانها تلقی می
 شگگگوند ا در آن ثابو میکاد و کوه ردد و بگا حرکگو آن زممن جگای بگاز میپشگگگو آن پهن میو زممن بر 

د. با این حال  در این روایات تفسمر روشای از 193  ص2؛ حاک  نمشگابوری  ج52-58به  صمشگیلبسابن 
توان این روایات میای که آسگمانها و زممن از آن پدید آمدند  ارائه نشده اسو و تاها  مزی که از مادۀ اولمه

 دریافو این اسو که آب نخسهمن مخلو  عاصری در جهان خلقو اسو. 
 د د که در  اهام تألمف روایاتاند  نشگگگان میدقگو بمشگگگهر در ماابعی که این روایات را  زارش کرده

 اوز این سگگگؤال مطرح نبوده اسگگگو کگه خگاسگگگههگاه عاصگگگری جهان مخلوقات  مسگگگو. برای نمونه  
د د  که در آن با تمایز قائل شدن ممان جایهاه خدا ه توضگمحی دربارۀ لعود خدا به عرش میشگمبابیابن

نویسد: عرش خدا پمش از آفریاش آسمانها و زممن بر آب پمش از خلقو آسگمانها و زممن و پس از آن  می
 .  ویی اوبود  پس وقهی آنهگا خلق شگگگدنگد  خدای مهعال از زممن به آسگگگمان و از آنما به فراز عرش رفو

دارد و معهقد اسگگگو که خدا پس از خلق زممن و خلقگو عرش را بر زممن و زممن را بر آسگگگمگانها مقدم می
او بر  و تخو»کاد: آسگگمانها  از زممن به آسگگمان باال رفو. او در اثبات این مراحل به آیات قرآن اسگگهااد می
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 «ه آسگگمان باال رفو  در حالی که دودی بودآنکه زممن را در دو روز آفرید ... سگگپس ب»د؛ 2س ود: « آب بود
و:  ؛ 5س ه: « خدای رحمان بر تخو تکمه زد»د و 1سحدید: « سگگگپس بر فراز تخو رفو...»د؛ 11سفصگگگلخ

د. این توضگگگمو  مراان دفاع از باور ای ا ل حدیث در تفسگگگمر ظا ری آیات 54-19شگگگمبه  صلبیابن
هان از  ه  مزی خلق شده اسو. ظا را  این مسهله د د که جقرآن و مخالفو با تأویل اسگو و نشگان نمی

ان در تعارض شای که با مبانی فکریدغدغۀ آنها نبوده اسگو؛ آنها در پی تفسگمر آیات قرآن بودند  به شموه
 نمفهد.

کااد   ماناد روایو لگگاعانی در باال  خالف این را اما محهوای برخی از روایاتی که ا ل حدیث نقل می
ه اند.  مرامن  دارمی بویی این روایگات پمش از پمگدایش اخهالفات کالمی نقل شگگگدهد گد؛  نشگگگان می

کاگد کگه خگدای تعالی وقهی اراده کرد  مزی خلق کاد  عگاص روایگو میعمروبنبن اسگگگهاگاد از عبگداللگه
 ج اهامی که عرش بر آب بود و  اوز نه زممای بود و نه آسگگمانی؛ باد را بر آب مسگگلط سگگاخو تا آبها به مو

ل و کفی برآورد  پس به دود دسهور داد تا باال رود و  سهرده شود؛  درآمد و مهال   شگد؛ پس از آب دود و  ع
د. با این 15-11 ا را خلق نمود سدارمی  ص ا و از کف کوهپس آسگگگمگانهگا را از آن آفریگد  و از  ل زممن

هر کااد عرش پمش از دیمان مید د که این احادیث بحال  او بالفالگگگله پس از این روایو  توضگگگمو می
له»مخلوقات آفریده شگده و ادعای  ای به د و  مچ اشگگاره15با ل و نادرسگگو اسگگو سدارمی  ص« این معطِّ

عمرو در بنعباس  حدیث عبداللهکاد. برخالف روایات ماهسگگگب به ابنشگگگااخهی روایو نمیپمگامگد کمهان
 خصگگمو مافی این لگگحابی نزد کوفمان و  مرامنمحافل علمی بازتابی ندارد. این امر شگگاید به سگگبب شگگ

لالو از بن اسگااد مصگری آن و در نهممه دور بودن از مراکز علمی عرا  باشگد سسگلسلۀ ساد آن: عبدالله 
ه و رعشدین بن عبدالله  معز هع

ی از عبداللهبن لز  عمرود. بنسعد از ابوعبدالرحمان ُحُبلخ
ْمدانی و  رو ی دیهر از لگگحابه ماهسگگب شگگده مسگگعود  ابندر روایو دیهری که به ابن ۀ  ز عباس  مرخ

اصری نخسگهمن مخلو  ع« ماء»شگود: شگااخهی و مبهای بر ریشگۀ لغات بمان میاسگو  تفسگمری کمهان
رود  اما با توجه به اسگگگو س ر اد پمش از آن  مزی آفریده شگگگده که در روایو لگگگراحها  از آن سگگگخن نمی

د و خداوند  اهام خلقو از آب 2دانسو؛ نمز ر : سمرقادی  ذیل  ود:  توان آن را عرشسما  روایو می
نامد. می« سگگماء»برد و آن را به سگگبب  ممن ارتفاع سگگازد و آن را از آب باال میدودی سبخارید خارج می

 کاد  آنهاه زممن را از    باز کرده و در دو روزع سگپس آب را خشک کرده و آن را به زممای پموسهه تبدیل می
د د و حوت در آب اسگگو و قرار می« حوت»آورد. پس زممن را بر یکشگگابه و دوشگگابه  فو زممن پدید می

ای و لخره در باد اسو ... و در سه ای و فرشهه بر لخرهآب بر سگاهی سگخو و سگا  بر پشگو فرشگهه
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به آسمان  به و جمعهکاد ... و در پامشا ا و تعممن اقوات و ماناد آن رو میشابه و  هارشابه به خلقو کوه
؛ 29آورد س بری  تفسگگگمر  ذیل بقره:  شگگگایگد و  فگو آسگگگمگان را پدید می ردد و آن را از    میبگاز می

 فهه  از آیات دیهری از رسگگگد که این روایو افزون بر آیات پمشنیر مید. به19-12  ص1مسگگگعودی  ج
د و 29حات  رازی سذیل بقره: لبیظا را  ابنقرآن بهره  رفهه اسگگگو و نها ی نمز به روایات اسگگگرائملی دارد. 

ی نقل کرده29کلمر ستفسگگمر  ذیل بقره: ابن کلمر اند.  مرامن  ابند  این روایو را مسگگهقمما  از تفسگگمر سگگدخ
ی را به19  ص1سالبدایه والاهایه  ج بار االحخا ر نقل این حدیث سرزنش کرده و آن را برساخهۀ کعبد سدخ

 دانسهه اسو.
د این روایات سگگاخههی اسگگو و در  مان 1توان مطرح کرد:  ذاری این روایات  دو فرض میعدر تاری

د پمش از این دوره و در دورۀ لگگحابه و تابعمن در قرن اول یا زمانی بعد از آن 2 1قرن سگگوم پدید آمده اسگگو.
نی ا ر بهوان زمااند. در قرن دوم  سگگؤاالتی مطرح بوده اسگگو و این روایات در پاسگگع به آنها شگگکل  رفهه

 پمش از قرن سوم برای  رح  امن سؤاالتی پمدا کرد  نمازی به فرض اول نمسو.

 نیمۀ دوم قرن اول -3-1-1
نبودن مااب  موثق روایی  فقهی  کالمی و تفسگمر قرآن از سدۀ اول  مری  بررسی آرای مسلمانان در 

توان دریافو که مسگگلمانان قرن اول  ه  مزی در کاد. براسگگاس مااب  موجود  نمیاین سگگده را دشگگوار می
مسگگگعود  نبه اب دانسگگگهاد.  اانکه  فهه شگگگد  روایات مرتبط با این بحثشگگگااخهی میمورد مباحث کمهان

د و 63عباس سد. لحاظ تاریخی  امکان ایاکه ابنعمرو ماسگگگوب شگگگده اسگگگو. بهبنعبگاس و عبداللهابن
ال در بمن مسگلمانان از جمله عبدالله65عمرو سد. بنعبدالله د یا 18سالم سد. بند  نیراتی از ا ل کهاب فعخ

د اسو. مااب  رجالی نمز  مزی در 82مسگعود سد. د شگامده باشگاد  بسگمار بمشگهر از ابن81االحبار سد. کعب
-128  ص16اند سر : مزی  جاالحبار نهفههسگگگالم و کعببنمسگگگعود با عبداللهمورد ارتبگاط روایی ابن

عباس  از سگگگویی روایاتی در دسگگگو اسگگگو که بر پایۀ آنها او با ا ل کهاب بند. در مورد روایات عبدالله126
؛  بری  ذیل 6  ص1پرسمد سدارمی  سان  جاالحبار سؤال میسگالم و کعببنارتباط داشگو و از عبدالله

پسگگگادید سبخاری  اند که او سگگگؤال کردن از ا ل کهاب را نمید و از سگگگوی دیهر   فهه11   : 21نمل: 
عاص   زارشگهایی نقل شگده اسگگو که نشان بن عمروبند. دربارۀ عبدالله164  ص3المام  الصگحمو  ج

خواندن کهب مخهلف بسگگمار عالقه داشگگهه  عالوه بر قرآن  کهب پمشگگمامان از جمله تورات را د د او به می
                                                                        

توان ( کتابی دربارۀ عرش تألیف کرده است، می412مثّنی )د. معمربنحتی اگر این فرض درست باشد، از اینکه ابوعبیده . 1
 تر، در اواخر قرن دوم بازگرداند؛ اما این کتاب در دست نیست که براساس آن داوری شود.تاریخ جعل را به سالها قبل
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؛ 232قهمبه  المعارف  ص؛ ابن266  ص1سگگگعد  جخوانده و با زبان سگگگریانی آشگگگاا بوده اسگگگو سابنمی
األحبار دربارۀ مباحث د و بگا برخی از علمگای ا گل کهگاب از جملگه کعب251-256ص 81عسگگگاکر  جابن
عمرو تورات بند. روایو شده اسو که عبدالله261ص 81عساکر  جمی و دیای  فههو داشهه اسو سابنعل

؛  برانی  128ص 1خواند و به تفسگگمر تورات سممشگگااهد آ ا ی داشگگو سدارمی  سگگان  جو انممل را می
که  کادد.  زارشی از جا  یرمو  در سال پانزد    مری  بمان می222-226ص 1مساد الشامممن  ج

مسگلمانان در این  اهام به ماابعی مکهوب از ا ل کهاب دسگو یافهاد و عبدالله از این کهب ا الع داشو 
 د.  69  ص6ه  جیه والاهای فو سابن کلمر  البداو از  ریق آن حدیث می

لحگگاظ تگگاریخی  امکگگان ایاکگگه این دو لگگگحگگابی آرایی مرتبط بگگا آفریاش از املگگال باگگابراین  بگگه
االحبار شگگامده باشگگاد  وجود دارد. با این حال  روایاتی که از این دو دانشگگماد ا ل سگگالم و کعببنعبدالله

 ایی  مرون کهاب نقل شگده اسگو  با خاسههاه آفریاش ارتبا ی ندارد. در مااب  روایی و تفسمری  دید اه
؛ ابوداود 158  ص5ابل  جحبن؛ احمد811آفریاش در روز ای  فهه و فضگگملو روز جمعه س مالسگگی  ص

س بری  ذیل کهف: « عمن حمهة»د؛ غروب خورشمد در 29؛  بری  ذیل بقره: 286  ص1سگمسهانی  ج
د و قرار  رفهن 11ی که بر شگگانۀ یک فرشگگهه قرار دارد س بری  ذیل سگگبأ: «قطب»د؛ وجود آسگگمان در 36

تواند به ده اسگگو. این مسگگهله میدو نقل شگگد از این16بر پایۀ عرش س بری  ذیل نم : « سگگدرا الماههی»
شگگگقی اند. اما  فهه شگگد که ابن کلمر دمدو  مزی دربارۀ خاسگگگههاه آفریاش نهفههاین معای باشگگد که این

ی سبه  فهۀ او: اسگرائملماتد میکعب اخر قرن دانسو. در او االحبار را مسگؤول روایو ماقول در تفسگمر سگدخ
به میاول  نگام راوی مه  دیهری از ا گل کهگاب دیگد ه سبنشگگگود: وز گْ بِّ د. روایهی از و ب در 18-148ُماز

دانسگگگهه اسگگگو. او از د د که او خلقو عرش را پمش از آب مید نشگگگان می2تفسگگگمر  بری سذیل  ود: 
  1عمرو روایو کرده و نزد ا ل حدیث محبوبمو داشگهه اسو سر : ذ بی  سمر  جبنعباس و عبداللهابن
د ادۀ نیرات  ذشههان باشد  و    آرای خود را در این توانسو بسطمی د. در واق   او   516-511ص

 زمماه بمان نماید.

 نیمۀ اول قرن دوم -3-1-2
شگگگود: در روایگگات تفسگگگمری بگگاال  نگگام دو راوی از نممگگۀ اول قرن دوم  بمش از دیهران  دیگگده می

ی کبمر سد.  بناسگگگمگاعمگل  دخ -34ج سیجر ز ابنیعبدالعز  نب د و عبدالملك122عبگدالرحمن معروف به سگگگُ
ی از تابعمن مشگهور کوفه بوده اسگو و به جز بخاری  دیهر مؤلفان لگحاح حدیلی ا ل ساو  154 دخ د. سگُ

د. وی تفسگگمری داشگگهه اسگگو که سگگمو ی آن را 183  ص8اند سمزی  جروایات او را در جوام  خود آورده



 

24 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

پاییز 
1398

شماره
 ،

62
 

24 

ۀ یات خود را از این تفسگگگمر از ابناند  بری بمشگگگهرین رواخوانگد.  فهگهترین تفگاسگگگمر مینمونگه عباس  مرخ
ی بمشگگهرین روایات ا ل مسگگعود نقل کرده اسگگو. براسگگاس پژو ش مدانی و ابن  ای اخمر  تفسگگمر سگگدخ

ی  ابومحمد»کهاب و اسگرائملمات را در خود جای داده اسگو سر : شگفمعی   ن  اانکه  فهه شد  اب«د. سدخ
ی برای نقل اسگرائملمات  ی اسگو کاعهراض کرده بود. راوی دیهر  ابنکلمر نمز بر سگدخ ه او نمز نزد جریج مکخ

اند او نخسگگهمن کسگگی اسگگو که عل  س( حدیثد را در مکه جریج  فهها ل حدیث محبوب بود. دربارۀ ابن
 ای ات او در کهابیاند و رواتگدوین کرد و از دریا ای دانش بود. بسگگگماری از بزر ان از او حدیث نقل کرده

ف عبدالرزا  لگگاعانی که شگگا رد او بود به –دیهر آثار حدیلی   انه وشگگش قل شگگده فراوان ن -ویژه المصگگام
د یکی دانسگگهه شگگده اسگگو سر : ذ بی  154-34جریج با ابوحامفه ساسگگو. سگگال والدت و در ذشگگو ابن

رد جز روایات مورد بحث  نیرات دیهری نمز در موجریج  بهد. از ابن881-882  823-825  ص6سمر  ج
د تفسمر کرده کوبای که بر ابر می ای  بمعی  زارش شگده اسو  ملال  او لاعقه را به فرشههتفسگمر پدیده

ی یا ابن24اسگگگو س بری  ذیگل بقره:  جریج در نممۀ اول قرن دوم  بحث از د. باابراین  امکان ایاکه سگگگدخ
ه ترویج کرده یا پدید آورده باشاد    ر دو  وجود دارد.  خاسههاه آفریاش را در کوفه و مکخ

اند. اما برمباای این ا العات  تا ایاما معلوم شگگگد که  ه کسگگگانی در نقل و رواج روایات نقش داشگگگهه
 ذاری اند. ا ر زمماۀ بحث روشگگن شگگود  تاریعتوان تعممن کرد که روایات در  ه زمانی پدید آمده اوز نمی
 ای پمش آمد که بحث ازشگگود:  ه مسگگهلهطرح میتر خوا د بود. باابراین  باز سگگؤال الگگلی منمز آسگگان

آنره در روایات تفسگگگمری باال آمده آفریاش آسگگگمگانها و زممن و آب و باد و... در جهان اسگگگالم پدید آمد؟ 
برانهمز اسگگو که  ویی در مواردی  این روایات تفسگگمر آیات قرآن نمسگگو. تا آنما اسگگو  از این جهو سگگؤال

 ماناد آنره در آرای ا ل حدیث دربارۀ لگگگفات  –ویل آیات مربوط باشگگگد که بحث به تفسگگگمر ظا ری یا تأ
 ذاری احادیث وجود ندارد. دشگگواری  ادانی در فه  و حهی تاریع –الهی و معاای عرش و قل  آمده اسگگو 

اما در  اهام رویارویی با آرای ماهسگگب به لگگحابه و تابعمن  و به ممان آمدن بحث از بخار آب و پدید آمدن 
ر اد   –و تال   امواج و باال رفهن دود و خلق آسگگمانها و زممن و...   ویی سگگخن از نوعی عل  تمربی ابر 

ی  به ممان آمده اسگو.  ا ی موضوع بسط و تفصمل بمشهری یافهه و یا  –سگاده و مبهای بر مشگا دات حسگخ
ی و معلولی ممان آنها بمشهر توجه شده اسو  ملال  به ماشگأ پدیده مما  خاسههاه ایاکه آب مسهق  ا و روابط علخ

آسگمانها نمسگو و  فهه شگده اسگو که بخار آب  امن نقشگی دارد یا ایاکه آب باید خشک شود تا به زممن 
در  - ایی از کما وارد این روایات کهن شگگود که  امن آ ا یتبدیل شگگود. باابراین  این سگگؤال مطرح می

کهاب     مزی شگگگامده باشگگگاد  ا ل کهاب این  شگگگده اسگگگو. ا ر آنها از ا ل –قرون اول و دوم  مری 
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ا العات را از کما آورده بودند؟  فهه شگگد که از آنها نیراتی  مرون تکمۀ آسگگمان بر شگگانۀ یک فرشگگهه یا 
 ای دیهر نقل شده اسو. تفسمر لاعقه به فرشهه

شگگود   مشگگهر دقواند باکاون ا ر در مفاد این روایات و ابوابی که محدثان برای  رح آنها انهخاب کرده
درخوا م  یگافو که این روایات ارتباط مسگگگهقممی با مسگگگهلۀ خلقو جهان ندارد. در واق   مسگگگهله با آیات 

  «حوت»  «دحو األرض»  «موضگگ  البمو»مربوط به آفریاش آسگگمانها و زممن و برخی تعابمر قرآنی ماناد 
 ای که برای مردم باا شدهن خانهمخسهن»و ماناد آن  ارتباط داشگهه اسگو. در قرآن آمده بود که « لگخره»

ه اسو دانسهاد و معهقد بودند می« خانۀ خدا»د. مسلمانان کعبه را 96سآل عمران: «  مان اسگو که در بکخ
که خانۀ خدا پمش از خلقو جهان بر آب قرار داشگگهه و زممن از زیر آن  سگگهرش یافهه اسگگو س بری  ذیل 

ب  ترین  مادیاارد. کهنرباح و عمروبنلبیجریج از عطاءبنابن عبگاس  مما د   بگه نقگل از ابن122بقره: 
ابی با در ب -که در باال  ذشگگگو  –عباس را نقگل این روایگات  یعای عبگدالرزا  لگگگاعانی  روایو خود از ابن

و:  2آورده اسگگگو. او در ادامگۀ روایگو خود  آیات  ود: « بامگان الکعبگه»عاوان  را به بحث از  11و فصگگگلخ
کاگد کگه خداوند باد ایی جریج از عطگاء و عمرو نقگل میزنگد و بگه نقگل از ابنپمونگد می« بمگوموضگگگ  ال»

ه»برانهمخگو که آب را به حرکو درآورد و در جای خانه سکعبهد سگگگاهی  مرون  که این  1ظا ر شگگگد« قبخ
اولمن کوه  ا اسگگگهوار سگگگاخو و نام  رفو. سگگگپس زممن را با کوه« لمخ القری»رو خانه از آن اسگگگو و از این

د.  مرامن   بری ذیل آیات مرتبط با وض  و  سهردن کعبه  91-94  ص5بود سلگاعانی  ج« ابوقبمس»
د. 84  نازعات: 96  آل عمران: 122روایاتی مشگابه با روایات باال نقل کرده اسو سر :  بری  ذیل بقره: 

مسگگگهلۀ  ائملمات. در واق   این یککلمر دربارۀ ارتباط مسگگگهله با اسگگگر این روایات تأیمدی اسگگگو بر آرای ابن
اند. در تفسگمری در ارتباط با آیات قرآن بوده اسگو که از مااب  اسگرائملی نامشخصی در تفسمر آن بهره برده

ی از اند؛  اانکه بسگگمار مورد جمالت آغازین تورات  به احهمال بسگگمار  ا ل کهاب این عبارات را حفت بوده
توان  فو سگگخاان ا ل کهاب در تفسگگمر آیات قرآن که از بر دارند. می مسگگلمانان آیات نخسگگهمن قرآن را از

 مگان قرن اول بگه ممگان مسگگگلمانان آمد  وقهی با عاالگگگر  بمعو و جهان محسگگگوس ارتباط داشگگگو  
اب و شهفو  نمود.انهمز میموضوعی جذخ

ه مفسران به نقل کشگا د دیهری بر ایاکه  امن روایاتی با تفسگمر آیات قرآن ارتباط دارند  روایهی اسو 
اند و در مااب  شگمعه بازتاب بمشهری دارد. در روایو ابن عباس در تفسمر  بری سذیل عباس نقل کردهاز ابن

                                                                        

خواهد داشت. اما اگر آن  تواند همان خشک شدن آب و تبدیل به زمین باشد؛ در این صورت، معنای روشنیمی« قّبه»ظهور . 1
 گویا نیست.« خشک شدن آب»توان معنایی برای آن یافت، زیرا سختی میرا با علم تجربی مرتبط بدانیم، به
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سقل : « ن والقل »اسو که در آیۀ « نون» مان « حوت»شود که  د  توضمو داده می16  لقمان: 29بقره: 
بود و این لگگخره نه در آسگگمان اسگگو نه در  مانی اسگگو که لقمان ذکر کرده « لگگخره»د آمده اسگگو و 1

ی  –تر از  بری توان به مرجعی کهنزممن. توضگگگمحات مذکور را می دخ ماسگگگوب کرد  زیرا  –شگگگاید خود سگگگُ
 کاد   ممند نمز کگه روایگو را از  ریق انگدکی مهفاوت با  بری نقل می29حگات  رازی سذیگل بقره: لبیابن

«  او نر شاخ»أخر  عاصگر دیهری نمز بر روایو افزوده شده اسو: توضگمحات را آورده اسگو. در تفاسگمر مه
ی»که لگگخره بر آن قرار دارد و شگگاخ بر  رز ه در آنر» مرد. مفسگگران این روایو را ذیل آیۀ سخا د قرار می« ثز

اند سر : ثعلبی؛ نقل کرده« ر خاك اسو از آنع اوسویان آن دو و آنره ز من و آنره ممآسمانها و آنره در زم
 د.  6عانی؛ سمو ی  ذیل  ه: سم

 تحوالت بحث در قرن سوم -3-1-3
 وری کگگه برای ا گگل حگگدیگگث ا ممگگو بمشگگگهری یگگافگگو  بگگه« عرش»ظگگا را  در اواخر قرن سگگگوم  

« االیمگگان بگگالعرش»د در کهگگاب خود در ردخ بر جهممگگه  بگابی بگگا عاوان 234سگگگعمگد دارمی سد. بن علمگان 
خواند  اش آنره او انکار ایمان به عرش می وید که  ویی در زمانهیای سخن م ونه شاید و در آغاز بهمی

ه89شگگدت  رفهه اسگگو سدارمی  ص ای د. این بحث با لگگفات الهی ارتباط دارد و مراد او این اسگگو که عدخ
د. ظا را  زمماۀ این 69-63کااد سر : دارمی  صآیگات قرآن از جملگه تکمه زدن خدا بر عرش را تأویل می

 ردد  که در زمان او با تمرکز بر عرش الهی تشگگدید شگگده اسگگو.  ا قبل در قرن دوم باز میلبحث به سگگا
ی سد. پمش از دارمی  ابوعبمده معمربن   2د کهابی با نا فضگائل العرش نوشهه بود سحاجی خلمفه  ج214ملاخ

اوان کهاب العرش د کهابی با ع292شمبه سد. لبیعلمان ابن د و در اواخر قرن سگوم نمز محمدبن 1226ص
 نوشو و در آن از آرای ا ل حدیث دفاع کرد.

 نور و ظلمت -3-2

کاگد که او معهقد بود اولمن  مزی که خدا آفرید نور و د نقگل می151اسگگگحگا  سد. از محمگدبن بری 
دربارۀ د. 29ظلمو بود که از آنها روز و شگگگب را برآورد و سگگگپس آسگگگمانها را پدیدار کرد س بری  ذیل بقره: 

بودن در عبگارات آغگازین تورات  در مورد تگاریکای کهن دارد. خلق جهگان از نور  ظگا را  این بگاور ریشگگگه
یصگگانمه ارتباط دارد  جهان و خلق نور سگگخن رفهه بود. شگگاید به ذ ن برسگگد که این باور با ثاویانی  مرون دز

  اسگگالمی برجای مانده اسگگو. در که آثاری از آنها دربارۀ جایهاه دو الگگل نور و ظلمو در آفریاش در مااب
این مااب   بدون اشگگاره به اخهالط عاالگگگر  هار انه  دیصگگگانمه  مرون مانویان معهقد به دو الگگگل نور و 

 ردند سر : ابن ندی    ای جهان به آنها باز می ا و بدیاند  دو الگگلی که  مۀ خوبیظلمو معرفی شگگده
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اسگگحا  با بناما  مچ شگگا دی بر ارتباط محمد«د. هدیصگگانم»؛ انوری  2؛ ابن مالحمی  ص142  892ص
د. 148  ص6خوانده اسو سابن عدی  ج« زندیق»اند فریابی او را دیصگانمه در دسو نمسو  جز ایاکه  فهه

رساند. اسحا  را با ثاویان یا دیصانمه نمیاین اتهام ممکن بود برای  ر آزاداندیشی مطرح شود و ارتباط ابن
ه او با ا ل اند کاسگگحا  با عبارات آغازین تورات مرتبط باشگگد؛  فههاسگگو که دید اه ابنتر آن احهمال قوی

د. 58  ص2؛ ذ بی  سگگمر  ج22  ص1نوشگگو سر : عقملی  جکهاب ارتباط داشگگو و مطالبی از آنها می
و آمده اسو که  11 مرامن   فهه شگد که در آیۀ  به « دخان»  و «آسمان در آغاز دودی بود»سگورۀ فصگلخ

د. شاید این را 886  ص2فارس  ج؛ ابن2111  ص5معاا شگده اسو سجو ری  ج« کدر رو به سگماه»ن  ر 
   اسحا   در ارتباط این آیه با عبارت مذکور در تورات دانسو.بهوان دلملی بر دید اه ابن

 روایات شیعه -4
ی اسگگگآید که نخسگگهمن مخلو   مسگگو؛ مروشگگای بر نمیاز روایات ماقول در مااب  شگگمعه به و یا ادخ

ی و عاصگگگری و    مفا م  معاوی  مرون اولمن مخلو  ذکر معاوی. در این روایات     پدیده  ای مادخ
 اند. شده

 عناصر ماّدی -4-1

ی نزد دانشگگمادان قدی      نخسگگهمن عاالگگر خلقو در مااب  « وا»و « آب»از ممان  هار عاصگگر مادخ
 د. 849-846  ص51  جیروایی شمعه اسو سر : مملس

 آب -4-1-1
صری اند  آب نخسهمن مخلو  عابادی نشدهدر بمشگهر روایات شگمعه نمز که پمش از قرن دوم لگورت

عود و مسگگعباس و ابناسگگو و عرش خدا بر آن قرار دارد. در این روایات که مشگگابه تفاسگگمر ماهسگگب به ابن
ی و ابن ن و  هونهی خلقو آسگگمانها و زممتری از آید  تفسگگمر روشگگننیر میجریج بهتابعمای  مرون سگگدخ

مادۀ آفریاش ارائه شگگده اسگگو:  ر  مزی آب بود و عرش خدا بر آب؛ از این آب بود که  ر  مزی آفریده 
شگد. خدا باد را از آب پدید آورد و آن را بر آب مسلط کرد تا کفی از آن برآمد و از آن کف زممای سفمد و پا  

و آتش پشگگو آب را شگگکافو تا دودی از آن برخاسگگو و از آن  سگگاخهه شگگد. سگگپس  آتش را از آب خلق کرد
ر  قدود آسگگمانی لگگاف و پاکمزه برپا نمود. در این روایو  نخسگگهمن دز

ز
ل  بودنع برخی مفا م  معاوی یعای: ق

؛ نمز  ر : 91  ص3و روح در آفریاش نفی شگگگده و راوی از مردم شگگگام معرفی شگگگده اسگگگو سکلمای  ج
د. در روایهی دیهر از کلمای که ماناد روایو 24-69ص 2  جی  قممابرا بنی؛ عل114  ص2  جیاشگگگمگع
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ور شود  سپس به آتش د د تا شعلهد  خداوند به آب دسهور می95  ص3نقل شگده سج باال از امام باقر
رود که خدا از آن دود آسمانها و از خاکسهر آن زممن د د تا خاموش  ردد و از آن دودی باال میفرمان می

ا در این دو روایو  جهو ساز اری تفسمر ب« آتش»رسگد که به ممان آمدن بحث از کاد. به نیر میرپا میرا ب
سجو ری  « شگگوددودی اسگگو که از آتش بلاد می»اسگگو که در کاربرد ای الگگلی « دخان»معاای لغوی 

 د.  886  ص2؛ ابن فارس  ج2111  ص5ج
آید و آسمانها ن اسگو که زممن از کفی از آب پدید میکاد  کامال   ویا و روشگروایاتی که کلمای نقل می

زممن از  و  سگگهردن« باای کعبه»شگگوند. افزون بر این  این روایات نمز به بحث از دود یا بخار آب خلق می
زیر آن پموند خورده اسگو. این شگا د دیهری اسگو بر ایاکه این روایات با روایات ماقول از لحابه و تابعمن 

بمو »اگو ارتبگاط دارند. کلمای  ذیل ابواب مرتبط با جایهاه خانۀ خدا  بحث را به روایات در ماگاب  ا گل سگگگ
ای در راسگگهای کعبه در آسگگمانها سگگو که خداوند آن را از سگگازد. بمو المعمور خانهنمز مرتبط می« المعمور

ی باقمماندۀ  اسهون زممن به آسگمان باال برد و سپس به ابرا م  و اسماعمل دسهور داد که خانۀ کعبه را بر
ه آن باز رفهند  ر ز بشگگوند و سپس از بمرونآن باا کااد.  ر روز  فهاد  زار فرشگگهه به بمو المعمور وارد می

د. روایات مرتبط با این خانۀ آسگگگمانی نمز در مااب  ا ل سگگگاو نقل 139-133  ص1 ردند سکلمای  جنمی
  5؛  مرامن  ر : لاعانی  ج141  ص1  جحماجبن؛ مسل 119  ص8حابل  جبنشگده اسگو ساحمد

به نقل از  129-123اسامه  صلبی بن  و حارثروایهی مشگابه به نقل از ابن الکواء از امام علی 29ص
 عرعره از آن حضرتد. خالدبن

در روایات شگمعه   مرون تفاسگمر ا ل ساو  این بحث به تفسمر آیات قرآن ارتباط دارد. در حدیلی از 
« خا »بر « شاخ  او»بر شاخ  او و « لخره»بر لخره  « آب»بر آب  « حوت»  عاالگر امام لگاد 

ید دیگگده می رز بگگابویگگه د. این معاگگا را ابن39  ص3؛ کلمای  ج59  ص2ابرا م  قمی  جبنشگگگونگگد سعلیسثز
د د.  ر  نقل در  فههو با یک یهودی نسبو می د با سگادی مرفوع به امام علی2-1  ص1سعلل  ج

محبوب بنرسد: حسنمی و امام لاد  ادیث عمدتا  از فقمهان و مفسران کوفی به امام باقراین اح
؛ عطمه  از امام باقرداود از محمدبنسگگعمد از محمدبنبنمسگگل   و حسگگمنرزین از محمدبنبناز عالء
ضرمی  از بوبکر حعممره از ابنحک  از سمفبنتغلب  و علیبنلگالو از لبانبنمحبوب از جمملبنحسگن

رسگگگد نیر مید. در روایهی که به95  91  39  ص3؛ کلمای  ج69  59  ص2سقمی  ج  امام لگگگاد 
پرسد و امام دید اه سورۀ  ود می 2دربارۀ آیه   مری علمه ا ل حدیث باشد  راوی از امام لاد موضگ 

رورد ار باالی آن. امام این سخن  وید آنها معهقدند عرش بر آب اسگو و پشگود. راوی میعموم را جویا می
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فرماید که خداوند پمش شمارد و در ادامه میداند و آن را ولف خدا به لفات مخلوقات میرا نادرسگو می
از آنکه زممن و آسمان و مخلو  دیهری باشد  دین و عل  خود را بر آب حمل نمود و  اهام خلق از آنها به 

سانی بودی  که اقرار کردی  و در نهممه خداوند از آدممان به والیو ربوبمو خود اقرار  رفو و ما نخسگهمن ک
د. در سگگگاد این روایو  824-819د  صمبابویه  توح؛ ابن188-182  ص1  جیاممگا نمز اقرار  رفگو سکل

ی  ضعمف و محلخ رجوع غالت شود: راوی از امام  داودبنسگه راوی مهه  به وضگ  و غلوخ دیده می
خ
ق کلمر رز

  ضگگعمف  یر  اشگگممبن کلد؛ عبدالرحمن53غضگگائری  ص؛ ابن156اسگگو سنماشگگی  ص خوانده شگگده
د؛ و 285-281  صیث و لگگاحب کهاب األظلة که یک کهاب فاسگگد و مخهلط اسگگو سنماشگگیجاعل حد

سی او را غالی و دروغهو مالحدیلی اسگو که احمدبن محمدبن ع مان راوی ضگعمف یاد آدمیسگهل بن ز 
  یغضگگگائر ؛ ابن112؛  وسگگگی  فهرسگگگو  ص135  صیدش کرد سنماشگگگتبعم یدانسگگگو و از ق  به ر 

ی نهگاه جریگان غگالمان را به مسگگگهله که نوعی تأویل 125  62-66ص د. بگه  رحگال  این حگدیگث تگا حگدخ
ه»آید و به خلق ارواح پمش از اجسگگام در نیر می رایانه بهبا ن   د د. در ادامهاشگگاره دارد  نشگگان می« اظلخ

 ین نوع نهاه خوا د آمد.دو نمونۀ دیهر از ا
دربارۀ نقش آب و آتش در روایات اسگالمی  به این نکهه    باید اشگاره کرد که براساس برخی از مهون 

ای نمونه   اند. بر ایرانی پدیدآمده در دورۀ اسگالمی  ممکن اسگو تصگور شود روایات از این مهون اثر پذیرفهه
ش  از مه   ع

ا بحث از آفریاش جهان در ایرانع پس از اسالم اسو که در قرن ترین مهون ایرانیع مرتبط بُبْادز
ش»سگوم  مری تکممل شده اسو سما مار نوابی    ع

در این مهن  آفریاش پس از بمکرانهی اسو: «د. ُبادز
هی  زمانی بمکرانه در روشگگای می- رمزد فرازپایه  با  مه»  بود... ا ریمن در تاریکی ... تاریکیآ ا ی و بع

اسگگو  که در آغاز ازلی و « زمان»د. نخسگگهمن پدیدۀ آفریاش در این کهاب  88سفرنبغ داد ی  ص« بمکران
د. این نخسگگهمن تفاوت 86-85شگگود س مان  صجهانی میبمکرانه اسگگو و پس از آفریاش کرانماد و این

در  آفریاش 1داناد.را آفریدۀ نخسگگو و ازلی نمی« زمان»در این مهن نسگگبو به مهون اسگگالمی اسگگو  که 
ی  شامل شش فرشهه  باد ش دو مرحله دارد: آفریاش مماوی س( روحانید و آفریاش مادی؛ آفریاش مادخ

ی دارد. اما آفرید ان می« و آن  فهممن خود  س رمزدد»س( امشگاسگپاداند  شود که دو جابۀ مماوی و مادخ
ی نخسگگو آسگگمان  سگگپس آب و پس از آن زممن و دیهر مخلوقات . دوممن تفاوت د82اند س مان  صمادخ

جا سگگو:  رمزد س( خداد خود مخلو  فرض شگگده اسگگو؛ این با تعالم  اسگگالمی تعارض بامادین در  ممن
                                                                        

شود، به چنین برداشتی دست یافت؛ اما این صرفًا یک تفسیر است و . شاید بتوان از مفاد برخی روایات، که در ادامه بحث می 1
 تصریحی بر این دیدگاه ندارند.روایات اسالمی هیچ 
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دارد. با این حال  شگگگاید از برخی عبارات در این مهن برآید که مضگگگاممای از آن با قرآن و سگگگاو اسگگگالمی 
 من  وید به دین که نخسهمن آفریده ا»داند: خصوص آنما که  مه  مز را از آب می ایی دارد؛ بهشبا و

ای آمده اسگو که آن را با قرآن و روایات بسمار اما در ادامۀ  ممن عبارت  افزوده«  مه آب سگرشگکی بود.
ی را از قطرۀ آبی د د  زیرا بمان میمهفاوت بلکه مهضگگگاد نشگگگان می کاد که این کهاب آفریاش جهان مادخ

ش  ص« اند.از اللی آتشمن مهر انسگان و حموان را که»دانسگهه اسگو    ع
د به این 11سبهار  پمشهفهار ُبادز

شگگااخهی مسگگلمانانع نخسگگهمن اغلب در عرا  و مسگگهله تاریخی نمز باید توجه داشگگو که باور ای کمهان
پرداخهاد. آنان پس از ظهور اسگگالم  ویژه شگگهر کوفه سگگر بر آوردند  که در آن به زرتشگگهمان  ادان نمیبه

 د. Van Ess, v.1, p.498-499دوام نماوردند س ادان در عرا  

 هوا -4-1-2
سگگو و  وا مبدل خلق شگگش «  وا»  نخسگگهمن مخلو  براسگگاس روایهی از ابوالمارود از امام باقر

وجود پگدیدۀ دیهر یعای قل   تاریکی  نور  آب  عرش و باد اسگگگو و دیهر مخلوقات از این شگگگش پدیده به
  یقم  مابرا بنیشوند سعلن از کف امواج آب  و آسگمانها از دود سگاخهه میآیاد. در این روایو نمز زمممی

د. شگگگاید به علو زیدی بودن راوی آن  این حدیث در محافل اماممه  ادان مورد توجه 822-821ص 1ج
قرار نهرفو. مملسگگگی  این روایو را بر رفهه از خبری دیهر دانسگگگهه و افزوده اسگگگو که این روایو با اخبار 

داناد تعارض دارد. مملسگی معهقد اسگو که بر فرض لحو روایو فراوانی که مخلو  نخسگهمن را آب می
مذکور   وا را باید تأویل کام  و به معای حقایق نامحسگوس بدانم   در برابر آب که از مواد محسوس اسو 

مخلو  عاصگگری البالغه نمز احهمال ایاکه  وا د. خوا م  دید که براسگگاس نهج843  ص51سمملسگگی  ج
 نخسهمن باشد  یک فرض قوی اسو.

 مفاهیم معنوی -4-2

و  اند: عقل  حروف  ارواح پمامبراز ممان مفا م  معاوی   امن مواردی در روایات شگمعه ذکر شده
   قل   کان و مکان  و نور یا نور االنوار.ائمه

 عقل -4-2-1
: از 869  ص1 ور مطلق سابن بابویه  فقمه  جدر مااب  حدیلی شگگگمعه   ا ی عقل به د و  ا ی با قمدع

د 539؛ ابن بگگابویگگه  خصگگگال  ص21  ص1؛ کلمای  ج196  ص1 گگای روحگگانی سبرقی  جممگگان پگگدیگگده
ا خلق الله العقل»نخسگهمن مخلو  شمرده شده اسو. حدیث  ی نقل شد « لمخ ر د که در بحث از روایات ساخ
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د. محهوای الگگلی  مۀ این روایات در تمممد 26  14  ص1مااب  شگگمعه نمز بازتاب یافهه اسگگو سکلمای  ج
ل ما خلق الله »د  ر  حدیث 849  ص51کاد. مملسی سجعقل اسگو  اما عبارات آغازین آنها فر  می اوخ

ی می« العقگل ل در سگگگاخهار ولگگگمهی از را عگامخ به  پمامبردانگد. این عبارت در ضگگگمن حدیلی مفصگگگخ
د از  ریقی ممهول نقل شگگگده اسگگگو 825-852  ص1و تاها از سگگگوی ابن بابویه سفقمه  ج علیامام

شگگدۀ د. بر پایۀ یک تحقمق  این عبارت تحریف286-285  ص2  ج151  ص1سر : خویی موسگگوی  ج
ا خلق »حدیث  اسو؛  لاد دار شمعی در تعالم  امام  ای ریشهبوده اسو. حدیث اخمر از آموزه...« لمخ

-95فر  صزا دیانهساب آن به حسن بصری  حالل یک سادسازی مهأخر در قرن سوم  مری اسو س
 گذاری ممشگگگونگد و بگا مبگاحث مربوط به د. در این لگگگورت  احگادیگث مگذکور از نممگۀ قرن دوم تگاریع96

تبا ی دا شد  ار شگااسگی نوافال ونی که از اواخر قرن سگوم و قرن  هارم در آثار فالسفۀ مسلمان پمکمهان
ال»ندارند. در تلقی فلسگگگفی  این  یا  مان عقل د   و نهایی اسگگگو که در جریان فرایاد لگگگدور « عقل فعخ

 د.Groff, p.5آید و اغلب با فلک قمر و جبرئمل ارتباط دارد سپدید می

 قلم -4-2-2
به قل   اسو کهنخسگهمن مخلو  اسگو و  فهه شده « قل »در مااب  شگمعه  ظا را  تاها در یک روایو  

د از  ریق 193  ص2ابرا م  قمی سجبنامر شگگگد تگا تقگدیرات را تگا روز قمامو باویسگگگد. این روایو را علی
نقل کرده اسگگو. مضمون  حک د از امام لگاد عممر از  شگام سبنابی اشگ  از ابنبنپدرش  ابرا م 

مه قرار داشگگگهاد؛ حال آنکه  گای ا گل حگدیگث موافقگو دارد  کگه در مقگابگل جهماین حگدیگث بگا دیگد گاه
اند که در آغاز بر مذ ب جهممه بود و به دسگگگو امام  را بوده اسگگگو و  فههحک  مهکلمی عقلبن شگگگام
د. باابراین  انهساب این حدیث به  شام 529-522  ص2به شگمعه  رایمد س وسگی  اخهمار  ج لگاد 

   شمعه بازتابی نمافهه اسو. تردیدبرانهمز اسو و شاید به  ممن علو  روایو مذکور در مااب
   موضعی«خلق قرآن»ای مشابه با این  یعای مسهله در قضمه دانم  که امام لاد از سویی می

ی: اند که وقهی شمعمان کوفی سدر ماابمحها انه در پمش  رفهه بود. ا ل حدیث و شمعمان روایو کرده   ساخ
ار ُد ای  و در مااب  شمعه: ُزرارا بن بن  معاویة ند از آن حضرت دربارۀ خلق قرآن پرسمدند  ایشان عمخ لعمز

؛ بخاری  294ماصور  صلبیبن  سُدُرسو« قرآن نه خالق اسو نه مخلو   بلکه کالم خدا سو.»ود: فرم
  1؛ عماشی  ج19؛  بری  لریو الساه  ص158-151احمد  صبن؛ عبدالله21خلق لفعال العباد  ص

  نقرآ  دربارۀ« نه خالق نه مخلو »نماید که تعبمر د.  امن می231  ص2؛  وسی  اخهمار  ج2-6ص
د؛ باابراین  Van ESS, v.1, p.441, fn.2اندکی مبه  اسو سبرای توضمحی از مادلون  دربارۀ آن  نک: 
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« مخلو »اند  از جمله ایاکه امام خواسهه اسو با این تعبمر از واژۀ مهکلمان شمعه توضمحاتی برای آن آورده
رد. شمع  وسی و زیبادۀ قرآن نمسو  بهره نببردند کار میکه بمشهر معهزله و ابوحامفه و برخی از پمروانش به

لنس و علمای مدیاه  اوزاعی و ا ل بن مسو با ا ل حماز  مالک افزاید که این سخن امام لاد می
سعد و علمای مصر  مذ ب شافعی و حهی برخی از دانشمادان بصری و کوفی اسو. آنها واژۀ بنشام  لمث

؛ 158  ص1تعبمر را بعد ا اشعری پدید آورد سر : سمد مرتضی  جبردند  که این کار نمیرا به« قدی »
 د. 121-119  ص6 وسی  خالف  ج

  حک  ماهسب شده اسوبناز سگوی دیهر  در برخی از مااب  کالمی اشگاعره  باور اخمر به خود  شگام
 با این توضگگگمو که قرآن لگگگفو خداسگگگو و جایز نمسگگگو که بهویم  مخلو  اسگگگو یا خالق و یا حهی غمر

د. به  رحال  شاید 62؛ بغدادی  ص532شود  ساشعری  صمخلو   زیرا لفو اسو و لفو ولف نمی
حک  در این قضگگگمه  مراه با احهماط و یا به تعبمر امام بن و  شگگگام  بهوان  فو موضگگگ  امام لگگگاد 

؛ قس: ابن 294بوده اسگگو سدرسگگو بن لبی ماصگگور  ص« کمد»بن لعمن  خطاب به حمران لگگاد 
  «قل »د. به  ممن ترتمب  در لگگورت پذیرفهن روایو 31-38  ص1؛ مملسگگی  ج185  توحمد  صبابویه

 توان بر احهماط حمل کرد. این مسهله را نمز که از موضوعات مه  برای ا ل حدیث بوده اسو  می

 حروف -4-2-3
کران د آن را از محمگگد بن ب288-282؛  مو  توحمگگد  ص141در روایهی کگگه ابن بگگابویگگه سامگگالی  ص

فضگگگال از پدرش  بنعلیبنحسگگگنبنعقده کوفید از علیمحمد  مدانی سابننقگاش در کوفگه از احمدبن
کاد  آمده اسو که نخسهمن  مزی که خدا آفرید تا مردم به کمک آن  زارش می حسگن  از امام رضگا
و در ادامه فطحی اسعقدهد و بود. ساد این روایو در آغاز  زیدی سابن« حروف معم »کهابو را بشگااسگاد 

رسگگد که این روایو به موردی خاص  یعای ابزار زبانی آموخهن  نیر میفضگال و پدرشد.  مرامن  بهسابن
ور ماصگگگلبیبن کاد. اما در روایو دیهری از کهاب ُدُرسگگگو محگدود اسگگگو و بر ا ممگو کهگابگو تأکمد می

  معاایی مطلق پمدا کرده و مام لگگگاد لعمند از اموسگگگی از زرارا سبنبن د به نقل از حسگگگمن 231سص
اسو. روایو اخمر در محافل اماممه مورد توجه قرار نهرفهه « حروف» فهه شگده اسگو که نخسهمن مخلو  

 د. 384  ص2اند که او واقفی بوده اسو س وسی  اخهمار  جاسو. دربارۀ ُدُرسو  فهه

   و ائمه ارواح پیامبر -4-2-4
کاد که روایو می لالو  روی سابوالصلود از امام رضابن  عبدالسگالم بابویه با سگاد مهصگل ازابن

فرمود: نخسگگگهمن  مزی که خدا آفرید  ارواح ما بود و سگگگپس فرشگگگههان را خلق  به علی پمامبر
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کرد  نه بهشگگگو و جها   نه آسگگگمان و زممن نمود. ا ر مگا نبودی   خگدای مهعگال نگه آدم و حواء خلق می
رسگد که سؤال از روح حموانی  به معاای روحی که در بدن انسان نیر نمید. به5  ص1ج بابویه  علل سابن

ای توانسو دسهاویزی بر ای که میترین آیهاسگو  به عصگر لگحابه و خصگولگا  دوران نبوی باز ردد. مه 
سو. سگورۀ اسگراء اسگو  که معاای روح در آن مبه   ذاشهه شده ا 35بحث از روح حموانی قرار  مرد  آیۀ 

هاد اند: یهودیان  فمحگدثان ا ل سگگگاو در  اهام بحث از این آیه  تاها سگگگبب نزول این آیه را بمان کرده
 «یسههولو ع عن الروق  ا الروق من أمر  ّ  »و آیه در پاسگگع به  ممن سگگؤال نازل شگگد: « سگگلوه عن الروح»

د. 866  ص1ذی  ج؛ ترم1  ص1؛ بخاری  المام  الصگگگحمو  ج255  ص1حابل  المسگگگاد  جبنساحمد
در نقل محدثان  نه سگؤال معاای مشخصی دارد و نه پاسع آن؛ اما برخی از مفسران این موارد را مشخص 

پرسگگگمدند:  هونه  کاد که یهودیان از پمامبرعباس روایو میانگد.  بری سذیگل آیهد به نقل از ابنکرده
کلمر  تفسگگمر  ذیل آیهد. مز  ر : ابنشگگود  حال آنکه روح از خداسگگو سنروحی که در بدن اسگگو عذاب می

 ای دیهر نمز بدون ایاکه به پاسگگع از به یهودیان در این نقل نمامده اسگگو؛ در نقل پاسگگع پمامبر اکرم
 ای بزرگ با لگگگورتیاند  ماناد فرشگگگههای برای روح برشگگگمردهعگذاب روح بپردازند  برخی معانی افسگگگانه

ای  فهگاد  زار زبان دارد د  زار  هره کگه در  ر  هرهای بگا  فهگا مرون لگگگورت انسگگگان یگا فرشگگگهگه
د. محدثان شمعه نمز اغلب روح را در این آیه مخلو  یا 35سگلممان؛  بری؛ ثعلبی  ذیل اسگراء: بن سمقاتل 

 و ائمه انگد که از ملکوت و  مراه با پمامبرتر از جبرئمگل و ممکگائمگل معرفی کردهای بزرگفرشگگگهگه
بابویه  االعهقادات  ؛ ابن228  ص1؛ کلمای  ج132-134رسگاند سلفار قمی  صمی اسگو و آنها را یاری

  «روح حموانی»  کگگه  مرون «دروح»د. روح در روایگگات معگگانی دیهری    دارد سر : شگگگفمعی  54ص
 آیاد. نیر میبه« فرشهه»مهأخرتر از معاای 

و دادن سام ارتباط داشهه باشد: نسبرسگد که این روایو نمز با مسگهله خلق ارواح پمش از اجبه نیر می
ا اند که مأمون او را به دربار آورد و او برسگگگد؛ دربارۀ او  فههنیر میاین دیگد اه به ابوالصگگگلو  روی بعمد به

بن را ویه ارتباط کرد و با محدثانی  مرون احمدبن حابل و اسگگگحا قگدریه  مرجهه و جهممه مااظره می
 ,Van ESS, v.3ت ماهسگگب به او در مااب  اماممه مشگگکو  اسگگو سداشگگو. فان اس معهقد اسگگو روایا

p.168-170از  ی  کوفمابرا بناز فرات ید  اشگگممسگگعمحمدبنبند. راویان حدیث تا ابوالصگگلو سحسگگن
نمز در   دمابرا بنقاسگگگ از محمدبن یعبدالله بخار بناز ابوالفضگگگل عباس ی مدان یعلاحمدبنمحمدبن

؛ 294ص 2  ج182ص 6  ج812ص 1اند سدربارۀ آنها  ر : نمازی شگگا رودی  جناشگگااخههمااب  رجالی 
توان مطرح کرد  ارتباط د. تاها احهمالی که می222-221ص 11  ج126-125ص 6خویی موسگگگوی  ج

این دید اه با فرات بن ابرا م  کوفی اسگگو که با نام او تفسگگمری باقی مانده و از جمله در آن روایاتی دربارۀ 
 ای زیدیه  نقل شگده اسو سر : کریمی   در راسگهای آرای غالمان و برخالف دید اهلقو نوری ائمهخ

 «د.تفسمر ُفرات کوفی»الل  زنمانی
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 کان و مکان -4-2-5
نقل کرده اسگگگو  خداوند نخسگگگو  د از امام لگگاد 112  ص1در یک روایو که آن را سکلمای سج

از آن پدید آمد و این  و امام علی کاد که نور پمامبرمیو سگگگپس نور االنوار را خلق « کان و مکان»
« کانکان و م»اند  زیرا  مچ  مزی پمش از آنها نبوده اسگو. شگاید اشاره به دو نور  مواره دو نور نخسگهمن

نوعی نقد بر دید اه ا ل حدیث باشگگد که در حدیلی از بخاری به آن پرداخهم . در آنما  فهه شگگد که نسگگبو 
تواند به معاای ازلمو عرش یا   می«خدا بود و  مزی جز او نبود»به جملۀ « عرشگگگه علی الماء وکان»جملۀ 

اند مک« س( عرش»زماند و « س( کان»کاد که آب بگاشگگگد. بر بق این تفسگگگمر  حگدیگث کلمای بمان می
ده ااند   ر اد نخسگهمن مخلو . اما  مچ شا دی بر ایاکه از این حدیث  امن معاایی ار خودشگان مخلو 

شگده باشگد در دسگو نمسو؛ نه در سلسلۀ ساد مهکلمی  سو و نه کلمای آن را در بابی مرتبط با مااظره و 
آمده اسو. در این باب  کلمای « و وفاته مولد الابی»کاد. در واق   این حدیث در باب ماناد آن نقل می

پمش از آفریاش آسگگمانها و زممن یا خلقو در  و ائمه  اد روایو دربارۀ خلقو نوری سروحید پمامبر
ه» د. روایات مذکور در 14و  9  2  5  8 مرد ساحادیث آورد کگه این روایو نمز در ممان آنها قرار میمی« اظلگخ

ل ضگگه  ماناد مفضگگخ  سگگاان زا ری و سگگهلعمر  محمدبن بن  اواخر قرن دوم به نقل از راویان جریان مفوخ
د. بعد ا مهکلمان شگگمعه این دید اه را مردود 112-114  ص1اند سر : کلمای  جزیاد آدمی نقل شگگدهبن 

 د.242-196دانسهاد؛ شمع مفمد آن را با ازلمو خدا مغایر شمرد سر : شفمعی  مکهب حدیلی ...  ص

 نور -4-2-6
خهه ی ناشگگاابابویه از  ریقرسگگد ترکمبی از  اد نقل مخهلف باشگگد  ابننیر میدر روایهی مفصگگل که به

د از 229بن احمدبن عامر  ائی سر : نماشگگگی  صعبگداللگه ظگا را  از کهگاب قضگگگایگا اممرالمؤمامن
در مسگگمد کوفه در پاسگگگع به سگگؤاالت مردی شگگگامی   نقل کرده اسگگو که امام علی  رضگگاامام

ضرت آید. آن حشااساند و سپس بحث از آسمانها و زممن و... به ممان میمی« نور»نخسهمن مخلو  آن را 
داند. سپس در پاسع به ایاکه  را  ا را از امواج میآسمانها را مخلو  از بخار آب  زممن را از کف آب و کوه

موج »کاد و آسمان نزدیک را آفریده از نام  رفو  به بسط یافهن زممن از زیر آن اشاره می« لمخ القری»مکه 
د. آفریاش 593-598  ص2بن بابویه  علل  جشگگگمارد سابر می« آب و دود»و البهگه در ادامه از « مکفوف

ی « موج مکفوف»از « آسگمان نزدیک» یک عاصگر جدید در این روایو شگمعی اسگو  که البهه در مااب  ساخ
  2حابل  المسگگاد  جروایو شگگده اسگگو ساحمدبن عباس و حهی پمامبرقبل از ابن بابویه به نقل از ابن

 د. 2رازی  ذیل رعد: حات  لبی؛ ابن12؛  بری  ذیل  ال : 824ص
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  ظا را  نور مخلو  نخسو فرض  مرامن  در روایهی مرسگل از مسعودی به نقل از اممرالمؤمامن
داند  می د آن را روایو با واسگطه از امام لاد 212  ص54شگده اسگو. در این نقل  که مملسگی سج

باءد «  رد و غبار»ماناد  ایی آمده اسگگگو که خداوند  اهام ارادۀ آفریاش  مۀ مخلوقات را در لگگگورت س ز
قرار داد  پمش از آنکه زممن را بهسگهرد و آسگمان را باال ببرد. سپس نوری از معدن نورش تابانمد و آن را در 

موافق افهاد. پس خدای   گای پاهگان ممهم  کرد  کگه با لگگگورت پمامبر ما محمدممگان آن لگگگورت
وجگلخ  فگو:  را  خا ر تو دشگگگو ذارم و بهیه  را نزد تو به امانو می ای  داای و نورم و  اجتو بر زیدهعزخ

برم ... سپس خداوند آفرید ان را در با ن علمش آممزم و آسمان را باال می سگهران  و آبها را در    میمی
پاهان کرد و عوال  را پدید آورد و زمان را  سگگگهراند و آب را غلطان کرد و کف را برانهمخو و دود را  ممان 

پس عرش او بر آب برآمد و زممن را بر پشگگو آب  سگگهرانمد. در ادامۀ این روایو  بحث از آفریاش  بخشگگمد 
ت و خلقو آدم ابوالبشگگگر به ممان آمده و  مرامن به برخی از باور ای شگگگمعه دربارۀ  فرشگگگههان از انوار نبوخ

 د.52-55  ص1سمسعودی  ج اشاره شده اسو  ائمه
ده اسگگگو که خداوند پمش از خلق عاصگگگری مخلوقات  آنها را در ایاکگه در آغگاز این روایگو  فهه شگگگ

 ایی قرار داد  شگگاید به این معای باشگگد که خداوند برای آفریاش  رحی داشگگهه اسگگو. اما ظا را  لگگورت
نویسگد: امو اسالم بر این رلی اتفا  دارند که خداوند مسگعودی خود با این برداشگو موافق نمسگو؛ او می

د. این بحگث در 46  ص1پگگدیگد آورد سمروج  ج« من غمر للگگگل»آفریگگد و « مر ملگالعلی غ» گگا را پگدیگده
 البالغه نمز مطرح اسو و در ادامه بمشهر به آن خوا م  پرداخو. نهج

  68  18؛ ابن بابویه  توحمد  ص185  181  124  ص1 مرامن  برخی از روایات شگگمعه سکلمای  ج
سال من شگگگیءد دانسگگگو. اقوال « نه از  مزی»وان ابداع تد  مؤیگد نوعی از خلق اسگگگو که آن را می136

د و شگگمع مفمد و 186  ص1د  کلمای سج119  864  ص2ابرا م  قمی سجبنعالمان امامی  مرون علی
بن راوندی  فارابی و مسعودی سر : انمز برخی دیهر از اندیشگمادان قدی  مسلمان  مرون ابوحامفه  ابن

این نوع از آفریاش را به  یکاد. مملسگگگنمز این قول را تأیمد می د124  112؛ پاکهری  ص222نگدی   ص
آب مخهص دانسگهه و آفریاش آسمانها و زممن را تدریمی و زمانماد فرض کرده اسو و از یکی از محققان 

اند: نوعی که آنی و دفعی اسگگگو و کاد: افعال خداوند نسگگگبو به مخلوقات را بر دو نوع دانسگگگههنقگل می
ا زمان نمسگگو؛ نوع دوم که بر مدت و زمان مهکی اسگگو و با توجه به اسگگهعداد پدیده و تدریما  نمازماد ماده ی

شگود. آفریاش آب که مادۀ دیهر اجسام و امور مادی اسو از نوع اول اسو و خلقو آسمانها و حالگل می
« ال من شگگگغ» زممن و ماناد آن از نوع دوم. باابراین  دید اه مفسگگگران که خلق آسگگگمانها و زممن را ابداع
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 د. 216ص 51نمز مؤید این نیر اسو سمملسی  ج نمرالمؤمام ای اماند درسو نمسو و خطبه فهه

 البالغهنهج -5
 211سمعروف به خطبة األشگگگباحد و  91 ای اول  بحث از آفریاش آسگگگمانها و زممن عمدتا  در خطبه

آمده اسگگو. بحث آفریاش در خطبۀ اول  در آغاز خطبه و بالفالگگله پس از مباحلی در باب لگگفات الهی 
بحث  زآمده و نسگبها  مفصگل بمان شگده اسگو. بحث آفریاش در خطبۀ اشگباح نمز در  امن فضایی و پس ا

ق بودن آسگگمانها در  وا »نمز از  164در خطبۀ  ری قرآن به ممان آمده اسگگو. لگگفات خدا و نمز  دایو معلخ
 ا  بحث آفریاش در ضگگمن در دیهر خطبهسگگخن رفهه اسگگو. « و  سگگهرده بودن زممن بر روی امواج آب

 تر اسو. دیهر مباحث و کوتاه

 خطبۀ اول -7-1

توحمدی و لگگگفات الهی  بحث از آفریاش جهان مطرح شگگگده اسگگگو. در خطبگۀ اول پس از مباحث 
د  یخلقو جهان در این خطبه به این لگگورت بمان شگگده اسگگو که خداوند در آغاز فضگگا و جوخ و  وا را آفر 

سگگگپس آبی در این فضگگگا پدید آورد. آنهاه آب را بر پشگگگو تادبادی سگگگوار کرد  تادبادی که مأمور بود آب را 
د. باابراین   وا از زیر تادباد و آب بر روی آن جاری بود. یری نمگامجلو  ز پراکاگد ی آنکگامال  حفت کاگد و ا

 ا خو که آبها را در    کوبمد و امواجی در آب دریا ا پدید آورد  سگگگپس موجمهری برانهیسگگگپس تادباد د
. سپس ود آمدآن  اان اوج  رفهاد که پشگو سر    به فضا پرتاب شدند و از آن آسمانهای  فههانه به وج

ن  رداند. در ادامۀ ایشگگوند و خداوند آسگگمانها را جایهاه فرشگگههان میسگگهار ان و خورشگگمد و ماه آفریده می
  ردد.شود و بحث از خلقو انسان از خا  زممن مطرح میخطبه  اولاف فرشههان ذکر می

ی اسو که لورتمذکور به توان از این مهن ارائه داد. در واق   مهنترین تفسمری اسو که میاین سگاده
توان از آن ارائه کرد  که شگاید ناشگی از در    آممخهن  اد روایو و اضطراب مهن آن تفاسگمر مهعددی می

لحاظ تاریخی  دشگگوار بهوان دریافو که سگگمد رضگگی این بخش از خطبه را از  ه مابعی مهقدم بر باشگگد. به
 ای آغازین این خطبه را د بخش61-62حرانی سص کاد. از مؤلفان قرن  هارم  ابن شگگعبۀخود روایو می

اداتی  ا را با تفاوت و زیکه در ارتباط با توحمد و لگفات خداسگو   زارش کرده اسگو. ابن شعبه این بخش
  ای مورد بحث ما را نقلنقل کرده و در پایان نقل  فهه اسگگو که این مخهصگگری از خطبه اسگگو و بخش

 یقضگگاع یز سگگمد رضگگی  مرون محمد بن سگگلمة مشگگهور به قاضگگنکرده اسگگو. برخی از مؤلفانع پس ا
ون المواعت و الحک   مد در ع152سم ید در دسگگهور معال  الحک   علی بن محمد بن شگگاکر واسگگط151سم

د در تفسگگمر مفاتمو الغمب  محمد بن  لحۀ شگگافعی 646سم ی  األبرار  فخر راز مد در رب583سم یزمخشگگر 
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ی از مباحث مرتبط به آفریاش در این خطبه را با اخهالفاتی نقل  گاید در مطگالگب السگگگؤول  بخش652سم
 و امام رضگگگا از جمله امام کاظ  انگد. آثگاری از این خطبه نمز در روایات دیهر ائمه شگگگمعهکرده

 د. 818-815  ص1وجود دارد سحسمای خطمب  ج
ث خ »آغاز شگده اسو: « ُث خ »از نیر مهن روایو  نکهۀ نخسگو آن اسگو که آغاز بحث از آفریاش با واژۀ 

اند شگارحان کوشگگمده...«. لنشگأ الخلق انشگگاء »  حال آنه پمش از آن آمده بود: «لنشگأ سگبحانه فهق األجواء
د یا ترتمب ذکری و 31  ص1الحدید  جلبیبرای تعقمب و تراخی سابن« ُث خ »این مشگگگکل را با این توجمه که 

لگورت مممل مطرح شده  سپس با غاز آفریاش بهد اسگو و در آ131ص 51  جیتدرج در  فهار سمملسگ
؛ 183  ص1ممل   جتفصمل آغاز شده اسو بر رف سازند سر : ابن« ث خ لنشأ سبحانه فهق األجواء»جملۀ 

 د.821-822  ص1خویی  ج
کاد که نکهۀ دیهر آن اسگگو که براسگگاس این تفسگگمر  نخسگگهمن مخلو   مسگگو؟ این خطبه بمان می

و فضگا  آبی در این فضا جاری کرد. این عبارت را به  ر شکلی تفسمر کام   آب را  خداوند پس از ایماد جوخ 
دانسگگو  توان مخلو  نخسگگهمن دانسگگو و باابراین با روایات مهعددی که آب را مخلو  نخسگگهمن مینمی

د  امن تعارضگی را نپذیرفهه و معهقد اسو مایور از 131-132ص 51سج یتعارض خوا د داشگو. مملسگ
 ای خالی اسگگگو. در واق   وی خلق مهقدم فضگگگا و جوخ را به پدید آوردن اجسگگگام در مکان« فهق األجواء»

حی ی ا تفسگمر کرده و تأکمد نموده اسگو که به  رحال در این خطبه تصر وجود مکانی برای آفریاش پدیده
جرم دارد و به عبارت دیهر وجود دارد یا عدمی اسگگو؟ این « مکان»نشگگده اسگگو. اما آیا این به لگگادر اول 

ممل  د و ابن65-66  ص1سگگؤال دیهری اسگگو که ظا را  روایات نسگگبو به آن سگگاکو اسگگو. راوندی سج
کااد که بر بق آن زراره و  شگگگام در ایاکه  وا مخلو  اسگگگو یا نه  د روایهی نقل می111-114  ص1سج
این مسگگگهله را نزد آن حضگگگرت برد  پاسگگگع آن بود که این  هالف کردند. یکی از موالی امام لگگگاد اخ

 انمامد و فایدۀ زیادی در امر معاد ندارد  پس تر  آن بههر اسو.اخهالف به کفر و  مرا ی نمی
ی ماه سگگب ز سگگماوات»نکهۀ دیهر در مورد مرج  ضگگممر در عبارت  دید حالابیاسگگو: از دید ابن« فسگگوخ

زیرا   «کف» ردند نه باز می« آب»د ضگگمائر در مورد آفریاش آسگگمانها به مرجعی دورتر یعای 32  ص1سج
اند از بخار آب خلق شگگده اسگگو. اما کس معهقد نمسگگو که آسگگمان از کف آب آفریده شگگده بلکه  فهه مچ
آب را نمز بدون  د  ضگگگممر را بگه مرج  نزدیگک بر ردانگده و خلق آسگگگمگانها از کف183  ص1ممل  سجابن

اسهااد  و آیۀ قرآن به روایهی از امام باقر اشکال دانسهه اسو. وی برای جم  ممان خطبۀ امام علی
مان آید که آسبر می -که با آتش ارتباط ندارد  –کرده اسگو که در آن  فهه شگده: از آن موج و کف  بخاری 
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شگگود ری  به معاای حقمقی دود که از آتش بلاد میممل   دود در قرآن کاز آن پدید آمده اسگگو. به  فهۀ ابن
ج  س و تبخمر آب در اثر تموخ نمسگگو و مفسگگران بر این امر اتفا  نیر دارند و معهقدند این دود محصگگول تافخ

شگگود سکفد پدید آمده آن اسگگو. باابراین  آسگگمانها از بخار مافصگگل از آب  و زممن از بخاری که جدا نمی
 د. 111-112  ص1ممل   جاسو سابن

 11خطبۀ  -7-2

شگگبا و زیادی به خطبۀ اول دارد  با این تفاوت که در آن خلقو آسگگمان  91آفریاش جهان در خطبۀ 
روایو کرده اسو که خود  از امام لاد  یمسگهقمما  از دود اسگو. این خطبه را مسگعدا بن لدقة عبد 

 ید  اشگگگ  بحرانمتا زمان سگگگداشگگگهه و  فهه شگگگده این کهاب  ن مر المؤمامکهابی با عاوان خطب لم
  یکاد. از علمای پمش از رضگگگد باقی بوده و در تفسگگگمر البر ان از آن بسگگگمار نقل می1149یگا  1142سم.

ه در العقد الفر احمدبن لفاظ  ایی از این خطبه را با اخهالف در برخی اد بخشمبابویه در الهوحد و ابنیعبدربخ
ه در د. با این حال  نه ابن165  ص2سحسمای خطمب  جاند و عبارات نسگبو به سمد رضی نقل کرده عبدربخ

بگگابویگگه در روایگگو مورد بحگگث د و نگگه ابن152-124  ص1سج  ماقوالت خود از خطگگب اممرالمؤمامن
  مدر رب یاند. پس از عصگر شریف رضی  زمخشر د عبارات مرتبط با بحث ما را نماورده13-56ستوحمد  ص
لگگگفات فرشگگگههان را نقل کرده و ابن اثمر نمز در مواضگگگ  مهعددی از الاهایه به  ایی مرتبط با األبرار بخش

ه سجعبدشگگگرح الفاظ غریب آن پرداخهه اسگگگو سخطمب   مانماد. این را باید افزود که ابن -163  ص1ربخ
البالغه را با اندکی تفاوت نقل کرده نهج 164 ایی مرتبط با فرشگگههان و نمز بخشگگی از خطبۀ د بخش162

ا ر مف مددت لرضگگك رج   رفه حسگگمالهواء سگگمواتك وک یف علقو فمف ذرلت خلقك وکموک: »... اسگگو
د. تفگاوت نقل سگگگمد رضگگگی با این عبارت  در افزوده شگگگدن 162  ص1ربگه  جعبگدسابن« وعقلگه مبهورا

 د.  164البالغه  خطبۀ اسو سنهج« لرضک»پمش از « علی مور الماء»جملۀ شبه

 211خطبۀ  -7-3

پر  ایینمز بحث از آفریاش آسگگمان و زممن اسگگو  با این توضگگمو که خداوند از آب در  211در خطبۀ 
 شود و با  شودن  بقاتع آورد و از این ماده  بقاتی پمدا میمادۀ خشگک و جامدی پدید می امواج و مهراک 

اره اشگگ ردد. در این خطبه  مرامن به  سگگهردن زممن سدحو األرضد پموسگگهه  فو آسگگمان باا می  به
  8شگگود که زممن بر امواج آب دریا ا  سگگهرده شگگده اسگگو. حسگگمای خطمب سجشگگده شگگده و  فهه می

البالغه در ماب  دیهری نمافهه و مصگگادر دیهر آن را پس از سگگمد د این خطبه را پمش از نهج146-142ص
   االبرار زمخشری و نهایۀ ابن اثمر دانسهه اسو. مرضی  یعای رب
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 لابداع بال مثا -4-4

در مروج الذ ب   امن برآید که خداوند   اانکه  فهه شگگگد  شگگگاید از روایو ماهسگگگب به امام علی
رح افال ون و فملون اسکادارنی مطپمش از اسالم در آثار برای آفریاش  رحی داشگهه اسگو. این اندیشه 

یک از دو کاد که جهان از روی کدامشگگگده اسگگگو. افال ون در رسگگگالۀ تممائوس این سگگگؤال را مطرح می
به تقلمد از آنره  ممشه  مان اسو و ال یهغمر  یا از روی آنره حادث اسو »سگرمشگق ساخهه شده اسو: 

ا ر جهان زیباسو و سازندۀ آن خوب »پذیرد: در پاسع به این سؤال  افال ون فرض اول را می« و مهغمر؟
مان اسو و دریافهاش تاها از  ممشگه  »و «  مان در ایماد جهان آنره را که ابدی اسگوو کامل  پس بی

د. این 1383  تممائوس  ص8سگگرمشگگق قرار داده اسگگو سافال ون  ج« پذیر اسگگوراه تفکر و تعقل امکان
سگگخن با دید اه خاصخ افال ون دربارۀ عال  ُمُلل ارتباط دارد. پس از افال ون  فملون اسگگکادارنی ستولد: 

 اه را به کهاب مقدس ارتباط داده اسگگگو. او بمان سگگگال پمش از ممالد مسگگگمود  این دید  24-15احهماال  
کاد که خداوند برای آفریاش جهان  رحی در ذ ن داشگهه   اانکه یک معمار برای ساخهن یک شهر می

اسو که این راه را برای ما باز کرده  آنما که  ای دارد. فملون معهقد اسگو که این موسگی رح و برنامه
 وید د بدین ترتمب  وقهی تورات میGenesis  1 :22« سیر خود آفرید.خدا انسگگگان را بر تصگگگو» وید: می

یک ترتمب زمانی و تاریخی نمسگگگو  زیرا « در آغار»  مایور از «در آغاز خدا آسگگگمانها و زممن را خلق کرد»
 . دPhilo, p. 21زمانی نبود پمش از آن که جهانی باشد س

کااد  از قرآن که خلق  مراه با تقدیر را بمان می امن تفکری در جهگان اسگگگالم شگگگاید بهواند با آیاتی 
کردند. در آثار د  اما مسگگگلمانان از این آیات  امن برداشگگگهی نمی19؛ عبس: 2ارتبگاط پمگدا کاگد سفرقان: 

ه»اسگالمی   رز دم
ز
به خلقو  اانکه شگایسگهه و به لگالح باد ان و مطابق با عدالو خدا سو سر : مقاتل « ق

د و در مورد آفریاش 218؛ ابن بابویه  توحمد  ص2تبمگان  ذیگل فرقگان:  بن سگگگلممگان؛  بری؛  وسگگگی 
د تفسگگمر شگگده 19انسگگان  به مراحل خلقو انسگگان پمش از تولد سمقاتل بن سگگلممان؛  بری  ذیل عبس: 

ه»اسگگگو. باابراین  جملۀ  یرز قدع أحکز ز تز قز فز لز رز ما خز دم
ز
د اه د نمز داللهی بر تأیمد دی91در نهج البالغه سخطبۀ « ق

که  آمده اسگگگو « خلق»پمش از « تقدیر»رود؛  ر ه در این جمله برخالف آیات قرآن  شگگگمار نمیفملون به
د کرد   آیۀ شگد در این باره به آن اسهااتواند دلملی بر ضگعف محهوایی باشگد. آیۀ دیهری که بههر میاین می

را که پرورد ارت از پشگگو فرزندان و سیاد کند  اهامی »شگگود: سگگورۀ اعراف اسگگو که در آن  فهه می 122
 را   سگگه ؟  فهاد:ما پرورد ار شگگما نیشگگان را بر خودشگگان  واه سگگاخو که آیه آنان را بر رفو و ایآدم  ذر 

 ا پمش از آفریاش دنموی  در زمان یا مکانی به پرورد اری کاد که انسگگگاناین آیه بمان می«  .ی وا ی داد
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اند بوده« ذرخ » فهه شگگگده اسگگگو که انسگگگانها در  اهام این  وا ی ماناد انگد. در روایگات خگدا  وا ی داده
ار قمی  ص222  ص1حابل  جساحمدبن اند که د و برخی روایو افزوده13-12  ص2؛ کلمای  ج91؛ لفخ

-358  ص1؛ عماشی  ج282  ص1بودن آنها معلوم شگده اسو سبرقی  ج مان زمان بهشگهی یا جهامی
در روایو مسعودی «  ایی ماناد  رد و غبارلگورت»د. به  رحال  ا ر 425  ص2بابویه  علل  ج؛ ابن359

بگدانم   این روایگو نه با قرآن و نه با دید اه فملون تعارضگگگی نخوا د « ذرخ »را تفسگگگمر  از اممرالمؤمامن 
 ظرف« إذ»جهانی  در زمانی سبا توجه به ایاکه داشگگگو. بر این اسگگگاس   ویی آدممان پمش از آفریاش این

 اند. اند  که در آن خداوند  رحی برای دنما تصویر کرده اسو و  مه پذیرفههزمان باشدد حضور داشهه
لکه در بالبالغه وجود داشگگگهه باشگگگد؛ رسگگگد که این تصگگگویر از آفریاش در نهجنیر نمیبا این حال  به

و باوری تأکمد شگگده د 185  163  152 ا سر : خطبۀ حدوث و غمرازلی بودن پدیده روایات سگگمد رضگگی بر
د.  اانکه  فهه شگگگد  191و  186  155  91ناممد سر : خطبۀ « بال ملال»توان ابداع اسگگگو که آن را می

مشگابه این تعبمرات را مسگعودی بمان کرده اسو.  مرامن  این باور در روایات دیهر شمعی   ا ی در کاار 
خلق آنی  و نمز« بدی  السگگماوات واالرض» مرون کار رفهه و با برخی تعابمر قرآنی به« ال من شگگیء»ابداع 

ار قمی  ص د پمونگد خورده اسگگگو سر : لگگگفگخ کونز مز بگابویه  ؛ ابن256  135  ص1؛ کلمای  ج133سُکن فز
 ا در جهو دفاع از د و  مگۀ این تعگابمر به یک  دف بمان شگگگده اسگگگو: نفی ازلمو پدیده43توحمگد  ص

د. ظا را  این دید اه در راسگگگهای باور 132-136  ص1جیکهگایی خدا سر : توضگگگمحات کلمای   مانما  
  1عموم مسگلمانان در مخالفو با ازلمو جهان اسو که ریشه در آیات و روایات دارد؛  اانکه مسعودی سج

داند.  امن می« حدوث عالز »را مسگگگهاگدی برای اثبگات  د نمز روایگو مگذکور از اممرالمؤمامن 55ص
مهن  شگگگود. اینمانده از مااظرات مسگگگلمانان با مسگگگمحمان نمز دیده میتعبمری در یک مهن کهن برجای 

اسو که در آن  ارون به امپراتور  293/124در  1ای از  ارون الرشگمد به پادشاه روم  کاسهانهمن شش نامه
د گد. این نامه را که مهن آن کامل باقی مانده اسگگگو  جوان رومی در لگگگورت نپرداخهن خراج اخطگار می

د به 22ا ر  مفور  ادیب و شگاعر شمعۀ قرن سوم نقل کرده اسو. قاضی عبدالمبار  مدانی سص لبیابن
و  بحرد موجود اسگگوافزاید که نامه در رسگگائل تاج الگگفهانی سابومسگگل  محمدبناین نامه اشگگاره کرده و می

  که این شگگده اسگگو  ا ر نمز ذکرلبییکی از ا ل عل  برای  نقل کرد که این نامه در المالور والمایوم ابن
دسگگگو د. این نامه به.25Van Ess, v.3, p ذارد س وا ی عبگدالمبار تردیدی در للگگگالو نامه باقی نمی

                                                                        

1. Constantine VI 
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خالد برمکی بناند از موالی امویان  کاتب یحمیلمث خطمب نوشگهه شگده اسو  که  فههابوالربم  محمدبن
د. از 135-134اند سابن ندی   صت و کالم سهودهو الگالها  ایرانی بوده اسگو و او را در تسلط بر فقه  ادبما

د 28-22سگگگوی دیهر  شگگگوا دی وجود دارد که پدیدآورندۀ نامه یک نفر نمسگگگو. قاضگگگی عبدالمبار سص
 وید برای نوشگهن این نامه  مۀ کهابهای ایرانمان را بررسی کردند و  ر ه ممکن بود  فهه شده باشد را می

ر  نزد پادشاه روم فرسهادند. در این نامه  جسگهمو نمودند  آنهاه نامه را به   مراه یکی از معهزله  شگاید معمخ
وال من »شگگود که خدا جهان را در ضگگمن تفسگگمر آیات آفریاش آسگگمانها و زممن به یکهایی خدا   فهه می

ای به سگگفر پمدایش د. شگگاید این تعبمر کاایه219  ص3سلگگفوت  ج« شگگیء ابهدعه وال علی ملال لگگاعه
ویژه که نویسگگادۀ د  بهGenesis  1 :22خدا انسگگان را بر تصگگویر خود آفرید سکاد که بمان می تورات باشگگد

دایش  در ای شگبمه به سگگفر پمنامه یک مهکل  ایرانی و آشگاا با این مباحث بوده اسگو. افزون بر این  جمله
  9نی  جقالب یک حدیث نبوی مشگگهور  در جهان اسگگالم رواج داشگگهه اسگگو سبرای نمونه  ر : لگگاعا

د.  مرامن  در این مهن 134  ص1؛ کلمای  ج125  ص2؛ بخاری  المام  الصگگگحمو  ج445-444ص
 شود.دیده می« بال ملال»و    لا  « ال من شغ»ابداع    

 آفرینش در اقوال اندیشمندان متأخر مسلمان -6
دانسگگو  زیرا دیدنی و محسگگوس اسگگو و دارای جسگگ   و  ر  مز که افال ون جهان را مخلو  می

و اسگگ« شگگونده» امن باشگگد با حواس قابل در  اسگگو و آنره با حواس قابل در  اسگگو مهغمر و حادث و 
ارسگگگطو بر ازلی بودن جهان اسگگگهدالل آورده   امن  فهه بود: د. اما 1382  تممائوس  ص8سافال ون  ج

ش از آنکه جهان آفریده شگگگود حرکهی نبود  پس حرکو نمازماد جهانی زمان عملکرد حرکو اسگگگو و پم»
اسگگو که در آن جای  مرد. آنما که حرکو نمسگگگو  زمان وجود ندارد و وقهی زمان نمسگگگو جهان در کما 

اشو اعهقاد دفالسفۀ مسلمان در این زمماه یک رلی اخهمار نکردند  کادی د Groff, p. 27« سخلق شود؟
این دید اه که خدا جهان را در زمانی معمن آفریده باشگگگد وارد نمسگگگو و جهان را   مچ اشگگگکال ماطقی بر

سکادی  رسگگگالة یعقوب بن اسگگگحا  الکادی الی علی بن المه  فی وحدانمة الله تعالی و حادث دانسگگگو 
د نمز جهان  سگگهی به 32  ص2د. در رسگائل اخوان الصگگفا سجGroff, p. 27؛ 242تاا ی جرم العال   ص

ث م» ع کائن بعد لن ل  ُمحدز ع مخهرز د  199  ص2ولف شده اسو. بر بق نیر اخوان الصفا سج« کنیبدز
کاد. اما فملسگگوفان خلق می« ال من شگگیء»عقل ُمبدع نخسگگهمن اسگگو که به امر خدا جهان را به ابداع 

اء تالش کردند دید اه ارسطو و فالسفۀ نوافال ونی را در ازلی بودن جهان  با برداشهی که مه لمان از کمشگخ
داند: د آرای مه  در این بحث را سه دید اه می165-161آیات و روایات داشگهاد جم  کااد. ابن رشد سص
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مهکلمان معهقدند که عالز   ماناد  ر پدیدۀ دیهری در معرض فسگگاد و تاا ی اسگگو؛  رو ی بر این باورند 
اند که  ر ه روه سگگگوم فالسگگگفهکه جهان ازلی اسگگگو یعای اول و آخر ندارد  که این قول د ریه اسگگگو؛  

در  اسهدالل ابن رشدکااد. داناد اما دوام آن را وابسگهه به علهی ضروری و واحد فرض میجهان را ازلی می
م عال  با قرآن ناسگگگاز ار اسگگگو   امن اسگگگو که ا ر جهان  دز واکاش به نیر غزالی که  فهه بود قول به قع

توانسگگو آن را خلق کاد   اانکه به علو قدرت مطلقش ارزش خلقو داشگگهه اسگگو و ا ر خدا  مواره می
 دGroff, p. 27-28توانسو  پس  را ماهیر مانده باشد؟ سمی

توان آرای آنها را به دو دسگگهۀ در مورد خاسگگههاه آفریاش از دید اه اندیشگگمادان مهأخر مسگگلمان  می
 اللی تقسم  کرد.

 در آفرینش نخستین« آب»توجه ویژه به نقش  -6-1

 اهام  -د Taylor, p. 1به عاوان نخسگگهمن مورخ فلسگگفه که آثار او برجای مانده اسگگو س – ارسگگطو
ی  بمعو و پدیده و مادخ  ا  از تالس سقرن شگگشگگ  پمش از ممالدد  زارش اقوال پمشگگمامان خود دربارۀ علخ

 فو زممن یو مدانسو  ا را آب میکاد  که خاسگههاه پدیدهیاد می«  ونه فلسگفه ذار اینبامان»عاوان به
اء دید خورا   مۀ اشمد د که علو این عقمدۀ تالس آن بود که میبر آب شااور اسو. ارسطو احهمال می

ماند. ارسگگگطو به نقل از بعضگگگی آید و با ر وبو زنده میوجود میمر وب اسگگگو و حهی  رما از ر وبو به
د  دربارۀ  بمعو انرۀ امور الهی اندیشگگمده وید که مهفکران روز اران بسگگمار قدی  نمز که دربافملسگگوفان می

ن میای شگبمه به این داشههعقمده اند دانسههاند زیرا آنان اوکهائوس و تهوس را پدر و مادر خلقو و مبدل تکوخ
اشگگماء  بمعی تلقی  1اند. بعضگگی دیهر آتش را عاصگگرخوردهاند که خدایان به آب سگگو اد میو معهقد بوده

خا  یا آب یا  وا یا  مزی دیهر از این قبمل را؛ برخی بمش از یکی از این  مز ا را کااد و بعضگگی دیهر می
؛  مو  فی 121  81-84ناماد و بعضگگگی دیهر  مۀ ایاها را سارسگگگطو  مهافمزیک  صعاصگگگر اشگگگماء می

ی 99-92الافس  ص د. به  فهۀ ارسگطو  امپدوکلس نخسگهمن مهفکری بود که سگخن از  هار عاصر مادخ
پموسهن    ردد و سهمز سبب بهدید که در موارد مهعددی مهر سگبب جدایی اشما میرد  زیرا میبه ممان آو 

ندند و پموشگگود  اجزاء آتش به    میعلو سگگهمز به عاالگگر خود تمزیه میآنها. در واق   وقهی کمهان به
ر به تأثمر مه آید و  مرامن اسگگو سگگایر عاالگگر؛ ولی  اهامی که دوباره تحولگگورت واحد در میآتش به
شگگگوند از    جدا آید  اجزاء  ر یک از عاالگگگر ممبور میپموندند و کمهان به لگگگورت واحد در می   می

                                                                        

دهندۀ حاّل در شیء است که از لحاظ نوع قابل تجزیه به انواع دیگر عنصر )اسطقس( نخستین جزء تشکیل»از دید ارسطو، .  1
 (.171)متافیزیک، ص« که هر جزء آب آب استنباشد... چنان
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د. دیهر فملسگگوف بزرگ یونان  افال ون  معهقد بود که لگگان  در 86-85 ردند سارسگگطو  مهافمزیک  ص
ی بهره می ا  و خا  را بر دو عاصگگر دیهر برد  اما او آتش را بر خسگگاخهن جهان از  ر  هار عاصگگر مادخ

توان دید و ا ر خا  نباشگگگد کاد که ا ر آتش نباشگگگد  مزی را نمیدارد. او  امن اسگگگهدالل میمقدم می
وسهن پم  اما به«    آورد.نخسگو آتش و خا  را به»رو  لگان  سگخهی نمسگو تا بهوان لمس کرد. از این

خداوند »کاد که این پموند دو رابط الزم دارد؛ پس می دو  مز بدون رابط ممکن نمسو و افال ون اسهدالل
آب و  وا را در وسگط خا  و آتش قرار داد و در ممان آنها تااسگبی واحد برقرار ساخو تا نسبو آتش به  وا 
عماا   ون نسگگبو  وا به آب  و نسگگبو  وا به آب ماناد نسگگبو آب به خا  باشگگد  و از امهزاج و پموند آنها 

 د1311-1389  تممائوس  ص8سافال ون  ج« وجود آورد.قابل لمس بهجهانی دیدنی و 
ی  آنره بمشهر از  مه مورد توجه اندیشمادان مسلمان  به لمان ویژه مهکاز ممان این  هار عاصگر مادخ

ای نمونه  ابن اند  بر بود. فملسوفان تاها  ا ی اشارۀ  ذرایی به نیریۀ تالس کرده« آب»شگمعه قرار  رفو  
 ای فالسفه دربارۀ مبدل حرکو  از جمله نیر تالس مبای د به دید اه129-123رسگائل خود سص سگماا در

 ا سو  اشاره کرده اسو. اما دید اه تالس بعد ا مورد توجه مهکلمان مسلمان بر ایاکه آب خاسههاه پدیده
وی در فصلی که د اسو. 513قرار  رفو. ظا را  نخسگهمن کسگی که این دید اه را پسادید  شهرسهانی سد. 

کاد  بر فالسگفۀ مسگلمان اعهراض کرده اسو که از در الملل والاحل باز می« حکممان  فههانه»با عاوان 
و احا ۀ او بر جهان  یو بار مشان بر محور وحدانذکر اقوال حکممان مذکور و شاعران و زا دان که سخن

 شگگهرسگگهانی  تالس را نخسگگهمن فملسگگوفاند.  سگگهی و پمدایش آن و مبدل و معاد بوده اسگگو غفلو ورزیده
کاگد کگه او معهقگد بود جهگان آفریگد گاری دارد کگه عقگل او را در  و رلی او را  امن  زارش می 1دانگدمی

 وید از تالس نقل شده اسو که نخسهمن مخلو  آب شگااسگد. سگپس میکاد و تاها از آثارش او را مینمی
ز آسگگمان و زممن از آب پدید آمده اسگگو. تالس  مرامن پذیرد و  مۀ جوا ر ااسگگو که  ر لگگورتی را می

  2اند سشگگهرسگگهانی  ج فهه اسگگو زممن از جمود آب   وا از انحالل آب و آتش از  وای لگگاف خلق شگگده
پدید آمدن جوا ر از آسمان و »روشگای از نقش آب در شگود  شگهرسگهانی بهد.  اانکه دیده می61-61ص

 شد.ایات و تفاسمر دیده نمی وید؛  مزی که در رو سخن می« زممن

                                                                        

ید که فرفوریوس صوری در کتاب خمار از ابوالقاسم علی بن عیسی می ( به نقل از ابوالخیر بن۵۳۱-۵۳۱. ابن ندیم )ص 1 گو
افزاید که از یاست و م« ثالس بن مالس األملیسی»تاریخ خود، که به سریانی است، گفته بود اولین فیلسوف از فالسفۀ هفتگانه 

 این کتاب دو مقاله به عربی ترجمه شده است.
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زند که به  فهۀ او در سگگگفر پمدایش آمده اسگگگو شگگگهرسگگگهانی در ادامه این دید اه را به تورات پموند می
انهمز انداخو که در نهممه اجزای آن خداوند در آغاز خلقو جو ری پدید آورد  سگگپس به آن نها ی  مبو

ساخهه شد و آسمانها از این بخار شکل  رفو و بر ذوب شگد و آب پدید آمد  سگپس از آب بخاری ملل دود 
شگگهرسگگگهانی  1 ا را بر آن اسگگهوار سگگاخو.روی آب کفی پدید آمد که از آن زممن خلق شگگد و خداوند کوه

طمی لز   رفهه اسگگگو و عاصگگگر اولی که او یاین دید اه را از این مشگگگکات نبو  یافزایگد کگه:  ویی تگالس مز
 ای  مۀ  ا و لگگگورتهب الهی شگگگبا و دارد که  مۀ دانسگگگهای ویگد بسگگگمگار به لوح محفوظ در کمی

موجودات و اخبار کائاات در آن ثبو اسگو و آب براسگاس این قول دوم به  مان آبی شبمه اسو که در آیۀ 
 آمده اسو سشهرسهانی   مانماد.« وکان عرشه علی الماء»

ایاکه آغاز آفریاش از آب با سگگگخاان شگگگهرسگگگهانی مورد توجه مؤلفان بعدی قرار  رفو؛    به لحاظ 
د و    ایاکه تأویل 842  ص51؛ مملسی  ج612-616ص 2قرآن و روایات  مخوان بود سر : ایمی  ج

با تفکرات نوافال ونی اندیشمادان شمعه مااسبو داشو   ر ه انهساب « ملال»عاالگر جسمانی به عال  
د. 192-194الدین  وسگگگی  ص مگۀ اقوال بگه تگالس و حهی تورات  ادان دقمق نمسگگگو سر : نصگگگمر 

کاد که ماشگگأ اجسگگام آب اسگگو و زممن از عصگگارۀ آن و الحدید  دید اه تالس را  امن تفسگگمر میلبیابن
کاد  آنما که افزاید: قرآن نمز این دید اه را تأیمد میآسگگگمگان از بخگار آن سگگگاخهگه شگگگده اسگگگو. وی می

مر شموخ ما نمز در تفاس«. ان عرشگه علی الماءام وکیسگهة ل یخلق السگماوات واألرض ف یالذ»فرماید: می
اند که اند و آب بر  وا قرار داشو. آنها  فههاند که آب و عرش پمش از آسگمانها و زممن خلق شدهخود  فهه

بر این اسگاس  مالئکه نمز پمش از خلق آسمانها و زممن موجود بودند؛ زیرا سزاوار خداوند حکم  نمسو که 
 فهه  یسگگگی رمانمعبنین مقگدم دارد که این کاری بمهوده اسگگگو. اما علمش مکلفخلق جمگاد را بر آفریا

وضگگوع ن از این مموان اشگگکالی ندارد  ا ر بداند که در آ اه کردن مکلفماسگگو که آفریاش جماد قبل از ح
 د. 52-58  ص11الحدید  جلبیلطفی نهفهه اسو سابن

 صرتأویل نقش عناصر ماّدی در منابع متأخر و معا -6-2

ه در تبممن زیبگایی  داد. از دید وی شگگگااخهی جهان برتری میافال ون  روح و خرد را بر جسگگگ  و مگادخ
  پس برای سگگگاخهن آنره از  مه زیباتر اسگگگو باید « ر ه محسگگگوس و دیدنی اسگگگو ثبات و آرام ندارد»

دنی و یگگبگگه اقهضگگگای  بمعهشگگگان د»زیبگاتر گا را بر زیگد. خگالق  سگگگهی  امن کرد و بمن  مز گگایی کگگه 

                                                                        

 شود.ا که بررسی شد،چنین سخنی یافت نمیالبته در سفر پیرایش تورات، تا آنج 1.
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ور نهواند بود  بدین جهو خرد را در روح آنره روح ندارد از خرد بهره»  خرد را بر زیگد. ولی «نگدامحسگگگوس
  8سافال ون  ج« قرار داد و روح را در جسگگگ  جگایهزین سگگگاخگو و از ممموع آنهگا کگاخ جهان را باا کرد

و د. ارسگطو نمز معهقد بود که نمی1314-1389تممائوس  ص ی دانسو. او از توان علخ زیبایی و نی  را مادخ
 که رلی« عشگگگق»   مرون نمایدکاد و اقوال دیهری    مطرح میبه عاوان  زیاۀ بههر یاد می« عقگل»

د « مهر و سگگگهمز» سگگگمودوس و پارمامدس بود؛ یا  با توجه به ایاکه در برابر نی  و زیبایی   -سخمر و شگگگرخ
که نیر امپدوکلس بود  اما او بر این رلی   -ر از آنهاسگگگو نیمی و زشگگگهی    وجود دارد و بلکه بمشگگگهبی

یوحاا   ر دو از نماد اسگگهعارۀ نور فملون اسگگکادارنی و د.  مرامن  85-88نماند سارسگگطو  مهافمزیک  ص
 د.Runia, p. 78-79برای بمان رابطۀ انسان  خدا و جهان بهره برد اند سر : 

ند   ر ه بر بر کااد آب را به عقل تأویل میپمروی می به  فهۀ مملسگی  کسگانی که از شموۀ فملسوفان
د. برخی از مفسگگران معالگگر  آب را در آیۀ  فه  سگگورۀ  ود به 96  ص51 مولی نمز تأویل شگگده اسگگو سج

ی تفسگگمر کرده اند. بر بق این دید اه  آب که مایۀ حمات  مۀ موجودات زنده اسگگو  امور معاوی و غمرمادخ
داوند اسگگو و اسگگهقرار ُملک بر این محل به معای تسگگلط پادشگگاه بر مملکهش ه از میهر پادشگگا ی خیکاا

وده اسو پموسهه ب  ای بهاسگو. در این تفسگمر  آفریاش آسمانها و زممن از عدم نمسو و مسبو  به ماده
که از    جدا شگگده و در دو مرحلۀ زمانی به زممن تحول یافهه اسگگو. آسگگمان نمز در آغاز دودی بوده که از 

د. 151-154  ص14  باز شگده و  فو آسگمان در دو مرحلۀ زمانی از آن پدید آمده اسو س با بایی  ج 
 ه عقول عشره که براساس آن  نخسهمن مخلوقات عقل اولمدیهر فرضگمۀ فلسگفی در آفریاش یعای فرضگ

ۀ سمادکاد  تا به عقل د   برسگگگد و آن فلک نه  و  مولی اسگگگو که خود عقل دوم و فلک اول را خلق می
د 846-842  ص51آفریاد  نزد برخی از عالمان پمش از مدرنمهه  مرون مملسگگگی سجنخسگگگهمند را می

ات و روایات مخالف اسگگگو. اما برخی دیهر  مرون یمقبول نمفهگاد  بگه این جهگو که با ظا ر و تفسگگگمر آ
ان این د  برای رف  تعارض مم25  ص1ممل  بحرانی کگه مذاقی فلسگگگفی دارند سر : شگگگوشگگگهری  جابن

ی شگگبمه به آن  این مسگگهله را به روش نوافال ونی تحلمل  فرضگگمه با آفریاش جهان از آب یا عاالگگر مادخ
دات اسگگگو و کرده اند  به این معای که جهان دو  ونه اسگگگو: عالز  لمر که  مان جهان فرشگگگههان و ممرخ

لق که جهان جسگگمانمات اسگگو؛ اما  ر موجودی در عال  جسگگمانی دارای م لالی در عال  ممردات عال  خز
ی به آن اسگگگو  ملالی اسگگگو برای ف وام  مۀ موجودات زندۀ جهان مادخ  ضماسگگگو. بدین ترتمب  آب که قع

   نمز  سو  مفسران از جمله ابنیکه خاسگههاه  ر موجودی اسو. ملال  امن تشبمهی در قرآن کر  یاله
ْو »عباس در تفسگگمر آیۀ 

َ
َْ أ ءاِء ماءف َسسههاَل ْ َزَل ِمَن السهها

َ
انش  و عل  و د« ماء»اند مقصگگود از  فهه« ٌة ِبَقَدِ هایِد أ
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  اشگگاره به فمض الهی اسگگو که «ماء» ای باد ان اسگگو. در این روایو نمز مایور از قلب« ةیلود»مراد از 
ار کاد. در این تفسمر  حهی بخ ای آن حمل میحامل امر خداسگو و امر الهی را به ترتمب عقلی بر جایهاه

و یا  فو آسگگگمان به کمال افالك در نی  و ترتمب آنها اشگگگاره دارد سر : شگگگود تأویل می بگه فرشگگگههان
د. ایاکه آسگگگمان نزدیک موجی برآمده از کف آب اسگگگو  نمز پمروانی دارد و 112-115  ص1ممل   جابن

 اند لرزش این سهار ان به علو تحر  آنها در افالکشانحرکو کواکب در  شگ  شا دی بر آن اسو.  فهه
ی بمام   ون در الل مهحر  نمسهاد.  مرامن به آیاتاسو  حال آنکه سهار ان ثابو را به این لورت می

و »... از قرآن ماناد  ََ ا اسهْ
ُ

ءاِء َو ِه  ُث ؛ 35-32  ص1الحدید  جلبیاسگهااد شگده اسو سابن« ُدخاٌن  یِإََل السها

؛ 161  ص1ع  نک: شگگگوشگگگهری  ج ای نو و امروزی از موضگگگو. برای خوانش189  ص1ابن ممل   ج
 د.  266؛ آشهمانی/امامی  ص115  182  ص1مکارم شمرازی  ج

 
 

گذارینتیجه و تاریخ 

سؤالی  –ک  تا نممۀ قرن سوم دسگو –توان  فو که در قرون نخسگهمن اسگالمی براسگاس آنره  فهه شگد  می
ی جهان مطرح نشد. در قرن نخسو  سخاانی از ا ل کهاب در تفسمر آیات  ی یا غمر مادخ دربارۀ خاسگههاه مادخ

نمود. این انهمز میهفوقرآن به ممان مسگگگلمانان آمده بود  که  ا ی با عاالگگگر  بمعو ارتباط داشگگگو و شگگگ
ه  در مااب  ثبو شگد. باابراین  روایات ماهسگب به لحابه باور ا از اوایل قرن دوم  به ویژه در کوفه و سگپس مکخ

و تگابعمن در زمماگۀ قرار  رفهن آب بر روی بگاد و نقش بخگار آب در خلق آسگگگمان و ماناد آن  از نممۀ اول قرن 
د اد و با ات باور ای مسگگگلمانان نخسگگگهمن را دربارۀ آفریاش بازتاب میشگگگوند. این روای ذاری میدوم تاریع

تفسگگگمر آیات قرآن و مسگگگائلی ماناد موضگگگ  کعبه و  سگگگهرش زممن بر روی آن ارتباط دارند و امکان ایاکه به 
را « قل »سگگالهای پایانی عصگگر لگگحابه در اواخر قرن اول باز ردند  ماهفی نمسگگو. در این لگگورت  روایاتی که 

ی تاریعلو  نخسگگهمن میمخ ات ا ل بازتاب اخهالف« قل »شگگوند. روایات  ذاری میداناد  پس از عاالگگر مادخ
« عقل»حدیث با جهممه اسگو که از سالهای نزدیک به نممۀ قرن دوم شکل  رفو. اقوالی    مرتبط با نقش 

و قرار نهرفو. از  ممن دوران در جریان بوده اسو که مورد تأیمد ا ل حدیث و عموم « نور»یا   ا ل ساخ
ی خصولا    داناد  از سالهای پایانی نزدیک به نممۀمی« آب»روایات شگمعه  آنها که ماشگأ جهان را عاالر مادخ

کااد  مهأخرتر انگد؛ و آنهگا کگه از مفا م  معاوی  مرون خاسگگگههاه جهان بحث میقرن دوم در جریگان بوده
دشگگوار  روایات در عصگگر لگگحابۀ مهقدم و دوران حمات پمامبر ذاری این رسگگاد. باابراین  تاریعنیر میبه
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ه توان در سگگاند  که آنها را مید ی به این روایات سگگه  داشگگههاسگگو. جریانهای  ونا ون فکری در لگگورت
ی دسگهه جای داد: دید اه غالب و کهن تر از آنع مفسران و فقمهان شمعی اسو که روایات مرتبط با عاالر مادخ

اند؛ دید ا ی که باور بومی کوفمان بوده اسگگگو. روایات کمهری در ارتباط با هی را ترویج کردهدر پمگدایش  سگگگ
نقش  وا  عقل و حروف از سگگوی راویان غمرامامی و  ا ی ناشگگااخهه روایو شگگده که  ادان مورد توجه نبوده 

ضگگه در مورد خلقو نوری و روحی اسگگو. جریان سگگوم دید اه با ن یا خلق ارواح  ائمه رایانۀ غالمان و مفوخ
توان  فو که   می«قل » رایان شگگمعه پذیرفهه نبود. دربارۀ حدیث مرتبط با پمش از اجسگگام اسگگو که نزد عقل

و «  من شغال»این باور شگمعی نبوده و به دلمل  مسگویی با ا ل حدیث پذیرفهه نشگده اسگو. سگرانمام  خلق 
 هی ایرانمان ریشه داشهه باشد.شااخممکن اسو در باور ای کمهان« بال ملال»ابداع 

شگگمعه  تر از روایات مااب  حدیلینماید که در این کهاب تفسگگمری مفصگگلالبالغه   امن میدربارۀ نهج
مانی رود  اما سگگبک بکار می ای بمشگگهر و مهاوعی برای این مایور بهشگگود و واژهدربارۀ آفریاش ارائه می

 و تا معاای روشای پمدا کاد. احهماال  سمد رضی در تصامفآن  ویی مبه  اسگو و خود نمازماد تفسگمر اسگ
 این روایات  مااب  روایی شگگمعه و مروج الذ ب مسگگعودی را پمش رو داشگگهه اسگگو: او از روایات ماهسگگب به

فرض کرده « نور»ویژه دو روایگو ابن بابویه و مسگگگعودی که مخلو  نخسگگگهمن را بگه -  اممرالمؤمامن
برده اسگو. اما او خود نور را  مرون مخلو  نخسهمن نپذیرفهه و عبارات آغازین  بمشگهرین بهره را -بودند 

ش برای آفریا« مکانی»دو روایو را نماورده اسگگگو. در عوض  تالش کرده اسگگگو تا با تصگگگویر  هار وبی 
بهره   از روایات ماهسگگب به اممرالمؤمامن -«  وا»شگگاید با توجه به روایو خلق نخسگگهمن از  –عاصگگری 

 رایی زمانۀ خود فرا   آورد. در  رح سگمد رضی  مفا م  معاوی   مرون و  رحی مهااسگب با عقل ببرد
د  ای اسهاد خود  شمع مفمعقل و نور و روح  جایی در آفریاش  سگهی ندارند؛ شاید او در این  رح دید اه

سگگگم  دربارۀ آغاز توان  فو که این  رح یک ایدۀ واحد و مانمیرا مگدخ نیر داشگگگهه اسگگگو. با این حال  
ی آن ارائه می ای ندارند. کاد   اانکه دیهر روایات و مااب  دیای نمز  امن شگگاخصگگهآفریاش و عاالگگر مادخ

 رو  بعد ا در شرح این عبارات اخهالفاتی پدید آمد و عبارات به اشکال  ونا ونی تفسمر شد. از این
مسگگلمانان شگگد  تأثمری بر روایات اسگگالمی   ای فلسگگفی یونان که از اواخر قرن سگگوم وارد آثاردید اه

مرتبط با خاسگههاه آفریاش نداشگهه اسگو. احادیث و تفاسگمر شگمعه و ا ل ساو تا پمش از این زمان شکل 
  ای اندیشگگمادان مهأخر از قرون  هارم و ا و دید اه رفهه و تلبمو شگگده بود. آرای فلسگگفی تاها بر شگگرح

 اند الهویی ماسگگگم  دربارۀ آفریاش فرا  یشگگگمادان مهأخر کوشگگگمدهپام  به بعد اثر ذار بوده اسگگگو. اند
 کااد  که    بر آیات و روایات و    بر آرای فلسفی مبهای اسو. 
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 .اسهانبولد
 .هران سمد جالل الدین ارموی   به کوشش المحاسن، ش  1884برقی  احمد بن محمد بن خالد  .12
ان بن محمد  یممتم یُبسگگگه .18  به  یفارسگگگ بلبان بن یعل بمترتبه حبان، ابن حیصییح    1111حبخ

 :مؤسسة الرسالة. روتمب ارنؤوط  بمشع کوشش
محمد محی الدین عبدالحممد   به کوشش الفرق بین الفرق،    1111بغدادی  عبدالقا ر بن  ا ر  .11

 .المکهبة العصریة :بمروت
غ داَدگی .15 بَ ْرنْ

َ
َدِهش، ف نْ  . زارنده: مهرداد بهار  تهران: انهشارات توس ش  1823 بُ

َدِهش بهار  مهرداد   .16 نْ  سنک:  ممن ماب د.پیشگفتار بُ
عبدالو اب  به کوشگگش سیینن الترم ی وهو الجامع الصییحیح،    1148ترمذی  محمد بن عمسگگی  .12
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 .دار الفکر بمروت:عبداللطمف 
 بهالکشییف و البیان المعروف تفسیییر الیعلبی،     1122ی نمشگگابوری  ابواسگگحا  احمدبن محمد ثعلب .13

 .ابومحمد بن عاشور  بمروت کوشش
احمد  به کوشگگگشالصیییحاح تال اللوة و صیییحاح العربیة،     1142جو ری  اسگگگمگاعمگل بن حماد  .19

 .عبدالغفور عطار  بمروت
 الهراث العربی  بمروت.دار إحماء کشف الظنون،  بی تا حاجی خلمفة  .54
حمد مسعد عبدالحممد م به کوشش بویة الباح  عن زوالد مسیند الحار،، بی تا حارث بن لبی لسگامة  .51

 .دار الطالئ  قا ره:السعدنی 
ف عبدالرحمن یوس به کوشش المستدرک علی الصحیحین، بی تا حاک  نمشابوری  محمد بن عبدالله  .52

 دار المعرفة.:مرعشلی  بمروت
 .دار الز راءبمروت: دا،یالبالغة وأسانمصادر نهج ش  1862مب  سمد عبدالز راء حسمای خط .58
د ممصگگگحو: سگگگ البالغة،نهجشیییرح  یالبراعة فمنهال   1853ب اللگه  اشگگگمی مگرزا حبمخویی  م .51

 .ةممکهبة االسالم تهران:انمی مم  مابرا 
 بی جا..الرواةمعجم رجا  الحدی  وتفصیل طبقاة     1118خویی موسوی  ابوالقاس   .55
به کوشگگگش ابوعالگگگ  الشگگگوامی األثری   الرد  علی الجهمیة،    1181دارمی  علمان بن سگگگعمد  .56

 .المکهبة االسالممةقا ره:
به کوشگگش  کتاب درسییت بن أبی منصییور در اثصییو  السییتة عشییر،  1128درسگگو بن لبی ماصگگور  .52

 .دار الحدیث :ضماءالدین محمودی  ق 
 .روتمب  یر مش یعل کوشش به ة،یوالنها ةیالبدا    1143ر  مکل بن لماسماع ی دمشق  .53
 . اا شعمب األرنؤوط/ حسمن األسد  بمروت سیر أعالم النبالا،    1413 ذ بی  محمد بن احمد .59
 محمد عبدالسگگگالم کوشگگگش به اللوة، سییمقا معجم    1141ا یزکر  بن فارس بن احمد  یالراز   .64

 .یاإلسالم اإلعالم مکهبة  ارون 
د مسگگگ به کوشگگگش البالغة،نهجشیییرح  یالبراعة فمنهال ش  1861د بن  بة الله  مسگگگعراونگدی   .61

 .نمفیمرعشی ةالله یآعمومی کهابخانه :ق کو کمری  فمعبداللط
 دار الفکر.:روتم  بیمحمود مطرج به کوشش ر،یالتفس بی تا سمرقادی  نصر بن محمد  .62
 .یاسر بن إبرا م / غام  بن عباس  ریاض به کوشش التفسیر،   1113سمعانی  ماصور بن محمد  .68
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دار القرآن   :ق سمد مهدی رجائی  به کوشش رسالل المرتضی، بی تا سگمد مرتضگی  علی بن حسمن  .61
 .الکری 

 .دار المعرفة بمروت:الدر المنیور، بی تا بکر سمو ی  عبدالرحمان بن ابی .65
 .24المعارف اسالمی  جاد دایراتهران: بام دانشنامۀ جهان اسالم، ش 1891 «روح»شفمعی  سعمد   .66
ی  ابومحمد» _________ .62 دخ المعارف تهران: باماد دایرا دانشیینامۀ جهان اسییالم، ش  1896 «سگگُ

 .28اسالمی  ج
ق :دار  مکتی  حییدییی شییییعییه در کوفیه )تیا پییاییان قرن سیییوم هجری(، ش 1833 __________ .63

 .الحدیث
دار  مروت:بمحمد سگگمد  مالنی  به کوشگگش الملل والنحل، بی تا شگگهرسگگهانی  محمدبن عبدالکری   .69

 .المعرفة
 .تهران  انهشارات اممرکبمر البالغة،نهجشرح  یالصباغة فبهج  ش 1826شوشهری  محمدتقی  .24
 .حسن کو ه باغی  تهران به کوشش بصالر الدرجات، ش 1862 لفار قمی  محمد بن حسن  .21
 .المکهبة العلممة بیة الزاهرة،جمهرة رسالل العرب فی عصور العر  ش  1352لفوت  احمد زکی  .22
ف، ش  1891لگگاعانی  عبدالرزا  بن  مام  .28 ن، المکهب  : اا حبمب الرحمان اعیمی  بمروت الُمصییَ

 .االسالمی
اء حمدی عبدالمممد السگگلفی  دار إحم به کوشگگش المعجم الکبیر، بی تا  برانی  سگگلممان بن احمد  .21

 الهراث العربی.
 .دار الحرممن المعجم اثوسط،    1115 ________ .25
سة مؤسگبمروت:حمدی عبدالمممد السگلفی  به کوشگش مسیند الشیامیین،    1112 ________ .26

 .الرسالة
شگگگمع خلمل الممس/ لگگگدقی جممل  به کوشگگگش جامع البیان،   1115 بری  محمگد بن جریر  .22

 .دار الفکر بمروت:العطار 
هاب دار الخلفاء للک کویو:وسف المعهو  یبه کوشش بدر  ح السینه،یصیر     1145 _________ .23

 .یاإلسالم
تصحمو وتعلمق: ممر داماد/ تحقمق: سمد  اختیار معرفة الرجا ،    1141 وسگی  محمد بن حسن  .29

 .مؤسسة آل البمو  ق :مهدی رجائی 
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 .یمؤسسة الاشر اإلسالمق : الخالف، بی تا  ________ .34
 .دار المعرفة بمروت: المسند،سلممان بن داود   بی تا  مالسی  .81
دار  مروت:ببه کوشگگگش عبدالکری  علمان  تیبییت دولل النبوة، بی تا عبگدالمبگار بن احمگد  مدانی  .32

 .العربمه
محمد بن سگگگعمد بن سگگگال   به کوشگگگش کتاب السیینة،  1146عبدالله بن احمد بن حابل شگگگمبانی  .38

 .دار ابن القم  :القحطانی  ریاض
اولباس عما اشیییتهر من اوحادی  علی کشیییف الخفاا ومزیل     1143جلونی  اسگگگماعمل بن محمد  .31

 .دار الکهب العلممة :بمروت ألسنة الناس،
 .تهران: نهاه معالر آفرینش در قرآن، ش 1892نژاد  سعمد عدالو .35
هب دار الک بمروت:عبدالمعطی اممن قلعمی  به کوشش الضعفاا،    1113عقملی  محمد بن عمرو  .86

 .العلممة
 . مب موسوی جزائری  ق   به کوششالتفسیر،    1141علی بن ابرا م  قمی  .32
 . اش  رسولی محالتی  تهران به کوششالتفسیر،  بی تا عماشی  محمد بن مسعود  .88
 .بمروت ، التفسیر الکبیر أو مفاتیح الوی محمد بن عمر      1121فخر رازی  .89
 روت مب عباس  احسان کوشش به الکبری، الطبقات    1435  سعد بن محمد کاتب واقدی بصگری  .94

 .لادر دار
رات کوفی»محمد   ش  1832الگل کریمی زنمانی .91

ُ
دانشاامۀ جهان اسالم  تهران: باماد ، «تفسییر ف

 .2المعارف اسالمی  جدایرا
 . اا علی اکبر غفاری  دار الکهب اإلسالممة  تهرانالکافی،  ش  1868کلمای  محمد بن یعقوب  .92
 اسگگحا  بن عقوبی رسگگالة» ة،یالفلسییف یالکند رسییالل م 1954 /1869 اسگگحا   بن عقوبی  یکاد  .98

 به  242-241لگگگص  «العال  جرم یتاا  و یتعال الله ةموحدان یف المه  بن یعل یال یالکاگد 
   قا ره  العربی  الفکر دار قا ره:ده یابور  یعبدالهاد محمد کوشش

 .تألمف و ترجمه: ابرا م  پورداود  تهران: اسا مر ش  1822ترین بخش اوسها کهنها: گات .91
نیَدِهش»مگا مگار نوابی  یحمی   .95 المعارف دانشگگگاامۀ جهان اسگگگالم  تهران: باماد دایرا ش  1322،«بُ

 .اسالمی
 .مؤسسة الوفاء بمروت: بحار اثنوار،    1148مملسی  محمد باقر  .96
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ی  یوسگگگف بن عبدالرحمن  .92 بشگگگار عواد  به کوشگگگشته ی  الکما  فی أسیییماا الرجا ،     1122مزخ
 .معروف  بمروت

باعهااء مرول ال ه  ومعادن الجواهر مع الترجمة الفرنسییییة،  م  1924مسگگگعودی  علی بن حسگگگمن  .93
 .مؤسسه مطبوعاتی اسماعملمان تهران: دکورتل -دمماار و پاوه-االسهاذین باربمه

 .دار الفکر بمروت:  الصحیح بی تا مسل  بن حماج نمشابوری  .99
دار  تهران: البالغه،بر نهجو جامعی تازا شیییرح امیام:  امییپ ش  1825مکگارم شگگگمرازی  نگالگگگر  .144

 .ةماالسالمالکهب 
فی الشیعة المشتهر برجا  النجاشی،    1116نماشگی  احمدبن علی  .141 ق: تحقم فهرست اسماا مصن 

 .اإلسالمیمؤسسة الاشر ق : سمدموسی شبمری زنمانی   اا پام  
 .دار االضواء بمروت:ص المحصل،یتلخمحمدبن محمدبن حسن      1145نصمرالدین  وسی  .142
 .تهران مستدرکات علم رجا  الحدی ،    1112نمازی شا رودی  .148
جزوی از نامۀ مماوی  به کوشگش ابرا م  پورداود  بمبهی  انممن زرتشهمان ایرانی م   1983 ،یسینا .141

 .بمبهی و ایران لم  بمبهی
 مقاالت

 علوم نامهپژوهشیی  «یاسگگالم فلسگگفه به یونانی فلسگگفه از انهقال در ءیالشگگ یمعاا» احمد   یپاکهر .145

 .1835 بهار  19 شماره ،یانسان
 د.ماب  نم م: نکس هاگات بر مقدمه   مابرا  پورداوود  .146
 د.ماب  نم م: نکس سنای بر مقدمه   مابرا  پورداوود  .142
  53 ۀشگگمار  ن،یمب ۀفیصییح  ...«العقل الله خلق ما اول ثیحد ی ذار عیتار »  یعلفمسگگ فر یزا د  .143

 .ش1891 زمسهان و زیمپا  21 سال
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