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  : چکیده

عنوان کتاب هدایت انسان گاهی گذرا به برخی موضوعات علمی نیز اشاره  قرآن، به 

ویژه در قرن اخیر با رویکردي علمی به تفسیر  ر این راستا مفسران به کرده است که د

اند. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی آراي مفسران و  آیات قرآنی پرداخته

، تبیین، مقایسه و مورد بررسی »ها در قرآن کوه«دانشمندان علوم تجربی درباره حرکت 

سوره نمل است. با مطالعه و بررسی  88قرار گرفته است. محور اصلی نوشتار، آیه 

 ها با وقایع روز قیامت و حرکت در آراي تفسیري در خصوص ارتباط حرکت کوه

صورت مستقل از   ها به  همین دنیا، ضمن پذیرش نظریه دوم، داللت آیه بر حرکت کوه

ترین میزان انطباق را با نظریه زمین ساخت  حرکت زمین به اثبات رسیده است که بیش

توان به مواردي از  اي دارد. و در خصوص وجه شبه حرکت کوه با حرکت ابر می حهصف

قبیل فرایند دائمی پیدایش و نابودي، ذاتی نبودن حرکت، بزرگی جرم، تراکم 

  وگستردگی جوانب، و دخیل بودن جاذبه و حرکت زمین اشاره کرد.
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  مقدمه

کریم از منبع  قرآن واالياز آنجا که مفاهیم و معارف 

انتها و سرشار علم و حکمت الهی سرچشمه گرفته  بی

توان به برخی  است، با تأمل در این معجزه جاودان می

اشارات علمی دست یافت. براي ذکر چنین اشاراتی 

آخرت، هدفداري شناخت خدا، اهداف اصلی از قبیل 

قبیل  اهداف فرعی ازو  دادن اعجاز قرآن آفرینش و نشان

شناسی و تشویق مسلمانان به مطالعه و بررسی   طبیعت

توان در نظر گرفت. یکی  را می علوم براي شناخت خدا

  باشد. کریم مسئله کوه می از مباحث قابل تأمل در قرآن

کـه  جاسـت  آنبر روي زمین تا  ها کوهاهمیت وجود 

در سـوره غاشــیه پـس از ذکـر برخــی    داونـد متعـال   خ

ها  به تفکر و تامل در چگونگی خلقت آن را ماها،  نعمت

أَفَال ینْظُـرُونَ إِلَـى   فرماید:  است؛ آنجا که می فراخوانده

وإِلَى الْجِبالِ  السماء کَیف رفعت* الْإِبِلِ کَیف خُلقَت* وإِلَى

نگرند کـه   ) آیا به شتر نمى20-17 (غاشیه/ کَیف نُصبت

چگونه آفریده شده؟ و به آسمان کـه چگونـه برافراشـته    

  ها که چگونه برپاداشته شده است؟ شده؟ و به کوه

هاي رواننـد و شـاید رمـز در    ها، سرچشمه آبکوه

ها و نهرها در آیات نیـز همـین   کنار هم قرار گرفتن کوه

 الْأَرض مد الَّذي هو وفرماید:  مطلب باشد؛ آنجا که می

لَ وعفیها ج یواسر أَنْهاراً و /فرمایـد:   ) و یا می3(رعد

ی  أَلْقى وضِ فالْأَر یواسأَنْ ر تَمید بِکُم أَنْهاراً و الً وبس 

لَّکُمون لَعتَدتَه  /فرمایـد:   ) و نیز می15(نحل  لْنـاعج و

ــامخات و أَ   ــی ش واســا ر ــاً  فیه ــاء فُرات  ســقَیناکُم م

هاي بلند  ) که مورد اخیر بیانگر ارتباط کوه27(مرسالت/

  هاي گواراست.با روان شدن آب

هاست ، حرکت کوهمرتبط با کوهترین مباحث از مهم

 وسوره نمل به آن اشـاره شـده اسـت:     88که در آیه 

 صـنْع  السحابِ مرَّ تَمرُّ هی و جامدةً تَحسبها الْجِبالَ تَرَى

کُلَّ أَتْقَنَ الَّذي اللَّه شَی ء لُونَ بِما خَبیرٌ إِنَّهتَفْع »هـا   وکوه

حرکتنـد و حـال آن    پندارى که آنها بى مى] و[ بینى را مى

صنعِ خدایی اسـت کـه   ]  این. [که آنها ابر آسا در حرکتند

. هــر چیــزى را در کمــال اســتوارى پدیــد آورده اســت

  ».دهید آگاه است او به آنچه انجام مىدرحقیقت، 

هـا کـه همـان     هاي کـوه  در این آیه یکی از ویژگی

حرکت است، یاداوري و با حرکت ابرهـا مقایسـه شـده    

است. آیه مذکور چنین خلقتی را دال بر قدرت خداونـد  

در ایجاد آفرینش پایدار و مستحکم خوانده است. سؤال 

منظـور از تعبیـر   بنیادي در باب این آیه ، این است کـه  

ُّررَّ تَمحابِ مالس    چیست؟ آیا این گذشـتن و حرکـت

ها، مربوط به این دنیاسـت یـا زمـان برپـایی     درباب کوه

ها چیسـت؟ در ایـن   مفهوم حرکت کوه قیامت ؟ و اساساً

مندي از نظرات تفسیري متقـدمین و   راستا عالوه بر بهره

ن متأخرین شـیعی و سـنی و نیـز منـابع تخصصـی زمـی      

هـاي   شناسی، میزان انطباق نظریات مفسـران بـا تئـوري   

شناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است تـا بـدین    زمین

 ،مباحث علمی مطرح شـده در قـرآن  وسیله نحوه تطبیق 

تبیین گردد و جهت اجتنـاب از   هاي علمی جدید با یافته

هر گونه تأویل و تفسیر به رأي تمام نظرات نویسـندگان  

  ال بیان شده است.به صورت احتم
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  ها شناسی واژه مفهوم

واژه (مرُور) به معنى گذشتن و عبور  نیمصدر ا: مرّ -1

 یبرخ )763ق: 1412 ،یکردن است. (راغب اصفهان

: اصل اول،  اند دو اصل قائل شده» م.ر.ر«ماده  يبرا

شدن و  دهیدارد و درباره ابر و کش یداللت بر گذشتن ش

 زیتکرار ن يماده برا نی. ا رود یگذشتن آن به کار م

است که گذشته است  یتکرار زمان رایز شود؛ یاستفاده م

اند و اصل دوم، داللت  ها با هم جمع شده گذشتن نیو ا

 ستیتلخ از آن رو که دلچسب ن یدارد و به ش یتلخبر 

ق: 1404فارس،  . (ابنشود یمرّ گفته م گذرد یو سخت م

5/ 270(  

ا گذر کـردن از   ده رما نیاصل در ا  التحقیق صاحب

که در  یدر صورت  ؛ داند یم يزیچ يبه سو ای يزیکنار چ

کردن و عبور کردن، مورد توجه باشـد.   ریگذشتن، س نیا

  )11/73ق: 1426 ،ي(مصطفو

گـذر کـردن    ي(مرّ) هرگاه بـه معنـا   رسد ینظر م به

است که توقف در آن وجود نـدارد و   یباشد، عبور کردن

  است. یشگیصورت هم عبور کردن به نیا ایگو

 خیدارد که همان  ياصل واحد» جمد« ماده: جامدة -2

است و در  يگرید زیچ ایواسطه سرما   به عیما یبستن ش

فارس،  داشتن و حرکت کردن است. (ابن انیمقابل جر

) و در امور 2/47 :  ق1412  ،ی؛ قرش 477 /1ق: 1404

در باطن و  یانیجر چیه ییچون بخل که گو يمعنو

ق: 1426 ،يمصطفو  . ( رود یبه کار م زین ستین روحش

صالبت و سکون نهفته است.  دی) و در آن دو ق106 /2

  ).3/129 ق: 1414 (ابن منظور،

در -  يزیکشیدن چ معناي به  »سحب« ماده :سحاب -3

و  باشد، یم -گسترده و پهن شده است زیکه آن چ یحال

د آن را با ایاست که  نیابر به سحاب ا يگذار علت نام

و یا خودش در حال  کشاند، یکشاند، یا ابر، آب را م مى

؛ 399 ق: 1412 ،ی. (راغب اصفهانشود یگذشتن کشیده م

  ) 63   /5 ق: 1426 ،يمصطفو

  

  نظران هاي مفسران و صاحب  دیدگاه

 هیوجود دارد، داللت آ یکل دگاهیدو د هیآ نیا ریدر تفس

حرکت آنها در  ای امتیق ییها در زمان برپا بر حرکت کوه

  .میپرداز یم کیهر  نییو تب یکه در ادامه به بررس ایدن

 :امتیق ییها در زمان برپا بر حرکت کوه هیداللت آ -1

منظور از حرکت  ، اتیآ اقیاز مفسران با توجه س یبرخ

 ،طباطبایی. (اند  دانسته امتیها، را حرکت آن در ق-کوه

ل ؛ فض10/245 ق:1415 ؛ آلوسى،401/ 15ش: 1374

؛  24/574ق: 1420؛ فخر رازى، 17/250ق: 1419اهللا، 

  ) 6/196ق: 1419؛ ابن کثیر، 20/15ق: 1412 ،يطبر

ایـن آیـه شـریفه از آن     یینظرعالمه طباطبـا  از

اى  ، پاره جهت که در سیاق آیات قیامت قرار گرفته است

کند، که عبـارت اسـت از    از وقایع آن روز را توصیف مى

فرمـوده:   زیسوره نبأ ن ستمیب هیا . در آه راه افتادن کوه  به

ش: 1374 ،یی(طباطبـا  »و سیرَت الْجِبالُ فَکانَت سراباً«

15 /401(.   

» ى الْجِبالَ تَحسبها جامدةًو تَرَ« هیاو، مخاطب آ هم

قلمـداد مـی    (صلی اهللا علیه و آله و سلم) را، رسول خدا

ن واقعـه  آن را مجسـم کـردن آ  محتـواي  و مـراد از  کند 
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چنـان کـه در آیـه دوم سـوره مبارکـه حـج        هم ؛ داند یم

 .» و ما هـم بِسـکارى    و تَرَى النَّاس سکارى«: میخوان یم

   .(همان)

ـ  زین یطبرس مرحوم از ابـن عبـاس    یبر اساس نقل

ـ   امـت قی به مربوط را ها  حرکت کوه ـ گو یدانسـته و م : دی

کر عظـیم  طورى که لشـ  ها نیز در حرکتند؛ ولى همان کوه

رسـد   حرکت به نظر مى که ابتدا و انتهاى آن ناپیداست بى

و ابرهاى وسیع و گسترده را که چون ابتدا و انتهاى آنهـا  

حرکت  ها را هم بى پنداریم، کوه حرکت مى بینیم، بى را نمى

کنیم. این وضع مربوط بـه هنگـامى اسـت کـه      تصور مى

ند. چنـان  شـو  ها بر اثر زلزله قیامت از جاى کنده مى کوه

 »و تَکُــونُ الْجِبـالُ کَــالْعهنِ الْمنْفُــوشِ «فرمایـد:   کـه مــى 

ها همچون پشم زده، نـرم   در روز قیامت کوه) «5(قارعه/

  )15/370ش: 1360،ی(طبرس». اند شده ثبات و بى

» و تَرَى الْجِبالَ«جمله  یروح المعان ریتفس صاحب

 امتیق يها متو از عال» نُفخَ فی الصورِ« هیرا عطف به آ

نفخـه دوم   ایکه ممکن است مربوط به نفخه اول  داند یم

  ) 10/245ق: 1415باشد. (آلوسى، 

برابر گروه  در: ایها در دن بر حرکت کوه هیداللت آ -2

مربوط  امري را ها  نخست مفسران، که مفهوم حرکت کوه

 یبرخ دانند،  یم امتیق هاي  به جهان آخرت و از نشانه

ها را  حرکت کوه ،یبراساس قرائن کنند  یم تالش ن،یمفسر

ق: 1417 ،يرازیارتباط دهند. (مکارم ش يماد يایبه دن

؛ صادقى تهرانى، 10/298: تا ی؛ خطیب، ب563 /15

 از ) 10/235ق: 1425 ،ي؛ طنطاو275 /22ش: 1365

 نیا ن،یگروه از مفسر نیارائه شده توسط ا لیجمله دال

و نرم و  نواختکیبا حرکات  امتیاست که حوادث ق

مربوط  هیندارد و اگر آ یابرها تناسب  يبدون سر و صدا

 يبه جا» إِنَّه خَبِیرٌ بِما تَفْعلُونَ«بود در جمله  امتیبه ق

 ،يرازیش مکارم. ( آمد یم» ما فَعلتُم«عبارت  » تَفْعلُونَ «

  )563 /15ق: 1417

را بـه دو   ایها در دن گروه از مفسران حرکت کوه نیا

 :يبر حرکت جوهر هیآ داللتاول: اند.  کرده لیتحلگونه 

مفسران مراد از جبال را کلّیـه اجسـام و مـراد از     یبرخ

(صدر  دانند یم يها را حرکت جوهر حرکت با سرعت آن

آن را به عنـوان   زین يا ) عده3/110ق:  1415المتالهین، 

؛ 494 /7 :  ق1412  ،ی(قرشــ  انــد رفتــهیاحتمــال پذ کیــ

  .)401/ 15ش: 1374 ،ییطباطبا

مراد از حرکت را حرکـت   يجعفر یمحمدتق عالمه

کـه باعـث    دانند یم اءینهاده شده در ذات تمام اش یعیطب

 ،يمستمر در تمام ذرات عالم وجود است. (جعفـر  رییتغ

ـ ن يعالمه جعفـر  رسد ینظر م ) به 50: 1386 ـ در ا زی  نی

  است.  اشاره داشته ياظهار نظر، به حرکت جوهر

ــر حرکــتداللــت دوم:  ــ: نیزمــ يهــا ب از  یگروه

 نزمـی  حرکـت  را ها  منظور از حرکت کوه  صاحب نظران

؛ خطیب، 22/275ش: 1365 ،یتهران یاند. (صادق دانسته

ـ   298 /10: تـا  یب )  568 /15ق: 1417 ،يرازی؛ مکـارم ش

ـ آ نیا ن،ینمونه با توجه به وجود قرا ریصاحب تفس را  هی

ـ  عظمت خد  و نشانه دیتوح اتیآ لیاز قب  نیاونـد در هم

ـ  هیداللت آ رشیو ضمن پذ داند یم ایدن  نیبر حرکت زم

بخش  ریها بدون حرکت سا : مسلماً حرکت کوهسدینو یم

معنا ندارد. (مکـارم   -که به آن متصل است - نیزم يها
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نکته کـه   نی) سپس با ذکر ا15/568ق: 1417 ،يرازیش

ـ و کپرن ییایتالیا لهیتوسط گال نیحرکت زم  یلهسـتان  کی

ل بعد از اشاره  هزار سا یعنی ؛ يالدیحدود قرن هفده مدر 

ـ ، ا اعالم شـد  قران   ـ آ نی ـ   هی قـرآن   یرا از معجـزات علم

) البته 568-15/569ق: 1417 ،يرازی. (مکارم شداند یم

چرا که اول کسـی کـه    ؛ رسد ینظر نم  به حینکته صح نیا

نابغه قرن پـنجم  » فیثاغورث»  این عقیده را اظهار داشت

» ارشمیدس «و » خوس فلوته «میالد بود و سپس  قبل از

استرخوس  «سال  ستیو پس از دو رفتندیقول را پذ نیا

کرد او گردش سالیانه زمـین   دییاین قول را تأ» ساموسی

کشف کرد و به جـرم ایـن کشـف     زیبه دور خورشید را ن

کلیـانتوس  «سال پـس از آن   مهم او را تکفیر کردند. سی

تکفیـر   یزحرکت قائل شد و او نبراي زمین دو » آسوسی

  )44: 1389شد. (شهرستانی، 

ها را کنایه از زمین دانسته اسـت؛   العبیدي کوه فائق

، بخش اعظمی از زمین  چرا که از لحاظ حجم و ضخامت

دهند. او این آیه را اولین اشاره به حرکـت   را تشکیل می

ـ وضعی زمین در تاریخ بشر دانسته است. (فائق العب   ،يدی

  )8ق: 1426

ـ  در« :دیگو یالحاج پژوهشگر معاصر م وسفی  چیه

 گـر ید يهـا  که مشـابه آن در قـاره   ستین یکوه يا قاره

ـ   کنند؛ یها حرکت نم ؛ پس خود کوه باشد  لهیبلکه بـه وس

 يهـا  جا کـه کـوه   و از آن کنند یحرکت م یخارج يروین

ـ  يرو ـ   نیزم ـ    یـی روین چیهسـتند، ه  نیجـز گـردش زم

ـ    تواند ینم (الحـاج احمـد،    »ت درآورد.آنهـا را بـه حرک

ــه. )234ق: 1424  ــا البت ــه هــ نی ــوه چیادعــا ک در  یک

است و بـا   یعلم ریغ یمشابه ندارد، سخن گرید يها قاره

 نیاز جمله زم یشناس نیزم يها هینظر یو برخ  قاتیتحق

  ندارد. يسازگار  يا ساخت صفحه

اگرچه احتمال داللت حرکت کوه  ،ییطباطبا عالمه

 اقیبا س رتیبه شرط عدم مغا  را نیزم یبر حرکت انتقال

ـ ؛ اما دو اشکال بـر ا  است رفتهیپذ اتیآ احتمـال کـه    نی

.  باشد وارد نموده اسـت  ایدن نیها در ا منظور حرکت کوه

از ماقبل و مابعد خود  فهیشر هیمعنا، آ نیاول آنکه، بنابرا

دوم  شـود؛  یم رمرتبطیو غ دهیاست بر امتیبه ق اجعکه ر

» إِنَّه خَبیرٌ بِما تَفْعلُونَ «اتصال جمله  یدگیبر نیبا ا نکهیا

ش: 1374 ،یی. (طباطبـا خـورد  یبه هم م زیبه ماقبلش ن

15 /401(  

إِنَّه خَبیرٌ «گفت: جمله  دیپاسخ به اشکال اول با در

فعـل مضـارع   «  تَفْعلُـونَ  «که  نیبا توجه به ا» بِما تَفْعلُونَ

که مربـوط   دهد یم است و داللت بر استمرار دارد، نشان

ـ جهان بود با نیا انیو اگر مربوط به پا استیدن نیبه ا  دی

  » مافَعلتُم« شد یگفته م

 هیپاسخ داد که تشـب  نگونهیا توان یدوم را م اشکال

ـ به حرکت ابرها متناسب حرکـات   و نـرم و   نواخـت  کی

رعد  يکه صدا یمیعظ يبدون سروصداست؛ نه انفجارها

ـ از آ یقسمت ن،ی. بنابرادکن می کر را ها  گوش شیآسا  اتی

دربـاره معـاد اسـت. (مکـارم      یو بخش دیدر مورد توح

ـ با ا  سندگانینو یبرخ )568/ 15ق: 1417 ،يرازیش  نی

ـ  یاستدالل که سرعت حرکـت وضـع   بـا سـرعت    نیزم

ـ  یاست، تنها حرکت وضع یکیمتوسط بادها  را از  نیزم

  )8ق: 1426  ،يدیاند. (فائق العباستفاده کرده هیآ
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ـ ن يگرید گروه، دسته نیبرابر ا در تنهـا حرکـت    زی

 ییانـد. (رضـا   گرفتـه  جـه ینت ریتعب نیرا از ا نیزم یانتقال

سادات،    ؛ 35:  1389  ،ينور ؛ 1/184:  ش1381  ،یاصفهان

  ) 36م: 2004 الفیومی،     ؛24: 1359

 نیزم یضمن استنتاج حرکت انتقال یاصفهان ییرضا

 یها حرکت دوران تدالل که ابراس نی، و با ا شده ادی هیاز آ 

 یبر حرکت وضع هی) به دور خود ندارد؛ داللت آی(وضع

  ) 92:  ش1387  ،یاصفهان ییرا رد کرده است (رضا

دو  يهستند کـه بـا جمـع آرا    زین يگریگروه د اما

 یمحل بحث را، حرکت وضع هیگفته، مدلول آ شیگروه پ

ش: 1388 معرفـت،  انـد. (  هر دو دانسـته  ن،یزم یو انتقال

 ،يسرفراز  ؛ 15/568ق: 1417 ،يرازی؛ مکارم ش 6/162

ـ به داللـت آ  و ) 76:  ق1424 عرفات،   ؛34:  ش1364   هی

  .اند  اشاره نموده نیزم یالو انتق یبر حرکت وضع

امکـان فهـم مطلـق     رشیضـمن پـذ   زین  یمسترحم

را بـا آن سـازگارتر    یحرکت وضع ه،آی از ها  حرکت کوه

ـ  نای بر انداز  چشم نیدر ا ي. استدالل و داند یم  یامر مبتن

ـ    گونه که کوه است که همان (در جـو   نیها بـه همـراه زم

ـ ابرها ن ، چرخند یم نی) به دور محور زم نیزم توسـط   زی

ــا ــ (  باده ــو نیدر هم ــ ج ــه دور زم ــ نی) ب ــد یم .  چرخن

  )219:  ش1387  ،ی(مسترحم

 هیتذکر در باب احتمال داللت آ  نجار ضمن زغلول

ـ  یو انتقـال  یحرکت وضـع  به هر دو و بـا آوردن   ، نیزم

  مطلب دو قطار را کـه بـه   نیفهم ا ي: برا دیگو یم ،یمثال

کـه مـا    ی. هنگـام  میکن یموازات هم در حرکتند تصور م

ثابت است.  يگریکه د میکن یفکر م میهست یکیسوار بر 

اسـت. (زغلـول    نیچن نیانسان ا يبرا زیها ن حرکت کوه 

  )209ق: 1425 نجار، 

  

  شباهت حرکت کوه با حرکت ابر وجه

است  نیا شود یباب مطرح م نیکه در ا یاز سواالت یکی

کت ابرها ها، مشابه حر کوه  قرآن، حرکت ریکه چرا در تعب

شباهت حرکت کوه با حرکت  دانسته شده است؟ و اساس

امر را از  نیو پژوهشگران، ا نیمفسر ست؟یابر در چ

 زین یمختلف جیبه نتا و متعاقبا ستهیجوانب مختلف نگر

در چند دسته قابل  ها  دگاهید نی. مجموع ااند  دهیرس

  است: یبررس

 را ابرهـا  حرکـت  به ها  حرکت کوه هیتشب یبرخ -1

ـ  ذاتی خاطر به چـرا کـه    ؛ داننـد  ینبودن حرکت آن دو م

(الفیومی،  حرکت دارند.  نزمی تبع به هردو ابرها و ها  کوه

  )233ق: 1424الحاج احمد،  ؛ 36 م: 2004 

ـ    گرید یگروه -2  یوجه شبه کـوه و ابـر را، بزرگ

ــتردگ ــرم وگس ــان یج ــته  جوانبش ــد  دانس ــى،. (ان  آلوس

 ،ی؛ طبرســ124 /8: تــا بــی طوســى، ؛ 10/245:ق1415

  ) 20/15ق: 1412 ،ي؛ طبر7/574ش: 1360

  ابر و کوه را وجه ادیتراکم و سرعت ز يا عده -3

: ق1419 کثیـر،  بـن ا( اند  ذکر کرده دهیدو پد نیشباهت ا

  )574 /24: ق1420 رازى، فخر ؛6/196

اسـالم و  در کتـاب   یشهرسـتان  نیالـد ۀهب دیس -4

: به چند مـورد از جملـه   هیتشب نیدر مورد اخود  هیات

سرعت، اخـتالف حرکـت    نیدر ع ریس يو هموار ینرم

و بدون لرزش  )  غرب  یبه طرف شرق وگاه یابرها (گاه
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شهرسـتانی،    بودن هـردو حرکـت اشـاره نمـوده اسـت. (     

1389: 59-57(  

: ایـن تشـبیه بـین    دیگو یخالق فائق العبیدي م -5

ها و ابرها تشبیه زیبایی است؛ چـرا کـه اگـر     سرعت کوه

سرعت بادهاي حامل ابرها در طبقات جـوي را مطالعـه   

 زیبـا  اي  کنیم و آن را با سرعت زمین مقایسه کنیم رابطـه 

 تقریبـاً  زمـین  انتقـالی  سـرعت  کـه  چـرا  شود؛ می کشف

است و سرعت حرکت وضعی  اعتس بر ومترکیل  10000 

کیلومتر در ساعت است اگر سرعت متوسط بادها  1650

را با سرعت حرکت وضعی زمین مقایسه کنیم تقریبـا بـا   

هم یکی است؛ لذا این آیه دلیل بر حرکت وضعی زمـین  

خاطرنشـان   دی) البته با8ق: 1426  ،يدیاست. (فائق العب

 يقـو  نـدان چ ،یمنطق ظاهر رغمیاستدالل عل نیکرد که ا

جـا ثابـت نیسـت و بـه      سرعت باد در همـه  رایز ست؛ین

 یعوامل مختلفی بستگی دارد، اما سرعت چرخش انتقـال 

 يثابت است.در ضمن سرعت بادهـا در رو  شهیهم نیزم

  و داخل جو با هم متفاوت است  نیزم

از احتماالت در مـورد شـباهت حرکـات     یکی -6

ـ پ یدائم ندی، فرا ها و ابرها کوه اسـت؛   يو نـابود  شیدای

 و دریاهـا  بـه  خورشـید  تـابش  بـا  کـه  طـور   همان یعنی

و  شـود  یسطح زمین، آب بخار م هاي  آب و ها  اقـیانوس

ـ   رود یبه جو م و در بـارش،   گیـرد  یو بعد ابر شکــل م

ـ  هـا   کوه  ، گردد یمجدداً آب به زمین برم بـر اثـر     کـه  زنی

الیـه زمـین و   زمین یا بر اثر برخـورد دو   یفـشار درون

چین خـوردن زمـین، و یـا بــر اثـر آتشفشـان ایجـاد        

 اثـر  بـر  سال ها  در خالل صدها هزار و میلیون شوند، یم

 بـرده  دریاهـا  و ها  دشت به و شده خرد فرسایش عوامل

ـ    چیـزي  هـا و از آن شوند می یکسـان   یننمانـده و بـا زم

 يدر جـاهــا  يجـدیــد دیگــر   هـاي  و کوه شـوند یم

هـا   کـوه  ی. این روند و فرایند زنـدگ شود یم دیگر ایجاد

  ابرها است یمانند روند و فرایند زندگ

که در سـال   لسونیو هیبر اساس نظر ن،یبر ا عالوه

ها، بـاز و   کوه لیاز عوامل تشک یکی د،یارائه گرد 1968

ـ باشد یم ها انوسیبسته شدن اق ـ ا ی. ط ـ چرخـه   نی  کی

کـم پهنـا    یوسانیابتدا به اق قایکافت، مثل کافت شرق آفر

 "نسـبتا  يبا پهنا یانوسیسرخ، سپس به اق يایهمانند در

 لیتبـد  نیدر طرف یفرورانش یبا مناطق امهمانند آر ادیز

ـ در مراحل آخر ا گردد، یم ـ چرخـه اق  نی  اریبسـ  انوسی

ـ به اق لیو تبد دینما یشروع به بسته شدن م عیوس  انوسی

ـ  یکوچک هماننـد   ( گـردد  یکه در حال بسته شدن است م

 يهـا  ) و سرانجام در اثر برخورد دو طرف قـاره  ترانهیمد

بـا   يمواز يها وکوه ییزاکوه يکمربندها گر،یکدیآن با 

ـ  جـاد یا يمناطق برخورد  :Keary, 1990( شـوند  یم

302(.  

  

  نقد و بررسی نظرات 

با در نظر گرفتن این نکته که از نگاه همه مفسران آیه 

ها  لت بر حرکت کوهدال  و هشتم سوره مبارکه نمل هشتاد 

توان  ، نظرات مفسران مختلف پیرامون این آیه را می دارد

  بندي کرد: به سه دسته کلی تقسیم

اي چون عالمه طباطبایی و بسیاري از مفسران  عده

هـا نسـبت    متقدم، منظور از حرکتی را که قرآن بـه کـوه  
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ها در روز قیامت و زمان دمیده شدن حرکت کوه دهد،  می

دانند. محمل اسـتدالل ایـن گـروه معمـوالً،     در صور می

  هاست. آیه با آیات قبل و توجه به سیاق آن مقایسه

اند با مبانی فلسـفه   گروه دیگري در مقابل، خواسته

صدرایی (حکمت متعالیه) دست به تأویل و تفسـیر ایـن   

ها را بـه حرکـت جـوهري تأویـل     آیه زده و حرکت کوه

، جز ادلۀ اثبـات   ي خودکنند. این گروه براي اثبات مدعا

ایـی ارائـه   حرکت جوهري در کتـب فلسـفی دلیـل مجر   

  اند. نکرده

برخی از نویسندگان معاصر گذشته از این دو گروه، 

از جمله صاحب تفسیر نمونه معتقدند حرکتی که در ایـن  

آیه از قرآن بدان اشـاره شـده، امـري تجربـی، مـادي و      

شناختی  زمین يهمربوط به همین دنیاست و ناظر به پدید

و فیزیکی است. در نظر این گروه خـدا خواسـته بـه مـا     

هـا  نشان دهد که برخالف امر محسوس و مشهود که کوه

ها از حرکت برخوردارند و ایـن حرکـت در   اند، آنثابت

رود. این گروه تنها  شمار می علوم امروزي امري بدیهی به

  . اند به داللت آیه بر حرکت زمین اشاره کرده

توانـد از جهـاتی محـل تردیـد     سخن گروه اول می

هـا   دهد که حرکت کـوه  باشد؛ چرا که ظاهر آیه نشان می

شناختی کوه است. و براي  در این آیه ناظر به پدیده زمین

آمـوزي مطـرح شـده     همین هم در آخر آیه، بحث عبرت

ا اگر قرار باشد منظور از آن قیامت و نفخ صور است و الّ

آمـوزي وجـود    بـراي طـرح عبـرت    باشد، دیگر محملی

ندارد. برخی مفسـران مثـل مکـارم شـیرازي نیـز، ایـن       

اند. مکارم شیرازي معتقد است: تشبیه احتمال را رد کرده

به ابر و حرکت آرام آن که در دنباله آیه هست متناسـب  

با برقراري نظم جهان و آرامش فعلی آن است نه حوادث 

ها  کنی کوه گمان می«قیامت و از طرف دیگر تعبیر اینکه 

با حـوادث قیامـت آشـکارا ناسـازگار اسـت.      » جامدند

ــیرازي،  ــارم شـ ــوع 15/568ق: 1417(مکـ ) در مجمـ

قابل  هااین اشکالهاي مطرح شده در این حوزه تداللاس

  اند:ارائه

قبل از آیه مطالبی آمده اسـت کـه مربـوط بـه      -1

-همـین سـوره کـه مـی     86دنیاست، به عنوان مثال آیه 

که بعید است مربوط .» .. ا أَنَّا جعلْنَا اللَّیلأَلَم یرَو «د: فرمای

  به روز قیامت باشد.

در آن دنیا مردم مشغول به امور خودشان هستند -2

چـرا کـه     و احتماال فرصت تأمل در این مورد را ندارند؛

 ) 37 / (عبس» یغْنیه شَأْنٌ یومئذ منْهم امرِئٍ لکُلِّ «

و حفـظ آن در سـخن،   » سـیاق «رچه اصـل  اگ -3

؛ اما از آنجا که خداوند در  جزو اصول پذیرفته شده است

هاي مادي بـراي   مواردي در بین سخنان پندآموز و مثال

بـه    ؛ یادآوري معاد به نکاتی مرتبط اشـاره نمـوده اسـت   

ــذینَ«عنــوان مثــال در آیــه  ــذْکُرُونَ الَّ یامــاً یق ــه ..»  . اللَّ

هـاي صـاحبان    ) که پس از بیان ویژگـی 191عمران/ (آل 

آمـده   » النَّـارِ  عـذاب  فَقنـا  »  خرد به عنوان تذکر، عبارت

اي  لذا احتمال دارد در این آیه نیز پس از بیان نکته ؛  است

وري و تـذکر از قیامـت   آبـه عنـوان یـاد     ، کـوه  در مورد 

 .  صحبت شده باشد

ها در آخـرت بـه قـدري روشـن و     حرکت کوه -4

از دیـدن آن را ندارنـد و    تحملاضح است که بسیاري و
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قـدري مسـتبعد   زنند. بر این اسـاس   دیدن آن سرباز می

؛ در  هـا را سـاکن پندارنـد   ، کوه است که مردم در آن دنیا

  حالی که در حرکتند.

آن دنیا محل درس توحید دادن نیسـت و ایـن    -5

اي براي مردم ندارد؛ پس محمل ایـن   عبرت گرفتن فایده

 .ذکر در باب توحید، باید همین دنیا باشدت

خورد و  هم می هاي عالم به  در قیامت همه نظم -6

 کُـلَّ  أَتْقَـنَ  الَّـذي  اللَّـه  صنْع «این امر  تناسبی با عبارت 

شَی ندارد. )  88 (نمل/»  ء  

مبنـا و   -انـد  که شـماري انـدك   -سخن گروه دوم  

توان ارائـه   نمیاساس چندان استواري ندارد. هیچ دلیلی 

کرد که معناي حرکت در این آیه، بـر حرکـت جـوهري    

فلسفه صدرایی منطبـق اسـت و تـالش در جهـت ایـن      

عالوه هیچ تطبیق، چیزي جز تأویل آیات قران نیست. به

اي براي دست برداشتن از معناي ظاهري آیه وجود  قرینه

حرکت مکـانی اسـت کـه    » مر«؛ زیرا معناي کلمه  ندارد

هاي عرضی است و ارتباطی بـه حرکـت    کتیکی از حر

  جوهري ندارد.

شود که قول گروه از مجموع این قراین مستنبط می

هـا در   سوم مبنی بر داللت آیۀ محل بحث، بر حرکت کوه

هـا را   که حرکت کـوه   این اما.  رسد دنیا صحیح به نظر می

، سـخنی اسـت کـه     حرکت انتقالی و وضعی زمین بـدانیم 

د باشد؛ زیرا اوالً اگر منظور از جبال در تواند محل نقمی

شود که چرا قرآن ها باشند، این سوال مطرح میآیه، کوه

ــاي واژة   ــه ج ــال«ب ــاربرد  يهاز واژ» جب » أرض«پرک

ها بـه تبـع حرکـت     کت کوه استفاده نکرده است. ثانیاً حر

کـه از   زمین، براي کسانی محسوس و عبرت آموز است 

هـایی کـه    رند؛ اما براي انسـان خارجِ زمین، به زمین بنگ

روي کره زمین هسـتند و بـه واسـطۀ طلـوع و غـروب      

کننـد، مسـئله عبـرت    خورشید حرکت زمین را درك می

  شد.  آموزي نیست و باید مثال دیگري ذکر می

حرکـت  » هـا  کـوه «گویـد   بنابراین، وقتی قرآن مـی 

در این تعبیر، » کوه«کنند، باید معتقد شد که منظور از  می

در معناي ما وضع له است؛ اما این که منظـور    ن کوههما

هـا چیسـت پرسشـی     دقیق و واقعی قرآن، از حرکت کوه

. برخی بـراي پاسـخ بـه ایـن      اساسی و قابل تأمل است

و   هــاي یخــی پرســش اساســی، بحــث آب شــدن کــوه

برخـی دیگـر، بـه نظریـۀ       ها و گیري مجدد یخچال شکل

اي اشـاره   حههـا و نیـز زمـین سـاخت صـف      اشتقاق قاره

را بیـان   هاي پوسته زمین  الیه حرکت اند که مکانیزم  کرده

ها سال باعث زایش و  کند. حرکتی که در طول میلیون می

هـاي دیگـر    تولد کوه جدید و یا فرسایش و میرایی کـوه 

اندازي است که نگارنده در ادامه . این منظر، چشم شود می

   بحث در باب آن به تفصیل سخن خواهد گفت.

هـا   : از نظر نگارنده، باید حرکت کـوه  نظریه مختـار 

اي هاي زمین در نظر گرفته شود؛ مسئله مستقل از حرکت

  . شناسی نیز مؤید آن است که دانش زمین

شناســی امــروزه چنانکــه متخصصــین علــم زمــین

ها به چند صورت متصـور اسـت:    اند، حرکت کوهدریافته

ولی. هـاي شـاق   هـاي افقـی و عمـودي وحرکـت     حرکت

متـري   متري و حداکثر چند سـانتی  هاي چند میلی حرکت

هـاي چنـد    ها در طول یک سال که منجر به حرکت قاره
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صد کیلومتري و هزار کیلومتري در طول چندین میلیـون  

هـاي زیـاد    هـا را در فاصـله   شود که حرکت کوه سال می

  )360ش: 1369 ، همکارنماید. (معماریان و اثبات می

تواند از چند جهت وي زمین، میها بر رحرکت کوه

  تاویل و تفسیر شود:

گیـري مجـدد   و شـکل   هاي یخی آب شدن کوه -1

پس از کشف قطب منجمـد شـمالی و جنـوبی     :ها یخچال

هـاي یخـی قطـب در مسـاحتی بـه       مشخص شد که کوه

تر ارتفـاع   ها کیلومتر در آب شناور و بیش وسعت میلیون

  آنان زیر آب پنهان است.

اي  عمومـاً حرکـت پیچییـده     ي یخـی ها حرکت کوه

آید. گـاهی بـه   است که بر اثر عوامل مختلفی بوجود می

صـورت یـک جامـد      به ، یخ  علت باال رفتن فشار وارده

پذیر یـا خمیـري بـه     کند و حالت شکل شکننده عمل می

و گاهی  شود  گیرد که باعث جریان مدوام آن می می  خود

زارهاي م یخی از یخ، سریدن اجرا عامل حرکت یخ زارها 

. قسمت پایین اکثر یخ زارها با سریدن  نواحی قطبی است

کنند و به علت عـدم وجـود فشـار کـافی در     حرکت می

هاي  قسمت فوقانی یخ زار که حالت شکنندگی دارد، یخ

هاي زیرین خود حمل موجود در این قسمت سوار بر یخ

هـاي نـاهموار تحـت     حرکت در زمین شوند. و هنگام  می

هـایی در آن  گیرد و تـرك  تأثیر نیروهاي کششی قرار می

آید که باعـث فرسـایش شـده و حرکـت را      به وجود می

ش: 1390. (نقل از ادوارد جـی. تـاربوك،    کند تسهیل می

173-170(  

هـاي  بنا به این نظریات جدید در باب شناوري کوه

ــرَى و «یخــی، شــاید آیــه  ــبها الْجِبــالَ تَ سةً تَحــد جام « 

هـا   هاي یخی باشد؛ زیرا این کوه ) اشاره به کوه 88 ل/(نم

ها و اختالف درجه حرارت همواره  به سبب بادها، طوفان

حرکتی کـه بـا چشـم قابـل رؤیـت        اند. در حال حرکت

گیـري اسـت؛ البتـه    ؛ ولی از نظر علمی قابل اندازه نیست

اي اسـت کـه تنهـا بخـش     هاي یخـی، پدیـده  پدیده کوه

تواننـد آن را مشـاهده کننـد و    مـی  هامحدودي از انسان

عامی نیست کـه بتوانـد محـل اسـندالل      يپدیده اصوالً

بنابراین بعید است قرآن از پدیده اي تـا ایـن حـد     .باشد

نادر، آن هم براي محـیط آغـاز تبلیغـات دیـن در شـبه      

 جزیره عربستان بهره ببرد؟

از   برخـی صـاحب نظـران    :نظریه اشتقاق قاره -2

هـا را بـا نظریـه اشـتقاق     حیی حرکت کوهجمله هارون ی

  )38ش: 1385اند. (هارون یحیی،  ها مرتبط دانسته قاره

هـا از   تئوري دورشـدن قـاره  «ها همان  اشتقاق قاره

 2باشد که بـراي اولـین بـار توسـط وگنـر      می 1»یکدیگر

مطرح شد. در اوایل قرن گذشـته،   1912آلمانی در سال

حـل جغرافیـایی   شناسی حاکم این بـود کـه م   تفکر زمین

ها ثابت و تغییر ناپذیر است؛  هاي اقیانوسی و قاره حوضه

انـد کـه محـل     اما اکنون دانشمندان علوم زمـین دریافتـه  

هـا در سـطح زمـین     ها ثابت نبـوده، بلکـه قـاره    خشکی

کنند. و گاهی به علت این حرکـت،   تدریج مهاجرت می به

ـ   اي که زمانی از هم جدا بوده قطعات قاره دیگر اند بـه یک

                                                 
1- Theory Of Drifting   Contionents 

2- Wegner 
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هـاي زمینـی را    ترین سلسله جبال برخورد نموده و عظیم

هاي نظري این فرضیه محمل يخالصهاند.  وجود آورده به

زمین، زمانی اجزاي  هاي کره عبارت از این است که قاره

اند و سـپس آرام آرام از همـدیگر    اي بودهبه هم چسبیده

یی را  هاي جداگانه دور شده و به این ترتیب، تدریجاً قاره

هـا حایـل   هاي بزرگ در میـان آن  که دریاها و اقیانوس

  )364: 1368اند. (اوبروچف،  گردیده است، تشکیل داده

شواهد و قراین زیاد علمی وجود دارد کـه بـه ایـن    

کنـد کـه    بخشـد و اثبـات مـی    تئوري قوت و قطعیت می

هاي مختلـف زمـین در روزگـاران بسـیار دور، در      قاره

انـد؛ از جملـۀ ایـن شـواهد،     نبـوده هاي فعلی خود  مکان

 شناسـی  زمـین  ها، شواهد قاره حاشیه به انطباق توان می

 و جغرافیـایی  شناسـی  دیـرین  ها، شـواهد  قاره جدایش

 بـودن  خطـی  و دیرینه، متقارن گذشته، مغناطیس اقلیمی

اطلس  اقیانوس در معکوس و عادي مغناطیسی نوارهاي

نوان مثـال،  ؛ به ع)Keary, et al, 1990(اشاره نمود. 

دانشـمندان   1بعد از اکتشـافات علـم مغنـاطیس دیرینـه    

هاي مختلـف،   ها و سنگواره شناس با بررسی فسیل فسیل

این توانمندي را پیدا کردند تا موقعیت هـر سـرزمینی را   

ــه ســنگواره  هــاي فســیلی  کــه در آن اشــیا و اجســام ب

اند، مشخص گردانند. که نتیجه ایـن تحقیقـات    شده تبدیل

، همکارریه اشتقاق قاره بوده است. (معماریان و موید نظ

 )360ش: 1369 

در پی ارائه نظریه  :اي ساخت صفحه نظریه زمین -3

هـاي   هاي پس از مرگ وي، پیشرفت وگنر در طول سال

                                                 
1. Fossil Magnetism 

هــا،  کــف اقیــانوس هشــایان تکنولــوژي، امکــان مطالعــ

اي و میـدان  آوري اطالعات مربوط به فعالیت لـرزه  جمع

هـا سـبب    را میسر ساخت. این پیشرفتمغناطیسی زمین 

تري نسـبت بـه   نظریۀ بسیار جامع 1968شد که در سال 

اي مطـرح   ها و با عنوان زمین ساخت صفحه اشتقاق قاره

  )248ش: 1390فر،  شد (شایسته

ي که جدیدترین نظریـه  ا نظریه زمین ساخت صفحه

و توجیه عوامـل تکتـونیکی اسـت، در     أمنش رابطه با در

ــارد و  1970و  1969هــاي ســال ــان، من توســط مورگ

  مکنزي بیان شد.

مطابق این نظریه، پوسته زمین بـه انضـمام قسـمت    

باالیی گوشته فوقانی، قسمت سـخت زمـین را تشـکیل    

خوانـده   2»لیتوسـفر «یـا  » سنگ کـره «دهد و جمعاً  می

شود. لیتوسفر، بر روي قسمت میانی گوشته فوقـانی،   می

که حالت خمیري  »استنوسفر«یا » سست کره«موسوم به 

 100دارد، واقع شده و ضـخامت آن بـه طـور متوسـط     

کیلومتر است. نکته مهمی که اساس این نظریه را تشکیل 

دهد آن است که لیتوسفر یکپارچـه نیسـت؛ بلکـه از     می

صفحات مجزایی موسوم به صـفحات لیتوسـفر تشـکیل    

یافته است. با توجه به کروي بودن زمین، به سـهولت در  

که این صفحات مستوي نیستند؛ بلکه در حقیقت یابیم می

  هاي کروي هستند. به شکل عرقچین

صــفحه اصــلی موســوم بــه آفریقــا،  6لیتوســفر از 

اوراسیا، امریکا، آرام، استرالیا، قطبی و نیز چندین صفحه 

تر تشکیل شده است که دائماً در حال حرکتنـد و  کوچک

                                                 
2. Lithosphere 
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ت همـین حرکـت صـفحا   باید بدین نکته اشاره کرد کـه  

مـدنی و  (هاي مختلف تکتونیکی است  عامل اصلی پدیده

  ) 432ش: 1383، همکار

هـا را بـه آسـانی     با این نظریه، تغییـر مکـان قـاره   

توان توجیه کرد زیرا قاره ها، در حقیقـت قسـمتی از    می

صفحات لیتوسفرند و هنگامی که این صفحات نسبت بـه  

مکـان  ها نیز نسبت به هم تغییر  کنند، قاره هم حرکت می

  یابند. می

 در. پـردازیم می شده یاد احتماالت بررسی به حال

 در جبـال  انحصـار  براي دلیلی »الجبال تري و« عبارت

 بـراي  تنهـا  پدیـده  ایـن  کـه  چرا  ؛ نداریم یخی هاي کوه

 اصـوالً  و است مشاهده قابل هاانسان از محدودي بخش

 اسندالل محل بتواند که نیست عامی پدیده یخی هاي کوه

 نـادر،  حـد  ایـن  تا ايپدیده از قرآن است بعید لذا شد،با

 جزیـره  شـبه  در دیـن  تبلیغـات  آغاز محیط براي همآن

؛ زیرا اوالً  احتمال دوم نیز قوي نیست .ببرد بهره عربستان

؛ در  رسـاند   مضارع است و اسـتمرار را مـی  » تري«فعل 

هـا مربـوط گذشـته زمـین       حالی که تئوري اشتقاق قاره

کننـد   شناسان تصور می اً در زمان حاضر، زمیناست. ثانی

توانـد بـه طـرز رضـایت       ها نمـی   که فرضیه اشتقاق قاره

هاي چهره زمین را توضـیح دهـد؛ بـه     بخشی تغییر شکل

هاي کوهستانی بر  قرار گرفتن بعضی از رشته  عنوان مثال

کنـد. (اوبروچـف،    روي سطح زمـین بـا آن تطبیـق نمـی    

ـ  به نظـر مـی   )367: 1368 د نظریـه زمـین سـاخت    رس

  اي تا حد زیادي با مفاد آیه تطبیق دارد. صفحه

  

  گیري بحث و نتیجه

 توان ینوشتار م نیبه عمل آمده در ا یبا توجه به بررس

  اشاره نمود: لیبه موارد ذ يریگ جهیعنوان نت به

هـاي مختلـف ارائـه شـده در      با توجه به نظریه -1

قیامت و ها در  خصوص حرکت کوه، از قبیل حرکت کوه

بررسی اقـوال    پس از نقد و  ، ها در همین دنیا حرکت کوه

هـا در ایـن    حرکت کوه ي هی، نظر نظران مفسران و صاحب

  ؛ برخوردار است يشتریاز قوت ب دنیا 

هر دو قول مطرح شده در مورد حرکت  رشیپذ -2

نـدارد   یمانع یعنی ؛ ستیدور از خرد ن یاحتمال زیها ن کوه

ـ آ  نیادر  یکه مراد اله  يهـا بـرا   تـذکر حرکـت کـوه    ،  هی

از  یکیها به عنوان  حرکت کوه زیو ن ایدن نیها در ا انسان

  باشد. امتیق يها نشانه

ها عالوه بر حرکتی که همراه زمـین دارنـد،    کوه -3

صــورت مســتقل از زمــین داراي حرکــت  خــود نیــز بــه

ـ  يهـا  بـه حرکـت   توان یم باشند که  می  يو عمـود  یافق

  آن اشاره نمود.  یقولشا يها وحرکت

هـا بـا نظریـاتی از قبیـل      اگرچه حرکـت کـوه   -4

 ياي تـا حـد   رهقـا  اشتقاق ها، یخچال مجدد گیري  شکل

ـ دارد؛ اما بـا نظر  قیتطب اي انطبـاق   تکتونیـک صـفحه   هی

ـ اگر چـه نظر  رای؛ ز دارد يشتریب  مجـدد  گیـري   شـکل  هی

 شـامل  تنهـا  امـا  ؛ اسـت  روز علـم  قبول مورد ها  یخچال

ـ اي ن قاره اشتقاق  هیو نظر شود یم یخی ايه کوه  يدارا زی

  . باشد یم ییها یینارسا

 يها به موارد در مورد وجه شباهت حرکت کوه -5
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ـ پ یدائم ندیآفر لیاز قب ـ   ، يو نـابود  شیدای نبـودن   یذات

ـ جوانب و دخ ی، تراکم وگستردگ جرم یبزرگ ،  حرکت  لی

ره کرد اشا توان یدر هر دو م نیبودن حرکت و جاذبه زم

که با پذیرش هر یک از احتماالت حرکت کـوه بـه تبـع    

  .شود وجه شباهت متفاوت می ینزمین و مستقل از زم

  

   منابع

 فى المعانى روحق).  1415( محمود سید آلوسى، -

  .ۀالعلمی بیروت: دارالکتب ،العظیم القرآن تفسیر

 تفسیرق). 1419محمد ( بن عبدالرحمن حاتم، ابى ابن -

 نزار عربستان سعودي: مکتبۀ ،العظیم القرآن

  الباز. مصطفى

ۀ النهایش). 1367( بن محمد مباركجزرى،   اثیر ابن -

  قم: موسسه اسماعیلیان. ،فی غریب الحدیث و األثر

معجم مقاییس ق). 395(  ابن فارس، احمد بن فارس -

  قم: مکتب االعالم االسالمی. ، اللغه

 القرآن تفسیرق). 1419( عمرو بن اسماعیل کثیر، ابن -

  العلمیۀ.  الکتب بیروت: دار ،العظیم

 .عربال لسان ق).1414( مکرم بن محمد منظور، ابن -

  .الفکر بیروت: دار

مبانی زمین ) 1390( همکارادواردجی، تاربوك و  -

  تهران: مدرسه. ، ترجمه رسول اخروي،شناسی

مبانی زمین ). 1368( آفاناسویچوالدیمیر  ،اوبروچف -

 :تهران ب،ترجمه عبدالکریم قری ،زمین شناسی

  .خوارزمی

 ،جاوید روان تفسیرق).  1398( محمد تهرانى، ثقفى -

  برهان. تهران: انتشارات

حرکت و تحول از ش). 1386( جعفري، محمد تقی -

تهران: موسسه تدوین و نشر آثار  ،دیدگاه قرآن

  عالمه جعفري.

موسوعه االعجاز ق). 1424، یوسف(الحاج احمد -

  .حجرابن دمشق: مکتبۀ ،ی فی القرآن والسنهالعلم

 ،البیان روح تفسیرتا).  اسماعیل (بی بروسوى، حقى -

  بیروت: دارالفکر.

 ، للقرآن القرآنى التفسیرتا).  . (بی عبدالکریم خطیب، -

  العربی. الفکر بیروت: دار

مفردات )  ق1412( راغب اصفهانى، حسین بن محمد -

  القلم.بیروت: دار ، ألفاظ القرآن

 در پژوهشىش). 1381رضایی اصفهانی، محمد علی ( -

  .رشت: کتاب مبین ،قرآن علمى اعجاز

اعجاز و شگفتیهاي علمی ش). 1387. (ـــــــ -

  هاي تفسیر و علوم قرآنی. قم: پژوهش ، قرآن

 فى المنیر التفسیرق). 1418مصطفى( بن وهبۀ ،زحیلى -

  . الفکر: داربیروت ، المنهج و الشریعۀ و العقیدة

 ،من آیات االعجاز العلمیق). 1425زغلول نجار.( -

  .قاهرة: مکتبۀ الشروق الدولیۀ

 حقائق عن الکشاف ق).1407محمود. ( زمخشرى، -

  العربی. الکتاب بیروت: دار.  التنزیل غوامض

 ارشادق). 1419(  اهللا حبیب نب محمد ،سبزوارى - -

  التعارف. بیروت: دار ، القرآن تفسیر الى االذهان



  1393پاییز و زمستان ، اول، شماره سومسال                         ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن           دوفصلنامه علمی/ 46

 

 

 ،رابطه علم و دین). 1363(سرافرازي، عباسعلی -

  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

قاهره:  ،ظالل القرآن فیق). 1412سید قطب ( -

  دارالشروق للنشر و التوزیع.

 ،اسالم و هیئت). 1389اهللا( هرستانی، سید هبۀش -

  نا. بی :جا بی

 تفسیر فى الفرقانش). 1365( دمحم تهرانى، صادقى -

  اسالمى. فرهنگ قم: انتشارات ، بالقرآن القرآن

 ش). 1366(ابراهیم بن محمد شیرازى، صدرالدین -

  .بیدار قم: انتشارات ،)صدرا( الکریم القرآن تفسیر

 . قرآن از پرتوىش). 1362( محمود سید طالقانى -

  تهران: شرکت سهامی انتشار.

، قم: المیزان.  ق)1417حسین ( طباطبایی سید محمد -

 .ى مدرسین حوزه علمیه قم جامعه

مجمع البیان فى ش). 1372طبرسى، فضل بن حسن( -

   .، تهران: انتشارات ناصر خسروتفسیر القرآن

مجمع ش) 1375( طریحى، فخرالدین بن محمد -

  تهران: مرتضوي. ، البحرین

الجواهر فی تفسیر ق). 1425( طنطاوي، ابن جوهري -

  .بیروت: دارالکتب العلمیۀ ،القرآن الکریم

 تفسیر فى التبیانتا).  حسن(بی بن محمد طوسى، -

  .العربى التراث احیاء بیروت: دار ، القرآن

اعجاز القران فی ق). 1424عرفات، محمد مختار ( -

  دار اقرا. :دمشق ،ۀعلوم الجغرافی

بیروت:  ،االرضق). 1426( فائق العبیدي، خالق -

  .دارالکتب العلمیۀ

 الکبیر التفسیرق). 1420( عمر بن محمد رازى، فخر -

   .العربى التراث احیاء بیروت: دار ،)الغیب مفاتیح(

 من تفسیر ق)،1419( حسین دمحم سید اهللا، فضل -

  .النشر و للطباعۀ المالك بیروت: دار ،القرآن وحى

اعجاز العلمی فی م). 2004(الفیومی، سعید صالح -

  قاهره: مکتبۀ القدسی. ،القرآن مع اهللا فی السماء

 احسن تفسیرش). 1377( اکبر على سید قرشى، -

  تهران: بنیاد بعثت. ، الحدیث

: دارالکتب  تهران ، موس قرآنقاش). 1371. (ـــــــ. -

  االسالمیه.

 مشهد: بنیاد ،تفسیر هدایتش). 1377( مترجمان -

  رضوى. قدس آستان اسالمى پژوهشهاى

زمین شناسی ش). 1383( و همکار مدنی، حسن -

  تهران: انتشارات دانشگاه امیر کبیر تهران.  ،عمومی

 ،قرآن و کیهان شناسیش). 1387( مسترحمی، عیسی -

  هش هاي تفسیر و علوم قرآنی.قم: پژو

التحقیق فى کلمات القرآن ق). 1426( ـــــــ. -

  دارالکتب العلمیۀ.قم:  ، الکریم

شناسی  زمینش). 1369(همکار معماریان، حسین و  -

   .تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور ،فیزیکی

 پرتو در قرآن اعجاز ش).1385( یحیی، رونها 

فرید  محمدترجمه  ،معاصر تکنولوژي و ساینس

  نا. بی :جا بی ،آسمند

 Keary.P. & Fredrick J.V.(1990). 

global tectonics, Blackwell ، scientific 

publications.  


