
 

 

 در مورد کُرة زمین البالغهو نهج  قرآندیدگاه 
 شناسی( )مطالعة موردی؛ زمین

 بهزاد سعیدی رضوی

 کرج، اندارداستاديار پژوهشگاه است

 (09/10/1393  تاريخ پذيرش: 08/11/1392)تاريخ دريافت: 

 چکیده

ياک علام    معرّفای اي گسترده است که اين مقولاه را تاا حادّ     شناخت زمين و وقايع آن به گونه
دارد  ( ارتقا داده است و ذهن هر انسان را به اين معطوف مای Geologyشناسی ) مستقل به نام زمين

کهن اين مطالاب  هاي  در زمانحضرت علی)ع( البالغة  نهجو  پيامبر)ص(معجزة  ،قرآنکه چگونه در 
مطاابق ساط  دانا، و درک     قرآناين بدان معنی است که دقيق علمی شناخته و بيان شده است. 

گياري از   در اين مقاله باا بهاره  موضوعات علمی در زمان نزول، به بيان مطالب علمی پرداخته است. 
در ماورد  به بررسی علاوم موجاود در ايان متاون      حضرت علی)ع(کريم و سخنان گهربار  قرآنآيات 

پيااداي،، شااكل، حرکاات، موجااودات و پايااان کاارة زمااين و... و نهايتاااً مقايسااة آنهااا بااا علاام روز  
 شناسی پرداخته شده است. زمين

 حضرت علی)ع(، پيامبر)ص(.، البالغه نهج، قرآنشناسی،  زمين واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: bsaidi@standard.ac.ir 



 بهزاد سعيدي رضوي/ در مورد کرة زمین.... البالغه نهجو  قرآنديدگاه  90

 

 مقدّمه

ح اسات کاه بساياري از    امروزه در بسياري از محافل علمی و در بين محقّقان اين موضاوع مطار  

مطارح شاده    البالغه نهجو  کريم قرآنشناسی به طرق مختل  در  بشر در علم زمين جديدهاي  يافته

اناد.   ساخته توجّه، انسان را به وجود حقايقی از کلّ جهان مالبالغه نهجو کريم  قرآناست و در واقع، 

اتمسافر، تغييار و تحاوّالت     شناسای هماواره باه بياان کّليّاة مساايل مارتبط باا زماين،          علم زماين 

هاي مختل  جاناداران پرداختاه اسات و     شناسی در طول ادوار مختل  و ظهور و انقراض گونه زمين

هااي جديادي از ايان علام بار روي انساان        شناسی دريچه هاي جديد زمين روزه بر اساس يافته همه

إِنَّ  الْآخِرَةَ النَّشْأَةَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنشِئُ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْ َ بَدَ﴿ :شاود  گشوده می

بگو: در زمين بگرديد و بنگريد خداوناد چگوناه آفارين، را آغااز کارده       :اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

 ﴾يقيناً خدا بر هر چيز توانا است .کند گونه( جهان آخرت را ايجاد مى س س خداوند )به همين .است
بگو: در روى زماين   الْمُجْرِمِینَ: عَةقِبَةُقُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْ َ کَانَ ﴿(  20نكبوت/ )الع

 (.69)النّمل/  ﴾!سير کنيد و ببينيد عاقبت کار مجرمان به کجا رسيد

يكی از مسايلی که از جانب خداوند به بندگان توصيه شده، تفكّر و تعمّق در چگاونگی آفارين،   

هاست، لذا صارفاً باه    اي براي تمام زمان معجزه قرآن(. چون 69طريق سِير در زمين است )النّمل/  از

شناسی پرداخته است و جزئيّات آن را به انديشة بشر  بيان کلّيّاتی از علوم مختل  از جمله علم زمين

 واگذار کرده است.

 و بررسی بحث

ان حقايق علمای اساتفاده شاده اسات و     در خصوص بي قرآندر ادوار مختل  هميشه از مطالب 

هااي جدياد    از موارد مورد تأکيد دانشمندان معاصر است. يافته قرآنبحث وابستگی علوم طبيعی به 

کاه باه آن مطالاب     قارآن وسيلة دانشمندان، همسو بودن کشفيّات و علاوم را باا آيااتی از     علمی به

نديشمندانی نظيار شايخ طنطااوي، تفساير     رساند  براي مثال ا وابستگی بيشتري دارند، به اثبات می

 (.13 :1389نموده است )رضايی اصفهانی، جلد تهيّه  25را در  قرآنجامعی در مورد اعجاز 

پردازد، بررسای جزئيّاات را باه انساان      به تمام مسايل بشريّت می مجيد قرآنبديهی است چون 

شناسای پرداختاه اسات.     ه زماين واگذار نموده است و تنها به بيان اندکی از علوم مختلا ، از جملا  
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هاايی از ايان دو بوساتان     گنجد و تنها به بيان گل شناسی در اين مقاله نمی مطالعة تمام علوم زمين

 شود. الهی پرداخته می

 ـ آغاز جهان و آفرینش زمین1

ميليارد سال گذشته  5/4کند که از آغاز پيداي، زمين تاکنون حدود  شناسی بيان می علم زمين

شناسی نظير پيشروي و پسروي درياهاا، پياداي، و انقاراض     ن ادّعا براساس حوادث زميناست و اي

( و... صاورت  Orogeneseهاا )  زايای  ، کوه(Paleogeography)موجودات، تغييرات جغرافياي گذشته

شناسای باه نامهااي پرکاامبرين      هااي زماين   بنادي دوران  به ايان ماوارد تقسايم    توجّهگرفته که با 

(Precambrian،)  پالئوزوئيااک(Paleozoic( مزوزوئيااک ،)Mesozoicو ساانوزوئيک ) (Cenozoic )

هاا باا رويادادي     ( و مرز هار کادام از ايان دوران   .Berberian, 1981: p.251صورت گرفته است )

 و سرد  ها، پيشروي و پسروي درياها، گرم ها، انقراض زايی محيطی، کوه عظيم از جمله تغييرات زيست

 (.Emery, 1966: p. 296گردد ) می شخّصم...  شدن زمين و

از آن باه   و از آفرين، زمين و آسامان در شا، هنگاام   متعال حديد خداوند  ةسوراز  4 ةدر آي

 ةساور از  10 ةکند و آي ها يا ميلياردها سال به طول انجاميد، ياد می هر کدام ميليون کهش، دوران 

 یفصال اسات کاه بخشا     4ره دارد کاه منظاور   روز اشا 4ها و برکات و غذاها در  لت به خلق کوهفصّ

هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ﴿: و ادامه دارد است اساس آن شكل گرفته عظيم از نظام جاري زمين بر

ا یَنزِلُ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَ سِتَّةِوَالْأَرْضَ فِی 

او کساى اسات کاه     :مِنَ السَّمَاء وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

س س بر تخت قدرت قرار گرفت )و به تادبير   .[ آفريد آسمانها و زمين را در ش، روز ]= ش، دوران

شاود و آنچاه از    داناد و آنچاه را از آن خاارج ماى     مى ،رود ىآنچه را در زمين فرو م .جهان پرداخت(

و هر جا باشيد او با شماست، و خداوند نسبت به  ،رود گردد و آنچه به آسمان باال مى آسمان نازل مى

 (.4 /حديد)ال ﴾بيناست ،دهيد آنچه انجام مى

ی آسامان و زماين و   حديد به آفارين، کلّا   ةسوراز  4 ةبلكه آي ،هم منافاتی ندارند اين دو آيه با

پاردازد.   زمين براي فراهم آوردن شرايط زندگی مای  ةرلت به خلق ملزومات در کُفصّاز سورة  10 ةآي

کند که آسمان ابتدا به صورت دود بوده است و اين مطلب چيزي  لت بيان میفصّ ةسوراز  11 ةدر آي

اکنون ثابت شده کاه بساياري از    بدانيم هم اينكهاست که علوم امروزي نيز به آن اشاره دارند. جالب 
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وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِن فَوْقِهَا وَبَـارَکَ  ﴿: اي فشرده از گاز هستند ستارگان آسمان به صورت توده

خَـانٌ  ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِـیَ دُ  * أَیَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِینَ أَرْبَعَةِفِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی 

هاى استوارى قرار داد و  او در زمين کوه :فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعاا أَوْ کَرْهاا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ

درسات باه    ا  ينها همه در چهار روز بودا ادر آن آفريد و موادّ غذايى آن را مقدّر فرمود،   هايی تبرک

باه   .صاورت دود باود  ه که ب س به آفرين، آسمان پرداخت، در حالىس  . *نياز تقاضاکنندگان ةانداز

آن و به زمين دستور داد: به وجود آييد )و شكل گيريد(، خاواه از روى اطاعات و خاواه اکاراه! آنهاا      

 (.10 ا11 /لتفصّ) ﴾گيريم(! آييم )و شكل مى گفتند: ما از روى طاعت مى

خداوند  که اند و فرموده است ه اشاره کردهلأحضرت علی)ع( در سخنان ارزشمند خود به اين مس

به آن فرمان داد، پس رابطاة آنهاا را برقارار سااخت.      .در حالی که آسمانها به صورت دود و بخار بود

و هفت آسمان را پديد آورد و بر هر راهای و   فاصله انداخت ميان آنهاس س آنها را از هم جدا کرد و 

آنهاا را از حرکات    خاود  روشن گماشت و با دست قدرتمناد هاي  شكافی از آسمان نگهبانی از شهان

ا هَا الِبَضَ وَأَرْجَفَهَاا، وَقَلَاعَ جِ  أَرَجَّ االاَرْ فَطَرَهَا وَ السَّماءَ وَ أَمَادَ»  ناموزون نگهداشت و تسليم خود فرمود

در اين هنگام آسمان را به حرکت آورد : ...جَالَلَتِهِ وَمَخُوفِ سَطْوَتِهِ هَیْبَةِا بَعْضاً مِنْ هَعضُوَنَسَفَهَا، وَدَکَّ بَ

از هيبت جاالل و   ،ها از جا کنده کوه د،اسختی تكان د و زمين را به لرزش آورد و به تو از هم بشكاف

(  109خ  /البالغاه  نهاج ) «و با خااک يكساان گردناد...    شوند به يكديگر کوبيده و متالشی او سطوت

ها، وَنَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِیَ دُخَانٌ مُبِينٌ، فَالْتَحَمَتْ عُرَي أَشْرَاجِهَا، وَفَتَاقَ بَعْادَ   معراج حُز ونَةَبِأَعْمَالِ خَلْقِهِ، »

فِای خَارْقِ    مِنَ الشُّهُبِ الثَّوَاقِبِ عَلَی نقابها وَأَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تَمُاورَ  أَبْوَابِهَا، وَأَقَامَ رَصَداً االِرْتِتَاقِ صَوَامِتَ

باه آن فرماان    ،و در حالی که به صورت دود و بخار بود: مْرِهِ...ألِ مُسْتَسْلِمَة دِهِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَقِ َ الْهَوَاءِ بِأَيْ

 سا س . )و با نيروي جاذبه هر کدام يكديگر را جذن کردند( هاي آنها را برقرار ساخت پس رابطه. داد

و بار هار راهای از     آنها فاصله اناداخت  بين )و با نيروي گريز از مرکز( جدا نمود را از هم ها( )آسمان

آنها را از حرکات ناموزون در ميان فضاا نگااه    خود و با دست قدرت ها گماشت نگهبانی از شهان آنها

وَمَاا الْجَلِيالُ   »( و 91خ )هماان/  « به آنها دستور داد کاه در برابار فرماان، تساليم باشاند...      .داشت

السماء والكون وَکَذلِکَ السَّماءُ  خلقةوَالْقَوِيُّ وَالضَّعِي ُ، فِی خَلْقِهِ إِالَّ سَوَاءٌ. وَاللَّطِي ُ، وَالثَّقِيلُ والخَفِي ُ، 

فَانْظُرْ إِلَی الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ، وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وَاخْتاِلَفِ هذَا اللَّيْالِ  . وَالْهَوَاءُ، وَالرگيَاحُ وَالْمَاءُ

، وَتَفَارُّقِ هاذِهِ اللُّغَااتِ، وَاالاَلْسُانِ     هذِهِ الْجِبَاالِ، وَطُاولِ هاذِهِ الْقِاالَلِ     وَکَثْرَةِهَارِ، وَتَفَجُّرِ هذِهِ الْبِحَارِ، وَالنَّ
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 يكسان براي او  توانا و ناتوان همه در خلقت و کوچک سنگين و سبک، گموجودات بزر: الْامُخْتَلِفَاتِ

آفارين، آسامان و    .همين گونه اسات   آفرين، آسمان و جهان . است تفاوت( )و در برابر قدرت او بی

درخات آن و سانگ و اخاتالف ايان شاب و روز و       گيااه و  اکنون به خورشيد و ماه، هوا و باد و آن

 هاي گونااگون بنگار   ی اين لغات و زبانيجدا و قها و تفرّ هقلّ هاي فراوان و بلندي جريان درياها و کوه

 (.185خ  )همان/« ر اينها را انكار کند...که ناظم و مدبّ  واي بر آن کس. اسی()تا خدا را بشن

هاي زمين پس از خلقت درياها و از دل آبها توضي  کاملی  خلقت خشكی بارةهمچنين ايشان در

تْقَ االاَجْوَاءِ، وَشَقَّ االاَرْجَاءِ، أَحْنَائِهَا ثُمَّ أَنْشَأَ ا سُبْحَانَهُ ا فَ   وَ ... بِقَرَائِنِها» فرمايند: که می   چناناند فرموده

هام گشاود و    ....پس از آن خداوند طبقاات جاو را از  : الَهوَاءِ، فأَجازَ فِيهَا مَاءً مُتَالطِماً تَيَّارُهُ سَكَائِکَ وَ

اماواج ماتالطم آن روي هام     و در آن آبای کاه   اطراف آن را باز کرد و فضاهاي خاالی ايجااد نماود،   

 (.1)همان/ خ « ساخت...جاري  يد،تغل می

خاورد و   هاي بلند به شدّت به هم می هاي پرخروش و درياهاي مواج پوشاند، موج زمين را با موج

هااي سانگين آن از سانگينی     زد. سا س قسامت   يک ديگاري را واپاس مای    در تالطمی سخت هر

 ديتیهااي توربيا   زماين آرام گرفات )در جرياان    ةفرونشست و هيجان آنها بار اثار تمااس باا ساين     

(Turbulence Current) شاده   مشخّص ،ن اشاره داردداهاي آشفته که اين سخن ب يا همان جريان

چون آن باا کا  بساتر تمااس دارد و      ،است که بيشترين شدّت جريان در نزديک ک  بستر نيست

هاي زمين را در دل اماواج گساترد و آن را از    شود(. خشكی نيروي اصطكاک مانع از حرکت زياد می

هاي ساخت   کاسته شد و بر جاي خود آرام گرفت. س س کوه آن ش بازداشت و از شدّت حرکتخرو

ها بيرون آورد و آبهاا را در شاكاف    هاي آن را از فراز کوه چشمه .و مرتفع را بر دوش خود حمل کرد

نفوذ هاي بلند نظم داد. زمين به دليل  ههاي عظيم و قلّ ها روان کرد و حرکت زمين را با صخره بيابان

هاا و صاحراها از    شادن بار دشات    هاي آن و ساوار  ها در شكاف رفتن ريشه ها در سط  آن و فرو کوه

رَسَتْ أُصُولُهَا فِای   ...فَمَضَتْ رُؤُسُهَا فِی الْهَوَاءِ، وَ»  (91و  211خ همان/ ) ...لرزش و اضطران بازايستاد

فِی متُونِ أَقْطَارِهَا، وَمَوَاضِاعِ أَنْصَاابِهَا فَأشْاهَقَ قِالَلَهَاا،      اخَ قَوَاعِدَهَاأَسَ عَنْ سُهُولِهَا، وَ الْمَاءِ، فَأَنْهَدَ جِبَالَهَا

بِأَهْلِهَاا، أَوْ   ا مِن أَنْ تَمِيدَهَتِکَرَفِيهَا أَوْتَاداً، فَسَكَنَتْ عَلَی حَ وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا وَجَعَلَهَا لِالاَرْضِ عِمَاداً، وَأَرَّزَهَا

 رُوط وبَرةِ ا. فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بعَْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهَا، وَأَجْمَدَهَا بَعْدَ هَعِاضِوَلِهَا، أَوْ تَزُولَ عَنْ مَبِحِمْ تَسِيخَ

م  الَ يَسْارِي،  قَاائِ  بَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَحْار  لُجِّای ّ رَاکِادٍ الَ يَجْارِي وَ     أَکْنَافِهَا، فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً، وَ

 ةرفات و ريشا   ها در هوا پي، مای  هاي کوه ه... قلّ: الرگيَاحُ الْعَوَاصِ ُ، وَتَمْخُصُهُ الْغَمَامُ الذَّوَارِفُ... تُكَرْکِرُهُ
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کام ارتفااع    کام  نمودند و ها از جاهاي پست و صاف برآمدگی پيدا می کوه. نمود آنها در آن رسوخ می

و ناوک   هاي آنها را به سوي آسمان کشيد هقلّ .اعماق زمين ريشه دوانيد ن آنها در درون وو بُ يافتند

پاس   آن گردانياد.  ةهاي نگهدارناد  و ميخ گاه زمين ها را تكيه کوه خداوند اين آنها را طوالنی ساخت.

و ياا   نكند اهل خوي، را در سقوط و اضاطران قارار دهاد    ،بودن آرام گرفت کآنگاه در عين متحرّ

 ه است آن کس که زمينمنزّ ل سازد.يکرده فرو اندازد و يا آن را از جاي خوي، زاحمل  آنچه را که

 (.211خ  )همان/« همه امواج ناآرام ثابت نگهداشت... را در ميان آن

، هاا  لّهشناسی ثابت شده است که ضخامت پوستة زمين در زير ق هاي زمين امروزه بر اساس يافته

هاا را   شود که کوه ها کمتر است  يعنی وقتی بيان می زير اقيانوسها و ارتفاعات بيشتر و در  کوه رشته

کامالً از نظر علمی صاحي  اسات و ريشاة     ،((7)النبأ/ ﴾وَالْجِبَالَ أَوْتَاداا﴿هاي زمين قرارداديم ) ميخ

 زمين فرو رفته است. ةها به مانند ميخی بزرگ کامالً درون پوست کوه

و اين موضوع با تحقيقات  ده استمرتباً گستر نز آفريدها را پس ا جهان و آسمانمتعال خداوند 

به سرعت از مرکاز کهكشاان    ،امروزي نيز ثابت شده است. ستارگانی که در يک کهكشان قرار دارند

دهد که اين گسترش هماواره   نشان می «دهندگانيم   ما گسترش: ونعُوسِمُا لَنَّاِ»شوند و تعبير  دور می

ها در آغاز در مرکزي واحاد باا وزن مخصاوص زيااد      آسمانی و کهكشانرات وجود داشته و دارد و کُ

و باه   اند و اجزاي جهان متالشی شده است انفجار عظيم و وحشتناکی در آن رخ داده آنگاهاند و  بوده

اند که به سرعت در حال توسعه هستند. جورج گرينشتاين دانشمند آمريكايی  رات در آمدهصورت کُ

شويم که نيرويی هوشمند و مافوق  همواره با اين حقيقت مواجه می»که کند  در کتان خود بيان می

(. اين موضاوع مصاداق   Greenstein, 1988: p. 81) استطبيعی در پيداي، جهان دست داشته 

و ما  :وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴿: ات استاريّالذّ ةسوراز  47 ةگفتار خداوند متعال در آي

 .﴾بخشيم آسمان را با قدرت بنا کرديم و همواره آن را وسعت مى

باا   ،فرماياد آنچاه را آفرياد    کناد و مای   حضرت علی)ع( از اين گسترش به مراحل رشد يااد مای  

باه   ،گيري دقيق استوار کرد و نظم بخشيد. هر پديده را باراي هماان جهات کاه آفرياده شاد       اندازه

ود تجاوز نمايد و نه در رسيدن باه مراحال رشاد خاود کوتااهی      چنانكه نه از حد خ ،حرکت درآورد

 (.91خ / البالغه نهجنمايد. خداوند اين حرکت را بدون دشواري به سامان رسانيد )

هايی از گازهاي مختل  است کاه بار اسااس     ثابت شد که اتمسفر زمين همانند اليه 20در قرن 

از جملاه   ،مهام  يدر اطاراف زماين فواياد   وزن اتمی در اطراف زمين گسترده شده است. وجود جو 
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ساير  ماوراء بنف، و مضرّ ةمفيد بودن براي موجودات در عملكرد حياتی آنها، جلوگيري از گزند اشعّ

خورشيدي، جلوگيري از تغيير گازهاي مفيد مورد نياز جاناداران، جلاوگيري از برخاورد     امواج مضرّ

 اناد  ت علی)ع( نيز به اتمسفر اشاره کرده(. حضر23: 1363... دارد )قريب سبحانی،  ها و سنگ شهان

بين زمين و جو فاصاله افكناد و وزش بادهاا را    : »دننماي می معرّفیو آن را اسبابی براي راحتی بشر 

ا ها و وسايل زندگی را براي اهل زمين استخراج و مهيّ ساخت. تمام نيازمندي مادّهبراي ساکنان آن آ

...اللَّهُمَّ رَنَّ السَّقْ ِ الْمَرْفُوعِ وَالْجَوِّ المَكْفُوفِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضااً لِلَّيْالِ   »  (91خ / البالغه نهج)« فرمود

مِانْ مَالَئِكَتِاکَ، الَ    جَعَلْتَ سُاكَّانَهُ سِابْطاً   ، وَالسَّیَّارَةِمُخْتَلَفاً لِلنُّجُومِ  وَالنَّهَارِ، وَمَجْريً لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَ

مَاا الَ   مَادْرَجاً لِلْهَاوَامِّ واالاَنْعَاامِ، وَ    ونَ مِنْ عِبَادَتِکَ. وَرَنَّ هذِهِ االاَرْضِ الَّتی جَعَلْتَهَا قَارَاراً لِالاَنَاامِ، وَ  يَسْأَمُ

لِلْخَلْاقِ اعْتَِمااداً إِنْ    رَنَّ الجِبَالِ الرَّوَاسِی الَّتی جَعَلْتَهَا لِالاَرْضِ أَوْتَااداً، وَ  وَ ،يُحْصَی مِمَّا يُرَي وَمَا الَ يُرَي

وَاعْصِامْنَا مِانَ    الشرهَادَةَ إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَاا   سَدِّدْنَا لِلْحَقگ، وَ أَظْهَرْتَنَا عَلَی عَدُوِّنَا فَجَنگبْنَا الْبَغْیَ وَ

مرکاز   کاه آن را  فضااي متاراکم   و اي پروردگار اين سق  برافراشته، و ايان جاوّ   ا!ي... بارخدا :...الْفِتْنَةِ

اي، و مساكن   داده ار قارار ستارگان سايّ  و شد آمد پيداي، شب و روز و مسير خورشيد و ماه و محلّ

شاوند. اي   ها که هرگاز از عباادت و پرستشات خساته نمای      همان  اي فرشتگانت برگزيده گروهی از

و چهارپاياان قارار    حشارات  شاد و  ها و جاي آمد پروردگار اين زمينی که آن را مرکز سكونت انسان

آنها که باه چشام    آيند و چه چه آنها که به چشم می ،گردد آنچه احصا نمی حيات( )و محلّ اي، داده

 هااي محكام و باراي    جا که آنها را باراي زماين مايخ    هاي محكم و پا بر آيند... اي پروردگار کوه نمی

 ي برکناار ما را از تجااوز و تعادّ   ،ساختی اگر بر دشمن پيروزمان! گاه مطمئن قرار دادي مخلوق تكيه

شارک و   شهادت نصيب ما گردان و از ،و چنانچه آنها را بر ما غلبه دادي دار و بر راه حق استوار نما،

 (.171)همان/ خ« هدار!...افساد ما را نگ

 شکل زمینـ 1

بقاره   ةورسا از  115 ةاز مشرق و مغرن ياد شده است. گاهی مانند آي قرآندي در در آيات متعدّ

 نياز  حمن و گااه الرّ ةسوراز  17 ةمانند آي ،)دو مشرق و مغرن( یبه صورت مفرد، گاه به صورت مثنّ

ر.ک  اناد )  عراف به صورت جمع به کاار بارده شاده   أ ةسوراز  137المعارج و  ةسوراز  40مانند آيات 

 (.145: 1388مكارم شيرازي، 
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مشارق و مغارن،   : مَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌوَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَْْرِبُ فَأَیْنَ﴿*

 (.115 /بقره)ال ﴾نياز و داناست از آن خداست! و به هر سو رو کنيد، خدا آنجاست! خداوند بى

 ﴾سااتاو پروردگااار دو مشاارق و پروردگااار دو مغاارن ا :رَبُّ الْمَشْــرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَْْــرِبَیْنِ﴿* 
 (.17 /حمنالرّ)

هاا   ها و مغارن  سوگند به پروردگار مشرق :فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمََْارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴿* 

 (.40/رجامع)ال ﴾که ما قادريم...

الَّتِـی بَارَکْنَـا فِیهَـا     وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُواْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ األَرْضِ وَمََْارِبَهَـا ﴿* 

وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِی إِسْرَآئِیلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَـا کَـانَ یَصْـنَعُ فِرْعَـوْنُ     

ربرکت زمين را به آن قاومِ باه ضاع  کشاانده     هاى پُ ها و مغرن و مشرق :وَقَوْمُهُ وَمَا کَانُواْ یَعْرِشُونَ

خاطر صابر و   هاسرائيل، ب نيک پروردگارت بر بنى ةو وعد ،ير زنجير ظلم و ستم( واگذار کرديمشده )ز

 ،ساختند هاى مجلّل( مى و آنچه فرعون و فرعونيان )از کاخ ،استقامتى که به خرج دادند، تحقّق يافت

 (.137 /عرافألا) ﴾دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبيديم هاى داربست و آنچه از باغ

باه دو مغارن و    ،باشد و در حالات دوم  طلوع و غرون خورشيد می ةمقصود، پديد ،لدر حالت اوّ

ا حالت سوم بيانگر اين امر است که خورشايد هار   امّ ،مشرق ممتاز در تابستان و زمستان اشاره دارد

مغارن و   ،پاس باه عادد روزهااي ساال      .کناد  اي غرون می در نقطة تازه اي طلوع و تازه ةروز از نقط

هاي مختلفای   خاکی در زمان ةرمشرق داريم و اينكه طلوع و غرون خورشيد در نقاط مختل  اين کُ

له در أروي داشته باشد که ايان مسا  مگر آنكه زمين شكل کُ ،شود ر نمیگردد. اين امر ميسّ يت میؤر

کاه   دفرماي می مجيد قرآنخداوند متعال در نهفته شده است.  قرآنها در  ها و مشرق پس بيان مغرن

دهد و از اعجاز  روي بودن زمين گواهی میدهد و اين امر نيز به کُ قيامت را در روز و شبی فرمان می

الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَ َ بِهِ نَبَاتُ األَرْضِ مِمَّا یَأْکُـلُ   الْحَیَةةةِ إِنَّمَا مَثَلُ ﴿: است قرآن

أَتَاهَا  اظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَ ازَّیَّنَتْ وَ تَّىَ إِذَا أَخَذَتِ األَرْضُ زُخْرُفَهَا وَالنَّاسُ وَاألَنْعَامُ حَ

 :تَفَکَّرُونَأَمْرُنَا لَیْالً أَوْ نَهَاراا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیداا کَأَن لَّمْ تَْْنَ بِاألَمْسِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَ

ايام کاه در پاى آن، گياهاان )گونااگون(       ل زندگى دنيا همانند آبى است که از آسمان نازل کردهثَمَ

رويد تا زمانى که زمين زيباايى خاود را يافتاه و     مى ا  خورند که مردم و چهارپايان از آن مىا زمين  

گهان( فرماان ماا   مند گردند، )نا توانند از آن بهره شوند که مى گردد، و اهل آن مطمئن مى آراسته مى
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( و ،ساازيم  اى را بر آن مسلّط ماى  رسد  )سرما يا صاعقه هنگام يا در روز )براى نابودى آن( فرامى شب

کنيم که گويى ديروز هرگز )چنين کشتزارى( نبوده است! اين گونه، آيات خود  آنچنان آن را درو مى

 (.24/يونس) ﴾دهيم انديشند، شرح مى را براى گروهى که مى

دهاد کاه    زماين رخ مای   گويد در کالّ  از آن سخن می قرآنقيامتی که  آن روي است که اين از

نماياد و   روي بودن صادق مای  صورت کُ نيمی از آن روز و نيمی ديگر همزمان شب است که تنها در

س باه آن اشااره شاده    در اين کتان مقدّ ،له از نظر علمی به اثبات رسدأها قبل از آنكه اين مس سال

ر.ک  ات و سط  علم مردم در زمان نزول به صراحت بيان نشده اسات ) به مقتضيّ توجّه ولی با ،است

وَ قَادْ سُائِلَ عَانْ    »فرماياد:   اميرالمؤمنين علی )ع( نيز در اين باره می (.39: 1383حسين انصاريان، 

از آن ميان مشارق و مغارن    ةاز فاصل: سِيَوْم  لِلشَّمْ مَسِیرَة  (ع)فَقَالَ  مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِنِ مَسَافَةِ

« ديک روز حرکت خورشاي  ةانداز فرمود: بهباد،  درود خدا بر اوکه  آن حضرت .پرسيدندحضرت )ع( 

 (.294حكمت )

و نيز اشاره باه تفااوت    «مشرق»و  «مغرن»واگگان با کاربرد  ياد شده حضرت نيز در حكمتآن 

 91 ةگيري زمان که در خطب ها و اندازه سال ةگيري شمار زهبه اين امر و اندا توجّهبا  ،بين شب و روز

به آنچه ذکر  توجّه(. با 53: 1382اند )داودي،  روي بودن زمين اشاره نمودهبدان اشاره فرمودند، به کُ

اي براي افرادي  نشانه ولی اين سخنان ،به دان، روز ممكن نبوده توجّهامكان بيان صري  آن با  ،شد

 کنند. ر مینان تفكّاست که در اين سخ

 ک بودن زمینمتحرّـ 2

خاکی در دل آيات نورانی نهفته شده باود کاه درک    ةرجهان و کُ حقايقی از قرآندر زمان نزول 

ق، محقّا ر.ک  علم ممكن شده اسات )  ةهمگام با توسع ،بشر وسيلة بهبرخی از آنها پس از کش  آنها 

أَلَـمْ نَجْعَـلِ الْـأَرْضَ    ﴿: حرکات زمين اشاره کردتوان به انواع  اين حقايق می ةجمل از (.39: 1361

هااى   هاا را مايخ   و کاوه * آرام، )شاما( قارار ناداديم؟!     آيا زمين را محلّ :وَالْجِبَالَ أَوْتَاداا*  مِهَاداا

 (.7و  6 /باءنّ)ال ﴾زمين؟!

ان اي تشيبه شده که نماد ايجاد حرکت براي ايجااد آراما، کودکا    زمين به گهواره اتاين آي در

 آن ناآرام، و آساي، ساکن زمينةل شده است که يحرکتی را براي زمين قا صراحتاً ،است. بنابراين

روي بودن زمين و حرکت آن به دور خورشيد و ايجاد له با کش  کُأاين مس آورد که بعداً را فراهم می
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ت ايان حرکا   حاصال کاه   (. روز و شابی 98: 1372 طبرسی،ر.ک  روز و شب به درستی درک شد )

هاا فاراهم آورده اسات.     انساان  ةت روزاناه و آسااي، شابان   اليّمناسبی را براي فعّ ةزمين ،زمين است

آنچاه را  »فرماياد:   حرکت موجاودات مای   بارةحضرت علی)ع( نيز با بيان متفاوت و مفهوم مشابه در

 ،ريده شاد گيري دقيق استوار کرد و نظم بخشيد. هر پديده را براي همان جهت که آف با اندازه ،آفريد

ين مطلب کاه  دب توجّه(. با 91خ / البالغه نهج)« خود تجاوز ننمايد که از حدّ چنان ،به حرکت درآورد

ن مساتثنی  م و در حادود معايّ  حرکت منظّ ةاز قاعد ،هاي پروردگار يكتاست زمين نيز از آفريده ةرکُ

 ةآفتاان را نشاان  »: فرماياد  حرکت آفتان و ماه به طور اخاص مای   بانن ايشان در يباشد. همچن نمی

ها قرار داد و آن دو را در مساير حرکات    بخ، روز و ماه را با نوري کمرنگ براي تاريكی شب روشنی

 گيااري کاارد )اشاااره بااه مترولااوگي  خااوي، بااه حرکاات درآورد و حرکاات آن دو را دقيااق اناادازه 

(Metrology)و قابال  شده حرکت نمايناد کاه باين شاب و روز تفااوت باشاد        ( تا در درجات تعيين

 «(91 خهماان /  )« گيري زمان ممكن باشد ها و اندازه سال ةتشخيص شود و با رفت و آمد آنها شمار

 لِنَهَارِهَاا، وَ  آیَرة  مُبْصِررَة   ا هَمسَا جَعَلَ شَ ... وَ»فرمايد:  آن حضرت می همچنين (.141: 1379)دشتی، 

مَيِّازَ  ا فِی مَدَارِجِ دَرَجِهِمَا، لِيُقَدَّرَ مَسِيَرهُمَ فِی مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا وَ أَجْرَاهُمَا ا، وَهَيلِمِنْ لَ آیَة  مَمْحُوَّة قَمَرَهَا 

 ة... خورشاايد را نشااان: الْحِسَااانُ بِمَقَادِيرِهِمَااا... لِاايُعْلَمَ عَاادَدُ السِّاانِينَ وَ ا، وَمَااهِبَاايْنَ اللَّيْاالِ وَالنَّهَااارِ بِ

و  ،قارار داد  هاا  شب )زدودن شدّت تيرگی( وري کمرنگ برايام و ماه را نروز در تمام ايّ بخ، روشنی

تاا   گيري نماود  اندازه، و مراحلی را که بايد ب يمايند آن دو را در مجراي خودشان به جريان انداخت،

« و حسان آن را بتوان فهميد... سالها ةو با رفت و آمد آنها شمار ميان شب و روز تفاوت حاصل شود

 (.91خ / البالغه نهج)

 ةسوراز  88 ةگويد. در آي به آياتی با صراحت بيشتر در مورد حرکت زمين سخن می قرآن س س

جااي خاود    کنای کاه آنهاا بار     فكار مای   ،نگاري  ها می هنگامی که به کوه»است که   نمل بيان شده

نناد  هاا ما  کاوه  شود، در اين آيه که مشاهده می چنان«. نداَ ا آنها همانند ابرها در حرکتامّ ،اند ايستاده

وَهِیَ تَمُرُّ مَـرَّ السَّـحَابِ صُـنْعَ     جَةمِدَة وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا ﴿اند:  شدهابرها در حرکت توصي  

بيناى و آنهاا را سااکن و جاماد      هاا را ماى   کاوه  :اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُـونَ 

اين صنع و آفرين، خداوندى است که هماه چياز را    .نداَ بر در حرکتکه مانند ا پندارى، در حالى مى

 (.88 /ملنّ)ال ﴾مسلّماً آگاه است ،دهيد او از کارهايى که شما انجام مى است. متقن آفريده
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ولی برخی معتقدند که اين آياه باه    ،روز قيامت است بارةران معتقدند که اين آيه در برخی مفسّ

فرماياد:   که مای  نماييم را کنار اين آيه بررسی میزير  ةآي وقتی ويژه هب ،دهاي طبيعی اشاره دار پديده

 /ارقالطّا « )آورناد(  رشكاف )که گياهان از آن سار برماى  و سوگند به زمين پُ :وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ»

12.) 

رسايم کاه در    يا شاكافت مای   (Plate Tectonic)اي تكتونيک صفحه ةاز مفهوم اين آيه به نظريّ

ل از زماين را متشاكّ   ةه پوسات اسات. ايان نظريّا     کش  شده قرآنها پس از نزول  و سالبيستم ن قر

هاي دورشونده )ايجااد   و دائماً در حال حرکت يستندديگر ثابت نيكداند که نسبت به  می هايی هصفح

: 1388ساعيدي رضاوي،   باشد ) زايی( و حرکت لغزشی می شونده )کوه جديد(، حرکت نزديک ةپوست

هااي   گيارد و در زون  مای زايای صاورت    پوسته پيوستهها  دانيم که در ک  اقيانوس . امروزه می(191

اي  تكتونياک صافحه   ،رود. در حقيقات  ديگار فرومای   ةپوسته به زير پوست (Subduction) فروران،

ها قبل اين موضوع علمی بدينگونه بيان  ، اين کتان آسمانی در قرنقرآنشود که در  آشكارا ديده می

 است.  هشد

 وجودآمدن موجودات  بهـ 3

آيات که در اين رابطه  يآن با تعداد زياد اهميّتآفرين، و خلقت موجودات از مسايلی است که 

موجود  ةميليون گون 10انگيز خلقت با شناخت بي، از  ع حيرتگردد. تنوّ ن میمعيّ ،نازل شده است

(. زمان آغاز خلقت موجودات زنده به Stearn et al, 1989: p. 451نيست )زنده بر کسی پوشيده 

ميلياارد   5/3ق به به رسوبات متعلّ توجّهولی مطالعات دانشمندان با  ،طور دقيق قابل تخمين نيست

(. 51: 1381دهد کاه حياات در آن دوران وجاود داشاته اسات )زارع ماايوان،        سال پي، نشان می

خداوناد   است.  با بشر سخن گفته قرآنآفرين، موجودات و انسان در  اءخالق و منش بانخداوند در 

هُـوَ عَلَـى    وَ دَابَّةة  مِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِیهِمَا مِـن   وَ﴿فرمايناد:   میبزرگ 

و از آيات اوست آفرين، آسامانها و زماين و آنچاه از جنبنادگان در آنهاا       :جَمْعِهِمْ إِذَا یَشَاء قَدِیرٌ

 (.29 /وريشّ)ال ﴾بر جمع آنها تواناست ،و او هرگاه بخواهد است، دهمنتشر نمو

و  اسات  باه خاود نسابت داده    ،ها و زمين و هر آنچه در آن است آفرين، آسمان متعال خداوند

تغييارات زياادي را در    ،ع و تغييرات محيطای زمين ننموده است. تنوّ ةری حيات را منحصر به کُحتّ

خته است. چه بسيار موجودات که مخلوق اويند و وجود آنهاا بار ماا    ع زيستی ممكن ساحيات و تنوّ
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جنبنادگان را از آن   ةخداوناد هما  »فرماياد:   نور مای  ةسور 45 ةپوشيده است. خداوند متعال در آي

فرقاان و   ةساور از  54و در آياات  است کرده  معرّفیموجودات را آن  ةپيداي، هم اءمنش و. ا«آفريد

(. 112: 1368طبرسای،  ر.ک  ) فرماياد  مای  معرّفای آن و خااک   اءمنشا روم بشار را از   ةسوراز  20

ولای   ،که زمين بستر مناسبی اسات  ه استحج به اين نكته اشاره فرمود ةسور 5از  ةهمچنين در آي

پس وجود آن و باران به عناوان   .باشد انسان در آن ممكن نمی ،بدون آن حيات گياهان و به تبع آن

مِن مَّـاءٍ فَمِـنْهُم    دَابَّة وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ ﴿ :(87: 1368، شيرازيآزار  بیر.ک  آن الزامی است ) اءمنش

مَّن یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ 

گروهاى از آنهاا بار     .اى را از آبى آفريد و خداوند هر جنبنده :مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

خداوند هر چاه را   .روند روند، و گروهى بر دو پاى خود، و گروهى بر چهار پا راه مى شكم خود راه مى

وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَـرًا  ﴿(  45 /ورنّ)ال ﴾زيرا خدا بر همه چيز تواناست  آفريند بخواهد مى

ب و سبب سَس س او را نَ .اوست که از آن، انسانى را آفريد :فَجَعَلَهُ نَسَباا وَصِهْرًا وَکَانَ رَبُّکَ قَدِیرًا

 /فرقان)ال ﴾قرار داد )و نسل او را از اين دو طريق گسترش داد( و پروردگار تو همواره توانا بوده است

هاى او ايان اسات    از نشانهو  :مَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُ﴿(  54

 /ومرّ)الا  ﴾ديد و در روى زمين گسترش يافتياد هايى شُ که شما را از خاک آفريد، س س بناگاه انسان
ثُمَّ مِـنْ   نُّطْفَة مَّ مِن یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَذِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُ﴿(  20

نُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ  لِّنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ مُخَََّقَةة  وَغَیْرِ  مُّضْغَة  مُّخَََّقَة ثُمَّ مِن  عَََقَة 

ى وَمِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُـرِ لِکَیْلَـا   نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُُْوا أَشُدَّکُمْ وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّ

فَذِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَـتْ مِـن    هَةمِدَة یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ 

کنيد کاه( ماا شاما را از     توجّهاين نكته  اى مردم! اگر در رستاخيز شک داريد، )به: کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ

چيزى شبيه گوشات  « ]= مضغه»س س از نطفه، و بعد از خون بسته شده، س س از  .خاک آفريديم

تا براى شما روشان ساازيم    ،[ که بعضى داراى شكل و خلقت است و بعضى بدون شكل جويده شده

 ،دهايم  م )مادران( قرارمىحِمعيّنى در رَ هايى را که بخواهيم تا مدّت )که بر هر چيز قادريم(! و جنين

سا س هادف ايان     .آوريم صورت طفل بيرون مىه بعد شما را ب. کنيم( مى ط)و آنچه را بخواهيم ساق

ميرند و بعضى آنقدر عمار   بعضى از شما مى ،است که به حدّ رشد و بلوغ خوي، برسيد. در اين ميان

آنچنان که بعاد از علام و آگااهى، چيازى      ،رسند زندگى )و پيرى( مى ةکنند که به بدترين مرحل مى

ا هنگاامى کاه آن   بينى، امّ دانند! )از سوى ديگر،( زمين را )در فصل زمستان( خشک و مرده مى نمى
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 ﴾روياناد  روياد و از هار ناوع گياهاان زيباا ماى       آيد و مى فرستيم، به حرکت درمى باران بر آن فرومى
 (.5 /حج)ال

هااي خداوناد در زماين و     زيباا از آفرياده   هاايی  خود توصي  حضرت علی)ع( در سخنان گهربار

هاي زيبا همگان را به سارور و شاادي دعاوت     باغ ةوسيل زمين به» :است  داليل خلقت آنها ارائه داده

اي را به شگفتی واداشات. باا زينات و     هر بيننده ،ها که بر خود پوشيده کرد و با لباس نازک گلبرگ

هاي نبااتی   اي را به وجد آورد. فرآورده ناگون خود را آراست و هر بينندههاي گو زيوري از گلوبند گل

ها و  هاي عميق آفريد و راه هرا توشه و غذاي انسان و روزي حيوانات قرار داد. در گوشه و کنار آن درّ

له بين زمين و جو فاص... هاي وسيع آن عبور کنند، قرار داد ها را براي آنان که بخواهند از جاده نشانه

ها و وسايل زندگی را براي اهال   ساخت. تمام نيازمندي مادّهافكند و وزش بادها را براي ساکنان آن آ

آن احياا شاود و گياهاان     ةهااي مارد   ا فرمود. آنگاه ابرها را آفرياد تاا قسامت   زمين استخراج و مهيّ

ابرها  ةزرگ و پراکندهيچ بلندي از بلنداي زمين را وامگذاشت. قطعات ب ،ويد و در اين راهرنگارنگ برُ

ها درخشايدن گرفات و از    را به هم پيوست تا سخت به حرکت درآمدند و با به هم خوردن ابرها برق

درپی فرستاد تا زمين را احاطه  پيكر و متراکم چيزي کاسته نشد. ابرها را پی درخشندگی ابرهاي کوه

گيااه   هاي بی ن فرو ريختند و در بخ،کنند و بادها شير باران را از ابرها دوشيدند و به شدّت به زمي

 (.91خ / البالغه نهج) «ها پديد آمدند ها سبزه کوه ةيدند و در دامنيزمين انواع گياهان رو

واسطة آنهاا نيازهااي    نمايد که خداوند به به خلق موجودات اشاره می خود ايشان در اين سخنان

پردازند که مقصاود   ها می هاي آفريده ت زيبايیا پس از آن به بيان خلقامّ ،نمايد ي بشر را رفع میمادّ

ت بصاري و  نمايند کاه اسابان لاذّ    ها را، رفع نيازهاي روحی بشر عنوان می خداوند از خلقت زيبايی

 (.139: 1391دشتی، و  117: 1388)امامی،  «نمايد شادي دلهاي آنان را فراهم می

 پایان جهانـ 4

جِلِّ لِلْکُتُبِ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْداا عَلَیْنَا إِنَّـا کُنَّـا   یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّ﴿

پيچيم، )س س( همانگونه که آفارين، را   در آن روز که آسمان را چون طومارى در هم مى :فَاعِلِینَ

 /نبيااء ألا) ﴾خواهيم داد اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام اين وعده .گردانيم آغاز کرديم، آن را بازمى

104.) 
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ر.ک  نماياد )  مای  معرّفای را عكس عمل آفرين،  دهد و آن خداوند خبر از قيامت می اين آيهدر 

که  به طوري ،فاقی در انتظار جهان استدانشمندان معتقدند چنين اتّ (. امروزه95: 1392ی، ئطباطبا

رسد که جهاان ديگار قاادر باه انبسااط       ( زمانی میBig Bang ةجهان )نظريّ ةبعد از انبساط پيوست

ة هليّجهان به مقدار اوّ ةو انداز شود میدر يک حرکت برگشتی، مواد منقبض  ،بيشتر نيست. بنابراين

دي در و باه ماوارد متعادّ   اسات  دي پيرامون تغييرات آفرين، ذکر شده گردد. آيات متعدّ بازمی خود

، (9 /جان )التاوان باه آياات     بنادي ماوردي مای    اين آيات با طبقاه  ةده است. از جملگرديآنها اشاره 

در  (21 /فجار )الو  (14/لمزمّا )ال، (4 /نشاقاق إلا)درياها، آيات  بارةدر (104 ء/نبياألا)و  (6 /افاتصّ)ال

و  (9و  8 ه/قياما )الها، آيات  کوه ةدربار (3 /كويرتّ)الو  (5 /القارعه)، (10 /مرسالت)الزمين، آيات  بان

 (16و  15 ،2/ كاوير تّ)الو  (2 /نفطاار إلا)، (8 /مرساالت )الماه و خورشيد و آيات  باندر  (1 /كويرتّ)ال

 (.90: 1386يوس ،  پورر.ک  ستارگان اشاره نمود ) ةدربار

حَتَّی إِذَا بَلَغَ الْكِتَاانُ   ...»توصي  زيباي حضرت علی)ع( در اين باره بسيار زيبا و خواندنی است: 

 رَهُ، وَأُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اهللِ مَاا يُرِيادُهُ مِانْ تَجْدِيادِ خَلْقِاهِ، أَمَاادَ      أَجَلَهُ، وَاالاَمْرُ مَقَادِي

 لَتِاهِ وَ جَالَ هَیْبَرةِ ا بَعْضاً مِانْ  هَعضُدَکَّ بَ ا وَنَسَفَهَا، وَهَالَبَقَلَعَ جِ أَرْجَفَهَا، وَ فَطَرَهَا وَأَرَجَّ االاَرْضَ وَ السَّماءَ وَ

رساد و آخار    تا آن زمان که پروندة اين جهان دوباره بسته شود و خواست الهی فرا :...مَخُوفِ سَطْوَتِهِ

آورد و از هم بشكافد و زمين را به شادّت   درآنگاه آسمان را به حرکت  ،آفريدگان به آغاز آن ب يوندد

بار هيبات و جاالل الهای بار يكاديگر       در برا ،ها از جا کنده شاده  دهد که کوهتكان بلرزاند و سخت 

وَ قَاالَ  » فرمايد: میدر انتها  (.109خ / البالغه نهج).«دنو متالشی و با خاک يكسان گرد وندکوبيده ش

 پاذيرد و هار   پايان مای  ،چيز که شمردنی است هر :الم[ کُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَض  وَ کُلُّ مُتَوَقَّع  آتٍالسّ ]عليه

ي با ذکر حيات مادّ . در واقع، آن حضرت(75ح همان/ ) «خواهد رسيد ،يکشيد چه را که انتظار می

 .(141: 1387استادولی، ر.ک  د )ننماي در زمرة اقالم شمارشی، بر پايان پذيرفتن آن تأکيد می

 گیری نتیجه

از جملاه راز آفارين،،    ،مسايل مختلفی که ساليان سال ذهن انسان را به خود مشاغول داشاته  

ی کاوچكترين ماوارد علام    حتّا  يا شناسی، معاد روز قيامت هاي مختل  زمين يدهچگونگی حيات، پد

لذا مطالب  .العات بشر بسيار اندک بودزمانی بيان شده است که اطّ قرآنشناسی به روشنی در  زمين

 مجياد  قرآنييدي بر اعجاز أعلمی بر طبق ميزان دان، مردم در همان زمان بيان شده است و اين ت
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ادر متعال تمام امكاناتی را که بشر به آن نيااز داشاته تاا در روي زماين باه زنادگی       است. خداوند ق

ذکار   قارآن و از وجود اين نكات علمی به اندازه درک بشر در است در زمين به وجود آورده  ،ب ردازد

چناين   افزون بار ايان،  ر بيفتد و و به بشر گوشزد کرده که در زمين سير کند و به تفكّ است دهمورف

داً بياان شاده   ايان مساايل مجادّ    )ع( با بيان فصي  حضرت علینيز  البالغه نهجدر يم بلندي را مفاه
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