
 هاکوه حرکت ابرمانند

 چکیده

. اندگرفته و در آیات متعددی از قرآن کریم مورد توجه قرار باشندمی ی خداوند در زمینهانشانه ها یکی ازکوه

نیز مانند ابرها  هاکوه ،هاانسان که برخالف تصور  داردبرمی سوره نمل از این واقعیت پرده 88خداوند در آیه 

، درحالی که پردازدمی ی قیامتهانشانه اکثر مفسران معتقدند که این آیه به بیان یکی از .باشندمی دارای حرکت

در حال  هاکوه که این آیه درصدد بیان حرکت گرددمی با توجه به قرائن مختلف موجود در آیه روشن

 گردد.روشن میدر این آیه  هاکوه های علمی نوع حرکتو با توجه به یافته باشدمیحاضر

 : حرکت، ابر، کوه، قیامت.لیدواژه هاک

 مقدمه

واژه معادل باشند. باشند که غالبا نماد ثبات، استقامت و عظمت میها میهای الهی در زمین کوهیکی از نشانه

مورد این  33مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است که در  41 در مجموعباشد و جبل می ،کوه در زبان عربی

 88ها در زمین اشاره دارد. یکی از این موارد آیه های مختلف کوهواژه به صورت جمع به کار رفته است و به نقش

 باشد: سوره مبارکه نمل می

 إِنَّهُ  ءٍشَیْ کُلَّ أَتْقَنَ  الَّذی اللَّهِ صُنْعَ السَّحابِ مَرَّ تَمُر   هِیَ وَ جامِدَةً تَحْسَبُها الْجِبالَ تَرَى وَ»

 هاآن آنکه حال و حرکتندبى هاآن که پندارىمى[ و] بینىمى را هاکوه و»؛«تَفْعَلُون بِما خَبیرٌ

 آورده پدید استوارى کمال در را چیزى هر که است خدایى صُنعِ[ این. ]حرکتند در ابرآسا

 «.است آگاه دهیدمى انجام آنچه به او حقیقت، در. است

گذشته از تفاسیر عرفانی و فلسفی موجود در رابطه با این آیه، دو دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد. 

 باشدن از میان شیعه و اهل سنت، معتقدند این آیه در بیان یکی از حوادث پیش از قیامت میغالب مفسرا

ن بر این باورند که با ادرمقابل، برخی مفسر .(574، 24ج: 1420، ؛ فخر رازی574، 15 ج :1374)طباطبائی،

ها در این توجه بر قرائن موجود، آیه درصدد بیان یکی از حقایق فیزیکی موجود در این دنیا بوده و بر حرکت کوه

 .(567، 15ج: 1374)مکارم،  دنیا اشاره دارد

ه ها بها روبرو هستیم که این آیه به حرکت کوهن با این پرسشابا توجه به اختالف موجود در میان مفسر

در صورتی که این  باشند؟در حال حرکت می حال حاضرها در یا آن که کوه هنگام برپایی قیامت اشاره دارد

ها ها چیست؟ آیا مقصود حرکت خود کوه، مقصود خداوند از حرکت کوهزمان حاضر استحرکت مربوط به 



-های زمینی و یا حرکتی که به واسطه حرکت انتقالی زمین میاسطه حرکت الیهها به وباشد یا حرکت کوهمی

 باشد؟

گروه را دالیل هر دو پردازیم و سپس ابتدا به بیان معانی واژگان کلیدی موجود در آیه میدر این تحقیق 

ها با توجه نوع حرکت کوه مراد آیه از واز نظر علمی  هاکوه انواع حرکت کنیم. در بخش بعدی به بیانبررسی می

کنیم. درنهایت نیز به بیان آن چه علم در این زمینه به قرائن آیه پرداخته و شباهت آن با حرکت ابرها را بیان می

 پردازیم.به آن دست یافته و تطبیق آن با آیه می

 معانی واژگان-1

ابن ) باشدمعنای نگاه کردن و دیدن میاین لغت از ریشه )رأی( به  باشد.اولین واژه در این آیه فعل تری می

ه وسیله چشم باشد یا با قوه خیال یا با عقل خواه ب ،(8،306؛ فراهیدی، ج34، 3ج :1371،قرشی؛ 436، فارس

یت با چشم باشد، یک ؤدرصورتی که ر .(374، صراغب؛ 11-12ص، ص4ج: 1360، مصطفوی)یا در خواب 

، ابن منظور) باشد، از افعال قلوب بوده و دو مفعولی خواهد بود مفعول داشته و در صورتی که به معنای علم

 .(172-171، صص1ج : 1375،طریحی؛ 374، راغب ؛9، 4: ج1360 ،مصطفوی؛ 291، 14ج

-شیء در ارتفاع می جمع شدندر اصل به معنای  بوده وجمع مکسر از واژه جبل بعدی است که واژه  جبال

یا اطالق  هاکوهاین واژه به گردد. مانند اطالق نتیجه به هر چیز بزرگ اطالق می(  که در 233، ابن فارس) باشد

. (136، 6، جفراهیدی؛ 97، 11، جابن منظور؛ 47، 2ج :1360،مصطفوی) جبلّة به شتری که کوهان بزرگ دارد

خود به همراه شناسان معتقدند، اطالق لفظ جبل و تصور معنای بزرگی، نوعی ثبات و صلب بودن را با لغت برخی

 .(136، 6، جفراهیدی؛ 185، راغب) دارد

اگر از ماده حَسَبَ یَحسَبُ باشد به معنای شمردن و حساب  :معتقدند« تحسب»در رابطه با واژه شناسان لغت

اما در صورتی  .(263، ص؛ مقاییس313و311، صص1، جابن منظور؛ 217، 2ج :1371،قرشی) باشدکردن می

ابن ؛ 40، 2ج :1375،طریحی) که از ماده حَسِبَ یَحسَبُ باشد اغلب به معنای ظن و گمان معنا شده است

البته نویسنده کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، معنای این ماده را اشراف و اطالع به  .(315، 1، جمنظور

باشد. البته شمردن نیز مقدمه جه چنین اشرافی میقصد آگاهی و دقت دانسته است و معتقد است، ظن نتی

نویسد: حسبان آن است که به راغب نیز در معنای این واژه می .(211، 2ج :1360،مصطفوی) باشداشراف می

حکم کنی، بدون آن که دیگری به ذهن تو خطور کند و انگشت خود را بر روی آن  متناقض مسئلهدو یکی از 

شود. این معنا به ظن نزدیک است، ولی ظن آن است که نقیض آن شک ایجاد میقرار دهی، و برای تو در 

 .(234، راغب) کندکند و دیگری غلبه میدیگری به ذهن خطور می



، 2ج: 1360، مصطفوی) ( و جاری89، 6، جفراهیدی؛ 26، 3ج: 1375طریحی،) در مقابل مذاب جامدة

 شود.( و ساکن گفته می47، 2ج: 1371، قرشی) ( بوده و درحقیقت به شیء بدون حرکت106

، ابن فارس) باشد.تمرّ از ریشه فعل مضاعف )م ر ر( بوده و به معنی گذشتن و رد شدن از چیزی میفعل 

نویسنده  (165، 5، جابن منظور؛ 763، ص: راغب؛ 481، 3ج :1375،طریحی؛ 249، 6ج :1371،قرشی؛ 963

و فی الحال  این است که مرور حالت حرکت بالفعل کتاب التحقیق معتقد است، تفاوت مرور با سیر و تجاوز در

باشد و سیر، مطلق رفتن بدون هیچ قیدی به شرط آن که مادی باشد و تجاوز مطلق گذشتن است، از چیزی می

لمات آن است که جریان و سیر درمورد تفاوت دیگر این ک .(116، 5ج :1360،مصطفوی) یا به سمت چیزی

 رود. حرکت سریع و مرور درمورد حرکت آهسته و آرام به کار می

، 3ج: 1371قرشی،؛ 63، 5ج :1360،مصطفوی) باشدو به معنای کشیدن می« س ح ب»از ریشه  سحاب

شود، نش کشیده مییا در رفت کشدیا آن آب را میکشد میرا  به این دلیل که باد آنو به مطلق ابر  (235

 .(399، راغب) گرددمی زا باشد یا نه، اطالقباران

 ،8، جابن منظور؛ 360، 4ج :1375،طریحی) اندرا به معنای عمل دانستهصنع شناسان واژه لغت برخی

شود، بلکه صنع عملی است که از روی علم انجام (، اما اغلب معتقدند که صنع به هر نوع عملی اطالق نمی209

، ابن فارس؛ 154، 4ج: 1371قرشی،؛ 284، 6ج: 1360مصطفوی،) و صانع در عمل خود حاذق باشدشده 

 .(493، راغب) عمل هست، اما هر عملی صنع نیستهر صنعی  دلیل(. به همین 578

: 1360مصطفوی،) باشدمی به معنای محکم کردن کار أتقن فعل ثالثی مزید باب افعال از  ریشه )ت ق ن(

 .(129، 5، جفراهیدی؛ 73، 13، جابن منظور؛ 221، 6ج: 1375طریحی،؛ 172، فارس ابن؛ 391، 1ج

 کاربردهای واژه کوه در کتاب مقدس-2

های خاصی همچون کوه یعاریم شود که بیشترین کاربردهای کوه درمورد کوهبا نگاهی به کتاب مقدس روشن می

به دو جمله اشاره کرد. در فصل نود و هفتم از مزامیر داود توان باشد. از دیگر کاربردهای این واژه میو جلعاد می

ها از حضور خداوند چون موم و کوه»خوانیم: در میان جمالتی که به قدرت خداوند متعال داللت دارد، می

ها ها زایل خواهد شد و تلهر آینه کوه»و در فصل پنجاه و چهارم کتاب اشعیا آمده است: «. شوندگداخته می

 «واهد گردید، لیکن احسان من از تو زایل نخواهد شد.متحرک خ

 کند.روشن است که هیچ یک از این جمالت بر حرکت کوه ها داللت نمی

 



 نادیدگاه مفسر-3

اند که در ادامه به های گوناگونی پیرامون این آیه اتخاذ کردهن دیدگاهامفسر، 1گذشته از تفاسیر عرفانی و فلسفی

 کرد:ها اشاره خواهیم آن

 قیامت حوادثدیدگاه اول؛ بیان یکی از -3-1

 :1382 ،مالحویش) اندترین دیدگاه بوده و حتی برخی ادعای اجماع در آن را کردهکه شایع اولدیدگاه دسته 

و از سوی دیگر، با توجه به این  بودهدر سیاق آیات قیامت  با توجه به این که این آیه( معتقد است که 347، 2ج

سوره مبارکه نبأ 20ها پیش از قیامت داللت دارند، چنان که در آیه که برخی از دیگر آیات قرآنی بر حرکت کوه

نِ وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْ»فرماید: سوره مبارکه قارعه می6یا در آیه  «تِ الْجِبالُ فَکانَتْ سَراباًوَ سُیِّرَ»فرماید: می

 باشدها هنگام دمیده شدن در نفخه صور و روز قیامت میو...، این آیه نیز در پی بیان حرکت کوه« الْمَنْفُوشِ

، 6جق: 1424، مغنیه؛ 500، 7ج: 1377، قرشی؛ 384ق: 1419، صادقی تهرانی؛ 370، 7ج: 1360، طبرسی)

 .(574، 15ج :1374 ،طباطبائی؛ 42، 20جق: 1418، زحیلی؛ 24، ص: 20؛ مراغی، ج43

ها درحقیقت، با دمیده شدن در نفخه صور و به دلیل هول و هراسی که به خاطر تحوالت سریع برای انسان

 گردد و...(،کند و کودک از شدت هول و هراس پیر می)چنان که زن شیرده فرزند خود را رها می دهددست می

 (.729ق: 1408، آل سعدی؛ 34، 6جق: 1424، مغنیهوی از دیدن این حرکت ناتوان است )

)سوره مبارکه حج،  «وَ تَرَى النَّاسَ سُکارى»مانند آیه « وَ تَرَى الْجِبالَ»معتقدند، بخش اول آیه  این گروه

( و عبارت 574، 15ج: 1374، طباطبائی) ( به منظور مجسم کردن واقعه به صورت فعل مضارع آمده است2آیه

 «:ءٍقَنَ کُلَّ شَیْالَّذِی أَتْصُنْعَ اللَّهِ »

اى است به اینکه این صنع و این عمل از خداى تعالى تخریب و ویرانى عالم است، لیکن چون تلویح و اشاره»

تکمیل آن را در پى دارد و مستلزم اتقان نظام آن است، نظامى که در آن هر چیزى به منتها درجه کمال خود 

اش را قبال فراهم کرده بود، از این رو و اگر کمال شقاوت، زمینهرسد، آن کمالى که اگر کمال سعادت باشد، مى

این ویرانى را صنع و آفرینش نامید، چون این خود صنع خداست، آن صنعى که هر چیزى را متقن کرده، پس 

سازد، کند و فساد را بر آنچه اصالح فرموده مسلط نمىخداى سبحان اتقان را از هر چه که متقن کرده سلب نمى

؛ و شبیه به همین 574، 15ج )همو، «کند براى این است که آخرت را تعمیر نماید.اگر دنیا را خراب مى پس

 (7،501: ج1377قرشی،  و 225، 4ق: ج1419ابن عجیبه،  استدالل در



: گرددمی و درنتیجه معنای آیه چنین باشدمی به زمان حال« تَحْسَبُها جامِدَةً»برخی نیز معتقدند که جمله 

طباطبائی، )«آیندبینى چون ابر به حرکت درمى، مى-کنىکه امروز جامد گمان مى -ها راتو در آن روز کوه»

 (575، 15: ج1374

 کاالت این دیدگاهاش-3-1-1

 اند.ن بر این دیدگاه اشکاالت گوناگونی گرفتهابرخی مفسر

)سوره مبارکه احزاب،  «الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراًإِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ »قرار گرفتن آیه . 1

الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ »پردازد و آیه ( در میان آیاتی که به احکام همسران پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( می33آیه

( در میان بیان احکام 3)سوره مبارکه مائده، آیه «المَ دیناًوَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی

ای را در میان آیاتی قرار های حرام نشان از این نکته دارد که گاه خداوند متعال برای غرضی خاص، آیهگوشت

 دهد که آیه مورد بحث نیزها را در یک سیاق دانست و بررسی دیگر دالیل نشان میتوان همه آندهد که نمیمی

 .(13، 2ج: 1371قرشی، ) باشداز این دسته از آیات می

کند در میان کسانی که معتقدند این آیه به روز قیامت مرتبط و زمان دمیده شدن نفخه صور را بیان می. 2

( و برخی 244، 10جق: 1415، آلوسی) اختالفاتی وجود دارد، چنان که برخی آن را مربوط به نفخه اول دانسته

ای که باید به آن توجه داشت این نکته .(45-44، صص: 20جق: 1418زحیلی، ) دانندفخه دوم میمربوط به ن

ها است که امکان ندارد نفخه دوم مورد نظر باشد، زیرا پیش از آن همه جهان دگرگون شده و دیگر اثری از کوه

 (373، 9ج: 1361، بانوی اصفهانینیست. )

تشبیه درستی نیست. زیرا عهن به معنای پشم زده « ونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِوَ تَکُ»تشبیه این آیه به آیه . 3

عالوه بر این، این آیه درصدد بیان تغییر  .(194، 10ج: 1378، )طیب شده است و به حرکت کوه ارتباطی ندارد

 و تحولی است که برای انسان قابل مشاهده است، و بر این مسئله داللت ندارد که انسان از دیدن آن عاجز است.

لحن بیان این آیه با آیات مربوط به قیامت تفاوت بسیار دارد و تشبیه به حرکت ابرها متناسب حرکات یک . 4

کند. سر و صدا است، نه انفجارهاى عظیمى که صداى رعد آسایش، گوشها را کر مى نواخت و نرم و بدون

درحقیقت، این تعبیر با حوادث آغاز رستاخیز سازگار نیست، چرا که این حوادث به قدرى آشکار است که به 

 هر و ارد،گذمى فرو[ ترس از] دهدمى شیر که را آن اىشیردهنده هر ببینید، را آن که روزى» تعبیر قرآن

 «.است شدید خدا عذاب ولى نیستند، مست آنکه حال و بینىمى مست را مردم و نهد،مى فرو را خود بار آبستنى

 (. 508، 7جق: 1418، قاسمی؛ 152، 12جق: 1421، همو؛ 568، 16ج: 1374، مکارم) (2)حج، 



پندارد، ها را ساکن میبیند و آنرا میها عالوه بر این، آیه سوره نمل به این مطلب اشاره دارد که انسان کوه

 بینند.کند که مردم از شدت هول و هراس چیزی را نمیدرحالی که این آیه بر این نکته داللت می

اند، اما با کمی رسد قائلین به این نظریه برای اثبات سخن خود، سعی به توجیه معنای صنع کردهبه نظر می .5

. «ءٍصُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْ »این گونه آمده است: « صنع»از بیان واژه  گردد که پسدقت در آیه روشن می

این تعبیر با زمان برقراری نظام جهان  و اتقان به معنای محکم کردن و نیکو کردن استدرحقیقت، از آن جا که 

، 15ج: 1374مکارم، )برداشت کرد توان چنین معنایی از آیه ، نمیباشد و نه زمان متالشی شدن آنمتناسب می

، مال حویش؛ 318، 19، جابن عاشور؛ 508، 7جق: 1418قاسمی، ؛ 374، 9ج :1361بانوی اصفهانی، ؛ 568

 .(12، 2ج: 1371قرشی، ؛ 347، 2ج: ق1382

. این آیه پس از بیان حکمت آفرینش شب و روز آمده است و بر قدرت خداوند متعال اشاره دارد. چرا که 6

ها، دلیل بر قدرت خداوند در برپایی ها در عین عظمت و ثابت به نظر رسیدن آنخلقت شب و روز و حرکت کوه

ق: 1419، مدرسیها و آگاهی وی از اعمال ایشان دارد )روز قیامت و نشر و نگه داشتن حرکات و اعمال انسان

سوره به توحید  86طور که آیه  )همان (568، 15ج: 1374مکارم، ؛ 509، 7جق: 1418قاسمی، ؛ 243، 9ج

 (www.esra.irد.ربوبی خداوند متعال داللت دار

ها با جمله اسمیه بیان شده که بر استمرار و دوام داللت دارد و با همراه آوردن حال، بر عدم حرکت کوه .7

، 7جق: 1418سمی، قا)مرجانی، وفیّة األسالف، و تحیّة األخالف به نقل از  جدایی این حالت از کوه داللت دارد

510). 

ها باید قابل شوند و در این صورت حرکت آنها از جای خود کنده میبر طبق آیات قرآنی در روز قیامت کوه .8

یت خواهد بود و تنها در صورتی که ؤمشاهده باشد، زیرا تا زمانی که حرکت کوه نسبت به انسان باشد، قابل ر

کنیم( قابل ادراک )از آن جا که ما نیز با حرکت زمین حرکت می ها به واسطه حرکت زمین باشد،حرکت کوه

 .(509، 7جق: 1418قاسمی، ) حسی نخواهد بود

کند و باشد که بر دوام و استمرار داللت میفعل مضارع می« إِنَّهُ خَبِیرٌ بِما تَفْعَلُونَ »در عبارت « تَفْعَلُونَ »واژه  .9

 ( 568، 15ج: 1374مکارم، شد.)استفاده می« فعلتم»اید از واژه در صورتی که مربوط به روز قیامت بود، ب

گردد که مراد از این روشن می« ءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِما تَفْعَلُونَصُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْ »با توجه به جمالت 

از تمامی کارهای شما و  ؛است پندارید، آگاههایی که شما ثابت میجمله این است که خدایی که از حرکت کوه

مقاله الجبال تتحرک، عبدالدائم ) آن چه در دل دارید، آگاه بوده و به زودی در قیامت حسابرسی خواهید شد

ابن ) د( زیرا إتقان صنع از آثار علم است و بر خبیر بودن خداوند داللت دارwww.kaheel7.com/ar الکحیل

 .(14-13صص، 2ج: 1371قرشی،؛ 321، 19، جعاشور

http://www.kaheel7.com/ar


یا « تراها جامدة»راجع بقیامت بود الزم بود  «تَمُر  مَرَّ السَّحابِ»و « ترى»راجع بدنیا و  «تَحْسَبُها جامِدَةً».اگر 10

 .(12، 2، جهمو) کنیمبینیم نه اینکه جامد گمان میها را واقعا جامد مىنظیر آن بگوید زیرا کوه

 ها در دنیادیدگاه دسته دوم؛ حرکت ابرمانند کوه-3-2

ای متفاوت از آن چه در گردد که این آیه به واقعهروشن می ی که در قسمت قبل بیان شد،با توجه به دالیل

 باشد.ها در حال حاضر میدهد اشاره دارد و آن حرکت آرام و ابرمانند کوهقیامت رخ می

 و شباهت آن با حرکت ابرها هاپیرامون نوع حرکت کوهاحتماالت گوناگون -4

ها به حرکت ابرها گردد که وجه شباهت حرکت کوهها در این دنیا، این سؤال مطرح میپس از اثبات حرکت کوه

ها و پاسخ به برخی از این چیست؟ در این رابطه نظرات گوناگونی ارائه شده است که در ادامه به ذکر آن

 دازیم:پراحتماالت می

شود که .گروهی معتقدند این آیه به حرکت زمین حول محور خود اشاره دارد. بر طبق این احتمال گفته می1

بینیم، درحالی که هنگامی که از کره زمین پا بیرون ها را ثابت میها نگاه می کنیم آنهنگامی که ما به کوه

رکتی منظم و سریع است و هر چه بر آن است، از بینیم که زمین دارای حنهاده و به فضای خارجی برویم، می

)عبد الدائم الکحیل، و هی تمر مر السحاب،  باشندها و... در حال حرکت میها و دریاها و انسانکوه

www.kaheel7.com  568 ،15ج: 1374مکارم،  در بیان کشفیات دانشمندان درمورد حرکت زمین؛ ) 

. برخی معتقدند منظور از مرور در این آیه به معنی متولد شدن و زندگی نمودن و مردن است. سپس این گونه 2

ها بخار شده و به جو رفته و پس از تشکیل گیرند که همان گونه که با تابش نور خورشید به دریاها، آبنتیجه می

خوردگی بر اثر فشار درونی یا مواد مذاب آتشفشانی یا چین ها نیزگردد، کوهابر و بارش دوباره به زمین بازمی

شوند و ها و دریاها برده میزمین ایجاد شده و پس از صدها هزار سال بر اثر عوامل فرسایش خرد شده و به دشت

گردند. و به این صورت به گمان ما ثابت های دیگر زمین ایجاد میگردند و همزمان در بخشبا زمین یکسان می

)أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا( )الشیخ عبد المجید  گردندستند، اما مانند ابرها سپری میه

 .(هاکوه الزندانی، اعجاز در

 بیان را شناسان چنین معنایی از مروراشکالی که به این نظریه وارد است آن است که هیچ یک از لغت

 .اندنکرده

باشد و در هر ها نیز به همین صورت میباشد و حرکت کوه. حرکت ابرها گاهی پر شتاب و گاهی کند می3

کنیم. درحقیقت، آنان این آیه را در مورد بیان یکی از وقایع قیامت دانسته و صفت صورت ما آن را احساس نمی

، طبرسی؛ 124، 8، جطوسیحیل، الجبال تتحرک؛ اند )عبدالدائم الکدر تقدیر گرفته« مرّ السحاب»سریعاً را برای 

http://www.kaheel7.com/ar


ها به حرکت ابرها از آن آنان معتقدند: تشبیه حرکت کوه .(387، 3جق: 1407، زمخشری؛ 370، 7ج: 1360

)مانند ابر بزرگی که حرکت  جهت است که حرکت اجرام بسیار بزرگ در یک جهت در اطراف آن مشهود نیست

الهیجی، شریف ؛ 41، 7ج ق:1336، کاشانی؛ 850: 1369، سبزواری کاشفی) آن در آسمان مشخص نیست(

حسینی ؛ 78، 4جق: 1415، فیض کاشانی؛ 168، 4جق: 1398، ثقفی تهرانی؛ 447، 3ج، 1373

 .(320، 19، جابن عاشور؛ 205، 3ج: 1377، طبرسی؛ 89، 10ج، 1363، عبدالعظیمیشاه

بینی و ها را میو کوه»فرمود: است که اگر این نظر صحیح بود میاشکالی که به این دیدگاه وجود دارد این  

ها را و کوه»فرماید: درحالی که قرآن می« کنند. مانند ابرهاکنی که ثابتند، در حالی که عبور میگمان می

مطلق ها مفعول و عبور کوه« کنند، مانند عبور ابرهاکنی که ثابتند، درحالی که عبور میبینی و گمان میمی

 باشد.باشد و تشبیه به صورت جداگانه نیامده و جزئی از جمله فعلیه میمی «تمر»نوعی فعل 

وزد تغییر .برخی معتقدند: همان گونه که گاهی جهت حرکت ابرها برحسب نیروی بادهایی که به آن می4

طرفی با دقت در حرکت کند. از ها نیز بر حسب شرایط محیطی اطراف آن تغییر میکند، جهت حرکت کوهمی

باشد، گاهی از باال به پایین و گاهی به سوی شرق یا غرب یابیم که حرکت ابرها در جهات گوناگون میابرها می

 .)عبدالدائم الکحیل، الجبال تتحرک( باشدها نیز این گونه میباشد و حرکت کوهمی

 پذیر است.ا امکانهاثبات درستی یا نادرستی این مطلب، پس از بیان نوع حرکت کوه

یابیم که زیر سطح زمین طبقه دیگری کیلومتری از زمین پایین رویم درمی 100تا  70. درصورتی که به عمق 5

ها مانند قطعه چوبی که بر های داغ و لزج تشکیل شده و کوهوجود دارد که از قشر زمین جداست و از صخره

های زیرین زمین شناور است. درحقیقت انرژی و حرارت کند، بر روی الیهروی آب شناور بوده و حرکت می

گردد، چنان که اختالف درجات هوایی باعث حرکت ابرها های زیرین باعث حرکت الیه رویی میموجود در الیه

گردد( )عبد الدائم الکحیل، و هی تمر گردد )اختالف درجات هوا باعث ایجاد بادها و درنتیجه حرکت ابرها میمی

ها مانند حرکت (. نکته قابل توجه آن است که در این صورت حرکت کوهwww.kaheel7.com مر السحاب،

ابرها ذاتی نیست، بلکه حرکتی غیر اختیاری و عارضی است )عبد الدائم الکحیل، و هی تمر مر السحاب، 

www.kaheel7.com231ق: 1424، عبد القادر ؛.) 

 به صورت جمع دلیلی بر این مدعاست. « جبال»به کار رفتن واژه 

هایی که ما آنان را ثابت و ساکن دارد که کوهها پیش پرده از این واقعیت برمینتیجه آن که قرآن قرن

پیشرفته امروزی پرده از این راز بزرگ های در صورتی که دستگاهباشند و انگاریم، در حال حرکت میمی

 .داشتند، ما همچنان در جهالت خویش باقی بودیمبرنمی

http://www.kaheel7.com/ar
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 ها در علم زمین شناسیحرکت کوه-5

های . در اوایل سالاست شده تشکیل کوچک صفحات زیادی تعداد و اصلی صفحه دوازده از زمین سطح خارجی

مریکایی بنام ف ب، تیلور همزمان این نظریه را ارائه نمودند. میالدی، یک آلمانی بنام آلفرد واگنر و یک ا 1800

، بدنبال 1960اما دانشمندان نتوانستند درباره چگونگی حرکت صفحات توضیحی بیابند. تا اینکه در دهه ی 

های تمامی این صفحات در جهات مختلف و با سرعت .مطالعات کف اقیانوسها این فرایند توضیح داده شد

حیواناتی که  فسیلمتر در سال متغیر است.سانتی ۱۰متر تا سانتی ۲کنند. این سرعت از یمختلف حرکت م

ها کند که قارههای مختلف پیدا شده. این امر پیشنهاد میتوانستند سرتاسر اقیانوس را شنا کنند، در قارهنمی

 .راه بروند هااند در سرتاسر آنتوانستهاند و حیوانات میزمانی همه به هم مرتبط بوده

 
 اندصفحه اصلی تشکیل شده است که در مساحت بیرونی سطح کره زمین پراکنده شده 12لیتوسفر زمین از _ 1شکل



 
 ها از زمان گذشته تا کنونروند اشتقاق قاره-2شکل

ها ها ناشی از حرکت صفحات لیتوسفرزمین)شامل پوسته وبخش فوقانی گوشته( است ،که کوهحرکت کوه

ها شامل پوسته زمینی و بخش قرار دارند . لیتوسفر زمین برروی گوشته زمین شناور است . صفحه برروی آن

 ها راهای عظیم زیر دریایی که آنرشته کوه .ها بر الیه مذاب داخل جبه شناورندباالیی جبه هستند. آن

(ocean ridges) هایی وجود دارند که ها، درهکوهخیزند. در میان این رشته ها برمینامند، از بستر اقیانوسمی

گردند، شوند و از هم دور میها توسط جریانات مواد مذاب زیرین به دو طرف هل داده میدر این نواحی، صفحه

ها شود، صخرهکند. وقتی این ماگما سرد میآید و فواصل بوجود آمده را پر میمواد مذاب یعنی ماگما، بیرون می

ای از زمین که دو پوسته از سطح کره زمین به شناسی به منطقهدر زمین .آیندبوجود میهای پوسته نو و سنگ

شود. به پدیده لغزد، پهنه فرورانش گفته میها بزیر پوسته دیگر میسمت یکدیگر حرکت کرده و یکی از پوسته

ازشدگی و انبساط سطح این پدیده در جهت جبران بگویند. لغزیدن یک پوسته بزیر پوسته دیگر هم فرورانش می

 .شودرود و ذوب میفرومی گوشته زمینرونده در پوسته پایینبیرونی 

 .شودمی لرزههای زیاد و زمینفرورانش اغلب باعث پدید آمدن آتشفشان

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 
 زاییچرخه ویلسون:چرخه کوه_ 3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت صفحات واگرا و همگرا در مجاوت هم در تصویر سه  بعدی_4شکل

 4و3        1و1و2 

 5 



 
 تصویر موقعیت صفحات واگرا در بستر اقیانوس_ 5شکل

های در محل فصل مشترک دو صفحه، پشته:شوندواز هم دور می، صفحات واگرا  فعال هستند 2و1در حالت 

کند و رفته رفته بر وسعت دریاها میان اقیانوسی، شکل گرفته و پوسته اقیانوسی بین دو صفحه، گسترش پیدا می

 شود. ها افزوده میو اقیانوس

 پیدایش دریای سرخ محصول دور شدن صفحه عربستان از صفحه آفریقا است.:مثال

 
 موقعیت بازشدگی دریای سرخ بین عربستان و افریقا_ 6لشک

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زایی شده استتر به فاصله دورتر از موقعیت ریفتهای قدیمیبازشدگی بستر اقیانوس اطلس خود عاملی برای جابجایی رشته کوه_7شکل 

شوند. که این هستند یعنی به هم نزدیک میها ناشی ازحالت دوم، مربوط به صفحات همگرا حرکت کوه

 :شودحالت خود به سه دسته تقسیم می

در این نوع برخورد، صفحه اقیانوسی به دلیل چگالی  :ایبرخورد صفحه اقیانوسی با صفحه قاره ؛اول

این پدیده را شود. شود و کم کم به داخل سست کره فرو رفته و ناپدید میای رانده میبیشتر، به زیر صفحه قاره

شوند که با های طویل و مرتفعی تشکیل میهای کوهنامند. در محل این فروراندگی معموال رشتهفرورانش می

های آند در حاشیه غربی آمریکای جنوبی نمونه بارز های آتشفشانی و زمین لرزه همراه است. رشته کوهفعالیت

های مکران را نام برد که در اثر فرورانش پوسته ان کوهتوچنین برخوردی هستند. در جنوب شرقی ایران هم می

 اند.اقیانوسی عمان به زیر بلوک لوت ایران به وجود آمده

1400KM 



 
 ساختار عمومی یک منطقه فرورانش_8شکل

در این حالت یکی از صفحات به زیر دیگری فرورانده  :برخورد دو صفحه اقیانوسی با یکدیگر ؛دوم 

ها در اعماق دریا قرار دهد. این آتشفشانهای آتشفشانی فراوانی رخ میصفحه، فعالیتشود و در حاشیه دو می

آیند که به جزایر کمانی معروفند. جزایر کمانی ها، جزایر آتشفشانی خاصی پدید میدارند و در نتیجه فعالیت آن

 اقیانوس آرام از این جهت مشهورند.

 



 
 ای به زیر صفحه قارهای دیگر در منطقه جنوب شرق استرالیاصفحه قارهالگوی فرورانش در حالت فرورانش _ 9شکل

فتد نزدیکتر شدن دو صفحه به هم و جابجایی ادر طی فرورانش در دو حالت مطرح شده آنچه اتفاق می

شود باشد،آنچه به ظاهر دیده میهای جوانتر در سمت راست تصویر میموقعیت  نقاط داغ و تشکیل رشته کوه

 توان نسبت داد.باشدکه علت آن رابه حرکت و برخورد صفحات با هم میزایی میظاهری در روند کوه جابجایی

 

 
 حرکت کوه ناشی از برخورد دو صفحه اقیانوسی با یکدیگرالف( _10شکل   

 
 .رشته کوه های آند در حاشیه غربی آمریکای جنوبی نمونه بارز چنین برخوردی هستند ب(

1 2 



 
 .باشدحالت سوم مربوط به حرکت صفحات  و برخورد قاره به قاره  می_11شکل 

ای به وقتی دو صفحه قاره (5)موقعیت شماره : حرکت کوه ناشی از برخورد دو صفحه قاره ای با هم

افتد که خود عاملی برای تبدیل خوردگی اتفاق میزایی و چینشوند منحصرا پدیده کوهیکدیگر نزدیک می

 باشد.ها میافقی به حرکت عمودی کوهحرکت 

های زاگرس زایی هستند. کوههای هیمالیا در آسیا و رشته کوه آلپ در اروپا حاصل این نوع فرآیند کوهکوه

  .اندهم در ایران، مثال خوبی است که در نتیجه برخورد صفحه عربستان به صفحه آسیا قد برافراشته

 
کوه هیمالیا و رشد میلیون سال پیش آغاز شده و باعث پدید آمدن رشته 50باال و برخورد با صفحه اوراسیا از  حرکت صفحه هند به سمت_12شکل 

 های روی زمین شده است.ترین قلهمرتفع

 پاسخ به چند پرسش-5

ها در قیامت گردد که این آیه به حرکت کوهبر طبق روایتی از پیامبر اکرم)ص( به نقل از ابوهریره روشن می

قال: یسیر صلى اللّه علیه و سلم حدثنا رسول اللّه »فرمایند: اشاره دارد، چرا که ایشان در نقل حوادث قیامت می

، پس دهدها را سیر میاللّه الجبال فتمر مر السحاب، ثم یجعلها سرابا، ...؛ پیامبر اکرم)ص( فرمودند: خداوند کوه



، 9جق، 1419، ابن أبی حاتم) «دهد و...مانند سراب قرار میها را کنند مانند مرور ابرها، سپس آنمرور می

2933). 

 بهباشد. ها اشاره شد، این روایت معتبر نمیپاسخ آن است که با توجه به قرائن موجود در آیه که به آن

دو  )وی کمتر از معتبر دارد.ناالخصوص که این روایت از شخصی مانند ابوهریره نقل شده است که غالبا روایاتی 

سال پیش از وفات پیامبر)ص( به دین اسالم ایمان آورد، درحالی که اهل سنت بیشترین روایات پیامبر)ص( را از 

 وی نقل می کنند.( 

ها را ثابت کرده است، درحالی که اعراب عصر نزول از این علم امروز بشر با اثبات حرکت زمین، حرکت کوه

 گردید.منان و بهت و تکذیب مشرکان میؤب ایجاد شبهه در دل ممطلب آگاهی نداشتند و بیان این مطلب موج

باشند و ها ثابت میها در نظر بیننده آنکند که اوالً، کوهپاسخ آن است که قرآن کریم با صراحت اعالن می

حقیقت باشند، در ها که در نظر بیننده ثابت میکند. ثانیاً، این کوهقطعا هیچ کس با این مطلب مخالفتی نمی

باشند. پس هر کس که توان علمی الزم را دارد، تحقیق کرده و به این نتیجه خواهد رسید و اال از دو متحرک می

آورد که در این صورت، وی ها ایمان میحالت خارج نیست، یا چنین شخصی آیات الهی را تصدیق کرده و به آن

این مطلب نیز برای وی اثبات خواهد شد  ،خواهند شدمن بوده و در نهایت در روز قیامت که همه اسرار روشن ؤم

در هر حال آیات الهی را تکذیب خواهد کرد و برای او روشن و مخفی  و یا مشرک و کافر است و چنین شخصی

 .(299-298، صص: 10، جخطیب) تفاوتی نخواهد داشت

 نتیجه

صدد بیان یکی از که این آیه در آن است دیدگاه اول، دو دیدگاه عمده وجود دارد.آیه مورد بحثدرخصوص 

در ها بیان این آیه در سیاق آیات قیامت و شباهت این آیه به آیاتی که به دگرگونی کوهباشد. قیامت می حوادث

 .باشدمی  گروهاز دالیل مورد استناد این و...، « وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ»مانند آیه  ،قیامت اشاره دارند

شباهت  با استناد به پردازد. این گروهدر زمان حاضر می هاحرکت کوهگروه دوم معتقدند که این آیه به بیان 

وَ تَکُونُ »، عدم شباهت این آیه با آیه آیات ماقبل و مابعد خوددر عدم بیان در سیاق تطهیر  آیه این آیه به

گر حوادث قیامت با این ، تفاوت لحن آیاتِ بیان(زده شده استعهن به معنای پشم )« الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

آیه، توجه به معنای اتقان که نشان از اصالح و ساخت داشته و با ویرانی سازگار نیست، امکان ارتباط این آیه با 

ها به صورت جمله اسمیه و فعل پردازد، بیان حرکت کوهخلقت روز و شب میفواید دو آیه قبل که به بیان 

برداشت معنای حال از که بر استمرار داللت دارند، عدم امکان « إِنَّهُ خَبِیرٌ بِما تَفْعَلُونَ»در جمله  «تَفْعَلُونَ» مضارع



، و درنهایت، عدم (شددر این صورت باید از فعل تری و مانند آن استفاده می )چرا که« تحسبها جامدة»جمله 

 باشد.میور، به دلیل آن که در این هنگام زمین دگرگون شده است، امکان استناد به حوادث پس از نفخه دوم ص

 .تولد2.حرکت انتقالی زمین 1:وجود دارداحتمال  5 هاکوه اهت حرکت ابرها به حرکتدرخصوص وجه شب

به واسطه فشار درونی یا مواد مذاب آتشفشانی یا چین خوردگی زمین و مرگ آن به دلیل فرسایش  هاکوه

.حرکت به همراه 5.حرکت در جهات مختلف 4.تشبیه کوه به ابر در بزرگی که حرکت آن را نامحسوس ساخته 3

 گ درمورد واژه مروربه صورت خاص، عدم بیان معنای تولد و زندگی و مر« جبال»واژه الیه های زمین. بیان 

کوه بر اثبات حرکت آن حرکت و اولویت اثبات  ، بیان تشبیه به صورت مفعول مطلق نوعیتوسط لغت شناسان

 در جهات مختلف چهار احتمال اول را رد می کند.

به چند صورت است: حرکت های افقی و و   حرکت کوهها  ناشی از حرکت صفحات روی سطح زمین میباشد

ی و عمودی. حرکت چند میلی متری و حداکثر چند سانتی متری قاره ها در طول یک سال، حرکتهای شاقول

منجر به حرکت های چند صد کیلومتری و هزار کیلومتری در طول چندین میلیون سال می شود که حرکت 

کات نیز کوهها را در بعد مسافت اثبات می نماید. اما کوهها عالوه از آن حرکاتی شاقولی نیز دارند. این حر

بصورت آرام و به اندازه های سانتی متری است. همین اندازه کم با چین خوردن رسوبات در کوهزادها و ارتفاع 

گرفتن آنها در طول میلیونها سال منجر به کوههای سربه فلک کشیده چون هیمالیا، آند و زاگرس و .. می 

 (.Taylor & Francis Group 2005شود)
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