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چکیده
هاي مختلف ها با عبارتالبالغه، مباحث گوناگون دربارة کوهنهج211و 91،177، 1هاي در خطبه

اند که آندانشمندان و محقّقین علوم زمین بر. همتاي قادر، آمده استها به خالق بیبراي پی بردن انسان
اند و کوهزایی در پوستۀ زمین بر اثر فرایندهایی هاي طوالنی تشکیل شده و تکامل یافتهها طی زمانکوه

ي مذاب از ماگماي »ماگما«ها و یا بر اثر نفوذ خوردن الیهاي با چینهاي ناآرام قارهرورانش در لبهمثل ف
و توصیف آن در » کوه«کاربرد بررسی. شوندها، ایجاد میهاي مختلف، مثل آتشفشانگداخته، به صورت

زمین :مانندشناسی ی زمینهاي ثابت شده و قطعها روشن ساخت که این اشارات علمی با یافتهاین خطبه
ها، اعتدال حرکات زمین، ها، ساختمان درونی کوهدار بودن کوهو ریشه» ایزوستازي«اي، ساخت صفحه

نه تنها در تعارض نیست، بلکه منشأ وحیانی این سخنان را ثابت ... ها در روي زمین وفواید وجود کوه
.کندمی
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مقدمه. 1
ها، از طریق علوم هاي علمی بسیاري مطرح شده که پس از سالدر نهج البالغه، موضوع

از . اندجدید کشف شده است و شاید هنوز نکاتی باشد که علوم امروز به آن دسترسی نیافته
هدف دعوت به تر بههاي علمی مطرح در آن زمان به شکل صحیحسوي دیگر، برخی موضوع

) ع(علم معصومین . استوارد شده ) ع(دادن اعجاز علمی، در گفتار امام خداشناسی و نیز نشان
برگرفته از علوم تجربی بشري نیست و مطرح کردن قطعیات علمی از سوي آنان امري مافوق 

، ، اشاراتی به برخی علوم از قبیل فیزیک)ع(بشري بوده است؛ از جمله، در سخنان امام 
دهد نشان میهاشود که بررسی هر یک از این موضوعدیده می... شناسی وشناسی، جانورزمین

روز هماهنگ با نظریات ثابت شده و قطعی علوم تجربی )ع(مطرح شده از سوي امام مطالب
شود که سخنان ص میبا یافتن ارتباط این سخنان با علوم جدید، مشخّ. باشدمیو همسو 

از این کالم الهی همواره راهنماي بشر براي ) ع(ل در قرآن و تفاسیر امامان خداوند متعا
ها براي دنبال کردن مشاهدة آثار قدرت خداوند در جهان هستی و ایجاد کنجکاوي در انسان

ات ها با قطعیدر این راستا، عالوه بر اثبات انطباق خطبه. این اشارات رمزگونه بوده است
شود و در ن سخنان و ایمان به جایگاه امامت ایشان نیز حاصل میعلمی؛ منشأ وحیانی ای

گیرد تا به ها قرار مینهایت، قدرت خالق یکتا در به وجود آوردن اینهمه نظم مورد توجه انسان
.توحید آگاهانه برسند

این نکته ها در آن،موضوع کوهزمین و بارةالبالغه درنهجبا بررسی روایات موجود در 
جهان هايپدیدهازاست البالغه درسی توحیدي در نهج)ع(که کالم امامشودمیصمشخّ

دارد وجودآثار فریقینروایات بسیاري در .ی هستندهایی که خواستار کمال و ترقّنابراي انس
قرآن را از رسول خداتمام تنزیل و تأویل و معانی و معارف ) ع(امام علی، بر اساس آنهاکه 

نیشابوري، حاکم/15، حدیث 442، ص7ج،1388، کلینی.ك.ر(تفت کرده اسدریا) ص(
، باب 1384قندوزي، /439، ص1، ج1400حموئی جوینی، /61، حدیث 124، ص3، ج1427

).104، ص20
:فرمایدهاي آسمان میبه راهخودعلمةدربار) ع(علیامام

خ نهج البالغه، (. »تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماِء أَعلَم مني بِطُرقِيها الناس سلُونِي قَبلَ أَنْ أ«
هاي زمین هاي آسمان را بهتر از راهمردم از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید، که من راه: )189
.دانممى
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137 جهان هستی، چون پیدایشتعابیري را که در کالم خویش درباره مسائل علمی هم) ع(امام 
ت و با برد، بلکه با قاطعیراز آفرینش و دیگر علوم دارد، به صورت فرضیه و احتمال به کار نمی

ت علمی با اثبات شخصی. گویداطمینان مانند کسی که این وقایع را دیده است، از آن سخن می
صل به منشأ وحی و خزانه غیب الهی و نیز از طریق تعالیم باور داریم که علم ایشان متّ) ع(امام 

. گیرداست که آن هم از مبدأ وحی سرچشمه میبوده ) ص(پیامبر 

پیشینۀ تحقیق. 2
پژوهشی «به عنوان نمونه، . استو فواید آن در قرآن، مقاالتی نگاشته شدهدربارة پدیدة کوه
هاي اعجاز دیگر علوم به هانی عالوه بر جنبهرضایی اصفمحمدعلیاز1»در اعجاز علمی قرآن

اعجاز «اي با عنوان محمد محجل نیز مقاله. پردازدها و اشارات قرآنی نیز میبررسی نقش کوه
2»ها در آرامش پوسته زمینها، و نقش آنعلمی قرآن مجید در مورد چگونگی بوجود آمدن کوه

ر نهج البالغه همراه با نگاه تخصصی زمین شناسی ها داي در زمینۀ کوهاما مقاله. نگاشته است
.به آن یافت نشد

از دیدگاه علوم زمینهاکوه. 3
بعضی از آنها . ترندهاي مجاور خود مرتفعها مناطقی از سطح زمین هستند که از زمینکوه

برخی مانند . صورت سلسله جبال بزرگ هستنده هاي مجزّا و تعدادي دیگر ببه صورت توده
شوند که هنوز هم در حال سر به هاي عظیم جوانی محسوب میالبرز، زاگرس و هیمالیا کوه

هاي ها طی زمانکوه. اندفلک کشیدن هستند، در حالی که بعضی دیگر بسیار پیر و فرسوده
اند که یا بر اثر تنش فشاري حاصل از حرکت صفحات طوالنی تشکیل شده و تکامل یافته

گیرند، یا بر اثر خوردگی شکل میاي و اقیانوسی بر اثر چینهاي ناآرام قارهدر لبه» تکتونیکی«
اي آتشفشانی ههنفوذ ماگماي گداخته به درون پوسته زمین و سربرآوردن آنها به صورت کو

ط باران شسته و توسها سال بر اثر عوامل فرسایش، خردها در طی میلیونکوه. شوندایجاد می
ماند و یابند و از آنها چیزي نمیها و دریاها انتقال میها به دشتل رودخانهشوند و با تشکیمی

رفتن آنها در سطح زمین، باز، همزمان با فرسوده شدن و از بین. شوندبا زمین یکسان می
شوند و هاي موجود در درون زمین ایجاد میهاي جدید دیگري در جاهاي دیگر با تنشکوه

.1381انتشارات کتاب مبین، قم، . 1
.1391مهر: سایت انجمن علمی اعجاز قرآن ایران، تاریخ مراجعه. 2
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ها نیز تولّد و به عبارت دیگر کوه). 338، ص1388مدنی و شفیقی، (د گیرندوباره ارتفاع می
.مرگ دارند

این واژه از واژة . ام داردن(Orogeny)»کوهزایی«کنند ها را ایجاد میفرایندهایی که کوه
این . گرفته شده است» آمدنوجودبه«به معنی (genesis)و » کوه«به معنی (oros)یونانی 

هاي بزرگی از پوسته زمین خوردگی و دگرشکلی قسمتخوردگی، گسلها سبب چینفرایند
.اندشده

هاي شوند، نیازمند دانستن پدیدهبراي توضیح فرآیندهایی که منجر به تشکیل کوه می
هاي ها، حوضهبخواهیم براي منشأ قارهطور خالصه اگر به. شناسی مربوط به آن هستیمزمین

اي و محل کمربندهاي آتشفشانی و زلزله توضیحی کلّی هاي قارهاقیانوسی، سلسله جبال، دشت
ها آشنا اي و گسترش کف اقیانوسساخت صفحهارائه دهیم، باید با فرایندهایی مثل زمین

گرفتن که از کنار هم قرارشوند این فرایندها حرکات چندین صفحۀ بزرگ را شامل می. شویم
زمان این صفحات باعث کوهزایی، حرکت هم. گیرداین صفحات پوستۀ سخت زمین شکل می

.شودهاي اقیانوسی میها و رشد و بسته شدن حوضهها، زمین لرزهآتشفشان

)Plate tectonic(اي تکتونیک صفحه. 3-1

اي مطرح شد که در شناخت تکوین ساخت صفحهاي با عنوان زمین، نظریه1968در سال 
بر طبق . شودشناسی بر این مبنا تفسیر میاي دارد و اکثر فرآیندهاي زمینپوسته زمین نقش پایه

» صفحه«قطعۀ مستحکم به نام 20سخت زمین تقریباً از )(lithosphereکرة  این نظریه، سنگ
ساخته ) ايهاي قارهصفحه(متر کیلو70تا حداکثر) هاي اقیانوسیصفحه(کیلومتر 6به ضخامت 

ها که کل سطح این صفحه. است که دائماً، در حال برخورد یا دور شدن از یکدیگر هستندشده
در حد هاي متفاوت،شوند با سرعتها میاقیانوسها و بستر هپوشانند و شامل قارزمین را می
کره بر روي الیۀ سست ولی گالیۀ سن.کنندهم حرکت مینسبت به ،در سالمترچند سانتی

کره، به این ترتیب، صفحات سنگ. قرار داردastenospher)(کره تر موسوم به الیۀ سستداغ
ط مواد خمیري شکل پوستۀ خارجی سختی هستند که از زیر توس)(plasticکره، سست

.شوندنگهداري می
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کره اثر جریان همرفتی در سستصفحۀ اقیانوسی از شکاف میان اقیانوسی در زایش -1شکل 
ايو فرورانش آن در زیر صفحات قاره

200کره واقع شده و ضخامت آن متغیر است و به حدود کره در زیر سنگالیۀ سست
تواند جریان پیدا کند و کره میسست. قرار دارد» کرهمیان«کره، در زیر سست. رسدکیلومتر می

. کره هستند در همین الیه متمرکز هستندت سختهاي همرفتی که عامل حرکت صفحاحرکت
هاي باال و پایین آن و تابع فشار و کره نتیجۀ تغییر خواص سنگکره و سستمرز بین سنگ

کره به شرایط کره، سرد و مستحکم است ولی سستسنگ. یابنددماست که با عمق افزایش می
مذاب بودن این الیه از زمین، . نزدیک به دماي ذوب رسیده است و مقاومت آن بسیار کم است

یافتهاین . کندتر میکره واقع بر روي آن را آسانهاي سنگجایی افقی صفحههمرفتی و جابه
د و با مطرح شدن زمین ایجاد کرهاي پدیدهنگرش نسبت به ةدر نحوتحولیعلمی 

رد بررسی قرار شناسی را موهاي زمینتمام جنبه،شناسان دوباره، زمینايصفحهاختسزمین
و ندبینی کشناسی را پیشتواند وقایع زمینمیايصفحهاختسمعنی که زمین؛ به ایندادند

. توضیح دهد،وجود داردزمین دررا که م زمینوهاي علجنبهبرخی از
ها توسط دهند و همچنانکه صفحهکره را تشکیل میاي، اجزاي سنگقطعات قاره

. کنندها هم با آنها حرکت میشوند، قارهکره جابجا میسستهاي همرفت داخل جریان
کرة آید، سنگوجود میهاي همرفتی باال رونده بهکرة اقیانوسی جدید که در باالي جریانسنگ

هستند، تمام صفحۀ ) صلب(کره سخت کند و چون صفحات سنگجا میقدیمی را جابه
ا توجه به اینکه زمین در حال انبساط نبوده و ب. شوداقیانوسی از محل جریان همرفتی دور می

ها در ناگزیر یکی از صفحه. کرة قدیمی باید در جایی از بین برودافزایش سطح ندارد، سنگ
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شود و در مواد گداختۀ سست کره هضم محلی دورتر به داخل زمین فرو رفته بتدریج گرم می
هاي هاي صفحهاي از سنگاي قارهههاي صفحهتر بودن سنگدلیل سبکبه . شودو جذب می

اقیانوسی به زیر ةکرفرو روند و صفحه سنگ» گوشته«توانند زیاد در ها نمیاقیانوسی، قاره
زون (کره به درون زمین شود و در محل خم شدن این سنگاي فرورانده میقارهۀصفح

کرة حۀ سنگهاي صفلبه. آیددر بستر اقیانوس به وجود می» دراز گودالی«) فرورانش
رود که باعث ذوب شود و دما آنقدر باال میرونده بر اثر مالش با مواد اطراف خود گرم میپایین

مواد مذاب حاصل به طرف سطح زمین باال آمده و در آنجا از طریق . شودبخشی می
به این ترتیب، مالحظه ). 35-32، صص1368وایلی، (کنند هاي عظیمی، فوران میآتشفشان

.دارندواگرا، همگرا و انتقالی که صفحات نسبت به هم سه نوع حرکت شودمی
اي آن است که هر صفحه نسبت به صفحات دیگر بهساخت صفحهیکی از اصول زمین

حرکت پوسته خارجی زمین با طبیعت متحرّك و .کندصورت یک واحد مستقل حرکت می
کند تا ساختی به ما کمک میمطالعه صفحات زمین. کره در ارتباط استهاي سستروان سنگ

هاي ها، گسترش بستر اقیانوس، فورانها، اشتقاق قارهنیروهایی را که باعث حرکت صفحه
. )Ordway Richard j, 1972, p. 314(کنیم هشوند توجیها میآتشفشانی و تشکیل کوه

ۀگوشتۀاثر حرکت آهستبرشوند ساختی میهاي زمینهصفحنیروهایی که باعث حرکت 
به ،دائماًاثر حرارت باالیی که در زیر آنهاست،برسنگهاي گوشته . گیرندشکل می،زیرین

سال این چرخه میلیونها . کنندفرونشست می،اثر سرد شدنبرکنند و سمت باال حرکت می
.با این فرآیند در حال تغییر استو هنوز هم ظاهر بیرونی زمین کشدطول می

﴿: ها اشاره کرده استحرکت کوهپدیدة به ،قرآن مجید
حرکتند و بىپندارى که آنهامى] و[بینى و کوهها را مى«):27/88: نملال(﴾تمر مر السحابِ

».حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند
معنی استبیهستندصل هاى دیگر که به آنها متّها بدون حرکت زمینحرکت کوه،ماًمسلّ

مانند ابرها زمین کره در پوسته هاي سنگصفحهشود که معنى آیه چنین مى،و به این ترتیب
. و این یکی از موارد اعجاز علمی قرآن استد نکنحرکت مى

در نهج البالغه نیز به حرکات زمین اشاره شده که یکی از آن حرکات، احتماالً همین 
آن حضرت در خطبۀ . شوداي توجیه میساخت صفحهحرکت صفحات زمین است که با زمین

اي اخیر نیز ناظر به همین هاند که یافتههاي هموار را بیان فرمودهها از دشت، تشکیل کوه211
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141 هاي تشکیل کوه که در آینده خواهد آمد، خوردن یا دیگر مکانیسممطلب است؛ زیرا بر اثر چین
ل یاوادرلهستانى»کپرنیک«ایتالیایى و»ۀگالیل«. شوندها و مناطق مسطّح تبدیل به کوه میدشت

مطرح زمین را ةکه حرکت کراند فی شدهمعرّدانشمندانى به عنوان، اولین میالدى17قرن
.اندکرده

که ابرها دانند؛ زیرا همچنانبرخی از نویسندگان، آیه را در ارتباط با حرکت انتقالی زمین می
در اطراف زمین در حرکت هستند و به دور زمین حرکت انتقالی دارند حرکت وضعی ندارند، 

دود هزار ح). 24، ص1، ج1381رضایی اصفهانی، (ها نیز تنها داراي حرکت انتقالی هستندکوه
توسط » هااشتقاق قاره«یا » ايساخت صفحهزمین«و چند صد سال بعد از نزول آیۀ فوق، نظریۀ 

عنوان و ثابت شد که پوستۀ جامد زمین متشکّل از تعدادي )WegenerAlfred(آلفرد وگنر 
حال، با آگاهی از این یافتۀ .استصفحات بزرگ و کوچک شناور بر روي مواد مذاب زیرین

ها، به کمک این دیدگاه، براحتی، حرکت قطعات زمین و در نهایت جدید و بررسی حرکت کوه
ها عالوه بر به این ترتیب حرکت کوه. شودهاي موجود بر روي آن استنباط میحرکت کوه

شود مین نیز میها یا صفحات متشکّلۀ پوسته زهمراهی با حرکات زمین، شامل حرکت صفحه
.اندو این همان چیزي است که قرآن بدان اشاره کرده و امام نیز تبیین فرموده

isostasy)(ایزوستازي . 2- 3

هاي صورت فرورفتگیها، بهها و دریاها، دشتزمین مثل کوهۀاجزاي مختلف پوست
که در قسمت باالیی پوسته قرار گرفته، بلکه تمام این اجزا به حالت تعادل نیستندینامنظم

کاهش یا افزایش وزن مخصوص و نیز تغییر ضخامت آنها انسبی قرار دارند که این امر ب
وجود دارد آندر زیر سطح زمین، سطحی به موازات ،ایزوستازيۀمطابق نظری. شودحاصل می

سطح «نام ه این سطح ب. ها در آن سطح مساوي استشتها و دریاها، دفشار وارده از کوهکه
.)2شکل ك به .ر(شودنامیده می»سطح ایزوستازي«یا »تعادل

)Lee Stokes, William & Sheldon Judson, 1968, p. 128(.



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل142

شناوري قطعات مختلف پوسته بر . »ایستاییهم«براي جبران » آیري«ساز و کار –2شکل 
براي اطّالعات بیشتر، به مرجع (روي سست کره و نقش چگالی آنها در پدیدة ایزوستازي 

).اصلی رجوع شود
پذیر و هاي شکلکره که سنگینی کمتري دارد در باالي سنگسنگ،عبارت دیگربه

توان با مقایسه دو الوار این حالت را می. مانده حالت شناور باقی میکره بتر سستسنگین
تر و الوار تنومندتر هنگام شناوري بر روي آب بلند. تنومند و نازك بر روي آب در نظر گرفت

تر از همین ترتیب، در مناطق کوهستانی نیز پوسته ضخیمبه . ایستدتر از الوار نازك میمرتفع
ها مانند الوارهاي تنومند عالوه بر این که داراي سطحی بلندترند، در کوه. تنقاط کم ارتفاع اس
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143 العات گرانشی تأیید شده این حقیقت با اطّ. روندمواد زیرین خود، تا عمق زیادتري فرو می
. است

ها داراي ارتفاع کمتري است، باید نسبت به کرة موجود در زیر اقیانوسبنابراین چون سنگ
هاي اقیانوسی داراي چگالی بیشتري تر باشد؛ به همین دلیل سنگاي، نازكهکرة قارسنگ

اي به پوسته اضافه شود، پوسته با فرونشینی خود آن را بر طبق این نظریه، هرگاه وزنه. هستند
هایی از پوسته ها قسمتکوه. آیداي از آن کم شود، پوسته باال میکند و وقتی وزنهجبران می

طور غیر عادي ضخیم بوده و به علّت ایزوستازي نسبت به نواحی اطراف هستند که به 
.ترند و بخش زیادي از آنها در درون پوسته استمرتفع

أَ لَم نجعلِ الْأَرض مهاداً﴿: ها براي زمین نشان داده شده استبودن کوه» میخ«در سورة نبأ، 
ها و کوه!قرار ندادیم؟) شما(آیا زمین را محل آرامش «: )7-6/ 40: النبأ(﴾والْجِبالَ أَوتاداً

»!)؟قرار ندادیم(را میخهاى زمین
»هاى آن در اعماق زمینرفتن ریشهفروو «:»وتغلْغلها متسربةً في جوبات خياشيمها«عبارت 

در این نظریه مطرح چنانکه . تواند مؤید نظریۀ ایزوستازي باشدمی)91خطبۀ نهج البالغه،(
تري هستند و به نظر به دلیل وزن بیشتر خود، در زیرِ زمین، داراي ضخامت بیشهاشد، کوه

.رسد این عبارت حضرت، ناظر بر همین مطلب باشدمی
فرو برده «:»اَلْجِبالِ اَلرواسي اَلَّتي جعلْتها للْأَرضِ أَوتاداً«ها را هم کوه171در بخشی از خطبۀ 

يها وجعلَها للْأَرضِ عماداً وأَرزها ف«:فرمایدمی211داند و در خطبۀ می» چون میخدر زمین هم
؛هایى در آن کوبیدها را تکیه گاه زمین و همچون میخخداوند کوه«:»حركَتهايأَوتاداً فَسكَنت عل

».گرفتاى که زمین در عین حرکت، آرام به گونه
ها کند که کوهداند و تأکید میچون میخ داراي ریشه میها را هممجموع عبارات فوق، کوه

ها، در نظریۀ اند و این، درست همان واقعیتی است که بعد از قرندر زمین فرو برده شده
.هاي عظیمی هستندها در اعماق داراي ریشهایزوستازي اثبات شده است و به موجب آن، کوه

هاشکل درونی کوه. 3-3
. استهاي سنگی در درون زمین و بخش کمتري از آنها بیرون از زمینکوهقسمت اعظم 

پیش از این، . اندآناستحکام و استواري ۀکنند که مایهایی را براي زمین ایفا میها نقش میخکوه
دهند، از قطعات جدا از ها را تشکیل میها و اقیانوسقشر جامد زمین که خشکیبیان شد که 
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اي و هیچ فاصلهاندا این قطعات کامالً در مجاورت یکدیگر قرار گرفتههم ساخته شده است؛ ام
جامد هم قشري از مواد نسبتاً سنگین قرار دارد که با قطعات ۀپوستآنها نیست؛ در زیربیندر 

سنگین و ضخیم قشر جامد هاي ها و مناطق کوهستانی که قسمتکوه. جامد تعادل دارندۀپوست
آنها در قشر مذاب فرو رفته ۀو ریشاندبیشتر نفوذ کرده،زمین هستند، در قشر مذاب زیر خود

ا نازکی و سبکی ام؛تر استها قرار دارد، نازكقسمتی از قشر جامد که در زیر اقیانوس.است
بدین . کندران مینسبی آن را قشر مذاب و سنگین زیرین که داراي ضخامت بیشتري است جب

ها با نفوذ در زمین و پیوستگی در زیر قشر جامد آن جلو نوسان و اضطراب زمین ترتیب، کوه
.اندرا گرفته و موجب استحکام و استوار بودن زمین شده

رسد متفاوت است و قسمت ها با آنچه در ظاهر به نظر میبه این ترتیب، شکل داخلی کوه
ها کوهچه مقدار ارتفاعهر . )3شکل (ا تا اعماق زمین ادامه دارد ها یا ریشۀ آنهداخلی کوه

گوشتهکمترى در داخل ۀریشبیشتر و هرچه ضخامت پوسته کمتر باشد ۀریشبیشتر باشد 
و 186، 171، 91هاي و این همان واقعیتی است که حضرت در بخشی از خطبهخواهد داشت

:انداشاره فرموده211
»بالِ الْاري اَجِباسولْقِ الرلْخلاداً وتضِ أولْأَرا لهلْتعي جاداًلَّتمتاى پروردگار «) : 171خطبۀ (»ع
هاى محکم و براى خلق، تکیه گاه میخۀبه منزل،هاى محکم و استوار که آنها را براى زمینکوه

.»ى ساختىمطمئنّ
»دأفَأنْها وهولهنْ سا عالَهاخَ جِبتُونِ أسی ما فهداععِ أقَواضوما وا فَأقْطَارِهابِها نْصاللَهقَ قشْه

ها را از سطح زمین باال کشید و کوه«): 211خطبۀ (»ًرضِ عماداوأطَالَ أنْشَازها وجعلَها للْأ
تفع ساخت و ها را مرهاى آنها را در اعماق زمین و قرارگاهشان را ثابت نگه داشت، قلّهپایه
» .گاه زمین و همچون میخهایى در آن کوبیدها را تکیهکوهوها را گسترش دادتپه
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145

هاي ها با توجه به شکل درونی آنها و تزریق ماگما در بین الیهدار بودن کوهریشه-3شکل 
.هاي نفوذي و کوه آتشففشانیزمین و تشکیل انواع توده

)13/11/2010: تاریخ مراجعه به سایت.http://daneshnameh.roshd.ir/mavara. نک(

)ع(بیان امام علی ها در کوهتصویر . 4
ها بیشتر روي استقرار و آرامشی که هاي آفرینش کوهحکمتبین رازها واز) ع(امام علی 
ساکنان زمین شده است تکیه کرده و وجود آنها را مانع پدید آمدن ها نصیبدر پرتو کوه

به برخی 211و 171، 91، 1هاي خطبه. کندنوسان معرفی میاضطراب وحرکات ناموزون و
هاي مربوط به این بحث پردازد که در اینجا تنها قسمتها میخصوصیات فیزیکی و نقش کوه

لرزش و اضطراب زمین را «) :1خطبه نهج البالعه، (»دانَ اَرضهوتد بالصخور مي«: آوریمرا می
.»ها آرام ساختوسیله کوهبه

:ها مطرح استبخشی کوهدر این عبارت، نقش آرامش
»كَنا سأفَلَم تحت ناِء مالْم جيهمح ا وهافلكْنذَّخِ عخِ الْبمالِ الشقِ الْجِباهويلِ ش را فَجهافأكْت

من خاديدها و عدلَ حركَاتها بِالراسيات قَها في سهوبِ بِيدها و أوفها و فَرناُينابِيع الْعيون من عرانِنيِ 
دميها الْميدان لرسوبِ الْجِبالِ في قطَعِ أصياخيدها فَسكَنت من لشم من اخيبِ الشنجالَميدها و ذَوات ا
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): 91خطبه (»رضني و جراثيمهالْأو تغلْغلها متسربةً في جوبات خياشيمها و ركُوبِها أعناق سهولِ ا
را بر هاى سخت و مرتفع و زمین کوههنگامى که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست«

هاى ها جارى ساخت و آن را در دشتهاى آب را از بینى کوهدوش خود حمل کرد، چشمه
هاى پراکنده و جارى نمود و حرکات زمین را با صخره) هاو بستر رودخانه(ها گسترده و گودال

هاى زمین به جهت نفوذ ها تعدیل کرد و بدین ترتیب، لرزشهاى بلند و استوار کوهعظیم و قلّه
هاى آن در اعماق زمین و سوار شدن آنها بر گردن ها در سطح آن و فرو رفتن ریشهوهک

ها و اعماق آن از لرزش و اضطراب باز ایستاد و خداوند میان زمین و جو فاصله افکند دشت
ها و وسایل زندگى را براى اهل نسیم هوا را براى ساکنان زمین آماده ساخت و تمام نیازمندى

. »ودآن فراهم نم
ها و تشکیل رودها ذکر ها، جاري شدن در دشتها از کوهدر عبارت فوق، جوشش چشمه

چنانکه در اصل ایزوستازي و . استها تکرار شدهشده و آرامش زمین بر اثر وجود کوه
دارد کند و اعالم میها بیان شد، در اینجا نیز به همان واقعیت، اشاره میساختمان درونی کوه

لَّتي جعلْتها للْأرضِ أوتاداً و لرواسي اجِبالِ الْارب«: ها در درون زمین فرو رفته استکوهکه ریشۀ 
هاى محکم و استوار که آنها را اى پروردگار کوه«) :171خطبه نهج البالغه، (»عتماداًللْخلْقِ ا

.»طمئنى ساختىگاه مهاى محکم و براى خلق، تکیهبراى زمین به منزله میخ
دار بودن ها و اصل ایزوستازي و ریشهالبالغه، نیز ساختمان درونی کوهاین فراز از نهج

وجبلَ جالَميدها «: داندها را مایۀ آرامش و پناهگاه مردم میکند و هم کوهها را یادآوري میکوه
وزشنا فَأوهادأَطْوا وونِهتي ما فاهسارارا قَرهمأَلْزا ويهاسرمتسر اِء ووي الْها فهُءوسر تضا فَمهت

صابِها فَأشهق ناخ قَواعدها في متون أقْطَارِها ومواضعِ أسجِبالَها عن سهولها وأنهدصولُها في الْماِء فَأاُ
نْ تميد حركَتها من أيوتاداً فَسكَنت علَعلَها للْأَرضِ عماداً وأرزها فيها أوجنشازهاقاللَها وأطَالَ أ

و تزولَ عن مواضعها فَسبحانَ من أمسكَها بعد موجان مياهها وأجمدها بعد اَو تِسيخ بِحملها اَبِأهلها 
هاى استوار ها و کوهها و تپهخداوند بعد از آفرینش زمین، صخره«): 211خطبه (»بة أكْنافهارطُو

هاى ر نمود، قلّهثابت نگه داشت و در قرارگاهشان مستقّ،را در جایگاه خودآنهاآن را آفرید و 
ها را از و به این ترتیب، کوهنددر آب فرو رفتآنهاى هاو ریشهنددر هوا پیشروى کردآنها

.هاى آنها را در اعماق زمین و قرارگاهشان را ثابت نگه داشتسطح زمین باال کشید و پایه
و همچون قرار دادگاه زمینرا گسترش داد و کوهها را تکیههارا مرتفع ساخت و تپههاقلّه
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147 ام گرفت تا اهل خود را در اى که زمین در عین حرکت، آربه گونه،هایى در آن کوبیدمیخ
؛یا از جایگاه خویش زایل نگردداضطراب فرو نبرد یا آنچه را بر دوش حمل کرده، فرو نیندازد

دوران ؛ثابت نگه داشت،پس منزّه است آن کس که زمین را در میان آن همه امواج ناآرام
.»خشکی را پدید آوردپایان داد و در آن را حکومت دریاها 

گرفتن در جاهاي مخصوص و برافراشته ها و قرارپس از بیان تشکیل کوهدر این بخش،
دار بودن آنها بیان شده و ها و ریشهشدن قلۀ آنها در هوا، باز هم مسألۀ ساختمان درونی کوه

شود؛ بر این اساس، در زیر پوستۀ زمین، قسمتی قرار اي هم به ساختمان درونی زمین میاشاره
هاي این قسمت بر اثر حرارت بسیار زیاد سنگ. روان و نیمه جامد استدارد که داراي حالتی

حرکت صفحات پوستۀ . انداعماق، به نقطۀ ذوب خود نزدیک شده و به حالت لغزنده درآمده
صولُها اُو رست«عبارت منظور از. و به دلیل همین خاصیت استزمین نیز بر روي این منطقه 

ها تا اعماق و کوههاياحتماالً همین فرو رفتن ریشه» .به آب در شد) هاکوه(بن آنها «. في الْماء
این مطلب، ناظر بر وجود ریشه براي کوه و نیز قرار داشتن این . ورود آنها به این منطقه است

چون آب است چنانکه مالحظه شد مکانی با چنین هایی همقسمت درونی در محلی با ویژگی
.زمین وجود دارد که مثل آب سیالن دارد و روان استمشخصاتی در زیر پوستۀ

ساختمان درونی زمین.5
براي پی بردن به ترکیب و ساختمان درون زمین، راهی جز کسب اطالعات غیرمستقیم 

یکی از این مطالعات غیرمستقیم، بررسی امواج زلزله است؛ با مطالعۀ این امواج با . نبوده است
که زمین، داراي ساختار متّحدالمرکزي است و دو ناپیوستگی ص شده دانش ژئوفیزیک مشخّ

عمده در خواص فیزیکی مواد سازندة آن وجود دارد که کره را به سه بخش هسته، گوشته و 
2900مرز هسته ـ گوشته در نیمه راه تا مرکز زمین و در عمق ). 4شکل (کند پوسته تقسیم می

سیار نزدیک به سطح زمین و در عمقی قرار دارد کیلومتري واقع است و مرز گوشته ـ پوسته ب
ناپیوستگی «پوسته را ـمرز گوشته. اي یا اقیانوسی متفاوت استکه بسته به محیط قاره

هیچ ناپیوستگی و .)129-132، صص1368وایلی، (نامندمی)mohorovicic(»موهوروویچی
کیلومتري که با مرز سنگ کره ـ سست کره مطابقت کند وجود ندارد و 100تغییري در عمق 

کند، کیلومتر تغییر می200تا 100هاي زمین لرزه در این منطقه که ضخامت آن از سرعت موج
و کیلومتري وجود دارد 5000مرز دیگري در عمق . تر استاز گوشتۀ باال و پایین آن کم
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بنابراین قسمتی ) 129-132، صص1368وایلی، (کند هسته داخلی را از هسته خارجی جدا می
کیلومتري قرار دارد که حالتی روان دارد و به فرمودة 200تا 100کره در عمق به نام سست

ها و ها تا این قسمت ادامه دارد و این مطلب حاکی از عمیق بودن ریشۀ کوهحضرت ریشۀ کوه
.باشدچنین قسمتی در ساختمان زمین مینیز وجود

» ايساخت صفحهزمین«هاي هموار هم ناظر بر ها از دشتدر خطبۀ اخیر، بیرون آوردن کوه
این صفحات سبب ) نزدیک شونده(یا همگراي ) دور شونده(است؛ چرا که حرکات واگرا 

ها ت؛ زیرا کوههاسدر این خطبه هم آرامش زمین، مدیون وجود کوه. شودتشکیل کوه می
به حرکت » حركَتهايفَسكَنت عل«در جملۀ  . دارندون میخ، زمین را از ناآرامی نگه میچهم

زمین اشاره شده، اعتدال حرکات زمین و خارج نشدن از جایگاه و مدار مخصوص خود نیز در 
.این خطبه مطرح شده است

هستههاي مختلف در درون زمین از پوسته تا الیه-4شکل 
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149 البالغهنگاهی به گفتار شارحان نهج. 5-1
هاي محکم هاي سخت و کوهزمین را با صخره«: »وتد بالصخور ميدانَ اَرضه«در عبارت 

ها ، حرکات نامنظم و شدید زمین است که توسط کوه»میدان«، منظور از »کوب کرده استمیخ
ها و کوبی کرد؛ یعنی زمین را بعد از لرزشاینکه حضرت فرمودند میخ. یابندآرامش می

ـ آرام ـ که در زمین قرار دارندهاهاي سخت و کوهسنگتوسط هایی که داشت اضطراب
هم هاي بهکنایه از استحکام و ارتباط عمقی این سلسله کوهسخنایندر مجموع، . گرداند

دشوبا نگاهی به قرآن نظیر این تعبیر مشاهده می. اندکه سبب استواري زمین شدهپیوسته است
هاى استوار بیفکند کوه،و در زمین«:﴾وأَلْقَي في الْأَرضِ رواسي أَن تميد بِكُم﴿: دفرمایمیکه آنج
).15/ 16: ، النحل10/ 31: لقمان(» دزمین شما را بجنبان] مبادا[تا 

حفظد نآیپدید میحرکت صفحات پوسته اثر بربسیار کههايلرزشازها زمین را کوه
آرام و نانباشد،اگر گردش زمین منظّم .ها در کنترل و تنظیم حرکت زمین مؤثرندکوه. کندمی

این اند، بهها پدید آمدهاثر فوران آتشفشانبرها بسیاري از کوه.ودغیر قابل سکونت خواهد ب
رت که بر اثر بیرون ریختن مواد مذاب درونی و شکافته شدن پوسته زمین، این مواد در صو

در مورد عبارت .شوندآیند و باعث آرامش زمین میمحل انباشته شده به صورت کوه درمی
سه نکته » .پاشیدگی نگاه داشته شدلرزش و فرواز لغزش و،هاي خودزمین به رغم حرکت«

:شده استاستخراج 
ها آرامش وتعادل خود رغم این حرکتولی بههاي گوناگون است،زمین داراي حرکتـ1

.را حفظ کرده است
تا ساکنان شودهایش گسسته نمیگسلد و الیهزمین مستحکم است و از هم نمیۀپوستـ2

.و بارهایش را در درون خود فرو نکشد
است و از آرام و استوارهاي دیگر،زمین در حرکت وضعی و انتقالی و برخی حرکتـ3

.افتدگردد، بیرون نمیمدارهایی که به طور منظم در آن می
هاي ریشه«): 211خطبه نهج البالغه، (» رست أُصولُها في الْماء«: همچنین در مورد جملۀ

ها در اعماق هم پیوسته کوههاي به این نکته اشاره شده که ریشه. »ها را در آب فرو کشیدکوه
.شودهاي پیرامون زمین تعبیر میهاي زیرزمینی فرو رفته و از آن به سلسله کوهآب



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل150

.گرفته استقرارمورد تأییدهاي علمیاکتشافات و پژوهشبا سخنان حضرت امروزه 
هاي به دلیل آن است که سلسله کوهاند سر ساختهکه حیات را بر پهناي زمین میهاکوهنقش 

.دانگرفتهبرزمین را درپوستهاطرافزنجیروارهمانند کمربنديزمین،پراکنده در پوسته سخت 
هاي روي زمین را در ها و پستی و بلنديها، ناهمواريشناسی، کوهبا نگاهی به نقشۀ زمین
ها محاصره کوههایی از سلسله در واقع، پوستۀ زمین با حلقه. کنیمطول هر قاره مشاهده می

آنگونه . ها باعث حفظ ثبات پوسته زمین هستندد ستون فقراتی براي قارهاست و آنها ماننشده
ها در درون پوسته زمین فرورفته و با یکدیگر، در ارتباط هستند و که نشان داده شد سلسله کوه

ها نقش این کوه. اندگرفتهبرها دراي زمین را با زنجیرة کوهبر اساس نظمی شگفت، پوستۀ قاره
دل زمین و ثبات اجزا و استواري پوستۀ آن دارند و با وجود اینکه دماي اعماق بزرگی در تعا

. شوندهاي روي آن از هم پاشیده نمیزمین و گوشته بسیار باالست، باز پوستۀ زمین و کوه
ها و بیشتر جزیره. ها نیز ادامه دارندها، در بستر دریاها و اقیانوسها عالوه بر سطح قارهکوه

ها و جزئی از آن هستند، یعنی قسمتدامنه و امتداد سلسله کوه،آنها در حقیقتارتفاعات 
ها و از طریق خشکی یا کوهۀها به وسیلهتمام قار،از طرفی. ادامه دارندها در دریا از کوهزیادي

خود گرفته و از ۀک، زمین را در پنجهایی مشبچون چهارچوبصل هستند و همدریا بهم متّ
.کنندفضا جلوگیري میات زمین درشدن و تجزیه و پراکندگی ذرمتالشی

زمین ۀشود و اگر پوستسختی و ضخامت پوسته از فوران مواد مذاب درونی زمین مانع می
زمین را نگه متعالاگر خداوند.گرفترا فرا میآنهاي شدید و مستمر تمام لرزشنبود،
اطرافش شکافته کشید وکنانش را در خود فرو میساتردیدبیبخشید،داشت و آرامش نمینمی
است؛ارات، شرایط چنین که در بسیاري از سیـ بطوريریختشد و همه چیز در هم میمی
دارد تا از استواري که دارند نلغزندزمین را نگاه میا خداوند آسمان وام:﴿ ِسكمي إِنَّ اللَّه

دارد تا ها و زمین را نگاه مىناهمانا خدا آسم«): 41/ 35: فاطر(﴾ تزولَاالسماوات والْأَرض أَن 
.»نیفتند

اثر مستقیمی بر توازن زمین کنند و این امرمیاحاطه زمین راوارزنجیرها کوه،بدین ترتیب
مانعزمین ةدر برگیرندۀسختی این پوست،بعالوه. گیردرا میآننابودکنندة دارد و جلوي لرزش 
توضیحات مشابه در این باره که سطح زمین پس از سرد شدن . نیز هستاشتعال درونی زمین 

ها را از سطح کوه«عبارت ، در ذیلشدخوردگی و پستی و بلندي و کوه و دره داراي چین
ها را هاى آنها را در اعماق زمین و قرارگاهشان ثابت نگه داشت، قلّهزمین باال کشید و پایه
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151 اى که هاى زمین عالوه بر قامت کشیدهکه کوههذکر شد،»ها را گسترش دادو تپهمرتفع ساخت
هایى که آنها را از همان ریشه؛هاى عظیمى در زیرزمین هستندداراى ریشه،در بیرون دارند

هایش در آسمان مانند درختى که هر قدر ساقه و شاخه،درستـدهددرون به هم پیوند مى
زیرا قامت بلند و استوار را ؛هایش در اعماق زمین فروتر خواهد رفتریشه،رودبیشتر پیش مى

.)2شکل (داردهاى عظیم و محکم نگه مىریشه
عبارت ها و نقش آرامش بخشی به زمین و ساکنان آن در با بیان فواید کوه) ع(سپس، امام 

اى که زمین به گونهکوبیدهایى در آنو همچون میخقرار دادگاه زمینها را تکیهخداوند کوه«
یا آنچه را که بر دوش حمل در عین حرکت، آرام گرفت تا اهل خود را در اضطراب فرو نبرد

هاي با عظمت را براي آرامش این پدیده» کرده فرو نیندازد یا از جایگاه خویش زایل نگردد
.داندر میثّؤم،جلوگیري از اضطراب زمیندرمفید دانسته و آنها را ،زمین

زمین شامل مواد مذاب و گازهایی است که به ۀدانیم که قسمتی از هسته و تمام گوشتمی
؛دنشوخارج میصورت کنترل شده بههاي آتشفشانیدهانهد و گاهی از نآورپوسته فشار می

کنند و ازاى که دارند این فشارها را تحمل مىهاى محکم و بهم پیوستهها با آن ریشهولى کوه
،عالوه بر این.شوندآرامش قشر جامد زمین مىۀو مایکنندجلوگیري میهاى پى در پى لرزش

زمین نیزها در برابر فشار بیرونى حاصل از جاذبه ماه و خورشید و جزر و مد ناشی از آنکوه
مکارم (شوندهاي وارده مانعی محسوب میچنین در برابر طوفانمکنند و هرا حفظ می

مواد بر روي زمینمرتباً پوستۀ،ها نبودنداگر کوه). 180-178، صص8، ج1375شیرازي، 
اند هاي سر به فلک کشیده در زمین ریشه دوانیدهکوهچون ا ؛ املغزیدهاي درونی میمذاب الیه

، اندمیخکوب کرده،را بر روي جبه و هستهو از هر طرف پوستۀ زمین را به زنجیر کشیده و آن
ها از بروز منشأ این اضطراب و نوسان که کوهاحتمال دارد . شوندمانع از لرزش پوسته زمین می

:در چند عامل باشدنماید گیري میآن جلو
حرکات زمین، جاذبۀ قوي حاصل از ماه و  فشار وارده از سوي مواد مذاب هسته مرکزي  

حرکت مختلف دارد که بعضی 16تا 14بین زمین. از عوامل برهم زدن آرامش زمین است
در این جا سه حرکت مهم . شودمربوط به درون زمین و برخی نسبت به کرات دیگر انجام می

:شودآن بیان می
زمین در این حرکت، به دور محورش در خالف ): Rotation(حرکت وضعی زمین -1

ت از چرخد، یک دور چرخش کامل کرة زمین، که عبارت اسهاي ساعت میجهت عقربه
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56ساعت و 23النّهار از مقابل یک ستارة معین، برابر فاصله زمانی میان دو عبور متوالی نصف
سرعت چرخش زمین بر روي . گویندمی» یک روز نجومی«ثانیه است که به آن 09/4دقیقه و 

، 1382دگانی، (کیلومتر در ساعت و در قطبین برابر صفر است1670خط استوا، در حدود 
).149ص

یکی از حرکات مهم زمین، حرکت به دور : )Revolution(حرکت انتقالی زمین -2
شود، یک دور کامل نامیده می» سال شمسی«زمین در طی یک دوره زمانی که . خورشید است

937کیلومتر در ثانیه، در مدت یک سال شمسی، 30زمین با سرعت . گرددبه دور خورشید می
میلیون کیلومتر 150فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید . پیمایدشید میمیلیون کیلومتر به دور خور

حرکت انتقالی زمین نتایج مهمی چون اختالف مدت ).51، ص1378گنجی و دیگران، (است 
).149همان، ص(دارد طول روز و شب، ایجاد مناطق آب و هوایی و ایجاد فصول را به دنبال

حرکت فقط در یک دوره زمانی طوالنی این : )Precession(حرکت تقدیمی زمین -3
در اثر این حرکت، محور . کشدسال طول می26000کامل شدن یک دور آن . آشکار است

این حرکت را . شودخط میزمین با نقاط جدیدي از آسمان، نقاطی جز مکان ستارة قطبی، هم
آهستگی چرخد، بهاي مقایسه کرد که وقتی به دور محورش میتوان با حرکت فرفرهمی

).همان(کندکند؛ یعنی قسمت باالیی محورش یک دایره ترسیم میحرکت تقدیمی ایجاد می
کند که محور کج زمین آورند، کمک مینیروي گرانشی که خورشید و ماه بر زمین وارد می«

تمایل به حفظ کج یا"ژیروسکوپی"راست شود، اما هر جسم در حال چرخش یک اثر 
مین از آن جهت که در برابر مستقیم شدن محور چرخش خود مقاومت ز. محوري معین دارد

محور زمین به علت این حرکت . آوردکند، نیروي گرانشی حرکت تقدیمی زمین را پدید میمی
»کنددرجه در آسمان ترسیم می5/26اي به شعاع سالۀ دایره26000تقدیمی، در یک دورة 

).146، ص1388عدالتی و اشرفی، (
، 1البروجةبه علت عدم انطباق مدار ماه بر صفحه دائر): Nutation(محوري رقص -4

کنند و در نتیجه، در حرکت محور زمین نیروهاي گرانشی ماه و خورشید دائماً تغییر می
داري آید و مدار تقدیمی محور به صورت منحنی کنگره، تزلزلی پدید می)حرکت تقدیمی(

ثانیه و 12/9دامنه رقص ناشی از تأثیر ماه  . گویندآید که به آن رقص محوري زمین میمیدر

خورشيد رسد کهدهد، به نظر ميکه کره زمني گردش ساالنه را در مدار خود اجنام ميوقيت.١
.گويند»دايرة الربوج«اين مسري؛پيمايدآمسان پشت سر خود در درون ستارگان مي
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153 اش ثانیه و دوره2/1سال و دامنه رقص ناشی از تأثیر خورشید حدود 6/18دوره اش حدود 
).149، ص1382دگانی، (تیک سال اس

:زمین داراي حرکات دیگري نیز هست: سایر حرکات زمین-5
هر ستاره در . کننداي حرکت میهاي خود به طور گستردهیز در میان کهکشانستارگان ن

در این لحظه، خورشید به . شودجا میفضا، مانند اتمی در ذرات یک گاز در حرارت باال جابه
خورشید و سایر . کیلومتر در ثانیه است2/19قرار دارد و سرعت آن 1سمت ستارة نسر

در این حالت حرکت، منظومۀ شمسی و از . گردندخودي میستارگان به دور مرکز کهکشان 
کیلومتر در 320کیلومتر از مرکز کهکشان خودي را با سرعت 6/1× 1018جمله زمین، فاصله 
کل کهکشان راه شیري نیز نسبت به . کندمیلیون سال طی می250ثانیه و در مدت 

ةر در ثانیه به کهکشان امراکیلومت288هاي دیگر در حالت حرکت است و با سرعت کهکشان
). همانجادگانی، (شودنزدیک می2المسلسله

ها بگذاریم، زمین با سرعت مذکور در تماس با اگر در حرکت وضعی فرض را بر نبود کوه
کند که هاي هوا با سطح کره، آنچنان گرمایی تولید میهواي مجاور خود و برخورد ملکول

ها، هواي مجاور زمین به همراه خود زمین و در ولی با وجود کوه. سازدحیات را مشکل می
ند و مانع اصطکاك بین هواي ثابت اطراف زمین و زمین متحرك کیک مسیر حرکت می

هواي مجاور همراه زمین هاي زمین در حرکتبلنديپستی وها ووجود کوه،روایناز. شودمی
هواي مجاوري که با سطح زمین تماس دارد در میان بدین صورت که،ري دارندثّؤنقش م

زمین که حتی در برخی از مناطق به هشت هاي مختلف بلنديپستی وها حبس شده وکوه
رسد هواي چسبیده به زمین را در داخل خود نگاه داشته است و هنگام حرکت کیلومتر می

کند و هر دو در مسیر ها و چسبیده به آن، با آن حرکت میهواي داخل فرورفتگی،زمین
.دهندواحدي همراه یکدیگر به گردش خود ادامه می

يازدهپرنورترين ستاره صورت فلکي عقاب که . ١
.بسيار باالست

كم نور و که مانند يک قطعهاست)Andromeda(آندروميدايک كهكشان بزرگ مارپيچي در صورت فلكي. ٢
ترين كهكشان در گروه حملي كهكشان آندروميدا بزرگ. يت استؤغبارآلود با چشم غري مسلح كامالً قابل ر

ميليون سال ۲/۲مارپيچ آندروميدا در . كهكشان
.كهكشان ما واقع شده است
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ها مانع از بروز آن وان براي این حرکات ناموزون نام برد که کوهتمنشأ دیگري که می
تواند در زمین جزر و مدي مانند دریا ایجاد کند و همواره، در شود، جاذبۀ ماه است که میمی

ها و حرکت و اضطراب باشد؛ ولی کوه مانند زرهی محکم دورتادور زمین و طول قاره
اي نیرومند در ها با هم، شبکهه به ارتباط درونی ریشۀ کوهها را فراگرفته است و با توجاقیانوس

کند؛ زیرا با وجود این که قشر محکمی پوستۀ زمین را پوشانده، برابر نیروي جاذبۀ ماه ایجاد می
.شوددر پوسته زمین مشاهده می) مترسانتی15حدود (باز هم حرکات خفیفی بر اثر این جاذبه 

هاي زمین است که ر زمین مواد مذاب گوشته و حرکت قارهسومین عامل ایجاد ناآرامی د
ابتدا، باید به عوامل ایجاد زمین لرزه . شوندآورند و باعث زلزله میبه پوسته فشار وارد می

رفت در هاي آتشفشانی و جریان همحرکات صفحات زمین، فوران گدازه. اي کوتاه شوداشاره
بین پوسته و ) درجه5000حدود (به علت اختالف دما جبه و وارد آمدن فشار درونی به پوسته 

ها هستند که با قسمت درونی هسته سه عامل مهم در پدید آمدن این واقعه هستند و کوه
یکدیگر شده و صال آنها بههاي فرورفته در اعماق و فرا گرفتن قطعات زمین باعث اتّریشه

کند، سبب جدایی آنها جلوگیري میصل و ازهایی که قطعات تخته را به هم متّمانند میخ
سکون و آرامش فوران آتشفشان شده و از نوسان پوسته زمین و تفریق و پاشیدگی آن ممانعت 

:مراجعهالمعارف طهور، تاریخةسایت دایر:ك.رو180ص،8ج، 1385مکارم، (آورندبه عمل می
26/7/1391(.

ها ها و انفجاراز اضطراب و زلزلهها،کوهپیدایش تدریجی ناشی اززمین با میخکوب شدن 
هاي همیشگی سطح زمین را از فشار انفجارهاي درونی و زلزلهها به ثبات رسیده است و کوه

پرچ شده و از ،ها در درون زمینها نبود که مانند میخهم پیوستگی کوهو اگر بهاندهباز داشت
آمدمکانی آرام جهت زندگی در نمیبه صورتزمین،اندهاي زمین سر برآوردهبعضی قسمت

دانیم که وقتی و میاندها به میخ تشبیه شدهکوهدر قرآن،.)95-94ص، ص1380حسینی،(
.مانداز آن بیرون میاندکیرود وآن به داخل فرومیةکوبند قسمت عمدمیخی را به جایی می

.دفواید بیرونی داراهقسمت بیرونی کوهتوان گفتپس می
هاي نفوذي بسیاري در اثر تزریق ماگما درون اعماق زمین و در داخل گوشته، تودهدر 

)magma (اندپدید آمده) در . و هر کدام شکل و ویژگی خاص خود را دارند) 4شکل
شوند، این ها محسوب میهاي آذرین که منشأ ماگمایی دارند و در واقع، مبناي پیدایش کوهکوه
.ها دارندی در پیوستگی درونی کوهبه هم مربوط هستند و نقش مهمهاي نفوذي از درون توده
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155 هاي ها و نقش آنها در قرنبوجود آمدن کوهةمطالبی در میان شارحان نهج البالغه دربار
:  به عنوان مثال. عصر حاضر قابل قبول نیستشناسی درهاي علوم زمینگذشته آمده که با یافته

ص شده، به دلیل امام فخر رازي استناد کرده و گفته است ابن میثم بحرانی در شرح خطبۀ مشخّ
هایی سخت روي ها به صورت دندانهکه ثابت شده زمین کروي است و کوهکه با توجه به این
ها نبودند، به اقتضاي کروي ستی و بلنديها و پاند، اگر فرض کنیم این کوهاین کره فرورفته

ها و توجه آنها به مرکز زمین مانع از کرد و وجود کوهبودن زمین حرکت دورانی پیدا می
).263، ص1ج، 1375بحرانی، (شود حرکت دورانی زمین می

به نظر نگارندگان، این عقیده درست نیست؛ زیرا که در آن زمان، کروي بودن زمین تازه به 
شد و صاحب نظران آن ر میات رسیده بود و هنوز زمین ثابت و بدون حرکات کنونی تصواثب

ها نبودند زمین داراي حرکات دورانی بود؛ در حالی که اکنون دوران عقیده داشتند که اگر کوه
ها در نگهداري طبقات زمین و جلوگیري با وجود حرکات مذکور با توجه به دالیل دیگري کوه

و مانند میخ  باعث هاي متوالی و آرامش بخشی به اهل زمین داراي اثر هستندزهاز زمین لر
.)36، ص 1377نجفی، (شوند هاي زمین و مانع از متالشی شدن اجزا مینگهداشتن الیه

، در خصوص موضوع مورد بحث، تنها به بیان طرز پیدایش 91در شرح خطبۀ ابن میثم
قرن (با توجه به دوران زندگی وي . ها پرداخته و به دالیل آرامش زمین اشاره نکرده استکوه

ها از زبان وي، پایه و که علم به پیشرفت کنونی نرسیده بود، نحوة تشکیل کوه) هفتم هجري
وجود آمدن کوه را از گازهاي ایشان به. ی از آنها اشتباه استاساس علمی نداشته و برخ

ع و مرتفع شدن اند و یا بر اثر وزش بادهاي تند و تجممتراکمی که آب خود را از دست داده
البتّه، این شارح به جدا ). 780، ص2، ج1375بحرانی، (داندها در نقاطی مخصوص میخاك

هاي تبدیل آن به کوه هم اشاره کرده که شبیه ساخت کوهاي از زمین بر اثر زلزله وشدن قطعه
.)بحرانی، همانجا(حمل شده با گسل کنونی است

ها از نظر علمی و ساختمان کوهه به با توجایزوستازي، عوارض سطحی زمین بر ۀنظری
ۀریش،هاي دیگرها نسبت به قسمتو کوههستندهاي زیرین در حال تعادل روي قسمت

و پوسته زمین در همه جا داراي ضخامت یکسان نیست دارندي ترو ضخیمترعمیق
Ordway Richard j, 1972, p. 315)(.اي، لیتوسفرساخت صفحهزمینۀدر نظری،

در زیر . بلکه از صفحات مجزایی تشکیل یافته که در مجاورت هم قرار دارند؛یکپارچه نیست
کره واقع است که بر اثر حرارت بسیار باال حالت مذاب دارد و با پوستۀ جامد هم سست
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ها که پوسته براي حفظ این تعادل در قسمت کوه. قطعات پوستۀ جامد در تعادل قرار دارد
تر است و ها نازكتر است، ریشه بیشتري در زیر زمین دارند و در قسمت اقیانوسضخیم

هاي زمین فوذ در زمین و پیوستگی در زیر قشر جامد آن از نوسانات و لرزشها با نکوه
با در نظر گرفتن این موضوع .شوندکنند و موجب استحکام و استواري زمین میجلوگیري می

هاي عظیم در کوه،دائماً در حال حرکت هستندوصفحات نسبت به هم ثابت نبوده که 
در مرز بیشتر هاها و آتشفشانکانون لرزههمچنین،. شوندمجاورت حاشیه صفحات تشکیل می

ها در مرز در واقع،  تشکیل کوه. استها مرتبط ی با تشکیل کوهو به طور کلّقرار داردصفحات 
- ها و اضطرابشود لرزشچون میخ در زیرِ زمین، باعث میهایی همصفحات و وجود ریشه

.هاي شدید در همانجا از بین بروند
در هر کدام از این . فضا و نیز حرکات درونی استدانیم زمین داراي حرکات بسیار درمی

سرعت حرکت زمین به دور خود و به .زمین داراي سرعت و حرکت متفاوتی است،حرکات
علت وجود نیروهاي زمین بهپوستۀ.اي استص و محاسبه شدهدور خورشید مقدار مشخّ

زمین .شودمیلرزشی شدید شود دچار زمین وارد میبر سطح الیۀ مذاب درونیشدیدي که از 
ها روي زمین نبودند با هر بار حرکت و با هر بار به شدت در حال حرکت است و اگر کوه

.ریختهمه چیز در روي زمین به هم میشاید آن،اعماق از نیروي شدید اعمال
ها براي زمین را به معنی ممانعت کوه، به این مطلب اشاره شده و میخ بودن 211در خطبۀ 

أنْ تَمید «:در این خطبه) ع(امام در شرح عبارات. داندکوه از نوسان و لرزش پوسته زمین می
در مورد عبارت اول، مانند ...«: آمده است» أَو تَزُولَ عنْ مواضعها«و » اأَو تَسیخَ بِحمله«، »بِأهلها

ك و لرزش اهل زمین بدون فرورفتن پوسته به داخل جلوگیري تحرّهنگام زلزله، تنها از
تواند قدر شدید است که میها در هنگامی است که حرکات، آنکند؛ در مورد دوم نقش کوهمی

ها از به هم ریختن قطعات شود و در مورد سوم، کوهباعث فرورفتن رویه زمین به درون آن 
هاي تشکیل دهندة زمین از یکدیگر جدا شدن بخشزمین بر اثر بادها یا جریان سیل یا

را از فروپاشی هایی فرورفته در زمین، آنچون ریشهها همبنابراین، کوه. کنندپیشگیري می
).71، ص14، ج1358هاشمی خویی، (»کنندحفظ می
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157 اعتدال حرکات زمین. 5
ها آرام و از اضطراب و لرزش بازداشته بودن حرکات بسیار به وسیلۀ کوهزمین با دارا

اند، از هاي مختلف موجود در پوسته زمین را به هم پیوستهها که الیهط کوهد و توسوشمی
.ماندمیامان لغزیدن و جابجا شدن در

پس «):211نهج البالغه، خطبه (»حركَتها من أنْ تميد بِأهلهايفَسكَنت علَ«امام در عبارت 
یکی اینکه : شود، دو موضوع ثابت می».زمین متحرك، ساکن شد از اینکه اهل خود را بلرزاند

حرکت وضعی، انتقالی، تقدیمی نظیرع هستند ـ زمین داراي حرکت است و این حرکات متنو
ها که در عبارات قبلی خطبه از ط کوهوم اینکه این حرکات توسو رقص محوري ـ و موضوع د

ها با نفوذ در پوستۀ زمین و پیوستگی در شوند؛ زیرا ریشۀ عمیق کوهآن بحث شد، تعدیل می
موجب استحکام زمین و کند هاي زمین جلوگیري میزیر قشر جامد آن، از نوسانات و لرزش

.شودمی
شوند ها باعث مین این واقعیت است که کوهمبی» عنْ مواضعهاأو تَزُولَ «عبارت همچین، 

در علم نجوم و در . جابجا نشودر فرمودهکه زمین از موضعی که خداوند متعال براي آن مقرّ
دانشمندان قرن اخیر معتقدند زمین . کندهاي امام، زمین در مدار مخصوصی حرکت میگفته

ها باعث کوه. همۀ آنها در مداري بیضی شکل قرار دارندهاي بسیاري است وداراي جایگاه
داشتن اجزاي زمین و مانع از پراکندگی و حرکت و جابجایی از مواضع مخصوص در نگه

ص هستند؛ بنابراین، نقل پیشینیان که قائل به سکون زمین بودند خالف این فرمودة فلکی مشخّ
).516، ص1، ج1376شوشتري،  (امام است

ساخت زمین«حرکات زمین در فضا نسبت به دیگر اجرام آسمانی ـ چنانکه در عالوه بر 
هم هستند و چون ـ قطعات پوستۀ زمین نیز داراي حرکاتی نسبت بهگذشت» ايصفحه

هاي زمین ها باعث تعدیل حرکات صفحهکوهزایی در مرز این صفحات است، پیدایش کوه
هاي خورده و رشته کوهها چینگرا، صفحههاي همشود؛ چنانکه در محل برخورد صفحهمی

اي، ورقۀ اقیانوسی به زیر آید و در محل برخورد دو ورقۀ اقیانوسی و قارهوجود میبزرگی به
هاي همچنین در محل دور شدن ورقه. شوداي رفته و بر اثر گرماي گوشته ذوب میورقه قاره

آید تۀ اقیانوسی جدیدي پدید میشود و پوسهمگرا، ماگماي مایع به صورت گدازه خارج می
شود و در ها با حرکات خود، در جایی تولید میاي مداوم، صفحه؛ یعنی در چرخه)1شکل (
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هم ریختگی طبقات روند و باعث ثبات شکل ظاهري زمین شده و از بهجاي دیگر، از بین می
.کندزمین جلوگیري می

ها باعث آرامش زمین حتی به هنگام هاي عظیم در حاشیۀ صفحهبه طور کلّی، تشکیل کوه
ها اغلب در مرز صفحات و در ها و آتشفشانهمچنین، کانون لرزه. شودحرکت صفحات می
ها و ریشۀ میخ مانند آنها در مرز هاست؛ به این صورت که با تشکیل کوهارتباط با تشکیل کوه

از آنجا که  مانند زرهی هاکوه. شودها و نوسانات شدید در همان جا خنثی میصفحات، لرزش
اي اند و با توجه به ارتباط درونی آنها در اعماق، با ایجاد شبکهدورتادور زمین را احاطه کرده

.سازندهاي مداوم نابود کننده ایمن میسراسري و قوي، زمین را در برابر لرزش

ها موجب آرامش زمینکوه. 6
ازاي درجۀ حرارت و فشار با افزایش عمق، بهبا توجه به ساختار درونی زمین و افزایش 

در ،هالبتّ. کندطور یکنواخت، افزایش پیدا میحرارت بهۀتر رفتن در عمق پوسته، درجپایین
ه بلکه خاصیت پالستیکی ب؛شوندنمیا سیال همواد و سنگدلیل فشار بسیار زیاد، اعماق زیاد به

اثر کم شدن فشار بصورت برو کنندمیآورند که گاهی در قشرهاي نازك حرکت دست می
دانیم، پوسته، حالت جامد و چنانکه می.ریزندبیرون می،شکل آتشفشانبهو آیندمیمذاب در

. هستۀ خارجی، مذاب و هستۀ داخلی، جامد است. گوشته، حالت خمیري دارد
در صورت که داردییهاوري و سایر حرکتاي وضعی و انتقالی و محهزمین با حرکت

سو این سو و آنه اي پالستیکی شکل قرار گرفته بالیهپوستـۀ آن که روي اًبتّمرها،نبودن کوه
ها هستند که سر کوه.شدو چه بسا که پوسته پاره میکردلغزید و زندگی را غیر ممکن میمی

و از هر طرف پوستۀ زمین را اندشه دوانیدهدر زمین ریحد خود،به آسمان کشیده و چند برابر 
ها از نظر با توجه به اینکه کوه. اندروي هسته میخکوب کردهررا بزنجیر کشیده و آنه ب

هاي نفوذي به هایی هستند و چنانکه گفته شد، درون زمین تودهساختمان درونی، داراي ریشه
اند؛ در البالي قطعات زمین نفوذ کردهاند و برخیاشکال مختلف وجود دارد که به هم پیوسته

لوتگنس، (هاي زمین و در نتیجه آرامش آن شده استپیوستگی باعث عدم تفریق الیههماین به
.)292، ص1372ک،یفردر

در طول ،مثالً؛کندرا کم و زیاد میآن زمین سرعت حرکت ةهاي روي کرناطوفاز طرفی، 
جهت طوفان  ه کیلومتر فرض کنیم نسبت ب2ها را متوسط کیلومتر طوفان اگر بلندي کوه50
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159 این افزایش یا کاهش وشوداضافه مییا به آنثانیه از حرکت زمین کاسته میلی متر در86
اندازة انفجار ناگهانی شصت و نه میلیون عدد ه ولی لرزش و ضربۀ آن ب،استچیزناهرچند

عدد 2500مگاتن برابر 50بمب هیدروژنی ردیف (مگاتن است50هیدروژنی ردیف بمب
هاي وحشتناك، اگر هنگام وقوع طوفان.)بکار برد،ژاپنيبمب اتمی است که در هیروشیما

مجله مکتب : ك.ر(رفتشد همه چیز و آثار حیات از بین میها میزمین گرفتار این ضربه
)72ص،1351سال،8ش،اسالم

شکل چرخ لنگري تغییرات ناگهانی سرعت را هبوهاي مذکور را گرفتهها ضربهالبتّه، کوه
ها در کوهدارند؛ یعنی و زمین را از  اضطراب باز میکنندبه تغییرات تدریجی سرعت تبدیل می

منظور . گیردرا دارند که جلو تغییر سرعت را می» چرخ لنگر«نوسانات فشار زمین، حکم برابر
است که در کلیه وسایلی که حرکت دورانی مشابه دارند، بصورت چرخ چیزي » چرخ لنگر«از 

کنند تا سرعت آن را تنظیم سنگینی به نام چرخ طیار یا چرخ لنگر، روي محور آن نصب می
فشاري از خارج، بر روي آن وسیله که حرکت دورانی دارد وارد شود و ناگهان اگر؛ مثالً،کند

؛کنداي بر آن دستگاه وارد میپرد و ضربهطع گردد، آن وسیله با یک جهش به جلو میفشار ق
ـدهدباز می،و تدریجاًکندمیا اگر چرخ لنگر بر آن نصب گردد، آن فشار را در خود ذخیره ام

. اي بر آن دستگاه وارد شودآنکه ضربهبی
تواند روي حرکت آن د که میوزهاي بسیاري در جهات مختلف با حرکات زمین میطوفان
اي تواند ضربهشود که میهنگامی که فشار طوفان قطع شود تبدیل به شتابی می. اثر بگذارد

ها هم بریزد؛ ولی وجود کوهسخت بر همه موجودات روي زمین وارد آورد و همه چیز را در
ه و از ورود کند و تمام فشارهاي مثبت و منفی را در خود ذخیرمانند چرخ لنگر عمل می

ها و کند مانع لرزشکند و بدین ترتیب، حرکت متوازن زمین را حفظ میها جلوگیري میضربه
.شودهم خوردن آرامش میبه

و آثار آن در دنیاي آن روز » چرخ لنگر«نزول این آیات بحثی درباره مسائل زماناگر در 
که در آن زمان، ه به اینبا توجولی؛آور نبودوجود داشت، تعبیرات این آیات عجیب و شگفت

بزرگ علمی محسوب ةمعجز،چنین مسائلی سابقه نداشت، باید اقرار کرد که بیان چنین آیاتی
البالغه و آیات قرآن هنگامی که کوه را مانع تعبیر دیگر و با توجه به عبارات نهجبه .شودمی
کند، این مطلب و چگونگی آن در آن عصر و فی میو لرزش و اضطراب زمین معرّ) میدان(از 
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ها را در توان به خوبی نقش کوهص نبود، و تنها با در نظر گرفتن علوم جدید، میزمان مشخّ
.باره فهمیداین

حکم یک زره فوالدین را دارند که دور تا دور زمین را احاطه کرده و با ،ها در حقیقتکوه
زمین به هم دارند، یک شبکه نیرومند سرتاسري ۀپوسته به ارتباط و پیوندي که در اعماق توج

هاي نرم پوشانده بود به آسانی تحت دهند و اگر چنین نبود و سطح زمین را خاكرا تشکیل می
ها مانند جزر و مد در دریاها، گرفت و جزر و مد در خشکینیرومند ماه قرار میۀتاثیر جاذب

روز بر سطح زمین آورد و اضطراب و حرکت و لرزش در طول شبانهز را به لرزه در میهمه چی
ولی وجود این زره محکم، این جزر و . و هر ساختمانی را ممکن بود ویران کندفرما بودحکم

باال و ي مقدار،محکم زمین در هر شبانه روزۀهم اکنون نیز پوست.رساندمد را به حداقل می
. شودخالف دریاها که گاهی بر اثر جزر و مد چندین متر باال و پایین میبهـآیدپایین می

آورد و اگر ماه و خورشید در به وجود می،ترهر چند خفیف،خورشید نیز جزر و مديۀجاذب
،، این حرکاتندسو واقع شوند و این دو جاذبه در یک جهت قرار گیرمسیر خود در یک

).30، ص1، ج1381اصفهانی، رضایی(تر و شدیدتر استقوي
شد فشار از درون زمین بر اثر حرارت فوق العادة باالي به آن اشاره ،عامل دیگري که قبالً

ها، سبب گذارد و در صورت نبودن کوهآن است که به طور مداوم، بر قشر زمین اثر می
وجود فشار درونی و ر کنیم و اگر براي زمین پوستۀ نرمی تصو. شداضطراب دائمی زمین می

. یافتیمحرکت جزر و مدي را بر آن در نظر بگیریم، هیچ آرامش و قرارگاهی را در زمین نمی
عاملى ترینمهم. شوندلرزه میها سبب زمینمواد مذاب موجود در الیۀ گوشته و حرکت قاره

.ستندههاهمان کوهکند جلوگیري میزمین پوسته که از متالشى شدن و جدا شدن قطعات 
گیرد ومیو قطعات زمین را در بررودمیهاى سنگین که در اعماق زمین فرو هاى کوهریشه

سازد از صل مىهم متّههایى که قطعات تخته را بمیخمانند دهد و صال مىآنها را به هم اتّ
.داردق و پاشیدگى باز مىقطعات زمین را از تفرّوکندجلوگیرى مىانفکاك و جدایى

ت اصلى علّ،بنابراینوها نتیجه عملکرد نیروهاى درونى زمین هستندها و آتشفشانلرزهزمین
.ساختى داخل زمین استزلزله مواد مذاب و فشارهاى زمین

اگر کوهها را میخ خوانده شاید از این «: چنین آمده است» المیزان«در این مورد، در تفسیر 
هاي ناروي زمین است از عمل آتشفشهایی که درجهت بوده که پیدایش عمده کوه

کند شکافد و مواد مذاب زمینی از آن فوران میاالرضی است که یک نقطه از زمین را میتحت
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161 آید تا به صورت میخی آید و میاطراف آن نقطه باال می،ریزد و بتدریجو به اطراف آن نقطه می
ش زمین گردد و اضطراب و نوسان آید، و باعث سکون و آرامکه روي زمین کوبیده باشند، در

).261، ص20، ج1379طباطبایی، (».زمین از بین برود
و قطعات آن از یکدیگر جدا و بودها نبودند زمین دائماً در حال لرزش و تالطم اگر کوه
هاي نیرومند خود ها با پنجهکوههاي زمین، عالوه بر آن، در هنگام حرکت.ندشدمتالشى مى

زمین با همین سرعتی که ةفرض کنیم اگر کر،حال.چرخانندین را با خود میهواي اطراف زم
کرد و بر اثر نبودن حرکت می)کندسی کیلومتر به دور خود گردش می،هر دقیقه تقریباً(دارد
هاي هوا با سطح زمین دائما ، از برخورد شدید ملکولثابت بودها هواي اطراف آن کوه
شد که چنان حرارتی تولید می،و از این گذشتهشدایجاد میهاي شدید و گرد و غبارها ناطوف

گونه که اگر هواپیماهاي سریع السیر در طبقات پایین هوا سیر همان(سوزاند همه چیز را می
رو،اینو ازشود که ممکن است خطرات مهمی ایجاد کندکنند، چنان بالهاي آنها داغ می

د تا تماس با کنناست حرکت و سرد بگیرند و در طبقات باال که هوا بسیار رقیق مجبورند اوج
هاي زمین، این مشکل را حل کرده و کوه؛ ولی)ایجاد حرارت است کمتر شودأهوا که منش

هاي هاي چرخدرست مانند دندانهـچرخاندقشر عظیم جو را به همراه حرکت زمین می
آرامش ۀها مایکوهبه همین دلیل،. آورددیگر را به گردش در میياشیا،دار که همراه خوددنده

ماه و خورشید و هم فشار درونی، هم ۀجاذب، هم در برابرهستندزمین و ساکنان زمین
.لقابل تحمهم تولید حرارت غیرهاي دائمی شدید وناطوف

ماه و ۀدر برابر فشار جاذباي زنجیري از درون زمین باعث مقاومتبا ایجاد شبکههاکوه
آمد که یزمین به وجود میدر پوسته خاکیعظیمکه اگر آن نبود، جزر و مدشودمیخورشید 

عامل کوه، . ساختیانسان ناممکن ميرا برایشباهت به جزر و مد دریاها نبود و زندگیب
عالوه بر . کندمیزا مقاومتهاي طوفاناصلی جلوگیري از سیل و طوفان است و در برابر باد

ها نبودند سرعت و حرکت این بادها اگر کوههستند وهوا يهاجریانةها پخش کننداین، کوه
آب و علف، چون کوه ي بیکه در کویرها و صحراهاهمچنان؛یافتافزایش می،به چندین برابر

لمتحمروان ويهاخطرناك و ریگيهاگرفتار طوفانهمه چیز،و موانع دیگر وجود ندارد
. شوندصدمات می

زیرا ؛استنیز بسیار مهمها با نهرها ها و ارتباط کوهوسیله کوهزمین بهيسیستم آبیار
خود یا در ۀدر قلّ،آمدهصورت برف دررا که بهییاهزمین آبي رويهااز کوهيبسیار
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از ،قانون جاذبهبر اساس شوند و یب مکه بتدریج، آکنند یذخیره م،هایشاندرهيهاشکاف
يبسیار،در تمام مدت سالشوند و جاري میمناطق پست و گسترده يسوتر بهمناطق مرتفع

ها از سویی، سبب جمع شدن بخار آب و تراکم ابرها و از کوه.کنندیمآبیاريها را از زمین
اي جوي را هشوند و قسمت زیادي از بارششدن هواي مجاور آن میسوي دیگر، باعث سرد

شوند و به ها میدارند و مانع به هدر رفتن این بارشبه صورت برف و یخ، در خود نگه می
.آیندصورت منبعی دایمی براي جریان آب در سطح زمین در می

اگر زمین. الهى استۀخلقت حکیماننشانۀیش،هاهها و درها، بلندىها، کوهزمین با دشت
ها روى زمین ها و برفباراننداشت،د و هیچ بلندى و کوهى گسترده بوطور یکنواختبه

هاى بسیارى دشوارىازندگى را باین امر،کهشد همه جا به باتالقى تبدیل مىماند ونمی
آبیارى ،هاوسیله کوهزمین به: ها داراى فواید بسیارى استآفرینش کوه. ساختمىمواجه

کنند و به مییا در زمین نفوذ،با ذوب تدریجىها در بلندي کوهشده جمعهاىبرف. شودمى
ها سرازیر هاى کوهشوند یا از دامنهمیخارج ،هاذخایر زیرزمینى منتقل و بعد با جوشش چشمه

، )ع(امام علی .دهندمیو بزرگ را تشکیلکشوند و نهرهاى کوچمیجارى ،زمینرويو بر 
نوفها و اُلْعيون من عرانِنيِ فَجر ينابِيع ا«: فرمایدة این فایده کوه میهاي خود درباردر یکی از خطبه

أفَر ا وهوبِ بِيدهي سا فاقَههيدادها جارى ساخت هاى آب را از بینى کوهچشمه«): 91خطبه (»خ
.»جارى نمودپراکنده و ) هاو بستر رودخانه(ها هاى گسترده و گودالو آن را در دشت

ها و رودها هم البالغه، هنگام یادآوري آفرینش کوه، پیدایش چشمهدر قرآن کریم و نهج
علّت ذکر این . شودکه از مظاهر خلقت و تدبیر خالق و مفید براي زندگی مردم است، بیان می

ه بر هاست؛ زیرا عالوها در درون کوهها و رودخانهدو پدیده در کنار هم، وجود منشأ چشمه
مانند بسیار سرد است و برف و باران ،هوا در ارتفاعاتآوري آب باران از این طریق، جمع

بر اثر کاهش ، سطح کوهو بسیاري از فصول سالشوددر آنجا ذخیره می،هاي طبیعییخچال
و وندشمیآب ،بتدریجهایخوهابرف،از برف و یخ پوشیده است و در فصل گرما،تحرار

مین أها تکوهاز طریقگردند و قسمت اعظم این مایه زندگیجاري می،چشمهصورت به
. گرددمی

شود؛ میهم انجام » تصفیۀ شنی«ها، از سوي دیگر، با عبور آب باران از طبقات مختلف کوه
ها کوهدربور آب از طبقات مختلفع. هاي شنیشنی عبارت است از عبور آب از الیهۀتصفی

که با هستندآبةها عامل اصلی ذخیروهک. ب از مواد خارجی تصفیه شودآکه شود سبب می
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163 شودکه درختان و آب را در سراشیبی قرار داده و باعث می،قانون جاذبهر اساس ب،هایجاد در
پیدایش وایجاد نهرها همچنین، از این طریق، موجب. کنندو رشد مزارع از آن سیراب شوند

.شوندو دیگر نعمات الهی میطبیعت سرسبز
چنانکه پیش از این بیان . عنوان پناهگاه و مکانی براي زندگی موجودات نیز هستندها بهکوه

سطح زمین و)ثابت(بین هواي ،ها نبودنداگر کوه،اثر حرکت انتقالی و وضعی زمینبرشد،
وجود ولی ساخت؛میممکن غیر راآمد که حیاتاصطکاك شدیدي پدید می، )متحرك(زمین
حرکت کند و مانع اصطکاك خود آن،همراهبه ها باعث شده تا هواي ثابت سطح زمین کوه
ها سطح قابل استفادة زمین را تا چندین برابر بیشتر کرده و با توجه به اختالف درجه کوه. شود

پرورش انواع حرارت در باال، وسط و دامنه خود، محیط بسیار متنوعی را از نظر دمایی براي
ها دربرگیرندة معادن بسیار عظیمی کوهبعالوه، . کندمختلفی از گیاهان و محصوالت فراهم می

ها دارند و نیز مصالح ساختمانی مورد استفاده براي هستند که نقش مهمی در زندگی انسان
.شودها تأمین میهاي کوهمردم از سنگ

گیرينتیجه
شناسی و دقّت در نحوة پیدایش آنها و مطالعۀ اشارات امام ها از نظر زمینبا مطالعۀ کوه

شناسی اشاره دارند هاي امروزي زمینگونه که یافتهص گردید که همانبه کوه، مشخّ) ع(علی 
، »ايساخت صفحهزمین «ها وابسته به حرکات صفحات زمین است که با بیان تشکیل کوه

ها که قطعاتی از پوستۀ زمین ب شدة صفحهروشن شد که بر اثر حرکات بسیار منظّم و حسا
نیز ) ع(این مطلب در بیان حضرت.آیندها به وجود میهستند، در مرز این صفحات، کوه

. شودمشاهده می
ها نقش میخ را در زمین دارند و این، به سبب ساختمان طور که در بیان امام آمده، کوههمان

ها با نظریۀ ایزوستازي، قطعی دار بودن کوهریشهاز طرفی، اثبات . درونی آنهاست که ذکر شد
ها به دلیل ضخامت پوسته و براي حفظ تعادل در قسمت زیرین هم داراي شد؛ زیرا که کوه

. ضخامت بیشتري هستند
اند و ها اشاره فرمودهبخشی کوهدر بیانات خود، همواره به نقش آرامش) ع(حضرت علی 

ها مانند زرهی زمین را در بر جا که کوهاز آن. تگی دارداین، از نظر علمی به چند عامل بس
اند و ریشۀ آنها در اعماق زمین ادامه دارند و داراي ارتباط درونی با یکدیگر نیز هستند، گرفته
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شوند ـ به این دلیل که عامل اتصال قطعات زمین به هم باعث استحکام و عدم لرزش زمین می
.هستند

ها از فراز ها و جاري شدن آبها، به پیدایش چشمه از قلّۀ کوهکوهامام با ذکر دیگر فواید 
همۀ این موارد با علم قطعی . فرمایدرسانی اشاره میها و تشکیل رودها و سیستم آبکوه

. شودامروز، توجیه علمی شده و تأیید می
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