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 روشن اتیبه نام خالق آ

 

 نویسندهپیشگفتار 

و  دای)قدرت و حكمت( خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کامال هو اتیما آ

شن م شود که خدا )و آ ميگردانيرو شكار  سالتش  امتيحكمت و ق اتیتا ظاهر و آ و ر

و گواه  دايموجودات عالم پ یکه خدا بر همه قتيحق نيهم ایهمه( بر حق استتتت. آ

 کند؟ي)از برهان( نم تیاست کفا

 53ی آیه فصلت سوره

حضرت  اميپ ي برقيحق یماندگار و شاهدای ، معجزهعظيم و باشكوهقرآن  ،يراستبه

)قرآن( هم قلب و هم ذهن شما  يکلمات اله نیشدن به ا كی)ص( است. با نزدمحمد

 كیبه مجيد قرآن  زيآممعجزه عتيطب نیابر خواهد شد. عالوه يدچار شگفتزمان هم

 دارند به چالش ازيکه نای نهيبلكه مردم را در هر زم ؛شودنمي زمان محدود ایحوزه 

 یيآسامعجزه عتيمختلف را به طبهای چهره ميتوانيم است که ليدل نيکشد. به هممي

همه  ای خیتار یاست که چهره تیآن بر بشر ريسبك، علوم و تأث ني. همچنميدرک کن

 .کندمي موارد را با هم عوض نیا

 میقرآن کربه کنم تا مي هستند درخواست قتيدنبال حقکه به يکسان یهمه از

که  يبپردازند و رسول ؛کندمي نظر مردم را به خود جلب ،که معجزاتش در تمام دوران

های با نبوغ، قدرت گریتوان از اشخاص دمي اکنون .رنديرا در نظر بگ اندآن را آشكار کرده

 :که ديپرس فاوتمت يو مطالعات انسان یرهبر

 یشاعر ایهر دانشمند، رهبر و  یيفراتر و از توانا يکه از هر قدرت يشما قدرت ایآ

های قرآن نسل به نسل و در زمان یآسامعجزه تيماه ن،یبنابرا د؟یبرتر است را سراغ دار

 .مختلف جاودانه است

نجات اعراب و سخنوران در  یبرااش و برجسته رينظيب تيبا ماه ،يکتاب اله نیا
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یافته  از دانش دست یيباال یبه درجه تیکه بشريآن زمان آمده است و اکنون، زمان

در شده  انيب يعلم قیو حقامجيد شكوه و عظمت قرآن های توان به نشانهمي ،است

 تيو حقان يو اثبات درست ياله تيماه یبرا يعال یشواهد قیحقا نی. اافتیدست آن 

 .است قرآن

آسا و معجزه تيمجموعه در مورد ماه نیااز یسر نيالفالح با افتخار اول موسسه

مراتب تشكر را از  نيدهد. همچنمي هئخود ارا زیرا به خوانندگان عزمجيد باشكوه قرآن 

 نيدر چن شانیهاتالش یبرارا  اثر ارزشمند نیا یو گردآورنده سندهیدکتر النجار نو

را از خداوند متعال  موفقيت ایشانداریم و است را  انای که به سود اسالم و مسلمانحوزه

 ستایش و سپاس خداوندی که اجابتش باعث تكميل این کتاب گردیده است. .ميخواهان

 

 محمد عبدو خیش
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 روشن اتیبه نام خالق آ

 

 پیشگفتار مترجمان
 

 باشد قتیطر یآورچون در علم                   باشد عتیشر ن،یدانستن علم و د

 باشد قتيحق، حق یبهر رضااز                 با اخالص يعلم و عمل جمع کن گر

 

که در ای گونه به مانان کتابي جامع و کامل است؛کتاب آسماني مسلعنوان به قرآن

ابعاد که در  ابعاد گوناگون زندگي انسان دارای آیات و مطالبي مفيد است. یكي از این

در رآن مسائل و موضوعاتي عد علم و دانش است. آیات قکيد شده بُقرآن بسيار بر آن تأ

رو خي از این حقایق پي برده است. ازایند که امروزه با پيشرفت علم، انسان به برخود دار

 یعلمي کافي، بشر قدرت مطالعه دليل عدم دسترسي به ابزار متمادی، بههای برای قرن

افزون کنوني اطالعات خاص موجود درآیات قرآن را نداشت. با وجود تقسيم دانش روز

اشاره شده، ها متعدد، هنوز هم درک موضوعاتي که در قرآن به آنهای شاخهبه زیر

. این بدان معني است يستهای خاص برای دانشمندان امكان پذیر نبدون انجام پژوهش

اطالعات  یگيرندهبرکه برای فهم و درک صحيح آیات قرآن، به دانشي نياز است که در

که انجام چنين کاری نيازمند زماني  شودیادآوری ميهای علمي باشد. بسياری از رشته

 طوالني و بررسي آیات زیر نظر متخصصين تفسير قرآن است.

ها سخن مختلف از جمله آفرینش کوههای پدیده یدر آیات قرآن مجيد درباره

 438در  ها با تعابير گوناگون بيان گردیده است.گفته شده و راز خلقت و اسرار وجود آن

آیه مستقيم نكات  93ض( آمده است که در رأزمين) یواژهمجيد  قرآن آیه از

ها مورد بحث قرار گرفته است. شناسي در آننوین زمينهای شناسي مطابق با یافتهزمين

هدف اصلي از ارائه این مطالب در این مجلد، آگاه ساختن مشتاقان علوم زمين به وجود 

سازی زمينه ن گام کوچك دردر قرآن است. اميد است ایشناسي زمين برخي مفاهيم
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ر و درک مفاهيم برای گرایش دانشجویان و محققين علوم زمين در جهت کاوش، تدبّ

 دکتر مهدی یآیات، برگرفته از ترجمه یثر باشد. ترجمهؤمختلف علمي قرآن م

 ای است.قمشه الهي الدینمحيي

 

 دکتر علی فقیه

 شورانگیز ساداتمینا دکتر
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 مقدمه. 1

 نياز زم يعيوس یمنطقهعنوان به (،Montanus) کوه یاز واژه ،یلغو در اصطالح

باشد،  تپه كیتر از مرتفع نيو همچن ،تر اطرافش باالتر و برجسته طيوضوح از مح که به

 شود.مي ادی

 یتپهعنوان به ( کوه289صفحه  ،1976) يشناختنيزمهای نامه عبارتدر واژه

 یواژه یجابه mount ینام مناسب، واژه كییافتن از  شده است )اما قبل فیمرتفع تعر

طور قابل که به ای وسيعمنطقهعنوان به اغلب (. کوهکاربرد داشته است mountainکوه 

و  يمتوالهایي و رشتهها رهيصورت زنجو به است مجاور باالترهای نياز سرزم يتوجه

، معرفي اندمنفرد و مجزا قابل مشاهدههای اوقات به شكل قله يهم و گاههمتصل ب

 که نيزم یاز پوسته ينامه، هر بخشواژهدر همان  يكیزيف یايجغراف دگاهیاز د .شودمي

گردد. مي فيکوه توصعنوان به ؛از مناطق اطراف خود باالتر باشدای قابل مالحظهطور به

 نیارتفاعات کمتر از ا و شودمي متر گفته 610از  شيبه ارتفاعات ب معموالًعبارت  نیا

 است به آن کوهه زيناچ اريکه ارتفاع بس يشناخته شده و زمانها هتپعنوان به مقدار

هایي یبلندعنوان به ( تپه207نامه )صفحه در همان واژه وجود، نی. با اندیگومي

با ارتفاع های یبلند شده و تمام معرفيمتر  305کمتر از  با ارتفاع ،يناگهان شيبوکم

ي یهایبلند ،آمریكایياز منابع  یاريدر واقع در بس .دشونمي دهيمقدار، کوه نام نیاازشيب

 است. کوه در نظر گرفته شدهعنوان به متر 300از شيبا ارتفاع ب

 ایها کوه يو منفرد، متشكل از توال عيوس یتوده كیعنوان به کوههرشت

جهت، سازندها  ت،يدر موقع يبدون قله که ارتباط تنگاتنگ ایهمراه  كیبارهای کوهرشته

 .است یيکوهزا یرهيزنج ایسامانه  كیاز  يبخشکوه رشته .گرددمي فیتعر ؛و سن دارند

 ؛بوده "در کنار هم یمواز شيب و کوه کمرشته نیچند"تحت عنوان  نيشيپ فیتعر

 کم کوه نیچنداز  يتوال " :صورت است نیبه اکوه رشته از فيتوص نیکه آخريحالدر

، یبدون در نظر گرفتن شباهت ظاهر یيکوهزاهای سامانه ی به همراهمواز شيب و
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 . "و روند مشابه يطول شیآرا كی در نظر گرفتن اب ؛هاو منشا آن یساختار

است که  یمواز شيب و کمکوه  نیاز چند يکوه، شامل توالرشته ،گریبه عبارت د

که يحالدر ؛اندمجزا به وجود آمده یرسوبگذار یحوضه كینهشته شده در های از سنگ

است که از رسوبات  یو مواز يمتوالهای کوهاز رشته يبيترک ،یيکوهزا یسامانه

 .اندشده ليتشك ه،مشاب خوردگيچينمختلف اما با سن های حوضه

است؛  با روند و ارتفاع مشابه یيکوهزا یسامانه نیچند ایشامل دو  هاجبالسلسله

 كیاز  يمشابههای جبال در قسمتسلسله نیاز چند یموازهای کوهکه رشتهيصورتدر

 (.1977 ،ميلي گان) ندیآمي قاره به وجود

 "کوه" ی(، واژه1978)مونخاوس و اسمال،  "طبيعي يطيمحستیز ینامهواژه"در 

 شده است: فیتعر این گونه

است.  دهیمنفرد محصور گردهای قله و بيشرپُهای مرتفع که با دامنه يسیدنيزم"

از شيبهای به ارتفاع ا،يتانیدر بر معموالًاما  ؛وجود ندارد يارتفاع مشخص فیتعر نیدر ا

نسبت به که  يناگهانهای يآمدگبا باال يجز در مناطق، بهفوت( 2000)متر 600

 نيگردد. در چنمي (، اطالقیکانوکوه رشته )همانندمجاور رخ داده است های بومپست

 "توان استفاده کرد.مي (mountاز لغت کوه )بعضي اوقات  يحالت

که نسبتا  نياز زمای منطقه"عنوان به کوه را كا،يتانیبر دیجد رةالمعارفیدر دا

که  دیافزامي نيد و چنکنمي فیتعر "مجاور استهای طيو محها نيبلندتر از سرزم

 یداریبا پا يهایطيکه در مح ا،يماليهمچون ه يبزرگهای کوهرشتههمراه با های تپه"

 "شوند.مي کوه در نظر گرفتهعنوان به زين اندکمتر واقع شده

که نسبت  نياز سطح زم يبخش"کوه را  یيكایآمر رةالمعارفیطور مشابه، در دابه

در ها کوهرشتهکلي، طوربه"که  دیافزامي و نددايم "به مناطق اطراف باال آمده است

ند. اها، با کاهش ارتفاع همراهتر همانند دشتسمت مناطق پستو بهها تپه انيگذر از م

اسر در سرها یياست. کوهزا و سریع يناگهانصورت به تحول نیموارد ا ياگرچه در برخ

 "دهد.مي رخ يانوسيو اقای جهان در مناطق قاره


