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 مسأله بیان.  

کـرویشـکل،زمـینتردیدیهیچدهندکهبدوننشانمیایهایهواییوماهوارهعکس،امروزه

ماسـتوینـامن  حـد ؛بلکـهتاوارنیسـتشکلزمیندقیقاًکـره،البته.(14:ش1973،عتمدم)دارد

بـاانـدکیدرایـننوشـتار.(241-249:ش1984،یـردامپـی)انـدنهـادهنـام«وارزمین»رابرخیآن

هاسـتکـهشـدمعلـومحال،امـروزهبههر.گیریمزمینبهرهمیتازهماناصطقحکروی ،حتسام

ـدرفضایـاکهصورتسطحیزمینبه درایـنمیـانبرخـی.نبـودهونیسـت،باشـدقرویآبمعل 

آنحبهتصـویردرآمـدهوکـرویبـودنمسط شکلزمینبهقرآنکهدراندعیشدهمد نویسندگان

ایخطـابیوشـعاریینـینهدرصـب دیدیگـرتول درنشفاالدیبراینمونه،شجا  .شدهاسترد

سیکهاینکتـاببـرایصـدهامیلیـونپیـروانآنتقد برایپیروانمکتبقرآنباهمۀ»:نویسدمی

(2:انبـ)"حآفریـدیممسـط شکلبستریرابهزمین"کهییوناینیهادارد،دفا ازبرداشتداشتهو

(.141-141:ش1981،باطباییطحسینی:ک.ر)«.پذیرفتنینیست...و

بـرای.انـدگرایشیافتـهایازروشنفکرانمسلماننیزبهوجودتعارضظاهریدراینبابپاره

عجازعلمیوموهـوناپسازرد ن ریۀ(111:تابی)االعجازالقرآنیسر احمدقبانچیدرمثال،

یعنیاسـتنادبـه-موافقانتفسیرعلمیۀتوانندشیوکهمخالفانقرآنمیکندبیانمیآنشمردن

کـارگیرنـدوقتقـرآنبـهرابرایابطالحقی-هاباقرآنآنشدهومقایسۀحقایقعلمیکشف

ت،ممکـنآیاتیکـهبـاکشـفیاتعلمـیجدیـدمعـارضاسـۀبحثدرباراینامرباپیگیریو

و»ۀآیـهـاکهنخسـتینآنماردشآیاترابرمیپنجنمونهازایندرادامهاو.(جاهمان)شودمی

ایـنآیـه،قبـانچیۀعقیـدبـه.(جـامـانه)اسـت(11:غاشیهقرآن،)«کیفسطحتیاالرضِلإ

-ودنوشـتارخـاودرادامۀ،البته.(جاهمان)یستحاستوکروینصراحتداردکهزمینمسط 

؛(111ان،همـ)داندمیراقابلحل اجمالاینتعارضبه-شودمسألهفصیلیتحل آنکهواردبی

ن ـرازرفبـاسـقحتأویـلوصـفقـ هـاگونهایرادکندکهپاسخدادنبهاینتصریحمیولی

ناستکهازمباحثعلمیجدیدبـرایآۀشایستۀشیو،ظواهرممکناستودرینینشرایطی

سـودداردکهازهمینسـقحعلیـهمـاآنمی؛زیراخصمرابراتاعجازقرآناستفادهنکنیماثب

مـیجدیـدهـایعلغاشـیهبـاداده11ۀآیـظاهر،قبـانچیۀعقیدبهمجمو در.(114همان،)ببرد
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ــارۀدر ــینب ــاتداردشــکلهندســیزم ــنمناف ــی؛ازای ــوانروم ــد رادرشــماراوت ــنم عیانای

.دانستبحث



 مسألهبررسی تفصیلی .  

وارزیابیمـدلول،مقالهبررسیتحلیلیوتفصیلیمد عایبراینویسندۀاینمقاله،یاستقرااساسبر

«ارض»هدربـارۀکهدرایندوازدهآیـهاییصفتوهافعل.رسدمین رآیهضروریبهدوازدهمفاد

:انـدمشـتقشـدههازهفتریشـشوند،زمینقلمدادبودنمنافیکرویممکناستواندکاررفتهبه

«ارض»ۀایننوشـتار،ابتـدابـهمعناشناسـیوا ۀدرادام.بس ،دحو،سطح،طحو،فرش،مددومهد

.کنیمراتبیینوارزیابیمیمدلولآندوازدهآیه،ترتیباینهفتریشهپردازیموسپسبهمی

 
 «االرض» معناشناسی . - 

1صـورتمضـافبـهضـمیروباربه8الم،صورتمعرفهباالفوباربه411قرآندر«ارض»ۀوا 

ماننـدیهـایبیررابـاتع«االرض»اهلل ت.(بار421درمجمو )کاررفتهاستبهصورتنکرهباربه

ال تـیعلیهـا»،(جرمـیکـهمقابـلآسـمانقـراردارد()11: 1412،راغب)«المقابلللسم اءالجرمُ»

و(مـردمبـرآنقـراردارنـدکـهآنچـه)(111/7:تابی،من ور؛ابن14: 1411،یتسکابن)«الناس

معرفــیوتبیــین(آنچــهمــابــررویآنهســتیم)(1/81: 1411،فــارسابــن)«تــینحــنعلیهــاوال  »

.اندکرده

زمـینمدینـه،،زمـینبهشـت،زمـینمک ـه:اسـتبههفتوجهقرآندر«ارض»تفلیسی،ۀگفتبه

،تفلیسـی)(زمـینیعنـیکـل )مصر،زمیناردنوفلسـطین،زمـیناهـلاسـقموجملـهزمـینزمین

شمردهرادریکوجهگنجانـدوبـااصـقحتوانزمینمناطقبریاستکهمیهبدی.(12:ش1978

ایمحـدودازپهنهوقطعه.1؛کل زمین.1:وجهپنداشتسهرادرقرآنبر«ارض»،بندیتقسیماین

74ۀآیـ،ناییداردوتنهامصـدا مسـل مآنایکامقًاستثاخیرنیزجنبههوج.زمینبهشت.9؛زمین

رابهمیراثبهمادادکهدر[وخاک]وزمین»:«نشاء حیثُ ةمن الجنّ ءُنتبوّ وأورثنا االرضَ»:استزمر

.«هرجایبهشتکهبخواهیممسکنگزینیم
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وجـوههـاییدورویـلأنیـزبـاتو...وزمینمدینه،ینمک هزممانندبابرشمردنوجوهیدام انی

وماا ننعا    »برایمثال،اودرآیـۀ(.13-91:م1371،دام انی)رابهسیزدهموردرساندهاست«ارض»

،«مانـدرساند،درزمـینبـاقیمـیآنچهبهمردمنفعمی»:(17:رعدقرآن،)«فی االرض فیمکثُ الناسُ

یعنیآنچـهمفیـداسـت،در؛(91:م1371دام انی،)کردهاستمعرفی«القلب»را«االرض»مراداز

تواندهمـانمی،هیچدشواریبی«االرض»ۀوا یادشدهۀدرحالیکهدرآیماند؛قلبودلباقیمی

.معنایاصلیخودراداشتهباشد

قـرارداردوبـاهمانزمینیاستکـهدرزیـرپـایآدمـی،قرآندر«ارض»مرادازهرحال،به

ایمحدودهوپهنـهلی تزمینارادهشدهاستیافق کتوانفهمیدکهازاینوا هتوج هبهقرائنمی

زمـینبـهنهـنۀکـر،قـرآندرفضاینـزول«ارض»ۀبدیهیاستکهازوا ،یدیگرسواز.ازآن

در«ارض»شناسـیاجدیـدبـرایمعنـبسـیاریازپژوهشـگرانشدهاست؛ولـیمخاطبانمتبادرنمی

،؛مصــطفوی118/1: 1411،زادهواعــ )انــداســتفادهکــرده«زمــینۀکــر»بیــرعازتقــرآنآیــات

،زادهواعـ )تصـورسـی اربـودن،همچنـین.(192/1:ش1981،رضاییاصـفهانی؛12/1:ش1921

دیگـریقیـودجدیـد(118همـان،)اجـرامآسـمانیزمیندرکنارسایرۀمقح و(21/1: 1411

راازیـاریوبفهـمرودکهفهمقرآنـیمـااندوبیمآنمیراهیافته«رضاال»هستندکهبهتعریف

.کنندوحیمنحرفلیۀعرفیمخاطباناو 

ینـانکـهامـروزدرآن-کرویبودنزمین،قرآنۀدرفهمعرفیمخاطباناولیآشکاراستکه

دیگردرآنعهـدیونهمتکل مقرآننه،ابراینبن.مطرحنبودهاستزرگه-نقشبستهاستنهنما

زمینۀمفهومکرشکهبهنهنمخاطبانانت ارداشتهباشدودگیرکاررابه«ارض»ۀتوانستوا نمی

هـایایدرکنارسایرسـیارهرسیارهتصو «ارض»ۀامکاننداشتازوا ترتیب،بههمین.شودمتبادر

شـود،ن ـرگرفتـهمـیصـورتکـرهدربـه«ارض»امروزهیون،همچنین.شودشمسیارادهۀمن وم

قـرآن؛درحالیکهدرفضـاینـزولشوندیمیتلق «ارض»طبقاتداخلیاینکرههمجزءدرنتیجه

«ارض»ۀازوا ،معهودنبودنتصو رکنونیازکرهبودنزمینوطبقاتداخلـیآندلیلمسج لوبه

راتییمتناسببـاتصـوزبان،اهلهرواقعدر.شدهاستدهمیسطحظاهریارابیرونیوۀهمانپوست
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،بازتـابتصـو راتیقـومپردازندوزبـانهـربهوضعوا گانمی،کهازعالمخارجدرنهندارند

.بهعالمخارجاستهاآناهویژۀفرهنگونگ

بـودندرسـاکن»و«حبـودنمسـط »کهآیاتصو راتیماننـدبهنهنبرسدسؤالممکناستاین

کهشودترمیجد یالهنگامیؤاینس.انددرعصرنزولنبوده«ارض»ۀجزءمدلولوا «مرکزعالم

سـاکندر)«واقـفعلـیمرکـزالعـالم»قیـودیماننـد(471/1:تابی)بروسوی مانندمفس رانبرخی

شـدهمسـتلزممطـرحبـهسـؤالپاسخمثبـت.اندتبیینارضلحاظکردهتعریفودررا(مرکزعالم

کـانبرتصـو تصویبوتأییدنقرآازسوی«ارض»کارگیریوا ۀپذیرشایناستکهصرفبه

ازریـفدرسـتیعتاابتـدبایـدقـرآندراینفرضْ،دیگربیانبه.وخقفواقعمخاطباناو لیهباشد

برحسـب«ارض»نهسخنگفـتنازمگرگاهبهسخنگفتنازآنبپردازدبیانکندوآن«ارض»ۀوا 

.آیدشمارمیبهخطایمخاطبانتصو ربرهگذاشتننوعیصح ،ررایجهمانتعریفوتصو 

حبـودنزمـینبایـدهایین یرمسط مهکهویژگیاینمقد توانگفتایناشکالمیدرمقامحل 

یـاسقاست؛زیراقابلتشکیکوتردید،لحاظشوندقرآنرنزولصدرع«ارض»ۀجزءمدلولوا 

حمسـط بـا-کـهامـریمسـج لدرانهـانعمـومیاسـت-بودنزمیندرحالحاضرکرویکردن

درزمـینبـودن،کـرویدرعصرحاضر.الفار استمعیقیاس،قرآنانگاشتنزمیندرعصرنزول

علمـیبشـرۀحبـودنزمـیندرگذشـتمسط مسألۀااماست؛ومورداتفا شدهانهانعمومیشناخته

ۀبـرایمقح ـ)حاصلنشدهبوددربارۀیگاهاجماعوظاهراًهیچداشتهمخالفانیموافقانوهمواره

؛12:ش1984،یــر؛دامپــی82:ش1942،ســارتون:ک.مینــهرعقایــدمختلــفملــلقــدیمدرایــنز

.(182-187/1:ش1981،رضاییاصفهانی

مـردمازآنهمـۀمعنـاکـهایـنبهاست؛عمومیشدهبودنزمینکرویألۀامروزهمس،عقوهبه

بحثـی،ولیمعلومنیستدرگذشتهاساساًبحثازشکلهندسیزمین.ندوبدانانعاندارنداآگاه

درنهنعمـوممـردم-آنبرفا خواصبهفرضات -حزمینحالتمسط بودهوعمومیوهمگانی

ازبحـثامـروزهبـرایمثـالگونهکـهبلکهمحتملاستهمانبودهاست؛ومسج لشدههمشناخته

درگذشـتهنیـزتصـو رشناسـیاسـت،دانشـمندانزمـینصیومنحصربـهبحثیتخص ،طبقاتزمین

-فـرضبـه-هریندامروزهبیاندیگر،به.بودهباشددورانمسطحبودنزمینمخصوصعالمانآن
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تـوانتعـدادطبقـاتامـیآیوجودداشتهباشد،ن رفا اتتعدادطبقاتزمینرشناسیبدرعلمزمین

ازکـقم،بردکاررابه«زمین»ۀوا واگرفردیدرعرفعامدکرزمینقلمدادۀزمینرامدلولوا 

.همینتعدادطبقاتاستکهمرادشزمینباکردگونهبرداشتاینتوانمیاو

شـدۀشـناختهخصوصیاتۀالفاظدرعرفعامبرهمباالمنفیاست؛زیراپاسخسؤالتردید،بی

.شـوندوضـعمـیءفهمازاشـیایوهمهکل ،برایتصویریاجمالی؛بلکهفق کننداشیاءداللتنمی

درنهـنوحبودنزمیندرعصرنـزولامـریاجمـاعیبـودهیممسط یفرضاینکهبگوبرهمچنین،

بـودنینـینبـارۀکـرویگونهکـهامـروزدرهمان)استبودهشدهلوشناختهعموممردمهممسج 

حت ـیآن،«ارض»هـاوخصوصـیاترسدویژگین رمیهمبهباز،حتیاگرینینهمباشد؛(است

بلکـه نیستند؛«ارض»ۀمدلولوا شدهدرانهانعموممردمهمقطعیوشناخته،لهایمسج ویژگی

اینتصـویر.دنکفهمازاینپدیدهداللتمیاجمالیوهمگان،یبرآنتصویرکل فق «ارض»ۀوا 

برحسـبعلـمدورانهـاوخصوصـیاتزمـیننویژگیمتضم هرگزکامقًعرفیوعمومیاستو

مـا»نهفتـهاسـتوبایـدآنرا«ارض»ۀدردلوا بودنکهکروینیزایناد عادر،سانبدین.یستن

.کردتأملوتوانتردیدمی،لولقطعیاینوا هدانستدوم«وضعله

فضایدر«ارض»استکهآیالهمسأتبییناین،«ارض»ۀشناسیوا درمعنادیگرضروریبحث

فقـ دربـارۀیـاودهبـمانندامروزهمبرمناطقخشکیوهمبـرمنـاطقدریـاییصـاد قرآننزول

درشـواهدزیـادیکنـیمکـهمطرحمیبهایندلیلاینبحثرا.رفتهاستکارمیبهمناطقخشکی

در-«ارض»دهنـدایـنشـواهدنشـانمـی.بهکاررفتهاستهاودریاهارمقابلآبد«االرض»ۀوا 

.انـدنبـوده«ارض»استودریاهادرشمارهشدبرقسمتخشکیزمیناطق میفق -معنایاولیه

هشـدخشـکیودریـاۀصـدوعرشـاملهـر«ارض»وا ۀ،معنـاییدلیلتوسعۀبعدهابهظاهر،بهولی

ۀخطبـ)البقغـهنهـج31ۀخطبـتـواندردرمعناینخسـترامـی«ارض»وشنکاربردرنمونۀ.است

:کردمقح ه(اشباح

 قُعصامَ هاا و تَ امواجِاذیّ ُوا تلاتم ُ  هٍزاخا َ  بحارٍ جِجَو لُ هٍلحستعمُ امواجٍ ورعلی مَ االرضَ سَبَکَ

فای   هماُُحوّ  ت االرضُو سکنَ ...اهحملِ لثقلِ تالط ِالمُ الماءِ حُجما  َضَخَفَ. ... هااثباجِ متقاذفاتُ

بـرزمـینرا:(49:ش1981،سیدرضـی)...هاا اکنافِ من تحاتِ  الماءِ هیجُ ا سکنَمّلف ...ارهتیّ هلجّ
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هادرآندریاگرفتۀامواجاوج.ونهادفرهایدریاهایمملو آبتقطمامواجخروشانوبرپهنۀ

بـهحرکـتو-انبایکـدیگرکنبرخورد-جآندریاهاامواتقطموخروشبودندوارتفاعات

نشستوخاطرسنگینیوثقالتحملزمینفروسرکشیآبخروشانبه.آمدهبودندجنبشدر

گاهکـهغلیـانآبدرپسآن...اجآرامگرفتهایمو آبدرپهنۀیافتهشدهوبس زمینپهن

....هایزمینآرامشدزیرجوانبوگوشه

ایواحـددرعـالمپدیـدهمنزلـۀوبـهدرمجمـو -«االرض»ۀوا بقغـهالنهـجسخنانبـاالازدر

«االرض»،سـانبـدین.قرارگرفتهاسـت«الماء»و«هزاخربحار»،«همستفحلامواج»مقابلدر-تکوین

فـرض«ارض»بلکهدریاهـایمـتقطمامـریبیرونـیوخـارجازقلمـرو؛شودشاملآندریاهانمی

ــی ــنگینم ــرانجامس ــهس ــوندک ــواج«ارض»یش ــرتقطموام ــانآنپ ــاخروش ــیه ــاندرافروم .نش

(441/2:تـابـی)«علیاه  االرضِ ه و موجه سکن بوض ِالماء و غلیانَ انّ هیجانَ»:گویـدمییددالحابینبا

شــارحۀدرایــنگفتــ.(بــاقــرارگــرفتنزمــینبــرآنســاکنشــدآبوشــدآمدغلیــانو،هیجــان)

«االرض»یعنـیانـد؛کـاررفتـهبـهدرکناریکدیگرنحویمتمایزبه«االرض»و«الماء»یزنالبقغهنهج

 الم انّ المااءَ السّ امی المؤمنین علیه کالم ظاه ُ»کندکهاینترتیب،شارحبیانمیبه.یستن«الماء»شامل

خلـقشـدهزمینقبلازآبآناستکه( )ظاهرسخنامیرالمؤمنین)(جاهمان)«خلق قبل االرضِ

نیزالبقغهنهج121ۀخطبدر.استآشکار«ماءال»و«االرض»دراینتوضیحهم،تمایزمیان.(ستا

،سیدرضـی)«ارضَا   علی ماور المااءِ   و کیف مُدتَ»:دیـدرا«الماء»و«االرض»توانهمینتمایزمی

.(ایزمینخودراپهننموده،آبوشدآمدویگونهبر)(84:ش1981

دریحتـ.برجـایمانـدهاسـت«االرض»ۀوا نمعنایاو لیـۀیپایاد یزهنوزریندیگردرمتون

در.دکـرشـاهدههـاودریاهـاممقابـلآبزمـینرادرۀوا توانکاربردایمتونفارسیهممیپاره

بـراینشـانفقـ «زمـین»یا«ارض»هایهاوا هآنکهدرکنیمبسندهمینمونهدوازدهنکراینجابه

:اندکاررفتهخشکیبهۀهنپدادن

جزائ ُ، بین  ةٌممهُ هی سب ُ أرضین: سُئل وهب عن االرضین کیفَ هِیَ؟ قال»:نوشتهاستطبری.1

هـازمـینازوهـبدربـارۀ»(:41/1:تـابـی،طبـری)«...کلّاه  کلّ أرضین بح ٌ، و البح ُ محیطٌ بذل 

دومیـانهـر.واروجـودداردجزیرههفتزمینگستردهو:اند؟گفتهایگونهپرسیدندکهآن
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درپاسـخاستکهآشکار.«برگرفتهاستهمدرزمیندریاییاستودریاتماماینمجموعهرا

«ارض»ایخـارجازهایخشکیاطق شـدهودریـاپدیـدهبرقسمتفق «ارض»وا ۀ،وهب

 .تصو رشدهاست

گونـهراایـن«و االرضَ ماُدناها »(11/11:م1321-1322،قرطبـیازبـهنقـل)عبـاسابن.1

درایـن.(بس دادیمبررویآبپهنکرده،آنرا)«بسمناها علی وجه الماء»:استکردهتفسیر

 .کامقًمشهوداستازآبدریاها«ارض»تمایزعبارتنیز

وقاال  »:نامیدهاست«ارض»،خداوندعرصۀخشکیراتوراتایعربیازترجمهبراساس.9

 لِتظه  الیابسه و کان کذل  ودعا اهلل الیابساه أرضااو و   تجتم  المیاه تحت السّماء الی مکان واحُ واللّه لِ

هایزیرآسمانآب:وخداگفت»(:3-11/1:تکوینکتابمقد س،)«...مجتم  المیاه دعاه بحاراو

مـا اجتنامیدو"زمین"راخداخشکیینینشدوگرددوخشکیظاهرشودودریکجاجمع

 .«هارادریانامیدآب

بـرکـهبنیـانآنمعرفـیشـدهاسـتایپدیده«ارض»،ازکتابمقد سیدیگرجایدر.4

:مزامیـر)«...سّساها أالنّه علی البحاار   الساکنین فیها ها المسکونه وکلُمِلؤُو لل ّب االرضُ»:ستدریاها

تمامساکنانآن؛زیـرشوقسمتمسکون.محتویاتشازآنپروردگاراستزمینو»:(1-1،14

«ارض»قـراردارنـدو«ارض»دریاهاخارجاز،بنابراین.«آنرابردریاهابنانمود[ستآنکه]او

 .خشکیعرصۀیعنیپهنهو

زمـینبـردهندۀبس )«المیاهاالرض علی  الباسطُ»عنوان،ازکتابمقد سیدیگردرجای.1

 .(192/2ن،هما)برخداونداطق شدهاست(هاآب

قال مجاهُ وغی ه من المعسّا نن انّاه تلاالی    »:نوشتهاسـت(111/1:م1321-1322)قرطبی.2

اندکهخـدایتعـالیمفس رانیدیگرگفتهمجاهدو)«أنبس الماء الذی کان ع شه علیه فجلله أرضاو

بـر«ارض»وا ۀبنـابراین،.(قـرارداد«ارض»نمودوآنراخشک،آبیراکهعرششبرآنبود

 .شودکهخشکشدهاستایاطق میعرصه

:نویسـدینینمـی،استزمینبودنازمعتقدانبهکرویکه(18:تابی)ابوریحانبیرونی.7

اینجملهبـهمفهوم.«هاگرداوازهمهسویردبرگهواوجملهزمینوآبیکیکرهشدو...»
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بیرونـییعنـیهاتشکیلیـککـرهدادنـد؛اوآبهوتمامخشکی:شودفارسیامروزینینمی

.کاربردهاستدرمعنایخشکیبهزمینرا

:کردهاستخودبهاسکندربیانۀارسطودررسال،(183:ش1977)بیرونیبراساسگفتۀ.8

 .(زمیندرحصاریازآباستیعنی)«االرض محصوره بالماء»

کـهکنـددگفتاریکـیازعالمـانرابیـانمـیدرتفسیرخو(147/8: 1412)عجیبهنبا.3

براساسسیا بـه«ها»ضمیر).«فیه أی فی البح  همستق انّها ...»:آنزمیندردریاقرارداردپایۀبر

 (.گرددبازمی«االرض»

البحار الزاخ ات التّای های بااالرض    ...»:استینینآمدهاالنواربحاردریکیازروایات.11

در.انـدبرگرفتـهرادر«ارض»کهو لدریاهایلبریزومم:(113/31: 1419،یمجلس)«محیمات

 .شودهانمیشاملآن«ارض»قراردارندو«ارض»خارجازدریاهانیزاینعبارت

:ینینآمدهاسـت(48:ناریاتقرآن،)«االرض ف شناهاو»ۀنیلآیدرتفسیرسورآبادی.11

«.شـودونـهبرآیـدونـهبگـرددببـازکشـیدیمکـهنـهفروبـررویآزمینرابـدینبزرگـی»

ــررادرجاهــای.(1491/4:ش1981،آبادیســور) نیــزاودیگــریازتفســیرهمــینتلقــیمفس 

«سـرآبگـردانبـودتعالییونزمینراآفریدزمینبـرحق»مثالرایب؛کردتوانمشاهدهمی

انـدآنرابـرسـرینکهیگونهبازکشیدهوبهزم»؛(رویآببرسرآبیعنی)(1714،همان)

 .(1411،همان)«زمینرابازکشیدیمبررویآب»؛(1818،همان)«آب

یبـهایـنسـؤالکـهحکمـتنکـرمکـر ریگـوپاسـخدر(191/18:تـابـی)فخررازی.11

تاقیـامآسماناو،ۀعقیدبه.پرداختهاستهاوزمینآسمانییست،بهمقایسۀقرآنهادرآسمان

ولـیزمـینپیوسـتهدرشود؛کندومعدومنمیقیامتباقیاستوهیچجزئیازآنسقوطنمی

ضی فک  منها ما صار بح او اامّا االر»:گویدمیدرادامهفخررازی.عرضتبدیلوت ییرقرارداردم

انـدودوبـارهزمـینههاکهبهدریاتبدیلشـدهایهبسیارازآنازمینام)(جاهمان)ً«و عاد ارضا

کـاررفتـهوازآنفقـ بـه«بحـر»مقابـلدر«ارض»،روشناستکهدرایـنعبـارت.(اندگشته

 .استشدههاارادهخشکی
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فقـ نـاظربـهپهنـۀخشـکیقـرآنکـریمدر«ارض»ۀوا توانگفت،میشواهداینباتوجهبه

ازسـویدیگـر،.زمـینتداخلـیکـرۀهانهطبقابیرونیخشکیهمپوستۀخارجیورویۀاستآن

.کـارنرفتـهاسـتبـهشـکلجمـعبـهکـریمقـرآنهیچجایدر-«الس ماء»رخقفب-«االرض»وا ۀ

سـید) توانردیابیکـردرامی«ارضین»و«ارضون»هایبیرتعالبقغهنهجهرینددرمتوندیگرن یر

بـههمـانصـورتمفـردنیـز«ارض»ۀوا آیـدن ـرمـیهمـهبـهبااین.(112-117:ش1981،رضی

هـرمحـدودهدیدگاه،اینمبنایبر.دکنافرادخودداللتوبرهمۀشودتلق ی«اسمجنس»تواندمی

.شمردهشود«ارض»تواندیکفردازافرادمیایاززمینوپهنه

جلال  »:گویـدمـی(11:طـق قـرآن،)«ومن االرض ماثلهن »ۀنیلآی(711/1: 1411)اخفش

رادرمعنـایارض)«االبال  الشااه وجمیا ُ   وانت تلنی جمی َ والبلی ُ جماعه کما تقول هل  الشاهُ الرضَا

شترانراقصدگوسفندوشترنابودشدوتمامگوسفندانویگویهمانگونهکهمی.قراردادجمع

.(یکنمی

الحماُهلل  »،(12:رعـدقـرآن،)«رب السّاموات و االرض »درآیاتیمانندرسدن رمیبه،همهبااین

نلل  ما »،(117:بقرهقرآن،)«بُن  السّموات و االرض»،(1:انعامقرآن،)«الذّی خلق السّموات و االرض

:بقـرهقـرآن،)«لاه ملا  السّاموات و االرض   »و(13:عمرانقرآن،آل)«فی السّموات و ما فی االرض

هـایعـالمخلقـتارادهدرکنـارسـایرپدیـدهایواحدپدیدهرا«ارض»مجمو قرآنکریم(117

نـاتهاودرسـاختارکل ـی،کایدرکنارآسمان«ارض»آیاتبهگونهبیاندیگر،اینبه.کردهاست

درینـین«ارض»معنـای،نتیجـهدر.رسـانندمـیرابـهنهـن«ارض»مفهومکل ؛بنابرایناشارهدارند

رینـده)یابـدمـیتـاهرجـاکـهامتـدادنقـرارداردآیاتی،همانزمینیاستکهزیـرپـایمخاطبـا

.(یابدادامهمییگونهکجاومخاطباندقیقاًندانندتا

ایپدیـدهمنزلـۀبه«ارض»همگیبه،شوندکهدراینتحقیقبررسیمیایهمگانهآیاتدوازده

«ارض»مفهـومکـل بـردهنامآیات،روایناز.عالمهستیاشارهدارندهایدرکنارسایرپدیدهاحدو

بـارۀعـدمشـمولباتوجهبـهایـناصـلوبـاتوجـهبـهآنچـهدر.کنندمیرابهنهنمخاطبمتبادر

:کـردینـینتبیـینرادرایـندوازدهآیـه«ارض»ۀتـوانمعنـایوا می،دریاهاگفتهشدبر«ارض»
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هـارآنکهبـهدریامگ،یابدادمیکجاکهادامهوامتدکهدرزیرپایمخاطبانقرارداردتاهریزمین

.کندارضصد نمیوا ۀهااقیانوسهاوبرسدکهبردریاهااقیانوسو



تبیین مدلول آیات مربوط . - 
بسط . - - 
(12: 1412)راغـب(.13-11:نـوحقـرآن،)«تسلکوا منها سبالو فجاجاولِ اهلل جلل لک  االرض بساطاوو»

.گیـردبهرهمی(شدهییزبس دادهنامیبرایهر)«اس ٌ لکّل مبسوط»تعبیراز«البساط»درمعناشناسی

:تـابـی،من ور؛ابن911/1:ش1971،فیروزآبادی)«بُسِطَ ما»ن یرهاییمشابهبیردیگرل ویاننیزباتع

«مااا بساامتَه»و(147/1: 1411،فــارس؛ابــن1112/9: 1417،جــوهری)«مااا نُبسَااطُ»،(113/7

امـامن ـوراز.انـدشدهصاد دانسـتهرابرهرشیءبس داده«البِساط»(197/1: 1411،دریدابن)

طوردقیقییست؟به«شدهبس دادهءشی»

معنـا(یـافتنآنگسـترشوندشـبـاز)«هه و توسّالُ نش ُ»رابه«ءالشی بسطُ»(12: 1412)راغب

(1112/9: 1417)وجوهری(911/1:ش1971)فیروزآبادی،(113/7:تابی)من ورنبا.کندمی

امتُاد الشایء فای عا ض او غیا      »(147/1: 1411)فـارسابن.انددانسته« َسَبَ»رامعادل«رَشَنَ»نیز

«بسـ »رامعنـایاصـلیریشـۀ(کشیدهشدنشیءازجهتعـرضآنیـاازجهتـیدیگـر)«ع ض

«سبماو اذا مَُدتَه علای االرض  هسمتُ الشیء ابسُمُب»:یـدگومینیز(197/1: 1411)دریدابن.داندمی

را«مَـد ».(هنگامیکهییزیرابرزمینپهنکنیوامتداددهیبسمتُ الشیء ابسُمُه سبماوگوییمی)

«بِسـاط»بـردنکـاربـهایـنترتیـب،بـه.کـردمعنا«امتداددادنوکشیدن،گستردن»توانمعادلمی

بس یـافتنبرفق -هاودریاهابدانیمخشکیۀمجموعفرضاینکهزمینراحت یبر-موردزمیندر

،ازل ویـانمصطفوی.نداردمنافاتیباکرویبودنآندواینامرکنوگستردهشدنآنداللتمی

.نددامی«یافتنآنسعتو»یعنی«ساعهات »یمعنارابه«المکان بسطُ»نیز(114/1:ش1921)معاصر،

کاربردهـایوسـایرشـوددرهمینموردمشـاهدهمـیفق قرآنکریمدر«بساط»ۀوا کاربرد

،91:اسـراء،12:رعد،141:بقرهقرآن،)بس رز وروزیبهموضوعاتیمانند«بس »ۀقرآنیریش

هـاشـادنیـادرازکـردندسـتگو(48:روم)بس ابرهـادرآسـمان،(21:عنکبوتو81:قصص
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«بِسـاط»شناسـیتواننددرمعنادکهنمینشومربوطمی(39:انعامو14:رعد،1:حنهممت،18:مائده)

.دکننایفاایکنندهتعیینقشن

لزّاهُنن فی الاُنیا  نانوف طوبی ل»:بارکاربردداشتهاسـتیکفق «بِساط»نیزوا هالبقغهنهجدر

اینوفخوشـا»:(137:ش1981،سیدرضی)«...اتخذوا االرض بساطاو قومٌ اولئ  ةاالخ ال اغبین فی 

ایشانمردمیهستندکهزمینرافـرشوزیرانـدازخـود،مشتاقانبهآخرت،بهحالزاهداندردنیا

.اسـتاندازدراینجاهمانفرشیازیر«بِساط»ۀبهترینترجمهبرایوا آیدن رمیبه.«...قراردادند

نیلآیـه؛:ش1927،آیتی)بهفرشموردبحثرادرآیۀ«بِساط»ۀوا قرآنمترجمانمعاصربرخی

.اندکردهترجمه(نیلآیه:ش1971،خرمشاهی)اندازیازیر(نیلآیه:ش1972،فوالوند

کـهبـراینشسـتنیـاخوابیـدنجامهیافرشی»رابه«البساط»نیز(131/13: 1411)عاشورابن

بر«بِساط»برعمومیتداشتنممبنید نمتقتصریحل ویاتوجهبهاباام.استکردهاعنم«شودپهنمی

.دکـرشدهمحـدودرابهفرشیاپاریۀپهن«بِساط»تواننمیرسدن رمیبه،شدهبس دادهءهرشی

کهیکمصدا آنفـرششودگفتهمیایییزگستردهبساطبههر»:آمدهاستیزنتفسیرنمونهدر

در،شـدهقلمـدادکنـیمهـنپاریهیافرشپفق را«بِساط»اگر.(78/11:ش1974،مکارم)«.است

رااگـامـ؛«اهلل جلال لکا  االرضَ کالبِسااط   و»یعنـی؛تشبیهشدهاست«بِساط»موردبحثزمینبهۀآی

استونیـازی«بِساط»درآنصورتزمینواقعاً،شدهصاد بدانیمرابرهرشیءبس داده«بِساط»

.تشبیهنیستقد ردانستنکافبهم

.دارداوانـیفرطاهم یـتشناسـیبِسـانیزدرمعنا«لتسلکوا منها سبالو فجاجاو»:نوحسورۀبیستمۀآی

؛971/1: 1419،عطی ـهابـن:ک.ر)اسـت(هـایگشـادهراه)«هواسال  ط قااو »معنایبه«سبالو فجاجاو»

«همختلعا ط قااو  »معنـایبهیا(138/1:تابی،شوکانی؛141/91:تابی،رازی؛111/11:تابی،طبرسی

نمعنـارانقـلیـعبـاسادرروایتـیازابـن(111/13: 1411)طبـریو(هایمتعددومختلفراه)

سازیاسـبببایدزمینهزمینبودنِ«بِساط»،بنابراین.(187/2: 1411ثعلبی،:ک.نیزر)استدهکر

بسـ وگسـترشزمـینآیـدن رمیوبهشودآنۀادگشوهایپهناورهادرراهسیروسلوکانسان

بسـ وگسـتردگیزمـینایـنپنداشـتهشـود؛زیـراهادرزمینسیروحرکتانسانمۀتواندمقد می

،روازایـن.دآینـوآمـددرآنپیوستهبهحرکتورفـتۀهادرپهنآوردکهانسانفراهممیامکانرا
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هـایگشـادۀآندرراهتاخداوندزمینرابرایشماگسترد»:شودبرایندمعنایایندوآیهینینمی

.«بهسیروحرکتبپردازید

ۀدربـارکاربـردنایـنوا هوبهاستیافتهبس شدهوگستردهءمعنایشیبه«بساط»ۀوا باری،

آنبـودنکـرویبـا-هـاودریاهـاهـمبـدانیمخشـکیبهفرضاینکهارضراشاملحت ی-«ارض»

بس ،صرفاًگسترش«بساط»درمفهومتواناد عاشودکهنمیممکناست،همهبااین.نداردمنافاتی

اجسـامتوصـیفدررا«مبسـوط»یا«بساط»و«بس »فعلزبانانعرب؛زیراکردوتوسعهرامقح ه

ـبرخـیمفسـرانماننـدکهینانبرند؛کارنمیبهکروی ،(21/1:ش1973،برسـیط)اییابـوعلیجب 

ظاهرایـن(994/8: 1419)وابوحیاناندلسی(944/4:تابی)ثعالبی،(971/1: 1419)عطی هابن

مـوردبحـثراکهآیۀجبایی.اندآندانستهبودنمسطحبودنزمینومنافیباکرویآیهرادال بر

سـید.(119/1:ش1988،طوسـی)«التکون مبساوطه  هالک »:معتقداست،خواندهبودنمنافیکروی

قاُ   هالک »:گویدمیونکندمیاینگفتاراورانقضن،پردازدمیسخنجباییمرتضیهمکهبهرد 

«بسـاط»واگردراینآیـهوا ۀیستمبسوطنمجمو ارضْاوهمانعانداردبلکه؛«تکون مبسوطه

شـدهقطعـاتبسـ دادهمواضـعو«ارض»درکاررفته،فق بهایندلیلاستکـهبه«ارض»بارۀدر

 هالکا  »کـهکنـیماگراینسخنجباییراتصـدیق،بنابراین.(21/1:ش1973،طبرسی)وجوددارد

کـاربـردنتعبیـرکهبهبپذیریمباید،هاودریاهابدانیمخشکیوارضراهمشامل«التکون مبسوطه

ایـناشـکالبایـدگفـتدرپاسـخبـه.آناسـتبـودنمجمو زمینمنـافیکـرویدربارۀ«بساط»

ۀعرصـتنهـابـرپهنـهو«ارض»ۀاستکهوا اینراجحن رگاه،شدهاینکهباتوجهبهشواهدیادولا

زمـینرابـرمجمـو کـرۀ«بساط»وا ۀقرآندراینفرض،کهآشکاراستخشکیصاد استو

شـتادربزمـیننکـرۀبـودویکرنقضِ،بودنکرویبا«بساط»وا ۀاطق نکردهاستتاازتنافی

:شـودگونـهمـیایـنهتقـدیرآیـ،شدهمعناکنیمراپاریهوفرشپهن«بساط»اگردیگراینکه.شود

شـبهالزمنیسـتوجـهراستکهدرایـنتعبیـآشکارو«مانندبساطاستارض»:«االرض کالبساط»

افرشـییـصـرفاینکـهسـطحزمـینمثـلپاریـه؛بلکـهشدهباشـدلزوماًشکلپاریهیافرشپهن

اامـ.خواهـدبـودصاد اینتشبیه،هامساعدومتناسبباشدشدهبرایحرکتوزندگیانسانپهن

دراینفرض،«االرض بساطٌ»یمبدانیموبگویصاد یافتهشدهوبس پهنءشیرهربرا«بساط»اگر
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یعنـی؛«االرض بسااطاو لکا    واهلل جلال »:فرمایـددمیخداونشود؛زیراحلمینیزادعایناسازگاری

اینآیـه،سخنبهدیگر.استوگستردهشدهشیءپهنهازندگیآنهاواززاویۀزمینبرایانسان

فرمایـدخـدابلکهمـی؛یابیدمی«بساط»آنرا،هابهزمینبنگریدازباالیآسماناگرکهفرمایدنمی

شدهوگستردهزمینسطحیپهنآدمیان،قراردادهاستوواقعاًبرایماگونهبرایشمازمینرااین

.یابیمگونهمیمتعارفخودآنرااینزندگیاستودر

انگـاریبرمسطحدعویجباییمبنیدراینآیهبرایرد «لک »برتعبیرنهادنانگشت،سانبدین

ممکـناسـترمقامنقدسـخنسـیدمرتضـینماید؛زیرادمیپاسخسیدمرتضیزمین،استوارتراز

دنـهبـهقطعـاتوکنـصورتیککل منسجموواحـداشـارهمـیاینآیهبهزمینبهگفتهشودکه

قـرآنحانگاشـتنزمـیندرمسط تواننمینوحهرگز13ۀازآیحال،بههر.هاییمحدودازآنپهنه

.نتیجهگرفترا



 دحو . - - 

(117/1: 1414)فراهیــدیبـناحمــدخلیــل:(91:نازعـاتقــرآن،)«و االرض بلاُ ذلاا  دحاهااا »

،ادهتـق،(13-21/91: 1411)بنابهروایـتطبـری.معرفیکردهاست «البس »رامترادف«الدحو»

«البساط و الماُّ  »رابـه«الُحو»طبریخودنیز.اندکردهمعنا«بسطها»بهرا«دحاها»یوسفیاننیزسد 

راازن ـر«المـد »و«البسـ »،«دحوال»(14/11:ش1922)والفتوحبا(.13همان،)کردهاستترجمه

: 1417)جـوهری،(111/14،تابی)من ورابن،(119:ش1978)قتیبهابن.هاستردشممعنایکسان

(978/1:تـابـی)ینوشوکا(14/1: 1418)طریحی،(917/4:ش1971)فیروزآبادی،(1994/2

صورتهمـواربه)«هبتسون»قید(77/91: 1491)عاشورابن.اندکردهمعنا«بسطها»رابه«اهادح»نیز

.«هبتسون البسط و المُّ: الُحو»:ینینگفتهاستودهکراضافهاینتعریفرابه(وصاف

تـا-آدمیانوصافبودنخشکیزیرپایبیانهموار،«ارض»اساسمعنایمنتخبماازوا ۀبر

؛وصـافبـودناجمـالیآناسـتهمـوار،مراد،البته.هداردموج مفهومی-یابدکهادامهمیجاهر

زمـینۀصـگونهپسـتیوبلنـدیازعرههرنهآنکشودمیایکهزندگیبشررویآنممکنگونهبه

نامخالفـممکـناسـتاینفـرض،درهاودریاهابدانیمخشکیمجموعۀااگرزمینراام.شودنفی
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عیمعارضـۀایـنآیـۀومـد برجسمکرویاطق نکننـدرا«هبتسویبس »یا«بس »معنایبه«دحو»

آیـۀپیشـینکـهدر-«لکـم»روشناستکهدراینجادیگرتعبیـر.ندبودنزمینشوشریفهباکروی

مـرادکـههمبرایـنبـاوربـودتوانبدونوجوداینتعبیربازاآیامیام.وجودندارد-گشابودگره

.استانسانزمینازدیدگاه،آیه

تواندنمیاناتقرارداردونهنمخاطبسیا بیانخلقتکایدرنازعات91ۀآینگارنده،باوربه

،هـاعرفیزمینازدیدانسـانۀدآنبهمن ریدحت،نتیجهدر.شودزمینازماورایآنمتوج همشاهدۀ

بهترآناستکهبـرمعنـایمنتخـبخـوداز،اینربناب.کندمبناییاستکهیندانراجحجلوهنمی

پهـنشـدنزمـینو-استگفتهدپیشیدبهشواهؤکهم-اینمعناپایۀوبرکنیمتأکید«ارض»ۀوا 

.خشکیبدانیمپهنۀناظربهعرصهوفق همواروصافبودناجمالیآنرا

برآمادهوهمواروصافشدنمبنیقرآنبیانزغلولنجارن رانمعاصرمانندایازصاحبپاره

زمیندرآغـازشـکلی،علمن رگاهبراساساند؛زیرادانستهجدیدهایعلمیزمینرامنطبقبریافته

پـذیرنبـودهاسـتایکـهزنـدگیبـرآنامکـانگونهبهدندانهداشتهاست؛ناهموارودندانه،ناصاف

.(178:م1112،نجار)

:گویـداومی.گفتاریمتفاوتدارد«دحو»شناسیدرمعنا(171: 1412)راغب،یدیگرسواز

وله  دحاا  قا له نوم ت جف االرض و الجبال و هاو مان   ها کقوها عن مق ّالّاالرض بلُ ذل  دحاها أی ازو»

بـهایـن«هاها عن مق ّالّاز»درتوضیحسخنراغببایدگفت.«المم  الحصی من وجه االرض أی ج فها

.کـردجـاهبـجاحرکـتدادو،دزمینراازمحلخویشراندیـابـهبیـاندیگـرستکهخداونمعنا

ادازرم.ن،تکانخوردنولرزیدنزمیناستکردحرکت،معنایراندهشدننیزبه«ت جف االرض»

بـهایـن«دحا المم  الحصای مان وجاه االرض   »ۀوجملـاستجاکردنهوجاب،رُفتن،روبیدن«ج ف»

.«بهجایدیگریبردوهاراازسطحزمینروبیدریگباران»معناستکه

حو و هی بساط الشایء و الاذهاب    المحو کالُّ»:کنـدمیگریبیاندیدرجای(911همان،)راغب

حرکـتداده=]وبُردهشدنءمعنایبس یافتنیکشیاستوآنبه«دحو»مانند«طحو»یعنی؛«به

«دحاو »در،راغـبۀعقیـدیابیمکهبهدرمیایندوگفتارازمجمو .استآن[جاشدنهشدنوجاب

شـاید.جاشدنهـموجـودداردهمفهومتکانخوردنوجاب،پهنشدنبرمفهومبس یافتنوعقوه
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«دحـو»بتواندمرادراغباز(نیلآیه:1972)ندومهدیفوالدازمحمد«نگستراندغلتاندبا»ترجمۀ

.ایگسـتردناسـتمعنـبـه...دحـا»:همآمـدهاسـتتفسیرنمونهدر.بازتابدهدرادرزبانفارسی

یـونایـندومعنـاوانـدتفسیرکـردهاشنییزیازمحل اصلییتکاندادامعنبعضینیزآنرابه

.(111/12:ش1974،مکارم)«.گردندبهیکریشهبازمی،ملزومیکدیگرندالزمو

دحـوۀاکاربردهایریشـ؛امنآیهاستفادهشدهاستدرهمیفق «دحو»ۀازریشقرآنکریمدر

:اندپهنشدن،بس یافتنوگستردهشدنزمینۀموردوهمگیدربارسهالبقغهنهجدر

ترانندهوسـخداونـداایگ)(13:ش1981،سـیدرضـی)حوات و داع  المسموکاتداحی المُالله  .1

.(شدهبرافراشته[هایآسمان]افرازندهرشدهوبگسترده[هایزمین]کنندهپهن

.(دهشدهشدهوگسترهایپهنزمینو)(112همان،)هوحالمُ االرضینو.1

هـایآبیافتـهدرپهنـۀشدهوبس وزمینپهن)(49ان،هم)ارهتیّ هلج فی همُحو و سکنت االرضُ.9

.(اجآرامگرفتمو 



  سطح . - -3

و«سُامححَت »شـریفهبـهوجـوهۀدراینآیـ«تحَمِسُ»:(11:هغاشیقرآن،)«تحَمِو الی االرض کیف سُ»

در-«سُامححَت »معنایشایدبتوانگفت.(412/11: 1411،خطیب)نیزقرائتشدهاست«سَمَحتُ»

ـمو-اسـتکـهثقثـیمجـرد-«تحَمِسُا »معنایاز-یلعبابتف اوجـهامـ.اسـتتـرترومحکـمدک 

،بـرخقفدووجـهپیشـین-اززبانخداونداستوموحدهمتکل  ۀصی،دثقثیمجر که-«سَمَحتُ»

.«سمحتُها»یعنی،وفذومفعولآنمحمعلوماستیفعل

،(111:ش1978)قتیبـهابـن،(117/91: 1411،طبـری:ک.ر)قتـادهبسیاریازاهلفـنماننـد

شــوکانی،(949/2:ش1921)،ســیوطی(192/8: 1411)جــوزی،ابــن(441/2: 1411)ثعلبــی

: 1412)راغـب.اندکردهمعنا«بُسِمَت»رابه«سُمِحَت»(971/1: 1418)وطریحی(491/1:تابی)

لای االرض کیاف   إ و کسمحٍ قال هالتسون سمحتُ المکان جللته فی .اعلی البیت السمحُ»:گفتهاست(197

-گفتـارراغـببراساس-«مکانت الحسم»ومعنایاستبامخانهپشت«اعلی البیت»ازدمرا.«سمحت

.نندبامخانههمواروصافکردمماآنمکانرا:ینینخواهدشد
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کاان   ظها  البیات اذا  »رابـه«السامح »نیز(484/1:تابی)من وروابن(818/1: 1414)فراهیدی

وفـقبـر«االرض سامحتُ »اگـرمعنـای.اندکردهمعنا(بامخانههرگاهکهصافباشدپشت)«ًمستونا

بـر«تحَطِسُ»دراینصورتفعل،«حٍکسم هالتسونجللتُ االرض فی »:گونهباشداین«سمحت المکان»

مکـناسـتگفتـهم.کندبامخانهداللتمیشتپسانهمواریوصافیوصافبودنزمینبهموار

زیـراسـطح؛کنـیماقتضاءداردکهنتوانیمزمینراکرویتصـور«کسطح»یرعبتپایبندیبهشودکه

نفـی،«ارض»وا ۀمعنـایمنتخـبمـاازبرمبنـایاامـ.تواندکرویفرضشـودنمی(یعنیبامخانه)

.زمینارادهنشدهاسـتمجمو کرۀ«ارض»ازاساساً؛زیراتعارضیباعلمندارد«ارض»کرویتاز

سایـنآیـهاسـابرخـیمـردمبر»:گویـدغاشـیهمـی11ۀنیلآیـ(117-118/91:تابی)فخررازی

نهایـتکرههرگاهدریون؛ضعیفاست[استدالل]اندکهزمینکروینیستوایناستداللنموده

بـر«تحَمِسُا »دراینکقممفس ر،داللـت.«ایازآنهمانندسطحخواهدبودهرقطعه،بزرگیباشد

هـاوقطعـاتآنحبودنزمینبهمسطحبودنپهنـهبلکهمسط ؛شدهاستنحوهمواربودننفیمسط 

.برگرداندهشدهاست

ببـین»:گوییدوبهمخاطبخودمیایدیکشیدهمستطیلبزرگهکتوانگفتمیاینن رنقددر

ایـنیـکمسـتطیل»:خواهـدگفـتدرنـگبیبدیهیاستکهمخاطبشما.«!امیهمربعیکشیده

ایازبزرگاسـتوهـرقطعـهاینمستطیلیکمستطیل»:پاسخبگوییدشمادراگر.«استنهمربع

ازاسـتداللفخـررازیپیـرویشـماصـورتدرایـن،«ن ـرگرفـتشکلمربعدرتوانبهمیآنرا

.آشکاراستاستداللیکهضعفآن؛ایدکرده

واشـارهشـدهاسـتهـاحدیدهشدنزمینازنگاهمعمولیانسانبهمسط دراستداللفخررازی

درنگـاههـاتوانگفتخداوندبهاعتبارآنچهماانسانکهآیامیانگیزدیایناشارهاینسؤالرابرم

همـوار،حگیرد،زمینرامسط ماقرارمینچهدرظاهرموردمشاهدۀکنیموآخودادراکمیعرفی

.استکردهوصافمعرفی

هنگـاهدعـوتمخاطبـانبـ،کـردنبهنگاهکردنوتأمل«ننظ ون افال»توانگفتدعوتآیامی

هـایاسـاسعکـسهابرآنراردارندواساساًنگاهومشاهدۀهمانجاییاستکهدرآنقازکردن

آیـدکـهبـهنگـاهوتأمـلخـودعمـقاگرمخاطبیدرصددبر.موردن رنیستایهواییوماهواره
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مشـاهدهراایـننـو ،زمینبپـردازدایبهمشاهدۀهایهواییوماهوارهبخشدوبااستفادهازعکس

 عمقبخشیدنبهآن؟ودانستیاجد یگرفتن«فالننظ ونا»بایدخقفدعوت

ریتصـو طورقطـعبه،یابدحمیدرنگاهمعمولیخودزمینرامسط آدمیرسدهریندمین ربه

ویابـدامتـدادمـیزمینیکهدرزیرپـایاوسـتتـاهرجـاکـهییعن؛زمینهمدرنهنداردازکل 

.گفتهشدهاست-باهمینبارمعنایی-زمیندربارۀ«حتسم»وصف

معنـا(همـواروصـافشـدهاسـت)«تساونّ »رابـه«سمحت»که(171/91: 1411)عاشورابن

دانسـتهومرادبـودنسـرزمینهـرقـومییعنـیقـومل ارضک،رادراینآیه«ارض»رادازمکرده،

عاشـورتقویـتدیـدگاهابـندر.(جـاهمـان)تنفـیکـردهاسـموضـعزمینرادراینمجمو کرۀ

شـودخداونـدیونگفتهمـیبهاینترتیب.شودیتلق «اسمجنس»تواندمی«االرض»گفتتوانمی

براینباورشدکـهمعنایکل زمیننپنداشتورابه«ارض»توان،میصافکردراهموارو«ارض»

ایاززمـینیـاهمـۀهرپهنـه:اینجملهبهاینمعناست؛بنابراین«زمینکرۀایازپهنه»یعنی«ارض»

صـافبـودنِهمـوارووصفپهنشدنو،روایناز.صافکردهایزمینراخداوندهمواروپهنه

نـهوصـف(سـرزمینییعنـیوصـفهـرزمـینو)کندمصادیقآنجلوهمیوصفافرادو«ارض»

دریـا،،خداونـدکـوه»دشـوگفتـهمـیفارسـیدرزبـانکهگونههمانطوردقیق،به.زمینۀمجموع

هـادشـتۀهاوهمجنگلۀهم،دریاهاۀها،همکوهۀهمهامقصودازآنو«جنگلودشتراآفرید

.هستند

ومفهـومکردهواحدن رایعنوانپدیدهبه«ارض»موردبحثبهۀآین رنگارنده،،بههمهبااین

زمـینۀبـرجمیـعپهنـجـادراین«ارض»ۀوا یعنـیکنـد؛مـیرابهنهنمخاطبمتبـادر«ارض»کل 

شکلسطحیهمـواروزمینرابه«طحتسُ»ظاهرتعبیرهریند،نابراینب.اطق شدهاست(خشکی)

هاماننـدسـیرایازتفآیـدودرپـارهمـیسخناناهلل ـتبرگونهکهازهمانکند،صافترسیممی

مختـارشناسـی؛امابروفـقمعنا(281:ش1921،سیوطییول مح)فهمیدهشدهاستتفسیرالجقلین

ومیـانمفـادایـنآیـهرو؛ازاینزمیناستتخشکیکرۀاینوصفمختصقسم،«ارض»ۀازوا 

رادر«سطح»نیاستکهتنهاکاربردقرآنیریشۀگفت.آیدپدیدنمیمنافاتیزمینبودنکرۀکروی
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سااطحُ  »:خـوردیشممینیزفق یککاربردبهقغهالبنهجهدروازاینریشدیدتوانهمینآیهمی

 .شدههموارکنندۀزمینمهیایعنی؛(87:ش1981،رضیسید)«المهاد

 

 طحو . - -4

رابـا«المحاو »(117/1: 1414)فراهیـدیبناحمـدخلیل.(2:شمسقرآن،)«واالرض و ما طحها»

قتیبـهوابـن(488/9: 1414)بـنسـلیمانمقاتـل.اسـتمعرفیکرده«و هو البسط الُّحو شبه»تعبیر

هاا  او ملنای طح »:گویدمی(129: 1411)طبری.اندمعناکرده«بسمها»رابه«طحاها»(113:1978)

.(ازهـرسـوبسـ دادراسـتوطحاهایعنـیآنراازیـوو)«بسمها نمیناو و شماالو و من کل جانب

شـوکانی،(411: 1411)جـوزیابـن،(418/4:تـابـی)البیثعـ،(911:ش1981)اصـفهانیراغب

ن ـر،بهبنابراین.انددانسته«دحا»رامترادف«طحا»(9113/91: 1411)عاشورنبوا(443/1:تابی)

،برخیمفس رانن یرالبته.اودحاهانداردطهداللتیبیشازبسموضع،دراین«طحاها»رسدتعبیرمی

اشـاره«طحاو »سـازیهـمدربـهمفهـومآمـاده(471/8: 1419)وابوحیـان(جـاانهم)عاشورابن

 .گذارنخواهدبوداینمفهومدرمحوربحثماتأثیراندکهکرده

 

 فرش  . - -5

.(11:بقرهقرآن،)«شاواهو الذّی جلل لک  االرض فِ »-

.(48:ناریاتقرآن،)«فنل  الماهُون االرضَ ف شناهاو»-

: 1411،خطیب)نیزقرائتشدهاست«مَهُاو»و«مِهاداو»،«بساطاو»بهوجوه«فِ اشاو»بقره11ۀدرآی

وجـوهبـاهابعداصلوجوهتفسیریومعناییبودهومحتملاستکهاینوجوهقرائتدر.(141/3

.کنـدمـیمعنـا«بسـطته»بـهرا«ف شاتُ العا ا   »(1984/9: 1414)فراهیدی.نداشدهقرائتمشتبه

نامهنبکندوسخنیکیازل ویامیترجمه«بسطه»رابه«فَرشَالشیء»زنی(912/2:تابی)من ورابن

یامعنـرابـهشمردهوآن«فَ َ َ نَع ِ ُ و نَع ُ ُ»رامصدریبرای«العَ  ُ»شودکهمییادآورلیثرا

.ستهاستناد«بسطُ العِ ا »
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وکنـدمـیمعنـا(هـاجامـهنکـردپهـن)«بسطُ الثیااب »رابه«فَرشال»نیز(977: 1412)راغب

فـراشفعـالاسـت»،(119/1:ش1922)ابوالفتـوحگفتـۀبه.شماردمی«المع و »رامعادل«الع ا »

را«فِ اشاو»بنانس،قتادهوربیع(194/1: 1411)بهروایتطبریبنا.«یمفعولیعنیمفروشامعنبه

طبرسـی.کنـدمعنـامـی«بسااطاو »رابـه«ف اشااو »(92/1: 1414)مقاتـل.اندخوانده«مهاداو»مترادف

.«العا ا  و البسااط و المهااد نظاائ     »:انـدگفتـهنیـز(197/1: 1419)ابوحیانو(21/1:ش1973)

(.شوددرفقراتدیگربررسیشدهومی«مهد»و«بس »معنای)

(21/1:ش1988،طبرسـی؛119/1:ش1988،طوسی)ییابوعلیجباهجملبرخیدانشمنداناز

.انـدزمـیندانسـتهبـودنرامنافیکروی«اشفِر»تعبیر(949/7:ش1927،نجفی)حدائقوصاحب

/1:ش1988،طوسـی)«.التکون مبساوطه  هالک  و اهابسط اللّه تلالی انّالع ا  البساط »:جباییۀعقیدبه

اسـتویافتـهشـدهوبسـ پهـنءیشـیعنـییبسـاطامعنبه«فِ ا »استکهمرادجباییاین.(119

شـدهوتوانـدبـهحـالتیپهـنکـهکـرهنمـیحالی؛دربس دادهاستوکردهخداوندزمینراپهن

.یافتهباشدبس 

کتـهداللـتداردکـهمـردمازبـرایـننبقرهفق 11ۀآی(34/1: 1411)زمخشریباوربهاما

بـودنوهـمدرهمدرفرضکرویاینامربرندوکنندوبهرهمیشاستفادهمیرفمانندیکزمین

کـل ۀکـهدربـار«فـراش»وصفدرنگاهزمخشری،روایناز.صاد استبودنزمینفرضمسطح

48ۀنیـلآیـ(97/17: 1411)عاشـورابن.ودشمیوقطعاتآننسبتدادههابهپهنه،استزمین

ماننـدآنوجامـهکـردنپهنیعنی،«للجلوس و االضمجاعبسط الثوب و نحوه »ابهر«ع  ال»ناریات

،«ارض»دروصف،براینباوراستکهدراینآیهاو.هاستکردبراینشستنیادرازکشیدنمعنا

آنچهبـرایمـردمازمبناییعنیبر؛یتظاهریمردمازسطحزمینمقح هومراعاتشدهاستؤر

.(جاهمان)استشدهآفرینشزمینبهپهنشدنفرشتشبیه،کاروظاهراستسطحزمینآش

ایبـهپهنـهوقطعـه،ن رگرفتنمجمو زمینجایدرهدرمقامنقدبایدگفتدراینن ریههمب

و االرض »کـهدرتعبیـرحـالیشدهاست؛درتکیه-کهبرایمردممحسوسوملموساست-ازآن

توانمخاطبانراملزمدانستونمیاستایواحدمورداشارهعنوانپدیدههمجمو زمینب«امُدناه

ایهـایمـاهوارهبلکهممکناستمخاطبانبخواهندباعکس؛کههمیشهازرویزمینبدانبنگرند
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دراینزمینههمانمعنـامبنایراجحرسدن رمیبه.زمینبپردازندۀمشاهدبهوهواییوازعالمباال

ووجـوددارد«لکم»بقرهتعبیر11ۀدرآی،براینافزون.استخشکیپهنۀبهگسترهو«ارض»شدن

رآورد؛شـماابـههـراوصفیازمن رزندگیعرفیانسـان«فراش»بتوانوصفاینامکانهستکه

شـدهقـرارشـدهوبسـ دادهزمینراپهـن-گیوحیاتعرفیشمازندوازمن رۀ-یعنیبرایشما

.ادیمد



 مهد  . - -6

.(19:طه،11:زخرفقرآن،)«لذی جلل لک  االرض مهُاوا»-

.(2:انبقرآن،)«لل االرض مهاداونجال  »-

قرائـت«مِهااداو »شـکلوهمبـه«هُاوم»صورتهمبه-درهرسهموضع-آیاتایندر«مهُاو»وا ۀ

/9: 1414)بـناحمـدفراهیـدییـلخل.(441/9،111 /8،121/11: 1411،خطیب)شدهاست

تکـهبـرایخوابیـدننـوزادمهدجایگاهیاس.)«المهُ الموض  نُهَیِاُ لینام فیه صبّی»:گویدمی(1799

من اسماجمـعالمهاد»:گویدکندومیمعرفیمی«المهُ»ترازرااسمیجامع«المهاد»او(.شودمهی امی

کهزمـینرایناناست؛ترازمهدنیجامععنوامهاد.)(جاهمان)«.للبادلالمهُ کاالرض جللها اهلل مهاداو

براسـاس-«االرض مهادٌ»:استآمدهقرآنبنابراین،اگردر.(قراردادهاستمهادخداوندبرایخلق

استونیازیبهمقد ردانسـتن«مِهاد»بلکهارضواقعاً؛نبایدآنراتشبیهبپنداریم-اینگواهیخلیل

.نیستافتشبیهک

،یعنـیجـاییکـهبـرای«ما تهیایءُ للصابیّ  »به«المهُ»کردنبرمعناعقوه(473: 1412)راغب

:گویـدکشـدومـیتصویرمیبه«المهاد»مبرایآنمترادفباترهنوزادمهیاشدهاست،معناییعام

و«مهـد»).(جـاهمـان)«.ًمهاُاو و مهاادا  المهُ و المهاد المکان الممهُّ الموطّا قال الّذی جلل لکا  االرض  »

آنکـسکـهزمـینرا:فرمایـدخداوندمـی.استشدهسازیشدهوآمادهمعنایمکانمهی ابه«مهاد»

ُ »،اینگـواهیراغـبپایۀبر(.قراردادمهادبرایشمامهدو تـوانمتـرادفرامـی«المهااد »و«المها

نیـز(974/9: 1411)دریـدابـن.پنداشـتاشـدهی معنـایمکـانآمـادهومهدورابـهوهـردانست
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آنبـهتـوگفتـهمهی اسـازی،دربـارۀییزیراکهآمادهوهر.)«کلّ شیء وطّئته فقُ مهُّته»:گویدمی

(.مهُّته:شودمی

محل یاستکهبراینـوزادآمـادهو»:گویدمی«مهُال»درمعنای(191/12: 1411)عاشورابن

العا ا  الممهّاُ   »رابـه«المهاد»او.«گرددشودوحملمینینوزاددرآنگذاردهمییعشود؛مهی امی

«مِهـاد»داندکهبرآنجایزمیکندوافزونمعنامی(شدهبسترمهی اوآماده()19/91همان،)«الموطاو

(.191/12همان،)است«کلب»کهجمع«کِلاب»د؛مانندباش«مهد»جمع

هـیچزمینباکرویبودن«مهاد»و«مهُ»شده،روشناستکهدردووا ۀنیگفتهباتوجهبهمعا

یـونمفهـوماصـلی؛هاودریاهـابـدانیمخشکی؛حتیاگرزمینرامجموعۀشوددیدهنمیمنافاتی

.شدناستوآمادهمهی اهدووا ایننهفتهدر



 مدد . - -7

.(13:،حجر7: قرآن،)«و االرض مُدناها»-

.(9:رعدقرآن،)«هو الذی مُّ االرض»-

: 1411)طبـری.کنـدمعرفیمی(کشیدن)«الج ّ»را«المُّ»معنایاصلی(427:ش1981)راغب

(174: 1419،محل یوسیوطی)تفاسیرجقلین.کندترجمهمی«بسمناها»رابه«مُدناها»(131/12

/3:م1322-1321)قرطبـی.کننـدمـیمعنـا«البسط»رابه«المُّ»نیز(193/12: 1411)عاشوروابن

ایـنآیـهرارد بـرکسـانیاو.«مُدناها أی بسمها طوالو و ع ضااو »:گویـدسو مرعدمینیلآیۀ(181

نـوزدهمحجـرباوررانیـلآیـۀماهمینمفس ر.(جاهمان)اندمانندکرهپنداشتهداندکهزمینرامی

.(11/11ن،هما)کندنیزتکرارمی

وفهـمعرفـیقـرآنبـاعبـورازفضـاینـزولن ـرانمعاصـرایازصـاحبپارهسویدیگر،از

بـرای.انـدآمـدههایعلمـیجدیـدبربرداده«مُّ االرض»مخاطبانمستقیمآن،درصددحملآیات

ن،زمـیازشـکافبرداشـتنپوسـتۀ«مُّ االرض»نیلآیات(18-12ج:م1111)شریفعدنانمثال،

هـاسـخنهـایمیـانآنهـاواقیـانوسهاازیکدیگروگسترشیـافتنآبانفصالودورشدنقار ه
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هدرمواردپیشینگفتهشـد،در،آنچ«بسط»به«مُّ»باارجا وبازگشتنمعنایبههرحال،.گویدمی

.کنداینجانیزصد می
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در«االرض»اندکهمرادازعویخودرابرآنبنانهادهدقرآنمد عیانمسطحانگاشتهشدنزمیندر

درمعنـاینخسـتین«االرض»هد،ایازشـواپـارهپایـۀحالیکهبر،مجمو کرۀزمیناست؛درقرآن

.انـدشـدهتلق ـیمـی«ارض»ایبیـرونازخشکیصاد بودهاستودریاهـاپدیـدهخودتنهابرپهنۀ

بـرفقـ «ماُدناها »و«مُّ»،« شناهاف«»ف اشاو»،«طحاها«»سمحت»،«هادحا»،«بساط»هایبیر،تعبنابراین

تواننـدکنندونمیداللتمی-یابدجاکهادامهمیتاهر- یافتنخشکیزیرپایماپهنشدنوبس

بیشترمفهوممهی ـا«مهاد»و«مهُ»هایبیررتعد،همچنین.زمینقلمدادشوندبودنکرۀمعارضکروی

یدیگـر،حتـیاگـرسـواز.پهـنشـدنوبسـ یـافتنآندنزمیننهفتهاستتامفهـوموآمادهش

قـرآنانگـاریزمـینرابـهتوانمسـط حهاودریاهابینگاریم،بازهمنمیخشکیرامجموعۀ«ارض»

دراینفرض،هر.صورتاسمجنستلق یشودبه«رضا»کهوا ۀهستاینامکاننسبتداد؛زیرا

یداستکهاینافرادرودوهوشمارمیبه«ارض»ایاززمینیکیازمصادیقوافرادنهمحدودهوپه

اسـم»شدهدراینمقاله،نگارندهدربارۀدوازدهآیهمطرحالبت ه.شکلمانندنهکرویومصادیقسطح

(خشـکی)زمـینکـردنآنرابـهجمیـعپهنـۀومعنـاهرامرجوحتلق یکرد«ارض»شمردن«جنس

حدونوعـاًدرسـیا بیـانواایپدیدهصورتاینآیاتبهتمامزمینبهدرهاست؛زیراجحدانسترا

بـهپهنـهوعرصـۀخشـکی،اشـکال«ارض»بانـاظرشـدن،عقوهبه.خلقتکایناتاشارهشدهاست

ازتنکردوبهمـددگـرف،ازبنیانناواردجلوهمیقرآنزمیندراریکرۀانگبرمسطحمخالفانمبنی

«ارض»بـارۀحاضـردرفـرضفـردیبـامعنـایمختـارمقالـۀبهاگراما.نیازینبودراهکارهایدیگر

یافتهنیستند،شدهوبس شکلسطحیپهنهایزمینهمبهمجمو خشکیبگویدموافقتنکندویا

شـدآنصورتاسمجـنستکیـهکـردوبـربه«ارض»توانبرامکانمعناکردندرایندوفرضمی

بلکـههـرارادهنشـدهاسـت؛(یابـدتاهرکجـاکـهادامـهمـی)،جمیعپهنۀزمین«ارض»کهاساساًاز

تلق ـی«ارض»گیرد،یکـیازافـرادومصـادیقایاززمینکهزیرپایآدمیقرارمیمحدودهوپهنه
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اسـاسآن،برتـوانوجـودداردکـهمـی«لک »نوح،تعبیر13بقرهو11درآیات،همچنین.شودمی

هـافیازمن ـرزنـدگیعرفـیانسـانیوصـتراایـندوآیـهشدنوبس یافتنزمیندروصفپهن

.دانست

 

 منابع
.سروش:تهران.ترجمة قرآن مجید(.ش1927)آیتی،عبدالمحمد-

.داراحیاءالکتبالعربیه:جابی.البالغه شرح نهج(.تابی)الحدیدابیابن-

.دارالکتبالعلمیه:بیروت.الغریب االریب فی تفسیر ةتذکر(. 1411)بنعلیانلرحمجوزی،عبداابن-

.دارالفکر:بیروت.زادالمسیر(. 1417)-----------

ابن- محمد اللغه هالجمهر.( 1411)درید، عبدالرحمنالبدریترتیبو. تصحیحعادل عالم:بیروت.

.الکتب

 .هایاسقمیبنیادپژوهش:مشهد.رتیب اصالح المنطقت.( 1411)سکیت،یعقوبابن-

.سسهالتاریخالعربیمؤ:بیروت.التحریر و التنویر(. 1411)عاشور،محمدالطاهرابن-

.دارالکتبالعلمیه:بیروت.البحر المدید(. 1412)،احمدبنمحم دعجیبهالحسنیابن-

.دارالکتبالعلمیه:بیروت.رالوجیزالمحرّ (. 1419)بنغالبعطیه،عبدالحقابن-

.الجیلدار:بیروت.تحقیقعبدالسقمهارون.معجم المقاییس اللغه(. 1411)فارس،احمدابن-

.داراحیاءالکتبالعربیه.تفسیر غریب القرآن(.ش1978)بنمسلمقتیبه،عبداهللابن-

.دارصادر:بیروت.العرب لسان(.تابی)بنمکرممن ور،محم دابن-

روض الجنان و روح الجنان(.ش1922)بنعلیابوالفتوحرازی،حسین- هایبنیادپژوهش:مشهد.

.اسقمی

.دارالکتبالعلمیه:بیروت.البحر المحیط(. 1419)ابوحیاناندلسی،محمدبنیوسف-

س- اخفش، معانی القرآن(. 1411)عیدبنمسعده امینا. محمد لوردتحقیقعبداالمیر عالم:بیروت.

 .الکتب

.دارالفکر.البیان تفسیر روح(.تابی)بروسوی ،اسماعیلحق ی-
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انتشاراتانجمنآثار:تهران.التنجیم ةعالتفهیم الوائل صنا(.تابی)بیرونی،ابوریحانمحم دبناحمد-

.مل ی

ةلمرذوفی العقل أو  ةلمقبو ةلتحقیق ما للهند من مقو(.ش1977)----------- حیدرآباد.

.مطبعهمجلسدائرهالمعارفالعثمانیه:دکن

.انتشاراتدانشگاهتهران:تهران.وجوه قرآن(.ش1978)بنابراهیمتفلیسی،حبیش-

.مؤسسۀاالعلمی:بیروت.جواهر الحسان(.تابی)بنمحمدثعالبی،عبدالرحمن-

.دارالکتبالعلمیه:بیروت.الکشف و البیان(. 1411)دثعلبی،احمدبنمحم-

.دارالعلمللمقیین:بیروت.ةبیالعرصحاح  و ةاللغ الصحاح تاج(. 1417)جوهری،اسماعیل-

مصطفی- طباطبایی، دیگر)فرجامستیزی نا دین(.ش1981)حسینی کتابتولدی نقد در :تهران(.

.روزنه

.سروش:تهران.ترجمة قرآن کریم(.ش1971)خرمشاهی،بهاءالدین-

.الدیندارسعد:دمشق.معجم القراءات(. 1411)خطیب،عبدالطیف-

.سمت:تهران.ترجمۀعبدالحسینآنرنگ.تاریخ علم(.ش1984)یر،ویلیامسسیلدامپی-

دارالعلم:بیروت.اصالح الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم(.م1371)بنمحمددام انی،حسین-

.للمقیین

.داراحیاءالتراثالعربی:بیروت.التفسیر الکبیر(.تابی)فخررازی،-

.دارالمعرفه:بیروت.المفردات فی غریب القرآن(.ش1981)بنمحمد،حسینراغباصفهانی-

.کتابمبین:رشت.پژوهشی در اعجاز علمی قرآن(.ش1981)رضاییاصفهانی،محمدعلی-

.البقغهنشر:قم.فالکشا(. 1411)زمخشری،محمودبنعمر-

.امیرکبیر:تهران.ترجمۀاحمدآرام.تاریخ علم(.ش1942)سارتون،جورج-

.فرهنگنشرنو:تهران.تفسیر سورآبادی(.ش1981)سورآبادی،عتیقبنمحمد-

.انتشاراتمشهور:قم.ترجمۀمحمددشتی.البالغه نهج(.ش1981)سیدرضی-

.دارالمعرفه.الدّرّ المنثور(.ش1921)بکربنابیسیوطی،عبدالرحمن-

.المعرفهدار:بیروت.القدیرفتح(.تابی)بنعلیشوکانی،محمد-

.داراحیاءالتراثالعربی:بیروت.البیان فی تفسیر القرآن مجمع(.ش1973)بنحسنطبرسی،فضل-
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.روائعالتراثالعربی:وتبیر.تاریخ طبری(.تابی)بنجریرطبری،محمد-

.دارالفکر:بیروت.البیان جامع(. 1411)----------

.االسقمیههمکتبنشرالثقاف.البحرین مجمع(. 1418)طریحی،فخرالدین-

.االمینهمکتب:نجف.التبیانتفسیر(.ش1988)طوسی،محمدبنحسین-

.دارالعلمللمقیین:بیروت.هنیمن علوم االرض القرآ،(م1111)عدنان،شریف-

خلیل- فراهیدی، احمد سامرائیتحقی.کتاب العین(. 1414)بن ابراهیم و مخزومی مهدی ق :قم.

.انتشاراتاسوه

دفترمطالعات»،دارالقرآنالکریم:قم-تهران.ترجمة قرآن مجید(.ش1972)فوالدوند،محمدمهدی-

.«تاریخومعارفاسقمی

.المامونهدارمطبع[:جابی].موس المحیطالقا(.ش1971)الدینمحمدفیروزآبادی،مجد-

.[نابی][:جابی].سراالعجاز القرآنی(.تابی)قبانچی،احمد-

.داراحیاءالتراثالعربی:بیروت.الجامع االحکام القرآن(.م1322-1321)بناحمدقرطبی،محمد-

.[نابی]:بیروت(.م1887)الکتاب المقدس أی کتب العهد القدیم و العهد الجدید-

.الوفاءهمؤسس:بیروت.االنوار بحار(. 1419)مجلسی،محمدباقر-

محمد- محل ی، احمد بن سیوطی بکر ابی بن عبدالرحمن تفسیر الجاللین(. 1419)و دار:بیروت.

.الکتاباللبنانی

.تاببنگاهترجمهونشرک:تهران.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(.ش1921)مصطفوی،حسن-

.انتشاراتدانشگاهتهران:تهران.شناسی عمومی زمین(.ش1973)حمدمعتمد،ا-

زاده،واع - ن ر)محمد )زیر بنیاد:مشهد.لقرآن و سرّ بالغتها ةلغ المعجم فی فقه(. 1411(

.هایاسقمیپژوهش

.دارالکتبالعلمیه:بیروت.تفسیر مقاتل(. 1414)بنسلیمانمقاتل-

.دارالکتباالسقمیه:تهران.تفسیر نمونه(.ش1974)مشیرازی،ناصروهمکارانمکار-

نهضۀ:قاهره.معهااالعجاز العلمی للقرآن الکریم و ضوابط التعامل ةقضی(.م1112)نجار،زغلول-

.مصر

.دارالکتباالسقمیه:تهران.الکالمجواهر(.ش1927)نجفی،محمدحسن-




