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تحلیل تعادل محیطزیست طبیعی با توجه به فرضیه گایا و انطباق با مفاهیمی از آیات قرآن
فاطمه ساکی
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده
در حوزههای معرفتشناسی ،مفاهیم ،اغلب متفاوت به کار گرفته میشوند .لذا علیرغم داشتت ستااتار و قلمترو
موضوعی همسان ،بار مفهومی آنها در دیدگاههای مختلف یکسان نیست« .تعادل» یکتی از ایت مفتاهیم متیباشتد.
مفهوم «تعادل» هم در مفاهیم و تفسیر آیات قرآن در متورد پدیتدههتای زمتی بتهکاررفتته استت و هتم در حتوز
معرفتشناسی سیستمی فرضیه گایا( )1اود را نشان میدهد .در فرضیه گایا ،زمی و مجموعه موجتودات را بته یت
اَبَرموجود زنده تشبیه میکند که ضم وابسته بودن اجزای آن باهم ،بی آنها ارتباط برقرار میباشد و دارای قابلیتت
اودتنظیمی هستند نکته دیگر ای که دلیت استتمرار حیتات روی زمتی  ،وجتود پت

اورهتای ()2مثبتت و منفتی

سیستمهای سطح زمی میباشد که شرایط محیط کر زمی را برای تداوم حیات اتودتنظیم متیکنتد .بتا توجته بته
موضوع مقاله ،در مفاهیم آیات قرآنی به سه نکته در ای زمینه میتوان دستیافت و عبارتاند از :ی -آیاتی (ستوره
حجر ،آیه  ،11سوره طهها ،آیه  33و سوره جاثیه ،آیه  3و ).که موزون بودن عالم که القت هتر ییتز را متناستب و
موافق حکمت و عنایت و بر اساس توازن میباشد دو-آیاتی (سوره المومنون ،آیه  ،11سوره فرقتان ،آیته  ،2ستوره
رعد ،آیه  1و سوره قمر ،آیه  41و ).که ضم بیان توازن و هماهنگی ،اشاره به حد و اندازه معی در القت پدیدهها
دارند و سوم -آیاتی (سوره طه ،آیه  ،33سوره بقره ،آیه  22و سوره حج ،آیه  61و ).که عالوه بر موارد فوق ،تعتادل
و هماهنگی هدفدار پدیدههای القت را نشان میدهند .بدون تردید آنچه از مفهوم تعادل در فرضیه گایا با دیتدگاه
سیستمی در مورد حیات زمی مطرحشده است ،با مفاهیم آیات قرآن انطباق دارد .در ای مقاله تالش شده استت بتا
استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس و پایۀ مطالعات کتابخانهای ای انطباق مفاهیم تحلی شود.
* نویسنده مسؤول

fatemeh.saki77@yahoo.com
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واژههای کلیدی :تعادل ،محیطزیست ،فرضیه گایا ،دیدگاه سیستمی و مفاهیم قرآنی
مقدمه
در حوزههای معرفتشناسی ،مفاهیم ،اغلب متفاوت به کار گرفته میشوند ،لذا علیرغم داشتت ستااتار و قلمترو
موضوعی همسان بار مفهومی آنها در دیدگاههای گوناگون یکسان نیستت .ازجملته ایت مفتاهیم تعتادل متیباشتد
(رامشت ،توانگر .)1311،از نظر لغوی ،تعادل یعنی باهم برابر شدن ،راست آمدن ،همتتا بتودن ،استم مصتدر برابتری
(معی  ،محمد .)1363،ازنظر مفهومی ،تعاریف زیادی در مورد تعادل بیانشده است که میتوان به یند مورد آنها بته
شرح زیر اشاره کرد:
ی  :تعادل بیتفاوت :آن است که جسم را به هر وضع که قرار دهیم دارای تعادل باشد.
دو :تعادل باثبات (پایدار) :ای نوع تعادل بعد از ی

ااتالل مختصر تمای به برگشت به وضتع ستابق دارد و در

سیستم بهطور دائم و همیشگی حول ی

جستم

زمانی که ی

تعادل میانگی در نوسان باشد به عبتارتی ،اگتر یت

اندکی جابهجا شود ،مجدداً بهوسیله حرکات نوسانی به وضع تعادل بازگردد (مقصودی .م ،محمد نژاد.)1313،
سه :تعادل ناپایدار وقتی ی
به سمت ی

سپ

آشفتگی کویکی در درون ی

سیستم (مثال :سیستم ژئومورفولتوژی) روی دهتدو

تعادل و یا بازسازی جدید حرکت کند .به عبارتی ،یون جسم را از حال تعادل اتار کنتیم بته

وضع تعادل پایدار درآید برابر بودن نیروهای اثرگذار بر جسم بهطوریکه یکتدیگر را انثتی کننتد (هاگتت:2331 ،
.)11
یهار تعادل در دیدگاه سیستمی ،تبیی کننده ی

رابطه معی  ،بی ورودی و اروجتی یتا فترم در یت

دستتگاه

شک زایی میباشد .بر اساس ینی مفهومی تغییرات لندفرم ها در طول زمان اگریته دارای نوستانی استت ولتی در
محدوده میانگی ااص قرار میگیرد بهطتوریکته هرگتز نمتیتتوان تعتادل را بته مفهتوم پایتداری مطلتق دانستت.
بهعبارتیدیگر وقتی گفته میشود بی فرم و فرایند تعادل برقرار است ،ای بدی معنا نیست کته هتی گونته تغییتری
وجود ندارد بلکه نوعی گرایش در پایداری شک ها (لندفرم ها) و جهت آنها دیده میشتود و اگریته نوستانهتایی
وجود دارد ای نوسانها حولوحوش ی

محور ااص صورت میگیرد (رامشت.)1311،

پنج :در مورد سیستمهای باز (سیستمهای طبیعت) ینی بیان میشود که اگر ورودی و اروجی سیستتمی بتاهم
برابر باشد ،در سیستم تغییر ااص رخ نمیدهد و بیان میشود کته سیستتم در حالتت تعتادل و پایتداری متیباشتد
(بوتکی  ،ترجمه و هابزاده.)1312 ،
محیطزیست ،مجموعهای بسیار عظیم و درهمپیچیده از عوام گوناگونی است که براثتر رونتد تکامت تتدریجی
موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمی به وجود آمده است ،و بنابرای در سایر فعالیتها (فعالیت انسانی) تأثیر
گذاشته و از آن متأثر میگردد .بهعبارتیدیگر محیطزیست ،مجموعهای از عوام مختلف است که شام مواد (ااک،
آب) ،شرایط دیگر (دما ،نور) ،نیروها (باد ،جاذبه) ،موجودات (گیاهان ،جانوران و میکروارگانیسمها) ونیز عام زمان
میباشد (والیی ،1311،ص  .)13بر اساس ای نکته که میتوان محیطزیست را به دودستته محتیطزیستت طبیعتی و
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اجتماعی تقسیم کرد ،در ای مقاله تالش شده است به مطالعه و تحلی «تعادل» محتیطزیستت طبیعتی بتا توجته بته
فرضیه گایا و انطباق آن با مفاهیم آیات قرآن پردااته شود.
محیطزیست طبیعی به دو بخش کلی جان دار و بیجان( )3تقسیم میشود در ی

تقسیم دیگری میتتوان گفتت،

محیطزیست طبیعی از بخشهای مختلف ،اتمسفر ،هیدروسفر ،پدوستفر و بیوستفر (مجموعته اکوسیستتمهتای کتره
ااکی  )...تشکی شده است .محیط طبیعی ،صحنۀ بازیگران جغرافیایی ،یا به عبارتی همه پدیدههای جغرافیتایی روی
بستر طبیعی بناشدهاند .محیط طبیعی از بههمبافتگی ژئومورفولوژیکی ،هیدرولوژی ،اقلیم ،پوشتش گیتاهی و زنتدگی
جانوری شک گرفته است لذا با بهکارگیری دیدگاه سیستمی میتوان تحلی علمتی و شتناات عمیتقتتری از آن را
داشته باشیم (شکوئی.)1316،
زمی بهعنوان ی

کره ،بهطورکلی تحت تأثیر حیات ساک اود قرارگرفته است .به عبارتی حیات به شتیوههتای

مختلف به ترکیب هوا ،اقیانوس (مجموع آبها) و رسوبات زمی لطمه وارد میکند و آنها را تخریب میکنتد .گایتا
که بهانداز نوع بشر قدمت دارد بیان میکند ،که حیات زمی محیطزیست اود را در جهت بهبتود بیشتتر آن ،بترای
اود حیات دستکاری میکند .به عبارتی آثار حیات در جهت بهبود محیط ،برای اود حیتات استت بتهطتوریکته
محیطزیست طی تاریخ حیات بر روی زمی  ،در سطح جهانی بهشدت براثر ای حیات دگرگونشده و ای تغییترات
اود موجب شده که محیط برای حیات بهبود یابد .گایا زمی و همه موجودات زندهاش را به ی

ابر موجتود زنتده

تشبیه کرد که اجزای آن به هم وابسته و بوده و بی آنها رابطه برقرار است و قابلیت اودتنظیمی دارند .با توجه بته
فرضیه گایا ،موجودات کر زمی و محیط سطحی آنی
ممک میسازد .بنابرای در ی

سیستم اود تعدی به وجود آورده کته زنتدگی روی آن را

نگاه کلی «مادر زمی » با یراههای شتگرف و هماهنتخ اتود ،منجتر بته استتمرار

حیات در تمامی سیار زمی میشود .برای توجیه مکانیسمهایی که اثرات حیات بر محیط را نشان میدهد بتا توجته
به وجود پ

اورهای مثبت و منفی که عم کردن آنها در اقیانوسها و اتمسفر میباشد که شرایط محتیط کتره را

برای تداوم اودتنظیم میکند (بوتکی  ،ترجمه وهاب زاده.)1312،
مفاهیم آیات قرآن بحث متعادل بودن و حدود (مقدار معی ) در القت را بیان میکند کته نظتام هستتی در یت
ارتباط هماهنخ و متوازن میباشد« .تعادل» در آیات قرآن مترادف موزون (سور حجر ،آیه  11و سوره طته ،آیته 33
و ،)...هماهنخ (سور اعلی ،آیه  2وسوره جاثیه ،آیه  3و ).و آیات دیگر (سور رعتد ،آیته  ،1ستور فرقتان ،آیته ،2
سور قمر ،آیه  41وسور طالق ،آیه  3و ).به مسئله حد و حدود (اندازهگیری معی ) در القت پدیدهها بیان میکند.
روش تحقیق دادهها
نظر بر ای که اغلب تحقیقات علمی که در آن ارتباط متقاب مفاهیم و انسان مدنظر باشد ،اتخاذ روشهای تلفیقتی
(ترکیبی) را طلب متیکنتد (آستایش ،مشتیری .)1311،بتر استاس هتدف اصتلی در ایت مقالته کته ،تحلیت تعتادل
محیطزیست طبیعی با توجه به فرضیه گایا و انطباق آن بتا مفتاهیم آیتات قترآن متیباشتد ،در نگتارش آن از روش
توصیفی –تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانهای (آسایش ،مشتیری 1311،و مقیمتی ،1313،ص  )123استتفاده گردیتده
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است .ابتدا با در نظر داشت یاریوب مقاله سعی شده است ،از کتب ،تحقیقتات و مقتاالت نگاشتته شتده بته زبتان
فارسی و انگلیسی در رابطه با موضوع استفاده شود.
تحلیل دادهها
تحلیل تعادل محیطزیست طبیعی بر اساس دیدگاه سیستمی
سیستم ،مجموعهای از عناصر یا اجزایی میباشد که در ارتباط با یکدیگر بهصورت ی
روداانه ،ی

موجود زندهی منفرد و کره زمی نیز هرکدام ی

ک  ،عم مینمایند .یت

سیستم بهحساب میآیند .سیستمهای جهانی مربتوط

به تعادل (توازن) انرژی زمی شنااتی جهان از سیستمهای بااهمیت میباشد (بوتکی  ،ترجمه وهاب زاده.)1312،
یکی از اصوصیات بسیار مهم سیستمهای طبیعی باز ای است که آنها نتوعی پایتداری نستبی دارنتد و اجتزای
سیستم با یکدیگر بهطور ااصی هماهنخ هستند .ای حالت تعتادل بتهنتوعی سیستتم اتودتنظیم (در مقتدار متواد
ورودی ،جریان داالی و اروجی) به وجود میآید .همبستگی که بی مواد غذایی ی
گیاهان موجود در آن بهعنوان ی

روداانه و تعداد جتانوران و

سیستم طبیعی محسوب میشود (مقیمی.)1311،

در رابطه با تعادل سیستمها ،ینی بیان میشود که هرگاه ورودی و اروجی ی

سیستم باهم برابر باشد (شتک

-1الف) تغییر ااصی در سیستم ایجاد نمیشود ،درواقع سیستم دارای تعادل و یا در حالت پایدار میباشتد .در ایت
مورد در مقیاس کره زمی  ،وضعیت تعادل بی تابشهای ورودی اورشید و باز تابشهای اروجی از زمی میتتوان
اشاره کرد که ی

حالت تقریباً پایدار (تعادل) میباشد .هرگاه ورودی ی

-1ب) ،تغییراتی در سیستم پیش اواهد آمد بهعنوانمثتال در محتیط یت

سیستم کمتر از اروجی آن باشتد (شتک
روداانته ،ینانچته عتاملی ستبب شتود

بارندگی و مقدار مواد غذایی (ورودی) در روداانه کاهش یابد ااتالل در تعادل محیط آبی روداانه ایجتاد اواهتد
شد (مقیمی ،1311،ص  .)26در مورد آبهای زیرزمینی ،زمانی که میزان ورودی یا تغذیه الیتههتای آبتدار کمتتر از
اروجی باشد در میزان بهرهبرداری مشک پیش اواهد آمد ،و یا بهطورکلی آبختوانهتای زیرزمینتی رو بته اشت
شدن گرایش دارند .اگر در سیستمی ،ورودی بیش از اروجی آن باشد (شک  ) -1ممک است وضعیت پ اتور
مثبت پیش آید و مخزن یا ذایرهی هر ییز موردنظری که اندازهگیری میشود ،افزایش یابتد .انباشتت متواد رستوبی
بادی یا آبی در مناطق اش

نمونهای از آن میباشد.
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فرضیه گایا
فرضیه گایا که درواقع مجموعهای از فرضیههاست که در فرضیه اول بیان میکند که ،هتر ییتزی بتر روی زمتی
بخشی از ی

سیستم درهمتنیده ،رو به تکام و اودکنترلی میباشتد در فرضتیه دوم اجتزای کتر زمتی (محتیط

موجودات) به هم وابسته میداند بهطوریکه بی آنها رابطه برقترار استت و قابلیتت اتودتنظیمی دارنتد (بتوتکی ،
ترجمه ،وهاب زاده )1312،و در فرضیه سوم بیان میکند که کتره زمتی بتهطتور عمتده ،آگاهانته متیتوانتد کنتترل
محیطزیست را در ااتیار بگیرد ،بهطوری که ارتباط یا پیوند حال و آینده تا حدودی بتر استاس ایت نظریته (نقتش
آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست) باشد (بوتکی  ،ترجمه وهاب زاده.)1312،
تعادل محیطزیست با توجه به فرضیه گایا
جهت استمرار حیات در تمامی سیار زمی  ،وجود یراههای شگرف و هماهنخ در اود سیاره (زمتی متادر)
الزم میباشد .ای استمرار حیات به وابسته تأثیر متقاب موجودات زند زمی و محیط پیرامون آنها میباشد .ینانچه
به دالیلی تخریب سیستمهای زیستمحیطی یا گونهها صورت گیرد ،میتواند پایداری یا تعادل ک سیستم را تحتت
تأثیر قرار دهد (جیمزالوالک.)1111،
بر اساس فرضیه گایا ،موجودات و محیط آنها دو عنصر جداگانه درنظرگرفته میشود یتا بته عبتارتی محتیط و
موجودات دو بخش اصلی ی

سیستم میباشد تداا در ی

عنصر روی دیگری اثر گذاشته و ای بهنوبتهی اتود

روی تغییر اصلی تأثیر میگذارد و ای بازاورد میتواند موجب ارتقاء و یا دور شدن شترایط اولیته گتردد بنتابرای
نظریه گایا معتقد است ،موجودات کرهی زمی و محیط سطحی آنیت

سیستتم اتود تعتدی بته وجتود آورده کته

زندگی روی آن را ممک میسازد (جیمزالوالک .)1113،تکام موجودات و محیط آنها ،فراینتدی واحتد و متصت
به هم میباشد ،ای تکام حیات با تکام سنخها ،اقیتانوسهتا و هتوا در ارتبتاط متیباشتد کته ایت ارتبتاط بتی
موجودات و اکوسیستمها آنها و آبوهوا در مقیاس بزرگ ،مدتها به طول اواهد انجامید (گایا.)1111،
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زمانی که در فرضیه سوم گایا بیان میشود که کره زمی بهطور عمده ،آگاهانه میتواند کنترل محیطزیستت را در
ااتیار بگیرد ،گایا بر اساس دیدگاه سیستمی ،وجود پ

اورهای مثبت و منفتی کته در اقیتانوس وهواستپهر عمت

میکنند برای توجیه مکانیسمهایی که حیات اثر اود را از طریق آن بر محیط میگذارد و همچنی نقش آگاهانه گایتا
در کنترل محیطزیست کره کافی میدانست .لذا ارتباط یا پیوند حال و آینده به نظر میرسد تا حدودی با ای نظریته
(نقش آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست) باشد بهنحویکه سااتار حیات ما (انسانها) آگاهانه بتر آینتده ایت کتره
اثرمیگذارد بنابرای میتوان به ای نکته اشاره نمود که وضعیت آیندهی حیتات تتا حتدودی بته اقتدامات امتروز و
سالهای آیندهی ما (انسانها) بستگی دارد .که ای اودآگاهی را برای از مردم تأییتدی بتر فرضتیه جتامعتتر گایتا
میبینند (جیمز الوالک.)1111 ،
تعادل محیطزیست طبیعی بر اساس مفاهیم آیات قرآن
وقتی عالم ،صنع ادای تعالی است ،جغرافیدان صنع ادا را مطالعه و بررسی میکند و ازآنجهت که علم ،کشف
و مطالعه و بررسی طبیعت و جهان است و ای مجموعه فع اداست ،جغرافیتدان پترده از فعت اتدا برمتیدارد و
یون وظیفه علم ،تفسیر و تبیی فع اداست ،مقدس است وبر اساس مقدس بتودن آن بته قداستت عقلتی ،دینتی،
علمی و احساس نیز نیاز دارد (مقیمی )13 :1311،بهطوری که در قرآن آیات متعددی (ستوره حتج ،آیته  ،46ستوره
فاطر ،آیه  ،44سوره آل عمران ،131،سوره غافر ،آیه  ،43سوره روم ،آیه  42و )...درزمینهٔ سیر کردن در زمی آمتده
است که ،مشاهده و اندیشیدن بهمنظور مطالعه اسرار آفرینش و نتایج بته هتم زدن و یتا برقتراری پایتداری (تعتادل)
پدیدههای (منابع و محیط) سطح زمی توصیه میکند .در ای رابطه قرآن در سوره عنکبوت ،آیه  23میفرمایتد« :قت
سیروا فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق» در ای آیه بیان میشود که آثار موجتودات زنتد نخستتی را بتهصتورت
فسی ها (تاریخ گذشته زمی ) و غیر آنکه در اعماق دریاها ،در دل کوههتا و در البتهالی طبقتات زمتی وجتود دارد
مشاهده شود ،همچنی پی بردن به گوشهای از اسرار آغاز حیات در کر زمی و عظمت و قدرت ادا و قتادر بتودن
او بر اعاد حیات را به ما یادآوری میکند (نمونه،

 ،16ص .)233-234

یا در سوره نم  ،آیه  61میفرماید« :ق سیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبۀ المجرمی »«در روی زمی سیر
کنید و ببینید نتایج به هم زدن نظم و پایداری محیط به کجا رسید» ،قرآن کراراً مردم را بته ستیر در زمتی (ارض) و
مشاهد آثار گذشتگان و تغییرات ایجادشده در سطح زمی توصتیه متیکنتد و نتتایج تغییترات بته وجتود آمتده را
یادآوری میکند (نمونه،

 ،13ص .)361-362

در اینجا سعی شده است با توجه به موضوع مقاله ،آیات را بر استاس مفهتوم ،آنهتا را بته سته دستته تقستیم و
بررسی شوند الف :آیاتی که هماهنگی و موزون بودن پدیدههای زمی را بیان میکنند ،قرآن در سور اعلی ،آیتات 2
میفرماید« :الذی الق فسوی» همانکه آفرید و هماهنگی را بخشید .یا در سور حجر ،آیه  11متیفرمایتد« :واالرض
مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها م ک ُ شئ موزون» ای آیه یگونگی گسترش زمی و شک گیری کوههتا را
بیان میکند ،بهطوری که هر ییزی مناسب و موافق حکمت و عنایت به وجود آمده است .در ای آیه تعبیر «موزون»
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که از ماد وزن به معنای شناسایی انداز هر ییز میباشد ،اشاره بهحساب دقیق و نظم شگرف و اندازههای متناستب
در همۀ اجزاء پدیدهها (ازجمله گیاهان) دارد ،که هر ی
(نمونه،

از آنها ،بلکه هر ی

از اجتزاء آنهتا حستاب معینتی دارد

 ،11ص .)34

در سوره نازعات ،آیات  33تا  32بیان میشود و میفرماید« :اغطش لیها و أاتر ضتحها ،واالرض بعتد ذالت
دحیها ،اار منها ماءها و مرعیها ،والجبال ارسیها» بهتوالی شب و روز و بعدازآن گسترش زمی و اار ستاات و
جاری ساات آبها بهصورت یشمه و نهر که در البهالی الیههای زمی پنهان بودنتد و استتوار و محکتم ستاات
کوهها ،به ای نکات اشاره دارد که القت ای مواهب (آسمان و زمی و  )...باهتدف منتدی و برنامتهریتزی ااصتی
همراه میباشد .هماهنگی و تعادل پدیدههای زمی را در مفهوم آیات دیگر میتوان دید بهطوری که قرآن در ستوره
جاثیه ،آیه  3میفرماید« :و ااتالف الی و النهار و ما انزل اهلل مت الستماء مت رزق فاحیتا بته االرض بعتد موتهتا و
تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون» و در ااتالف شب و روز و هر رزقی که ادا از آسمان نازل کرده و زمی را پ
از مردنش به آن زنده سااته و نیز در گرداندن بادها آیاتی است برای مردمی که تعقت متیکننتد .آنچته از آیتات در
ااتالف شب روز ،باران ،موت ،احیاء زمی  ،یراش بادها و فواید بیشمار که در آنها وجتود دارد ،درکتش محتتا
تفکر (استدالل) عمیق میباشد.
در سور طه ،آیه  33میفرماید« :الّذی جع لکُمُ االرض مهداَ و سل

لکُم فیهتا سُتبُالً و انتزل مت السُتماء متاء

فاارجنا به ازواجاَ م نبات شتی» همانا که زمی را برای شما گسترده و گهواره ساات و در آن برای شما راههتایی
گشود و از آسمان آبی فرود آورد ،پ

بهوسیله آن انواعی از گیاهان رنگارنخ بیرون آوردیم .در ایت آیته بته یهتار

بخش از نعمتهای بزرگ اداوند اشاره دارد که هرکدام شرایط را برای حیات فراهم میکنند که شام  :ی  -زمتی
که به برکت قانون جاذبه و همچنی قشر عظیم هوایی که اطراف آن را گرفته ،مهد آرامش و آسایش میباشتد دوم-
راهها و جادههایی که اداوند در زمی به وجود آورده است که تمام مناطق آن را به یکدیگر پیوند داده شوند سوم-
نزول آب باران از آسمان که مایۀ حیات و سریشمۀ همه برکات میباشد و یهارم –گیاهان گونتاگون کته در تهیتۀ
بخشی از مواد غذایی و مواد دارویی و...نقش دارند (مشکینی ،فقیهی رضایی 1311،و نمونه،

.)222،13

ب :آیاتی که عالوه بر بیان هماهنگی و تو ازون ،به حد و اندازه (مقدار معی ) در القت پدیدههای زمتی اشتاره
میکنند بحث اندازهگیری و حد و حدود (مترادف تعادل و میزان) در مورد القتت پدیتدههتا در آیتات متعتددی از
قرآن بیانشده است در ای زمینه در سور رعد ،آیه  1میفرماید« :کُل شئ عندهُ به مقددار» هدر ییتزی در نتزد او
مقدار (معی ) دارد .در سور فرقان ،آیه  2میفرمایتد« :خلق کُل شئ فقدر تقدیرا» همه ییتز را آفریتده و هریت

را

بهتناسب آن اندازهگیری کرده است .یا درسور طالق ،آیه  3میفرماید« :قد جع اهلل لکُ شئ قتدرا» همانتا اداونتد
برای هر ییز (پدیدهای) اندازهای قرارداده است .در سوره اعلی ،آیه  3متیفرمایتد« :و التذی قتدر فهتدی» و آنکته
اندازهگیری کرد سپ

هدایت نمود .همچنی درسور قمر ،آیه  41میفرمایتد« :إنا کُل شئ خلقناهُ بقددر» متا هریته

آفریدیم بهاندازه معی و بر وفق حکمت و مصلحت آفریدیم .ای آیه از حقیقتی که بر سراسر جهتان هستتی حتاکم
است ،پرده برمیدارد و آن اندازهگیری دقیق در همۀ کائنات میباشد ،بهطوری که اندازهگیری دقیقتر و بهتر متناستب
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با پیشرفت دانش بشری میباشد .فضانوردان ،ستاره شناسان و سایر عالمان (بخصوص در علوم طبیعی) با محاستبات
دقیق علمی موفق شدهاند پیشبینیهایی که در فرضیههای اود داشتهاند بته نتیجته برستانند .بتهعنتوان مثتال ستتاره
شناسان از دهها سال قب  ،اسوف و کسوفهایی را که قرار است در زمی رخ دهد پیشبینی کنند ای متوارد ،همته
نشانۀ دقت در اندازهگیریهای جهان بزرگ میباشد (مشکینی ،فقیهی رضایی 1311،و نمونه،

.)11،23

درسور المومنون ،آیه  11میفرماید « :و انزلنا م الستماء متاء بقتدر فاستکناه فتی االرض و انتا علتی ذهتاب بته
لقادرون» از آسمان آبی بهاندازه فروآوردیم و آن را در زمی جای دادیم از پیامهای ای آیه اشاره به تعادل محتیط و
وضعیت ذاایر آب در الیههای ااک دارد بهطوری که اگر تمام قشر زمی نفوذپذیر بتود ،آبهتای بتاران فتوراً در
اعماق زمی فرومیرفتند و بعد از مدتی همهجا اش

میشد .قطرهای آب پیدا نمتیشتد ،و اگتر تمتام قشتر زمتی

نفوذپذیر همچون گ رس بود ،تمام آبی باران در سطح زمی باقی میماندند و آلوده و متعف میشتدند و عرصتهی
زمی را بر موجودات (بخصوص انسان) تنخ میکردند ،و بهجای ای که مایه حیات باشد مایه نابودی و به هتم زدن
تعادل محیط میشدند.
ج :آیاتی که عالوه بر موارد فوق ،هدفدار بودن و پایداری در مورد القت پدیدههای زمتی را بیتان متیکننتد
زیبایی جهان آفرینش در نظامند بودن آن است زیرا هر مخلوقی با هماهنگی اجزای درونی و باهتدف معتی و راه و
راهنمای مشخص آفریدهشده است بهطوری که هم نظام فاعلی آن منستجم و عالمانته استت و هتم نظتام غتایی آن
مرتبط و حکیمانه میباشد و هماهنگی اردمندانه در نظام داالی آن طراحیشده است .در ای زمینته پیتام قترآن در
سوره طه ،آیه  33آمده است« :ربَّنا الّذی اعطی کُل شیءِ خلقهُ ثُمّ هَدی» پروردگار ما سااتار هتر مخلتوق را برابتر
استعداد ،استحقاق ،ظرفیت و هدفمندی او تأمی کترد آنگتاه او را در بسدتر مسدتقیم بته مقصتدی کته مقصتود در
آنجاست ،رهبری نمود .بهطوری که زیبایی هر ییزی را در رعایت اصول علمی و تجربی نظامهای سهگانه میداند و
ینانچه آسیبی به سااتار ییزی (به هم اوردن تعادل) برسد ،هم او را از نی بته هتدف اصتی او بتازمیدارد ،هتم
دیگران را از فیض او محروم میکند (جوادی آملی.)1313:22،
در سور حج ،آیه  61آمده است« :ذال

باّنّ اهلل یولجُ الّی فی النهار ویولجُ النّهارفی الّی و انّاللّه سمیعٌ بصتیر» بته

ااطر آن است که اداوند شب را وارد و غالب بر روز میکند و روز را غالب بر شب میکند و بته اتاطر آن استت
که ادا شنوا و بیناست «یولج» از ماد «ایال » در اص از «ولو » به معنای داا شدن میباشد .ای تعبیر ،اشاره بته
دگرگونیهای تدریجی و کامالً منظم و حسابشده شب و روز در فصول گوناگون سال است که از یکی کاسته و به
دیگری افزوده میشود نظامی پایدار و حسابشده که هزاران بلکه میلیونها سال برقترار استت (نمونته،

 ،14ص

 .)133بنابرای اگر در ای نظام و ای تغییرات تعادل برقرار نمیشد و یا بته عبتارتی حستابشتده نبتود و طلتوع و
غروب اورشید ،در ی لحظه زودگذر انجام میگرفت تأثیرات منفی بر حیات موجودات و دیگر پدیدههتای ستطح
کر زمی میگذاشت.
همچنی در سور بقره ،آیه  22میفرماید« :والذی جع لکم االرض فراشأ بناء وانزل م السماء ماء فاار به م
الثمرات رزقأ لکم» آن ادایی که زمی را یون فرشی بگستراند آسمان را یتون بنتایی برافراشتت و از آستمان آبتی
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فرستاد و بهوسیله آن از زمی هرگونه ثمره ایی برای شما بهعنوان روزی برویاند .ازنظر قرآن ،مواهب طبیعتت یتون
معادن ،مراتع ،جنگ ها ،نهرها ،دریاها و...همه در ااتیار همه (بخصوص انسانها) قرارگرفته استت .بهترهبترداری از
ای مواهب بستگی به نوع براورد با آنها دارد.
انطباق مفهوم تعادل بر اساس دیدگاه گایا و مفاهیم آیات قرآن
بر اساس دیدگاه سیستمی گایا ،زمی و همه موجودات زند آن ضم ای که باهم دارای رابطه متقاب متیباشتند،
قابلیت اودتنظیمی دارند .روابط متقاب محیط و موجودات باهم و تأثیر آنها بر حیات زمی بهواستطه وجتود پت
اورهای مثبت و منفی موجود در سیستم زمی میباشد ،زیرا محیط و موجتودات ،فراینتدی واحتد و متصت بتههتم
سیستم میباشند (جیمزالوالک .)1116 ،لذا هرگونه دا تصرف (تخریب) در سیستمهای زیستمحیطی یا گونههتا،
وجود داشته باشد ،میتواند پایداری (تعادل) ک سیستم را تحت تأثیر قرار دهد .همچنی جهت استتمرار حیتات در
سیاره زمی وجود یراههای شگرف و هماهنخ در آن الزم میباشد.
در رابطه با انطباق نظریه گایا با مفاهیم آیات قرآن میتوان مفاهیم آیات زیر را موردبررسی و تحلی قترارداد در
سور حجر ،آیات  11و  21توجه ااصی به ارتباط هماهنخ و موزون در ک نظام هستی و ارتباطی که با اتالق ایت
نظام در حال حرکت (پویایی) شده است از طرفی دیگر ،حساب دقیق و نظتم شتگرف تناستب انتدازههتا در همته
اجزای پدیدهها وجود دارد .بهطوری که در ابتدا هماهنگی بی پدیدهها (موزون) ،سپ

در آیه  21اندازه و آن حد و

حدود (بقدر المعلوم) و تناسب را بیان میدارد.
در سور جاثیه آیه  3نقش و اهمیت مواهب الهی (توالی شتب و روز ،بتاران ،متوت و احیتاء زمتی و یتراش
بادها) در زندگی موجودات زنده را بیان میکند در ای آیه روز و ش بانظم ااصتی جانشتی یکتدیگر متیشتوند،
ازنظر آب و هوایی (شرایط دمایی) وضعیت تعادل را ایجاد میشود .همچنی در ای آیه ،نقش نتزول بتاران تتأثیری
وزش باد در بارور کردن گیاهان ،تولید اموا در دریاها و به حرکت کشتیها در دریاهتا اشتاره دارد (نمونته،

،21

ص .)246-244
در سور رعد ،آیه  3آمده است« :وهُو الّذی مدّ االرض وجع فیها رواسی و أنهارا و م کُ ّ الثمرات جعت فیهتا
زوجی اثنی یغشی الّی النهارا إنّ فی ذال

الیات لقوم یتفکرّون» او کسی است که زمی را گسترد و در آن کوههتا

را ثابت و پابرجا و نهرهایی قرارداد و در آن از تمام میوهها ی

جفت آفرید (پرده سیاه) شب را بهروز متیپوشتاند

در ای نشانههایی است برای گروهی که میاندیشند .در ای آیه میتوان به یند نکتتهی مهتم اشتاره نمتود ازجملته:
ی  -گستردگی زمی  ،حکیمانه و باتدبیر انجامگرفته است (مد االرض)
دوم :کوهها ،منبع ذایره آب و نهرها وسیله توزیع آب و هتر دو مایته حیتات (متؤثر در استتمرار حیتات) بترای
موجودات میباشند (رواسی و انهارا)
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سوم :توالی و تبادل شب و روز عام ایجاد حیات میباشد «یغشتی الیت النهتار» وگرنته تعتادل حیتات بته هتم
میاورد ،و نتیجه آار ای که طبیعت کالس درس میباشد نه اانه یا مح غفلت «لقوم یتفکرون»( ،تفستیر نتور،
.)131،6
بنابرای در آیه ابتدا در مورد گسترش زمی بحث میشود که یگونته پستتی و سراشتیبیهتای تنتد و اطرنتاک
بهوسیله فرسایش کوهها و تبدی سنخها به ااک شرایط الزم را برای حیات موجودات فراهم شود .بعتد بته مستئله
پیدایش کوهها و نقش مهمی که در حیات موجودات ایفا میکنند اشاره دارد سپ

به آبها و نهرهایی کته در روی

زمی  ،جریان دارند بیان میکند ،و سیستم آبیاری زمی بهوسیله کوهها (حوضههای آبریز) و ارتباط کوهها بتا نهرهتا،
بسیار جالب میباشد (الّلهیاری.)133 :1313،
در سور ذاریات ،آیات  41،41و  41بیان میکند« :و السماء بنیناها بایدٍ و انّا لموسعُون ،و االرض فرشتناها فتنعم
الماهدوُن ،و م کُ شیءِ القنا زوجی لعلکم تتذکروُن» آستمان را باقتدرت بنتا نهتادیم ،و همتواره آن را وستعت
میبخشیم ،و زمی را گستردیم پ

نیکو گستراندهایم ،و ازهر ییز دو زو آفریدیم شاید متتذکر شتوید» بعضتی از

مفسران ،گسترش آسمانها را به معنای گسترش رزق از سوی ادا به موجودات سطح زمتی از طریتق نتزول بتاران
دانستهاند و همچنی به معنای گسترش رزق از هر نظر میدانند و از طرفی یون ازای اداوند گسترده متیباشتد،
به معنای بینیازی اداوند تفسیر کردهاند .و با توجه به علم امروز که نشان میدهتد ،ایت گستترش همتواره وجتود
داشته و همچنان ادامه دارد و ای درست همان ییزی است که دانشمندان امروز به آن رسیدهانتد ،کته تمتام کترات
آسمانی و کهکشانها در آغاز در مرکز واحدی -با وزن مخصوص بسیار زیاد جمع بودهاند ،ستپ

انفجتار عظتیم و

وحشتناکی در آن رخداده و به دنبال آن ،اجزای جهان متالشیشده و بهصورت کرات درآمدهاند که بهسرعت در حال
عقبنشینی و توسعه میباشند .در مورد القت زمی و تفسیر به «ماهدون» تعبیتر لطیفتی استت کته نشتان متیدهتد
اداوند زمی را با تمام وسای و شرایط آسایش برای ادامه و تکام حیات آماده سااته است زیرا که «ماهد» از ماد
«مهد» به معنی گهواره و یا هر محلی میباشد که شرایط را برای آرامش و ادامته حیتات فتراهم کنتد .بتهطتوری کته
بهفرمان الهی از ی سو سنخها نرم و تبدی به ااک شده و از سوی دیگر صالبت کوهها و پوسته ستخت زمتی آن
را در برابر فشار جزرومد مقاوم سااته و قشر هوایی که گرداگرد آن را فراگرفته ،هم حترارت اورشتید را در اتود
نگه میدارد و همچون لحاف بزرگی بر ای بستر گسترده افتاده ،وهم سپر نیرومندی است در برابر هجوم سنخهتای
آسمانی که آنها را بهمحض ورود به زمی آتش زده ،ااکسترمیکند .بسیاری از مفسران ،زو «جفت» را در اینجا به
معنای اصناف گوناگون دانسته و اشاره به اصناف مختلف موجودات ای جهان میدانند کته بتهصتورت زو –زو
درآمدهاند مانند شب روز ،نور و ظلمت ،دریا و صحرا ،اورشید و ماه و غیر ای ها .البتته زو بتودن در ایت گونته
آیات میتوانند اشاره به معنای دقیقتری باشد زیرا واژ زو را معموالً به دو جن

نر و ماده اطالق میکنند اتواه

در عالم حیوانات یا گیاهان باشد با توجه به ای که قرآن در ای آیه میگوید «م ک شتی»(از هتر ییتزی) نتهفقتط
موجودات زنده میتواند اشاره به ای حقیقت باشد که تمام موجودات جهتان از ذرات (ستااتمان اتتمهتا) مثبتت و
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منفی سااتهشده است .بنابرای هر دو تفسیر برای ای آیه را شام میشود (مشتکینی ،فقیهتی رضتایی و نمونته،
.)316،22
در سور داان ،آیات  31و  31میفرماید« :وما القنا السموات و االرض و مابینهما لعبی  ،ما القنهمااال بالحق و
لک اکثرهم الیعلمون» ما آسمان و زمی و آنچه را میان آن دو است به بازی نیافریدهایم و متا آن دو را جتز بتهحتق
نیافریدهایم .هدف یکی از مشخصات هر سیستم است ،زمانی که تمام اجزاء آن در ارتباط متقاب باهم باشتند و یت
هدف را دنبال میکنند در ای دو آیه هدفمند بودن (اال به حق) ای جهان بهروشنی بیانشتده استت (نمونته،

،21

ص .)236-231
در مورد فرضیه سوم گایا که نقش آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست را بیان میکنتد ،کته بتا توجته بته دیتدگاه
سیستمی سااتار حیات ما (انسانها) آگاهانه میتواند بر آینده ای کره اثر بگذارد به همی دلی پیونتد دادن حتال و
آینده تا حدودی با ای فرضیه میباشد .در ای رابطه و نحو براورد و بهرهبرداری از مواهب الهی در محیط ،آیتات
متعددی از قرآن ای مطالب را بابیان زیبا مطرح نموده است .در سوره مل  ،آیه  13میفرماید« :هو الذی جعت لکتم
االرض ذلوال فامشو فی مناکبها و کلوم رزقه و الیه النشور» اوست کسی که زمی را برای شما آرام گردانید پت

در

گوشه و کنار آن رهسپار شوید« ...زلول» به معنای رام ،جامعتری تعبیری که ممک است دربتارهی زمتی شتود در
ای آیه با توجه به وجود حرکات زمی  ،وجود ناهمواریهای آن ،تعادل در فاصله آن از اورشید و تعادل در جاذبته
آن بیان میکند که از هر نظر زمی رام و مسخرشما (بخصوص انسانها) قراردادهاست که و مایه حیات در آن فراهم
نموده است بنابرای بعد از توصیف زمی به رام بودن ،حرکت بر شانههای آن (سطح زمی جهت ایجاد حیات) بیان
میکند (نمونه،

.)331،24

در سور جاثیه ،آیات  12و  13میفرماید« :اهلل الذی سخر لکُم البحری الفل ُ فیته بتأمره ،و ستخر لکتمُ متا فتی
السماوات و مافی االرض جمیعأ» ادایی که دریا را مسخر شتما گردانیتد تتا کشتتیهتا در آن بته حرکتت درآینتد
میفرماید ،آنچه در آسمانها و زمی است مُسخر شما کرده است نکته دراور توجه ای است که نس های آینده (با
توجه به فرضیه سوم گایا) نیز در بهرهبرداری از منابع طبیعت (آبوهوا ،گیاهان و حیوانات و منابع زیرزمینی) ستهیم
هستند .لذا باید بهگونهای با طبیعت رفتار کرد که موجب آسیب رساندن به آن و محرومیت دیگران نشوند.
درسور اعراف ،آیه  36میفرماید« :وال تفسدوا فی االرض بعد اصالحها و ادعُوهُخوفأ و طمعهتا إنّ رحمتت اللّتهِ
قریٌ م المحسنی » در زمی پ

از اصالح آن فساد نکنید ...باز در همی سوره ،آیه  13میفرماید« :وال تفسدوا فی

االرض بعد إصالحها ذالکم ایٌ لّکم إن کُنتُم مُومنی » در زمی بعد از اصالح آن فساد نکنید و ای برای شتما بهتتر
است اگر مؤم باشید.
در سور الشّعراء ،آیتات  132-131متیفرمایتد« :و ال تطیعتوا امتر المسترفی  ،الّتذی یفستدون فتی االرض و ال
یُصلحون» فرمان مسرفان را نبرید .آنان که در زمی فساد میکنند و به اصالح نمیپردازند .اسراف همان تجاوز از حدّ
قانون آفرینش و تشریع میباشد .روش است کته در یت

نظتام صتحیح ،هرگونته تجتاوز از حتد موجتب فستاد و

ازهمگسیختگی میشود .توجه به ای نکته که عالم هستی یکپاریه نظم و صالح است و حتی با تضادی کته گتاه در

 / 131فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره اول( ،پیاپی  )16بهار 1314

میان اجزای آن دیده میشود هماهنگی فراوان وجود دارد ای نظم بهسوی اهداف صالحی در جریان استت و بترای
هر ی

از اجزای اود ،اط و مسیری را تعیی کرده است .حال اگر یکی از ای اجزاء از مسیر حرکت اتود اتار

شود و راه فساد را در پیش گیرد ،میان آن و سایر اجزای جهان درگیری ایجاد میشود و یا به عبارتی نظم یتا تعتادل
دیار مشک اواهد شد (مشکینی ،فقیهی رضایی .)313 :1311،بهعبارتدیگر ،عالم هستی در عی تضاد و تزاحمتی
که بی اجزایش هست به نحو ااصی به هم مرتبط و پیوسته است ،با نظامی که در آن جاری است بهسوی غایات و
نتایجی صالح پیش میرود .ینانچه ی

جزء از آن اط یا مسیری که برایش ترسیمشتده ،بیترون رانتد شتود ،باعتث

میشود ستیز و عدم هماهنگی بی آن جزء و سایر اجزاء ایجاد شود بهتری راه برگرداندن آن جزء به مسیر اولیهاش
میباشد که با نظام هستی هماهنخ باشد اما اگر از حد اود تجاوز کند و قدم در مسیر فساد زمی گذاشت ،بهتر آن
است که آثار آن جزء را محو کنند تا سایر اجزاء صالح اود را حفظ نمایند (المیتزان،

 463-462،13و نمونته،

.)331،13

نتیجهگیری
یکی از مشخصات هر سیستم هدفدار بودن آن میباشد ،زمانی که اجزاء آن در ارتباط متقاب باهم باشند ،و ی
هدف را دنبال میکنند .لذا یکی از اصوصیات بسیار مهم سیستمهای طبیعی باز ایت استت کته همتۀ آنهتا نتوعی
پایداری نسبی دارند و همۀ اجزای سیستم با یکدیگر بهطور ااصی هماهنخ هستتند .ایت حالتت تعتادل بتا نتوعی
سیستم اودتنظیمی (در مقدار ورودی ،جریان داالی و اروجی) به وجود میآید .بتر استاس نظریته گایتا ،اجتزای
زمی (زمی و موجودات زندهی آن) به یکدیگر وابستگی را نشان میدهند و دارای ی

ارتباط متقابت متیباشتند و

قابلیت اودتنظیمی دارند .بنابرای در نظریات گایا به یند نکته اشاره دارد که شام  ،ی  :اثرات عمدهای که حیتات
بر محیطزیست میگذارد که ای اثرات حیات در جهت بهبود شرایط محیط ،برای اود حیات میباشد دوم :تکامت
موجودات و محیط اطراف آنها فرایندی واحد و متص بههم میباشند زیرا موجودات عالوه بتر ستازگاری ،محتیط
اود را هم تغییرمیدهند ،بنابرای آنچه تکام مییابد موجودات و یا سیاره زمی نیستت ،بلکته کت سیستتم ،یعنتی
موجودات و محیط اطراف آنهاست که واحد تکام سیستتم زمتی بتوده و اتود تعتادلی یت

ویژگتی اصتلی آن

میباشد کنترل محیطزیست کره بر اساس نظریه گایا ،بهطور آگاهانه میباشد که جهت بررستی وضتعیت موجتود و
آیند کر زمی با نگرش سیستمی ،و همچنی توجیه مکانیسمهایی که حیات اثرات اود را از طریتق آن بتر محتیط
میگذارد ،وجود پ اورهای مثبت و منفی موجود در کر زمی (اقیانوسها و هوا کره) کافی میباشد.
با توجه به ارتباط متقابلی که بی اجزاء (موجودات و محیط اطراف) کر زمی وجتود دارد ،تخریتب هرکتدام از
سیستمهای زیستمحیطی یا گونهها ،میتواند پایداری (تعادل) ک سیستم را تحت تأثیر قرار دهد .بنتابرای در یت
نگاه کلی «مادر زمی » ،جهت استمرار حیات در ستیاره زمتی وجتود یراتههتای شتگرف و هماهنتخ در آن الزم
میباشد.
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در آیات متعددی از قرآن (سوره حجر ،آیه  ،11سوره اعلی ،آیه  ،2سوره رعد ،آیه  ،1سوره فرقان ،آیته  ،2ستوره
قمر ،آیه  ،41سور طالق ،آیه  3و سوره طه ها ،آیه  33و  33وسوره المومنون ،آیه  11وآیات دیگتر )...بتا توجته بته
موضوع مقاله ،میتوان به نتایجی دستیافت که در موردبحث اندازهگیری و حتد و حتدود (مقتدار معتی و وجتود
پایداری و تعادل) در القت پدیدههای زمی  ،مفاهیم ارتباط هماهنخ و موزون در نظام هستی و همچنی هتدف در
ای نظم و نظام بیانشده است بنابرای با توجه به مفاهیم آیات ،میتوان گفت که نظریه گایا با مفتاهیم آیتات قترآن
انطباق دارد.
پینوشت:
 -1فرضیهی گایا (مادر زمی )Gaia hypothesis:

 -2درواقع مجموعهای از فرضیههاست که بر محور ی

فرضیهی اصلی بناشده ،مبنتی بتر اینکته حیتات ،محتیط

اود را به هدف بهبود وضعیت اود تغییر میدهد .ای فرضیه توسط جیمتزالوالک دانشتمند انگلیستی مطترح و بتا
الهام از الههی یونانی گایا ،به معنی مادر زمی  ،نامگذاری شده است.
2-Feedback

 -3عناصر بیجان شام  :آب ،ااک هوا و عناصر جان دار شام  :گیاهان و جانوران.
منابع
-1آسایش ،مشیری ( ،)1311روششناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسدانی بدا تیکیدد بدر جیرافیدا،
نشرقوم .
 -2جوادی آملی ( ،)1313اسالم ومحیطزیست ،نشر اسراء.
 -3دانی بوتکی و ادواردکلر ( ،)1312شناخت محیطزیست (زمین سیاره زنده) .ترجمه عبدالحستی وهتاب زاده:
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،یاپ پنجم.
-4رامشت ،محمدحسی ومنویهر توانگر ( ،)1311مفهوم تعادل دردیدگاههای فلسدفی ژوومورفولدوژی ،فصتلنامه
تحقیقات جغرافیایی ،شماره مقاله.34 :
 -3رامشت ،محمدحسی ( ،)1311نقشه های ژووموفولوژی (نمادها و مجازها) ،انتشارات سمت ،یاپ سوم.
 -6شکوئی ،حسی ( ،)1316اندیشه های نو درفلسفۀ جیرافیا ،انتشارات گیتاشناسی.
 -1طباطبایی ،سید محمد حسی  .تفسیر المیزان (دور  23جلدی) ،نشر بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی).
 -1مشکینی ،محمد فقیهی رضایی ( ،)1311قرآن حکیم و شرح آیات منتخب .نشر مرکز طبع ونشر قرآن جمهتوری
اسالمی ایران.
 -1معی  ،محمد ( ،)1363فرهنگ فارسی ( 6جلدی) ،موسسه انتشارات امیرکبیر ،یاپ یهارم.
 -13مقصودی .م ،وحیدمحمتدنژادآروق ( ،)1313ژوومورفولوژی مخروط افکنده هدا ،موسسته انتشتارات دانشتگاه
تهران.
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