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  فصل پنجم
خشکی اور سمندر میں تقسیم اور پہاڑوں اور چٹانوں  یسطح زمین ک

  کی تخلیق کا بیان

  ود۔یب سُ رابِ غَ  ا۔ وَ ھَ انُ لوَ ف اَ لِ ختَ مر مُ حُ  یض وَ د بَ جدَ  اُل بَ الِج  َن مِ  َو 

 کب تک �م ستاروں میں محو ر�یں۔ 
ٓ
تے �یںا   ۔ٔو اپنی زمین کی طرف رُخ کر

کے تمام گ ،زمین کی سرگزشت سناتا �وںہیں ممیں ت   رے زمانوں کی سرگذشت۔ز اس 

  دیگر سیاروں کی حالت کو بھی زمیں کی حالت پر قیاس کر۔ پس

اور سورج سے ان کے فاص� ایک دوسرے سے مختلف  لیکن چونکہ ان اجرام کی جسامت 
  �یں۔

  ایک دوسرے سے کسی قدر مختلف �یں۔ بھی اس سبب ان کے حاالت

کے حاالت کی گوا�ی د��  لیکن چونکہ ان کی اصل ایک �، اس ل�ے وە ایک دوسرے 
  �یں۔ 

اور زمانے میں دوسرے ز ایک زمانے میں کسی خاص سیارے پر جو کچھ گ رتا � وە کسی 
  ر چکا �وتا �۔ز سیاروں پر گ

  حالت پر تھی۔ پگھلی �وئی�ماری زمین شروع میں بہت گرم تھی اور اس وجہ سے 

کے ہلکے اجزا سطح پر ایسے می  ں اس 
ٓ
  اری اجزا تہہ میں بیٹھ گـ�۔ھگـ� اور با

اور زمین کے  ر گیسوں کی شکل میں ت�ے وە سطح زمین سے نکل اوپر ُاٹھ گـ�صجو عنا
  تیار کر گـ�۔خگرد کرە �وائی کی شکل ا

  یہ کرٔە �وائی کسی ایک عنصر پر مشتمل نہیں بلکہ کـئی اجزاء سے مل کر بنی �۔



 

 

فضا اور اس کی  زمین کی سطح گہرے اور گرم دھوئیں میں چھپـی �وئی تھیشروع میں 
  بھاری دھاتوں کے ذرات کی وجہ سے نہایت کـثیف تھی۔

مشکل  سطح زمین تک پہنچنا ان گہرے بادلوں میں سے سورج کی روشنی کا چھن کر 
  ا۔ ھت

پھر حرارت کسی قدر کم �وئی تو بھاری ذرات جو گرمی سے اوپر اٹھ گـ� ت�ے واپس زمین 
  پر بیٹھ گـ�۔ 

  بھی زمین کا درجہ حرارت لوہار کی بھٹی سے زیادە تھا۔ لیکن اب

  ا۔ ھا میں معلق تضارات کی شکل میں فخُان دنوں زمین کا پانی ب

  بن کر زمیں کی سطح پر جمع �وگـ�۔ی تو یہ بخارات پانی ئکی حرارت کم �و ا ضفجب 

کے ابل� سے �ولناک شور پیدا �وتا۔ُاس وقت    جب پانی زمین پر برستا تو اس 

  رفتہ رفتہ زمین کی سطح پر پانی سمندر کی شکل میں جمع �وگیا۔

  لیکن زمین اس قدر گرم تھی کہ سمندر ابل� ر��۔ 

  نڈی �وگـئی تو اس کے اوپر سخت تہہ بن گـئی تھی لیکن یہ تہہ پتلی تھی۔ چھ ٹھزمین ک

  ی اور مضبوط �وگـئی اور اس پر بیابان وجود میں ٓائے۔ٹرفتہ رفتہ زمین کی سطح مو

کے بہت قریب تھی اس ل�ے وە  گ اس 
ٓ
کے سطح کے نی�ے کی ا چونکہ اس وقت بھی زمین 

  پکی �وئی مٹی کی طرح تھی۔ 

  ر�ی۔ یہ حالت الکھوں سال

اور  یزمین کی سطح جہاں کمزور �وتی، وہاں سے اندر کی ٓاگ (الوا) ابل کر با�ر نکلت
  م جاتی۔جکر آ با�ر 

  ۔1گـئی ڑاس طرح زمین پر پہاڑوں کی بنیاد پ

  کے بن� سے زمین کی کمزور سطح مضبوط �وگـئی۔ ںپہاڑو 

نے قران مجید میں پہاڑوں کی تخلیق کا یہی مق   ایا �۔د بیان فرمصخداوند تعالٰے 



 

 

ل�ے چٹانوں پر بحث  ڑچونکہ پہا   نہیں۔ ک�ے بغیر چارەچٹانوں سے �� �یں اس 

تی �یں
ٓ
 ۔2جب �م چٹانوں پر غور کرتے �یں تو ان کی دو قسمیں نظر ا

� تو ٹھنڈا �وکر نرم اور بھربھری  اجب زمین کے اندر کا الوا اچانک سطح زمین پر ٓاجات
  ٹانوں میں تبدیل �وجاتا �۔چ

تے �وئے رکاوٹولیکن اگر الوا با�ر 
ٓ
کے  عرصہکی وجہ سے کافی  ںا پھنسا ر� تو یہ زمیں 

  اندر �ی سخت چٹانوں میں تبدیل �وجاتا �، جیسے سنگ خارا (گرینائیٹ)۔ 

تی �۔ چ
ٓ
کے بیٹ�� سے وجود میں ا   ٹانوں کی دوسری قسم سمندر کی تہہ میں ذرات 

کے  اور �وا  � اور ذرات میں میں ٹعمل سے �میشہ ٹوٹ� پھوزمیں کی سطح پر پہاڑ پانی 
  ۔ ی ر�تی �تبدیل �وت

لے جاتا � اور یہ تہہ میں بیٹ�� ر�� �یں۔ بپانی ان ذرات کو    ہا کر سمدر میں 

 اس طرح تہہ در تہہ چاٹنیں وجود میں 
ٓ
کے اوراق کی طرح �وتی ا جاتی �یں جو کـتاب 

  �یں۔ 

ان تہوں کے درمیاں بعض اوقات جاندار اشیا بھی دب جاتی �یں اور ان کے ساتھ پتھر 
  بن جاتی �یں۔ 

کے سبب یہ چٹانیں اوپر ُاٹھ کر سطح مرتفع مر ز ھپ کے دبأو  گ (الوے) 
ٓ
ین کی اندرونی ا

  اور پہاڑوں میں تبدیل �و جاتی �یں۔

ی چٹانوں کو تہہ دار چٹان کہ� �یں۔ جیسے سنگ رمل اور سنگ سرخ اس قسم ک
  وغیرە۔

کے عالوە سم تے ر�� �یں۔خدر کی تہہ میں منان  کے اجسام جمع �و   تلف جانداروں 

کے جمع �ونے سے بھی تہہ دار چٹانیں وجود غان کی ہڈیوں اور سیپیوں و یرە کے خولوں 
  �۔میں اتی �یں جنہیں سنگ مرمر کہا جاتا 

کے اوراق کی طرح �یں جن میں قد ت کے بہت سے راز ر چٹانوں کی یہ تہیں کـتاب 
  پوشیدە �یں۔ یعنی �ر تہہ میں مختلف جاندار پتھر بن کر محفوظ �وگـ� �یں۔



 

 

کے اثر  سے الٹ پلٹ �وتی ر�تی چلیکن  کے دبأو  گ 
ٓ
ٹانوں کی یہ تہیں زمین کی اندرونی ا

کے عمل سے ان کا عمل بھی جاری ر�تا �۔ اور  ھوٹمیں ٹوٹ پ �یں۔ نیز �وا اور پانی 
کے عالوە کوئی نہیں کر  اس طرح ان کا مطالعہ چکا �۔آ ان میں بہت سا تعیر  ما�رین 

  سکـتا۔ 

کے بس کی بات  دمی 
ٓ
�ے ترتیب اوراق �یں جن کو پڑھنا  سہل پسند ا یوں سمج��ے کہ یہ 

  نہیں۔ 

کے اندر ک ھما�رین چٹانوں کو دیک کو بھی پہچان ل�� �یں، جو کہ  معدنیات یکر ان 
کے ساتھ با�ر آ کے شروع سے ان میں موجود �یں اور زمیں    ی �یں۔تاندر سے ان 

کے چٹانوں (تہہ دار چٹانوں) میں بھی معدنیات موجود �وتی  اس طرح دوسری قسم 
  �یں۔ 

کے ساتھ بہہ کر سمدر  یہ معدنیات شروع میں پہاڑوں میں �وتی �یں، جہاں سے یہ پانی 
  تہہ میں بیٹھ کر تہہ دار چٹانوں میں تبدیل �وجاتی �یں۔ کی

نے  کے بارے میں خداوند ذوالجالل  اسی وجہ سے چٹانوں کے مختلف رنگ �یں۔ انہی 
کے رنگارنگ تہو افسوس � اس قوم پر  پر غور کرو۔ ںفرمایا � کہ پہاڑوں کی چٹانوں 

�ے خبر � اور     ا�� ل�ے باعث ننگ۔ جو ان احکام سے 

نے لوہا اتارا �۔اح   النکہ  قران میں بتایا گیا � کہ �م 

 افی تھی اس ل�ے �م واپس عہد قدیم کی طرف ضیہ تشریح تو ا
ٓ
  تے �یں۔ا

اس کی سطح پر ٓاتش اور ج کی نسبت تیز تھی۔ آ ُان دنوں زمیں کی ا�� محور پر گردش 
  کی نسبت بہت زیادە تھی۔  جفشانی آ 

کے جوش سے اس ز  کے اندر کی اگ  ئیں۔ کہیں یہ اوپر ُاٹھ میں 
ٓ
کی سطح پر تبدیلیاں ا

  گـئی۔  ڑگـئی اور کہیں سکـ

نے سے ایک طرف  کے سکـڑ  زمین 
ٓ
ے اور دوسری ئیہ اوپر ُاٹھ گـئی جس سے پہاڑ وجود میں ا

  ۔1طرف نشیب بن گـ�



 

 

ئے۔ 
ٓ
  پھر پانی ان نشیبوں کی طرف بہہ کر چلی گـئی اور سمندر وجود میں ا

جہاں تک اس بات کا تعلق � کہ یہ سارا پانی کہاں سے ایا تو اس کا جواب یہ � کہ 
پانی کوئی عنصر نہیں بلکہ دو عناصر حمضیں (ہائیڈروجن) اور مائین (ٓاکسیجن) کا 

 مرکب �۔ 

بادلوں سے بارش کی صورت پانی زمین سے بخارات کی شکل می ں اٹھا اور ان بخارات کے 
  ورت میں جمع �وگیا۔صزمین پر برسا اور نشیبی عالقوں میں سمندروں کی  واپس میں

جیسا کہ پہ� کہا گیا � کہ زمین کی اندرونی حرکت کی وجہ سے اس میں نشیب و فراز 
  پیدا �وگـ� ت�ے۔ 

کر اس  ٹا جو ٹوھل میں زمین کا حصہ تصایک خیال کچھ علماء کا یہ بھی � کہ چاند ا
سے الگ �وگیا اور اس کی جگہ موجودە بحرالکاہل �۔ لیکن یہ خیال زیادە مقبول 

  نہیں۔ 

 
ٓ
کے قریب ا کے گرد چکر کاٹ� لگا۔ شاید چاند ایک الگ جسم �ی تھا جو زمین    کر اس 

کے ٓاغاز کا    تذکرە �وگا۔یہاں پر زمین کا ذکر ختم �وتا � اور ٓاگے زمین پر زندگی 

  

  

 نوٹس

 پہاڑوں کی تشکیل .1

یہ نظریہ  بیسویں صدی کے دوراں ۔ یہاں پر پہاڑوں کی تشکیل کا جو نظریہ بیان کیا گیا � وە پرانا �
 سام� 
ٓ
کی  1960صورت میں �۔ طویل تحقیقات کے بعد طح ٹکـڑوں کی یا کہ زمین کی اوپری سخت سا

�ے کو تسلیم کیا گیا  سو کلومیٹر موتی �، سات بڑے  دہائی تک اس نظر
ً
کی سطح جو تقریبا ین  کہ زم

یہ کہا جاتا �۔   Tectonic Plates  ڑوں کوان ٹکـٹے ٹکـڑوں سے مل کر بنی �۔ اور بہت سے چھو
تے ر�� �یں۔  ٹکـڑے �میشہ حرکت میں ر�� �یں اور کہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے اور کہیں دور �و

نے ک کے جڑ فال یان  ت کر ب حالئن کہ� �یں۔ جس جگہ دو پلیٹ ایک دوسرے کی جان ٹلکیر کو 
تے �یں وہاں ان کے  تے �یں ڑبا�می دبأو سے ابھار پیدا �وتا � جسے پہاکر

ٓ
دنیا کے بیشتر ۔ وجود میں ا



 

 

ئے �یں۔ 
ٓ
کے دو جیسے �مالیہ، قراقرم او بڑے بڑے پہار اسطرح وجود میں ا کے سلس� زمین  ر �ندوکش 

ئے �یں۔ نں اپلیٹو
ٓ
کے ٹکرانے سے وجود میں ا   ڈین پلیت اور ایشئیں پلیٹ 

  چٹانوں کی قسمیں .2

کے ٹھنڈا �وکر جم� سے وجود  مادوں پر مشتمل ٹھوسزمین کی اوپری سطح  ئے مادے  � جو پگ�� �و
 
ٓ
کہ� �یں۔ چٹانوں کی  ا�� اجزا اور بن� کے عمل کی بنیاد پر  (Rocks)۔ انہیں چٹان یںے �ئمیں ا

  مختلف قسمیں �یں۔ ان قسموں کو تین بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جاسکـتا �:

تشی چٹانیں۱
ٓ
کے اندر کا گرم سیال مادە (الوا) جب کسی جگہ با�ر  (Igneous Rock)۔ ا  : زمین 

ٓ
جاتا ا

الوا زمین کی سطح وغیرە۔  Graniteاور   Basaltجیسے  ۔ � � تو جم کر چٹانوں میں تبدیل �وجاتا
کے اندر بھی۔  کے بعد بھی جم سکـتا � اور زمین    پر انے 

اثر (Sedimentary Rocks) یں۔ تہہ دار چٹان۲ : زمین کی سطح پانی، �وا اور درجہ حرارت کے زیر 
اریک ذرات کو ا�� س کے ب لے جاتا ٹوٹ پھوٹ سے گذرتی ر�تی �۔ پانی جٹانوں  اتھ بہا کر سمندر میں 

کے کی صورت میں بیٹ�� ر�� �یں۔  ں� جہاں وە سمندر کے فرش پر تہو کے عالوە جاندار اشیاء  اس 
ے تک اسی حالت میں ر�� کی وجہ سے یہ تہیں صویل عر طنی�ے بیٹ�� ر�� �یں۔  کے اجزاء بھی پانی

  Sand Stone, Mud Stone, Lime Stoneجیسے   سخت �وکر چٹانوں میں تبدیل �وجاتی �یں۔
کہا جاتا � جو  Fossilوغیرە۔ ان تہوں میں اکـثر جاندار اشیاء بھی دب کر پتھر بن جاتی �یں۔ انہیں 

اریخ جان� کا بڑا ذریعہ �یں۔  کی ت   زمین پر زندگی 

   Metamorphic Rockر چٹانیں ی۔ متع۳

کے پلیٹوں کی حرکت سے  نی�ے چلی جاتی �یں۔  کے چٹانیں سطح زمین سطح زمین پر موجودزمیں 
کے زیر اثر مختلف تبدیلیوں سے گذرتی �یں۔ طویل  بہت گہرائی میں یہ چٹانیں دبأو اور درجہ حرات 

لے اکی حرکت ان چٹ ںعرصے بعد پلیٹو  نوں کو دوبارە سطح زمین پر 
ٓ
تی � تو یہ بالکل بدلی �وئی ا

وں کی گمختلف رنعام طور پر ہچان یہ � کہ ان پر پشکل میں �وتی �یں۔ اس قسم کی چٹانوں کی 
تی �یں۔

ٓ
کے نتی�ے میں وجود میں ا تشی یا تہہ دار دونوں قسم کی  دھاریاں �وتی �یں جو دبأو 

ٓ
ا

کے اندر  چٹانیں اس عمل سے گزر کر متعیر چٹانیں بنتی �یں۔ بعض اوقات متعیر چٹانیں بھی زمیں 
ر چٹ جاکر مزید تبدیل �وجاتی �یں۔    �یں۔   ,Gneiss  Marble, Slateانوں کی مثالیںمتعی

  


