
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تگرگ و باران تشکیل مراحل
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیش گفتار

لِبَعْضٍ ظَهِیراً  ثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعُْضهُمْيَأْتُونَ بِمِ آنِ الَلْقُرْاقُل إلنِ اجْتَمَعَتِ اإِلنسُ وَالْجِن ُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا 

 [88]اإلسراء : 

امبر اســ   اي است كه از سوي خداوند متعال بر قلب مبارک پیــمعجزه  قرآن كريم، كتاب راهنماي بشر،

بر و تامــل  ر نزول آن تا كنون منشا خیرات و بركات الهي براي انسان بــو ه اســت  تــد نازل شده و از زمان

مبر رحمت و ائمه پیا بهره گرفتن از آيات آن از مهم ترين تاكیداتي است كه هم  ر قرآن و هم از قول قرآن و

وجــوه ملتلفــي   اراي ابعا  و بدان اشاره و سفارش شده است  تدبر و تامل  ر قرآنعلیهم الس   ن معصومی

 وجو   ار    است، كه يکي از آنان بررسي معجزاتي است كه  ر ك   خدا

بــه بشــر، اختصاص به زماني خاص ندار  و با پیشرفت علــم و تجر بحث اعجاز قرآن و اينکه اين معجزه

دي به ايــن جبهتر آن باز مي گر  ، سبب شده كه انديشمندان مسلمان به طور  ي براي فهم ريچه هاي جديد

يــن مســیر  ر ا  بینديشند كه چگونه مي توان استفا ه موثرتري از ايــن ســرمايه عاــیم الهــي  اشــت  مساله

ي فهم  ر پذر  انديشمندان و  انشمندان ملتلفي  ر طي قرون متما ي كه از نازل شدن اين معجزه الهي مي گ

از قرآن، لتلف اعجآن برآمده اند و موفقیت هاي زيا ي نیز  ر طي اين مسیر  اشته اند  بررسي و فهم ابعا  م

ر ه با گسترش علم و  انش بشر و ت ش متلصصین علو  ملتلف عمیق تر شده و بســو و توســعه پیــدا كــ

كنــار  وانند  رمراكزي هستند كه مي ت است   ر اين بین حوزه هاي علمیه و  انشگاه هاي كشور از مهم ترين

وان  ر نــد كــه بتــ يگر مراكز علمي و تحقیقاتي به اين مهم بپر ازند و مسئله اعجاز را به گونه اي مطــرک كن

 سطح بین المللي و با استحکا  كامل بیان كر  



 

 

ن قــرآن و  ار كــر بیان اعجاز قرآن به عنوان پژوهشي مستمر باعث خواهد شد ت شهايي كه براي خدشه

شو  از مسیر  يگري كه گیر  و همچنین شبهاتي كه  ر رابطه با بعضي آيات قرآن مطرک ميوحي صورت مي

ه ايــن عتقــدان بــهمان اثبات استنا  آن آيات به خداوند است عقیم گر   و راه را براي محکم نمو ن ايمان م

اني قــرار را كه  ر ســايه جهــل و نــا كتاب الهي هموار ساز  و همچنین قلب و  ل انسان هاي پاک سرشتي 

 اند عطوف گر گرفته اند، به اين كتاب مقدس و لزو  تامل و تدبر  ر آن، براي استفا ه عملي  ر زندگي م

آن ز علمــي قــر ر مجموعه كتابهايي كه ارائه مي شو ، ت ش شده موار  مهمي كه تا كنون به عنوان اعجا

شته اي رزه و  انشگاه با تلصصهاي مرتبو و به صورت میان مطرک شده است، مور  ارزيابي متلصصین حو

تیجــه مقدمه ن قرار گیر  و با تشريح مناسب ابعا  ملتلف آن، طرک اشکاالت و سواالت تا جايي كه مي توان

عجزه مه عنوان گیري مناسب را  ر موضوع مطرک شده فراهم آور    ر اين میان بعضي از موار  را مي توان ب

يــا از  وموار   يگري حاوي اشارات علمي و بعضي از موار  نیــز ممکــن اســت  اراي ابهــا  علمي  انست، 

 نهــا صــورتغوامض باشد كه با پیشرفت بیشتر علم بشر و يا تحقیقات عمیق تر ممکن است رفع ابهــا  از آ

 پذير  

ا بــه طــور  ر اينجا الز  است ابتدا چالشهاي موجو   ر حوزه هاي مطالعاتي و پژوهشي اعجاز قــرآن ر

 وفاوت ها خ صه بیان كنیم و سپس با توضیح شیوه پژوهش انجا  شده براي اين كتاب و سري هاي بعدي ت

  امتیازهاي  آن را براي پژوهشگران مشلص نمايیم 

 

 چالشهاي موجو   ر حوزه مطالعاتي و پژوهشي اعجاز قرآن

   قیقتر اعجاز علمي قرآن  ر  اخــل و خاستگاه مراكز پژوهشي مرتبو با اعجاز قرآن و يا  ر مفهو - 1

خارج از كشور، مراكز حوزوي، مراكز خصوصي يا مراكز تبلیغي و مراكز غیر آكا میک مي باشند كه به علت 



 

 

عد  برخور اري از نیروي متلصص و كارشناسان  ر حوزه هاي ملتلف علو  پايــه و  يگــر شــاخه هــاي 

و پتانسیل بررسي هــاي  قیــق علمــي  ر مــور  مباحــث  علمي مرتبو نایر پزشکي، مهندسي و غیره امکان

 .مربوطه وجو  ندار 

ي مرتبو  ر اين حوزه خاص  ر  اخل و خارج از كشور از يک اســتراتژي پژوهشــي مراكز پژوهش - 2

 .مشلص برخور ار نمي باشند و رويکر  اين مراكز رويکر ي، گزارشي، تبلیغي و يا تطبیقي است

و يا چهارچوب مشــلص  ر حــوزه پژوهشــي اعجــاز قــرآن كــه  استاندار فقدان يک  ستورالعمل  - 3

 .شاخص هاي پژوهش  ر اين حوزه و م ک و معیار ارزيابي  ر آن تعیین شده باشد

وان تکراري  ر مراكز و سايتهاي ملتلف، بدين ترتیب كه پس از انتشار مطالبي تحت عن ارائه مطالب - 4

اين  اكز  يگرا مراكز پژوهشي مربوطه پايگاههاي اط ع رساني و مراعجاز قرآن از سوي سايتهاي فر ي و ي

 .مطالب را بصورت مکرر اشاعه مي  هند

 .قدان يک مركز علمي آكا میک توانمند علمي جهت بررسي موار  ا عا شده و شبهاتف - 5

اســتراتژي د  انعکاس مطالب و پژوهشها  ر جامعه علمي و  انشگاهي جهان به علت خاســتگاه و ع - 6

 .غیر آكا میک و يا عد  لحاظ استاندار ها  ر خروجي پژوهشها

رزبندي و تفکیک ناريه ها و فرضیه هاي علمي و اشارات علمي قرآن و امتزاج ايــن عد  رعايت م - 7

 سه مقوله  

نگرش كاربر ي به پژوهش  ر شاخه هاي علمي   ر واقع نگرش حاكم بر پژوهشهاي  وفقدان نگاه  - 8

لــه اين مقو وزه  ر حیطه ا بیات گزارشي و تبلیغي محدو  و محصور شده و رويکر  كاربر ي نسبت بهاين ح

 .یرهغكام ً مغفول مانده است كه مصداق بارز آن حیطه پزشکي است؛ مباحثي نایر قرآن  رماني و 

به   ا ن آنها ما  مراكز پژوهشي خارج از كشور بر احا يث و روايات اهل سنت و ارتباطتأكید و اهت - 9

 .اعجاز قرآن كه  ر برخي موار  ممکن است به چالشهاي جدي منجر گر  



 

 

 د  خ قیت و نوآوري و ترسیم افقهاي نوين  ر اين حوزه پژوهشيع - 10

 

 روش پیشنها ي براي بررسي اعجاز علمي قرآن

 

ه ايــن كــاين اســت با توجه به  ه اشکالي كه بر روشهاي موجو  وار  است  ر روش پیشنها ي ت ش بر 

  :باشد اشکاالت رفع شده و يا به حداقل برسد  بنابراين روش پیشنها ي بايد  اراي ويژگي هاي زير

ي، رياضي، پايــه، بايد از نیروهاي متلصص  انشگاهي  ر جهت تعیین  قیق بلش  و  )علو  تجرب  - 1

ر  قرآنــي مــو بر اينکه توسو متلصصانساني و هنري( استفا ه كر   به همین مناور هر مور  ا عايي ع وه 

  .گیر  كنکاش و بررسي قرار مي گیر  بايد توسو يک استا  مربوط به بلش  و  نیز مور  بررسي قرار

شــد اوالً هــدف استراتژي پژوهشي مشلصي بايد براي بررسي اعجاز علمي قرآن وجــو   اشــته با  - 2

 .ئه گر  يکر هاي مناسب با آن انتلاب و اراتعیین شو  سپس مراحل الز  براي رسیدن به آن هدف و رو

قــو و  و يــا ف ر اين راستا هدف اثبات اعجاز قرآن  ر نار گرفته شده است، نه استفا ه كاربر ي  ر علــ

ي اســت اه بیرونتفسیر علمي و توضیح بیشتر آيه  بنابراين رويکر ي كه اتلاذ مي شو  رويکر  انتقا ي و نگ

صــلوات )پیامبر  كه محقق نمي خواهد از اعتقا  قلبي خو  و ملاطب به قرآن و يعني  تحقیق بايد با اين  يد

ت محکــم ا مســتندابــاهلل علیه و آله و سلم( استفا ه كند  بلکه محقق مانند كسي كه هیچ اعتقا ي ندار ، فقو 

ســت كــه ان    روشعلمي پژوهش را انجا  مي  هد تا قابل ارائه براي انديشمندان با هر اعتقا  و باوري باشد

  .یم  ا  ر اين زمینه پذيراي هر نوع احتمال بط ن استدالل بو ه  و آن را مور  بررسي قرار خواه

كــز ر  انشــگاهها و مرا استاندار  و  ستورالعمل پژوهشي بکار رفته  قیقاً مطابق موار ي است كــه   - 3

 .مي رو  و از روشهاي غیر علمي پرهیز مي شو   تحقیقاتي معتبر بکار



 

 

 وار  مشابه نیز بــهمبا توجه به اينکه هر مور  اعجاز پرونده اي ملصوص به خو  خواهد  اشت و   - 4

  شــو ، خــو مور   اصلي تر رجوع  ا ه خواهد شد، و همه اينها براي عمو  ع قه مندان اط ع رساني مــي

 .بلو  جلوي تکرار تا حدي گرفته خواهد شد

ابــد، يیفیتشان نیــز ارتقــا باشد و ع وه بر افزون شدن كمیت آنها، كبراي اينکه اين پژوهشها مستمر   - 5

 الحمــد هلل پیشنها  تأسیس مركز ملصوص به پژوهش  رباره اعجاز قرآن  ر ابعا  ملتلف  ا ه شده است كه

 پژوهشکده هايي با اين موضوع  ر  انشگاههاي كشور تاسیس شده است  

ي تواند  ر مراكز شلص است كه خروجیهاي اين تحقیقات مبا توجه به شیوه علمي پیشنها  شده م  - 6

 علمي جهان مطرک شو   

  : ر مسیر پژوهش و  ر روش پیشنها ي موار  زير از هم تفکیک مي شوند  - 7

 شارات قرآني، معجزات قرآني، غوامض قرآنيا -الف 

 ناريات و حقايق  -ب

 ه كــه ونه اي بوگ ر آيه آور ه شده است آيا به  اولین تقسیم  ر واقع بیان مي كند كه اين مطلب علمي كه

يــن اينکــه  ر امکان  رک آن  ر چهار ه قرن پیش نبو ه است ،كه به آن معجزه علمي قرآن مي گويیم و يا ا

کــه مطلــب حد نبو ه ولي  ر حد خو  موضوع قابل توجهي است كه به آن اشاره قرآني مي گــويیم و يــا اين

يیم   ر ي ما مفهو  نیست كه به آن غوامض )پیچیــدگیهاي( قرآنــي مــي گــورنگ و بوي علمي  ار  ولي برا

یم و مــي كنــ ک حقیقت و مطلب كام  تجربه شده را از ناريه و مطلــب اثبــات نشــده تفکیــکي تقسیم  و 

 .معجزات قرآني بايد از موار ي باشد كه  رستي آن اثبات شده باشد مانند كروي بو ن زمین

لمي قرآن و يا معجزات علمي آن اگر كاربر  علمي  اشته باشــد قــب ً  ر مشلص است كه اشارات ع -8

مراكز علمي اين كار صورت گرفته است و تنها موار  كاربر  مهمي را  ر رابطه با غوامض علمي قــرآن مــي 

ا توان تصور كر  كه بعد از فهم آن شايد بتوان زو تر از كساني كه از روشهاي معمول علمي استفا ه مي كنند ب



 

 

استفا ه از سرمايه قرآني به آن  ست يافت و حتي استفا ه كاربر ي از آن نمو    ر مسیر پژوهش پیشنها ي 

  .به اين موضوع نیز پر اخته شده است

ار است، هرچند كه ن ر اين پژوهش فقو قرآن مور  بررسي قرار مي گیر  و اعجاز علمي قرآن مد   - 9

اعجــاز  تن موار فا ه از روايات سر نلهاي مناسب و موثري را براي يافبه فرمو ه علماي گرانقدر شیعه، است

 به پژوهشگر ارائه خواهد كر  

 ســتفا ه شــو ،   ر ايــنبراي اينکه از حداكثر پتانسیلهاي موجو  و خ قیتهاي محققین ملتلــف ا  - 10

ســت ر يده اي اتلاذ گمسیر پژوهش امکان حضور همه ع قه مندان پیش بیني شده و به اين وسیله برنامه ا

 اشند  بكه تمامي ع قه مندان  ر مرحله اول و همچنین مراحل  اوري و اظهار نار حضور جدي  اشته 

 :با توجه به موار  ذكر شده نمو ار پیشنها ، به صورت زير ارائه مي شو 

عالیتهاي اه ارائه فراز آنجا كه  ر فضاي رسانه اي امروز بهترين ، ارزان ترين، سريع ترين و گستر ه ترين  

س ي بر اساهر مجموعه پژوهشي قرار  ا ن نتايج اين فعالیت ها بر روي فضاي اينترنت است روش پیشنها 

  .پیشنها  ايجا  پژوهشکده و سايت مربوط به آن است

 



 

 



 

 

 شرک پیشنها  تحقیق ابحاث اعجاز قرآن

 ارسال موار  ا عا شده به عنوان اعجاز:

ه بــه  و ارسال اعجاز از طريق وار  كر ن آن به سیستم مــديريت ســايت اســت  كــگا  اول اين فعالیت، 

 :صورت انجا  مي پذير 

ده  رباره موار  شتوسو كارشناساني كه  ر پژوهشکده مشغول به تحقیق هستند؛ اط عات جستجو   - 1

 رج مــي  مربوطــهاعجاز يا اشاره علمي  ر قرآن كه  ر پژوهش هاي خو  به آن  ست يافته انــد ؛  ر فــر  

  .گر  

 .گر  ( توسو باز يد كنندگان سايت ) ر بلش ارسال اعجاز، اط عات الز  ارسال مي  - 2



 

 

 



 

 

 :بررسي اولیه اعجاز توسو كارشناسان پژوهشکده

ور  كارشناسان م بعد از  ريافت اط عات  ر قالب فر  هاي مزبور، اين اط عات به وسیله يکي از        

مي  ست و آياار مي گیر  تا معلو  شو  كه ا عاي مطرک شده اصوال ارزش طرک شدن  اشته ابررسي اولیه قر

رســيِ توان آن را به عنوان موضوعي قابل طرک به شوراي پژوهشــي ارســال كــر  يــا خیــر؛ نتیجــه ايــن بر

نــوان عكارشناسي، اگر مثبت باشد، يعني موضوع آن  ر مرحله نلست تايید شــده اســت و پیــامي  ر ذيــل 

یز نوع نربوطه و عجاز مبني بر اين تايیديه به همراه ساير اط عات اعجاز ) اعم از حوزه و  انش تلصصي ما

  قیق تــر و نا  منبع مطرک شده( بر روي سايت پژوهشکده نمايان مي شو   پس از آن، اعجاز جهت بررسي

 لصصي به شوراي پژوهشي ارسال مي گر    ت -علمي



 

 

 

 . توسو كارشناس اول به همراه پیا  مرتبو كه  ر سايت مشهو  استنمونه اعجاز تأيید شده 



 

 

اما  ر صورت نار منفي كارشناسي، اعجاز يا حذف مي شو  و يا جهت اص ک به فرســتنده ارســال مــي 

گر   )البته  لیل حذف يا اص ک بیان خواهد شد(  مسلما  ر صورت نیاز بــه اصــ ک و انجــا  اصــ حات، 

 . حله اول )يعني پر كر ن فر  و ارسال اعجاز ( عملیات شروع خواهد شدموضوع  وباره از مر



 

 

و حالــت  بعد از تايید كارشناس و ارسال اعجاز ا عا شده جهت بررسي  قیق تر به شــوراي پژوهشــي ؛ 

ول به ژوهشگران )يا مشغامکان  ار  يا اعجاز توسو شورا نیز تايید مي گر   كه  ر آن صورت پیامي براي پ

ژوهشکده يا  ر خارج از پژوهشکده از طريق اع ن عمومي  ر سايت( جهــت مشــاركت بیشــتر  ر پ كار  ر

عمــومي  بررسي اعجاز، ارسال و اعجاز )به همراه تفسیر آن( بر روي ســايت قرارگرفتــه و ســپس فراخــوان

  خواهد شد 

 :  ر سايتنمونه اعجاز  اراي تأيید اولیه از شوراي پژوهشي به همراه پیا  مربوطه مشهو  

وهشي موضوع به كارشناس عو ت و مسیر خــو  را جهــت  ر صورت ر  مور  اعجاز توسو شوراي پژ

 حذف يا اص ک طي خواهد كر   

 



 

 

 

  :آغازپژوهش علمي بر روي اعجاز و انتلاب محقق

پژوهشــکده  پس از تأيید اولیه شوراي پژوهشي، اعجاز مور  نار توسو يکي  يگر ازكارشناســان        

و بــه يات مرتبآمور  باز نگري و بررسي علمي عمیق تر قرار مي گیر  به اين ترتیب كه آيه اصلي اعجاز با 

ر لســ  (  اهمراه توضیح لغات اصلي به آن منضم مي گر  ؛ همچنین نار به آن كه اهل بیت عصمت )علیهم 

ي از  ر بسیار راه گشاي محققینحديث ثقلین، عِدل قرآن كريم معرفي شده اند و فرمايشات ايشان مي تواند 

یهم ومین )علــ الالت آيات قرآني باشد؛  ر صورتي كه ذيل آيه شريفه  ركتب معتبر روايي، روايتي از معصــ

  .الس  ( مرتبو با بحث نقل شده باشد با ذكر مدرک معتبر نقل مي گر  

لــب عنــوان ع بندي از مطابا رعايت اين نکات برخي نقاط ابها  حول اعجاز مزبور برطرف و  ر آخر جم

ژوهشگران و وهشي از سوي پشده ارائه  مي گر    به اين ترتیب زمینه براي ارائه پیشنها ات وطرک هاي پژ

 :اعضاي سايت آما ه گر يده و اعجاز با چنین فرمتي بر روي سايت قرار مي گیر 

    عنوان اعجاز:

  : ترجمه            آيه:                                          

 :توضیح كلمات اصلي                 آيات مرتبو:                          

 :بیان اعجاز:                                             روايات مربوطه

 :جمع بندي مطالب ا عا شده:                         منبع

 : نمونه

  انساناثر انگشت منحصر به فر  براي هر 

  نوع : اعجاز

   انش تلصصي : علو  پايه



 

 

  تشلیص هويت-حوزه اصلي : پزشکي

  نوع منبع : كتاب

مي ناشــر: نا  منبع : اعجاز علمي  ر قرآن كريم مولف / محمد سامي محمد علي مترجم : سید حسن كاظ

  133( ص81رزقي چاپ اول )بهمن 

   اوريوضعیت بررسي : تايید اولیه شورا براي ارسال به 

 عنوان اعجاز:  اثر انگشت منحصر به فر 

 (4يهالقیامه: آ( )۴لَى أَن ن ُسَو ِيَ بَنَانَهُ )بَََلَى قَا ِرِينَ عَ(  ۳أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَل َن نَجْمَعَ عِاَامَهُ )  :آيه

م كــه ]حتــى يآرى قا ر( ۳پندار  كه هرگز استلوان هاى او را جمع نلواهیم كر  )آيا انسان مى : ترجمه

 (۴خطوط[ سر انگشتان او را موزون و مرتب كنیم )

  آيات مرتبو:  نداشته است

 :توضیح كلمات اصلي

 (121أَيَحْسَبُ: آيا مي پندار ؛ از ما ة حَسِبَ : پنداشت: ) فرهنگ آذرنوش، ص

 ( 445عِاَا َ: استلوان: )همان، ص

 (49بَنَانَهُ: سر انگشتان، انگشتان )همان، ص

 (310ن ُسَو ِيَ: مرتب كر ن،  رست كر ن )همان، ص

 بیان اجمالي اعجاز:

ا رورت ظاهر اين آيه پاسلي است كه خداوند بزرگ به منکرين معا  مي  هد كه نه تنها استلوان ها و ص

   .دني مي كنمانند اول خلق مي كند بلکه سر انگشتان را،  قیقاً با همان ماهیت و هويت قبلي باز آفري

صورتگري   ״تسويه بنان״و  ״سر انگشتان״است و هم  به معناي  ״انگشتان״ ر لغت هم به معناي  ״نبنا"

  .و موزون نمو ن آن به همین صورتي است كه مي بینیم



 

 

ه ه اين نکتبتوجه به خطوط سر انگشتان  ست انسان امري است كه نشان از  قت  ار  و مي تواند اشاره 

ي ريق آن مطنسان ها  ر بعد فیزيولوژي خطوط سر انگشتان  ست است كه از باشد كه يکي از وجوه تمايز ا

آمده كــه   ر ״علم انگشت نگاري״توان شلصیت فر  را شناسايي نمو  كه  ر عصر ما نیز امروزه به صورت 

شــان از نبه كمک آن مي توان مجرمین را شناخت  بنابراين توجه  ا ن قرآن به خطوط انگشتان  ســت كــه 

ر  دنشان موز انسان ها  ار   ر زمان جاهلیت كه براي شناخت افرا  تنها شکل ظاهري صورت و بوجه تماي

 .توجه بو ه، جنبه  يگري از اعجاز محسوب مي شو 

 :سؤاالت علمي كه  ر اين زمینه جهت تحقیقات بیشتر قابل طرک است

 شاره به خو  انگشــت  ار  ورا خداوند  ر بین اعضاي بدن، انگشتان را مطرک نمو ه است و آيه اچ - 1

  يا سر انگشت؟

 مناور از تسويه بنان )برابر كر ن( اشاره به اين  انســت كــه خداونــد قــا ر اســت ســر آيا مي توان - 2

اي انــد كارهــانگشتان را همانند  ست و پاي شتر به گونه اي  ر آور  كه از هــم جــدا نباشــند و انســان نتو

 ملتلفي با انگشتانش انجا   هد؟

 يا نحوه شکل گیري وآآيا ساختار استلوان هاي سر انگشتان با استلوان هاي  يگر بدن متفاوتند؛  - 3

 يا زمان تشکیل استلوان هاي سر انگشتان با  يگر استلوان هاي بدن متفاوت است؟

 يا سلول هاي خاصي بايد تجمع يابند تا خطوط اثر انگشت انسان پديد آيد؟آ - 4

 اي پوستي مانند اگزما بعضاً  يده مي شو  كه اثــر انگشــت  ررخي بیماري ه ر سوختگي ها و يا ب - 5

 وند  شکلشاثر بیماري از بین مي رو  ولي بعد از بدست آمدن س مت پوست،  وباره اين خطوط ظاهر مي 

 گیري مجد  اثر انگشت بر روي پوست چگونه صورت مي پذير ؟

 ان نیز  اراي اثر انگشت منحصر به فر  باشند؟ه  لیلي باعث مي شو  تا حتي  وقلوهاي همسچ - 6

 



 

 

 جمع بندي مطالب ا عا شده

چنــدان  اهمیت فرمايش قرآن به بازسازي سرانگشتان انسان  ر روز قیامت از ناــر مــر   زمــان اســ  

ر شناخته شده نبو  لکن امروزه مشلص شده است كه يکي از ظريف ترين واختصاصي ترين مشلصــات هــ

ي مــا ه قــرار او میباشد كه به عنوان يک راه معتبر براي تشلیص هويت افرا  مور  اســتفانسان سرانگشتان 

انگشــت  ديــده اثــرگیر   لذا نار به اين كه  ر زمان نزول قرآن علم بشر از اين راز علمي بي بهــره بــو ه و پ

 حســوب مــيمم منحصر به فر  از يافته هاي سَده هاي اخیراست؛ لذا اين مسأله از مااهر اعجاز قــرآن كــري

وع اعــ   پس از طي اين فرايند و مشاهده عمو ،  ر صورت تمايل و توانايي تلصصي مرتبو با موض.گر  

ر اعــ   شده، پژوهشگران مي توانند با ارائه طرحي پژوهشي و ارسال ، جهت تحقیق بر موضــوع مــور  ناــ

 . آما گي كنند

ي كه اعــ   شورا بررسي و از بین پژوهشگران بعد از وصول طرک هاي پژوهشي ، اين طرک ها  ر        

ي جهت وتنامه اآما گي كر ه اند پژوهشگري كه حائز امتیاز بیشتري باشد انتلاب و اين پذيرش با ارسال  ع

ن كــه  ر آ شروع فعالیت به او اع   مي شو  ) طرک هاي  يگر يا ر  و يا مــور  نقــد قــرار  ا ه مــي شــو 

 رسید (  صورت به اط ع پژوهشگر خواهد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ضــوع پژوهشگر هنگا  فعالیت پژوهشي نتايج اط عات جمع آوري شده توسو خو   ر ارتبــاط بــا مو 

 الــب بــرايمور  تحقیق را به طور مداو  ضمیمه موضوع كر ه و  ر سايت پژوهشکده قرار مي  هد )اين مط

 ک پژوهشي؛ شــورا هــر وقــت صــكلیه اعضاي شوراي پژوهشي قابل  سترسي است و البته  ر طي فعالیت 

 بداند مي تواند  ر جريان نتايج قرار بگیر ( 

 بررسي علمي پژوهش توسو شوراي پژوهشي

 فــاع بــا  بعد از جمع آوري اط عات و نتايج قابل قبول از طرک مور  نار ، جلسه اي بــا عنــوان پــیش

ورت  ار مــي گیــر  كــه  ر صــحضور شورا و پژوهشگر تشکیل و نتايج كار پژوهشگر مور  بررسي  قیق قر

 عالیت بــرفتايید به مرحله بعد خواهد رفت و  ر صورت عد  تايید مجد ا چرخه انتلاب پژوهشگر جديد و 

از بــه اصــ ک از  ر صورتي كه نتايج تحقیقات كام  قانع كننده نبو ه و نی . موضوع مجد ا انجا  خواهد شد

ه د  تايیــد كامــل و ضــرورت  اصــ ک ، موضــوع بــطرف پژوهشگر  اشته باشد با مشلص نمو ن  اليل ع

ر و پژوهشگر عو ت  ا ه خواهد شد تا با برطرف كر ن نقائص طرک ، مجد ا  ر جلسه پــیش  فــاع حاضــ

 مطالب را عرضه كند   

 



 

 

 جلسات نقد و بررسي موضوع اعجاز با حضور صاحبناران:

ار  ا ه ج حاصــله بــر روي ســايت قــرپس از تايید اعجاز  ر جلسه پیش  فاع ،  ر مرحله  بعدي  نتــاي 

 سي عمــوميخواهد شد و همزمان با  ارسال پیامي به اعضاي سايت از آنها جهت شركت  ر جلسه نقد و برر

حاصل   عوت به عمل خواهد آمد  با تشکیل جلسه نقد و بررسي، مباحث و سواالت طرک شده  ر جلسه ي

ه  ر سي مجد  )بررسي نقــد و ســواالت مطــرک شــدتقابل آراء، جمع بندي و ضمیمه اعجاز شده وجهت برر

 د  شمور  اعجاز  ر زمینه هاي قرآني و تلصصي و پاسخ پژوهشگر( به شوراي پژوهشي ارسال خواهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضــوع مجمع بندي انجا  شده  ر شوراي پژوهشي بررسي مي گر   و  ر صورت تايید، فعالیت بر روي 

 .تحقیق و علم هیچگاه بسته نمي شو عم  پايان يافته است؛ اگرچه باب 

 انجــا  مــي  ر بررسي شورا اگر مطالب نیاز به اص ک  اشته باشند به پژوهشگر عو ت و اص ک مــوار  

  .گر   تا بدانجا كه مور  تايید شوراي پژوهشي قرار بگیر 



 

 

عجاز قــرآن پژوهشکدة اآنچه  ر نحوه بررسي يک موضوع اعجاز از ابتدا تا به نتیجه رسیدن توسو      

ج حاصــله قابل توجه است مراحلي مي باشد كه  ر طي آن خو  موضوع، فعالیت علمي انجا  گرفتــه و نتــاي

  . ائما  ر محک  بررسي اساتید فن  ر شوراي پژوهشي قرار مي گیر 

 



 

 

 

 فراخوان  اوري



 

 

بــراي بررســي اعجــاز فراخوان  اوري فرايندي است كه طي آن  اوران سیستم  ر حوزه تلصصي خــو  

اع   آما گي نمو ه و  ر صورت انتلاب از سوي شوراي پژوهشي به بررسي اعجاز پر اخته و نتايج تحقیق 

و پژوهش خو  را به اعجاز ضمیمه مي نمايند   ر صورت ر  نتايج بررسي  اور توسو شورا ،  اور  يگــري 

  .از سوي شوار برگزيده شده و اين روند تکرار مي شو 

ز آن شوراي پژوهشي نتايج  اور را مور  ارزيابي قرار  ا ه و  ر صورت تايید، جلسه نقد و بررسي پس ا

  .با اع   عمومي و  عوت از همگان برگزار مي گر  

با پايان يافتن جلسه نقد و بررسي نتايج آن به اعجاز ضمیمه شده و نتايج  ر پايگــاه علمــي پژوهشــکده 

ژوهشکده براي عمو  قابل  سترسي خواهد بو    ر انتها نتــايج بــه صــورت ذخیره گشته و از طريق سايت پ



 

 

مقاله و كتاب چاپ خواهد شد كه  ر  سترس عمو  ع قه مندان قرار گیر   كتاب حاضر بــا ملاطــب قــرار 

ن مباني علو  بکــار گرفتــه شــده  ر موضــوع ی ا ن كلیه ع قه مندان  ر حوزه علم، سعي نمو ه است با تبی

 ا بررسي میان رشته اي آن زمینه را براي  رک موضوع و استنتاج مناسب مهیا نمايد اعجاز و ب

 

 

 تشکر و قدر اني:

كتر آقايان    ر انتها از كلیه اساتیدي كه  ر شوراي پژوهشي باعث غناي اين بحث شده اند، ملصوصا از

اص حضــور خ ر اين موضوع آقاي  كتر بهروز ابطحي و خانمها  كتر فاطمه سا ات تهامي و مینا غروي كه 

 فعال تري  اشته اند، با ذكر نامشان تشکر مي نمايم  

 اعضاي شوراي پژوهشي: 

 

 )زيست شناسي  ريا(  آقاي  كتر بهروز ابطحي -1

 آقاي  كتر غ مرضا حسن زا ه قیه قش قي )جنین شناسي( -2

 خانم  كتر فاطمه السا ات تهامي )علو  قرآني(  -3

 )فقه اس مي( حجت االس   والمسلمین  كتر سید مهدي خاموشي -4

 بیات عرب()زبان و ا  آقاي  كتر حجت رسولي -5

 آقاي  كتر علي رضائیان  )مديريت( -6

 )فیزيک كوانتو ( آقاي  كتر رسول ركني زا ه -7

 )علو  قرآني(  االس   و المسلمین  كتر سا ات منصوريحجت  -8

 آقاي  كتر حسین شجاعي )فیزيک و نجو (  -9

 شهید  كتر مجید شهرياري )فیزيک هسته اي( -10

 )الکترونیک و خارج حوزه( آقاي  كتر علیرضا طالب پور   -11
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 اصلي هدف ، اس   يدگاه از  است آفرينش هدف  رک بو ه، مطرک انسان براي همواره كه مسائلي از يکي

 را انسان باور تواندمي كه هاييراه از کيي امروز، مدرن  نیاي  ر .ستا متعال وندخدا شناخت انسان، آفرينش

 به  است جديدميلع هاي انسته كند، متحول -هستي ناظم و خالق تر،سا ه عبارت به يا- آفريدگار  رباره

 با آفرينش بدام و خدا به را خو  اعتقا   انشمندان از بسیاري انگیز، حیرتميعل حقايق كشف با كه طوري

   اندكر ه بیان صراحت كمال

 تحلیل و تجزيه طريق از و تجربه با  ميعل حقايق اثبات و آزمايش  ر غرق كه بشري براي امروز  نیاي  ر

 معارف باور سوي به ثیرگذارأت بسیار اي ريچه عنوان به تواندمي آسماني متون با علم تطبیق ،است منطقي

 اخیر،  هه چند  ر گرچه  كند كمک آن آفريننده و منشأ هستي،  رباره انسان  رک به و گر يده تلقي الهي

 از برخي كه است گفتني اما ،  اشتهميعل حقايق شناخت  ر چشمگیري پیشرفت تکنولوژي، بر تکیه با بشر

 نداشتند، دانيچن آگاهي  انش و علم از آن مر   كه سرزمیني  ر پیش قرن چهار ه از بیشميعل حقايق اين

  شد عرضه بشريت به بو ، نوشته مطلبي نه و خوانده  رس نه كه انساني توسو

 جاذبه نیروي همچون مسائليگويد، فراوان است  سلن مي جهان هستي كه از حقايق يآيات كريم  ر قرآن

(؛ مراحل خلقت انسان 13/2و رعد/ 36/38س/ي) خورشید هايحركت(؛ 31/10و لقمان/  2/  13رعد/)

 و 39/5/زمر)زمین كرويت(؛ 39ـ  37/  75و قیامت/ 40/67و غافر/ 22/5و حج/ 14ـ 23/12)مؤمنون/

  ر اين میان، گويا به (24/43/نور) تگرگ و باران ؛(47 /51/الذاريات) جهان انبساط ؛(70/40/معارج

 و باران با ، ابر، از كريم قرآن يآيه کصدي از بیش  ر كهچنان  ا ه شده،اي هاي جوي اهمیت ويژهپديده

بسیاري از  است  باران هاى گوناگونالفاظ و واژهآيه مربوط به  50كه حدو   است رفته سلن تگرگ

باران محققان  تشکیل ابر و براي مثال  ر مور   1اندصاحبناران به مطالعه آيات مرتبو با پديده باران پر اخته

                                                           
توسو مهندس بازرگان عرضه شد كه با توجه به علم  با  و باران  ر قرآن ر اين میان، حدو  چهار  هه قبل اثر ارزنده   - 1

 نمو  هواشناسي آن روز بسیار شاخص مي
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است  با ،  هاي تراكم الز هاي باران وجو  هسته، براي تشکیل ابر و  ر نهايت قطرهبه اين نتیجه رسیدند كه

است،  ار   از قبیل گر  و غبار، نمک و  و  كه موسو  به ايروسول ها ر تأمین اين هستهنقش مهمي

(Zellner, 1999: Houze, 1993 ) ها، مانند بارش تگرگ به  لیل وقوع كمتر و پیچیدگي اما برخي پديده

فرايندهاي تشکیل  هنده آن، كمتر مور  توجه بو ه است  پیشرفت  انش بشري  ر چند  هه اخیر باعث شده 

 ها  ر قرآن كريم، تأمل بیشتري  اشته باشند قان  ر آيات مرتبو با اين پديدهاست كه محق

چگونگي  موجو   رباره هاي علمي ر اين كتاب سعي شده كه بررسي  قیقي با كمک  انش نوين و يافتهاما 

از نکات ا  گیر   ، انجسوره نور به آن اشاره شده است 43تشکیل ابر و نیز بارش باران و تگرگ كه  ر آيه 

ته سلن گف از تگرگ است كه  ر آنكريم قرآن  اي ازتنها آيه اين آيه حائز اهمیت  رباره اين آيه اينست كه

 شده است 

 و هواشناسي  قرآن

هاي جوي به مطالعه جو زمین و پديده (Meteorology)هاي علو  طبیعي، هوا شناسي ر بین شاخه

 اي برف و باران بارش  است زيست محیو باره  ر بشر كنجکاوي قدمت به علماين  قدمت ر واقع، پر از   مي

هاي جوي  ر بیشتر  پديده چون و است زمین جو با ارتباط  ر بشر عیني تجربه اولین برق، و رعد پديده

ها مور  توجه  ر طول تاريخ و  ر همه زمان ،زندگي انسان  ارند برميثیر مهأت طبیعي ر قالب ب ياي  ،موار 

-و بارش برف و تگرگ هرساله خسارت هاطوفانافزايش  ما، يلبندان، خشکسالي، سیل، وقوع  اند بشر بو ه

 ر مسیر استفا ه بهینه آنها ها يا كنترل اين پديده با مقابله  اين امر لزو  كندرا بر انسان تحمیل مي فراوانيهاي 

هاي  ور به پیش بیني انسان از گذشتههمچنین، از    سها را مشلص ميخطرات ناشي از آنو كاهش 

 ايم حاه قابل سرعت از شناسي هوا و آب علم پیشرفتوضعیت آب و هوا ع قه  اشته و از اين رو، 

تجربه آزمايشگاهي و مدل  با بو ه و لمس هايي سروكار  ار  كه قابلاين علم با پديده  است بو ه برخور ار

 سازي، قابلیت  رک و اندازه گیري را  ارند  
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 هااين لامثا و رگتگ و باران ابر، با ، از طرف  يگر، چنانکه گفته شد،  ر آيات بسیاري از قرآن كريم از

 نا وتشکیل باراسوره رو  به نقش با   ر حركت ابره 48سوره فاطر و  9  براي مثال، آيات است رفته سلن

   پر اخته استبرق و صاعقه  ،رعدپديده  بهسوره رعد  12سوره بقره و  19 اتآيو 

ندگي زوجو ات و  ر ا امه حیات ممينقش مه و هاي جوي استترين پديدهترين و ملموسباران يکي از مهم

 هاي علم آب والشيکي از چ ،  بنابراينبو ه استموضوع بررسي و تحقیق  هموارهها  ار ،  ر نتیجه، انسان

 نقاشي  ر ننلستی هايانسان براي باران اهمیت  است پديده اين رخدا  چگونگيهواشناسي پي بر ن به 

 ترينمهم از كه يفرض خدايان و خرافي مذاهب آمدن وجو  به با ،بعد هاي وره  ر  است شده ثبت غارنشینان

  شو مي کارآش انسان زندگي  ر ،باران ويژه به جوي هايپديده شناخت اهمیت بو ه، باران خداي هاآن

مور  توجه ويژه علم آب و بیشتر اخیر  يهاكه  ر سالاست هاي جوي کي از پديدهي ،بارش تگرگ

-شو ؟ آيا تگرگ براي انسان فايدهميچگونه تشکیل است  به راستي تگرگ چیست؟  هواشناسي قرار گرفته

 (1 شکلپديده بیشتر از فوايد آن است؟ )هاي ناشي از اين آيا خسارت اي  ار ؟

ديده پ، اين هاي فرايند تشکیل آنبه علت محدو  بو ن بارش تگرگ  ر زمان و مکان و همچنین پیچیدگي

 ر چند  هه يمهاي علشده  ر باال توسو مطالعه هاي مطرکالؤكمتر مطالعه شده است   ر نتیجه پاسخ س

 اخیر به  ست آمده است  

  
 هاي ناشي از بارش تگرگهاي تگرگ )سمت راست( و برخي از خسارت:  انه1شکل

 

 تگرگ  ر قرآن      
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 : است ور آمدهنسوره  43ک بار و  ر آيه ي فقو ر عربي معا ل تگرگ است  اين كلمه  ر قرآن  « بَرَ » 

قَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن الْوَ ْ  ىعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَ يُزْجِى سَحَاباً ثُم َ يُؤَل ِفُ بَیْنَهُ ثُم َ يَجْ  أَلَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ "

  ،"بِالْأَبْصَارِ ابَرْقِهِ يَذْهَبُ سَنَ  ءُ يَکَا ُ مِن بَرَ ٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن م َن يَشَآ جِبَالٍ فِیهَا

 متراكم را آن گاه آن  هد،مى پیوند هاآن میان سپس راند،مى آرامى به را ابر[ كه ست]خدا كه اىندانسته آيا "

 كه هايىكوه از آسمان از[ كه خداست] و آيد،مى بیرون آن خ ل از كه بینىمى را باران هاى انه پس ساز ،مى

 باز بلواهد هك هر از را آن و رساند،مى گزند بدان بلواهد را كه هر و ريز مى فرو تگرگى آنجاست،  ر

 " ببر  را هاچشم برقش روشنى است نز يک   ار مى

اره گرگ هموار ؟ تبه چه اشاره   "هايي  ر آسمانكوه"آيا اين آيه نشان  هنده فرايند تشکیل تگرگ است؟  

بارش  ، حتماًتوان گفت كه قبل از بارش تگرگآيه ميبا خسارت و ويراني همراه است؟ آيا براساس اين 

 و پیوند مکانیز   ؟تراكم  ارمه به ابرهاي اشار «رُكَاماً يُؤَل ِفُ بَیْنَهُ ثُم َ يَجْعَلُهُ »  عبارت آيا هد؟ ميباران رخ 

 مطابقت آمده آيه  ر آنچه با آيا و است چگونه هواشناسي علم لحاظ به تگرگ، و باران مولد ابرهاي اجتماع

 برهايا مناور گفت توانمي آيا چیست؟«  رآنجاست كه هاييكوهاز  مِن جِبَالٍ فِیهَا :»  عبارت از را م  ار ؟

 اين  ر ست؟ا يظاهر رؤيت  از آن رام آيا كیست؟ متوجه« أَلَمْ تَرَ »  خطاب  ر عبارت است؟ مانند كوه

 است؟  انستن  رام آنکه ا  يباشد رؤيت قابل فوق مراحل بايد ،صورت

 آيا  ار ؟ تطابق تجربي وميعل مشاهدات با شده، مطرک آيه  ر تگرگ و باران نزول براي كه زماني بیترت آيا

  ار ؟ مطابقت كريمه آيه  ر مذكور مراحل با تگرگ و باران مولد ابرهاي  رباره تجربي مشاهدات

، الکتريکي بارتواند ارتباطي با شارژ مي، «1برق آن:  رخشش سَنَابَرْقِهِ » آيا اشاره آيه به برق  ر عبارت

پديده و  اشته باشد  است، هاي تگرگ  ر  اخل ابر تندريناشي از وجو   انه كه ،موسو  به شارژ بین سطحي

 ؟ برق ناشي از بارش تگرگ باشد

                                                           

 . گیريم مي نار  ر است، نز يکتر ضمیر به كه – "بر " را ضمیر مرجع  -1
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 روش تحقیق

 گر    ميعنوان ميست و مطالب تلصصي آن  ر  و بلش قرآني و علا ايروش مطالعه از نوع كتابلانه

هاي تفسیر و حديث به شرک  قیق ابتدا با استفا ه از كتب معتبر لغت و نر  افزار ،قرآني بررسي  ر بلش

شرک قد  و متأخر و روايات معتبري كه  ر مفسران متواژگان اصلي و فرعي پر اخته و سپس با آور ن تفسیر 

پر ازيم و به ميق  الالت آيه كريمه با مطالب علمي مطرک شده، ضمن اهتما  به آيات مرتبو، به تطبیآيه 

  هیم   سؤاالت و ابهامات پاسخ مي

هاي جديد  رباره تگرگ و فرايندهاي  رگیر  ر تشکیل تگرگ بررسي خواهد شد   ر ،  ا ه ر بلش علمي

  اين راستا، از منابع معتبر علمي بهره خواهیم بر  

 

 

 روند تحقیق -4-1

سلن از  ر اين آيه سوره نور است   43آيه باره  ر  مطرک شدهمي بررسي اعجاز علاين كتاب موضوع اصلي 

 ملتلفي سیراتف خو ، زمان هاي سته ان براساس مفسران كه آنجاست  ر هايىكوه از و آسمانبارش تگرگ از 

پاسخ   رشد؟ ميعلتوان مدعي اعجاز مي ار ؟  ر اين آيه ميعل اساس ا عا اين آيا اما  اند  ا ه ارائه آن از

افته يشو   سپس بازگو الز  است ابتدا پیشینه  انش بشر  رباره تگرگ از ابتداي خلقت تا قبل از نزول آيه 

جديد و ميهاي علتا براساس  ا ه گر   ر باره تگرگ و مراحل شکل گیري آن بررسي  كنوني انش هاي 

با آگاهي از  انش تلصصي  ، ر ا امه پر اخت معتبر بتوان به بررسي آيه مور  نار و بیان قرآن  رباره تگرگ 

سرانجا ، پیرامون تگرگ از  يدگاه علم هواشناسي و  انش تلصصي قرآني و بررسي آيات مرتبو با بارش و 

 نمايیم  و يا ر  مي تأيیدشده را مطرک  يا عا ،و قرآنيميهاي علبا تطبیق يافته
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 تگرگ باران وپیشینه  انش بشر  رباره :  و  فصل

 را اكسیژن عنيي ،انسان نیاز اولین زمین جو   ار  نا  جو است، كر ه احاطه را زمین كره اطراف كه هوايي تو ه

 جاي  ر فشار و  ما قبیل از آن فیزيکي هاييويژگي و شده تشکیل ملتلفي هاياليه از جو  كندمي مینأت

 و باران بارش جمله از ،(2 شکل) جو با مرتبو هايپديده رخدا  باعث امر نهمی و است متفاوت آن جاي

  گر   مي ، انست زمین جو با ارتباط  ر بشر عیني تجربه اولین را هاآن توانمي كه برق و رعد پديده اي برف

 

شو   براي مثال  ر مياليه تقسیم  4كنید كه جو زمین براساس تغییرات  ما )خو قرمز( به :  ر اين شکل مشاهده مي2شکل

ابد )محور افقي پايین يمي((،  ما كاهش Kmترين اليه، يعني تروپوسفر با افزايش ارتفاع )محور عمو ي سمت چپ )پايین

(C° ،F   )) محور عمو ي سته مي شو فشار نیز با افزايش ارتفاع كااز(( سمت راستmb  )) 

 ر طول  و روي زندگي انسان  ارندبرميثیر مهأ ر قالب ب ياي جوي ت  ر بیشتر موار  جوي هايپديده

و  هاطوفاناند  افزايش  ما، يلبندان، خشکسالي، سیل، وقوع ها مور  توجه بشر بو هتاريخ و  ر همه زمان

هاي آشنايي با پديده ،بنابراين  كندميرا بر انسان تحمیل  بسیاريهاي بارش برف و تگرگ هرساله خسارت

ها  ر مسیر استفا ه بهینه و كاهش خطرات ناشي  انش الز  جهت مقابله يا كنترل اين پديدهحصول  بهجوي 

Commented [t1]: ی قبل مطالب تکرار نایع قسمت نیا مطالب
اند شده تکرار  ها جملهی حت.است  
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و بر اساس  ني وضعیت آب و هوا ع قه   اشتهیهاي  ور مر   به پیش باز گذشته ،همچنیند  مي انجاماز آن 

هاي براي شناخت پديده از اين رو،ند  ه اپر اختميهاي جوي، به پیش بیني وضعیت هوا ییرات پديدهبرخي تغ

 قدمت به علم اين قدمت  آمد ر انسان خدمت  ر هواشناسي و آب علم ها،جوي و چگونگي رخدا  آن

 با هاي جويپديده  رباره علم جديد هاييافته  يگر، سوي از  ستوا زيست محیو باره  ر بشر كنجکاوي

  گر  مي همزمان را ار و هواپیما پیدايش

هاي مهم  ر علم آب و هوا شناسي، شناخت فرايندهايي است كه منجر به تشکیل انواع بارش کي از چالشي

 انید چرا فقو  ر مواقع خاصي از ميشو ؟ آيا شما مي   به راستي ابر چیست؟ باران چگونه تشکیل شومي

به هاي آن بسیار  رشتند، گويي كه رگبار سنگ است؟ چرا برخي از  انه بار ؟ تگرگ چیست؟ميسال برف 

 مطرک بشر يگر كه از همان ابتداي خلقت، براي  تو سؤاالاي  ار ؟ آيا تگرگ براي بشر فايدهاين ترتیب، 

 نبو  سبب به پاسخ،  ر   گر   آگاه برق و رعد يا با  بارش، نایر جوي رازهاي از خواسته مي او و بو ه

   آمد پديد بسیاري خرافي عقايد ،كافي  انش

با توجه به   است جالب بسیار جوي هايپديده وقوع چگونگي با ارتباط  ر هواشناسي  انش تحولي سیر

 ها كام ًاهمیت مطالعه آن  ر بین انواع بارش  ،كه باران بر زندگي انسان  ر طول تاريخ  اشتهمي ثیر مهأت

 چگونگي اهمیت كه به طوري ،هاي جوي استترين پديدهترين و ملموسباران يکي از مهمبديهي است  

 به با ،همچنین  كر  مشاهده غارنشینان هاينقاشي  ر توانمي را نلستین هايانسان نز  پديده اين رخدا 

 شناخت اهمیت ، بو ه باران خداي هاآن ترينمهم از كه فرضي خدايان و خرافاتي مذاهب آمدن وجو 

 بین مر   بیشتر تفکر(  4 شکل و 3 شکل) شو مي آشکار انسان زندگي  ر باران ويژه به جوي هايپديده

 كاريكنده با می   از قبل قرن 8 حدو   ر هواشناسي و آب  انش به  ستیابي براي بابل و سومر النهرين،

 (  5 شکل) است شده ثبت سنگ روي برق و رعد خداي و طوفان خداي
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هاي (: خداي باران كه اشکBoinayel: بوينايل )3شکل 

هايش روي مزارع جاري شده تا باعث باروري بزرگ از چشم

كند ميرا امکان پذير  ها( شده و رشد آنYucaگیاهان يوكا )

،  ر هائیتي Hispanolaهاي  اخل غار  ر جزيره ) ر نقاشي

 (Tainosمربوط به بومیان 

 

    

 بدون كه التین آمريکاي  ر می   از پیش سال 1200 حدو ( Olmec) کلمِاُ تمدن  ر باران روک تصوير(: راست) 4شکل

    كندمي تقسیم را هاآب همه نفوذ و قدرت با كه باشد  اشته همسري او است ممکن چند هر باشدمي مر  استثنا

 رسي هايكوزه از باران تولید حال  ر همسرش و( Mayan) مايان باران خداي(: چپ)4شکل
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 ات نمايندهي اوقهاي رعد و برق با  ستبند خورشید به همراهي حیواني كه گاه: خداي طوفان آشور با پیچ و مهره 5شکل

 سال قبل از می   مسیح 850( Assyriaآشور ) ،Nimrud ، شهر  Ninurtaابرتندري است  ر معبد 

شامل بحث جدي  1اوپانیشا هاهاي فیلسوفي، مانند سال قبل از می   اولین نوشته 3000 ر هند  ر حدو  

 كه استميفصلي ناشي از حركت زمین به  ور خورشید هاي  رباره فرايندهاي تشکیل ابر، باران و چرخه

  انستند  ميباران را خورشید  أمنش

  نزول عصر  ر عرب  انش

، از آنچه از ابر و با  و باران مشاهده و ها انش هواشناسي نز  اعراب پیش از اس   به علت بیسوا ي اكثر آن

تا آنجا كه  ر امور مربوط به آب و هوا گاه كارشان به خرافه و فِسانه نیز   رفتميفراتر ن ،كر ندميحس 

-اي ميآن را از اثر ستاره ،آمدهرگاه كه باران مي آمده است:مي تاريخ تمدن اس  كه  ر كتاب چنان كشید مي

ما ه و يا )شَعري( ب 2)كهکشان( مَجَر َهگفتند  انستند كه  ر آن هنگا  طلوع يا غروب كر ه بو  و از آن رو مي

  (17-2/15)جرجي زيدان،  3باران  ا ه است و   

                                                           
1 - Upanishads (a collection of more than 200 philosophical texts of the Hindu religion). 

 سفیدي خو آن و كهکشان(   آنندراج( )االطباء ناظم از( ) االرب منتهي  ) كهکشان راه و  ره آسمان(   هار  ) كهکشان راه( اِ ع[ ) رَ رْ  َج  َ  ]    مجره - 2

    هلدا لغتنامه: رک ( غیاث )شو  مي  يده آسمان  ر شب به كه است

 بعد فصل: رک هواشناسي، پیرامون ايشان عقايد باره  ر بیشتر توضیحات جهت - 3
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آيا پیش از نزول قرآن كريم، موضوعاتي چون نحوه تشکیل باران و تگرگ  ر سايركتب آسماني نیز آمده 

اي نشده ها از قبیل تگرگ هیچ گونه اشارهگیري باران و ساير بارشنحوه شکلكتاب مقدس به   راست؟ 

( و نزول تگرگ  ر كنار صاعقه و    10/2اما نزول باران به عنوان رحمت الهي )براي نمونه نک: زكريا:است، 

)نک:  نافرمان به كارگرفته شده است هايو  يگر آفات به عنوان ب يي آسماني جهت عذاب امت

 و   ( 22و20و 9/19سفرخروج:

 

 ن باستاننیا انش يونا

توضیح و تفسیر  ،، اولین  انشمندان يوناني بو ند كه به مطالعه 3و آناكساگراس 2، آناكسیمنس1آناكسیمندر

شو  و خو  با ها از ميند  آناكسیمندر معتقد بو  كه وزش با   ر مقابل ابر باعث برق جوي پر اخت هايپديده

تري  اشت  او تگرگ و برف را به شوند  آناكسیمنس، شاگر  آناكسیمندر نگرش پیشرفتهميهوا مشتق 

سقوط روي سطح زمین، تفسیر كر   به عبارتي  حالصورت آب باران  ر حال سر  شدن و جامد شدن  ر 

  ر تگرگ رخدا  علت جستجوي به  (BC – 427 BC 499) انست  آناكساگراسميتگرگ را باران يخ ز ه 

 ارتفاع با  ما كه كر  مشاهده هاكوه روي آزمايش انجا  با او  اخت پر باال سطحي  ماهاي رغم علي تابستان

  شو  تشکیل آن بااليي بلش  ر و ابر  رون بايد تگرگ كه كر  استنباط همچنین و يابدمي كاهش

كر  ميآناكساگراس فکر  باال رفتن و قد كشیدن  ر باالي آتش،به ( Debrisبا توجه به تمايل هوا و ذرات )

  (Kerry Emanuel( نتیجه گر  شدن شديد هواي نز يک سطح زمین هستند )Tall Cloudsكه ابرهاي قد بلند )

 گذار علم هواشناسي شناختهسال  قبل از می   به عنوان بنیان 350 ر متئورولوژي ارسطو با نگارش كتاب 

باران را ناشي از سر  شدن مقدار زيا ي بلار  ر منطقه اي كه با سپري شدن زمان، حجم بلار جمع  شد  او

                                                           
1-Anaximander 

2 - Anaximenes 
3 - Anaxagras 

Commented [t2]: کجا؟ در  
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 انست  ارسطو  رباره تگرگ چنین نوشته است: تگرگ  ر منطقه بااليي وجو   ار  ميشده قابل توجه باشد، 

و پديده مشابه و نایر آن  ر منطقه حاوي رطوبت  ر نز يک زمین وجو  ندار   براي مثال پديده باران مربوط 

 و خي همان تگرگ، ( است Dewشبنم )معا ل آن  ر نز يک سطح زمین، به منطقه بااليي است  رحالي كه 

 موار   ر و پايیز و بهار  ر عمده طور به تگرگ رگبارهاي و هاطوفان اما  است زمستان  ر ز ه خي آب

  ار ، كمتري شدت سرما كه زماني فقو بنابراين   هندمي رخ زمستان  ر ندرت به و تابستان اواخر  ر كمتري

   است متداول سر تر يهامکان  ر برف و ترگر  يهامکان  ر تگرگ يهاطوفان  افتدمي اتفاق تگرگ بارش

 با بزرگ، قطره کي تشکیل براي كوچک قطرات پیوستن مانند توانندمين تگرگ تشکیل براي جامد قطعات

 ايمنطقه بااليي، اتمسفر  ر ابر كه است معتقد تگرگ أمنش و  لیل  رباره ارسطو  كنند برقرار اتصال گديگري

 هب است، سر تر اتمسفر نقاط ساير به نسبت زمین، از خورشید هاياشعه بازتاب نرسیدن و توقف  لیل به كه

 گیر مي شکل تگرگ و شو مي منجمد آن  ر موجو  رطوبت و آب ورو ، محض به و شده وار  زور

(Webster, 2010)   

  ابوريحان و  سینا ابن مانند ايراني  انشمندان توسو ارسطو ناريات ر  اي تأيید

هاي جوي و به خصوص نحوه تشکیل باران و تگرگ انديشمندان م حاه نمو يد  رمور  پديدههمان طور كه 

ترين اند و مهمت و فلسفه قديم، سلناني گفتهأونان، مانند آناكسیمنس و ارسطو از روي قواعد هیيميآكا 

مطالب  اما ،ارسطو است متئورولوژيكتاب اثري كه پیش از اس    ر زمینه شناخت آب و هوا نگاشته شده، 

  نمونه آن را  رآثار بوعلي سینا رو مياستدالالت متداول طبیعیات فلسفه فراتر ناز آن  ر مور  تگرگ،

و تأيید طبیعیاتي است كه  ر آثار  كنیم كه عمدتًا شرک و تقرير رباره مطالبي از علو  طبیعي مشاهده مي

با طبیعي  ان مسلمان  اما ابوريحان بیروني ( بیعیات شفاارسطو آمده است )براي نمونه رک: ابن سینا، ط

وي معتقد بو  صرفاً با تکیه برعلو  عقلي و بدون كاوش  به مقابله برخاست   خالت ف سفه  ر علو  طبیعي

با تکیه بر قواعد رياضي و آزمايشات تجربي  ناممکن است  هموست كه طبیعيتجربي و رياضي، ا راک علو  
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 علميِ  مبسوط يو نامه نمو از موار  آن را با ابن سینا مطرک  بسیاري ارسطو پر اخت و طبیعیاتبه نقد 

نامه  هلدا به چاپ رسیده  ر لغت و پاسخ هاي ابن سینا ي اين نامهبه وي نگاشت )مجموعه ياعتراض آمیز

ها مور  اعتراضات ابوريحان به ابن سینا  ر از  ه موضوع يکينیز له تشکیل تگرگ   تا آنجا كه مسئاست(

)صرف نار از  رستي يا مور  نارات ارسطو و ساير ف سفه قرارگرفته است  ابوريحان  راين اعتراضات 

ات ارسطو  ر مور  تشکیل تگرگ را با تکیه به آزمايشي تجربي كه انجا  ينار گیر (نا رستي نتیجه اي كه مي

  1كندر  مي ، ا ه

 گیرينتیجه 

قرن پیش، نتايج  14هاي جوي تا قبل از نزول آيه  ر مطالعه و ت ش بشر  ر ارتباط با فهم و تفسیر پديده

 و بر  پي يابد،مي هشكا ارتفاع با  ماآناكساگراس به اين نکته كه براي مثال    اشته استارزشمندي را  ر بر

  رناكساگراس، آ و ارسطو  شو  تشکیل آن بااليي بلش  ر و ابر  رون بايد تگرگ كه كر  استنباط همچنین

 طرف از  اندهكر  اشاره باران و ابر تشکیل  ر زمین سطح نز يک  ر موجو  رطوبت نقش به هايشاننوشته

 اما گفته، سلن رکديگي به كوچک هايقطره پیوستن اثر بر باران بزرگ هايقطره تشکیل  رباره ارسطو  يگر

    است  هبو ناتوان تگرگ، تشکیل براي جامد ذرات پیوستن هم به چگونگي فهم  رباره زمان آن  انش

 

 

 

                                                           
 كه يابیممي  ر مدخل اين به نگاهي با ؛(ارسطو) ارسطاطالیس نارات مور   ر سینا ابن به ابوريحان اعتراضات بیروني، ابوريحان مدخل  هلدا،: رک - 1

 علو  و طبیعیات  ر ف سفه هاي  خالت ر   ر سعي تجربي، آزمايشات و جغرافیا علم رياضي، محاسبات بر تکیه با اعتراضات اين طرک با ابوريحان

 مقاالت كتاب  ر را سینا ابن هاي پاسخ و اعتراضات اين از برخي منصفانه،  يدي با است معاصر ف سفه از خو  كه نیز مطهري شهید  است  اشته تجربي

     است نمو ه تحلیل سینا، ابن به ابوريحان اعتراضات بلش فلسفي،
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 هاتگرگ و مراحل شکل گیري آنباران وحاضر  ر باره  عصر انش : سو  فصل

 ( هاواژه تعريف) مقدمه

 زمین جو ساختار با ابتدا  ر است الز  تگرگ هاي انه و باران هايقطره ابر، تشکیل چگونگي از آگاهي براي

 به ا امه  ر و شويم آشنا بارش نوع و ابر نوع بین رابطه و ابر انواع ابرها، تشکیل  ر گذار تاثیر عوامل و

  رباره ترتلصصي بیان  بپر ازيم تگرگ هاي انه و باران هايقطره تشکیل  ر  رگیر فرايندهاي به اختصار

   شو مي تعريف ابر ابتدا  راستا، اين  ر  است شده آور ه آينده هايفصل  ر آن مولد ابرهاي و تگرگ

  چیست؟ ابر

همه قابل مشاهده است  اين قطرات  يتشکیل شده و براند، كه  ر هوا معلق خيابر از تريلیون قطره آب و بلور 

را نگه  ار  تا به زمین  هاتواند آنميمي ترين نسیكه كوچک خ بسیار سبک هستند به طورييآب و بلورهاي 

 ( 6 شکلشتري نسبت به مناطق خشک  ارند )یب يسقوط نکنند  مناطق مرطوب ابرها

 

 (www.globalwarmingart.com)  : نقشه پوشش ابري  ر سطح جهان 6شکل 
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العه ي براي مطهوا شناس ر تشکیل ابر  ار    ر علم آب و مي بینیم رطوبت هوا نقش مهميهمان طور كه 

و  (Humidity Absoluteرطوبت مطلق ) :براي مثال ،شو هاي ملصوصي استفا ه مياز واژه ،رطوبت هوا

د وزن بلار آب موجو  بر حسب گر   ر واحرطوبت مطلق،    (Relative Humidity)رطوبت نسبي

ها و از طبقاز استوا به سمت میزان آن و  استحجمي از هوا )بر حسب متر مکعب يا سانتي متر مکعب( 

صورت  رطوبت نسبي، به  شو كاسته مي ،ها و از مناطق پست به سمت نواحي مرتفعسواحل به  رون خشکي

 ( گر سببرحگر (  ر يک كیلوگر  هوا به حداكثر گنجايش ) برحسب نسبت مقدار رطوبت يا بلار آب )

    (Sills, 2010(  )7 شکل)همان يک كیلوگر  هوا  ر  ماي يکسان، تعريف شده است 

 

 آب بلار گر  75/1 گرا  سانتي  رجه صفر  ماي  رميكیلوگر کي هواي بسته کي كه كنیدمي مشاهده شکل  ر: 7 شکل

 5/3 گرا  نتيسا  رجه صفر  ماي  ر آن گنجايش حداكثر  رحالیکه( چپ سمت) است% 50 آن نسبي رطوبت بنابراين  ار ،

 (  راست سمت) است آب بلار گر 

رسد كه هوا قا ر نیست رطوبت را جذب مياگر  ر شرايو عا ي بلار آب جو به طريقي افزايش يابد، زماني 

هوا آيد   ر اين حالت رطوبت ميهاي آب  ر به صورت قطره ،اضافه بر گنجايش رطوبتي هوا كند و بلار آبِ

، 1شده است  به عبارت  يگر  ر شرايو اشباع سرعت تبلیر اشباعيعني هوا  به اندازه ظرفیت آن رسیده،

                                                           
1 - Evaporation 
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، فرايندي كه  ر آن بلار آب تبديل 1شو ، با سرعت تراكمميفرايندي كه  ر آن آب مايع تبديل به بلار آب 

شو  كه ميا اتمسفر به چهار اليه تقسیم ين ی انیم جو زممي  (Sills, 2010) استشو ، برابر ميبه آب مايع 

ن بلش يتر  پايین(Allaby, 2006) (2ک خصوصیات  مايي متمايز و خاص خو  را  ارند )شکل يهر 

ها، ابرها و ها و اقیانوسهاي مربوط به زندگي انسان از قبیل كوهاتمسفر، تروپوسفر نا   ار  و تما  پديده

 قرار تروپوسفر  ر ،نیز اتمسفر آب يمحتوا تما  تقريباً ر تروپوسفر وجو   ارند، از طرف  يگر  هاطوفان

 ر   هاي جوي ضروري است به مطالعه اين اليه از جو زمین بپر ازيمبنابراين براي بررسي پديده   ار 

لومتر یهر ك يهوا به ازا ي ما ،لومتري گسترش  ار یك 16ن تا ارتفاع حدو  یتروپوسفر كه از سطح زم

C°5/6 ر مکان هاي ه ين اليضلامت ا  شو مي شامل را اتمسفر جر % 75 ترپوسفريابد  كاهش مي 

 ن شده استییها و حداكثر ضلامت آن  ر استوا تعک قطبيحداقل ضلامت آن  ر نز   ر استیمتغملتلف، 

   (8 شکل)

 

ر استوا و  ر  رنگ( زترپوپوز )خو كنید  همچنین موقعیت هاي هم  ما  ر جو زمین را مشاهده مي:  ر اين شکل منحني8شکل

  هد  ميها )عرض جغرافیايي روي محور افقي ( را نشان قطب

                                                           
1 - Condensation 
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   ار  قرار باالتر استوا  ر و ترپايین ،قطبي مناطق  ر آن موقعیت و  ار  نا  تروپوپوز تروپوسفر، باالييمرز 

  است( Solar Heating) خورشیدي گرماي  ريافتي میزان از ناشي ،ترپوپوز مکاني موقعیت اخت ف اين  لیل

   شو مي هوا گسترش موجب و است بیشتر استوا  ر گرما مقدار اين

تن  ار  و توسو نیروي  15/5×1510حدو  ميپايدار از چندين نوع گاز است كه جر اتمسفر مللوطي نسبتاً

 966/28( Mean Molecular Mass of Airجاذبه زمین نگه  اشته شده است  جر  مولکولي متوسو هوا )

ن مناطق خشک ير  ر اتمسفر است كه  ر سر ترییار متغی( است  بلار آب جزء بسg mol-1گر  بر مول )

% 4گر  و مرطوب  ر بهترين شرايو به بیشترين مقدار خو  يعني  يهوا يهاتمركز آن تقريباً صفر و  ر تو ه

 كنیدميآل هوا را بدون بلار آب  ر اتمسفر مشاهده تركیب ايده 9 شکل رسد   رمي ر اتمسفر ميحج

(Horstmeyer, 2005 ) 

 

 (Allaby, 2006: نمونه ايده آل هوا بدون بلار آب )9شکل 
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 تبديل رطوبت جو به ابر )تشکیل ابر(

(   ر هواي صاف و معمولي به صورت بلار 10شکلرطوبت به سه حالت بلار، مايع و جامد وجو   ار  )

كه  بو ههاي آب و يا بلورهاي يخ شو   رطوبت موجو   ر ابرها به صورت قطرهاست كه به چشم  يده نمي

حالت غالب رطوبت  ر جو، بلار آب  ،قابل مشاهده است  بنابراينو شو   ر شرايو خاصي از جو تللیه مي

ستقیم  ماست  يعني مقدار بلار آب جو با  ماي آن رابطه مستقیم است  میزان بلار آب جو تحت كنترل م

شو    ما رطوبت موجو  و ظرفیت ميگنجايش رطوبتي جو بیشتر  ،كه هر چه  ما باالتر باشد  ار ، به طوري

 ر حالیکه هواي سر  توانايي  ،تر ظرفیت فشار بلار آب بیشتري  ار كند  هواي گر مينهايي هوا را تعیین 

 (  11 شکلاري بلار آب كمتري را  ار  )نگهد

 

 هاي ملتلف آن و فرايندهاي مرتبو  ر تبديل از يک فاز به فاز  يگر: نمايش مولکول آب و حالت10شکل
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 : مقايسه مقدار فشار بلار آب  ر  ماهاي ملتلف11شکل

 

 شو :مي  تو ه هوا به  و طريق اشباع هوا بايد از بلار آب اشباع شو  ،براي تشکیل ابر

 رسد( مي% 100ه ببرسد ) مايي كه  ر آن، رطوبت نسبي   ماي نقطه شبنمبه اينکه  ماي تو ه تا كاهش  -1

  شو مياوي ا، مسافزايش رطوبت به هوا تا آنجا كه رطوبت هوا با گنجايش نهايي هم پاسخ با  ماي هو -2

 

ابد  با صعو  تو ه هوا به تدريج وزن يا فشار يميكه به طبقات باالي جو صعو  كند، كاهش   ماي تو ه زماني

كند  نتیجه اين كاهش فشار، انبساط تو ه هوا است، به طوري كه حجم يک متر ميوار  بر آن كاهش پیدا 

راي جايابي رسد  چنین تو ه هوايي بميمتري به  و متر مکعب  5400مکعب هوا پس از صعو  به ارتفاع 

خو ، بايد هواي موجو   ر محیو را كنار بزند و براي كنار ز ن نیاز به صرف انرژي  ار  و اين انرژي از 

آور   البته تو ه هوا، ميشو   مصرف انرژي يا  شده،  ماي تو ه هوا را پايین ميمین أ اخل خو  تو ه هوا ت
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 هد  فرايند كاهش  ماي تو ه هواي ميرژي انجا  نضمن صعو  با هواي محیو مجاور خو  هیچ گونه تبا ل ان

 نامند  مي 1فرايند افت بي  ررو يا آ ياباتیک ر حال صعو ، بدون تبا ل انرژي با محیو مجاور را، 

عا ل تي آن مرسد كه رطوبت موجو   ر تو ه هوا با حداكثر گنجايش رطوبمي ر طي اين فرايند، زماني 

سطح  ،تسیده اسرتو ه هوا اشباع شده است  سطحي را كه هوا  ر آن به اشباع شو ، يعني  ر آن لحاه، مي

بیش  هوا به   تو هاند   ر حالت اشباع رطوبت موجو   ر هوا به صورت بلار آب است  اگر صعواشباع نامیده

ت طوبنجايش رگشو  و رطوبت موجو   ر آن بیش از مياز سطح اشباع ا امه يابد، گنجايش رطوبت هوا كم 

 یر حالتد، تغیتواند به حالت بلار آب باقي بمانميهوا خواهد شد   ر نتیجه رطوبت اضافي، كه  يگر ن

   (12 شکل) ندنامميآيد  تغییر حالت بلار آب به آب را تراكم مي هد و به صورت مايع  ر مي

 

 هوا بسته نتیجه  ر( يابدمي كاهش ارتفاع افزايش با فشار) فشار كم منطقه به صعو  حال  ر هواي بسته اي حباب ک: ي12شکل

 به  يابدمي كاهش هوا  ماي و شو مي ربو ه هوا بسته از گرما بنابراين است، انرژي مصرف مستلز  پديده اين كه شو مي منبسو

 (  -www.srh.noaa.gov) گويندمي آ ياباتیک فرايند فرايند، اين

 

                                                           
1 - Adiabatic process 

http://www.srh.noaa.gov-/
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  ابرها بندي طبقه

يشه ر 5، از ي ابرهاشوند  براي نامگذارهاي ملتلف و  ر ارتفاعات ملتلف  ر اتمسفر  يده ميابرها به شکل

وع ابر استفا ه ن 10ريشه التین به طور جداگانه يا تركیبي براي تعريف  5التین استفا ه شده است  اين 

ته هاي آن جنس شناخنوع ابر ممکن است به چندين فر  رخ بدهد كه به عنوان گونه 10هريک از   شو مي

 ( 3)جدول (Houze, 1993)شوند مي

 (1974، 1)بارت هامعني آنهاي يوناني ابرها و : ريشه3جدول

 كلمه ما ر ريشه سطح اول طبقه بندي معتي سطح  و  طبقه بندي كلمات معني

 Uncinus ق ب شکل، برجي شکل

Castellanus 
 پرمانند، الیاف مانند

 بلورهاي يلياجتماع

 

Cirro 
 

 

Cirrus 
 

 Lenticularies عدسي شکل

 Fractus قطعه قطعه شده

عمو ي پست، از نار 

 خوب رشد نکر ه

Humilis 

 
 Strata Stratus طبقم-ورقه ورقه

رجسته ب -ور  كر ه

 شده

Cumulo Cumulus 

 Congestus رجسته شدهب -گل كلمي

 Nimbo Nimbus بارانزا

 Alto Altus ارتفاع میانه

 و وسسیرواسترات سیروس، شامل( Streaks) نواري -ايرگه گروه سه به ظاهري شکل براساس ابرها

 -ايانبوه و اتوس؛نیمبواستر و آلتواستراتوس استراتوس، شامل( Sheets) ايصفحه -اياليه ؛ سیروكومولوس

 (13 شکل) شوندمي تقسیم كومولونیمبوس و كانجستوس كومولوس كومولوس، شامل( Heaps) ايتو ه

(Luke Howard, 1803 ) 

                                                           
1 - Barrett 
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 سیروكومولوس

 

 سیرواستراتوس

 

 ابرسیروس

 

 نیمبواستراتوس

 

 آلتواستراتوس

 

 استراتوس

 

 كومولونیمبوس

 

 كانجستوس كومولوس

 

 كومولوس

 ظاهري شکل براساس ابرها انواع: 13شکل

 به اي ابر ارتفاع شد، ارائه 1956 سال  ر 1شناسي هوا و آب جهاني سازمان توسو كه  يگر بنديتقسیم  ر

 به بسته ابر، قاعده ارتفاع  است بندي تقسیم اساس( Étages) زمین سطح به نسبت ابر قاعده ارتفاع عبارتي

 شامل( High Level Clouds) مرتفع ابرهاي  سته سه به ابرها ،اساس براين  است متغیر جغرافیايي عرض

                                                           
1 - world Meteorological Organisation 



26 

 

 و آلتواستراتوس شامل( Middle Level Clouds) میاني ابرهاي سیروكومولوس، و سیرواستراتوس سیروس،

 و استراتوكومولوس نیمبواستراتوس، استراتوس، شامل( Low Level Cluds) پايیني ابرهاي و آلتوكومولوس،

 (  14 شکل( )4 جدول) شوندمي تقسیم كومولوس

 ارتفاع براساس ابرها بندي طبقه: 4جدول

 

 

 زمین آن قاعده كه ابري نوع هر كلي طور به  گیر مي نار  ر ابر عنوان به را( Fog) مه ،(1993) هوز رابرت 

  گويند مه كند، لمس را
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 ارتفاع و شکل براساس ابر انواع: 14شکل

 

 

 شرايو الز  براي تشکیل ابر
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تراكم رطوبت موجو   ر تو ه  -2صعو  تو ه هوا و  -1براي شکل گیري ابرها  و عامل مهم مور  نیاز است: 

 هوا 

 ابرها تشکیل گا  اولین هوا، تو ه صعو  ●

 : (Ahrens, 2007) گیر  صورت تواندمي زير طريق 4 به است ابر تشکیل براي گا  اولین كه هوا تو ه صعو 

 همرفتي هايجريان ايجا  و شده بازتاب خورشیدي انرژي اثر  ر زمین  سطح نز يک هواي تو ه شدن گر   -1

 سريع گرما ،بنابراين و كنندمي جذب بهتر را خورشید نور مناطق، ساير به نسبت زمین سطح  ر نواحي برخي

 حباب  شو مي ترگر  اطرافش محیو به نسبت( Hot Spots)  اغ مراكز اين با تماس  ر هوا  رو مي باال تر

 و شو مي متراكم رطوبت شو ، سر  اشباعش نقطه تا صعو  حال  ر هواي اگر  كندمي صعو  هوا از  اغي

 (  16 شکل و الف 15 شکل)  گر  مي يتؤر قابل كومولوس ابر صورت به حرارت
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 ب الف

 

 پ

 

 ت

 سدهاي امتدا   ر اجباري صعو ( ب همرفتي؛ جريان و سطح شدن گر ( الف  ابر تشکیل براي هوا صعو  روش چهار: 15شکل

 هوا و آب هايجبهه امتدا   ر اجباري صعو ( ت ؛(بزرگ مقیاس  ر همرفتي هايجريان) سطح هواي همگرايي( پ توپوگرافي؛

 ( Butz, 2002از شکل)

 

 

 به كومولوس ابرهاي نمايش: الف 16 شکل

 كه  اغ رويت قابل هواي هايحباب صورت

 باال سپس كنند،مي جدا سطح از را خو 

 تراكم تراز به تا شوندمي سر  و روندمي

(condensation level )رون و زير  برسند  

 و است صعو  حال  ر هوا كومولوس، ابرهاي

  است كر ن نشست حال  ر هوا ابر، اطراف

 ابر صعو ، حال  ر هواي مداو  عرضه بدون

 فرسايش به شروع هايش،قطره تبلیر اثر  ر
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  كندمي

 

 كومولوس ابرهاي شدن ساخته: ب 16شکل

 از کي هر  تابستاني روز کي بعدازظهر  ر

 از حرارت كه هستند ناحیهاي نماينده ابرها

 تمیز و شفاف نواحي  است كر ه صعو  سطح

 حال  ر هوا كه هستند مناطقي ابرها، بین

   است نشست

 

 

 

 

 

 (ابرها تشکیل و توپوگرافي) توپوگرافي امتدا   ر صعو   -2

 اين  نمايد مسافت طي تواندمين كند، خور  بر موانعي به راه سر  ر كه زماني افقي حركت حال  ر هواي تو ه

 صعو   نمايد عبور آن از دباي هوا و بو ه هاكوه شامل ،شوندمي خوانده نیز توپوگرافي سدهاي كه موانع

 (  ب15شکل)  ار  نا  (Orographic Uplift) اروگرافي آپلیفت توپوگرافي، سدهاي امتدا   ر اجباري

 (بزرگ مقیاس  ر همرفتي هايجريان) سطح هواي همگرايي -3

 همان ا امه،  ر   هدمي رخ همگرايي آيند،مي هم گر  و يافته جريان کديگري سمت به هوا هايتو ه كه زماني

 با كه شو مي ترگر  هواي تو ه صعو  به منجر متفاوت هايويژگي با هوا هايتو ه تصا   ، انیممي كه طور
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 هايجريان همگرايي، گفت توانمي عبارتي به(  پ15شکل) است همراه ابر تشکیل و آ ياباتیک شدن سر 

 جزيره شبه  ر هوا هايتو ه همگرايي چگونگي ،17 شکل  ر مثال براي  است بزرگ مقیاس  ر همرفتي

  (Lutgens and Tarbuck, 2002) است شده  ا ه نمايش ابرها تشکیل و فلوريدا

 

 انباشت هوا  ر گر  كه منجر به روزهاي سواحل  ر  ر امتدا  خشکيسمت  به اقیانوس از هاي هواجرياننمايش  :17شکل

 و تشکیل ابر  ر شبه جزيره فلوريدا شده است ميهمگرايي عموامتدا  سواحل و ايجا  يک 

 

 

 هوا و آب هايجبهه امتدا   ر باالرفتن -4

 اغلب چگالي اخت ف كه آنجايي از  گويند 2جبهه را متفاوت هاي1چگالي با هوا تو ه  و بین انتقالي منطقه

   دنكنمي تفکیک هم از را متضا   ماهاي با هوا هايتو ه معموالً هاجبهه آيد،مي وجو  به  ما اخت ف توسو

 هوا هايتو ه  كنند تفکیک  نیز، را متفاوت رطوبت محتواي با هوا هايتو ه توانندمي موار  اغلب  ر همچنین

 (  ت15شکل) باشندمي قائم گسترش و افقي گسترش  اراي

                                                           
1 - Density 
2- Front 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Frederick+K.+Lutgens%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Frederick+K.+Lutgens%22
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 سر  هايجبهه -2 ،(Stationary Fronts)  ايستا هايجبهه -1  شوندمي تقسیم  سته چهار به هوا هايجبهه

(Cold Fronts)، 3- گر  هايجبهه (Warm Fronts )آمده بند هايجبهه -4 و (Occluded Fronts( )شکل 

18  ) 

 

 هوا هايجبهه وار طرک نمايش: 18شکل

 

 

 هاي ابرتراكم و تشکیل قطره  ●

اثر سر  شدن تا  ماي نقطه شبنم مجبور به متراكم شدن روي نوعي از زماني كه بلار آب موجو   ر هوا بر 

هاي تراكم گیر   به اين ذرات معلق هستهذرات معلق مانند گر  و غبار، خاكستر يا  و  باشد، ابر شکل مي

(Condensation Nucleiگفته مي )نیز هستند  1شو ، اين ذرات موسو  به ايروسول 

                                                           
1 - Aerosol 
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 بلار با هوا نهايت  ر و كند صعو  و رو  باال مرطوب هواي بايد ابرها تشکیل رايببه عبارتي  ر گا  نلست، 

 روي اضافي بلار   كندمي تولید( Supersaturated) اشباع فوق بلار بیشتر، شدن سر   شو مي اشباع آب

 اين به كه  هد،مي شکل را آب ريز قطرات از متشکل ابري  و شده متراكم هوا  ر معلق ريز ذرات از برخي

  ر تراكم فرايند گفت توانمي نتیجه  ر  گويندمي( Hetrogeneous Nucleation) ناهمگن زايي هسته فرايند

 بلار هوا، شدن اشباع فوق براي خارجي، ذرات نبو   ر و شو مي انجا  جو ناخالص ذرات كمک به طبیعت

 تنها آب بلار تراكم ها،ايروسول از عاري هواي  ر رو اين از  شوند متراكم هاقطره تا است نیاز بیشتر آب

 شده متراكم فازهاي ذرات، اين نبو   ر  برسد  رصد هزار چندين به اشباع فوق بلار كه افتدمي اتفاق زماني

 Homogeneous) همگن زاييهسته فرايند اين به كه شوندمي حاصل هامولکول برخور  از تنها ابر  ر

Nucleation )عنوان به هوا گر وغبار ذرات و ندار  وجو  خالص اتمسفر طبیعت،  ر اما شو ،مي گفته 

 نسبي رطوبت  ر حتي طبیعت  ر كه طوري به ،كنندمي ايفا تراكم وقوع  ر اي عمده نقش تراكم، هايهسته

 شدن اشباع فوق  رجه آخرين تراكم، هايهسته از متشکل هوايي تو ه  ر  شو مي آغاز تراكم عمل نیز 98%

  است ذرات ماهیت و اندازه توزيع غلات، هوا، شدن سر ن سرعت  ما، به بسته اتمسفر،

  چیست؟ ايروسول 

 ترمو ينامیکي، هايويژگي و تركیب شکل، اندازه، كه هستند هوا  ر معلق ذرات از مللوطي هاايروسول

  رگیر فرايندهاي و أمنش توسو هاايروسول شیمیايي و فیزيکي هايويژگي   ارند متفاوتي شیمیايي و فیزيکي

   (19 شکل( )Kokhanovsky, 2009) شو مي كنترل تولیدشان روند  ر
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 (www.mpch-mainz.mpg.de)  هاايروسول اصلي انواع: 19شکل

 متر سانتي10-7 حدو  از هاآن شعاع كند،مي تغییر وسیعي  امنه  ر اتمسفر  ر موجو  هايايروسول اندازه

( Dust) گر وخاک ذرات ترين بزرگ براي( متر سانتي3-10) میکرون 10 از بیش تا كوچک هايوني براي

 بیان هوا مکعب متر سانتي هر  ر ذرات تعدا  صورت به ذرات اين غلات(  5جدول) است تغییر  ر نمک و

 هواي  ر cm610-3 شايد تا هااقیانوس باالي <cm100-3 از)  گر  مي شامل را بزرگي  امنه كه شو مي

 (  Zellner,1999 ( )بزرگ صنعتي شهرهاي آلو ه بسیار

 (Rogers, 1989)  كندمي تغییر وسیعي  امنه  ر هاايروسول اندازه:  5 جدول

0.2 μm<D< 2 μm Large aerosols 

<2 μm Giant aerosols 

>0.2 μm Aitken particles 
(overwhelming majority of atmospheric aerosols) 
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 3هیگروسکوپیک و 2خنثي ،1هیدروفوبیک گروه سه به آب به شان وابستگي براساس توانمي را هاايروسول

 بلار به نیاز و است سلت بسیار گريز آب اي هیدروفوبیک هايايروسول روي آب بلار تراكم  كر  تفکیک

 شرايو با مشابه اشباعي فوق شرايو خنثي، هايايروسول زايي هسته براي   ار  باال بسیار اشباع فوق آب

 فرايند اما  است نا ر بسیار طبیعت  ر ،اشباعي فوق شرايو اين كه است نیاز همگن زاييهسته و خالص جو

 راحتي به تواندمي جو عا ي اشباعي شرايو  ر هیگوسکروپیک هايايروسول توسو زايي هسته و تراكم

 (   20 شکل) بیفتد اتفاق

  ارند را بآ بلار جذب توانايي هاآن كه معني اين به باشندمي هیگروسکوپیک ها،ايروسول از بسیاري

(Malm et al. 1994; Kotchenruther et al. 1999 and GassÓ et al. 2003)  ايفراينده  ر ،بنابراين 

 (  20 شکل)  شوندمي  رگیر آب چرخه و ابر تشکیل

 

 هیگروسکوپیک و هیدروفوبیک هايايروسول: 20شکل

( 1-1880) 5آيتکن و( 1875) 4كولیر توسو هاهسته روي آ ب بلار تراكم اثبات براي هاآزمايش اولین

 اشباعي از محسوس قابل اي رجه نیازمند هیگروسکوپیک، غیر هايهسته كر مي تصور آيتکن  شد انجا 

  كنند عمل تراكم مركز عنوان به تا هستند

                                                           
1 - Hydrophobic 
2 - Neutral 
3 - Hygroscopic 
4 - Coulier 
5 - Aitken 
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 انواع بارش

 از مستقیم ابري هايبارش  شوندمي تقسیم ثانويه و ابري غیر ابري، نوع سه به تشکیل كانون نار از هابارش

( بمانند شناور ابر  ر نتوانند سنگیني و بزرگي  لیل به ابر  هنده تشکیل اجزاي كه زماني) ملتلف ابرهاي

 برروي اي زمین سطح  ر مايع صورت به تصعید اي تراكم اثر  ر جو  ر موجو  آب بلار كه زماني  است

 شامل ثانوي هايبارش و  هندمي شکل را ابري غیر هايبارش ،ريزندمي زمین سطح ملتلف عوارض

 حاصل تغییراتي آن ظاهري شکل  ر زمین سطح به رسیدن و ابر از ريزش از پس كه هستند هاييبارش

   شو مي

 ريز باران باران، شامل مايع هايبارش  شوندمي تفکیک جامد و مايع هايبارش  سته  و به ابري هايبارش

  (21 شکل ،1380 علیجاني،)است ريز تگرگ تگرگ، ز ه، خي باران برف، شامل جامد هايبارش و رگبار و

 

 تشکیل كانون براساس بارش انواع: 21شکل

 :است شده  ا ه شرک اختصار به اصلي بارش نوع 4 ا امه  ر

 mm از بیشتر قطر با هاييقطره صورت به مايع آب ذرات بارش ،باران :Rain (Rain Showers) باران ▪

  است كوچکتر قطرات يا 5/0
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 ،(Altostratus(As))آلتواستراتوس ،(Stratocumulus(Sc))استراتوكومولوس: كننده تولید ابرهاي

 ،(Cumulus(Cu))كومولوس ،(Altocumulus(Ac))آلتوكومولوس ،(Nimbostratus(Ns))نیمبواستراتوس

 (  Cumulonimbus(Cb)) كومولونیمبوس

 برفي اي برف و باران مللوط بارش (:Rain and Snow mixed or wet snow) يا (Sleet) باران و برف ▪

 ( 21 شکل) گويند اسلیت را است شده ذوب نسبي طور به كه

(، نیمبواستراتوس Altocumulus (Ac)(، آلتوكومولوس )Altostratus (As)آلتواستراتوس ): كننده تولید ابرهاي

(Nimbostratus (Ns)( استراتوكومولوس ،)Stratocumulus (Sc)( كومولوس ،)Cumulus (Cu) كومولونیمبوس ،)

(Cumulonimbus (Cb) )  

  

() چپ) شو مي شده له برف تولید باعث كه جو  ر  ما تغییرات نمو ار( راست)شده له برف اي باران و برف: 22شکل

www.atmos.uiuc.edu ) 

 

 میلي 5 اي 4 نهايت كه هستند پرمانند ساختار  اراي و سبک اغلب كه خي بلورهاي بارش: (Snow) برف ▪

   گويند برف را  ارند قطر متر
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 نیمبواستراتوس ،(Altocumulus(Ac)) آلتوكومولوس ،(Altostratus(As)) آلتواستراتوس :كننده تولید ابرهاي

(Nimbostratus(Ns))، استراتوكومولوس (Stratocumulus(Sc))، كومولوس (Cumulus (Cu))، كومولونیمبوس 

(Cumulonimbus(Cb) )  

 است متر میلي 50 الي 5 قطر با خي نامنام قطعات اي ايتو ه شکل به كه خي هايتکه بارش: (Hail) تگرگ ▪

   شو  بزرگتر و باشد  اشته رشد توجهي قابل طور به است ممکن اما

 Cumulonimbus) كانجستوس كومولوس و( Cumulonimbus (Cb)) كومولونیمبوس :كننده تولید ابرهاي

congestus(CC)  ) 

 باران قطره تشکیل

 22 شکل  ر  است متر سانتي 002/0 اي میکرون 20 هاآن قطر متوسو و هستند كوچک بسیار ابر هايقطره

 قطرات كه شو مي آغاز زماني بارش  است باران قطره از ترکكوچ برابر 100 ابر قطره كه كنیدمي مشاهده

 بیشتر ابر باالرونده هايجريان سرعت از هاآن سقوط سرعت و باشند شده سنگین كافي اندازه به ابر  ر معلق

 سرعت ،تربزرگ هايقطره   ار  بستگي قطره اندازه به و است گرانش نیروي تحت ،سقوط سرعت  باشد

 اين هاقطره براي عا ي ابرهاي  ر  است نیاز تر رشت هايقطره به باران ريزش براي ،بنابراين   ارند يبیشتر

 آمیزش  است وابسته قطرات آمیزش به بارش و است صفر تقريباً قطرات، اندازه  لیل به سرعت

(Amalgamation ) قطرشان برابر 500 معمول طور به قطرات بین فاصله چون افتدمين اتفاق خو  به خو 

 و گر  ابرهاي  اخل  ر هاقطره آمیزش از متفاوتي فرايندهاي  است نا ر قطرات بین برخور  بنابراين است

 قطره بارش تشکیل چگونگي به بر ن پي براي كه ،(Linarce and Geerts, 1997)  هدمي رخ سر  ابرهاي

  (23 شکل)پر اخت مربوط فرايندهاي و ابر نوع  و اين مطالعه به است الز  باران
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 (هاايروسول) تراكم هايهسته و باران ابر، هايقطره اندازه مقايسه: 23شکل

 

 سر  و گر  ابر تعريف

  ر است گرا  سانتي  رجه صفر از بیشتر ابر سرأ  ر حتي آن  ماي و است شده شکیلت آب از كام ً  گر ، ابر

 سطوک تا ابر واقع  ر است؛  رجه صفر زير ابر سرأ  ر  ما كه شو مي گفته ابرهايي به سر  ابر حالیکه

 شده سر  فوق آب و خي آب، از مركب تواندمي سر  ابر   ار  گسترش اتمسفر  ر  رجه صفر باالي ارتفاعي

(Super- cooled Water( )رجه صفر زير  ماهاي  ر شده مشاهده مايع هايقطره  )باشد  

 °C و گرا  سانتي  رجه صفر بین  ما كه شو مي افتي اتفاعاتي  ر شده سر  فوق آب كه باشید  اشته توجه 

         (23 شکل) شو مي  يده -C°40 از باالتر ارتفاعي تراز  ر فقو خي و باشد -40
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 (www. apollo.lsc.vsc.edu ) ابر نوع  و اين  اخل  ر موجو  ذرات و  ما نار از سر  ابر و گر  ابر تفاوت: 24شکل

 گر  ابر  ر باران قطره تشکیل

 اين   هند ا امه خو  رشد به است ممکن ،شانسمت به بلار انتشار محض به زايي،هسته از پس آب هايقطره

 و يابدمي كاهش هاقطره اندازه شو ،مي نامیده تبلیر كه معکوس فرايند  ر و است تراكم به موسو  فرايند

 ( 25شکل)  شو مي منتشر هاآن جهت خ ف  ر بلار

 

  شو مي قطره اندازه افزايش باعث( شده بولد پیکان) قطره سمت به بلار انتشار: 25شکل

 رشد با  شوندمي  اشته نگه معلق صورت به ابر  ر( Updraft) باالبرنده هايجريان توسو ابر هايقطره

 گرانش نیروي ثیرأت  است بارش ،آن عواقب از کيي كه شو مي بزرگ گرانش نیروي بر ار ابر، هايقطره
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 توسو ايذره وقتي  يگر عبارت به  شو مي جبران هوا اصطکاكي مقاومت توسو زيا ي حد تا قطره روي

  افتدمي خیرأت به ايفزاينده طور به اصطکاک نیروي رشد توسو حركتش بر ار ، شتاب پايین سمت به ثقل

 به اي و( Collide) کديگري با ابر هايقطره برخور  باعث ابر،  اخل  ر برنده باال آشفته و مت طم هايجريان

 است گر  ابر  ر بارش شکل گیري براي غالب روند انعقا ، فرايند  شو مي هاآن( Coalescence) پیوستن هم

  (24 شکل)

 

 هايقطره رو اين از بو ، خواهند سقوط به قا ر و شوندمي بزرگ و كنندمي رشد كافي اندازه به ابر هايقطره از برخي: 26شکل

  است متنوع هاياندازه با هاييقطره به نیاز فرايند اين انجا  براي بنابراين  كندمي جمع خو  به مسیر طي  ر را تر كوچک

 تجزيه تركوچک هايقطره به و شده ناپايدار رسد،مي معیني اندازه به باران قطره كه زماني ، يگر طرف از

  (Houze, 1993) (25 شکل) شو مي

 

 ,j.Atoms. Sci. 32از اقتباس) کديگري به قطره  و برخور   نبال به قطره فروپاشي نوع سه كلي طرک :27 شکل

1403(1975)) 
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  سر  ابر  ر باران تشکیل

 از مايع هايقطره زاييهسته  ر  است ،شده سر  فوق آب هايقطره و خي ذرات شامل شاخص سر  ابر يک

 آساني به خي بلورهاي مقابل،  ر  ندار  وجو  اتمسفر  ر هیگروسکوپیک تراكم هايهسته كمبو  بلار، فاز

 است اين ،خي ذرات ناهمگن زايي هسته اصلي مشکل  شوندمين تشکیل هوا  ر موجو  ذرات از بسیاري روي

 سطح تشکیل اجازه براي و اندشده چیده كريستالي شبکه  ر زيا  بسیار نام با جامد فاز يهامولکول كه

 شکل) باشد  اشه خي با مشابه ايشبکه ساختار بايد خارجي ذره خارجي، جسم و خي جنین بین مشترک

26)   

 

 سطح  ر الز  هايجاييهجاب  متفاوتميك بلوري شبکه با بلورين خارجي جسم روي رشد حال  ر خي جنین وار طرک نمايش: 28شکل

  (Houze, 1993) است شده  ا ه نمايش هاپیکان توسو زايي هسته انجا  براي مشترک

 به موسو  نديفرا اين كه كنندمي رشد ذره، سمت به محیو بلار انتشار وسیله به خي ذرات زايي،هسته از پس

 به سطحش از بلار انتشار توسو خي ذره جر  رفتن  ست از فرايند ،مقابل  ر  باشدمي (Deposition) نهشت

 شبیه كام ً بلار ازف طريق از نهشت توسو خي هايبلور رشد سرعت   ار  نا ( Sublimation) تصعید محیو،

  نیستند كروي خي بلورهاي كه تفاوت اين با ،كندمي كنترل تراكم وسیله به را قطره رشد كه است فرايندي به

 برخور  اين كه كندمي برخور  ،شده سر  فوق مايع هايقطره با احتماالً  ابر،  ر سقوط حال  ر خي ذرات

 فرايند اين به كه شو مي خي بلورهاي سريع رشد و خي بلورهاي حاشیه  ر مايع آب شدن منجمد باعث

 كنندمي عمل هسته عنوان به خو  خ،ي بلورهاي واقع  ر  گويندمي كر ن  ار حاشیه ا( يRiming) ريمینگ

  (27شکل)
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 اين  ر   ار ميمه نقش (Aggregation) تجمع به موسو  نیز  يگري فرايند سر  ابرهاي  ر بارش توسعه  ر

   دنسازمي را منفر  بزگ بلور کي و شده ملحق کديگري به خي بلور  و فرايند

 نازک، پوشش اين  است محتمل بسیار تجمع رخدا   ارند، مايع آب از نازكي پوشش خي بلورهاي كه زماني

 سمت به آب بلار تنهش فرايند با مقايسه  ر تجمع و ريمینگ فرايند  و هر  كندمي مینأت را بیشتر چسبندگي

  (Houze, 1993) شوندمي خي بلورهاي ترسريع رشد باعث خي بلورهاي

 
 سمت از آب بلار هايمولکول كه شو مي سبب مايع هايقطره اطراف  ر آب بلار هايمولکول بیشتر تعدا : 29شکل

 كوچک آب هايقطره هحالیک  ر كنندمي رشد آب، بلار جدب با خي بلورهاي  ابندي انتشار خي بلورهاي سمت به مايع هايقطره

   (Ahrens, 2007)  شوندمي تر

 

 (or Hailstone Hail) تگرگ

 الي 10 اندازه با اييه انه اما ، ارند قطر سانتیمتر کي معموالً ذرات اين  كندمي تولید تگرگ مفرط، ريمینگ

   اندشده مشاهده نیز متر سانتي 15
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 ،2جنوبي  اكوتاي ،1ويويان  ر 2010 جوالي 23  ر اينچ 8 اي متر سانتي 20 قطر با تگرگ  انه ترينبزرگ

 (  30 شکل) است شده ثبت آمريکا،

 

 آمريکا جنوبي،  اكوتاي ويويان،  ر تگرگ  انه بزرگترين: 30شکل

 افتي هاآن بااليي و میاني هايبلش  ر و( Thunderstorm) تندري يهاطوفان همه  ر تقريباً تگرگ

 تشکیل براي(  Seema Sharma, 2005شوند )ميناشي  ها از ابرهاي كومولونیمبوسطوفان اين و شو مي

  ر بايد هاآن مور ، اين  ر  است نیاز شده سر  فوق قطره میلیار  10 تجمع به گلف، توپ اندازه به تگرگ

 ،بنابراين(  Chandrasekar, 2010) باشند  اشته حضور  قیقه 10 الي 5 مدت به حداقل تندري ابر  اخل

 تصا   باعث ر  اخل ابرهاي تندري  (Downdraft)و پايین برنده  (Updraft)هاي باالبرنده وجو  جريان

 به و بشکند است ممکن تگرگ  انه برخور ، نیروي قدرت به توجه با  شو مي کديگري با تگرگ هاي انه

 اين   هد رخ نیز،کديگري با منفر  تگرگ هاي انه اتصال برخور ، زمان  ر نیز و شو  تبديل كوچکتر هاي انه

 براي ،بنابراين  باشندمي تگرگ نامنام و بزرگ هاي انه تشکیل مسئول تندري، ابر  رون شديد برخور هاي

 ابرهاي  ر آب ذرات با خي بلورهاي زيستي هم و زيا  عمو ي گسترش تگرگ،  انه اندزاه افزايش و تشکیل

 تشکیل براي  كنندنمي تولید تگرگ كومولونیمبوس ابرهاي همه اما  است ضروري بسیار كومولونیمبوس،

 باشد تند بسیار بايد( Temperature Lapse Rate)  ما افت آهنگ ابرها،  ر موجو  زيا  آب كنار  ر تگرگ

 افزايش فرصت و شانس تا باشند حالت شديدترين  ر بايد كومولوس برنده باال هايجريان كه طوري به

                                                           
1 - Vivan 
2 - South Dakota 
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 سرعت وسیله به تگرگ اندازه  (Rafferty, 2010) (28 شکل) باشد  اشته را تگرگ هاي انه اندازه

   شو مي تعیین زيا  آب میزان و كومولونیمبوس ابر  رون باالبرنده يهاجريان

 

 اين طي  ر كه  اشت خواهد عمو ي هاي حركت ابر  ر  اخلي هاي جريان توسو تشکیل از پس تگرگ  انه: 31شکل

 برنده پايین و باالبرنده حركات اين  فعات تعدا  هرچه بنابراين شو ، مي تر بزرگ تگرگ، هاي  انه ساير به برخور  با حركات

 حركات اين نتیجه  ر نیز تگرگ  انه  ر موجو  بندي اليه  شد خواهد بیشتر تگرگ  انه اندازه افزايش احتمال باشد، بیشتر

  است ساخته متاثر را تگرگ  انه كه است ابر  ر حركتي جريان کي  هنده نشان اليه هر عنيي است،

 بیشتر تگرگ تر  رشت يها انه  ر كه تگرگ عرضي مقطع  ر پیاز شبیه بندياليه وجو  ، يگر سوي از

 هر ،بنابراين  باشد تندري ابر  اخل  ر تگرگ  انه بیشتر حضور زمان مدت  هده نشان تواندمي است، مشهو 

 تواندمي حركت اين است،  رآور ه حركت به را تگرگ  انه زمان آن  ر كه است جرياني ويژگي معرف اليه

 خي نوع تگرگ،  ر پیاز هیشب هاي اليه مشلص تفاوت رو اين از  باشد برنده پايین اي باالبرنده كند، اي تند

 خي و( Clear Ice) شفاف خي از تکراري و متناوبند باال  ر شده ذكر هاياليه   هدمي نشان را شده تشکیل
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 سر  فوق مايع آب هايقطره تگرگ، كه گیر مي شکل زماني مات خي اليه  باشندمي( Opaque Ice) مات

 افتندمي تله به خي  رون هوا هاي حباب ،نتیجه  ر  شوندمي منجمد سرعت به كه كند جمع را كوچک و شده

 به شده سر  فوق آب تر رشت هايقطره كه زماني اما   هندمي( Milky Texture) شیري بافت خي به و

 ترتیب بدين كنند،مي پیدا فرار فرصت هوا هاي حباب شوند، منجمد كمتري سرعت با و كنند اصابت تگرگ

 (  29 شکل) شو مي تشکیل شفاف خي

 

  هستند پیازي بهش بندي اليه  اراي كه تگرگ يها انه عرضي مقطع: 32 شکل

 تگرگ و برق

 به كه تندري يهاطوفان اما  است تندري يهاطوفان هايفراور ه از کيي تگرگ ،شد گفته قب ً كه طور همان

 نیز برق و رعد با موار  از بسیاري  ر ،شوندمي تعريف شديد و مدت كوتاه هوايي و آب اخت الت عنوان

 باالبرنده جريان توسو كه همرفتي سلول چندين اي کي از متشکل است ممکن تندري طوفان ک  يهمراهند

 مراحل شامل كه كندمي عبور اي مرحله سه زندگي چرخه کي از سلول هر  باشد ،شو مي مشلص هوا قوي

 و است كومولوس مرحله به موسو  جواني مرحله اي مرحله اولین(  30 شکل) است پیري و بلوغ جواني،

 اي  و  مرحله  كندمي كمک ابرها تشکیل به و كر هصعو  قوي باالرونده جريان با گر  هواي كه است زماني

 اي آخر مرحله  شو مي مشلص باران بارش و با ها برنده پايین و باالبرنده حركات وسیله به بلوغ مرحله

 توقف نیز و  ارند گسترش نیز زمین سطح تا كه با ها برنده پايین حركات توسو ات ف و پیري مرحله
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 و  ارند گسترش آسمان  ر هاييچقار شکل به ابرها مرحله، اين  ر  شو مي مشلص با ها عمو ي حركات

  ار   نبال به را تندري طوفان شدن تلف و پراكندگي و شوندمي سیرواستراتوس و آلتواستراتوس به تبديل

(Bharatdwaj, 2006)   

 (www.thomsonedu.com) معمولي تندري طوفان زندگي چرخه: 33شکل

 بسیار ،بارش ريزش   ارند  آسا سیل حالت و مدت كوتاه اغلب تندري يهاطوفان با شده همراه بارش

 هايباران  هستند( Thunder- Shower) تندري سايه به موسو و است   رشت باران هايقطره و ناگهاني

 : شوندمي تولید  لیل  و به كومولونیمبوس از  آساسیل

 تندري طوفان  ر شده تولیده شديد همرفتي هايجريان -1 

 تندري طوفان توسعه  لیل به رطوبت باالي مقدار وجو  -2 

 اين  ر  است شده ثبت سلول هر مركز  ر بارش مقدار بیشترين ،است زيا  بسیار  ما وقتي تابستان  ر

  است متغیر ساعت کي از بیشتر تا  قیقه چند از بارش مدت همرفتي يهاسلول
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 اين  گويند (Lightning) برق آن به كه  هدمي رخ الکتريکي بار تللیه تندري طوفان کي بلوغ مرحله  ر

 گسترش از شده ساطع صداي  (31 شکل) باشد زمین به ابر و ابر، به ابر ابري،  رون تواندمي الکتريکي تللیه

 فاصله تا شده تولید رعد صداي معموالً    ار  نا ( Thunder) رعد برق، تللیه مجاري طول  ر هاگاز شديد

   شو مي شنیده كیلومتري 20 الي 15

 

 زمین به ابر و ابر به ابر ابري،  رون: الکتريکي بار تللیه انواع: 34 شکل

 

  ر  است شده  ا ه نشان( راست) 32 شکل  ر بلوغ مرحله  ر تندري ابر کي  ر الکتريکي بارميعمو توزيع

 خواهد زمین به ابر نوع از الکتريکي تللیه باشد، شده انباشته زمین روي مثبت الکتريکي بار اگر صورت اين

 ( چپ 35 شکل) بو 
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 (چپ0 زمین به ابر نوع از الکتريکي تللیه ، و( راست) بلوغ مرحله  ر تندري ابر کي  ر الکتريکي بارميعمو توزيع: 35شکل

 قرار تگرگ تر گر  و بزرگتر يها انه با تماس  ر يخ كوچک سر تر بلورهاي كه زماني تندري ابر کي  ر

 يهاجريان  شد خواهند منفي بار و مثبت بار حاوي ترتیب به تگرگ هاي انه و خي بلورهاي بگیرند،

 كه تگرگ يها انه حالیکه  ر كندمي حمل ابر بااليي بلش به را مثبت الکتريکي بار با خي بلور ،باالبرنده

  (33 شکل) كنندمي سقوط پايیني هاي بلش به برنده پايین يهاجريان توسو هستند تر سنگین

 

 كومولونیمبوس ابر  اخل  ر خي بلورهاي و تگرگ يها انه بین الکتريکي تللیه تولید: 36شکل
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 گیري نتیجه

 رطوبت حاوي گر  هواي تو ه است الز  سر ، اي گر  ابر ابر، نوع هر تشکیل براي كه است  ا ه نشان مطالعه

  ر موجو  بلارآب تراكم ،ا امه  ر و(  رآيد حركت به اي بدهد مسیر تغییر) كند صعو  ملتلف هايروش با

 توسو هاقطره آمیزش  شو  ابر يهاقطره ظهور به منجر( ناهمگن زايي هسته) هاايروسول كمک به آن

  ر خي بلورهاي و شده سر  فوق آب هايقطره آمیزش   اشت خواهد  نبال به را بارش ملتلف، فرايندهاي

 سر  فوق كه مايع آب يهاقطره كنار  ر خي بلورهاي زيستي هم  شو مي تگرگ تشکیل باعث سر  ابر  اخل

  اخل  ر  مايي تراز  چون ،است شده پذير امکان اتمسفر  ر سر  ابر زيا  عمو ي گسترش  لیل به ،باشندمي

 ابر  است كومولونیمبوس ابر يهاويژگي از خصوصیت اين   ار  زيا ي اخت ف سأر تا قاعده از سر  ابر

 ايتو ه ،(Kramer, 1993)( 34 شکل) آيدمي وجو  به كومولوس كوچک ابرهاي اتصال از كه كومولونیمبوس

  (35 شکل)( Houze, 1993) باشدمي تگرگ مولد و شده شناخته تندري ابر عنوان به و است شکل برجي و

 براي اما  هند،مي شکل را تگرگ  انه اولیه هايهسته تجمع و ريمینگ فرايندهاي كمک با خي بلورهاي

  باشد  اشته حضور ابر  اخل  ر طوالني مدت به تگرگ  انه كه است الز  تگرگ هاي انه اندازه افزايش

 آشفته و مت طم هايحركت باعث كومولونیمبوس ابر  ر برنده پايین و باالبرنده هايجريان وجو  ،بنابراين

 تگرگ  انه ها،جريان اين نبو   ر  يابدمي افزايش آنها اندازه و شده تگرگ هاي انه تصا   و  تگرگ هاي انه

   رسدمين زمین سطح به و شده ذوب سقوط حین  ر و كر  نلواهد رشد

 حركات وسیله به و است افتهي توسعه خوبي به كومولونیمبوس ابر كه تندري طوفان کي بلوغ مرحله  ر

 به منجر ابر، اين  اخل  ر الکتريکي بار توزيع شو ،مي مشلص باران بارش و با ها برنده پايین و باالبرنده

 كوچک، ليي بلورهاي كنار  ر قرارگیري علت به كه تگرگ هاي انه وجو  همچنین   گر  مي برق و رعد

   كنند تولید الکتريکي تللیه توانندمي نیز اندشده بار ار
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 كومولونیمبوس ابر تشکیل و كومولوس كوچک ابرهاي اتصال: 37شکل

 كومولونیمبوس ابرهاي توسعه: 38شکل

  ر زير صورت به را تگرگ تشکیل نهايت  ر و ابر تشکیل  ر  رگیر فرايندهاي ترتیب توانمي كلي حالت  ر

 :گرفت نار

 گر  هواي تو ه صعو  -1

 ابر يهاقطره تشکیل و ايرروسول ذرات روي هوا تو ه  ر موجو  آب بلار تراكم -2

  آمیزش فرايندهاي توسو باران هايقطره تشکیل و ابر هايقطره رشد -3
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 كومولونیمبوس ابر تشکیل و آنها عمو ي توسعه و رشد و كومولوس كوچک ابرهاي اتصال  -4

 زيا  عمو ي گسترش  لیل به كومولونیمبوس ابر  ر سر  فوق مايع آب و خي بلورهاي زيستي هم -5

 -40 زير  ماهاي تا گرا  سانتي  رجه صفر از بیشترميك  مايي ترازهاي وجو  و اتمسفر  ر ابر اين

 گرا  سانتي

  تگرگ  انه اولیه هسته تشکیل و تجمع و ريمینگ فرايند -6

 (Downdraft)و پايین برنده  (Updraft)هاي باالبرنده وجو  جريان و عمو ي هايجريان گسترش -7

 تگرگ  انه اندازه افزايش و ر  اخل ابر كومولونیمبوس 

  اخل  ر الکتريکي بار توزيع  ▪  لیل  و به تندري ابر  ر تگرگ بارش با همراه برق و رعد ايجا  -8

 خي بلورهاي و تگرگ  انه سطح  ر الکتريکي بار وجو  ▪ ،ابر
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 قرآن  ر وتگرگ باران تشکیل نحوه : چهار  فصل

 وتگرگ باران بارش نحوه باره  ر نور سوره 43آيه از روان تفسیر ارائه و قرآن اجمالي بیان به فصل اين  ر

 سلسله نحو به را جوي هاي پديده اين گیري شکل خصوص  ر شده مطرک موضوعات و نکات تا پر ازيممي

 و  ا ه قرار بررسي مور  را قرآني نکات گستر ه، و  قیق طور به سپس  نمايیم لمس كنیم لحاظ آيه  ر وار

-مي تطبیق گر يده مطرک شريفه آيه  ر كه مراحلي با را تگرگ تشکیل  رخصوص شده بیانميعل هاييافته

    هیم

  

 تگرگ و باران تشکیل مراحل باره  ر قرآن بیان ●

 طور به نور سوره 43 و رو  سوره48 آيه  و  ر اما  است بسیار باران نزول با مرتبو آيات كريم قرآن  ر

 و  اشته تگرگ بارش چگونگي به ايويژه نگاه  و  آيه  ر و است كر ه اشاره باران تشکیل مراحل به خاصي

  فرمايدمي بیان را آسماني پديده اين نزول مراحل گويي

 :فرمايدمي چنین رو  48 آيه

 ى الْوَ ْقَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ الل َـهُ ال َذِي يُرْسِلُ الرِ يَاکَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِي الس َمَاءِ كَیْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَ  "

 "فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَا ِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

Commented [t4]: شود نیگزیجای گرید فعل  
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 -هدهر گونه بلوا-انگیز  و آن را  ر آسمان فرستد و ابرى برمىخدا همان كسى است كه با ها را مى

ر كس از ه آيد  و چون آن را بهبینى باران از الب ى آن بیرون مىگر اند، پس مىگستراند و انبوهش مىمى

 كنند  بندگانش كه بلواهد، رسانید، بناگاه آنان شا مانى مى

  است  ا ه  هفشر و انبوه ابري تشکیل قطعات اين عني( ي711ص اصفهاني، راغب) قطعاتي از ابركِسَفا: 

 طريحي، ؛5/198 فراهیدي،)ان است خواه شديد باشد يا م يم ، به معناي بار«ق- -و»از ريشه « وَ ْق»  

5/245 )   

 تشکیل نحوه يارهب  ر و مشترک كام ً نور سوره آيه و آيه اين اول بلش مفهو  كه آنست اهمیت حائز نکته

 يآيه نهايي بلش خ ف به ،رساندمي مر   براي را رحمت و بشارت آيه اين  و  بلش همچنین  است باران

 را( ياحتمال خسارت ايجا ) افرا  برخي به تگرگ اصابت است، تگرگ آن اصلي موضوع كه نور سوره

  رساندمي

 كريم قرآن  ر واژه اين(  8/28 فراهیدي،) است« تگرگ» اي منجمد باران معني به عرب لغت  ر« بَرَ » كلمه

 بارش مور   ر رازگونه حال عین  ر و صريح آنچنان آيه اين  است نورآمده سوره 43  رآيه و بار کي تنها

 1شرع زبان اين آيا !شگفتا كه  ار مي مشغول خو  به را سنج نکته انسان هر ذهن كه گويدمي سلن تگرگ

   است عاجز آن ظرايف فهم از ما ا راک قوه اي و كندمي بیان را ابرها فراز از ياسرار كه است

 :بپر ازيم آن نوراني كلمات شاخص نکات بیان به سپس  هیم، قرار نار مد را شريفه آيه متن ابتدا  هید اجازه

قَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن الْوَ ْ  ىعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَ يُزْجِى سَحَاباً ثُم َ يُؤَل ِفُ بَیْنَهُ ثُم َ يَجْ  أَلَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ  "

 "ابَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ سَنَ   يَکَا ُ م َن يَشَآءُ مِن بَرَ ٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن  جِبَالٍ فِیهَا

 ترجمه:

 متراكم را آن گاه آن  هد،مى پیوند هاآن میان سپس راند،مى آرامى به را ابر[ كه ست] خدا كه اىندانسته آيا

 كه هايىكوه از آسمان از[ كه خداست] و آيد،مى بیرون آن خ ل از كه بینىمى را باران هاى انه پس ساز ،مى

                                                           
  گويند شرع زبان نمايد، بیان راز و رمز با مر    رک عد   لیل به شارع را آنچه - 1
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 باز بلواهد كه هر از را آن و رساند،مى گزند بدان بلواهد را كه هر و ريز مى فرو تگرگى آنجاست،  ر

  ببر  را چشمها برقش روشنى است نز يک   ار مى

 

 هيآ نگاه از تگرگ و باران  لیتشک مراحل ●

گانه تشکیل تگرگ و بارش آن، به قرار مراحل هفت ،از نارآيه كه يابیممي  ر نوراني عبارات اين به نگاهي با

 زير است:

 رانش ابتدايي ابرها _

 اجتماع و پیوند بین آنها  _

 تراكم فرايند  _

 خروج باران از البه الي ابر  _

 بارش تگرگ ) بَرَ ( از ابرهاي كوه مانند  _

 خواهد خدا هركه به تگرگ هاي انه اصابت _

 پديده اين از ناشي برق  رخشش _

 بیان فوق مرحله هفت طي تگرگ، بارش و تشکیل فرايند نور، سوره 43  رآيه كنیدمي م حاه كه آنچنان 

 تا پر ازيممي شريفه آيه اجمالي بیان به باال عناوين براساس و مراحل اين به توجه با اينک  است گر يده

   كنند پیدا شريفه آيه مفاهیم از مناسب ايزمینه پیشميگرا خوانندگان

 

 ابرها رانش ▪

 يُزْجِى سَحَاباً  أَلَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ 
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ز اناور مآن است كه  ،كند ر بلش نلست آيه شريفه، پرسشي كه ذهن هرخواننده را به خو  معطوف مي

 خطاب  ر ونستن است؟ ا به معني رؤيت قلبي و  اي آيا رؤيت ظاهري است؟ و« بیني: آيا نميألَم تَر» عبارت 

 آيه متوجه كیست؟ 

 ،ه اندستنا  1اياين آيه به معني آيا ندانسته  ررا « ألَم تَرَ»ابیم كه يبا مراجعه به نارات مفسران متقد   رمي

 اصط ک نیز، محاورات  ر كه همانطوراست  رؤيت قلبي بو ه  ،  پس مرا (7/233طبرسي، ؛7/446طوسي،)

رسول خداست  ،البته  ر مور  اين كه  ر اينجا ملاطب آيه  رو مي كار به«  انينمي»  جاي به« بینيمين»

بايد اين نکته را  ر نار  اشت كه پیامبراكر )ص( صاحب علم لدني است و همه حقايق عالم براي وي مشهو  

توان ورات عا ي مفهو  اين عبارت را ميگونه كه گفتیم به حسب استعمال  ر محاو مکشوف است، لکن همان

 اي بگیريم به معني آيا ندانسته

 :  2«سَحَاب»و« يُزْجِي»اما ملتصري نیز  ر باره واژگان 

 وميآرا به) آن  ا ن سوق مناور به چیزي و فع راندن معناي به «معتل حرف-ج-ز»از ريشه « يُزْجِي»

 ( 378ص اصفهاني، راغب ؛6/165فراهیدي،) است( م يمت

 ظلف( 7/446)طوسي شیخ ( 399ص ، راغببه معني ابراست، آب  ار باشد يا بي آب )«: سَحَاب»

    اندمي سحابه جمع را «سَحَاب»

 (سلم و وآله علیه اهلل صلي)خدا رسول به آيه اين  ر خطاب: گويد عبارت اين معناي  ر( 15/136) طباطبايي ع مه

 تو آيا كه ستا اين معنايش و است اىشنونده هر به خطاب حقیقت  ر پس شنونده، يک عنوان به البته ،است

       راندمى را جدا هم از و متفرق ابرهاى با ها، با خدا كه بینیدنمى  يگر بیننده هر و

                                                           
به  آيا نديدى پرور گارت با فیل سواران )لشکر ابرهه( چه كر ؟ نار: «أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَب ُکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ » :فیل سوره اول آيه مانند - 1

  كه پیامبر)صلى اهلل علیه وآله(  ر عا  الفیل )سال هجو  لشگر ابرهه به مک ه( متولد شد و  ر آن صحنه حضور نداشت اين

  نمايید م حاه جدول صورت به فصل همین  رپايان توانیدمي را واژگان پیرامون تر  قیق شرک - 2
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 كه آن نتیجه  باشد« كر ن  رک و  انستن»  همان م ک رسدمي نار به وطبرسي طوسي نارشیخ به توجه با

 ابرهاي( با ها چون اسبابي وسیله به) كه است متعال خداي كه باشدمي مهم نکته اين  انستن كريمه، آيه نار از

    هدمي سوق هاآن هماييوگر  پیوند جهت آرامي، به را متفرق

 

 پیوند بین ابرها  ▪

 ثُم َ يُؤَل ِفُ بَیْنَهُ 

  (81ص هد )راغب اصفهاني، آور ، پیوند مييعني گر  هم مي« يُؤَل ِف»

  گیر مي صورت متفرق ابرهاي آييهم گر  مرحله اين  ر

 را آنها و  هدمى پیوند هم به را آن هاىپاره آنگاه :گويد چنین آيه از بلش اين توضیح  ر( 7/233)طبرسي

  آور  رمى واحدي[ بزرگ] قطعه يک صورت به

خداوند اجزاء وقطعات ابرها را به يکديگر منضم میکند       الدقائق گويد:( نیز  ر كنز9/325مشهدي قمي)

 پس گر همايي ابرها زمینه ايست براي اجتماع و تراكم آن ها كه از مقدمات نزول باران است   

 متراكم وانباشته شدن ابرها  ▪

   ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكَاماً

بو ه كه  ر لغت به معني گذاشتن و افکندن اشیاء  متراكم و انباشتهبه معني «  -ک-ر» از ريشه «رُكا » واژه 

  ( 365؛ راغب اصفهاني، ص5/369)فراهیدي، بر روي يکديگر است 

  ساز مى متراكم کديگري روي را آنها سپس: گويد عبارت توضیح  ر( 7/233)طبرسي

 خروج باران از البه الي ابر  ▪

 الْوَ ْقَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ  فَتَرَى

  ل جمع خَلل است به معني شکاف ها  خِ ( گويد:9/325 ل، مشهدي قمي) ر معني خِ 
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 را باران  رشت و ريز هاى انه مراحل، آن از پس:     گويد آيه بلش اين معني  ر( 7/233)طبرسي

 به نوبت باران، بارش از پس  آيدمى بیرون( باران قطرات خروج هايمحل) ابرها آن الىالبه از كه نگرىمى

     است بعدي بلش موضوع كه رسدمي تگرگ بارش

 

 بارش تگرگ )بَرَ ( از ابرهاي كوه مانند   ▪

 مِن بَرَ ٍ  وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا

 مسلو، و مشرف ،بلند چیز هر به عرب(   318 /7فراهیدي،) است رفعت و ارتفاع بلندي، معناي به«: سَماء»

  (490فارس،ص ابن) گويدمي «سماء»

 ارتفاع با توأ  شيء تجمع معني بهابن فارس جبل را  (،185كوه ها، جمع جَبَل )راغب اصفهاني، ص«: جِبال»

  ر را مرتفع انباشته هم به عایم تو ه هر بلکه نیست، شن و سنگ كوههاي معني به تنها جبل بنابراين  اند،مي

  گويندمي جبل عرب، زبان

 اصفهاني، راغب ؛8/28 فراهیدي،) است( گرما) حَر  مقابل  ر سرما؛ معني به "  -ر -ب" آن اصل«: بَرَََ »

  كندمي اط ق رگتگ عني( يكالجمد مَطَر) منجمد بارانِ  بر را بَرَ   واژه صريحاً( 8/28) فراهیدي( 116ص

آن ها به  ر زمان اكثر مفسران متقد  توجیهات عجیبي  ر معني اين عبارت  اشته اند كه حاكي از عد  علم 

   خ صه نارات اين مفسران:استماهیت ابر هاي كوه مانند 

 از كوههايي زمین  ر خداوند كه همانطور كوهها؛ بر آسمان از تگرگ بارش آسمان؛ از تگرگ هايكوه نزول

 جبال لفظ كاربر   لیل و است تگرگ همان جبال از مناور  ار ؛ تگرگ از كوههايي نیز آسمان  ر  ار  سنگ

: نک) ازآسمان تگرگ كوه چندين اندازه به ريلتن فرو است؛ آن تراكم و بسیاري از كنايه ،آن براي

 آنها نارات اين نقل ضمن( 7/232) طبرسي و طوسي(  3/246زملشري، ؛7/447طوسي ؛13/828طبري،

Commented [t5]: شود آورده جمالت نیای برای بهتر لحن.  
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و علم   انمتأخر نار با را مطابقت بیشترين كه است مانند كوه ابرهاي طبرسي نهايي نار و اندنمو ه نقد را

 جديد  ار  

معني براي ، بیشتر مفسران همان تعبیر ابرهاي كوه مانند را تگرگ  ر  وره معاصراز تبیین علمياما پس 

 اند  ا ه مطابقت روز علو  با كام ً  را شريفه آيه از بلش اين  اللت و عبارت بیان نمو ه 

 ( 14/505شیرازي، ؛مکار  4/2523:قطب  ؛55-12/53طنطاوي،)

 لفظ استعمال: گويدمي متقدمان برخي همچون( 18/210) عاشور ابن مثل معاصران از برخي حال اين با

   است آن تراكم و بسیاري از كنايه ،جبال

  تگرگ از ب ياي طبیعي  ▪

 بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن م َن يَشَآءُ     فَیُصِیبُ  

   ار مى باز بلواهد كه هر از را آن و رساند،مى گزند بدان بلواهد را كه هر

 وسیله هب و كندمى تگرگ گرفتار بلواهد را هركه خداوند: گويد آيه از فراز تفسیراين  ر( 7/233)طبرسي

 اصابت ،براين بنا   ار مي مصون آن از بلواهد را كه هر و رساندمى ضرر ايشان مال و زراعت به تگرگ

   است نعمت ،آن شدن باز اشته و ب  ،تگرگ

  رخشش برق ناشي ازآن  ▪

 سَنَابَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ  يَکَا ُ 

 يَذْهَبُ  بَرْقِهِ  سَنا يَکا ُ   رخشش برقش: )سنا( انتشار شعاع نور از جاي بلند است   ر آيه شريفهبَرْقِهِ:  سَنا

( برق) پس  شو مي ايجا  تگرگ و ابر حركت[ از] حاصل هاي اصطکاک از كه برقي عني( يسنابرق) :بِالْأَبْصار

  (5/242)مصطفوي،  است آن شعاع و برق افتني جريان( سنا) و است ضعیف اي شديد  رخشش،

 اند،حال  ا ه نسبت( سماء اي سحاب) آسمان اي ابر به را سَنَابَرْقِهِ  ر« ه» ضمیر معاصر  وره و قديم مفسران

 و  تندري ابر  ر الکتريکي هايمیدان ايجا  باعث تگرگ هاي انه كه نمو يم م حاه قبل فصل  ر كه آن
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 بَرَ  كلمه خو  به ضمیر اين است ممکن پس،  گر  مي ها ابر ينا  ر الکتريسیته میزان تشديد باعث حتي

   است تر نز يک كلمه نیز، آيه سیاق نار از چون كند بازگشت

  كنیممي ارائه يجدول طي را اصلي واژگان شرک پايان  ر

 

 

 نتیجه لغويان معني واژه

 

 

 يُزْجِى:

  ا ن سوق و راندن معناي معتل،به حرف-ج-ز از

 گوساله گاو كه همانطور است م يمت وآرامي به

 . هدمي سوق را اش

/7؛جوهري،6/165فراهیدي،

 ابن ؛378راغب،ص ؛216

 14/354مناور،

 اين كاربر  لغويون نار به 

 به«  سحاب»  همراه ريشه

  است آرامي به راندن معناي

 چیزي آور ن  ر حركت به و افکندن بر ريشه اين

  ار   اللت شدن مانع بدون

 469فارس، ابن

 

 :رُكَاماً 
 

 (  به مفهو  -ک-شه )ريمتراكم و انباشته، از ر

ء گرجمع كر ن و نها ن بعضى از شیىيکديروي 

ُمتراكم گر     گر است تا آنکه يبعضى   يرو

  متراكم وانبوه و مانند آنها  ييا شن ها مانند ابر

ــدي، ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؛5/369فراهی

ــوهري، ــب ؛6/214ـج  ، راـغ

ــن ؛365ص ــ ــ ــور، اب ــ  مناــ

12/251 

واژه  يون معنيلغويبا تماميتقر

انبوه و متراكم ء رُكا  را شیى

هم جمع شده گفته اند و  يورو

گ ها و ابر و مانند آن ير يبرا

ء است مثل يانباشتن ش يشه به معنين رياصل ا  اننديقابل وصف م

  انباشته( يسحاب ُمرتکمٌ و رُكا )ابرها

 418 فارس، ابن

 

 :الْوَ ْقَ

 

 

 

 

 

م ؛ يا م يد يباران خواه شد يبه معنا«ق- -و»از 

 از چون گويند وَ ق را باران و گرفتن وانس آمدن

 حرارت چشم  رون قرمز نقاط آيد؛مي فرو آسمان

   انندمي آن معاني نیزاز را خورشید شديد

 جوهري، ؛5/198 فراهیدي،

 ؛5/245 طريحي، ؛5/249

  10/373 مناور، ابن

  ر لغويون اكثر مجموع  ر

 به بحث مور  آيه  ر وَ ق اينکه

 اتفاق است باران قطرات معني

 مصطفوي ؛1086فارس، ابن   ارند نار

،3/70 

بر  يان باران كه گاهینا  ذرات همچون غبار م 

  مطلق باران اط ق مي شو  

 862 راغب،

 

 ، راغب ؛8/28 فراهیدي، ( گرما) حَر  مقابل  ر سرما؛ معني به   -ر -با بَرَ :

116 

 باران: آن اصلي معاني از
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 ابرها از كه(  تگرگ) منجمد 8/28 فراهیدي،  تگرگ يعني( كالجمد مَطَر) منجمد بارانِ  

 نور  43  ر و  ريز مي فرو

  ارند تأكید معنا اين بر اكثراً 

 است «تگرگ: الْمُزْن حَب ُ » آن معناي اولین

 (تگرگ«: الْمُزْنِ حَب ُ»و زا باران ابر: الْمُزْنِ)

 3/11طريحي،

 و سلت شدن سر  از پس كه است باراني بَرَ 

  است نور 43 آيه: آن مثال  گر   سفت

 117 راغب،

 

  تگرگ از  يدگاه علم هواشناسي  انش تلصصي پیرامون: پنجم فصل

 زيا  عمو ي گسترش با ابرهايي كومولونیمبوس، ابر ●

 ;Miller, 2010) هستند( Dense) چگال و( Tall) بلند شکل، برجي و ايتو ه كومولونیمبوس، ابرهاي

Houze, 1993 )باشندمي تگرگ مولد و شده شناخته تندري ابر عنوان به و (Houze, 1993 ) ابرهاي 

 تبديل سلولي چند شديد تندري طوفان به توانندمي و گیرندمي شکل كومولوس ابرهاي از كومولونیمبوس

 13000 الي 500 حدو  ارتفاع  ر ابرها اين قاعده   ارند عمو ي رشد افقي، رشد جاي به ابرها اين  شوند

 كلي حالت  ر  باشد  اشته گسترش فوتي 75000 ارتفاع تا تواندمي آنها راس ولي شو مي تشکیل فوتي

هاي بااليي ابر  ر برخي مواقع،  ر بلش(  Miller, 2010)  ار  گسترش فوتي 20000 ارتفاع تا آنها راس

كومولونیمبوس بلورهاي يخ  ر حال حركت توسو با  كه به صورت ابر سیروس و سیرواستراتوس قابل 

گويند ( ميAnvil هند كه به آن سندان )ميرويت هستند به راس ابر كومولونیمبوس ظاهري صاف و مسطح  

   (36 شکل)
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 همراه با سندان: ابرهاي كومولونیمبوس 39شکل

 تگرگ و تندري يهاطوفان ●

 و میاني هايبلش  ر و( thunderstorm) تندري يهاطوفان همه  ر تقريباً تگرگ شد، گفته كه طور همان

  شو مي افتي هاآن بااليي

باشند و  ر مي ر مناطق قطبي نا ر  ها هند با وجو  اينکه آنميتندري  ر هر منطقه از جهان رخ  يهاطوفان

اي و  رجه جنوبي كمیاب هستند  بنابراين مناطق حاره 50 رجه شمالي و  50جغرافیايي بیشتر از  يهاعرض

  (  37 شکل)  (Rafferty, 2010باشند )ميتندري  يهاطوفانمعتدل جهان، مستعدترين مناطق براي رخدا  
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 تگرگ بارش با سال از روزهايي تعدا  متوسو و( راست) تندري طوفان وقوع با سال از روزهايي تعدا : 40شکل

 

 تندري يهاطوفان انواع  ●

 طبقه( Lifting Factors) صعو شان فرايندهاي و پارامترها و منشا براساس كلي طور به تندري يهاطوفان

 جريان و شیب افت آهنگ بروز باعث كه فرايندي براساس تندري يهاطوفان  (38 شکل) شوندمي بندي

 :هستند تقسیم قابل زير گروه 2 به شوندمي هوا اولیه باالبرنده

 -Air) هوايي تو ه تندري طوفان اغلب يابند،مي توسعه كومولونیمبوس ابرهاي از كه تندري يهاطوفان -1

mass Thudestormsمعمولي تندري طوفان ا( ي (Ordinary cell thunderstorms  )هستند (Dean 

Galiano, 2003 ) ميبه سه گروه زير تقسیم  كه خو(  شوBharatdwaj, 2006 :) 

1- Heat thunderstorms 

2- Orographic thunderstorms 

3- Advectional thunderstorms(Bharatdwaj, 2006) 

 تندري يهاطوفان به موسو  كه ابندي توسعه هوا يهاجبهه امتدا   ر توانندمي تندري يهاطوفان همچنین -2

 ,Bharatdwajشو  )ميتقسیم  زير گروه  و به خو  كه (Dean Galiano, 2003) باشندمي ايجبهه

2006 :)  

1- Warm front thunderstorms 

2- Cold front thunderstorms 
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 (Seema Sharma, 2005) تندري يهاطوفان بندي تقسیم: 41شکل

 

 چند تندري يهاطوفان است، شده تشکیل همرفتي سلول کي از تنها كه معمولي تندري طوفان مقابل  ر

 زندگي چرخه از مرحله کي كر ن سپري حال  ر ،هاسلول از كدا  هر كه هستند سلول چندين شامل سلولي

 (39 شکل) باشندمي خو 
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 (academic.cengage.com) چندسلولي تندري طوفان با همراه هايويژگي و هاحركت از اي شده سا ه مدل: 42شکل

 هم آن  اخل  ر كه است افتهي توسعه كومولونیمبوس ابر واقع  ر بلوغ مرحله  ر تندري طوفان سلول هر

 اين تاثیر تحت تگرگ،  انه اولیه هسته   ار  وجو  برنده پايین هايجريان هم و باالبرنده هايجريان

 آب هايقطره بیشر جذب اي و کديگري با تگرگ هاي انه بیشتر برخور  آن نتیجه كه گیر مي قرار هاجريان

 آن  ر موجو  بندي اليه و تگرگ  انه اندزاه افزايش به منجر فرايندها اين مجموع است، شده سر  فوق

   كندمي تولید شديدي همرفتي هايجريان زيا ، ضلامت با تندري ابرهاي  شو مي

 

 (Lightning) آذرخش اي برق  ●

 کي متوسو طور به  (40 شکل) شو مي تعريف اتمسفر  ر الکتريکي بار تللیه عنوان به كلي حالت  ر برق

 ثانیه هر  ر زمین به آذرخش برخور  100 تقريباً   ار  قطر متر سانتي 3 الي 2 و طول كیلومتر 5 آذرخش

 الي 1 بین آن  ر شده تولید ولتاژ و است آمپر 30000 تا 15000 بین آذرخش هر  ر جريان   هدمي رخ
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 از تر  اغ برابر 5) است گرا ه سانتي جه  ر 30000 آذرخش کي  ماي  باشدمي متر بر ولت میلیون 3

 الي 200 و  هندمي  ست از آذرخش توسو را خو  جان نفر 70 آمريکا  ر سال هر تقريباً(  خورشید سطح

 ملتلف يهامکان  ر آذرخش از ناشي میر و مرگ  رصد  بینندمي آسیب و شوندميميزخ نیز نفر 300

   (Shankman, 2005)( 6جدول) است متفاوت

 

  آذرخش: 43شکل

 

 ملتلف يهامکان   ر آذرخش از ناشي میر و مرگ  رصد آمار: 6 جدول
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 100 حدو  میدان اين قدرت كه  ار  وجو  پايیني اتمسفر  ر ضعیفي الکتريکي میدان صاف هواي و آب  ر

 (41 شکل)  ار  منفي الکتريکي بار زمین سطح و مثبت الکتريکي بار اتمسفر كلي حالت  ر  است متر بر ولت

(Shankman, 2005)   

 

 زمین سطح و اتمسفر  ر كلي حالت  ر الکرتیکي بارهاي توزيع: 44شکل

 تندري يهاطوفان  ر شارژ فرايندهاي ●

   است شده  ا ه نمايش 42 شکل  ر تندري طوفان اطراف و  اخل  ر الکرتیکي بارهاي توزيع
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 تندري طوفان اطراف و  اخل  ر الکتريکي بارهاي توزيع: 45شکل

   ار  وجو  راه چند تندري طوفان کي  اخل  ر شارژ ايجا  براي

 charging (Interface (non- inductive))( مغناطیسي القايي خو  غیر) سطحي بین شارژ -1

 (Inductance charging)  شارژ القا -2

  هاراه ساير -3

 سطحي بین الکتريکي شارژ -

 گويندمي را  ارند قرار کديگري با تماس  ر زمانیکه اجسا  ساير به رسانا جسم کي از الکتريکي بار انتقال

  (الف 43 شکل)

 شارژ القا -

 تندري، ابر کي زمینه  ر موجو  الکتريکي میدان به پاسخ  ر ذره کي  رون منفي و مثبت الکتريکي بارهاي

  ر الکتريکي بار انتقال افزايش باعث كه كنندمي مهاجرت ذره آن  اخل  ر ملالف و هم از  ور هايكناره به
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 الکتريکي بار ترتیب به خ،ي بلورهاي و تگرگ يها انه كه است اين نهايي نتیجه  شو مي ذرات برخور  طي

  (Shankman, 2005) (ب 46 شکل)  اشت خواهند بیشتر مثبت الکتريکي بار و بیشتر منفي

 

  

  ر خي بلورهاي و تگرگ هاي انه(: ب  )مثبت الکتريکي بار با خي بلورهاي و منفي الکتريکي بار  با تگرگ  انه(: الف) 46شکل

 كندمي  انباشته خو  سطح  ر بیشتري مثبت و منفي الکتريکي بار ترتیب به تندري، ابر  اخل زمینه پس الکتريکي میدان از رثیأت

 تقسیم  سته به شوندمي الکتريکي شارژ تولید باعث كه فرايندهايي كومولوس ابر کي  اخل  ر مجموع  ر

 شارژ ذرات و ابر تولید به منجر نهايتاً كه هستند( Micro Scale) كوچک مقیاس  ر فرايندها اولي،  شوندمي

 Cloud) ابر مقیاس  ر و كنندمي تولید آذرخش و قوي هايمیدان كه فرايندهاييمي و و شوندمي شده

Scale  )ر تگرگ  انه تشکیل نهايت  ر و باران قطره ابر، تولید  ر  رگیر فرايندهاي براسا فرايندها اين همه  
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 فروپاشي و باران تولید با اما هستند بارش از قبل مرحله براي 3 الي 1 فرايندهاي  است شده لیست 7 جدول

 بیشتري مطالعات نیازمند گر  ابر  ر فرايندها اين(  5 و 4 فرايندهاي) شو نمي تر پیچیده فرايندها هاقطره

  ا ه نشان اخیر آزمايشگاهي مطالعات  شوندمي اضافه 8 و 7 فرايندهاي تگرگ تشکیل مرحله  ر  باشدمي

 محلول اجسا  و مايع آب محتواي  ما، نقش  است ريمینگ فرايند حین  ر غالب فرايند سطحي بین شارژ اند

 مشاهده كه طور همان    هندمي تغییر را تماس سطح پتانسیل نتیجه  ر و ريمینگ ساختار و است مهم

  ر اول فرايند 3 تنها ابر مرحله  ر طوريکه به شو مي پیچیده ابر توسعه با شدن الکتريسیته فرايندهاي كنیدمي

 همه تگرگ تشکیل مرحله  ر و اول فرايند 6  اريم را باران بارش جايیکه اما هستند،  رگیر 7 جدول

 ,Beard and Ochs) شوندمي الکتريکي شارژ تولید باعث است ممکن 7 جدول  ر شده لیست فرايندهاي

1986  ) 

 تندري يهاطوفان  و ابر  اخل  ر الکتريکي شارژ تولید فرايندهاي: 7جدول
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 گیري نتیجه  ●

 تجمع و ريمینگ فرايند اثر بر سر  ابر  اخل  ر تگرگ  انه اولیه هسته كه د همي نشانميعل هاييافته

 ثیرأت تحت زيا  عمو ي گسترش با كومولونیمبوس ابر  اخل  ر بايد رشد براي اما  گیر  شکل تواندمي

 باشند  اشته حضور  قیقه 10 الي 5 مدت به حداقل تندري ابر  اخل  ر برنده پايین و باالبرنده هايجريان

(Chandrasekar, 2010  ) توانندمي خوبي به تندري طوفان کي زندگي  و  مرحله فقو  ر هاجرياناين 

 ابر اين  است يتؤر قابل كومولونیمبوس ابر شکل به كه نامندمي بلوغ مرحله را مرحله اين كه ابندي توسعه

 مرتفع  ار ، كوه همانند شکلي  يگر عبارتي به است، شکل برجي و ايتو ه شد گفته قب ً كه طور همان

-جريان كه طوري به است تند بسیار ابر  اخل  ر( TemperatureLapse Rate)  ما افت آهنگ و باشدمي

 افزايش فرصت و شانس تگرگ هاي انه تا باشد حالت شديدترين  ر تواندمي كومولوس برنده باال هاي

تگرگ كه كوچک هستند  يها انه يهاهسته T ر غیر اين صورت .(Rafferty, 2010) كنند پیدا را اندازه

  هد ميممکن است قبل از  رسیدن به سطح زمین ذوب شده و بارش تگرگ رخ ن

تواند ناشي از فرايندهاي ملتلفي باشد   ر حالت كلي ميآذرخش يا برق تولید شده  ر  اخل ابرهاي تندري 

اما  ر مراحل ملتلف  .آور توزيع بار الکتريکي  ر  اخل ابر میدان الکتريکي پس زمینه را به وجو  مي

منجر به  7یست شده  ر جدول تگرگ، فرايندهاي ل يها انهباران و تشکیل  يهاقطرهتشکیل ابر، تشکیل 

شو   توجه به اين نکته ميباران،  انه تگرگ و بلور يخ  ر ابر  يهاقطرهشارژ بین سطحي به  لیل حضور 

توانند شارژ الکتريکي ميبسیار حائز اهمیت است كه  ر مرحله تشکیل تگرگ تقريباً همه فرايندهاي  رگیر 

میدان الکتريکي پس زمینه  ر ابر و  ر نهايت آذرخش  يهايژگيوبین سطحي ايجا  كنند كه به نوبه خو  بر 

هاي موجو  بین آذرخش تولید شده  ر ابر تندري ثیر خواهند  اشت  اما مطالعات به تفاوتأناشي از آن ت

تگرگ پي نبر ه  يها انهتگرگ با آذرخش حاصل از ابر تندري  ر نبو   يها انهحاصل از شارژ بین سطحي 

 ها خواهد شد  هاي مکاني ملتلف، موجب مرگ و میر  رصدي از انساناند  آذرخش بسته به موقعیت
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  انش تلصصي قرآني و بررسي آيات مرتبو با بارش فصل ششم:

 هسور كه همیتيا و جايگاه به نارنوشتار  اين  راين فصل كتاب به  انش تلصصي قرآني اختصاص  ار   ما 

 اشارات مور   ر سوره اين محتواي پیرامون ملتصري توضیح ابتدا  ار ،« علمي آيات» با ارتباط  ر نور

 ر جهت  رک  و ها را  سته بندي نمو هبا آور ن آيات مرتبو بارش، آن سپس  ايم نمو ه ارائه آنعلمي

رائه ک  قیق واژگان و ابه شر، آن  نارات متعد  پیراموناط ع از سوره نور و  43بیشتر خواننده از مفهو  آيه 

امون رين پیریانات مفس   ر ا امه به تفصیل بپر اخته ايم  ر جدول متقد  و متأخراي از تحلیل مفسران چکیده

اشاره  ،است آيه و تلقي آنان از هربلش آن و  رخ ل بحث به رواياتي كه با مباحث عنوان شده مرتبو

 كنیم    مي

 

 ميعل اشارات و اسرار محتوي نور سوره ●

 آيه ،«نور»  به سوره اين گذارىنا  عل ت  است شده نازل مدينه  ر و  ار  آيه چهار و شصت نور سوره      

 1اولي  آيه به توجه با  است شده معر فى زمین و هاآسمان نور عنوانِ به خداوند آن  ر كه است پنجم و سى

 خوانندگان نار خصوص اين  ر  است آن فرايض و احکا  به مر   عمل وجوبِ موجب آن نزول سوره، اين

 :نمايیممي جلب توجه جالب نکته  و به را

 به را سوره لفظ خداوند كريم، قرآن از  يگري جاي هیچ  ر نور، سوره استثناي به كه آن اول نکته _الف     

 احکا  حال     فَرَضْناها وَ  أَنْزَلْناها سُورَةٌ : فرمو  آيه اولین  ر اينجا اما است، نفرمو ه واجب و فرض خصوص،

 فرمو ه، تأكید برآن سوره ابتداي  ر اينچنین خداوند كه بر ارند  ر اي ويژه نکات چه آن مطالب و فرايض و
                                                           

  24/1/نور ، " تَذَك َرُون لَعَل َکُمْ  بَی ِناتٍ  آياتٍ  فِیها أَنْزَلْنا وَ  فَرَضْناها وَ  أَنْزَلْناها سُورَةٌ  " - 1

  شويد تذكرم شما كه باشد فرستا يم، فرو روشن آياتى آن  ر و گر انیديم فرض را آن و نازل را آن كه است اىسوره[ اين]



73 

 

 و حدو  وميعمو عفت و حیاء بحث گستر ه طرک آن،  اليل ترين مهم از شايد  ناراست و قت تدبر محل

 جامعه فرهنگ س مت اعت ي  ر مؤثر مسائل ترين مهم از آن اجراي كه باشد سوره اين  ر آن احکا 

     استمياس 

: فرمو  اول آيه ا امه  ر كه است آن( نباشد ارتباط بي قرآنميعل اعجاز با است ممکن كه)  و  نکته _ب     

 كه باشد كر يم، نازل روشني هاينشانه و آيات سوره اين  ر يعني: تَذَك َرُون لَعَل َکُمْ  بَی ِناتٍ  آياتٍ  فِیها أَنْزَلْنا وَ     

 و 34 رآيه کيي  يگر بار  و سوره اين  ر روشنگر آياتِ  إنزال لهمسئ كه است توجه وجالب  شويد تذكرم

 كه گر يده عنوان موضوعاتي  و، اين میان آيه11 ر آنکه توجه جالب و است شده مطرک 46آيه  ر  يگري

كه تا كنون نیز  آيدمي شمار به االهي آيات غوامض از ويا  ار  وجو ميعل اي اشاره اي اعجاز احتمال ها رآن

 :مانند ،رموز آن ناشناخته مانده است

 آن از پس توضیحي آيه سه و( 35 يهآ: )األرضِ  وَ  الس َمواتِ  نورُ  اهللُ : نور انگیز اعجاب آيه  -1

      مَوْجٌ  فَوْقِهِ  مِ ن مَوْجٌ  يَغْشَاهُ  ل ُجِ يٍ   بَحْرٍ  فِي أَوكَاُلُمَاتٍ : 40آيه  ر  رياها عمق هايتاريکي مسأله به اشاره  -2

 « وَالْأَرْضِ  الس َمَاوَاتِ  فِي مَن لَهُ  يُسَبِ حُ »با عبارت  41 ر آيه  تسبیح كل جانداراناشاره به   -3

 (نوشتار اين  ر بحث مور  آيه)  43 رآيه تگرگ تشکیلي  نحوه به تصريح  -4

 44 آيه  ر« وَالن َهَارَ  الل َیْلَ  الل َهُ  يُقَل ِبُ » عبارت با روز و شب جايي جابه اهمیت به اشاره  -5

 45  رآيه «م َاء مِن  َاب َةٍ  كُل َ  خَلَقَ  وَالل َهُ »  عبارت با آب از جنبندگان همه خلقت به اشاره  -6

 بررسي و تحقیق  ست  ر مذكور عناوين تحت قرآن، اعجاز پژوهشکده  ر فوق موار  بقیه 5 و1 مور  از غیر

 غوامض اي اشارات اين طرک از پس كه بدانیم است توجه قابل   باشدمي پژوهشي طرک  اراي اي و است

 فرمو ه اشاره بلواهد، خدا را هركه هدايت و روشنگر آيات نزول به تأكید، با 46 رآيه فاصله ب ، علمي

 نلست آيه  ر كه مطلبي عنيي " م ُسْتَقِیمٍ  صِرَاطٍ  ٰ  إِلَى يَشَاءُ  مَن يَهْدِي وَالل َـهُ  م ُبَیِ نَاتٍ  آيَاتٍ  أَنزَلْنَا ل َقَدْ  ":است

 : بو  نها ه تذكر براي اي وسیله را آن و فرمو ه اشاره بدان نیز سوره
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  ر كاوش اهمیت  و، آن مقارنه با كه "تَذَك َرُون لَعَل َکُمْ  بَی ِناتٍ  آياتٍ  فِیها أَنْزَلْنا وَ  فَرَضْناها وَ  أَنْزَلْناها سُورَةٌ  "

  شو مي روشن فوق مطالب

 خداي مقصو  از اندكي به علمي، و قرآني لحاظ به( نور43) كريمه يآيه اين برمضامین تحقیق با است امید

 آيات پیش از بیش تا باشد  انشوران ورزي خر  و تذكار براي اي زمینه ت ش اين و گر يم نز يک رحمان

  بیفزايند خو  هدايت و ايمان بر وسیله بدين و  هند قرار مداقه مور  را قرآن روشنگر

 

 : قرآني  قیق بررسي روند ●

 قرار نار مد گر يده اشاره تگرگ بارش مراحل به آن  ر كه را اصلي آيه متن قرآني  قیق بررسي ابتداي  ر

 نحوه به خوانندگان اذهان تا آوريممي هستند باران نزول  رباره همگي  كه را مرتبو آيات سپس و  ا ه

 نارات ارائه و فرعي و اصلي واژگان شرک با آن از پس  گر   آشنا آسماني نزوالت باره  ر قرآن گويش

   پر ازيممي كريمه آيه اين تفصیلي بررسي متأخربه و متقد  مفسران

 :اصلي آيه متن

الْوَ ْقَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن  بَیْنَهُ ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى يُزْجِى سَحَاباً ثُم َ يُؤَل ِفُ  أَلَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ "

 "سَنَابَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ  مِن بَرَ ٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن م َن يَشَآءُ يَکَا ُ  جِبَالٍ فِیهَا

 متراكم را آن گاه آن  هد،مى پیوند هاآن میان سپس راند،مى آرامى به را ابر[ كه ست]خدا هك اىندانسته آيا

 كه هايىكوه از آسمان از[ كه خداست] و آيد،مى بیرون آن خ ل از كه بینىمى را باران هاى انه پس ساز ،مى

 باز بلواهد كه هر از را آن و رساند،مى گزند بدان بلواهد را كه هر و ريز مى فرو تگرگى آنجاست،  ر

  ببر  را هاچشم برقش روشنى است نز يک   ار مى
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 اتيآ آنکه ناربه اما  گرفت بهره مشابه اتيوآ قرآن خو  از است الز  يریتفس اي يلغو بحث هرگونه از شیپ

 به ابتدا است، شده مطرک زین فوق هيآ خو   ر مسأله نيا و است قرآن بارش مور   ر شتریب بحث، نيا مرتبو

  ميپر ازيم اتيآ نيا يوبررس طرک

 

 :بارش با مرتبو آيات ●

    و ماء غیث، مطر، و ق،: رفته كار به كلمه نوع لحاظ به كه رفته كار به چندي تعابیر با قرآن  ر باران بارش

 :پر ازيممي هامرورآن به ذيل  ر

 : انبوه و گستر ه ابرهاي قطعه از( وَ ق) باران بارش _

 "  ُمِنْ  يَلْرُجُ  الْوَ ْقَ  فَتَرَى كِسَفاً  يَجْعَلُهُ  وَ  يَشاءُ  كَیْفَ  الس َماءِ  فِي فَیَبْسُطُهُ  سَحاباً  فَتُثیرُ  الر ِياکَ  يُرْسِلُ  ال َذي الل َه 

 30/48/رو  ، " يَسْتَبْشِرُونَ هُمْ  إِذا عِبا ِهِ  مِنْ  يَشاءُ  مَنْ  بِهِ  أَصابَ  فَإِذا خِ لِهِ 

 -بلواهد گونه هر -آسمان  ر را آن و انگیز برمى ابرى و فرستدمى را با ها كه است كسى همان خدا

 كس هر به را آن چون و  آيدمى بیرون آن الب ى از باران بینىمى پس گر اند،مى انبوهش و گستراندمى

  كنندمى شا مانى آنان بناگاه رسانید، بلواهد، كه بندگانش از

 است باران معني به فوق آيه و نور34آيه  ر وَ ق اينکه  ر لغويون اكثرتنها  ر  و آيه از قرآن آمده، «: وَ ْق»

    ارند نار اتفاق

شو  كه مناور از اين واژه قطعاتي از مياز آيه ذيل استفا ه (  711ص اصفهاني، راغب) قطعاتي از ابركِسَفا: 

  ابرانبوه شده است

 (    "و 52/44/طور ، "سَحابٌ مَرْكُو ٌ مِنَ الس َماءِ ساقِطاً يَقُولُوا كِسْفاً وَ إِنْ يَرَوْا  " )نک:

 

 :ابر از( مَطَر) باران بارش _

      " أَسْلِحَتَکُمْ  تَضَعُوا أَن ٰ  م َرْضَى كُنتُم أَوْ  م َطَرٍ  مِ ن أَذًى بِکُمْ  كَانَ  إِن عَلَیْکُمْ  جُنَاکَ  وَلَا": 4نساء/ 102 ر  و آيه 
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به غلو ابر باران زا  هاتصور آن :"بِهِ  اسْتَعْجَلْتُم مَا هُوَ  بَلْ  م ُمْطِرُنَا عَارِضٌ  ذَاٰ  هَـ قَالُوا " :46احقاف/  24و 

 بو    ر سايرموار   ر قرآن مطر به معني عذاب است  

 

 (:سو مند)رحمت باران عنوان به( مِدرار و غیث) باران بارش _

 " َ42/28/شوري  ،"الْحَمیدُ  الْوَلِي ُ  هُوَ  وَ  رَحْمَتَهُ  يَنْشُرُ  وَ  قَنَطُوا ما بَعْدِ  مِنْ  الْغَیْثَ  يُنَز ِلُ  ال َذي هُوَ  و 

 را خويش رحمت و آور ،مى فرو  -شدند نومید[ مر  ] آنکه از پس -را باران كه كسى اوست و

   ستو ه سرپرست هموست و گستر مى

 "  َ 31/34لقمان/  ،"    الْأَرْحَا ِ  فِي مَا وَيَعْلَمُ  الْغَیْثَ  وَيُنَزِ لُ  الس َاعَةِ  عِلْمُ  عِندَهُ  الل َـهَ  إن 

 فرستد، و آنچه را كه  ر[ قیامت نز  اوست، و باران را فرو مى ر حقیقت، خداست كه علم ]به

  اند ست مىهامرح

ازاين وازه استفا ه شده است (   ر ا عیه طلب باران بیشتر 619)راغب اصفهاني، صيعنى باران  «غَیْث»

باران فراوان سو مند است) نک: صحیفه سجا يه،  عاي طلب باران؛ نهج الب غه،  «غَیْث»لذا مقصو  از

 خطبه استسقاء( 

 ]تا[ بر شما از آسمان باران پى  ر پى فرستد  :71/11 /نوک " مِ دْرَارًا عَلَیْکُم الس َمَاءَ  يُرْسِلِ  "

نیز  6/6انعا /و  11/52هو /باران پي  ر پي نافع است كه به همین معنا  ر  و آيه   مِدرارمناور از واژه 

 آمده است 

هاي از ابر بارش و نیزم يایاح ،اهانیگ شيرو جهت كننده، پاک بآ ن،یمع اندازه به(: ماء) باران  بارش _

    گرانبار)ثقیل( و

 "23/18/مومنون ، " لَقَا ِرُونَ  بِهِ  ذَهَابٍ  ٰ  عَلَى وَإِن َا الْأَرْضِ  فِي فَأَسْکَن َاهُ  بِقَدَرٍ  مَاءً  الس َمَاءِ  مِنَ  وَأَنزَلْنَا 

[ فرو  آور يم، و آن را  ر زمین جاى  ا يم، و ما براى از بین بر ن آن مسل ماً و از آسمان، آبى به اندازه ]معی ن

 توانايیم 
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 "  َ25/48/فرقان ، " طَهُورًا مَاءً  الس َمَاءِ  مِنَ  وَأَنزَلْنَا  رَحْمَتِهِ  يَدَيْ  بَیْنَ  بُشْرًا الرِ يَاکَ  أَرْسَلَ  ال َذِي وَهُو 

[ فرستا  و از آسمان، آبى پاک فرو  و اوست آن كس كه با ها را نويدى پیشاپیش رحمت خويش ]=باران

 آور يم، 

 " َالْماءَ  بِهِ  فَأَنْزَلْنا مَی ِتٍ  لِبَلَدٍ  سُقْناهُ  ثِقاالً  سَحاباً  أَقَل َتْ  إِذا حَت َى رَحْمَتِهِ  يَدَيْ  بَیْنَ  بُشْراً  الر ِياکَ  يُرْسِلُ  ال َذي هُوَ  و 

 را با ها كه اوست و7/57/اعراف  ،"تَذَك َرُونَ لَعَل َکُمْ  الْمَوْتى نُلْرِجُ  كَذلِکَ  الث َمَراتِ  كُل ِ  مِنْ  بِهِ  فَأَخْرَجْنا

 سوى به را آن بر ارند، را گرانبار ابرهاى كه گاه آن تا فرستد،مى رسانمژ ه رحمتش[ باران] پیشاپیش

 بدينسان  برآوريم[ خاک از] اىمیوه گونه هر از و آوريم فرو  باران آن، از و برانیم، مر ه سرزمینى

  شويد متذكر شما كه باشد سازيم،مى خارج[ قبرها از نیز] را مر گان

است، آب  ابرسحاب    ( چنین گويد:399راغب اصفهاني )ص: است آبدار بار گران ابرهاي: ثِقاال سَحاباً      

أَ لَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ يُزْجِي هاي گويند  و  ر مقابل آن مثالميرا ابر بي آب   سحاب جها  ار باشد يا بي آب، 

را براي  [12يُنْشِئُ الس َحابَ الث ِقالَ ]الرعد/ [، و قال: وَ 57[، حَت َى إِذا أَقَل َتْ سَحاباً ]األعراف/ 43سَحاباً ]النور/ 

 آور  ميابر آب  ار 

 به  لیل اين به نیز و  گويند گستر ه و مبسوط شيء به( ب -ک -س) اصل: نیزگويد( 63و5/62)مصطفوي

 اضافه است ممکن عوارضي سحاب به همچنین  شو مي گسترانده فضا و هوا  ر چون میشو  گفته سحاب ابر،

 ،" م َرْكُو ٌ  سَحَابٌ " مانند انبوه: مركو  و "ثِقاالً  سَحاباً ": مثل  آبي پر و گرانباري: بو ن ثقیل مانند شو 

 52/42/طور

 

 "  َمِنَ  وَأَنزَلْنَا  َاب َةٍ  كُلِ   مِن فِیهَا وَبَث َ  بِکُمْ  تَمِیدَ  أَن رَوَاسِيَ  الْأَرْضِ  فِي ٰ  وَأَلْقَى تَرَوْنَهَا عَمَدٍ  بِغَیْرِ  الس َمَاوَاتِ  خَلَق 

 31/10/لقمان ،" كَرِيمٍ  زَوْجٍ  كُلِ   مِن فِیهَا فَأَنبَتْنَا مَاءً  الس َمَاءِ 
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[ شما را ى استوار بیفکند تا ]مبا ا زمینهاهیچ ستونى كه آن را ببینید خلق كر  و  ر زمین كوهرا بى هاآسمان

[ اى پراكنده گر انید، و از آسمان آبى فرو فرستا يم و از هر نوع ]گیاهبجنباند، و  ر آن از هر گونه جنبنده

 نیکو  ر آن رويانیديم  

 

 " َذلِکَ  في إِن َ  مَوْتِها بَعْدَ  الْأَرْضَ  بِهِ  یُحْیيفَ  ماءً  الس َماءِ  مِنَ  يُنَز ِلُ  وَ  طَمَعاً  وَ  خَوْفاً  الْبَرْقَ  يُريکُمُ  آياتِهِ  مِنْ  و 

    30/24/رو  ،"يَعْقِلُونَ  لِقَوْ ٍ  لَآياتٍ 

 آبى تدريج به آسمان از و نماياند،مى امیدبلش و آوربیم شما براى را برق[ اينکه] او هاىنشانه از و

 كه مر مى براى[ هم امر] اين  ر  گر اندمى زنده مرگش از پس را زمین آن، وسیله به كه فرستد،فرومى

   است هايىنشانه قطعاً كنند،مى تعقل

 

 ( رگبار: وَابل)  و( طَل : باران ريز) گونه به باران  بارش  _

 أُكُلَهَا فَآتَتْ  وَابِلٌ  أَصَابَهَا بِرَبْوَةٍ  جَن َةٍ  كَمَثَلِ  أَنفُسِهِمْ  مِ نْ  وَتَثْبِیتًا الل َـهِ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاءَ  أَمْوَالَهُمُ  يُنفِقُونَ  ال َذِينَ  وَمَثَلُ  "

 2/265بقره/ ،" بَصِیرٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا فَطَل ٌوَالل َـهُ  وَابِلٌ  يُصِبْهَا ل َمْ  فَإِن ضِعْفَیْنِ 

كنند، [ كسانى كه اموال خويش را براى طلب خشنو ى خدا و استوارى روحشان انفاق مىو مَثَل ]صدقات

اى قرار  ار  ]كه اگر[ رگبارى بر آن برسد،  و چندان محصول همچون مَثَل باغى است كه بر فراز پشته

 هید اوند به آنچه انجا  مى[، و خدبرآور ، و اگر رگبارى هم بر آن نرسد، بارانِ ريزى ]براى آن بس است

 بیناست  

 (13/16يعنى باران شديد و سنگین) مصطفوي،  وابل:

 (522ص اصفهاني، راغب) به معناى باران آرا  با قطرات ريز طَل :

 

 (رگبار :صَی ِب) باران بارش _
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 وَالل َـهُ  الْمَوْتِ  حَذَرَ  الص َوَاعِقِ  مِ نَ  آذَانِهِم فِي أَصَابِعَهُمْ  يَجْعَلُونَ  وَبَرْقٌ  وَرَعْدٌ  ظُلُمَاتٌ  فِیهِ  الس َمَاءِ  مِ نَ  كَصَیِ بٍ  ََوْ أ "

 2/19بقره/ ،" بِالْکَافِرِينَ  مُحِیوٌ 

اند[؛ ]قرار گرفته -و رعد و برقى است هاكه  ر آن تاريکي-[ رگبارى از آسمان يا چون ]كسانى كه  ر معرض

 يشان نهند، ولى خدا بر كافران احاطه  ار   ها[ آذرخش ]و[ بیم مرگ، سر انگشتان خو  را  ر گوشاز ]نهیب

 آوريم ميرا  باران نزول پیرامون آيات بندي  سته  ر ا امه جدول

 برآن  اللت  ار  اى كه(: انواع بارش  رآيات قرآن به اعتبار معناى واژه1جدول )

 تکرار  ر آيات ها و معانيواژه كاربر  گروه

هاى گونههمه اول

 باران

: انواع باران سو مند و مَطَر

 زيانبار و باران تند و آرا  

احقاف 24نساء و 102آيه آمده كه  ر  و آيه 9بار  ر15مَطَر

عذاب به كار معنى باران و ر يگرموار  مجازاً  ر فروفرستا ن به

؛ 40؛فرقان/74؛حجر/82هو /؛3؛انفال/84اعراف/ 2رفته:نمل/

 ؛ 173شعراء/

الفاظ ملتلف   و 

 ر معني 

اى گونه

خاص از 

 باران

باران]سو مند و  غَیْث:

 ن[فراوا

 قطرات باران وَ ْق:

 باران تند وشديد وابل:

باران آرا  با قطرات  طَل :

 ريز

شديد همراه با بارانصَی ِب:

 رعد و برق

 57/20: حديد/

 

 30/48؛ رو /24/43: نور/ 

 265ـ  2/264: بقره/

 2/265: بقره/

 

 2/19: بقره/

معنوي  اللت سو 

بر باران با 

 وجو  قرينه 

ماء به معناى آب، بیشتر 

يا « اَنْزَلَ »همراه 

هاى آن  اللت بر ريشههم

 باران  ار 

 است: مرتبه  ر آيات قرآن آمده 30بیش از 

، قمر/ 15/22؛ حجر/14/32؛ ابراهیم/ 2/22بقره/  

 ( و    25 /80،عبس/54/11
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   نمايیممي مرور نور سوره 43 آيه مور   ر را مفسران نارات از اي چکیده جدولي طي اكنون

 نور سوره 43 آيه پیرامون مفسرين نارات چکیده -2جدول

 متاخرين نارات متقدمین نارات آيه

أَن َ الل َهَ يُزْجِى  أَلَمْ تَرَ 

 سَحَاباً 

 

 آيا: حقیقت  ر ،(ص) خدا رسول به خطاب طبري: پیامبر قلبي رؤيت: أَلَمْ تَرَ 

 طباطبايي بینید؟ يگرنمى بیننده هر و تو

 و طبرسي تأيید ،(8/14قرآن، پیا ) مکار   طوسي طبرسي،: "اي ندانسته آيا ": أَلَمْ تَرَ 

 طوسي

       راندن ابر به آرامي)همه مفسرين( يُزْجِى سَحَاباً: يُزْجِى سَحَاباً أَلَمْ تَرَأَن َ الل َهَ 

 يَجْعَلُهُ ثُم َثُم َ يُؤَل ِفُ بَْینَهُ 

     رُكَاماً 

 صورت به آنها تشکیل و ابر هايپاره میان پیوند

 طبرسي طوسي،: واحد بزرگ قطعه کي

تأيید مطالب متقدمین توسو متأخرين  ، 

 طباطبايي، مکار   قطب،، سید مشهدي قمي

 مِنْ يَلْرُجُ الْوَ ْقَ فَتَرَى    

 خِ َلِهِ 

 طبرسي؛ طوسي؛: ابرها میان از باران خروج

 زملشري

 مکار   ؛طباطبايي قطب؛تأيید توسو سید 

مِن وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ 

 فِیهَا مِن بَرَ ٍ  جِبَالٍ

 كوههاي نزول: مفسران توجیهات و مبهم مطالب

 بر آسمان از تگرگ بارش آسمان؛ از تگرگ

 همانند آسمان  ر تگرگ از كوههايي ؛ كوهها

 و تگرگ همان جبال  زمین،  ر سنگ از كوههايي

 نزول آن؛ تراكم و بسیاري از كنايه جبال لفظ

 طبري؛طوسي؛:نک آسمان، از تگرگ كوه چندين

 طوسي توسو فوق نارات نقد زملشري طبرسي؛

: مانند كوه ابرهاي: طبرسي نهايي نار  طبرسي و

  متأخرين با نار هم

 تبیین از پس امروز، ازمفسران بسیاري

 آيه  اللت تگرگ، تشکیل نحوهعلمي

  ا ه مطابقت روز علو  با كام ً را شريفه

 : اند

 عاشور ابن مکار ؛ قطب؛ سید طنطاوي؛

 لفظ كاربر : گويد متقدمین برخي مانند

  است آن تراكم و بسیاري از كنايه جبال

فَیُصِیبُ بِِه مَن يَشَآءُ 

وَيَصْرِفُهُ عَن م َن يَشَآُء 

 يَذْهَبُ  َسنَابَرْقِهِ يَکَا ُ

 بِالْأَبْصَارِ 

 و ب  تگرگ، اصابت: متقد   مفسران نار اتفاق

 ؛ برقه ضمیر ر مرجع سحاب است؛ نعمت آن عد 

 كه حدي به آسمانى هاىبرق  رخشندگى شدت

: كند سلب چشمها از را بینايى است نز يک

  طبرسي؛آلوسي طوسي؛ طبري؛

 عاشور؛ ابن: موافقند متقدمین با متأخرين

 مکار  طباطبايي؛ قطب؛ سید طنطاوي؛
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 :نور سوره 43 آيه پیرامون نامفسر پژوهان و واژه نارات تفصیل● 

 انسجا  حفظ براي لذا گر يده، عنوان مرحله چندين طي تگرگ تشکیل نحوه نور، سوره 43 رآيه آنکه به نار

 مفسرين نارات سپس و نمو ه تقسیم عمده بلش چهار به بحث اولويت به توجه با را شريفه آيه مطلب،

 : آوريممي را بلش هر پیرامون

  

 :باران بارش و ابر اجتماع ▪

 الْوَ ْقَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ: يُزْجِى سَحَاباً ثُم َ يُؤَل ِفُ بَیْنَهُ ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى أَلَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ  

 متراكم را آن گاه آن  هد،مى پیوند هاآن میان سپس راند،مى آرامى به را ابر[ كه ست]خدا كه اىندانسته آيا

     آيدمى بیرون آن خ ل از كه بینىمى را باران هاى انه پس ساز ،مى

 

  يُزْجِى سَحَاباً: أَلَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ  ▪

 شرک واژگان:_ 

 :تَرَ  لَمْ  أَ 

اينجا رؤيت به معني ( معني اين عبارت را چنین بیان كر ه: آيا تفکرنکر ه اي؛  ر 375راغب اصفهاني )ص 

 تفکر ر مور  امري است 

 يُزْجِى:

 گاو كه همانطور است م يمت وميآرا به چیزي  ا ن سوق و راندن معناي به« معتل حرف-ج-ز» ريشه از 

 مناور، ابن ؛378ص اصفهاني، راغب ؛7/216جوهري، ؛6/165فراهیدي،)  هدمي سوق را اش گوساله

14/354). 

  اللت شدن مانع بدون چیزي آور ن  ر حركت به و افکندن بر ريشه اين: گويدمي( 469ص) فارس ابن

 و است راندن همراه به  ا ن سوق ريشه، اين  ر اصل كه گويدمي ريشه اين  رباره( 4/315)مصطفوي   ار 
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 به محتاج و وابسته  ا ن سوق كه رو مي كار به وقتي ما ه اين بنابراين  افکندن و راندن سوق، سیر، مطلق نه

   باشد خارجي  افع و ثانويه عامل کي

 به كه  ارند اذعان لغويون ميتما تقريباً«  سحاب»  واژه همراه به ريشه اين كاربر  مور   ر كه گفت بايد     

  باشدمي م يمت وميآرا به راندن معناي

 

 سَحَاب:

را بر ابر بي آب اط ق كر ه   جها سحاب است، چه آب  ار باشد  وچه حامل  آب نباشد و  ابر "سحاب" 

[، حَت َى إِذا أَقَل َتْ 43أَ لَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ يُزْجِي سَحاباً ]النور/  ر مقابل آن مثال هاي  راغب(  399اند)راغب،ص 

آور  ميرا براي متضا  آن يعني ابر آب  ار  [12[، وَ يُنْشِئُ الس َحابَ الث ِقالَ ]الرعد/ 57سَحاباً ]األعراف/ 

 اند، كر ه اط ق  سحاب ابر بر    شو مي گفته گستر ه و مبسوط شيء به "ب -ک -س" اصل )همانجا(،

 شو ، اضافه عوارضي سحاب به است ممکن همچنین  شو مي گسترانده زمین باالي فضاي و هوا  ر چون

 مانند انبوه معني به مركو  و ؛ 7/57/اعراف  ،"ثِقاالً  سَحاباً  أَقَل َتْ  ": آبي پر و گرانباري بو ن، ثقیل مانند

   24/43نور/ ،"ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكاماً "بحث مور   رآيه و ؛52/42/طور "م َرْكُو ٌ  سَحَابٌ "

 (102)فیروز آبا ي ، ص « غَیم: ابر» به معني« سَحابه»  جمع« سُحُب» و« سَحاب » 

 

 :مفسران نارات_ 

 نار  است ممکن غیر ظاهر چشم با پیچیده مراحل اين همه  يدن چون نیست، ظاهري رؤيت عبارت معني  

 :نمايد مي تأيید را مطلب اين مفسران

) طوسي و( 7/233)طبرسي و است پیامبر قلبي رؤيت مقصو  گويد( 13/288)طبري متقدمین از      

 آيا: است چنین عبارت معني ايشان نار به  اند نمو ه معنا( تعلم الم)" اي ندانسته آيا " را آن نیز( 7/446

        راندمى بلواهد كه اىمنطقه سوى به آرامى به را ابرهايى كه خداست اين كه اىندانسته
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 به البته است،( ص) خدا رسول به آيه اين  ر خطاب: گويد( 15/136)طباطبايي ع مه متأخرين از      

 بیننده هر و تو آيا كه است اين معنايش و است اىشنونده هر به خطاب حقیقت  ر پس شنونده، يک عنوان

       راندمى را جدا هم از و متفرق ابرهاى با ها با خدا كه بینیدنمى  يگر

 :گويد باره اين  ر( 8/14 قرآن، پیا ) شیرازي مکار  همچنین

پیامبر)صلى اهلل ماند، اين است كه چرا قرآن مجید روى سلن را  ر اينجا به     سؤالى كه  ر اينجا باقى مى    

 انیم اين مطلب  ر آن زمان هرگز قابل   ر حالى كه مى« آيا نديدى؟» )اَلَمْ تَرَ(:گويد:  علیه وآله( كر ه و مى

 رؤيت نبو  و تنها  ر عصر ما از طريق پرواز با هواپیما قابل رؤيت است 

- انى؟( مى)آيا نمى «اَلَمْ تَعْلَم»معناى و جمله هاى شبیه به آن، به )اَلَمْ تَرَ(زيرا  ؛پاسخ اين سؤال روشن است

 ر عا  الفیل )سال هجو  لشگر ابرهه به مک ه( متولد شد و  ر آن  )صلى اهلل علیه وآله(كه پیامبر  لذا با اين ؛باشد

آيا نديدى پرور گارت با »: )أَلَمْ تَرَى كَیْفَ فَعَلَ رَب ُکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ(گويد:  صحنه حضور نداشت، قرآن مى

 «نابو ى كعبه آمده بو ند( چه كر ؟فیل سواران )لشکر ابرهه كه براى 

 رسدمي نار به متقدمین، وساير طبرسي و طوسي نارشیخ به توجه با و يا شده استدالل به توجه با بنابراين،

 جاي به "بینيمين" اصط ک نیز، محاورات عرف  ر كه همانطور باشد، " انستن و قلبي رؤيت" همان م ک

 است متعال خداي كه باشدمي مهم نکته اين  انستن كريمه، آيه نار از كه آن نتیجه  رو مي كار به " انيمين"

   هدمي سوق هاآن هماييوگر  پیوند جهت آرامي، به را متفرق ابرهاي  [با ها چون اسبابي وسیله به] كه

    : فرمو  با  اثرات مور   ر الس    علیه صا ق اما  حديثي  ر ،ايم آور ه آيه بعدي بلش تفسیر  ر كه چنان

 ( 3/191مجلسي،) خور ،مي پیوند پراكنده ابرهاي با  وسیله به    : المفترق يتأل ف بها و

   گر   انباشته و مجتمع آنکه تا است متفرق هاي ابر راندنميآرا به مور   ر نیز آيه ا امه

 

 الْوَ ْقَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ: يُؤَل ِفُ بَیْنَهُ ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَىثُم َ  ▪
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 آن خ ل از كه بینىمى را باران هاى انه پس ساز ،مى متراكم را آن گاه آن  هد،مى پیوند هاآن میان سپس

     آيدمى بیرون

 

 شرک واژگان:_ 

 يُؤَل ِف:

)راغب   هد، مؤَل َف: چیزي كه از اجزاء ملتلف به ترتیب جمع گر يده استميآور ، پیوند ميگر  هم  

 (81اصفهاني، ص

 رُكا :

ء روي    به مفهو  روي يکديگرجمع كر ن و نها ن بعضى از شى-ک-به معني متراكم و انباشته، از ريشه ر 

؛ 5/369)فراهیدي، وه و مانند آنهايا شن هاي متراكم وانب مُتراكم گر    مانند ابر است تا آنکه آن بعض  يگر 

  (12/251؛ ابن مناور، 365؛ راغب اصفهاني، ص6/214جوهري،

 43/ 24نور/،"ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكاماً "( آيه مور  بحث را شاهد مثال معناي فوق آور ه:5/369فراهیدي) 

مُرتکمٌ و رُكا )ابرهاي گويد اصل اين ريشه به معني انباشتن شيء است مثل سحاب مي( 418ابن فارس )ص

 ( نیز  ر رساندن اين معنا )به طريق مجاز( به شعر ثعلب استنا  نمو ه است:32/280زبیدي ) انباشته(

 ونسوةً            علیهن قزٌ نائمٌ  وحريرُ  ركاماً  به حوباً ميو نح

 به معني گناه انباشته شده است ركاماً :   ر اين شعر حوباً  

روي هم جمع شده گفته اند و براي ريگ ها و  ء انبوه و متراكم وواژه رُكا  را شیىون معني لغويمي تما تقريباً

  انند ميابر و مانند آن قابل وصف 

 :وَ ْقَ 

 جوهري، ؛5/198 فراهیدي،)، به معناي باران است خواه شديد باشد يا م يم « ق- -و»از ريشه  وَ ْق

 ( 10/373 مناور، ابن ؛5/245 طريحي، ؛5/249
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 : است شده استفا ه معنا همین با اللیل زيد شعر  ر واژه اين

 (10/373 مناور، ابن)نک   ضَرَبْنَ بِغَمْرٍة فلَرجْنَ منها،             خُروجَ الوَ ْقِ من خَلَلِ الس َحاب 

 آسمان از چون گويند وَ ق را باران و  ار   اللت "گرفتن وانس آمدن "بر و ق: گويد( 1086ص) فارس ابن

( 3/70) مصطفوي  باشد چشم  رون قرمز نقاط كه كندمي ذكر و ق براي نیز نا ري معناي همو  آيدمي فرو

   اندمي آن معاني از را خورشید شديد حرارت گفتار، اين نقل ضمن نیز

آن را به وگفته گاهي هم را نا  ذرات همچون غبار میان باران  انسته« وَ ق» ،(862ص) اصفهاني راغب 

  اند مطلق باران معنا كر ه

   ارند نار اتفاق ،است باران قطرات معني به بحث مور  آيه  ر وَ ق اينکه  ر لغويون اكثر مجموع  ر

 

 خِلَال:

 5شو )طريحي،مي: از میانه ي آن خارج يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ گشا گى میان  و چیز،  ر آيه: معني به خَلَل جمع 

/365 ) 

 

 :مفسران نارات_ 

 معني چنین را عبارت است، سحابه جمع سحاب لفظ كه اين بیان با( 7/446) طوسي شیخ متقدمین از       

 گر ندمي فشر ه آنقدر ها ابر اين گر ند، انباشته کديگري روي آنکه تا  هدمي پیوند ابرها بین خداوند: كندمي

  گر  مي خارج آنها الي البه از باران كه( است شدن  قیق طوسي تعبیر)

  :گويد آيه توضیح  ر نیز( 7/233)طبرسي 

 يَجْعَلُهُ  ثُم َ  آور ؛ رمى واحدي[ بزرگ] قطعه يک صورت به را آنها و  هدمى پیوند هم به را آن هاىپاره آنگاه

 هاى انه مراحل، آن از پس و :خِ َلِهِ  مِنْ  يَلْرُجُ  الْوَ ْقَ  فَتَرَى ساز ؛مى متراكم کديگري روي را آنها سپس :رُكَاماً 

  آيدمى بیرون( باران قطرات خروج هاي محل) ابرها آن الىالبه از كه نگرىمى را باران  رشت و ريز
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 گويد: كنز الدقائق(  ر 9/325مشهدي قمي)

 آيد ميخداوند اجزاء وقطعات ابرها را به يکديگر منضم ومتراكم كر ه وسپس باران از البه الي آن بیرون 

 ( گفتار فوق را تأيید نمو ه اند 14/502( و مکار  شیرازي)15/136از متأخرين نیز ع مه طباطبايي)

 به با  اثرات و كاربر  تشريح ضمن ايشان آن طي كه نمو ه نقل حديثي الس    علیه صا ق اما  ازميق مشهدي

 : اند فرمو ه اشاره نیز ابر از باران نزول چگونگي

 يشاء كیف الس ماء في ينبسو حت ى المطبق، الغما  يتفرق بها و المفترق، يتأل ف بها و :    الس    علیه الص ا ق قال

 و مقسومة أرزاق و مفهو  لمعاش معلو ، بقدر «48/رو  » خِ لِهِ  مِنْ  يَلْرُجُ  الْوَ ْقَ  فَتَرَى كِسَفاً  فیَجْعَلُهُ   مدب ره

 (:3/191مجلسي،) مکتوبة آجال

شو  كه  ر آسمان آن ميو ابرهاي انباشته شده به گونه اي متفرق  خور مي پیوند پراكنده ابرهاي با  وسیله به

 اندازه به] آن الب ى از باران بینىمى پس گر اند،مى انبوهپس آن را "گسترش يابد  ،طور كه مدبرآن خواهد

  " آيدمى بیرون   [ و معلو 

 

 انفرو ريلتن تگرگ از ابر هاي كوه مانند و عد  آگاهي مر   آن  ور  ▪

  ر كه هايىكوه از آسمان از[ كه خداست] و     (24/43 /نور ،"مِن بَرَ ٍ      وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا"

  ريز مى فرو تگرگى آنجاست،

 معني واژگان: 

 :سَمَاءِ

 «سماء» مسلو، و مشرف بلند چیز هر به عرب(   318 /7فراهیدي،) است رفعت و ارتفاع بلندي، معناي به

 كه گفت بايد ترتیب بدين(  490فارس،ص ابن)شو مي گفته« سماء» نیز باران و ابر به اين بر ع وه  گويدمي

 با بنابراين  بگیر  بر  ر را متعد ي مصا يق تواندمي و است برخور ار وسیعي معنايي گستره از« سماء» واژه
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 اند، گرفته قرار آن بر مسلو و مشرف و زمین باالي آنها بین فضاي و آسماني كرات زمین، جو اينکه به توجه

  روند شمار به« سماء» قطعي مصا يق جمله از توانندمي

 :جِبال

  اند،مي ارتفاع با  أتو شي تجمع معني بهابن فارس جبل را  (،185جَبَل )راغب اصفهاني، صكوه ها، جمع 

 هر بلکه نیست، شن و سنگ كوههاي معني به تنها جبل، بنابراين ،( نیز همین معنا را پذيرفته2/48مصطفوي )

  گويندمي جبل عرب، زبان  ر را مرتفع انباشته هم به عایم تو ه

 بَرَ :

 و(  116ص اصفهاني، راغب ؛8/28 فراهیدي،)است( گرما) حَر  مقابل  ر سرما؛ معني به    -ر -ب اصل 

 /نور) آيه مور   ر و ريز مي فرو ابرها از كه است(  تگرگ) منجمد باران واژه اين اصلي معاني از کيي

  اند نمو ه تأكید معنا اين بر لغويون اكثر( 24/43

  كندمي اط ق تگرگ عني( يكالجمد مَطَر) منجمد بارانِ  بر را بَرَ   واژه صريحا متقدمین از( 8/28) فراهیدي 

«: الْمُزْنِ حَب ُ»و زا باران ابر: الْمُزْنِ)  اندمي «تگرگ: الْمُزْن حَب ُ » را آن معناي اولین نیز( 3/11)طريحي

 وي  گر   سفت و سلت شدن سر  از پس كه  اندمي باراني را بَرَ  واژه( 117 ص)راغب(  باشدمي تگرگ

       آور مي نور 43 آيه را آن مثال تنها

برو ت  ر آب آن است كه به قدرى سر  شو  كه به حد انجما  »چنین گفته: التحقیق ر( 1/246)مصطفوي

 گويند  مى« بَرَ »برسد و به آن 

   است آمده تگرگ معناي به 43/نور ،"بَرَ ٍ  مِنْ  فِیها جِبالٍ  مِنْ  ":شريفه  رآيه و بار کي قرآن  ر ََبرَ 

 

 :"وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا ِمن بَرَ ٍ  ": عبارت مور   ر( لغويان متقدمین از) نارفراهیدي_ 

 گويد:ميبا مبهم گذار ن مفهو  عبارت، چنین  (8/28) از واژه پژوهان متقد  فراهیدي

     (  و ناروجو   ار :مِنَ وَيُنَز ِلُ  ر مور  اين سلن خداوند )
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 كند ميخداوند از آسمان، از امثال )چیز هايي شبیه( كوه ها، تگرگ ) باران منجمد( را نازل  -1

 نمايد  ميرا نازل  [تگرگ]خداوند از آسمان، از كوه هايي كه  ر آن باران منجمد است،  -2

 بَرَ  فِیها: آن تقدير و است دزاي "مِن" است گفته فراهیدي عبارت، اين مور   ر: " بَرَ  مِن" معناي

 تأيید البحرين مجمع صاحب معنارا اين البته كه است تگرگ يها انه حاوي كه هايي كوه عنيي بو ه؛

 ( 3/11طريحي، ؛8/28فراهیدي،) است نمو ه

 

وَيُنَز ِلُ  عبارت  رباره مفسرين توجیهاتو  رون آسمان« جِبال»عد  آگاهي مر   از  ▪

 مِنَ     

وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا  "مفسران متقد  به  لیل عد  علم به وجو  ابر هاي كوه مانند،  ر مور  عبارت

را جبال له ئ ر هاله اي از ابها  و احتمال ناراتي متفاوت، ارائه كر ه اند و هريک به نوعي مس ،"مِن بَرَ ٍ 

 اين مطلب است   عد  آگاهي مر   آن زمان از توجیه نمو ه اند اين ابهامات خو  نشان

 كوهها بر آسمان از تگرگ اند گفته برخي: اند كر ه تفسیر چنین را فوق عبارت مفسران كلي نگاه  ر     

 كه اند گفته خو  سلن اين توضیح  ر و شوندمي نازل آسمان از تگرگ از كوههايي اينکه اي و بار مي

 گفته نیز برخي   ار  تگرگ از كوههايي نیز آسمان  ر  ار  سنگ از كوههايي زمین  ر خداوند كه همانطور

 برخي و است آن تراكم و بسیاري از كنايه آن براي جبال لفظ كاربر  و است تگرگ همان جبال از مناور اند

 ؛13/828طبري،: نک) ريز مي فرو زمین بر تگرگ كوه، چندين اندازه به آسمان از كه برآنند نیز  يگر

 ( 3/246زملشري، ؛7/232 طبرسي، ؛7/447طوسي

 :نمو ه بیان چنین را مرتضي سید نار خو ، تفسیر  ر( 3/297)الهیجي شريف

 به باشد تبعیض براى« بر  من»  ر مِن كه تواند مي و» :[     فرمو ه] دئالق   رر و الفوائد غرر كتاب اواخر  ر

 چه را تگرگ بعض ،است ابر  ر كه جبال مانند عایمه هاىقطعه از تعالى خداى كند مي نازل كه معنى اين
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 باعث آنها ايرا  كه است مذكور توجیهات تفسیر كتب  ر ازين غیر و كندنمى نازل را آن همه كه معلومست

 غايت از كه است رقیقه هوائیه و مائیه اجزاء كه بلار كه است مذكور طبیعى حکمت كتب  ر و تطويلست،

 رسد نمي شمس شعاع طبقه آن  ر كه برسد هوا زمهريريه بار ه طبقه هب چون ،آيد رنمى بصر حس هب صغر

 يافت تکاثف از كه ثقلى و گر   مجتمع و متکاثف برو ت همان هب ، ريابد قوى غیر برو ت را اجزاء آن اگر

 آن هب اگر و باران را متقاطر و گويند سحاب را مجتمعه متکاثفه اجزاء آن پس  ساز  متقاطر را آن شو  مي

 اجتماع از قبل اگر  اجتماع از بعد يا رسد مي اجتماع از قبل شديده برو ت آن يا برسد شديده برو ت اجزاء

 از مرا  كه اندگفته مفسرين بعضى  بو  خواهد تگرگ آن رسد مي اجتماع از بعد اگر و برفست آن رسد مي

  انا حکیم ارا ه هب كه باشد تگرگ از هاكوه آسمان  ر كه تواند مي و سحاب نه آسمانست آيه اين  ر سما

 « نیست مئقا اين منع بر عقلى  لیلى و گر   نازل زمین سطح هب آن از بعضى

فراتر از عجیب و  چناناين تفاسیر نتیجه گرفت آن است كه اين عبارت ميتوان از قدر مشترک تماميآنچه كه 

تواند بهترين ميعلم آن روز بشر بو ه كه مفسران را وا ار به ابراز توجیهات گوناگون كر ه است و اين خو  

 ماهیت اين كوه ها و ر نتیجه اثبات اعجاز  ر اين آيه باشد    از لیل براي عد  شناخت مر   آن زمان 

 علو  با كام  را شريفه آيه  اللت گتگر تشکیل نحوهميعل تبیین از پس امروز، ازمفسران بسیاري اما     

 (  4/2523:قطب ؛55-12/53طنطاوي، ؛14/505نمونه، شیرازي، مکار )اند  ا ه مطابقت روز

 

      آيه  ر "من" انواع پیرامون نحوي بحث و نامفسر اقوال تفصیل ●

  ر وي   هدمين ارائه خاصي نتیجه ملتلف و عجیب نار چند بیان ضمن متقدمین، از(13/288 نک)طبري

 خلق( منجمد باران) تگرگ از هايي كوه آسمان  ر خداوند اند گفته برخي: نمو ه نقل چنین االحکا  جامع

 عبارت واصل است محذوف كه است بَرَ  ، يُنَز ِلُ مفعول قول، اين به بنا  شو مي نازل تگرگ ازآنجا و فرمو ه

 جبال از  رام او نار به چون  اندمي فراء نار مؤيد را سلن اين البته كه بَر اً البر ِ جبال من ينزل: بو ه چنین

   است بَرَ   همان
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 يُنَز ِلُ  وَ     مناور اند گفته برخي كه كندمي نقل احتماالت از کيي عنوان به نیز را عجیب نار اين طبري سپس

  كندمي نازل تگرگ زمین بر ،(بزرگي  ر) ها كوه اندازه به آسمان از خداوند عنيي بو ه  جبال قدرِ  الس َماءِ  مِنَ 

 هر بَرَ ٍ و جِبالٍ و بو ه دزاي "مِن"  و هر بَرَ ٍ مِنْ فِیها جِبالٍ مِنْ عبارت  ر كه  هآور را اخفش سلن پايان  ر

)  كندمي نازل ها كوه چون تگرگي ازآسمان، خداوند: شو مي چنین عبارت معني پس  نصبند موضع  ر  و

  (13/288 همو،

 "من" و است آسمان از انزال ابتداء چون است غايت ابتداي اول "من": گويد چنین( 7/447)طوسي شیخ

 جنس چون است جنس بیانميسو و است آسمان  رون هاي كوه از بعضي تگرگ چون است تبعیضیه  و 

 نمو ه نقل را بللي ونار آسمان  ر مللوق تگرگ هاي كوه نار سپس  است( منجمد باران) تگرگ از ها كوه

  گر   نازل سپس و شده جمع ها كوه مانند ابر،  ر تگرگ است جايز گفته كه

 

 

 : متقدمین برتر نار طبرسي نار 

 ضمن است، واقف زمینه اين  ر( الس   علیهم)بیت اهل روايات مضمون به طوسي شیخ چون كه نیز طبرسي

 :گويدمي و  ار  ظاهرآيه به معني نمو ن نز يک  ر سعي  شده عنوان عجیب نارات نقد

 مناور  ريز مى فرو تگرگ هاى انه است، آمده پديد ز هيخ و انباشته ابرهاى  ر كه تگرگى كوههاى از خدا و

 سر باالى و  ار  قرار سر فراز بر هرچه به كه چرا ماست؛ سر فراز بر كه است ابرى شريفه، آيه  ر« سماء» از

 اندازه به آسمان از توانا خداى كه است اين مناور برخى، باور به  شو مى گفته آسمان باشد، گرفته قرار ما

 به كه اينست مناور است، موجو  ما نز  كاه انبار  و: شو مى گفته وقتى زيرا فرستد؛مى فرو تگرگ كوهى

 همین  ر كه است اين مناور  يگر، اىپاره باور به ام ا  است شده انبار راستى هب اينکه نه است انبار  و اندازه

 رسدنمى نار به  رست  يدگاه  و اين ما باور به  است آور ه پديد تگرگ از كوههايى - ابرها نه و - آسمان
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 است نشانگرآن آيه ظاهر و شو مى فروفرستا ه ابر از تگرگ كه رسدمى نار به  رست نلست  يدگاه همان و

  است تگرگ و برف ازجنس كه ز ه يخ آن از هايىاليه يا ابر خو  كه

 اي عامت  ر كه ابر هاي قطعه از تگرگ فرو  را آن صحیح تفسیر( 9/326) الدقايق كنز نیزميق مشهدي

    اندمي ،هستند ها كوه شبیه جمو 

 زملشري و كنندمي تأيید "مِن" گانه سه نقش مور   ر را طوسي شیخ نار متقد  مفسران همه تقريباً     

 حالت اين  ر وگفتها  است تبعیضیه آخري و ابتدائي اول "من" و  كه هنمو  اضافه را احتمال اين( 3/246)

  ريز مي فرو ،است هايي كوه آن  ر كه آسمان از تگرگ: شو مي چنین معنا

 

 

 

 

 تگرگ تشکیلميعل تبیین از پس مفسرين سلن ●

 طريق از بزرگ خداي گونه اعجاز سلن تبیین  ر سعي مفسران اكثر  تگرگ، گیري شکلميعل تبیین از پس

 مملو هاي كوه فراز بر هواپیما  اخل از رؤيت با جز كه را لهئمس اين و اند  اشته هواشناسي علو  با آن تطبیق

  اند  انسته كريم قرآن اعجاز مصا يق از نیست، اثبات قابل اي ماهواره تصاوير ويا تگرگ از

 اينکه: گويدمي او رسد،مى نار به مناسب "القرآن ظ ل فى "تفسیر نويسنده بیان ،نمونه عنوان به      

 اما صافند ،نگريممى آنها به ینيپا طرف از چه گر ،هستند هاكوه شبیه راستى به آسمان وسو  ر ابر هاىتو ه

 سو آن از ابرها كه اند يده را مناره اين خو  چشم با غالباً ،اندكر ه حركت ابرها فراز بر هواپیما با كه كسانى

 (  4/2523،قطب سید) است زمین روى  ر كه مانندمى بلنديهايى و پستیها و ها ره و هاكوه به

 است  ا ه تطبیق شريفه آيه با را خو ش زمان جديد هاي افتهي و پر اخته آن تشريح به نیز طنطاوي      

 (  55-12/53طنطاوي،)
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  ايم  ا ه بیشتري بسو و شرک باره  راين آيه اينميعل تطبیق قسمت  ر البته

 را آيه نحوي تركیب ،است هماهنگ روز علم با كه عبارت اين باره  ر ملتصر توضیحي با طباطبايي ع مه

 "و  است سماء همان بیان "فِیها جِبالٍ  مِنْ  "جمله و است، باال و علو جهت معناى به "سماء "كلمه: نمو ه بیان

 از كه است منجمدي قطعات "بر  "كلمه و است جبال بیان "بر  من" عبارت و است( كوه) جبل جمع "جبال

 طباطبايي،) است آن تراكم و كثرت از كنايه ،خوانده آسمان  ر جبال را آن اگر  آيدمى فرو آسمان

 بیشتر كه كر ه مطرک را( كثرت از كنايه: مانند كوه ابرهاي) بیان همین نیز( 18/210) عاشور ابن(  15/137

    ار  خواني هم متقدمین نار با

 

 

 

 شیرازي مکار  بیان  ر نحوي توجیه هر و با آيه اعجاز ●

 :گويدمي چنین اعجاز لهئمس با آيه تركیب مور  نار ر هر و تطبیق  ر قرآن پیا   ر شیرازي مکار 

اند كه از نحوه تركیب آيه   و تفسیر قائل شده "وَيُنَز ِلُ مِنَ الس َمَآءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَ ٍ"مفسران براى جمله  

است و  ر حکم مفعول « نز لُيُ »متعلق به «  مِن بَرَ ٍ »گیر ، گاه گفته شده كه جار و مجرور  ر  سرچشمه مى

ها به  كند ـ  ر اينجا كوه هايى كه  ر آسمان است نازل مى ى تگرگ را از كوهها انهاست يعنى خداوند 

اند كه اين جار و مجرور متعلق به فعل محذوف است و توصیف براى  ـ و گاه گفتهصورت مطلق ذكر شده 

هاى يخ كه  ر آسمان است  شو : خداوند از كوه معناى آيه چنین مى ،بنابراين  شو  محسوب مى« جبال»

ر شو  ـ و  ر ه محذوف است و از ك   فهمیده مى« نز لي»فرستد ـ طبق اين تفسیر مفعول  ها فرو مى تگرگ

هاى  چرا كه  ر يکى سلن از كوه  كه  ا ه اند( روشن استمي و تفسیر، اعجاز علمى قرآن )طبق شرک عل

پیا  هاى ابر است كه هر  و  ر آن زمان ناشناخته بو ه است)مکار ،  يخ و  ر  يگرى سلن از كوه

 ( 8/14،قرآن
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 برق  رخشش و آسماني تگرگ از ب ياي ●

                                  ازآن ناشي

سَنَابَرْقِهِ  فَیُصِیبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن م َن يَشَآءُ يَکَا ُ

 يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ 

 برقش وشنىر است نز يک   ار مى باز بلواهد هركه از را آن و رساند،مى گزند بدان بلواهد را كه هر

  ببر  را چشمها

 يَذْهَبُ  هِ بَرْقِ  ناسَ  ا ُ يَک  رخشش برقش: سنا انتشار شعاع نور از جاي بلند است   ر آيه شريفهبَرْقِهِ:  سَنا

 برق پس  شو يم ايجا  تگرگ ابرو حركت[ از] حاصل هاي اصطکاک از كه برقي عنيي سنابرق ،بِالْأَبْصار

   (5/242)مصطفوي،  است آن شعاع و برق افتني جريان سنا و است ضعیف اي شديد  رخشش

 

 :تفسیر

 گرفته يدزا "بصارباال " ر را باء و نمو ه معنا برق و رخشش نور معني به را " سنا " واژه( 13/290)طبري

  است

 وسیله هب و كندمى تگرگ گرفتار بلواهد را كه هر خداوند: گويد آيه از فراز تفسیراين  ر( 7/233)طبرسي

 اصابت ،بنابراين   ار  مي مصون آن از بلواهد را كه هر و رساندمى ضرر ايشان مال و زراعت به تگرگ

 بعدي بلش و برگر انده«  سحاب» به را برقه  ر ضمیر وي  است نعمت ،آن شدن باز اشته و ب  ،تگرگ

 از را بینايى است نز يک كه است چنان آسمانى هاىبرق  رخشندگى شدت  :كندمي معنا چنین را عبارت

  20/بقره: ببر  را ها يده برق كه است نز يک: «أَبصارَهم يَلطِف البَرق يکا ُ » آيه اين مثل  كند سلب چشمها
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 كه« بَرَ ٍ » به بايد قاعده بر بنا كه است« هِ سَنَابَرْقِ »  ر ضمیر مرجع است، توجه قابل اينجا  ر كه اينکته

 ابر  ر را برق و رعد معمول طور به چون متأخر حتي و د متق مفسرانِ اما  برگر   ستآن به كلمه نز يکترين

  يديم قبل فصل  ر كه چنان آن كه آن از غافل  اندبرگر انده« سَحَاب اي سَمَآءِ» به را« ه»ضمیر  يدند،مي

 هاي میدان افزايش باعث حتي و شو مي تندري هايابر  ر الکتريکي میدان ايجا  باعث تگرگ هاي انه

   گر  مي ابر  ر شده ايجا  الکتريکي

« برقش  رخشش: هِسَنَابَرْقِ »  ر« ه»ضمیر كه است اين رساندمي صراحت به آيه آنچهرسد به نار ميبنابراين 

 «    سَحَاب اي سَمَآءِ» به نه كندمي بازگشت« تگرگ: برَ ٍَ»  به

 

 

 

 قرآني وميعل هاي  ا ه مقايسه و تطبیق :هفتم فصل

 تلصصي هاي بحث  و شديم آشنا تگرگ پديده گیري شکل چگونگي مور   ر جديد  انش با قبل فصول  ر

  رباره علمي هاي افتهي و قرآني مطالب مقايسه و تطبیق به فصل اين  ر  كر يم مرور آيه  رباره را قرآني

  رگیر فرايندهاي وقوع ترتیب كنار  ر ،گر يده مطرک شريفه آيه اين  ر كه مراحلي  پر ازيممي تگرگ بارش

  است شده  ا ه نشان 44 شکل  ر وار طرک جديد،علمي هاي افتهي اساس بر تگرگ تشکیل  ر

 : است طرک قابل ريز مراحل يط وار سلسله و عيبد اریبس يا گونه به فهيشر هيآ  ر تگرگ لیتشک نحوه

 

 (ثُم َ يُؤَل ِفُ بَیْنَهُ ً يُزْجِى سَحَابا ) آنها نیب وندیپ و پراكندهي  ابرها شدن رانده*
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 أَلَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ»   هد:ک سو سوق مييطبق آيه شريفه،  ر ابتدا جريانهاي با ، تو ه هاي پراكنده ابرها را به 

   «يُزْجِى سَحَاباً 

به لحاظ علمي،    ( 378)راغب اصفهاني، صبه معناي راندن شيء است   ر اين آيه «يزجي»ا آوري: كلمه ي

« سوق  ا ه شدن و به پیش رانده شدن ابر»نمايیم آنچه كه  ر مرحله اول شکل گیري تگرگ مشاهده مي

 است  

  

 (ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكَاماً ): ها آن تراكم و ابرها اجتماع* 

 « ثُم َ يَجْعَلُهُ رُكَاماً »شوند:  ر جو انباشته و بر روي يکديگر متراكم مي يسپس اين ابرها مانند برجهاي بلند

بو ه كه  ر لغت به معني گذاشتن و افکندن اشیاء «  -ک-ر» از ريشه متراكم و انباشته،به معني  «رُكا » واژه 

  ( 365؛ راغب اصفهاني، ص5/369)فراهیدي، بر روي يکديگر است

جريانهاي با   آمد، هد  آن چنان كه  ر فصل پیشین همان اتفاقي است كه  ر ابرهاي متراكم رخ مي اين  قیقاً 

كنند  هر چه باالتر برويم رانند و آنها را مانند برجهايي با پايه پهن، جمع آوري ميابرها را به سوي باال مي

همان  عیناً «رُكاما»ه قرآن از كلمه شوند  استفا پهناي اين ابرها كمتر شده و مانند يک كوه نمايان مي

 كنند  اصط حي است كه امروزه  انشمندان براي ابرهاي مولد باران و تگرگ از آن استفا ه مي

 

 (الْوَ ْقَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ  فَتَرَىبارش باران از ابر هاي متراكم: ) * 

ا بیان شو  كه آيه اينچنین آن رآن ها شروع ميبارش باران از البه الي  ،پس از انباشته و متراكم شدن ابرها

 « الْوَ ْقَ يَلْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ  فَتَرَى»كند: مي

 طريحي، ؛5/198 فراهیدي،)خواه شديد باشد يا م يم  ،، به معناي باران است« ق- -و»از ريشه  وَ ْق

5/245 )  
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 مِن بَرَ ٍ( الس َمَآءِ مِن جِبَالٍ فِیهَاوَيُنَز ِلُ مِنَ ) فرو ريلتن تگرگ از ابرهاي كوه مانند:* 

وَيُنَز ِلُ »شو : فراهم مي ،امکان نزول تگرگ از ابرهاي كوه مانندهاي باران، اكنون پس از به وجو  آمدن قطره

   1ريز مى فرو ىتگرگ آنجاست،  ر كه هايىكوه از آسمان، از[ خداوند] و «:مِن بَرَ ٍ  مِنَ الس َمَآءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا

 توجیهات به ت س فوق عبارت باره  ر متقد  پژوهان واژه و نامفسر تگرگ، بارش ميعل تبیین از پیش تا

  اند بو ه اط ع بي كام ً  مانند كوه ابرهاي از آيه نزول زمان  ر مر    هدمي نشان خو  كه اند ز ه ملتلفي

  رساندمي اريي بحث اين شدن روشن به آنان آراء بر اي خ صه مرور

 

 جبال باره  ر مفسران توجیهات از اي خ صه ●

 اينکه اي و بار مي كوهها بر آسمان از تگرگ اند گفته برخي آمد، تفصیل به تفسیري بحث  ر كه چنان آن

  ر خداوند كه همانطور كه اند گفته خو  سلن اين توضیح  ر و شوندمي نازل آسمان از تگرگ از كوههايي

 جبال از مناور كه اند گفته نیز برخي   ار  تگرگ از كوههايي نیز آسمان  ر ، ار  سنگ از كوههايي زمین

 از كه ندبرآن نیز  يگر برخي و ستآن تراكم و بسیاري از كنايه آن براي جبال لفظ كاربر  و است تگرگ همان

 و نمو ه جمع را آراء اين( 13/828)طبري  ريز مي فرو زمین بر تگرگ كوه، چندين اندازه به آسمان

                                                           
َرَ »و« جِبال»، «سَمَاء»ا  آوري معاني واژه هاي ي – 1  « ـب

 ايي ملتصري پیدا كنیم:آشن آن مهم واژه سه با تا ستین بد  ار ، يدیكل نقش آنيمعل اعجاز نییتب  ر هيآ از فراز نيا آنکه به نار

 اينجا  ر لذا  گويدمي «ءسما» مسلو، و مشرف بلند چیز هر به عرب(   318 /7فراهیدي،) است رفعت و ارتفاع بلندي، معناي به «سَمَاء»

 تجمع معني بهاسان جبل را واژه شن (،185كوه ها، جمع جَبَل )راغب اصفهاني، ص معني به «جِبال» باشد زمین جو  سماء از مناور تواندمي

 انباشته هم به عایم و هت هر بلکه نیست، شن و سنگ كوههاي معني به تنها جبل، بنابراين( 2/48)مصطفوي،  انند،مي ارتفاع با همراه شي

  گويندمي جبل عرب، زبان  ر را مرتفع

 منجمد باران واژه اين اصلي يمعان از کيي و(  116ص اصفهاني، راغب ؛8/28 فراهیدي،) است( گرما) حَر  مقابل  ر سرما؛ معني به« بـَرَ »

  ندا نمو ه تأكید معنا اين بر لغويون اكثر نور، سوره 43 آيه مور   ر و ريز مي فرو ابرها از كه است( تگرگ)

 



97 

 

 همگي آنها، نقل ضمن  است، الس   علیهم ائمه تفسیري احا يث از برگرفته  يدگاهش كه( 7/232)طبرسي

   نمايدمي ر  را

 پیکر كوه يابرها* 

امروزه  خ رسید ياز سوزنهاي  پوشیدهبه ابرهاي متشکل و  پس از اختراع هواپیما بو  كه  يد و  انش بشر

ي اين ي رازهابررس اند، به انشمندان به وسیله ماهواره ها و را ارهاي پیشرفته كه قا ر به ر يابي  تگرگ

نیمبوس كومولو با نا  از ابرهايي تگرگ عموماً اشاره شد،ميپر ازند  آن چنان كه  ر بحث علمي پديده پیچیده

اي ركیب ابرهتشو  كه از جمع و مي ه اي گفته شو   كومولونیمبوس به ابرهاي متراكم و فشرميايجا  

د وه ماننابند، شکلي كيميشوند  اين ابرها كه به صورت عمو ي تا ارتفاع زيا ي گسترش ميكومولوس ايجا  

 گیرند مييا برج مانند را به خو  

مِن  یهَافِ ءِ مِن جِبَالٍ الس َمَآ مِنَ  وَيُنَز ِلُ » جالب اينجاست كه  ر اين فراز از آيه نیز به اين كوه ها اشاره شده است:

 «بَرَ ٍ 

 

 تگرگ يکي از ب ياي طبیعي  *

 ار : ز ميرساند و از هر كه بلواهد بافرمايد كه زيان تگرگ را به هر كه بلواهد مي ر ا امه آيه، خداوند مي

 ؛«فَیُصِیبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن م َن يَشَآءُ »

شي از اي ناامروزه گزارشات بسیاري مبني بر خسارات و آسیب ه ،ول قبل اشاره شدهمان طور كه  ر فص

 اصابت تگرگ ثبت گر يده است 

 

 ايجا  رعد وبرق و میدان الکتريکي به هنگا  بارش تگرگ   *
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آخرين مرحله اي كه  ر مور  بارش تگرگ  رآيه به آن اشاره شده، موضوع ايجا  رعد و برق  ر ابرهاي 

   1« ببر  را چشمها برقش روشنى است نز يک سَنَابَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ: يَکَا ُ »حاوي تگرگ است: 

 رضمی مفسران اما  برگر   ،است لمهك نز يکترين كه«  بَرَ ٍ»  به بايد قاعده بر بنا«  هِسَنَابَرْقِ »   ر ضمیر مرجع

-ابر ر  الکتريکي میدان جا اي باعث تگرگ هاي انه حالیکه  ر  اندبرگر انده«  سَحَاب اي سَمَآءِ  » به را« ه»

   گر  مي ابر  ر شده ايجا  الکتريکي هاي میدان افزايش باعث حتي و شو مي تندري هاي

: بَرَ ٍ» به«  برقش خشش ر: هِسَنَابَرْقِ »   ر«  ه» ضمیر كه است اين رساندمي صراحت به آيه آنچه بايد گفت

  «  سَحَاب اي سَمَآءِ » به نه و گر   بازمي« تگرگ

 

                                                           
 :صاربِالْأَبْ  بُ يَذْهَ  رْقِهِ بَ  سَنا يَکا ُ   رخشش برقش: )سنا( انتشار شعاع نور از جاي بلند است   ر آيه شريفهبَرْقِهِ:  سَنا - 1

 و است عیفض اي شديد  رخشش( برق) پس  شو مي ايجا  تگرگ ابرو حركت[ از] حاصل هاي اصطکاک از كه برقي عنيي "سنابرق"

  (5/242)مصطفوي،  است آن شعاع و برق افتني جريان( سنا)
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 ق 1415 تهران، اول، چاپ الکريم، القرآن  ار وند، فوال  ترجمه ،كريم قرآن

 ق 1415 بیروت، اول، چاپ ، العلمیه  ارالکتب ،العایم القرآن تفسیر فى المعانى روک محمو ، آلوسى،

 بیروت الفکر،  ار ،اللغه في المقايیس معجم احمد، فارس، ابن

 ق 1414 بیروت، سو ، چاپ صا ر،  ار ،العرب لسان ، محمد مناور، ابن

  1990بیروت، چهار ، چاپ  للم يین، العلم  ار ،الصحاک حما ، بن اسماعیل جوهري،

 1412 اول، چاپ بیروت،-، مشق الشامیه الدار - ارالعلم ،القرآن غريب في المفر ات حسین، اصفهانى، راغب

 ق

 ش 1381 تهران، تهران،  انشگاه انتشارات ،نامه لغت ،اكبر علي  هلدا،

    1965 كويت، العربي، التراث  ،القاموس جواهر من العروس تاج مرتضي، محمد زبیدي،

 ق 1407 بیروت،  سو ، چاپ ، العربي الکتاب  ار ،التنزيل غوامض حقائق عن الکشاف محمو ، زملشرى

 ق 1413 بیروت، ، الحیاه  ارالمکتبه، تاريخ التمدن االس ميزيدان، جرجي، 

 ق 1412 قاهره، - بیروت هفدهم، چاپ ،  ارالشروق ،القرآن ظ ل فى ، قطب سید

 ش 1373 تهران، اول، چاپ ،  ا  نشر  فتر ،الهیجى شريف تفسیر على، بن محمد الهیجى، شريف

 چاپ علمیه، حوزه مدرسین جامعه اس مى انتشارات  فتر ،القرآن تفسیر فى المیزان حسین، محمد طباطبايى،

 ق1417قم، پنجم،
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 1372 تهران،  سو ، چاپ ، خسرو ناصر انتشارات ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسى،

 ش

  2004، بیروت العلمیه، الکتب  ار ،القرآن تفسیر في الجواهر جوهري، طنطاوي

 بیروت العربى، التراث احیاء  ار ،القرآن تفسیر فى التبیان حسن، بن محمد طوسى،

 ،تهران اس میه ،األطهار األئمه أخبار لدرر الجامعه األنوار بحار باقر، محمد مجلسى،

 ق 1420 بیروت، سو ، چاپ ، العربى التراث احیاء  ار ،الغیب مفاتیح ، محمد رازى، فلرالدين

 ق 1410 قم،  و ، چاپ ، هجرت انتشارات ،العین  احمد، بن خلیل فراهیدى،

   2003 ، بیروت  و ، چاپ العربي، التراث احیاء  ار ،المحیو القاموس ، محمد آبا ي، فیروز

 ارشا  وزارت وانتشارات چاپ سازمان ،الغرائب بحر و الدقائق كنز تفسیر محمدرضا، بن محمد مشهدى، قمى

 ش 1368 تهران، اول، چاپ اس مى،

 ش 1360 تهران، كتاب، نشر و ترجمه بنگاه ،الکريم القرآن كلمات في التحقیق حسن، مصطفوى،

 ش1374، تهران ، االس میه الکتب  ار ،نمونه تفسیر ناصر، ، شیرازي مکار 

 ش1376، تهران ، االس میه الکتب  ار ،قرآن پیا  ناصر، ، شیرازي مکار 
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