
قــرآن كتــاب آســماني 
مسلمانان و معجزه پيــامبر 
(ص) در خصـــــــــوص 
پديـده هـاي جـــوي  در 
حدود ١٠٥ آيه سخن گفته و براي پي بــردن بشـر بـه 
ــد  اهميت آن در چندين مورد به برخي از آنها سوگن

ياد كرده است.  
اين آيات كه مطابق با تحقيقات دانشمندان اســت در 
محيـط عربسـتان نـازل شـده كـــه از بــي ابرتريــن و 
ــاني  كمبارانترين نقاط جهان است و همچنين در زم
ــاتي  نـازل شـده كـه مـردم تصوراتـي موهـوم و خراف

راجع به پديده هاي جوي داشتند .  
ــود امـروز بـا  آري اگر اين آيات از جانب غير خدا ب

اكتشافات دانشمندان اختالف بسيار پيدا مينمود .  
در اين بخش از مجله به بررسي تعدادي از اين آيات 
و مقايسه نظرات قرآن و نظريات دانشــمندان حـاضر 
ـــوي و علــم هــوا شناســي  در بـاب پديـده هـاي ج

ميپردازيم .  
 

(( باد )) 
در قرآن هنگامي كه از باد صحبت مي شود درجات 
ــيم ،  مختلفـي بـه آن نسـبت داده مـي شـود مـانند نس

بادماليم ، بادتند يا طوفان . 
 ‹‹››

« سوگند به بادهاي وزان كه به وزش در آيند » 
  ‹‹אאא››

« سوگند به بادهاي پراكنده ساز » 
 ‹‹אאא››

« سوگند به بادهاي پراكنده ساز كــه همـي پراكننـده 
كنند » 

 ‹‹אאאא››

ـــه  « آيـا از آنكـس كـه در آسـمان اسـت ايمنيـد ك
طوفاني سخت بر شما بفرستد  ؟ » 

 
(( ابر )) 

אאאא››
 ‹‹

אאא››
 ‹‹

ــتد و بوسـيله آن ابرهـا را  خداست كه بادها را ميفرس
ـــد  برانگيختـه و در آسـمان بـه هـر گونـه كـه بخواه
ميگستراند و گــاهي ابرهـا را متفـرق و قطعـه قطعـه 
ــات  ميكند ( اشاره به ابرهاي استراتوس ) آنگاه قطع
ــد ( اشـاره بـه تبديـل  ابر را به يكديگر پيوند مي ده
َسيروس ها به ابرهــاي كومولـوس يـا پشـته اي ) و 

ــاره بـه ضخـامت    آنگاه آن را متراكم مي سازد  ( اش
َابرها ) .  

 
(( تلقيح ابرها )) 

 «אאאא»
« و ما باد را بارور كننده فرســتاديم و ( در نتيجـه ) از 

آسمان آب باران فروستاديم »  
بايد توجه داشت كــه مقصـود از بـارور كـردن بـاد ، 
بـارور كـردن ابرهاسـت . مؤيـد ايـن موضـــوع آيــه 
ديگري است كه در بخش قبل نيز به آن اشاره شد : 

 «אאא»
ـــا را  « آيـا نديـدي كـه خداونـد آهسـته آهسـته ابره

ميراند و سپس آنها را بهم پيوند مي دهد » 
ــه نزديـك  تاليف و پيوند ابرها اشاره واضحي است ب

شدن و تلقيح الكتريكي ابرها .  

« قرآن و پديده هاى جوى » 
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اين موضوع را در سال ١٧٥٢ فرانكلين اثبات كــرد و 
اين همان چيزي اســت كـه قرنـها قبـل قـرآن بـه آن 

تصريح كرده است .  
 

(( تگرگ و رعد و برق )) 
א»
 «

« و خداونـد از آسـمان از كوهـهاي ابــر كــه در آن 
ــر كـه  نوعي يخ وجود دارد ، تگرگ فرو فرستد و ه
را بخواهد دچار آن كند و از هر كه خواهد بگردانـد 
، نزديك است كه شعاع آن برق ديدگان را ببرد . » 

 
(( باران و رگبار پراكنده )) 

 «א»
« آيا نديدي كه خداوند ابرها را به هر طرف مي راند 
بعد آنها نزديك و متراكم مي سازد آنگاه مــي بينـي 

كه از خالل ابرها قطرات باران خارج مي شود » 
اصطالح « ودق » در آيه فوق عبارت از دانه هــاي 
ريز و بارور كننده و درشت شونده اوليه باران اســت 
كه در توده مختلط ابرها در ارتفاعات متوسط شروع 
به تشكيل و تكثير كرده و در طبقات پايينتر درشت 

ميشود .  
אאאאא»
אאאא

 «א
« و مثل كساني كه ثروت خود را بمنظور خورسندي 
ــرج مـي كننـد همچـون  خدا و پابرجايي ، از خود خ
ــار بـر آن  باغي است بر روي تپه بلند ( كه اگر ) رگب
ببارد محصول خود را چند برابر ميدهد و اگر بــاران 
ــدا بـه آنچـه  درشت نيايد باران ريز خواهد بود . و خ

انجام ميدهند كامال بينا است . »  
 

(( هواشناسي )) 
  «אאאאאא»

« بگو به آنچه در آسمانها و زمين نظر بيفكنيد . » 
  «אאא»

« و از آسمان آب به اندازه فرو فرستاد . » 
 «אא»

« و خداوند براي هر چيزي مــيزان خـاصي قـرار داده 
است . » 

אאאאאאא»
אאאאאא
אא
אאאאא

 «א
« براستي كه در آفرينــش آسـمانها و زميـن و آمـد و 
ــه  شد شب و روز و كشتي كه در دريا روان است و ب
ــي كـه خداونـد از آسـمان  مردم سود مي رساند و آب
فرو ميريــزد و بوسـيله آن زميـن را بعـد از مـرگـش 
ـــوع جنبنــده اي  زنـده مـيگردانـد و در آن از هـر ن
پراكنده ساخته و همچنين گردانيدن بادها و ابري كه 
رام و فرمانبردار ميان آســمان و زميـن اسـت . ( آري 
در تمام اين پديــده هـا ) نشـانه هـايي از وجـود خـدا 

براي مردمي است كه تعقل مي كنند . »  
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