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(تاریخ دریافت مقاله -31/14/41:تاریخ پذیرش مقاله)31/19/41:

چکیده
باد یا جریان هوا در قرآن کریم با لفظ «ریح» و «ریاح» چهل و دو بار و با تعبیر
«تصریف الریاح» دو بار آمده است .از مهم ترین ویژگی های بـا تفعیـل تکثیـر،
مبالغه و تکرار است .ریشۀ «صـر » در لغـت از جملـه بـه معنـای بازگردانـدن
چیزی از حالتی به حالت دیگر است .دانش امروز گویای استعداد جریان های هوا
برای تغییرات کمیِ سمت و سرعت و تغییرات کیفیِ دما« ،نم» و «اُمگا» اسـت.
این معانی در ظر تصریف می گنجد ولی اگـر ریشـه «دَوَر» و «دَوَل» اسـتفاده
میشد ،شاید فراتر از تغییر کمی جهت به عنوان ویژگی قابل درک بـاد ،معنـایی
دیگر پیش رو نبود .چنانکه التبیان می گوید« :تَصْرِیفِ الرِّیاحِ :تحویلها مـن حـال
إلى حال جنوباً و شماالً و  .»...دانش امروز ،جریان های هوا را عمدتاً متاثر از سـه
نیروی «شیب فشار هوا»« ،کوریولیس» و «اصطکاک» می داند که دچـار تغییـر
سمت و سرعت می شوند و به دنبال آن با گذر از روی آ هـا و خشـکی هـا و بـا
گذر از عرضهای جغرافیایی گوناگون ،مقادیر نم و دمای آنها تغییر مـیکنـد و
به تغییرات جوی کوتـاه و بلندمـدت مـی انجامنـد .همچنـین همپـایگی نشـانۀ
«تصریف ریاح» در آیات مورد پژوهش با «اختال شب و روز» و «نزول بـاران»
می تواند گویای اهمیت الگـوی پیوسـتۀ بادهـا باشـد .یعنـی اثرپـذیری بادهـا از
اختال پاندولی شـب و روز سـبب مـوجی شـدن آنهـا ،نـزول و صـعود هـوا و
بارش های آسمانی می شود .در الگوی جهانی چنانچه بادها بدون «تصریف» بود،
سرزمین های پهناور درون خشکی ها از حیات کنونی انسانی ،جـانوری و گیـاهی
تهی بود زیرا آ نداشت.
کلیدواژهها :اعجاز علمی ،تصریف الریاح ،علوم جو ،قرآن کریم.
 .4نویسندۀ مسئول ،استادیار آ و هواشناسی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی.
Email: g_barati@sbu.ac.ir

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد قرآن و حدیث ،دانشگاه خوارزمی.
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 .1مقدمه
هرچند قرآن کریم به عنوان کتا هدایت بشـر بـر آن نیسـت کتـابی علمـی در معنـای
امروزی آن باشد ولی متن آن سرشار از اشارات به آفریدههای پیرامون ما است که آسانی
و دشواری زندگی ما با آنها پیوند دارد .پیشرفتهای امروزی دانـشهـای بشـری نشـان
میدهد که این اشارات بسیار دقیقتر از آن چیزی است که پیش از این پنداشته میشـد
و مهمتر اینکه بسیاری از این اشارات فراتر از ظر زمانی عصر نـزول قـرآن کـریم بـوده
است.
باد (ریح و جمع آن ریاح) یکی از پدیدههای جهان خلقت است که در قرآن کـریم از
آن فراوان یاد شده است و «تصریف» در آیۀ  411سـوره بقـره و همچنـین آیـۀ  1سـورۀ
جاثیه به باد نسبت داده شده است« .بازگرداندن» معنای اصلی ریشۀ «صر » اسـت کـه
در کاربردهای قرآنی آن نیز این معنا قابل برداشت است .از طرفی قرار گـرفتن واژهای از
این ریشه در کنار پدیدۀ «باد» ،این پرسشها را مطرح میکند:
 .)4تعبیر تصریف بیانگر چه خصوصیت و ویژگیهایی از بادهاست؟
 .)1آیا براساس مطالعات صورت گرفته روی ریشۀ صر  ،خاصیت بازگردشـی بادهـا،
اصلی ترین اشارۀ این تعبیر قرآنی میتواند باشد؟
صر در لغت به معنای بازگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگـر و تبـدیل آن بـه
چیز دیگر [ ،43ص ]181و یا بازگرداندن شیء از صورتش [ ،1ج ،3ص ]431آمده است.
همچنین داللت اصلی این ریشه بـر بازگردانـدن چیـزی دانسـته شـده اسـت [ ،11ج،1
ص ]194و این بازگرداندن میتواند به صورت مطلق باشد و یـا از حـالی بـه حـال دیگـر
[ ،91ج ،1ص  .]73عالوه بر بیان معنای ریشۀ صـر  ،تصـریف الریـاح نیـز در برخـی از
کتا های لغت به معنای «تغییـر و دگرگـونی بـاد از حـالی بـه حـال دیگـر» [ ،43ج،7
ص413؛  ،91ج ،7ص ]413و یا تغییر جهت آن [ ،1ج ،3ص ]431آمده است.
 .2ويژگیهای باب تفعیل
ذکر ویژگیهای با تفعیل از آن جهت دارای اهمیت است کـه تعـداد قابـل تـوجهی از
موارد استعمال ریشه صر در قرآن کریم در با تفعیل است؛ به ویژه آنکه تصریف نیـز
چنین وضعیتی دارد .تکثیر ،مبالغه و تکرار سه ویژگی مهم این با است که در بسـیاری
از کتا های علمـای لغـت و ادبیـات عـر [ ،93ج ،1ص479و  ،11ج ،4ص ]11دیـده
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میشود .در این میان ویژگی «تکرار» میتواند بسیار با اهمیت باشد زیرا از شاخصه هـای
مهم پدیدۀ گردش بادها است.
 .۳بررسی ريشههای« صرف » در قرآن
مشتقات ریشۀ «صر » مجموعاً در  13آیـۀ قـرآن بکـار رفتـه اسـت و تعبیـر «تصـریف
الریاح» در آیات  411سورۀ بقره و همچنین  1سورۀ جاثیـه آمـده اسـت کـه معنـای آن
موضوع اصلی سخن خواهد بود .با این حال جهـت آگـاهی از کاربردهـای ایـن ریشـه در
قرآن کریم ،الزم است این آیات مورد بررسی قرار گیرند تـا حـوزۀ معنـایی صـر بطـور
دقیق روشن گردد .از این رو در ادامه به برخی از این آیات خواهیم پرداخت.
 ...« )4ثُــمَّ صَــرَفَکُمْ عَــنُهمْ لِیَبْتَلِــیَکُمْ وَ لَقَــدْ عَفــا عَــنُکُمْ وَ اللَّــه ذُو فَضُــلٍ عَلَــی
الُمؤُمِنینَ»[4آلعمران.]411:
شأن نزول این آیه وقایع جنـ احـد اسـت کـه طـی آن پیـروزی اولیـۀ مسـلمانان
به خاطر عدم توجه به رهنمودهای پیـامبر اکـرم(ص) در ادامـۀ کـار ،بـه شکسـت تبـدیل
شد .در مورد عبارت «صَرَفَکُمْ عَنُهمْ» در آخر آیه ،خداوند متعال انصرا مسـلمین را بـه
خود نسبت می دهد که مفسرین قرآن ،وجـوهی را بـرای آن بیـان کـرده انـد [ ،18ج،1
ص.]137
« .)1مَنُ یصْرَ ْ عَنُه یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَه وَ ذلِكَ الُفَوْز الُمبین»[ 1انعام.]41 :
آیه به این مسئله اشاره دارد که خطر عذا خداونـد ،متوجّـه همـۀ انسـانهاسـت و
نجات از عذا الهی ،لطف ویژه میطلبد و تنها رحم الهـی قهـر او را برمـیگردانـد [،91
ج ،9ص .]114در واقع در روز قیامت هر کس که از عذا خدا در امان باشد و عـذا از
او گردانیده شود ،معلوم میشود خدا به او رحم کرده است .قابل ذکر است منظور از ایـن
گروه ،گناهکارانی هستند که در اثر توبه و یا شـفاعت ،عـذا قیامـت از آنهـا برداشـته
میشود و این نشانۀ آن است که خدا بر آنها رحمت آورده است .رسیدن به ایـن مرحلـه،
خود رستگاری و پیروزی آشکاری است [ ،41ج ،9ص.]997
 ... .4و سپس این عمل شما را از پیشرفت و غلبه بازداشت تا شما را بیازماید ،و خدا از تقصیر شـما (کـه
نافرمانی از پیغمبر خود کردید) در گذشت که خدا را با اهل ایمان عنایت و رحمت است.
 .1کسی که عذا در آن روز از او گردانده شود خداوند به او رحمت آورده است و ایـن خـود رسـتگاری
آشکاری است.
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« .)9قُلُ أَرَأَیْتُمْ إِنُ أَخَذَ اللَّه سَمْعَکُمْ وَ أَبْصارَکُمْ وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِکُمْ مَنُ إِلـه غَیْـرُ اللَّـهِ
یَأُتیکُمْ بِهِ انُظُرُ کَیْفَ نُصَرِّ اآلیاتِ ثُمَّ همْ یَصْدِفُون[ 4انعام.]11 :
قرآن کریم به منظور هـدایت و راهنمـایی انسـان از شـیوههـای گونـاگونی اسـتفاده
میکند که بیان سرگذشت اقوام گذشته و یادآوری نعمتهای الهـی از آن جملـه اسـت.
نکتۀ قابل توجه ،تأکید قرآن به این گوناگونی شیوههاست که با بررسی آیات میتوان این
تصریح را در عبارت های چون «نُصَرِّ الُآیاتِ»« ،صَرَّفُنا فی هذَا الُقُرُآنِ مِـنُ کُـلِّ مَثَـلٍ»،
«صَرَّفُنا فی هذَا الُقُرُآنِ لِیَذَّکَّرُوا»« ،صَرَّفُنَا اآلیاتِ» مشاهده کرد.
در بیان منظور هر یك از عبارت های فوق میتوان دیدگاه هـای مشـابهی را در کتـا
های تفسیری مالحظه کرد .مکرر بیان کردن آیات و امثال و گوناگونی آنها ،بیان معانی
به طرق مختلف -به طوریکه خداوند گاهی آیات و دالیل خود را از نظر مقـدمات عقلـی،
گاهی از لحاظ راغب نمودن یا ترسانیدن و گاهی به آگاه کردن از احوال گذشتگان بیـان
میکند  ،4[ -ج ،1ص443؛ ،9؟ ،ص411؛  ،7ج ،1ص 147؛  ،99ج ،1ص911؛  ،19ج،4
ص147؛  ،11ج ،4ص ]943و همچنین گرداندن آیات و نـازل کـردن آن تـا افـق افکـار
مردم [ ،17ج ،7ص ]494از مواردی هستند که مفسران به آنها اشاره کردهاند.
« .)1سَأَصْرِ عَنُ آیاتِیَ الَّذینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی األَرْضِ بِغَیْرِ الُحَـقِّ وَ إِنُ یَـرَوْا کُـلَّ آیَـۀٍ ال
یؤُمِنُوا بِها وَ إِنُ یَرَوْا سَبیلَ الرُّشُدِ ال یَتَّخِذُوه سَبیالً وَ إِنُ یَرَوْا سَبیلَ الغَیِّ یَتَّخِـذُوه سَـبیالً
ذلِكَ بِأَنَّهمْ کَذَّبوا بِآیاتِنا وَ کانُوا عَنُها غَافِلینَ»[ 1اعرا .]411 :
طبق این آیه خداوند متعال ،عبارت «سَأَصْرِ عَنُ آیاتِیَ» را مجازات متکبران در دنیا
معرفی می کند .طبق آنچه در بند سوم مطرح شد مـیتـوان تصـریف آیـات را نعمتـی از
جانب پروردگار دانست که به وسیلۀ آن موجبـات تـذکر و دوری از غفلـت بـرای انسـان
فراهم می گردد .اما در این آیه گویی خداوند متعـال متکبـران را از ایـن نعمـت محـروم
میسازد .در تبیین عبارت مورد نظر ،احتمالهایی بیان شده است .بـرای نمونـه خداونـد
متعال متکبران را از کسب عزت و احترام به وسیلۀ آیاتش محـروم [ ،18ج ،41ص ]19و
 .4بگو خبر دهید مرا که اگر روزی خداوند گوش و چشمهایتان را از شما گرفته و بر دلهایتان مهر نهد
آیا کیست آن خدای دیگری که گوش و چشم و دل دیگـری بـه شـما بدهـد ،ببـین چگونـه تکـرار
میکنیم آیات خود را برای ایشان و با این حال باز هم آنان اعراض میکنند.
 .1و کسانی را که در این سرزمین بنا حق بزرگی میکنند از آیههای خویش منصر خواهم کرد که هر
آیهای ببینند بدان ایمان نیارند اگر راه کمال ببینند آن را پیش نگیرند ،و اگر راه ضالل ببینند آن را
پیش گیرند ،چنین شود زیرا آیههای ما را دروغ شمرده و از آن غفلت ورزیدهاند.
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آنان را از ایمان به آنها دور مـیکنـد [ ،91ج ،9ص ]111تـا قـدرتی بـرای فهـم قـرآن
نداشته باشند [ ،49ج ،4ص.]17
« .)1وَ إِذا ما أُنُزِلَتْ سورَۀٌ نَظَرَ بَعْضُهمْ إِلى بَعْضٍ هَلُ یَراکُمْ مِنُ أَحَدٍ ثُمَّ انُصَرَفُوا صَـرَ َ
اللَّه قُلُوبَهمْ بِأَنَّهمْ قَوْم ال یَفُقَهونَ»[ 4توبه.]417 :
این آیه بیانگر و صفی از اوصا منافقان است که چـون سـورهای نـازل مـیشـد و از
وضع آنان خبر میداد ،چهرههایشان تغییـر مـیکـرد و بـیآنکـه متنبـه شـوند]از تـرس
رسوایی[ ازمحضر پیامبر(ص) متفرق میشدند [ ،91ج ،9ص .]998در این آیـه دو فعـل از
ریشۀ صر وجود دارد .اول «انصرفوا» که به عمل منافقان کـه مجلـس پیـامبر(ص) را در
حال خشم و غضب ترک میکردند و از آنجا روی بر میگرداندنـد ،اشـاره دارد [ ،14ج،1
ص ]131و دوم«صَرَ َ اللَّه» که اشاره بـه ایـن دارد کـه خداونـد بـه جهـت بـیتـوجهی
منافقان به سخن حق ،دلهایشان را از فراگرفتن و دریافتن آیات خویش و ایمـان بـه آن
برمیگرداند[ ،17ج ،3ص.]114
« .)1وَ إِذا صرِفَتْ أَبْصارهمْ تِلُقاءَ أَصْحا ِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا ال تَجْعَلُنا مَعَ الُقَوْمِ الظَّالِمینَ»1
[اعرا .]17 :
این آیه در وصف اصحا اعرا اسـت .اینـان هنگـامی کـه نگاهشـان بـه جهنمیـان
میافتد]از شدت کراهت[ به سرعت نگاه خود را برمیگرداننـد .همچنـین در بیـان علـت
استفاده از تعبیر صرفت به صیغۀ مجهول بایـد گفـت کـه چشـمهـای آنهـا بـیاختیـار
برگردانیده شده و به عنوان دیدن و نظر نبوده است [ ،14ج ،8ص.]919
9
« .)7فَذلِکُم اللَّه رَبُّکُم الُحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الُحَقِّ إِالَّ الضَّاللُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ» [یونس.]91 :
« .)8خَلَقَکُمْ مِنُ نَفُسٍ واحِدَۀٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنُها زَوْجَها وَ أَنُزَلَ لَکُمْ مِنَ األَنُعامِ ثَمانِیَۀَ أَزْواجٍ
یَخُلُقُکُمْ فی بطُونِ أُمَّهاتِکُمْ خَلُقاً مِنُ بَعْدِ خَلُقٍ فی ظُلُماتٍ ثَالثٍ ذلِکُم اللَّه رَبُّکُمْ لَه الُملُـك
ال إِلهَ إِالَّ هوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ»[ 1زمر.]1 :
 .4و چون سورهای نازل شود بعضی به بعضی دیگر نگریسته ،میگویند :آیا کسی متوجه شما هست؟
 .1و چون دیدگانشان به سوی اهل جهنم بگردد گویند پروردگارا ما را قرین گروه ستمگران مکن.
( .9پس از این معنا غفلت مورزید) که پروردگار به حق شما همین اللَّه است ،و معلوم اسـت کـه بعـد از
حق چیزی جز ضاللت نمیتواند باشد ،پس از راه حق به کجا منحر میشوید؟
 .1شما را از یك انسان آفرید و آن گاه همسر آن انسان را هم از جنس خود او قـرار داد و بـرا شـما از
چارپایان هشت جفت نازل کرد شما و چارپایان را در شکم مادران نسال بعد نسل میآفریند آن هـم
در ظلمتهای سهگانه ،این خداست پروردگار شما که ملك از آن اوست .جز او هیچ معبودی نیست
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« .)3أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ یجادِلُونَ فی آیاتِ اللَّهِ أَنَّى یصْرَفُونَ»[ 4غافر.]13 :
در سه آیۀ اخیر پرسش از چرایی بازگردانیده شدن عدهای خـاص از حـق بـه سـوی
باطل است.
« .)41وَ لَئِنُ أَخَّرُنا عَنُهم الُعَذا َ إِلى أُمَّۀٍ مَعْدودَۀٍ لَیَقُولُنَّ مـا یَحْبِسـه أَال یَـوْمَ یَـأُتیهِمْ
لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنُهمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ»[ 1هود.]8 :
این آیه به عذا خداوند اشاره داردکه هرگاه فرا رسد احدی را توان دفـع آن نیسـت
[ ،47ج ،4ص .]191به عبارت دیگر ،عذا الهی هرگز از ]ستمکاران[ برنمـیگـردد [،17
ج ،41ص ]191و تغییر و تحویلش نیز غیر ممکن است [ ،19ج ،4ص.]117
« .)44وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنُ رَأ برُهانَ رَبِّهِ کَذلِكَ لِنَصْـرِ َ عَنُـه السُّـوءَ وَ
الُفَحْشاءَ إِنَّه مِنُ عِبادِنَا الُمخُلَصینَ»[ 9یوسف.]11 :
« .)41قَالَ رَ ِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعونَنی إِلَیْهِ وَ إِالَّ تَصْرِ ْ عَنِّـی کَیْـدَهنَّ أَصْـب
إِلَیْهِنَّ وَ أَکُنُ مِنَ الُجاهِلینَ»[ 1یوسف.]99 :
« .)49فَاسْتَجا َ لَه رَبُّه فَصَرَ َ عَنُه کَیْدَهنَّ إِنَّه هوَ السَّمیع الُعَلیم»[ 1یوسف.]91 :
افعال از ریشۀ صر در سه آیۀ اخیر همگی از آیات سورۀ مبارکۀ یوسف و دربردارندۀ
معنای مشابه «برگرداندن و دور کردن بدی و سوء» هستند.
« .)41أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یزُجی سَحاباً ثُمَّ یؤَلِّف بَیْنَه ثُمَّ یَجْعَلُه رکاماً فَتَرَی الُـوَدْقَ یَخُـرُج
مِنُ خِاللِهِ وَ ینَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنُ جِبالٍ فیها مِنُ بَرَدٍ فَیصیب بِهِ مَنُ یَشـاء وَ یَصْـرِفُه عَـنُ
مَنُ یَشاء یَکاد سَنا بَرُقِهِ یَذُهَب بِاألَبْصارِ»[ 1نور.]19 :
پس دیگر به کجا منحر میشوید؟
 .4آیا هیچ ندیدی که آنان که در آیات خدا جدال میکنند چگونه از راه حق منحر میشوند.
 .1و ما اگر عذا آنها را تا مدتی اندک و معین تأخیر بیندازیم حتماً به عنوان مسخره میگویند :موجب
بازداشتن عذا از آمدن چیست؟ آگاه باشید که روزی که قرار است بیاید خواهد آمد و از ایشان بـر
نخواهد گشت ،و فرا میگیرد ایشان را همان عذابی که به آن استهزاء میکردند
 .9وی یوسف(ع) را قصد کرد یوسف هم اگر برهان پروردگار خویش ندیده بود قصد او کرده بود ،چنـین
شد تا گناه و بدکاری را از او دور کنیم که وی از بندگان خالصشده ما بود.
 .1گفت پروردگارا! زندان برا من از گناهى که مرا بدان مىخوانند خوشتر است و اگر نیرنگشـان را از
من دور نکنى متمایل به ایشان مىشوم و از جهالتپیشهگان مىگردم.
 .1پروردگارش اجابتش کرد و نیرنگشان را از او دور ساخت که او شنوا و داناست.
 .1مگر ندانى که خدا ابر براند و سپس میان آن پیوستگى دهد و سپس آن را فشـرده کنـد و بـاران را
بینى که از خالل آن برون شود و از کوههایى که در آسمان هست تگرگى نازل کند و آن را بـه هـر
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آیۀ شریفه در بخش نخست به نعمت باران اشاره میکند و در ادامه به پدیدۀ تگـر
و آثار آن می پردازد .اینکه خداوند است که تگر را بر مزارع و درختان فرود مـی آورد
تا آنها را ]به جهت عذا قوم ستمگر[ ضایع سازد .همچنین تنها اوست که میتواند این
عذا را برگرداند و از مردمان دور کند.
« .)41وَ إِذُ صَرَفُنا إِلَیْكَ نَفَراً مِنَ الُجِنِّ یَسْتَمِعونَ الُقُرُآنَ فَلَمَّا حَضَرُوه قالُوا أَنُصِتُوا فَلَمَّا
قُضِیَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ منُذِرینَ»[ 4احقا .]13 :
این آیه به ایمان آوردن گروهی از جنیان به پیامبر اسالم(ص) و کتا آسـمانی ایشـان
اشاره دارد تا این حقیقت را بر مشرکان مکه بازگو کند که چگونـه طایفـۀ بـه ظـاهر دور
افتادۀ جن ،به پیامبری که از انس است و از میان مشرکان برخاسته ،ایمان آورده اند .امـا
اینان هم چنان به مخالفت خود ادامه میدهند [ ،11ج ،14ص.]917
تعبیر «صَرَفُنا إِلَیْكَ» در آیه اشاره به این دارد که خداوند متعال ،جنیان را بـه طـر
پیامبر(ص) گرداند و آنان را به سوی او میل داد [41؛ ج،41ص ]31چرا که جنیان قبـل از
ظهور اسالم از طریق استراق سمع به اخبار آسمان گوش میدادند [ ،11ج ،14ص]918
ولی با آمدن اسالم خداوند حـال سـابق آنـان را اینچنـین دگرگـون سـاخت [ ،11ج،17
ص.]11
1
« .)41وَ لَقَدْ صَرَّفُناه بَیْنَهمْ لِیَذَّکَّرُوا فَأَبى أَکُثَرُ النَّاسِ إِالَّ کُفُوراً» [فرقان.]11 :
برای تبیین جملۀ صَرَّفُناه الزم است تا آیات قبل از آن را متذکر شویم« :وَ هـوَ الَّـذِ
أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بشُراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ أَنزَلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهورًا* لِنُحْی بِهِ بَلُـدَۀً مَّیْتًـا وَ
نُسْقِیَه مِمَّا خَلَقُنَا أَنُعَمًا وَ أنَاسِیَّ کَثِیرًا» [فرقان.]13-18:
بر اساس این آیات بسیاری از مفسران مرجع ضمیر «ه» در صَـرَّفُناه را «مَـاء» یعنـی
باران دانستهاند [برای نمونه نك ،17 :ج ،41ص941؛  ،18ج ،7ص .]174بـا ایـن وجـود
برخی نیز سخن گفتن قرآن(صَرَّفُنا القَول) از پدیدۀ نزول بـاران را بیـان داشـتهانـد [،11
ج ،9ص .]941همچنـین بعضـی دیگــر «الرِّیَـاحَ» را بعنـوان مرجــع ضـمیر «ه» معرفـی
دیار که بخواهد مىرساند و از هر دیار که بخواهد دور مىکند و نزدیك باشد که شعاع بـرق آن
چشمها را بزند.
 .4و به یاد آر آن زمان را که عدها از افراد جن را بسو تو متوجه کـردیم تـا صـدا تـالوت قـرآن را
بشنوند همین که در آن مجلس حاضر شدند به یکدیگر گفتند :خاموش باشید ببینیم چه مىگوید و
چون تمام شد به سو قوم خود برگشتند و به انذار آنان پرداختند.
 .1و آن را میانشان گوناگون کردیم شاید اندرز گیرند اما بیشتر مردم جز ناسپاسى نکردند.
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کردهاند [ ،11ج ،7ص .]18ولی به نظر میرسد با توجه به سیاق آیات ،قول اول قـویتـر
باشد .لذا با پذیرش این نظر میتوان میان بحث آیـۀ اخیـر و «تصْـریفِ الرِّیـاح» ارتبـا
تنگاتنگی مشاهده کرد .اکنون با تفصیل بیشتری به نظرات تفسیری مفسـران ذیـل ایـن
آیه میپردازیم.
مقاتل بن سلیمان منظور از صَرَّفُناه را اینچنین بیان میکند« :أحیانا مرۀ بهذا البلـد و
مرۀ ببلد آخر» [ ،44ج ،9ص .]197طبرسی نیز در تفسیر خود معنایی را مشابه با مقاتل
ولی با تفصیل بیشتر چنین ذکر میکند« :صرفنا المطر بینهم یدور فـی جهـات األرض و
قیل قسمناه بینهم یعنی المطر فال یدوم على مکان فیهلك و ال ینقطع عن مکان فیهلـك
و یزید لقوم و ینقص آلخرین على حسب المصلح» [ ،18ج ،7ص .]174قابل ذکـر اسـت
نکات مطرح شده توسط طبرسی در بسیاری از تفسـیرهای دیگـر از جملـه المیـزان نیـز
قابل مشاهده است [برای نمونـه نـك ،17 :ج ،41ص941؛  ،91ج ،41ص941؛  ،97ج،7
ص .]911نظر ابن عاشور نیز از آن جهت که توجه خاص به معنای ریشۀ «صـر » دارد،
قابل توجه است .وی در التحریر و التنویر مینویسد « :و التصریف :التغییـر و المـراد هنـا
تغییر أحوال الماء ،أی مقادیره و مواقعه» [ ،9ج ،11ص .]111جمعبندی مطالـب نشـان
میدهد که افعال ریشۀ صر به دو شکل کلی همراه با حر اضافه و بدون حر اضـافه
در آیات به کار رفتهاند.

الف) همراه با حر اضافه
حر اضافۀ «عن» :در این حالت «صر عن» به معنای «دفع عن» است.
حر اضافۀ «إِلَی» :در این حالت «صر إِلَی» به معنای «أقبل إِلَی» یا «توجَّه إِلَـی»
است.

) بدون حر اضافه
برای این دسته از آیات نیز میتوان تقسیم بندی زیر را ارایه داد:
 .4مجموعۀ «نُصَرِّ اآلیاتِ»« ،صَرَّفُنا فی هذَا الُقُرُآنِ مِنُ کُلِّ مَثَلٍ»« ،صَرَّفُنا فـی هـذَا
الُقُرُآنِ لِیَذَّکَّرُوا»« ،صَرَّفُنَا اآلیاتِ» که قرآن کریم با استفاده از آن ها ،بر مکـرر و گونـاگون
بودن شیوههای تبلیغی خود ،آن هم به جهت تذکر و یادآوری انسان تاکید دارد.
 .1مجموعۀ «أَنَّى تُصْرَفُونَ /یصْرَفُونَ» که در آنها سوال از چرایـی بازگردانـده شـدن
عدهای از حق به سوی باطل است .همچنین این تفسیر را میتوان برای عبارت «انُصَـرَفُوا
صَرَ َ اللَّه» نیز صادق دانست.
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 .9تعبیر«صرِفَتْ أَبْصارهمْ» که در آن برگردانده شدن نگاه مدنظر اسـت .در واقـع بـه
واسطه این تعبیر ارائۀ معنایی مد نظر است که هرگز در فعلـی همچـون « نظـر» وجـود
ندارد.
 .1مجموعۀ «تَصْریفِ الرِّیاحِ» و «صَرَّفُناه ـ صَرَّفُنا المَاء» که موضوع سـخن در آن هـا،
پدیدۀ باد و باران است و به نظـر مـی رسـد ،اشـتراک ریشـۀ صـر در ایـن دو تعبیـر و
همچنین ارتبا تنگاتن باد و باران در جهان خلقت ،بیانگر حقایق قابل توجهی است.
 .۴بررسی تفسیری «تصريف الرياح»
در این بخش جهت آگاهی از آرای مفسران ،مطالب برگرفته از کتب تفسیری ایشان کـه
ذیل آیه  417سورۀ مبارکۀ بقره آمده است را بیان میکنیم.
مقاتل بن سلیمان بلخی [ ،44ج ،4ص ]411در تفسـیر خـود مـینویسـدَ« :تَصْـرِیفِ
الرِّیاحِ فى العذا و الرحمۀ» .اما فراء که همعصر بلخی است میگوید« :تأتى مرّۀ جنوبـا،
و مرّۀ شماال ،و قبوال ،و دبورا .فذلك تصریفها» [ ،94ج ،4ص .]37همانطور کـه مالحظـه
میشود منظور از تصریف الریاح جهات مختلف باد دانسته شـده اسـت و ایـن نظـر بـین
مفسران بسیار شایع اسـت [بـه عنـوان نمونـه نـك ،13 :ج ،1صـص 93و 11؛  ،41ج،4
ص413؛  ،18ج ،4ص114؛  ،7ج ،1ص.]84
اما در این میان گویا برخی اهتمام بیشتری بـه معنـای لغـوی تصـریف داشـتهانـد و
مفاهیمی چون «تغییر حال و دگرگونی از صـورتی بـه صـورت دیگـر» را کـه در معنـای
ریشۀ صر وجود دارد لحاظ کردهاند .برای نمونه زمخشری مینویسد« :وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ
فی مهابها :قبوال ،و دبورا ،و جنوبا ،و شماال .و فی أحوالها :حارّۀ ،و باردۀ ،و عاصفۀ ،و لینۀ،
و عقما ،و لواقح .و قیـل تـارۀ بالرحمـۀ ،و تـارۀ بالعـذا » [ ،11ج ،4ص 141و  .]144در
التبیان فی تفسیر غریب القرآن نیز آمده است« :تَصْرِیفِ الرِّیاحِ :تحویلهـا مـن حـال إلـى
حال جنوبا و شماال و دبورا و صبا و سائر أجناسـها» [ ،1ج ،4ص .]33در روض الجنـان و
روح الجنان فی تفسیرالقرآن نیز میخوانیم« :و گردانیدن بادهـا ،گـاهی شـمال و گـاهی
جنو  ،گاهی صبا و گاهی دبور و گاهی نکبا .برای آن تصریف فرمود که گاه نسیم باشـد
و گاهی عقیم باشد و گاهی لواقح .گاهی ابر آرد و گاهی ببـرد .گـاهی بـاران آرد وگـاهی
ببرد ،گاهی درخت باردار کند و گاهی بر از او فرود آرد ،گـاهی رحمـت بـود و گـاهی
عذا بود» [ ،1ج ،1ص.]171
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همانطور که مالحظه میشود مقصود از تصریف الریاح ،جهات مختلف باد و حالـتهـا
و تاثیرات گوناگون آن دانسته شده است .نکتۀ قابل توجه ،استفاده از واژۀ «گردانیـدن »
در بیان همین معناست که در اکثر تفسیرهای فارسی قدیم و جدید قابل مشاهده اسـت.
برای نمونه درتفاسیر قرن پنجم همچون تاج التراجم فی تفسیر القرآن لالعـاجم [ ،1ج،4
ص ]471و تفسیر سورآبادی [ ،11ج ،4ص ،]411در تفاسیر قرن ششم همچـون کشـف
األسرار و عدۀ األبرار [ ،11ج ،4ص ]191و نیز در منهج الصـادقین فـی الـزام المخـالفین
[ ،97ج ،4ص ]911که اثری مربو به قرن دهم است ،این لفظ به کار رفته است.
به عصر حاضر که نزدیك میشویم مالحظه میگردد مفسـران ،عـالوه بـر اشـاره بـه
نکته های بیان شـده در تفسـیرهـای قـدیمی ،مطـالبی را ذیـل تفسـیر تصـریف الریـاح
میافزایند که گویا از یافتههای علمی جدید که پیرامون بادها مطـرح شـده اسـت ناشـی
میشود .برای مثال در آالء الرحمن فی تفسیر القرآن آمده است کـه «وَ تَصْـرِیفِ الرِّیـاحِ
التی یسمونها اسـتوائیۀ و قطبیـۀ و موسـمیۀ و تجاریـۀ» [ ،41ج ،4صـص 419و .]411
مالحظه میشود به جای استفاده از تعبیرهایی چون جهات شمالی و جنوبی ،از اسـتوایی
و قطبی استفاده شده است.
عالمه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن به طور واضح از یافتههای علمی جدیـد
در خالل بحث تفسیری خود استفاده مـیکنـد .در بخشـی از ایـن تفسـیر مـیخـوانیم:
«تصریف بادها به معنای آن است که بادها را به وسیله عوامل طبیعـی و مختلـف از ایـن
طر به آن طر بگرداند .مهمترین آن عوامل این اسـت کـه اشـعۀ نـور کـه از چشـمۀ
نور(یعنی آفتا ) بیرون میشود و در هنگام عبور از هوا بـه خـاطر سـرعت بسـیار تولیـد
حرارت میکند و در نتیجه هوا به خاطر حرارت ،حجمش زیادتر و وزنش کمتر میشود و
نمیتواند هوای سردی را که باالی آن است و یـا مجـاور آن قـرار دارد ،بـه دوش بکشـد،
الجرم هوای سرد داخل در هوای گرم شده به شدت آن را کنار میزند و هوای گرم قهـراً
بر خال جریان هوای سرد به حرکت در میآید و این جریان همان است که ما نامش را
باد میگذاریم» [ ،17ج ،4ص 113و .]141
اما در میان تفاسیر جدید ،تفسیری کـه بـیشتـرین اشـارههـا را بـه مسـئلۀ حرکـت
گردشی باد دارد احسن الحدیث است .در این تفسیر معنای تصریف الریاح اینچنین بیان
شده است« :وزش باد بطور دائره است .هوای سطح دریا از پـائین وارد خشـکی و هـوای
خشکی از باال وارد دریا می شود ،کلمۀ تصریف که به معنـی گردانـدن اسـت ظـاهرا ایـن
عنایت را دارد .گذشتگان وزش باد را افقی دانستهاند» [ ،91ج ،4ص.]133
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 .۵گذری بر شناخت بشر از ويژگیهای باد در گذشته
هرودوت ( 181پیش از میالد) خاطر نشان میکند که باد از مکانهـای سـرد بـه سـمت
مکانای گرم میوزد [ ،11ص .]44تصویرهایی که از منابع کهن یونانی بـه جـای مانـده
وزش بادها را به وسیله خدایانی در خط مستقیم نشان می دهـد [ ،18ص .]48از منـابع
یونان قدیم اسامی مختلفی برای بادها از سمتهای مختلف ذکر شده است (شکل.)4

شکل  .4نام خدایان یونانی فرستنده بادهای هشتگانه بر مبنای سمت آنها[ .]17، 4

ارسطو در کتا «هواشناسی» خود چشمه و خاستگاه بادها را باالی آسمان میدانـد.
وی در مقیاس کلی و در سخن از انقال آسمان ( )Heaven revolutionنتیجه گرفته اسـت
که هوا به دلیل حرکت پیرامون زمین ،بر آ ها متراکم نمی شود .در بخش  49کتا نیز
ابر را نتیجۀ تراکم هوا دانسته ولی ظاهراً اطالعی از تشکیل ابرها در پایینترین الیـۀ جـو
یعنی پوش سپهر نداشته است [ .]11ارسطو در کتا هواشناسی خود ،جدا از بحثهـای
مفصل دربارۀ ویژگی های بادهای گرم و سرد و خشك و مرطو با جهات مختلف ،سـعی
دارد ارتبا مستقیمی میان زمین لـرزه و بـاد برقـرار کنـد ولـی بـا بررسـی ایـن کتـا ،
توضیحی هر چند کوتاه از الگوی گردشی و چرخهای بودن باد مشاهده نشد.
نظری [ ،11ص ] 1بر آن است که مالحان سدۀ هشتم و قبل از میالد یونـان بـه جـز
رجوع به بادها و گونههای آ وهوایی همـراه آنهـا ،راهـی بـرای شناسـایی جهـتهـای
جغرافیایی در دریا در اختیار نداشتند .وی به چهار باد بوریاس ،اروس ،نوتوس و زفیروس
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اشاره میکند .شکل 4نام هشت خدای موکل باد را از هشت جهت نشان مـی دهـد .ایـن
اسامی و همچنین تصویرهای شکل ،1پندار وزش مستقیم بادها را در میان یونانیان قوت
میبخشد.

شکل  .1خدایان فرستندۀ باد در هواشناسی یونان باستان[ ،18ص.]48

تعریف باد به عنوان حرکت هـوا در سـال  171پـیش از مـیالد توسـط آناکسـیماندر
[ ]14قابل توجه است و نیـز در کنـار آن آرای تئوفراسـتوس ( 991پـیش از مـیالد) در
کتا نخستین پیشبینی دستی هوا در زمینۀ نشانههای نیرو و سمت بـاد قابـل تحقیـق
است .بلخی (314م) نخستین اطلس اقلیمی جهان را در کتابی با عنـوان کتـا االشـکال
تهیه نمود و مقدسی در سال  381تقسیمبنـدی جدیـدی از جهـان در چهـارده منطقـۀ
آ وهوایی ارایه داد [ ،11ص]91؛ با این همه گفته میشود کـه اسـتفاده از نقشـه بـرای
بیان تفاوتهای آ وهوایی در سدۀ نوزده توسط فون هامبولت آغاز شد .وی این کار را با
استفاده از نقشۀ همدماهای نیمکرۀ شمالی انجام داد .فون باخ نیز در سـال  4818اعـالم
کرد بادها ،هواهای مختلف را پدید میآورند ولـی مهـمتـرین کشـف آ وهواشناسـی در
دهههای  4391و  4311توسط رزبای انجام شد .وی با طرح اصل ثابت بودن چرخندگی
مطلق تودۀ هوا در سیر حرکت ،مدل موجها را ارایه داد .بعدها ایـن مـوجهـا بـه «امـواج
رزبای» شهرت یافتند و مفهوم «رودباد» از آن ها اسـتخراج شـد و گـردش عمـومی جـو
توسط این محققان ارایه گردید [ ،91ص.]1
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 .۶مبانی گردش هوا
تابش موازی پرتوهای خورشید بر سطح غیر مستوی زمین ،موجب ایجاد مازاد انـرژی در
مناطق حاره و کمبود آن در مناطق قطبی میشود .با گرم شدن و در نتیجه انبسا هـوا
در سرزمین هایی که برخوردار از مازاد انرژی است ،فشار هوا کم میشود و بـر عکـس بـا
سرد شدن و در نتیجه انقباض هوا در سرزمینهایی که دچار کمبود انـرژی اسـت ،فشـار
هوا افزایش مییابد و مقدمات جابجایی هوا از منطقۀ «فشار زیاد» به منطقۀ «فشار کـم»
و سپس تغییـرات سـمت و سـرعت بـاد فـراهم مـیشـود .اگـر حرکـت گردشـی بادهـا
( )Atmospheric circulationاز مناطق مازاد استوا به سوی منـاطق کمبـود یعنـی قطـبهـا
نبود ،اختال دما پیوسته افزایش مییافت .در زبان علم امروز ،بـاد عبارتسـت از حرکـت
نسبی هوا در سطح زمین [ ،11ص ]171و یا حرکت عموماً افقی هـوا [ ،19ص ]181در
تراز زمین و در ترازهای باالتر جو [ ،48ص ]11که به گفتۀ ویلیام کار [ ،11ص ]7گرمـا
و سرما را توزیع میکند.
 .1 .۶تغییرات سمت و سرعت باد و نیروهای موثر بر آن
مجموعه نیروهای موثر بر سمت و سرعت بادها از قرار زیر هستند:
نیروی شیب فشـار ( :)Pressure gradient forceایـن نیـرو حاصـل اخـتال فشـار میـان دو
سرزمین به عنوان نخستین عامل حرکت هـوا ،یعنـی پیـدایش بـاد اسـت [ ،11ص.]71
شیب فشار ( )Pressure gradientنشان دهندۀ میزان فشار هوا در یك فاصلۀ مشخص است.
شیب فشار باعث نیرویی به نام «نیروی شیب فشار» یا «نیروی گرادیان فشار» مـیشـود
[ ،48ص .]19هر چه همفشارها به هم نزدیكتر باشند ،گرادیان فشار و در نتیجه نیـروی
گرادیان فشار بیشتر میشود و باد شدیدتر میوزد .اگر باد تنها از نیـروی گرادیـان فشـار
هوا اثر میپذیرفت ،همواره و بدون انحرا  ،شاهد وزش بـاد از مراکـز پرفشـار بـه سـوی
مراکز کم فشار بودیم ولی با دخالت نیروی دیگری که ناشی از چرخش زمین است ،یکی
از زمینههای اصلی انحرا باد فراهم مـیشـود و آن نیـروی کوریـولیس ()Coriolis force
است .این نیرو که در سـال  4381توسـط گاسـپار کوریـولیس کشـف شـد [ ]14باعـث
می شود ناظری که روی زمین است حرکت هر جسم متحرک را در نیمکرۀ شمالی دچـار
انحرا به سمت راست و در نیمکرۀ جنوبی دچار انحرا به سمت چپ ببیند .ایـن نیـرو
بادها را در تمام سرزمینها به انحرا و در حقیقت گردش وامیدارند (شکل .)9
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شکل  .9انحرا بادها در سطح دو نیمکره با اثر نیروی کوریولیس [ ،11ص.]71

محاسبۀ نیروی کوریولیس بر پایۀ فرمول زیر است:
Coriolis force=2ΩVsinφ

در این فرمول امگا ( )سرعت زاویهای زمین و ثابت V ،تندی بـاد و فـی ( )عـرض
جغرافیایی است.
φ=0  sinφ=0
در استوا :
φ=90  sinφ=1
در قطب :
بر پایۀ فرمول فوق ،اثر نیروی کوریـولیس بسـته بـه عـرض هـای جغرافیـایی تغییـر
می کند .میزان اثر نیروی کوریولیس بر سمت باد در خط استوا صـفر اسـت و بـه سـوی
قطب به حداکثر خود یعنی  4می رسد .هر چند نیروی کوریولیس تنها بر سمت بـاد اثـر
می گذارد نه بر سرعت آن ولی با افزایش فاصلۀ جریان هـوا از سـطح زمـین ،گـردش یـا
انحرا باد کامل شده ،با نزدیك شدن میزان نیروی اصطکاک به صفر ،سـرعت بـاد نیـز
بیشتر میشود [ ،48ص .]17شکل ،1جزییات بیشتری را نشان میدهد.
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شکل  .1نمایش حرکت هوا با تاثیر نیروهای گرادیان فشار و کوریولیس[ ،48ص.]1

باد با دو ویژگی سرعت و سـمت مشـخص مـی شـود کـه هـر دو در سـطحی افقـی
مطرح اند .سرعت بر حسب «گره» یا «متر بر ثانیه» اسـت .تغییـر سـمت بـاد در جهـت
گردش عقربههای ساعت را [راستگرد] « »Veeringو بر خـال آن را « »Backingگوینـد.
اندازهگیری حرکت هوا در جهت عمود بر سطح یعنی حرکات نزولی و صعودی هوا بسیار
دشوار است زیرا سرعت حرکت عمودی هوا بسیار کم و در حد سانتیمتر بر ثانیه ()cm/s
ولی سرعت حرکت افقی ،متر بر ثانیه ( )m/sاست .اندازهگیـری درسـت سـرعت حرکـات
عمودی هوا یکی از آرزوهای دیرینۀ نظریهپردازان و هواشناسان برای پیشبینی است که
تاکنون به نتیجه نرسیده است [ ،11ص .]33گفتنی است نیروی کوریـولیس در بادهـای
با مقیاس کوچك و به اصطالح محلـی ماننـد نسـیم «دریـا – خشـکی» و بـاد «کـوه –
دشت» اثر نمیکند.
نیروی اصطکاک ( :)Frictional forceبا در نظر گرفتن انطبـاق الیـهالیـۀ هـوا بـر هـم،
هنگامی که الیه یا جریانی از هوا بخواهد حرکت آغاز کنـد ،مـالش یـا اصـطکاک سـطح
باالیی الیه زیرین و سطح پایینی الیۀ باالیی ،بسته به چگالی این دو ،نیرویـی بازدانـده و
درست در جهت خال سمت حرکت ایجاد خواهد کرد که به «نیروی اصطکاک» موسوم
است .نیروی اصطکاک با توجه به رقیقتر شدن الیه هـای هـوا از سـطح دریـای آزاد بـه
طر باال کاهش مییابد و در مرز الیۀ مرزی یا الیۀ اصطکاک به صفر نزدیك میشود.
اکنون ،معادلۀ حرکت جریان هوا در سطح افقـی (محـور xهـا) بـر پایـۀ سـه نیـروی
معرفی شده به صورت زیر است:
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در این معادله جملۀ یکم شتا  ،جملۀ دوم نیروی گرادیان فشار ،جملۀ سـوم نیـروی
کوریولیس و جملۀ چهارم نیروی اصطکاک است.
 :uسرعت باد در راستای ( Xراستای مداری)
 :tزمان
 :pچگالی هوا
 :ρفشار هوا
 :Ωسرعت زاویه ای چرخش زمین
 :υسرعت هوا در راستای ( Yراستای نصفالنهاری)
 : Φعرض جغرافیایی
 :Ζسرعت هوا در راستای قائم (عمود بر سطح زمین)
در این معادله نیروی اصطکاک در وزش بادهای سطح زمین نقـش مهمـی دارد .اگـر
در میان سه نیروی تعیین کننده ،نیروی کوریولیس غلبه داشته باشـد ،نیـروی گرادیـان
فشار هم بوسیله کوریولیس تعدیل خواهد شد و باد با عنوان ژئوسـتروفیك ( Geostrophic
 )windsدر امتداد منحنیهای هم فشار خواهد وزید .در حالت دوم اگر بـا نقصـان نیـروی
کوریولیس و نیروی اصطکاک ،نیروی گرادیان فشار غلبه داشـته باشـد ،بادهـای یـولرین
( )Eulerian windsشکل خواهند گرفت .در حالت سوم اگر نیروی اصطکاک بـر دو نیـروی
دیگر غلبه داشته باشد ،اصطکاک ،گرادیان فشار را تعدیل خواهد کرد و باد آنتی تریپیك
( ) Antitripic windخواهد وزید .با افـزایش ارتفـاع از سـطح زمـین ،بـر سـرعت و انحـرا
راستگَرد ( )Veeringباد افزوده می شود تا اینکه به بیشینۀ انحرا در مرز الیۀ اصـطکاک
یا الیۀ مرزی با عنوان «باد زمینگَرد» برسد.
 .۷اهمیت حرکت هوا
اهمیت کار هواشناسان زمانی بهتر درک می شود که ما نقش اساسی حرکات پیچیدۀ هوا
را در پویایی جو درک کنیم .به راستی هر آنچه ما به عنوان هوا و آ وهوا لمس میکنیم
از حرکت هوا سرچشمه میگیرد ،گو اینکه در مقیاسهای متفاوتی است.
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 بارش نتیجه فرایندهای میکروفیزیکی ابرهاست که حرکـات هـوا درون ابرهـا آن را
باعث شده است.
 خورشید بر سطح زمین زمانی می تابد که ابر نباشد و ابرها نتیجۀ تراکم بخـار آبـی
هستند که حرکت باالروندۀ هوا آن را به سطح تراکم رسانده است.
 تبخیر نیازمند حرکت هوا و زدودن مولکولهای هوا از سطح آ است.
 نم تا اندازهای با آمیختن هوای گرم و سرد تعریف می شود کـه نتیجـه فرارفـت یـا
وزش آنها در یك سرزمین با تاثیرپذیری از میزان تابش است.
از این رو ،روشن است اگـر مـا حرکـت هـوا را تحلیـل کنـیم ،بنیـادیتـرین مسـئلۀ
هواشناسی را تحقیق کردهایم و در حقیقت هد هواشناسی همین است.
 .۸شکل های باد
بادها را در مجموع میتوان در سه شکل مطرح کرد:
باد محلی  :بادهای محلی بر اثر تغییرات روزانۀ فشـار پدیـد مـیآینـد و معمـوال در
سطح زمین میوزند [ ،91ص .]417اثر ناهمواری ها در نتیجۀ نیروی اصطکاک در سمت
و گردش بادهای محلی زیاد است .برخی بادهای محلی مانند نسـیم کـوه ()Catabaticinds
و باد دشت ( )Anabatic windsاز شکل درهها پیروی میکنند (شکل .)1

شکل  .1باد محلی کوه (سمت راست) و دشت (سمت چپ) [.]98

بادهای منطقه ای :این بادها در اثر تغییرات درازمدت فشـار در مقیـاس مـاه و فصـل
پدید میآیند .بادهای منطقه ای در بیشتر موارد عامل دینـامیکی دارنـد .سـمت بادهـای
منطقهای با توجه بـه وسـعت جغرافیـایی بیشـتری کـه در برمـیگیرنـد ،هـم از نیـروی
اصطکاک اثر میپذیرد و هم نیروی گرادیان فشار .یکی از نمونههای ایـن بادهـا ،بادهـای
 411روزۀ سیستان است.
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بادهای سیارهای  :بادهای سیاره ای گردش عمومی جو را شـکل مـی دهنـد و از ایـن
طریق تغییرات محلی و منطقهای را کنترل میکنند .گردش عمومی جـو باعـث حرکـت
هوا در سه جهت مداری ،نصفالنهاری و قائم میان عرض های صفر تا نود درجه میشـود
[ ،17ص .]98بادهای سیارهای در ارتفاعات باالتر جوِ مناطق «برونحاره» یعنـی در مـرز
الیۀ اصطکاک می وزند .باد در ایـن ارتفـاع کـه نیـروی اصـطکاک بـه حـداقل و نیـروی
کوریولیس با نیروی گرادیان فشار به تعادل رسیده است [ ،11ص ،]48بیشـترین میـزان
انحرا را یافته و موازی همفشارها میشود و در نتیجه سریعتر میوزد که در این حالـت
این بادها به بادهای زمینگَرد ( )Geostrophicموسومند (شکل .)7

شکل  .7انحرا باد با غلبۀ نیروی کوریولیس بر دو نیروی گرادیان فشار و اصطکاک در الیه های باالی
جو و پیدایش باد زمینگَرد.

هر گاه در این حالت سرعت آنها فراتر از  91متر بر ثانیه شـود ،رودبـاد ()Jet-stream
نام میگیرند .رودبادها با توجه به مقیاس سیارهای که دارند ،بطور میـانگین در نـیمکـرۀ
شمالی دارای پیچ و تا های عظیم یا در اصطالح موج هستند (شکل .)8هـر گـردش یـا
انحرا آنها به سمت عرض های جغرافیایی و ارتفاعات پایین جو باعث حاکمیت شـرایط
هوای سرد و معموال خشك است .شرایط هوای سرد گاه تا ده ها روز بطول مـی انجامـد.
گردش یا انحرا آنها به سمت عرضهای جغرافیایی و ارتفاعات باال نیز باعث حاکمیـت
شرایط هوای گرم می شود که معموالً با بارندگی همراه است .در مناطق بـرونحـاره ایـن
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انحرا ها یا موجها بسته به نوعی که دارند ،ناوه ( ،)Troughپشـته ( )Ridgeو چرخـههـای
بستۀ کندرو یا سردچال ( )Cold poolنامیده میشوند .این انحرا بـرای بادهـای منـاطق
استوایی به عنوان موجهای شرقی ( )Eastern wavesنیز شناخته میشود.

شکل  .8گردش بادهای سیارهای (رودبادها) حول قطب شمال با اثر نیروهای منحر کننده[.]41

 .۹تغییرات دما و نم هوا در پی وزش
از جمله تغییر حالتها و دگرگونیهایی که در توده های هوا هنگام وزش باد رخ میدهد،
تعدیل تودۀ هوا ( )Air mass justificationاست .تودههای هوا ضمن دور شـدن از خاسـتگاه
خود به تدریج ویژگیهای نخستین خود را از دست داده ،ویژگیهای جدیدی میپذیرنـد
و به نوعی دچار تحول یا دگرگونی می شوند .یکی از مهم ترین تعـدیل هـای هـوا میـان
جنو سیبری در روسیه و سرزمین شـانگهای در چـین خـاوری رخ مـیدهـد .در ایـن
تعدیل ،هوای سرد و خشك از منطقۀ پرفشار سرد سیبری بـا حرکتـی بـدواً «خاورسـو»
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روی دریای زرد می خَزَد و از زیر کسب رطوبت و گرما کرده ،به سوی کمفشار شـانگهای
منحر میشود و آنجا ابرزایی و بارندگی میکند .نمونۀ دیگر از این تغییـر حالـت میـان
سرزمین سیبری و سواحل جنوبی دریای خزر طی پاییز رخ میدهـد .تـودههـای هـوای
سرد و خشك سـیبری پـس از گـذر از روی دریـای مازنـدران کـه در پـاییز نسـبت بـه
خشکیهای پیرامون گرم تر است ،تعدیل شده؛ با رسیدن نزدیك سواحل گـیالن ،شـروع
به ابرزایی و بارش می کند (شکل .)3

شکل  . 3وزش بادهای سرد و خشك از حوزه سیبری و معتدل و مرطو شدن آنها روی دریاهای چین و
مازندران در نتیجه بارندگی آنها به ترتیب در خاور چین و شمال ایران [ ،8ص 91؛  ،3ص.]19

 .1۱نتیجه گیری
بر پایۀ یافتههای تحقیق ،نکات علمی زیر مطرح گردید:
 . 4مشخص شد معنا کردن چرخش برای واژۀ تصریف نارساست و چنانچه مراد قرآن
از تصریف صرفاً چرخش بادها بود میتوانست از ریشههای مناسـبتـری ماننـد «دَوَلَ» و
«دَوَرَ» به معنای دور زدن و چرخیدن استفاده کند .از این رو برای واژۀ «تصریف» معنای
«بازگردش» رساتر است .از آنجا که معنای بازگرداندن در ریشۀ «صـر » مسـلم اسـت،
این مفهومِ مرتبط با تصریفالریاح میتواند به دو خصوصیت بـاد شـامل حالـتهـای بـاد
(سرعت ،دما و میزان رطوبت) و مسیر حرکت بـاد اشـاره داشـته باشـد .همچنـین بـرای
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سازوکار بادها در مقیاسهای محلی ،منطقهای و جهانی ،ویژگی تکرار شناخته شده است
که کاربرد ریشه صر در با تفعیل را بلیغ و شگفت انگیز مینماید.
 .1بازگردش مورد اشاره در بند پیشین در مورد «تصریف الریاح» بنا به نظر مفسـران
شامل وجوه مختلفی از قبیل تبدیل از حالتی به حالت دیگر و تبدیل به چیز دیگر و نیـز
برگشتن و انحرا از سمت و جهت است .بدیهی است که غالب مفسران ـ به جز معـدود
مفسران عصر حاضرـ از حقـایق علمـی کشـف شـدۀ قـرن اخیـر بـیاطـالع بـوده و لـذا
نتوانستهاند مفهوم بازگرداندن را به جز در آنچه که بیان شد توجیه کنند ولـی امـروز بـا
توجه به یافتههای علمـی جدیـد ،مفهـوم بازگردانـدن در عبـارت تصـریفالریـاح ،قابـل
استنبا است.
کمترین استفاده ای که از مفهوم گردش بادهـا بدسـت مـی آیـد ،مـی توانـد تصـویر
کرویت زمین در ذ هن باشـد چراکـه بـا نادیـده گـرفتن تمـام یافتـههـای امـروز دانـش
هواشناسی یعنی بدون انحرا بادها از عرض جغرافیایی ،ساده تـرین شـکل حرکـت بـاد
یعنی حرکت آن به دور کرۀ زمین برای نمونه در نیمکرۀ شمالی قابـل اسـتناد اسـت .در
این صورت هرچند از دید یك ناظر در سطح کرۀ زمین ،حرکت باد در خط مسـتقیم بـه
نظر می آید ولی در مقیاس کرۀ زمین و یا از دید ناظری از نقطه سرسـوی قطبـی ، Zenit
حرکت آن دایرهای یا بازگردشی است (شکل.)41

شکل  .41گردش بادها حول قطب شمال در حالت فرضی بدون انحرا از مدار.

 .9ارسطو برای بادها خاستگاه و چشمههایی از باالی جو قائل بود .تصاویر رسم شـده
از خدایانی که مشغول فوتکردن از باالی جو در هشت سـمت کـرۀ زمـین هسـتند نیـز
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نشان دهندۀ این پندار کهن است .از این هشت چشمه ،سه مـورد آن در سـمت برآمـدن
آفتا شامل نقطههای طلوع خورشید در انقال تابستانی ،اعتدالین و انقال زمسـتانی و
سه مورد آن در سمت فرو شدن آفتا شامل نقطههای غرو خورشید در سه زمان یـاد
شده و دو مورد دیگر در شمال و جنو واقع بود .بر خال پنـدار یـاد شـده ،در سـامانۀ
گردشی شناخته شده و امروزی برای بادهای سیارهای ،عوامل تشدید و سمتدهی به باد
مطرح اند نه چشمههای زایندۀ باد .به بیان دیگر سامانۀ گردشـی بادهـای کـرۀ زمـین را
میتوان مانند چرخدندهای بزر در نظر گرفت که درون آن چرخدندههای کوچـكتـر و
مرتبط در حال گردشاند و نقطۀ آغازی برای این مسیرهای پیوسته مطرح نیست.
 .1همسن آمدن نشانۀ تصریف ریاح با اختال روز و شـب و نـزول بـاران در آیـات
قرآن می تواند گویای اهمیت الگوی سیستمی بادهایی باشد که از این اخـتال پانـدولی
شب و روز تاثیر پذیرفته ،با حرکات موجی خود اسبا نزول و صعود و در نتیجه تنـاو
دورههای هوای آفتابی و دورههای هوای بارانی را فراهم میکنند .چنانچه الگـوی جهـانی
بادها با ویژگی تغییرات مکرر سمت و حالت آن همراه نبود ،به جز مناطق ساحلی و کنار
آ  ،سرزمینهای پهناور درون خشکی ها که میلیاردهـا انسـان و نیـز حیـات جـانوری و
گیاهی عظیمی را در خود جای دادهاند؛ بهرهای از آ و در نتیجه حیات نمییافتند.
 .1فراگیری کاربرد واژۀ گردش ( )Circulationبرای بیان ساز و کـار جـو و بـه تبـع آن
بادها توسط محققـان از جملـه در مقیـاس جهـانی ( ،]11[ )Globalcirculationاتمسـفری
( ،13[ )Atmospheric circulationص ]48و در مقیــاس جــو پــایین ()Low-levelcirculation
[ ،11ص ،]1149گویای تکرارپذیری و مراتب تفاوت سـمت و در عـین حـال پیوسـتگی
آنها با هم در سطوح محلی ،منطقهای و سیارهای است .این درحالی است در زمانهـای
پیش به دلیل عدم اطالع از معادالت ترمودینامیك حاکم بر شکلگیری حرکـات کلـی و
جزیی جو ،این باور مطرح بود که غلبه یافتن یك باد بر باد دیگر باعث توقف آن میشود
[ ،11ص.]18
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[ .]41بالغی نجفی ،محمدجواد (4111ق) .آالالرحمن فی تفسیرالقرآن .تحقیق واحد تحقیقـات
اسالمی بنیاد بعثت ،قم :نشر بنیاد بعثت.
[ .]44بلخی ،مقاتل بن سلیمان (4119ق) .تفسیر مقاتل بن سـلیمان .تحقیـق عبـدال محمـود
شحاته ،بیروت ،لبنان ،دار احیاء التراث.
[ .]41بوشر ،کیت (4979ش) .آ و هوای کره زمین  -منطقـۀ بـرونحـاره ،جلـد دوم ،ترجمـه
بهلول علیجانی ،تهران ،نشر جهاد دانشگاهی.
[ .]49تستری ،ابومحمد سهل بن عبدال (4119ق) .تفسیر التستری ،بیروت ،لبنـان ،دارالکتـب
العلمیه.
[ .]41جصاص ،احمد بن علی (4111ق) .احکام القرآن .تحقیق محمدصادق قمحـاوی ،بیـروت،
لبنان ،داراحیاءالتراث .
[ .]41جعفری ،یعقو (4977ش) .تفسیر کوثر .قم ،نشر هجرت.
[ .]41حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد (4919ش) .تفسیر اثنا عشری ،تهـران :نشـر
میقات.
[ .]47حسینی شیرازی ،سید محمد (4119ق) .تبیین القرآن ،بیروت ،لبنان ،دارالعلوم.
[ .]48خدابخش ،حسن (4988ش) .هواشناسی عمومی ،تهران؛ نشر رجا.
[ .]43راغباصفهانی ،حسینبنمحمد (4141ق) .المفردات فی غریب القرآن ،بیروت ،دارالعلـم،
دمشق ،الدار الشامیه.
[ .]11رشیدالدین میبدی ،احمدبن ابی سعد (4974ش) .کشف االسـرار و عـدۀ االبـرار .تحقیـق
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علی اصغر حکمت ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
[ .]14ریاضی ،حشـمت ال (4971ش) .ترجمـه بیـان السـعادۀ فـی مقامـات العبـادۀ ،تهـران،
انتشارات دانشگاه پیامنور.
[ .]11زمخشری ،محمـد (4117ق) .الکشـا عـن حقـایق غـوامض التنزیـل .بیـروت ،لبنـان،
دارالکتا العربی.
[ .]19ســبزواری نجفــی ،محمــد بــن حبیــب ال (4143ق) .ارشــاداالذهان .بیــروت ،لبنــان،
دارالتعار للمطبوعات.
[ .]11سورآبادی ،ابوبکر عتیق بـن محمـد (4981ش) .تفسـیر سـورآبادی .تحقیـق علـی اکبـر
سعیدی سیرجانی،تهران ،فرهن نشرنو.
[ .]11سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر (4117ق) .همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع ،بیروت،
لبنان ،دارالکتب العلمیه.
[ .]11صادقی تهرانی ،محمد (4911ش) .الفرقان فی تفسیر القرآن بـالقرآن .قـم ،نشـر فرهنـ
اسالمی.
[ .]17طباطبایی ،سیدمحمدحسین4147( ،ق) .المیزان فی تفسیر القرآن ،ج .1قم ،نشر جامعـۀ
مدرسین حوزه علمیه قم.
[ .]18طبرسی ،فضلبنحسن4911/4971( ،ش) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .چـاپ سـوم،
تهران ،نشر ناصرخسرو.
[ .]13طبری ،ابوجعفر محمدبن جریر (4141ق) .جامع البیان فی تفسیر القرآن .بیروت ،لبنان،
دارالمعرفه.
[ .]91علیجانی،بهلول؛ کاویانی ،محمدرضا (4974ش) .مبانی آ وهواشناسی .تهـران ،انتشـارات
سمت.
[ .]94فراء ،ابوزکریا عیسی بن زیاد (؟) .معانی القرآن .تحقیق احمد یوسف نجاتی و محمد علـی
نجار و عبدالفتاح اسماعیل شعبی ،مصر ،دارالمصریه للتألیف و الترجمه.
[ .]91فراهیدی ،خلیلبناحمد (4141ق) .کتا العین .چاپ دوم ،نشر هجرت.
[ .]99قاسمی ،محمد جمال الدین (4148ق) .محاسن التاویل .بیروت ،لبنان ،دارالکتب العلمیه.
[ .]91قرائتی ،محسن (4989ش) .تفسیر نور .تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
[ .]91قرشی ،سیدعلی اکبر (4977ش) .احسن الحدیث ،تهران ،نشر بعثت.
[4974( ---------- .]91ش) .قاموس قرآن ،چاپ ششم ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیۀ.
[ .]97کاشانی ،مالفتح ال (4979ش) .خالصۀ المنهج .تحقیق ابوالحسن شـعرانی ،تهـران ،نشـر
اسالمیه.
[ .]98کاویانی ،محمدرضا (4981ش) .میکروکلیماتولوژی .تهران ،انتشارات سمت.
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، بیـروت. تاج العروس مـن جـواهر القـاموس.)ق4141(  محمدبن محمد، مرتضی زبیدی.]93[
. دارالفکر،لبنان
.  نشر کتا، تهران. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.)ش4911(  حسن، مصطفوی.]11[
.  نشر کتا، تهران. تفسیر روشن.)ش4981( ---------- .]14[
. نشر دارالکتب االسالمیه، تهران. تفسیر نمونه.) ش4971(  ناصر، مکارم شیرازی.]11[
 دار، مصـر. الفواتح االلهیـه و المفـاتح الغیبیـه.)م4333(  نعمت ال بن محمود، نخجوانی.]19[
.رکابی
. نشر پیام نور، تهران. تاریخ علم جغرافیا.)4971(  علی اصغر، نظری.]11[
، بیـروت، مراح لبید لکشف معنی القرآن المجیـد.)ق4147(  محمد بن عمر، نووی جاوی.]11[
. دارالکتب العلمیه،لبنان
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