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 چکیده
رغم علی. است ها برای بیان معارف بهره برده گری داستان کریم از قالب روایت قرآن

گری خداوند   روایتۀ قرآنی، بررسی شیو قصصۀهای تفسیری فراوان، در حوز کوشش
، )ع( طوفان نوحگرِ چینش آیاتِ روایت. در این آیات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

با فرض آنکه بر اساس سیر زمانی به توصیف حوادث واقع شده در ) ع( هودۀدر سور
» برگی رگ«این پژوهش با پیشنهاد الگوی . هایی روبرو است پردازد، با تعارض طوفان می

دست ای برای عدم رعایت توالی زمانی، در چینش این آیات به برای این آیات، ضابطه
با تفکیک جمالت مربوط به دو گروه مؤمنان و کافران از یکدیگر و قرار دادن . دهد می
برگی، طرحی از کل وقایع ماجرای طوفان، به ترتیب زمان وقوع  ها در الگوی رگآن

تواند در تفسیر برخی دیگر از   نظامِ چینش آیات، ضمن آنکه میاین. شکل خواهدگرفت
سازد که گفتگوی میان  های قرآن کریم مورد توجه قرار گیرد، نخست روشن می روایت
 برپایی طوفان انجام گرفته است و نه بعد از به حرکت در ۀو فرزندش در آستان) ع(نوح

ندش نه بعد از پایان یافتن برای نجات فرز) ع(آمدن کشتی و دوم آنکه دعای نوح
دهد، بلکه درست پس از ربوده  نشان می) ع( هودۀچنان که ترتیب آیات سور طوفان، آن

همچنین مطابق این نظام، جریان . توسط امواج صورت گرفته است) ع(شدن فرزند نوح
از ) ع( پر خطر طوفان و ناآگاهی نوحۀ، بعد از پایان یافتن صحن»سالم «ۀیافتن مقول

 .یابند ای نو تفسیر می ت اعتقادی فرزند خویش، به گونهوضعی
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 مقدمه. ١
توان کتاب  اند، اما قرآن را نمی چه آیات پرشماری از قرآن به بیان قصص اختصاص یافتهاگر

 قرآن کریم ۀهای مورد استفاد ردازی، یکی از قالبپ پردازی دانست، بلکه داستان داستان
: النحل[خداوند این کتاب آسمانی را تبیاناً لکل شیء و هدایت . برای بیان معارف است

 ۀکند و در ابتدای سور ، معرفی می]٥٨: عمرانآل[و ذکر حکیم ] ٨٢: اإلسراء[، شفاء ]٨٩
» احسن القَصص«را ه است، آنرا به بیان یک داستان اختصاص دادکه تمام آن) ع(یوسف

به » احسن القِصص« معرفی کرده است و نه "بهترین بیان"، به معنای ]٣): ع(یوسف[
طرح سرگذشت اقوام پیشین نیز در قرآن کریم به منظور بیان . "ها بهترینِ داستان"معنای 
ای گری ماجراه لذا ممکن است خداوند در روایت. ها صورت گرفته است ها و حکمت هدایت

گذرد  ها در  ها، از بیان وقایع بر اساس سیر زمانی وقوع آن تر حکمت قرآنی، برای بیان دقیق
 . دهد های مهم قرآنی انجام  و چینش آیات را بر اساس بیان حکمت

های بسیاری برای تفسیر قصص قرآن صورت گرفته است، اما بررسی  چه تالشاگر
ر این آیات کمتر مورد توجه قرار گرفته گری خداوند د پیوستگی آیات و الگوی روایت

تواند   چینش آیات قرآن نهفته است، میۀتالش برای فهم حکمتی که در این نحو. است
اعتنایی به این  گشا باشد و از سویی دیگر، بی در کشف اغراض متعالی کتاب خداوند، راه
 در ریشی،پ پریشی و مکان زمان ۀمسئلطرح موضوع سبب شده است تا گروهی با 

 قرآنی، این موضوع را یکی از براهین غیر وحیانی بودن چینش آیات های گری روایت
 . یا رؤیایی بودن زبان آن قلمداد کنند] ١٥٦، ص ٣٣؛ ٤٣، ص١ج ،٢٨[قرآن 

 ۀترین توصیف از صحن که مفصل) ع( هودۀ سور٤٩ تا ٤٠در این راستا چینش آیات 
چینش این . جه مفسران قرار گرفته استدر قرآن است، مورد تو) ع(برپایی طوفان نوح

آیات با فرض آنکه بر اساس سیر زمانی به توصیف حوادث واقع شده در طوفان 
و یاران در ) ع(نخست آنکه بعد از سوار شدن نوح:  روبرو است پردازد، با دو چالش می

 کشتی ،ها هایی به عظمت کوه که موجکشتی و روان شدن آن در طوفان و در حالی
 عظیم طوفان درون خود شناور ساخته ۀرا در میان خود گرفته و در آن صحن) ع(نوح

دهد و از او  ی قرار دارد، مخاطب قرار میا فرزند خود را که در گوشه) ع( نوحاست،
دعوت پدر را )ع(پسر نوح]. ٤٢): ع(هود[خواهد تا همراه او بر کشتی سوار شود  می
غرق ) ع(شود و فرزند نوح ن آن دو حائل میپذیرد و در حین این گفتگو موجی میا نمی
 ].٤٣): ع(هود[گردد  می
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را ) ع(اما چگونه ممکن است که در طوفانی با امواجی چون کوه که کشتی عظیم نوح
ای که قرآن کریم  راند، پسر وی آسوده در گوشه در خود شناور کرده است و به پیش می

اعتنایی کند؟ اساساً   و به دعوت پدر بیکند، قرار گرفته باشد تعبیر می» معزل«از آن به 
که در کشتی با سرعت زیاد همراه با امواج در حال حرکت است ) ع(این گفتگو برای نوح

توانسته محقق شود؟ دیگر اینکه بر فرض پذیرش  و در آن خروش امواج و باد، چگونه می
ال حرکت در توانسته در دل طوفان بر کشتی در ح چگونه می) ع(دعوت پدر، فرزند نوح

توانسته بعد از  سازد که این گفتگو نمی ها روشن می میان امواج سوار شود؟ این پرسش
 ٤٣ و ٤٢بنابراین آیات. شروع طوفان و به حرکت در آمدن کشتی صورت گرفته باشد

 .اند بر اساس سیر زمانی وقوع حوادث به دنبال هم قرار نگرفته) ع( هودۀسور
 ٤٥ و ٤٤خورد مربوط به آیات  ن آیات به چشم میدومین زمان پریشی که در ای

 حاکی از فرو رفتن آب، پایان یافتن طوفان و قرار گرفتن کشتی بر کوه ٤٤ ۀآی. است
کند که فرزندش را نجات  میاز خداوند درخواست ) ع( نوح٤٥ ۀاما در آی. جودیّ است

جات وی ای که موج فرزندش را ربود، برای ن  همان صحنهدر) ع(نوحچرا . دهد
درخواستی نکرد؟ درخواست نجات فرزند بعد از پایان یافتن طوفان و فروکش کردن آب 

های مختلف، مدت  و قرار یافتن کشتی چه جایگاهی دارد؟ آن هم طوفانی که بنابر نقل
توان تصور کرد که بعد از گذشت چنین مدتی   چگونه می١.آن چند ماه بوده است

  باشد؟درخواست نجات فرزندش را داشته
اند تا عدم رعایت  اند، کوشیده ها توجه نشان داده برخی از مفسران که به این تعارض

ها در آثار این  رغم این تالشاما علی. ای توضیح دهند گونهتوالی زمانی در این آیات را به
ها پاسخ درخوری داده نشده است و مهمتر آنکه  دسته از مفسران، به برخی از تعارض

                                                                                                                                            
، ١١ [بودنـد  کشتی در ماه ٦ مدت اصحابش و) ع(نوح ،)ع(کاظم امام از خود اسناد با راوندی نقل بنابر. ١

 شـبانه  ده و ماه شش راآن فرونشستن وقت تا آب آمدن باال زمان مدت الکامل در نیز اثیرابن]. ٥١ص
، ٢،ج٢٤) [ع(صـادق  امام از روایتی اساس بر پژوهشگران از بعضی ].٢٦١، ص ١ج ،٣ [است دانسته روز
 کـه  دهـد   مـی  نشان روایت این در دقت اما اند؛  دانسته روز شبانه هفت را طوفان زمان مدت ،]١٤٦ص
 روز شـبانه  هفـت  طوفـان،  کل زمان مدت نه و را، طوفان از بعد آب فرورفتن زمان مدت) ع(صادق امام

 در نـوح  کـه  اند کرده روایت یبرخ«: نویسد  می چنین مورد این در خود تاریخ در نیز یعقوبی. اند  دانسته
 آرام از پـس  نـوح . گرفت ارقر یجود کوه بر یکشت محرم، ماه در و شد یکشت سوار رجب ماه اول روز

 از آمـدنش  بیـرون  و یکشت در نوح رفتن بین ۀفاصل ترتیب، بدین،  کرد توقف ماه چهار ،یکشت گرفتن
 ].١٣، ص١، ج٣٤[» انجامید طول به روز ده و سال یک آن
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 نظام چینش ۀای برای پیش و پس شدن زمانی این آیات و دیدگاهی دربار هیچ ضابطه
عدم رعایت توالی زمانی روایت یک ماجرا، بدون حاکم بودن یک . شود ها یافت نمی آن

اگر نظامی برای عدم رعایت توالی زمانی . مند سزاوار کالم خداوند نیست نظام ضابطه
. گیرد های قرآنی، قوت می انی، در روایتوجود نداشته باشد، احتمال وجود پریشانی زم

های قرآنی را با چه موانع  ناگفته روشن است که قوت یافتن چنین احتمالی فهم روایت
کند تا این آیات به منظور کشف نظام  این موضوعات طلب می. کند بزرگی مواجه می

ن نظام و از سویی دیگر، محتمل است ای. ها مورد پژوهش قرار گیرند چینش حاکم بر آن
لذا کشف این نظام برای . های دیگر قرآن نیز وجود داشته باشد  گویش، در سیاقۀشیو

 .تواند مفید باشد های دیگری در فهم قرآن کریم نیز می گشودن گره
در این آیات، ) ع(های ظاهری روایت طوفان نوح این پژوهش بعد از تبیین آشفتگی

های  دهد، توجیه  بررسی قرار داده و نشان میهای مفسران در این موضوع را مورد دیدگاه
بررسی این آیات، به عنوان . هایی همراه است مطرح شده از سوی ایشان با کاستی

 ۀدهد که شیو اند، نشان می قرار گرفته) ع( هودۀ سورۀگروهی از آیات که درون پیکر
لگوی ا«گری خداوند، بر طبق الگویی انجام گرفته است که در این نوشتار روایت
این الگو ضمن آنکه تبیین درخوری برای نظام چینش این . نامیده شده است» برگی رگ

کند، نتایج تفسیری جدیدی را   میرا رفعهای ظاهری آن آورد و تعارض آیات فراهم می
 .دهد  برخی از موضوعاتِ مطرح در این آیات به دست میۀدربار

 
  پژوهشۀپیشین. ٢

، مفسران قرآن کریم )ع( هودۀ سور٤٩ تا ٤٠ن در آیات با این نظم پریشاۀدر مواجه
توان در سه بخش  آراء مفسران در این مسئله را می. اند های متفاوتی اتخاذ کرده ه دیدگا
 :دی نمودبن  دسته
این . اند برخی از مفسران چینش این آیات را مطابق با سیر زمان قلمداد کرده. ١

پیش ) ع( هودۀ بر اساس ترتیب آیات سوررا) ع(مفسران اگرچه ماجرای طوفان نوح
برای مثال صاحب . اند های پیش آمده از خود نشان نداده تعارض به توجهیاند، اما   برده

و فرزندش ) ع(سنت، گفتگوی میان نوح، از تفاسیر قرن دهم اهل»االلهیهالفواتح«تفسیر 
 هیچ توضیحی مبنی بر اما. در میان آب قرار دارد) ع(داند که پسر نوح را در زمانی می

اجی چون کوه، خود را نگاه دارد و دعوت پدر را اینکه او چگونه توانسته در طوفانی با امو
 ].٣٥٤، ص١، ج٣٢[دهد  لبیک نگوید، ارائه نمی
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در بین تفاسیر شیعه، . توان در این دسته جای داد بسیاری از تفاسیر کهن را می
و ] ٦٨ـ٦١، صص١٢، ج٢٠ [البیانمجمع ؛]٤٩٤ـ٤٨٩ ، صص٥، ج٢٣ [ التبیانتفسیرهای

سنت تفسیرهای و در میان تفاسیر اهل] ٢٧٦ـ٢٧٢ ، صص١٠، ج٧ [الجنانروض
و ] ٣٥٧ـ٣٥٠، صص١٧، ج٢٥ [الغیبمفاتیح؛ ]٣١ـ٢٨ ، صص١٢، ج٢١[ البیان جامع

 . هایی از این تفاسیر هستند ، نمونه]١٣٧ـ١٣٥ ، صص٣، ج١٠ [أنوارالتنزیل
سران به معضالت ناشی از قائل شدن به توالی زمانی این آیات گروه دیگری از مف. ٢

اند  زمانی در چینش این آیات، کوشیدهاما با مبنا قرار دادن رعایت توالی . اند توجه کرده
بر سیر زمانی وقوع حوادث ) ع( هودۀای تفسیر کنند که توالی آیات سور گونهآیات را به

از سوی این مفسران نتوانسته پاسخی درخور، های صورت گرفته  اما تالش. منطبق گردد
 . های ناشی از چنین مبنایی فراهم کند برای چالش

داند و   آغاز طوفان میۀرا نقط) ع( هودۀ سور٤٢ ۀ، آیتفسیر نمونهعنوان مثال صاحب  به 
و فرزندش در زمانی واقع شده است که هنوز پسر ) ع(بر این نظر است که گفتگوی میان نوح

، اما توجه ]١٠٠، ص٩، ج٣١[کرده، فقط با بارانی شدید مواجه خواهد شد  مان میگ)  ع(نوح
چرا که با توجه به . دهد های این آیه به وضوح بطالن چنین فرضی را نشان می به تمام بخش

به روشنی معلوم » کَالْجِبالِ مَوْجٍ في بِهِمْ تَجْري هِيَ وَ« آغازین این آیه، یعنی عبارت ۀجمل
و پسرش ) ع(ه با فرض رعایت شدن توالی زمانی در فقرات این آیه، گفتگوی نوحگردد ک می

های بسیار عظیمی  ها بعد از شروع طوفان و گرد آمدن آب تا حدی که در آن موج مدت
 . شکل گیرد و کشتی بزرگی را در خود شناور کند، بوده است

، بعد از پایان ]٤٦): ع(دهو[از خداوند برای نجات فرزند خود ) ع(در توجیه درخواست نوح
صاحب . شود هایی در میان آثار تفسیری دیده می نیز، کوشش] ٤٥): ع(هود[یافتن طوفان 

در حق فرزند خویش، بعد از پایان ) ع(کند که دعای نوح تفسیر التحریر و التنویر، تصریح می
یا، از خداوند امیدی از نجات فرزند خود در دنبعد از نا) ع(یافتن طوفان بوده است و نوح

عجیبه، صاحب ابن]. ٢٦٩، ص١١، ج٥[کند که وی را از عذاب قیامت برهاند  درخواست می
جهت درخواست از خداوند برای تبیین حکمت را به) ع(تفسیر البحرالمدید نیز ندای نوح

) ع(که با توجه به کالم نوح، در حالی]٥٣٣، ص٢، ج٦[غرق شدن فرزندش دانسته است 
به جای آنکه ] ٤٥: هود[» أَهْلي مِنْ ابْني إِنَّ«: کند ش که به خداوند عرض می فرزندۀدربار
، نشان از آن دارد که فرزند او در آن زمان زنده بوده است و »انّ ابنی کان من اهلی«: بگوید
 .جهت نجات او از غرق شدن به درگاه الهی روی آورده بود) ع(نوح
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های ظاهری، در توجیه توالی  ن پریشانی نیز برای رهایی از ایتفسیر روشنصاحب 
: داوند را خارج از قیود زمانی دانسته و چنین بیان کردهبا خ) ع( نوحۀمخاطباین دو آیه، 

 این از منزّه متعال خداوند و نباشد یجسمان و یمکان و یزمان متعال، خداوند با مخاطبه«
 ].٢٠٧، ص١١، ج٣٠[» است امور و قیود
) ع(گری طوفان نوح ن به عدم رعایت توالی زمانی در روایتبرخی دیگر از مفسرا. ٣

این آیات و نامعقول بودن فرضیاتی که در راستای توجیه توالی زمانی از سوی سایر در 
، این احتمال را که بعد از ٤٢ ۀ آلوسی در آی.اند اذعان کردهمفسران ارائه گردیده است، 

پسرش را ندا داده باشد، غیر ممکن ) ع(، نوحها راه افتادن امواجی به بلندی کوهبه
. داند داند و این گفتگو را تنها قبل از جدا شدن کشتی از خشکی قابل تصور می می

کند که زمان این گفتگو، حتی پیش از سوار شدن بر  همچنین از بعضی محققان نقل می
ل برای پسرش را نیز مربوط به قب) ع(وی دعای نوح]. ٢٥٦، ص٦، ج٢[کشتی بوده است 

، ٢[واو عطف در آیه، مقتضی ترتیب زمانی نیست : گوید داند و می از غرق شدن او می
در مورد فرزندش را پیش ) ع(غیر او برخی دیگر از مفسران نیز دعای نوح]. ٢٦٦، ص٦ج

 ].٢٨٢، ص٣، ج٢٦؛ ٤٤٥، ص٢، ج١٤[دانند  از غرق شدن او می
، ٢٢[اندعایت ترتیب زمانی قائل به عدم ر٤٥ و ٤٢ ۀمراغی و طنطاوی در هر دو آی

ابوحیان اندلسی نیز چنین نظری را ]. ٤٠ و ٣٨، صص١٢، ج٢٩؛ ٢١٣و ٢٠٨، صص٧ج
]. ١٥٧، ص٦، ج٨[داند  برگزیده، واو عطف در هر دو آیه را مقتضی ترتیب زمانی نمی

: گوید داند، می را یک درخواست می) ع(نوح، ضمن اینکه ندای ٤٥زمخشری ذیل آیه 
اما دلیلی برای . واقع شده است) ع(عدتاً پیش از غرق شدن پسر نوحاین درخواست قا

 ].٤٠٠، ص٢، ج١٢[کند  ها ذکر نمی این عدم توالی زمانی در بیان داستان
اما این مفسران در هیچ یک از این موارد، رأی مختار خود را بر دلیلی استوار 

ر تفسیری نظامی برای در هیچ یک از این آثا. دهند دست نمیای به کنند و ضابطه نمی
گری خداوند  روایت ۀ چینش این دسته از آیات پیشنهاد نشده است و کشف شیوۀنحو

 ۀ سور٤٢ ۀتنها برای عدم رعایت توالی زمانی در آی. مورد توجه قرار نگرفته است
، در میان اندکی از آثار تفسیری، دالیلی آن هم بر اساس قرائن خارجی دیده )ع(هود
 امکان کوه، همچون یامواج میان در  کشتیحرکت از بعدبه دلیل آنکه شود؛ آلوسی  می

داند  رش را قبل از شروع طوفان میو پس) ع(د، گفتگوی نوحندار وجودبر آن  شدن سوار
، ١٤، ج١٥[ نیز به این موضوع اشاره کرده است تفسیر الفرقانصاحب ]. ٢٥٦، ص٦، ج٢[
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 کشتی، بعد از به حرکت درآمدن آن عاشور نیز عدم امکان متوقف کردنابن]. ٣٠٠ص
و فرزندش بر آغاز طوفان معرفی ) ع(گفتگوی نوحدر میان طوفان را دلیلی بر تقدم 

 ].٢٦٢، ص١١، ج٥[کند  می
را ) ع(وی عالوه بر اینکه دعای نوح. تر در این مورد دارد عالمه طباطبایی نگاهی عمیق

آید و  رای این عدم توالی زمانی برمیداند، در پی کشف علتی ب قبل از غرق شدن فرزندش می
 ظاهرش چند هر و آمده» الجوديّ یعل استوت و« جمله از بعد آیات این اگر چه«: نویسد می
 بوده، طوفان فرونشستن و کفار شدن غرق از ، بعد)ع(نوح یدعا و استغاثه این که است این

 فرزندش و او بین موج شدن حائل از بعد یو استغاثة که است این حال ظاهر یمقتضا لیکن
 یبرا کرده، ذکر ماجرا شدن تمام از بعد را استغاثه آن آیات این در اگر پس .باشد شده واقع
 اش همه که یجزئیات داشته، عنایت جایک در داستان جزئیات ۀهم بیان به که بوده این
 به سپس و کند بیان آیه یک در کامل طور به را داستان اصل نخست تا است، انگیز هول
 ].٣٤٩، ص١٠ج ،١٩[» بپردازد مانده باقي جهات یبعض

 اما بنابر ، است٤٣ ۀ پس از آی٤٥ ۀ، زمان وقوع آی المیزاناگر چه مطابق نظر صاحب
گری در این آیات به این صورت است که ابتدا تمام ماجرای   روایتۀنظر وی، اگر شیو

یات مربوط به گفتگوی بایست آ طوفان بیان شده و سپس بعضی جزئیات ذکر شوند، می
 که ٤٤ ۀاند، پس از آی  قرار گرفته٤٣ و ٤٢و فرزندش نیز که در آیات ) ع(میان نوح

ای برای  از طرف دیگر در این تفسیر ضابطه. گرفتند  قرار میمربوط به پایان طوفان است،
 .بازگشت زمانی در آیات تبیین نشده است

 
 )ع( هودۀدر سور) ع(گر طوفان نوح نظام چینش آیاتِ روایت. ٣
 ) ع( هودۀ آیات سورۀنگاهی به پیکر. ٣ .١

، بخشی از آیات مربوط به ماجرای قوم )ع( هودۀدر سور) ع(گر طوفان نوح آیات روایت
کشف نظام چینش این آیات نیازمند آن است که غرض . در این سوره است) ع(نوح

راستی خداوند به. ردددر این سوره دقیقاً مشخص گ) ع(خداوند از شرح ماجرای قوم نوح
دنبال از کدام منظر به سرگذشت این قوم نگریسته و از طرح آن به) ع( هودۀدر سور

، به همراه آیات مربوط به )ع( است؟ آیات مربوط به سرگذشت قوم نوحگیری کدام نتیجه
. اند قرار گرفته) ع( هودۀ سورۀ، در پیکر)ع(سرگذشت پنج قوم دیگر از اقوام رسوالن

 )ع(ماجرای قوم نوحکه خداوند از کنار هم قرار دادن شرح این شش سرگذشت، شک  بی
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اما از میان ماجراهای . کند ، هدفی را دنبال می استها ترین آن نخستین و مبسوط
پرشمار اقوام پیشین در قرآن چرا این شش ماجرا در کنار هم در این سوره قرار 

و سایر اقوام وجود دارد که ) ع(نوحم اند؟ چه وجه مشترکی در میان ماجرای قو گرفته
سو با غرض اصلی این سوره مدنظر خداوند بوده است؟ آیات مربوط به این  هم

لذا ضروری است . هستند) ع( هودۀ آیات نظام یافته در سورۀای از پیکر ها پاره سرگذشت
گر   و به دنبال آن کشف نظام چینشِ آیات روایتها تا برای یافتن پاسخ این پرسش

ای که این آیات   کلی، فضای)ع( هودۀ سورۀ، با نگاهی اجمالی به پیکر)ع(طوفان نوح
  .اند، ترسیم گردد درون آن قرار گرفته

، میان دو مجموعه از آیات در آغاز و )ع( هودۀسورشرح ماجرای اقوام پیشین در 
د در آیات خداون. اند که هر کدام دارای بیست و چهار آیه هستند پایان سوره قرار گرفته

مانند بر سر کشیدن ) ص(ها و آزارهای قوم رسول هللا رفتاری آغازین این سوره، به کج
کند؛ بعد از آن  اشاره می] ٧): ع(هود[و سحر خواندن کالم ایشان ] ٥): ع(هود[ها  جامه

کنند و  کند که صبر پیشه می خداوند گروه دیگری را با رفتارهای صحیح معرفی می
 دوازده خداوند رسول خویش را نهیب ۀو در آی] ١١): ع(هود[هند د م میاعمال صالح انجا

ات برای آنچه ایشان  مبادا برخی از آنچه به تو وحی شده ترک گویی و سینه«زند که  می
. کشاند سپس خداوند مجدداً موضوع را به رفتار منفی افراد می. »گویند، تنگ گردد می

، بشری دانستن قرآن ]١٢): ع(هود)[ص(ول هللارفتارهایی مانند انکار کردن رسالت رس
اما در این آیات خداوند بر سرانجام ]. ١٨): ع(هود[و دروغ بستن بر خداوند ] ١٣):ع(هود[

این افراد تأکید دارد و با آهنگ پربسامدی در آیات شانزده، هفده، هجده، بیست و بیست 
در مقابل این . شود ر میو دو، سرانجام ایشان را که آتش و عذاب خداوندی است متذک

کند که ماندگار شدن در بهشت است  افراد، خداوند سرانجامِ مؤمنان را مطرح می
در آخرین آیۀ این بخش خداوند در یک دید کلی این دو گروه را با هم ]. ٢٣): ع(هود[

: داند دو را چون شخص نابینا و کر و شخص بینا و شنوا میکند و مثَل آن مقایسه می
» تَذَکَّرُونَ أَفَال مَثَالً یَسْتَوِیانِ هَلْ السَّمیعِ وَ الْبَصیرِ وَ اْألَصَمِّ وَ کَاْألَعْمي الْفَریقَیْنِ مَثَلُ«
 رفتار دو گروه از ۀ؛ بنابراین شرح ماجرای اقوام پیشین، در فضای مقایس]٢٤: )ع(هود[

 .گردد افراد و بیان سرانجام هر دو گروه آغاز می
اند، کامالً  نیز که بعد از شرح ماجرای اقوام پیشین قرار گرفتهآیات پایانی سوره 

مطابق این آیات رفتارهای سوء و ظلم اقوام پیشین . سو با آیات آغازین سوره هستند هم
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] ١٠١ـ١٠٢): ع(هود[است ساز نزول عذاب دردناک و شدید خداوند بر ایشان بوده  سبب
ستوار کردن دل رسول خویش معرفی و خداوند علت بیان سرگذشت ایشان را تسال و ا

در این ]. ١٢٠): ع(هود[» فُؤادَک بِهِ نُثَبِّتُ ما الرُّسُلِ أَنْباءِ مِنْ عَلَیْکَ نَقُصُّ کُال وَ«: کند می
تری سرانجام دو گروهی را که در آیات آغازین سوره معرفی  طور مبسوطآیات خداوند به

د آیات آغازین سوره، خداوند ابتدا سرانجام در اینجا نیز مانن. دهد کرده بود، شرح می
و بعد از ] ١٠٧ـ١٠٦): ع(هود[کند که در آتش ماندگار خواهند بود  افراد شقی را بیان می

 ].١٠٨): ع(هود[گردند  کند که در بهشت، جاودان می آن سرانجام سعدا را بیان می
ی به توصیف کند که خداوند از منظر ، ایجاب می)ع( هودۀانسجام میان آیات سور

سو با آیات آغازین و پایانی سوره  سرگذشت اقوام پیشین پرداخته باشد که کامالً هم
توان انتظار داشت  لذا حتی پیش از رجوع به آیات مربوط به سرگذشت اقوام، می. باشد

ها و ظلم آن قوم در قبال  رفتاری که خداوند در شرح ماجرای هر قوم ضمن بیان کج
. ر قالب دو گروه مؤمنان و کافران بیان کند افراد آن قوم را درسول خود، سرانجامِ

 .منانؤام مجای که ابتدا سرانجام کفار مطرح شود و بعد از آن سران گونه به
 ۀمقایس. کند بررسی آیات مربوط به سرگذشت اقوام پیشین، این فرضیه را تأیید می

در هر روایت . کندخص میهای مشترکی را مش ؤلفهم) ع( هودۀگانه سور ششهای  روایت
کند، آن رسول قوم را به عبادت خداوند دعوت  خداوند، رسولی را به سوی قوم ارسال می

های خویش اصرار  پذیرد و بر عبادت الهه کند، اما قوم دعوت رسول خود را نمی می
 ۀدر صحن. دهد  وقوع عذابی را به قوم خویش میۀبعد از این رفتار، رسول وعد. ورزد می
دهد و  اب، خداوند گروه اکثریت کافر به دعوت رسوالن را، در عذاب خویش قرار میعذ

 .رهاند  عذاب میۀگروه اقلیت مؤمن به رسول را از صحن
گری   روایتۀو حاکم بودن این رویکرد در شیو) ع( هودۀبر اساس انسجام آیات سور

این رویکرد را حاکم نیز باید ) ع(گر طوفان نوح خداوند در این سوره، در آیات روایت
در این سوره ) ع(را دارد که خداوند ماجرای طوفان نوحاین موضوع، اقتضای آن. دانست
ای روایت کرده باشد که در آن اوالً رفتارهای دو گروه کافران و مؤمنان به  گونهرا به

 باشد؛ ثانیاً سرانجام هر دو گروه به صورت  صورت کامالً تمایز یافته شرح داده شده
 عذاب توصیف شده باشد و ثالثاً به رفتارها و سرانجام کافران ۀمستقل از یکدیگر در صحن

 .پیش از بیان رفتارها و سرانجام مؤمنان اشاره رفته باشد
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 )ع(برگی در روایت طوفان نوح الگوی رگ. ٢. ٣
 ) ع(کند که روایت طوفان نوح اقتضا می) ع( هودۀگری در سور  روایتۀنظام حاکم بر شیو

 ۀ که در ادامـدر این سوره نیز در دو فضای مستقل، مربوط به دو گروه مؤمنان و کافران 
 و  ـیاد خواهد شد» فضای منفی«و » فضای مثبت«این نوشتار از این دو فضا به اختصار با 

زمان یک روایت به این سه  التزام هم. الذکر انجام گرفته باشدبندی به سه ویژگی فوق پای
. نامید» برگی الگوی رگ«را توان آن آورد که می گری را پدید می ویی از روایتویژگی، الگ

را دارد تا در برابر معضالت موجود در تفسیر این الگو به شرحی که خواهد آمد، توان آن
 . دست دهدهایی جدید بگشاید و تبیینی نو از نظام چینش این آیات به این آیات، راه
در هر . های برگِ یک گیاه است برگ د بسیار شبیه به رگگری خداون  روایتۀاین شیو

. کند برگ اصلی وجود دارد که برگ را به دو فضای مستقل از هم جدا می برگ، یک رگ
برگ اصلی به سمت  برگ فرعی از رگ با کمی فاصله گرفتن از ابتدای برگ، یک رگ

شود و بعد  یبرگ فرعی به سمت چپ جدا م شود و کمی جلوتر، یک رگ راست جدا می
شود و  برگ دیگر به سمت چپ جدا می برگ به سمت راست و رگ از آن دوباره یک رگ

برگی نیز روایت از دو فضای مستقل در الگوی رگ. یابد این روند تا انتهای برگ ادامه می
. شود گرفته میاز هم تشکیل شده است و سیر روایت در هر فضا به صورت مستقل پی

، راوی بعد از پیش بردن بخشی از روایت در فضای اول، سراغ گری   روایتۀدر این شیو
بعد از آن دوباره به . کند فضای دوم آمده و بخشی از رخدادهای آن فضا را تبیین می

شکل . برد گردد و با این نظم روایت را تا انتها پیش می روایت، در فضای اول باز می
 .دهد طرحی از این الگو را نشان می) ١ (ۀشمار

  
  
  
  
  
  

  
 برگی طرحی از الگوی رگ. ١ ۀشکل شمار

  
برگی صورت گرفته  نیز مطابق با الگوی رگ) ع( هودۀدر سور) ع(روایت طوفان نوح
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پارچه پیش نبرده است، بلکه سیر  یعنی خداوند روایت را در یک فضای یک. است
 مثبت که برد؛ فضای اصلی یا فضای افراد داستان را در دو فضای مستقل از هم جلو می
ها را باید در این فضا جستجو کرد و فضای  محور داستان است و غرض از برپایی صحنه

افراد منفی که یک فضای فرعی است و بعضی از ابعاد داستان با توجه به آن روشن 
با تفکیک جمالت مربوط به دو فضای مثبت و منفی از یکدیگر و قرار دادن . شود می
طرحی از کل وقایع ماجرای طوفان، به ترتیب زمان وقوع برگی،  ها در الگوی رگ آن

شکل خواهد گرفت، اما از آنجا که آیات مربوط به دو فضای مثبت و منفی در میان 
توان کل این آیات را در یک چینش خطی بر محور زمان  اند، نمی یکدیگر جای گرفته

 . دنبال هم درنظر گرفت به
 ۀیابد، ادام ک فضا به فضای دیگر تغییر میطبیعی است آنجا که روایت ماجرا از ی

ای که بار قبل در آن متوقف شده بود، روایت   زمانیۀماجرا در فضای دوم از همان نقط
گرد اتفاق  این امر در بعضی موارد مستلزم آن است که در توالی زمانیِ آیات، عقب. گردد
ی تمام معضالت شکل سادگگری این آیات، به این توصیف ساده از الگوی روایت. افتد

آمیزی در آثار تفسیری نیز  گرفته در میان آثار تفسیری را که بعضاً باعث درج آراء تکلف
 .کند شده است، حل می

 
 برگی بر اساس الگوی رگ) ع(خوانش روایت طوفان نوح. ٣. ٣

اختصاص داده شده است که در ) ع(به داستان قوم نوح) ع( هودۀ سور٤٩ تا ٢٥آیات 
بررسی این آیات نشان . گر ماجرای طوفان هستند  سوره، روایت٤٨ تا ٤٠ آیات این میان،

، یعنی آیات قبل از شروع طوفان، در یک توالی زمانی ٣٩ تا ٢٥دهد که آیات  می
ایشان ) ع(نوح. کند را به سوی قوم ارسال می) ع(خداوند نوح«اند؛  دنبال هم قرار گرفته به

دهد، اما قوم به مخالفت با  و از عذابی در آینده انذار میکند  را به عبادت خداوند امر می
خواهند عذابی را که به ایشان وعده داده  دانند و از او می زن می او برخاسته و او را دروغ

کند که به ساختن  امر می) ع(بعد از آن خداوند به نوح. است، بر سرشان فرود آورد
ایشان را به ) ع(گیرند، اما در مقابل نوح یاو را به سخره م) ع(قوم نوح. کشتی روی آورد
، دیگر این توالی ٤٠ ۀ، اما با شروع طوفان در آی]٣٩ـ٢٥): ع(هود[» دهد عذاب وعده می

گویا کالم گوینده نیز از آن طوفان سهمگین متأثر . شود زمانی هم، در آیات دیده نمی
ند نیز سرایت کرده و گری خداو  روایتۀشده است و تالطم امواجِ چون کوهِ آن، در شیو
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این موضوع، یعنی هماهنگی قالب و . توالی زمانی روایت طوفان را نیز متالطم کرده است
های کالم هللا  ساختار جمالت قرآن کریم با محتوا و معانی آن جمالت، از جمله زیبایی

 .است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است
روایت ماجرای طوفان شروع » التَّنُّور فارَ وَ رُناأَمْ جاءَ إِذا حَتّي« با عبارت ٤٠ ۀدر آی

های فضای مثبت و  برگ برگی است و رگ  شروع الگوی رگۀاین عبارت نقط. شود می
گرفته در ادامه، روایت طوفان در فضای مثبت پی. گردند منفی از این نقطه آغاز می

 خود و مؤمنان ۀنواددهد که چند گروه از جمله خا فرمان می) ع(به نوحخداوند . شود می
کند که همگان در کشتی، که جریان  اعالم می) ع(بعد از آن نوح. را در کشتی سوار کند

و کشتی ایشان را ] ٤١): ع(هود[است، سوار شوند » اسم هللا«یافتن و لنگر انداختن آن با 
): ع(هود[ »بالِکَالْجِ مَوْجٍ في بِهِمْ تَجْري هِيَ وَ«: برد پیکر به پیش می در میان امواج کوه

و ) ع(؛ اما پس از این جمله، خداوند با به میان کشیدن موضوع گفتگوی میان نوح]٤٢
نماینده ) ع( را از فضای مثبت به فضای منفی که پسر نوحگری فرزندش، فضای روایت

برگ  گری خداوند در فضای منفی و نخستین رگ این آغاز روایت. دهد آن است، تغییر می
و فرزندش باید از ) ع(بنابراین ماجرای گفتگوی میان نوح. برگی است  رگمنفی در الگوی

برگی، یعنی بعد از آمدن امر طوفان و شروع مقدمات آن روایت   آغاز الگوی رگۀنقط
 برپایی طوفان و شروع فوران آب از تنور ۀلذا از نظر زمانی، این گفتگو در آستان. گردد

 خود را همراه ۀدهد تا خانواد فرمان می) ع(نوحیعنی زمانی که خداوند به . بوده است
رزندش را، به عنوان یکی ف) ع(در این شرایط است که نوح. مؤمنان در کشتی حمل کند

 .خواند  خود، به سوار شدن در کشتی فرا میۀاز اعضاء خانواد
ای است که  را که محل عزلت و گوشه» معزل«بر این اساس دیگر نیازی نیست که 

در آن از آب و طوفان پناه گرفته بود، مانند برخی تفاسیر بر معانی بعیدی ) ع(پسر نوح
؛ ١٣٥، ص٣، ج١٠[مانند محل عزلت از مؤمنین یا کفار و یا اعتقادات پدر حمل کنیم 

شاید این تفاسیر از آنجا که پس از وجود امواجی ]. ٢٤٩، ص٥، ج٢٠ ؛٣٩٦، ص٢، ج١٢
چنین معانی دور از اند به وشه را ناممکن دیده پناه گرفتن در یک گ کوه، تصورۀبه انداز

 . اند ظاهری متمایل شده
در پاسخ به ) ع(نوح. کند می روایت ماجرا در فضای منفی ادامه پیدا ٤٣ ۀدر آی

گوید که در این ماجرا  داند، می فرزندش که پناه بردن به کوه را راه نجات خویش می
رباید و روایت در   را می)ع( موجی پسر نوحدر نهایت. هیچ پناهی جز خداوند وجود ندارد
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بنابراین طبق . رسد  زمانی یعنی در ابتدای طوفان به پایان میۀفضای منفی در این نقط
برگی، جایگاه زمانی هر بخشی از ماجرای افراد منفی در صحنه طوفان که بعد  الگوی رگ

 .از این به آن پرداخته شود نیز در ابتدای طوفان خواهد بود
 چرا خداوند بعد از آنکه سوار شدن مؤمنان بر کشتی و حرکت کشتی در امواج اما

گرد در زمان، به روایت فضای منفی پرداخته  طوفان را بیان کرده است، با یک عقب
رسد،   طوفان ضروری به نظر میۀجایی فضای صحبت برای توصیف صحن است؟ این جابه

با فرزندش ) ع(نوح در گفتگوی چرا که یکی از مهمترین خصوصیات این صحنه را
قال ال «: گاهی جز خداوند وجود ندارد در این طوفان هیچ پناه: گوید می) ع(نوح. یابیم می

چنان تربیت ) ع(مؤمنان به نوح]. ٤٣): ع(هود[» عاصمَ الیَومَ مِن أَمرِ اللّهِ إالّ مَن رَحِم
 را چنین موضوعیاند که پیش از وقوع طوفان با خصوصیات آن آشنا هستند و  شده

توان این توصیف مهم از   میو فرزندش) ع(گفتگوی نوحبنابراین فقط در . دانند ناگفته می
 . صحنه را یافت

ماجرای طوفان . گیرد  خداوند، روایت ماجرا را در فضای مثبت از سر می٤٤ ۀدر آی
یی  ابتداۀهای چون کوه، در جمل در فضای مثبت تا جریان یافتن کشتی در میان موج

 آن صحنه، پایان یافتن طوفان و قرار ۀبنابراین در ادام.  چهل و دو، روایت شده بودۀآی
 . گرفتن کشتی بر کوه جودیّ به تصویر در آمده است

 از لحاظ زمانی در اوایل ٤٣ ۀ روایت ماجرا در فضای منفی که در پایان آی٤٥ ۀاز آی
. یابد  وقف شده بود، ادامه میتوسط موج مت) ع(ربوده شدن فرزند نوح  ۀطوفان و صحن
 خدا به نجات اهل اوست، ۀ وعدۀبرای نجات پسرش که البته برپای) ع(درخواست نوح

 از ٤٥ ۀپس، آی. کند ه شدن فرزند توسط موج کامالً منطقی جلوه میدرست پس از ربود
ماجرا در .  قرار دارد و مربوط به آغاز طوفان است٤٣ ۀ آیۀلحاظ زمانی درست در ادام

 در فضای صحبت ٤٧ ۀ ماجرای اصلی است، در انتهای آیۀمنفی که تنها حاشیفضای 
با این توضیحات مشکل زمان در . کند یابد و دیگر ادامه پیدا نمی  با خدا پایان می)ع(نوح

ای  افتند، پشتوانه هایی که در زمان اتفاق می شود و بازگشت  حل می٤٥ و ٤٢آیات 
نمایی ) ٢ (ۀشکل شمار. بینی هستند شخیص و حتی پیشکنند و قابل ت منطقی پیدا می
 .دهد برگی را نشان می از این الگوی رگ
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 )ع( هودۀدر سور) ع(گر طوفان نوح برگی آیات روایت الگوی رگ. ٢ ۀشکل شمار
 
 )ع(های تفسیری نو از آیات طوفان نوح برداشت. ٤

برگی بین   که الگوی رگبر اساس توالی جدیدی) ع(گر طوفان نوح نگاه به آیات روایت
 ۀهای تفسیری این آیات، عرص کند، عالوه بر برطرف کردن چالش ها حاکم می آن

رُنا جاءأَم و فار 
)40(رالتَّنُّو  

 ... بِسمِ اللّه مجراها
)41(  

 حركت كردن كشتي 

)40...(احملْ فيها   
 فرمان به سوار كردن 

يري هتَج بِهِم ... 
)42(  

حركت در امواج 
پيكر كوه

لْقَوا لدعمِ ب
)44... (الظّالمينَ  

نَهاب نادي نُوح ... 
)42(  
  و )ع(گفتگوي نوح

 فرزندش 

جوا الْممنَهيحالَ ب 
) ...43(  

 حائل شدن موج

يودلَي الْجع تتَواس 
) ...44(  

      پايان يافتن 
 طوفان 

اهبِطْ بِسالمٍ 
)48...(منّا  

   پايين آمدن از 
 كشتي

ر نادي نُوحهب ... 
)47-45(  

 از )ع(درخواست نوح 
خداوند

محور 
 زمان

فضاي 
  مثبت

فضاي 
 منفي 
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 جریان ۀبررسی مقول. گشاید های تفسیری در این آیات می جدیدی را برای پژوهش
.  بیان شده است، از این جمله است٤٨ ۀهای همراه او که در آی و امت) ع(نوح بر» سالم«

از جانب خداوند را در این آیه، مطلق درود و تحیت یا در امان » سالم«ز مفسران مراد ا
، ١٢، ج٢١؛ ٢٥٥، ص٥، ج٢٠؛ ٢٣٢، ص١٣[اند   داشتن از مکاره و آفات دانستهنگاه
. داشتن از کدام مکاره یا آفاتاند در امان نگاه ، اما معلوم نکرده]٤٩٧، ص٥، ج٢٣؛ ٣٤ص

 بسیاری از مفسران، پاسخی به این پرسش ارائه در اینجا نیز صاحب المیزان فراتر از
داشتن از وی با توجه به سیاق آیات، مراد از سالم خداوندی را در امان نگاه. کرده است

   .]٣٩٥، ص١٠، ج١٩[عذاب طوفان دانسته است 
دهد، مقوله سالم بعد از پایان یافتن طوفان، فروکش کردن  اما سیر آیات نشان می

از ) ع(و حتی بعد از فرود آمدن نوح] ٤٤): ع(هود[شتی بر جودیّ آب و قرار گرفتن ک
 سالم برای در امان ۀشک جریان مقول بنابراین بی. بوده است] ٤٨): ع(هود[کشتی 

در ابتدای طوفان و در » سالم«صورت، داشتن از عذاب طوفان نیست، چرا که در این نگاه
 نه در انتهای آن و پایان یافتن تمام یابد،  پرخطر، جایگاه میۀ ورود به آن صحنۀآستان

، بعد از پایان یافتن »سالم «ۀبا توجه به جریان مقول. های پرخطر و سهمگین آن صحنه
داشتن، باید در ارتباط با مکاره و خطرهایی باشد که بعد طوفان، سالمت و در امان نگاه

 خطرها؟ اما کدام مکاره و ،منان قوم او باشد مؤو) ع(از طوفان متوجه نوح
، در کنار یکدیگر و در فضای )ع( هودۀ سور٤٨ و ٤٤برگی آیات  الگوی رگبر اساس 

. دنبال هم درنظر گرفته شونداند و لذا این دو آیه در سیر زمانی باید به مثبت جای گرفته
 ۀ باید در ارتباط با جمل٤٨ ۀدر ابتدای آی» مِنّا بِسَالمٍ اهْبِطْ نُوحُ یا قیلَ «ۀبنابراین جمل

از سوی دیگر جمالت . معنا پیدا کند» الظّالِمین لِلْقَوْمِ بُعْدًا قیلَ وَ« یعنی ٤٤ ۀپایانی آی
سان بودنِ شکل گویش دو آیه  اند؛ این هم بیان شده» قیل«هر دو آیه نیز با فعل مجهول 

برگی پیشنهاد شده برای نظام چینش این آیات است،  که کامالً منطبق بر الگوی رگ
 .  هم دانستن این دو آیهدنبالگری است برای بهدی  ۀقرین

تواند  که بعد از پایان طوفان مطرح شده است، می» الظّالِمین لِلْقَوْمِ بُعْدًا قیلَ وَ «ۀجمل
اند و بعد از طوفان نیز   طوفان رستهۀداشته باشد که از مهلکاشاره به گروهی از ظالمان 

 ۀدر زمرتوانند   نمی،ت، فراگیری و شدت طوفاناین گروه با توجه به عظم. اندماندهباقی 
 جنیان ۀی از زمر افراد، مورد ذکربسا ظالمانِچه. موجوداتی مادی باشندها و بلکه  انسان

 و) ع(قوم نوحمنان ؤآدم از مازسرگیری نسل بنیدر منابع روایی نیز به . و شیاطین باشند
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؛ ١٧٥، ص٤[ان بعد از طوفان و باقی ماندن ایش) ع(طوفان نوححضور جنیان در زمان 
 سالم که ۀبنابراین مقول. اشاره شده است] ١٠٠-٩٨، صص١، ج١٨؛ ٢٤١، ص١، ج١٦

 قیلَ وَ «ۀدهد، کامالً در ارتباط با جمل های همراه ایشان قرار می و امت) ع(خداوند بر نوح
ها بعد از پایان   سالم بر انسانۀجریان مقول. کند معنا پیدا می» الظّالِمین لِلْقَوْمِ بُعْدًا

یعنی شیاطین و آزار و » قوم ظالمین«تواند همان بروز دور گرداندن  می) ع(طوفان نوح
 به عنوان یک حکم الهی ٤٤ ۀفضای زندگی مؤمنین باشد که در آی ایشان از های وسوسه

 .بیان شده است
) ع(نوح ناآگاه بودن ۀمسئلیابد،   این الگو پاسخی نو می دیگری که با توجه بهۀمسئل

این موضوع بیشترین بحث را در آثار . او نیست» اهل«از این موضوع است که پسرش 
مفسران در توضیح این موضوع . تفسیری مربوط به این آیات به خود اختصاص داده است

بر دین او نبود؛ دوم آنکه وی ربیب ) ع(نخست آنکه پسر نوح: اند چند قول را مطرح کرده
نبوده، بلکه حاصل خیانت همسر ) ع(گر آنکه وی فرزند نوحبوده است؛ و دی) ع(نوح
، اما این ]٣٥٧، ص١٨، ج٢٥؛ ٤٩٤، ص٥، ج٢٣؛ ٢٥٤، ص٥، ج٢٠[بوده است) ع(نوح

 است، با ظاهر دوربه) ع(اقوال عالوه بر اینکه بعضاً از ساحت مقدس رسوالن اولوالعزم
 .]٣٥٣ و ٣٥٢ص ص،١٠،ج١٩ [دخوانی ندارن آیات نیز هم
 ۀدربار) ع(وجه به ساختاری که برای این آیات معرفی شد، درخواست نوحاما با ت

خداوند با خطاب خود .  برپایی طوفان بوده استۀفرزندش و پاسخ خداوند به او در آستان
نیست، قانون جدیدی را معرفی » صالح«تو نیست چرا که » اهل«که فرزندت ) ع(به نوح

حساب شخص به» اهل«یان خویشاوندان،  طوفان تنها صالحان از مۀدر صحن. کند می
داند  اهل او بوده است، از همین رو، وی که می) ع(تا پیش از طوفان فرزند نوح. آیند می
، برای فرزند خود ]٤٠): ع(هود[ خداوند به نجات اهل او از طوفان تعلق گرفته است ۀاراد

و، صالحیت معیار ر جدید پیشۀکند، اما خداوند با بیان اینکه در صحن طلب نجات می
کند و عجیب   طوفان حاکم هستند، مطلع میۀاهلیت است، وی را از قوانینی که بر صحن

این به. در آغاز طوفان، هنوز بر تمام این قوانین اشراف نداشته باشد) ع(نیست که نوح
را ناآگاه از وضعیت فرزندش بدانیم که احتمالی دور از ) ع(ترتیب نیازی نیست که نوح

 طوفان و زمانی که هنوز کشتی جریان پیدا ۀدر آستان) ع( است، بلکه نوحشأن وی
 .تاطالع بوده اس  طوفان بیۀنکرده، از قوانین جدید حاکم شده بر صحن

 طوفان و جریان یافتن ۀسازد، بر صحن های دیگری وجود دارد که روشن می نشانه
 حرکت کردن کشتی کشتی در آن قوانینی غیر عادی و غیر دنیایی حاکم بوده است؛



  ١٧١  تأملی بر نظام چینش آیات در قصص قرآنی

های  های چوب ساخته شده در میان امواجی به بلندی کوه که کشتی که از پاره) ع(نوح
توانند در آن دوام بیاورند، آن هم در زمانی بیش از چند ماه، جریان  امروزی نیز نمی

و مأمور بودن کشتی به طواف ] ٤١): ع(هود[» اسم هللا«یافتن و لنگر انداختن کشتی با 
، پذیرش این احتمال را که ]٢١٢، ص٤، ج٢٧؛ ٢٣٠، ص٢، ج١٧ ؛ ١٠٧، ص٣،ج٩[کعبه

 . کند  طوفان قوانینی غیر عادی و غیر دنیایی حاکم بوده است، میسر میۀبر صحن
که در این سوره ) ع(، ماجراهایی از رسوالن)ع( هودۀ سور١٠٣ ۀاز سوی دیگر در آی

. »هآلیَ َذلِکَ في إِنَّ«: ه شده است، آیه شمرد)ع( طوفان نوحۀنقل شده و از جمله صحن
هایی مواجه خواهد بود که در آن  رو در آینده، با صحنه بنابراین بشریت در مقاطع پیش

اگر معیار بودن . حاکم خواهند بود )ع(ها روابط و قوانین حاکم بر طوفان نوح صحنه
، باید بتوان در عنوان یکی از این قوانین در نظر گرفته شودصالحیت برای اهل بودن، به

. ها نیز حاکم باشد هایی مربوط به آینده را یافت که این قانون در آن قرآن کریم صحنه
میان آمده است که به» جنات عدن«هایی با عنوان   سوره الرعد، سخن از بهشت٢٣ ۀدر آی

شوند، اما از بین خویشاوندان ایشان تنها کسانی  گروهی از مؤمنان در آن وارد می
 عَدْنٍ جَنّاتُ«: ها وارد شوند که صالح باشند نند همراه این گروه در این بهشتتوا می

این افراد از لعنت و ]. ٢٣: الرعد[» ذُرِّیّاتِهِم وَ أَزْواجِهِمْ وَ آبائِهِمْ مِنْ صَلَحَ مَنْ وَ یَدْخُلُونَها
 ۀ مطابق آی.شود، در امان هستند آن اشاره می الرعد بهۀ سور٢٥ ۀسرانجام سوء که در آی

در اینجا نیز تنها . شوند وارد می» جنات عدن« الغافر نیز گروهی از مؤمنان در ۀ سور٨
: ها وارد شوند توانند همراه این مؤمنان در این بهشت صالحان از خویشاوندان ایشان می

و » ذُرِّیّاتِهِم وَ أَزْواجِهِمْ وَ هِمْآبائِ مِنْ َصلَحَ مَنْ وَ وَعَدْتَهُمْ الَّتي عَدْنٍ جَنّاتِ أَدْخِلْهُمْ وَ رَبَّنا«
 .دشون آن اشاره شده است، وارد می این سوره به٧ ۀدیگران در عذاب جحیمی که در آی

میان  شود، در این دو سوره سخن از عذابی فراگیر و سخت به طور که مشاهده می همان
شوند، از آن   وارد می»جنات عدن«آمده است که تنها مؤمنان و صالحان از اهل ایشان که در 

معیار بودن «). ع( طوفان نوحۀبا صحنای کامالً مشابه  یعنی صحنه. در امان خواهند بود
نیز، قانونی است که در میان این » صالحیت برای اهلیت و ورود به فضای امن از عذابِ فراگیر

 این ای است که خداوند ، نخستین صحنه)ع(بنابراین طوفان نوح. ها مشترک است صحنه
رو، در های پیش ها با قوانین حاکم بر صحنه قانون را، به عنوان یک آیه و برای آشنایی انسان

نیز در ابتدای طوفان با این قانون آشنا نبوده است و لذا ) ع(نوح. آن اعمال کرده است
 .درخواست نجات فرزند خود را مطرح کرده است
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 گیری بحث و نتیجه
ای  گونهرا به) ع( هودۀدر سور) ع(گر طوفان نوح  آیات روایتاند برخی از مفسران کوشیده

گروه . بر سیر زمانی وقوع حوادث منطبق گردد) ع( هودۀتفسیر کنند که توالی آیات سور
های هر دو  اند؛ اما تالش دیگر از مفسران عدم رعایت توالی زمانی در این آیات را پذیرفته

ها داده  ز سوی این مفسران پاسخ درخوری به آنهایی مواجه شده است که ا گروه با تعارض
 :سازد که روشن می) ع( هودۀ سورۀبررسی این آیات به عنوان جزئی از پیکر. نشده است

اوالً : در این سوره دارای سه ویژگی است) ع(گری ماجرای طوفان نوح  روایتۀشیو. ١
 است؛  شرح داده شدهرفتارهای دو گروه کافران و مؤمنان به صورت کامالً تمایز یافته 

 عذاب توصیف شده است ۀصورت مستقل از یکدیگر در صحنثانیاً سرانجام هر دو گروه به
و ثالثاً به رفتارها و سرانجام کافران پیش از بیان رفتارها و سرانجام مؤمنان اشاره رفته 

آورد  یگری را پدید م زمان یک روایت به این سه ویژگی، الگویی از روایت التزام هم. است
 .نامید» برگی الگوی رگ«را توان آن که می
ها در  با تفکیک جمالت مربوط به دو گروه مؤمنان و کافران از یکدیگر و قرار دادن آن. ٢

برگی، طرحی از کل وقایع ماجرای طوفان به ترتیب زمان وقوع شکل خواهد  الگوی رگ
توان کل  اند، نمی دیگر جای گرفتهگرفت، اما از آنجا که آیات مربوط به دو گروه در میان یک

 .این آیات را در یک چینش خطی، بر محور زمان به دنبال هم درنظر گرفت
. دهد برگی تبیین درخوری برای نظام چینش این آیات به دست می الگوی رگ. ٣

 برپایی ۀو فرزندش در آستان) ع(سازد که گفتگوی میان نوح این الگو نخست روشن می
چنان که ظهور  ته است و نه بعد از به حرکت در آمدن کشتی، آنطوفان انجام گرف

براین اساس، دیگر نیازی به بیان معانی . دهد نشان می)  ع( هودۀ سور٤٢ ۀابتدایی آی
برای نجات ) ع(دوم آنکه دعای نوح. در این آیه نیست» معزل «ۀدور از ظاهر برای واژ

نشان ) ع( هودۀکه ترتیب آیات سورچنان  فرزندش نه بعد از پایان یافتن طوفان، آن
 . صورت گرفته استتوسط موج) ع(دهد، بلکه درست پس از ربوده شدن فرزند نوح می

، )ع(ها بعد از پایان طوفان نوح انسانبر » سالم «ۀمطابق این چینش، جریان مقول. ٤
های  یعنی شیاطین و آزار و وسوسه» قوم ظالمین«تواند همان بروز دور گرداندن  می

 به عنوان یک حکم الهی بیان شده ٤٤ ۀیشان از فضای زندگی مؤمنین باشد که در آیا
 نجات فرزند نیز نه به دلیل ناآگاهی یک رسول اولوالعزم از برای) ع(درخواست نوح. است

 طوفان ۀ جدید در صحنوضعیت اعتقادی فرزند خویش، بلکه به دلیل حاکم شدن قانونی
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الحیت برای اهلیت و ورود به فضای امن از عذاب معیار بودن ص« یعنی ؛بوده است
 .  ابتدای طوفان با آن ناآشنا بوددر) ع(نوحکه » فراگیر
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