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ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﯾﺎتِ رواﯾﺖﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع(
ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻬﻠﻮان ١،ﻓﺮﻫﺎد اﺣﻤﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ
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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ٩٧/١٠/٥ :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(٩٨/٣/٥ :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ از ﻗﺎﻟﺐ رواﯾﺖﮔﺮی داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻓﺮاوان ،در ﺣﻮزۀ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ
در اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎتِ رواﯾﺖﮔﺮِ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع(،
در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻮادث واﻗﻊ ﺷﺪه در
ﻃﻮﻓﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻟﮕﻮی »رگﺑﺮﮔﯽ«
ﺑﺮای اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺑﺮای ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،در ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻗﺮار دادن
آنﻫﺎ در اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ،ﻃﺮﺣﯽ از ﮐﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن وﻗﻮع
ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎمِ ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
رواﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﺨﺴﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن
ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻃﻮﻓﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
آﻣﺪن ﮐﺸﺘﯽ و دوم آﻧﮑﻪ دﻋﺎی ﻧﻮح)ع( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻃﻮﻓﺎن ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﭘﺲ از رﺑﻮده
ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح)ع( ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﮥ »ﺳﻼم« ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﺤﻨﮥ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻃﻮﻓﺎن و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮح)ع( از
وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
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 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﮔﺮﭼﻪ آﯾﺎت ﭘﺮﺷﻤﺎری از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻗﺼﺺ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺮآن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺘﺎب
داﺳﺘﺎنﭘﺮدازی داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داﺳﺘﺎنﭘﺮدازی ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺒﯿﺎﻧﺎً ﻟﮑﻞ ﺷﯽء و ﻫﺪاﯾﺖ ]اﻟﻨﺤﻞ:
 ،[٨٩ﺷﻔﺎء ]اﻹﺳﺮاء [٨٢ :و ذﮐﺮ ﺣﮑﯿﻢ ]آلﻋﻤﺮان ،[٥٨ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺑﺘﺪای ﺳﻮرۀ
ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنرا ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ داﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،آنرا »اﺣﺴﻦ اﻟﻘَﺼﺺ«
]ﯾﻮﺳﻒ)ع( ،[٣ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ »اﺣﺴﻦ اﻟﻘِﺼﺺ« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦِ داﺳﺘﺎنﻫﺎ" .ﻃﺮح ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن
ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در رواﯾﺖﮔﺮی ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی
ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ ،از ﺑﯿﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﻮع آنﻫﺎ در ﮔﺬرد
و ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻤﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺮآﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آﯾﺎت و اﻟﮕﻮی رواﯾﺖﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺤﻮۀ ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﮐﺸﻒ اﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،راهﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﮥ زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ و ﻣﮑﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ ،در
رواﯾﺖﮔﺮیﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﮑﯽ از ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻏﯿﺮ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت
ﻗﺮآن ] ،٢٨ج ،١ص٤٣؛  ،٣٣ص  [١٥٦ﯾﺎ رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدن زﺑﺎن آن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت  ٤٠ﺗﺎ  ٤٩ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﮐﻪ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﺻﺤﻨﮥ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ
آﯾﺎت ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻮادث واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻃﻮﻓﺎن
ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﻧﻮح)ع( و ﯾﺎران در
ﮐﺸﺘﯽ و روان ﺷﺪن آن در ﻃﻮﻓﺎن و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻮجﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﻮهﻫﺎ ،ﮐﺸﺘﯽ
ﻧﻮح)ع( را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﺻﺤﻨﮥ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﻮﻓﺎن درون ﺧﻮد ﺷﻨﺎور ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﻮح)ع( ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای ﻗﺮار دارد ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از او
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﻮد ]ﻫﻮد)ع( .[٤٢ :ﭘﺴﺮ ﻧﻮح)ع(دﻋﻮت ﭘﺪر را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﯿﺎن آن دو ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح)ع( ﻏﺮق
ﻣﯽﮔﺮدد ]ﻫﻮد)ع(.[٤٣ :
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اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﻮاﺟﯽ ﭼﻮن ﮐﻮه ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻮح)ع( را
در ﺧﻮد ﺷﻨﺎور ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﭘﺴﺮ وی آﺳﻮده در ﮔﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
از آن ﺑﻪ »ﻣﻌﺰل« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻋﻮت ﭘﺪر ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﺳﺎﺳﺎً
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای ﻧﻮح)ع( ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻮاج در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ
و در آن ﺧﺮوش اﻣﻮاج و ﺑﺎد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد؟ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش
دﻋﻮت ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح)ع( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در دل ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ در
ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج ﺳﻮار ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺷﺮوع ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪن ﮐﺸﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎت ٤٢و ٤٣
ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺎت  ٤٤و ٤٥
اﺳﺖ .آﯾﮥ  ٤٤ﺣﺎﮐﯽ از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ آب ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﺟﻮدیّ اﺳﺖ .اﻣﺎ در آﯾﮥ  ٤٥ﻧﻮح)ع( از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ .ﭼﺮا ﻧﻮح)ع( در ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﻮج ﻓﺮزﻧﺪش را رﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت وی
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮد؟ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن آب
و ﻗﺮار ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد؟ آن ﻫﻢ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺪت
آن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ١.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در آﺛﺎر اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از ﻣﻔﺴﺮان ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮری داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ
 .١ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ راوﻧﺪی ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( ،ﻧﻮح)ع( و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻣﺪت  ٦ﻣﺎه در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ]،١١
ص .[٥١اﺑﻦاﺛﯿﺮ ﻧﯿﺰ در اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب ﺗﺎ وﻗﺖ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ آنرا ﺷﺶ ﻣﺎه و ده ﺷـﺒﺎﻧﻪ
روز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ] ،٣ج ،١ص .[٢٦١ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻـﺎدق)ع( ]،٢٤ج،٢
ص ،[١٤٦ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻓﺎن را ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ؛ اﻣﺎ دﻗﺖ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺮورﻓﺘﻦ آب ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن را ،و ﻧﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻞ ﻃﻮﻓـﺎن ،ﻫﻔـﺖ ﺷـﺒﺎﻧﻪروز
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻮح در
روز اول ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪ و در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ،ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧـﻮح ﭘـﺲ از آرام
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻮح در ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﯿـﺮون آﻣـﺪﻧﺶ از
آن ﯾﮏ ﺳﺎل و ده روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ« ] ،٣٤ج ،١ص.[١٣
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٧

ﻫﯿﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ ﺷﺪن زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت و دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ
آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮا ،ﺑﺪون ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﺳﺰاوار ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،در رواﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻗﻮت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻬﻢ رواﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺎم
ﭼﯿﻨﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و
ﺷﯿﻮۀ ﮔﻮﯾﺶ ،در ﺳﯿﺎقﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای
ﮔﺸﻮدن ﮔﺮهﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﯿﯿﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی رواﯾﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در اﯾﻦ آﯾﺎت،
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻔﺴﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎی
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﺮوﻫﯽ از آﯾﺎت ﮐﻪ درون ﭘﯿﮑﺮۀ ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ
رواﯾﺖﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر»اﻟﮕﻮی
رگﺑﺮﮔﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ درﺧﻮری ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ
آﯾﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی آنرا رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪی را
درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتِ ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
 .٢ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن در آﯾﺎت ٤٠ﺗﺎ  ٤٩ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ،ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آراء ﻣﻔﺴﺮان در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:
 .١ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺮ زﻣﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻔﺴﺮان اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﭘﯿﺶ
ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﻔﻮاﺗﺢاﻻﻟﻬﯿﻪ« ،از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ اﻫﻞﺳﻨﺖ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش
را در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح)ع( در ﻣﯿﺎن آب ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﻮاﺟﯽ ﭼﻮن ﮐﻮه ،ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد و دﻋﻮت ﭘﺪر را
ﻟﺒﯿﮏ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ] ،٣٢ج ،١ص.[٣٥٤

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
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ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﻬﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎی داد .در ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ،
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی اﻟﺘﺒﯿﺎن ] ،٢٣ج ،٥ﺻﺺ ٤٨٩ـ[٤٩٤؛ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ] ،٢٠ج ،١٢ﺻﺺ٦١ـ [٦٨و
روضاﻟﺠﻨﺎن ] ،٧ج ،١٠ﺻﺺ ٢٧٢ـ [٢٧٦و در ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻊاﻟﺒﯿﺎن ] ،٢١ج ،١٢ﺻﺺ ٢٨ـ[٣١؛ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢاﻟﻐﯿﺐ ] ،٢٥ج ،١٧ﺻﺺ٣٥٠ـ [٣٥٧و
أﻧﻮاراﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ] ،١٠ج ،٣ﺻﺺ ١٣٥ـ ،[١٣٧ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .٢ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
آﯾﺎت را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﺑﺮ ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﻮع ﺣﻮادث
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر،
ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﮥ  ٤٢ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( را ﻧﻘﻄﮥ آﻏﺎز ﻃﻮﻓﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش در زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺴﺮ
ﻧﻮح)ع( ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮده ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ] ،٣١ج ،٩ص ،[١٠٠اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻄﻼن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﮥ آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت »وَ ﻫِﻲَ ﺗَﺠْﺮي ﺑِﻬِﻢْ ﻓﻲ ﻣَﻮْجٍ ﮐَﺎﻟْﺠِﺒﺎلِ« ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪن ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﻓﻘﺮات اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﻮح)ع( و ﭘﺴﺮش
ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻃﻮﻓﺎن و ﮔﺮد آﻣﺪن آب ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ در آن ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺧﻮد ﺷﻨﺎور ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺗﻮﺟﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮح)ع( از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ]ﻫﻮد)ع( ،[٤٦ :ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن ]ﻫﻮد)ع( [٤٥ :ﻧﯿﺰ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎی ﻧﻮح)ع( در ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻮح)ع( ﺑﻌﺪ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در دﻧﯿﺎ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی را از ﻋﺬاب ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ] ،٥ج ،١١ص .[٢٦٩اﺑﻦﻋﺠﯿﺒﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺪای ﻧﻮح)ع( را ﺑﻪﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ
ﻏﺮق ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪش داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ] ،٦ج ،٢ص ،[٥٣٣در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻧﻮح)ع(
درﺑﺎرۀ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ» :إِنﱠ اﺑْﻨﻲ ﻣِﻦْ أَﻫْﻠﻲ« ]ﻫﻮد [٤٥ :ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :انّ اﺑﻨﯽ ﮐﺎن ﻣﻦ اﻫﻠﯽ« ،ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او در آن زﻣﺎن زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻧﻮح)ع( ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت او از ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ روی آورده ﺑﻮد.
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ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ روﺷﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ،در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻮاﻟﯽ
اﯾﻦ دو آﯾﻪ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﮥ ﻧﻮح)ع( ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺎرج از ﻗﯿﻮد زﻣﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده:
»ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺰّه از اﯾﻦ
ﻗﯿﻮد و اﻣﻮر اﺳﺖ« ] ،٣٠ج ،١١ص.[٢٠٧
 .٣ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در رواﯾﺖﮔﺮی ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع(
در اﯾﻦ آﯾﺎت و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮدن ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻔﺴﺮان اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻟﻮﺳﯽ در آﯾﮥ  ،٤٢اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺑﻪراه اﻓﺘﺎدن اﻣﻮاﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮهﻫﺎ ،ﻧﻮح)ع( ﭘﺴﺮش را ﻧﺪا داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﺸﺘﯽ از ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ] ،٢ج ،٦ص .[٢٥٦وی دﻋﺎی ﻧﻮح)ع( ﺑﺮای ﭘﺴﺮش را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻏﺮق ﺷﺪن او ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :واو ﻋﻄﻒ در آﯾﻪ ،ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ]،٢
ج ،٦ص .[٢٦٦ﻏﯿﺮ او ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻔﺴﺮان ﻧﯿﺰ دﻋﺎی ﻧﻮح)ع( در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪش را ﭘﯿﺶ
از ﻏﺮق ﺷﺪن او ﻣﯽداﻧﻨﺪ ] ،١٤ج ،٢ص٤٤٥؛  ،٢٦ج ،٣ص.[٢٨٢
ﻣﺮاﻏﯽ و ﻃﻨﻄﺎوی در ﻫﺮ دو آﯾﮥ  ٤٢و  ٤٥ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽاﻧﺪ]،٢٢
ج ،٧ﺻﺺ٢٠٨و ٢١٣؛  ،٢٩ج ،١٢ﺻﺺ ٣٨و  .[٤٠اﺑﻮﺣﯿﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،واو ﻋﻄﻒ در ﻫﺮ دو آﯾﻪ را ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ] ،٨ج ،٦ص.[١٥٧
زﻣﺨﺸﺮی ذﯾﻞ آﯾﻪ  ،٤٥ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺪای ﻧﻮح)ع( را ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﭘﯿﺶ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﭘﺴﺮ ﻧﻮح)ع( واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ] ،١٢ج ،٢ص.[٤٠٠
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،رأی ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺘﻮار
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای
ﻧﺤﻮۀ ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﯾﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺸﻒ ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در آﯾﮥ  ٤٢ﺳﻮرۀ
ﻫﻮد)ع( ،در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﮐﯽ از آﺛﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮی ،دﻻﯾﻠﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاﺋﻦ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؛ آﻟﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاﺟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮه ،اﻣﮑﺎن
ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﻮح)ع( و ﭘﺴﺮش را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻃﻮﻓﺎن ﻣﯽداﻧﺪ
] ،٢ج ،٦ص .[٢٥٦ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ] ،١٥ج،١٤

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
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ص .[٣٠٠اﺑﻦﻋﺎﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن آن
در ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎن را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺪم ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺮ آﻏﺎز ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ] ،٥ج ،١١ص.[٢٦٢
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارد .وی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎی ﻧﻮح)ع( را
ﻗﺒﻞ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﯽداﻧﺪ ،در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »و اﺳﺘﻮت ﻋﻠﯽ اﻟﺠﻮديّ« آﻣﺪه و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮش
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و دﻋﺎی ﻧﻮح)ع( ،ﺑﻌﺪ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﮐﻔﺎر و ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻮده،
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ وی ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﻣﻮج ﺑﯿﻦ او و ﻓﺮزﻧﺪش
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ در اﯾﻦ آﯾﺎت آن اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮا ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﺟﺰﺋﯿﺎت داﺳﺘﺎن در ﯾﮏﺟﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش
ﻫﻮلاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ اﺻﻞ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﯾﮏ آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻬﺎت ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﭙﺮدازد« ] ،١٩ج ،١٠ص.[٣٤٩
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﯿﺰان ،زﻣﺎن وﻗﻮع آﯾﮥ  ٤٥ﭘﺲ از آﯾﮥ  ٤٣اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻧﻈﺮ وی ،اﮔﺮ ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮای
ﻃﻮﻓﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻣﯿﺎن ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آﯾﺎت  ٤٢و  ٤٣ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﯾﮥ  ٤٤ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻣﺎﻧﯽ در آﯾﺎت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎتِ رواﯾﺖﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع(
 .٣ .١ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮۀ آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع(
آﯾﺎت رواﯾﺖﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ،ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﻮم
ﻧﻮح)ع( در اﯾﻦ ﺳﻮره اﺳﺖ .ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای ﻗﻮم ﻧﻮح)ع( در اﯾﻦ ﺳﻮره دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( از ﮐﺪام ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و از ﻃﺮح آن ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﮐﺪام ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻗﻮم ﻧﻮح)ع( ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ از اﻗﻮام رﺳﻮﻻن)ع( ،در ﭘﯿﮑﺮۀ ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺷﺮح اﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﻮم ﻧﻮح)ع(
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﺒﺴﻮطﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی
ﭘﺮﺷﻤﺎر اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻗﺮآن ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﺟﺮا در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﭼﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﻗﻮم ﻧﻮح)ع( و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﻏﺮض اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎ ﭘﺎرهای از ﭘﯿﮑﺮۀ آﯾﺎت ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶِ آﯾﺎت رواﯾﺖﮔﺮ
ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮۀ ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ،ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽای ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت
درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدد.
ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ،ﻣﯿﺎن دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از آﯾﺎت در آﻏﺎز و
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر آﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﺎت
آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻮره ،ﺑﻪ ﮐﺞرﻓﺘﺎریﻫﺎ و آزارﻫﺎی ﻗﻮم رﺳﻮل ﷲ)ص( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪن
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ ]ﻫﻮد)ع( [٥ :و ﺳﺤﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ]ﻫﻮد)ع( [٧ :اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ]ﻫﻮد)ع( [١١ :و در آﯾﮥ دوازده ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻬﯿﺐ
ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﺒﺎدا ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺮک ﮔﻮﯾﯽ و ﺳﯿﻨﻪات ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﻨﮓ ﮔﺮدد« .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﷲ)ص(]ﻫﻮد)ع( ،[١٢ :ﺑﺸﺮی داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺮآن
]ﻫﻮد)ع( [١٣:و دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﻫﻮد)ع( .[١٨ :اﻣﺎ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪی در آﯾﺎت ﺷﺎﻧﺰده ،ﻫﻔﺪه ،ﻫﺠﺪه ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ
و دو ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ آﺗﺶ و ﻋﺬاب ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎمِ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪن در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ
]ﻫﻮد)ع( .[٢٣ :در آﺧﺮﯾﻦ آﯾﮥ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜَﻞ آندو را ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﺮ و ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﺎ و ﺷﻨﻮا ﻣﯽداﻧﺪ:
»ﻣَﺜَﻞُ اﻟْﻔَﺮﯾﻘَﯿْﻦِ ﮐَﺎْﻷَﻋْﻤﻲ وَ اْﻷَﺻَﻢﱢ وَ اﻟْﺒَﺼﯿﺮِ وَ اﻟﺴﱠﻤﯿﻊِ ﻫَﻞْ ﯾَﺴْﺘَﻮِﯾﺎنِ ﻣَﺜَﻼً أَﻓَﻼ ﺗَﺬَﮐﱠﺮُونَ«
]ﻫﻮد)ع([٢٤ :؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﻓﻀﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ رﻓﺘﺎر دو ﮔﺮوه از
اﻓﺮاد و ﺑﯿﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
آﯾﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻮره ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً
ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ آﯾﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﻮره ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ آﯾﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻮء و ﻇﻠﻢ اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
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ﺳﺒﺐﺳﺎز ﻧﺰول ﻋﺬاب دردﻧﺎک و ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ]ﻫﻮد)ع(١٠٢ :ـ[١٠١
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻼ و اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن دل رﺳﻮل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :وَ ﮐُﻼ ﻧَﻘُﺺﱡ ﻋَﻠَﯿْﮏَ ﻣِﻦْ أَﻧْﺒﺎءِ اﻟﺮﱡﺳُﻞِ ﻣﺎ ﻧُﺜَﺒﱢﺖُ ﺑِﻪِ ﻓُﺆادَک« ]ﻫﻮد)ع( .[١٢٠ :در اﯾﻦ
آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮطﺗﺮی ﺳﺮاﻧﺠﺎم دو ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﻪ در آﯾﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﻮره ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﻓﺮاد ﺷﻘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ]ﻫﻮد)ع(١٠٦ :ـ [١٠٧و ﺑﻌﺪ از
آن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻌﺪا را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ،ﺟﺎودان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ]ﻫﻮد)ع(.[١٠٨ :
اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻨﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ آﯾﺎت آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻮره
ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از رﺟﻮع ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻗﻮام ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای ﻫﺮ ﻗﻮم ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺞرﻓﺘﺎریﻫﺎ و ﻇﻠﻢ آن ﻗﻮم در ﻗﺒﺎل
رﺳﻮل ﺧﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎمِ اﻓﺮاد آن ﻗﻮم را در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻔﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن.
ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
رواﯾﺖﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ رواﯾﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺳﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن رﺳﻮل ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮم دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت اﻟﻬﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺻﺮار
ﻣﯽورزد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ،رﺳﻮل وﻋﺪۀ وﻗﻮع ﻋﺬاﺑﯽ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﺤﻨﮥ
ﻋﺬاب ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ دﻋﻮت رﺳﻮﻻن را ،در ﻋﺬاب ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و
ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل را از ﺻﺤﻨﮥ ﻋﺬاب ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺴﺠﺎم آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ،در آﯾﺎت رواﯾﺖﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺣﺎﮐﻢ
داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻗﺘﻀﺎی آنرا دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در اﯾﻦ ﺳﻮره
را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن اوﻻً رﻓﺘﺎرﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺻﺤﻨﮥ ﻋﺬاب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎﻓﺮان
ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺷﺎره رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٧

 .٢ .٣اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ در رواﯾﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع(
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع(
در اﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﯿﺰ در دو ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮان ـ ﮐﻪ در اداﻣﮥ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از اﯾﻦ دو ﻓﻀﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ »ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ« و »ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ« ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ـ و
ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺘﺰام ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ از رواﯾﺖﮔﺮی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنرا »اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺗﻮان آنرا دارد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﯾﻦ آﯾﺎت ،راهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻧﻮ از ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪدﺳﺖ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رگﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺮگِ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ .در ﻫﺮ
ﺑﺮگ ،ﯾﮏ رگﺑﺮگ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮگ را ﺑﻪ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺑﺘﺪای ﺑﺮگ ،ﯾﮏ رگﺑﺮگ ﻓﺮﻋﯽ از رگﺑﺮگ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ،ﯾﮏ رگﺑﺮگ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ
از آن دوﺑﺎره ﯾﮏ رگﺑﺮگ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و رگﺑﺮگ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮگ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ از دو ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﯿﺮ رواﯾﺖ در ﻫﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی ،راوی ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از رواﯾﺖ در ﻓﻀﺎی اول ،ﺳﺮاغ
ﻓﻀﺎی دوم آﻣﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از رﺧﺪادﻫﺎی آن ﻓﻀﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن دوﺑﺎره ﺑﻪ
رواﯾﺖ ،در ﻓﻀﺎی اول ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ رواﯾﺖ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﮑﻞ
ﺷﻤﺎرۀ ) (١ﻃﺮﺣﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرۀ  .١ﻃﺮﺣﯽ از اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ

رواﯾﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
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اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ رواﯾﺖ را در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺮ
داﺳﺘﺎن را در دو ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی اﻓﺮاد ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻮر داﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻏﺮض از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﻓﻀﺎی
اﻓﺮاد ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺑﻌﺎد داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻗﺮار دادن
آنﻫﺎ در اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ،ﻃﺮﺣﯽ از ﮐﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن وﻗﻮع
ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﯿﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﻞ اﯾﻦ آﯾﺎت را در ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ ﺧﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر زﻣﺎن
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮا از ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اداﻣﮥ
ﻣﺎﺟﺮا در ﻓﻀﺎی دوم از ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﮥ زﻣﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ در آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رواﯾﺖ
ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽِ آﯾﺎت ،ﻋﻘﺐﮔﺮد اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎده از اﻟﮕﻮی رواﯾﺖﮔﺮی اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻀﻼت ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎﻋﺚ درج آراء ﺗﮑﻠﻒآﻣﯿﺰی در آﺛﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﯿﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٣ .٣ﺧﻮاﻧﺶ رواﯾﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ
آﯾﺎت  ٢٥ﺗﺎ  ٤٩ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻗﻮم ﻧﻮح)ع( اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،آﯾﺎت  ٤٠ﺗﺎ  ٤٨ﺳﻮره ،رواﯾﺖﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت  ٢٥ﺗﺎ  ،٣٩ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎت ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻃﻮﻓﺎن ،در ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮح)ع( را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮح)ع( اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺬاﺑﯽ در آﯾﻨﺪه اﻧﺬار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و او را دروغزن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺬاﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه داده
اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻓﺮود آورد .ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح)ع( اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﮐﺸﺘﯽ روی آورد .ﻗﻮم ﻧﻮح)ع( او را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮح)ع( اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺬاب وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ« ]ﻫﻮد)ع(٢٥ :ـ ،[٣٩اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻃﻮﻓﺎن در آﯾﮥ  ،٤٠دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ،در آﯾﺎت دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻼم ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ از آن ﻃﻮﻓﺎن ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاجِ ﭼﻮن ﮐﻮهِ آن ،در ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و

١٦٦

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٧

ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻃﻮﻓﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﻟﺐ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻼت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺟﻤﻼت ،از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻼم ﷲ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در آﯾﮥ  ٤٠ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺣَﺘّﻲ إِذا ﺟﺎءَ أَﻣْﺮُﻧﺎ وَ ﻓﺎرَ اﻟﺘﱠﻨﱡﻮر« رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ اﺳﺖ و رگﺑﺮگﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،رواﯾﺖ ﻃﻮﻓﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح)ع( ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد و ﻣﺆﻣﻨﺎن
را در ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮح)ع( اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن در ﮐﺸﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﺑﺎ »اﺳﻢ ﷲ« اﺳﺖ ،ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ]ﻫﻮد)ع( [٤١ :و ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺸﺎن را
در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج ﮐﻮهﭘﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد» :وَ ﻫِﻲَ ﺗَﺠْﺮي ﺑِﻬِﻢْ ﻓﻲ ﻣَﻮْجٍ ﮐَﺎﻟْﺠِﺒﺎلِ« ]ﻫﻮد)ع(:
[٤٢؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﻧﻮح)ع( و
ﻓﺮزﻧﺪش ،ﻓﻀﺎی رواﯾﺖﮔﺮی را از ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح)ع( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
آن اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آﻏﺎز رواﯾﺖﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رگﺑﺮگ
ﻣﻨﻔﯽ در اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﻘﻄﮥ آﻏﺎز اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن اﻣﺮ ﻃﻮﻓﺎن و ﺷﺮوع ﻣﻘﺪﻣﺎت آن رواﯾﺖ
ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻃﻮﻓﺎن و ﺷﺮوع ﻓﻮران آب از ﺗﻨﻮر
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح)ع( ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه
ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮح)ع( ﻓﺮزﻧﺪش را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن در ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﺰل« را ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺰﻟﺖ و ﮔﻮﺷﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﻧﻮح)ع( در آن از آب و ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻌﯿﺪی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻋﺰﻟﺖ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻔﺎر و ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﭘﺪر ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ] ،١٠ج ،٣ص١٣٥؛
 ،١٢ج ،٢ص٣٩٦؛  ،٢٠ج ،٥ص .[٢٤٩ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﺟﻮد اﻣﻮاﺟﯽ
ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﻮه ،ﺗﺼﻮر ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ دور از
ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در آﯾﮥ  ٤٣رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮا در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮح)ع( در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﮐﻮه را راه ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﯽ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح)ع( را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و رواﯾﺖ در
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ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ در اﺑﺘﺪای ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ
اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺟﺮای اﻓﺮاد ﻣﻨﻔﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ در اﻣﻮاج
ﻃﻮﻓﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻘﺐﮔﺮد در زﻣﺎن ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﻮح)ع( ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻧﻮح)ع( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺎهﮔﺎﻫﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد» :ﻗﺎل ﻻ
ﻋﺎﺻﻢَ اﻟﯿَﻮمَ ﻣِﻦ أَﻣﺮِ اﻟﻠّﻪِ إﻻّ ﻣَﻦ رَﺣِﻢ« ]ﻫﻮد)ع( .[٤٣ :ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻮح)ع( ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻬﻢ از
ﺻﺤﻨﻪ را ﯾﺎﻓﺖ.
در آﯾﮥ  ٤٤ﺧﺪاوﻧﺪ ،رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮا را در ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن
در ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮجﻫﺎی ﭼﻮن ﮐﻮه ،در ﺟﻤﻠﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
آﯾﮥ ﭼﻬﻞ و دو ،رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اداﻣﮥ آن ﺻﺤﻨﻪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن و ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﻮدیّ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
از آﯾﮥ  ٤٥رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮا در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آﯾﮥ  ٤٣از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ در اواﯾﻞ
ﻃﻮﻓﺎن و ﺻﺤﻨﮥ رﺑﻮده ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح)ع( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮج ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮح)ع( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﭘﺴﺮش ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻫﻞ اوﺳﺖ،
درﺳﺖ ﭘﺲ از رﺑﻮده ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮج ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ،آﯾﮥ  ٤٥از
ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ در اداﻣﮥ آﯾﮥ  ٤٣ﻗﺮار دارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎز ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮا در
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﺎﺟﺮای اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ  ٤٧در ﻓﻀﺎی ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻮح)ع( ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎن در
آﯾﺎت  ٤٢و  ٤٥ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرۀ ) (٢ﻧﻤﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻫﻲ ﺗَﺠﺮي ﺑِﻬِﻢ... 
)(42

ﺑﻌﺪا ﻟﻠْﻘَﻮمِ

ﺣﺮﻛﺖ در اﻣﻮاج

اﻟﻈّﺎﻟﻤﻴﻦَ(44) ...

ﻛﻮهﭘﻴﻜﺮ

ﻓﻀﺎي

ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﺮاﻫﺎ ...

اﺳﺘَﻮت ﻋﻠَﻲ اﻟْﺠﻮدي

اﻫﺒِﻂْ ﺑِﺴﻼمٍ

)(41

(44) ...

ﻣﻨّﺎ(48)...

ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﻛﺸﺘﻲ

ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ

ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن از

ﻃﻮﻓﺎن

ﻛﺸﺘﻲ

ﻣﺜﺒﺖ

اﺣﻤﻞْ ﻓﻴﻬﺎ (40)...
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮار ﻛﺮدن

ﻣﺤﻮر
زﻣﺎن

ﺟﺎء أَﻣﺮُﻧﺎ و ﻓﺎر
اﻟﺘﱠﻨﱡﻮر)(40

ﻧﺎدي ﻧُﻮح اﺑﻨَﻪ... 
)(42
)ع(

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻧﻮح

و

ﻓﺮزﻧﺪش
ﻧﺎدي ﻧُﻮح رﺑﻪ... 
)(45-47

ﻓﻀﺎي

درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮح )ع( از

ﻣﻨﻔﻲ

ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺎلَ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ اﻟْﻤﻮج
(43) ...
ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﻣﻮج

ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرۀ  .٢اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ آﯾﺎت رواﯾﺖﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع(

 .٤ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﻮ از آﯾﺎت ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع(
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﺎت رواﯾﺖﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ﺑﯿﻦ
آنﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﻋﺮﺻﮥ

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
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ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺟﺮﯾﺎن
»ﺳﻼم« ﺑﺮ ﻧﻮح)ع( و اﻣﺖﻫﺎی ﻫﻤﺮاه او ﮐﻪ در آﯾﮥ  ٤٨ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺮاد از »ﺳﻼم« از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻣﻄﻠﻖ درود و ﺗﺤﯿﺖ ﯾﺎ در اﻣﺎن
ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ از ﻣﮑﺎره و آﻓﺎت داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ] ،١٣ص٢٣٢؛  ،٢٠ج ،٥ص٢٥٥؛  ،٢١ج،١٢
ص٣٤؛  ،٢٣ج ،٥ص ،[٤٩٧اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ در اﻣﺎن ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ از ﮐﺪام ﻣﮑﺎره ﯾﺎ آﻓﺎت.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺴﺮان ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اراﺋﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق آﯾﺎت ،ﻣﺮاد از ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪی را در اﻣﺎن ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ از
ﻋﺬاب ﻃﻮﻓﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ] ،١٩ج ،١٠ص.[٣٩٥
اﻣﺎ ﺳﯿﺮ آﯾﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن ،ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن
آب و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻮدیّ ]ﻫﻮد)ع( [٤٤ :و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮود آﻣﺪن ﻧﻮح)ع( از
ﮐﺸﺘﯽ ]ﻫﻮد)ع( [٤٨ :ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽﺷﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺳﻼم ﺑﺮای در اﻣﺎن
ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ از ﻋﺬاب ﻃﻮﻓﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت» ،ﺳﻼم« در اﺑﺘﺪای ﻃﻮﻓﺎن و در
آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود ﺑﻪ آن ﺻﺤﻨﮥ ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم
آن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﻮﻟﮥ »ﺳﻼم« ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ و در اﻣﺎن ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮑﺎره و ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮح)ع( و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﻮم او ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺪام ﻣﮑﺎره و ﺧﻄﺮﻫﺎ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ آﯾﺎت  ٤٤و  ٤٨ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ،در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻓﻀﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ دو آﯾﻪ در ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ »ﻗﯿﻞَ ﯾﺎ ﻧُﻮحُ اﻫْﺒِﻂْ ﺑِﺴَﻼمٍ ﻣِﻨّﺎ« در اﺑﺘﺪای آﯾﮥ  ٤٨ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮥ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﯾﮥ  ٤٤ﯾﻌﻨﯽ »وَ ﻗﯿﻞَ ﺑُﻌْﺪًا ﻟِﻠْﻘَﻮْمِ اﻟﻈّﺎﻟِﻤﯿﻦ« ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻼت
ﻫﺮ دو آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل »ﻗﯿﻞ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻫﻢﺳﺎن ﺑﻮدنِ ﺷﮑﻞ ﮔﻮﯾﺶ دو آﯾﻪ
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ آﯾﺎت اﺳﺖ،
ﻗﺮﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ دو آﯾﻪ.
ﺟﻤﻠﮥ »وَ ﻗﯿﻞَ ﺑُﻌْﺪًا ﻟِﻠْﻘَﻮْمِ اﻟﻈّﺎﻟِﻤﯿﻦ« ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻇﺎﻟﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻠﮑﮥ ﻃﻮﻓﺎن رﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺷﺪت ﻃﻮﻓﺎن ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺮۀ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎنِ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ،اﻓﺮادی از زﻣﺮۀ ﺟﻨﯿﺎن
و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازﺳﺮﮔﯿﺮی ﻧﺴﻞ ﺑﻨﯽآدم از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﻮم ﻧﻮح)ع( و
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ﺣﻀﻮر ﺟﻨﯿﺎن در زﻣﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ] ،٤ص١٧٥؛
 ،١٦ج ،١ص٢٤١؛  ،١٨ج ،١ﺻﺺ [١٠٠-٩٨اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺳﻼم ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻮح)ع( و اﻣﺖﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮥ »وَ ﻗﯿﻞَ
ﺑُﻌْﺪًا ﻟِﻠْﻘَﻮْمِ اﻟﻈّﺎﻟِﻤﯿﻦ« ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺳﻼم ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮوز دور ﮔﺮداﻧﺪن »ﻗﻮم ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و آزار و
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن از ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ٤٤ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻮدن ﻧﻮح)ع(
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش »اﻫﻞ« او ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در آﺛﺎر
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﻨﺪ ﻗﻮل را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح)ع( ﺑﺮ دﯾﻦ او ﻧﺒﻮد؛ دوم آﻧﮑﻪ وی رﺑﯿﺐ
ﻧﻮح)ع( ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ وی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح)ع( ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﻮح)ع( ﺑﻮده اﺳﺖ] ،٢٠ج ،٥ص٢٥٤؛  ،٢٣ج ،٥ص٤٩٤؛  ،٢٥ج ،١٨ص ،[٣٥٧اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻗﻮال ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﺎً از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس رﺳﻮﻻن اوﻟﻮاﻟﻌﺰم)ع( ﺑﻪدور اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ
آﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ]،١٩ج ،١٠ﺻﺺ ٣٥٢و .[٣٥٣
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮح)ع( درﺑﺎرۀ
ﻓﺮزﻧﺪش و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎب ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻧﻮح)ع( ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪت »اﻫﻞ« ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ »ﺻﺎﻟﺢ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان» ،اﻫﻞ« ﺷﺨﺺ ﺑﻪﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻃﻮﻓﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح)ع( اﻫﻞ او ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ،وی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻫﻞ او از ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ]ﻫﻮد)ع( ،[٤٠ :ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
ﻃﻠﺐ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺤﻨﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶرو ،ﺻﺎﻟﺤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎر
اﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،وی را از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮح)ع( در آﻏﺎز ﻃﻮﻓﺎن ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺮاف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪاﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮح)ع( را ﻧﺎآﮔﺎه از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دور از
ﺷﺄن وی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮح)ع( در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻃﻮﻓﺎن و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮده ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن و ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮐﺸﺘﯽ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﻏﯿﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
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ﻧﻮح)ع( ﮐﻪ از ﭘﺎرهﻫﺎی ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮه ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ »اﺳﻢ ﷲ« ]ﻫﻮد)ع( [٤١ :و ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮاف
ﮐﻌﺒﻪ]،٩ج ،٣ص ١٠٧؛  ،١٧ج ،٢ص٢٣٠؛  ،٢٧ج ،٤ص ،[٢١٢ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﻏﯿﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در آﯾﮥ  ١٠٣ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ،ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ از رﺳﻮﻻن)ع( ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ،آﯾﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ» :إِنﱠ ﻓﻲ ذﻟِﮏَ َﻵﯾَﻪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﯿﺶرو در آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ رواﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻮدن
ﺻﺎﻟﺤﯿﺖ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﻮدن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در آﯾﮥ  ٢٣ﺳﻮره اﻟﺮﻋﺪ ،ﺳﺨﻦ از ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﺎت ﻋﺪن« ﺑﻪﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن در آن وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﮔﺮوه در اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﺟَﻨّﺎتُ ﻋَﺪْنٍ
ﯾَﺪْﺧُﻠُﻮﻧَﻬﺎ وَ ﻣَﻦْ ﺻَﻠَﺢَ ﻣِﻦْ آﺑﺎﺋِﻬِﻢْ وَ أَزْواﺟِﻬِﻢْ وَ ذُرﱢﯾّﺎﺗِﻬِﻢ« ]اﻟﺮﻋﺪ .[٢٣ :اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻟﻌﻨﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻮء ﮐﻪ در آﯾﮥ  ٢٥ﺳﻮرۀ اﻟﺮﻋﺪ ﺑﻪآن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﮥ
 ٨ﺳﻮرۀ اﻟﻐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن در »ﺟﻨﺎت ﻋﺪن« وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎن در اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ:
ﺻﻠَﺢَ ﻣِﻦْ آﺑﺎﺋِﻬِﻢْ وَ أَزْواﺟِﻬِﻢْ وَ ذُرﱢﯾّﺎﺗِﻬِﻢ« و
»رَﺑﱠﻨﺎ وَ أَدْﺧِﻠْﻬُﻢْ ﺟَﻨّﺎتِ ﻋَﺪْنٍ اﻟﱠﺘﻲ وَﻋَﺪْﺗَﻬُﻢْ وَ ﻣَﻦْ َ
دﯾﮕﺮان در ﻋﺬاب ﺟﺤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ٧اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ دو ﺳﻮره ﺳﺨﻦ از ﻋﺬاﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪﻣﯿﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن از اﻫﻞ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در »ﺟﻨﺎت ﻋﺪن« وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از آن
در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﻨﻪای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع(» .ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻮدن
ﺻﺎﻟﺤﯿﺖ ﺑﺮای اﻫﻠﯿﺖ و ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ از ﻋﺬابِ ﻓﺮاﮔﯿﺮ« ﻧﯿﺰ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﯾﻪ و ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ،در
آن اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮح)ع( ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ آﯾﺎت رواﯾﺖﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﺑﺮ ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدد .ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮ از ﻣﻔﺴﺮان ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ آﯾﺎت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﺮ دو
ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮری ﺑﻪ آنﻫﺎ داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﯿﮑﺮۀ ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ:
 .١ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖﮔﺮی ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع( در اﯾﻦ ﺳﻮره دارای ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ :اوﻻً
رﻓﺘﺎرﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺻﺤﻨﮥ ﻋﺬاب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎﻓﺮان ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺷﺎره رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻟﺘﺰام ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ از رواﯾﺖﮔﺮی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنرا »اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
 .٢ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ در
اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ،ﻃﺮﺣﯽ از ﮐﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﺮوه در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﻞ
اﯾﻦ آﯾﺎت را در ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ ﺧﻄﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر زﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 .٣اﻟﮕﻮی رگﺑﺮﮔﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ درﺧﻮری ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻧﺨﺴﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﻧﻮح)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻃﻮﻓﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪن ﮐﺸﺘﯽ ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻇﻬﻮر
اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﯾﮥ  ٤٢ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ
دور از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮای واژۀ »ﻣﻌﺰل« در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .دوم آﻧﮑﻪ دﻋﺎی ﻧﻮح)ع( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻫﻮد)ع( ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﭘﺲ از رﺑﻮده ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح)ع( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .٤ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﻮﻟﮥ »ﺳﻼم« ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح)ع(،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮوز دور ﮔﺮداﻧﺪن »ﻗﻮم ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و آزار و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن از ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ٤٤ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮح)ع( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ رﺳﻮل اوﻟﻮاﻟﻌﺰم از
وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﺤﻨﮥ ﻃﻮﻓﺎن

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﯿﻨﺶ آﯾﺎت در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
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ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻮدن ﺻﺎﻟﺤﯿﺖ ﺑﺮای اﻫﻠﯿﺖ و ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ از ﻋﺬاب
ﻓﺮاﮔﯿﺮ« ﮐﻪ ﻧﻮح)ع( در اﺑﺘﺪای ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎ آن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
] .[١ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.

] .[٢آﻟﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ) .(١٤١٥روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ .ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
] .[٣اﺑﻦاﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ) .(١٣٧٤اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ و ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﻠﯽ،
ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ داد.
] .[٤اﺑﻦاﺷﻌﺚ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ )؟( .اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺎت .ﺗﻬﺮان ،ﻣﮑﺘﺒﻪاﻟﻨﯿﻨﻮیاﻟﺤﺪﯾﺜﻪ.
] .[٥اﺑﻦﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻃﺎﻫﺮ )؟( .اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ .ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ.
] .[٦اﺑﻦﻋﺠﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ) .(١٤١٩اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ .ﻗﺎﻫﺮه ،ﻧﺎﺷﺮ
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس زﮐﯽ.
] .[٧اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح رازی ،ﺣﺴﯿﻦﺑﻦﻋﻠﯽ) .(١٤٠٨روض اﻟﺠﻨﺎن و روح اﻟﺠﻨﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن .ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
] .[٨اﻧﺪﻟﺴﯽ ،اﺑﻮﺣﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ) .(١٤٢٠اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﯽ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ .ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻔﮑﺮ.
] .[٩ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ) .(١٤١٦اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن .ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ.
] .[١٠ﺑﯿﻀﺎوی ،ﻋﺒﺪﷲﺑﻦﻋﻤﺮ ) .(١٤١٨أﻧﻮاراﻟﺘﻨﺰﯾﻞ و أﺳﺮاراﻟﺘﺄوﯾﻞ .ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاثاﻟﻌﺮﺑﯽ.
] .[١١راوﻧﺪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻓﻀﻞﷲﺑﻦﻋﻠﯽ ) .(١٣٧٦اﻟﻨﻮادر .ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺎنﭘﻮر.
] .[١٢زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ) .(١٤٠٧اﻟﮑﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾاﻟﺘﻨﺰﯾﻞ .ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺎباﻟﻌﺮﺑﻲ.
] .[١٣ﺷﺒﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ) .(١٤١٢ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآناﻟﮑﺮﯾﻢ .ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺒﻼﻏﻪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ و اﻟﻨﺸﺮ.
] .[١٤ﺷﺮﯾﻒ ﻻﻫﯿﺠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﯽ ) .(١٣٧٣ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻻﻫﯿﺠﯽ .ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ داد.
] .[١٥ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(١٣٦٥اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن .ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ.
] .[١٦ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﯽ ) .(١٣٧٨ﻋﯿﻮن أﺧﺒﺎراﻟﺮﺿﺎ)ع( .ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺟﻬﺎن.
] .[١٧ـــــــــــــ ) .(١٤١٣ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮهاﻟﻔﻘﯿﻪ .ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
] .[١٨ﺻﻔﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ ) .(١٤٠٤ﺑﺼﺎﺋﺮاﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ آل ﻣﺤﻤّﺪ)ص( .ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﻪ آﯾﻪ -
ﷲ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ اﻟﻨﺠﻔﻲ.
] .[١٩ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ) .(١٣٧٤اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن .ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ.
] .[٢٠ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞﺑﻦﺣﺴﻦ ) .(١٣٧٢ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن .ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو.
] .[٢١ﻃﺒﺮی ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺟﺮﯾﺮ ) .(١٤١٢ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن .ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
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] .[٢٢ﻃﻨﻄﺎوی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ )؟( .اﻟﺘﻔﺴﯿﺮاﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻘﺮآناﻟﮑﺮﯾﻢ .ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ.
] .[٢٣ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ )؟( .اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن .ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاثاﻟﻌﺮﺑﯽ.
] .[٢٤ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻌﻮد ) .(١٣٨٠ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻌﯿّﺎﺷﻲ .ﺗﻬﺮان ،اﻟﻤﻄﺒﻌﻪاﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
] .[٢٥ﻓﺨﺮ رازی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻤﺮ ) ،(١٤٢٠ﻣﻔﺎﺗﯿﺢاﻟﻐﯿﺐ .ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاثاﻟﻌﺮﺑﻲ.
].[٢٦ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻼ ﻓﺘﺢﷲ ) .(١٤٢٣زﺑﺪهاﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ .ﻗﻢ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.
] .[٢٧ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﯾﻌﻘﻮبﺑﻦاﺳﺤﺎق ) .(١٤٠٧اﻟﮑﺎﻓﻲ .ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐاﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.
] .[٢٨ﮔﻠﺪزﯾﻬﺮ ،اﯾﮕﻨﺎس ) .(١٣٥٧درسﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ اﺳﻼم .ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی ،ﺗﻬﺮان،
ﮐﻤﺎنﮔﯿﺮ.
] .[٢٩ﻣﺮاﻏﯽ ،اﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺼﻄﻔﯽ )ﺑﯽﺗﺎ( .ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻤﺮاﻏﯽ .ﺑﯿﺮوت ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاثاﻟﻌﺮﺑﯽ.
] .[٣٠ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ﺣﺴﻦ ) .(١٣٨٠ﺗﻔﺴﯿﺮ روﺷﻦ .ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب.
] .[٣١ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ) .(١٣٧٤ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐاﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.
] .[٣٢ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ ،ﻧﻌﻤﺖﷲﺑﻦﻣﺤﻤﻮد ) .(١٩٩٩اﻟﻔﻮاﺗﺢ اﻹﻟﻬﯿﻪ و اﻟﻤﻔﺎﺗﺢاﻟﻐﯿﺒﯿﻪ .ﻣﺼﺮ ،دار رﮐﺎﺑﯽ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
] .[٣٣ﻧﯿﻞﺳﺎز ،ﻧﺼﺮت ) .(١٣٨٧ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎه وﻧﺰﺑﺮو درﺑﺎرۀ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن.
ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٣٨٧دﻓﺘﺮ  ،٨٨ﺻﺺ ١٥١ـ.١٧٠
] .[٣٤ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ ) .(١٣٧١ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.

