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  چکیده
هاي تربیتی قـرآن و یکـی از طـرق انتقـال     جمله شیوهز هاي پیشین و انبیاء الهی اامت بیان قصص و داستان

به فرد قرآن در به خدمت گرفتن سـاختار تکـرار    مفاهیم و معارف وحیانی در مسیر هدایت بشري است. شیوة منحصر
هـاي بیـانی و   یک داستان در چندین سـوره بـا شـیوه    زطریق روایت تصاویر برش خورده از قصص در تصویرگري ا

هاي مؤثر داستان، به جاي نقل منسجم آن، طعـن و  ینش صحنهزو کوتاه با گ زعبارات مختلف به صورت پراکنده، موج
ـ زخی مستشرقان را برانگیخته تا جایی که ایشان، تکرار را موجـب اضـطراب و ت  ایراد مخالفان و بر ل و ایـن سـبک   زل

دانند. لذا در پـژوهش حاضـر، تـالش    تصویرگري را شاهدي بر غیروحیانی بودن قرآن و اقتباس آن از منابع متعدد می
هـاي  تعدد، با اسـتناد بـه قرینـه   در سور م %تحلیلی و با مطالعۀ موردي داستان حضرت نوح-شده تا به شیوة توصیفی

پیرامونی به دست آمده از آراء و نظریات اندیشمندان و مفسران قرآنی، و نیز تدقیق و تعمیق در موقعیت و شأن نـزول  
هاي مختلف، علیرغم وحدت قهرمان و یـا رخـداد،   آیات، و مقایسۀ تکرار و تصویرگري متفاوت یک داستان در سوره

تکـرار و پراکنـدگی    زها بوده و انگیزة اصلی اها تابعی از ساختار سورهبرساند که ساختار قصهاین فرضیه را به اثبات 
ها در سور قرآن، با رویکردي هدایتی و تربیتی، به خدمت گرفتن آنها متناسب با هدف و غـرض  ها و قصهتصویرگري

  ها در بیان جوهر معنایی نهفته در قصص و حوادث است.سوره
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  بیان مسأله  -1

ش و تعلـیم احکـام   زترین کتاب هدایت و تربیت، در بیان، آمـو قرآن کریم، به عنوان عالی
 زبراي تبیین حقایق دینی، بهره گرفته اسـت. ا  زقصه نی زمتعالی الهی، عالوه بر روش مستقیم، ا

قصـص قرآنـی را بـه خـود      زهاي مربوط به پیامبران، حجم قابل تـوجهی ا تاناین میان، داس
ات، مواجهـه و  زها که مشتمل بر نحوه و مراحـل دعـوت، معجـ   اند. این داستاناختصاص داده

در موارد انـدك همچـون داسـتان     زگیري مخالفان و عاقبت مؤمنین و منکرین است، جموضع
  ت در یک سـوره؛ بلکـه بـا تصـاویر بـرش     ، نه به صورت منسجم و یکدس%حضرت یوسف

هاي مـؤثر و بـدون   ینش صحنهز، کوتاه، پراکنده و با گزیک داستان به صورت موج زخورده ا
آنجـا کـه    زاند. ایع و تکرار شدهزمانی در سور متعدد، به تفصیل و اجمال، توزرعایت ترتیب 

هم بـا چنـین حجـم و     هاي بشري آناین نحوة بیان، مختص قصص قرآنی بوده و در داستان
هـاي برخـی   سبکی، مسبوق به سابقه نبوده و نیست، سبب ظهور و بروز شـبهات و قضـاوت  

دربارة قرآن شده است. لـذا برخـی مستشـرقان و     - مسلمان و غیرمسلمان زا اعم - مخاطبان 
پژوهان قرآنی با مناقشه و به چالش کشاندن این سـبک روایـت و تصـویرگري، تکـرار     خاور
آن، عـدم   زبیانی دانسته و ا زآور، مخلّ فصاحت و بالغت و اعجادر قرآن را لغو، ماللها قصه
تحت تـأثیر حـاالت    $و غیروحیانی بودن قرآن را نتیجه گرفته و معتقدند که محمد زاعجا

تورات و انجیل، وام گرفته و چـون خـود آنهـا را سـاخته و پرداختـه،       زنفسانی خود، آن را ا
  ل، اضطراب، پراکندگی و تکرار فراوان نیست.زتزل ز، خالی اسپس نظم و نسق داده

ینشی قصص قرآنی، خاصه در قصص انبیاء، مسـألۀ  زنظر به اهمیت بحث تکرار و نقل گ
تبیین آراء و نظریات مستشرقان، بررسـی حکمـت و فلسـفۀ    ز اصلی پژوهش حاضر، پس ا

ان ارتبـاط  زانی آن و میهاي داستگري قرآن، تفصیل و اجمال برخی بخشاین سبک روایت
طریـق مطالعـۀ مـوردي داسـتان حضـرت       زمحتواي قصص با هدف و مقصد اصلی سـور ا 

  باشد. می %نوح
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  مقدمه -2
و هدف اصلی آن، هـدایت بشـر    $ة جاوید پیامبر خاتمزقرآن کریم، منبع وحی الهی، معج

، عالوه بر اسـتفاده  ) در راستاي نیل به این هدف غایی3 ،به سوي سعادت و تکامل است. (البقره
ش و تعلیم احکام الهی و دعوت به توحید، انذار و تبشیر و...، جهـت القـاء   زروش مستقیم آمو زا

ـ هزترِ آموو تأثیرگذاريِ عمیق )، 111 ،بـرانگیختن قـوة تفکـر و تعقّـل (یوسـف      زهاي دینی و نی
نین ثابـت و پایـدار   )، متوجه ساختن مردم به قـوا 74 ،؛ هود52 ،ي (االنبیاءزآموهشدار و عبرت

)، تفهیم رساتر آیات، از راهکاري غیرمستقیم و در عـین حـال متناسـب بـا     62 ،ابزالهی (االح
هـاي پیشـین در   که همان بیان فرازهایی از سرگذشـت انبیـاء و امـت    - فطرت و ظرفیت انسان 
- گسـترده ي، بهره جسته که حجـم  زساار هدایت و انسانزبه عنوان اب - قالب قصه و داستان است

  است.   کلّ قرآن) را به خود اختصاص داده زاي از آیات قرآنی (یک چهارم ا
هاي رایج و متداول بشري، متفاوت بـوده و بـه دلیـل غلبـۀ     اما قصه در قرآن با داستان

هـاي   هاي واقعـی، بـه شـیوه   وقایع و شخصیت زمندي اگري آن، عالوه بر بهرهجنبۀ هدایت
هـا تصـویري منسـجم و یـک     در اکثر قریب به اتّفاق این داستان است.  شده  گوناگون، بیان

به لحاظ دارا بودن هدف، موضوع  هقصشود؛ بلکه هایشان ارائه نمیپیامبران و امت زدست ا
هاي مؤثر در هـدایت مخاطـب،   صورت موجز، کوتاه، با گزینش صحنه و زوایاي متعدد، به 

بـدون رعایـت ترتیـب زمـانی بـا       رشاد،ئیات و حوادث غیرمرتبط با هدایت و ازحذف ج
هاي بیانی و عبارات مختلف، در عین بالغت و فصاحت کالم، در چند سوره، توزیع و  شیوه

حافظـه در   زشود. این شیوة روایت قصه، مخاطب را بـه دقـت و یـاري گـرفتن ا    تکرار می
تح قاف و صـاد)  (به ف »قَصص«دارد به همین دلیل است که خداوند آنها را میپیگیري آن وا

؛ قرشـی،  195(راغب،  »شوندگو و دنبال میزاخباري که پیگیري، با«) به معناي 3 ،(یوسف
طور  و به صورت یکجا نیامده؛ بلکه به ) نامیده است. چرا که حوادث قصه در یک سوره11

هـاي   گیري، قرائت و چیـنش قطعـه  عمده در چندین سوره، ذکر شده است و خواننده با پی
  رسد.استان در کنار هم به داستان اصلی میمتعدد د
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هـاي هنـريِ   جمله وجوه تفاوت آن با قصـه  زقَصص قرآن و ا ترین ویژگیزبنابراین بار
در مضامین و تعابیر یک داستان واحد در سور مختلف است. برخـی   »تکرار«بشر، موضوع 
) بـه  249(عتـر،   ) تکرار را به تکرار در الفاظ و مفاهیم، برخـی دیگـر  87-83 (غضنفري،

اند. اما بیشـتر ادیبـان و قـرآن پژوهـان،     ها تقسیم کردهتکرار الفاظ و عبارات و تکرار قصه
) و معتقدنـد تکـرار در   46-17بندي تکرار به لفظی و معنایی را پذیرفتـه (النصـاره،    تقسیم
 زا ) که مقصـود 122-119 اللهی، ر به صورت تکرار معنوي است. (فتحهاي قرآن، بیشتقصه
(جعفـري،   »تکرار یک معنا و مفهوم در مواضـع متعـدد و بـا الفـاظ گونـاگون اسـت.      «آن 

هاي توحید، معاد، نبوت، اخالقیات و... در قصص انبیـاء  مانند تکرار در مضمون«) 3/272
و اقوام آنها که در موارد متعددي این مفاهیم و محتوا با جمالت و عبارات مشابه و متفاوتی 

گـردد  هاي قرآن روشن می) با نگاهی گذرا به سوره20 (فضل حسن، »است.تکرار گردیده 
که بیشترین تکرارها، در قصص انبیاء تحقق یافته است. لذا بحث تکـرار در ایـن پـژوهش    

هاي مکی و مخاطبان اصلی آن متوجه تکرار قصص قرآنی است و البته بیشتر آنها در سوره
  .باشندنوعاً کفار و مشرکان مکه می زنی

اما برخی خاورپژوهان و مستشرقان با ایراد شک و شـبهه و بـه چـالش کشـاندن ایـن      
منابع متعـدد و   زها، آن را شاهدي بر غیروحیانی بودن قرآن، اقتباس آن اسبک تصویرگري

اند. در مقابل، مفسران و قرآن پژوهانی کـه بـه وحـدت    دانسته $ساختۀ ذهن پیامبر اکرم
ارتباط  زپردازي و ناشی اتند، تکرار را هنرنمایی قرآن در قصهها پایبند هسغرض در سوره

دانند. لـذا موضـوع   معنادار میان غرض و هدف سوره و داستانِ مطرح شده در هر سوره می
ة علوم قرآنـی، بـدل گشـته و بـه دلیـل      زهاي مهم پژوهش در حوهزحو زرو به یکی اپیش

   1شده است. ه نگاشتهزواهمیت باالي این مسأله، آثار متعددي در این ح
                                                                                                                                        

، %یماي پیامبران در قـرآن کـریم: حضـرت نـوح    س«به قلم عباس همامی،  »یباي قرآنزچهرة «هاي از جمله کتاب. 1
 »%، یوسف%هاي قرآن: حضرت نوحتحلیل ادبی داستان«نامۀ ، تألیف عین اهللا ارشادي، پایان»%حضرت یوسف

س و مقاالت توسط خلیل پروینی دانش تـا شـروع    %بررسـی تطبیقـی داسـتان نـوح    «آموختۀ دانشگاه تربیت مدر
توسـط   %ي قرآن کریم در داستان حضرت نـوح زنمادسا«ط عباس همامی و توس »طوفان در قرآن و سفر پیدایش

  به رشتۀ تحریر درآمده است. »و...پور معماري و قلی
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ینشی قصـص قرآنـی، خاصـه در قصـص     زبنابراین، نظر به اهمیت بحث تکرار و نقل گ
تبیـین آراء و نظریـات مستشـرقان، بررسـی     ز انبیاء، مسألۀ اصلی پژوهش حاضـر، پـس ا  

هاي داستانی آن گري قرآن، تفصیل و اجمال برخی بخشحکمت و فلسفۀ این سبک روایت
طریق مطالۀ موردي داستان  زمحتواي قصص با هدف و مقصد اصلی سور اان ارتباط زو می

 زکه هم به لحاظ فراوانی و تکرار و هم به لحاظ سبک تصویرگري حـائ  - %حضرت نوح
هاي تکراري داستان باشد. با این فرض و ادعا که به خدمت گرفتن بخشمی -اهمیت است

تناسب معنایی آیات قصص، وجود  در جهت اهداف سوره، هدفمندي قرآن در بیان قصص،
هـاي درونـی و   نکات ناب و بدیع در تکرار، تکمیل و پرورش تصویرها، نمایانگر حکمـت 

  و سایر قصص انبیاء است. %ي و تصویرگري داستان حضرت نوحزپردابیرونی قصه
وایـاي مـبهم موضـوع مطروحـه،     زو در تالش جهت تبیین  زاندادر ارتباط با این چشم

تحلیلـی و   -، این مسأله را با نگاهی موشکافانه و نوگرایانه، بـه روش توصـیفی  گاننگارند
اي در منابع تفسـیري و علـوم قرآنـی، بـا مراجعـه بـه آیـات، آراء و        شیوة تحقیق کتابخانه

د ننظریات اندیشمندان و منابع تفسیري شیعه و اهل سنت، مورد تحقیق و بررسی قرار خواه
و افقی تازه در فهم علل ایجاز یا تفصـیل  شده ي مؤثري حاصل داد. امید است نتایج کاربرد

  پژوهان گشوده شود.و تکرار برخی از قصص قرآنی فراروي قرآن
  

  تبیین شبهات خاورشناسان بر قصص قرآن و تکرار آنها -3
  تکرار نشانۀ غیروحیانی بودن قرآن  .3-1

پـذیري پیـامبر   رخاورشناسـان، تـأثی   زجمله ادعاهـا و نظـرات مشـترك بسـیاري ا     زا
هاي  هاي قرآن از نظر منبع و مصدر به داستانتورات و انجیل و وابستگی قصه زا $اسالم

اینان اصرار دارند قرآن را به عنـوان متنـی   «آنها است. بر هیمن اساس،  زعهدین و اقتباس ا
شـود،  دي (سرقت ادبی) بشمارند که هر حقیقت معرفت شناختیی کـه در آن یافـت مـی   زد

) ایـن ادعـا   38(بدوي،  »هاي مقدس یهودي و مسیحی، متضمن آن بوده است.، کتابپیشتر
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اتهـام   زهاي عهدین، الهام گرفته اعالوه بر وجود برخی تشابهات بین قصص قرآن و داستان
هـاي  افسـانه «هاي قرآن و کـالم وحـی را   است که قصه $مشرکین و کفّار معاصر پیامبر

 ةًبکْـرَ  علَیـه  تُملَـى  فَهِـی  اکْتَتَبهـا  الْـأَوّلینَ  أَسـاطیرُ  قَـالوا  و«: گفتنددانسته و می »پیشینیان
 نسـخه  آنهـا  از خـود  که است سابقین حکایات و پیشینیان هاي افسانه کتاب، این ؛»وأَصیلًا
 .کنند. (تا کامل و آراسته گرداننـد)  و شام بر او امال و قرائت می صبح) اصحابش( و برداشته
) دلیل این ریشخند کفار را شهرت داسـتان انبیـاء   153(بالشر،  1) چنانچه بالشر5 ،قان(الفر

 3»یهرزگلـد «) 1/7(نولدکـه،   2»تئـودور نولدکـه  «دانـد.  می $پیشین بین معاصران پیامبر
) نیـز  15(وات،  5) و وات1/39(بروکلمـان،   »4کـارل بروکلمـان  «)، 11یهر، زیهودي (گلـد 

ن مطـرح  هایشـا ن پیشین و خاصـه، تـورات یهـود را در کتـاب    ادعاي اقتباس قرآن از ادیا
م به عربی ترجمـه  هاي ادیان پیشین تا عصر ظهور اسالدیدند کتاب اند. این گروه که می کرده

دانسـتند  بان عبـري نمـی  ز $) و به فرض ترجمه هم پیامبر6/681نشده بود (جوادعلی، 
)، دسـت بـه توجیـه    68گیورگیـو،  (سـت  ) و امی بودن پیامبر هم نفی کردنـی نی 82(مغنیه، 

 $معارف مسیحیت و یهودیت به پیـامبر  زو مدعی انتقال شفاهی این قصص ا دهزاي  هزتا
) حـال آنکـه ادعـاي آشـنایی معاصـرین      1/16؛ نولدکـه،  4/207شدند. (ویـل دورانـت،   

هاي قرآن، ادعایی غلط است. چرا که خداونـد در پایـان داسـتان    با همۀ داستان $پیامبر
تلْک منْ أَنْباء الْغَیبِ نُوحیها إِلَیک ما کُنْت تَعلَمهـا  «فرماید:  ) می49 ،(هود %حضرت نوح

؛ این (حکایت نوح) از اخبار غیـب اسـت کـه بـه تـو وحـی       »أَنْت ولَا قَومک منْ قَبلِ هذَا
اه نبودیـد. حـال اگـر    کنیم و پیش از آنکه ما به تو وحی کنیم تو و قومت هیچ از آن آگ می

ول بود، آیا عـرب جـاهلی کـه    زد مردم عصر نزهاي رایج نجمله داستان زا %داستان نوح
را در میـان خـود داشـتند، در برابـر ایـن آیـه خـاموش         $ترین دشمنان پیـامبر زتوکینه
هاي تورات و کتب عهد قدیم، مشـتمل بـر کفریـات،    ماندند؟ عالوه بر این موارد، داستان می

                                                                                                                                        
1. Regis blahere 
2. Theodor Nöldeke. 
3. Goldziher Ignác 
4. Carl Brockelmann 
5. William Montgomery Watt 
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(دیـون،  خاورشناسان هاي ناروا به پیامبران است. حال آنکه به اقرار خود ئات و نسبتافترا
هـاي سـوء و   هاي مخالف تقوي یا حاکی از نسـبت ) قرآن، عاري و به دور از داستان111

هاي تورات و انجیل اسـت. در نتیجـه، وجـود انـدك     منافی عفت و اخالقِ حاکم بر داستان
گري قرآن بر کتـب آسـمانی   هاي عهدین، نشانۀ تصدیقستانتشابهات بین قصص قرآن و دا

هـاي کتـب   الۀ تحریف از ساحت داسـتان ز)، دمیدن روح جاودانگی و ا3 ،عمرانپیشین (آل
 ،؛ االنبیاء36 ،) و وحدت مصدر و خواستگاه مشترك آنهاست (النحل46 ،عمرانمقدس (آل

دلیـل، مصـداق   ا ایراد شبهات بی) نه اقتباس یکی از دیگري. مستشرقان ب13 ،؛ الشوري25
  )32 ،؛ التوبه8 ،(الصف »بِأَفْواههِم نُوراللَّه لیطْفئُوا یرِیدونَ«فرماید:  این آیه هستند که می

  
  آور و خالف بالغت بودن تکرارلغو، مالل .3-2

آن  هاي قرآن را متّهم به تکرارِ لغو، کـرده و قصه ز) نی301برخی خاورشناسان (بالشر، 
اند. به اعتقاد اینـان تکرارهـا   هفایده معرفی کردکننده و بی آور، خستهماللز، را مایۀ رد اعجا

تحت تأثیر حاالت نفسانی مختلف خود، کلمـات و عبـارتی را    $دهد که پیامبرنشان می
  ناهمسان است. زبرانگیخته که گاه مکرّر وگاه نی

پـژوه  رادات مستشرقان، دانشمندان قـرآن شبهات و ای زدر بررسی و پاسخ به این دسته ا
 زبسـیاري ا «گوینـد:  اند: برخی منکر تکـرار در قـرآن بـوده و مـی    به دو دسته تقسیم شده

رود، در حقیقت تکرار نیست؛ بلکه هر مورد به عبارات و قصص که توهم تکرار در آنها می
ردارندة معانی جدیدي است که در دیگري وجـود نـدا   رد و قصـص مکـرّر   ظاهر مکرّر، درب

نویع است نه تکرار. مفسـران و   ز) اما در مقابل، بسـیاري ا 307(المیدانی،  »قرآن در واقع، تَ
؛ سید بن قطب، التصویرالفنی، 10/99؛ خطیب، 3/111رکشی، ز( نظران علوم قرآنیصاحب

)، وجود تکرار، در مضامین و تعابیر  قصص قرآن را پذیرفته و بـا  322-321مانی، ز؛ 156
اصـلی تکـرار در قصـص قرآنـی را      زةهاي تکراري داستان، انگیاعتقاد به همبستگی حلقه

طریق  زودن به قدرت تجسم و عینیت بخشیدن به آنها ازتکمیل تصویرهاي یک حادثه و اف
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دانند. نتیجه اینکه حکمـت و علـت   گویی هر قصه میزآوردن عناصر نو به تناسب فضاي با
یاد اهداف دینی است کـه مترتـب بـر قصـۀ واحـدي      زتعداد به سبب «اصلی این تکرارها: 

گار بـا  زآور و ناسـا ) بنابراین چنین تکراري نه تنها بیهـوده و مـالل  187(الحکیم،  »هستند.
آید و محسنات کالم به شمار می زفنون بالغت و ا زنیست؛ بلکه ا زفصاحت، بالغت و اعجا

قـرآن کـریم    زهاي اعجاجنبه زین خود ابراي اهداف و اغراض حکیمانه، تحقق پذیرفته و ا
ها مختلفی به افـراد بشـر   داستان واحدي، به مقتضاي هدف خاص تربیتی، درس زاست که ا

  )110-3/98رکشی، ز: نکـ بدهد. (
  

  هارابطۀ تکرار قصص با اهداف سوره -4
قصص قرآنی را به خود اختصاص  زهاي مربوط به پیامبران، حجم قابل توجهی اداستان

گیري ات، مواجهه و موضعزها که مشتمل بر نحوه و مراحل دعوت، معجاند. این داستانادهد
مخالفان و عاقبت مؤمنین و منکرین است، چندین مرتبه و بسته به هدف و غرض سور، در 

شخصـیت ارائـه    زاند که در هر مرتبه، بعد خاصـی ا جاي جاي قرآن، پراکنده و مکرر آمده
سـور مختلـف،    زبا در کنار هم چیدن قطعـات مختلـف یـک قصـه ا     گردد. به نحوي کهمی

که چنـدین بـار و در    %آید. مانند داستان حضرت نوحداستان و تصویر کاملی به دست می
است. در مطالب پیشین، به تعلیل چرایی تکرار  سور متعدد، مورد استشهاد قرآن قرار گرفته

اي بـا اهـداف و   تکـرار قصـص در سـوره    قصص قرآنی پرداختیم. حال باید بدانیم آیا بین
اي وجود دارد یا نه؟ و در صورت وجود رابطه، قصص تـا  موضوع اساسی آن سوره، رابطه

  اند؟ چه حد در تأمین اهداف و اغراض سور به خدمت گرفته شده
  

  همسویی تکرار قصص با اهداف و اغراض سوره  .4-1
قی بـوده و بـه وحـی الهـی و دسـتور      هاي قرآن، توفیآنجا که ترتیب آیات در سوره زا

اي است که در کنار انسـجام و  صورت گرفته، قطعاً مبتنی بر حکمت عالمانه $پیامبر اکرم
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هـاي سـور اسـت،    تـرین ویژگـی  مهم زهماهنگی آیات درون سوره، ما را به هدفمندي که ا
سـوره  د. چرا که خداوند حکیمِ علیم، آیات هماهنگ و مناسب را در یـک  زسارهنمون می

  آورده است تا اهداف و مقاصد سوره را تحقق بخشد. 
گـذار علـوم قرآنـی    هاي قرآن، امروزه یکی از مباحث مهم و تـأثیر  مداري سوره غرض
؛ بسـتانی،  1/16و مفسران اسـالمی (طباطبـایی،    قرآن پژوهان زشود. بسیاري اشناخته می

ها تأکید داشـته و در  دي سورهمن) بر هدف190گر، ؛ خامه517؛ معرفت، نقد شبهات، 1/15
الي کتب خود به اجمال و تفصیل، به این مسأله پرداختـه و  تفسیر هر سوره یا در البه زآغا

و معتقدند  ي و غرض سوره اشاره کردهزپردابر وجود رابطۀ معنادار و محکم بین نحوة قصه
م نماید، توجه بـه  تواند تکرار قصص را توجیه و حکمت آن را ترسیي که میزترین چیمهم

  هاست.  اهداف و مقاصد سوره
هـاي قرآنـی   قصـه  زاي که یکـی ا در هر سوره«گویند: این مفسران و قرآن پژوهان می

(بقـاعی،   »تکرار شده است، بین مقصود اصـلی سـوره و آن قصـه همـاهنگی وجـود دارد.     
صـص در جاهـاي   اي اهداف متعدد وجود داشته، این قآنجا که گاهی در قصه زا«) و 1/14

 »اند.اغراض مورد نظر، بیان گشته زاند و در هر موردي براي بیان یکی امختلف تکرار شده
ها، در هر موضع، وظیفۀ خاصی بر عهده گرفته است غیر تکرار داستان«) لذا 143(ملبویی، 

 قصه کـه  زدر نتیجه بخشی ا«) پس 148اده، ز(فقهی »ها دارد.رسالتی که در دیگر سوره زا
(القطـان،   »گـردد. متناسب با سیاق آیات و وافی به غرض آن است در آن سـوره نقـل مـی   

هـایی کـه در   اي اثبات وحدانیت الهی باشد، قصهاگر محور اصلی سوره«که  طوري ) به308
 زشوند بر مسألۀ توحید، تکیه دارند. اگر مطلب اصلی سوره، نجـات مؤمنـان ا  آن مطرح می

دهـد، نقـل   هایی را که نجات ایمان آورندگان را مژده میست، قصهچنگال مشرکان و کفار ا
ار و اذیـت  زگردد و اگر سوره در صدد تقویـت قلـب پیـامبر یـا تخویـف مشـرکان از آ      می

شود که سرانجام بـا پیـروزي بـه انتهـا     ة انبیاء با دشمنان گفته میزمسلمین است، قصۀ مبار
اي اوار است که بدانیم در هر جـایی کـه قصـه   زس«) بنابراین 190گر، (خامه »رسد و... .می
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گردد، صرفاً تأمین هدف خاصی منظور است که هم با سیاق ویژة آن سوره و هم ذکر و یا تکرار می
تکرار بـه سـبب   «توان گفت: ) به عبارتی می3/1695(حوي،  »با سیاق کلی قرآن، هماهنگ است.

) بـا ایـن تحلیـل،    187(الحکـیم،   »حدي هستند.یاد اهداف دینی است که مترتب بر قصۀ وازتعداد 
  گردد.می زبا »هامداري سورههدف«به همین نکتۀ اساسی  زها در قرآن نیحکمت تکرار قصه

در قرآن کریم داستان در برابر اهداف دینی، خاضع و فروتن اسـت و نخسـتین   «نتیجه اینکه: 
هـاي متعـدد انجـام    و بـا اسـلوب   هاي گونـاگون اثر این فروتنی، تکرار قصه است که به صورت

گـردد؛  پذیرد؛ در عین حال باید توجه داشت که مجموع یک داستان و کلیت آن تکـرار نمـی   می
  )155القرآن،  (سیدبن قطب، التصویرالفنی فی »شود.اء آن تکرار میزاج زاي ابلکه پاره

  
  هاي مکی و مدنیتکرار قصص در راستاي اهداف سوره .4-2

سـال بـه    23امبر گرامی اسالم پس از مبعوث شدن به پیامبري، حدود دوران رسالت پی
سال از این دوران، قبل از هجرت بوده و در تمـام مـدت بـه جـز      13طول انجامید. حدود 

سال از این دوره نیز  10بردند. حدود در مکه به سر می $یکی دو سفر کوتاه، رسول خدا
سفرهایی کـه گـاه بـراي     زدر این دوره به جهجرت، و محل زندگی پیامبر  زمتعلق به بعد ا
نه یـک حادثـۀ    $آنجا که هجرت پیامبر زآمد، شهر مدینه بوده است. و اایشان پیش می

حیات آن حضرت بـوده، ایـن دوران    زساده و گذرا؛ بلکه حد فاصلی میان دو مرحلۀ مهم ا
ار گرفـت. بـر   توسط محققان قرآنی، معیار و مالك تقسیم سور قرآنی به مکی و مدنی، قـر 

و ورود آن حضـرت بـه مدینـه     $همین اساس، آیات و سوري که پیش از هجرت پیامبر
اند، هرچند نزول آنها در بیرون شهر مکه رخ داده باشد، مکی و آیاتی که پـس از  نازل شده

شهر مدینه در سفرها و حتی در سفر حج یا عمـره، نـازل    ز، ولو خارج ا$هجرت پیامبر
) بنابراین، لفظ مکـی  130گیرند. (معرفت، التمهید، ه آیات مدنی قرار میشده باشند، در گرو

اصـطالحات علـوم    زء فرائض اسـالم، بلکـه ا  زیا مدنی، نه یک لفظ و اصطالح شرعی و ج
  قرآنی است که توسط محققان، وضع شده است.
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هاي مکی و مدنی از مسائل مهم علوم قرآنی است کـه نـه   مسألۀ شناخت آیات و سوره
ول سوره و آشنایی با ترتیب نزول آنها تأثیر مهمی دارد؛ بلکـه  زا در فهم تاریخ و محل نتنه
ـ مهم دلیـل   زترین دستاورد آن، کشف غرض و هدف سوره و در نتیجه، فهم بهینۀ آیات و نی

تواند بـه عنـوان   روایت مکرر قصص است. بنابراین شناخت مکی و مدنی آیات و سور می
د کـه موضـوع   زیري محتوایی سوره را ترسیم کرده و به ما بیـامو گاي بس مهم، جهتقرینه

  هاي مکی و مدنی چیست. مورد توجه در سوره
هاي نخستین بعثت، به دلیل مخفیانه بودن دعوت و تعداد اندك ایمان آورندگان، در سال

ایش زگیري دعوت بیشتر به سوي توحید و اثبات رسالت بود. با پیشرفت دعوت و افجهت
آلـود کفّـار   مؤمنان در نتیجۀ ابالغ علنی و عمومی، مواجهه با اشراف و تفکرات شرك تعداد

ونـی نهـاد.   زسوي آنان رو به ف زار و شکنجۀ مؤمنان ازمکه، انکار وحدانیت و رسالت، و آ
اي، مقاومـت در برابـر شـرك و بـت پرسـتی،      لذا این مرحله، مرحلۀ تحول، مبارزة عقیـده 

 $پایدار از جانب مؤمنان و پیوند استوار آن بـا رهبـري پیـامبر    ریزي براي یک بنیاد پایه
هـاي  مانی که اسالم در مدینه مستقر شده و حکومت اسالمی تشکیل داد، با دسیسهزاست. 

لحاظ  زبایست مسلمانان ارو گشت، پس مییهود و مشرکان و حمالت کفار و معاندین روبه
شدند. لذا این مرحله، مرحلۀ کـار  تر میآماده اعتقادي در جدال با اهل کتاب به ویژه یهود،

اجرا و مدیریت در داخل تشکیالت و حکومت اسالمی است که هم داراي عزت و شـرافت  
است و هم داراي قدرت و مرکزیت. به همین دلیل است که روح کلی حاکم بـر قصـص در   

  هاي مکی و مدنی با هم متفاوت است.سوره
هاي مکی و مـدنی، مـا را بـه ایـن مهـم      اهداف سورهنگاهی کلی و گذرا به مضمون و 

کوتاه اسـت، تشـریع و    زهاي مکی، معموالً کوچک و آیات آن نید که سورهزسارهنمون می
شود و عموماً به اثبات توحید، معاد، رسالت، قـدرت  گذاري در آنها به ندرت دیده میقانون

نیا و آخرت، نجات و رستگاري خداوند، هشدار و انذار، عذاب و عاقبت شوم مشرکین در د
مؤمنین، نفی شرك، دعـوت بـه پایبنـدي بـه اخـالق و اسـتقامت در رأي، در قالـب بیـان         
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هـاي مشـرکین و   پندارهاي واهـی قـریش و امـم پیـامبران پیشـین، سـؤاالت و اعتـراض       
پیامبرانشان، مناظره و مجادلۀ پیـامبران بـا آنـان و تصـویر      زهاي جاهالنۀ آنها ادرخواست

آلود مکه است. به همین دلیل، پردازند که متناسب با محیط شركا میزع هولناك روز جوقای
هاي آنان، در سور مکـی، فـراوان اسـت. و چـون     استناد به قصص انبیاء و سرگذشت امت

آلود استوار بوده و در دعوت پیامبر به توحید، همچنان بر عقیدة شرك زمشرکان مکه بعد ا«
ند، امکان تغییر عقیده، تحول و اصالح آنها فـراهم نبـود، مگـر بـا     بردجهل کامل به سر می

یاد و تکـرار فـراوان   زهاي متعدد در مباحث توحیدي و نفی شرك که با تأکیدهاي استدالل
هاي پیشین در قالب قصص انبیاء و اقوام آنها بهتـرین  صورت پذیرد... . نقل سرگذشت امت

نی و مفـاهیم توحیـدي بـود کـه تکـرار آنهـا در       ترین راه براي انتقـال معـا  بستر و مناسب
آنها را به  زکرد و سرانجام بسیاري اهاي گوناگون، این تأثیرگذاري را دو چندان می مناسبت

نـدگی، رفتارهـا و   زوگاه شـباهت در نـوع   «) 156-155(غضنفري،  »داشت.تسلیم وا می
ام پیشـینیان دو یـا   هاي مشابه اقـو گردید تا سرگذشتها موجب میها و سرسختیلجاجت

وگـاه  «) 369-367(حکیم،  »چند بار به تناسب طبایع یا اتمام حجت بر آنها، تکرار گردد.
تکـرار   $در همین راستا هر وقت تکذیب مشرکان نسبت بـه دعـوت و رسـالت پیـامبر    

) بـه  2/113(سـیوطی،  »گردید.تکرار می زهاي هشداردهندة اقوام، نیشد، نقل سرگذشت می
ـ    تکرارها بیشتر در سورههمین دلیل،  نوعـاً کفـار و    زهاي مکـی و مخاطبـان اصـلی آن نی

که به دلیل تکـذیب پیـامبرِ    %باشند. بر این اساس تکرار داستان قوم نوحمشرکین مکه می
نگ خطري بود که به جهت تشابه آنهـا بـا مشـرکان    زخود، گرفتار عذاب شدند، هشدار و 

مینـۀ  زگشت آنان به توحیـد گـردد و   زدایت و باتوانست مفید واقع شده، موجب همکه، می
ذَلک مثَلُ الْقَومِ الَّذینَ کَـذَّبوا بِآیاتنَـا فَاقْصـصِ الْقَصـص     « .تفکر و تعقل آنها را فراهم نماید

  )176، (االعراف »لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ
تناسـب تشـکیل    تر بوده و موضوع آنها بـه هاي مدنی، طوالنیدر مقابل، آیات و سوره

هاي کفار و یهودیان، غالباً بیـان حقـوق شخصـی، قـوانین مـدنی، قضـایی،       حکومت و فتنه
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 زاجتماعی، دولتی، احکام شرعی و مسائل عملی، جهاد و صلح، انفاق، اخالقیـات، دوري ا 
نفاق، تبیین عقاید فاسد اهل کتاب و دعوت آنها به اسالم، بیان احوال و اقدامات منـافقین و  

هایی کـه در آن   در برابر آنها و... است. بنابراین معموالً سوره $مسلمانان و پیامبر موضع
از حدود، فرایض، حقوق شخصی، قوانین مدنی و اجتماعی و احکام شرعی سخن به میـان  
آمده، مدنی محسوب شده و مکرر شدن قصص انبیاء در این سور، نوعاً مـرتبط بـا حـال و    

  افتد. اهداف مرتبط با آن اتفاق می هواي تشکیل حکومت و اغراض و
هاي مکی، مسائل  شود که محور اصلی سوره بندي مشخص می نتیجه اینکه از این تقسیم

هاي مدنی، بیشتر به فـروع دیـن، مباحـث اجتمـاعی و      اعتقادي و اصول دین بوده و سوره
ـ حکومتی توجه دارند. بنابراین با مشخص شدن مکی یا مدنی بودن یک سوره، می وان تـا  ت

حدودي به هدف و غرض اصلی سوره راه یافت. البته ممکن است اسـتثنائاتی هـم وجـود    
تواند به کلیت موضوع، لطمه وارد کند. عالوه بر داشته باشد، اما وجود چند مورد نقض، نمی

توان با شناخت غرض و موضوع سوره، مکی یا مدنی بودن سوره آن، در بسیاري موارد می
آنجا که هدف و موضوع سـور مکـی اثبـات اصـل توحیـد،       زبراي نمونه ارا نتیجه گرفت. 

ا بوده و موضـوع سـورة یـونس، اثبـات توحیـد و      زنابودي شرك، اثبات رسالت، بعث و ج
باشد و این موضوعات همان موضوعات یاد شده ا میزرسالت، نابودي مشرکین و بعث و ج

طـرف دیگـر    زنتیجه گرفـت. ا  توان مکی بودن سورة یونس رادر سور مکی است، پس می
  ها پی برد.سور مکی و مدنی، به غرض و هدف سوره زتوان با تشخیص و تمییمی

  
  به تناسب اهداف و اغراض سور %ینشی سرگذشت نوحزتکرار گ .4-3

قصص قرآنی به داستان انبیاء و رفتار پیروان ایشان، اختصـاص یافتـه    بخش وسیعی از
پرتـو آن   زو مفاهیم اخالقی و تربیتـی، نهفتـه تـا انسـان ا     ترین مضامینکه در دل آن عالی

ها و عبرت گرفته و هدایت گردد. با نظر به پراکندگی و گستردگی این قصص و تصویرگري
ۀ نوح نبی زنی و فراوانـی  دلیـل  بـه  که – %عدم امکان بررسی همۀ آنها در این جستار، قص 
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ه عنوان نمونـه انتخـاب شـد تـا بـا      ب -اهمیت خاصی برخوردار است زا تصویرگري تکرار
هاي ایـن فراوانـی و   ایشان در سور متعدد، اهداف و حکمت داستانوایاي مختلف زبررسی 

  تکرار، در حد بضاعت، تبیین گردد.
 رگ سخن گفته شده، ولـی زقرآن، دربارة این پیامبر ب زسوره ا 28بار و در  40بیش از 
ندگی و برخورد قوم ایشـان در  ز زها بخشی اتن %اي مستقل به نام نوحول سورهعلیرغم نز

م زحوادث و وقایعی که آن پیـامبر اولـوالع   زهاي دیگر اها و پالناین سوره ذکر شده و پرده
هـاي  ترین قصـه زآمـو عبـرت  زدر طول تبلیغ رسالتشان با آنها مواجه بوده، به عنوان یکی ا
)، 72-59اي مکّیِ االعراف (هقرآنی، متناسب با هدف و غرض مورد نظر خداوند در سوره

)، العنکبـوت  120-106)، الشـعراء ( 43-23)، المؤمنـون ( 49-25)، هود (73-71یونس (
) نقل شده و در هر سـوره بـه   28-1) و نوح (16-9)، القمر (82-75)، الصافّات (14-15(

یبایی در خدمت اهداف و اغراض سوره قرار گرفته و عبارات آن در هر سـوره بـه   زشکل 
ها و اغراض سوره را به نمایش بگذارد. قرآن کریم در جلوه زاي انتخاب شده تا یکی اگونه

و همچنـین تشـریح تبلیـغ     %ون بر تبیین مقام نبوت و سمت رسالت نوحزاف«ها این سوره
ة جهانی و سرانجام هالکت زطوالنی و دشوار رسالت، سرکشی و خشونت قوم تبهکار، معج

ـ هاي معنوي و کمالمقام زیاري اتاریخی مستکبران و... بس رگ را زهاي روحی این پیامبر ب
این موارد، قصۀ او به طور  زیک ا) ولی در هیچ 6/241(جوادي آملی،  »گو نموده است.زبا

ندگی، نشو و نمـو،  زکامل به شیوة داستان سرایی تاریخی، نسب، خاندان، تاریخ تولد، محل 
ندگی شخصـی او بسـتگی داشـته آورده    زکه به  هاییزشغل، عمر، وفات، مدفن، و سایر چی

یرا قرآن، کتاب هدایت و تربیت است نه تاریخ. در نتیجه موجبات سـعادت و  زنشده است. 
نـدگی دنیـا و   زکند تـا بـدان عمـل کننـد و در     حق صریح را براي مردم، تشریح و بیان می

  آخرتشان سعادتمند گردند.
ۀ ندربارة تعداد سوره  نظـران، اخـتالف    ، بین مؤلفان و صاحب%وحهاي مشتمل بر قص

ۀ قرآنـی یـا بـه    زنظر، مربوط به حو وجود دارد. علت اصلی این عدم اجماع و اختالف ه قص
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موارد نقل شـده اسـت.    زعبارت دیگر، قصه و داستان به حساب آوردن و نیاوردن برخی ا
اي در دو آیـه هـاي فرقـان و طـه و    اي در سورهاین اختالف، بیشتر دربارة قصص تک آیه

اند و برخـی نـه. در   سورة عنکبوت و انبیاء است، که برخی آنها را داستان به حساب آورده
ان انطباق موضوعات برخی از این قصـص بـا محتـوا و اهـداف     زادامه به تبیین و تحلیل می

  یم.  زپرداها میاصلی سوره
  

  ): عهد شکنی، مستوجب عقاب64-59. سورة اعراف (4-3-1 
عهـد و پیمـانی اسـت کـه      زشده و در آن سـخن ا  زراف با تهدید و انذار، آغاسورة اع 

ایـن عهـد را شکسـته و از یـاد      هـاي گذشـته،  آدم، اخذ کرده، ولی اکثر امت بنی زخداوند ا
 در را نمردمـا  اکثـر  و ؛لَفَاسـقینَ  أَکْثَـرَهم  وجدنَا وإِنْ عهد منْ لأَکْثَرِهم وجدنَا وما«اند:  برده
) عالمه 102 ،(االعراف ».، استوار ندیدیم؛ بلکه بیشترشان را عهدشکن و بزهکار یافتیمعهد

ها گرفته تا تنها او را پرستش  عهدي را که خداوند از انسان ز) نی8/6طباطبایی (طباطبایی، 
پرستش هاي گذشته، این عهد را شکسته و به  اند؛ زیرا اکثر امتدکنند، مبناي کلّی سوره می

اي آورد جز عدة کمی، غیر خدا روي آوردند و هرگاه پیامبري بر آنان مبعوث شد و معجزه
صـدد  سوره، عهد و میثاق باشـد، قـرآن در  که محور  در صورتی«او را تکذیب نمودند. پس 

نیـز یکـی از آن اقـوام     %نشان دادن اقوام عهدشکن و سرانجامِ آنان برآمده که قـوم نـوح  
ذکـر   ز) بنابراین در این سوره، بعـد ا 15میثاق در قرآن،  آزار شیرازي، حجتی و بی( »است.

مینۀ خداشناسی، معاد و هدایت بشر، بـه سرگذشـت   زیک سلسله مسائل اساسی و کلی در 
 %با رویکرد و هدف سوره پرداخته است. داستان نـوح  %جمله نوح زپیامبران ا زجمعی ا

با قومش اختصـاص دارد.   %ه گفتگوي نوحنقل شده و ب 64تا  59در این سوره در آیات 
، کیفیـت دعـوت مـردم بـه     %در این آیات با لحنی آرام به محتواي رسالت حضرت نـوح 

شود. در انتها به عاقبت شوم این قوم با نـزول  توحید، ترك شرك، و انکار قومش اشاره می
قـط بـه طـور    کنـد و ف ئیات عذاب را بیان نمیزپردازد، اما جگیري طوفان، میعذاب و همه
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 إِنَّهـم  بِآیاتنَـا  کَـذَّبوا  الَّذینَ وأَغْرَقْنَا الْفُلْک فی معه والَّذینَ فَأَنْجینَاه فَکَذَّبوه«گوید: گذرا می
 در او بـا  کـه  را پیـروانش  و او هـم  مـا  کردند، تکذیب را رسول آن پس ؛عمین قَوما کَانُوا
ما را تکذیب کردند غرق کردیم، که مردمی  آیات که را آنان و بخشیدیم نجات بودند کشتی

  )64، (االعراف ».کوردل بودند
در بخشی از سورة اعراف، قرآن مجید اقـوام گذشـته را بسـان نمایشـگاهی در برابـر      «

کشد تـا موجـب تـذکر و انـذار گـردد، اقـوامی کـه در مجـاري         دیدگان بشر به تصویر می
و قـومش   %شت و فرجامی شوم دچار گشتند. قصۀ نـوح ها ره سپردند و به سرنو طاغوت

ها  در زمرة این دسته از اقوام است این قوم و سایر اقوامی که در سورة اعراف به داستان آن
أَهلَکْناها فَجاءها بأْسـنا بیاتـاً أَو هـم     قَرْیَةٍو کَم منْ «شده است، مصداق تفصیلی آیۀ  اشاره 
هـا   هستند. کسانی که پیامبران را تکذیب نموده و به بدترین سرنوشت )4 ،(االعراف »قائلُون

  )  4/164 آزار شیرازي، تفسیر کاشف، حجتی و بی( »دچار شدند.
  

  ): دعوت به توحید، هدف مشترك انبیاء49-25. سورة هود (4-3-2
ترین هدف مشترك همۀ انبیاء الهی، دعوت به توحید و پرسـتش خـداي   اولین و اساسی

ۀ همۀ پیامبران به چشم مییگانه  هـاي متعـدد و بـه    خورد و در سورهبوده است. که در قص
شکال مختلف سورة هود به توحید خـالص، اشـاره دارد و   «، بیان گردیده است. در همین راستا اَ

گشت تمام معارف و قوانین قرآنی به اصل توحید و این اصـل، سرمنشـأ و   زنماید که بااعالم می
غـرض سـورة هـود، ماننـد     «) از این نظر، 10/135(طباطبایی،  »دین است.اساس همۀ معارف 
یرا قصۀ نوح در سورة یونس، مختصر ذکر شده اما در سورة هود به نحـوي  زسورة یونس است. 

اي حتی سورة نوح، چنین بسطی داده نشـده اسـت. لـذا سـورة     شرح داده شده که در هیچ سوره
داسـتان   زهـایی ا ز) در ایـن سـوره، فرا  6/89وسـی،  (آل »هود، شرح اجمال سورة یونس است.

 - اسـت  خـالص  توحیـد  همـان  کـه  - نقل شده که کامالً با هدف و غرض اصلی سـوره   %نوح
 هـا  مخالفت ،%نوح حضرت توحیدى دعوت همچون ايبرجسته نکات حاوي و داشته مناسبت
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  .  است %نوح پسر داستان و کشتی ساخت کفّار، هايجویی  بهانه و
به توحید و پرسـتش خـداي یگانـه، همچنـان بـر       $دعوت پیامبر زکه بعد امشرکان م
ها و خدایان ساختگی را به عنوان میراث گرانقدر آلود، استوار بوده و پرستش بتعقیدة شرك

ها، نقطۀ مشترك مشرکان مکه با قـوم  نهادند. به دلیل اینکه پرستش تقلیدي بتپدري، ارج می
هـا، بسـیار شـبیه    ریش در پرستش متعصبانه و کورکورانۀ بـت و پاسخ و رفتار کفار ق %نوح
بود، لذا امکان تغییر عقیده و اصالح مشرکین فراهم نبود، مگر با هشدار  %هاي قوم نوحپاسخ

  در قالب قصه.   %طریق نقل سرگذشت قوم نوح زو انذار به صورت غیرمستقیم ا
و اشاره شده که خطـاب بـه   و دعوت توحیدي ا %در ابتداي این داستان به رسالت نوح

هـاي  جـویی ها و بهانهآن، مخالفت زا پس) 26 ،هود( »...اللَّه إِلَّا تَعبدوا لَا أَنْ«قومش فرمود: 
 %گرانۀ نـوح کند. اما نه تنها سخنان هدایترا ذکر می %هاي نوحکفار را برشمرده و پاسخ

تقاضـاي عـذاب    %نوح زرساند که اراه به جایی نبرد؛ بلکه لجاجت و تکبر، آنها را بدانجا 
 کـه  عـذابی  ما بر گویی می راست اگر ؛الصّادقینَ منَ کُنْت إِنْ تَعدنَا بِما فَأْتنَا«کرده و گفتند: 

 مؤمنان نجات کیفیت طوفان، حادثۀ کشتی، ساخت ادامه در) 32 ،هود( ».بیار دهی می وعده
اي نـده و پویـا، جلـوه   زقالب تصاویري ت ایجاز و در نهای در پسرش با %نوح گفتگوي و

  آورد. دیگر از اعجاز بیانی قرآن را به نمایش درمی
شود. به دلیل ساختن کشتی بر خشـکی، سـران قـوم،    مشغول ساخت کشتی می %نوح

هـاي کفـار و   تمسخر ز)  ا38 ،پندارند. (هودکنند و عمل او را بیهوده مینوح را مسخره می
یـادي داشـته   زدریـا فاصـلۀ    زا %آید که محل اقامت نـوح برمی دیوانه نامیدن نوح، چنین

رسد و مؤمنان بـه امـر خـدا سـوار بـر کشـتی نجـات        است. تا اینکه لحظۀ عذاب، فرا می
 امـواجی  میان در را آنان کشتی آن و ؛کَالْجِبالِ موجٍ فی بِهِم تَجرِي وهی«شوند. در آیۀ:  یم

نـده و  ز تصـویري  طوفان، حادثۀ در هاکوه به دریا موج یهتشب با ».داد ش میگرد کوه مانند
الي امـواج  مسافر در البه زآن و حرکت کشتی مملو ا زطوفان، موج و سیلِ برآمده ا زپویا ا
سـوره، بـه گفتگـوي     43تـا   42گیرد. آیـات  پیکر، در مقابل دیدگان مخاطب، جان میکوه
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و تصویري عینی و تأثیرگـذار خلـق    شودند مشرك گرفتار طوفان، سپري میزبا فر %نوح
ند دلبنـد، امـا مشـرك خـود اسـت و      زپدري که به حکم عاطفۀ پدري، نگران فر زکند امی

ـ   ه و زاصرار دارد تا او را با خود همراه کرده و نجات دهد. و براي جلب نظر او، ایجـاد انگی
نَی«تعبیر عاطفی  زتأکید در پذیرش ا ند زکند. اما فراده میاستف »اي پسرك من«؛ یعنی »یا ب

دهـد. تـا   به دلیل کبر و غرور، پناه بردن به قلۀ کوه را بر سوار شدن به کشتی، تـرجیح مـی  
اندازد موج طوفانی است که پسر را بـا خـود   اینکه باالخره آنچه بین پدر و پسر، فاصله می

هـاي نـاب   نهصـح  زیابد اما خواننده همچنان متأثر اسان، طوفان خاتمه میبرده است. بدین
فروکش کردن طوفان و غرق شدن پسر همراه با کفار، نوح بـا   زنمایشی داستان است. پس ا

شـیوة کلـی   «کـه   خواند. در حالیندش گفتگو کرده و او را اهل خود میزخداوند دربارة فر
گویی و صراحت لهجه و شفاف سخن گفتن است. قرآن بـه عنـوان برهـان    قرآن کریم، رك

هـاي اجتمـاعی و   تش ایجـاب کنـد، بـا قاطعیـت و روشـنی بـا پدیـده       قاطع، هرجا رسـال 
 »نمایـد. هاي حقیقـی و حقـوقی حتـی نسـبت بـه پیـامبران الهـی، برخـورد مـی          شخصیت
ندش را با صراحت، نپذیرفتـه و  زدربارة فر %) مانند آنجا که وساطت نوح80نیا،  (سبحانی

؛ اي نوح، فرزند تو هرگز با تـو اهلیـت   لٌ غَیرُ صالحٍلَیس منْ أَهلک إِنَّه عم نَّهإِ«فرماید: می
 کـه  است این بیانگر روشنی به آیه) 46 ،هود( ».ندارد، زیرا او را عمل بسیار ناشایسته است

 بـه  ایمان فقط و بود نخواهد آنان نجات مایۀ انبیاء، و پیامبران با مشرکین خونی هاينسبت
ند نوح به لحـاظ  زها منشأ اثر است. لذا فرانسان حید و عمل صالح در فالح و رستگاريتو

آیـد. نکتـۀ قابـل    جرگۀ خاندان نوح به حساب نمی زاینکه اهل توحید و عمل صالح نبود ا
که تنها در همین سوره ذکر شـده و بـه نظـر، اوج     %ند حضرت نوحزذکر اینکه، داستان فر

کرد گریزگاهی غیـر  ر میداستان است، در راستاي هدف سوره نقل شده است. زیرا او تصو
تمـام شـدن عـذاب، نـوح و مؤمنـان، در       زاز خدا وجود دارد، حال آنکه چنین نبود. پس ا

) و اینچنین وعدة الهـی بـدون تخلـف،    48 ،شوند. (هودکشتی پیاده می زصحت و سالمت ا
  گردد.محقق می
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. اول در این سوره، مشتمل بر سـه اشـارة مکـانی اسـت     %به ذکر است داستان نوحم زال
آید که منطقۀ محـل  تمسخر کفار در جریان ساخت کشتی توسط نوح نبی، چنین برمی زاینکه ا

نظـر   زیاد داشته به همین جهت ساخت کشتی در آن منطقـه ا زدریا فاصلۀ  زسکونت ایشان، ا
همراهیِ پدر و بیان اینکه بـه   زنمود. همچنین امتناع پسر نوح امردم، غیرعقالیی و سفیهانه می

مینی زمین، سـر ز) بیانگر آن است که ایـن سـر  43 ،بریم (هودي به کوهستانی امن پناه میودز
یادي نداشته اسـت. سـوم: قـرار    زحمت زهاي آن کوهستانی بوده و رفتن انسان به باالي کوه

) 44، هـود ( »ى الْجوديِّعلَ واستَوت«گرفتن کشتی بر کوه جودي پس از فرو نشستن طوفان: 
  )2/141کوفه دانسته شده است. (عیاشی، ، فرات »جودي« %امام صادق زا روایت در

  
   $ ): تسلی و تثبیت قلب پیامبر120-106. سورة شعراء (4-3-3

پیوسـته توسـط کفـار     $هاي آغازین دعوت در مکـه، پیـامبر  در شرایط سخت سال
 اي در مقابـل دعـوت عطوفانـۀ   شـدند. عـده  ار و تمسـخر مـی  زقریش به انحاء مختلـف، آ 

او را شاعر و مجنون نامیده، رسالت و نبوتش را تکذیب و انکار و یاران اندکش  $پیامبر
در استمرار دعوت توحیـدي، بـه قـوت     $کردند. لذا پیامبررا تهدید به نابودي و هالکت می

، پایـدار و اسـتوار کـردن و    $تثبیـت قلـب پیـامبر    زمقصود ا«قلب و دلگرمی نیاز داشتند. 
د مقدس است، تا در انجام رسالت و تحمل مشـکالت طاقـت فرسـاي    تقویت روحی آن وجو

(مصـباح،   »ل مقصـود برسـاند.  زآن خللی رخ ندهد و رسالت الهی را با تمام تـوان بـه سـرمن   
توانست خاطر ایشان را تسلّی داده و در ادامۀ کـار، صـبور و   ي که میزترین چی ) مهم1/101

یامبران پیشین و تکرار و یادآوري پیوستۀ آنها هاي مشابه پثابت قدم نگه دارد، نقل سرگذشت
ل شد، زنا $بود. در همین راستا سورة شعراء با هدف تثبیت قلب و تسلی خاطر رسول خدا

ي و محبـت و بـدون   زهاي پیشین هم پیامبران خود را که با دلسـو تا به ایشان بگوید که امت
  ار آنان پرداختند.زه آپرداختند تکذیب کرده و بداشتی به تبلیغ دین میهیچ چشم

و سرانجام قوم او که با همین سبک و سیاق و در راستاي هدف  %داستان حضرت نوح
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 اللَّـه  فَـاتَّقُوا  أَمـینٌ  رسولٌ لَکُم إِنّی«گوید: اصلی سوره چنین نقل شده که نوح به قومش می
ونیعأَطورِيرٍ إِنْ أَجنْ أَجم هلَیع أَلُکُما أَسمینَ والَمبِّ الْعلَى ر؛ مـن بـراي شـما بسـیار     إِلَّا ع

پس از خـدا بترسـید و راه اطاعـت مـن پـیش       .خواهی مشفق) هستمرسولی امین (و خیر
خواهم و چشم پـاداش جـز بـه خـداي عـالم       و من اجري از شما براي رسالت نمی .گیرید
یرا افراد زکنیم تو تبعیت نمی ز) اما قوم او در پاسخ گفتند: ما ا109-107 ،(الشعراء ».ندارم

جویی پرداختنـد. نـوح در پاسـخ    اند و به بهانهپست و فرومایه (مؤمنین)، تو را احاطه کرده
 زکنم؛ آنها نوح را تهدید کردنـد کـه اگـر دسـت ا    خود دور نمی زگفت: من این مؤمنین را ا

به سنگسار، نشـانۀ   ) تهدید116 ،دعوت خود بر ندارد او را سنگسار خواهند کرد. (الشعراء
 950و نقطۀ اوج داستان است. چرا که این تهدید، نتیجۀ بیش از  %اوج دشمنی کفار با نوح

هاست. همین تهدیـد اسـت   در مقابل انکارها و تکذیب %سال، دعوت عطوفانه و صبر نوح
 زخداوند درخواست نمود کـه او را ا  زاز کفار قوم خود شده و ا %که موجب قطع امید نوح

، طوفـان را  %این قوم لجوج، نجات دهد. خداوند در نداي لبیک به این خواستۀ نوح دست
حمـات  زي و زل و مشرکین را به هالکت رساند. در این داستان بیشترین تأکید بر دلسـو زنا

سـوي دیگـر اسـت.     زهاي قوم او اجوییها و بهانهیک طرف و لجاجت زا %حضرت نوح
و مؤمنان مایۀ دلگرمی و موجب تسالي خـاطر و   $اسالماین داستان حقیقتاً براي پیامبر 

شت مشرکان در اقوام گذشته هم تکـرار شـده   زدیدند که برخورد یرا میزتثبیت قلب بوده، 
  آن اهل ایمان است. زي و نجات ازاست اما سرانجام پیرو

 »سلِ ما نُثَبِّت بِـه فُـؤَادك  لَیک منْ أَنْباء الرُّع نَقُصّ وکُلًّا«فرماید: می زهمانطور که خداوند نی
 الهـی،  پیـامبران  فرجـام  کـه  مسـأله  این دادن نشان و $برمپیا دل در امیدآفرینی) 120 هود،(

و مؤمنـان و   $ي و عاقبت تکذیب کنندگان نابودي است، موجب آرامش قلـب پیـامبر  زپیرو
صف به صفات بیم، هـراس  هم مانند هر انسانی، مت $یرا پیامبرزگردد. استحکام موضع آنان می

ه با شرك و نفـاق نیـاز   زو خوف است. لذا گاهی به محرکی براي آمادگی و روحیۀ مقابله و مبار
طریـق نقـل سـابقۀ نجـات و      زدارد، و چه محرکی بهتر از تثبیت و تقویت خاطر مبارك ایشان ا

  پیروزي پیامبران و شکست و نابودي مشرکین و کفار.
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هاي مکرر مشـرکان  در برابر تکذیب $تسلیت خاطر پیامبردر راستاي تقویت قلب و 
هـاي پیشـین را کـه    کردند خداوند هم داستان امتدر طول رسالت، هرگاه آنان تکذیب می

ي پیامبران و زکردند و سرانجامی مرگبار داشتند و با نجات و فیروانبیاء خود را تکذیب می
ور آشنایی با سنت حاکم و قطعـی خداونـد   فرمود. قرآن به منظمؤمنان همراه بود، تکرار می

در نظام هستی و با هدف تأیید و تبیین نصرت و نجات پیامبران الهی و هالکت دشمنان بـه  
 لِسُـنَّةِ سنَّه اللَّه فی الَّذینَ خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد «فرماید: عنوان یک وعده و سنت الهی می

گونـه تغییـر    پیشین است، و بـراي سـنّت الهـی هـیچ    در اقوام ؛ این سنّت خداوند اللَّه تَبدیلًا
  ) 62 ،ابز(االح »!نخواهی یافت

  
  ): نجات مؤمنان و هالکت مخالفان 15-14. سورة عنکبوت (4-3-4

در این سوره، ضمن دو آیـۀ متوسـط، نقـل شـده و خالصـه و       %داستان حضرت نوح
هاي متعدد اسـت. و در عـین   مجموعۀ داستان آن حضرت در سوره زاي اعصارة هنرمندانه

عناصر داستانی، بهرة کامل برده به نحوي که همـین دو آیـه، شـکل و قالـب یـک       زحال، ا
اي اسـت کـه در دیگـر    هزداستان کامل را به خود گرفته و حاوي نکات و اطالعات نو و تا

هاي آن حضرت، وجود ندارد. بنابراین، همـانطور کـه بـراي فهـم بیشـتر و تکمیـل       داستان
هاي بلندتر در سور دیگر هستیم، رجوع به داستان زیر ازها ناگصویرهاي این گونه داستانت

هـاي کوتـاه   منـد داسـتان  زجهت تکمیل خود نیا زهاي بلندتر نیدر عین حال، همان داستان
بـار و  در میان قومش) تنها یـک  %سالۀ نوح 950مان (اقامت زهستند. براي نمونه، عنصر 

ـ اي سورة عنکبوت، به کار رفته  و به داسـتان، رنـگ  ان دو آیهآن هم در همین داست ي زآمی
؛ و اعام خَمسینَ إِلَّا سنَه أَلْف فیهِم فَلَبِثَ قَومه إِلَى نُوحا أَرسلْنَا ولَقَد«خاصی بخشیده است: 

ن قوم همانا نوح را (به رسالت) به سوي قومش فرستادیم و او هزار سال، پنجاه سال کم میا
 950به جاي  »پنجاه سال زار سال جزه«) دلیل کاربرد عبارت 14 ،(العنکبوت »درنگ کرد

در واقع، بیانگر زیاد جلوه دادن مدت دعوت اوست. این مدت فاصـلۀ بـین بعـث و    «سال، 
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ندگی کـرده. بنـابراین   زطوفان،  زبعثت و بعد ا زوقوع طوفان است که قهراً چند سال هم قبل ا
 »دانـد، مغـایر اسـت.   سـال مـی   950را  %با گفتۀ تورات که مـدت عمـر نـوح   فرمودة قرآن 
هدف از داستان نوح در ایـن  «) معتقد است: 4/190) بیضاوي (بیضاوي، 16/114(طباطبایی، 

طـرف مشـرکین،    زاي کـه ا در برابر رنج و سـختی  $موضع، تسال و تثبیت قلب رسول خدا
وت آشکار و نهـان، موعظـه، انـذار و هشـدار     چرا که نه قرن و نیم، دع »شد است.متحمل می

حقیقـت، نگشـود و در تمـام ایـن      شبانه روزي آن حضرت، چشمان بسـتۀ کفـار را بـه روي   
  دادند. را مورد اذیت و تمسخر قرار می %هاي طوالنی، مدام و به انحاء مختلف، نوح سال

سـول بحـق   در اثـر تکـذیب ر   %فهمیم که قوم نـوح با نگاه به متن دو آیۀ یاد شده می
ظلـم   این اثر در و »ظَالمونَ وهم«خداوند و نپذیرفتن دعوت الهی، به خودشان ظلم کردند: 

 و مشـرکین  عذاب این که طوري به ،»الطُّوفَانُ فَأَخَذَهم«گرفتار عذاب الهی و طوفان شدند: 
 »للْعالَمینَ آیَةً اجعلْنَاه«. باشدمی عالمیان گرفتن پند براي اينشانه و عالمت مؤمنین، نجات

بخشی و اي الهی و نماد نجاتهز، آیت و معج%) در این داستان، کشتی نوح15 ،(العنکبوت
در راسـتاي   %داسـتان حضـرت نـوح    زامنیت است. بنابراین قرآن کریم در ضمن دو آیه ا

  .  است برده بهره -است مخالفان هالکت و مؤمنان نجات همان که –هدف و غرض سوره 
  
  ): انذار و تهدید مشرکان مکه16-9. سورة قمر (4-3-5

اصـرار مشـرکان مکـه در     زیباي قرآن کریم است که ازهاي کوتاه و سوره زسورة قمر ا
ر«ة زگوید که حتی با دیدن معجسخن می $تکذیب و انکار پیامبر قٌّ القَم آن حضرت،  »شَ

هـواي   زده و در پیـروي ا تسلیم، فرود نیاوردند و همچنان بر عناد خـود پافشـاري کـر   سر
، اش را جادویی نیرومند نامیدند. (القمـر هزنسبت ساحري داده و معج $نفسشان به پیامبر

، نشـان دادن اینکـه اعـراض و انکـار،     $) لذا خداوند جهت تسالي خاطر پیامبر اکـرم 2
نـۀ  براي نمایاندن عاقبت این انکارها و نصب آی زعادت و رسم امثال این کافران است، و نی

در راسـتاي محـور و    %داسـتان نـوح   زي ازعبرتی در مقابل دیدگان مشرکین، به بیان فرا
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در این  %د. استشهاد به داستان نوحزپردامی -که همان تهدید و انذار است -غرض سوره 
بـا انبیـاء گذشـته در     $شباهت وضـعیت پیـامبر اکـرم    -1«سوره، دو دلیل عمده دارد: 

ذار به مشرکین شهر مکه و غیرمکـه بـه خـاطر تکـذیب کـردن      ان -2برخورد با اقوامشان. 
) در این داستان، با عباراتی کوتاه و قاطع، ابتدا بـه  27/155حیلی، ز( »رسول و پیامبرشان.

و مجنـون نامیـدن آن حضـرت توسـط قـومش       %هاي قـوم نـوح  ها و تهمتبیان مخالفت
ول عـذاب بـر   زیفیت ندر حق مشرکین و ک %پرداخته، سپس ماجراي استجابت دعاي نوح

  ئیات، تشریح شده است.  زآنها و نجات مؤمنین به طور دقیق و با ج
هاي این داستان، با چنان ایجاز اعجازینی، نقل و ارائه شـده کـه ذهـن    مطالب و صحنه

تواند جزئیات را پرورانده و این شـکل  مخاطب با استفاده از قدرت تخیل و تفکر خود، می
یک رمان کامل، توسـعه دهـد. چنانچـه در بـاب اسـتغاثۀ حضـرت        کوتاه داستان را تا حد

؛ تـا آنکـه بـه درگـاه     فَدعا ربّه أَنّی مغْلُوب فَانْتَصـرْ «فرماید: در مقابل مشرکان می %نوح
) بـا ایـن   10 ،(القمـر  ».ام تو مرا یاري فرما خدایش دعا کرد که من سخت مغلوب قوم شده

مخاطبِ متفکر با استعانت از قـوة تخیـل و حـدس و     در آیه، %وصف از حال مضطر نوح
هـا،  ها، عنادها، دشـمنی تواند به اعماق تاریخ، سفر کرده و با چشم خیال، لجاجتگمان می
هاي رسول خدا را دیده و با ایشان به عنوان قهرمان داستان، همـدردي و  ها و تمسخرتهمت

رسد که با رجـوع بـه سـورة    د میهمزاد پنداري کند. این حس همدردي زمانی به اوج خو
ها و آزارها زنـدگی کـرده و   نزدیک به یک هزاره با این تکذیب %عنکبوت دریابد که نوح

ساخته است. اما حال که از ایمان آوردن این قوم لجوج، ناامیـد و از آزارشـان بـه سـطوح     
  آمده، دست به نفرین بلند کرده است.  

به تصویر کشیدن ماجراي طوفان، بـه اوج خـود   هنرنمایی و استفاده از عناصر ادبی در 
رسد. چرا که خداوند با دو آیۀ کوتاه و در قالب دو جمله اما در عین حال گویا، زنـده و  می

تواننـد از  ها مـی دهد که هنرمندان تا قرنپویا، از طوفان تصویري هولناك و واقعی ارائه می
فَفَتَحنَا أَبواب السّماء بِماء منْهمـرٍ  «رماید: فآن در خلق آثار هنري، الهام بگیرند. آنجا که می
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رقُد رٍ قَدلَى أَمع اءونًا فَالْتَقَى الْمیع ض ّرْنَا الْأَرفَجما هم درهاي آسمان گشودیم و سیالبی  ؛و
ها جاري ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم بـه   و در زمین چشمه .از آسمان فرو ریختیم

) تک تک کلمات این دو آیه بـه  12-11 ،(القمر ».اجتماع یافتی که مقدر حتمی بود طوفان
رٍ«ویژه واژة  مه نْ م اءاند که تصویري زنده ، چنان هنرمندانه و خلّاق در کنار هم چیده شده»م

گیري طوفان، به راه افتادن سـیل و نـابودي   و در عین حال، هولناك و عظیم از نحوة شکل
گذارد که گریـزي از آن  مقابل دیدگان مخاطب به نمایش می %عصیانگر نوح قوم لجوج و

هاي  انگیز و ترسناك و سخت و شدید بـر دل یورش هراس«نیست. تصویر طوفان به واقع، 
) 6/3428ظـالل القـرآن،   قطب، فـی (سـید  »اند. کرده کسانی است که پیغمبران را تکذیب می

و یـارانش   %ر، در حالی به وقوع پیوسته که نوحتمام این طوفان وحشتناك و سیل ویرانگ
هاي الهـی  در کشتی محکم و با عنایت خداوند، در کمال امنیت، نابودي کفار و تحقق وعده

خداوند کشتی نوح را عالمتی براي عبـرت گـرفتن   «) 14-13 ،(القمر اند.را به نظاره نشسته
کـاران و  ین و کفـار و گنـه  خالیق تا روز قیامت قـرار داد، زیـرا کشـتی نـوح، بـین مـؤمن      

و   منظور اینکه تقریـر داسـتان   ) در خاتمه به 8/192(طوسی،  »برگزیدگان، فاصله انداخت.
ن را تأکید کرده باشد و شـنوندگان بیشـتر تحـت تـأثیر قرارگرفتـه و ایـن        گیرى از آ نتیجه

مـورد  مشـرکین مکـی را    %گیر شود، در پایان داسـتان نـوح   ها جاى اندرزها بیشتر در دل
 و عـذابم  بود چگونه پس ؛نُذُرِ و عذابِی کانَ فَکَیف«فرماید: خطاب و سؤال قرار داده و می

 و پنـد  اهـل  دل در وحشـتی  و تـرس  کوتـاه،  جملۀ یک همین با و) 16 ،القمر( »ترسانیدنم
  .است محقّق و ناپذیرتخلف الهی وعدة که کندمی رسوخ عبرت،
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 با هدف و غرض سوره %جدول ارتباط داستان حضرت نوح 

  ارتباط داستان با غرض سوره  غرض سوره  سوره

  عاقبت مشرکین= عاقبت قوم نوح  تهدید و انذار  قمر
  شباهت عاقبت عهدشکنان با یکدیگر  عهد و میثاق  اعراف
  اعراض از دعوت انبیاء شیوة همیشگی امتها  $تسالي پیامبر  شعراء
  کندن خللی بر پیامبران وارد نمیتکذیب کافرا  توحید (انذار و تبشیر)  یونس
  دعوت به توحید، هدف مشترك همۀ انبیاء  توحید  هود

  بزرگداشت مقام نوح، اولین پرچمدار دعوت به توحید  توحید و معاد  صافّات
  پرستی و توحید در عباداتدعوت به ترك بت  توحید در عبادت  مؤمنون
  پیروزي در ابتالئات الهی  عنکبوت

  = حقیقت ایمان
 950رافکندگی قوم نوح در ابتالئات الهی علیـرغم  س

  سال تبلیغ
  تبیین رسالت و بازخورد قوم  %رسالت حضرت نوح  نوح

  
  نتایج مقاله -5

سازي است نه کتاب قصه و تاریخ، و قصه فقـط تـا آنجـا    . قرآن، کتاب هدایت و انسان1- 5
همین دلیل است که قرآن به جـاي   گیرد که اهداف و اغراض قرآن را تأمین نماید. بهبال و پر می

پرداختن به جزئیات تاریخی مانند تاریخ و مکان تولد، وفات، زندگی، حرفه، نسب و... تنهـا بـه   
  نقل گزینشی و موجز قصص، آن هم در راستاي اهداف سوره، اکتفا نموده است.  

الهـام   هاي بشـري، از حقیقـت و واقعیـت،   . به تعبیر قرآن، قصص قرآنی، برخالف قصه2- 5
باشند. زیرا آلودگی قصص قرآنی بـه اوهـام و تخـیالت    گرفته و از هرگونه وهم و تخیل مبرّا می

  سازي قرآن قرار دارد.پذیري، تفکر و تعقل، هدایت و انسانبشري، در تضاد با هدف عبرت
. وجود تکرار در قصص قرآن، برخی از مستشرقان را بر آن داشت تا ایـن مسـأله   5-3

ها در قـرآن را ناشـی از بشـري بـودن آن     ناقشه و اشکال قرار داده و تکرار قصهرا مورد م
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آور، تلقی کنند و بر این اساس ایرادات و اشکاالت متعددي همچون تکرارهاي لغو و مـالل 
ناسازگاري با فصاحت و بالغت، و اعجاز بیانی و... مطرح کردند. با رجـوع بـه شـواهد و    

ي و نظر محققان قرآنی، این شبهات مردود و تکرارهـا نشـانۀ   قراین متعدد تاریخی و نیز رأ
  ها به وقوع پیوسته است.اعجازبیانی و در راستاي هدفمندي سوره

هاي مکرر در قـرآن بـه ایـن نتیجـه رسـدیم کـه: تکرارهـاي قرآنـی         . با بررسی قصه4- 5
هـاي نـاب و   تهتکرارهاي محض، عینی و یکنواخت نیست؛ بلکه با زیاده و نقصان و به همراه نک

هاي موارد دیگر صورت گرفتـه اسـت. و همـین مقـدار بـراي تکـراري نبـودن        جدید و ناگفته
کند. عالوه بر این تکرارها نه تنها غیرضرور نیستند بلکه ضـروري نیـز   هاي قرآن کفایت می قصه
هاي خاصی همانند: معرفـت توحیـدي، دعـوت بـه     باشند. و این تکرارهاي ظاهري با انگیزهمی
زدایی، تکرار به جهت تغییر مخاطبان، تصـحیح و جلـوگیري از انحـراف     عقل، یادسپاري، غفلتت

  ها و... اتفاق افتاده است.تاریخ انبیاء در کتب مقدس؛ تامین اهداف سوره
هاي قـرآن، تـوفیقی بـوده و بـه وحـی الهـی و       . از آنجا که ترتیب آیات در سوره5-5

اي اسـت کـه در کنـار    عاً مبتنی بر حکمت عالمانهصورت گرفته، قط $دستور پیامبر اکرم
هـاي سـور   ترین ویژگیانسجام و هماهنگی آیات درون سوره، ما را به هدفمندي که از مهم

سازد. چرا که خداوند حکیمِ علیم، آیات هماهنگ و مناسـب را در یـک   است، رهنمون می
  سوره آورده است تا اهداف و مقاصد سوره را تحقق بخشد.  

از مکه به مدینه اسـت.   $ها به مکی و مدنی، هجرت پیامبرمالك تقسیم سوره. 5-6
هاي مـدنی، بیشـتر    هاي مکی، مسائل اعتقادي و اصول دین بوده و سوره محور اصلی سوره

  به فروع دین، مباحث اجتماعی و حکومتی توجه دارند.
 هـاي در سور مکی نقل شـده. تکـرار و گـزینش بخـش     %. داستان حضرت نوح5-7

در سور متعدد قرآن، کامالً همسو و منطبق با محتـوا، غـرض و    %داستانی سرگذشت نوح
ها بوده و حاوي نکات ناب، بدیع، تصاویر زنده و پویا است نشانۀ اعجاز بیانی اهداف سوره

  منحصر به فرد قرآن است.
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