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 مقدمه -1

آنچه عزم و تالش اندیشمندان علوم قرآنی را برانگیخته و آنان را ، از زمان نزول قرآن کریم 

نظیر قرآن برای معارف بیبرداری و استخراج بهره، به تکاپو در این عرصه وادار کرده است

ناگفته  1بدیل الهی بوده است.بی رسیدن به رشد و تعالی انسانی و استفاده از هدایت این معجزه

ی در ترغیب مسلمانان لیبدیبپیداست که دعوت خداوند متعال به تفکر و تعقل در آیات نیز نقش 

 2به این مهم را ایفا نموده است.

نگاه درست به آیات قرآن منجر به کشف معنا و مفهوم آیات و  هیزاوداشتن ، در این میان

. ارائه مثالی در این شودیماندیشمندان از معارف ناب آیات الهی  همچنین افزون گشتن بهره

سنجی را در نظر بگیرید که درجه حرارت بدن تب: سازداهمیت زاویه دید را مشخص می، باب

توانند درجه حرارت را از روی آن بخوانند ولی نمی رمتخصصیغافراد ، دهدبیمار را نشان می

اده تواند از آن استفبه سهولت می ،گیرددرست آن در دست می سنج را از زاویهچون تب، طبیب

آیات الهی نیز به همین شکل نیازمند داشتن  فهم قابلروان و ، بدون شبهه، کند. تبیین صریح

 عال آیاتش را بر اساس آن نازل کرده است.و منظری است که خداوند مت دریچه

در قالب یک سوره ، رسوالن الهی نیتربزرگسرگذشت یکی از  عنوانبهع( ) نوحداستان 

اکنده پر صورتبهیی از داستان نیز هابخش، ع( آورده شده است. عالوه بر آن) نوحکامل در سوره 

 ردمواست. آنچه در این گفتار  شدهزلناهایی از آیات بر رسول گرامی اسالم و در قالب مجموعه

اندیشی در داستان این رسول اولوالعزم است که خداوند بازنگری و ژرف، گیردی قرار میبررس

ع( نازل کرده است. گوهر معرفتی که از صدف ) هود سوره مبارکه 49الی  25متعال در آیات 

آن  آیه پایانی نگریستن به این مجموعه آیات از منظر و دریچه ثمره، است شده دیصاین آیات 

: هود) ﴾...هذا ما ُكْنَت َتْعَلُمها َأْنَت َو ال َقْوُمَك ِمْن َقْبِل ِتْلَك ِمْن َأْنباِء اْلَغْيِب ُنوحيها ِإَلْيك﴿: یعنی آیه

َأْنباِء ﴿مطرح است. برای مثال منظور خداوند از تأملقابلباشد. درباره این آیه سؤاالتی ( می11/49

ا خداوند چر، است شدهنازلع( ) نوحآیاتی که قبل از این سوره راجع به  باوجودچیست؟  ﴾اْلَغْيِب

ص( ) رماکحتی پیامبر  کسچیهکند که این داستان از اخبار غیبی است که در این آیه عنوان می

 هم از آن اطالعی ندارد؟

                                                           

 .(138 /3: عمرانآل) ﴾ِلْلُمتَّقني َمْوِعَظٌة َو يُهد َو ِللنَّاِس َبياٌن هذا. ﴿1

 ِللنَّاِس ُتَبيَِّنلِ الذِّْكَر ِإَلْيَك وَأْنَزْلنا الزُُّبِر َو ِباْلَبيِّناِت﴿؛ (10 /21: أنبياء) ﴾َتْعِقُلون َفال َأ ِذْكُرُكْم فيِه ِكتابًا ِإَلْيُكْم َأْنَزْلنا َلَقْد. ﴿2

 .(44 /16: حنل) ﴾َيَتَفكَُّرون َلَعلَُّهْم َو ِإَلْيِهْم ُنزَِّل ما



 

 149  ع( بر اساس آیات سوره هود ) در داستان نوح« انباء الغیب»مفهوم  یواكاو                

ع( در زمان رسوالن پیشین مطرح و مشهور بوده است. حتی در ) نوحداستان ، آن عالوه بر 

ه ص( در مک) اسالمزمان نزول این آیات که بنا بر قول مشهور مفسرین در انتهای حضور رسول 

( اهل کتاب در مکه حضور 4-3، صص9ج، 1374، مکارم شیرازی) باشدو قبل از هجرت می

ذکر این سرگذشت در عهدین از آن آگاهی داشته باشند. با  طهواسبه داشتند و طبیعتاً بایستی

نماید که منظور خداوند از انباء غیب دانستن این مقدماتی که بیان شد این سؤال پررنگ می

ی مردم از اصل داستان نیست و بایستی اطالعیبداستان چیست؟ واضح است که مراد از آن 

 است سؤالیافتن پاسخ به این  دارعهدهد. این مقاله باش شده گرفتهمنظور دیگری از آن در نظر 

 .باشدیمموجود در این زمینه  سؤاالتیی به گوپاسخراهکاری برای  دیآیمو آنچه در ادامه 

 شناسیواژه -2

 یبغو  انباء  ابتدا به بررسی ریشه و تبار دو واژه، یتعالیبارکشف مراد و مقصود  منظوربه

 دهیم.پردازیم و سپس نظرات محققین عرصه تفسیر را ذیل این آیه مورد مداقّه قرار میمی

 غیب -2-1

ُکل ما غاب َعنک و مّما ال يعلمه إال : اْلَغْيبِ »: آمده است غیباللغه ذیل واژه  مقاییس در معجم

مستتر است معنا شده ها غیب نیز به آنچه از چشم (. ریشه404ص، 4ج، 1404، ابن فارس) «اللَّه

 است.

ٌَة اْلَغْيِب عاِلُم﴿عالمه مصطفوی در کتاب التحقیق غیب را طبق آیه  ( 73/ 6: امانع) ﴾َو الشَّها

که برای شهود معانی متفاوتی وجود دارد  گونههمان»: داردشهود دانسته است و عنوان می مقابل

به همان نسبت مفهوم غیب نیز متفاوت است و شهود چهار مرتبه معنایی دارد که به ازاء هر 

 ،حضور مکانی: شهود عبارتند از فاوت خواهد بود. این چهار مرتبهمرتبه معنای غیب نیز مت

ه چهار مرتب، تبعبه و و بصیرتحضور در علم و حضور در مقام معرفت ، حضور با حواسّ ظاهر

 12 نمونه در آیه عنوانبهکند. شود که معانی مقابل و متضاد آن را پیدا میغیب نیز مترتب می

اول معنایی و به  هدر مرتب تغياب کلمه ﴾اْلُجب َغياَبِت ال َتْقُتُلوا ُيوُسَف َو َأْلُقوُه ِفي﴿ یوسف سوره

از سوره  27 هیدر آیا  و؛ ع( را ته چاه انداختند) وسفی، برادرانمفهوم مکانی داللت دارد یعنی 

َُ ما ِلَي ال َأَري اْلُهْدُهَد َأْم كاَن ِمَن﴿: نمل آمده است غیبت  که در اینجا به معنای ﴾اْلغاِئِبني َفقا

(. با این 291ص، 7ج، 1368، مصطفوی) «حواسّ ظاهر ازلحاظو دیده است یعنی غیبت  ازنظر
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ْن ما ُكْنَت َتْعَلُمها َأْنتَ َوالَقْوُمک مِ ﴿: فرمایدآیه که می معنایی و همچنین توجه به ادامهتبیین 

از علم و آگاهی شما پنهان است و  آنچهسوره مبارکه یعنی  49مراد از غیب در آیه ، ﴾َقْبل هذا

 دانید.آن را نمی

 انباء -2-2

ا معنای نبأ ر، بن احمد فراهیدی در العیننبأ آمده است. خلیل  انباء در کتب لغت از ریشه

 ابن فارس در معجم .(383ص، 8ج، 1409، فراهیدی) خبر معنا کرده است، موجز صورتبه

النون و الباء و اهلمزة قياسة اإلتياُن من »: آورده است نیچننیااللغه معنای لغوی آن را  مقاییس

(. مطابق این توضیح نبأ به معنای آوردن یا 385ص، 5ج، 1404، ابن فارس) «مكاٍن إيل مكان

 یی دیگر است.جابهآمدن از جایی 

، نَبَأْ»: ندکعنوان می صورتنیبدشود شروطی را برای خبری که نبأ گفته می، راغب اصفهانی

شود و بر ظّن و که از آن خبر علم و دانش حاصل می، خبری است که فایده و سود بزرگی دارد

 هی نبأ درست نیست مگر اینکه این سه اصل و نتیجبه معنگاه گفتن خبر هیچ، کندگمان غلبه می

غلبه بر ظن و گمان. به خبری که دروغی در  ـ3علم و دانش  ـ2سود و فایده  ـ1: در آن باشد

راغب ) «آن نباشد شایسته است که نبأ گویند مثل خبری که از سوی خدا و از سوی نبی باشد

 (.789ص، 1412، اصفهانی

حديث  هو نقل: أّن األصل الواحد يف املاّدة»: معنا کرده است نیچننیاعالمه مصطفوی نیز نبأ را  

 ،اّنه إّطالع نافذ و علم بالدّقة و الّتحقيق: قد سبق يف خرب و؛ ء آخر من موضع ايل موضع آخرأو شي

 اطالع باخبری  عنوانبهایشان نیز بر نبأ  (.13ص، 12ج، 1368، مصطفوی) «فال يطلق مبعين اخلرب

 گذارد.نافذ و علم با دقّت و تحقیق صحه می

 دیدگاه مفسران -3

نظرات متفاوتی در میان مفسران وجود دارد که در ادامه به ، ع() هود 49در رابطه با آیه 

 گیرند.ی و نقد قرار میبررس موردتفکیک 

 دیدگاه اول-3-1

 ص( و قومش) امبریپشود که معتقدند در این دیدگاه نظرات گروهی از مفسرین مطرح می

. این گروه معموالً یا علتی را برای ادعای اندبودهاطالع بی هاداستانقبل از نزول این آیات از این 



 

 151  ع( بر اساس آیات سوره هود ) در داستان نوح« انباء الغیب»مفهوم  یواكاو                

کتب آگاهی نداشتن از  ـ1: اندو یا یکی از این دو حالت را محتمل دانسته اندنکردهخود مطرح  

 .گرددیمتحریف کتب آسمانی. در ادامه پیرامون این دو احتمال توضیحاتی ارائه  ـ2آسمانی 

 آگاهی نداشتن از كتب آسمانی -3-1-1

ِل َک ما ُکْنَت َتْعَلُمها َأْنَت َو ال َقْوُمَک ِمْن َقبْ ْيها ِإليوِحن﴿»: کندالبیان عنوان می طبری در جامع

و  دانستیها را پیش از وحی ما میتو وحی کردیم نه تو آنه ما بیعنی این خبرهایی را که  ﴾هذا

های تاریخی نبودند و ها اهل اطالع از کتابزیرا آن، دانستندها را مینه قوم تو از مردم عرب آن

ص( و قومش از نوح و قوم ) محمد، یعنی پیش از آمدن این قرآن ﴾ْن َقْبِل هذامِ ﴿اند برخی گفته

 (.35ص، 12ج، 1412، طبری) «خبر نداشتند، کردابش تبیین نمیاو اگر خدا در کت

شیخ طوسی ، (337ص، 3ج، 1404، سیوطی)، المأثور تفسیر فی المنثور سیوطی در کتاب الدر

نگارنده ، (285ص، 2ج، 1423، مقاتل بن سلیمان) مقاتل، (449ص، 5ج، تایب، طوسی)، در التبیان

 المبین مغنیه در التفسیر محمدجواد، (75ص، 12ج، 1419، اهللفضل) القرآن وحی تفسیر من

 ،سبزواری نجفی) القرآن تفسیر الى االذهان ( و سبزواری نجفی در ارشاد291ص، تایب، مغنیه)

 ( نیز قائل به این دیدگاه هستند.233ص، 1419

 تحریف كتب آسمانی -3-1-2

ص( و ) برامیپع( برای ) نوح تبعبهع( و ) اءیانبگروهی دیگر از مفسران معتقدند که داستان 

یبفلذا ؛ اندگشتهمجهول بوده است که کتب آسمانی تحریف  علت نیا بهمردم عصر نبوی 

 دانسته شده است. مسئلهی مذکور نیز ناشی از همین اطالع

 َو ال َک ما ُکْنَت َتْعَلُمها َأْنَتْيها ِإليوِحن﴿»: داردعالمه طباطبایی در تفسیر المیزان عنوان می

ض صحیح و صدق مح، ها در عین اینکه صد درصد درستاین داستان یعنی ﴾َقْوُمکَ ِمنْ َقْبلِ هذا

ل های مذکور قبو قومت تا این زمان مجهول بود و آنچه از سرگذشت ای پیامبر() برای تو، است

، اییطباطب) «ه استو برگشته از وجه صواب بود شدهفیاز نزول قرآن نزد اهل کتاب بوده تحر

 (.241ص، 10ج، 1417

این آیه  غیبی که در، کندللقرآن نیز بیان می القرآنی عبدالکریم خطیب در کتاب التفسیر

است غیب نسبی است زیرا آنچه نزد اهل کتاب است حقی است که با باطل اختالط  شدهمطرح

 (.1151ص، 6ج، 1424، خطیب) دارد
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، یرازیمکارم ش) نمونه مکارم شیرازی در تفسیرتوان به آقای از دیگر قائالن به این نظریه می

 ( اشاره کرد.124ص، 9ج، 1374

 مدیدگاه دو -3-2

ع( آشنا بودند اما با نزول ) نوحص( و قومش اجماالً با داستان ) امبریپ، مطابق این دیدگاه

یمه قائالن به این دیدگا زمرهفخر رازی را در  با تفصیل این داستان نیز آشنا شدند.، آیات قرآن

أليس كان قصة نوح مشهورة »: الغیب ذیل این آیه آورده است دانست. وی در کتاب مفاتیح توان

فخر ) «عند أهل العامل؟ قلنا حبسب اإلمجال كانت مشهورة و أما التفاصيل املذكورة فما كانت معلومة

 (.362ص، 18ج، 1420، رازی

 ﴾ْيَكُنوِحيَها ِإَل﴿»: داردرشید رضا نیز در المنار توضیحات بسیاری بدین مضمون بیان می 

ین ایم. ظاهر ابه تو وحی کرده قبالًآن چیزی است که  بازشدهیعنی ای رسول این سوره متمم و 

بهص( ) مبرایپبلکه ، دانستندص( و قومش این داستان را به این تفصیل نمی) امبریپاست که 

ن ص( یا دیگرا) امبریپدانست. این سخن مانع از آن نیست که بعضی از افراد قوم از می اجمال

یفناین داستان را بر این وجه ، که قریش باشند() چیزی از آن داستان شنیده باشند و اگر قومش

ص( کافر ) هللارسولبا توجه به اینکه بیشترشان به ، دانستندمی ﴾ما ُکْنَت َتْعَلُمها﴿یعنی  شده

ه شد کما اینکدر مورد این ماجرا حتمًا نقل می بشانیتکذکردند و این آن را تکذیب می، بودند

تان نسبت به داس) اما تکذیب خاص؛ است شدهنقلها تکذیب عمومی ایشان در مورد تمام داستان

 گر واقعآن علم به این قصه قبل از آن است( ا)، شودنوح( در آنچه از جانب ایشان شناخته می

تکذیبی واقع نشده است لذا  نیچننیا کهیدرحالبه سود کفار بود  هاآناین دلیلی بر ، شدمی

 (.74ص، 12ج، تایب، رضا دیرش) «و بعد ایشان واقع شد هاآنحجت بر 

یعنی بعضی  ﴾اْلَغْيِب َأْنباِء ِمْن﴿»: کندآلوسی نیز قائل به این دیدگاه است تا آنجا که مطرح می

بوده است. این اخبار به سبب گذشت زمان طوالنی فقط برای خدا معلوم  باارزشاز اخباری که 

بوده است تا آنجا که مجوس اصل آن را منکر گردیده بود. شاهد آنکه اقوال گوناگون دیگر نیز 

این ماجرا برای غیر اهل کتاب  شدهگفته: شودیمو در آن بیان  اندذکرشدهقیل( ) با لفظ مجهول

 (.272ص، 6ج، 1415، آلوسی) «دانستندغیب بوده است و اهل کتاب این داستان را می

 ( و حسینى166-165، صص6ج، 1420، اندلسی) المحیط ابوحیّان اندلسی در تفسیر بحر

( قائل به 613ص، 2ج، 1424، شیرازى حسینى) األذهان إلى القرآن در کتاب تقریب شیرازى

 دیدگاه دوم هستند.
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، 1415، بغدادی) التنزیل معانی فی التأویل بغدادی در کتاب لباب نیعالءالد، در این میان 

( احتمال 218-217ص، 7ج، طنطاوى) الوسیط ( و همچنین طنطاوی در کتاب تفسیر489ص، 2ج

 اند.هر دو دیدگاه را مطرح کرده

 هانقد دیدگاه -4

 ه نظرببیان نکاتی برای تبیین مفهوم مورد مناقشه الزم و ضروری ، در نقد کلی این نظرات 

ص( و مسلمانان در کنار اهل کتاب و در تعامل با آنان زندگی ) امبریپ کهییآنجا ازاوالً : رسدمی

 رونیازا. بودندیمآشنا  ستیبایمع( که در کتب آنان آمده بود ) نوحکردند پس با داستان می

ع( نیست. ) نوحدر این آیه آگاهی نداشتن به داستان  ﴾ُكْنَت َتْعَلُمها َأْنتَ َو ال َقْوُمکما ﴿ منظور از

دروزه نیز ذیل این آیه توضیحات مفصلی را در باب آشنایی قوم عرب با زبان عبری و تعامل 

، 3ج، 1383، دروزه) داردآنان با یهود و نصاری و بالطبع آگاهی از محتوای کتب آنان عنوان می

 (.523ص

شده  اختصاص داده ایشانبه نام نیز  سوره یک .آمده قرآن کریم در 1بار 44، ع() نام نوحثانیاً 

ر هایی که دآمده است. سوره لیتفصبههای قرآنی ع( در شش سوره از سوره) نوح. داستان است

شعراء  -4مؤمنون  -3ع( ) هود -2اعراف  -1: عبارتند از شدهپرداختهع( ) نوحبه ماجرای  هاآن

 هاآندریافت که همگی  توانیم. با بررسی اجمالی در ترتیب نزول این سور 2نوح -6قمر  -5

 جهینت دراست.  شده نازلاعراف و شعراء ، های قمرهود بعد از سوره مکی هستند و آیات سوره

قبل از ، ع() نوحدر عهدین بلکه در قرآن نیز راجع به ماجرای  تنهانهاذعان داشت که  توانیم

ص( و مسلمانان از داستان ) امبریپحتماً  رونیازااست.  شدهعنوانمطالبی ، هود نزول آیات سوره

دیدگاه آن دسته از مفسرانی که به سبب تحریف عهدین قائل  جهینت در. اندداشتهع( آگاهی ) نوح
                                                           

، 11/25: ، هود10/71: ونسي، 9/70: توبه، 69، 7/59: اعراف، 6/84: ، انعام4/163: ، نساء3/33: عمران. )آل 1

، 22/42: حج، 21/76: اءيانب، 19/58: مي، مر17، 17/3: اسراء، 14/9: مي، ابراه89، 48، 46، 45، 42، 36، 32

 /37: الصافات، 7 /33: احزاب، 14 /29: ، عنکبوت116، 106، 105 /26: شعراء، 25/37: فرقان، 23/23: مؤمنون

 /54: قمر، 52 /53: جنم، 51/46: اتيذار، 12 /50: ، ق13 /42ي: شور، 31، 5 /40: ، غافر12 /38: ، ص79، 75

 (.26، 21، 1 /71: ، نوح10 /66: مي، حتر26 /57: ديحد، 9

 ، نوح:37 / 54 :القمر، 47 / 26 :شعراء، 74 / 23 :ومنونم، 52 / 11 ، هود:39/  7 :اعراف) سور نزول بيترت. 2

 يرو از حيتصح با، ديز بن جابر تيروا مطابق آن ليتکم و عباسابن تيطبق روا اعداد نيا باشدي( م71 / 71

 (.67، ص1381، معرفت) است شده عنوان، اعتمادقابل متعدد يهانسخه

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
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ی از ابهام ادر پرده، اندبودهپیش از نزول این آیات ، به مطلع نبودن پیامبر و قومش از این داستان

 گیرد.قرار می

شود یجه حاصل این نت ﴾ما ُكْنَت َتْعَلُمها َأْنتَ َو ال َقْوُمک ِمْن َقْبِل﴿ بربا توجه به تأکید  ثالثاً

 فیتحر. حتی اگر داستان اندنداشتهاطالعی از این داستان  چیهص( و قومش ) امبریپکه گویی 

 .ستینخطاب منطقی  گونهنیا هم باز ،ع( در عهدین هم مدنظر باشد) نوحاز ماجرای  شده

اهلل این یعنی یا رسول؛ ص( است) اهللرسولیک تذکر الهی به ، سوره هود 49 هیآ رابعاً

گویی معمولی نیست. لذا این جمالت شأن و اهمیت این قسمت از موضوعات تنها یک داستان

 دهد.ع( را در این سوره افزایش می) نوحداستان 

توجه ، یتعالیبارتوان دریافت که منظور در ابتدای آیه و از تأکید در لفظ ِتلْکَ نیز می خامساً 

ع( است که در این سوره ) نوحهایی تازه از داستان ص( به بازگو کردن جنبه) اهللرسولدادن 

است منظور  شده نازلع( ) نوحاست. بدین شکل آیاتی که در کل قرآن راجع به  شده مطرح

ِتْلَك ِمْن َأْنباِء ﴿ از عبارت زیرا فقط در انتهای مجموعه آیاتی که در این سوره آمده دباشینم

ه از داستان مواردی ک)، این: باشدمی نیچننیا، است. ترجمه آیه با این تأکید شده استفاده ﴾اْلَغْيِب

استدالل آن دسته از مفسران که  جهینت درع( در این سوره مطرح شد( انباء غیب است. ) نوح

 رسد.نمی به نظراند منطقی ع( در قرآن تعمیم داده) نوحتِلَْک را به کل داستان 

ر نیز را در سه جای دیگ ﴾ِتْلَك ِمْن َأْنباِء اْلَغْيِب ُنوحيها ِإَلْيك﴿ سادساً خداوند متعال عبارت 

 1عمران است.سوره آل 44در آیه  س() میمراستعمال کرده است. اولین مورد استعمال ماجرای 

س( خبر ) میمرآشکار است که مسیحیان بهتر از مسلمانان از ماجرای  کامالًدر این مورد نیز 

 49ع( است که تمرکز آن در آیه ) هودع( در سوره ) ماجرای نوح، داشتند. دومین مورد کاربرد

خداوند در انتهای داستان ع( است که ) وسفسوره ی 102این سوره است. سومین موضع هم آیه 

 2.کندآن حضرت ذکر می

 دیدگاه برتر -5

باِء ِتْلَك ِمْن َأْن﴿: فرمایدتوان گفت منظورخداوند از اینکه میمی ذکرشدهبا توجه به نکات 

، اهللسولردانسته است بلکه یعنی یا داستان را کسی نمی این نیست که کلیّت این، ﴾اْلَغْيب

                                                           

 .(44 /3: عمران آل) ﴾...َمْرَيَم َيْكُفُل َأيُُّهْم َأْقالَمُهْم ُيْلُقوَن ِإْذ َلَدْيِهْم ُكْنَت ما َو ِإَلْيَك ُنوحيِه اْلَغْيِب َأْنباِء ِمْن ذِلَك﴿ 1.

 (.102 /12: وسفي) ﴾َيْمُكُروَن ُهْم َو َأْمَرُهْم َأْجَمُعوا ِإْذ َلَدْيِهْم ُكْنَت ما َو ِإَلْيكَ  ُنوحيهِ  اْلَغْيِب َأْنباِء ِمْن ذِلَك﴿. 2
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است تاکنون بر کسی اِخبار  شدهنازلع( که در این سوره بر تو ) نوحموضوعاتی از ماجرای  

نگردیده. این مطالب برای همگان اعّم از خودت و قومت موضوع جدیدی است و توجه بدان 

ع( نگاه شده است و به عبارتی ) نوحنیز مهم است. در این سوره از زاویه اخبار غیبی به ماجرای 

مطرح نشده است. معنا و  کند که قبالً خواهد مطرح داستان می خداوند وجوه جدیدی را از این

این ، اهللرسولیا : رسدمی به نظر نیچننیای آیه با توجه به فضا و لحن آیات اللفظتحتمفهوم 

ع( در این سیاق و مجموعه از آیات مطرح شد را نه شما قبالً ) نوحمواردی که از داستان 

 مطالبی شدهمطرحیعنی موضوعاتی که در اینجا ؛ جدید است هانیا، دانستی و نه قوم شمامی

نیست که در اثر همنشینی یهودیان و مسیحیان به قوم شما رسیده باشد و یا در آیات نازله تاکنون 

 باشد این وجه یا وجوه تا االن ناپیدا بوده و کسی به این جنبه توجه نداشته است. شدهمطرح

اینکه  مبنی بر، ی ادّعای مسیحیان و یهودیانراحتبهتوان ست که میاز نتایج این دیدگاه آن ا 

در  هایی کهوجود شباهت میان داستان رغمبهقرآن برگرفته از تورات و انجیل است را رد کرد. 

است که در  شدهاشاره اما در قرآن به انباء غیبی از ماجراها، قرآن و سایر کتب الهی آمده است

 1سایر کتب الهی همچون انجیل و تورات عنوان نشده است.

 ع() هودسوره  49در آیه  ﴾أَنْباءِ الْغَیْب﴿ی عبارت ابیمفهوم -6

 وحنداده شد حال باید دید منظور از انباء غیب در ماجرای  تاکنونبا توجه به توضیحاتی که 

دارای خصوصیات خاصی است.  شدهمطرحع( در سوره هود ) نوحاز داستان  آنچهع( چیست؟ )

 ورهسو تا قبل از آن در هیچ  شدهانیبدر این سوره  صرفاً ع( ) نوحبرای مثال مقاطعی از داستان 

 ی است که پیرواناگونهبهو یا بخشی از فرازهای موجود در سوره هود ؛ است نشدهانیبدیگری 

                                                           

 تئودور ظرين افرادي نکهي. باااست اقتباس ديدگاه، قرآن پريامون مستشرقان ميان در هاديدگاه نيپرطرفدارتر از يكي. 1

، شهرت از خاورشناسان نزد در زمينه اين در( 1921ـ  1850) يهودي گلدزيهر و( 1931ـ  1836) آملاين نولدكه

 انكار براي غريمسلمانان سوي از كه حتقيقي كار ترينپرحجم رسدمي نظر به، برخوردارند ايويژه جايگاه و اعتبار

 مسيحي كشيش( 1979ـ  1913) حّداد ُدّره يوسف از است گرفته صورت اقتباس ديدگاه اثبات و قرآن بودن وحياين

حيدي كه زيرا اسالم و تو؛ قرآن كتايب جديد يا دعويت نو و يا دربردارنده نبويت مستقل نيست ،ويزعم . بهاست معاصر

مهان اسالم و توحيد تورات و اجنيل است. تنها تفاوت در اين است كه پيامرب اسالم با زبان  ،كندقرآن از آن تبليغ مي

 .(79، ص1389، هيفق) پردازدمي« الكتاب»زبان خود به تبليغ اسالِم عريب و براي خماطبان عرب
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فرازهایی از این داستان که ، اظهار داشت توانیم رونیازا. اندنداشتهادیان دیگر نیز از آن خبر 

 شوند.میع( محسوب ن) نوحاز قبیل انباء و اخبار غیبی داستان ، پیروان ادیان دیگر از آن خبر دارند

ع( ) وحنبایست فهرستی از خصوصیات و مشخصات داستان می، وقتی از این منظر بنگریم

مقایسه و بررسی مجموعه آیات مربوط به در عهدین احصاء شود. همچنین مواردی متمایز از 

پیش ، است شدهپرداختهع( ) نوحهود و سایر آیاتی که در قرآن به ماجرای  ع( در سوره) نوح

ی انباء و اخبار غیب، توان با مقایسه این دو فهرستگردد که در نهایت میروی انسان گشوده می

 ورتصنیبدش با توجه به این فرضیه روش تحقیق و پژوهدر این سوره را استخراج کرد. لذا 

ر آن د شدهمطرحع( در عهدین بررسی و موضوعات ) نوحشود که ابتدا باید داستان تبیین می

آن ع( در قر) نوحبا سایر آیات مربوط به ، هود ع( در سوره) نوحاستخراج گردد. سپس داستان 

سه با یکدیگر مقای شدهاستخراجدو ستون  تینها درو موارد تمایز آن استخراج شود.  شدهیبررس

 ع( در سوره هود مشخص شود.) نوحگردند تا موارد اختصاصی داستان 

 و قرآن  عهدینهای مقایسه داستان بر اساس آموزه -7

ع( در ) داستان نوح شدهمطرحای از موضوعات جدول مقایسه، برای بررسی و درک بهتر

 1گردد.در ذیل ارائه می، ع( که در قرآن آمده است) نوحداستان  شدهمطرحعهد قدیم و موضوعات 

 ع( در قرآن و عهدین) مقایسه تطبیقی ماجرای نوح: 1جدول 

 قرآن عهد قدیم موضوع

 -------- دهذکرش لیتفصبه، ع() آدمنسب تا  ع() نوحنسب 

 مشرک، ظالم، فاسد ظالم، فاسد ع() نوحمردم زمان 

 نبوت یا

 ع() نوحدعوت  

  ؛ع( از سوی خدا) نوحدعوت 

ع( ) نوحسخن صریحی از نبوت 

 نیست

 ع() نوحنبوت 

 مفصل  صورتبهطرح  از مؤمنین سخنی نیامده است ع( از مردم) نوحدعوت 

 یی کشتبه دستور خدا با ذکر اندازه ساختن کشتی
به دستور خدا و بر 

 اساس وحی

                                                           

 .استشده استخراج 201-188صص ،اشريف عباس دکتر يآقا، نيعهد و قرآن در قصص سهيمقا کتاباز  مطالب. 1
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 ایجاد طوفان
های با باران و جوشش آب

 زیرزمینی

با باران و جوشش 

 های زیرزمینیآب

 هالکت همه غیر از خانواده نوح نتیجه طوفان

هالکت همه حتی فرزند 

 جزبهع( ) نوحو همسر 

 مؤمنان

 ع() نوحعهد خدا با 

 (کماننیرنگ)

نشانه عهد خدا با موجودات روی 

 زمین بعد از طوفان
-------- 

چگونگی پیاده شدن از 

 کشتی
 آمده است لیتفصبه

 سالمتبهبه دستور خدا 

 پیاده شدند

 یافث، حام، سامذکر تفصیلی  ع() نوحپسران 
فقط یک پسر جزء 

 استهالک شدگان 

 سال 950 ع() نوحسن 
 950ع( را ) نوحرسالت 

 داندیمسال 

 -------- سالگی 950در سن  ع() نوحوفات 

 بررسی آیات -8

 : رسدنظر می توضیح چند نکته الزم و ضروری به، در بررسی آیات

 ،قمر در سه سوره شدهمطرحموارد ، کنیدآیاتی که در ذیل مشاهده می، اوالً در جدول مقایسه

( در یک 67ص، 1381، معرفت) باشدهود می قبل از سوره هاآناعراف و شعراء که ترتیب نزول 

بعد از سوره هود  نزولشاندر دو سوره نوح و مؤمنون که ترتیب  شدهمطرحستون و موارد 

 است. شدهنوشتهباشد در ستونی دیگر می

هود در یک ستون مجزا آورده شده است و موضوعات  ع( در سوره) نوحثانیاً آیات مرتبط با 

، اعراف، قمر) قبل از هود شدهنازلدر این سوره با دو ستون دیگر که آیات سور  شدهمطرح

 مقایسه شده است. ، مؤمنون( است، نوح) هود بعد از سوره شدهنازلشعراء( و آیات سور 

آن موضوع در ستون وجه ، اگر موضوعات سوره هود با دو ستون دیگر مشابهت داشته باشد

. معنای این عالمت آن است که این موضوع قبالً جزو آیات خوردیم( ) عالمت ضربدر، غیبی

ی فاقد اهیآشود. اگر انباء غیبی محسوب نمی جهینت درص( بوده است پس ) اهللرسولنازله بر 
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یم( ) کیتعالمت ، در ستون وجوه غیبی، باشد شدهمطرحهود  مشابهت بود و تنها در سوره

ع( در این سوره استخراج ) نوحبا بررسی آیات تا انتها وجوه غیبی ماجرای  جهینت در. خورد

 گردد.می

 شدهنازلاعراف و شعراء ، های قمربعد از سورهسوره هود ، که عنوان شد گونههمانثالثاً 

ع( با این سه سوره مقایسه شود و در نهایت وجوه ) هودتر آن است که سوره است پس صحیح

ا پیگیری ر لهأمستوانیم این غیبی از آن نتیجه گرفته شود. ولی در حقیقت ما با دو فرضیه می

ا ع( ر) هودمبنی بر آن است که موضوعات سوره ، که عنوان شد گونههماننماییم. یک فرضیه 

مان اعراف و شعراست و استدالل، قبل از آن مقایسه کنیم که همان سور قمر شدهنازل با سه سوره

 و هرچه در سوره شدهنازلع( بر پیامبر ) نوح هم این است که تا آن زمان این موضوعات درباره

با این فرض که در عهدین ) باشندان وجوه غیبی میآن، است شده مطرحع( جدید و تازه ) هود

 نیز ذکر نشده باشد(. 

گیرد که ممکن است شبهات شکل می آنجا ازدوّم  این فرضیه عقالً درست است. امّا فرضیه

وشود سوره اعراف در ترتیب نزول سیو سؤاالتی ذهن ما را درگیر سازد. مثالً وقتی گفته می

؟ دانشدهنازلها یکجا آیا تمام آیات این سوره، پنجاه و دومین جایگاه را داردنهمین جایگاه و هود 

ها این ترتیب نزول را دارا بوده و تعدادی از آیات آن ترتیب نزول شاید حداکثر آیات این سوره

اند؟ در پاسخ به این شبهه باید این نکته را یادآور شد که مستثنیات سور مکی و دیگری داشته

اندیشمندان و محققان  توجه موردجود آیات مکی در سور مدنی و بالعکس( همواره و) مدنی

 های متفاوتی در این مورد شده است. آمدن دیدگاه به وجودعلوم قرآنی قرار داشته و باعث 

سوره مکی  39آیه متداخل در  223از وجود  مجموع در، در نهایت قائالن به وجود تداخل

عف ض رینظهایی اند که ادّله و روایات مورد استناد آنان دارای آسیبسوره مدنی سخن گفته 11و 

روایت از غیر معصوم و خلط مبنای تعریف مکی و ، اجتهاد شخصی مفسر، تعارض، متن و سند

 باشد.نمی اعتناقابلاین شبهه  جهینت در(. پس 152-127صص، 1390، فائز) باشدمدنی می

ها هایی از اختالف روایات جداول ترتیب نزول سورهاست نمونه ذکر قابلای دیگر که شبهه

 به قرآن بر همچنین در کتاب شرحی 1باشد که البته موارد اختالفی آن بسیار ناچیز است.می

                                                           

. ستا آمده پنجم رديف در روايات ديگر و زيد بن جابر روايت بر بنا که افتاده عباس ابن روايت در فاحته سوره. 1

 موجب جهينت در و رفته جلو مشاره دو( 111) صف سوره که است آن فقط، (ع) صادق امام و عباس ابن روايت تفاوت

 مشاره با نصر سوره دو فقط نيز االزهر مصحف ترتيب در. است شده خودمابعد  و ماقبل سوره چند نزول عدد تغيري
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: است شدهمطرح گونهنیاترتیب نزول به  1،آیات تألیف آقای دکتر سید رضا نیازمند نزول ترتیب 

 ،ترتیب نزول سور اعداد بر هیتکنتیجه شاید  شعراء. در، اعراف، هود، مؤمنون، نوح، سور قمر

بر اینکه  کنیم مبنیدوّمی را دنبال می فرضیهما  جهینت درگاه محکمی در این پژوهش نباشد. تکیه

هود مقایسه کرده و موارد متمایز و  دیگر را با سوره در شش سوره شدهمطرحتمام موضوعات 

 .میینمایمگیری اختصاصی سوره هود را وجوه غیبی نتیجه

دون در ب) بر اساس فرضیه دوّم، آیات جدول مقایسه، رابعاً با توجه به مطالبی که عنوان شد

ج یعنی موارد استخراجی سوره هود با پن؛ گیری شده استنظر گرفتن ترتیب نزول سور( نتیجه

 ی شده است.بندجمعمقایسه و در نهایت ، ع( در آن است) نوحای که آیات مربوط به سوره

رد است. این موا استخراج قابلی از طریق جدول راحتبهخامساً موارد اختالف این دو فرضیه 

 16، آمدن امر عذاب() 15، ساخت کشتی باعیننا و وحینا() 13 یهاشامل عناوین ردیف

 نوحسوار کردن خانواده ) 18نر و ماده( و  صورتبهحمل زوجها ) 17، جوشیدن آب از تنور()

دوم این موارد از لیست وجوه غیبی  باشد که طبق فرضیهافراد خاص( می جزبهع( در کشتی )

 ازیم.پردمیدر جدول ذیل به بررسی این آیات ، ذکرشدهشوند. با توجه به توضیحات حذف می

 هود ع( در سوره) نوحتشخیص وجوه غیبی آیات مرتبط با : 2جدول 

                                                           

 کرارت منل از بعد و قبل بار دو را شعراء سوره مورد در واقد ابن نقل شهرستاين. است شده جاجبا( 110) مجعه و( 114)

 (.123، ص1391، مرتضوي، و اکرمي) است داشته وجود ناقلني سوي از اشتباه امکان دهدمي نشان که است کرده

 . (1390 ،ازمندين) شده است استخراج ازمندين يآقا اتيآ نزول بيترت به قرآن بر يشرحکتاب  1سور از جلد بي. ترت1

ف
ردی

 

ت 
ضوعا

مو

مطر
حو

ه 
در 

سوره 
هود

 (
ع(

ط با  
ت مرتب

آیا

نوح در سوَر 

نازله 
قبل

 
ت از 

نزول آیا

سوره هود
ط با  

ت مرتب
آیا

نوح
 

)ع(
در سوره هود 

ط با  
ت مرتب

آیا

نوح در سوَر 

نازله 
بعد

 
تاز 

نزول آیا
سوره هود 
 

 وجه غیبی
 ( /39) ( / االعراف37) القمر

 (47) الشعراء 
 (74) ( / المؤمنون71) نوح (52) سوره هود

1 1 

 رسالت 

 ع() نوح

 

 َُنوًحا ِإيل  َأْرَسْلناَقْد ل

 (59/عرافالا) ...َقْوِمِه

 ...  ِمْن َربِّ  َرُسوٌلَو لِكّني 

 (61/عرافالا) اْلعاَلمنَي

 لنيَ ُمْرَسَقْوُم ُنوٍحْ  َكذََّبْت 

 (105/شعراءال)

  يل ُنوًحا ِإ َأْرَسْلناَو َلَقْد

 َقْوِمِه ِإّني َلُكْم َنذيٌر ُمبنيٌ 

 (25/هود)

  ْوِمِه ُنوًحا ِإيل َق َأْرَسْلناِإّنا

 (1/نوح) ...

  يل ُنوًحا ِإ َأْرَسْلناَو َلَقْد

 (23/مؤمنونال) ...َقْوِمِه 
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  َأمنيٌ  َرُسولٌ  َلُكْمِإّني 

 (107/شعراءال)

2 2 

 نوحانذار 

 ع()

 

  َأَوَعِجْبُتْم َأْن جاَءُكْم ِذْكٌر

ِمْن َربُِّكْم َعلي َرُجٍل ِمْنُكْم 

 (63/عرافالا) ...ُيْنِذَرُكْم ِل

  ُمبنيٌ َنذيٌر ِإْن َأَنا ِإاّل 

 (115/شعراءال)

  َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُنوًحا ِإيل

 بنيٌ ُم َنذيٌرَقْوِمِه ِإّني َلُكْم 

 (25/هود)

 ِه ِإّنا َأْرَسْلنا ُنوًحا ِإيل َقْوِم

 (1/نوح) ...َقْوَمَك  َأْنِذْرَأْن 

3 3 
 عبادت اهلل

 

  ما  َهاْعُبُدوا الّلَفقاَل يا َقْوِم

 ...َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْيُرُه 

 (59/عرافالا)

  ّني ِإ َتْعُبُدوا ِإالَّ الّلَهَأْن ال

َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب َيْوٍم 

 (26/هود) َأليٍم

  وُه وَ َو اتَُّق اْعُبُدوا الّلَهَأِن 

 (3/نوح) َأطيُعوِن

4 4 

هشدار 

 عذاب

 

 ... َعَلْيُكْم  ِإّني َأخاُف

 َيْوٍم َعظيمٍ  َعذاَب

 (59/عرافالا)

 ي َأْن ال َتْعُبُدوا ِإالَّ الّلَه ِإّن

َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب َيْوٍم 

 (26/هود) َأليٍم

 ...  ليٌمَأ َيْأِتَيُهْم َعذاٌبَأْن 

 (1/نوح)

5 5 

فرومایه 

دانستن 

 نوحیاران 

 ع()

 

  قاُلوا َأ ُنْؤِمُن َلَك َو اتََّبَعَك

 (111/شعراءال) أَلْرَذُلوَنْا

  َفقاَل اْلَمأُل الَّذيَن َكَفُروا

ِمْن َقْوِمِه ما َنراَك ِإاّل َبَشًرا 

 ِمْثَلنا َو ما َنراَك اتََّبَعَك ِإالَّ 

 باِدَي َأراِذُلناالَّذيَن ُهْم 

 (27/هود) ْأيالرَّ

 

6 6 

تکذیب 

 نوح)ع(

 

 َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َكذََّبْت 

 (9/قمر) ...َفَكذَُّبوا َعْبَدنا 

 َن َفَكذَُّبوُه َفَأْنَجْيناُه َو الَّذي

 (64/اعراف) ...َمَعهُ ِفي اْلُفْلكِ 

 لنيَ َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَس َكذََّبْت 

 (105/شعراء)

  َّونِ َقْومي َكذَُّبقاَل َربِّ ِإن 

 (117، شعراءال)

  َفقاَل اْلَمأُل الَّذيَن َكَفُروا

ِمْن َقْوِمِه ما َنراَك ِإاّل َبَشًرا 

 ِمْثَلنا َو ما َنراَك اتََّبَعَك ِإالَّ 

الَّذيَن ُهْم َأراِذُلنا باِدَي 

الرَّْأِي َو ما َنري َلُكْم َعَلْينا 

 اِذبنيَ كِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم 

 (27/هود)

  قاَل َربِّ اْنُصْرين ِبما

 (26/مؤمنونال) َكذَُّبوِن
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7 7 

 نن بودبیَّم

از ع( )نوح

 جانب خدا

 

   قاَل يا َقْوِم َأ َرَأْيُتْم ِإْن

 وَ  َرّبي َبيَِّنٍة ِمنْ ُكْنُت َعلي 

 ِعْنِدِه آتاين َرْحَمًة ِمنْ 

 ُموهاْلِزُمُكنَُأَعَلْيُكْم  َيْتَفُعمِّ

 كاِرُهوَن َلها َأْنُتْم َو

 (28/هود)

 

8 8 

واجد 

رحمت 

از  بودن

 جانب خدا

 

   قاَل يا َقْوِم َأ َرَأْيُتْم ِإْن

 ُكْنُت َعلي َبيَِّنٍة ِمْن َرّبي َو

   َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه آتاين 

ْلِزُمُكُموها ُنَعَلْيُكْم َأ َفُعمَِّيْت

 كاِرُهون َلها َو َأْنُتْم

 (28/هود)

 

9 9 

 نوحاجر 

 ع( با خدا)

 

  ٍَو ما َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر 

ِإاّل َعلي َربِّ  َأْجِرَيِإْن 

 (109/شعراءال) اْلعاَلمنَي

 ِه َو يا َقْوِم ال َأْسَئُلُكْم َعَلْي

 َأجِريَ ِإالّ َعَلي الّلِهماالً ِإنْ 

َو ما َأَنا ِبطاِرِد الَّذيَن آَمُنوا 

 ِإنَُّهْم ُمالُقوا َربِِّهْم َو لِكّني

 َأراُكْم َقْوًما َتْجَهُلونَ 

 (29/هود)

 

10 10 

طرد نکردن 

 مؤمنان 

 

 ِبطاِرِد اْلُمْؤِمننَيَو ما َأَنا 

 (114/شعراءال)

 

 ِه َو يا َقْوِم ال َأْسَئُلُكْم َعَلْي

ماالً ِإنْ َأجِريَ ِإالّ َعَلي الّلِه 

 َأَنا ِبطاِرِد الَّذيَن آَمُنواَو ما 

 ِإنَُّهْم ُمالُقوا َربِِّهْم َو لِكّني

 َأراُكْم َقْوًما َتْجَهُلونَ 

 (29/هود)

  ََو يا َقْوِم َمْن َيْنُصُرين ِمن 

 َأَفال الّلِه ِإْن َطَرْدُتُهْم

 (30/هود) َتَذكَُّروَن
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11 11 

 نوحیاران 

مالقات و 

 رب

 

  ِه َو يا َقْوِم ال َأْسَئُلُكْم َعَلْي

ماالً ِإنْ َأجِريَ ِإالّ َعَلي الّلِه 

َو ما َأَنا ِبطاِرِد الَّذيَن آَمُنوا 

ِكّني َو ل ِإنَُّهْم ُمالُقوا َربِِّهْم

 َأراُكْم َقْوًما َتْجَهُلونَ 

 (29/هود)

 

12 12 

قوم عذاب 

نوح: غیب 

و جزء 

 الهی خزینه

دخیل بودن 

در  همالئک

 عذاب

 

   َو ال َأُقوُل َلُكْم ِعْندي

َأْعَلُم َو ال  َخزاِئُن الّلهِ 

 َمَلٌك ِإّنيَو ال َأُقوُل  اْلَغْيَب

َو ال َأُقوُل ِللَّذيَن َتْزَدري 

 َأْعُيُنُكْم َلْن ُيْؤِتَيُهُم الّلهُ 

َخْيًرا الّلُه َأْعَلُم ِبما يف 

َأْنُفِسِهْم ِإّني ِإًذا َلِمَن 

 (31/هود) الّظاِلمنَي

 

13 13 

ساخت 

 :كشتی

بِأَعْیُنِنا وَ 

 وَحْیِنا

 

  ا َو َو اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنن

 َو ال ُتخاِطْبين ِفي َوْحِينا

 الَّذيَن َظَلُموا ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن

 (37/هود)

  َنِع َأِن اْصَفَأْوَحْينا ِإَلْيِه

 ... اْلُفْلَك ِبَأْعُيِننا َو َوْحِينا

 (27/مؤمنونال)

14 14 

عذاب 

خزی و 

 پایدار

 

  يِه َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأت

 َعذاٌب ُيْخزيِه َو َيِحلُّ َعَلْيهِ 

 (39/هود) َعذاٌب ُمقيٌم

 

15 15 

امر  شروع

 عذاب

 

  اَر وَ ف جاءَ َأْمُرناّتي ِإذا َح

 التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِمْل فيها ِمنْ 

 ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َو َأْهَلَك

َو  ِإاّل َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل

 َنِع ِإَلْيِه َأِن اْص َفَأْوَحْينا

ِإذا اْلُفْلَك ِبَأْعُيِننا َو َوْحِينا َف

 (27/مؤمنونال) جاَء َأْمُرنا
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َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإاّل 

 (40/هود) َقليٌل

16 16 

جوشیدن 

 آب از تنور

 

  اَر فّتي ِإذا جاءَ َأْمُرنا وَ َح

ِمْن  ُقْلَنا اْحِمْل فيها التَّنُّوُر

 ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َو َأْهَلَك

َو  ِإاّل َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل

َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإاّل 

 (40/هود) َقليٌل

 َنِع ِإَلْيِه َأِن اْص َفَأْوَحْينا

ِإذا اْلُفْلَك ِبَأْعُيِننا َو َوْحِينا َف

 ...فاَر التَّنُّوُر جاَء َأْمُرنا َو 

 (27/مؤمنونال)

17 17 

حمل همه 

 نر حیوانات

و ماده در 

 كشتی

 

  ّتي ِإذا جاءَ َأْمُرنا وَ فاَر َح

ها ِمْن اْحِمْل فيالتَّنُّوُر ُقْلَنا 

 َأْهَلَك َو ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْينِ 

َو  ِإاّل َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل

َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإاّل 

 (40/هود) َقليٌل

 َنِع ِإَلْيِه َأِن اْص َفَأْوَحْينا

ِإذا اْلُفْلَك ِبَأْعُيِننا َو َوْحِينا َف

جاَء َأْمُرنا َو فاَر التَّنُّوُر 

َفاْسُلْك فيها ِمْن ُكلٍّ 

 (27/مؤمنون) َنْينِ َزْوَجْيِن اْث

18 18 

سوار شدن 

خانواده 

و  نوح

مؤمنین در 

 كشتی

 

  ّتي ِإذا جاءَ َأْمُرنا وَ فاَر َح

 التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِمْل فيها ِمنْ 

 َأْهَلَك َوُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن 

َو  ِإاّل َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل

َو ما آَمَن َمَعُه ِإاّل  َمْن آَمنَ 

 (40/هود) َقليٌل

  َِفَأْوَحْينا ِإَلْيِه َأِن اْصَنع 

َفِإذا  ْحِيناَواْلُفْلَك ِبَأْعُيِننا َو 

جاَء َأْمُرنا َو فاَر التَّنُّوُر 

َفاْسُلْك فيها ِمْن ُكلٍّ 

َك ِإاّل َو َأْهَلَزْوَجْيِن اْثَنْيِن 

 ْم َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمْنُه

 (27/مؤمنونال)

19 19 

اهلل در اسم

جابجایی 

  كشتی

 

   ْسِم ِبَو قاَل اْرَكُبوا فيها

 ِإنَّ الّلِه َمْجراها َو ُمْرساها

 (41/وده) َرّبي َلَغُفورٌ َرحيمٌ 
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20 20 

 مقایسه

واج ام

طوفان با 

 هاكوه

 

   ٍَج َتْجري ِبِهمْ يف َمْووَ ِهي

هُ َو وَ نادي ُنوحٌ اْبَن َكاْلِجباِل

 كاَن يف َمْعِزٍل يا ُبَنيَّ اْرَكْب

 َمَعنا وَ ال َتُكنْ َمعَ اْلكاِفرينَ 

 (42/هود)

 

21 21 

مشموالن 

رحمت و 

عصمت از 

 عذاب

 

   قاَل َسآوي ِإيل َجَبٍل

 الَيْعِصُمين ِمَن اْلماِء قاَل 

 عاِصمَ اْلَيْومَ ِمنْ َأْمرِ الّلهِ ِإالّ 

 (43/هود) َمْن َرِحمَ 

 

22 22 

اتمام  نحوه

 امر عذاب

 

   َأْرُض اْبَلعي َو قيَل يا

ماَءِك َو يا َسماُء َأْقِلعي َو 

 ُرُقِضَي ْاأَلْمَو غيَض اْلماُء 

 اْسَتَوْت َعَلي اْلُجوِديِّ  َو

 (44/هود)

 

23 23 

مستقر شدن 

 بر جودی

 

   َو قيَل يا َأْرُض اْبَلعي

ماَءِك َو يا َسماُء َأْقِلعي َو 

غيَض اْلماُء َو ُقِضَي ْاأَلْمُر 

 َو اْسَتَوْت َعَلي اْلُجوِديِّ 

 (44/هود)
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 انباء غیبی() نتیجه مقایسه جدول آیاتی -9

مطابق با فرضیه ) 2موارد استخراجی انباء غیبی در جدول ، با توجه به جدول مقایسه آیات

 : عبارتند ازدوّم( 

 2ع( مستخرج شده از جدول ) هود ع( در سوره) نوحوجوه غیبی آیات مرتبط با : 3جدول 

 

24 24 

ماجرای 

پسر نوح و 

تعریف 

اهلیّت در 

 نظام الهی

 

   اَل َفقَو نادي ُنوٌح َربَُّه

  َربِّ ِإنَّ اْبين ِمْن َأْهلي

 (45/هود)

  ِمْن  ِإنَُّه َلْيسَ قاَل يا ُنوُح

 َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر صاِلٍح
 (46/هود)

  قاَل َربِّ ِإّني َأُعوُذ ِبَك

َأْن َأْسَئَلَك ما َلْيَس يل ِبِه 

ِعْلٌم َو ِإاّل َتْغِفْر يل َو 

 َتْرَحْمين َأُكنْ ِمنَ اْلخاِسرينَ 

 (47/هود)

 

25 25 

با  هبوط

سالمتی و 

 بركات

 

   ٍم ُنوُح اْهِبْط ِبَسالقيَل يا

ِمّنا َو َبَركاٍت َعَلْيَك َو َعلي 

ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك َو ُأَمٌم 

ُهْم ِمّنا ُثمَّ َيَمسُّ َسُنَمتُِّعُهْم

 (48/هود) َعذاٌب َأليٌم

 

26 26 
 انباء غیب

 

   َأْنباِء اْلَغْيبِ ِتْلَك ِمْن 

ُنوحيها ِإَلْيَك ما ُكْنَت 

َتْعَلُمها َأْنَت َو ال َقْوُمَكِمْن 

َة َقْبِل هذا َفاْصِبْر ِإنَّ اْلعاِقَب

 (49/هود) ِلْلُمتَّقنَي
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ف
ردی

 

 شدهمطرحموضوعات 

 آیات مرتبط با نوح در سوره هود ع() هوددر سوره 

 وجه غیبی

7 

 نوح نواجد بیّنه بود

 ع( از جانب خدا)

 

ْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َو آتاين رَ  َعلي َبيَِّنٍة ِمْن َرّبيقاَل يا َقْوِم َأ َرَأْيُتْم ِإْن ُكْنُت ﴿

 (28/هود) ﴾َفُعمَِّيْت َعَلْيُكْم َأ ُنْلِزُمُكُموها َو َأْنُتْم َلها كاِرُهوَن

8 

واجد رحمت بودن 

 ع( از جانب خدا) نوح

 

 ْحَمًة ِمْن ِعْنِدِهرَ آتاين قاَل يا َقْوِم َأ َرَأْيُتْم ِإْن ُكْنُت َعلي َبيَِّنٍة ِمْن َرّبي َو ﴿

 (28/هود) ﴾َفُعمَِّيْت َعَلْيُكْم َأ ُنْلِزُمُكُموها َو َأْنُتْم َلها كاِرُهوَن

11 

  نوحیاران 

 و مالقات رب

 

َو يا َقْوِم ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه مااًل ِإْن َأجِرَي ِإاّل َعَلي الّلِه َو ما َأَنا ِبطاِرِد الَّذيَن ﴿

 (29/هود) ﴾َو لِكّني َأراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن ُمالُقوا َربِِّهْمِإنَُّهْم آَمُنوا 

12 

 بیعذاب قوم نوح: غ

 یاله نهیو جزء خز

 

َو ال ّني َمَلٌك َو ال َأُقوُل ِإ َو ال َأْعَلُم اْلَغْيَب ِعْندي َخزاِئُن الّلِهَو ال َأُقوُل َلُكْم ﴿

ما يف َأْنُفِسِهْم ِإّني ُيْؤِتَيُهُم الّلُه َخْيًرا الّلُه َأْعَلُم ِب َأُقوُل ِللَّذيَن َتْزَدري َأْعُيُنُكْم َلْن

 (31/هود) ﴾ِإًذا َلِمَن الّظاِلمنَي

14 
 عذاب خزی و پایدار

 
 (39/هود) ﴾ذابٌ ُمقيٌمَعوَ َيِحلُّ َعَلْيهِ  َعذابٌ ُيْخزيِهَفَسْوفَ َتْعَلُمونَ َمنْ َيْأتيهِ ﴿

19 

اعمال اسم اهلل برای 

 کشتی جابجایی

 

 ﴾يٌمِإنَّ َرّبي َلَغُفوٌر َرح ِبْسِم الّلِه َمْجراها َو ُمْرساهاَو قاَل اْرَكُبوا فيها ﴿

 (41/هود)

20 

قیاس امواج طوفان 

 هاهمانند کوه

 

ٍل يا ُبَنيَّ َو نادي ُنوٌح اْبَنُه َو كاَن يف َمْعِز َو ِهَي َتْجري ِبِهْم يف َمْوٍج َكاْلِجبالِ ﴿

 (42/هود) ﴾اْرَكْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكاِفريَن

21 

مشموالن رحمت و 

 عصمت از عذاب

 

 الّلِه ِإاّل قاَل ال عاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِرقاَل َسآوي ِإيل َجَبٍل َيْعِصُمين ِمَن اْلماِء ﴿

 (43/هود) ﴾َو حاَل َبْيَنُهَما اْلَمْوُج َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرقنَي َمْن َرِحمَ 

22 
 اتمام امر عذاب نحوه

 

َو قيَل يا َأْرُض اْبَلعي ماَءِك َو يا َسماُء َأْقِلعي َو غيَض اْلماُء َو ُقِضَي ْاأَلْمُر ﴿

 (44/هود) ﴾َو اْسَتَوْت َعَلي اْلُجوِديِّ َو قيَل ُبْعًدا ِلْلَقْوِم الّظاِلمنَي
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23 

 مستقر شدن بر جودی

 فرود کشتی()

 

َو قيَل يا َأْرُض اْبَلعي ماَءِك َو يا َسماُء َأْقِلعي َو غيَض اْلماُء َو ُقِضَي ْاأَلْمُر ﴿

 (44/هود) ﴾َو قيَل ُبْعًدا ِلْلَقْوِم الّظاِلمنَي َو اْسَتَوْت َعَلي اْلُجوِديِّ

24 

ماجرای پسر نوح و 

 نظامتعریف اهلیّت در 

 الهی

 

ْسَئْلِن ما َلْيَس َلَك َفال تَ  قاَل يا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر صاِلحٍ ﴿

 (46/هود) ﴾ِبِه ِعْلٌم ِإّني َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلجاِهلنَي

25 

 با هبوط 

 سالمتی و برکات

 

 َو ُأَمٌم َبَركاٍت َعَلْيَك َو َعلي ُأَمٍم ِممَّْن َمَعكَ اْهِبْط ِبَسالٍم ِمّنا َو قيَل يا ُنوُح ﴿

 (48/هود) ﴾ُثمَّ َيَمسُُّهْم ِمّنا َعذاٌب َأليٌم َسُنَمتُِّعُهْم

26 
 انباء غیب

 

ْن َقْبِل ُنوحيها ِإَلْيَك ما ُكْنَت َتْعَلُمها َأْنَت َو ال َقْوُمَكِم َأْنباِء اْلَغْيِبِتْلَك ِمْن ﴿

 (49/هود) ﴾هذا َفاْصِبْر ِإنَّ اْلعاِقَبَة ِلْلُمتَّقنَي

 

این جدول با جدول عهدین  که ذکر شد الزم است نتیجه گونههمانگیری نهایی برای نتیجه

گردد که هیچ موردی از مشاهده می شدهاستخراجمقایسه شود که در نهایت و با توجه به موارد 

این دو جدول هیچ مورد مشترکی وجود ندارد.  عهدین ذکر نشده است و در مقایسهموارد باال در 

اشاره به آیاتی دارد که نه در عهدین و نه ، توان گفت که موارد مستخرج شده از جدولپس می

 در قرآن مشابهت موضوعی ندارند.

به چه دلیل این موارد جزء ، شود کهاین موارد سؤاالتی به ذهن متبادر می در پی استخراج

هایی آنان را جزء انباء غیب آورده است؟ و یا به وجوه غیبی است؟ چه خصوصیات و ویژگی

عبارتی وجه اشتراک این موارد کدام است که خداوند آنان را در زمره انباء غیب آورده است؟ 

تواند موضوع این گفتار خارج است و خود می از سؤاالت از محدوده گونهنیاالبته پاسخ به 

خراج است، پژوهشی مفصل در ادامه این تحقیق قرار گیرد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شد

ع( در سوره هود در مقایسه با سایر سور مرتبط ) نوحاز داستان  شدهمطرحموضوعات اختصاصی 

 بوده است. ع( در قرآن و عهدین) نوحبا 
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 گیرینتیجه

ه ک شده مطرحع( ) هوددر سوره  ﴿َأْنباِء اْلَغْيب﴾ ع( تحت عنوان) نوحوجوهی از داستان  ـ1

 هاآنص( و نه قوم ایشان و همچنین پیروان ادیان دیگر از ) امبریپنه ، قبل از نزول این آیات

 اند.اطالعی نداشته

 : عبارتند از اختصاربهع( در این سوره ) نوحموضوعات اختصاصی داستان  ـ2

 ع( از جانب خداوند واجد بینّات و رحمت بود.) نوح -

 کنند.شان را مالقات میع( ربّ) نوحیاران  -

 عذاب قوم نوح از خزائن الهی و غیب بوده است و مالئک در آن دخیل بودند. -

 عذاب قوم نوح از نوع عذاب خزی بوده و همیشه در آن مقیم هستند. -

 است. شدهاعمالدر عمق عالم برای حرکت دادن و توقف کشتی  ﴾ِبسِم اهلل﴿ -

 ها مقایسه شده است.امواج طوفان مانند کوه -

 د.کشتی نوح( گردن) برای کسانی که شامل رحمت الهی جزبهمصونیت نداشتن از عذاب  -

 .اتمام امر عذاب و فرود کشتی در کوه جودیّ نحوه -

 .وابستگی آن به عمل صالحاهلیّت در نظام الهی و  -

 های بعد.ع( و امت) نوحسالمت و برکت بر  یهمراه ن جدید بشر با هبوط وشروع دورا -

دیان اقتباس که توسط یهو استداللی قرآنی است در ردّ شبهه، از دیگر نتایج این پژوهش ـ 3

 است. شده عنوانتأثیرپذیری قرآن از کتب آنان  و مسیحیان در
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