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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

مقدمه        
  اي  حصه معنی ز را بینان خرده             اي               قصه هر صورت اندر باشد

  یافت کام آن معنی از بایدت                    یافت    اتمام چون قصه این صورت
  )ابسال و سالمان اورنگ، هفت سایت گنجور، جامی،(

 خیبه قدمت تار ییگو صه و قصهق .است بودههمراه  بشر با سراییداستان و گویی قصه که تاریخ به یاد دارد،از هنگامی            
بشر را  یزندگ زیاست وقصه ها ن دهیکش ریخود را در چهار چوب قصه ها به تصو یکه بشر زندگ يدارد به گونه ا شهیبشر ر

 و گرانبها میراثی خویش ادبی فرهنگ در که یافت توان نمی را ملّتی هیچ. شکل داده ، دگرگون ساخته و متحول نموده اند 
 یکیشود  یم دهینام زیکودکان  ن يآموزش تفکر به کودکان که فلسفه برا".باشد نداشته خود پیشینیاني  ها افسانه از یانبوه

برنامه  نیدر ا. کودك قرار گرفته است تیو ترب میاز دست اندرکاران تعل ياریاست که مورد توجه بس یآموزش ياز برنامه ها
 يهاتوانند مهارت یها ماست که داستان نیبر ا دهیعق رایشود ز یآموزش استفاده م یها به منزله ابزار اصلاز داستان یآموزش
کشف  ،یها، درك روابط علت و معلولاستدالل یابیاو را در ارز جهیترا در کودك باال ببرند و درن يپرسشگر ییو توانا یشناخت
گذار آموزش  هیکه پا پمن،یل ویمنظور، مت نیبه هم. کنند ياری دادهایدرست از رو يریگ جهینت نیو همچن م،یمفاه لیو تحل

کودکان و  یداستان اتیدبمیگنا،اسایت (را با هدف آموزش تفکر به کودکان نوشته است ییهاکودکان است، داستان يفلسفه برا
 دگاهید نیدر ا. دانند یساختن جهان م يبرا یعیطب يا وهیرا ش ییقصه گو شمندانیاند یبرخ". )نقش آن در رشد تفکر

که اگر  بیترت نیبد. مطرح شده است یدر زندگ هایریگ ادیسازمان دادن به  يدر چار چوب قصه برا یاخالق يهاارائه درس
 بخش).یدر روانشناس یقصه درمانمیگنا،(شوند یم ی، موجب رشد اخالقآن باشند يامدهایو پ عمالا رندهیقصه ها در بر گ

از نظر .ندا شده ریزي پی افسانه ها چارچوب در جهان یادب آثار بهترین. دهد می تشکیل داستان را جهان ادبیات از مهمی
شاید بدین خاطر باشد که قرآن از این روش .بسیار باالیی داردروانشناسی نقش داستانها در ارتقاء شخصیت انسانها اهمیت 

البته قرآن نه کتاب تاریخ است .براي انتقال تجربیات گذشتگان به آیندگان،به داستانهاي اقوام پیشین این همه بهاء داده است
 و انبیاء دعوت به اشاره زا پس یوسف 111و نه کتاب داستان، بلکه از نقل چنین داستانهایی هدفی دارد، چنانچه در آیه 

سخنى نیست که به . به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است":می فرماید مخالفان انگیز عبرت سرنوشت
است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و براى مردمى که ] از کتابهایى[دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق آنچه 

 گذرگاههاي از انسان دادن عبور داستانهایش و ها قصه نقل از قرآن اصلی هدف ."و رحمتى است آورند رهنمود ایمان مى
 ،يزیچ انیعبرت از عبور به مفهوم نفوذ کردن و گذشتن از مزیرا .است هدایت و روشناییها سرزمین به او رساندن و تاریک

است و کلمه عبور مختص گذشتن  یبه حال یگذشتن از حال يکه اصل عبر به معنا گفته است  یاغب اصفهانر.گرفته شده است
  ).544، ص2 ترجمه مفردات، ج(پل هلیبه وس ایو  يبر مرکب سوار ای یبا کشت ایاز آب بوده است خواه با شنا کردن 
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در آن  .کردند یم صحبت گریکدیبا  ،می شدشب که . ستندیز یم یگروه گریکدیبا  انسانها،گذشته هاي بسیار دوردر              
 یمدر اطرافشان وجود دارند اما ن  ییروهایکه ن ولیه می فهمیدندا هاينسان ا.افسانه می پرداختندنقل  به هایشب زنده دار

 بیترت نیبد.پنداشتند پس همانها را خدا نمی دانستند که آنها چیستند، و چون ندآنها را به فرمان خود درآور ندتوانست
رعد و برق زلزله،طوفان، ل،یو اطرافش مانند س عتیطب يها دهیرا در همه پد ییخدا نیچن انیپا یب يروین ،اولیه هايانسان

اسطوره را به  ،دانشمندان اغلب".بوداین آغاز شکل گیري اسطوره در انسانهاي ابتدایی .دید یم یخسوف و کسوف و متجل
و  لسوفانیف.کنند یم یتلق يدانش بدو کیو کوتاه سخن، به عنوان  عتیطب يها دهیپد حیتوض يبرا یابتدائ یعنوان کوششهائ

 يدارند داستانها یخیکه نگرش تاریو کسان نیمورخ. بدانند يبدو نید ایفلسفه  کیدارند که اسطوره را  شیگرا ونیاله
 .است  مانده  یقوم باق کیصورت در ذهن  نیکه به ا دانند یم يا فراموش شده مهین یخیتار عیرسوبات وقا را يا اسطوره

در نظر .کنند یم فیاست توص رخ داده یرا که در ساختار اجتماع یراتییانسانشناسان و جامعه شناسان معتقدند که اسطوره تغ
ویکی پدیا،فلسفه (رندیدر هنر و کار خود به کار گ دیاست که با یذهن ریاز تصاو يا نهیهنرمندان و شاعران، اسطوره گنج

 يمولو به قول.باید تالش کرد که از دل همین اسطوره ها به  مفاهیم عمیق راه  پیدا کرد بر اساس گفته جامی،).باستاندوران 
 گر را پیمانه ننگرد/عقل مرد بگیرد معنی ٔدانه*ایست دانه مثال وي اندر معنی/ایست پیمانه چون قصه برادر اي:دفتر دومدر

  .باید به  اصل قصه توجه داشت و ما بقی را رها کردپس،کار عقالنی این است که ."نقل گشت
 شده طرحم قرآن در که می باشد گذشته امتهاي و پیامبران داستانهاي ترینی قدیم از و اولین ،نوح حضرت داستان          
 در ،داستان و ما بقی.است آمده تفصیل بطور }و قمر  مؤمنون نوح،هود،اعراف،شعراء،{سوره شش در ،داستان این .است

 نجم ذاریات، ق، شوري، غافر، ص، صافات، احزاب، عنکبوت، فرقان، حج، ، انبیاء، مریم، اسراء، یونس، توبه،{هاي سوره
انگیزه نگارش این کتاب این بوده که آنچه درست و حقیقت است مشخص شود و .است بصورت پراکنده بیان شده}وحدید

معلوم شود که این داستان واقعیست نه آنچنانکه برخی می پندارند ما به ازاي ساحت قدسی قرآن از خرافات مبرا گردد و 
داستان نوح بسیار نقد  ،منتقدین و مخالفین ،از طرفدر سایتها. تاریخی ندارد و فقط در اسطوره ها به آن اشاره شده است

نویسنده .نیت خیر نوشته شده نقل می کنیم براي نمونه، یک مورد را که با.شده است تا جاییکه عده اي آن را دروغ دانسته اند
 هاي کتیبه انبوه در.است نیامده تاریخ کجاي هیچ در یوسف و موسی ،ابراهیم ،نوح همچون کهن انبیاء نامهاي چرا: می گوید

 دیده نامها این خدا رضاي محض هم یکبار حتی باستان فارسی و ایالمی ،بابلی ،آشوري،سومري میخی ،مصري هیروگلیف
 و کنند می انکار را وجودشان آن عبتَ به و نامها این  همه ابراهیمی دینهاي مخالفان که است رسیده یبجای کار.شوند نمی

 است سال 1400 یعنی نشده تحریف قرآن که دانیم می همه تقریبا دیگر سوي از.!دانند می توراتی تخیالت از برگرفته را قرآن
 یکسو از: آید می بوجود تناقض یک اینجا پس. ندهست درست آن مطالب نتیجه در.است مانده گونه همین به کتاب این که

 برطرف توان می چگونه را تناقض این.اند داشته وجود اشخاص آن گوید می که داریم کتابی دیگر سوي از و ندارد خبر تاریخ
 از پس اکنون:انتهاي مطلب خود می نویسد و نویسنده در ).اند؟ آیا انبیاء باستانی وجود نداشتهسایت گفتگوي دینی،(کرد؟
 ابراهیمی، ادیان کهن نامهاي:است جمله یک تنها البته. کنم بیان نیز اینجا خواهم می را فرضیه یا ایده این زیاد،ي  هابررسی
این سایت متاسفانه پاسخ قانع کننده اي  به این  کارشناس ).همان(هستند مستعار اسم اند، آمده قرآن در که آنهایی کم دست

در یک تحقیق فشرده از منابع بسیاري است که   حاصل ی که پیش روي شما خواننده عزیز می باشد،کتاب.پرسش نداده است
این کتاب در .پاسخ گوید نویسنده محترم و من جمله این ي  پیرامون داستان نوحده است به کلیه پرسشها و شبهه هاتالش ش آن

بدور از خرافات و  بصورت منسجم و بر اساس منطق به این تمام تالشمان این بوده که، . فصل تنظیم شده استسه بیست و 
  .داستان پرداخته شود
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می خواهیم بدانیم قبل از آدم، و نیز بعد از آن . داده ایم توضیحاتی "نینخست يانسانها نید"درباره  فصل اول در          
و اگر پاسخ مثبت است، آیا .و بخصوص بعد از آدم، آنها دینی داشته اند؟.ت تا نوح، انسانها چه افکاري داشته اند؟حضر

 ییکه قبل از آدم، انسانهادر می یابیم   يرضو یاهللا مرتض هیآ و دکتر یداله سحابی بر اساس نظرات .پیامبرانی داشته اند؟
 "انسانها و تفکراتشان چگونه شکل گرفته است نیا یتکامل ریس"این پرسش کهبه  سپس در این فصل،.کرده اند یم یزندگ

هربرت نوشته ،"خیخالصه تار"کتاب ، به"درباره دین چگونه شکل گرفته است؟ تفکرات آنها" درباره اینکه.پاسخ داده ایم
می آشنا  هیاول يدر افکار انسانها ینید شهیاند يریبا شکل گدر این فصل،.یماشاره کرده ا، یعلم يجورج وِلزخالق رمانها

 يا دهیپد و عده اي دیگر آن رادانند  یم یذات يآن را امر عده اي:دو شاخه می شود  نیددین درباره   نینظر متفکر .شویم
 مزیو ج لوریمانند ت انیاد خیتار ياز علما یاگوست کنت، و برخ م،یدورکه لیمانند ام یجامعه شناسان.کنند یم یتلق هیثانو

با توجه به تناسب .این نطریه را به نقل از متفکرینی مانند آیه اهللا مطهري نقد کرده ایم.دانند یبشر نم يرا فطر نید زر،یفر
  .شده استبقره بر اساس نظرات عالمه طباطبایی در باره دین انسانهاي اولیه توضیح داده  213موضوع،آیه 

در .علت لزوم ارسال پیامبران به اختصار توضیح داده شده است. است "اتمام حجت خدا به بندگان "فصل دوم عنوان             
واژه امت بنا بر اهمیتی که در این آیه دارد، ریشه شناسی شده .فاطر مبناي بحث قرار گرفته است 24 ،آیهحجتاتمام بحث 
 زمانی هر در یا باشد پیامبر باید بودند آدمیزادگان از تا چند که جایی هر در شهري، هر در که است این آیه معناي آیا.است

قرآن،آیاتی  در است؟ دیگري بصورت یا و دنباش داشته اتصال هم به زمان نظر از انبیاء سلسله که باشد پیغمبري یک بایست می
آیات ششم یس و  اما باشند؛می  همه به حجت اتمام و همگان گوش به حق نداي رسیدن به ناظر نحل، 36فاطر و  24مانندآیه 

 و اعتقاد با .دارند انسانی سکونتگاههاي و شهرها از شماري در همگان گوش به پیام پیامبران نرسیدن به فرقان، داللت 51
 آیات این نوع از آمیزي تناقض برداشت چنین مبناي شده کهمبرّاست،بررسی  تناقضی هر از وحی سخن اینکه به اعتماد

 از رمزگشایی او به.را به تفکیک آورده و نقد کرده است گروه شش کرده و نظر در این باره تحقیق رهبري حسن .چیست؟
  .پرداخته و در پایان ثابت می کند که بین آیات فوق هیچ مغایرتی نیست  امت واژه

 اما در می باشد، هشدار دادن در حیوانات امري غریزي. است "انبیاءء هشدار دهندگان به مردم "عنوان فصل سوم         
در گذشته، این وظیفه انبیاء بوده است که به انسانها هشدار دهند و . دنیاي انسانها به گونه دیگري این امر،جبران شده است

هرچه به گذشته  .آنها را از خطرات آگاه نمایند تا به درجاتی از رشد و آگاهی برسند که خود،این امر مهم را به عهده بگیرند
بطوریکه می بینیم این امر،جزو . رویم، وظیفه این هشدار دادنها در انبیاء برجسته تر و پر رنگتر نمود پیدا می کنددورتر می 

بنا به تناسب توضیحاتی که از اولین آیات سوره نوح داده ایم،واژه هایی مانند . اولین برنامه کاري نوح  قرار داده شده است
ه اینکه در برخی آیات قرآن همراه با نذیر ،بشیر آمده است،به مقایسه این دو واژه و با توجه ب.قوم و نذیر بررسی شده اند

در این  در جامعه بوده که خطر کشیدن آژیر انبیاءنقش  .نقش تربیتی آنها و وزن هریک از آن دو در قرآن پرداخته ایم
 پیامبرانشان، وسیلهب را پیشین امتهاي داوندخ.آنها هشداردهندگان قبل از بروز حادثه بوده اند.فصل،به آن اشاره شده است

  .عذاب دردناکی که نوح بدان هشدار می داد، همان طوفان عظیم بود .کرد می نذارا عذاب، نزول از قبل
 .انسانها شریعت آورد نوح اولین پیامبري است که براي.است "اءیراه انب وحدتو  عتیشر نیاول" فصل چهارم درباره            

 اصل تنها نه است، العزم الو پیامبران تمام دعوت نیست، اى تازه دعوت توحید به اسالم می خواهد بگوید،دعوت شوري 13آیه 
 تکامل به رو انسانها تکامل با دین.است بوده یکى آسمانى ادیان همه در بنیادى مسائل در انبیاء دعوت اصول تمام بلکه توحید

خداوند بندگان خود را جز به یک  .درباره پیامبران اولوالعزم صحبت کرده ایم.می رسد ادیان خاتم و نهائى حد به تا رودمی 
دین که همان اسالم و تسلیم در برابر اوست مکلف نساخته است ولی آنان را براي رسیدن به آن هدف به راههاي گوناگون 
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آغاز .اند پنج گانه است که همان شریعتهاي انداخته و طبق استعدادهاي متنوعشان سنتهاي مختلفی برایشان درست کرده
اجتماع و جامعه به  شیدایانسان نبوده بلکه هم زمان با آغاز پ شیدایهمزمان با آغاز پ یواقع يو مذهب به معنا نید شیدایپ

که  ینید .دمبود نه آ غمبرینوح پ عت،یو شر نیصاحب آئ غمبریپ نیکه نخست ستیتعجب ن يجا نیبنابرا. بوده است یواقع یمعن
 ، یکتا خداى پرستش: می شود خالصه جمله سه در نوح دعوت محتواى.شود یم دهینام "اسالم"نوح آورد همان است که 

در این .بوده است احکام و اخالق و عقاید مجموعه ،که آورده خدا سوى از او که دستوراتى و قوانین از اطاعت و تقوا رعایت
اولین پیام هر پیامبري، توحید است،توحید را بر اساس چهار محور  با توجه به اینکه.استفصل تقوا به تفصیل توضیح داده شده 

بر ."در عبادت دیتوح ):4در افعال؛ توحید ):3در صفات؛  توحید ):2در ذات؛  توحید ):1 :توضیح داده ایم که عبارتند از
که با توجه به  در اطاعت است دیتوح د،یتوح ياز شاخه ها یکی .را شرح داده ایم نیگوهر د درص یموس دیس اساس تحقیق

  .برنامه سوم نوح به تفصیل بیان شده است
 :)1:داد ارجاع توان می عمده نظریۀ سه به را گوناگون آراي.موضوعی است که در فصل پنجم آمده است  "هدف بعثت "         

 پیامبران دعوت گیري جهت که اي نظریه :)2.کند می جستجو جهانی این حیات و دنیوي امور در را بعثت هدف که دیدگاهی
 جنبۀ دو هر فراگیر و جامع را ءانبیا رسالت اهداف که دیدگاهی:)3.دهد می نشان بشر اخروي حیات و اخالق مقولۀ در را

 مطالبی یلیو تحل هیکرده و به تجز یرا بررس دگاهیسه داین  ،دکتر عبداهللا نصرى.کند می تلقی بشر اخروي و دنیوي حیات
از .و دیدگاههاي این دو اندیشمند را نقد کرده است  مهندس مهدى بازرگان و دکتر سروش مطرح شده پرداخته   که از سوى

سوره حدید را توضیح  25در این مورد به دلیل اهمیت آن،آیه .انبیاء است بعثت هدف اجتماعی، عدالت نظر دیدگاه اول،
  . توجه به اهمیتشان بررسی شده اندواژه هاي  رسل و بعث با  .داده ایم 

 یآن حضرت، عموما به سبک معمول، به معرف یدر شرح زندگان.عنوان فصل ششم است "ایدن ملل انینام نوح در م"            
 يابهاکه بر خالف اکثر کت میمتوسل شده ا يانحصار يا وهی، به شآن حضرت  یدر معرفاما ما .نوح پرداخته اند يشناسنامه ا

واژه نوح را در فرهنگهاي مختلف دنیا  ،علم اشتقاق و یشناس شهیریا يمولوژیتا از طریق.موجود است یخیو تار يریتفس
که درباره  یبا توجه به مطالب.مبحث بسیار جالبیست که خوانندگان عزیز خودشان باید بخوانند و لذت ببرند.بررسی کرده ایم

 مشابه نوح یکلماتبه  شیکما ب ملل دنیا اغلب در که میابی یدر م استیملل دن يمختلف آن در زبانها يو صورتها "نوح"کلمه 
   .معتقدند ددار یبا آب  و کشت يکه رابطه ا

 قید که شناخت دقندار گناهیی بار معنا ،واژهبیست و هشت  ،در قرآن .است  "آثار گناهان در جامعه"هفتم  فصل عنوان            
تجسم اعمال "ازقرآن در.ر کدام یک توضیح یک خطی داده ایمبراي ه.می باشدقرآن  اتیآ حیدر فهم صح یآنها نقش مهم

 خودکشی به دست یا بینند، می خط آخر در را خود انسانهایی که .بحثی درباره توبه در این فصل داریم..صحبت شده است"
، نه باشد نیدآفریاست که ام نیا ینیبجهان کی یاز مشخصات خوب یکی.شوند می سأی و افسردگی گرفتار می زنند ویا

را از جنبه مادي  استعفار آثار و برکات.بدین خاطر است که قرآن درهاي توبه را به روي همه باز گذاشته است.مأیوس کننده
شهرها و  یتقوا و آبادان انیرابطه م .بازتاب اعمال انسان در زندگی و محیط زیستش را بررسی کرده ایم .توضیح داده ایم

  .دناز دیگرمباحث این فصل می باش یاجتماع یزندگ افتنیسامان 
وظیفه همه پیامبران ابالغ پیامهاي الهی و دعوت مردم براي  .عنوان فصل هشتم است "غیاستقامت در تبل نوح اسوه "          

 ،لجوج افراد .فرار قوم او از حقیقت.نتیجه چه شد؟. سال رسالت خود چنین کرد 950نوح هم به مدت .پذیرش این پیامهاست
 کند مى دورتر خدا از را آنها مقاومت همین و دهند، مى خرجب مقاومت آن مقابل در شنوند مى را خدا مردان دعوت کههنگامی

همواره جوامع  و بوده یجوامع انسان  یاز مشکالت اساس یکی همیشهي زیگر نید دهیپد .سازد مى راسختر را نفاق و کفر و
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 .کرده ایمبررسی را عوامل دین گریزي در این فصل  .قوم نوح نیز چنین بوده است. اند بوده بانیبا آن دست به گر، يبشر
 بوده حق راه مهم موانع از یکى همیشه غرور و و کبر این، بود آنها غرور و استکبار قوم نوح، بدبختى مهم عوامل از یکى
شناخت زوایاى زندگى درس آموز  .شده استبررسی  در این فصل قرآن دگاهیاز د يفرهنگ استکبار و استکبار واژه.است

بارز  اریبس اتیاز خصوص یکی. کند یم یمعرف غیقرآن نوح را به عنوان اسوه استقامت در تبل.است يمهم و ضرور اریانبیاء بس
در قالب  نوح غىیتبل هاى وهیش .ایمتوضیح داده  را تبلیغواژه .باشد یصبر و استقامت م سئلهمطرح است، م غیکه در روش تبل

است که در این فصل همراه با جدولی ارایه شده  مقدم یعباس ، کاري تحقیقی ازىئجز هاىکلى و روش وهیسه استراتژى و ش
  .است

که از زبان آن حضرت بیان شده درباره   سوره نوح 14و  13آیات .عنوان فصل نهم است "تکامل در خلقت و قرآن"             
 فاطر،"وازه هایی مانند  تفاوتهمچنین .واژه هاي وقار و اطوار در همین رابطه اند که توضیح داده شده اند.استتکامل 

 قرآن در .از دیدگاه آیه اهللا مطهري شرح داده شده است تکامل و توحید رابطه .کرده ایم،  بررسی "صنع و ذرء انشاء،ِ خلق،
در این مورد  به نظرات آیه اهللا رضوي .نوح، از زبان آن حضرت به مرحله زندگی گیاهی انسانها اشاره کرده است  17آیه 

تاریخچه اعتقاد به چهانی دیگر و همچنین اثبات معاد . معاد را مطرح کرده است نوح، نوح در آیه هیجدهم.اشاره کرده ایم
با .استفاده شده است محمد رضا صائبى پور در این مورد از تحقیق.فصل استدر این بحث جالبی  DNA جسمانی از طریق

به عنوان  نیزم ،یقرآن يدر آموزه ها.توجه به آیه نوزدهم نوح به ویژگیهاي کره زمین براي سکونت انسان اشاره شده است
مناسب  ستیز تیاز کرات شناخته شده است که قابل ییتنها جا ارهیس نیا. شده است یبشر معرف شگاهیو آسا شگاهیگهواره، زا

  .،اما به معناي انحصار نیستباشد یبشر را دارا م يبرا
نوح بعد از توجه دادن قوم خود به نظام علیت خلقت و تکامل پدیده  .است "درقرآن هفت آسمان"فصل دهم درباره             

در رابطه  یقیتحق يرضائی اصفهانی، مقاله ادکتر.ت واکاوي شده استبه  دق "سماء"واژه .ها، به این موضوع اشاره می کند
دکتر .، نظرات تعدادي از محققین بیان شده استدر این فصل.گاه را مطرح کرده استدید 18که در آن  با هفت آسمان نوشته

بیش از این توضیحی  نمی .به نکات بسیار  جالبی اشاره می کند که خواندنی می باشد درکتاب هفت آسمان کریم رستگار
من با این تألیف می  :در پایان کتاب می نویسد رستگار .دهیم و خوانندگان بهتر است این فصل را حتما با دقت مطالعه نمایند

خود، موافق و هم رأي  نبود تا گمان رود که وي از  با فالسفه عصر خود یا حکماي پیش از زمان}ص{خواهم ثابت کنم که پیامبر
بلکه پیامبر اسالم در بسیاري از مسایل و مباحث با آنها مخالف  .آنان کسب معلومات کرده و افکار وي به آنان منسوب است

نده بود،رموزي از در صورتیکه به شهادت تاریخ امی درس نخوا پیامبر اسالم،. بوده و با عقاید و آراء آنان مبارزه کرده است
عوالم اجتماع و اسرار طبیعت و فلک و مسایل مخفی هستی را روشن ساخت که همگی درست بر خالف آن گفته ها و چیزهایی 

  .بود که حکماي زمان وي یا پیشینیان بدان معتقد بوده اند
 واژه."اءیبودن رسالت انب يبشر مخالفتطبقات اجتماعى  در قرآن و نقش مالء در ":عنوان فصل یازدهم چنین است           

را به  یاجتماع تیموقع و یطبقه اجتماع .را توضیح داده ایم مالء يهایژگیو .این گروه در تاریخ بررسی شده است نقش و مالء
اقوام بطور کلی همه  .استفاده کرده ایم على اخترشهر نوشته "طبقات در قرآن یگونه شناس"ازمقاله .اختصار بیان کرده ایم

در این باره با استناد به آیات به سیر تاریخی مخالفت آنها اشاره شده .موضعگیري کرده اند اءیبودن رسالت انب يبشربرابر  در
تا همه دردها، خواستها، نیازها، مشکالت و مسائل زندگى او را کامال درك کند، تا یک  پیامبر باید از جنس بشرباشد.است

  .ه زمینه ها باشد، تا مردم بتوانند از او در همه برنامه ها الهام گیرندسرمشق عملى براى او در هم
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در برخورد با  امبرانیپ.است "ینیاستبداد د ینف و نیبا مخالف امبرانیپ آرام وآزاد يگفتگو"عنوان فصل دوازدهم          
 نیگفتگو با مخالف امبرانیگام پ نیاول.است شقدمیکار پ نیکردند و نوح در ا یهمواره از روش جذب استفاده م ن،یمخالف

 نیروش گفتگو با مخالف.کنند داریکردند که فطرت پاك انسانها را ب یراه با صبر و متانت تالش م نیآن بزرگواران در ا.بود
به مسأله جذب انسانها اشاره  در داستان مبارزات موسیقرآن در سوره طه .است که خداوند به آن فرمان داده است يا وهیش

 نیگفتگو به عنوان مقدستر .کرده است و خداوند به موسی امر فرموده است که در برخورد با فرعون گفتاري نرم داشته باشد
که  یمهم ارینکته بس.است دهیراه را برگز نیو مصالح انسان همواره ا قیشود چرا که، خداوند در انتقال حقا یراه محسوب م

بدان اکراه دارید به آن وادار  کهیشما را در حال] باید[آیا ما ":است نیکند ا یهود به آن اشاره م 28 هیآ انینوح در پا
 ياریسال از زمان نوح تا کنون بس زارانهنوز پس از ه مینیب یکه م میدان یم تیبا اهم اریعبارت را بس نیعلت ا نیبه ا."کنیم

آیه اهللا  از کتاب ارزشمند ،در این فصل .خواهند به اجبار مردم را به بهشت ببرند یاز مردم کاتولبک تر از پاپ هستند و م
استبداد دینی را بدترین نوع  ،ایشان.است در تشریح نظام فرعونی "المله تنزیه و االمه تنبیه"کتاب  .استفاده کرده ایم نائینی  

  .ایف انبیاء را ابالغ پیام می داند و از اجبار به انسانها براي پذیرش راه حق منع کرد استقرآن وظ.استبداد می داند
 يهایاز بهانه جوئ یکی.است "جامعه نیاز محروم اءیانب تیحما و یمبارزه نوح با تفکر طبقات"عنوان فصل سیزدهم            

 و معتقد بودند کهقائل شود، ریثروتمندان به نسبت طبقه فق يبرا یازاتیامت امبریآنها انتظار داشتند پکه  این بودمشرکان 
مخالفین نوح هم همین طرز تفکر را داشتند و از است،  یو نقص بزرگ بیآنها ع يبرا امبریپ ریفق ارانینشستن آنها در کنار 

نوح در برابر .می نامیدند "اراذل"مخالفین،این مومنین را.نوح می خواستند مومنینی که به او گرویده بودند را طرد کند
آموزه هاى در.را توضیح داده ایم بت پرستی در جهل نقش. "کنید بینم که نادانى مى شما را قومى مى:تقاضاي آنها فرمود

انبیاء .دینى، دفاع از ستمدیدگان و مظلومان و یارى رساندن به آنان، به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعى، قلمداد شده است
  .واژه غیب را در این فصل بررسی کرده ایم. میان ستمدیدگان بودنددر صف اول حا

ابتداء واژه مترفین را .است "نیاز د يابزار استفاده و یپرست بت ،در جامعه نینقش مترَف" عنوان فصل چهاردهم            
را بر  گروه نیا يهایژگیو.اند غافل ین گروه مترف طغیانگرکه در صف اول مخالفین انبیاء بودند ایمعموال کسان.توضیح داده ایم

 که،"دیخدعه، مکر و ک له،یح":در کتب لغت،کلمات  .به خدا از  مکر این گروه می گوید خود هیینوح در شکوا .شمرده ایم
بررسی به دقت واژه را  چهاراین  .اند دانسته یکدیگر معادل اند را، تقریباً کرده پیدا یا دارند هم به نزدیک مفاهیم و معانی

 لیدوران نوح تحلدر  یدرباره بت پرست ياهللا رضو هیآ .، تاریخچه اي از بت پرستی را توضیح داده ایم در این فصل.کرده ایم
مذهب اثر دکتر  هیکتاب مذهب عل.استفاده ابزاري از دین نیز، توضیح داده شده است. که از آن بهره برده ایم دارد یجالب

از نظر نوح نقش دیگري که مترفین در جامعه دارند، اضالل است که .استبحث  اینبا در رابطه مرجع بسیار خوبی   یعتیشر
  .توضحاتی داده شده است هدایت تشریعى و هدایت تکوینى درباره این واژه، پیرامون.به معنی گمراه ساختن می باشد

بوده  اءیرسالت انب هیها عل حربه نیتر یهمواره از اساس،بیتکذ .می باشد "امبرانیپ بیتکذ"فصل پانزدهمعنوان                  
عالوه بر تکذیب پیامبران همواره از ترفندها و روشهاي  مخالفین.می باشدآیات و خود پیامبر ،شامل رسالت،تکذیباین .است

 روانی عملیات"نام   تحقیقی به طائبمهدي .کرده اندعلیه پیامبران استفاده  و عملیات روانی گوناگون و تبلیغات گسترده
آنها را استهزاء می .ي به پیامبران می دادند و شاعرانت هک مخالفین پیامبران نسبتهایی مانند جنون و .دارد "مخالفین انبیاء

باره تحقیقی دارد که  در این دکتر محسن کدیور.اقدام می کردند و حتی آنها را به قتل می رساندند امبرانیپ دتبعی به.کردند
؛این سوره به است نیشیدر اقوام پ بیبر تکذ دیموضوع سوره قمر، تأکبا توجه به اینکه .در این فصل از آن استفاده شده است

 "، یونس و انبیاءمومنونصافات،  شعراء،":دیگري مانند هاي سوره  ازقوم نوح،  بیدر رابطه با تکذ.اختصار بررسی شده است
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پایان  زمان،این لحظه .ایمان نخواهد آورددیگر کسی  هود به نوح اعالم می کند که 36درآیه  خداوند.استفاده شده است
  .نوح در این موقع، شفاعت آنها را می کند که خداوند نمی پذیرد.استیافتن دوران تبلیغ و آماده شدن براى تصفیه الهى 

فین می گویند این قرآن لهود است که مخا 35آیه  مبناي این بحث.فصل شانزدهم است موضوع "درقرآن اسطوره "           
بشرى به او  این قرآن را کهماننداین.دنهمین نوع اتهامات تکرار می شو،در آیات دیگر.بافته هاي پیامبر اکرم است

 "شود مى ءاست که آنها را براى خود نوشته و صبح و شام بر او امال اساطیر االولینو گفتند ":،یااینکه}103نحل،{دزآمو مى
در قرآن  .ما این موضوع را در رابطه با داستان نوح  در این فصل مطرح کرده ایم تا بحث اساطیر را بررسی کنیم.}5فرقان،{

دروغ و اساطیر شامل هرنوع خرافه،.داردباره این  در یقیقابل تحق يهاد.ر نُه مورد بیان شده استد  "اساطیر االولین"واژه 
بلکه قصه خرافى .هایى صحیح نیستهاى خرافى به تن پس حمل آن بر قصه. باشد اعتقاد یا سخن یا  چه قصه،شود باطلى مى

 درمقاله اي پروفسور یوري روبین .به یک نمونه از افتراء ات مستشرقین اشاره شده است در این فصل.مصداقى از اساطیر است
دکتر بیومی  .دیدگاه روبین را نقد کرده ایم. دنکند که اخبار اکثر انبیاء و رسوالن قرآن در کتاب مقدس ریشه دار اشاره می

 داستانهاي از اي پاره کهمی داند اینرا  شیوه بهترین و است، تورات و قرآن داستانهاي میان ذاتی تفاوت معتقد است مهران
نیاز روانی انسانها درباره  .در این فصل واژه اساطیر ریشه یابی شده است.،و همین کار را کرده استبسنجیم تورات با را قرآن

را باهم در سه }چین{ایو شرق آس} ایران، هند و مصر{نیالنهر نیدر ب آب ریاساط انایرآ دانشنامه.به اسطوره سخن گفته ایم
نتیجه  انگریعنوان عامل طغ آب به  سطورها بررسی و در.بررسی و مقایسه کرده است }يگرانیو طغ يزیخ تقدس، حاصل{بخش

مربوط  نینو یتیبشر  نو با یدوران سینوع بشر در آب و تأس دشدنیتصور ناپد طوفان به اتیهمه روا باًیتقرکرفته است که،
  .گردد یآغاز ماند، رهیبر آن چ که نو يانسانها نگونهیو زمانه ا رود یم نیاز ب يا بر اثر نوع فاجعه یدوران .دنشو یم

 و ها افسانه در نوحطوفان داستان .است"؟یواقع ای اسطوره،ایملل دن در نزد طوفان نوح"عنوان فصل هفدهم              
از ششصد نوع  شیب بطوریکه نوشته اند،و .دارد ساله چند هزار قدمتیو  است برخوردار خاصی جایگاه از عامیانه هايداستان

 دهینسل به نسل به ارث رس ایرواج دارد که در چهارگوشه دن یاقوام و ملل باستان انیمختلف افسانه و داستان گوناگون در م
 یم ییفاجعه خودنما نیا فیشوند، عموما در نوع برداشت هر قوم از کم وک یم دهیافسانه ها د نیکه در ا ییتفاوتها .است

و  افتگانینجات  يبعد یو آسمان، روش زندگ انیخشم خدا يریتفس لینجات، دال یاز آنها نوع کشت کیکه هر یطورب د؛کن
 يبا توجه به موارد.کرده اند فیو تعر نییخود تب ستگاهیو ز ییایفاجعه را با توجه به محل جغراف نیاحتمال تکرارمجدد ا یحت

اسطوره ها گاه تا جایی پیش می رود که  نیکه اشتراك نشانه ها  در ا رسیدیم جهینت نیبه ا بررسی کردیمکه از ملل مختلف 
 هداد انجام مختلف لمل هاي اسطوره در بزرگ وفانط داستان درباره پژوهشی  فریزر جیمز سر.گویی اینها یک اسطوره اند

 روزگار در{جنوبی و شمالی،مرکزي آمریکاي استرالیا، آسیا، قاره در داستان این که:آید می دستب چنین آن مجموع از که
منطقه بین  از رهطواس چند ."است یافته انتشار آفریقا در کمتر آن از و اروپا قاره کمتر،در نسبت به }اروپا عهد از پیش

دکتر  .را گزارش کرده ایم وفان نوح در توراتطداستان .النهرین در این فصل گزارش شده است که خواندنی و جالب است
 تورات ناقدان .بیومی مهران به نقد این داستان در تورات پرداخته و مقایسه اي با  روایتهاي بابلی و سومري انجام داده است

 از جداي قصه دو اصل در است شده تدوین پیدایش سفر در که وفانط عبري اسطوره که هستند همداستان باره این در
پنج منبع از رضا اسکندري در این فصل  را بر اساس داستان طوفان يهایو ناهمسان هایاز همسان يا سهیمقا جدول.است همدیگر

): 3س؛ روایت بابلی به قهرمانی آتراهاسپ):2روایت سومري به قهرمانی زیوسودرا؛):1:ازاین پنج منبع عبارتند .آورده ایم
مطالبی که در تورات مطرح . "}الوهیست{عهد عتیق ):5؛}یهویست{عهد عتیق):4 ،"پیشتیم نا اوت"روایت بابلی به قهرمانی 

 خیالپردازي، و افسانه به انسان اشتیاق .ده اندشده با مطالب اساطیر آمیخته شده اند و حقیقت و خرافات در کنار هم بیان ش
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 را کالغ یک اصطالح به و بسازد کاه،کوه از و بیامیزد همه ب سقیم با را صحیح روایات، و اخبار نقل در که است واداشته را او
  .داستان نوح هم  گرفتار چنین سرنوشتی شده است .دهد نشان کالغ چهل

این فصل  عنوان "به دستور خداوند یساخت کشت".وارد فاز جدیدي از داستان نوح خواهیم شد در فصل هیجدهم               
، یانیوح يبر اساس آموزه ها، يساز یکشت صنعت .دکشتى را بساز خداوند زیر نظر به نوح دستور داده می شود که.است
این .ساخت کشتی نوح نیاز به طراحی و نظارت دقیق داشته است .از خداوند آموخته است میطور مستقاست که بشر ب یصنعت

بسازد و خود را  ياستوار یکه چگونه کشت آموزد یم سیآتراهاس به  ائامطلب دقیقا در اساطیر نیز ذکر شده است،آنجا که 
 کیدر ساخت  ."باشندپهنا و درازاي آن متناسب ":دستور داده می شود "پیشتیم نا اوت" و در روایت بابلی، به.نجات دهد

، به فاجعه غرق شدن که نوح در آن زمان انجام داد يدرك عظمت کار يبرا .است ازیمورد ن يمتعدد يهاتخصص ،یکشت
ساخته شده تا آن زمان  بود که توسط انسان  یمتحرک ءیش نیبزرگتر کیتانیتا .کرده ایمو عوامل آن اشاره  کیتانیتا یکشت
دادند تا فاجعه اي مانند غرق شدن تایتانیک اتفاق بیفتد، اما  در داستان کشتی نوح این دهها عامل دست بدست هم .بود

 .درباره غرق شدن قوم نوح و اتمام حجت خدا بر بندگان دوباره تأکید کرده ایم.رغم امواج هولناك اتفاق نیفتاد حوادث به
مثالی از  .براي نجات اتسانها داده می شود الزم آمدن عذابها معلول علتهاي طبیعی هستندو قبال توسط انبیاء هشدارهاي

در قرآن وقتی به عذابها ي اقوام گذشته نگاه می کنیم می بینیم همگی در رابطه با جغرافیاي آن   .عذاب قوم لوط آورده ایم
اندازه هاي این ساطیر  و تورات  خیلی به جزییات ا قرآن برخالفدر .شده استدر این باره توضیح کامل داده که  سرزمین اند

 .تاریخی وقایع و اخبار صرف بیان نه انسانهاست پذیري پند در قرآن، ها قصه بیان از منظور.کشتی اشاره اي نشده است
 چنان تفصیل و شرح این در گاه اما ،دهند شرح را قصه این بیشتري تفصیل و طول با که اند کوشیده مسلمان مورخان و مفسران

به نمونه هایی از این .یک کالغ چهل کالغ شده است موارد از بسیاري در که اند داده اسرائیلی] خرافی[ روایات به نقشی
زیرا آنها . بیشتر ایرادات نویسندگان به داستان نوح، درباره اساطیر و تورات است، نه به قرآن .یات اشاره کرده ایماسرائیلی

  .وارد جزییاتی که با عقل سازگار نیست شده اند
خداوند به نوح دستور داده است که نشانه این عذاب،که همان .است "آبفشانها دهیپد و رآنق"عنوان فصل نوزدهم               

چون  پس=فَإِذَا جاء أَمرُنَا" جمله ابتداء.است "فار التنور"طوفان عظیم است، فوران تنور می باشد که اصطالح قرآنی آن 
ه دیپد یبنا نهاده شده و تمام یو معلول ینظام علّ کیبر اساس  ،ینظام هست توضیح داده شده است که  "فرمان ما دررسید

طوفان نوح نیز، مقدماتی دارد و این .شود ینم افتیدر آن  یمورد نقض چیکنند و ه یم يرویپ تیاز قانون علآن، يها
در  .به دقت بررسی شده است تنّورواژه .کرده است يرویپ تیاز قانون علواقع شده و  یو معلول یعلّ طوفان،بر بستر نظام

. که ارتباطی با معناي اصلی آن ندارد شده است انیتنور ب نیا اتیاعتبار درباره خصوص یب  نامستند و عمدتا یاطالعاتر،یتفاس
از نظر .به آن اشاره کرده است 1349بهمن در ظاهرا اولین بار،ایشان که هستیمدکتر یداهللا سحابی  را  وامدار"آبفشان" واژه

از همین الفباي است  کتاب تدوینکه   قرآن به این نکته هم اشاره کرده ایم که.ایمتوضیح داده  را آبفشانها سمیمکان علمی
به کشف الیه  مندنیاز که کتاب تکوین است اما چون وحی است؛همانند هستیمی باشد،ساده اي است که در دسترس همه 

به مدت تقریبا که  نکته علمی اشاره کرده استبه  "تنور "و "فار"قرآن به زبان ساده و قابل فهم از دو کلمه .هایش می باشیم
بخشی از این .مقاله دکتر سحابی در این باره جالب و خواندنی می باشد.قرن کسی نمی دانست منظور این عبارت چیست 14

ات بجز کسى از آنان که   با خانواده دو تا زوجاز هر  پس در آن":مومنون است که فرموده  27فصل درباره قسمتی از آیه 
متاسفانه اکثر مفسرین و مورخین تحت تأثیر جمالتی از تورات پنداشته اند که ."گرفته است وارد کنبر او پیشى ] عذاب [حکم 

. می باشد، در حالیکه در آیه فوق اصال و ابدا نامی از حیوان برده نشده است جمیع حیوانات "نیاثن نیمن کل زوج"عبارت
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شده است که حتی با آمار و ارقام ثابت می کنند که چنین امري غیر  علیه داستان نوح  همین موضوع دستمایه حمالت تندي
همین برداشت غلط از آیه باعث شده مفسر گرانقدري مانند عالمه .مبراست ساحت قدسی قرآن از آن در حالیکه ممکن است،

مورخین و مفسرین ما تحت  متاسفانه.طباطبایی یکی از دالیل  جهانی بودن طوفان نوح را بر چنین سخن سستی پی ریزي کند
  .شاره کرده ایمتأثیر اسراییلییات، درباره آن افسانه ها به هم بافته اند که ما به نمونه هایی از آن ا

بخش ابتدایی فصل، مربوط است به مکالمه نوح با فرزند .عنوان فصل بیستم است" ؟يا منطقه ای یجهان طوفان نوح"           
ه سبب گناهانشان غرق ب":قرآن علت نابودي قوم نوح را اینگونه بیان می کند.گمراهش که بر اثر لجاجت سرانجام غرق شد

آتش در این آیه را  ،متاسفانه مفسرین.}25نوح،{شدند و براى خود در برابر خدا یارانى نیافتند و در آتشى درآورده شدند
به پدیده علمی آتش گرفتن دریاها در همین دنیا  ،قرآن در اینجا.آتش برزخ یا قیامت معنا کرده اند که بسیار بی ربط است

 نیا ندیگو یم و نده اآرام کشف کرد انوسیدر قعر اق که است یمیعظ یآتشفشان يفورانها نمونه اي از آن.اشاره کرده است
 .ی داده ایماتدرباره این نوع آتش، با استمداد از آیات قرآن توضیح. مده استبوجود آ یقیعم اریدر اثر شکاف بس آتشفشان

یا جهانی؟ و هریک  یکی از مواردي که مفسرین در داستان نوح اختالف نظر دارند این است که آیا طوفان نوح منطقه اي بوده
   .کرده ایم به تفصیل این مورد را بررسی و نظر عالمه طباطبایی را نقد.براي خود دالیلی دارند

احتماال طوفان با سه  .است "خبندانیرابطه آن با عصر  یبررس و طوفان نوح يآبهامنشاء" عنوان فصل بیست و یکم             
آسا از  لیبارش باران س): 2.هود 40درآیه }فار التَّنُّور{نیزم يجوشان از آبفشانهافوران آب گرم و ):1:آب آغاز شد نوع

 بسیار نظرات زمیندر  آب ءمنشا مورد در دانشمندان .}12قمر،{نیزم يها فوران آب از چشمه ):3.}11قمر،{آسمان
استنباط می شود که جزییات جوشیدن   اینطور .است زمین کره از بیرون زمین آبهاي تمامی ءمنشا و می گویند دارند مختلفی

آبهاي زیرزمینی و فوران آنها در آن طوفان هولناك بر اساس یک برنامه ریزي دقیق و بر بستر قوانین طبیعی اجرا شده 
. اما عالمه طباطبایی به نقد این نظریه پرداخته است.طرفدار نظریه منطقه اي بودن طوفان نوح است صاحب المنار .است

و شکل گیري تمدن کنونی و همچنین  خبندانیدوران  با توضیحی که درباره. گره خورده است خبندانیبا عصر عالمه استدالل 
متوجه می شویم سخنان عالمه از نظر تاریخی اشتباه است وادعاي جهانی بودن آن توسط  تخمین زمان طوفان نوح داده ایم،

بیان شده دکتر ید اهللا سحابی  توجه به اینکه مطالب عالمه برپایه نظراتبا .ایشان  بر پایه علم زمین شناسی صحیح نمی باشد
براساس نظریه جهانی .است،اماخود سحابی معتقد به منطقه اي بودن طوفان است که مقاله ایشان جالب و خواندنی است

ي براي حمله به اصل داستان ات افسانه ها بافته اند و دستمایه اتأثیر اسراییلی بودن این طوفان،مورخین و مفسرین ما تحت
 بر اثرسال و هزاران  در طول صدها که  هستند، طبقات رسوبى زمین شناسیعامل پیدایش قشرها و طبقات  .فراهم کرده اند

برخی این .درباره طوفان نوح بدست آورند  از زمین شناسیشواهدى ب  ایجاد شده اند که با دانش امروري توانسته اند سیال
نظري دیگر داردکه شاید  یه اهللا رضويآ.می دانند دریاي سیاه آن را منطقه بین النهرین دانسته،برخی دیگرشواهد را در 

  که سونامی می داند دریاي مدیترانه او محل وقوع طوفان را .بتوان گفت نظرات دیگر را تا اندازه اي پوشش می دهد
  . رسیده استنیز،بین النهرین  هطوفان ب

می  "يلْجوداَ"محل نشستن کشتی نوح را قرآن، .عنوان فصل بیست و دوم است "کجاست؟ نوح یکشت مکان فرود "            
نظر مورخین و مفسرین را بطور مبسوط  در این باره.می باشدمشکل مفسرین و مورخین در تعیین محلی به نام جودي .داند

بر مهمترین شخصی که  گویندمی  اما .دآن کشور می دانبر کوه آغري در شرق  محل فرود کشتی نوح را ترکیه.بیان کرده ایم
 .به تفصیل مطالب هر دو دیدگاه را نقل کرده ایم.است "رون وایت"یک شیاد آمریکائی موسوم به ،این ادعا اصرار کرده است

مطالبی که در .است پور ابیافراس اکبر یدکتر عل این نظر.یکی از مکانهاي دیگري که اعالم شده، کوههاي زاگرس می باشد
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 و تحقیقات سسهؤم تحقیقاتی تیم دالیلآن را بررسی کرده و  راسخونسایت  اما. انداین باره مطرح شده جالب و خواندنی 
قمر آمده  13درآیه .دانسته استن کننده متقاعد افراد از بسیاري براي ادعایشان اثبات در را Bible باستانشناسی اکتشافات

مورخین و مفسرین باز درباره تعداد میخها و نحوه دسترسی نوح  ."آجین سوار کردیم دار و میخ تخته] کشتى[و او را بر ":است
شاید بدین .به  این چوبها افسانه ها به هم بافته اند،در حالیکه خداوند از جزییات کشتی فقط به این دو نشانه اکتفاءکرده است

دست آید، همین دو نشانه را بتوانند از نظرعلمی در آزمایشگاه، زمان سنجی و تعیین خاطر باشد که چنانچه بقایاي آن ب
. عنکبوت به این مطلب اشاره کرده اند  که این کشتی نشانه اي براي آیندگان خواهد بود 15آیه پانزدهم قمر و .هویت کنند

اما تا به حال هرچه بوده حدس و گمان .خواهند کرداز این آیات نتیجه می گیریم که روزي انسانها  بقایاي کشتی نوح را پیدا 
  .بوده است

پدر  هاي فرزند نوح ، اندرز .است "ازطوفان روانشینوح و پ نجات و یمکتب يوندهایپ، قرآن"عنوان فصل بیست و سوم            
 و خواند نمى کشتى به شدن سوار براى را او مسلم بطور ،بود کافر پنداشت مى نوح آنچه برخالف وى فرزند اگر پذیرفترا ن

او در  هود به نوح پاسخ می دهد که 46پس از چنین درخواستی،قرآن در آیه . کرد نمی خدا از را نجات او  درخواست
درباره این آیه وجوه مختلفی نقل شده که در این فصل همه آن وجوه ."او کردارى ناشایسته است و حقیقت از کسان تو نیست

از ما و برکتهایى  سالمیگفته شد اى نوح با ":می شود کهبه نوح خطاب تهاي داستان نوح در سوره هود در ان.ندبررسی شده ا
اول  ۀآیکه پنج سالم آمده است  ،صافات181تا  79 آیاتدر .}48هود،،{"..فرود آى  هستند بر تو و بر گروههایى که با تو

توضیحاتی درباره سالم در قرآن داده .سالمی ذکر نشده استبراي هیچ پیامبري چنین است که  ترنوح از همه وسیع ةدربار
خداوند به پیامبر گرامی می  .شده است در این فصل برخی از ویژگیهاي نوح را که قرآن به آن اشاره کرده توضیح داده.ایم

 "...دانستى و نه قوم تو کنیم پیش از این نه تو آن را مى این از خبرهاى غیب است که آن را به تو وحى مى ":فرماید

و باز مجددا به اساطیر ملل .بر اساس این آیه، به برخی از مطالب تورات و ناسازگاري آن با قرآن پرداخته ایم.}49هود،{
به نقل یک حادثه اي تا  ،بدون ارتباط با یکدیگراین ملتها ه می شود چگون :مختلف اشاره کرده و نتیجه گیري کرده ایم که

 برخی ازاز طریق پیامبران به ؟پاسخ می تواند این باشد که در طول تاریخ، اصل داستان پرداخته انداندازه اي شبیه به هم 
 از شکل اصلی خود تا حد زیادي دور شده است اما با گذشت زمان،و آنها هم براي دیگران بازگو کرده اند اقوام رسیده است

تمام تالش مؤلف این کتاب . و بس قرآن است از ،خرافه، بدون حاشیه پردازیها و ذکر جزییات ، به دور ازتنها روایت منسجم و
رس بر این بوده که داستان نوح را بر اساس کلیه آیات مربوطه بصورت موضوعی و منسجم و بدور از اسراییلیات در دست

این تحقیق با مراجعه به منابع زیادي انجام گرفته است تا ساحت قدسی قرآن را از خرافاتی که در .خوانندگان عزیز قرار دهد
  .امید است که مورد قبول خداوند تبارك و تعالی قرار گیرد، ان شاء اهللا.مبرا سازد هستندکتابهاي تفسیري و تاریخی 

  
  داود بهرامی سیاوشانی

  1395 تابستان سال
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  فصل اول
 

  دین
 انسانهاي نخستین

او .ستو دعوت او این پیامبر آیه از آیات قصص قرآنى درباره  114حدود . بار در قرآن آمده است  43نام نوح                
هم اکنون مطالعه کتابی  را که  .)دانشنامه اسالمی(می باشدو کتاب مستقل  عتیشر ياست که دارا یاولوالعزم امبریپ نینخست

 .سوره نوح است که مناسبترین سوره براي آغاز بحث  ما می باشد ستون اول،.می کنید بر ستونهایی از آیات بنا شده است
آیات ):2؛ هود 49تا  25 آیات): 1:ستونهاي دیگر عبارتند از.تمامی بیست و هشت آیات آن، درباره  داستان زندگی نوح است

 17تا  9آیات ):6صافات؛  82تا  71آیات ): 5مومنون؛ 31تا  23آیات ):4اَعراف؛   64تا   59آیات  ):3شعراء؛  122تا   105
قرآن به کلیات  ."می باشند بصورت پراکنده آیات  دیگري که مرتبط با داستان نوح می باشند و در سوره هاي دیگر):7قمر؛ 

جزییات   شرح به آن در تا نیست تاریخ کتاب زیرا که  این کتاب،.کرده استجزییات خودداري  ذکر ازداستان نوح  پرداخته و 
 براى و شود مى متعرض است مردم سعادت مایه آنچه گذشتگان امور از و است هدایت بپردازد، بلکه کتاب  افراد زندگى

 گردند، رستگار اخروى و دنیوى حیات در و کرده خود زندگى برنامه را همان مردم تا است کدام حق که دهد مى شرح مردم
 سایر در تعالى خداى روش و سنت بفهمند مردم تا کند مى اشاره آنان امتهاى و انبیاء قصص از گوشه اى به که شود مى بسا و

پرده .شود تمام او بر حجت تا بشنود راقصه ها آن نیست چنین که هم کسى بگیرد،و عبرت خواست کسى اگر تا بوده، چه امتها
،این مفصلتر موارد این همه از و ،به نمایش گذاشته شده است سوره اي که اشاره کردیم هفت در همان نوح داستان هایی از
 از بعد چنین است که بشر قرآن در نوح داستان عالمه طباطبایی می گوید،.شده است مطرح هودنوح و   هاي سورهدر داستان

 رفته رفته آنکه تا داشت، خود زندگى راهنماى را خود انسانیت فطرت و کرد مى زندگى بسیط و ساده امت یک صورتب آدم
 فرمان تحت را دیگر بعض بعضى انجامید، یکدیگر استعباد به آخر،کارش در و گشت، گسترده و شد پیدا او در استکبار روح
 .گردید آغاز آنجا از بشر خونریزیهاى و کشمکشها و اختالفها همه.پنداشتند خود رب را خود دستان،مافوق زیر و گرفتند خود

 طبقاتى فاصله.آوردند روى بتها   پرستش به و شده رویگردان توحید دین از مردم و گشت شایع زمین در فساد نوح زمان در
 به را دستان جباران،زیر و کردند پایمال را ضعفاء حقوق بودند قویتر اوالد و مال نظر از که آنهایى شد،و بیشتر روز به روز

 با را او و کرده مبعوث را خداوند نوح که بود زمان این در.کردند حکومت آنان بر خود دلخواه طبق و کشانیده بیشتر ضعف
 ،نموده دعوتشان دروغین خدایان ترك و توحید دین به انذار، و بشارت راه از تا داشت گسیل آنان سوى به شریعتى و کتاب

از اولین فصل بعد،ه مطالب در این کتاب اینگونه خواهد بود که در ئارا .)المیزان، هود(سازد برقرار بینشان در را مساوات
آیات سوره نوح بصورت موضوعی پیش خواهیم رفت و ازآیات دیگر، براي هم پوشانی و تکمیل هر موضوع، استفاده  خواهیم 

با توضیحی به دور از تالش ما بر این است مجموعه اي جامع از زندگی نوح بر اساس همه این آیات، و بصورت جذاب و . کرد
در هر فصلی از کتاب،حتی االمکان براي موضوعات طرح شده، نظرات متفاوت عرضه . خرافات، تقدیم خوانندگان عزیز نماییم
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در نتیجه،برخی از .ه دهیمئبناي ما بر این است که  این مطالب را بصورت تحقیقی ارا . خواهند شد، تا بهترینها انتخاب شوند
پس، انتظار ما از خوانندگان عزیز این است که آنها را با .اي از موارد، به توضیح بیشتري نیازمند می باشندمطالب،در پاره 

  .حوصله مطالعه نمایند
آل عمران که در آن هم نام نوح آمده و هم نام آدم، اشاره می کنیم،زیرا می  33براي آغاز بحث این فصل،به آیه              

 داشتند؟آنها دینی آیاو بخصوص بعد از آدم، .؟ندآن تا نوح، انسانها چه افکاري داشت از آدم، و نیز بعد خواهیم بدانیم قبل از
به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و ":خداوند در این آیه می فرماید.؟داشتندآیا پیامبرانی و اگر پاسخ مثبت است،

نظریه ترانسفورمیسم، پیدایش آدم را از  بر اساس، دکتر یداله سحابی ."خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است
صورت اسم م آدم را مانند نوح و ابراهیم باین آیه عالوه بر آنکه  نا":میان انسانها می داند و در شرح آیه فوق می نویسد

 انتخاب کردن معنی برگزیدن و به "اصطفى".خاص ذکر می نماید، بیان روشنی راجع به وضع و محیط پیدایش آدم نیز دارد
برگزیدن هر فرد از میان جمع و جمعیتهاي . و چون از باب افتعال است، مفهوم کوشش و دقت هم از آن حاصل می شود. است

نوح و هریک از برگزیدگان آل ابراهیم و آل عمران، پس از آمادگی روحی و معنوي . همسان  و همنوع  او صورت می گیرد
مساعد نسلی و تربیتی پیدا کردند، از میان قوم خود یعنی مردمی که با آنها زندگی می کردند انتخاب شده   که در زمینه هاي

،آدم از میان جمعی }سوره ص 71و  70حجر و آیات  28تا  26سجده، آیات  9تا  7عراف،آیات اَ 11آیه {به تصریح آیات.اند
ده بنابر این، خلقت مؤخر نسبت به پیدایش انسان داشته است و لهذا که مثل او بودند و از پیش با او می زیستند برگزیده ش
نظر به بیان آیات . وجه درست نیسترآن مبنا و اساسی ندارد و به هیچبیان آنکه نوع انسان از آدم پدید آمده است، از نظر ق

ه و در نتیجه آن، یک رشته برگزیدگی آدم از میان انسانهاي هم زمانش، بواسطه برخورداري وي از علم الهی بود،متعدد
محول گردیده که ثمر آن پیدایش انسان متفکر و }بنی آدم{آداب و تکالیف که فرع آزادي و اختیار است به آدم و اوالد او

ون سال از اوایل یک دوره قدیمی که صحبت از چند ملی): الف:زندگی بشر دو دوره دارد،بنا بر این اجمال. مسؤل می باشد
. در این دوره بشر شکل و هیکل انسانی را داشته اما هنوز داراي تشخیص و تمیز نشده و لذا غیر مسؤل است.خلقت انسان است

در این دوره است که انسان بواسطه تشخیص و ا ختیاري که .دوره دوم از زندگی بشر با برگزیدگی آدم شروع می شود): ب
بنابراین، بر عکس آنچه . ه انسان وارد تکامل فکري می گرددپیدا می کند، موظف و مسؤل می گردد  و در این دوره است ک

اشاره و تلویحی مبنی بر اینکه  البشر نیست و هرگز در قرآن تصریح،در پاره اي از اذهان باقی و در افواه جاري است، آدم ابو
بود که پیش از او و با او می ،او یکی از افراد انسانهایی بلکه به بیان آیات متعدد.او اولین فرد انسان بوده، وجود ندارد

گر تمام عمر کره زمین را یک سال فرض کنیم، ا" ).168و  167یداهللا سحابی،ص  ،قرآن مجید، تکامل وخلقت انسان(زیستند
در . وجود آمدنددر ماههاي نهم و دهم، موجودات زنده ب. اي وجود نداشته است زندههشت ماه اول از عمر زمین، موجود 

سپس رو به ازدیاد گذارده . دهه دوم ماه آخر سال پستانداران؛ و در روز آخر سال، بشر اولیه پا به عرصه حیات گذاشته است
طور ادواري بر او گذشته است تا نسل موجود که باز پیدا شده و منقرض شده و همینو زندگی کرده است و بعد منقرض شده و 

بشر قبل از این نسل موجود، فاقد قوه تشخیص بوده و مکلّف هم نبوده، زیرا آفرینش وي بر اساس  .هاي اوست آخرین دوره
در نهاد وي تحقق پیدا نکرده و متّصف به فضائل و کماالت نشده  "نَفَخْت فیه منْ روحی"فطرت بشر کنونی نبوده و آیه 

درباره سه واژه بشر،آدم و انسان شاید مسامحتا   .)نیست حضرت آدم اولین انسان روي کره زمینسایت زیست شناسی،(است
 یکند، و هر گاه از آدم صحبت م یکند از بدن انسان صحبت م یقرآن از بشر صحبت م یوقت:بتوان این تعریف را پذیرفت که

 رفتار وکند از  یکند، و هر گاه از انسان صحبت م یصحبت م }مرحله خردمند شدن انسان یعنی{کند از انسان خردمند
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 یاز نظر قرآن خلقت آدم دفع ایآ،هنیهم م يتاالر گفتگو(کند یصحبت م یو جامعه انسان و انسان خیو تمدن و تار قاخال
  .)؟ یتکامل ایاست 
تبیین جهان و  "درکتاب به تشریح خلقت بشر از معدود روحانیانی است که با قبول اصل تکامل، ،آیه اهللا مرتضی رضوي         

 بشر پیدایشء بین او از ابتدا.که ما در این فصل، فشرده اي از مطالب ایشان را درباره خلقت آدم می آوریم پرداخته   "انسان
اسالم در مورد همه گیاهان و جانداران بر اساس ترانسفورمیسم تبیین  می گذارد و می گوید فرق هم با انسان پیدایش و 

 داند یعنی انسان را تکامل یافته از جنبندگان مستقل و خاصی می.کند استثناء میلیکن نوع اخیر بشر را از آن شجره ،نماید می
 رشید از ي،و.اند شده منقرض و شده ظاهر زمین روي در بشر نوع چندین که است این دانیم می آنچه،می گوید او.)138ص(

 برده نام ؛نسناس حن، جان، ناس، جن، سن، بن، :به نامهاي آدم از قبل بشر نوع هفتاز نقل می کندکه المنار تفسیر در رضا
 نسناس، و جان، بنی ،جن ناس،: نام تنها شیعی روایتهاي در ،او می گوید.است معروف جنّ از غیر جن  است و منظورش از

 اصطالح در بشرها این اسامی.است شده ذکر ،تا هفت آنها تعداد نیز شیعه احادیث در اما،بر این نظر است که.است آمده
 لیکی دکتر انسان ساپینس، انسان کرومانیون، انسان نئاندرتال، انسان پکن، انسان جاوه، انسان: از عبارتند ترانسفورمیستها

 برد، می کارب آنها مورد در را بشر لفظ فقط بلکه. گوید نمی "انسان" آنها به اسالم اساساً که خواهدشد داده توضیح لیکن... و
 از حدي به نوع هفت تنها انواع، این از ظاهراً می گویداو  ).115ص(داند می بشر حاضر نوع اختصاصی نام را  انسان لفظ و

 زمانیکه آن از زمین روي در کرد خلق خداوند البته: فرمود باقر امام. اند بوده بشر  حاضر نوع شبیه که اند بوده رسیده تکامل
 زمین، در را آنها کرد ساکن پس ،"زمین ادیم" از را آنها کرد خلق نبودند، آدم نسل از آنها که نوع هفت کرد، خلق را زمین
می  توضیح و.}1،ح319 ص ،57 ج ،بحار{را بشر این پدر آدم، کرد خلق سپس. خودشان زیستی عالم با دیگري از پس یکی

 سانتی 50 تا سانتیمتر 20 از که،باشد می گیاهان براي غذائی مواد داراي که است خاك رویه "زمین ادیم" از مراد دهد که
و متذکر می .، می باشددارند را آن در فعالیت توان ویروسها و بها ،میکرو یها باکتر که دارد عمق }زمینها چگونگی به بسته{متر

 اینقدر. شود نمی دیده نیز ابتدایی سطح در طبیعت،حتی بر سلطه مدنیت،صنعت،و از آثاري گذشته بشرهاي انواع ازشود که 
 و زبان دریافت به که آنها از تعداد آن.اند داشته حیوان با زیادي فرق که اند بوده پیشرفته حدي تا آنها از بعضی که هست
 بر. بودند ساخته بین، ما فی قراردادهاي و تمرینها اثر در طوالنی بس زمان طول در را کلمات و الفاظ ،بودند شده نایل کالم

 زبان یک اسمها و نامها همین از و گذاشتند می نام هم، افعال بر همچنین و کردند می نامگذاري زندگیشان رافاط اشیاء
 برسند محدود خیلی زبان یک به توانستند می زحمت به نسل چندین طول در لیکن.گردید حاصل آنها براي اي محاوره

صرفاً  یموجوداتمنقرض شده بودند،سال قبل از آدم ها هزار  که ده یانواع بشرهائ او توضیح می دهد که .)117و 116ص(
اسالم همان ند،یگو یدر مورد انسان حاضر م یغرب یکه دست اندرکاران علوم انسان یفیدرست همان تعر یعنی. بودند يزیغر

جهت  کیاز  زیدر مورد انسان حاضر ن فیرتع نیالبته ا. "است وانیبشر ح"قبل از آدم دارد که  يرا در مورد بشرها فیتعر
 در مورد پیدایش آیه اهللا رضوي.)185ص(."است وانیانسان حاضر با صرفنظر از فطرتش ح:دیگو یصادق است و اسالم م

 و بشر نداشت حضور بین این در آنچه اما.بود حیوانات و گیاهان انواع از پر زمین روي بود روزگاريمی گوید،انسان کنونی، 
 شده وارد باقر امام از مستحکم و قوي سند با حدیثی.گذشت می سال هزار ها ده،بشر نوع آخرین انقراض از زیرا،بود انسان

}  10ح ،103ص،11 ج:بحار{است بوده  نسناس انقراض از پس سال هزار هفت ،آدم آفرینش:فرماید می المؤمنین امیر که
 يها ذره"تنها  ،در بحران اول می گوید،آیات  و روایات،ضمن توضیح مراحل تشکیل حیات و انطباق آن با  او ).120ص(

. شوند یم دهینام هیجنبندگان اول دندیرس اتیکه در بحران دوم به ح ییها ذره. بودند افتهی شیدایپ "یاهیگ دار اتیح
ها  ذره نیدر مورد ا یثیامام باقردر ضمن حد .اند جنبندگان موسوم شده به ثیبحران سوم هم در زبان حد يها ذره
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جنبدگان  نیا میدان یما نم .}23ح  ،113ص، 67ج : بحار{دندیجنب یبودند که م یهائ مانند ذره=دبونیکالذّر " :دیفرما یم
 تیخاص نیو ا. بدهند تیجفت از آنها توانستند ادامه فعال کیکه تنها  میدان یقدر منیا. چه مدت عمر کردند شماریبه اصطالح ب

هم در  واناتیانواع ح ایداده شد که گو حیتوض ،شتریپ .کند یرانش فروکش مبح اط،یاست که با باز شدن سوپاپ احت عتیطب
 یکی  باًَیتقر  "کردن یو فروکش اطیسوپاپ احت"و موضوع باز شدن . اند  افتهیمنشاء واحد از جنبندگان تحول  کینقطه از  کی

. م جاندارانمثل در عالَ دیو تول عتیطب یاتیح تیفعال يانهایخصوصاً در جر ،یاست نسبت به هر بحران عتیطب نیا نیاز قوان
 شانیدوتا یکی يرایفقط پذ طفهم از هزاران دانه نحر رایز.ستیبه طرز کار آن باتالق ن شباهت یطرز کار دستگاه رحم ب

در : گرید انیو با ب.مذکور در متن باال داشته باشند يها ذره هیمانند سرنوشت بق یکه سرنوشت گذارد یرا وا م هیو بق شود یم
پرورش آن  طیبوده که شرا یکوچک يجا کیشده بود، تنها  یاتیکه دچار بحران ح "حمأ مسنون"بو  آن باتالق گرم و بد

جفت ذره را که موفق به  کیکه آن  یطیمح":و ).121ص(جفت را نداشته است کیاز  شیب رشیداشته و توان پذ اها ر ذره
 28و  26 اتیآ=حمأ مسنون{رنگ و متعفن بود اهیگفت س دیبا یگرم و بدبو و حت یبود، باتالق رفتهیشدند، پذ تیادامه فعال

دارد و ز،یجانداران ر اتیح تیفعال يحالت را برا نیتریاست که بحران یطیمح نیو تنها چن}صافات 11 هیآ= بالز نیط؛ حجر
. ندارد رشیتر پذ جانداران درشت يبرا یعنی.است یآن حلزون و گوش ماه وانیح نیجلبک و بزرگتر،آن اهیگ نیبزرگتر

تا  ،دو ذره نیا.دیلغز یم رونیانگشتانت به ب ياز ال يبا مختصر فشار یداشت یاز آن بر م یو کف يزد یبر آن گل م یاگر چنگ
ادامه  يبرا طیدر آن مح رشیو مرحله پذات،یح افتیبه در لیمرحله ن:کرده بودند یدو مرحله کامالً جدا را ط نجایا

 ایاست که گو یسخت پوست اند مرحله کرده یکه آنها ط يا مرحله نیپنجم...اند شده يگریپس از آن، وارد مراحل د. "تیفعال
 کیپوست سفتش در قالب  زشیبادام که پس از ر کیمانند . اند پوست سخت شده ياند و دارا درآمده یب سفت پوستلاز قا

 اش هیتغذ کنیل. کردند یکار م شیمانند هر موجود زنده، اندامها یدوران سخت پوست نیا در...گردد یپوست سخت ظاهر م
 افتیدر يمراحل برا یدرنگها و ط نیهمه ا. در اندام خود داشته است ای ،بوده که در درون محفظه سخت ییها رهیاز ذخ

باره مراحل خلقت با در رضويآیه اهللا  ).123ص("گردد یو روح انسان یانسان اتیح افتیو آماده در قیبود که ال یکمال
 با بشر این تفاوتوي درباره  .تو ضیحاتی می دهد که در فصل نهم به آنها اشاره خواهیم کرد نوح، 14 و 13 اشاره به آیات

 آنها که است همین بودند،در شده منقرض او از قبل سال هزار دویست دستکم کهاین تفاوت،گوید،قبل، می  ما بشرهاي
 هم شده آفریده خاصی برنامه با جسمش هم. دارد جدایی آفرینش یک و است انسان ،یکی این ولی بودند "برتر حیوان"

 انواع جاي در انسان نوع جانشینی را، بقره 30 آیه در  خلیفه از مراد رضوي، آیه اهللا."روانش و روح و درونی استعدادهاي
 بشرهاي همان از نوعی هم موجود این که کردند گمان فرشتگان دلیل همین به و می گوید، )127ص(می داند بشر منقرضه
 را آنها تکاملی نقص و کارآیی عدم چون و کردند بودند تعجب دیده را بشر آن از انواعی قبالً چون و. بود خواهد منقرضه

 موجودي زمین روي در دهی می قرار آیا:گفتند،نگشت روشن یشانبرا آنها از دیگر نوع یک آفرینش حکمت ،بودند دیده قبالً
 آن،فساد از قبل فرشتگان اگر: است آمده بحار، 11 ج 117 ص 47 حدیث در{ریزد؟ می را خونها و آن در کند می فساد که را
وي، درباره آموزش اسماء به آدم می .}گفتند نمی را سخنی بودند،چنین نکرده مشاهده را}گذشته انواع{خونریزي و

 .بودند صحنه ناظر مالئکه."را اشیاء این اسامی فرشتگان این براي بشمار تو:سمائهماَبِ نبئهماَ:فرمود آدم به خداوندگوید،
 نکرده گمان آنان.بود عجیب سخت برایشان مسأله این .اطرافش محیط اشیاء براي نامگذاري به کرد شروع آدم که دیدند
 به که شد خواهد داده او به  سومی روح و،شد خواهد انسان نام سزاوار که است استثنائی بشر یک  بشر این از مراد که بودند
 میان قرارداد اساس بر که کشید می طول سالها قبلی بشرهاي .بود نشده داده زمین کره روي در منقرضه هاي بشر انواع

 تعیین قرارداد اساس بر کلمه به کلمه بایست می بودکه صنعت یک آنان میان زبان در. بگذارند چیزي براي را نامی خودشان
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 با اشیاء اسمهاي پیوند در نامگذاري مرحله از پس که بود دشوار و سخت قدر آن برایشان کلمات این بندي جمله آنگاه.گردد
 عمر از مدیدي هاي دوره طی در که بود کند و بطیئی میانشان در حدي به زبان تحول سیر. ماندند می باز افعال، اسمهاي

 گردید، موسوم انسان نام به روز همان در که بشر این اما.باشند محدود خیلی زبان یک داراي بودند توانسته زمین،تنها
 است نهادي نیروي و ذاتی خصلت ابتدایی،و امر یک برایش صدا تقطیع و اشیاء بر نامگذاري.داشت استثنایی استعداد

 يو یعنی.آدم، الزم بودله از مراحل خلقت مرح نیخوردن از درخت ممنوعه به عنوان آخر او می گوید، .)131تا128ص(
را  وهیو الزم بود آن م،سخت یبود در درون پوشش زره يموجود کیو هنوز .بود دهیخود نرس نشیقبل از آن، به کمال آفر

در مراسم  یحت.کند یغذا در حاالت مختلف فرق م ریتأث رایز.و اضطراب، بخورد یو نگران یبا حالت احساس قانون شکن
مرحله از مراحل  کیو اساساً بود، ریانسان صغ کیهنوز به منزله  يو یعنی،درآمده شیتنها استعداد او به نما زیسجده ن

که آدم و حوا پس از خروج از  کند یم حیموضوع تصر نیقرآن به ا{آدم هنوز انسان کامل و مکلف نبودو.خلقتش مانده بود
بر  دیآ یپس آنگاه م }سیآدم، حوا، و ابل{ یهمگ}جنگل=جنت{آن از رونیب دیزیبر میگفت":شدند فیجنگل، مکلّف به تکل

 نیبر آنها هست و نه آنان غمگ یکنند نه خوف يرویمن پ تیکه از هدایپس کسان }احکام، اعم از اصول و فروع{من تیشما هدا
چرا گناه کرد، خالف دستور  ؟معصوم بودکه آدم  ایآ"مانند هاییبحث و با این توضیح، رضوي.}بقره 38مضمون آیه {شوند یم

سخت از  يلباسها ،قدر روشن است که به محض خوردن از آن درختنیا بیفایده می داند و در ادامه می گوید، را "عمل کرد؟
در  و.بوده است یعیلباس طب کیکه لباس آنها  می گوید که}1ح  160ص  11ج : حارب{و با استناد به حدیث.ختیبدنشان ر

 درصفحه  زیو ن.سپس مشهود گشت ،شد ینم دهیبود که د يآنها طور " عقب و جلو =سوآت":دیفرما یم 26ح  بحار، 179صفحه
شروع کردند به درست کردن پوشش   رضوي می گوید،.از ابن عباس آورده است که لباس آنها از جنس ناخن بود بحار، 159

 .)134و 133ص( دیجنگل خارج شو طیدستور آمد از آن مح. خودشان "سوات" يجنگل برا اهانیبزرگ و پهن گ ياز برگها
از آن  دیچرا با:عراف می نویسداَ 24آیهپس از طرح  او . خروج از جنگل، بحث پایانی رضوي درباره داستان آدم است

به چند . آنها سازگار نبود یجسم طیبا شرا یجنگل طیهر مح دیآن بخش از جنگل و شا طیکه محنیا يروند؟ برا رونیب طیمح
در آن بخش،  ییمواد غذا گرید ،آن درخت وهیپس از خوردن از م :)2.و لجنزار بود ییاستثنا طیمح کی طیحآن م:)1:لیلد

 زشیقبل از ر طیآن مح{دیرس یتابش آفتاب به سطح آن نم،جنگل یدر اثر انبوه )3.نبود "متاع" يو امکان برخوردار
 :)4.آفتاب بود ازمندیکه بدن آنها سخت نیدر حال،}سوره طه 119و  118 اتیآ:مالً سازگار بودبا بدن آدم کاپوشش سخت،

او را به تصرف در  طیباشد که خود مح یطیدر مح دیموجود با نیا:)5.محض نباشد "خام خوار" کی ست،یبا یموجود م نیا
 بود هشد دهیآفر نهایا يموجود برا نیاست و ا... و خیتعاون، جامعه، تار ازمندین عتیو تصرف در طب: )6.وادار کند عت،یطب

  .)136تا  134ص(
. کرده اند یم یزندگ یی، انسانهاقبل از آدم که می شودبا توجه به نظرات دکتر سحابی و آیه اهللا رضوي، مشخص            
 یعنی یعناصر فرهنگ نیکه اولیزماناز :در این باره نوشته اند.ها و تفکراتشان چگونه شکل گرفته است؟انساناین  یتکاملسیر 

 نیکره زم يتوان از حضور انسان بر رو یشوند کم کم م یم دایسال پ ونیلیم 5/2با قدمت حدود  یسنگ يسلسله ابزار ها کی
 دهیمنا }انسان ماهر{سیلیهستند که هوموهاب یینمونه ها ،ییابتدا يخالق ابزار ها يهانصحبت کرد و انسا يشتریب نانیبا اطم

 يهایژگیدست آمده که عالوه بر دارا بودن واز انسان ب ،شیسال پ ونیلیحدود دو ممربوط به  ییهااسکلت هم چنین،.شوند یم
انسان راست {هوموارکتوس یدر اصطالح علمرا نمونه ها نیبودند و ا لیوسا دیقادر به تول يبه انسان امروز کینزد اریبس

 نیبه نام شوکوت يدر غار شیهزار سال پ 800شوند در حدود  یم دهینام انتروپیآنها که سن ینیچ ينمونه ها.دننام می}قامت
 یاز دانش يدهنده بهره مندشناختند که نشان یآتش را م دیتول يهاکیکردند که تکن یم یپکن زندگ یشهر فعل یکیدر نزد
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تا  ریاخ يگذارد و نمونه ها ینم یها باقانسان نیحضور فرهنگ در جامعه ا يرا برا يدیترد چگونهیه يجاو  قابل قبول بود 
 نیاز حضور ا ينشانه ا چیکردند و از آن زمان به بعد ه یم یزندگ قایاروپا و آفر ا،یدر سه قاره آس شیهزار سال پ 100حدود 

 دییأت قایو آفر ایمتفاوت تر در آس یحضور انسان با مشخصات کم ،شیهزار سال پ 300در حدود .دست نیامده استانسانها ب
شده اند که دسته اول  میبه دو دسته تقس ،ها بعدشود مدت یم دهینام }شمندیانسان اند {نسیانسان که هوموساپ نیا. شده است

شوند که  یم زیاز انسان مدرن متما يامروز ياز نمونه ها تربزرگ يبا جمجمه ها آنها.نئاندرتال هستند هاينسانمعروف به ا
خصوص حضور داشتند اما تجمعاتشان در اروپا ب شیتا چهل هزار سال پ قایاروپا و آفر ا،یسنمونه ها دست کم در سه قاره آ نیا

دست ب نیکره زم يبر رو وانت یاز وجود آنها نم ينشانه ا گریو از آن زمان د.بوده است ایغرب آس نیو همچن يمرکز ياروپا
اما دسته .نوع انسان ارائه کرده است نیاز سکونت ا یو جالب قیدق ياست که نشانه ها ییاز کشورها یکیهم  رانیآورد و ا

 افتیبه صد هزار سال  کیبا قدمت نزد نینمونه آن در فلسط نیتریمیشود که قد یم دهینام يانسان امروز ،نسیدوم هوموساپ
تمام قاره ها را به  شیهزار سال پ 35کند و از حدود  یم یزندگ نیکره زم ينمونه دست کم تا به امروز بر رو نیا. شده است

معروف  دیداده است که به دوره عصر حجر جد دیانسان را نو یزندگ خیدر تار يدیخود درآورده است و شروع جد ریتسخ
که می باشد یعموم يهاپرستشگاه شیدایآن پ گریاست و شاخص د یهنر در جامعه انسان شیدایپ ،شاخص آن نیمهمتر.است

و  یحکاک ریها، تصوپرستشگاه نیمهم ا یژگیشده و و جادیکرده اند ا ینم افتیدر یعیکه نور طب ینیرزمیز يغالباً در غار ها
 یواناتیح ریشده اند غالباً تصاو میها ترسپرستشگاه نیکه در ا يریوتصا. آن است يها وارهیسقف و د يشده بر رو ینقاش ای

 نیدر ا یرسد جامعه انسان یدر واقع به نظر م. دده اناد یم لیرا تشک یمذهب ينمادها ادیخاص بوده اند که به احتمال ز
ساختار  کیاست به  دهبو یمردمان آن کوچندگ یزندگ وهیکرده و ش یم تیتبع یهنوز از اقتصاد مصرف نکهیبا وجود ا ،مقطع
 یساختار را نشان م نیا یدگیچیپ یبه خوب یعموم يهاو پرستشگاه یمذهب يبود که نمادها دهیرس دهیچینسبتاً پ یفرهنگ
مقطع و  نیها در انانسا. شود یم قیعم یاز تحوالت فرهنگ يگریوارد مرحله د یجامعه انسان شیهزار سال پ 15حدود .دهند

خود  يساختار اقتصاد ،يآوردن به کشاورز يرو نیو همچن واناتیح نیکردن اول یشوند با اهل یموفق م انهیتنها در خاورم
مقطع  نیدر ا يو کشاورز يدر واقع دامدار. شوند مییگو یم يدیکه به آن اقتصاد تول يدیداده و وارد ساختار جد رییرا تغ

 جهینت ییجوامع روستا شیدایو پ داد رییانسان را تغ یزندگ وهیش یشد و مدت کوتاه ختهیانسان آم یبار با زندگ نیاول يبرا
 دیآ یه نظر مب.نامند یم ینوسنگ بانقال کیاست که دانشمندان آن را  تیبا اهم يبه قدر ،تحول و اینتحول است  نیا
 شیدایپ يها نهیزم تیتحوالت در نها نیا ،به هر حال.دوره بوده باشد نیتحوالت مهم ا گریاز د تیمالک دهیوجود آمدن پدب
شد که  يجامعه شهر نیاختراع خط و همچن شیدایرا فراهم کردند که منجر به پ گرید یفرهنگ ،یاجتماع دیساختار جد کی

  .)"اندتال،انسانهاي اولیهئبالگفاي ن ":برداشت از(میرا شاهد بود فاقاتات نیا،انهیباز هم در خاورم
درباره  و تفکرات آنها دند؟یشیاند یم  چه  جهان  و درباره  شتنیخو  درباره  انیآدم،دور  بس  روزگاران  در آن  یراست  به          

 یتکامل ریس به ،"خیخالصه تار"در کتاب،یعلم يخالق رمانها}1946-1866{هربرت جورج وِلزدین چگونه شکل گرفت؟
از آن، که  ییبه بخشها براي آشنایی با این افکار،.اشاره کرده است} انیو نوسنگ  انیسنگ نهیپار{ نینخست  يافکار انسانها

و   يفور اریامور بس  جز به  نینخست  انیآدم):1: میانداز یم ینگاهو گزینشی  وار تریمسعود رجب نیا ترجمه کرده، بصورت ت
  يامور  به    انسان شهیاند  که شد ینم  بود ممکن  توانا نشده  یکم  زبان  کهیتا هنگام .دندیشیاند یم  يگرید زیچ  کمتر به ، يضرور

  را به  و آن کند یم  و ضبط  را ثبت  شهیاند  زبان. تفکر است   لهیوس  زبان  که رایز.بپردازد  داشت  چشم  شیدر پ  برتر از آنچه
آنها پیش ):2.دارد  و نگاه ردیبگ تواند یم  که  است  شهیاند  دست  همچون  زبان. سازد یتوانا م  دهیچیپ  يها شهیاند  به  پرداختن

راوان تقلید می کردند، بی توجه به اینکه از کجا آمده و چرا از پدید آمدن زبان، شاید با دقت می دیدند و با هوشمندي ف
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 د،یخورش  به  یاند و توجه پرداخته  انیو آدم  جانوران  تنها به ، یسنگ  نهیپار رِیدورانِ اخ  انیآدم  يهاینقاش):3.می کنند؟ زیست
این مردم در . مردان دوران گوزن، مردمی بودند بسیار هوشمند): 5. را باور نداشتند  آنها، مرگ): 4.اند نداشته  ستاره ای  ماه

از گروههاي نئاندرتالیان یا نیاکان نئاندرتالی خویش یا جامعه هاي میمونهاي بزرگتر می زیستند ولی بر  يگروههاي بزرگتر
مردم پیش از توانایی بیان نمی توانستند چندان گنجینه اي از تجربیات و سنتها ): 6.اندازه این جامعه ها آشکار نیستما 

 اندیشه مردان پارینه سنگی به اندیشه ما نزدیک بوده و مانند مغز ما بر پایه): 7.یا اگر داشتند بسیار ناچیز بود.داشته باشند
در   که  یاساس اریبس  شهیاند  کی دیشا): 9. اجتماعی بود ترس از ریش سفید سرآغاز خرد): 8.نیاکان نیمه انسان ما بوده است

. بود  و ملعنت  یناپاک   شهیشد، همانا اند دایپ  يمسر  يهایماریب   راز گونه  يریو واگ  وعیش   جهیدر نت  نخست  از همان  انیمغز آدم
از این اندیشه ): 11.قربانی کردن): 10.بود  سعد و نحس  شیدایآغاز پ ن،یو ا  گرفت   شهیر زیتابوها ن گرید مجموعه  کی نجایاز ا

زبان گسترده تر می شد، بیشتر امکان شدت  ههر چه دامن. ها و مشتی اندیشه هاي همانند آنها، نخستین عوامل دین پدیدار شد
یان تجربه هاي شگرفی با آمدن گله داري و به چرا بردن چهارپا): 12.و تابوها و تشریفات پیدا می شد یافتن و تکمیل سنتها

نمی  عتنوسنگیان بیابانگرد بودند و تنها به تالش روزانه براي یافتن خوراك همچون شکارگران پیشین قنا.بهره آدمیان شد
روزها . شبها و روزها گله ها را نگهبانی می کردند. ایشان شبان بودند و با یافتن جهات و انواع پدیده هاي زمین آشنا. کردند

نوسنگیان به شمار کردن خو می گرفتند و براي اعداد اهمیت و ): 13.ن راهنماي راهپیمایی ایشان بود بها ستارگاخورشید و ش
هنگامیکه آدمیان از روي برنامه اي خاص با چارپایان و مایملک خود به مهاجرت و کوچ کردن ): 14.شأنی قائل می شدند

در اینجاست از کجا آمده  هآنچ.ز خود می پرسیدند که آن سوتر چیست؟پرداختند به جاهایی دست یافتند که ندیده بودند و ا
تصورات ساده افراد و اعتقادات .گسترش یافت دامنه بیان مطالب با افزایش واژه ها): 15.و چگونه آنجا رسیده است؟

رباره خود، قبیله آدمیان دست به سرودن داستان د.ز سینه اي به سینه دیگري نقل شدسحرآمیز و تابوهاي پارینه سنگی ا
نوسنگیان نخست تحت تأثیر مارها قرار گرفته بودند و ): 16.فلذا اساطیر بوجود آمد.، تابوها و علت وجودي گیتی زدندخویش

  يبا آغاز کشاورز): 17.تقریباً به هر جا که فرهنگ نوسنگی راه یافت ترکیب خورشید و مار در نشانها و پرستشها نمودار می شد
 يفهایاز آنها در رد یکه به برخ{ عوامل  نیاز ا): 18. پیچیده دین بود چشمهسر ن،یشد و ا داریپد  انیدر آدم  نو  يها شهیاند

  مردم  ینهاد و در زندگ  گسترش  آمد و روبه دیپد  و بغرنج  دهیچیپ  يزیچ ، نگونهیاز ا گرید  ییو از اعتقادها}قبل اشاره شد
  نید. دینام  نید  توان یرا م زیچ  نیا.و در کار  یزندگ در  یهمگان  یجانیو ه  يفکر وندیو پ  یهمبستگ  کرد و آغاز کرد به  رسوخ

  اکانیهرگز ن  باشد که  آشکار شده دیشد با  گفته  بنابر آنچه. رشد گذاشت  روبه ، انیآدم  یدلبستگ  طرف  يزهایچ   مانند همه زین
  درك  يبرا  ییروین  توانست  انیمغز آدم ، يکند  و به  تنها آهسته. باشند  داشته  ینید  انیاز خدا  يتصور توانستند ینم  یآدم

  آمده دیانسانها پد  ینیوهمنش  یهمبستگ   واسطه  و به  با واسطه  که  است  يزیچ  نید. کند دایپ  يو پهناور  بزرگ  مفهوم  نیچن
باید درنظر داشته باشیم آن  هآنچ):19. او هستند  يدر جستجو  هماند و هنوز  جسته  همواره  خدا را انسانها در گذشته.  است

است که نو سنگیان هنوز از لحاظ فکري ناقص بودند و با مقایسه با آدمیان تحصیل کرده امروزي، سخت دچار ابهام و بیخردي 
ن تحت تأثیر انگیزه لزوم و امکان اینا.اندیشه هاي متناقض و ناسازگار در مغزشان بود که در برابر هم قرار نمی گرفتند. بودند

آدمیان برخوردند به اینکه به حمایت و .که به راهنما و دانش نیازمندند و زندگی گروهی، احساس می کردند همکاري
براي ارضاي این نیازها، مردانی گوناگون از میان مردم براي تصدي .راهبري احتیاج دارند که ایشان را از ناپاکی بزداید

 دهیگز(ن و ساحرا  ، کاهنان ود آمدن شاهانبوج یعنی ن،یا. خاستند برمیو رهبري روحانی و ریاست و سلطنت سحر و جادو 
  ).وِلز خ،یخالصه تار":از ییها

www.takbook.com



 

18 
 

اکنون که تا اندازه اي با شکل گیري اندیشه دینی در افکار انسانهاي اولیه آشنا شدیم ببینیم نظر متفکرین درباره  دین              
اگوست  م،یهدورک لیمانند ام یجامعه شناسان.آیا آن را امري ذاتی می دانند یا اینکه پدیده اي ثانویه تلقی می کنند؟چیست؟

 ییابتدا انیاد يرو شتریآنها ب.دانند یبشر نم يرا فطر نید ،زریفر مزیو ج لوریمانند ت انیاد خیتار ياز علما یکنت، و برخ
 توان به چهـار مرحلـه   یانسان را از نظر تکامل از آغاز تا کنون م یزندگ اندور یکل طورنموده اند و گفته اند که ب قیتحق

تکامـل   ریانسان در مس ینیجهان ب،ندیگو یمو  نمود میتقس }ینیو شهرنش يکشاورز ی؛نیچادرنش ی؛نیغارنش ی؛نیجنگل نش{
ـ مرحلـه اد :ب ییابتدا انیمرحله اد:الف: است دهیرس ینموده است تا به حرکت کنون یرا ط ریخود مراحل ز و  میقـد  انی

رشـد و تعـالى فکـرى و    مراحل، همانا سادگى و  نیا يآنها برا اسیمق."ییخدا کیمتکامل و  انیمرحله اد:ج ییچندخدا
کـه از   خیانسان ماقبل تـار  ،ییابتدا انیمرحله اد در:کنند یم حیتشر نگونهیرا ا فوقمراحل ،محققاناین .ستروحى انسانها

ـ . مسلط شـود  عتیخواست از راه سحر و جادو بر طب یم شود،ی شروع م ینیاواخر مرحله غارنش ـ  ینیدر دوره چادرنش ه ب
و موجودات قائل  عتیدر طب "مانا"نام ه ب ینامرئ يروین کیپرداخت و به  سمیهمان توتم ای واناتیح سیو تقد یپرست عتیطب

 يرو  سمیشیسپس در مرحله بعد به فت.نامشخص است يرویهمان ن عتیهمه حرکات و حوادث در طب اءشد و تصور کرد که منش
ها بوده است، و از یو امثال آن که مورد پرستش بدوها، استخوانها،  زهیرها، سنگ است مانند مهره  ىیایاش ایء  شى ،شیفت .آورد

ـ و دوستانش مف ابندهیکه براى  دانند یرا مخفى م مىیعظ روىین  در آنرسد، یبه دست آنها م اءیاش نیهمان لحظه که ا و  دی
و موجودات مانند  اءیمعتقد شدند که همه اش یبه علل هیاول لیاز قبا ییگروهها،در مرحله بعد.است انبخشیز  براى دشمنانش

ـ   مسیمیپرستش را آن وهیگونه شنیارواح که ا سیروح هستند و شروع کردند به پرستش و تقد يانسان دارا جانـدارانگارى   ای
ـ انسان اول ،جهت نیبه هم .نوع حس پرستش ارواح متداول بوده است کینزد امتهاى بدوى  ،نیبنابرا .خوانده اند عتیطب  هی

کلمه . آورد يرو زمیسپس به تابوئ و.دیبه نوعى اتحاد رس  عتیخود و طب انیم دانست، یرا داراى روح م عتیطب اىیچون اش
مختلف و اقدام  اىیاش تا آنجا که  ،است رونیعدد تابوها نزد مردم بدوى از حد شمارش ب .ممنوع و حرام است  تابو به معناى

ـ  .دیآ  حساب مىنهادن در اماکنى خاص، تابو ب قدمبه بعضى کارها و حتى بر زبان آوردن بعضى کلمات و نامها و   تـوان  یم
 نیو ا ست،یروشن ن نىیخودآگاهى عقلى و د   د و علت آن از نظر منطقىنمرموزى دار بهکه جن دهستن ىیگفت تابو، حرامها

پرداخت که مظاهر  عتیبه پرستش طب ،در مرحله بعدانسان  و .بدوى است انیبا تابو در اد دىیتوح انیمحرمات اد زیوجه تما
و شرك در اثر گسـترش و رشـد    ییمرحله چندخدادر .شد یوارد مرحله بت پرست ،جهت نیگوناگونى داشته است، و به هم

ـ یدر جهان ب یقیمتوجه و معتقد شده و تحول عم انیگذشته به خدا عتیذهنش از طبان،انس يفکر و در .او بوجـود آمـد   ین
متعدد منسوخ شد و بـه   انیدرباره خدا ینید دیهمه عقا امبرانیظهور پ لهیوسب د،یو توح ییخدا کی ایمتکامل  انیمرحله اد

 :رندیگ یم جهینت ،جهت نیهم به.نمودند حیرا تشر دیبر توح یو مبتن املمتک ينهاید امبرانیبشر، پ ینید نشیموازات تکامل ب
 نیعامل در فرهنگ بشرى است و د نیدارتر  شهیر  نیجهت د نیاز زندگى او جدا نبوده است و به هم نیبشر، د خیدر طول تار

ـ آنهـا د اما با این وجود،.است مبدل شده  شرفتهیپ انیداشته و رفته رفته به اد ىیساده و ابتدا  حالت،شیدایدر آغاز پ را  نی
 خیتـار  ياز نظر جامعه شناسان و علمـا  نید شیدایتکامل و پ ریسدایره المعارف طهور، ":برداشت از(دانند یبشر نم يفطر

دیـان ماقبـل   ا معتقد است که،،حوزه دین پژوهى سندگانیاز نو}2001-1927{اسمارت نانین کیفسور رودروپر )."انیاد
بخشی از بافت عادي و سنتی بوده نه انتخابی  ایمان ،می باشند و در این ادیانتر  تر و عقب ماندهفعیضعد عقیدتی تاریخی از ب

دو نظر عمـده وجـود   . اي گمانی غیرممکن استه جز در قالب نظریه آنهاگفتگو و نظریه در مورد  اسمارتبه نظر  .آگاهانه
 یکتاپرستی مقدمه چندتا پرستی بـوده  :برگشت از نظر باال ):2؛تکامل دین از مراحل پایینتر به عالیتر :نظر تکاملی ):1 :دارد
بـا   گویـد، او می .است پرستی بوده توان قطعاً گفت چندگانه پرستی جلوتر از یگانه از شواهد موجود نمی به گفته وي، ."است

www.takbook.com



 

19 
 

ولی در مورد اقـوام  .هاي مربوط به یکتاپرستی در بین آنها رواج دارد اسطوره،وام ابتدایی که اکنون وجود دارندتوجه به اق
معتقد است که واقعیت مهم ایـن   اسمارت فسوروپر .ماقبل بشر چون اطالعات دقیق نیست شاید هرگز به اطالعاتی دست نیابیم

اي  است که بسیاري از فرهنگهاي ابتدایی به نوعی اعتقاد به خدا دارند، اگر چه در اغلب موارد هیچ مراسـم عبـادي ویـژه   
 ."است که به تدریج به شرك انجامیده یکتاپرسی آغاز ادیان بوده":، نقل می کند کهکشیش ویلهم اشمیتوي، از قول .!ندارند

 هرچند نظر اشمیت نیـز قطعـی نیسـت   ،شود تأیید نمی لوریتنظریه ، ادیان ابتدایی امروزي به با توجه ،می کند کهاضافه  و
 يهنر .)"بشر اثر اسمارت ینیو ابتدایی از کتاب تجربه د ادیان ماقبل تاریخ ،خالصه فصل دوم  وبالگ سلیمانیه،":برداشت از(

گونه اى اعتقاد دینى داشته انـد و انسـان اولیـه ماننـد      ،همه مردم اولیه ":مى گویدنیز،} 1961 – 1889{لوکاس ونیاست
. آسمان و سراسر زندگى او است، عمیقا احساس وابستگى مى کرد،بازماندگانش به نیروى راز آلودگى که نگاه دارنده زمین

ى مـاوراء  آنان از اینگونه گرایشها انسانهاى ابتدائى عموما به نیروهاى فرا طبیعى باور داشته و بسیارى از عادتهاى فرهنگى
ه بـودم، بـه زمـین،    من ده سـال :انسان نخستین با موجودات اطراف خود چنین نجوا مى کرد. طبیعى سرچمشه گرفته است

بـه  . همم که اینها را کدام نیروى بزرگتر ساخته استتوانستم بف ، رودخانه ها و جانوران اطرافم نگاه مى کردم و نمىآسمان
مى خواستم . بودند پندارى گلها به من خیره شده. ال مى کردم ؤاین موضوع بودم که از درختها و بوته ها س فهم قدرى نگران

اما اینها نمـى  . نگاه مى کردم که بعضى به شکل انسان بودند شما را چه کسى آفریده؟ به سنگهاى خزه پوش: از آنها بپرسم
آفریدگارهمه چیز :یکى از همین سنگهاى کوچک به خوابم آمد و گفت. مپس از چندى خواب دید .توانستند جواب مرا بدهند

تـاریخ ادیـان و   ( }30،ص 1 ، جتاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنـگ  ،هنرى لوکاس{خداى یکتا است "واکان تانگاه"
  ).1،جعبداهللا مبلغی آبادانی مذاهب،

متفکرین غربی که نظراتشان ارایه شد،دین را امـري ثانویـه    فطري می دانند،اما متفکرین دینی اصوال دین را امري           
از آنهـا  از   برخیی مطرح کرده اند، که به اتینظر نید شیدایعلل پآنها براي  .دانسته و براي آن انگیزه هاي بیرونی قایلند

غرش  يصدااز ده،یترس یم عتیمولود ترس است، بشر از طب نیآمدند گفتند د یزمان:دیدگاه آیه اهللا مطهري اشاره می کنیم
 میقـد  ياز حکما یکی.شود دایدر سر مردم پ نیترس سبب شده که فکر د جهیو نتده،یترس یم ایدر بتیاز هده،یترس یرعد م

ـ  .}56ص ،خیو تار نیبخش د خ،یتار يدرسها{"ترس است ،انیپدر خدا نینخست":گفته است "وسیلوکرت" نامروم به   یبعض
آنها علت ذکر کنـد و   يو برا دینما لیخواسته حوادث جهان را تعل یبشر است، بشر م یجهل و نادان نید شیدایگفتند علت پ

بشر بـه   نکهیگفته اند علت ا گرید یبعض .حوادث فرض کرده است يبرا یعیشناخته است، علت ماوراء طب یچون علتها را نم
 يبرا ند،یب یم یعدالتیاجتماع ب ای عتیاز طرف طب ایدر دنکه یاست که به نظم و عدالت دارد، وقت يعالقه ا دهییگرا نید يسو

علم را توسعه : فوق گفتند يها هیفرض صاحبان.سازد یم شتنیخو يرا برا نیکند د دایخود پ یجهت آالم درون ینیتسک نکهیا
  است يشدن مساو مرود، عال یم انیاز م نیخود به خود دفرض کردند که با توسعه علم، نیچن.رود یم انیاز م نید د،یبده
ـ کسب امت ياست برا يا لهیوس نیفرض کردند و گفتند د گریعلت د کی نید شیدایپ يآمدند برا یبعض .شدن نید یبا ب  ازی

دانشـمندان   دندیماند و د یباق نیعلم آمد و د دندید نکهیبعد از ا نهایا .ستهاستیمارکس هیفرض نیا.یطبقات يدر جامعه ها
اساسا مولود جهـل   نید ست،ین نیعلم چاره کننده د ر،یگفتند خزانو زدند، نید انهدر آست رهیهمچون پاستور و غ یطراز اول

اختراع طبقه حاکمه در مقابل طبقـه   نیدست،یانسان به نظم و عدالت هم ن يمولود عالقه فطرست،یمولود ترس هم ن ست،ین
وجـود  ب یهست، جامعه اشـتراک  نیوجود دارد و لو آنکه علم به عرش هم برسد باز د یکه جامعه طبقاتیمحکوم است، تا وقت

ـ ا .خواهد رفـت  انیهم خود به خود از م نید دیبرد انیطبقات را که از مد،یببر انیطبقات را از م د،یاوریب ـ  نی ـ ن هیفرض  زی
 یتر است، در دوران اشـتراک میقد تیاز مالک نیعلما ثابت کردند د یاز طرف رایزباز کند، ییخود جا يبرا اینتوانست در دن
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بوده است و پرسـتش   نیهم د یطبقات يجامعه ها شیدایاز پ شیو پ هیدر همان دوران اشتراك اولبوده است، نیهم د یاول
 هینظر نیخالف ا یدوران گذشته حت خیکند و تار ینم قیتطب خیتار تیبا واقع ریو تفس هیتوج نیا گریوجود داشته، و از طرف د

 یجنس لیاش تما شهیر نید ،دیفرو از نظر.و محکوم ظهور کرده است فیطبقات ضع انیاز م شهیهم نیددهد، ینشان م زیرا ن
جاست که  نیدر هم.رفتندیاز او نپذ زین شیشاگردها.شد مانیخودش هم از حرف خودش پش دیکه فرو دینکش یاما طول .است
نظر داده  يادیدانشمندان ز ن،یبودن د يمورد فطر در.شود یم دایجزو نهاد بشر است پ نید نکهیو ا نیبودن د يفطر هینظر
از نهـاد   نید دیگو یم دیفرو نکهیگفت ا یاو م.است ونگی د،یو شاگرد فرو یمعروف جهان اریشناس بساز آنها روان یکی.اند

 التیتمـا  بـه کند عناصر روان ناخودآگاه بشر منحصـر   یم الیاو خ نکهیا یولکند درست است، یناخودآگاه بشر تراوش م
ـ یو طب يروان ناخودآگاه فطـر  کیانسان .اساس است یباشد ب یاند م ختهیکه به شعور باطن گر يا یجنس روان .دارد یع

 بـه .ستیشده و پر شده باشد ن ختهیر ییزهایکه از شعور ظاهر در آن چ يصرفا انبار دیفرو يناخودآگاه بشر بر خالف ادعا
و آنجا رفتـه و آن را پـر کنـد     زدیبگر يزیکه فقط از شعور ظاهر چ یک ظرف خالیصورت شعور باطن هرگز ب گریعبارت د

کرد که روان ناخودآگـاه   الیبرده بود، اما بعدا به اشتباه خ یخوب پ  "روان ناخودآگاه" هیبه قض دیفرو: گفت یاو م.ستین
ـ   ر،یخردد،گ یم لیتشکفقط از عناصر مطرود از شعور ظاهر  یروان ناخودآگاه جزء سرشت بشر است، عناصر رانده شـده م

ـ یو طب يطـور فطـر  خودآگـاه بشـر ب  است که در روان نا يجزء امور نیدشوند، یروند آنجا و به آن ملحق م وجـود   یع
ما امور  یدرون الیاز ام ياریدرست است که سرچشمه بس"می گوید ییکایمعروف امر لسوفیشناس و فروان مزیج امیلیو.دارد

ـ گ یسرچشمه م ایدن نیا يماورا ییایاز آنها هم از دن ياریبس یولاست، یعیطب يماد ـ د{"ردی  يو روان، ترجمـه مهـد   نی
 يایهم ما را با دن يمعنو زیدهد، غرا یم وندیپ ایدن نیما را با ا ،يماد زیسلسله غرا کیکه  لیبه همان دل":دیگو یم او.}یقائن

ـ د نکهیو ا نید اءراجع به منش ن،ید نیخود منکر انیدر م. است ادیگفته ها ز ،نهیزم نیا در .}همان{دهد یم وندیپ گرید  نی
بودن حس  یعیو طب يجهان به فطر وراز دانشمندان معروف و مشه ياریبس ایوجود ندارد و ثان يوحدت نظرست،یاز چ یناش

: بـه نقـل از   "نید شیدایدرباره علل پ اتینظر"مقاله (شمار آورده اندوجود بشر ب نفکینظر داده اند و آن را جزء ال  ینید
  ).393تا  390ص  ،يمطهر یمرتض ، 3مجموعه آثار ج 

با   پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن":می فرماید ، به همین امر اشارهروم 29قرآن در آیه            
ولى بیشـتر   .این است همان دین پایدار .تغییرپذیر نیست ،آفرینش خداى .همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است

دینى است که خداوند در سرشـت   ،کید مى کند که دین حنیف و خالص خالى از هرگونه شركأت ،آیه این."دانند مردم نمى
ایـن واقعیـت نداشـته     هر چند بسیارى از مردم توجه بـه  ،سرشتى است جاودانى و تغییر ناپذیر .همه انسانها آفریده است

یک امر فطـرى  در تمام ابعاد، و ، بلکه دین و آئین بطور کلىنه تنها خداشناسى ):1 :بیانگر چند حقیقت است ،آیهاین .باشند
، آنچه هماهنگى الزم است "تشریع"و  "تکوین"زیرا مطالعات توحیدى به ما مى گوید میان دستگاه و باید هم چنین باشد،ت اس

مکملى براى قـوانین شـرع خواهـد    در شرع وارد شده حتما ریشه اى در فطرت دارد و آنچه در تکوین و نهاد آدمى است 
و انحرافات یک امر عارضى اسـت،  دگى در درون جان آدمى وجود دارد،صورت خالص و پاك از هرگونه آلودین ب ):2.بود

جمله ): 3.ارضى را زایل کنند و به فطرت اصلى انسان امکان شکوفائى دهندبنابراین وظیفه پیامبران این است که این امور ع
له فطرى بودن دین و عدم أکیدهاى دیگرى بر مسأتدر آیه فوق،   "ذلک الدین القیم"و بعد از آن جمله "ال تبدیل لخلق اهللا "

توجه بـه  . به درك این واقعیت نباشند امکان تغییر این فطرت الهى است هر چند بسیارى از مردم بر اثر عدم رشد کافى قادر
ر اینگونه موارد به معنـى  به معنى شکافتن چیزى از طول است، و د در اصل از ماده فطر "فطرت"این نکته نیز الزم است که 

به هر حـال از  .کار مى رود، گوئى به هنگام آفرینش موجودات، پرده عدم شکافته مى شود و آنها آشکار مى گردندخلقت ب

www.takbook.com



 

21 
 

 32و  31به استناد آیات .ور استم هستى مى گذارد این نور الهى در درون جان او شعله ن روزى که انسان قدم به عالَنخستی
و سرچشمه جدائیها  روشهاى متفاوت اءمنش ،پراکندگى و تفرقه است، چرا که معبودهاى مختلف ،یکى از نشانه هاى شرك روم،

م با هواى نفس و تعصب و کبر و خودخواهى و خودپسندى و مولود آن أهمواره توخصوص اینکه شرك ، ب هستندو پراکندگیها 
بر دو گونه  در انسان کششها و جاذبه ها.هر جا اختالف و پراکندگى دیدیم باید بدانیم نوعى شرك حاکم است ،بنابراین.است
بدون نیاز به تفکر به سوى غذا و جنس  بعضى ناآگاه است یعنى نیاز به وساطت عقل و شعور ندارد، همانگونه که حیوان: است

صورت آگاهانه است یعنى این جاذبه درونى در عقل و اندیشه اثر مى گذارد و او ثیر آن بأاما گاهى ت .مخالف جذب مى شود
خداگرائى و خداپرسـتى  . مى نامند  "فطرت"و قسم دوم را  "غریزه"معموال قسم اول را  .را وادار به انتخاب طریق مى کند

که فطرى بودن خداگرائى روشـن   استشواهد گوناگونى در دست .ورت یک فطرت در درون جان همه انسانها قرار داردصب
چرا .نشانه اى بر فطرى بودن آن استدوام اعتقاد مذهبى و ایمان به خدا در طول تاریخ ): 1:این شواهد عبارتند از.مى کند

تا آنجا که تاریخ بشـر را  :مورخان مى گویند.نه دائمى و همیشگى بود ، وبود نه جنبه عمومى و همگانى داشتکه اگر عادت 
صورت یک استثناء در جوامـع  را جز ب "الدینى "و تا آنجا که دسترسى به دوران قبل از تاریخ دارند هرگزرده اند،بررسى ک

 .}87ص ، 1 ج،تـاریخ تمـدن  {دین از قدیم االیام با تاریخ بشر همراه بوده اسـت :ویل دورانت مى گوید.ى ندیده اندانسان
 چنانکه سـاموئل مى کند، أییدق حفاریها، انجام شده نیز این مطالب را تیکاوشهائى که پیرامون انسانهاى قبل از تاریخ از طر

انسـان  {اسالف انسـانهاى امـروزى  :مى کند که صریحت "جامعه شناسی"  ه نامب  در کتاب خود ،معروف  جامعه شناس  کینگ
رده هاى دست آمده که آنها ماثبات این مطلب به آثارى که در حفاریها بسپس براى  ."اراى مذهب بوده اندتما دح}النئاندرت

ستاخیز بوده است، ر اعتقاد آنها به ریائى همراه آنها دفن مى کردند که بیانگشخود را با وضع مخصوصى بخاك مى سپردند و ا
مشاهدات عینى ): 2.بشر چیزى نیست که هیچ محققى بتواند بپذیرد به هر حال جدا کردن مذهب از تاریخ.داستدالل مى نمای

در دنیاى امروز نشان مى دهد با تمام تالش و کوششى که بعضى از رژیمهاى استبدادى جهان براى محو مذهب و آثار مذهبى 
مثال بارز آن کشور کمونیستی  .از طرق مختلف به خرج داده اند نتوانسته اند مذهب را از اعماق این جوامع ریشه کن سازند

، گرفتن از تمام وسائل ارتباط جمعىکه با تبلیغات مستمر و بدون هیچگونه وقفه ، و با کمک اتحاد جماهیرشوروي سابق است 
ـ کشـفیات ا ):3.موفق نشـد  اماکه مغزها و دلها را به کلى از اعتقادات مذهبى شستشو دهد،  تالش نمود ـ ر روانخی اوان و ک

عد اصیل بررسى در باره ابعاد روح انسان نشان مى دهد که یک ب: آنها مى گوینداهد دیگرى بر این مدعا است،سان شروانشنا
یکی از در . دانسته اند }نیکوئى  و زیبائى ،راستى{بى را سرچشمه ابعاد سه گانه دیگرعد مذهو گاه این بعد مذهبى است،ب آن

ترین و ماهوى ترین قسـمت  ی، اصله و ثابت و طبیعى روح انسانى استاولی س دینى یکى از عناصرح":مقاالت نوشته شده است
، بلکه  یکى از چشمه هاى آن از ژرفاى روان ناخودآگاه فوران مـى  رویدادهاى دیگر قابل تطبیق نیست و به هیچیک از، آن

مقوله چهارمى است که داراى  "مفهوم مقدس"، مفهوم دینى یا بطور صحیحتر به مفاهیم زیبائى و نیکى و راستىکند، و نسبت 
عد چهارم روح حس مذهبی یا ب"ترجمه مهندس بیانی در کتاب  "کوونتایم"مقاله {همان اصالت و استقالل سه مفهوم دیگر است

پناه بردن انسان در شدائد و سختیها به یک نیروى مرموز ماوراى طبیعى و تقاضاى حل مشکالت از درگاه او،  ): 4.}"انسانی
  )."تفسیر نمونه، روم "برداشت از(دیگرى بر اصالت این جاذبه درونى و الهام فطرى است نیز گواه

بقره را بر اساس نظرات عالمه طباطبایی در باره دین  213با توجه به نظرات  مطرح شده در پاراگرافهاي فوق،آیه            
 دیس فیتأل"}17و  16ج {تفسیر موضوعی المیزان "کتابمطالبی که از عالمه نقل می شود از .توضیح می دهیم هانسانهاي اولی

این  عالمه می گوید،.، بحث خود را از آدم و حوا آغاز  کرده استاستعالمه معتقد به فیکسیسم  از آنجا که.است نیام يمهد
را در دو جمله  که در تشریع دین، براي آدم و ذریۀ او صادر شده است، و  دین هستنداولین فرمانی }39و  38بقره،{اتآی
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امر به هبوط، که امري تکوینی بوده، بعد از  .!که تا روز قیامت چیزي برآن دو جمله اضافه نمی شودصه کرده است،خال
که، مخالفت آن دستور و خوردن از درخت اتفاق افتاد، هنوز در روزی، و ارتکاب آن مخالفت بوده است؛ زندگی آدم در بهشت

مردم امتى یگانه ":قرآن می فرماید).253ص  1المیزان ج(از هبوط آدم،  دین خدا نازل شدبعد . دینی تشریع نشده بود
حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه ه دهنده برانگیخت و با آنان کتاب را ب هشداربودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و 

شد پس از آنکه دالیل روشن براى آنان آمد به خاطر  به آنان داده}کتاب{ کهیبا هم اختالف داشتند داورى کند و جز کسان
در آن اختالف نکرد پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت  }هیچکس{که میانشان بود یستم

می  عالمه.}213بقره،{"کند آنچه که در آن اختالف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت مى
پس از مدتی روح . صورت یک امت و با سادگی زندگی می کردند و برحالت فطري انسانی بودنداز آدم ب مردم پس :گوید

عنوان ارباب ه تکبر در بین آنها شایع شد و بدانجا کشید که تدریجاً عده اي بر دیگران برتري یافتند و مردم دیگر ایشان را ب
دین بت پرستی بود، همراه با اختالف طبقاتی شدید،  ،و سبز شد و میوه داد، و میوة آن این هستۀ اصلی بود که روئید.گرفتند

استخدام ضعیف بوسیلۀ قوي، برده گیري به وسیلۀ قدرتمندان، دوشیدن زیردستان، پیدا شدن منازعات ومشاجرات دربین 
ین توحید و سنت عدالت اجتماعی اعراض بدین ترتیب در زمان نوح تباهی در روي زمین شیوع پیدا کرد و مردم از د.!مردم

المیزان ج ("این اولین تجربه تلخ بشر بالفاصله اندکی بعد از استقرار در روي زمین بود.کردند و به پرستش بتها روي آوردند
وصدا آیۀ فوق نشان می دهد که دورانی بر بشر گذشته که افراد با یکدیگر متحد و متفق بودند،و ساده و بی سر  .)88ص  20

نه در امور زندگی با یکدیگر نزاع و جنگی داشتند و نه در امور دینی و عقاید مذهبی اختالف و تفرقه اي .  زندگی می کردند
بعثت پیغمبران و قضاوت کتاب در  ، هآیاین دلیل براینکه در امور دنیوي نزاعی نداشتند این است که در  .بین آنان بوده است

دلیل براینکه در امور دینی اختالف نداشتند این است  .ت امت و در مرتبۀ دوم قرار داده شده استبعد از وحد موارد اختالف،
 ."دربارة کتاب اختالفی نکردند، مگر کسانیکه حامل آن بودند،که از روي بغی و تعدي ایجاد اختالف کردند":که می فرماید

انسان مسلماً فوق العاده ساده می زیسته و از .بوده است در آن دوران آشنائی انسان به رموز زندگی و اسرار طبیعت کمتر
و  دندکه دور هم جمع می ش بودحالشان حال گلۀ گوسفندي  .شئون زندگی و مزایاي حیاتی جز اندکی برخوردار نبوده است

اون قهري اع و تعولی این اجتم.بودبسیار ناچیز  می دادند، و اگر احیاناً اختالفی در میانشان رخ رفتدر مسکنی آرام می گی
که در نهاد بشر نهفته است بیدار نشود و به مقتضاي آن، انسان در صدد غلبه بر   "غریزه استخدام"مانع از این نمی شود که 

طبعاً بین افراد از حیث نیروي طبیعی و واجد بودن وسایل و سایر جهات اختالفی پدید می آید، و دسته اي  .دیگران بر نیاید
حب زور و قدرت می شوند و از لحاظ مزایاي حیاتی از دیگران جلو می افتند و دسته اي دیگر قهراً عقب می نیرومندتر و صا

است می گردد، و باالخره به   "قریحه استخدام "اختالف فطري که مقتضاي اءمانند و زیردست واقع می شوند و همین منش
صورتیکه فوق آنها ثالثی باشد که بر آن دو حکومت داشته  تزاحم بین دو حکم  فطري در .مدنیت و اجتماع منتهی می شود

 "عقل "و  باشد و آنهارا تعدیل و اصالح کند، مانعی ندارد، چنانکه قواي انسان گاهی در فعالیت مزاحم یکدیگر می شوند
دارد که بیش از گنجایش معده غذا خورده شود، ولی معده علیه آن فعالیت  ءمثالً جاذبۀ تغذي اقتضا.میانشان قضاوت می کند

منافات دو حکم .طوري که مزاحم با دیگري نباشد تعدیل می کندو قضاوت می کند و فعل هریک را بمی کند، و عقل بین آن د
دارد   سوي اختالفبا سیر آن ب طرف  مدنیت منافاتفطري در مورد بحث ما نیز از همین قبیل است، یعنی سیر فطرت انسانی ب

ردن کتابی که حاکم بین اختالف است، کولی خداي متعال آنهارا تعدیل فرموده و اختالف را با فرستادن پیامبران و نازل 
الزمه این مدنیت این است که  اجتماع به نحوي تشکیل گردد که ". )17"ص 3المیزان ج": برداشت از("مرتفع می سازد

این .آن دیگري از او استفاده می کند یکدیگر عادالنه باشد و هرکس به اندازه اي از دیگري بهره مند شود کهروابط افراد با 
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است و انسان به شرط ناچاري بدان تن درداده است، لذا هر  اصل استخدامه چون این قانون زائید.قانون عدل اجتماعی است
صورت که ملتهاي قوي ملتهاي ضعیف را بجریان تاریخ ، نشان داده .!کندرعایت این قانون را  نمی ،موقع که قدرتمند می شود

اختالف انسانها در خصوصیت آفرینش و  .!ظالمانه لگدمال و عمالً موضوع اجتماع تعاونی و عدالت عمومی را تضعیف کرده اند
براي رهائی ازدست آنها دست منطقه  زندگی و اخالق و عادات مشخص است، یعنی نیرومندان از ضعفا بار می کشند و ضعفا 

وقوع .بکار می شوند و به انتقام گیري متوسل می شوند و به همین ترتیب طوفانهاي وحشتناك در وضع اجتماع پدید می آید
 .کند که براي رفع آن قوانینی وضع شود ، لذا ایجاب میخلقت آنها امري ضروري و حتمی استاین اختالف به دلیل اختالف 

شریع اصل دین، و تکلیف کردن انسان را به آن، و دلیل اختالفاتی را که درآن واقع شده است، شرح می دهد علت تفوق، آیه 
صورت گروه در آغاز تشکیل اجتماع ببودند، حسب فطرت موجودات مدنی و اجتماعیه و نشان می دهد که افراد انسان که ب

، اختالفاتی درکسب مزایاي حیاتی بروزکرده است که رفع این بودند؛ بعداً درمیان آنها، به مقتضاي فطرت نواختواحد و یک
اختالفات محتاج به وضع قوانین مناسبی بوده است، ولذا خداي تعالی پیامبرانی را برانگیخته و با ایشان احکام و قوانینی در 

سله وظایف عبادي کامل یک سل و بشارتها وتهدیدهائی را نیزهمراه آن اعالم فرموده؛ و دین را بابراي بشر فرستاده، دین شکل
: برداشت از("اختالفات فطري بوده که از جهت دنیوي درمیان بشر پیدا شده استپس سبب تشریع دین،.نموده است

قه اي که در امر دین اختالف و تفر":عالمه درباره تفاوت بین اختالف فطري و دینی می گوید.)"187تا 159ص  3ج ،المیزان"
خداي متعال در آیۀ .املین دین یعنی علماي دین بودندتجاوزات و بی قانونیهاي افرادي بود که به ظاهر حواسطه بروز کرد ب

روشن می سازد و آن را کالً از ناحیه علماي دین می داند که این حاملین فاتی را که در دینها ظاهر شده ،اختال اءمنش،فوق
با توجه به اینکه .دا و نوامیس پروردگار ایجاد اختالف کردندکتاب دانسته و فهمیده از روي سرکشی و بغی در کتاب خ

خداوند درقرآن اصل دین را امر فطري می داند و در فطرت هم اختالف نمی تواند باشد لذا در آیۀ فوق مشخصاً می فرماید 
ظهوراختالف درکتاب  اصل"اشاره به ،آیهمنظور.بوده است "بغی و سرکشی و تعدي علما "اختالف فطرت نبوده بلکه  اءکه منش

خداوند در آیه فوق در وهلۀ اول فرستادن پیغمبران و کتاب را براي رفع اختالف در شئون زندگی مردم اعالم .است "آسمانی
می داند که به لحاظ سرکشی و تعدي علماي دین و حاملین کتاب  "حقی"هدایت مؤمنین را مربوط به ،می کند و در ادامۀ آیه

و این  ."خدا مؤمنین را به حقی که مورد اختالف بود به اذن خود هدایت فرمود":اده است، و می فرمایددرآن حق اختالف افت
اختالف در  هم{حق همان است که کتاب با آن نازل شده است وراهنمائی پروردگار در اینجا هر دو اختالف را شامل می شود

ص ، 3جالمیزان ":برداشت از("ی حاملین کتاب می باشدکه عامل اصلی اش بغ }شئون حیاتی وهم اختالف در معارف الهی
از قرآن بر می آید که حضرت نوح اولین پیامبري بوده که کتاب بر او " :عالمه درباره رسالت نوح می گوید.)"185و174

کتابی نازل شده بود باید شریعتی  ،است، اگر قبل از آن کتاب نوح نخستین کتاب آسمانی مشتمل برشریعت. نازل شده است
استفاده می شود که شریعت، ه،آیاین ضمناً از .ذکر شده باشد ،شوري 13هم قبل از شریعت آن حضرت باشد و در آیۀ 

زیرا آیۀ مزبور در مقام بیان این است که شریعت اسالم {مخصوص پیامبرانی است که نامشان در آیۀ مزبور ذکر شده است
و اگر شریعت دیگري نیز بود بایستی ذکر  }!عالیۀ مخصوص به خود، جامع جمیع شرایع قبلی نیز می باشد اضافه بر موضوعات

بدان اشاره دارد قبل از زمان نوح است و کتاب آن حضرت در میان اهل آن عصر نازل شده  بقره  213هعصري که آی .می شد
اولین شریعت و کتاب، شریعت و کتاب نوح  ،ست، و بنابراینواسطۀ کتاب ای آید که شریعت باز آیه برم .و حکومت کرده است

. مربوط به زمان قبل از نوح استبقره  213آیۀ :در روایات اسالمی در تفسیر عیاشی از امام صادق نقل شده که فرمود. است
نقراض ذریۀ صالح حلت آدم و اجریانش این است که بعد از ر.بلکه گمراه بودند: آنها هدایت یافته بودند؟ فرمود:سؤال شد

زیرا قابیل که هابیل را به قتل ازد و با تقیه و کتمان می زیست، شیث که وصی آدم بود، نمی توانست دین خدا را آشکار ساو، 
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رسانده بود اورا نیز تهدید به قتل می کرد، و هر روز برگمراهی مردم افزوده می شد تا اینکه روي زمین جز وصی گذشتگان 
بعداً بداء حاصل شد و خدا اراده کرد که پیغمبرانی را . هم به جزیره اي رفت و به عبادت خدا پرداختنمانده بود، و او

راه یافته نبودند، و بر فطرت :فرمود.مردم قبل از نوح گمراه بودند یا هدایت یافته بودند؟:گفتم.راوي می گوید.برانگیزد
راه یافته ": له از آخر روایت که می فرمایداین جم."ایت نمی یافتندو البته تا خدا هدایتشان نکرده بود، هدالهی می زیستند،

را گمراه معرفی کرده "اولی هايانسان "روایت بیان شده و جملۀ دیگري را که در اول  ،"نبودند و بر فطرت الهی می زیستند
هدایت نشده بودند، نه اینکه بطور یعنی منظور از گمراهی این است که ایشان تفصیالً به معارف دینی .است، تفسیر می کند

بین آدم و نوح پیغمبرانی بودند : در تفسیر عیاشی از ابوحمزة ثمالی از حضرت باقر روایت شده که فرمود.کلی گمراه بودند
برده نشده مبرانی که آشکارا دعوت می کردند،که نبوت خود را مخفی نگه می داشتند، و لذا در قرآن نام ایشان مانند پیغ

 نوح، که دانیم می":تفسیر آیات ابتدایی سوره نوح می گوید ضمنمطهري نیز، آیه اهللا  .)211و 184ص  3المیزان ج ( است
 تقدم زماناً دیگر پیغمبران همه بر ادریس، شاید و آدم از غیر. دارد تقدم زمانی نظر از یعنی است پیغمبران قدیمترین از

 }قانون یعنی{شریعت صاحب پیغمبر نوح، از قبل یعنی است، قانون و شریعت داراي که است پیغمبري اولین ظاهراً و.دارد
 به بشر هنوز و است بوده بشریت توحش هاي دوره امروز اصطالح به تقریباً که است بوده هایی دوره اینکه براي ایم، نداشته

 به دعوت همان حدود در آمدند می که پیغمبرانی و بوده نرسیده باشد آنها میان در قانونگذاري صالحیت که مرحله این
 نمی مطرح را اي مسأله این، از بیش}گفتند می سخن{اخالقی مسائل سلسله یک یادآوري و معاد امر به تذکرِ و توحید مسأله

 زمان با مقارن بشریت بلوغ دوره،است بشر کودکی دوره نوح ماقبل دوره شود می استنباط قرآن از که آنچه نظر از.کردند
بقره، به پایگاه  213براي اطالع بیشتر، از نظرات استاد مطهري درباره آیه  ."کند می شروع نوح از را شرایع قرآن. است نوح

دربردارنده همان مطالبی است که از  "ياستاد مطهر یو کالم یفلسف شهیبعثت و رسالت در اند"مقاله . ایشان مراجعه شود
  .عالمه طباطبایی در این فصل بیان شده است

 با  کتاب  این درنوشته است و "المکی  القرآن  فی  الفکر السیاسی  اصول"به نام    یکتاب  دکتر عبدالقادر حامد التیجانی        
  ایدة  برخالف و گذارد می  بحث  به  مکی  هاي سوره و  آیات  طریق از  مکه  دوران در را  اسالم  سیاسی  فلسفه  جدیدي رویکرد

  اسالم  سیاسی  اندیشه  اصول  است معتقد او است؛  کرده  تلقی  غیرسیاسی و  فردي و  اعتقادي  دین را  مکه  دوران در  دین  که  غالب
  انتخاب  بحث محور و  چارچوب  عنوان به نیست  اختالفی  آن  بودن  مکی در  که را  اعراف  سوره  تیجانی .است شده  بیان  مکه در

  آیاتی):1:کند می  تقسیم  بخش  شش در را  اعراف  سوره  آیات  معرفتی  مبانی و  ذهنی  چارچوب  تبیین  براي وي،.کرده است
 از انسانها  همۀ معتقدند  که  آیاتی):2.دارند  اشاره  الهی  حاکمیت  به  ضمنی  صورتب و پردازد می  انسان  بودن  مخلوق  به  که  است
 در  پیامبران از  اطاعت و هستند  یکسان  همه و ندارد  دیگري  به  نسبت  برتري  ادعاي  حق  فردي  هیچ و اند آمده پدید  خاکی  بدن

 را انسانها  که  آیاتی):3.است  برگزیده را  پیامبران  که  اوست و  انسانهاست  فوق  که  است  دیگري  سرچشمۀ از  پیروي  حقیقت
 آنها،  براساس.هستند  قائل  آهنگی هم و  سازگاري  الهی امر  طبیعت با  انسانی  نفس  طبیعت  بین دانندو می  پاك  فطرت  داراي

  به  ایمان  خویش  درون در  تأمل با انسانها نیست، اجبار و  اکراه بر  مبتنی و  است  نهفته هاانسان  درون در  دین و خیر و  حق  پذیرش
  این  به  آیات از  تعدادي ):4.گردد می تطور و تغییر دچار  گاهی انسانها در  قابلیت و استعداد  این  اگرچه یابند، درمی را  حقانیت

  همه ):5.است  داده قرار  آن  روي بر را آنها  بقاي و  زندگی و  داده  مکنت انسانها  به  زمین در خداوند  که دارند  توجه امر
 اعراف،  سورة  آیات  نخست  بخش در  بنابراین هستند،  الهی  رسوالن  مخاطب و  تکلیف  دایرة در توحید  فطرت  براساس انسانها

  به  فرض پیش  این با وي،. شود می  تکمیل "رسالت" با "فطرت" و  است  شده  مطرح" شرعی  تدین" ،"فطري  تدین" کنار در
  نبوت بار او و  شده  شروع }ع{آدم  با  انسانی  جامعه  بناي  کهاین  به  اشاره با و پردازد می "جامعه و  دین" تاریخی  رابطۀ  بررسی
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  اولین و  است  شده بنا  نبوت  برپایۀ  بشري  جامعه  که  بگیریم  نتیجه  سوره  این  آیات از اگر: گوید می  داشت  دوش بر نیز را  الهی
  جایی:است معتقد قرآن،  به رویکرد  این با او ."ایم نگفته  گزاف  به  سخن است،  بوده  توحیدي  اي جامعه  تاریخ در  بشري  جامعه

 آورند می  بحساب  قانونی بی و  دینی بی بر را  بشري  جامعۀ اءمنش  که ماند نمی  باقی  غربی  اندیشمندان  نظریات از  برخی  براي
 ."است  آمده پدید ها توده  افیون و  مردم  کردن  رام  براي  که دانند می  سیاسی  هاي حیله  صرفاً را  الهی  ادیان و  قوانین یا و

 را  دین  که  کنت  اگوست مانند  کسانی یا کندو می  اشاره  مارکس   و  فویرباخ  چون  افرادي و  یونان  سوفسطائیان  به  تیجانی
  الوهیتی اءمنش  که کنند می  تلقی  اجتماعی نهاد  یک را  دین  یمهدورک  امیل  چون یا و دانند می  خرافه و  وهم  مرحله  به  مربوط
  بنیادهاي و  شده  نازل خداوند  ناحیۀ از  که  است  چیزي  آن  دین از مقصود  اینکه  به  اشاره با او. است  اجتماع  زاییدة  بلکه ندارد

   زمان در آیا  اینکه  جمله از پردازد می  االتی سؤ  طرح  به ، فقیهان اجتهاد آورد دست و  فقهی  میراث  نه و  است  شریعت  توحیدي
  تقدم  جامعه  تحقق بر  شرعی  قوانین  قطعاً باشد  شده  نازل  تکلیف و  شریعت  آدم   با اگر .خیر؟ یا  است  بوده  تکلیف و  آدم شریعت

  وضعیتی  چه در  جامعه  بعدي  رسوالن  توسط  شرایع  نزول آدم تا زمان از  که آید می  پیش  ال سؤ  این باشد  این از غیر اگر و دارد
  اي جامعه در بشر ، تاریخ آغاز در گوید می  که شد نخواهد "هابز  توماس"  ایده  همان  سخن  این  نتیجه آیا است؟  برده می سرب

 و "قرطبی" تفسیر از  روایتی  نقل با  تیجانی .است  گردیده  آن  دیانتهاي و  متمدن  جامعۀ وارد بعدها و  زیسته می  متوحش
  قائل آدم   براي  رسالت  شأن و دانند می  نوح از را  رسالت آغاز و اند گذاشته  صحه را  دوم  دیدگاه  که "عربی  ابن"  دیدگاه
 می گوید، او .پذیرد، نظرات آنها را می است  بوده  انسانی  حیاتاء بق  مسئولیت  به مأمور  که دانند می  نبی را او تنها و نیستند
 و  زندگی  ضروریات  به  آگاهی در  صرفاً نیازها  حیات، آغاز و  دینی  قوانین  آمدن از  پس  که  نیست  آن  عربی ابن  سخن  مفهوم
 وجود  هیچگاه  محض  شر با  سرشته  فطرت ، که رسد می هابز  نظریه نقد  به اینجا از  تیجانی .است  شده می محدود  معیشتی  منابع

  حاکم  ارزش و  قانون نظم، و بود  شده  وانهاده خود  طبیعت  به بشر  آن در  که "فروگذاري و  واگذاري  دورة" و  است  نداشته
 هابز  که  اي "طبیعی  وضع" نتیجه، در. است  نداشته  خارجی  تحقق اند، بوده همدیگر  گرگ و  دائم  جنگ در انسانها و  است  نبوده

  دیدگاه  شود؛طبق می  دیده  آن از  اثري  قرآنی  دیدگاه در  نه و دارد  تاریخی  تحقق  نه کند می  مطرح خود  سیاسی  فلسفه در
 و اءمنش  قرآن است،زیرا  متفاوت هابز  نظریه با  کامالً  سیاسی  مشروعیت و  حاکمیت  حق بشري،  جامعه اءمنش  چون  اموري قرآن،
  آن  اساس بر  حیات سیر و  دانسته  مشروع را خدا برابر در  انسان  تسلیم  که  نبوتی .داند آدم می  نبوت را  بشري  جامعۀ  مبناي
  مبتنی  جامعه  تاریخی روند در  است معتقد و کند می  استدالل هابز  نظریه  رد دراَعراف،  139 و 138  آیات از  او.گردد می آغاز

 بر  جوامع  فاصله  این در .فرمود  اعزام را  زیادي  رسوالن بشر  هدایت  جهت  به خداوند و شد  انحراف دچار  نبوت و  فطرت بر
  نداي با  رسول  کههنگامیی  دلیل  همین  به شد می  است،اداره  شده می  دین  یک  به  تبدیل خود  گاهی  که  بشري  والیتهاي  اساس
  دست  که بود خواهد  این  رسول  دعوت  متن کند، می والیتها  هألمس  متوجه  مستقیماً را خود  خطاب. نهد می خود  قوم  به رو توحید

 .گردانند باز  شانبشري  ا  جایگاه  به را  حکومت و  قدرت  مدعیان و بپذیرند را خداوند  والیت  همه و بردارند دیگر  والیتهاي از
  دولت و کند  اعالن خداست،  آن از  حاکمیت آن، در  که را  دولتی  برپایی تا آید می  رسول  که  است  آن  سخن  این  ساده  معناي
  بودن  تسلیم با جز  مسئله  این و  است  الهی  والیت تولید باز رسول،  دولت  اساسی  انگیزه ، بنابراین بزند، کنار  به را  گویان دروغ
  که  است  مردم  جانشینی و  خالفت  به  مربوط ):6.شود نمی  محقق  است  ناهی و آمر  جامعه امور در  که  اي وحی برابر در  مردم
 در قرآن مکی آیات در سیاسی تفکر کتابخانه تبیان،اصول":برداشت از(کنند می  نمایندگی  رسول از  سیاسی توحید  اقامه  براي

  )."آرن عبداللهی محسن نقد ترازوي
 او به و":می پذیرد که نوح اولین پیامبر می باشد و می گوید،آیه می فرماید،نیز نعاماَ 84ضمن شرح آیه  تفسیر نمونه         

 ایوب و سلیمان و داوود او نسل از و نمودیم راه پیش از را نوح و درآوردیم راست راه به را همه و بخشیدیم را یعقوب و اسحاق
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 که مواهبى از قسمتى به آیات این در ."دهیم مى پاداش را نیکوکاران اینگونه و] کردیم هدایت[ را هارون و موسى و یوسف و
 مواهب بزرگترین از یکى که است برومند و الیق نسل و صالح فرزندان موهبت آن و شده، اشاره است داده ابراهیم به خداوند

 ،نبودند توحید براى پرچمدارانى ، ابراهیم از قبل دورانهاى در ، نشود تصور اینکه براى آن دنبال به و .شود مى محسوب الهى
 نخستین نوح دانیم مى و. کردیم رهبرى و هدایت آن از پیش نیز را نوح ، کند مى اضافه شده شروع او زمان از موضوع این و

 موقعیت به اشاره با حقیقت در .باشد مى العزم اولوا پیامبران سلسله سر و بود شریعت و آئین داراى که است العزم اولو پیامبر
 از را ابراهیم ممتاز موقعیت ، هستند او فرزندان و دودمان از که پیامبران از جمعى موقعیت و است ابراهیم اجداد از که نوح
 ابراهیم دودمان از که را پیامبران از کثیرى جمع نام آن تعقیب در و. سازد مى مشخص وجودى ثمره و ریشه و وراثت نظر

 به ؟ گردد مى بر کسى چه به در آیه فوق  "ذریته من" ضمیر اینکه در .)"،اعرافتفسیر نمونه":برداشت از(برد مى بودند
تفسیر نمونه در .اند گردانیده باز ابراهیم به را آن مفسران غالب ولى ، است زیادى گفتگوى مفسران میان در ؟ نوح یا ابراهیم

 ضمیر و برداریم است ابراهیم درباره که آیات ظاهر از دست توانیم نمى ترتیب این به و :این باره توضیحاتی داده و می گوید
 اضافه و برد مى را الیاس و عیسى و یحیى و زکریا نام بعد آیه در و.گردانیم باز نیست سخن موضوع اینجا در که نوح به را

 در صالح عمل پرتو در بلکه ، نداشت اجبارى و تشریفاتى جنبه آنها مقامات یعنى بودند، صالحان از اینها همه که کند مى
به ابراهیم برگردد یا نوح، در ماهیت بحث ما  "ذریته من"به هر حال، چه ضمیر. )همان(یافتند عظمت و شخصیت خدا پیشگاه

اساسا قرآن هرگاه بحث پیامبران را به میان می کشد از نوح .فرقی نمی کند و اسامی پیامبرانی که یاد شده بعد از نوح است
اما به رغم صراحت قرآن، برخی از نویسندگان در اینکه نوح اولین پیامبر به سوي انسان می باشد تشکیک کرده .از می کندآغ
مورخان صدر اسالم امثال طبرى و نیز مفسران قرآن اعم از شیعه و سنى، ادریس را  بهبودي در پاسخ به آنها می گوید،. اند

 }مریم و انبیاء{قرآن نام ادریس رادر دوسوره. ز روایات یهودیان استخراج شده استاین تاریخ و تفسیر ا. جد نوح مى دانند
نامى از اسحاق فرزند ابراهیم و از یعقوب  49به داستان ابراهیم خلیل مى پردازد و درآیه  41سوره مریم درآیه .یاد مى کند

نام اسماعیل صادق الوعد و  54نام برادرش هارون و درآیه  53نام موسى و درآیه  51درآیه . نوه ابراهیم به میان مى آورد
این خود ."و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویى پیامبر بود" :نام ادریس را به این صورت یاد مى کند 56درآیه 

وب پیامبر به دنیا آمده گواهى مى کند که ادریس هم مانند اسماعیل صادق الوعد، از انبیاء بنى اسرائیل است که از نسل یعق
از فرزندان آدم آنان کسانى از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت  ":مى گوید 58اند، ولذا درآیه 

هدایت نمودیم ] آنان را[که یان ابراهیم و اسرائیل و از کسانسوار کردیم و از فرزند] بر کشتى[که همراه نوح یبودند و از کسان
از ایوب پیامبر نام مى برد و درآیه  83داود و سلیمان مى پردازد ودرآیه  ذکربه  78و در سوره انبیاء آیه  ."..دیمو برگزی

 ،وبا همان ترتیب در سوره مریم."که همه از شکیبایان بودند] یاد کن[و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را ":مى گوید 85
، و همچنین ادریس جد نوح نخواهد بود ،بنابراین. ى بنى اسرائیل نام مى برداسماعیل صادق الوعد وادریس را در زمره انبیا

  ).يبهبودمحمد باقر ،}1{ءایانب خیتار يازنگرسایت تبیان،ب(اساطیرى که درباره نام او وارد شده است، معقول نمى نماید
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  دومفصل 
  

  اتمام حجت
  خدا

  بر بندگان
 ."ما نوح را به سوى قومش فرستادیم...إِنَّا أَرسلْنَا“ :در اولین  بخش آیه اول سوره نوح سخن از رسالت آن حضرت است            

بناي این .در این فصل و چند فصل دیگر بنا به اهمیت رسالت پیامبران، این موضوع  را از زوایاي مختلف بررسی خواهیم کرد
ابتداء به کلیات سوره، . رویم و کلمه به کلمه آیات را توضیح دهیمبر اساس آیات سوره نوح، به  پیش کتاب بر آن است که 

 دیگر جائى در که است نوح  زندگى از خاصى قسمت فعال می توان گفت این است که این سوره درباره آنچه".اشاره می کنیم
 دعوت و این عناصر کیفیت،و توحید،و سوى به او گیرپی و مستمر دعوت به مربوط قسمت این نیامده،و سبک این به

 حاضر مطلقا که متکبرى و خواه خود و لجوج قوم برابر در هم است،آن رفته کارب مهم لهأمس این در که است کاریهائى ریزه
 در اقلیت بودند و در مسلمانان و پیامبر و شده، نازل مکه در سوره این اینکه به توجه با .آورند فرود سر حق برابر در نبودند

 ماجرا این ذکر اهداف از یکى و آموزد، مى آنها به را زیادى مسائل داشتند، قرار یارانش و نوح زمان طیشرا مشابه طىیشرا
 کامل، دلسوزى و محبت با توأم منطقى استدالل طریق از چگونه که دهد مى یاد آنها به):  1:اینکه جمله از.است بوده همین

 به دعوت طریق در هرگز که آموزد مى آنها به):  2. گیرند بهره راه این در مؤثرى و مفید وسیله هر از کنند،و تبلیغ را دشمنان
 وسائل دست یک در که آموزد مى آنها به): 3.کند کارشکنى دشمن بکشد،و طول سالها چند هرنشوند، خسته خدا سوى

 سوره این آخر آیات):4.گیرند بهره دعوت طریق در دو، هر از باشند،و داشته را انذار عوامل دیگر دست در تشویق،و
 پیش در دردناکى عاقبت ننهند گردن خدا فرمان به و نشوند تسلیم حق برابر در اگر که لجوج مشرکان براى است هشدارى

 هاى برنامه در که است آنها مشابه افراد و نخستین مؤمنان و پیامبر براى خاطر تسلى سبب سوره این اینها، بر عالوه): 5. دارند
 بیان از است ترسیمى سوره این دیگر، تعبیر به.باشند شکیبا و صابر سختیها و مشکالت برابر در و دلگرم خدا لطف به خود

  .)نمونه، نوح تفسیر(بندند بکار باید خود مسیر در حق طرفداران که هائى برنامه و باطل و حق طرفداران دائمى مبارزه
بودند، در آغاز تشکیل اجتماع  موجودات مدنی و اجتماعی ،حسب فطرته افراد انسان که بتوضیح دادیم اول در فصل            

بودند؛ نه در امور زندگی با یکدیگر نزاع و جنگی داشتند و نه در امور دینی و عقاید مذهبی  نواختصورت گروه واحد و یکب
آنها، به مقتضاي فطرت، اختالفاتی درکسب مزایاي حیاتی بروزکرده بعداً درمیان . اختالف و تفرقه اي بین آنان بوده است

پیامبرانی را برانگیخت و با ایشان احکام و  ونداست که رفع این اختالفات محتاج به وضع قوانین مناسبی بوده است،ولذا خدا
نیوي درمیان بشر پیدا شده اختالفات فطري بوده که از جهت دپس سبب تشریع دین، .براي بشر فرستاد دین قوانینی در شکل

 از روي تجاوز و سرکشی، اختالفاتبر کتاب خدا احاطه کامل داشتند، م دین بودند و از ناحیه کسانیکه حامل و عالبعدا  .است
  اءمنش.تعدي از حدود و مقررات فطرت بودبلکه مستند به بغی و  ،اختالف در دین مقتضاي فطرت نبود.بوجود آمد دیگري

  شده  "بعث"اینکه از فرستادن پیغمبر تعبیر به :عالمه طباطبایی می گوید.می باشد  ءبغی و سرکشی و تعدي علما ،اختالفاین 
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این است که انسان اولی گروه واحد و ساده اي بود و در حال خمود و آرامش می زیست، پیغمبران که آمدند ،  "ارسال"نه 
ن آور برانگیختند و او را متوجه سعادت و کمال خود ساختند و در شاهراه نداي توحید سر دادند و بشر را از این سکوت خفقا

،است مناسبتر است و شاید همین "بیدار کردن از خواب و نظیر آن"که معنایش   "بعث "این معنی با .هدایت به راه انداختند
از بیان عالمه ") .182ص 3میزان ج ال("یعنی صاحب خبر شده نه رسول "نبی "نکته موجب شده که از فرستادگان هم تعبیر به 

نظر می رسد به همین و ب.ودنداز شرایط خاص انسانی هنوز بهره مند نبود که مردم در دوره پیش از بعثت،نیز استفاده می ش
و اختالفها، پس از هوشیاري و بیداري آنان از خواب غفلت و یا .تگی در بین آنان قابل تصور نیستجهت هم اختالف و چند دس

 ،آغاز پیدایش دین و مذهب به معناي واقعی":در تفسیر نمونه آمده است.ه استیی از عواطف و احساسات فراهم آمدرها
بنابراین، .جامعه به معناي واقعی بوده است همزمان با آغاز پیدایش انسان نبوده، بلکه همزمان با آغاز پیدایش اجتماع و

 213تفسیرنمونه، ذیل آیه {حب آیین و شریعت، نوح پیغمبر بود، نه آدمجاي تعجب نیست که نخستین پیامبر الوالعزم و صا
 :پرسشی که اینک مطرح می شود این است که ).2 ،بخشيدی،جمشقرآن، عقالنیت و پرسشگري،پایگاه معارف قرآن  (}بقره

  .شددر بخشهایی که در پی خواهد آمد، این امر بررسی خواهد . ارسال رسوالن می باشد؟ چه ضرورتی بر
 مجموعه.است گرفته نظر در هدفی آن براي و آفریده حکمت براساس را آن و دارد حکیم آفریدگاري هستی جهان           

 :و.}53شوري،{"خداست به امور همه بازگشت":هستند معین هدفی سوي به سیر حال در هماهنگ صورتیب عالم موجودات
 تمام. }50طه،{کرد هدایت را آن سپس و کرد عطا بود آن شایسته که آفرینشی موجودي هر به که است کسی ما پروردگار"

 نشانه روز و شب گردش و زمین و آسمانها آفرینش در تحقیق به":هستند تعالی حق نشانه و آیه و هدفدار هستی هاي پدیده
گرانبها  شاهکاري و ارزش با موجودي عالم، موجودات میان در انسان.}190آل عمران،{"خردمندان براي است هایی

 دیگر ظرفیتی و استعداد و اختیار ویژگی از انسان میان این در .}70اسراء،{و مورد تکریم حق تعالی است}14مومنون،{
 داشتن حال عین در و گوناگون درونی کششهاي وجود و جویی حق و طلبی کمال.دارد دیگر اي شاکله انسان.است برخوردار

 ممتاز موجودي اینکه عین در را او امر همین و شده آفریده زیادي درونی تمایالت با انسان .اوست امتیازات از متضاد صفات
 طلبانه منفعت تمایالت گردد، منحرف مسیرش از او است ممکن.است داده قرار هم جدي آسیبهاي و خطرات معرض ساخته،در

 هدایت از و دارد پاك فطرتی انسان اینکه رغم به.بسازد خطرناك موجودي او از و دهد سوق دیگري وادي سوي به را او
 آیا":است گرفته نظر در هدفی انسان خلقت براي خداوند.است نیازمند شدیدا نیز دیگري هدایت به است، برخوردار تکوینی

 به و شد می آفریده انسان اگر.}115مومنون،{شوید؟ نمی بازگردانده ما سوي به و کردیم خلقتان بیهوده که اید پنداشته شما
 راه شناخت.آمد می شمارب اي بیهوده امر شد، نمی ارائه کمال سوي به او سیر براي مناسبی راه و گردید می رها خود حال

 کامل توجه انسان امور تمام به که يخداوند .است انسان حیات ضروریات از حرکت، براي مطمئن الگویی داشتن و درست
 مناسبترین در را انسان بدن اعضاي که آفریده،خداوندي معتدل و متناسب ادراکی قواي و قیافه و اندام در را او و داشته

 خط با و داده قرار سر باالي در و گودي یک در را خطرات،آن از چشم ماندن مصون براي آنجاییکه تا داده، قرار موقعیت
 اندیشی چاره بشر هدایت براي ندارد امکان کرده، حفظ غبار و گرد خطر از پلکها دادن قرار با و عرق آسیب از را آن مویین
 ،2 ج شفا، سینا، ابن{است آفریده گود را او پاهاي کف انسان رفتن راه آسان براي سینا ابن گفته به که خداوندي.باشد نکرده
 خدایی همان. کند رها خود حال به}است بیشتر خیلی آن ضرورت که {راهنما بدون را او ندارد امکان ،}441 ص ،10 مقاله

 و ظاهري مفاسد و مضار از آگاهی و مادي زندگی براي را اعضا سایر و لب زبان، چشم، گوش، انسان براي تکوین نظام در که
 در باشند ءانبیا و عقل که را آن ابزار کمال، و سعادت راه تشخیص براي داده، قرار دنیوي منافع و مصالح به بردن پی

 فرستادن مستلزم وي، بودن متعالی و خداوند بودن حکیم،}1 ح ،168 ص ،1 ج کافی،{حدیث مطابق .است نهاده اختیارش
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 و": گوید می و است پرداخته ضرورت این به قرآن.است کمال راه دادن نشان و مفاسد و مصالح بیان آنان لیتمسؤ و انبیاست؛
 و است اجتماعی موجودي انسان ،دیگر سوي از.}24فاطر،{است بوده اي دهنده هشدار آن در اینکه مگر نبوده امتی هیچ

 تا کند می تالش کسی هر.است ممکن هدایت و راهنمایی با نیز آن احتمالی خطرات از ماندن مصون اجتماع،و در زندگی
 دیگري حقوق به تعدي احیانا،آن دنبال به و جمعی گسترده،زندگی تالش این حاصل.بگیرد خود خدمت به را دیگران

 انسانها تجاوز به نماید، ایجاد تعادل و کرده کنترل را آنان تا نباشد میان در هم حکومتی و اخالقی دینی، مانع هیچ اگر.است
 انسانها که است این چاره انسانها، حقوق تضییع از جلوگیري و اجتماعی نظام حفظ براي .شود می منجر یکدیگر حقوق به

مقررات باید چنین  این يویژگیها.کنند رفتار شده تعیین مقرراتی و قوانین چارچوب در و بشناسند را خود رفتار محدوده
 داشته نظر مد را همگان منافع):2.بدانند خود وظایف جزء را آنها به عمل و باشند داشته ایمان آن به انسانها ):1:باشد
 و دهد پاسخ را انسان ذاتی خواستهاي):4.باشد داشته نظر در را او آخرت و دنیا و انسان وجودي ابعاد همه):3.باشد

 باز زشت کار از و کند تشویق خوب کار به را فرد درون از اجرایی، ضمانت بر افزون ): 5.کند برآورده را او اساسی نیازهاي
 آنها همه کرد؛اما برآورده اکثریت نظر با یا و اجتماعی قراردادهاي با بتوان را شده یاد ویژگیهاي از بخشی است ممکن .دارد

 وضع فوق ویژگیهاي با را مقرراتی انسانها براي تواند می کسی ،این بر افزون.نیست شدنی برآورده اکثریت نظر و قرارداد با
 به جامع و کامل قانونگذاري.باشد آگاه کامال آنها مصالح بر و باشد داشته انسان نیازهاي و خصلتها بر کاملی احاطه که کند

 تنها اینها و است جمعی عدالت و همگان حقوق نگري،رعایت آینده مصالح، به کامل احاطه آنها جمله از که دارد نیاز شرایطی
 که است خداوند همانا آن بگیرد،و سرچشمه حقایق همه به محیط قانونگذاري از که باشد داشته وجود تواند می قانونی در

 و مستقیم ارتباط و است محدود و مادي موجودي انسان و است غیرمتناهی و مجرد وجودي خداوند .است انسان مدبر و خالق
 که است این دو این میان جمع وجه. است حیاتی ارتباطی چنین حالیکه در ندارد، وجود بندگان و خداوند میان محسوسی

 بدین .باشند خدا رسان پیام تا کند انتخاب آنان میان از را انسانها بهترین بندگان، با خدا درك قابل و عینی ارتباط براي
 به و دارند را انسانها معنویت تأمین و هدایت و راهنمایی تمس که هستند قانونگذارانی نخستین پیامبران گفت توان می ،ترتیب
تا  171ص ،منتظريآیه اهللا العظمی اسالم دین فطرت،":گزیده هایی از(کنند می کمک خوشبختی و سعادت ایجاد در انسان

گفت پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که ":موسی در پاسخ به فرعون آمده است در قرآن از زبان .)"176
موسى اشاره به دو اصل اساسى از سخن کوتاه ، نیدر ا .}50طه،{"داده سپس آن را هدایت فرموده استدرخور اوست 

به هر موجودى  ندخداو نکهینخست ا:وشنى براى شناسائى پروردگار استمستقل و ر لیکند که هر یک دل و هستى مى نشیآفر
که هر کدام هماهنگى کامل  دید میاهخو میدقت کن و جانداران اهانیاگر ما اندکى در باره گ .است دهیداشته بخش ازیآنچه ن

و رهبرى موجودات است  تیله هداأمس ،دوم لهأمس .باشد مى ارشانیاست در اخت ازشانیخود دارند و آنچه مورد ن طیبا مح
را در  اتىیوسائل ح زىیچ ایممکن است کسى . قرار داده است هایازمندین نیمأدر درجه بعد از ت "ثم"که قرآن آن را با کلمه 

است که  زىیچ انهم نیو ابه طرز کاربرد آنها آشنا باشد ، مهم آنست کهاما طرز استفاده از آن را نداند،داشته باشد  اریاخت
بکار  اتشانیادامه ح ریدر مس قایرا دق شانیروهایکه چگونه هر کدام از آنها ن مینیب جودات مختلف به خوبى مىما در مو

خداوند ان موجودى است داراى عقل و شعور،هستند، ولى از آنجا که انس نىیتکو تیهدا نیداراى ا زیانسانها ن .رندیگ مى
منحرف نشود مسلما به  ریهمراه و همگام کرده است که اگر از آن مس امبرانیپ لهیوساو ب عىیتشر تیرا با هدا شینیتکو تیهدا

آیا ي که همه پدیده هاي هستی را اینگونه هدایت فرموده است،  خداوند)."تفسیر نمونه،طه":برداشت از( دیمقصد خواهد رس
 قرآن از که هایی نکته جمله از".است؟ ذاشته و رسوالنی براي آنها نفرستاده گرا به خود وا انسانها می توان تصور کرد که

 یا و کنند درك توانند می را چیزهایی اینکه با مردم که است این است نبوت اهداف از بلکه نبوت فواید از که شود می استفاده

www.takbook.com



 

30 
 

 به و شود کامل آنها آگاهانه نیمه درك آن که دارند اي دهنده تذکر به احتیاج اند کرده درك آگاهانه نیمه و مبهم بصورت
 آنچه به دادن توجه و غفلت از مردم آوردن بیرون و تذکر پس .برسند آگاهی و ذکر به و شوند خارج غفلت از قرآن تعبیر

 شود می مترتب انبیاء وجود بر که است فوایدي از و انبیاء وظایف از یکی شناسند می خویش عقل با یا و کنند می درك فطرتا
  ).انبیاء بعثت حوزه،اهداف پایگاه اطالع رسانی":برداشت از(

 از آیاتی در.عالوه بر موارد فوق، اتمام حجت بر بندگان از طرف خداوند، یکی از مهمترین دالیل ارسال رسوالن است            
 نساء 165درآیه  جمله از است؛ شده تصریح پیامبران ارسال با بندگانش بر خداوند حجت اتمام و ءانبیا بودن حجت بر قرآن

 حجتی ءانبیا فرستادن از پس خداوند برابر در مردم براي تا" :است آمده هشدار و بشارت در پیامبران وظیفه به اشاره از پس
 اتمام پیامبران بعثت اهداف از یکى ،}47و قصص،130، انعام، 134،طه: آیات در معنا همین شبیه{آیه بر اساس این ."نباشد
 نگیرد، صورت بعثتى چنانچه و بینند مى خویش منافع مخالف را انبیاء دعوت قبول که است خودخواه و لجوج مردم بر حجت
 گفتند مى قطعا کردیم مى هالك عذابى به] قرآن آمدن[ از قبل را آنان ما اگر و":کنندکه ادعا هزارگونه است ممکن

 اگر و":و .}134طه،{"کنیم پیروى تو آیات از شویم رسوا و خوار آنکه از پیش تا نفرستادى ما سوى به پیامبرى چرا پروردگارا
 ما سوى به اى فرستاده چرا پروردگارا بگویند برسد ایشان به مصیبتى دستهایشان فرست پیش] سزاى[ به وقتى که نبود

 حجت اتمام این .}47قصص،{ "]کردیم مى شتاب آنان کیفر در قطعا[ باشیم مؤمنان از و کنیم پیروى تو احکام از تا نفرستادى
 استحقاق لهأمس تر علمى تعبیر به یا کند ، مى قطع را مدعا پر دورغگویان زبان ثانیاً و سازد مى روشن را الهى عدل اوال

اى  ":که کند می احتجاج جنیان و انسانها با قیامت روز در خداوند .رساند مى فعلیت به استعداد از گروه، این براى را مجازات
شما فرستادگانى براى شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما گروه جن و انس آیا از میان 

است که نتوان آن را انکار کرد و  یتیروشن و واضح به تمام لیآوردن دل ياتمام حجت به معنا.}130انعام،{"؟هشدار دهند
الهى  فیتکل انیو ب تیو احتجاج در روند هدا غیمرحله تبل انیپا ياصطالح به معنا نیا یالبته در فرهنگ قرآن. مردود دانست
 نیشیپ يبر هشدارها یمبتن ردیصورت گ یو مجازات هیشود و اگر تنب یبرداشته م يا انهکه هر گونه عذر و به ياست به گونه ا

است روشن بر  یاللتد  "حجت" :سدینو یمفردات راغب م. شمارند ینم حیمجازات را زشت و قب نگونهیاست و عقل و عقالء ا
ابن منظور .کند یاقتضاء و حکم م ضیاز دو نق یکی یبر صحت و درست کهیزیو چ میبا قصد و هدف مستق میاساس راه مستق

 رادیحجت ا: دیگو یم يازهر شود، یاست که خصم با آن دفع م يزیبرهان است و گفته شده حجت چ "حجت":سدینو یم
 يدر آموزه ها یوقت). 451، ص1 ردات، جمفترجمه ( شود یحاصل م يروزیاست که به هنگام خصومت با آن پ یسخن بر وجه

مطلب  انیروشن و احتجاج در مقام ابالغ و ب لیشود مراد و منظور آن است که همه گونه دال یسخن از اتمام حجت م ینید
و جهالت  یبر عدم شناخت و نادان یشخص مبتن رشیم پذعد گریو د ردیقرار گ یاله یتیهدا ریآورده شده تا شخص در مس

عدالت د،یکرده تا اتمام حجت نما فیخداوند بر خود تکل نکهیعلت ا.تبلکه به سبب عناد و لجاجت و انکار و جحد اس  ست،ین
. میاعمال و رفتار خودش آگاه ساز جهیشخص را از نت یاز هر گونه مجازات شیکند تا پ یچرا که که عدالت حکم م است؛ یاله

زشت و بد است و  ح،یقب؛انیکند که هر گونه مجازات بدون ب یحکم م نیاست هم چن یعقل الهاز  يکه جلوه ا یعقل انسان
کرده  زین یآن رفتار داشته و اطالع رسان یقانون تیدرباره محدود یانیب  م،یمجازات کن يرا بر رفتار یاز آنکه شخص شیپ

فراتر نهاده و به  نیگام از ا یاست و حت دهیابالغ کرده و به گوش مردمان رسان امبرانیپ قیامر را از طر نیخداوند ا.میباش
 ایدانسته و  ینشود که نم یآخرت مدع ایو  ایشخص نماند تا در دن يبرا يشک و شبهه ا چیکرده است که ه ملع يگونه ا

عمل که از آن به اتمام حجت  نیا نمانده باشد یباق ياما و اگر چیه يست و جانشده ا میتفه ای نییتب شیبرا قیاحکام و حقا
ساموس،  تیسا":برداشت از(الهى است فیتکل انیو ب تیدر روند هدا جو احتجا نید غیتبل یانیشود همان مرحله پا یم ادی
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اصول  "العقل و الجهل "باب در.استدر احادیث هم به این اتمام حجت بارها اشاره شده )."اتمام حجت يرگذاریموانع تاث
حکم  نکاتی بسیار ارزشمند درباره اهمیت عقل  بن هشامحدیثی طوالنی از امام کاظم است که به یکی از شاگردانش،  کافی،

 عقل واسطهب خدا. }20زمر،{است داده مژده کتاب در را فهم و عقل صاحب خدا:براي مثال می فرماید.خطاب فرموده است
 داللتشان خویش ربوبیت بر برهانها به سبب و کرده یارى بیان به وسیله را پیغمبران و کرده تمام مردم براى را حجت
آیه را مورد استشهاد قرار داده  40قره ارجاع داده و پس از آن قریب ب 164و  163در اینجا امام، هشام را به آیات {نموده

 خردمند خدا از آنکه براى مگر نفرستاد بندگان بسوى را سوالنشر و پیغمبران خدا هشام اى: امام سپس می فرماید.}است
 آنکه و است بهتر معرفتش پذیرد نیکوتر که هر پس. }خود پیش از نه باشد سنت و کتاب از مکتسب آنها معلومات یعنى{شوند

 خدا هشام اى. است باالتر آخرت و دنیا در مقامش است کاملتر عقلش کسیکه و است نیکوتر عقلش است داناتر خدا فرمانه ب
 مردم عقل پنهان حجت و امامانند و پیغمبران و رسوالن آشکار حجت پنهان، حجت و آشکار حجت: دارد حجت دو مردم بر

 مطرح را آدم خلقت ،زمین و آسمانها خلقت ذکر از بعد امام علی البالغه نهج اول خطبه در .)12 ح ،14 ص ،1 ج کافی،(است
 از را آنان و نگذاشت، حجت از خالی را زمین وقت هیچ کرد خلق زمین روي را انسان که متعال خداوند و":فرمودند و کرده
 برده بکار "او" لفظ حضرت اینجا در البته."ننمود محروم استوار راه یا حتمی برهان یا شده نازل کتاب یا شده فرستاده پیامبر

 طرف از که شود نمی وقت هیچ که است این معنایش و. است "الخلو مانعۀ منفصله" قضیه اصطالح به و است تردید براي که اند
 هم باشند، هم زمان یک در و هم عرض در کند می ذکر حضرت که چیزهایی ندارد مانعی نباشد،و مردم بین حجتی خدا

 مقام در چیزیکه یعنی است؛ "به یحتج ما" معناي به لغت حسب به حجت.باشد دیگر حجت هم و باشد کتابش هم و باشد پیغمبر
 براي کتاب و پیامبر تعالی و تبارك خداي اگر. کنند می غلبه خود حریف بر آن با و کنند می استدالل آن به گفتگو و مخاصمه

 راهنمایی و هدایت را ما خدا اگر اما. است غالب ما بر خدا یعنی دارد؛ حجت ما بر محاجه مقام در وقت آن باشد فرستاده ما
 دلیل بگو=البالغۀ الحجۀ فلله قل":فرماید می قرآن. ندادي نشان ما به را راه خدایا گوییم می و داریم حجت ما باشد نکرده

 همیشه که شود می استفاده البالغه نهج عبارت این از کلی طورب. پایدار و ثابت راه یعنی "قائمۀ محجۀ". "خداست طرف از رسا
 آنها جانشین که اي ائمه یا و شود می ابالغ آنها به پیامبران وسیله به یا که هست مردم بین دستوراتی و تکالیف خدا طرف از

 البالغه نهج درآیه اهللا مطهري می گوید،).448و  447، ص1درسهایی از نهج البالغه،آیه اهللا العظمی منتظري،ج (هستند
 و برانگیخت آنها میان در را فرستادگانش خداوند پس":است شده نقل پیامبران بعثت فلسفه درباره معروفی جمله علی امام از

 آنان بود،از بسته آنها با فطرتشان در خداوند که را عهدي اداي تا داشت گسیل آنان سويب یکدیگر پی از را پیامبرانش
 را آنان خرد هاي دفینه و کنند حجت اتمام آنها بر دالیل ارائه با و آرند یادشان به را او شده فراموش نعمتهاي و بخواهند
 اوال چه؟ براي. فرستاد دیگري سر پشت یکی را پیامبران خدا، .}33ص ، 36 قسمت ، اول خ االسالم فیض{برانگیزند برایشان

 شده تحمیل بشر بر که نیست امري دین، بگوید خواهد می.است نهاده آدمیان سرشت تکوین،در با پیمانی خدا اینکه براي
 بیعت نیست،با صوت با نیست، لفظ با نیست، کاغذ است،روي بسته خدا که پیمانی. است بشر فطرت نداي به پاسخ بلکه باشد،

 آن!الناس ایها:بگویند مردم به اند آمده پیغمبران گوید می. انسانهاست سرشت و روح عمق است،در تقدیر قلم با بلکه نیست؛
 یاد پیامبران یعنی. دیگر چیز نه خواهیم می شما از را پیمان آن به وفاي ما اید، بسته خود خداي با خود سرشت در که پیمانی

: کند می بیان ادامه در و.نمایند حجت اتمام مردم با راه این از و کنند ابالغ مردم به را خدا پیام تا اند آمده آنها و. آورانند
 مردم عقل در عقالنی گنجهایی است؛ مدفون مردم،گنجهایی باطن اعماق در مردم، روح در مردم، فکر در مردم، عقلهاي در

 را خاك هاي الیه را،این غبارها این تا اند آمده پیغمبران. است پوشانیده غبارها و خاکها را گنجها این روي ولی دارد، وجود
 و دارد گنجی خود روان و روح خانه در فردي هر.بنمایانند آنها خود به دارند خود درون در مردم که را گنجی این و بزدایند
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 آوردن بیرون صدد در ابتهاج و شوق و شور کمال با کس هر تا بنمایانند را گنج آن اند آمده پیغمبران. است خبر بی آن از
 یعنی مشرع پیغمبران .نیستند }دین آورنده{مشرع همه مبلغند،ولی همه خدا پیغمبران ،بیان این با.باشد خودش گنج

 براي پیغمبري اند،هر آمده پیغمبر هزار 124 اینکه.شوند می تا پنج جمعا است، کم خیلی شان عده که قانونگذار پیغمبران
 آورده مشرع پیغمبران که اند بوده پیامی مبلغ ،پیغمبران سایر.محدودند اند آورده قانون که آنها و است نیاورده قانون بشر
در سوره احزاب به این پیمان .)196تا 194 ،ص1 ج ،مرتضی مطهري،ینیحماسه حس(گفت باید تبلیغی پیغمبران را آنها و اند

هنگامى را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسى و عیسى پسر مریم و از ] یاد کن[و ":اشاره شده است
 انبیاء تمام از که بوده همگانى پیمانى مزبور پیمان که دهد مى نشان این.}7احزاب،{"آنان پیمانى استوار گرفتیم] همه[

 میثاقا" عبارت با که پیمانى اند، بوده متعهد پیمان این برابر در مؤکدترى طورب اولواالعزم پیامبران چند شده،هر گرفته
 هاى شاخه آنها همه گفت توان مى که دارند گوناگونى سخنان مفسران اینجا در .است شده بیان آن العاده فوق کیدأت "غلیظا

 .است ابعاد و ها زمینه تمام در مردم هدایت و رهبرى و رسالت و تبلیغ لیت مسؤ کردن ادا آن است،و کلى اصل یک مختلف
 و نمایند، ییدأت را یکدیگر بودند موظف نیز و.کنند دعوت توحید سوى به چیز هر از قبل را انسانها همه بودند موظف آنها

 را پیشین پیامبران دعوت بعد پیامبران که همانگونه سازند، آماده بعد پیامبران پذیرش براى را خود امتهاى پیشین پیامبران
 گرد واحدى پرچم زیر را امتها و کنند، تبلیغ را حقیقت یک همگى و باشد سو یک به همه دعوت خالصه،.نمایند تاکید و تصدیق
می مطهري  . )"نمونه،احزابتفسیر ":برداشت از(یافت توان مى نیز عمران آل سوره 81 درآیه را سخن این شاهد.آورند

 بوده بشر درون در نهفته نیروهاي انداختن کارب و فطرت میثاق یادآوري براي بیشتر پیامبران بعثت علیامام نظر از ،گوید
 آنان تا فرستد می خود استعدادهاي از درست استفاده به او کردن وادار و انسان مسیر اصالح براي را پیامبران خداوند.است

 مخصوص که وحی وسیلهب را خویش رسوالن خداوند".سازد هماهنگ آفرینش هدف با را انسان و کنند ابالغ را الهی پیامهاي
 نفرستادن اثر در خداوند برابر در اي بهانه اینکه تا داد قرار بندگانش بر خویش حجت را آنها و کرد مبعوث بود، پیامبرانش

 در پیامبران نقش(}183 خطبه {نمود دعوت حق راه سوي به راستی زبان با را بندگان گونه بدین و باشند نداشته راهنما
 و آمده پیامبرانی اینکه است،مگر نرسانده هالکت به را قومی هیچ خداوند" در قرآن آمده است کهاصوال،.)انسان تکامل
  .هستند آیاتایی از این  یونس،نمونه 47قصص  و  59آیات ."باشند کرده تمام آنان بر را حجت

بشارتگر و هشداردهنده گسیل ] تبه سم[ما تو را بحق ":است آیات مهمترینیکی از فاطر 24 ،آیهحجتاتمام در بحث              
که کلمه اي آیه،با توجه به واژه امت در این . "اى گذشته است داشتیم و هیچ امتى نبوده مگر اینکه در آن هشداردهنده

بررسی نام هنگام که به تفصیل در فصل ششم کتاب، ریشه شناسی لغات اهمیت بسیار دارد.کلیدي است، آن را بررسی می کنیم
 جامعه تازه کشفهاي بینهایت توان می کلمات، اشتقاق و شناسی زبان در. آن را توضیح خواهیم دادنوح در میان ملل دنیا،

 از یکیدکتر شریعتی می گوید،. کرد پیدا را کلمه هر لغوي ریشه باید یعنی .فهمید را دید زاویه ،"کلمه" از و کرد شناسی
 قرار امت بحث پایه و ام داده بسط را آن من که است، داده توجهی "امت" کلمه درباره وات، مونتگمري نام به شناسان اسالم
 تحقیقی اگر بخصوص کنیم، دقیق توجه اصطالحات و اسمها معانی به باید. ام پرداخته آن شناسی جامعه تحلیل به و ام داده

 به را تو اسم یک ریشه و بینی میان در آفتابیش بشکافی که را کلمه یک مغز و ریشه که بسا چه. داریم پیش در شناسی جامعه
 دسته جغرافیا عرض در نیز و تاریخ طول در مردم که است است این داده توجه به آن  وات که آنچه.بکشاند فکر یک ریشه
 چه را خویشتن جمع زیند، می آن در و اند ساخته مجمعی که انسانی آحاد و افراد مجموعه این.کنند می زندگی دسته

 تجمع واقعی معناي و اجتماعی زندگی از آنها تلقی و بینش مبین اند کرده تعیین خود اجتماع براي که اسمی نوع اند؟ نامیده
 می بکار انسان گروه و جامعه یک تسمیه براي فارسی و عربی و اروپایی زبانهاي در نیز اکنون هم که را کلماتی من."آنهاست
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 را گروه "تسمیه وجه" و دهد می نشان را آن اولیه معنی که اصلی ریشه نظر از را یک هر لغوي معنی و کنم می مطرح رود،
امامت،علی امت و ":گزیده اي از(کند مقایسه امت اسالمی اصطالح با آنها را خواننده تا نمایم می بیان سازد می روشن

 و امت ناسیون، طبقه، طائفه ، نژاد، توده، قبیله، ، شعب، قوم{واژه هايبه توضیح ، او در این بخش از کتاب)."شریعتی
 از افرادي ،قبیله. زادن ناسیون یعنی .اند شده اطالق ملت یعنی چیز، یک به که هستند اکثرا کلماتی.می پردازد}جامعه

 بر همزیستی که را جامعه اي در.دارند رو سوي بدان همه و اند گزیده"قبله" یک مقصد، یک زندگانیشان، براي که انسانند
 شعبه شعبه زمین روي در انسانی افراد شعب، یعنی.باشد، قوم گویند " عمل انجام در دسته یک افراد مشترك قیام"اساس
 گروه.دهند می تشکیل را طبقه یک اند، مشابه و همسان آمدي در و کار و شکل یا زندگی داراي که انسان از افرادي. شدند

 در که انسانی افراد از نژاد به گروهی.اند، طائفه گویند گردش در یا طواف در خاص، منطقه یک محور، یک گرد که انسانی
 نقطه یک در که اي توده یعنی مجموعه.اند، گفته می شود مشابه هم با}اعضاء تناسب و اندام و رنگ شکل،{بدنی خصوصیات

 نامیدن براي اصطالحات، این جاي به اسالم، شریعتی می گوید، اما)."18و  17همان،،ص":گزیده اي از(اند شده انباشته
 تکیه آن و است پیدا اسالم خاص بینش نیز اینجا در.است کرده انتخاب را "امت" کلمه دهد، می تشکیل خود که انسانی گروه

 همیشگی ثبوت و همیشگی تغییر. است ثابت و مشخص جهت یک داراي که حرکتی اما. دارد "حرکت" اصل بر که است شگفتی
 .کند می بیان کعبه طواف در را اصل همین و است شده استوار آن بر اسالم جهانبینی و کرده جمع هم با اسالم بدینگونه را

اسالمی،  فرهنگ در که است این .ثابت محور یک بر اما بازگشت، بی انحراف، بی توقف، ،بی}بار 7{ابدي حرکتطواف یعنی 
 و طریق آب، راه=راه، شریعت= سلک راه،=مذهب:است "راه" معنی به رود می دین بکار نامیدن براي که اصطالحاتی تمام

 جامعه که است طبیعی."کردن جایی قصد کردن، چیزي آهنگ=معبد و حج راه=صراط خدا، راه=اهللا سبیل راه،=طریقت
 دارد و باشد داشته "دینامیک" مفهومی کند، می اصطالح آن نامیدن براي که را اي کلمه و ببیند بینش همین با نیز را خویش

 سه از است ترکیبی معنی این و است کردن عزیمت و قصد آهنگ، معنی به"ام" ریشه از کلمه امت،.است "امت" کلمه آن و
 عنصر چهار بنابراین، است، نهفته نیز پیشروي  مفهوم "ام" ریشه در چون و.!آگاهانه خود تصمیم و حرکت،هدف معنی

 معنی اصل، به در امت معانی،کلمه این همه حفظ با.سازد می را مرکب معنی این،}مقصد رو و پیش انتخاب،حرکت،{
 این در که معنیهایی جمع از که تعریفی اساس امت بر پس،). 19و  18همان،ص(روشن می باشد راه یعنی "الواضح الطریق"

 یک اساس بر تا اند آمده هم گرد اند، مشترك هدف یک در که افرادي همه که اي انسانی جامعه":از ستا عبارت هست کلمه
  ).20ص("کنند حرکت خویش آل ایده به سوي مشترك، رهبري

 هر در که است این معنایش آیا حال. فرستاده است پیامبري امتی، هر و جمعیتی هر براي خدا ،فاطر 24آیه  اساس بر              
 سلسله که باشد پیغمبري یک بایست می زمانی هر در یا باشد پیامبر باید بودند آدمیزادگان از تا چند که جایی هر در شهري،

 تعبیر یک فقط ندارد، تصریحی زمینه این در قرآن. است؟ دیگري بصورت یا و دنباش داشته اتصال هم به زمان نظر از انبیاء
 گاهی اینکه بر عالوه قرآن در بر این نظر است که، امت با نگاهی متفاوت تر از شریعتی، آیه اهللا مصباح یزدي .دارد "امت"

 مشترك قدر شده اطالق انسانها از گروهی بر مواردیکه در است رفته بکار زمان معناي به هم گاهی و شده اطالق شخص بر
 نظر از آنان همه اینکه ، با}52مومنون، {کند می حساب امت یک را انبیاء همه مثال است؛ "گروه" همین استعمالش موارد
 منظور حال.است گروه معناي به قرآن در امت حال هر به .نداشتند اشتراکی سیاسی، و اقتصادي روابط نیز و مکانی و زمانی

 هر که است این گفت توان می آنچه.کنیم معین را معنایش توانیم نمی ما دقیقا. چیست؟ دارد پیامبر یک امتی هر اینکه از
 شود،طبعا منتقل آنها به اینها معلومات که نباشد اي به گونه روابطشان و باشند دیگر انسانهاي از جداي که انسانها از گروهی

 آنچنان قرن،روابطشان دهها طول در انسان میلیونها اگر اما. داشت خواهند اي جداگانه راهنماي به احتیاج کدامشان هر
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 حساب واحده امت اینها همه باشد، باقی میانشان در و شد نازل آنها براي کتابی اگر شود، منتقل هم به معلوماتشان که باشد
لیت انسانها و نامه اعمال آنان و بحث هدایت و گمراهی انسانها می وئاسراء، پس از ذکر مس سوره 15آیه قرآن در  .شوند می

 ،اءیاهداف بعثت انبپایگاه اطالع رسانی حوزه،":برداشت از("پردازیم یم به عذاب نمىو ما تا پیامبرى برنینگیز...":فرماید
 اتمام و همگان گوش به حق نداي رسیدن به ناظر نحل، 36فاطر و  24قرآن،آیاتی مانندآیه  در)."يزدیمصباح  یمحمد تق

 شهرها از شماري در همگان گوش به پیامبرانپیام  نرسیدن به فرقان، داللت 51آیات ششم یس و  اما می باشند؛ همه به حجت
 چنین مبناي مبرّاست،باید بررسی کرد تناقضی هر از وحی سخن اینکه به اعتماد و اعتقاد با .دارند انسانی سکونتگاههاي و

 رهبري در این باره تحقیق سودمندي انجام داده است که در این بخش حسن.چیست؟ آیات این نوع از آمیزي تناقض برداشت
 است،اما گرفته انجام مسأله حل در تالشهایی گاه که نماید می چنین تفاسیر در او می گوید،کاوشی. استفاده خواهیم کرد

 اراده تجلّی. اند شده گمان و وهم از ناگزیر بسا چه و اند؛ نگرفته هم مطلوبی نتیجه اند، موضوعی عمل نکرده روش به چون
 مسیر در را انسان وسیله، بدان تا است بوده گر جلوه انسانها سوي به پیامبران ارسال در همواره بشر، نوع هدایت براي الهی

 در گفت باید چه است، استوار اصل این بر الهی سنت اگر حال.نماید بازخواست و خواهد تکلیف سپس و شود، رهنمون سعادت
 مردم همه گوش به یکتاپرستی و توحید نداي آیا:این است که آن و داشته مشغول خود به را پویندگان ذهن که پرسشی برابر
 یافت، توان می قرآن از که پاسخی. نه؟ یا اند گرفته قرار الهی پیامبران هشدار و تبلیغ مشمول همگان رسیده، زمین روي

 وامی توجیه به سپس و چالش به را مفسران و افزاید می را تردیدها و شک و نماید می دوگانه نخست که است اي گونه به
 روستاها شهرها، بسا چه که یابیم درمی آنها، به نگاهی در که هستیم مواجه آیاتی نحل، با 36فاطر، و  24مقابل آیات در.دارد

اى اهل کتاب پیامبر ما "):1:از عبارتند آیات این. اند نشنیده نیز وحی از پیامی هیچ ندیده، خود به پیامبري که مجامعی و
 هشدار  بگویید براى ما بشارتگر و  کند تا مبادا براى شما بیان مى }حقایق را{دوران فترت رسوالنسوى شما آمده که در ب

 .}19مائده،{ "اى آمده است و خدا بر هر چیزى تواناست اى نیامد پس قطعا براى شما بشارتگر و هشداردهنده  دهنده
 پذیرند باشد که آنان پند هشدار دهنده ايده است اى پیش از تو برایشان نیام تا قومى را که هیچ هشداردهنده..."):2
. }3سجده،{ امید که راه یابند ،براى آنان نیامده است هشدار دهى نذیريتا مردمى را که پیش از تو ..."):3.}46قصص،{
هر شهرى خواستیم قطعا در  و اگر مى":5.}6یس، {بیم دهى ،داده نشدند و در غفلت ماندند تا قومى را که پدرانشان بیم"):4

 و رساند، می را پیامبران تبلیغ در همگانی فراگیري که اي آیه دو به توجه با حال. }51فرقان،{انگیختیم اى برمى هشداردهنده
 چنین اگر و دارد؟ وجود تعارضی و تناقض دارند،آیا اشاره پیامبران رسالت مکانی و زمانی محدودیت به که بعدي آیات

 .اند؟ رسیده کجا به و اند گفته چه آن توجیه و تحلیل در مبراست،مفسران آن از وحی کالم و نیست چنین البته صد نیست،که
 باورمندان ):1 :از عبارتند که شوند می تقسیم گروه 6 به فاطر، 24تفسیرآیه  در آنان.نداده اند اي کننده قانع مفسرین پاسخ

 طوریکهب اي، جامعه و عصر هر در را پیامبر وجود کرده، تمسک آیه ظاهر به برخی مفسران:پیامبران توسط همگانی هشدار به
 ، از پنجم طوسی درقرن شیخ و چهارم قرن طبري در.اند نموده برداشت نماید، ابالغ را وحی پیام و اعالم را خود رسالت

 همگانی هشدار به باورمندان): 2. است بوده پیامبري امتها همه براي: گوید می قتاده قول از طبري. تفسیرند این پیشگامان
 ؛"الرسل من فتره علی":گوید می قرآن که داشت توجه باید ":اند گفته تفاسیر از برخی:آنان جانشینان یا پیامبران توسط
 رسوالن،آنهایی بهتر، تعبیر به.باشند داشته وجود آنها اوصیاي که ندارد مانعی هیچ اما نبودند؛ دوران این در رسوالنی یعنی

 را اجتماعات خاموشی و سکوت دادند؛ می انذار و بشارت را می زدند؛مردم داري دامنه و وسیع تبلیغات به دست که بودند
 حتی و نداشتند را مأموریتی چنین همگی آنها اوصیاي ولی می رساندند؛ همگان گوش به را خود صداي و می شکستند، درهم
شیرازي،  مکارم{ باشند داشته زندگی پنهان طورب مردم میان در اجتماعی، عوامل سلسله یک خاطر به آنها است ممکن گاهی
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 آشکار انذارکننده و کتاب صاحب پیامبر فرستادن منظور،":قصص،می گوید 46آیه تفسیر در دیدگاه این. } 332، ص 4ج
 بهانه موضوع، همین و نیامد اولواالعزمی پیامبر و کشید طول قرنها پیامبر اکرم، ظهور مسیح و حضرت عصر میان که چرا است؛

 و کیانند؟ اوصیاء از منظور که است سؤال جاي دیدگاه این از حال. }98 ، ص16همان،ج{داد مفسدان و ملحدان دست به اي
 هشدار به باورمندان): 3.باشیم؟ داشته آیات از برداشتی چنین تا شود می اطالق اولواالعزم پیامبران به تنها قرآن در نذیر آیا

 و نبی صنف از را وصی دوگانه،چون آیات بندي جمع در مفسران از شماري: دانشمندان و عالمان پیامبران، وسیلهب همگانی
 ظاهر طبق باز هم دیگر سوي نمایند؛از باور فترت دوران در او وجود به توانند قرآنی،نمی ظاهر دانند،طبق می رسول

 عالمان فترت، دوران در را نذیر از منظور شبهه، رفع براي رو ازاین. می باشند امتها بین در منذري پذیرش از ناگزیر قرآنی،
 ،ص4بیضاوي،ج {است هشتم قرن در بیضاوي دیدگاه، این پیشگامان از .کنند می تفسیر امتها بین در موجود دانشمندان و

 خالی فترت دوران اینکه پذیرش با مفسران از گروه این:آنان آثار و انبیاء طریق از همگانی هشدار به باورمندان ):4.}257
 عبارت پیامبران، غیاب در نذیر و است نبوده نذیر از خالی هیچگاه زمین قرآنی، بیان طبق که باورند این بر بوده، نبی از

 نشده، مندرس و کهنه آثار آن تا و اند؛ کاشته امت قلوب در که پیامبران دینی فرهنگ و دهنده هشدار عالیم و آثار از است
دیدگاه،زمخشري در  این پیشگامان از.نماید می مبعوث را پسین پیامبر خداوند شد، کهنه چون و کنند می عمل نذیر همانند

 نازل پیامبران،کتاب طریق از همگانی هشدار به باورمندان ):5.}608 ،ص 3زمخشري،ج{برد نام توان می ششم را قرن
 محمد تفسیري هاي نوشته از دو هر که "المبین" و "الکاشف" تفسیرهاي در تنها دیدگاه این: فطرت و عقل مصلحان، شده،
 حجت آن با بتوان که باشد چیزي هر نذیر، و رسول از مراد که نیست بعید":دنویس می وي. شود می دیده است، مغنیه جواد

 فطرت یا عقالنی،و بدیهی احکام یا مصلح هدایتگر منزَل، کتاب و مرسل پیامبر کرد؛مانند دفع را بهانه و عذر و تمام را
 به باورمندان): 6.}575تفسیر المبین، ص و ؛287  ، ص6الکاشف، ج مغنیه،{است آفریده آن اساس بر را بشر که خداوندي

 بر توضیحی، در}دیدگاه این واضع{ طباطبایی  عالمه:آنها افراد تک تک نه امتها، مجموع میان در پیامبران همگانی هشدار
 هر پیغمبر اینکه اما.باشد نکرده ظهور آن در حقی بر پیامبر دعوت که نبوده بشري امتهاي از امتی هیچ":که مدعاست این

 نذارا که اي گونه به پیغمبرى، هر هشدار فعلیت اما و.نماید  داللت آن بر که نیست دست در دلیلی باشد، امت آن خود از امتی
 به پیغمبر دعوت که نماند باقى امت افراد از کسى و گردد، شامل را افراد یک یک دعوتش و برسد، امتش یک یک به پیغمبر هر

 اسباب و علل تزاحم محل دنیا نشئه زیرا گذاشت؛ نامبرده ادله گردن به را آن توان نمى که است مطلبى باشد، نرسیده گوشش
 صنع، عامل که عمومى مقتضیات سایر همچنانکه شود، حاصل غرض این گذارد نمى و حکمفرماست آن در تزاحم این و است،

 که نیست آن مستلزم است،و واجب و الزم امتى هر در انذار و نبوت پس.. .نیست مساعد غرض این با کرده، تقدیر را آنها
 اشخاص یک یک گوش به او دعوت و شوند برخوردار خود پیغمبر هدایت از امت آن افراد تمامى حتمى، و ضرورى طورب

 گوششان به اصالً هم بعضى و. بشنوند وسایطى یا و واسطه با بلکه نشنوند، او خود از را او دعوت بعضیها است ممکن و.برسد
 گوشش به پیغمبرش دعوت و شد او متوجه که فردى هر نتیجه در.شوند حایل دعوت آن و او بین اسبابى و علل نخورد،و

 نساء، 94آنان در آیه  درباره هم خدا و خداست دست به امرشان است،که مستضعفین جزء او و نیست تمام او بر نرسید،حجت
 }38 ،ص17المیزان، ج{ اند نبرده جایی به نداشته،راه اي چاره که کودکان و زنان و مردان از شدگانی ضعیف مگر":فرموده

ششگانه فوق  دیدگاههايرهبري به نقد .)رهبري حسن قرآن، در پیامبران هشدار و تبلیغ گستره قرآن، معارف پایگاه(
 گروهی.نماید نمی راست قرآنی، مفاهیم با تطبیق در که اند گفته سخنی خود، مفسران به ظن  از یک هرپرداخته و می گوید،

 هیچ نیامدن به صراحتاً ، یا}19مائده،{کند می اشاره پیامبري نبود و فترت دوران به صراحت  به که آیاتی به توجه بدون
، }36و نحل،  24فاطر،{آیه  دو به نگاه با تنها ،}51فرقان، ؛6و 3؛سجده،46قصص،{گوید می سخن اقوامی براي پیامبري
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 ساخته مند بهره پیامبر وجود نعمت از را بشر افراد تمام خداوند، که نموده،و گفته اند استنباط را همگانی هشدار و تبلیغ
 اشاره مفسرانی با دیدگاه، این به باورمندان از البته .باشد می مردود برداشتی چنین قبلی، آیات به توجه با حالیکه در،است

 بلکه اند، نکرده ابهام رفع نه تنها اینان .اند دانسته بعید را بشر افراد یکایک به پیامبران ابالغ رسیدن احتمال نساء، 98 آیه به
 تا دوم هاي دیدگاه معتقدان{مفسران دیگر گروههاي.اند کرده تقویت را آن مقابل آیات و تضعیف را همگانی تبلیغ آیات
وي ).همان،رهبري(داده اند سوق پیامبران از غیر دیگري اصناف به را قرآن در نذیر سؤال،معناي این به پاسخ براي هم}پنجم

 در محمدرا خداوند، همانا":است فرموده "رسل فترت"آیه تفسیر علی در می گوید، امام "فترت"با اشاره به معناي 
 البالغه، نهج{"است نداشته پیامبري و وحی ادعاي آنان میان در کسی و بود نخوانده عرب،کتابی که کرد مبعوث روزگارانی

 گسیل شما سوي به امتها دراز خواب و پیامبران تعطیلی هنگام در را پیامبر تعالی و تبارك خداي! مردم اي":و.}104 و 33 خ
 بشر، که ماند نمی باقی تردیدي قرآن،جاي در فترت تعریف و شده یاد روایات به توجه با. }60، ص1کلینی، ج{"داشت

 را زمین روایاتی اگر حال.است نداشته وجود خدا جانب از پیامبري هیچ آنان، میان در که است کرده سپري را روزگارانی
 قابل غیر و طرح قابل قرآنی، ظواهر با و روایات دیگر با تعارض در که است داند،بدیهی نمی حجت از خالی هیچوقت
در فصل بعدي  در نقد سخن رهبري توضیح خواهیم داد که به غیر از واژه نذیر، قرآن کلمه هادي را  .)همان،رهبري(اعتناست

، به نقد دیگاه مفسران و من رهبري.نبوده است حجت از خالی نیز، بکار برده است که معناي آن این است که زمین هرگز
در تحقیق خود،کلید  وي.که نیازي به ذکر آن نمی بینیممی پردازد، رسل طباطبایی درباره تعریف آنان از فترتجمله عالمه 

امت می داند و در این مورد همانند دکتر شریعتی کلمات  واژه از رمزگشاییبه پرسش مطرح شده فوق الذکر را،  حل پاسخ
 دیدگاه قوم، تعریف در توان می آیات، به توجه با): قوم): فال:امت را بررسی می کند واژه با}قریه و قوم،ملت{همسو

 دیرینه سنتهاي و فرهنگ به فراوانی دلبستگی که زبان هم و نژاد هم جمعیتی":از است عبارت قوم :دریافت چنین را قرآنی
 دیده به را گرایی قومیت و قوم همواره قرآن اینکه جالب نکته ."شوند می راهنمایی خود اي قبیله رؤساي وسیلهب و دارند خود

واژه  با باهمند، ویژگی یک در که را انسانی گروه ی همگاه قرآن.است نگشوده آنها ستایش به زبان نگریسته،هیچوقت منفی
 خوبی به هست، قرآن در که دیگري مشابه آیات و آیات این به توجه با): ملت):ب .روم سی و هفتممانندآیه  کند؛ می یاد قوم
 آیین، بلکه نیست؛ دهد، می نشان جمعیت و گروه و قوم با مترادف محاورات، در که مفهومی به ملّت، که دریافت توان می

 کالن از اعم انسانی، لغت،زیستگاههاي اهل اصطالح در قریه): قریه): ج. رساند می را هاجمعیت و اقوام فرهنگ و روش
 زیستگاههاي به قرآنی، اصطالح در که قریه تفاوت این با. شود می شامل را آبادیها و روستاها دهستانها، شهرها، شهرها،
): د. نهد می نام اش مدینه صورت، این غیر در و شود، می تعبیر انسانی مطلوب اخالق و دینی پیامبر،فرهنگ فاقد انسانی

 را ژرفی و زیبا تعریف شیعه، مفسران از دیگر بسیاري و البیان مجمع صاحب او، از پیروي به و طوسی شیخ): قرآن در امت
طوسی، {"شود می گفته هستند، واحدي هدف بر که جماعتی به اساساً امت، ":عبارت بدین دهند؛ می ارائه "امت"از
 گرفته "یأم و  أم" ریشه از امت:افزاید می چنین بیشتري توضیح در طباطبایی عالمه. }99، ص7طبرسی، ج  و 277،ص7ج

 بر بلکه گیرد، نمی بر در را جماعتی و گروه هر شود، گفته جماعتی و گروه بر اگر و باشد؛ می آهنگ و قصد معناي به و شده
 شود می گفته باشد، شده ایجاد آنان میان واحدي رابطه آن، سبب به و بوده واحدي هدف و مقصد داراي که جماعتی

 دارد و می گوید، اما}قبال توضیح داده شده{نقدي هم به تعریف شریعتی رهبري ).همان،رهبري(}124،ص2المیزان، ج{
 در بگیریم، نظر در را حق امام و امت مطلق که دارد واقعیت هنگامی آمده، امت از اخیر معناي در که تکامل سوي به حرکت
 .گردیده اند ها بیراهه و ها کجراهه گرفتار که بسا چه و اند نبوده تکامل مسیر در همواره امتها قرآنی، شواهد طبق حالیکه

 امت، :اینکه از است عبارت که نماید می تداعی نیز دیگري معناي روایی، و قرآنی شواهد و شده گفته معانی با رو، ازاین
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 اهداف سويب ساخته، خود یا الهی اجتماعی واحد نظام و فطرت حاکمیت تحت که است }حیوانی حتی و{انسانی جمعیتهاي
 همراه مذهبی آیینهاي و معتقدات تمدن، با همواره انسانی جمعیتهاي در حرکت این و. باشند می حرکت در شده تعیین
 مدیریت تولیدمثل، شهرسازي، خانه سازي، در را عسل زنبوران و مورچگان ها، موریانه اسرارآمیز و انگیز شگفت دنیاي.است

 میان مسافت گاه که مهاجر پرندگان ویژهب پرندگان، در را حاکم نظام همان بنگرید؛و مترلینگ موریس کتابهاي در رهبري و
 می روز شبانه واحد، رهبري و مدیریت تحت و خود نماي قطب درجه از انحراف کوچکترین بدون را جنوب و شمال قطب

 در مند نظام که بنگرید را شعیب شهروندان از گروهی.برسید }38انعام،{ الهی آیه این به تا دهید قرار مطالعه مورد پیمایند،
 از الزاماً آنها افراد همه و امتها البته.}23قصص،{شوند می خوانده امت قرآن، زبان در اند کشیده صف به چاهی کنار

 ):1:فوق الذکر نتیجه می گیرد که هاي واژه بررسی به توجه رهبري با ).همان، رهبري(}168اعراف،{اند نبوده صالحان
 حالیکه در.است بوده انسانی اجتماعات نوع در ها واژه این مشترك وجه ندارد؛زیرا آنها با همسویی هیچگونه ملّت واژه

 بنیان زیرا اند، شده مبعوث خود قوم سويب همواره انبیاء ):2.است انسانی اجتماعات فرهنگ و کیش و آیین ملت،گویاي
 بوده آنان نژادي هم و زبانی هم خود،در قوم با انبیاء مشترك وجه):3.است نبوده قومیت نهاد بر جز گذشته اجتماعات

 است عبارت مداري قوم برجسته هنجارهاي.است ناهنجاري و بهنجار ویژگیهاي داراي همواره مداري قوم):4.است
 و جامعه حیات ادامه براي تردید بی گرایی،که هویت و جامعه به نسبت تعهد احساس اجتماعی، نظم اجتماعی، همبستگی:از

 از خودداري نوآوري، و تغییر برابر در سرسختی:از عبارتند نیز مداري قوم برجسته ناهنجاریهاي.است ضروري آن امنیت
 این که است بدیهی. تحجرگرایی نگري، کوته و فکري  دیگران،کوته درك از ممانعت مهم، ارزشهاي از برخی پذیرش

 زبان در. شود می گفته انسانی هايزیستگاه و آبادي گونه هر به قریه ):5.نماید می پرهزینه آن محاسن مقابل در ناهنجاریها
 است توانسته که هاست قریه و اقوام از برآمده سازمانی امت،): 6.آن شهري بافت تنها نه است، قریه اهل قریه، از مراد قرآن

 و انبیاء، دعوت نتیجه گاه نظامی چنین. باشد پذیرا را اجتماعی نظام یک در همزیستی و شکسته را قُرویت و قومیت قالبهاي
 همه میان و شهرها همه به پیامبر ارسال الهی، سنت اقتضاي.است بوده گوناگون سرزمینهاي در حاکم مدیریتهاي نتیجه گاه

 نساخته رها پیامبر بدون بوده، سازگار امت هاي شاخصه با که را یافته نظام سرزمینهاي هیچگاه ولی است؛ نبوده قومها
در حقیقت در میان هر  " یا و}24فاطر،{ "گذشته استنذیري هیچ امتى نبوده مگر اینکه در آن ":فرموده که است این.است

 نکرده مأمور پیامبر آنان، آبادیهاي و شهرها تمام به هم، امتها میان در خداوند.}36نحل،{"اى برانگیختیم امتى فرستاده
نتیجه این تحقیق این ). يهمان، رهبر(}59قصص،{است داشته ارسال آنان کشوري و استانی شهري، مراکز به بلکه است،

 به ،و"است نکرده رها نذیر بدون را امتی هیچ خداوند":فرموده که زند می چشم به قرآن در اي دوگانه اگرسخن:است که
اینک با تعریف واژه امت رمز ؛ "اند بوده محروم نذیري داشتن از که هستند روستاهایی و شهرها و اقوام"قرآن، همان فرموده

 آمیخته، ها جامعه دیگر و ملت قریه، قوم، مفهوم با را امت مفهوم تفاسیر، اشکال کار در این بوده است که. گشایی شده است
 سخن در دوگانگی و تعارض نوعی کننده تداعی نتیجه در اند؛ کرده استنباط زمین کره روي در را همگانی هشدار ضرورت

 قرآن ساحت از را اي شائبه چنین ،وجود"امت" مفهوم در اندیشی ژرف و مذکور آیات در بازاندیشی. اند گردیده وحی
 و قانون اساس بر": که دریابیم اینگونه را وحی پیام اینکه نماید، تا می مسدود بیمورد هاي گرایی توجیه بر را راه و زدوده

 شامل را امت تعریف که ها جامعه دیگر در اما داشته، حتمیت و رسمیت امتها مرکزي مناطق در پیامبر وجود خداوندي، سنّت
بر اساس همین اتمام حجت .)رهبري حسن همان،("است بوده الهی مشیت اقتضاي با متناسب اند، نداشته مرکزیت یا ، نبوده

 ،آنها راپیش از آنکه عذابى دردناك به آنان رسد ":چرا؟ براي اینکه.است که خداوند نوح را به سوي قومش روانه ساخت
  .این مطلبی است که در فصل بعد توضیح داده خواهد شد."دهشدار ده
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  سومفصل 
  

  انبیاء
  هشدار دهندگان 

  به مردم
               " رأَنْ أَنذ هما إِلَى قَولْنَا نُوحسعذابى دردناك  به سوى قومش فرستادیم که قومت را پیش از آنکه ما نوح را...=إِنَّا أَر

را، به  "أَرسلْنَا"عبارت . }2و  1نوح،{"اى آشکارم من شما را هشدار دهنده ،گفت اى قوم من] نوح*[دهبه آنان رسد هشدار
 دو هر اینکه مناسبتر ،و آخرت عذاب یا باشد دنیا عذاب است ممکن در آیه دردناك عذاب".بعدي موکول می کنیم  فصل 
 و بودند دهنده بیم هم پیامبران اینکه با نذارا روى تکیه .دنیاست عذاب منظور بیشتر ،سوره آخر آیات قرینه به چند هر باشد،

 روى دنیا تمام در قوانین اجرائى ضمانت براى که دارد،همانگونه قویتر تاثیر غالبا نذارا که است آن خاطرب دهنده بشارت هم
تفسیر را نوح رسالت ،"... قومک انذر ان" می گوید،جملهعالمه طباطبایی ).تفسیر نمونه، نوح("شود مى تکیه مجازات و نذارا 

 کردیم وحى وى به و فرستاده قومش سوى به را نوح ما یعنى است، "...انذر ان الیه اوحینا و" کالم تقدیر حقیقت در کند، مى
 شرك خاطرب نوح قوم اینکه بر دارد داللت سخن این و. کن نذارا آید سراغشان به الیم عذابى اینکه از قبل را خودت قوم که

 اللّه اعبدوا ان مبین نذیر لکم انى": فرموده که بعدى آیه در جناب آن کالم از همچنانکه ،اند بوده عذاب معرض در گناهان و
 که است محتملى خطر از همواره ترساندن است،و ترساندن معناى به "نذارا"چون شود، مى فادهاست معنا این ،نیز " اتقوه و

 ایشان متوجه الیم عذاب این که رساند مى " الیم عذاب یاتیهم ان قبل من" جمله و.رسد مى حتما نباشد تحذیر و هشدار اگر
 در نوح پیام نخستین".)نوحالمیزان، ("بود نخواهد بردار دست ایشان از و آمد، خواهد نباشد،حتما نوح هشدار اگر و بوده،

 و ترسد مى باشد هم احتمالى اگرچه خطرات از انسانى هر که دانیم مى. دهد مى بیم را آنها او که بود این قومش به خطاب
 در انسانها، طبیعى حالت این از استفاده با نیز نوح. کند مى توجه او سخن به بدهد خبر کمین در خطرى وجود از کسى چون
 پس. کند مى جلب خود سوى به را آنان توجه گونهبدین و ترساند مى آنهاست کمین در که خطرى از را آنها خود، دعوت آغاز

 تهدید را آنان که است خطرى همان خدا غیر پرستش و نکنند پرستش را خدا جز که دهد مى توضیح خطر، اعالم این از
 باید کرد،او پرستش را بتها و باطل معبودهاى جهان، خداى جاى به و افتاد دور خود فطرت مسیر از انسان وقتى. کند مى

 طول در و است عذاب معرض در هم دنیا این در حتى آخرت عذاب بر عالوه و.بکشد انتظار را خطرناکى و شوم سرنوشت
 از را جامعه که چیزى ترینمهم.شدند گرفتار گوناگونى عذابهاى به کردند، مقاومت پیامبران دعوت برابر در کهکسانی تاریخ،

 .کند مى نهى خدا غیر پرستش از را خود قوم  نوح سوره هود، 26آیه در لذا و است خداوند به ایمان دهد، مى نجات خطر این
 خود گرنه و شود مى واقع روز آن در که است عذابى بودن دردناك آن، از منظور،"دردناك روز=الیم یوم":فرماید مى اینکه

تفسیر کوثر، سوره هود،یعقوب (بود طوفان روز همان ترسانید، آن از را خودش نوح،قوم کهروزی این و.نیست دردناك که روز
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 نذارا چون قهراً و دارند منذر به نیاز و باشند گمراه مردمی که شوند می فرستاده وقتی پیغمبران معموالً" .)118جعفري، ص
 یک از آگاهی.ترساندن نه است، بخشیدن آگاهی ،نذارا").مطهري،نوحآیه اهللا (دارند نیز مبشّر به نیاز نیست، کافی تنهایی به

 مثل نذاردادنا.نیست ترساندن نذار،ا از هدف است،اما نهفته ترس عامل ،خطر از آگاهی در چند هر. مهم و نزدیک خطر
 اعالم منکران به انبیاء نذارا.برسانند پناهگاه به را خودشان دهد می هشدار مردم به هوایی، حمالت در که است قرمز آژیر

 از قبل" باید.دهد می قرار سقوط معرض در را شما جامعه و است خطرناك مشرکانه باورهاي و ظالمانه مناسبات این کرده می
 انتخاب زندگی براي شما که اي شیوه یعنی.کنید فکري خود زندگی روش کردن عوض ،براي"شوید الیم عذاب گرفتار اینکه
 دامنگیرتان که است خودتان اعمال نتیجۀ کند، می عذاب را انسان که نیست خداوند این پس. کند می گرفتارتان اید کرده

 من" من، قوم اي: گفت نوح.شد داده نذارا رسالت نوح به.کرد خواهد سقوط ناچار به رود خطا به که اي جامعه هر.شد خواهد
 قابل و عامیانه زبان به را خطرات یعنی. روشن و واضح یعنیدر آیه،  مبینکلمه ."هستم آشکاري دهندة انذار شما براي

  .)عبدالعلی بازرگان،نوح("کنم می بیان شما براي}پیچیده و فلسفی نه{فهم
اجرا  شده يزیر برنامه شیطور خودکار و از پو ب یبدون تجربه قبل واناتیمثل در ح دیو تول هیمانند نوع تغذ ییرفتارها            

از لحظه  ندیآ یم ایکه در کنار ساحل به دن ییایدر يهاپشت الك.است زهیغر شده نییتع شیاز پ يزیر برنامه نیا. شود یم
 امیپ یخاص يهارقص قیاز طر یهمگ یعسل بدون آموزش قبل يکنند و زنبورها یحرکت م ایدر يخود به سو خودبه ،شیزا

الزم  ءبقا يکه برااند يزیغر ییرفتارها ،از جانوران ياریبس يرفتارها گریو د یطلب و جنگ يساز النه. کنند یرد و بدل م
حساب و کتاب  ایقصد و غرض  نکهآ یخاص، ب یدر جهت انجام عمل یعیاست طب يا تکانه زهیغر: دیگو یم دیتوماس ر .هستند

 يزیامر غر کی واناتیح انیم در نیز، دادن هشدار). ویکی پدیا،غریزه(در کار باشد ردیگ یاز آنچه انجام م يتصور یحت ای
پزشکان  تیبه گزارش خبرنگار سا .دهد یرا هشدار م نیریکند سا یاز آنها احساس خطر م یکی یشده وقت دهید اریبس .است

که بدون  ياتورینیم اریبس يها و بلندگوهاکروفنی، محققان دانشگاه آکسفورد با استفاده از مان ان یبدون مرز به نقل از س
 به.کنند یرا ضبط و بررس هاشده در النه  دیتول ينصب شده بود، موفق شدند صداها مورچه ها يمزاحمت در النه ها جادیا

آور  رتیپژوهش ح نیا در.دهد یکارگر م يرا به مورچه ها یدستورات قیطر نیمحققان ملکه مورچه ها به ا نیگفته ا
 نیاز جمله ا یپروانه آب ینوع.رندیملکه مورچه ها آنها را به خدمت بگ يصدا دیتوانند با تقل یحشرات م گریمشخص شد د
خود  يد کرم پروانه را به النه هانکن ی، آنها را وادار ممورچه ها ییایمیش يهاامیصدا و پ دیپروانه با تقل نیا. حشرات است

هشدار دهند اما  گریکدیصوت، به  جادیا اکه مورچه ها قادرند ب افتندیچند دهه قبل در محققان.کنند هیببرند و آنها را تغذ
 يارتباط به حد نیمبادله شده در ا يهاامیپ نیمحققان دانشگاه آکسفورد بود که مشخص شد ا ریاخ یبررس یفقط در پ

که در  يزیر اریبس يبلندگوها قیپژوهشگران از طر نیا.مورچه ها باشد نیب "گفتگو" ینوع نیتواند مب یگسترده است که م
حرکت  یحالت مورچه ب نیا در .ملکه توانستند توجه مورچه ها را جلب کنند يصدا دیالنه مورچه ها کار گذاشته بودند، با تقل

تا آنگاه که به وادى  ":قرآن به این مسأله اشاره کرده و می فرماید."شود یدستورات ملکه م دنیو منتظر شن ستدیا یم
هایتان داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را  اى مورچگان به خانهاى گفت  مورچگان رسیدند مورچه

دنیاي انسانها به گونه دیگري این  ،اما درستیزیامر غر کی واناتیح انیدر م ،دادن هشدار اگر.}18نمل،{پایمال کنند
انسانها هشدار دهند و آنها را از خطرات آگاه نمایند تا به در گذشته، این وظیفه انبیاء بوده است که به . امر،جبران شده است

وظیفه این هشدار هرچه به گذشته دورتر می رویم،.عهده بگیرندبرسند که خود،این امر مهم را ب درجاتی از رشد و آگاهی
نامه کاري نوح  قرار داده بطوریکه می بینیم این امر،جزو اولین بر. دادنها در انبیاء برجسته تر و پر رنگتر نمود پیدا می کند

انان اگر چه وظیفه ایشان هشدار دادن است،لیکن قرآن انتظار دارد مسلمیکه به دوره پیامبر خاتم می رسد،شده است،اما زمان
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کوچ کنند پس چرا از ] براى جهاد[و شایسته نیست مؤمنان همگى ":قرآن می فرماید.عهده بگیرندبکوشند که این مسؤلیت را ب
در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان ] اى بمانند و دسته[کنند تا  اى کوچ نمى ى از آنان دستها هر فرقه

قرآن بطور مکرر، از صفت نذیر که بسیار ویژه و .}122توبه،{"بر حذر باشند] از کیفر الهى[که آنان  هشدار دهندبازگشتند 
  .این باره پس از توضیح واژه قوم، صحبت خواهیم کرد ما در. شاخص  براي انبیاء است نام می برد

اژه قوم در رابطه با داستان نوح تکرار شده بار و 7در سوره هود  .در آیات اول و دوم سوره نوح کلمه قوم آمده است           
اگر کلمه قوم  :دیگو یمه این واژه دربار ییعالمه طباطبا .به دلیل اهمیت این کلمه، توضیحاتی متعاقبا داده خواهد شد. است

بود  نیمخفف آن است ، براى ا " اقومی"که جمله  "قومى ای"راجع به خودش اضافه کرد و گفت  ری، به ضمسوم نوح هیرا در آ
، مع کردهج کجایو مجتمع قومى ما، من و شما را د،یشما همگى مردم من دیکه اظهار دلسوزى و مهربانى کند، و خواست بفرما

جهت شما را از  نینمى خواهم ، به هم زىیو سعادت چ ریو ناراحتى شما مرا هم ناراحت مى کند، و من براى شما جز خ بدى
 هر بگوید خواهد می }1نوح،{"سوي قومشب= الی قومه"عبارت  ).زان،نوحیالم(هشدار مى دهم دیعذابى که پشت سر دار

و ما هیچ پیامبرى ":قرآن می فرماید.است گفته سخن قوم همان زبان به و بوده قوم همان از شده مبعوث قومی در که پیامبري
 وقتی اینکه براي است طبیعی کامال این و.}4ابراهیم،{براى آنان بیان کند] حقایق را[را جز به زبان قومش نفرستادیم تا 

 ایمان وي راستی و صداقت به پیشینه، آن مطالعه با توانند می مردم و است معلوم کامال او پیشینه باشد، قوم همان از پیامبر
 دشوار خیلی او نیت و انگیزه شناسایی نباشد، آشکار قوم براي اش پیشینه و سابقه و نباشد قوم این از اگر پیامبر اما.آورند
 قوم آن خود از پیامبر وقتی.است برگزیده قوم آن خود بین از را او ، فرستاده پیامبر قومی هر در خداوند رو این از است؛
 قابل او پیام هم مردم براي.گوید می سخن هاآن خود زبان به و است آشنا آنها خلقیات و عقاید ،فرهنگ با طبیعی طورب باشد،

 خودش قوم مختص پیامبري هر که نیست این عبارت فوق معنی.کنند برقرار ارتباط او با راحتی به توانند می هم و است فهم
 پیامبري هر.آورند ایمان او به دارند وظیفه قومش غیر نه و کند دعوت دینش به را خود قوم غیر دارد وظیفه او نه و است

 همزبان باید که است طبیعی و کند شروع آنجا از باید را اش هدایتگري و شود می مبعوث اي منطقه و قومی در طبیعی طورب
 هیچوجه به اما.بفهمند را او پیام و زبان ،او قوم و کند برقرار ارتباط آنان با بتواند تا شده مبعوث آنان بین که باشد قومی

 افراد داشته، امکان برایشان اگر اند، شده مبعوث آنان بین که قومی دعوت و نذارا از بعد پیامبران همه.نیست آنها مخصوص
 ترجمه را کتاب باشد،زیرا آنان زبان به هم انکتابش که نبوده هم الزم و اند کرده دعوت هم را دیگر هايزبان اهل و دیگر اقوام
 براي پیامبر فرستادن از منظور کانون گفتگوي قرآنی،":برداشت از(اند داده می قرار آنان اختیار در استفاده براي و کرده

 بودن قائم مفهوم که اند دانسته "قیاماً و قوماً یقوم قام،" ریشه از شناسان واژه را "قوم"کلمه). "چیست قرآن آیات در "هرقوم
قوم، همراه با اضافاتی همچون  اماکلمه.بار بار در قرآن آمده است 660این واژه، با مشتقاتش . رساند                                   می را پابرجایی و

معنی مردان است و شامل زنان ه قوم ب ،در صحاح گفته:قاموس می نویسد.ر تکرار شده استبا 383ضمایرش به تنهایی 
داشته  ۀقرین نفقط مردان باشند لذا باید براي اخراج زنا} 89و هود، 118بقره،{نمی شود مراد از قوم در این آیات .نیست
 اقرب .اند و حقیقت آن براي مردان است مردان و زنان اراده شده ،در تمام قرآن از قوم:راغب گفته بدین جهت.باشیم

شود مجازا  گاهی انسان در میان اجانب واقع میشوند، در جد واحد جمع میاقرباي اوست که با او  ،قوم انسان:الموارد گفته
شریعتی در کتاب امت و امامت می  .)"68، ص 6 قرآن، ج قاموس":برداشت از(داند آنها را قوم خود می،جهت مجاورته و ب

 داشته بینشی چه اند گفته قوم ملت را که آنها پس .است پاشدن کردن و قیام ایستادن، معنی به "قام، یقوم" از قوم": گوید
 دانسته می مکان یک در انسانها از گروهی توطن را ملت مالك و اند داشته نظر مد را مکان یک در داشتن اقامت اند؟آنها

ناس،  ":مانند یکلمات.باشند "از انسانها یگروه" يبه معنا توانند یم می شویم که مواجه یکلمات ابدر بررسی آیات، ."اند
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براي دانستن تفاوتهاي میان این .،جزو این موارد می باشند"قوم و اُمت ه،یقر،قَرن  ،فئَۀ ،طائفَۀ ،زب،حثُلّۀ زمرَة ،فوجاناس، 
 .ي، مراجعه نماییدابوهالل عسکر اثر "هیاللغّو  الفروق ترجمه ن مترادف،فرهنگ واژگا"کتاب  285تا  281کلمات به صفحات 

 آمده"انسانها از گروهی" معناي به موارد، سایر در و رفته بکار}11حجرات،{"مردان از گروهی" معناي به بار دو واژه قوم
 اعتبار به که رفته بکار "انسانها از گروهی"مورد در واژه، این که شود می برداشت اینگونه ،آیات در تأمل با :نوشته اند.است
 در مثالً. اند شده تلقی واحد یک و شده جمع هم دور}85 تاریخ،ص و جامعه{فرد یک از پیروي نژاد، خون، مثل یاتمالک
 این اول مورد در وحدت جهت. است رفته بکار واژه بار این دو }46: ذاریات{"فاسقینَ قَوما کانُوا إِنَّهم قَبلُ منْ نُوحٍ قَوم و"آیه

 است این وحدت جهت دوم، مورد در و اند بوده ایشان دعوتهاي خطاب مورد و نوح رهبري و زعامت تحت در همگی که است
قوم، ":و).قرآن دگاهیجامعه از دخبر گزاري فارس،(است "فسق" وحدتشان علّت و اند بوده فاسق آنها بیشتر یا همگی که

 زبانی و نژادي ویژگیهاي داراي و}3، ص5خلدون، ج ابن{همدیگرند به شدید دلبستگی و عصبیت داراي که مردمی یعنی
 جمعی دسته کارهاي به و ،}768، ص2الوسیط، ج معجم{استوارند و مقاوم یکدیگر، پشتیبانی و همیاري به و هستند مشترکی

 و نماید،عصبیت می یادآوري پیامبران داستان در قرآن که قومی ویژگیهاي دیگر از. }طریحی{زنند می دست مهمی و بزرگ
 قرآن، در پیامبران هشدار و تبلیغ گستره قرآن، معارف پایگاه" :برداشت از(است اجدادي گذشته سنتهاي به شدید دلبستگی

 اي مجموعه واحدي مالك واسطه به که انسانی گروه معناي به قوم ":در یک نتیجه گیري می توان گفت.)"رهبري حسن
 :عبارتند از سایر واژه هاي مترادف. }85 شناسی،ص راهنما محمدتقی، یزدي، مصباح{است آمده داده تشکیل را واحدي

از میان واژه هاي . در قرآن بکار رفته است که "الناس، اهل، جمع، شعب، شیعه، طایفه، قبیله، قریه، مالء":از قبیل "جامعه"
امت، در آیات قرآن نیز کاربردهاي عام وکلی دارد و از نظر . می باشد "جامعه"در فارسی  "قوم"و "امت"مذکور، معادل 

ه معناي گسترده آن در امت را ب: شامل اقشار و گروههاي مختلف شود، به تعبیر دیگر، می توانگستره معنایی می تواند 
طیف و گروه "کاربرد که شاملارد می شود به معناي محدودتري بکه شامل همه افراد جامعه شود و در بعض مونظرگرفت،

آن است که؛  "قوم"و  "امت"میان دو واژه  اما تفاوت. در قرآن است "جامعه"لفظ قوم نیز یکی از معادلهاي. شود "خاصی
به گروهی اطالق می  "امت".مین، خون و تاریخ، تشکیل می دهدقوم به گروه و جماعتی گفته می شود که ارتباط آنها را سرز

حکیم، محمدباقر، المجتمع االنسانی فی القرآن الکریم،ص {شود که بر اساس عقیده، مذهب و روش واحد شکل گرفته باشد
  )."کانون گفتگوي قرآنی،همان":برداشت از(}97

بشارتگر و هشداردهنده ] به سمت[حق ه ما تو را ب :فاطر استناد کردیم که می فرماید 24در بحث اتمام حجت، به آیه               
که به معناي هشدار دهنده  یر ذَمی خواهیم درباره نَ."گذشته است نذیريگسیل داشتیم و هیچ امتى نبوده مگر اینکه در آن 

در این  .دهیممی حجت خدا  از درباره خالی نبودن زمین توضیحیشروع این مبحث،از  اما قبل .آغازکنیم بحث خود را ،است
 :بخشی از این آیه می فرماید در.رعد اشاره می کنیم که رابط کلمات امت، قوم و نذیر نیز، می باشد سوره هفتم آیه باره، به

"ادمٍ هکُلِّ قَولو رنذم ا أَنتنذار ."اى و براى هر قومى رهبرى است تو فقط هشداردهنده=إِنَّمرسالت اصلی هاي برنامه از یکی ا 
 زمان هر در هادي و امام حضور ضرورت بر تأکید قواعد، یکی از:در یکی از تحقیقات درباره این آیه آمده است.است انبیاء
 قومی هر ):2 دارد؛ نذیر امتی هر):1 :داریم دست در کلیه موجبه قضیه دو ،}7و رعد، 24فاطر،{آیات به توجه با .است

 یعنی است؛ تساوي دو، این نسبت آیا که شود سنجیده یکدیگر با آیات این مناسبت و داللت بایستی اکنون .دارد اي هادي
 چه صورت، هر در و.دارند متفاوت مصداق دو هادي و منذر یعنی دیگر؛ نسبت یا و .تباین یا دارند؛ مصداق یک هادي و منذر

 منذر واژه دو بر تأکید با حی حجت وجود شناسی فصلنامه انتظار،گونه(گردد؟ می حاصل مذکور آیات داللت و معنا از نتایجی
واژه هاي امت و یکی از آنها توضیح  .مبحث مطرح می کند چند ضمن را آیه این باره در کاوشوي،).کلباسی مجتبی ، هاد و
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 آن در نذیري باشد امتی هر": فرمود دیگر آیه و "هستی منذر تو ":است آمده بحث مورد آیه در است که می گوید، قوم 
 آخر؛ تا اند آمده پیامبر زمان از که مردمی تمام بر مشتمل یعنی است؛ وسیع امت همان معناي به امت این آیا حال، ."هست

 مثالً. گردد اطالق مکان یک یا و زمان یک مردم بر که دارد را کشش این امت واژه.دارد؟ اخصی معناي امت اینجا اینکه یا
 امت هستند، متمادي هاي عصر در که هم مردمی به همچنین. "پیامبر امت":شود گفته مدینه و مکه مردم به که است صحیح
 مصادیق و ها محدوده مختلف، اعتبارات با و دارد متفاوتی گستره مصادیق نظر از "امت" واژه بنابراین،. گردد می اطالق

 تعریف را منذر جایگاه و پست اول جمله."دارد اي هادي هم قومی هر و منذري تو ":فرماید آیه می.دهد می پوشش را متنوعی
 هر=هاد قَومٍ    لکلُ و":است فرموده بلکه ؛"هاد و منذر أَنت إِنَّما":گوید نمی و "منذر أَنت إِنَّما":گوید می پیامبر به و کند می

 اندك به امت. نیست امت همانند آن معناي که آید می بر چنین قرآن در  "قوم"کلمه کاربرد از ."دارد اي هادي قومی
 ولی.}اصفهانی راغب{"آنها را مجتمع کند يزیکه چ یهر جماعت":است دامنه نظر از متفاوت مصادیق بر اطالق قابل اعتباري

 ماده حداقل آن و دارد قید یک فقط "امت"دیگر، عبارت به .اند مرتبط فرد با زمانی محدوده یک در که هستند کسانی قوم،
 با قوم واژه کاربرد در باره تفاوت.است "همزمانی"قید آن  و دارد نیز دیگري قید قوم، ولی ؛}أمرما یجمعهم{ است اجتماع

. شود نمی گفته "پیامبر قوم" زمان، این مردم به ولی شود؛ می اطالق "پیامبر امت" عصر، این مردم به: امت می توان گفت
 وجه اقل حد با اینکه دلیل به امت پس،.است نبی آن حضور زمان مردم مقصود کند، می یاد قومشان با را انبیاء وقتی قرآن

 و خاص حیطه خود، پیوست با نوعاً که قوم کلمه خالف بر باشد؛ تواند می اعصار همه مردم شامل دارد، اطالق قابلیت جامع،
 خواست می اگر. است تکرار باشد، همان اگر است؟ منذر همان ،"هاد قَومٍ    لکلُ و"در هادي آیا.گیرد دربرمی را محدودي

 و":است شده مطرح اضافه معنایی جااین." هاد و منذر أَنت إِنَّما ":فرمود می هادي؛ هم و منذري هم تو! پیامبر اي که بفرماید
 بر در را بعد سال هزار و 500 مردم قطعا و بعد سال صد مردم یعنی دارد؛ زمانی معناي که هم قوم. "هاد قَومٍ    لکلُ
 ادعا اگر ذکراست قابل .کیست؟ هادي این خواهد؛ می اي هادي قومی هر:وي در ادامه می گوید).همان،کلباسی(گیرد نمی
 هادي اکرم پیامبر که نیست معنا بدین است؛ "منذر انت" از متفاوت مصداقی مراد ،"هاد قَومٍ    لکلُ و"جمله در که کنیم می

 شاهد، چنانکه هادي؛ هم و است منذر هم اکرم پیامبر یعنی ؛}52 شوري،{است مسلم و مفروض موضوع این چون نیستند؛
 و مطلب اینکه یا است موارد همان تکرار "هاد قَومٍ    لکلُ و"مفاد آیا اینکه است بحث محل آنچه.است سراج و داعی مبشر،

کرده  راذکر اقوالی رازي فخر.اند کرده مطرح مختلفی آراي مفسران باره این در.کند می بیان را موارد آن بر زاید اي  نکته
 منذري قومی هر براي و هستی منذر تو همانا: شود می معنا چنین اساس، این بر. هستند چیز یک هادي و منذر):1:است

 شده نقل ضحاك و مجاهد و سعید و عباس ابن از قول این. عزوجل خداوند هادي و محمداست منذر،): 2.هست جداگانه
. هستم منذر من:فرمود و نهاد خود سینه بر را دستش پیامبر: گوید می عباس ابن. است علی هادي، و است نبی منذر،): 3.است

 فخر{شد خواهند هدایت تو وسیله به من، از پس  جویان هدایت و هستی هادي تو: فرمود و کرد اشاره علی شانه به سپس
 از مقصود اگر):اول احتمال: بررسی کرده و می گوید و نقد در اینجا کلباسی این نظر را .)همان(}14 ،ص19ج  رازي، الدین

 احتمال این و باشد داشته پیامبري قومی هر بایستی ،"هاد قَومٍ    لکلَّ و"کلی قضیه مقتضاي به باشند، انبیاء آیه این در "هاد"
 هر مردم اینکه نه و باشد علیحده پیامبري مختلف اقوام براي همزمان صورتب که است مقبول نه چون است؛ باطل عرضا و طوال
 خاتم پیامبر قرآن، تصریح به اسالم پیامبر قطعا  زیرا باشند؛ داشته جدا پیامبري هستند، مستقل و مجزا قومی که زمان
 کرده تصریح نظري چنین بطالن بر ؛}51 اعراف،{کردیم  می مبعوث نذیري آبادي هر در خواستیم می اگر و"آیه.است
 متفاوت قوم با شمول و معنا نظر از شد، گفته چنانکه امت، ؛ ولی}24 فاطر،{دارد نذیر امتی هر که است اصل،مسلم این.است
 تکثر و تعدد به توجه با بنابراین، .است پایه بی احتماالت ارائه از پرهیز و آیه معناي دریافت در اساسی اي نکته این و است
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 زمان طول در انبیاء تجدد و تکثر آن، زمهالباشد، انبیاء بعثت ،"هاد قَومٍ    لکلُ"از مقصود اگر مختلف، مکانهاي و زمانها در اقوام
 آشکار }فخررازي نخست احتمال{مفروض معناي بطالن نتیجه در.است باطل قطعی دالیل به توجه با که است مکان عرض و

 و است شده مقدم خداوند بر رسول ذکر قرآن، کجاي در که کرد سؤال اقوالی چنین به قائلین از باید):دوم احتمال.گردد می
 بر متعال خداوند ذکر همواره اند، شده ذکر هم کنار رسول و اهللا که قرآن آیات در مورد پنجاه از بیش در دارد؟ توجیهی چه

    لکل" ترکیب آیا اساسا. است؟ شده دگرگون قرآن رویه که داشته وجود اي نکته چه و افتاده اتفاقی چه.است شده مقدم رسول
 تعدد با هادي، تعدد "هاد قَومٍ    لکلُ" مفاد: دیگر بیان به است؟ سازگار اهللا وحدانیت شأن با است؛ انحاللی بیانی که "هاد قَومٍ

 بارویه کسانیکه براي .است ناسازگار خداوند بودن وحدانی بر مستمر تأکید در قرآن بیان و رویه با این و است همراه اقوام
 به توجه بدون را اقوال این فخررازي چون مفسرانی آنکه شگفت.است واضح کامالً نکته این هستند، قرآن،آشنا بیانی

 چند به سوم نظریه مذکور، نظریه دو بر وارد اشکاالت به توجه با):سوم احتمال.اند کرده ذکر نقد بدون و آن متعدد اشکاالت
 .شد اشاره آن به گذشته سطور در چنانکه است؛ سازگار کامالً آیه ترکیب و لغت با نظریه این):1:رسد می نظر به موجه دلیل

 هادیان سررشته و مطلع عنوان به علی حضرت معرفی است روشن است، هادي تعدد بر دال ،"هاد قَومٍ    لکلُ "جمله چون ):2
 هدایت نوعی امر، به هدایت این که کند می بیان را مطلب این قرآن، مختلف آیات به استشهاد عالمه طباطبائی با. است بوده

 به را مردم که اي کننده هدایت از زمین که دارد داللت چنین آیه:فرماید می آیه این با رابطه در و است امر عالَم از و خاص
 }305 ، ص11ج  المیزان،{ کند هدایت خداوند امر به که اي  کننده هدایت یا و منذر نبی از نیست؛ کند،خالی داللت حق

  ).کلباسی همان، مجتبی(
که  نذیر تکرار شده است بار 41 در قرآن .اینک با توجه به آیات اول و دوم سوره نوح  واژه نذیر را توضیح می دهیم           

، }2{،نوح}49{حج ،}34،28،44،46{،سبا}23{،دخان}9احقاف،،}3{سجده،}19{المائدة،}2،12،25{هود":عبارتنداز
؛ 115،،شعراء}56{،نجم}70{،ص}50،51{،ذاریات50،،عنکبوت}23،24،37،42{،فاطر}8،9،17،26{ملک.}46{قصص

 ،}45{،احزاب}8{فتح ؛4،،فصلت}105{،اسراء}36{،مدثر}89{حجر،}1،7،51،56{،فرقان}184،188{،اعراف}115{
 و وصفی حالت در هم و است، آمده هشدار و نذارا معناي به و مصدري حالت در هم قرآن، در نذیر :نوشته اند ."}119{بقره

 124 تا قرآنی آیات در که است "هشداردهنده=منذر"آن فاعل اسم و "نُذُر"جمع آن.هشداردهنده و انذارکننده معناي به
 و قرآن در الهی هشدارهاي و عذاب به ناظر که مورد دو یکی در جز قرآن، در گانه سه هاي واژه این.است شده تکرار بار

 ،نذیر :راغب می گوید).همان،حسن رهبري(دارد الهی فرستادگان و انبیاء عموم به اطالق همگی، دیگر، موارد است،در غیره
 انسان از غیر یا انسان خواه شود می واقع باشد آن در انذار یا دادن بیم که چیزي هر بر که است دهنده بیم یا رنذم همان
 شادي و سرور آن در که اخباریست تبشیر چنانکه باشد آن در بیم و ترس که است خبري ،نذارا .است رذُنُ ،نذیر جمع .باشد
 دانستن ،نذر:قاموس می نویسد ).308و  307 ص ،4 ج مفردات، ترجمه(کردم دوري و دانستم یعنی ،رتذَنَ فعل .است نهفته

 احتراز آن از تا است وسیع آن زمان مخوفیکه از است تخویف نذارا .تخویف با است اعالم به معنی إنْذَار. است کردن حذر و
 بود چطور=نُذُرِ و ابِیٰعذ کانَ فَکَیف: مثل نذارا معنیه ب است مصدر ،نُذُر.گویند اشعارِ آنرا نباشد وسیع زمانش اگر و شود

 تکذیب را کنندگان نذاراِ ثمود قوم=بِالنُّذُرِ ثَمود کَذَّبت مثل آید نذیر جمع بیشتر ولی.}18 ،قمر{من نذارا و من عذاب
 اول صورت در اکرم و رسول هب یا قرآنه ب است اشاره ،هذا .}56،نجم ٰ{"الْأُولی النُّذُرِ منَ نَذیرٌ اٰهذ":و .}23،قمر{کردند

 و آمده پیامبران باره در فقط قرآن در نذیر لفظ .}7 ،رعد{کننده انذار ، یعنیمنْذر .است انبیاء گذشته کتابهاي رذُُنُ از مراد
 ،7 ج ،قرآن قاموس(باشد قرآن وصف است ممکن گفتیم و گذشت که}56،نجم ٰ{آیه در مگر است "بشیر" لفظ با توأم گاهی

 کردن پرهیز آن از امري، به شدن آگاه معناي به و "ینْذَر ، نَذر" باب از افعال باب مصدر نذارا :ویکی فقه می نویسد).42 ص
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 اند؛ کرده ذکر گوناگون تعابیري با را نذارا معناي مفسران و شناسان لغت .است یافته اشتقاق ساختن آماده آن براي را خود و
 آن در که دادنی خبر و ابالغ یا کردن ،آگاه}448 ص ،2 ج طوبی، نثر{ترسناك اي آینده به دادن آگاهی و توجه مانند

، ص 1ج  ان،یالتب{باشد آن از پرهیز براي کافی فرصت و زمان که ترسناکی امر از داشتن برحذر پذیرد، صورت ترسانیدن
 ه،یالفروق اللغو{شود معرفی ،نیز ترسناك امر آن در و }75، ص 12ج  ق،یالتحق{بوده گفتاري صورت به که ترسانیدنی .}62
ج  ر،یوالتنو ریالتحر{سازد می توانا خطا از درست و باطل از حق بازشناسی در را مردم آنچه آموزش و دادن، پند ،}78ص 

 تفاوت این با اند، دانسته سریانی یا عبري زبان از برگرفته و بیگانه اي واژه را شده یاد معناي به نذر ریشه برخی .}62، ص 11
 مشتقّات و واژه این.}75، ص 12ج  ق،یالتحق{است شده می تلفظ "زاء یا دال" با ذال، نبودن دارا علّت به زبان دو آن در که

 130 است که، "نذر" منذرریشه کلمه . "}1542، ص 3ج  ،یالمعجم االحصائ{است رفته کارب قرآن در بار 124 از بیش آن
 نذیر، .است الهی عذاب و کیفر از دادن بیم و انبیاء رسالت باره در آن موارد بیشتر که است رفته بکار قرآن آیه115 در مرتبه،

 احمد بن خلیل.دهد می دهنده هشدار اخباري که است کسی منذر. است دهنده بیم که اي کننده اعالم یعنی منذر؛ معناي به
 ،ص 8ج فراهیدي،{داد آگاهی: باالمر رهنذَاَ و شد برحذر آن از و دانست بالعدو، رذنَ :نویسد می "العین "در فراهیدي

 کرده معنا "اعلمه" را "انذر" و شود می مراقبت و حفاظت موجب که کرده عنوان دانستنی معناي به را ثالثی "نذر" وي ).180
 هشدار خبري دیگري به کسیکه چون است؛ آن معناي الزمه بلکه نیست؛ منذر مستقیم معناي ،"ترساننده" اساس، این بر.است

 ها ترجمه در منذر گاهی اگر لذا.بترساند ابتدا را کسی بخواهد اینکه نه ترساند، می امر عاقبت از را او دهد، می دهنده
 نذیر و نبی،رسول صفت سه قرآن، در").همان،کلباسی( است شده ارائه معنا عنوان به معنا است،الزمه شده معنا ترساننده

 باشند،به داشته عمومیت اگر یا و ندارند عمومیت یا که شده ذکر نیز دیگري اوصاف البته،. است شده ذکر پیامبران همه براي
 کارب تنهایی به گاههیچ ولی شده اطالق پیامبران بر "بشیر" صفت قرآن در مثالً، اند؛ نشده ذکر انبیاء مشخصه عنوان به تنهایی

 هم کنار در آیات از بسیاري در نذیر و بشیر آنکه حال است، شده ذکر نیز تنهایی به که "نذیر" صفت خالف بر است؛ نرفته
 84 مشتقاتش با تبشیر واژة ونذیر بودن پیامبران نوشته اند،درباره بشیر  ).قرآن در پیامبران اندیشه قم، ویژگیهاي("اند آمده

 قرآن در بار 125 مشتقاتش با انذار واژة و؛ عذاب به تهدید دیگري خوش، خبر و تشویق یکی رفته، کارب معنا دو به که مرتبه،
 اجتماعی حرکتهاي و تربیتی هاي انگیزه از مهمی بخش ،تهدید و تشویق.هستند تربیتی مهم اصل دو انذار و بشارت.است آمده

 و تعلیم کارشناسان از برخی .نیست کافی تکامل سوي به جامعه یا فرد رسیدن براي تنهایی به تشویق د،نده می تشکیل را
 وا یادگیري به را آدمی کیفر، از ترس از بیش پاداش، به امید که اند رسیده نتیجه این به روانی دقیق آزمایشهاي از پس تربیت

 صحیح روش با بتوانند اگر مربیان آورد، می فراهم را تربیتی و علمی پیشرفت موجبات توبیخ از بیش تشویق، و دارد می
 از.آورد خواهند دستب بیشتري توفیق خود، هاي برنامه اجراي در قطعاً کنند زیادتري استفادة تشویق نیروي از وعاقالنه
 قرآن، در جا هر رو، این از.است محبت و بشارت امید، تشویق، اساس بر اسالم،بیشتر سفارش که شود می استفاده آنها مجموع
 هود دوم آیۀ دیگري و عرافاَ 188 آیۀ یکی مورد، دو در مگر است شده مقدم اولی رفته، کار  به انذار کنار در بشارت

 معتقدند مقابل،برخی در.)قرآن در تبشیر و انذارمرکز آموزشی و تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم،(باشد می
 باب در الهی اولیاء و مکرم نبی سیره آن عبتَ به و قرآن سیرهو بر این نظرندکه،  کند می ایفاء را اساسیتري نقش نذارا اهرم

 می الهی رضوان و بهشت به بشارت ،انذار پذیرندگان بر آن، پایه بر و انذار دنبال به سپس است؛ بوده نذارا بر مردم هدایت
پرداخته است که ما فقط به یکی از لیستها اشاره  قرآن در تبشیر و انذار واژه دو تکرار کمی بررسینویسنده اي  به .دادند

 بدون یکی و باشد هم با باید انسانها عروج براي تبشیر و انذار بال دو هرچند او می نویسد،.کرده و مابقی را صرفنظر می کنیم
 کارایی عدم و یکی کارایی اثبات نیز نوشتار این از مقصود و بکوبد زمین به را انسان است ممکن حتی و ندارد کارایی دیگري
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 ،چپ دست و دهند می انجام را فعالیتشان اکثر آن بیشتر قدرت خاطر به راست دست با انسانها که همانطور.نیست دیگري
 و راست بال کدام تبشیر و انذار میان از ببینیم تا داریم قصد که لذاست است؛ انسان فعالیتهاي انجام در راست دست کمک
 و بشارت واژه که دارد وجود آیه بیست تعداد:آید می بدست زیر نکات ،قرآن در واژه دو این بررسی با .است چپ بال کدام
 ؛105 ،سراءا ؛2 ،هود ؛2 ،یونس ؛188 ، عرافا ؛48 ، نعاما ؛19 ،مائدة ؛165 ، نساء ؛119،213 ، بقرة{است آمده هم با انذار
 آیه 29 تعداد .}8،فتح ؛12،حقافا ؛4،فصلت ؛11،یس ؛24، فاطر ؛28 ، سبأ ،45 ،حزابا ؛56،فرقان ؛97 ،مریم ؛2،56،کهف

 .است مورد 90 تنهایی به انذار واژه.است عذاب به بشارت آن موردهشت  که است آمده تنهایی به بشارت واژه که دارد وجود
این محقق نیز، پس از بررسی کیفی آیات قرآن، .است ثلث از بیشتر تبشیر، به انذار کمی درصد شود می مالحظه که همانطور

 که آید می بر قرآن آیات از.است شده معرفی تبشیر و انذار مکرم نبی باالخص رسوالن ارسال غایت :نتیجه می گیرد که
 شده شمرده آسمانی کتب ثمرات از و انبیاء وظایف از یکدیگر عرض در تبشیر و انذار و در نهایت،.است تبشیر مقدمه انذار
وبالگ حسن ":برداشت از(است شده بیان تبشیر مقدمه انذار چند هر باشد؛ می ثمر بی یا ثمر کم دیگري بدون یکی و است

 تحت قالبها، همه در انسان رفتار روانشناسان نگاه از )."عشري اثنی ائمه و نبوي سیره و قرآن در انذار صالتا تدبر در قرآن،
 فرایندي به را انگیزش واژه معموالً روانشناسان سایت راسخون می نویسد،.است آدمی روان انگیزشی و شناختی نظام تأثیر

 رفتار بر چشمگیري تسلط کیفر، و پاداش که را اصل این.شود می رفتار احیاي و برانگیختگی،هدایت سبب که کنند می تعریف
 اند،معلمان جسته بهره جریمه تعیین و امتیاز اعطاي از کارفرمایان آدم بوده و بعدها؛ حضرتشاید از زمان  دارد، آدمی

 به و انسانها که داند می کس هر بیگمان و کردند اجرا را جریمه و پاداش نظام دولتها اند، گرفته کارب را تخطئه و تمجید شیوه
 که کنند می عمل اي گونه به و دهند می نشان بیزاري دیگر بعضی از و عالقه مسائل بعضی به جاندار موجودات تردقیق عبارتی
 مردم برانگیختن براي گوناگونی ابزارهاي از خود، الهی مأموریت طی پیامبران .کنند دور خود از را زیانی یا جلب را سودي

 مؤثر و کارآمد انگیزشی نظام یک به آنها چنانچه. اند برده بهره دیگر، برخی از آنان دادن اجتناب و کارها از بعضی سوي به
 براي عمده عامل دو را تبشیر و انذار شیوه دو قرآن آیات از شماري.بود بیهوده و ثمر بی تعالیمشان جستند، نمی تمسک
 تلقی نبوت مقام اصل براي جایگزین ویژگیهاي گاهی که است مهم چنان انگیزشی شیوه دو این.اند شمرده بر پیامبران ارشاد

 نظر در نبوي مقام براي مستقل جانشینی را مبشر یا بشیر عنوان هرگز قرآن که است آن مهم نکته همه، این با .دنشو می
 که منذر و نذیر هاي واژه خالف بر ،}6صف،{است رفته کارب مستقالً مبشر واژه آن، در که هست آیه یک تنها .است نگرفته
 هدایت به نیک، اعمال به مردم ترغیب از پیش پیامبران که دارد اشاره نکته این به امر این .شوند می استفاده تنهایی به گاهی

 را آشکارخویش اجتماعی مأموریت هنگامی پیامبر اکرم .اند داشته توجه }انذار{گمراهی از آنان بازداري بستر از پیروانشان
 همه. }214،شعراء {دهد هشدار را نزدیکشان خویشاوندان بود شده خواسته ایشان از اي ویژه پیام طی که کردند آغاز

 انگیزشی، نظر از می گوید مطهري آیه اهللا .اند کرده آغاز}213بقره،{مبشِّرِینَ ومنذرِینَ عنوان به را خود مأموریت پیامبران
 فرا پاداش کسب به را مردم که است }قائد{کننده جلب و جذب عامل یک مانند تبشیر. دارد وجود تفاوت تبشیر و انذار میان

 ورزند،آنان اجتناب کیفر از تا دهد می بیم را مردم آنکه عین در که است }سائق{دهنده سوق عامل یک انذار اما خواند، می
 از همزمان طورب خود تربیتی شیوه در قرآن .}208 ص مطهري، نبوي، ي سیره در سیري{کند می هدایت مستقیم صراط به را

 نگرش پیامبران؛ تربیتی نظام در تبشیر و انذار نقش و راسخون، جایگاه":برداشت از(گیرد می بهره تبشیر و انذار شیوه دو
، ترس و بیم که اکثرا در ترجمه ها مفهوم هشدار در این واژه است، نهی که باید در بحث نذیر دقت کرد، ه مهمنکت.)"قرآنی

بشارت } و سایت راسخون "وبالگ حسن تدبر در قرآن"مانند {متاسفانه عده اي از محققین.تفاسیر  و تحقیقات ذکر کرده اند
 ختن،یبه معنى برانگ ق،یتشو: رادر بحث تربیتی باید اینگونه معنا کرد و انذار ریتبشدر حالیکه  را در برابر ترس معنا کرده اند،
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 اکرم امبریدرباره پ قرآن.نه ترساندن نمودن و آگاهى دادن است داریبه معنى ب هیبه شوق در آوردن و راغب نمودن و تنب
مطهرى معتقد است بعضى  آیه اهللا.}45احزاب،{اى پیامبر ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم:دیفرما مى

را براى  جبل وقتى معاذبنامبریپ هشام ناب رهیطبق س.استکردن  جادیو نفرت ا ریباشد، بلکه تنف ها تنها سوق دادن نمىدعوت 
و  ریاسالم، اساس کارت، تبش غی؛ براى تبل"و ال تعسر سری ،معاذ بشر و ال تنفر ای":کردند هیتوص نیفرستاد، به او چن منیبه  غیتبل

و ":نفرمود امبریپ. کنند دایپ شیگرا مو رغبت به اسال لیاسالم را درك کنند و از روى م اىیمزا مژده باشد؛ کارى کن که مردم 
نکن که مردم را از اسالم فرارى  ، کارى"ال تنفر":اى است که قرآن دستور داده، بلکه فرمود ؛ چون انذار، جزو برنامه"ال تنذر

، مرتضی مطهري مجموعه آثار(العمل روحى مردم فرار از اسالم باشد نکن که عکس ریمطلب را طورى تقر. دهى و متنفر کنى
توضیح مناسبی را درباره  ماموسسایت س )."اعظم امبریپ یغیتبل يکارهاراهفصلنامه حبل المتین،":، به نقل از156، ص16ج

 میب رایاست؛ ز ییدادن معنا شده است که البته ترجمه و برگردان نارسا میب یدر فارس ،واژهاین  واژه انذار داده و می گوید،
به  يترقه ا شیپا يناگهان در جلو یکند؛ شخص یعبور م یدر محل یمثال اگر کس.است "فیتخو"دادن و ترساندن ترجمه 

از واژه انذار  فیتخو يموارد به جا نیتوان در ا یو نم ستیانذار ن یول ند،یگو یم فیرا تخو نیترسد؛ ا یبزند، او م نیزم
اگر شما از قرار داشته باشد؛ یکس يرو شیدر پ یخطرناک ندهیاگر آ یعنیاعالم خطر است؛  ،انذار قتیدر حق.استفاده کرد

که امروز در  داررسد که واژه هش ینظر مب. ندینوع خاص از ترساندن را انذار گو نیا د،یو او را بترسان دیحاال به او خبر ده
ج ، ،مرتضی مطهريبا قرآن ییآشنا{هشدار دهنده هستند امبرانیپ ،پس .تر استکیمفهوم نزد نیمعمول شده است با ا یفارس

واژه هشدار، در اصل، فعل امر .است یانذار همان هشدار فارس يبه مفهوم و معنا کیس برگردان نزدپ.}141، ص 2و1
، 49ج نامه،دهخدا، لغت{رود یکار ممراقب و مواظب بودن ب يکار رفته و در معنامصدر ب کلاست که به ش "هش داشتن"از

 زهمراه با پرهیکه در لسان العرب، واژه انذار، آگاه کردن چنان. است "ریتحذ" ،یواژه در عرب نیا یمعادل نسب.}221ص
کند  یم فیتعر يخبر يناانذار را به مع زیراغب ن.}100، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج {دادن و ترساندن معنا شده است

 زیپره يبه معنا" حذر"اصل ماده اش ل،یبر وزن تفع زین ریتحذ .}223مفردات الفاظ قرآن، ص {که همراه با ترساندن است
 یکار مب ضانیبه عنوان نق یکه در فارس دیام ردر براب میپس واژه ب. }همان{ترسناك است يردادن و ترساندن مخاطب از ام

البته .انذار رساتر است يمعنا انیآن؛ اما واژه هشدار در ب يرسانند نه تمام معنا یاز مفهوم انذار و بشارت را م یروند، بخش
معروف و  اریرود که در عرف مردم بس یکار مرشوه ب ایخدا  شگاهیبه پ يزیچ میتقد يتوجه داشت که واژه نذر گاه به معنا دیبا

دانند که اگر حاجت  یخود را متعهد و ملتزم م ،نذر غهیص يکنند و با اجرا ینذر م یگرفتن حاجت يبرا رایمشهور است؛ ز
ارتش  یگاه .است يزیبرحذر ماندن از چ يآماده شدن برا يبه معنا گریدهند؛ و گاه د انجامبرآورده شد آن کار را  شانیا

 میدشمن خبر و ب يهاالزم را بدست آورد و به لشکر نسبت به حرکت یفرستد تا آگاه یم شقراولیرا به عنوان پ یکس،و لشکر
نذر همان گزارش و ابالغى است که  شهیکه راغب گفته، انذار، از ر یفیاساس تعر بر .ندیگو ینذر م زیعمل را ن نیا. دهد

 زهانگی ):1:شده است فیآن با تخو زیوجود دارد که سبب تما ژگىیانذار، سه و در.}همان{دن همراه باشددا میترساندن و ب با
انذار، همراه با  ):2؛ }واژه نذر لیذ ه،یمعجم الفروق اللّغو{در انذار، فقط محبت و عالقه و احسان به فرد انذار شده است

که یدر حال.}واژه نذر لیذ ،يمصطفو ق،یالتحق{سخن است لهیوسدادن ب مانذار، بی ):3؛ }همان{شىء مورد انذار است انبی
جمع نشده  يلفه و عنصر در سخن و خبرؤسه م نیکه ایپس تا زمان .دارد تیمورد، عموم از سه کیبا هر  سهیدر مقا فیتخو

 یدست ممعنا ب نیا یقرآن اتیاز آ. را انذار کنند گرانیآن است که د یهمگان فهیاصوال وظ .ندیگو یباشد، آن را انذار نم
 .ستیوجود بشارت دهنده ن يلزوما به معنا یلو هشدار دهنده وجود داشته و خواهد داشت و رینذ یکه در هر ملت و قوم دیآ

افکنده شوند نگاهبانان آن از  }جهنم{هر بار که گروهى در آن...":مانند.است که هشدار دهد یچه مهم است وجود کسآن
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 نیکه درس د هانیکه عالمان و فق دیآ یدست متوبه ب 122 هیاز آ.}8ملک،{اى نیامد شما را هشدار دهندهایشان پرسند مگر 
آن سفر نکرده بلکه  يبه همه جا امبریدر خود حجاز پ. هستند رینذ زیآنان ن ،پس. باشند رینذ دیآموزند در مقام انذار با یم

سایت ":برداشت از(امبرینه حضور پ ستو انذار ا ریدارد وجود نذ تیچه اهمپس آن. را فرستاده تا انذار کنند یفرستادگان
اتمام  ،منذرِینَ ارسال اهداف و فلسفه نیترمهماز  ، یکینساء 165بر اساس آیه )."يانذار، هشدار از سر دلسوز،ماموسس

 "هشداردهندگانى=منذرونَ"و هیچ شهرى را هالك نکردیم مگر آنکه براى آن ":قرآن می فرماید. است حجت بر مردم
 خداوند.آنها هشداردهندگان قبل از بروز حادثه بوده اند.در جامعه بود خطرها کشیدن آژیر انبیاءنقش  .}208شعراء،{"بود

پس ایشان به *آنها پدران خود را گمراه یافتند":کرد می نذارا عذاب، نزول از قبل پیامبرانشان، وسیلهب را پیشین امتهاي
میانشان هشداردهندگانى  و حال آنکه مسلما در*قطعا پیش از آنها بیشتر پیشینیان به گمراهى افتادند* شتابند آنها مىدنبال 

هشدار دهندگان مردم از خطرات  مبرانپیا .}73تا  69صافات،{شدگان چگونه بود پس ببین فرجام هشدارداده*فرستادیم
سفانه عده اي حاضر نیستند که آژیر کشیدن انبیاء را بشنوند و خود را در اما متا.پیش روي آنان  در هر جامعه اي می باشند

 دهم وسیله وحى هشدار مىبگو من شما را فقط ب":قرآن می فرماید.برابرآسیبهایی که در انتظارشان است،مصون نگاه دارند
که با توجه به اینکه پیامبران از معناي این آیه این است .}45انبیاء،{شنوند چون کران بیم داده شوند دعوت را نمى] لى[و

غیب اخبار را دریافت می کنند، می توانند از حوادثی که در پیش روي جوامع هستند آگاه شوند و وظیفه دارند که به مردم 
. تو گویی آنها مانند متخصصین هواشناسی، اطالعاتی از هرگونه حادثه اي را از پیش دریافت می کنند. اطالع رسانی نمایند

زلزله هاي زیرآبی ایجاد می ها در اثر بیشتر سونامی .می توانند به مردم اعالن کنند که سونامی وحشتناکی در پیش است پس،
 :ا قبل از اینکه به خشکی برخورد کنند، خود را نشان می دهند و با استفاده از فناوري هاي نوین شاملآنه شتربی.شوند

شناورهاي ساحلی مجهز به رایانه که می توانند تغییرات در ارتفاع موجها را   ،سیسموگراف که وقوع زلزله را نشان می دهد"
و مردم را از خطر احتمالی آن  ینیب شیرا پ یمی توان وقوع سونام ،"ساحل وياندازه گیري کنند و یک سیستم سوت زنی ر

را از مرگ نجات  نینش زاران ساحلجان ه تواند یم یموقع عالئم سونامه ب ییکارآمد در شناسا ياتخاذ روشها .آگاه کرد
امواج، عالئم  یابیشدند که بعد از ارز یدستگاه ساختموفق به  یتازگه ب یپژوهشگران پرتغال نه،یزم نیدر هم. دهد

سامانه  کیرا به  یافتیاطالعات در که است ابیدستگاه رد یبر نوع یمبتن يفناور نیعملکرد ا. کند یهشداردهنده صادر م
می عل":برداشت از(ی استدر سطح جهان الوقوع بیقر یعیحوادث طب یرسان که مختص اطالع فرستد یهوشمند م یامکیپ

  ."یشیدر مرحله آزما یدستگاه هشداردهنده سونام،93آذر  2جام جم،"و  "آموزشی صفر بیست،سونامی چیست؟
ما نوح را به سوى قومش فرستادیم که قومت ":می کنیم دیگر آیات اول و دوم نوح را مروربار  اینک در پایان این فصل          

این ."اى آشکارم من شما را هشدار دهنده ،گفت اى قوم من] نوح*[دهعذابى دردناك به آنان رسد هشدار را پیش از آنکه
فرا می  عذاب دردناکی که نوح بدان هشدار داده است همان طوفان عظیمی بود که در آینده بطور حتم  سرزمین قوم نوح  را

و برادر عادیان را به یاد آور آنگاه که ":این عذاب دردناك،نیز، همان طوفان شنی بود که بر سر قوم عاد فرود آمد.گرفت
خدا  قطعا هشداردهندگانى گذشته بودند که جز] نیز[که پیش از او و پس از او یداد در حال هشدارش را در ریگستان قوم خوی

در آن زمان، اقوام نوح  و عاد به هشدارهاي  .}21احقاف،{ترسم از عذاب روزى هولناك مىرا مپرستید واقعا من بر شما 
اما .یرهزاران خروار شن دفن شدپیامبرانشان وقعی ننهادند و یکی از آنها در امواج هولناك آبها غرق شد، و دیگري در ز

میت این هشدارها واقف بوده و در صورت دریافت واسطه اینکه مردم  به درجه اي از رشد و کمال رسیده اند، به اهامروزه ب
این دو نوع  رفتار متفاوت، مربوط به راهی می شود که مردم پیموده اند که مهندس مهدي .عمل می کنند به آنها اطالعات

  .بازرگان در کتاب راه طی شده به آن اشاره کرده است و در فصل بعدي اشاره اي به آن خواهیم داشت
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  چهارمفصل 
 

  اولین شریعت
  و

  وحدت راه انبیاء
   که نقطه دایره است از سرعت سیر          همه از وهم توست این صورت غیر

 او خلق جهان گشته مسافر بر                            خط است از اول تا به آخر یکی

 کاروانند يو رهنما لیدل                                     چون ساربانند ءایره انب نیا در

 کار نیاو اول هم او آخر در ا هم                            ما گشته ساالر دیس شانیا وز

 آخر نیدور اول آمد ع نیا در                            احمد گشت ظاهر میدر م احد

 غرق است میم کیاندر آن  یجهان                  فرق است میم کیاحمد تا احد  ز

  "اهللا یادعوا ال"نزل شده او م در                        راه نیا انیپا  او ختم آمده بر 

زیرا .خطى بیش نیست اشاره می کند کهدایره موهومى و خیالى  در ابیات فوق در گلشن راز،به شیخ محمود شبستري            
رسند و شکل  ىمآخر آن که مرتبه الهى است به هم اولِ این خط که موجودات عالم آفرینش که همان مرتبه انسانى است و 

روند و این روند  آیند و از دنیا مى آنها به دنیا مى.کنند م بر این خط سیر مىآورند و تمام موجودات عالَ وجود مىدایره ب
همانطور که در ،پیامبران هادى و راهنماى آنهایند ست،و خطى که مسیر زندگى انسانها همان مسیردر.همچنان ادامه دارد
اثبات جامعیت و خاتمیت در بیت فوق، "ساالر"شبستري از ذکر هدف .عهده دارندنان هدایت آنها را ب سارباکاروانى از شتران،

در حدیث نبوي آمده .در مقام و رتبت اولین است النبیین است و پیغمبرى که از لحاظ مرتبت آخرین و خاتم. است رسول اکرم
دایره موجودات  به معنی "دور" واژه ."ما در ظاهر آخر و در معنى بر همه مقدم هستیم=نحن اآلخرون السابقون ":است که

 "میم" ،ینابنابر .باشد با حساب ابجد عدد چهل مى "احمد"حرف میم در کلمه .چهل مرتبه دارد از نظر عرفا که است عالم
با توجه به .است غرق "میم"دراین یجهان و اند احمد اشاره دارد به دایره موجودات و عالم هستى که مظهر حقیقت محمدى

عقل کل که اول است به انسان که  ،در دایره موجودات نیزشود، اى شروع و به همان نقطه ختم مى اینکه رسم دایره از نقطه
 .که اشاره به آخرین بیت است،گردد یعنى عقل کل در حقیقت بصورت انسان کامل ظاهر مى ،شود آخرین مرتبه است ختم مى

سوره احزاب  40ناظر بر آیه این بیت، مصراع اول.می باشدقرآن  ،منظور است و فرو فرستاده شدهنازل شده، به معنی منزل 
بگو این است راه من که من و هر کس ":یوسف است که می فرماید 108 مصراع دوم ناظر بر آیه.است خاتم النبیینو درباره 

محمد کاظم   ،یشیکم و ب یب ثیحد کتابخانه تبیان،":برداشت از( "...کنیم ام کرد با بینایى به سوى خدا دعوت مى  پیروى
    )."يمحمد

ز دین آنچه را که به نوح در باره ا...=لَکُم منَ الدینِ ماشَرَع ":انسانها شریعت آورد نوح اولین پیامبري است که براي             
آن سفارش کرد براى شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحى کردیم و آنچه را که در باره آن به ابراهیم و موسى و عیسى 
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 اي پیامبر،آئین:هد بگویدمی خوا این آیه).13شوري،("...اندازى مکنید سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه
 از نیز قبل آیات در و است مشرکان برابر در سوره این بحثهاى از بسیارى که آنجا از.انبیاء پیشین است همه آئین عصاره تو

 اى تازه دعوت توحید به اسالم دعوت که دنساز مى روشن را حقیقت این بحث مورد آمده،آیات میان به سخن موضوع همین
 ادیان همه در بنیادى مسائل در انبیاء دعوت اصول تمام بلکه توحید اصل تنها نه است، العزم الو پیامبران تمام دعوت نیست،

 تعبیر .دارى تنها تو دارند همه خوبان آنچه و است تو شریعت در و بوده انبیاء همه شرایع در آنچه.است بوده یکى آسمانى
 الهى دین مجموعه بلکه نیست، عقائد اصول یا و توحید لهأمس در تنها آسمانى شرایع هماهنگى که دهد مى نشان "الدین من"

 با هماهنگ فرعى قوانین و تشریعات که کند مى ایجاب انسانى جامعه تکامل چند هر است، یکى جا همه ریشه و اساس نظر از
 وجود فراوانى شواهد قرآن دیگر آیات در دلیل همین به.رسد ادیان خاتم و نهائى حد به تا رود تکامل به رو انسانها تکامل

 در انبیاء از بسیارى حال شرح در مثال.بوده یکسان ادیان همه در وظایف و قوانین و عقائد کلى اصول دهد مى نشان که دارد
 ،14طه،{گویند مى سخن نماز از شعیب و عیسى ،موسى."اهللا اعبدوا قوم یا" بود این دعوتشان نخستین که خوانیم مى قرآن
 در لذا .}183 بقره، {است بوده پیشین اقوام همه در روزه و .}27 حج،{کند مى حج به دعوت ابراهیم .}87 هود، 31 مریم،
 و دارید برپا را دین که کردیم توصیه آنها همه به": افزاید مى بزرگ پیامبران این همه به کلى دستور یک عنوان به آیه دنباله

 راه معنى به اصل در شَرع ماده از شَرَع):1:داشت توجه آن به باید که است هائى نکته آیه این در. "نکنید ایجاد تفرقه آن در
 که رفته،چرا کارب آسمانى شرایع و الهى ادیان مورد در کلمه این گویند،سپس مى شریعه نیز را نهرها به ورود راه است، روشن

 پاکیزگى مایه آب که آنجا از و.است عدالت و وصلح تقوى و ایمان حیات آب به وصول طریق و است، آن در سعادت روشن راه
 جامعه و انسان جان و روح با را کارها همین معنوى نظر از که الهى آئین با روشنى تناسب واژه این است حیات و طهارت و

 صاحبان یعنى العزم اولو پیامبران که چرا شده اشاره خدا پیامبران از تن پنج به تنها آیه این در): 2.دارد کند مى انسانیت
 همه داراى که یعنى آئینى شریعت نخستین که چرا ،شده یاد نوح از آغاز در):3.هستند تن پنج این تنها جدید آئین و دین
 دلیل همین به و.داشتند محدودى دستورات و برنامه او از پیش پیامبران و گشت آغاز او از بود اجتماعى و عبادى قوانین گونه

 از نخست ،تن پنج این ذکر در اینکه توجه قابل): 4.است نیامده نوح از قبل آسمانى کتب از سخنى اسالمى روایات و قرآن در
 آغاز در بودنش آغازگر خاطر به نوح که است این خاطرب بندى ترتیب این. اسالم پیامبر از سپس آمده، میان به سخن نوح
،سوره تفسیر نمونه(آنها از بعد ظهور زمان ترتیب به دیگران و او از بعد بالفاصله عظمتش خاطرب اسالم پیامبر گرفته،و قرار

 شده وحى دستورات و قوانین سلسله یک آنها خود به مستقال که اند اقلیت دسته یک:اند دسته دو کلى طورب پیامبران.)شوري
 پیغمبران این. نمایند هدایت دستورات و قوانین آن اساس بر را مردم و ابالغ مردم به را قوانین آن اند یافته ماموریت و است

 اینکه به توجه با خصوصا اند، بوده نفر چند آنان که دانیم نمى دقیقا ما.شوند مى خوانده  العزم واول نام به قرآن اصطالح در
 پنج پیامبر فوق الذکر، که دانیم مى اینقدر ولى .است کرده بازگو را پیامبران بعضى داستان فقط که کند مى تصریح قرآن

 و ابالغ مردم به که است شده وحى قوانین و دستورها سلسله یک اینها از یک هر به و اند بوده شریعت وصاحب العزم واول
 مامور بلکه اند، نداشته قوانینى و شریعت خود از که هستند پیامبرانى دوم دسته. کنند تربیت قوانین آن اساس بر را مردم
 مثال باشند، مى گروه این از پیامبران اکثریت.است داشته وجود زمان آن در که اند بوده قوانینى و شریعت ترویج و تبلیغ
 تکامل در پیامبران تاریخی نقش ، مهدي امام انصار گفتگوي تاالر ":برداشت از(اند دسته این دیگران، از و لوط ، صالح ،هود

 سهدر این باره  }35احقاف،{است شده یاد اولوالعزم عنوانب الهى انبیاء برخى از قرآن در)."مطهري استاد دیدگاه از ادیان
 مقابل در تحمل و صبر داراى پیامبران به را اولوالعزم و اند دانسته صبر معناى به را عزم برخى ):الف:کرده اند مطرح نظریه

 کلمه در عزم روایات، از برخى به استناد با مفسرین از بعضى):ب. اند نموده تفسیر الهى احکام تبلیغ مشکالت و سختیها
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 نموده استظهار احزاب سوره 8 و7 اتآی همچون آیات بعضى از را معنا این هم بعضى. اند دانسته عهد معناى به را اولوالعزم
 تفسیر شریعت و کتاب داراى انبیاء به را اولوالعزم انبیاى دیگر، روایات از اى پاره به توجه با مفسرین از دیگرى عده ):ج .اند

 از بعد خداوند چون است آمده انعام 90تا  82 درآیات نامشان که اند دانسته رسولى هیجده را اولوالعزم برخى .اند نموده
 هفت را آنها دیگر برخى و دانسته نفر هنُ آنها راروایات، بعضى اساس بر برخى و."اقتده فبهداهم":است فرموده انبیاء این نام

 نیست دست نفر،در پنج در شریعت و کتاب صاحب پیامبران انحصار بر قطعى قرآن،داللتى آیات از.اند دانسته نفر شش یا
 با و دارند اعتقاد ءعلما از طیفی:درباره دوران قبل از نوح نوشته اند)."العزم کتابخانه مدرسه فقاهت،اولو":برداشت از(

 جاي هیچ. ندارند قبول همه که است شاذي بحث البته. نداشتیم پیغمبري نوح از قبل اصالً ما که کنند می اثبات قرآن آیات
 صحبت بعد به نوح از همیشه آورد می میان به را انبیاء بحث که هرموقع قرآن بوده،اتفاقاً پیغمبر آدم که نیامده قرآن

 بعد به نوح از بیاورد شریعتی و رسالت که خاص جایگاه آن با پیغمبري که است بحثی خود این .نساء  163،مثل آیه کند می
 که عرفایی مانند نبوده، پیغمبر ولی دانسته می هم را الهی اسماء بوده، خدا برگزیدة آدم که بوده صورت این به قبلش بوده،

 که ،کرده بیان خدا طرف از هم دستوراتی و نرسیده پیغمبري مقام به که خدا طرف از اي برگزیده انسان داریم، قبول االن ما
 حوا و او فقط که موقع همان هم دمآ ،باشد حجت از خالی نباید زمین چون گویند می ءعلما غالب اما .است شاذي نظر این

 بحث حاال. بود پیغمبر آدم گیریم می نتیجه پس باشد، امام یا پیغمبر معناي به حجت و باشد خدا حجت بایست می یکی و بودند
 یک صورتب و وار نظامبلکه،  نه، الهی نهی و امر نظام یک معناي به شریعت داشته؟ شریعت آدم آیا که آید می پیش هاشریعت

 بوده، پراکنده صورتب بوده هم نوح از قبل اگر بوده، بعد به نوح از عقاید و اخالق و احکام غالب در الهی نهی و امر سیستم
 نوح از قبل آیا که کرد تحقیق بیشتر باید البته ،نداشته نظام حالت کهغیره،و بپرستید را خدا که بوده دستورهایی سري یک

. گذاشت آن بر را دین اسم توان می که است اي شده بسته سیستماتیک نظام ،شریعت ظاهراً ولی! نبوده؟ شریعتی هیچ واقعاً
 بعد به نوح از و بوده زمین کرة بر مردم حضور اوایل چون بوده، موردي و مقطعی و ریزه خرده دستورات و احکام ،آن از قبل

عالمه  .)انبیاء درباره نکاتی فام ، محمدي حسین وبالگ(است شده احساس آخرت و دنیا براي کامل سیستم به نیاز آرام آرام
کردن دین عبارت است از اینکه به تمامی آنچه خدا نازل کرده و عمل  هاقام:شوري می گوید 13طبایی در تفسیر آیه طبا

که باید اقامه انبیاء نازل کرده، یک دین است، بطور کلی شرایعی را که خدا بر.بدان را واجب نموده است، ایمان بیاورند
ه است و معلوم است که چنین شود، و درآن ایجاد تفرقه نکنند؛  چون پاره اي از احکام الهی هستند که در همه ادیان بود

 ،المیزان(احکامی مادام که بشرعاقل و مکلفی دردنیا باقی باشد،آن احکام هم باقی است، و وجوب اقامۀ آن واضح است
دین و ملت هم راهی است که انتخاب شده . معناي شریعت راه است می گوید، مائده 48آیه عالمه در تفسیر).48،ص35ج

گویا  شریعت راهی است که .است که شریعت را به معنائی اخص و کوتاهتر از دین بکار می بردولی ظاهر قرآن این . است
 ،ولی دین پنج پیامبر فوق الذکر، شریعت مانندن مبعوث شده اند آماده شده است، ها و یا پیامبرانی که بداتبراي هر یک از مل

عناي وسیع خود نسخ شریعت نسخ می پذیرد ولی دین به م ،یک قانون و راه الهی عمومی براي تمام امتهاست و از این روي
می رساند که شریعت محمد که براي امت آن حضرت تشریع شده است، مجموعه اي از وصایاي شوري  13آیه.نمی پذیرد

الم این کنایه از این است که اس.ت که بـه محمد فرستاده استي اسا یحموسی و عیسی به اضافۀ و ،ابراهیم  ،خداوند به نوح 
همه یک حقیقت  ،و نیز کنایه از این است که تمام شریعتها از نظر ریشه.سابق را داشته و بیشتر هم داردتمام مزایاي شریعتهاي 

نسبت شریعتهاي خاص به دین مانند نسبت احکام جزئی اسالم به  .دارند گرچه به حسب اختالف استعداد امتها اختالفی دارند
خداوند بندگان خود را .ی است ولی در شریعتها و احکام جزئی ناسخ و منسوخ  وجود دارداصل دین است، که اصل دین یک

جز به یک دین که همان اسالم و تسلیم در برابر اوست مکلف نساخته است ولی آنان را براي رسیدن به آن هدف به راههاي 
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 گانهپنج کرده است که همان شریعتهايگوناگون انداخته و طبق استعدادهاي متنوعشان سنتهاي مختلفی برایشان درست 
پاره اي از پیشین و پیدایش مصلحت حکم تازه، چنانکه خداوند چه بسا در یک شریعت روي منقضی شدن مصلحت حکم .ستا

 یک راه است که از دیگري گرفته "ملت".روش حیاتی معمول میان مردم است "ملت"اما  گویا منظور از .احکام را نسخ کند
هم  "ملت"البته ریشۀ معنایش خیلی روشن نیست ولی به نظر می رسد مترادف شریعت باشد، بدین معنی که لفظ .شده است

. گرچه از جهتی هم میان ملت و شریعت فرق استدین یک راه خاص را افاده می کند،چون لفظ شریعت و برخالف لفظ 
مردم به سوي او آماده نموده است و ملت  به این  ست که خداوند براي رفتناین عنایت گفته می شود که راهی شریعت به

شاید به همین دلیل است که گفته می شود  دین خدا و .مالحظه گفته می شود که با پیروي در عمل از دیگري گرفته شده است 
به امت  به پیامبر اضافه می شود از این نظر که روش و سنت اوست، و کلمۀ ملت. شریعت خدا،ولی گفته نمی شود ملت خدا 

خالصه این شدکه ."ملت ابراهیم حنیفاً "مانند . هم اضافه می شود از این نظر که آنان به آن راه رفته و آن روش را گرفته اند
دلیل اختالف شریعتها و قوانین  عالمه در توضیح.  )223ص 10المیزان ج(دین در اصطالح قرآن اعم از شریعت و ملت است

ایم و  شریعت و راه روشنى قرار داده] امتها[براى هر یک از شما ":اشاره می کند،که فرموده است مائده 48به همان آیه ادیان
این آیه بیان ."تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید] خواست[داد ولى  شما را یک امت قرار مى خواست اگر خدا مى

و قرار تکوینی و طبیعی نیست که همه را یک نوع موجود  هاست، و منظور از یک امت قراردادن، یک جعلعلت اختالف شریعت
افراد یک نوع هستند و بر یک روش زندگی می کنند، بلکه منظور این است که ایشان را در اعتبار یک  ،قرار دهد، مردم خود

رفته شده یک امت و بر یک سطح استعدادي و آمادگی حساب کنیم و در نتیجه به جهت نزدیکی درجاتی که برایشان در نظر گ
البته این اختالفها به حساب مسکنها و  .ها فرق می کنده در آیه فوق ذکر شده به حسب امتعطیه هائی ک. شریعت قرار دهیم

ها نیست، خداوند هرگز دو شرع و یا بیشتر را در یک زمان قرار نداده است بلکه این اختالفها به حساب گذشت رنگها و زبان
هاي الهی و احکام شرعی هم براي بشر چیزي جز یک ستعداد و آمادگی می باشد و تکلیفب ازمان و ترقی بشر در مرات

نظر به اینکه استعدادها و آمادگیها که عطیه هاي الهی به نوع انسان هستند  .آزمایش الهی در مواقع گوناگون زندگی نیست
هستند و باید براي تکمیل سعادت حیات آنها میان مختلف می باشند، و از طرف دیگر شرع و قانون  الهی که آزمایشهاي الهی 

و روي یم که باید شریعتها مختلف باشند،آنها اجرا شود نیز به حسب اختالف مراتب استعدادشان متفاوت است؛ بدست می آور
هائی خدا خواسته شما را در نعمت": که همین حساب است که خداوند آن اختالف شرع و دین را به این معنی علت می آورد 

قرآن در آیات زیر راجع به  :می گوید اصول شریعت نوح عالمه در توضیح).همان.("!که به شما داده امتحان و آزمایش کند
دعوت نوح و شریعتی که آورده صحبت می کند و نکات اصلی اولین شریعت و دین نازل شده بر بشر بعد از آدم را روشن می 

اسالم و تسلیم در برابر ):2. }که از کلیه قصص نوح در قرآن معلوم می شود{توحید خدا و دورانداختن شرکاء):1:سازد
 8نساء و آیۀ  103آیۀ {نماز):4. }27 ،هود{امر به معروف و نهی از منکر):3. }آل عمران 19سورة نوح، یونس، و آیه {خدا

ضمناً نوح اولین .}152و  151،انعام {به عهدمساوات، عدالت، دوري از فواحش و منکرات، راستگوئی و وفاي ):5. }شوري
دربارة  در کافی.}41 ،هود{کسی است که خدا از او حکایت می کند که در امور مهم کارها را به نام خدا آغاز کرده است

شریعت نوح پرستش و توحید خدا و دورانداختن شریکان خدا بود و این  ":شریعت نوح از امام محمد باقر نقل شده که فرمود
مردم برآن سرشته شده اند و خدا میثاق خودرا از نوح و پیغمبران دیگر گرفت که خدا را بپرستند و چیزي را  فطرتی است که

براي او ایض ارث، احکام حدود، و فر.نوح مأمور به نماز،  امر به معروف، نهی از منکر و حالل و حرام بود.شریک او نسازند
  ).88و  83ص  20المیزان ج (واجب نشده بود
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قرآن در این آیه نشان می دهد که سلسله انبیاء می گوید، تفاوت بین ادیان درباره ،انعام 87آیه عالمه در تفسیر           
اختالف در زمان و احوال و همچنین در پویندگان این راه و .شان یک صراط استهدایتشان یک هدایت و صراط مستقیم

سیاق آیه چنین می رساند که گوئی خداوند سبحان .راط نیستاختالف در هدف و مقصد،  باعث اختالف در هدایت و ص
ما سلسله جلیله انبیاء را کـه در طول تاریخ بشریت متفرق بوده و هریک در زمانی می زیستند، یکجا جمع :فرموده است

اوند طور هم هست، چون صراطی که خدهمین.!کردیم و یکجا و به یک عنایت همه را به سوي صراط مستقیم هدایت کردیم
 انبیاء را بدان هدایت فرموده گرچه به حسب ظاهر شرایع و احکام آن ازجهت توسعه و ضیق باهم اختالف دارند ولکن در

امتی که استعداد .در حقیقت اختالف نیست بلکه اجمال و تفصیل است ،ن اختالفوای! تو شرایع هم یکی اس حقیقت راه یکی
و امتی که چنین استعدادي را داشته شریعتش وسیع و تفصیلی سطحی و اجمالی،را نداشته شریعتش تحمل تفاصیل احکام 

بوده است، وگرنه تمامی شرایع و ادیان در یک حقیقت که همان توحید فطري است اتفاق داشته و همه بشر را به عبودیتی که 
نبیاء فرق گذاشته و مردم را پس هر دعوت دینی و هدایتی که بین ا .در خور وسع و طاقت بشري است دعوت می کرده اند

نسبت به بعضی از آنان کافر و نسبت به بعض دیگر مؤمن کند، و یا بین احکام خدا تفرقه بیندازد و مردم را به عمل به بعضی و 
به سوي شقاوت و بدبختی سوق ید، و یا انسان را اترك بعض دیگر دعوت کند، ویا از عهده تأمین سعادت زندگی انسان برنی

 ربارهعالمه د.)64ص14المیزان ج( دایت خدائی و مورد امضاء و رضاي پروردگار نیست و از راه فطرت منحرف استهدهد؛ 
شریعتهاي الهی همه یکی هستند و تناقض و تنافی بین آنها نیست اال اینکه از نظر اجمال ، می گوید،ترقی ادیان و ختم رسالتها

صورت تدریجی است و استعداد قبول معارف الهی ر بشر از نقص به کمال بچون سی. یل و کمی و زیادي فروع مختلفندو تفص
ترین موقف خود رسید بشر از نظر معرفت و علم به عالی در هر عصري با عصر دیگر متفاوت است، وقتی این سیر به پایان رسید و

و دیگر بشر راي همیشه می ماند،در میان بشر بآن وقت است که رسالت نیز ختم شده است و کتاب خاتم االنبیاء و شریعتش 
و اگر امروز با اینکه خاتم پیغمبران مبعوث گردیده و آخرین کتاب آسمانی .انتظار آمدن کتاب و شریعت دیگري را نمی کشد

را آورده است ولی در عین حال بشر به مرحله اي که می بایست از کمال برسد نرسیده است براي این است که دین اسالم 
معارف  ید وشاید در مجتمعات بشري گسترش نیافته است وگرنه بشر می تواند با بسط دائره دین و بررسی حقایقآنطور که با

  ).36ص  16المیزان ج (ه تدریج مراحل علم و عمل را یکی پس از دیگري طی نمایدآن رو به کمال بگذارد و ب
نزد خداى  نید:ردیگ یم جهینت "عنداهللا االسالم نیان الد":دیفرما یآل عمران که م 19 هیطبق آ طباطبایی عالمه             
کتابى  چیخود ه اىیو بر انب نیاز همان د روىیو بندگان خود را امر نکرده مگر به پ ستیاست و اختالفى در آن ن کىیسبحان 

عبارت است از  نیکه آن د نیپا نکرده مگر براى همان دب اى  و معجزه  تیآ چیو ه ن،ینازل ننموده مگر در باره همان د
واحد  نیآن د":گریهاى حق معتقد گشتن و اعمال حق انجام دادن و به عبارتى د  دهیحق شدن، و به عق میتسل عنىیاسالم، 

  در مورد معارف و احکام صادر مى ایو  مالو اع دیکه از مقام ربوبى در مورد عقا انىیشدن در برابر ب میعبارت است از تسل
مختلف است،  تیفیاو از نظر مقدار و ک اىیرسوالن و انب عیشده در شرا تیکه در قرآن حکایهر چند بطور انیب نیو ا."شود

است،  قصها هست از نظر کمال و نعتیاختالفى که در شر ست،یبه جز همان امر واحد ن زىیچ قتیحال از نظر حق نیدر ع کنیل
شدن  میآنها باشد و معناى جامعى که در همه آنها هست عبارت است از تسل نیاختالف ذاتى و تضاد و تنافى اساسى ب نکهینه ا

 نیهم نید پس.خواهد از بندگانش مى  امبرشیو اطاعت او در آنچه که در هر عصرى با زبان پ عشیبه خدا در انجام شرا
است که آدمى  نیخدا بودن ا عیکند و الزمه مط مى  انیخواهد و آن را براى آنان ب  اطاعتى است که خدا از بندگان خود مى

 نکهیبدون امشتبه است توقف کند، شیروشن و مسلم شده اخذ کند و در آنچه برا شیآنچه از معارف را که به تمام معنا برا
معنا  نیاست، به ا فىیو حضور آن، حضور تشر نیمراد از نزد خدا بودن د نیا بنابر .نددر آنها بک دخو شیتصرفى از پ نیترکم
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پس ت و استعدادات امتهاى مختلف است،واحد است، که اختالف در آن تنها به حسب درجا نینزد خدا ست د نیاز د که آنچه
خدا که در  نید دیخواهد بفرما  و نمى ستیبشر ن اتیفطر ،نیمراد از د میتر بگو ساده  ست،ین نىیمراد از وحدت، وحدت تکو

است که به  الهى اناتیوحى و ب اتیمورد بحث، آ هیدر آ "اهللا اتیآ"است و مراد از  کىیسپرده شده  عهیفطرت بشر به ود
 ریجهت در تفس نیهم به .آن داللت دارد رینظ گرىیاو و معارف د تیکه بر وحدان نىیتکو اتیکند، نه آ  خود القاء مى اىیانب
 دیمحاجه کرد د،یکه در آنچه به آن علم دار دیکسانى هست شما همان! هان": دیفرما یآل عمران آنجا که خداوند م 66 هیآ
 :دیگو یم ."دیدان و شما نمى  داند و خدا مى  د؟یکن  محاجه مى دیچرا درباره موضوعى که نسبت به آن آگاهى ندار} ولى{
 يبوده و نصار يهودیهم  میابراه ،است و قهرا تیهودیواحد  نید نیتواند باشد و ا ینم یکیحق جز  نیگفتند د یم انیهودی
بوده  یهم نصران میاست و قهرا ابراه تیواحد نصران نید نیتواند باشد، پس قهرا ا ینم یکیحق جز  نیکه د بودند معتقد ،زین

واحد در  نید نیکه ا نستینسبت به آن غفلت کرده باشند و آن نکته ا نکهیدانستند، نه ا ینکته را نم کی انیم نیاست و در ا
 هیاز ناحشدن استعداد بشر، ادتریز ينبوده بلکه به نسبت مرور زمان و به مواز کنواختیبشر  یخیتار ریس اعصار و در یتمام

ساده تر  یو احکام یعیبا شرا تیو نصران تیهودیکه نامش اسالم است قبل از  ،واحد نید نیا. تر شده استخداوند متعال کامل
خدا به حد کمال  نید ،تر نسبت به مراحل قبل است تا آنکه با آمدن قرآنمبرده، دو مرحله و دو مرتبه کاملنا شیبوده و دو ک

اسالم را براى شما  نیشما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و د ىشما را برا نیامروز د":و خود اعالم کرد دیرس
 یعبادت م نید لهیوسکه ب ياشاره شده است همچنانکه معبود زین ،بقره 135 هیمسئله در آ نیو به ا.}3،مائده{"دمیپسند
تنها و تنها  یاله نیکه د ردیگ یم جهین جهت نتیاست و به هم میابراه نیاست و آن د یکی یطور کلب زین نیاست، د یکی شود

. کند یچون فطرت را با فطرت اصالح م کند یبشر را اصالح م انیعامل است که م گانهینوع بشر است و  يسعادت برا لهیوس
بزرگ و  يبا فطرت و سرشت بشر دارد، باز یاست و وابستگ یکیاز اول تا آخر جهان  نید: دارد یم انیرا ب نیهم زین يمطهر

جهان و  یتکامل ریس ،از نظر قرآن. دهد یدرباره فلسفه تکامل به ما م یشکوهمند در دل خود دارد و تصور خاص يفلسفه ا
 ریو س اءشود و از لحاظ مبد یم دهینام میکه صراط مستق یخط يدار است و بر روفهدشده و  تیهدا ریس کیان و اجتماع انس

 صختم نبوت،{است میواحد ومستق ،مشخص ر،یراه و خط س یانسان و اجتماع متحول و متکامل است، ول. منتها، مشخص است
انسان نبوده بلکه هم  شیدایهمزمان با آغاز پ یواقع يو مذهب به معنا نید شیدایگرفت که آغاز پ جهیتوان نت یم .}17و 16

اولوالعزم و  غمبریپ نیکه نخست ستیتعجب ن يجا نیبنابرا. بوده است یواقع یاجتماع و جامعه به معن شیدایزمان با آغاز پ
  . )یاز نظر دانشمندان اسالم نید شیدایتکامل و پ ریسطهور، دایره المعارف(دمبود نه آ غمبرینوح پ عت،یو شر نیصاحب آئ

این آیه پس از ذکر هدف رسالت انبیاء در آیه .حدید، به نکته  جالبی اشاره کرده است 27تفسیرآیه در آیه اهللا مطهري           
قَفَّینَا علَى آثَارِهم ثُم ":است و می فرماید 26و یادآوري رسالت نوح و ابراهیم و ذکر نبوت فرزندان این دو پیامبر در آیه   25

نجیل عطا و به او ا آوردیم}آنان{درپى آوردیم و عیسى پسر مریم را در پى آنگاه به دنبال آنان پیامبران خود را پى:..بِرُسلنَا
 قرآن نجایسنت، که ا نیا:دیگو یم او. }27حدید،{"...فت و رحمت نهادیمأکه از او پیروى کردند ریکردیم و در دلهاى کسان

رشته  نیا.میفرستاد یامبرانیپ یدرپ یپ ،آنها و پشت سر آنها يپا يجا.ادامه داشت یدرپ یاز نوح شروع کرده است، پ
 فیرد يکه افراد یوقت. ندیگو یقفا  پشت گردن را م. است "قفا"و از ماده  "هیتقف"مصدرش  ،نایکلمه قَفَّ.ادامه داشت نقطعیال

 نیاست؛ کأ نّه تمام چهره ا يگریاز آنها به پشت گردن د کیچهره هر  ،یصف نظام کیمثل  ستند،یبا گریکدیو پشت گردن 
 یاست که شامل جلو م يزیمنتها سر چ.پشت سر  مییگو یم یما در فارس.قرار گرفته است يگریشخص در پشت گردن آن د

واقعاً در پشت او قرار  يگریجلو است و د یکیدهد که  ینشان م مییبگو گردن تپش یوقت یشود، ول یشود، شامل عقب هم م
 يبرا ندیگو یم هیرا که در شعر قاف هیقاف. آن قسمت عقب سر منظور ماست،سر پشت  مییگو یکه م یوقت یاما در فارس. گرفته
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 يبرا يغمبریبعد از پ يغمبریپ م؛یدقرار دا گریکدیپشت سر  ،کی کیخود را  غمبرانیکه ما پ دیفرما یقرآن م.است نیهم
از همان راه رفته است  يبعد غمبرینکته است که هر پ نیمتضمن ا "آثارِهم  یعل نایثُم قَفَّ"جمله .آمد تیرسالت و مأمور نیهم

راه  اءیبوده، از نوح تا خاتم االنب یکی راهمختلف دارند؛  يراهها غمبرانینکند پ الیخ یکس یعنیرفته اند؛  یقبل غمبرانیکه پ
به . که راه را، دو راه کند ستین یبه شکل} که اختالفات در فروع است{هست نیو قوان عیکه در شرا یاختالفات.است یکی

 دایپ فاختال اناًیشود اح یکه متصل به شاهراه م یفرع يراهها یاست ول یکیشاهراه  ندیفرما یم یکه عالمه طباطبائ يریتعب
 ،]قدم نهادند[بر آثار آنها . پا يجا یعنیآثار جمع اثر است و اثر .دیفرما یمرا  "آثارِهم  یعل"است که کلمه  نیا. کند یم
که در  یتفاوتست،ین شتریراه ب کی اءیاست که راه انب نیهم اشاره به ا نیکه آنها رفته بودند رفتند که ا یاز همان راه یعنی
از قرآن آمده است و  يادیز اتیمطلب البته در آ نیا.است گرید اتیاز نظر خصوص ست،یراهها هست از نظر اصل راه ن نیا

. آنطور که در اصطالح ماست ست،ین] اسالم  نیبه د[قرآن، اسالم منحصر  ریدر تعب. نامد یم "اسالم"را هم  نهایقرآن همه ا
که نوح  ینید. }19آل عمران،{و آن همان اسالم است ستین شتریب یکی نید. جمع بسته نشده است "نید"هرگز در قرآن 

سازند که  یم ییزهایشوند، چ یبعد مردم منحرف م. شود یم دهینام "اسالم"نبود، همان است که  زیچ کیاز همان  ریآورد غ
آورده،که  میکه ابراه چهباز آن. رود که نوح رفته یرا م یهمان راه میابراه د،یآ یم میابراه. ستیخدا و اسالم ن نیآنها د

 د،یآ یم يغمبریو هر پ دیآ یم اءیخاتم االنب د،یآ یم یسیع د،یآ یم یموس. است "اسالم"و  "نید"است،  نامش  قتیحق
 مییگو یم خاتم را اسالم نیجهت د نیما به ا. آورند یو نامش اسالم است م ستین شتریب زیچ کیخدا را که  نیهمان د نهایا

 و.است نید نیا ،است قتیهمان حق افتهیاست و تکامل  نید قتیکه همان حق ینیو آن د یقیحق نید مییبگو میخواه یکه م
ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى  ":دیفرما یم.که از اول تا آخر عالم بوده است است يا یقیحق نیهمان د یقیادامه حق

قرآن . دفت و رحمت بوأحضرت مسیح بیشتر مبلغ ر. }67،آل عمران{ "بلکه حق گرایى فرمانبردار بود و از مشرکان نبود
کردند، با کمال صراحت این مطلب را ذکر  رفتند و یک برنامه رااجرا مى گوید همه پیغمبران یک راه را مى درعین اینکه مى

فقط روى حیف و میلهاى  اشپیغمبر تکیه   بینید یک شما مى کهخاصى داشت، به این معنا  کند که هرپیغمبرى ماموریت مى
حرکت و نیرو بدهد و سستى و  خواهد به قومش اش روى این است که مى یک پیغمبر دیگر تمام تکیه. کسبى است، مثل شعیب

. مثل عیسىبکند،خواهد به مردم تلقین محبت و مهربانى  پیغمبر دیگر بر عکس مى  یک. تنبلى را از آنها بزداید، مثل موسى
اند که باید آن انحراف زمان خودشان را  در زمانى مبعوث شده  هر کدام. دنها اختالف ندار واقع برنامه این چگونه است؟ در

فرستیم به دو ده براى  این دو را مى. متخصص این مثل این است که ما دو طبیب داشته باشیم، هر دو در یک حد. کنند اصالح
و آن دیگرى  قهرا این طبیب که در دهش بیمارى ماالریا وجود دارد .دو ده دو بیمارى وجود دارد بهداشت آنجا، ولى در این

ولى این معنایش این نیست که اینها . ده خودش را معالجه کند  که در دهش بیمارى تیفوس وجود دارد، هر یک باید بیمارى
که بیمارى در زمانى مبعوث شد مسیح. دارند فبا هم اختال  برنامه این با برنامه آن یکى است ولى مریضها. دارند نامهدو بر

 ی، مرتض6با قرآن، ج ییآشنا(کرد بود که او باید مردم را بیشتر به رأفت و رحمت و مهربانى دعوت مى اى قومش بیمارى
  ).دیحد ،سورهيمطهر

 مرا و پیشه کنید الهی تقواي و بپرستید را خدا که=وأَطیعونِ واتَّقُوه اللَّه اعبدوا أَنِ":قرآن در آیه سوم نوح می فرماید            
 و تقوا ،رعایت یکتا خداى پرستش: کرده است خالصه جمله سه در خودرا دعوت محتواى این آیه، نوح در."برید فرمان

در این بخش، درباره .بوده است احکام و اخالق و عقاید مجموعه ،که آورده خدا سوى از او که دستوراتى و قوانین از اطاعت
 کند، مى بیان تفصیل و اجمال طورب را نوح رسالت آیه، عالمه طباطبایی می گوید این.سه جمله سخن خواهیم گفتهمین 
 اعبدوا ان" جمله در.تفصیل می باشد طورب ".. اهللا اعبدوا ان" جمله و اجمال طورب در آیه دوم، "مبین نذیر لکم انى" جمله
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 نمى اجازه که داشتند، پرستى بت مذهب و بودند، پرست بت نوح مردم چون خواند، مى عبادت در توحید به را ایشان " اهللا
 آن تا بپرستند، را بتها ارباب بتها پرستش با مجازند تنها بلکه غیر، با نه و تنهایى، به نه بپرستند، را تعالى خداى مردم، دهد

 خود عبادت روى را خود پرستندگان عبادت حقیقت، در کنند و ایشان شفاعت خدا نزد پرستند، مى را خدا مستقیما که ارباب
 پس پرستیدند، مى تنهایى به را خدا حتما داد مى را تعالى خداى پرستش اجازه مذهب این اگر و دهند خدا تحویل نهاده

 از اجتناب به را دعوتشان " واتقوه" جمله و.است عبادت در توحید به دعوت حقیقت در خدا عبادت به مردمى چنین دعوت
 جمله و.است گناه ندادنش انجام که اى صالحه اعمال انجام و،شرك از تر پایین و شرك است،یعنى صغیره و کبیره گناهان

 دین معالم ، نموده تصدیق را رسالتش که است این مستلزم او از اطاعتشان و است، خودش از اطاعت به دعوتشان "واطیعون"
 اتقوه و اللّه اعبدوا ان" جمله ،پس. دهند قرار خود حیاتى سنت را دستورات این و بگیرند، او از را یکتاپرستى دستور و را خود

 به " واتقوه" جمله و توحید، به"اهللا اعبدوا" یعنى اول جمله.کند مى دعوت دین گانه سه اصول به را ایشان ،"اطیعون و
 نمى درستى معناى دینى تقواى نبود، آن جزاى و حساب و معاد اگر چون کند، مى دعوت است تقوا اساس که معاد تصدیق
یزان، الم" :برداشت از("خواند مى ست چرا و چون بى اطاعت همان که نبوت اصل تصدیق به" واطیعون" جمله و داشت،

  ). سوره نوح
 :می فرمایدقرآن پس از ذکر داستان  نجات نوح و پیروانش در سوره مومنون، .اولین پیام هر پیامبري، توحید است          

 ،جز او.و در میانشان پیامبرى از خودشان روانه کردیم که خدا را بپرستید*دیگر پدید آوردیم] هایى[آنان نسلسپس بعد از "
؛ هود،  84و 61، 50براي مثال درسوره هود، آیات .}32و 31مومنون،{"تقوا پیشه نمی کنید؟براى شما معبودى نیست آیا 

 به یکتا خداي عبادت انبیاء، سایر درباره نیز قرآن دیگر آیات در و؛"اهللا اعبدوا": رمایندصالح و شعیب به قوم خود می ف
 45 مؤمنون،  23 حج، 77 مائده،  72 نساء، 36 بقره، 21 آیات به توان می جمله از. است گردیده مطرح اصلی هدف عنوان

و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر اینکه ":کهقرآن بصورت یک قاعده اعالم می کند .کرد اشاره عنکبوت، 36 و 16 نمل،
 فعل صورت،بآیه این در "وحىن" که این توجه قابل .}25انبیاء،{"به او وحى کردیم که خدایى جز من نیست پس مرا بپرستید

 تمام و.کردیم مى گوشزد پیامبرى هر به پیوسته را عبادت در توحید به دستور یعنى. است استمرار بر دلیل که آمده؛ مضارع
 طول در زیربنایى و اساسى اصل یک عنوان به مسأله این ترتیب این به.بودند آن ابالغ به مأمور خود دعوت طول در انبیاء
برخوردار است که سرفصل دفتر دعوت  تیتا آن حد از اهم ،در عبادت دیمسأله توح.است داشته جریان پیوسته انبیاء تاریخ

موسسه تحقیقات و (دان اولوالعزم اساس دعوتشان را بر آن نهاده اءیآنها بوده؛ و تمام انب ماتیماده تعل نیو رسل و مهمتر اءیانب
 اال اله ال قولوا" ما نیز پیغمبر سخن اولین:آیه اهللا مطهري می گوید).چیست؟ عبادت در توحید مفهومنشر معارف اهل بیت،

 غیر پرستش .است بشر سعادتهاي همه پایه توحید و خودش، انواع به است شرك بدبختیها همه مادر چون ست؛ "تفلحوا اهللا
 غیر عبادت نیست؛ کنند قربانی و بشوند راست و خم بایستند مقابلش در بعد باشد چوبی یا سنگی بت یک اینکه به منحصر خدا
 را بتها ما اینکه با "اهللا اال اله ال"کار.شود می شامل را خدا غیر دادنِ قرار نهایی مقصد هرگونه و را طاعتی هرگونه خدا

 "اهللا اال اله ال" که دارد رنگ هزار ،پرستش است؟ باالتر خودپرستی از و نفس بت از بتی چه. رسد نمی پایان به نکنیم پرستش
 و بندگی یک یعنی."بگذارید کنار را حق غیر پرستش کنید، پرستش را خدا تنها":است این حرف اولین. کند می نفی را اینها

 به است، آزادي عین است بندگی انسان براي اینکه عین در که خدا بندگی جز است اسارت بندگی هر.آزادي هزار صدها
 بندگی تنها است؛ اسارت عین دیگري بندگی هر. ایم کرده طرح را مسأله این البالغه نهج در سیري کتاب در که خاصی دلیل
 توحید  ).750 ص ،26ج مطهري، آثار مجموعه(بندگی است در توحید اول، دستور پس. است دیگر بندگی هر از آزادي خدا

 یگانگی" معناي به فالسفه اصطالح در اما است، "کردن یکی و کردن یگانه" معناي به و بوده تفعیل باب مصدر لغت در
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 شده استعمال دانستن یکی و یکتایی و وحدت معناي به آن مجرّد ثالثی معناي در توحید فالسفه، اصطالح در. است "خداوند
دسته  د،یهاى خود درباره توحدانشمندان مسلمان در بحث ).ترکاشوند ،احسانافعالی ،توحید پژوهشکده باقر العلوم(است

 ."در عبادت دیتوح ):4در افعال؛ توحید ):3در صفات؛  توحید ):2در ذات؛  توحید ):1:را مورد توجه قرار داده اند ریبندى ز
 "شدن"و  "بودن"وچهارمی توحید عملی است که از نوع  از نوع شناختن است گویند که مراتب سه گانه اول را توحید نظري

که همتا و  کتاستیوجودى  خداوند،یعنی اینکه  در ذات دیتوح :بطور اختصار، مفاهیم فوق را اینگونه تعریف کرده اند .است
نمى  گرید غیره، و اتیحپس از اثبات وجود خداوند و صفات کمالى او، مانند قدرت، علم، گر،یهمانند ندارد و به عبارت د

 خداوندیعنی د در ذات،، توحیپس.محدودیت است،دوگانگى زیرا معناي.میدوگانگى قائل شو،براى ذات پاکش میتوان
 عنىیصفاتى  دیتوح. بسیط است و ترکیب در ذاتش راه ندارد ،و نیز از هر نظر.و مانندى ندارد همتا و مثلیک، رهیچگونه ش

از مراتب  کىی نیو ا،دانستن ذات حضرت حق با صفاتش انهگی ای، ذات خداوند با صفات کمالى اش گانگىیدرك و شناختن 
. است گانهیتقل و و در انجام آن مس تسین دازمنین اوریک و در کارها به کم دخداونیعنی  در افعال دیوحت .است دیواالى توح

نه اینکه به ،سببیت بخشیده استا و به آنه دهیرخود آف زیآن اسباب را ناسباب انجام مى دهد، لهیوساگر خداوند کارى را ب
، آن ریو چه در تدب نشیجهان ، چه در آفر نیروشن شد که در کار ا یوقت.باشد ازمندیاز ذات و مخلوقات خود ن اسباب مستقل

، مانند ثر در جهانموعوامل  همهدارد و ن تدبیر شریکیلق و و او در خ خداوند نقشی مستقل نداردجز  زیچ چیکس و هچیه
از هر  شیقرآن ب.را بپرستد گرید زىیچ ایکس  ،که انسان ستیعاقالنه ن دیگر ،فرمان اویندو ماه و ستارگان ، تحت  دیخورش

سایت تبیان، ":برداشت از(مى شمارد دیمنطقى توح جهیکند و آن را نت یم يدر عبادت پافشار دیو توح کتاپرستىیبر  زىیچ
اهللا آیه .دعوت می کندتوحید عملى یا توحید در عبادت درآیه سوم نوح،آن حضرت، قوم خود را به  )."اقسام توحید

ند تا مردم را به اه آمدءایانب:می داند و می گوید واحد  يبه خدا قی، خواندن خالرا و رسل ءایغرض از بعث انبسنگلجی،
قائل است و  ، خالقی عالم يبالفطره برا نکهیبشر با ا راگوشزدشان کنند، زی  در عبادت را دیوادارند، و توح کتای  يپرستش خدا

از خالق  ریو غشود،  خارج می  آن، از فطرت ریآباء و غ تیو ترب دیاز تقال یواسطۀ عللب یولکند،  یاو را عبادت و پرستش م
پیامبر می  .خود برگردانند ۀیند تا مردم را به فطرت اوله او رسل آمد ءایانب .تراشد یم ییهاو بت کند،  یتوهم م یانیجهان خدا

من ال {گرداند یم ینصران ای یمجوس ای يهودیمادرش او را  پدر و  سپس شود،  یمتولد م دیبه فطرت توح يهر مولود":فرماید
شما را  دیخدا را بپرستمردم، يا":بود نیکه به گوش مردم خواند ا  يزیاول چ يغمبریهر پ.}50، ص2ج ه،یالفق حضرهی

 ءایبعث انبنحل، 36بر اساس آیه  ).48سنگلجی،ص اهللا شریعتتوحید عبادت،آیه (}59أعراف،{"ستیجز او ن يخداوند
چنانکه در  واحد فرمود، يو امر به پرستش خدامبعوث شد، رسولی  یو در هر امتواحد است، يدعوت به پرستش خدا يبرا

اثبات  است، نه براي  در عبادت دیتوح يهمۀ امم، برا انیبعث رسل در م  نکهیاست بر ا حداللت صریدرآیه،   "فی کُلِّ أُمۀ"کلمۀ
خداوند  کیها را شرتب نمشرکی  که شود  یکامالً روشن م آیات قرآناز                               .معترفند یمعن نیبه ا نیهمۀ مشرک رایخالق جهان؛ ز

و  دگاریها و مالئکه را آفر پرستان، ستاره را، و ستاره میو مر حیمس ،ينصار نیو همچن دند،ینگردان نزمی  ها وآسمان نشیدر آفر
نزد خدا  اینها "                                       :قرار دادند و گفتند عشانیشفکردند و   در عبادتشان کینگرفته، بلکه شر رانندهزنده کننده و می  و ده يروز

ال إِلَه إِالَّ " دیرأس عبادت و اساس توح )."54و  53شریعت سنگلجی،همان ص ":برداشت از(}18یونس،{شفاعتگران ما هستند
اهل زبان بودند   چون نیمشرک ،"دیجز او تا رستگار شو ستیبه حق ن ییخدا  دییبگو":فرمود که رسول اکرمیاست زمان  "اهللاُ

و خضوع و  ندیجو يزاریجز خدا ب ياز هر معبود دیبا رندیسخن را بپذ نیکه اگر ا دندیچون د دندیکلمه را شن نیکه اهنگامی
و  ءایسلسلۀ انب.}سوره ص 7تا  5آیات {بلند شد ادشانیخدا نخواهند، فر ریجز خدا نکنند و حاجت از غ يتذلل در مقابل احد

 نکهیا ينه براحق در عبادت مبعوث شدند،] کردن گانهی[واحد و دعوت بر افراد  يخدا يخواندن بندگان به سو يرسل، برا
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 58شریعت سنگلجی، همان، ص":برداشت از(معترف بودند  به آن نیهمۀ مشرک رایثابت کنند خداوند خالق موجودات است ز
 ،ترین خواسته خداوند از انساناساسی این نتیجه می رسد که،، به نیراجع به گوهر د در تحقیقش درص یموس دیس )."59و 

به گوهر  یتجربه درون ای يردورزشود با خ ینکته است که م نیگر اتیحکا هادگاهید یرخب می گوید، و عبودیت و بندگی است
 ست؛یمربوط به آن ن يها دهیپد ای نیجز خود د نیشناخت گوهر د يبرا یراه چیاست که ه نیا تیاما واقع.افتیدست  نید
 تنها انیگوهر اد یدر بررس .آن است ماتیو روح پنهان در تعل ینید يشالوده آموزه ها نیدگونه که اشاره شد گوهر همان رایز

اول  دگاهینقطه مشترك د. وجود داردعمده } اثرمحورو  انسان محور {دگاهید در این باره دو .کرد هیبه قرآن تک می توان
 ، اعتقاد ، احساس :مانند{د اما در مصداق آننکن یم فیتعر یانسان دهیپد کیرا به  نیگوهر د ،نهایآن است که همه ا

است و  یانسان يا دهیپد نیمطلب مفروض گرفته شده است که د نیها ادگاهید نیر اد.اختالف دارند }تجربه،و یدلبستگ
 هیبر باور تک یاصل و اساس است؛ بعض کیکدام  یعناصر انسان انیرفته اند که در م نیا یگاه در پآندارد، یخاستگاه انسان

 امبرانیرا که به پ یینهاییداند و همه آ یم یاله يا دهیرا پد نیقرآن د اما .غیرهبر عنصر احساس و گرید یکرده اند و بعض
پدیده هایی چون احساس، باور، تجربه  ،بنابراین. } 164و163،نساء{شمارد یم یاله يو القا یاز وح یدهند ناش ینسبت م

می  گزارشی که قرآن از پیامهاي پیامبران.چه رسد به اصلی ترین عنصر، یعنی گوهر دینند جزء عناصر دین باشد،نمی توان
 کند از واقعیتی خبر می دهد که فراتر از یک احساس یا باور محض است و آن عبارت است از عبودیت که گاهی با تعبیر تقوا

اشاره {عبودیت و بندگی است ترین خواسته خداوند از انسانطبق گزارش قرآن، اساسیء،در آموزه هاي انبیا. یاد می شود نیز
 قتیدر حق رایز ست،یانسان محدود ن يرفتار ای يعد از ابعاد وجودبُ کیتنها به  تیعبود واضح است که.}"اعبدواهللا"به آیات

و چه در ساحت  شهیچه در ساحت فکر و اند{خدا از انسان يتمام خواسته ها ياست برا یعنوان امبرانیعنصر در سخنان پ نیا
 عیو هم اخالق و هم عمل به تشر ردیگ یرا در بر م دهیاست؛ پس هم عق تیعنوان دارد؛ و آن عبود کی نهات که} روح و رفتار

که همان  نهایاز همه ا یبیعمل تنها؛ بلکه ترک اید نه احساس تنهاست و نه اعتقا ينداریاز نگاه قرآن گوهر د نیبنابرا.را یاله
 .)"صدر یموس دیدر گزارش قرآن  س انیپایگاه معارف قرآن گوهر اد":برداشت از(در برابر خداوند است میو تسل یبندگ

 نیفرض اشیپ و کند یم فیکند تعر یم جادیدر انسان ا نیکه د ياثر نیتریرا بر اساس اصل نیگوهر د،}اثر محور{دوم دگاهید
از . اوست یبر انسان و سمت و سو دادن به زندگ يرگذاریجدا از انسان دارد که هدفش تأث یتیواقع نیآن است که دات،ینظر

که موسی صدر این دیدگاه را هم نقد و رد می کند و در پایان  اشاره کرد کیجان ه دگاهیتوان به د یها مدگاهیدست د نیا
و  هودیمانند  گرید انیچه در اسالم و چه در اد ن،یاست که گوهر د نیا دیآ یدست مبآنچه از قرآن :نتیجه می گیرد که

 ماتیاز نگاه قرآن همه تعل. است "عیو تشر نیخدا در عالم تکو تیوحدان" ای "دیتوح"و آن  ستین شیب قتیحق کی تیحیمس
 زیآنان ن يو تمام کوششها."شتریاست، نه ب یکیعالم و آدم  وردگارو پر دگاریآفر":شود که  یجمله خالصه م کیدر  امبرانیپ

این بخش را با  ).همان(رهنمون گردند يدیو عمل توح شهیبه اند زیو عمل شرك آم شهیجهت بوده که بشر را از اند نیدرا
ن امکا .چرا توحید در زندگی بشر این همه اهمیت دارد؟ او می گوید،. توجه  به مطالبی از دکتر شریعتی جمع بندي می کنیم

ر تاریخ و جامعه شناسی، که د .ندارد ارزش اجتماعی و نقش تاریخی توحید را بفهمیم، مگر اینکه ضدش یعنی شرك را بفهمیم
که اول دسته جمعی شروع کرده به زندگی بسیار ساده {حتی انسان ابتداییاند،  بیش و کم شناخته شده و تمدنها ها همه جامعه

شناخته شده، همه تاریخها، بدون شک، و همه جامعه شناسان مادي یا غیر مادي، مذهبی یا }شبیه به حیوان یا شبیه به انسان
بنابراین در  .اي نیست که دین نداشته باشد به این اصل معتقد شدند که در تاریخ بشر هیچ جامعه }بدون استثناء {ضد مذهبی

شود؟  از اینجا چه نتیجه گرفته می.اشد نیستاي که انسان در آن زندگی بکند اما همراه آن مذهب نب روي زمین جامعه
شود خیلی مهم است و آن این است که پس پیغمبران ما از ابراهیم تا پیغمبر اسالم و پیش از ابراهیم  اي که گرفته می نتیجه
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ن است که شود ای اي که گرفته می نتیجه .اند تا بشر را متدین بکنند؛ براي اینکه بشر، به فطرت خودش، متدین است نیامده
ها، بدون هیچ شک، پیش از بعثت  چون همه جامعه،هاي انسانی احساس مذهبی ایجاد کنند اند در جامعه پیغمبران نیامده

. اند فقط یک کار بکنند و نه هیچ کار دیگر آمده.اند چه کار بکنند؟ پس آمده .اند شناسیم، خدا پرست بوده پیغمبرانی که ما می
شرك یعنی چه؟ .اینکه توحید را جانشین شرك کننداند براي تحقق همان کار اولیه است، و آن  هر کار دیگري هم که کرده

کنیم، مشرك دیندار است،  برخالف آنچه که فکر می. کنیم المذهبی نیست، مذهب است شرك برخالف آنچه که ما تصور می
توحید .داشتند بین بردن وریشه کن کردن شركاز  به سوزاندن و تأکید زیاديپیغمبران  .معتقد است و پرستنده و عابد است

را جانشین اند تا پرستش خدا  نیامده آنهانه تنها  .پرستش خدا در برابر عدم اعتقاد به وجود خدا نیست به معنیدر برابر شرك،
. !پرستیدند میو آنها صد تا  "یکی بپرستید"گفتند  پیغمبران می. دهنداند تا پرستش را تخفیف  آمده عدم پرستش بکنند، بلکه

اند تا توحید را جانشین شرك کنند،  آمدهن ه بر مذهب مبتنی بوده و پیغمبرازندگی انسانی هموار ،طول تاریخدر ،بنابراین
و به همان اندازه به خدا، به ! همین قابیل جنایتکار و برادرکش، مذهبی است .یعنی مذهبی را جانشین مذهب دیگري کنند

 .شود اما به مذهب تا وقتی معتقد است که به نفع خودش تمام می. عقیده دارد که هابیل اعتقاد دارد توحید، به معاد، به فردا
و دیگري  ق،یک طبقه کشنده و گیرنده حق و غصب کننده ح: شوند قابیل و هابیل در طول تاریخ نماینده دو طبقه می ،نیبنابرا

بینیم جامعه بشري که یک جامعه واحد بود تبدیل شد به جامعه  میاینجا . گیرد مظلوم و محروم، که تحت تسط دیگري قرار می
شرك .آید وجود میطرتشان بر توحید است، بعد شرك بگوید همه انسانها ف بینیم اسالم می و از اینجاست که می.دوگانه

تی که بعد در نظام اجتماعی بشر وق. وقت موجود است هچیست؟ شرك همان مذهب عمومی انسان است که همیشه و هم
پس . شود به شرك شود، مذهب از توحید تبدیل می روابط انسانی بین انسانها از صورت هابیلی به صورت قابیلی تبدیل می

متضاد؛ چگونه؟ وقتی جامعه  هکند براي توجیه وضع خودش در جامع شرك عبارت است از مذهبی که نظام قابیلی درست می
یکی دارد و یکی ندارد،  .ر برادري بشري و وحدت بشري در آنجا معنایی ندارددیگتبدیل به دو قطب متضاد با هم شد،بشري 

براي :وجود آمدپس دو جور انسان ب. ا هم ندارندیکی برده است و یکی ارباب است،این دو انسان اصالً هیچ وجه اشتراکی ب
پوششی درست شود که این   و اي درست شود،دینی درست شود دو جور انسان در جامعه هست، باید فلسفه ینکهتوجیه ا

و آن، ه دوگانگی را در جهان توجیه کند،اي و دینی ک دوگانگی را در زندگی انسان توجیه کند و آن عبارتست از فلسفه
خالق در دنیا وجود داشته باشد؟ براي اینکه توجیه  چرا دو تا.شود دوگانه پرستی است؛ از اینجا خداي خیر و شر درست می

ا از وقتی پیدپرستی که یک مذهب شرك است، وگانهپس د. تر در زندگی اجتماعی هست سان برتر و پستکند که دو جور ان
آید، و دو قطب داشتن و دو خالق و دو مدبر و دو خداوند و اعتقاد به دوگانگی در  وجود میشود که دوگانه بودن بشري ب می

منطقی جلوه به قابیل و هابیل تقسیم شده است،که را،نند زندگی دوگانگی بشر اولیه همه جهان براي این است که بتوا
شود به  کم کم در طول تکامل تاریخ تبدیل میمسلط، ارباب، و یک صاحب بشر است،خود این قابیل که یک فرد، یک .بدهند

و .ل پیدامی کندتکام ،یکی در قیافه زور، یکی در قیافه زر، یکی در قیافه دین. کند سه قیافه پیدا می،همین یک قابیل. عدسه ب
ت سه شخص به بشریت صوررآن باین سه طبقه را، که سه سمبل است، ق.سازند طبقه حاکم را علیه مردم میاین سه عنصر،

پس تثلیث یک شرك نوع دوم است که  ."، مترف و احبار یا رهبانءمال": گوید صورت اسم و صفت میگاه ب.کند معرفی می
معبود و خدا دارد، اما یک ذات در سه قیافه جدا از هم است و راست هم هست اما ما خیال ظاهراً نام مذهب دارد و ظاهراً نام 

اي که هم دین مال اوست و در دست اوست و  کند، طبقه نه، درباره آن طبقه صحبت می. کند کنیم درباره خدا صحبت می می
ا و دین شرك را هم همان یعنی خداي شرك رسازد،  هم پول در دست اوست و هم زور در دست اوست؛ خدا را هم همان او می

ساختند و به نفع  دین را و خدایان را ، به ضرر بشر می .ساختند سازد؟ مالهاي رسمی ادیان گذشته می کی می.سازد می

www.takbook.com



 

59 
 

 دیدگاه جامعه شناسی به). "شریعتی توحید و شرك، علی":برداشت از(اي که خودشان عضو الیتجزي آن طبقه بودند طبقه
ولیکن مطالب ایشان در باره ه خارج از بحث این کتاب می باشد،انتقاداتی وارد است کرباره داستان هابیل و قابیل تی دشریع

  .شرك نکته صحیحی می باشد که ذکر آن در این بخش الزم بود
پیامبران به قوم خود در سوره شعراء، .، عنوان دومین برنامه همه انبیاست که در آیه سوم نوح آمده استالهی تقواي            

؛ از زبان نوح، هود ، 179و  163، 155،  144، 131،  126، 110،  108آیات  این عبارت در ."فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ":می گفتند
ان به می تورویارویی انبیاء  با  اقوامشان، از این تکرار، آنهم در اولین  .لوط و شعیب؛ و خطاب به  اقوامشان آمده استح،صال

قلمداد شده است که گویی منهاي هیچ عبادت و هیچ طاعتی  هازیر بناي اعمال نیک انسان اتقو ،قرآندر.اهمیت موضوع پی برد
میلى انفاق کنید هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد  بگو چه به رغبت چه با بى":زیرا قرآن می فرماید.از انسان پذیرفته نیست

و داستان دو پسر آدم را به ":و در داستان هابیل و قابیل فرموده است که.}53توبه،{"اید چرا که شما گروهى فاسق بوده
پس از یکى از آن دو پذیرفته شد و از دیگرى  .ى پیش داشتندا قربانی] هر یک از آن دو[که یگامدرستى بر ایشان بخوان هن

اهمیت تقوا تا . }27ه،مائد{دپذیر از تقواپیشگان مى خدا فقط تگف] هابیل[.حتما تو را خواهم کشت گفت] قابیل[ .پذیرفته نشد
ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با  ،اى مردم":آنجاست که  قرآن می فرماید

داوند داناى آگاه تردید خ ترین شماست بىبا تقوادر حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا  .یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید
 وي،. آیه اهللا مطهري بحث مبسوطی در باره تقوا دارد که ما در این بخش از آن استفاده می کنیم.}13حجرات،{"است

یا  شنودى خدا نهاده بهتر استخود را بر پایه تقوا و خ] کار[که بنیاد یآیا کس":توبه آغاز می کند 109سحنان خود را با آیه 
افتد و خدا گروه  ریزى کرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى لب پرتگاهى مشرف به سقوط پىکه بناى خود را بر یکس

صورت و یا ب یاسم  صورتاست، در قرآن ب یاز کلمات شایع و رایج دین تقوا کلمه او می گوید،."کند بیدادگران را هدایت نمى
 کهو عمل نام برده شده و یا نماز و زکات آمده ، و بیش از آن مقدار ایمانتقریبا به همان اندازه که از. زیاد آمده است یفعل

 آنها تکیه شده کلمه تقواست يکه زیاد رو یکلمات جمله البالغه از در نهج. شده ، از تقوا اسم برده شده است مثال نام روزه ذکر
بن شریح ایراد کرد که از او خواسته بود  همام جواباین خطبه را درامام  .به نام خطبه متقین یهست طوالن يا خطبهو در آن 

و  يبیش از صد رسم از خصوصیات معنو  بیان بیش از صد صفت و ترسیم امام با. بکند متقیاناز يا توصیف مجسم کننده
و  بود  همان یاند که پایان یافتن سخن عل مورخین نوشته .را به پایان رسانید سخن  متقیان یو عمل یو اخالق يمشخصات فکر

 عامه  در میان.است  یاینست که این کلمه از کلمات شایع و رایج دین مقصود .همان ،کردن همام بعد از یک فریاد یقالب ته
اکثرا در ترجمه واژه تقوا به  )."16و  15ده گفتار،مرتضی مطهري، ص ":برداشت از(شود یمردم هم این کلمه زیاد استعمال م
. می باشد  يحفظ و صیانت و نگهدار ياست که به معنا "یوق"این کلمه از ماده ره می گوید،بیراهه رفته اند،مطهري در این با

ترجمه  يصورت حفظ و نگهدار، این کلمه را بیفارس يها ترجمهتاکنون دیده نشده که در یول،احتفاظ است، اتقاء  يمعنا
ترجمه  ي، به پرهیزکارو یا کلمه متقین تقوا استعمال شود مثل خود کلمه یصورت اسماگر این کلمه را ب ها ترجمهاین  در. کنند

خوف و ترس ترجمه  يبه معنا،شوداستعمال شود خصوصا اگر فعل امر باشد و متعلقش ذکر یصورت فعلاگر ب و شود یم
،  ترس یا پرهیز و اجتناب است  ،تقوا  ينشده که معنا یمدع یکس البته."از خدا بترسید ":می نویسندمثال در ترجمه .شود یم

، مالزم است يصیانت و حفظ نفس از امور غالبا  ترك و پرهیز است و همچنین يچون دیده شده الزمه صیانت خود از چیز بلکه
 يدیگر به معنا موارد  یپرهیز و در بعض يموارد به معنا یشده که این ماده مجازا در بعض تصور  با ترس از آن امور، چنین

 "اتقوا النار " يبترسید و معنا خدااینست که از "اتقوا اهللا" يهست که بگوئیم معنا یچه موجب.و ترس استعمال شده استخوف 
از گزند  راها این است که خود را از گزند آتش حفظ کنید و یا خود گونه جمله این يمعنا  بلکه! اینست که از آتش بترسید ؟ 
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 ،و متقین می باشداست که همان ضبط نفس  "ينگهدار خود" ،ترجمه صحیح کلمه تقوا، بنابراین. محفوظ بدارید یکیفر اله
و .رساند یاز هر چه به او زیان م يچیز یک  وقایه عبارت است از محافظت ": گوید یم  مفردات درراغب .خود نگهداران ییعن

لفظ مسبب در  استعمال به قاعده ی، اما گاهن استتحقیق مطلب ای. رود یدادن از آنچه بیم م قرار  نفس را در وقایه یتقوا یعن
تقوا در عرف شرع . گردد یخوف استعمال م يتقوا و تقوا بجا يبجا  خوف،و استعمال لفظ سبب در مورد مسبب مورد سبب

تقوا  گوید یصریحا م راغب. "را ترك کند محرمات به اینکه ممنوعات و کشاند ینفس از آنچه انسان را به گناه م ينگهدار ییعن
عجیب به نظر  تاکه نسب يچیز.خوف ، مجاز است يکلمه تقوا به معنا استعمال گوید یو م،خود را محفوظ نگاهداشتن ییعن

 به  شده باشد که این کلمه یاز اهل لغت مدع يدیده نشده تاکنون احد. است يارکپرهیزاین کلمه به  یترجمه فارس رسد یم
از استعمال این کلمه به  یخوف اسم برد ول يبه معنا کلمه راغب از استعمال این دیدیمچنانکه ا هم استعمال شده،این معن

 يپرهیزکار يکلمه به معنا این ،یفارس يها معلوم نیست از کجا و چه وقت و به چه جهت در ترجمه.نبرد  پرهیز نام يمعنا
 هیچ .کنند یزبانان هستند که از این کلمه مفهوم پرهیز و اجتناب درك م یفارس که تنها کنم یگمان م! ؟ ترجمه شده است

نیست که در عمل الزمه تقوا و صیانت نفس نسبت  شک .کند یدر قدیم یا جدید این مفهوم را از این کلمه درك نم یزبان یعرب
ده ":برداشت از(اجتناب باشد ویزتقوا همان ترك و پره ياز آن چیز است اما نه این است که معنا اجتناب، ترك ويبه چیز

اما اینکه ،ترس و وحشت نیست  ذات خداوند موجبمطهري با توجه به معنی ترس از خدا می گوید، )."18تا  16گفتار،ص 
. نیست يآور عدالت هم به نوبه خود امر موحش و ترس.باید ترسید یاز قانون عدل اله  یاز خدا باید ترسید یعن گویند یم

ه خوف و رجاء لهذا درمسئل.استکرده  يکه در گذشته خطا کار ترسد یدر حقیقت از خودش م ترسد یم عدالت انسان که از
خوشبین باشد و هم نگران ، مقصود اینست که مؤمن همواره باید نسبت   ، همخائف، هم امیدوار باشد و هم که مؤمن باید همیشه

و ایمان نگیرد و نسبت به ذات خداوند اعتماد و  ه زمام را از کف عقلطغیان نفس اماره و تمایالت سرکش خود خائف باشد ک  به
مطهري در توضیحی درباره معنا و حقیقت ). 19همان،ص(که همواره به او مدد خواهد کرد باشد داشته ياطمینان و امیدوار

 یمعین یباید یک خط مش ناچار کند ، يداشته باشد و از آن اصول پیرو یاصول یانسان اگر بخواهد در زندگتقوا می گوید،
، یک هدف و یک جهت يکه به سو است معین داشتن این یزمه خط مشال.نباشد ، هرج و مرج بر کارهایش حکمفرماداشته باشد

خود را  دارد  که اتخاذ کرده منافات یاو موافق است اما با هدف او و اصول یآن يهوسها که با هوا و يحرکت کند و از امور
باشد و تحت فرمان عقل  انسان خواهد یاست که م يهر فرد یعام کلمه الزمه زندگ يتقوا به معنا ،بنابراین .ندک "ينگهدار"

 که یاینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصول ییعن یو اله یدین يتقوا .نماید يپیرو یکند و از اصول معین یزندگ
تو ضیح وي، .)20ص(، صیانت کند و مرتکب آنها نشودشناخته شده یو زشت ي، خطا و گناه و پلیدمعین کرده یدین در زندگ

 ياینکه خود را از آلودگیها ينوع اول اینکه انسان برا.توانیم داشته باشیم یمي منفی و مثبت نوع تقوا  می دهد که دو
 ماالریا مثال به محیط شد کهمی کوخود  تندرستی رعایت حفظ يکه برایکس  شبیه ،آنها فرار کند موجبات حفظ کند از یمعاص

نوع دوم اینکه در روح خود حالت .هستند معاشرت نکند مبتال واگیردار ياز بیماریها یکه به نوعیبا کسانو ، خیز نزدیک نشود
 موجبات قرار بگیرد که وسائل و یکه اگر فرضا در محیط دهد یم یو اخالق یروح مصونیت که به او آورد یوجود مب یو قوت

خود که یمانند کس،پیدا کند یکه آلودگ شود یو مانع م کند یم ، او را حفظیآن حالت و ملکه روحگناه و معصیت فراهم باشد،
که عموم  يدر زمان ما تصور.دیگر میکروب فالن مرض در بدن او نتواند اثر کند واکسینه کرده است تا هامیکروبرا در برابر

 اختیار ، انزوااست یمرد محتاط یاست یعن یفالن کس آدم با تقوائ شود یم گفتهاگر. از تقوا دارند همان نوع اول است مردم
 يپرهیزکار ما  ي، تقوا را براپیدایش این تصور اینست که از اولعلت  شاید. دارد یکرده و خود را از موجبات گناه دور نگه م

 چرا*يکرده از دنیا به غار قناعت/ يدر کوهسار يعابد بدیدم :دگوی یدر گلستان م يسعد.اند ترجمه کرده ياجتنابکار و 
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ین همان ا ."گل بسیار شد پیالن بلغزند چو/آنجا پریرویان نغزند بگفت*یبند از دل برگشائ يبار که/یگفتم به شهر اندر نیائ
در اینست که در محیط لغزنده خود را از  هنربلکه  ،تنیس کند و نلغزد هنر يانسان از محیط لغزنده دور اگر.ستتقوا ولنوع ا

 بسازم*آنچه دیده بیند دل کند یاد هر/دیده و دل هر دو فریاد زدست:گوید یاینکه بابا طاهر م یا.کند يلغزش نگهدار
 است بهتر آن ؟ یا اینکه راهببریم  آیا راه چاره اینست که چشم را از بین."بر دیده تا دل گردد آزاد زنم/نیشش زفوالد يخنجر

مطهري  در . )23تا  21ده گفتار،ص:برداشت از(که چشم نتواند دل را به دنبال خود بکشاند بیاوریم وجودب یکه در دل نیروئ
آن ملکه مقدس که در  ي، همه جا تقوا به معنااست  کلمه تقوا تکیه شده يالعاده رو البالغه فوق در نهجادامه بحث می گوید،

کار رفته ب سازد یم مطیعونفس اماره و احساسات سرکش را رام و دهد یقوت و قدرت و نیرو م روح هو ب شود یروح پیدا م
و آنها را از تجاوز به حریم محرمات  دادهخدا ، دوستان خدا را در حمایت خود قرار يتقوا" :فرماید یم 112در خطبه .است

آن  يها با صراحت کامل تقوا را به معنا این جمله در ."آنها قرار داده است يمالزم دلها رانگهداشته است و خوف خدا یاله
از همین  ،یک اثر از آثار تقوا ذکر کرده عنوان  ، و ترس از خدا را بهنگهبان از گناه استذکر کرده که  یروحانو يحالت معنو

گذشته  ياگر عبرتها":فرماید یم 16در خطبه .ستاز آثار تقوا  ی، بلکه یکترس نیست يمعنا به دانست که تقوا توان یجا م
مثل ":فرماید یآنجا که م تا. "گیرد یناك م  شبهه يگیرد تقوا جلو او را از فرو رفتن در کارها قرار  آینه آینده یشخص يبرا

از کف  را تماما اختیار است که لجام را پاره کرده و یسرکش و چموش يمثل اسبها ،هوس دادن کف و زمام را به يخالفکار
 مهار  رهوار و مطیع و رام است که یمثل مرکبهائ ،، و مثل تقواافکنند یم آتشآنکه بر او سوار است گرفته و عاقبت آنها را در

در اینجا درست و با صراحت کامل تقوا یک  ."سازد یم بهشت است که بر آنها سوارند و آنها را وارد یآنها در اختیار آن کسان
حقیقت  اینجاضمنا در.استشده  یمعرف کنیم یبه ضبط نفس و یا مالکیت نفس تعبیر م آنکه ما از يو معنو یحالت روح

 شخصیت یو ضعف و ب ی، زبونرا به نفس سرکش واگذاردن عنان الزمه مطیع هوا و هوس بودن و،آن اینکه وبیان شده  یبزرگ
 یهر و مسلطمانند سوار ما ، داشتن است یو عقل يو، افزایش قدرت اراده و شخصیت معنو ضبط نفس تقوا  و الزمه.بودن است

 189 در خطبه .کند یسهولت اطاعت م و آن اسب با دهد یفرمان م قدرت سوار است و با يا که بر اسب تربیت شده
رسیدن آخرت راه  يو بارو و به منزله یک سپر است و در فردا حصار  انسان به منزله یک يتقوا در امروزه دنیا برا":فرماید یم

خطبه {بلند و مستحکم تشبیه فرموده است یمثل تعبیر به اینکه تقوا را به پناهگاهاین تعبیرات زیاد است، نظیر."بهشت استبه 
اسالم شناخته شود و معلوم شود که واقعا  نظر و حقیقت تقوا از یواقع ينمونه بود که معنا يمقدار که گفته شد برا این.}155

حالت ،روح يبرا  در انسان که یاست روح یمعلوم شد که تقوا حالت. و با تقوا گفته شود یمتق شایسته است که به او یچه کس
ده ":برداشت از(است یو روح يو خالصه یک قوت معنو دارد و مرکب رام و مطیع را یحصن و حصار و حرز و اسلحه دفاع

است از  ينباید تصور کرد که تقوا از مختصات دیندار می گوید، "يتقوا و آزاد "مطهري تحت عنوان . )"26تا  24گفتار،ص
ود ناچار است که خارج ش یجنگلو یحیوان یانسان اگر بخواهد از طرز زندگ.تتقوا الزمه انسانیت اس بلکه قبیل نماز و روزه ،

 و یک علو یدین يکه هست تقوا يچیز. اند  اصطالح کرده را یو سیاس یاجتماع يتقوا که بینیم یدر زمان ما م. تقوا داشته باشد
و جز بر .مستحکم و با مبنا بوجود آورد یتقوائ توان یم پایه دین است که يدارد و در حقیقت تنها رو يقداست و استحکام دیگر

 }توبه 109به آیه رجوع شود {و قابل اعتماد بوجود آورد یمستحکم و اساس یبنیان توان یخدا نم به  محکم ایمان يمبنا
، از بزرگ دین  با توجه به این مطلب خصوصا با در نظر گرفتن اینکه در زبان پیشوایان و در ادامه می افزاید،. )27همان،ص(

محدودیت  يکه بو ياند واز هر چیز خو گرفته يکه با نام آزادیکسان  تقوا به حصار و حصن و امثال اینها تعبیر شده ممکن است
اکنون این نکته . بشر يپا ياست برا زنجیر  و یک نوع ياز دشمنان آزاد یچنین تصور کنند که تقوا هم یک کنند یم فرار بدهد

  اگر هم نام آن را محدودیت. فرق است بین محدودیت و مصونیت.است  مصونیت ،را باید توضیح دهیم که تقوا محدودیت نیست
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. کشد یاش دیوار م محکم ، به دور خانه يها پنجره ، با در وسازد یخانه م،بشر.است که عین مصونیت است یمحدودیت بگذاریم
آنکه  ي، براکند حفظ خود را از گزند سرما در زمستان و از آسیب گرما در تابستان ،اینکه يبرا؟کند یچرا این کارها را م

انسان محدودیت است  يو مسکن برا نهخا ؟ آیاحاال نام این را چه باید گذاشت. بگذارد یخود را در محیط امن یلوازم زندگ
، و مانند جامه است یزندگ يروح مانند خانه است برا يقوا هم برات ).28ص(؟است  او است یا مصونیت يآزاد یو مناف

گذاشت که انسان  يچیز ينام محدودیت رو توان یم. }26اعراف،{است اتفاقا در قرآن از تقوا به جامه تعبیر شده.  تن يبرا
، کند یصیانت م مخاطراتو انسان را از کند یکه خطر را از انسان دفع م ياما چیزمحروم کند، یسعادت را از موهبت و

اال ":که می فرمایداست  امیرالمومنیناز تعبیرات  یتعبیر به مصونیت یک. است  يو تقوا چنین چیزمصونیت است نه محدودیت،
باالتر از  يتعبیر امام، .}189خطبه {خود مصونیت درست کنید يوسیله تقوا براکنید و ب حفظ وا راتق =فصونوها و تصونوا بها

. شمارد یم  یاله يرا تقوا يبلکه علت و موجب بزرگ آزاد داند ینم يمانع آزاد و این هم دارد که نه تنها تقوا را محدودیت
، نجات است از هر است از قید هر رقیت ي، آزاداست قیامتو اندوخته روز یتقوا کلید درست" :فرماید یم 228در خطبه 

 گردد ینائل م خویش يو به آرزوها کند یو از دشمن نجات پیدا م رسد یانسان به هدف خویش م ،تقوا وسیلهب .یبدبخت
کرده است که مطهري در ادامه بحث خود، به موضوعاتی دیگر در رابطه با تقوا اشاره  )."29و  28ده گفتار،ص ":برداشت از(

  .کتاب ده گفتار  مراجعه نمایند50تا  30خوانندگان می توانند به صفحات 
 گرانیمطاع بالذات تنها خداست و اطاعت د یدر جهان هست یعنیدر اطاعت است  دیتوح د،یتوح ياز شاخه ها یکی           

تقوا  تی، رعا کتایپرستش خداى  {محتواى دعوت خودرا در سه جمله ، آن حضرتنوحدر آیه سوم .ردیبه اذن او انجام گ دیبا
قبال . در این بخش درباره موضوع سوم توضیح می دهیم. استخالصه کرده }اطاعت از دستوراتى که او از سوى خدا آورده  و

اى  در میان هر امتى فرستادهو در حقیقت ":قرآن می فرماید.است "اَللّه اُعبدوا أَنِ" پیغمبري هر سخن اولین گفته شد،
هدایت کرده و از ایشان ] او را[خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید پس از ایشان کسى است که خدا ] تا بگوید[برانگیختیم 

ت کنندگان چگونه بوده اس جام تکذیبکسى است که گمراهى بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فر
بادا او را دارند تا م آنانکه خود را از طاغوت به دور مىو":زمر باز بر این نکته تاکید می کند که 17ر آیه و د.}36نحل،{

به وضوح سخن از تقابل  ،در این آیه عبد العلی بازرگان می گوید،."..اند آنان را مژده باد سوى خدا بازگشتهبپرستند و ب
و  میگفت که ب توان یموحد م یکس هب. زیبلکه در عمل ن ده،یاست، نه تنها در عق یکتائیهمان  دیتوح. است "با طاغوت دیتوح"

و به  ردیبپذ یدر زندگ }حق و باطل يارهایدرمع{فقط به پروردگارش باشد و فقط و فقط فرمان او را یدر زندگ دشیام
  طاغوت، به اما.عمل کند }کند دا مىکه با حق تعارض پییدر موارد{کتاب او، نه آراء و احکام اشخاص و زمامداران یراهنمائ

از  يپرتو{ "و حق خلق است يو آزاد شهیهر خودخواه و سرکش براند ع،یو وس يلغو يبه معنا" :یمرحوم طالقان ریتعب
کرده و  انیکه همچون رودخانه طغ یانیو جر تیاست، بر هر فرد و جمع "انیطغ" شهیکه از ر طاغوت .}207،ص2قرآن، ج

عبا و عمامه منحصر  ایاست اگر آن را درتخت و تاج،  يپس ساده نگر رد،یگ یتعلق م کند یاز بسترو حد و مرز خود تجاوز م
منتظر  دیآلوده شود، با یپرست تیبه شرك و شخص دیحهرگاه مراقبت مردم از عملکرد حاکمان متوقف گردد و تو. مینمائ

راغب می )."عبد العلی بازرگان ،!و طاغوت دیتوح ":برداشت از(موجود بود یاسیس متناسب با نظام یظهور و بروزطاغوت
و در مفرد  شود یم دهیپرست ياز خدا ریغ کهاست  يو هر معبود يا شهیعبارت از هر تجاوزگر و سخت ستم پ "الطّاغوت":نویسد

از راه  گرانیکه بازدارنده، و منحرف کننده د یو هر کس یسرکش ویجادوگر و هر د ،يافسونگر .رود یو جمع هر دو بکار م
 ،با این معنى وسیع و گسترده  "اجتناب از طاغوت " ،نابراینب ).488 ، ص2 ترجمه مفردات، ج(است   طاغوت، باشد ریخ

را دورى از هر گونه شرك و بت پرستى، هواپرستى ، شیطان پرستى و تسلیم در برابر حاکمان جبار و سلطه گران ستمکار را ف

www.takbook.com



 

63 
 

این نکته نیز قابل توجه است که عبادت طاغوت تنها به معنى رکوع و ":سدینو یم ،زمر 18 هذیل آی نمونه یرتفس .مى گیرد
من اطاع جبارا فقد ":دق مى خوانیمدر حدیثى از امام صا انکهسجود نیست ، بلکه هر گونه اطاعت را نیز شامل مى شود، چن

 نگونهیشدنشان را ا یعلت جهنم انیاز دوزخ  یبخش ."او را پرستش کرده است تمگرى کندکه اطاعت زمامدار سیکس:عبده
 أحزاب،{"رؤسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند ،پروردگارا ما ویندگ و مى":کنند یم انیب

البته آنچه که از  .استدر جامعه رهبران یکی از موانع رشد انسانها درهر جامعه اي اطاعت بی چون وچرا از فرامین  .}67
پس از ذکر نام   90 هیاست،وگرنه  در سوره انعام در آ قرار گرفتن آنان ریوتحت تاث یپرست تینظر قرآن مذموم است شخص

  د،یدقت کن ."کن ءاینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا":است امبرفرمودهیپ 17
 تیهدا. "کن یآنان تأس تیبه هدا: "اقتده همیفبهد": بلکه فرموده کن، یبه آنان تأس "فبهم اقتده"نفرموده  امبریبه پ خداوند

در کاربرد : شده آمده استدرباره واژه ارباب  ی کهقیاز تحق یبخش در .گذشته امبرانیاز پ یاصل است نه شخص خاص  یاله
در چهار  ،واژه نیا .صاحبان، مالکان، پرورندگان، خدایان و سیاستگذاران: عرفی، معنا و مفهوم ارباب عبارت است از

در مقام مناظره  اولسه آیه . هرچهار آیه ، یک پیام مشترك دارد آمده که،} 39و یوسف ، 31، توبه ، 80و64عمران،  آل{آیه
هارم به نقل از یوسف با دوستان زندانی در آیه چ. و روشنگري با پیروان ادیان توحیدي و اهل کتاب، به این پیام اشاره دارند

ایمان به ربوبیت . استاختیاران دروغین و پیوستن به توحید  این پیام مشترك، گسستن از ارباب و خدایان وصاحب. باشد می
مضمون ِواحد آیات   ارزش، اختیاري موجودات کوچک و کم تکوینی و تشریعی الهی و دوري جستن از ربوبیت و صاحب

 نیبنیانی فهم ا يدهایشده است و یافتن معناي آن از کل دیکأدر سه آیه نخست ت ،ارباب واژه اتخاذ  .ارباب استچهارگانه 
مورد نکوهش و طرد  گرایی، به عنوان یک رفتار ناهنجار، زشت و نابخردانه، گیري و ارباب اتخاذ ارباب، یا ارباب. است اتیآ

به هراندازه انسان . اي متعاکس با ربوبیت الهی دارد رابطه اتخاذ ارباب.کرد؟ دیامتثال این نهی الهی چه با يبرا .قرآن است
که  يآیه ااز چهار. وري گزیده است و بالعکساندازه از شرك د ماندر کانون نورانی توحید ربوبی بیشتر قرار گرفت، به ه

چون و چراي  فی حق اطاعت محض و بیدو آیه آن با صراحت و بیان کامالً روشنی به ن موضوع ارباب را مطرح کرده است،
باشد و در آن  عمران است که خطاب به پیروان اهل کتاب می آل 64اول،آیه  هیآ):1:پردازد انسانها نسبت به یکدیگر می

: ن ادیان توحیدي قرار دهندتا با اهل کتاب به گفتگو پردازد و سه چیز مهم را محور توافق و گفتگوي بی  پیامبر مأموریت یافته
 ؛اصل آزادي و رهایی از یوغ اسارت و فرمانبرداري از یکدیگر): ج، نفی شرك ):ب پذیرش توحید در عبودیت، ):الف

اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور ": دیفرما یآیه دوم م):2
در پاسخ از این پرسش که اهل کتاب ، چه نوع ارتباط و رفتاري با  .}31توبه،{"نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند

کدامین موقعیتی از نظام اجتماعی اهل کتاب قرار داشتند که قرآن رفتار  در دانشمندان دینی خود داشتند، و راهبان و احبار
چنین نبود که یهود و :دیفرما یمام صادق مکند، ا گرایی یاد می دهد و از آن به عنوان ارباب آنها را مورد نکوهش قرار می

شمردند و در  نصارا، دانشمندان دینی خود را پرستش کنند، بلکه احبار و رهبان،حالل خدا را حرام و حرام الهی را حالل می
همچنین .}488 ، ص2 ج شیخ طوسی، تبیان،{پذیرفتند د، مردم هم از آنان میزدن حقیقت دست به قانونگذاري و تشریع می

براي احبار  ،به رسول خدا عرض کردم؛ آیا چنین نبود که یهود و نصارا: کند حاتم روایت می طبري، در تفسیر خود از عدي بن
درست : پیامبر فرمود.فرماید؛ احبار و رهبان را ارباب خود قرار دادند؟ گزاردند، پس چگونه قرآن می و رهبان نماز نمی

کردند ولی پیروي محض از آنان داشتند تا آنجا که وقتی  دانشمندان دینی خود نمیگفتی، آنان با اینکه در ظاهر پرستش 
 نمودند، شمردند و هنگامیکه حاللهاي پروردگار را تحریم می کردند، آنها نیز حالل می حالل می هامحرمات الهی را براي آن

رو، غالب مفسران شیعه و سنی در تفسیر اتخاذ  از این.}147 ، ص6 البیان، ججریر طبري، جامع  ابن{شمردند آنها هم حرام می
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شود، بلکه هر گونه  یبه سجده کردن و پرستش محدود نم وله،مق نیاند که ا به یک اجماع و اتفاق نظر دست یافته، ارباب
 مدیگران در برابر الزام ایشان، در مفهو چون و چرا وقرار گرفتن انسانهایی در موضع خدایی و سر فرودآوردن پیروي بی

و وجدانی است،  ياین دو آیه در حقیقت از اصل برابري انسانها در حقوق انسانی که حکم فطر. خواهد گنجید اتخاذ ارباب
و خواست خویش را بردیگري  و از آنجا که همه در حقوق انسانی برابرند هیچ انسانی حق تحمیل اراده.کند حکایت می

الی کلمۀ "به گفته فخر رازي، کلمه سواء، در جمله {اصل تساوي انسانها که همان حاکمیت عدالت درجامعه بشري است.ندارد
شري را بر همنوع خود نفی هر گونه سیطره و سلطه ب} 95 ، ص4 تفسیر الکبیر، ج: انصاف است و، به معناي عدل  "سواء بیننا

افسارگسیخته  ابر فرد یا ملت دیگر، در واقع پذیرش ربوبیت و حاکمیت رها ویا یک جامعه و ملت در بر خضوع یک فرد.کند می
چنین تمکینی از انسان دیگر .او وجود ندارد  برايو اطاعت امر و نهی کسی است که از لحاظ آفرینش و خلقت هیچ برتري 

و ال یتّخذ بعضنا "آیه.ناسازگار است نجام دهد با توحیدباشد و هر آنچه اراده کند ا  وسپردن اختیار به او که فعال ما یشاء
بخشهاي مختلف  انسانهانخست آنکه تمامی . دهد ارائه می با زبانی گویا وروشن، برهان و حجت را "بعضاً ارباباً من دون اللَّه

یت طاعت، از ویژگیهاي خاص مقام الوهایک حقیقتند و کسی را بر کسی دیگر برتري نیست؛ دوم آنکه ربوبیت و حق الزام و 
واژه ارباب و نقش آن در دانش و فلسفه "مجلس خبرگان، مقاله  تیسا(پروردگار است که احدي را به آن مقام راهی نیست

 شابوریامام وارد ن  رضا به خراسان، کجاوه امامسفر  در: تآمده اس شابورین خیدر کتاب تار ).فرد یشهٍ، مصطفی جعفر پ"سیاست
تا ظهر طول  جمعیتازدحام .دامام دستور داد کجاوه را متوقف کنن ."از جد بزرگوارت بگو  یثیحد:به امام عرض کردند .شد
سلسلۀ " ثیبعدها به حد ،ثیحد نیا.سندیامام را بنو ثیو چهار هزار قلم و دوات آماده شد تا حد ستیب. دیکش

خداوند  ،که نقل شده است لیجبرئاز قول و  هستند نیهمه از معصوم ثیآن حد انیمعروف شدچون راو "طال  سلسله=الذهب
داخل هر کس آن را بگوید، داخل حصار من شده و هر کس .دژ و حصار محکم من است}ال اله اال اهللا{لمه توحیدک ":فرمود

 این )."سلسلۀ الذهب ثیامام رضا و حد دانشنامه رشد،":برداشت از(از عذاب من در امان استقلعه و حصار من شود،
این حرف آن وقت معنا دارد که شرك و کفر .، خیلی دامنه دارد و خیلی مسئولیت دارد"بیشتر نیست خدا یکی است و"جمله

 يبرا یول شتندآزاد گذا مانیا میمردم را در تعل هیام یبن":در این رابطه، از امام صادق روایت شده است  .را بشناسیم
نمودند ندانسته انجام  لیبر آنان تحم يرکانه اندادند تا شرك را نشناسند و هر وقت عمل مش يآموختن شرك، آزاد

گذاشتند،  یشرك آزاد م عیوس يمعنا يریمردم را در فراگ هیام یاگر بن: کهنیا حیتوض .} 415ص  2ج  ،یاصول کاف{دهند
را آنان ،يریفراگ نیغاصب در برابر فرمان خداست، و هم يهااز طاغوت يرویشرك، پ ياز شاخه ها یکیکه  دندیفهم یمردم م

سلسلۀ اهمیت حدیث .)ياشتهارد يمحمد محمد ،بندگان خدا در قرآن يهایژگیو(داشت یجور باز م ياز اطاعت خلفا
آنگاه فهمیده می شود که هزار نفر قلم به دست داشتند، 24 از آن  بنا بر نقل تاریخ، فقط ريکه در یادداشت بر دا الذهب

مأمون، کجاوه را حرکت  نیچه بسا مامور{هنگام کجاوه امام به راه افتاد نیدر ا:راوي می گوید.اي حدیث شنیده شودانته
آن عمل  يهاکه به شرطیاما در صورت=بشرطها و انا من شروطها ":فرمودو  ره کرد کجاوه را نگه دارنداامام اش یول.}دادند

 یصورت اطاعت در در دیاست که توح یمعن نیامام به ا شیفرما ).دانشنامه رشد،همان( ها هستماز آن شرط یکیشود، و من 
رهبري آن باکسی باشد که گام در راه خدامی نهد، نه  اینکه  طاغوت باشد که راه شیطان را مقبول درگاه خداوند است که 

  .برگریده  است
اء به یادگار مانده مهدي بازرگان، از اولین نوشته هایی است که در ارتباط با وحدت راه انبیمهندس کتاب راه طی شده             

،  ءای، انکار انبامبرانیپ يدعو اتیفصل اول به خصوص: تاس بیترت نیبدتنظیم شده و  بخش 6در  صفحه، 265این اثر در .است
دوم  به  فصل.پردازد  یم ؛ و راه انبیاء و راه بشرغمبرانیپ یالهام هنرمندان و وح اسی، قبا فالسفه و دانشمندان ءایاختالف انب
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 درسه.اختصاص دارد ریس ییمرحله نها ای تیهدا يندا نیآخر،عتیصاحب شر امبرانی، پتیهدا يندا نی، اولانیادخالصه 
، عبادات و دیتوح یعنی انیاصول سه گانه اد ،شده نام گرفته اند یمراحل اول تا سوم از راه ط يهاکه با عنوان يفصل بعد

 یقرآن  م میآن با تعال سهیامروز و مقا یبشر مترق یگر و علمروشن يدر فصل آخر به دستاوردها و.توضیح می دهد را امتیق
فکار در دو قطب مخالف قرار و ا دیکه از لحاظ عقا ياگر از دو دسته  از مردم امروز":سدینو یدر مقدمه مبازرگان  .پردازد

چگونه است  و انسان متمدن تا چه  ایدر دن ينداریوضع د  دی، بپرسندیگو یرا متجدد م گریو دسته د  نیرا  متد کدستهی، گرفته
. ه استکرد یرسم نموده اند ط ایرا که انب یبشر تا چه مرحله  از راه گرید عبارته ب ایکرده  دایپ یدرجه اعتقاد به کتب مذهب

دو گروه  نیدهد که چرا جواب ا یم حیدر ادامه توض. "دهند یم یهر دو دسته جواب منف.دیشن دیجور جواب خواه کی بایتقر
 يرا برا ینیاز علوم د يخبر یو ب یاطالع یو ب ولدسته ا ياز حد به ظاهر عبادات را برا شیچون توجه ب یعوامل.است یمنف

نرفته است  شیپ ءایجز راه انب یبشر از روز اول در راه: شود یم نیوارد بحث د يمقدمه ا نیبا چن يو.شمارد  یدسته دوم م
 نیافتاده اند که سر منزل آن خدا و آخرت و د يباشند در جاده ا یم یعلم ونیآنها ماد شرویدوم که پ یو اتفاقا دسته افراط

معتقد است که مردم  يو.مسلک یخراف نیاز مقدس ياریباشند تا بس کتریو معاد نزد اءمبدو  قتیبه درك حق نهایا دیشا.است
از  یکی ،حق نیداو می گوید،. ابندید تا بتوانند به معارف آنها دست بکشن ياریزحمات بس دی، عقب افتاده اند و باءایدر راه انب

بشر الزم   هیعاده از ناحلا و رشد فوق یینایها ، ب، انقالب هایآن گرفتار يباشد که درك و اجرا یروزگار م يهاعسهل و ممتن
پروردگارت به سوى تو نازل شده حق  دانند که آنچه از جانب اند مى که از دانش بهره یافتهیو کسان":قرآن می فرماید.دارد

 روزي خواهد آمد که این دو جریان به هم خواهد پیوست.}6سباء،{کند راهبرى مى] صفات[است و به راه آن عزیز ستوده
بگویید به  }به اهل کتاب{و": دیگو یکه قرآن م یحیحق صح نیآن د،نید معتقد است که يو ).23تا  21راه طی شده،ص(

به سوى شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خداى ما و خداى شما یکى است و ما تسلیم ] آنچه[آنچه به سوى ما نازل شده و 
پس از  ،واحد نید نیا.گذاشت دیبر حق نبا غمبرانیپ يگفته ها نیما ب یو تفاوت ستین شتریب نید کی،}46عنکبوت،{اوییم

سه  ایشده است در سه جمله  دیبعدا مز یمتناسب زمان و مکان از ابتدا وجود داشته و بعض یکه بعض یفروع ایحذف مظاهر 
بهشت و  ،پس از مرگ:)3، باشد یم یوظائف و آدابه ب دیبشر مق :)2، است واحد ییرا خدا ایدن):1:شود یخالصه م لیماده ذ

را با  کینزد هر  انیشمارد و اد یمبررا  امبرانیپ بیمختصر موارد باال به ترت حیاز توض بعد .)46ص (در کار است یجهنم
است که  نیرسد و آن ا یم يریه گیجنت کیمطالب به  نیشناساند و با استفاده از ا یقرآن باز م اتیاستفاده از آ

 ری، دو سستکنند در تضاد ا یکرده و م انیشناخت اد نهیها در زمکه انسان يریداشته اند با س امبرانیکه پ يرواریرزنجیس
 یبررسبازرگان به .پردازد یم در مصر، ایران وهند یمذاهب باستان یمطالب به بررس نیا انیاز ب بعد ).72ص(!متضاد

 یبا وسواس و دقت خاص او ، بخش نیدر ا .می پردازد بودن آنها با آوردن اصول از هرکدام يدیو توح انیاد نیمشترکات ا
 شده یمرحله اول از راه ط.دست برنداشته است یتالش چیرا مطالعه کرده و از ه انیدا نیا رامونیمهم پ يهانظرها وکتاب

و  پردازد یبشر م خیدر تار تیوحدان ریبه س فصل ، يابتدا. کند یو توحبد بحث م تیوحدان رامونیفصل پ نیا در.است دیتوح
 تیبشر امیقدم با ف نیخود اول نیا. بشر متمدن بشر بت پرست بوده است نیتریمیدهد قد ینشان م خیتا آنجا که تار :می گوید

هر .باشد یفرما مقانون علت و معلول حکم ایدر دن نکهیاه برخورده است  ب تمدنانسان در آستانه  .باشد یم دیدر راه توح
 یم یباب شهیمختلف را ر يهارب النوع شیدایو بعد پ.داشته باشد دیبا يشود ناچار موثر یکه مشاهده م ياثر ای يا دهیپد

 ریو تاث عتیفراتر نهاده متوجه عظمت طب یو خودپرست ینیبود که بشر از دائره خودب یقدم بزرگ یعتیپرستش آثار طب.کند
 يهااز مخلوق ینبود ول شیب یاو مخلوق يما خدا دهیبه عق زیموقع ن نیدرست است که در ا. دیاز آثار آن گرد یمثبت بعض

 شیدایبعد از آن بطور مفصل به پ. )92و  91ص(بود یواقع  یوجود خارج يالاقل مافوق تصور و هم دارا.بود عتیطب یعال
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 ایهست  یو عالم ایدن ای :و سیر تفکر بشر را تا به امروز بیان می کند و در بحث توحید نتیجه می گیرد که پردازد یفلسفه م
 یم نجایا ههست علم انسان روز به روز ب يزیاگر چ. هم نکنند یو جدال ندینگو يزیخدا چ نیمنکر ستین يزیاگر چ. ستین

او را  غمبرانیپ دویبگذار دیخواه یرا که هر چه هست از اوست آنچه م زیچ کیشما اسم آن . ستین شیب زیچ کیرسد که 
از  یکی یت در هر مذهبعبادا:گوید یمبازرگان . است عبادات،شده یمرحله دوم از راه ط ).117ص(!خدا نام گذارده اند

عبارت  یصلوه ذکر شده است و بطور کل ینام عمومه عبادات نسبت به خالق که در قرآن ب):الف:سه گانه را دارد يجنبه ها
پدر و  به ییکویعبادات نسبت به خلق است مانند ن ):ب .دراز کردن به درگاه او ازیخدا و دست ن یاست از اعتراف به بندگ

 ):ج .و غیره یکم فروش ، ياز ظلم، دزد يخوددار یعنی ،امر یجنبه منف نیهمچن. غیرهصله رحم، اصالح امور مردم و در،ما
قسمت جنبه  کیدارد مثل طهارت ، روزه و  يعبادات جنبه ماد نیقسمت از ا کی. که دو طرف آن خود شخص است یعبادات
با  یعنی انیفصل از اد نیبا ا شهیچه بعد از آنها هم ءایان معاصر انبچه در زم بشر .به عهد  يوفا و دارد مثل محبت یاخالق

حس نفع :سدینو یفصل م نیاز ا يریگ جهیتبه عنوان نبازرگان،  ).126و  125ص (ابراز داشته است یعبادات مخالفت ذات
از  دتریشد یآنچه را که راجع به نفس و خلق است حت یعنیاز عبادات سه گانه  يبشر را به آنجا رسانده است که دوتا یپرست

 یرا ط هخود دو سوم را يبشر به پا،  اءیمرحله از مراحل انب نیدر ا مییبگو میتوان یم بیترت نیبه ا. دهد یتوقع شرع انجام م
ثلث اول و از لحاظ بشر ثلث آخر  ءایراه را که از نظر انب ماندهیثلث باق ایقدم سوم  یول :او می گوید). 173ص(کرده است

. است امتیق،شده یسوم از راه ط مرحله.)174ص (نکرده و برنداشته است یباشد و عبادت نسبت به خالق است هنوز ط یم
مراحل سه گانه به  نکهیگو ا زین اءیبیان يبرا .مرحله است نیبشر هم يبرا ءایقسمت از راه انب نیمرحله و صعب العبورتر نیآخر

از همه  زیبر وقوع رستاخ نانیقسمت و اطم نیدرك ا یاست ول امدهین شیپ مودهیبشر پ و میکرد يکه درجه بند یبیآن ترت
قلب خود از خدا خواست  نانیاطم يراباز تصور آن ناراحت بود و  میابراه ،که به گفته قرآن یجائه مشکلتر بوده است تا ب

 يدر جواب کنجکاو یرا ننمود ول یدرخواست و تجربه عمل نیحضرت رسول چن. کند یا زنده منشان دهد چگونه مرده ر
 علم آن با پروردگار تو است*تو را چه به گفتگو در آن":دیخطاب رس "امتیروز ق=ساعت"یاو راجع به چگونگ،امت

بازرگان در این کتاب می خواهد نتیجه بگیرد که، بشر در سیر تکاملی خود، راهی جز پیمودن ). 77ص(}44و  43نازعات،{
محمد نوشته  ،شده یخالصه کتاب راه ط" مطالب ذکر شده، از. راه انبیاء ندارد و روز به روز به مقصد آنها نزدیک می شود 

  .است که آن را با مطالب  و صفحات کتاب بازرگان، بخصوص آیات قرآنی آن مطابقت داده ایم نیگز هیگو، از سایت اضیف
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  پنجمفصل 
  

  هدف بعثت انبیاء
بررسی را ات یآ کلمهبه  کلمه حتی المقدور و میبرو شیسوره نوح، به  پ اتیکتاب بر آن است که بر اساس آ نیا يبنا              

آیه اول نوح .واژه ارسال در آیه اول نوح توضیح داده نشده است که در میان بحثهاي این فصل، شرح داده خواهد شد .مکنی
قریب به ."ما نوح را به سوى قومش فرستادیم که قومت را پیش از آنکه عذابى دردناك به آنان رسد هشدار ده":چنین است

در همه .آمده است}26و حدید، 14عنکبوت،؛ 59اعراف، ؛23مومنون، ؛25هود، {همین مضمون،و با برخی تغییرات در آیات
تکرار شده است که می توان اهمیت رسالت نوح  را از این  "و به یقین نوح را  فرستادیم=لَقَد أَرسلْنَا نُوحا"این آیات، عبارت 
 هدف از پرسش پیامبران، رسالت از بحث در اساسى سؤال یک و اینک، با توجه به مطالب فصلهاي گذشته،.آیات استنباط کرد

، یا اینکه رسالت آنان جامع دنیا ایشان اخروى سعادت یا نده اآمد مردم دنیاى آبادى براى پیامبران آیا.است آنان اصلى
 جامع گرایی،و دنیاگرایی،عقبی: کرد بندي طبقه توان می عمده، دیدگاه سه در را مسأله این به پاسخ .وآخرت می باشد؟

بررسی  در تحقیق خود این سه دیدگاه را قراملکی دکتر. است متعددي تفسیرهاي شامل عمده دیدگاه سه از یک هر. نگري
 مهمترین از چیست، به ناظر آسمانی آوران پیام دعوت اینکه از ال سؤ و بعثت هدف :کرده که به بخشی ازآن اشاره می کنیم

 توان می است؟آیا متعلق معنوي مصالح و اخروي مقاصد به یا و است دنیوي امور به ناظر ءانبیا پیام آیا.است کالمی مباحث
 جهت دو از جدید متألهان و متقدم متکلمان نزد مسأله طرح .؟"گیرد فرامی را آدمی حیات بخش دو هر انبیا دعوت":گفت

 نبی تعریف که دارد اهمیت جهت این از بیشتر پیشینیان، کالمی مباحث در مسأله طرح :)سنتی کالم:)الف:دارد اهمیت مختلف
 غائی علت اخذ ،"تعریف" یک کمال شرایط از منطقی، ضوابط براساس. اند دیده می مبتنی آن بر را نبوت ضرورت اثبات و

 برهان منطقی ازاستحکام حاکی شود، داده قرار اوسط، حد در ،ءشیی غائی علت اگر که همانگونه است، تعریف آن در ءشیی
 برمی آن ضرورت اثبات و نبوت تعریف در بعثت، هدف عنوان به را ءانبیا دعوت گیري جهت پیشین، متکلمان. بود خواهد

 .است افزوده نزاع بیحاصلی و ءآرا گوناگونی بر که است مسأله طرح در ابهام مواضع مهمترین از غایت و فایده خلط .گزیدند
 تمایز آن هدف از را بعثت فواید بحث، در ابهام رفع براي تجریداالعتقاد، در طوسی ه نصیرخواج مانند متکلمان، از برخی

 وجود باور این متکلمین، میان ،بنابراین .کند می روشن را ءانبیا دعوت اساسی گیري جهت از متکلمان تصویر این و اند داده
 پذیر امکان آن، دراثبات متقن برهان اقامه و نبوت از کامل تعریف ارائه ،ءانبیا دعوت گیري جهت دقیق تبیین بدون که داشته
 چون کسانی مثال، عنوان به: است بوده توجه مورد نیز دیگري جهت از انبیا، دعوت گیري جهت از بحث ضرورت.نیست

. کنند می اخذ دینی علوم احیاي اي سلفیه نظریۀ براي مبنایی همچون را ءانبیا پیام اساسی گیري جهت از بحث غزالی،
 کتاب در ،ءانبیا اصلی پیام خصوص در وي خاص نظریۀ بر منطبق کلی طورب غزالی "دین علوم اءاحی" کتاب اساسی ساختار

 درمانگري و بشر روح طبابت را ءانبیا اساسی شغل االقتصاد، در که همانگونه وي، که چرا. است "االعتقاد فی االقتصاد"
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 علم به وي نظر وجهۀ تردید بدون. کند می ریزي پی را نبوي طبابت احیاي طرح ،"دین علوم اءاحی" در انگارد، می اخالقی
 کالمی نوین مسایل شدن طرح با طرفی از امروزه: )جدید کالم ):ب. است مبتنی نبوت در وي انگاري طبیب نظریۀ بر نیز فقه
 عمل، و زندگی عرصه در اسالمی جوامع در دینی احیاگري نضج و خواهی تجدد ظهور دیگر طرف از و اندیشه عرصۀ در

 متکلم.است ساخته ظاهر را آن از دیگري ابعاد و آورده میان به بعثت هدف مسألۀ تحلیل در را اي تازه رویکردهاي و رهیافتها
: همچون داند می مسایلی تحلیل عمدة مبانی از یکی منزلۀ به نظري جهت از را "پیامبران دعوت گیري جهت"معاصر،

 دینی تعالیم بودن بشري ،ءانبیا توفیق دین، بودن فطري ایمان، دینی، تعالیم عقالنیت دینی، پلورالیسم دین، و علم مدرنیسم،"
 ،دین از ما انتظارات، ادیان رسالت قلمرو":همچون یابد می مسایلی با متقابل ارتباط در را عملی،آن جهت از و،"غیرهو

 در دینی تبلیغ چگونگی و اهداف ،دینی مدیریت و حکومت ،آزادي و دین، توسعه و دین ،دینی احیاگري ،ما از دین انتظار
 عمده نظریۀ سه به را گوناگون آرايو  دارد واحدي ظاهر جدید، و سنتی کالم در مسأله طرح ."موارد دیگر و ،حاضر عصر

 که اي نظریه :)2.کند می جستجو جهانی این حیات و دنیوي امور در را بعثت هدف که دیدگاهی :)1:داد ارجاع توان می
 را ءانبیا رسالت اهداف که دیدگاهی:)3.دهد می نشان بشر اخروي حیات و اخالق مقولۀ در را پیامبران دعوت گیري جهت
 جهت کالمی مبانی شبکه اینترنتی آفتاب،":برداشت از(کند می تلقی بشر اخروي و دنیوي حیات جنبۀ دو هر فراگیر و جامع
 .انبیاء می باشد بعثت هدف اجتماعی، عدالت از نظر دیدگاه اول،.)"1فرامرزقراملکی،بخش  احد ،دکتر انبیا دعوت گیري

 اءمش فالسفۀ ویژه به حکیمان، به کسانی، سوي از اخیراً ،ءانبیا دعوت بودن دنیوي دیدگاهدر این باره می گوید  قراملکی
 استناد آنها، احتجاج مهمترین. است سکوالر تصویري نبوت، از فالسفه تصویر که هستند آن بر اي عده. است شده داده نسبت

 آن دلیل و است امر همان از وي تصویر نشانگر امري، اثبات در کسی هر دلیل زیرا است نبوت اثبات در حکیمان دلیل به
 اوسط حد ایشان، استدالل در آنچه زیرا. آنهاست نزد نبوت بودن دنیاگرایانه تصویر نشانگر نبوت، اثبات در اءمش حکیمان

 نوع بقاي. گردد می تبیین سیاسی فلسفۀ در ارسطویی نظریۀ مبناي نبوت، نظریۀ این. است دنیوي امري ظاهراً گرفته، قرار
 اجتماعی عدالت برقراري ضرورت از مأخوذ نبی، وجود ضرورت و است مدنی قانون اساس بر عدالت برقراري به منوط بشر،
 را وي بیان.است کرده بیان نبوت ضرورت دراثبات مفصلی استدالل ءالشفا کتاب الهیات در }428 تا 370{  سینا ابوعلی. است

 ادارة براي:دوم مقدمۀ .شود نمی اداره خوبی به تنهایی، به آدمی، زندگی: اول مقدمۀ:کرد بندي صورت توان می چنین
: چهارم مقدمۀ .یابد نمی قوام همگانی مشارکت بدون جامعه وجود:سوم مقدمۀ .است ضروري اجتماع وجود زندگی، خوب

 سنت{سان وسیلۀ به جز عدل و سنت:پنجم مقدمۀ .است نیازمند }اجتماعی مناسبات تنظیم{عدل و سنت به همگانی مشارکت
 نه اما باشد انسان باید خود انسانی، جامعۀ در معدل و سان: ششم مقدمۀ .نیست پذیر امکان }سنت مجري{ معدل و}گذار

 خالق: هفتم مقدمۀ .}است معجزه برتري، مالك{باشد داشته حجیت انسانها همه بر که برتري انسان بلکه معمولی انسانی
 برهان{است پاسخی آن در را بشر حاجت هر و ندارد راه آفرینش در اي رخنه و خلل هیچگونه. است مدبري حکیم هستی،

 سان وجود:نهم مقدمۀ .نیست پاسخ بی آفرینش نظام در}برتر انسان{ سان به انسانها حاجتمندي:هشتم مقدمۀ .}صنع اتقان
 سنت اخذ.نکند اراده بشري جامعۀ در را معدل سان انسان وجود ،حکیم خداوند که ندارد امکان پس.است پذیر امکان ،معدل

 معدل و سان همچنین و نبوت اثبات برهان در اوسط حد اخذ منزلۀ به حکیمان، سیاسی فلسفۀ در آن متداول مفهوم با عدل، و
 عادالنه مدنی قانونهاي تقنین و تشریع اساس بر را اجتماعی مناسبات تا اند آمدهاءانبی: که است این معناي بهاءانبی انگاري

 اختالف رغم علی حکیمان، .است آمده نظره ب دنیاگرایانه کسانی، نزد ،اءانبی دعوت گیري جهت از تصویر این و. کنند تنظیم
 آورد می را استدالل همین "النجاة" در سینا ابن. اند کرده اخذ را مبنا همین نبوت، اثبات باب در خود، گوناگون مشربهاي در

 را استدالل همان از دیگري تقریر، نیز "الربوبیه الشواهد" در صدرا مال و کند می تقریر را آن "التلویحات" در اشراق شیخ و
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 نبوت، اثبات باب در "مرموز شعور یا وحی"عنوان تحت اي انگاره تک در نیز و المیزان در طباطبایی مه عال. کند می ذکر
 دستگاه:اول مقدمۀ:است بیان قابل زیر شکل به هم عال استدالل برهان صورت.کند می ذکر دیگري تقریر با را مبنا همین

 انسان:سوم مقدمۀ .مدنی است موجودي انسان:دوم مقدمۀ .برسد خود حقیقی کمال به باید نوعی هر که است چنان آفرینش
 دلیل به:چهارم مقدمۀ .شود می شامل نیز را همنوعانش وي استخدام دامنۀ گر، استخدام و ذات حب داراي است موجودي
 استکمال با ستیز و اختالف:پنجم مقدمۀ.نیست گریزي بشري جامعۀ در ستیز و اختالف از ذات، حب و انسان بودن گر استخدام

 بشري جامعۀ در ستیز رفع:هفتم مقدمۀ.است ضروري صنع، اتقان دلیل به ستیز، و اختالف رفع:ششم مقدمۀ .دارد منافات بشر
 حل راه دین، از غیر:نهم مقدمۀ.است اختالف آسمانی،رافع شریعت و دین:هشتم مقدمۀ.نیست ممکن انسان توسط صرفاً

 گفتیم چنانچه.است ضروري بشري جامعۀ به آسمانی شریعت ارسال و ءانبیا بعثت :پس.ندارد وجود اختالف رفع در دیگري
قراملکی به  .)قراملکی، همان(است شده تلقی اءانبی دعوت از دنیاگرایانه تصویر نوعی کسانی، ازسوي استدالالت، قبیل این

 استدالل صورت و مقدمات نقد بر عالوه که می داند کسانی از را }505تا  450{غزالیذکر نقدي از این دیدگاه پرداخته و 
 دیگري، منظر از اخیراً که رویکردي اما :می گوید ،است قرارداده نقادي مورد نیز نبوت اثبات در را آنها مبناي حکیمان،

 دعوت در :)1:است چنین ایشان استداللهاي اهم. است پرداخته نیز آن نقد به خوانده، دنیوي را نبوت از حکیمانه تصویر
 و عظیم انقالب: شود می خالصه چیز دو در پیامبران رسالت و عمل بلکه نیست بعثت هدف عنصري چنین قرآن، نظر از ،ءانبیا

 بزرگتر نهایتبی جاودان آیندة دنیاي اعالم و جهان آفریدگار سوي به آنها دادن سوق براي انسانها محوري خود علیه فراگیر
 انسانها عاید بابت این از آنچه. اثر بی و نظربی نه و است بیگانه نه ما دنیایی امور به نسبت پیامبران رسالت :)2.فعلی دنیاي از

 هدف حساب به یا باشد اساسی و اصل آنکه بدون. آید می دستب ضمنی طور به و شده، محسوب فرعی محصول گردد، می
 و مسایل سایر با اصولی تفاوت ،امت و مملکت ادارة یا سیاست و حکومت زمینه این در و شود گذارده دین وظیفۀ و بعثت

 مبتنی انسان ذاتی نگري نزدیک و برخودبینی ،بهتر دنیاي براي دین یا جامعه براي دین نظریۀ :)3.ندارد زندگی مشاغل
 تصور چنین است استثمارگر و خودخواه فطرتاً که انسانی. کند می دنیوي زندگی ابزار را قدسی امور حتی ؛امور همۀ که است

 در...است بشر دنیاي بهبود و اداره براي نامه آیین تدوین و راهنمایی کتب، انزال وءانبیا بعثت از خدا منظور که کند می
 رسالت ویژه به ،ءانبیا دعوت از "اجتماعی عدالت بر مبتنی دنیاي" عنصر حذف که شد خواهد ذکر دیگر، نظریات توضیح
 توان می شریعت در رسالت حقیقت انحصار بطالن از نه .است آسمانی دین تحریف و حذف معناي به اسالم، گرامی پیامبر
 انگاشتن، فرعی محصول و کردن ضمنی طریق از بتوان که است اي گونه به دینی متون نه و کرد استنباط را شریعت حذف
 بدرستی را حکیمان مراد آیا که است این اساسی، ال سؤ قراملکی می پرسد).قرا ملکی،همان(نمود رنگ بی را شریعت عنصر

 اوسط حد منزلۀ به عدالت و سنت اخذ آیا اند؟ گفته می سخن ابزارانگارانه بعثت، هدف تفسیر در حکیمان آیا !اند؟ دریافته
 پیامبران حکیمان، نظر مبناي بر آیا است؟ اجتماعی مناسبات و روابط اصالح در ءانبیا دعوت انحصار معناي به نبوت اثبات در

و پس از بررسی این پرسشها نتیجه   اند؟ گرفته کارب بشر دنیوي معیشت بهبود در ابزاري همچون را خویش آسمانی تعالیم تمام
 تفسیر دنیا براي دین مبناي بر را نبوت آنها اینکه و حکیمان دیانت بودن ابزارانگار خصوص در داوري بنابراین،: می گیرد که

 حکیمان آیا اخروي؟ یا است دنیوي اي مقوله حکیمان نزد سعادت و فضیلت که است ال سؤ این طرح به وابسته نه، یا کنند می
 مفهوم سعادت، و فضیلت از آنها مراد اگر آورند؟ نظرنمی در را دنیوي سعادت جز و دارند اي دنیاگرایانه تصویر سعادت، از

 ترویج به را آنها و دانست دنیاگرایانه را ءانبیا دعوت گیري جهت از حکیمان تصویر توان می صورت این در باشد، دنیوي
 سعادت به وصول و دنیا اصالح براي اي برنامه جز نیست چیزي شریعت که":کرد متهم دنیا براي دین ابزارانگارانۀ اندیشۀ
 اندیشۀ مروج حکیمان: گفت توان می باشد، دنیوي امور به غیرمحدود جاودان سعادت سعادت، از آنها مراد اگر اما ."!!دنیوي
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 از حکیمان تصویر کسانیکه غالب نزد مسئله، این به توجه هرحاله ب. "دنیوي دین" نه هستند "شده دینی دنیاي" معناگرایانۀ
 است حکیمان سخن فهم موانع از مهم، مسألۀ این به توجه عدم و است غایب اند، کرده نقد را ءانبیأ دعوت گیري جهت

  .)،همانقراملکی(
 و تجزیه به فوق را بررسی کرده و} نگري جامع و گرایی، عقبی دنیاگرایی،{نیز، سه دیدگاه نصرى عبداهللا دکتر             

 ص 28 شماره کیان مجلهوي، به نقل از .است پرداخته شده مطرح سروش دکتر و بازرگان مهدىمهندس    سوى از که یتحلیل
 نبوده آخرت و خدا به دعوت جز انبیاء، بعثت  هدف که کرد مطرح خود، حیات سالهاى آخرین در بازرگان، :، می نویسد48

 براى اند، نبوده بشرى جامعه اداره فکر در پیامبران. سازند آشنا اخروى حیات و توحید با تنها را تابشر آمدند پیامبران و است
 نجات محورى خود از را انسانها ما تا آمدند پیامبران. داشت را دنیا اصالح انتظار نباید آنها فرامین از و نیامدند بشر اصالح

 عقل با تواند نمى بشر که است امورى جمله از انبیاء، فکرى محور دو این و برسانند ما اطالع به را جاوید حیات و بخشیده
. "باشد نمى پیامبران تعالیم جزء آید، برمى آن عهده از خود بشر، که جامعه اصالح نظیر امورى اما. آورد دستب خویش
 سامان و جهانى این کارهاى براى را دین بالذات و اوال خداوند":نویسد مى سروش دکترقول  به نقل از منبع فوق، از نصري
 گیرى جهت خروىاُ حیات براى االصول على دینى تعلیمات.است فرونفرستاده جهان این در ما درمانده معیشت به دادن
اقوال این دو } دینى برونو  دینى درون{نصري از دو منظر."هستند اخروى سعادت و معیشت تنظیم براى اند،یعنى شده

 :اول اصل ):1:داده است توجه اصل چند به ابتداء دینى برون منظر از هألمس تبیین براى .اندیشمند را بررسی کرده است
 مقدمات بر مبتنى خود اصل، این.برسانند خود وجودى کمال به را انسانها تا اند آمده پیامبران. است انسان کمال دین، هدف

 و حرکتند در خاصى مقصد به نیل براى موجودات. است نشده خلق بیهوده و است هدف داراى آفرینش جهان: )الف:است زیر
 به میل موجودات، آفرینش از هدف: )ب .}مومنون 115سوره ص و  27آیات{است بوده حکمت و تدبیر سر از آنها، آفرینش
 درونى نیروى یک از برخودارى اثر در جهان، موجودات. برسد خود وجودى کمال به تا شده خلق موجودى، هر. است کماالت

 راه سر بر موانعى و گیرند قرار مشابه شرایط در موجودات از یک هر اگر دیگر، بیان به. درحرکتند خاصى مقصد سوى به
 نوعى کمال سوى به تکمیلى هدایت با موجوداتو .برسانند فعلیت به را خود وجودى استعدادهاى و ها قوه توانند مى نباشد،

 به را آنها و داده را الزم وجودى جهاز ازموجودات، یک هر به است العالمین رب که متعال خداوند و باشند مى حرکت در خود
 خود، اراده با باید اختیار، داراى موجودى عنوان به انسان:  ج .}طه 50 مضمون آیه{دهد مى سوق خویش نهایى هدف سوى
: )د .} سجده13آیه {است اختیارى وى، کمال و یابد کمال تواند مى معنوى، و مادى بعد دو هر در او.کند طى را کمال مسیر

 از خداوند،آگاهى اگر و.دریابد را آن وروشهاى راه و خود نهایى کمال تواند نمى عقل، خطاى و محدودیت خاطرب انسان
 ه نمود مبعوث را خداوند،پیامبران. شد مى بیهوده و لغو گذاشت،آفرینش نمى انسان دراختیار را کمال به نیل راه و خلقت هدف

 روحانى کمال در انسان، .است وى روح به مربوط انسان، کمال: دوم اصل ):2. دهد نشان انسانها به را کمال و رشد راه تا
. گذارد مى سر پشت را نشئه دو که است متصل وجود یک انسان، روح: سوم اصل ):3.دارد پیامبران به شدید نیاز خود،
 معناى به روح، کمال: چهارم اصل ):4. باشد مى قیامت و برزخ عالم به مربوط که اخروى نشئه دیگرى و است دنیوى نشئه یکى

 جامعه: ششم اصل ):6 .است میسر جامعه ظرف در انسان، تکامل: پنجم اصل ):5 .است درونى مثبت قواى و استعدادها فعلیت
 سخن در اینجا،{باشد سالم آن نهادهاى همه که است اى جامعه بلکه. باشند سالم افراد فقط آن، در که نیست اى جامعه سالم،

 آخرت، و دنیا رابطه:هفتم اصل ):7. }کشیده می شود نقدبه  ،می کند تلقى "دینداران جامعه" را دینى جامعه که سروش
 قرآن داشت، نمى اهمیت دنیا حیات آبادانى اگر.}"االخره مزرعۀ الدنیا" حدیثاشاره به {است العمل عکس و عمل رابطه

 دنیوى حیات بر اخروى حیات قرآن، دیدگاه از: هشتم اصل ):8 .}77 ،قصص{نکن فراموش دنیا از را ات بهره :فرمود نمى
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 روح تکامل براى پیامبران: اوال:فوق هشتگانه اصول به توجه با: گیرى نتیجه .}مومن 39عنکبوت و  64آیات {دارد برترى
 نتایج آخرت در و کنند مى سقوط یا و رسند مى تکامل به انسانها دنیا در: ثانیا .انسانها آخرت یا دنیا براى نه اند، آمده انسان
 نتایج از برخوردارى ظرف آخرت، و است روح سقوط یا و تکامل ظرف دنیا ،پس.کنند مى مشاهده را خود سقوط یا تکامل

 نیز را آنها دنیاى باید انسانها آخرت سازى آماده براى لذا است، دنیوى حیات نتیجه اخروى حیات: ثالثا .دنیوى عملکردهاى
نصري از منظر  .)"نصرى عبداهللا ، دکترانبیاء بعثت هدف انسان، تکامل":گزیده هایی از(ساخت آباد الهى ارزشهاى اساس بر

را اینگونه دسته بندي کرده   آمده میان به سخن انبیاء رسالت اهداف از آنها در که آیاتى از برخى قرآنى یا دینى درون بحث
 ،می توان فهمید آیهاین  از که مهمى نکته .}26 ،نحل{است بوده توحید پیامبران، هدف مهمترین:توحید به دعوت ):1 :است

 توحیدى"سوى به خواهد مى که اى جامعه. ماند نمى باقى توحید طاغوتها، کنار در. طاغوتهاست نفى توحید، الزمه که است این
 .انبیاء استنباط کرد 25را می توان از آیه  توحید به انبیاء دعوت عمومیت .کند نفى را طاغوتها همه باید بردارد، گام "شدن

 کلیه اهداف از یکى عنوان به اخروى حیات طرح ،اَنعام 130 آیه در.است بوده پیامبران مهم اهداف از ،نیز معاد به دعوت ):2
. است بوده بشریت تعلیم انبیاء، اهداف از دیگریکی : و حکمت کتاب تعلیم ):4و  3. خاص پیامبرى نه است، آمده پیامبران
 :آیاتی مانند{دهند تعلیم آنان به را جهان و انسان به مربوط واقعیات و دهند آگاهى و علم مردم به تا شدند مبعوث پیامبران

 در اگر.شود مى بینى روشن موجب که است معارفى مجموعه از عبارت حکمت، اجمال، طورب .}آل عمران 164بقره و  129
 برخوردار وانسان شود مى کمال و رشد حکمت،موجب فراگیرى.است "یافتن" از است،درحکمت،سخن "دانستن" از علم،سخن

 به را مردم پیامبران،. است بوده تقوا و تزکیه انبیاء، دیگر اهداف از ):5 .دهد تمیز یکدیگر از را باطل و حق تواند مى آن، از
 نشود، آزاد ازخودخواهیها آنها قلب و نشوند ساخته درون، از انسانها تا که چرا خواندند، فرامى نفسانى، پلیدیهاى رهاساختن

به سوره {خواندند مى فرا تقوا و تزکیه به را مردم که شده نقل پیامبران، زبان از بسیارى آیات در.برسند کمال به توانند نمى
 مبارزه بود، حاکم انسانى جوامع بر که دروغینى ارزشهاى همه با پیامبران: انسانها آزادسازى):6.}شعراء مراجعه شود

 :می فرماید.سازند نابود بودند، پایبند آنها به مختلف جوامع که را اى بیهوده و غیرمنطقى  تکالیف تا نده اآمد انبیاء.کردند
 گونه دو با انبیاء. }157 ،اعراف{"دارد مى بر} آنها دوش{از }بود گردنشان بر که{زنجیرهایى و غل و سنگین بارهاى و.."

 و سرکش تمایالت و هوسها و هوا از است عبارت درونى، زنجیرهاى. بیرونى  دیگرى و درونى یکى. بودند روبرو زنجیر و غل
 ضدالهى قوانین و ارزشها از است عبارت نیز برونى زنجیرهاى. رود مى شمارب آنها تکامل راه سد بزرگترین که انسانها منفى
 از دیگر یکى، اجتماعى عدالت اجراء ):7 .غلط قوانین و بیهوده  رسوم و آداب خرافات، نظیر گوناگون جوامع بر حاکم

. است بوده انبیاء مهم اهداف از جامعه، اصالح و اجتماعى مفاسد با مبارزه. }حدید 25آیه {است بوده پیامبران اهداف
، توحید به مردم دعوت فاسد، جامعه یک در که چرا فراخوانند، معاد و توحید سوى به فقط را مردم تا بودند نیامده پیامبران

  مردم عموم نپذیرد، تحقق عدالت و نگیرد  صورت اصالحات اى، جامعه در تا .نیست کارساز چندان تقوا، و تزکیه و معاد
 که جاست همین از داد؟ تزکیه را مردم اجتماعى، و فردى مفاسد از آکنده جامعه در توان مى چگونه. شد نخواهند توحیدى

 گام افراد اصالح مسیر در هارون برادرش با همراه ،نیز موسى .}88 ،هود{داند مى جامعه اصالح را خود بعثت از هدف شعیب
 ،صالح طورمثالب.خاستند برمى مبارزه به خود جامعه مفاسد مهمترین با پیامبران از یک هر.}142 ،اعراف{داشت برمى

 استثمار و فروشى کم با نیز شعیب و}166و  165شعراء،{جنسى انحراف با لوط،}152و  151ء، شعرا{تبذیر و اسرافبا
 همه با عدل و قسط برپایى براى پیامبران که است آن نشانگر فوق، آیات.مبارزه کردند} 183تا  181ء، شعرا {اقتصادى
 از نوع یک به فقط آنکه نه ببرند میان از را اجتماعى مفاسد همه تا کردند مى تالش آنها.کردند مبارزه خود، جامعه انحرافات

 هدفنصري . )"نصرى عبداهللا انبیاء، دکتر بعثت هدف انسان، تکامل":گزیده هایی از( باشند داشته توجه اجتماعى مفاسد
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 چند داراى پیامبران، آیا":می داند و در دنباله بحث خود، پرسشی را  اینگونه مطرح می کند انسان کمالرا  انبیاء نهایى
 جدا یکدیگر از اهداف، آن آیا دیگر بیان به !اند؟ بوده عىبتَ اهداف، سایر و اساسى آنان، هدف یک آنکه یا اند بوده هدف
 چندوي در پاسخ به پرسشها، ."؟اند داشته طولى رابطه و بوده یکدیگر با ارتباط در اندیا داشته یکدیگر با عرضى رابطه و بوده

 موجب برخى.است بوده خاص عدىب به ناظر هدفى، هر و اند داشته گوناگون اهداف پیامبران، ):1:مطرح می سازد را فرض
 عدالت آن و اند داشته هدف یک تنها پیامبران ):2.است بوده آنها خروىاُ سعادت موجب برخى و انسانها دنیوى سعادت

 همه نهایى هدف حق، حضرت به قرب و خدا شناخت. است انسان کمال و توحید همان حقیقى، هدف ):3.است بوده اجتماعى
 جهت، این از پیامبران. اند بوده المقدمه ذى این براى  مقدمه حکم در اهداف سایر نظریه، این طبق. است بوده پیامبران

 صحیح اخیر نظریه فوق، نظریه سه میان در.آید فراهم انسانها کمال و رشد هاى تازمینه نده اکرد مطرح را اجتماعى عدالت
 با را انسانها تا آمدند پیامبران .}56 ،ذاریات{کنند عبادت مرا اینکه مگر نیافریدم، را انس و جن":قرآن می فرماید. است

 ارائه و }است پذیر تحقق اجتماعى عدالت با که{اجتماعى مناسب هاى زمینه ایجاد با و سازند آشنا حیات، نهایى هدف
 چیزى خلقت، هدف آنکه خالصه .برسانند هدفشان و غایت به را بشریت است، حکمت و کتاب مبناى بر که تکاملى هاى برنامه

 توحید به فقط پیامبران، اگر.است بوده انسان وکمال عبودیت ،نیز انبیاء هدف پس نیست، انسان کمال و عبودیت جز
 دنکن مى رشد سرزمینى در توحیدى هاى اندیشه که چرا شدند، نمى واقع مفید مردم، سازى توحیدى امر در خواندند، فرامى

 توحید سوى به را مردم ،شعیب وقتى که است علت همین به .جور و ظلم نه باشد، حکمفرما وقسط عدل، آن در که
 به مردم، حقوق ونپرداختن فروشى کم با مفاسد، آن با و کند مى یاد خود زمان اجتماعى مفاسد از آن، دنبال به خواند، فرامى
نصري نظرات بازرگان را پس از این مقدمه طوالنی نقد کرده که به بخشی از آن ). نصري، همان(}84 هود {برخاست مبارزه

 بایدخودشان مردم یعنى. } اجتماعى اصالحاتو نه {است کرده توجه شخصى اصالحات به فقط بازرگان، :اشاره می کنیم
 هابعضی که آیه،آنطور منظور و معنى:دکن مى تفسیر  اینگونه را حدید 25 آیه روى، این از. کنند اصالح را رفتارشان و اخالق
 دنیا در دیانت و عدالت بسط یا استکبار، و استبداد ظلم، با مبارزه براى را ودیگران مردم که نیست این اند کرده تبلیغ و تصور
 تصور ایشان.}54ص ،28 شماره ،کیان{باشند قسط و عدالت به عامل رفتارشان و اخالق در مردم خود بلکه نمایند، بسیج
زیادي از نصري بخش ."بخشید تحقق را عدالت توان آن،مى ساختارهاى و نهادها اصالح یعنى ،جامعه اصالح بدون که کرده

   .تحقیق خود را به رد نظرات بازرگان و سروش اختصاص داده است که از حوصله بحث ما خارج است
پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها ] ما[به راستى ...=لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبینَات ":قرآن می فرماید            

و سودهایى است پدید  شدید بأسبرخیزند و آهن را که در آن براى مردم  قسطکتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به 
در  ."رومند شکست ناپذیر استیکند آرى خدا ن او و پیامبرانش را یارى مى ،آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان

که این آیه در  يا ژهیو تیاهماین بخش براي ورود به این بحث، ابتداء واژه هاي آیه را بررسی می کنیم و سپس، با توجه به 
بار در  513ل با مشتقاتش سواژه ر.رابطه با هدف بعثت پیامبران دارد، نظر برخی از محققین را جداگانه ذکر خواهیم کرد

 به شدن برانگیخته  لسر اصل: نویسد می راغب.می باشد "فرستاده"مقصود از آن، همان در غالب آیات، . آمده استقرآن 
 فرستادن ):2. کردن رها و آزاد و برانگیختن ):1: است رفته بکار زیر معانی در "ارساال یرسل، ارسل، ".است نرمی و آرامی

 و بعث):3.رود می کارب زیانبار و زشت کارهاي در عاقل غیر موجودات در که انقیاد و پذیري فرمان و تکلیف با برانگیختن و
 موارد سه از بیشتر اخیر قسمت این و دینی، امور در عاقل فرستادن و ارسال ):4.دنیایی امور در عاقل موجودات فرستادن

 که سخنییعنی  "کالم ارسال "و. صورت و سر موي نستردن و کردن رها یعنی: استرسال ):5..است شده ذکر قرآن در دیگر
 معنی به رسالا :می نویسد قاموس.)."75تاا  72 ص ،2 ج مفردات، ترجمه":گزیده اي از( "شود اداء تکلّف و تقیید بدون
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 باشدمی  پیامبران اکثرا قرآن، در  لسر از مراد. غیره و معجزه یا عذاب یا باد یا باشد پیامبر فرستادن خواه است فرستادن
می  عبدالعلی بازرگان ).91 ص ،3 ج قرآن، علی اکبر قریشی، قاموس( هود 81آیه  مثل ،است مراد مالئکه آن، از گاهی ولی

 .است همان سالی که جنگ احزاب .هاي مسلمانان بوده استیپنجم هجرت است، که اوج درگیر حدید ورهسال نزول س گوید،
 ،سال این در واقع .نیروهاي ضد اسالم که در شبه جزیرة عربستان آن روز حضور داشتندیعنی تشکّل و ائتالف همۀ  "احزاب"

در این سال هر ماه بیش از دو . ترین سال براي مسلمانان بود سال ششم، سخت.سال سرنوشت سازي براي مسلمانان بوده است
: حاد کلّیه احزاب مخالف، که شاملمقابل اتّ مسلمانان مجبور بودند براي حفظ موجودیت خود با تمام نیرو در. داشتند نبرد

سازي براي مقابله با تهاجماتی بوده است که همه در  این سوره در واقع زمینه.مشرکین، یهودیان و کافران بود مقابله کنند
ر واقع د. منظور دو صفت است براي یک چیز. "ما همراهشان کتاب و میزان را فرستادیم":قرآن می فرماید.انتظار آن بودند

هم قوانین تشریعی و هم . ات که بعد حقوقی داردریکی کتاب به معناي قوانین و مجموعۀ مقر. همان بیناتشان دو صفت داشت
این مفهوم کتاب است و دومی میزان . یعنی قوانینی که در شریعت یا طبیعت است. است قوانین تکوینی در آن لحاظ شده

میزان یعنی . آن اسامی صفات این کتاب است. و هم قرآن و فرقان و چند اسم دیگراسم این کتاب هم میزان است . است 
تا ملّتها به قسط =لیقُوم النَّاس بِالْقسط".این کتاب معیار ارزشی و ترازوي شناخت شما است. توان سنجید با این کتاب می. ترازو

 ،هدف از فرستادن پیامبران .دهد تادن پیامبران را نشان میاین از آیات معروف و مهم قرآن است که فلسفه فرس."قیام کنند
ولی همیشه فرعونها و طاغوتها و نیروهاي مستکبر از برپایی عدالت و قسط جلوگیري . برقراري عدالت اجتماعی است

ي شما آهن را گوید ما نازل کردیم یعنی برا خدا در مقام باالست، وقتی می. "ما آهن را هم فرستادیم":فرماید می. کنند می
یعنی در . گویند خشونت می و به جنگ نیز بأس. بأس یعنی استحکام و مقاومت."فیه بأس شَدید".ایم هم در طبیعت قرار داده

از آهن هم . "و منافعی هم براي مردم دارد".آهن هم فلز محکم و استواري است آن قدرت استحکام و مقاومت هست و این
خواهد بفهمد که  خدا می".توان با آن سپر و وسایل دفاعی ساخت و از عدالت دفاع کرد هم میشود و  در صنعت استفاده می

خدا خود قوي و عزیز و صاحب عزت و ".خدا که احتیاج به یاري ما ندارد. "دهد چه کسی او و رسولش را نصرت و یاري می
مؤمنین ":گوید در قرآن می. و تصفیه شوید ساختهها خواهد شما در این سختی ست ولی میناپذیر ا او شکست . "ابرقدرت است

  .)"حدید سوره بر شرحىعبدالعلی بازرگان،":برداشت از("هاي منفی پاك شوند باید پاالیش پیدا کرده و از جنبه
 .لغت رسل، رسالت، مرسل؛ در حاق لغت به معنی رها شده است می گوید، هدف رسالت انبیاءدرباره ی اهللا طالقان هیآ            

از این جهت، عموم انسانها رها و  بشر، از قدیم و جدید، گرفتار بندهاي تقلید، غرایز، آرزوها، شهوات و آمال و غیره است
این خصیصه اول .لت یافتندآن کسانی هستند که از همه این بندها رها و آزاد شده اند و از طرف خدا رسا ،رسل،امانیستند

به  امیق":از يا دهیگز(یک موجود در بندي را که رها می کنند، می گویند مرسَل، یعنی آزاد شده، از بند رها شده.رسل است
این انسانهاي خود ساخته نه خدا ساخته، در وي،  تو ضیح می دهد که انبیاء، یعنی  )." 1360 رماهیت ،یاهللا طالقان هیقسط،آ

، ؟آزاد کردند انسانها را به چه وسیله و به چه نیرویی .فصلی از تاریخ، سر بر آوردند و انسانهایی را رها و آزاد کردندهر 
"نَاتییاولین وسیله آنها،  ."بِالْببرهان را بینه می گویند براي اینکه مطلب مبهمی را روشن . بینه یعنی برهان. ه بوده استنب

 هچون در تاریکی همه چیز یکسان می نماید و هر چ .هم جدا است و تمییز داده شده، اینها مباین اند دو چیزي که از. می کند
بینه آن چیزي است که مردم را روشن می  .، از هم بهتر و بیشتر احساس می شودتر باشد، تمییز اشیاء و جدایی اشنور بیش

با این تعریف ..)، همانبه قسط امیق(است که مردم را روشن کنداین سالح اول و سرمایه اول انبیاء بوده .کند و شناخت بدهد
تا  در نتیجه،  پیامبران با پرتوهاي عظیمی که بر هستی  می افکنند، افق دید انسانها را بازتر می کنند :از بینه می توان گفت که

و مبانی اصلی قانون حیات و زندگی   بعد از شناخت اصول قوانینطالقانی می گوید، .انسانها از هر نوع تاریکی رها یی یابند
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معیاري  براي اینکه بتوانند براي همیشه در مسیر تجدد و تکامل زندگیشان از آن اصول  و مبانی ،بشر و بیان معیارها و میزانها
و  "سل چیست؟معناي رسالت و این وظیفه انبیاء و رُ":می پرسد ."با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم ":اتخاذ کنند، می گوید

 .پا دارند، مردم را ب}انبیاء{براي اینکه مردم خود بجوشند و قیام کنند، نه اینکه آنان."لیقوم الناس":بالفاصله پاسخ می دهد
سباء قیام را تعریف کرده و می  46طالقانی به استناد آیه .منطق قرآن این است که مردم باید خودشان از جا بلند شوند

این قیام تبدیل به قعود نخواهد  ،کسی به اندازه اندیشه، فکر، درك، شعور و معیارهایی که دارد می کندقیامی که هر گوید،
وي، . همین آزاد شدن است  ،اولین مرحله از رسالت.مبداَ حرکت رسل و پیروان رسل است ،رهایی و در ادامه می گوید،.شد

اگر مالزمه و مصاحبه باشد، یعنی  ما . مالزمه و مصاحبه باشد یا باي سببیهبه اصطالح ادبی یا باي می گوید،  "بالبینات" درباره
امور فطرت و ساختمانی که در این انسان .اگر سببیه باشد، یعنی به سبب بینات اینها رسل شدند. رسل را همراه بینات فرستادیم

عالَم جهان،حدود زندگی، . ین می شودبرگزیده است چنان است که وقتی شروع به تابش می کند، همه چیزش برایش مب
پس اول، افراد .بینه آن دلیل و برهانی است که انسان را روشن کند .مسیر انسان و همه ضوابط برایش تبیین می شود اءمبد

 ،را کتابطالقانی، . رسلی هستند که بینات همراه اینهاست با تفسیري که قبال عرض شد  روشن می شوند و ارسال می شوند یا
از همه } انبیاء{که این شخصیتهاتیوق تعریف می کند که مرحله بعد از بینات است و می گوید،معیار را؛  اصول تدوینی  و میزان

اصول . اصول عملی انسانهاست "کتاب". همه چیز براي اینها مبین شد، می توانند براي دیگران تبیین کنند و رها شدندقیود 
 .یعنی معیارها "المیزان". ثابت تدوینی یا تبیینی آنچه که در واقعیت و حقیقت ثابت است یا آنکه به صورت تدوین در می آید

 .له مهم این است که انسانها بتوانند بلند شوندأمس. وقتی مسایل زندگی با معیارها روشن شد، مردم به قسط قیام می کنند
 ."بِالْقسط":چه بکنند؟.ند بتوانند روي پاي خود بایستندخم شده ا}اعراف 157 اشاره به آیه{نهایی  که زیر بندها واصرها انسا
شاید عدل اجتماعی  .قسط به نظر من غیر از عدالت اجتماعی است.قسط یعنی چه؟. مالزم با قیامشان است ،هم "بِالْقسط"این 

چه سهم معنویش، چه سهم . قسط یعنی سهم هر کسی را به او بدهند.قسط است ،ه اولمرحل.مرحله اي بعد از قسط باشد
هر کس در هر موقعیت اجتماعی .هرکسی هر استعدادي را که دارد، استعدادش را تربیت کنند، این سهم اوست. اقتصادي اش

بَِارض عالمها ملجم و جاهلها ":یدامیر المومنین درباره سرزمین جاهلیت می فرما.جابجا نشود.اي که دارد سر جایش باشد
حال اگر عمارتها و  .این سرزمین جاهلیت است ."سرزمینی که دانشمندش را لگام زده اند و نادانش را تکریم جرده اند=مکرَم

ها را دهنه بزنند که صدایشان در اعشان به این صورت باشد که عالمد ولی اجتمندستگاهاي صنعتی و همه چیز داشته باش
در  و در هر جا که باشد ،لها، کرسیها ي فرماندهی و رهبري اجتماع را بدست گیرند؛ این سرزمین جاهلیت استنیاید،و جاه

پرونده برایت بسازند، زندانیت  .حرف نزن.می گویند خفه شو.معیار است "عالمها ملجم و جاهلها مکرَم"عبارت ،هر زمانی
در مقابلش سرزمین اسالم است، نقطه مقابل جاهلیت، و قسطی که قرآن می گوید .}این، سرزمین جاهلیت است{کنند وغیره

 را مرحله اي قیام به قسططالقانی .براي مردم تبیین کند.همین است، عالم به جاي خودش باشد تا بتواند علمش را نشر کند
نظام نبوت می گوید بنشین . لندؤهمه مسواین تبیینی است که باید براي همه باشد، چون  دانسته و می گوید، بعد از تبیین

و هر انقالبی  انقالبی ترین مردم دنیا بوده اند ،انبیاء به گواهی تاریخ .دنبال تفکرت پیش برو بعد، .تبیین کن، بفهم، تفکر کن
مردمی بوده اند، بیان شخصیت انبیاء است که آنها چه جور ، این آیه. که در دنیا پیش آمده در پی انقالبات انبیاء بوده است

 دربحثهاي فلسفی و کالمی درباره انبیاء و وحی بسیار بحث کرده اند ولی .چه خصایصی داشته اند که دیگران نداشته اند
. قرآن چطور ارایه می کند و دیگر اینکه هدف بعثت انبیاء و یا حد اقل یکی از هدفهاي اولیه آن چه بوده است؟ }باید دید {

یعنی اصول قانون و معیارهاي . باید دو سالح معنوي و حیاتی و اجتماعی در دست داشته باشد. ه استرسالت مالزمه با بین
میزان از وزن است، یعنی آن چیزي که اندازه اشیاء را معین می کند و ترازو هم . "وانزلنا معهم الکتاب والمیزان":زندگی
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اندازه عملشان، استعدادشان ی میزانی نداشته باشند،مردم وقت.میزان اندازه گیریها یعنی، مصداقی است از میزان،
معلوم می شود که مردمی که میزان ندارند، کتاب ندارند،  .هدف غایی رسالت، قیام مردم است.لیتشان را نمی شناسندؤومس

قیام  قسطه خدا که همواره ب":قرآن می فرماید .)"قیام به قسط،همان":گزیده هایی از(اصول ندارند؛ نمی توانند قیام کنند
جز او که توانا و }دهند که نیز گواهى مى{و دانشوران}او{دهد که جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگان دارد گواهى مى

طالقانی در رابطه با  فلسفه ارسال رسل بر روي مسأله قسط بسیار تاکید . }18آل عمران، {"حکیم است هیچ معبودى نیست
همان حقیقت و همان واقعیتی است که هماهنگ با دستگاه وجود و عالم کون  ،قسط ":گوید کرده و با استشهاد به آیه فوق می

. خدا،قواي جهان، مدیران عالم و کسانیکه صاحب علم و بینش اند، همه قیام به قسط می کنند، قایم به قسط هستند". "است
قیام به قسط .و کهکشانها، همه قایم به قسط اند راتم گرفته تا کُاز ذرات عالَ.قیام به قسط، هماهنگی با جهان آفرینش است

و هر امتى را پیامبرى است ":چیزي است که قرآن ارایه می دهد هماهنگ اند و این آن ،م خلقتیعنی انسانها و همه بشر عالَ
در  "لِ"حرف  طالقانی می گوید، .}47یونس،{"داورى شود و بر آنان ستم نرود قسطپس چون پیامبرشان بیاید میانشان به 

وي، .همه مردم به صورت یک بدن قیام کنند.چه کسی؟ . براي اینکه قیام کنند. یقوم براي نشان دادن علت غایی استل
، در ارتباط انتخاب فلز در آهن به وسیله سالحقسطها  الزم دانسته و ضمن اشاره به تحقق براي تحقق قسط را استفاده از آهن

 ممکن است اشاره اي باشد به دوره آهناین آیه  ، است که بشر کشف کرده است فلزيمهمترین آهن،  آیه حدید می گوید،
 طلیعهبقره می گوید،در  213ایشان با استشهاد به آیه .و تحول فکري بوده است طلیعه تمدن و طلیعه بلوغ انسانها بودهکه 

امت  ندو، بیرون آمدنواحد بود امت که ما رسل را فرستادیم یعنی مردم از زندگی طبیعی و فطري بشر بود فکري تحول
بخش  برخی از مطالب  .)همان(ممکن است مورد اشاره قرآن باشد }آیه{متخاصم شدند و به ایجاد تمدن شروع کردند و این

م قسط هماهنگ با نظام آفرینش نظا. ی دادنهاستمهمترین مسأله همین آگاه :پایانی سخنرانی طالقانی بصورت تیتروار
پس مرحله نخستین که . است یعنی آزادي انسانها ، مسیر انبیاء مبارزه با شرك.، هدف انقالبها بوده استآزادي و قسط.است

. کفرو  یعنی شرك ،غیر توحیدو . بشرتو حید یعنی آزادي . انبیاء اقدام کردند و رسالتشان را اعالم کردند توحید است
 و ها ترجمه در که هستند هائى واژه از عدل و قسطعبدالعلی بازرگان می گوید، ).قیام به قسط ، طالقانی( آزادي است،اصل

 از نوعى به هرکدام اما است، درست برگردان این هرچند. شوند مى معنا "کردن رفتار عدالت به" یکسان طورب قرآن تفاسیر
 حاالت وصف در و باشد مى امور و اشیاء تناسب و "تعادل" بیانگر که است عامى و کلى واژه "عدل" .دارند اشاره عدالت

 تنها قسط اما. دشمن و دوست با ما رفتار کیفیت مثل گیرد، مى قرار استفاده مورد دارد "کیفیتى" جنبه که عدالت از متنوعى
 عادالنه.رود مى کارب است گیرى اندازه و وزن قابل که اشخاص نصیب و سهم مثل مشهود، و محسوس موضوعات و هادرکمیت

 اما شود، واقع مناقشه مورد تواند مى آن تشخیص بنابراین گردد، شمرده و بیاید رقم و عدد به که نیست چیزى کردن رفتار
 ادبیات در.باشد مى آشکار و بین کامال گردد، مى مطرح جامعه اقتصادى امکانات و حقوق عادالنه توزیع در عمدتاً که قسط،
 مناسبات در کمیتى برعدالت داللت شده، ناشى قسطاس از که قسط پس گویند، مى "قسطاس" میزان، و تراز به عرب،

 که مواردى در اما است عدل همان قسط گفت توان مى ترتیب این به. کند مى هرکسى سهم و حق بودن میزان و اقتصادى
 کتاب، این در عدالت براى قیامى هرگز اما شده، توصیه بارها "قسط براى قیام" قرآن در .کرد مشاهده بتوان را عدالت

 نه است، تربیت مقوله از است، انسانى روابط "کیفیت" و اخالقى مناسبات به مربوط که عدالت! است نیامده تصورما، برخالف
 حقوق استیفاى و ثروت عادالنه توزیع براى بنابراین .است ملى امکانات از آنها بهره و سهم و ملت حقوق درباره قسط اما! قیام

  .)"،عبدالعلی بازرگاندلقسط و ع":برداشت از(کرد}جدیت و برپائى معناى به{ قیام باید مردم شده پایمال
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حدید  دارد که با توجه به مشترکات بحث ایشان با آیه اهللا طالقانی، می  25آیه اهللا مطهري  توضیحی درباره آیه          
و بالفاصله  فرستد؟ می را پیغمبران متعال خداي چرا:، ابتدا می پرسدوي.استفاده کنیم بیشتر  غیر مشترك نکاتاز کوشیم

 و مردم راهنمایی و هدایت براي را آنها خدا که است این شود می داده که جواب ابتدائی است، معلوم:مطرح می کند که
ندارد بدون ارسال رسل مردم  قدرت خدا مگر پرسش کند کهممکن است کسی  ."فرستد می مردم اصالح و شدن خوب براي

 حکیم است، االطالق علی قادر که همینطور خداوند که دانند نمی و اند نکرده توجه اینها:را اصالح کند؟ ایشان پاسخ می دهد
 هر که است این حکمت معنی و است اکمل نظام و احسن نظام اصطالح، به هستی عالم نظام این و است االطالق نیز، علی

 کسی که است این مثل این. کند پیدا وجود خودش نظام غیر بر که است محال بلکه و کند پیدا وجود خودش نظام بر چیزي
 در ،که انساناین براي بگوییم ما بعد آسیا؟ و طاحن را بعضی و کرده خلق برنده و قاطع را دندانها بعضی وندخدا چرا بگوید
 براي کند نرم دیگري وسیله با را اینها اینکه به دارد احتیاج ثانیاً و ببرد، را مأکوالت اینکه به دارد نیاز اوالً غذا کردن جذب
 االطالق علی قدرت که خدا است، قادر که خدا] بگوید شخص آن بعد و[ باشد؛ جذب قابل روده در بعد و معده در اینکه
 خدا مگر برساند؛ هضم به اسباب این بدون همینطور را اینها خدا بعد معده، در بفرستد دربسته همینطور را غذاها انسان .دارد

 چیزي هیچ شرط عالَم در چیزي هیچ باشد، نداشته وجود نظامی عالَم، در اصالً که است این حرف این معناي !. ندارد؟ قدرت
 آنکه از بعد آیه،.است تعالی باري حکمت ضد است، محال عقل نظر از و است انسان خیال چیزي چنین اینکه از گذشته .نباشد

 بود مردم اصالح هدف، و فرستادیم آنها با میزان و کتاب فرستادیم، بینات با معجزات، با دالیل، با را پیغمبران ما که می گوید
 است که حق راه در مجاهده مسؤولیت آن و دارند هم مردم انبیاء، خود از غیر که، مسؤولیتی به کند می اشاره بعد هست؛ و

 شما بگوید خواهد می اینها به اشاره از بعد برخیزند، دین این و هدایت این کمک به که است خواسته و کرده استنصار مردم از
 :نیمجمع البحر حدیث به نقل از{است باالسباب فاعل اینکه عین در خداوند نگذارید؛ ناتوانی و عجز حساب به را اینها

 به نیاز یعنی نیست به آلت فاعل حال عین در}شوسائط و اسباب قیکند مگر از طر يم را جارامور عالَخداوند امتناع دارد که 
 عزت و قدرت عین در."عزِیزٌ قَوِي اَللّه إِنَّ": فرماید می لهذا نیست؛ ناتوانی و ذلّت و ضعف و عجز اینها اءمنش ندارد، امور این

 انسان  که نیکی آن .نگذارید عزت و قدرت در کمبودي حساب به را اینها یعنی هست؛ امور این عزت، و قدرت کمال در و
 شد تحمیل او به خارج از که قدر همین .نیست نیکی برایش اصالً است شده تحمیل او به خارج از و نکرده انتخاب خود براي
 این انسانی فضیلت شرط. نیست انسانی فضیلت دیگر فضیلت آن و انسانی کمال دیگر کمالْ، آن شد، ذاتی و طبیعی یعنی
 پس، .بهشت به ببرد هم بعد کند خلق را انسان خدا که است مهمل حرف این،. بکند فضیلت آن به قیام انسان خود که است

 انسان خاص وضع بگیرد، صورت خودش خاص سبب وسیلهب مسببی هر که کند می اقتضاء تعالی باري حکمت اینکه از گذشته
 دین، پخش و ترویج لمسؤ یعنی دین، لمسؤ که است این آن و هست اینجا در اي نکته حتی و کند؛ می اقتضاء را امري چنین

 و زور با هست بسا را لیتمسؤ این و دارند لیتیمسؤ اینجا در هم مردم نیستند، انبیاء فقط دین صیانت و نگهداري و حفظ لمسؤ
 و است شده خلق غایتی براي طبیعت عالَم در چیزي هر. کند می مطرح را آهن مسأله که اینجاست. بدهند انجام باید نیرو با

 فرستاده را آهن خدا. گیرد می قرار استفاده مورد هم دیگر موارد در] و[ نیست اصلی هدف که دیگري غایات براي احیاناً
 ناشی حق اراده از یعنی شدن نازل و کرده نازل را چیز همه خدا گفتیم {کرده نازل را آهن که معنی این به عالَم در است
 است موادي مهمترین از بلکه کند، استفاده آن از تواند می عالَم در بشر که است وسایلی و ابزارها از یکی اینکه براي}شدن

 سورهدر تفسیر  مطهري که آنچه از بود اي خالصه این. "است داده قرار خودش استفاده مورد را آنها عالَم این در بشر که
مطلب تازه اى }25حدید،{این آیه عالمه طباطبایی می گوید،.توضیح داده که ما به صورت گزینشی، آن را نقل کردیم دیحد

غرض از : کند و مى فرماید کهن از راه ارسال رسل و انزال کتاب و میزان را بیان مى از سر گرفته، و با آن معناى تشریع دی
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حان شوند، و حدید امتزال ناکار این است که مردم به قسط و عدالت عادت کرده و خوى بگیرند، و نیز بوسیله و با  این
بیان کند که ضایقه مى نماید، و نیز چه کسى خداى نادیده را یارى مى کند، و چه کسى از یارى او مبرایشان معلوم شود که 

طور مداوم از هر امتى جمعى هدایت یافته، و بسیارى فاسق شده ن داشته، و بامر رسالت از آغاز خلقت مستمرا در بشر جریا
بقره گفته است در تضاد  213مفروض دانسته است با مطالبی که در تفسیر آیه  از آغاز خلقت را امر رسالتاینکه عالمه، ."اند

خت داشتند و بعد اختالف بین آنان پدید می باشد، زیرا خداوند ارسال رسو الن را پس از اینکه انسانها مدتی زندگی یکنوا
 است اي ىعالمه می گوید،مقصود از کتاب،وح.آمده می داند مرتبط دانسته است که در فصل اول به تفصیل بیان شده است

توراتی دس هبلک ،بفرستد آسمان از شده جلد کتاب اینکه آید،نه در کتاب صورتب و ودش هنوشت که دارد را آن صالحیت که
 وکتابهاى صالح، مالاع و قح قبیل عقاید از ،توراتی که مشتمل است بر معاریفی دینیدس ت،نوش را آن می شوداست که 
  )."المیزان،سوره حدید":برداشت از(آسمانى
هدایت  يشک نیست که پیامبران برااین است که  مطهريآیه اهللا  در جمع بندي نظرات فوق می توان گفت که، نظر             

در این  سخنمردم و خیر و صالح و فالح مردم مبعوث شده اند سخن در این نیست ، نجات سعادت و يمردم به راه راست و برا
مردم از نظر این مکتب در چیست ؟ در این مکتب چه نوع  سعادت ؟ شود یم یمنته یاست که این راه راست به چه مقصود نهای

این مکتب ، خیر و صالح و فالح  ؟مردم را از آن گرفتاریها نجات دهد خواهد یکه م بشر تشخیص داده شده يبرا اسارتها
 امر، دو این براي است اي مقدمه پیامبران تعلیمات یعنی .داند می امر دو را اصلی هدف قرآن،.؟ داند یرا در چه چیز م ینهای

 به شدن نزدیک و شناختن خدا، به دعوت ."بشري جامعه در قسط و عدل برقراري ):2 او؛ به شدن نزدیک و خدا شناختن ):1
 عملی توحید ساختن برقرار یعنی جامعه، در قسط و عدل اقامه اما. فردي عملی توحید و نظري توحید به دعوت یعنی او،

 جمله آن از و دیگر چیز همه و است خداپرستی و خداشناسی پیامبران، اصلی هدف آیا:است این پرسش اکنون. اجتماعی
 و مقدمه او، پرستش و خدا شناختن و است قسط و عدل شدن پا بر اصلی، هدف یا است؟ آن مقدمه اجتماعی، قسط و عدل

 توحید اصلی، هدف یا است فردي یملع توحید و نظري توحید اصلی، هدف آیا اجتماعی؟ ایده این تحقق براي است اي وسیله
 دو یعنی.بوده اند يپیامبران از نظر هدف ثنو ):1:کند می بیان را احتمال چهار پرسش این به پاسخ در استاد. اجتماعی؟ عملی
 توحید و نظري توحید{است مربوط بشر اخروي سعادت و اجتماعی زندگی به مقصد دو این از یکی داشتند؛ مستقل مقصد
 دیو توح ينظر دیتوح. است یاجتماع دیتوح ،یهدف اصل ):2.}اجتماعی توحید{او دنیوي سعادت به دیگري و }فردي عملی

 چیحد ذاته ه یانسان ف يبرا. مربوط به شناخت خداوند است ينظر دیتوح. است یاجتماع دیمقدمه الزم توح ،يفرد یعمل
که کمال نینظر به ا یول.هزاران چیز دیگرتنها عامل محرك روح او خدا باشد یا  .نشناسد ایکه خدا را بشناسد  ستین یضرورت

خداوند معرفت . ستین سریم يفرد یعلم دیو توح ينظر دیبدون توح رام نیاست و ا یاجتماع دیتوحو  شدن "ما "انسان در 
شدن و  کیشناختن خدا و نزد ،یهدف اصل ):3.محقق گردد یاجتماع دیخود و پرستش خود را فرض کرده است تا توح

او و  يکمال انسان در رفتن به سو رایاست؛ ز یهدف عال نیوصول به ا لهیمقدمه و وس ،یاجتماع دیتوح. به او است دنیرس
و ارزش  ندمساوات ، شرط وصول به کمال و يمثل عدل، آزاد یو اخالق یاجتماع يارزشها علیهذا،.ستشدن به او کینزد
در حرکت به  يهر موجود یو کمال واقع تیانسان و کمال انسان، بلکه غا تیاست که غا نیچهارم ا هینظر ):4.ندارند یذات
اینکه  ي، همچنانکه ادعاشرك الیغفر است اند  بوده ياینکه پیامبران از نظر هدف ثنو يدعاا. "و بس شود یخدا خالصه م يسو

و  يو آزاد عدل  در سایه ی، و زندگاز مواهب طبیعت يجز برخوردار ياست و فالح دنیو يدنیو  پیامبران فالح یهدف نهای
 لهیکه مقدمه و وسنیبا ا یو اخالق یاجتماع يسوم، ارزشها هیبر خالف نظر یول. است ی، ماده پرستنیست يو برادر يبرابر

که رابطه نیا حیتوض. ستندین ی، فاقد ارزش ذاتهستند یو خداپرست یخداشناس یعنیانسان  گانهیو  لیوصول به ارزش اص
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 دنیپس از رس. رساند یالمقدمه م يذ به است که ما را نیگونه تنها ارزش مقدمه ا کیالمقدمه دو گونه است؛ در  يمقدمه و ذ
که نیا نیاست که مقدمه در ع نیا گریگونه د. که مقدمه عبور از نهر است یاست، مانند سنگ هیالسو  یعل عدمشبه آن، وجود و 

پس از وصول به آن، وجودش همچنان ضرورت دارد، مانند معلومات کالس اول، مقدمه  یالمقدمه است، ول يعبور به ذ لهیوس
نسبت به معرفت و پرستش  یو اجتماع یاخالق يارزشها. است ازیباز به آنها ن ،جهیبعد از وصول به نت یکالس دوم است؛ ول

عدل،  ،یدرست ،یوجود و عدم راست د،یکه اگر انسان به معرفت کامل حق و پرستش حق رس ستین نیچن. حق از نوع دوم است
  ).36تا  31ص مرتضی مطهري،و نبوت،  یوح (]باشد[ هیالسو یجود، عفو عل ،یرخواهیکرم، احسان، خ

 از که واژهاین . است "بعث"واژه دیگري که در قرآن براي نشان دادن هدف از فرستادن انبیاء استفاده شده کلمه              
روانه  ای ختنیبرانگ  "بعث "اصل :راغب می نویسد .است آمده قرآن در بار  67 کتاب خداست با مشتقاتش  کلیدي کلمات

بر حسب هدف و   "بعث "واژه یمعن .و به حرکت در آمد ختمیاو را برانگ :"بعثته فانبعث": شود یاست، گفته م يزیکردن چ
 ،، ص1 مفردات، ج ترجمه(ختمیشتر را راندم و برانگ "یعنی،  "ریبعثت البع".کند یفرق م ردیگ یکه به آن تعلّق م يمورد
 تاریخ حادثه مهمترین ).287 ،، ص1 مفردات، ج ترجمه(است آدمیشدن  شکوفا و وجودي غنچه نشستن لگُ به بعثت ).287

اکرم بر مردم منت خاطر بعثت پیامبر داوند بخ. انبیاست بعثت است، گذارده منت عالم مردم همه بر آن سبب به قرآن بشر، که
پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ] که[به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد  :فرماید گذارد و مى مى

آل {ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند
 عملى و اخالقى صحیح حرکت اش نتیجه که است مردم در فرهنگى و فکرى حرکت ایجاد انبیاء، کار مهمترین .}164عمران،

 که را عقل که است این انبیا بعثت فلسفه .است آدمیشدن  شکوفا و وجودي غنچه نشستن لگُ به بعثت :به عبارت دیگر .است
عالمه  .کنند آشکار داده، قرار خزانه این در خدا که را گرانبهایى وگوهر بگشایند است بشر وجود در الهى اى خزانه

نه   ،تعبیر به بعث کرده ءدر این جمله از فرستادن انبیاوند خدا: سدینو ی،م"}213بقره،{فبعث اللّه "یر آیه تفس ،درییطباطبا
خمود و سکوت که حال و روز ، و این بدان جهت است که آیه از حال و روزى از انسان اولى خبر مى دهد ارسال و مانند آن

تر از ارسال است، چون کلمه بعث از برخاستن و امثال آن خبر مى الى تعبیر به بعث پیامبران مناسب، و در چنین حاو است
امام علی  ).2زان،جیالم(و یا رسل  "مرسلین"کند، نه  "نبیین"دهد، و شاید همین نکته باعث شده که از پیامبران هم تعبیر به 

دنبال هم  هپس خداوند رسوالنش را برانگیخت، و پیامبرانش را ب...:و یثیرُوا لَهم دفائنَ الْعقُولِ ...فیهِم رسلَهفبعثَ  :می فرماید
رندو با وبه سوى آنان گسیل داشت، تا اداى عهد فطرت الهى را از مردم بخواهند، و نعمتهاى فراموش شده او را به یادشان آ

از ماده   "اثار".}خطبه اول نهج البالغه{حجت کنند، و نیروهاى پنهان عقول آنان را برانگیزانند ارائه دالیل بر آنان اتمام
و است، "دود" ای "غبار"پراکندن يبه معنا "اثار"از ماده در سوره والعادیات،  "أَثَرْنَ".پراکنده ساختن است يبه معنا "ثور"

 ریتفس(است پخش شدن امواج صوت در فضا آمده يگاه به معنا نیهمچن کار رفته است،ب زین "آوردن جانیبه ه" يگاه به معنا
گرد و غبار و ابرها پراکنده و  یعنی ا،ثورا و ثوران ثور،یثار الغبار و السحاب : سدینو یراغب م.)روم 9 هیآ ذیلنمونه،

و فراهم  زاندیانگ یبادها ابرها را برم:"}48روم،{ سحاباً رُیفَتُث: دیگو یتعال يخدا،"ختمیاو را برانگ :و قد أثرته.شد ختهیبرانگ
 در ینکته اساس ).370: ، ص1 ترجمه مفردات، ج(زند یرا شخم م نیاست که زم يگاو:الثّور. دمیکاو یعنیأثرت، ."آورد یم
 امبرانیپ امیتوانند پ یانسانها به برکت خرَد است که م.شده انسانهاست خرَدهاى دفن ختنیخطبه مرتبط با بحث ما، برانگ نیا

نخست : اشاره فرموده است ءایدر مورد بعثت انب }ویک هدف ویژه{ هدف عمده چهاربه ) ع(جا امامنیدر ا.را درك کنند
او آورند، چرا که در وجود انسان نعمتهاى مادى و  ادیفراموش شده الهى را به  اىنعمته: نکهیدوم ا.فطرت مانیمطالبه پ

عالوه {استدالالت عقلى قیاز طر: نکهیسوم ا.نعمتها، سبب از دست رفتن آنها مى شود نیاست که فراموش شدن ا اریمعنوى بس
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هاى  نهیگنج:نکهیچهارم ا .آسمانى و فرمانهاى الهى را به او برسانند ماتیبر آنها اتمام حجت کنند و تعل} بر مسائل فطرى
و  میعظ اریهاى بس نهیست قدرت پروردگار، گنجدانش که در درون عقلها نهفته است را براى او آشکار سازند چرا که د

در علوم و دانشها و معارف حاصل مى شود،  میدر درون عقل آدمى نهاده که اگر کشف و آشکار شوند جهشى عظ ییگرانبها
 نیا امبرانیپ. بر آن مى افکند و آن را مستور مى سازد ىیاخالقى، پرده ها هاىیغلط و گناهان و آلودگ ماتیولى غفلت و تعل

 اتی، پرداخته و نشان دادن آ}هدف ویژه{هدف نیسپس به پنجم. ها را آشکار مى کنند نهیو آن گنج رندیحجابها را بر مى گ
قدرت خدا را به  اتیبود که آ نیهدف ا و":دیمى شود، مى فرما ادآوریبه انسان  نشیدر عالم آفر امبرانیالهى را از سوى پ

 ریکه در ز نیگاهواره زم نیو ا)2.سقف برافراشته آسمان که بر فراز آنها قرار گرفته) 1":اتیآ نیآنان نشان دهند  از جمله ا
و آن اجلها و سرآمدهاى عمر که آنها را فانى مى )4.را به آنها مى بخشد اتیزندگى که ح لیو آن وسا)3.پاى آنها نهاده

 نیدر واقع ا  ."پى در پى بر آنان وارد مى گرددو حوادثى که )6.مى کند ریکه آنان را پ ىیوآن مشکالت و رنجها) 5.سازد
درد و رنج که هر   وء عوامل فنا نیو اسباب زندگى و همچن لیو وسا ن،یدر آسمان و زم نشیاست از اسرار آفر بىیامور ترک

 نیبه او .انسانهاست ارىیعبرت و هوش هیحوادث گوناگونى که ما نیندازد و همچنیخدا ب ادیکدام مى تواند انسان را به 
 دارىیبر ب ایرا به انسان مى دهند که هر کدام مى تواند سطح معرفت او را باال برده  ماتیمجموعه اى از تعل امبرانیپ  ب،یترت

آمده ) ع(کالم امام نیو حساب شده اى که در ا بایز اریبس راتیاز تعب .کند داریاو را از خواب غفلت ب ای دیفزایو آگاهى او ب
را در نهاد آدمى گذارده است، در  هایو خوشبخت هایکیاده مى شود که دست قدرت خدا استعداد همه ناست به خوبى استف

 هاى وهیانواع بذرهاى گلهاى معطّر معنوى و روحانى و م شانینهفته شده و در دلها ىیکوهسار وجود آنها معادن گرانبها
و بارور مى  ارىیبذرها را آب نیى بزرگ و آگاه الهى، اباغبانها نیا امبران،یپ. شده است دهیانسانى پاش لیگوناگون فضا

هاى وجود او را استخراج مى کنند و نعمتهاى خدادادى که در وجود آنها نهفته  نهیمعدنشناسان آسمانى، گنج نیسازند و ا
  به انسان نمى دهند که در او نبوده است، زىیچ امبرانیپ نیبنابرا .مى کنند ادآورىی آنهاآن غافلند به  متیاست و از قدر و ق

 ).يرازیاهللا مکارم ش هی،آ1از شرح خطبه  یبرداشت(وجود او را آشکار مى سازندبلکه آنچه دارد پرورش مى دهند و گوهر 
 .دهند یسوق  م، به ژرفا یچه تجرب ،یچه فلسف عقل؛ یرا از درك سطحآنها سازندو یرا فعال م هااعماق عقل انسان امبرانیپ

آنان می .امام علی کار پیامبران را به کار باستانشناسان تشبیه کرده است، با این تفاوت که کار انبیاء غبارروبی از مغزهاست
کنند،  یاند تا جامعه را عقالن آمده اءینبا :آیه اهللا جوادي آملی می گوید.کوشند تا اینکه اندیشه هاي ناب را استخراج نمایند

به دنبال وهم،  یجامعه عقالن...ببرند شیپ تیبا إثاره، جامعه را به سمت عقالن دیبا زیمبلغان ن . "ئن العقوللهم دفا روایثیل"
 يدر روشنگر دیبا بگذارد، امبریپ يخواهد در جامعه جا پا یم یاگر کس .)92آبان  22سایت جماران، (ستیو خرافه ن الیخ

النّاس ":از معصوم نقل شده است .اند یعقل انسان يها نهیاشفان دف، ک)ع(امبرانیپ.جامعه وزدودن خرافات از آن بکوشد
، ص 58 بحار األنوار ؛ ج : مباحث تیسا("مردم معدنهایی مانند معادن طال و نقره هستند=معادن کمعادن الذّهب و الفضّۀ

دو تا به  نیا{طال هست، نقره هست نهاید که در انوجود دار یمطلب است که معادن نیاشاره به ا ثیحد نیا) . 42، باب 65
عنصر گرانبها  کیهم،  یسنگ و خاك معمول نیهم ریدر ز د،یاگر قدر بدان د،یاگر بشناس د،یاگر بکاو} عنوان مثال ذکر شده

 کیجورند؛  نیانسانها هم هم ست،ین سهیمقا قابلشود،  یم دهیکرد که ارزش آن با ارزش آنچه که در ظاهر د دیخواه دایپ
متعال در وجود انسان  يکه خدا یمتراکم يهم وجود دارد که آن عبارت است از استعدادها یباطن کیدارند؛ اما  يظاهر

بکشند  رونیخروارها آوار ب ریپنهان انسانها را از ز يها نهیدف ،همچون باستانشناسان کار پیامبران این است  که.گذاشته است
  حقایق، درشناخت:و می گوید "عقل دفائنی"زیبا دارند به نام د حکیمی تعبیري استا. برسانند تیاستعدادها را به فعل نیا و

 به .عقل سطوح نه عقل، اعماق و دفائن یعنی .است "دفائنی عقل" به رسیدن اصل، بلکه نیست، کامل راهگشاي،ابزاري عقل
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 حقایق، آن؛زیرا نیروهاي و سطوح از برخی نه شوند، فعال و آزاد عقل نیروهاي همه باید حقایق شناختن در روز، اصطالح
 از را عقل تواند می که است وحی تنها این و.شوند شناخته فلسفی و ابزاري و سطوحی عقل با تا نیستند سطوح در همه

 پیامبران ویژگیهاي ذکر هنگام به علی امام که اینجاست از.برساند عمق به دارد،و نگاه خود سطح به اعتماد لغزشگاههاي
 پیامبرانند این: که شمارد برمی را ویژگیها آن ترین عمده از یکی ،}دیگران نه است آنان  کار و هست پیامبران در آنچه یعنی{

 اجمالی آن آموزان تفصیل و اند انسانی عقل هاي دفینه کاشفان پیامبران، بدینگونه .}می کنند{فعال را انسان عقل اعماق که
 یو علوم کل قیدوره توجه به حقا کنند، یکه تصور م یشرق ای یاز متفکران غرب یکسان.رسد می آن به ابتدایی عقل که هستند

نمره  نکیو به اصطالح با ع.نگرند یجهان م ي، به جهان و مسائل و مباد}عقل ناقص{یو سطوح يتمام شده است، با عقل ابزار
شما . مانند نسبت حس است به عقل یدفائنبه عقل  ینسبت عقل سطوح. را عوض کنند نکشانینمره ع دیبا کنند، ینگاه م نییپا
 بینید، نمی سیم در را الکتریسیته جریان.است یو وجود آنها قطع دیکن یو با عقل درك م دیکن یرا با حس درك نم ییزهایچ

 نیروهاي با. رسید جهان حقایق و جهان و اشیاء سطوح و ظواهر به توان می عقل سطوح و ظواهر با .است قطعی آن وجود اما
 ، استادگفتاري درباره عقل دفائنیروزنامه اطالعات،(رسید عالم اعماق و هستی }ناپیداهاي{ دفائن به توان می عقل دفائنی

را که در این فصل بررسی کردیم،  اءیبعثت انب از هدفاکنون می توان ).1392 تیر 29 نخست،شنبه ،بخش حکیمی محمدرضا
پس خداوند رسوالنش را ":دانست که یکبار دیگر به دلیل اهمیت آن نقل می کنیم خطبه اول نهج البالغه همان عبارت

و نعمتهاى د فطرت الهى را از مردم بخواهند،و پیامبرانش را به دنبال هم به سوى آنان گسیل داشت، تا اداى عهبرانگیخت،
  ."نیروهاى پنهان عقول آنان را برانگیزانند فراموش شده او را به یادشان آورندو با ارائه دالیل بر آنان اتمام حجت کنند، و
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  ششمفصل 
  

  نام نوح 
  میاندر 

  ملل دنیا
از اولین فصل کتاب تا بدینجا از نوح  یاد کرده ایم، اما فرصتی  نشده تا  این . بار در قرآن آمده است  43نام نوح                    

در شرح زندگانی آن حضرت، عموما به سبک معمول، به معرفی شناسنامه اي نوح پرداخته  .کنیمپیامبر بزرگوار را معرفی 
. در معرفی  آن حضرت ، به شیوه اي انحصاري متوسل شده ایم که بر خالف اکثر کتابهاي تفسیري و تاریخی موجود است.اند

قرآن  .است قرآن ذکر شده نیو همچن لی، انجاست که داستان او در تورات یمیابراه انیاد یاصل يتهایاز شخص یکینوح 
که مشتمل  است یو کتاب عتیشر نینخستاو،  و کتاب عتیشر. می خواهد پیامبران را معرفی کند از نوح شروع می کند هرگاه

او در  ینام اصل":نوشته اند که.ها یاد می کنندانسان یپدر نسل کنونبه عنوان نوح  از.بوده است یو احکام اله نیبر قوان
نام  .او بوده است ادیو نوحه ز هیکثرت گر لینام نوح، به دل نیآمده و علت ا یعبدالغفار، عبدالملک و عبداالعل ات،یروا

و نام  افثیسام و  ،حام  وي،نام پسران  .کرد یبود که در نزد قوم خود، نوح را مجنون معرف نیو گناه او ا "هیوال" يهمسر و
 یبودند و زندگ دیتوح نیامت بر د کیصورت بعد از آدم، مردم ب .که در هنگام طوفان غرق شد، کنعان بود هکارشپسر گنا
اختالف  کردند،ظلم  ردستانیو ز فانیقدرتمندان آنها به ضع. شد عیآنها شا انیاما کم کم روح تکبر در م ،داشتند يساده ا

 يرو یمردم به شرك و بت پرست ت،یشد و در نها دایپ يادیو به دنبال آن، منازعات و مشاجرات ز ییزورگو ،دیشد یطبقات
هنگام بود که خداوند نوح را به رسالت مبعوث کرد و او را با  نیدر ا. دور شدند یو عدالت اجتماع دیتوح نیآوردند و از د

لذا خداوند . مرهون آن حضرت است نیزم يرودر  دیتوح يرو، بقا نیاز ا. مردم فرستاد يبه سو دیتوح نیو د یکتاب آسمان
هر قدر که نوح در دعوت  .}79،صافات  {درود بر نوح در میان جهانیان":اختصاص داده استخاص  یآن حضرت را به سالم

روغگو و مجنون و او را د کردند یافزودند و نوح را مسخره م یو کفر خودشان م یافزود، آنها به سرکش یو ارشاد مردم م
اندك  روانیهنگام نزول عذاب، نوح به همراه پ. "بساز یما کشت یبانظارت و وح"کرد که  یوح نوحبه  وندخدا .گفتند یم

درباره )."ویکی فقه،حضرت نوح":برداشت از(ند و نجات یافتند و ما بقی درمیان سیل عظیم غرق شدندشد یخود سوار کشت
ضرت نوح اسم ح:امام صادق فرمودند":معموال به پاره اي از احادیث بسنده کرده و نوشته اندنامگذاري نوح، نویسندگان  

 ،علل الشرائع{"زیاد بر حال خود گریه و نوحه می کرد:حضرت را نوح نامیدند این بود کهکه آن عبدالغفار بوده و جهت آن
پرسید که اسم نوح چه بود؟ آن حضرت امام علی مردى شامى از :در حدیث دیگري آمده است که. }70، صترجمه مسترحمى

تابى قوم خود را به سوى دین حق دعوت یسال با نوحه و ب 950نوح نامیده شد که او  تبود و به این عل "سکن"اسم نوح : فرمود
با  بیستم باب علل الشرایع،در 117فحهص در).دانشنامه اسالمی، حضرت نوح(}112ص ،فاطمه مشایخ،قصص األنبیاء{"مى کرد
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 را او جهت این از و بود الملک عبد نوح اسم:فرمودند...اللَّه عبد ابی حضرت:آمده است  "نوح به را نوح نامیدن سرّ"عنوان 
 قاموس قرآن).تهرانی ذهنی سیدمحمدجواد تحقیق و ترجمه ،صدوق شیخ ،الشرایع علل ("گریست سال پانصد که خواندند نوح

در صحاح و قاموس نیز آن را  .معنى کرده است "راحت"را عجمى دانسته و  نوح لفظ، هاکس در قاموس خودمی گوید،
در لغت عرب مصدر و صدا را به گریه بلند کردن است، و اصل آن اجتماع زنان و روبرو نشستن آنها  نوح. اند غیرعربى گفته

  ).سایت تبیان، قاموس قرآن، واژه نوح(درنوحه گرى است
علم  و یشناس شهیریا يمولوژیتا این روش،از طریق.سبک دیگري علت نامگذاري نوح را بررسی می کنیم ما در اینجا به         

 امیلیسر و"را  دیجد یشناس شهیعلم ر هیپا .باشد یها م تحول شکل واژه یها و بررس واژه یختاری ٔعلم مطالعهیعنی  ،اشتقاق
کرد که در آن  رادیا يا کلکته خطابه ییایبرابر انجمن آسدر م،  1786در سال  يو.است نهاده ،یسیانگل یقاض،"جونز

ویکی پدیا، (اعالم کرد ییاروپا هندو زبانی هاصل و خاستگاه خانواد کیرا از  یو فارس تیسنسکر ،یونانی ،ینیالت يهازبان
 جور یک ،دیگر کس و جور یک شناس جامعه ،جور یک زبانشناس را کلمه :دکتر شریعتی در این باره می گوید .)ریشه شناسی

 در .دهد می ما به را کلمه ریشه آنکه بیشک دهد؟ می ما به بهتر شناختییک ،  کدام ،اینها میان از ولی .کند می معنی دیگر
 باید یعنی .فهمید را دید زاویه "کلمه" از و کرد شناسی جامعه تازه کشفهاي بینهایت توان می ،کلمات اشتقاق و شناسی زبان
 فرهنگی جغرافیاي( "آنست ریشه آمده در اصالح صورتب بعدا کلمه هر معناي و جوهر چون.کرد پیدا را کلمه هر لغوي ریشه

به نظر می رسد علت نامگذاري نوح مربوط به نوحه نمی باشد، بلکه  امر دیگري است که متعاقبا ).عربستان، علی شریعتی
کدام عاقلی می تواند باور کند که نوح .تحقیقات  دقیقی شوددر مورد اینگونه احادیث می بایستی .توضیح داده خواهد شد

 زبانهاي بویژه تاریخی هاي رشته در که دوستانی :نویسنده محترمی  می نویسد.حدود یک هزار سال کارش نوحه سرایی باشد
 یوسف و ابراهیم ،موسی ، نوح همچون کهن انبیاء نامهاي چرا که کنند می مطرح را پرسش این همواره کنند می کار باستانی

 فارسی و ایالمی و بابلی و آشوري و سومري میخی و مصري هیروگلیف هاي کتیبه انبوه در.است نیامده تاریخ کجاي هیچ در
 همه  ابراهیمی دینهاي مخالفان که است رسیده یبجای کار. شوند نمی دیده نامها این خدا رضاي محض هم یکبار حتی باستان،

 همه تقریبا دیگر سوي از.!دانند می توراتی تخیالت از برگرفته را قرآن و کنند می انکار را وجودشان ،آن عبتَ به و نامها این
. درستند آن مطالب نتیجه در. است مانده همینگونه به کتاب این که است سال 1400 یعنی نشده تحریف قرآن که دانیم می
 وجود اشخاص آن گوید می که داریم کتابی دیگر سوي از و ندارد خبر تاریخ یکسو از: آید می بوجود تناقض یک اینجا پس

 اینجا خواهم می را فرضیه یا ایده این زیاد، يبررسیها از پس اکنون ...کرد؟ برطرف توان می چگونه را تناقض این. اند داشته
 مستعار اسم اند، آمده قرآن در که آنهایی کم دست ابراهیمی، ادیان کهن نامهاي": است جمله یک تنها البته. کنم بیان نیز

به  یو منطق نیمت یتواند پاسخ یم يمولوژیروش ات.)اند؟ نداشته وجود باستانی انبیاء آیا دینی، گفتگوي انجمن("هستند
اکثر ملل مختلف  فرهنگدر نه تنها فصل متوجه خواهد شدکه نام نوح نیپس از مطالعه ا زیخواننده عز. پرسش فوق باشد

 .منفک کرد "آب"؛ بطوریکه نمی توان لفظ نوح را از واژه گره خورده است نیز، البیبا داستان س بلکهآمده است، 

 به سومري هاي واژه ورود سبب بین النهرین سرزمین به نژاد سامی اکدیهاي کوچ :درباره ریشه کلمه نوح نوشته اند               
 با اما. شد بین النهرین روزمره زبان اکدي زبان کم کم ،زبان }عرب{ اکدي مردمان افزایش با. شد عربی وسپس اکدي زبان
 و شدند عربستان سوي به بین النهرین ترك به مجبور نیز وبرخی شد کاسته اکدیها توان از ،کاسیها و لوللوبیها ، هاگوتی حمله

 عرب مردم براي که ها واژه این ،نآقر نزول با همزمان.کردند پخش دیگر اعراب میان در را سومري هاي واژه از بسیاري
 اي خدشه قرآن معنوي و لفظی زیبایی به دخیل هاي واژهکه البته  شد قرآنی فرهنگ و زبان وارد ، بودند شده شناخته زبان
احتماال .است افتهیدر همه زبانها راه  کرده،که آن حضرت استعمال  ی، واژگانپدر ما انسانها بودهآدم  چون.ندا نکرده وارد
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 در نوح یا Ziusudra . است معرفی شده  یانیسرزبان وي،  هم، ثیبوده و در احاد يبه سومر کینزد اریبس ،آن حضرت زبان
 واژه از نوح کلمه.است Na همریشه{ "انسان " معناي به سومري زبان در نوح .گشود جهان به چشم النهرین بین سرزمین
 نآقر و تورات در سومریها از پس نوح زندگی داستان .است بوده }"ناس"به معنی ،اکدي درزبان و Utnapishtim سومري

 بین النهریندر  ،زین پیامبر سیادر.باشند می نآقر در دخیل سومري هاي واژه از جودي و نوح هاي واژه.است آمده نیز
با زبان و و  چشم گشود "اور "در شهر نیز، میحضرت ابراه .مسجد سهله خانه آن حضرت بود یتیبنا بر روا و.کرد یم یزندگ

 یافت گسترش باشد، می عبري و عربی زبان پدر که اکدي زبان ، سومریان بر اکدیها پیروزي از پس .آشنا شد يفرهنگ سومر
 و یافت راه اکدي زبان به سومري زبان از بسیاري هاي واژه.رفت کارب دینی و علمی مطالب نوشتن براي تنها سومري زبان و
 واژه سایت قیرمیز،": برداشت از(یافت کاربرد عربها دیگر هاي لهجه و قریش لهجه در آوایی دگرگونیهاي و زمان گذشت با

 در باشد،و شده نوشته قرآن باب در که هست تفسیري و گفتار و کتاب کمتر .)"، شاهپور نو روزيقرآن در سومري دخیل هاي
یکی از کسانیکه موشکافی . باشد نرفته قرآن در دخیل هاي واژه از سخن مطلبی شرح و اي، آیه تفسیر در مناسبتی، به آن

 ،از مراجع مسلمان یبعض":است که درباره نوح می نویسد  پژوه و قرآن  خاورشناس دقیقی بر این موضوع داشته،آرتور جفري
نشان داده  صد وجهل وچهارمصفحه  ،در معرب یقیاما چنانکه جوال، اند ناله و ندبه کردن دانسته يرا مشتق از ناح به معنا نوح

 شیداستان نوح در دوره پ .}واژه لوط ریز ،يبه صحاح جوهر دینگاه کن زین{اند دهشمر یعرب ریغ یاست، عموما آن را از اصل
از  شیظاهرا اعراب در دوره پ یاند، ول بدان اشاره کرده شیاز اسالم کامال معروف بوده است و اغلب شاعران در شعرخو

 یانیداللت بر آن دارد که از زبان سر شتریب ینوح عرب أتیو ه ختیر. اند کار نبردهب یرا به عنوان نام شخص نام نیاسالم ا
  .)403،صيا بدره دونیترجمه فر ؛يآرتور جفر ،دیدر قرآن مج لیدخ يها واژه(يعبر از مایمستق نکهیگرفته شده باشد، نه ا

خوشبختانه مقاله اي  به زبان . بود "نوح"ورود به مطلبی درباره ریشه شناسی  کلمه   نوشته هاي فوق،مقدمه اي براي              
مقاله جالبی به نام  .دارد علم اشتقاق لغات نویسنده استرالیایی است که مطالعاتی درباره زبانها و  "بِِنگت سیج "انگلیسی اثر

مفاهیم اساسی این مقاله  را  بیان می .نوشته است که به فهم ما در این موضوع کمک می کند  "ریشه شناسی نوح و انسان"
،  http://www.icr.org/article/noah-human-etymology: خوانندگان عزیز، براي مطالعه این پژوهش به سایت.کنیم

 در کنار ترجمه مطالب. ، می باشدBengt Sage: ،و نویسنده آنNoah and Human Etymology :اسم مقاله.مراجعه نمایند
می گوید از همان زمانیکه داستان سیل آغاز شده، نام نوح به همراه این   سیج .از مقاالت دیگري استفاده خواهیم کرد سیج

در اساطیر آن   Manuاین مطلب، مخصوصا در زبان باستانی سانسکریت که نام مانو .سیل، مسافرت کرده و عالمگیر شده است
مانو نام قهرمان سیل اساطیر هندي است که گفته می شود کشتی اي ساخته است که هشت نفر .مشهود به نظر می رسداست، 

 "Ma" .اندبر یک فرد اطالق می شده Manu و   Noahاحتمال بسیار زیادي است که واژه هاي . بوسیله آن نجات یافته اند
و  "آب"در متن عبري عهد عتیق کلمات . باشد "نوح آبها "به معناي تواند می Manuاست و   "آب"نام باستانی براي  واژه  یک

خوبی می تواند  به "ma" پیشوند .جزء کلمه پایان کلمات جمع عبري است  yimاست که،   mayimهر دو، ترجمه هاي  "آبها"
و بنابر . باشد }التینی گرفته شده mareکه از است  واژه دریا براي زبانهاي اسپانیایی و فرانسوي همان {mer و    marاز ریشه 

 در را ارومیه :نوشته اند "آب"در رابطه با واژه ). بِِنگت سیج، همان(می تواند چنین باشد هم "marine"این، لغت انگلیسی 
 آب معناي به "میاه" و شهر معناي به "اور" آرامی واژه دو از ترکیبی را اورمیه نام ،پورداود .گویند اورمیا سریانی زبان

ویکی (است تردید جاي "اور" نامیدن شهر در ولی.شود می خوانده آب "میاه" آرامی نوشته پهلوي هزوارش در. است نوشته
 یتیدر روا":می نویسد"مانو"ایونس ورونیکا، نویسنده کتابهایی در باره اساطیر ملل جهان درباره ).ارومیه نام پدیا،ریشه

 ایچهار عارف فرزانه  شیخو يبرهما ملول از خطا ،تیروا نیدر ا: پردازد یجهان م نشیبه آفر گرید يابرهما به گونه  گرید
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 شیایبه ن نشیپرداختن به آفر يها به جا یمون. گذارد یجهان را بدانان وا م نشیو آفر ندیآفر یها را م "Muni =یمون"
گردد و  یم نیخشمگ "ها یمون" یشگیپ اضتیبرهما از ر. پردازند یم }شنایکر يو نام بعد جهانروح {ویواسود ایواسودوا ، 
و برهما را در  ابدی یم یهست ،رومندین}وفان و بادهاطکوچک  انیاز خدا ،غرنده یبه معن{"Rouddere=رودره" ،از خشم او

 يها است متأثر از اسطوره یبیترک نشیدرباره آفر Manuبراهمانا  و قانون  يرساله ها تیروا.دهد یم ياریجهان  نشیآفر
است که بعد از  ياانسان عارف و فرزانه  نینخست "مانو".گردد یم داریپد "مانو"به نام  دیجد یمائیآن س یشده که ط ادی

 "مانو"و قانون  یبرهمن نیآئدر .بخشد یجهان را هست ربا گریماند تا د یزنده م }عصر بزرگ انیدر پا{انحالل بزرگ
دست شوند، ب یهر عصر مجذوب روح جهان م انیکه در پا ان،یبرتر از خدا یتوانند قدرت یم دهیکش اضتیفرزانگان عارف و ر

 نشیآفر يبا آروز  مانو .شود یم نندهیآفر ینندگیآفر ياست که با آرزو يا دهیروح خود آفر "مانو" ،تیروا نیبد. آورند
 ،دانه نیافشاند و از ا يادانه  نیآغاز انوسیدر اق. دیبخش یرا از تن خود هست نیآغاز انوسیاق ای "Nara =نارا "نخست 

 يدرون تخم جا درنامند و  یم "اناینارا"که او را  دهیخود آفر یپس روح. آمد دیپد دیو درخشان چون خورش نیزر یتخم
برهما تن خود را به  ،سال کیپس از  .}ردیگ یبرهما و گاه پوروشه نام م ،به درون تخم جهان افتنیپس از راه  اناینارا{گرفت

و  افتی یهست "مانو" ،راجیو از و راجینر موسوم به و يماده موجود مهیاز ن. ماده گرید مهینر و ن يا مهیکرد، ن میدو پاره تقس
دنباله . ستینه؟ روشن ن ایاست  یکیمانوها  نیکه ا نیدارد و ا یهر تخم در خود مانوئ ندیگو یم زین. دیمانو جهان را آفر

از فرزانه عارف  یتیبه روا. داشت یدست کم در دو تخم هست دهیخود آفر يآن است که مانو يایاسطوره گو نیاستادانه ا
بود که در عصر گذشته از اضمحالل بزرگ جان به در  افتهیخود نجات  یمیکعارف و ح ایبزرگ   یشی، مانو ر ایمارکاند

 "مانو" یوقت دیگو یم ایمارکاند. افتیهمانند برهما دست  یبه مقام يدر شکوهمند اضتیده هزار سال ر از پس "مانو".برد
که او را  يی اماه رابرسر از آب در آورد و از او خواست او را پناه دهد و در ب يی ادر تأمل بود ماه يبر ساحل رود يروز

و از  افتیبزرگ شد و کوزه را کوچک  یماه. نهاد و او را نجات داد يادر کوزه را  یماه "مانو". کند تیکرد حما یدنبال م
را به  یماه "مانو". افتیرود گنگ را کوچک  بزرگ یمانو چنان کرد و ماه. اندازدیخواست او را به رود گنگ ب "مانو"

خبر داد و از او  دیرس یکه فرا م یوفانطاز  یپس ماه. افتیآرام  انوسیکه همانا برهما بود در اق یافکند و ماه انوسیاق
 "مانو"برد و خود را نجات دهد و  یاز آنچه بود با خود به کشت يا دانه و یشیبسازد و خود و هفت ر یبزرگ یخواست که کشت

بر قله امواج قرار گرفت و با  یکشت. شد رانیو زیهمه چ ،و آنچه در آن بود یآغاز شد و جز کشت رانگریو یوفانط .چنان کرد
پس از . کشن بست خود را به تنه درخت یکشت "مانو"حمل شد و در آنجا  ایمالیه شده بود به قله هستب یکه به شاخ ماه یطناب
و  ،شیایپس از ن "مانو ".جهان پرداخت نشیو مانو به آفر نداو به دره ها فرود آمد یو کشت "مانو"وفان فرو نشست و ط هاسال

 یاو به زن یه هايفد ،سال کی از پس. شادمان کرد ریاز روغن، ماست و آب پن یه هاییروح جهان را با فد ،اضتیپرداختن به ر
دهد و مانو چنان کرد و  یکرد قربان تیمانو را هدا ،زن. دیمانو شتافت و خود را دختر او نام شگاهیزن به پ و ندبدل شد بایز

، ونسیا کایهند، ورون ریشناخت اساط سایت راسخون،(گشتاو برآورده  يو همه آروزها شداریصاحب فرزندان و گاوان بس
  ).ریانتشارات اساط ،یباجالن فرخ :ترجمه

 "مانو"از آن زمان که {است  "انسان"به معنی   Manuسیج  در توضیحات دیگري می گوید،در زبان سانسکریت نام                   
. ژرمنی، بنیانگذار مردم ژرمنی نیز، مربوط می باشد Mannusاین کلمه  با .}آدم پس از سیل بود یپدر همه بن "نوح "یا
می  ییایتوانیل مانوس همچنین اسم نوح به. توسط تاسیتوس مورخ رومی نیز، در کتاب ژرمنی یادآوري شده است "مانوس"

است که هر دو کلمه به  يسوئد manniska است در زبان سانسکریت که نزدیک به کلمه ترکیب دیگري Manusa . باشد
منس اولین {.منعکس شده باشد Minosمصري  و    Menesاین همان نامی است که ممکن است در .معناي انسان می باشند
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گفته  یونانی یدر اسطوره شناس نیمینوس همچن.}مینوس ، بنیانگذار و اولین شاه کرت می باشد. بنیانگذار سلسله مصر است
و به خوبی با  سانسکریتی زبان manuبا  "man"کلمه  انگلیسی  همچنین .باشد ایدر فرمانروايپسر زئوس و  است کهه شد

و همینطور از   Manna، قدیمیترین زبان شناخته شده زبان ژرمنی، از ترکیب کیگوت .معادلهاي زبان ژرمنی ربط دارد
gaman }نام  .استفاده می کرد}هم نوعAnu  کمان بزرگ قوس و قزحو . استآسمان ي در سومري به عنوان خدا ،Anu 

ی لیس کیکه  بود هاآب يخدا يمصر یدر اسطوره شناس Nu. نامیده می شد که مرجع واضحی به کلمه نوح به نظر می رسد
 یتوده آبکدر درجه اول با   Nu. آسمان و باران بودند انخداوند Nutو همسرش  Nu. کند  رانیرا و بشریت فرستاد که 

 :درباره اساطیر مصري می گوید ایونس ورونیکا ).بِِنگت سیج، همان(نام او آسمان  هم می باشد.شناخته شده بود  ملکوت
  همه در...داشت نام " Nun =نون" ،اقیانوس این و شده پر آغازین اقیانوس از جهان نخست پنداشتند می باستان مصریان

 نخستین نماد و نمادین هرمی بیشک هرم نخستین ...آورد می بر سر اقیانوس دل از آغازین  تپه ،نخست مصر هايشناختی کیهان
 گیري اندازه براي که پلکانی .بود ماننده نیل هاي کناره پلکان به نیز و سربرآورد؛ "نون" اقیانوس دل از که بود اي پشته

 نشستن از پس دیگربار و شد می غرق نیل طغیان در بسیاري هايزمین سال هر که آنجا از و رفت؛ می کارب نیل سالیانه طغیان
 فرو "نون"  اقیانوس طغیان زیر به روزي ،نیز آغازین اقیانوس از برآمده زمین که آمد پیش تصور این ،شد می پدیدار طغیان
 آفرینندگی.است آب معنی به "نون": است خاصی مفهوم را خدایان مرد این از یک هر نام ،تیمولوژيا نظر از .رفت خواهد

 با حاصلخیزي و باروري ي مصر،ها دراسطوره . آورد می حرکت به را "نون" که است نیروئی "آمون" و است نهفته "نون" در
 ترجمه ایونس، ورونیکا مصر، اساطیر در جهان آفرینشسایت راسخون،":برداشت از( شود می مربوط "نون "اقیانوس و آب

 و حاصلخیزي خدابانوي ،مصر در و آب خداي سودان در که کشیدن، آغوش به یعنی ،نوکیساَ  یا  اَنوکت )."فرخی باجالن
 است شده می پنداشته نیل رود خداي  مصرباستان آنوکت،در).،همانایونس ایران ،ورونیکا مطبوعات بایگانی(بود شهوت

   ).باستان مصر اساطیري خدایانمذاهب،  و ادیان تخصصی وبالگ(
صفت برجسته اي  "Mani". نامیده می شد "مانی کنگو"سیج در ادامه مقاله خود می گوید، در آفریقا، شاه کنگو                 

این امپراتوري مسلما زمانی به نام . داده می شد  شاه  خود ها وشی، فرمانداران ، کش رانی، وزبزرگ يروسا بود که به
در آمده است که  daدر اروپا اغلب به شکل  "ma"به نظر می رسد که پیشوند .شده استمی نامیده  "مانی کنگو" امپراتوري

. کشورهاي بالکان تبدیل شده است Danubeانگلیس و روس  و به  Donاست،که به   "رودخانه"یا   "آب"معنی قدیمی 
 Donau, Dunaj, Duna, Dunau, Dunay. نامیده شده اند  یا  مردم آب  Danaoiاولین موجودات یونانی نواحی ساحلی 

رود . معنی می دهد "جریان آب"یا  "رود"است که   danuریشه همه این اسامی در .می باشند "دانوب"اشکال متفاوت کلمه 
به  danuشباهت .است هند و اروپاییي  danuبنابر این، از همان ریشه کلمه . نامیده می شد Dunaقبال،    Dvina ییایلتون

manuیج، همان(است کامال مشهودرودهاي نام از زیادي شمار در این باره معتقد است که وشی فره بهرام دکتر ).بِِنگت س 
 که است دانوب رودخانه ها رودخانه این بزرگترین ":و می نویسد دندار ایرانی ریشه ،سیاه دریاي اطراف در بزرگ و کوچک

 سابق، یوگوسالوي چکسلواکی، مجارستان، اتریش، ، آلمان از گذر از پس و گیرد می سرچشمه آلمان کشور در سیاه جنگل از
 در ،Dunay چکسلواکی در ،Donau  اتریش و آلمان در را رودخانه این. ریزد می سیاه دریاي به رومانی و بلغارستان
 " رود" معنی به Dãnu اوستایی ریشه از نامها این همه و. نامند می  Dunaمجارستان در و Dunav یوگوسالوي و بلغارستان

 داریوش فرمان به که سوئز کانال باستان فارسی کتیبه در که است "شدن جاري" معنی به باستان فارسی در Danuva و است
 امروز فارسی واژه یک در هنوز است، آب جریان یا جریان معنی به که Dãn ریشه.است رفته کارب نیز است شده کنده بزرگ

 جوي معنی به فارسی فرهنگهاي در "ناو" واژه. "دان" و "ناو" از است مرکب که است "ناودان" ي واژه آن و است باقی نیز
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 و باشد جاري آن در آب که است تهی میان و دراز چیز معنی به هم روي بر ناودان و است تهی میان و دراز چیز ره یا آب
 ترکیب است،  Dunav که واژه این یوگوسالوي و بلغاري شکل و است "جاري آب" معنی به }است داناب حقیقت در که{دانوب

 چین دریاي به که Donai بزرگ رود نام در Don صورت به آب، جریان معنی به Dãn واژه همین .دهد می نشان بهتر را آن
 روسیه، جنوب در Donetz رودخانه نیز و آردن دن، گیزیل دن، فیاگ مانند قفقاز شمال بزرگ هاي رودخانه ریزد، می

 مشهورترین نام در ،سرانجام و ریزند می سیاه دریاي به که Doniestr و Doniepr مانند دیگري رودهاي نام در همچنین
 میخاییل نوشته  آرام دن  مشهور رمان با ایرانیان از بسیاري که خورد می چشم به  Don دن رودخانه یعنی روسیه، رودخانه

 فره بهرام دکتر "ن د" و "دانوب" ،"سیاه دریاي" نام ایرانی ریشه ادیب، آریا وبالك("هستند آشنا آن نام با ،شولوخوف
 که بودند ایرانی مردمان سکاها.اند بوده منطقه این ساکن ،باستان زمان در که دارد سکاها زبان در ریشه دانوب نام":و).وشی

 از دانوب  "میترا آیین و زرتشت" کتاب در هامبورگ دانشگاه استاد "گروپ گرد" دکتر گفته به. داشتند نشیمن ،اروپا جنوب در
  ).، دانوبویکی پدیا(باشد می رودخانه معنی به "دانو" اصل در و گرفته ریشه ایرانی باستانی زبان

 maruي سانسکریت از هند به سمت شرق مسافرت کرد و در ژاپن به "manu"سیج در توضیح دیگري می گوید،               
از ملکوت  "Hakudo Maru "در اسطوره شناسی  چین باستان .مه اي که شامل بیشتر کشتیهاي ژاپنی می شودتبدیل شد، کل

به نظر می . این نام می تواند با نوح، اولین سازنده کشتی مربوط باشد.آسمان آمد تا به مردم ساختن کشتی را آموزش دهد
 یوشی دهیهجنگ ساالر .بر روي کشتیهاي ژاپنی از قرون دوازدهم و چهاردهم آغاز  شده است  maruرسدکه رسم نامگذاري 

، در زبان "مارو"به نظر می رسد .نامیده شد  ".Nippon Maru" اواخر فرن شانزدهم، اولین کشتی بزرگ ژاپنی را ساخت که
که البته، .عنا که دایره عالمت خوش شانسی استبدین م.ژاپنی  به  معنی محفظه گرد یا پناهگاه دایره اي شکل می باشد

بِِنگت (می نامیدند که به معنی انسان است Ainuبومیان ژاپنی را .پناهگاه بزرگ دایره اي شکل بوده است کشتی نوح اولین
انها در اسطوره شناسی چینی الهه نظم است که انس Nu Wa : در تکمیل بحث سیج درباره کشور چین می گویند).سیج، همان

او خیلی تنها شد و . قبل از اینکه کسی باشد به زمین آمد Nu Wa بر اساس افسانه،. را آفرید و جهان را از نابودي نجات داد
پرسه زدندو جان تازه گرفتند و  ،دیاو آفر که را یاشکال .لذا تصمیم گرفت از خود کپی هایی  از لجن در یک استخربسازد

دریافت که اگر با دست بخواهد آنان را بسازد زمان بسیاري طول خواهد کشید Nu Wa پس از مدتی،. شدند تیجمع داراي
هر قطره اي یک .پرتاب کردجهات  در لجن فرو برد ، و در همه و آن را، طناب را گرفت کی او .که زمین از جمعیت پر شود

خداي  Gong Gong . کره زمین رانجات داد Nu Waچگونه  داستان مشهور دیگري است درباره اینکه.انسان جداگانه اي شد
هنگامیکه گُنگ گُنگ شکست خورد خشمگین گشت و با سر خود، کوه را . خداي آتش را سرنگون کند Zhu Rong آب، کوشید 

این بی نظمی .کرد جادیحفره در آسمان ا کیو   شد، تکه تکه کردمی  یبانیها را پشتآسمان که  یکوه.به شکل ناقص فرو برد
آنها را به گونه اي قالب ریزي کرد که بتواند Nu Wa با انتخاب تعدادي سنگ از رودخانه .به برقراري آتشها و سیلها منجر شد

او همچنین از یک الك پشت عظیم استفاده کرد تا از طریق پاهاي آن بتواند آسمان را نگهداري .سوراخ آسمان را ترمیم نماید
  :زیر می باشد فوق ازسایتترجمه مقاله (ش توانست نظم جهان را احیا کند و جهان را از نابودي نجات دهدو بافعالیت.کند

 )http://www.mythencyclopedia.com/Ni-Pa/Nu-Wa.html .(  
 .داللت بر انسان بومی در برخی از زبانهاي بومی استرالیایی می کند "mai "سیج درباره  ملل دیگر  می گوید، کلمه                

mano تپه اي در  جزیره مولوکاي به نام  .در هاوایی کلمه اي براي کوسه و همچنین خداي کوسه استPuu Mano  نامیده
این نامگذاري شاید به .نام دارد  mauna،  "کوه= mountain "در زبان هاوایی . وسه استمی شود که به معناي تپه خداي ک

یکی از بزرگترین وفعالترین آتشفشانهاي جهان   Mauna Loaبراي مثال {خاطر کوههاي عظیم آتشفشانهاي هاوایی باشد
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شان بودند که آنها پس از نیاکانشان نام این کوهها یادآور اولین مهاجرین کوه آرارات،و همچنین یک کوه بزرگ آتشف. }است
است که در  "ارمنستان= Armenia "شبیه همان "Arara =آرارات"ضمنا .نامیدند Noahیا  Manuچنین کوههایی را 

 .باشد ".the mountain of Meni"به معنی  Armenia بنا براین، شاید.به معنی کوه است "Ar"پیشوند  . انجیل آمده است
"manu" ترکیب  "سیوکسی"در زبان . در قاره آمریکا به نظر می رسد که به شکلهاي مختلف تعدیل شده استminne  معنی

در زبان . و موارد دیگر.است "یآب يابر يهاآب "به معنی  "مینه سوتا".است "شهر آب"مینیا پولیس به معنی .می دهد "آب"
 همین اسم براي ایالت.بوده است }سایت مهاجرت به کانادا{"رهیجز اچهیدر"به معناي   minnetobaآسینیبوینی،
Manitoba  مشتق شده باشد "سالتیاکس-آبجیویا"یا  "کري"این کلمه ممکن است از زبانهاي . کانادا حفظ شده است  ،

ی  حت.، خداي مهم در میان آلگونکوینها بود "روح بزرگ= Manitou ".به معناي  محل روح بزرگ است  "manitoba"که
 Nahuatl، پایتخت نیکاراگویه از "مانوگوا"نام . را یافت Manuدر جنوب آمریکا می توان رد پاهاي اسم باستانی 

managuac فرانسیس لوپز دي گومورا، از  شهر افسانه اي .می باشد "توسط برکه ها احاطه شده اند "می آید که به معنی
گفته شده شهر } به معنی آب نوح{مانوا.می باشد} شهر طال{الدورادو  گزارشی داده است که فرض می کند پایتخت  "مانوا"

روي رودخانه آمازون هم، پس از   "مانواس"شهر برزیلی . الئمرده اي است، آن دور دستها، در سیرا پارینا؛ بین برزیل و ونزو
می  "مانوا"در بولیوي شهرکی به نام .آنکه قبیله هندي مانوا که فقط یکبار بر آن منطقه سلطه یافتند، نامگذاري شده است

را در خود در بر   "مانو"در حقیقت تعدادي رودخانه هستند که کلمه . نام دارد "مانو"رودخانه اي است که  "پرو"باشد و در 
جاییکه همه  "مادرِه د دیوس"از بخش .و غیره Muymanu, Tahuamanu, Pariamanu, Tacuatimanu :ی گیرند، مثلم

در واقع یکی از ایالتهاي این .به معنی رودخانه یا آب است "مانو"این رودخانه ها قرار داده شده اند، می شود فهمیدکه  
هیروگلیفی مصري براي کلمه آب، موقعیکه حروف الفبا اختراع شد،یک   در.نامیده شده است "تامانو "و دیگري "مانو"بخش، 

سامی براي آب می کلمه  است که mayim در آمد که نمایش دهنده  "m" این نماد به شکل حرف.نوشته شد  خط منحنی
 Emو سرانجام در  میان رومیان به  Muنامیده می شد که بعدا به یونانی  Memم، .ق 1000تا  1300در فینیقیه در .باشد

که از اسم ماه {دو سر ، خدايژانوس  .در زبان آشوري است}zunnu {بازتاب دیگري از نام نوح ، کلمه باران.نامیده شد
بعدا به عنوان خداي دروازه  ان اولیه ایتالیا به عنوان هم پدر جهان و هم  سازنده کشتیها، وتوسط ساکن که}ژانویه مشتق شده

 ",Noah"  و "Jah"نام ژانوس می تواند از ترکیب دو واژه . نوح مناسب هستند يبرا میمفاه نیهمه ا .احترام گذاشته شد ها
خداي کشتیها بود که در }Njord{در اساطیر مربوط به اسکاندیناوي، نیجورد.معنی می دهد باشد  "خداوند نوح"که 

Noatunکلمه اصلی سانسکریت براي کشتی بطور مشابه ..، بندرگاه کشتیها می زیست،nau در  یحت ،شهیر نیا .نیز، است
این کلمه هنوز هم می تواند  .است افتهیگسترش   و غیره",navy," "nautical," "nausea" :به کلماتی چون انگلیسی

را  داریم که در اسطوره شناسی یونان، اله  Inoاضافه بر این، .، اولین استاد کشتی ساز باشد Noahکلمه   متغیربسیار خوب
و به مثالهاي بسیار دیگري نیز،می توان استناد .معنی می دهد "حوري رودخانه "،naiade دریاست و کلمه یونانی

نه فقط در سنتهاي همه ملل آمده، بلکه حتی اسامیشان از راههاي مختلف در بسیاري از  " آبهاي سیلهاي عظیم"و  "نوح".نمود
از  یکه برخیطورو اغلب محو شدنی می باشند،ب بدون نقطه اتکاءآثار به جا مانده، .نهاي نسلهاي بعدي جاي داده شده اندزبا

اما، هم بستگیها همچنان بسیار متعددند که نمی توان گفت . حدسی هستند و ممکن است اشتباه باشنداستنباط شده  اتصاالت
    ).بِِنگت سیج، همان(تصادفی هستند

از  "منو"کیومرث، جمشید، هوشنگ، تهمورث و .خوریم بر می "نخستین انسان"، به مفهوم نیزدر اساطیر ایرانی               
دانند و داستان  پادشاه ایرانی است که زرتشت را از نسل او می ،منوچهر:نوشته اند  "منو"در باره. می باشند  مشهورترین
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، "مینوي خرد"، "بندهشن"نام این پادشاه در شاهنامه، برخی از متون پهلوي همچون . آرش کمانگیر مربوط به دوران اوست
که نقش جداي از این.و همچنین در برخی از متون فارسی و عربی در دوران اسالمی یاد شده است» "زاد اسپرم"و  "دینکرد"

زندگی و مهاجرت "فریدون جنیدي در کتاب .منوچهر در منابعی که ذکر شد چیست، نام و معنی نامش حائز اهمیت است
 "چیثر". "چیثر"و  "منوش".آمده، از دو بهر تشکیل شده است "منوش چیثر" ،این نام که در اوستا:آورده است "آریائیان

رود ولی در اصل به معنی نژاد  کار میچه امروز در معنی روي و صورت ب اگردر آمد و  "چهر"همان است که بعدها به صورت 
نام  "زاداسپرم"کتاب  نهمدر ابتداي فصل .دهد معنی نژاد منوش را می ،هم یا منوچهر بر روي "منوش چیثر"پس . و تخمه است

گفته بندهشن، منوچهر در باالي کوهی است که بنا به نیز، "منوش"کوه . ذکر شده است "manuska=منوشک"خواهر منوچهر، 
که  "زر ذز"کوه : آمده است 71 ي صفحهدردر کتاب بندهشن که مرحوم مهرداد بهار آن را گزارش کرده . آن تولد یافت

چهر و نام اجداد  شویم که منوش هم در واژه منوش جا متوجه مینای در.کوه است} manus، پهلوي manusaاوستایی {منوش 
چهر پادشاه ایرانی  شویم که منوش متذکر می. چهر بر باالي آن زاده شده است هم نام کوهی است که منوششود و  او دیده می

کیومرث که نخستین انسان و . یمکن است که بر باالي کوه زاده شده است و این مورد را در رابطه با کیومرث هم مشاهده می
 "منو"در رابطه با ارتباط  سن آرتور کریستن.ن معرفی شده استنشی وره هاي ایرانی است، کوهطنخستین پادشاه جهان در اس

نامیده  "manusa =منوشه"جا ، ولی در آن}1بند  19یشت {کوه منوش در اوستا ذکر شده است: عقیده دارد "منوش"و کوه 
اي میان کوه  که رابطهاین ارنده معتقدم با توجه بهنگ. نماید که از نظر اشتقاق هیچ ارتباطی با منو نداشته باشد شده و چنین می

توانیم ذکر کنیم که ارتباطی میان منوش و منو به عنوان نخستین انسان هم  و کیومرث به عنوان نخستین انسان وجود دارد، می
نخستین انسان و نخستین شهریار در "دارد که در بخشی از کتاب "منو"بحثی در رابطه با  سن کریستن. تواند برقرار باشد می

اي ایرانیان  تاریخ افسانه در:طور خالصه، او در آن نوشتار آورده استب. به آن پرداخته شده است "اي ایران فسانهتاریخ ا
یک شخصیت هند و اروپایی کهن است که چه بسا وي  "منو". ، نخستین انسان، بر جاي مانده است"منو"فقط اثراتی از 

هایی است که اکنون نمونه قربانی پیش ،کننده است و قربانی او نخستین قربانی "منو". باشد "انسان نخستین"  ترین نمونه قدیمی
نخستین پدر بشر است، اما غالبا به ویژه نیاي قوم آریا  "منو". پیوستگی دارد "منو"وفان هندي با ط  افسانه. گیرد انجام می

کار براي تسمیه خدایان ب "ریگ ودا" نیز در "manushah =منوشه"و  "manavah =منوه"گاهگاهی جمع . شود نامیده می
نسل "تفسیر شده است، و این صفتی است براي ،}منوزاده{"manujata =منوجاته"رود و این اصطالحات بعدا در کلمه  می

چهر پیوندي میان نسل شاهان  منوش: طور خالصه به این ترتیب استکند که ب اي را مطرح می فرضیه سن کریستن."خدایان
چهر اجداد  هاي روحانی بزرگ تا منوشامه سنتی، شاهان ایرانی و خانداندر شجره ن. باستانی و نسل روحانیان استاي  افسانه

هاي بسیار قدیم نیاي احتماال در زمان "منو". کند به بعد انشعاب پیدا می هرخاندان روحانیان از منوچ  شاخه. مشترکی دارند
همچنین احتمال  وي.شدند نامیده می"منوش چثره"، "منو زاده"روحانیان  نسل. آمده است شمار میان باصلی نسل روحانی

 ورهطاس.تویسکو خدا، پسر زمین باشد پسر ،"Mannus =منوس"یعنی ها، شاید همان نخستین انسان ژرمن "منو"دهد که  می
به ماهی کوچکی که از او  "منو"روزي : وفان نوح دارد که خالصه آن بدین شرح استطشباهت زیادي به  "منو"هندي 

، او را از طغیان عظیمی که در "منو"که رشد کرد براي جبران کمک ماهی بعد از این. دهد د، پناه میتقاضاي کمک کرده بو
وفان و حفظ حیات بر روي زمین، کشتی بزرگی طامان ماندن از بالیاي  ايگوید که بر کند و به او می پیش است، مطلع می

دهد و کشتی را تا  بنا به امر ماهی، همه حکیمان و فضال و انواع حیوانات و گیاهان را در کشتی جاي می سپس "منو". بسازد
ول نام دارد و در واقع تجلی ا "یاماتس"بعد از این اتفاق، ماهی که در اساطیر هندي . کند وفان هدایت میطزمان فرو نشستن 
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هدایت   دهد و اصول معرفت و شیوه می "منو"کتب مقدس ودا را به ظاهر شده بود،  "منو"صورت ماهی بر ویشنو است که ب
    ).منوش  جستاري در واژه سایت امرداد،:برداشت از(دآموزان ها را به او میانسان

و صورتهاي مختلف آن در زبانهاي ملل دنیاست در می یابیم که همه فرهنگها  "نوح"با توجه به مطالبی که درباره کلمه              
یکی دیگر از  :دکتر شریعتی در این باره می گوید.که رابطه اي با آب  و کشتی دارند معتقدند "نوح "کما بیش کلماتی مشابه

نزدیک به  فارسی و اروپایی به قراینِ در تمام زبانهاي آریایی سانسکریت و. آنها نوح است که نجار بوده است و کشتی ساز
غرق = noyer ):3.کشتیرانی= navigation  ):2.منسوب به کشتی و دریا=naval ): 1:ریشه لُغَوي دارد ،"نوح"کلمه ،هم

که یعنی نجار و کشتی . نوح آمده است"به معنی  "نو"به معنی کشتی از همین کلمه  "ناو"و در فارسی ."شدن در دریا
 معنی به ایرانی  هندو واژه، ناو :و نوشته اند).149،ص 2،تاریخ و شناخت ادیان، جدکترعلی شریعتیآثار مجموعه (ساز

 قابل"و "کشتیرانی=Navigate" درانگلیسی. شود می مشتق "ناخدا=ناوخداي" و ناوبان ریشه وازهمین است کشتی
 ازهمین "دریانی نیروي به وابسته= Naval" و "سیر آبی=Navy blue" ،"مالح= Navigable"،  "Navigator =کشتیرانی

 از "واو" حرف که است کشتی صاحب ، ناو خداي یعنی "ناوخدا" اصل در ناخدا ).،زبان شناسیخلیج فارس( اند آمده ریشه
 میان دراز چیز هر ،زورق ،سفینه، جهاز ، کوچک جهاز ، کشتی ، یعنیناو  :می نویسد لغت نامه دهخدا . است شده حذف آن

 ،باشد باز آن طرف یک که خالی میان دراز چیز هر.  وخالی تهی یعنی باشد، دگو آن میان که گویند را دراز چیز هر و خالی
برداشت (گویند "ناو"را  آبگیرو آب مجراي، نهر، آب جوي ،باشد دگو آن میان که طوالنی چیز هر استعاره به طریق

 با دور هاي گذشته در که باشد خالی میان چوب،ناو.است جنگی کشتیهاي مجموعبه معنی  ناوگان :و.)."واژه یابسایت ":از
 می}کرجی قایق، کوچک، کشتیهاي مخصوصاً {کشتی قطور و ستبر درختان میان تراشیدن و کردن خالی از استفاده
 وضوح به.می باشد جنگی کشتی معنی به navire فرانسوي زبان در و navy انگلیسی زبان در با آن مرتبط هاي واژه.ساختند
  .)لغات یابی ریشه تبیان،(هستند "هندواروپایی" زبانهاي از که شود می دیده سنسکریت و فارسی و التینی زبانهاي ارتباط

یکی ار آنها .پیش می رویم به نکات جالبی بر می خوریم "نوح"همینطور که در بررسی ریشه یابی لغتها  در رابطه با کلمه 
 .می باشد ظرف پسوندکه  ،است "دان+  ناو "از مرکبسم  ا، ناودان :می نویسد لغت نامه دهخدا.است ناودان مربوط به

 "ناو" شود ساخته سفال از که رو آب. سازند سفید آهن یا سفال از که بام پشت آب خروج ممرّ ،آب راه:معانی آن عبارتند از
 سابق در که بام پشت آب ریختن بیرون راه. شود می گفته ناودان هم آب ممرّ مجازاً و ناودان ،آن گذاشتن کار جاي و است

 ناوي و میزاب. است بوده مذکور آب راه گذاشتن کار جاي معنی به اصل در بود، }کشتی{ناو به شکل خالی میان چوب از هم
  )."واژه یابسایت ":برداشت از(،گفته می شود گردد می روان خانه بام از باران آب بدان که

و در میان ":نوح کینام نابقاي  ):1:اشاره می کنیم حضرت در قرآن براي معرفی آن نوح يهایژگیوبه برخی  اینک        
است که  نیا ،آیه اولمراد از.}79و 78صافات،{بر نوح در میان جهانیانسالم *او را بر جاى گذاشتیم] آوازه نیک[آیندگان 

اثر مجاهدتهاى آن  امتیبعد از او هم در بشر زنده نگه مى دارد و در هر عصرى تا ق ،دیدعوت نوح را به سوى توحوند داخ
مالحظه .حفظ مى شود عالم انیتا پا شیحاصل زحمات و تالشها ،گریبه عبارت د. جناب در راه خدا باقى و محفوظ مى ماند

در قرآن از طرف .کنون پاسداري کرده استفرمودید که هر ملتی نام او را چگونه در خاطره فرهنگی خود  از آن زمان تا 
اضافه  "در میان جهانیان=فی الْعالَمینَ" خدا  سالم به برخی از انبیاء شده است، اما تنها براي نوح بصورت خاص آمده و قید

مهم و  اریسب هاىیژگیجمله و از.یاد می کند "بنده ما =عبدنا"قمر از نوح با عنوان  9در آیه  قرآن:بنده خدا ):2.شده است
است و مهمتر از  تیبه مقام عبود دنیبه کمال مطلق قرار گرفته، رس ریلقاء پروردگار و در حال س ریکه در مسیبراى کس دى،یکل

 همانا او بنده شکرگزارى بود":عبد شکور ):3.آن کس بنده ماست دیبنده نوازى کند و بگو زیخداوند ن نکهیمطلب، ا نیا
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خود صرف کند، شاکر آن نعمت  يرا در جا یانسان نعمت یوقت. و عبادت است دیاخالص در توحشکر عبارت از .}3 ،اسراء{
قلب و  ،زبان طهیشکر، هم ح .ستیشکر کردن، تنها در محدوده زبان ن. دیآ یبدون خلوص در عبادت، بدست نم نیاست و ا

است که همه نعمتها را در همه مراحل، از آن خدا بداند و همه آنها را در راه خدا  یعبد سپاسگزار کس. شود یم املعمل را ش
به ارشاد و  امیبا ق نوح.شود یبه مقام شکر محقق نم دنیگفت که بدون خلوص در عبادت، رس دیاساس با نیبر ا. صرف کند

گونه نیما ا":کوکارین ):4.ا خالص کردخود را نسبت به خد تی، شکر نعمتهاى خدا را بجاى آورده و عبود دیدعوت به توح
 که از آن جمله {کرامتى که به وى کرده خداوند پس از درود مخصوص بر نوح،.}80 ،صافات{"میرا پاداش مى ده کوکارانین

مى کند و اگر پاداش نوح را به  لیتعل }اش را در قرون بعد باقى نگهداشت هینجات داد و ذر میاو و اهلش را از کرب عظ
نمى خواهد  هیتشب نیبا ا گریعبارت د به.اتیتنها در اصل پاداش است نه در خصوص هیتشب نیکرده ا هیتشب کوکارانیپاداش ن

او از بندگان  :نیإنه من عبادنا المؤمن":عبد مؤمن ):5 .میمى ده م،یپاداش را که به نوح داد نیهم کوکارانیبه همه ن دیبفرما
او از بندگان  رایاست، ز کوکارانینوح از ن":است بر جمله قبل که مى فرمود لىیجمله تحل نیا .}81 ،صافات{ما بود مانیبا ا

 کوکارین لیدل ،هیرابطه اى ضرورى است، چون در آ مانیو ا کوکارىین نیکه ب دیعبارت بدست مى آ نیاز ا ."مؤمن ما بود
 امبرىیمسلما من براى شما پ] نوح به قومش گفت[":و درستکار نیام ):6.بودن دانسته است "بنده مؤمن"بودن آن حضرت را 

لقب  نیام .باشند منیدر لغت به معناى، امانت دار و قوى، کسى که بر او اعتماد کنند و از او ا نیام.}107 ،شعراء{هستم نیام
صفت براى  نیکه هفت مورد آن اثبات ا در قرآن ذکر شدهفت چهارده مرتبه ص نیا. بوده است نیز، قبل از بعثت کرما امبریپ

و چرا بر " :توکل بر خدا ):7. آمده است رخواهیو خ نانیکه معموال به معناى امانت دار، معتمد و مورد اطم،است امبریهفت پ
 میشما صبر خواه رهبرى کرده است و ما بطور مسلم در برابر آزارهاى}سعادت{ما را به راههاى نکهیبا ا م،یخدا توکل نکن

 نیمعناى توکل ا.}12 ،میابراه{فقط بر خدا توکل کنند دیو توکل کنندگان، با}میبرنمى دار شیو دست از رسالت خو{کرد
خداوند، خود را  انیاست که در برابر عظمت مشکالت، انسان احساس حقارت و ضعف نکند، بلکه با اتکاى بر قدرت بى پا

و مقاومت است و به حق  دارىیکننده و سبب فزونى پا تیو تقو روبخشین نیآفر دیتوکل ام ،بیرتت نیو فاتح بداند و به ا روزیپ
 تها،یآن حضرت در رسالت طوالنى خود با انبوه مشکالت و آزار و اذ راینوح را مصداق اکمل متوکل بر خدا دانست ز دیبا

طبق آیه نهم :رسالت غینوح در تبل يبردبار ):8 .دعوت مى کرد دیعمر مردم را به توح انینشد و همچنان تا پا وسیمأ هرگز
 950داشتند؛ اما او خسته نشد و  یدادند و بازم یرها باشد، بلکه آنها او را زجر م وآزاد  غیدر تبل نوحنبود که  نیچن قمر،

بدون علم و  يو بردبار صبر .گردد یو معرفت نوح بر م یبه مقام علم آستانه تحمل نیا .را تحمل کرد تیو اذ ذاءیسال ا
او چندان خسته  يروزگار برا بیامور آگاه باشد، فراز و نش انیانسان اگر به جر .ستین سریاز اسرار عالم، م یمعرفت و آگاه

و چیزهایى ":علم ):9 .براي درك این موضوع به داستان موسی و عبد صالح در سوره کهف مراجعه فرمایید.کننده نخواهد بود
است که  ارفىمع زها،یمقصودش از آن چ می گوید، ىیعالمه طباطبا .}62اعراف،{دانید نمى] شما[دانم که  مىاز خدا 

ثواب و عقاب، اطاعت و  اتیجزئ امت،یق عیبه وى آموخته است، مانند وقا] از آغاز تا انتها[خداوند از سنن جارى در عالم 
سال پیامبر  950عنکبوت فقط  14آن حضرت به استناد آیه :سال سن و ):10."بندگان، رضا و غضب و نعمت و عذابش تیمعص
برداشت (منطق در گفتگو ):12؛ ریخستگى ناپذ هشدار دهنده اي): 11.سال ذکر کرده اند 1290عمر آن جناب را حدود  .بود

آنچنان در فرهنگ  همانگونه که مالحظه فرمودید نام نوح)."و مقامات حضرت نوح هایژگیو دایره المعارف اسالمی طهور،":از
ملتها به یادگار مانده است که هر فرهنگی براي خود اسطوره اي دارد که در ارتباط با آب و کشتی گره خورده است و به 

  .نوعی اسم شخصیت آن اسطوره نوح می باشد
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 فصل هفتم

 
 آثارگناهان
 در جامعه

و مرا تقوا پیشه کنیدکه خدا را بپرستید و ":در فصل چهارم  گفته شد، سه برنامه از طرف نوح به قومش داده می شود              
] تا[":براي شما خواهد داشت مهم نتائج اگر چنین کنید، گوید مى و پرداخته قوم تشویق به نوح سپس، .}3نوح،{"فرمان برید

خیر اندازد اگر بدانید چون وقت مقرر خدا برسد أشما را تا وقتى معین به ت] اجل[ا ببخشاید و برخى از گناهانتان را بر شم
 تبعیض براى شود مى استفاده سیاق از هکطوریب آیه این در "نم" کلمهعالمه طباطبایی می گوید،  ."خیر بر نخواهد داشتأت

 و ورزیدند، شرك خدا به شدند، مرتکب کفر حال در و ایمان از قبل که است گناهانى آن،گناهان بعضى از منظور .است
 مى مرتکب آینده در آوردن ایمان از بعد و اند، نشده مرتکب بعد به آن از کهگناهانی اما و شدند، مرتکب کوچکتر گناهانى

 آن آمرزش وعده حاال از که ندارد معنا نیز و شود، آمرزیده نداده رخ هنوز کهگناهانی ندارد معنا چون نیست، منظور شوند،
 است آن مستلزم اى وعده چنین چون آمرزد، مى شود محقق شما از که گناهى هر یا و شما آینده گناهان بفرماید و بدهد را

 شده نظریه این به متمایل ، نموده اعتماد صف سورهدوازدهم  آیه عمومیت به مفسرین از بعضى .شود ملغى الهى تکالیف که
 و است گناهان همه آمرزش باعث ،اسالم امت در آیه این حکم به دارد، فرق امتها بین در ایمان وسیلهب گناهان آمرزش که اند
 صف سوره آیه ظهور چند هر اینکه براى نیست درست نظریه این لیکن .شود مى گناهان از بعضى آمرزش باعث امتها سایر در

 مغفرت در داشت صراحت نفالاَ 38  آیه این، بر عالوه .دارد تفاوت دیگر آیات مورد با آن مورد اما است، ظهورى چنین
 یجب االسالم "معروف قاعده حقیقت در )."المیزان، نوح":برداشت ا(ندهست امت همین کفار آن، در مخاطب و گذشته گناهان

 بوده الهى ادیان همه در که است قانونى ،"برد مى بین از و پوشاند مى را خود از پیش اسالم: که به معنی این است که "قبله ما
 که کند می اعالم اینها به":آیه اهللا مطهري در تفسیر این آیه می گوید .)تفسیر نمونه،نوح(نیست اسالم به منحصر و است

 خدا بندید کارب گویم می من که دستورهایی اگر ،}است نیامده عذاب کلمه گرچه{آید می و است فرودآمدنی شما بر عذابی
 چیست؟ اندازد می تأخیر به خدا که عذابها این از مقصود.اندازد می تأخیر به را شما کار و گذرد درمی شما گناهان عواقب از

 مردمی یک رفتار وضع که است ضروري و قطعی العملهاي عکس همان دنیوي عذاب .دنیوي؟ عذاب یا است اخروي عذاب آیا
 و نیاید پیغمبري تا. است دیگري مسأله اخروي عذابهاي. شوید می و نابود نیست شوید، می منقرض خالصه آورد؛ می بوجود

 عقاب را مردمی ما ندارد امکان که گوید می قرآن.بود نخواهد اخروي عذاب باشند نکرده مخالفت مردم و نکند حجت اتمام
 در عذابی یک که گوید می آنها به دارد نوح که وقتی پس. }اسراء  15مضمون آیه {باشیم فرستاده پیغمبري آنکه بدون کنیم

 العمل عکس که است دنیوي عذاب که است معلوم افتد، می تأخیر عذاب آن دهم می من که دستورهایی با و هست شما کمین
 آنها میان در نوح بار اولین براي بوده، نشده مبعوث آنها میان در پیغمبري هنوز چون اخروي، عذاب نه است اعمال قهري
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 و دنیا این در که آنها گناهان سلسله یک ،کنند توبه مردمی اگر که است این توبه اثر" ).نوحمطهري،سوره ("شود می مبعوث
 رود، می بین از و افتد می تأخیر اش دنیوي سوء نتایج آن یعنی رود، می میان از دارد هایی العمل عکس آخرت عالم در

 موقعش و یافت پایان مهلت اگر. نرسیده اللّه اجلُ که وقتی است؟ توبه وقت کی اما. رود می بین از هم اش اخروي سوء نتایج
 کی؟ اما کرد توبه هم فرعون. دادند فرعون به که دهند می را جوابی همان کنی توبه تا وقت آن. نیست توبه وقت دیگر رسید،
 از خودش چشم به ها معجزه کند، می دعوت و خوانَد می را او سالها موسی.ندارد فایده دیگر. رسید اللّه اجل که وقتی

 رد نیل از و کند می خارج مصر از را اسرائیل بنی موسی که وقتی تا رود می کلنجار موسی با رنگ هزاران و بیند می موسی
 گرفت قرار آب شکم در و گرفت را او آب که کرد احساس تا. شود می غرق بشود رد خواهد می فرعون که وقتی. شود می

 اللّه اجلُ که حاال:گفتند او به الهی مالئکه]. 90یونس،[دارند ایمان خدا آن به اسرائیل بنی که هستم خدایی آن تسلیم: گفت
] اجل[و ".باشد میان در اختیار پاي که است توبه وقتی توبه .است اجبار نیست، توبه اصالً توبه آن .]91یونس،![است؟ رسیده

 الهی عذاب مقصود که،"خیر بر نخواهد داشتأمقرر خدا برسد تشما را تا وقتى معین به تاخیر اندازد اگر بدانید چون وقت 
 جبران نیامدهتا  پس. بدانید را حقیقت این شما اگر نیست تأخیربرداشتنی دیگر آمد،، اگراست رسیده سر به مدتش که است

 اگر یعنی .)751 ص ،26ج.  مطهري شهید آثار مجموعه":برداشت از(بگیرید را جلویش توانید می و بگیرید را جلویش کنید،
 داده مسیر تغییر زمانیکه از است، کشانده کشتار و کشت و داخلی جنگ و گرفتاري و عذاب آستانۀ تا را شما رفتارتان و اعمال

 تاریخی مقتضیات که موقعی تا یعنی "مسمی اَجلٍ". افتد می عقب به شما }حیات مدت انقضاي{اجل کنید، اصالح به اقدام و
عبد (گیرد می را گذشتگان جاي تري  تري شایسته قوم و شود می منقرض اي جامعه هر. یابد می ادامه جامعه کند، می ایجاب

   ).العلی بازرگان،نوح
خوار و  زیهر چ و  وان،یم حد یعنیذنب  :راغب می نویسد .سه واژه ذنب، غفر و اجل در آیه فوق نیاز به توضیح دارند            

از کم  هیکنا و آنها دنباله روان مردمندیعنی،  "ذناب القوماَ مهُ:ندیگو یشده است، م ریتعب  "ذنب"هم با واژه يا عقب مانده
 .دیآ یوجود مب لیس زشیکه در اثر ر یکوهستان يها آبراهه یعنی ،طور استعارهه ب ،ذانب التلّاعم .عقل و خرد است یگیما

بکار  بیبهره و نص يذنب بطور استعاره برا واژه.است هم که دسته بلند دارد یاسب دم بلند و دلو و سطل به معنی  الذّنوب
دست گرفتن ب در اصل  ،الذّنب."از عذاب است یبیبهره و نص روانشانیستمکاران را همچون پ:اتیذار 59آیه رفته است مثل 

که عاقبتش ناروا و ناگوار  يدر هر کار طور استعارهه بذنب .به دمش زدم و آنرا گرفتم یعنی بتهنَذَ .است يزیدنباله و دم چ
 یبد فرجام شود، یکه از گناه حاصل م يا جهیاعتبار نته واژه ذنب ب ،يرو نیاز ا .بکار رفته است يزیاست و به اعتبار دنباله چ

د که ندار گناه ییبار معنا ،واژهبیست و هشت  ،در قرآن ).20ص،2 ترجمه مفردات، ج (است شده دهینام استیو س هیو تنب
 در این بخش براي فهم صحیح واژه گناه،  به نکاتی ازمقاله.می باشدقرآن  اتیآ حیدر فهم صح یآنها نقش مهم قیشناخت دق

ثم به ا و است "افتادن ریو به تأخ يکُند"واژه،  نیا يمعنا گانهی: ثما ):1 :اي تحقیقی، با حذف ارجاعات آن اشاره می کنیم
طلب توأم با تجاوز از  يبه معنا: یبغ ):2.بازمانده است ریبه خ دنیثم از رسامشتقّ از آن است، چراکه صاحب  ،گناه يمعنا

 گانهی: رمج ):4.است گناهان نیبار سنگعنکبوت،  به معنی  13در آیه . است ینیسنگ یبه معناین کلمه :ثقل ):3.حد است
 ياز خدا دنیسبب بر نیچون بزرگتر ند،یگو  یو گناه را جرم م ."حق يبر خالف اقتضا دنیبر"واژه عبارت است از  نیا يمعنا

آنچه  ایاز عدل و استقامت  لیانحراف و م یبه معن :جناح  ):5. از درخت است وهیم قطع يجرم در اصل به معنا .متعال است
 گانهی يمصطفو: جنف):6.شود یگفته م جناح ه آنب کند، یو از آنجا که گناه انسان را از حق منحرف م .شود یاز آن حاصل م

  آن است که جنف  ثماو   جنف  فرق. دانسته است  در حکم لیآن را م یاز حق گرفته است و راغب اصفهان لیرا م  جنف يمعنا
اصل آن، محلّ جمع شدن : سدینو  یراغب م:جرَح ):7.باشد یعمد م يبه باطل از رو لیم ، ثماخطاست و  يبه باطل از رو لیم
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واژه عبارت است از  نیا يمعنا گانهی: حوب ):8 ."اند و گناه حرج گفته یبه نظر آمده، لذا به تنگ یاست و از آن تنگ ءیش
معموالً به   خطا: خطا):9. باشد یگناه م قیمصاد نیکه بر او اعتماد شده است و از بدتر یکس يکردن حقوق از سو عیضا

 ي، گناه از روسراء آمدها 31 ۀیکه در آ  خطأ اما . زند  یغفلت و عدم توجه از انسان سر م يکه از رو شود یگفته م ییکارها
و  يمعموالً به گناه عمد  ثما یول شود، یرا شامل م يرعمدیو هم غ يدارد که هم گناه عمد یعیوس يمعنا ه ئیخط .عمد است

است که قرار داده باشند، چه عهد و چه  یعام، عبارت از نقض هر حقّ يبه معنا انتیخ: انتیخ ):10.شود یگفته م ياریاخت
که در آن فساد است و شرّ و فساد از لوازم مفهوم  يزیواژه عبارت است از فرو رفتن در چ نیا يمعنا گانهی: خوض ):11.امانت
از زجاج نقل شده  انیالب معنا کرده است و در مجمع "دیقذر و پل ءیش"را   رجس  هواژ راغب:}جزرِِ{جس رِ ):12.است  خوض

به  نیاند و س کلمه کیرجزو رجس  دیرجز است و شا ریکه آن نظ کند یاست و از فرّاء نقل م" رجس نام هر کار تنفّرآور"که 
ه انسان دست ب مهیهمان اعمال و اخالق ذم جه،یاست که در نت "اضطراب و تزلزل" یدر اصل به معن رجز. زاء بدل شده است

را فراهم  یکه بر اثر اعمال سوء که موجبات عذاب اله دانند  یم "عذاب" یلغت را به معن نیا یکه بعضیدر حال دهد،  یم
ظاهراً .است یعیطب انیکه آن مخالف جر دیآ  یدست مآنچه که از آن عدول ب يبه معنا :زور ):13.دیآ  یوجود مب کند، یم

 لیدر قرآن همواره در م :غیز):14.آن  ریغ ایدروغ باشد و  نکهیحقّ و قول باطل است، اعم از امراد از زور، قول منحرف از 
و  یفوت نفع ای ياست که دنبال آن ضرر یعبارت از هر عمل :ذَنب ):15.باشد بکار رفته است از حق لیکه م یخصوص
ذَنب، وِزر، خطا،  نیفرق ب .آن، اعم است يبلکه معنا ست،ین }ینافرمان{تیکلمه مرادف با معص نیا.بوده باشد یمصلحت

 ینیبه خاطر سنگ "وِزر"و دنبال کردن است و در  یو پست یوستگیخاطر پاست که نظر در ذَنب ب نیحوب، إثم و جرم ا ت،یمعص
است و  فیدستور و خالف تکل یبه خاطر نافرمان  تیمعص است و در  ئهیبه خاطر خط  بودن تحمل آن است و در خطا نیو سنگ

. به خاطر انقطاع از حقّ است  رمجاست و در  يو کُند یبه سبب کوتاه  ثماراندن و رانده شدن است و در  لیبه دل  حوب در 
واژه عبارت است  نیا يمعنا گانهی:سحت ):16.دیآ  یاست که انجام آن زشت است و به دنبال آن، مذمت و عقاب م يکار ذَنب

است که به خورندة آن ننگ و عار آورد و وجه  یمال سحت، هر حرام. و هدر است ثیکه شامل مکروه، خب یاز مفهوم عام
 هیو در وجه تسم شود یم هکند يزیمعنا کرده که از چ یصاحب مفردات سحت را پوست. ماند  ینم یاست که باق نیآن ا ۀیتسم

 دةیبه عق. تجاوز از حد است يبه معنا: فرَس ):17."برد  یم نیو مروت شخص را از ب نیحرام، د ییگو: دیگو  یآن م
 نیا يمعنا گانهی: سوء ):18."باشد، سرف ریو اگر در جانب تقص شود یسراف گفته ماگر تجاوز در جانب افراط باشد، ا،یطبرس

 ):19.باشد رهیغ ایو  يمعنو ای یچه در عمل، موضوع، حکم، امر قلب ست،ین بایآنچه که در ذات خود ز زواژه عبارت است ا
 راغب:یعث ):20.صاحب آن به آن ذلّت اعتراف کند که يا تحقّق ذلّت به گونه": کلمه عبارت است از نیا يمعنا گانهی:هریصغ

در  شتریب  ثیع هتفاوت که واژ نیهستند، با ا کیدو واژه هستند، از نظر معنا به هم نزد نکهیبا ا یو عث ثیع: دیگو  یم
 گانهی. "رود یکار مب یرحسیو غ يمعنو يدر فسادها شتریکه ب یعث هد، به خالف واژنکه محسوس باش شود یگفته م ییفسادها

تجاوز به ":واژه عبارت است از نیا يمعنا گانهی: عدو  ):21.خارج شدن از اعتدال وستهیپ: واژه عبارت است از نیا يمعنا
است که فسوق  نیا انیو عص  تفاوت فسوق .انددانسته  "نکردن يرو دنباله"آن را  يمعنا گانهی :انیعص):22."گرانیحقوق د

واژه عبارت  نیا يمعنا گانهی:جوع ):23.است تیعبارت از خود معص انیاست و عص تیمعص يعبارت از خروج از طاعت به سو
که موافق با  يهر امر .استآشکار  یواژه عبارت از زشت نیا يمعنا گانهی:فحش):23.ت از انعطاف از اعتدال و استقامتاس

که از اندازة خود تجاوز کند، فاحش  يزیهر چ. ندیگو  یفحشاء مسوء را دیدرجۀ شد. شود یگفته م هحق نباشد، به آن فاحش
که جامعه به سبب  ندیرا گو یدر اصطالح، عمل زشت هفاحش  .است که مورد کراهت است يدراو آن فقط در مو شود یم دهینام

آن است که در  هفحشاء و فاحش يهایژگیاز و یکی.شمارد  حیات مردم، آن را قبیآن و رفع نکردن ضرور یمفاسد اجتماع
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را  یشناعت و زشت ياست که حد اعال یگناهان ه،مراد از فاحش .شود یاستعمال م طانیقرآن اغلب اوقات در ارتباط با نام ش
گردد؛ مانند  یاست که باعث انحطاط، ذلّت و سقوط در زندگ یم، گناهاناثمنظور از . داشته باشد؛ مانند زنا، لواط و امثال آن

است که  يزیو طلب کردن چ ردنک يتعد ،یمنظور از بغ. سازد  یمال، عرض و جانش را تباه م ،یآدم يکه آبرو يگساریم
عرب : فسق):24.بر آنان عمشرو ریغ الءیبر مردم و است هایها و تعدرا نداشته باشد؛ مانند انواع ظلمحقّ طلب کردن آن 

واژه عبارت است از خروج از  نیا يمعنا گانهی."هسته خرما از پوستش خارج شد یعنی ،"عن قشرها هفسقت الرّطب :دیگو  یم
 نیا:رهیکب):25.از شرع و حق کنار رفته است ،گناهکار، فاسق است، چراکه به نسبت گناه .یعیطب ای یعقل ای ینیمقرّرات د

و به  کار رفته استب}32،نّجم{در قرآنبار  کیواژه تنها  نیا:لَمم ):26.بکار رفته است  گناه بزرگ يواژه در قرآن به معنا
 نیا يمعنا گانهی:نُکر ):27.است رهیگناهان صغو ازو به آن عادت ندارد  دهد  یکه انسان ناگهان انجام م است يکارمعنی 

فحشاء و منکر  نیفرق ب. کند یآن حکم م یبلکه به زشت کند، یآن اعتراف نم یالم به خوبواژه عبارت است از آنچه که عقل س
است که عقل آن را به عنوان معروف  يآشکار باشد و منکر کار یکه در آن زشت يزیاست که فحشاء عبارت است از چ نیا

 ییکهف از لحاظ معنا 74 ۀینُکر در آ ه واژ .است تیمنظور از منکر در قرآن معص. است ناختهناش ءو نزد عقال شناسد  ینم
بر گردن  ینیکه بار سنگ هکار رفتب  گناه يو اغلب در معنا .است ینیسنگ یبه معن: وِزر ):28.منکر را دارد يدرست همان معنا

و  میمربوط به گناه در قرآن کر يمشترك معنو يها واژه یبررسسامانه مدیریت نشریات علمی،":برداشت از(گناهکار است
است که  یفارس يا گناه واژه گوید، بازرکان  میالعلی مهندس عبد  . )"بناب ینیابوالفضل حس دیس و انیلیجل دیحم، اتیروا
 "جناح"به صورت  م،یحرف گاف به ج لیکلمه، با تبد نیاز قضا، معرب شده ا م،یا آن عادت کرده یبر کاربرد زبان انیرانیما ا
جهت از گناه،  یو ترس ب يبشر يهایوسواس باز یموارد، با نف یدر تمام یدر قرآن هم آمده است، اما با کمال شگفت بار 25

 به.ستیبرشما ن یگناه یعنی،.}بار 9{"جناح کمیعل سیل"و } بار16{"کمیفالجناح عل": جمله تکرار شده است که نیهمواره ا
همه کار مجاز شمرده شده است،  میگو ینم! وجود ندارد "گناه"به نام  يزیاصال چ یواژگان قرآن ينولوژیدر ترم رسد ینظر م

گناه که  استفاده از عنوان يو به جا ستهیبه اعمال ما نگر گرید يا هیبلکه اصال از زاو! آشکار است یهر تازه مسلمان يکه برانیا
پندارمان در بلند مدت پرداخته  یکردار، گفتار و حت و بلند مدت ِ قیاز وجود ماست، به آثار عم رونیهمچون نمره مدرسه ب

 کنندگان زمصرفیو پره یآگاه يمحصوالت خود، برا يبند بسته يرا رو یمشخصات یمواد غذائ کنندگان دیهمچنانکه تول.است
در عواقب کوتاه مدت  یشبهات، هشدارهائ يعمر در اشتها هیو مصرف کنندگان سرما اتیمنه نیبه مرتکب زیقرآن ن سند،ینو یم

دائما مردم را از خطرات مرگبار حمالت  هاسوز آنو پزشکان دل هاکشور ینظامات درمان .دهد یو بلند مدت آخرت م یائیدن
اگر آنها عوارض . دهند یهشدار م شود یم یناش هیدر تغذ یتوجهی که از ب یوانواع امراض ابتیسرطان، د ،يمغز ،یقلب

 م،یزیو بپره میکه بفهم یبه زبان ،يابد یدر زندگ یما را به عوارض روح م،یغفور و رح دگاریآفر کنند، یما را رصد م یجسم
 يدیآنها سه واژه کل نیترقرآن آمده است که مهم یشناس آثار اعمالمان در گناه ریتصو يبرا يواژگان متعدد .دهد یم میب

و  دیآ یکه به دنبالش م ند،یگو یم}وانیدم ح{ذنب یرا در زبان عرب یآثار و عواقب و دنباله هر عمل :ذنب):1:می باشند
انقطاع و  آن، یاصل يمعنا :جرم ):2.است ستهینگر هیزاو نیاز ا م،ینام یبار قرآن به آنچه گناه م 39. همواره همراهش است

موجب  وندها،یپ نیاز ا کیهر دنیبر کند، یرشد م دیبا آب، خاك، هوا و نور خورش وندیدر پ یاهیاست، هر گل وگ یدگیبر
 :ثما):3.است ناز گناها ياریعلت بس ایبازتاب  انگریب هیزاو نیبار از ا 66واژه با مشتقاتش  نیا. شود یخودش م یپژمردگ

به  یدل ایتعصب و سقوط از در ،ينظر داللت بر تنگ باشد، یم "و وسعت نظر یسرشار، گشادگ یکین=رّبِ"واژه که متضاد  نیا
شمرده  رتیبص هیبسته و تنگ بودن زاو نیهم لیارتکاب گناه را به دل ،بار در قرآن 48. کند یم ینیو خودب یاپرستدنی ٔدره

آثار  انگریاطالق شده است که تماماً ب انیبر اعمال آدم... ظلم، جور، فسق، فجور، فساد و: همچون يگرید واژگان ."است
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 ریتعب نیبا ا "گناه=جناح"هم از واژه  کباری يبرا یحت د،یو همانطور که ذکر گرد باشد یو آخرت م ایگناه در دن یعمل
که موجب هبوطش  ز،یرا ن "آدم" انیآنکه عص شگفت .!گناه دارد دیکن نیچن رما استفاده نکرده و نگفته است اگ انیمتداول م

صورت کرده است، که ب انیعمل ب یاز زشت یهاز آگا یناش "شرم"، بلکه با وصف "گناه"قرآن نه با کلمه  د،یاز بهشت گرد
همان  ناهنشان داده که گ بیترت نیو به ا. وادار کرد باشد یآن دو را به پوشاندن آنچه آشکار شدنش ننگ و عار م ن،ینماد

 یو آزرم البته کلمات شرم .باشد یبشر م یوانیو متعلق به دوران ح یشرم از فقدان آگاهیشرم است و گناه ب قیاحساس عم
از  ياست که با شرمسار یو ذلت يو افتضاح دارد، خوار يزیاست که مفهوم آبرور " يخزْ"آن  یهستند، معادل قرآن یفارس

به همجنس بازان متجاوزِ قومش، که قصد مردان مهمانش  امبریقرآن از زبان لوط پ. دیآ یم دیدر نفوس پد هاارتکاب زشت
از  د،یاند، مرا مفتضح نکن مهمانان من نهایا":ه کرده استاشار "يخز=شرم"استناد به کلمه گناه، به همان  يکرده بودند، به جا

 26و ذلت دارد،  يرا که همان مفهوم شرم از خوار يخز قرآن .}78،و هود 69،حجر{"دیو مرا شرمنده نساز دیزیخدا بپره
 یگناه ب":برداشت از(است گرید یفرصت ازمندیو آخرت مطرح کرده است که بسط آن ن ایدر دن یبار در بازتاب رفتار آدم

 :درآیه دوم سوره فتح می نویسد "ذنب"در رابطه با مفهوم  قریشیعلی اکبر  )."،عبد العلی بازرگان!گناه یشرم  و  شرم ب
! شود؟ آمرزیده تا داشت گناهی خدا رسول چه؟آیا یعنیدراین آیه  "لیغْفرَ لَک اللَّه ما تَقَدم من ذَنبِک وما تَأَخَّرَ"از غرض

 ایضا و! بیامرزیم؟ را تو گناهان تا کردیم فتح را مکه تو براي بفرماید خدا تا دارد ذنب غفران با تناسبی چه مکه فتح نگهیاو
 واقع هنوز که آینده گناهان ولی است عادي و طبیعی گذشته گناهان شدن بخشوده! چه؟ یعنی آینده و گذشته گناهان غفران
 نزدیک و دور گناهان عبارت فوق، از مراد یقینه ب نزدیک احتماله ب  دانست باید اوال .!شوند؟ می بخشوده چطور ،اند نشده
 تأویل آنه ب احتیاج و است طبیعی کامال سخن این. شد خواهد واقع آینده در و شده واقع گذشته در که گناهانی نه است

 این که نیز روایت در."نکنی گناه آینده در که دهد می توفیق و بخشد می را گذشته گناهان یعنی":بگوئیم که ندارد رکیک
 فرموده الهام من بر قرآن برکته ب خداوند را احتمال این. مراداند نزدیک و دور گناهان ،فوق احتمال بر بنا باشد آمده تعبیر

 55آیه  مثل ،شود دقت است الزم که شده داده ذنب نسبت رسول حضرته ب نیز دیگر آیات در ثانیا .ام ندیده دیگر جاي در و
 حضرت آن مبارك قلبه ب اسالم پیشرفت و توفیق دربارة که است خیاالتی در این آیه ذنب این از مراد یدآ می نظره ب .غافر

 رفت تو دل در که گناهت براي و است حق خدا وعدة کن صبر: فرموده خدا لذا .رود؟ می پیش دین این آیا که یافت می راه
 جائیکه تا شدند متزلزل ضراء و بأساء هنگامه ب: گوید می که است بقره 214 آیۀ ،سخن این نظیر ."کن استغفار کند می آمد و

 است مؤمنینه ب خطاب چون ولی است گذشتگان حال حکایت گرچه این. "آمد خواهد کی خدا یاري: گفتند مؤمنان و رسول
 در .شود می هم پیامبر شامل آن و دارد را حال چنین ،آیه تصریحه ب هو حیث من رسول نگهیاو دارد نیز آنها حال از حکایت

). 28تا  24 ص ،3 ج، علی اکبر قریشی قرآن، قاموس(باشد حضرت آن سینۀ تنگی همان نیز ذنب از مراد شاید،محمد 19  آیۀ
 رفع براي همه آیات این:است که نیازي به ذکر آن نمی بینیم و در ادامه می گویددر ادامه به ذکر آیات پرداخته  قریشی
 و گرفت را خود جاي ها وعده این گردید متالشی پرستی بت و شد فتح مکه چون و.اوست تسلیت براي و حضرت آن دلتنگی

 کلمۀ و شدند ناپدید باطل معبودات و نیست اسالم دست باالي دستی دیگر که گردید مطمئن و آرام خاطرش حضرت آن
 آوردیم پیش آشکار فتحی تو براي: فرمود خداوند لذا زد زمینه ب سینه استواري کوه مانند "ال اله اال اهللا" دلنواز و عالمگیر

ه ب که اي سوره آخرین.نیاید تو ذهنه ب خیاالت آن دیگر و بیامرزیم }باشد بوده خیاالت همان که{را نزدیکت و دور گناهان تا
 داخل خدا دینه ب فوج فوج مردم که دیدي و آمد فتح و خدا یاري چون:فرموده که است نصر هسور شده نازل حضرت آن
 دیدي خود چشم با که حاال ،یعنی! چیست؟ براي دیگر آمرزش طلب. "بطلب آمرزش و بگوي حمد و تسبیح را خدا شوند می

 که خیاالت آن از دیگر شد عملی خدا هوعد و شوند می دین داخل گروه گروه یک، یک عوضه ب و گرفت را خود جاي ،دین
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 آنچهه ب و نیست دلچسب و کننده قانع نگارنده نظر از که دارند اقوالی ،شریفه هآی تقریب در مفسران.بخواه؟ آمرزش داشتی
  ).قاموس قرآن،همان(دارم اعتماد ام گفته

  نیراغب هم هم.پوشاندن و مستور کردن آمده است ياست که از غَفَر به معنا "غفری"داد  حیتوض دیکه با يگریواژه د          
االغ است که از  نیغفاره، پارچه و نمد ز. شود یگفته م پوشاند یغفر به کاله خود که سر را مم د،یگو یمعنارا منظور کرده و م

 يابرها نیو همچن پوشاند یکمان را محرکت زه،  يهم که جا یتکّه چرم .کند یمسرش به بدنش او را حفظ  یچرب دنیرس
توضیحات بیشتر درباره این واژه را پس از بحث درباره  ).704، ص 2 ترجمه مفردات، ج( ندیغفاره گو ز،یرا ن همیمتراکم و رو

ه قرآن درآیات ششم تا هشتم سوره زلزال از رویت اعمال نیک و بد انسانها در  روز قیامت سخن گفت.تجسم اعمال خواهیم داد
مشاهده جزاى اعمال است یا آیه ششم،  ، در"تا اعمالشان را به آنها نشان دهند=لیروا اعمالهم"منظور از جمله آیا .است

 یا مشاهده باطنى به معنى معرفت و شناخت چگونگى اعمالشان است ، ل که هر نیک و بدى در آن ثبت استمشاهده نامه اعما
له أترین آیات بر مساین آیه یکى از روشن :تفسیر نمونه می نویسد. ؟و مشاهده خود اعمال است "تجسم اعمال "و یا به معنى 

صورتهاى مناسبى تجسم مى یابد و در برابر او حضور پیدا مى اعمال آدمى ب ،تجسم اعمال محسوب مى شود که در آن روز
ر هر یک از این دو گروه مؤ من و کافر، نیکوکار و سپس به سرانجام کا.ا آن مایه نشاط یا رنج و بال استکند، و همنشینى ب

و هر کس به اندازه *اى کار خیر انجام داده آن را مى بیند که به اندازه سنگینى ذرهیپس کس:ر، اشاره کرده مى فرمایدبدکا
و هم ترازوئى مثقال  در لغت هم به معنى ثقل و سنگینى آمده ، .}8و 7زلزال،{اى کار بد کرده آن را مى بیند سنگینى ذره

مى دانیم امروز کلمه ذره  را به اتم  نیز اطالق مى .و در اینجا به همان معنى اول استکه با آن سنگینى اشیاء را مى سنجند، 
، و تنها آثار آن را مشاهده مى کنند، و حجم و قابل مشاهده نیست ابزارترین قبا دقی حتی اتم به قدرى کوچک است که  .کنند 

. !، و به قدرى کوچک است که چند میلیون روى نوك سوزنى جاى مى گیردسبات علمى قابل سنجش استن با محاوزن آ
نه تنها از آیات اخیر این سوره که از آیات مختلف قرآن  . می باشدمفهوم ذره هر چه باشد منظور در اینجا کوچکترین وزنها 

لقمان مى  16در آیه  لعاده دقت و موشکافى مى شود،به خوبى استفاده مى شود که در حسابرسى اعمال در قیامت فوق ا
باشد و در دل سنگى یا در گوشه اى از آسمانها یا زمین  }عمل نیک یا بد{اگر به اندازه سنگینى دانه خردلى! پسرم  :خوانیم

مسعود نقل از عبداهللا بن . "براى حسابرسى مى آورد، خداوند دقیق و آگاه است }در قیامت{پنهان گردد، خداوند آن را
مردى خدمت پیغمبر . د و از آن تعبیر به جامعه مى کرد نمى باش زلزال 8و  7 آیات ،،شده است که محکمترین آیات قرآن

پیغمبر او را به مردى از یارانش سپرد، تا قرآن به او  ."از آنچه خداوند به تو تعلیم داده به من بیاموز: آمد عرض کرد اکرم
در روایت دیگرى آمده .همین مرا کافى است: داد، آن مرد از جا برخاست و گفت را به او تعلیم زالزلتعلیم کند، و او سوره 

که مى داند که یزیرا کس،دلیل آن هم روشن است.!او فقیه شد و بازگشت : پیغمبر فرمود. !همین یک آیه مرا کفایت مى کند
ز به حساب خود مشغول مى شود، و این بزرگترین اثر امرو ،حتى به اندازه یک ذره مورد محاسبه قرار مى گیرد لشاعما

نازل شد عرض کردم اى  ،"فمن یعمل"در روایت دیگرى از ابوسعید خدرى آمده است که وقتى آیه . تربیتى روى او دارد
چک کارهاى کوچک کو: ، گفتمبله: آن کارهاى بزرگ را؟ فرمود:گفتم.آرى:دا آیا من همه اعمالم را مى بینم؟ فرمودرسول خ

عمل "[و کارنامه ":دیفرما یکهف م 49 هیآ ).تفسیر نمونه،زلزال":برداشت از(!اى واى بر من: بله ، عرض کردم: را؟ فرمود
گویند اى واى بر ما این چه  بینى و مى شود آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناك مى نهاده مى] در میان "شما
اند  حساب آورده است و آنچه را انجام دادهفرو نگذاشته جز اینکه همه را ب کوچک و بزرگى را] کار[اى است که هیچ  نامه

 یمعلوم م،"یابند می اند حاضر آنچه را انجام داده"جمله از."دارد روا نمىکس ستم یابند و پروردگار تو به هیچ می حاضر
کس قادر به انکار  چیجهت است که ه نیو از هم ردیگ یقرار م دگانشانیاعمال انسانها مجسم شده و در برابر د نیشود که ع
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مرتکب شده حاضر شده مى یابد و جاى آورده و آنچه بدى روزى که هر کسى آنچه کار نیک ب":و نیز .ستین شیخو يکارها
] در عین حال[ترساند و  خود مى] کیفر[اى دور بود و خداوند شما را از  فاصله] کارهاى بد[کند کاش میان او و آن  آرزو مى

واژه تجد از ماده  :دایره المعارف طهور در توضیح این آیه می نویسد. }30آل عمران،{"مهربان است] خود[خدا به بندگان 
عموم است،  دیمف نجایدر ا اند که به صورت نکره آمده "سوء"و  "ریخ"اتضد فقدان و نابودى است و کلم ، "افتنی=نوجدا"
 نیاصرار دارند ا نیگرچه جمعى از مفسر. ابدیتمام اعمال خوب و بد خود را در نزد خود مى  ،هر انسانى در آن روز عنىی

منظور  نکهیا ایآنها است و  فریمنظور از حاضر شدن اعمال، حضور پاداش و ک ندیکنند و بگو هیمانند آن را توج اتیه، و آیآ
 هیبا ظاهر آ هات،یتوج نیاست که ا دایولى پ. و بد در آن ثبت شده است کیحضور نامه عمل است که تمام اعمال آدمى از ن

مورد بحث  هیآ لیدر ذ .ابدیرا مى  "خود عمل" ز،یکه انسان در روز رستاخ دیگو ىبه روشنى م هیآ نیا رایز ست،یسازگار ن
. رفتن عمل خود را نمى کند نیو هرگز آرزوى از ب فتدیب ادىیاو و عملش فاصله ز انیگناهکار دوست مى دارد م: میوانمى خ

سران، گاهى بعضى از مف... دیتمناى آن را نمى نما لیدل نیو به هم ستین رینشان مى دهد که نابودى اعمال امکان پذ نیا
 نیکه ا دیدست مى آب اتیاز بعضى آ. است اتیخالف ظاهر آ نیگرفته اند، و ا ریتقد زلزال را 8و  7 اتیرا در آ "جزاء"لفظ 

است و عمل انسان بسان دانه اى است که کشاورز در دل خاك مى افشاند، سپس همان دانه رشد و  گریجهان کشتزار جهان د
که الزمه سراى  شترىیب راتییبا تبدالت و تغ زیبرداشت مى کند، اعمال انسان ن ادترىیز ریقادنمو کرده همان دانه را با م

 هر کس کشت آخرت را بخواهد ":دیشورى مى فرما بیستم هیآت به خود انسان باز مى گردد چنانکه خداوند دراس زیرستاخ
صورت ب گریجهان در جهان د نیا کیکه کارهاى ن دیدست مى آب گرید اتیاز بعضى از آ. "یمیافزا می شکشته ابراي وي در
تا ما از نور شما بهره  دیصبر کن":ندینور را مى کنند، و مى گو نیمنافقان از مؤمنان مطالبه ا ند،یدر مى آ ىینور و روشنا

مى  گرید اتیو ده ها آ اتیآ نیا .}13 ،دیحد{"دیطلب کن اینور را از دن نیا د،یبازگرد":و به آنها گفته مى شود."میریگ
همان تجسم اعمال است که دانشمندان اسالمى به  نیو ا میابیتر مى لعمل را به صورت کام نیع زیرساند که ما، در روز رستاخ

 ):1:بدینگونه مطرح می کند الهى  فریدرباره پاداش و کاین دایره المعارف سه نظریه از این دانشمندان را . "آن قائل اند
جهان  نیکه در اچنان عنىیجهان، روى قرارداد است  نیا فرهاىیند که جزاء اعمال، مانند پاداش و کدسته اى از آنها معتقد

 نیپاداش خاصى مع ایو  فریشده است، خداوند بزرگ براى هر عملى، ک نییاز طرف قانونگذاران تع فرىیبراى هر کار بدى ک
 اریکه روح انسانى بى اخت هستندو پاداشها، مخلوق نفس و روح انسانى  فرهایمعتقدند که تمام ک گرىیدسته د):2.نموده است

 جادیجهان در روح انسانى، ملکاتى خوب و بد، ا نیو بد در ا کیکه اعمال ن انیب نیدر آن جهان آنها را خلق مى کند، به ا
را انتخاب نموده و شواهد زیادى ، راه دیگرى سومدسته ):3.انسان و جزء ذات او مى گردند  رهیملکات، خم نیو ا دیمى نما

هر کردارى از ما، یک صورت دنیوى دارد، که ما آن را : از آیات و روایات را براى آن آورده اند و خالصه آن این است
پس از تحوالتى که در آن  ،مشاهده مى نماییم و یک صورت اخروى، که هم اکنون در دل آن عمل نهفته است و روز رستاخیز

کل دنیوى خود را از دست داده و با شکل روز رستاخیز جلوه مى کند و باعث آرامش و راحتى عمل کننده یا رخ مى دهد، ش
اعمال انسان  ن،یمى کند، بنابرا قیقرآن کامال تطب اتیاز آ ارىیبا ظواهر بس رینظرات فوق نظر اخ انیاز م.آزار او مى گردد

جهان باقى  نینمى روند و همواره در ا انیاز م چگاهیه "ماده و انرژى"ء هستند، طبق قانون بقا هایکه اشکال مختلفى از انرژ
سو سبب  کیآنها از  تیاعمال و ابد نیبقاى ا. رفته اند انیکه از م میندارمى پ نیخواهند بود، گرچه ما با مطالعه سطحى چن

براى انکار باقى نماند و از  ىیو جا ندیبه هنگام محاسبه اعمال، هر کسى تمامى اعمال خود را بب ز،یمى شود که در رستاخ
انسانى  لیگرچه وسا ابد،یا آرامش بیزندگى کند، رنج ببرد و  زیاعمال خود، در رستاخ انیسبب مى شود که در م گریسوى د

د ولى مسلم است اگر دستگاهى کاملتر که حوادث گذشته را جز آنچه مربوط به چند لحظه قبل است کشف کن ستیهنوز قادر ن
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همه آنچه را که در گذشته روى داده است، احساس و درك  میمى توان میتر داشته باشکامل "درکى"و  "دید" ایو  دیآ وجودب
 کیزیاز نظر علم ف رایامروز استفاده کرد ز "کیزیف"براى اثبات امکان تجسم اعمال گذشته، مى توان از اصول مسلم .میکن

است  نیدر باره ماده و انرژى ا هینظر نیکه آخرنیمى شود، چه ا }رویبه ن لیجسم تبد{به انرژى  لیمسلم است که ماده، تبد
مبدل مى  رویبه ن نىیمع طیو ماده، انرژى متراکم و فشرده است که در شرا ستنده قتیحق کیدو مظهر از   رویو ن که ماده

که ماده و نیا جهینت. است تینامیتن د م ماده، معادل با قدرت انفجار متجاوز از سى هزاررِگ کیگردد، گاهى انرژى نهفته در 
و  روهایمانعى نخواهد داشت که ن هرگزهستند و با توجه به عدم فناى انرژى و ماده  قتیحق کیاز  ىیانرژى، جلوه ها

که در راه اصالح و  ىیروهایو ن رندیو حالت جرمى و جسمى بخود بگ ندیبه حالت تراکم در آ گریپخش شده بار د هاىیانرژ
 زیصورت جسمانى خاص در روز رستاخو ب ندیدر راه جور و ستم به کار برده شده اند به حالت فشرده در آ ایدرستکارى 

 افهیمادى و اگر اعمال بد و شرى باشند، در ق باىیصورت نعمتهاى جالب و زباشند ب کىیکه اعمال نیو در صورت ردندمجسم گ
براي . )"امتیحضور اعمال انسانها در ق دایره المعارف اسالمی طهور،" :برداشت از(م گردندشکنجه و عذاب مجس لیوسا

  .رضوي مراجعه شود نوشته محمد امین "ماده به انرژي تبدل یا اعمال تجسم"مطالعه بیشتر درباره این موضوع، به کتاب 
یغْفرْ لَکُم من :اینک به آسانی می توان بخشی ازآیه چهارم سوره نوح را درك کرد که نوح خطاب به قومش می فرماید            

 در مجمع ذیل آیه : توضیح جالبی داده و می گوید در این باره قاموس ."بپوشاندبرخى از گناهانتان را بر شما ] تا=[ذُنُوبِکُم
به  استغفار.باشند یغفران و مغفرت، هر دو مصدرهستند و به معنی آمرزیدن م. فر به معنی پوشاندن استغ: بقره فرموده 58
صورت نیرو تند که از مواد بدن برخاسته و بدر حقیقت نیروهاي مخصوصی هس انباید دانست که گناه.طلب مغفرت است یمعن

به عبارت دیگر همانطور که حرارت اطاق، همان نفت بخاري است که به حرارت تبدیل شده، همچنین مطلق . اند بیرون ریخته
سنگی که به هوا پرتاب می شود مقداري . اند صورت نیرو در آمدهنتیجه کار ب است که در بدنعمل اعم از نیک و بد همان مواد 

سوار است و آنرا باال می برد و تا آن نیرو از سنگ تخلیه نشده باال خواهد رفت و پس از  به آنصورت نیرو ب بدن  ةاز ماد
پس تمام . ت نه اعتبارينه عرَض؛ اصیل و ذاتی اس استعلی هذا، عمل جوهر .تخلیه شدن هم آن نیرو در عاَلم ماندنی است

بدى  کهیآرى کس":ان هستند مثل هاله ماه، خداوند فرمودهمضرّه در عالم و در دور و بر انس ۀصورت نیروها و اشّعگناهان ب
خطیئه در .}81ه،بقر{دست آورد و گناهش او را در میان گیرد پس چنین کسانى اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بودب
را مستور می در اینصورت غفران گناه آن است که خداوند آنها . واقعا ذاتی و جوهر است و شخص را احاطه می کند ه،یآ نیا

طوریکه دیگر دیده نمی شوند و به شخص نزدیک نمی گردند و یا در اثر توبه مبدل به د و جزء موجودات دیگر می شوند بکن
صورت کود در آمده و قازورات در اثر عوامل شیمیائی بناگفته نماند همانطور که کثافات و . }70 ن،فرقا{حسنات می گردند

اند می شود به مواد  تبدیل می شوند، همچنین آن نیروهاي مضرّه که گناهان رها شده در عالمسپس به میوه و سبزي و غیره 
چون : امام صادق می فرمود: در کافی در روایات توبه هست که معاویه ابن وهب گوید .نافع و نعمتهاي بهشتی تبدیل شوند

: چطور مستور می کند؟فرمود: گفتم. خرت مستور می کندبنده توبه واقعی کرد خدا او را دوست دارد و گناه او را در دنیا و آ
هاي زمین وحی  برد و به جوارحش دستور می دهد که گناهان او را بپوشانید و به قطعه اند از یادشان می آنچه در ملک نوشته

گناه او گواه  پس بنده، خدا را در حالی مالقات می کند که هیچ چیز بر. می کند که آنچه روي شما عمل کرده کتمان کنید
پس، گناه معدوم نمی شود چون موجود را معدوم شدن نیست ولی مستور می گردد و شاید مستور شدن این است که . "نیست

غفران "ناگفته نماند درباره بخشودن ذنوب در قرآن پیوسته غفران ذنوب آمده و . جزء اشیاء دیگر گردیده و ناپدید می شود
حتی  "اغفر سیئاتنا"ولی . تکفیر آمده است ۀنیامده است، از آنطرف پیوسته در عالج سیئات کلم حتی یکبار هم "سیئات و سیئۀ

پس در این چه سرّي . آمده است"نَتَجاوز "که به لفظ } 16احقاف،{"یئَاتهِمونَتَجاوز عن س"یکدفعه هم بکار نرفته است مگر آیه 
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آثار آخرت مجسم خواهند شد و سیئات، ورت نیرو در عالم رها شده و درصخود گناهان است که بآید ذنوب،هست؟بنظر می 
؛ 51و  48؛ زمر، 34نحل،{ در آیات ثالم .باشند آمدن عذاب دنیوي و غیرهوضعی گناهان از قبیل تیرگی قلوب،رفتن آبروها،

شده است و اگر اضافه المیه باشد چنانکه ظاهرا جدا  "ما کَسبوا، ما عملُوا و ما مکَرُوا"که سیئات از } 33جاثیه،  و 45، رغاف
آنوقت .است تپس، روشن می شود که ذنوب غیر از سیئا .المیه است کامال روشن است که سیئات آثار مکر و عمل بد هستند

ارنده روشن ذنب، غفران بکار می برد ولی هنوز کامال علّت آن برنگ ةسیئه، تکفیر و دربار ةاین از رسم قرآن است که دربار
  )."111تا  107، ص 5 قاموس قرآن، همان، ج":برداشت از(نیست

 براي که است مدتی اجل: گوید راغب:قاموس قرآن می نویسد .است "اجل"واژه سومی که توضیح داده می شود             
 دو اجل این، بر بنا. است کرده معنی مدت آخر و ء شیی مدت آنرا قاموس .اوست حیات مدت انسان اجل و شود معین چیزي
 آن اصلی معناي که گفت می شود و باشد مجاز بطور مدت آخر در آن استعمال شاید و .مدت آخر و معین مدت دارد، معنی
 که آن است حتمی که در زبانها شایع است، اجل و معلّق از اجل مراد. است معنی این در آن استعمال اغلب و است مدت تمام

 در باالخره که حتمی اجل دیگري و .نه الّا و آمد خواهد شود موجود شرطش اگر که مشروط اجل یکی :دارد اجل دو انسان
در آیه چهارم نوح و  دهم  ."است پایدار و ثابت دومی و اثبات و محو قابل اول اجل :نتیجه در .قطعی است و یدآ می وقتش

 "اجل مسمی"که قرآن آن را  زمان معین تأخیر اجل تاو  گناهانبخشوده شدن  ابراهیم آمده است که بین اطاعت از خدا و
 یونس، 13نحل و  118 آیه نظیر ،فرمان نا اقوام هالکت و عذاب ذکر از پس جاها بسیار در .نامیده، رابطه مستقیم برقرار است

 11و  در بخشی ازآیه .انداخت جلو را مرگشان که بود ستم شدند، نمی هالك کردند نمی ستم اگر که شود می فهمیده صریحا
یابد و از  اى عمر دراز نمى نهد مگر به علم او و هیچ سالخورده گیرد و بار نمى اى بار نمى و هیچ مادینه":فاطر آمده است

 ابهامی مطلب بیان درکه   ،"بر خدا آسان است] کار[است در حقیقت این ] مندرج[شود مگر آنکه در کتابى  عمرش کاسته نمى
 محتوم اجل را دوم اجل و مشروط اجل است، نکره که را اول اجل ه دوم انعام،آی ذیل المیزان تفسیر در .گذارد نمی باقی

 کند می نقل صادق امام از عیاشی تفسیر  در.است فرموده اثبات را اجل دو وجود و گفته سخن تفصیله ب زمینه این در و گرفته
 اجل و کند می بخواهد چه هر آن در خدا مشروط، اجل اند، اجل دو آنها فرمود پرسید، فوق  آیۀ از حضرت آن از حمران که

: انسان داراى دو گونه اجل است :می توان اینگونه نتیجه گرفت که.)"33 تا 26 ص ،1 ج قرآن، قاموس":برداشت از(محتوم
عمر  افتنی انیپا عنىیاجل معلق  گریاست، و د اتیبدن براى ح ىیتوانا نیهمان مدتى که آخر عنىیعمر  ىینها دیسررس کىی

 زا ارىیبس.خود او و آلودگى به انواع گناهان است هیغالباً بر اثر اعمال بى رو نیراه و ا مهیانسان بر اثر عوامل و موانعى در ن
ممکن مدت،  نیبقاء براى مدتى طوالنى دارند، ولى در اثناء ا تیو ذاتى، استعداد و قابل عىیموجودات از نظر ساختمان طب

چراغ نفت سوز، با توجه به مخزن آن،  کیمثال .باز دارد عىیبه حداکثر عمر طب دنیشود که آنها را از رس جادیاست موانعى ا
عدم مراقبت از آن،  ایباران و  زشیر د،یباد شد کیاما وزش .داشته باشد ىیساعت، استعداد روشنا ستیممکن است مثال ب

قطره نفت آن بسوزد، سپس  نیمانعى برخورد نکند و تا آخر چیاگر چراغ با ه نجایدر ا.سبب مى شود که عمر آن کوتاه گردد
 ریچراغ گردد، آن را اجل غ شىاست، و اگر موانعى قبل از آن باعث خامو دهیخود رس "اجل حتمى"خاموش شود، به 

براى بقاء او جمع گردد و موانع برطرف  طیاست، اگر تمام شرا نیچن زیانسان ن کیدر مورد .مییمى گو "اجل معلّق" ای "حتمى
عمر کند، اما  }و حدى دارد انیمدت باالخره پا نیهر چند ا{مى کند که مدتى طوالنى جابیشود، ساختمان و استعداد او ا

زودتر  لىیارتکاب گناهان، خ ایدست زدن به خودکشى،  ایمختلف، و  اداتیمبتال شدن به اعت ای ه،یاست بر اثر سوء تغذ نممک
 اعمال اثر بر است،و دگرگونى و تغییر قابل که است رسیدى سر اول قسم :و).190 ص ،5 ج ، نمونه، تفسیر(ردیاز آن مدت بم

 تدبیر و کارى نیکو و تقوا اثر بر ،عکس به و است آنها از یکى الهى عذابهاى که بیفتد جلو بسیار است ممکن انسان نادرست
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 توان مى مثال یک با را موضوع نیست،این دگرگونى قابل هیچوجه به نهائى سررسید و اجل ولى.بیفتد عقب بسیار است ممکن
 فرا زمانى انجام سر کند کار خوب بدن دستگاههاى تمام اگر ندارد جاویدان عمر استعداد انسان یک اینکه آن و کرد مشخص

 از موقع به جلوگیرى و بهداشت اصول رعایت افتد، ولى مى کار از خود به خود او قلب زیاد فرسودگى اثر بر که رسد مى
 زودى به و سازد کوتاه بسیار آنرا است ممکن امور این رعایت عدم کهحالی در، کند طوالنى را انسان عمر تواند مى ،بیماریها

 اگر: گوید مى زیرا است، عمر کوتاهى در گناهان تاثیر شود مى استفاده آیه این از خوبى به که دیگرى نکته .دهد پایان آن به
 گناهان اینکه به توجه با اندازد، مى تاخیر به را شما مرگ و دهد مى طوالنى عمر شما خدابه کنید پیشه تقوا و بیاورید ایمان

 معنى این روى نیز روایات در .است آسان معنى این درك دنکن مى وارد هولناك هاى ضربه انسان روح یا و جسم بر همواره
 از بیش میرند مى گناهان اثر بر که آنها":خوانیم مى صادق امام از معنى پر حدیث یک در جمله از است، شده فراوان کیدأت

 که هستند کسانى از بیش کنند مى پیدا طوالنى عمر کارى نیکو اثر بر کهکسانی و روند، مى دنیا از الهى مرگ به که هستند آنها
  ).تفسیر نمونه، نوح(!شود مى زیاد عمرشان طبیعى عوامل اثر بر

در اینجا ما توضیح آیات پنجم تا نهم سوره نوح را به فصل بعدي کتاب موکول می کنیم تا بتوانیم آیات دهم تا یازدهم             
 و لجوج قوم آن هدایت براى خود بیانات ادامه در نوح .این سوره که مرتبط با موضوع این فصل هستند را یکجا بررسی کنیم

 دهد مى وعده آنها به و کند، مى تکیه تشویق و بشارت روى بار این که از دعوتهاي شبانه روزي نوح فرار می کردند، سرکش
 پروردگارتان از گفتم و":گشاید مى آنها روى به سو هر از را خویش رحمت درهاى خدا کنند توبه گناه و ازشرك اگر که

 اینکه به را قوم دعوت ،جمله این در :عالمه طباطبایی می گوید.}10نوح،{"است آمرزنده همواره او که بخواهید آمرزش
 را المغفره کثیر معناى ، است مبالغه صیغه که "غفار" و ،" است غفار پروردگارتان": کهمطلب  این به کرده تعلیل کنید استغفار

 ر،ستغفاا از منظور. )المیزان،نوح(است او مستمرى سنت مغفرت است، المغفره کثیر اینکه بر عالوه فهماند مى و دهد، مى
 خداوند از آمرزش درخواست معناي به و شدن پاك به طلب و تمایل یعنی استغفار .بلکه عملی می باشد نیست لفظی استغفار

سوره هود  به عنوان نمونه اشاره می کنیم که در در به سه مورد، . است قرآن بسیار مهم هاي ازآموزه یکی از استغفار، .است
که جز خدا را نپرستید به راستى من از جانب او براى ":در آیه دوم می فرماید):1:سه آیه  دستور به استغفار داده شده است

س به درگاه و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپ":بالفاصله فرمان صادر شده است که ."شما هشداردهنده و بشارتگرم
ر م خود عطا کند و سازد و به هر شایسته نعمتى از ک مند مندى نیکویى تا زمانى معین بهره شما را با بهره] تا اینکه[او توبه کنید 

گویی بین عبادت و دستورات پیامبران و استغفار، .}3هود،{اگر رویگردان شوید من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیمناکم
و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهى از او اطاعت کنند و اگر آنان ":ت که می فرمایدرابطه تنگاتنگی اس

براى آنان طلب آمرزش ] نیز[خواستند و پیامبر  آمدند و از خدا آمرزش مى وقتى به خود ستم کرده بودند پیش تو مى
از پروردگارتان  ،و اى قوم من":هود به قوم خود می گوید):2.}64نساء،{"یافتند پذیر مهربان مى  کرد قطعا خدا را توبه مى

 از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویى بر نیروى شما بیفزاید و }تا{آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید
بخواهید سپس به  و از پروردگار خود آمرزش":شعیب خطاب به قومش می گوید):3. }52هود،{ تبهکارانه روى بر مگردانید

 ،استنباط می شود که استغفارآیات از این  .}90هود،{است] بندگان[درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار 
 و حالت هر در که دهد می را امید این انسان به قرآن .که بعدا توضیح خواهیم داد مقدمه توبه است و با آن تفاوت دارد

اما باید توجه کرد که یکی . کرد بازسازي دوباره برده میان از که را چیزي آن هر و بازگشت خداوند سوي به توان می زمانی
و یا مثل فرعون نباشد، هنگامیکه داشت . }آل عمران 135آیه {از شرایط آن این است که شخص اصرار بر گناه نداشته باشد
توبه ":و شرط دیگر این است که می فرماید.}91یونس،{ده استغرق می شد اظهار ایمان کرد،که به او گفته شد دیگر دیر ش
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کنند اینانند که خدا  شوند سپس به زودى توبه مى نزد خداوند تنها براى کسانى است که از روى نادانى مرتکب گناه مى
ایشان دررسد کنند تا وقتى که مرگ یکى از  که گناه مىیو توبه کسان*پذیرد و خداوند داناى حکیم است شان را مى توبه
میرند پذیرفته نخواهد بود آنانند که برایشان  که در حال کفر مىیکسان] نیز توبه[پذیرفته نیست و گوید اکنون توبه کردم  مى

و یأس  باشد نیدآفریاست که ام نیا ینیبجهان کی یاز مشخصات خوب یکی .}18و  17نساء، {ایم عذابى دردناك آماده کرده
 .به خود راه دهد نومیدي و سأی دغدغه هرگزاز نظر قرآن،انسان موحد نباید.و نومیدي در آن جایگاهی نداشته باشد

 روا روى زیاده خویشتن بر که من بندگان اى بگو" :در قرآن  نسبت به نومیدي هشدار داده است تا جاییکه می فرماید دخداون
 .}53زمر،{"است مهربان آمرزنده خود او که آمرزد مى را گناهان همه ،خدا حقیقت در مشوید نومید خدا رحمت از اید داشته

 راه ،آیات این در .بود آمده ظالمان و مشرکان مورد در گذشته آیات در است که مکررى تهدیدهاى دنبال این آیه، به
 نه است هدایت و تربیت امور، این همه از اصلى هدف زیرا گشاید گنهکاران مى همه روى به امیدوارى با م توأ را بازگشت

 آنها عفو فرمان و کرده باز همگان روى به را رحمتش آغوش محبت و لطف نهایت از آکنده لحنى با ، خشونت و انتقامجوئى
 ، است گنهکاران همه به نسبت قرآن آیات ترین امیدبخش از که دهد مى نشان آیه، این تعبیرات در دقت.است نموده صادر را

تفسیر (نیست آیه این از وسیعتر اى آیه قرآن تمام در": فرمود امام علی روایتى طبق که است حدى به آن گستردگى و شمول
اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید ":در داستان یوسف، یعقوب به فرزندانش می گوید .)نمونه، سوره زمر

با توجه به این آیه  .}87یوسف،{"شود خدا نومید نمى ه کافران کسى از رحمتخدا نومید مباشید زیرا جز گرو و از رحمت
 یا بینند، می خط آخر در را خود انسانهایی که.متوجه می شویم که یک انسان موحد هرگز به خود نومیدي راه نمی دهد

استغفار کرده و درهاي توبه و حال  آنکه قرآن تشویق به  ،شوند می سأی و افسردگی گرفتار می زنند ویا خودکشی به دست
و هر کس کار بدى کند یا بر خویشتن ستم ورزد سپس از ":نساء که می فرماید  110را به روي همه باز کرده است، مانند آیه 

برخی  "شگرف آن نقش و استغفار"در مقاله  سایت سماموس، ."خدا آمرزش بخواهد خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت
 صالح عمل و استغفار با بد کارهاي زدودن یکی ازآنها، .کارکردهاي استغفار را بر شمرده است که به آنها اشاره می کنیم

 و کرده استغفار بایست، می بماند امان در آن تبعات و آثار از بخواهد گناهی، ارتکاب از پس شخص اگر.}هود 114آیه {است
 آن بودن ساز زمینه به توان می استغفار کارکردهاي دیگر از.بردارد میان از را تبعات و آثار هرگونه نیک، اعمال با سپس
 تقدیم با سلیمان ،آیات این در زیرا است؛ شده مطرح ص سوره 39 و 35 آیات در مطلب این .کرد اشاره دعا اجابت براي

 در که گیرد قرار استجابت معرض در نیایشهایش تا کوشد می پادشاهی و قدرت به دستیابی براي نیایش و دعا از پیش استغفار
 .ست کارکردها مهمترین از است که گروهی عذابهاي کننده برطرف استغفار، از دیگر کارکردهاي.شود می چنین نیز عمل

 کنند تا تو در میان آنان هستى خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش مى] لى[و" :فرماید می قرآن
 آن مردم که است آن عذاب از جامعه یابی مصونیت عوامل مهمترین از یکی .}33انفال،{کننده ایشان نخواهد بود خدا عذاب

 جهان در اگر.رهند می بال از آن به تمسک با و کنند می استغفار شوند می مرتکب که گناهی از سرعت به و هستند استغفار اهل
 می تأکید نکته این بر نیز کهف 55 آیه .هاست آن از یکی استغفار بیگمان باشد داشته وجود عذاب از بازدارنده دو ،انسانی

 عذابهاي از را ایشان که شوند استغفار دامان به دست بایست می برهانند الهی عذابهاي از را خود بخواهند اگر مردم که کند
 آن تأثیر عدم و گناهان بردن میان از و عذاب دفع در منحصر نباید را استغفار وکارکرد نقش البته.کند می حفظ گوناگون

 تأثیر یکی  از آنها.اند پرداخته آن به دیگر آیات که برشمرد نیز مثبت ابتدایی کارکردهاي آن براي توان می بلکه دانست
  .نوح به آن اشاره خواهد شد 11است که در توضیح آیه  زیست محیط بر استغفار
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 را خود باید انسان که معناست این به تقدماین   و است توبه همقدم استغفار همانگونه که  گفته شد بر اساس آیات قرآن،           
 به روح آراستن براي اقدام توبه و است شستشو معناى به استغفار .بیاراید الهى اوصاف به را خود سپس و سازد پاك گناهان از

 شستشو را خود و کند بیرون تن از را چرکین لباس اول باید که آلوده شخص مانند است، کماالت کسبیعنی  پسندیده صفات
 صورت کننده توبه شخص توسط تنها توبه سایت تبیان درباره تفاوت این دو واژه می نویسد، .کند تن به پاکیزه لباس بعد ،دهد
 درخواست استغفار، تفاوت دیگر این است که.کرد استغفار فرزندانش براى یعقوب که طورهمان ،نیست بردار نیابت و گیرد مى

 شود واقع آینده در دارد امکان که است گناهانی درباره خدا سوي به بازگشت و پشیمانی ،توبه و پیشین گناهان از آمرزش
 است لفظ به وابسته استغفار دیگر سوى از نیست، استغفار شرط اما است، توبه شرایط یا ارکان از گناه برترك عزم و نیز،.است

 هم گردد، توأم گناه برترك عزم با و شود اظهار استغفار با ندامت و توبه کهجایی در .نیست خاصى لفظ به نیاز توبه در اما
 توبه، کهحالی در. "است دعاها ترینجامع استغفار":فرمود صادق امام کهچنان است، دعا نوعى استغفار .توبه هم و است استغفار

 را آن آراستن موجبات هم که استغفار آدابی دارد )."، تفاوت استغفار و توبهتبیان":برداشت از(رود نمى شمار به دعا مقوله از
 اخالص بر را اصل آنکه با قرآنی آیات که است اساس این بر. شود می آن استواري و تسریع موجبات هم و آورد می فراهم

 آیات در .استاستغفار اصلی شرط گناه، از پشیمانی :،چنانکه نوشته اند پوشد نمی چشم نیز آن آداب از ولی گذارد می
 خرابی جبران همان اصالح معناي و است رفته کارب "اصلح" کلمه درنگ، بی آمده میان به توبه و استغفار از سخن که فراوانی

 در را "الیه اتوب و ربی استغفراهللا"ذکر استغفار، شرایط و معنا به توجه بدون شخصی می گویند .است گذشته خطاهاي و ها
 شرایط و معنی و حقیقت دانی می آیا: فرمود و گرفت خشم او بر شدته ب حضرت. کرد می جاري زبان بر علیامام  حضور

 که را مردم حقوق: سوم گناه، به بازگشت عدم بر تصمیم: دوم گناه، از پشیمانی: اول: دارد شرط شش استغفار چیست؟ استغفار
 از که را گوشتهایی: پنجم نمایی، قضا شده فوت تو از که را واجبی تکلیف هر: چهارم کنی، جبران اي کرده ضایع آنان از

 سختی ، چشیده را معصیت شیرینی تو جسم که اندازه همان به: ششم نمایی، ذوب اندوه با است روییده اندامت بر حرام
 کنیم؟،سنیه استغفار آن چگونه شگرف نقش و استغفار قرآن، معارف پایگاه(}714 کلمه البالغه، نهج{بچشانی او به طاعت
 عنوان به سوره این ابتداي در.}90و  52، 3آیات {سه بار در سوره هود آمده است" استَغْفرُواْ ربکُم ثُم تُوبواْ" عبارت ).بهشتی

، "هستم بشیر و نذیر خدا طرف از من. نپرستید را خدا غیر"بعد از آنکه می فرماید  هست پیامبران پیام در که مطلب مهمی
اهمیت عبارت فوق وقتی بیشتر .بار در قرآن تکرار شده اند 6هر کدام "  تُوبواْ "و "استَغْفرُواْ" واژه .آمده استفوق عبارت 

مربوط به تاریخ پیامبران است روشن می شود که بدانیم واژه اولی سه بار و دومی چهار بار در سوره هود که قسمت عمده آن 
  .تکرار شده است

از آسمان باران پى در  بر شما] تا[":خود را دعوت به استغفار می کند، نتایج آن را بر می شمارد آنکه نوح قومپس از           
با  .}12و  11نوح، {دو شما را به اموال و پسران یارى کند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پدید آور*پى فرستد 

 .اکنون مناسب است به بیان آثار و برکات استغفار بپردازیم و اهمیت آن، ارزشتوجه به بررسی موضوع استغفار و پی بردن به 
اشاره شده است و تاکید بر جنبه  تاثیرمادي آن بر زندگی  در بهبود زندگى انسان استغفارنقش حیاتى به  دو آیه فوق، در

 دنیا همین در مردم ایمان خیر آثار دادم، نوید مردم به من :دیفرما یحضرت نوح م :آیه اهللا مطهري می گوید.انسانها دارد
 دیگران اشتباهات از ناشی اشتباه این و کنیم می اشتباه ما گاهی. دهد می نشان را تبلیغ خودش این. "کردم بازگو آنها به را

 جالبی تعبیر و بود کلیسا ضد بیشتر و بود المذهبی آدم یک، فیلسوف راسل، برتراند.است رسیده ما به مسیحیها از بیشتر و است
 را دنیا بدبختی باید یا: کنید انتخاب را یکی بدبختی دو میان از مجبورید شما: گوید می مردم به کلیسا گوید می دارد،

 پس باشید خوشبخت دنیا در خواهید می و کنید نمی انتخاب را دنیا بدبختی اگر یا باشید، خوشبخت آخرت در تا کنید انتخاب
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 دو از یکی تحمل بشر براي که ندارم قبول را خدایی چنین من گوید می بعد. کنید تحمل آخرت در را بزرگتر بدبختی
 خدا که برسد، خوشبختی هردو به بشر که ندارد امکان مگر کرده خلق را بشر که حاال چرا؟ باشد؛ کرده فرض را بدبختی

 می را دنیا خوشبختی اگر و بگیري، را آن دنیا بدبختی قیمت به باید حتماً خواهی می را آخرت خوشبختی اگر تو: بگوید
 همین ما از خیلی منطق شاید .ندارم قبول را خدا اساساً من است جور این اگر. بپذیري باید آخرت بدبختی قیمت به خواهی

 این. دارید را خوشبختی دو هر شما ببیند که نیست حاضر خدا بپذیرید، باید اجماالً را بدبختی دو از یکی! مردم اي که باشد
 .مسیح عیسی خود جمله از انبیاست تعلیمات است؛ضد قرآن فقط تعلیمات ضد بگویم خواهم نمی.انبیاست تعلیمات ضد

 است این اشتباه.} 27 نامه البالغه، نهج {را آخرت سعادت هم خواهند می را دنیا سعادت هم متقین،:فرماید می امیرالمؤمنین
 .است گناه ،است سعادت اینکه دلیل به دیگر عبارت به است، گناه دنیاست سعادت اینکه دلیل به گناهان کنیم می خیال ما که
 خوشبختیِ میان البته. است گناه است بدبختی اینکه دلیل به فقط گناه که است این بر اسالم در منطق این اساس صورتیکه در
 می سعادت به را تو که است این باب از نه کردند منع را شراب اگر .کرد تفکیک باید شدن فوري لذتهاي تسلیم و دنیا در

 خوشبخت دنیا در را تو چون اینکه نه است حرام اگر قمار. کند می بدبخت را تو هم دنیا همین در اینکه باب از بلکه رسانده،
 جسمی نظر از را انسان که است گناه دلیل این به هرگناهی. کند می بدبخت را تو هم دنیا در چون بلکه است، حرام کند می

 حرام است کننده بدبخت اینکه دلیل به بگیرید نظر در شما که را گناهی هر. کند می بدبخت اجتماعی یا فردي روحی، یا
. آخرت در هم باشد خوشبخت دنیا در هم اش بنده که دارد مضایقه خدا و دنیاست در کننده خوشبخت اینکه دلیل به نه است

! مردم اي که بگوید مردم به آید نمی نوح بینیم می ما که است این. هست هم آخرت خوشبختی باشد دنیا واقعاً خوشبختی اگر
 که عذابهایی آن تنها نه بگیرید پیش را آن اگر گویم می من که راهی این گوید می برعکس، کنید؛ انتخاب را یکی دو این از

 مردم اگر:است اینگونه قرآن منطق. آورد می رو شما به آسمان و زمین از خدا نعمتهاي آمد، نخواهد شماست کمین در
 فرو اینها بر پایین و باال از را برکتها بگیرند پیش را تقوا و ایمان ،مردم]  کلی طور به و[ ها قریه مردم جماعتها، و اجتماعات

 و ایمان اگر گوید می قرآن. }اعراف  96مضمون آیه {گشاییم می آنها روي به زمین و آسمان از را برکتها درهاي ریزیم، می
 شکل آن به خودش تبلیغ منطق در کسی که است غلط بسیار پس.دهد می شما به هم قدرت و ثروت خدا باشید داشته تقوا

 آخرت؛ در یا بود بدبخت دنیا در باید یا: شد متحمل باید را بیچارگی دو این از یکی نیست، اي چاره که بگوید سخن کلیسایی
 بدبختی با را دنیا[ روز چند پس بشود، متحمل را آخرت بدبختی بیاید دنیا روز چهار براي انسان که است سخت خیلی اینکه

] از گریز[ براي دنیا همین در کوچک محرومیتهاي تحمل یعنی داشتن تقوا. بدبختی نه داشت باید را تقوا خیر،! ] گذرانیم می
 این ولی. باشد انسان دنیا همین در تواند نمی نباشد دورنگر اگر انسان که معنا این به دنیا، همین در بزرگتر محرومیت

آیه سوم هود ).170تا167 ، ص9 ج مطهري،، مرتضی با قرآن ییآشنا(است خوشبختی عین نیست؛ بدبختی تحمل معنایش
مندى نیکویى تا  شما را با بهره] تا اینکه[و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید ":می فرماید

زرگ بر م خود عطا کند و اگر رویگردان شوید من از عذاب روزى ب رَسازد و به هر شایسته نعمتى از کَ مند زمانى معین بهره
 در دهد وعده کهاین هب دبرس چه ددار خاص حالت توحید از بعد کافی اندازه به توبه و استغفار به دعوت خود."شما بیمناکم

 توي کمتر که خاصی عبارت"ویؤْت کُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَه" خاص عبارت این مخصوصا و ،می دهیم هایی بهره ه شماب دنیا این
 و شده داده فضلی یک او به است، "فضل ذي" کسیکه.است سوره همین اختصاصی شاید بینید، می را چیزي چنین قرآن

یمتِّعکُم "عبارت .کنند می اعطا شما به ار شاعري ،استعداددداری شاعري استعداد شما مثالً.بکنند اعطا هند به اوخوا می دوباره
 بگویند  امبه   که است این یکبار:ابتداء مثالی زده شود داره؟ توبه و استغفار و توحید با ارتباطی چه و عبارت فوق "متَاعا حسنًا

 آدمها راه که می شود برقرار تر ارگانیک ارتباط کی  که است این یکبار.داده می شود شما به دگفتی راگیید،بگو را این شما اگر
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 کنید فرض مثالً. داریم هایی استعداد ما همه ."کنند می توبه وقتیکه و اند موحد وقتیکه ود،ش می باز فضیلتهایی یک سمت به
 یک داریم، ار رسیدن معرفت به و بودن موحد و شدن آدم استعداد ما همه.دندارن همه ،ددار شدن شاعر استعداد نفر یک

می  این را آیه این .باشند داشته همه کهند نیست اینطوري لزوما که ندهست فضیلتهایی یک ولی.هستند عمومی یچیزهای
. ودش می داده شما به فضیلتها این که است این اثرش توبه، و استغفار و توحید به شدید دعوت اینکه از بعد که خواهد بگوید

 نوید این او به ددار  اي گناهکارانه و نامطبوع زندگی یک  آدمی یک مثالً. نکرده بروز انگار شما در ولی هستید "فضل ذي"
 بکنی توبه اگر و. عیاشی دنبال رفتی مثالً اینکه خاطر براي. دنه اشد گم که داري فضیلتهایی اي انسان،تو  کهودش می داده

 در چیزیکه آن اینکه یعنی ،فضل ذي به فضل شدن داده این .است خودشکوفایی وعده.شوند می شکوفا واقع در فضیلتها نآ
 .د؟دار وجود توحید با ها، استعداد کشف حتی و ها استعداد کردن پیدا فعلیت بین ارتباطی چه .دکن می بروز هست، شما ذات

 اصل یک .بودن موحد باعث هم شکوفایی خود و ودش می خودشکوفایی سبب بودن موحد یعنی .است طرفه دو اینها رابطه
داده است و آیه هشتم تکاثر درباره نعمتهایی است که خداوند به انسانها .کنند می تقویت ار رهمدیگ خوب صفات است که کلی

 و پر اینها به شما که است این هم گزاریش شکر ،ها هستندنعمت همان واقع در ها استعداد این .پرسش می شود در قیامت از آن
 الؤس آنها از روزي و مسئولیم مقابلش در ما که هستند  چیزهایی اینها و. دبرسن خود فاهدا به اینها که ذاریدگب د ویهبد بال

 من درون در! دارم نعمت اینهمه که نفهمیدم اصال من که ی استبزرگ گناه خیلی این .توانید بگویید نفهمیدمنمی .خواهد شد
 داده هم وعده این ولی ،یموبر توحید دنبال که است این اصل .نکردم و بکنم نماتو می ار کارها این. هست ها استعداد این

همه  راگ آیه فوق می خواهد بگوید،.هست هم دنیایی زندگی در پیشرفتهایی نوع یک ،توبه و توحید با همراه باالخره که شده
هود،جلسات تفسیر":برداشت از(ودش می خوب ي آنها همهوا و آبد و کن می آشتی آنها با طبعیت اصالند،بکن توبه قومی کی

  )."کیولیست
آن توجه   مادىدر این بخش، فقط به آثار . را می توان از دو  جنبه مادي و معنوي بررسی کرد استعفار آثار و برکات         

برکات  .، تنظیم کرده ایممحمد حسین یوسفىنوشته   "تجربه شیرین ندامت "تقسیم بندي  این آثار را بر اساس کتاب. می شود
در آیات ابتدایی سوره هود چهار : هاى خدا در دنیااز نعمتورى  زندگى خوب و بهره ):1 :در قرآن عبارتند از مادى استغفار

از گناهان خویش استغفار ):ج. بودن نذیر و بشیر ):ب. شركتوحید و مبارزه با  ):الف:دعوت از طرف قرآن مطرح شده است
و پس از  ."گردیدبه سوى او باز =ثم توبوا الیه"این است که  دعوتچهارمین ):د. کنید، و از آلودگیها خود را شستشو دهید

شستشوى از گناه و پاك شدن در سایه استغفار، خود را به صفات الهى بیارائید که بازگشت به سوى او چیزى جز اقتباس از 
هر گاه به این برنامه :سپس نتیجه هاى عملى موافقت یا مخالفت با این چهار دستور را چنین بیان مى کندقرآن .صفات او نیست

ر و از آن باالت .ن دنیا بهره مند و متمتع مى سازدید خداوند تا پایان عمر شما را از زندگانى سعادتبخش ایها جامه عمل بپوشان
، بهره مى دهد و تفاوت مردم را در چگونگى عمل به این چهار اصل به هیچوجه نادیده نمى اینکه به هر کس به اندازه کارش

و اما اگر راه مخالفت را پیش گیرید، و در برابر این .عطا مى کندبه هر صاحب فضیلتى به اندازه فضیلتش  گیرد، بلکه
دستورهاى چهارگانه عقیدتى و عملى سرپیچى کنید، من از عذاب روز بزرگى بر شما بیمناکم همان روز که در دادگاه بزرگ 

در : سالىباران رحمت و نجات از خشک نزول): 2. )هود 3تا  1تفسیر نمونه، آیات  ":برداشت از(عدل الهى حضور مى یابید
نوح در ادامه بیانات  .اولی از زبان نوح و دومی از زبان هود است.هود به این موضوع اشاره شده است 52نوح و  11آیه

بارانهاى  }چنین کنیداگر{":، می گوید}10نوح،{ و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است":خود
 ،هم باران رحمت معنوى و هم باران پر برکت مادى او ،خالصه .}11آیه {"آسمان را پى درپى بر شما فرو مى فرستد پربرکت

یعنى آنقدر باران مى بارد که گوئى آسمان دارد نازل مى  ،"آسمان را بر شما مى فرستد": مى گوید.شما را فرا مى گیرد
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د، و نه آسیبى مى رساند، بلکه در همه جا مایه خرمى و سر سبزى و نه ویرانى مى آور ؛اما چون باران رحمت است! شود
الدرور است  ریبه معناى کث "مدارا"ابر آسمان است ، و کلمه   ،"سماء"مراد از کلمه  :عالمه طباطبایی می گوید.طراوت است

مى  تانیو بارنده را به سو زندهیر اریابر بس د،یاگر از خدا طلب مغفرت کن: است که نیا هیو معناى آ.  زندهیر اریبس عنىی
  روزي و  رزق  انواع  حصول و  باران  نزول  اسباب  بزرگترین از ،استغفار  که  است  آن بر  دلیل  آیه  این .)المیزان،نوح(فرستد

 پایۀ بر طبیعت نظام رابطۀ کنندة بیان که است آیاتی از آیه این:شرحی بر سوره نوح می گوید عبدالعلی بازرگان در. است
 ما براي علمی نظر از. منفی چه و مثبت چه گذارد، می تأثیر طبیعت روي بر انسان عملکرد که معنی این به. ماست عملکرد

 تا دو است آفریده را طبیعت که باخدایی آفریده را انسانها که خدایی است، مسلم آنچه اما. نیست مشخص ارتباطی چنین
در این مورد بعدا بیشتر توضیح  ."شود می افزون جوي نزوالت باشد، هماهنگ طبیعت نظام با انسان اعمال اگر. نیستند

و گاهى  می برند بسیارى از گناهان ، قواى انسان را تحلیل: تقویت قواى جسمى و روحى ، فردى و اجتماعى ):3.خواهیم داد
به بازسازي قواي جسمی و روحی خود انسان می تواند با استغفار .دنمنجر به نابودى و از بین رفتن هستى او مى گرد

از ] تا[از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید  ،و اى قوم من":هود به قوم خود توصیه می کند.بپردازد
 هرگز فکر نکنید.}52هود،{آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویى بر نیروى شما بیفزاید و تبهکارانه روى بر مگردانید

از نیروى شما مى کاهد، بلکه نیروى جسمانى شما را با بهره گیرى از نیروى معنوى افزایش مى دهد و با این  ،که ایمان و تقوا
 .و ملتى پرقدرت و آزاد و مستقل داشته باشید ،قادر خواهید بود اجتماعى آباد، جمعیتى انبود، اقتصادى سالم ،پشتوانه مهم

معنوى و مادى بر قرار مى سازد و استغفار از گناه و باز گشت به سوى خدا را مایه آبادانى و  قرآن پیوند روشنى میان مسائل
در  "الى قوتکم هیزدکم قو"ظاهر این جمله .است خرمى و طراوت و سرسبزى و اضافه شدن نیروئى بر نیروها معرفى کرده

بعضى این جمله را اشاره به افزایش نیروى  .ا مى افزایدخداوند در پرتو توبه و استغفار نیروئى بر نیروى شم: آیه این است که
و بعضى دیگر آن را اشاره به اضافه نیروهاى مادى بر  است نوح نیز به آن اشاره شده  12 هچنانکه در آی،انسانى گرفته اند

مى شود، و تمام این  نیروى مادى و معنوى را شامل  نیروى معنوى دانسته اند، ولى تعبیر آیه مطلق است و هر گونه افزایش 
نوح به این موضوع اشاره  12درآیه : وسعت روزى و حلّ مشکالت اقتصادى):4 ).تفسیر نمونه،هود(تفاسیر را در بر مى گیرد

 یک ترتیب این به."و شما را به اموال و پسران یارى کند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پدید آورد":شده است
 از شدن پاك و گناهان بخشودگى معنوى بزرگ نعمت داده، وعده آنها به مادى بزرگ نعمت پنج و معنوى، بزرگ نعمت

 فرزندان فزونى اموال، فزونى برکت، پر و موقع به و مفید بارانهاى ریزش: مادى نعمتهاى اما است، عصیان و کفر آلودگى
 و دنیا آبادى موجب هم قرآن گواهى طبق اتقو و ایمان آرى ."جارى آب نهرهاى و ، برکت پر باغهاى ،}انسانى هاى سرمایه{

 قحطى و خشکسالى زدند، باز سر نوح دعوت قبول از لجوج قوم این وقتى که است آمده روایات از بعضى در.است آخرت هم
: گفت آنها به نوح آوردند، مى بچه کمتر و گشتند عقیم زنان شدند، هالك فرزندانشان و اموال از بسیارى و ، گرفت فرا را آنها
 نشان سختى سر همچنان و نکردند او به اعتنائى آنها ولى شد، خواهد دفع شما از بالها و مصائب این همه بیاورید ایمان اگر

آنان و تا ":نجات یافتن از بالهاى خانمان سوز دنیا ):5 ).تفسیر نمونه، نوح(کرد درو را همه و رسید فرا نهائى عذاب تا دادند
این مورد قبال توضیح داده شده .}انفال 33بخشی از آیه{ "کننده ایشان نخواهد بود کنند خدا عذاب طلب آمرزش مى

  .موارد دیگري را می توان بر شمرد که از حوصله این فصل خارج است.است
در این رابطه مولوي . توضیح دهیمدر این بخش می خواهیم در باره بازتاب اعمال انسان در زندگی و محیط زیستش               

 یشصدا می زند ادیدر کوهستان فر کسی یوقت ."نداها را صدا دیما آ يسو*جهان کوه است و فعل ما ندا نای: می گوید
. کند یم دایپ عکاسعالم ان میکوهستان عظ نینَفَس ما، در ا یعمل ما، حت نیکوچکترمعنی شعر او این است که .انعکاس دارد
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از ما سر بزند و اثر آن به ما  یعمل ستیممکن ن. گردد یبه ما بر م یعنیبازگشت و در واقع رد فعل است؛  یعنیانعکاس، 
 قانوناین . قانون، قانون عمل و عکس العمل است نیکه ا "کارما"به نام  میدار یقانون عتیدر طب":می گویند. نرسد

تکرار خواهد  شهیچرخه هم نیبه دنبال دارد و ا يگریواکنش د خود یهر واکنش نیداشته و همچن یواکنش یهر عمل:دیگو یم
به خود  یهر چه کن نکهیمنظور ا. گرددی زود، به شما بازم ای رید ااعمال شم يکارما د،یکه باش يشما در هر حال و روز. شد

هند و بودا و  انیاز اعتقادات اد "کارما" .يریگ یاز همان دست م ،یاز هر دست بده ایو  ."یو بد کن کیگر همه ن*یکن
 ایو  یکنون یو بد فرد در زندگ کیاعمال ن جهیمعنا که نت نیبد .است "تاوان"يبه معناو  است یجنوب شرق يایآس انیاد

بومرنگ عمل کرده و به  کیمانند  قایعمل ما دق .}است یاله ریغ انیاد فیتعراین {خواهد گذاشت ریتاث يو يبعد يهایزندگ
 در  رابطه با برومند نیمحمد حس .)"سایت ماه جبین، قانون کارما":برداشت از(گردد یبازم شتریب یخودمان با شدت يسو
سزا انسان در زندگی آینده او نقش ب این است که آیا اعمال خوب و بد شسؤال اصلی تحقیقبررسی کرده و  متقابل اعمال ریتأث

مردم با کاربرد  شتریب:او می گوید. یا پاداش اعمال گذشته خود را می بیند یا خیر؟دارد یا خیر؟ و انسان در همین دنیا کیفر 
که اعمال  رندیپذ به اجمال می ،"شانس"و  "چوب خدا صدا ندارد"،"بیغ ریت"،"مکافات عمل"،"دست انتقام"لیاز قب یعبارات

خود است؛ اما  نیشیبرخوردار از اعمال پ ایداشته و فرد هم اکنون دچار عقوبت  ریاو تأث يویدن یخوب و بد انسان در زندگ
 ییو مرموز به چرا یعیو فرا طب ییو غا یبا توسل به علت اول شتریآن ناتوانند و ب امدیعمل و پ نیرابطه ثابت ب نییتب زمعموالً ا

که عمل  ردیپذ یم یطور کلقرآن ب.روند یت طفره مو امر مقدم ثاب یعیعلت طب نییو تع یچگونگ انیمطلب پرداخته و از ب
 یدگدر زن ئهیو اعمال حسنه و س،}38،مدثر{است شیدر گرو اعمال خو یو هر کس،}39،نجم{است نیانسان، نقش آفر يبرا
مسأله  نیقرآن به ا یلیبه پاسخ تفص یابیستد.}46،فصلت و  7،اسراء ؛97،نحل ؛286،بقره ؛85،نساء{دارد یحتم ریتأث

): ب. اعمال موجود در قرآن هیاز کل يریو آمارگ ییجو یپ ):الف:مقدمات است نیا نیو تأم ریگذر از مراحل ز ازمندین
 نیاز ا یآگاه ریتأث نییتب): ج .ییو استقرا حیصورت صرب اتیبر آ هیآنها با تک امدیاعمال و پ نیروابط ثابت ب نییو تب حیتوض

 نیمحمد حس ،متقابل اعمال ریتأث هیآن و نظرپایگاه معارف قرآن،":برداشت از("قانون و رابطه ثابت در فرد و جامعه
 يصورتهابار از عمل و عکس العمل ب 1086 در قرآن حدود :اینگونه توضیح می دهد يریآمارگ در باره برومند )."برومند

 هیاول يبند می، تقستافیعنوان جداگانه دست 200توان به  یآمده است که با ادغام موارد مشابه م انیگوناگون سخن به م
اعمال صالح؛  يعنوان برا 78 ):الف:کند یخُرد و مجزّا م لیذ يصورتهارا ب نیعناو نیا ."و بد یمنف=طالح"و اعمال به صالح 

 يبند میتقس زین.غیره عجب و ف،یکفر، کتمان، تحر لیمورد اعمال طالح از قب 122):ب.غیرهتقوا، صبر، وفا، شکر و لیاز قب
اعمال صالح : الف :سازد یصورت مشخص م نیتر آنها را بدقیدق یسازمانده ،یو اجتماع ياعمال با توجه به ابعاد فرد گرید

 از برخی" .براي اطالع از جزییات، به اصل تحقیق مراجعه شود.)همان(یو اجتماع ياعمال طالح فرد: ب ،یو اجتماع يفرد
 بین شرطی اي رابطه واقع در. انسان توسط شایسته اعمال انجام به است مشروط خدادادي نعمتهاي شکرانۀ اند گفته مفسرین

می  نوح 12در توضیح آیه  عالمه طباطبایی).عبدالعلی بازرگان،همان(اند کرده مطرح انسان اعمال و خداوند نعمات نزول
 رسیدن در را آدمى که است چیزى هر معناى به مدد و ، است دیگر مدد دنبال به مدد رساندن معناى به "امداد" کلمه:گوید

 .است خویش هدفهاى به انسانى جامعه رسیدن براى ابتدایى کمکهاى نزدیکترین فرزندان و اموال کند،و کمک حاجتش به
 دخالت بشر زندگى ضروریات به نسبت مال اقسام سایر از که آنجایى از لیکن است، مال اقسام از تا دو در آیه، انهار و جنات

 شمارد،و مى را دنیایى نعمتهاى فرمایید مى مالحظه کهبطوری آیات این و.یافتند ذکر به اختصاص آیه در دارند ترى گسترده
 طلب خود پروردگار از که شرطىب دهد، مى را آن تواتر و نعمتها فراوانى وعده خود قوم به که کند مى حکایت نوح از

 نعمتهاى درب شدن گشوده و گرفتاریها و مصائب رفع در فورى اثر ،گناهان از استغفار شود مى معلوم پس.کنند گناهان مغفرت
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 و است، برقرار ارتباطى جهان عمومى اوضاع بین و آن، فساد و انسانى جامعه صالح بین فهماند مى دارد، زمینى و آسمانى
 خواهند را آن عکس کنند عمل عکس به اگر و رسند، مى گوارایى و پاکیزه زندگى به کنند، اصالح را خود بشرى جوامع اگر

به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشکى و ":فرموده که شود مى استفاده هم روم 41 آیه از معنا این . داشت
 شوري 30 آیه همچنین و ."اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند بعضى از آنچه را که کرده] سزاى[دریا نمودار شده است تا 

 96و آیه . "گذرد از بسیارى درمى] خدا[مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و ] گونه[هر ":فرماید مى که
و ":مائده آمده است 66در آیه  .)المیزان،، نوح(است سودمند اینجا براى گفتیم مطالبى مذکور آیات تفسیر در ما اَعراف که

کردند قطعا از باالى سرشان  تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است عمل مىاگر آنان به 
رو هستند و بسیارى از  شدند از میان آنان گروهى میانه برخوردار مى] برکات زمینى[و از زیر پاهایشان ] برکات آسمانى[

ایمان و  :عالمه طباطبایی به آنها اشاره کرده، توضیح  یک رابطه است کهاین آیه وسه آیه اي را که ."کنند ایشان بد رفتار مى
این رابطه  تنها یک رابطه معنوى نیست ، بلکه عالوه بر  .عدالت مایه آبادى جامعه ها، و کفر و ظلم و گناه مایه ویرانى است 

کفر و بى ایمانى سرچشمه .زمینه وجود داردرابطه معنوى که آثارش را به خوبى مى بینیم رابطه مادى روشنى نیز در این 
، و این امور سبب از میان رفتن وحدت جامعه فراموش کردن ارزشهاى اخالقى است ، وؤ ولیت، قانون شکنىعدم احساس مس

 .ها، متزلزل شدن پایه هاى اعتماد و اطمینان ، هدر رفتن نیروهاى انسانى و اقتصادى ، و به هم خوردن تعادل اجتماعى است 
بدیهى است که جامعه اى که این امور بر آن حاکم گردد به سرعت عقب نشینى مى کند و راه سقوط و نابودى را پیش خواهد 

و اگر مى بینیم جوامعى هستند که با وجود عدم ایمان و تقوا از پیشرفت نسبى وضع مادى برخوردارند آن را نیز باید .گرفت 
ى بدانیم که میراث انبیاى پیشین و نتیجه زحمات رهبران الهى و دانشمندان و علما مرهون رعایت نسبى بعضى از اصول اخالق

است که استغفار و ترك گناه عالوه بر آیات فوق در روایات اسالمى نیز روى این معنى زیاد تکیه شده .در طول قرنها است 
زیاد استغفار کن تا روزى را :ده که فرمودآمعلى  امام در حدیثى از:سبب فزونى روزى و بهبودى زندگى مى شود، از جمله 

شیده شکر که خداوند نعمتى به او بخیکس": در حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود ."به سوى خود جلب کنى
ال : که بر اثر حادثه اى غمگین گردد بگویدیرده از خدا طلب آمرزش کند، و کسخیر کأکه روزیش تیخدا را بجا آورد، و کس

 خداوند سبحان ":نهج البالغه آمده 143خطبه  در.}424 ،ص 5 ، ج تفسیر نورالثقلینهر دو حدیث از {و ال قوة اال باهللا حول
، و فرموده از پروردگارتان طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده فزونى روزى و رحمت خلق قرار دادهاستغفار را سبب 

یتهائى در این حقیقت این است که مجازات بسیارى از گناهان محروم ."ستد، باران پر برکت آسمان را بر شما مى فرتاس
گیرد خداوند این مجازات را از او بر طرف مى   که انسان از آن توبه کند و راه پاکى و تقوى را پیش یجهان است و هنگام

نزول برکات خود بر بندگان و وفور نعمت و برکت رابطه برقرار کرده  نیخداوند ، ب .)"تفسیر نمونه، نوح ":برداشت از(سازد
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده ":می فرماید .ردیپذ یصورت م مانهیحک یارتباط بر اساس قانون نیاست، و ا

آنان را ] گریبان[دستاوردشان ] کیفر[گشودیم ولى تکذیب کردند پس به  بودند قطعا برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى
معنی ثبوت فایده ه برکت ب: معنی ثبوت است گوینده اصل برکت ب: مجمع البیان گفته :قاموس می نویسد.}96اعراف،{گرفتیم

برکت یعنی ثبوت خیر خدائی در : در مفردات گوید.است در اثر نمو و رشد، مجمع آب را برکه گویند که آب در آن ثابت است
قرآن و کعبه و باران و عیسی از آن جهت در آیات شریفه، مبارك ."ثابت باشد ةمبارك چیزي است که در آن فاید .یک چیز

می  فرحناز بردبار .)190، ص 1 جهمان، قاموس قرآن،(اند ثابت هست و محلّ برکت ةاند که در آنها برکت و فاید خوانده شده
به  هیپنداشت که نزول برکت اله دیپس نبا: دیفرما یکت از قول راغب، مدرباره بر یحاتیپس از توض ییعالمه طباطبا:نویسد

بوده باشد،  ریکث ریبرکت و خ  يدارا ز،یخداوند اراده کرده فالن چ کهنیا يمعنا رایزعوامل دارد، ریمنافات با عمل سا،يزیچ
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است در طول علل و اسباب، نه در عرض  یاراده خداوند سبب کهنیا يه را ابطال کند، برایکه اثر اسباب و علل مقض ستین نیا
را که در آن طعام و در مزاج  یکه علل و اسباب ستین نیا شیخداوند طعام را برکت داده است، معنا مییگو یآن؛ مثالً اگر م

است که همان  نیا شیدر آن قرار داده، بلکه معنا ودخ شیرا از پ تیخورنده آن است، همه را باطل کرده و اثر شفاء و نوران
و دزد به آن  گردد ینم عیفالن مال ضا شودکه یباعث م ایو   دهد یدست ممطلوب را از خوردن آن غذا ب جهیاسباب، نت

قرآن و  دگاهیاز د یبر جوامع انسان ینزول برکات اله يمندقانونمرکز مدیریت حوزه هاي علمی خواهران،(زند ینم
 یم یاجتماع یزندگ افتنیشهرها و سامان  یتقوا و آبادان انیرابطه م انیدر ب ییعالمه طباطبا .)فرحناز بردبار،اتیروا

مقدر کرده، باز  شیکه خداوند برا یاز راه سعادت انسان جهیها از راه فطرت منحرف گردد و در نتاز امت یاگر امت: سدینو
 یاختالل به خود آن بر م نیو آثار سوء ا هافتیاوست، اختالل  هکه مربوط ب}...مانند باران، باد و{هم  یعیبماند؛ اسباب طب

در اسباب  یاش آثار سوئ يخودش بود که با انحراف و کجرو نیا رایرود؛ ز یبه چشم خودش م شیهایگردد و دود کجرو
شود؛ فساد اخالق  یمتوجه اجتماعش م ییهاکه در بازگشت آن آثار، چه اختاللها و چه محنتمعلوم است . گذارد یباق یعیطب

به انقراضش  دیتهد بات،یو تراکم مص اتیبرده و هجوم بل نیرا از ب یروابط عموم قه،یبردن عواطف رق نیو قساوت قلب و از ب
 ،یفصل ریغ يهانموده و در عوض باران غیزراعت و درختان در اندنیاز رو نیو زم یفصل يهاآسمان از باراندن باران. کند یم
 پایگاه اطالع رسانی حوزه،(برد یبا زلزله و خسف آنان را در خود فرو م نیبه راه انداخته و زم اعقهطوفان و ص ل،یس

 و بیطرف افراد اعمال برابر در را جهان و است قائل اي ویژه درك و شعور گیتی، مجموع براي قرآن ).195، ص8ج  زان،یالم
انسانها باعث  مانیا:عالمه می گوید.نیست درك قابل عادي محاسبات با جامعه، از بعد این که است معتقد و داند نمی بیتفاوت

 یم انیجر انیآدمبر از آن مجرا  یاله يهاشده که نعمت هیتشب ییبرکات، به مجرا قتیدر حق. شود یها منزول برکات بر آن
 جهیبه موقعش سرد شده و در نتد، هوا به موقعش گرم و نبار یباران و برف هر کدام در موقع مناسب و به مقدار نافع م. دنابی

 ،یاله يافتتاح ابواب برکات و باز شدن درها فه،یشر هیآ نیمطابق ا نکهیآنچه مهم است ا. شود یفراوان م اه وهیغالت و م
چند نفر،  يو تقوا مانیبا ا ت،یها، چون کفر و فسق جمعدو نفر از آن اینفر  کی مانیهاست، نه اتیجمع يو تقوا مانیمسبب از ا

؛ و  96،اعراف؛ 66،مائده{در این سه آیه :صدر می گوید آیه اهللا ).، همان201، ص 8ج  زان،یالم(کند یباز کار خود را م
سخن از یک رابطه خاصی بین استقامت در تطبیق احکام خدا با بکار بستن آن از یک طرف، و بین  دشو مالحظه می }16 ،جن

طرف دیگر است و به زبان امروز بین عدالت در توزیع، و فراوانی در تولید رابطه برقرار فراوانی معیشت و کثرت تولید از 
اي در توزیعش به عدالت حکومت کند، در تنگناي کمبود تولید قرار  پافشاري دارد که هر جامعه ،قرآن در این امر. شده
کنند  حال آنکه گمان می. گردد ی نصیبش میشود، ثروتش افزوده گشته و خیرات و برکات فراوان گیرد، دچار فقر نمی نمی

دهد هرگاه  کند و نشان می عکس این مطلب را ثابت می ،قانون و سنت تاریخ .عدالت در توزیع، فقر آور است، اینطور نیست
ام شود و سرانج احکام و دستورات آسمانی در روابط توزیع رعایت شود، این امر باعث تولید بیشتر، و ثروت ملی زیادتري می

الدین  ترجمه و تحقیق جمال،محمدباقر صدر ،سنتهاي تاریخ در قرآن(شود برکات آسمان و زمین به روي این مردم گشوده می
 می ظهور ایشان وقتی که خوانیم می حجت حضرت ظهور مسأله در ما :آیه اهللا مطهري می گوید.)76،صموسوي اصفهانی

 کلی قانون هست زمان آن در که امر این. ریزند می بیرون را خودشان برکات آسمان و زمین شوند، می مؤمن مردم و کنند
 مقصود و محصول عالیترین که انسان میان است اي رابطه یک واقعاً یعنی دارد؛ زمان آن به اختصاص اینکه نه زمانهاست همه
 همه و آسمانها این و هستیم پیوسته یکدیگر به زمین و ما نیست، ناپیوسته همدیگر با عالم اجزاء. عالم جریانهاي و است عالم این
 به که بچه که کند باور تواند می انسان منطقی چه با مثالً.کند نمی باور نبیند تا انسان را اینها. است پیوسته همدیگر به چیز
 آورد می دنیاب را بچه همانکه.داده قرار متعال خداي که است پیوستگی علت به این بشود؟ پیدا شیر مادر پستان در بیاید، دنیا
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 باشد، داشته ناموافق حالت خودش مادر با که وقتی حیوان یک بچه. بدهد بیرون شیر که است ساخته جور این هم را پستان
 تعجب اینها.شود می افزوده شیرش بر باشد داشته موافق حالت اگر ولی شود، می خشک شیرش نخواهد یا بخواهد مادر

 وضع اصالً بگیرند قرار خلقت کمال مسیر در و خلقت خداي مسیر در اگر یعنی باشند صالح زمین روي در مردم اگر که ندارد
 زمین که نعمتی بود، نخواهد عالم در سیلی طغیان و خرابی زلزله، دیگر. بشود عوض چیز همه و جو منطقه، آسمان، و زمین

 اطاعت و ایمان و تقوا همان گفت نوح. .شود می پیدا کلی توافق یک یعنی بود؛ نخواهد باشد کرده مکتوم خودش دل در
 بینید می بعد،"مدراراً علَیکُم اَلسماء یرْسلِ"،}خدا دستورهاي اطاعت همان یعنی من اطاعت{باشید داشته را}چیز سه این{من

 را شما نسل و فرزندان و شما ثروت ،"بنینَ و بِأَموالٍ یمددکُم" .!بارانی چه فرستد می باران شما براي آسمان از خدا اصالً
 نظر صرف کشتتان و زراعت از و فرزندتان و مال از باید ،پیغمبر امر اطاعت و تقوا و ایمان قیمت به نگفت پس. کند می اضافه
 افزوده شما باغستانهاي بر چقدر که بینید می وقت آن،" أَنْهاراً لَکُم یجعلْ و جنّات لَکُم یجعلْ َ"و:گفت ،برعکس بلکه کنید؛
 این از و کنید مغفرت طلب او از بازگردید، پروردگارتان سوي به گفتم" :نوح گفت.بشود جاري شما براي نهرها چقدر بشود،

 هم شما دنیاي بکنید را کار این اگر. است کننده قبول و آمرزنده خدا نباشید، ناامید ،"غَفّاراً کانَ إِنَّه "."کنید توبه گناهانتان
 مال .جوشاند می شما روي به آسمان و زمین از را دنیا نعمتهاي متعال خداي اصالً بشوید تقوا اهل مردمی اگر شود؛ می خوب

 می پیدا زیاد خیلی هاي چشمه کنید، می پیدا آبادانی .شود می زیاد جمعیتتان و فرزندان. کند می زیاد را ثروتتان و
 ایمان بیایید شما گویم می من اینکه پس. باشید برخوردار کامل رفاه از که رسید می عالی خیلی تمدن یک به خالصه.کنید

 و کوه دامن در مثالً بروید بدهید دست از را نعمتها این همه دارید، نعمتها سلسله یک شما که نیست این من حرف بیاورید،
 عمل شما گویم می من که آنچه نه، بخواهید؛ آخرت از خواهید می نعمت هرچه و بکشید ریاضت کنید، اختیار عزلت آنجا

در )." 763و 753ص ،26ج ،مطهري شهید آثار مجموعه" :برداشت از(داد خواهد شما به هم را دنیا نعمتهاي تمام خدا کنید،
در ابتداي نامه به مالک اشتر بر چهار موضوع در رابطه  آن حضرت.تأیید  این سخنان به دو جمله از امام علی اشاره می کنیم

 برخیزد، اهلش اصالح به ):3 نماید، دشمنش جهاد با و ):2کند، جمع را آن مالیاتهاى):1:با کشور مصر تأکید فرموده است
اهمیت امور امام در این نامه نظر رهبران جامعه را به  .)نامه پنجاه و سوم نهج البالغه(سازد آباد را شهرهایش):4

 وظایف از را مردم شرافتمندانه زندگى امام،تامین.عمومى توجه داده است اقتصادي،امنیت اجتماعی، امور اخالقی و رفاه
 نان افراد پایینترین حتی.نبرد بسر رفاه در که نیست کوفه در کسی: درباره مقر حکومتش می فرماید امام. دانست مى خود

 ضروریات این همان حداقلهاي. )327 ص ،40 ج بحاراالنوار،(آشامند می فرات آب از و دارند پناه سر و خورند می گندم
 فراهم مردم براى را آنها باید حکومت که کند مى آنها اشاره به حضرت است که آن شرب و تغذیه ، مسکن :از قبیل  زندگى

  .کند
 آن تأثیر به استغفار کارکردهاي مهمترین در بخش انتهایی این فصل و با توجه به آیات دهم تا دوازدهم سوره نوح، از             

 تواند می استغفار که همانگونه :در این باره نوشته اند.می کنیم اشارهانسان در تکمیل مطالب فوق،  زیست محیط در
 دور تباهی و فساد از جامعه تا شود می موجب دهد قرار کمالی مسیر در و دهد تغییر را انسان هنجاري و شخصی رفتارهاي

 شکوفایی عامل خود که یابد افزایش آن در مفید و سازنده کارهاي و اصالحات و همدلی و اتحاد و همگرایی ،درنتیجه .شود
 بر و شود می قایل نیز طبیعی ماوراي کارکردهاي طبیعی، کارکردهاي این بر افزون قرآن اما .است بشر تمدنی و اقتصادي

 نقش به توان می ازجمله. دنگذار می تأثیر نیز طبیعی و تکوینی امور حوزه در آدمی باطنی اعمال که کند می تأکید نکته این
 بشر دسترسی و گیاهان رشد و زمین وري بهره افزایش موجب که کرد اشاره سازنده و مفید بارانهاي نزول در استغفار شگفت

 می اشاره طبیعی و تکوینی امور در استغفار طبیعی فوق نقش این به آیات فوق، در صراحت به خداوند .شود می سالم آب به
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 طبیعی پیامد که سازند مند بهره خداوند غفاریت مقام از را جامعه خویش استغفار با توانند می مردم که فرماید می و کند
 باران تا شود می موجب استغفار درحقیقت .است آنان براي سازنده و مفید پیاپی بارانهاي ریزش غفاري اسم به خداوند ظهور

 دامپروري و باغداري و کشاورزي رونق موجبات رساندن، آسیب جاي به و کند ریزش سودمندي شکل به و طبیعی حالت در
 خدا خاص رحمت جلب موجب استغفار ،درحقیقتو .پدیدآورد زیستی منطقه آن در را بسیاري نهرهاي و رودها و فراهم را
 و }3 ،هود{دنیایی خوب امکانات از برخورداري نتیجه در و }90 ، هود{او ویژه محبت جلب ،}106 و 64،  نساء و 199 ،بقره{

 استغفار ،سایت سماموس(}12 تا 10، نوح{شود می باغی و دامی و کشاورزي تولیدات ازدیاد راه از آرامش و آسایش افزایش
، امري خارج از قانون طبیعی و تکوینی امور در استغفار طبیعی فوق نقش اگر منظور سایت فوق درباره .)شگرف آن نقش و

 یاوشانیس یداود بهرامنوشته " }دگانیبه ستمد دیام امیپ{هاابرقدرت یقرآن و فروپاش"کتاب  در.علیت باشد، قابل قبول نیست
به تفصیل درباره انجام امدادهاي الهی در بستر  149تا  135صفحه  ، از"یاله يامدادها  يمندقانون "، با عنوانفصل دهم در

در پایان این فصل به عنوان جمع .می توانند به آن مراجعه نمایند نظام علیت توضیح داده شده است که خوانندگان عزیز
بودم ، مردى از در  ريبص ربیع بن صبیح مى گوید نزد حسن :بندي بحث، به یک روایت تاریخی اشاره می کنیم که نوشته اند

ت کرد، به او نیز گفت ، دیگرى آمد از فقر شکایاستغفار کن: آبادیش شکایت کرد، حسن به او گفتوارد شد و از خشکسالى 
او نیز گفت استغفار کن، ربیع مى گوید،من تعجب  دعا کن خداوند پسرى به من بدهد به: استغفار کن، سومى آمد و به او گفت

به او همین دستور را مى دهى و به همه مى  ، توو به او گفتم هر کس نزد تو مى آید و مشکلى دارد و تقاضاى نعمتى کردم
من این مطلب را از کالم خدا که از پیامبرش نوح : وى در جواب من گفت .گوئى استغفار کنید و از خدا طلب آمرزش نمائید

آنها که عادت دارند از این مسائل .نوح را که در باال ذکر شد تالوت کرد حکایت مى کند، استفاده کردم و سپس آیات سوره
آسان بگذرند فورا یکنوع ارتباط و پیوند معنوى ناشناخته در میان این امور قائل مى شوند و از هر گونه تحلیل بیشتر خود را 

یابیم که توجه به آنها مسائل مادى و ولى اگر بیشتر دقت کنیم در میان این امور پیوندهاى نزدیکى مى . راحت مى کنند
معنوى را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم مى آمیزد و یا همانند ریشه و ساقه درخت با گل و میوه آن ربط مى 

برکت کدام جامعه است که آلوده به گناه ، خیانت ، نفاق دزدى ، ظلم ، تنبلى و مانند آنها بشود و این جامعه آباد و پر .دهد
کدام جامعه است که روح تعاون و همکارى را از دست دهد و جنگ و نزاع و خونریزى را جانشین آن سازد و زمینهاى .باشد

و در عین حال مردمش آلوده انواع هوسها باشند، کدام جامعه است که.خرم و سرسبز و وضع اقتصادى مرفهى داشته باشد
له اخالقى نیست مگر اینکه اثر مفید و أهیچ مس:با صراحت باید گفت.دگى کنندایستانیرومند و پا بر جا در مقابل دشمنان 

سازنده اى در زندگى مادى مردم دارد، و هیچ اعتقاد و ایمان صحیحى پیدا نمى شود مگر اینکه در ساختن یک جامعه اى 
بى و توحید را از مسائل مادى جدا آنها که مسائل اخالقى و ایمان مذه.آباد و آزاد و مستقل و نیرومند سهم به سزائى دارد

صورت یک سلسله تشریفات و آداب ظاهرى و خالى اگر دین ب.و نه مادى را ،نه مسائل معنوى را درست شناخته اند ؛مى کنند
ثیرى در نظام مادى اجتماع نخواهد داشت اما آنگاه که اعتقادات معنوى و أاز محتوا در میان مردم باشد بدیهى است ت

نان در اعماق روح انسان نفوذ کند که آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام ذرات وجودش ظاهر روحانى آنچ
ممکن است ما بعضى از مراحل پیوند استغفار را .گردد، آثار سازنده این اعتقادات در جامعه بر هیچکس مخفى نخواهد ماند

تفسیر (شترى از آن براى ما قابل درك استقسمت بی با نزول برکات مادى نتوانیم درست درك کنیم ولى بدون شک
  .)نمونه،هود
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 فصل هشتم
 

  نوح
  غیاستقامت در تبل اسوه 

پنجم تا نهم سوره نوح در ادامه  اتیآدر.}5نوح،{"را شب و روز دعوت کردم گفت پروردگارا من قوم خود] نوح["          
نقل برد، مى تیپروردگار شکا شگاهیبه پ کهی، هنگامسخنانى از زبان خود اودعوت قومش  امبر،براىیپ نیا  تیرسالت و مامور

دعوت . باشد نىیتواند راهگشا براى همه مبلغان د سخنانى است که مى نهیزم نیدر ا وحسخنان ن.آموزنده است اریشده که بس
  يبرا   یدرس بزرگ   نیا. خوانده است فرا آنها را به توحید ریطور خستگى ناپذدائما و ب نکهیاست از ا هیدر شب و روز، کنا

 و بزرگوارانه تالش به نوح د،سینو یقطب م دیس.ندهند  از دست  دعوت  را در راه  یفرصت  چیو ه  وقت چیه دیبا  که است مبلغان
 یمنفعت چگونهیهو  یمصلحت چگونهیهکه  یکوششکردن قوم خود آغاز کرد، تالش و تیهدا يبراخود ه مانیکر و خالصانه

و استهزاء و تمسخر مردمان را تحمل  ینیخودبزرگ بو  یگردانیروهدف بزرگ و سترگ،  نیادر راه . او دربر  ندارد  يبرا
 بدو چندان انیتعداد  پاسخگو.برد یم و دردسرها را به جان هایناهنجار و هایناگوار نگونهیا نهصد و پنجاه سال. کند یم

 فیتوصنوح . ابدی  یم شیو افزا ردیگ یمو اوج  درو یمباالتر و باالتر  یگمراه بر يپافشارو   یگردانیرو یولندارد،  یشیافزا
داند چه کرده  است  یمپروردگارش  کهیحال در.سرش آمده استبر  است و دهیدکندآنچه را که کرده است و آنچه را که  یم

 کنیو ل،از آشکار و نهان است گاهآداند و یم داند که پروردگارش یم نوح هم. آمده است چه است و  برسرش دهیچه  دو 
 يداراکه  یمؤمنانو  اءیانب که يا گانهی ۀآستان به يشکوه ا گشت و گذار است، انیپا در يخسته ا ةدیرنجددل  ةشکو نیا
اهللا آیه .)"فی ظالل القرآن، سید قطب، نوح":برداشت از(نالند یمدهند و  یسرمآستانه شکوه  هستند بدان یقیحق مانیا

 کردم چنین من خدایا: کند می نیاز و راز خود خداي با شود، می مأیوس خودش مردم اکثریت از که نوح :مطهري می گوید
 گفته در نکاتیکه که است آن براي این. کند می بازگو را قومش ي درباره خدا با نوح نیازهاي و راز همان قرآن. گفتم چنین

 خودش خداي با انسان. باشد درس هم ما براي که کند می تکرار قرآن جهت این از و است اي آموزنده نکات است بوده نوح
 نکاتش آن براي کند می نقل مردم همه براي قرآن اینکه ولی بگذارد؛ میان در باید را چیز همه و زند می حرف جور همه

 می. باشد باید چگونه دین مبلّغ یک واقع در و بوده آدمی چگونه که دهد می نشان دین مبلّغ یک عنوان به نوح اوالً .است
 و اللّه الی نفرداعی یک پیگیري آن،درپی پی  روز و شب این. نایستادم پا از و خواندم را مردم روز و شب من خدایا گوید

 لجاج.است بوده اینچنین نوح! ببینید یعنی کند؛ می دارد قرآن که است تأییدي این. دهد می نشان را دین به کننده دعوت
 که کشیدند می سرشان به را رداهایشان نشنوند، که کردند می گوششان در را انگشتها که است بوده حدي در مردم آن

 علنی، گاهی.بردم کارب تبلیغ در را شکلها و رنگها انواع من! خدایا: گوید می اینها همه با. نیفتد نوح قیافه به هم چشمشان
آشکارا آنان را دعوت ": کردم می اعالم مردم عموم براي و کشیدم می داد رفتم می ها تپه مثالً سخنرانی،باالي صورتب بلند،

وظیفه همه پیامبران ابالغ پیامهاي الهی  .)مطهري، نوح(دارد خود به مخصوص اثر که است تبلیغ نوع یک این. }8نوح،{کردم
قرآن از .نتیجه چه شد؟. سال رسالت خود چنین کرد 950نوح هم به مدت .و دعوت مردم براي پذیرش این پیامها می باشد
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 از استعاره،فرار به تعبیر".}6نوح،{"و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود=فَلَم یزِدهم دعائی إِلَّا فرَارا":زبان نوح می فرماید
 زیادتر را ایشان فرار من دعوت گفته و داده نسبت خود دعوت به را فرارشان شدن زیادتر ،جمله این است،در نپذیرفتن و تمرد
 آن خود شود، واقع صالح مورد غیر در خیر وقتى چون ، هست سببیت شائبه جناب آن دعوت در که است آن براى این و کرد،
 دعوت که است عجیب این و" ).المیزان،نوح("سازد مى شرش ، نموده فاسد را خیر آن دارد که فسادى خاطر به محل و مورد

 دارد متقابل جاذبه و سنخیت و آمادگى نوع یک به نیاز دعوتها ثیرأت اینکه به توجه با اما ، شود آن از فرار سبب چیزى سوى به
 دعوت کههنگامی ،حق دشمن و لجوج افراد دیگر تعبیر به و ببخشد، منفى و معکوس اثر آمادهنا دلهاى در که نیست تعجب جاى

 را نفاق و کفر و کند مى دورتر خدا از را آنها مقاومت همین و دهند، مى خرجب مقاومت آن مقابل در شنوند مى را خدا مردان
 که ایم کرده نازل آیاتى قرآن در ما": است آمده سراءا هشتاد آیه در که است چیزى همانند درست این.سازد مى راسختر

 این خوانیم مى قرآن آیات در اینکه و."!  افزاید نمى زیان و خسران جز را اماظالمان است مؤمنان براى رحمت و شفاء مایه
 در ضعیف، چند هر تقوا از اى مرحله باید که است همین خاطر به ،}2 بقره، {است تقوا پیشگان هدایت مایه آسمانى کتاب

 ."است حق گفتار پذیرش براى آمادگى و جوئى حقیقت روح همان مرحله این .گردد حق پذیرش آماده تا باشد، انسان وجود
سرشتی همگون دارند و فطرت  ها در گرایش به دین توحیديکید می ورزند که انسانأین نکته تبر ا دانشمندانبسیاري از 

ها و ست یعنی میان ایجاد تکوینی انسانهماهنگ با فطرت انسانی  اها، ثابت و پایدار و تبدیل ناپذیر است و دین توحیدي انسان
در خطبه اول نهج البالغه هدف از بعثت انبیاء را برانگیختن فطرت توحیدي  امام علی. تشریع قوانین هماهنگی کامل است

 همیشهي زیگر نید دهیپد. انسان بر می شمارد، اما سؤال اینجاست پس علت اینکه بسیاري از مردم از دین می گریزند چیست؟
. اند بوده بانیبا آن دست به گر، يدارد و همواره جوامع بشر نهیرید اي سابقه و بوده یجوامع انسان  یاز مشکالت اساس یکی

معارف  افتیاگر انسانها به در. نداردوجود  زانهیگر نیعنصر د چیه ن،یدر ذات د دیبدون ترد.قوم نوح نیز چنین بوده است
 ینید يها و آموزه نیرا در خارج از قلمرو د يزیگر نیعلل د ایعلت و  .زندیگر ینم نیاز د يا رتبه چیدر ه ند،یآ لینا ینید
ضعف ):1 :برخی از این عوامل عبارتند از. ندینما یفراهم م نیانسانها را از د زیگر نهیزم يعوامل متعدد.جو کردجست دیبا

. داند یانسانها م یاز جهل و ضعف معرفت یرا ناش یمانیا یبه کفر و ب شیو گرا کند یاشاره م قتیحق نیبه ا زیقرآن ن: یمعرفت
و در  کند یم یمعرف ینید يها به آموزه حیعدم معرفت صح ایقوم خود را جهل و  یمانیا یاز عوامل ب یکیبا صراحت،  نوح

ها جهل ینید یب شتریب شهیر.}هود 29از آیه بخشی {"کنید بینم که نادانى مى شما را قومى مى":گوید یم خودبه قوم  باره، نیا
 امام .معنا اشاره شده است نیبه ا زین اتیدر روا .باشد یخبرى است،آن هم جهلى که همراه با لجاجت و کبر و غرور میو ب
 کفرگرفتند، ینم میو عجوالنه تصم کردند یدرنگ م دانند، یکه نم یاگر افراد هنگام برخورد با مسائل":دیفرما یمی عل
که پرده جهالت و نادانى بر عقل و چشم آنان یکسان ،نیبنابرا .}388، ص 2ج کافی،{"شدند یو گمراه نم ندیدورز ینم

 ازدگى،یدن): 3.ينگر یسطح ای نیغلط از د يبرداشتها ):2.خواهند بود زانیحق گر رشیو پذ نیاز د شهیکند، هم نىیسنگ
و حتى مشرکان  انیقرآن حاکى از آن است که قوم نوح، فرعون اتیمرورى کوتاه بر برخى از آ: طلبى طلبى و رفاه ثروت

 نیا زیامروزه ن .نمودند چىیکردند و از دستورات الهى سرپ ىیآرا صف ءایدر برابر انب اي هیروحچنین  وجود  لیحجاز به دل
کی ی:خانواده):4)."ادبار درپذیرش دین خدای،نیبه سواالت د ییپاسخگو یملمرکز ":برداشت از(مصداق دارد شتریعامل ب

در خانواده شکل می گیرد و ها غالبا در سنین اولیه عمر خانواده است چرا که شخصیت انسان ،از مؤثرترین عوامل تربیت انسان
 امام .غالبا فرزندان خود را بر اساس عقاید، آداب و رسوم موروثی خویش و فرهنگ غالب اجتماعیشان تربیت می کنند اولیاء
 ،نهج البالغه{"خالی است که هر چه در آن کاشته شود آن را می پذیرد ،همانا قلب نوجوان همچون زمین":می فرمایدعلی 

هر کودکی بر فطرت توحیدي آفریده شده است و این پدران او هستند که او ":نقل شده که فرمودند پیامبر اکرمو از  .}56خ 
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در آیه  .)يزیگر نید يها شهیر سایت علی بداشتی،(}474ص  7طبرسی، ج {"را یهودي، نصرانی یا مجوسی بار می آورند
دلیل آن را ذکر می  و بالفاصله. "کس از کافران را بر روى زمین مگذارنوح گفت پروردگارا هیچ و": نوح آمده است 26
 ه،یآ نیا .}27نوح،{کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند چرا که اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى":کند

 29تا  27آیات :ببانا قانیدوستان ورف ):5.دارند یاساس یفرزند، پدر و مادر نقش يزیگر نیاست که در د نیا دکنندهییتأ
 ،قرآن: تقلید):6.دنکن اشاره مى زىیگر نیراهى و دگم درفاسد  مىیهاى صمروهگپر اهمیت با صراحت تمام، به نقش فرقان 

در  امتها موضعگیریهاى بیان کند به مى یاد پیشین پیامبران از کههنگامی تقلید از گذشتگان را سرزنش و محکوم کرده است و
و مالء و شدند  مى مواجه مردم مخالفت و انکار با عموماً انبیاء. پردازد مى ایشان مخالفتهاى عوامل و علل و خدا پیامبران برابر

. کشاندند مى خودشان دنبال به را دیگر قشرهاى از بسیارى و کردندء مقاومت می در برابر انبیا سرسختانهمترفین آنان 
اما آنان بتها را دستاویز . عمدتا اقتصادي بود تا اعتقادي واسطه به  خطر افتادن منافع  سردمدارشان بودوب انبیاء با مخالفت

در .،جهل و روحیه خرافه پرستی آنان استفاده کرده به مصاف انبیاء می فرستادندکرده از احساسات تحمیق توده هاي مردم
؛ مراجعه }23و 22 زخرف، ،21 لقمان، ،74 شعراء، ،53 انبیاء، ،78 یونس، ،28 اعراف، ،104 مائده،{به آیات  این مورد،

باز هم در [اند  رفته کرده و به راه صواب نمى آیا هر چند پدرانشان چیزى را درك نمى":بقره می فرماید 170در آیه .شود
هم می تواند انسانها را افسون خود کند که  تبعیت از بزرگانتقلید کردن، فقط از گذشتگان نیست، بلکه  ."]خور پیروى هستند
قرآن و فصل دوازدهم کتاب  "در قرآن} دینه تقل{ قیتحق" براي اطالعات بیشتر به مطلب.پیام انبیاء شود مانع تأثیر دریافت

اشراف، ان،منصب سران حکومتها، صاحب:وجود رهبرانِ فاسد):7.مراجعه شود 113تا   101، صفحات پرسش یخیتار ندیفرآ
 "ءمال"،ی، در فرهنگ قرآناینها. داشته اند يزیگر نید نهیزم جادینقش را در ا نیترشیب ،یطانیش يهابزرگان و صاحبان قدرت

 ءایکه همواره در برابرِ دعوت انب یگروه نینخست .مطرح شده اند اتیگاه همراه با صفت استکبار در آ و شده اند، دهینام
 ينابود يدانستند و برا یخود م یمنافعِ شخص ورا مخالف خواسته ها  ءایدعوت انب آنها.اینها بودندکردند،  یم يریگموضع

شدند بلکه در جهت گمراه کردنِ  ینم تیآوردند و هدا ینم مانیها نه تنها خود اآن.نداشتند غیدر يتوطئه ا چیاز ه شانیا
قوم آن  مالءدر زمان نوح .بسته، دنباله رو آن ها بوده اند چشم و گوش زیافراد جاهل ن یو برخ دندیکوش یم زین گریافراد د

گویند پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران  و مى":پیامبر چنین نقشی داشتند، چنانچه قرآن از قول برخی دوزخیان می فرماید
بر  یمبن ،هاانسان یروح التیبر تما هیآ ياگر چه ابتدا .}67احزاب،{"ردیم و ما را از راه به در کردندخویش را اطاعت ک

 راینقش مؤثر سران و بزرگان بر مردم است؛ ز انگریب هیآخر آ یاز رؤسا و بزرگان جامعه داللت دارد، ول يو الگوبردار يرویپ
گروه در زمان  نیا.ر بگذارندیتأث گرانیتوانند در د یدارند، بهتر م يا ژهیو یاجتماع تدر جامعه منزل مانند مالء که یکسان
و استهزاى باورهاى  ریشک و شبهه، تحق جیبا ترو ىیها و تهمت، و زدن برچسب عهیشا غاتى،یگوناگون تبل هاى وهیبا ش اءیانبهمه 

 ):8 .داد میخواه حیتوض شتریموضوع را ب نیا   اءیانب بیدر بخش تکذ. اند را فراهم کرده زىیگر نیمردم، موجبات د نىید
ن یو براه لیاز مردمان نسبت به دال یها و اذهان برخدل يریرپذیثأدر عدم ت ياز موانع جد یکیخداوند :پندارهاي باطل

به عنوان نمونه پندار باطل مبنى بر استبعاد نبوت از بشر، . داند که در شخص شکل گرفته است یم یباطل يروشن را پندارها
 یفرض را در ذهن و قلب خود دارند که بشر نم شیپ نیا یکه برخ عنام نیبه ا. است امبرانیاتمام حجت از سوى پ ریمانع تأث

پس سران قومش که کافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود ":قرآن می فرماید.تواند با خداوند ارتباط برقرار کند
براي .از عوامل مهم دین گریزي و عدم پذیرش سخن انبیاست کبر و غرور :کبر و غرور ):9.}هود 27بخشی از آیه { بینیم نمى

پایگاه اطالع  در "يزیگر نید یو روان شناخت یبه عوامل جامعه شناخت ینگاه" الهاطالع بیشتر از عوامل دین گریزي به مق
  .مراجعه شود رسانی حوزه
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که در آیه هفتم نوح، به آن استکبار می داند  اقوام گذشته از پذیرش سخنان پیامبران را گردانیروی للعیکی از  قرآن             
دعوت کردم تا ایشان را بیامرزى انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و رداى و من هر بار که آنان را ":اشاره کرده است

 دعوت هدف را مغفرت آیه این در".}7نوح،{خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند
 به خواسته که بود آن براى این و است، خدا مغفرت سپس و ایشان، آوردن ایمان نخست دعوت هدف اینکه با داده، قرار

 ایشان آخرت و دنیا خیر مینأت تنها و تنها منظورش کند مى دعوتشان اگر که بفهماند و کند، اشاره آنان براى خود خیرخواهى
 اصال. "کردم دعوت حد از بیش را آنها من". }زیاد از کنایه{زمان هر وقت، هر یعنیدر آیه، کَلَّما. )المیزان،نوح("است

 داریم حوصله نه و ببینیم را تو خواهیم می نه ، یعنی  "انداختند سرشان روي هم را هایشانپیراهن". نداشتند شنیدن آمادگی
 و=واستَکْبرُوا"}گمراهانه شیوة بر اصرار و زندگی آن ادامۀ بر اصرار{ "ورزیدند اصرار" "اَصروا و"! بشنویم را تو حرفهاي
 را نظاماتی و باشند مقرراتی تابع که دیدند می این از باالتر را خودشان یعنی. تقواست ضد استکبار؛. "ورزیدند استکبار
 باشد آن در شخصی منفعتی زمانیکه تا نیز را خدا قوانین و دهد انجام دارد دوست آنچه است مایل همیشه بشر .بپذیرند

). "عبدالعلی بازرگان، نوح":برداشت از(ورزد می استکبار اوست، تمایالت خالف که شود مطرح تکالیفی اگر اما. پذیرد می
 را انگشتهایشان همۀ جاي کامالً که گوشهایشان.می کند ترسیم را کودکی کامل سرکشی تصویر ،خود واژگان با قرآنیتعبیر "

 انگشتهایشان می کوشند انگار. کنند مسدود را گوشها زیاد زحمت با کوشند می می بندندو گوشهارا انگشتها سر با بلکه، ندارند
 تصویر سو یک از هم این! نمی کند نفوذ  اصالً گوشها به صدا شود تضمین وسیله بدین   تا ببرند،  فرو گوشهایشان به کامالً را

 از که کودکانی است، بشریت هکودکان  بودن ابتدائی از تصویري  سو، دیگر  از و است،  سرکشی و پافشاري از درشتخویانه اي
). "سید قطب، همان":برداشت از(حقیرند  و کوچک عقالنی  نمو و رشد نظر از ولی پیرند، و بزرگ سال و سنّ و قیافه لحاظ

 لباس که است معنى این به یا خویشتن بر لباس پیچیدن و نشنوند را حق صداى که بوده این براى گوشها در انگشت گذاشتن"
 از و نرسد، آنها صماخ پرده به صوتى امواج کمترین و باشد گوش در کرده فرو انگشتان براى اى پشتوانه تا انداختند مى سر بر

 پیامبر این نوح ملکوتى قیافه بر چشمانشان مبادا بپوشانند را خود صورت خواستند مى یا و! نگردد منتقل مغز به پیامى آنجا
 انسان که است انگیز حیرت راستى این .!دیدن از چشم هم و ماند باز شنیدن از گوش هم داشتند اصرار واقع در بیفتد، بزرگ

 تفاسیر از بعضى در.ندهد خود به را اندیشیدن و شنیدن و اجازه دیدن حتى که برسد حق با دشمنى و عداوت از مرحله این به
 چنین خود فرزند به و بردند، مى نوح نزد و گرفته را خویش فرزندان دست منحرف قوم آن از بعضى که است آمده اسالمى

 تو به را سفارش همان االن من و کرده، من به پدرم که است وصیتى این کند گمراه را تو مبادا بترس مرد این از :گفتند مى
 و داد مى ادامه خویش الهى دعوت به همچنان نسل چند طى در خود طوالنى عمر با نوح که دهد مى نشان آیه این .کنم مى

 این از باالتر را خود زیرا، بود غرور و استکبار آنها بدبختى مهم عوامل از که یکى دهد مى نشان ضمنا و.شد نمى خسته هرگز
 ، آورند فرود تسلیم سر تقوا و دانش و علم کانون قلبش و باشد خدا نماینده چند هر خود مانند انسانى برابر در که دیدند مى
 ایمان بى افراد زندگى در بشر تاریخ طول تمام در آنرا شوم ثمره و بوده حق راه مهم موانع از یکى همیشه غرور و و کبر این

رسول اکرم  در زمان  میقرآن را نگاه کن اتیاگر آ. ستیمطلب مختص به زمان نوح ن نیا.)تفسیر نمونه،نوح(کنیم مى مشاهده
اندازید شاید شما پیروز که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش مدهید و سخن لغو در آن یو کسان":اتفاق افتاده است نیهم ا

هر کس تعصب داشته باشد و یا براى او ":امام صادق می فرماید. این نوع اعمال برخاسته از تعصب است.}26فصلت،{شوید
به نقل از گروه اینترنتی رهروان : 283، ص 70بحار النوار، ج(نماید تعصب به خرج دهند رشته ایمان را از گردنش بیرون می

و تعصب  يریسخت گ":می گوید "یکیدر تار لیپ"داستان معروف لیدر ذ يدر دفتر سوم مثنومولوي  ).روالیت، گریز از نو
گفتند اى نوح واقعا ":قوم نوح تا آن حد بود که قرآن می فرماید تعصب سران. "تاس یامکار خون آش جنینی تا*است یخام
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دهى براى ما  به ما وعده مى] از عذاب خدا[آنچه را جدال کردى پس اگر از راستگویانى ] هم[با ما جدال کردى و بسیار 
در آیه  هفتم نوح، قوم این پیامبر گرامی هم اصرار بر کار خود داشتند و هم استکبار  به خرج دادند، آنهم از . }32هود،{بیاور

راغب .است بزرگی قدربه معنی  قفلر وزن عنب و ب کبر:قاموس می نویسد."وأَصرُّوا واستَکْبرُوا استکْبارا":نوع مضاعف آن
معنی سنگینی نیز آید که نوعی از بزرگی ه ب ،و آن.طور استعاره در معانی بکار روندو بیر در اعیان است اصل صغیر و کب: گفته
ز آن اند مراد ا ضم کاف خواندهه ب نور، 11 را در آیه "کبر"بعضی .است ایضا تکبر و خود بینی و بزرگی به معنی برک ."است

عبد اللّه بن ابی در آیه،  "یولّو الَّذي تَ"افک واقع در صدر آیه است، گویند مراد از ه راجع ب "کبره"ضمیر . ء است معظم شی
ه نیز ب ،تکبر."مباشرت کرده براي اوست عذابی بزرگ فکمعظم اه آنکه ب":یعنی.کرد افک پا فشاري می است که در اشاعۀ

بدترین تکبر آنست که در برابر امر  .داند زور خودش را کبیر میه باشد یعنی بهمان معنی است و شاید تکلّف در آن منظور 
و آیات قرآن همه در این .استکبار آنست که اظهار بزرگی و تکبر کند با آنکه اهلش نیست .از قبول آن امتناع کند وخدا تکبر 

 یدر معن ؛تکبر و استکبار ،کبر:راغب می گوید.)"74 و 73، ص6 ج علی اکبر قریشی، رآن،قاموس ق":برداشت از(زمینه است
و همانست که انسان جان  شود یبه آن صفت مخصوص م شیخو دنیاست که انسان با بزرگ د یپس کبر حالت کند،یبه هم نزد

از قبول حق و  يتکبرها، تکبر بر خداوند در خوددار نیترنیو سنگ نیبزرگتر ند،یب یبزرگتر م شیخو ریرا از غ شیو وجود خو
 نیانسان قصد کند و بخواهد که بزرگ شود و اگر ا که نستیا :اول :دو وجه دارد ،استکبار. آن در پرسش است هعدم اقرار ب

ن استکبار، و استکباردر آن واجب است باشد آ یکه بزرگ یدر مکان و زمان ای شود یکه الزم و واجب م يزیحالت در مورد چ
و از آن  ستیاو ن ستهیکه شا يزیاز نفس و وجود او چ کهیبطور یجوئ يو برتر ،یاستکبار در افزون طلب :دوم.است دهیپسند

که در قرآن وارد شده است و همانست که  یاتیاساس است آ نیاستکبار، ناپسند است و بر هم نیآشکار شود که ا ستیاو ن
 ،یخواه يبرتر ياستکبار به معنا ).293، ص 3 ترجمه مفردات، ج (}34، بقره{و استَکْبرَ یأَب":گفت طانیدر مورد شوند خدا

که  ندیگو یرا م ییاستکبار خو ن،یبنابر ا .است نیدروغ ینیو خود بزرگ ب ینیعناد، بزرگ ب يحق از رو رشیامتناع از پذ
 یم یچیو سرپ یکشگردن ،یهر امر معقول و عرف ایرو، از قانون و  نیشود تا شخص خود را بزرگ شمارد؛ و از ا یموجب م

شود که استکبار  یواژه استفاده م نیکار رفته، و از تمام موارد کاربرد ابار ب 48استکبار و مشتقات آن در قرآن  واژه .کند
 هی، روح یاخالق لیو از رذا یآدم يهاخصلت نیاز زشت تر یکی.ناپسند و زشت است يو امر یاخالق ریو منش غ يخو ،يورز

قرآن  دگاهیازد.ما به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است ینید يصفت در آموزه ها نیا. است ینیاستکبار و خود بزرگ ب
کند و  یمستکبر در خود احساس غرور و قدرت م.}جاثیه 8تا  6فصلت و آیات  15آیه {مغرور و قدرت طلب هستند نیمستکبر

و  ندیب یسطح نم کیدر  گرانیبرخوردار است هرگز خود را با د ییو خو هیروح نیکه از چنیکس.ستیرا در جهان بنده ن یکس
 مانیپ ،حرف حق دنینشن :برخی از خصوصیات فرد مستکبر از نظر قرآن عبارتند از.از خود است يگریخواهان اطاعت د

  ،و گمراه کردن مردم يغواگرا ،لجاجت،مخالفت با حق،امبرانیکشتن مخالفان و پ،گو پنداشتنرا دروغ گرانید ،یشکن
در پرتو  )."قرآن در مستکبران هاي ویکی پرسش، نشانه":برداشت از("وارد نشدن به بهشت و محبوب خدا واقع نشدن

را به  گرانیو د ینیخود بزرگ ب يماریدارد؛ ب یروح يماریب کیدر  شهیاستکبار، ر):1:می توان گفتلغت شناسان  حاتیتوض
تا با فراهم آوردن  ردیگ یاست و مستکبر تمام تالش خود را به کار م یطلب یآشکار استکبار، بزرگمشخّصه ):2.اوردنیحساب ن

 شیدست خو ریدانستن، و همه را ز گرانیجز خود را برتر از د يزی، چاستکبا ):3.ابدیدست  یاسباب و مقدمات، به بزرگ
با تأمل  اند، اما تکبر و استکبار فرق نگذاشته انیلغت شناسان م یهر چند برخ):4.ستین "سلطه بر مردم"کلمه  کیو در  دنید

 گرانیخود را بزرگتر از د متکبر،.آورد انیبه ب لیتفاوت را به شرح ذ توان یم م،یها نقل کرد نامهدر مجموع آنچه از فرهنگ
که  کند یم تیشخص حکا یت نفسانتکبر، از حال. است یبه بزرگ افتنیدست  یمستکبر با تظاهر به آن، در پ یول داند، یم
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خود را جلوتر  متکبر،.زند یدست و پا م ،یبه بزرگ دنیرس يکه برا کند یم تیاست و استکبار از رفتار او حکا نیخود بزرگ ب
رو، ممکن است، متکبر در انزوا  نیاز ا. تا همه را پشت سر بگذارد و جلودار شود کند یو مستکبر تالش م داند یم گرانیاز د

و اظهار  گرانیخود بر د لیتحم یمستکبر در پ ینشان ندهد، ول شیکردن از خو يافتادن و سرور جلو يبرا یباشد و تالش
و در صدد  ابدیدست  یبه بزرگ خواهد یاست که م یکس مستکبر:سدینو یباره م نیدر ا ییعلّامه طباطبا. است شیخو یبزرگ

 یحالت نفسان کیرا به عنوان  یاست که بزرگ یبکشد و متکبر کس گرانیبرساند و به رخ د تیخود را به فعل یاست که بزرگ
را ذکر  گرید یتفاوت زین یبر آن، طبرس افزون. }234، ص 12ج  زان،یالم{است رفتهیخود پذ يدر خود سراغ دارد و برا

بدون  يو سرور یاستکبار، طلب بزرگ یباشد و چه نباشد، ول کردن است چه شخص سزاوار آن یکه تکبر، بزرگنیکرده و آن ا
 اتیدقت در آ").25و  24،محمد سروش،صاستکبار و استضعاف در قرآن (}146، ص 2ج  ان،یمجمع الب{است یستگیشا

از انواع مختلف استکبار  یبرخ. کند یگوناگون ظهور م یگسترده دارد و در اشکال یدانیکه استکبار م دهد یقرآن نشان م
استکبار  ):ج؛ محرومان و مستضعفان امبران،یاستکبار در برابر خدا، پ):ب؛استکبار پنهان و استکبار آشکار):الف:عبارتند از

 يها چهره دیقرآن، با دگاهیاز د يشناخت فرهنگ استکبار يبرا").59تا  48همان، ص("یو علم ياقتصاد ،یاسیس ،يعباد
آنان  آنان ذکر کرده، به فرهنگ يبرا ،که قرآن ییهایژگیقرارداد و در پرتو و یشاخص مستکبران را مورد مطالعه و بررس

مستکبران را بر  ییشوایو پ داشتعلَم را بر نیبار ا نینخست ياست که برا يسردمدار بزرگ جبهه استکبار س،یابل. افتیدست 
 :آنها عبارتند از نیکه مهمتر دیآ یدست مب يفرهنگ استکبار ،مستکبران گریمربوط به او و د اتیآ از مطالعه. عهده گرفت

 یب ):6؛ از حق یچیسرپ):5؛ تیعصب ):4؛ اتیبر اساس ماد يداور):3؛ يماد ازاتیفخر و مباهات بر امت ):2 ؛يخودمحور):1
به قدرت و  یابیدست يمستکبران، برا").66تا 60همان،ص(  و فساد يبند و بار یب ):7؛ مستضعف يها توده ریو تحق ییاعتنا

به  ):1:قرآن عبارتند از يها، بر اساس رهنمودهانآ نیکه مهمتر ندیجو یگوناگون بهره م ییها وهیها و شحفظ آن، از روش
تفرقه و  ):6؛سرکوب):5؛ یرواج آداب و رسوم قوم):4؛ و خدعه بیفر):3؛و استحمار قیتحم):2؛هاگرفتن انسان یبردگ

خدا  سخنان نوح باادامه در .براي مطالعه جزییات موارد فوق به کتاب فوق الذکر مراجعه فرمایید ).76تا  68همان،(اختالف
 پوشیده نیز به ایشان گفتم] و[باز من به آنان اعالم نمودم و در خلوت *سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم":قرآن فرماید

 از مرتبه البته رساند، مى را اى مرتبه خیرأت و بعدیت اینجا در رساند،و مى را خیرأت و بعدیتآیه،در   "ثم" کلمه.}9و 8نوح،{
 واژه دو در آیه، اسرار و اعالن .کردم دعوتشان "جهارا=بلند بانگ" به بعدا و آرامى به اول که است این معنایش و کالم، نظر

 جا دو هر در "لهم" ضمیر مرجع که است این سیاق ظاهر ،و است اخفاء معناى به دومى و اظهار، معناى به اولى همند، مقابل
 در تا سرى، دیگر بار ،علنى یکبار ، علنى هم و کردم دعوت سرى هم را، آنان من: که است این آیه معناى نتیجه در. است یکى

 طورب آغاز در ):1:بود  مرتبه  سه  داراي نوح  دعوت ).المیزان، نوح( باشم رفته باشد موثر است ممکن که را راههایى همه دعوتم
 و  دعوت ،زیرا.کرد  دعوت آشکار طورب را  آنان  دوم  مرتبه در ): 2.کرد  دعوت را  آنان روز و  شب در  مخصوص و  پنهانی

  اهتمام و  کوشی سخت با  سپس):3.نکرد  تأثیري  آنان بر نیز  دعوت  شیوه  این اما. است  قاطع و  کوبنده  مردم ءمال در  نصیحت
  که  است  دعوتی  مراحل  شبیه  این و کرد؛  جمع  هم با را } علنی   و  پنهانی { شیوه دو هر ، کامل  شناسی وظیفه و  دلسوزي و زیاد

  جهت در  سري و  علنی  وسایل  همه با باید  که  است  دعوتگران  براي  جدیدي  درس  ،آیه  این و.پرداختند  بدان  خاتم  رسول
  .)، سوره نوحمخلص الرؤوف عبد:ترجمه و ترتیب تفسیر انوارالقرآن،(گمارند  همت  خویش  دعوت  رساندن
ترین لبه مثابه کتاب هدایت بشر و کامقرآن .استو ضروري  مهم ء بسیارشناخت زوایاى زندگى درس آموز انبیا         

 اتیاز خصوص یکی .را به عنوان اسوه استقامت در تبلیغ معرفی می کندو نوح  پرداخته  به این امرمرامنامه دعوت و تبلیغ، 
 امبریخداوند در قرآن خطاب به پ نه،یزم نیدر ا. می باشد مطرح است، مسئله صبر و استقامت غیبارز که در روش تبل اریبس
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ها را به حدود ده قرن، انساننوح، . }35احقاف،{"گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کنپس همان ":دیفرما یماکرم 
لیغ خورد، پایدارى و مداومت و استقامت در تب از همین رو، آنچه بیشتر در دعوت نوح به چشم مى.و معاد فرا خوانداء مبد

و تعلیم و تربیت را براى قوم خویش آزمود، اما به لحاظ کورباطنى و  ءاقناع، انذار، القا يها سال همه شیوه 950وى . است
طبق مشهور میان مفسران، در این مدت طوالنى تنها  .ناپذیرى و لجاجت قومش، جز به ایمان گروهى اندك توفیق نیافت حق

 .}هود 40مع البیان، ذیل آیه طبرسى، مج {و آزار نبود ءهشتاد نفر به نوح و رسالتش ایمان آوردند و کار دیگران جز استهزا
صورت شبانه روزى ها و ابزارهاى مختلف، ب از شیوهنوح بدین ترتیب در طول سالیان دراز و بلکه قرون متمادى، با بهره جویى 

 اسوه(ناپذیر به هدایت و ارشاد مردم و تبلیغ دین الهى پرداخت و اسوه مبلّغان و الگوى استقامت در راه تبلیغ گردید و خستگى
این بدین معناست که تقریبا .نفر به راه او ایمان آوردند 80فقط ).مقدم یعباس یمصطف ،آنان یغیتبل يها وهیو ش یقرآن يها

در چنین مدت، .به راستی راهی فوق العاده مشکل و طاقت فرساست. سال، یک نفر به پیروانش افزوده شده است 12هر 
چنین ویژگیهایی بوده که مشمول سالم  مخصوص خداوند متعال شده است  نوح  واجد.اگرکوه  هم باشی متالشی خواهی شد

: می نویسد  "پیامبران استقامت"در کتابش به نام آیه اهللا امینی، .}79صافات، {"درود بر نوح در میان جهانیان":که فرموده
باط با جهان غیب در ارت. رسیده بودایمان به خدا و جهان آخرت در عمق جان پیامبران نفوذ کرده و به مرتبه یقین و شهود "

بر قدرت بی پایان الهی اعتماد کرده و از هیچ قدرتی . ترین شک و تردیدي نداشتندبودند و در مأموریت خود کوچک
هاي انبوه مشکالت و کارشکنی. نداشتنددر انجام مسؤولیت آسمانی خود مصمم بودند و از کمبود نیرو ترسی . هراسیدند نمی

همین  کوشیدند ساخت و با استقامت و پایداري در حل مشکالت جامعه می م راسخ آنان هیچ خللی وارد نمیدشمنان در عز
 آنان":فرماید می انبیاء توصیف در علی امام ."توان یکی از عوامل مهم پیروزي آنان دانست قاطعیت و استقامت را می

 براي باالیی شهامت آنها.داشت بازنمی خود وظایف انجام از را آنها دشمنانشان، کثرت و پیروان کمی که بودند مردمانی
 موانع همه برابر در خود، مقدس هدف راه در و داشتند آنها به الهی حق پیام رساندن و جاهل و لجوج اقوام با مواجهه

 آنان پایمردى و شهامت و استقامت روى اینجا، در پیامبران، ویژه صفات میان از که است این جالب ."کردند می ایستادگی
 همه مقابل در ایستادگى و لجوج، و جاهل اقوام برابر در رسالت ابالغ براى باال حد در شهامت آنها آري.است شده تکیه

: فرماید شمرده،مى الهى رسالت مبلّغان ویژگیهاى از یکى را صفت این نیز قرآن.بودند دارا را شهادت حد سر تا موانع
 }39 احزاب،{نداشتند بیم خدا جز هیچکس از و ترسیدند مى او از}تنها{و کردند مى الهى رسالتهاى تبلیغ که پیامبرانى

خداوند درباره  شجاعت نوح، خطاب به پیامبر می .)انبیاء استقامت و شهامت بیان و علی امام سایت آیه اهللا مکارم،(
و اندرز دادن من به ] در میان شما[قوم من اگر ماندن من و خبر نوح را بر آنان بخوان آنگاه که به قوم خود گفت اى ":فرماید

کارتان با شریکان خود همداستان شوید تا ] در[ام پس  بر خدا توکل کرده] بدانید که من[آیات خدا بر شما گران آمده است 
زرگ پروردگار با نوح فرستاده ب.}71یونس،{"کارتان بر شما ملتبس ننماید سپس در باره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید

، در نهایت شجاعت و شهامت با نفرات کم و محدودى که داشت در مقابل دشمنان که ویژه پیامبران اولواالعزم استقاطعیتى 
نیرومند و سرسخت ایستادگى مى کند و قدرت آنها را به باد مسخره مى گیرد، و بى اعتنائى خویش را به نقشه ها و افکار و 

با توجه به اینکه این آیات در .هد و به این وسیله یک ضربه محکم روانى بر افکارشان وارد مى سازدبتهاى آنها نشان مى د
مکه نازل شده در آن زمانى که پیامبر نیز در شرائطى مشابه نوح زندگى مى کرد و مؤ منان در اقلیت بودند، قرآن مى 

پیش برود، چرا که  اهمیت ندهد، بلکه با قاطعیت و شهامت خواهد به پیامبر نیز همین دستور را بدهد که باید به قدرت دشمن
و  ها نهیبراى زم ،در قرآن ).تفسیر نمونه،یونس(ست و هیچ نیروئى تاب مقاومت در برابر قدرت او نداردتکیه گاهش خدا

 نینمونه و کارآمدتر نیترلدر عرصه مورد نظر، کام کیاند که هر  و معرفى شده میترس ىیها هاى گوناگون، اسوه عرصه
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و استقامت مثال  دارىیسازد، پا مى زیهاى الهى متمادعوت ریرا از سا نوح که دعوت اي ژگىیو نیتر برجسته .تندیسرمشق هدا
دعوتش،  انیدهد که تنها راه پا او نشان مى غىیتبل رهیس. تا سرحد توان و امکان است غیروانش در استمرار تبلیزدنى نوح و پ

 ستىیبا نىیکه تمام مبلّغان د زىیگردد، چ باعث توقف دعوت او نمى گرىیعامل د چیست و هعمر او انیپا ایمردم و  مانیا
پنجم تا نهم سوره نوح   اتینوح را در ضمن آ غىیتبل استقامتنمونه اي از). "،همانمقدم یعباس":برداشت از(بند باشند بدان پا

شده و بالغ و بلوغ یعنى رسیدن به انتهاى مقصود، خواه مقصود زمانى یا مکانى یا امرى از  از بالغ گرفته تبلیغ .توضیح دادیم
، است امی، رساندن پغیتبل .}، راغب اصفهانىمفردات{و بسندگى نیز در بالغ نهفته است امور معین دیگر باشد و معناى کفایت

را به دست  يا که محموله ی، وقتمامور پست.}26ص ، یمحسن قرائت، غیقرآن و تبل{با استفاده از ابزار مناسب و موثر
 امیباشد که فراتر از پ یها مبه دل مبرانایپ یرسان امیاما پ ؛به حس است امی، رساندن پیرسان امینوع پ نیا ،رساند یصاحبش م

مچون موم تحت ها را هکند و قلب یم دایآنها از مرز حس و عقل عبور کرده و به دل راه پ غیتبل.به حس و عقل است یرسان
با وصول و با  غیتبل ).نیغالمحس دیس ،یبلخاب ینیحس،اکرم  امبریپ یغیتبل يروشها":برداشت از(دینما ینرم م شیفرمان خو

 کلمه نهایا يدر مورد هر دو یدر فارس:دایره المعارف طهور درباره تفاوت این دو می نویسد.دارد کینزد یمعن صالیا
 یدر حوزه کس ای یبه دست کس يزیمعموال در مورد رساندن چ صالیا یشود، در زبان عرب یکار برده مب  رساندن و  دنیرس

در  یعنی. است امیپ کی ایفکر و  کیابالغ، در مورد رساندن  یول .رود یکار مب يو ماد یدر مورد امور جسمان یعنیاست، 
 یو جسمان يامر ماد کیتواند  یابالغ نم يمحتواو لهذا .رود یم کارب یو قلب کس ریبه فکر و روح و ضم يزیمورد رساندن چ

شمرده  امبرانیپ یاصل فیمتعدد از وظا اتیآدر غیتبل ."احساس است کیفکر و  کیاست،  یو روح يامر معنو کیحتما باشد،
اعراف، [اُبلّغُکم  :)2؛ ]67، مائده[بلّغت  :)1:ها آمده استصورت نیفعل آن به ا یکار نرفته، ولدر قرآن باژه این و .شده است

 شهیمجرد ر یثالث صورت.]23اسرا، [بلّغْنَی :)5؛ ]67، مائده[بلّغ  :)4؛ ]29احزاب، [ بلّغونی : )3؛ ] 23؛ احقاف، 68و  62
واژه  ان،یم نیذکر شده است؛ در ا یصورت فعلبار ب 5و صورت باب افعال آن،  یاسم ای یفعل يها غهیبار به ص 51 ز،یبلغ ن

المعجم المفهرس اللفاظ [بار تکرار شده است  15 امبران،یپ فهیبر وظ دیو ابالغ و در مقام تأک غیتبل يبالغ، غالباً به معنا
ا آنجا باال برده است که هدایت یک نفر را را ت تبلیغ جایگاه رآنق )."ویکی فقه، تبلیغ":برداشت از(]بلغ« لیذ م،یالقرآن الکر

 "نیبالغ المب"با عنوان  امبرانیمهم پ فهیدر سوره نحل، دوبار از وظ .}32مائده، {استبا هدایت همه مردم برابر دانسته 
هیچ خواست نه ما و نه پدرانمان  شرك ورزیدند گفتند اگر خدا مى کهیو کسان":دیفرما یم 35 هیدر آ کباری.سخن گفته است

] لى[چنین رفتار کردند و] نیز[پیش از آنان  یمشمرد او چیزى را حرام نمى] حکم[پرستیدیم و بدون  چیزى را غیر از او نمى
انى است که مشرکان در عصر این جمله اشاره به قسمتى از چهارپای. "است] اى وظیفه[آیا جز ابالغ آشکار بر پیامبران 

آنها  اینکهخالصه .خاطر آن شدیدا مورد انتقاد از طرف پیامبر اسالم واقع شدندبودند، و بتحریم کرده ، از پیش خود جاهلیت
مى خواستند ادعا کنند که آنچه ما انجام مى دهیم ، از پرستش بتها، و حرام و حالل کردنها، همه مورد رضاى خدا است و 

ما مورد رضاى خدا نیست پس چرا قبال پیامبرانى آنها مى خواستند چنین استدالل کنند که اگر اعمال .دون اذن او نیستب
این سکوت او دلیل ، ا نگفت من به این کار راضى نیستم، چرا از همان روز اول به نیاکان ماستنفرستاده و از آن نهى نکرده 

 ینه ها متوسل مبه همین بها ،یعنی. "پیشینیان آنها نیز همین کارها را انجام دادند: بالفاصله مى فرماید!. بر رضاى او ست
د سکوت کرده هرگز یعنى اوال اینکه مى گوئید خداون." دارند؟ولى آیا پیامبران الهى وظیفه اى جز ابالغ آشکار .شدند

، ثانیا وظیفه خدا و پیامبر مجبور نموده است ، و هر پیامبرى آمده آشکارا دعوت به توحید و نفى شركسکوت نکرده است
قبل از آنها بودند نیز  کهیکسان"ضمنا جمله . راه و ارائه طریق است و این کار انجام شده استساختن نیست، بلکه نشان دادن 

یکنوع دلدارى براى پیامبر است که بداند این کارهائى که آنها مى کنند همانست که بر سر همه  "همینگونه انجام دادند
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 .)"نمونه،نحل ریتفس": برداشت از(دا یار و یاور تو استایست که خپیامبران آورده اند، محزون مباش و سخت استقامت کن و بِ
این واقعیت که وظیفه پیامبران تنها ابالغ آشکار است، آیه بعد اشاره کوتاه و جامعى به وضع دعوت پیامبران  مبه دنبال اعال

زید پس، و از طاغوت بپرهیخدا را بپرستید }تا بگوید{اى برانگیختیم تى فرستادهو در حقیقت در میان هر ام":کرده ، مى گوید
بنابراین در زمین  .و از ایشان کسى است که گمراهى بر او سزاوار است ردههدایت ک}او را{از ایشان کسى است که خدا

 حیتوض امبرانیدر بحث اتمام حجت پ هیآ نیدرباره ا.}36نحل،{"کنندگان چگونه بوده است بگردید و ببینید فرجام تکذیب
منطق و سخن ."وند بر تو فقط ابالغ آشکار استپس اگر رویگردان ش":باشد یم 82 هیدر سوره نحل، آ يبعد هیآ.میداده ا

گوینده هر قدر مستدل و گیرا و جذاب باشد تا در شنونده آمادگى وجود نداشته باشد، اثر نخواهد کرد، به تعبیر دیگر قابلیت 
اى نیست ، مهم  وردالن لجوج تسلیم دعوت تو نشوند چیز تازه، و هر سخنى اهلى دارد، بنابر این اگر کنیز شرط استمحل 
، براى دلدارى این جمله در حقیقت.ن بیان نمائى ، و دعوتت را آشکار براى همگاکه تو در بالغ مبین کوتاهى نکنى آنست

ا مى شناسندو به ابعاد نعمت خدا ر "بعد، اضافه مى کند که آنان هیو براى تکمیل این گفتار در آ.پیامبر و تسلى خاطر او است
بنابراین دلیل کفر آنها را در عدم آگاهى نباید . "این حال باز انکار مى کنند باآن آشنا هستند و به عمقش پى برده اند ولى 

جستجو کرد، چرا که به قدر کافى آگاه شده اند، عامل این کفر را در صفات زشت دیگر آنها که سد راه ایمانشان شده است 
کوتاه مدت مادى بر همه چیز، آلوده بودن  ع، مقدم شمردن مناف، و آن تعصب کورکورانه، لجاجت، دشمنى با حق باید یافت

. "آنها کافرندو اکثر:فه مى کندو شاید به همین دلیل در پایان آیه اضا. االخره تکبر و خود برتر بینى استبه انواع شهوات و ب
 ریتفس(در اشتباه باشند اقلیتى را تشکیل مى دهند کهیو کسان هستند د و متعصبیعنى اکثریت این کفار، کافران لجوج و معان

آشکار ] پیام[بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن ":آمده است بیمائده به ترت 99و  92 اتیدر آ).نمونه،،نحل
 یم.است میت درباره نوح و ابراهبه بعد عنکبو 14 هیاز آ. "نیست] رسالت[جز ابالغ ] اى خدا وظیفه[بر پیامبر ":و."است
به سوى قومش فرستادیم پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا طوفان آنها را در  او به راستى نوح ر":دیفرما
 یتبلیغ و دعوت به سوى توحید پرده بر م ينوح برا ياز تالش شبانه روز نجایدر ا.}14 هیآ{ستمکار بودند فرا گرفت کهیحال

سپس به سراغ داستان ابراهیم مى رود که درباره بت . داداز این تالش پیگیر خسته نشد و ضعف و فتورى به خود راه ن او.دارد
تکذیب کردند و بر پیامبر ] هم[و اگر تکذیب کنید قطعا امتهاى پیش از شما ":دیگو یدهدو م یقومش به آنها هشدار م یپرست

است که  يداستان ارسال سه نفر از رسوالن به شهر س،یدر سوره .}18عنکبوت،{"نیست ]اى وظیفه[جز ابالغ آشکار ] خدا[
گفتند شما جز بشرى مانند ما ":کردند ییبهانه جو نگونهیکردند و ا بیآنها را تکذ مردم قرآن نام آن را ذکر نکرده است، اما

سرانجام رسوالن  پس از اتمام حجت با .}15س،ی{."پردازید رحمان چیزى نفرستاده و شما جز دروغ نمى] خداى[نیستید و 
 یم امبریجن، خداوند با صراحت به پ 23 هیدر آ.}17س،ی{"نیست] پیام[جز رسانیدن آشکار ] اى وظیفه[و بر ما ":آنها،گفتند

بگو خدا و ":داده است حیتوض شترینور،ب 54 هیدر آ. "پیامهاى اوست] رساندن[تنها ابالغى از خدا و } بگو وظیفه من{:دیفرما
بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده شماست آنچه موظف ] بدانید که[پیامبر را اطاعت کنید پس اگر پشت نمودید 

موظفند  امبرانیپ يآر."نیست] ماموریتى[جز ابالغ آشکار ] خدا[هستید و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت و بر فرستاده 
به همگان برسانند، خواه بپذیرند یا نپذیرند و پذیرش و عدم پذیرش این دعوت ، سود و زیانش متوجه  فرمان خدا را آشکارا

 حیبعدا در توض.هرگز موظف نیست که مردم را اجبار به هدایت و قبول دعوت و اجبار کند يپیامبر چیهخود آنها خواهد شد و 
که  یاتیاز آ گرید یکیدر.ستین ياجبار نیکند که د یم حیرکه قرآن از زبان نوح تص دید میو هشتم هود خواه ستیب هیآ

ایم  پس اگر روى برتابند ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده":دیفرما یمکند، یحضرت گوشزد م آنرا به  امبریپ فهیمجددا وظ
اى از آنچه را که به آنان وعده  و اگر پاره":دیفرما یو سرانجام خداوند م. }48،يشور{نیست] پیام[عهده تو جز رسانیدن  بر
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در  .}40رعد،{ "]آنان[است و بر ما حساب ] پیام[دهیم به تو بنمایانیم یا تو را بمیرانیم جز این نیست که بر تو رساندن  مى
این عناصر  ود،به مخاطب ، ابالغ ش اءر مى دهند تا پیام از مبد، عناصر گوناگونى دست به دست یکدیگرسانىلیات پیام مع

مى کنند، ولى همه از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند بلکه برخى نقش اساسى و اصلى را  ءگرچه نقشى حائز اهمیت را ایفا
و تعداد آنها را از سه ، تا شش  ندبرعهده دارند که با فقدان آنها عملیات به سامان نمى رسد؛ این عناصر را ارکان تبلیغ مى نام

نظر کارشناسان تبلیغات، شش چیز ارکان از  .گوینده، گفتار و مخاطب دانسته است ارسطو سه رکن خطابه را.تا ذکر کرده اند
در میان عناصر یاد شده، ."ام دهنده ، پیام گیرنده ، ابزار، تأ ثیر و عکس العملپی ام ،پی: تبلیغ را تشکیل می دهد که عبارتند از

برداشت (شمار مى روندارند و به نظر ما ارکان تبلیغ باز اولویت و اهمیت برخورد، پیام ، پیامگزار و پیام گیر پیام اءمبد
آنچه مشخص می باشد این است که در زمان نوح ضعف اساسی در پیام گیرنده ها )."اصغر الهامی نیا یعل، تبلیغ در قرآن":از

براي پذیرش سخن حق باشد ، پیام را دریافت زیرا اگر حتی کمترین زمینه اي در انسانها  براي .بوده است نه پیام دهنده
 از نیز ایشان نقش.حکومت جانها بر و کردند می نفوذ دلها در آنان. داشتند دلربایی هنر پیامبران :نوشته اند .خواهند کرد

 حکومت این آثار و کردند می فرمانروایی جانها و دلها بر دنیا حاکمان و شاهان خالف بر آنان.بود پایدار و جاویدان رو همین
 چون ایشان جذبه گرفتار دافرا که بود اندازه آن به تحول این آثار.شد هویدا خوبی به پیرو افراد وجودي جهات تمام در

 گرفتار خود محبت و عشق به را کسانی.شدند می پذیرا منت دیده به را ایشان فرمانهاي همه جان و دل با شدگان  مسحور
 و ساخته را هاانسان بهترین بدترین، و بد از. داشتند ایشان که بود هنري این. بودند کرده امید قطع آنان از همه که کردند می

 زن که است روایت در.گرفتند عهده به را چندي اجتماعی هاي گروه رهبران خود کسانیکه. دادند تحویل انسانی جامعه به
 خانه به کردم توبه اگر: پرسید زن.آري: داد پاسخ حضرت کنم؟آن توبه توانم می هم من آیا: گفت عیسی حضرت به اي فاحشه

 به رو حضرت ؟آن ي ا داده که است قولی چه این که کردند اعتراض ایشان حواریون و همراهان.آري: آیی؟فرمود می من
 که کنید می مواظبت بقیه از تنها یا و گردید نمی هاآن دنبال به دنشو گم تانانگوسفند و باشید چوپان اگر: فرمود و کرد ایشان

 یافتن براي من: فرمود حضرت آن.رویم می گمشده سراغ به و گذاریم می امن جاي یک در را گوسفندان: نشوند؟گفتند گم
آوازه خو ان، نه ”مشهور به نام  یلمیچند دهه گذشته ف).در خانه فاحشه حیمس پارسی بالگ سماموس،(ام آمده ها گمشده

. سر داد تیاز عشق و انسان يآواز دبو يکه در او ج تبهکار يدرشهر یپدر رو حان کیپرده آمد که درآن،  يبه رو“ آواز 
 وگیکپدر به نامک،یکاتول یشیکش. نام آناکلتو است به یسلطه راهزن تحت ک،یدر مکز يا کوآنتانو، شهر کوچک و دورافتاده

. باخته و همراه او استدل اینام لوچ به يدختر. خواند یفرا م سایکلآناکلتو، مردم را به  به توجهی و ب دیآ یشهر م نیبه ا
کشتار  نیکه با ا ندیب یم یاما وقت کشد یحروف الفبا م يرا از رو انیروستائشده، نیخشمگ ییرو روبه نیکه از ا تبهکار
فشار قرار گرفته، به  ریاش ز از طرف خانواده شیخاطر عشق به کشکه ب ایلوچ.کشد یکرده، عقب م ادیز ار شیکش تیمحبوب

در  شیکش.منبر شکست خود را قبول کند يرو شیتا کش ردیگ یاو را گروگان م ،آناکلتو.شود یم یو مخف رود یکوهستان م
و تبهکارافراد  نیب يریدرگ کیپس از . دهد یم رییخود را تغ کالم شود، یبا خبر م ایاز سالمت لوچ یوقت،یسخنران نیح

که تبه کار در  یو قت لمیدر صحنه آخر ف.افتند یم نیزمي ورو کنار هم  شوند یسخت مجروح مآن دو ش،یهواداران کش
بو دند تنها  تیاهم یب یگفت یکه تو م یهائ زیاعتقاد ندار م و همه چ زیچ چیمن به ه":گفت یبه پدر رو حان ،آستانه مر گ بو د

 آوازه خوان،":کردلب زمزمه  ریز آناکلتو انیم نیدر ا. “دینماها را خوش آهنگ آواز د آنچون تو تو انسته بو یآوازه خو ان
شبکه ): سایت کلوب، آواز نه آوازه خوان؛ ب: الف" :برداشت از دو منبع(جمله درگذشت نیو بعد از گفتن ا. "آواز نه

داشت تا آواز آن کشیش را بشنود و در آخرین لحظه  اي اندکی زمینه آناکلتو آري،)."اینترنتی آفتاب، آواز نه آوازه خوان
  .مرگش اقرار کند، اما با کمال تأسف، قوم متعصب و لجباز نوح همه منفذها را به روي خود براي شنیدن آواز نوح بسته بودند
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متعدد  ىیهاى جزروشکلى و  وهیدر قالب سه استراتژى و ش نوح غىیتبل هاى وهیبه شرح شدر کتاب خود،  مقدم یعباس            
کلى استقامت و مداومت  وهیش ):اول:عبارتند از نوح غىیتبل هاى وهیش :پرداخته است که به نکاتی از این تحقیق اشاره می کنیم

وجه غالب و  شک،یباو در توضیح اولین شیوه می گوید،. "برخورد استداللى و منطقى ):سوم. کلى نُصح وهیش ):دوم. غیدر تبل
قوم  کی انیو دشوار دعوت، آن هم در م بیپرفراز و نش ریدر مس رىیناپذ و خستگى دارىیدعوت نوح، پافشارى و پا ژگىیو

 دیشا. و دهان هر کافر و مشرکى بسته شد دیکه با تالش نوح، حجت الهى تمام گردیطورباست؛  او باطلگر ریناپذ لجوج و حق
او به  تیمردم و مهر بى نها تیوافر خداوندى به هدا تینوح، عالوه بر اعجاز الهى، اثبات عنا ىاز اسرار عمر طوالن کىی

مرحله دعوت نوح، که با  نینخست:دیعقا حیصر انیب :)الف:بخش عبارتند از نیمندرج در ا ىیجز هاى وهیش. ها بوده استانسان
 از سوى اوست دیقاطع و بى پرواى عقا انیخورد، ب اى از استقامت در آن به چشم مى توجه به سرسختى مخالفان، جلوه

و قرآنى، قوم نوح  خىیاساس شواهد تار بر: غیمداومت در تبل :)ب .}34و29؛ هود، 108و  107، شعراء ؛  59،اعراف :آیات{
. ستادندیا مى یو استدالل میمنطق سل چیکردند و دربرابر دعوت الهى بدون ه مى اریپرستى و استکبار خود پافشارى بس بت بر

قرار نگرفت و بطور مداوم آنها را به خدا ها لجاجت نیا ریرا داشت، هرگز تحت تأث ابالغ کامل رسالت خود تیکه مأمور زینوح ن
طور خصوصى و با حوصله و در کوچه و بازار، ب ایرفت و  مى شانیها گاه به سراغ مردم در خانه او :خواند هاى الهى مىو ارزش

آمد و با  شده بود مى لیمثل جشن و عزا تشک ىیکرد، و گاه در مجالس عمومى که به منظورها مى غیتبل زىیلحن محبت آم
و گاه ضرب و  ءو استهزا نیعکس العمل نامطلوب و توه با شهیخواند، اما هم صداى بلند و آشکار، فرمان خدا را بر آنها مى

نازل  اتیبه آ نگاهى .}66، ص 25تفسیر نمونه، ج {ود بر نداشتحال، هرگز دست از کار خ نیشد، ولى با ا رو مى  جرح روبه
نشان  غىیخوبى استمرار و مداومت نوح را در تالش تبل هاى اعراف، هود و نوح به در سوره ژهیوشده درباره دعوت نوح ب

در شعراء،  هیآ 16، در سوره نوح هیآ 28نوح در قالب  بیسال زندگى و دعوت پر فراز و نش 950که نیبه ا تیبا عنا. دهد مى
و مراحل  عیوقا بیترت ستىیطوالنى است و با ریاز اعراف آمده است، مسلماً حاوى مراحل مختلف و س هیآ 6از هود و  هیآ 24

 اتیمداوم و دراز مدت دعوت نوح را در مفهوم آ ریبه عنوان نمونه در سوره نوح، س. دانست اتیآ بیکندتر از ترت اریرا بس
و  "ف" بیفاى ترت، و روند دعوت، گاهى با محتواى جمالت و گاه با کلماتى مثل ثم ری، ساتیآ این مطابق. میکن مىمشاهده 

مؤلف المنهج ،عبداللطیف راضى .دینما شود که جملگى استمرار و مداومت دعوت نوح را ثابت مى مى انیب "واو عطف"
راه را عمالً  نیکسى است که ا نینخست است،یاالنب خیکه ش نوح :سدینو مى کتابش 172صفحه  میالحرکى فى القرآن الکر

موضوع را آشکار  نیوگوى او با خدا، ا گفت. کار بستب اریداشت به سختى و با مشقت بس میو تصم رویو هر آنچه از ن مودیپ
راهى نبود  چیا که هچر،است غیهاى بدنى او در راه تبلرنجهاى روحى و دردهاى باطنى و مشقت انگریکه ب ىیوگو گفت ،کند مى

بهره بردارى از تمام  :)ج. "منظور اختصاص داد نیگرفت و تمام فرصت خود را براى ا شیقومش پ تیکه براى هدامگر آن
 نیها آورده و ادعوت ریاز سا شتریب لىیهاى الهى، با تفصدعوت نوح را به عنوان نمونه دعوتداستان  قرآن:ها وهیها و شفرصت

را  اى وهیوى در دوران طوالنى دعوت خود، هر ش. بزرگوار است امبریآن پ غىیتبل هاى وهیو اعتبار دعوت و ش تیاهم انگریب
 طوالنی مدت غیتبل کیو ابزارها، الزمه  ها وهیطرفى، تنوع ش از. مودیپ مشقو ىیآزموده و هر راه مشروعى را براى راهنما

 کیمتنوع، در لوبهايمختلف و اس لیمتفاوت و وسا هاى وهیقصد داشت با استفاده از ش نوح:دیگو مى سید قطبچنانکه . است
فى ظالل {"گوش و دل قومش وارد کند دعوت خود را به د،یسال به طول انجام 950که  میجهاد طوالنى با صبرى عظ

 شیاحلى را براى دعوت خوزمانى و مکانى، مر طیمردم و شرا اتیبا شناخت روح نوح :غیبندى تبل مرحله :)د.}القرآن
همانند کار امر  نوح:است آمده نیالمب ریکه در التفساند، چنان ر سه مرحله خالصه کردهمراحل را د نیا برخى .دطراحى نمو

هاى دشوار و دشوارتر؛ شروع دعوت با در ابتدا با راه ساده و سپس راه .به معروف و نهى از منکر، مراحلى را تجربه کرد
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دعوت  نیب فتادیمؤثر ن زین وهیش نیدوم گام نهاد، و چون ا ریبا دعوت علنى به مس رفتندیمحض، و چون نپذ حتیدلسوزى و نص
با .}616محمد جواد مغنیه، تفسیر مبین، ص {گانه داللت دارد مراحل سه انیبر فاصله م  و کلمه ثم کردعلنى و سرّى جمع 

را در دعوت آن  ریمراحل ز شتر،یب لیتوان با تفص در سوره نوح، مى عیوقا بیترت ژهیودعوت نوح ب اتیبه آ گرینگاهى د
گروهى ابالغ  ایصورت تک تک الهى به گوش مردم، ب امیمرحله، پ نیدر ا :مرحله ابالغ دعوت ):اول:حضرت استخراج کرد

پس از  :عوت فردىمرحله د ):دوم. }23و مومنون، 3نوح،{گشته است نییمتعدد براى آنها تب اتیشده و رسالت الهى طى آ
رسد، که نوح، با تالش  مخاطبان فرا مى بیگوناگون براى اقناع و ترغ هاى وهیزمان اتخاذ ش غى،یابالغ محورهاى اصلى تبل

نمود که دعوت  تنباطتوان اس مى "فراراً"کلمه  ژهیوو ب "دعائى إِلّا فراراً زِدهمیفَلَم "از جمله   .دیروزى بدان اهتمام ورز شبانه
 رومندیاز فرار جمع است و اجتماع ن شیدعوت ب دنیفرد پس از شن کیو فرار  زیکند، چرا که احتمال گر مى تیفردى را حکا

 و اقناع امیو ابزارهاى ممکن به منظور القاى پ ها وهیمرحله از تمامى ش نینوح در ا. زدیگر هرگز در مقام مواجهه از صحنه نمى
دعوت انفرادى و مخفى گذشت،  وهیش شیپس از مدتى که از آزما :مرحله دعوت جهرى و علنى ):سوم. جست هبهر نیمخاطب

را به  شیجمعى و اجتماع عمومى، رسالت خو تیگرفت و در هر موقع شیروش دعوت علنى، آشکار و با صداى بلند را در پ
دعوت آشکار  تیمرحله، با توجه به عدم موفق نیدر ا :مرحله دعوت توأم علنى و سرّى ):چهارم. }8نوح،{اطالع مردم رساند

کار بستن توأم آن دو در و ب}616 ، ص4 زمخشرى، الکشّاف، ج{ دو روش نیو پنهان در مراحل سابق، تالش کرد تا با جمع ا
 جانیا ات: باطن کیمرحله خطاب به فطرت و تحر ):پنجم. }9نوح،{را جامه عمل بپوشاند غىیمناسب، اهداف عالى تبل طیشرا

و قوم نوح بر  فتادیها و هشدارها کارگر ننداها، خطاب نیو چون ا. ها متوجه عقل و خرد مردم بوددر مراحل گذشته، خطاب
روح خداداد و  ورا اتخاذ کرد، که عبارت بود از؛ خطاب به وجدان  گرید اى وهیخود باقى ماندند، نوح ش دهیضالل و تباهى عق

 زالیناخودآگاهشان را متوجه ذات ال ریو ضم داریسعى کرد وجدان خفته آنها را ب قیطر نیاو از ا. جوى مخاطبان فطرت حق
با عاطفه و  ختهیدهد که داراى لحنى آم نشان مى گرید اتیآنها با آ سهیو مقا نوح 12تا  10ات یدر آ دقت .و قادر متعال سازد

 یعباس یمصطف، آنان یغیتبل يها وهیو ش یقرآن ياسوه ها":برداشت از(ستینها حاوى استدالل عقلى نشعور باطنى است و ت
عباسی مقدم  تهیه شده است که  می  این جدول توسط.را نشان می دهد نوح حضرت غىیتبل هاى وهیشجدول زیر ). " مقدم

  .حال، براي فهم مطلب مفید است توان بر مواردي که ضعیف نوشته است ایراداتی  وارد ساخت، اما به هر

  

www.takbook.com



 

123 
 

  
 رینُصح است که خ امبرانیجمله صفات عمومى پ ازاست عباسی مقدم می گوید، کلى نُصح وهیشدر باره دومین شیوه، که             

داشته و بارها آن  دیدر خطاب به مردم بر ناصح بودن خود تأک امبرانیاز پ ارىیبس. خواهى و خلوص در مفهوم آن نهفته است
 تیتمام، در جهت صالح و هدا تیمیو صفاى باطن و صم تیخواهى است که همواره با خلوص ن ریناصح، خ. اند را اعالم کرده

 انیکه به ب ردیگ متعددى از صفت نصح سرچشمه مى هاىروش.}34و هود، 62اعراف، {ندارد زیداشتى نکوشد و چشم کسى مى
اخالص چه،.صانه، عدم درخواست مزد باشدمخل رخواهىیالزمه خ نیاول دیشا: واست مزدعدم درخ) الف.میپرداز آن مى

صراحت، جا که ناصحان بشرند، به از آن ،ءایتمام انب ن،یبنابرا. و پاداش مادى وىیداشت دنچشم گونهچینداشتن ه عنىیکامل 
از اصول  کىیسخن، که  نیکه ا ستین شکى.}109،شعراء و  29؛ هود، 72 ،یونس{اند شمرده ازینی خود را از مزد و پاداش ب

ورزان را  طمع ىیدارد، و از سو ىیبسزا ریمادى تأث هاى بهیدعوت از شا ریشدن مس و مبلّغان است، در صافى ءایکلى دعوت انب
 چیدعوت الهى حاضر به ه ریکند که در مس اعالم مى ن،یکه نوح، عالوه بر اجالب آن. دارد از نفود به قلمرو دعوت الهى باز مى

که مؤمنان  میگرو شرط به تو مى نیبه ا ند،یگو دهد که مى قومش مى قّعو پاسخى کوبنده به اشراف پر تو ست،ین ىیسودا
انسانها با  بیترغ رخواهى،یهاى مهم نصح و خ جلوه از:قیو تشو بیترغ :)ب.}29هود،{رانىرا از گرد خود بِ دستیو ته فیضع

با انذار شروع  ،گریاز مبلّغان الهى د ارىیبس مانندهرچند دعوت نوح . نوح مشهود است غیست که در تبلهاى گوناگون اروش
بلکه به معناى ،ساندنکه انذار نه به مفهوم ترآن ژهیوشود، ب مى دهید اریدر آن بس زیبشارت ن انیو ب قیشود، عنصر تشو مى

 جینتا انیبا ب قیتشو نیمنافاتى ندارد؛ گاهى ا ریو تبش بیدادن از خطر است و با ترغ زیو پره دنیهشدار دادن و آگاهان
و  ىیجمالت، از راه وعده دارا نیدر ا نوح."نوح 12تا  10و  4، 3آیات :مانندو عمل صالح همراه بوده است، مانیاخروى ا

که خداوند به هر که  هستند ىینعمتها نهایکرده است، چه، ا قیپربرکت، مخاطبان را تشو بارهاىیها و جوو باغ اریفرزندان بس
 تیدر راه هدا رخواهانهیهمواره در برخورد با مردم، دلسوزانه و خ نوح: شفقت و دلسوزى در همه حال :)ج.خواهد عطا کند

با مهر  ختهیزانه آمکرد و هرچند انذار و هشدار و آگاهى بخشى را محور دعوت قرار داده بود، اما هرگز لحن دلسو تالش مى
مورد مؤمنان مستضعف و پا  در .نوعى شفقت و محبت نهفته است زیکه در انذارهاى او نیطوربرا ترك نکرد،  تیمیورزى و صم
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 شیوگو در گفت او.}31و  29؛هود،114،شعراء{فروشد اشراف خودخواه نمى شیگروه مخلص را به گرا نیا مانیهرگز ابرهنه،
راه توبه و بازگشت براى مردم  انیمهرورزى نوح، ب گریهاى د جلوه از .شمرد د را آمرزش قوم مىبا خدا، هدف از دعوت خو

با من سخن مگوى چرا که آنان غرق ...":دیفرما دهد، مى خداوند به او دستور ساختن کشتى را مى وقتی. }10نوح،{است
اره عذاب را درب فیتخف ایبزرگوار، رفع  امبریآن است که آن پ انگرینهى از خطاب درباره ظالمان ب نیا.}37هود، {اند شدنى

حال، براى آنان دعا  نیبود، اما در هم دهیو چش دهیآزار و رنج را ازجانب آنها د نیشتریکه بیآنان طلب نموده است، در حال
 هوشیفشردند تا وقتى ب را مى شیدادند و گلو نوح او را مورد ضرب و شتم قرار مى قوم:دیگو مى ریاث ابن.نمود و استغاثه مى

، ص 1ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج {علَمونَیاللهم اغْفرْ لى و لقَومى فإنَّهم ال: گفت مى آمد، چون به هوش مى. دیگرد مى 
دعوت  و مبانى ریتغیجا که بااصول الل دعوت است حد و مرزى دارد؛ و آنکه اصلى از اصوعاطفه و شفقت، نیا اما.} 68

که نوح از روى عاطفه پدرى از خداوند نجات پسرش را مسألت پس از آن. شود به کنارى نهاده مىکند،  مى دایتعارض پ
و  دىیاز نوم زیپره :)د.}47هود،{، استغفار می جویدبا کنار نهادن عاطفه پدرى طى،یشرا نیچن در.}45هود، {کند مى

به  دوارانهیمردم و باوجود عنادها و لجاجتهاى مخاطبان، نوح، ام تیو تالش درجهت هدا غیها دعوت و تبلقرن رغم على: أسی
در دل نوح رخنه  گاهچیه دىینوم.کرد وسیاز مردم مأ شترىیتعداد ب مانیاو را از ا ،داد، تا آنکه وحى الهى دعوت ادامه مى

هاى ندا، وقتى على رغم استدالل نیپى ا در.}36هود،{قلمداد نمود افتهی انیاو را پا تیوحى الهى بود که مأمور نینکرد و ا
است که سبب  نیجالب ا. کند گردد، عذاب الهى را براى کافران درخواست مى مى دیمردم ناام مانیقوى و اتمام حجت از ا

 .}27و  26نوح، {دینما دست آنان اعالم مى به گرانیرا دلسوزى بر سرنوشت فرزندان و خوف از گمراهى د نینفر نیا
 انیسال در م 950 نوح:دیگو گفتار که فرزندان قومش فاجر و کافر خواهند بود، مى نیخود درباره علت ا ریدر تفس زمخشرى

آوردند  دانست، تا حدى که مردان قوم فرزندانشان را مى را به کفر مى دشانیشد شیو احوال و گرا عیآنها زندگى کرد و طبا
 آورد نمى  مانیکسى از قوم تو ا گریبه او خبر داده بود که د زیوانگهى خداوند ن،داشتند آنها را از نوح برحذرمى و
از اصول دعوت، رشیانسان در پذ اریبر آزادى و اخت دیتأک: آزاد منشى در دعوت):ه. }621 ، ص4زمخشرى، الکشّاف، ج {

 نىیبود به امر تکو نیداند، و اگر چن نمى ستهیدعوتى را شا چیاجبارى ه رشیروى پذ چیالهى است و خداوند به ه انیاد
 امبرانیحتى پ ستا،را نیدر ا. گشت و بلکه حتمى مى ریپذ الهى به چشم بر هم زدنى امکان نیها به دهمه انسان مانیا ى،یخدا

چون در صورت دادند، شده، پاسخ مثبت نمى ان مىنابودى آن ایهاى اعجاز که منجر به مجبور شدن مخاطبان و به درخواست
 لیکند که وقتى مرا بر دل به قوم خود خطاب مى ،هود 28نوح در آیه  .دیگرد بى معنا مى غینابودى مخالف، کار تبل ایجبر 

که از آن کراهت یوادار کنم، درحال مانیشما را به قبول نبوت و اعتراف به ا ایبا شما چه کنم، آ د،یریپذ و نمى دینیب روشن مى
و . ستین نیاجبار و اکراه در د ،که طبق حکم خداوندیودرحال د،یستیتأمل و تفکر در آن و انتخاب آن نو حاضر به  دیدار

محمد احمد عدوى، دعوة الرسل الى {قلبى وجود ندارد رشیتوجه و پذ قیبه دل انسان جز از طر نیراهى براى ورود به د
در مواجهه با اقشار  ءایانب.است برخورد استداللى و منطقى سومین شیوه،")."، همانمقدم یعباس":برداشت از(}58اهللا، ص 

طرح . کنند استقبال مى شتریب وهیش نیاز ا میجستند، چرا که اصحاب عقل سل بهره مى اریمختلف مردم، از استدالل عقلى، بس
جهان هستى، از جمله اقدامات  هاىیدگیچیحق و باطل و روشن ساختن پ زیو اخروى، تم وىیدن اتیح هاىتیو واقع قیحقا

 از:هاى الهىنعمت ادآورىی :)الف:است ریعملى ز هاى وهیشامل ش ،کلى وهیاستراتژى و ش نیا. بوده است امبرانیروشنگرانه پ
هاى سو از راه ذکر موهبت نیها بدبراى سوق دادن انسان سازى نهیفطرى بشر است، زم هاىافتیجا که ضرورت شکر منعم از درآن

هاى متمرد و دل هاى شهیدعوت، براى رام کردن اند رینوح در مس. موفق خواهد بود غیتبل هاى وهیاز ش کىیالهى،  انیبى پا
 نمود هاى ناشى از فقدان آنها را گوشزد مىیشمرد و سخت جهت گسترش دعوت، نعمتهاى الهى را بر مى سازى نهیمنحرف و زم
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  و عاقبت ارىیبه هوش قىیجدى و حق ىیع مختلف، مخاطبان را با انذارهانوح در مواق:و هشدار انذار:)ب .}20تا  13نوح،{
از خطر است، و نوح مردم مشرك و منحرف را در  دنیجا که انذار به مفهوم هشدار دادن و آگاهاناز آن.خواند فرا مى شىیاند

نوح دعوت را با انذار  هرچند، .}26و  25؛ هود، 115، شعراء{دینما دعوت آنها را با انذار آغاز مى ندیب خطرى بزرگ مى
بر انذار  دیخصوص تأک در.سازد، تا دل مخاطبان را نرم سازد کند اما آن را با نوعى عاطفه و شفقت ورزى همراه مى آغاز مى

خالصه دعوت نوح در انذار  ى،یعالمه طباطبا دگاهیاست؛ از د مطرح شده ىیها دگاهیو شروع دعوت با آن، در دعوت نوح، د
قوم نوح داراى حالتى از اعراض  چون":دیگو قطب است که مى دیاز آن س گرید دگاهید .}المیزان، نوح{است افتهی او تجلى

 :)ج ."قرار داد خالصه و اجمال براى رسالت او و آغاز دعوتش نیترل بودند،خداوند انذار را مناسبو استکبار و عناد و ضال
در  اتیدر پنج دسته از آ قرآن. روش بوده است نیکوتریها، جدال به ندر همه دوران ءایهاى عمده دعوت انبراه از: کویجدال ن

ها، جدال نیدر ا .فرموده است تیهاى اعراف، هود، نوح، شعراء و مؤمنون، جدال احسن نوح را با اختصار کامل حکا سوره
انذارها و  انیاز ب پس.شده است تیرعا مانىیو توکل ا تیو قاطع ىعاطفه و احترام انسانى، روشنگرى و استدالل منطق

اتهاماتى  انیپردازند و ضمن ب و عکس العمل مى ىیاشراف و بزرگان به پاسخگو ،ژهیو هاى متعدد از جانب نوح، قوم او بهبشارت
؛ 3؛ نوح،61و  60، 59، عرافا{کنند دعوتش را ردمى گى،یمثل تهمت فرودستى و فروما روانشیو به پ ،به نوح مانند سفاهت

به مناظره با  ریپذ و فطرت نیو استدالل مت ىیادب، احترام، حق گرا تینوح با رعا ب،یترت نیبد .}30تا   27؛ هود،109، شعراء
 :)د.شده است هیهمان جدال احسن است و در فرهنگ قرآنى بدان توص نیپرداخت که ا مخالفان که اشراف قومش بودند مى

سرکردگان قومش،  لیدلیهاى ب بلکه در پاسخ تهمتها و شبهه د،یعقا انینه تنها در ب نوح:ها ها و تهم خ آرام و منطقى به شبههپاس
و کذب مدعاى  هاتیواقع هیو ادب وافر به ارا میاستداللى و منطق سل انیهرگز محبت و شفقت را فراموش نکرد و با آرامش و ب

ها از جانب اشراف قوم نوح و پاسخ آرام و مستدل و تهمتها  شبهه نیدعوت نوح، شاهد ا اتیاى در آ مطالعه با.پرداخت آنان مى
شبهه در صدق  ،}66 ،اعراف{سفاهت ،}25 ،مؤمنون{جنون ،}60 ،اعراف{گمراهى:یی مانندها ها و شبههتهمت .میاو هست

و  نوح به تمام این اتهامات.}27،هود{تهمت فرومایگى به پیروان نوح و} 27 ،هود{شبهه در فضیلت نوح، }27،هود {نبوت
به  "امبرانیپ بیتکذ" با عنوان فصل پانزدهم در). "، همانمقدم یعباس یمصطف":برداشت از(شبهات با متانت پاسخ می دهد

  .این تهمتها را بررسی خواهیم کرد تفصیل
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 فصل نهم
 

 قرآن
 و

 تکامل در خلقت
اینک دنباله آن آیات را از .در فصل هفتم، آیات دهم تا یازدهم سوره نوح را زودتر از آیات پنجم تا نهم توضیح دادیم              

بی  و بیشرمی ازنوح پس از تشویق قوم خود به استغفار و برشمردن مزایاي مادي و معنوي آن، . آیه سیزدهم آغاز می کنیم
ما لَکُم لَا تَرْجونَ  ":فرمایدشمرده و می  زشت ایشان بر را بی ادبی و بیشرمی این می شود،و زدهشگفت  خدا با خود قوم ادبی

می .است سامعه ثقلوقْر به معنی :قاموس می نویسد .}13نوح،{خدا بیم ندارید عظمتشما را چه شده است که از =للَّه وقَارا 
ثقل معنوي  ،راد از وقرم .گوش بدهکار ندارندیعنی .}44 ،فصلت {سنگینی هستدر گوشهایشان =انهِم وقْرٌٰفی آذ :فرماید

 ،وقار.بار سنگین آنهاست، "وقر"مراد از حامالت ابرهاست و  که} 2 ،ذاریات{امالت وِقْراًحفَالْ.را گویند بار سنگین ،وِقْر.است
 .مفعول تَرْجونَ است نوح، 13درآیه  "اراًقو".استمعنی ثبوت ه معنی تعظیم و آن در اصل به اسم است از توقیر ب. است عظمت

در آیه بعد می .بندگی او وا دارده که ب عظمتی ،خدا عظمت قائل نیستیده چه شده ب":ء در جاي نفی است یعنیعدم رجا
آفریدن دلیل عظمت خدا  "طور"حال آنکه شما را طور طور آفریده است از خاك، از نطفه، از علقه، از مضغه آیا این :فرماید

آرامش و سکون و،وقار :راغب می نویسد).235، ص 7 جعلی اکبر قریشی،  قاموس قرآن، (نیست که او را عبادت کنید؟
ه، فالن ذو وقر .}13نوح،{؟!دیندار دنیآرامش و سکون بخش دیچرا از خداوند ام:فرمود هیآدر . معنی می دهد يبردبار
بودنشان و  ادیخاطر زه در آنها هست ب یکه آرامش یگوئ ،از گوسپندان یگله بزرگ، یعنی ریوق .او آرام است و با وقاریعنی 

 در را او و{؟"نیستید قائل اي اندازه و قدر خداوند براي چرا".)"477، ص 4 ترجمه مفردات، ج":برداشت از(حرکتشان يکند
 چرا برید؟ نمی پی خودتان پروردگار عظمت به چرا یعنی" .)عبدالعلی بازرگان،نوح(" آورید؟ نمی حساب به مالحظاتتان

 آقایی مفهوم تقریباً اینجا در وقار برید؟ نمی او آقایی به گمان چرا هستید؟ ناامید و مأیوس خودتان خداي مقابلِ در اینقدر
 رفتار بنده با همینگونه او باشد داشته گمان او به بنده که گونه هر است؛ جواد و بخشنده رحیم، کریم، خدا یعنی. دهد می را

 خداي به چرا ،یعنی پس. کند می رفتار او با بنده ظنّ حسن طبق خداوند باشد داشته ظن حسن او به انسان اگر. کند می
 دور را الیشْعر بتهاي این پرستش و کنید پرستش را او آنوقت که است این مستلزم که برید؟ نمی نیک گمان خودتان

 و است، عظمت معناى به آمده هم البیان مجمع در که وقارهمانطور  کلمه :عالمه طباطبایی می گوید).مطهري،نوح(بریزید
 که است چیزى به رسیدن مظنه و امید، معناى به اولى که ، است خوف مقابل در رجاء کلمه و است، }تعظیم{توقیر از اسمى
بطوري {بحث مورد آیه در رجاء کلمه از منظور باشد،و اندوه مایه که است چیزى به رسیدن مظنه دومى و ، است مسرت باعث

 چون ، است خوف داشتن رجاء، نداشتن از منظور:اند گفته دیگر بعضى .است اعتقاد مطلق بلکه نیست، مظنه تنها }که گفته اند
 نمى خدا عظمت به معتقد شما که شده حاصل شما براى علتى و سبب چه که است این آیه معناى و.  هست مالزمه دو این بین
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 از مراد که است این مطلب حق نکنید؟ولى عبادت را او که شده باعث نترسیدن این و ترسید، نمى خدا عظمت از یا و شوید،
 شود مى بسیار چون نومیدى، از است کنایه رجاء نداشتن و است، خوف مقابل که باشد مى معروفش معناى همان رجاء کلمه

 این معنایش ندارم او در خیرى امید من گوید مى کسى وقتى مثال رجاء، نداشتن به کنند مى تعبیر کنایه طورب نومیدى از که
 ربوبیت در او استقرار و ثبوت معناى به تعالى خداى مورد در وقار کلمه و . مایوسم باشد خیرى او در اینکه از من که است
 و وقار داراى که بودند ربى یافتن دنبال به }بت پرستان{مسلکان وثنى ، هست هم معبودیت و الوهیت مستلزم قهرا ،که است
 و. اند پرداخته خدا غیر عبادت به نتیجه در اند، بوده یوسأم خدا ربوبیت ثبوت از و بپرستند، را او تا باشد، ربوبیت در ثبوت
 متوجه را خود عبادى وجهه و کرد عبادت را خدا توان نمى که است معتقد وثنیت مسلک اینکه براى است، همین هم قضیه واقع

 که است همین هم عبادت دیگر سوى از و یابد، نمى احاطه او به و کند نمى درك را او ،انسانها ما فهم اینکه براى ساخت، او
 خدا دست به عالم امور تدبیر و است، آن فرع عالم امور تدابیر تمامى که ربوبیتى کند، ادا را رب خویش ربوبیت حق انسان
 واگذار جن و فرشتگان انواع به را تدبیر این خدا چون باشیم، کرده ادا را او ربوبیت حق خود عبادت با بخواهیم ما تا نیست

 شفاعت را ما تعالى خداى درگاه در تا بپرستیم را آنان باید ما و کنند، مى اداره را ما که هستند همانهایى ما رب پس کرده،
 دخالت هیچ و ندارد، دیگرى کار هیچ مربوبین و ارباب ایجاد دیگر عبارت به یا و ، عالم ایجاد و خلقت جز خدا خود اما کنند

 پندارهاى نفى تعالى،و خداى براى ربوبیت در ثبوت و وقار اثبات زمینه تمام ،نوح 20تا  13آیات  .ندارد عالم تدبیر در مستقیم
 روشن بیان این با و کند، رد را آنان به عالم تدبیر استناد و را، جن و مالئکه عبادت وجوب خواهد مى ، است مشرکین پایه بى

 اینکه به کرد وادار را شما چیز چه":که است این آیه حجت حاصل و.کرد تعالى خداى به عبادى توجه توان مى که سازد
آیه اهللا ).المیزان، نوح("شوید؟ یوسأم او وقار از و ، نفى را او معبودیت و الوهیت آن تبع به و ، نفى را تعالى خداى ربوبیت

قرآن از . خدا است مانهیحک قهیمعجزه بر خالف حکمت و بر خالف سل:نوح دارد ومی گوید 13رضوي برداشت زیبایی ازآیه 
کار موقّرانه  کیمعجزه . "دیچه شده است بر شما که از خدا توقع وقار، ندار:و می فرماید دیآ یخوشش نم یمعجزه خواه

را  "جریان حکیمانه عمومی امور جهان"خداوند  :و.)، مرتضی رضويدو دست خدا(خدا است قهیبر خالف حکمت و سل ستین
 اند اند اقدام به اعجاز نکرده و اساساً معجزه از نظر اسالم چیز جالبی نیست و انبیاء تا مجبور نشده.بر معجزه ترجیح داده است

   ).87ص،مرتضی رضوي، جهان و انسان  نییتب(
 ماده ."و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است:وقَد خَلَقَکُم أَطْوارا":نوح می فرماید 14قرآن درآیه                

 چون و است تقدیر و گیري اندازه به معنی خلق اصل: نوشته اند. است شده تکرار قرآن در مرتبه 261 آن مشتقات و "خلق"
). 293ص ،2 ج همان،قرآن، قاموس(می کنند معنی "آفریدن" و "آفریده" را خلق لذا است گیري اندازه با توأم آفریدن

 به انشاء: ِرسند، تفاوتهایی است می نظر به معنا هم و مترادف ظاهر در که "صنع" و "ذرء" ،"انشاءِ" ،"خلق" ،"فاطر" میان
 آشکار همراه به آفریدن معناي به "رءذَ" .شده می باشد آفریده که آنچه استمرار و کردن آفرینش، تربیت به ابتدا معناي
 با همراه کار انجام معناي به ؛"صنع". دارد قرار آفرینش از بعد "ذرء" جایگاه. است آفریدن از پس کردن منتشر و آن کردن

 صنع اینکه، ضمن. نیست صنع فعلی هر ولی شود می محسوب فعل صنعی، هر این، بنابر. است دقت رعایت و مهارت بردن بکار
 صنع، که شود می مشخص توضیحات این از. شود نمی گفته صنع حیوانات کارهاي به و است اندیشه و عقل صاحبان مخصوص

 انجام) ع(موسی زمان ساحران که سحري مثل نامید؛ صنع توان می را انسانها کارهاي از بسیاري که چرا است؛ خلق از اعم
 مراحل از که "رءب" مرحله به نوبت آن، از بعد. است گیري اندازه و تقدیر مقام ،"خلق" مرحله کهینا خالصه .}69 طه،{دادند

 "رءذَ"به نوبت  نهایت، در .شود می داده صورت مخلوق، به و گیرد می صورت تحویل و "تصویر" سپس. رسد می است آفرینش
 "فطر" جهت آن از : و). انشاء  اسالم کویست،خلق و سایت(است مخلوقات یافتن تکثیر و کردن منتشر مرحله که رسد می

www.takbook.com



 

128 
 

 دنیا به آنها هاي بچه  شده، شکافته دیگر جنبندگان تخم و مرغ تخم .آفریند می شکافتن با را موجودات خداوند که شده نامیده
 ،همان قرآن، قاموس{شوند می دیگر حبوبات و برگها ها، ساقه به مبدل و روئیده و شده شکافته خاك زیر در حبوبات.آیند می

 مسبوق یا و بوده، اول و تازه که شود می گفته چیزي به لغت در ابداع: و). خالق و پرسش، فاطر سایت ویکی( }193 ص ،5  ج
 :خلق  عبارتند از ویژگیهاي: و.است قبلی نمونه بدون آن اختراع معناي به چیزي، ابداع ،بنابراین. نباشد قبلی نمونه به
 قانون اساس بر خلق:)3.شود خلق آن از دوم چیز و باشد چیزي قبالً باید :)2.است گرفته الزم را "از" لفظ همیشه خلق:)1
 آید بوجود باید شیمیائی فرمولهاي با است عنصر یک اگر :یابد می انجام طبیعت قوانین مطابق خلق:)4.است "معلول و علّت"
 خود زیرا .یابد می انجام "زمان" درون در که است کاري خلق،:)5.است نباتی حیات قوانین مطابق است نباتی چیز یک اگر و
 جهان، اشیاء تغییر و حرکت از غیر زمان و. زمان عین یعنی حرکت و.دوم چیز به اول چیز از حرکت.است "حرکت"یک "خلق"

 محدود خدا، از غیر چیز هر زیرا .یابد می انجام  "فضا" بگوئید یا  "مکان" درون در که است کاري خلق،:)6.نیست چیزي
 خواه.است محدود نیز شود می خلق آن از که دوم چیز آن و است محدود اول، چیز آن.اوست مکان "چیز هر حدود"و است

قاموس درباره واژه طور می  .)دو دست خدا، مرتضی رضوي(اتم یا و گندم دانه یک خواه و باشد بزرگ کهکشان یک
، مثل حالت و اند هیئت و حالت گفته نوح، 14 آنرا در آیه، که جمع آن اطوار است.است هیئت و حال به معنی طَور:نویسد

ثم ":اول فرموده ۀن اصناف باشد چنانکه در نهج البالغه خطبو شاید مراد از آ.مؤمنون 14در آیهعظام هیئت نطفه،علقه،مضغه،
 داخه چرا ب":چنین است معنی آیه .اصناف است ،اطوارکه مراد از  "فتق ما بین السموات العلی فمألهنّ اطوارا من مالئکته

این کلمه فقط .شوید حال آنکه شما را اصناف متعدد آفریده و آن دلیل قدرت و عظمت خداوندي است عظمت قائل نمی
 را شما مختلف طورهاي به یعنی. چگونگی یعنی طور" .)248، ص 4 ج همان،قاموس قرآن،(است بکار رفتهیکبار در قرآن 

 مراحل در را شما که خدایی براي چرا"یعنی.شدید کامل انسان سپس و بودید...  و مضقه، علَقه، نطفه، زمانی. است آفریده
غیره،  و اولیه هسته نطفه، ژنها، از اعم آن، شدن ساخته مراحل و انسان بدن اجزاء ."نیستید؟ قائل وقاري است آفریده مختلف
بنگرید  آسمان به بینید، نمی را نادیدنیها این عظمت و ندارید توجه مراحل این به اگر حال.است شگرفی عظمت داراي

 خدا براى شما :که است این جمله معناى حاصل و. دارد که است حالتى آن و چیز هر حد معناى به طور":و).بازرگان، نوح(
 طورى هر که کرد، خلق گوناگون احوال و اطوار به و کرد خلق او را شما خود حالیکه در ندارید، ربوبیت در ثبات و وقار امید
 به راجع این آفرید، پیر آخر در و.علقه سپس نطفه، آنگاه آفرید، خاك نخست را شما از فرد یک دارد، دنبال به را دیگر طور
 غیر و ضعف ، رومندىنی ، قیافه رنگ، نظر از هم و ،مادگى و نر نظر از هم آفرید، مختلف هم را شما جمع. بود شما فرد فرد

 کهحالی در":و.)المیزان، نوح(شماست رب او پس اوست، خود شما امور مدبر پس است؟ تدبیر جز به چیزى این آیا و ذلک،
 و آفرید علقه صورت به را شما که نگذشت چیزى بودید، ارزشى بى نطفه نخست.داد گوناگون هاىآفرینش را شما خدا

 ،باز .شدید متولد مادر از کامل انسانى صورتب تا نهادید، سر پشت دیگرى از پس یکى را جنینى مختلف مراحل همینگونه
 آفرینش شوید،و مى نو دائما و دارید، قرار او ربوبیت تحت همیشه شما یافت، ادامه زندگى مختلف شکالاَ و حیات اطوار

 :سید قطب می گوید).تفسیر نمونه، نوح(؟چرا حرمتى بى و کفران اینهمه او، عنایت و لطف همه این با و .یابید مى جدیدى
 هدایت و رهبري را شما گام هر در و{است  آفریده گوناگونی گونه هاي به خلقت مختلف مراحل در را شما خدا درحالیکه

 و اندگرفته قرار مخاطب آن با زمان آن در نوح قوم که احوالی و مراحل،}است فرموده عنایت و لطف شما به کرده،و
 داشته را این انتظار تا باشند، فهم کرده را که آنان آن باشد بوده سخنی و خطاب باید قطعاً است، گردیده گوشزد بدیشان

 مفسران اکثر آنچه.می کشاند پاسخگوئی به و می نماید پذیرش راآمادة وآنان کندمی  تاًثیر ایشان در دادنش تذکّر که باشند
می  درك را نوح آن قوم که چیزي است این.است  جنین پیدایش و تکوینی مراحل،مراد که است این هستند بدان معتقد
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 در جنین:گوید  می نین شناسیج دانش که باشد چیزي همان مراتب و مراحل این مفهوم و مدلول که هست هم ممکن. کردند
  شکل به سپس.گردد می پرسلولی جاندار جنین حمل، از زمانی گذشت از بعد سپس. است تک سلولی جاندار شبیه  امر اول
  بسیاري فاصلۀ نوح قوم فهم و درك با نظریه این. می گیرد خود به را انسان شکل درمی آید تا جایی که آبگونه جاندار  یک

سید قطب در تفسیر . )"فی ظالل القرآن،سید قطب،سوره نوح":برداشت از(است شده ارائه و کشف تازگی به نظریه این.دارد
واقعه بر این نظر است که قرآن به پدیده هاي قابل فهم مخاطبین اشاره کرده و با آنها پرسش و پاسخ می  73تا  57آیات 

  کهیاست، و از رخدادهائ شانیا فدارند ومعلوم و معرو یآنهاآشنائ مردمان به کهیزهائیچقرآن از نیا:او می گوید.کند
نادر  يرخدادها قرآن مردمان  را  به. دارد یپرده برم  یر هستموجود د یاله نیاز  قوان شود،ی تکرار  م شانیبرا  وستهیپ

 هالعاد خارقکه به دنبال  سازدی را مکلف  نم مردمان ن،یهمچن.دهدی ارجاع  نم ابیوکم ژهیو يها العاده، و به معجزه خارق
 سروکار ندارند با آنها  یدر زندگ کنندکهی را بنگرند و وارس یزهائیدور از خودشان  بروند، و چ يها  ها و نشانه و معجزه ها
معجزه در هر را،یز.سازدی نم  رانیو دور از ذهن ح دهیچیپ يها مردمان رادر فلسفه.شانندیروزمره  ا یاز زندگان يجدا و
پراکنده در   وجود خودشان،ودر  معجزات نهفته نیا يسومردمان را به .است دهیآفرکه دست خدا آن را  است نهفته يزیچ

 کیکایرا رو بدانها  بازگرداند، و چشمانشان راز  بزرگ و هولناك نهان در  شانیتا  چشمها خواند،  یفرام  رامونشانیجهان  پ
 نیهمچن ها را نشانهو آن  دهد،ی م نشان شانیبدخودشان را  یدر  هست بانگاریز دگاریآفر قدرت يها نشانه. نندیرا  ببآنها 

ی مارائه  شانیبد افروزند،ی برم آن را که یآتشو درنوشند،ی م آن را که یآب با آن سر وکار دارند، و در کهیزرعدرکشت و 
 .نندیب یم آنها را دگانشانیدخود با آنها سر وکار دارند و  یمعمول یزندگانهستندکه در  یزهائیچ نیتر سادههم  نهایا. دهد

را   و لحظه مرگ،یآتش اجاق ،یآب زشیمحل  ر ،یاهکیگ شیرو،یجاندار کوچک اتیح شیدایپکه  است نیغارنش کدام
سید قطب،همان، ":برداشت از(باشند  یم  یرباناسرار و رموز  نیمتریعظ خودشان،وآسان ساده   يهایدنید نیا.باشد؟  دهیدن

 شما گذشته خلقت همین. اید کرده تجربه را خدایتان که شما ."أَطْواراً خَلَقَکُم قَد و":آیه اهللا مطهري می گوید )."سوره واقعه
 شود می دوجور را آیه. است گونه معناي به طور کلمه.آفرید؟ طور طور را شما که نیست خدا مگر. خداست تجربه واقع در

 خودش این که آفرید مختلف هاي گونه به را شما خداوند یعنی اینکه یکی: اند کرده معنی جور دو هم مفسرین و کرد معنی
 بوده چیزي چنین به نیازي که است بوده همین براي این. آفرید زن را بعضی و مرد را بعضی مثالً. است حکمت یک اساس بر

 خود چون هست؛ بشر افراد میان در که دیگري اختالفات یا. است کرده چنین خداوند که است الهی رحمت و لطف این است؛
 یک و ذوق یک استعداد، نوع یک با شکل، یک رنگ، یک مردم همه اگر:بگیرید نظر در را این شما. است رحمتاءمنش اختالف

 نه داشت وجود زشت نه آنوقت.داد نمی رخ تکامل دیگر یعنی بزند درجا بود مجبور همیشه بشریت بودند شده آفریده سلیقه
 .نیست زیبا هیچکس و نیست زشت هیچکس باشند شکل یک به مردم همه اگر. شود می پیدا مقایسه با زیبا و زشت چون زیبا،
 وجود یوسف غیر که دارد وجود آنوقت یوسف. ندارد وجود یوسفی دیگر آنگاه باشند هم یوسف قیافه در مردم همه اگر حتی

 آفریده بشر در تحرکها همه این که است اختالف با. ندارد وجود اي جاذبه و یوسفی باشند شکل یک در همه وقتی.باشد داشته
 آن از کاملتر که اند کرده معنی دیگري ي گونه به مفسرین از دیگر بعضی ولی.اند کرده معنی جور این را آیه بعضی. شده
 طوري و طوري از بعد طوري را شما خداوند که است این مقصود أَطْواراً، گوییم می که اینجا اما است گونه "طور". است نوع
 گونه به گونه آن از و درآمدن دیگر اي گونه به اي گونه از یعنی تطور. اید شنیده را "تطور" کلمه.است آفریده طوري از بعد

 می در آن، از کاملتر دیگر، حالت به حالت این از بعد، دارد؛ حالتی یعنی است متطور ء شی فالن گویند می .درآمدن دیگر
 آفرید؛ متطور را افراد شما از فردي هر خدا که است این به اشاره اند وگفته .آن از کاملتر دیگر، حالت به حالت آن از و آید

 خدا پس. چه و چه بعد شدي، مضغه بعد شدي، علقه بعد بودي، نطفه یک بودي؟ چه اول در خودت تو ببین کن، نگاه یعنی
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 خود جاي سر چرا شما است؛ داده قرار شدن نائل جدید کماالت به و رفتن پیش و حرکت و تکامل و تطور بر را خلقت اساس
 را خدا قانون و خدا راه اگر است اختیاري زندگی که اش اجتماعی و دنیایی زندگی در انسان زنید؟ می درجا و اید نشسته

 ،26ج ،،مطهري آثار مجموعه":برداشت از(رسد می دیگر مرحله به مرحله آن از و دیگر مرحله به اي مرحله از باز کند، طی
 دیتوح"نوشتم به نام  يمقاله ا شیمن خودم در چند سال پ :می دهد،بیشتر توضیح تکامل و تطور مطهري در باره .)"765ص

 یخواهد درست باشد م یم زمینیمطلب را ثابت کردم که مسأله دارو نیدر آنجا ا .چاپ شد "عیمکتب تش"که در  "و تکامل
کند که  یثابت م شتریب یعنیکند  یم دییرا تأ دیمسأله توح شتریبلکه ب ،رساند ینم يضرر دیخواهد درست نباشد به مسأله توح

آن  حال.دهد  یم قیتطب اتیرا در جهت مصلحت ح نهایدر درون جاندارها هست که ا یتیو هدا ریمرموز تدب يروین کی
علم  نیا.؟شده اند دهیاست که همه جانداران از آب آفر یشناس ستیدرس ز کیصرف  ای؟آستیچ میریبگ دیکه ما با یدرس

که  یبه شکل ایاست حال  دهیمتنوع آفر ،اصلشان از آب است نکهیهم هست خداوند همه موجودات را با ا یاست حرف درست
فرد بشر شناختن آن  کی يکه برا شده است دایپ یبه هر حال انواع یول. تسلسل انواع ریغ ای تسلسل انواع ،دیگو یم نیدارو

 دیآخرش هم شا میدرس بخوان دیبا ادیز يسالها میرا بشناس واناتیفقط انواع ح میاگر ما بخواه یعنی.انواع امکان ندارد
 ماتریالیستها تضاد  می گوید که، بحث از توضیحخلقت، پس  از ماتریالیستها مطهري در نقد تصور ).مطهري،سوره نور(مینتوان
 بر مبتنی صرفاً خالق، فرض}پذیرفتن{ و از قول آنان می گوید که،. "کند می خلق را خودش خودش، جهان پس: گویند می
 اگرقائل مطهري می گوید،. کنیم انکار را طبیعت هاي پدیده میان پیوستگی  را، اشیاء میان پیوستگی ما که است فرض این

 هیچ او پدر نطفه و شود می متولد که اي بچه میان مثلًا بگوییم باید قهراً نیست،  ها پدیده میان معقول پیوستگی هیچ که بشویم
. زدند می را حرفی چنین بیش و کم تقریباً اشاعره که است بوده عالم در فرضی چنین البته .ندارد وجود معقولی پیوستگی

 دهد می نشان مارکس،که خود. اشتندد انکار تقریباً را اشیاء میان واقعی پیوستگی را،  معقولی پیوستگی هرگونه هم آنها
 به را اعتقادم روز به روز من" :نوشته است، نوشته پدرش به که اي نامه آن است، در بوده چقدر الهی مسائل در معلوماتش

 به بیشتر روز به دهم،روز می دست از اشیاء نظام بودن نامعقول به را اعتقادم روز به روز اینکه براي دهم می دست از خدا
 از خدا نفی با اشیاء مساویست  میان ومنطقی معقول پیوستگی رابطه پس براي اینها،. "برم می پی حوادث میان منطقی رابطه

 وجود نامعقولی دنیاي در نتیجه، چون .دیگر  طرف از خدا وجود با اشیاء مساویست میان منطقی ناپیوستگی رابطه طرف،و یک
 با[ ارتباط هیچ حرفها این .اینهاست حرفهاي تمام این.خداست وجود اساس "ناعقلی" دیگر عبارت به. هست خدا پس دارد

 چرا پس است طور این اگر خوب، .باشد نداشته نظام شود نمی و دارد نظام معالَ ،هست خدا چون بلکه ندارد،] خدا نبودن
 براى آن وسیلهب": گوید می رویاند می را گیاه خدا که بگوید خواهد می وقتی مثلًا چرا کند؟ می استناد طبیعی علل به قرآن

 وسیلهب =بِه" کلمه این. شناسد می رسمیت به را آن دخالت پس، ."آن وسیلهب ":فرموده است . }11نحل،{ "رویاند مى شما
 گویید، می شما که اي پیوستگی همین یعنی کند؟ می ذکر تطورات صورتب را خلقت قرآن چرا یا. است زیاد قرآن در، "آن

 خصلت با پیوستگیها همین نفس .}مؤمنون 14تا  12براي نمونه آیات {کند می بیان خودش فعل عنوان به را پیوستگیها همین
 بدون را اشیاء ما که است محال یعنی است؛ محال این جز فرضی اصلًا .است محال ،این جز و هستند خداوند فعل شانپیوستگی

 دیگر عبارت به.}اشاعره فرض همان{کنیم باري ذات به مستند ،یکدیگر با حوادث ارتباط بدون و مستقیماً پیوستگیها، فرض
 تعالی باري ذات قدوسیت است و الهی حکمت مسلم اصول جزء این هستند،و مربوط و پیوسته یکدیگر با آینده و گذشته و حال

 .)"344تا 339ص،15 مطهري، ج مجموعه آثار":برداشت از(بدهیم  قرار چیز هر مرتبه در را چیزي هر ما که دهد نمی اجازه
که بصورت گزینشی انتخاب کرده ایم  "و تکامل دیتوح"مطهري تحت عنوانبه جهت اهمیت بحث، در اینجا از نوشته دیگري از 

 و متمم که است مطرح تکامل،آنچه بحث نه و است مطرح توحید بحث مستقالً نه مقاله این دراو می گوید، . استفاده می کنیم
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 طرد را یکدیگر فکر دو این آیا که ببینیم خواهیم می یعنی است؛ "تکامل و توحید رابطه" مسئله است گذشته بحثهاي مکمل
 و جانداران تکامل اصل منکر که است این اش الزمه شد توحید اصل به معتقد عقلی ادلّه با کسی اگر مثالً تأیید؟ یا کنند می

 کسی اگر همچنین و نه؟ یا آورد می وارد خلل اش توحیدي عقیده به بشود انواع اشتقاق به قائل اگر و بشود انواع اشتقاق
 این اش الزمه اند شده مشتق یکدیگر از انحاء از نحوي به جانداران انواع که شد مسلّم او بر و پذیرفت را انواع تکامل اصل
 ادلّه از آنچه و مقاله این اصلی منظور است این نه؟ یا بشود مادي عقیده تابع یکباره و زند توحید مهم اصل به پا پشت که است

در ").65 ص ،13ج.  مطهري شهید آثار مجموعه(است مطلب این بیان براي همه شود می بیان تکامل اصول از یا و توحید
و اراده خداوند مورد مطالعه قرار گرفت و  عهیبا ماوراءالطب اتیموضوع نحوه رابطه ح "اتیاز ح يقرآن و مسئله ا"مقاله 

فکر  کی ایدر دن نکهیا یکی: میکرد هیدو نکته تک يدر آن مقاله مخصوصاً رو. شد انیکه از مختصات قرآن است ب یبیمنطق عج
خواهد  یهر وقت که م یعنیکند؛  یمربوط م "آن"خلقت را با  شهیشده که هم دایپ نشیخلقت و آفر يدر معنا يهودیغلط 

از کتم عدم  "لحظه=آن"کند که در کدام  یفکر م نطوریرا تصور کند ا اتیمخلوق بودن ح ایموضوع مخلوق بودن جهان 
وجه دخالت چیبه ه "آن"که قرآن مبدع آن است، موضوع  یدر منطق میدر آنجا گفت ده؟وجود آمده و چه وقت شروع شب

بود که طرز فکر گروه  نیشود ا ینکته اول محسوب م شهیکه در آن مقاله گفته شد و به منزله اساس و ر يگرینکته د .ندارد
 یمثبت، م قیخدا را بشناسند نه از طر یمنف قیخواهند از طر یاست که م نیا یو خدا شناس دیاز مسئله توح يشماریب

حادثه درماندند  کی علت هیمعلومات خود؛ هر جا که در توج انیمجهوالت خود جستجو کنند نه در م انیخواهند خدا را در م
به  شتریو جهان، ب اتیوق بودن حجهت است که در مسئله مخل نیو از همکشند، یم انیخدا را به م يو بر آنها مجهول ماند پا

در نظر آنها مجهول و  گرید زیاز هر چ شیو آغاز جهان ب اتیآغاز ح رایدهند ز یم تیجهان اهم ای اتیح شیدایاول پ  آن
است  نیدست آورده اب نهیزم نیکلمات دانشمندان در ا ياز فحوا و البال نجانبیآنچه ا").63همان،ص(ناشناخته بوده است

و آن  يهودیآن فکر  بیعج وعیو فکر تکامل شده در درجه اول همانا ش دیفکر توح نیتصور تضاد ب شیدایباعث پکه یزیکه چ
مراجعه  یشناس ستیبه کتب ز ایعلوم و  خیتار تببه ک قیطور دقاگر ب. شود یآن محسوب م شهیاست که ر یمنف گریفکر د

از مکتب  تیبه عنوان حما ایتکامل نوشته شده و  هیدر رد نظر دیتوح میاز حر تیکه به عنوان حما یبه کتب فلسف ایو  میکن
رسد که فکر  یبه نظر م نیچن. مینیب یرا در همه جا م يهودیآن فکر  هیشبح و سا میاز آن دفاع شده رجوع کن سمیالیماتر

 "و تکامل دیتضاد توح"فکر  اءمنش،"رابطه خلقت با آن"و فکر ؛"رابطه خلقت با آن"فکر  اءمنش ،"یمنف قیاز طر یخدا شناس"
چگونه در کلمات و  يهودیکه شبح آن فکر  مشخص سازدتا  دکنمی نقل  را یینمونه جمله ها مطهري ).66ص( شده است

کرده اند که  یجهت بحث م نیا يمدتها بود که دانشمندان رو حاکم است و می گوید، بحث شده اند نیکه وارد ایافکار کسان
در سلول نطفه مرد  ایاعضا در تخم زن و  نیو همه ا کلش نیکه دارد از اول با هم یو جوارح ءموجود زنده با اعضا کی ایآ

 اءکه مبد يآنکه ماده ا ایکند؛ و  یبه فراخور خود رشد و نمو م کیهر  ءو کوچک، و بعدها آن اعضا زیموجود است منتها ر
 یقسمت قسمت م طیو بس کنواختیاست و بعد آن ماده  کنواختیو  طیشود، از اول بس یموجود زنده م کی يوجود اعضا

دو قرن  بیقر دیدر عصر جد: موجب تعجب خواهد بود اگر گفته شود د؟یآ یو جوارح گوناگون درم ءصورت اعضاشود و ب
و  طیبس ياست که از ماده ا نیآور خلقت هم رتیح ياز شاهکارها یکی.اول بوده اند دهیدانشمندان تابع عق تیاکثر

شاهد و گواه بر  نیشود و بهتر یم دایمختلف و گوناگون پ يعضوها يمتنوع دارا يساده، موجود یشکل يو دارا کنواختی
 بیبه تنوع و از بساطت به ترک یاز سادگ ودموج کیتنوعات و تشکالت است که  نیهم یاله يریو تسخ یربوب یتیوجود هدا

. }6آل عمران،{دهد یمختلف م يطور بخواهد به شما در رحمها شکلها و صورتهااوست که هر ":دیفرما یمقرآن . رود یم
 مطهري به).67ص(دهد یصورتها و شکلها م جایتدر ،را در ظرف رحم کنواختیرنگ و ساده و یشکل و بیخدا است که ماده ب
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 ک،یدر کتب کالس یو حت یدر کتب به اصطالح فلسف ای یشناس ستیمعموالً در کتب زاشاره کرده و می گوید، گرینمونه د
از نظر  چکدامیکه ه{ییها هیشد، فرض دایپ نیزم يدر رو تیفیشوند که چگونه و به چه ک یم یزندگاء که وارد مسأله منشیوقت
گذارند و  یم "خلقت هیفرض"ها را  هیآن فرض زا یکیکه نام  دینیب یم دیکنند و اگر توجه کن یذکر م }نشده دییهنوز تأ یعلم

 نیا يقهراً معنا.شده است دهیاز موجودات از اول تام و تمام و بدون سابقه و مقدمه آفر یاست که هر نوع نیا هیآن فرض
اگر  کهموجب شده  يزیکه چه چ دیپرس دیحاال با.ستیدر کار ن یباشد پس خلقت حیها صح هیفرض ریاست که اگر سا نیا ریتعب

تحقق  ینشیطور نبود، خلقت و آفرکرده، و اگر آن دایو بدون مقدمه بود، پس خلقت تحقق پ یموجودات زنده دفع شیدایپ
آن کتب، محدود به شکل خاص بشود؟  سندگانیدر فکر نو نطوریا "خلقت"موجب شده که مفهوم  زیچه چ! نکرده است؟  دایپ

از علم کالم  یناش ین فکر غلط رامطهري علت ا).70ص(هست؟ يگرید هیوجت يهودیجز از راه حکومت آن فکر غلط  ایآ
بیشتر مفسرین موضوع :سحابی با دیدگاهی دقیقتر و متفاوت تر می گوید یداهللادکتر ).74ص(نینه سفر تکو می داند يهودی

در لغت تغییر و تجاوز از هر  "اطوار"و "طور"آیه چهاردهم نوح را به مراحل جنینی انسان مربوط دانسته اند، در صورتیکه 
و این مفهوم با مراحل جنینی انسان که هر مرحله آن به تنهایی کامل و براي دوام زندگی قابل . حد معنی و تکمیل شده است

از طرف دیگر در تمام آیاتی که مورد بحث واقع شده و نظایر آنها،بیان آفرینش و شروع .و کافی نیست،منطبق نمی باشد
را از گل و خاك دیده ایم؛ به این دلیل و دالیل دیگر،مدلول آیه فوق هم باید نظر به خلقت انسان و از مراحل خلقت انسان 

بنابر این منظور آیه را جز به مراحل مقدماتی آفرینش انسان و تغییر و تطور تدریجی موجودات زنده تا .اولیه آن باشد
می } 13نوح،{این است که آیه منظور در توضیح و بیان حال آیه ماقبلنکته قابل ذکر .پیدایش بشر، نمی توان مربوط دانست

به مدلول ."الهی نیست}سنجیدگی مشیت{چرا براي شما امید و اطمینان به وقار و حکمت":باشد و آن آیه  به این بیان است
نند نکوهش می کند و براي این آیه،خداوند کسانی را که براي قدرت او نظمی قایل نیستند و آثار صنع او را تصادفی می دا

رد کردن و تقبیح این طرز فکر است که پروردگارشاهد مثال و بیان حال را در خلقت تدریجی و تطوري انسان،به نحوي که در 
  ).187قرآن مجید،تکامل و خلقت انسان،دکتر یداهللا سحابی، ص(آیه چهاردهم مذکور است قرار داده است

می  وجودشان اعماق به و گرفته را آنها دست نخست ،لجوج مشرکان برابر در خود مستدل و عمیق تبیانا ادامه در نوح             
 به را آنها گوید مى بحث مورد آیات که همانگونه سپس ،}گذشت قبل آیات در چنانکه{کنند مشاهده را انفسى آیات تا برد،

 کرده، شروع آسمان از نخست.برد مى آفاقى سیر به را آنان و کرده دعوت آفرینش بزرگ عالم در خدا هاى نشانه مطالعه
اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده  مگر مالحظه نکرده=أَلَم تَرَوا کَیف خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقًا":گوید مى

 گاه و ، آید مى چیزى باالى چیزى گرفتن قرار معنى به گاه است، مطابقه معنى به مفاعله باب مصدر طباق".}15نوح،{"است
 آسمانهاى اول معنى مطابق.کند مى صدق معنى دو هر اینجا در و ، است یکدیگر با چیز دو مطابقت و هماهنگى معنى به

 ستارگان از مسلح غیر و مسلح چشم با ما را آنچه تمام که است این توجه قابل تفسیر یک .دارد قرار دیگرى باالى یکى هفتگانه
 دسترس از که دارد قرار آن از بعد دیگرى فوق ما یکى دیگر عالم شش و ، است اول آسمان جزء همه بینیم مى سیار و ثوابت

یکى  را گسترده و عجیب عوالم آن که کند پیدا را شایستگى این آینده در است ممکن و است، بیرون امروز انسان دانش و علم
 اشاره زیبائى و عظمت و نظم در هفتگانه آسمانهاى مطابقت و هماهنگى به قرآن دوم احتمال بنابر و.کند کشف دیگرى از بعد
 باالى بر بعضى }پیاز هاى پوسته مانند{که است معنا این به یکدیگر با آسمان هفت بودن مطابق".)تفسیر نمونه،نوح("کند مى

 مراد و. گذشت ملک سوره اوائل در احتمال دو این که باشند، هم مثل که است این معناى به یا و باشد، گرفته قرار دیگر بعضى
 حجت اقامه خواهد مى که اى زمینه در هم آن{خوانده هفتگانه را آسمانها اینکه و. است علم "ندیدید مگر"جمله در دیدن از

 آنان با قرآن و شمردند مى مسلم امرى را آن و بودند، آسمانها بودن هفتگانه به معتقد مشرکین اینکه بر دارد داللت }کند
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 نوح کالم در که آسمانها بودن هفتگانه داستان حال هر به و کرده احتجاج دانستند مى مسلم آنان خود که چیزى همین وسیلهب
 این به اگر حال".)المیزان،نوح("است رسیده زمانها قدیمترین از انبیاء از لهأمس این اینکه بر دارد داللت خوبى به آمده

 خداوند که نگرید نمی آیا":کنید نگاه خود سر باالي آسمان به بینید، نمی را نادیدنیها این عظمت و ندارید توجه مراحل
 .است پوشیده ما بر داشتند، برداشتی و درك چه آسمان طبقۀ هفت از نوح قوم اینکه. "کرد؟ خلق را آسمان طبقۀ هفت چگونه

 حمایتی نقش که است زمینی اتمسفر قرآن، دیگر آیات به توجه با ، "آسمان طبقۀ هفت" از منظور فهمیم می حاضر حال در اما
عبد (دارد قرار دیگر طبقۀ روي بر اي طبقه همچون یک هر که است الیه هفت شامل اتمسفر. کند می راایفا حیات حفاظتی و

  .در فصل بعد به تفصیل هفت آسمان توضیح داده خواهد شد .)العلی بازرگان،نوح
             أَلَمفا کَیفقط واژه رویت آیاتی که:مرتبط با امر دیدن، بدین شرح می باشندسوالی  در قرآن،آیات. }15نوح،{...تَرَو 
در همین رابطه، پرسشهایی .پرویزعلی می باشد اثرقریب "الفبایی قرآن"از کتاب این شمارش .استمورد  66،ذکرشدهدرآن 

یأْتکُم  اَلَم"یا  "دانی نمی آیا="تَعلَم اَلَم"آیاتی  که در آن  :،  مانند "رویت"ه با ترکیبی غیر از واژآمده  "اَلَم"هم، با واژه
قابل مالحظه اي خواهند  محاسبه کنیم، تعداداگر هم   "االَْرضِ فی واسیر"است، و آیات "نرسیده آنان به .. خبر آیا...=نَبؤُا
مگر به آسمان باالى سرشان ":که می فرمایدسوره ق  ششمآیه  مانندر داریم ظَالی هم با ترکیب واژه نَؤآیه سسه  .شد

  غاشیۀ 21تا  17و در آیات ."گونه شکافتگى نیستایم و براى آن هیچ و زینتش داده اند که چگونه آن را ساخته ننگریسته
ریبا آنچه که در اطرافشان یعنی تق .نگاه نمی کنند  "شتر،آسمان،کوه و زمین "چرا به پدیده هایی مانندپرسش خدا این است؛

از مخاطبین با کاربرد اگر پرسشهاي خداوند را از این تعداد آیات،  .و جلوي دیدشان می باشد را باید تحت نظر داشته باشند
سیاسی، اجتماعی و  :)ب .}آیه 30{پدیده هاي طبیعی در رتبه اول): الف:دسته بندي کنیم چنین خواهد بود  "رویت"واژه 

د، در نالزم به توضیح  است که استخراج همه آیاتی که در آن واژه رویت می باش. }آیه 12{تاریخی ):ج. }یهآ 24{فرهنگی
هدف از ذکر . وجود دارددر آن امکان درصدي از خطا  همین مقداري هم که استخراج شده نیز، و نیستمد نظر   کتاب، این

 که در آن در اینجا فقط لیستی از پدیده هاي طبیعی را می آوریم  .تنها نشان دادن اهمیت این واژه است وبس  این مقدار،
 .پرسش می کند، آتشو  آشامیدنی آب ،و زرع شتکزاواقعه،   71و 68، 63در آیات  خداوند:استفاده شده است رویت واژه

که متذکر  هستندز نکاتی ا، ریزند اي که در رحم می نطفهواقعه، درباره   58و آیه  خلقت از نطفه سوره یس، بحث 77در آیه 
، }30انبیاء،{هم  آسمانها و زمین بهگی پیوست چرا توجه نمی شود؟است که، شآفرین عنکبوت چگونگی آعاز 19آیه .شده است

رش وپرسش براي مطالعه سفا را}33احقاف،  و 99اسراء،؛ 15نوح، {آسمان خلقت هفت،}19ابراهیم،{زمین و اخلق آسمانه
 زمین در تسخیر آنچه و از.صحبت می شودلقمان،29و  20در آیات  ماه و تسخیر خورشید ووزمین،  هااز تسخیر آسمان. می کند

 سپس راند، می آرامی به را و ابرهایی} 21و زمر، 63حج،؛27فاطر،{ فرستاده فرو ازآبی که ازآسمان ،}65حج،{"است
ا انسانه  ذکر سایه.یاد می کند} 27سجده،{راند می خشک هايزمین سوي که به  را و آبی} 43نور،{دهد می پیوند آنها میان

روز  و شب.}31 لقمان،{کنند می حرکت خدا فرمان به که هاو کشتی}45فرقان،{گسترش سایه  و چگونگی}48نحل،{
از  }18و حج، 41 نور،{ زمین و آسمانها پدیده هاي و تسبیح تمام}71یس،{و چهارپایان}7شعراء،{ گیاهان ، انواع}86نمل،{

ملک،  و 79نحل، {آسمان فراز بر چگونگی پروازپرندگان و}41رعد،{کاسته شدن از اطراف زمین.دیگر موضوعات هستند
 .یت بکار رفته استؤواژه ر،این آیات همه از نکات برجسته اي هستند که خداوند از مخاطبین پرسش می کند و در}19

ي در این راه زیاد تالشهايو  بوده پرواز اندیشه در پرندگان مشاهده با شرب همیشه :را در اینجا، مثال می زنیم هواپیما ساختن
حتی توانسته است به آسمانها  نفوذ کند، پا بر کره ماه بگذارد و باز در صدد فتح سنگرهاي دیگري می  بکار برده، تا اینکه

هاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید  توانید از کرانه اى گروه جنیان و انسیان اگر مى":همانگونه که قرآن گفته است. باشد
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قدرت و  "تفسیر نمونه، واژه سلطان را . }33الرحمن،{کنید  رخنه نمى "سلطان "]دست آوردنب [جز با ] ولى[پس رخنه کنید 
شرط آنرا داشتن سلطه علمى و  ،که قرآن استشر دانسته اشاره به مسافرتهاى فضائى ب معنا کرده است و آیه فوق را،   "نیرو

به چگونگی پرواز پرندگان  دقیق نگاه کردن   فقط در پرتو، سلطه علمى در حقیقت دستیابی به این.می داندصنعتى بر این کار 
احاطه کامل اگر دیدن با  .یلکه با قلب است دیدن  با چشم سر، مطلق  معنی به یتؤر.ه است و بسبراي بشر حاصل شد

پایگاه اطالعات جهاد علمی دانشگاهی، (معناي نظر استبه   ،یت در نظر الفراهیديؤر. نامیده می شود ادراك،باشد
جوهري در  .است نگاه کردن و دانستن ،دیدن ،رأي:قاموس قرآن می نویسد). وراسماعیل احسانپ ،یتؤمعناشناسی واژه ر

رأي آنگاه که دو : گوید راغب می. شود دو مفعول متعدي میه معنی علم به یک مفعول، و رأي به رأي با چشم ب:صحاح گوید
 30معنی علم آمده نظیر آیه ه شود با آنکه یک مفعول دارد ب اما در بعضی جاها مالحظه می .دهد مفعول گیرد معنی علم می

: لذا باید در اینگونه آیات بگوئیم .گوید رأي و دیدن اعم است از آنکه با چشم باشد یا با قلب در اقرب الموارد می .اءانبی
را علم یعنی دیدن با قلب  توان آن دیدن با قلب مراد است که همان دانستن و درك کردن است و هر جا که مناسب باشد می

راغب می  ).37 و36ص، 3 ج، قریشیقاموس قرآن،( جستجوي دو مفعول باشیممعنی کرد و الزم نیست در این باره در 
 دیدن): اول.دارد انواعی نفسانی نیروي به بنا دیدن، .باشد دیدن قابل و دیدنی که است چیزي ادراك و دیدن رؤیۀ، :نویسد

 خیال=منطلق زیدا انّ اري "مثل تخیل و وهم با دیدن ):دوم .باشد اساس این بر که را آنچه و ظاهر حواس با ادراك و
 با ادراك و دیدن ):چهارم.}48انفالٍ{تَرَونَ ال ما أَري إِنِّی"آیه مثل اندیشه، و تفکّر با دیدن ):سوم."باشد رفته زید که کنم می

 مفردات، ترجمه.( "ندانست دروغ دید که را آنچه او قلب"=}11نجم، {رأي ما الْفُؤاد کَذَب ما"آیه معنی این بر و خرد و عقل
 به چیز آن تصور برگرداندن و چیزي در تفکّر و اندیشیدن ترویۀ، و رویۀ: راغب  در ادامه، می نویسد). 130و129ص ،2 ج

 و رویۀ" از فاعل اسم{اندیشمند و متفکّر ،"مرتئی و مروي" .صحیح اندیشه و نظر کسب براي است نفسانی خاطرات میان
 آنچه ،الرّؤیا .است شده نصب و افراشته دور از دیدن براي که عالمتی و پرچم  الرّایۀ، .است }"تفعله و تفعیل "باب از "ترویۀ

عسکري درباره  ابوهالل ).131همان ص(شود  دیده آن در اشیاء صورت چیزیکه و آینه، "مرآة".شود می دیده خواب در که
علم هم در مورد  یکه موجود و البته محدود است کاربرد دارد ول يامر يفقط برا تیرؤ :می نویسد "علم و رویت "تفاوت

، }7معارج، {بایونَراه قَرِ":هیمثل آ :علم :)الف: شده است انیب تیرؤ يسه معنا برا. شود یمعدوم و هم موجود استفاده م
کنند که  یگمان م یعنی  ،}6معارج، { داًیبع رَونَهیإِنَّهم ":هیمانند آ:ظن:)ب. شود یبرپا م يبه زود امتیکه ق میدان یم یعنی
باشد که  یهمان ظاهر لغت م زیمعنا ن نیسوم :)ج. است کینبوده و نزد خداوند وقوعش نزد حیصح نیا یدور است ول امتیق

). 74ص1390، تابستان  ي، ابوهالل عسکر" هیاللغّو الفروق"  فرهنگ واژگان مترادف، ترجمه کتاب(به مفهوم نگاه با چشم است
معناى لغوى آن یعنى دیدن به  ،منظور از رؤ یت:در سوره فیل، می نویسد "الم تر"عالمه طباطبایی  در توضیح واژه اگر چه 

و استفهام در آیه انکارى است، و . چشم نیست، بلکه علمى است که به مانند احساس با حواس ظاهرى ظاهر و روشن است
باز می ، )المیزان، سوره فیل (ا نکردى که چگونه پروردگارت با اصحاب فیل رفتار کردمعنایش این است که مگر علم یقینى پید

 ،"تر الم" :آیه اهللا طالقانی هم همین معنا را در نظر گرفته و می نویسد.تاکید کرده است حواس ظاهرى بینیم که ایشان بر
 نتیجه اینکه،.}پرتوي از قرآن، سوره فیل{است ناپذیر انکار و محسوس چون معلومى اثبات و انکارى، و اعجابى استفهامى

سهم حس  براي اطالع بیشتر در باره.می باشد ن با حس بصري، دیدیتؤر واژهوجه مشترك نظر اساتید لغت شناس درباره 
واژه راغب  در رابطه با  .مراجعه شود "قرآن و فرایند تاریخی پرسش"در یادگیري از نظر قرآن به فصل پایانی کتاب  بینایی

و از  یاندازه اوست قرار دهه که ب يزیچ يرو يبرابر اینمودن  کیاست که در نزد ییاز اسمها ،المطابقۀ :طباق می نویسد
منطبق  يگریکه بر د يزیدر چ یگاه ،واژه طباق دم،سپسینعل را چسباندم و کوب یعنی ،النّعل طابقت:است عبارت یمعن نیا
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 ریغ یمعن کیاند و سپس در  وضع شده یدو معن يکه برا ییزهایچ ریمثل سا گر،ید زیچ در برابر با یو گاه رود یاست بکار م
 يکه هر کدام به ضرورت بجا؛نهایکاسه و ظرف آب و مانند ا یعنی ،"ۀیکأس و راو"يها مثل واژه روند، یبکار م گرید یاز معن

لَتَرْکَبنَّ "هیو آ.قرار دارد گریبعض د يباال یبعض یعنی ،}3،ملک {خَلَقَ سبع سماوات طباقاً يالَّذ"هیآدر.روند یبکار م يگرید
و در  یحالت انسان در ترقّه است ب يا اشاره نیو ا رود، یباال م گرید یبه منزل یاز منزل یعنی }19،انشقاق{طَبقاً عنْ طَبقٍ

با توجه به اهمیت هفت آسمان در قرآن،بحث را در اینجا ).476، ص2 ترجمه مفردات، ج(و آخرت ایحاالت مختلف در دن
  . نیمه کاره گذاشته و در فصل بعد آن را بررسی می کنیم، و دربخش بعدي به سراغ پرسشهاي نوح از قومش می رویم

 گیاهى را شما خدا و=الْأَرضِ نَباتًانَ واللَّه أَنبتَکُم مِ":قوم خود سخن می گوید با انسان آفرینشاز  بار ،نوح این بارسپس           
 تعبیر :تفسیر نمونه:الف:دیدگاه رایج):1:در اینجا درباره رویاندن انسان از زمین دو دیدگاه است.}17نوح،{"رویانید زمین از
 غذائى مواد تمام ثانیا و است، خاك از انسان نخستین آفرینش اوال که است آن خاطر به انسان، مورد در رویانیدن، و انبات به

 یا و ها، میوه و غذائى هاى دانه و سبزیها مانند مستقیما یا است، زمین از کند مى نمو و رشد آن کمک به و خورد مى انسان که
 که قوانینى از بسیارى و دارد وجود گیاه و انسان میان در زیادى شباهت ثالثا و حیوانات، گوشت مانند مستقیم غیر بهطور
 است معنى پر بسیار انسان مورد در تعبیر این.حکمفرماست نیز انسان بر است گیاهان رشد و نمو و مثل تولید و تغذیه بر حاکم

 که است باغبان یک کار همچون بلکه نیست، استاد و معلم یک کار فقط هدایت لهأمس در خداوند کار که دهد مى نشان و
 37 آیه در نیز مریم حضرت مورد در.گردد شکوفا آنها نهفته استعدادهاى تا دهد مى قرار مساعد محیط در را گیاهان بذرهاى

 اشاره همه اینها ."داد پرورش و آفرید را مریم وجود گیاه اى شایسته طرزب خداوند=حسنا نباتا فانبتها":خوانیم مى عمران آل
 انسان خلقت نبات،چون رویانید،رویاندن زمین از را شما خدا یعنى :المیزان :ب.)نمونه،نوح(است لطیف نکته همان به

 مواد صورتب و د،نشو مى ترکیب خاصى طورب که است زمین عناصر همین خالصه و زمینى، عناصر به شود مى منتهى باالخره
 رحم به پدران پشت از نقل از پس و شود، مى نطفه مزاجشان در و خورند، مى را هاآن مادران و پدران و د،نآی مى در غذایى

 حقیقت. شود مى متولد و آید مى در انسان یک صورتب است، غذایى مواد همین وسیلهب هم آن که رحم در رشد و مادران،
 ببرد کارب را اى استعاره و تشبیه بخواهد اینکه نه است، حقیقت یک بیان مقام در بحث مورد جمله پس است، همین هم نبات

 کند، می پیدا رویش خاك دل در دانه که همانطور هستید، گیاهان مثل هم شما یعنی :عبدالعلی بازرگان: ج .)المیزان،نوح(
 اي آیه شبیه واقع در آیه این.اید آمده بوجود خاك از و هستید زمین محصول نیز شما دهد، می بار و برگ و شود می بالنده

 ثُم". بریم می خاك همین در را شما و "نَعیدکُم فیها و".کردیم خلق خاك از را شما ما "خَلَقْناکُم منها":گوید می که است
  شننب بسان انسان که رساند می :سیدقطب: د .)بازرگان،نوح( کنیم می خارجتان خاك همین از سپس "اُخري تارةً نخرجکُم

  دوي هر.کند می رشد و تغدیه آن اولیۀ عناصر از و شود، می ساخته آن اولیۀ عناصر از و است، پدیدآمده زمین از گیاهان
تقریبا نظر اغلب .)فی ظالل القرآن،نوح(نوشند می شیر مادر این از آنان تاي دو هر و هستند، زمین زادگان گیاه، و انسان

 .قرآن از اولین پیامبرى که نام مى برد، نوح است :محمد باقر بهبودي:الف: دیدگاه دوم):2.مفسرین همین دیدگاه رایج است
این .}17نوح،{"رویانید زمین از گیاهى را شما خدا و":نوح می فرمایداوال، :دراین زمینه چند شاهد قرآنى وجود دارد

خاطر آن بود که امت نوح مى دانستند، اجداد آنان مانند نبات از زمین روئیده اند و این خود گواهى مى کند که صراحت ب
که نطفه هاى آنان به همراه آب حیات بهشتى به زمین نازل شده تار و پود نسل آن زمان از طبقات اولیه بشر بوده اند 

سال عمر مى کند که عمر  950ولذا عمر طوالنى کرده اند و پیامبرشان نوح . وجودشان بر روى بستر زمین پرورش یافته است
 بحران" یک باز زمانی چنین در.:..آیه اهللا رضوي ):ب .)،بهبوديبازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن(مشابه نسل آن زمان است

 در اتفاقی چنین که بود بار سومین این.افتاد فعالیت به جنگلی باتالقهاي میان و دریا ساحل در زمین از اي نقطه در "حیات
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 حیات بحران اولین در که نبودند هایی ذره شبیه کردندآنها پیدا حیات زیادي هاي ذره نیز بار این .داد می رخ زمین روي
 تحول جنبندگان از واحد منشاء یک از نقطه یک در هم حیوانات انواع گویا که شد داده توضیح پیشتر...بودند شده پدیدار

 شرایط که بوده کوچکی جاي یک تنها بود، شده حیاتی بحران دچار که "مسنون حمأ" بدبو و گرم باتالق آن در...اند  یافته
 120ص تبیین جهان و انسان، مرتضی رضوي،(است نداشته را جفت یک از بیش پذیرش توان و داشته را ها ذره آن پرورش

 و گرم باتالقی بود، پذیرفته شدند، فعالیت ادامه به موفق که ذره را جفت یک آن که محیطی: و در ادامه می نویسد ).121و
به  لیمرحله ن:کرده بودند یدو مرحله کامالً جدا را ط نجایدو ذره تا ا نیا ...بود متعفن و رنگ سیاه گفت باید حتی و بدبو

گفت  توان یم. اند شده يگریوارد مراحل د ،پس از آن. تیادامه فعال يبرا طیدر آن مح رشیو مرحله پذ، اتیح افتیدر
جفت تخم پروانه که در داخل اندام  کیمانند ، آن دو شده است يرایپذ یاهیگ کریصورت شده که پ نیمرحله دوم آنها به ا

 رایمورد نظر از سنخ جلبکها بوده ز اهیاما گ. که به بلوغ الزم برسند يتا روز پردازند یم تیو به فعال شوند یم رفتهیپذ اهانیگ
.  اند جنگل افتاده انیکه در م مینیب یآن دو را م يدر مراحل بعد.ستیتر ن درشت اهانیگ يبرا یستیامکان ز یطیدر چنان مح

شود  دهیاگر با ضربه انگشت بر آنها کوب }نرم باشد یپوسته سفت و درون يکه دارا گرید زیهر چ ای ل،یدو نارگ{دو کدو هیشب
سفت  اه،یگ کریقرار گرفتن در پ ،یجنبندگ ،یابی اتیح": يها از مرحله پس. دهد یبادام صدا م ای لیمانند پوست خشک نارگ

از قالب سفت  ایاست که گو "یسخت پوست"اند مرحله کرده یکه آنها ط يا مرحله نی، پنجم"الفخار بودنو صلصال ک یپوست
از آن جنگل انبوه کنار باتالق  يا در گوشه يادیمدت ز يکریپ نیآدم با چن...اند پوست سخت شده ياند و دارا درآمده یپوست

 یو سخت پوست یسفت پوست ،یاهیدوران گ شود یم دهیفهم ثیو از حد. شود دهیبر او دم یافتاده بود، قبل از آنکه روح انسان
 ینیپروتوئ یسلول اتیح یعنی{ یوانیروح ح يادار ،که او در آن حال میفهم یم نجایاز ا. است دهیمدت چهل سال طول کش

. کردند یکار م شیاندامهامانند هر موجود زنده، یدوران سخت پوست نیا در. بود یهنوز فاقد روح انسان کنیبود ل }یگوشت
مراحل  یدرنگها و ط نیهمه ا. در اندام خود داشته است ای ،بوده که در درون محفظه سخت ییها رهیاز ذخ اش هیتغذ کنیل

تورات :وي می نویسد).123و122ص( گردد یو روح انسان یانسان اتیح افتیو آماده در قیبود که ال یکمال افتیدر يبرا
به  لیو آنها در همان دم تبدد،یکرده است که خداوند دو مجسمه از گل درست کرد و به آنها روح دم حیتصر "شیدایسفر پ"در

رد در مورد خلقت آدم را، يا "خلق الساعه" نشینه تنها ب نوح، 14و  13آیات قرآن در . نام آدم و حواه دو انسان شدند ب
خدا را بدون وقار  يهمه کارها دیچرا دوست دار: دیفرما یو م .دینما یرا نکوهش م معوا یمعجزه گرائ هیبلکه روح. کند یم

حادثه بدون وجود  کیتوقع حدوث  .!د؟یریگ یم دهیرا ناد "علت و معلول" انیچرا جر! د؟یتصور کن "یناگهان"و در شکل 
اند اقدام به  هتا مجبور نشد اءیو انب ستین یخوب زیاساساً در فرهنگ قرآن معجزه چ. علت آن، توقع عدم وقار از خداوند است

 هیمتاسفانه روح...کند ینکوهش م یمعجزه خواه هیروح نیهم يمکه را برا نیکه مشرک میمتعدد دار اتیآ.اند اعجاز نکرده
که یو هنگام.ردیخود بگه ب یباور عموم کیصورت  باّیدر مورد خلقت آدم تقر تیهودیباعث شده که فرهنگ  یمعجزه خواه

لطمات آن به  ،باور نادرست فوق لیبه دل د،یمحکوم به خرافه گرد ریروشن و انکار ناپذ لیبطور مبرهن و با دال "آدم تورات"
 سپس فرموده، نکوهش را گرائی معجزه ابتداء نوح سوره از بحث، مورد آیه دو در حال، هر به...هم خورد "آدم اسالم"

 در. "است داده انجام مختلف صورتهاي و مراحل در را شما پیدایش خداوند حالیکه در=اطواراً خلقکم قد و":فرماید می
 در باره مرحله رضوي ).همان(."..و کالفخار صلصال حالت در صلصال، شکل در گیاه، پیکر در لجن، و گل میان ذره صورت
 صورتب زمین از را شما رویانید خداوند":قرآن می فرماید:می گوید نوح 17 آیه مزبور، با اشاره به ذره دو شدن آن  گیاهی
 لفظ. است گیاهی مرحله مراحل، این از یکی که کند می بیان آنگاه نماید، می تصریح انسان خلقت مختلف مراحل به ."گیاهی

 نوعی{معانی این از کدام به هر. است کیدأت یا و عدد بیان یا آن کاربرد و. است "مطلق مفعول" ،ادبی اصطالح به "نباتاً"
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 اي مرحله یک در انسان پیدایش اینکه در است نص }رویانیدنی یک:حتی یا گیاهی، صورتب حتماً رویانیدنی، یک گیاهی،
 دنیا این نشئه به را محشر و ماده نشئه متعددي آیات.است ویلأت نوع هر از مانع "نباتاً" لفظ وجود و. است بوده گیاه صورتب

 همه خلقت .روئید خواهند محشر زمین از روز آن در مردم: می گوید حدیث که دیدیم نیز محشر فصل در و.می کنند تشبیه
 سلسله قالب در طوالنی بس زمانهاي طول در پیدایش و ولد و زاد دیگر آنجا در زیرا. است دم آ خلقت مانند محشر در افراد

 اندامهاي در" که معتقدند نیز تجربی علوم محققین از بعضی. است اسالمی عقاید مسلمات از این و. بود نخواهد اجداد، و آباء
 وجود نیز گیاهخوار حیوانات حیوانات،حتی پیکر در آثار، این حالیکه در ،"است مشهود جلبکی آثار هنوز انسان، پیکر

 نکهیاز ا یجالب است در اوستا و متون زرتشت ".)همان، رضوي(}آرام احمد ترجمه ، خدا وجود اثبات: کنید رجوع{ندارد
در آنها آمده است . است "انهیمش"و  "یمش"آمده، نام آدم و حوا در متون مزبور  انیبوده است، سخن به م اهیمنشاء انسان گ

 اهیگ کی میشناس یباشد که امروز م نیهم واسیاند، البته اگر منظور از کلمه ر وجود آمدهب "واسیر" اهیاز گ انهیو مش یکه مش
     .)139ص("اند جا شدهجا ب يادیالفاظ ز ،یرانیا يها که در زبان و لهجه میدان یاما م ،یباتالق اهیاست، نه گ یکوهستان

ثُم یعیدکُم فیها ":فرماید مى رفته، است بوده مشرکان براى پیچیده مسائل از دیگر یکى که معاد لهأمس سراغ به يبعدآیه           
تفسیر نمونه می .}18نوح،{"]عجیب[ آوردنى بیرون آورد مى بیرون و گرداند بازمى آن در را شما پس=ویخْرِجکُم إِخْرَاجا 

 بیافریند خاك از را شما آغاز در داشت قدرت کهکسی همان و ، گردید مى بر خاك به دیگر بار بودید خاك آغاز در":نویسد
 بسیار طرزب که معاد به توحید لهأمس از انتقال این. بپوشاند اندامتان در حیات لباس ،شدن خاك از بعد دیگر بار دارد توانائى
 طریق از مخالفان مقابل در نوح ترتیب این به است،و لهأمس دو این نزدیک رابطه بیانگر شده منعکس فوق آیات در جالبى

 از منظور":عالمه طباطبایی می گوید."معاد بر استدالل طریق این از هم و کند مى توحید بر استدالل هم آفرینش نظام
 براى قیامت روز که است این " اخراج"از منظور و. کند مى قبر در و میراند، مى را شما که است این" زمین به برگرداندن"

 مقام در زیر آیه که کنند افاده خواهند مى را همان مجموعا قبلیش آیه با بحث مورد آیه پس. آورد مى رونتانبی قبر از جزا
 بیرون و زمین به شما اعاده ،اینکه به است اشاره "یخرجکم ثم":نفرمود و"یخرجکم و": فرمود اینکه در و:است آن افاده

 عالم یک در اخراج و اعاده حال دو در انسان و دارد، اخراج براى را مقدمه جنبه اعاده و است، عمل یک حقیقت در آوردنتان
یکى از از اسرار خلقت است، مرگ یکى .)المیزان،نوح(بود غرور عالم در دنیا در که همچنان است، حق عالم هم است،آن

هنوز نتوانسته به راز حیات و  بشر .پى ببردو شاید هرگز  نتواند به این راز  رازهاى حل نشده است که بشر هنوز نتوانسته
که ش موجود زنده اى که ترکیبات بدنچگونه مى شود  و نمی داند که،پى ببرد؟  که در پیش روي اوست پیدایش موجود زنده

پس،  از حرکت و جنبش باز مى ماند؟ چیزى کم شود،که از ترکیبات جسمانىبدون آن مرگ معینى است،هنگامبه اندازه 
در :می نویسدویل دورانت  .چگونه می تواند از اسرار دنیاي دیگري که نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد، پی ببرد

: است چنین نوشته م،.قسال  2200د و تاریخ آن به شو اى که بر لوحى نقش بسته و در موزه لیدن نگاهدارى مى قصیده
هنگام رفتن ما نیز برسد و به  گاه کهمده و قلب ما را خرسند کند تا آنآید تا به ما بگوید چه بر سر آنان آ جا نمىهیچکس از آن

که از هنگامی).234ص، 1 تاریخ تمدن، ج ،معاد در قرآن پایگاه اطالع رسانی آیه اهللا امینی،(."اند برویم آنجا که آنها رفته
 مطالعه.بوده است  آنمرگ  و در نهایت،  تکون ،تاریخ به یاد دارد، انسان در پی کشف رمز و راز هستی و چگونگی پیدایش

مدارك :نوشته انددر این باره . است عقیده داشته مرگ از پس زندگی به باز، دیر از آدمی که دهد می نشان قدیمی متون
 یمحکم دهیدر اعتقاد به معاد مشترك بودند و غالبا عق ستندیز یکه در نقاط مختلف جهان م ید اقوامنده ینشان م یخیتار

خود  خیدر تار ،آلبرماله :میقد انیمصر انیمعاد در م):الف :قائل بودند یفاتیآن تشر يپس از مرگ داشتند، و برا یبه زندگ
دند که روح مرده از قبر جدا شده و در محضر خداوند بو دهیعق نیمردم مصر بر ا":آورده است نیچن نهیزم نیدر ا
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 یم آلبرماله .آنها باشد يراهنما ایگذاشتند که در سفر به آن دن یم ياموات، نامه ا درکنار .شود یحاضر م "سیریآز"بزرگ
داده  یم صیو حسنات  و مستحبات را چگونه تشخ رهیشود که مردم مصر گناهان کب یروشن م یعبارات به خوب نیاز ا: دیگو

 زانیم همداشتند، و  یبه حساب اله دهیشود که آنها هم عق یضمنا معلوم م زیعبارات ن نیااز که  میفزائیسخن ب نیبه ا دیبا. اند
مسأله .اموات معمول است يبوده است که امروز بر نیتلق ینوع هیعبارات شب نیبهشت، ضمنا ا يسنجش اعمال، و هم باغها

 نیا هدف.رابطه بوده است نیدر هم زیمحکم همچون اهرام مصر ن اریبس يو ساختن قبرها ،کردن اجساد مردگان یانیموم
کند وسائل  یکه روح به بدن عودت م یبوده است که اجساد خود را پس از مرگ تا موقع حشر، سالم نگاه دارند و در موقع

پس از مرگ و معاد در  یدهد که اعتقاد به زندگ ینشان م ماندهیاقکه از آنها ب يآثاردر :هایبابل ):ب .داشته باشند یشیتع
 یسقف دار به خاك م ينهایزم ریاز مورخان اجساد مردگان خود را در ز یبه گفته بعض لیدل نیآنها راسخ بوده، به هم انیم

 لیو :هایسومر ):ج. پوشاندند یبعد از شستن، لباس خوب بر آنها م یکردند، ول ینم یائیسپردند، گرچه مرده ها را موم
فرض  نیتوان چن یم دندنها یرا در گور م یزندگ يو افزارها هایبا مردگان خود خوراک هایچون سومر: سدینو یدورانت م

بعد از مرگ اعتقاد  یبه زندگ گریهمچون اقوام د زیدر فارس ن :انیزردشت ):د .داشتند دهیعق گرید يدر سرا یکرد که زندگ
تفاوت درجه  یدرباره بهشت و دوزخ و پل صراط و حت یراتیکردند، آنها تعب یآن ذکر م يبرا يقتریدق اتیداشتند، بلکه جزئ

بخش امداد  دیمذهب آنها ام: دیگو یم دورانت لیو :نهاینیچ ):ه .دارد يادیداشتند که با اعتقادات امروز شباهت ز انیدوزخ
ممکن است اشاره به فرشته  نجایخدا در ا{شد یبهشت محسوب م يفرمانروا "تابایآم" يهشت بود، و خداو وصال ب انیخدا

باشند کم کم  زیمرده اند خاصه اگر صالح ن یعیکه به مرگ طبیآنها معتقد بودند ارواح کسان میخوان یم گرید يدر جا. }باشد
 "انایماها" نیآئ :هایژاپن ):و .شود یم لیتبد }فرشتگان{و آلهه  یعال اریبه ارواح بس گرید فاتیو تشر هایو قربان ایهدا میبا تقد
ا با خود به همراه ر بخش و بهشت و دوزخ یکرد، عقائد تسل دایپ يادیز اریفاصله بس یبودائ نیکه از آئ دیبه ژاپن رس یدرحال
و وسائل نظافت،  یاز مواد خوردن يریخشنود باشند مقاد نیزم ریآنکه مردگان در ز ياز آنها برا یگروه:اهیونانی ):ز .آورد
آنان محروم  یاز مراقبت و تسل تیابد يسرا درتا . کردند یدفن م شانیاز زنان را با ا یکوچک نیگل يمجسمه ها نیهمچن

بود که روح  نیاعتقاداتشان ا نیتریاز اساس یکیروم باستان بودند،  انیاز فرمانروا یکه گروه "اتروسکها":اهیروم):ح.نمانند
 یصتفر يلحظات داور نیو در آخررفت، یم ینیرمیبه دادگاه جهان زشود، یگورها نشان داده م ریگونه که در تصاومرده آن

گرفتار  یگوناگون يبه عذابهاآمد، یبرنم یدفاع  و پاسخگوئ نیاگر از عهده اافت،ی یم یدر زندگ شیدفاع از رفتار خو يبرا
لباس و  یحت یساختند و همه وسائل زندگ یم يخانه در درون صخره ا کیصورت گور مردگان را ب انایاح زین آنها.شد یم

  ،طهور یاسالمدایره المعارف ":برداشت از(کردند یرا در آن آماده م شیو لوازم آرا نهیگلدان و اسلحه و جواهرات و آ
ترین اصلى که مردم را به آن پس از دعوت به خداشناسى، مهم پیامبران، )."عقیده به معاد در اقوام بعد از تاریخبررسی 

 ۀباالتراززمان یقیبه حقا از طریق وحی، بودندکه ییهاامبران،انسانیپ .بوده است "پس از مرگ"متذکر مى ساختند؛ یاد سراىِ
 امبران،راهیپ راه.نشان دادند را ییهاها،افقیآمدندوبربلند انیآدم انیبه م يگریبعدازد یکیها آن.بودند افتهیخوددست 

حسادت،آزار،انکار  مخالفت، مورد همواره دندوید یخودرا م ۀچون باالتر وجلوترازمردم زمان.بود يردشواروپرخط
هدف واحد  کیسمت و کی يها رابه سوخود،آن ۀبه سطح درك مردم زمان ها بناتمام آن.مردم زمان خودقرارداشتندوتمسخر

 نیبزرگتر. همگی آنها مخاطبین خود را به توحید، نبوت و قیامت فرامی خواندند.بود یکیهاسخن آن.کردند یم تیهدا
بشر بوده  تیهدا يتالش برا ریبزرگ در مس یمانع نیآنها بوده است، و ا يعدم قبول معاد از سو ،مخاطبینشانبا  اءیمشکل انب

است  عبارتو آن  باشد یقسمت آن م نیمرحله وصعب العبورتر نیکه آخر است اءیانب ةشد یسوم ازراه ط ۀمرحل معاد،.است
از  زیو گر یحس راحت طلب.باشد اعمال خود يپاسخگو  دیپس ازمرگ با بشر و دارد وجود یحساب وکتاب نکهیا. امتیق: از
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فرود آیید که بعضى از شما فرمود ":قرآن در داستان آدم می فرماید.معاد بود رشیدر برابر پذ یمانع بزرگ ،تیلؤقبول مس
کنید و  فرمود در آن زندگى مى*قرارگاه و برخوردارى است] معین[ید و براى شما در زمین تا هنگامى ]دیگر[دشمن بعضى 

این نشان می دهد که از . ، که اشاره به روز رستاخیز است}25و  24اعراف،{"میرید و از آن برانگیخته خواهید شد در آن مى
نکته  .است مطرح شده به بعد داستان نوح و دیگر انبیاء 59در سوره اعراف، آیات  .حث حساب و کتاب بوده استب ءهمان ابتدا

جالب این است که در دوره نوح و انبیاي بعدي مسأله قیامت بصورت اشاره مطرح می شود، نه آنگونه که در دوران 
رسالت یک فرد از میان عجیب است، قوم نوحآنچه براي .پیامبرخاتم مطرح است،که مدام در این باره پرسش و گفتگو هست

آیا تعجب کردید که بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را بیم دهد و تا ":خودشان است
ر سوره هود د.}69آیه {همین تعجب در قوم عاد هست .}63اعراف،{ "کنید و باشد که مورد رحمت قرار گیرید تقوا پیشهشما 

پس سران قومش که کافر بودند گفتند ما ":به بعد داستان نوح آغاز می شود، مسأله رسالت باز مشکل آنان است 25از آیات 
،خیلی گذرا در پایان ماجرا می قوم عاددر داستان  .بحثی از قیامت نیست.}27هود،{...بینیم تو را جز بشرى مثل خود نمى

آنان گردید آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کفر ] راه[دنیا و روز قیامت لعنت بدرقه در این ] سرانجام[و":فرماید
نوح فقط اشاره .آغاز می شود 108در سوره شعراء،داستان نوح از آیه .}60هود،{"هان مرگ بر عادیان قوم هود .ورزیدند
نچه می توان از این آیات استنباط کرد این است آ.}113شعراء،{ یابید جز با پروردگارم نیست حسابشان اگر درمى":می کند

تحقیقی در سیر عقالنیت  جمشیدي حسن .که بحثهاي انبیاء اولیه با اقوامشان در رابطه با توحید و نبوت بیش از معاد بوده است
یی تقسیم نموده بررسی کرده و تاریخ را به دوره ها} پایگاه معارف قرآن: منبع{و پرسشگري در تاریخ را بر اساس آیات قرآن

وند تاریخی ر."خردگراییدوره  :؛ دخردورزيدوره  :؛ جاوج دوره عاطفی :؛ بعاطفه و احساس دوره آغاز :الف:است
تحول عقالنی بشر را نیز  ،اینکه نوبت به پیامبر خاتم می رسد}دیگران{که آدم است تا نوح و موسی وزندگی بشر از آغاز آن

یعنی شما به راحتی می توانید دوره هاي . رو به جلو و پیشرفت بوده است ،این روند تحول. به روشنی به نمایش می گذارد
اي  دوره با اشاره به   وي، .انسانی را در فراز و نشیب آیات قرآن ببینید و هر دوره را با دوره پیش و پس از آن مقایسه کنید

نمونه اي از آن، پرسش و پاسخ . پرسش پیدا می شود ، کم و بیش ردپاي گوید،در این دورهمی  "خردورزيدوره  "به نام
هرچه پا پیشتر گذاشته می شود و به جلوتر می آییم، حجم پرسشها  .مکرري است که بین ابراهیم و خداوند رد و بدل می شود

یچیده معاد با بر اساس مدلی که جمشیدي ارایه می کند می بینیم اشارات قرآن  به بحث پ دندر ابعاد گوناگون افزایش می یاب
درباره کیفیت  ،توجه به ظرفیت دوره نوح تا ابراهیم، گذرا می باشند، اما در دوره ابراهیم می بینیم که پیامبري مانند ابراهیم

: فرمود.؟ کنى ؛ چگونه مردگان را زنده مى پروردگارا، به من نشان ده: آنگاه که ابراهیم گفت} یاد کن{و":معاد پرسش می کند
و بر اساس همین مدل می بینیم در دوره پیامبر .}260بقره،{"...چرا، ولى تا دلم آرامش یابد: گفت ؟ اى نیاوردهمگر ایمان 

امیۀ بن خلف  یا عاص  :برخی نوشته اند{ابى بن خلفبحث و گفتگو پیرامون معاد بسیار باال گرفته است تا جاییکه فردي مثل 
لى آورد و و براى ما مث":قرآن ماجرا را اینگونه نقل می کند.یامبر می آیدنزد پ قطعه استخوان پوسیده اى ، با}بن وائل 

فکر  او. }78یس،{"بخشد آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسى این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگى مى
که یبگو همان کس":گوید، اما بالفاصله خداوند به پیامبرش می کرد دلیل دندانشکنى براى نفى معاد پیدا کرده است می

و معاد  زیمردم درك رستاخ شتریب يبرا. }79یس،{ آفرینشى داناست] گونه[بار آن را پدید آورد و اوست که به هر  نخستین
 شیخو یو درماندگ یناتوان نیو بر ا بودهناتوان  زیاز فالسفه در فهم و درك درست رستاخ ياریبس یحت.سخت و دشوار است

و نتوانسته آن را از راه عقالنی  معاد جسمانی را از راه شرع پذیرفته است اثبات نایس یچون بوعل یلسوفیف.نده ااقرار کرد
عبدالعلی  .دریچه هایی را به روي خود بگشایداست با کشف برخی از رازهاي هستی،اما امروزه بشر توانسته .ثابت کند
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 خاك از را شما ما "خَلَقْناکُم منها":گوید می که است اي آیه شبیه واقع در آیه این ":نوح می نویسد 18بازرگان درباره آیه 
 خارجتان خاك همین از سپس "اُخري تارةً نخرجکُم ثُم". بریم می خاك همین در را شما و "نَعیدکُم فیها و". کردیم خلق
 بیشتر. است خاك درون از و مادي رستاخیزي انسان رستاخیز بدانیم که است این حیات و مرگ سیر به اشاره علت.کنیم می

 نزد رفته آسمانها به است، لطیف چون روح اما رود می خاك به و شود می پوسیده انسان و جسم کنند می تصور مسلمانان
. است نرفته کارب استداللی چنین هرگز قرآن در اما. گردد می بر خاك قالب به رستاخیز روز در و ماند می باقی پروردگار

 ژن و dna درون در که کُدهایی طریق از و رفته خاك دل در که گیاهی دانۀ مانند. است مادي رستاخیز از سخن قرآن سراسر
 در بلکه روند نمی بین از سال هزاران از پس ،حتی مرگ از پس ما سلولهاي. شود می تولید گیاه همان دوباره است موجود آن
 کمیعید ثم".شوند می بازتولید ،فرمان یک با شوند، حیوانات و گیاهان جذب بار هزاران اگر حتی. مانند می باقی خاك دل

 معرفه است، نکره اخْراجاً چگونه؟. کنیم می خارجتان باز و "اخراجاً خْرِجکُمی و". گردانیم می بر خاك به را شما سپس "فیها
در  محمد رضا صائبى پور ."دانید نمی شما فعال که اي گونه به کند می اخراجتان خاك از یعنی نیست، مشخص ما براي. نیست
او پس از .به نکات جالبی اشاره کرده است که در اینجا مطالب آن را بسیار موجز مطرح می کنیم هاى رستاخیز فرضیه کتاب

که به قرآن و یا توجه به این حقایق علمى، زمانب ، می گوید،ا. ان. دي توضیحات دقیق علمی درباره ساختمان سلول و تشریح
سازوکارى زندگى دوباره تفسیرهاى موجود مراجعه مى کنیم که دریابیم تا چه حد مى توان پى برد که در روز رستاخیز با چه 

اگر تمامى .دست خواهیم آورد، به نکات جالب توجه و افشاکننده اى برمى خوریم که به شرح زیر گزارش مى شودخود را ب
دسته اى از آیات به رویش گیاهان اشاره  :مان را دسته بندى کنیمرستاخیز اجسامبط با چگونگى وقوع آیات مرت

نوع مثالهایى که در این آیات و آیات  .}9و فاطر، 19؛ روم،11؛ زخرف،11؛ ق،39؛ فصلت،57؛ اعراف،33و  23یس،{:دارند
رش باران، جان دوباره ان در اثر باآشکار است که هرگز ساقه هاى خشک و بیج. مشابه دیگر انتخاب شده اند، تصور آفرینند

یات را در سرزمینى خشک و مرده بوجود مى بلکه این رویش گیاهانى جدید با ساقه و برگهایى تازه است که ح.نمى گیرند
از دید ملکولى نکته جالب توجهى را که این دسته آیات به آن اشاره دارند مى توانیم خاصیت خارق العاده ملکول .آورد

طرز حیرت انگیزى جاد رطوبت کافى فعال مى شود و بملکولى که در اثر بارش باران و ای.بذر گیاهان بدانیمدر  ،ا.ان.يد
و مواد سبزرنگى ایجاد مى کند که انرژى خورشید را جذب مى کنند و به  کندملکولهاى خاك و هوا را با هم ترکیب مى 

 ،ا.ان.يدر سبز کردن یک بیابان خشک در واقع در ملکول د قدرت الهى.وشیمیایى خاص خود مشغول مى شوندیندهاى فتافر
که پس سرسبزى ایجاد کند، مگر این،ا.ان.يزیرا باران هرگز نمى تواند در خاك کامال خالص و فاقد ملکول دمتجلى مى شود،

ى حادث و ،اا.ان.ياز میلیونها سال تداوم رطوبت و فعل و انفعاالت شیمیایى میان عناصر خاکى بیجان باز مجددا ملکول د
؛ 40تا  37؛قیامت،9تا  5؛ طارق،47نجم،{:جنینى پیدایش انسان اشاره دارندگروهى از آیات نیز به دوران .حاصل گردد

دست ه که اینک موجودیت یافته ایم، یکبار دیگر نیز زندگى را بگونبعضى از آیات نیز آمده است همین در.}22تا  18عبس،
به نظر ما نقطه اشتراك دیدگاههاى همه این  .}؛ 81تا  77؛ یس،15؛ ق،94؛ انعام،29؛ اعراف،47کهف،{:خواهیم آورد

با توجه به  .این نظرمان را قوت مى بخشد نوح 18و  17 زیباى اتآی. برمى خیزد  ،ا.ان.يآیات، خواصى است که از ملکول د
وجود در رحم مادر و نیز شواهد علمى و م "رویانى"در این آیه و دوران جنینى  "انبتکم"اصطالح بسیار ظریف رویانیدن 

مى توان به . میلیارد سال در سیاره زمین ارائه گردیده است 5/3مستندى که در زمینه پیدایش و گسترش حیات در طول 
و روند منطقى رویش و تقسیم سلولى که توسط طبیعت و در واقع اراده پروردگار براى پیدایش حیات و ،ا.ان.يملکول د

ده شده، به عنوان افقى راهگشا نگریست که بخش عمده اى از ابهامات تولد دوباره در روز رستاخیز را براى ما انسان برگزی
ماده اصلى وجودش بنگرد و ببیند که  وخلقت  ءخداوند از انسان مى خواهد که در مبدا ،در این آیات. قابل تصور مى سازد
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وجود آمده و اندام بدن، نطفه ب ءك خون و با فعالیت تمام اعضاچه مراحل طى شده تا از ذرات خاك، خوراك و از خورا
خداوند در برابر این پرسش قدیم و مستمر آدمیزادگانش در کتابى که براى راهنمایى تمام بشر نازل فرموده، مثالهایى  .است

براستى از دید ملکولى، اساسا چرا که .ممى یابی یات علمى آنها را بسیار معنى داررا برگزیده است که امروزه به کمک کشف
وجود بیاید، محتملترین راه جود زنده پرسلولى که بنا باشد بتفاوتى میان رویش گیاهان و پیدایش انسانها نیست و هر مو

پیدایشش تقسیمات فوق العاده حساب شده و هدفدار سلولى است تا تمامى سلولهاى این موجود زنده موردنظر، در محل ویژه 
و این همان اشکالى است که فرعون به موسى کرد .ش را ایفا کنند و مجموعه واحدى از زندگى را تشکیل دهندخود نقش خوی

له نزد أپس بگو ببینم سرنوشت گذشتگان چه شد؟ موسى در پاسخش، سخن از علم خدا کرد و گفت، علم این مس ":و گفت
 مینیب یم میدر داستان ابراه.}51،طه{د و نه از یاد مى بردپروردگار من در کتابى است و پروردگار من نه چیزى را گم مى کن

 يایرا و آیات مربوط به اح ءابراهیم مى خواسته کیفیت فعل خدا در احیاى مردگان را ببیند، نه کیفیت زنده شدن اجزا
. ا ایجاد کرده اندپرندگان به این نتیجه منجر نشده که ذرات پراکنده همه از همه سو جمع شده اند و در یک جا پرنده اى ر

تفسیر المیزان .کافى بود تنها یک پرنده قطعه قطعه و بخوبى له و پراکنده شود داگر هدف طرح چنین تصورى براى ما مى بو
که این مورد نداریم یاد مى کند و بیشتر از آننیز از روابطى بین اجزاى مادى که نزد خدا محفوظ بوده و ما به آن احاطه اى 

چه روابط مهمى بین ذرات بدن پرنده وجود دارند .حساب شده و علمى قلمداد مى کند آن را یک روندبداند،معجزه گونه را 
که او را با همه خصوصیاتش رقم مى زنند و هست مى کنند؟ ملکولهاى بدن پرنده با چه آرایشى کنار هم چیده مى شوند؟ چه 

و گوشت و پوست و استخوان درمى آورد؟ با توجه به حقایق علمى صورت پروتئین ب ى، چه اطالعاتى این ملکولها را برنامه ا
در  باره قیامت توضیح می دهدکه،در  صائبى پور .ارائه شده، جواب این سؤال را در حد بسیار خوب و قابل قبولى مى دانیم

قبرهایى که در آن دفن ها از درون مى شود مبنى بر اینکه در روز رستاخیز، انسان ءغالب ترجمه هاى قرآن، برداشتى القا
حج آمده  7در آیه . الزم بود گزارش موشکافى و تحلیل کلیه آیات مرتبط با این موضوع ارائه شود. شده اند، خارج مى شوند

ها و محققا ساعت قیامت بى هیچ شک بیاید و خدا به یقین مردگان را از قبر: که ترجمه شده."اللَّه یبعثُ من فی الْقُبورِ...":است
و محققا ساعت قیامت بى هیچ شک ":ترجمه دقیق این آیه پس از بررسى دیگر آیات قرآن از این قرار خواهد بود .برانگیزد

یعنى ممکن است این برانگیختن، از قبرها باشد  ."برانگیزد }کنایه از مردگان{بیاید و خدا به یقین آنان را که در قبرها هستند 
باشد کنایه از  که بیانگر وجود اشخاصى درون قبرهابیشتر از آن "ن فى القبورم"پس عبارت  .و ممکن است از قبرها نباشد

بسیارى .  }13،ممتحنه{کما یئس الکفار من اصحاب القبور":کنایه از مردگان است"اصحاب القبور"گونه که مردگان است، همان
ها باید ا چون در روز رستاخیز، همه انسانگشته است و لذها قبرى نداشته اند، جسدشان کامال سوخته، و در هوا منتشر از انسان

ریم که حتى ما هیچ تضمینى ندا. که در قبرها گذاشته شده باشند عنایت شده باشدیوند، بعید است تنها به حشر کسانمحشور ش
خاص در بکار ن، نوعى ظرافت و اصرار در آیات قرآ. ها نگردندیدر آینده، دستخوش تخریب در حفارمان یقبرهاى امروز

فاده شده از لغت دیگرى استرستاخیز است، در تمام مواردى که عینا و مستقیما صحبت از خروج در روز.بردن لغات وجود دارد
واژه ناشناخته  اجداث .}43؛ معارج،7؛ قمر،51یس،{:بار مورد استفاده قرار گرفته است 3و تنها.آن لغت اجداث است.است

عرب زبانان از دوران قبل از اسالم، گاه از  هعمل آمده مشخص شدهاى بیآمده، زیرا در بررسبار در قرآن اى است و اولین 
اما بدون شک اجداث در آیات فوق نام مکانى است که به هر حال به روز . اجداث براى معنى قبور استفاده مى کرده اند

یعنى از  "ن االجداثم".آمده است "نم "آن در تمام مواردى که از لغت اجداث استفاده شده، قبل از. قیامت تعلق دارد
مى توانیم بگوییم که منظور از قبور در قرآن، همین قبرهاى دنیوى .نیامده است "ن القبورم"بار هم درون اجداث، اما حتى یک

است فریاد واقعه، تنها همین پیام را خواسته  61شاید آیه . است و منظور از اجداث، چیزى است که نمى دانیم و ندیده ایم
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تدبر بیشترى به  }62و  60{در این آیه و آیه هاى قبل و بعد از آن."على ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما التعلمون...":بزند
ها هستند که در خود انسان ،منظور از امثال: تفسیر دوم مى گوید: آمده است }243، ص 23ج{در تفسیر نمونه.خرج مى دهیم

تعبیر به مثل به خاطر آن است که انسان با تمام خصوصیاتش بازنمى گردد، بلکه در زمان دیگر، و روز قیامت بازمى گردند و 
در حالت و صورتى : عده اى معنى کرده اند "فیما التعلمون"اما در مورد . "کیفیت تازه اى از نظر جسم و روح خواهد بود

ه اما ما معتقدیم این آیه بایستى به مکان ناشناخت. "دانید در وقتى که نمى: و گاه معنى شده است."که نمى دانید }در خلقتى{
بخوبى مى دانیم، . هاى الزم براى پدید آوردن موجود زنده اى نظیر انسان را دارا باشدیاى اشاره داشته باشد، که ویژگ

اما اگر  .}قرار مکین فى یا   فى بطون امهاتکم{رویش جنینى اولیه ما، درون محیط مناسبى به نام رحم مادر، روى داده است
قبول کنیم که پیدایش مجدد انسانها پس از مرگ بایستى جنینى باشد، اولین سؤالى که مطرح مى شود، این است که رویش 

تى دوباره جاى أبراى نش. جنینى به رحم نیاز دارد و بدون وجود چنین محیط ویژه اى، این رویش قابل وقوع نخواهد بود
ى . ا.نا.يکه بخوبى مى دانیم این امکان وجود دارد که یک سلول دیدر حال.ب، خالى استویژه و مناسمحیط بسیار 

اختصاصى و منحصر به فرد هر یک از ما، دوباره با تکثیرهاى متوالى و حساب شده، موجودیت از میان رفته ما را دوباره پدید 
و مشخص نماید، تا بدانیم  مجزاۀ دوباره را ئور نشهاى موجود در تصیکه این آیه مى خواهد دشوارلذا تصور مى کنیم  .آورد

، تا سر زدهبه مؤسسه نازایى رویان در تهران  صائبى پور .ابهام تنها در جزء کوچکى از موضوع نهفته است و نه در اصل آن
آنها چگونه و در چه محیطى، اولین سلولى را که مى بایست به انسانى کامل تبدیل شود در محیط مصنوعى پرورش مى  دببین

 "هاى منتشر شوندهمانند ملخشوند، ز اجداث خارج مىا":او پس از توضیحات فنی می گوید،قرآن می فرماید.دهند
در .}4،قارعه {پراکنده گردند] هاى[ه مردم چون پروانهکیروز":ها در جاى دیگرى نیز آمده استتشبیه به ملخ.}7قمر،{

ظاهر . هاى پراکنده انداز قبرها خارج مى شوند گویى ملخ:حث در زمینه کلمه جراد آمده استکتاب قاموس قرآن هنگام ب
ى گذارد، که مى دانیم ملخ دم خود را زیر خاك مى کند و تخم مچنان. نده شدن و خروج از قبرهاستآن است که این تشبیه ز

یکى از رفقا براى . بعد از چندى تخمها مبدل به کرم مى شوند و سپس تغییر شکل مى دهند و مبدل به پروانه و ملخ مى شوند
هاى بیشمارى به یک محل دیدم ملخ. ول کرد که در محلى تخمگذارى و بوجود آمدن ملخها را نمایش مى دادندمن نقل ق

تدریج ه زیر خاك کردند و تخمگذارى نمودند و رفتند، بعد از رفتن آنها دیدیم ب نسبتا وسیعى آمدند و نوك دم خود را
گاه به آن.کمى تمام آن زمین پر از کرم شد جا و یکى از آن جا، در فاصلهاز خاك سربرمى آوردند یکى از اینکرمهایى سر 

هاى ا نیز، در بهار قیامت، همچون تخمهنسانابدان اذرات . پروانه و سپس به ملخ مبدل شدند و تمام آن محل پر از ملخ گردید
راستى باید به نویسنده کتاب قاموس قرآن به ه مى بینیم که ب. "ها مبدل شده و زمین را پر خواهند کردتدریج به انسانه ملخ ب

استاد دانشکده زیست شناسى دانشگاه شهید بهشتى به  ،جعفرى ازقولصائبى پور .سبب این دقت نظر و ثبت آن درود بفرستیم
بدین  توضیحات  دقیقتري می دهد و بعد می گوید،عنوان استاد حشره شناس در مورد مطالب نقل شده از کتاب قاموس قرآن 

ز از اخیخروج مردگان در روز رست. ها به نفع یک روند بسیار منطقى جنینى است تا یک تصور شبهه آفرینسان تشبیه به ملخ
ه شرایط الزم براى پروراندن خواهد بود ک "اجداث"بلکه از محلهاى ناشناخته اى به نام درون قبرها روى نخواهد داد،

در روز رستاخیز بر چه اساسى ساخته خواهد  ،ا.ان.يملکول ددرباره اینکه  صائبى پور. هاى جمیع افراد بشر را دارندجنین
آنگاه به نزد پروردگارشان محشور مى  رینش، هیچ چیز را فروگذار نکردیمما در کتاب آف"انعام 38، با استناد به آیه ؟هشد

ام ":؛ با اشاره به واژه هایی نظیرکتاب چگونه کتابى است و چه رابطه اى با حشر و زندگى مجدد دارد که ایناین ، و"شوند
ام "همه این کتابها در واقع بخشى و جزئى از ،توضیح می دهد،"کتابا منشوراوعلیین،  ،سجین لوح حفیظ، قرآن  ،الکتاب
بعید است :دکه مى گفتنیدر جواب به کسان  سوره ق چهارمو  سومدر آیات .هستند که گویى کتاب تمام خلقت است "الکتاب
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 شوندگان از آگاهى بر همه نابود،به عنوان رفع این استبعاد،"پس از آنکه مردیم و خاك شدیم،دوباره به زندگى بازگردیم
 و پیش ما کتاب ضبط=وعندنا کتاب حفیظ":سخن آمده و کتاب مخصوصى به عنوان پشتوانه این ظهور مجدد مطرح شده است

اما کتاب چگونه مى تواند پاسخى براى بازگشت انسان به زندگى باشد؟ طبعا کتاب وسیله اى است که  ."اى است کننده
 صائبى پور .ها باشد، از چه نوعى هستند؟زم دوباره زیستن انسانه لوااطالعاتى که در بردارند. اطالعات را محفوظ مى دارد

جعبه سیاه  ا،می دهد و به.ان.دي اطالعات ژنتیکى الزم براى ساخت ملکول در اینجا توضیحات دقیق در رابطه با این کتاب و
خود اعضا هستند که در روز  جاست که طبق آنچه در قرآن آمده است، اینجالب ایناشاره کرده و می گوید، و نامه اعمال

گونه که خود فرد دیده همه صحنه ها، همانهادت مى دهند،شه حسابها، درباره آنچه کرده اند،رستاخیز، به هنگام رسیدگى ب
محمد رضا  ،فرضیه هاى رستاخیز ،شهیباشگاه اند ":برداشت از(!است، دیده مى شود و کوچکترین موضوعى از قلم نمى افتد

  ).صائبى پور
 براي قوم خود زمین وجود نعمت از و جهان هستی در توحید هاى نشانه و آفاقى آیات به مجددابعدي  آیاتنوح در               

و  19نوح،{"بروید آن فراخ راههاى در تا*ساخت] گسترده[ فرشى شما براى را زمین خدا و": فرماید مى ، گوید مى سخن
از آن }نشر و توسعه یعنی {یهر دو معن یآن را گسترش داد و پخش کرد که گاه یعنی "ء یبسط الشّ":راغب می گوید.}20
در باره هر  ،بساط.جامه و لباس را پهن کرد و گسترد، یعنی الثّوب بسط :مثال ،یاز آن معان یکی یو زمان شود یم دهیفهم

است که با  يشتر ، یعنیالبسط.نیزم یوسعت و گستردگ یعنیو بسط آن  نیبساط زم .رود یکه گسترده شود، بکار م يزیچ
 مثل را زمین بفرماید خواهد مى آیه").267، ص 1 ترجمه مفردات، ج(مفعول بکار رفته است یکه در معن شود یاش رها م بچه

 نه".)المیزان،نوح("شوید منتقل دیگر ناحیه به اى ناحیه از و بگردید آن در آسانى به بتوانید تا کرد گسترده ایتان بر فرش
 حرکت قدرت و روید فرو آن در که است نرم آنچنان نه و ، کنید آمد و رفت و استراحت آن بر نتوانید که است خشن آنچنان
 روى زندگى که است حرارت بى و سرد چنان نه و بیفتید، زحمت به گرمایش از که است سوزان و داغ چنان نه .باشید نداشته

 .)تفسیر نمونه،نوح("شما زندگى نیازمندیهاى همه داراى و آماده و گسترده است بساطى عالوه به گردد، مشکل شما براى آن
 و آورد بیرون دریاها زیر از را خشکیها خداوند. بود آب فقط و نداشت آرامش سالها زمین":تعریف علمی آیه این است که

عبدالعلی ("شد فراهم آن در انسان زیست شرایط و شد انسان }گهواره{مهد و کرد پیدا آرامش زمین آنگاه. داد بسط
 "بروید آن فراخ راههاى در تا=لتَسلُکُوا منْها سبلًا فجاجا":از گسترش زمین را چنین می داند هدفآیه بیستم، ).بازرگان،نوح

 این به .شود مى گفته نیز وسیع هاى جاده به و دارد، قرار کوه دو میان در که است اى دره معنى به  فَج جمع جاجِف".}20نوح،{
 نعمتهاى به گاه و کند، مى اشاره آسمانى کواکب و آسمانها در خدا هاى نشانه به گاه ،خود سخنان از قسمت این در نوح ،ترتیب

 و خداوند شناخت براى است دلیلى هم که او زندگى و حیات لهأمس و انسان خود ساختمان به گاه و ، زمین کره در او گوناگون
 نقطه یک در اینکه براي داد قرار گسترده اینچنین را زمین این خدا مطهري می گوید، .)تفسیر نمونه("معاد مساله اثبات هم

ا مهاجرته و حرکتها و سفرها. گندیدن و رفتن بین از و پوسیدن با است مساوي نقطه یک در رکود و سکون.نمانید راکد و ساکن
 و بزرگ و گسترده خیلی راههاي و عمیق خیلی هاي دره اینکه براي، "فجاجاً سبالً منْها لتَسلُکُوا".است بخش حیات که است

 دایبه آنجا که انسان پ دهیشده تا رس دایپ ینیاگر زم. است یاله رینشده است، تدب دایبا تصادف پ نیزم نیا.بپیمایید را طوالنی
. }نوح 17آیه {است دهیانیرو اهیخدا شما را مانند گ فرمود.استو خود به خود شده  یو اتفاق یکه تصادف دینکن الیشده، خ

دارد و قدرت  نیدر زم يا شهیر ،اهیگ. متحرك وانیساکن است و ح اهین است که گیتفاوت دارد و آن ا کی وانیا حب اهیگ یول
 وانیقدرت نقل مکان داده، منتها قدرت ح وانیخدا به ح یول. برود ندارد گرید ينقل مکان کند و از آنجا به جا نکهیا

هست کمتر  ياگر در منطقه ا ای تسال در همان جنگل اس ونهایلیم دیکه هست نسلها و شا یدر جنگل وانیح کی. محدود است
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 دهیهستند مهاجرت د اهایکه در در هایشود و در ماه یم دهید ادیالبته، در پرندگان مهاجرت ز.افتد مهاجرت کند یاتفاق م
 نجایگذارد و ا یپا م ریرا ز مناطقتمام  ست،یمنطقه ن کی بندیپا چی، هموجودات است نیکاملتر نکهیانسان به حکم ا.شود یم

 دیمحل گسترده قرار داده است که قابل نقل و انتقال هست کیشما گسترد،  يرا برا نیخدا زم":کند یبه آن مطلب م اشاره
 باید چگونه. نشوید متوقف یکجا و کنید حرکت و سلوك آن در بتوانید تا: آیه می فرماید")."،نوحيمطهر"":برداشت از(

 حرکت و سلوك و سیر که است اي گونه به زمین جامد قشر. شده شکافته هاي راه یعنی "فجاج" راههاي از "نمود؟ حرکت
 چروکهاي و چین اگر. نداشت امکان آن در زیستن بود، ماه سطح مانند زمین کره سطح اگر. است کرده پذیر امکان را انسان
 و حبس خودشان زندگی محدودة در انسانها بود، آن از بلندتر یا هیمالیا قله مانند جا همه و بود بلندتر کمی زمین سطح

 ها، دره و شکافها ایجاد با خداوند.کنند عبور یخ و برف از انباشته بلند دیوارهاي این از توانستند نمی و شدند می زندانی
 پذیر امکان زمین روي را بشر تحرك که است آفریده اي گونه به را زمین جامد قشر و است کرده فراهم را انسان خروج راههاي

 بلکه کند، نمی صحبت خداوند ذات و ماهیت به راجع و گوید نمی فلسفی سخنان خداوند یکتائی اثبات براي نوح حضرت. سازد
. دارد فاصله قرآن در خداشناسی سبک با فرسنگها اسالمی تمدن تاریخ در خداشناسی.گوید می سخن طبیعت در خدا آیات از

 و گرفت پیش طبیعت در را تجربه و آزمایش شیوه فرانسه کبیر انقالب از بعد و رنسانس از پس که شد زنده زمانی غرب دنیاي
 آشنا طبیعت با که زمانی ولی بودند خود فقهی مسائل گرفتار نیز آنها. بخشید رهائی کالسیک هاي اندیشه و افکار از را خود

ترین و شایسته ترینها براي بشر می مناسباز هر لحاظ، نیکره زم).عبدالعلی بازرگان،نوح(کردند رشد کردند، آشتی و شدند
 آغاز"،در بحثی با عنوان }1944-1904{مانتیوباي کانادا دانشگاه از ادکتر داراي.زیستی فیزیک آلن، استاد فرانک . باشد

 توانی است که نم ادیز يبه حد یزندگ يبرا نیزم یستگیشاراههاي :باره می نویسداین  در "تصادف یا هدف و نقشه :جهان
به {در فضا به حالت تعادل است يزادآاست که به  يکره ا نیزم نکهینخست ا. تصادف دانست جهین نتآ يرا برا اتیح شیدایپ

داردکه  يروزانه ا یو بر گرد محور خودش حرکت دوران}26:7زمین را بر روي هیچ آویخته است؛ }خدا{او:ایوبگفته سفر 
 نیا. دهدی سال انجام م کیرا هم در طول  دیبه دور خورش یلحال حرکت انتقا نیو در ع شودی م داین شب و روز پآاز 

نسبت به سطح حرکت  نیمحور قطب لیو چون تما دنشوی در فضا م نیشدن تعادل و ثابت ماندن محور زم دایحرکتها سبب پ
ی دا میرا پ ین است که فصول سال نظمآ جهینت شودی م مهین حرکات ضمآبا  }درجه 33حدود {البروج رهیدا یعنی یانتقال

کره  نیبر ا،باشد یاهیگ یامکان وجود زندگ ینچه بر کره ثابتآاز  شیو ب شودی مضاعف م نیو سطح قابل سکونت زم دنکن
 هیال{شده لیتشک نیبر سطح زم ینگهبان زندگ يکه از گازها يجو نکهیا دوم.کندی م دایتوسعه و تنوع پ ینبات اتیگردان ح

را از شر مجموعه  نیمحکم زم یکه بتواند همچون زره}لومتریک 800در حدود {ن اندازه ضخامت و غلظت داردآ}اوزون
. در امان نگاه دارد کنندی م خوردن برآبه  هیدر ثان لومتریک 50درحدود  یکه در روز با سرعت یسمانآها سنگ ونیلیمرگبار م

 رهیذخ ،زین و داردی نگاه م یزندگ يبرا ستهیرا در حدود شا نیکه دارد درجه حرارت زم يگرید يعالوه بر کارها نیجو زم
خشک  ریصورت کونبود همه قاره ها ب نیکه اگر چن هددی انتقال م هایانوسها به خشکیب را از اقآب و بخارآ الزم اریبس
چهار .هستند نیزم يبرا يهمچون چرخ لنگر نیو جو زم انوسهایگفت که اق دیبا ،بیترت نیبه ا. مدی آدر م یستیز رقابلیغ

 یسخت و طوالن يها را از خطر زوال در زمستانها اچهیو در اهایو در انوسهایدر اق یب است که زندگآقابل توجه  تیخاص
ن در آوزن مخصوص  نیبزرگتر نکهیا):2؛ درجات پست حرارت در ادیب به مقدار زآ زنیجذب اکس تیخاص):1.کند یحفظ م

و  ماندی م عیها و رودخانه ها به حالت ما اچهیب عمق درآجهت  نیبستن است و به هم خیدرجه حرارت  يچهار درجه باال
 ردیگی ب قرار مآدر سطح  خی ،ن سببآب که به آاز خیکمتر بودن وزن مخصوص ):3؛ شود ین حفظ مآموجودات  یزندگ

استوار  يپهنه ا هایخشک."دهدی از حرارت را از خود پس م يادیز ریب منجمد شود مقادآچون  کهینا):4؛ رودی و فرو نم
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 کندوی نها را جذب مآ اهیداردکه گ یخاص یخاك در خود مواد معدن.برندی نها بسر مآهستند که در  یموجودات يبرا
 يسبب شده است که هنرها نیسطح زم یکیوجود فلزات در نزد.وردآ یجانوران در م ازیمورد ن يهایصورت خوراکب

نجا که از خدا سخن رانده و گفته آ ینب يایبدون شک اشع.باشد ریامکان پذ شودی منها ساخته آکه تمدن از  یگوناگون
 یکوچک از.حق سخن را ادا کرده است، "که قابل سکونت باشد دهیفرآان ننچآ}بلکه{دهیافرین هودهیرا ب }نیزم{نآ":است

ن بود آ یچهارم قطر کنون کین آماه و قطر یبه کوچک نیاگر زم. شده است ادی زیمآ ریصورت تحقنسبت به فضا غالبا ب نیزم
 یصورتو درجه حرارت ب کردی نم تین کفاآ يبها و هوا بر روآنگه داشتن  يبرا گرید}نیششم جاذبه زم کی{جاذبه يروین

جاذبه دو  يرویو ن یچهار برابر سطح فعل نیسطح زم بودی م ین دوبرابر قطر کنونآقطر  راگ ،بر عکس. رفتی کشنده باال م
مربع به  متریگرم بر سانت لویک کیو فشار هوا از  کردی م دایپ لیتقل یو ارتفاع جو به شکل خطرناک شدی م یفعل يرویبرابر ن

 اریبس یسرد و زمستان ینواح. داشتی م یزندگ يبر رو يدیعکس العمل شد ،عوامل نیوهمه ا رفتی باال م لوگرمیدو ک
دور و  گریکدیونقاط اجتماع مردم از  کردی م دایکاهش پ يقابل سکونت به صورت قابل مالحظه ا يو جاها شدی م ادتریز

وزن {یبود و چگال دیخورش یما به اندازه بزرگ نیزم اگر.شدی م رممکنیغ بایتقر ایدشوار  اریبس یارتباط لیوسا
 و بخار شدن کردی تنزل م لومتریک 6و ارتفاع جو به حدود  شدی برابر م 150جاذبه  يروین کردی خود را حفظ م}مخصوص

وزن  لوگرمیک 150 یوگرملیک کیجانور  کی. دیرسی مربع م نچیبر ا لوگرمیک 1000به  بایو فشار هوا تقر شدی م رممکنیب غآ
اگر .نبود ریامکان پذ گرید یچنان موجودات يبرا یعقل یزندگ. شدی اندام سنجاب م یبه کوچک یدمآو اندام  کردی م دایپ

 دایتنزل پ یبه ربع حرارت کنون دیرسی م نیبه زم دیکه از خورش یبود حرارت یدوبرابر فاصله کنون دیتا خورش نیفاصله زم
ی م خیو همه موجودات زنده  شدی و طول مدت زمستان دوبرابر م دیرسی م فن به نصآو سرعت حرکت بر مدار  کردی م

وطول مدت فصول  شدی م یدوبرابر سرعت کنون يگرما چهار برابر و سرعت مدار شدی نصف م دیاگر فاصله تا خورش.بستند
 توانستی نم نآبر  اتیکه ح شدی سوزان م يبه اندازه ا نیو زم}کردی م دایامکان پ یفصل رییالبته اگر تغ{شدی نصف م

مرکز  تواندی است که م نآییچنان به  دینسبت به خورش یکیو نزد يو دور یو کوچک یاز لحاظ بزرگ نیزم.برقرار بماند
جود اثبات و(خود ادامه دهد یو روح یو عقل یجسم یبه زندگ شودی باشد ونوع بشر همانگونه که اکنون مشاهده م اتیح

  .)22تا  19، صمونسما جان کلوورخدا، 
 شگاهیو آسا شگاهیبه عنوان گهواره، زا نیزم ،یقرآن يدر آموزه ها :نوح می توان گفت 20تا  17در جمع بندي آیات            

گردد و دوباره در  یبه آن بازم رد،یم یکند و در آن م یم ستیدر آن ز د،یآ یبرم نیانسان از زم. شده است یبشر معرف
تنها  ارهیس نیا.دینما ربود، ظهو دهیرس شیخو نیشیپ یتا با آن چه در زندگ دیآ یاز درون خاك برم یاهیهمانند گ ،زیرستاخ

خداوند در .،اما به معناي انحصار نیستباشد یبشر را دارا م يمناسب برا ستیز تیاز کرات شناخته شده است که قابل ییجا
  .که انسان به فضا برود و دنیاهاي ناشناخته را کشف کند}سوره الرحمن 33آیه  اشاره به{استقرآن تشویق کرده 
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همدفصل   
 

 هفت آسمان
 در

 قرآن
لَم تَرَوا کَیف اَ":نوح بعد از توجه دادن قوم خود به نظام علیت خلقت و تکامل پدیده ها، به آنها خطاب کرده و می گوید            

بحث این .}15نوح،{اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده است مگر مالحظه نکرده=خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقًا
از  یکی.اینک به ادامه بحث توجه فرمایید.آیه و آیه بعدي را به علت طوالنی بودن بحث، به این فصل موکول کردیم

 یبرخ انیبا بقرآن .است آسمانیاد شده، "نشانه=آیه"عنوان  از قرآن به یفراوان اتیکه در آ بسیارمهمی ضوعات وم
هر  يفوق و باال ، یعنیء یسماء کلّ ش :راغب می نویسد .مل و تفکر در آن سفارش کرده استأآسمان، انسانها را به ت يهایژگیو
به استثناء بلند آسمان مرتفع  ؛ارض ،مافوق و باالترشاست و به نسبت  سماء،نشیبه نسبت پائ ییهر باال: اند گفته یبعض. زیچ

 اهیگ.شود یم دهیسماء نام ،شود یباران هم چون از آسمانها خارج م. }منظور سراسر جهان است{نیاست بدون زم یکه آسمان
 نکهیبه اعتبار ا ایو  دندیبه اسم سماء نام رسد یهم مه و ب شود یم رابیشده س دهیسماء نام که یاز باران نکهیبه اعتبار ا ایرا هم 

 اءیاست که ذات اش يزیهر چ  "اسم".و بلند مرتبه یشخص متعال، یعنی سماوة. رندیگ یباالتر قرار م نیاز زم اهانیدرختان و گ
آن  لهیکه بوس يزیچ یعنیاست  "السمو"و اصلش ،یاسماء و سم يها است به داللت واژه "سمو"و اصلش شود یبا آن شناخته م

سماء ان،یاز لغو یبه گفته برخ ".)263: ، ص2 ترجمه مفردات، ج( شود یو بلند آوازه و شناخته م يادآوری ،یمسم،مرب ع
 يبه معنا "آس"آن،آسمان است که از دو کلمه  یبرابر فارس .}220/5 ،يمصطفو{است یانیو سر يعبر ،یدر آرام ایشم
 يدر حرکت ظاهر] یکرات آسمان[است، چرا که آسمان  ینام مناسب نیشده است و ا بیمانند، ترک يبه معنا  "مان"و  ایآس

 یگفته م زیسماءآن چ ،باشد طیو بر آن مح ردیقرار بگ يگرید زیچ يکه باال يزیدر لغت به چ .چرخد یم ایهمانند سنگ آس
قاموس می  .)یمسترحم یسیع دیدکتر س، قرآن و دانش نجوم دگاهیآسمان از دسایت تبیان،("} 220/5 ،يمصطفو{شود

معنی ه و اصل آن از سمو ب.}المعجم المفهرس{آمده است قرآندر  مرتبه 190و جمع آن سموات بار،  120کلمه سماء :نویسد
معنی باران ه هود ب 52انعام و  ةسور 6 و نیز در آیۀ }11 ،نوح{اراًٰاء علَیکُم مدریرْسلِ السم" ۀسماء در آی. رفعت و بلندي است

 ).341 تا 332 ، ص3 جهمان، قاموس قرآن،(هواست ۀسبع آمده مراد ظاهرا طبقات هفتگان قرآن هر جا که سمواتدر .است
 یبکار رفته است که برخ يو معنو يآسمان در قرآن در دو مفهوم ماد ،یبطور کل :موارد بیشتري براي واژه سماء نوشته اند

 .میابراه 24، مثل آیه سماء است يلغو يمعنا موافق معنا نیا :}165نمونه، مکارم، {جهت باال ):1 :د ازناز موارد آن عبارت
 میحفظ شده قرار داد یرا هم چون سقف] جو[و آسمان ":}398/13مکارم، همان، {"جو  =نیفشرده اطراف زم يهوا"):2
مقام قرب و ):5.}61فرقان، {اراتیمحل قرار گرفتن ستارگان و س):4 .}2،رعد{یاجرام و کرات آسمان):3.}32 اء،یانب{

 که شامل تمام یجهان هست ):6 .}5سجده، {کند یم ریتدب نیکارها را از آسمان تا زم ":امور عالم است ریحضور که محل تدب
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 ): 9.نوح 11آیه  }543/10،یطبرس{باران  ): 8 .بقره 22آیه }6/17 ،یقرطب{ابر):7.}84زخرف، {شود یموجودات م
در  رالفظ سماء  دیگوناگون، با یباتوجه به استعمال واژه سماء در معان ."حج 15آیه :}40/14 مکارم، نمونه،{سقف خانه

سایت تبیان، (حساب آوردبر و باران را مجاز باَ استعماالت، همچون اطالق سماء بر یبرخ زیدانست و ن یقرآن، مشترك لفظ
چنانچه برخی از آنها نیاز به توضیح .تیترهاي آنرا می آوریمبرشمرده است که آسمان  را براي ییهایژگیو این سایت، .)همان

در هم :)دوم.}47ذاریات،{آسمان در حال توسعه و گسترش:)اول :این ویژگیها عبارتنداز. داشت، اشاره اي به آن می کنیم
 .}رعد2آیه {یمرئ يهابرافراشته شده بدون ستون يا مهیخ:)سوم.}57زمرو  اءیانب 104 اتیآ{نایها در پاشدن آسمان دهیچیپ

آسمان کدام آسمان و مراد از رجع  نیکه مراد از انیدر ا.}طارق 11 هیآ{"ذات الرجع والسماء":بازگشت يدارا:)چهارم
از  ياریبس .کند یداللت م هیرجع بر تکرار و بازگشت به حالت اول ماده.است یمفسران اختالف نظر فراوان نیب ست،یچ

مراد }112 ،يسعد؛  372/26 ر،یمکارم، تفس{از معاصران یو برخ)178/30 ،ی؛ آلوس601/10 ،یطبرس( یمیمفسران قد
رجع  يدانند و دو احتمال در معنا یم نیاطراف زم جومراد از آسمان را  ،سندگانیاز نو یبرخو  .دانند یاز رجع را، باران م

اشعه مادون و  ییویرود مانند بخار آب، امواج راد یبه آسمان م نیکه از زم ییزهایبازگشت آن چ ):الف:کرده اند انیب
 نیزم جوکه از اعماق آسمان به طرف  ییزهایبازگشت آن چ): ب .]گردد یبرم نیصورت حرارت به زمکه هنگام شب ب[قرمز 

؛ 145الدباغ، {هاو شهاب یهانیک یمرئ ریاشعه غ یو برخ نفششوند مانند اشعه ماوراء ب یبرگردانده م جوو توسط  ندیآ یم
 لیتشک يگازها زیخود و بازگشت آنها به محل اولشان و ن يو دنباله دارها در مدارها اراتیستارگان، س حرکت.}46 ر،یسم

و  43،یالنابلس{يضرور يگازها گریو د ژنیبه اکس اهانیشدن دود زغال توسط گ هیوتجز لیمانند تبد عت،یدهنده هوا به طب
آسمان :آراسته يصحنه ا :)ششم .}1بروج، {هابرج يدارا: )پنجم .شده است هیارا "رجع" ياست که برا يریتفاس گریاز د}55

ها سخن آسمان نتیاز ز زین }6ق،؛ 16حجر، ؛ 5ملک، ؛ 12فصلت، {و}6صافات، {است عتیطب يبایز ياز جلوه ها یکیشب 
 یکار وام نیها را به ارا فرا گرفته است و آن نیاست که اطراف زم ییخاطر قشر هواستارگان ب يبایچشمک زدن ز.ندگفته ا

 "نییآسمان پا:ایالدن اءالسم"ریلو هستند و تعبکنند و فاقد تأل ینگاه م رهیخ رهیخ یستارگان ،نیزم جو رونیدارد، اما در ب
و حجر، 17بقره، و  225 اتیآ در.}12فصلت، { و}32 ا،یانب{محفوظ یمکان: )هفتم .آسمان است یژگیو نیمناسب با ا اریبس
حفظ شده است،  زیکه از چه چنیو ا اتیآ نیمورد مراد از آسمان در ا در.شده است انیها بحفظ آسمانله أمس زیصافات، ن 7

آن را  ن،یآن بر کره زم راتیثأو ت جو رامونیپ ینکات انیدانشمندان با ب یبرخ.ارائه شده است یمتفاوت يهادگاهیو د ریتفاس
مراد از حفظ بودن آسمان را، حفظ  شانیا. به آن اشاره شده است ءایانبَ  32 هید که در آنکن یم یمعرف یبه عنوان سقف

جذب  نیطرف زمها عدد از آنها بونیلید که روزانه مندان یم یآسمان يهاشهاب زیو ن یمضر آسمان يدر برابر پرتوها نیشدن زم
دانشمندان  یبرخ .}188 ،یمی؛ سل46 ر،ی؛ سم120/6معرفت، {شود یم نیها به زممانع برخورد آن جو یشوند، ول یم

 درظاهراً منظور از آسمان  :سندینو یو م رندیپذ یگذشته را نم ریتفس ات،یآ نیا رامونیپ یمعاصر، پس از ارائه بحث مفصل
، جو نیشده است و ا دهیجهان محسوس کش نیاست که بر ا یقرآن، آسمان سقف ریو بر حسب تعب ستین جودست کم  ،هیآ نیا
 ختنیخطر سقف همان فرو ر رایتر است؛ زبمعنا مناس نیکه ظاهراً ا زشیمحفوظ از سقوط و ر ایاست و  يمحفوظ از نابود ای

 .}245مصباح، {زندیباشند و فرو نر یسر آن، چنان موجودات سترگ ياست که رو زیانسان شگفت انگ يبرا نیا است و
 نیاطراف زم داریمحکم و پا یدانند که هم چون سقف یم جو ،فوق هیمراد از آسمان را در آ،از مفسران و دانشمندان ياریبس

؛ سعد 192ارناووط، دی؛ محمد الس398/13 ر،یمکارم، تفس{دینما یحفظ م یو تباه يرا فرا گرفته و خداوند آن را از نابود
 :)هشتم .شود یرفتن آن م نیو از ب نیازاطراف زم جوجاذبه مانع پراکنده شدن  يرویدادن نو اوست که با قرار .}152حاتم،

دانند و  یدر آسمان م یکننده هر گونه شکاف و خلل ینف ،رادر آیه  "ما لها من فروج"، عبارت یگروه:}6ق، {بدون شکاف
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 یدر آسمان م ییهاوجود شکاف انگریرا ب هیرا موصوله و آ "ما" گرید یگروه.است یحرف نه هیآ نیدر ا "ما"بنا بر نظر آنها 
  )."سایت تبیان، همان":برداشت از(هفت آسمان: )دهم.}125،انعام{جو يتنفس در طبقات باال یسخت:)نهم.دانند
نوشته، که در اینجا به فشرده اي ازآن  هفت آسمان تحقیقی در رابطه با ، مقاله ايدکتر محمد علی رضائی اصفهانی         

تواند به  تعبیر هفت آسمان می. از زمان نوح  مطرح بوده و از اختراعات قرآن نیست،مسألهاین  او می گوید، .اشاره می شود
راتب تواند به معناي جو زمین، جایگاه ستارگان و سیارات و یا م معناي عدد حقیقی یا عدد کثرت باشد و آسمان در قرآن می

مقصود قرآن در آیات سبع سموات یکسان نیست و در هر مورد یکی از معانی  ،بنابراین. باشد }آسمان معنوي{عالی وجود
ما بعدا توضیح خواهیم داد که . "توان در مورد همه آیات جاري دانست ممکن است مقصود باشد، پس یک نظر قطعی را نمی

و از  رضایی می گوید،.مفهوم هفت در آیات هفت آسمان عدد کثرت نیست: ثانیامفهوم هفت آسمان،یک مصداق دارد،و : اوال
تعارضی  ،بنابراین .صورت قطعی وجود یا عدم بیش از یک آسمان به اثبات نرسیده استب ،طرف دیگر در کیهان شناسی نیز

فت آسمان قرآن با نُه فلک هیئت طور که تطابقی بین ههمان. ید در این مورد وجود نداردشناسی جد واقعی بین قرآن و کیهان
اند که هفت آسمان  این عقیدهخاخامهاى یهود بر . بلکه قرآن با نظریه بطلمیوس مخالفت کرده است ،بطلمیوسی وجود ندارد

 جیمز هاکس،{د که مالئکه و مقدسان ساکن در آنجا هستندنباش و چهار تا روحانى مى یا جسمانى تا از آنها هیوالئى سههست؛
شناسى  هاى کیهان گانه سخن گفت، نظریهاز آسمانهاى هفتمدتى پس از آنکه قرآن  .}ماده آسمان  کتاب مقدس،قاموس 

اینجا بود که این از آشنا شدند و  یونانى وارد حوزه جهان اسالم شد و مسلمانان در دوره خالفت عباسیان با هیئت بطلمیوسى
از این رو .!هفت عدد است ،نه عدد و تعداد آسمانهاى ذکر شده در قرآنتعداد افالك در هیئت بطلمیوسى : اشکال پدید آمد

و در این رابطه چند راه حل .زمان خود با آیات قرآن بر آمدندهاى علمى  دانشمندان مسلمان در پى توجیه و انطباق یافته
  او افالك هشتگانه.می دانست هیئت بطلمیوسى}فلک نهم{فلک االفالكحاقه را، 17یه آ عرش در ،بوعلى سینا):1:ارائه کردند

، تالش کرد عدد افالك را از نه، به هفت تقلیل طوسى  خواجه):2 .کنند دانست که عرش را حمل مى اى مى را همان مالئکه
گانه  هفتگانه بودن آسمانها منافاتى با نه: نوشت عالمه مجلسى ):3.دهد، اما آراي وي مورد حمایت دانشمندان قرار نگرفت

نهم به کرسى و عرش تعبیر شده ، ندارد، زیرا در زبان دینى از آسمان هشتم و آنها که در علم نجوم، ثابت شدهن بود
 :تذکر .همین نظر را دارد، در کتاب شرح منظومه خویش حاج مال هادى سبزوارى):4.}57/5مجلسی، بحاراالنوار، {است

 ،یداهللا نیازمند شیرازى):5.}1/155المیزان {سبتى نداردمعناى لغوى و اصطالحى عرش و کرسى با فلک هشتم و نهم منا
شمارد که به دور زمین و خورشید، هر دو، در  راتى بر میگانه را کُداند و آسمانهاى هفت الیتناهى میمنظور از عرش را کائنات 

قاسمى در تفسیر شیخ  ):7.داده استآن را با هیئت بطلمیوسى تطبیق  فخر رازى. 6.باشند حرکت هستند و هفت عدد می
فخر : رتذک .همان سیارات هفتگانه است که برخى فوق برخى قرار دارند ،گوید که آسمانهاى هفتگانه مى  محاسن التأویل

هاى کوچک بین مشترى و مریخ بر تعداد سیارات  پلوتن و سیاره ،دانستند که روزى اورانوس، نپتون رازى و شیخ قاسمى نمى
در لغت و اصطالح به معناى کرات  "آسمان"اصوالً همانطور که بیان خواهیم کرد لفظ  .شدد نمنظومه شمسى اضافه خواه

آسمان به معناى ! بلى. نیامده است تا هفت آسمان را بر هفت سیاره منظومه شمسى حمل کنیم }سیارات و ستارگان{آسمانى
 عبد القادر مغربى ):8 .جهت باال، جو زمین و جایگاه ستارگان در قرآن آمده است، ولى به معناى خود ستارگان نیامده است

انستند بیشتر از آن هفت سیاره را ببینند و در باره تو حکمت ذکر هفت آسمان در قرآن این است که مخاطبان نمى: می گوید
 ):9 .}مغربی، تفسیر جزء تبارك{آنها فکر کنند و این هفت عدد بین مردم مشهور بود، لذا قرآن به همین تعداد بسنده کرد

الخبراء، تعلیق {گردند دانند که دور خورشید مى مقصود از آسمانهاى هفتگانه را مدارهاى سیاراتى می:ءبرخى از علما
این مطلب با معناى لغوى و اصطالحى : رتذک.}384التفسیر العلمی فی المیزان، : به نقل از ، 1/16المنتخب فی التفسیر، 
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 مرادي ،از جمله .}همان{که بر زمین احاطه دارند هستند مقصود طبقات مختلفى: برخى دیگر ):10.سماء مناسبتى ندارد 
هفت الیه  ،سبع سماوات ام که منظور از اینجانب در این مورد داشتم به این نتیجه رسیدهبا مطالعه و تحقیقى که  :نویسد مى

شود و تا هزاران کیلومتر اطراف آن ادامه  مجزا از اتمسفر است که زمین را در بر گرفته است و از مجاورت زمین شروع مى
هاى هموسفر ـ  الیه:ب از مجاورت زمین عبارتند ازشود، به ترتی این هفت الیه که به صورت شماتیک نمایش داده مى.یابد مى

اتمى و باالخره الیه خالء که مقدار آنها مجموعاً هفت تا  Hاتمى ـ الیه  Heاتمى ـ الیه  oمولکولى ـ الیه  nیونوسفر ـ الیه 
عالمه  ):11.}بعدبه  84صمرادي، رازهاي آسمان هفتگانه،{"ها از هم مجزا هستند الزم به ذکر است که این الیه. گردد مى

عطارد، : هفت زمین عبارتند از. ایم در قرآن و حدیث آمده است که ما هفت زمین و هفت آسمان آفریده: می گوید شهرستانى
را احاطه کرده  و هفت آسمان همان جو اتمسفرى است که این سیارات هفتگانه.زهره، زمین، مریخ، مشترى، زحل و اورانوس

آورید؟ پاسخ داد که این دو سیاره با  المه شهرستانى پرسیدند چرا نپتون و پلوتن را به حساب نمىکه از عیهنگام: تذکر.است
صادقی، زمین و  ؛10صبهبودي، هفت آسمان، {اند از این رو در فهرست قرآن و حدیث نیامده. چشم عادى دیدنی نیستند

ها، ستارگان و حتى کهکشانها فقط  سیارات، منظومههمه این  :گفته اند برخى ):12.}229 صآسمان و ستارگان از نظر قرآن،
همین احتمال مورد قبول صاحبان تفسیر . اند آسمان اول قرآن هستند و شش آسمان دیگر خارج از دیدگاه بشرى قرار گرفته

ه رسید به این نظری ،در کتاب هفت آسمان ،محمد باقر بهبودى):13.}طالق 12آیه  نمونه، ذیلتفسیر{نمونه قرار گرفته است
ها، و در منظومه شمسى هفت  که قرآن در باره هفت آسمان، تنها به خانواده منظومه شمسى نظر دارد، نه سایر منظومه

هاى زیرین که در حکم  اى است که بر فراز کره زمین و فراز سر بشر در پرواز است نه آن سیاره همان هفت کره سیاره ،آسمان
مریخ، مشترى، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتن و خرده سیارات : این هفت آسمان عبارتند از.گذرند اند و از فراز سر نمى زمین

 ،، نوح17 و مؤمنون ؛12،فصلت ؛5 ،سجده{از مجموع سخنان عالمه طباطبائى در زیر آیات ):14.}بهبودي، همان{آستروئید 
کند وي آسمان را امرى  مطرح مىآید که ایشان در مورد واژه آسمان در قرآن، معناى دیگرى را  دست مىب) 15

داند که امر الهى از آن طریق جریان  مى }مقام قرب و حضور و راه سلوك امر و تدبیر عالم و رفت و آمد مالئکه{معنوى
آیات سخن از نزول معنوى در همه آیات قرآن پذیرفتنی نیست، چون در برخى  امرهر چند آسمان به معناى : تذکر. یابد مى

قبالً : نکته. اما سخن عالمه در برخى موارد صحیح است ،ق آیه نهم است، مانند }یعنى جو زمین و محل ابرها{انباران از آسم
 16و  15بقره و آیات  29از آیه : گفته اندبرخى دیگر ):15 .بیان شد که یهودیان و مسیحیان نیز آسمان معنوى را قبول داشتند

آسمانهاى زمین است که ماه در آن تابان و خورشید درمیانشان فروزان  ،انشود که منظور از هفت آسم نوح استفاده مى
شود، مورد نظر باشد و خواه هفت ستاره  خواه جو زمین که از لحاظ غلظت و رقت هوا به هفت قسمت تقسیم می. باشد مى

است که دلیل تقسیم آسمانها  احتمال دیگر این.سازد منظومه شمسى که خورشید چون چراغى کاشانه آنها را گرم و نورانى مى
دکتر محمد جمال الدین ):16.}46 محمودي، ساکنان آسمان از نظر قرآن، {اما بر بشر مجهول است ،نزد خدا روشن به هفت
: سوم ؛کهکشان راه شیرى است: دوم ؛منظومه شمسى: اول  آسمان:کند هفت آسمان قرآن را اینگونه تقسیم مى ،الفندى

میلیون سال  50تا  20که حدود  ،"عناقید الدرجۀ االولى"فلک : چهارم ؛ "المجموعۀ المحلیۀ"به نام هااى از کهکشان مجموعه
فلک : ششم ؛میلیون سال نورى از ما دور است 150تا  100که  ،"عناقید الدرجۀ الثانیۀ"فلک : پنجم ؛نورى از ما دور است

آسمانى است که از امواج رادیویى آن خبر : هفتم ؛بلیون سال نورى از ما فاصله دارد 3 تا 2که  ، "عناقید الدرجۀ الثالثۀ"
تواند تعداد  ، واقعى نیست و مىبر این نظر است که عدد هفت  طنطاوى):17.}193 تا  189 ص مع القرآن فی الکوت،{داریم

کار یونانیان است که از علماى اسکندریه به همان اف ،از نظر وي ریشه تعیین عدد هفت. زیادترى آسمان وجود داشته باشد
سموات "این افکار از طریق فارابى و بوعلى به ما رسید، و باعث تطبیق با .ه فلک قائل بودندارث رسیده است که به وجود نُ
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  مریخ وکه دانشمندان با علوم جدید حدود ششصد سیاره بسیار کوچک را میان یدر حال. و عرش و کرسى شد قرآن "سبع
پس اگر خدا فرمود که هفت آسمان هست، .میل قطر دارد 500و  است "سرس" به نام ترین آنهااند که بزرگ مشترى یافته

منافاتى ندارد که تعداد بیشترى آسمان وجود داشته باشد و عدد قید نیست و این عدد هفت در قرآن دلیل بر انحصار تعداد 
برخى نویسندگان معاصر به طنطاوى به شدت اشکال : تذکر.}نقل به مضمون، 1/46طنطاوي، تفسیر الجواهر، {آسمانها نیست

دکتر محمد ):18.}226صادقی، همان، {کنند اند که این سخنان خالف ظاهر آیات قرآن است که عدد هفت را معین مى کرده
تمام وي، به اعتقاد .ندک داند و آسمان را جرم و نه فضاى خالى، معرفى مى صادقى تعداد آسمانها را واقعاً هفت عدد مى

و همه در اثر .دانیم در آنها چیست د که نمىنسیارات منظومه شمسى از آسمان اول است و آسمانهاى دیگر بر آن احاطه دار
با طرح مسئله هفت آسمان  ،برخى صاحبنظران ):19. }242و  232و  227  ، صهمان{اند وجود آمدههان بتقسیم گاز اولیه ج
اند که با توجه به کشفیات جدید علوم کیهان شناسى در صحنه کهکشانها، این گزاره قرآن نوعى اعجاز علمى  قرآن مدعى شده

دکتر  ،هفت آسمان و زمینمجله تخصصی قرآن و علم،":برداشت از(}1/111پاك نژاد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، {است
، بکار رفتهدر قرآن  بار 310که  شکلمه و مشتقات می گوید،اینسماء  درتوضیح واژه رضائی .)"اصفهانیمحمد علی رضائی 

رآن با مقاصد و معانى متفاوتى شود، لذا در لغت، علم و ق مفهوم جامعى دارند که مصادیق و معانى متعددى از آنها اراده مى
: شود آسمان در فیزیک جدید چنین تعریف می: در فیزیک جدید: )ب. از لحاظ لغت، قبال توضیح داده شد):الف.رود کار میب
آسمان در : )پ .}86/ 8  بینات، ش اول،{و گنبدنما که زمینه دیدن سیارات و ستارگان است]  معدوم[اى نابوده  دیدهپ

زمین، یعنى جایى که آسمان به معناى جو اطراف ):2. }جهت باال{در معناى باال  ءسما ):1:}آیات آن قبال آمده است{قرآن
آسمان به معناى مقام قرب و مقام ):4.آسمان به معناى مکان سیارات و ستارگان. 3.اند و هوا در آن است ابرها قرار گرفته

می  "ارض"وي درباره).رضایی،همان(آسمان به معناى موجود عالى و حقیقى ):5 .حضور که محل تدبیر امور عالم است
این . صورت جمع نیامده است، بلکه همیشه مفرد استعمال شده استبکار رفته و هیچگاه بر قرآن بار د 461 ،واژهگوید، این 

باشد که انسان بر  به معناى کره خاکى می ،ارض: در لغت: )الف:کلمه در لغت و قرآن معانى و مصادیق مختلف زیر را دارد
راغب، {باشد ست که به معناى هر چیز پست و پایین مىکند، البته گاهى به مفهومى در مقابل سماء آمده ا روى آن زندگى مى

است و  }سما{اما معناى حقیقى آن پایین، مقابل بلندى و باال. کار رفته استنیز در معناى جرم ب. }همان، ماده سماء و ارض
در چند  ارض، }و روایات{در قرآن: )ب.}56 ،ص 1جمصطفوي، همان،{که مطلق گفته شود، به معناى کره خاکى استیهنگام

به معناى عالم  ء عالم طبیعت، در مقابل سما):3؛ }33 ،مائده {قطعات زمین ):2؛ کره زمین):1:کار رفته استمعناي زیر ب
ارض وقتی جمع بسته ):5؛به معناى طبقات داخلى زمین است: }ارضون{مع بسته شودکه جیارض هنگام):4؛ ماوراء طبیعت

در آیات  مقصود از هفتوي با توجه به اینکه .)رضایی،همان(یا اقلیمهاى آن استبه معناى مناطق آباد زمین : }ارضون{شود
که بیان شد،  "ءارض و سما"بر حسب معانى مختلف  می داند می گوید،}عدد مشخص و نماد کثرت{به دو صورتمربوطه را 

؛ هفت طبقه جو زمین؛ ت کره زمینهف ؛هفت آسمان پر از ستاره و سیاره:شود، مثال معانى متناسب و متفاوتى از آیه پیدا مى
 12در مورد مثل و همانندي در آیه ."طبیعت  مرتبه پایین از  هفت؛ هفت مرتبه عالى وجود و مقام قرب؛ هفت طبقه داخلى

براي بیان جنس است،  آیه،در  "من"در این صورت .همانندي آسمان و زمین در تعداد: )الف:چند احتمال وجود دارد ،طالق
بپذیریم، همان احتمالهاي گذشته در مورد زمین و  "ثلم"اگر این احتمال را در مورد .یعنى از جنس زمین نیز هفت عدد آفرید

با هفت طبقه  }جو زمین{هفت طبقه آسمان:براى مثال. صورت متناسب در نظر گرفته شودگردد و الزم است ب آسمان باز می
با هفت مرتبه   هفت مرتبه عالى وجود و حضور و قرب الهى. م و جهان پر از ستاره با هفت عدد کره زمینهفت عال.داخلى زمین

یعنى همانگونه که خداوند سیارات و ستارگان آسمانها را :همانندي زمین و آسمان در شناور شدن در فضا: )ب . وجودى پایین
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آسمان به معناى مجموعه  ،در این صورت .گونه خلق کردنیز به همانستون آفرید، زمین را گاه و  در فضا شناور و بدون تکیه
: )پ .در مورد زمین مقصود نباشد ممکن است عدد هفت. شود و زمین به معناى کره خاکى است سیارات و ستارگان معنا مى

چیزى شبیه آسمان  را آفرید و از زمین }مقام قرب و حضور و ملکوت{یعنى خداوند آسمان: همانندي در مورد ملکوتى بودن
رضایی در ادامه بحث ).رضایی،همان(آفرید، یعنى انسانى را خلق کرد که مرکب از ماده زمینى و روح ملکوتى آسمانى است

این احتمالها تصور پذیر  در این صورت: عدد حقیقى): 1:چند احتمال زیر در مورد ترکیب هفت آسمان وجود دارد می گوید،
این مطلب از نظر علمى نیز ممکن است، چرا که :ز ستاره و سیاره، مثل هفت کره خاکى زمینهفت آسمان پر ا): الف:است

گویند میلیونها خورشید و سیاره مشابه زمین در کهکشانهاى جهان وجود دارد؛ همانگونه که احتمال  برخى دانشمندان می
دان علم نجوم و فیزیک کیهانى با تلسکوپهاى خود دانند، زیرا دانشمن وجود جهانهاى مشابه این آسمان پر ستاره را بعید نمى

گویند هنوز فضاهاى ناشناخته و تاریکى هست که از دامنه دید ما  اند میلیاردها ستاره و سیاره را ببینند، ولى باز مى توانسته
مطلب با  پس احتمال وجود شش جهان مشابه و شش آسمان دیگر که هنوز کشف نشده باشد، وجود دارد و این .بیرون است

هفت مقام قرب و حضور و موجود عالى معنوى در ): ب.ملک سوم سوره هیظاهر برخى آیات قرآن نیز همگونى دارد، مانند آ
خدا ): الف:در این صورت احتمالهاي زیر تصور کردنی است: کثرت به معناى): 2 مقابل هفت مرتبه پست وجودى طبیعت

خلق کرد که همه در فضا } هاى خاکى مشابه زمین کره{زیادى مینهاىو ز} ..مجموعه کرات و سیارات و{زیادى آسمانهاى
 .تعداد زیادى از طبقات جو زمین را و تعداد زیادى از طبقات داخلى زمین یا قطعات زمین و اقلیمها را آفرید): ب.شناورند

 ، رضائی( ه بسیار است خلق کردمراتب معنوى و مقامات قرب و حضور و موجودات عالى بسیار و مراتب پست طبیعت را ک: پ
توان گفت که مقصود قرآن در همه موارد یک معنا از آسمان  نمى): 1 :بحث خود را اینگونه جمع بندي می کند رضائی).همان

با توجه به ابهامى که در معناى هفت آسمان ): 2. توان معناى خاصى از هفت آسمان را بر قرآن تحمیل کرد بوده است و نمى
اى  هاى متفاوت و بالنده و با توجه به ابهامهایى که در مورد آسمان و کهکشانها از نظر علمى وجود دارد و نظریه قرآن هست

از آنجا که ممکن است مقصود از واژه ): 3.توان گفت که نظر قطعى قرآن کدام نظریه است د، نمىنشو که هر روز ارائه مى
باشد، مثالً منظور یکى آسمان معنوى و دیگري فضاى خالى یا کرات  آسمان در اصطالح قرآن و اصطالحات علمى متفاوت

د، چرا که علوم شناسى وجود دارهاى علوم کیهان یافته توان گفت تعارضى بین گزاره هفت آسمان قرآن با آسمانى باشد، نمى
، پس با توجه "وجود داردهفت آسمان "کند  و قرآن ادعا مى "هنوز هفت آسمان کشف نکرده است": کند شناسى ادعا مىکیهان

یک معنا از } علم و دین{توان گفت این دو گزاره، معارض هستند و اگر هم هر دو  به احتمال اشتراك لفظى واژه آسمان نمى
کند، بلکه آنها را هنوز اثبات نکرده است، اما قرآن از  آسمان را اراده کنند، باز علم وجود آسمانهاى هفتگانه را نفى نمى

دهد، پس ممکن است در آینده آسمانهاى دیگرى کشف شود و گزاره دینى به اثبات  از وجود آنها خبر مى طریق وحى
کرد، مخالفت  ه فلک را مطرح میاز مطالب باال روشن شد که قرآن در مسئله هفت آسمان با هیئت بطلمیوسی که نُ):4.برسد

دو دیدگاه با افزودن عرش و کرسی به هفت آسمان،   کرده است، حتی برخی دانشمندان مسلمان تالش کردند بین این
ظاهر آیات آن بر هیئت :گوید دهد و می بنابراین، این مطلب که دکتر سروش به قرآن نسبت می. سازگاري ایجاد کنند

ماجراي :نویسد ایشان می. صحیح نیست} 1386/ 20/12  سروش، بشر و بشیر، روزنامه کارگزاران،{لت داردبطلیموسی دال
تر است، بدون استثناء همه مفسران پیشین آن را به روانی و آسانی بر تئوریهاي هیئت بطلیموس  آسمان از اینها هم روشنهفت 

و فقط در قرن نوزدهم و بیستم است که مفسران جدید } و چرا نکنند؟ همه ظواهر بر آن داللت دارد{کردند تطبیق می
نکته جالب اینکه ایشان  ."افتند آن هم در پرتو معارف جدید می ،این آیاتاي از  به فکر تفسیر تازه} عرب و غیر عرب{قرآن

ولی اگر کسی مراجعه کوتاهی به تفاسیر ! دهد کار تطبیق هفت آسمان با هیئت بطلمیوس را به همه مفسران پیشین نسبت می
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نکته .اري از مفسران صحیح نیستشود که این نسبت در مورد بسی بنماید، متوجه می... عیاشی، قمی، مجمع البیان، تبیان و
} 14 صسروش، طوطی و زنبور،{ داند ا از جنس علم ناقص زمانه میآخر اینکه این مطلب که ایشان مسئله هفت آسمان ر

پس مسئله از انبیاء پیشین است، نه از فرهنگ عرب و . کند رسد، چون قرآن این مطلب را از نوح نقل می صحیح به نظر نمی
به مسائل قرآنی، نوعی  "علم ناقص"پیامبر،و در حالیکه هنوز انتهاي جهان کشف نشده است، نسبت دادنعلم ناقص زمانه 

  .)اصفهانی، همان رضائی(پیشداوري بدون دلیل علمی است
در این بخش، نظر مولف محترم قاموس قرآن را ذکر می کنیم که به مطلب اصلی در رابطه با هفت آسمان بسیار نزدیک           

ارتفاع این طبقه در : تروپوسفر: )1:اند تقسیم کرده به پنج قسمت بدین شرح ادانشمندان طبقات هوا ر او می گوید،.ه استشد
 د و وضع هواي زمین تعیین مینشو در همین قسمت است که ابرها تشکیل می. کیلومتر است 10کیلومتر و در قطبین  16استوا 
د و رعد و برق و برف و تگرگ و غیره در آن قرار نباش می نطقهجو در همین م ةهفتاد و پنج درصد گازهاي سازند. گردد
در آن تند  .کیلومتري سطح زمین ادامه دارد 32این طبقه از باالي تروپوسفر شروع شده تا بلندي :ستراتسفرا):2.دارند

 تاس "جریانهاي جتی" ،دو ام آنن .نوردندی کران تا کران جهان را م ،عظیم هوائی در آن دو شط. وزد بادهاي مداوم می
کیلومتري  20در ارتفاع . کنند کیلومتر در ساعت حرکت می 800گاهی بصورت سهمگین در آمده با سرعتی برابر این بادها،

دوم را نیز گرفته و آنرا از  ۀاین طبقه مقداري از طبق: اوزونسفر ):3.یدآ درجه زیر صفر پائین می 62حرارت تا  ۀدرج ،آن
 نامند مینوعی اکسیژن وجود دارد که آنرا اوزون  ،در این طبقه. اند کیلومتري تعیین کرده 50کیلومتري تا ارتفاع  20ارتفاع 

باالي بنفش خورشید  ۀاشع ،رسد و علت این امر آنستکه اوزون حرارت آن تا حدود صفر می ۀو این طبقه نسبتا گرمتر و درج
کیلومتري  50از ارتفاع  .مانند خالء است ،از نظر رقت هوا .عجیب و اسرار آمیزایست  ناحیه: یونوسفر ):4.کند را جذب می

هیچ ذي  ،در این منطقه. کیلومتر باال رود 800در دست هست وشاید تا  اطالعیکیلومتري کم و بیش  300شود و تا  شروع می
مگر با وسائلیکه سفائن ماه پیمائی  ؛بماند کیهانی و رگبار شهابها مصون ۀاشع ،ماوراي بنفش خورشید ۀروحی قادر نیست از اشع

کیلومتري  80در ارتفاع . باال استه ب آنهاگرداند و مانع عبور  زمین باز میه این طبقه است که امواج رادیوئی را ب. دارند
ن طبقه در ای: اگزوسفر ):5 !.رسد درجه باالي صفر می 287کیلومتري به  177درجه زیر صفر و در ارتفاع  68درجه حرارت 

قاموس (می داندن اندك چیزيجز اطالعات  ،آن ةبشر دربار. شود تدریجا از بین رفته و در ژرفناي خالء مستحیل می ،جو
قریشی پس از ذکر توضیحات  .)محمود مصاحب ۀترجم ،14تا  10قمرهاي مصنوعی ص :به نقل از،  علی اکبر قریشیقرآن،

هنوز طبقات دیگري کشف : شود گفت پنج طبقه است که هفت شمرده و میمراد قرآن همین :شود گفت میفوق می گوید، 
اند مثل  دهد که همه در وسط هم دقت در آنها نشان می .آمده است "تاٰماوسبع س" اردر قرآن مجموعا هشت ب.نشده است

و  15آیات):1:آن اینک آیات .جو زمین است ،هاي پیاز و همه از یک طبقه گاز غلیظ آفریده شده و مراد از همه طبقات الیه
. اند آنها طبقه طبقه توي هم):ب. تا هستند آسمانها هفت):الف:سه مطلب بدست می آید از این آیات،: ملک 3نوح و آیه  16
مراد از :ناچار باید بگوئیم.هستندسماوي بیشمار  شانهايباید دانست آسمانها و اجرام و کهک. ماه در میان آنها نور است): 3

اجرام دور و کهکشانهاي ه از طرف دیگر نور ماه چندان امتداد مهم ندارد و یقینا ب.آسمانهاي بخصوصی استت آسمان،این هف
رسد و  آنها نمیه نور ماه ما نیز ب و بینیم ماه مریخ و ماههاي مشتري و غیره را نمی ،رسد چنانکه ما با چشم عادي بیشمار نمی

: پس اینکه فرموده.شمسی قابل رؤیت است و خارج از منظومه قابل رؤیت نیست ۀمنظومتوان گفت که نور ماه در  حد اکثر می
پس حتما این . کدام هفت آسمان است که ماه در میان آنها نور است و نورش در آنها مرئی است "جعلَ الْقَمرَ فیهِنَّ نُوراً"

از طرف دیگر .و قهرا مراد از آنها همین طبقات است نور ماه در طبقات هوا مرئی است.هفتگانه غیر از آسمانهاي دیگر است
ها هم در رسیده و شاید بعضیعدد   9شمسی است که سیارات آن فعال به  ۀسیارات منظوم،شود گفت مراد از هفت آسمان نمی
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ر گرفته شمسی قرا ۀدر منظوم یدار و سنگهاي آسمان از طرف دیگر در حدود هزار و ششصد سیاره و دنباله .آینده کشف شود
آنست که توي هم بوده و باالي یکدیگر  ،این ۀالزم.اند این هفت آسمان طبقه طبقه گهیآنو.چرخند دور خورشید میه و ب

زمین در دو دوران خلق شده  اینکهاند در  این آیات صریح.}12 تا 9فصلت، {):2 .یدآ جور در نمی "اقاًبط"بوده باشند و گرنه 
دستور ه ب }یقین و یا حتما از زمین بر خاسته بوده احتمال نزدیک به و ب{دود غلیظی بودان که گاز فشرده و و سپس آسم

فهمیده می شود  "فی کُلِّ سماء أَمرَها ٰو أَوحی" ۀملو از ج.هفت آسمان محیط بر زمین مبدل شده استه خداوند رقیق شده و ب
مؤمنون و  86اسراء و  44؛و آیات 29بقره،{طور استهمین):3.بخصوص و اثر معین دارد خاصیت ،که هر یک از این طبقات

مراد از آسمان گاهی عالم باال و فضاست  ):5.اند جو زمین طبقات ةهفت آسمان و همه دربار ةبارکه همه در،}طالق 12
اینها چنانکه گفته شد طرف باال و  ۀهم ازغرض .}1و بروج،  61؛ فرقان،16؛ حجر،24؛ ابراهیم،144 ؛22بقره، {مثل

 .}29؛ شوري، 4طه، ؛ 47ذاریات، {ت علوي و ستارگان و غیره است مثلاجرام و موجودا ،گاهی مراد از سماء ):6.فضاست
آنها  سپس دربارة ،باید دید مراد از آسمان نزدیک چیست؟نخست هر سه را نقل."الدنْیااء السم":در سه جا از قرآن آمده )7
کواکب  ،لست که در اوا اول با دوم و سوم آن فرق آیۀ."5ملک، ): ج. 12فصلت،): ب. 7تا  5صافات، ):الف:دهیم ضیح میتو

سوم مصابیح را رجوم  ۀمطلق آمده ولی در دوم و سوم مصابیح و سموات سبع گفته شده و نیز در آی "السموات"ذکر شده و
شمسی و از  ۀگذشت و گفتیم که مراد از کواکب ظاهرا سیارات منظوم "رجوم"توضیح این سه آیه در  .شیاطین نام کرده است

ي و منظور از مصابیح تیرها. زمین استه شمسی است که نزدیکترین آسمانهاي جهان ب ۀظومفضا و آسمان من " اء الدنْیاالسم"
 در آیۀ "اء الدنْیاالسم"اول غیر از  در آیۀ "الدنْیا اءالسم" ،اند پس جو زمین ۀترین طبقات هفتگاناند که زیور و زینت پائین شهاب

  12تا 9فصلت، {مثل در بعضی از آیات هست که زمین پیش از آسمانها آفریده شد و در بعضی بالعکس): 8 .دوم و سوم است
 مالحظه می شود که دحور} 32تا 27نازعات، {در اینجا خلقت و تشکیل زمین پیش از آسمانهاست ولی در آیات.}29و بقره، 

 آسمان منظومۀ "اء بناهاالسم"مراد از : توان گفت از این رو می.و گستردن یا چرخانیدن زمین پس از بناي آسمان است
و قطعی است که زمین پس از . محیط بر زمین ۀشمسی است که شامل خورشید و تمام سیارات آن است نه آسمانهاي هفتگان

فضائی را در نظر بیاورید که خورشید با بیشتر از هزار و ششصد  .است مدهاین صورت در آه سی بشم ۀتشکیل فضاي منظوم
کنند پیش از  را مشخص می اند،این آسمان که سیارات و خورشید آن دار و سنگهاي بزرگ در آن جاي گرفته سیاره و دنباله

با استفاده  37ص  اندر کتاب آغاز و انجام جه.رگگنبدي بزه آن مثل نخود کوچکی است نسبت به زمین است و زمین نسبت ب
احتمال دیگر آنست مراد از آسمان .شمسی است ۀاز کلمات آیه روشن نموده که منظور از آسمان در اینجا آسمان منظوم

شش  دردر هفت محل از قرآن آمده که آسمانها و زمین  ):9 .شمسی قسمت کوچکی از آنست ۀکهکشان ما باشد که منظوم
نشان می  "السموات"ظاهر  .}4؛حدید،38؛ق، 4؛سجده،59؛فرقان، 7؛ هود،3؛ یونس، 54اعراف، {روز آفریده شدند مثل

شود که مراد  این شش روز تشریح شده است و روشن می 12تا  9 ۀفصلت آی ةآسمانهاست ولی در سور دهد که منظور همۀ
 }دوران{ که زمین و آسمان که بصورت گاز غلیظ بود در دو روز یدآ آسمانهاي هفتگانه زمین است و از آن چنین بر می

مشروح این  .آمددرآفریده شد و در عرض چهار روز در زمین تقدیر اقوات گردید و گاز غلیظ بصورت آسمانهاي هفتگانه 
یونها سال ساعت نیست بلکه منظور دوران است که شاید میل 24پیداست که غرض از روز .مطالعه کنید "ارض"سخن را در 

 ؛8 ،معارج{جو است که مفرد و مطلق آمده مثل ۀطبقات هفتگان، "السماء"در بسیاري از آیات مراد از  ):10.طول کشیده باشد
در موقع .}84وزخرف، ؛23؛ ذاریات،21حدید، {بعضی غرض مطلق عالم فوق است نظیرولی در .}11؛ و قمر، 16حاقه، 

باشد غرض آنست که خدا هفت  عددطالق،  12درآیه  ثلم اگر مراد از.که مراد کدام است خواندن و تفسیر باید توجه کرد
زمین نیز مانند آنها هفت طبقه است و  ،صورت چون مراد از هفت آسمان طبقات جو است آسمان و هفت زمین آفریده در این
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ایم هفت آسمان طبقه  که در گذشته خوانده یقین است زیراه این مطلب نزدیک ب.ایم هفتم آن قرار گرفته ۀما در روي طبق
 :برداشت از(دهد که این هفت طبقه در خود زمین است نشان می "نَ الْأَرضِم" ۀاند و زمین نیز مثل آنهاست و جمل طبقه

  ).341 تا 332 ، ص3 ج،علی اکبر قریشی قاموس قرآن،"
هفت الیه مجزا از ، تطبیق هفت آسمان بر بوداز استحکام بیشتري برخوردار ی از نکاتی که در دیدگاههاي فوق یک          

 ،،به نکات  مهمی اشاره کرده و می گویدمهندس عبدالعلی بازرگان در این باره .است که زمین را در بر گرفته می باشداتمسفر
اي متعددي از قرآن، به عنوان یکی از ه شود، در سوره جوي که زمین را فرا گرفته و در اصطالح علمی اتمسفر  نامیده می

بار به هفتگانه بودن این چتر  9، قرآندر .اخت گرداننده عالم مطرح شده استآیات الهی، براي انگیزش اندیشه و شن
است که متأسفانه مسلمانان در طول قرون گذشته، با غفلت و  بودن آن توجه داده شده }طبقه{محافظتی، صالبت و الیه الیه

و عمدتاً خدا را، به جاي نظاره در طبیعت و آیات تکوینی او در آفاق و انفس،  باري، از کنار آن گذشته تأسف  توجهی بی
اي است کوتاه به رئوس  شود، اشاره آنچه در این مختصر ارائه می.اند عمدتاً در فقه و فلسفه و کالم ذهنی، جستجو کرده

قرنها ذهن  "هفت آسمان"مسئله مبهم و پیچیده  :طرح کلی موضوع:است در قرآن آمده مطالبی که در زمینه هفت آسمان
مفسرین و دانشمندان اسالمی را به خود مشغول داشته و نظریات گوناگونی، بر حسب دیدگاه علمی  تجربی خود، اظهار 

با همه جزئیاتش مطرح طور ناگهانی ا بدون آمادگی و مقدمات اولیه، باي به این اهمیت ر آیا خداوند علیم مسئله. اند داشته
هاي دیگر دارند،  ساخته، یا با توجه به ظرفیت و توانائی درك و فهم مخاطبان، و عادتی که آدمیان براي آموزش در زمینه

ها و آیات  خوشبختانه تحقیقانى که در زمینه ترتیب زمانی نزول سوره.تدریجاً و با تأنی و ترتیب خاصی آموزش داده است؟
تواند ما را در بررسی شیوه تدریجی مطرح ساختن  دهد، می و جدولی که تقدم و تأخر آیات را نشان می قرآن انجام شده،

 16اگر   .} مهندس مهدي بازرگان ،کتاب سیر تحول قرآن 15و  14جداول شماره {هفت آسمان در قرآن راهنمائی کند مسئله
کنیم نخستین  ها عرضه کنیم، مالحظه می یب زمانی نزول سورهشود، به جدول ترت اي را که به مسئله هفت آسمان مطرح می آیه

شگفتا، نام یک سوره در سال  .اي کلی به این موضوع است، در اولین سال بعثت نازل شده است آیات سوره بروج، که اشاره
 "بروج} هیتما{سوگند به آسمان داراي".اي که همواره از دید ما پنهان بوده است اختصاص یافته است نخست به پدیده

کشیدند و از باروهاي بلند آن دشمن  هائی که در قدیم دور شهرها می بروج به قلعه:ماهیت بروج داشتن آسمان ):1:}1بروج،{
اصل این کلمه آشکار و هویدا  .است به همین معنا آمده  نساء نیز کلمه بروج 78در آیه . شود کردند، گفته می بانی می را دیده

بیشتر . شدند هاي نظامی نیز با دیوارهاي بلندشان در روزگار گذشته از فواصل دور هم دیده می قلعه. دکن بودن را بیان می
رسد  نظر میاما ب. کنند آسمان خودنمائی میاند که با چشمک زدنهاي خود در دل  ها شمرده مفسرین بروج را همان ستاره

امري  ، دهد که بروج نشان می الذکر، آیه فوق.دیگري سخن بگویدمسئله فراتر از آن باشد و آیات مربوط به بروج، از پدیده 
ها را به دلیل درخشش و  اگر ستاره. ذاتی و درونی مربوط به آسمان دنیاست نه آسمانهاي دور که جایگاه ستارگان است

لیکه قرآن تفاوتی میان حساب آوریم، در حااید بروج بتراند ب ظهورشان بروج بنامیم، ماه و خورشید را هم که از آنها نورانی
چراغی و ماهی  }همچنین{در برکت افزاست خدائی که در آسمان بروجی قرار داد وچق":است بروج و این اجرام قائل شده

رسد در اولین اشاره  داشتن کلمه بروج، به نظر می "قلعه و باروي حفاظتی"با توجه به مفهوم  .}61فرقان،{روشن پدید آورد
در  :ماهیت تنوع، زیبائی و استحکام ):2 .نقش حفاظتی هفت آسمان براي حیات زمینی مطرح شده باشدقرآن به این پدیده، 

که پرده دیگري از راز و رمز این  ،است همان سال نخست بعثت اشاره اجمالی و کوتاه دیگري نیز به مسئله هفت آسمان شده
 ،آیهاین در {را به آسمان نسبت داده است"حبک"،صفت آیهین ا.}7 ،ذاریات{"والسماء ذَات الْحبک":گشاید پدیده می

  آسمانهاي باالترکه  سموات شود، نه که مفرد و معرفه است وصف شده که به آسمان ما مربوط می السماء آسمان با کلمه
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ترجمه  "طرائق =هاراه"به معناي }یا حبیکه{حبک را جمع حباك.رود؟ آسمان بشمار می حبک چیست که ذات.}است
را هم در این کلمه قابل مالحظه  "زینت و زیبائی"مفهوم . اند دانسته "کردن بستن و محکم"اند و اصل این کلمه را  کرده

راه راه، الیه الیه، طیف {اي است که هم متنوع توان بطور کلی فهمید که سخن از پدیده از این اشارات لغوي می.اند شمرده
سومین اشاره اجمالی قرآن به این پدیده، در سال دوم  :سپر سخت):3 .بائی در ذات آن نهفتهاست و هم استحکام و زی }گونه 

جمع  در آیه، شداد .}12 ، نبأ {!و بر فراز شما هفتی قرار دادیم که محکم و سخت است؟":آمده استاءنب بعثت، در سوره
ریشه این کلمه .آن هفت، محکم و سخت است یعنی هر یک از اجزاء. شود شدید است که به هر چیز محکم و سخت گفته می

"توان گفت زمین با پوشش و پرده محافظتی که هفت الیه دارد،  می ،به این ترتیب. دارد "محکم بستن"است که مفهوم  "شد
پیامبر، گویا وقت آن رسیده بود که پیروان اولیه ،}سوم بعثت{یکسال بعد:اشاره اجمالی به عملکرد ):4.!است محکم بسته شده

اي قوام یافته یود، با نقش اصلی  در حد درك و دانش خود و در قالب زبان و کلماتی که براي نیازهاي اولیه یک جامعه قبیله
 ،]}از حیات{حفاظت:ب .}محیط کار و زندگی انسان{آراستن آسمان:الف[هفت آسمان آشنا شوند، که براي دو هدف اساسی

دار  چنین نقشی را عهده}چهارم بعثت:نزول سال{حجر 18تا  16صافات و آیات  11تا  5آیات .آشناشوندسامان یافته است،
، نکته قابل توجهی را که مطرح ساخته، و ما امروز با }زینت بخشی، زیبائی آفرینی{درباره نخستین نقش هفت آسمان .گشتند

توانیم به آن آگاهی یابیم، منحصر بودن این زیبائی به الیه پائینی  بهتر از گذشتگان می ،استفاده از اکتشافات علمی در فضا
 ما آسمان نزدیکتر را با زینت":که با دو تعبیر مورد تصریح قرار گرفته استاست،}هاي هفتگانه نه تمامی الیه{آسمان

از {قرار دادیم و آن را براي ناظرین}بتبراي مراق{هائیما در آسمان برج":و.}6 ،صافات{"آراستیم "نستارگا=کواکب"
و در کتابهاي دانید، همانطور که می.}17و  16،حجر{"اى حفظ کردیم شده آن را از هر شیطان رانده و*آراستیم}سطح زمین

رنگ الجوردي آسمان، شفق سرخ رنگ، تأللؤ ستارگان و رژه متنوع  ،است متعدد علمی مربوط به این موضوع هم نوشته شده
کند و فراتر از این طبقه،  مختص طبقه زیرین جو است که به دلیل غلظت هوا، امکان این زینت و تجزیه نور را فراهم می ؛ابرها

یند، از کلمه شیطان او براي بیان چگونگی این فر،}مکانیسم حفاظت{درباره دومین نقش آسمان .آسمان سیاه و ساکت است
گرچه مسلمانان غیر عرب، در .و متمرد است، استفاده کرده است سرکش}یا پدیده{که ظرف لغوي براي معرفی هر موجود

اي مصون  ولی معاصرین عرب زبان پیامبر از این خطاي ترجمهکنند، ان را مساوي ابلیس تلقی میاین روزگار لفظ شیط
و پرتوهاي غیر  }رجیمشیطان {در آیاتی که اشاره شد، پوسته محافظ زمین را سپري در برابر ذرات و اجرام رانده شده.بودند

که زیر سقف  براي هر انسانی :انتقاد از عدم توجه ):5 .معرفی کرده است }شیطان مارد{مفید خورشید براي حیات زمینی
کنیم  از همین روست که مالحظه می.باشد زیبائی و نقش آن از زوایاي مختلف تأمل برانگیز میکند، آسمان زندگی می

 .}نازل شده بعثت پنجم =16، نوح{کردند آور می هم انتظار داشته است عنایتی به این آیه اعجاب  خداوند از معاصرین نوح
! کردند این هفت طبقه قدري اندیشه می "کیفیت"کرد در  قابل توجه است، گوئی عقالنیت ایجاب می ،آیهاین در  واژة کیف

ه نگاهی هم که نگاهش به زمین دوخته نشده و گهگاه نیمسیراز ما قرار گرفته است، براي ککند و کاو در کیفیت چتري که بر ف
به  }منکران{آیا":آور است همواره طرح شدنی است و فراموش کردن این نگاه از نظر قرآن مذمتباشد، به آسمان داشته

هیچ }که اي به گونه{آن را باال آوردیم و زینت بخشیدیم و }با چه کیفیتی{سوي آسمان باالي سرشان ننگریستند که چگونه
به معناي باال آوردن یک ساختمان  "بنا"از  ،آیهاین  در "بنینا"کلمه .}نازل شده بعثتپنجم :6 ،ق{"شکافی براي آن نیست؟

و همین .کنند هاي درونی است که از زمین به باال صعود می جو زمین نیز محصولی از فعل و انفعاالت پوسته و هسته. آید می
و آسمان را ":که ندپوشانند ندید ایق را میآیا کسانیکه حق":انبیاء تکرار کرده است 32آیه رهشدار را با مضمونی دیگر د

 "سقف محفوظ"دانیم که  می.}بعثت پنجمسال {"اند؟ توجه ایم و آنها نسبت به آیات آن بی اي قرار داده سقف نگاهدارنده
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اي آن است، هم نگهداري اکسیژن و  روز و نقش گلخانهبودن جو زمین، هم بیانگر حفاظت حرارات ناشی از تابش خورشید در 
سایر عناصر الزم براي ادامه حیات، و هم بیانگر سپر محافظتی زمین در برابر سنگهاي فضائی و بادهاي خورشیدي، اشعه 

سمت فوقانی اوزون در ق شود الیه اگر گفته می:تأکید بر یکپارچگی و پاره نبودن ):6. اي مرگبار ماوراء بنفش و ذرات هسته
آسیبی جدي دیده است، سقفی که خدا براي زمین ساخته بود،  ،هاي صنعتی مولد فلوروکربن استراتوسفر به دلیل فرآورده

یکی در آیه :است این حقیقت را نیز حداقل در دو آیه به صراحت بیان کرده. عیب و نقصی نداشت و از هر جهت کامل بود
شکاف در آیه اول، براي  و پارگیبه معناي  جمع فرج، معناي کلمه فروج .}بعثت نجمپسال {ملک سومق، و دیگري آیه  ششم

آیا کوچکترین ":بیان کرده}از فَطَرَ به معناي شکافتن{ردر آیه دوم همین معنا را با کلمه فطو. فارسی زبانها قابل فهم است
توضیح مختصري الزم  ،"بینى گونه تفاوتى نمىهیچ":کنار فطور آمده اما براي کلمه تفاوت که ."بینی؟ فطوري در آن می

از  "فوت"معناي .یا چند پدیده را با هم بیان کندآمده است تا روابط متقابل دو  در باب تفاعل "فوت"از ریشه   تفاوت :است
 هاي زنجیر به هم پیوسته و یعنی همچون حلقه.ها، از دست ندادن یکدیگر است دهدست رفتن است و عدم تفاوت در پدی

همانا بر فراز شما هفت راه آفریدیم و ما هرگز از خلق غافل ":و.اند و ناهماهنگی و دور شدنی در کارشان نیست منظم
، براي آسمانهاي "سخت و محکم=شداد"و یا صفت  طبقه به جاي عنوان ،آیهاین در .}بعثت پنجمسال = 17 ،مؤمنون{"نبودیم

هر براي حرکت آنهاست و به همین وصف، هائیهاي ستارگان نیز راه "مدار".استرا برگزیده  "راهها=طرائق"عنوانهفتگانه،
یک از طبقات هفتگانه در ارتفاعی مشخص از سطح زمین قرار دارند که محدوده و مسیر جابجائی عناصر آن را معین 

شده است که در آن مورد نیز تکرار  }کنّا طرائق قدداً{سوره جن یازدهمکلمۀ طرائق عالوه بر آیه فوق، فقط در آیه .کند می
در آسمان مطرح شده است که ارتباط آن با موضوع مورد بحث، با توجه  }جن{اي هاي پوشیده مفید و غیر مفید بودن پدیده

در آیه  با کمال بخشیدن به آفرینش آدمیکه  ئیخدا :مصداقی مهم از برکت ):7.به آیات قبلی آن، بسیار روشن است
همان خدا نزول فرقان . "برکات است خدائی که بهترین آفریننده هاست اءپس چقدر منش ":گفت د، به خوچهاردهم مومنون

قرار دادن  ،همان خدا نیز .}1فرقان،{است اش محمد را براي آگاهی بخشیدن بندگان از خطرات راه، برکت نامیده بر بنده
نگاه کنید به آیۀ ذیل که در هفتمین  .است هفت آسمان را مصداق و نمونه بارزي از برکت و سرشار از خیر و خاصیت شمرده

تري از جزئیات این  تر و تفصیلیاي باشد براي تبیین دقیق ا مقدمهگشاید ت سال بعثت چشم ما را از این زاویه بر هفت آسمان می
 .}61فرقان،{"که در آسمانها بروجی قرار داد و در میان آنها چراغی و ماهی روشن پدید آوردبرکت افزاست آن":برکت

تسبیح هفت  ):8 .گویند می "بِرکه"گویند که خیر آن ثابت و پاینده باشد، همچنانکه به آب راکد و ثابت  برکت به چیزي می
و هم از تسبیح ماه و خورشید و ،}13رعد،{فتهقرآن، هم از تسبیح رعد به حمد پروردگار سخن گ :آسمان چگونه است؟

قدر  بی این واژه شویم، همینبدون آنکه خواسته باشیم از نظر لغوي وارد ظرائف اد. }40یس،{ستارگان در مدار ویژه خود
برق و توان گفت عمل تسبیحی ماه و خورشید و ستارگان، یا رعد و  به تناسب کاربرد این کلمه در گسترده آسمانها و زمین، می

اي که حذف آنها از مجموعه  دهند، به گونه باد و باران، عمل اصالحی مثبتی است که هر کدام در جایگاه ویژه خود انجام می
سازي  توانید کارخانه اتومبیل در مثالی براي تقریب به ذهن، می.کلی، نقص و خللی در سیستم هماهنگ هستی بوجود آورد

براي خدمات جانبی  ر مهندسین، تکنسینها و کارگران فنی، صدها یا هزاران کارمند غیر فنیعظیمی را تصور نمائید که عالوه ب
اي تسبیح  توان به گونه عمل آنها را می. هارا ترمیم نمایند کنند تا به نوبه خود نواقص و نارسائی وابسته، در آن مجموعه کار می

چشم به رهبر ارکستر دارند تا به فرمان او ساز مناسب خود را هاي جهان هستی نیز همچون افراد یک ارکستر،  پدیده. نامید
تر بتوان معناي تسبیح آسمانهاي هفتگانه را،  نشاید آسا ،با مقدمات فوق .بخش را جبران نمایند بزنند و کمبود این نغمه نعمت 

یت گریز ناپذیر خود از قوانین با تبع{آسمانهاي هفتگانه و زمین و هر که در آنهاست":که آیه ذیل متضمن آن است، فهم کرد
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آنها را در ولی شما تسبیح کند، تسبیح می شنیست مگر اینکه او را با ستای }در جهان{و چیزيکنند، او را تسبیح می}خدا
مرحله زمانی تشکیل ):9 .}سال هشتم بعثت:44اسراء،{بردباري آمرزگار است }توجهی شمای با وجود ب{همانا خدایابید، نمی

. توان یافت که همچون زمین داراي جو باشد اي را می گویند، به ندرت ستاره بر حسب آنچه اخترشناسان می :هفت آسمان
. آتمسفر امروزي را نداشت و طی فرآیندي از چرخه حیات گیاهی، به تدریج جو امروزي را پیدا کرد ،زمین نیز در آغاز

خدائی را که زمین را در دو }نقش{بگو چرا":ناگفته نگذاشته است آور قرآن است که این نکته را نیز  اینهم از معجزات شگفت
و *}نه دیگري{است صاحب اختیار و سرور جهانیان این! دهید؟ گیرید و براي او همتایانی قرار می دوران آفرید، نادیده می

 ناسب با نیاز و درخواستکوههاي ثابت را روي زمین پدید آورد و در آن برکت نهاد و مواد غذائی آن را متطی چهار دوران،
در حالیکه هنوز گازي شکل بود و به آسمان و آسمان پرداخت،}تکمیل و تنظیم{آنگاه به*اندازه نهاد}تکوینی موجودات{

س سپ*نظم در آمدیم }قبول{با میل و رغبت به :گفتند.در آئید}به نظم و ترتیب{خواه و ناخواه:گفت}به زبان آفرینش{زمین
به این ترتیب {اش را وحی کرد؛  هفت آسمان تقدیر کرد و به هر آسمانی برنامه}صورت{دوران به آن توده گاز را طی دو

 "خداي فرا دست دانا}اندازه گذاري و نظم{این است تقدیر. آسمان نزدیکتر را با چراغهائی آراستیم و محفوظ داشتیم}که

اي خالصه و  را، بار دیگر به گونه کمیل آفرینش زمینآتمسفر، پس از تتأخّر سامان دادن  .}بعثت نهمسال =12تا  9فصلت، {
آفرید، آنگاه }در مسیر رشد و کمال انسان{شمااوست آنکه هر آنچه در زمین است به سود ":است جامع در قرآن بیان کرده

این .}29بقره،{"هفت آسمان سامان داد، و او به هر کاري تواناست}}صورتب{آسمان پرداخت و آن را }تنظیم و تکمیل{به 
هفت آسمان در ارتباط با ):10 .آیه از آخرین آیاتی است که در سال اول هجرت درباره پدیده هفت آسمان نازل شده است

که، جو زمین مرکب از عناصري است که محصول فعل و انفعاالت پوسته یا قشرهاي درونی آن  دانیم می:هفت قشر زمین
اکسیژن که مشخصه جو زمینی . مجموع بقیه گازهاست٪ 1اکسیژن و  ٪20و  ازت  ٪ 79ترکیب فعلی آتمسفر زمین .باشد می

این . شود هاي دریائی تولید می و احتماالً خزه Cyano bacteriaاست، تقریباً به تمامه توسط گیاهان زمینی در فرآیند ویژه 
رقیق و تجزیه شده مولکولی وجود  صورتاکم و عادي و در طبقات فوقانی بعناصر در طبقات زیرین جو به حالت متر

به . شود شود، مستقیماً از پائینترین قشر، یعنی هسته زمین ناشی می باالترین طبقه جو نیز که طبقه مغناطیسی  نامیده می.دارند
نکته قابل مالحظه این است که چنین . این ترتیب یک جریان دائمی و بده بستان مستمر میان زمین و آسمان وجود دارد

 :ماهنگی و همکاري هنرمندانه نیز مورد عنایت قرآن براي یادآوري بندگان و شناخت پروردگار عالم قرار گرفته استه
طبقات مختلفی مقرر داشت؛ امر خدا میان آسمانها و زمین {خداست که هفت آسمان را بیافرید و از زمین نیز همانند آنها"

و دانش او بر هر چیزي است، }گذار اندازه{قادر تا بدانید خدا بر هر کاري }کردیماین حقایق را بیان {شود، مستمراً نازل می
، در این آیه منظور از نازل شدن دائمی امر خدا میان هفت آسمان و قشرهاي مختلف زمین .}12طالق،{احاطه دارد

که  ،آیهاین . گیرد دا صورت میباشد که به فرمان نازل شده از طرف خ هماهنگی حساب شده و تبادل انرژي و عناصر معین می
اي باشد که با پیوند دادن میان هفت آسمان یا زمین، موضوع را  رسد آخرین آیه نظر میسال بیستم بعثت نازل شده است، بدر 

در تنظیم مطالبی که ارائه گردید، همانطور که در آغاز اشاره شد،  :!فرین به بنّاي آسمانآ):مطلب پایانی .خاتمه داده است
بقره است که از  22کند، آیه  آخرین آیه اي که در ارتباط با موضوع جلب توجه می. تیب زمانی نزول آیات رعایت گردیدتر
مردم عرب زبان معاصر نزول قرآن، به خیمه و هر  .کند اي براي عبادت خداي یکتا یاد می "آیه"به عنوان  "بِناي آسمان"

کرد، بِنا می گفتند، اما نه آنها با چشم ظاهر بنائی در  د و سرما و باران حفظ مینوع پوششی که آنها را از تابش آفتاب و با
آیا کشف .!}به استثناء دانشمندان فضائی به کمک تجهیزات دقیق علمی{آسمان خالی و یکنواخت می دیدند، و نه ما امروز
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هفت آسمان در ":برداشت از( الهی نیست؟برج و باروي محافظتی و در عین حال بسیار زیباي زمین، نشانه اي از ربوبیت 
  )."،عبدالعلی بازرگانقرآن
سال .درباره این موضوع، شده است بسیار جالب و سودمندي، تحقیقات }بدون نام نویسنده{درکتاب هفت آسمان            

معتقد است مولف این کتاب، }متوجه شدیم از سایتها نام ایشان را{دکتر کریم رستگار .نوشته شده است 1359مهر  انتشار کتاب
در اینجا سعی می کنیم با پرهیز از ).10هفت آسمان،ص(سال اسالم را به بند کشیده است 1300که فکر فلسفی یونان قدیم 

برخی  :او می گوید.داشته باشیم ایشانصفحه اي  160اشاره تیتر واري به کتاب  توضیح داده شده، قبال تکرار برخی مطالبی که
ارایه مدلی، تا حدودي توانسته اند از برخی آیات تأییدي بگیرند، ولی در بقیه آیات با مشکالت غیر قابل حلی مفسرین  با 

ما قبال به این نوع  که کتاب به تأثیر هیأت بطلمیوس بر افکار مسلمین پرداخته است 33تا  24از صفحه ).18ص(روبرو شده اند
رستگار توجیه برخی  از مفسرین را که می گویند عدد هفت در .کرده ایماشاره  تأثیرات بر افکار دانشمندانی چون بوعلی سینا

با توجه به اینکه بر بی پایانی کلمات الهی }27لقمان،{در آیه مورد استناد :قرآن، نشانه کثرت است نمی پذیرد و می گوید
د و این نکته مشخص و غیر قابل انکاري بر کثرت و بیشماري داللت می کن "هفت"تأکید شده است، کامال می توان پذیرفت که 

سبع "موردي که قرآن از  هشترا که در چاست و اما باید تصدیق کرد که نظر طنطاوي با سایر آیات قرآن مطابقت ندارد، 
درباره تفسیرهایی که تا کنون شده، می ).35ص(نام برده شده، حتی نشانه اي از کثرت و بیشماري دیده نمی شود  "سموات

این نظریه گرچه نقاط مثبت و تازه اي دربرداشته و با . زمین دانسته اند جوسمان را هفت طبقه آز جمله اینکه هفت ا:گوید
ستارگان به عنوان "از جمله . گروهی از آیات منطبق است، ولی اشکاالت حاصله در برخی آیات را بدون پاسخ می گذارد

الینحل می ماند و علم نیر که به اینچنین  ،که در آیه ششم صافات مطرح است از این دیدگاه "زینت آسمان پایین یا نزدیک
ي را امري قراردادي می داند، نظریه مذکور را تأیید نمی جوي اعتقاد ندارد و یا الاقل تقسیمات پنجگانه متداول جوطبقات 

، کامال حق واند در رابطه با مشکل هفت آسمانده است که بتبه جرأت می توان گفت که تا کنون هیچ نظریه اي ارایه نش...کند
رستگار پس از توضیح واژه سماء چهار معنی را ).36ص(مطلب را ادا نماید و مورد تصدیق تمامی آیات مربوطه نیز قرار گیرد

. }6و انعام، 11وح،ن{باران): 3. }17رعد،{آسمان باالي سر):2. }15حج،{و آنچه در باال جاي داردبلندي،): 1:بر می گزیند
به معناي طبیعت، شامل تمامی اجرام  ،"السموات و االرض"و می گوید،.}7و الرحمن، 47ذاریات،{فضا به طور مطلق): 4

 12تا  9آیات :می گوید او).42ص(آسمانهاي هفتگانه استبه معناي  ،"السموات السبع".است...فضایی مثل زمین، ستارگان و
ت زمین انجام یافته، و این نکته خود، بزرگترین قد که خلقت هفت آسمان پس از خلنان می دهفصلت بدون کمترین ابهامی نش

با توجه به این حقایق مسلم و تجربی است که با قاطعیت می توان گفت ...کلید براي حل مسأله هفت آسمان می تواند باشد
وجه کهکشانها و ستارگان نیست، بلکه دارد، به هیچ و قرآن به آن اشارهمنظور از آسمانی که بعد از خلقت زمین بوجود آمده 

زمین است که در اطراف زمین بر افراشته شده و در طول ملیونها سال بعد از پیدایش زمین، بصورت کنونی در  جواین تنها 
 که گاه، می آوردمشکالت بسیار در درك آیات دیگر بوجود }جوهفت آسمان به عنوان {این نظر لقبوبا این همه،.آمده است

 }5ملک،{چراغهاي فروزان در هفت آسمان از جمله این اشکاالت وجود مصابیح به عنوان،گره مسأله ما را کورتر می سازد
در آسمان پایین }ستارگان{له دیگر زیبایی کواکبأمس.زمین وجود ندارد جوحال آنکه می دانیم هیچ خورشیدي در  .است
داریم کوکبی در این  جوب می دانیم و با اطالعاتی که از طبقه اول یا پایینترین قسمت در این مورد با معنایی که از کواک.است

 جودو مشکلی را که بر شمردیم از مسایل عمده اي است که فرد را از اعتماد و اطمینان به اینکه هفت آسمان بر . بخش نداریم
اما در برابر .سوره فصلت این نظر را قبول داردراحت کتاب ارزشمند قاموس قرآن با تکیه برص...داللت دارد، باز می دارد
زمین را به پنج طبقه تقسیم می  جوهواشناسان که }تا حدودي قراردادي{چیست به طبقه بندي جواین سؤال که هفت طبقه 
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باشد، و آیات  حال ما با یقین به اینکه قطعا منظور از هفت آسمان نمی تواند کرات و اجرام آسمانی.نمایند بسنده  کرده است
زمین می پردازیم و  جو، به بررسی خصوصیات ندقرآن خطوط اساسی واقعیات تجربی در این زمینه را مورد توجه قرار داده ا

 جوو تمامی آیات در این زمینه،روشن خواهیم ساخت که منظور از هفت آسمان چیزي جز همان  جوبا مطالعه در هفت طبقه 
و  44ص(توجیه و لفظ بازي روشن می شوندآیات مربوطه نیز بطور کامال دقیق و به دور از هرگونه ،زمین نیست و بر این پایه

او می .زمین را توضیح می دهد که ما فقط مواردي را که به قرآن استناد کرده می آوریم جوچگونگی ایجاد  ،رستگار ).45
یقا وابسته به واکنشهاي درونی زمین بوده است و آب، از ابتداي پیدایش زمین، وجود  پوشش مایع سطح کره زمین عم: گوید

کالم قرآن در این باره بسیار شگفت .به دنبال فعل و انفعاالت حرارتی مواد اولیه تشکیل دهنده زمین از آن خارج شده است
و چراگاهش را از آن بیرون آبش *و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد..:والْأَرض بعد ذَلک دحاها":انگیز و جالب است

مرحله اول {ساخت }نظیر حرکت بهمن{زمین را در حال چرخش با جذب مواد از اطراف}یعنی{.}31و  30نازعات،{"آورد
  جومی توان گفت که :و ).47ص(}به معنی دحو توجه کنید{آب و گیاهش را بیرون کشید ،و از درون آن.}تکوین زمین

یتروژن، گاز کربنیک،آب،متان،آمونیاك و هیدروژن و ترکیبات سولفوره تشکیل داده و بصورت مانند ن یاولی زمین را گازهای
قرآن به وجود چنین دود غلیظ بعد از خلقت زمین توجه کرده و آن را صریحا تأیید می .دودي غلیظ زمین را فرا گرفته بودند

بعد از آفرینش زمین در { آنگاه به آسمان"،یعنی.}10فصلت،{"..بود دخانآسمان کرد و آن ] آفرینش[سپس آهنگ " :نماید
کنونی زمین را بصورتهاي گوناگونی  جو،از دیدگاههاي مختلف :او می گوید). 48ص(پرداخت در حالیکه دود بود} دو مرحله

در  ).51ص(دنشو و براي سهولت مطالعه در نظر گرفته می هستندبیشتر این تقسیم بندیها  قراردادي . طبقه بندي کرده اند
در حدود :الیه اصطکاك):1:زمین را اینطور تقسیم بندي می کنند جووجود دارد،هواشناسان  جوبین طبقه بندیهایی که براي 

این :ترو پوپوز):3؛ وسفرپترو ):2. ایجاد می شود جو ي در اینجوغالب تغییرات روزانه . یک و نیم کیلومتري باالي زمین است
؛ سفروستراتا):4.اغتشاشات شدید عمودي، از خصوصیات ویژه این الیه است. توا وجود دارد، نه در قطبینالیه تنها در اس

در :مزوسفر):6.در این ناحیه، درجه حرارت به ماکزیمم خود می رسد.کیلومتري زمین است 50در ارتفاع :استرا توپوز):5
هش می یابد و در هشتاد کیلومتري به مینیمم خود می این ناحیه،درجه حرارت با افزایش ارتفاع از زمین، به سرعت کا

. این ناحیه، مرز بین مزوسفر و ترموسفر است.در این الیه، درجه حرارت به مینیمم خود می رسد:وزپمزو):7.رسد
این الیه تا ارتفاع نامشخصی گسترش دارد که به خاطر وجود خصوصیات دینامیکی ترموسفر نامیده شده : ترموسفر):8

پدیده شفق قطبی در پایین این ناحیه اتفاق می . سانتی گراد باال می رود 1250درجه حرارت در این ناحیه تا حدود .است
 .کتاب مراجعه شود 56تا  54براي اطالع از دیگر تقسیمات به صفحات ).54تا  52گزیده هایی از صفحات (اگزوسفر ):9. افتد

اگر بتوان آن را الیه اي مربوط {زمین جواز تقسیم بندیهاي فوق،باال ترین الیه  قطع نظر :او پس از توضیحات فوق، می گوید
کیلومتري زمین  64000مگنتو سفر است که همان میدان مغناطیسی زمین می باشدو این ناحیه حداقل تا شعاع } دانست جوبه 

مبناي طبقه بندي "، در بخشی با عنوان رستگار ).57ص(گسترده است و نقش مهمی در مقابله با اشعه کیهانی بازي می کند
حال باید ببینیم که اگر هفت آسمان از نظر قرآن همان  .سیستم طبقه بندي ما تفاوت  خواهد کرد: می گوید "قرآن دراتمسفر 

ه می چرا که تنها با داشتن این مبنا و نقطه نظر است ک.باشد، قرآن چه مبنایی را براي تقسیم بندي خود عرضه کرده است جو
 ین هفت آسمان را هفت طبقه مستحکمقرآن ا.توان به بررسی شکل طبقات و آیات مربوطه و چگونگی انطباق آنها پرداخت

 بنا کردیم محکم}آسمان{ و بر فراز شما هفت":و استواري معرفی می کند که حفاظ نفوذ ناپذیري را ایجاد می نمایند}شداد{
آسمان پایین را به چراغهاي رخشنده "}یعنی{.}فصلت 12بخشی از آیه {الدنْیا بِمصابِیح وحفْظًاوزینَّا السماء ":و.}12نبأ،{

هر شیطان }نفوذ{و از*آراستیم "ستارگان=کواکب" نترا به زی پایینآسمان ":و."زینت دادیم که محافظ و پوششی است
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و زینتش  اند که چگونه آن را ساخته ان ننگریستهبه آسمان باالى سرش آیا":و.}7و  6صافات،،{"محفوظ ساختیمسرکشى 
دریافت می شود آن است که این هفت آسمان یا هفت  این آیاتآنچه از .}6ق،{گونه شکافتگى نیستایم و براى آن هیچ داده

ازیم و زمین بپرد جوجا ست که بر این مبنا به بررسی ز این رو با. طبقه با سرسختی وظیفه حفاظت زمین را بر عهده دارند
و  57ص (د که در برابر آنها هفت آسمان نقش سپر محافظتی را بازي می کندناصوال ببینیم چه خطراتی ما را تهدید می کن

 ):3؛ }کهکشانی و خورشیدي{اشعه کیهانی):2اشعه الکترو مغناطیسی؛ ):1:تهدید کننده حیات عبارتند از خطرات).58
رستگار در .مراجعه شود  67تا  59 اتصفح جزییات این خطرات، به الع ازبراي اط).59ص("ذرات غبار و سنگهاي آسمانی

حال که با خطرهاي مختلفی که حیات بر :می گوید "آسمانها، طبقات یا سپرهاي حفاظتی هفتگانه"فصل چهارم کتاب با عنوان 
 جوروي کره زمین را تهدید می کند آشنا شدیم و نقش حفاظتی اتمسفر را در برابر آنها دیدیم،می خواهیم ببینیم بر این مبنا، 

مدلی بر  ررستگا.زمین داراي چه وظایفی است و چه طبقات و یا تقسیماتی را در این زمینه می توان در آن مشاهده کرد
را تشریح  جووظایف طبقات هفتگانه  ارایه می کند، که اشکاالت تقسیم بندیهاي پیشین راندارد و بر اساس آن، ازهامبناي گ
اکسید ازت؛ :سوم؛ آسمان ملکولی هاياکسیژناُزون و : آسمانهاي اول و دوم :و ویژگیهاي آنها را اینگونه بر می شمرد می کند

باال تر از هزار کیلو متري، به عناصري بر می خوریم که در  در ارتفاعات: هلیوسفر:می؛ آسمان پنجمژن اتاکسی:آسمان چهارم
بخش عمده آن را :پروتونوسفر :آسمان ششم.اینها عبارتند از هلیوم و هیدرژن اتمی.سطوح پایینتر کمتر دیده می شوند

خارجی که حیات را بر روي کره زمین تهدید می در بررسی خطرات :مگنتوسفر:آسمان هفتم.هیدرژن اتمی تشکیل می دهد
شهاب سنگها اسم بردیم و با ملکولها و اتمهایی آشنا شدیم که با  غبار و  و ذراتو   اشعه کیهانی،اشعه الکترو مغناطیسی کند، از

آنها عبارت بودند . از عبور پرتوهاي زیانبار آن ممانعت می کردند اشعه الکترو مغناطیسی عکس العمل نشان دادن در برابر
و دیدیم که ملکولها و اتمهاي ."هیدرژن ):6هلیوم  ):5 ژن اتمیاکسی ):4اکسید ازت  ):3ملکولی اکسیژن): 2اُزون  ):1:از

عالوه بر .ا در برمی گیرندفوق، همگی بصورت گاز و در حالتی به هم آمیخته، تا ارتفاع قابل توجهی، فضاي اطراف زمین ر
شهاب سنگها، چون دژي تو در تو و  غبار و  و ذرات واکنشهاي فیزیکی و نقش حفاظتی خاص خود، به اتفاق هم در برابر

مستحکم مقاومت می کنند و ضمن برخورد مکانیکی،مقدار زیادي از انرژي جنبشی شهاب سنکها را به حرارت مبدل می 
هر یک به انجام وظیفه معین  الکترو مغناطیسی ولها و اتمهاي موجود در اتمسفر، که در برابر اشعهملک به عبارت دیگر،. سازند

به این ترتیب،در مقابله با دو تا از خطرات .شهاب سنگها بطور دسته جمعی عمل می کنند و خاصی مشغولند؛در مقابل تهاجم
شهاب  و هجوم الکترو مغناطیسی خوبی از پس اشعه زیانبارالیه فوق به  6سه گانه حیات مشروحا بحث کردیم و فهمیدیم که 

براي درك بهتر مکانیزم حفاظتی .اشعه کیهانی در اطراف زمین می پردازیم حاال به بررسی مقابله با. سنگها بر می آیند
گفتیم :و).دکتاب مراجعه شو 83تا  68فحاتصبراي اطالع از جزییات به (آسمان هفتم آشنایی با میدان مغناطیسی ضروریست

 بیشتر این ذرات هسته هاي پر انرژي هیدرژن.اشعه کیهانی از خورشید و نیز از خارج از منظومه شمسی سرچشمه می گیرد که
حال می خواهیم ببینیم .پروتونهاي خورشیدي است انرژي پروتونهاي کهکشانی به مراتب باالتر از و انرژي.می باشند}پروتون{

اشعه کیهانی که ذرات باردار مثبت و منفی هستند تحت تاثیر . سپر مغناطیسی زمین در برابر این اشعه چگونه رفتار می کند
ه طی صحبتهاي گذشت:رستگار می گوید).90تا  84فحاتصجزییات در (میدان مغناطیسی زمین و نیز خورشید قرار می گیرند

شما با خطرات سه گانه اي که حیات بر روي کره زمین را تهدید می کنند آشنا شدید و دیدید که چگونه هفت الیه اتمسفر با 
حال پیش از آنکه مدل استحفاظی هفت آسمان را در قرآن بررسی کنیم و میزان مطابقت با آن را تحقیق .آنها مقابله می کنند

ازیم که با واکنشهاي فیزیکی آتمسفر در مقابل پرتوهاي زیانبار ارتباط دارند و خود، منشاء  نماییم، به ذکر پدیده هایی می پرد
تابش -هوا تاب):1:شمردي را بر می جودر ادامه، پدیده هاي وي  ).90ص(بسیاري از زیباییهاي آسمان ما بحساب می آیند
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در :می گوید "تحقیق در قرآن"کتاب با عنوان  رستگار در فصل ششم).98تا  90فحات صجزییات در(شفقهاي قطبی):2شبانه؛
 ه رسیدیم که معیار و مبناي قرآن،مباحث گذشته،با تحقیق در سیستم طبقه بندي آسمانهاي هفتگانه در قرآن،به این نتیج

آن رانبهاي اخیر به سراغ علم رفتیم و از تجربیات و دست آوردهاي گ ،بر این پایه.حفاظت زمین از خطرات ماوراي آن است
خاطر شیوه درستی که در پژوهشهاي خود انتخاب کرده بودیم و به دلیل مبناي صحیحی که قرآن بدست ب. کمک طلبیدیم

اما براي اطمینان بیشتر از صحت مدل هفت آسمان، باید به خود قرآن . داده بود،به نتایج حیرت آور و معجزه آسایی رسیدیم
از این رو،به طرح آیات مختلفی می پردازیم .محک صحت مدل ما خواهد بود بازگشت، چرا که در نهایت،آیات قرآن است که

قدرت و صراحت مدل ما، در پاسخگویی به مسایلی که از .که به نحوي با پدیده آتمسفر و نظام استحفاظی آن ارتباط دارند
ات و اصطالحات در رابطه با هفت ابتدا با بعضی کلم. میان آیات قرآنی بر می خیزد، بهترین گواه حقانیت مدل ما خواهد بود

به معنی دور شده، است از ریشه شَطَنَ که ابتدا واژه شیطان  را  وي،).99ص(آسمان در قرآن بارها تکرار شده آشنا می شویم
با دقت در تمامی آیاتی که از شیطان سخن کفته در می یابیم که شیطان از نظر :متمرد و سرکش معنا می کند و می گوید

فرد یا جسمی است که از قبول نظام الهی که بر همه هستی حکمفرماست، سرباز می زند و آن را در هم می ریزد  رو،نی قرآن،
با توجه به ...}که رجیم به معنی رانده شده است{دو خداوند شیطان را از دستگاه آفریده اش می راند تا نظام آن را حفظ کن

م در رابطه با انسان وجود گرفت که شیطان جز بر روي زمین و آن هقطعا نتیجه خواهید }22حج،{آیاتی از این قبیل
این نظر کامال .رینش قیام کند و فساد بر انگیزدچرا که انسان و نیروهاي درونی اوست که می تواند در برابر نظام آف.ندارد

که نظام برتر حیات بر روي دیدیم .اما می توان در رابطه با هر دستگاه متعادل و منظمی شیطان را مشخص نمود.صحیح است
که مبتنی بر نظام فیزیکی اما به مراتب پیچیده تر از آن  ماگر این نظا.کره خاك همیشه در معرض سه خطر عمده بوده است

گر چه این عوامل .است، بطور صحیح در برابر خطرات خارجی حفظ نمی شد به هیچوجه امکان بقاء و رشد نمی یافت
 طاما از آنجا که می توانند نظام حیات را که توس مطلق در برابر نظام آفرینش تسلیم هستند، خطرناك، در نفس امر بطور

و قرآن به همین دلیل است که بسیار .نام شیطان بر آنها کامال بجاست کارگزاران برتري  ایجاد شده، در هم بریزند، اطالق
بد .شیطان نامیده استهدید می کند،وي کره خاك را تبر ر}ملَأ اَعلی{دقیق و لطیف که سه خطر عمده اي که نظام حیات

ي را می رانند و رجم به جسمی گفته می شود که با آن چیز.نیست معنی کلمه رجیم را که زیاد با شیطان تکرار شده  نیزبدانیم
طیف آسمان نگهبانان سرسخت و زینت آرایان ل مصابیح، :و ).101و  100ص(رجیم به معنی رانده شده است.یا دور می کنند

 به درستی کهو ":و.}فصلت 12بخشی از آیه{"یی زینت دادیم و حفاظت کردیم"چراغها=مصابیح "آسمان پایین را به":هستند
قرار  طانهاشی}با تیر اندازي راندن{وسیله اي براي رجومرا }چراغها{نهاو آ بخشیدیمچراغهایى زینت  هرا ب پایینترآسمان 

آسمان از این آیات بر می آید که مصابیح یا چراغهایی در .}5ملک،{ساختیمدیم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده دا
هستند که شیاطین را می  و همین چراغها.پایینی یافت می شوند که عالوه بر درخشندگی،حفاظت بر عهده آنهاست

جذب مقادیر زیادي از اشعه ماوراء بنفش،از ورود آن به سطح خاطر دارید که اکسیژن و ازت موجود در اتمسفر با ب.رانند
و دیدید که همین ذرات انرژیهاي ذخیره شده خود را در شب آزاد ساخته و .هالك جانداران جلوگیري می کنند زمین و

شندگی و را صرف در خبه عبارت دیگر، درست همانطور که چراغ، ذخیره سوخت خود  ده تابش شبانه را بوجود می آورندپدی
صورت تابش شبانه اشعه ماوراء بنفش را شب هنگام بملکولها و اتمهاي مذکور نیز، انرژي ذخیره شده از جذب تابش می کند،
یعنی اشعه مخرب ماوراء بنفش و راندن  ،در طی روز جلوگیري از شیاطین}یا ملکولها و اتمها{پس، کار چراغها پس می دهند

 160بوده و تا }نوالیه از{ بیشتر این انرژیهاي ذخیره شده در اولین سپر حفاظتی .و در هنگام شب، درخشندگی آنهاست
ملک می  5در ادامه آیه .پایین استآسمان  کیلومتري زمین یعنی در نزدیکترین طبقات اتمسفر قرار دارند و این درست همان
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از نفوذ اشعه  نامریی  ،آوریم که اتمسفر وقتی به یاد."ساختیمعذاب آتش فروزان آماده  }شیاطین{ و براى آنها":خوانیم
ی تبدیل می سازد، در برابرآیه فوق، شگفت زده ئ ومر فروزانماوراء بنفش به طبقات پایین جلوگیري کرده و آنهارا به اشعه 

در رستگار،).102و  101ص(آرایی طبقات پایین و نقش حفاظتی آنها را تقدیر خداوند دانا می داند زینت این آیه. می شویم
کواکب به معنی :می گوید، }آراستیم ستارگانآسمان را به زیور نزدیکترین ما {توضیح واژه کواکب در آیه ششم صافات

، داراي روشنایی لطیفی جوما و آن هم در اثر تابش ملکولها و اتمهاي طبقات پایینی  دیدیم که آسمان باالي سرِ.ستارگان است
باید ...ي روشنایی خفیفی به آسمان نمی دادند، ستاره ها نه زیبا که زشت و بیروح بودندجو اگر این طبقات.در شب می باشد

ملک، که محل مصابیح را در  5بر عکس،آیه{توجه کرد که آیه فوق داللت بر آن ندارد که کواکب در آسمان پایینی جا دارند
ستارگان از ما بسیار . پایینی است نه خود ستارگانزینت کواکب یعنی زیبایی ستارگان در آسمان .}آسمان پایینی می داند

قرآن در سوره الرحمن سخن شگفت انگیز و کامال صریحی در این باره دارد که خود گواه :می گوید او).103ص(دورند
عبور آسمانها و زمین کرانه از  توانایی آن را دارید کهو انس اگر  ناى گروه ج":درستی مدل استحفاظی هفت آسمان است

بر ":چرا که.}33الرحمن،{"آن بیرون نخواهید رفتزشتوانه اي اپو شما جز بر پایه قدرت و .روید،چنین کنیدبیرون  مودهن
تعریف .}35الرحمن،{یارى نتوانید طلبید] از کسى[تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و ] نوع[هایى از  سر شما شراره

از نظر شدت یا {حرارت آتش یا خورشید ه هیچگونه دودي در آن نباشد،واظ، یعنی شعله اي کشُ :چند لغت از المنجد
با دقت در  ."و جرقه هایی که از مس یا آهن در موقع حدیده کردن و کوبیدن جدا می شود ها شراره حاس، یعنینُ. }التهاب

 اطیسی و کیهانی داللتمعانی کلمات فوق، در می یابیم که این آیات با تمثیل بسیار زیبایی بر خطر اشعه الکترو مغن
کاري یی که در حدیده  جرقه هامی باشدو بیانگر اشعه الکترو مغناطیسی شعله هاي آتش بدون دود،و نیز حرارت، .دارند

هستند،ولی با این  چرا که این جرقه ها، نه شعله هاي آتش که ذرات ریز فلز. بیانگر اشعه کیهانی است ،بوجود می آید
سوزاننده اند درست نظیر اشعه کیهانی که گر چه از پرتوهاي الکترو مغناطیسی متمایز است،اما شبیه مانند آتش نافذ و همه،

با معنایی که قرآن از  :وي درباره مگنتو سفر، سپر مقدم استحفاظی زمین می گوید ).105ص(سوزاننده است و آن نافذ
و سفر و نقش حساسی را که در طرد شیاطین دارد درك شیطان به ما آموخت،حال بهتر می توانیم توصیف آن را در مورد مگنت

به قسم ":ترجمه کرده است چنینوي،آیات اول تا دهم سوره صافات را  ).همان(هفت آسمان پی ببریم لکنیم و به حقانیت مد
 کیشما ی خدايکه *رایندآنها که ذکري را می سو *آنانکه  برانند راندنیو *نیبست صف ه اندصف بستآنها که 

آسمان به درستی که نزدیکترین *}خورشیدها{مشارق آن دو است و پروردگار بینپروردگار آسمانها و زمین و آنچه *است
 کارگزارانتوانند به  نمىاین شیطانها *داشتیم محفوظهر شیطان سرکشى و از نفوذ  آراستیمستارگان  ینتبه زی را

 هب هم شوند و رانده مىهم به قهر*شوند مى}رانده{سوى پرتابو از هر }دست پیدا کنند{گوش فرا دهند}مأل اعلی{قاممیعال
این  ."حال اگراز این شیاطین  کسی دزدکی نفوذ کرد او را آتشی فروزان تعقیب خواهد کرد*گرفتار می گردند عذاب دایم

و خطوط قواي  آیه اول ناظر بر شکل سطوح انرژي. آیات  مربوط به میدان مغناطیسی است که اشعه کیهانی را دفع می کند
در   "دین ارکان طبیعت"در کتاب . این میدان است که در صفوفی گرداگرد زمین را فرا گرفته و اشعه کیهانی را می رانند

سه  .روشن شد که منظور از القاء ذکر یا سرودن ذکر، شیوه القاءء میدان است که الیتغیر و دایمی است}میدانها{کهئبحث مال
و اینکه مورد قسم وحدانیت خداي تعالی است، نشان می دهد شاهد قسم بایستی از عظمت .هستندآیه اول سوره شاهد قسم 

مگنتوسفراست که اهمیت ، در اینجا شاهد قسم میدان مغناطیسی زمین.بی چون وچرایی برخوردار و مورد قبول همگان باشد
در .ینت آرایی آسمان پایین قبال توضیح داده شددرمورد ز.و حقانیت آن در رابطه با حیات بر روي زمین غیرقابل انکار است

در این زمینه .آیه بعدي صحبت از آن است که آسمان پایین از شر تمامی شیاطین تمرد کننده محفوظ نگاه داشته شده است
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ما ا.ید می کنند، از اشعه کیهانی اندیعنی  خطراتی که حیات را بر روي کره زمین تهد ،مشخص گردید که بعضی از شیاطین
به خاطر داریم که اغلب اینگونه شیاطین .حساب می آیندیعنی از حد خود گذرنده، ب "مارد"از این شیاطین،  هببینیم کدام دست

البته عده کمی از این .در برخورد با صفوف اولیه میدان مغناطیسی زمین رانده می شوند و نمی توانند به داخل آن نفوذ کنند
آیه بعدي به خوبی .}مارد{ کافی هستند از این صفوف تجاوز می کنند و به داخل می گریزنداشعه کیهانی که داراي انرژي 

ملک برتر، ملک عرش که همان نیروهاي {اعلی ءاز هیچ راهی به مال ،  باز نمی توانندنشان می دهد که این دسته تجاوزگر
وجود عبور از صفوف اول مگنتوسفر نمی توانند به کیهانی با هاي  اشعه... نزدیک شوند و از آنها چیزي بشنوند }حیاتی است

و از هر سو به ":زیرا در کمربند وان آلن به دام می افتند،آسمان پایین یا بطور کلی حیات بر روي کره خاك دست یابند
ر هرگز داولیه میدان مغناطیسی نفوذ کرد، آري، یک ذره باردار وقتی به نحوي از صفوف}8صافات،{سویی پرتاب می شوند

در هر امتداد و هر جهتی حرکتی کند بخاطر حاکمیت میدان،تحت تأثیر نیرو .اینجا در محاصره افتاده است.امان نمی ماند
همین مکانیسم هست که در کمربند وان آلن او را به حرکت .قرار می گیرد و عمود بر امتداد حرکتش به سویی پرتاب می شود

با شدت به دور ":، این ذره باردار دایما از یک قطب به قطب دیگر رانده می شوداز این هم گذشته.مارپیچی وادار می سازد
که موذیانه به داخل میدان و این رانده شدنها براي شیاطینی .}9صافات،{"شوند و برایشان عذابى دایم است رانده مى

د این کمربندها گرفتار می و دیدیم که برخی از این ذرات باردار صدها سال در بن.گریخته بودند عذابی دایمی است
این .طریقی دزدکی بگریزند، شهابی فروزان آنها را دنبال خواهند کردده اي از این شیاطین، بتوانند به حال اگر ع.مانند

در کمربندها نجات یابند، کیهانی بتوانند به طریقی از هاي وقتی اشعه.عرقچین قطبی روي می دهدهمان چیزي است که در 
،آنها را تحریک و یا یونیزه می کنند و به این وسیله با تابش شفقهاي قطبی جوگام برخورد با اتمها و ملکولهاي باالي قطب و هن

تش فروزانی هستند که در پس آبه عبارت دیگر شفقهاي قطبی همان . یا شعله هاي درخشان،رد پاي خود را روشن می سازند
و گویی این درخشش،رد پاي ذرات گریز پاي را آشکار می سازد و در .دایجاد می شون جوحرکت اشعه کیهانی ار میان ذرات 

تا  105ص (برابر این همه سرکشی که از جندین حصار استوار گریخته بودند،آتش،جزاي آنها و مایه نابودي آنها می شود
آنها،قرآن با اشاره به پدیده در اینجا پس از صحبت سیستم مقابله با شیاطین و مقابله با : رستگار در ادامه می گوید ).109

  تر و استوارترند یا آنان که مامحکم آیا اینان از نظر خلقتکر می خواند و از کافران می پرسدهایی که برشمرده مردم را به تف

  
  :اثر میدان مغناطیسی زمین بر ذرات باردار اشعه کیهانی

a:( ع می شوندبسیاري از ذرات در برخورد با سطوح مقدم میدان به خارج دف.  
              b(:ذراتی که در امتداد خطوط میدان حرکت می کنند به قطبین سوق داده می شوند.      

c:( در کمر بندهاي وان آلن به دام می افتند}مارِد{ذرات به داخل گریخته.  
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میدان {خداوند آفریده استکه اي که ئ آري، مال.}صافات11مضمون آیه {ما آدمیان را از گل چسبنده خلق کردیم.آفریدیم

این میدان که زمین را فراگرفته قادر به مقابله با صدها ملیون .از ما در خلقت استوارتر و سخت ترند}الکترومغناطیسی
10{ملیارد

حال اینکه این اشعه به سادگی می تواند ما را بطور کلی از صحنه گیتی نابود سازد و بقاي .الکترون ولت است}18
و  109ص( و اصوال اگر این میدان نبود، ما هرگز بوجود نمی آمدیم.میدان مغناطیسی است کت وجود همینحیات ما به بر

در رابطه با کیهان شناسی و هفت : می گوید "بروج، رساترین توصیف براي  مدل هفت آسمان"رستگار در بحثی با عنوان ).110
تا آنجا که از .خود در توضیح قرآن نقش مهمی ایفاء می کنندآسمان،قرآن تعابیر و اصطالحات خاصی را بکار می گیرد که 

آیات قرآن بر می آید،بروج در رابطه باشیاطین و زینت آسمان بکار برده شده و از این رو به نظر می رسد با هفت آسمان 
ادیم و آنرا براى و به یقین ما در آسمان برجهایى قرار د":و.}1بروج،{"قسم به آسمان داراي برجها":ارتباط داشته باشد
دزدکی نفوذ {جز آن کسیکه دزدیده گوش فرا دهد*اى حفظ کردیم شده و آن را از هر شیطان رانده*تماشاگران آراستیم

بزرگوار است آن کسیکه در آسمان برجهایى ": و.}18تا  16حجر،{"کند شهابى روشن او را دنبال مى}در آن صورت{که}کند
یابد هر چند در برجهاى  هر کجا باشید شما را مرگ درمى":و.}61فرقان،{"تابان قرار دادنهاد و در آن چراغ درخشان و ماه 

آیا بروجی که در این آیه است با بروجی که در آسمانها وجود دارد با هم ارتباطی .}نساء  78بخشی از آیه {استوار باشید
اصوال بروج به معناي قلعه، ریشه در زبان عربی  .تبروج در این آیه قطعا به معناي قلعه و حصار بلند و استوار اس. دارند؟

بورگوس یا بورگ به . اصل التین آن بورگوس است. اند ندارد و اعراب در دوران جاهلیت از سپاهیان رومی آن را فرا گرفته
این بطور کلی  ...شد گفتند که تو درتو و به منظور محافظت یا دفاع ساخته می ها و ساختمانهاي مستحکمی می قلعه

عالوه بر اینکه هر یک ازاین .استحکامات چنان ساخته می شد که دشمن به هیچوجه نتواند به سادگی به داخل راه پیدا کند
حاال ببینیم که آیا در رابطه با آسمان نیز، ...حصارها، بعضی دیگر را در بر گرفته و عده اي محافظ بر آن گماشته شده بودند

تمامی مفسرین این معنا از بروج را با آسمان نامربوط می .تو و مستحکم می تواند باشد؟ بروج به معناي قلعه هاي تو در
. دو نظر عمده در تفسیر اینگونه آیات وجود داشت.دانستند، چرا که کمترین زمینه مشترك و یا ارتباطی بین آنها نمی یافتند

اما اعراب قبل از ...خورشید در دوازده ماه سال بودعقیده مفسرین قدیمی متأثر از نجوم بطلمیوسی همان دوازده قرارگاه 
و بروج را تنها به معناي قلعه ...نزول قرآن به هیچوجه از ستارگانی که در هرماه خورشید را فرا می گیرند آگاهی نداشتند

م هجري  انجام وتنها پس از ترجمه کتابهاي یونانی و از جانب مفسران غربزده بعد از قرن سو...اند برده مستحکم بکار می
و ار جمله به این آیه استناد .دانستند به معناي آشکار شدن می "برَج"دسته دیگري از مفسرین بروج را از ریشه . گرفته است
 .}ابحزاَ 33بخشی از آیه {"و مانند روزگار جاهلیت اولی خود نمایی نکنید:ولَا تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْأُولَى":می کردند

حال قدري بیندیشیم،آیا با این معنا و .مفسران بر اساس این آیه،بروج را ستارگانی می دانستند که در آسمان می درخشند
قرآن ...تفسیر از بروج، قرآن چه پیام و حقیقت تازه اي می دهد که براي بشر مفید باشد و دانش و بینش او را بیفزاید

با توجه ... اي در بر ندارد نشینان هم چیز تازه چنین عبارتی بپردازد که حتی براي بادیهتواند بدون هدف و نتیجه به ذکر  نمی
اگر ...شود به هفت طبقه یا حصاري که بر دور زمین براي حفاظت حیات جانداران کشیده شده،مشکل کامال حل می

هائی تو درتو،عرش خود  ا چنین قلعهاند، خداوند ب کرده امپراطوران با ساختن بروج، جان و تخت و تاج خویش را حفظ می
به تاریخچه اي از ساختن  118تا  116وي،در صفحات ).115تا  111ص(کند حراست می}که همان نظام حیات است{را

حصارهاي هفتگانه شهر هکمتانه درهمدان توسط دیاکوس،اولین فرمانرواي مادها  که اقتباسی از برجهاي هفتگانه بابِل است 
هائی براي حفظ جایگاه  دهند که ساختن حصارهائی پیرامون شهر یا قلعه شواهد تاریخی نشان می: ی گویداشاره می کند و م
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مقدس خدایان یا قصر فرمانروایان، حتی قبل از دیاکوس بسیار مرسوم بوده و بعدها اینگونه استحکامات را در ایران و روم 
 "بورگ"تا چند قرن پیش داراي چنین حصارهایی بودند و لفظ بطوریکه شهرهاي اروپا . ساختند براي دفاع از سرحدات می

یادگار همان حصار و برج و باروهائی است که زمانی بر گرد ... در آخر نام بسیاري از شهرها، نظیر هامبورگ، استراسبورگ و
هفت آسمان حاال خوب درك می کنیم که بروج به عنوان مدلی براي تشریح :رستگار می گوید).118ص(کشیدند آنها می

این مدل از این رو بکار رفته است که حصارهاي آسمان،خصوصیات و شکل عملکرد ...ازچه لطافت و دقتی برخوردار است
: در قرآن آیات دیگري این معنا از بروج را در مورد آسمان تأیید می کنند.آنها را از نظر حفظ حیات از شر شیطان بفهماند

"کبالْح اء ذَاتمالسک از ریشه .}7ذاریات، {"م به آسمان که پوششهاي محکم داردقس=وببه معنی سخت  و محکم   "حبک"ح
به حصار یا پوششهاي استواري گفته می شوند که مرکز خویش را محافظت نمایند، نظیر پوششهاي  حبک حبیکه یا.کردن است

در برگرفته و محفوظ د که مرکز خود یعنی زمین را این آیه،طبقات آسمان را به منزله پوششهایی می دان. اطراف مغز گردو
و آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و حال آنکه آنها از آیات آن ":آیات دیگر،این معنا را تأیید می کنندنگهداشته اند

حال که با بروج و حصارهاي تو در تو و طبقات بر روي هم افراشته  ).120و  119ص(}32انبیاء،{"روي بر گردانند}آسمان{
  آن آشنا شدیم شدیم و نیز دانستیم که زمین در دل چه پوششهاي نیرومندي جاي دارد، خوب است که نگاهی به تصویر  تلفیقی  

  
با این .بابل جاي داده شده است در تصویر فوق،زمین در قلب قلعه بابل یا به زبان مصطلح، برج. بیندازیم هفت آسمان کتاب

و .وظترین و ایمنترین نقطه برج استمحفست که بلندترین نقطه محور مرکزي،طبقات هفتگانه و حصارهاي تو در تو، پیدا
به رستگار در ادامه،.هفت آسمان باشدتصویر زمین در  این قسمت برج می تواند نمایشی از مصونیت و ایمنی زمین در قلب 

با وجود چندین حصار بتونی و فوالدي : راکتورهاي هسته اي و خطر اشعه رادیو اکتیو اشاره کرده و می گویدمشکالت ایمنی 
اما در بروجی که خداوند براي حفظ حیات بپا داشته و در هفت .هنوز وحشت از شکاف و رخنه اشعه زیانبار حکمفرماست

و آیا به آسمان بر فرازشان است نمی نگرند که ":اي نیستآسمان با آن همه ظرافت و شفافیت و لطافت،هیچ شکاف و رخنه 
زمانی در برابر عظمت این ...}6ق، { چگونه آن را بنا نهادیم و زینت آرایی کردیم و هیچ شکاف و رخنه اي درآن راه ندارد؟
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رشید را از خود سیستم استحفاظی بیشتر شگفت زده می شویم که بخاطر بیاوریم، بروج آسمان لطیفترین انوار حیاتبخش خو
عبور می دهد اما در برابر سرسخت ترین شیاطین ایستادگی می کند و حتی دست از سر آنها که دزدکی و یا به زور به داخل 

ین همه دقت و لطف،از جانب ا.گریخته اند بر نمی دارد و نگهبانهایش را با شعله هاي فروزان به تعقیب آنها می فرستد
و گاري و تفاوت با هم نداشته باشندو رخنه استوار ساخت که پدیده هاي آن هیچگونه ناساز که جهان را بر نظامیخداست،

همانکه هفت ":و هفت آسمان نمونه اي از این لطف و رحمانیت استبعضی منجر شود در آن راه نیابد، شکافی که به تباهی
بنگر آیا  هیچ شکافی ،باز. بینى فاوتى نمىرحمن، هیچ ناسازگاري و ت]خداى[طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن آسمان را

دکتر کریم رستگار را کنار گذاشته و پس از  ما در اینجا بحث کتاب هفت آسمان نوشته).121و  120ص (}3ملک،{بینى؟ مى
  .توضیح آیه مربوط به ماه  و خورشید،آن را ادامه خواهیم داد

 و ماه را در میان آنها=وجعلَ الْقَمرَ فیهِنَّ نُورا وجعلَ الشَّمس سرَاجا :می گوید حضرت  نوح  پس از بحث هفت آسمان،           
بار تکرار شده  33و 27در قرآن، ماه و خورشید به ترتیب .}16نوح،{قرار دادسراج گردانید و خورشید را نور }هفت آسمان{

خورشید و  .به برخی از آنها بطور گذرا اشاره می کنیم، اما نمی توان همه این آیات را بررسی کرد بخش اگر چهدر این .اند
مدت حرکت  این.}33ابراهیم،{است "مستمر=دائب" حرکت آنها.}5ن،الرحم{ماه بر طبق حساب منظمى جریان دارند

به  مدارو این  .}33انبیاء،{ باشد می }معین{سیر حرکت آنها بر مداري .}29؛ لقمان،13؛ فاطر،5؛ زمر،2رعد،{دارد معین
 مداريجوید و هر کدام در نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى "شده است که طراحی اندازه اي دقیق

خورشید نور دهنده و ماه منعکس کننده نور .}2شمس،{ماه تابعی از خورشید است و  در این حرکت، .}40یس،{"در حرکتند
  براي درك ماهیت این نور دهی و بازتاب آن، سه واژه را در رابطه با.}13نباء، و  5؛ یونس،61؛ فرقان،16نوح،{آن است

 شود یو روغن روشن م لهیکه با فتیزیهر چ ،در این باره می گوید راغب .است چراغ ، به معنیسراج :باید توضیح داد "نور"
 لهیوس يگریو د یسوخت عیما یکیو روغن است که در تمام عناصر روشن کننده وجود دارد که  لهیاشاره به فتسراج است که 

 ).206، ص 2 ترجمه مفردات، ج(اند گفته سراج ی،روشن کننده و نوران زیو سپس به هر چ،است یسوختن و نشان نور و روشنائ
احزاب، { حضرت رسولیکی هم درباره و خورشید  ةدربار بارسه  .سراج چهار بار در قرآن آمده استقاموس می گوید،

 مثل .اند قرآن و شریعت نور نامیده شدهسیاري از آیات،در ب.یه،نور دهنده توصیف شده استآ پیامبر در این.است}46
 آن،صورت در این سپ .دنشو د حضرت رسول ظاهر میاز وجو که اند نور بخصوص آنها.}35و نور،  157؛ اعراف،15مائده، {

درباره واژه ).251، ص 3 قاموس قرآن، ج(دنباش نور و روشنائی او می ،شریعتو حضرت چراغ نور پاش است و قرآن 
. معنی مشتعل با نور بزرگه ب و است آن مبالغه وهاج .معنی افروخته شدن و حرارت دادن استه بوهج  :گفته اند "وهج"

 گفته اند.)256ص،7 قاموس قرآن، ج(چراغی بسیارحرارت ده و نور افشان یعنی،.است خورشید نباء، 13 مراد از آن در آیه

است در ذات  يتابش و نور ،اءیاست که ض نیو نور ا اءیض انیفرق م.شود یپخش م یاست که از اجسام نوران يزیچ،"ءالضّو"
ترجمه مفردات، (است دیخورش اءیمانند نور ماه که از ض شود، یگرفته م يگرید زیاست که از چ يتابش و نور ،و نور ؛يزیچ
 باره در قبل از اسالم، اعراب.شد که نور ماه بازتاب نور خورشید است از تعاریف این واژه ها کامال روشن .)471، ص 2 ج

مان مأمون با علم نجوم و تازه  پس از ترجمه کتابهاي یونانی در ز ناچیزي داشتند اطالعات فضا و زمین کره ،ماه،خورشید
 هیچ آن تاریکی از و پنداشتند می درخشانی شیء را ماه .خورشید و ماه چیزي نمی دانستند منشاء باره در آنها .آشنا شدند

 این در. اند کرده تلقی قرآن علمی شگفتیهاي از را آن مفسرین برخی که است آیاتی جمله ازنوح،  16 آیه".نداشتند اطالعی
 است،اما چراغ یک سراج.تاباند می نور خودش از و دارد تشعشع خاصیت سراج.است نامیده سراج را شمس و نور را قمر ،آیه
 خداوند البته.است شده کشف خورشید داشتن تشعشع و ماه بودن سرد ،اخیر قرون در.کند می منعکس را نور آینه همچون ماه
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 کشف بعدي قرون در آنچه با است مطابق دقیقاً قرآن در خورشید و ماه وضعیت بیان اما است، نداشته نجوم تدریس قصد
سوگندهاى پى در .سوره شمس راهنماي خوبی می باشد دهی خورشید در رابطه با نور .)عبدالعلی بازرگان،نوح("است شده

و به خوبى نشان مى دهد که مطلب مهمى در اینجا  در یک سوره است، بیشترین تعداد که در آغاز سوره آمدهپى و مهمى 
خورشید و  به":مى فرماید .، مطلبى سرنوشت ساز و حیات بخشخورشید و ماه ،زمین،مطلبى به عظمت آسمانها .مطرح است

زیرا و تمام موجودات زنده زمینى دارد،خورشید مهمترین و سازنده ترین نقش را در زندگى انسان  ."گسترش نور آن سوگند
منابع دیگر حیاتى نیز از آن د،نعالوه بر اینکه منبع نور و حرارت است و این دو از عوامل اصلى زندگى انسان بشمار مى رو

زا،  گیاهان، حرکت رودخانه ها و آبشارها، و حتى پدید آمدن منابع انرژي  نزول بارانها، پرورش وزش بادها، یرند،مى گ مایه
چنین  سومین سوگند.است در اصل به معنى گسترش نور آفتاب در آیه، حىضُ .دنورتى با نور آفتاب ارتباط دارصهر کدام ب

ه به تبعیت دائمى اشار ،تعبیر فوقاحتماالت این است که یکی از ."قسم به ماه در آن هنگام که پشت سر خورشید در آید":است
 :سوگند پنجمین ."که زمین را روشن سازدیبه روز هنگامقسم ":چهارمین سوگند.و اکتساب نور از آن منبع باشدماه از خورشید،

یازده عدد شمرده  براي اطالعات بیشتر از سوگندهاي دیگر که تا."را بپوشاند }یا خورشید{زمین قسم به شب،آن هنگام که"
براى شما رام هستند  دائبو خورشید و ماه را که ":می فرمایدبراهیم،ا 33آیه .تفسیر نمونه، سوره شمس مراجعه شود اند به

مرار دائب از ماده دئوب  به معنى استدرباره این آیه می نویسد،تفسیر نمونه  ."مسخر شما ساخت] نیز[گردانید و شب و روز را 
صورت یک حالت و سنت است، البته خورشید، حرکت به دور زمین ندارد و این زمین است که به انجام یک برنامه بچیزى در 

چرخد، ولى در معنى دائب حرکت در مکان نیفتاده است بلکه  پنداریم آفتاب به دور ما می مى گردد و ما می خورشیددور 
ا نسبت به ج است، و مى دانیم خورشید و ماه برنامه نورافشانى خود راستمرار در انجام یک کار و یک برنامه در مفهوم آن در

و فراموش نباید کرد که یکى از معانى دائب، .طور مستمر و با یک حساب کامال منظم انجام مى دهندکره زمین و انسانها ب
نمونه به دو آیه که در آنها در رابطه با نظم پدیده هاي هستی در نظام کاینات و ازجمله خورشید و ماه،براي  ."عادت است

شکافنده صبح است و شب را براى آرامش و ":اَنعام است که می فرماید 96یکی آیه .واژه حسبان آمده، اشاره می کنیم
خورشید و ماه بر طبق حساب ":و آیه دیگر."گیرى آن تواناى داناست این اندازه .خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده

ده حساب، به معنى حساب سبان مصدر از ماح آیه اول می گوید، تفسیر نمونه درباره.}5 الرحمن،{ندمنظمى جریان دار
اگر .هستندتحت نظام و حساب و برنامه  ،رهاین است که این دو کُاحتمال داده اند که منظور بعضى از مفسران .کردن است

ملیون کیلومتر است  150طول مسیر زمین را به دور خورشید در نظر بگیریم که در یک مدار بیضى شکل که شعاع متوسط آن 
مسیر دایره مانند خود را با شعاع متوسط  ،، و همچنین کره ماه که در هر ماهخورشیدمى گردد با آن نیروى عظیم جاذبه 

یم جاذبه زمین دائما آن را به سوى خود مى کشد، آنگاه متوجه خواهیم شد که هزار کیلومتر طى مى کند و نیروى عظ 384
چه تعادل دقیقى در میان نیروى جاذبه این کرات از یکسو، و نیروى گریز از مرکز آنها از سوى دیگر، برقرار شده که در سیر 

سایه یک علم و قدرت بى انتها که هم طرح کند، و این ممکن نیست مگردر  منظم آنها لحظه اى وقفه یا کم و زیاد ایجاد نمی
این اندازه گیرى خداوندى است که هم توانا است و هم ":و لذا در پایان آیه مى گوید.کندآن را بریزد و هم آن را دقیقا اجرا 

ویژه قرارگاه }سوى{و خورشید به":سه آیه در قرآن است که از نظم ماه و خورشید با جزییات بیشتر سخن گفته است ."دانا
نه *برگردد "ْعرْجونِ الْقَدیمِ"ا چون ایم ت و براى ماه منزلهایى معین کرده*خود روان است تقدیر آن عزیز دانا این است

تفسیر نمونه می .}40تا  38 س،ی{شناورند مداريخورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در 
مفسران  ،اما در اینکه منظور از این حرکت چیستطور مستمر بیان مى کند،بوضوح حرکت خورشید را ب ،38 آیهگوید،

دانند که این حرکت تا پایان جهان که  گروهى آن را اشاره به حرکت ظاهرى خورشید بر گرد زمین می:بحثهاى فراوان دارند
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در تابستان و زمستان به  خورشیدیگر آن را اشاره به میل بعضى د.در حقیقت قرارگاه خورشید و پایان عمر اوست ادامه دارد
البته تمام این حرکات در واقع ناشى از حرکت زمین و تمایل محور آن نسبت به سطح .سوى شمال و جنوب زمین دانسته اند

رکت بعضى دیگر آن را اشاره به ح .است خورشید مربوط به حرکت  مدارش مى باشد، هر چند در ظاهر و به حسب حس 
آخرین  .کره دانسته اند، زیرا مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت کرده که خورشید به دور خود گردش مى کنداین وضعى 

منظومه همانست که اخیرا دانشمندان کشف کرده اند و آن حرکت خورشید با مجموعه  ،و جدیدترین تفسیر براى آیه فوق
این معانى .نامیده اند مى باشد "وگا"ستاره دور دستى که آنرا ستارهسوى یک سمت معین و شمسى در وسط کهکشان ما ب

اشاره به تمام این حرکتها و حرکتهاى دیگرى که تاکنون علم و دانش ما به  "تجرى"منافاتى با هم ندارند و ممکن است جمله 
این کره بسیار عظیمى که یک میلیون و  ،حرکت دادن خورشید ،به هر حال.آن نرسیده و شاید در آینده کشف شود بوده باشد

جز از ،دویست هزار مرتبه از کره زمین بزرگتر است آن هم با حرکت حساب شده در این فضاى بیکران از هیچکس میسر نیست
این تقدیر ":مین جهت در پایان آیه مى فرماید، و به هقدرتها و علم و دانشش بى انتهاستخداوندى که قدرتش فوق همه 

اشاره اى است پر معنى به نظام سال شمسى که از حرکت خورشید در  ،هدر تعبیرات این آی ضمنا."قادر و داناستخداوند 
لذا در آیه  .برجها حاصل مى گردد، نظامى که به زندگى بشر نظم و برنامه مى دهد، و جنبه هاى مختلف آن را تنظیم مى کند

همان ،از منازل منظور.، سخن مى گویدماه استکه نظام بخش ایام  از حرکت ماه و منازل آن ،بعد براى تکمیل این بحث
، سى روز تمام که ماهی، زیرا هنگامقبل از محاق و تاریکى مطلق طى مى کند ،ى است که ماه ا منزلگاههاى بیست و هشتگانه

د رنگ و کم نور و کم صورت هالل بسیار باریک زرب ،در آسمان قابل رؤ یت است، ولى در این شب} 29یا  28{باشد تا شب 
 اساس زندگى انسانها را نظم تشکیل می.مى نامند محاقفروغ در مى آید، و در دو شب باقیمانده قابل رؤ یت نیست که آنرا 

مان براى همین ، و خداوند این تقویم دقیق ماهانه و ساالنه را در آستعیین دقیق زمان امکان پذیر نیستدهد، و نظم بدون 
که غالب یبطور "نعرْجو"زیرا .روشن مى شود "عرْجونِ الْقَدیمِالْکَ"و از همینجا مفهوم تعبیر لطیف.استهدف قرار داده 

صورت چوب قوسى ب خرما پایه خوشه .مفسران و ارباب لغت گفته اند آن قسمت از خوشه خرماست که به درخت اتصال دارد
 ،رند آن پایه قوسى شکلکه خوشه را مى بیمهنگا .جارو است شکل زرد رنگى است که به درخت متصل است و نوك آن مانند

خمیده و پژمرده و زرد .بر درخت باقى مى ماند که وقتى مى خشکد و پژمرده مى شود کامال به هالل قبل از محاق مى ماند
اشاره به کهنگى آن است زیرا   "قدیم"توصیف آن به  .گونه استنیز همین "عرجون قدیم".و نوکهاى آن رو به پائین است رنگ

هر قدر این شاخه ها کهنه تر مى شود باریکتر و پژمرده تر و زرد رنگتر مى شود و شباهت بیشترى به هالل آخر ماه پیدا مى 
ران خود را در برجهاى ومى دانیم خورشید د .، و شب و روز استز ثبات و دوام این نظم سال و ماهسخن ا چهلم، آیهدر .دنکن

رانى وحرکت د ،بنا بر این.ماه طى مى کند که ماه منزلگاههاى خویش را در یکیانه در یکسال طى مى کند، در حالازدهگدو
، لذا مى فرماید خورشید هرگز در حرکت خود به پاى حرکت خورشید در مدارش سریعتر استماه در مسیرش دوازده بار از 

گیرد  همچنین شب بر روز پیشى نمی .انجام دهد و نظام سالیانه بر هم خوردماه نمى رسد تا حرکت یکساله خود را در یکماه 
د و نظام موجود به هم ریزد، بلکه همه اینها مسیر خود را میلیونها سال بدون کمترین رَکه بخشى از آن را در کام خود فرو ب

این احتمال نیز وجود دارد  .}ستحسب حس ماه حرکت آن ب ،منظور از حرکت خورشید در این بحث{تغییر ادامه مى دهند
حرکت آن همراه با منظومه شمسى و همراه با کهکشانى که ما در آن قرار  ،که منظور از شناور بودن خورشید در فلک خود

که به دور خود در حال داریم مى باشد چه اینکه امروز ثابت شده است که منظومه شمسى ما جزئى از کهکشان عظیمى است 
رانى به خود گرفتن ون و شکل دآمدن پستان دختراباب لغت گفتند در اصل به معنى برچنانکه ار "فلک"یرا ز .است  گردش 

و از همین رو به مسیر دورانى کواکب نیز اشیاء مدور دیگر نیز اطالق شده ،ور است و یا د، سپس به قطعاتى از زمین که ماست
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به .}اَنبیاء نیزآمده است 33ر شب و روز و خورشید وماه، در آیه ، پس از ذک"کل فى فلک یسبحون"جمله{اطالق مى شود
م عقیده بسیارى از مفسران اشاره به هر یک از خورشید و ماه و ستارگان است که براى خود مسیر و مدارى دارند، هر چند نا

و قرین بودن ستارگان با ماه و خورشید، فهم این معنى از جمله  ،، ولى با توجه به ذکر شبستارگان قبال در آیات ذکر نشده
این تفسیر نیز وجود دارد که این جمله .بصورت صیغه جمع آمده است "یسبحون"خصوص که رسد، ب مزبور بعید به نظر نمی

دارند و دقیقا دور اشاره به هر یک از خورشید و ماه و شب و روز بوده باشد، چرا که شب و روز هر کدام براى خود مدارى 
در بیست و چهار  ،و روشنائى نیم دیگر را و این دو ؛مى از کره زمین را همیشه پوشاندهنی ،تاریکى ؛کنند کره زمین گردش می

از ماده سیاحت  که طبق نقل راغب در مفردات در اصل به  "یسبحون"تعبیر به.دور تمام به گردش زمین مى گردند ساعت یک
امروز نیز این حقیقت ثابت شده که  .کند ست اشاره به حرکت سریع کرات آسمانى میآب و هوا در "سریع"معنى حرکت

براي اطالع از جزییات بیشتر حرکات .اجرام آسمانى با سرعتهاى بسیار عجیب و گاه سرسام آورى در مسیر خود حرکت دارند
   .مراجعه شود تفسیر نمونه خورشید، به سوره یس در

و ندارد و ج. منظومه است نیقمر موجود در ا 173 انیدر م يدخورشی ٔبزرگ در منظومه یِعیقمر طب نیپنجم ،ماهکُره            
 ،ه شمسیدر منظوم يگریده اریس چیاست و ه نزمی چهارم کماه ی قطر .گون است آبله یآسمان يهاسطح آن از برخورد سنگ

. شود یم نزمی هايماه باعث بوجود آمدن جزر و مد آب}هجاذب{گرانش .ندارد یبزرگ نیبه ا خود، قمريه نسبت به انداز
 يِکه درصورت عدم وجود ماه، انحراف محور شود یم ددور خو به نیثبات ماندن محور گردش زم باعث با نچنی ماه هم ٔگرانش

زمان و حدود  هم ونهگ به نیماه و زم.شد یم نیها در زموهوا و فصل باعث آشفته شدن آب ،امر نیو ا کرد یم رییمرتباً تغ نیزم
خود  يماه را به سو ،گرانش يرویبا ن نیمز.است نیبه زم یجِرم آسمان نیترکیماه نزد.شکل گرفتند شیسال پ اردیلمی 4٫5

مدت  يماه فقط براداشت، یاز گردش باز م چرخد، یما م ارهیوقفه به دور س یب قتیاگر انسان ماه را که در حق. کشد یم
ماه از همان .کرد یبا آن برخورد م تیو در نها شتافت یم نیبه سمت زم ندهیفزا یآنگاه با سرعت ستاد،یا یثابت م یکوتاه
 ،یحرکت گردش نیدر اثر ا. است در حال گردش بوده نیدر ساعت به دور زم لومتریک 3659برابر  یبا سرعت هیاول يزمانها

که به سمت داخل کشش  نیگرانش زم يرویکه درست به اندازه ن شود، یم جادیاز مرکز به سمت خارج ا زیگر يروین کی
 یکه ماه هموراه بر مدار خود باق يبه نحو کنند، یم یرا بطور متقابل خنث گریکدیمخالف، اثر  يرویدو ن نیا. دارد، است

ماه، تابشهاي زیانبار  زیاد بر سطحتغییرات دمایی . است مأموریت فضایی به سوي ماه انجام داده 73انسان تاکنون  .ماند یم
آژانس فضایی  پژوهشگران. کند رو می را با دشواریهایی روبه اسکان انسان در ماه، هاسنگ ش انواع شهابرکیهانی و با

مناسب براي ساخت ها این حفره مکانی اند که به باور آن ماه شدهاي در  اي گدازه موفق به کشف حفره }1388دي ماه {نژاپ
ماه باعث  کُره چرخش:نوشته اند)."ویکی پدیا، ماه":برداشت از(اي نه چندان دور خواهد بود هاي فضایی در آیندهاقامتگاه

 یاتیشد و ح ینم لیها تشکانوسیسال قبل ماه وجود نداشت اق ونیلیم 5/4اگر .شود یم نیدر زم يو جو ییآب و هوا راتیتغ
 ییو آب و هوا ییدما عیباعث کاهش اثرات سر ،کاهش نیو ا.شود یم نیچرخش زم زانیباعث کاهش م ماه.وجود نداشت

اگر ماه به .کمتر بشودها بار ونیلیم نیزم يرو دیخورش يشود که اثرات جاذبه ا یچرخش ماه باعث م بیش نیهمچن.شود یم
 یم نیزم يرو يدر صد 50 يدما شیو باعث افزا ردک یچرخش مشتریدرجه ب 90با درجه  نیوجود نداشت زم یاندازه کنون

عدم وجود ماه باعث .ها داشتندیخشک يور بر یمخرب راتیها تاثانوسیها و اق ایدر ،جهیدر نت افتی یم شیها افزاو طوفان شد
 زیها نانوسیو اق دها شویآب رفتن خشک ریها باعث به زخیگرم شود و  نیاز نقاط زم ياریداشته باشند و بسها چرخش شد قطب یم
اگر اثرات  نیهمچن. از گونه ها منقرض شوند ياریبس ،سال زودتر ده هزاردر  یخیذوب شدن پوشش  جهیبزند و در نت خی

 یاتمسفر ب کی نیزم ،ماه وجود نداشت اگرکُره کهینبودند در صورت یبه شکل کنون نیاز نقاط زم يارینبود بس نیزم یگرانش
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در صد  50اگرماه  دیگو یم یو ستاره شناس کیزیاستاد فکامینز، .اف.نیل .در آن وجود نداشت یاتیثبات داشت و عمال ح
بود که  کینزد شتریب نیخود به زم یدرصد از فاصله فعل 80شد و  ینم دهید دیخورش يپرتوها انیرا داشت در م یاندازه فعل

و  فتای یآن به شدت کاهش م یکم بودن کشش گرانش لیبه دل زیو جزر مدها ن.داشت دوجو نیاحتمال برخورد ماه و زم
 یبزرگتر بود اثرات گرانش ياگر ماه قدر و.تر بودند دیشد اریبس ییهوا و آب شد و نوسانات یتر م یساعت طوالن 15روزها 

دور تر  نیبگذارند و ماه در جهت معکوس از زم ریبه هم تاث ارهیشد که دو س یباعث م نیداشت و ا نیزم يبه رو يتر دیشد
 یکوچک ای یزرگو ب نیچرخش و فاصله آن از زم هیزاو ،نیهمچن .است يضرور نیدر کره زم اتیح يوجود ماه برا ."شود

اندازه متعادل  نیماه به ا کی دیبا یاب چه احتماالتبا احتس یبه راست .دارد تیاهم اریکه در باال ذکر شد بس يآن همانطور
 ایآ.کمک کند نیدر زم اتیح يریشکل گ بهوجود داشته باشد تا  دیبا فاصله مناسب از خورش نیبه اندازه زم ارهیس کیدر کنار 

که باعث  گریدر کنار هزاران عامل د یتواند بطور تصادف یقرار دارد م نیبا کره زم یدقت در هماهنگ نیکه به ا یوجود ماه
،رامین افتاد؟ یم یاگر ماه نبود چه اتفاق یسم،ئپرشینگ بالگ ت":برداشت از(رد؟یشده قرار گ نیدر زم اتیح يریشکل گ
. داد قرار آسمان طبقه هفت این در را }خورشید نه و{ماه خداوند یعنی :فتنوح می توان گ 16در جمع بندي آیه  )."فخاري

 هفت.ندارد قرار وضعیتی چنین در خورشید اما ،دارد قرار زمین اتمسفر و فیلتر در ماه ،است گونههمین دقیقاً نجوم علم نظر از
 ماه. است زمین اطراف الیه آخرین که ماگنوتوسفر،...و ایزوسفر یونوسفر، از عبارتند که است گرفته فرا را زمین اطراف الیه
 که است مغناطیسی طیف این از خارج خورشید.است زمین مغناطیسی فضاي ،الیه این.دارد قرار زمین وج الیه آخرین در

  .)عبدالعلی بازرگان،نوح( است شده ثابت ما زمان در موضوعی چنین
رستگار درباره موقعیت ماه و خورشید نسبت به  .اکنون با توجه به توضیحات فوق، به کتاب هفت آسمان برمی گردیم            

شاید سؤال از موقعیت ماه و خورشید نسبت به آسمانهاي هفتگانه، در گذشته براي شما مبهم و تا اندازه  :می گویدهفت آسمان 
و هر مدل درستی از هفت آسمان باید به خوبی .انید که زیاد هم بی ارتباط نیستاما حاال می د.ربط به نظر می رسید اي بی

نی،حد نهایی مگنتوسفر زمین در آن قسمتی که مقابل خورشید قرار می گیرد از آنجا که گفتیم بطور تخمی .آن را توضیح دهد
ملیون کیلو متر است، روشن می  496کیلو متري از زمین قرار دارد و با توجه به فاصله خورشید از زمین که  64000در فاصله 

 .ت ماه نسبت به هفت آسمان فرق دارداما موقعی .شود که خورشید بسیار دورتر از مگنتوسفر و یا اصوال هفت آسمان می باشد
می توان دریافت ...محدودیتی نظیر بخش رو به خورشید ندارد ،به خاطر داریم که مگنتوسفر در قسمت تاریک و شب زمین

اما در طی روز از مگنتوسفر زمین . کامال در مگنتوسفر زمین قرار دارد که در طول شب که ماه تابان و پر نور دیده می شود،
و ماه را *دآفریبصورت طبقه طبقه هفت آسمان را  وندکه چگونه خدا آیا نمی نگرید":در قرآن می خوانیم...می شود خارج

بطور بسیار  ،این آیات .}16و 15نوح،{"قرار داد فروزان و خورشید را چراغ فروغی تابان قرار داد }چون{در میان آنها
 جاي دارد ولی خورشید خارج از هفت آسمان صورت نورانی و تابان دربماه شگفت انگیزي به این واقعیت اشاره می کند که 

جاي  هفت آسماندوباره نیامده کامال دلیل آن است که خورشید در  فیهِنَّتکرار شده ولی   جعلَ اینکه فعل.است هفت آسمان
، بیان این حقیقت از زبان قرآن. در هنگام درخشش و نورافکنی به سوي زمین، در هفت آسمان واقع می شود ندارد و ماه،

اما اگر دقت کنیم که خداوند این حقایق بسیار دقیق را بر زبان چه کسی جاري ساخته است .خود بسیار شگفت انگیز است
فصلت  12رستگار با استناد به آیه  ).125تا  123ص(رات را از زبان نوح نقل می کندقرآن این عبا.بیشتر تعجب خواهیم نمود

زمین و حرکت  جواین هماهنگی دقیق بین :توضیحاتی با جزییات می دهد و می گوید هفت آسمانه هاي آفرینش درباره دور
و خلقت ...اینها همه مبتنی بر نظام از پیش مقدر طبیعت است.سیار شگفت انگیز و تعجب آور استتکاملی حیات در دو مرحله ب

 هدایتکرد و  معین  و آنکه اندازه*آفرید و هماهنگى بخشید همانکه":بر پایه همین نظام از پیش مقدر هدایت می شد
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 در می یابیم که خداوند از خلقو حیات بر روي زمین، جوو از این هماهنگی حیرت آور بین طبقات .}3و  2اعلی،{"نمود
سر شما بر فراز و به راستى":خود غافل نبوده و تمامی زمینه هاي مناسب را براي رشد آنها فراهم نموده است} آفریده ها{

در رابطه با الیه هاي هفتگانه زمین و  وي،).127ص (}17مومنون،{"یم غافل نبود }خود{آفریدههفت راه آفریدیم و از 
خیلی شگفت انگیز است که قرآن درست مثل هفت آسمان و به همان صورت، تعداد :روابط متقابل آن با هفت آسمان می گوید

و جالبتر از همه آنکه بین تمامی الیه هاي آسمان و زمین ارتباطی فعال و دینامیک قایل .نددامی  عدد الیه هاي زمین را هفت
همانکه هفت آسمان را ":با شناخت قرآنی که از هفت آسمان دارید معناي آن بسیار روشن است،به این آیات توجه کنید.است

در  امر.آفرید}هفت طبقه{مانند آنها هفت زمینخدا همان کسى است که هفت آسمان و ه":و.}3ملک،{"..طبقه طبقه بیافرید
بررسیها و .}12طالق،{"احاطه داردچیز همه رب لمشعآید تا بدانید که خدا بر هر چیزى تواناست و  میان آنها فرود مى

عالوه بر روابط  :و).131ص(تجربیات زمین شناسی کامال وجود الیه هاي هفتگانه را در زمین مورد تأیید قرار داده است
خود را  ، پایداري و دوامجو هر یک از چهار طبقه .ي وجود داردجومتقابل بین طبقات هفتگانه زمین،روابطی نیز بین طبقات 

شعه ماوراء بنفش تجزیه ابراي مثال، طبقه دوم یعنی اکسیژن ملکولی از یکسو درطی روز با جذب .مدیون سه طبقه دیگر است
و باالخره .زت یعنی طبقه سوم می شودو از سوي دیگر باعث تشکیل اکسید اَطبقه اول را می سازد،یعنی  "نواُز "شده و

به این ترتیب،به .صعود کرده به طبقه چهارم می پیوندد جواکسیژن ملکولی پس از تجزیه به اکسیژن اتمی بدون تغییر در 
رابطه کامل با امور اجزاء و طبقات دیگر زمین است و وظایف و شکل عملکرد یک طبقه،در ؛خوبی در می یابیم که چگونه امر

ي جوآري،لطیفترین حرکات ذرات درون باکتریها با عظیمترین تغییرات ."یتَنَزَّلُ الْأَمرُ بینَهنَّ:امر بین آنها جاري است"چگونه 
است که خالق این شگفتیها قدیر با درك این ارتباطات دقیق و ظریف و در عین حال عظیم و پر شکوه .پیوسته و وابسته است

این حقیقت را در مورد جریان {":و چه زیبا و بجا،آیه چنین پایان می گیرد.همه امور بطور کامل احاطه دارد است و علم او بر
 "احاطه دارد  چیز بر همه علمشتا بدانید که خدا بر هر چیزى تواناست و }متقابل امور در میان اجزاء زمین و آسمان گفتیم

 در مورد جن،.بنابر آنچه که در سوره جن آمده،مسأله جن در رابطه با هفت آسمان مطرح است :رستگار می گوید).137ص(
در این باره اقوال و نظریات گوناگونی از جانب مفسرین مطرح شده ولی تا کنون .در قرآن آیات بسیاري  یافت می شوند

تا آنجا که به هفت آسمان مربوط می شود  .عرضه نشده استرا توضیح دهد،شته و بتواند آنها تأویلی که بتواند سازگاري دا
حجر  27آیه .جنس آن بنا بر آیات قرآن از آتش است.جن به معناي پوشیده از نظر و مستور است .آن را توضیح می دهیم

آتش  شعله هاي آمیخته اي ازرا از  یانو جن":لرحمناَ 15آیه  و ."آفریدیم نافذرا از آتشى  یانجن اینو پیش از ":می گوید
با توجه به آیات قرآن و اینکه جنس آتش، نیروي .همانطور که می دانید ابلیس نیز از جنیان و او نیز، از آتش است."خلق کرد

آیا رابطه بین جن و هفت آسمان که در سوره جن }نیروي الکترو مغناطیس=جن{این مدلالکترو مغناطیس است، ببینیم که با 
نشان می }27حجر،{تقدم آفرینش جنیان  بر خلقت انسان که قرآن بر آن تأکید دارد.ت شده،روشن می گردد؟از آن صحب

از این روست که قرآن اصوال . نقش داشته است}میدان،نیرو{کلَدهد که جن در خلقت و انتظام آسمانها و زمین به عنوان م
ک کرسی هستند یعنی در لَبارت دیگر،طوایف جن از مبه ع.که می شماردئرا جزو مال}نوع خاصی از طوایف جن{ابلیس

ارکان رجوع کنید به دین،{طیسی صادق استانتظام جهان فیزیکی نقش دارند که می بینیم این در مورد نیروي الکترو مغنا
ویی است این سوره حاکی از گفتگ.به سوره جن می پردازیم ،با این مقدمه.جنیان می توانند به شیطان تبدیل شوند...}طبیعت

نظیر گفتگوي ، اترئبراي تفهیم بهتر جن، از یک ت خداوند در این آیات متشابه،...که میان گروهی از جنیان رد و بدل می شود
در کتابهاي .استفاده  می کند و از زبان خود آنها حقایقی را می آموزد} 30،بقره{که در داستان آفرینش انسانئخدا و مال

اتر که بازیگران آن جنیان هستند با آشنایی که از هفت آسمان ئاز مضمون این ت...بسیار است علمی نظیر اینگونه تمثیلها
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در آسمان به گفتگو نشسته اند و درباره اوصاع گذشته و }اشعه{داریم، در می یابیم که دسته اي از نیروهاي الکترو مغناطیسی
شعله هاي {و آنرا پر از نگهبانان نیرومند و }نزدیک شدیموقتی {ما آسمان را لمس کردیم":چنین می گویند ،و زمینجو حال 

ولی اکنون هر که به استماع نشستیم، براي استراق سمع می }از آسمان{در جایگاههائی}پیش از این{ما*شهاب یافتیم}آتشبار
د حراست با آنچه که قبال در مور.}9و  8جن،{"یابد در کمین خود می}شعله آتشینی{شهابی،}بخواهد نفوذ کند{نشیند

قبل از آغاز مرحله  ها این اشعه. آسمان گفتیم روشن می شود که این گفتگوها میان دسته اي از پرتوهاي ماوراء بنفش است
اما پس از .مین بروند و به اصطالح از اوضاع زمین خبر بگیرندزدوم آفرینش هفت آسمان، به سادگی می توانستند به سوي 

زمین از  جو دیگر براي این دسته از نیروهاي الکترو مغناطیسی امکان ورود به  ین اتمسفر،پیدایی اکسیژن در چهار طبقه پای
سر در نمی آورند و گیج شده اند، }در مرحله دوم پیدایش هفت آسمان{گویی این جنیان از تحوالت زمین...بین رفت

دانیم براي ساکنان زمین آیا شرّي مقدر شده یا پروردگارشان رشد و کمالی براي آنان  نمی }هنوز{و ما":بطوریکه می شنویم
چه سرنوشتی در ؛ حیات و باالخره انساننند که بعد از پیدایش هفت آسمان،آري، آنها نمی دا.}10جن،{"خواسته است

این دسته از جنیان مانند  .زمین برسند گله دارندتنها عده اي از جنیان از اینکه دیگر نمی توانند به ...انتظار اهل زمین است
زده  کسانی هستند که در اطراف دژ مستحکمی به آمد و شد مشغولند اما اجازه ورود به قلعه را ندارند و  با چشمان حسرت
این .خود شاهد آنند که گروههاي دیگري به راحتی و بدون کمترین مقاومت و مخالفتی به درون قلعه رفت و آمد می کنند

آنها اصوال از احداث حصارهاي اطراف آن که .وضع،آنها را که از داخل قلعه، کمترین اطالعی ندارند، نگران ساخته است
تنها شامل این دسته  بخصوص آنکه مقررات منع عبور و مرور به داخل قلعه، .دور از انتظارشان می باشد، شگفت زده شده اند

گله .زمین منع شده اندجو ه جنیان همان پرتوهاي ماوراء بنفش هستند که از ورود به و به درستی که این گرو.خاص شده است
این دسته بیدلیل نیست چرا که این اشعه در اصل از جنس امواج الکترو مغناطیسی است و از این نظر تفاوتی بین آنها وجود 

راء بنفش هستند و تنها طول موجشان قدري بیشتر ی که از همان جنس پرتوهاي ماوئربا این همه، براي پرتوهاي نور م. ندارد
دیدگاه "رستگار در فصل پایانی کتاب با عنوان  ).144تا  138ص(و دسترسی به زمین داده شده است جو اجازه عبور از ،است

ن ضمن مطالعه این کتاب به روشنی دیدید که بدون کوچکتری:می گوید "تحققی، تنها راه دستیابی به خزاین عظیم قرآن
هفت آسمان تشریح گردید و تفسیر و تأویل صحیح تمامی آیاتی که در این زمینه در ،توجیه و یا بازي با کلمات، بطور دقیق

مصابیح،آسمان  بطوریکه حقایق عظیمی از قرآن  نظیر هفت آسمان،شیطان، بروج،.با وضوح ارایه شد قرآن وجود دارد،
بدین  :و در پایان کتاب می نویسد).145ص(یح و بصورتی یقین آور شناخته شدپایین و جن که قرنها در پرده ابهام بود تشر

با فالسفه عصر خود یا حکماي پیش از زمان خود، موافق و هم رأي  }ص{ترتیب من با این تألیف می خواهم ثابت کنم که پیامبر
بلکه پیامبر اسالم در بسیاري از مسایل  .نبود تا گمان رود که وي از آنان کسب معلومات کرده و افکار وي به آنان منسوب است

در صورتیکه به شهادت تاریخ امی درس  پیامبر اسالم،. و مباحث با آنها مخالف بوده و با عقاید و آراء آنان مبارزه کرده است
الف نخوانده بود،رموزي از عوالم اجتماع و اسرار طبیعت و فلک و مسایل مخفی هستی را روشن ساخت که همگی درست بر خ

ضمنا  به کتاب آغاز ).158ص هفت آسمان،(آن گفته ها و چیزهایی بود که حکماي زمان وي یا پیشینیان بدان معتقد بوده اند
هفت آسمان است مراجعه  و انجام جهان، اثر آیه اهللا محمد امین رضوي سلدوزي هم که منبع بسیار سودمندي در رابطه با

  .فرمایید
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یازدهمفصل   
 

در قرآن طبقات اجتماعى   
نقش مالء و   

در مخالفت   
  بشري بودن رسالت انبیاء

براي بررسی این  .قوم خود در آیه بیست و یکم نوح به درگاه خدا شکوه می کند نافرمانى دربارهنوح حضرت               
. حفظ شودي کتاب نوح تا انتهازندگی  خواهیم کرد تا وحدت موضوعی داستان  دنبالسوره هاي دیگر نافرمانی، مطلب را در

آیه  25، که داستان نوح را در می کنیم آغازسوره هود  از. بعدا در جاي مناسب به آیات سوره نوح مجددا باز خواهیم گشت
  ،انبیاء داستان شروع تا سوره ابتداي از ):1:در یک نگاه کلی می توان این سوره را به سه بخش تقسم کرد .توضیح داده است

 طورب انبیاء داستان .می باشد 100تا آیه  25که از آیه  انبیاء داستان متن کل ):2.اي براي آغاز داستان انبیاء است مقدمهکه 
 می ،که123تا  101سوره از آیه  انتهایی بخش ):3.اند مشتركدر داستان این پیامبران   عبارتها از بعضی .آمده است متوالی

 تکرار ):1:خصوصیت  براي سوره هود  برشمرده اند 10: درباره ویژگی این سوره نوشته اند.است سوره خاتمه بخش گفت ودش
 صفات و اهللا مثل ردیگ هاي واژه به نسبت این که است رفته کارب رب واژه بار 43 است، آیه 123 کال که اي سورهدر :رب واژه
 کارب اینجا در قرآن مورد 33 از مورد 8 : رحمت واژه ):3؛انبیاء اسم تکرار ):2.است شاخص کامال سوره این در خدا ردیگ

 9 امر واژه ):6.نددار خوبی تکرار عبادت و تعبد هاي واژه ):5.استفاده شده است  ظلم واژه مشتقات بار 13 ):4.است رفته
 کاربرد ):9مورد در قرآن؛ 6سه مورد از :تکرار استغفار و توبه):8؛بار 13 عذاب واژه ):7.است زیاد نسبتا که رفته کارب بار

تفسیر سوره ":برداشت از(است سوره این اختصاصی واژه اصال که رشید، واژه ):10مورد در قرآن؛ 16مورد از 5:بینه واژه
که با وجود  است مخصوصا نوح ،سر گذشت پیامبران پیشیناین سوره مربوط به قسمت عمده آیات )."هود،جلسات کیولیست

و هم درس عبرتى امش خاطر براى پیامبر و مؤ منان،ذکر این سر گذشتها هم وسیله آر.پیروز شدند ،نفرات کم بر دشمنان بسیار
مبارزه با شرك و بت  مخصوصا ،، اصول معارف اسالم، همانند سایر سوره هاى مکىآنآیات .است براى مخالفان نیرومندشان

و دستورهاى ،تهدیدهاى شدیدى نسبت به دشمنان ،و در البالى مباحث،است انق دعوت پیامبره به معاد و صدپرستى و توج
هود،  26و  25آیات .آغاز می شود 25داستان نوح در این سوره از آیه .، دیده مى شودمؤکدى در زمینه استقامت به مؤ منان

احتجاجهایى را که نوح با به بعد  27از آیات . ایم توضیح داده در باره آنها قبالبا آیات اول تا سوم نوح شباهتهایی دارند که 
نقل کرده، از باب مجادله به بهترین طریق نوح  بیشتر احتجاجهایى که قرآن از .است له توحید داشته آوردهأقوم خود در مس

آیه {و این نص قرآن:ویدعالمه طباطبایی می گ .جنبه موعظه و اندکى از آنها جنبه حکمت دارد هاالبته بعضى از آن .است
بیانگر این حقیقت است که نوح دستورى را که خداى تعالى به پیامبر اسالم داد که در راه پروردگارت هم از راه }نحل 125
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که متناسب با تفکر انسانهاى ،به بهترین وجه عمل مى کرده است ،حکمت دعوت کن و هم از راه موعظت و هم از راه جدال
   ).المیزان،هود(قدیمیان و مخصوصا ساده اندیشى هایشان در مسائل اجتماعى مى باشد اولى و با فکر ساده

بینیم و جز  قومش که کافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمىمالء پس ":هود آمده است 27در آیه            
بر ما امتیازى نیست بلکه شما را دروغگو  بینیم کسى تو را پیروى کرده باشد و شما را آن هم نسنجیده نمى،فرومایگان ما

ی آیه، ظاهرا رأی یندر ا. رأي به معنی دیدن و نیز به معنی نظریه و آنچه به فکر می رسد آمده است".}27هود،{ دانیم مى
وقت حدوث اول "براي ظرفیت است و اصل آن  "بادي الرأي"نصب : زمخشري گفته. باشد که جمع آن آراء است مراد می

اند،آنهم در ابتداي  است یعنی مردم به نوح گفتند که فقط اشخاص پست به تو گرویده "وقت حدوث ظاهر رأیهم"یا   "رأیهم
 گرشانیبهانه د.بود که نوح انسان است نیآنها ا هاي بهانهیکی از  ).37قاموس قرآن،همان،ص("ررأي و بدون تدبر و تفک

مشت اراذل و جوانان کم سن و سال ناآگاه و  کیاند کسى جز  کرده روىیاز تو پ آنها که انیاى نوح، در م:بود که گفتند نیا
باشد که به معنى  خود نیز جمع رذل مى ناراذل جمع اَرذُل است وآ. مینیب اند نمى که هرگز مسائل را بررسى نکرده خبریب

آورندگان به نوح، از اراذل نبودند، بلکه به  مانیکه ا ستیالبته شک ن. گرید زیچ ایاست خواه انسان باشد  ریموجود پست و حق
را  امبرانیگروهى که دعوت پ نیپرداختند، نخست مستکبران مى هیمستضعفان عل تیبه حما زیقبل از هر چ امبرانیپ نکهیحکم ا

ند، افرادى دانست را تنها زر و زور مى تیشخص اسیبودند که در نظر مستکبران که مق ریگفتند همان گروه محروم و فق مى کیلب
ما مى بینیم که پیروان تو همه :خواسته اند بگویند:دیگو یم ییعالمه طباطبا.)نمونه،هود ریتفس(آمدند بشمار مى ریپست و حق

افرادى بى سر و پا و پست از این مردمند، و اگر ما نیز تو را پیروى کنیم مثل آنها خواهیم شد، که این با شرافت ما منافات 
منزلت اجتماعى ما مى کاهد، و در این گفتار اشاره اى هست به بطالن رسالت نوح، و این اشاره از راه داشته و از قدر و 

داللت التزامى است، به این معنا که الزمه گفتار آنان این است که رسالت آن جناب باطل باشد، چون عقیده عوام مردم این 
رد  راو اگر این طبقه سخنى اف و نیرومندان آن را مى پذیرند،اول پولدارها و اشرکه هر سخنى اگر حق و نافع باشد، است

آن سخن م اجتماعى ندارند آن را بپذیرند،کنند و طبقه پست جامعه یعنى بردگان و مستمندان که بهره اى از مال و جاه و مقا
ح در دعوت او دانسته و آنها بطور مطلق فضیلت نوح را نفى کردندو در این سخن خود، مؤمنین را نیز شریک نو.خیرى ندارد

ما براى تو که نوح هستى فضیلتى ":و نگفتند."بر خود نمى بینیم ما فضیلتى براى شما": تندهمه را مخاطب قرار دادند و گف
و از این تعبیر بر مى آید که مؤمنین، کفار را دعوت و تشویق مى کردند به اینکه شما نیز نوح را پیروى کنید و ."نمى بینیم
ما که این همه مزایاى حیات دنیوى از قبیل  زو معناى آیه این است که این دعوت شما ا".)المیزان،هود(را بپذیریدطریقه ما 

وقتى عمل درستى بود و اثر خود را مى بخشید که شما حد اقل یک مزیت بر ما مى ،مال و فرزندان و علم و نیرو داریم
شما خاضع مى  ربودید و یا نیروى ملکوتیتان بیشتر بود که قهرا ما را در برابداشتید، یا علمتان بیشتر بود، یا از غیب آگاه مى 

پس، حاصل . کرد، ولى ما هیچیک از این فضائل را در شما نمى بینیم، پس چه علتى ایجاب مى کند که ما پیرو شما شویم ؟
را بر ما واجب کند، بلکه مطلب دیگرى  از شما تیمعناى این جمله این است که ما نه تنها در شما فضیلتى نمی بینیم که تبع

آنطور که از  و معناى آیه.ا دروغگو مى دانیمما شما را پیروى نکنیم، و آن این است که ما شما ر کنداینجا هست که ایجاب مى 
و شما وتتان را نشان دهد دیده نمى شود،سیاق برمى آید این است که وقتى در شما صاحبان دعوت دینى چیزى که صحت دع

همین تسلیم شما شده و اطاعتتان کنیم، ذلک اصرار دارید که ما عمت یعنى مال و جاه، تهیدست هستید،با اینکه از مزایاى حیا
اصرار شما این گمان را در دل ما قوى مى سازد که شما در این ادعایتان دروغگو بوده و می خواهید به این وسیله آنچه که از 

و کوتاه سخن اینکه این اصرار شما نشانه و شاهدى است که عادتا .ست از چنگ ما در آوریدامتیازات دنیوى که در دست ما ا
این فکر را در دل آدمى مى اندازد که دعوت شما صرف یک دروغ، و نیرنگى براى جمع کردن و بدست آوردن ثروت مردم و 
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اشراف نوح  ن،یمومن 24 هیى است که در آبه دنبالش آقائى و ریاست و حکومت بر مردم بیش نیست و این نظیر گفتار دیگر
ما مى پنداریم که شما ":چون گفتند. روشن مى شود که چرا دروغگوئى را مستند به ظن کردند نه به جزم بیانو با این . گفتند

  ).همان("ما یقین داریم که شما دروغگوئید":، و نگفتند"دروغگوئید
در مخالفت با  مالء با توجه به موضعگیري نظر لغت شناسی تعریف می کنیم و سپسرا ابتداء از  27در آیه  مالءواژه            

چهل واژه استفاده شده که  "ء.ل .م "شهیدر قرآن، از ر".انبیاء، به نقش تخریبی این گروه در طول تاریخ اشاره خواهیم کرد
 نیا يهایژگیو.فر و خواص طاغوت استان و اشراف کمورد درباره سر 21تعداد  نیاز ا. مورد آن به مالء مربوط است 29

 یکوردل ):4؛لجاجت ):3؛}33مومنون،{یو دلبستگ يثروتمند):2؛}27هود،{یرستتکبر و خود پ):1:گروه عبارتند از
و ثروت مانع  قدرت يرانتها ایمجله انتظار،مالء و اشراف ":برداشت از(}32قصص،{يفسق و تبهکار):5؛ }64اعراف {

. امالء، پر کردن است.خواه پر کردن با آب باشد یا غیر آناست، پر کردن " ء. ل.مِ":می نویسد قاموس)."..امبرانیپ يفرارو
معنی جماعت اشراف است که ه ب ءمال: طبرسی فرموده .ملَاء به جماعت و جماعت اشراف گفته می شود.است پر شدن ،امتالء

در قرآن هم در جماعت  ،ناگفته نماند. استمعنی کرده  رأي هستند که بر یک راغب آنرا جماعتی.ها را پر کند هیبت آنها سینه
ولی  که مراد مطلق قوم فرعون است}46زخرف، {و هم در مطلق جماعت و قوم، مثل ،}109اعراف، {اشراف بکار رفته مثل

لغت استفاده از مجموع کلمات اهل ".)271، ص6 ج علی اکبر قریشی، قاموس قرآن،(بیشتر در اشراف قوم بکار رفته است
آنان  بتیکه ه يطوردر جامعه برخوردارند ب تیکه از قدرت و موقع یاشراف است؛ جماعت ء،مال يمعنا نیعتریکه شا شود یم

نقل است که  یتیدر روا.ستیمخالفت با آنان ن يارایرا  یاز آنان واداشته و کس يرویچشم و قلب توده مردم را پر کرده و به پ
و سپس ."بودند شیقر ءآنان، مال":ودفرم."میرا کشت رمردیپ یدر بدر، گروه":از اصحاب خود که اظهار داشت یکیبه  امبریپ

شما در برابر  تیو کار و فعال دیکرد یشما توان مخالفت نداشته و اطاعت م دادند، یم ياگر آنان دستور:دادند که حیتوض
است  یخواص، بزرگان، اشراف و کسان يکلمه در قرآن، به معنا نیا.}349، ص 1ج  ان،یمجمع الب{بود زیآنان ناچ يکارها

نظر آنان  يو برا خواهد یاز آنان مشورت م يریگ میتصم يو حاکم معمولًا برا چرخد یو نظر آنان م يکه امور حکومت با رأ
حاکمان مستکبر،  انیبه اطراف شتریلحاظ است و ب زین یمنف يمعنا کی ءکلمه مال يمعمولًا در معنا. ارزش و احترام قائل است

معناست و به  نیاستعمالش در قرآن، عامتر از ا یول شود، یگفته م امبرانیاشراف و مستکبرانِ مخالف پ ایظالم و ستمگر 
که آنان در نیخوانده است با ا ءرا مال ءملکه سبا انیمثلًا اشراف و اطراف. شود یاطالق م زیمؤمن ن ایعاقل  انیخواص و اطراف

فساد و استکبار دعوت  ان،یاز آنان مشورت خواست، او را به طغ سیبودند و چون بلق میو فه یمنطق یبودن، اشخاص کافر نیع
قابیل در طول تعبیر جالبی دارد و می گوید، یعتیدکترشر).27و  26،محمد سروش،صاستکبار و استضعاف در قرآن(نکردند

ارباب است، کم کم  و کند، خود این قابیل که یک فرد، یک مسلط حکومت میو بر تاریخ .شود اریخ تبدیل به طبقه حاکمه میت
و این سه عنصر، .کند پیدا می}زر، زور و تزویر{سه قیافه ،همین یک قابیل. عدشود به سه ب در طول تکامل تاریخ تبدیل می
هایی که ما  جامعه.استدرست شده کم در طول تاریخ از این سه عنصر،طبقه حا.سازند طبقه حاکم را علیه مردم می

در برابر این کنند، پیغمبران ما که قیام می ،جامعه فلسطین، جامعه بین النهرینجامعه رم، جامعه ایران باستان، :شناسیم می
 .کند ص به بشریت معرفی میصورت سه شخکه سه سمبل است، قرآن بطبقه را،شوند؛ این سه  طبقه با این سه قیافه مواجه می

،یعنی ءمال.یعنی نمایندگان زور در جامعه بشري، ءمال ):1:، مترفین و احبار یا رهبانءمال: گوید و صفت می صورت اسمگاه ب
ترف، ثروتمندانی که هیچگونه مسئولیت مذهبی و بشري و اخالقی م):2.کند رود چشم را پر می که وقتی در جامعه راه میکسی
رهبان، ):3.است ن آنها است آنها را از هر مسئولیت انسانی بري کردهشناسد، بخاطر اینکه تکبري که زاده ثروت و تمک نمی

 ،یعنی}راهب و احبار{یکی نیروي دینی جامعه در دستش بوده:پس ."، نمایندگان ادیان}ها دین{یعنی متولیان معابد
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 هم و یکی .اقتصاديطبقه ه، یعنی مترفین بود دیگر، یکی.روحانیون مذاهب و طبقه روحانی در مذاهب یعنی طبقه رسمی
ساختند و یک طبقه را تشکیل  این سه بافت، بافت واحدي را می. که طبقه سیاسی و قدرت اجتماعی در دستشان بود هبود ءمال
نماینده  او:ایستد بینیم یکی فرعون است که در برابر نهضت موسی می در داستان موسی می. دادند، اما سه قیافه داشتند می

نماینده قدرت اقتصادي جامعه : ایستد یکی قارون است که در برابرش می. "ء استنماینده مال یعنی قدرت سیاسی جامعه،
 به عنوان بینیم فرعون و قارون و بلعم باعورا،  می. "بلعم باعورا است که روحانی فاسد بنی اسرائیل است هم،یکی . "بشري
با هم همکارند و هر سه همدست در برابر نهضت  که هر سه هستنداقتصاد و قدرت سیاسی جامعه ،مذهب گاننمایند
  )."شریعتی توحید و شرك،":برداشت از(موسی
از  یو خال قیدق یفیارائه تعر.البته دکتر شریعتی مسامحتا واژه طبقه را براي سه قدرت حاکمه فوق بکار برده است          

 میاگر بخواه:نوشته اند ریکهوبطاست  ادیمورد ز نیاختالف نظر در ا رایز ستین سریم یبه آسان یطبقه اجتماع ياشکال برا
عبارت  توان یرا م یطبقه اجتماع،گفت که توان یم،باشد زین یکیدئولوژیاز بار ا یاز طبقه ارائه داده که خال يا ساده فیتعر

در ارتباط با قشر , تا قرن نوزدهم نیاز ا شیپ .است يا متعدد و مشابه يگاههایپا رندهیدانست که در برگ یعیوس اریاز گروه بس
داران  نیزم تیبر تابع یسلسله مراتب مبتن،غرب یدر نظام فئودال.شد یبکار برده م سلسله مراتب اصطالح  ی،اجتماع يبند
 يو پس از و گرفت یرا قبضه کرده بوده قرار م یاسیکه قدرت س یعنوان فئودال بزرگه شاه ب ،س هرمأدر ر. بود گریکدیاز 

 مفهوم.قرار داشتند ها هیشوالو بارون , کنت,دوك نیشاه را گردن گذارده بودند تحت عناو تیکه تابع یداراننیزم بیبه ترت
اصطالح مترادف است با نفوذ  نیاوج رواج ا .در کتاب ثروت ملل بکار برده شد تیآدام اسم بار توسط نیاول يطبقه برا

. شود یم فیتعر دیمفهوم طبقه در ارتباط با تول یستیمارکس دگاهیاز د .در اروپا یستیالیسوس يهاو گسترش نهضت سمیمارکس
باره این موضوع بسیار است و اگر بخواهیم جامعه شناسی در  هايبحث .)"یاز طبقات اجتماع یفیتعر، دانشنامه":برداشت از(

 .ر این مورد به اختصار مطرح می شودتوضیحات د ،در نتیجه.رانده خواهد شد به حاشیه  ما بحث به همه آن بپردازیم،
مراتب  در سلسله یمقام ياعطاعبارت است از که  واژه دیگري  است که در جامعه شناسی بکار می رود،، یاجتماع تیموقع

از  کیکه از هر  هاییکه احراز کرده و پاداش ییها گاهیاز پا کیاز هر  یهاابیمجموع ارز دکل جامعه به هر فرد به استنا یفیک
 گاهتر از مفهوم پایاما مبهم ابد،ی یتطابق م یاجتماع گاهیدر محاوره با پا یاجتماع تیمفهوم موقع .شده است دشیها عاآن

خالصه  طورب .شوند یم بندي تر و برتر رتبه صورت پستب ینیمع یاجتماع هايتیموقع یدر اکثر جوامع انسان.است یاجتماع
 ییهايوضع تمکن؛ شامل اموال و دارا):2اصل و نسب؛  ای اکانین):1:چنین اند یاجتماع تیموقع کننده نییعوامل تعبرخی از

 اتیخصوص ):5، التیو نوع تحص زانیم ):4،فرد یکارآمد بودن عمل ایبودن  دیمف):3.يفرد و خانواده و يماد
را در  یاجتماع تیموقع کنون موضوع تا  شناسی تولد جامعه ییابتدا هاي از دوره شناسان جامعه."سن ):6،یکیولوژیب

 هینظر نیو مشهورتر نیمارکس از اول .نظر دارند اختالف زیمورد توجه قرار داده و در مورد آن ن یرابطه با طبقه اجتماع
بر وِ ماکس .دادمورد توجه قرار  شیخو یمبحث طبقات اجتماع لیرا در ذ یاجتماع تیاست که موقع شناسی جامعه پردازان

 يعد مهم را در قشربندسه ب او. قرار داد شیرا محور مطالعات خو یو طبقه اجتماع تیموقعمارکس، دگاهیدر واکنش به د،زین
 یزندگ هايدارند، فرصت یکسانی هايتیکه موقع يافراد. "و قدرت یمنزلت اجتماع ،ياقتصاد تیموقع:دهد یم صیتشخ

معموالً  یمنزلت يهاگروه.بر به گروه منزلت نهفته استبر و مارکس در مفهوم طبقه، درتوجه وِوِ دیدگاه تفاوت .دارند یکسانی
 دایپ یوابستگ گریقائلند، به همد شانیبرا گرانیکه د یو احترام و فخر اجتماع یزندگ ستهیشا هايهستند که با سبک یاجتماعات

 لیقا یگیفروپا ای تیثیآن گروه ح ياعضا يبرا گرانیوجود داشته باشد که د تواند یم یتنها زمان یگروه منزلت کی. کنند یم
 هیتجز وستهیهم پ به یول زیطبقه را به سه عنصر متما يو .سازند زیمتما یگران اجتماع کنش هیها را از بقآن سان نیشوند و بد
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پژوهشکده باقر ":برداشت از(ذکر کرد یو اجتماع یاسیس ،ياقتصاد گاهیتحت عنوان سه پا توان یها را مکه آن کند یم
بحث  ياجتماعی که برا یا موقعیت تعریف عام از طبقه با توجه به تعاریف فوق،.)"فاطمه امین پور ،اجتماعیموقعیت  العلوم،

بخشی از جامعه که به لحاظ داشتن ارزشهاي مشترك، : بتوان استفاده کرد عبارت است ازمسامحتا  نقش مالء در داستان نوح 
وت و دیگر داراییهاي شخصی و آداب معاشرت، با دیگر بخشهاي منزلت اجتماعی معین، فعالیتهاي دسته جمعی، میزان ثر

  ).مختلف يدگاههایاز د یطبقات اجتماع ان،یتب(باشدجامعه متفاوت 
 .با توجه به مقدمه فوق، در رابطه با  مالء با استفاده از یکی از مقاالت به سراغ نقش آنها در جوامع زمان انبیاء می رویم          

 ،رالروكی یپ دگاهید از.قرار دهد یطبقات در قرآن رامورد بررس یگونه شناس ،یاجمال یاست با نگاه مقاله درصدد نیا
در  يمطهر آیه اهللا."يمعنو ای باشند يها مادارزش نیحال ا ،ينامتساو يهابا ارزش ییدسته ها":عبارتند از  یطبقات اجتماع

 را گروه نسبتا یطبقه اجتماع يا عده ."شوند یم ضیهستند که باعث تبع ییاهگروه طبقات:معتقد است خیکتاب جامعه و تار
قرآن طبقه  ایآ.دارند یکسانی شیکم و ب گاهیپا یاز ثروت اجتماع يو بهره بردار دیآن در تول يدانند که اعضا یم يداریپا

 35تا  31 اتیبا توجه به آ یبرخکند؟ یم يو طبقه بند میآنها راتقس یقیصورت، به چه طر نیشناسد؟ و در ا یم تیرا به رسم
را  يگریرا کار فرما و مسلط و گروه د یرا برتر و متنعم قرار داده و گروه یزخرف، تصور کرده اند که خداوند بعض

است و از آن  یجامعه و خواست حق تعال یعیطب يو مقتضا يجبر يامر یوجود طبقات در جوامع انسان نیبنابرا ،!فرودست
است که مشرکان بنابر خصلت  نیشود که مضمون آن ظاهرا چن ین نزول آن، روشن مأو ش هیبا دقت در آ اام .ستین يزیگر

 استیر يگفتند رسالت که نحوه ا یگرفتند و م یخرده م پیامبر اکرم، بر رسالت  ياز تنعمات ماد يبهره ور اریو مع ياستکبار
ندارد، واگذار شده و چرا قرآن به  یاست و ثروت نییپا ياز طبقه ا يو ماد یاست، چرا به محمد که از نظر اجتماع ادتیس و

در پاسخ  خداوند.!و ازطبقات مرفه جامعه اند نازل نشده است؟ يامکانات ماد يکه دارا "فئمکه و طا=بزرگ هیدو قر"مردان
به شما ندارد که  یاست به دست خداست و ربط میوعظ يمعنو ينه تنها موهبت بزرگ رسالت که امر:دیفرما یم رادیا نیبه ا
 يمالك برتر ،قرآن در.به دست اوست  زیها ننعمت نیا عیو توز يماد یو زندگان شتیمع یبلکه حت د،یکن فیتکل نییاو تع يبرا

نانیکه ا یورحمت پروردگارت بهتراست ازاموال":دیفرما یقرآن م رایز،ياست نه ماد يعد معنوو ارزش در نزد خدا، همانا ب 
و برخورداران  یبه وجود طبقات اجتماع دنیبخش تینه تنها در صدد مشروعه،یآ پس.}زخرف32بخشی ازآیه{جمع کرده اند

 یرا ارزش م یو اله يمعنو يهاارزشدهد و  یارزش نشان م یرا ب يماد يایبلکه متنعم بودن از مزا ست،ین يماد يایاز مزا
ند و ه اکرد میتقس ییگرا رفرعونیو غ ییجامعه را به فرعون گرا ياز قرآن، عده ا یطبقات اجتماع یشناس درگونه .شناسد

آوارگان ): 3.چاپلوس انیرامونیپ ):2.ستمکاران مستضعف):1:بر شمرده اند نیفرعون گرا را چن يها و دسته هاگروه
 سیدمحمدباقر ،مکتب قرآنهاى اجتماعى و فلسفه تاریخ در سنت{ازصحنه انیفرار ):5.خاموش دگانیستمد):4.هیفروما
مخالف را  يهاگروه و نده اکرد يبند میهستند، تقس ءایکه موافق و مخالف با انب يجامعه را به افراد گر،ید يا عده.}صدر

 یاءمبانى رسالت انب{مستضعفان ):5.عالمان فاسد ):4.نیمترف):3 .مالء): 2.}حاکم يهاقدرت{جباران):1: دانسته اند چنین
 يکند و در جا یم ادی ءایدعوت انب عام از وجود معارضان یجا با لحن کیقرآن در  یطرف از. }عبداهللا نصرى ،در قرآن

فرعون سمبل طبقه . "فرعون، هامان، قارون: آورد یم گریکدیدر کنار نام راکه مشخص کننده سه طبقه است  گرسهید
سه طبقه به اضافه  نیاز ا گرید يجا در. ثروت اندوزان قارون سمبل اشراف وو  ؛هامان سمبل رجال و سران ان،یفرمانروا

 يها يچهار طبقه در جبهه بند نیچهار عنوان، مب نیا. برد یتک تک نام م انند،یو روحان یکه همان رجال مذهب گریطبقه د
براساس  ،این مقالهدر."احبار و رهبان ن،یمترف،ءمالطاغوت،:که عبارتند از ندیآ یشمار مب در قرآن  ءایگرانه ضد انب زهیست

 یاسیس تیدرون حاکم ء  همان کسانی هستند کهمال.ء را  در این بخش بررسی می کنیممالفقط طبقه تعریف پى یرالروك 
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رابه  حرومشان نظر افراد میدر واقع همان اشراف هستند که وضع ظاهر ءمال.کرده است ادیبار  یطبقه س نیقرآن از ا.اند
 ،گروه این،یطورکلب.دارند یمستضعفان نقش فعال هیروح فیخودکامه اند که در تضع یمداراناستیس نانیا.کند یخود جلب م

 یاسیس دگانیگروه برگزگر،یو به عبارت د گرندیکدی بانیو پشت يأهم ر وستهیس قدرت قرار دارند و پرأهستند که در يافراد
 ریدارو اس هیسرما يطبقه را افراد نیقرآن ا ):الف:ازء عبارتند مال يهایژگیو.ه رتق وفتق امور را در دست دارندهستند ک

محروم  يتوده ها دنیهستندکه دربه بندکش جو يخودخواه وبرتر يافراد ):ب.}88 ، ونسی{کند یم یمعرف ایدن يهانتیز
 ءایهمواره در برابر انب ):د.}34 ،شعراء {شوند یم جیبه هنگام تزلزل قدرت باهم بس ):ج.}88 ،اعراف{دارند یینقش به سزا

 ،قصص{را داشتند یکه قصد کشتن موسآمدند،چنان یبر م ءایدر صدد کشتن انب):ه.}27 ،هود{دارندخصمانه  يریموضعگ
 ریبر جامعه موارد ز ء مال راتیتاث از .}33 ،مؤمنون{باور نداشتند هم  معادبه روز  یاعتقاد بودند حت یب ءایبه انب):و.}20

 ا،یثان.}38هود،{ گرفتند یکردند تا از آنها اطاعت کنند و مؤمنان را به تمسخر م یم ریمردم را تحق اوال،:قابل اشاره است
آنها در ثالثا،. }83یونس،{کردند یرا در گلو خفه م ادشیکرد، فر یهر کس با آنها مخالفت مو دادند یمردم را آزار م

از تمام  تیو محروم دیبه تبع دیتهدکردند، ینظام را قبول نماین را که  یداشتند و مردم ینقش اساس ینظام فرعون تیتثب
 امبرانیو پ رانینذ هیبردند و عل یم نیجامعه را از ب نهاوحدتیا رابعا،.}90اعراف،{کردند یم یاجتماع يایها و مزاتیموقع

اساسا اشراف  ،کهنآ جهیتن.}127اعراف،{بودندحافظ منافع خود خامسا،.}87بقره،{دندیورز یکردند و استکبار م یم غیتبل
و  ءایآوردند و در مقابل انب یشمار مب گرانیخود بر د يها و برتررا مالك ارزش يهستند که پول و امکانات ماد يافراد ء و مال

  .)"على اخترشهر  ،گونه شناسى طبقات اجتماعى درقرآن ،پایگاه معارف قرآن":برداشت از(کردند یمردم مخالفت م
اینک مطالبی .بر اساس سوره اَعراف نقل شد درباره دوره میان آدم و نوح، مطلبی حامد التیجانی درفصل اول کتاب،از          

  تاریخی  تجارب از  هایی نمونه  به دارد  آیه  صدوسیزده  که اَعراف  سوره از  یبخش   در: مرتبط با این فصل توضیح داده می شود
  شده  بیان...و  موسی و  لوط شعیب، صالح، هود، نوح،  تجارب آدم،    تجربه از  پس   آن در شده است و  اشاره  گذشته  رسوالن

  عبادت و  دین  تعریف  به لذا کرد، آغاز آدم سیرة  ادامۀ در را خود  دعوت نوح ):1:است تیجانی از این آیات چنین  استنتاج .است
 از و بردند نمی سرب  مذهب  نخستین  دوران در  نوح  قوم  که  است  آن بیانگر  این و کرد  دعوت توحید  به  مستقیماً  بلکه  نپرداخت

  دعوت در را توحید  متن  همان  رسوالن  همۀ  نوح  از  پس ):2.داشتند  آگاهی بود  پوشانیده را  آن  چهرة  شرك  که  موروثی  دین
  معناي  به  این و پرداختند  احتجاج  به خود  قوم  براي  پیشین  رسول و  قوم  تجربه  بیان با  آن از  پس و کردند می تکرار  خویش
 و فساد  چهرة ):3.ندارد  نابودي جز  فرجامی  وحی انکار و  زمین  روي در فساد  که  است  تاریخی  سنتهاي تکرار و  تاریخ  فلسفه
 در):4.دارد قرار  الهی  حاکمیت و  وحی  مقابل  نقطه در  آن متعدد مظاهر و  است  متفاوت  شرایط و  اقوام  تناسب  به  تباهی

  اخراج  به  مبادرت  شتاب با  قومشان  که  نشده وارد}صالح و هود نوح،{ رسول  سه مورد در تنها  شده  اشاره  آیات  مجموعه
  سیاسی  توان  ،نتیجه در.رسیدند نمی  امت  حجم  به و بودند  اندك  آورندگان  ایمان  که باشد  آن  دلیل  به شاید. کردند  پیامبرشان

 و  نقل و  زمین  گستردگی  دلیل  به و آمدند  حسابب  تهدیدي موجود  سیاسی  وضعیت  براي و  خارج  قدرت  موازنۀ در و  اندك آنها
 شود،  گرفته کارب  قدرت  آن در  که  سرزمینی  اساساً  نتیجه در .آمد نمی  حسابب  قدرت  براي  منبعی  زمین مردم،  دایمی  انتقال
  مبتنی  عمدتاً  زندگی. است  نداشته  خارجی وجود گردند، تبعید  آن از  مخالفان و  شورشیان و باشند  داشته استقرار  آن در  مردم

  فرزندان و  دارایی  ،افزایش است  آمده  نوح    سخنان در  که  همانطوري ، قدرت  منبع  ترین عمده و  است  بوده  دامداري و صید بر
 و  شده بنا  کشاورزي  اساس بر  صیادي و  دامداري  وضعیت از  زندگی  اجتماعی  حیات  تکاملی و  تاریخی سیر در):5. است  بوده
 متاخر  دورة در بار  اولین  براي  "قریه"  اصطالح و  است  شده  تبدیل  قریه در سکنا و  جانشینییک  به  انزواگرایی و  نشینی کوچ

 وجود عموم،  برداري بهره مورد  زراعی  زمین کنار در  جانشینیک  مردمی یا و  قریه  کهزمانی.گیرد می قرار  استفاده مورد  رسوالن
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  حافظ  که  سیاسی  نظام وجود  همچنین. شود می  الزم  آن  تعیین و همدیگر  حقوق  شناسایی  براي  موازینی حضور باشند  داشته
  حاکمان  جایگاه در  که "مالء"  عنوان  تحت  قوم  بزرگان وجود  اي قریه هر در  دوران  آن در.شود می  ضروري باشد  همگان  منافع

 مالء  حکومت  پشتوانۀ  ،آمیزه  این و بخشیدند، می  ائتالف  متقابل  منافع و  عرف دین، از  اي آمیزه محور بر را  مردم و داشتند قرار

 سر بر  قوم  بزرگان با  طبیعی  صورتب شد می  فرستاده  اي قریه  به توحید  به  دعوت  براي  رسولی  هرگاه  که  اي گونه به شد می  تلقی
  همراه یا:داشت وجود او  براي  راه دو مالء با  مواجهه در  که بود  الهی  حاکمیت  دنبال به  رسول خواست، برمی  نزاع  به  قدرت

  تشکیل را  اي جبهه بودند  آورده  ایمان  نوح  به  که  افرادي ):6.بردارد خود  آیین از  دست یا و شود  خارج  قریه از خود  دینِ
  عبارت از "آمنوا  الذین"تعبیر  جايب  نوح  تجربۀ از  پس و  نیست  میانه در  آنان از  سخنی  نوح  نجات  زمان تا رو این دادند؛از نمی

  چه اگر.است  اجتماعی  تعامالت  صحنه در  منان مؤ حضور  نشانه امر  این. است  شده  استفاده "االرض  فی استضعفوا  الذین"
  مطرح موسی را   تجربه  تیجانی.است  توحیدي  جریان  نفع  به  تکاملی  صورتب  تاریخ روند اما. دارد وجود  وحی انکار و  مخالفت

  ،نوح از  پس :گوید می او. یابد می  دست  اعراف  سوره از  جالبی  نتایج  به  حضرت  آن از  پیش  تحوالت  بررسی با و کند می
  رایج  آیینهاي  به آداب و  منافع و پادشاه  بهء مال و بزرگ شهر  به قریه: دهد می  روي  اندیشه  تاریخ در  شگرفی  ترقی و  پیشرفت

  مطلق استبداد با  موسی. نظامی  سیاسی  فعالیت و  حاکمیت  بدون  امتی شوند؛ می  تبدیل امت  به منان مؤ. دهد می  شکل تغییر
 ."اندیشهو   اسلحه  ،مردم  ،زمین":از بودند  عبارت  که  داشت اختیار در را  حاکمیت عناصر  همه او زیرا کند، می برخورد  فرعون

 رضويآیه اهللا )."آرن عبداللهی محسن نقد ترازوي در قرآن مکی آیات در سیاسی تفکر کتابخانه تبیان،اصول":برداشت از(
و در عرض جغرافی آن، یعنی در هر زمان و هر مکان، ر در طول تاریخی که بر او گذشته،شبدرباره مالء و مترف می گوید،

. ستماهیتش ساختۀ دست کابالیستها خی کهتاری .هاي این تاریخ استو این یکی از ویژگی.نبوده است "مجلس سنا"هرگز بدون 
داراي : مالء):1 :کسی می توانست عضو سنا باشد که شرایط زیر را دشته باشد.است ، شور و مشورت، تنها مختص به سراناشور

هدف از بودن و  ):3."اصالت سعادت"معتقد باشد، نه به  "اصالت لذت"به .باشد رفاه پرست: مترف):2.باشد "ثروت انباشت"
در تاریخ، هیچ حاکم مستبد، به .از نظر جهانبینی مورد دوم و سوم با هم کامالً فرق دارند .را لذت بداند نه سعادتزیستن 

 "قورلتاي"چنگیز موظف بود که مصوبات . نرون نیز با مشورت با سنا مصوبات سنا را اجرا می کرد. معنی مطلق، وجود ندارد
با این فرق که گاهی قدرت . مجلس سنا تشکیل دهد تا پادشاهی او را امضاء کنندنادر ناچار بود در دشت مغان . را اجرا کند

در سرگذشت بشر، همیشه  .سنا بر قدرت حاکم مستبد، جهت می داد و در مواردي فرد حاکم به مصوبات سنا جهت می داد
است؛ مالء یعنی سران ثروتمند مسلّط بر اصطالح ادبی مترف اعم از مالء ه ب. ها ایستاده انداها بیش از حاکمان در برابر نبوتسن

دانه  }اصطالحه ب{زیرا هر مرفّه رفاه پرست نمی توانست عضو سنا باشد، تنها . اما مترف یعنی مرفّه رفاه پرست. مردم
. نامدمی   که قرآن تنها آن دانه درشتها را که عضو سنا بودند مالء. هاي مرفهان رفاه پرست، حق عضویت سنا را داشتنددرشت

اما قرآن حساب این دو را جدا می کند تا نقش . مترفین به رهبري سنا و مالء، به مقابله با انبیاء بر می خواستند ۀگرچه هم
اقوام پیامبرانی مانند نوح، هود،صالح و شعیب نیز، دولت نداشتند، . تاریخی هر کدام مشخص شود و با همدیگر اشتباه نشود

 که همان کار برده استلفظ مالء را ب آنها هسورة ص دربار 6ون دولت مبعوث شده بود که آیهدر جامعۀ بد  پیامبر اسالم
اما در ماجراي انبیاي دیگر، می بینیم که هم با دولت و شخص حاکم رو به رو  .می باشند سناي قریش  "دارالندوه"اعضاي 

باال و پایان کا":برداشت از(می توان نام برد یحیی و هستند و هم با مالء و سناء از آن جمله ابراهیم، موسی، یوسف
 میان به نوح ماجراي در دولت یا حاکم از نامی احادیث و قرآن در اینکه از ")."107تا  103صتاریخش،مرتضی رضوي،

 زیست طول در دولت اولین گوید می که تاریخی مسلّم اصل البته.اند بوده دولت فاقد مردم آن:گفت توان نیامده،می
 دست چه گر.باشد نوح قوم میان در دولت عدم بر دلیل تواند یافته،می تشکیل النهرین بین در}سومریان{ثمود توسط بشري،
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 نیست روشن خیلی آمده، تاریخ زبان به النهرین بین مردم میان در "بابلی نوح" عنوان اینکه و.رسد نمی حدود آن به تاریخ
 آکد و سومر دولت تاسیس از ترکهن خیلی "بابل" آبادي یا شهر تواند می زیرا.آن از پیش یا بوده دولت وجود عصر در که

 که ابراهیم دربارة اما .است نیامده میان به حاکمیت و دولت از سخن نیز آکدیان میان در هود ماجراي در که همانطور .باشد
 همینطور و آمده قرآن در نمرود با او مناظرة کرده، قیام آکدیان پایتخت  بابل همان در و است پیش سال هزار چهار شخصیت

). 133همان،ص(است  فرعون با موسی مناظرة همچنین بودند،و کرده تسخیر را شرقی مصر روز آن که عمالقه ملک با یوسف
 بین النهرین یکى از مناطق پرسابقه و کهن آسیاى غربى یا":مبلغی آبادانی می نویسد،بین النهرین درباره تشکیل دولت در

ئینها رنگى بسیار داشته و این آاین ادیان با یکدیگر شباهت و هم.خاورمیانه است که مرکز ادیان گوناگون جهان بوده است
  المعمو.میان بوده استاین منطقه از قدیم مکان و محل برخورد بومیان و هند و اروپائیان و سا.تحت نفوذ یکدیگر بوده اند

 ،و فنیقیان و فلسطینیان و اسرائیلیان را سامیان غربى گویند و حبشیان و اعراب.نام دارند سامیان شمالى ،بابلیان و آسوریان
که ضمیمه ایران شد، چندین  م،.ق 500تا حدود  میالداز  قبلاین سرزمین از سه هزار سال .دهند سامیان جنوبى را تشکیل مى

. علوم خود را گسترده، بر اقوام خلف تحمیل کردندآنان نفوذ آئین و تمدن و .رقدرت و بزرگ بر آن حکومت کردنددولت پ
. شمرده مى شد و شهر بابل در آنجا قرار داشت "اکد"در آن زمان در شمال قسمت سومر تا عرض  جغرافیائى بغداد کشور 

ى نخستین پادشاه اکدیان شخص. بر دولت سومرى پیروز شدند م،.ق 2700اکدیان که مردمى از نژاد سامى بودند، در حدود 
سارگون سلطانى پرقدرت و با توان بود که توانسته بود قسمتى از مغرب ایران و شامات را به تصرف خود . بنام سارگون بود

رجال علمى کشور نوشته هاى دینى و اصول جادوئى و  به فرمان سارگون. و آن را به کشور خود ملحق سازد هدرآورد
دوباره سومریان به قدرت  م،.قسال  2500در حدود . بایگانى کردند ساحرى و آثار علمى را مدون نمودند و در معبدى

عیالم بود که در خوزستان و  ی موسوم بهرقیب بزرگى براى آنان دولتدر آن زمان،.سیدند و با اکدیان هم آهنگ شدندر
اهى عیالم جزو مکرر در مکرر میان عیالم و آن دولت جنگ رخ مى داد گ.رستان واقع و پایتخت آن شوش بودقسمتى از ل

پادشاه پرقدرت  "ریم سین"م، .ق 2115تا اینکه در سال  .متصرفات آنان مى شد و زمانى عیالم بر دشمن پیروز مى گردید
خوزستان دو دولت سومر و اکد را برانداخت بطوریکه دیگر آنان استقالل خود را براى همیشه از دست دادند و قومیت آنان 

شدند و بالد آنجا  گروهى به فنیقیه رهسپار. اطراف فرار کردنده سرانجام مردم آن کشور ب. در میان دیگر طوائف منحل شد
س و شالوده دولت آشور را و گروهى که پرستنده خداى آشور بودند به شمال بین النهرین کوچ نمودند و اسا.را بنا کردند

نظر به افزایش  ثروت و سکنه و اختالط نژادها و تصادم دور نبودند ولى ه دارى بم بین النهرین از اعتقادات و دینمرد.ریختند
و از طرف دیگر ایمان به خدایان .انت در مرتبه نازلى قرار گرفتندعقاید گوناگون مردم بابل در اواخر از حیث اخالق و دی

خجل و سرافکنده  متعدد و اعتقاد به سحر و جادو و فسق و فحشا باعث گردید که بابل با آن عظمت در برابر حمله ایرانیان
  .)75و  74، عبد اهللا مبلغی آبادانی،ص 2تاریخ ادیان،ج (شود

آمده مى فهماند " فَقَالَ الْمألُ"در عبارت "قال"سر که بر "فاء"حرف :هود می گوید 27در توضیح آیه  باطباییعالمه ط             
در رد و انکار سخن نوح شتاب  این قوم،و در این تفریع کردن اشاره اى است به اینکه .متفرع است بر کالم نوح  ،که این جواب

و اشراف و جواب دهندگان، سران قوم  .کرده و در این باره هیچ فکر نکردند که رد دعوت او برایشان بهتر است یا قبول آن
توحید آورده بود را متعرض نشده و از  و این سران در متن پاسخ خود اصال دلیلى که نوح برریش سفیدان قوم بودند،

آرى نوح در سخن .دستپاچگى حرف خود را زدند که آن نفى رسالت نوح و تکبر و گردنکشى خود از اطاعت آن جناب بود
هیچ دلیلى  :گفتند آنها.خود، دو ادعا مطرح کرد، یکى ادعاى رسالت، و دیگرى ادعاى اینکه مردم باید او را متابعت کنند

چون  ،نیز نوح این بود که آناندلیل اول  .، بلکه دلیل بر خالف آن هستدباش اینکه اطاعت کردن از تو بر ما واجبنیست بر 
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 :مدلول حجت اول این است که دلیلى بر وجوب متابعت کردن از تو نیست، و این حجت به سه طریق بیان شده .آنان بشر است
و ."دنم کسى به جز اراذل تو را پیروى کنینمى بین:ددوم اینکه گفتن ."ر معمولىنمى بینیم تو را به جز یک بش :اول اینکه گفتند

هر چیزى است که محسوس نباشد و آنان،اساس و زیربناي انکار  ."نمى بینیم شما بر ما فضیلتى داشته باشید :سوم اینکه گفتند
استنباط می  قرآننچه از آ).المیزان(را آورده اند "نمى بینیم"دلیل این معنا این است که در هر سه جزء حجت و دلیل، کلمه

آیات مربوطه را  با برداشت از تفسیر ،در این رابطه .بودن پیامبران مشکل داشتند بشراعتقاد به نوعا امتها در شود این است که
دانستند و به دنبال انسان بودنش را نخستین عیبش ،نوح اشراف قوم مومنون25و 24آیات بر اساس.نمونه بررسی می کنیم

ساختند که او یک فرد سلطه جو ست و سخنانش از خدا و توحید و دین و آئین، همه توطئه اى است براى رسیدن   متهمش ، آن
این بهانه را چنین .و بهانه کردند که بر فرض اگر خدا می خواست کسی را بفرستد،حتما فرشته می فرستاد.به این مقصود

و چون دیدند که نوح با استقامت عجیب خود هنوز به دعوت .یزي را از نیاکان پیشین خود نشنیده اندتوجیه کردند که چنین چ
 نوحجالب اینکه آنها در این تهمت خود نسبت به .خود ادامه می دهد، ترفند دیگري بکار بردند و نسبت جنون به او دادند

همگى بهترین نشانه  نهند که زندگى این پیغمبر و سخنان او را بکار بردند، تا بر این واقعیت سرپوش"نوعى جنون=جنۀ"تعبیر
چهره هاى مختلفى دارد که در  ،ست در حقیقت آنها مى خواستند بگویند همه اینها درست است،ولى جنونوعقل و دانش ا

ظار مرگ نوح ممکن است اشاره به انت در آیه، "اش دست نگاه دارید چندى در باره پس تا"جمله .!بعضى مظاهر عقل نیز هست
 ،کیدى بر نسبت جنون به او باشدأباشد که مخالفان براى آن دقیقه شمارى مى کردند تا آسوده خاطر شوند، و ممکن است ت

آنها در سخنان خود سه نوع اتهام واهى و ضد و نقیض براى ،به هر حال!. یعنى انتظار بکشید تا از این بیمارى بهبودى یابد
چنین چیزى و !اصوال ادعاى رسالت از ناحیه بشر دروغ است):الف:ا دلیل بر نفى رسالت او گرفتندنوح قائل شدند، و هر یک ر

مرد سلطه جوئى است و این ادعا را وسیله اى براى  نوح):ب.اگر خدا مى خواست باید فرشتگانى بفرستده،سابقه نداشت
  اتهامات پاسخ نوح به ."!از این رهگذر است:گویدعقل درستى ندارد و آنچه مى  نوح ):ج.به این هدف قرار داده است رسیدن

آیا تعجب کردید که بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما ":چنین آمده استاَعراف   63 هیدر آ فوق
پس از نوح،  اءیانب یخیتار ریس در."کنید و باشد که مورد رحمت قرار گیرید  شهیآمده تا شما را هشدار دهد و تا شما تقوا  پ

به قوم خود  در پاسخ همان مطلبى است که نوح  هیشب ه،یآ نیا.}69اعراف،{شود یبهانه ها مواجه م نیهود است که با هم
را مخالف هوسهاى  شانچون دعوت پیامبر}قوم عادیا  و ثمود  قوم احتماال{اشرافمومنون، 34و  33آیات بر اساس .گفته بود

نامشروع و استکبار و برترى جوئى بى دلیلشان مشاهده مى کردند و بخاطر همین ناز و نعمتها و مزاحم منافع خود مى دیدند،
درست با همان منطقى که سرکشان قوم نوح  ،استندکار نمودند، به ستیزه برخاز خدا دور افتاده بودند و سراى آخرت را ان

دلیلى بر نفى رسالتشان گرفتند،  ،همانند سایر مردم آنان انسان بودن این رهبران الهى و خوردن و نوشیدن آنها را،داشتند
ییدى بر رسالت این بزرگ مردان بود که آنها از میان توده هاى مردم برمى خاستند که دردها و نیازها أکه این خود تیدر حال

 از مفسران جمعى.از طرف سران قوم ثمود مطرح شده استقمر، 26تا  24ین ایرادات درآیات هم.شان را بخوبى درك کنندی
یک فرد عادى است، مال و ثروت  صالحاین بوده که  چنین استفاده کرده اند که منظور دشمنان 24در آیه  "واحدا"تعبیر به  از

جمعیت و  ،هنگفت، و یا نژاد و نسب فوق العاده اى ندارد، بعضى نیز آنرا به این معنى تفسیر کرده اند که او یک نفر است
ولى .دیگران را به پیروى خود بخواند ،ه یک رهبر باید جمعیتى در اختیار داشته باشد و با این امتیازکیگروهى ندارد، در حال

تفسیر سومى نیز در اینجا وجود دارد که آنها روى واحد عددى تکیه نمى کردند، بلکه هدفشان واحد نوعى بود، مقصود این 
رسالت الهى را بر عهده گیرد بلکه باید پیامبر از جنس فرشتگان بود که او فردى از نوع و جنس ماست و نوع بشر نمى تواند 

مگر ما چه تفاوتى با ،چرا بر همه ما نازل نمى شودقط وحى بر او نازل شده؟آیا ف:آنها مى گفتند ات بعدي،آیبر اساس .باشد
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روغگوى هوسباز و متکبر او آدم بسیار د:گفتند گرفتند و سپس همین موضوع را دلیل بر کذب پیامبرشان ،آنها.؟هم داریم
در این سیر .چرا که مى خواهد بر ما حکومت کند، و همه چیز را در قبضه خود بگیرد، و بر طبق هوسهایش رفتار کند .است

بر حرف تازه اي مطرح می شود، بطوریکه قوم ثمود د فکري اقوام نسبت به دوران پیش،تاریخی می بینیم که به علت رش
 همان  نیز قوم شعیبمی بینیم  در ادامه همین سیر تاریخی.در خواست می کنندمعجزه  صالح از شعراء 154اساس آیه 

 ، شعراء{ "دانیم نیستى و قطعا تو را از دروغگویان مى] بیش[و تو جز بشرى مانند ما ":حرفهاي پیشینیان را تکرار کردند
پس گفتند آیا به دو بشر که مثل خود ":ش این استدر داستان مبارزات موسی هم می بینیم باز حرف فرعون و اشرافیان.}186

وحیه این نوع حرف زدن و استدالل ناشی از ر .}47مومنون، { "باشند ایمان بیاوریم ما هستند و طایفه آنها بندگان ما مى
همیشه باید بندگى آنها  نها ما نباید زیر بار آنها برویم،بلکهنه ت آنها می گفتند،.آمده استآن  است که در آیه قبلیاستکباري 

اعمال می  ها را که خودشان بدترین سلطهیطلبى مى کردند در حال پیامبران را متهم به برترى جوئى و سلطه ،آنها.!ما کنند
که داستان آنها  می بینیمدر تکذیب رسوالنی که به شهر انطاکیه آمده اند  در دوره حضرت عیسی هم همین رویه را  .کردند

انه جوییها که می رسیم، شاهد اوج این بهدر سیر تاریخی، به دوره پیامبر اکرم   .آمده است}به بعد 13آیات {در سوره یس
ن مى به تناسب اشاره اى که در آیه قبل به قرآن شده ، یکى از ایرادات مشرکان را نسبت به پیامبر بیاآیه دوم یونس،.هستیم

اینکه  تعجب کافرین از از آیه دوم سوره ق نیز،.!شده است؟چرا وحى آسمانى از ناحیه خدا بر انسانى نازل  کهکند،
 در .نیزاست همین اظهار تعجب  کافرین را در آیه چهارم سوره ص.ه خبر می دهداى از خودشان برایشان آمد هشداردهنده

 ،آشکار کردکه رسول خدا دعوتش را یهنگام آمده است، آیات ابتدایی این سوره ن نزولأش درباره تفسیر على بن ابراهیم
ى گوید، جوانان ما سران قریش نزد ابوطالب آمدند و گفتند فرزند برادرت ما را سبک مغز مى خواند، و به خدایان ما ناسزا م

ما آنقدر مال براى او جمع آورى ،، و در جمعیت ما تفرقه افکنده است اگر این کارها به خاطر کمبود مالى استرا فاسد نموده
. پیامبر رساند ابوطالب این پیام را به. رین مرد قریش شود، و حتى حاضریم او را به ریاست برگزینیممى کنیم که ثروتمندت

آیا خدایان ":آنها گفتند."گواهى دهید که معبودى جز اهللا نیست و من رسول خدا هستم:پیغام دادبه آنها  پیامبر نپذیرفت و
که از مراجعه به ابوطالب و یآنها هنگام مالء.}5ص،سوره {است را خداى واحدى قرار داده این واقعا چیز عجیبى] متعدد[

بروید و خدایانتان را محکم بچسبید، و ایستادگى و :و گفتندمید شدند از نزد او بیرون آمدند،ا یوس و ناأمیانجیگرى او م
را بخاطر پشت کردن به  استقامت به خرج دهید که هدف محمد این است که جامعه ما را به فساد و تباهى کشد و نعمتهاى خدا

نقش مخرب مالء در تحریک احساسات مذهبی را در این . }ص 6مضمون آیه {بتها از ما قطع کند و خود بر ما ریاست نماید
انگشت روي مذهب می آنها به گواهی تاریخ همیشه براي بسیج توده هاي ناآگاه علیه مصلحین جامعه .کامال مشخص استآیه 

سپس براى اغفال مردم و یا قانع ساختن  .ود درباره مذهب علیه مذهب توضیج بیشتري خواهیم دادبعدا در جاي خ .گذارند
تعجب با و باز .}7ص،{"، این فقط یک دروغ و کذب استچیزى را از پدران خود نشنیده ایمما هرگز چنین ":خویش گفتند

اشاره به تقاضاى جمعى از بت  هفتم تا نهم انعامآیات قرآن در  .}8ص،{"آیا از میان ما قرآن بر او نازل شده است":گفتند
اى از طرف خداوند با فرشته بر ما نازل  که به پیامبر گفتند ما تنها در صورتى ایمان مى آوریم که نامهمی کندپرستان 

معموال ،افراد متکبر زیرا.گفتند جز سحر آشکار نیست کردند مى لمس مى هم آن را با دستهاى خود،اگرمى گویدقرآن .کنى
گوید اگر ما او را  می آنهاقرآن در جواب  .دهد مردم لجوجى هستند، چون تکبر به آنها اجازه تسلیم در برابر حق را نمی

و به شکل مردي  کردیم ، باز الزم بود تمام صفات انسان را در او ایجاد کنیم دادیم و به پیشنهاد آنها عمل می فرشته قرار می
موریت أهمان ایرادات سابق را بر ما تکرار مى کردند که چرا به انسانى م ،گیرد که با این حال سپس نتیجه می.ظاهر می شد
بگو اگر در روى زمین فرشتگانى ":می فرماید اسراء  95آیه خداوند در .اى اى و چهره حقیقت را بر ما پوشانیده رهبرى داده
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یعنى همواره رهبر  ."کردیم اى را بعنوان پیامبر از آسمان نازل مى فرشته] نیز[رفتند البته بر آنان  بودند که با اطمینان راه مى
 آیه هفتم فرقان به نکته ظریفی اشاره می کندکه،.باید از جنس پیروانش باشد، انسان براى انسانها و فرشته براى فرشتگان 

، و یا خرید ر بازارها براى کسب و تجارت، و داین چه پیامبرى است که همچون افراد عادى نیاز به تغذیه دارد فتندآنها می گ
که او مى خواهد هم ابالغ یدر حال! ، و نه شیوه ملوك و پادشاهاننه سنت رسوالن است ،این .نیازمندیهاى خود راه مى رود

د به اصوال آنها معتقد بودند افراد با شخصیت نباید شخصا براى رفع حوائج خو!.دعوت الهى کند و هم بر همه ما حکومت نماید
که تفکر اشرافیت به آنها اجازه نمی دهد  .موران و خدمتگذاران را به دنبال این کار بفرستندأبازارها گام بگذارند، باید م

ناز ل نشده  }مکه و طائف{دو شهر نیاز ا}يو ثروتمند{قرآن بر مرد بزرگ نیچرا ا":گفتند ،تا جاییکهدنانسانها را برابر ببین
نخست معتقد بودند اصال او باید فرشته باشد، اینکه غذا  به همان آیات فرقان برگردیم می بینیم کهاگر  .}31زخرف،{ "!است؟

اگر فرشته نیست الاقل فرشته اى به عنوان  ،بسیار خوب: بعد گفتند! مى خورد و در بازارها راه مى رود مسلما فرشته نیست
بشر باشد باید گنجى  ،م تنزل کردند و گفتند به فرض که پیامبر خداباز هم از این ه .معاونت همراه او از سوى خدا اعزام گردد

به فرض که :و در آخرین مرحله گفتند!، تا دلیل بر این باشد که او مورد توجه خداست!از آسمان به سوى او انداخته شود
باشد که از آن   ر اختیارش هیچیک از اینها را نداشته باشد الاقل باید آدم فقیرى نباشد، مانند یک کشاورز مرفه، باغى د

و در پایان نتیجه گیرى کردند که .!اما متاسفانه او فاقد همه اینها است و باز هم مى گوید پیغمبرم. !زندگى خود را تامین کند
یک  آیه نهم،در ا درپاسخ همه اینها ر خداوند .!این ادعاى بزرگ او در چنین شرائطى دلیل بر آن است که عقل سالمى ندارد

که قدرت پیدا کردن راه را ببین چگونه براى تو مثلها زدند،و به دنبال آن گمراه شدند،آنچنان":می فرمایدله جم
این سوره در مکه نازل شده، و در آن ایام دشمنان اسالم  .به نکات دیگري اشاره می کند آیات سوم تا هشتم انبیاء."ندارند

این ممکن است .}3آیه {؟سخنان خود را مخفى کنند، حتى نجواهایشان راکامال نیرومند بودند، پس چه لزومى داشت که 
پرداختند تا در برابر توده مردم با طرح  خاطر آن باشد که آنها در مسائلى که جنبه توطئه و نقشه داشت به مشورت میب

دن پیامبر و دیگرى برچسب بو آنها در این گفتارشان روى دو چیز تکیه داشتند، یکى بشر.واحدى در برابر پیامبر بایستند
بر انسان  ،سوره این قرآن در .پرداخته استکه قرآن به پاسخ آنها  آمده استبرچسبهاى دیگرى نیز  ،و در آیات بعدسحر،

انبیاء می خواهد این را بگوید  8و  7آیات: چنانچه نوشته اند ،کرده و توضیحات بیشتري داده است دیتأک بیشتر امبرانیبودن پ
 ینداشتند؛ غذا م یاز صفات انسان ریغ یتفمردم و انسانها بودند، ص انیشدند، از م ختهیکه قبل از تو برانگیکسانهمه  که،

در ضعف و قوتش و در  ش،یهایازمندیاش، در تولّدش، در ن یدر زندگ امبریپ نیهمچن ."رفتند یخوردند و در بازارها راه م
و  ياستوار يهمان معنا نیو ا دیرس يامبریو پ ییشوایهمه به مقام پ نیا اب. بود همانند همه انسانها یاحساساتش، انسان

 افتیدر يو خداوند او را برا دهیرس یاست که به کمال انسان بشري او .ستهایها و رد سردمدارییشوایبه پ دنیاستحکام بخش
کند و او را ادب  یرا مالمت م يامبریکند، پ یم دیتأک امبرانیمختلف بر انسان بودن پ مواضعدر  قرآن..است دهیبرگز یوح

 يجا در.است انامبریگذاشتن بر بشر بودنِ پ دیتأک يبرا یها همگنیا. دهد یو تذکّر مکند، یآموزد و بازخواستش م یم
بجا  مانیتیرا در برابر  تشیاوست که مسؤل بود و خداوند او را پناه داد؛ پس بر میتیکند که محمد  یم يادآوریقرآن  گر،ید

ست که درد داوند او را علم آموخت؛ پس بر اوعلم نداشت و خ امبریپ. است دهیرا چش یمیتیآورد؛ چرا که او رنج و طعم 
 نیا.او ست که درد مستمندان را بفهمد کرد؛ پس بر ازین یبود و خداوند او را ب ریفق. را احساس کند یممردم و رنج مردم عا

نبود،  میتی ای ریکند و اگر خود فق یاست که درد مردم را احساس م یرهبر کس. است ییشوایپ ياز مفهوم و معنا یبخش زین
 يگذار هیرا پا حیصح تیو ترب ییشوایاساس پ فوق، اتیآ.مردم است نیهم يشوایدست کم درد آنها را درك کند؛ چرا که او پ

 یبشر بودند و با کوششِ خود، به مقام انامبریورزند که پ یکنند و اصرار م یرهبران مخالفت م یتیمسؤل یو با ب کرده
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 )."از جنس بشرند امبرانیپپایگاه اطالع رسانی حوزه،":برداشت از(کردند دایرا پ یاله یوح افتیدر اقتیکه ل دندیرس
کند که،براي همه اقوام جمع بندي می  چنین سوره ابراهیم مطالب فوق را 11تا  9آیات بطور کلی قرآن درباره همه اقوام در 

گفتند شما جز بشرى مانند ما کفر ورزیدند و  ، اما آنهافرستادگانشان دالیل آشکار برایشان آوردند}از نوح به بعد{گذشته
پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشرى مثل شما نیستیم  .پرستیدند باز دارید خواهید ما را از آنچه پدرانمان مى نیستید مى

 آنها که بشر بودن پیامبران را دلیلى بر انکار رسالت انبیاء می.نهد  بخواهد منت مى ولى خدا بر هر یک از بندگانش که
چرا : اوال :اگر بخواهیم این ایرادات همراه با پاسخ دسته بندي کنیم، می توان گفت .گرفتند هدفشان بیشتر بهانه جوئى بود

خواستها، رهبر انسان باشد، تا همه دردها، اید انسانمى گوید ب  عقل و دانش  ،پیامبر از جنس فرشتگان باشد؟ بلکه به عکس
نیازها، مشکالت و مسائل زندگى او را کامال درك کند، تا یک سرمشق عملى براى او در همه زمینه ها باشد، تا مردم بتوانند از 

اگر او سخن : م مى گفتند، مردتامین نمى گشتاو در همه برنامه ها الهام گیرند، اگر فرشته اى نازل مى شد مسلما این هدفها 
از زهد و بى اعتنائى به دنیا مى گوید فرشته است و نیازى ندارد، اگر دعوت به پاکدامنى و عفت مى کند از طوفان غریزه 

، معجزات چه لزومى دارد همراه بشر فرشته اى براى تصدیق او بیاید؟ مگر:ثانیا .ها اگر همانند آن جنسى خبر ندارد، و ده
غذا خوردن همانند سایر انسانها و راه : ثالثا .!بزرگى همچون قرآن براى درك این واقعیت کافى نیست ؟ مخصوصا معجزه

رفتن در بازارها، سبب مى شود که بیشتر با مردم بیامیزد و در اعماق زندگى آنها فرو برود و رسالت خود را بهتر انجام دهد، 
به گنج و گنجینه نیست، و به باغهاى خرم و  انمت و شخصیت پیامبرعظ:رابعا.می باشداو  به این ضررى ندارد بلکه کمک

در د،نمى دان ثروت داشتنسرسبز میوه نمى باشد، این طرز تفکر انحرافى کفار است که شخصیت و حتى قرب به خدا را در 
   .وجود تو با اینها نیست با علم و ایمان و تقواست  ارزش  ،که پیامبران آمده اند تا بگویند اى انسانیحال

من هم مثل شما بشرى هستم  گوب=لْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى إِلَیُق":که ابتداي آنها چنین است داریمدو آیه در قرآن           
بودنم، و نه انسانى از یک نژاد برتر و نه خداوند و نه مدعى فرشته  یعنی،.}110کهف،و  6فصلت، {شود به من وحى مى] لى[و

می  پیامبر".بلکه انسانى همچون شما هستم با این تفاوت که پیوسته فرمان توحید به من وحى مى شود ،نه فرزند خدا هستم
، 25بحاراالنوار، ج {"راستی خداوند مرا بنده گرفت پیش از نبی انتخاب کردنه ب.من را بیش از اندازه ام باال نبرید":فرمود

 تیسنخ هیرسل الرسل و مم نیکه ب ستین يکند ازآنجاکه چاره ا یرا افاده م تیاتحاد در بشرآیات فوق،  عبارت.}265ص 
به  و.شود یاز سائر بشر جدا م ینب ،کند که به سبب آن یرا افاده م يا صهیخص کی ،"إِلَی  یوحى"وجود داشته باشد و اما 

خصائص و  یعنیشود  یخد از بشر در صورت متحد است و در جوهر ازآنها مختلف م ریمانند غ یاشاره دارد که نب هیآ یعبارت
 یگوشزد م نیچن نآقرخداوند در مواضع مختلف از " : دیگو یم نیچن نهیزم نیال صدرا در ام .به آن هیشب يزهایو چ زاتیمم

إِنَّما أَنَا   قُلْ":دیفرما یهم چنانکه خداوند م ،نوع واحد است که افرادش متماثل هستند ،يه بشرئنش نیکند که انسان ولو در ا
ثْلُکُمشَرٌ مریبا نوع جاهل و غ یقیو مومن حق یاست مختلف االنواع است و نوع عالم ربان یه دوم که باطنئلکن به حسب نش،"  ب 

مثل ما  امبریپ ایآ مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی،":ازبرداشت (}351 ،ص1 شرح أصول الکافی ج{مومن مخالف است
مقوله وحی نیاز به تحقیق جداگانه اي دارد که جاي آن در این کتاب  .)"؟متفاوت يتهایاست با استعدادها و قابل يبشر

و فواصل  شود یو شرق و غرب مرتبط م ندهیگاه انسان با گذشته و آ ،در خواب مینیب یم ما":می نویسد انیتب سایت.نیست
اما  ،آن نامفهوم است قتیربط و اتصال و حق نیا یاما چگونگ ،کند یکسب م یو انسان معلومات رود یم انیاز م یو مکان یزمان

است  ریپذ انسان از مالئکه امکان ریغ ياما برا میربط را قبول دار نیما ا ندیبگو اگر .میاتصال را منکر شو نیاصل ا میتوان ینم
ل انسان مث زیاست که مالئکه ن نیا جوابش،دار باشند ارتباط و سفارت را عهده نیا دیمالئکه با گفتند یاز آنان م ياریو لذا بس

ارتباط بشر با  نکهیبر ا عالوه .ستیما متصور ن يبرا ،از خودشان مثل ارتباط انسان یها با عالم اعلمخلوق هستند و ارتباط آن
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ها مرتبط شود و خواه تمام فرد به عنوان رسول با آن کینامفهوم است خواه  زیآن ن قتیاست و حق يعاد ریامر غ کی زیمالئکه ن
 رظاه یمالئکه در عوارض و مقومات انسان نکهیمگر ا .کنند دایارتباط پ باشند یم یها که حامل وحاز آن یکی ایافراد با همه 
و اختصاص آن  یوح قتیعدم درك حق نیا نکهیا حاصل .اهد بودخو بیصورت باز هم ارتباط انسان با عالم غ نیشوند که در ا
چرا  ،انیتب(دینما ینم یکه انسان مافوقند نه مافوق انسان، صحت رسالت و سفارت بشر را از جانب خدا نف يبه افراد نادر

که فوق عالم ماده است واسطه  ییانسانها و خدا نیب دیکه با میابی یدر م":آیه اهللا منتظري می گوید.)فرشته نبودند؟ امبرانیپ
و  یدو جنبه اله يدارا دیواسطه با نیو طبعا ا.دیو به انسانها ابالغ نما افتیرا در ییخدا يامهایوجود داشته باشد تا پ يا

گشته، و به اصطالح به  لیکامل نا ينموده و به مقام قرب معنو یعمال راه سعادت را ط ،که خودنیباشد؛ تا به لحاظ ا يبشر
و معاشرت با آنان و  يعاد يلحاظ همسان بودن با انسانهاه کند، و ب افتیرا در بیعالم غ يامهایخود پ "یالحق یلی"ه جنب

که گرفتار عالم  ییرا به انسانها ییخدا يامهایخود پ "یلقالخ یلی"به جنبه   آنان و به اصطالح يمعنو يازهایواقف بودن به ن
را به  یو عمل يو وصول به کمال عقل نظر یانسان يقوا و استعدادها دنیرس تیو راه سعادت و به فعل دیاند ابالغ نما عتیطب

 یانسان دیعالم ماده برهاند؛ و باالخره واسطه با يو بندهادیکند و از ق بیآنان را متوجه عالم غ دیآنان نشان دهد و تالش نما
که انسان در  یباالخره تا وقت و .شود یگفته م "و رسول ینب" یشخص نیو به چن.}110کهف،{يو بشر یعد الهدو ب يباشد دارا

ضرورت  انیشفاء پس از ب اتیدر آخر اله نایابن س. است ياو که امام باشد ضرور نیجانش ای یوجود دارد، وجود نب نیزم يرو
انسان به مردم  لهیوسب دیبا نیقوان نیکه انیو مقررات عادالنه و ا نیآنان به قوان ازیبودن انسانها و ن یاز راه اجتماع یوجود نب

مو بر پلکها و ابروها و  اندنیبه رو ازیاست از ن دترینوع انسان شد يبقا يبرا یانسان نیبه چن ازیپس ن":دیگو یابالغ شود، م
خدا  تیکه عنا ستیپس روا ن ست؛یانسانها در حد ضرورت ن يبقا يکه وجود آنها برا يگریگود کردن کف پاها و منافع د

 یاست و بسا برخ اریانسانها تفاوت بس نیدر ب."نباشد یانسان نیفرستادن چن یمقتض یامور باشد ول لیقب نیا جادیا یمقتض
 یبیبا امداد غ توانند یهستند که م یموروث ژهیاستعداد تام و و يقبل از والدت و بعد از آن دارا طیافراد در اثر اسباب و شرا

. کنند افتیرا در ییخدا يامهایو پ ندیرا مشاهده نما بیعالم غ قیپرواز نموده و حقا بیمراحل عالم غ يبه سو یاله اتیو تجل
 يداشته باشند جلوه ها تیکه قابل ییمزاجها یول باشد، یم "ۀیتام الفاعل"االطالق است و به اصطالح  یعل اضیالبته خدا ف

 ابن .لؤلؤ و مرجان نشود یورنه هر سنگ و گل/ضیکه شود قابل ف دیپاك ببا گوهر.باشند یکم م اریبس ندینما افتیرا در یبیغ
 رایکه وجود او در هر زمان تکرار شود، ز ستین نیاست چن امبریشخص که پ نیحتما ا": دیگو یشفاء م اتیدر آخر اله نایس

ایشان ضمن .)107تا  105منتظري، ص از آغاز تا انجام، ("وجود دارد یکم يدر مزاجها ردیکه کمال مثل او را بپذ يماده ا
بر  ینقل لیبلند است دل يآمدن آن از مرتبه ا دفرو يکه به معنا زیبه نزول قرآن ن ریتعب ":توضیحی درباره قرآن می گوید

هم که  امبریو پاست؛ یو فرودگاه انسان يشدن آن در مرتبه عالم حس بشر ينبودن قرآن به لحاظ ذات خود و بشر يبشر
آن  يکرده و با چهره بشر افتیو در یرا تلق نو صورت الفاظ آ یبلند عقل يخود معنا يواسطه ابالغ آن بود با چهره فرا بشر

 يانسانها گریاو و د نیب یفرق چیه بود یم ينازل بر او سراپا بشر یو وح داشت یم يو اگر تنها جنبه بشر.نمود یم غیرا تبل
 محال يکه امربدون مرجح  یحیآن همه انسان هم ترج نیکردن بر او در ب ینان نبود؛ و وحسخ گریزمان او و قرآن و د

داشته باشد و  يتنها چهره فرابشر دیکه او با پنداشتند یمامبریپ یافراط يگرا هیهم روزگاران تنز یبرخ ،يآر.بود یاست، م
 گران طیاز تفر گرید یو بعض }7فرقان، { "رود یو در بازارها راه م خورد یرا که غذا م امبریپ نیاست ا يزیچه چ":گفتند یم

 دیخور یاز آنچه م ستیمانند شما ن يجز بشر نیا":گفتند یدارند و م يچهره بشر تنها اءیکه انب داشتند یهم گمان م یهیتشب
هم در رد هر دو گروه  حق تعالیو ."ان هذا اال قول البشر: و درباره قرآن هم گفتند ."نوشد یم دینوش یو از آنچه م خورد یم

 ."؟چگونه بشري"یول،است ياو بشر یبل "شود یم یمانند شما هستم که به من وح يکه من بشر ستین نیبگو که جز ا":مودفر
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و  149سفیر حق و صفیر وحی، منتظري، ص(ملکوت و جبروت در پرواز است  يو در آسمانها شود یم یکه به او وح يبشر
، پیامبران را از بشریت  یوح .است یوح  و مقدمات و لوازم یپیامبران با دیگر مردمان صرفا در مساله وح تفاوت".)150

  ، به همین دلیل ، پیشرو و راهبر دیگران سازد یدیگران م يکامل و الگو انسان ، بلکه آنها را نمونه سازد یخارج نم
  . )21وحی و نبوت،مرتضی مطهري،ص ("شوند یم
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 فصل دوازدهم
 

آرام وآزاد گويگفت  
  پیامبران با مخالفین 

  و
  نفی استبداد دینی

قَالَ یا قَومِ ":می دهد پاسخهاى منطقى پس از بهانه گیریهاي اشراف قوم نوح،آن پیامبر بزرگوار با متانت و مهربانی              
گفت اى قوم من به من بگویید اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود =...بینَۀٍأَرأَیتُم إِن کُنت علَى 

 .}28هود،{که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیمیشما را در حال] باید[ست آیا ما رحمتى بخشیده باشد که بر شما پوشیده ا
تقریبا یک سوم  در این سوره  یعنی است، بار 16 قرآن در واژهاین   تکرار کل و آمده است بینه واژه بار 5 هود  سوره در

 یکبار داستانی هر در یعنی. اند شده مطرح سوره این در که است  پیامبرانی از یکی به مربوط مورد هر هم، بار پنج این. است
و . است}موسی،نوح،هود،صالح و شعیب{پیامبر 5به ترتیب درباره داستان }88و  28،53،63، 17اتآی{آمده است واژه این

. گفته اند شود جاب جا کلمه کی اینکه بدون نوح، صالح و شعیب این عبارت را. این اهمیت واژه بینه را در این سوره می رساند
 هبین .دهستن معنی وسطه ب "ینبِ"بیان، بینونۀ و تبیان همه از " .بعد سوره هود استدالالت نوح آغاز می شود به 28از آیه  

 ه،نیب" .) 260، ص 1 قاموس قرآن، ج( اند معنی دلیل روشن و آیات واضحه دو ب بینات است و آن ،و جمع آن "بین"ؤنث م
 انیفاصل م").331، ص 1 ترجمه مفردات، ج(اند دهینام نهیب ،يدر دعاو زیمحسوس، گواهان را ن ای یداللت روشن عقل یعنی

چون حق  زیروشن و آشکار ن لیدل .ندیگو "نهیب"با هم نداشته باشند را  یزشیگونه اتصال و آمچیه گریکه د يا به گونه زیدو چ
و  57انعام،{است دهینام هنیبجهت، خود را  نیاز ا زیو قرآن ن.شده است دهینام هنیب ،کند یو باطل را کامال از هم جدا م

حق را از باطل جدا  یعنیهستند؛  عیوس يآن معنا قیچون از مصاد ند؛یگو یم هنیب زین یو احکام اله اتیآ،معجزه به. }157
 است بهپاسخ جامع  آیه، این شود که با دقت روشن مى :تفسیر نمونه درتوضیح آیه فوق می نویسد ).ویکی فقه، بینه(سازند یم

است که من درست : گوید در پاسخ مى حون .!این بود که چرا تو انسان هستى ؟ ، زیرا نخستین ایرادشانآیه قبلیسه ایراد 
، بنابراین انسانیتم یل و بینه آشکارى به من داده استام و دل ، ولى مشمول رحمت الهى واقع شدهانسانى هستم همچون شما

و  فکریا این بود که پیروان تو افراد بدومین ایراد آنه .تواند مانع این رسالت بزرگ باشد و لزومى ندارد که فرشته باشم نمى
کنید زیرا دالئلى با من است که براى هر فرد  فکر هستید که این حقیقت روشن را انکار مىیشما ب:گوید ظاهر بین هستند، او مى

، چشم طلبى ور و خودخواهى و تکبر و جاه، مگر افرادى چون شما که زیر پوشش غرقت جوئى کافى و قانع کننده استحقی
یابیم و او در  نمى گفتند ما هیچ برترى براى شما بر خود مین ایراد آنها این بود که مىسو.حقیقت بینشان از کار افتاده باشد

. "چه برترى از این باالتر که خداوند مرا مشمول رحمتش ساخته و مدارك روشن در اختیارم گذاشته است: گوید پاسخ مى
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، اى هموطنان من، و امثال آن، عواطف "م مناى قو=یا قوم"قبل از هر سخنى اول با خطاب نوح  :عالمه طباطبایی می گوید
و این خطاب را مکرر و در آغاز هر سخنى تکرار کرد تا بدان وسیله دل ایشان را به سوى خود جلب آنان را تحریک نمود،
تقریر و  ،در میان حجت نوح}هود 30تا  28{آیات مورد بحث.خواهیهایش مورد قبول آنان واقع گردد کرده و در نتیجه خیر

فصل فصل و قطعه قطعه کرده و از هر فصلى به دو وجه پاسخ داده،  ،انى زیبا و بدیع آورده، به این معنا که حجت کفار رابی
یکى از این جهت که از دلیل خود نتیجه گرفتند که دلیلى بر وجوب اطاعت نوح نیست، و دیگرى از این جهت که نتیجه گرفتند 

یا "حضرت از گفتار کفار مشتمل است بر سه حجت تمام که بر سر هر حجتى خطابپس پاسخ آن  .دلیل بر خالف آن هست
جز بشریت نیست، و بشریت او نیز هیچ فرقى با ه منظور کفار این بوده که در نوح چیزى ب .است آوردهدر سه آیه  را  "قوم

او در ادعاى نبوت کاذب بوده و مى  بشریت ما ندارد، پس به چه مالکى ادعا مى کند که همه بشرها تابع او شوند؟ پس قطعا
و چون این قسمت از کالم  .خواهد با این رسالت ادعائیش مردم را به دام انداخته اموالشان را ربوده و بر آنها ریاست کند

کفار متضمن نفى رسالت آن جناب بود، دلیلشان در این گفتار این بود که آن جناب بشرى معمولى است، و چیزى که داللت بر 
سالتش و اتصالش به عالم غیب بکند با او نیست، لذا الزم بود نوح آنان را متوجه به چیزى کند که آن چیز صدق گفتار و ر

آرى، .اى که بر صدق رسول در ادعاى رسالت باشد نمى توانست باشد ادعاى رسالتش را ظاهر سازد و آن چیز غیر از معجزه
و مردم نمى توانند یقین کنند به اینکه فالن مدعى .غیر معمولى و خارق العاده نوعى اتصال به عالم غیب است، اتصالىرسالت،

رسالت به راستى چنین اتصالى را دارد مگر به اینکه یک امر خارق العاده دیگرى از او ببینند، امرى که براى آنان یقین بیاورد 
ر ثبوت رسالت اى است که ب و آیت، معجزه هنیباز جا روشن مى شود که مراد از همین.بر اینکه او در ادعاى رسالت صادق است

وآتَانی رحمۀً منْ ":نوح می گوید.مى دهده نیب آرى این معنا آن معنائى است که سیاق کالم به کلمه.صاحبش داللت مى کند
هندآمده که نوح داراى در این جمله به کتاب و علمى اشاره کرده که خداى تعالى به وى داده بود، و در قرآن مکرر ."ع

و من قبله ":تعبیر شده، آنجا که فرموده   "رحمت"به  "علم و کتاب"کتاب و علمى بوده، و همچنین در جاى دیگر قرآن نیز از
و اما  .}89نحل،{هونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شى ء و هدى و رحم ":و نیز فرموده .}17هود،{کتاب موسى اماما و رحمۀ

گردد، و مراد این است که آن علم و  به رحمت برمی  فَعمیتظاهرا ضمیر مؤ نث در ،  "علیکم فَعمیت" فتاینکه در کالمش گ
معرفتى که من دارم جهل شما و کراهتتان از حق، آن را بر شما پوشانده، با اینکه من تذکرش را به شما داده و آن را در بین 

   ."شما منتشر ساختم
ابتدا جا دارد به این .یکی از موضوعاتی که در رابطه با آیه، در این بخش بررسی می کنیم گفتگوي نوح با مخالفین است          

. نکته اشاره شود که پیامبران در برخورد با مخالفین، همواره از روش جذب استفاده می کردند و نوح در این کار پیشقدم است
آن بزرگواران در این راه با صبر و متانت تالش می کردند که فطرت پاك انسانها را .با مخالفین بوداولین گام پیامبران گفتگو 

 قرآن در بار 1722 "ل .و .ق" مشتقات. روش گفتگو با مخالفین شیوه اي است که خداوند به آن فرمان داده است.بیدار کنند
بار و تکرار  527 "قال"تکرار واژه : ب خداست، چنانکه نوشته اندکه نشان از اهمیت بسیار باالي گفتگو در کتا است شده تکرار

شود گفتگو  یرا متضمن م یکه قرآن داستانیهنگام .دنگفتگو داللت دار تیموارد بر روا نیاز ا ياریمورد، و بس 29ماده جدل 
کند  یخواننده تصور م،کند  یمطرح م يکند، مراحل موجود در داستان را به گونه ا یچند طرف را مطرح م ایدو طرف  انیم

و به . ردیگ یخود را از آن م يمعنا ،موجود در داستان زیاست که همه چ يا هیداستان است و عنصر پا یکه گفتگو محور اساس
است که  یدهد که همانند روح واقع ینشان م کهییدهد تا جا یم تیخود به گفتگو محور يقرآن با ذکر داستانها گرید ریتعب

دو طرف در قصه به  انیم یکه داستانیمثالً قرآن هنگام. باشد یم يشود جار یکه نقل م يقصه ا ایمراحل داستان و  هیدر کل
 یکی يگوتکند که در آن شکست گف یم يرویپ یکند بلکه از روش یرسد گفتگو را رها نم یو امثال آن م ءذایو ا نیسطح توه
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 یتیاهم يموارد دارا نیبر منطق گفتگو است و گفتگو در ا دیتأک رندهیبرگدر يبرنامه ا نیکه چن،دهد یرا نشان م نیاز طرف
برنامه را  نیا يریاز بکارگ یینمونه ها توان یو م.رود یم نیدر قبال آن از ب زیهمه چ تیاهم کهییاست تا جا تیفراتر از روا

 یکند که م یم انیقوم لوط را در داستان ب یمنطق يقرآن فقدان پاسخها: مورد در قرآن مشاهده کرد از جمله نیدر چند
و پاسخ ":و در رابطه با ابراهیم.}82اعراف،{ولى پاسخ قومش جز این نبود که گفتند آنان را از شهرتان بیرون کنید":دیگو

در این  "جواب"همانگونه که مشخص است اطالق واژه .}24عنکبوت،{قومش جز این نبود که گفتند بکشیدش یا بسوزانیدش
و  انهیبر اعمال وحش  شود یم یمتجل گریپاسخ به طرف د يگفتگو برا ياز طرفها یکیآن در سخن  یقیحق که معناي  آیات،
دارد که  دیتوجه گفتگو است و قرآن تأک کیاست که توجه قرآن  نیقتل و سوزاندن نشان دهنده ا رینظ یانسان ریغ يروشها
همین ). "گفتگو ي شهیو اند شهیاند يگفتگووبالگ دوستی با اهل بیت،":برداشت(در داستان است یعنصر اساس کیگفتگو 

به استناد آیات  مناظره يبودن طرفها يو مساو يهمتراز ):1: :را اینگونه دسته بندي کرده است آداب گفتگو در قرآن وبالگ،
به استناد آیه  از عاطفه زیو پره یعلم يفضا تیحاکم ):3.، به استناد آیات پیشینادعا و تأمل در آن دنیشن  ):2.زمر 18و  17
 يشعار برا کیبه عنوان  "هاتوا برهانکم"گفتگو به مرز خطاب  یو موضوع یقرآن بر جنبه علم دیشدت تأک .آل عمران 26

 ،بقره{قرآن آمده است يخطاب در چهار جا نیا.گفتگو در آن است گاهیو جا تیکه نشان دهنده  اهم دهیگرد لیقرآن تبد
از نظر  دیاز عقا یچند که برخ هر:ها شهیطرح اند يبرا نهیفراهم کردن زم ):4.}75و قصص 4 ،نمل ؛ 24 هیآ،اءیانب ؛ 111
 ینم زیدر حالت ترس بسر ببرد، و ن شهیو اند دهیخواهد که انسان از نظر عق یاسالم نم یطبق تظر اسالم مردودند ول یعلم

کامل  يوجود داشته باشد بلکه در نظر دارد که انسان با آزاد یاهیس ينقطه ها ایو  یخال يجاها دهیخواهد که در عق
تعالوا "هیآاز: آغاز نکات مشترك و استفاده از آن در مناظره):5. باشد رتیو افقها را در برابر او باز کرده تا با بص شدیاندیب

 جادیتا در ا ندیرا کشف نما انشانیم نکات مشترك ،زیاز هر چ شیب دیگفتگو با يشود که طرفها یمستفاد م "کلمۀ سواء یال
به  دادن به گفتگو انیبا آرامش پا ):7.اَنعام 108به استناد آیه  و دشنام ییاز طعنه گو زیپره ):6.گفتگو از آن استفاده کنند

  )همان(قصص 55هود و  35استناد آیات 
سرزمین مقدس آن حضرت، در .در داستان مبارزات موسی اشاره می کنیم مخالفینبرخورد انبیاء با  به نمونه اي از            

به سوى فرعون برو که طغیان کرده ":می شنود جمله کوتاه و پر معنى چنددر نداي وحی را } ما بین مدین و مصر{طوى
تا  17نازعات،{دارىو تو را به سوى پروردگارت راه نمایم تا پروا ب*آیا مى خواهى پاك و پاکیزه شوى؟ و به او بگو*است

 "را بدو نمود] خود[پس معجزه بزرگ ":در آیه بعد مى افزاید،و از آنجا که هر دعوتى باید آمیخته با دلیل باشد.}19
علت  ):1:است که توجه به آن الزم استدر این چهار آیه نکات جالبى  :تفسیر نمونه در توضیح این آیه می نویسد .}20آیه{

غیانگران یا هدایت ط ءرفتن به سوى فرعون را طغیان فرعون ذکر مى کند، و این نشان مى دهد که یکى از اهداف بزرگ انبیا
: به او بگو":مى فرماید و ن تعبیر دستور مى دهدیردعوت فرعون را با مالیمترین و خیرخواهانه ت ):2.مبارزه قاطع با آنهاست

پاکسازى انسانها و باز  براى ءاین تعبیر اشاره لطیفى به این حقیقت است که رسالت انبیا):3.وى؟آیا میل دارى پاك و پاکیزه ش
و !پاکى را پذیرا شوى: بلکه مى گویدمن تو را پاك کنم ، : در ضمن نمى گوید.ن طهارت فطرى نخستین به آنها استگرداند

دلیل بر  "پاك شدن"ذکر هدایت بعد از):4.از برونرت خودجوش باشد نه تحمیل صوباید ب این نشان مى دهد که پاك شدن
کید بر این نکته است أدر حقیقت ت "ربک"تعبیر به ):5.سپس به کوى دوست گام نهاد ،این است که باید در آغاز شستشویى کرد

خشیت و  ):6.!؟ت، چرا از مسیر سعادتت مى گریزىکه تو را به سوى کسى مى برم که مالک و مربى و پرورش دهنده تو اس
خت هدایت و توحید همان احساس مسؤلیت در برابر خداوند بزرگ ، آرى ثمره دراست خدا ترسى نتیجه هدایت به سوى خدا

از خدا مى  دانشمندانتنها  ":فاطر مى خوانیم 28، چرا که هرگز خشیت بدون معرفت حاصل نمى شود، و لذا در آیه است

www.takbook.com



 

190 
 

نشان دادن آیت کبرى و مى رود، بعد هدایت عقلى و منطقى از طریق  موسى نخست سراغ هدایت عاطفى او):7."ترسند
، و این مؤ ثرترین راه تبلیغ است که نخست از طریق خیر خواهى و محبت در عواطف طرف نفوذ کنند سپس به معجزه بزرگ

ین بار فرمان براي ا.قرآن در سوره طه باز به مسأله جذب انسانها اشاره کرده است."طرح استدالل و بیان حجت بپردازند
، او و برادرش هارون را الزم در اختیار موسى قرار گرفته ، و تمام وسائلاکنون که همه چیز روبراه شده .موسی و هارون است

سپس طرز برخورد مؤ ثر با .}43طه،{به سوى فرعون بروید که او به سرکشى برخاسته":هر دو با هم مخاطب ساخته مى گوید
و با او سخنى نرم ":، بیان مى فرماید براى اینکه بتوانید در او نفوذ کنید و اثر بگذاریدکار به این شرحفرعون را در آغاز 

اگر با سخن نرم و مالیم با : در اینجا این است که "یخشى"و  "یتذکر" فرق میان.}44آیه{"ویید شاید که پند پذیرد یا بترسدگ
و قاطعیت بیان کنید یک احتمال اینست که او دالئل منطقى شما را از دل  او روبرو شوید و در عین حال مطالب را با صراحت

احتمال دیگر اینکه الاقل از ترس مجازات الهى در دنیا یا آخرت و بر باد رفتن قدرتش، سر تسلیم فرود  ،بپذیرد و ایمان آورد
 هرگونه از در مواجهه با مخالفین بایدکه  قرآن به ما آموزش می دهد).تفسیر نمونه،سوره طه(آورد و با شما مخالفت نکند

وقُولُواْ ":بقره می فرماید 83همه تأثیر مثبت داشته باشد و در بخشی از آیه  می تواند بر فکري و برخورد تندي پرهیز کرد
براي مثال . دآستانه تحمل انبیاء بخصوص رسول اکرم بی اندازه باال بو"خوش سخن بگویید] به زبان[و با مردم =للنَّاسِ حسناً 

 به که مذمومی صفات تمام ،33تا  29آیات  در.بیان شده است مخالفین با گفتگو در تحمل می بینیم که در سوره طور،اوج
پس اندرز ده که تو به لطف ":است شده داده پاسخ سماحت با هریک به و گردیده درج بودند داده نسبت پیامبرش و خداوند

پاسخ می  .}30آیه{ "بریم گویند شاعرى است که انتظار مرگش را مى یا مى":و.}29آیه {"دیوانهپروردگارت نه کاهنى و نه 
آیا پندارهایشان ": بعد بصورت پرسشی مطرح می سازد.}31آیه {منتظرانم از شما با نیز] من[ که باشید منتظر:بگو ":دهد

آیات {"بلکه باور ندارند] نه[گویند آن را بربافته ا مىی*آنها مردمى سرکشند] نه[دارد یا  وا مى] موضعگیرى[آنان را به این 
 نی، برجسته تر"انیب" ییعرضه توانا.}4و  3،الرحمن {به او بیان آموخت*انسان را آفرید":قرآن می فرماید.}33و  32

به  "انیب"مقام . داشت یخود به انسان ارزان يموهبت از سو کیانسان است که خداوند پس از خلقت انسان، به عنوان  یژگیو
چه آنکه از . شود یموجودات قلمداد م ریاز سا شدیاند یکه م يممتاز انسان به عنوان موجود یژگیاست که، تنها و ياندازه ا

سازد و  یرا بارزتر م زیتما نیرسد آنچه که ا یاما به نظر م. یزبان يکنشها لجز حاص ستین يزیچ شهیاند ینظر زبان شناس
 یم يریو گفتگوست که به تعب انیب ییاز توانا یناش يامدهایکند، پ یم جادیجانداران ا ریانسان و سا نیدر ب یمیشکاف عظ

شود و  یم انیاست که ب يزیناطق بودن، شامل نوشتن آن چ یعمل امدیپ.کرد میتقس يو نظر یتوان آن رابه دو بخش عمل
سپس خواندن . میموجودات مشاهده نکرده ا ریکه ما هرگز در سا یژگیو.}1 ،قلم{خورد یقسم م یژگیو نیخداوند به هم

 پیامبر اکرمخود به  امیاست که خداوند در پ یکالم نیواژه، اول نی؛ به عنوان مقدستر"خواندن". کنند یآنچه که نگارش م
 }و عاطفه و احساس شهیانتقال اند ییتوانا{صورت گفتگوو احساس ب شهیآن، تبادل اند ينظر امدیپ .}1 ،علق{کند یابالغ م

پس بشارت ده  ..":دیفرما یو تفکر و تأمل در آن چنانچه قرآن م گرانید دینظرات و عقا دنیدر شن ییتوانا. است يگریبه د
کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند   ىدهند و بهترین آن را پیروى م  به آن بندگان من که به سخن گوش فرامى

آنها را  نیرا داشته و با تفکر و تأمل بهتر یهر سخن دنیشن تیرا که ظرف یبندگان هیآ نیا.}18و 17 ،مرز{همان خردمندان
هستند  یآنها کسان نکه،یاول ا. شود یقائل م زیمتما یژگیآنها دو و يکند، و برا یم نیدهد، تحس یکنند بشارت م یم نشیگز

و  شهیافق اند یزمان. باشند یکه صاحبان خرد م ستنده نهایا نکهیخداوند متعال قرار خواهند گرفت و دوم ا تیکه تحت هدا
خود باز گذارد، وارد گفتگو  يرا بر رو شهیورود هر سخن و اند يکند که دروازه ها یم دایپ کرانیب یخرد در فرد رشد و تعال

 ارشیکه خداوند در اخت ییجهت است که انسان با ابزارها نیبد. بپردازد نشیشود، گفت و شنود داشته باشد و سپس به گز
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 گرانیو پنهان خود را به شکل کلمات و واژه ها به د یاحساسات مخف نیو همچن دهیچیو پ نیقرار داده، قادر است افکار نو
 ایو  نند،یب یاز آنها را در خود نم یکیجز حذف  یراه چیو ه رندیگ یدر جدال و تقابل هم قرار م واناتیکه ح آنجا.ابراز کند

راه با  نیبه عنوان مقدستر يگریندارند، انسانها راه د يگریخون د ختنیجز ر یآنجا که در انتقال خشم و نفرت خود راه
بوده و هست و  تیراه حل، مورد قبول بشر نیتر یو احساس به عنوان انسان شهیگفتگو؛ انتقال اند. دارند "گفتگو"عنوان 

شود چرا  یراه محسوب م نیگفتگو به عنوان مقدستر. شده است کیجانداران نزد ریراه دور شده به قلمرو سا نیهرگاه از ا
 نیو بهتر نیاول امبرانشیپ یتمام بااست و در ارتباط  دهیراه را برگز نیو مصالح انسان همواره ا قیکه، خداوند در انتقال حقا

 رینظ ییکاربرد فراوان واژه ها.داند ینقطه مشترك را گفتگو م کیبه  دنیو حل اختالفها و رس شهیانتقال اند يراه برا
 یم دیقرآن همواره تأک. باشد یفرهنگ گفت و شنود و تبادل نظر در قرآن م تیاهم انگریبار، ب 501 ؛ "قال"بار و   315"قل"

قرآن به  قیاز اعتقاد عم یامر ناش نیا. دیاوریخود را ب لیدال دیدان یو آن را حق م دیاعتقاد دار يکند که اگر به مسئله ا
خود کند، در واقع راه گفتگو را  نییفرستد تا مردم را دعوت به آ یرا م يامبریآنجا که خداوند پ. است فرهنگ گفتگو

آن  تیو حقان اورندیب لیخود دل يها شهیاعتقادات و اند يکند که برا یق و گروهها دعوت مرََقرآن از همه ف. است دهیبرگز
گوییم برهان  کشیم و مى و از میان هر امتى گواهى بیرون مى":اعتقاد دارد که حق در نزد خداست نکهیرغم ایعل. بات کنندرا اث

چند  هیآ نیدر ا .}75، قصص{"رود بافتند از دستشان مى خود را بیاورید پس بدانند که حق از آن خداست و آنچه برمى
را  یگوناگون گواهان يها شهیفرقه ها و اقوام با اعتقادات مختلف و اند یتماماز ):1:توان مشاهده کرد یرا م ینکته اساس

ها را به  شهیشود و فرصت و مجال دفاع از اند ینم لیآنها قا نیب یضیتبع چیکند و ه یدعوت م شانیها شهیطرح اند يبرا
و چه آنها که در اعتقادات خود در کفر و جهل  ددارن یدهد چه آنها که از راه حق و خدا فاصله اندک یهمه اقوام و فرقه ها م

قرآن به تبادل  شیو گرا لیکند، م یقرآن مخاطبان خود را دعوت به مناظره و بحث و گفتگو م،هیآ نیدر ا):2.مطلق هستند
ان جالب برخورد رو ارینکته بس. باشد که فرهنگ قرآن، فرهنگ گفتگو است یمسئله م نینشان دهنده ا ل،ینظر و آوردن دال

سر جا  حد و اندازه جامعه عرب آن زمان که بریب يکه از تعصب و جانبدار يبرخورد. باشد یقرآن با مخالفان خود م الیو س
در جامعه آن زمان  شرفتهیو پ نینو اریبس یساز فرهنگ نهیکه زم يبرخورد. دور بود اریبس خت،یر یخونها م ،سنگ کی ییجاب

که با آنقرآن  ه،یآ نیدر ا.کرد یم قو منط یبا پشتوانه عقل گرانیو تأمل در افکار و اعتقادات د یبود و دعوت به صلح و آشت
داند مخالفانش از  یشود و با آنکه م ینقطه مقابل قائل م يبرابر برا یدگاهیکند، حق تنها در نزد خداست، اما د یاشاره م

در  یحت. دهد یو مجال ارائه اعتقاداتشان را به آنها م برند، اما فرصت یسر مب یکیدور بوده و در جهل و تار قتیحق
مسئله اشاره  نیبه ا هیآ يچنانچه در انتها. واقف باشند زیخود ن دیباشند و بر باطل بودن عقا رنگین ایو  ءکه به فکر افترایصورت

خود سخن  دیو دفاع از عقا یبانیافراد هر گاه در موضع پشت میا دهیهمواره د. باشند یکند که آنها در حال دروغ گفتن م یم
اغلب به مخالف خود  زیمجال و فرصت را ن نیخود ندارند، اما ا يها شهیاند تیطور مطلق اعتقاد به حقانبا آنکه ب ند،یگو یم

داند که حق تنها نزد اوست  یم "مطلق حق"خداوند به عنوان  یول.خود را ارائه دهد لیدهند که وارد گفتگو شده و دال ینم
 یآنان فراهم م يرا برا لیباشند، کامال آگاه است، مجال ارائه دل یکه در کفر و جهل میکسان یباطن لیاز م نکهیرغم ایو عل
بندگان مخلص و عابد خود را به  تدهد و صف یآموزش م قایدق زیبرخورد با جاهالن را ن وهیقرآن ش گر،ید يا هیدر آ. کند

دارند و چون نادانان ایشان را  اند که روى زمین به نرمى گام برمى مان کسانىو بندگان خداى رح":کند یم میشکل ترس نیا
بر سالمت در گفتگو و رفتار  یمبن یکلمه مفهوم عیوس يسالم به معنا .}63 ،فرقان{"سالم:گویندطرف خطاب قرار دهند 

مسئله قابل  نیسوم):3.شود یبا جاهالن را قائل م يبه دور از هر گونه خشونت و تند زیمسالمت آم يدر واقع برخورد. دارد
اساس و موهوم  یب يکند، پس صحبت از گفتگوها یخود م لیاست که قرآن مخالفان خود را ملزم به آوردن دال نیتأمل ا
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 هیکو تفکر بر آن ت دگاهیکه آن د یلیآوردن برهان و دل.باشد یاست که پشتوانه آن عقل و منطق م ییصحبت از گفتگو ست،ین
از آباء  يرو هما دنبال"نکهیمانند ا یو اساس هیپا یسخنان ب ایو . يبر جهل، تعصب و جانبدار یمبتن اصرف ينه گفتگو. کند یم

وجه رسالت  نیمهمتر")."مریم پشم فروش ،اهمیت فرهنگ گفت و شنود در قرآن تبیان،":برداشت از("میکن یو اجدادمان م
 يها وهیش يبرتر و باالخره دعوت به گفتگو به جا یمردم به بحث، استدالل، اقامه برهان، ارائه گفتمان یفراخوان امبران،یپ

حق از  امیو ابالغ پ کتای ياست که پرستش خدا اقیس نیبد. باشد یاست، م ياستعباد يو نظامها تیاز زور که رسم جاهل یناش
 یکه اطاعت او را نم یدر برابر مردم یحت امبریپ فهیقرآن وظ بنا به اظهار. شود یخالل روش استدالل و گفتگو حاصل م

و  بندي دسته ،یبه بررسدر مقاله اي  یمحمد شاوران ).همان(}21 ،هیغاش{ستیجز تذکر دادن و ابالغ حق نبوده و ن رند،یپذ
 و اخالق گفتگو، گفتگواصول و روش  {یشامل سه بخش اصل است کهپرداخته  ااز قرآن در موضوع گفتگو و مدار یاتیآ لیتحل

از ظن  زیو پره ییو بحث احسن، ارائه برهان، حق جو لهمجاد: چون يدر بخش اول امور .از دیدگاه قرآن می باشد} مدارا
کرامت و ادب،  تیرعا ،ياخالص و تقو تیدر بخش دوم به رعا. مطرح شده است گرانیو گمان، شجاعت و استماع سخن د

. است هپرداخته شد ينبو رهیاز س يریاز تهمت و الگوگ زیپره ،ییحفظ آرامش و نرم خوگذشت، از تکبر،صبر و زیتواضع و پره
تعصب و  ینف":چون ياست، شامل امور یمدارا و همدل جادیا يکه در قرآن در راستا يبه امور ،یانیدر بخش سوم و پا

براي اطالع از جزییات آن به .شود یپرداخته م "مدارا و اخوت، مدارا در توجه به مشترکات ،یخشونت، مدارا و عقل جمع
فرهنگ گفت و شنود در قرآن  .مراجعه شود "مدارا و گفتگو در قرآن یستیهمز" سایت  پرتال جامع علوم انسانی، مقاله

 زن و از نظرات آن، کرده ادیزن با رسول خدا  کیخداوند، از مجادله . داریم مجادلهسوره اي به نام . دارد اهمیت  بینهایت
شنید و  دکر را که در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت مى] زنى[خدا گفتار ": کرده است يجانبدار در مقابل پیامبر،

 ردختر ثعلبه، همسر اوس پس لهیزن، خو نیا:نوشته اند. }1مجادله،{شنود زیرا خدا شنواى بیناست خدا گفتگوى شما را مى
را و دل  اوزن حق خود را بدهد، و دل  نیآسمان حکم خود را نازل فرموده است، تا  بد خداوند،از  فراز هفت .صامت  است

  شانیپا  شیکند و پ میرا ترس یراه یخانوادگ مسلمانان در مثل همچون مشکل روزانه يشوهرش را  آسوده بسازد، و برا
 آمدهقرآن  در  بارها صفت سمیع بودن خداوند که در آیه ذکر شده ، .)مجادله ریقطب، تفس دیظالل القرآن، س یف(بگذارد

می بایستی براي جذب انسانها گوش شنوا داشته باشند و رسول اکرم چنین  معنایش در آیه فوق این است که پیامبران.است
  .}61توبه،{"بگو گوش خوبى براى شماست=قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَّکُم ":بود

 به جدال"دستور قرآنی  جذب مخالفین، راههاي یکی از:ه به اشاره اي که به سوره مجادله شد، نوشته اندبا توج             
 راههاي از و مختلف مسائل طرح با و پرداختند می آنها با گفتن سخن به خود، قوم دعوت انبیاء براي .است "روش نیکوترین
 آنها براي را خود دعوت حقانیت و کنند آماده خود شریعت پذیرفتن به نسبت را مردم قلوب که بودند این درصدد گوناگون

 به بزرگان و اشراف ویژه به آنها انبیاء،قوم جانب از متعدد بشارتهاي و اندرزها بیان از پس نیز مواقع بعضی.نمایند اثبات
 مناظره به کار و کرده رد را آنها دعوت پیروانشان، یا و آنها به اتهاماتی بیان ضمن و پرداختند می العمل عکس و پاسخگویی

 با آنها مناظره و جدل و بحث موارد به ءانبیا ماجراي به مربوط آیات بیان ضمن موضع چند در قرآن .شد می کشیده آنها بین
 و پرداختند می مخالفان با مناظره به قاطع و متین استدالل و گرایی حق احترام، ادب، رعایت با که کند می اشاره قومشان

 آن و است حاکم روح یک اَحسن جدل و برهان در.است شده توصیه بدان قرآنی فرهنگ در که است اَحسن جدال همان این
 در که است ناباوران و منکران با سخن روي مجادله در.است عقلی طریق به مقصود ساختن یقینی راه در احتجاج و استدالل

 سؤالهایی و شبهات یا و تعارضات گاه و است ایشان خود باورهاي گاه موانع این.یابند می خود برابر در موانعی پذیرش، راه
 و استواري حال عین در و مدارا و نرمش با است الزم رو این از.دارد وجود مقابل نظریه مورد در ایشان دیدگاه از که
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 به معموالً کار این.گردد ساده و هموار نظر، پذیرش براي راه تا ساخت برطرف را آنها و بازشناخت یکایک را موانع پیگیري،
 براهین، مدد به آنگاه و است پایبند و معتقد آنها به مخالف، طرف خود که گیرد می صورت بدیهیاتی و صحیح مقدمات کمک
 مرکز(گیرد قرار باور و اندیشه دسترس در نظر مورد هدف تا شود می بنا مقدمات آن پایه بر دیگري از پس یکی صحیح، نتایج

 و مکالمه مناظره،  اصطالحی معناي" .)میرصفی حسینی فاطمه صادق،سیده امام و انبیا مناظرات غدیر،شیوه رسانی اطالع
 دیگري بر را خویش فضیلت و برتري کند می سعی براهین ارائه و استدالل با یک هر که }دیالوگ{است طرفه دو گویی و گفت

با توجه به بحثی که در رابطه با واژه قال داشتیم و مقدماتی که درباره روش برخورد انبیاء بیان .)همان(برساند اثبات به
 را خود قوم ،گفتگو ابتداى درهود و دو آیه دیگري که در فصل بعد توضیح داده خواهد شد، نوح  28کردیم،دیدیم که در آیه 

در داستان انبیاي دیگري  خطابها اینگونه. دهد مى قرار خطاب مورد ،"من قوم اى" عبارت با را آنها و دهد مى نسبت خود به
این . مانند هود، صالح وشعیب هم دیده می شود و حتی در عبارا ت لوط پیامبر که از مردم آن ناحیه نبوده نیز،آمده است

در مطالب .دهند گوش هاآن سخنان به بهتر و دنکن نزدیکى احساس خود پیامبر به نسبت ،که آن اقوام شد مى باعثنوع گفتار، 
 نسبت نوح به کههنگامی :براي مثال .با مخالفین بودند و متین نرم ملزم به رعایت گفتاريخود،هاي بحث در انبیاء فوق دیدیم که

 خود که می گویدن و می کندن پرخاش و تندى نه تنها آنها، جواب در دروغگویی در آیه بیست وهفتم سوره هود داده می شود،
  .با استدالل و متانت بیان می کند و تالش می کند بطور عاطفی آنان را جذب کند را خودپاسخ   بلکه هستید،دروغگو شما

یا ما آ:نُلْزِمکُموها وأَنتُم لَها کَارِهونَاََ":هود به آن اشاره می کند این است 28نکته بسیار مهمی که نوح در پایان آیه              
به این علت این عبارت را بسیار با اهمیت می دانیم که می بینیم ."که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیمیدر حال شما را] باید[

هنوز پس از هزاران سال از زمان نوح تا کنون بسیاري از مردم کاتولبک تر از پاپ هستند و می خواهند به اجبار مردم را به 
پیامبر اولوالعزم بیان شده بایستی بررسی شود،چرا که این نگاه، به اختیاري بودن این گفته که از زبان اولین .بهشت ببرند

الَ إِکْرَاه فی الدینِ قَد ":دیفرما یم شهیاند يقرآن  در باره آزاد .عقیده نزد خدا مربوط می شود که یک اصل بنیانی می باشد
نَ الْغَیم نَ الرُّشْدینیست و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد در دین هیچ اجبارى ...:تَّب

بقره، {"گ زده است و خداوند شنواى داناستو به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چن
در مجمع  سىطبر: سدینو یم دراین باره نمونه ریتفس .این آیه را بسیار شنیده ایم، اما آیا به عمق پیام آن رسیده ایم؟.}256

برخى از بازرگانانى که به مدینه  .دو پسر داشت "ابو حصین "نامه مردى از اهل مدینه ب:ن نزول آیه نقل مى کندأالبیان در ش
ر ثیأآنان را به عقیده و آیین مسیح دعوت کردند، آنان هم سخت تحت ت،رکردند هنگام برخورد با این دو پسکاال وارد مى 

ابو حصین از این . قرار گرفته و به این کیش وارد شدند و هنگام مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان به شام رهسپار گردیدند
ال کرد آیا مى ؤجریان سخت ناراحت شد و به پیامبر اطالع داد و از حضرت خواست که آنان را به مذهب خود برگرداند و س

ایش به مذهب در گر:دید و این حقیقت را بیان داشت کهآیه فوق نازل گر.باز گرداند؟ تواند آنان را با اجبار به مذهب خویش
آنان به ا با اجبار به اسالم باز گرداند،در تفسیر المنار نقل شده که ابو حصین خواست دو فرزند خود ر.اجبار و اکراهى نیست

گردند   ه به خود اجازه دهم که فرزندانم وارد آتش ابو حصین به پیامبر عرض کرد من چگون .عنوان شکایت نزد پیغمبر آمدند
، است از راهیابى و رسیدن به واقع از نظر لغت عبارت "رشد". آیه مورد بحث به همین منظور نازل شد. و من ناظر آن باشم؟

مردم سر و کار از آنجا که دین و مذهب با روح و فکر . از حقیقت و دور شدن از واقع است در برابر غى که به معنى انحراف
و شالوده اش بر ایمان و یقین استوار است خواه و ناخواه راهى جز منطق و استدالل نمى تواند داشته باشد و  اساسدارد و 

ن نزول آیه استفاده مى شود، بعضى أبه عالوه همانگونه که از ش. در واقع اشاره اى به همین است "نال اکراه فى الدی"جمله 
هر چند در {که او همچون حکام جبار با زور و فشار اقدام به تغییر عقیده مردم ندمبر اسالم   مى خواستاز ناآگاهان از پیا
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اینکه در   کند، آیه فوق صریحا به آنها پاسخ داد که دین و آیین چیزى نیست که با اکراه و اجبار تبلیغ گردد، بخصوص }ظاهر
پاسخ دندان شکنى  ،این آیه .این امور نیست بهآشکار شده و نیازى پرتو دالئل روشن و معجزات آشکار، راه حق از باطل 

است به آنها که تصور مى کنند اسالم در بعضى از موارد جنبه تحمیلى و اجبارى داشته و با زور و شمشیر و قدرت نظامى پیش 
 رانقرار دهد، تکلیف دیگجایى که اسالم اجازه نمى دهد پدرى فرزند خویش را براى تغییر عقیده تحت فشار . رفته است

 کهی، قبل از هر کس به پدر درباره فرزندش داده شود، در حالرى مجاز بود، الزم بود این اجازهروشن است، اگر چنین ام
، ، دین اجبارى نفى شده است"ال اکراه فى الدین"در جمله  :عالمه طباطبایی می گوید."چنین حقى به او داده نشده است

، یک کلمه است و دنبال دارد، و جامع همه آن معارفچون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارفى عملى به 
د اکراه ر، و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد،چون کارب"اعتقادات"آن عبارت است از 

، و اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اسباب }مکانیکى{ت است از حرکاتى مادى و بدنى، که عبارتنها در اعمال ظاهرى است
، تصدیقى نتیجه دهد، و یا مقدمات غیر علمى، علم را راك دارد و محال است که مثال جهلدیگرى از سنخ خود اعتقاد و اد

اینکه جمله خبرى باشد و بخواهد از حال  ، یکى، دو احتمال هست"ال اکراه فى الدین"و در اینکه فرمود .علمى را بزاید
اکراه در دین نفى شده و  ":ه و نتیجه اش حکم شرعى مى شود کهتکوین خبر دهد، و بفرماید خداوند در دین اکراه قرار نداد

ایمان مجبور نشائى و بخواهد بفرماید که نباید مردم را بر اعتقاد و و اگر جمله اى باشد ا ."اکراه بر دین و اعتقاد جایز نیست
، و گفتیم یقت همان بود که قبال بیان کردیم، و آن حقکور متکى بر یک حقیقت تکوینى استکنید، در این صورت نیز نهى مذ

قد تبین "، جمله  "ال اکراه فى الدین"خداى تعالى دنبال جمله  .بدنى اثر دارد، نه اعتقادات قلبىاکراه تنها در مرحله افعال 
، تا جمله اول را تعلیل کند، و بفرماید که چرا در دین اکراه نیست، و حاصل تعلیل این است که آورده ، را"الرشد من الغى

البته به شرط اینکه حکیم و عاقل باشد، و بخواهد ضعیف را {رد که قوى و ما فوقوقتى مورد حاجت قرار مى گی اکراه و اجبار
ناگزیر متوسل به اکراه مى  ه آن را به زیر دست خود بفهماند،لسفمقصد مهمى در نظر داشته باشد، که نتواند ف}تربیت کند

و بدى و خیر و شر آنها واضح  اما امور مهمى که خوبى .هد که کورکورانه از او تقلید کندشود، و یا به زیردست دستور مى د
به اکراه نخواهد بود، بلکه خود ، در چنین جائى نیازى هم که به دنبال دارند، معلوم است، و حتى آثار سوء و آثار خیرى است

مى پذیرد و دین از این امور است، چون حقایق آن انسان یکى از دو طرف خیر و شر را انتخاب کرده و عاقبت آن را هم 
روشن  و غى رشد معنى  ،پس .است تر کردهسنت نبویه هم آن بیانات را روشن ، وراه آن با بیانات الهیه واضح است، و روشن
، بنابراین دیگر علت ندارد که در ترك دین و روگردانى از آن استم مى گردد که رشد در پیروى دین و غى و معلوشده،

  ."کسى را بر دین اکراه کنند
، اسم عام است و به تمام سالطین فرعون.را نفی کرده است اجبار اندیشه،فرعون موسی با در داستان مبارزات خداوند          

پس،منظور قرآن از نام بردن  .می گفتندو کسري که به سالطین روم و ایران  قیصرمثل   مى شدمصر در آن زمان گفته 
را با استناد به آیات  "المله تنزیه و االمه تنبیه"آیه اهللا نائینی  در تشریح نظام فرعونی، کتاب .فرعون، نظام است و نه شخص

 را اسالم که دیدگاهی با کتاب، سراسر در ایشان. ارزش می باشدقرآن و روایات از خود به یادگار گذاشته است که بسیار با 
 آزادي، مخالفان و منکران او عقیده به. کند می مخالفت به شدت داند، می استبدادي حاکمیت و استبداد کننده توجیه

 سود به مردم جهل از و اند روحانیت زي در که را افرادي ویژه به میان این از استبدادند، قواي از قانون و شورا مساوات،
 عقیده به).ویکی فقه، نائینی(داند می "سیاسی استبداد شعبه" کنار در "دینی استبداد شعبه" کنند، می استفاده سوء خویش
  و مشکلتر نیز آن با مقابله و خطرناکتر جامعه براي استبداد، هاي جنبه تمام از آن، شده نفرین قواي و دینی استبداد نایینی،

 سالطین فرمانهاى به نهادن گردن که همانطور:است معتقد نائینى .)161ص ،1المله، ج تنزیه و االمۀ تنبیه(است امتناع حدود در
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 با نیز دین عالمان خودمحورانه دستورهاى از چرا و چون بى اطاعت است، جامعه در اسالم نظر مورد آزادى مخالف جور،
 مى خداوندى صفات و ذات به شرك قرآن را شخصى اراده هر برابر در تسلیم" خالصه،. دارد تنافى جامعه در مردم آزادى
 ربوبیت به دومی از و عبودیت به تعبیر اولی از. عواطف و قلوب در نفوذ راه از یا باشد غلبه و قهر وسیله به تسلیم چه شمارد؛

تعلیقات (نیست ذات در توحید و شرك به منحصر بوده، توحید به دعوت و شرك از نجات براى که ءانبیا تمام قیام پس، شده؛
آیا من مى توانم شما را بر پذیرش این بینه روشن  مى گویدنوح همانگونه که گفتیم، .)49د طالقانى، ص وتنبیه االمه، سید محم
وقتی جامعه . که خود شما آمادگى ندارید و از پذیرش و حتى تفکر و اندیشه پیرامون آن کراهت داریدیمجبور سازم در حال

دین امري .سعادت سوق دهند اي آماده پذیرش افکار اصالحی پیامبران نیست،آنان نمی توانند با زور انسانها را به سوي
این نظام فرعونی است که می پندارد اندیشه و دین دستوري می . اجباري نیست که بتوان مردم را مجبور به پذیرش آن کرد

به رب  ند گفتند،سحره  به حقانیت راه موسی ایمان آورد وقتی.دم ملزم به تبعیت می باشندباشد و با بخشنامه هاي مکرر، مر
اینها تأکید کردند که  .}سوره اعراف122و  121مضمون آیات{آوردیم ایمان است هارون و موسى رب که همان جهانیان

فهمیده  "رب"می توان فهمید که، مفهوم تمامیت خواهی فرعون را زمانی به خوبی.هاي دیگر تفاوت دارد "رب"با   "رب"این
 خداي و اعال رب من: گفت می:ربوبیت )1:سه ادعا کرد فرعون ،قرآن گواهی به :مهندس عبدالعلی بازرگان می نویسد.شود
 شما  جامعه ارباب گفت  می بلکه. ام آفریده را شما من که نبود این "هستم شما رب" از او منظور. }24 ، نازعات{هستم شما برتر
 مصر ، ملک مگر:گفت می. فرمانروایی قلمرو و سلطنت یعنی ملک و.ملک صاحب و پادشاه یعنی" ملک":ملوکیت)2.هستم من

 من فرمان به سرزمین این آبیاري ، یعنی}51 ، زخرف{شود؟ تقسیم من فرمان به شعباتش و نیل رود نباید مگر نیست؟ من مال
 کیفرتان سخت کنید، اختیار من از غیر الهی و ربی اگر :گوید می آورند، می ایمان ساحرانش که وقتی :الوهیت)3.است

  همه است؛ من امر امر. باشد داشته خودش کنترل در را قلمرو سه آن خواست می فرعون پس، ."}29، شعراء{داد خواهم
 او به بدهم اجازه من اینکه از پیش":گوید می آنها به آورند، می ایمان موسی به که وقتی. باشند من منویات پیرو باید مردم
 این همواره هرحال، به!. فرعون  اجازه به بود موکول قلبی، است امري که ایمان، حتی یعنی.}123عراف،ا{"!آوردید؟ ایمان

 در سه سوره، بحث تحمیل اندیشه )."شرك،بازرگان و توحید گانه سه ابعاد":از برداشت(دارد وجود انسان براي خطر سه
ساحرین از اولین کسانی هستند که به علت اینکه می دانند معجزات  .استهر سه درباره ساحرین .است یفرعوننظام  اجباري

 :چنین استمورد،اولین . موسی از جنس دیگري است به رب موسی ایمان آورده و از صف موافقین فرعون خارج می شوند
 تا اید انداخته راه به شهر در که است نیرنگى این قطعا آوردید ایمان او به دهم رخصت شما به آنکه از پیش آیا گفت فرعون"

قرآن در اینجا می خواهد بگوید نظام فرعونی با  .}123اعراف،{"دانست خواهید زودى به پس کنید بیرون آن از را مردمش
جمله :می نویسد در توضیح آیه نمونهتفسیر . می گوید شما از قبل ساخت و پاخت کرده بودید "توهم توطئه"تئوري توسل به 

خواست ادعا کند که نه تنها  طلبى همه وجود او را فرا گرفته بود، می باال نشان مى دهد که فرعون جبار که جنون قدرت
مردم مصر، حق ندارند بدون اجازه او عملى انجام دهند، یا سخنى بگویند، بلکه بدون فرمان و اذن او حق اندیشیدن و فکر 

حتى حق فکر  و این باالترین نوع استعمار است که ملتى آنچنان برده و اسیر گردند که.و ایمان آوردن را نیز ندارندکردن 
 این همان برنامه اى است که در استعمار نو نیز دنبال می .کردن و اندیشیدن و ایمان قلبى به کسى یا مکتبى را نداشته باشند

هاى کار  ار اقتصادى و سیاسى ، و اجتماعى قناعت نمى کنند، بلکه مى کوشند که ریشهشود، یعنى استعمارگران تنها به استعم
در کشورهاى کمونیستى با مرزهاى بسته و دیوارهاى به اصطالح آهنین و سانسور  .خود را با استعمار فکرى تقویت نمایند

 ."وضوح دیده مى شودعمار فکرى بد مظاهر استنمخصوصا بر دستگاههاى فرهنگى حکومت مى کن ،شدیدى که بر همه چیز
در آیه دیگري می کند و اتهام آواره کردن مردم سرزمین مصر را به موسی وارد  فرعون بحث را امنیتی کرده و فوق، درآیه
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آیین شما را تغییر دهد یا در  ترسم د من مىو فرعون گفت مرا بگذارید موسى را بکشم تا پروردگارش را بخوان":آمده است
و آیه دوم .این بار اتهام فساد و تغییر دین مردم به دیگر اتهامات موسی اضافه می شود.}26غافر،{"ساد کندسرزمین فاین 

 سحر شما به که شماست بزرگ او قطعا آوردید ایمان او به دهم اجازه شما به آنکه از پیش آیا گفت] فرعون":درباره سحره
منظور . ستموسى استاد بزرگ شمامتوسل شده می گوید،  "توهم توطئه"در این آیه، باز  به تئوري . }71طه،{"است آموخته

 و با هم تبانی کرده اید فرعون این است که شما حساب شده از مدتها پیش براى تسلط بر اوضاع مصر و گرفتن زمام قدرت
بحث نظام .است که تا اندازه اي شبیه آیه فوق استمورد سوم شعراء، آیه چهل ونهم .اى را ترتیب داده اید چنین برنامه

و فعال همین آیات  براي نشان  دادن چهره یک حکومت به نوشتن کتاب یا کتابهایی دارد،فرعونی طوالنی است و نیاز 
ی از یک: براي اینکه به عمق دخالتهاي یک نظام تمامیت خواه پی ببریم، مثالی آورده اند .کافیست} تمامیت خواه{توتالیتر

مطالبی که درباره تفاوت نظامهاي دیکتاتوري و توتالیتر می گویند این است که، حیطه دخالت نظامهاي دیکتاتوري تا درب 
. منزل اشخاص است، اما نظامهاي توتالیتر به درون منزل اشخاص، به پستوهاي آنان  و حتی به درون اندیشه مردم کار دارند

اندیشه واحد،حزب واحد، ایمان واحد و : همه را می خواهند قالبی بار بیاورند. اندیشید بدون اجازه نظام فرعونی نمی توان
تا ...":می فرماید و اشاره کرده یونس 90در آیه  به فرجام شوم فرعون قرآن."مثل زمان مائو حتی لباسهاي متحدالشگل

اند نیست و  فرزندان اسرائیل به او گرویده که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودى جز آنکهیوقت
منظور قرآن از نپذیرفتن ایمان فرعون این است که ایمانی که از ترس باشد،  .اما دیگر دیر شده بود. "شدگانم من از تسلیم

 که نبود شهرى هیچ چرا":دنباله همین آیات به ایمان دسته جمعی قوم یونس اشاره کرده و می فرماید.پشیزي ارزش ندارد
 آوردند ایمان] لحظه آخرین در[ وقتى که یونس قوم مگر بخشد سود }شهر{آن حال به ایمانش و بیاورد ایمان] آن اهل[

آنچه قوم یونس .}98یونس،{" ساختیم برخوردار را آنان چندى تا و کردیم برطرف آنان از دنیا زندگى در را رسوایى عذاب
صورت دسته جمعى ایمان آوردند، آن هم پیش از فرا رسیدن این است که آنها همه ب کردهممتاز  در این آیه، را از دیگر اقوام
که فرمان مجازات قطعى پروردگار صادر یزیادى تا هنگام هاياقوام دیگر گروهکه در میان ی، در حالخداوندمجازات قطعى 

با  رابطهدر دلیلى که همان ایمانشان به ا پس از مشاهده عذاب الهى غالبا اظهار ایمان کردند ولىام مقاومت می کردند، شد،
دسته  آگاهانهان دنبال مطلب ایم ، بهارزشی ندارد اجباريایمان همانگونه که گفته شد .فایده اى نداشتفرعون گفته شد 

 .آوردند مى ایمان یکسر آنها همه است زمین در که هر قطعا خواست مى تو پروردگار اگر و":جمعی قوم یونس، می فرماید
از عدم ایمان گروهى از آنان دلگیر و ناراحت یعنی اي پیامبر،  .}99یونس،{"بگروند که کنى مى ناگزیر را مردم تو آیا پس

وقتی آیات با این . مؤ من و گروهى بى ایمان خواهند بود  مباش، این الزمه اصل آزادى اراده و اختیار است که گروهى
نیست و به پیامبران فرمان می دهند که نمی توان مردم را به زور به بهشت صراحت بیان می کنند، در پذیرش ایمان اجبار 
و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ":می فرماید،در عین حال در آیه بعد.برد، تکلیف دیگران، به طریق اولی روشنتر است

درست است که  وم آیه این است که،مفه.}100آیه {"دهد که نمى اندیشند پلیدى را قرار مىیبر کسان] خدا[ایمان بیاورد و 
درآیه  .انسانها مختار و آزادند، ولى باز اگر لطف الهى و فرمان پروردگار شامل حال آنها نشود هیچکس ایمان نمى آورد

 خویش سود به یابد هدایت که هر پس است آمده شما براى پروردگارتان جانب از حق مردم اى بگو":یونس می فرماید 108
عالوه بر این آیه، در چهار مورد . "نیستم نگهبان شما بر من و شود مى گمراه خود زیان به گردد گمراه که هر و یابد مى هدایت

 ):1 :خود آیات بسیار روشن و واضح هستند.فقط ترجمه آیات را می آوریم.دیگر عدم وکیل بودن پیامبرذکر شده است
 ما"):2.}6شوري،{"نیستى گمارده آنان بر تو و است نگهبان ایشان بر خدا دان گرفته خود براى دوستانى او جاى به کسانیکه"

 رود بیراهه کس هر و اوست خود سود به شود هدایت کس هر پس فروفرستادیم تو بر حق به مردم] رهبرى[ براى را کتاب این
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 در شمردند دروغ را] قرآن[ آن تو قوم و"):3.}41زمر،{"نیستى وکیل آنها بر تو و شود مى گمراه خودش زیان به تنها
 تو ما و آوردند نمى شرك آنان خواست مى خدا اگر و" ):4.}66انعام،{"نیستم نگهبان شما بر من بگو است حق بر آن حالیکه

از کلمه حفیظ هم استفاده ر این آیه، عالوه بر  واژه وکیل،د.}107انعام،{"نیستى آنان وکیل تو و ایم نکرده نگهبان ایشان بر را
راى شما بهتر است و خدا ب] حالل[اگر مؤمن باشید باقیمانده ":از زبان شعیب):1:شده است که در چهار آیه دیگر آمده است

ایم بر عهده تو جز رسانیدن  پس اگر روى برتابند ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده"):2.}86هود،{"هبان نیستممن بر شما نگ
خدا را فرمان برده و هر کس رویگردان شود ما تو  رد در حقیقتکس از پیامبر فرمان بهر "):3.}48شوري،{"...نیست] پیام[

به راستى رهنمودهایى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر "):4.}80نساء،{"ایم را بر ایشان نگهبان نفرستاده
 "د اوست و من بر شما نگهبان نیستمزیان خوکه به دیده بصیرت بنگرد به سود خود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد به 

 ندارى تسلطى آنان بر: لَّست علَیهِم بِمصیطرٍ*اى تذکردهنده تنها تو که ده تذکر":آمده است سوره غاشیهو در .)104انعام،{
به معنى همان سطور کتاب است و مسیطر کسى است که  "سطر"مصیطر از ماده  :می نویسد تفسیر نمونه .}22و  21آیات {

و خطوط آن را ن هر شخصى که بر چیزى مسلط باشد،سطربندى مى کند، و سطور کتاب را تنظیم مى نماید، سپس به عنوا
ده نی کراشاره به رهبرا "مسیطر"چه زیبا  واژه  ."تنظیم کند، یا او را به اجبار وادار بر انجام کارى نماید اطالق شده است

تک تک افراد  یعنی براي. جامعه را تنظیم نمایند سطور کتاب و می خواهند مانند سطربندان،است که تمامیت خواه می باشند،
 :بحث را اینگونه جمع بندي می کند  غاشیهقرآن در انتهاي سوره .و این با آزادي اندیشه در تضاد است.تکلیف روشن نمایند

 :قرآن می فرماید .}26و 25آیات {آنان به عهده ماست] خواستن از[آنگاه حساب*وى ماستدر حقیقت بازگشت آنان به س"
 در.}118هود،{که پیوسته در اختالفندیداد در حال ا امت واحدى قرار مىخواست قطعا همه مردم ر و اگر پروردگار تو مى"

به یکى از سنن آفرینش که در واقع زیر بناى سایر مسائل مربوط به انسان است اشاره شده و آن مساله اختالف و  ،آیهاین 
کید و أتا کسى تصور نکند ت، له آزادى اراده و اختیار استأتفاوت در ساختمان روح و جسم و فکر و ذوق و عشق انسانها، و مس

ن است که او قادر بر این نبود که همه آنها را در یک مسیر و در یک برنامه اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دلیل بر ای
، همه به حکم اجبار و الزام خداوندهیچ مانعى نداشت که  ،آرى:تفسیر نمونه در توضیح این آیه می نویسد.معین قرار دهد

و نه چنان اتحاد و ،یمانى فایده اى داشتولى نه چنین ا.انسانها را یکنواخت و مؤ من به حق و مجبور بر قبول ایمان بیافریند
، نه دلیل بر شخصیت است و نه وسیله تکامل، و نه موجب ایمان اجبارى که از روى انگیزه هاى غیر ارادى برخیزد .هماهنگى

 پاداش و ثواب، درست به این می ماند که خداوند زنبور عسل را چنان آفریده که به حکم الزام غریزه به دنبال جمع آورى
اصوال ارزش و امتیاز انسان و مهمترین تفاوت او با موجودات  .شیره گلها مى رود، هیچ در این راه از خود اختیارى ندارند

دیگر داشتن همین موهبت آزادى اراده و اختیار است، همچنین داشتن ذوقها و سلیقه ها و اندیشه هاى گوناگون و متفاوت که 
، اختالف که آزادى اراده آمدیاز طرفى هنگام.مین مى کندأعدى از ابعاد آن را ت، و بهر کدام بخشى از جامعه را مى سازد

. ، اختالفى که سبب مى شود گروهى راه حق را بپذیرند و گروه دیگرى راه باطل رادر انتخاب عقیده و مکتب، طبیعى است
کید شده است که أاساس آفرینش انسان و دعوت همه انبیاء است ، به همین دلیل در آیات متعددى از قرآن ت ،آزادى اراده

عوت به مسیر حق و نشان کار خداوند تنها د.اگر خداوند مى خواست همه را به اجبار هدایت مى کرد، اما چنین نخواست
بر ":قرآن مى گوید.ردن راهبر، و برنامه طى طریق استتعیین ک، و هشدار دادن در برابر بیراهه، و دادن راه،و عالمتگذارى

ما راه را به انسان نشان دادیم یا شکر گذارى ":مى خوانیم سوره انسان چهارمآیه و در.}12لیل ، ال{"ما نشان دادن راه است
کید أانسان و نفى مکتب جبر ت که بر آزادى اراده هستنداز روشنترین آیاتى  ،آیات مورد بحث ،بنابراین  ."مى کند و یا کفران

  ."که تصمیم نهائى با خود انسان است استد و دلیل بر آن نمى کن
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آیا ما :أَنُلْزِمکُموها وأَنتُم لَها کَارِهونَ":می کنیم مرورهود را مجددا  28با توجه به مطالب فوق الذکر،بخش پایانی آیه            
 ماده و مصدر الزام که فعل:عالمه طباطبایی توضیح می دهد.که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم یشما را در حال] باید[
صیغه متکلم مع الغیر از مضارع آن است به معناى آن است که چیزى را آنچنان مقارن و همراه چیزى دیگر کنى که از  "ملزِنُ"

سیدآیا من مى توانم آن رحمت را به شما الزام کنم با اینکه شما از و منظور از اینکه پر .آن جدا نشده و همواره با آن باشد
این است که آیا من مى توانم شما را به قبول آن و یا به عبارت دیگر به ایمان آوردن به خدا و آیات او ،آن کراهت دارید؟

خالصه کالم ...بصیرت را دارا شوید؟اجبار کنم؟ و آیا مى توانم شما را به زور وادار سازم که آثار معارف الهى یعنى نور و 
اینکه جناب نوح خواسته است بفرماید نزد من همه چیزهایى که رسالت از ناحیه خدا بدان نیازمند است موجود است و من شما 

بول را به آن چیزها آگاه کردم اما شما از در تکبر و طغیان، به آن ایمان نیاوردید، و دیگر بر من الزم نیست که شما را در ق
در این کالم حضرت نوح تعریضى است به کفار به اینکه حجت .آن مجبور سازم چون در دین خداى سبحان هیچ اجبارى نیست

 و تازه دارید دنبال چیزى میاما با این حال ایمان نیاوردید، بر شما تمام شد و حقیقت امر برایتان معلوم و روشن گردید
و این آیه از جمله آیاتى است که اکراه .چیز غیر از اجبار و الزام چیز دیگرى نیست خاطر آن ایمان بیاورید،و آنگردید که ب

خود یکى از احکام دینى است که در همه شرایع و له اجبار نکردن،أرا در دین خدا نفى کرده و داللت مى کند بر اینکه مس
  ."وت خود باقى بوده و نسخ نگردیده استحتى قدیمى ترین آنها که شریعت نوح است تشریع شده و تا به امروز نیز به ق
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زدهمسیفصل   
 

  یمبارزه نوح با تفکر طبقات
 و

  جامعه نیاز محروم انبیاء تیحما
نوح داشتند که او با بیانى رسا و  دیدیم که قوم خود خواه و بهانه جو ایرادهاى مختلفى بهسوره هود در آیات گذشته                

کنم مزد من جز  مالى از شما درخواست نمى] رسالت[بر این  ،و اى قوم من":می فرماید 29در آیه .روشن به آنها پاسخ گفت
کنم قطعا آنان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد ولى شما را  اند طرد نمى بر عهده خدا نیست و کسانى را که ایمان آورده

به  جز به پاداش معنوى الهىآیه و آیات دیگري شبیه آن این است که انبیاء این منظور ."کنید بینم که نادانى مى قومى مى
براى خود  ،تواند چنین باشد و اینهمه دردسر و ناراحتى را بخاطر هیچ هرگز یک مدعى دروغین نمى.نداندیش نمى چیز دیگري

طور دارند ب که هر گامى را بر مى ندروغی ئى است براى شناخت رهبران راستین از فرصت طلبانو این میزان و الگو.بخرد
منظور آن جناب در این جمله این است که از  :عالمه طباطبایی می نویسد.مستقیم یا غیر مستقیم هدف مادى از آنان دارند

تهمتى که به وى زده و دروغگویش خواندند پاسخ دهد، چون الزمه تهمت آنان این بود که دعوت آن جناب وسیله و طریقه 
باشد براى جلب اموال مردم و ربودن آنچه دارند به انگیزه طمع، و وقتى نوح در طول دعوتش چیزى از مردم نخواهد، و  اى

 ،انبیاء مشترك هايویژگی از یکی ).المیزان("اعالم کند که چیزى از شما نمى خواهم، دیگر کفار نمى توانند او را متهم کنند
 داستان ذکر از پس مورد، پنج در که است ءشعرا سوره باب، این در ها سوره ترینعجام .می باشد پاداش درخواست از پرهیز

 سلیمان، جز همگان الهى انبیاى":بهبودي می گوید.به این مطلب اشاره کرده است} نوح،هود،صالح،لوط و شعیب{پیامبران
 جهت بدین و پادشاهان و سالطین و حکمرانان و سران ازمیان نه اند شده انتخاب متوسط طبقه و مستضعف مردم ازمیان
 یتفضّل أن یرید":است طلب جاه مرد این که اند گرفته قرار تهمت مورد و اند شده درگیر خود قوم سروران و سران با همیشه
 مى سخن یک و صدا یک که است بوده ء اینانبیا سیره هماره.کند تأمین را خود دنیاى وسیله این به خواهد مى ویا "علیکم

 از سخن دنیا جیفه براى ما یعنى."جز بر عهده خدا نیست ام مزد میکن مالى از شما درخواست نمى] رسالت[بر این ":اند گفته
 اجر براى ما. طلبیم نمى مستمرى و سالیانه حقوق طلبیم، نمى خراج و باج قوم سروران و سران همانند ما گوییم، نمى رسالت

 خداى بر ما مزد و اجر. ایم خاسته پا به وگمراهى ازجهالت مردم ورهانیدن بشر هدایت براى ما. ایم کرده قیام الهى پاداش و
 بازنگرىقرآن، معارف پایگاه (}47،سبأ؛ 51 و 29،هود؛ 72،یونس؛ 180 و 164 ، 145 ، 127 ،109، شعراء{است عالمیان

جواب نوح به این آیه،  :هود می گوید 29در ادامه آیه  باطباییعالمه ط ).بهبودى باقر محمد ،}1بخش{ قرآن در انبیاء تاریخ
خود نمى راند و حساب همه با از که مؤمنین با او را پست و ضعیف توصیف کردند، به اینکه او آنان را است این سخن قوم خود

را به عنوان تحقیر و  و در این پاسخ، تعبیر زشت کفار از مؤمنین را که آنان.آیه بیست و هفتم استاین جمله پاسخ  .خدا است
تا در مقابل تحقیر کفار، ایمان مؤمنین را تعظیم نموده، به  ،"الذین آمنوا "تنقیص، اراذل خواندند مبدل کرد به تعبیر محترمانه
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این : نوح در این پاسخش، طرد مؤمنین را نفى کرده و فرمود.ارتباطى که مؤمنین با پروردگار خود دارند اشاره کرده باشد
و با ذکر این علت اعالم داشت  ."مؤ منین پروردگار خود را دیدار مى کنند":نمى کنم، و علت آن را چنین ذکر کرد که کار را

که خود کفار نیز روزى را در پى دارند که در آن روز به پروردگار خود رجوع نموده، پروردگارشان به حساب اعمالشان مى 
ا پروردگارشان است، حساب این مؤمنین ب ،پس .دهد، خوب باشد خوب، بد باشد بدرسد و طبق کرده هایشان به آنان جزا مى 

کس هیچ اختیارى ندارد، و لیکن قوم نوح به علت نادانیشان توقع داشتند که فقراء و مساکین و ضعفاء از مجتمع و غیر او هیچ
 ،الطّرد:راغب می نویسد ).المیزان(دخیر دینى طرد و از نعمت دین که در حقیقت شرافت و کرامت آدمى است محروم باشن

هم که  ییشکارها.او را بر کندم و دور کردم: دتهرَطَ. است زیسبک انگاشتن آن چ قیبه طر يزیر کندن و دور کردن چب
، معنا می را گریکدیدفع کردن دوستان ، االقران همطارد.اند رانده شده یعنی اند، شده دهینام ه دیطردا و طر،اند ختهیگر

قرآن } 52؛ و انعام،114شعراء  ؛30و  29هود،{این واژه با مشتقاتش در چهار آیه).478، ص 2 ترجمه مفردات، ج(دهد
شعراء  115تا  105آیات .}114آیه {و من طردکننده مؤمنان نیستم":در سوره شعراء نیز، از زبان نوح می فرماید.آمده است

از این چهار مورد،سه آیه مربوط به نوح .ازي به توضیح بیشتر نمی باشدشبیه مطالبیست که در سوره هود بررسی کرده ایم و نی
آیه چهارم،خطاب به رسول اکرم به عنوان یک اصل براي الگوي .این خود نشان دهنده عمق تفکر طبقاتی آن قوم است.است

که خشنودى او را ید در حالخوانن ان و شامگاهان مىو کسانى را که پروردگار خود را بامداد":امت اسالم است که می فرماید
چیزى بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانى و ] نیز[از حساب آنان چیزى بر عهده تو نیست و از حساب تو  .خواهند مران مى

مشرکان اشاره شده و  يهایاز بهانه جوئ گرید یکیبه  هیآ نیدر ا":تفسیر نمونه توضیح می دهد.}52انعام،{از ستمکاران باشى
و معتقد بودند که نشستن آنها در قائل شود، ریثروتمندان به نسبت طبقه فق يبرا یازاتیامت امبریآنها انتظار داشتند پ نکهیآن ا
اساس  یپوچ و ب ازاتیامت نگونهیاسالم آمده تا به ا نکهیاز ا خبریاست، ب یو نقص بزرگ بیآنها ع يبرا امبریپ ریفق ارانیکنار 

و با ذکر دالئل زنده  حایدسته را از خود براند، اما قرآن صر نیا امبریاصرار داشتند که پ شنهادیپ نیا يدهد، لذا آنها رو انیپا
رود و منظور از آن در  یبکار م "ذات" یبه معن یصورت است و گاه یدر لغت به معن "وجه".کند  یم یآنها را نف شنهادیپ

صفت  نیتنها به ذکر ا کند،اشخاص را ذکر نیعنوان ا اینام  نکهیبدون ا نجایدر ا نکهیقابل توجه ا.دوم است یفوق معن هیآ
و توجه به پروردگار نه  شیایعبادت و ن نیخدا هستند، و ا ادیبه  }شهیهم گرید ریو به تعب{قناعت شده است، که آنها صبح و شام

و  ند،یجو یخواهند و م یم او را فقط بخاطر خودش.است، بلکه تنها بخاطر ذات پاك او است ایر ياز رو ان وگریبخاطر د
و  نیشود که مشرکان ثروتمند و خود خواه نخست یمختلف قرآن استفاده م اتیاز آ.کند ینم يبرابر ازیامت نیبا ا يازیامت چیه

 گردرا  انینوایاز ب یجمعامبریرا داشتند، که چرا پ رادیا نیکردند، بلکه کرارا اامبریرا به پ يشنهادیپ نیبار نبود که چن نیآخر
افراد را به ثروت  ازیامت،غلط نیریسنت د کی يآنها رو قتیدر حق.و اصرار داشتند آنها را طرد کندجمع کرده است، شیخو

و  نیوجود آمده همواره محفوظ بماند، و هر آئطبقات اجتماع که بر اساس ثروت ب دیدانستند، و معتقد بودند با یآنها م
 .قابل قبول است ریدر نظر آنها مطرود و غ رد،یبگ دهیرا ناد ازاتیامت نیزند، و ا مرا بر ه یطبقات یبخواهد زندگ یدعوت

جوئى را به روى  که راههاى بهانهیسر هنگام لجوج و مستکبران خیره مشرکان ."گفتند یبه او م نوح نیز، همین را اشراف زمان
بى ارزش از تو  که افراد پست ویان بیاوریم در حالا ما به توایمآی":له چسبیدند و گفتند کهأخود مسدود دیدند ، به این مس

، و به اصطالح امامزاده را پیشوا را باید از پیروانش شناخت ارزش یک:تفسیر نمونه می گوید.}111شعراء، {"!اند؟ پیروى کرده
پا برهنه که کسبهاى ، تهیدست و یم مشتى بى سر و پا گمنام و فقیرکن شناسند ، ما وقتى به پیروان تو نگاه مى از زوارش مى

شان سر چگونه انتظار دارى ثروتمندان سرشناس و اشراف با نام و ن ،اند با این حال ضعیف و ناچیزى دارند اطرافت را گرفته
در  ایم و ، ما هیچگاه بر سر یک سفره ننشستهرود ا با این جمعیت در یک جو نمىاصال هرگز آب م.! تسلیم بر آستان تو بسایند؟
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وا را باید درست است آنها در این تشخیص صائب بودند که پیش.، چه انتظار نا معقولى دارى ؟ایم اجتماع نکرده زیر یک سقف
معیار سنجش آنها و معیار شخصیت را گم کرده بودند، بزرگشان این بود که آنها مفهوم ، ولى اشتباهاز طریق پیروان شناخت

و از پاکى و تقوا و حق جوئى و صفات عالى ،و گرانقیمت قرار داده بودند زیبا، لباس و خانه و مرکب ارزشها را مال و ثروت
روح طبقاتى در بدترین اشکالش بر فکر آنها .، غافل بودندد بسیار بود و در اشراف بسیار کمانسانیت که درطبقات کم درآم

 قوم ظاهرا و:طباطبایی می نویسدعالمه ).تفسیر نمونه،شعراء(!شمردند طبقه تهیدست را اراذل مى حاکم بود به همین دلیل
نوح ":داشت عرضه که نوح دعاى از دانستند،همچنانکه مى بیشتر پیروان و فرزندان و اموال را احترام و شرافت مالك نوح

 این،}21نوح،{ل و فرزندش جز بر زیان وى نیفزودگفت پروردگارا آنان نافرمانى من کردند و کسى را پیروى نمودند که ما
 خالصه و پست مشاغل صاحبان و فقراء ،بردگان ارذلین، از مرادشان که شود مى استفادهیعنی  آید، مى بر خوبى به معنا

 داشتند ننگ آنان با معاشرت و مجالست از و خواندند مى فرومایه و سفله را ایشان اعیانشان و اشراف که است کسانى
اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با ":قرآن می فرماید.)المیزان(

تردید خداوند داناى آگاه  ترین شماست بىبا تقوا یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا 
اتی،روابط سالم و تفاهم اجتماعی را بین طبقات دین اسالم با از میان بردن تضادهاي نژادي و طبق.}13حجرات،{"است

 گوناگون اجتماعی برقرار کرده است و جز تقوا و فضیلت معنوي هیچ چیزي را عامل برتري در انسانیت ندانسته و همگان را
ها، تنها جلوه اي از قدرت خداوند است و اختالف زبانها و رنگ :درباره آیه فوق می توان گفت.شمار آورده استبر و برادر ببرا

هاي نژادي و قومی و قبیله اي مخالف بود و پیوند برادري را میان با تبعیضپیامبر اکرم . مایه مباهات و امتیازخواهی نمی شود
طبیعی  هاياز دیدگاه اسالم، بخشی از تفاوتهاي اجتماعی که از تفاوت.مسلمانان با قبایل و نژادهاي مختلف برقرار ساخت

باید و نباید دارد، ولی بخش دیگري که از فرهنگ و نظام ارزشی  سرچشمه می گیرد، نه از میان برداشتنی است و نه جاي
ها می که موجب نابرابري اجتماعی انسان از جمله عواملی.مردم تأثیر می پذیرند، مشمول باید و نباید و توصیه و تکلیف است

ن افراد ، اگر زمینه براي همگان یکسان هم فراهم شود، باز هم در میانبنابرای. ا و لیاقتهاستوت انسانها در استعدادهشود، تفا
در صورت تحقق عدالت نیز . تهمچنین عامل دیگري که می تواند ایجاد تفاوت کند کار و تالش اس.نابرابري پیش خواهد آمد

وشش با یکدیگر متفاوتند و این کوشش و تالش زمینه ها از لحاظ قدرت بدنی، جسمی، روحی و همچنین روحیه تالش و کانسان
هاي دیگر همچون پرداختن واجبات و مستحبات مالی را به گونه اي رمایه می گردد؛ هرچند اسالم اهرماي براي افزایش س

اسالم جامعه شناسی قشرها و نابرابري اجتماعی از دیدگاه (هاي طبقاتی عمیق قرار داده استشکاف براي پیشگیري از ایجاد
  ).وهشهاي اسالمی صدا و سیماژمرکز پ،داود صفا،

 ."کنید بینم که نادانى مى ولى شما را قومى مى=ولَکنِّی أَراکُم قَوما تَجهلُونَ ":هود، نوح می گوید 29در انتهاي آیه             
 به دوم شده تعبیر نادانی به فارسی در که دادن انجام علم بدون را فعلی یعنی علم، مخالف:آمده معنا دو به اصل در جهل

قولی آن ضد حلم ه ب :بقره فرموده 67 ۀطبرسی ذیل آی:قاموس می نویسد.شده است معنا بی اعتنایی و حماقت،سفاهت
اعتنائی استعمال شده  معنی سفاهت و بیه ب جهلپسندم و در بیشتر آیات قرآن،  نگارنده این معنی را می.}یعنی سفاهت{است
در . ءاعتنا حقائق بیه اند و ب شوم که سفیه زنان میل کرده و از کسانی میه ب: مقصود آنست که یوسف، 33در آیه مثال . است

د یعنی خو نمل، 55ه آیدر. منظور عدم علم است بقره، 273ه بلی در آی.عدم علم حمل کردن غلط استه اینگونه آیات آنرا ب
اش عالم و نسبت  فهم و عقیدهه اند یعنی عامل در وقت عمل نسبت ب ها همه توأم با علماینگونه جهالت. زنید اعتنائی می را به بی

 در جهل .است رفته کارب بار 24 قرآن در "جهل" ماده :نوشته اند .)83، ص 2 قاموس قرآن، ج(است ءاعتنا عملش بیه ب
این تأثیرات را .دهد می قرار شدید گمراهی در را آنها عمیق، منفی تأثیرات با و دوانیده ریشه زمان گذشت با انسانها وجود
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] پرستش[و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومى رسیدند که بر ":بت پرستی در جهل نقش):1:اینگونه برشمرده اند
خدایى قرار ده گفت ] نیز[آنان خدایانى است براى ما گونه که براى گماشتند گفتند اى موسى همان ت مىبتهاى خویش هم

 بشر نادانى و پرستى،جهل بت سرچشمه که اینست بیانگرِ صراحت به آیه این.}138اعراف،{کنید راستى شما نادانى مى
نیامده اویل آن برایشان و هنوز تبلکه چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند :دین انکار در جهل نقش):2.است

 ):3.}39یونس،{"گونه تکذیب کردند پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده استکه پیش از آنان بودند همینیاست کسان
و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است ":کفر در جهل نقش):4.}14حشر،{جدایی و دراختالف جهل نقش

کنیم آیا هر چند پدرانشان چیزى را درك  ایم پیروى مى پدران خود را بر آن یافتهگویند نه بلکه از چیزى که  پیروى کنید مى
 که دالیلی از یکی پیامبر زمان کافران.}170بقره،{"]باز هم در خور پیروى هستند[اند  رفته کرده و به راه صواب نمى نمى

 برابر در خداوند.بود نیاکانشان از پیروي دادند، می قرار پیامبر برابر در توجیحی را آن و آوردند می خود کفر براي
 پیروي آنها از کسانیکه چون کند؛ اندیشه باید بلکه کند؛ پیروي کسی از اندیشه بدون انسان نباید: فرماید می آنان استدالل

 قرار توجه مورد باید قرآن در که مباحثی از یکی .نده ارفت اشتباه راه به و اند نیافته هدایت و اند بوده جاهل شاید کنید، می
: کردن مسخره و استهزاء ):1:نمود بیان توان می اینگونه را صفات این. است برده کارب جاهالن براي که است صفاتی گیرد،
خوانید آن را به مسخره  به نماز مى }آنان را{کهیهنگام"):الف:است شمرده جاهالن صفات جزء را صفت این آیه، دو در قرآن

خدا به شما  که موسى به قوم خود گفتیو هنگام"):ب. }58ه،مائد{"اندیشند اند که نمى گیرند زیرا آنان مردمى و بازى مى
ن از جاهال]مبادا[برم به خدا که  ت پناه مىگیرى گف دهد که ماده گاوى را سر ببرید گفتند آیا ما را به ریشخند مى فرمان مى

 موجب و گرفته فرا را آنان وجود جهل کسانیکه است؛ نادانان و پست مردم کار دیگران گرفتن بازى به".}67بقره،{باشم 
 در و .دیگران به نه و قائلند ارزش ،خود به نه که دارند انسانیت مقام و ارزش به جهالت حقیقت، در که شده دیگران تمسخر

فرمود اى نوح ":بیجا توقع):2.}190ص ،1 ج طالقانى، محمود سید ، قرآن از پرتوى {گذارندنمی  احترام انسانى مقام به واقع
کردارى ناشایسته است پس چیزى را که بدان علم ندارى از من مخواه من به تو ] داراى[تو نیست او  اهلاو در حقیقت از 

 جاهالن براي قرآن از توان می که صفاتی جمله از :گناه به آلوده):3.}46هود،{دهم که مبادا از نادانان باشى اندرز مى
 :در قرآن عبارتند از جهل زدودن راههاي اهم.}33یوسف،{است شهوات و شیطانی هاي وسوسه برابر در ناتوانی کرد، اخذ

را  اید اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى که ایمان آوردهیاى کسان":تبین و تحقیق ):1
 اهل از پرسش .}43،نحل {:ذکر اهل از پرسش ):2.}6حجرات،{"اید پشیمان شوید از آنچه کرده] بعد[آسیب برسانید و 

و مثل ":بصیرت و بینش):3.است عقلی حکم به ارشاد حقیقت، در عالم به جاهل رجوع و بوده عقل حکم به جاهل، براي خبره
] آرى[زند  شنود بانگ مى نمى] مبهم چیزى[حیوانى را که جز صدا و ندایى کافران چون مثل کسى است که ] کننده دعوت[

 همان که است روحانى و معنوى بعد اینجا در کورى و کرى،گنگى از منظور.}171بقره،{یابند درنمى] و[کرند اللند کورند 
 بینش کسب جهالت، این درمان راه و بود؛ خواهد تشخیص و تمییز عدم و عقل شدن منتفى آن، نتیجه که بوده بصیرت و بینش

  )."جهالت و جهل العلوم، باقر پژوهشکده اینترنتی پایگاه ":برداشت از(}325ص ،2 ج روشن، تفسیر{است بصیرت و
اگر آنان را ،قوم منو اى =ویا قَومِ من ینصرُنی منَ اللّه إِن طَرَدتُّهم أَفَالَ تَذَکَّرُونَ":نوح در ادامه سخنانش می گوید             

باز می بینیم نوح بطور عاطفی آنان را با .}30هود،{گیرید برانم چه کسى مرا در برابر خدا یارى خواهد کرد آیا عبرت نمى
میان تفکر و تذکر این تفاوت وجود  :تفسیر نمونه می نویسد.خطاب می کند "اي قوم من"اینکه این همه بر او تهمت زده اند، 

 "یاد آورى=تذکر "ولىآن قبال نداشته باشیم،ر حقیقت براى شناخت چیزى است هر چند هیچگونه اطالعى از دارد که تفکر د

و اتفاقا ،چند از طریق آگاهیهاى فطرى باشد هر،ال با آن موضوع آشنائى داشته استشود که انسان قب در موردى گفته مى
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که انسان با مراجعه به فطرت و نهاد خویش آنها را  مطالبى استبا قومش نیز همه از این قبیل است،مسائل مورد بحث نوح 
 به معنی،نصر:قاموس می نویسد."کند ولى غرور و تعصب و خودخواهى و غفلتشان بر روى آنها پرده افکنده است درك مى

فعول دوم متعدي مه ب  "من"و   "علی"و چون با  نصور نیز مصدر است ،قول قاموسه نصرت نیز مانند نصر است و ب. است یاري
یعنی ما را بر قوم کافر پیروز  ،}250 ،بقره{ا علَی الْقَومِ الْکافرِینَصرْندهد و انْ خالص کردن و غلبه میشود معناي نجات،

مرا از عذاب  چه کسیاي قوم ":ه معنی نجات و خالص است یعنیب هود 30آیه در آیاتی مثل . گردان و از آنها خالصمان کن
در مفردات آنرا طلب .متعدي شود "نم"در صورتیکه با است، انتقام ، به معنیانتصار."دهد اگر آنها را طرد کنم خدا نجات می

 و آنکه بعد از مظلوم بودن انتقام بکشد راهی بر او نیست".گفته است "علی"تعدیه به  رب آنرا در صورتنصر گفته در اق
ه أَنِّی ا ربفَدع ":و.}93، شعراء{کشید؟ ا انتقام میکنند و ی آیا شما را یاري می=صرُونَکُم أَو ینْتَصرُونَهلْ ینْ":و .}41شوري،{

 ،به معنیاستنصار.و مرا یاري کن نوح خدایش را خواند که من مغلوبم از دشمنانم انتقام بکش  یعنی،}10 ،قمر{مغْلُوب فَانْتَصرْ
 ).73، ص 7 قاموس قرآن، ج(}18، قصص{طلبید وز از او کمک خواست او را بیاري میآنکه دیرآنگاه ":طلب یاري است 

قلمداد ه و تکلیف شرعى،در آموزه هاى دینى، دفاع از ستمدیدگان و مظلومان و یارى رساندن به آنان، به عنوان یک وظیف
و اضافه  رندیس یگروه: از امام صادق سئوال کردم: کرده که گفت تیروا  سماعه از  ینیکل:در احادیث آمده است.شده است

ها کفاف آن يکه برادران مسلمانشان به شدت محتاجند و زکات هم برایگردآورده اند، درحال یبر لوازم و مخارج خود، ثروت
 :در پاسخ فرمودندامام نه هستند؟روزگار سخت گرس نیدر ا رادرانشانکه بیباشند درحال ریها سرواست آن ایآدهد، ینم

تفاوت  یونسبت به وضع او ب{دیاو را تنها بگذارد و خوارش نما دیبه او ستم کند و نبا دیمسلمان برادر مسلمان است، نبا
پس بر مسلمانان الزم است که در  }او را در فقر و فالکت بگذارد یوبا داشتن ثروت اضاف{او را محروم کند دیو نبا}باشد

حاجتمندان اهتمام بورزند و طبق فرمان  ياریبه هم و بپا خواستن به  یدگیباهم کوشا باشند و بر کمک و رس يو برابر يبرادر
و در حدیثی دیگربه عواقب یاري نرساندن هم .}50، ص2ج ،یالفروع من الکاف{"باشند ندهیخدانسبت به هم مهربان و بخشا

برود و  انشما نزد برادر مسلم انیعیاز ش یکیهرگاه : کرده که فرمود تیاز امام صادق روا ریاز ابو بص ینیکل:اشاره کرده است
از دشمنان ما،  یگروه ییهاحاجت يکمکش نکند، خدا او را به قضاکه تواناست،نیبخواهد واو با ا ياریاز او در انجام حاجتش 

پایگاه ). ویکی فقه،اخالق اقتصادي(}366، ص2ج ،یصول کافا{"عذابش کند امتیکار او را در روز ق نیکند تا بر ا یمبتال م
روایاتى است که امت اسالمى را در جهت یارى رساندن  ):1: را اینگونه دسته بندي کرده استروایات معصومین ،معارف قرآن

 از:به مظلوم و ستمدیده و مقاومت و ایستادگى در برابر ظلم و ستم، تشویق و ترغیب مى نماید که به چند نمونه اشاره مى شود
هیچ بنده اى نیست که ستمدیده اى را یارى ! اى داود: خداى متعال به داود وحى فرمود: پیامبر اکرم نقل شده است که

استوار نگه ها مى لغزد،مهاى او را در آن روزى که همه گامکه گابه او رفته، همدردى کند، مگر اینرساند یا در ستمى که 
هرکسى داد ستمدیده اى را از ستمگر بگیرد، در بهشت با من و یار و همنشین من : در جمله دیگر پیامبرخاتم مى فرماید."دارم
دسته دوم، روایاتى است که یارى مظلوم و مبارزه با ):2."یارى مظلوم است ،بهترین عدالت: امام على نیز مى فرماید. "باشد

نقل شده است  که از حضرت عیسى بن مریم در کالمى: ظلم و ستم را به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعى، قلمداد مى نماید
که یاتاق دیگر سرایت مى کند تا جای به حق، به شما بگویم اگر اتاقى آتش بگیرد، آن آتش پیوسته از اتاقى به: مى خوانیم

، جاى که همان نخستین اتاق را دریابند و آن را از بیخ و بن بر اندازند که در این صورتد، مگر اینناتاقهاى بسیارى مى سوز
چنین است آفت ستمگر نخست که اگر جلویش گرفته شود، بعد از او پیشواى ستمگرى پیدا نخواهد . پاى آتش نخواهد ماند

امام ."که اگر آتش در اولین خانه، چوب و تخته اى نیابد چیزى را نمى سوزانددیگران از او سرمشق گیرند؛ چنان شد؛ چرا که
الفت، عهد و پیمانى را معرفى مى کند که خداوند از علما و دانشمندان گرفته است على از جمله عوامل پذیرش حکومت و خ
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سوگند به خدایى که دانه را شکافت : که نباید در برابر ظلم ظالمان و مظلومیت ستمدیدگان، سکوت و بى تفاوتى اختیار کنند
یمان من تمام نمى کردند و اگر خدا از علما پ اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران، حجت را بر! و جان را آفرید

بارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهانش انداخته، نگرفته بود که در برابر شکم
بزغاله رهایش مى ساختم و آخرش را به کاسه اول آن، سیراب مى کردم، آنگاه مى دیدید که دنیاى شما نزد من از آب بینى 

دیدگان، توبیخ و و دسته سوم، افراد سست عنصر و سهل انگار را نسبت به سرنوشت مظلومان وستم):3."اى، بى ارزش تر است
بى [ ح کند و نسبت به سرنوشت مسلمانانصب] شب را[ که یکس:ر حدیثى از رسول اکرم مى خوانیملذا دسرزنش مى نماید؛

هر کسى فریاد و استغاثه انسانى را بشنود :در جمله دیگرى مى فرماید ."لمان نیستاهتمام به خرج ندهد، مس] تفاوت بوده و
یارى مظلوم در آیات و  ،پایگاه معارف قرآن("که مسلمانان را به یارى وکمک مى طلبد و به یارى او نرود، مسلمان نیست

 .می باشد163، ص2 ج ،یاصول کاف ،فقه یکیو منبع حدیث آخري به نقل از).محمدآصف عطایى،روایات؛ سکوت جایز نیست
که به نوعى دفاع از مظلوم و یارى و حمایت  است شده، مقوله ظلم و ستمگرى از زوایاى گوناگون و مختلف، مطرح در قرآن

و چرا شما :یکی از آیات که در آن خداوند عواطف انسانها را تحریک می کند چنین است.از ستمدیدگان را گوشزد مى نماید
گویند پروردگارا ما را از این شهرى  که مىجنگید همانان کودکان مستضعف نمى مردان و زنان و] و در راه نجات[در راه خدا 

اند بیرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده و از نزد خویش یاورى براى ما تعیین فرما  پیشه که مردمش ستم
، لذا و امید آنها از همه جا بریده استهائى خفقان بار گرفتار شده این مستضعفان همانها هستند که در محیط.}75نساء،{

از خداى خود تقاضا مى کنند که  و دست به دعا برداشته و از خداى خود مى خواهند که از آن محیط ظلم و ستم بیرون روند
چند نکته دیگر  از این آیهنمونه،  بنا بر نظر تفسیر.و یار و یاورى براى نجات آنها برانگیزدسرپرستى براى حمایت آنها بفرستد

ایمان و دفاع از ستم دیدگان و زنان و مردان بال و پرشکسته ،جهاد اسالمى تنها براى نشر اصول فضیلت  ):1:استفاده مى شود
و کودکان محروم و ستم دیده است و به این ترتیب جهاد دو هدف جامع دارد که در آیه فوق به آن اشاره شده یکى هدف 

از نظر اسالم ):2.و دیگرى هدف انسانى  و این دو در حقیقت از یکدیگر جدا نیستند و به یک واقعیت باز مى گردند الهى
عقیده صحیح خود عمل نمود، اما محیطى که خفقان آن را فرا گرفته و  محیطى قابل زیست است که بتوان در آن آزادانه به

و افراد با ایمان آرزو مى کنند که از چنین محیطى خارج نمى باشد،، قابل زیست ى انسان آزاد نیست بگوید مسلمانمحت
در ذیل آیه فوق چنین مى خوانیم مسلمانانى که در چنگال دشمن  ):3.ن محیطى مرکز فعالیت ستمگران استشوند، زیرا چنی

گرفتار بوده اند براى نجات خویش نخست تقاضاى ولى از جانب خداوند کرده اند و سپس نصیر براى نجات از چنگال 
راین وجود یار و ، بنابت و سپس یار و یاور و نفرات کافىقبل از هر چیز وجود رهبرو سرپرست الیق و دلسوز الزم اس .ظالمان

، ضعیف مستضعف با ضعیف فرق روشنی دارد"."ه از یک رهبرى صحیح بى نتیجه استیاور هر چند فراوان باشد بدون استفاد
کسی است که ناتوان است ولی مستضعف کسی است که بر اثر مظالم و ستمهاي دیگران تضعیف گردیده است خواه این تضعیف 

ز نظر اخالقی و یا از نظر اقتصادي و یا از نظر سیاسی و اجتماعی و به این ترتیب تعبیر از نظر فکري و فرهنگی باشد یا ا
بر اساس همین عواطف انسانی بود که پیامبر اکرم در ).تفسیر نمونه("جامعی است که تمام انواع استعمار را در بر می گیرد

 یمانیها پ لهیاز قب یبرخ نیدر گذشته ب:باره نوشته انددر این .بیست سالگی در پیمانی شرکت کرد تا به بیچارگان یاري رساند
بودند که اسمشان  یگذاران آن کسان هیبود و پا چارگانیآن بر دفاع از حقوق افتادگان و ب هیبود که پا "حلف الفضول"به نام 

  ،مانیپ نیا يهایژگیاز و یکی.نداشت نیجز ا یهدف بستند شیاز قر يا که بعدها عده یمانیپ. بود  "فضل" شهیاز ر ای "فضل "
 یآنها در آن شهر زندگ يمانهایاز مردم مکه و هم پ ریغ یاما اگر کس. یدفاع از مکه و مردم مکه بود در برابر دشمنان خارج

درباره علت عقد این پیمان نوشته . ،او را حمایت می کردنددیرس یبه دادش نم یکسو  شد یبر او وارد م یکرد و ظلم یم
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 یول دیاو را خر يسهم کاال یبن فهیاز طا يمرد.بفروشد ااسد به مکه آمد تا اجناس خود ر یبن لهیاز قب يردم يروز اند،
که در کنار  سیناچار بر کوه ابو قُب. دیبه دادش نرس ی، کسکمک خواست شیآن مرد مظلوم از قر.را به او نپرداخت متشیق

از جوانان  يا او عده یدادخواه. دیطلب ياریرا به  شیدرباره سرگذشت خود خواند و قر ياشعار خانه کعبه است، باال رفت و
در همان خانه که . کنندببه حال آن مرد  يجدعان جمع شدند تا فکرابن  ناچار در خانه عبداهللا. قرار داد ریرا تحت تأث شیقر

. آن مرد را گرفتند و به او برگرداندند يکاال متیشود، ق یستم چکسیبستند که نگذارند به ه مانیپ حضرت محمد هم بود
 یمانیجدعان شاهد پ ابن در خانه عبد اهللا":فرمود پس از بعثت ازجمله . کرد یم ادی یکی، به نمانیپ نیاکرم از ا امبریبعدها پ

از  شیاما پ،وستیپ مانیپ نیبه ا یسالگ ستیدر سن ب محمد."کنم یدعوت کنند قبول م مانیشدم که اگر حاال هم مرا به آن پ
 ن را در جنگها از دست داده بودند،که شوهرانشا یو زنان میتیو کودکان  نوایو ب ریبه اشخاص فق،زیآن نهمچنانکه بعد از آن

 مانیپ نیبه ا زین يو وستنیپ. نمود ینم يتوانست از کمک نسبت به محرومان خوددار یم کرد و هر چه یم اریمحبت بس
با توجه به  ).جوانمردان مانیپ ایحلف الفضول تبیان،(و رفع ستم از مظلومان نبود انینوایب يریجز عالقه به دستگ يزیچ

دور کردن بیچارگان از اطراف بران که الگوي انسان کامل هستند،اکنون می توان فهمید که براي پیامکه مطرح شد، مطالبی
چه کسى مرا در برابر خدا یارى خواهد کرد آیا اگر آنان را برانم ":براي همین است که نوح می گوید.خود شدنی نیست

  .}هود 30بخشی از آیه {گیرید عبرت نمى
که اگر شما خیال  است آمده هود 31در آیه  گوید آخرین سخنى که نوح در پاسخ ایرادهاى واهى قوم به آنها مى         

و ":باشم اشتباه است ، با صراحت باید بگویم که کنید و انتظار دارید من امتیازى جز از طریق وحى و اعجاز بر شما داشته مى
که دیدگان شما یام و در باره کسان گویم که من فرشته دانم و نمى هاى خدا پیش من است و غیب نمى گویم که گنجینه به شما نمى

اگر جز این [تر است دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه گویم خدا هرگز خیرشان نمى نگرد نمى به خوارى در آنان مى
 پاسخ نوح به این قسمت گفتار اشراف قوم خود :عالمه طباطبایی می گوید."من در آن صورت از ستمکاران خواهم بود] بگویم
گفتار آنان را رد مى کند که شما  ،و این چنین .میکه به نوح و پیروانش گفتند ما درشما برترى و فضلى بر خود نمى بین است

پندارید بر هر پیغمبرى الزم  ادعاى رسالت کرده ام انتظار دارید من ادعاى فضیلتى بر شما بکنم، و میگویا به خاطر اینکه من 
است که خزائن رحمت الهى را مالک و کلیددار باشد، و مستقیما و مستقال هر فقیرى را که خواست غنى کند، و هر بیمارى را 

، و در آسمان و زمین و سایر اجزاى عالم به دلخواه خود و به هر که خواست شفا دهد، و هر مرده اى را که خواست زنده کند
نظر دیگران و نیز مى پندارید که پیغمبر آن کسى است که علم غیب داشته و بر هر چیزى که از .نحوى که خواست تصرف نماید

از آن بى خبرند با خبر  و بتواند آن چیزها را به طرف خود جلب کند، و نیز بر هر شرى که دیگرانپنهان است آگاه باشد،
و نیز مى پندارید .و کوتاه سخن اینکه پیغمبر باید داراى خیرات بوده و از شرور مصون باشد. و آن را از خود دفع نماید، باشد

که یک پیغمبر باید از رتبه بشریت تا مقام فرشتگان باال برود، به این معنى که مانند فرشتگان از لوثهائى که الزمه بشریت و 
طبیعت است منزه بوده و از حوائج بشریت و نقائص آن مبرا باشد، نه غذا بخورد، نه آب بنوشد، نه ازدواج بکند، و نه براى 

ست که مى پندارید یک پیامبر آیا به نظر شما جهات فضل اینها.کسب روزى و تهیه لوازم و اثاث زندگى خود را به تعب بیندازد
یک از این سول به غیر از مسؤلیت رسالت،هیچکه اشتباه مى کنید و ریدر حال .قل باشد؟باید داشته و در مالکیت آنها مست

امتیازات را ندارد، و من نیز هیچ ادعائى در این باره نکرده ام، نه ادعا کرده ام که خزائن خدا نزد من است، و نه گفته ام که 
نظر شما فضل است را نکرده ام، تا شما  زهائى که بهو خالصه کالم اینکه من ادعاى داشتن هیچیک از آن چی.من فرشته ام

تنها ادعایى که من دارم این است که از .تکذیبم کرده و بگویید که تو هیچیک از این فضلها را ندارى و در ادعایت دروغگوئى
 زانى داشته استناحیه پروردگارم داراى بینه و دلیلى بر صدق رسالتم هستم، و خداى تعالى از ناحیه خود رحمتى به من ار
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توضیحاتی داده  ،پندارهاى جاهالنه عوام الناس درباره انبیاء و توقعات نابجایشان از آنانعالمه درباره  هر یک از ). المیزان(
همه ذخیره ها و گنجینه هاى غیبى است که مخلوقات در آنچه در وجود و بقایشان بدان  "خزائن اللّه"مراد از جمله :است
اینها آن چیزهایى است که عوام الناس .وسیله آن، نقائص خود را تکمیل مى نمایندرتزاق مى کنند، و باجند از آن امحت

معتقدند که کلیدهایش به دست انبیاء و اولیاء است، و مى پندارند که آن حضرات مالک مستقل آنها و در نتیجه صاحب قدرتى 
همچنانکه نظیر این توقعات را از نبى گرامى رانند، بخواهند می و هر حکمى کهتوانند بکنند، هستند که هر کارى بخواهند می

وال اعلم ":نوح در نفى علم غیب فرمود .استحکایت کرده  اسراء  93تا  90ات اسالم داشتند و خداى تعالى آن را در آی
بوده که  این بدان جهتو  ،"دانم گویم غیب می من نمی=و ال اقول انى اعلم الغیب"دیگر نگفت ،"دانم و من غیب نمی=الغیب

 کند، بلکه تا بتواند از اظهار آن خوددارى می علم غیب از اسرارى است که هر کس داراى آن باشد به آسانى اظهارش نمی
داند،ولى اگر  براى شنونده دلیل نمى شود بر اینکه او به راستى نمی ،دانم گویم غیب می نماید، و اگر کسى بگوید من نمی

نکته دیگرى که در این آیه است این است که در سه فقره اى که جمله  .داند دانم دلیل مى شود بر اینکه نمی بگوید غیب نمی
فقط یک بار در فقره اول آمده، ولى در دو فقره دیگر نیامده، و این بدان جهت بوده که آوردن  "لکم"آمده کلمه "ال اقول"

را نیز دستور داد تا همان جوابى را که نوح به قوم خود داد به قوم خداى تعالى رسول گرامى خود .یک بار کافى بوده است
ام  گویم که من فرشته دانم و به شما نمى هاى خدا نزد من است و غیب نیز نمى گویم گنجینه بگو به شما نمى":خود داده و بگوید

این .}50انعام،{کنید آیا تفکر نمى.استکنم بگو آیا نابینا و بینا یکسان  شود پیروى نمى جز آنچه را که به سوى من وحى مى
نخست آن سنخ برترى و فضیلتى را که عوام الناس از پیغمبر خود توقع دارند نفى مى کند، و سپس تنها رسالت را براى  ،آیه

رسول اثبات مى کند و آنگاه بدون درنگ، به اثبات نوعى فضیلت براى رسول پرداخته غیر آنچه عوام توقع دارند و آن 
نسبت به ایشان، همانند  ت عبارت است از اینکه او به وسیله بصیرت و بینایى خدایى داراى بصیرت است، ولى دیگرانفضیل

کورانند نسبت به دارندگان چشم، و همین داشتن بصیرت است که پیروى کردن از رسول را بر مردم واجب مى سازد، همانطور 
ینایان راه بروند و هر جا آنها رفتند قدم بگذارند، و مجوز اینکه رسول، مردم که افراد کور مجبورند به راهنمائى و دستگیرى ب

  ).زانیالم(خود را دعوت به پیروى از خود مى کند نیز همین است
غیب و ه انقسام موجودات ب. هر آنچه از دیده یا از علم نهان است یعنی غیب :قاموس درباره واژه غیب می نویسد           

 ست و جز خدا کسی دانايخداعلم غیب مخصوص به .خدا همه آشکار و همه یکساننده ست و نسبت بما انسانهاه آشکارنسبت ب
اي از پیامبران صریحا علم  اند و پاره در این مطلب صریح }38 ،فاطر و 65 ،نمل ؛59 ،،انعام{غیب نیست چنانکه آیاتی از قبیل

 اگر غیب را می":است رسول خدا آمده ةو دربار.}31 ،هود{مودقومش فره اند چنانکه نوح ب غیب را از خود نفی کرده
این حکم اولی .}188 ،اعراف{"من جز انذار کننده نیستمرسید،  کردم و بدي بمن نمی خود جلب میه دانستم خیر بسیار ب

 غیب مبذول میآن ه پیامبرش بیان دارد که به غیب است ولی در نوبت ثانوي مانعی نیست که خدا مقداري از غیب به علم ب
به نوح  هود 49 هحضرت بیان داشته چنانکه در آی آنه گوئیم چنانکه اخبار پیامبران و اخبار قیامت از غیب است و خداوند ب

و آیات ."دانستى و نه قوم تو کنیم پیش از این نه تو آن را مى ین از خبرهاى غیب است که آن را به تو وحى مىا" :می فرماید
غیب مطّلع نخواهد کرد مگر آنکه مورد رضاي اوست ه کس را بر اینکه علم غیب مال خداست و هیچد نداصریح  جنّ 27و  26

 ها ذخیره می خورید و در خانه از آنچه می ":گفت می مردمه و از همین باب است که عیسی ب. و مورد رضا از پیامبران است
شود  کی از شما ساقی پادشاه میی":دو رفیق زندانی گفته ایضا قول یوسف که ب .}49 ،آل عمران{"دهم شما خبر میه کنید ب

این را  ردگارمپرو":در ما قبل آیه هست که.}37 ،یوسف{خورند دار آویخته شده و پرندگان از گوشت سرش میه و دیگري ب
، 5 ج علی اکبر قریشی، موس قرآن،قا ("باب نادر فیه ذکر الغیب" هرجوع شود به کافی مخصوصا ب."من تعلیم فرموده استه ب
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است و  نهان ما يکه از حواس ظاهر یآن چیزهائ ی، یعننهان ، پشت پرده یغیب یعن آیه اهللا مطهري می گوید،).135ص 
ه مفاتیح و عند":فرماید یتنها ، مثل اینکه م یگاه،بکار برده است زیادقرآن این کلمه را.پشت پرده محسوسات واقع شده است

 ،همراه با کلمه شهادت یو گاه."از آنها آگاه نیست یو جز او کس خداست غیب نزد يکلیدها ییعن، "یعلمها اال هوالغیب ال 
  جهان طبیعت را عالم،استفاده کرده یاز همین تعبیر قرآن یفالسفه اسالم."هعالم الغیب و الشهاد ":فرماید اینکه می مثل

 ما از غیب و نهان و پشت پرده و اینکه راز نهان و یادبیات عرفان در.اند کرده، و جهان ملکوت را عالم غیبت اصطالح شهادت
ایمان و اعتقاد ما به عالم  يبرا .است داده  به آن یخاص یهست زیاد سخن رفته و لطف و زیبائ يپرده و ماوراء ظاهر پشت

ار داریم ک و که ما با حواس خود با آن سرم از آن جهت شهادت نامیده شده است عالَ این اساسا. است ی، حواس ما کافشهادت
. مؤمن بشویم نیستیم یوجود چنین جهانه اینکه ب يبرا یمعلم علیهذا نیازمند به معرف و،و محسوس و ملموس ما است

 نجها  ایمان و اعتقاد به ياما این حواس برا. آشنا شدن بیشتر با حقایق آن است يو تعلیم و تحقیق برا معلم  ما به ينیازمند
. غیب وجود ما است باید دست بکار و فعالیت بشود مرتبه ایمان و اعتقاد به جهان غیب قوه عقل که خود يبرانیست، یغیب کاف
اند که مردم را به غیب و  ، آمدهپیغمبران راهنمایان جهان غیبند.از عقل باید غیب را شهود نماید تر یتر و مخف نهان  يا و یا قوه

، اند مان داشته باشند اکتفا نکردهای غیب وجوده پیغمبران به اینکه مردم ب. و محسوسات، مؤمن و معتقد نمایند ظاهر  يماورا
ه ، مردم را مؤمن بتصال میان مردم و جهان غیب باشندحلقه ا،غیب رابطه برقرار کنند و  اند که میان مردم پیغمبران آمده

بشر تماس پیدا  یزندگ ست که مسأله غیب عمال بااینجا.بنمایند یخاصدر شرایط  یغیب خاص  يو عنایتها یغیب يمددها
، ببینیم توانیم یچشم ما کشیده شده که نم جلو  ایست که چگونه پرده؟این پرده چیست. نهان ، پس پرده یغیب یعن گفتم.کند یم

اتفاقا همین تعبیر . است  ياز حقایق دیگر باید پس برود تا ببینیم یا اینکه این تعبیرات کنایه که وجود دارد يا آیا واقعا پرده
اینک دیده تو باز تو برداشتیم، يامروز پرده را از جلو ":رمایدف قیامت می اهل  پرده در خود قرآن نیز آمده است در باره

من افزوده  یقین فرضا پرده برافتد بر:استمنسوب به حضرت امیر  یجمله معروف.}22ق،{یهمه چیز را ببین یتوان یم است و
و محدود را  یجز حجاب محدودیت حواس ما که تنها امور نسب پرده  ، ایناین پرده از نوع ماده و جسم نیستمسلما ."شود ینم

 یآگاه: بیغعلم " در کتاب یجعفر سبحان آیه اهللا).58تا  55امدادهاي غیبی، مرتضی مطهري،ص (باشد نمی کند یم  درك
کهف، درباره عبد صالح  82 تا 64اتیآ کتاب با استناد به 22تا  18صفحات .دراین باره توضیحات مبسوطی داده است "سوم

 قیطر مودنیاست، بر اثر پ امدهین انیاو در قرآن وارد شده، و نام او به م تکه صفا یاله یول نیااو می گوید،.خداست
 نیدر مصاحبت ا موسی. دیگرد یمانند حضرت موس یواالمقام تیکه معلم و آموزگار شخص دیرس یبه مقام یو بندگ تیعبود

 زیسه عمل شگفت انگ تیمقام وال داشتنبر اثر  آن ولی،. دیاو گرد یتعجب و شگفت هیرا از او مشاهده نمود که ما يامور ،یول
زمان و مکان را به  يمرزها یاله اءیاول.}راجعه شودبه آیات فوق م{ستین ریقابل تفس يعاد نیرا انجام داد که هرگز، با مواز

کودك و پدر و مادر او آگاه  ندهیاز آ ،یول نیکه اکنند چنان یدل مشاهده م دهیرا با د ندهیدرهم شکسته و آ یاذن اله
 يدر لحظه ا آن هم.دیغارتگر آگاه گرد يفرمانروا میتصمخدا از  یول نیکه اآگاه هستند چنان ریاز قلوب و ضما آنها. دیگرد

، پنج موضوع "میآشنا شو بیغ قتیبا حق" تحت عنوان 40تا   23صفحات وي در."نداشتند یآن آگاه نانیو سرنش بانیکه کشت
موجود، به  میدر تقس اسیدر برابر خدا حاضر است و مق زهایهمه چ ):2.در مقابل شهادت است بیغ):1:را بررسی می کند

 شیپ ):5. بیاز غ یآگاه يهاطرق و راه ):4. بیاقسام و اصول سه گانه غ ):3.بشر است يحاضر و غائب، حواس نارسا
 نیا بیموارد استعمال لفظ غ یبررساز  و می گوید،."ستین بیاز غ یآگاه يو اقتصاد یاسیکارشناسان امور س يهاینیب

 يعاد يهایکه از قلمرو ابزار آگاه يامور یعنی، همان امور پنهان از حس بشر است بیکه مقصود از غ دیآ یدست مب  قتیحق
است که علم  نیکند، مقصود ا یم فیتوص "هوالشهاد بیعالم الغ"خدا را با صفت  ،يعددمت اتیقرآن در آ .باشد یم رونیاو ب
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از باشد و او از آنچه که  یو مسلط م طیدر قلمرو حواس او قرار دارد، مح ایاو بر آنچه که از قلمرو حس بشر خارج است، 
در زبان عرب نقطه  ):الف :گرفت جهیرا نت بتوان دو مطل یم انیب نیاز ا. باشد یبر شما محسوس است آگاه م ای بیشما غا

جا محدود انسان است، از آن لمو حاضر، پنهان و آشکار، ع بیبه غا اء،یاش میمالك در تقس ):ب .است لفظ شهادت ب،یمقابل غ
 یم رونیاز قلمرو احساس و ابزار ارتباط او با خارج، ب گرید یحس و علم او قرار دارند، و برخ طیدر مح اءیاز اش یکه برخ

توان در سه قسم خالصه  یرا م بیاز غ یمنابع آگاه نیمهمتر .شده اند میو حوادث در نظر او به دو نوع تقس اءیباشند، اش
مانند ذات پروردگار جهان . دنریگ یقلمرو حس او قرار نمگاه در چیو ه،هسند رونیکه از افق حس بشر ب یموجودات):1:نمود
 یفیو ک یکم اتیو خصوص قتیبشر از حق .کار آنان وهیفرشتگان و ش یعنیخدا  یبیو جنود غ ،ياسماء و صفات و قتیو حق

که بر  ینیبشر مانند قوان یمکتشفات علم):2.به وجود آنها ندارد مانیجز ا يا فهیآنها، آگاه نخواهد گشت، و در برابر آنها وظ
و  کربیبشر از وجود سلول و م يروزگار .بوده اند رونیها از افق حس او بکه قرن یکنند و موجودات یحکومت م یپهنه هست

 قیکه بشر از طرپس از آن  یآنها، آگاه نبود ول تیفیها و کیدور از حس مانند کهکشان ها و سحاب يملکول و اتم و جهان ها
موجودات دور از قلمرو احساس دست  ایخارج از حس و  نیقوان نیو تلسکوپ، بر ا کروسکوپیو با اختراع م ،شیتجربه آزما

که در  یبیحوادث غ):3.بشر قرارگرفتند یحس يهااتر نهاده و در حوزه علوم و دانشب گام فریهمه آنها از جهان غافت،ی
 سبحانی می گوید).یجعفر سبحان ،سوم یآگاه: بیغعلم " :ازبرداشت ("رخ خواهد داد ندهیدر آ ایگذشته اتفاق افتاده و 

راه  {از راه دوم یو گروه،}حسی یتجربراه {نخست قیدارد، توده مردم غالباً از طر اریدر اختمعرفت  سه شاهراه ،ربش
و درباره .کنند یاستفاده م }راه الهام و اشراق {از راه سوم یبر اثر تکامل روح ي، و افراد انگشت شمار}یو تعقل یاستدالل

 یشناس تینوع واقع کیاست که در وراء دستگاه حس و تعقل قرار دارد،  یسوم یشناس تیراه، واقع نیاراه سوم می گوید،
ادراك  نیچن کیتواند  ینم يمحدود ماد ینیالبته نظام جهان ب ست،یاست که امکان آن از نظر علم و دانش قابل انکار ن ينو
 يشناسان، جنبه هااز روان یکیبه گفته . انکار آن وجود ندارد يابر یراه یاما از نظر اصول علم ردیرا بپذ یو تعقل یحس ریغ

رسد و  یبه مرحله ادراك م یاضیو ر یمنطق شهیواسطه اندب یعقالن يشود و جنبه ها یحواس شناخته م لهیوسب ،یتجرب
 يآسا، و جرقه ها رقب يها ینیروشن بو استدالل، حس يماورا ياز جنبه ها ییسرانجام بر اثر اشراق و الهام، جلوه ها

از  یکیشناس معروف روان نیپرفسور سوروک. رسند یم تیروشنگر که ذهن حساس نوابغ، از آنها برخوردار است به مقام رؤ
 و به اصطالح الهام، یادراك عرفان يکرده و برا قیتصد یرا به روشن یشناس قتیاست که وجود سه شاهراه حق يآن افراد

حس  ایراه حس ):الف: کرد ينام گذار ریسه گانه را به شرح ز يهافتتوان معر یم نیبنابرا.است لقائ ژهیو یمقام و منزلت
 یروان تیواقع کیصورت الهام را ب ،یروانشناسه امروز. "یدل آگاه ایراه الهام  ):ج. یخرد آگاه ایراه عقل  ):ب. یآگاه

باره و بدون مقدمه، که چون برق المع کیدهنده  حیبخش توض یآگاه،یادراك ناگهان:کند یم فیتوص نیو آن را چن رفتهیپذ
 یو نفوذ الهام در اکتشافات علم تیاهم. باشد دهیشیدرباره آن اند شیشاپیغالباً پ یکه حتآن یدرخشد ب یدر صفحه ذهن م

دانشمندان  انیدر م. داند یم یات علمالهام را عامل پر ارج در اکتشاف نیشتیآن.دانشمندان قرار گرفته است دییمورد تأ
او را مظهر  ،يداده تا آنجا که مخالفان مکتب و تیبه شهود اهم گریاز افراد د شیب}1941ـ 1859{برکسن نیمغرب زم

علم  خیها در تارینوع حق کش نیخوانده اند و ا ستهایآل دهیاو را از ا گرید یکرده و گروه یمخالفت با عقل و استدالل معرف
انکار الهام و .دانشمندان، شهود را در مقابل حس و عقل در شمار منابع معرفت قرار داده است گرید سانفراوان است، او ب

 یقرن هجدهم و نوزدهم شده بود، آنان تصور م يهایاز ماد یجمع ریاست که دامنگ ییجایمعلول غرور ب ،یبیغ يها یآگاه
 نیا ،یغرور علم نیچن کی جهینت و نمانده است  یباق یآنان مجهول يبرا یهست رهیاند و در دا دهیرا فهم زیکردند که همه چ
 نیا.انکار بنگرند اناًیاحو  دیشک و ترد دهیمانده است با د ادگاریبه  انینیشیشده و به آنچه از پ ءاعتنا یب زیشد که به همه چ
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از رموز خلقت هنوز در پس پرده جهل مانده و تنها  ياریکه بسکم کم بشر آگاه شد .درهم شکست ستمیدر قرن ب یغرور علم
که نسبت به بندگان خود دارد،  یخدا با لطف و مرحمت. بشر فاش شده است يبرا نشیاز اسرار شگفت آور جهان آفر یاندک

بلکه  ستیممکن ن ریامر محال و غ کی بیاز غ یباز گذارده است تا همگان بدانند که آگاه بیجهان غ يرا به سو ییها چهیدر
 زیشگفت انگ يکارها:واناتیبه ح یوح):1:ها عبارتند از چهیدر نیا.است صد در صد ممکن يامر بیتسلط انسان بر غ

 واناتیاز وجود الهام در ح یبحث شده است نمونه واضح هاآن رامونیطور گسترده پب ،یجانور شناس يکه در کتابها واناتیح
 يهایازمندین هیبه کل ییساختن عضو مفقود و آشنا فه،یکار، انتخاب وظ میتقس لیجانداران از قب رالعقولیمح يکارها.است
 یکه نماست همچنان عقلفاقد دستگاه تفکر و ت وان،یاست که ح یهیبد راینمود ز هیتوان از راه تعقل و تفکر توج یرا نم یزندگ

موجود  کی ییایمیو ش یکیزیخواص ف بیترک رایجانداران دانست ز یوجود خارج زمیو ارگان یتوان آنها را معلول نظم داخل
 یکاف ط،یساختمان عضو مفقود و انطباق با مح دیتجد فه،یکار، انتخاب وظ میمانند تقس یو ابداع يانجام امور ابتکار يبرا
 نیاما هرگز ماش،دهد انجام قاًیرا دق چهارگانهچنان منظم ساخته شود که اعمال آن حساب ممکن است نیشما کی.باشد ینم

 یم دهیسابقه د یب يو ابتکار یابداع يکارها واناتیح یدر زندگ. ستین یاضیقاعده ر کیحساب قادر به ابداع وابتکار 
روشن ): 2.نامد یم یرا وح یابیراه نیقرآن چن.ندارد يگرید هیتوج میباال بدان جهانکه آنها را معلول الهام از نیجز اشود،

مرتبه خود را بر  کیبه قلب القاء شود و انسان  یممکن است مطلب یگاه: الهام): 4.ارتباط با ارواح): 3.یو تله پات ینیب
در هر زمان و مکان فراوان  يگونه الهامات به قدرنیا. ندیگو ینوع القاء دراصطالح، الهام م نیبه ا .ندیواقف و آگاه بب یمطلب

و ابتکارات و  یاز اختراعات و اکتشافات علم ياریبس اءمنش یحت.دادقرار یحوادث معمول فیآن را در رد دیاست که با
 میکرد یوح یبه مادر موس ":دیفرما یکند و م یمورد نقل م نیدر ا يقرآن نمونه ا.الهام است نیهم يشعر یعال نیمضام

 بیکتاب علم غ).57تا  41همان، ص ،یسبحان: برداشت از.(نیراست يخوابها): 5 .}7قصص،{"ده ریکه کودك خود را ش
فایت بحث ما ک ياندازه برا نیپرداخته است که  تا هم بیعلم غ رامونیشبهات پ شتریباشد و به ب یصفحه م 240سوم،  یآگاه

 امکان موجود علمی روشهاي ممکن است؟آیا عقل، دیدگاه از آیا پیشگویی  که مطرح می شود این است که، پرسشی .می کند
 است؟ معقولی امر  "غیب به اخبار" امکان پذیرش دانشمندان، دیگر و روانشناسان و فالسفه بینش در کنند؟آیا می تایید را آن

 امکان به نسبت امتناعی هیچ عقلی، نظر از ":نه؟ در پاسخ نوشته اند این امر را ممکن می دانند یا  قرآنی آیات بخصوص،آیا و
 آیات از سلسله یک به تمسک با گروهی.است آن وقوع مدعی، این امکان بر صادق شاهد و دلیل بهترین ندارد، وجود آن

 و غیب به اخبار هرگونه آغازین نگاه در دانند،و می پروردگار ذات به مختص را غیب به علم که{احادیث و اخبار و قرآنی
 در،نمایند می قلمداد شرك را"بشر براي پیشگویی امکان" به عقیده }کنند می نفی خدا غیر از را آینده به نسبت پیشگویی
 دسته یک تنها گروه، این واقع، در است،و دیگر چیز مطلب حقیقت که شود می روشن روایات و قرآن آیات در تأمل با صورتیکه

 دسته آنها، کنار در ولی.اند بسته فرو چشم دیگر هاي دسته مالحظه از اند،و نموده اخذ بدان و دیده را روایات و آیات از
 و خاص اولیاء و امامان و انبیاء براي را پروردگار سوي از تفویضی غیب به علم که خورند می چشمب روایات و آیات از دیگري

نابر این، ب. } 102 یوسف، ،23و22تکویر،  ،179و   44عمران،  آل،27و  26 ،72جن{کنند می تثبیت نفسانی قداست صاحبان
هیچگونه منافاتی با انحصار  ویب تفویضی امري است ممکن و محقق،و علم به غ پیشگوییو اخبار و احادیث،  قرآناز دیدگاه 

خوریم  می هاي برجسته و ارزشمندي بر به چهره م اسالمعالَدر میان شخصیتهاي علمی .علم به غیب ذاتی در پروردگار ندارد
اند که ذیال به گفتار برخی از آنها اشاره  را مورد بررسی قرار داده، و آن را امري مسلم گرفته "امکان پیشگویی"له أکه مس

 او به و کن تصدیق را او کرده ثابت را آن درستی آینده، و داد خبر غیب از عارفی اگر": گوید او می: سینا ابن): 1:شود می
 شد، کم حواس طریق از روح اشتغاالت وقتی":گوید دیگر جاي در."دارد طبیعی ریشه یک آگاهی چنین زیرا بیاور ایمان
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 را صورتهایی و کند می پرواز قدس جانب به و کرده خالص طبیعی قواي دست از را خود که دهد می فرصتی انسان روح براي
 تو به اگر": گوید او هم ."دهد می رخ نیز عادي انسانهاي براي بیماري حال در و خواب در گاهی حالت این بیند،و می جاآن در

 بیرون دیگران توانایی از که کند می حرکتی خود یا بخشد می حرکت جسمی به یا و دهد می انجام عارف،کاري فالن که گفتند
 مقصد همان به شوي وارد راه آن از نیز تو اگر که دارد وجود اسباب، رشته یک کار این براي زیرا مکن انکار را سخن این است

 خارج جهان با تواند می خواب موقع در انسان که است کرده ثابت روشنی به آزمایش و تجربه": گوید باالخره و ."رسی می
 و تجربه و باشد قدرتی چنین داراي بیداري موقع در انسان که دارد مانعی چه کند،اکنون کسب اطالعاتی و بگیرد تماس

 هر":گوید می: سهروردي):2. }414و  407، 397،399اشارات،نمط هشتم،ص{."است کرده ثابت را حقیقت نیز،این آزمایش
 غیبی امور رشته یک بر و جسته رهایی طبیعی قواي دست از انسانی نفس وقت، این یافت،در کاهش ظاهري حس شواغل وقت

 که است هایی نوشته خاطرب دهند خبري غیب از اولیاء و پیامبران مانند کامل انسانهاي اگر":گوید می سپس."یابد می تسلط
 سخن آنان با و کنند می مشاهده که است صورتهایی یا و شنوند می که است هولناکی و انگیز دل صداهاي و امواج یا و بینند می
 خود تعلیقه در وي،: مالصدرا) :3.}سهروردي، شیخ شهاب الدین، حکمت االشراق{."دهند می خبر غیب از سپس و گویند می

 جهان با اتصال اثر بر نفس":گوید می و داده قرار بحث مورد مشروح اي گونه به را غیب از آگاهی امکان اشراق، حکمت بر
سبحانی،  {سازد می روشن عقلی براهین با را مطلب سپس."کند می کسب آگاهیهایی ،}اشیاء صور جهان{مثال عالَم یا و عقل

مطالبی که درباره علم غیب مطرح شد، بدین خاطر بود  ).ویکی فقه، پیشگویی قرآن(} 63جعفر، علم غیب آگاهی سوم، ص 
درهمین سوره و در .برداشت ناصحیحی کنند مبنی بر اینکه آگاهی بر غیب ممکن نیست 31که شاید برخی از کالم نوح در آیه 

کنیم پیش از این نه  که آن را به تو وحى مىاین از خبرهاى غیب است ": انتهاي داستان نوح خداوند خطاب به نوح می فرماید
  .}49هود،{"...دانستى و نه قوم تو تو آن را مى

که یو در باره کسان":کند که بار دیگر به موضوع ایمان آورندگان مستضعف پرداخته وتاکید مىهود،  31در پایان آیه             
تر است  دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه خیرشان نمىگویم خدا هرگز  نگرد نمى دیدگان شما به خوارى در آنان مى

 تقسیم درباره نوح قوم اشراف دیدگاه عالمه طباطبایی درباره."من در آن صورت از ستمکاران خواهم بود] اگر جز این بگویم[
 شما چشمان یعنى درآیه، "اعینکم تزدرى" گوید،می باطل، اعتقاد این با آن حضرت مبارزه و پایین و باال طبقه دو به جامعه
 بر و شدند، مرتکب قومش از کفار سران که خطائى به است اشاره نوح پاسخ از قسمت این و .بیند مى اندك و حقیر را ایشان
 و اقویا یکى: قسمند دو بشر افراد که بود این آن و شدند، معتقد باطل اعتقادى به نوکرى، آقا طریقه و اشرافیت سنت اساس

 در اقویا مردمند، مختلف طبقات سایر ضعفاء، اما و مقتدرند، و نیرومند مردمى نفرات و مال داشتن خاطرب اقویا ضعفاء، دیگرى
 و است، آنها خاطرب مجتمع انعقاد اصال و دارند، احترام و نعمت هستند، سرورى و سیادت داراى و بوده آبرومند بشرى مجتمع

 و نماند، لنگ کارشان و داشته آسایش اقویا که بوده این ضعفاء خلقت از مقصود و اند شده خلق آنان خاطرب ازل از آنان غیر
 و موالیشان، به نسبت بردگان نظیر باز و .سلطنت تخت به نسبت رعایا نظیر اقویایند منافع قربانیان ضعفاء اینکه کالم جان

 طبقات این منافع قربانیان ضعیف، طبقات آن همه که مردان به نسبت زنان و کارفرمایانشان، به نسبت کارگران و خدام
 عنوان به انسانى، مجتمع در ضعیف طبقه اینکه به بودند معتقد نوح قوم کفار سران اینکه سخن کوتاه و.هستند جامعه زورمند
 شود مى آنها شریک زندگى در و شده داخل انسانها مجتمع درون به اگر و است، انسان صورتب حیوانى یا و منحط انسانى

 زندگى در که را دشوارى کارهاى و شده مند بهره او کارى نیروى از اشراف طبقه یعنى واقعى انسانهاى که است این براى
 طبقه به خدمتى هیچگاه اشراف طبقه یعنى دهد، نمی رخ هرگز قضیه این عکس که است معلوم و بگذارند، او دوش به دارند
 یوسأم عنایت و رحمت از و مطرود، شرافت حظیره از و محروم، احترامى و کرامت هر از طبقه این بلکه کنند، نمى ضعیف
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 و بودند، داده قرار خود مجتمع مسائل همه گاه تکیه و زیربنا را آن و داشته کافر قوم سران که دیدگاهى آن است این.هستند
 خوار شما نظر در و آورده ایمان من به که ضعیف طبقه به من":گفت ایشان به خطاب و برخاسته فکر طرز این با مبارزه به نوح

 نه است باطن صفاى و نفس پاکى فضیلت، مالك."داد نخواهد آنان به خیرى هیچ خدا که گویم نمى هرگز آیند مى حقیر و
 کند، متذکر اعتقادشان بطالن به و اشتباهشان به را کافر سران اینکه منظور به آنگاه.ظاهرى و مادى برتریهاى و امتیازات

 به مومن طبقه شما، دیدگاه از یعنى. "دارد وجود ارزشهائى ضد یا و ارزشها چه آنان دلهاى در که داند می بهتر خدا :فرمود
 احترامى و ارزش هیچ آنان براى و آیند، مى مقدار بى و خوار اى طبقه شود مى مشاهده آنان حال ظاهر در که ضعفى علت
 باب این در مالك بلکه نیست، افراد حال ظاهر حرمت، و کرامت داشتن و واقعى خیر احراز در مالك کهحالی در نیستید، قائل

 باشد آراسته معنوى مناقب و درونى فضائل زیور به اگر که است بشر نفوس الهى کرامات و خیرات داشتن در مخصوصا و
 من نه چیست، دلهایشان خفایاى و دارند، باطنى چگونه مؤمنین این اینکه تشخیص در نه،و گرنه، و هست، کرامت داراى
 از آنان محرومیت به نداریم حق شما و من پس است، تعالى خداى است آگاه دلها باطن از کهکسی تنها شما، نه و دارم راهى

 از اجتنابش و گزیدن دورى سبب "الظالمین لمن اذا انى" جمله با حقیقت آن بیان از بعد نوح .کنیم حکم سعادت و خیر
 دل باطن درباره داورى که است این جناب آن کالم از قسمت این معناى و نمود، بیان را ضعیف و مومن طبقه درباره داورى
 باشند آن مستحق است ممکن کهکسانی بر را خیر دلیل بدون و گزاف به توانم نمى من و است، زدن حرف مدرك بى مردم،
 قرار ستمکاران زمره در را خود و کرده ظلم قصد حتى که سزد نمى انسانى هیچ بر و است، ظلم عمل این زیرا کنم، تحریم

و به فرض که گفته شما راست باشد و آنها اراذل و : گوید،نوح  گفتتفسیر نمونه در این باره می  .)المیزان:برداشت از(دهد
دلیل  ، و به همینبینم مىن و صداقت از آنها چیزى نکه جز ایما من.اوباش باشند خدا از درون جان آنها و نیاتشان آگاه است

  ."!اس خداستشن ، من مامور به ظاهرم و بندهوظیفه دارم آنان را بپذیرم
] هم[گفتند اى نوح واقعا با ما جدال کردى و بسیار ":حضرت آمده است که آن به نوح قوم آخر سخن، هود 32در آیه         

 گفتارى حکایت آیه این"."دهى براى ما بیاور ما وعده مى به] از عذاب خدا[جدال کردى پس اگر از راستگویانى آنچه را 
 سوى به را ایشان که مسلکى ابطال و نوح حجت ابطال و منطقى پاسخ از ناتوانیشان از بعد که نوح قوم پیشه کفر سران از است

 و بکنى، توانى نمى کارى هیچ تو: بگویند تعجیز اصطالح به باب از اند خواسته واقع در که آوردند، زبان به خواند، مى آن
 نوح که است الیمى عذاب همان "تعدنا" جمله از منظورشان و بیاورى، توانى نمى کردى مى تهدید آن به را ما که عذابى آن
 تعالى خداى که است این آن و شود، داده تذکر باید که است اى نکته اینجا در.کرد انذار آن از را کفار دعوتش آغاز در

 :نفرمود و نکرد، تفریع قبلى بگومگوهاى بر را آن و کرد نقل }جداگانه{فصل بطور است بحث مورد فعال که را نوح قوم گفتار
 و دهر سراپاى به محیط که است سبحان خداى داستان سراینده چند هر که بود جهت بدان این و "قالوا":فرمود بلکه "فقالوا"

 در گوئى که آورده داستانى صورتب را قومش با نوح بگومگوهاى همه جهت همین به و است جهان کل در واقع حوادث همه به
 مربوط بگومگوها این و کرده، مى دعوت خود قوم بین در دراز سالیان نوح که است این امر واقع لیکن و شده، روزواقع یک

 جسته مى تمسک احتجاج و مناظره مختلف فنون به خوانده،و مى توحید به را خود قوم جناب آن که است دراز سالیان آن به
 14 آیه است،و کرده روشن آفتابى روز چون آنان براى را حق و نموده قطع را آنان عذرهاى و ها بهانه تمامى بطوریکه است

 انحاء اختالف سوره نوح،از پنجم تا سیزدهمآیات  و.است داده خبر سال 950جناب به مدت  آن دعوت زمان طول از عنکبوت
 شده واقع سال صدها طول در شده حکایت نوح از بحث مورد آیات در که احتجاجهائى پس.است داده خبر جناب آن مناظره

 ما با تو نوح اى:که است کفاراین کالم معناى و.نکرد قبل سخنان بر متفرع را کفار گفتار تعالى خداى که بود جهت بدین و
 را خود آخر سخن اینک ما و کردى، خسته را ما و بردى، سر را ما حوصله کهبطوری گذاشتى، ما سر به سر زیاد و کردى، جدال
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 می تهدید آن به را ما که عذابى آن و کن یکسره را کار   پس آورد، نخواهیم ایمان تو به که است این آن و گوییم مى تو به
 از نداریم،و صحیحى منطق و حسابى حرف تو دعوت برابر در ما اینکه به نکردند اعتراف خود سخن این در کفار. بیاور کنى

 دعوتى صاحب هر که خواستند را چیزى همان او از و کرده یوسأم خود از را جناب آن تنها بلکه عاجزیم، تو به درست پاسخ
 و دعوت خالل در دعوتى صاحب هر که است عذابى آوردن آن و زند، می کار آن به دست دعوتش ثیرأت از شدن نومید از بعد

ماند که شخص یا  این درست به آن مى").المیزان،سوره هود("کند مى تحذیر عذاب آن از را مردم خیرخواهیهایش ضمن
گوئیم پر حرفى بس است بروید و هر  اى با ما سخن بگویند و در ضمن تهدیدهائى هم کنند و ما مى لهأاشخاصى در باره مس
نهیم و نه از تهدیدتان  ه به دالئل شما وقعى مىن:، اشاره به اینکهاست انجام دهید و هیچ معطل نشویدکارى از شما ساخته 

انتخاب این روش در برابر آنهمه محبت و لطف پیامبران  .!ز این گوش به سخنان شما فرا دهیمحاضریم بیش ا ترسیم و نه مى
در آیه .کند خبرى مى نشیند حکایت از نهایت لجاجت و تعصب و بى الهى و گفتارهائى که همچون آب زالل و گوارا بر دل مى

پیچیدن شدید  آمده است که از ماده مجادله گرفته شده و آن در اصل از جدل به معنى تابیدن و "جادلتنا"مورد بحث جمله 
، سپس تر است ندگان پرخاشگرتر و پیچندهشود چرا که از همه پر گفته مى "اجدل "و به همین دلیل به باز شکارىطناب است ،

طورى در معنى شبیه یکدیگرند ولى بجاج با اینکه جدال و مراء و ح کار رفته استپیچانیدن طرف در بحث و گفتگو ب در مورد
رود که انسان روى  کار مىاست، چرا که در مواردى باند در مراء یک نوع مذمت و نکوهش افتاده  که بعضى از محققین گفته

، اما تفاوت جدال و دله این مفهوم الزاما وجود نداردى در معنى جدال و مجاکند ، ول له باطل پافشارى و استدالل مىأیک مس
رود اما حجاج براى دعوت او به یک عقیده و  کار مىباز گرداندن طرف از عقیده خود بحجاج در این است که جدال براى 

  .)تفسیر نمونه، سوره هود("استدالل بر آن
خواند  بد را مى] پیشامد[خواند  خیر را فرا مى]همانگونه که[و انسان ":شدار می دهد کهخداوند در آیه یازدهم اِسراء ه           

 شتابزده عمل می کند و پیرامون کند یرا طلب م يزیچ یانسان وقت نظور آیه این است کهم."و انسان همواره شتابزده است
بینیم سخن از مسؤلیت انسانها و نامه اعمالشان می اگر به آیات بعدي این سوره نظر بیفکنیم می .شدیاند ینم آنصالح و فساد 

هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس ":آیه پانزدهم درباره اتمام حجت درباره هدایت انسانهاست.باشد
تا پیامبرى برنینگیزیم به  دارد و ما اى بار گناه دیگرى را بر نمى بیراهه رفته تنها به زیان خود بیراهه رفته است و هیچ بردارنده

و چه بسیار ":در آیه هفدهم می فرماید.آیه شانزدهم مکانیزم نابودي جوامعی است که به بیراهه رفته اند."پردازیم عذاب نمى
قوم نوح به عنوان اولین ."نسلها را که ما پس از نوح به هالکت رساندیم و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست

: پس از آن، قوم عاد است که چنین درخواستی داشتند. هود درخواست عذاب کرد 32می که عذاب شده است در آیه قو
است  نی، حال که چنمیپرستیدند رها کن و آنچه را پدران ما مى میرا بپرست گانهیاى که تنها خداى  به سراغ ما آمده ایگفتند آ"

ا مانع قبول دعوت او ر این قوم،.}70اعراف،{گوئى اگر راست مى اوریب دهى به ما وعده مى}از بال و عذاب الهى{آنچه
به کلى از هدایت آنان  بدین ترتیب،هود.در ضمن، این نوع گفتار با هود، نوعی تهدید است.دانست هوسبازیهاى خویش مى

،قوم عاد درخواست 22و درآیه ."ترسم مى عظیممن بر شما از عذاب روزى ":اَحقاف، هود می گوید 21درآیه .یوس شدأم
قرآن به روزهاى سخت و  اتیولى گاه در آ،تآمده اس امتیغالبا به معنى روز ق "میعظ روز"به ریگر چه تعب.عذاب می کنند

آگاهى فقط نزد خداست و آنچه را بدان  گفت":هود پاسخ می دهد.اطالق شده است زیوحشتناکى که بر امتها گذشته ن
 تمام شهیر.}23احقاف،{"ورزید بینم که در جهل اصرار مى ولى من شما را گروهى مى رسانم ام به شما مى فرستاده شده

و تعصب  يریگ سخت":موالنا می گوید.این بدبحتی براي قوم نوح هم بود که قبال به آن اشاره کرده ایم.جهل است یهابدبخت
که زاینده تعصب است باعث می شود که انسانها از درك حقیقت کور  جهلى."است یآشام کار خون ینیجن تا/است یخام
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قوم .اَعراف،قوم ثمود چنین درخواستی می کند 77در آیه .دنکن مى انشینابوداصرار بر نزول عذاب الهى و  شوند تا جاییکه
ما ] سر[اى از آسمان بر  رهپس اگر از راستگویانى پا":سران قوم شعیب هم به او گفتند.همین تقاضا را داشت}29عنکبوت،{لوط

است، و منظور از قطعه هاى   و به معنى قطعه هسفجمع کتفسیر نمونه می گوید،کسف در این آیه، .}187، شعرا{"بیفکن
شرمى و وقاحت را به آخر رساندند و کفر و یو به این ترتیب ب .دنکه از آسمان فرود مى آی هستند ، قطعه هاى سنگهائىآسمان

شت و زننده، و تقاضاى عذاب ، و تعبیرات زاین سخنان ناموزونشعیب در برابر .تکذیب را به بدترین صورتى نشان دادند
بیرون  این امر از اختیار من اشاره به اینکه ."کنید داناتر است گفت پروردگارم به آنچه مى":، تنها پاسخى که داد این بودالهى
او اعمال شما را مى سپرده نشده که از من مى خواهید، ، و فرو باریدن سنگهاى آسمانى و عذابهاى دیگر به دست مناست

، هر زمان شما را مستحق مجازات دید و انذارها و اندرزها سودى نداد و به قدر کافى میزان استحقاقتان با خبر است داند و از
که در بعضى دیگر از داستانهاى این تعبیر و مانند آن.خواهد نمودرده ، و ریشه شما را قطع اتمام حجت شد، عذاب را نازل ک

انبیاء به چشم مى خورد به خوبى نشان مى دهد که آنها همه چیز را موکول به اذن و فرمان خدا مى کردند و هرگز ادعا 
با عجله از تو عذاب را  آنها":ی داشتنددر زمان رسول اکرم هم چنین درخواست.نداشتند که از خودشان چیزى دارند

انى بر آنها نازل عذاب بطور ناگه نی، سرانجام اآمد به سراغ آنها مىنشده بود عذاب  نییو اگر موعد مقررى تعطلبند، مى
 "!که جهنم به کافران احاطه داردیکنند،در حال عجله از تو تقاضاى عذاب مى آنها با*دانند که نمىیشود در حال مى

این همه لجاجت در طول تاریخ در برابر سخنان متین و منطقی انبیاء و بهانه گیریهاي کافرین مایه تأسف .}54و  53عنکبوت،{
جستجو کنید می بینید از پیامبر اکرم بخاطر تعصب درخواست  "عجل"آیات دیگري در این باره است که اگر در واژه .است

هنگامى را که گفتند خدایا اگر این ] یاد کن[و ":آنجا بود که قرآن می فرماید این حق پوشیها تا.عذاب زودرس را داشتند
تفسیر .}33انفال،{"رن یا عذابى دردناك بر سر ما بیاوهمان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگهایى ببارا] کتاب[

م صددرصد اسال نیپنداشتند که آئ که بر اثر شدت تعصب ولجاجت چنان مى گفتند ىخاطر آن مسخن را ب نیا نمونه می گوید،
وجود دارد که  زیاحتمال ن نی، اکند به خود نمى نىینفر نیدهد چن آن را مى تیکه احتمال حقانیبى اساس است و گرنه کس

به کلى محمد  نین دهند آئنشا لوح هگفتند تا به افراد ساد سخنى را مى نیسرکردگان مشرکان براى اغفال مردم گاهى چن
مطلب را وانمود کنند که تو در باره  نیخواستند ا سخن مى نیمشرکان در ا اینبودگو نیکه در دلشان چنیباطل است، در حال

گوئى  بارانى از سنگ مجازات کرداگر راست مى لهیگوئى خداوند دشمنانشان را گاهى به وس مى ،قوم لوط مثل نیشیپ اىیانب
  ."!کن نیچن زیتو ن

 :نوح هم  به قوم خود پاسخ داد. ها،آمدن عذاب را به  اذن خدامی دانستندلجاجت یها واعتنائ در برابر این بىپیامبران            
تفسیر نمونه می .}33هود،،{نخواهید بود] او[آورد و شما عاجز کننده  گفت تنها خداست که اگر بخواهد آن را براى شما مى"

رود که انسان مانع کار  کار مىن ساختن دیگرى است، این کلمه گاهى در مواردى بده اعجاز به معنى ناتوامعجزه از ما :گوید
ى ، و گاهى در موردى که از چنگال کسى فرار کند و از دسترس ورا بگیرد و او را به عجز در آورددیگرى شود و جلو او 

را به زانو در آورد و یا خود را در مصونیت  پیشدستى کردن طرف و گاهى به این صورت که بابیرون رود و او را ناتوان سازد،
همه این معانى محتمل  ،و در آیه فوق،نى اعجاز و ناتوان ساختن طرف استهاى مختلفى از مع تمام اینها چهره.قرار دهد

عالمه ."امان بمانیدتوانید از عذاب او در  ، چرا که هیچگونه منافاتى میان آنها نیست یعنى شما به هیچ صورت نمىاست
 از را عذاب آوردن کفار که آید مى بر "تعدنا بما فاتنا"جمله از که آنجا از :طباطبایی درباره مشیت خدا توضیح می دهد

 جناب آن نبود،و نوح اختیار به عذاب زیراآوردن شود اعالم خطا این سخنى هر از قبل بود الزم لذا و بودند خواسته نوح خود
 که است است،او تعالى خداى کار تنها و تنها بلکه نیست، من کار عذاب آوردن:فرمود آنان پاسخ در لذا بود، رسول یک تنها
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 مرجع است،و او شما پروردگار پس ،آورد مى ام داده شما به را اش وعده او دستور به من که را عذابى است،و شما امر مالک
 و کرده شما به نسبت من که هم تهدیدى حتى نیست، من دست در چیزى هیچ ،تدبیر امر از اوست،و سوى به شما امور همه
 هیچ بیاورم را عذاب آن که کنید مى من به شما که پیشنهادى و شوید، مى گرفتار الیم عذابى به نیاورید ایمان اگر که گفتم

 اینجا از.آورد نمى نخواست اگر و آورد، مى را عذاب آن بخواهد اگر پس ندارد، تعالى خداى کبریائى ساحت در ثیرىأت
 و کرده ادا را ربوبى مقدس ساحت تنزیه حق که است مقام این در قیود لطیفترین از "شاء ان"جمله که شود مى روشن

 و کند، مى بخواهد را چه هر او شود، نمى چیز هیچ قهر به مقهور و هیچکس حکم به محکوم سبحان خداى که است فهمانده
 که آنجا آمده سوره همین اواخر در که است استثنائى نظیر قید این و بکند، بخواهد چه هر که نیست او غیر دیگرى هیچکس

تا آسمانها و زمین برجاست در آن ماندگار خواهند بود مگر آنچه پروردگارت بخواهد زیرا ":است فرموده تعالى خداى
البته نباید از کالم عالمه چنین استنباط شود که دستگاه نظام الهی  ).المیزان(}107هود،،{پروردگار تو همان کند که خواهد

 شمندانیاز اند ياریبس دگاهیاز د ."آنچه خسرو می کند شیرین بود:همچنانکه اشاعره تصور کرده انداست،دل بخواهی 
کنند  یم يرویپ تیقانون علاز آن، يهاه دیپد یبنا نهاده شده و تمام یو معلول ینظام علّ کیبر اساس  ،یمسلمان، نظام هست

در رابطه با معجزه مشروحا بحث  "یعدل اله"در کتاب  :دیگو یم ياهللا مطهر هیآ. شود ینم افتیدر آن  یمورد نقض چیو ه
در ر،یخ!.ستیاو مطرح ن يعلت و معلول برا گریکند چون خدا قادر مطلق است د الیخ یاست کس یگمان باطل نیکه ا هشد
کند که کارها درنظام علت و  یاقتضاء م یو کمال ذات اله تیو نزد حکما مسلم است که قدوس دهیخود به اثبات رس يجا

 نیبر ا يادیز اتیدر قرآن آ. نظام فعل خدا و نظام کار خدا یعنی علولو به عبارت واضحتر، نظام علت و م ردیمعلول انجام گ
مانند  یعیآورد، چه اسباب طب یرا به اجرا در م شیاسباب، اوامر خو قیبزرگ از طر يمطلب داللت دارد که همواره خدا

در . خدا یمرئ ریو جنود غ ئکهو ماوراء محسوس مانند مال یعیطب ریو امثال آنها و چه اسباب غ اهانیگ دنینزول باران و روئ
 کی ینمود بلکه ط لیو تبد رییکه بشود آنرا تغ ستین ينظام قرارداد کینظام،  نیا. عالَم، نظام علت و معلول حکمفرماست

. نهاده است انیبن يادیدارد که بر اساس آن در فلسفه خود مسائل ز یهگل کالم.است ریو تخلف ناپذ یو واقع یقیرابطه حق
 اصال یعنیدهد  ینم چگاهیو اجازه خالف آنرا ه دهیعقل محسوب گرد يسلسله مسائل است که از ضرورتها کی دیگو یاو م

 یاضیشما در ر.گذارد یم "یلیتحل يایقضا"رود و او نامش را  یبکار م اتیاضیدر ر کهیائیمثل قضا.خالف آن امکان ندارد
اگر عقل، مثلث را درك بکند که مثلث  یعنی.ضرورت عقل است م،حک نیا.درجه است 180مثلث  کی يایمجموع زوا دییگو یم
درجه  180مثلث  يایمجموع زوا دیآن محال است و  با ریکند و غ یم جابیکند که ضرورت ا یچه؟ بالفاصله حکم م یعنی

و ارتفاع  نیضیقمثل اجتماع ن لند،یقب نیگردند همه از هم یمحسوب م هیضرور يایدر فلسفه و منطق جزء قضا کهیائیقضا .باشد
در آن درك نکرده  یضرورت چگونهیکه ما عقالً ه یآنهائ یعنیاست،  یکه مسائل تجرب میدار یسلسله مسائل کی یول. نیضینق
مبسوط درباره رابطه معجزه  حاتیپس از توض  يبعد مطهر. "آنطور است مییگو یم میا افتهیبلکه به حکم آنکه آنطور در میا

 یتوانم مثلث یاست که من م نیمعجزه من ا دیگردد و بگو يغمبریپ یمدع ،یشخص ایکه اگر در دن دیگو یم ت،یبا قانون عل
محال است و معجزه، یمحال عقل یعمل نیچون چن. کرد بیاو را تکذ دیدرجه باشد، بالفاصله با 190 شیایکنم که زوا میترس
 يتوانم کار ینبوت ادعا کند که من م یاگر مدع ایو .اوست يبر کذب مدعا لیادعا دل نیو خود ا. دینما یرا ممکن نم یعقل

مطلق است نه مشروط،  یعقل نیقوان. ست چون خالف ضرورت عقل استاو يبر کذب مدعا لیبدون علت انجام دهم باز دل
 ینممثلث برابر با دو قائمه است، يایمجموع زوا مییگو یم یوقت یعنی. مشروط است یعیطب نیقوان یول. ندارد "اگر" یعنی

کند که جسم بزرگتر جسم  یقانون جاذبه اقتضاء م": توان گفت یم یعیطب نیدر قوان یول."نشود دایپ یاگر مانع":شود گفت
و مانع  دیآن قرار داد ياگر شما دستتان را جلو یعنی، "! ردیآن را نگ يجلو یکوچکتر را به طرف خود جذب کند، اگر مانع
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و بر او مکتوم  ستیدر قدرت بشر ن یواقع يخالصه آنکه کشف علتها.کند یقانون جذب کار خود را نم دیافتادن سنگ شد
 یدر سوره طالق م.و خداست که بر تمام علتها آگاه است ابدی یتواند دسترس یسلسله روابط م کیاست و بشر تنها به 

و . ستین یاجیاحت يظاهر يسببهااز  یسبب چیبه ه یعنی. "کند یم تیو هر کس به خدا توکل کند، خداوند او را کفا":دیفرما
 الیآنکه مردم خ يبرا یول.رساند یم تیو به واقع جهیخدا فرمان خودش را به نت یعنی "ان اهللا بالغ امره "دیگو یسپس م

 یرا بدون رابطه علت و معلول انجام م يخداوند کار انایو اح ستیدر کار عالم ن يرینکنند حساب علت و معلول و اندازه گ
قرار داده است  يو رابطه ا يحد و اندازه ا يزیهر چ يبرا یعنی. "ء قدرا یقد جعل اهللا لکل ش ":دیفرما یم فاصلهدهد، بال

 یکه بشر م یاز اسباب کی چیدهد که ه یرا انجام م يزیهر وقت خدا اراده کند چ نکهیا.داند یآن رابطه را تنها خدا م یول
 یداند که سبب واقع یو خدا خودش م ستندین یهستند و اسباب واقع پوششها نهایاست که ا نجهتیشناسد دخالت ندارد از ا

رازها  نیخدا به ا هیاز ناح یسازد و اگر کس یعلت و معلول آشنا م يرا به رازها یه کند، اشخاصخداوند هرگاه اراد. ستیچ
بر خالف نظام علت و معلول انجام داده باشد  يدر کار عالَم بکند، بدون آنکه امر یتواند هرگونه تصرف یم دیآشنا گرد

  ). "ی، مرتضيمطهر, با قرآن،ج دوم  یآشنائ: در مورد معجزه ، به نقل از  یاتیدانشنامه رشد،کل":برداشت از(
خواهم شما را اندرز دهم و اگر ب=...والَ ینفَعکُم نُصحی ":پس از اینکه نوح از سخن گفتن با قوم خود مأیوس شد، گفت           

بخشد او پروردگار شماست و به سوى او باز  نمىکه خدا بخواهد شما را بیراه گذارد اندرز من شما را سودى یدر صورت
 ناشى باطل اعتقادى از که است جهلى معناى بهدر آیه، "غى" کلمه :عالمه طباطبایی می گوید.}34هود،{شوید گردانیده مى

 باشد، معتقد غیر انسانى یعنى نباشد، اعتقاد از ناشى جهلش که جاهلى آن یکى قسمند، دو جاهل انسانهاى چون باشد، شده
 که است گرفته ءمنشا فاسد اعتقادى از جهلش که است جاهلى آن دیگرى و نادرستى، اعتقاد نه و باشد داشته درستى اعتقاد نه

 ما و صاحبکم ضل ما":فرموده مشرکین به خدا رسول درباره که آنجا آمده هم قرآن در امندن می "غى" را انسانى چنین جهل
و یارانشان =الغى فى یمدونهم اخوانهم و":فرموده نیز و)  .}2نجم،{"گمراه شده و نه در نادانى مانده یار شما نه] که[=غوى

 از عبارت  اضالل که شود مى این  ضاللا و غواءا بین فرق .}202اعراف،{"کنند کشانند و کوتاهى نمى آنان را به گمراهى مى
 به رسیدن پى در و هدف یاد در همچنان بلکه نکرده گم را هدفش کس آن کهحالی در درکنى، به راه از را کسى که است این
 از بطورى را او اینکه از است عبارت اغواء ولى رساند، نمى هدفش به را او که گذارى مى پایش پیش راهى تو ولى است، آن
 مصدر ازدر آیه،  "اردت" جمله و.کند فراموش را اصلى هدف و شود، مشغول دیگرى چیز به جهل، اثر در که ببرى در به راه

 نیست، داریم ما که اى اراده معناى به تعالى خداى از مشیت و اراده مترادفند،و کلمه دو تقریبا مشیت، و اراده و است، اراده
 است این معناى به تعالى خداى در ولى آید، مى پدید باطنى حواس افتادن کارب اثر در که است نفسانى حالتى اراده ما در
 نیاید، که نیست ممکن و آید مى پدید چیز اسباب،آن آن دنبال به که بیاورد فراهم را اسبابى چیزى آوردن پدید براى که

 در که باشد کرده کامل و فراهم را آن وجود اسباب همه او که است این معناى به تعالى خداى براى چیزى بودن مراد پس
 به و است، تعالى خداى مراد مستقیما خودش جارى، سببیت اصل اما و یافت، خواهد تحقق حتم بطور چیز آن صورت این

نفس ه خلق فرمود خداوند مشیت را ب=ترجمه{بنفسها المشیۀ و بالمشیۀ االشیاء اللّه خلق ":شده گفته که است جهت همین
 شق بیانگر که است، تردید شق دو از یکى منزله به این آیه  اینکه سخن کوتاه و.}سبب مشیته مشیت پس خلق فرمود اشیاء را ب

 آن کند عذابتان خواست اگر است، تعالى خداى به محول شما امر: فرموده گویا است،  "بمعجزین انتم ما و" جمله دیگرش
 مى نه شما پس شود، نمى غالب چیز هیچ و هیچکس او مشیت بر و کند نمى دفع چیزى هیچ را او عذاب و آورد، مى را عذاب
 اغواء را شما باشد خواسته تعالى خداى اگر آرى.داشت خواهد حالتان به سودى من خواهى خیر نه و کنید عاجز را او توانید

 چنان در پس داشت، نخواهد حالتان به سودى نصیحتم کنم نصیحتتان بخواهم من که هم فرض بر بورزید، کفر او به تا کند
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 ان اردت ان":فرمود و کرده خود اراده به مشروط را خود کردن نصیحت نوح اگر و.است حتمى شما بر عذاب کلمه فرضى
 بطور نیز نوح جهت همین به و است، خیرخواهشان او اینکه به کردند نمى اقرار نوح نزد کفار، که بود این براى ، "لکم انصح

 حالتان به سودى ام خیرخواهى بکنم خیرخواهى خواستم اگر: فرمود بلکه کنم، مى خیرخواهى شما براى من نفرمود صریح
اگر به نکاتی که در فراز قبلی اشاره شده توجه شود به آسانی فهمیده می شود که   "خواست خدا"درباره .)المیزان(ندارد

نابودي قوم  نوح  چیزي جز عملکرد خودآنها نیست و قرآن بارها فرموده است که تمام مصایب انسانها دستاورد خودشان می 
  .باشد

کاربرد اغلب آیاتی که در آن واژه نُُصح است در سوره اعراف می باشد، ما به این سوره مراجعه می کنیم تا از آنجا که            
هود که فرازي متفاوت  از زندگی نوح است  49تا  36ازآیات   و فعال. بخش دیگري از گفتگوهاي نوح با قومش را پیگیري کنیم

به   59بحث نُصح در آیات .در  فصل شانزدهم توضیح داده خواهد شد هود 35آیه .صرف نظر کرده، بعدا بررسی خواهیم کرد
و معاد و هدایت  در این سوره بعد از ذکر یک سلسله مسائل اساسى و کلى در زمینه خداشناسى .بعد اَعراف بیان شده است

شعیب و باالخره موسى  ،لوط ،صالح ،هود ،معى از پیامبران بزرگ همانند نوحبشر و احساس مسئولیت ، اشاره به سرگذشت ج
کند و قسمتى از گفتگوهاى او را با قوم سرکش و  شروع مى 59از آیه  نخست از سرگذشت نوح و طبق معمول،.کند مى

در این  "یوم عظیم"منظور از .این آیه، هنگام  شرح سوره هاي نوح و هود ، توضیح داده شده است.دده ماجراجویش شرح مى
را تکذیب کردند و عذاب  }شعیب{پس او":آمده است 189در سوره شعراء آیه  .آیه،همان طوفانی است که قرار است بیاید

در اینجا، قرآن روز عظیم را که همان عذاب دنیا ."بود عظیمآنان را فرو گرفت به راستى آن عذاب روزى ] آتشبار[روز ابر 
ان گفت منظور نوح از روز عظیم قیامت است، آنگونه که برخی از مفسرین تفسیر پس، نمی تو.می باشد،مشخص کرده است

اى از جانب پروردگار  گفت اى قوم من هیچ گونه گمراهى در من نیست بلکه من فرستاده":آمده است  60در آیه .کرده اند
اى از  در من نیست بلکه من فرستاده گونه گمراهىهیچ ،گفت اى قوم من":نوح با کمال متانت پاسخ آنان را می دهد."جهانیانم

ستوده، براى این است که نزاع بر سر ربوبیت بوده،   "رب العالمین"اگر خدا را به وصف .}61آیه {"جانب پروردگار جهانیانم
با ذکر نوح نى از شؤ ون عالم مانند آسمان و زمین و انسان و غیر آن ارباب دیگرى داشتند، و أبراى هر ش،آنان به غیر از خدا 

یعنى رسالت  ،تا بفهماند مطلب ،کار نبردکیدى بأگونه تو در این جواب هیچى تعالى نمود،ربوبیت را منحصر به خدا ،این وصف
 :بعد در ادامه می گوید).المیزان(کید دیگرى نداردأوى و گمراه نبودنش آنقدر روشن است که هیچ احتیاجى به قسم یا ت

 در.}62آیه {"دانید نمى] شما[دانم که  دهم و چیزهایى از خدا مى رسانم و اندرزتان مى ىپیامهاى پروردگارم را به شما م"
 مقتضاى به هستم، پروردگار ناحیه از رسولى کهآنجایی از من: فرماید مى نخست شمارد، مى را خود اوصاف جمله چند این

 معاد و توحید به مبعوث تنها او که بفهماند تا کرد ذکر جمع صیغه به را پیغام و رسالت و رسانم، مى شما به را پیامهایى رسالتم
 مى سپس.است بوده شریعت و کتاب صاحب و العزمواول پیغمبران از نوح چون آورده، نیز دیگرى بسیار احکام بلکه نشده،

 او پرستش از استنکاف از و نزدیک او اطاعت و خداوند به را شما که دارم نصیحتهایى شما با و شمایم، خیرخواه من: فرماید
 که است معارفى ،چیزها آن از مقصودش و ،"دانید نمى شما که دانم مى چیزهایى من و":فرماید مى آنگاه. سازد مى دور

یکی از این دانستنیها، حادثه عظیمی ).المیزان(است آموخته وى به عالم انجام و آغاز از و عالم در جارى سنن از خداوند
با مشتقاتش  صحنََواژه .است که قرار است اتفاق بیفتد،اگرچه خود نوح هم از زمان وقوع این حادثه  بطور دقیق اطالع ندارد

معنی خالص ه ب صحنََ :نویسدقاموس می  .تکرار شده است در  پنج آیه اعراف بار در قرآن آمده است که شش  مورد آن، 13
معنی ه ب، صحنُ .معنی خلوص استه نصح در لغت ب.یعنی عسل را صاف و خالص کرد  "صح العسلن".شدن و خالص کردن است

ه صوح بنَ .نصح و نصیحت گویند که از روي خلوص نیت و خیر خواهی محض است جهت پند دادن را از آن. باشد اخالص می
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 ،در صحاح و قاموس .گناه باز نگردده کند دیگر ب آنست که شخص را نصیحت می صوحتوبه نَ.معنی فاعل و نصیحت کننده است
سول اللّه توبه یا ر: در مجمع آمده که معاذ بن جبل گفت.راغب توبه محکم نیز گفته است.ندتوبه صادقه گفته ا صوح راتوبه نَ

قاموس قرآن، ":برداشت از(گردد از نمیگناه برنگردد چنانکه شیر به پستان به یعنی توبه کند بعد ب":نصوح چیست؟فرمود
 قدرت درجه نهایت بردن بکار معناى به  نصح کلمه :عالمه طباطبایی به نقل از راغب چنین برداشت کرده است)."72، ص 7 ج

 "الود له نصحت" جمله از کلمه این.باشد صاحبش براى مصلحتى سخن یا و عمل آن در که است سخنى یا و عمل در خود
 نیز ناصح باشد،چون شده گرفته"الجلد نصحت" جمله از هست هم ممکن است، خالص عسل معناى به عسل ناصح و شده، گرفته
 ناصح چون.کند اصالح و رفو شده پیدا دوستش کار در که را نقصى و دریدگى که است این در سعیش همه پوست ناصح مانند

مواردي که این کلمه در سوره اعراف بکار رفته، یکی .)سوره هودالمیزان، (است خیاطى نخ معناى به نصاح و خیاط معناى به
هم از زبان هود به قوم عاد  68درآیه .مورد دیگر همان است که در فراز قبلی به آن اشاره شد.در آیه بیست و یکم است

روى برتافت و  از ایشان]شعیب[پس ":آخرین مورد در این سوره چنین است.از زبان صالح به قوم ثمود است 79آیه  .است
ه بر گروهى که کافرند دریغ به راستى که پیامهاى پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم دیگر چگون ،گفت اى قوم من

، بیشتر به سف نیستأاین قوم کافر، هیچ جاى تسرنوشت دردناك : با توجه به آخرین جمله که مى گوید .}93اعراف،{بخورم
اگر دقت کرده باشید همه پیامبران با مهربانی خطاب به قوم خود .را بعد از نزول عذاب گفته باشدنظر مى رسد که این جمله 

 يهااز روش حتیموعظه ونص یتیترب روش .تا آنها تحت تأثیر قرار بگیرند و به راه راست هدایت شوند "اي قوم من":می گفتند
روش تکرار شده و مورد  نیا درقرآن بارها :و در این باره گفته اند ندیآ یحساب مب تیو ترب میمهم ومؤثر درحوزه تعل

کرده، و به  یمعرف }57یونس،{، و قرآن را کتاب موعظه}58،نساء{ خداوند خودرا موعظه کننده .است استفاده قرارگرفته
 ،2ج ،1386:دیعم[در لغت همان پند و اندرز است حتینص .است داده گرانیبه د }125نحل،{هاسالم دستورموعظ امبریپ

 کجایو هردو کلمه  ندیآ یحساب مروش ب کیبه عنوان  یاسالم تیدر ترب حتیموعظه و نص یتیترب يهامعموال روش ].1908ص
سروکار موعظه و .ازغفلت است نیمخاطب ایکردن مخاطب  داریب حتیکار عمده موعظه ونص .رندیگ یمورد استفاده قرار م

که  سخن":و به قول معروف رگذارباشدیثأگرفته و ت يجا مخاطب شود تا بردل وجان انیب يطور دیبا قلب است و با حتینص
قرآن ). "روش موعظه و نصیحت در تربیت اسالمیپورتال جامع پژوهه تبلیغ،":برداشت از.("ندیبردل نش جرمال د،یازدل برآ

اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با حکمت و ":راهکاري اساسی براي دعوت پیامبر اکرم ترسیم می کند و می فرماید
که از راه او منحرف شده داناتر و او به یکس] حال[له نماى در حقیقت پروردگار تو بهکه نیکوتر است مجاد] اى شیوه[با آنان به 

عنوان  بهحسنه و جدال احسن ه موعظاز حکمت، يریگ بهره در این آیه،.}125نحل،{داناتر است] نیز[یافتگان  راه] لحا[
که در آن  باشد یموجود م طیعمل بر اساس احتساب شرا منظور از حکمت، :نوشته اند. اند شدهی معرف یدعوت اله روشهاي

رو مالحظه  نیاز ا .ها توجه شودبدان یاز هر گونه عمل شیپ وافراد لحاظ گشته  یو اجتماع ی،روحي،فکریعقل طیشرا یستیبا
در مواجهه با اقشار  زین امبریپ کینبوده و در دعوت  کسانیمختلف، امبرانیاز جانب پ یاله نیشود که اسلوب دعوت به د یم

 يو فضا طیاشر یاهللا موظف است که با بررس یال یهر داع رایز.مختلف مردم،نوع و اسلوب دعوت،متفاوت بوده است
در اسلوب  یدهد،که البته ارتکاز بر قواعد اخالق رییرا تغ شیخود،اسلوب دعوت خو نیمخاطب عتیو طب ي،اعتقادیکیزیف

 .حسنه است ٔدوم در دعوت به حق موعظه اسلوب.}392/13القرآن،  یمن وح{باشد یدعوت م یعموم يجزء مباد یاسالم
اسلوب سوم،جدال أحسن است که  و.کند در قلب نفوذ کرده و در ذهن رسوخ می بدون شک دعوت توأم با رفق و محبت،

 "حسنه" دیافزود که ق دیالبته با. که آن اعتقاد ابطال شود يا از معتقد مخالف واستدالل به گونه يریگ عبارت است از بهره
به حق و عمل به حق است و موعظه  ،اعتقادیتعال يمعناست که راه خدا نیا دیمف جدال، يبرا "أحسن" دیموعظه و ق يبرا
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سن خلق نشان دهد که کالمش آنچنان ح زیگر خود معتقد به حق و عامل به موعظه باشد و ن حسنه است که موعظه وحق  یزمان
 جییکه مخالف را در رد دعوتش ته یاز هر سخن یاحسن است که داع یدر قلب شنونده مورد قبول واقع شود،و جدال زمان

اجتناب کند و  ریدر کالم و از سوء تعب یعفت یاز ب زیو ن  زدیبپره دیافزا یوا داشته،بر غضبش م يو او را به عناد و لجباز کند یم
حسن شعار هر مسلمان در اَ انتخاب .}533/12المیزان،{دینکرده و ناسزا نگو نیبه معتقدات و مقدسات مخالف خود توه

  بدان فرا يبشر اتیح ياه عرصه یقرآن است که انسان را در تمام را،آن،دعوتیز.است شیخو یو قرآن یمانیا اتیح
 سایت رسول نور،":برداشت از(}396/13القرآن ، یمن وح{}55زمر،؛86نساء،؛53اسراء،؛34فصلت،{:،مانندخواند یم
ساله از هر سه طریق،قوم خود را  950نوح با تالش شبانه روزي طاقت فرساي  )."میبه استناد قرآن کر امبریدعوت پ يها وهیش

باز پس از این همه نصیحت و موعظه  دوباره با لحنی مهربانانه  با قوم خود گفتگو می کند که این مطلب در آیه . تبلیغ نمود
اه آیاتی که درباره تکذیب انبیاست،یکجا آیه بعدي فرجام کارآنها را  بیان کرده است،و بعدا به همر.اَعراف آمده است 63

در فصل بعد، مجددا به سوره نوح باز می گردیم تا ادامه گفتگوي نوح با سران قومش را در فرازي .توضیح داده خواهد شد
  .متفاوت تر بررسی کنیم
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 فصل چهاردهم
  

  جامعه،  در مترَفیننقش  
  بت پرستی و
  از دین استفاده ابزاري

از اولین فصل این کتاب، بر اساس آیات سوره نوح مطالب را بررسی  می کردیم تا اینکه به آیه بیست و یکم نوح         
اینک مجددا به  همان روال قبل باز .به ناچار براي تکمیل بحث، سوره هاي هود و اعراف در دستور کار قرار گرفت. رسیدیم

وح گفت پروردگارا آنان نافرمانى من کردند و کسى را پیروى نمودند که مال و فرزندش ن":این آیه می فرماید.می گردیم
 طورب قبال برگشته، کرد مى خود قوم از قبال که شکایتى به نوح اینجا در عالمه طباطبایی می گوید،.."جز بر زیان وى نیفزود

 طورب تفصیل این از قبل و .}نوح 10تا  5آیات {گفتم مطالبى چه آنان به و کردم دعوت را قومم چگونه من: که بود گفته تفصیل
 شکوه اجمال طورب دوباره اینکه پس .}6نوح،{"و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود":که بود گفته و کرده شکایت هم اجمال

 مى تحریک او آزار و مخالفت بر شورانند،و مى او علیه را مردم عیاش، توانگران و قومش بزرگان :بفهماند است خواسته کرد،
 هم است،آن زیاد فرزندان و اموال امتیازشان تنها که هستند جمعیتى،قوم این رهبران اینکه به اشاره".)المیزان،نوح( کنند

، دارند خالق برابر در خضوعى نه و کنند، مى خلق به خدمتى نه شود، نمى گرفته کارب فساد مسیر در جز که فرزندانى و اموال
 رهبران از بسیارى بینیم مى کنیم نگاه بشر تاریخ به اگر.است شده آنها سرکشى و طغیان و غرور مایه فراوان امکانات این و

 ناصالح، فرزندان آوردن وجودب و حرام، اموال اندوختن امتیازشان تنها کهکسانیاند، بوده مردم قماش همین از مختلف اقوام
تفسیر نمونه، (است بوده آنها کشیدن زنجیر به و مستضعف هاى توده بر خود افکار تحمیل انجام سر طغیان،و و کشى سر سپس و

 می نقل نوح زبان از را اي نکته قرآن اینجا :دانسته و می گوید مترَفین تحریک ،را مردم عصیان علت آیه اهللا مطهري.)نوح
 یا داشت روانی علت یک صرفاً آیا بود؟ چه مردم عصیان علت که است این آن و دارد وجود ءانبیا اکثر در نکته این که کند
 در غرق گروه مترَف،یک قرآن تعبیر به مردمی همیشه که فرماید می ءانبیا از بسیاري درباره قرآن.داشت؟ اجتماعی علت یک

 ءانبیا تعلیمات اینکه براي دهند، می فریب هم را دیگر مردم که هستند همانها و کنند می ایستادگی ءانبیا دعوت مقابل در تنعم
 این ،"عصونی إِنَّهم رب نُوح قالَ".است همین اینجا در عجیب نکته .اند آورده وجودب آنها که است نظامی ضد بر اول درجه در

 کند می اشاره که اینجاست.کردند گوش را مخالف قطب آن بود،حرف مخالف قطب یک ولی نکردند گوش من حرف به مردم
 هم ثروت و مال آن که بودند ثروتی و مال داراي که مردمانی بود؟ کسی چه من مخالف قطب.داشتم مخالف قطب یک من که

 و مال هر خواهد، می ثروت و مال مردم براي که بود گفته قبالً کند،چون می قید هم را این زود.نبود چیزي زیان جز برایشان
 قطبنیست، دیگر چیز بدبختی جز آنها براي ثروت و مال همان و دارند ثروت و مال که مردمی عده یک.نیست بد که ثروتی

 می را خیرشان که کنند گوش مرا سخن اینکه جاي به نادان، توده مردم، این .اینها دنبال رفتند هم بودند،مردم من مخالف
 فرزندانی و ثروت و منال و مال که بودند مردمی عده یک آنها که کردند گوش مرا مخالف قطب آن سخن خواهم،آمدند
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در مفردات راغب  .)مطهري،نوح(نبود چیزي ضرر جز و نبود خیر هم آنها خود براي تازه و بودند چسبیده همانها به و داشتند
معنایش این است که فالنی نعمتش از  "اَتْرَف فالنَ": شود وقتی گفته می.و وسعت در نعمت است یفراخ به معنی  "تُرفه"آمده 

بر اکرام و  یلیکه انسان جاهل آن را دل یو نعمت زدگ یمال پرست يماریب یعنیمترف شدن  گوید،راغب می .حد گذشته است
ابن عرفه گفته  .ترف یعنی نعمت :قاموس می نویسد).344: ، ص1 مفردات، ج ترجمه(داند یاز طرف خدا م شیانعام خو

معنی ه مترف ب ،بنا بر این .شود جلوگیري نمیکند و از وي  سر خود گذاشته شده آنچه بخواهد میه مترف کسی است که ب
: نا گفته نماند .سبب طغیان و سرکشی است ،ایمان دماو نعمت زیاد داده شده و آن در صورت عه ثروتمند است، یعنی کسیکه ب

کلمه ").273، ص1 جعلی اکبر قریشی،  قاموس قرآن،":برداشت از(این ماده در همه جاي قرآن در مقام ذم بکار رفته است
و مصداق آن غالبا پادشاهان و جباران و اند آمده، کرده انیکه مست و مغرور به نعمت شده و طغیمترف به معنى کسان

گرى و مغرور و غافل کرده و به طغیان فزونى نعمت و زندگى مرفه او را مست یکهکس.مستکبر و خودخواه است روتمندانث
  .در قرآن آمده است بارهشت  شو مشتقات"ترف"ژه وا).تفسیر نمونه،سوره سباء(است مترف واداشته

اولین آیه،در سوره اسراء .اکنون برخی ازآیاتی که درباره مترفین و در رابطه با سخن نوح است را بررسی می کنیم          
و چون بخواهیم شهرى را هالك =ولُ فَدمرْنَاها تَدمیرًاعلَیها الْقَوإِذَا أَردنَا أَن نُّهلک قَرْیۀً أَمرْنَا متْرَفیها فَفَسقُواْ فیها فَحقَّ ":است
الزم گردد پس آن ] شهر[بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن ] و فساد[داریم تا در آن به انحراف  را وا مى خوشگذرانانشکنیم 

به بعد درباره  13از آیه .پیشین آن آغاز کردبراي بررسی این آیه، باید از آیات .}16اسراء،{زیر و زبر کنیم] یکسره[را 
 انیله حساب و جزاى اعمال او بأچهار حکم اساسى و اصولى را در رابطه با مسمسؤلیت انسان و نامه اعمالش می باشد و 

را  و هر کس گمراهى):2.شود عائد خود او مى اش جهی، و نتذیرا شود به نفع خود هدایت یافتههر کسى هدایت را پ):1:کند مى
کشد و  را بر دوش نمى گرىیبار گناه د چکسیه):3.ردیگ را مى اوعواقب شومش دامن و خود گمراه شده  انیز ، بهردیبپذ

را براى آنها  امبرىیپ نکهیکرد مگر ا میشخص و قومى را مجازات نخواه چیما ه):4.کنند مجازات نمى گرىیکسى را به جرم د
کسى را  دستوراتش انیخداوند هرگز قبل از اتمام حجت و ب.و اتمام حجت کند حیتا وظائفشان را کامال تشر میمبعوث کن

 رای، اگر مردم از در اطاعت وارد شدند و آنها را پذپردازد مى شیفرمانها انی، بلکه نخست به بکند مؤاخذه و مجازات نمى
است  نجایپا گذاشتند ا ریبرخاستند و همه را ز، و اگر به فسق و مخالفت و آخرتشان در آنست ایگشتند چه بهتر که سعادت دن

، چهار مرحله میدقت کن فوق، اگر درست در آیه.و به دنبال آن هالکت است ردیپذ که فرمان عذاب در باره آنها تحقق مى
 .مرحله استحقاق مجازات):3.مرحله فسق و مخالفت):2.}و نواهى{اوامرمرحله ):1:شده است انیبرنامه ب نیمشخص براى ا

چرا امر که  دیآ مى شیسؤال پ نیا نجایدر ا.اند عطف شده گریکدیبه  عیمراحل با فاء تفر نیو همه ا."مرحله هالکت):4
 نیمترف ،بسیارى از جوامع رد نکهیگشا است و آن انکته راه کیسؤال توجه به  نیدر پاسخ ا .؟شدگان تنها مترفین هستند
سرچشمه  نکهی، و آن اهست زین گرىیاشاره به نکته د ریتعب نیاعالوه در ب.آنها رویو پ تابع گرانیسردمداران اجتماعند و د

، و هر نغمه اصالحى و غرقند غالب مفاسد اجتماعى نیز ثروتمندان از خدا بى خبرى هستند که در ناز و نعمت و عیش و هوس
، و دعوت آنها می ایستادند امبرانیدر صف اول در مقابل پ شهیهم لیدل نی، به هماخالقى در گوش آنها ناهنجار است انسانى و

شده  ادیاز آنها بالخصوص  ،جهات نیا روى.دندید بر ضد خود مى شهیاز مستضعفان بوده هم تیرا که به نفع عدل و داد و حما
، ه مراقب باشندک مانیهمه مردم با ا ه، هشدارى است بفوق هیبه هر حال آ .گروهند نیاصلى فساد هم شهیاست چرا که ر

و ثروتمندان مست شهوت ندهند و از آنها دنباله روى نکنند که جامعه آنان را سرانجام به  نیدست مترفه را ب شیحکومت خو
 اریچه بس":دیگو اصل کلى اشاره کرده مى کیصورت له بأمس نیهائى از ا بعد به نمونه هیآ.کشانند هالکت و نابودى مى

، و کافى است که پروردگارت از  میآنها را هالك کرد}سنت نیو طبق هم{کردند مردمى که در قرون بعد از نوح زندگى مى
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است که در عصر واحدى زندگى  تىیجمع قرن به معنى جمع ،قرون.}17اسراء، {ناستیگناهان بندگانش آگاه و نسبت بر آن ب
خاطر آن شده، ممکن است ب هیمخصوصا روى قرون بعد از نوح تک نکهیا .عصر اطالق شده است کیکنند و سپس به مجموع  مى

جوامع به مترف و مستضعف کمتر  میاختالفات مخصوصا تقس همه نیساده بود و ا اریباشد که زندگى انسانها قبل از نوح بس
سباء به  34قرآن درآیه )."نمونه،اسراءتفسیر ":برداشت از(کمتر گرفتار مجازاتهاى الهى شدند لیدل نیوجود داشت و به هم

آنها گفتند ما به  مترفیناى نفرستادیم جز آنکه  در هیچ شهرى هشداردهنده] ما[و ":نقش تخریبی مترفین اشاره کرده است
 که در صف اول مخالفین انبیاء بودند این گروه مترفیآرى معموال کسان.}34سباء،{"اید کافریم شما بدان فرستاده شدهآنچه 

دیدند، و از سوى دیگر مدافع  طغیانگر غافل بودند که چون تعلیمات انبیاء را از یک سو مزاحم کامجوئى و هوسرانى خود می
حقوق محرومانى که با غصب حقوق آنها به این زندگى پر زرق و برق رسیده بودند، و از سوى سوم آنها همیشه براى پاسدارى 

دیدند، لذا فورا  کشیدند، و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود می مال و ثروتشان قدرت حکومت را یدك می
گفتند ما به تمام  گذاشتند، بلکه در بست می عجب اینکه آنها انگشت روى حکم و تعلیم خاصى نمی.به مبارزه برمى خاستند

ین خود بهترین دلیل بر لجاجت و عناد آنها در آنچه شما مبعوث شده اید کافریم و حتى یک گام هم با شما همراه نیستیم که ا
، نخستین کسانى ن پرده برداشته که غالبا محرومانله مهمى است که قرآن در آیات مختلف از آأاین معنى مس.برابر حق بود

با اینکه .تندم مخالفت را برمى داشلَگفتند، و متنعمین مغرور نیز اولین گروهى بودند که ع بودند که دعوت انبیاء را لبیک می
منکران دعوت انبیاء مسلما منحصر به این گروه نبودند، ولى غالبا عامالن فساد و داعیان به شرك و خرافات آنها بودند که 

مومنون نیز همین معنى  33هود، و  116زخرف ،  23در آیات  .کشانندب راههادائما سعى داشتند دیگران را هم به زور به این 
در برابر انبیاء که در برابر هر قدم اصالحى از ناحیه هر دانشمند مصلح و عالم مجاهدى برداشته شود این نه تنها .آمده است 

گردان یچینند و از هیچ جنایتى رو در هم شکستن برنامه هاى مصلحان توطئه می و براىدارند، گروه سر به مخالفت برمی
پرداختند  شدند و به اغفال عوام می اثبات برترى خود متوسل می یه بعد به منطق پوشالى آنها که در هر زمانى براى.نیستند

آنها می .}35سباء،{"و گفتند ما دارایى و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد":، مى گویداشاره کرده
و این دلیل بر لطف او در حق ،راموال فراوان در اختیار ما نهاده،و هم نیروى انسانى بسیاخداوند به ما محبت دارد هم  گفتند،

آیه بعد این منطق پوشالى و .ما و نشانه مقام و موقعیت ما در نزد او است و ما نور چشمیها هرگز مجازات نخواهیم شد
ار بگو پروردگ" :فرماید میکوبد، روى سخن را به پیامبرکرده، دهد و در هم می عوامفریبانه را به عالیترین وجهى پاسخ می

سپس با .}36سباء،{"دانند که بخواهد گشاده یا تنگ مى گرداند لیکن بیشتر مردم نمىیروزى را براى هر کسمن است که 
هرگز چنان نیست که اموال و اوالدتان شما را نزد ما ":تعقیب کرده،مى گوید در آیه بعدي بیشترى همین معنى را صراحت

ن آنها با تعلیماتشان ایکستن چارچوبهاى ارزشى دروغین بود،الحى انبیاء در هم شنخستین و مهمترین گام اص. "مقرب سازد
و ارزشهاى اصیل الهى را جانشین آن ساختند و با یک انقالب فرهنگى  محور شخصیت را از معیارهاى غلط را در هم ریختند،

آیه )."فسیر نمونه،سباءت":برداشت از(ایمان و عمل صالح مبدل ساختند ،امیل به تقواشهرت قبیله و ف ،جاه،ثروت،اوالد ،اموال
آن گفتند  مترفیناى نفرستادیم مگر آنکه  گونه در هیچ شهرى پیش از تو هشداردهندهو بدین":بعدي درباره مترفین چنین است
شود که  خوبى استفاده مىه آیه ب نیاز ا.}23زخرف،{"ایم و ما از پى ایشان راهسپریم هما پدران خود را بر آیینى یافت

ایستاده بودند همان له أمس نیکردند و سخت روى ا را مطرح مى اکانیاز ن دیله تقلأو آنها که مس ءایمبارزه با انبسردمداران 
نافع نامشروعشان به خطر ، و مشد داده مى انیپا شانیهایبه دوران خودکامگ ءایانب امیآنها بودند که با ق.ن بودندیمترف
مردم  قیو تحم ریها به تخد و بهانه لیبا انواع ح لیدل نیو به هم افتندی مى، و مستضعفان از چنگال آنها رهائى افتاد مى
آلودگى است که هر جا ظلم و تجاوز و گناه و  ردیگ سرچشمه مى نیمترف نیاز هم ایفساد دن نیشتریب زیو امروز ن دپرداختن مى
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 نجایو در ا "میا افتهی تیما بر آثار آنها هدا":گفتند که آنها مى آمدهدر آیه قبل  نکهیقابل توجه ا.آنجا حضور فعال دارند
دوم اشاره به اصرار و پافشارى آنها  ریو تعباست، اکانیمذهب ن تیاول اشاره به دعوى حقان ریتعب .همان جمله تکرار می شود

مؤمنان که بدانند نوع تسلى خاطرى است براى پیامبر اسالم و  یک ،یهآ نیبه هر حال ا .است اکانیبه ن و اقتداى روىیبر پ
تفسیر نمونه، ( اند گمراهان در طول تاریخ پیمودههمان راهى است که همه  نیا،ستیاى ن تازه زیجوئى مشرکان چ بهانه

 گرید یو از طرف ،یاسیسو حاکمان س کیاز .ردیگ یگفت که جامعه از سه طرف مورد هجوم قرار م شاید بتوان).زخرف
و ":قرآن ریبه تعب.کنند یم دیرا تهد يجوامع بشر،یو اخالق یمفسدان فرهنگ گرید يو از سو ،}نیمترف{يمفسدان اقتصاد

ن نیرنگ آنان جز به خودشا]لى[تا در آن به نیرنگ پردازند وگماریم  گونه در هر شهرى گناهکاران بزرگش را مىبدین
آنان نبض تفکر و اقتصاد و .اند یجامعه طاغوت یسه دسته از ارکان اصل نیما اا.}123انعام،{"کنند زنند و درك نمى نمى

و  يو ثروت اندوز یاند که با زالو صفت یدرد، کسان یهمان مرفهان ب ای نیمترف.رندیگ یم شیدست خوجامعه را ب استیس
 پوریدر ش ش،یخو يها یخواه ادهیز نیتأم يو برا. شوند یافراد جامعه م گریبر د یاله يها، مانع توسعه نعمتسرمایهانباشت 

 تیهدا يرا برا يامبریکه خداوند پ یاند، و هر زمان ستادهیدر مقابل حق ا خ،یدر طول تار آنان.دمند یحکومت طاغوت م
نعمت و  شیافزا. منجر خواهد شد یو تباه یبه گمراه تیاتراف و اشراف شهیهم.آنان به مقابله پرداختندفرستاد، يجامعه ا

فساد فقط در حد خود اشراف  نیاما نکته مهم آن است که ا. همراه نباشد، فساد آور خواهد بود تیکه با عبودیثروت در صورت
طبقه مترف و اشراف را نه تنها  يریآن شکل گقر.به سقوط بکشاند زیو آنان را ن ابدیتواند در کل جامعه توسعه ب یبلکه مست،ین

 انیمعتقد است که وجود طبقه مترف در م و داند یطاط جامعه مهالکت و انح هیداند، بلکه آنان را ما یظلم در حق بندگان م
 صدرو اشراف زادگان در  تیخاطر مبارزه با اشراف نیبه هم.انحراف آن جامعه است يعامل برا نیجامعه، بزرگتر کی

برداشت (}حدید 25آیه {طبقه است نیقرآن مبارزه با ا دگاهیاز د امبرانیهدف پ نیو مهمترقرار دارد، یمبارزات قرآن
متشکل و توانا مطرح  يارا به شکل طبقه  نیقرآن مترف)."میاز منظر قرآن کر يگریبارزه با اشرافبالگفاي علی موسوي،م":از
و حفاظت از  جادیابزار بدست آوردن ثروت و عوامل ا یعنی، اوالد و فرزندان، }ثروت{آنان،مال يمالك طبقه ا. کند یم

 نیشتریب يما دارا":ورزند یفخر م): الف:اشاره کرد ریتوان به موارد ز یگروه، م نیا يهایژگیاز و.تفاخر است لهیثروت و وس
پس از مرگ  اتیبه معاد و ح ياعتقاد): ج .}34سباء،{مخالف حق و عدل هستند):ب.}35سباء،{میمال و اوالد هست

اصحاب این آیه در توصیف . }45واقعه،{بودند که پیش از این ناز پروردگان بودند ینانا:نَتْرَفینَّهم کَانُوا قَبلَ ذَلک ما":ندارند
درست است که همه اصحاب الشمال بنا بر نظر تفسیر نمونه،.اولین دلیل دوزخی بودن آنها مترف بودنشان است. است شمال

هاى بشرى از گروه  فساد جامعه مینیب همانگونه که امروز هم مى.تس،ولى هدف قرآن سردمداران آنهاستندیدر زمره مترفین ن
و مراکز ،اتیو انواع جنا هایزیخونر،سرنخ تمام جنگها باشند، مى زین گرانیو مغرور است که عامل گمراهى د ستم نیمتنعم

 ."گذارد انگشت روى آنها مى زیجهت قرآن قبل از هر چ نیو به همگروه است، نیبه دست ا،انحرافى شهاىیو گرا،شهوات
 نییکورکورانه از آ دیتقل):ه..}اسراء 16هیآ{از حد و حقوق حقّه خارج شدن است یعنیفسق  ن،یمترف گرید اتیخصوصاز ):د

 :ظلم و جرم):ز.}سباء 35به استناد آیه {يقرار دادن ثروت و امکانات ماد اریمالك و مع):و.}23 ،زخرف{گذشتگان خود
میان که از یمین باز دارند جز اندکى از کساناز فساد در ز] مردم را[که س چرا از نسلهاى پیش از شما خردمندانى نبودند پ"

در .}116هود،{"که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند و آنان بزهکار بودندیآنان نجاتشان دادیم و کسان
لذّات،  رویمردمان خوشگذران و پ که دیآ یبرم "نیکانوا مجرم"ز جمله ا .هم ظلم آمده است و هم جرم ،پایان این آیه

ضمن اشاره به اقوام  ،هیآاین در  .کردند یم يعادت کرده و در انجام آن پافشار يبودند که به جرم و بزهکار یمردمان
د؟ از آیه می توان فهمید افراد کن رىیکه از فساد جلوگ صاحب فکرى نبودچرا ،دیگو پیشین که گرفتار انواع بالها شدند مى

www.takbook.com



 

223 
 

 لیها را تشک جامعه نیا تیکه اکثر و به ستمگران افتندیبر اصالح کلى جامعه ن قیآنچنان کم و اندك بودند که توفصالح،
و نوش رفتند و آنچنان مست باده غرور و تنعم و لذات شدند که دست به انواع گناهان  شیدادند به دنبال ناز و نعمت و ع مى

بر آن نبوده است که شهرهایى را ] هرگز[و پروردگار تو ":دیفرما بعد اضافه مى هی، در آ تیواقع نیا دیکأسپس براى ت .زدند
است که  نی، اما مهم ااى معموال ظلم و فسادى وجود دارد در هر جامعه .}117آیه{"مردمش اصالحگرند به ستم هالك کندکه 

، خداوند به آنان مهلت در راه اصالححساس و گام برداشتن ا نیاصالح باشند و با چن قیاحساس کنند و در طر آن را مردم
تفاوت شد و فساد و  رفت و جامعه بى انیاحساس از م نیکه انیاما هم.قائل است اتیبراى آنها حق ح نشیدهد و قانون آفر مى

در بدن :براي مثال.براى آنها وجود ندارد اتىیحق ح نشیآفر در سنت گریآنگاه است که د،ظلم به سرعت همه جا را گرفت
آب و غذا و خراشهاى پوست به هوا، قیاز طر یکربیخون که هر م دیمدافع مجهزى است به نام گلبولهاى سف روىی، نانسان

  روىین نیروز ا کیست اگر یهیبد. کنند کرده و نابودشان مى ستادگىیسربازان در برابر آنها ا نیا ،داخل بدن هجوم کند
به او  هایماریشود که به سرعت انواع ب مى مضر کربهاىیتاخت و تاز م دانیچنان م بدن بیتفاوت شود،سرباز ا ونهیملمتشکل از
بوده باشد  "هیاولوا بق "مدافع که همان روىیحالى را دارد اگر ن نیچن زیکل جامعه انسانى ن.و نابود می شود آورند هجوم مى

، مثل کرده ریاى وجود دارد به سرعت نمو و تکث هر جامعه اىیدر زوا کهزاى اجتماعى یماریب کربهاىیشود م دهیاز آن برچ
اولوا "در لغت عرب  ریتعب نیاست و معموال ا ماندهیبه معنى باق هیصاحبان و بق معنىاولوا به .کنند مى ماریجامعه را سر تا پا ب

 یکند و نزد او باقى م مى رهیرا ذخ تر سینف اءیانسان معموال اجناس بهتر و اش رایز.است لتیصاحبان فض یبه معن "الفضل
است  فوق هیدیگرى در آاز نکات  تفاوت مصلح و صالح.کى و نفاست را با خود داردیکلمه مفهوم ن نیجهت ا نیو به هم .ماند

اصالح گام بردارد  ریاى صالح نباشد ولى در مس بلکه اگر جامعه .ستیبقاء ن نضام ،تیتنها صالح زیرا. که باید  به آن توجه کرد
و به  ستیبراى او ن اتیحق ح نشیاز نظر سنت آفر ،و نه مصلحباشدولى آن روز که نه صالح دارد، اتیباز حق بقاء و ح ،زین

اى  جامعه نیآمده و در صدد اصالح باشد چن داى ظالم بود اما به خو هرگاه جامعه ،گرید ریبه تعب .خواهد رفت انیزودى از م
هاى ظلم و جرم  از سرچشمه کىی نکهیا گرینکته د.اصالح و پاکسازى نبود، نخواهد ماند ری، ولى اگر ظالم بود و در مسماند مى

 نیا.شده استبه اتراف  ریقرآن از آن تعب و نوشها ذکر شده که در شیاز هوسرانى و لذت پرستى و ع روىیفوق پ اتیدر آ
چرا که مستى  ،دیآ وجود مىها ب جامعهمرفه  سرچشمه انواع انحرافاتى است که در طبقات ،و شرط دیق تنعم و تلذذ بى

و گناه  انیدارد و غرق عص اجتماعى باز مى تهاىیانسانى و درك واقع لیآنها را از پرداختن به ارزشهاى اص،شهوت
در جامعه  يو برتر ينژاد ضیآنها باعث تبع:است نیبرجامعه چن نیمترف راتیثأت.)"تفسیر نمونه،هود":برداشت از(سازد مى

توان گفت که  یقرآن، م اتیبا امعان نظر در آ. }قصص78مضمون آیه {دانند یم تریچرا که خود را برتر و عال ند،شو یم
جوامع جان  نیکه در ا یهر گناه و فساد و هر ظلمان،یهر کفران و عص رایزانحراف جوامع هستند، یطبقه مترف از علل اصل

و سلطه  یو اجتماع یمال تیموقع تیتثب يبرا نیمترف.استطبقه ن یا يوبه رهبر نانیا هیاز ناحابد،ی یو گسترش م ردیگ یم
 یتراشند و معتقدات خراف یبت و خدا م. نندیآفر یم "دهیعق" شانیکنند و برا یم يآنها باز دیبا عقا یحتخود بر مردم،

   .دهند یافکار مردم جهت م ریمردم را در جهت حفظ منافع خود و تخد
 کتب در.}22نوح،{"و دست به نیرنگى بس بزرگ زدند=ومکَرُوا مکْرًا کُبارا":نوح در ادامه شکواییه خود می گوید             

 یکدیگر معادل اند را، تقریباً کرده پیدا یا دارند هم به نزدیک مفاهیم و معانی که،"کید مکر و ،، خدعهحیله:کلمات،لغت
یعنی مکر و تزویر در آن  "الحیلۀ و الحویلۀ":نویسد می راغب :حیله):اول:کنیم  واژه را بررسی می چهاراین  .اند دانسته
شود و بیشتر در چیزي است که در اثر  یا چیزي در انسان حاصل می حالتیه که در پنهانی دل و خاطر براي رسیدن بچیزي 

کار برده شده ب} ءنسا 98آیه {فقط یکبار در قرآن واژهاین  ).568، ص 1 ترجمه مفردات، ج(رود خباثت و پلیدي بکار می
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 .کار رفته استبار در قرآن ب 5اژه با مشتقاتش این و:خدعه ):دوم.آمده است جویى چارهبه معناي  حیله  در این آیه، .است
فریب و نیرنگ بر یعنی وارد کردن دیگري به کاري غیر از آنچه او در صدد آن بوده و کاري را با  "الخداع":راغب می نویسد

سوسمار در سوراخش پنهان شد، بکار بردن واژه خدع در باره  یعنی،خدع الضّب .خالف آنچه که پوشیده داشته آشکار کند
است و  عقرب اند گزد از این روي پنداشته سوسمار براي اینست که هر کس در سوراخش دست ببرد مانند عقرب دستش را می

طریق خادع و .".، یعنی مکّارتر از سوسمار"أخدع من ضب": گویند ور ضرب المثل میطه به جهت فریبکاري سوسمار ب
اي در خانه دیگر  خانه "مخدع".دهد گوئی که مسافرین و راهروانش را فریب می .یعنی راهی گمراه کننده و بیراهه،"خیدع

ترجمه ":برداشت از(او را دارد فریب دهده خانه با این عمل خواسته کسیکه قصد رسیدن ب گوئی که سازنده آنیعنی تو در تو،
نوعی از  ،الکید :راغب می نویسد .بار در قرآن آمده است 35این واژه با مشتقاتش :کید)سوم )."585، ص 1 مفردات، ج

رود، هر چند که بصورت ناپسند و مذموم بیشتر معمول  جوئی است که به دو معنی ناپسند و پسندیده بکار می گري و چاره حیله
 ).سایت مجذوبان نور،کید در قرآن("است وقایع کردن جور و مهندسی کید به معنی": و.)93، ص4 ترجمه مفردات، ج(است

اعم از آنکه در کار بد . است تدبیر ،کرم :قاموس می نویسد.بار در قرآن آمده است 43این واژه با مشتقاتش  :مکر):چهارم
اي از مقصودش منصرف کنی و  حیلهه مکر آنست که شخص را ب: گوید موارد میدر مفردات و اقرب ال. باشد و یا در کار خوب

 کرد می آنچه گمان نمیه تدبیر مخفی است که مکر شده را ب ،مکر در اصل: در المنار گفته..آن دو نوع است محمود و مذموم
وضع معنا چه به عرب لغت در مکر واژه اینکه به راجع .)267، ص 6 قاموس قرآن، ج(رود کار میبشد و اغلب در تدبیر بد ک 

 آن معانی به راجع هم و آن وضع اصل در همی، مختلف دیدگاهها باشد می نهفته آن معناي در نکاتی و اهداف چه و است شده
 دو این براي فقط اصل در مکر یعنی .است قائل اي ریشه معناي دو عرب لغت در مکر براي او: فارس ابن ):1:ارایه شده است

: ب. خدعه و حیله معناي به مکر: الف :کنند می ریشه دو این به بازگشت و اند مجازي آن دیگر معانی و است شده وضع معنا
 که است معتقد مکر، براي زیادي معانی شمردن از بعد او: منظور ابن ):2.زیبا و تراش خوش پرگوشت پاي ساق معناي به مکر

 بر جویی چاره معناي به را مکر اینکه از بعد او: عسکري هالل ابی ):3.باشد می خدعه و حیله،لغت در مکر اصلی معناي
: رازي فخر ):4.است شده گرفته  تاباندن و پیچیدن فتل، از اصل در مکر مختلف معانی که باشد می معتقد کند می معنا دشمن

 را مختلف اقوال فقط او:رازي ابوالفتوح ):5.داند می "فساد ایجاد براي مخفیانه کوشش" در لغت در را مکر اصلی معناي او
 از گذشته ."موارد دیگر و پوشیدگی در باشد فساد به سعی مکر .باشد پوشیده و بیرلطیف تد ،مکر" مانندعبارات.شمارد برمی

 کلمه این براي شده ارائه معانی مهمترین دارد، وجود مکر واژه براي شده وضع اصلی معناي درباره که اختالفاتی همه
 اندیشی چاره نوع هر دشمن، بر جویی چاره و توجه جنگی، تدبیر و محکم،حیله فتنه،تدبیر و خدعه،تدبیر،شر حیله،:از عبارتند

 پیراهن سرخ، گلِ پنهانی، نیرنگ فساد، ایجاد براي مخفیانه کوشش ها،دیدگاه کردن محکم و نظر تبادل ،}بد چه و خوب چه{
 صداي ،}سفیر{کشیدن سوت صداي فاسد، خرماي شب، تاریکی درخت، کاشتن شده، آبیاري زمین سرخ، گل با شده رنگ
 نقشه و  تدبیر: از است عبارت مکر: گفته است مصطفوي عالمه .پا ساق کردن، منصرف حیله با هدفش از را کسی ،شیر نفس

 حکیم سیدمحمد مکر ، تا مکرحلقه علمی بشارت، (باشد نشده، اعالم و مخفیانه که ضرري و ضربه وارد کردن براي کشیدن
 معانی به عرب لغت در مکر):1:را استخراج می کند که عبارتند از نکته چند ،یوسفی هاتعریف و معانیاین  از).یوسفی

 .باشد می واژه این معانی از یکی است یافته غلبه آن دیگر معانی همه بر که خدعه و حیله است،اما داشته کاربرد گوناگونی
 از نیز مکر تعریف در اختالفها و نیست ممکن آنها بین جمع تقریباً و است اختالف لغویین بین در مکر وضع اصل به راجع):2

 مکر، معناي در نهفته اموري جمله از):4 دارد کاربرد شر کارهاي در هم و خیر کارهاي در هم مکر):3.گیرد می نشأت همینجا
 .)همان( است شده لحاظ نحوي به مسئله این نیز قرآنی کاربردهاي در که باشد می آن سرپوشیده و مخفیانه اجراي و انجام
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 و تدبیر نوع هر به مکر: بگوییم اینکه از است عبارت مکر براي تعریف بهترین:درجمع بندي تعاریف مذکور می نویسد وي،
 باشد خیر کار در اینکه از اعم رود کارب مخالف طرف گذاشتن ناکام یا و زدن ضربه براي که شود می گفته پنهانی و محکم نقشه

، وي.یوسفی بررسی جالبی پیرامون آیات مکر انجام داده  که برخی از آنها را گزینشی می آوریم ).همان(شر کار در یا
 و نقشه:مثل بردن بین از و کشتن براي کشی نقشه و توطئه ):الف:کند گونه دسته بندي میاین انسانها را به نسبت مکر معانی
 برادران گیري تصمیم ؛صالح حضرت به زدن شبیخون براي فاسد گروه هنُ توطئه و نقشه ؛عیسیحضرت   قتل براي یهود توطئه
 بر بزرگ بسیار هاي توطئه و ها نقشه  ):ب.اکرم پیامبر قتل براي قریش هاي نقشه و توطئه ؛ ووي برداشتن میان از براي یوسف

 نیز "کباراً" جمله که ها توطئه این عظمت و بزرگی بر است تاکیدي دوم مکر دوم، آیه در .}22نوح، و 46ابراهیم، {انبیاء ضد
 جمله قرینه به آیه این در.}12انعام،{فساد و فتنه ایجاد ):ج.دارد اشاره ها توطئه و ها نقشه این خطرناکی و بزرگی نهایت بر
 دارد کیدأت ،ادامه در آیه همین که باشد می فساد و فتنه برپایی معنی به "فیها لیمکروا" جمله ،"بدکار سران= مجرمیها أکابر"

 و خدعه حیله، معنی به ):د.ندانند را موضوع این آنها که چند هر دارد، مفسدین آن خود به بازگشت فسادها و فتنه نتیجه که
 من قوم ضد بر مخفیانه صورتب شهر در قبالً شما "که کند می متهم ساحران را فرعون ،آیه این در.}123اعراف، {نیرنگ
 و چینی توطئه معنی به "مکرتموه لمکر هذا ان" جمله و.سازید خارج سرزمینشان از نیرنگ با را آنها تا اید کرده چینی توطئه
  ):ح.ورزیدن شرك ):ز. انبیاء رسالت انکار):و.الهی نعمتهاي و آیات تکذیب ):ه.باشد می مقصدي اجراي براي زدن نیرنگ

 در که شده گرفته خدعه و کید مانند کلماتی با مترادف واژه مکر لغت علم در ).همان(و موارد دیگر...ومعاصی گناه ارتکاب
 ضرر در تالش و سعی معناي به طریحی، نظر از کید:دارند تفاوت هم با دیگر وجوهی از اما. هستند مشترك پنهانکاري معناي

 از مکر با تفاوتش و شده بیان مکر معناي به موارد از بسیاري در ماده این.است شده معنا کردن حیله صورتب غیر به رساندن
 او که کارى به دیگرى وادارکردن معناي به است خدع ماده از: خدعه.است آن از شدیدتر که اینست عسکري هالل ابو نظر

 گستره اما دارد، مکر معناي به شبیه معنایی خدعه.است پوشیده که آنچه برخالف کارى کردن آشکار و نبوده کار آن صدد در
 ظاهربودن آنها شأن از که شود می مواردي کردن مخفی شامل فقط خدعه که نحوي به است، مکر از محدودتر آن معنایی

 ،"مکر" باقرالعلوم،مقاله پژوهشکده(است شده گفته بودن مخفی صفت در "فراهیدى" نظر از تفاوتشان تنها یعنی است؛
 به نسبت را شده مکر که است مخفی تدبیر ،اصل در مکر:گفته است خود تفسیر در مراغی مصطفی استاد ).رضائی اهللا روح

 و دادن نیرنگ،فریب و حیله مفهوم به ،کید .رود می کارب ناپسند و سوء تدبیر در غالبا و کشاند می کرد نمی گمان که آنچه
 نمی گرفته کارب اندیشیدن و تامل بدون زمانی هیچ در کید.شود می کیدگفته ،جنگ به جهت، این از. است کردن کوشش

 پنهان مقابل طرف دید از که اي گونه به است داشتن دیگران به نسبت بدي قصد و دادن فریب معنی به ،خدع.شود
 قرن شناس لغت و ابوهالل عسکري  ادیب ).فانید زاده تقی قرآن،حاجیه در شناسی دشمن جایگاه و سایت تدبر،اهمیت(باشد

 به خدع :)الف :با دقت این تفاوتها را آورده و می نویسد "اللغّویه الفروق  "قمري در کتاب ارزشمند خود،  هجري چهارم
 لزوماً که نیست این خدعه اقتضاي. است ضرر دفع یا و منفعتی جلب جهت شده اراده آنچه چیزي برخالف نمودن اظهار معناي

 اهل که روست همین از. شود می واقع موارد این از پس حتماً  کید لیکن ،پذیرد صورت امري در نظر دقت و تدبر تفکر، از بعد
 نمودن هالك جهت جنگاوران که هایی حیله همچنین. اند دانسته هالك نمودن اراده و دشمن بر تدبیر را عرب،کید زبان

 شده استفاده نیز اراده معناي به کید :)ب. است نظر دقت و تدبیر از بعد زیرا شود می گفته نیزمکایِد برند می کارب دشمنشان
 چنانکه. است نزدیک آن از ناگوار مقصود وقوع که است اي حیله معناي به کید نظري، طبق) پ .یوسف 76آیه  مثل است

"خَدیعه تعریف. زور و اجبار به دیگران جهت ناگوار فعلی انجام براي اسمی است  کید) ت. است شدن نزدیک معناي به" کاد 
 استفاده با کعبه خانه تخریب جهت فیل اصحاب نقشه مثال طورب ندارد؛ را زور و اجبار قید که تفاوت این با است کید مشابه نیز
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 و ابوهالل درباره کید ).254عسکري ص ابوهالل ،اللغّویه الفروق ،ترجمه کتابواژگان فرهنگ(اند گفته کید را قهریه قوه از
 تفکر و تدبر با همراه حتماً کید که طوريب است؛ مکر از ترقوی کید:)الف:از عبارتست واژه دو این ویژگیهاي:مکر می نویسد

 آگاه وي که طوريب است دیگري به رساندن آسیب از برآوردي و نمودن تقدیر همان مکر:)ب .نیست اینگونه مکر ولی است
 می سرش بر چه بداند وي خواه است؛ اجباري و قهري صورتب دیگري براي ناخوشایند رویدادي براي اسمی کید ولی نشود

 شوند می اطالق هرچیزي بر لغت در سه، این .دارند همانندي مکر،خدعه،کید؛ واژه سه ).256ص همان ،( نداند خواه و آید
با ظرافت  ،"ارباب حکمت "در سایت. کند می قصد آن از دارد اقتضاء ظاهرش که را آنچه خالف اش دهنده انجام که

 توانیم می بهتر برویم این لغات اصلی ریشۀ و لغت اشتقاق در اگر :اینگونه بیان شده است کرذواژه هاي فوق ال تفاوتهاي
 به را حقیقتی مکر، اصل پس. کنند رنگرزي بدان که است سرخ خاك یا گل معناي به مکر .کنیم درك را آنها مفاهیم و مضامین

 است مارمولک یا سوسمار شدن سوراخ در معناي به خداع، و. است آوردن در حق رنگ به را باطلی یا آوردن، در دیگر رنگ
 بدین. شود نمی خارج همان از شد داخل یکی از اگر دارد مخرج و مدخل چند سوراخش که است يا خزنده یا حیوان این و

 در وقتی که. است دهان راه از برگرداندن و قیء معناي به کید و.است برده کارب را خدعه منافقان مورد در قرآن ،جهت
 و ،نباشد تشخیص قابل اصالً که آمیزد در هم به را باطل و حق طوري که است این آن معناي رود، می بکار متشابه معناي

 بر مقابل طرف به آلوده و چرکین و برهم درهم و ناشناخته مخلوطی صورتب ،جود می باطل با را آن و گیرد می را حق همینکه
 از مبالغه صیغه که کبار" :نوح بر می گردیم 22با توجه به تعریف مکر به توضیح آیه   ).ارباب حکمت ،غروي سایت( گرداند می
 ساختن گمراه براى اى گسترده و عظیم شیطانى طرحهاى آنها که دهد مى نشان ، شده ذکر نکره صورت به اینجا در و است کبر

 همان که دارد احتمال .نیست مشخص درست است؟ بوده چه طرحها این اما بودند، ریخته نوح دعوت قبول از ممانعت و مردم،
 دور من از کسانیکه بگوید خواهد می ،کُباراً؟ مکْراً مکَرُوا و:گوید می چرا").تفسیر نمونه،نوح("باشد بوده پرستى بت لهأمس

 فریب که بودند افرادي دیگر دسته دادند، تشکیل را مخالف قطب آنها خود که بودند کسانی دسته یک:بودند دسته دو شدند
 توده اینکه براي زد می فرعون که کند می نقل قرآن که نیرنگهایی مثل افتاد، کارگر آنها در اینها نیرنگ و خوردند را آنها

 می شعار بتها این له به آمدند می که بود این نیرنگهایشان و مکرها از یکی مترفین گروه همین. کند دشمن موسی با را مردم
 یعنی "مکر"! }بزرگی{کبیري هاي نقشه چه کشیدند، نقشه اینها" .)مطهري،نوح("کردند می تهییج را مردم احساسات و دادند
 از دیگري جاي در. چیدند هایی توطئه هم نوح علیه. کند می طراحی خود دشمن علیه کسی هر که اي توطئه و نقشه تدبیر،
 مسخره و آزار خشکی، در کشتی ساختن خاطرب را نوح چگونه که کند می بیان را نوح توسط کشتی ساختن داستان ،قرآن

  ).عبدالعلی بازرگان،نوح("پروراندند می سر در را پیروانش و او قتل نقشۀ و کردند می
 گفتند زنهارو":نوح، به یکباره فضاي بحث تفییر می کند و قرآن  به واکنش سران قوم نوح اشاره می کند 23در آیه             

 شود مى استفاده چنین قرائن از ."سر راخدایان خود را رها مکنید و نه ود را واگذارید و نه سواع و نه یغوث و نه یعوق و نه ن
 آنان طلب فرصت رهبران دلیل همین به ، بودند گمراه قوم آن خاص توجه مورد و ، داشتند اى ویژه امتیازات بت پنج این که
 بوده مهمتر بتها سایر از آنان نزد را ابتدا آورده اند،احتماال ودبا توجه به اینکه نام .کردند مى تکیه آنها عبادت روى نیز

عالمه ."سپس، استفاده ابزاري از دین اول، تاریخچه بت پرستی را و: در باره این آیه ما دو مطلب را توضیح خواهیم داد.است
صورت یک امت و با سادگی زندگی می کردند و مردم پس از حضرت آدم ب:گویدبقره می  213طباطبایی با استناد به آیه 

که تدریجاً عده اي بر دیگران بین آنها شایع شد و بدانجا کشید پس از مدتی روح تکبر در. برحالت فطري انسانی بودند
 ،و سبز شد و میوه داد، و میوة آن این هستۀ اصلی بود که روئید.عنوان ارباب گرفتنده ایشان را ب ،برتري یافتند و مردم دیگر

وسیلۀ قدرتمندان، دوشیدن م ضعیف بوسیلۀ قوي، برده گیري بدین بت پرستی بود، همراه با اختالف طبقاتی شدید، استخدا
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بدین ترتیب در زمان نوح تباهی در روي زمین شیوع پیدا کرد و مردم !زیردستان، پیدا شدن منازعات ومشاجرات دربین مردم
این اولین تجربه تلخ بشر بالفاصله اندکی .توحید و سنت عدالت اجتماعی اعراض کردند و به پرستش بتها روي آوردنداز دین 

 بلکه نداشت، سابقه نوح از قبل پرستى بت ،روایات از بعضى طبق"). 88ص  20المیزان ج ("بعد از استقرار در روي زمین بود
 مردم که بودند صالحى مردان نوح و آدم زمان فاصله در که گرفت چشمه سر جااین از لهأمس آوردند،و بوجود را آن نوح قوم

 ساختن به تشویق را آنها و نمود، استفاده سوء مردم عالقه از }صفت شیطان انسانهاى و{کردند،شیطان مى عالقه اظهار آنها به
 فراموش را موضوع این تاریخى رابطه بعد نسلهاى که نگذشت چیزى اما.کرد ها مجسمه آن داشتگرامی و بزرگان آن مجسمه

 بتها پرستش به ترتیب این به و گیرند، قرار پرستش مورد باید که محترمند موجوداتى ها مجسمه این که نمودند تصور و کرده
 پنج این اینکه در .شد واقع بزرگ مکر و کشیدند، بند به را آنان طریق این از آنها اغفال با ظالم مستکبران و شدند، سرگرم

 زیستند، مى نوح از قبل که است صالح مرد پنج نام اینها اند گفته بعضى):1:دارد وجود گوناگونى شدند؟روایات پیدا کجا از بت
 بت صورتب تدریجا و، داشتند گرامى و ساختند ابلیس تحریک به یادگار عنوان به را آنان هاى مجسمه رفتند دنیا از کههنگامی
 بود یاد براى را او مجسمه رفت مى دنیا از کدام هر که است آدم فرزند پنج نامهاى اینها اند گفته بعضى ):2.آمد در پرستى

 که معتقدند دیگر بعضى ):3.گرفت باال آنها پرستش موج نوح عصر در و شد فراموش مسائل این ،بعد مدتى ساختند،ولى مى
 جلوگیرى آدم قبر طواف از را مردم نوح که بود آن خاطرب این و شد، ساخته نوح خود عصر در که است بتهائى نام اینها
 به پنجگانه بتهاى این اتفاقا .شدند مشغول آنها پرستش به و ساختند هائى مجسمه آن بجاى ابلیس تحریک به گروهى کرد، مى

 منتقل بتها آن خود که است بعید بسیار البته برگزیدند، خود براى را بتها این از یکى اى قبیله هر شد،و منتقل جاهلى عرب
 بهبودى باقر محمد .)تفسیر نمونه، نوح("ساختند نامها این به بتهائى و شد منتقل آنها نام که است این ظاهر بلکه د،نباش شده

 کوچک، برخدایان عالوه و است داشته عمیقى نوح،ریشه قوم در پرستى بت که کند مى فادهانوح  23 آیهبر این نظر است که،
 زنانى و مردان امر، درابتداى که نماید مى چنین .اند برده مى نیاز آنها به مختلف حوائج در که اند داشته بزرگ خداى پنج

 دعوت و اجتماعى زندگى و مدنیت سوى به اجتماع رهبرى و اثرکاردانى در و باشند رسیده شخصیت به بشریت درجامعه
 و مزار آنان تربت ابتدا آنان مرگ از وبعد باشند گرفته جا مردم قلوب در اجتماعى، ونظام همیارى و همکارى به مردم

 ءمال هماره که است جهت همین وبه. باشد شده واقع پرستش و تقدیس مورد آنان ومجسمه آنان یاد رفته رفته و شده نیایشگاه
 آنان سرورى و سرى رسالت، قبول با که چرا اند، شده درگیر الهى رسوالن با بشریت وحکمرانان سروران و سران یعنى قوم،

ع به نوح پیامبر ایمان مى مقدار اجتمایمى بینیم که چون مردم مستضعف وباز این جهت و.است شده مى برآب نقش پیشینیان و
 .)،بهبودى}1بخش{قرآن در انبیاء تاریخ قرآن،بازنگرى معارف پایگاه(به عنوان اراذل و اوباش معرفى مى شوندآورند،

گفته دو  نیاز ا یبیترک ای وانیح ایفلز، به شکل انسان  ای، عاج ساخته از سنگ، چوب سیتند می گوید، بت به دانشنامه اسالمی
به  ییبودا يت از صورت سغدب و بود ،واژه بوت يبه احتمال قو .خدا پرستش کنند يجاها را بسیتند نیا ،مشرکان .می شود
همه جا واژة ازدس  یزردشت انۀیم یدر متون فارس رایزاست، افتهی میتعم "صنم" یواژة اُزدس  به معن يجارفته و ب يزبان در

 يهااند؛ مثالً به سنگ داشته یخاص یها، متناسب با جنس و نوع ساخت، اسامبت .است کار رفته ب "وثَنْ"و  صنَم یبت به معن يبرا
 شده از چوب، دهیتراش ای میشده از زر و س ختهیر يهاو به بت اوثانو منقوش، دهیتراش يها، به سنگانصاب شکل، یصاف و ب
و مالئکه ] 63و  61عنکبوت [متعال يخدا تیاعتقاد مشرکان به وجود و خالق ،یپرست بت يها شهیاز ریکی .گفتند یاصنام م

و  دهیاز طال، نقره و جواهرات تراش یهر کدام صورت يلذا برا دانند؛ یم  از انسان دهیپوش يهاصورت يها را دارااست که آن
 يبرا ییهااغلب ستارگان پنهان هستند،صورت دانسته و چون ؤثرستارگان را در عالم م ،گرید  عده. کردند یها را عبادت مآن

 اءمنش.]455، ص 1جأطیب البیان فی تفسیر القرآن،[نمودند یرا عبادت م یبت يهاتستارگان،آن صور يجاآنها ساخته و ب
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 کردند یفکر باور نم افراد کوته نکهیا لیاقوام، تنوع موجودات عالم است؛ به دل نیدر ب یپرست چند گانه ای یپرست دوگانه گرید
، آنهااز انواع  یهر نوع يواحد است، برا يمخلوق خدااست، نیکه در آسمان و زم یموجودات گوناگون و متنوع  همه که 

لذا در اعتقاد  .نگ و صلحع صحرا، باران، آفتاب، جالنو رب:مانند کردند؛ یالنوع م به رب ریقائل بودند که از آن تعب ییخدا
 ریجهان بوده و چون موجودات غ نیا انیفرمانروا نمودند، یم ادی زیها به عنوان فرشته نکه گاه از آن یالیخ انیخدا نیها، اآن

 یکی از). "پرستی بتدانشنامه اسالمی، ":برداشت از(کردند یو عبادت م هها ساختآن يبرا ییهامحسوس بودند، تمثال
ذراندیم و فرزندان اسرائیل را از دریا گ":اَعراف می فرماید 138قرآن در آیه .، جهالت استهابه بت شیگرا یاصل ي ها شهیر

گونه که براى آنان خدایانى است گماشتند گفتند اى موسى همان ت مىبتهاى خویش هم] پرستش[تا به قومى رسیدند که بر
و ، یبه دست موس یاله  ات متعددمعجز دنیبعد از د لیاسرائ یبن ."کنید راستى شما نادانى مىبراى ما خدایى قرار ده گفت 

اجداد جاهل  از کورکورانه دیتقل .نجات از دست فرعون تازه فیلشان یاد هندوستان کرده، مجددا به بت پرستی روي آوردند
 درباره پرستان بت تصور ،پندار مشرکان بر نفع بتها ":موارد دیگر از قبیل.ستهابه بت شیگرا نیز، عامل مهمی در و گمراه 

  .هستند شیگرا از دیگر عوامل این" می باشندها سبب عزّت که بتشان بر اینگمانبتها و شفاعت
پرستی  بت پدیده که دانیم نمی مامی گوید، دارد و یجالب لیدوران نوح تحل یدرباره بت پرست يرضو مرتضی اهللا هیآ          

 نوح، قوم میان در آن رواج و اوج و فراز اولین که است مسلّم قدر این داشته، رواج قدر چه بوده اگر و بوده، نوح قوم از پیش
 نیز و قرآن در.گشت می آنان تقلید مورد و بود رسیده نیز اقوام دیگر به آنان بتهاي آوازه و نام که حدي به است، یافته تکون

 قرون در که است آن هباقی آثار از لبنان بعلبک شهر نام که بعل،: )1:است آمده شرح بدین آنان بتهاي نام تاریخی، متون در
 بر حتی که بینیم می عرب قبایل میان در بعدي قرون در را او که: ود ):2.است بوده عمالقه دولت پایتخت طوفان، از بعد

 ):4. سواع ):3.است عبدود بوده شد علی کشته امامدست  به خندق جنگ در که عمرو پدر نام و بود کرده نفوذ نیز قریش
 در اخیر، بت پنج نام. بود آورده عربستان به قوم همان میان از خودش با که معنائی ،عقاب معنی به نسر ):6.یعوق ):5. یغوث

 مورد عمان، دریاي و فارس خلیج سواحل تا مدیترانه سواحل از را آنها نوح قوم هالکت از پس است،که آمده نوح 23آیه 
 لیکن. است بعدي قرون هاي پدیده از آن گفت توان می نیامده آیه این در بعل نام چون. بینیم می مختلف مردمان پرستش

 بت قدیمیترین بعل که دید خواهیم و.رسد می مشام به آن بودن کهن و قدمت بوي بک، و بعل لفظ دو از بعلبک ترکیب به نظر
 و یمن عربستان، فلسطین، لبنان، سوریه،:شامل{سامی سرزمین که اي منطقه مردم زبان که است تاریخی مسلّمات از.است

  "بک". اند داشته اي لهجه هاي گونه که بوده واحد زبان یک }عادها{آکدیان اقتدار دوران در شود، حتی می نامیده }عراق
 مبارزه آن با الیاس که آمده صافات 125ه آی در بعل نام .باشد ارتباط بی بوده مکّه زمانیِ آن نام که "بکه" با تواند نمی

 سنگ صورتب را بعل..باشد نوح قوم تمدن با ارتباط بی تواند نمی "بک" به نام شهري در مدیترانه نواحی در بعل. است کرده
 بارور و "زمین شوهر" عنوان و رفت می بشمار مثل تولید در اصل نرینگی  ایشان تصور در و ساختند می مجسم شکل مخروطی

 امتداد در که فلسطین سرزمین در عبرانیان میان به بعدي قرون در بعل. }362ص 1ج دورانت، ویل[داشت را آن کننده
 دارد و داشته گسترده شیوع و رواج عرب زبان در بعل کلمه.شد می هم پرستش و کرد نفوذ نیز است مدیترانه ساحل در لبنان

 به و است ناظر اسرائیل، بنی میان در بعل نفوذ به که آمده یکبار فقط بعل نام قرآن در. رود می بکار شوهر معنی به که
. گذشت می مدیترانه سواحل در بعل حضور از سال 3300دستکم زمان آن در یعنی. شود می مربوط پیش سال 2600حوالی

 همدیگر به نوح تبلیغات برابر در نوح قوم شود؛ پیدا بعل از نشانی احتماالً  شود، گشوده اگر که هست رمزي نوح 23آیه در اما
 و نظام به."را نسر نه و یعوق نه و یغوث نه و را سواع نه را،و ود نکنید رها نکنید،و رها را خدایانتان" :کردند می سفارش
 قبلی جمله به را بعدي جملۀ که "و" حرف با سپس ،"نکنید رها را خدایانتان" گویند می ابتدا. کنید دقت آیه این سازمان
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 که رسد می نظرب دقیق نگاه در ادبی، به اصطالح. "را نسر و  یعوق یغوث، سواع، ود، نکنید رها و" گویند می کند، می عطف
 که است  "اعراض عطف" و شده عطف جمله جايب جمله و دارد مستقل پیام یک جمله هر. نیست "تفسیر عطف" دوم جملۀ
 می ابتدا است؛ عام به خاص عطف آیه، این در. عام بر خاص عطف صورتب گاهی و باشد می خاص بر عام عطف صورت گاهی
 خداي یک دستکم و خدایانی یعنی .آورند می را بت پنج نام خدایان همان میان از سپس است عام که "خدایانتان" از گویند
 و شگفت خیلی  آیه، این در کالم سازمان و نظام سخن، بافت. اند نیاورده زبان به را نامش که است داشته وجود دیگر

 پنهان را کمانش اندازد می را تیرش" مثَل مطابق.چرا؟.بیاورند را بعل نام خواستند نمی عمداً رسد نظر می به. است استثنائی
ردیف  را دیگر بتهاي نام لغزانیده را کالم فوراً و کرده شروع "خدایان" کلمۀ با ابتدا اما است بعل از دفاع هدفشان ."کند می
 دفاع قابل دیگر بتهاي میزان به اجتماعی بحرانهاي در بعل که است آن خاطرب سخن لغزانیدن و چرخانیدن این و کنند می

 سمبل عنوان به  "عقاب=نسر" انسانی، فطرت روح جوئی خدا و خواهی معنویت به بود پاسخی سازي بت و بت اساساً زیرا نبود
 معنویت و بود عکس بر کامالً بعل اما. بود مهربانی سمبل مثالً  نیز ،ود. باشد داشته معنویت یک به اشاره توانست می شجاعت
 بودند پوششی و حفاظ دیگر بتهاي. رفت می لؤاس زیر زودي به نرینگی، آلت مجسمۀ یک زیرا کرد می کور را انسان خواهی

 همسایه مردمان میان در پرستی بعل بذر اما شدند، نوح غرق قوم. بماند محفوظ و باشد غایب استدالل، و عقل برابر از بعل که
 مورد و هست هم هنوز بعل اما.کرده است مبارزه آن با الیاس زمانی. یافت رواج نو از طوفان از پس و بود کرده نفوذ قوم آن

 پیش در آن از بزرگ مجسم نماد دو و کرد نفوذ نیز مصر مردم میان به بعل. است جهان فراماسونرهاي و کابالیستها پرستش
 معنی به کلمه یک عنوانب آن لفظ اما نکرد، نفوذ عربها میان به مجسم سنگی برج یک عنوانب بعل. شد ساخته دوم رامسس کاخ

. است شده پرستش انسان یک صورتب مجسم بت عنوان و قالب در دیگري شکل به بعل اما.دارد و داشته شیوع و رواج  شوهر
 که عزّي خالف بر شد، می تصور مذکر بت یک که بود قریش مخصوص بت هبل. است بعل همان هبل  معروف بت شود دقت اگر
 پیدایش با است همزمان آن پیدایش .بود جوان و جدید بت یک عرب، دیرین و کهن بتهاي خالف بر بله .بود مؤنّث بت یک
 به قریش که وقتی. است بوده اسالم ظهور از پیش سال 200حدود در که قریش ،اسماعیل یعنی نسل میان در پرستی بت

 ویژة بت عنوانب را هبل بت و داشتند نگه کعبه درون در همچنان را بتها گرفتند، پس دیگر قبایل دست از را کعبه قصی رهبري
 کار این قریش داشت، عهدهب را اي قبیله نمایندگی بت هر و. بود االصنام مجمع آن رئیس منزله به که افزودند آنها به قریش

 360اند بوده الحرام مسجد در مکه فتح روز در که بتهائی تعداد  حدیثی، منابع در.بود کرده عرب، قبایل قلوب جلب براي را
 کثیر،عدم خدایان قهري و حتمی الزمه و.است خداوند  دربارة گرائی اش تکثر نتیجه معنی، هر به پرستی بت. است بوده بت

 عملی تحقق خواستار که رسد چه تا بکند، هم را آن آرزوي کسی نباید حتی که است عدالت امکان عدم معنی به عدالت
 را همدیگر و کنند می هم جنگ همدیگر با حتی ها الهه است؛ باستان یونان خدایان تاریخ، در آن روشن نمونه.باشد عدالت

 چنین بشر باید چرا باشند چنین خدایان که وقتی. هستند رقابت در شدت به نیز سازگاریشان حالت بهترین در.کشند می
 عام قتل بر عالوه اش نتیجه و گردید اروپائیان فرهنگ و گشت حیاءا نو از کلیسا، شکست از پس رنسانس در فرهنگ این. نباشد

 جبري و قهري نتیجۀ دومین .گردید اتمی بمب از استفاده و جهانی جنگ دو جمله از بزرگ جنگهاي همه آن  امریکا، بومیان
 )."106تا  89مرتضی رضوي،ص کاباال و پایان تاریخش،":گزیده هایی از(است طبقاتی آن،جامعه الینفک الزمۀ و پرستی بت

دارى بدور نبودند ولى نظر به افزایش  ثروت از اعتقادات و دینمی گوید،آنها مردم بین النهرین عقاید مبلغی آبادانی درباره
و .انت در مرتبه نازلى قرار گرفتنداز حیث اخالق و دی ،و تصادم عقاید گوناگون مردم بابل در اواخرو سکنه و اختالط نژادها 

باعث گردید که بابل با آن عظمت در برابر  ءاز طرف دیگر ایمان به خدایان متعدد و اعتقاد به سحر و جادو و فسق و فحشا
ساکنین بین النهرین همانند " :و).75هللا مبلغی آبادانی،ص، عبد ا3تاریخ ادیان،ج(حمله ایرانیان خجل و سرافکنده شود
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بقایاى آئین توتم رواج فراوان داشته  آناندیگر مردم اعصار پیشین خود داراى عقاید و آئین ویژه اى بوده اند و لذا در میان 
مردم بر این باور آن .ته بوداحترام ویژه اى یاف شانپرستى در میان و شیر را مقدس مى دانستند و جان و آنان عقاب و گاو نر

تدریج اینها برایشان همانند خدایان نمودار ه ماه و ستارگان مکان و منزل دارند که ب، بطور کلى در خورشید بودند که ارواح
سومریان چون از کوههاى سر به فلک ...هر یک از شهرها خدائى مخصوص بخود داشت و خداى محلى زن بود.گردیدند

به عنوان روش و مشى  افسانه ها و الهیات سامیان را براى خود...دند و بر بین النهرین دست یافتندر شکشیده عیالم سرازی
: سامیان در عصر حکومت خود شهرها را دسته بندى مى کردند و خدایان خود را در آن شهرها قرار مى دادند.اخذ نمودند

مى کردند و اگر شهر آنان مرکز حکومت مى گردید، این خدایان خصلت و منش محلى مردم را در خود بایگانى و حفظ 
تعداد خدایان بابل و آشور فراوان و بسیار بود که در یکى از کتیبه .خدایان شهر مرکزى بر دیگر خدایان شهرها برترى داشتند

ه خدایان مردم آن عصر این هم.از خدایان و فرشتگان منقوش است هزار نام قریب م،.ق 860هاى آشوریان مربوط به حدود 
ه مثال خداى بزرگ ب.کتیبه ها ستاره قرار داده بودندرا موجوداتى آسمانى مى پنداشتند و عالمت و منشاء نهایى آنها را در 

در اعتقاد و باور این اقوام .و دیگر خداى را با دو و یا سه ستاره معرفى مى کردند .را با یک ستاره نشان مى دادند "آنو"نام 
تنها فرق آنان با آدمیان . هم همانند آدمیان خشم و آرزو دارند و دستخوش حوادث و احتیاج مادى اند بود که پروردگاران

ارواح بدکردار . ارواح بدکار از آدمیان تواناتر و از خدایان ناتوان تر بودند. در قدرت فوق العاده و حیات جاودانى آنان بود
شاید این باور همان .آدمیان در هر گوشه پنهان بودند پلنگ براى آزاربصورت انسان و تن حیوان از قبیل افعى و اژدها و 

اعتقاد به تناسخ باشد که تا این زمان در میان بعضى از عقاید و باورها موجود است و حتى در بعضى از فرق اسالمى نیز دیده 
  ).77و  76همان، ص(مى شود و این از عقاید باطل مى باشد

 :گفتند زیرا مالء قوم نوح در ابتداي آیه نوح ، توضیح استفاده ابزاري از دین است، 23رابطه با آیه  رمطلب دوم د             
در داستان مبارزات موسی می . استفاده از احساسات مذهبی توده ها علیه نوح این،یعنی."زنهار خدایان خود را رها مکنید"

 فت مرا بگذارید موسى را بکشم تا پروردگارش را بخواند منو فرعون گ":بینیم که فرعون هم،از مذهب استفاده می کند
در اینجا فرعون بر دو موضوع انگشت گذاشته .}26غافر،{"دهد یا در این سرزمین فساد کند شما را تغییر دینترسم  مى

براى توجیه  ستمگران تاریخ هماره ."در این سرزمین فساد کند :امنیت):2.دهد شما را تغییر دینترسم  مى:مذهب ):1:است
قوم فرعون گفتند آیا موسى و  اشرافو ":متوسل می شدنددروغین  هاي بهانه نوعجنایات خود و مبارزه با مردان خدا به این 

امنیتی  هم بحث باز.}127اعراف،{"..کند تو و خدایانت را رها] موسى[کنى تا در این سرزمین فساد کنند و  قومش را رها مى
و  آن حضرتمدتى  ،که فرعون بعد از شکست در برابر موسىآیه می توان استنباط کرد از این .ذهبو  استفاده ابزاري از م

قوم فرعون . از این فرصت حسن استفاده کرده و افکار انقالبی موسی را نشر دادند و آنها نیز شته بودبنى اسرائیل را آزاد گذا
آیه سوم درباره ابراهیم  .درخواست سرکوبی آنان را کردنداز نفوذ و پیشرفت آنها بیمناك شدند، و نزد فرعون آمدند و 

این آیه پس از مناظرات ابراهیم است .}68انبیاء،{"دهید خدایانتان را یارىکنید او را بسوزانید و  گفتند اگر کارى مى":است
وده هاى ناآگاه، سلطه گران زورگو براى تحریک تتفسیر نمونه می نویسد، .الل محکوم می کندکه همه را با منطق و استد

همانگونه که در این ماجرا !ا روانشناسند و بر کار خود مسلطچرا که آنهکنند، هاى ضعف روانیشان استفاده می معموال از نقطه
، هستند، مقدساتتان به خطر افتاده اینها خدایان شما: فتندکردند و شعارهائى دادند که به اصطالح به رگ غیرت آنها بخورد گ

، ابراهیم را بسوزانید و ه شده ، غیرت و حمیت شما کجاست؟ چرا اینقدر ضعیف و زبون هستیدسنت نیاکانتان زیر پا گذاشت
همه مردم از مقدساتشان ببینید .خدایانتان را یارى بدهید اگر کارى از شما ساخته است و توانى در تن و قدرتى در جان دارید

خالصه امثال این الطائالت بسیار گفتند و مردم را بر ضد ابراهیم  .که همه چیزتان به خطر افتاده استکنند، شما  دفاع می
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چهل روز مردم براى جمع آورى هیزم کوشیدند و از هر سو هیزمهاى خشک فراوانى جمع آورى :ندمى گوی.شوراندند
 پشته هیزمى تهیه کرده بر آن می ،ریسى بود از درآمد آن که حتى زنانى که کارشان در خانه پشمکردند، کار به جائى رسید 

نمودند و حاجتمندان براى برآمدن  براى خریدارى هیزم وصیت می افزودند، و بیماران نزدیک به مرگ از مال خود مبلغى
که آتش از یبه همین جهت هنگام. آن بیفزایندبر  کردند که اگر به مقصود خود برسند فالن مقدار هیزم حاجاتشان نذر می

رضوي می ."اى شعله اش عظیم بود که پرندگان قادر نبودند از آن منطقه بگذرند جوانب مختلف در هیزمها افکندند به اندازه
شوند و که آتش افروخته شد خودشان نمی توانستند به آن نزدیک به حدي هیزم فراهم آوردند، وقتی در احادیث آمده:گوید

اما آن همه .ستم سران نجات دهد را از جور و قیرابراهیم آمده تا مردم بینوا و اکثریت ف. ون آن بیندازندرابراهیم را به د
آري فقرا بودند که به فرمان مالء و این فقرا بودند،. کسانی جمع کرده و آورده بودند؟ هیزم را با امکانات اولیۀ آن روز، چه

آن همه هیزم جمع کرده و با نیت صادقانه براي سوزانیدن ابراهیم، شبیه یک  ؛مه جا؛ کوه، دشت و جنگل، از هءمترف و اغنیا
تمدن  تا آن روز، .واي از دست فقر که جهل را می زاید و جهل بر می گردد همان فقر را تشدید می کند. کوه تلنبار کردند

طور دست و پا بسته، توسط منجنیق به درون آتش پرتاب را ب میابراهسومر و آکد به کارآئی اهرم کامالً پی برده بودند، فلذا 
  ).189ص،مرتضی رضوي، و پایان تاریخش کاباال(کردند
 سخنی منسوب به .در فرازهاي قبلی اشاره کردیم که  یکی از ریشه هاي اصلی گرایش به بت پرستی جهل مردم است            

 ویکی گفتارود،("ستمیمطمئن ن ادیاول کهکشان، دوم حماقت بشر، در مورد اول ز: است انیپا یب زیدوچ :است که اینشتین
ران همواره از جهل مردم استفاده کرده اند و آنان را از نظر روانی بسیج کرده اند تا در برابر  سلطه گ ).اینشتین لبرتآ

نوح گفت ":این هوچیگریها اعتراف کرده استاین همان مطلبی است که نوح به شکست خود در برابر .نهضت انبیاء بایستند
و دست به نیرنگى *پروردگارا آنان نافرمانى من کردند و کسى را پیروى نمودند که مال و فرزندش جز بر زیان وى نیفزود

 و دادند می شعار بتها این له به آمدند می که بود این نیرنگهایشان و مکرها از یکی.}22و 21نوح،{"بس بزرگ زدند
 درباره شخص این اید کرده پرستش شما زیاد سالهاي که خوبی این به بتهاي این !مردم: کردند می تهییج را مردم احساسات

آیه اهللا (بودند گرفته خو اینها با هم مردم.کنید رها را خودتان قدیمی معبودهاي این مبادا :می گفتند ! گوید؟ می چه اینها
 قرآن. "نکنید رها را خود خدایان":؟ بود چه مردم به نوح قوم سرکردگان سخن گوید،عبدالعلی بازرگان می ).مطهري،نوح

 خطر به منافعشان وقتی جامعه ثروتمندان."مترفین ):ب؛ ءملَأ):الف:کند می انبیاءاشاره برابر در اجتماعی گروه دو به همیشه
 نبوده خدا بی و  داشته وجود دوره آن در مذهب که دهد می نشان آیه این. کنند می تحریک بیدارگران علیه را مردم افتد می
 آمده نوح از قبل که است بوده بزرگ موحدین از تن پنج نام اسامی این که گویند می مضمون این به المیزان تفسیر در.اند

 از افراد این وقتی. فرستاد خداپرستی به مردم دعوت براي توحید دار پرچم پنج نوح تا آدم زمانی فاصله در خداوند. بودند 
 محل در سپرد، خاك به عمومی قبرستان در نباید را افراد این همچون بزرگی انسانهاي که تصور این به اول نسل رفتند، دنیا

 قبرها این شدن خراب از جلوگیري براي بعد نسل. گرفتند نظر در آنها براي خاصی بناي سنگ و کردند دفن را آنها دیگري
 انسان آنها خود مانند افراد این که کردند فراموش کالً سوم نسل. ساختند آنها روي بر بارگاهی و گنبد باران، و باد توسط
 به حوائجشان شدن برآورده براي و کردند تبدیل بتکده و زیارتگاه به را آنها قبر و بستند آنجا به هایی پیرایه کم کم. بودند

 موحدي بزرگان مقبرة نیز ما خود زمان در واقع در اند،اما نداده بسط کنونی زمان به را موضوع این ایشان.شدند متوسل آنها
 به اماکن،اغلب این زیارت و است شده مردم خواهی  حاجت براي محلی بودند، خداپرستی مبلغین بزرگترین خود زمان در که

 اماکن این که شود می آغاز آنگاه فاجعه. است شده دنیایی مادي حاجات براي تراشی پارتی به تبدیل آنها، پیام از پیروي جاي
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 دلیل همین به. شود  برده کارب مردم دینی عالیق از برداري بهره جهت در و قرارگرفته زور و زر سردمداران استفاده سوء مورد
  .)عبدالعلی بازرگان، نوح(نکنید رها را بتها این گویند می مردم به ثروت و قدرت صاحبان نیز نوح سوره در که است

بناي .کتاب مذهب علیه مذهب اثر دکتر شریعتی در رابطه با بحث فوق، به فهم ما در آیاتی که اشاره شد کمک می کند           
همواره ایم که مذهب  پنداشته ما تاکنون می او می گوید، .ما بر گزینش عباراتی از کتاب و نقل اختصار گفته هاي شریعتی است

مذهب در تاریخ سابقه  جامعه بی ،جنگیده طول تاریخ، همیشه مذهب با مذهب مییکه درحالدر.در مقابل کفر بوده است
کنیم، یک معنی بسیار جدید است؛  مذهبی یا ضدمذهبی معنی می کفرکه ما امروز به معناي عدم مذهب یا بی این مسئله.ندارد

پس هر جا در طول تاریخ، پیغمبري یا یک  .بنابراین کفر خود یک مذهب بوده است یعنی مربوط به بعد از قرون وسطی است،
اولین گروه یا :ود عصر خودش ظهور کرده و ثانیاًعلی رغم و علیه مذهب موج:ذهبی به نام دین ظاهر شده اوالًانقالب م

 :توضیح دهم بایدرا  اتیکلم .پا ایستاده و مقاومت ایجاد کرده، مذهب بوده استبه علیه این مذهب قد علم کرده و نیرویی ک
در دل آدمها هم .پوشانند را با خاك میکارند و بعد روي آن  ن است؛ مثل زراعت، که دانه را میاندمعناي پوش کفر به ):1
طلبی یا نادانی  خاطر اینکه حقیقتی وجود دارد اما به عللی بر روي آن حقیقت یک پرده سیاهی از جهل یا غرض، یا نفعب

وسیله عدم دین معناي پوشیدن حقیقت دین ب فر بهاما این ک. گویند به آن کفر می پوشاند، به این دلیل گیرد و می مطلق می
که  ،زیراخدایی نیست معناي بی شرك به ):2.وسیله یک دین دیگر استپوشیدن یا پوشانیدن حقیقت دین بمعناي  نیست، بلکه به

دانیم طرف مقابل عیسی، موسی و ابراهیم،  میکه چنان.کسی نیست که خداپرست نیست مشرك! بیشتر از ما خدا دارندآنها 
پرستی شکل خاصی از مذهب شرك  بت ):3.ترین شکل دینی استشرك یک دین است و قدیمی .خدایان مشرکین هستند نه بی

اي یکی از اشکالش بت  دین عمومی مردم در طول تاریخ شناخته شده بود که در مرحله ،است نه مترادف با شرك؛ شرك
ها یا اشیاي متبرکی است که از نظر پیروانش این اشیاء تقدس  معناي ساختن مجسمه پرستی به بت ،بنابراین. ستپرستی بوده ا

 یا تعلق دارد، یعنی یا شبیه به خدا هستند یا اینکه معتقدند که این اصالً خداست یا معتقدند که این واسطه یا نماینده خداست یا
معناي یکی از  پرستی به بت ،به هر حال .از کار زندگی یا کار جهان مؤثر است معتقدند که یکی از این خدایان در جزئی

. مذهبی فهمیم مذهب با بی گاه به معنایی که امروز میجنگیده و نه هیچ مذهب با مذهب میهمیشه  .هاي دین شرك است فرقه
ر ما، در طول تاریخ یا در عرض مگ ،شناسیم که ما می اش هست پرستی فقط در شکل بتك، مذهب شرکنیم که  ما خیال می

پرستیدیم؟ نه؛ به صدها شکل مادي و  ساختیم و بعد می جغرافیا، فقط مجسمه از چوب و سنگ بوده که به دست خودمان می
هاي بشري یکی از  و تاکنون در سراسر جامعهدر تاریخ بشر تجلی داشته و دارد؛عنوان یک دین عمومی  غیرمادي شرك به

 تراشید، آیا چیزهایی که خود می":قرآن می فرماید.اش بوده است اش یا عربی در شکل جاهلیت افریقاییپرستی  اشکالش بت
این دین . تعریفی است براي کیفیت پرستش مذهبی در دین شرك. یک اصل کلی است آیه این.}95صافات،{"پرستید؟ می

آید و هرگز با داستان ابراهیم و  آمده و پیش می ش میقدم با دین توحید پی به شانه و قدم به شرك درست در طول تاریخ، شانه
که در مقابل پیغمبر در چند تن از کسانی:پیغمبر اسالم را نگاه کنید .یا با ظهور اسالم پایان نیافته، بلکه همچنان ادامه دارد

این  آنها بهانه.شود پیدا کرد نمیخدا بودند و اصوالً معتقد به احساس مذهبی نبودند؟ یک نفر را  ، بی، شمشیر کشیدندجنگها
را  }مکه{و این سرزمین مقدس}کعبه{خاطر اینکه این خانهخواهد پشت پا بزند،ب دات ما میکه به اصول و مقدسات و معتقبود،
 خواهد شفعاي ما را که بین ما و خداوند قرار دارند، میند، بخاطر اینکه مقدسات ما،بتهاي ما،معبودهاي ما،خواهد نابود ک می

بوده  "مذهب علیه مذهب"بنابراین شعار قریش، شعار تمام اعرابی که علیه اسالم در طول زمان پیغمبر جنگیدند، شعار  .بشکند
ذالل و بندگی بشري ا اما در عین حال،شرك تسلیم و .شرك یعنی عبودیت، یعنی طغیان در برابر عبودیت نسبت به خدا .است

ما ". است "ما تَنْحتُون"است؛ طغیان در برابر آن نیروي عظیم کائنات و تسلیم در برابر این این طاغوت  .باشد می هادر برابر بت
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اي، اینها،  هر چیز دیگري باشد، در هر دوره .خون چهچه الت و عزّي باشد،چه سرمایه باشد،: خواهد باشد هر چه می "تَنْحتُون
خصوصیت  هجوم انقالبی اوست و از خصوصیات دین شرك از خصوصیات دین توحیدي حالت و.طاغوتی است در برابر اهللا

دار زمانش، بلعم باعور بزرگترین  ترین سرمایهگقارون بزر{موسی در برابر سه سمبل:موسی را نگاه کنید .کننده اوست  توجیه
وجود قیام کند، یا در برابر وضع م ، قیام می}ل قدرت سیاسی زمانشو فرعون بزرگترین سمب،روحانی آن دین انحرافی شرك

مبارزه علیه تبعیض نژادي .وضع موجود چه بوده؟ اسارت و ذلت اقلیت سبطی در برابر یک نژاد دیگر به نام قبطی.کند می
با  ،وسیله اعتقاداتی به نام خدا یا خدایانالطبیعی، ب ه معتقدات ماوراءوسیلاین است که ب تالشششرك همیشه دین .است

وضعی که  ند کهنی به نام دین، مردم را بباورانیع.وضعی را که اکنون هست توجیه کندتحریف همه اصول اعتقادي و مذهبی، 
وضع تجلی اراده خداوند است و این سرنوشت و ن باید داشته باشید،که ای شما میوضعی است که تان دارید، خود و جامعه
. شوند حاکم و محکوم تقسیم میو کش ده و بهره بهرهآقا و برده، هاي بشري به جامعه که بینیم در طول تاریخ می.تقدیر شماست

جود رسد که وضع مو کنند تا زمانی می گیرند و اکثریت را محروم می در طول تاریخ، زورمندان همیشه منابع را در دست می
گیرد و کارش این است که مردم  ت میدسرسالت حفظ این وضع را ب،اینجاست که مذهب شرك.توان نگهداشت را به زور نمی

وقتی وضع چنین است، وقتی که تبعیض و اختالف  ،بنابراین .را تسلیم و قانع کند که آنچه پیش آمده خواست خدا بوده است
این است که  .کند اش می گیرد و برقرار و دائمی عهده میکردن وضع را ب شرك رسالت مستحکمطبقاتی و نژادي هست، دین 

تر و برتر و ثروتمندتر از طبقه  اند و حتی مسلط ر طول تاریخ، سازندگان و نگهبانان دین شرك، در ردیف طبقات عالیههمواره د
این دین شرك بوده که . باشد می اش مالکیت گروهی و محرومیت اکثریتی ریشه. اقتصاد است ،ریشه این دین شرك .حاکمه

صورت اعتقاد به چند خدا؛ براي اینکه مردم اعتقاد پیدا صورت؟ یکی ب به چه. ود بوده استکننده وضع موج همواره توجیه
براي اینکه خودشان در برابر  :دوم.اي معلول اراده الهی است اي و چند طبقه کنند و باور کنند که چند ملتی، چند خانواده

شوند؛ و اینها داشتند، برخوردار بهاي حاکمه در انحصار خودشان اتی که همواره در طول تاریخ هیئتآن طبقه دیگر از امتیاز
پرست  ایستند و با قیصر بت کنند و در برابر او می این گروهی که عیسی را نابود می.اند هاي تاریخ بودهیهمواره از انحصارچ

باله اند یا دن شوند، اینها دنباله همان گروهی هستند که علیه موسی ایستاده داستان می رومی علیه مدافع توحید، همدست و هم
این همان بلعم باعور و سامري است که اکنون در لباس دین موسی در تاریخ ظاهر .گروهی هستند که به موسی گرویدندهمان 
توجه .}دین معناي دیندار است، نه بی کافر به{به کافرین بگو=لْ یا اَیهاالْکافرُونَقُ:گوید که خداوند به پیغمبر می.تاسشده 

: الاَعبد ما تَعبدونَ":بگویدشود که  به پیغمبر اسالم در اینجا فرمان داده می.وجود دارد و چه دقتیراري اینجا کنید که چه تک
بنابراین .باشد خواهم بزنم در همین سوره می همه حرفی که می."پرستید می}کافرین{پرستم آن چیزي را که شما من نمی

ت در برابر عبادت مطرح است، یعنی طرف مقابل پیغمبر اسالم مسئله عباد.عبادتی مطرح نیست ت در برابر بیمسئله عباد
مسئله بر . کسانی نیستند که به پرستش معتقد نباشند، کسانی نیستند که معبود ندارند، بلکه بیشتر از پیغمبر اسالم معبود دارند

ال اَنْتُم عابِدونَ و.پرستید یزي را که شما میآن چ پرستم الاَعبد ما تَعبدونَ؛ یعنی، نمی .سر اختالف معبود است، نه بر سر مذهب
؛ یعنی، شما پرستنده آن چیزیما اَعدمنتهی قرآن یک مقصود را به این همان عبارت اول است، . پرستم، نیستید که من میب
وجوهش را در  ها و عنوان یک اصل اعالم کند و همه چهرهخواهد آن را ب خاطر اینکه می بهکند،  هاي مختلف تکرار میعبارت

شما دین خودتان =لَکُم دینُکُم ولی دین":کند که عنوان یک شعار اعالم می و در آخر به کند باز تکرار می .مغزها تثبیت نماید
در جنگ بوده  این دین توحید، همواره با دین آنها .جنگد یعنی در تاریخ دین با دین می. "را دارید، من هم دین خودم را

صورت پیغمبران همواره ب .بوده است "دین آنها"حال در این جنگ، چه کسی پیروز است؟ پیروزي در طول تاریخ از آن . است
دین حق از آغاز تاریخ .اند کرده در عصر خودشان ظهور می "مذهب موجود"یک نهضت، یک اعتراض و یک مبارزه علیه 
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هاي بشري،  همیشه جامعه .وجود بیایدعه بشکل یک تحقق عینی و خارجی در یک جام به نتوانسته است کافرینتاکنون در برابر 
که عریان و و مترفین، در موقعی ءپرستی، دین مال بارزه با دین طاغوتم.بوده استآنها در طول تاریخ تحت تأثیر و تسلط دین 

پرستی و شرك در لباس  طاغوت شود که دین میاما وضع از موقعی خطرناك . کند، آسان است با روي باز و آشکار زندگی می
این مذهب شرك در زمان پیغمبر .و مترفین در تاریخ عرضه و نمودار گردد ءدست مال ،صورت ابزار و جامه دین توحید، به

ماً رس.هاي ماستاند که اینها بت گفته ه رسماً میاند ک ابوسفیان، ابوجهل، ابولهب بوده. حجاب و راست و روشن بوده است بی
ند؛ آقایی و تجارت قریش به آن خاطر اینکه تجارت قریش باید برقرار بمارا باید حفظ کنید، ب}کعبه{اند که این خانه  گفته می

متولی این خانه و  ها بستگی دارد، و عظمتمان و مقاممان و حیثیتمان در میان قبائل عرب، در دنیا، بستگی دارد به اینکه مابت
ها نیست، بلکه مدافع کعبه کشد که دیگر مدافع بت ی شمشیر میخیزد، به روي قریش علی به مبارزه برمی یکهوقت .ها باشیماین بت
جنگد، مشکل  مبارزه با این دین شرك، یعنی دشمنی که در لباس دوست و شرکی که در جامه تقوا و توحید با توحید می .است

کنیم، نباید خیال کنیم  وقتی از مذهب شرك صحبت می .دخور قدري مشکل است که حتی علی در برابرش شکست می است، به
کرده و  مقصود از مذهب شرك، مذهبی است که در شکل پرستش چند شیء یا حیوان یا درخت یا مجسمه، درگذشته تجلی می

دینی  احساس: بعد هم که ابراهیم یا پیغمبر آنها را شکسته، مذهب شرك نابود شده است، بلکه مذهب شرك عبارت است از
مذهب علیه ":گزیده هایی از(و مترفینی که همیشه بر جامعه حکومت دارند ءمالو مترفین است؛ ءمردم که در دست مال

را خداى واحدى قرار ] متعدد[آیا خدایان ":به  تعجب گفتند آري، این همان است که سران قریش )."مذهب، علی شریعتی
قرآن، به فریب آنها اشاره کرده .دشان چیزي جز فریب توده ها نبودقص.}5سوره ص،{"داده این واقعا چیز عجیبى است

 ست]ما[بروید و بر خدایان خود ایستادگى نمایید که این امر قطعا هدف ]و گفتند[روان شدند سران اشرافیشانو ":است
 نیدر فتح مکه توسط  مسلم یوقت آنهمه تالش علیه نهضت نو پاي اسالمی،پس از  همین سران قریش سرانجام.}6همان،آیه {

 يبه آنها اعتقاد زیرا اصال دندیخود دست کش يهاتآسان از پرستش ب یلیشدند و خ میتسل افتندیدر خود ن يداریتاب پا
، نویسنده معروف مصري به نکته نیطه حس دکتر.بودبر مستضعفین و تسط  یاسیس تیها بخاطر حفظ حاکمدفاع از بت. نداشتند

 دهیخود گرو ينه به بتها شیقر یراسته ب..=فما کانت قریش  مومنه اوثانها ایمانا خالصا":و می گویدجالبی اشاره کرده 
و ستندینگر یبدانها م ریو با تمسخر و تحقگرفتند یشمردند بلکه آنها را به مسخره م یخود م انیبودند و نه آنها را خدا

ه ب شیقر یدلبستگ.نندکه با آن عرب را جلب و سپس استثمار ک يا لهیوس .بود، نه هدف لهیوس شانیا يخالصه بتها برابطور
 نیاز ا شیقر ،هر حاله و ب.بودند شیداشتند و آلت استثمار قر ینزد عرب ارزش انیخود از آن جهت بود که آن خدا انیخدا

کرد که با منافع بزرگان و روساء آنان  لیتحم آنهارا بر یآنان مداخله نمود و عدالت یدر نظام اجتماع }ص{جهت که محمد
آنان نزد  ساطتو انکار شفاعت و و انیخداه نسبت ب  يو یو آزرده شدند تا از بدگوئ دهیرنج شتریب ،تناسب نداشت

  ).متن عربی 11الفتنه الکبري،طه حسین،ص(."خدا
. اند و بسیارى را گمراه کرده=ولَا تَزِد الظَّالمینَ إِلَّا ضَلَالًا  وقَد أَضَلُّوا کَثیرًا":نوح در ادامه گالیه هاي خود می گوید             

 پیروى آنان از قوم که گردد مى بر ساؤر همان به "اضلوا" در ضمیر".}24نوح،{"جز بر گمراهى ستمکاران میفزاى }خدایا{
 به ضمیر نیز "الهتکم تذرن ال قالوا و" جمله و "مکروا و" جمله در که کند مى ییدأت را احتمال این معنا همین و کردند، مى

 لیکن گردد، مى بر بودند مردم گمراهى مایه که " اصنام" به مذکور ضمیر: اند گفته مفسرین از بعضى ولى. گردد مى بر آنان
 توفیق سلب همان ستمگران، و ظالمان گمراهى و ضاللت افزودن از منظور"). المیزان،نوح("نیست عدب از خالى احتمال این

 نور خدا که دارند مى دریافت ظلمشان خاطرب آنها که است مجازاتى یا و شود، مى آنها بدبختى سبب که است آنها از الهى
 :می گوید "ضلل" قاموس ذیل ماده .)تفسیر نمونه،نوح("سازد مى آن جانشین را کفر تاریکى گیرد،و مى آنها از را ایمان
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، یعنی الضّالل: راغب گوید.شود معنى آن از مقابله با هدایت بهتر روشن می.حق استمعنى انحراف از ه ضالل و ضاللت ب
و اینکه بعضى . قول صحاح و قاموس و اقرب و نهایه نیز قول راغب است. "ضد آن هدایت می باشدو  است مستقیم از راهعدول 

 مثل،است که همان انحراف باشد معناى اولىاند، اینها الزم  هالکت، گم شدن، و باطل و فضیحت را از معانى ضالل شمرده
و گمراه و ضایع  ،منحرف کردن ، به معنیتضلیل .است گمراه نمودن و منحرف کردن ،ضاللا.}10،سجده ؛32 ،یونس{ آیات

 ،بقره 282آیهضاللت در .یعنى آنها تدبیر ویرانى مکّه را کرده بودند خداوند تدبیرشان را تباه ساخت ،}2 ،فیل{است نمودن
پیوسته انحراف دینى و  ،باید دانست مراد از ضالل .و آن انحراف در یاد آورى است "فَتُذَکِّرَ"  قرینهه بمعنى نسیان است ه ب

 ،یوسف{"مبِینٍ  ضَاللٍ  إِنَّ أَبانا لَفی ":پسران یعقوب گفتند. بلکه ضالل اعم از این دو معنى است ،عملى یعنى کفر و معصیت نیست
ضاللت .یوسف 95آیه  هکذا و یوسف و برادرش انحراف و مبالغه استه کثرت عالقه پدرمان نسبت ب:منظورشان این بود .}8

 .خدا تو را هدایت کرد و رسالت داد ،یعنى تو پیامبر نبودى و از پیامبرى کنار بودى .انحراف از نبوت است هفتم ضحی، در آیه
دانست و  حضرت پیش از رسالت چیزى از نبوت خود نمی کنند که آن روشن می،}49،وده و3،یوسف ؛52 ،شورى{آیات

نعوذ باللّه تو گمراه بودى، بد کار : شود گفت و گرنه نمی.هدایتش فرمود و رسالت دادآنها منحرف و کنار بود، تا خدا ه نسبت ب
  ارشاد و راهنمائى است از روىمعنى ه هدایت ب )."199تا  192ص، 4 ج ،قاموس قرآن":برداشت از(خدا هدایت نمودو  بودى

در قرآن در   کلمه هدایت .)145ص، 7 همان،ج( معنى هدایت یافتن و قبول هدایت استه ب ،اهتداء.لطف و خیر خواهى
هدایت  ):1:کند به دو معنى بازگشت مى بنا بر نظر تفسیر نمونه ه آنهارد فراوانى استعمال شده است ولى ریشه و اساس همامو

وسیله پروردگار زیر پوشش رهبرى موجودات ب ،منظور از هدایت تکوینى.در تمام موجودات جهان وجود دارد که تکوینى
پروردگار ما همان  ":گوید قرآن در این زمینه از زبان موسى مى.نظام آفرینش و قانونمندیهاى حساب شده جهان هستى است

وسیله پیامبران و کتابهاى هدایت تشریعى که ب ):2.}50 ،طه{"را آفرید و سپس آن را هدایت کردکسى است که همه چیز 
مثل روند، شاهد آن نیز در قرآن فراوان است  گیرد و انسانها با تعلیم و تربیت آنان در مسیر تکامل پیش مى مى  آسمانى انجام

انیان نازل شده، ولى است؟مسلما قرآن براى هدایت همه جه تقوا پیشه گانچرا هدایت قرآن ویژه می پرسند .انبیاء 73آیه 
اى از تقوا در وجود انسان  معرفى گردیده؟علت آن این است که تا مرحله آنهاهدایت قرآن مخصوص  دوم بقره، چرا در آیه

: افراد فاقد ایمان دو گروهند: به تعبیر دیگر .نباشد محال است انسان از هدایت کتابهاى آسمانى و دعوت انبیاء بهره بگیرد
گروه .شوند در جستجوى حقند و این مقدار از تقوا در دل آنها وجود دارد که هر جا حق را ببینند پذیرا مى گروهى هستند که

 بلکه هر جا آن را بیابند براى خاموش دیگرى افراد لجوج و متعصب و هوا پرستى هستند که نه تنها در جستجوى حق نیستند
و باز .اى نخواهند گرفت هدایت آن بهره اول مفید هست و گروه دوم ازمسلما قرآن تنها به حال گروه  .کنند کردنش تالش مى 

زمین .نیز شرط است، هم در هدایت تکوینى و هم در هدایت تشریعى  قابلیت قابل ،عالوه برفاعلیت فاعل:بیر دیگربه تع
د تا از قطرات زنده کننده باران بلکه باید زمین آماده باش .نبل بر نیارد، اگر چه هزاران مرتبه باران بباردزار هرگز س شوره

 :فرماید لذا خداوند مىپذیرد، ز لجاجت و عناد و تعصب پاك نشود،بذر هدایت را نمىسرزمین وجود انسانى نیز تا ا.بهره گیرد
 اتیآ"و ضاللت را  تیدربردارنده مباحث هدا اتیآ).تفسیر نمونه، بقره(}2بقره،{قرآن هادى و راهنماى متقیان است "

قرآن  .کار رفته استبار در قرآن ب 186شو مشتقات للبار و واژه ضل 316شبا مشتقات هدي  واژه.اند دهینام "و اضالل تیهدا
 کند را با آن گمراه نمىفاسقین جز ] لى[کند و بسیارى را با آن گمراه و بسیارى را با آن راهنمایى مى] خدا[":می فرماید

، ممکن است این توهم را بوجود آورد که هدایت ظاهر تعبیر آیه می گوید، ین بارهتفسیر نمونه در ا.}بقره 26آیه  بخشی از{
که آخرین جمله این آیه حقیقت را آشکار کرده و یمنوط به خواست خداست، در حال و گمراهى جنبه اجبارى دارد و تنها

همیشه اعمال و کردار انسان، نتائج و ثمرات و بازتاب : توضیح اینکه .شمارد سرچشمه هدایت و ضاللت را اعمال خود انسان مى
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بینى و توفیق و هدایت بیشتر به سوى خدا و انجام اعمال  د، از جمله اینکه اگر عمل نیک باشد، نتیجه آن، روشننخاصى دار
حس تشخیص حق از باطل را در  پیشه کنید خداوند تقوااگر ": فرماید نفال است که مىاَ 29آیه  ،شاهد این سخن .بهتر است

و به گردد، یکى و تیرگى قلبش افزون مىو اگر دنبال زشتیها برود، تار."فرماید بینى عطا مى کند و به شما روشن شما زنده مى
: فرماید که مىاست روم  دهمآیه رسند،شاهد این گفته، تا سرحد انکار خداوند مى شود و گاه سوى گناه بیشترى سوق داده مى

! "ادنددهند به اینجا منتهى شد که آیات خدا را تکذیب کردند و مورد استهزاء قرار د قبت افرادى که اعمال بد انجام مىعا "
در آیه مورد بحث نیز شاهد .}5 ،صف{"که از حق برگشتند خداوند دلهاى آنها را برگردانیدیهنگام":خوانیم و در آیه دیگر مى

انتخاب راه خوب  ،بنا بر این ."کند جز افراد فاسق و بد کردار را خداوند گمراه نمى":دفرمای فته آمده است آنجا که مىاین گ
هاى قهرى آن  جدان هر انسانى قبول دارد، سپس باید در انتظار نتیجهودر اختیار خود ما است، این حقیقت را  ،یا بد از اول

شهادت آیات ه انتخاب راه درست یا غلط نیست، بلکه ب هدایت و ضاللت در قرآن به معنى اجبار بر: کوتاه سخن اینکه. باشیم
هاى مساعد است،  ضالل به معنى از بین بردن زمینها  هدایت به معنى فراهم آوردن وسائل سعادت و ،متعددى از خود قرآن

نتیجه اعمال  ،اسباب}سلب توفیق{یا بر هم زدن، اسباب }توفیق{و این فراهم ساختن .بدون اینکه جنبه اجبارى به خود بگیرد
دهد و یا از کسانى توفیق را سلب  پس اگر خدا به کسانى توفیق هدایت مى .خود انسانها است که این امور را در پى دارد

که انسان از یتوان مشخص ساخت هنگام ل ساده مىاین حقیقت را در ضمن یک مثا .نتیجه مستقیم اعمال خود آنها ست ،کند مى
شود  مىتر و احتمال سقوطش بیشتر لغزنده گذرد هر چه خود را به آن نزدیکتر سازد جاى پاى او کنار یک پرتگاه خطرناك مى

شود، این یکى  گردد و احتمال سقوطش کمتر مى تر مىسازد جاى پاى او محکمتر و مطمئن و هر قدر خود را از آن دور مى
است، از  خدا نسبت داده شدهه ب اضالل ،قرآن آیاتبرخی ازدر  .)،بقرهتفسیر نمونه(هدایت و آن دیگرى ضاللت نام دارد

اللَّه منْ   یضلُ  کَذلک". }27 ،ابراهیم{اللَّه الظَّالمینَ و یفْعلُ اللَّه ما یشاء  و یضلُ".}26،بقره{"بِه إِلَّا الْفاسقینَ  و ما یضلُ":قبیل
رْتابم رِفسم و34 ،غافر{ه{."کلُ  کَذلضرِینَ  یالْکاف اللَّه} کنند  خوبى روشن میه این آیات ب:قاموس می نویسد.}74 ،غافر

مخصوصا آیه اول .اند کند بلکه مورد اضالل خداوندى فاسقان، ظالمان، مسرفان و کافران که خداوند هر کسى را اضالل نمی
لت را در خود آن گروهها جستجو کرد و با تدبر و دقّت کند باید ع اما اینکه خدا چرا آنها را اضالل می .که مفید حصر است

 ،عبارت دیگره ب .کند خداوند نیز اضاللشان می .کنند طریق ناحق را انتخاب می ،شود که آنها با سوء اختیار خویش روشن می
هر که در راه بد  ،دده خداوند پیوسته به بندگان نیرو می. می رویاند ،همان راشهد باشد وچهزهر چه  ،خداوند رویاننده است

این مطلب  ."فسق، ظلم، اسراف و کفر":پس علت اضالل در خود گمراهان است که عبارت باشد از .رود و هر که در راه خوب
َمنْهم ":مثل .کند دهد و ضاللت را طور دیگربیان می خودش نسبت میه طورى است که خداوند در بعضى از آیات هدایت را ب

 ى اللَّهدنْ همهلَیع قَّتنْ حم منْهم در بعضى از . کارشان و کفرشان ضاللت را بر آنها تثبیت کرد یعنى. }36 ،نحل{الضَّاللَۀُ  و
مضمون بعضى آیات، خدا هیچ ه و ب .}175و  16،بقره {آنها خود ضاللت را خریدند و آنرا بجاى هدایت گرفتند: آیات آمده

را پس از آنکه هدایتشان  و خدا بر آن نیست که گروهى": س از اتمام حجت و بیان واقعیتقومى را اضالل کننده نبوده مگر پ
 برایشان بیان کرده باشد آرى خدا به هر چیزى داناست تقوا پیشه کنندراه بگذارد مگر آنکه چیزى را که باید ینمود ب

در واقع ضاللت در برابر  .انحراف از حق است يضالل و ضاللت به معنا گفته شد که).199تا  192ص، 4 ج همان،(}115توبه،{
 آیه اهللا.داللت و ارشاد به مقصود است، إضالل فقدان آن است يبه معنا تیاست، و چون هدا تیاهتدا و اضالل در مقابل هدا

 هب شود یرا م تیموجود است و لذا هدا ریو غ یامر عدم اضالل و موجود و  یواقع يامر  تیهدامی گوید، جوادي آملی
ضاللت، نبودن .ستیو عدم است قابل دادن و گرفتن ن ء یکه رد ش يزیچ رایرا نه؛ ز یضاللت و گمراه یخداوند نسبت داد ول

گاه چیهموجود باشد، ییدر جا تیاگر هدا یعنی.ملکه و عدم است  دو،رابطه نیرابطه ااست و به اصطالح منطق، تیهدا
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 ،قرآن در قرآن،تفسیر موضوعی{ضاللت است ت،ینبودن هدانباشد، تیاگر هدا یول داز آن جهت در آنجا نخواهد بو یضاللت
چون محال است  است،لذّات با يخداوند هاد رایز. ندارد یعیاست و تشر ینیإضالل فقط تکو".}197، ص1ج ،جوادي آملی

از  ریو اگر غ".}186ص همان،{با لذّات نباشد  يهاد یسبحان رب با لذّات و معبود با لذات و مستعان مطلق باشد ول يکه خدا
. يتو ما را گمراه کرد یول میتو بود تیکه ما خواستار هدا آوردند یبود گمراهان و بدکاران در برابر خداوند عذر م نیا

خود به راه راست  ییو ابتدا یعیتشر تینخست با هدا  ندارد و همگان را در وهله ییو ابتدا یعیشرخداوند اضالل ت ن،یبنابرا
را  یعیتشر تیهدا نیا یاگر کس یوجود ندارد ول یاضالل چیمرحله ه نیو در ا کند یدعوت م يو صالح و فالح و رستگار

مجازات متنّبه نشد و  ریانابه و تأخ یمهلت توبه و تراخ زو اگرفت، شیرا در پ یگمراه  راههیب ش،یخو اریو به اخت رفتینپذ
عالمه طباطبایی می  .}197ص{ خداوند مبتال خواهد شد ینیخود برنگشت آنگاه به اضالل تکو یت الهاستفاده نکرد و به فطر

از خداوند محال است و با  يامر نیچن،را گمراه سازد یکسن است که خداوند بخواهد در آغاز،آ ییضاللت ابتدا:گوید
را گمراه  یو او در آغاز کس. شود ینازل نم يزیو رحمت چ ریندارد و از طرف ذات اقدس خداوند جز خ يحکمت او سازگار

رفته و گرفتار ضاللت  راههیبه ب شیخو اریتبهکاران با سوءاخت یعنی یضاللت مجازات.است یبلکه اضالل او مجازات کند ینم
، 12المیزان، ج{است یتعال يمنسوب به خدا یمجازات اللتو ض گردد یمنسوب به بندگان خدا م ییضاللت ابتدا.اند شده

 ینیتکو تیبنا به خواست خود او، او را مشمول هدا ز،یخداوند ن رفتیرا نپذ یإله یعیتشر تیهدا یاگر کس :پس .}355ص
عمل و فعل انسان ظالم و کافر و  گر،یبه عبارت د. شود یشخص گمراه به حال خود رها م یوضع نیدر چن.گرداند یخود نم

است  یو معلول یکه نظام علّ ،یبر اساس سنت نظام هست نیبرخوردار نباشد، و ا یاله تیمنحرف، علت است بر آنکه او از هدا
ویکی پرسش، ":برداشت از(کند ینم تیرا هدا قوم کافرو ظالم و فاسق:جهت،خداوند فرموده است که نیو به هم باشد یم

و بسیارى را ":که نوح می گویدنوح را مرور می کنیم،آنجا  24با توجه به توضیحات داده شده،یکبار دیگر آیه  .)"اضالل
 الظالمین تزد ال و" جمله و :عالمه طباطبایی توضیح می دهد که."جز بر گمراهى ستمکاران میفزاى }خدایا{. اند گمراه کرده

 بلکه نیست، ابتدایى گمراهى این البته کند، بیشتر را گمراهیشان خواهد مى خدا از است، آنان به نوح نفرین "ضالال اال
 غیر این البته کند، مجازات فسقشان و کفر جرم به را کفار خواهد مى خدا از خود نفرین این در جناب آن پس است، مجازاتى

البته خداوند در آیه بعدي دلیل ).المیزان،نوح("است خواسته را هالکتشان خدا از و کرده بعد آیات در که است نفرینى آن
درباره این آیه وآیات باقیمانده ."به سبب گناهانشان غرق گشتند=مما خَطیئَاتهِم أُغْرِقُوا":هالکت آنها را ذکر کرده می فرماید

 .سوره نوح، بعدا توضیح داده خواهد شد
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 فصل پانزدهم
 

 تکذیب پیامبران
 105از آیات .شعراء سر می زنیم به سوره.در این فصل سوره هاي مرتبط با موضوع تکذیب پیامبران را  بررسی کنیم            

فرازهائى از سرگذشت  سوره، از این یبخش تفسیر نمونه در معرفی این سوره می نویسد،در.شعراء مربوط به نوح است 122تا 
که کند، برابر این پیامبران بازگو مىسریهاى آنان را در  ، و لجاجتها و خیرهزرگ و مبارزات آنها را با قومشانهفت پیامبر ب

لوط و شعیب کوتاهتر  ،ابراهیم ،صالح ،هود،، و بعضى دیگر مانند سرگذشت نوحنند داستان موسى و فرعون مشروحترضى مابع
، اشاره به منطق ضعیف و تعصب آمیز مشرکان در هر عصرو زمان در برابر پیامبران الهى شده مخصوصا در این بخش .است

ستین اندك نخ اسالم داشته و این مایه تسلى خاطر براى پیامبر و مؤمناناست که شباهت زیادى با منطق مشرکان عصر پیامبر 
و نیز مخصوصا روى  .خاطر دارد و ضعف و فتورى به خود راه ندهندبسیار ب ،گونه افراد و منطقهابود که بدانند تاریخ از این

عذاب دردناك این اقوام و بالهاى وحشتناکى که بر آنها فرود آمد تکیه شده است که خود تهدید مؤثرى براى مخالفان پیامبر 
است؟قرآن علت آن را اینگونه بیان می  آمده پیشین اقوام مختلف داستانهاى قرآن در چرا اصوال ."اسالم در آن شرائط است

گردانیم و  کنیم چیزى است که دلت را بدان استوار مى را که بر تو حکایت مى] خود[سرگذشتهاى پیامبران و هر یک از ":کند
 از غرض عالمه طباطبایی  نیز می گوید،.}120هود،{"و براى مؤمنان اندرز و تذکرى استدر اینها حقیقت براى تو آمده 

 بود شده آزرده او و بودند کرده تکذیب را او بر نازل قرآن و را او قومش اینکه از خداست رسول خاطر تسلیت ،شعراء سوره
 بر عالوه آیات این و شاعر، دیگر بار خواندند، مجنون را او بار یک قریش کفار آرى.آید مى بر آن آیه اولین از معنا همین و

 انبیاى اقوام از داستان چند منظور این به و گذشته اقوام سرنوشت به کند مى تهدید را مشرکین جناب، آن خاطر تسلیت
 قوم تکذیب از جناب آن تا است کرده نقل دیدند خود تکذیب برابر در که کیفرى و شدند روبرو آن با که سرنوشتى و گذشته

 از بعدسوره شعراء،). المیزان(بگیرند عبرت گذشته اقوام سرگذشت شنیدن از جناب آن قوم نیز و نگردد غمناك و دلسرد خود
به  گریماجراى آموزنده د کیسخن از قوم نوح به عنوان ، بودند اولوالعزم پیامبران از نفر دو که ابراهیم و موسى داستان

: و  نخست می فرمایدکند  بازگو مى آیاتیشرمى آنها را با عاقبت دردناکشان ضمن یآورد،و لجاجت و سرسختى و ب مى انیم
 لیآغاز شده است که به تفص امبرانیپ بیبا تکذ ،فراز داستان نیاول. }105شعراء،{"وم نوح پیامبران را تکذیب کردندق"

مه معلوم است که قوم نوح تنها نوح را تکذیب کردند اما از آنجا که دعوت ه:تفسیر نمونه می نویسد.داده خواهد شد حیتوض
نیز وجود دارد که اصوال قوم  این احتمال .شد وح تکذیب همه رسوالن محسوب مى، تکذیب نپیامبران از نظر اصول یکى بود

. "کردند منکر همه ادیان و مذاهب بودند و تمام پیامبران الهى را چه قبل از ظهور نوح و چه بعد از ظهورش تکذیب مىنوح،
 مرسلین همه کننده تکذیب را نوح قوم بحث مورد جمله در اگر و :ظاهرا عالمه طباطبایی احتمال اول را پذیرفته و می نویسد

 و است یکى مرسلین و انبیاء دعوت که بوده باب این از نکردند، تکذیب را دیگرى پیغمبر نوح از غیر به ایشان اینکه با ه،خواند

www.takbook.com



 

239 
 

 جهت همین به و کرده تکذیب را همه حقیقت در کند تکذیب را ایشان از یکى مردمى اگر پس متفقند، توحید به دعوت در همه
  ).المیزان(}150نساء،{است خوانده آنان همه به کفر را دیگر بعض بدون ایشان از بعضى به ایمان سبحان خداى
شعراء، کما بیش با آیات سوره هاي نوح و هود شباهت دارند که به تفصیل توضیح داده شده است و ما  115تا  106آیات            

به  ریتعب.}106شعراءء،{"پیشه نمی کنید؟تقوا چون برادرشان نوح به آنان گفت آیا ":فقط بطور گذرا به آنها اشاره می کنیم
او با  مساوات و برابرى این تعبیر نشان از.و مهربانی نوح را به قومش می رساند محبت درجه تیاست که نها رىیتعب ،برادر

این تعبیر درباره دیگر پیامبران نیز بکار برده شده است و قطعا درسی براي همه است که در تبلیغ پیام می .مردمش است
به عبارت دیگر، همه باید در جذب .بایستی به کلیه ریزه کاریهاي روانشناسی دقت شود تا پیام، تأثیر مثبتی برجاي گذارد

 اخو:گویند مى همچنانکه است، خویشاوند و نسب هم ،برادر از مراد ر عالمه طباطبایی،از نظ.حداکثري مخاطبین تالش کنند
آیات بعدي را صرفا جهت یاد آوري نقل می کنیم، اگر توضیحی ."کلیب بنى و تمیم بنى قبیله خویشاوند کلیب،یعنى اخو و تمیم

و بر *کنید و فرمانم ببرید تقواي الهی پیشه*اعتمادماى در خور  من براى شما فرستاده":الزم شد، به آن اشاره خواهیم کرد
کنید و فرمانم  تقواي الهی پیشهپس *کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست اجرى از شما طلب نمى] رسالت[این 

اند چه  کرده گفت به آنچه مى] نوح*[اند گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروى کرده*ببرید
اى  من جز هشداردهنده*ننده مؤمنان نیستمو من طردک*یابید جز با پروردگارم نیست درمىآگاهى دارم حسابشان اگر 

 تعلیل منزله به دومى آیه:می گوید 115و  114عالمه طباطبایی در توضیح  آیه .}شعراء 115تا  107آیات {نیستم] بیش[آشکار 
 در دعوت، و انذار مگر ندارم مأموریتى و پست هیچ من: که است این معنایش و است سابق انبی متمم ،دو هر و است قبلی آیه

 به تا نمایم، نمى تجسس  شا گذشته اعمال از نیز و کنم نمى طردش هرگز بپذیرد را دعوتم و بیاورد من به رو که را کسى نتیجه
نکته مهمی که الزم  ."من بر نه است، عالم همه پروردگار که است، من پروردگار بر حسابشان چون برسم، هایشان کرده حساب

قرآن . است دیگران زندگی سرك کشیدن به جامعه ما امروزي معضالت از یکی .است به آن پرداخته شود،بحث تجسس است
خشی ازآیه براي مثال، به  ب. دارد توصیه هاي اخالقی زیادي بر پرهیز از غیبت، پیگیري عیوب دیگران  و تجسس در کار آنها

اى از گمانها گناه است و  اید از بسیارى از گمانها بپرهیزید که پاره که ایمان آوردهیاى کسان":حجرات دقت فرمایید 12
 آسایش و ازامنیت برخورداري کس، هر انسانی حقوق از یکی شک بدون ."جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند

 هر با است زشت کاري و است دیگران خصوصی زندگی حریم به ورود و راز افشاي نوعی دیگران، امور در تجسس .است
 و دارد باز ناپسند خصلت این از را مسلمانان خواهد می تجسس و افراد به ظن سوء از نهی با آیه فوق،.باشد که اي انگیزه
 یافتن و کشف دنبال: است شده روایت اسالم پیامبر از .بگیرد راجامعه  خانوادگی و اجتماعی روابط شدن خراب جلوي

 را کس هر و بود خواهد او عیوب و خطاها پی در هم خدا باشد برادرش خطاهاي دنبال کسی هر نباشید؛ مومنان لغزشهاي
، نقل حدیث 355، ص 2ج  ،یاصول کاف(باشد اش خانه درون در چند هر سازد، می رسوا را او بیافتد لغزشهایش پی در خدا

یعنی دو واژه تجسس و تحسس در قرآن داریم، که اولی )."گرانید ینظر اسالم درباره تجسس در زندگسایت الف، ": از
واژه دوم از زبان .است آنانتحقیق در مورد کارهاي نیک  و دومی به معنی کنکاش و جستجو در احواالت بد و ناشایست افراد

اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو =...سسواْفَتَح یا بنی اذْهبواْ":یوسف بکار رفته است 87یعقوب، درآیه 
جویی و کنجکاوي نسبت به  یپ :امام علی می فرماید.با توجه به دو آیه اي که  نقل شد،مرز بین این دو روشن شد. "کنید

اسجگویی به سؤاالت مرکز پ":نقل حدیث از ،4580غررالحکم، حدیث (اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است
،اگر حسابشان جز با پروردگارم نیست":در سخنان نوح نیز،می بینیم که به قوم خود درباره گذشته مردم می گوید). "دینی

  .    پرونده سازي علیه دیگران با آموزه هاي دینی مغایرت دارد: یعنی. }113شعراء{شعور داشته باشید
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،که به آن تاریخ داشتند ستمگرانهمه  همان بود که آن حضرت،در برابر  نوح و لجوج قوم گمراه اشراف عکس العمل            
آنها نوح را .ه و هست و خواهد بودتکیه بر قدرت و زور و تهدید به نابودى بود منطق جباران تاریخ همیشه .اشاره خواهیم کرد

از آیه .}116شعراء،{سنگسارشدگان خواهى بود] جمله[گفتند اى نوح اگر دست برندارى قطعا از ":با این عبارت تهدید کردند
اگر به این گفتگوها و : گویند در حقیقت به نوح مى".است تهسابقه داش در قوم نوح که سنگسار کردن مخالفینچنین بر می آید

سار کردن و آن سنگ،مد که بر سر سایر مخالفین ما آمددعوت به سوى توحید و آئینت ادامه دهى بر سر تو همان خواهد آ
 است، کردن سنگسار معناى به که است رجم از مرجوم").تفسیر نمونه،شعراء(باشد انواع قتل مى ترینکه یکى از بد است

 قطعى تهدیدى را او و گفتند نوح دعوت اواخر در را سخن این و است بعید ولى،ست ناسزا معناى به ،اند گفته دیگر بعضى
 در که تأکیدى "نون" سوم و لتکونن، در "الم" دوم لئن، در "الم" یکى .نمودند تأکید وجه چند به را خود کالم چون کردند،

بیند این دعوت مستمر و طوالنى با این منطق روشن و با آنهمه صبر و شکیبائى  نوح که مى ).المیزان،شعراء(است لتکونن آخر
این آیه به همان مطلبی  .}117شعراء،{کردند گفت پروردگارا قوم من مرا تکذیب":با خدا مناجات می کند، ي نداردتاثیر

تکذیب پیامبران بطور عام در آن آیه،و تکذیب نوح بطور خاص : اشاره می کند که در ابتداي داستان در این سوره گفته شد
تنها بلکه سال رسالت بر او گذشته شکایت نمی کند،  950نوح در اینجا از مشکالت شخصی و رنجهایی که به مدت  .در این آیه

میان من و ":نوح در دنباله مناجات خود تقاضا می کند که.اند اند و پیام الهى را نپذیرفته که او را تکذیب کرده گله دارداز این 
همانگونه که ارباب لغت ،فتح در اصل ".}118شعراء،{آنان فیصله ده و من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش

  "گشودن در=فتح الباب"، مانند دو گونه است، گاهى جنبه حسى داردبه معنى گشودن و از بین بردن بستگى است، و  ،اند گفته
به معنى داورى کردن و پایان دادن به نزاع و دعوا  "فتح القضیۀ"و  "گشودن غم=فتح الهم"و گاه جنبه معنوى دارد مانند 

 معنا این و بعد مطالب براى باشد مقدمه تا شده ذکر جلوتر "ا تکذیب کردندپروردگارا قوم من مر" جمله. )تفسیر نمونه(است
 ایمان و تصدیق به امیدى هیچ دیگر که طورىب یافته، تحقق آنان از مطلق طورب تکذیب و گذشته کار از کار دیگر که برساند را

 است کنایه" فتحا بینهم و بینى فافتح"جمله و است شده تصریح نکته این بهنوح  27و  26ات آی در همچنانکه نمانده، آنان در
 رسولهم جاء فاذا رسول امۀ لکل و":فرموده کلى طورب قضاء این درباره همچنانکه قومش، و جناب آن میان قضاء راندن از

 "و هر امتى را پیامبرى است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود...:بینهم قضى
 و شده جمع یکجا در قومش، از کفار و پیروانش و نوح گویا است، کنایه به استعاره باب از استعمال این اصل و.}47یونس،{

 قضاى و فتح که کرده درخواست خود پروردگار از ناگزیر ،شوند نمى داده تشخیص یکدیگر از که طورىب اند، آمیخته در بهم
 و کفار جز قهرا که عذاب نزول از است کنایه این و شود، دور دیگر طایفه از طایفه یک تا کند، ایجاد آنان میان در وسیعى
 استعاره این بر دلیل .ماند نمى باقى فاسقى و کافر دیگر چون شوند، مى متمایز او پیروان گرفت، وقتى و گیرد نمى را فاسقین

 فرض کفار با هم در و آمیخته در را مؤمنین و خودش که است  "من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش و" جمله
 کند مى نجات درخواست لذا و گیرد مى هم را ایشان خود درخواستش مورد عذاب نباشد خدایى نجات اگر کرده،که

شعراء پیرامون نجات نوح و همراهانش می باشند که فعال آنها را وا می گذاریم تا زمانیکه درباره  122تا  119آیات ).المیزان(
  .کشتی نوح سخن بگوییم

بوده  اءیرسالت انب هیها عل حربه نیتر یهمواره از اساس،بیتکذ سازد یمربوط به اقوام گذشته روشن م اتیمطالعه آ          
را پیامبران  آن،سخن گفته است که مخالفانی و موس بیشعابراهیم ، لوط، چون نوح، هود، صالح،  یامبرانیقرآن از پ .است
عالوه بر تکذیب پیامبران همواره از  مخالفین .، شامل رسالت، آیات و خود پیامبر بوده استآنان تکذیب. اند نموده بیتکذ

 می گوید، دکتر محسن کدیور .کرده اندعلیه پیامبران استفاده  و عملیات روانی ترفندها و روشهاي گوناگون و تبلیغات گسترده
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 را مردم  کرده اهتمام جاهلی عادات و رسوم و آداب بند از مردم آزادي به همه از اند که بیش بوده الهی مصلحانی پیامبران
 هاي شیوه در آنچه و گفتندمی  سخن انسانی و منطقی آنان.کنند اختیار را دینداري ،آزادي با خود تا اند کرده دعوت تفکر به

 مردم کردن دیندار درصدد اکراه و فشار با یا ارعاب تطمیع، با هرگز.است اقناع بر تکیه است جدي تأکید موردآنان فرهنگی 
 مواجهه اول مرحله.اند جسته سود پیامبران سرکوب و حذف مواجهه، براي روشها انواع از ستیزان دین مقابل، در .برنیامدند

 سستی معقولتر و قویتر منطقی با پیامبران و اند، نبوده مناسبی حریف میدان این در اما. بود ی فرهنگ مواجهه پیامبران با آنان
 استهزاء تکذیب، ضدفرهنگی هاي شیوه به دلیل و منطق ،عقل حوزه در شکست از پس آنان.کردندمی   برمال را آنان مدعیات

 در.وارد می کردند پیامبران به دروغگو و ساحر ،شاعر،کاهن مجنون، :یی چون ناروا نسبتهاي .متوسل شدند شخصیت ترور و
 مردم که ندکردمی  کاري باید .نرسد مردم گوش به پیام آن تا تراشیدندمی  مانع پیامبران دلنشین و روشن و صریح پیام برابر

 ستیزان دین.می کردند منحرف صحیح قضاوت از را مردم ،پیامبران کردن بدنام و شخصیت ترور با شنیدند، اگر نشنوند،و
 و پیامبران: در نتیجه. شد افزوده ،نیز سیاسی و اقتصادي فشارهاي ،نیست کارساز تنهایی به فرهنگی مواجهه که دفتیا در

این مراحل هم تأثیري .شدند مومحر اجتماعی متعارف حقوق از بعد مرحله در و اجتماعی امتیازات و مزایا از ءابتدا پیروانشان
. دشدن متوسل پیامبران بر فیزیکی فشار به ،خود ناپسند فعالیتهاي سوم مرحله دردر روحیه پیامبران و پیروانشان نداشت،فلذا 

 با لزوم صورت در و آغاز زدن دار و کردن سنگسار سوزانیدن کردن، شکنجه کردن، زندانی تبعید، به تهدید با مرحله این
 مواجهه در مخالفین )."،محسن کدیورزانیست نیو د امبرانیپ ،جلسه هشتم":برداشت از(فتیا  ادامه تهدیدها این کردن عمل

می  اول مرحله در .ه استکرد تقسیم مرحله دو به   را ها شیوه این کدیور. کردند می استفاده متعددي هاي شیوه از پیامبران با
 را پیامبران پیام اخالق، از دور به و ناجوانمردانه هرچند خشونت از دور به و آمیز مسالمت فرهنگی، هاي شیوه با ندکوشید
 پیام نفی و پیامبر حذف در کوشش فیزیکی و سیاسی بار خشونت هاي شیوه به تمسک با دوم مرحله دراما . کنند اثر بال و خنثی

 آتش در{اعدام اقسام و شکنجه زندان، تبعید،به  دوم مرحلهدر و افتراء استهزا، تکذیب، هاي شیوهبه  اول مرحله در.شد می
): اول :با الگو گرفتن از مقاله کدیورآیات مربوطه را بررسی می کنیم .اقدام می کردند}دارزدن کردن، سنگسار افکندن،

 و کرده خطاب دروغگو را آنان و کنند می تکذیب را پیامبران پیام استبعاد، با گام نخستین در مخالفین:پیامبران پیام تکذیب
 کردن تکذیب رویه.نمایند می را شده داده وعده عذاب نزول درخواست و گیرند می ندیده را پیامبري روشن هاي نشانه

 چنین پیامبران حقانیت به علم علیرغم کنندگان تکذیب که گذارد نمی باقی تردیدي که است شدت از اي درجه به پیامبران
 سوي از پیامبران تمامی: که آید می بدست قرآنی قاعده یک }4فاطر،؛ 183 عمران، آل ؛44، مؤمنون{آیات  از. کنند می

 توان نمی پیامبري که آنجا تا اند، شده خطاب دروغگو و اند شده واقع تکذیب مورد اند شده مبعوث میانشان در که مردمی
 با مخالفین: اوال: نتیجه .اَنعام را هم  به آن آیات اضافه می کنیم 34و  33و آیات.باشد بوده بري رویه این از که یافت

 یک پیامبران تکذیب: ثالثا.است الهی آیات انکار حقیقت در پیامبران تکذیب: ثانیا.دهند می آزار را ایشان پیامبران تکذیب
 تکذیب مشابهی آیات شعراء در سوره در.اند کرده پیشه صبر و استقامت ،تکذیب رویه برابر در پیامبران: رابعا.است بوده رویه
به ترتیب در باره  160و  141، 123 اتآی. است درباره قوم نوح 117و  105آیات .است شده مطرح تفصیل به پیامبران شدن

 ایکه و لوط ثمود، عاد، نوح، اقوام اینکه. است "اصحاب ایکه"درباره 189و  176 آیات.و لوط می باشند م عاد، ثموداقوا
درباره .است شده تکذیب قومش سوي از پیامبري هر: دهد می رویه و قاعده یک از خبر اند کرده تکذیب را پیامبرانشان

 استحکام و اتقان نهایت در پیامبران پیام که آنجا از: پیامبران استهزاي): دوم .تکذیب پیامبران مجددا صحبت خواهیم کرد
 به اند، برده پیش از کاري پیامبران تکذیب و خواندن دروغگو با نه اند، داشته هماوردي توان نه چون مخالفیناست، بوده

 و اند آورده کم استدالل و برهان در که است کسانی کار استهزاء و تمسخر. اند کرده اقدام پیامبران استهزاي و کردن مسخره

www.takbook.com



 

242 
 

و چون از ":جاثیه آمده است 9دربخشی از آیه  .کنند بدر میدان از هجو و نیشخند ولو اي حربه هر با را رقیب خواهند می
 نقل را اینها مکرر قرآن که است چیز آیه اهللا مطهري می گوید، دو."گیرد هاى ما چیزى بداند آن را به ریشخند مى نشانه

 فراخور به حقیقت و حق اهل  همه قهراً و اند بوده آن گرفتار زمانها همه در انبیاء  همه که است بوده هاییمصیبت اینها و کند می
 چیزي دو هم اینها. کردن مسخره  مسأله يدیگر و بستن تهمت بستن، دروغ افک، مسأله یکی اند، بوده اینها گرفتار حالشان

 مسخره. بگوید تواند می دروغی جور همه بگوید دروغ بخواهد اگر ندارد،کسی حدي دروغ یعنی دارد، برنمی منطق که است
 با آشنایی(دارد زیادي تبلیغاتی اثر  استهزاء.  گذارد می اثر مردم روي که است چیزهایی آن از هم گرفتن سخریه به و کردن

 تمامی که بدست می آید کلی قاعده این، }7و  6زخرف، و 30یس، ؛11و  10حجر،{اتآی این  از .)178، ص 5 قرآن، ج
 :نتیجه.رعد را هم اضافه می کنیم 32، اَنعام  و 11و  10و آیات .اند گرفته قرار استهزاء و تمسخر مورد امتشان توسط پیامبران

انجام  توانند یکه آنچه م دهد یمهلت م مخالفین خداوند به : ایثان.اند توسط امتشان مورد استهزاء قرار گرفته امبرانیپ: اوال
و  ءافترا): سوم.است نیسنگ اریبس کنند یم ءرا استهزا امبرانیو پ امیآنان که پ ياخرو فریک: ثالثا. }استدراجآیه {دهند

 ازیامت. سازند نیبدب امبرانیرا نسبت به پ یافکار عموم کوشند یناروا م يو دادن نسبتهاءبا افترا  :امبرانیناروا به پ نسبتهاي
نکته  نیهم مخالفین.ندارند  "يامبریپ"جز  يا یژگیدر واقع آنان و.ارتباطشان با خداست درمردم تنها  گرینسبت به د امبرانیپ

 گریبودن بلکه به عوامل د یاله امیاز پ یرا نه ناش امبرانیپ امیپ تیو جذاب ازاتیو امت دهند، یقرار م يرا مورد تعرض جد
را  یاله امیو پ کنند یکاهن و شاعر خطاب م ای جن زده و مجنون، ایجادوگر و جادو شده، ،را ساحر  امبرانیپ کنند، یمنسوب م

 نسبت ):الف :تقسیم بندي این مورد چنین است.دارد آنان دیشد یاز درماندگ تینسبتها حکا نیا.کنند یم ریخواب آشفته تعب
 آیه سه.}3و یونس، 110انعام،؛ 108اعراف،؛ 52ذاریات،{اند خوانده ساحر و جادوگر را پیامبران اول درجه در:جادو و سحر

 مخالفین:جادوشدن نسبت): ب. است محمد و عیسی موسی، یعنی الهی پیامبران آخرین به جادوگري نسبت از اي نمونه اخیر،
 جادو از متأثر و مسحور فرد از که است واضح.اند کرده خطاب شده خارج طبیعی حالت از جادوشده و شده، سحر را پیامبران

 5انبیاء ،{ خیالپردازي و شاعري نسبت ):د. }30و  29طور،{کهانت نسبت):  ج. }47 ؛ اسراء،8فرقان،{کرد تبعیت توان نمی
 مجنون و دیوانه داند می ارزش بی چنین را دنیا هرکه پنداشتند می مخالفین: پیامبران به جنون نسبت): ه. }41و حاقه،

 نیب رندیگ یم میدر مرحله دوم تصم مخالفین:امبرانیپ دتبعی):  چهارم .}6و حجر، 14؛ دخان،36؛ صافات،52ذاریات،{است
مردم  گرید ی،فاصله مکان نیتا با ا  را از جامعه اخراج کنند امبرانیپ یعنیکنند،  جادیا یکیزیف ییجدا امبرانیمردم و پ

 آنان ماتیمرحله از تصم نینخست دیبه تبع دیتهد. اورندین مانیا امبرانیبه پ گرید جهیو در نت ندیگو یچه م امبرانینشنوند که پ
 زیآنگاه تجو دیتبع. شود یمآغاز  امبرانیبه پ یو تعرض عمل یکیزیاقدامات ف ،دیبا تبع. است اشان یفرهنگ يهایپس از ناکام

اَعراف  88در آیه شعیب تبعید  .کند یرا مشخص م دانیم روزیپ ،و تنها تغلب و زور دهیرس انیبه پا یزبان يکه گفتگو شود یم
 ذکر پیامبران همه محتوم سرنوشت عنوان به را تبعید تهدید ابراهیم،خداوند 14 آیه در.نمل می باشد 56و لوط در آیه

 دیلذا تبع. دارند یبرنم نید غیهم دست از دعوت به حق و تبل دیدر تبع یحت امبرانیپ:امبرانیکردن پ زندانی):نجمپ.کند می
. افتند یم شانیو به زندان افکندن ا امبرانیپ يبه فکر سلب آزاد مخالفین. دهد یخود را نشان م يناکارآمد يبه زود

است و  فرعون کند یم دیو هر دو در مصر، آنکه به زندان تهد امبرندیدو پ ،به زندان در قرآن يها شده دیو تهد انیزندان
): هفتم .است  شکنجه در این آیه به معناي  "الیم عذاب".}18یس،{شکنجه):ششم .مصر است ریعز افکند یآنکه به زندان م

. است ایشان اعدام یا قتل فیزیکی، حذف پیامبران با مخالفین مواجهه شیوه بارترین خشونت و ترین سخت: پیامبران اعدام
 یاد کردن سنگسار و آتش در سوزانیدن قبیل از خاصی تعابیر به گاهی و قتل عمومی تعبیر با گاهی شیوه این از قرآن

ترتیب درباره نوح، ابراهیم، دخان به  20کهف و 20هود ،  91، مریم 19 ء،شعرا 116آیات:پیامبران کردن سنگسار):الف:کند می
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 نصیب که است اعدام شیوه تریندردناک این اقدام،: پیامبران سوزاندن آتش در): ب .، اصحاب کهف  و موسی می باشندشعیب
 بدون قرآن نیز مواضعی در:پیامبران کشتن):ج.}24؛ عنکبوت،69و 68انبیاء، {است شده الهی،ابراهیم پیامبر بزرگترین
و  183عمران، ؛ آل20؛ قصص،26، غافر{است گفته سخن مخالفین توسط عام بصورت پیامبران اعدام قتل،از نوع به پرداختن

 باطل جبهۀ سوي از روانی عملیات .مخالفین انبیاء اشاره کرده است روانی عملیات در تحقیق خود به طائبمهدي  .}91بقره،
 در سعی حقایق بیان و رسانی اطالع با پیامبران .گرفته است قرار استفاده موردهمواره  تاریخ طول در حق با رویارویی در

 مبارزه، این در. داشتند باطل سران دادن شکست نتیجه در و باطل امور به گرایش از آنها بازداشتن و مردم بیدارسازي
 نبود، سطحی افراد و اوباش سوي از و برنامه بی ساده، اتفاقی، نوح امري با مقابله .بود کفر سران کار تریناصلی روانی عملیات

 عملیات این در.کردند می هدایت را منع و تکذیب عملیات خدا دین به او تبلیغ از جلوگیري براي زور و زر صاحبان بلکه
وي این عملیات را چنین تقسیم بندي می .شود می مشاهده آشکارا تهدید و سازي،جوسازي تحقیر،مأیوس روانی،

 و فیزیکی اقدام از مقابل طرف ترساندن همان تهدید. است تهدید روانی، عملیات به اقدام هاي شیوه از یکی :تهدید):1:کند
 عملیات نخستین هابیل  علیه قابیل اقدام. است روانی عملیات در مهاجم خواستهاي و شرایط به سرسپردن عدم به نسبت ارعاب
 تجربه بارها و گرفتند فرا را شیوه این کافران.یافت تداوم جریان این آن، از پس.انسانهااست بین تهدید شیوة با روانی
 چند تجربه.استفاده می شود دیگر پیامبران و ابراهیم  و نوح با مقابله در آن تاریخی تجربۀ بسط همراه به حربه این.کردند

 مؤثرتر هایی پیچیدگی با را تهدید بود، گرفته قرار   نوح جامعه کفر سران اختیار در که روانی عملیات شیوه این ساله صد
 در را آن از ناشی زجر و شدن کشته چگونگی بار، این بلکه نترساندند قتل از مستقیم طورب را او رو این از.بود ساخته همراه

 سنگسارشدگان خواهى بود] جمله[گفتند اى نوح اگر دست برندارى قطعا از ":کردند تهدید و دادند جلوه بزرگ نوح، نظر
 را مقابل طرف روحیه کار این. است مقابل طرف تحقیر روانی، عملیات اجراي هاي شیوه از یکی:تحقیر:)2.}116شعراء،{

 مقابل طرف افراد و هاگروه شدن دلسرد موجب عمل این تکرار. دهد می جلوه قوي نظرش، در را مهاجم و کند می تضعیف
 ماهی آلود، گل آب این از تواند می مهاجم نتیجه در و دهد می افزایش مدیران و فرماندهان سطح در را نگرانی و شود می

 سخت مشاغل در که بودند نوح جامعه از اقشاريدر این آیات   "اراذل" از آنها مقصود.}شعراء 111و هود 27 اتآی{کند صید
و خود را  ندشتپندا می باال درك و اندیشه فکر، فاقد را اي طبقه چنین کفر، سران. کردند می کار خارکنی خدمتکاري، مانند

 اگر.است ساختن  مأیوس روانی، عملیات هاي شیوه از یکی:ناامیدي القاي:)3.}24مؤمنون،{باالتري می دیدند جایگاهدر 
 ناامید و نمایی سیاه با دارد، ملی اي اراده انجام به تصمیم و گردآورده هدفی، به رسیدن براي را خود توان همه که اي جامعه
 پدید جامعه آن آحاد میان در کار انجام در ناتوانی به باور سپس و ناباوري ابتدا شود، رو روبه اهداف به دستیابی از گشتن

 و تالش براي اي انگیزه کسی که آورد می پدید مردم میان در پریشانی و اضطراب چنان اهداف، به دستیابی از یأس. آید می
موفقیتها انجام می  دادن جلوه کوچکو کاستیها نمایی بزرگ طریق از ناامیدي این. کند نمی پیدا اهداف سوي به حرکت

 دادن نشان فایدهبی دادند، انجام  نوح اقدامات دادن جلوه تیره و ناامیدي القاي براي کفر سران که تبلیغاتی از یکی .گیرد
 عملیات نوح در ضد بر کفر سران که هایی شیوه از:اتهام و جوسازي: )4.بود نوح توحیدي تبلیغات ماندن نتیجه بی و پندها

 کردند سعی ناروا، هاي گفته و تهمتها آوردن وارد با پس. بود پیروانش و نوح سر پشت بردند،جوسازي بکار خود روانی
 یا مقابل طرف معتدل و سالم شخصیت به کند می سعی مهاجم شیوه، این در. برانگیزند نوح علیه بر را عمومی افکار قضاوت

 فرد، محاسن هاي جلوه و نیک صفت صدها میان از پس،. کند وارد خدشه او احترام مورد جایگاه و پاکدامنی تقوا، پاکی،
 را همان و است همراه عموم براي پیچیدگی با آن درك که گذارند می فرد شخصیت از نکاتی یا مبهم نقاط روي انگشت
 افراد، عموم براي نامحسوس و معنوي امور درك نمونه، براي. دهند می قرار او علیه بر جوسازي یا اتهام ایراد براي اي روزنه
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 که هایی شیوه از: تمسخر ):5.}9قمر،و  25مؤمنون،{ساختند متهم دیوانگی به را نوح پس. است همراه پیچیدگی و سختی با
 کوچک را هدف شخصیت ،شیوه این در.است مقابل طرف استهزاء و تمسخر سازد، می همراه موفقیت با را روانی عملیات

 سران. کنند می استهزاء و کرده، مسخره آور خنده جمالت و لطیفه با را او ه پسندید هايویژگی و قوت نقاط ها،خوبی شمرند، می
: برداشت از(}هود 38آیه {سازند خنثی را تبلیغش و او فضایل تا گرفتند می استهزاء و تمسخر باد به را  نوح کارهاي کفر

  )."طائب يدر اسالم،بخش دوم،مهد یپایگاه معارف قرآن،سیري در عملیات روان"
ویکی فقه می .تکذیب  یکی از هفت حربه اي است که مخالفین استفاده می کردند و  به آن  تا اندازه اي اشاره شد            
 یو نسبت دروغ دادن به کس يزیانکار کردن، دروغ پنداشتن چ يبه معنا "ك ذ ب"از ماده  لیمصدر باب تفع بیتکذ :نویسد

به موضوع }حیصر ریغ ای حیطور صرب{ هیآ 200از  شیقرآن در ب. کند بیرا تکذاست که حق  یمکذِّب کس یبطور کل. است
 می، ب نیو مرسل ءایحق، انب، یاله اتیآ:آمده است انیامور سخن به م نیا بیاز تکذ ،اتیآ نیدر ا.پرداخته است بیتکذ

خودش کفر  بیگرچه تکذ. "کوتریو پاداش ن امتیق ،آخرت، روز جزا يلقا ،یاله ي، لقا یاله ي، نعمتهادهندگان، قرآن
را نقل کرده و  شانیاقوام ا ياز سو ءایهمه انبتکذیب  ،قرآن.}672،ص2مجمع البیان،ج{کند یبر کفر داللت م کنیل ست؛ین

 دهیگرد نیوهگاند بیکه از تکذپیامبر اسالم شده است و به  ادآوریرا }34انعام،{هابیتکذ نیآنان در برابر ا يصبر و بردبار
 جهل و نادانی):الف:تکذیب عبارتندازعوامل  برخی از.فراخوانده است يداده و او را به صبر و بردبار يدلدار}33انعام،{
 ،3بحاراالنوار،ج{ شمار آمده استب بیاز عوامل تکذ،رتیو ضعف بص ینادان اتیروا یبرخ در:رتعدم بصی):2.}39یونس،{

اعمال سوء و ارتکاب گناهان  عاقبت :یاپگناهان پی): 5.}94،اسراء{دستبعاا):4.}87بقره،{و استکبار هواپرستی):3.}60ص
از جمله معاد و  يزیچ چیکه در شهوتها فرو رفته و به گناه دلبسته باشد، هیچون کس}10روم،{است یاله اتیآ بیتکذ ،یاپیپ
متجاوز از حدود  آیه، نیمتجاوز است و مراد از آن در ا يبه معنا معتَد .}12مطففین،{مانع ازگناه او باشد تواند ینم امتیق

 ياریطبق بس."}11و  9لیل،ال{یاطلبیو دن ثروت اندوزي ):6.داشته باشد یاست که گناهان فراوان یکس میاست و اَث تیعبود
 دنیوي يامدهایپ.خواهد شد رشانیدامنگ ،بیآثار سوء تکذنداشته و سرانجام، يندیفرجام خوشا تکذیب کنندگان، ات،یاز آ

 ):4.}قلم 45و  44آیات {استدراج و امهال):3.}101اعراف،{طبع قلب):2.}39انعام،{گمراهی):1:تکذیب عبارتند از
دچار  زیچنانچه جامعه ناند، يفرد يهامربوط به عقوبت شتریشده که ب ادیبر موارد  افزون:راتمحروم شدن از برکات و خی

در  :هالکت با انواع بالها ):5. }96اعراف،{ شود یمحروم م ادیز راتیشود به عنوان مجازات از انواع برکات و خ بیتکذ
آل {کنندگان با انواع بالها به هالکت برسند بیآن است که تکذ یاکثر افراد جامعه از مکذبان باشند سنّت اله ایکه همه یصورت

اند مردم را به  کرده بیخود را تکذ امبرانیکه پ یذکر سرنوشت اقوام با یاوانفر اتیرو آ نیاز ا .}39یونس،؛ 137عمران،
سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در ": آمده است عرافاََ 136 هیکه در آچنانکند، یها دعوت ماز سرنوشت شوم آن يریعبرت گ

وارد شده که مکذبان از قوم نوح  زین تیدر روا ."دریا غرقشان ساختیم چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل بودند
ویکی " :برداشت از(}283،ص5جبحاراالنوار،{ آنان غرق شدند بیبه تکذ تیبه سبب رضا ،زین يقوم و ریو سا بیبر اثر تکذ

پیش از ":می فرماید غافر 5تکذیب رویه مستمر همه اقوام گذشته بوده است، چنانچه آیه  آیات،طبق برخی از  )."فقه،تکذیب
به تکذیب پرداختند و هر امتى آهنگ فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند و به ] دیگر[ احزاباینان قوم نوح و بعد از آنان 

احزاب در ."که مجازات من چگونه بود نیببباطل جدال نمودند تا حقیقت را با آن پایمال کنند پس آنان را فرو گرفتم ] وسیله[
اسارت و کشتن و آزارشان به تالش  ياند و برا همدست و همپشت شده غمبرانیپ هیکه عل یهائ و دسته گروهها آیه، به معنی

واژه . کنند ریتا او را اس هم یعنی، "أْخُذُوهیل".است دهیتوطئه چ ،قصد کرده استدر آیه، یعنی   همت .می باشد اند ستادهیا
بردن  نیکردن و از ب ریها به قصد دستگهمه امتاز آیه استنباط می شود که،،.ستکردن ا ریاس یعنی ر،أَس یبه معن نجایاخذ در ا
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برداشت (ببرند نیبا حق بر خاستتد تا آن را از ب زهیها با حربه باطل، به جدال و ستهمه امت و. اقدام کرده اند امبرشانیپ
پیش از ":تعدادي از اقوام گذشته می فرمایدسوره ص  درباره فرجام  شوم  15تا  12قرآن در آیات ).غافر 5الکتاب،آیه :از

به تکذیب  نیز{و ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه*تکذیب کردند "اهرام=اوتاد"ایشان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب
سزاوار ] من بر آنان[را تکذیب نکنند پس عقوبت ] ما[کدام نبودند که پیامبران هیچ*هاى مخالف بودند آنها دسته}پرداختند

 :مفهوم آیه چهاردهم این است."سر خاراندنى در آن نیست] مجال[چ رند که هیب ز یک فریاد را انتظار نمىو اینان ج*آمد
سایت ("نداشتند گرىیصفت د ایکار و  چیه بیبه جز تکذ ىیخود پرداختند که گو امبرانیپ بیقدر به تکذاقوام آن نیا"

که پیش از آنان ] هم[کسانى ":زمر اشاره شده است 25بودن عذاب در آیه  رانهیغافلگ درباره).سوره ص 14الکتاب،آیه 
  ."زدند عذاب برایشان آمد بودند به تکذیب پرداختند و از آنجا که حدس نمى

. موضوع آن، تأکید بر تکذیب در اقوام پیشین است.  بررسی شود  سوره قمردر این بخش قرار است که داستان نوح در           
کیفرهاى  ذکرسوره  یهاي مهم اینویژگاز . است در مکه نازل شده سوره نیا .با استفاده از تفسیر نمونه آن را توضیح می دهیم

، به عذابهاى کوبنده يیکى پس از دیگر ،ظلم و فساد ،ر لجاجت و عناد و پیمودن راه کفرگروهى از اقوام پیشین است که بر اث
ما قرآن را براى تذکر سهل و آسان ساختیم آیا کسى و"و به دنبال هر یک از این سرگذشتها جمله .الهى گرفتار و هالك شدند

 .ستداغ و تکان دهنده ا اریغالبا کوتاه و بسآن  اتیآ.تکرار مى کند تا درسى باشد براى مسلمین و کفار ،"هست که پند گیرد
مشرکین عرب را با یاد آن اقوام تذکر  و  اشاره کرده است لوط و آل فرعون ،ثمود  ،عاد  ،نوح این سوره به فرجام شوم اقوام 

 ،در آخرین بخش.هایى در پى دارندبقاچه عذاب الیم و ع ،، تا بدانند در اثر تکذیبشان به آیات خدا و فرستادگان اوهداد
آینده خطرناکى را که در صورت ادامه این راه در ،مشرکان مکه و مخالفان پیامبر اسالم کرده مقایسه اى میان این اقوام و

پایان مى  تقوا پیشه گانپیش دارند بازگو مى کند، و سوره را با شرح قسمتى از مجازات مجرمان در قیامت و پاداشهاى عظیم 
 داستان و قصه چند نمونه عنوان به حال قیامت، مسئله کردن مطرح از عدب :آیه اهللا مطهري در باره این سوره می گوید.دهد

 این که عنوان همین تحت، کند می نقل  کوتاه آیه چند در را کدام هر باشد کرده ذکر را آنها جزئیات بخواهد اینکه بدون را
 اند، کرده دعوت را مردم این و اند آمده پیغمبرانی اند، بوده مردمی هم شما مانند یعنی است شده اجرا هم شما از قبل سنّت
 حکم به و کردند کفران شکل این به را الهی نعمت کردند، مبارزه آنها با بپذیرند اینکه جاي به آنها و اند داشته معجزه و آیت

 مکه در سوره چون.است آنها رسیده به هم الهی عذاب}7ابراهیم،{"خواهد بود اگر ناسپاسى نمایید قطعا عذاب من سخت"
 ،26ج.  مطهري آثار مجموعه(رسید خواهد قطعاً هم شما به الهی عذاب که است قریش کفار به ناظر آیه این شده نازل

آیه دوم مربوط به کسانی است که با .آیه اول این سوره درباره شق القمر و ارتباط آن با رستاخیز است.)722 تا 719ص
 ،مخالفت نیشوم ا جهیبه نت نیبه مخالفت آنها، و همچن سوم هیدرآ.گرداننددیدن نشانه ها،بجاي تسلیم، از آنها روي بر می 

در این آیه، . "و به تکذیب دست زدند و هوسهاى خویش را دنبال کردند و هر کارى را قرارى است":فرماید اشاره کرده ، مى
اجازه  هایلجاجتها و خودخواه،تعصبها  آري.معرفی شده استها  بیو تکذ هاسرچشمه مخالفتبه عنوان  از هواى نفس  روىیپ

و شرط  دیق چیبدون ه ،عالقه به بى بند و بارى براى کامجوئى از لذات گریو از سوى د.شوند میکه در برابر حق تسل دنده نمى
می   نیآفر تیدعوت مسئول نی، چرا که قبول اشوند رایکه دعوت حق را پذ است نیمانع از او آلودگى به هر گناه و ستم،

احتماال اشاره  ریتعب نیا.رسد مى شیاست که هر کس به سزاى عمل خو نیا "هر کارى را قرارى استو "منظور از جمله .باشد
تا انسان جزاى آنرا  ندما و بدى ثابت و باقى مى کی، و هر کار نرود نمى انیعالم از م نیدر ا زیچ چیاست که ه قتیحق نیبه ا

، دنرا بپوشان چهره حق شهید براى همنتوان آیه فوق داده شده است که تکذیبها و اتهامات نمى ریاین احتمال نیز در تفس.ندیبب
، و چهره زشت و منفور حق آشکار باىیگذرد که چهره ز نمى زىی، و چروند مى شیپ شیبه سوى قرارگاه خو زیبلکه همه چ
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و قطعا از اخبار آنچه در آن ":چهارم می فرماید در آیه.سنت الهى در عالم هستى است کی نی، و اگردد مىظاهر  زیباطل ن
، هر چه هست از قامت الهى نبوده انیداع غیکمبودى در تبلمنظور این است که ."است به ایشان رسید] از کفر[مایه انزجار 

و  قیعوت به تحقکه آنها را د امقدار از تقو نیطلبى، و نه ا ، نه روح حقش شنوائى دارندنه گوکه اندام خود آنهاست  ناساز بى
سپس در .و اقوامى است که به عذابهاى گوناگون هالك شدند نیشیهمان خبرهاى امتهاى پ هم،اخبار . الهى کند اتیتدبر در آ

افراد  نیها براى اهشدار نیاما ا ،یعنی اتمام حجت انجام شد."ولى هشدارها سود نکرد ،حکمت بالغه":آیه پنجم می فرماید
الهى،  اتیو گرنه آ،است قابل تیهر چه هست در قابل،ستینقصى ن چیفاعل ه تیدر فاعل نکهیخالصه ا.شتندا فایده ايلجوج 

شود هر کدام حکمتى بالغ و  به آنها داده مى امتیو خبرهائى که از ق،دهیرس نیشیبزرگ، اخبارى که از امم پ امبرانیپ
 :در آیه ششم می فرماید.آمادگى روحى وجود داشته باشد  نیاگر کمتر ،تواند در روح و جان آنها اثر بگذارد رساست که مى

از حق  گانگانیب نیاکنون که ایعنی،."کند دعوت مى چیزي ناشناختهبه سوى ] حق[پس از آنان روى برتاب روزى که داعى"
که دعوت کننده  ورادآیو روزى را به ،روبرا ندارند آنها را به حال خود واگذار، و به سراغ دلهاى آماده  رشیابدا آمادگى پذ

 ای "ناشناخته چیز"منظور از  .دعوت به حساب و بررسى نامه اعمال ،کند دعوت مى چیز ناشناخته ايالهى مردم را به 
 ایو کردند، اشناخته که هرگز باور نمىعذابهائى است ن ایالهى است که تا آنروز براى آنها ناشناخته بوده ، و  قیحسابرسى دق

 یکهدر حال":می دهد توضیح بیشترى يبعد اتدر آی.براى انسانها ناشناخته است شیارهایدر همه مع امتی، چرا که قنهایهمه ا
شتابند  سوى آن دعوتگر مىب  به سرعت*خارج می شوند اجداثاند چون ملخهاى پراکنده از  دیدگان خود را فروهشته

 دنیبه معنى گردن کش "اهطاع"از ماده  هشتم، در آیه نیمهطع .}8و  7قمر،{"گویند امروز روز دشوارى است کافران مى
اند، و هر یک از این معانى در  کرده ری، تفسدنیبه سرعت دو زىیبه سوى چ اینگاه کردن،  رهیاست، و بعضى آنرا به معنى خ

جمع  هیبا هم در مفهوم آ نهایالبته مانعى ندارد که همه ا.رسد معنى اول مناسبتر به نظر مى آیه محتمل است، هر چند ریتفس
کنند، و بعد با  نگاه مى رهی، سپس خکشند نده الهى به سوى او گردن مىصداى دعوت کن دنیکه آنها با شن بیترت نی، به اباشد

مورد استفاده قرار در قرآن  بار سه  تنها که لغت اجداثدرباره .شوند روند، و در دادگاه الهى حاضر مى سرعت به سوى او مى
  .، قبال توضیح داده ایم} 43و معارج، 51؛ یس،9قمر،{استگرفته 

آیات  به دنبال از اینجا به بعد،.وضوع در رابطه با قوم نوح برسیمدادیم تا به اصل م شرحهشت آیه فوق را به اختصار          
می ستین آنها قوم نوح که نخاست اشارات کوتاه و در عین حال پرمعنى به سرگذشت پنج قوم سرکش از اقوام پیشین  ،گذشته

آزار ] بسى[اى است و  و گفتند دیوانه کردند به تکذیب پرداختند و بنده ما را تکذیب] نیز[پیش از آنان قوم نوح ":باشد
ى از سرگذشت اقوام پیشین حسنت قرآن بر این است که در بسیارى از موارد بعد از انذار کفار و مجرمان شر .}9قمر،{"کشید

آنها را بیان مى کند، تا به اینها بفهماند که اگر به راه نادرست خویش ادامه دهند سرنوشتى بهتر از آنان  و عاقبت دردآلود
 اول تکذیب از مراد: اند گفته مفسرین از بعضى: عالمه طباطبایی می گوید.در این آیه دو تا تکذیب آمده است.ندارند
 ،ءشعرا{ "المرسلین نوح قوم کذبت"آیه از است،چون نوح خصوص تکذیب دوم تکذیب از مراد پیامبران،و مطلق تکذیب

 همه نوح قوم که است این بحث مورد آیه معناى این بنابر کردند، مى تکذیب را پیامبران مطلق ،نوح قوم هک آید مى بر}105
 از مراد:اند گفته دیگر بعضى. است خوبى توجیه وسخن کردند، تکذیب هم را نوح نتیجه در و کردند، مى تکذیب را رسوالن

 دیگرى از   پس یکى نوح قوم تکذیب به کند اشاره که است این کرد، اول تکذیب بر متفرع را دوم تکذیب "فاء" حرف با اینکه
 نیز آنها آمد، مى کار روى دیگر قرنى و شد مى منقرض آنان از که قرنى هر بوده، جناب آن دعوت زمان طول تمامى در و

 و ما بنده به کرد تعبیر نوح جناب از آیه، در اگر و.است بعید آیه ظاهر از معنا این لیکن.کردند مى تکذیب را وى
 به او تکذیب برگشت که بود نکته این به اشاره نیز او،و امر تعظیم و جناب آن از تجلیل منظور به "عبدنا فکذبوا":فرمود
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 این "ازدجار"از مراد. بود خدا از داشت چه هر نداشت، چیزى خودش و بود خدا بنده او چون است، تعالى خداى تکذیب
 نکردند، اکتفاء او تکذیب به تنها نوح قوم: که است این معنایش و است، جنون از اثرى او  در و رسانده آزار را او جن: که است
 نمى سخنى هیچ نتیجه در هست، او در جن آزار از اثرى که است اى زده جن او گفتند دادند،و او به هم جنون نسبت بلکه

 فاعل: اند گفته دیگر بعضى.باشد آسمانى وحى سخنش رسدکه چه تا هست، سخنش آن در حالت آن از اثرى آنکه مگر گوید،
 تخویفها و اذیتها انواع با داده، زجر تبلیغ و دعوت از را جناب آن که است، نوح قوم بلکه نیست، جن "ازدجر" مجهول فعل
 می :تکذیب کردن می گوید بار دو مطهري درباره ).المیزان،نوح(باشد تر روشن شاید اول معناى ولى شدند، کارش مانع

 گاهی انسان که پیشاپیش امضاهاي مثل پیشاپیش، تصدیقهاي مثل داشتند، پیشاپیشی تکذیب کأنّه] قوم نوح[ اینها بگوید خواهد
 بیرون او دهان از حرفی هنوز و نگفته را حرفی کسی هنوز کند، می امضا این ننوشته او هنوز کند، می امضا سفید را چیزي
 بله گوید می کند، تصدیق گرفته تصمیم چون بگوید، او اینکه از قبل این بگوید، خواهد می چه او که نشده معلوم و نیامده
 این که دهد می نشان این. کند می تکذیب این ،نگفته او هنوز قضیه، عکس. فرمایید می شما که است همینطور است، صحیح

 بعد بشود، حساب آن روي بشود، شنیده طرف حرف که است این منطق اساس بر تکذیب چون نیست منطق اساس بر تکذیب
آشکارا و پنهان و شب و روز  دکتر بیومی مهران می گوید،نوح).مطهري،همان(کند تکذیب آنوقت نیست، منطقی ببیند

 مفسران.و آزارش بر آمدند تیپاسخ گفتند و در صدد اذ ییرا با تندخو یکینهاشان هرگز نرم نشد و اما دل کرد، یدعوتشان م
 او و آمدند می گرد پیرامونش آنان و خواند می فرا خداوند سوي به را آنان و آمد می قومش نزد به نوح که اند کرده روایت

 به و پیچیدند می حصیري در را او گشت،آنگاه می بیهوش که فشردند می چنان را گلویش و شد می رنجور که زدند می چنان را
 گرداند می باز او به را نیرویش بار دیگر متعال خداوند مرد،اما بگذرد،خواهد که امروز: گفتند می و کردند می پرتاب راه کنار

 کردند می رفتار گذشته چنان او با نیز آنان و کرد می دعوت خداوند سويب را آنان و آمد می نزدشان به دیگر بار نیز او و
 که زدند می را او چنان: اند گفته عمیر بن عبید و مجاهد .}150 ص م، 1970 بیروت، األنبیاء، و النبوة صابونی، علی محمد{

 عباس ابن ."دانند یکه آنان نم رایز يقوم مرا ببخشا ایخدا":گفت می آمد می هوش به گاه هر شد،اما می زمین نقش بیهوش
 بیرون او است،اما مرده او که پنداشتند می و انداختند می اش خانه در و پیچاندند می نمدي در و زدند می را نوح: گوید می
 همراه مردي شد، ناامید خویش قوم آوردن ایمان از زمانیکه اند آورده. خواند می فرا خداوند سوي به را آنان و آمد می

 پدر: گفت.نفریبد را تو پیرمرد این که باش مراقب! پسرم اي: گفت بود، زده تکیه عصا بر حالیکه در آمد، او نزد به پسرش،
 اي ضربه و رفت نوح سوي به عصا با او و گذارد زمین بر را او بگذار، زمین بر مرا:گفت و گرفت را عصا بده، من به را عصا! جان

 در اگر! کنند می چه من با بندگانت که بینی می پروردگارا،: گفت نوح شد، جاري خون و شکافت بسختی را سرش و زد او بر
 بهترین تو که کنی داوري خود تا ده بردباري من به است این جز اگر و کن هدایت را آنان داري، سراغ خیري بندگانت این

 و کرد می بردباري خود حال عین در دید، می شکنجه و آزار بزرگوار پیامبر آن بدینسان.}3271 ص قرطبی، تفسیر{داورانی
 و داشت می آرزو را وصالح خیر فرزندانشان یا و آنان براي همواره بلکه کند عذاب را قومش که خواست نمی خداوند از

 بس دوران این طی اما. آورند ایمان خداوند به و بپذیرند مرا دعوت که بدهد آنان به فرزندانی خداوند که باشد: گفت می
 آن و آمدند می پدید آنان از ترملعون و پلیدتر نسلی گذشت، می که نسلی هر و. نیاورد ایمان آنان از اندکی شمار جز طوالنی

 از! فرزندم:گفت می فرزندش به عقل و بلوغ سن در پدري هر و نیاورند ایمان او به که کردند می سفارش فرزندانشان به مردم
قصص  یخیتار یبررس(  }150 ص صابونی،پیشین، علی محمد{نسازد منحرف خدایانت و دین از را تو تا باش حذر بر فالنی

 دیوانه."ازدجِرَ و مجنونٌ قالوا":ساختند خود تکذیب توجیهاتی براي چه ببینید حال".)15، ص4 ج متن، بیومی مهرانقرآن،
 بودند معتقد قدیم در چون زده، دیو یعنی واقع در دیوانه هم فارسی در چنانکه است جنّ ماده از مجنون.است زده جن است،

www.takbook.com



 

248 
 

 را منع  "زجر".است "الجن زجر" دچار یعنی "ازدجِرَ و".کند می اصابت آنها به جن و زند می اصطالح به دیو را ها دیوانه که
 پذیرفته جن از را حالت آن هم این و اند کرده زجر را این اند آمده جنها خالصه. پذیرفتن را منع یعنی "ازدجار"و گویند می

 اینجا چون کند نمی بحث تفصیل به قرآن دیگر. کنند می الهام او به جنها که است حرفهایی زند می که حرفهایی این است؛
سست کفار، نوح چون  دهیبه عق یعنی.رانده شده است به معنی زدجِرَاَ".)مطهري،همان(است اجمال جاي نیست، تفصیل جاي

قوم  .اند رانده شیاند و از جامعه انسان رسانده بیبدو آس انیو پر انیجن ای،اند خود رانده انیاست، عقالء او را از م وانهید
ازدجره "را به معناى  "و ازدجر"مفسران، عبارت  .از سوى جن متهم مى کردند دگىید بیآن حضرت را به جنون و آسنوح،
باشد، بدست  "از عوامل مرموز رىیرپذیتأث"به معناى  "و ازدجر"اگر .را آزار رسانده است گرفته اند شانیجن ایعنی  "الجنّ
را معلول سلطه عوامل مرموز بر  وانگىید ایبه وجود جن معتقد بودند و  ش،یخو خىیتار نهیشیکه قوم نوح، با همه پ دیمى آ

رسالت  غیکافران نوح را از تبل:است نیچن یبوده و معن يا أنفهجمله مست "وازدجِرَ" بگوییم کهنیا ای.روح انسان مى پنداشتند
دوم  دهیبر عق ریاغلب تفاس.پردازد يبه نجار غیتبل يکه بجانینداشت جز ا يا منع کردند و بازش داشتند و او هم چاره

 از سوى قومش، با دشنام و اتهام ،طرد شدن نوح  که باشد می "و ازدجره قومه"به معناى   "و ازدجر" ،برداشت با این.هستند
 خود وطن از نوح آیا با معناي دوم این سؤال به ذهن پرسشگر می آید که) ."قمر 9الکتاب،آیه ":برداشت از(همراه بوده است

 آیۀ در اینکه با. بگیرند تمسخر باد به کشتی ساختن هنگام را او توانستند آنان چگونه بود، شده رانده واقعاً اگر .شد؟ رانده
 مسخره را او گذشتند می او به قومش اشراف از گروهی زمان هر و بود کشتی ساختن مشغول او خوانیم می هود سی و هشتم

 عبور او پیش از مرتب باشند توانسته آنها حال عین در باشد، شده رانده وطن خود از او که ندارد امکان پس کردند، می
 گاهی سپس است، صدا با راندن معناي به لغت در و باشد می  "زجر" مادة از  ازدجر :پاسخ را اینگونه می توان داد که.نمایند؟

 ازدجار معناي:اند گفته لغت اهل از بعضی. }378راغب، صمفردات،{رود می کارب راندن مطلق در گاهی و معنا همین در
 معانی با بار شش قرآن، در آن مشتقات و واژه این .}157، ص3قاموس قرآن، ج{باشد می "نهی" و "منع" معناي به نزدیک
 کردن نهی و منع یا و راندن معناي به ،نیز فوق هآی در ازدجر این، بنابر. است آمده عظیم صیحۀ و نهی منع، قبیل از متعدد

 حقیقت کردند،در بیرون وطنش از را او کهاین نه راندند، خود از را حضرت آن نوح قوم که است این آن معناي و باشد، می
 بیانعنکبوت، 14در آیه  صراحت با قرآن .نمودند می دور خود از را او هااذیت و آزار انواع با و دادند نمی او به تبلیغ هاجاز

آموزش تخصصی تفسیر و علوم مرکز(است مانده باقی آنها میان در عذاب نزول زمان تا کشتی، ساختن از بعد نوح که دارد می
  "َازدجِرَ"واما بصورت فعل معلوم آمده، "قالوا" نهم قمر،جالب اینکه در آیه ").خود قوم میان در نوح حضرت قرآن،حضور

تا آنجا که خداوند نامى از  ،شاید به این جهت که اعمال آنها در زجر نوح از گفته آنها بدتر و نارواتر بود .صورت فعل مجهولب
تا =ه أَنِّی مغْلُوب فَانتَصرْفَدعا رب":در آیه دهم قمر می فرماید). تفسیر نمونه("شمرد برد و آنها را قابل ذکر نمى این گروه نمى

سال تبلیغ کرده  950این اوج درماندگی رهبري است که به مدت ."پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم به داد من برس
ریق ظلم و جنایت اند ولى از ط نها هرگز در دلیل و حجت و برهان بر من غلبه نکردهآ".نفر به او ایمان آورده اند 83ا و فقط 

از آنها انتقام بگیر و مرا بر آنها  ،نیستند ء، این قوم دیگر شایسته بقاواع زجر و فشار بر من غلبه کردندو ان،رو تکذیب و انکا
که به کلى یخواست آنها را ببخشد، اما هنگام ت از خدا مىکه امید به هدایت آنها داشیآرى این پیامبر بزرگ تا زمان.پیروز کن

 نقطه. "ربه"،گوید می آیه دهم در."ما بنده=بدناع"،گفت در آیه نهم").تفسیر نمونه("ا نفرین نمودیوس گشت در باره آنهأم
 توانست می هم اینجا. "عبدنا فَکَذَّبوا"، گفت ولی "نوحاً فَکَذَّبوا"،بگوید توانست می آنجا.است شده ذکر "ربه" ،"عبدنا" مقابل

 .خواند را خودش پروردگار هم ما بنده کردند، تکذیب را ما بنده آنهایعنی، ."ربه فَدعا"،گفت ولی "اللّه فَدعا" ،بگوید مثالً
 بر جهت هر از اینها یعنی مغلوبم؛ اآلن دیگر من پروردگارا " چه؟ که خواند، را خود پروردگار. است مقارنه  ربه  و عبدنا  میان
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در فصل سیزدهم کتاب، هنگام بحث درباره آیه .)مطهري،همان(بود ظاهري غلبه مقصودش که است بدیهی.اند کرده غلبه من
قمر مربوط به کشتی نوح است که ما بعدا آنها را  15تا  11آیات .هود درباره این آیه به تفصیل توضیح داده شده است سی ام

آیه به  این."]ى من[پس چگونه بود عذاب من و هشدارها=فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُر":می فرماید 16در آیه .توضیح خواهیم داد
عالمه طباطبایی می .روند که همان راه کفار زمان نوح را مىاست  عنوان یک سؤال تهدیدآمیز و پر معنى نسبت به کافرانى 

 را انذار قصد و عذاب استفهام،شدت آن با خواهد مى است،و هراس و هول ادایج و لتهوی اماستفه آیه، در اماستفه:گوید
و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان ":که کند کید مىأبر این حقیقت ت ،و در آخرین آیه مورد بحث).المیزان(برساند

، تاثیر،در آن جمع استو شرائط آرى این قرآن، هیچ پیچیدگى ندارد،.}17قمر،{اى هست ایم پس آیا پندگیرنده کرده
و پر محتوا ،  ، داستانهایش واقعىانذارها و بشارتهایش صریح و گویا، تعبیراتش زنده و پر معنى ،الفاظش شیرین و جذاب

و به همین دلیل گذاردن یک سخن است در آن جمع است،، خالصه آنچه الزمه تاثیر شیوا و متین منطقشدالئلش قوى و محکم،
انگیزى از  هاى عجیب و شگفت طول تاریخ اسالم نمونه د و درنشو د ، مجذوب آن مىنهر زمان دلهاى آماده با آن تماس یاب

که نطفه حیاتى یتوان کرد هنگام ولى چه مى.، که شاهد گویاى این امر استشود قرآن در دلهاى آماده دیده مىتاثیر عمیق 
ى کنند،هرگز نمو نظر بهترین باغبانها آبیارو از آب کوثر زیر ى دهند،آنرا جاهم ، اگر در بهترین زمینها یک بذر مرده باشد

که قرآن به عنوان ه آمده،قوم عاداست،قوم دیگرى که در این سور سرگذشت.روید آن نمىگل و گیاهى از و نخواهدکرد
قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب ":مى گویدث بطور فشرده به آن اشاره کرده،هشدارى به کافران در آیات مورد بح

هاى مختلف براى بیدار ساختن آنها تالش مى تبلیغات خود مى افزود، و از راه هود برهر قدر پیامبر آنها، . }18قمر،{کردند
کرد، آنها بر خیره سرى و لجاجت خود مى افزودند، و غرور ناشى از ثروت و امکانات مادى و غفلت ناشى از غرق بودن در 

کرد، لذا در دنباله  با عذاب دردناکى مجازاتسرانجام خداوند آنها را .، گوش شنوا و چشم بینا را از آنها گرفته بودشهوات
سپس در آیات بعد به  .}21آیه {]ى من[پس چگونه بود عذاب من و هشدارها":صورت سربسته مى فرماید بنگریدهمین آیه ب

یف فک"که جملهقابل توجه این.پند گرفتن از قرآن صحبت شده است ، دربارهز در پایان این ماجراشرح این اجمال پرداخته و با
، این تفاوت ن سرگذشت، و یکى هم در پایان آندر مورد قوم عاد دو بار تکرار شده یکى در آغاز بیان ای "کان عذابى و نذر

طور سومین قومى که شرح زندگى آنها ب .شاید از این جهت است که عذاب این گروه از دیگران شدیدتر و وحشتناکتر بود
خودبینى و  ،غرور ،کبر .قوم ثمود است ،هاى گذشته در این سوره مطرح شدهفشرده به عنوان درس عبرتى در تعقیب بحث

آیه {قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند" :تا آنجا که بود ءحجاب بزرگ آنها در برابر دعوت انبیا ؛خودخواهى
قوم لوط است که  مورد، چهارمین .و در پایان، همان ترجیع بندها که درباره دو قوم قبلی آورده بود را ذکر کرده است.}23

پنجمین و آخرین قومى که در این سلسله به  .همان ترجیع بندهاست 40و آیه . هشدارها و هشدار دهندگان را تکذیب کردند
اینها هم .در اینجا تنها اشاره کوتاه و فشرده اى به داستان عبرت انگیز آنها شده است.است آنها اشاره مى شود قوم فرعون

همه معجزات ما را تکذیب کردند تا چون ] اما آنها*[ردهندگان به جانب فرعونیان آمدنددر حقیقت هشدا":ردندتکذیب ک
همه ،ستمگر، و این جباران خودکامه و این مغروران خودخواه.}42و  41آیات {آنان را گرفتیم}گریبان{زبردستى زورمند 

چهل ، در آیه عذاب و کیفر امتهاى سرکش و مجرم استان اقوام پیشین وبعد از بیان د .انکار کردند ءآیات الهى را بدون استثنا
ى [ها برترند یا شما را در نوشته] که برشمردیم[آیا کافران شما از اینان ":فرمایدمشرکان مکه را مخاطب ساخته مى  و سوم،

 ،طغیان ،خاطر کفر؟ اگر آنها بمود چه تفاوتى است میان شما و قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ث."خط امانى است] آسمانى
آیا شما از آنها !زلزله ها و صاعقه ها شدند چه دلیلى دارد که شما به چنین سرنوشتى مبتال نشوید؟،ظلم و گناه گرفتار طوفانها 

بهترید؟ یا طغیان و عناد و کفر شما از آنها کمتر است ؟پس چگونه خود را از عذاب الهى مصون مى شمرید؟ مگر اینکه امان 
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سپس به .ادعائى دروغ است و هیچگونه دلیلى بر آن ندارید نامه اى در کتب آسمانى براى شما آمده باشد، و مسلما چنین
آیه {زودا که این جمع در هم شکسته شود و پشت کنند":مى افزاید آنها بدانندیشگوئى قاطع براى رد سخنان آنها،عنوان یک پ

لى چون موجوداتى ممکن است اشاره اى به این نکته باشد که اگر چه آنها ظاهرا متحد و منسجمند، وآیه، در "سیهزم".}45
م با انعطاف دارند که اگر أخشک و فاقد انعطافند در برابر یک فشار قوى درهم مى شکنند، برعکس مؤ منان که صالبتى تو

این پیشگوئى در میدان  .تندباد حوادث کمر آنها را خم کند به زودى قامت راست کرده و باز هم در برابر حادثه مى ایستند
در آیه .و سرانجام جمعیت قدرتمند کفار متالشى شدند و فرار کردندعمل به خود پوشید، همى جامبدر و سایر جنگهاى اسال

، و هم ك آنها در این دنیا روى حساب استآرى هم عذابهاى دردنا."ما هر چیزى را به اندازه آفریدیم":فرماید مى 49
سپس .روى حساب و نظام حساب شده اى استآفریده نه تنها مجازاتها که هر چیزى را خدا  .مجازاتهاى شدید آنها در آخرت

اینها همه هشدارى است براى گناهکاران .}50آیه {"یچون چشم به هم زدن}آن هم{و فرمان ما جز یکبار نیست":مى فرماید
بار   51آیه .، و از مخالفت فرمانش بر حذر باشندداوند در عین حکیم بودن قاطع است، و در عین قاطعیت، حکیمتا بدانند خ

و هم مسلکان شما را ":فرمایددیگر کفار را مخاطب ساخته و توجه آنها را به سرنوشت اقوام پیشین معطوف مى دارد، و مى 
  ."؟اى هست سخت به هالکت رساندیم پس آیا پندگیرنده

 با که خواهد انسانها مى از گیرند و  پند آدمیان تا کند مى یاد الهى سنتهاى از پیشینیان، زندگى تذکر در باره با قرآن          
نظر ب .نگذارند جوامعشان دچار سرنوشت مشابه پیشینیانشان شوند و کنند اصالح را جامعه خود ،}قوانین{سنتها این به توجه

ن  می توا با استفاده از تجربه هاى گذشتگان.}99تا  97اعراف،{قرآن فقط انسانهاى زیانکار خود را از حوادث ایمن مى دانند
این همه  . کردبیمه ، جامعه را از حوادث ناگواري که بر پیشینیان حادث شده،در مقابل حوادث و  جامعه را مدیریت صحیح کرد

امام علی  به کرات درباره شبیه بودن .}176اعراف،{میخاطر این است که بیندیشبداستان امتهاى گذشته کید قرآن برأت
و ":به عباراتی از نهج البالغه توجه فرمایید).،ترجمه علی دشتی226 و خ 182 البالغه، خنهج (سرنوشت جوامع تذکر داده اند

و  یکیآنان را در ن يشامدهایو پ د،یاز شما رس شیپ يبه امتها هایو بدکردار هایکه بر اثر زشتکار هایاز عذابها و سخت دیبترس
فیض ("دیکن شهیاز خودتان اند شیپ نیگذشتگان از مومن و در حاالت...از مانند آنان شدن دیو بر حذر باش دیآور ادي یبد

بنابراین خدا بر آن نبود  .و پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند":در پایان آیه نهم روم آمده است .)803ص  ،االسالم
اقوام با دست خود باعث قرآن به کرات این نکته را که خود این  ."کردند که بر ایشان ستم کند لیکن خودشان بر خود ستم مى

خدا هرگز جباران دنیا را در هم نشکسته مگر پس از آنکه مهلتهاى  ":حضرت می فر ماید .نابودیشان شده اند ذکر کرده است
. مگر پس از آزمایشها و تحمل مشکالت ،الزم و نعمتهاى فراوان بخشید، و هرگز استخوان شکسته ملّتى را باز سازى نفرمود

دشتی، (هایى که با آن روبرو هستید و مشکالتى که پشت سر گذاردید، درسهاى عبرت فراوان وجود داردیدر سخت ،مردم
مخصوص گذشتن از آب "عبور "است، اما کلمه یبه حال یگذشتن و رفتن از حال"عبر"صل واژهراغب می گوید،ا ).88خطبه 
 ،يکرانه و ساحل جو یعنیاست  "عبر النّهر"واژه عبارت نیاز ا و.يبر مرکب سوار ایبر پل و  ای یدر کشت ،يبا شناور ایاست 
 ایکه از پل دن ییگو ،بروند ایاز دن یاست که قوم یوقت  "القوم عبر".روند یم شیسوه ب ای گذرند یم از آن ای کهیآنجائ

 "اعتبار".رساند یو م دهد یبه گوش شنونده عبور م ندهیاست که هوا را از زبان گو یمخصوص کالم و سخن "تعبار" .گذشتند
نشده  دهیو د دادهکه در گذشته رخ  يزیشده به چ دهیکه د يزیاست که انسان را از معرفت و شناخت چ یحالت ،"تعبر"و 
بینش زیرکانه، ": بر چهار پایه استوار است ،یقین نیز": امام علی می فرماید ).545 ،، ص2 ترجمه مفردات، ج(رساند یم

ها تپس آنکس که هوشمندانه به واقعی. پند گرفتن از حوادث روزگار، و پیمودن راه درست پیشینیاندریافت حکیمانه واقعیتها، 
گویا  ،شناختنگریست، حکمت را آشکارا بیند، و آنکه حکمت را آشکارا دید، عبرت آموزى را شناسد، و آنکه عبرت آموزى 
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 زندگى تذکر در باره با قرآن). 31دشتی، حکمت نهج البالغه،ترجمه محمد ("که با گذشتگان مى زیسته است چنان است
جامعه  ،}قوانین{سنتها این به توجه با که خواهد انسانها مى از گیرند و  پند آدمیان تا کند مى یاد الهى سنتهاى از پیشینیان،

به نظر قرآن فقط انسانهاى زیانکار خود را  .نگذارند جوامعشان دچار سرنوشت مشابه پیشینیانشان شوند و کنند اصالح را خود
براي براي چه؟."؟اند تا ببینند آیا در زمین نگردیده":آیه نهم روم می فرمایددر  قرآن.از حوادث ایمن مى دانند

واژه  ."استکه پیش از آنان بودند چگونه بوده یتا ببینند فرجام کسان =فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ من قَبلهِم":اینکه
 "فعل"را که مربوط به  "کیف تکفرون "آیاتی از قبیل.این آیات را دسته بندي کرده ایم. در قرآن آمده  است بار 83"کیف"

می  بخش اندکی که، متفرقه):الف: کرده ایمداده هاي استخراج شده را به سه بخش تقسیم . خداوند نیست کنار می گذاریم
است  ، آیاتی مربوط به فرجام کار گذشتگان بخش سوم): ج .می با شند پانزده آیه مربوط به پدیده هاي هستی): ب .نامیم

در ردیف  می باشد که بیست و پنج آیهداراي این بخش، . که، با عناوینی چون مفسدین، مجرمین و غیره، مشخص شده اند
؛ و 44؛ فاطر،82و21؛ غافر،10محمد،{"من قَبلهِم"با):1:است ینچن دسته بندي این آیات. می گیرداول قرار 

؛ 36؛ نحل،25زخرف {ینَبا مکَذِّبِ):3.}73ونس،ی؛ 58؛ نمل،73صافات،{ "شدگان هشدارداده=منذَرِینَ"با):2.}109وسف،ی
با  ):6.}39ونس،ی؛45م،یابراه؛40؛قصص،19رومٍ،{ظلم با):5.}42روم،{ شْرِکینَمبا ): 4.}137آل عمران،؛11انعام،

الم "با ترکیب ):10و 9. }103و 86؛ اعراف،14نمل،{با مفْسدینَ): 8. }51نمل،{ با مکر): 7.}84اعراف،؛69نمل،{مجرِمین
 و"اير"ازنظر، مشتق کلماتیبا  ،}6عمران، وآل45م،یابراه يبه استثنا{اتیآ نیا در همه.}6و فجر، 1فیل،{"فعل فیتر ک

 "فیفک"هم  باواژه  هیآ 16تعداد .گذشتگان است کارفرجام  در رابطه با "خیمطالعه تار تیاهم"معناي این به.آمده استریس
؛ 32رعد،{کَانَ عقَابِ فَکَیف):الف:زاست که عبارتند ا انینیشیدر قرآن آمده است که بخش عمده آن در باره عذاب پ

تکرار   "کَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِفَ "بار 4،در سوره قمر): ج.}18ک،مل؛ 26؛ فاطر،45و 44حج،{فَکَیف کَانَ نَکیرِ):ب.}5غافر،
این  همانگونه که در فرازهاي قبلی اشاره شد،.سخن می گویدگذشته ویژه از عذاب اقوام بصورت  سوره این  .است شده

یکى  پس از  ؛ظلم و فساد ،کفرر لجاجت و عناد و پیمودن راه بیانگر کیفرهاى گروهى از اقوام پیشین است که بر اث ،سوره
اي ترجیع بند سرنوشت  جمله ،و به دنبال هر یک از این سرگذشتها .، به عذابهاى کوبنده الهى گرفتار و هالك شدنديدیگر

در داستان قوم لوط پس از ذکر جزییات  ."}من ى{هشدارها و من عذاب بود چگونه پس: ونُذُرِ عذَابِی کَانَ فَکَیف":آنان است
بار  در  9 ،"عذاب من=عذابی"واژه  .آمده است}39و37قمر،{"بچشید مرا هشدارهاى و عذاب پس "ذاب آنان، عبارت ع

یازده بار در قرآن تکرار شده که هشت بار آن در   "هشدارها=نُذُرِ" .قرآن آمده که شش بار آن مختص سوره قمر است
ها و عذاب خدا و تهدیدهاي استثنایی ترین سوره در رابطه با شدت هشدار ،شاید بتوان گفت  این سوره .سوره قمر است

خصوصیت برجسته این سوره این است که رفتار و فعل مشترك همه این اقوام که  از.براي مخالفین راه انبیاء باشد هولناك
مستحق عذاب  يگریدباصفات و افعال  قواما نیاز ا کیهر گرید يالبته در سوره ها.کرده است انیب زیچ کیعذاب شدند را 

رفتار و فعل مشترك این اقوام در سوره .ن افعال رابرشمرده استآهمه  شهیسوره ر نیا رسد یبنظر م.شناخته شده اند
 دیآ یهم بر م گرید يسوره و سوره ها نیکه از ا يکته ان .در این سوره نسبتا زیاد تکرار شده استاین واژه .قمر،تکذیب است

هشدار  یکافاندازه ه و رسوالن هم ب با استهزا و بطور مستمر بوده استها،عامدانه ومصرانه و همراه بیتکذ نیت که ااس نیا
مطلب بصورت  نیاه ب آل عمران 11آیه در نیچنهم .مده استآفرود  نها،عذابیو بعد از ا.داده اند و اتمام حجت شده است

آنگاه خداوند آنان را ،تکذیب کردندهمانند شیوه آل فرعون و پیشینیان ایشان که آیات ما را ":اشاره شده است یاصل کل کی
قانون کلی .بجاي تکذیب کردن، کفر ورزیدن آمده است نفالاَ 52در آیه. "به گناهانشان فروگرفت، و خدا سخت کیفر است

 و عدم باور بیاست و علت عمده نزول، تکذ یاحلمر ینزول عذاب مستلزم ط :که می توان از آیات استنباط کرد این است که
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 بیبا تکذ يمساوامبر،یپ کی بیتکذ:این نکته را هم مجددا یادآوري کنیم که.خداست اتیآو  هشداردهندگانرسوالن و به
عرضه کرده  یمتفاوت يهاعتیشرمختلف، طیکه متناسب با شرا اند یاله کیپ کیدر حکم  یهمگ امبرانیپ پس ،استیهمه انب

مجمع  در .انذار به معنی است مصدر ،"نُذُر" :قاموس می نویسد.است کسانیواحد و آنان، تیهدا یاما خطوط اصل،اند
 انذار ثمود قوم:بِالنُّذُرِ ثَمود کَذَّبت ":مثل آید، نذیر جمع بیشتر ولی.شود واقع مصدر مقام در که گفته مصدر اسم آنرا البیان

 ، جقاموس قرآن،قریشی(است انبیاء گذشته کتابهاي "نُذُر" از مراد اول، صورت در. }23 قمر،{"کردند تکذیب را کنندگان
دهنده است خواه انسانى باشد یا حادثه اى از حوادث که به انسانها هشدار  هشدار به معنى"نذیر"جمع  "نُذُر " ).41 ص ،7

  .مى دهد و آنها را از عاقبت کارشان برحذر مى دارد
به  71این داستان را از آیه .به سوره صافات مراجعه می کنیم در ارتباط با تکذیب قوم نوح، با برداشتی از تفسیر نمونه            

از آنجا که مسائل گذشته در رابطه با مجرمان و ."و قطعا پیش از آنها بیشتر پیشینیان به گمراهى افتادند":بعد پی می گیریم
، و پردازد ث به تعمیم و گسترش آن مىقرآن در آیات مورد بح ،مان و مکان نداردظالمان اختصاص به مقطع خاصى از ز

 ،ابراهیم ،اقوامى همچون قوم نوح:مانند{ضمن چند آیه کوتاه و فشرده زمینه را براى شرح احوال بسیارى از امتهاى پیشین
و می .سازد مباحث گذشته است فراهم مى ىکه اطالع بر احوالشان سند گویائى برا } آنها نظیریونس و  ،لوط ن،هارو ،وسىم

شته به ، بلکه پیش از آنها نیز اکثر اقوام گذکانشان در گمراهى عمیقى گرفتارندتنها مشرکان مکه نیستند که به تقلید نیا فرماید،
یامبر و ، و این تسلى خاطرى است براى پر برابر گمراهان آنها اندك بودندو مؤمنان آنها دچنین سرنوشتى گرفتار شدند،

خاطر کند گمراهى آنها ب سپس اضافه مى .مؤمنان اندك نخستین در آن زمان که در مکه بودند و از هر سو در محاصره دشمن
 و کوتاه جمله یک در سپس .}72آیه{و حال آنکه مسلما در میانشان هشداردهندگانى فرستادیم":نداشتن رهبر و راهنما نبود

قایل می  ءاستثنا یک بعد در رابطه با فرجام آنها.}73آیه{شدگان چگونه بود هشداردادهپس ببین فرجام ":گوید مى پرمعنى
 آیات در خدا مخلص بندگان روى بار پنج ،سوره این در اینکه توجه قابل .}74آیه{به استثناى بندگان پاکدل خدا":شود

 پیروز آنچنان نفس جهاد و ایمان ،معرفت در که هستند کسانى آنها .آنها مقام عظمت از است اى نشانه این شده،و تکیه مختلف
 شیطان.اند کرده پیدا مصونیت لغزشها و انحرافات برابر در دلیل همین به کرده،و خالص و برگزیده را آنها خداوند که اند شده

 محیط، غوغاى.است کرده عجز اظهار و انداخته سپر آنها برابر در نخست روز از و است یوسأم و عاجز آنها در نفوذ از
 در این و.سازد منحرف مسیرشان از را آنها تواند نمى هرگز طاغوتى و غلط فرهنگهاى و نیاکان تقلید اغواگران، هاى وسوسه
 انبوه از که امروز پرغوغاى دنیاى در مسلمانان ما براى و مکه در روز آن مقاوم مؤمنان براى بخش الهام است پیامى حقیقت

که خداوند آنان  ییهاانسان یعنیشده،  ادیمفعول  غهیبه ص نیصبا عنوان مخلَ ییهاانسان ات،یاز آ يشماردر ".نهراسیم دشمنان
الزم است خداوند :نوشته اندمخلصان  دنیهدف از برگز درباره.}صسوره  46مضمون آیه {خالص کرده استرا پاك و 

 مینفوس پاك، قلوب طاهر و فطرت مستق يکه اخالص کامل داشته باشند و دارا زاندیرا برانگ يانسانها، افراد انیهمواره در م
 باشند يجوامع بشر ياو نمونه ها و سرمشق ه نیبر زم یحفظ کرده و حجت اله يرا در جامعه بشر دیباشند تا توح يدیتوح

و  ییایدن ينجات از نابود):1:مهم بر شمرده اند که عبارتند از یژگیو 5 نیمخلص يقرآن برا در .}173ص  11ج  زانیالم{
بازداشته  یخاص است که آنان را از هرگونه زشت یعصمت که علم و دانش ):2.}128و  127 ؛ 74 ؛73،صافات{یعذاب آخرت

 39،حجر {سیابل ياز اغوا ییو رها یمنیا ):3.}24 ،وسفی{دارد یآن محفوظ م انیو حفظ و ب یوح افتیو از خطا در در
کنند و  فیتوانند خداوند را توص یمعنا که تنها آنان م نیخداوند، به ا ستهیشا شیمقام و ستا ):4.}83و  82،ص ؛ 40و

 .}41و  39،صافات {است ترخاص و برتر و باال یاز رزق معلوم که رزق يبرخوردار ):5.}160و  159 ،صافات{ندینما شیستا
مراجعه  165تا  162ص  12و ج  136و  135و ص  185ص  17ج  ،173ص  11ج  زانیبه الم دیتوان یم شتریب یآگاه يبرا
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 از نفر نه داستان شرحبه بعد صافات،  75آیه  از .)،در مسیر بندگیيگناباد یحجت االسالم فاطم یشخص گاهیپا(دینمائ
 هدایت از کههنگامی او پرسوز دعاى به چیز هر از قبل و کند، مى شروع نوح از نخست .شود مى آغاز خدا بزرگ پیامبران

 به اشاره است ممکن دعا این."کننده بودیم و نوح ما را ندا داد و چه نیک اجابت":فرماید مى کرده اشاره شد یوسأم قومش
 کرد عرض خدا پیشگاه به کشتى بر شدن سوار هنگام به که است ىیدعا یا و،آمده نوح 27 و 26 آیات در که باشد همان

 این همه به اشاره بحث مورد آیه که ندارد مانعى هیچ البته.قمر کرده، باشد 10 آیه در کهاست   ىیدعا یا و ،}29،مؤمنون{
 لمهک در و "دلق"هکلم در مال":عالمه طباطبایی می گوید.فرمود اجابت را همه وجهى بهترین به خداوند و باشد، بوده دعاها

 خداى و.کند مى تعالى خداى اجابت و وحن داىن هب تعنای الکم رب داللت سوگند دو این و.است قسم الم دو هر  "لنعم"
 خوانده، "کنندگان اجابت=مجیبون"است یکى اینکه اب را ودخ راگ ورده ک دحم وحن داىن ردنک تاجاب در را خود سبحان

 به و کرد ودخ ومق هب که است نفرینى همان نوح نداى از منظور، شود مى استفاده سیاق از کهبطوری  و.است تعظیم منظورب
 این ."و او و کسانش را از اندوه بزرگ رهانیدیم":آمده 76در آیه ."نمود استغاثه آنان هالکت براى   خویش پروردگار درگاه
 آزارهاى و مغرور، و کافر قوم هاى سخریه به اشاره است ممکن .است ؟ داده مى رنج سخت را نوح که چه بوده بزرگ اندوه
 حال هر به .باشد لجوج قوم این درپى پى هاىتکذیب به اشاره یا باشد،و پیروانش و او به نسبت توهین و هتاکى و آنها زبانى

 او خداوند رسید،و فرا طوفان اینکه تا فشرد، مى سخت را او پاك قلب شدید زبانهاى زخم و ناگوار حوادث این از اى مجموعه
 عظیم کرب از منظور که اند داده احتمال مفسران از بعضى.بخشید رهائى بزرگ اندوه آن و ستمگر، قوم این چنگال از را

اما عالمه طباطبایی .رسد مى نظر به بعید معنى این ولى نیافتند، نجات آن از یارانش و نوح جز که است بوده طوفان همان
  . صافات مربوط به طوفان است که در جاي خود توضیح داده خواهد شد 82تا  77از آیات .نظر دوم را هم پذیرفته است

داستان نوح از آیه بیست و سوم آغاز می شود که .در رابطه با تکذیب قوم نوح، نگاهی به سوره مومنون می اندازیم            
و اشراف قومش ":می فرماید 24در آیه .بتدایی سوره نوح و مطالبیست که در سوره هود توضیح داده شدتقریبا همان آیات ا

خواست قطعا  خواهد بر شما برترى جوید و اگر خدا مى جز بشرى چون شما نیست مى] مرد[که کافر بودند گفتند این 
 نیانسان بودنش را نخست بیترت نیو به ا."ایم دهنشنی] چیزى[در میان پدران نخستین خود چنین ]ما[فرستاد  فرشتگانى مى

همه  ،نیو آئ نیو د دیفرد سلطه جو است و سخنانش از خدا و توح کیدانستند و به دنبال آن متهمش ساختند که او  بشیع
فرشتگانى را خواست رسولى بفرستد حتما  اگر خدا مىو بهانه آوردند که بر فرض .مقصود نیبه ا دنیاى است براى رس توطئه

خود  نیشیپ اکانیرا از ن زىیچ نیما هرگز چن: استدالل واهى گفتند  نیا لیو براى تکم .کرد براى این منظور نازل مى
 آنها سخنان بى اساس. به این  اتهامها قبال پاسخ داده ایم. خدا بداند ندهیکه انسانى دعوى نبوت کند و خود را نما میا دهینشن

آیه {زدند "نوعى جنون=جنۀ"به او تهمت اد،لذدا به دعوت خود ادامه مى زرگ اثر نکرد و نوح همچنانب امبریپ نیدر روح ا
 هر با بلکه نبود امور این به منحصر تنها سرکش قوم این آزار و اذیت که شود مى استفاده خوبى به قرآن دیگر آیات از.}25

 از آنها نجات و هدایت در را خود کوشش و تالش حداکثر نوح کردند،و آزار و دادند قرار فشار در را او توانستند وسیله
 دادند او به ناروا هاينسبت و نمودند ادب اسائه و کردند ناراحت را حوصله پر پیامبر این آنقدر.داد خرج به کفر و شرك چنگال

 کمک تقاضاى خدا از نیاوردند ایمان اندکى گروه جز و شد یوسأم خود تالشهاى از کهو هنگامی.کاسه صبرش لبریز شد که
منون درباره ساختن کشتی و ؤم 31تا  27آیات . }26مومنون،{"کن ارىیآنان  هاىبیگفت پروردگارا مرا در برابر تکذ" :کرد

  . ماجراهاي بعد از آن است که در فرصتی دیگر آنها را بررسی می کنیم
و خبر نوح را بر آنان بخوان آنگاه ":را توضیح می دهیم ونسچند آیه از سوره ی موضوع تکذیب قوم نوحدر رابطه با           

بدانید [و اندرز دادن من به آیات خدا بر شما گران آمده است ] در میان شما[که به قوم خود گفت اى قوم من اگر ماندن من 
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ا کارتان بر شما ملتبس ننماید سپس در باره کارتان با شریکان خود همداستان شوید ت] در[ام پس  بر خدا توکل کرده] که من
تا زمان  ،اجمالى از داستان نوح و رسوالن بعد از آن جناب  از این آیه به بعد، .}71یونس،{"من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید

می موسى را بیان نموده و به ذکر معامله اى که خداى سبحان با امتهائى که رسوالن خود را تکذیب کردند، مى پردازد، و 
 و غرض از بیان این سرگذشت اینست که اهل تکذیب، از امت . که آن امتها را هالك و مؤمنین به انبیاء را نجات داد:فرماید

است، و منظور از این کلمه در اینجا یا  قیاماز ماده  در آیه، "مقام"کلمه :مه طباطبایی می گویدعال.عبرت بگیرندپیامبر اکرم 
اگر قیام من در امر دعوت به سوى : نوح به قوم خود گفت: ، و در نتیجه معناى آیه اینست کهمصدر میمى است و یا اسم مکان

ر دعوتم به سوى خدا که همان منزلت رسالت است بر شما گران توحید خدا بر شما گران است، و یا اگر مکانت و منزلت من د
بیشتر در مواردى  اجماعماده :راغب گفته.گیرى و عزم است به معناى تصمیم  کلمه اجماع.مى آید، من بر خدا توکل مى کنم

به معناى اندوه و  مۀًغُ کلمه.به همین معنا آمده فوقاستعمال مى شود که جمع و تصمیم نتیجه حاصل از تفکر باشد، و در آیه 
مى  غمامو اگر ابر آسمان را هم . روى قلب را مى پوشاند ،گویا کربت و اندوهسختى است،و در آن، معناى پوشش نیز هست،

از آن گرفته شده وقتى با حرف  "ثم اقضوا"و کلمه قضاءکه جمله .گویند به همین جهت است که ابر روى آسمان را مى پوشاند
و .متعدى شود به معناى تمام کردن کار مفعول خویش است، حال یا با کشتن و نابود کردنش باشد و یا به نحوى دیگر "الى"

داستان و خبر عظیم نوح را براى مردم تالوت کن که چگونه تک و تنها و از طرف خویش با ! اى محمد: معناى آیه اینست که
کرد، یعنى یک تنه در برابر همه مردم دنیا ایستاد و به آنان گفت هر کارى مردم دنیا سخن گفت و در سخنش علیه آنان تحدى 

ذکر من باعث کشته با اینکه مى دانم این ت:نوح گفت.که مى توانند با او بکنند، و در باب رسالت خود با آنان اتمام حجت نمود
نموده، به این منظور به من آسیب و باالخره شما درصدد برخواهید آمد که خود را از دست من راحت شدنم خواهد شد،

آرى، من در قبال آن کینه هاى درونیتان که مرا .زیرا توکل من بر خداست ولى من از این بابت هیچ نگران نیستم ،رسانید
ن من تصرف کند، بدون ووکیل خود گرفته ام، تا در همه شؤتهدید مى کند، امر خود را به خداى تعالى واگذار نموده او را 

که مى پندارید در  کار زنید و شرکاء و خدایان خود رافکرى دارید ب حال هر .ون تدبیرى بکار برمؤخودم در آن شاینکه 
این امرى که نوح به .و هر نقشه اى که به نظرتان رسید درباره من عملى کنید ،شداید شما را یارى مى کنند به یارى بخوانید

یعنی .از آن عاجز کردن طرف مقابل است ه امرى است تعجیزى که منظورقوم خود کرده امر و دستور معمولى نیست، بلک
مرا از خود دفع کرده  پس، .دچار اندوه نگردید که چرا براى از بین بردن نوح به همه وسایل و اسباب دست نزدید اینکه، شما

ه هر بالیى که مى توانند بر سر او نوح در این آیه قوم خود را تهدید مى کند به اینک.و مهلتى به من ندهیدبه قتلم برسانید
ن خود و دست هم دهند و همه توات، هر چند که دست ببیاورند و اظهار مى کند که پروردگارش قادر بر دفع آنان از وى اس

 این به و دهد مى نشان آنها يها نقشه به را خویش اعتنائى بى نوح با این سخنان.)المیزان(کار برندخدایان دروغین خود را ب
و  نوح می توان گفت پیامبر و یارانش در شرایط مشابه اینکه به توجه اب.سازد مى وارد آنان بر روانى محکم ضربه یک وسیله

 در محاسبات حود باید که بدهد را دستور همین نیز و مومنین پیامبر به خواهد مىند، این آیات کرد مى زندگى یارانش در مکه
 حقانیت اثبات براى نوح از دیگرى بیان يبعد آیه در.نیروي خداوند قادر توکل نمایندهند و بر ند اهمیت دشمن قدرت به

طلبم پاداش من جز بر عهده خدا نیست و  و اگر روى گردانیدید من مزدى از شما نمى":گوید مى که شده،آنجا نقل خویش
 است مهمی درس ،"خواهم نمى شما از پاداشى هیچ من: گوید مى نوح اینکه .}72آیه {"نهندگان باشم مامورم که از گردن

اي کاش اینان کمی هم از  برخی میسیونرهاي .مبلغین ما که بدانند کاري که براي خدا باشد، امري معنویست و نه مادي  براى
مذهبی جهان درس عبرت می گرفتند که زندگی خود را وقف مردم می کنند و بدون چشمداشت مادي به اقصی نقاط جهان 

 گاهیضمن اشاره به جا ت،یدر سازمان روحان یدر مقاله مشکل اساس آیه اهللا مطهري.درمانده اي را درمان کنند می روند تا
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از جمله  يو. ورزد یم دینواقص و ضرورت اصالح آن تأک يآن بر وجود پاره ا ازاتیامت یو برخ تیمهم سازمان روحان
توسط مردم در قالب ارائه وجوهات  میطور مستقداند که ب یبودجه آن م نیرا نحوه تأم تینقاط ضعف سازمان روحان نیترمهم

 دهیعق تیو حر ياشکال است که آزاد نیا يدارا ازات،یامت یمسأله با وجود برخ نیا،ایشانبه اعتقاد .ردیگ یصورت م
 اینگونه باشند،زیرا داشته مردم از مادى پاداش انتظار هیچگونهمبلغین ما نباید.سازد یرا در برابر مردم مخدوش م تیروحان

 و تبلیغات طبعا و کرد، خواهد سد را آنها آزادانه فعالیتهاى و صریح تبلیغات جلو که کند مى ایجاد وابستگى یکنوع انتظارها
 تنها اسالمى مبلغان که است این نیز آن تبلیغ و اسالم سوى به دعوت صحیح راه دلیل همین به شد، خواهد اثر کم دعوتشان

 بیاناینگونه  را نوح مخالفین کار فرجام ،73آیه در .مردم به نیازمند نه باشند، المال بیت به متکى خود معاش امرار براى
ساختیم و  دند نجات دادیم و آنان را جانشینکه در کشتى همراه او بویکذیب کردند آنگاه وى را با کسانپس او را ت:کند مى

 نجات را آنها فقط نه ."شدگان چگونه بود  داده  هشدارکسانى را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم پس بنگر که فرجام 
  .ساختیم تبهکار قومآن   جانشین را آنها بلکه، دادیم
 بعد قرآن،.اَنبیاست 77و  76داستان نوح در رابطه با گالیه هاي آن حضرت به درگاه الهی، درآیات  ي ازبخش دیگر           

آنگاه که پیش از ] یاد کن[و نوح را ":فرماید مى و پرداخته آن از قسمتى ذکر به لوط، و ابراهیم داستان از اى گوشه ذکر از
 نوح نداى این .}76آیه {"اش از بالى بزرگ رهانیدیم ى را با خانوادهندا کرد پس ما او را اجابت کردیم و و] سایر پیامبران[

 تعبیر"."پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم به داد من برسپس،":آمده قمر 10 آیه در که است اى جمله به اشارهظاهرا 
 ناراحت را بزرگ پیامبر این آنقدر که باشد این به اشاره است ممکن آید مى بلند صداى با خواندن براى معموال که نادى به

 درست،آمده هود و نوح هاي سوره در آن از هاییبخش که را نوح حاالت اگر راستىه ب و کشید فریاد سرانجام که کردند
 "فاستجبنا" جمله حقیقت در.کردیم مستجاب را او دعاى ما کند مى اضافه سپس.بزند فریاد داشته حق که بینیم مى کنیم بررسى

 کلمه از منظور اینکه در.شود مى محسوب آن براى تفصیلى و شرحى ت بعدي،جمال و اوست، دعاى اجابت به اجمالى اشاره
 شامل را نوح فرزندان از بعضى تنها باشد، او خانواده منظور اگر گفتگوست،زیرا مفسران میان کیست؟در اینجا در اهل
 منظور اگر و نبود، او خط در نیز همسرش.شد گم شتونب خاندان و بنشست بدان با فرزندانش از یکى دانیم مى زیرا شود، مى

 اهل ،که گفت توان مى اما.دارد "اهل" کلمه که است مشهورى معنى خالف بر باشد، ایمانش با یاران و خاص پیروان اهل، از
 نااهلش فرزند مورد در که چرا را، او خاص دوستان هم و شود مى شامل را او مؤمن بستگان هم .دارد وسیعى معنى اینجا در

 با مکتبى پیوند که آنها،ترتیب این به.است کرده جدا تو از را مکتبش که چرا.}46هود،{"نیست تو خاندان از او":خوانیم مى
 شدید اندوه معنى به لغت در کرب واژه که است الزم نیز نکته این ذکر.شوند مى محسوب او خانواده از حقیقت در داشتند نوح

 و کند، مى رو و زیر را انسان دل شدید اندوه که چرا شده، گرفته زمین کردن رو و زیر معنى به "کرب" از اصل در و است،
 کرد،اما حق آئین به دعوت سال 950 که، باالتر این از اندوهى چه.رساند مى را نوح اندوه شدت نهایت عظیم، به آن توصیف

نبود  آزار و اذیت ،استهزاء جز چیزى بقیه کار.آوردند ایمان او به! نفر هشتاد تنها طوالنى مدت این تمام در ،مشهورنظر  طبق
 آیاتکه  قومیو او را در برابر ":آیه هفتاد و هفتم، فرجام این قوم ستمگر را بیان می کند)."تفسیر نمونه،انبیاء":برداشت از(

 دیگر بار جمله این."بدى بودند پس همه ایشان را غرق کردیم قومپیروزى بخشیدیم چرا که آنان  می کردند تکذیبما را 
 که معنى این به است، اصلح انتخاب اساس بر بلکه ندارد، انتقامى هرگزجنبه الهى مجازاتهاى که حقیقت این بر است کیدىأت

 خط در روزى اگر یا و ،باشند اهللا الى سیر و تکامل خط در که است گروهى براى تنها زندگى مواهب از استفاده و حیات حق
 نیست اصالحشان به امیدى هیچگونه نیز آینده در و فاسدند که گروهى اما بازگردند، و کرده نظر تجدید بعدا افتادند انحراف

 و قبل از این آیات بود که لوط و ابراهیم سرگذشت در که است الزم نیز نکته این ذکر .ندارند سرنوشتى نابودى و مرگ جز
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 دشمنان و رنجها و محنتها چنگال از آنها رهائى و نجات لهأمس بر نوح، همانند است بعد آیات در که یونس و ایوب همچنین
 چنگال از را نجاتشان و پیامبران، از دریغش بى حمایت انبیاء سوره در خداوند که است این برنامه گوئى.است شده ،تأکیدجبار

 و است مکى سوره این اینکه به توجه با مؤمنان باشد،مخصوصا و اسالم پیامبر براى دلدارى مایه تا کند، بازگو مشکالت
  .)تفسیر نمونه(شود مى روشنتر مساله این اهمیت اند، بوده رنج و ناراحتى در شدیدا هنگام آن در مسلمانان

وحى شد که از قوم تو جز وح و به ن":داستان نوح به آیه سی و ششم هود مراجعه می کنیم ادامه اینک براي دنبال کردن          
و به دنبال این آیه ."کردند غمگین مباش ایمان نخواهد آورد پس از آنچه مى] کسى[اند هرگز  ایمان آورده] تاکنون[که یکسان

در حقیقت در چند فراز که هر فراز مربوط  ،آمده هود سوره در آیاتکه  گذشت نوح سر .دستور ساختن کشتی صادر می شود
 بودگیر و مستمر نوح یتبلیغ پ و مرحله دعوت ییات قبلآ .است مبارزات نوح در مقابل مستکبران است بیان شدهبه یک دوره از 

پایان یافتن دوران تبلیغ و آماده شدن براى تصفیه الهى  زماندر این مرحله، .که در فصلهاي پیشین آنها را توضیح دادیم
به  ،و در پایان آیه.ت براى ایمان و اصالح سودى ندارد، و دیگر دعودهصفوف به کلى از هم جدا ش از این لحطه به بعد،.است

 و است، "بوس" ماده از افتعال باب مصدر "ابتئاس"کلمه :عالمه طباطبایی می گوید.که غمگین نباشد نوح دلدارى داده 
 قومش کفار آوردن ایمان از را نوح خواهد مى در این آیه واقع در. است خضوع و ذلت با مأتو اندوهى معناى به "بوس"
 نتیجه خود فرموده این از جهت همین به و مباش، کسى آوردن ایمان منتظر دیگر بعد به این از بفرماید و کند نومید و یوسأم

 مى دعوت چیزى به را مردم که کننده دعوت نفر یک زیرا،"مخور اندوه آنان کردار خاطر به دیگر پس:که کرد گیرى
 داشته آنان ناحیه از دعوتش استجابت و آوردن ایمان به امیدى که شود مى غمناك مدعوین تمرد و مخالفت از کند،وقتى

 به را خود آنان، دعوت در و نداده کارشان به و آنان به اهمیتى دیگر شود، یوسأم آنان اجابت از کلى بطور اگر اما و باشد،
 غرض کند،حتما دعوتشان هم باز نومیدى آن از بعد که هم فرض بر و آورند، رو وى به که کند نمى اصرار و اندازد، نمى تعب

 تسلیتى ،"کردند غمگین مباش پس از آنچه مى":فرمود اینکه در بنابراین و.دارد معذرت اظهار و حجت اتمام چون دیگرى
 و قضاء لحظه اینکه به هست اى اشاره کالم این در چون فرموده، دلخوش را جناب آن و داده نوح به تعالى خداى که است
 دیدن از که اندوهى و ثرأت از را جناب آن شریف قلب تا کرد را اشاره این رسیده، فرا قومش و جناب آن بین جدایى حکم

 بارسبک گشته آکنده کفار اذیت و آزار از ساله چندین هاى خاطره یادآورى از و مؤمنین با و وى با رفتارشان و کفار اعمال
 چنین مفسرین از بعضى کالم از.دید اذیت و آزار و کرد زندگى خود کافر قوم میان در سال هزار به نزدیک نوح آرى.کند

 و کرده استفاده "ایمان نخواهد آورد] کسى[اند هرگز  ایمان آورده] تاکنون[که یاز قوم تو جز کسان" جمله از که آید برمى
 آورده ایمان که آنها همچنانکه آورد نخواهند ایمان دیگر ابد تا لحظه این از اند ورزیده کفر که آنهایى بفرماید است خواسته

 کند بیان که است این در عنایت همه کالم این در زیرا نیست صحیح وى نظر لیکن.بود خواهند دائم و استوار خود ایمان بر اند
 ثبات و دوام اما و. آن تحقق صرف مگر نیست عنایت مورد مؤمنین ایمان اما و آورد، نخواهند ایمان دیگر بعد به این از کفار
 ساکت آن دوام و ثبات از و ندارد، تحقق اصل از بیش بر داللتى هیچ نیز  "امن قد من اال" استثناى و نیست، بحث مورد آن

 نمى معذب باشد آنها در آوردن ایمان امید که زمان هر و جا هر در کفار اوال که شود مى استفاده بحث مورد آیه از .است
 عجین خونشان با شرك پلیدى و شده ملکه دلهاشان در کفر که شود مى نازل عذاب وقتى شود، نمى نازل آنان بر بال و شوند،

 .گردد مى محقق آنان بر عذاب کلمه که است هنگام این در نباشد آوردنشان ایمان به امیدى هیچ دیگر که بطورى باشد، شده
 ساختن فرمان هنوز که شده واقع زمانى در کرده، حکایت نوح از نوح، 27و  26آیات در تعالى خداى که نفرینى ثانیا و

 بعد به این از و": هفرمود و داده او به که شده واقع آورى سأی خبر از بعد نیز و بود، نشده صادر تعالى خداى ناحیه از کشتى
  .)المیزان( "مباش کفار آوردن ایمان منتظر دیگر
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قبال تا آیه بیست و پنجم نوح توضیح دادیم واین آیه . براي تکمیل بحث فوق به باقیمانده آیات سوره نوح باز می گردیم            
و نوح گفت پروردگارا ":می فرماید 26آیه .را که درباره غرق شدن قوم نوح است،بعدا در جاي مناسب بررسی خواهیم کرد

 واژه گزیند،این مى سکنى اى خانه در که است کسى معنى به دار ماده دیاراز. "ن مگذارکس از کافران را بر روى زمیهیچ
تفسیر (نیست ساکن احدى ،خانه در یعنی"ردیا الدار فى ما" شود مى گفته رود،مثال مى کار به عام نفى موارد در معموال

 جنبنده یعنی.بچرخد و بگردد و برود و بیاید که است کسی معنی به اصل در.می باشدفردي  یا  کسی به معنی  دیاراً). نمونه
به سبب گناهانشان غرقه " جمله است،و آنان بر نوح نفرین تتمه ،آیه این  . )خرمدل نور، دکتر مصطفی تفسیر(نامی انسان
هالکتشان  اینکه به کند اشاره تا شده، فاصله جناب آن نفرین از فقره دو بین که بود اى معترضه جمله ،}25آیه {"...گشتند

 علیه هالکت درخواست و خود بعدى نفرین براى را زمینه که بوده این براى نیز و شمرده، نوح که بوده خطاهایى آن خاطرب
 کرد هالك را نفرشان آخرین تا عذاب این بود،و جناب آن نفرین استجابت قوم شدن غرق که شود روشن سازد،و فراهم آنان

 او  به وندخدا  که بود  آن از بعد  وي نفرین  البته.کردنفرین   آنان  علیه گردید،  مأیوس  ایمانشان از نوح  چون .)المیزان،نوح(
 از بعضى که همانطور نوح".}26،هود{"آورند نمی  ایمان اند، آورده  ایمان  کهکسانی جز تو  قوم از هرگز":که فرستاد  وحی

 چون نداشته، علم این به راهى نیز عقل طریق از آورد،و نخواهند ایمان نیز آینده در کفار که دانسته نمی اند گفته دانشمندان
 از قبل نوح پس .است وحى طریق همان که بوده، نقل طریق داشته آگهى و علم این به که راهى تنها و بوده عالم غیبهاى جزء

 خود نه که شده آگاه آورد نخواهد ایمان کسى کفار از دیگر که وى به تعالى خداى وحى طریق از عذاب، درخواست و نفرین
 شده وحى وى به که را مطلبى همان دعایش در حقیقت در پس آید، مى پدید مومنى نسلشان از نه و آورند مى ایمان کفار
. هستند کردنی حذف پس مضرند، دیگران براي و نیستند مفید آینده در هم خودشان براي اینها".)المیزان،هود(کرد ذکر بود
 نه و نفرین صورتب نه کند نمی هالك و برد نمی بین از را او شد خواهد هدایت بعدها اي بنده که بدهد احتمال پیغمبري اگر

استدالل مفسرین و آیاتی که درباره چرایی نفرین نوح ذکر  کردیم با مطالبی که از یکی از .)مطهري،نوح(کشتن صورتب
انتخاب کرده ایم و متعاقبا نقل می کنیم، با هم مقایسه کنید تا متوجه شوید که اسراییلیات  تا چه اندازه بر  قرآن قصص کتابهاي

 نوح دعوت از سال سیصد چون که تاس حدیثی در :نوشته است محالتی رسولی هاشم .افکار مفسرین و مورخین ما حاکم است
 تن بود،چند نشسته نفرین قصد به و خوانده را صبح نماز همچنانکه و کند نفرین ردمم آن درباره خواست حضرت گذشت،آن

 شما خواهش:پرسید نوح! داریم تو از خواهشی:گفتند سپس و کردند سالم آمده فرود وي بر هفتم ازآسمان فرشتگان از
 نوح. بود خواهد زمین روي در خدا عذاب نخستین این اندازي،زیرا خیرأت به را نفرین که است این ما خواهش: ؟گفتند چیست

 کند، ینرنف خواست و رسید پایان به نیز دوم سال سیصد وقتی. انداختم خیرأت به را آن دیگر سال سیصد تا:فرمود پاسخشان در
 سیصدسال ترتیب بدین اندازد، خیرأت به را نفرین هم باز تا خواستند وي از و ششم آمدند ازآسمان فرشتگان از دیگري دسته
 از گشایشی تا خواستند او از و آمدند تنگ به دشمنان آزار از نوح پیروان شد، تمام سال نهصد وچون.افتاد خیرأت به نیز دیگر

 را تو دعاي خداوند:گفت نوح به و شد نازل جبرئیل .کرد دعا خداوند درگاه به نماز از پس و نوح قبول کرد.خدا بخواهد
 از پس.شود بزرگ تا کنند نگهداري آن از و بکارند را آن هسته و بخورند خرما که بگو خود پیروان به اکنون. کرد مستجاب

. داد اطالع خود پیروان به را جبرئیل نوح گفتار.رسید خواهد فَرَجشان و گردد می برطرف ایشان از بال درختان، شدن بارور
 داده خبر که را زمانی:گفتند و آمدند نوح نزد شد، بارور درختها وقتی. دادند انجام را خداوند دستور و شدند خرسند همگی
 را خرما این: بگو ایشان به که دش یوح. عذاب را نازل کند تا مطابق وعده، نوح از خداوند خواست .فرا رسیده است ، بودي

 مردم آن سوم یک که بود موقع این در. رسد می گشایش درختان، شدن ارورب زا پـس و بکارید را آن هسته و بخورید هم
 همچنان و کاشتند را اش هسته و خوردند را خرماها.ماندند دیگر دوسوم. شدند دین بی و کشیدند تدس وحن ندی از نیز
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: بگو آنها به که شد وحی وي به دوباره خواستند، را حق وعده وفاي و آمده نوح نزد چون. گردید بارور تا کردند می مراقبت
 ،ماندند باقی سوم یک و رفتند بیرون دین از دیگر سوم یک هم موقع آن در بکارید را اشهسته  و بخورید هم را خرما این

 این جز به: گفتند و آمدند نوح نزد رسید، رثم به و شد درخت و کاشته را هسته چون و کردند عمل دستور به ومس ارب رايب
 و دین در هالکت به نیز ما که داریم آن افتد،ترس خیرأت به ما فَرَج نیز بـار نای اگر و نمانده جاي به کسی اندك افراد

 پیروي در کسی اندك افراد این جز پروردگارا:  گفت خود دعاي در. کرد ودعا خواند نماز نوح ضرتح. شویم دچار گمراهی
 که بود وقت این در.روند بیرون دین از هم اینان اندازي خیرأت به را فرج بار این اگر که دارم آن ترس من و نمانده باقی من

 کتاب در صدوق را حدیث دو هر."شو کشتی ساختن کار به دست اکنون کردیم، مستجاب را دعایت: فرمود وحی بدو خداوند
 ده موضوع این کرده، روایت 154فحهص غیبت، کتاب در نعمانی که خبري در البته .است کرده نقل 79 فحهص ، الدین اکمال

 کرده باقرروایت امام از حدیثی 65 فحهص ،اول لدج خصال، در کتاب دوقص .گردید نازل عذاب که تاوقتی شد تکرار بار
 که داري من بر حقّی تو نوح اي:گفت و آمد او نزد شیطان شدند، رقغ او ومق و ردک نفرین نوح اینکه از پس: فرمود که است

 بگو اکنون. باشم کرده داپی حقّی تو گردن به من که است کننده ناراحت من براي چقدر: فرمود نوح.کنم جبران مخواه می
 از و بفریبم را او من که نماند جاي به سیک و ردک رقغ را ردمم این خدا و کردي نفرین تو آري:گفت شیطان ؟ چیست حق آن
جبران  خواهی می چگونه اکنون: گفت نوح. هستم آسوده من آینده نسل و دیگر رنق دنآم اینک تا. برم بیرون راست راه

 در من که باش من یاد به جا سه در: ویمگ یم وت به جمله چند دارم، تو گردن به که حقی این تالفی براي گفت یطانش ؟کنی
 کنی می قضاوت فرن دو میان وقتیکه در دوم کنی، می خشم که جایی در اول: نزدیکترم آدمی به دیگر ايج هر از جا سه این

 ،النبین خاتم تا  آدم از قرآن قصص ، انبیاء تاریخ(نیست شما با دیگري کس و کنی می خلوت اي بیگانه زن با هنگامیکه وسوم
مطالبی .نوسنده محترم چند حدیث دیگر همانند احادیث فوق نقل کرده که نیازي به دکر آنها نیست).محالتی رسولی هاشم

ه فرمایید متوجه این هود مراجع 37و  36در اینحا فقط به آیات .که ایشان در کتاب مطرح کرده خالف آیات قرآن است
 :خدا به نوح می فرماید دیگر کسی ایمان نخواهد آورد و نوح شفاعت آنها را می کند که خطاب می رسد.خالف خواهید شد

به ادامه مطالب مربوط به سوره نوح بر می ."اند اند با من سخن مگوى چرا که آنان غرق شدنى در باره کسانى که ستم کرده"
کنند و جز  چرا که اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى":کند مى استدالل اینگونه خود نفرین براى نوح .گردیم

 و انتقامجوئى و غضب و خشم روى نوح از جمله از انبیاء، نفرین که دهد مى نشان این.}27نوح،{پلیدکار ناسپاس نزایند
 چیزى کوچکترین با که نبود اى حوصله کم افراد مانند نوح و است، گرفته صورت منطقى حساب یک روى بلکه نبود، توزى کینه

 سأی از بعد و خوردن، دل خون و شکیبائى و صبر و دعوت سال 950 از بعد بلکه بگشاید، نفرین به دهان و برود در میدان  از
 این به معمولى محاسبات و طبیعى مجراى روى از که نوح داده است را احتمال این تفسیر نمونه .گشود نفرین به زبان کامل

 نیاورند ایمان و شوند تبلیغ بیانات مؤثرترین با سال 950 که قومى زیرا ،که آنها ایمان نخواهند آورد بود رسیده حقیقت
 طبعا بود آنها اختیار در امکانات همه و داشتند اجتماع در را قاطع اکثریت کافر گروه این چون و نیست، هدایتشان به امیدى

، آمده "فَاجِرًا کَفَّارا"در این آیه، .خواهند بود فاسد قطعا قومى چنین آینده نسلهاى کردند،و مى کوشش دیگران اغواى براى
 واژه دو این میان تفاوت ،بنابراین .است کفر در مبالغه کفار و شود، مى مرتکب شنیعى و زشت گناه کهکسی معنى به فاجر .است

 که شود مى استفاده خوبى به آیات این مجموع از .اعتقادى دیگرى و است عملى هاى جنبه به مربوط یکى که است این
 قرار گمراهى و فساد خطر در نیز آنها آینده نسلهاى و باشند مفسد و فاسد که جمعیتى است، حکمت اساس بر الهى عذابهاى

 صفحه از را آنها و شود مى نازل دیگرى، بالى یا لرزه، زمین یا صاعقه یا طوفان ندارند، حیات حق خداوند حکمت در گیرند
 حاصلش کند،و مى تعلیل را آنان نفر آخرین تا هالکت درخواست آیه این" )."تفسیر نمونه":برداشت از(اندازد مى بر زمین
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 براى نه نیست آنان بقاى در اى فایده هیچ که بود این براى ، کنى هالك را آنان همه که کردم درخواست اگر: که است این
 هم را من مؤ نفر چند آن بمانند زنده اگر اینکه براى ندارد، فایده منین مؤ براى اما خودشان، فرزندان براى نه و منین مؤ

 بیاورند اگر آورند، نمى صالح فرزند اینان که است این دلیلش ندارد، فایده خود فرزندان براى اما کنند،و مى گمراه
 بود، فهمیده وحى راه از را زایند نمى کفار و فاجر جز آینده در کفار که را معنا این نوح و.آورند مى کافر و فاجر فرزندانى
 شکنجه و آزار بزرگوار پیامبر آن بدینسان" ).المیزان(گذشت هود سوره در داستان این به راجع آیات تفسیر در همچنانکه

 یا و آنان براي همواره بلکه کند عذاب را قومش که خواست نمی خداوند از و کرد می بردباري خود حال عین دید،در می
 به و بپذیرند مرا دعوت که بدهد آنان به فرزندانی خداوند که باشد: گفت می و داشت می آرزو را صالح و خیر فرزندانشان

 نسلی گذشت، می که نسلی هر و. نیاورد ایمان آنان از اندکی شمار جز طوالنی بس دوران این طی اما. آورند ایمان خداوند
 در پدري هر و نیاورند ایمان او به که کردند می سفارش فرزندانشان به مردم آن و آمدند می پدید آنان از ملعونتر و پلیدتر

 خداوند آنگاه.نسازد منحرف خدایانت و دین از را تو تا باش حذر بر فالنی از! فرزندم: گفت می فرزندش به عقل و بلوغ سن
 مردان اصالب در حتی و آورد نخواهد ایمان کسی هرگز این از پس کافر، مردم این از که کرد وحی نوح پیامبرش، به متعال

 نظرعبدالعلی بازرگان  از .)15بیومی مهران،همان،ص(}3271 صتفسیر قرطبی،  {نیست مقرر مؤمنی نیز زنانشان رحم و
 حاصل خیري آن از دیگر که رسیده جائی به جامعه این یعنی. است فکري تولید بلکه نیست، مثل تولید زایش، از منظور

این قوم ستمگر به قدري اندیشه فاسدي داشتند که در آیه بیست و چهارم نوح، و باز  ."اند شده فاسد اي ریشه طورب و شود نمی
شبهه اي از طرف در اینجا الزم است به ."اند و بسیارى را گمراه کرده":هم از زبان آن جناب به این مطالب اشاره شده است

با عدل  نیگناه نا بود شدند و ایکودکان معصوم وبنوح وفان طدر:مخالفین پاسخ داده شود که در سایتها  معموالمی نویسند
در بعضى از روایات اسالمى آمده است که مدت  :متاسفانه این شبهه را اینگونه پاسخ داده اند.گونه ساز گار است ؟خداوند چ

اى متولد نشد و این در واقع  نوع بیمارى به زنان قوم نوح دست داد که دیگر از آنان بچه طوفان یک چهل سال قبل از ظهور
ابو  :و این نوع استدالل را مستند به حدیث کرده و نوشته اند.)نمونه،سوره هود(اى براى مجازات و عذاب آنان بود مقدمه

ا عرض کردم یا ابن رسول اللَّه، چرا خدا همه خشکى را در به حضرت رض:الصلت از عبد السالم هروى روایت کرده که گفت
 .کودکى میان آنها نبود:زمان نوح غرق کرد و حال آنکه در میان آنها کودکان و افرادى که گناهى نداشتند بودند؟ فرمود

غرق  شده بوداز چهل سال پیش عقیم فرموده بود،و نسلشان منقطع زیرا خداوند صلب مردان قوم نوح و رحم زنانشان را 
و اما جماعتى از .را به عذاب گنهکار معذّب دارد گناهیطور نیست که خداوند بکودکى در میانشان نبود و این کهیگشتند در حال

و جماعت دیگر براى رضایتشان بود به تکذیب ودند،بازماندگان قوم نوح که غرق شدند براى تکذیبى بود که از پیغمبر خدا نم
عیون {انجام داده استست که خود آن را ی ابدان رضایت دهد، مانند کس اماشد هر کس از امرى دور باکنندگان، و  تکذیب

چرا در طوفان ،یقرآن يکانون گفتگو(}139ص ،16 ج ه،؛ وسائل الشیع392ص ،}للصدوق{التوحید ؛75ص، 2 ج ،أخبار الرضا
و جز پلیدکار ناسپاس "ینکه نوح دعا می کند که این پاسخ اوال به دلیل ا).نوح کودکان کافران هم مشمول عذاب شدند؟

در کتاب .قرآن در تضاد اند ارزشی ندارند توجه با اینکه با پس،این نوع احادیث با.قطعا عقیم نبودند،}27نوح،{"نزایند
در روزگار پیامبر خدا بر او دروغ بستند تا آنجا که ":روایت شده که فرمود  علی اماماز }باب اختالف الحدیث{أصول کافی

اند پس هر کسی عمداً بر من  بر من دروغ می بندند فراوان شده کهکسانی !اي مردم":سخنرانی کرد و فرمودو  برخاست 
در رجالش و نیز کشّی  .!"سپس، باز هم بر پیامبر خدا بعد از او دروغ بستند. "دروغ بندد براي خود جایگاهی از آتش گیرد

د مگر گفتاري را که با قرآن و سنّت ینپذیر  }دهند که به ما نسبت می {هیچ سخنی را :از امام صادق آورده است که فرمود
که خدا {زیرا مغیره بن سعید .گذشتۀ ما در موافقت با سخن مزبور پیدا کنید }صحیح{ثموافق باشد یا اینکه شاهدي از احادی
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. گري وارد کرده که پدرم آنها را نگفته است هاي یاران پدرم امام باقر احادیثی را با حیله کتابدر }او را از رحمتش دور کند
گزارش کرده اند نپذیرید زیرا ف گفتۀ خداي بزرگ و سنّت پیامبر ما بنابراین از خدا بترسید و گفتاري را که از طرف ما بر خال
ثانیا،این نوع افراد متوجه نشده اند . "ول رسول خدا سخن می گوییمکه ما چون به سخن پردازیم از قول خداي عزّوجل و از ق

که این نوع پاسخ، به فرض اینکه مشکل طوفان نوح را حل کند؛ درباره عذاب قومهاي عاد،ثمود،لوط و اقوام دیگر چه پاسخی 
و  "م حجت خدا بر بندگاناتما"به عناوین را از این کتاب} دوم و سوم{دو فصل:جواب چنین شبهه اي این است که.می دهند

اگر به مباحث آن فصلها مراجعه شود، به راحتی فهمیده می شود که .اختصاص داده ایم "انبیاء هشدار دهندگان به مردم"
، بارها از طرف نوح هشدارهاي الزم داده شده بود و فرصتهاي کافی در اختیار مخالفین بود داد رخ نوح زمان در که اي واقعه

. شوند می واقع معلولی و علی کار و ساز یک اساس بر دنیا رخدادهاي.بپیوندند؛ اما لجاجت به خرج نشان دادندکه به نوح 
، وبا زلزله، مانند ؛مومیع ايباله و حوادث همه.آید می دنبالش به هم معلول خود به خود شود محقق علتی هرگاه یعنی

 را ککوچ و زرگب و نیکوکار و بدکار مردمان گروه گروه که،آتش سوزي،سیل،سونامی و حوادث غیر مترقبه دیگر؛طاعون
مثالی از .کند می نابود باخود را گرفت،همه راف را یجای هنگامیکه که است طبیعی و کلی قانون یک طبق کند، می نابود کجاب

: و نوشته است سد موصل پرداخته است یبحران تیبه وضع یدر گزارش رایاخ ،ان ان یس:همین منطقه بین النهرین می زنیم
  ل تا چند صمو ،گفته که اگر سد خراب شود یتیامن یامیدر پ کایدولت آمر رایخا .است  ایسدها در دن نیتر سد از خطرناك نیا

  
 72 یال 24ممکن است تا  زیسامرا و بغداد ن ت،یرود مانند تکرر انک يشهرها. رود یآب م ریمتر ز 21ساعت بعد از شکستن، تا 

نفر در خطر  ونیلیم 1.5کنند جان حداقل  یم ینیب شیپ هاییکایآمر.آب بروند ریز یساعت بعد از شکستن تا سطح قابل توجه
و سال گذشته  استاین سد روي سنگ گچ نرم ساخته شده که دائما در حاال فرسایش  .)1395فروردین  22فردا نیوز،(است

 نیا یزمان که مشخص کند چه یقیما اخبار دق: ه بود کهاعالم کرد کایسفارت آمراز قول }1394اسفند  10{خبرگراري تسنیم
نجات  يراه حل برا نیگسترده ساکنان مؤثرتر هیتخل میکن دیتأک میخواه یم اطیاما از باب احت ،میندار اریدراخت شکند یسد م

حال در نظر بگیرید که ساکنین شهرهاي فوق ."دجله قرار دارند هاست که در معرض خطر رودخان یان صدها هزار عراقج
الذکر توجهی به هشدارها نکنند و اقدامی صورت نگیرد،همانطور که  تا کنون نکرده اند و خداي نکرده روزي این سد شکسته 

ما نوح را به سوى " :که خداوند برعهده نوح گذاشت این بود اولین وظیفه اي.شود،در این صورت همه آنها غرق خواهند شد
من شما را هشدار  ،گفت اى قوم من] نوح*[دهعذابى دردناك به آنان رسد هشدار قومش فرستادیم که قومت را پیش از آنکه

کاري که نوح کرد این بود که از اولین روز چنین هشداري را داد،اما لجاجت آنها پس،.}2و  1نوح،{"اى آشکارم دهنده
چرا ":زیرا نوح در دعاي خود فرموده بود.سوره نوح بر می گردیم  27به بحث مربوط به آیه مجددا .موجب غرق شدنشان شد

می تواند عاملی انسانی باشد که از زبان  انسانهاعامل گمراهی ."کنند که اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى
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و موسى گفت ":یه هشتاد و هشتم یونس اشاره شده استنوح بیان شده، و یا می تواند  اقتصادي باشد که از زبان موسی درآ
از راه تو گمراه کنند پروردگارا ] خلق را[اى پروردگارا تا  پروردگارا تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنیا زیور و اموال داده

 ین آیه، از زبان موسیدر ا."سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناك را ببینندوالشان را نابود کن و آنان را دلام
قبت کارش این شده که سرانجام این ثروت و تجمالت و عا و.معرفی شده است یکى از علل طغیان فرعون و فرعونیان اموال، 

، الم عاقبت استبه اصطالح  "لیضلوا"رد الم :تفسیر نمونه می گوید.سازند منحرف و گمراه مى خدارا از راه  خدا آنها بندگان
، براى گمراه ساختن مردم از راه خدا خواه ناخواه کوشش خواهند کرد و جمعیت ثروتمند اشرافى تجمل پرست یعنى یک

پایان کارشان چیزى جز این نخواهد بود، چرا که دعوت پیامبران و برنامه هاى الهى مردم را بیدار و هشیار و متحد و متشکل 
آنها نیز از خود واکنش نشان خواهد شد و روزگار بر آنها سیاه، ران تنگمى سازد، و با این حال مجال بر غارتگران و چپاولگ

 =ربنا اطمس على اموالهم":سپس موسى از پیشگاه خدا تقاضا مى کند .مى دهند و به مخالفت با پیامبران بر مى خیزند
، و جالب اینکه ن چیزى استخاصیت نمودیدر لغت به معنى محو کردن و ب سطم."اموال آنها را محو و بى اثر ساز! پروردگارا

صورت سفال و سنگ در آمد، شاید کنایه از این باشد که یات وارد شده که پس از این نفرین، اموال فرعونیان بدر بعضى از روا
بعد اضافه  !بى قیمت شد کلى سقوط کرد، و همچون سفالن را گرفت که ارزش ثروتهایشان بآنچنان بحران اقتصادى دامانشا

آماده که با از دست دادن این دو سرمایه،چه این ."، قدرت تفکر و اندیشه را نیز از آنان بگیرگارا عالوه بر اینپرورد" :کرد
اگر من از تو ! خداوندا.زوال و نیستى خواهند شد و راه ما به سوى انقالب و وارد کردن ضربه نهائى بر آنان باز مى گردد

خاطر این است که آنها دیگر هیچگونه ح انتقام جوئى و کینه توزى است، بلکه بروخاطر ره فرعونیان چنین مى خواهم نه بدربا
قرآن در آخرین آیه سوره نوح ).تفسیر نمونه، یونس("و تا عذاب الیم تو فرا نرسد ایمان نیاورند،آمادگى براى ایمان ندارند

ر مؤمنى که در سرایم درآید و بر مردان و پروردگارا بر من و پدر و مادرم و ه": دعاي آن حضرت را چنین بیان فرموده است
 خواهد مى نوح که است این براى آمرزش طلب این .}28آیه {"ستمگران میفزاى  زنان با ایمان ببخشاى و جز بر هالکت

 ترك است ممکن چون اما کردم، تحمل راه این در را شکنجه و زجر گونه هر و داشتم، مستمر تبلیغ سال صدها من گرچه بگوید
 تبرئه مقدست پیشگاه در را خود هرگز و کنم، مى عفو تقاضاى هم آن از من باشد زده سر من از مدت این در اوالئى

 هرگز و دانند مى مقصر را خویش هم باز خدا راه در تالش و زحمت آنهمه از بعد که اهللا اولیاء حال است چنین و.نمایم نمى
 که شوند مى مغرور چنان کوچک کار یک انجام با که ظرفیت کم افراد همچون نه.شوند نمى بینى بزرگ خود و غرور گرفتار
 اوالئى ترك و قصور مبادا خودش، براى اول:کند مى آمرزش طلب نفر چند براى حقیقت در نوح! طلبکارند خداوند از گوئى

 او به کهکسانی تمام براى سوم.آنان زحمات از شناسىحق و قدردانى عنوان به مادرش، و پدر براى دوم.باشد زده سر او از
 و مردان براى چهارم. بود نوح خانه نیز کشتى آن که شدند کشتى بر سوار او همراه سپس و بودند، کم چند هر آوردند ایمان
 در ولى.سازد مى قرار بر عالم سراسر مؤمنان با را خود رابطه اینجا از و تاریخ، طول تمام در و جهان تمام در باایمان زنان
تفسیر (بودند عذابى چنین مستحق ظلمشان خاطرب آنها اینکه به اشاره ، کند مى ظالمان نابودى بر کیدأت باز پایان
در پرانتز متذکر می شویم و پس از آن مجددا به دعاي  اعراف از سوره ظلمشان خاطرب مطلبی در رابطه باعذاب اقوام.)نمونه

که یآن را به هالکت رسانیدیم و در حال] مردم[و چه بسیار شهرها که ":آمده استدر ابتداي سوره اعراف  .نوح اشاره می کنیم
که عذاب ما بر آنان آمد سخنشان جز این یو هنگام*به خواب شبانگاهى رفته یا نیمروز غنوده بودند عذاب ما به آنها رسید

به عواقب دردناك مخالفت با دستوراتى  ین دو آیه، اشاره اىا. }5و  4اعراف،{نبود که گفتند راستى که ما ستمکار بودیم
 ،اجمالى در سرگذشت اقوام متعددى همچون قوم نوح  ، و هم در واقع فهرستى استهشد بیان آن است که در آیات قبل

قرآن در اینجا به آنهائى که از تعلیمات انبیاء سرپیچى مى کنند .خواهد آمد در این سوره ثمود و لوط که بعدا ،عاد ،فرعون
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سپس چگونگى هالکت آنها را تشریح مى . و عبرت بگیرندد ناخطار مى کند که نگاهى به زندگانى اقوام پیشین بیفکن شدیدا
اینکه در آیات فوق مى خوانیم که مجازات پروردگار در دل شب یا به هنگام استراحت نیمروز، دامان آنها را مى گرفت، ".کند

کلى درهم ریخته شود، همانطور که آرامش و آسایش آنها ب ر بچشند، و آرامش وبراى این بوده است که طعم تلخ کیفر را بیشت
آیه بعدي از آیات .)تفسیر نمونه("، و به این ترتیب کیفرشان متناسب گناهشان است!به هم ریخته بودند دیگران را  آسایش 

اند  شده به سوى آنان فرستاده]برانپیام[کهیپس قطعا از کسان":می فرماید.ست که مرتبط با موضوع مسؤلیت انبیاستجالبی
این یک قانون کلی است که در روز قیامت همه  .}6اعراف،{"خواهیم پرسید]نیز[فرستادگان]خود[خواهیم پرسید و قطعا از

در این  امام علیحدیثى از تفسیر نمونه می گوید،.پرسش خواهند شد، شاه و گدا ندارد و بدون استثناست،حتی پیامبران
پیامبران را نگه مى دارند و از آنها سؤ ال مى کنند که آیا رسالت خویش را به امتها رساندند یا نه ؟ آنها ":است دهزمینه نقل ش

در روایت دیگرى که در تفسیر على بن ابراهیم نقل شده نیز به این معنى  ."پاسخ مى گویند که این وظیفه را انجام داده اند
کسى تصور نکند که سؤ ال از امتها و پیامبرانشان دلیل بر این است که چیزى از علم  در آیه بعد براى اینکه.تصریح شده است

و از روى دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما ":کید آمیخته با قسم مى گویدأخدا مخفى مى ماند، با قاطعیت و صراحت و ت
له سنجش اعمال مى کند أرستاخیز، اشاره به مسدر آیه بعد براى تکمیل بحث .}7اعراف،{"ایم غایب نبوده] از احوال آنان[

و در آن ":آمده است 8و  6 اتقارعه آی  و 103و  102 اتکه نظیر آن در سوره هاى دیگر قرآن از جمله در سوره مؤ منون آی
شت از بردا(}8اعراف،{"او گران باشد آنان خود رستگارانند] عمل[درست است پس هر کس میزانهاى ] اعمال[روز سنجش 
بلکه در همین دنیا پیامبري مانند یونس به علت ر روز قیامت بازخواست خواهند شد،نه تنها پیامبران د).تفسیر نمونه

خوانندگان عزیز می توانند به تفسیر سوره یونس در تفاسیر موجود موجود مراجعه .شده استرویگردانی از مردم تنبیه 
 منظور ،وهستند او قوم از منین مؤ  در دعاي نوح، "بیتى دخل من"از ظورمن.اینک مجددا به دعاي نوح باز می گردیم.نمایند

بلکه  من؛ فرزندان همه:نگفت").المیزان( است قیامت روز تا من مؤ مردهاى و زنها تمامى "المومنات و منین للمؤ و" جمله از
 در و فاسدند که هستند ردیفی همان از اگر من هاي بچه از خدایا: نگفت. باشد مؤمن و بشود من خانه داخل هرکسیکه و:گفت
 هست کسی هم من خانه در آنها از اگر: گفت بلکه کن؛ نظر صرف هستند منهاي  بچه چون نیست صالحی آدم هم آنها نسل

 را او شود می من منزل وارد دلیل هر به کس هر که نیست این منظور از نظر عبدالعلی بازرگان).مطهري(بیامرز  خدایا
 انتخاب را جهت این که کس هر یعنی. است بوده مؤمنین پایگاه نوح است،خانۀ بوده ایمان پایگاه ،نوح خانۀ از منظور ببخش،

 دعاي یک دعا این واقع در.}نابودي یعنی تبار{نیفزاي تباهی جز را ظالمین و کن پاك خدایا را همه مرد چه و زن کند،چه می
 راه سر از باطلند راه در که آنهایی و ببر باال و کن تأییدشان هستند خیر جهت در که خدایا،آنهایی یعنی.است طرفه دو

 نوح، شخصی خانه: باشد تواند می چیز چهار " بیت " از مراد. من خانه یعنی بیتی :آمده است نور ریتفس در."ساز دورشان
 سازگارتر آسمانی آئین با و بهتر چهارمی ولیکن است، منزل ذهن به متبادر...او شریعت و آئین و نوح، کشتی نوح، مسجد

بحث در این باره نیاز به بررسی دقیقی دارد و  .چیست و مومن کیست؟ ایمان ).خرمدل ینور، دکتر مصطف ریتفس ("است
 در اَمن ماده إِفعال باب از ایمان. پس، بصورت خیلی گذرا به آن اشاره می کنیم.فرصت نمی کنیم به همه جوانب آن بپردازیم

دایره االسالمی طهور در باره . است ورزیدن اعتماد و کردن روى داشتن، باور و گردانیدن ایمن گرویدن، معناى به لغت
ما به  م،یکرده ا دایما به او آرامش پ ،میآورده ا مانی؛ ما به او ا"منا بها" :ملک نوشته است 29معنی ایمان ضمن اشاره به آیه 

 کیکه شخص به یوقت .است "صار" یاست که در واقع به معن یباب افعال يهمان معنااز  "امن"اصال کلمه . میاو پناه برده ا
 تیامن }کلمه صادق نباشد نیخدا ا ریدر مورد غ دیبالخصوص در مورد خدا، شا{کند یم دایپ مانیا یواقع یبه معن یقتیحق

 یگفته م "مؤمن"اگر ابه خد. "ذا امنصار "که یکس یعنیمؤمن . دهد یم تیبه آن به انسان امن قیکه تصدیزیآن چابد،ی یم
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تواند  یاست که انسان م یگاه هیتک گانهیچون خدا .رندهیامن گ یعنیشود  یگفته م یامن دهنده، و به انسان وقت یعنیشود 
در بخشی از ."اش متزلزل است هیرسد و با نداشتن او به هر چه اعتماد کند پا یمطلق م تیداشته باشد، با داشتن او به امن

 زبان کار ایمان آیا.دارند نظر اختالف ایمان شرایط و ارکان حقیقت، درباره اسالمى حکماى:آمده است "کالم جدید" کتاب
 قلبى تصدیق را ایمان عمده طورب امامیه، متکلّمان اینهاست؟ از اى آمیزه یا و نیک فعل یا و قلبى تصدیق یا است زبانى اقرار و

 اعتراف به البته .آن شرط نه و است ایمان رکن نه جوارحى، عمل و زبانى اقرار بنابراین، .اند دانسته او رسالت و رسول ،خدا
 طوسى نصیرالدین خواجه همچنانکه .کند مى معرفى وارحىج عمل و زبانى اقرار و قلبى تصدیق را ایمان مفید شیخ ،حمصى

 را ایمان امامیه، متکلّمان.است آورده رو زبانى اقرار و قلبى تصدیق از ترکیبى تفسیر به قلبى، تصدیق تفسیر بر عالوه نیز
 مدعیات معقولیت نظریه، این با و دانسته استدالل و دلیل زاییده را ایمان پنجگانه اصول و اند شمرده برهان و دلیل حاصل
 کافران با را گناه مرتکبان و رانده ایمان اهل جرگه از را گناه به خوارج،آلودگان.اند پذیرفته را عقل و دین ارتباط و دینى

 ولى.دارند گرایش امامیه رأى به عمده، طور به اشاعره.اند شمرده ایمان رکن را نیک عمل رو این از.اند دانسته مترادف
 عمل به قلبى تصدیق بر عالوه معتزله .است کرده مطرح را عملى و قولى تفسیر و قلبى تصدیق تفسیر دو اشعرى ابوالحسن
 بدون قلبى تصدیق بقره، 89نمل و  14 آیه استناد به االعتقاد، تجرید در طوسى نصیرالدین خواجه.داشتند تأکید نیز جوارحى

کتابخانه ":برداشت از(است ندانسته کافى را قلبى تصدیق بدون زبانى، اقرار ،حجرات 14 آیه استناد به نیز و زبانى اقرار
در نظر بگیریم،ابعاد  داراي سه بعد و بدنه يمنشوراگر توحید را )."خسرو پناهعبد الحسین ،یازدهم گفتار تبیان، کالم جدید،

،که متاسفانه برخی ایمانشان در حد "یکتا سازي=کُنش):  3یکتا گویی؛=گویش): 2؛ یکتا بینی=بینش):1: :آن عبارتند از
ایم ولى  روز بازپسین ایمان آوردهگویند ما به خدا و  و برخى از مردم مى":قرآن در این باره می فرماید.گفتار است
یا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آ":و درآیات دوم و سوم عنکبوت می فرماید.}8بقره،{"نیستند] راستین[گروندگان 

و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را *گیرند شوند و مورد آزمایش قرار نمى آوردیم رها مى
حجرات معنی ایمان را اینگونه  14آیه بخشی از خداوند در."معلوم دارد] نیز[اند معلوم دارد و دروغگویان را  ست گفتهکه را

اید لیکن بگویید اسالم آوردیم و هنوز در  نشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده بادیه] برخى از[":ترسیم کرده است
جمعى از طایفه بنى اسد در یکى از سالهاى قحطى و خشکسالى فسیر نمونه می گوید،ت ."دلهاى شما ایمان داخل نشده است

طوائف عرب بر : شهادتین بر زبان جارى کردند، و به پیامبر گفتند کمکی از پیامبر اکرم،ن ه امید گرفتوارد مدینه شدند، و بـ
، و از این طریق مى آمدیم ، و دست به جنگ نزدیمد تو مرکبها سوار شدند و با تو پیکار کردند، ولى ما با زن و فرزندان نز

ذکر اوصاف مومن از طریق آیات قرآن نیاز به بررسی همه جانبه قرآن ."، نازل شدفوق هآی.خواستند بر پیامبر منت بگذارند
پیامبر او گرویده اند که به خدا و  در حقیقت مؤمنان کسانى":براي مثال در آیه پانزدهم همین سوره حجرات می فرماید. دارد

یا در سوره مومنون در ابتداي ."اند اینانند که راستکردارند شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده] دیگر[و 
انجام ):3؛ هودهیاز گفتار و عملکرد ب يدور ):2؛ خشوع در نماز ):1:ویژگی مومنون سخن می گوید که عبارتند از 7سوره از 

امانت را ):6؛به عهد يوفا ):5ی؛ پاکدامن ):4. کند یاش با مردم برقرار است و به مستمندان کمک م رابطهنی یع :دادن زکات
اینها نمونه هاي از آیات است که در وصف ایمان و مومن اشاره ."کند ینمازش را در وقت مقرر اقامه م ):7.کند یحفظ م

 امالى،{ارکان به کردن عمل و زبان، به کردن اقرار و است، قلب به بودن معتقد ایمان :از پیامبر اکرم نقل شده است.شد
 به کردن تصدیق ایمان: گفت کردار؟ بدون گفتار یا است کردار و گفتار ایمان آیا:پرسیدند ازامام علی .}64 ،ص2 طوسى،ج

 ،ص2 جمستدرك،{است عمل اش همه واقع،ایمان درو .بدن ارکان به کردن عمل زبان،و به کردن اعتراف است،و قلب
 ).عمل و است عقیده سایت منتظران و یاوران حضرت مهدي، ایمان(}271
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 ادب  این:سید قطب درباره  ادب نوح هنگام دعا در این آیه، می گوید.باز می گردیمنوح  28به ادامه بحث درباره آیه            
 اشتباه به و رود می خطا به و است انسان او و است،  بنده که کند نمی فراموش که بنده اي .است پروردگار  درآستانۀ  بنده

 است آمرزشی طلب همان این...بنماید پرستش و بکند اطاعت هم اندازه هر می ورزد، قصور و کند می کوتاهی او می افتد،و
 و کردند بینی بزرگ خود او بر آنان  ولی گرداند، می تشویقشان و خواند می بدان را خود بزهکار و سرکش قوم ،نوح  که

 از مشقّت  و زحمت و رنج همه این  کوشش،و و تالش همه این از پس است پیغمبر نوح  چند هر صورتیکه  در... ورزیدند تکبر
 نیز مادرش و پدرش براي  او.می کند تقدیم بدو را خود وکتاب حساب دفتر حالیکه در کند، می آمرزش طلب جهان یزدان

 که است چیزي این .می کشاند مؤمنش مادر و پدر با نیکی و خوبی به را او که است نبوت نیکی و خوبی هم این. کند می دعا
 و شد می داده برگشت خودش به  دعایش نمی بودند، مؤمن مادرش و پدر اگر .می کنیم برداشت و فهمیم می دعا این از

  کرد، کافرش پسر براي که نگردید،دعائی پذیرفته و شد داده گشتبر خودش به دعایش که همانگونه نمی گردید، پذیرفته
خانه  به که است کرده کسانی براي  که دعائی.است آمده هود سورة در که همانگونه گردید،  غرق شدگان غرق با که پسري

 خواهد می صالح و خیر خودش براي که همانگونه مؤمن.است مؤمن با مؤمن نیکی و خوبی هم این آیند، می مؤمنان اش
 نیکی و خوبی مؤمن، زنان و مردان براي آن از بعد نوح همگانی دعاي .خواهد می صالح و خیر نیز  خود مؤمن برادر براي

 در و زمان طول در مؤمنان همگی با مؤمن خویشاوندي احساس.است مکانی درهر و زمانی درهر مؤمنان جملگی با مؤمن
 عشق محکم رشتۀ با را آن صاحبان که است،عقیده اي عقیده این در شگفتی راز هم این.است ایشان سکونت محلّ مکانهاي همۀ

 برابر در...باشد  دور یکدیگر از آنان مکان و زمان اینکه وجود با می دهد، پیوند همدیگر به ژرف، عالقۀ و شوق محبت،و و
فی ظالل (!میفزا نابودي و هالك جز را کافران و:دارد قرار ستمگران از بیزاري و تنفر مؤمنان، حقّ در محبت و عشق این

  ).القرآن، سید قطب، نوح
زمانیکه غرق شدن کشتی نوح را بررسی می .به غیر از آیه بیست و پنجم تو ضیح داده شده است تا اینجا همه سوره نوح           

 ماجرا یک انتها، تا ابتدا از تماماً که است هایی سوره جمله از یوسف، سوره همچون سوره،این  .کنیم این آیه مطرح خواهد شد
درباره دعا  دههاکتابها می توان  .این سوره با دعاي نوح تمام می شود.و به همین خاطر آن را نوح نامیده اند کند می بیان را

] بگو[و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند ":بد نیست اشاره اي هر چند اندك به دعا از کتاب خدا داشته باشیم.نوشت
ن ایمان باید فرمان مرا گردن نهند و به م] آنان[کنم پس  که مرا بخواند اجابت مىیرا به هنگاممن نزدیکم و دعاى دعاکننده 

 شده تکرار ربانى ممتکل ضمیر بار هفت آیه این در :آیه اهللا صادقی تهرانی می گوید.}186بقره،{"آورند باشد که راه یابند
 چون کلماتى جاى به انسان به بخشى شرف براى اینجا منان خداى و شود، برداشته پروردگارش و بنده بین پرده هفت تا است

 روى از کننده دعا درخواست اگر که است منظور بدین "الداع دعوة "از بعد "دعان اذا ".است برده کارب را "عبادى" ناس،
 در درخواست اصولًا کرد، خواهد اجابت مصلحت  صورت در را درخواستش اوست، به وى از نزدیکتر که خدا باشد، حقیقت

 از درخواست جز هم اى چاره و باشد، خارج نیز او توان از و بوده، انسان شایسته و مصلحت طبق موردش که است اى زمینه
 دعا اخالص کمال با اش، ناتوانایى و خودش نظر به شایستگى، و مصلحت شرایط تمام با شخص اگر نمانده، باقى برایش خدا

 نکته...شود مى مستجاب باالخره داشته شایستگى دعا اگر کلى طورب زیرا است، الهى اراده گرو در او دعاى استجابت کرد،
 تناسب دهنده نشان لطیف بس اى گونه به و است، گرفته قرار ،آن محرمات آیه از قبلو  روزه، آیه از پس دعا آیه اینکه دیگر

  ).،صادقی تهرانیفرقان ترجمان تفسیر از برداشتی(دعاست با رمضان
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 فصل شانزدهم
 

 اسطوره
 در

 قرآن
 قرآن در بار 43 بزرگ پیامبر این نام و ، شده گفته سخن ،نوح درباره قرآن از سوره نه و بیست در رفته هم روى             

این بوده است که داستان نوح را بر اساس آیات قرآن که  در سوره هاي مختلف پراکنده  تا اینجا تمام تالش ما بر. است آمده
 35یکی ازآیاتی که می بایستی مستقال بررسی می کردیم،آیه .بوده بصورت منسجم و تحت موضوع مشخصی توضیح دهیم

ند آن را بربافته است بگو اگر آن را به گوی مى] در باره قرآن[یا ":بحث اسطوره را با همین آیه آغاز می کنیم.سوره هود است
سخنى در اینجا . "دهید برکنارم رمى که به من نسبت مىمن از ج] لى[ام گناه من بر عهده خود من است و دروغ سر هم کرده

که در داستان نوح در آیات گذشته و آینده عنوان شده است مى است  کید بحثهائىأبه عنوان یک جمله معترضه براى ت
از جمله اینکه همین داستان .ود ساخته و به خدا نسبت داده استاز پیش خ }ص{محمدرا  مطلبدشمنان مى گویند این ،گوید

، بلکه مربوط به ه اخیر درباره پیامبر اسالم نیستبعضى احتمال داده اند که آی:تفسیر نمونه نوشته است.نوح  هم ساختگی است
این مناسبتر این است که بنابرد، ناو بوده و آیات آینده نیز از او سخن مى گوی خود نوح است چرا که این آیات همه مربوط به

وجه به اینکه اوال شبیه این تعبیر تقریبا با همین ولى با ت.شد،و جمله معترضه خالف ظاهر استاین آیه هم مربوط به نوح با
ر این آیات آمده است همه بصورت صیغه غایب ه، ثانیا آنچه درباره نوح دیامبر آمددر مورد پاحقاف هشتم  عبارت در آیه 

 بصورته ک "یقولون"بدانیم جملهوح و اگر بخواهیم آیه را درباره نمخاطب می باشد که آیه مورد بحث بصورت یاست، در حال
و  رباق انثالثا در حدیثى که از امامد، نت همه احتیاج به تقدیر داربصورت فعل امر اسه ک "قل"همچنینت و فعل مضارع اس

کته نیز ذکر این ن.ده استنازل گردی کفار مکه بارهکه آیه فوق در  شده آمده است نقله آیهمین ل ذی تفسیر برهانادق در ص
جالب اینجاست که در همین سوره، ."سخنى بى ارتباط با اصل گفتار ذکر شود که این نیست جمله معترضهالزم است که معنى 

کنیم پیش از این نه تو آن را  این از خبرهاى غیب است که آن را به تو وحى مى":یدخداوند در پایان داستان نوح می فرما
صورت واقعى بیان داستان انبیاء ب .}49هود،{از آن تقواپیشگان است] نیک[دانستى و نه قوم تو پس شکیبا باش که فرجام  مى

ها و  و خالى از هر گونه خرافه و تحریف تنها از طریق وحى آسمانى ممکن است و گرنه کتب تاریخ پیشینیان آنقدر با اسطوره
، این آمیختگى بیشتر گردیم هر قدر بیشتر به عقب بر مىها آمیخته شده که شناخت حق از باطل در آن ممکن نیست و  افسانه

وقتی کتاب به پایان برسد متوجه .عدي ان شاء اهللا به این خرافات در تورات  اشاره خواهیم کردو ما در فصلهاي ب.شود مى
خواهید شد که میان مطالب خرافی که در کتابهاي گذشته درباره داستان نوح آمده، با مطالبی که قرآن بیان نموده است 

 در صد اینکه عین در داستانها این پیامبر، اى یعنى:یدعالمه طباطبایی درباره این آیه می گو.تفاوت از زمین تا آسمان است
 نزول از قبل مذکور سرگذشتهاى از آنچه و بود، مجهول زمان این تا قومت و تو براى است، محض صدق و صحیح و درست صد
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 تحریف داستانهاى آن عزیز خواننده شما اگر اینکه کما بود، صواب وجه از برگشته و شده تحریف بوده کتاب اهل نزد قرآن
 از قبل آمده نوح داستان از قرآن در آنچه که شوید مى متوجه بهتر وقت آن ببینیدشده  نقل موجود تورات در که را شده

پس شکیبا باش که فرجام ":در پایان آیه می فرماید).المیزان(غیبى است خبرى قرآن خبر نداشته،و سابقه اى هیچ قرآن
که نوح در دعوتش با آن روبرو بود،و با این با توجه به آنچه شنیدى و آنهمه مشکالتى  یعنی."از آن تقواپیشگان است] نیک[

یک نوع دلدارى و تسلى خاطر و تقویت اراده و روحیه همه این نوع آیات،. "، تو هم صبرو استقامت کنحال استقامت ورزید
مکتب الهى درس بخواند و براى مبارزه با طاغوتهاى و باید از این طریق در ، چرا که او هم بشر است،می باشدبراى پیامبر

گونه که نوح با آنهمه یعنى همان.و از انبوه مشکالتى که بر سر راهش وجود دارد نهراسد،گی پیدا کندعصر خویش آماد
وش در عمر طوالنى معروفش دلخ ، و به ایمان آوردن یک عده بسیار کمت فرسا صبر و استقامت به خرج دادگرفتاریهاى طاق

 بر را نوح تعالى خداى اگر فهمیدى که حالاي پیامبر، و.، تو هم باید صبر و استقامت را در هر حال از دست ندهىبود
 با اقوام و افراد آن از نیک سرانجام کن،که صبر حق برابر در نیز تو پس کرد، او که بود صبرى خاطرب داد نصرت دشمنانش

 امبریبه پ نیمخالف گریبه افتراى دنحل،  103آیه  قرآن در.کنند مى صبر خدا راه در که همانهایند تقوا دارندگان است،و تقوا
نه چنین نیست [زد آمو گویند جز این نیست که بشرى به او مى دانیم که آنان مى و نیک مى":و می فرماید، اشاره نموده اسالم

 نکهیدر ا.}103نحل،{به زبان عربى روشن است] قرآن[دهند غیر عربى است و این  نسبت را به او مى] این[که یزبان کس] زیرا
ه او مردى بنام از ابن عباس نقل شده ک: تفسیر نمونه در این باره می گوید، است گفتار به چه کسى بوده نینظر مشرکان در ا
بنى حضرم  فهیاغالم رومى متعلق به ط کیو بعضى او را ،و اصال نصرانى و اهل روم بود رسازىیشغلش شمشبلعام در مکه بود،

سخن را اشاره به دو غالم نصرانى بنام  نیا گریبعضى د. شد امبریپ ارانیکه اسالم آورد و از  اند عائش دانسته ای شیعینام ه ب
 زیاحتمال را ن نیا.خواندند اند که داراى کتابى به زبان خودشان بودند و گهگاه آنرا با صداى بلند مى جبر دانسته ساروی

، شد رایآمد و اسالم را پذ امبریسلمان در مدینه به حضور پ دانیم که مىیکه منظور سلمان فارسى باشد،در حال اند هبعضى داد
 ىادعاهاى ب نیپاسخ دندانشکن خط بطالن بر ا کیبه هر حال قرآن با  .مکى است سوره نحل مهمى از قسمت حال آنکه و
قرآن به  نیکه ایدر حال،دهند عجمى است را به او نسبت مى قرآنکه یتوجه ندارند،زبان کس نهایا:دیگو کشد و مى مى هیپا

است که  نیواقع ا: این تفسیر در ادامه به علت این افتراء اشاره کرده و می گوید."و آشکار نازل شده است حیزبان عربى فص
و پا کردند بلکه بتوانند شخص  ت، لذا دسبتوانند قرآن را به او نسبت دهندکه  افتندی خود نمى انیکسى را در ممشرکان عرب،

بتوانند  دیو این مطالب را به او نسبت دهند شاد،کنن دایبراى مردم آن سامان گنگ و مبهم است پ شیناشناسى را که زندگان
 :القرآن اشاره کرده و می گوید فى ظالل کتاببه گفته سید قطب در این تفسیر،و ."دالن را اغفال کنند چند روزى ساده

 آنتشکیل شد بر قر م، 1954خواستند در کنگره مستشرقین که در سال  که مىیادیون در روسیه شوروى هنگاماز مجمعى 
جه تالش و نتی دی، بلکه بابوده باشد }محمد{انسان کیتواند تراوش مغز  کتاب نمى نیگفتند که ا مى نیچن،رندیخرده بگ

بلکه بطور قطع قسمتهائى العرب نوشته شده باشد، رةیدر جزتوان باور کرد که همه آن  حتى نمى!کوشش جمعیت بزرگى باشد
کفار مکه در ادامه مخالفتهاي خود، تهمتهاي دیگري به قرآن وارد می ."!!شده است تهالعرب نوش رةیاز آن در خارج جز

که کفر یو کسان":قرآن این اتهامات را چنین بیان می کند.هم اکنون مستشرقین نیز، به همین  اباطیل متوسل می شوند.کردند
با [و قطعا اند بر آن یارى کردهنیست و گروهى دیگر او را ] چیزى[جز دروغى که آن را بربافته ] کتاب[ورزیدند گفتند این 

شانه از زیر بار حق  براي اینکه واقع آنهادر : تفسیر نمونه می گوید.}4فرقان،{ظلم و بهتانى به پیش آوردند] چنین نسبتى
 "این=هذا"از کلمه،خصوصا براى اینکه قرآن را تحقیر کنندو دروغگوئى کردند و م ءرا متهم به افتراخالى کنند نخست او 

 چنین سخنانزیرا آوردن قادر بر آوردن چنین سخنانى نیست، اثبات کنند او به تنهائىسپس براي اینکه .استفاده کردند
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یک  مایل نبودند این را بپذیرند و نیز براى اینکه بگویند اینو آنها نیاز به قدرت علمى فراوانى دارد،پرمحتوائى هر چه باشد 
توطئه اى در کار حتما و ار تنها نبوده بلکه جمعى وى را یارى کرده اند،او در این ک ده است گفتندبرنامه ریشه دار و حساب ش

و جماعتى از یهود بودند، "گرگروهى دی=قوم آخرون"عضى از مفسران گفته اند منظور ازب .!د در مقابل آن ایستاداست و بای
ب در میان بیل مطالبه هر حال چون این ق.بوده گفته اند منظور آنها سه نفر از اهل کتاب به نام عداس و یسار و جبر بعضی

ناچار بودند در این یامبران پیشین نزد یهود و اهل کتاب بودآنها مشرکان مکه وجود نداشت،و بخشى از آن مانند سرگذشت پ
واب ولى قرآن در ج .عجاب مردم را از شنیدن این آیات فرو بنشانندا موج ا، تنیز به میان کشندرا  تابل کى خود اهپا ،تهمت

 آیه بعد به یکی دیگر."آنها با این سخن خود مرتکب ظلم و هم دروغ و باطل شدند:گوید و آن اینکه آنها فقط یک جمله می
است که آنها را  اساطیر االولینو گفتند ":می فرماید، در مورد قرآن پرداخته ى آناناز تحلیلهاى انحرافى و بهانه هاى واه

او در واقع از  آنها می گویند،:تفسیر نمونه توضیح می دهد.}5فرقان،{"شود مى ءبراى خود نوشته و صبح و شام بر او امال
، او از جمعى کمک گرفته و مشتى از افسانه هاى و نه ابتکارى، تا چه رسد به وحى و نبوت ، نه علم و دانشىچیزي نداردود خ

ن مقصد، همه روز از دیگران ای رسیدن بهراى او ب .را وحى و کتاب آسمانى گذارده استکهن را گردآورى نموده و نام آن 
خود  تر در صحنه حضور دارند، یعنى به هنگام صبح و هنگام شام براى منظوراو در مواقعى که مردم کم .کند بهره گیرى می
 در این چند آنها.ه قبل از آنها نقل شده بودائى که در آیهمتهر تب توضیحی استو  حقیقت تفسیردر  این سخن .کمک مى گیرد

و مشتى از  نخست اینکه قرآن مطلقا مطلب تازه اى ندارد:تحمیل کنند ضعف بر قرآن چند نقطه، می خواستند جمله کوتاه
کار خود ادامه دهد، باید صبح وز بدون کمک دیگران نمى تواند بیامبر اسالم حتى یک رپ دیگر اینکه.!افسانه هاى پیشین است

نخوانده ام گوید درس  داند، و اگر می او خواندن و نوشتن را مییگر اینکه و د.کنند و او بنویسد ءو شام مطالب را بر او امال
در ،پراکنده کنندبا این دروغها و تهمتهاى واضح مى خواستند مردم را از گرد پیامبر  هاع آندر واق.!این هم سخن خالفى است

درس  کسیزد ندانستند پیامبر  و در آن جامعه مدتى زندگى کرده بودند به خوبى می عقل داشتند تمام کسانیکه حالیکه
گرفت  روز صبح و شام از دیگران الهام می و اگر همهو اهل کتاب سر و کارى نداشت، یهود به عالوه با جمعیت، نخوانده بود

آیات قرآن در سفر و حضر در میان جمع و در تنهائى و در همه حال بر  ،از این گذشته .بود بر کسى مخفى شود؟ ممکنچگونه 
ف تورات و انجیل تحری{عهدینآمده بود شباهتى با آنچه در  ه از سرگذشت اقوام پیشین در قرآنو تازه آنچ.شد او نازل می

و اینها پیراسته از خرافات که اگر این دو را کنار ه هاى عرب موجود بود نداشت،چرا که آنها پر از خرافات بود،و افسان }یافته
عالمه طباطبایی به نکاتی از نظر لغوي اشاره کرده و می  ."شود هم بگذاریم و مقایسه کنیم حقیقت امر به خوبى روشن می

فک بودن قرآن، این است که و مراد کفار از ااز وجهه اصلى اش منحرف شده باشد،ى است که فک به معناى کالمکلمه اگوید،
که از عرب کفر یکسان:و معناى آیه چنین است .است رسول خدا آن را از پیش خود درست کرده، و آن را به خدا نسبت داده

ورزیدند گفتند این قرآن، نیست مگر کالمى منحرف از وجهه اى که باید داشته باشد، چون کالم خود محمد است که به خدا 
و این اعراب کافر با این سخن خود ظلم و دروغى کتاب نیز او را کمک کرده اند،نسبتش داده، و در این افتراء جمعى از اهل 

است، که به معناى خبر نوشته شده است، ولى بیشتر در اخبار خرافى استعمال مى  جمع اسطوره راساطیکلمه .مرتکب شدند
به معناى کتابت و نوشتن است، و اگر نوشتن را به آن جناب نسبت داده اند، با اینکه مى دانستند آن  "اکتتاب"و کلمه . شود

که امیر مى ت او دیگران نوشته باشند، همچنانبه درخواس حضرت نوشتن را نمى داند، از باب مجاز، و یا از این باب است که
پس این " :گوید من به فالنى چنین و چنان نوشتم، با اینکه منشى او به دستور او نوشته است، به شهادت اینکه دنبالش گفتند

ى دیگر از مفسرین بعض. ، چون اگر خودش نویسنده آن بود، دیگر امالء معنا نداشت"قرآن صبح و شام بر او امالء مى شود
کلمه امالء به معناى القاى .به معناى استکتاب است، یعنى اینکه از کسى بخواهد برایش بنویسد "اکتتاب"اصال کلمه :گفته اند
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و مراد از امالء در آیه معناى براى نویسنده، تا آن را بنویسد، و یالفظ، تا آن را حفظ و از بر کند، کالم است به مخاطب به عین
صل مى زیرا که اکتتاب با یکبار نوشتن حااین معنا بهتر استفاده مى شود،  "اکتتبها فهى تملى علیه"ت، چون از سیاق اول اس

که دیگران موعه نوشته اى بوده نزد آن حضرت،قرآن مج ،نظر کفارالقاى تدریجى و مستمر است، پس ب ،ظاهر امالء ولىشود،
بکره و اصیل به معناى صبح و شام دو کلمه .پشت سر هم برایش مى خوانده اند، و او حفظ مى شده و براى مردم مى خوانده

ل مراد اول روز و قب:بعضى از مفسرین گفته اند .و خالصه پشت سر هم استه از وقتى است بعد از وقتى دیگر،و این کنایاست،
و آخر روز بعد از برگشت مردم به خانه ها است، و این کنایه است از اینکه این امالء مخفیانه و ا،از بیرون شدن مردم از خانه ه

این آیه به منزله تفسیرى است براى آیه قبل، گویا کفار کالم سابق خود را که گفتند  .دور از نظر مردم صورت مى گرفته
اساطیر قدیمى را برایش مى  ،یح مى دهند، که آن قومست و قومى او را کمک مى کنند توضافک و افتراء به خدا ،قرآن

کالم  آیه تمامیپس .گاه به عنوان کالم خدا براى مردمش مى خواندرى امالء مى کنند تا حفظ شود، آننویسند و سپس به قد
ایش این است معن" آن را خدایى نازل کرده که اسرار در آسمانها و زمین را مى داند":فرمود در آیه بعدي و اگر .کفار است

مشتمل  هکه خدا امور خفیه و بواطن امور آسمانها و زمین را مى داند، تا بدین وسیله اعالم کند که این کتابى که او نازل کرد
از  هایشان که یکىیدى است به اینکه در مقابل جنایتبر اسرارى است که از عقول بشر پنهان است، و در این بیان تعریض و تهد

  .)المیزان(ء و خرافات به قرآن دادن است، مجازات دارندنسبت افترا آنها
درتحقیقی  هادي قابل. است شده بیان موردنُه  در  "االولین اساطیر"ترکیبا ب و جمع، صورتب اسطوره واژه قرآن در              

 نخست روزهاي از}پیشینیان خرافی هاي افسانه{االولین اساطیر شبهه،می گوید،خرافاتو جاهلیت عصر پس از توضیح  درباره
 از بسیاري حاضر، عصر در.است بوده مطرح اسالم دین با ضدیت در و اکرم پیامبر ادعاي تکذیب جهت در وحی نزول

 است، ساخته مطرح الهی وحی و قرآن بعنوان را آنچه محمد: کنند می ادعا خود اسالف همچون معاند و مغرض مستشرقان
 هوش با لکن ،بود امی او اگرچه شد، می خوانده او بر انجیل و تورات مقدس کتابهاي از افرادي توسط که است مطالبی همان

 عنوانه ب تازي، زبان به و پرداخته را آنها خود سرشار قریحه با و گرفته فرا شد، می امالء که مطالبی اش العاده فوق حافظه و
تر  در دهه اخیر همین شبهه در قالبى زشت .}61ص  ،التهامى نقره ،سیکولوجیۀ القصۀ فى القرآن{است کرده بیان الهی وحی

مطرح   "آیات شیطانى"یسهاى جاسوسى صهیونیزم تحت عنوانسرو هاى پلید و خودفروخته و عامل دست توسط یکى از چهره
نواى با آنان مطالبى  همثیرپذیرى از اندیشه مستشرقان و أسف برخى از پژوهشگران علوم قرآنى با تأا کمال تب .گردیده است

هاى  از جمله گفته. اند که با روح قرآن و عقاید اسالم موافقت ندارد عجاز و شاهکارهاى قرآن گفتهعنوان کشف وجوه اِه را ب
هاى رایج  هاى قرآن همچون سایر قصه اینان معتقدند، قصه .اساس وجود دارد هاى بى در قرآن افسانه: این گروه آنست که

بر این باورند که ،اند این عده که به تازگى در میان دانشمندان اسالمى مصر پیدا شده.ى استخیالى و غیرواقع ،در جامعه
و خداوند هم در قرآن از اینگونه }دهد که عنصر خیال و وهم اساس آن را تشکیل مى{هاى قرآن از نوع قصه فنى است قصه
اند که اهم آنها  ب معانى گوناگونى را براى اساطیر ذکر کردهشناسان عر غتل.ها براى هدایت مردم بیان کرده است قصه

): 4.تها و سخنهایى که مانند چیزهاى باطل استروای):3؛روایتهاى نامنظم):2؛یاوهپوچ،برخالف حقیقت،): 1:عبارت است از
 ):8؛خته شدهآراستن و زینت دادن دروغهاى سا):7.ریشه است آنچه بى):6 ا؛دروغه):5؛انگیز هاى شگفتها و سخنتروای

: است از توان نتیجه گرفت که اسطوره و اساطیر عبارت گانه مىاز مجموع معانى هشت."آنچه را نقل و روایت کنند،هاداستان
د پندار ه که انسان آن را واقعى مىچنان آراسته شدلکن آند،نهاى پوچ و خرافى که هیچگونه پایه و اساسى ندار افسانه

بعضى از :قابل بر این نظر است که .)"هادى قابل ،تحقیقى درباره شبهه افسانه در قرآنپایگاه معارف قرآن، ":برداشت از(
هاى  معناى قصهه ب ترکیب یافته است "االولین"مفسران و دانشمندان علوم قرآنى کلمه اساطیررا که در قرآن با کلمه 
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لکن آنچه از تفحص در مفهوم اساطیر بدست آمده است، .اند دروغ ذکر کرده و خرافى، باطل و پوچ، نامنظماى، افسانه
هاى خرافى به  پس حمل آن بر قصه. باشد اى یا سخن یا اعتقاد چه قصه،شود اساطیر شامل هرنوع خرافه، دروغ و باطلى مى

کرده مطلب چند نمونه را ذکر این  براى روشن شدن و  بلکه قصه خرافى مصداقى از اساطیر است.هایى صحیح نیستتن
پس از . اند اولین گروه قائل به وجود افسانه در قرآن مشرکان و معارضان عصر نزول وحى بودهقابل می گوید،). همان(است

هاى خرافى است و برخى  اند که قرآن مملو از افسانه مخالفان اسالم و دشمنان قرآن براین اعتقاد بوده ،آنها در طول تاریخ
جمعى از دانشمندان ،سومین گروه.اند ون قرآن و مکتب اسالم داشتهکه تحقیقاتى پیرام از این گروه، خاورشناسان هستند

هاى استادشان  این گروه از اندیشه. باشند مصر مى "البیانیۀ و االمناء"اسالمى هستند که عمده آنها از شاگردان دو مدرسه 
قابل به نقد این .)همان(وى که از مؤسسین آن دو مدرسه است صاحب نظریه قصه فنى است. اند الخولى تاثیر پذیرفته امین

ن تعبیر و یا که واژه اساطیراالولین در آیات قرآن را فقط به داستانهاى قرآیکسان ،بنابرایندیدگاهها پرداخته و می گوید، 
هاى خرافى مصداقى از اساطیر است و ثانیا موضوع بحث آیات مورد نظر  چون اوال قصه. اند اند، به صواب نرفته تفسیر کرده

 بلکه اکثر آنها پیرامون مسایل اعتقادى و از جمله قیامت و برانگیخته شدن مردگان است ، در ارتباط با قصه هاى قرآن نیست
 اي از مقالهپایگاه معارف قرآن به نقد  .راي مثال به یک نمونه از افتراء ات مستشرقین اشاره می کنیمب .)هادي قابل،همان(

در دائرة المعارف قرآن لیدن  " Prophets and prophethood =انبیاء و نبوت" با نام مقالهاین .پرداخته است یوري روبین
هاي تحقیق و پژوهش صدر  زمینه ن عربی در دانشگاه تل آویوپروفسور یوري روبین در گروه مطالعات اسالمی و زبا.است

ها و همچنین صاحب کتاب. رده استقرآن را از عربی به هبرو ترجمه ک 2005وي در سال .مشغول است اسالم با تأکید بر قرآن
کند که اخبار اکثر انبیاء و  اشاره می در بخشی از این مقاله روبین.مقاالت زیاد در رابطه با موضوعات مختلف اسالمی است

از مضامین کتاب  }هاي پیامبران در قرآن قصه{ها بسیاري از این قصه:نویسد رسوالن قرآن در کتاب مقدس ریشه دارد و می
ب ا آب و تارسد، اما برخی مانند قصۀ ابراهیم، موسی و عیسی ب ها بسیار فشرده به نظر میبرخی از آن. گیرند می  مقدس بهره

عناصري دیده  ،هاي عذاب شود، اصوالً در قصه هاي بسیار ظریف در روایات کتاب مقدس، بیان میفراوان و حتی بازنگری
گر اقتباس قرآن از تورات و انجیل و کتب ا :در نقد آن می توان گفت.باشند می  شوند که در روایات کتاب مقدس غایب می

گرفت، این سخن در راستاي تضعیف  عنا باشد که پیامبر مطالب خود را از آنها میبه این م }زرتشت و صائبین:مانند{سایر ادیان
رسد، اما این تنها یک ادعاست و  برتري تورات و انجیل یا همسانی آن نسبت به قرآن به اثبات می ،قرآن است و با اثبات آن

ها آموزگاري گواهی تاریخ در وطن و مسافرت به درس نخوانده بود و محمد):1.شود براي رد آن شواهد و دالیل زیر ارائه می
عهد قدیم تا زمان رسول خدا، به اعتراف مستشرقان، به زبان عربی  ):2.نداشت و مطالب قرآن را از کسی نیاموخته بود

ها اسیات به عربی به اوائل خالفت عبترجمه نشده و منابع تورات نزد رهبانان به زیان غیر عربی بود و نخستین ترجمه اسفار تور
و  26رف بریتانیا، ص ادائره المع: به نقل از 148محمود ماضی، الوحی القرآنی فی المنظور االستشراقی و نقد، {مربوط است

توانستند نزد آنها در این زمینه  ها میبودند که عرب }از یهود و نصاري{اگر آموزگارانی و افرادي ):3.}، مقاله سهیل ویب27
بگان و افراد متفکري نیز در میان عرب و قریش بودند تا مانند محمد سخنانی بیاورند و شگفتی ببینند، به یقین نخ  آموزش

 و یا عایش بلعام: اند، مانند  افرادي که تاکنون از جانب مخالفان به عنوان آموزگار محمد معرفی شده. جهانیان را برانگیزند
ترین و باالترین سخن عربی را بر ند، چه رسد به اینکه فصیحدانست یسخن گفتن به زبان عربی را به خوبی نم سلمان فارسی

هاي فراوان تدارك دیدند و از هیچ کاري براي  حضرت توطئهآن دشمنی داشتند و علیه  پیامبراهل کتاب با  ):4.زیان بیاورند
: گفتند کردند و می شر میپس اگر محمد قرآن را از اهل کتاب گرفته بود، حتماً خبر آن را منت. تضعیف اسالم کوتاهی نکردند

هاي زیادي از آنها نقل در حالیکه سخن. کند براي شما قرائت می هاي ما گرفته است ورا از ما آموخته است یا از کتاب این قرآن
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در ):5.رسید شده، اما این مطلب از سوي آنها مطرح نشده است و اگر مطلبی گفته بودند، مانند سایر مطالب آنان، به ما می
هاي قرآن تفاوت جوهري با کتب آسمانی دارد، یل نیز مطرح شده است، اما داستانهایی هست که در تورات و انجداستانقرآن 

رد موریس بوکاي در.از جمله داستان آفرینش آدم، طوفان نوح، غرق شدن فرعون، نجات قوم موسی و چند داستان دیگر
قرآن با تورات بسیار  من معتقدم که این نظریه که داستان آفرینش:نویسد ت مینظریه شباهت داستان آفرینش قرآن با تورا

موریس {اشتباه است؛ بلکه اختالفات آشکاري در این دو کتاب وجود دارد که قابل مقایسه با یکدیگر نیستندنزدیک است،
ایشان مطرح  همچنین.}فضل حسن عباس، قضایا قرآنیه: ، به نقل از}فی ضوء المعارف الحدیثه{الکتب المقدسهبوکاي،

که قرآن در حالیست،کند یک طوفان جهانی براي عقاب تمام بشریت کافر ا کند که تورات وقتی طوفان نوح را بیان می می
هاي اساسی بین سفر داستان غرق شدن فرعون نیز تفاوت در.}همان{اي محدود مطرح کرده است طوفان را براي مجازات عده

از بسیاري از داستانهاي مطرح در ):6.}همان{شود، از جمله نجات بدن فرعون است هجرت تورات و آیات قرآن مشاهده می
قرآن را از اهل کتاب آموخته  ،اگر پیامبر. شود، از جمله داستان هود، صالح و شعیب ، در تورات و انجیل اثري یافت نمیقرآن

ات و انجیل اشاره دارد و معتقد است که قرآن به تحریف کتب تور):7.نمود  بود، این اضافات را در کتاب خود مطرح نمی
آنها نقل کرده ازو اگر پیامبر مطالب خود را .}46 ،نساء و  13 ،مائده{پردازند دانشمندان آنها به تحریف کتاب خود می

 که این کار باعث تضعیف کتاب خود رسول اکرم همدهد در حالی بت تحریف به آنها میکند و نس چگونه آنها را تضعیف میباشد،
دکتر ،یوري روبین،نبوت و انبیاء" مقاله ، بررسیپایگاه معارف قرآن":برداشت از(شود و این با عقل و درایت سازش ندارد می

 و قرآن داستانهاي میان ذاتی تفاوت آشکارسازي براي من، دیدگاه از :می گوید دکتر بیومی مهران)."مهر حسین علوي
 خاورپژوهان خاورپژوهان،حتی چنانکه  محمد نشده،و گرفته تورات از قرآن داستانهاي اینکه آشکارسازي نیز و تورات،
 از اي پاره که است این شیوه بهترین است، بوده نخوانده را کتاب اهل دیگر کتاب هیچ یا تورات اند، گفته متعصب، و مغرض

 چیزي  قرآن در نوح داستان که بینیم می کنیم، آغاز نوح داستان با را سنجش این اگر.بسنجیم تورات با را قرآن داستانهاي
 قوم درازي روزگار و بود، خداوند فرستاده نوح که است آمده قرآن در تنها نمونه، براي. است آمده تورات در آنکه جز است

 هاي گونه همه نوح آنکه از پس مگر نکرد طوفان دچار را آنان خداوند، خواند،و می فرا یگانه خداي پرستش به را خویش
 از و آزمود سودي، هیچ بی را تبلیغ و فراخوانی هاي شیوه همه نیز و کرد، تحمل و تجربه آنان، دعوت راه در را آسیب و آزار

 اند،دیگر گرویده که آنان جز تو قوم از: که کرد وحی بدو نیز خداوند و. }سوره نوح{شد ناامید یکسره آنان آوردن ایمان
 سخن این درستی توانست، می که هایی شیوه همه آزمودن با بزرگوار پیامبر بدینگونه، ؛و}36هود،{آورد نخواهد ایمان کسی
 آمده گونهبدین قرآن، در تنها ها، نکته این.}15اسراء،{"فرستیم نمی عذاب نفرستیم، پیامبري تا ما": کرد گواهی را خدا

 که دارد بسیار تأکید و تکیه نکته این بر که است قرآن تنها ،نیز و .است دیگري چیز یکسره تورات، در داستان این است،و
 ازمیان که است قرآن این نیز. بودند آورده ایمان خداوند به که یافتند رهایی و رستگی رو این از تنها طوفان، از رستگان

 در ریشه که چیزي.}48تا  25هود،آیات {است کرده گزارش را او شدن غرق چگونگی و نوح پسر داستان تاریخی، وقایع
 است، کرده خود به کند، بدي که هر و کرده، خویش به کند، نیکی که هر":چون هایی آموزه دارد، اسالم بنیادین هاي آموزه

 اندازه به کس هر" ؛و}18فاطر،{کشد نمی دوش به را دیگري بار هیچکس"؛}46فصلت،{نیست آزار بنده شما خداي و
 است قرآن تنها همچنین.}8و  7زلزال،{بیند می را آن کند بدي اي ذره اندازه به کس هر و بیند، می را آن کند نیکی اي ذره

 که، است قرآن این نیز. دانیم می تر درست را همین نیز ما است و نگفته سخن زمین،آشکارا همه بر طوفان گسترش از که
 اندوه از خدا که پنداشته و رفته پیشتر نیز این از تورات اما شمارد، می پاك طوفان، ایجاد پشیمانی از را خدا تورات، برخالف

 براي و باشد، چنین که است آن از تربزرگ خداوند نیاورد،و پدید طوفانی هرگز پس، آن از که بست پیمان خویش با پشیمانی،
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 از است،و آسمان در}کمان رنگین{قزح نشانه،قوس آن و نهاد اي نشانه آسمان در نکند، فراموش را خویش پیمان اینکه
 از پس نوح، که است آمده تورات در نیز.}17 تا 1: 9 پیدایش، سفر{داد نخواهد روي زمین در طوفانی هرگز رو این

 نفس خشنودانه و فرونشست رسید،خشمش خدا به کباب بوي همینکه و کرد پروردگار پیشکش قربانیها طوفان، فرونشستن
 گویی یاوه این و. }27 تا 20: 9 پیدایش، سفر: به بنگرید نوح، درباره تورات دیدگاه براي. 20 تا 12: 8 همان،{کشید راحتی

 خدا به رسد،آنچه نمی خدا به هرگز خونهاشان، نیز و قربانیها، گوشتهاي": است داده پاسخ چنین قرآن در خدا را یهودیان
 درباره اما.}28حج،{بخورانید چیزانبی و تهیدستان به و بخورید هاقربانیاز"و.}37حج،{شماست تقواي و پارسایی رسد می

 دهد می نشان مجاهدي چهره در را او مسیحیان،که و یهودیان مقدس کتابهاي نه است،و قرآن تنها نیز خلیل ابراهیم ابواالنبیاء
 با شکند، می را بتها کند، می مبارزه خدا، راه در خویش مال و فرزند و جان با جانبه، همه جهادي و پیگیر پیکاري در که

 آتش از خدا یاري به و شود می افکنده آتش به] یکتا خداي سوي به[ دعوتش خاطرب افتد، می در زورگویان و ستمگران
 کردن ردگِ جز اندیشد نمی چیز هیچ به که ساخته اي چهره بزرگمردي، چنین از تورات که افسوسا و شگفتا و.ماند می آسوده

 تا تورات.گزیند برمی را ابزارها حقیرترین و ها شیوه ناپسندترین نیز راه این در و کنیز، و غالم و شتر و االغ و گوسفند و گاو
 و کند همسرفروشی خدا، بر پناه تا، وادارد را او اینکه جز یابد نمی اي شیوه ابراهیم، اندوزي مال براي که رود می پیش آنجا

 اینکه تردردناک و ترشگفت.}18 تا 1: 20 ؛20 تا 10: 12 پیدایش، سفر{بگرداند شهر به شهر آهنگ، این به را ساره خویش همسر
 با اند، برده کارب آنها اثبات در را خویش تالش همه که اند، نکرده کوششی ها یاوه این سازي باطل براي تنها نه تورات، مفسران

 تاریخی بررسی":برداشت از(است اعتبار بی}قدیم عهد{ تورات اسناد اند دانسته می که اند بوده کسانی نخستین آنها کهاین
  )."46تا   44ص ،، دکتر بیومی مهران 1قرآن،ج قصص

 اسطوره در قرآن یکی از مصادیق   اما،کار رفته استل به معناى داستان بثَو م اءث، نب، حدیواژگان قصصدر قرآن                
 از مشتق ساطیراَ در این زمینه می گوید، اشرفىعباس  .باشدخرافى زاییده ذهن گذشتگان  هاىعبارت از داستانمی تواند 

 نوشته کتاب در یعنى }58اسراء،{فی الْکتَابِ مسطُورا".گویند را چیز هر ردیف سطر، و.نوشت یعنى رطَس.باشد مى سطر ریشه
 و اند کرده تعریف ندارند چیزى به ربطى هیچ که سخنانى و باطل سخنان به را اساطیر ،شناس  واژه دانشمندان.است شده

 هم از که رود مى کارب سخنى درباره آن و باشند نوشته ازپیشینیان که شگفتى سخنان آن یعنى االولین، اساطیر: اند افزوده
 .است شده ترجمه  پیشینیان نبشته هاى  افسانه به فارسى ترجمه در  اساطیراالولین.}128 ص ،5 ج وجدى،{باشد گسیخته
 ص مجید،جفرى، قرآن در دخیل هاى واژه{است شده گرفته آرامى از که است نظر این بر فرانکل ،واژه این ءمنشا درباره

 این بازمانده. است شده گرفته  داستان و  وآگاهى جستجو معنى به هیستوریا یونانى واژه از اسطوره که معتقدند برخى و}113
 از را آن هم برخى و}3ص آموزگار، ایران، اساطیرى تاریخ{است  حکایت و داستان معناى  به Story انگلیسى زبان در لغت
 نقل هازبان سر بر نسلها توالى طى که است اى  گونه  قصه ،اسطوره:چنین اند ها  اسطوره کلیات ،اختصار به .دانند مى تازى اصل
 دنیاى مرز اسطوره در.کند مى  تبیین ساده غالبا نحوى به را موروثى عقاید و هاآیین همچنین و طبیعت هاى  پدیده  ،آن.شود مى

 باید را اسطوره .شود مى تبدیل ذهنى زمانى به و دهد می ازدست را خود  عینیت واقعى زمان.ریزد مى هم به ذهنى و عینى
 در آن معتقدان براى که ستا مفهومى بلکه ،نیست داستان تاریخى صحت است مهم آنچه.دانست  واقعى نیمه داستانهاى

 آیینى اسطوره :)الف :ها چنین اند اسطوره تقسیم بندي.}405وجدان،ص قلمرو ،در13ص ایرانى، فرهنگ و اساطیر{بردارد
 یک حتى و  نامه یک و عادت یک بنیاد خیالى  علت بیان اسطوره این کاربرد: بنیادى اسطوره) ب .آن است نوع ترینکه از کهن

 کارهاى و تولد اسطوره این: شخصیت اسطوره) د.است یهود دین به مربوط اسطوره این: کیش اسطوره) ج.است ء شى
 تفکر مشخصه:مرگ از پس جهان اسطوره) ه.پوشاند مى راز و رمز و شگفتى از اى  باهاله را مشهور قهرمان یک برجسته
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همانگونه که  )."عباس اشرفىقرآن، در اسطوره و داستان معناشناسى":برداشت از(}خاورمیانه اساطیر{است  یهودى مسیحى
 در اسطوره:نازیال  دلیرنیا نوشته است.است ریشه هم"تاریخ و روایت" معنی به Historia واژه با لغت در ه شد،اسطورهاشار

 ریشه یک از "روایت و بیان دهان،" معنی به Mouth انگلیسی واژه با که آمده "قصه و خبر شرح،" معنی به  Mythos یونانی،
 اسوه از االجرایی الزم الگوي دیگر برخی و کنند می مراد}Fiction fable{موهوم داستانی تنها اسطورهواژه  از بعضی. است

 در اسطوره چند هر.رسد می بازماندگان به پیشینیان از مقدس، سنتی همچون و دارد انسانی فوق منشاء که اي حسنه
 از است عبارت اسطوره :کرد تعریف چنین را آن توان می کالم یک در اما دارد، متعدد تعابیر و تعاریف گوناگون دیدگاههاي

 منظور به قوم یک که شناختی جهان کلی بطور و طبیعی فوق موجودات فرشتگان، ایزدان، درباره نمادین اي جلوه یا روایت
 نمادین، اي گونه به و داده رخ ازلی زمانی در که است مقدس و راست سرگذشتی اسطوره بندد؛ می کارب هستی از خود تفسیر

 به اسطوره نهایت، در و رفت، خواهد میان از یا دارد، هستی آمده، پدید چیزي چگونه که گوید می انگیز وهم و تخیلی
 خواستگاه،اینکه کننده بیان. است حقیقت یک بیانگر که مقدس است ماجرایی اسطوره. است هستی کاوشگر تمثیلی اي شیوه

 مطالعه یا شناسی یزدان واسطهب آن منشاء و اسطوره شناخت .کند تثبیت جهان در اورا جایگاه و بگیرد کنکاش به را انسان
 طورب ها اسطوره ،تاریخ طول در. گیرد می صورت عالم حوادث تاریخ مطالعه یا شناسی کیهان مطالعه با هم و خدایان تبارنامه
 شناسان مردم توجه درعوض است داده دست از را خود مذهبی عدب اسطوره امروز اگر و اند نموده تغذیه را ادبیات گسترده

 امروزه.)اسطوره بیان ازلی جهان در ذهن است، نازیال دلیر نیا،  17/01/1391مردم ساالري،(است نموده جلب خود به را
شمار بمرکز ثقل آن  "میت" دارد و بالطبع ژهیو یگاهیجا یشناس است که در علم مردم یمهم یعلم  رشته "يتولوژیم"
و منظور همان  شد ینم جادیا یو مشکل یباستان يها افسانه ای یونانی يها افسانه میگفت یاز ما م ياریبس هانیاز ا شیپ. رود یم
اشاره  تیمهم و پر اهم یبه موضوع "تیم" رایاز افسانه جداست ز "تیم"که  کنند یاستدالل م ياریبس یول.بود "تیم"
و داستان  هیپا یسخن ب یافسانه با معن  است که کلمه یو اعتقادات باستان است، موضوع زدانیکه چون داستان ا. کند یم

 درباره نیاز روانی انسانها به اسطوره می گوید، علی شریعتی دکتر .)وبالگ میتولوژي،(آن را برساند يمعنا تواند ینم یالیخ
 فکري یا روحی، عظمت بزرگواري، که انسانی .ندارد وجود بزرگترین اما دارد، وجود بزرگتر .هستند نسبی هابزرگی همه

 انسان آن را اما نیست، باشد، نداشته راه آن در انحرافی هرگز و باشد، نداشته نقص هرگز باشد، جاویدان باشد، داشته   مطلق
 به و زشتی به محدود خواهی، خود به محدود مکان، به محدود زمان، به   محدود که دارد احتیاج تاریخی یک به. سازد می

 ناقص، آلوده، ؛تاریخ قهرمانان همه زندگی    تاریخ هم و ملتها، همه تاریخ اقوام، همه تاریخ بشر، تاریخ هم اما نباشد، فساد
 و ضعف   آلودگی، پلیدي، دیگرش جاي یک دارد تقدس و تعالی خوبی، زیبایی، جایش یک اگر .هستند نسبی و منحرف
 واقعی انسانهاي زندگی مجموعه تاریخ. دهند می نشان ضعف میرند، می خورند، می شکست تاریخ قهرمانان همه .است شکست

 دارد احتیاج او اما خودشان، محیط و مکان و زمان به محدودند و خودشان ضعفهاي به خودشان، غرایزِ به   محدودند که است
 اما باشد باید که آنچنان تاریخ از است عبارت ،طورهاس  .نیست اما باشد، باید که فردي زندگی و حالی شرح تاریخی، به

. نکرده سیر را او }کرده پیدا   تحقق و دارد واقعیت که{واقعی تاریخ که است انسانی نیازِ ،طورهاس ساختن بنابراین. نیست
  کنم، می نگاه را که هر خواهم؛ می را آریا نژاد قهرمان نام به قهرمانی یک من.است دروغ داند می سازد،و می طورهاس

 در گردم می رفته؛ بین از و شده ضعیف دیگر جاي یک بینم خورده،می شکست جنگ یک در بینم است،می ناقص بینم می 
  بدهم شکستش را او ناچارم وقتی یک هم اگر و خورد نمی شکست وقت هیچ که .کنم می رستمش  کنم، می پیدا را یلی سیستان

 یعل ،ریبر گونه اساط یقتیحق،یعل":برداشت از("باشد خودش براي بزرگی امتیازِ یک باز که دهم می شکست پسرش دست به 

www.takbook.com



 

273 
 

به سایت باشگاه  "بشرى نیازهاى داستان اسطوره، "براي اطالعات بیشتر درباره نیاز انسانها به اسطوره به مقاله)."یعتیشر
  .اندیشه مراجعه فرمایید

. است دین بر متقدم تاریخی سیر نظر از اسطوره که باورند این بر شناسان اسطوره برخی :می نویسد "تاریخ ما"سایت            
 دینی باورهاي مرور به داشتند بشر نزد را ادیان و مذهبی اعتقادات جاي اساطیر زمانیکه در انسان ذهن تکامل و رشد با یعنی
 قابل بخش که کردند اساطیر،مشخص رازگشایی با پژوهان اسطوره. ندارد بر رازي از پرده که نیست اي اسطوره. گرفت شکل

 را آنها امروز و گرفتند خودب کاملتري شکل گوناگون، ادیان در بعدها که کنند می نمایان را باورهایی اساطیر، از توجهی
 "مرگ از پس جهان" اساطیر و "آفرینش یا نیاديب"اساطیر در خصوصب پا رد این.دانیم می ادیان ناپذیر تفکیک اجزاي
 می خلقت فلسفه و آفرینش چگونگی درباره بشر پرسشهاي به صریحتري شکل به اساطیر این رسد می نظرب زیرا.است آشکار

 در دین نقش ادیان، و انسان" کتاب نویسنده مالرب میشل .شد داده پاسخ آنها به ادیان، در بعدها که پرسشهایی. پردازند
 ییروهایکرد که ن یدرك م.کرد یقناعت نم عتیتنها به مکاشفه در طب ییانسان ابتدا:می گوید "اجتماع و فردي زندگی

ها را د که چه هستند پس همانتوانست بدان یتوانست آنها را به فرمان خود درآورده و چون نم یدوره اش کرده اند و او نم
و اطرافش مانند  عتیطب يها دهیدر همه پد را ییخدا نیچن انیپا یب يروین ،ییانسان ابتدا بیترت نیبد. دانست یخدا م

را  نیما،انسان، هنگام خلق اسطوره، د خیتار تیسا(دید یم یزلزله، طوفان، رعد و برق خسوف و کسوف و متجلل،یس
می  داده هائی افسانه و حکایات مجموعهه ب روم و یونان میتولوژي عنوان حقیقت در می گوید، فاطمی سعید دکتر ).شناخت

 فکري تحول بصورتی جهان، در ملتی هر.آمد بوجود "ادیسه و ایلیاد" نابیناي نویسنده مره وسیلهه ب م،.ق نهم قرن از که شود
 خدایان و مذهبی سنتهاي ساختن نمودار در را تحوالت این مظاهر ،بخصوص یونانیان و است داده نشان را خود فرهنگی و

 از پیش اولیه انسان .دارند مذهبی جنبه بیشتر کشورها همه در انسانی مافوق موجودات.اند کرده جستجو خویش اي اسطوره
 دینهاي وجود علل از یکی شاید و بوده غیرعقلی روشهاي دنبال بودن بدوي مقتضايه ب بنا کند تبعیت را عقلی روش یک آنکه

 در جادوگران و داد می تشکیل را ابتدائی جوامع اکثر زندگی مبناي گذشته در خرافات.است بوده انگیزه همین مختلف
 ،تاریکی و روشنائی،روز و شب همچون طبیعی عناصر و حوادث وجود.رفتند می بشمار قبائل مطلق فرمانروایان حقیقت
 مراسم ،دوم مرحله در و بیاورند بوجود امور این براي قادري خدایان که شد باعث باروري و خشکسالی،اعقه،صطوفان
 بشر عقاید اساسی اصول ؛نذر و قربانی ،نیایش و ادعیه خواندن همچون ،بخود مخصوص آداب که برد نام باید را مذهبی

 او جانبه همه تالش و بوده جنگ در طبیعت با همیشه انسان .گرفت بخود شناخته سیمائی تحول، از پس و داد تشکیل را اولیه
ه ب و کرد اندیشه باید اي چاره دفاع این براي.است بوده ماندن زنده براي دفاع حقیقت در و طبیعی حوادث برابر در پایداري

 می توانستند دیگري چیزهاي اي اسطوره خدایان جز ،موجودات این یاآ.جست توسل ضعیف انسان از قادرتر موجوداتی
 }Ovide{ویداُ آنها سردسته که شعرائی و نویسندگان و.شدند پرداخته و ساخته جاهل، بندگان نیاز سببه ب خدایان.باشند؟

و  ویرژیل دوست و شد متولد م،.ق 43 سال در اوید.نهادند بنا امروز دنیاي براي را قدیم اي افسانه کتب است روسی شاعر
اند نموده میتولوژي و میت از که تعاریفی گریمال باستیدو روژه،تیلور،الالند ،مولر ماکس نظیر بزرگی محققان .بود راسه 

 دو مترجم }T.Benfey{بنفی تئودور آلمانی محقق که اي اندیشه اما ،است نبوده رسا هرگز اسطوره واقعی مفهوم درك براي
 همگام غربی و شرقی هاي اسطوره که است کرده روشن نموده "پانچاتانترا" و"هیتوپارسا" نامه ب هندو اساطیري معروف کتاب

 گوناگون سرزمینهاي و بشري نسلهاي در ها میت ستایش که است کرده ثابت او .اند یافته راه بشري هاي اندیشه در یکدیگر
 اسکاندیناویها باالخره و یونانیها ،ایرانیها،مصریها،فنیقیها ،هندیها،بودائیها آئین و رسومه ب وي.است داشته مبداء و منشاء یک

 مافوق" که است شده باعث اساطیر  سمبولیک هاي جنبه.می سازد روشن خالصه بطور را ها میت تشابه وجود و کند می اشاره
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 مبین آنان از دسته هر که هستند گوناگونی مراحل داراي یونان اساطیر  گردد عطا بدانها الهی نیروي و آیند بوجود "انسانها
): 2 ؛حماسی دوره ):1:می شوند تقسیم دوره سه به کالسیک سنت بر و رود می بشمار نخستین انسانهاي زندگی از دوره یک

 ملت هر اساطیر در که معنی بدین شود می تقسیم دسته دوه ب نیز بندي طبقه این خود."فلسفی دوره ):3 ؛تراژیک دوره
 اهمیت تاریخ طول در که هستند قهرمانهائی دیگر دسته.است آنان برجسته اعمال و آوران نام و قهرمانان به مربوط یکدسته

 اندیشه یا انسانها دست پرداخته و ساخته خدایان که دریافت توان می بخوبی ،بنابراین.اند کرده پیدا الوهیت جنبه و یافته
 تا قهرمانها استحاله همچنین.است روشن بخوبی ها افسانه این اکثر در طبیعی نیروهاي علیه انسان مبارزه.است آنان پردازي

  .)"فاطمی سعید ،دکتراسطوره هاي ریشهراسخون،":برداشت از(است میتولوژي جالب مباحث از یکی خدائی سرحد
دانشنامه .باشند ها بازتاب سرشت آدمی می اسطوره درباره نیاز روانی انسانها به اسطوره اشاره شد، همانگونه که قبال            

اسطوره در  فیاست که تعر لیدل نیو به ا ابدی یرا م شیمختلف، مفهوم خاص خو يهادگاهیاسطوره از د می گوید، انایرآ
 دیاز د.دننیب یشناخت جهان م يبرا ییاسطوره را حاصل تالش انسان ابتدا لریو تا زریفر.گوناگون متفاوت است يکاربردها

ژرف  هیخود اسطوره را ال ییساختارگرا هیدر نظر استروس.است یبه شبه واقع ياستعار میمفاه لیتبد يا اسطوره گونه، مولر
 هیچند ال،اسطوره يمعنا سان نیو بد ابدی یم رییهر اسطوره بر اساس شکل آن تغ یاو معن دیو از د داند یم یانسان شهیو اند

  در ها اسطوره ."دارداز آن وجود  یمتفاوت يهاتنزد هر فرد و در هر جامعه برداش و ابدی یخاص خود را م یو در هر زمان معن
 ازین نشیآفر يها اسطوره.انسان را در خود دارند يهامیو آرزوها و ب ازهایو همه ن ندا یبازتاب سرشت آدم ،یشناسنروا

. ندا يم و ثبات اقتصادوو تدا ءبه بقا ازین يپاسخگو يباردار يها و اسطوره سازند یانسان را بر آورده م یخواستگاه
زندگی د و با شکل نیاب ها با نظام شناختی انسان پیوند می اسطوره .می باشند ینیدر جهت الگو آفر یقهرمان يها اسطوره

هاي  آفرینش کهنترین دورهي ها مثالً در اسطوره.دنهاي مختلف زندگی و محیط جغرافیایی او ارتباط دار انسان در دوره
اي  چنین دوره متعلق بههاي سنگی را  آسمان از سنگ است و اسطوره،یعنی انسان دوره پالئونیک، "انسان اندیشمند"زندگی 

آفرینش انسان از ،سبب رواج کشاورزي و دگرگونی معیشت انسان هاي آغازین عصر نوسنگی به در اسطوره اما.دانند می
   و نحوه طیمح.هستندنوسنگی   هاي گیاه خدایان همه از آثار دوره اسطوره.ست که تا حدي شکلی انسانی دارندنباتاتی ا

متفاوت مشاهده  يهادر تمدن کسانی ریاساط نیب ياریکه تنوع بس يا گونه د، بهنهر تمدن دار ریبر اساط ییبسزا ریتأث شتیمع
تقدس، {را باهم در سه بخش }چین{ایو شرق آس} ایران، هند و مصر{نیالنهر نیدر ب آب ریاساط ،این دانشنامه.شود یم

 همه اساطیر در ادیان مختلف به ،می گوید در مورد تقدس اساطیر آب .بررسی و مقایسه کرده است }يگرانیو طغ يزیخحاصل
در مورد .ندبرخورد این اساطیر با هم متفاوت ا  ولی نحوه.اند ستن گناهان آدمی نشأت گرفتهنوعی از تطهیر، پاك بودن و ش 

باشند و در تمدنهایی که خشکسالی نداریم  عامل خشکسالی باعث پدید آمدن این اساطیر می ،عامل حاصلخیزي اساطیر آب
عوامل محیطی و وجود سیالبها و خرابیهاي ناشی از  ،در مورد عامل طغیانگر اساطیر آب.شود اساطیر کمتر توجه میبه این 

 ریکه در مورد تقدس اساط یمیو مفاه یمعاناین دانشنامه در مقایسه موارد فوق می گوید،  .دنگذار طغیان رودها تأثیر می
 دباش یو پاك بودن م ریخواص تطه يدارا آب،ریاساط نیا يکه در هر دو دنده ینشان م د،نباش یم نیالنهر نیآب در شرق و ب

عنوان عامل  آب به  اسطوره این دانشنامه درباره.متفاوت است }بین النهرین و شرق{انیدو اد نیدر ابودن، پاك نیشکل ا یول
 نیالنهر نیب انیاست که آب در اد نگونهیاستخراج کرد بد توان یدو تمدن م نیکه از ا یمیو مفاه یمعاني می گوید،زیحاصلخ

 ران،یدر ا مدت یطوالن يهایبا کمبود آب مواجه بوده است و خشکسال نیاز سرزم يادیکه وسعت ز یمیاقل اتیعلت خصوص به
مورد توجه قرار  شتریب ،نیکردن سرزم زیآب و حاصلخ نشیآفر يبرا يا هبه اسطور ازین جهیدر نت ،آمد یبوجود م مصر و هند

با  نیچ ينهایبودن زم زیحاصلخ لیدل و به شود یم انیموضوع کامالً بصورت برعکس نما نیا }نیچ{در شرق یول.گرفت یم
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 انیاز اد شتریب نیالنهر نیب ریتقدس در مورد اساط جهیدر نت.آبها نداشتند يزیحاصلخ يبرا يکمبود آب مواجه نبوده و نماد
که در باور  شد یانجام م نهایشدن زم زیحاصلخ يرودها برا ریو سپاس از اساط میتکر يبرا یینهاییشرق بوده و مراسم و آ

در موار د فوق پرداخته و  انگریعنوان عامل طغ آب به  سطورها در ادامه به بررسیاین دانشنامه .بود افتهیتقدس  اریمردم بس
مربوط  نینو یتینو با بشر یدوران سینوع بشر در آب و تأس دشدنیتصور ناپد طوفان به اتیهمه روا باًیتقر نتیجه می گیرد،

نکته  .گردد یآغاز ماند، رهیبر آن چ که نو يانسانها نگونهیو زمانه ا رود یم نیاز ب يا بر اثر نوع فاجعه یدوران.دنشو یم
نوع بشر ،ستین رانگریو اریاثرات آن بس ایوجود ندارد و  انگریآب بصورت طغ عتیکه در طب ییاست که مکانها نیجالب توجه ا

 یاما در زندگ آمد، یاز حد باال م شیب یگاهگاه لین یالبیس يعنوان مثال گرچه آبها به. شود ینابود م يگریتوسط عناصر د
 يا مصر به اسطوره ریاساط رو، نیاز ا.داد ینم يدجله و فرات باشد رو رانگریو يالبهایهمسنگ س ندکه بتوا يا دهیپد انیمصر

دجله و فرات  ،گنگ،همچون سند ییرودها نیالنهر نیدر ب یول.میکن یباشد برخورد نم لیس لهیوسنوع بشر ب ينابود نیکه چن
و نذورات و  شد یرود بر پا م میتکر يبرا یرودها هر ساله مراسم نیا انیاز طغ يریجلوگ يبودند و برا انگریطغ ینوع به

رودها  انیطغ رایزخورد، یبچشم م شتریشرق ب يکار در تمدنها نیا. شد یرودها داده م انیطغ يها به اسطوره زین ییهاش پادا
دانشنامه ":برداشت از(باشد یم نیچ يرودها يالبهایمهارکننده طوفان و س "وی" هکه اسطورییبوده، تا جا نیدر چ یمسئله اصل

هاي طوفان در ملل مختلف است که ما تفاوتها و فصل بعدي در رابطه با اسطوره .)"کهن تمدنهاي و اساطیر در اریانا، آب
  .شباهتهاي این اسطوره ها را با یکدیگر را بررسی  خواهیم کرد
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همهفدفصل   
 

 طوفان نوح
 در نزد

 ملل دنیا،
 اسطوره یا واقعی؟

سایر ملل در اسطوره هاي  آیااین داستان کجاست؟ریشه  آیا می دانید.کما بیش آشنا هستیمداستان نوح همه ما با            
 چند هزار قدمتیو .گره خورده است زمین موجودات نابودي و وفانبا ط  داستاناین .؟است شده نااشاره اي به این داست

 تلقی انسان گناه نتیجه اغلب وفانط این.است برخوردار خاصی جایگاه از عامیانه هايداستان و ها افسانه در و دارد ساله
که  است شدهنقل  برده، آب زیر به را زمین که وفانیط درباره زیادي هايداستان گوناگون، ملل و اقوام میان در .است شده می

 انیاز ششصد نوع مختلف افسانه و داستان گوناگون در م شیوفان نوح بطدرباره  ":نوشته اند.دارند هم با زیادي شباهتهاي
 دهیافسانه ها د نیکه در ا ییتفاوتها.است دهینسل به نسل به ارث رس ایرواج دارد که در چهارگوشه دن یاقوام و ملل باستان

 یاز آنها نوع کشت کیکه هر یطورب د؛کن یم ییفاجعه خودنما نیا فیشوند، عموما در نوع برداشت هر قوم از کم وک یم
فاجعه را با  نیاحتمال تکرارمجدد ا یو حت افتگانینجات  يبعد یو آسمان، روش زندگ انیخشم خدا يریتفس لینجات، دال

بشر مانده  ادیدست که در طول قرون به  نیاز ا ییافسانه ها.کرده اند فیو تعر نییخود تب ستگاهیو ز ییایتوجه به محل جغراف
شده  تیزروایلرزه ن نیزم توأم با آتش و بیمه ییهاالبیبوده و بعضا س ریگعالم یلیفاجعه س نیدهندکه ا ینشان م یاند، جملگ

بوده که  خی يهاها و کوهخچالی یشدن ناگهان اآبیو  میعظ یبا شهاب نیبرخورد زم یوفانط نیعامل چن ات،یبنابر روا. است
گمشده  یکشت{ها شده استانوسیبزرگ در اق ریطور غرق شدن جزانیها، و همرشته کوه ییاجابه ج ن،یزم ارهیسبب انحراف س

). و تورات نیالنهر نیب ریوفان نوح در اساطط پایگاه اطالع رسانی حوزه،(}162، صترجمه احمد اسالملو تز،یرلب چارلز نوح،
 بر تسلط با آنها.اند کرده یاد وفانیط چنین از خود متون در بار نخستین براي که هستند سومریان این ،هاملت و اقوام میان در"

 سومریان تمدن. کنند ایجاد بزرگ شهرهاي و حفر،کشاورزي نهرهایی و هاکانال خشک، را هاباتالق توانستند النهرین بین جنوبِ
 سیالب یک هايجام جم،روایت(گرفتند وام آنها از را خود فرهنگ و دین از بخشی و نوشتن شیوه هابابلی که بود غنی قدري به

  .)بخت شهرام ،همابزرگ
وندیدادآمده که اهورامزدا براي نابود کردن اهریمن  در".براي بررسی داستان طوفان،ابتدا از ایران آغاز می کنیم           

پس به جمشید دستور می دهد غاري بسازد که درازا و پهنایش به اندازه میدان اسبدوانی باشد . تصمیم گرفت طوفانی بفرستد
 وبالگ تیامات،اسطوره("را در آن غار ببرد و نیکوترین مردم را در آن غار جاي دهد و از هر گیاهی و جانوري تخمه شان

محفوظ  زیبرده شده، امروز ن واناتیچه که در آن از انسان و حو آن دیباور دارند که، غار جمش ان،یاز زرتشت یبعض ).طوفان
 نسخه در :شتر این ماجرا را چنین نقل کرده اندشرح بی).ویکی پدیا،طوفان بزرگ(جهان محفوظ خواهد ماند انیمانده و تا پا
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 مجوسیان اعتقاد به که{ "ایما"به  اهورامزدا که است آمده،شده چاپ پاریس در و ترجمه فرانسه زبان به که اوستا کتاب از  اى
 داد دستور او به و گشت، خواهد غرق زمین همه و شد خواهد واقع طوفانى زودى به که کرد وحى}است پادشاه جمشید همان

 داد دستور او به نیز و.بماند محفوظ شدن غرق از بگیرد قرار آن داخل کس هر که طورىب بسازد بلندى بسیار چهاردیوارى تا
 جنسى هر از همچنین دهد،و جاى دیوارى چهار آن در و برگزیده را جماعتى باشند نسل براى صالح که مردانى و زنان از تا

 طبقه چند در سالنهایى و اطاقها دیوارى چهار داخل در و کند، دیوارى چهار داخل ماده و نر یک حیوانات مختلف اجناس
 آن در نیز مرغان و جانوران ،حیوانات همچنین و کنند، منزل اطاقها آن در شوند مى جمع آنجا در که انسانهایى تا بسازد

 و بکارد باشد مردم حاجت مورد که اى میوه درختان دیوارى، چهار آن داخل در تا داد دستور وى به نیز و باشند، داشته جاى
 باشند کسانى و نشود قطع زمین روى از کلىب زندگى ،نتیجه در تا کند زرع و کشت است جانداران ارتزاق مایه که حبوباتى

 عبدالعظیم ).نوح طوفان داستان بودن خرافه و افسانه دایره المعارف اسالمی طهور،شبهه(کنند آباد را زمین آینده در که
نام برده است و نوشته  زیرزمینی دژي یا  "ور  وره"بجاي غار، از واژه  "ایران سالههزار  ده تاریخ "در جلد اول کتاب رضایی

 این "ور" از هدف ایرانی، خرأمت متون روایات به بنا اما دارد، سامیان طوفان داستان با بارزي تفاوت عقیده این چه اگر:است
 مشابهی عقاید که آنجا.شود آبادان جهان دوباره آید می پیش جهان تاریخ پایان در که،زمستان آن اتمام از پس که است بوده

 هایی اسطوره اند، کرده حفظ را خود اولیه صورت که روایت دو این که هست احتمال این دارد وجود اسکاندیناویان عقاید در
 بابلی روایت و گیلگمش(گردد باز اروپاییان هندو زمان به یعنی پیش سال هزاران به آنها تاریخ که باشند داشته بر در را

  .)نوح طوفان داستان
همنشینی قوم  در نتیجهاساطیر هند،.هند را سرزمین هفتاد و دو ملت نامیده اند.اکنون به سراغ  کشورهند می رویم              

زمان که  سنت هندو معتقد است:نوشته اند.الیه و گسترده هستندبشدت چند اساطیري یایی مهاجر با اقوام بومی منطقه،آر
دوره .ادوار جهانی منعکس شده استمفهوم گردش دورانی زمان در فرضیه چهار عصر .بصورت ادوار منظم جلوه می کند

ن چهار عصر ای.می نامند Kaliو عصر تاریکی  dvaparaو عصر ثنویت  Treataو عصر سوم  Krataجهانی را به ترتیب عصر کمال
با آدمیان حقایق را .نیاز به تعبیر و تفسیر نداشتند حقایق ودایی ،در عصر طالیی یا کمال.از لحاظ کیفی از یکدیگر متمایزند

ولیکن بر اثر گردش دائمی چرخ گیتی و پیدایش ادوار بعدي که هر یک در حکم سقوط و فقدان .مکاشفه درك می کردند
آدمی را از درك د شد و پلیدیهاي گوناگون نفسانی،غبار آلو ،رفتند و آئینه دل ءدي روبه فناتدریجی معنویت بوده، علوم شهو

 39ص  ،1جادیان و مکتبهاي فلسفی هند،داریوش شایگان، {حقایقی که نیاکان دورانِ عصر طالیی بدان شاعر بودند بازداشت
تا اینکه در دوره . گیرد وران طالیی خویش فاصله میگناه در جامعه فزونی یافته، و آدمی از د ادواردر طی گذشت ".}41تا 

چیزهاي بی ارزش را ارج می نهند و م برده اند،اکثر مرد. گناه تمام ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد "کالی یوگا"تاریکی،
پس از صد . یابد ویرانگر پایان می"کالکی"درماندگی مردم تنها با ظهور .دگی می کنند که پر از دزدان استدر شهرهایی زن

باد سراسر زمین را جارو می کشد . سال خشکسالی و قحطی، هفت خورشید در آسمان نمایان شده و همه آبها را می خشکاند
در درون نیلوفر آبی شناور بر امواج با باد می   برهما.بارد و آب همه جا را غرق می کندو سپس دوازده سال پیاپی باران می 

این چرخه نابودي و آفرینش براي ابد ادامه .ه چیز را از روح خود خلق می کنددوباره همب بیدار شود،و زمانیکه از خوارود،
به  ر آفرینش به برهما یاري می رسانداشاره شده که در کا "مانو"در بعضی اساطیر هندو به فرزانه یا عارفی به نام .دارد

عارف و حکیمی خود نجات یافته بود که در عصر گذشته از اضمحالل روایت از فرزانه عارف مارکاندیا، مانو ریشی بزرگ یا 
مارکاندیا می گوید .به مقامی همانند برهما دست یافتپس از ده هزار سال ریاضت در شکوهمندي  ،مانو. بزرگ جان بدر برد

اه دهد و در برابر ماهی اي روزي بر ساحل رودي در تأمل بود ماهی اي سر از آب در آورد و از او خواست او را پن وقتی مانو 
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ماهی بزرگ شد و کوزه را کوچک یافت . ماهی را در کوزه اي نهاد و او را نجات داد ،مانو.ه او را دنبال می کرد حمایت کندک
مانو ماهی را به .بزرگ شد و رود گنگ را کوچک یافتمانو چنان کرد و ماهی .واست او را به رود گنگ بیاندازدو از مانو خ

پس ماهی از طوفانی که فرا می رسید خبر داد و از او . قیانوس آرام یافتاافکند و ماهی که همانا برهما بود در  اقیانوس
ود را نجات دهد و مانو خواست که کشتی بزرگی بسازد و خود و هفت ریشی و دانه اي از آنچه بود با خود به کشتی برد و خ

کشتی بر قله امواج قرار گرفت و با .نچه در آن بود همه چیز ویران شدآ طوفانی ویرانگر آغاز شد و جز کشتی و.چنان کرد
و مانو به  ندطنابی که به شاخ ماهی بسته شده بود به قله هیمالیا حمل شد و در آنجا مانو و کشتی او به دره ها فرود آمد

دایایی از روغن، ماست و آب پنیر پس از نیایش ماهی و پرداختن به ریاضت روح جهان را با ف ،مانو. آفرینش جهان پرداخت
  ).،همانتیامات وبالگ( }51و 50باجالن فرخی، ص  :ترجمهاساطیر هند، ورونیکا ایونس،{شادمان کرد

است که  ییو جا لین  دره زیحاصلخ ةمراد از مصر باستان محدود.به اسطوره هاي مصر باستان سري می زنیم            
 باستان مصریان:درباره اساطیر مصري می گوید ایونس.گردد یفراهم م لیساالنه ن يانهایآن از برکت طغ يزیحاصلخ

 بیشک برداشتی چنین آنکه با. داشت نام " Nun =نون" ،اقیانوس این و شده پر آغازین اقیانوس از جهان نخست پنداشتند می
 غرق نیل طغیان در بسیاري هايزمین سال هر که آنجا از و...نبود انجامی و آغاز را "نون" اما آمد پدید نیل هايطغیان از

 به روزي ،نیز آغازین اقیانوس از برآمده زمین که آمد پیش تصور این ،شد می پدیدار طغیان نشستن از پس دیگربار و شد می
 به "نون":است خاصی مفهوم را خدایان مرد این از یک هر نام ،تیمولوژيا نظر از .رفت خواهد فرو "نون"اقیانوس طغیان زیر

 ي مصر،ها دراسطوره.آورد می حرکت به را "نون" که است نیروئی "آمون" و است نهفته "نون"در آفرینندگی.است آب معنی
 مصر، اساطیر در جهان آفرینشسایت راسخون،":برداشت از( شود می مربوط "نون "اقیانوس و آب با حاصلخیزي و باروري
 اقلیمی هايناهمانندی اما ،دندار رابطه "اَکَّد" و "سومر" اساطیر با مصر هاي اسطوره )."فرخی باجالن ترجمه  ایونس، ورونیکا

 هاتفاوت و شده باستان مصر در اساطیر از دیگري شکل پیدائی سبب فرات و دجله با نیل رود گردش تفاوت و النهرین بین با مصر
جانبه بر  همه ریرود تأث نیا.باشد یمقدس م  ، اسطوره لین د،رودیگو یم انایدانشنامه آر.است کرده تربیش هاهمانندی از را

ها و  است و اسطوره الیس تینها یب انیمصر نید.دندیپرست یم ییمثابه خدا داشت و رودخانه مصر را به انیمصر یزندگ
 عتیطب نیبا  ا يا گونه به لین يها کناره باستان انیمصر انیخدا.اند درهم ادغام شده کننده جیگ يا وهیش به انیاوصاف خدا

 شیکه کاهنان چهار مرکز بزرگ ک آورد یسر بر م انوسیاز دل اق نیآنها آمده است نخست تپه آغاز ریدر اساط.داشتند وندیپ
بود  يا تپه نیو نماد نخست نینماد یهرم شکیهرم ب نینخست. بنا شده بود نیتپه آغاز نیبودند که معبد آنان بر ا یمدع کیهر 

 لیساالنه ن انیطغ يریگ اندازه يکه برا یپلکان. مانند بود لین يها به پلکان کناره زیسر بر آورد؛ و ن "نون" انوسیکه از دل اق
 شد یم داریپد انیبار پس از نشستن طغ گریو د شد یغرق م لین انیدر طغ ياریبس ينهایرفت و از آنجا که هر سال زم یبکار م

 نیهم به. فرو خواهد رفت "نون"انوسیاق انیطغ ریبه ز يروز زین نیآغاز انوسیبر آمده از اق نیش آمد که زمیتصور پ نیا
  ).کهن يو تمدنها ریآب در اساط انا،یدانشنامه آر(بودند "نون"مار سر، پاسدار  انیچهار غوك نر و ماده و خدا لیدل

 یجهان یاز آنها اشاره به طوفان یبعض .است باستانی طوفان ٔافسانهمنابع زیادي در مورد  ،باستان نیچ اتیدر ادب           
 "خیکتاب تار" ای نگیشوج :ویکی پدیا می نویسد.اشاره دارند يا منطقه يبه وقوع طوفانها گرید ياریبس کهیدر حال دکنن یم

مجبور به  ائو،یکه امپراطور  کند یاشاره م ییدر فصول ابتدانوشته شده، م،.ق شتریب ایسال  500که احتماالً در حدود 
به }نیدر چ ایسس سلسله ژؤم{مشهور ویدخالت دا  لیدل ،موضوع نیو ا"دیرس یتا بهشت م"بود که  یبا طوفان ییارویرو

منتشر شده در  هنسخ هترجم .]لگس مزیکانُن، ترجمه ج ائوی ،د تنگنَس ،1فصل  ،نگیشوج[ماجرا و کنترل اوضاع توسط او شد 
ذکر و سال وقوع آن را مصادف با طوفان مشروحه در  م،.قسال  2348طوفان را  نیوقوع ا خیکتاب، تار نیز ام،ا 1904سال 
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به شکل  }یمیشامل مذاهب ابراه{انهیدر خاور م جطوفان رای ٔافسانه قتیدر حق.کند یمحاسبه م یمیکتب مقدس مذاهب ابراه
 يهاکتاب شان .است واقع شده م،.قسال  2800مرتبط است که در حدود  يشاهان سومر ستیبه طوفان ذکر شده در ل یعیوس
ده سال را به مهار کردن  ،ینیچ يفرمانروا و،یرسد که دا  یم انیطور به پانیا}اهاکوهها و دری ٔمجموعه یبه معن{نگیج

دو پاراگراف مانده به  18، فصل  نگیج يها شان[بودند دهیدر نورد زیکه امواج آب آن، بهشت را ن کند یم يسپر یطوفان
به همراه  گران،یداشو و د سونگ سی ،کوآنشو کوسی ،يژ شوان جی، يژ نانهوآی ،يژ الي ،یشوچ .]رلزیآخر، ترجمه اَن ب

بزرگ  بهشت را بعد از طوفانی ٔشکسته واریاشاره دارند که د "نووا"به نام  یبه زن یهمگ گر،ید یمردم يها افسانه ياریبس
ویکی (وجود دارد تیروا نیاز ا يمتعدد اریبس يها نسخه. پراکنده ساخت نیها را در زمکرد و با زاد و ولد کردن، انسان میترم

داشته باشید که شباهتهایی با کلمه  توجه"نووا"مانو،نون و :ضمنا خوانندگان عزیز به واژه هایی مانند).پدیا،طوفان بزرگ
رابطه  ضمنا واژگان مشابه دیگري در فرهنگ ملل مختلف در.همه این واژه ها با آب و طوفان  مربوط می باشند.دارند "نوح"

  .با اساطیر طوفان بر کلمه نوح داللت دارند که ما در فصل ششم این کتاب به آنها اشاره کرده ایم
 جیخل نیب وهند هستند  انوسیواقع در اق ریاز جزا یگروه  می زنیم که آندامان ریجزا درسیر بررسیهاي خود سري به            

که در زمان خلقت  ییآندامان، مردمان به دستورها ریساکن در جزا یبوم لیقبا يها در افسانه.ندقرار گرفته ا انماریبنگال و م
را به  رانگریو یلیس ،یبا آنها امتناع و سپس بدون هشدار قبل داریاز د }خالق خداي{پولوگا. اعتنا گشتند یبه آنها داده شد، ب

لوال و دو زن به  ییلورولوال و پو يدو مرد به نامها: در بردندبجان سالم  البیس نینفر از ا چهارتنها . آنها روانه کرد يسو
از  زیموجودات زنده ن یآتش ندارند و تمام گریکه د افتندیدر دندیرس یافراد به خشک نیا یوقت. مالوالیکولوال و ر ينامها

ش را به نجات آت نیو همچن دندا يگریدستورات د یپرداخت ول اهانیو گ واناتیپولوگا سپس به خلق مجدد ح. رفته اند نیب
 ،ییایؤر هدر ازمن ا،یاسترال انیبر اساس باور بوم .سري به استرالیا می زنیماکنون .)ویکی پدیا،همان(دیباز نگردان افتگانی

 نیا ٔشهیر{حاکم شد نیبر زم خشکسالی ٔدوره کی،جهیدر نت.دیرا نوش نیزم يرو آب موجود بر یبزرگ تمام يقورباغه ا
 یدر جنوب شرق ایکتوریولز و و وساوثیدر ن نگیدارل- يمور زآبری ٔمکرر حوزه يهایبه خشکسال گردد یداستان باز م

را تجربه کنند، یم دایادامه پ کسالیموارد تا  یکه در بعض لیو س یخشکسال يها طور مکرر دورهب زآبری هحوز نیا.ایاسترال
آرام  انوسیدر اق اینیالن-وینیال ن يها دهیبه پد گردد یطوفان، باز م-خشکسالی ٔچرخه نیا شیدایپ لیدل. کند یم

 یکیجمع شدند و  ایاز سراسر استرال واناتیح. که قورباغه را وادار به خنده کرد دبو نیا یخشکسال انیتنها راه پا .}یجنوب
ز آلودش را با خواب يهاقورباغه چشم. کار شد نیموفق به انجام ا یمارماه تاًیدر خنداندن قورباغه کردند و نها یسع یکی

غرش  هیآن شب يکرد که صدا يخنده ا نانآنچ تیو در نهاصورتش را فراگرفت، یآرامشکرد، بدن بزرگش به لرزه افتاد،
 ٔتنها قله. را فرا گرفت نیها را پر کرد و سراسر زم رودخانه نیترقیشد که عم يجار ياز دهان و یالبیآب همچون س.رعد بود

که تا  کانیپل. در آب غرق شدند ياریبس واناتیانسانها و ح. بودند انینما ایدر در يریاز آب، مانند جزا رونیکوهها ب نبلندتری
به  ریجزا نیا نیکوچک ب یقیکرد و با قا يزیرنگ آم دیداشت، خود را با خاك سفال به رنگ سف یرنگ اهیس يآن زمان پرها

ها و  سطورها.[مانده اند اهیو س دیسفب،یمه البیآن س ادبودیبه  کانهایاز آن زمان پل. پرداخت اهیس يکانهایتردد و نجات پل
  ). ویکی پدیا،همان(]طوفان بزرگ ٔافسانه  ،ایاسترال انیبوم يها افسانه
 طوفان داستان.می باشند موجود هاي اسطوره کاملترینِ اساطیر یونانی بسیاري، اعتقاد به .اینک سري به یونان می زنیم          
 پا زیر را خدایان حرمت اي منطقه مردم که شد مطلع زئوس اسطوره، روایت طبق.دارد حضور نیز ها اسطوره این در بزرگ

 تقاضاي هنگامیکه و شد شاه قصر وارد. رفت سرزمین آن به و آمد در گدایی هیأت به پس .کنند می ظلم زمین در و گذاشته
مابقی اسطوره .کرد نابود را افرادش و تاالر آن خشمگین زئوسِ پس. آوردند برایش را جوان پسر یک پخته دست کرد، غذا
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مصمم که تمامی .گشتزئوس، فرمانرواي آذرخش و ابرهاي تیره و تار، به کوه اولمپ باز":چنین است به روایت دنا روزنبرگ
و با راه .طوفانزایش را رها کندرهاي سیاه تصمیم گرفت که اب .لوك پلیدشان به کیفر برساندخاطر راه و رفتار و سآدمیان را ب

را به سوي نوکرش آئولوس، که فرمانرواي امربر یا پیام رسانش، هرمس، .از بین ببردها را داختن سیالبی عظیم در دنیا انسانان
رش زندانی کند و هوایی بی ابر بوجود باد و طوفان بود، فرستاد و به او امر کرد که ابرهاي خشک کننده دنیا را در غا

ن پوشانده بود وزیدن آغاز که ابرهاي تیره و تار بر تباد جنوب هراس انگیز،. ا رها کندولی در عوض ابرهاي طوفانزا رورد،بیا
زارها و جنگلها و باغهاي میوه، چهارپایان و ي شده و تمامی صحراهاي باز و کشتاکنون فرشی ازآب بر سطح زمین جار.کرد

آب پیوسته باالتر می آمد و حتی بلندترین بناها را نیز در .را هم در بر گرفته بود ه خدایانگوسفندان، مردم و حتی پرستشگا
. م و بی پایان در آمد که کامال بیکران بودصورت دریایی پهناور و عظیاخت،آنگونه که سر انجام دنیا بخود مدفون می س

عنی همین نژاد انسانی را که زئوس اکنون همه را ، که تیتانی آفریدگار بود، نخستین موجود فناپذیر را آفریده بود، یپرومتئو
است آگاه شد زئوس، صاحب آذرخش، درصدد برآمده  پرومتئوس. دي و نیستی سوق می داداز زمین و از دریا به نابو

 .از صحنه روزگار بردارد، فرزند فناپذیرش دوکالیون را، که در آن هنگام خوابیده بود فراخواندآدمیانی را که وي آفریده 
دوکالیون در خواب صداي پدرش را شنید که به او می گفت صندوقی بسیار بزرگ بسازد و آن را از همه گونه غذا و خوار و 

هایشان را همه آب فرا گرفت، هنگامیکه سیالب عظیم براه افتاد و زمین. غذا، پوشاك،و ابزار کاربار پر کند، چیزهایی مثل 
ه شبانه روز بر سینه آبهاي خروشان آنها نُ.آب روان شدند زرگ نشستند و بر سینهآن صندوق ب دریون و همسرش پیرا،دوکال

مردان و زنان را، به استثناي  که زئوس از فراز کوه المپ به زیر نگریست و دریافت که دریاها تمامیوقتی.روان بودند
بوره "ه باد جنوب را زندانی و در عوض رو برده، و نابود کرده است، به آئولوس دستور داد کدوکالیون و پیرادر کام خود ف

، 1جاساطیر جهان، {زا را پراکنده و دریاها را نیز خشک می کردد کند زیرا بوره آس ابرهاي طوفانباد شمال، را آزا "آس
و  مائوسیت يافالطون در رساله ها )."همانوبالگ تیامات،":برداشت از(}70تا63دنا روزنبرگ، عبدالحسین شریفیان،ص

پس  سیمردم آتالنت یضمن اشاره به انحطاط اخالق يو. اشاره کرده است سیآتالنت رهیو سرنوشت جز خچهیبه تار اس،یتیکر
در آن .شد رهیبر صفات حسنه چ یآمد که لئامت وخودخواه شیپ یانحطاط زمان نیا:دیگو یبه اوج تمدن، م دنیاز رس

و  ایآس يتمام کشورها هیعل"و  "گرفتار آمده زیاسف انگ یبه وضع یقوم مشهور باستان کی"موقع زئوس چون مشاهده کرد 
بعد زلزله  يچند"افالطونبه گفته . نازل کند شانیبه مکافات عملشان بر ا یبیگرفت که عذاب مه میتصم  "کرده امیاروپا ق

تند و رو رفف نیدر کام زم یشب شوم همه مردان جنگ کیروز و  کیو در ظرف  دیگرد يها جارلیداد و س يرو یاپیپ ییها
دوره  ؛و23و22ص ،یالفت حساب می، ترجمه ابراهاندروتوماس  س،یاسرار آتالنت{"فرو رفت ایدر در زین سیآتالنت.نابود شدند

از  شیجوامع پ يهافرهنگدر ).پایگاه اطالع رسانی حوزه،همان(}1834، ص3ج ،یترجمه محمد حسن لطف طون،آثار افال
 نیدر ا.مانده است یفرورفته اند باق اهایکه ناگهان در اعماق در ییازشهرها یاروپا، خاطرات یدر سواحل غرب ت،یحیمس
پس از  یکیاطلس همراه با ساکنان آنها  انوسیاز اق يمتعدد ریرا غرق کرده و جزا زیهمه چ یوحشتناک يهاالبیس عیوقا

توان در  یفاجعه هولناك را م نیاز ا يترواضح فیتوص.اند افتهیاز فاجعه نجات  یو تنها اندک دهیها فروغلتبه عمق آب يگرید
. شود یم میبه دو ن زیخورند و آسمان ن یهم مه ب اریبس یها با شدتکوه":افتی Eddaدآ به نام ا سلندیا نیاز سرزم يحماسه ا

شده و همه جا را آتش فراگرفته  دیستارگان تابناك ناپد. رود یفرو م اهایبه اعماق در نیو زمد،یگرا یم یبه خاموش دیخورش
که به  یمتنوع لیدال انیاز م.} 177ص  ن،یشیپ تز،یچارلز برل{"رود یو تا اوج آسمان باال م دهیآن زبانه کش يو شعله ها

اشاره کرد که  یجالب هیتوان به نظر یم ده،یبشر گرد يمرتبط بوده و موجب نابود یعیو طب ینیبه علل زم ای ،یعوامل آسمان
 هینظر نیا.بوده است جیرا کایسرخ پوست امر لیقبا یمصر، هندوستان وحت ونان،یها و معتقدات ملل باستان فرهنگ نیدر ب
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در علوم و  يرعادیوقوع حوادث هولناك را خود بشر و گسترش تمدن اودانسته و معتقد است که بشر رشد غ یعلت اصل
 يروهایکنترل ن نیبنابرا.در جهت مثبت استفاده نکرده است خود یعلم يروهایو ن یاز امکانات فن یداشته ول يتکنولوژ

سرخ پوست  لیطور مثال، قباب. رده اندبشررا فراهم آو یناگهان يموجبات نابود روهاین نیهم تایکه نهامخرب را از دست داده،
 يزیاطره کوچک چآن جز چند نکته و خ عیدر گرفته بود که ازوقا یجنگ سخت،دور اریبس ییهامعتقدند که در زمان یهوپ

آنان به علت گسترش  قولشده که به  ادی يا شرفتهیپ يهابزرگ و تمدن يقوم از شهرها نیا يدر افسانه ها.نمانده است يبرجا
 نیهمچن. شد  دهیکش يتمدنشان به نابود جهیدر گرفت و درنت یسخت يهاجنگ،کنترل آن ییو عدم توانا یطلب ادهیحس ز

پرنده، شهرها منهدم شدند  يها}سوپر بمب افکن{کار بردن پاتووتابزرگ آمده است که با ب يشهرها ينابود یدرباره چگونگ
 يباشکوه، پاتووتاها يشهرها یحت زیهمه چ. نشد دهید اهایو در یخشک نیب یکه تفاوت دندیرس انیبه پا ینزما زیها نگو جن

ها و در داستان.}252ص تز،یچارلز برل{فرو رفتند هاانوسیو به اعماق اق ختندیدر آم طانیارزشمندشان با ش يهاپرنده و گنج
جز  يزیآنها چ یاشاره شده است که علت اصل ییوفانهاطو یبارها به بروز حوادث ناگهان زیباستان ن يکایآمر يافسانه ها

اشاره شده  یوفانطبه متحده، االتیا یغرب يهاساکن بخش ،یسرخ پوست هوپ لیقبا يدرافسانه ها.باران آسمان بوده است
ها را فرا گرفته، بوجود آمده یبرخاسته و خشک ایکه از در يکریباران و تنها بر اثر امواج کوه پ دنیاست که بدون بار

در ،افتندیپناه برده و نجات  یبه کوه یقوم هوپ ،حادثه نیدر ا. "و در اعماق امواج فرو رفتند تندقاره ها از هم شکاف":است
در  زیها نیو سومر انیبابل.}182ص تز،یچارلز برل{"رگ و ساکنان متکبرشان را آب فرا گرفته بود بز يتمام شهرها "که یحال

هم  دیشا. سرچشمه گرفته اند انوسیاق يهمه از ژرفا ییگو دکهکرده ان ادیو باران  کریاز امواج کوه پ يطور شیخو ریاساط
 یفاجعه اصل زین لیباشد که در واقع س تیواقع نیا يایگو انوسیبرخاسته از اق نیامواج سهمگ آسمان با عیفجا یهم زمان

 یداستان کشت".)پایگاه اطالع رسانی حوزه،همان(بوده است يترو حوادث وحشتناک ایاز بال يمجموعه ا جهینبوده، بلکه نت
کهن  يباورهاها و آزتک انیدر م یحت.دید یمیابراه انیکه بتوان آن را در کتب مقدس اد ستین یمذهب ینوح، تنها داستان

در داستان، نیا. ردیگ یجهان م یرانیبه و میتصم زدانیمردم از ا یباران است به سبب نافرمان زدیاللوك که ات زین شانیا
 یحت نکاها،یا نیدر ب ،یشمال يکایوفان امرط يها افسانه انیو در م دهد یرخ م زین  رهایو همسرش پا ونیوکالید يبرا ونان،ی

  .)وبالگ میتولوژي،بررسی میتوس(شود یم دهید زیدر مصر ن
 تا گاهدر این اسطوره ها   ها نشانه اشتراك به این نتیجه می رسیم که با توجه به مواردي که از ملل مختلف نقل شد             

 که بزرگی وفانط داستان زمان دیر از دکتر بیومی مهران می گوید،.اند اسطوره یک اینها گویی که رود می پیش جایی
 از است، داشته رواج اي گسترده حد در جهان مختلف ملل میان در شوند، نابود زمین مردمان تمامی به نزدیک شد موجب

 سرخ جوامع در و آرام اقیانوس جزایر استرالیا، مالدیو، چین، برمه، هند، نزدیک، خاور کهن جوامع از برخی در جمله
 هاي اسطوره در بزرگ وفانط داستان درباره پژوهشی  فریزر جیمز سر.است داشته وجود وفانط درباره پوست،داستانهایی

 شمالی، استرالیا،آمریکاي آسیا، قاره در داستان این که: آید می دستب چنین آن مجموع از که هداد انجام مختلف ملتهاي
 است یافته انتشار آفریقا در کمتر آن از و اروپا قاره در کمتر، نسبت به }اروپا عهد از پیش روزگار در{جنوبی و مرکزي

 این به مقام این در که است مهم بسیار البته .}219تا  91 ص ابراهیم، نبیله ترجمه القدیم، العهذا فی الفلکلور فریزر، جیمز{
. دارند اختالف بسیار همدیگر با آنها روایات مختلف، ملل میان در وفانط داستان انتشار و کثرت رغم به که کنیم اشاره حقیقت
 در که اي گسترده ریزشهاي خاك نهمچو زمینی عوارض برخی تفسیر براي که هستند هایی اسطوره آنها از بخشی چنانکه

 اول، جزء القدیمۀ، الحضارة تاریخ فی مقدمۀ باقر، طه{اند شده ساخته بر اند، آمده پدید هایی اسطوره چنین وضع محلّ
 نیامده دستب بزرگ وفانط درباره مدون اصیل روایت یک درآفریقا که افزود برآن نیز را این باید البته .}460 ص العراق،
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 رخداد این از نشانی است، منازع بال آفریقایی ادب اصیلترین و مهمترین تردید بی که مصر، قدیم ادبیات در مثال براي است،
 آنجا تا.است اسطوره باشد، سرگذشت و داستان آنکه از بیشتر "شمالی گینه" به منتسب وفانط داستان اما است، نشده یافت

 از است؛ دشوار بسیار وفان،ط درباره دیگر داستانهاي با آن سنجش حتی که است آمیخته معجزات و ها خرافه از بسیاري با که
 کرد داوري یقین به آن درباره توان نمی است، رسیده ما به اروپایی مبشران طریق از اسطوره آن اینکه به توجه با گذشته آن

: دارد می بیان که دارد وجود دیگري روایت همانجا در باز افزود باید نیز را این.داد ارجاع اروپایی یا اي گینه اصل به را آن و
 مواردي از جمله این بود، مردان شکار افزار بوزینگان دم و شدند مبدل استران به زنان و بوزینگان به مردان وفان،ط از پس

 بوده مایه چه تا بزرگ وفانط درباره آفریقایی هاي اسطوره بر اروپایی جدید تأثیر که دارد می معلوم روشنی به که است
 اند، کرده کشف شرقی آفریقاي ساکنین میان وفان،درط این درباره آلمانی نویسندگان که هم روایاتی حال عین در است،

 اقوام میان در مسیحیان طریق از که است }انجیل و تورات{مقدس کتاب در وفانط قصه از مختلف روایاتی نوع به همگی
 و داستانها تمامی که نیست آن ما غرض که ستپیدا.}202 و 201 پیشین، فریزر، جیمز{است یافته راه دیار آن ابتدایی
 قصه تحقیق به پژوهش این در بلکه رسیم، بر را عالم شدن غرق به منجر بزرگ وفانط حاشیه در آمده پدید هاي اسطوره

  ).25تا  23،ص ، دکتر بیومی مهران4قرآن،ج قصص تاریخی بررسی(کنیم می بسنده قدیم نزدیک خاور منطقه در وفانط
 النهرین بین .مطرح می کنیم دارند نوح طوفان با انکار غیرقابل شباهتی که منطقه بین النهرین از رهطواس چند اینک            

  به این منطقه . است باستان تمدن مراکز ترینقدیمی از یکی شود، می گفته عراق آن به امروزه که }دورود انیم ای رودان انیم{

  
، بابل، اکد، سومرهاي تمدن. این تمدنها همراه استاش آوازه دارد و نامش همواره با نام و آثار  هاي کهن و باستانیسبب تمدن

اند و از آن تاثیر نیز  اي از این سرزمین رونق و تاثیر داشته ، هریک در گوشهمادو  عیالمهاي ایرانی مانند و تمدن کلدانی، آشور
بین هاي بسیاري از کشورهاي مختلف از فرهنگادیان و . اند را ستبرتر کرده ها کتاب تاریخاند و هریک از این تمدن پذیرفته
 دو این.دندار جریان سرزمین این در که است فرات و دجله رود ود تمدنها این اءمنش").ویکی پدیا(اند تاثیر گرفته النهرین

 2700 حدود در فرات و کیلومتر 1850 حدود دجله{طوالنی مسیرهایی طی از گیرند،پس می سرچشمه ترکیه از که رود
 تشکیل را اروندرود و پیوندند می همبه  بصره، باالي در بوده، حوا و آدم بهشت و عدن باغ شود می گفته که قرفه در }کیلومتر

 و رودها این امتداد در النهرین بین تاریخی ناحیه .ریزد می فارس خلیج به کیلومتر 190 حدود طی از پس خود که دهند می
 و حاصلخیز سواد،دشتی نام به جنوبی نیمه اما است، یزرع لم عمدتا الجزیره نام به آن شمالی قسمت. است ممتد آنها بین
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 بابلیها، دوره از. است بوده تمدن و حیات سرچشمه مصر، در نیل رود مانند ناحیه این در فرات و دجله رودهاي.است آبرفتی
 و مردابها.است کرده می آبیاري را دشت سراسر بارآور و متعدد هاي شاخه و بودند مربوط هم به کانالهایی وسیلهب رود دو این

 را اروندرود باالي اند،قسمت شده واقع کوچک هاي رودخانه و نهرها از اي شبکه میان در که باتالقی جزایر و سواحل
 به شدند مواجه سومریها عالی تمدن با کردند، مهاجرت آنجا به م،.ق 3500 حدود در که سامیها.}العظیم خور{پوشانند می
 نینوا آشوریها، پایتخت و بابل بابلیها، پایتخت. شدند خوانده آشوریها نام به گردیدند مقیم شمال در که آنهایی و بابلیها نام
 کیلومتري 90 در عراق، جنوب در فرات رودخانه کرانه دو بر بابل شهر. }1703ص ،2 ج فارسی، المعارف دائرة مصاحب،{بود

 ،بی آزار شیرازيقرآن، قصص تاریخی جغرافیاي و شناسی باستا(}گویند می حلّه آن به امروز که بود شده بنا کنونی بغداد
 آوردند روي شهرنشینی به م،.ق 4500 تا 3500 فاصله در که بودند النهرین بین ساکنین از قوم نخستین سومریها").11 تا 9ص

 که ساختند النهرین بین باتالقهاي بر مشرف زمینهاي و ها تپه باالي بر را خود شهرهاي و کردند ریزي پایه را سومري تمدن و
 از یکی النهرین بین ،باستانشناسان نظر از.الرسا اریدو، الکاش، پور، نیپ ارخ، یا  اورك اور، از بود عبارت آنها ترینمعروف

 این درباره آگاهیها بیشترین پیش، قرن چند تا.است آشور و بابل سومر، مانند باستانی تمدنهاي و فرهنگها استقرار مهم مناطق
 میخی خطوط هاي لوحه از بعضی دالواله مانند اروپایی سیاحان ،هجري دهم قرن از آمد، می دستب عهدین کتب از سرزمین

 در را شناسیباستان کاوش اولین موصل، در فرانسه اول دبیر بوتا سیزدهم قرن در.بردند اروپا به }امروزي مقیر{اور شهر از را
 آشور پادشاه{ دوم سارگن قصر کشف به }حرسایاد{موصل شرق شمال کیلومتري 18 در وي فعالیت. کرد شروع النهرین بین

 و.کرد خاکبرداري را}نبی یونس شهر{نینوا هاي خرابه انگلیسی الیارد ق،هنري. ه 1216 سال در.انجامید }م .ق 722تا  705
 کرد کشف را م،. ق 668تا  633 سالهاي به مربوط آشوربانیپال کتابخانه تا داد ادامه خود کاوش به همچنانق، .ه 1267 در

 کشفیات این.کرد منتقل بریتانیا موزه به که آورد دستب را داد می تشکیل را کتابخانه این کتابهاي گلی،که الواح از بسیاري و
 گیلگمش منظومه یازدهم لوحه راز بریتانیا، موزه طرف از اسمیت سیدنی زمانیکه.شد آشورشناسی علم مبناي بعدها مهم

 ).11صهمان،(}509 تا  501 اسالم،ص جهان دانشنامه{شد روشن هم نوح طوفان حقایق از بعضی گشود، را}اورك سلطان{
و بابلیان باستان  از سومریاناست که  هایی نبشته دست آمده، سنگه تاکنون درباره داستان طوفان باي ک ترین نوشتهیقدیم

یان و بابلیان پیشتر از دیگر به همین دلیل سومراند، نوشته شده م،.قها در سه هزار سال  نبشته این سنگ.است یافت شده
. )ویکی پدیا،طوفان بزرگ(است زیوگیدوهاي سومري، به نام  نبشته طوفان در سنگ.اند ملتها،داستان طوفان را نگاشته

رمز  دیرا کشف کرد و کل لگمشیمنظومه گ ازدهمیلوحه  ا،یتانیو از کارکنان موزه بر یسیدانشمند انگل ت،یکه جرج اسمیهنگام"
در روز سوم دسامبر  يو.تورات نبوده است سندگانیوفان نوح ساخته و پرداخته نوطآن را گشود، معلوم شد که داستان 

 }م.ققرن هفتم {و در آن اعالم کرد بر روي یکی از لوحه هاي یافت شده در کتابخانه آشوربانیپال رادیا ینطق،م1782
لوحه هاي یافت شده بخشی از . دارد سفر پیدایش داستان طوفان نوح در داستان طوفانی را خوانده که شباهت بسیاري با

را برطرف  يمتن آشور یتوانست نواقص طرح کل تیشد واسم افتیسال بعد  يشتریب يلوحه ها.حماسه گیلگمش بودند
گشوده بود که  یآثار باستان ریآن با سا سهیمتون تورات، خصوصا مقا قیمطالعه وتحق نهیدر زم يدیباب جد وي،.سازد

 اواخر همین تا مردم،می گویدبیومی ).پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان(شد يدانشمندان و پژوهشگران پس از و يراهنما
 وهمی باور این که شد ثابت تازه، اکتشافات با اما است، وفانط قصه منبع ترین دیرین تورات که بودند باور این بر م، 19 سده
 تا 1889 سالهاي فاصله در و یافتند دست آن بابلی روایت از اي نسخه به م، 1853 سال در محققان است،چنانکه نبوده بیش

 سومري قصه که برخوردند لیگ صفحه یک به شدند، مشغول کاوش و حفاري به عراق در که آمریکایی هیئت نخستین م، 1900
 از پس و کرد منتشر را آن م، 1914 سال در که بود کسی نخستین  پوبل آرنو بود،چنانکه نوشته آن بر "نیبور" شهر در وفانط
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 پادشاه عهد حوالی به آن قدمت که آید می بر چنین سومري قصه نوشتار نوع از.کردند را کار همین نیز دیگر کسانی آن
 دیرتر بسی شاید قصه این پیدایی زمان که کرد فراموش نباید گردد؛ می بر}م. ق1686تا  1728{بابل،حمورابی شده شناخته

 زمان،جذب گذر در آنان بلکه اند، نداشته وجود مستقل طورب سومریان لوح، آن نگارش زمان در که چرا.باشد زمان این از
 سامی دبیران و کاهنان اینکه با آید، می بشمار  مرده زبانهاي از زمان آن در نیز زبانشان حتی بودند،چنانکه شده سامی قوم

 در باید آنگاه.نوشتند می دوباره را آنان و کردند می تدریس را ادبی متون دل در محفوظ مقدس نصوص و قدیم ادبیات هنوز
 وادي اشغال زمان از پیشتر بسی آن قدمت که شد فرضیه این پیدایی به منجر وفانط مريوس قصه روایت کشف که داشت نظر

گرفته باشند  انسومری از فرات وادي به هجرت از پس را قصه این سامیان که نماید می چنین و است بوده سامیان توسط فرات
 است، بوده چه تندباد خروش و وقوع سبب واقعا اینکه اما .}103 ص فریزر، جمیز{زیستند میاز آنان در آن منطقه  شیکه پ

 رودها ناگهانی خروش شاهد عراق، جنوبی بخش همواره،همچو که کنیم می زندگی سرزمینی در که ما براي بویژه{آن درك
 رفته،رخداد سخن آن از بابلی و سومري منابع در که بزرگی وفانط چنین وقوع تردید بی اما.نیست دشوار چندان }هستیم

 است، افتاده اتفاق آبیاري براي هاکشی کانال برخی و سد بستن نرودها،همچو بر انسان چیرگی از پیش که بوده سترگی
بیومی (}1 ،شماره سومر،ج مجلۀ{است بوده ویرانگر تندبادهاي قرین آسا سیل باران بارش آید، می بر روایات از چنانکه

  .)26و  25مهران،همان، ص 
آنگونه که بیومی نوشته طوفان، سومري قصه:يوفان سومرطداستان ):1:اسطوره هاي مرتبط با بین النهرین عبارتند از             

، گیاه،انسان آفرینش به دریافت، توان می آن خطوط خواندن از که مطلبی نخستین دارد،چنانکه بر در را مهم رخداد چند
 سخن نیز وفانط وقوع از پیش موجود شهر پنج از آنکه بر شود،افزون می مربوط}گون فرشته{آسمانی ملکی اصل به و حیوان

 هم آن حتی و است مانده جاي بر صفحه یک تنها قصه دارنده بر در الواح مجموعه از که گفت باید تأسف با اما است، گفته
 این از.است رفته بین از مهمی نص چنین ویژه مؤخره و مقدمه شود،چنانکه می شامل را آن پایانی سوم یک تنها و بوده ناقص
 سیصد حدود متن این دهنده تشکیل سطور مجموعه شمار که رود می گمان. دارد هایی  پیچیدگی موارد بیشتر در متن روي،
 از پس صورت هر در.هست نیز آن بخش تریناصلی خوشبختانه که مانده جاي بر سطر یکصد فقط آن از که باشد بوده سطر
 و شهرها انسان، آن، از پس و بخشد می رهایی نابودي از را انسان زوديه ب که خوریم می بر معبودي به سطر هفت و سی

 معبود آن که باشد چیزي آن شامل شاید که است آمده پیچیده بسیار سطر سه آن، دنبال به ساخت،آنگاه خواهد پرستشگاهها
 از سطر هفت آنگاه.است آمده میان در سخن گیاه شاید و حیوان و انسان آفرینش از آنگاه.کند می بخشش و بذل راه این در

 و سی سپس.است گذارده بنیاد را شهر پنج و آمده فرود آسمان از خوي فرشته انسان فهمیم می آن از بعد تازه که رفته بین
 از بخشی هنگامیکه.است داشته اشارت بشر نابودي و وفانط ایجاد بر خدایان فشاري پا به شاید که رفته میان از سطر هفت

 سنگدالنه، تصمیم این دنبال به اند،آنگاه بوده ناخشنود] بشر از[خدایان از برخی که آید می بر چنین شود می خوانده متن این
 یبابل يآشور شهیر تیکشف جرج اسمهمانطور که گفته شد،).27بیومی مهران، ص(اند آمده گرفتار نگونبختی به مردم

هم به نوبه خود  یوفان بابلطگفت داستان  دیالبته با:نوشته اند .در تورات را بر همگان آشکار کردوفان نوح مذکور طداستان 
انسجام  ياراآن د یمختصرتر وپراکنده تر است، اما شکل بابل يسومر تیتفاوت که روا نیابا اخذ شده، يسومر ياز افسانه ها

مقایسه آمده است و تورات شیدایچهارم و پنجم سفر پ يانسانها از آدم تا نوح،در بابها نینام نخست.است يشتریو شرح و بسط ب
نام ،این الواح هزاران سال پیش.سومري ستهمان حکایت ،لوحهاي یافت شده با متن تورات روشن می کند که داستان نوح
نوان نخستین انسانها ذکر این ده پادشاه در متن تورات به ع.ده پادشاهی را ذکر کرده که قبل از طوفان حکمروایی داشتند

 432000بنابر اساطیر،سلطنت این شاهان که همگی از جانب خدا منصوب شده بودند،یکصد و بیست سارن یعنی  شده اند
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آنکه "به معناي  "زیوسودرا"یا  "زي سودرا"آخرینِ این شاهان قهرمانِ طوفان بود که سومریها او را .سال، به طول انجامیده
 وسفی ،ياباذر ،جهان باستان انیاد{می نامیدند "حیات را دید"و اکدیها و بابلیها او را اوتناپیشتیم به معناي  "زیستن می داند

 متن کامل يالواح سومر دخو در کتاب معروف،ییکایسومرشناس برجسته آمرمر،یپروفسورساموئل کر .}320،ص2،ج..و
 ،است چند از آن دردسترس یست و فقط قطعاتیاریبس يهایافتادگ يکه دارا،يسومر تیاز روا .را ذکر کرده است داستان

  اراده  Enlil لینلو اAn آن ،بزرگ انیخداپانتئون، يو اعضا انیاز خدا یو ممانعت برخ که با وجود مخالفت دیآ یبرم نیچن

  
شاه را  Zisudra سودرا يز ي،ارزشها Enki ینکبه ا شان،موسومیاز ا یکی.بردارند انیاز م میعظ یوفانطکنند بشر را با  یم

 لینلآن و ا میتصم نیاز ا  شروپک ای Shuruppakرا در شوروپاك سودرا يز یهموست که پنهان.شود یم ادآوری انیبه خدا
 یم مریکر.می باشند هایافتادگ نقطه چینهایی که در متن زیر آمده است، همان.}321ص  ،همان،...و ياباذر{کند یآگاه م

که در  يکه روزنیتاا. است یو الهام آسمان یمنتظر وح ،و اوراد هیهنگام خواب و در ساعات خواندن ادع سودرا يز:سدینو
در مجمع  انیشود که خدا یاطالع داده م يبه و. سازد یاو را متوجه م انیاز خدا یکی ياست، ندا ستادهیا يواریکنار د

و در سمت  واریکنار د در :دیشن ییبود که ندا ستادهیا واریسودرا در کنار همان د يز.کنند نابودخود مصمم شدند نوع بشر را
مراکز پرستش را  یوفانطما، ... طبق :سخنان من گوش فرا ده به؛رنهم،گوش دا یم انیبا تو در م يراز؛ ... ستیچپ با

سلطنت و ... لینلفرمان آن و ا به.انیمجمع خدا ياست نظر و رأ نیچن ...کشد یم يکند، و نسل بشر را به نابود یواژگون م
البد در :سدینو یدر ادامه م مریکر.}179ص،ییترجمه داود رسامر،یکر ساموئل ي،الواح سومر{]رسد یبه آخر م[حکومتش 

 یاما شکستگ. نجات دهد یستیبسازد و خود را از مرگ و ن یبزرگ یدهند که کشت یسودرا اندرزم يافسانه به ز یمتن اصل
که  میابی یشود درم یپس از آنکه متن سند مفهوم م.استبخش از داستان شده  نیبه ا افتنیچهل خط از متن سند مانع دست 

 يو شگاهیسودرا در پ يتابد؛ ز یبار دگر بر جهان م د،یخورش ي، خدا Utuبرانداز، اوتو  انیوفان بنطپس از هفت شبانه روز 
وفان ط ،آوردند، و در همان حال يرو کجایکن انیبن يگردبادها:فرستد یم یافتد و به درگاهش قربان یبه خاك م

 يآبها يغول آسا را بر رو یکشت وفانط فت؛را ر نیوفان زمطاز هفت شب و هفت روز، پس.برداشت انیپرستشگاهها را از م
. خود گشود میعظ یدر کشت يسودرا پنجره ا يز.و آسمان را روشن ساخت نیسر زد و زم اوتو،کرد یژرف به هر سو پرتاب م

 یقربان يو گوسفند يگاو پادشاه، در برابر اوتو سجده کردسودرا شاه، يز.افکند یش را به درون کشتاقهرمان پرتو ياوتو
و  آن:آمده در چند خط آخر افسانه.جا خرد شده استنیاز متن در ا گریو نه خط د یس: دیافزا یم انیدر پا رمیکر.کرد

سودرا پادشاه،  يز.دییرو اهیگ نیزم از.افتیگسترش  نیزم يرو...شانیا... و بر اثر دندیو آسمان دم نیدر زم یزندگ لینلا
آن.سجده کرد لینلدر برابر آن و ا جاودان بدو  يکردند، و عمر تیبدو عنا انیخدا یداشتند، و زندگ یرا گرام يو لینلو ا

 یآنجا که آفتاب برم،لمونید نیرا حفظ کرد، در گذرگاه، در سرزم اهیکه نسل بشر و گیکسسودرا پادشاه، يآنگاه ز.دندیبخش
و  استفارس  جیکه در خلاست  انیبهشت سومر دیلمون:گفته می شودکه.}181.و  180ص  ن،یشیپ مر،یکر{دیسکونت گزدمد،
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 ساندرز،.ك.ن ،لگمشیحماسه گ{کنند یم فیتوص "زندگان نیسرزم"و  "دیمکان طلوع خورش"آن را تحت عنوان  یگاه
این طوفان بصورت گزینشی از کتاب بیومی  دیگري که درباره نکات ).پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان(}122صن،یشیپ

 ستا کسی همان وي.دارد پروا ازخداوند که پادشاهیست و است متّصف پرهیزگاري زیوسودرا به:انتخاب کرده ایم چنین است
 از قبل روزگار پادشاهان از یکی "توتو -وبار" پسر شورباك، پدرش از را حکمت او.کرد حفظ را بشري جنس سالمت که
 گرفته فرو را آنان که نابودي این درباره زود...هستند من بندگان انسانها:است آمده شی از متن لوحخدر ب.آموخت وفانط

و در بخش .گرداند خواهم باز زادگاهشان به را مردمان گردانم،آن می بر را آفریدگانم دوباره...نینتو به...کنم اي اندیشه
 فرستاده فرو آسمان از پادشاهی تخت بزرگ، ي "تیارا" و شد مقرر آسمان از فرمانروایی که وقتی باز آنگاه:دیگري آمده

 نام به را آنها و نهاد بنا پاك اماکن... در را پنجگانه شهرهاي و رساند کمال و تمام به را الهی بزرگ شرایع و شعائر...شد
  ).29تا  27،ص4بیومی مهران،ج(داشت مقرر پرستش مراکز عنوان به و کرد نامگذاري خویش

آن تاحد  یشکل بابلاست، یدچار پراکندگ يکه تا اندازه ا يسومر وفانطبرخالف داستان  :داستان طوفان بابلی):2             
هم به نوبه خود از  یبابل روایتگفت  دیلبته باا.دهد یم لیرا تشک لگمشیاز حماسه مشهور گ یاست و قسمت افتهیبسط  ياریبس

، از اسطوره یقیبرجسته را که در آن تلف اریبس یاثر ادب نیا.است يشتریانسجام بداراي  و اخذ شده يسومر يافسانه ها
  .شمار آوردب یبابل يآشور اتیادب دانیجاو هکارتوان شا یخورد، به حق م یچشم مب یخیو تار یداستان حماس

  
  در عراق لگمشیلوح گ

 یونانی زبان به که"بیروسوس" روایت الي البه از جز وفانط بابلی داستان از بشر زمانی دیردکتر بیومی می گوید،          
 کتابخانه در انطوف بابلی روایت از اي نسخه م، به 1853 سال ،در"رسام. ه" اینکه تا دانست نمی چیزي بود، شده نوشته

 در.یافت گردد،دست می بر م،.ق هفتم قرن به آن قدمت که نینوا آشوري پایتخت در}م. ق 626 تا 668{بنیپال مشهورآشور
 و{سرود دوازده که را گیلگمش اسطوره پراکنده هاي پاره که است شده موفق که کرد اعالم اسمیت م، 1872 دسامبر سوم روز

 فریزر، جیمز{وفان را در بر داردطقصه  ازدهمیفراهم آورد که لوح ،است شده نوشته }لوح دوازده در بگوییم که است بایسته
 نخستین روزگار در ورکاء پادشاهان زمره در نامشان که بود پادشاهانی از یکی او که گفت باید گیلگمش درباره اما.}96ص

 موضوع گیلگمش همچون آنان از برخی چنانکه دانیم، نمی چیزي پادشاهانشان نام جز خاندان آن از و است ثبت خاندان
 و{عراق در ،پادشاهان این که دهند می ترجیح را نظرگاه این دانشوران امروزه اند، شده واقع اساطیري سرودهاي و داستانها

 الحضارات تاریخ فی مقدمۀ باقر، طه{راندند می فرمان سالهایش آغازین یا و خاندانها پیدایی روزگار از پیش}ورکاء شهر در
 چند هر{عراق موزه در موجود نوشته سنگ طریق از گیلگمش روزگار تقریبی تاریخ تعیین امکان چه اگر. }459/ 1 القدیمۀ،

و ثابت شده است . شیپادشاه ک ،"یس -براج -یان م"چنانکه بر آن نوشته است که  ،دارد وجود همواره }ناشناخته مبناي با
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هست که بر ضد  زین شیپادشاه ک گرید "أجا"حال پدر  نیدر ع و بوده است نیو دوم از خاندان نخست ستیکه او پادشاه ب
او .خودکامه و پهلوان بود یمش پادشاهگلیگ").35بیومی مهران،همان،ص (پادشاه ورکاء به نبرد برخاست نیپنجم گیلگمش

 يهایروزیگمش با ذکر کارها و پلیحماسه گ.می باشد یانسان سومش کیو  يزدیدوسوم وجودش ا ،است یآسمان مهیکه ن
وفان را ط تواند یاز جمله او م. کند یم یبزرگ در پهنه دانش و خرد معرف يکه او را مرد يا به گونه شود یآغاز م،قهرمان

 یجاودانگ يدر جستجو یطوالن يدر سفر يمنقلب کرده و پا اریاو را بس دویانک اش یمیمرگ دوست صم.کند ینیب شیپ
گیلگمش پس از گذشتن از آبهاي .پس از جستجوي بسیار حکایت مردي را برایش می گویند که عمر جاودان دارد .گذارد  یم

نام دارد، ماجراي طوفانی را برایش می گوید که طی آن تمام انسانها  "پیشتیم نا اوت"مرگ به نزد او می رود و آن مرد، که 
 نیخستن.کند یثبت م يا نوشته لبر گ دهیرا که کش ییهاو شرح رنج گردد یخسته و درمانده به خانه بازمگیلگمش .نابود شدند

حماسه این ).آسوریان،حماسه گیلگمشکتابخانه (انجام شد  شمسی 1333در سال  زاده یآن توسط دکتر منش یترجمه فارس
 ازدهمیلوح نکته قابل ذکراست که، نیالبته ا.وفان آمده استط لوح آن داستان نیازدهمیدر دوازده لوح منقوش شده و در 

گیلگمش،می خواهم :چنین است ایشان بخشهایی از ترجمه.مانده است یتر باقسالم گریتر و نسبت به الواح دیاز همه طوالن
. تو خود می شناسی در کنار فرات که ستاشوریپک شهري  .هانی اي تو را باز کنم و رازي از خدایان را بر تو بگشایمداستان پن
وي تصمیم خدایان را با خانه .ا، خداي عمق آبها نیز نشسته بوددر مشاوره آنها ائ.چنین اندیشیدند طوفانی بپا کنندخدایان 

-اوبارا"پسر پیشتیم، نا تو، اي مرد شوریپک، اوت! کلبه نئی، بشنو! دیوار! دیوار خانه نئی، خانه نئی،":من حکایت کرد نئیِ
مال را پست بشمار،حیات را .زندگی را بجوي.بگذار دارایی برود! ده آن را در کشتی قرار، خانه اي از چوب بساز،"توتو

آن را به !کشتی را در همین لحظه بساز! شندپهنا و درازاي آن متناسب با! انواع دانه هاي زندگی را در کشتی بیار.دریاب
تو فرمان دهی،می  چههر گار،خداوند :گفتم گارم ، خداوند ائاو با . افتمیمن در."!دریاي آب شیرین ببر و بامی بر آن بنا کن

و با باز کرددهان  ائا.؟بگویم دیبا چه  دگانخورو با سال ،به مردمشهربه اما  .همد یم انجام کنم، با حرمت تمام دستورات تو را
از این رو .در من به حسد می نگرد،خاك و سرزمینها يخدال،یلان:بگو نیچن زاده،به آنهیآدمتو:گفت سخنمن، بنده خود،با

منزل کنم،چه  ائا تا نزدروم ب نیریش بِآ يایبه در خواهم یم .ندارمرا  لیلان نِیسرزم،طاقت دیدن  ،در شهر بمانمخواهم یمن
،من صبح درخشید  ، نخستین سپیدههمینکه ."خواهد کرد تبرك با انواع ثروتهاشما را  ی اماکی نوازشگري استآن وندخدا او مرا

همه . ریختم و آن را رسم کردمکشتی را طرح تهیه دیدم،چوب و قیر  به دریاي آب شیرین رفتم،.همه چیز را آماده کردم
سیم وزر بارکردم،دانه .هرچه داشتم بار کردم.تمام شد کشتی،بزرگ آفتاب ماهدر .شدندکار ب دست  قوي و ضعیف،منکسان 

. کردم و کوچک را سوار چارپایان بزرگ. خویشاوندان و طایفه را در کشتی نشاندم هاي زندگی بارکردم،زنان و کودکان را،
 باران وحشتناك تاریکی سر شب، چون خدایانِ:مرا زمانی معین کرده بود خداوند.به کشتی بردم هر حرفه ايرا از صنعتگران

من هوا را تماشا .ي هوا، باران وحشتناکی نازل کرددد، خدااَ .زمان فرا رسید.فرستادند، به درون کشتی برو و در را ببند
چون صبح دمید، . زورق بزرگ را به سکان بان سپردم. وارد کشتی شدم و در را بستم. کردم، نگریستن در آن هراسناك بود

 ن گرفت،دیوز  طوفان.برگشته بودند  یکیبه تار هاییروشنا.رواح خبیث خشم خود را می ریختندا. د آمدندابرهاي سیاهی پدی
 کوه ازو  ختندیگرترسیدند،وفان طخود از  ان،یخدا. بر مردم ریختندآبها .ها رسیده بودندکوه به آبها.یدندخروش میآبها 

طوفان در روز هفتم از شدت . شش روز و شش شب باران می خروشید، چنانکه جویها می خروشند...اال رفتندنو ب اَان مسآ
 آرام کلیب ستم،یهوا نگر درمن .دریا آرام شد و طوفان بال از پاي نشست. چنانکه بعد از نبرديکاست،خاموشی اي پدید آمد،

من   بر چهره ییو روشناکردم، ازرا ب اي چهیمن در.بود شدهیغوله یکنواختی ب نیزمسطح  .بودند همه گل شده مردم . بود  شده
نظر آب پر ازور  اپهن یغولهب این به.می شوند يجار هایم بر گونه میهاو اشک،میگرمی نشستم و . افتادم نمن بر زمی.تافت
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کشتی . پس از دوازده ساعت دوتایی جزیره اي بیرون می آید.اند مردمان مرده همه ،که دمیکشفریاد بلند ا صداي ب. انداختم
کوه کشتی را نگه داشت و نگذاشت  شش روز.ر کوه نیسیر استوار نشستکشتی به خاك گرفت و ب.به جانب کوه نیسیر می راند

آسایشی نیافته بود، جاي . کبوتر پرید و برگشت. که روز هفتم در رسید، کبوتري بیرون نگه داشتم و او را رها کردمهمینبجنبد،
که فرو می نشیند؛ دانه خورد، زاغ پرواز کرد، آب را دید،. کردمزاغی بیرون نگه داشتم و او را رها . از این رو برگشته بود

بره اي را .پس من همه پرندگان را در بادي، که از چهار جهت می وزد، رها کردم. زمین را خراشید، فریاد کشید و بر نگشت
مرا و  .مرا گرفت هايدست. فراز آمد یبه کشت و سرزمینها خاك يخدا پس...از قله کوه گندمِ نذر پاشیدم قربانی کردم و

 تبرك ما راو دستها را بر ما گذاشت .در وسط پیشاپیش قرار گرفت ،دبه زانو نشان در پهلو جفت مرا. برد یمرا به خشک همسر
   ).91تا  85صیازدهم،لوح  ،ترجمه دکتر داوود منشی زاده ،گیلگمش(کرد

} م.ق261تا 280{اول روزگارآنتیوخوس در وم،.ق سوم قرن نخست نیمه در:بیومی می گوید:بیروسوس روایت):3             
 نوشت، یونانی زبان به و بخش سه در را خود سرزمین گفتند،تاریخ می بیروسوس او به که بابلی مردوك،خداي کاهنان از یکی

 آن درباره مصري،مانیتو، مورخ کاهن هاي نوشته حد در باره این در مرتبتش ها،که این نوشته که داریم اظهار باید تأسف با اما
 که آنچه تمام است،بلکه نرسیده ما به کامل طورب کند، می بیان را باستان عراق تاریخ از زمان آن قومی دیدگاه است،و دوره
 وفانط بابلی داستان ها گزیده این خوشبختانه و شده حفظ یونانی متأخر مورخان توسط که است هایی گزیده یافتم دست بدان

 او}کرونوس{خدا که دید خواب در شب یک وي "أکسیسوثروس" پادشاهی روزگار در:است شرح دینب رخدادهایی با نیز را
 در و کرد خواهد نابود را انسان نسل و زرع و کشت و گرفت خواهد بر در را زمین زودي به که دارد می حذر بر وفانیط از را

 را خویش نوشته و بنویسد آغازش سر از را بشر تاریخ باید او ،روي این یابد،از می وقوع  مقدونی سال هشتم ماه پانزدهم روز
 او به همچنانکه ،نرود میان از کرد خواهد نابود را چیز همه که وفانیط در تا بسپارد خاك به}خورشید شهر{سیبار شهر در

 را اش کشتی این که پرسد می جایگاهی درباره پروردگارش از اکسیسوثروس.برد پناه بدان و بسازد کشتی یک که داد فرمان
 ."بگزاري نماز مردم بهترین خاطرب آنکه از پس خدایان،لیکن سويب:که دارد می دریافت چنین پاسخ در براند،که آن سويب

 چهل و صد چهار پهناي و یارد صد و هزار درازاي به کشتی یک و رساند انجام به و پذیرفت را پروردگارش فرمان پادشاه آن
 چهار و پرندگان قبیل از زنده موجودات بر افزون آن در و آورد در آنجا به را یارانش و خویشاوندان تمامی و ساخت یارد

 از برخی پادشاه آننشست، فرو آب وقتی اما گرفت، فرا را زمین وفانط سرانجام.کرد ذخیره نیز نوشیدنی و پایان،گوشت
 که بازگشت،دید در و کرد رها را آنها باز روزي چند از پس برگشتند،آنگاه نزدش به دوباره که کرد آزاد را پرندگان

 آنجا نیامدند،از باز کشتی به پرندگان کرد،دیگر تکرار را کار این بار سومین براي وقتی امااست، آغشته لگ به پاهایشان
 آنجا سويب که دید را ساحلی نگریست بیرون به کشتی پنجره از است،آنگاه شده پیدا زمین و نشسته فرو کامال آب که دانست

. آمدند فرود کشتی ناخداي نیز و دخترش و همسر و پادشاه و گرفت قرار کوه یک کنار در کشتی آن از پس بود، حرکت در
 در بودند کشتی در هنوز که آنان و شوند می مخفی همراهانش و او کرد،آنگاه قربانیها و سجده خداوند براي پادشاه سپس

 آنان از که شنوند می آوازي فضا در جستجو، ادامه یابند،در نمی آنها از اثري اما آیند، می بر همراهانش و پادشاه جستجوي
 در تا اند برگزیده را آنان خدایان که چرا برنیایند، شدگان مخفی جستن صدد در و بدارند پروا ازخدایان که خواست می

 را آن و بجویند را آنجا در مدفون هاي نگاشته و برگردند بابل به که یافتند فرمان آواز آن از آنگاه.کنند سکونت آنان جوار
 بود، ایستند،ارمنستان،خواهد می باز آنجا در که گفت،سرزمینی می که شنیدند آواز آن از همچنین کنند، پخش خود میان در

 سرزمین و ساختند بسیاري شهرهاي و کشیدند بیرون سیبار از را سپرده خاك به هاي نگاشته و بازگشتند بابل به قوم آن آنگاه
 القدیم العهد فی الفلکلور فریزر، جیمز{کوشیدند بابل آبادانی و عمران در خویش ورود زاد با و کردند آباد بار دگر را پاك
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 اثناي در:می گوید ،بیروسوس روایتبیومی در دنباله .)43و 42بیومی مهران،همان،ص(}1،94 جابراهیم، نبیله ترجمه،
 در تقریبا و بغداد جنوب میلی یکصد فاصله در نیبور{نیبور شهر در پنسیلوانیا دانشگاه توسط شده انجام هايحفاری و کاوشها

 آمد، می شمارب سومریان فرهنگی مراکز ترینمهم از باستان عراق در نیبور.است بوده واقع شورباك و کیش میان مسافت نیمه
 مجمع شهر،رئیس این انلیل،خداي بابل،چنانکه در دینی مرکز ترینبزرگ بسا وچه.بود نیز مقدس شهر بزرگترین چنانکه

 ،م. ق دوم و سوم هزاره در که آمده دستب نوشته سنگ هاي پاره و شده نگاشته الواح هزاران شهر این از.بود بابل خدایان
 هاي اسطوره سایر از دیرینتر بس دیگر، اي اسطوره }کند می داللت سومري فرهنگ نفوذ گستره بر وضوحب که شده تصنیف
 نگارش اسلوب درباره زمانی دیر که"هیلبرخت. و. ه" استاد.است شده تدوین نسوز سفال از اي پاره بر که آمد دستب موجود

 تدوین م. ق 2100 سال از پس روایت این که است معتقد کرده، پژوهش یافته دست آن به درآنجا که جایی مورد در نیز و آن
 باد بر آن یک در را بشر جنس همه که را وفانیط وقوع خبر تا شد ظاهر خدا که آمده روایت این در.است نشده

 بسیار سقفی که بسازد بزرگی کشتی که خواست او از و داشت حذر بر وفانط این از را مردي گوید،آنگاه باز داد،آشکارا می
 پرندگان و اهلی حیوانات گوناگون انواع خود با همچنین و دهد نجات را خویش زندگی آن در بتواند تا باشد داشته استوار
 که دارد وجود وفانط قصه درباره بسیاري باستانی شواهد همچنین.}102 ص پیشین، فریزر، جیمز{آورد همراه را آسمان
 آن قدمت و آمده بدست ترکیه دولت توسط شده انجام حفاریهاي اثناي در و سیبار شهر در که اي شکسته لوح یک هاي نگاشته

 به شده ساخته کشتی و تند بارانی به که اشاراتی بر افزون که کند می تأیید را گردد،آن می بر م. ق 1966 سال حوالی به
 نام توان یافتند،می رهایی وفانط از کشتی همین واسطهب کهدارد  افرادي نیز و شورباك در پرهیزگار پادشاه فرمان

،از قهرمانی با نام تحقیق خوددر  نیز يرضا اسکندر.)43بیومی مهران،همان، ص(آورد بدست آن از نیز را"آثرخاسیس"
قریب به  که می باشد و داستان طوفان در بابل نشیاز آفر يخرترأصورت مت این روایت نام برده و می گوید، سیآتراهاس

. کنند یخلق م شاننیمأدشوار و ت يانجام کارها يانسان را برا انیخدا،روایتاین  بر اساس.ه استنوشته شد م،.قسال  1700
 انیرا از م انیتا آدم شود یجنگاور بر آن م لینلو ا خورد یبرهم م انیآرامش خداان،یآدم شماره شیاما به مرور با افزا

. نسل بشر را براندازد ،لیو س یطوفان باتا  شود یو سرانجام مصمم م ندینش یبه شور م انیمنظور، با خدا نیبه هم. بردارد
 نیاست ا انیدار آدمائا که دوست اما .آشکار نسازند انیبار را بر آدم فاجعه میتصم نیاز ا يزیکه چ شوند یم مانیپ هم انیخدا

نشکند، در خواب  زیرا ن انیخود با خدا مانیکه پآن ياو برا. دیگشا یم سیآتراهاس اش دهیبرگز  بر بنده یخواب  واسطهراز را ب
 یکه چگونه کشت آموزد یو به او م دهد یاو را مورد خطاب قرار م  خانه نینئ واریو د رود یبه نزد او م سیآتراهاس يداریو ب

او کمک  ستیکه به ز یخود و جانداران شانیکه خو دهد یدستور م اوبه  نیچنهم. بسازد و خود را نجات دهد ياستوار
با او دشمن است و  لینلکه ا دیگو یخود م انیبه دستور ائا، به همشهرس،یآتراهاس.سوار کند و نجات دهد یرا بر کشت کنند یم
 ياریرا به  يا طوفان توفنده لینلا.سازد یخود را در آنجا برپا م یو کشت رود یم یسپس به مغاک.او برود نیاز زم خواهد یم
. او انیو خاصگ سیمگر آتراهاس افتند یبه هالکت م یهمگ انیو آدم شود یبرپا م یگکه چونان جن زدیانگ یبر م انیخدا گرید

بر او  انیپس خدا. فرستد یو نثار م یقربان انیخدا يبرا سیتا آنکه آتراهاس افتند یم یبه گرسنگ انیبا مرگ دهقانان، خدا
سایت (دارند یمقرر م انیآدم نیشیپ یبوهبر ان یکودکان را بادافره ریاما مرگ و مبخشند، یو او را م آورند یرحم م

این داستان شبیه همان روایت بابلی ).،رضا اسکندرينشیآفر ینیالنهر نیب اتیروا یقیتطب یبررسانسانشناسی و فرهنگ،
  .است شده بیان گیلگمش که از زبان می باشد پیشتیم نا اوتاست که قهرمان آن  

 هاي قصه آنکه از پیش و بودند باستان عراق در وفانط قصه روایات مهمترین اینها:دکتر بیومی مهران می گوید              
 به ها حیتی پایتخت ،"کوي بوغاز" آرشیو در که بکنم اشارتی حقیقت این به که دارم میل بسنجیم، همدیگر با را بابلی و سومري
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 و حیتی زبان به قصه این از اي ترجمه گذشته آن از.گردد می بر م. ق دوم هزاره به آن قدمت که اند یافته دست اي نسخه
 باور این بر ،}105ص {فریزر جیمز.است آمده دستب شده، نگاشته حوري اي صفحه بر که نیز حوري زبان به دیگر اي ترجمه

 آن تفاوت و دارد همخوانی شده، بیان گیلگمش واقعه در که وفانط قصه آن با وفانط سومري قصه اساسی ویژگیهاي که است
 چنین بزرگ خداي ،قصه دو هر در که چرا است، گیلگمش اسطوره در یافته وقوع رخدادهاي کثرت و بودن طوالنی در ،دو

 دیگر خدایی قصه دو هر در و شود، نابود آسمان از باریده فرو باران آب در زمین شدن غرقه راه از بشر جنس که داشته مقرّر
 است، بخشیده رهایی کشتی یک ساختن طریق از را همراهانش و او و داشته حذر بر مصیبتی چنین پیدایی از را مردي

 نشستن فرو از پس داستان دو هر در اینکه سرانجام و است افتاده اتفاق هفتم روز در آب خروش اوج قصه دو هر در همچنین
 اختالف تنها اما.اند برده باال خویش جوار به را او خدایان آن از پس و داشته عرضه قربانی خدایان براي انسان آن وفانط

 سامی روایت در و  زیوسودرا سومري روایت در که نمایاند می را خود داستان قهرمان نام در روایت دو این میان جوهري
   .)44صبیومی مهران،همان، (است "آثرخاسیس"  یا "بیشتم اتنا" همان
عهد عتیقی که همه اهل کتاب قبول .مجموعه عهد عتیق و جدید راکتاب مقدس گویند:وفان نوح در توراتطداستان ):4            

درباره اینکه آیا می توان نوشته هاي .اینها کتب مقدس یهودیان هستند.می باشد }سفر {جلد کتاب  39شامل ،داشته باشند
یعنی در موردحجیت داشتن آن بحثهاي  ،را پذیرفت یا نه }عهد عتیق و عهد جدید{کتاب 46داخل کتاب مقدس موجود با 

با توجه به متون مقدس وبالخصوص خود کتاب .باشد یفراوانی بین خود دانشمندان اهل کتاب و فرقه هاي متعدد آنها م
همه رسوالن در ،ق پیشگویی مسیحمعصوم نمی دانند کما اینکه دراناجیل آمده که طب ،لفان بشري راؤآنان این م ،مقدس

واین عدم عصمت .ي مبنی بر تهیه شمشیر عمل نکردندمورد او لغزش داشته اند و وقت دستگیري او را رها کردند و به توصیه و
که بخش عمده {کتاب مقدس وپولس سندگانیثیر پذیري نوأزمینه اي می شود براي سایر اشتباهات رسوالن و این عالوه بر ت

یی در ومارهاطکه با کشف  ،شده است فیتحر تیهودیهاي بابلی وبت پرستی واز فرهنگ}ستبه او ربوطجدید م اي از عصر
 البته.هاي بت پرستی آشکار شدیان برهنه شد و موافقتش با فرهنگبسیاري از اعتقادات مسیح،م 1947منطقه بحر المیت در 

طور علمی اثبات می ي یهودي را هم در نظر داشت که باسپینوزاروخ اي منتقدین کتاب مقدس از جمله بامالت وگفتارهأباید ت
د ایشان گر چه خو،سفر تورات توسط موسی صحیح نیست و فردي بعد از ایشان آنها را نوشته پنجکند که اعتقاد به نوشته شدن 

 30وفات وسوگواري  کتابی را که در آن محل دفن وشرح ،عجیب است چطور بسیاري از اهل کتاب. هم نوشته هایی داشته اند
نوشته خود آن حضرت می  ،صورت گزارش نه پیشگویی پیامبرانهموسی کلیم نگاشته شده و آن هم بروزه قوم یهود بررحلت 

 یال 2300 یعنیمیالدي  1400و1000کنی کات که از محققین می باشد می گوید تمام نسخه هاي عهد عتیق کنونی بین .!دانند
در  نوحوفان ط)."سایت علمی پژوهشی یهود،کتاب مقدس":برداشت از(شته شده استنو یسال پس ازمرگ موس 2700

کردند و از آنها  دیشروع به تزا نیزم يدر رو انیچون آدم:آمده است نیچن از باب ششم تا نهم شیدایتورات در سفر پ
پس .کردند اریاخت یخود همسران يهستند و از آنها برا بایکه دختران انسان چه ز دندیمتولد شدند، پسران خدا د یدختران

سال  ستیعمر او صد و ب کنیاز گوشت است، ل زیکه او ن رایزبماند، یدر انسان باق شهیهم يبرا دینبا گریروح من د":گفت هوهی
درآمدند و آنها از  انیکه پسران خدا به دختران آدم یبودند و بعد از هنگام نیمردان تنومند در زم امیدر آن ا ."خواهد بود

 نیزم يکه شرارت بشر در رو دید هوهی. بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند یجباران شانیا دند،ییاوالد زا شانیا
ساخته  نیزم يشد که انسان را در رو مانیپش هوهیپس  .دیگرا یو شر م يبه بد وستهیاست و توجه و دل او پ افتهی شیافزا

خزندگان و وانات،یمحو سازم و با او همه ح نیزم يانسان را که خلق کرده ام از رو":گفت هوهی.است و در دل محزون گشت
نابود کردن  يبرا هوهی.}9 1: 6 ش،یدایپ{افتیالتفات  هوهیاما نوح در نظر ."مانمیکه از خلقت آنها پشپرندگان هوا را؛ چون
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و عرض آن پنجاه و ارتفاعش  صدیبسازد که طول آن س یکشت کیخود  يدهد که برا یم به نوح فرمان نیهمه مخلوقات زم
را که روح  يآورم تا هر جسد یم نیوفان آب را بر زمطمن  نکیا رایز".کند راندودیرا ق رونشیذراع باشد و درون وب یس
عهد خود را با  هوهی. }17: 6 ش،یدایپ{"است خواهد مرد نیهالك گردانم و هر چه بر زم رآسمانیدر آن باشد از ز اتیح

 ."آمد دیدرخواه یتو و پسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به کشت"دهد که  یم نانیاطم يسازد و به و ینوح استوار م
است  یکه خوردن يزنده بماند و از هر آذوقه ا تاببرد  یبه کشت یجفت واناتیح عیخواهد تا از جم یاز نوح م هوهیگاه آن

ناپاك دو به دو نر و  میو از بها ریپاك هفت هفت نر وماده با خود بگ میاز همه بها":آمده يگریدر گزارش د.دینما رهیذخ
 هوهیگاه آن.}3 2: 7 ش،یدایپ{"ينگاه دار نیتمام زم يبر رو یهفت هفت نر و ماده را تا نسل زیو از پرندگان آسمان ن. ماده

 نیاز ب نیموجودات را در زم عیباراند و جم یچهل روز و چهل شب باران م گر،یکند که بعد از هفت روز د یبه نوح اعالم م
کرد  يجار نیزم يبر رو میعظ یباران هوهی. دیفرا رس}روز هفدهم ازماه دوم سال ششصدم عمر نوح{پس آن روز. برد یم

ها فرا گرفت و قله کوه لیتا همه جا را س ختیفرو ر نیکرده، چهل روز تمام آب بر زم بازلجه آسمان را  يچشمه ها عیوجم
و حشرات وپرندگان آسمان؛ و  میو بها انیبود از آدم نیزم يرا که بر رو يمحو کرد هر موجود هوهیو .در آب فرو رفتند زین

عاقبت .}24و  23: 7 ش،یدایپ{افتیصد و پنجاه روز غلبه  نیو آب بر زم.ماند یبود فقط باق یدر کشت ينوح با آنچه همراه و
بعد از . قرار گرفت راراتآ يهابر کوه یو باران بند آمد و در روز هفدهم از ماه هفتم کشت دیها ساکن گردبآ هوهیبه خواست 

 ندیرا رها کرد تا بب يپس کبوتر. رفت و بازگشت رونیرا رها کرد؛ او ب یابتدا زاغ. را بازکرد یکشت چهیچهل روز نوح در
باز کبوتر  گریهفت روز د. برگشت یبه کشت افتینشستن ن يبرا ینه؛ اما کبوتر چون مکان ایکم شده است  نیزم ياز رو اآبیآ

رفته  نییبود، پس نوح دانست که سطح آب پا يتازه ا تونیبرگ ز يدر وقت عصر کبوتر بازگشت و در منقارو.را رها کرد
از عمر نوح  کمیاول از ماه اول سال ششصدو  عاقبت در روز. برنگشت گریکبوتر را باز رها کرد و او د گریپس هفت روزد. است

 يدیخارج شدند و دوران جد یوهفتم از ماه دوم از کشت ستیدر روز ب هوهیخشک شد و نوح و همراهانش به دستور  نیزم
و  واناتیحبرپا کرد و از همه  هوهی يبرا یروز نوح مذبح نیدر ا.در جهان آغاز شد انیموجودات وآدم ينشو و نما يبرا

را  نیزم گرید نیبعد از ا":و در دل گفت دییخوش بو يبو هوهی.کرد میتقد یسوختن يهایپرندگان پاك گرفته، بر مذبح قربان
که را هالك نکنم، چنان واناتیهمه ح گریاست و بار د ختهیبا شرارت آم تیباطن انسان از طفول رایز ،به سبب انسان لعنت نکنم

 ش،یدایپ{"نخواهد شد موقوفزرع و حصاد و سرما وگرما و زمستان و تابستان و روز و شب است  یکه جهان باقیمادام. کردم
 شیافزا نیزم يبندد تا آنها را بررو یم ثاقیبا نوح و اوالد او عهد و م هوهی میخوان یداستان م نیا انیدر پا .}22و  21: 8

تواند  یو نباتات م واناتیفرمود که انسان از همه ح هوهی.از آنان در دل داشته باشند یهراس گریدهد و همه موجودات د
 را نینخواهد فرستاد و زم يگریوفان دطهرگز  هوهی. بخورد دیدارد نبا دکه در آن هنوز خون وجو یکند؛ فقط از گوشت هیتغذ

نگرد  یدهد تا هرگاه بر آن م یدر آسمان ارائه م هوهیاست که  یکمان نیرنگ زین ثاقیم نینشان ا. فاسد و خراب نخواهد کرد
بیومی مهران ).پایگاه اطالع رسانی حوزه،همان( }19 ص ،یانیآشت نیجالل الد ،هودی نیدر د یقیتحق{افتد ثاقیم نیا ادیبه 

 از پس نوح که آید می بر چنین آن از که برد می پایان به نادرست و ناسزا بس روایتی با را وفانط قصه تورات آنگاه می گوید،
 .داد دست از را خود هوش آنگاه بود، کاشته خود دست به را آن زر که نوشید را انگوري بار،شراب یک وفان،ط از رهایی

 برادرانش به را خبر این و گرفت ریشخند به را او و دید هیئتی چنین در را او حام پسرش و گردید آشکار عورتش و شد مست
 و شتافتند پدرشان سوي به گرد عقب با و برداشتند ردایی و بودند ترادب  با برادرشان از آنان اما گفت باز هم  یافث و  سام
 او با حام که دانست و آمد هوش به مستی از نوح وقتی اما پوشاندند، فرو را شرمگاهش ببینند حال این در را او آنکه بی

 قرار یافث و سام فرزندان بردگان برده را او ورود زاد که خواست خداوند از و گفت نفرین را است،کنعان کرده رفتار چگونه

www.takbook.com



 

292 
 

 پس که بود سال پنجاه و نهصد نوح عمر تمام و زیست سال پنجاه و سیصد وفانط از پس نوح.}27 تا 20/ 9 پیدایش، سفر {دهد
  .)47بیومی مهران، همان،ص(} 29 و 28/ 9 تکوین، {مرد آن از

با  یو بابل يداستان طوفان سومر يدادهایروآنچه می توان از داستانهاي فوق نتیجه گیري کرد این است که،           
سرچشمه داستان طوفان  به دلیل همین همانندي.هماهنگ است يداستان طوفان نوشته شده در تورات، تا حدود يدادهایرو

نوشته  يشتریلبته داستان طوفان در تورات، با شرح با":پدیا می نویسدویکی .اند دانسته يسومر يهاتیدر تورات را روا
پایگاه اطالع رسانی حوزه نیز،مقایسه اي بین  ."بودند افتهیدست  يو اکد يسومر يها به نوشته ان،یظاهراً عبران. است شده

بزرگ و  لیبه راه افتادن سوفان نوح و طداستان :گزیده هایی از آن چنین اند.داده است انجامنخستین فوق  سه روایت
از دانشمندان، در  یبرخ هیو نظر یواقعه، بنابر شواهد علم نیا. سه هزارساله دارد یقدمت بایتقر ن،یموجودات زم ينابود

وخاطره ملل مختلف  ادیافسانه در  نیا. شود یمربوط م خبندانیدوره  يهاخچالی نیاصل احتماال به دوره آب شدن آخر
 اتیروا نیاز ا ياریدر تعداد بس. شده است انیزنده بودند، به اشکال مختلف نما زین خیاز دوران ماقبل تارکه  یجهان و اقوام

و شده، یگناه انسان تلق جهیوفان نتطمشهود است،  ایدر سراسر دن يو مذاهب بشر انیها و ادازفرهنگ یکه در سطوح مختلف
وفان در ط نیروشن کردن علت حدوث ا. به وجود بشر است دنیبخش انیدرپا یموجود اله کیفقط و فقط خواست  یگاه زین

اراده  نیچن  کاران تیبه سبب معص انیشود که خدا یدرك م نیاشارات چن یاز بعض. است يکار دشوار نیالنهر نیب اتیروا
اگر در  ،نیبنابرا. شود ختهیبرانگ لینلها موجب شد تا خشم اتحمل انسان رقابلیغ ياهویه گرید یتیو بر طبق روا،کرده اند

که  میابی یدرم نیکرده اند، چن ینیب شیرا پ یالوقوع بیوفان قرطکه  میبپرداز ییاسطوره ها یبررس زبهین گرید يهافرهنگ
طور که ب ،یبابل روایت. شود یعالم خالصه م یوفرتوت یدر کهنگ ایها، و نسانا يدر گناهکار یطور کلوفان بط نیا یعلت اصل

همانند آنچه درتورات آمده،  ،یبابل تیدر روا ییاست، و از سو يشتریب شرح و بسط ياخذ شده، دارا يسومر تیقطع از روا
و  یگهماهن یتوان نوع یم جهیدر نت.شده است يشتریآن توجه ب یحادثه و چگونگ اتیگزارش واقعه به جزئ انیدر جر
آشکار است که محققان متفقا آنها را  ياهت به قدرشب نیا.تورات مشاهده کرد تیو روا یدو داستان بابل نیب يهمانند

تشابهات  یطور کلب .شود یدو داستان مشاهده م نیب زین یهمه، موارد اختالف نیبا ا.دانند یم تیحکا کیدوصورت از 
توسط خدا به قهرمان  یالوقوع بیوفان قرطو  لیخبر س ):1:خالصه کرد لیذ بیتوان به ترت یدو داستان را م نیا نیموجود ب
بزرگ، همراه با  یکشت کیبه او ساختن  ):2.شود یداده م }و نوح تورات یبابل میشتیاوتناپ ،يسومر يوسودرایز{داستان

 یبدنه کشت ):3.متفاوتند تورات و یبابل تیروا دو در یکشت نیاضالع ا .شود یم هیآن، توص قیدادن نقشه و مختصات دق
جفت، اعم از پرنده و چرنده و  رتصوانواع جانوران را ب يو ):4.شود یم راندودیبه داخل قاز نفوذ آب  يریجلوگ يبرا

وفان ط یبابل تیدر روا{شود یم نیوفان معطزمان و مدت  ):5. برد یم یبا خود به کشت ،یو اهل یدرنده و خزنده، وحش
ها که موجودات و انسان یتمام لیشدن س يبر اثر جار):6.}انجامد اما در تورات چهل روز و چهل شب یهفت روز به طول م

 یآرام م یبر قله کوه یو کشت ندینش یوفان فرو مطشده  نییمدت تع يپس از انقضا ):7. شوند یاند نابودم یدر خارج کشت
 تیجهت اطالع از وضع افتهیشخص نجات ):8.}و در تورات آرارات ذکر شده است ریسین یبابل تیکوه در روا نینام ا{ردیگ

 بیسه پرنده رها شده به ترت یبابل تیدر روا{گردد یآنها باز نم نیفرستد که آخر یم رونیب یرا از کشت یپرندگان ،یخشک
شود، البته با  یرها م يزاغ و پس از آن سه بار و به فاصله هفت روز، کبوتر اکبوتر، پرستو و کالغ اند، اما در نقل تورات ابتد

 یکالغ از کشت ،یکه طبق داستان بابلیآورد؛ در حال یم دیاز ام یامیتازه پ تونیبرگ زتفاوت که کبوتر تورات با آوردن  نیا
پس از  يو ):9.}گردد یگربازنمید لیس يغمایدورمانده از  يبه غالت و دانه ها افتنیدست  لیدورشده، به دل افتهینجات 

 یقربان دنیپس از گذران یبابل تیدر روا{گذراند یم یقربان انیخدا ایخدا  يبرا افتن،یو به شکرانه نجات  یخشک افتنی
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و  واناتیفقط از همه حو نوح به شکرانه نجات، ستین يتورات از تقدس شراب خبر تینوشد، اما درروا یشراب مقدس م
به او  ):11.رندیپذ یرا م یقربان انیخدا ایخدا ):10.}کند یم میتقد یسوختن يهایقربان شیپاك بر مذبح ساخته خو نپرندگا

 نیبا برشمردن ا.} 33ص،يآذر لیکتاب مقدس،جان الدر،ترجمه سه یشناسباستان{شود یداده م نانیاطم ندهیاز جهت آ
در سفر  ):1 :میخور یبرم زین ییبه اختالفات و تضادها یو اخالق ینیاز نظر د تیدو روا نیا نیاذعان کرد که ب دیتشابهات، با

 نیا یبابل تیکه در روایحالفرستاده شد؛ در  رانیشر يگنهکار و نابود يهاانسان هیتنب يوفان براطکه  میخوان یم شیدایپ
رخ }انیو بر هم زدن آرامش خدا انیآدم يسر و صدا جادیبه جرم ا گرید یتیو به روا{انیو هوس خدا يواقعه به خاطر هو

بود وخدا او را در حضور خود عادل  يا دهینوح چون شخص برگز ش،یدایسفر پ سندگانینو ای سندهیبه نظر نو ):2. دهد یم
که  انیاز خدا یکیبه کمک  }میشتیاوتناپ{افتهیشخص نجات  یکه در داستان بابلیمحفوظ ماند؛ در حال نوفاطاز خطر  د،ید

 یفاش کرد، از خطر جان سالم به در م يرا بر و انیخدا میراز تصم یظاهرا هواخواه ودوستدار او بود و در نقش جاسوس
 انینوع شرك و اعتقاد به خدا نیتر ییبه ابتدا یبابل تیکه روایاست، در حال یکتاپرستیبر  یداستان تورات مبتن ):3.برد

 یم لیرا از خطر س یشخص گرانید تیبا وجود خشم و عدم رضا انیاز خدا یکی یبابل تیبنا به روا ):4.است یمتعدد متک
که به یشود، در حال یبدو واگذار م ییجا انیخدا انیم رعطا شده است ود دیعمر جاو افته،یکه نجات یرهاند و در آخر به کس

دو  نیکه ا مییبگو دیبا م،یاختالفات که بگذر نیهمه، از ا نیبا ا. ییشود و نه مقام خدا یداده م دینوح تورات نه عمر جاو
کند  یپرسش رامطرح م نیا  رای یدکتر ادوارد ش. است يگرید دیمؤ یکیاست که  کسانی يواقعه با شالوده ا کینقل  تیروا

 نیچن،يآر: خواهند گفت یبعض": دیگو ینه؟ و خودپاسخ م ایدو داستان، شاهد صحت کالم تورات است  نیتطابق ا ایکه آ
 لیدل نیبلکه ا ست،ین نینه، چن: خواهند گفت گرید یبعض یوفان؛ ولطمؤکد است بروقوع حادثه  یخود برهان نیا! است

اصغر  یترجمه عل ،رای یادوارد ش الواح بابل، {"ها اقتباس کرده اندیخود را از بابل ریطاسا،هودیاست که  یمحکم
 یاز ناباوران است که اعتقاد به داستان نوح وکشت یو برخ پلیدکتر هاوارد ت هینظر قایدق رای یگفته ش نیا.} 193،صحکمت

نوح آورده که چگونه  یبه نام کشت يا اوهیموسوم به  یدر کتاب پلیدکتر ت. دانند یاو را نه تنها اشتباه، بلکه گمراه کننده م
را به خود اختصاص داده و درسراسر جهان به عنوان داستان  یبابل يتوانسته بودند افسانه سومر تیحیمس شگامانیو پ انیهودی

 چارلز گمشده نوح، یکشت{نداشتند يشناسانه ا نیو زم یخیگونه مدرك تارچیکه هیگسترش دهند، در حال یجیارمهیبس
توان داستان  یوجه نمچیکه به ه تگف دیدست، با نیاز ا یاتیالبته با وجود نظر.} 226،صترجمه احمد اسالملو، تزیبرل

 نیا،یاله انیاد روانیپ دهیعالوه بر عق م،یدان یطور که مهمان رایز. قرار داد دیوفان نوح را از اصل مورد شک و تردط
برداشت (بوده است ربرخوردا یخاص گاهیوجود داشته و از جا زیاقوام وملل مختلف جهان ن ریداستان در افسانه ها و اساط

  )."و تورات نیالنهر نیب ریوفان نوح در اساطط پایگاه اطالع رسانی حوزه،":از
. دکتر بیومی مهران به نقد این داستان در تورات پرداخته و مقایسه اي با  روایتهاي بابلی و سومري انجام داده است              

 سفر پنج که است ارشاد و هدایت معناي به عبرانی اي واژه تورات :بحث ایشان طوالنیست و ما گزیده هایی را نقل می کنیم
 منسوب موسی حضرت به عتیق عهد از بخشی تنها .شود می شامل را}تثنیه و اعداد الویین، خروج، تکوین،{ عتیق عهد از نخست

 آنان شرایع و باورها تاریخ، بر عالوه که است یهودیان مقدس کتاب تورات. است جدید عهد از غیر عتیق عهد یا تورات .است
 باره این در تورات ناقدان.کنند می تقسیم } کتاباتو انبیاء ،ناموس {بخش سه به را آن یهود احبار که است شامل نیز را

 فراهم را همدیگر از جداي قصه دو اصل در است شده تدوین پیدایش سفر در که وفانط عبري اسطوره که هستند همداستان
 داستان یک آنها از تا آمیخته هم در را قصه دو این ،مؤلف و دارند تناقض همدیگر با جزئیات در چند هر که است آورده

 اگر حتی همواره، خواننده که ساخته مرتبط همدیگر به را آنها فاصله با غایت به چنان اما آورد، پدید همجنس و همشکل
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 که مرجعی دو آن اما.}106ص فریزر، جیمز{شود می دو آن در تناقض و تکرار ندهد،متوجه خرج به هم نظر دقت چندان
است " یهودي مدارك" عنوان تحت می باشد یهودي منبع یک آنها از یکی گرفته؛ آنها از را وفانط قصه تورات پیدایش سفر

 کارب خاص اسم عنوان به "یهود" که شده نامیده چنین روي آن از و برگردد یهودا ، به م. ق 850 سال به آن قدمت بسا چه که
 و "عزرا"روزگار در که است کاهنان حواشی همان واقع در که است "کهنوتی" منابع از منبع، دومین اما شود، می برده

 شمارب تورات دیگر منابع جزء م،.ق چهارم هم شاید و پنجم قرن پایانی سالهاي حوالی در و اند، افزوده تورات نص به "نحمیا"
 به دو هر دیدیم چنانکه و دارند آشکار تفاوت همدیگر با ساختار و اسلوب حیث از منبع دو این که نیست تردیدي .است آمده

 مقام در کهنوتی نص حالیکه در است برخوردار خیال و صور و نشاط نوعی از  يدیهو وایتر .اند منسوب گوناگون دورانهاي
 شکل آن از پیدایش سفر در شده روایت وفانط قصه که تفصیلی عناصر اجزاي همچنین.نماید می خشک آن با سنجش

 اختالفی نخستین بنمایانیم، را شکلی تفاوتهاي وجوه ءابتدا بخواهیم اگر دارند، تفاوت همدیگر با ماده و لفظ حیث از پذیرفته،
 در آنکه شود،حال می تعبیر  یهوه به او از یهودي منبع در چنانکه است، منبع دو این در  خدا نام اختالف خورد، می چشمب که

 تا کهنوتی و یهودي حکایت دو ماهوي اختالفات .}110 فریزر،ص جیمز{است شده تعبیر الوهیم به آن از کهنوتی منبع
 گرفته بر جداگانه منبع دو از حکایت دو این یقین به کهثابت می کند رسد،که می قطعی تناقض حد تا گاه کهست آنجا
پاك هفت زوج نر  انیچارپا یاز تمام”:که خداوند به نوح فرمان داد میخوان یم}3 - 2/ 7 {شیدایچنانکه در سفر پ.اند شده

آنگاه پس از  ، ”ریهفت جفت نر و ماده بر گ زیجفت نر و ماده و از پرندگان آسمان ن کی ستندیکه پاك ن یانیو ماده و از چارپا
 ن،یناپاك و از پرندگان و از جانداران زم انیپاك و چارپا انیو از چارپا“ هک میخوان یم}إصحاح نیو در هم{سفر نیآن در هم

آنگاه .}9 -8/ 7همان، {و به نزد نوح در  یجفت نر و ماده به کشت کیاز هر کدام ند به نوح فرمان داده بود،ه خداوچنانک
 نیخدا چن امبریپناه بر خدا اگر پ{نکهیا ایجفت؟  کی ایهفت جفت فرمان داد  خداوند در واقع نوح را به ایکه آ دیپرس دیبا

فرض درست باشد،  نیاشتباه کرده است؟ اگر ا سندهیکه نو میریبپذ نکهیا ای د،یچیخود از فرمان پروردگارش سر پ يو}باشد
اجراء  صامر که ن نیاز ا ینص اجرا؟ البته با آگاه ایاست؟ در نص فرمان  افتهیمعلوم داشت که اشتباه به کدام نص راه  دیبا
جفت جفت به نزد نوح  یبرخوردار از روح زندگ کرهیاز هر صاحب پ ":تکرار شده است که نیچن شیدایدر سفر پ گریبار دکی

 يموضوع پا نینص بر ا نیکه ا دیآ یبر م نیاز نص تکو یچنانکه به روشن.}16 -15/ 7همان، {در آمدند یدر کشت
 اریامر اختالف بس نیبا ا }2: 7{شیدایآنکه داستان در سفر پ حالفرمان داده است،  "جفت جفت"که پروردگار به  فشارد یم

 از پس را بشریت شد،کار مصمم هیهو":است آمده یهودي روایت در که چرا شود، می گویی گانه دو دچار نیز تورات باز.دارد
 سراسر آنکه از پس الوهیم کهنوتی، روایت در اما .}7 تا 5: 6 پیدایش، سفر {کند یکسره آورد، روي گمراهی و بدي به آنکه
را به بارانی سیل آسا طوفان نص یهوي و باز، .}13 تا 11: 6 ،همان{گرفت کاري چنین به تصمیم دید، تباهی در  را زمین

، حال آنکه نص کهنوتی آن }12، 4: 7، همان{ بر زمین فرو بارید ،بی آنکه بند آید ،دهد که چهل شبانه روز کامل نسبت می
چنانکه ،نیز از پایین همچو آسمان شکافتند، تو گوییهاي سر شار بزرگ  دارد که چشمه داند، چنانکه مقرر می را تنها باران نمی

از هم گسست اي زمین و آسمانی قرار داده بود،هدر آغاز آفرینش حد فاصل میان آبپوستی که خداوند ،گوید تورات می
آنگاه ،}17، 13، 5: 7، همان{در گزارش نویسنده یهوي باران به مدت چهل شبانه روز کامل فرو بارید .}7 و 6: 1همان، {

نوح پس از آن، پیش از آنکه آب چنان فرو نشیند که امکان پهلو گرفتن کشتی پدید آید، مدت سه هفته در کشتی ماند، بنا بر 
حال آنکه در روایت کهنوتی باران یکصد و پنجاه روز ادامه شصت و یک روز ادامه داشته باشد، این حساب خروش آب باید

ده ماه و ده روز به وفان دوازططور عموم مدت نشست، اما ب ب کم کم فرو میاز آن آو پس  .}3: 8؛ 24: 7همان،  {داشت
اند، دوازده ماه را باید سیصد و پنجاه و چهار روز دانست که اگر ده روز  و از آنجا که ماههاي عبري قمري بودهطول انجامید،
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یعنی سیصد و شصت و چهار روز، و نیز از آن . بود دیگر را نیز بر آن بیفزاییم، آنگاه این مدت یک سال کامل شمسی خواهد
ادعا کنیم   با اطمینان ،توانیم جهت که نویسنده کهنوتی مدت خروش آب را با یک سال شمسی برابر دانسته است، آنگاه ما می

قمري از طریق زیر  قویمتوانستند این اشتباه بزرگ را درباره ت که این نویسنده در زمانی زیسته است که یهود در آن زمان می
نویسنده یهوي از ساختن فریزر،سرانجام باید گفت که به گفته .}112جیمز فریزر،ص {حرکت خورشید تصحیح کنند نظر داشتن

در حالیکه نویسنده کهنوتی سخنی گوید، رهایی او از توفان سخن می معبد توسط نوح و تقدیم قربانی براي پروردگار به سپاس
اي تأکید  طور آشکار بر نتیجهسنجش این دو حکایت با همدیگر ب بنا بر این، .آورد م قربانی در میان نمیاز ساختن معبد و تقدی

اند، دیگر آنکه روایت یهوي  یعنی که آن دو حکایت در اصل جداي از یکدیگر بودهاند، که ناقدان به آن دست یافته گذارد می
ند نویسنده نص کنونی در تورات، با وجود تفاوت بسیاري که آن دو دار آنگاهتر از روایت کهنوتی بوده است، به راستی دیرین

پندارند که آن از سوي خداوند بلند مرتبه توانا فرو فرستاده شده  می در اوج شگفتی ،سپس.آنها را به هم در آمیخته است
چرا که نظر به این اي مرتبط است، زهت با نظر گاه تاوفان به روایت تورات، در حقیقطمانده درباره قصه آخرین نکته باقی.است

یا  گیرد،پس تنها به اعاده آفرینش اي بهره می ویژهوفان در تمامی ادیان از داللتهاي طهاي مربوط به  حقیقت که اسطوره
 ورزد و ما در نگاشته تأکید می "یک مرکز آفرینشی"تکرار نخستین آفرینش اشارت دارد که در آن به نسبت جاي بر قدسیت 

و  "هستی ابتدایی جهان از صهیون آغاز شد" :کنند کنیم، که چنین گزارش می خاخامی اشاراتی به این امر مالحظه می هاي 
، آنگاه مدعی هستند که سرزمین فلسطین بلندتر از دیگر مناطق است، چنانکه بر "در اورشلیم سامان یافت" ،آفرینش آدم نیز

در نصوص دیگر بر این امر تأکید شده است  ،در عین حالگز آنجا را فرا نگرفت،خروش آب هروفان طاین باورند که در واقعه 
حسین ذو الفقار، إله موسی فی توراة {وفان بزرگ بر کنار ماندندطکه شهر اورشلیم و کوه صهیون به خودي خود از آن 

نه بر کوه آرارات بلکه بر کوه  بود، کشتی نوح اگر این باور یهودي در واقع درست می.}15، ص 63الیهود، المجلۀ، شماره 
 جز آن تفسیر در و پرسش این پاسخ در .یابد؟ راه تورات نصوص به است توانسته چگونه آرارات واژه .آمد صهیون فرود می

 حاصلخیز و کوهستانی مناطق درزمانی  که است اقوامی از شده گرفته بر منابعی از اسطوره این گفت که توان نمی این
 درباره اخیر هايدوران در یهودیان خیال که نقشی به که باشد بهتر بسا چه.باشد پذیرفته تأثیر آن از یا و زیستند می ارمنستان

 آن پایه بی زینتهاي انواع به نیز گاهی و افزودند آن بر اي تازه تفصیالت آنان چنانکه شود، اشارتی کرد بازي وفانط حکایت
 روزگار آن مردم از که است تصویري دیرین، اسطوره این به شگرف هاي افزوده پایه و بی هاي آرایه آن از یکی.اند آراسته را

 چنان شتک بار یک از زیستند،چنانکه می کامل آسایش و رفاه در وفانط وقوع از پیش آنان که اند گفته اند، داده ارائه
 شکم در بیش روزي چند،ماه نه جاي به ها نینج بود،و بس نیازشان سال چهل براي که کردند می داشت بر محصولی

 و آسوده زندگی همین و روند راه و بگویند سخن توانستند می شدند می زاده مادر از آنکه محض به و ماندند نمی مادرانشان
 را خدا خشم که اموري واداشت، تاراج و فسق بویژه،گناهان ارتکاب به را آنان شد،چنانکه مردم گمراهی مایه مرفّه و آسان

 فرشته که مقدسی کتاب طریق از را خویش کشتی ساختن نوح .شوند غرقه وفانط در گناهکاران که کرد مقرر و انگیخت بر
 که بود کبود یاقوت از کتاب آن جنس و برداشت را دنیا و دین دانش که کتابی گرفت، می فرا بود، سپرده آدم به "رزائیل"

 خروش اثناي در که بود آورده کشتی به خود با و داشته استوار محکم قفلی به را درش و نهاده زرین صندوقی در را آن نوح
 همدیگر از را شب و روز ساعت، جاي به توانست می آن با دمیدن، تاب را مهتاب نه و بود آمدن بر یاراي را آفتاب نه که آب

تا  48بیومی مهران،همان،ص ":برداشت از(} 119 تا 116جیمز فریزر،ص :مراجعه شود به راي اطالع بیشترب{بدارد معلوم
 هر از متنهایی ارائه با را طوفان قصه توراتی و بابلی روایت دو همانندي وجوه ،68تا  61ضمنا بیومی در صفحات  )."54

  .ه از ذکر جزییات صرف نظر می کنیمک کدام با دقت بیان کرده است
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  بر اساس پنج منبع  يرضا اسکندر طوفاناز همسانیها و نا همسانیهاي داستان  يا سهیمقا جدول
  )الوهیست(عهد عتیق   )یهویست(عهد عتیق   گیلگمش  آتراهاسیس  زیوسودرا

انلیل به علت سر و 
صداي نوع بشر حکم به 

  دهد نابودي او می

خدایان حکم به توفان 
  دهند می

  

خدایان حکم به توفان در 
  دهند پاك می شوروپ

کاري انسان  یهوه به علت بزه
  دهد به نابودي او میحکم 

الوهیم به علت فساد 
آدمیان حکم به نابودي 

  دهد روحی می هر ذي
اعتراض ) ایشتر(تو  نین

  کند می
  

  ایشتر اعتراض می کند
  

ایشتر پس از طوفان لب 
به شکوه از راي ناصواب 

  گشاید خدایان می

***  ***  

قهرمان تیم  پیش نه-اوته  آتراهاسیس قهرمان سیل  زیوسودرا قهرمان سیل
  سیل

  نوح قهرمان سیل  نوح قهرمان سیل

  زهد زیوسودرا
  

عبادت آتراهاسیس به 
  درگاه انکی

-کرداري اوته نیک
  تیم پیش نه

نوح مورد لطف یهوه قرار 
  گیرد می

  

نوح تنها انسان صالح 
  در پیشگاه الوهیم است

انکی در خواب به 
ي نئی به  ي کلبه واسطه

زیوسودرا هشدار می 
  دهد

طریق دیوار کلبه ائا از 
نئی به آتراهاسیس هشدار 

  دهد می

هاي  ي نی انکی به واسطه
تیم  پیش نه- کومه به اوته

  دهد هشدار می

یهوه تصمیم خود را به نوح 
  دهد اطالع می

الوهیم به نوح هشدار 
  دهد می

  

سفینه زیوسودرا کشتی 
  بزرگی است

  

کشتی یک مکعب است 
 120در  120در  120با ابعاد 
  قسمت 9طبقه،  7ذراع، 

در  50در  300کشتی با ابعاد   کشتی بزرگ
  ذراع 30

 50در  200کشتی با ابعاد 
  ذراع 50در 

  
ي گریختن  آموزش نحوه

  از شهر 
ي گریختن  آموزش نحوه

  از شهر 
ي گریختن  آموزش نحوه

  از شهر 
آموزش براي سوار شدن به 

  کشتی
***  

  عدد از همه جانوران 2  عدد از همه جانوران 2  جانوران سودمند  جانوران سودمند  جانوران سودمند
  ***  یهوه نوح را در آن می بندد  ***  ***  ***

  سیل و توفان
  

سیل به سبب باران سنگین 
  و توفان

  

سیل به سبب باران 
  سنگین و توفان

  

  سیل به سبب باران
  

اي عظیم  هاي لجه چشمه
هاي  شکافته شد و روزن
  آسمان گشود

تاریخ دقیق آغاز و پایان   ***  ***  ***  ***
  سیل آمده است

روز طول  7سیل 
  کشد می

  

روز طول  7سیل 
  کشید می

  

  کشد روز طول می 6سیل 
  

کشد،  روز طول می 40سیل 
  ماند روز بر زمین می 150آب 

روز طول  150سیل 
 150کشد، در مدت  می

  کشد روز پس می
کشتی در کوه دیلمون 

  نشیند به گل می
سیر به  نیکشتی در کوه   ***

  نشیند گل می
کشتی در کوه آرارات به گل 

  نشیند می
کشتی در کوه آرارات 

  نشیند به گل می
تیم کبوتر و  پیش نه-اوته    

  کند کالغ را روانه می
نوح زاغ و کبوتر را روانه 

  کند می
  

نوح زاغ و کبوتر را 
  کند روانه می

  
زیوسودرا در کشتی 

خدا - براي خورشید
  کند قربانی می

آتراهاسیس یک گاو و یک 
گوسفند براي خداي باد 

  کند قربانی می

تیم بر کوه  پیش نه-اوته
سیر قربانی تقدیم  نی

  کند می

نوح بر مذبح قربانی تقدیم 
  کند می

  

نوح بر مذبح قربانی 
  کند تقدیم می

  
مرگی  به زیوسودرا بی

  شود داده می
مرگی و مقام خدایی  بی  ***

تیم و  پیش نه- براي اوته
  زنش

گیرد دیگر  یهوه تصمیم می
زمین را به سبب انسان لعنت 

نوح عمري طوالنی . نکند
  یابد می

بندد  خدا با نوح عهد می
که تا دیگر زمین را با 

  سیل خراب نکند

گردنبند الجورد ایشتر به   ***  ***
  عالمت یادبود

  

خدا رنگین کمان را به 
  دهد عالمت یادبود می

خدا رنگین کمان را به 
  دهد ت یادبود میعالم
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 کوك، استانلی لودز، وولی،آدولف لئونارد قبیل از دانشمندانی بیومی در ادامه تحقیقات خود توضیح می دهد،                
 چنانکه وفانط قصه که داستانند هم }119 تا 113پیشین، ص  {فریزر جیمز و دورانت، ویل یانگر، فینجان، جاك بارتون، جورج

 کورانه کور قصه این اما اند، گرفته النهرین بین از را آن اسرائیلیان گویند می نیست،بلکه عبري اصیل قصه یک آمده تورات در
 باشد،زیرا سازگار مقدسشان کتاب اهداف با که اند برده دست آن در روشی چنان به بلکه است، نیافته انتقال عبري زبان به

 ابراهیم عهد از پیش روزگار به آن قدمت که شده یافته زمانی در الواح بر مکتوب صورتب که است اي قصه همان توراتی قصه
 گاه نظر در آنکه از است،گذشته تر دیرین عبري روایت از }قرن دوازده یا یازده حدود{بابلی روایت بلکه و.گردد می باز

 وقوع امکان که بوده بابل همچون شهري اشارت مورد سرزمین آن که دارد می مقرر خویش متن در عبري حکایت ،"تسیمرن"
 خاستگاه که گذارد نمی جاي بر باره این در تردید براي مجالی هیچ که است،موضوعی داشته وجود آنجا در وفانیط چنین

 همخوانی یکدیگر با نیز جزئی تفصیالت در حتی،قصه دو این.است یافته انتقال فلسطین به بوده،آنگاه بابل اصل در قصه این
، 113جیمز فریزر،ص{دانست افکار تبادل روي از یا و تصادفی اي واقعه را آن توان نمی هرگز که حدي در هم آن دارند،

 پذیرفته شکل چگونه و زمانی چه بوده اینگونه داستان اگر که ماند می جاي بر کس هر ذهن در بدیهی پرسش این اینک.}115
 در م،.ق چهارم یا پنجم قرن در آنگاهاست، شده آوري جمع بابل در بار نخستین براي قدیم عهد:گوید می "ویلز. ج. ه".است؟
 را خویش آداب و آوردند گرد را تاریخشان همدیگر کمک به "بابلی اسارت" اثناي در یهود که چرا کرد، ظهور و بروز تاریخ

 باز اورشلیم به ،}م. ق 529 -558{ دوم کوروش فرمان به که آنان،روي این از.کوشیدند آنها رشد جهت در و کردند تدوین
 آنجا از دربند و اسیر که بودند مردمانی از متفاوت کلّی به آگاهی و شناخت و روحی حیث از که شدند بدل ملتی به گشتند
 دالیل تورات در بابلی ادبیات تأثیر از سخن در دانشمندان.گرفتند فرا بابلیان از را تمدن آنجا در آنان که چرا آمدند، بیرون

 يدیگر پایه بر یکی که شود می معلوم روشنی به .دارند نظر اختالف آن شیوه و زمان درباره چه اگر دهند، می ارائه بسیاري
 براي توان می که دارد وجود بسیاري مشترك عناصر قصه این بابلی و عبري روایت میان است بدیهی که پذیرفته،چرا شکل
 آن و تورات در وفانط قصه میان همخوانیهایی دهیم، ارائه دلیل امر این بر باشیم خواسته اگر.شد قائل اءمنش یک آنها همه
 که بود زمانی آن و دارد، الهی علتی وفانط روایت دو هر در :)1: جمله از کنیم، می مشاهده قدیم بوتامی میزو ادب در قصه

 صدد در قصه دو هر قهرمان :)2 کنند؛ یکسره را بشر جنس کار سهمگین وفانیط طریق از که کردند مقرّر خدایی نیروهاي
 کند می اندود قیر با را کشتی این و سازد می کشتی خویش رهایی براي و آید می بر آینده در رخدادي وقوع از مردم هشدار

 از هاییگروه و خویشتن و کند می کشتی وارد خویش با همراه را پرندگان و حیوانات و نیابد، آن در نفوذ براي راهی آب تا
 آنان میان در بدي و آورده روي تباهی به مردم آن که گرفت در روي آن از وفانط :)3 دهد؛ می نجات را زنده موجودات

 انسانها تمام کار که بایست می وفانیط روي این از بودند، شده آلوده و دیده آسیب اخالقی مبادي تمامی و بود شده فراگیر
 از هستیم، بزرگی باران باریدن شاهد قصه دو هر در :)5 است؛ پاکدل و بزرگوار مردي قصه دو هر قهرمان:) 4 کند؛ یکسره را

 در سبب و}دارد وجود نظر اختالف آن بیش و کم درباره که{یابد می ادامه روزهایی و گیرد می در سهمگین وفانیط روي این
 قصه در و هستیم "»انگیز بیم بادي تند و پیگیر بارانی و سرکش کوالکی" شاهد بابلی قصه در یعنی است طبیعی حالت دو هر

 و اش خانواده و قهرمان خود :)6 بینیم؛ می را "آسمان طاقهاي شدن گشوده و جوشان بزرگ هاي چشمه شکافتن" نیز تورات
 قصه از بیشتر بابلی قصه در یافتگان نجات شمار چه اگر یابند، می نجات قصه دو هر در کشتی در او با همراه جانوران نیز

 نیرویی به خویش حرکت براي بابلی کشتی چه اگر بینیم، می قصه دو هر در را اي طبقه چند بزرگ کشتی :)7 است؛ تورات
 در و}نیصیر{نیزیر کوه بلنداي بر بابلی قصه در کشتی) 8 ؛}114جیمز فریزر،ص{دارد نیاز تورات کشتی از بیشتر برابر پنج

 فرو وضعیت از آگاهی و جو حالت از تا فرستد می را پرندگانی قهرمان ،قصه دو هر در :)9 گیرد؛ می پهلو  آرارات در تورات
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 اما و یابد نمی نشستن براي جایی که چرا گردد، می باز کشتی به کبوتر قصه دو هر در و بیاورند باز خبري زمین بر آب نشستن
 خویش نجات از سپاسگزاري براي کشتی از آمدن بیرون از پس قصه دو هر در قهرمان :)10گردد؛ نمی باز قصه دو هر در کالغ

 و نشیند می فرو خشمشان و رسد می خدایان مشام به شده بریان گوشت خوش بوي قصه دو هر در و دارد می تقدیم پیشکشی
 انواع به آینده امنیت بر افزون مصیبت، همه آن از پس قصه دو هر در قهرمان :)11 گیرد؛ می وزیدن رضا و خشنودي رایحه
 قصه در و گیرد می جاي دلمون، در و دمد می جاودانگی روح زیوسودرا در خدا ،سومري قصه در.شود می نواخته برکات
 نوح خداوند که آمده نیز تورات در زیند، می دور جایگاهی در و رودها مصب در و شوند می جاودانه زنش و  اوتنابیشتم بابلی

سفر {انداخت پرندگان و جانوران تمامی دل در را آنان هیبت و بیم و بست پیمان آنان با و داشت خجسته را فرزندانش و
 شد، پشیمان أنلیل بابلی قصه در و شود می پشیمان طوفان با بشر کردن نابود از قصه دو هر در خدا :)12 ؛}2 و 1: 9پیدایش، 

 در.کردند سرزنش کار این براي را او خدایان حتّی و "کشاند نابودي به را مردم و آورد پدید رویه بی را وفانط" که چرا
 از پس نکند،و نفرین را زمین هرگز انسان خاطرب که گیرد می تصمیم و شود می پشیمان وفانط آوردن بوجود از خدا نیز تورات

 ویران را زمین که نگیرد در وفانیط چنان دیگر" که شود می متعهد پیمانی موجب به و نکشد را اي زنده هر دیگر روز، آن
 یاد به را خویش وعده آن موجب به که آسمان در کمان رنگین" همان یعنی دهد، می قرار اي نشانه پیمان این براي و ،"سازد

 کس دهمین بر تمرکز :)13 ؛}17 تا 8: 9سفر پیدایش، {"سازد غرقه را زمین که کند نمی پا بر توفانی چنان هرگز و آورد می
 یافت،دهمین رهایی وفانط از که قهرمانی ،بیروسوس روایت بنابر ،بابلی قصه در اند،چنانکه بوده وفانطاز پیش که آنان از

 ترتیب بدین.است نوح تا آدم از پدران، و رئیسان دهگانه سلسله از کس دهمین  نوح تورات قصه در آنکه بود،حال بابل پادشاه
 خواهیم کنیم، درنگ جزئیات در بخواهیم اگر که است، بسیار وفانط عبري و بابلی حکایت دو میان همانندي وجوه مجموع در

 هفت عدد براي يدیهو و بابلی روایت دو هر چون است، نزدیکتر کهنوتی روایت از یهودي حکایت به بابلی حکایت که دید
 دهد، می هشدار پیاپی روز هفت مدت به وفانط وقوع از نوح يدیهو روایت در طوریکهب هستند، قائل اي ویژه اهمیت

 روز هفت نیز پرنده دو کردن رها زمانی فاصله آنگاه.آورد می همراه خود با را پاك حیوانات انواع از صنف هفت همچنانکه
 قصه قهرمان رسید،چنانکه کوه قلّه به روز هفت در اینکه تا یافت ادامه وفانط نیز بابلی روایت در نمونه عنوان به. است

 حکایت که بینیم می سوي دیگر از.بود ظرف هفت از متشکل مجموعه هر که گذارد کوه باالي را قربانی ظروف مجموعه
 از یک هر در چنانکه یهوي، روایت به تا است نزدیک بیشتر بابلی حکایت به معین جزئیات برخی در پیدایش سفر در کهنوتی

 از کشتی دو هر که بینیم می روي این از دهند، می را معینی آموزشهاي کشتی ساختن براي قصه قهرمان به خدایان روایت، دو
 و گیرند می پهلو کوه بر آنها دوي هر و شوند می اندود قطران و قیر با دو هر آنگاه شود، می تشکیل حجره چند از طبقه چند

بیومی "برداشت از(}115جیمز فریزر،ص{شوند می رو روبه الهی برکت با کشتی از آمدن بیرون هنگام به قهرمان دو هر
 از متنهایی ارائه با را وفانط قصه توراتی و بابلی روایت دو همانندي وجوه بحث، این پایان دربیومی ). "61تا  55مهران،ص 

      .می کند واگذار خواننده به را همانندي این درباره داوري می کند و یاد هم کنار در و کدام هر
گفته شد و مطالبی را که در فصلهاي بعدي کتاب به مناسبت موضوعاتی با استمداد  فصل که در این موارديبا توجه به              

که در تورات مطرح شده با مطالب اساطیر  آنجهازآیات قرآن توضیح خواهیم داد،خواننده عزیز متوجه خواهد شد که 
 خیالپردازي، و افسانه به انسان اشتیاقمی گوید،  محمد ثقفیسید .کنار هم بیان شده اندآمیخته شده و حقیقت و خرافات در 

 را کالغ یک اصطالح به و بسازد کاه،کوه از و بیامیزد همه ب سقیم با را صحیح روایات، و اخبار نقل در که است واداشته را او
 کشف و حقیقت تحریر براي آنچه از بیش قصص و روایات و اخبار نقل که است بوده باب این از.دهد نشان کالغ چهل

 آور خواب داستانهاي عنوان به بسا اي و گذرانی وقت و مشغولیت سبب قدرت، اصحاب براي باشد، انسان زندگی قانونمندي
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،سید محمد واقعیت از اسطوره تفکیک ،82سال ، 3مکتب اسالم، ش(}شب یک و هزار داستان مانند{است شده تلقی
 مسکویه ابن مثل مورخان از اندکی جز به توضیح می دهد که، ثقفی. داستان نوح هم  گرفتار چنین سرنوشتی شده است.)ثقفی

 چندان مورخان دیگر .بگیرند نتیجه را اجتماعی حوادث تبیین و بیاموزند ها تجربه تاریخی، اخبار نقل از اند خواسته که
 و مسلمان مورخان پیشواي طبري، ابوجعفر.اند نداشته خود هاي گفته بودن حقیقت و افسانه سقم و صحت به اعتنائی

 اسالمی تاریخ نگارش در را روش این و کرده تبعیت او از ، تا اندازه اينیز مورخان دیگر و.است بوده روش این پیشکسوت
 آمیخته واقعیت با افسانه و داده دست از را خود بودن علمی جنبه اسالمی تاریخ که است رهگذر این از و اند ساخته نهادینه

  "االمم تجارب" در مسکویه ابن مثل مورخان از اندکی جز به و گردد می آمیخته واقعیت با اسطوره ترتیب، این به .است شده
  ).همان(اند نمانده مصون ،آفتاین  از "العبر تاریخ" در خلدون ابن و  "التواریخ جامع" در اهللا فضل الدین رشید و
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هیجدهمفصل   
  یساخت کشت

  دستور خداوندبه 
واصنَعِ ":هود آغاز می کنیم 37اولین بحث را با آیه . از این فصل به بعد وارد فاز جدیدي از داستان نوح می شویم           

اند با من سخن مگوى چرا که  که ستم کردهیباره کسانما کشتى را بساز و در و زیر نظر ما و وحى ...=الْفُلْک بِأَعیننَا ووحیِنَا
هر  یاست ول يکار یانجام دادن، پس هر صنع یستگیرا به شا يکار یعنی "الصنع":راغب می گوید ."اند آنان غرق شدنى

سبت و جمادات ن واناتیبه حولی  واژه به فعل انسان نسبت داده شده  نیا .}درست انجام شود نکهیمگر ا{ستیصنع ن يکار
 و ماهر است کند یکار مکویکه ن یزنبه  صناع.دکن یاست و خوب کار م شهیپ کیکه حاذق و ن يمردیعنی  صنع.شود یداده نم

به  صطناعا.شده است ماریو ت یپرست کویکه ن است یاسب ،عیصن فرس.را گویند يو ابتکار کوین يکاره،عیصن.گفته می شود
 کشتیبه معنی  فُلْک:راغب می گوید ).422 و 421 ، ص2 ترجمه مفردات، ج(است يزیدر بهبود و اصالح چ يرو ادهیزمعنی 
گفته می  و حرکت ستارگان انیمدار جر به فَلَک .تمختلف اس رشانیتقد یول رود یکه در مفرد و جمع هر دو بکار ماست 

اشاره شده  به آن اءیانب 33 هیو در آ] یاز نظر حرکت دوران[است  یک چون کشتلَاست که فَ نیا يبرا اش هی، وجه تسمشود
ترجمه مفردات، (پستان زن مشتق شده است  یدر معن "فلک" ،یمعن نیو از ا ،است یسیر و نخ یسیدوك پشم ر ه،فلک .است

اعتبار ه علی هذا کشتی را ب.معنی دور و گردیدن استه لک باصل فُ: طبرسی فرموده: قاموس می گوید ).96: ، ص3 ج
 يزیجاسوس و مراقب و ناظر به چ یدر معن،نیع:راغب می گوید).204ص،5 قاموس قرآن،ج(اند لک گفته،فُگردش

} 14،قمر{"ننایبِأَع يتَجرِ" }48،طور{"ننایفَإِنَّک بِأَع" اتیدر آ.کنم یم یو سرپرست دارم یاو را نگه م ، یعنیینیفالن بع.است
با  یعنی}39،طه{ینیع یلتُصنَع عل"هیو آ.میکن یو حفظ م مینیب یم کهیدر جائ یعنی}37،هود{"ننایو اصنَعِ الْفُلْک بِأَع"و

 نیرا هم ع طال.با چشم ستنیاست در نظر کردن و نگر یهیکه تشب ندیگو" نیع"تجسس کننده را هم. من يدارو نگه ،ینگهبان
ترجمه مفردات، ( عضو بدن است نیو بهتر نیهمانطور که چشم برتر،شده است هیفلز است به چشم تشب نیچون بهترند،یگو
در .آن توجه داده است ياز نمادها یکیبه عنوان  یرانیکشت ژهیبه و يانوردیله درأبه مس قرآنخداوند در  ).679: ، ص2 ج
کرده ، رام و مسخر انسان انسان يبهره بردار يرا برا اهایکند که او در یم دیکأنکته ت نی، بر احج 65و  میابراه 32 اتیآ

رام شدن .خداوند است ییاز فرمانروا يها، خود جلوه اانسان يو رام بودن آن برا ایها در درینظر قرآن، حرکت کشت از.است
که  دیآ یاست که تنها از عهده انسان بر م یهنر شگفت يانوردیدر ن،یبنابرا .می باشد یاله تیمیفت و رحأر ،تیاز عنا ایدر

شده  انیب یاله تیو ربوب يانوردیو در یکشتحرکت  انیارتباط م یسراء به روشنا  66 هیدر آ. است تیو ربوب تیمظهر حاکم
کند و  یجا به جا م یو نرم یرا به آسان یکه کشت یو امواج }46 هیروم،آ{، چون بادهایکشت یدر عوامل حرکت تفکر .است

 نیتراز مهم.}22 ونس،یو  3و 1 اتیآ ات،یذار{برساند تیربوب قتیتواند بشر را به حق یها منیهمه ا ،و موافق میمال يبادها
از  میطور مستقاست که بشر ب ی، صنعتیانیوح يبر اساس آموزه هاصنعت، نیا.است يساز یکشت يانوردیدر يابزارها

ز هو مج يباربر يهایمعنا شد که کشت نیا یتوان مدع یدست کم م .}مومنون 27و  23 ؛هود  37 اتیآ{خداوند آموخته است
 يهاافرتمس يبرا ينوح همه امکانات ضرور یدر کشت.به انسانها آموخته شده است یوح میمستق یو بزرگ با نقشه و مهندس

استحکامات  يدارا یکشت نیا.آن بوده استمانندها و یجانوران و خوراک يبرا يانبار يبلند مدت فراهم آمده بود و دارا

www.takbook.com



 

301 
 

مقاومت کنند و از درون  ایدر کریامواج کوه پ انیاستحکام موجب شده بود تا در من یهم وبوده  شرفتهیپ تیفیفراوان و ک
از  س،ی 41لقمان و  31حج ،  65 ،سراء ا 70و  66 زیو ن میابراه 32 اتیدر آداوند خ.ها به سالمت به ساحل برسدوفانط

  .)"در قرآن يانوردیصنعت درتبیان، ":برداشت از(اموزندیرا ب يانوردیخواهد تا اصول و فنون در یها مانسان
این مطلب .با توجه به توضیحات فوق متوجه می شویم که ساخت کشتی نوح نیاز به طراحی و نظارت دقیق داشته است           

بسازد و خود را نجات  ياستوار یکه چگونه کشت آموزد یم سیآتراهاس به  ائادقیقا در اساطیر نیز ذکر شده است،آنجا که 
کشتی را در همین لحظه ! پهنا و درازاي آن متناسب باشند :دستور داده می شود "پیشتیم نا اوت" روایت بابلی، بهو در .دهد
تهیه چوب و قیر گرد  به دریاي آب شیرین رفتم، ":او می گوید. "!آن را به دریاي آب شیرین ببر و بامی بر آن بنا کن! بساز

هنگام خواب و  سودرا يز: سدینو یم مریکر ساموئلسومري،  در باره روایت."ریختم و آن را رسم کردمکشتی را طرح دیدم،
مانع دست  که چهل خط از متن سند یشکستگ و به علت. "است یو الهام آسمان یمنتظر وح ،و اوراد هیدر ساعات خواندن ادع

 یبزرگ یدهند که کشت یسودرا اندرزم يافسانه به ز یبد در متن اصلال :،کریمر می نویسداز داستان است یبخشبه  افتنی
به نقل از رادیو فردا  بابلی لوح یک در نوح کشتی ساخت نحوهدرباره ."نجات دهد یستیبسازد و خود را از مرگ و ن

اهدا  ایتانیلوح کوچک متعلق به آن دوران به  موزه بر کی شیپ يچند ن،یبه نوشته روزنامه گارد:آمده است}1392/11/10{
از معدود ا،یتانیشناس ارشد موزه برباستان نکل،یف نگیرویا.آن حک شده است ينوشته بر رو خط دست 60شده که  حدود 

خود  یقبل قاتیلوح تحق نیا اتیبر اساس محتو يو. را بخواند م،.ق يها متداول در هزاره یخط بابل تواند یاست که م یکسان
در  نکلیف. منتشر کرده است "موعود قبل از نوح یکشت"با عنوان  يدیکرده و در کتاب جد لینوح را تکم یدر مورد کشت

نوح ساخته  یگاه کشتچیه یلوح بابل يرو یکشت نیکه با وجود کشف راهنما و دستورالعمل ساخت ا کند یم دیکأت يا مصاحبه
 نیچه در ااز همه آن یول.است یکشت نیمربوط به ا يماجراها هیو اول ینسخه اصل يلوح حاو نیا ،يبه اعتقاد و نشده است

که تا  يریشناسان را به خود جلب کرده و با اساطاز همه توجه باستان شیب یکشت نینحوه ساخت ا قیدق حیلوح نوشته شده تشر
 .است شکل یضیب یلوح شکل و ساختار کشت نیدر ا.تفاوت آشکار دارد کی دهینوح به دست ما رس یکشت موردبه امروز در 

 یمعمول ینوح مثل هر کشت یکشت یلیانج ریکه در اساط سدینو یباره م نیدر گزارش خود در ا زین ،ان. ان .یس يشبکه خبر
عرشه آن سه طبقه دارد و محل ورود به .آن است يپهناو طولش شش برابر  است لیطو اریو بس کیشده که بار حیتشر يگرید

 کیبه شکل  یکشت نیا یکه طراح افتیدر توان یلوح م نیمندرج در ا حاتیتوض يرو از.آن قرار دارد يدر پهلو یکشت
نحوه ساخت اسکلت و بدنه آن . فوتبال نیزم کیدو سوم  ایمتر مربع،  600به اندازه سه هزار و  یبزرگ بوده با مساحت یضیب

قرار  گریکدیدر کنار  شکل یو منحن يمواز يها مثل دنده یبدنه کشت يهارکیالهام گرفته که در آن ت یسمانیسبد ر کیاز 
معتقد است  نکلیف.شد یبوده پوشانده م یعیطب رینوع ق کیکه  يا با ماده رون،یچه از درون و چه از ب یبدنه کشت. گرفتند یم

. بودند ناترش آشکوچک يها بوده که مردمان بابل در آن زمان با ساخت نمونه يکریپ غول یساخت کشت يطرح برا نیکه ا
مناطق مختلف  يها در رودخانه شیپ يچند نیکه تا هم دید ییهایدر کشت توان یرا م ينوع ساختار و فناور نیاستفاده از ا

را به  یبزرگ البیس یکه قدرت اله شود یلوح کوچک اشاره م نیدر اشناس، باستا نیگفته ا به.مورد استفاده بودند انهیخاورم
 یکشت نیبا خود به عرشه ا البینجات از س يرا برا واناتیدر برد همه حز آن جان سالم بکه ا يراه انداخت و تنها فرد

را  یو ورود جانوران به کشت نشینحوه گز قتیحق درکه  کند یاشاره م زین  "جفت با جفت"به عبارت معروف  یو حت.برد یم
سال نوشته شده از  700لوح با قدمت سه هزار و  نیکه در ا یحاتیتوض دیافزا یم ،ان .ان .یس يشبکه خبر.دهد یم حیتوض

آنها با داستان  ل،به شهر باب هودیقوم  شمندانیاز اند یگروه دیمعتقد است که در دوران تبع نکلیف.تر است نکه لیانج ریاساط
و تورات  لیانج مندرج در ریاساط يمبنا نیآنها پس از بازگشت به فلسط قاتیو تحق ها دهیشن. آشنا شدند یکشت نیمربوط به ا
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به  نکلیف يهاقرار است بر اساس پژوهش ییایتانیبر يلمسازیموسسه ف کیکه  سدینو یم نیروزنامه گارد.قرار گرفته است
 یحاتیمستند بر اساس توض لمیف نیدر ا. کند هیته ایتانیبر ونیزیکانال چهار تلو ينوح برا یمستند در مورد کشت لمیف کی يزود

 دهیحمل بار و مسافر سنج يآن برا يهاتیساخته خواهد شد و قابل یواقع یکشت کیکشف شده  یلوح باستان نیکه در ا
چگونه  لمیف نیمشهور، ظاهر و ساختار آن در ا یکشت نیا یدر مورد طراح دیجد اتیکه با توجه به کشف دید دیبا. شود یم

دهد که  یبه نوح فرمان م نینابود کردن همه مخلوقات زم يبرا هوهی :ودر تورات نیز آمده است."داده خواهد شد شینما
 راندودیرا ق رونشیذراع باشد و درون وب یو عرض آن پنجاه و ارتفاعش س صدیبسازد که طول آن س یکشت کیخود  يبرا

تمام ابعاد مهندسی آن  اینها همه به معناي این است که کشتی مورد نظر بایستی بسیار دقیق طراحی شده باشد و در ."کند
بدون بادبان و پارو در جهت  کایبخار آمر یکشت نینخست یوقتم، 1807 لسا :سایت بیتوته می نویسد.محاسبه شده باشد

به ساحل  بیعج زیچ نیا يتماشا يکه برا انوردانیملوانان و در هیکل.باال رفت  آب از رودخانه هودسون انیمخالف باد و جر
 آنها را دگرگون خواهد جهان يبزود  در حال حرکت است، دگانشانیآنچه در برابر ددانستند که رودخانه آمده بودند،

 يا یکشت نیو حفظ چن تیعلم است و هدا کیبلکه  ستیفن ن کی ،یکشت کی ریساخت و تعم گریآنها دانستند که د.کرد
روبرو  ییما با ناوها گذرد یبه دو قرن از آن زمان م کیو اکنون که نزد باشد یم ياریو بس قیدق یاطالعات علم ازمندین

آنها  تیریو مد تیکه بدون شک ساخت، هدا يشناور يشهرها. متر عرض دارند 80متر طول و  340 به کیکه گاه نزد میهست
 یو دانشگاه کیکالس التیبه تحص ازیفرا گرفت بلکه ن امیبه تجربه و با گذر ا توان یکه نم یدانش. طلبد یرا م ياریدانش بس

است که  يا رشته ایدر یمهندس :ویکی پدیا توضیح می دهد ."شده است ایدر یکه منجر به تولد رشته مهندس يازین. دارد
و  االتیبر حرکت در س یناست که اساس کار آنها مبت یمحاسبه، ساخت اجزائ ،یطراح يکارشناس برا تیهدف از آن ترب

مربوط به آن در مورد  يو تکنولوژ کیمکان یعلوم مهندس يریرشته همراه با بکارگ نیدروس ا مجموعه.است کینامید
الزم را  ییکارآ ،یو سازنده بدنه کشت یکشت یآالت فرع نیماش ،یرانش کشت يستمهایمحاسبه، ساخت و اجرا و س ،یطراح

 عیو ساخت در صنا یو آنان را آماده طراح دهد یمارائه  انیفوق به دانشجو يستمهایس يو نگهدار يو راهبر یطراح يبرا
  در  مشترك  دروس."کند یم ییایدر يشناورها و سکوها ،یو ساحل یآب درون يها سازه ،يساز یکشت عیصنا ،ییایدر

و   یمیش ، کیزیف ، کیمکان  کیزیف ، يعدد  محاسبات ، لیفرانسید  معادالت ، یاضیر: عبارتند از ایدر  یمهندس  مختلف  يهاشیگرا
 ، نیاجزاء و ماش  یطراح ، االتیس  کیمکان، کینامی، ترمود مصالح  مقاومت ، کینامید، کیاستات،  برق  یمهندس  یمبانمواد،  خواص
 ، ارتباطات  کیالکترون ، یکشت  شناخت:عبارتند از  یکشت  یمهندس  شیگرا  یتخصص  دروس. "کیاتومات  کنترل، حرارت  انتقال

.  )سایت بیتوته(قدرت  انتقال يها  ستمیس ، یفرع  يهایصاف، ییایدر  نیماش، یو ملوان  يانوردیدر، هیاول  يهاکمک، یکشت  تکتیآرش
 يمتعدد يهاتخصص ،یکشت کیدر ساخت  رایاست ز يا رشته نیرشته ب کی يساز یکشت :گفته اند يساز یکشت  یمهندس درباره

محاسبات ، یطراح  تیمسؤل ساز، یکشت  مهندس  انیم نیدر ا. است ازیمورد ن غیرهو  يعمران، برق، متالورژ ک،یمانند مکان
 ،يساز یکشت یدر واقع هدف مهندس. رددا  را برعهده  آن  راتیو تعم  یکشت  بر ساخت  و نظارت  ساخت ،یمربوط به بدنه کشت

متالطم را داشته باشد و با  يایدربار و مقاومت و حرکت در  ینیحمل مقدار مع ییاست که توانا يبه نحو هایکشت یطراح
حاصل  يجذب انرژ يهاو روش دیجد يها تندرو با بدنه يهایآمدن کشت دانیاست که با به م یگفتن. حرکت کند ینیسرعت مع

  .)همان(گشوده است نهیزم نیرا در ا يدیجد يهاو مد امواج آب، افق از جزر
براي درك عظمت کاري که نوح در آن زمان انجام داد و به رغم تالطم امواج سهمناك،توانست خود و تمام سرنشینان              

 لیدل نیبه ا کیتانینام تا :به فاجعه غرق شدن کشتی تایتانیک و عوامل آن اشاره می کنیم کشتی را سالم به مقصد برساند،
در طول . آغاز شدم، 1909در مارس  آنساخت . کند ءاندازه و قدرت را القا يانتخاب شده بود که حس برتر یکشت نیا يبرا
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 اختنقبل از به آب اند یحت کیتانیکه تا يطورفراوان پرداختند ب غاتیبه تبل یکشت نیمطبوعات درباره عظمت ا ،مدت ساخت
 .کننده بود رهیخ یعموم شینما کی، م 1911 یدر ماه م آنل شده به آب انداختن بدنه کام.شده بود لیافسانه تبد کیآن به 

. وزن داشت }شامل وزن خود کشتی به همراه بار آن {تن 46,328متر پهنا بوده و  28متر طول و  270 داراي کیتانیتا
 يشهر يهاساختمان نیباالتر از بلندتر یحت ،دوجو نیبا ا. گرفت یآب قرار م ریمتر آن ز 11 باًیمتر بود که تقر 32ارتفاع آن 

 نیافزون بر ا. ساخته شده بودتا آن زمان  بود که توسط انسان  یمتحرک ءیش نیبزرگتر کیتانیتا.ستادیا یآن زمان م
به ضخامت  يبدنه دوال با صفحات فوالد کی يدارا یکشت.مدرن باشد یمنیا يتکنولوژ یساخته شده بود تا شگفت کیتانیتا
 يبر رو یکیالکتر دیکل کیکه با  میعظ يدربها. شده بود مینفوذ توسط آب تقس رقابلیبخش غ 16و به  دهمتر بو یسانت 5/2

 یدربها م نیا یحت. کردند یم يرا آب بند یها را از هم مجزا کرده و کل کشتبخش نیعرشه به حرکت درآورده شدند، ا
 را یکشتاین  ،بود که مطبوعات یمنیا ریتداب نیا شتوانهبه پ. سطح آب باز و بسته شوند یکیالکتر يتوانسند توسط حسگرها

 ییایسفر در.کرد یم يقاره اروپا برابر يهاهتل نیبخش درجه اول آن با بهتر زاتیو تجه منینش يهااتاق.دندینام یغرق نشدن
احساس  ایدر يبود که حرکت آن بر رو میآنقدر جس کیتانیتا.آغاز شد 1912 لیدهم آور خیدر ساوت همپتون به تار کیتانیتا
 ینم جادیرا ا گرید يماهایپ انوسیآزارنده متداول در اق يهااز ارتعاش چکدامیبزرگ و پر قدرت آن ه يموتورها. شد ینم

 ستمیمجهز شده و دو اپراتور س یمارکون میسیتلگراف ب ستمیبه س کیتانیتا یآن زمان مجهز به رادار نبودند ول يهایکشت.کردند
پنج  کیتانیروز مسافرت، تا نیپنجم ل،یآور 14 کشنبهیروز  در.کردند یدر اتاق مخابرات آن کار م يآن بطور شبانه روز

ر شب د.اخطارها ننمود نیبه ا یچندان توجه یکشت تانیکرد، اما کاپ افتیدر خی يهاکوه اخطار مختلف درباره مشاهده
چقدر  کیتانیتا نکهیبه ا یتوجه چیکرد، اما ه افتیدر زیرا ن خیشدن کوه  دهیاخطار د نیششم میسیاپراتور ب ل،یچهاردهم آور

ماه .بود کیصاف و تار رمعمولیغ يبطرز لیاحواالت، شب چهاردهم آور نیا تمام اب.مکان ارسال اخطارهاست نکرد کینزد
درخشنده بودند که  يگان بقدرستار.روشن شده بود شمار یبا ستارگان ب یآسمان بطور باورنکردن ینبود ول دایدر آسمان پ

. کامال صاف و بدون موج بود زین ایدر .فتبخار اشتباه گر یکشت کیافق را با چراغ دکل  يدر باال تریژوپ ارهیس ،یافسر کشت
را دشوارتر  خی يهاکوه صیفقدان امواج کار تشخ.اند کرده فیتوص شهیآن شب را مانند ش يایدر ،از بازماندگان ياریبس

در .کند یتر م مکان آنرا آسان نییو برگشت آن، تع خیمواج است، برخورد موج به کوه  ایکه در یطیدر شرا رایز. ساخت یم
در جلو و  یرا که بطرز خطرناک یمیعظ خیکوه خدمه حاضر بود، انهیکه در آش یکشت بانان دهیاز د یکی، 11:40ساعت 

تماما به  یدستور داد که کشت مهیمورداك اعالم خطر کرد و مورداك سراس کمیاو به ناخدا . بود مشاهده کرد یکشت کینزد
 کیتانیاما تا د،یبه چپ گرد یبه آرام یکشت.ها را معکوس کنند گردش پروانه هاو به موتورخانه دستور داد ک.سمت چپ بگردد

به قسمت  یسمت چپ کشت يبعد پهلو هیثان 37.بود کینزد اریبس زین خیکرد، و کوه  یحرکت م عیسر اریبزرگ بود و بس اریبس
شد و  یکشت يهاآب به سرعت وارد قسمت.شد جادیا ینه کشتبدمتردر  100به طول  یشده و شکاف دهیکش خیآب کوه  ریز

در داخل  ای ماندهینفر باق 1502و  افتهینجات  نینفر از مسافر 705 .، غرق شد1912 لیدر پانزدهم آور سرانجام تایتانیک
فرو رفتن در آب به دو تکه شد، به قعر  نیکه در ح یکشت میهمراه بدنه عظ ایاطلس جان سپردند، و  انوسیمنجمد اق يهاآب
  تیاسم. یج. يا تانیکاپ :یکشت تانیاشتباه کاپ):1:عبارتند از موثر بودند کیتانیکه در غرق شدن تا یعوامل .رفتند انوسیاق
من : حادثه گفته بود نیاو سالها قبل از ا. بگذارد ياز خود بجا يمسافرت رکورد نیکه شده در ا یبیخواست به هر ترت یم

 تیاسم تانیکاپ.اند تهخطرات را پشت سر گذاش نیا دیجد يهایکشت. غرق شود دیبخار جد یکشت کیتصور کنم که  توانم ینم
 ونیلیبه سه م کینزد:یسازندگان کشتاشتباه ):2.گرفت دهیرا ناد هایکشت گریاز خدمه خود و د خیپنج اخطار مشاهده کوه 

شده و  یابیباز یبدنه کشت ماندهیپرچها از باق خیم نیاز ا یبرخ. بکار رفته بود گریکدیبه  کیتانیپرچ در اتصال قطعات تا خیم
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با کوه  یکشت یوقت. حد استاندارد ساخته شده بودند ریکه آنها از آهن ز دهند ینشان م ها افتهی. اند قرار گرفته یمورد بررس
 ریاشتباه مد): 3.از هم جدا شوند یکشت يهاپرچ بشکند و قسمت يهاخیبرخورد باعث شد سرك م يرویبرخورد کرد، ن خی

 مایپ انوسیاق يهایکشت نیرقابت ب.حاضر بود یدر کشت،شرکت سازنده  ییاجرا ریمد ،یسمیآ بروس: شرکت سازنده ییاجرا
برآورده  يبرا.هستند انوسیخواست نشان دهد که آنها قادر به عبور شش روزه از پهنه اق یم دیبود و شرکت ستاره سف دیشد

اشتباه  ):4.را با حداکثر سرعت به حرکت وادارد کیتانیآورد که تا واردفشار  تیاسم تانیبه کاپ یسمیآمقصود، نیساختن ا
از شانزده قسمت  کیتانیبود که تا قتیحق نیامرهون  ياست، تا حدود یغرق نشدن کیتانیباور که تا نیا: سرپرست طراحان

 خواست ینم دیشرکت ستاره سف. در نظر گرفته نشده بود یها بحد کافبخش نیا وارهیارتفاع د کنیل. شده بود لیضد آب تشک
 ها ه وارید نیاگر ارتفاع ا. داد یرا کاهش م کیبه قسمت درجه  افتهیاختصاص  يامر فضا نیا رایباشد ز ادیز ها وارهیارتفاع د
اشتباه ):5.شد یم یموجود در آنها مانع غرق کشت يو هوا آمد یها بوجود م قسمت نیدر ا يشتریب يبود، فضا یبحد کاف

موتورها معکوس شوند و جهت فرار  یکاستن از سرعت کشت يدستور داد برا خیبه محض مشاهده کوه  او :مورداك کمیناخدا 
 جادیا یکشت در بدنه میعظ یبرخورد کرد و شکاف خیسمت راست بدنه با کوه  جهیدر نت.به سمت چپ بچرخد یاز برخورد کشت

محکمتر از  اریبه راه خود ادامه دهد و با دماغه، که بس میبطور مستق یداد ضمن کاستن از سرعت، کشت یدستور م وياگر . شد
اشتباه ):6.شد یغرق نم یرفت و کشت یمدر هم فرو  ییقسمت جلو 3 ای 2برخورد کنند، احتماال فقط  خیبدنه است، به کوه 

انجماد آب، فوالد  ریز يدر دماها کهیدر حال.شود ینرم است و در اثر برخورد خم م يعاد يدر دما فوالد: !دانشمندان یتمام
معروف بوده و در زمان واقعه  }شکننده {ردبه شکست تُ دهیپد نیا. شکند یو در اثر برخورد م شود یمانند چدن شکننده م

خود را از دست  ینرم تیخاص نییپا يدر دماها که ياژیفوالد از آل ياگر بجا دانشمندان ناشناخته بود يبرا کیتانیتا
پایگاه خبري ":برداشت از( شد ینم جادیا کیتانیدر بدنه تا یمیدر اثر برخورد چنان شکاف عظشد، یاستفاده م دهد ینم

زمستان گرم آن ):1:عواملی که ذکر شد،فرضیاتی را  مطرح ساخته است ویکی پدیا  عالوه بر.)"1390فروردین  28 آفتاب،
 يا هیفرض "راًیدانشمندان اخ ):2.ندیاطلس به حرکت درآ انوسیاق يهادر آب خی يهااز کوه یسال باعث شده که توده بزرگ

نقش  خیبا کوه  کیتانیتا یدر غرق شدن و برخورد کشت}قرص ماه{ماه کامل دیگو یاند که م را مطرح کرده دیجد
. است به سمت جنوب شده خیماه کامل باعث رانش کوه  ندیگو یتگزاس در سن مارکوس م یالتیمحققان دانشگاه ا.است داشته

سخت  اریبس یکارکنان کشت يرا برا طیشرا ،سقوط کشتی ٔمعتقد است که جو و اتمسفر منطقه ییایتانیمورخ بر ،نیمالت میت ):3
  ."برخود نکند یرا متوقف کنند تا به کشت یخیاند کوه  کرده بود و آنها نتوانسته

  
  کشتی تایتانیک در حال غرق شدن

تا فاجعه اي مانند غرق شدن تایتانیک  داده اندبه هر حال، شاید اغراق نباشد که بگوییم دهها عامل دست بدست هم              
این است معناي آیاتی از قرآن که .کشتی نوح این حوادث به رغم امواج هولناك اتفاق نیفتاد ، اما  در داستانرخ داداتفاق 

وحى ما کشتى را ]به[وحى کردیم که زیر نظر ما و  پس به او"، }37هود،{و زیر نظر ما و وحى ما کشتى را بساز":می فرماید
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. هود برمی گردیم 37به مطالب  فوق،به توضیح آیه با توجه .}14قمر،{زیر نظر ما روان بود] کشتى[ "و}27مومنون،{"بساز
 یک معناى به که سفینه کلمه خالف به ،تا چند چه و ی باشدیک است،چه سفینه معناى به لکفُ کلمهعالمه طباطبایی می گوید،

 در را کشتى که گفتیم نوح به:فرموده و کرده اثبات بسیارى دیدگان خود، براى تعالى خداى چرا بپرسى اگر و.است کشتى
 داشته بسیارى چشمهاى اینکه به رسد چه ندارد،تا چشم اصال تعالى خداى اینکه با بساز، داریم ما که بسیارى چشمهاى جلو

 یعنى کلمه این جمع استعمال و است، نظارت از کنایه و مراقبت معناى به خدا مورد در عین کلمه:گوئیم مى پاسخ در.باشد
 ،"وحینا" کلمه در وحى از مراد اینکه بر است قرینه اعین کلمه ذکر است،و آن شدت و مراقبت کثرت فهماندن براى کلمه
 که فهماند مى ما به "اعین"کلمه اینکه کالم خالصه و.نیست شده نازل آن با  "الفلک اصنع و" فرمان که بیانى و لفظى وحى

 به ما که است این منظور بلکه بساز، ما لفظى فرمان طبق و ما مراقبت تحت در را کشتى گفتیم نوح به ما که نیست این منظور
  "وحینا و" کلمه در وحى از مراد پس بساز، ما راهنمایى و ما عملى هدایت طبق و ما مراقبت تحت در را کشتى گفتیم نوح

 فالن را دیگرى آن و بده انجام اینطور را کار این اینکه به کند اشاره وى به که است، القدس روح ییدأت وسیلهب عملى هدایت
 و": فرموده اش درباره و برده، کارب ابراهیم آل از امامان تمامى مورد در تعالى خداى که عملى هدایت همان خالصه و .جور

تفسیر ). المیزان(نمودیم اشاره لفظى وحى غیر اي ىوح چنین وجود به سابق مباحث در ما و."الخیرات فعل الیهم اوحینا
، مجازاتى که جهان را از لوث وجود آنها پاك کند و عصیانگر و لجوج باید مجازات شوندبه هر حال این گروه  نمونه می گوید،

خواهد ، نوح  ، فرمان غرق شدن آنها صادر شده است ، ولى هر چیز وسائلى مىبراى همیشه از چنگالشان رها سازدمؤمنان را 
تر شوند و هم  تا هم مؤمنان در مدت ساختن کشتى در مسیر خود ورزیدهباید کشتى مناسبى براى نجات مؤمنان راستین بسازد 

اشاره به این است که تمام تالشها }در برابر دیدگان ما{منظور از کلمه اعیننا  .بر غیر مؤمنان به اندازه کافى اتمام حجت گردد
ادامه ده ، طبیعى است این احساس که ، بنابراین با فکر راحت به کار خویش تو در این زمینه در حضور ما است و کوششهاى

و از !بخشد، و هم احساس مسئولیت بیشتر به انسان هم توان و نیرو مىباشد  خداوند حاضر و ناظر است و محافظ و مراقب مى
، و باید هم چنین باشد زیرا نوح آموخت تى را نیز از فرمان خدا مىآید که نوح چگونگى ساختن کش چنین بر مى "وحینا"کلمه 

، و این وحى الهى بود کشتى خود را متناسب با آن بسازد دانست ابعاد عظمت طوفان آینده چه اندازه است تا پیش خود نمى
دهد که از این به بعد در باره ستمگران  در پایان آیه به نوح هشدار مى.کرد که او را در انتخاب بهترین کیفیتها یارى مى

شفاعت  فهماند که این جمله به خوبى مى .محکوم به عذابند و مسلما غرق خواهند شدشفاعت و تقاضاى عفو مکن چرا که آنها 
بلکه شرائطى دارد که اگر در کسى موجود نباشد پیامبر خدا هم حق شفاعت و تقاضاى عفو در در باره همه کس ممکن نیست،

 رانده آنان علیه بر شدن غرق حکم و قضاء برگردانم،که ستمکاران این از را عذاب که مخواه من از":یعنی."مورد او ندارد
  ).المیزان(ندارد برگشت وجه هیچ به و بوده حتمى قضاء این و شده

از ابتداي کتاب تا به اینجا  به تناسب موضوعات تأکید ما بر این بوده است که در قرآن بارها اشاره شده که تا اتمام             
هود هم بر این نکته اشاره می کند که آنها به علت ستمی که کرده اند  37یه آ.حجت انجام نشود عذابی نازل نخواهد شد

 یم شیدایدر سفر پدر این موضوع دارد این است که   اساطیر و توراتتفاوتی که داستان نوح قرآن  با .مجازات خواهند شد
محو سازم  نیزم يخلق کرده ام از رو انسان را که":گفتساخته است و  نیزم يشد که انسان را در رو مانیپش هوهیکه  میخوان

به شوشتر زدند گردن "،و به مصداق شعر "مانمیکه از خلقت آنها پشخزندگان و پرندگان هوا را؛ چون وانات،یو با او همه ح
 یتیو به روا{انیو هوس خدا يواقعه به خاطر هو نیا یبابل تیدر روا، به خزنده و پرنده هم،این یهوه رحم نکرد؛و "مسکري

اما قرآن می فرماید این .این مجازات انجام می پذیرد}انیو بر هم زدن آرامش خدا انیآدم يسر و صدا جادیبه جرم ا گرید
 ازنکات دیگري که درباره عذابها باید گفت این است که.مجازاتها نتیجه عمل انسانهاست که متعاقبا توضیح آن خواهد آمد

www.takbook.com



 

306 
 

 امتناع خداوند=بإسبابها اال االشیإ یجرى إن اهللا ابى ":فرموده استهم   معصوم. دندر بستر امور طبیعی می باش امر این تحقق
خداوند درقضیه ساختن کشتی نوح ). 90 ص, 2ج, بحاراالنوار(درآورد  اجرا به آنها اسباب وسیلهب جز را چیزها که دارد

است که قرار است حادثه اي رخ دهد،  این دو آیه، اشاره  به این مطلب.}مومنون 27هود و  37آیات {مقدمه سازي می کند
هود، بیانکر زمان بر  38آیه .ساخته شود با مهندسی بسیار عالی و مصالح مقاوم فلذا باید براي نجات نوح و پیروانش کشتی

در قرآن هر عذابی که قرار است نازل شود به گونه اي است که اتمام حجتها انجام می شود و .استبودن ساخت کشتی  
ضمنا آمدن عذاب مقدماتی دارد و  بر بستر طبیعی این عذاب شکل .یاري براي انسانهاست که خود را اصالح کنندفرصت بس
د که شمارش معکوس براي رسیدن عذاب توسط ندر قضیه نابودي قوم لوط، اخطارها و هشدارها به جایی می رس..می گیرد

بودند، قبال براى دادن پیامى به ابراهیم نزد او  و مومنین لوط نجات فرستادگان الهى که مامور این .فرشتگان اعالم می شود
ابراهیم با آنان در این قضیه مجادله می کند و همانند .می روند و ماجراي نابودي قوم لوط را به آن حضرت اعالم می کنند

سال هر نوع  950مثل نوح  تصور کنید پیامبري.پیامبران دلسوزترین انسانهاي تاریخ بوده اند.نوح شفاعت آنها را می کند
اینکه می بینید نوح نفرین می کند بعد از همه این قضایاست که .توهین و آزاري را دیده ولی حاضر نیست که آنها نابود شوند

هود شفاعت می کند،هنوز از طریق وحی آگاه نشده که سونومی عذاب  37اینکه نوح در آیه .عذاب الهی قطعی شده است
ابراهیم هم اطالعی از قطعیت .چاره اي نیست جز اینکه وسیله اي ساخته شود تا از طریق آن نجات یابنددر راه است و هیچ 

روى برتاب که فرمان پروردگارت آمده و براى ] چون و چرا[اى ابراهیم از این":عذاب نداشت و شفاعت کرد،اما اعالم شد
بدین خاطر بود  بینیم ابراهیم در ابتدا مجادله می کند،اینکه می .}76هود،{"خواهد آمد بازگشت است آنان عذابى که بى

ل را مى داد که هنوز روزنه تما، بلکه این احروشن نبود که فرمان عذاب بطور قطع از ناحیه خداوند صادر شدهاو که براي
براى شفاعت  ىیل هنوز جاو به همین دلیل بیدار شدن درباره آنها مى رود،تماو اح،امیدى براى نجات این قوم باقى است

لیم و بردبار بود، و نیز بسیار مهربان بود و نیز در همه جا به خدا یر این مجازات و کیفر بود، چرا که او حخأ، لذا خواستار تاست
نشان مى دهد که این عذاب نه تنها جنبه انتقامى نداشته بلکه از صفت ربوبیت  "پروردگارت=ربک"بیر بهتع.رجوع مى کرد

در داستان لوط می بینیم .است سرچشمه گرفته،بندگان و اصالح مجتمع انسانى استنشانه تربیت و پرورش پروردگار که 
فرستادگان الهی به لوط دستور می دهند که اقدامات امنیتی در نحوه فرار از فاجعه را آنگونه که آنان می گویند او و مومنین 

إِنَّه مصیبها ما أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح :سیار مهمی را گوشزد می کنند،نکته ب}هود 81مضمون آیه {رعایت کنند تا نجات یابند
 گاه آنان صبح است مگر صبح نزدیک نیست گمان وعدهیخواهد رسید ب] زن لوط[آنچه به ایشان رسد به او :أَلَیس الصبح بِقَرِیبٍ

و شتاب در فرار به جلو می توان فهمید فاجعه اي در پیش است که لحظه از دستور حرکت شبانه .}هود 81بخش پایانی آیه {
انجام آن صبحگاه است و انفجار آتشفشانی که براي قوم لوط اتفاق افتاد بنا به همان حدیثی که در باال اشاره کردیم قطعا 

گذشته نگاه می کنیم می بینیم در در قرآن وقتی به عذابها ي اقوام .اقدام می شود و خداوند از لحظه انفجار آن آگاه است
براي قوم عاد که در سرزمین شنی .براي همین می بینیم براي قوم نوح سیالب می آید.رابطه با جغرافیاي آن  سرزمین است

عذابهاي نازل شده  .هستند،طوفان شن و براي اقوم ثمود و شعیب که در دامنه کوهها زندگی می کردند صاعقه نازل می شود
عراف، اَ 136ا ت 130خداوند در آیات .ان نیز، در بستر امور طبیعی و مرتبط با جغرافیاي آن منطقه، تحقق یافته استبر فرعونی

یکی از آن نوع عذابهاست که متناسب با جامعه  ها قحطى و خشکسالى و کمبود میوه.به این عذابها اشاره کرده است
 .بود غوکها و خون ،کنه ریز،ملخ ،طوفان،شدیدتر بود که مجازاتها مرحله دوم.کشاورزي مصر است که متکی به رود نیل بود

در لغت عرب، بیشتر به سیالبها و امواج گردنده و و .می شوداطالق  "آب ریفراگ زشیو خ النیطوفان به س"از نظر راغب،
این عذابها که قرآن ذکر کرده مربوط .اى گفته مى شود که خانه ها را ویران مى کند و درختان را از ریشه برمى کند کوبنده
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 سو هر از  سیالب صورتب ناگهان که بود نیل رود طغیان و باران شعذاب، بار از مرحله در این.به منطقه کنار رود نیل است
ملخ را بر زراعتها و ،سپس.فراگرفت رود لجن و گل را کشتزارها و ریخت فرو و گرفت فرا را ها نمود،خانه تهدید را شهر

 هم باز. و همه را فاسد کردنباتى بوده به غالت آنها افتاد، نوع آفت یک اظاهرکه  قُملَ  و بعد.درختان آنها، مسلط ساخت
مرحله در  .ایمان نیاوردند، بار دیگر خداوند، نسل قورباغه را آنچنان افزایش داد که بصورت یک بال زندگى آنها را فرا گرفت

و مفسران گفته اند رودخانه عظیم نیل به رنگ خون درآمد،  راویانبیشتر .مسلط ساختخداوند خون را بر آنها  آخر،
 استرس اثر در می گویند که  "Redtide"اصطالحاً  را "آب شدن خون" پدیده .!آنچنانکه براى هیچ مصرفى قابل استفاده نبود

 "دریاها آب شدن سرخ و قرآن"مقاله در این رابطه به سایت معجزات علمی قرآن، .دهد می رخ طوفان چون محیطی
عذابهاي فوق، متناسب با جغرافیاي مصر . بعد از این عذابها از عذاب نهایی که غرق شدن است نام می برد.مراجعه شود

] کیفر[این ":قرآن می فرماید.عذابها نتیجه اعمال انسانهاست که ما در فصلهاي قبلی به آنها اشاره کرده ایم.است
مانند رفتار خاندان فرعون و کسانى ] رفتارشان[*ستمکار نیست] خود[خدا بر بندگان ] گر نه[شین شماست و دستاوردهاى پی

آرى خدا نیرومند .گناهانشان گرفتارشان کرد] سزاى[است که پیش از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند پس خدا به 
دهد مگر آنکه آنان  ا که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمىبدان سبب است که خداوند نعمتى ر] کیفر[این *کیفر است سخت

در آیه بعد به دلیل اهمیت موضوع رفتار زشت . }53تا  51انفال،{"آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنواى داناست
وردگارشان را تکذیب که پیش از آنان بودند که آیات پریرفتار فرعونیان و کسان چون] رفتارى[":فرعونیان، مجددا می فرماید

معناى " .}54انفال،{گناهانشان هالك و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنان ستمکار بودند] سزاى[کردند پس ما آنان را به 
این است که همه این اقوامى که به عذاب خدا گرفتار شدند چه کفار  "و همه آنان ستمکار بودند:و کل کانوا ظالمین"جمله 
و از این بیان .همه ستمگر و نسبت به خداى تعالى ظالم بودند ؛و چه آنها که قبل از فرعونیان بودند ،و چه آل فرعون ،قریش

خود گرفتار نکرده و نعمتش را مبدل به نقمت نمى  قاباین نکته نیز استفاده مى شود که خداى سبحان هیچ وقت کسى را به ع
کفران نعمت و کفر به آیات خدا را مرتکب گردد، پس خداوند جز مستحقین را به که ظالم شمرده شود و ظلم یمگر وقت ،کند

با توجه به این چند آیه و همچنین آیات دیگري که خداوند تأکید فرموده است که این  .)المیزان(عذاب خود معذب نمى سازد
قبال گفتیم که قرآن  در آیه .شتر نمی بینیمو نیازي به توضیح بی ال آنان می باشد، مطلب کامال رساستعذابها نتیجه طبیعی اعم

آنها  حساب است، و هم مجازاتبه  هم عذابهاى دنیوى یعنی ."ایم آفریده اندازه به را چیزى هر که ماییم":قمر می فرماید 49
افول وصعود تمدنها، بهره مند شدن یا محروم شدن جامعه ها از مواهب طبیعت، به حساب و اندازه است وخالصه در آخرت، 

 است این آیه معناى و: عالمه طباطبایی می نویسد. روى حساب و نظام حساب شده اى است، هر چیزى را خدا آفریدهاینکه 
 هندسه و حد و مقدار از است عبارت چیز، هر "قَدر" و."کردیم خلق}رىگی اندازه با توام{قَدر مصاحبت با را چیزى هر ما":که
 مى باره این در تعالى دیگر، خداى جهت هیچ از نه و کمى، جهت از نه و زیادى جهت از نه کند، نمى تجاوز آن از که اى

 که شده کشیده است صراطى هستیش در و کند، نمى تجاوز آن از که محدود، است حدى خلقتش در چیزى هر براى ":فرماید
و آیه مورد بحث در مقام تعلیل عذاب مجرمین در قیامت است که .نماید مى سلوك راه، آن در تنها و کند، نمى تخطى آن از

؟ ن مس سقر شدچرا کیفر مجرمین ضاللت و سعیر در قیامت و چشید: گفت، گویا شخصی پرسیده آن سخن میدو آیه قبل از 
افعال ما تابع قواعدي کلی و : و کوتاه سخن اینکه...ایم خلق کرده "ردقَ "اینکه ما هر چیزي را به براي":در پاسخ فرموده

وجود  ، بلکه فعل او عینخداي تعالی اینطور نیستشود، و اما افعال  ضوابطی عمومی است، که از وجود خارجی انتزاع می
و خالصه بعد از آنکه خدا .، و بعد از فعل او استشود میکلی عقلی از فعل او گرفته عینی خارجی است، و اصول و ضوابط 

کنیم، پس قوانین ما بعد از فعل خدا و  و نظامی در آن جاري ساخت، ما از آن نظام قوانینی کلی اتخاذ میمی آفرید،عالَ

www.takbook.com



 

308 
 

هت است که محکوم به حکم خداست، نه اینکه آن ضوابط و قوانین حاکم بر فعل خدا، و جلوتر از آن باشد، و به همین ج
به استناد این ).،سوره قمر 19ج   ،المیزان("ان اهللا یفعل ما یشاء ":فرموده  ،و نیز "ال یسئل عما یفعل و هم یسئلون":فرموده 

  .آیه و آیات دیگر عذابی که قرار بود بر قوم نوح واقع شود بر اساس ضوابط بود
ساخت و هر بار  کشتى را مى] نوح[و ":اخت کشتی است که می فرمایدآیه بعدي  سوره هود اشاره به زمان بر بودن س            

گونه که شما را همان] نیز[کنید ما  ره مىگفت اگر ما را مسخ کردند مى گذشتند او را مسخره مى که اشرافى از قومش بر او مى
طور جدى بر خورد کنند و ب له دعوت نوحأآنها به جاى اینکه یک لحظه با مس.}38هود،{کنید مسخره خواهیم کرد سخره مىم

و مسئله طوفان و مکررش از وحى الهى سرچشمه گرفته، حداقل احتمال دهند که ممکن است اینهمه اصرار نوح و دعوتهاى
عالمه طباطبایی  .عذاب حتمى باشد ، باز همانطور که عادت همه افراد مستکبر و مغرور است به استهزاء و مسخره ادامه دادند 

 انجام دارد باطن در آنچه خالف بر را کارى انسان که است این معناى به سخریه:گفته البیان مجمع در طبرسى:می گوید
 به تسخیر چون .تسخیر کلمه است باب همین از و ببرد، پى کار آن دهنده انجام عقلى کم به اى بیننده هر که بطورى دهد،

 سخریه در که است این بازى و سخریه میان فرق و شود، ذلیل که کنى استضعاف قهر با آنقدر را کسى که است آن معناى
 او با بشود تا باشد جاندار موجودى باید طرف که است معلوم باشد،و می طرف دادن جلوه ناقص و نیرنگ و خدعه معناى
 نظر از ولى است مضارع صیغه چند هر "الفلک یصنع و"جمله .است ممکن نیز جمادات با که بازى و لعب خالف به کرد نیرنگ

 سرش باالى آمده دسته دسته مردم ساخت مى را کشتى کهحالی در نوح که است این معنایش و است، گذشته حال حکایت معنا
 را آزارها آن همه آنان علیه بر حجت اقامه و خود الهى دعوت برابر در جناب آن و کردند، مى اش مسخره و ایستادند مى

 جماعتى معناى به جمله، این خصوص در ءمال کلمه و.دهد نشان خود از انصرافى و سستى و فشل اینکه بدون کرد، مى تحمل
 جناب آن اینکه بر دارد داللت آیه این و}است درباریان معناى به دیگر موارد در اینکه گو{باشند، مردم اعتناى مورد که است

 خود گروندگان و اهل از کشتى ساختن در جناب آن که شود فهمیده آیه از بسا چه ساخته،و مى مردم روى پیش را کشتى
 عبور نوح کارگاه از گروه گروه کفار که دارد را ظهور این کالم نتیجه در بوده، نیز آنان سخریه کفار سخریه و گرفته مى کمک

 به پرتى حواس و جنون نسبت و کرده اش مسخره بودند، کشتى ساختن مشغول یارانش و جناب آن کهحالی در و اند کرده مى
 نیز جناب آن به مؤمنین شامل آنان استهزاى لیکن و نبردند، نامى نوح از جز استهزایشان در کفار چند هر پس دادند، مى او

 کنند، استهزاء نیز را جناب آن پیروان کفار، که کند مى اقتضاء نیز عادت و ظهور،طبع این از نظر صرف.است شده مى
 یکدیگر به را آنان معاشرت که بودند واحدى اجتماع پیروانش و نوح اینکه براى کردند، مى مسخره را او خود که همانطور

 و اصل چون اما بود، جناب آن خود کردن مسخره حقیقت در حضرت آن پیروان کردن مسخره که چند کرده،هر مى مرتبط
 مسخره را مؤمنین و او:نفرمود و"کردند مسخره را او :شد گفته لذا بود،و نوح همان بود آن به قائم توحید به دعوت که اى پایه

 را شما ما فرموده کفار به نوح چرا است زشتى عمل سخریه اگر که است این آن و آید، مى ذهن به الىؤس آیه این در."کردند
 که است این جوابش کردند؟ مى مسخره را نوح اینکه بر کند مى مالمت را کفار ،آیه چرا نیست بد اگر کنیم،و مى مسخره

 از عقالئى اى فایده که جائى در هم آن باشد تالفى و مجازات جنبه اگر اما و است آن ابتدائى است زشت سخریه از آنچه
 خود به را سخریه نسبت دیگر جاى در قرآن جهت همین به و نیست زشت شود مترتب آن بر حجت اتمام و هدف پیشبرد قبیل

گیرد و براى ایشان  خدا آنان را به ریشخند مى] بدانند که[گیرند  ریشخند مى و آنان را به": فرموده و داده تعالى خداى
 "تسخرون کما"جمله آوردن با که است این است بحث مورد آیه در که دیگرى نکته. }79توبه،{"عذابى پر درد خواهد بود

   .)برداشت از المیزان(است فرموده معتبر را سخریه بودن اندازه یک به و مماثلت
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 بیان از منظور.اساطیر  و تورات  خیلی به جزییات  اندازه هاي این کشتی اشاره اي نشده است قرآن برخالفدر             
 بسیار و اصلی خطوط در داستان نوح خداوند.تاریخی وقایع و اخبار صرف بیان نه انسانهاست پذیري پند در قرآن، ها قصه

دلیل چنین نگاهی .ذکرجزییات تاریخی که فایده اي براي خواننده ندارد  خودداري کرده استاساسی آن را بیان کرده و از 
 ...چهارمین آنها سگشان بود] و[ودند سه تن ب به زودى خواهند گفت":ذکر کرده است کهف 22آیهبه تاریخ را  خداوند در

آنها ] کسى شماره[تر است جز اندکى  ه آنها آگاهگویند هفت تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود بگو پروردگارم به شمار مى
دکتر بیومی  .این آیه درس مهمی براي ما می باشد که وارد جزییات افسانه اي اندازه هاي کشتی نشویم."...داند  را نمى

 این در گاه کنند،اما شرح را قصه این بیشتري تفصیل و طول با که اند کوشیده مسلمان مورخان و مفسران مهران می گوید،
. است کرده تار و تیره را آن روشنی موارد از بسیاري در که اند داده اسرائیلی] خرافی[ روایات به نقشی چنان تفصیل و شرح

 کاشت،آنگاه درختی بزرگوار پیامبر آن و بسازد کشتی آن چوب از تا بکارد درختی داد فرمان نوح به خداوند که اند گفته گاه
 ابن{بود مشغول اش نجاري کار به سال چهل دیگر روایت بنابر و سال یکصد روایتی به نشست،آنگاه راهش به چشم سال یکصد

 جالملوك، و الرسل تاریخ طبري، ؛3259 ص القرآن، ألحکام الجامع قرطبی، ؛110 ،ص1 جالتاریخ، فی النهایۀ و کثیر،البدایۀ
 پهناي و درازا داستان.است بوده چه اعتمادشان مورد منبع و اند آورده کجا از را ارقام این دانم نمی من که ،}181 ،،ص1

 ابن دیگر رأیی بنابر آنکه بوده،حال ذراع پنجاه پهنایش و ذراع سیصد درازایش تورات نگاه در است، اینچنین نیز کشتی
 را آن عرض و دویست و هزار را آن طول بصري حسن اما داند، می ذراع سیصد را پهنایش و ذراع ششصد را درازایش عباس

 بوده ذراع پنجاه آن عرض و ذراع هشتاد آن طول که است منقول عباس ابن از دیگر رأیی در و است کرده ذکر ذراع ششصد
 از پیش که بود بزرگ کشتی یک آن دیگري نظر بنابر و آورده یکصد در هزار را آن عرض و طول پنجم نظر آنکه است،حال

 را روایات این از برخی این،گاهی از گذشته.ساخت نتوانند را آن مثل نیز آن از پس و بودند نساخته را آن همانند هرگز آن
 کشتی بلندي که دارد وجود نظر اتفاق این روایات تمامی در اند،اما داده نسبت دیگري فرد به گاهی و معین شخصی به
 متر سیصد را آن ارتفاع که عکرمه و قتاده و کلبی به منصوب نظر یک مگر است، بوده متر سی }آمده نیز تورات در چنانکه{

 ،1 جالکامل، اثیر، ابن ؛3259 ص پیشین، قرطبی، ؛180 ،ص1 جتاریخ، طبري، ؛110 ،1 جالبدایۀ، کثیر، ابن{کند می ذکر
 و خود صحت بر دلیلی هیچ روایات این که رسید،چرا باره این در قطعی نظري به توان می دشواري به ،روي این از. }70ص

 عباس ابن به منسوب روایتی در همچنین.باشد داشته وجود دلیل ترینقوی ترجیح امکان تا دهند نمی ارائه روایات دیگر ضعف
 توشه ره براي میانی جانوران،طبقه و درندگان و وحوش براي فرودین طبقه و کرده تقسیم طبقه سه به را کشتی که است آمده

 عنوان به آدم پیکر طبقه این در آن بر افزون که است بوده همراهانش و نوح براي باالیی طبقه و}نوشیدنی و خوراك{
 آنان با نیز ابلیس چنانکه }سپردند خاك به المقدس بیت در را او آن از پس که{ بود شده واقع مردان و زنان میان حجابی

 یخیتار یبررس(}17 ،ص1 ج؛ واقدي، الطبقات الکبري،326قرطبی، پیشین، ص {داشت جاي کشتی انتهاي در و بود همراه
 یعیش ياز علماي جزائر اهللا نعمۀ سید اهللا آیۀاثر،األنبیاء قصصکتاب .)74و 73، ص4 ج ، متن،بیومی مهرانقصص قرآن

از این نوع خرافات بسیار دارد و گویی }ویکی شیعه{و شاگرد عالمه مجلسی و دوازدهم ازدهمیقرن  يطرازِ اول مسلک اخبار
 .هریک از این مورخین و مفسرین در گزافه گویی با هم مسابقه می داده اند که در نقل گفتارشان از دیگري عقب نمانند

 پیر: گفتند می و کردند می مسخره را او قومش و بکارد را نخلی درخت که کرد وحی نوح به خداوند:ي نوشته استجزائر
 و بسازد کشتی آن از کرد،که امر را نوح شد،خداوند ساله پنجاه درخت که وقتی ولی!کارد؟ می درخت چه براي مرد

 را آن ارتفاع و ذراع 800 را آن عرض و ذراع 1100 را کشتی آن طول خداوند دهد،و تعلیم را او تا نمود مأمور را جبرئیل
 در که نمود وحی او به خداوند کند، می یاري کشتی ساختن در مرا کسی چه خدایا:گفت نوح و بود کرده مقدر ذراع 80

www.takbook.com



 

310 
 

 نقره و طال به مبدل برایش آن هاي تراشه بتراشد، را آن چوب و کند یاري کشتی ساخت در مرا کس هر کن، ندا قومت میان
 به تاریخی روایات در ،خلدون ابن."برخاستند او مساعدت به گروهی کرد ابالغ آنها به را کالم این نوح وقتی شود،و می

 و مورخان آنچه:گوید می او.دهد می دخالت تاریخی واقعیات محتواي در را عقالنیت و پردازد می تاریخی نقد به نوعی
 نقل مجرد به تنها اعتمادشان لغزاند، می را پایشان و اندازد می غلط به حکایات و وقایع نقل در را تاریخ پیشوایان و مفسران

 و اشباه با و نمایند عرضه اصلی قواعد و اصول به را آنها و بیاورند حسابب را آن نادرستی و درستی آنکه بی ،است روایت
 عمق و نظر دقت و شوند واقف حوادث، طبیعت به و بسنجند نقد محک و حکمت معیار با و. کنند مقایسه مشابهاتشان، و نظایر

 این از بسنجند حال وضع با را گذشته و کنند مقایسه حاضر و شاهد با را غایب و بخشند تحکیم روایات، و اخبار در را بصیرت
 ابن .}9 ص مقدمه، خلدون، ابن{شوند می سرگردان خیال، و وهم وادي در و گشته منحرف حقیقت راه از که است جهت

 پیشینیان را آنچه و ورزند نمی دقت گزاف، اخبار نقل در که تازد می اسحاق ابن و مسعودي طبري، مانند مورخانی بر خلدون
 را آنها مورخان از بعضی اسرائیل، بنی لشگریان تعداد در جمله از. کنند می نقل ملیأت هیچ بی و زیاد و کم هیچ بی اند، گفته

 در.نیست موافق وجه هیچ به شام و مصر سرزمین استعداد با اي عده همچون وجود درحالیکه اند، کرده ذکر تن هزار ششصد
 نفرات تعداد آماري، حساب یک و است بوده ممکن غیر حدود آن در سپاهی چنین امروز،حرکت مثل هم روزگاران آن

 خلدون،مقدمه، ابن{اند کرده یاد را آن مورخان که دهد می نشان رقمی آن از کمتر زمان آن در را اسرائیل بنی نسلهاي
 اجتماعی زندگی سیر آنکه از بیش تاریخو  اند نداده تشخیص واقعیت از را اسطوره مورخان، که است بدانجهت این. }10 ص

 قصه داستان و قصه شبیه بیشتر کند، بازگوئی اجتماعی و اقتصادي عوامل جهت از را بشري عمران و دهد گزارش را انسان
روشن بابک  .)"،سید محمد ثقفیواقعیت از اسطوره تفکیک ،82سال ، 3مکتب اسالم، ش":برداشت از(است شده پردازان

بیشتر ایرادات این نویسنده، درباره اساطیر و تورات . دانسته است مقدس دروغ یک،را نوح طوفان با رویکردي انتقادي، ضمیر
قدرت  يدارا یکشت نیاما اگر قرار باشد ا.داده نشده است حین توضرآنوح در ق یمشخصات کشت:او می نویسد.است تا قرآن

 کی یبزرگ نیآنکه از ا يبرا.زباشدیبزرگ و مقاوم ن یلیخ دی،باباشد ادیو امتعه ز وانی،حهمه مسافر بزرگ حمل و نقل آن
تر بوده واساس داستان نوح که ن متقدمآبه قر نظرکه  میاست به واحدات داده شده تورات برگرد م،بهتریمفکوره داشته باش

در فوق هم گفته شده با  کهیدر تورات قرار یکشت نیا یبزرگ.در آن قرار دارد باشد یها میسومر اتیاز حکا یپک کیخود 
نوك انگشت دست تا  تاست به مفهوم مساف یمیهر ذرع که واحد قد.باشد یم لیکردن واحدات ذرع به متر قرار ذ لیتبد

 یکشت یخارج یحجم مجموع پس.می شودمتر  15ارتفاع  ومتر 25متر،عرض  150طول .گردد یمتر محاسبه م میکه ن رنجآ
ارتفاع آب دو  نیاز ا.متر گفته شده است 7کوهها  نیترارتفاع آب از بلند. متر مکعب 56250=15×25× 150:عبارت از

نظر به کتاب  اعارتف نیا دیبا }لو هر قدر قد بلند باشدو{بردن هر موجود نیازب يبرا نکهیاول ا.بکنیم میتوان یبرداشت م
مقابل  زدریکوهها ن نیبلند تر یآب داشته باشد و حت نیحرکت آزاد در ب یکشت دیبا گریجانب د باشد و از یمقدس کاف

 تر ادیمتر ز 7از  دیبا ردیقرار بگ تواند یکه داخل آب م یحد اکثراندازه از کشت پس.نتواند جادیموانع ا یحرکت کشت
با  یرا به شمول وزن خود کشت یکه وزن تمام کشت میتوان یاعداد ما م نیبا ا.باشد یم یشتارتفاع ک مین بآیتقر نیو ا.نباشد
ممکن است کمتر .ستین یهفت متر حتم نیاما ا{متر باشد 7در داخل آب  یاندازه کشت کهیآن در صورت اتیو محتو نیساکن

داخل آّ ب قرار  یکشت یمجموع حجممتر مکعب از  26250=متر7×متر 25×متر  150:میمحاسبه کن لیقرار ذ ،}هم باشد
به .تن خواهد بود 26250 زیمقدار آب ن نیو وزن ا.متر مکعب آب باشد 26250 یشده توسط کشت جایمقدار آب ب یعنی.دارد

در  توانستند یتورات نم سندگانینو ایو  سندهیالبته هرگز نو.میابیدر میرا توانست یمحاسبه سهل وزن کشت کیما با  بیترت نیا
را  شانیالیخ یکشت یوزن مجموع يروز توان ی،مارائه شده خودشان اتیحدس بزنند که با در نظر داشت جزئ انزم آن
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مقدار  نیاگر ا.باشد یم یخال یحساب کرد عبارت از وزن کشت توان یرا که نم يزیسفانه چأمت انهیم نیاما در ا.محاسبه نمود
 یکشت نیا نکهیا و یکشت نیعمل ساختن ا در.میدیگرد یزمین یقادر به محاسبه اندازه وزن بار کشت شد،ما یمشخص م

 کیساختن  يطور مثال براب.باشد یناممکن م یبار را داشته باشد بکل نهمهیبرداشتن ا تیمقاومت سفر و تحمل طوفان و قابل
در جنگ ها از آن سیانگل ،م1781سال متر در  13.5متر و عرض  49با طول   Agamemnon HMSنام ه که ب یچوب یکشت

 یتن تجاوز نم 1370از   یکشتآن وزن  و.بود  ازیتن مس ن 30به دو هزار درخت،صد تن آهن و  کردند یاستفاده م
با در نظر .در عمل توسط چوب اندك ساخته شود تواند ینامبرده شده است نم ،نوح یکشت يراکه ب ییهااسیآنهمه مق.کرد

نوح با آن عظمت به دهها هزار درخت وهزاران تن آهن،مس و  یشتساختن ک يگفت که برا توان یم یدو کشت نیداشت ا
قدرت  دیبا مایپ انوسیاق يها یکشت نکهیامهمتر .نبود همه مواد آن هیزمان نوح قادر به ته بود که واقعآ در آن ازیفلزات ن رهیغ

را که از اثر وزن  يهمان مقدارفشار گریو از جانب د.متر ارتفاع داشته باشند 8 متوسطتحمل امواج بزرگ آب را با حد 
 یرا بر بدنه کشت يفشار قو زیتناسب آب ن همانه ب گردد، یب وارد مآدر داخل  یکشت يها وارهیبر کف و د یکشت یمجموع
که ضربات یآنهم در صورت.گردد یم یاز هم متالش ینباشد،کشت یمقامت کاف يدارا یکشت یاگر مواد ساختمان.دینما یوارد م

با در نظر داشت .میضربات را هم بر فشار فوق الذکر جمع کن نیآن ا ریدر غ.میباد و طوفان را صفر محاسبه بکن ،آب اناتیجر
 یم یمتر مربع بدنه کشت هربر  لوگرمیک 4233در حدود  یبر بدنه کشت خلمقدار متوسط فشار وارد شده از دا ،فوق ریمقاد
را که امواج  یاضاف يروین مقدار، نیا ياما اگر در پهلو.دیرا حدس بزن یکشت یحال خود شما مقاومت مواد ساختمان.باشد

 یکار از هم متالش يانوح در همان ابتد یکشت دیبا م،یمد نظر قرار بده زیفوق وارد کند ن یآب در حالت حرکت بر کشت
 نظر داشت محاسبات باالپس با در .بودند یدر هر سمت و طرف شناور م واناتیآب همراه با ح يوقطعات آن بر رو دهیگرد

 همه نیهمه جسامت هرگز قادر به انتقال ا و آن یمواد ساختمان نیو با ا فاتشیتعر نینوح با ا یادعا نمود که کشت توان یم
در این بخش نویسنده محترم .)مقدس، بابک روشن ضمیر دروغ ،یک نوح پرس، طوفان کابلسایت (باشد توانست یوزن نم

دراینجا قصد رد یا دفاع اندازه هاي ارایه شده .است داده نشده حین توضآنوح در قر یمشخصات کشتاعتراف کرده است که 
نمونه تاریخی آن .در روایات بابلی و تورات را نداریم، اما امروزه می توان گفت که امکان ساخت چنین ابعادي وجود دارد

متر پهنا بوده  28متر طول و  270 داراي کیتانیتا :رور می کنیماندازه هاي تایتانیک را بار دیگر با هم م. کشتی تایتانیک است
باالتر از  یحت ،دوجو نیبا ا. گرفت یآب قرار م ریمتر آن ز 11 باًیمتر بود که تقر 32ارتفاع آن .ن داشتتُ 46,328و 

ساخته تا آن زمان  بود که توسط انسان  یمتحرک ءیش نیبزرگتر کیتانیتا.ستادیا یآن زمان م يشهر يهاساختمان نیبلندتر
 کلمه کاربردبا توجه  به هرحال،.این اندازه بیش از اندازه هایی است که تورات داده است). پایگاه خبري آفتاب(شده بود

و زمان بر بودن ساخت آن توسط نوح می توان  حدس زد که آن کشتی  الهی وحی و خداوند نظر زیر کشتیساختن   و فلک
ایشان را در میان موجى ] کشتى[و آن ":می فرمایدهود  42مضافا بر اینکه قرآن در آیه .در آن زمان بینظیر بوده است

به مدت چند شبانه روز   از این آیه می توان استنباط کرد کشتی بسیار بزرکی بوده است که توانسته است."..برد آسا مى کوه
به =حلُّ علَیه عذَاب مقیممن یأْتیه عذَاب یخْزِیه وی فَسوف تَعلَمونَ":هود می فرماید 39آیه .بر امواج کوه پیکر غلبه پیدا کند

در  این براى "فاء" حرف."آید رسد و بر او عذابى پایدار فرود مى زودى خواهید دانست چه کسى را عذابى خوارکننده درمى
 ما کنید مسخره را ما اگر که است این آیه معناى و .آیه قبلی است شرطیه جمله بر فرع مطلب کهآیه آمده است که بفهماند 

عالمه .شما؟ یا و ما شود مى عذاب دچار کسى چه که فهمید خواهید زودى به گوییم مى یعنى ،کنیم مى مسخره را شما نیز
 قوم آن سرانجام که شود، مى شدن کن ریشه و انقراض موجب که می داند دنیوى عذاب از عذاب اول راطباطبایی منظور 

  .دائمى و ثابت است عذابى که می داند  آخرت در آتش عذاب را مقیم ازعذاب مراد و .کرد ذلیل و خوار،منقرض را کافر
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نوزدهمفصل   
 

 قرآن
 و

 پدیده آبفشانها
آن قوم لجوج  آزارو تمام مشکالت و  مشغول شدندبه ساختن کشتى  پیروانشگذشته دیدیم که چگونه نوح و  فصلدر            

براي نوح نشانه }27و مومنون، 40هود،{خداوند در دو آیه.آماده ساختندطوفان،نجات از  و خود را براى  را تحمل کردند
 27آیه .راه با مومنین و وسایل مورد نیاز از مهلکه بگریزنداي مشخص می کند تا آن حضرت با دیدن آن نشانه، بالفاصله هم

پس به او وحى کردیم که زیر نظر ما و وحى ما کشتى را بساز و چون فرمان ما دررسید و تنور به فوران ":مومنون می فرماید
در باره .ه است وارد کنگرفتبر او پیشى ] عذاب [ات بجز کسى از آنان که حکم  با خانوادهدو تا  زوجهر آمد پس در آن از 

 است قطعى حکم شده گفته که طورىب  "امر"از مراد"."اند با من سخن مگوى زیرا آنها غرق خواهند شد که ظلم کردهیکسان
 آتش محل خود که"تنور فوران" آید برمى سیاق از که طورىب و. بود او قوم شدن غرق آن و راند، قومش و او بین خدا که

 فوران باال بطرف فواره،آب چون آتش تنورهاى از که بوده عجیبى نشانه این و بوده عذاب آمدن نشانه و عالمت است
امر .است "چون فرمان ما دررسید پس=فَإِذَا جاء أَمرُنَا" ر جملهامیکی از عبارتهاي کلیدي بحث این آیه ، واژه  ).المیزان(کند
 فرمانو به معناي طلب و   ضد نهیاین امر . امري که جمع آن اوامر است):1:کار رفته است به دو صورت به تالغفرهنگ در 

راي ر است و باین امر همواره اسم مصد. امري که جمع آن امور است):2.و اسم مصدر کاربرد دارد مصدربوده و به صورت 
در  "فرمان ما= امرنا "قرآن از عبارت ).امر الهی، ویکی فقه(ذکر شده است  و شیء حادثهآن معناهایی مانند شأن، حال،

عبدالعلی بازرگان تحقیق جالبی انجام داده که فشرده بحثش چنین . فوق ، مانند آیهلحظات اجراي عذاب سخن گفته است
 هیئت شامل "ما" این که فهمند می همه دهیم، انجام را اقدام فالن ایم گرفته تصمیم ما:گوید می ي جمهور رئیس وقتی: است

 معلوم"ام گرفته تصمیم من":بگوید اگر اما. کنند می عمل نظاماتی طبق که گردد می اجرایی عوامل سایر و معاونین دولت،
 و باشد بین در انسانها حتی و روح فرشتگان، پاي کجا هر .اوست مستقل تصمیم و ویژه اختیارات به مربوط مسئله شود می

 محوري نقش متوجه بندگان باشد الزم کجا هر ، و" ما ": گوید می باشد، جریان در نظاماتی و قوانین با مطابق فرایندي
 تعداد البته. "او": گوید باشد،می مؤثرتر غایب ضمیر وقت هر و!  "من":گوید می بروند، او سوي به مستقیم و باشند "توحید"

 جزء کوچک هاي سوره.می باشد شش بر یک معادل تقریباً کرده، معرفی "ما" جمع ضمیر با را خود قرآن در خدا که مواردي
 می سخن علل و اسباب و آثار از و دنباش می "ما" ضمیر به تماما نگاهشان اند، شده نازل مکه دوران در تماما که قرآن، ام سی

 خالق ي"ما" توسط ناچیز اي نطفه از انسان خلقت هم .است رفته بکار خدا مورد در ندرت به "من" ضمیر بخش، این گویند،در
 مختلفی عوامل کاري اندر دست محصول همه و باران، همه نزول و ابر تشکیل کوهها، پیدایش زمین، گسترش هم شده،و انجام
خدا،  کالم در "او و ما ، من"مقاله( "است نامیده  "ما" هستند خدا فرمان کارگزار که آنجا از را، آنها همه قرآن که است

و  ینظام علّ کیبر اساس  ،ینظام هست قبال در فصل سیزدهم  این کتاب، بصورتی گذراگفته شد که).عبدالعلی بازرگان
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و از  شود ینم افتیدر آن  یمورد نقض چیکنند و ه یم يرویپ تیآن، از قانون عل يهاه دیپد یبنا نهاده شده و تمام یمعلول
 است باطلی گمان این که شده بحث در رابطه با معجزه مشروحا "الهی عدل" کتاب در": نقل شد که آیه اهللا مطهري قول 
 نزد و رسیده اثبات به خود جاي در خیر،.!نیست مطرح او براي معلول و علت دیگر است مطلق قادر خدا چون کند خیال کسی
 به عبارت و گیرد انجام معلول و علت درنظام کارها که کند می اقتضاء الهی ذات کمال و قدوسیت که است مسلم حکما

ان اهللا  "طالق توضیح داد کهو  مطهري در تفسیر آیه سوم ."خدا کار نظام و خدا فعل نظام یعنی معلول و علت نظام واضحتر،
نکنند حساب علت  الیآنکه مردم خ يبرا یول.رساند یم تیو به واقع جهیخدا فرمان خودش را به نت یعنیدر آیه،  "بالغ امره

 یم فاصلهبالدهد، یرا بدون رابطه علت و معلول انجام م يخداوند کار انایو اح ستیدر کار عالم ن يریو معلول و اندازه گ
آن رابطه را  یقرار داده است ول يو رابطه ا يحد و اندازه ا يزیهر چ يبرا یعنی. "ء قدرا یقد جعل اهللا لکل ش ":دیفرما

شناسد دخالت  یکه بشر م یاز اسباب کی چیدهد که ه یرا انجام م يزیهر وقت خدا اراده کند چ نکهیا .داند یتنها خدا م
خداوند .ستیچ یداند که سبب واقع یو خدا خودش م ستندین یهستند و اسباب واقع پوششها نهایاست که ا نجهتیندارد از ا

 یم دیرازها آشنا گرد نیخدا به ا هیاز ناح یسازد و اگر کس یعلت و معلول آشنا م يرا به رازها یهرگاه اراده کند، اشخاص
دانشنامه ":برداشت از(علول انجام داده باشد بر خالف نظام علت و م يبدون آنکه امردر کار عالَم بکند، یتواند هرگونه تصرف

ایشان بحث ارزنده اي درباره نظام    )."ی، مرتضيمطهر, با قرآن،ج دوم  یآشنائ: در مورد معجزه ، به نقل از  یاتیرشد،کل
 تفاوت":راز تفاوتها یک کلمه است ":او می گوید. ه فوق راهنما باشدآفرینش دارد که توجه به آن می تواند در فهم  آی

اي نیست، باید توضیح داده  ولی چاره جمله سنگینی است،. "باشد و الزمه نظام علت و معلول است موجودات، ذاتی آنها می
  موضوع بحث این است. گردد می مطرح"کیفیت صدور موجودات از ذات باري"در حکمت الهی، این بحث، تحت عنوان .شود

آفریند، اراده  را می"الف"کند و آقاي گیرد؟ مثال اراده می تعلق می خدا بطور جدا جدا به آفرینش موجودات آیا اراده: که
کند، و همینطور هر چیزي را با  می  را خلق"ج"ء کند و فرضا شی آفریند و اراده سومی می را می"ب" کند و آقاي می دیگري

نماید؟  یا آنکه همه اشیاء را با یک اراده واحد و بسیط ایجاد می کند؟ اي جداگانه و مخصوص به آن چیز خلق می اراده
دالئل دندان شکن  اند، ولی آنچه را که کنند طرفدار احتمال اول فکر می سطحی که در معارف الهی، گروهی از متکلمین

به موجب این . ستا  بر درستی آن هست، نظریه دوم کند و شواهدي از قرآن نیز اثبات می  عقلی و براهین قاطع فلسفی
اراده خدا  آید و همه با آید، یعنی بینهایت چیز بوجود می الهی بوجود می  انجام، با یک اراده نظریه، همه جهان، از آغاز تا

انا ":فرماید هم یک اراده بسیط، چنانکه قرآن می  د ولی نه با اراده هاي جدا جدا، بلکه فقط با یک اراده، آننآی بوجود می
 جز ما کار و *ایم آفریده مشخص قَدر و اندازه با را چیز همه ما=بالبصر کلمح واحده اال امرنا ما و *قناه بقدرء خل کل شی

 ترتیب و قانون و خاص نظام آفرینش، براي عقیده، این موجب به .}50و  49قمر، {"زدن هم بر چشم همچون نیست،  یکی
 و اسباب نظام"یا  و معلول و علت قانون که  است همینجا از. است نظام اراده عین اشیاء، وجود به خدا اراده و است  معینی

 دارد، مخصوص معلول علتی هر و خاص، علت معلولی هر که است این "مسببات و اسباب نظام"معناي.آید می بوجود "مسببات
  معلولی هر تواند می معین علت یک نه و گردد موجود و یابد صدور واسطه بدون  علتی هر از است ممکن مشخص معلول یک نه
 دارد، معلومی مقام و مشخص جاي معلول، و علت نظام در شیئی اي هر و موجود هر حقیقت، در. کند ایجاد واسطه بی را

است   "بقدر خلقناه ء شی کل انا"دقیق مفهوم همان این و معین، ء شی علت و است  معینی ء شی معلول معلول، آن یعنی
. حساب و کتابی عنی  قَدر: دیگو یمدر این باره  يرضوآیه اهللا )."89تا  87الهی، مرتضی مطهري، ص عدل ":برداشت از(

 :دیسیرا بنو ریفرمول ز دیتوان یکه م يقانون است بطور ،سرتاسر جهان.است قیدق یلیحساب و کتابش خجهانِ کائنات،
 ۀو هم دیرا آفر زیهمه چ".ستین يزیچ ،از قانون ریغ جهان:دیبگوئ دیوانت یو م."جهان منهاي جهان=نشیقوان منهاي جهان"
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 يزیهر چ يخداوند برا":و. }8رعد، {"دارد ینینزد او مقدار مع زیو هر چ":و.}2فرقان،{"کرد يریآنها را به دقّت اندازه گ
" نمود تیکرد و هدا يزیو هموکه فرمول ر*و هماهنگ کرد دهیکه آفر یخدائ":و).3طالق،("قرار داده است ياندازه ا

را موزون، متعادل، منظم  یو درشت که در درون آن است، همگ زیر اءیهمه اش نیا زیکلّ جهان و ن ،}پس{.}3و2،یاعل{
را  زیقرارداد و همه چ قیدق یرا مطابق حساب و کتاب گریو از همد گریو تأثّرشان بر همد ریتاث اء،یاش انیروابط م زیو ن دیآفر

الکترون چطور به دور شود، لیهسته اتم چگونه تشک: ، ماننداست ینشیو آفر ینیتکو تیهدا ،مقصود.کرده است تیهدا زین
کرده  تیهمه را هدا...به ماده و يانرژ لیو تبد ،يماده به انرژ لیشوند، تبد لیهسته بچرخد، انواع مولکولها چگونه تشک

نقش و  ،یتیدارد و مأمور یم نقشعالَ نیدر ا زیرا به آن داده و کار و بارش را مشخص کرده، هر چ زیاندازه هر چ. است
جهان  يمساو یاضیر ياست و جهان منها یاضیجهان سرتاسر ر ،یاضیمتخصص ر کیاز نگاه ...کرده است نیرا مع تشیمأمور

و جالب .است قیدق ةشد یمهندس کریپ کیجهان  ،مهندس کیاز نگاه . هندسه همان واژه اندازه است. جهان است يمنها
هو الهندسۀ من الطّول و العرض و : قال. ال: ما قَدر؟ قال يتَدر او ":دیگو یم ونسیکاظم به شاگرد دانشمندش  امام نکهیا

 .}122، ص5بحار،ج{"هندسه از جهت طول، عرض و بقاء یعنیقَدر : فرمود.نه: گفت ونسیچه؟ یعنیقَدر  یدان یم ایآ: البقاء
 کیو در  .یدر علوم انسان یحت. ها، تعارض و تناقض قَدر هارتعامل قَد ها، کار قَدرجهان،  يشناختن قَدرها یعنیعلم و دانش 

که در باال  ”يزیقَدرر“ یاست به معن لیمصدر از باب تفع "ریتقد".نیآن قوان ندیخلقت و فرا نیقوان یعنیقَدر : عبارت مختصر
 ریتقد: ندیگو یشود، م یم يجار بمخرّ یلیس ای زد،یر یرا درهم م يشهر يدهد مثالً زلزله ا یرخ م يحادثه ا.شد انیب

. بوده است "ها قَدر "ندیفرآ ،لیآن س ایزلزله  نیداشته اند که ا ندیبرآ گریبا همد يخلقت طور "يقَدرها" یعنی .بوده نیچن
 ریتعب: }شد نیا{جهینت...خواهد آمد يبعد يهاآن در بحث لیتکم ست،یصورت کامل ن نیبد ریتقد یعلم یسخن و معن نیاما ا

جهان به . نیآن قوان ندیو فرآ ندیجهان و برآ نیقوان یعنیقَدر . است "قضا و قَدر= امر و خلق= "دو دست خدا" ازقرآن 
 کن،یل.شوند یشده و بر اساس آن اداره م "يزیقَدرر "قیطور دقدرون جهان، ب يو اجزا اءیاش ۀهم زیو ن"کلّ" کیعنوان 

و  ندیجهان و برآ نیاز قوان یشناختن بخش یعنی ،یهر دانش و هر تخصص وهر علم . شود یجهان تنها با قَدرها اداره نم
 نیخداوند که جهان را با قوان ایآ. به خود واگذاشتن ،یعنی ضیتفو. آن ندیاو فر ندیو برآ يزیقَدرر یعنی ریتقد. آنها ندیفرآ

کرده سپس به سر خود واگذاشته  وكک ،یساعت کوک کیجهان را به سر خود رها کرده است؟ مانند  دهیآفر قیدق يو قَدرها
دو دست خدا، ("به راه انداخته و آن را به سر خود رها کرده است؟ قیدق نیرا با قوان کیزیخداوند متعال جهان ف ایآ.است؟
 نظام":قسمت دو در را جهان نظام مطلب، این شدن روشن می گوید برايفوق الذکرمطهري در ادامه بحث  ).يرضو یمرتض

 اصطالح به اشیاء،و خلق و آفریدن در ترتیب معلول، و علت طولی نظام از مقصود: دهیم می توضیح "عرضی نظام"و"طولی
 رتبه موجودات، که دارد اقتضاء او قدوسیت و پروردگار ذات علو. اوست از اشیاء صدور و اشیاء به نسبت خدا فاعلیت در ترتیب

 یکی هکذا، و باشد، سومی صادر باشد، دومی صادر باشد، اولی صادر باشند، داشته قرار او به نسبت یکدیگر سر پشت و  رتبه به
 در نیست، زمانی  بودن سوم و دوم و بودن اول مقصود، البته. باشند خود قبل ما معلول کدام هر و شوند ایجاد دیگري از پس

 رسل و الهی جنود و مالئکه عنوان به دین، لسان در آنچه. است مخلوقات از یکی زمان خود نیست، مطرح زمان آنجا
 که قلم، و لوح کرسی، عرش، مانند مفاهیمی و است، آمده امر مدبرات و امر مقسمات و }تشریعی رسل نه تکوینی  رسل{الهی

 متعال، خداي که  حقیقت است همین تفهیم براي همه کند، می معرفی خدا براي را الهی و معنوي  تشکیالت سلسله یک وجود
 و دارد قرار موجودات همه رأس در حق ذات نظام، این در. کند می اجرا و اراده مشخص، ترتیب و خاص نظام با را آفرینش

 معین جایی و مشخص پستی  ملکی هر.است محقق مراتب سلسله نیز مالئکه خود بین هستند، او فرمان مالئکه،مجریان
 و تشکیالت.است تکوین و کردن ایجاد و آفریدن موجودات،نسبت به خدا نسبت که نکنیم فراموش.}164صافات،{دارد
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 و فرماندهی نظام. پنداشت نباید است، دائر بشر اجتماع در که قراردادي روابط و اجتماعی تشکیالت مانند را او دستگاه
 است، ایجاد نیست، حرف خدا فرمان. اعتباري و  قراردادي جنبه نه دارد حقیقی و تکوینی مالئکه،جنبه و خدا بین در اطاعت
 را آنان که است این معنایش کنند چنین که داده فرمان فرشتگان به گوییم می است،وقتی آن با متناسب نیز مالئکه اطاعت
  معلولیت و علیت همین نیز مالئکه اطاعت معناي و مخصوص، معلول و فعل  براي باشند فاعل و علت که کرده ایجاد طوري

. )"89تا  87عدل الهی، مرتضی مطهري، ص ":برداشت از(است تکوینی نظام یک شده،مبین یاد تشکیالت. است تکوینی
 را موجودات مراتب و کنند نمی درك را موجودات ذاتی روابط و ضرورت و قطعیت مطهري در ادامه می گوید برخی افراد،

 به خدا قیاس از اشتباهات  همه کنند، می فرض اجتماع محیط در افراد اعتباري و قراردادي مراتب یلقب از هستی جهان در
 کنند می فکر خود پیش افراد اینگونه. شود می ناشی انسان اجتماع قراردادي  نظام به جهان ذاتی نظام قیاس و انسان

 داد؟ قرار انسان را این و گوسفند را آن چرا رئیس، مرؤوس، و باشد مرؤوس رئیس،  فالن که نیست مانعی هیچ که همانطور
 معین، علتی براي معلولی شدن واقع معلول و معین،  معلولی براي علتی بودن علت است،زیرا محال چیزي چنین که دانند نمی

 بر معلول ذات و علت ذات از خودش علت با  معلول هر ارتباط و خودش معلول با علت هر ارتباط. نیست قراردادي و جعلی
 روشن اینجا از.است  معلول صدور اءمنش خود ذات تمام به نیز علت و است علت با مرتبط خود  ذات تمام به معلول خیزد، می
 را افراد اتوبوس، صف یک در .اعداد مراتب مانند درست. است ناپذیر تخلف و است او ذات عین وجودي هر مرتبه که گردد می
 عمیق و ذاتی نظامی جهان، موجودات همه بین کرد، جلو و عقب توان نمی را اعداد  مراتب کرد،ولی جلو و عقب توان می

، }164صافات،{"دارد معلومی مقام آنکه مگر کسی ما از نیست ":گوید می که فرشتگان درباره قرآن  جمله این.است برقرار
 ذات دادن دست از با مساوي خودش جاي غیر در آن فرض و دارد خاصی جاي چیزي هر. است صادق  موجودات همه درباره

 خالقیت و فاعلیت لحاظ از را موجودات ترتیب که طولی نظام بر عالوه":و .)"90و  89عدل الهی، ص ":برداشت از( است آن
 پدیده یک آمدن بوجود اعدادي و مادي شرایط که است حاکم طبیعت جهان خصوص بر دیگري نظام کند،  می معین ایجاد و

 پدید خاصی زمان و مکان در هرحادثه که است نظام این موجب به و. شود می نامیده عرضی  نظام  نظام، این .نماید می تعیین را
 وابسته و مخصوص علل سلسله یک اي،معلول پدیده هر.گردد می معینی حوادث ظرف خاص، مکان و خاص  زمان هر و آید، می

 جهان، در اي حادثه هیچ.دهد نمی رخ دیگر حوادث و عوامل به ارتباط بدون حریق  یک است،هیچوقت معینی شرایط به
 و علت هر بین چون و دارند اشتراك "رأس علت"یک در باالخره حوادث همه.نیست  حوادث سایر از "مستقل"و"منفرد"

 عمومی و ضروري پیوستگی این اثبات که اصولی.حکمفرماست ضرورت حوادث، همه  بین دارد، وجود ضرورت رابطه معلولی
 ): 4معلول، و علت سنخیت): 3معلول، و علت ضرورت: )2عمومی، معلول و علت قانون):1:است قرار  این از است متکی آن بر

 اتکاء آن به علوم همه که است اي بدیهی و پایه قانون همان اول، اصل. "شود می منتهی العلل علت یک به همه هستی، جهان
  نه که آید می بوجود وقتی معلول، هر که است حقیقت این مبین دوم، اصل. است گري  سوفسطائی   مستلزم آن، انکار و دارند

 را معلول و علت مشخص ارتباط سوم، اصل. باشد  کرده پیدا ضرورت علت، وجود ناحیه از بلکه باشد موجود او علت تنها
 اصل، سه این از. آورد  بوجود را دیگري معلول خودش، معلول بجاي تواند نمی علتی هیچ  که دهد می نتیجه و کند می تضمین

 توحید"اصل همان که چهارم اصل شدن ضمیمه با دارد،و  تبدیلی قابل غیر و قاطع نظام یک جهان که شود می نتیجه
 90الهی،ص عدل  ":خالصه شده از("گردد می استنباط جهان حوادث همه بین عمومی و قاطع پیوستگی و ارتباط است،"اءمبد

 وقتی که کند می نقل موسی زبان از دارد، لطیفی بسیار تعبیر اینجا در می گوید قرآنطه  50در توضیح آیه  مطهري .)"93تا 
 است کسی آن ما پروردگار گفت":دهد می جواب موسی کیست؟ شما پروردگار  که پرسد می هارون برادرش و وي از فرعون

 مورد که جالبی نکته.}50طه،{"است کرده رهبري هدف سوي به را آن سپس و داده را چیز آن خاص چیز،آفرینش هر به که
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 که دارد خاصی خلقت چیز، هر که شود می استنباط چنین ضمیر، به اضافه از. شود می در آیه استفاده "خَلْقَه"کلمه از است نظر
 آن به را خاص خلقت همان خدا بس،و و بپذیرد تواند می را وجود از خاص اي گونه فقط چیز هر یعنی است، او خود  مال
  ).  "124تا  122عدل الهی،ص":خالصه شده از(دهد می

و  یعلّ مشخص کنیم که طوفان نوح مقدماتی دارد و این طوفان، بر بستر نظاماین مقدمه نسبتا طوالنی براي این بود تا             
در داستان طوفان نوح قرار است حادثه وحشتناکی رخ دهد و زمان آن .استکرده  يرویپ تیاز قانون علواقع شده و  یمعلول

و به .باشند تیقانون عل پس، به نوح  گفته می شود کشتی بسازد، براي اینکه همه امور قرار است بر اساس. را خداوند می داند
را نقل  ویکی فقه در اینجا مقاله. واژه تنور آشنا شویماینک باید با  .است "فَار التَّنُّور"نوح اعالم شده، نشانه ظهور این حادثه 

واژه در  نیاند که ا برآن دهیو ابن س دیچون ابن در یلغت شناسان:می کنیم که نسبتا توضیحات خوبی داده است و می نویسد
 یرانیا ین از اصلو آ یاز لغت زبان آرام ،یفرانکل معتقد است تنورِ عرب.کار رفته استب یبوده و سپس در عرب یاصل فارس

 یواژه در اوستا، فارساین  کاربرد .}158ص ي،ا بدره: ترجمه،يآرتور جفرد،یدر قرآن مج لیدخ يها واژه{گرفته شده است
 ،يجفر .دانند یآن را مشترك در همه زبانها م یخیتار ينقلها.}890ص،2ی،جهاشم رض داد،یوند{کند یم دییبودن آن را تا

 ییایو آر یو آنگاه به همان شکل و معنا به سام اند ستهیز یم هاییایو آر هایاز سام شیدانسته که پ یواژه را متعلق به مردم نیا
 .}160واژه هاي دخیل،ص{اند واسطه از همان منبع گرفته یآن را ب زیعربها ن ادیاساس به احتمال ز نیاست، بر ا افتهیراه 

و  نیبخش زم نیبلندتر ن،یسطح زم ،ياند؛ تنور نان پز شده، گوناگون نظر داده ادی هیمفسران درباره مقصود از تنّور در دو آ
 يآنان معنا شتریب یول،}247، ص5ج ان،یمجمع الب{بودن از خشم پروردگار هیکنا مثل يمجاز يمعنا نیصبح ؛ همچن یروشن

 ،یامال{کند یم دییأمعنا را ت نیهم زین اتیاز روا ياریظاهر بس.کنند ینخست را معروف دانسته، کالم خدا را بر آن حمل م
المفصل،جواد {يفراوان اعراب با تنور نان پز ییاز آشنا یخیتار يگزارشها ن،یافزون بر ا.}76، ص3جسید مرتضی،

 تیحکا}512ص همان، المفصل،{رهیشبه جز ینواح یدر بعض یصنعت يها وجود تنور و کوره نیو همچن}574ص،یعل
 انیکتاب مقدس ضمن ب.}158،ص جفري{آمده است يتنور نان پز يواژه به معنا نیا،یعرب هندر اشعار ک نیهمچن،کنند یم

بطرس  ،قاموس الکتاب المقدس{کند یاشاره م نیزم يهایآب از گود دنیباران و جوش دنیطوفان نوح، به بار يماجرا
جوشش آب از  توان یمبرد، یباره بطور مشخص از تنور نام نم نیدر ا میگرچه عهد قد.}223ص گران،یعبدالملک و د

 يدر موارد.نخست است دگاهید دیز مؤیاساس، گزارش کتاب مقدس ن نیکرد، برا قیبر تنور تطب يا را به گونه نیزم يهایگود
جوشش آب گرفته،آن را مناسب  يرا به معنا "فَارالتَّنُّور" یبرخ.}همان{کند یم ادی يکتاب مقدس، از تنور نان پز زین گرید
اعتبار  یب  نامستند و عمدتا یاطالعات ر،یدر تفاس .}280، ص6ج ، یآمل يجواد م،یقرآن کر یموضوع ریتفس{دانند یم اقیس

اند که  حوا دانسته ایو متعلق به آدم  یسنگ يمثال ، آن را تنور يشده است؛ برا انیتنور و مکان آن ب نیا اتیدرباره خصوص
 رزنیآن را متعلق به پ زین یبرخ. دمشق بوده است نیدر سرزم يخانه وو در }77، ص7ج ،یروح المعان{نوح اریدر اخت

صول اال{شده است ادیمسجد کوفه  ایکوفه  یمحل تنور، نواح گر،ید یاتیدر روا.است ستهیز یکه در کوفه م اند ستهدان یمؤمن
شدن عذاب کوبنده  کیاز شدت غضب پروردگار و اعالم نزد هیرا کنا "التَّنُّورفَار"رضا  دیرش.}9، ح  493، ص3ج ،یمن الکاف

، 12المنار، ج ریتفس{شمرده است یلیآنها را اسرائاند، از تنّور ارائه داده يگرید یکه معان یاتیدانسته و با نقد روا یاله
مجاز دانسته، حمل کالم  رااقوال  گریاول، د ي، به جز معنا یو طبرس یمرتض دیمفسران، از جمله س شتریدر مقابل، ب. }75ص

، 5ج ان،یمجمع البو  76، ص3ج ،یامال{اند وجه شمرده نیتریفرا ضع ریآنان قول اخ ژهیوب دانند؛ یم یرا اول قتیبر حق
شمردن وجود تنور در دوران نوح، مقصود از فوران تنّور را فعال شدن  دیقرآن پژوهان معاصر، با بع یبرخ. }247ص

گرفته است که قوم نوح پس از  جهینت  نوح، 25 هیشانه آغاز طوفان دانسته، سپس با توجه به آدر آن منطقه و ن یآتشفشان
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نبود تنور در آن  يادعا کنی؛ ل}68ص م،یطوفان نوح، عبدالرحمن غن {سوختند }آتشفشان يها گدازه{در آن ل،یبه س ءابتال
عالوه بر آن .ناسازگار است }...بردن فرزند نوح به کوه وپناه {اتیبوده، با ظاهر آ لیوقوع آتشفشان، بدون دل زیزمان و ن

عالمه  .)"ویکی فقه، تنور در قرآن":برداشت از(ایآتش جهنم است نه دن ه،یآ نیاست که منظور از آتش در ا نیا هیظاهر آ
 امتهاى تواریخ در گوید مى خود تفسیر در المنار صاحب: می گوید  "جهانی بودن طوفان نوح"طباطبایی در بحثی با عنوان 

 طوفانى خدا اند گفته که شده روایت نیز }ایرانیان{فرس قدماى از آمده،و طوفان مسأله از ذکرى گریخته و جسته نیز قدیم
 داخل از نخست طوفان این که اند گفته کرد،و غرق بود شده شر و فساد از ماالمال اهریمن دست به که را زمین و کرد بپا

 لیکن پخت،و مى تنور این در را خود نان همیشه عجوزه این و بود عجوزه واقع خانه در که تنورى گردید، آغاز تنورى
 حدود به تا دامنه اش و بوده عراق سرزمین در تنها بحث مورد طوفان که اند گفته و بوده عالمگیر طوفانى منکر مجوسیان
، 4ج،لسان العرب،ابن منظو {پختن نان يجا يمعناتنوردر لغت به  :نتیجه.)المیزان،هود(بود شده کشیده نیز کردستان

 دهخدا،{آب، محل جمع شدن آب در دره يجو،}6195، ص5، جدهخدا لغت نامه{نیسطح زمبه معناي .باشد یم}95ص
 .آمده استنیز،}1156، ص1ج ،ی معینرهنگ فارسف{ییو روشنا}همانلسان العرب، {محل فوران آب،}6196صهمان،

 ،يدید نیکه آب را در سطح زمیهنگام: کند یفرمان خداوند به نوح تفاوت م يشده معنا انیتنّور ب يکه برااي  یطبق معان
جامع {دیسوار شو یبر کشت روانتیگشت، خود و پ دارینور صبح پد ای يمشاهده کرد نیبخش زم نیفوران آب را از بلندتر

دگتر بیومی مهران نیز می ).ویکی فقه،همان(}422، ص4الدرالمنثور، ج و 247، ص5ج ان،یمجمع الب؛  51، ص7ج ان،یالب
 یعنی است،  زمین چاههاي آن از مراد که معتقدند برخی دارند، نظر اختالف نیز  تنور موضوع درباره اسالمی مورخان گوید،
 کثیر، ابن{کرد فوران بودند،آب آتش مرکز که نیز تنورهایی از حتی که آنجا تا جوشید بر اي چشمه همچو زمین اینکه

 تنوري است، نان تنور آن که معتقدند دیگر گروهی حالیکه در. }254 ،ص4 جالعظیم، القرآن تفسیر ؛111 ،ص1 جالبدایۀ،
 امام به منسوب چهارم نظرگاه در و.اند دانسته کوفه مسجد را آن هم رسید،گروهی نوح به سرانجام و بود حوا آن از که سنگی

 از اما داند، می غریب را روایت این کثیر ابن آنکه رغم به است، سپیده روشنایی و صبح فلق آن که آمده طالب ابی بن علی
 درباره اما هست نیز قدیمی نصوص با همخوان روایت تنها آنکه از است،گذشته تر پذیرفتنی ما نگاه در گفته پیش روایات میان

 جزیرة در نیز کسان برخی و کوفه در دیگر برخی و هند در را آن برخی. است اختالف مورد نیز آن که گفت باید تنور مکان
 متعال خداوند که گویند می و بینند نمی تناقض در همدیگر با را نظریات این از یک هیچ چهارم گروهی و اند دانسته العرب

 این به توان می ها گفته این مجموع از و .}12و 11قمر،{بارید فرو نیز آسمان از و جوشید بر زمین از آب که است داده خبر
 را موضوع این ،مقام این در باید .}254 ص العظیم، القرآن تفسیر ؛همان کثیر، ابن{است بوده نشانه یک آن که رسید نتیجه

 جایی همان گویند می که هست ساج چوب از اي دایره در محصور کوچکی مسجد ،کوفه در گوید می بطوطه ابن که شد یادآور
 که دارد قرار اي خانه مسجد از بیرون و آن پشت در همچنین. کرد فوران نوح وفانط وقوع اعالم براي آنجا از تنور که است

 در و است بوده ادریس عبادتگاه پندارند می که دارد قرار اي خانه آن روي روبه همچنین. است بوده نوح خانه آن پندارند می
 از لوید، استون همچنین کنند، می یاد نوح کشتی ساختن محل به آن از که دارد قرار پیشین دیوار به متصل فضایی آن کنار

 که هست  "السفینه" نام به زمین دل در اي حجره کبیر، جامع مسجد و کوفه در است آشوري،آورده آثار جسته بر محققان
 ساحل بر مانند برکه اي صخره بلنداي آن جایگاه گوید می است،آنگاه گرفته پهلو آنجا در نوح کشتی که معتقدند مسلمانان

 است معتقد القادر عبد محمد دکتر اما. است آرارات کوه بلندي از کشتی گرفتن پهلو جایگاه بهترین تردید بی  "القدیم بحر"
 وقوع آنجا در وفانط که است واقع اي منطقه میان در درست کوفه که برد خواهیم پی کنیم، درنگ عراق نقشه در اگر که

 قاره به نسبتا همچنین است جنوب در }اریدو{شهرین ابو تا شمال در}سیبار{حبه ابو از تقریبا اش گستره یافت،همچنین
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 کوفه درباره متواتر قصه آن اما. است نزدیک }داشته قرار فرات کنار در روزگاري که{ سومري قصه در شده یاد }شورباك{
 ،نبودند آگاه آن از قدیم واکدي سومري هاي قصه نگارش زمان در چه گر،اند آورده نویسان سفرنامه دیگر و بطوطه ابن که
  ).76تا  74ص  ،4 ج متن قرآن، قصص تاریخی بررسی }97پیشین،ص القادر، عبد محمد{است برخوردار درستی پایه از

 به نیو همچن کشد یشعله م یباره آتش وقت که دراست  انیشدت جوشش و غل "الفور"راغب در باره کلمه فار می گوید،           
از شدت تب به ،یعنی فوری یفار فالن من الحم: ندیگو یم.شود یگفته م ،هاشدت خشم و غضب در انسان جانیو ه گیجوشش د

 ءالما هفوار، فواره آب و به همین دلیل به شود یو جوش پرانده م انیدر موقع غل گیآنچه که از ده یعنی فوار.آمد جانیه
 :می فرمایدآل عمران  125 هیدر آ.آن را انجام دادم در آرامش ایو  جانیدر حالت ه ،یعنیيکذا من فور فعلت.می گویند

" ویهذا أْتُوکُم مرِهنْ فَویکی از نظراتی که ). 102: ، ص3 مفردات، ج( بر شما بتازند جانیو در آن حالت دشمنانتان با ه ،"م
با توجه به نظر راغب و ابن کثیر .است که ابن کثیر به آن اشاره کرده است زمین چاههايبیومی مطرح کرده فوران آب از 

معنا کرده است؛ اما متاسفانه این بحث را   آبفشان فورانرا  "التنور فار"عبارت  بی آزار شیرازي. صحیحترین وجه همین است
آن را بر بهترین احتمال معنا ،وجوه و احتماالت زیادى داردقرآن، :پیامبر اکرم فرمود .در کتاب خود خیلی بسط نداده است

پس چرا ما نباید آن وجهی که بهترین است بر ).پایگاه تحقیقاتی القرآن(}305ص ،2البرهان فی علوم القرآن،ج{کنید
 فار": زمین آبفشانهاي از جوشان و گرم آب فوران ):1:شد آغاز آب باب سه با طوفان احتماال: بی آزار می نویسد.نگزینیم؟

هاي چشمه از آب فوران):3.است شده باز آسمان درهاي که گویی ،}11: قمر{آسمان از آسا سیل باران بارش ):2."التَّنُّور 
 خارج به شدت با آن از آب معین، فواصل در که هستند گرمی آب هاي چشمه و آبفشانها فورانی، چنین نمونه .}12قمر،{زمین

 و ایالت در یلواستون ملی پارك معروف آبفشان نمونه عنوان به. دنشو می دیده جهان سراسر در ها چشمه این. کند می فوران
{ برآمد هم به بود، مقدر که طوفانی براي بسیار آب مجموع، در.کند می فوران بار یک ساعت هر در که امریکاست ایومینگ

ها  چشمهدانشنامه رشد می گوید،  ).بی آزار شیرازي عبدالکریم قرآن، قصص تاریخی جغرافیاي و شناسیباستان(}2: قمر
که در جهت امتداد دامنه کوه به  ییها چشمه ):1:کرد میدسته تقس سهبه  توان یم یدارند که آنها را بطور کل یانواع مختلف

طرف باال حرکت ب }Hydrostatic{ییستایکه در اثر فشار ا ییآنها):2.هستند یانواع مختلف يدارند و دارا انیجر نییطرف پا
به علت داشتن گاز به خارج فوران  ادیزکه آب با سرعت و فشار ییآنها):3.باشند یم نیاز نوع آرتز قتیدر حق یعنی کنند، یم
 ياریند و در بسهستدر ارتباط  یآتشفشان يهاتیآب گرم، با فعال يها چشمهاز  يادیز تعداد. }Geyser{مانند آبفشانها کند یم

 یگاه آنهادرجه حرارت .شود یآورده م نیها به سطح زم چشمه نیمختلف همراه با آب ا يامالح و گازها يادیموارد مقدار ز
ه اآب داغ همر نیمع یهستند که از آنها در فواصل زمان یآبگرم يها چشمه آبفشانها.می رسد گرادیدرجه سانت 100 یبه حوال

 نیو از جمله ا شوند یاند، مشاهده م داشته یآتشفشان تیفعال یتازگه که ب یدر مناطق شتریبو  دینما یبا بخار آب فوران م
، نیاست که در اعماق زم بیترت نیآبفشانها بد سمیمکان .بردرا نام  لندیوزیو ن ایتالیا سلند،یا یآتشفشان ینواح توان یمناطق م

که فشار به یهنگام. باشد یآبها در حدود نقطه جوش آب در تحت فشار موجود م نیو منافذ از آب پر شده و حرارت ا يمجار
 ریکاهش فشار باعث تبخ نیو هم ابدی یفشار کاهش م جهیمنافذ به باال حرکت کرده و در نت قیآب از طررسد، یم ینیحد مع

مرتبا تکرار  کلیس نیا بیترت نیو بد کند یفوران م رونیفشار حاصله همراه با آب داغ به ب،جهیآب شده و در نت يادیمقدار ز
مانند آن  فونیس يآب در آبفشانها را مربوط به مجرا تناوب فورانسابقا  )."دانشنامه رشد،چشمه":برداشت از( گردد یم
 يمجرا ایدر شکاف  جیکه به تدر یسطح يآبها:نمود انیب ریز قیآبشفشانها را به طر تیفعال نیاول Thyndalاما . دانستند یم

 ادتریز زیلذا درجه حرارت آب ن گردد یم شتریب نیچون درجه حرارت زم رود یم نترییهر قدر که پاشود، یآبفشان وارد م
و  دهحجم و فشار همراه بو ادیبخار آب حاصله با ازد. شود یاز آب بخار م یکه قسمت رسد یم يا طهتا باالخره به نق گردد یم
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و پس از  شود یبه خارج رانده م يا صورت آب به شکل فواره نیدر اآورد، یخود فشار وارد م یفوقان یبه ناچار بر ستون آب
 يمحتوداغ آبفشانها، آب.گردد یعمل فوق تکرار م طیشرا، دوباره پس از حصول آب عمل فوران متوقف گشته ختنیر رونیب

، مقدار در اطراف آبفشان شهیهم بیترت نیبد. دهد یم لیتشک سیلیمواد مختلف است که قسمت اعظم آن را س يادیمقدار ز
دانشنامه ":برداشت از(خوانند یم تیسریبه نام گا شود یم لیتشک بیترت نیرا که بد ییهایو کان شود یم دهید یکان يادیز

نامعمول بوقوع  طیاز شرا یکه تقارن ندیآ یبوجود م ییآنها تنها در جاها. نادرند اریبس یها عوارضآبفشان.)"آبفشان رشد،
متحده  االتیا لوستونی یدر پارك مل زیآبفشان وجود  دارد که اغلب آنها ن 1000در سرتاسر جهان تنها در حدود . ونددیبپ

 کی):3؛بزرگ ینیرزمیمنبع آب ز کی):2؛نیریداغ ز يهاسنگ):1:عبارت است از آبفشان کی يریشکل گ طیشرا.قرار دارند
کنند در  یها چگونه کار مآبفشان نکهیدرك ا يبرا .رساندن آب به سطح يها براکرَوجود درز و تَ ): 4؛یرسطحیمخزن آب ز

گردد به  یم يشود، دستخوش انبساط فوق العاده ا یم لیبه بخار تبدوقتی آب .بخار و آب دانسته شود نیرابطه ب دیابتدا با
. است شتریبرابر ب 1600 د،ینما یاشغال م هیکه آب اول ییبا فضا اسیتوسط بخار در ق دهیاشغال گرد يخاطر که فضا نیا

 .گردد یتر مبدل م میحج اریآب داغ ناگهان به بخار آب بس کهیهنگام ،ردیگ یم روین  "انفجار بخار"آبفشان از  کیفوران 
داغ شده  یمحصور گشته در عمق، به حد کاف ،ینیرزمیکه آب فوق داغ ز دینما یفوران م یآبفشان زمان کی: خالصه بطور

   ).بالگفاي الهیجان ارشد زمین،آبفشان چیست؟":برداشت از(دیبه سطح را با انفجار باز نما شیباشد تا راه خو
مشخص شد به دو نمونه از تفاسیر مراجعه می شود تا ببینیم تا چه اندازه در  "التنور فار"مفهوم  اینک با توجه به اینکه            

 نکهیدر ا.شود محلى که نان در آن پخت و پز مى عنىی تنّور تفسیر نمونه می گوید،.این موضوع به راه درست رفته اند
اند  بعضى گفته. اند کرده اریگفتگو بسمفسران در آن ،طوفان دارد شدن کیله نزدأآب از تنور چه تناسبى با مس دنیجوش
و اسباب با وسائل  ارانشیشود و خود و  انی، تا او متوجه جرنشانه الهى بوده است براى نوح کیآب از درون تنور  دنیجوش

 ، اشاره بهمعنى مجازى و کنائى استعمال شده در نجایاند که تنور در ا احتمال داده گریگروهى د.الزم بر کشتى سوار شوند
احتماال  اشاره تفسیر نمونه به این حدیث  ).تفسیر نمونه،هود (دور ش تنور خشم و غضب پروردگار فوران پیدا کرد و شعله نکهیا

دانسته است تا نوح متوجه طوفان شود و خود و  یاله يها آب از تنور را از نشانه دنیجوش زیاز امام صادق  ن یتیروا :است
عالمه طباطبایی هم کم و بیش مطالب فوق را بیان .)ویکی فقه(}146، ص2ج ،یاشیع ریتفس{سوار شوند یبر کشت ارانشی

 ربوبى امر یعنى آمد، ما امر آنکه داشت،تا ادامه منوال همان به قومش و نوح وضع که است این معنایش :کرده و گفته است
 چنان و چنین نوح به ما هنگام آن در که گرفت شدت الهى غضب یا و جوشید، تنور از آب و گردید آنان به متعلق و یافته تحقق
  .)المیزان،هود(گفتیم

اما چون وحی است؛همانند می باشد،از همین الفباي ساده اي است که در دسترس همه است  کتاب تدوینکه   قرآن            
پیامبر  انمعجزه جاوید و معجزه اي داشته،هر پیامبري.به کشف الیه هایش می باشیم مندنیاز که کتاب تکوین است هستی
پس هرگاه گنجینه اي گشوده شد، سزاوار است که آنچه هستند،قرآن گنجینه هایی ات آی:امام سجاد فرمود .قرآن است اسالم

 :جمله معروفی داردابن عباس ).کتاب فضل القرآن، 2،ج ،اصول کافیبالگفاي احادیث و روایات ، (را در آن است نگاه کنی
  هاي در زمینه  که  است  نوي  هاي ها و دانش اندیشه  مقصود از زمان، همان."قرآن را زمان تفسیر می کند:انالقرآن یفسره الزم

  شود که می  استخراج  از قرآن  بخشد و در نتیجه، مطالبی می  جدیدي  مفسر، بینش  شود و به پیدا می  انسانی  در جامعه  گوناگون
خداوند همه اسماء را به آدم آموزش داده و این استعداد را در بقره، 31طبق آیه .گنجید نمی  پیشین  مفسران  هرگز در اندیشۀ
رویم  هر چه پیش می.هر روز کشفی جدید ودانشی نو در انتظارمان است.نهایت را دنبال کند ه تا علم بیانسان قرار داد

 است که محدود به دوره خاصی ی جاودانهکتابنهایت است ونیز،همچون طبیعت بیقرآن .آید مسائل علمی جدیدتري پیش می
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پرتال "ازسایت  به نقل ازتوصیفاتی درباره قرآن از معصوم ذکر شده که  .استبلکه فراتر از گسترة زمین و زمان  نمی باشد،
 :فرمایدمی  امام صادق .نقل می کنیم "پور بهجت تأویل،اثرعبدالکریم درباره ذهبی آراي مقاله بررسیجامع علوم انسانی،

بر اند و  گونه که شب و روز جریان دارند و ماه و خورشید در جریانیابد همان نمرده و قرآن جریان میاي است که  قرآن زنده
واژه هایی  .}203، ص2تفسیر عیاشی، ج{گونه که بر گروه اول از امت ما جریان داشتگروههاي دیگر جریان دارد همان

روشنی آنها ملیونها سال  و بخشی گرما و افشانی نمادهایی از طبیعت اند گه نوربه معناي  "ماه وخورشید "،"شب و روز"جون
از . همانگونه که به گذشتگان رسانده است است ادامه دارد وتا قیامت  قرآن جاودانه است و به مخاطبین، فیض می رساند،

زیرا : شود؟ امام فرمود افزوده میرا قرآن با تکرار درس و بحث کهنه نشده، بلکه بر تازگی آن چ:سؤال شد امام صادق
خداوند آن را براي یک زمان خاص و یک گروه از مردم مقرر نفرموده، در نتیجه در هر زمانی تازه و پیشِ هر قومی شاداب 

وظیفه همه را سنگین کرده تا  از تکرار مکررات  "لکل زمان جدید "جمله.}15، ص89حاراالنوار، جب{است تا روز قیامت
اي از  اگر آیه :فرماید  امام باقرمی.شته دوري کرده حرفی جدید از قرآن استخراج شود و طرحی نو  در اندازیممفسرین گذ

ماند  هر آینه چیزي از قرآن باقی نمین قوم هالك شدند، با هالکت آنان،آیه بمیرد،قرآن درباره قومی نازل شد و سپس آ
 در اي آیه قومی هر براي و داشت خواهد برپاست،کاربرد زمین و آسمانها مادامیکه قرآن آخر تا اول از حالیکه در

تفسیر {گیرند می قرار شر یا و خیر آیات دسته دو از یکی در آنان و خوانند می را آن که هست }آنها وضعیت مشابه{قرآن
که با گذر زمان و تالش مفسر،آشکار می  هستندله کشف الیه هاي پنهانی أید مسؤاین احادیث م.}7، شماره10عیاشی، ص

 مریض براي دکتر که هایی نسخه اي که قرآن تجویز کرده مثل می شود این است که نسخه باقر امامبرداشتی که از کالم .شود
 مبانی"مقاله از از همان پرتال، باز هم .کاربردي موقتی داشته باشد،بلکه نسخه اي همیشگی و جهانی است نویسد نیست که می
 ظاهرى داراى قرآن همانا:نقل می کنیماحادیثی در باره نو بودن کالم خدا و جاودانگی آن  "علی امام نگاه در قرآن فهم
 قرآن بدون تاریکیها و نپذیرد پایان آن نهفته اسرار و نگیرد کاستى قرآن آور شگفت مطالب ،ناپیداست و ژرف باطنى و زیبا

 است چراغى و ،نگیرد خاموشى آن قندیلهاى که است نورى قرآن:و }1962 حکمت ،آمدي،درر  و غرر{گردد نمى برطرف
 و،نپذیرد تاریکى آن پرتو که است درخششى و ،نکند گم ره آن رونده که است راهى و ،نشیند نمى فرو آن افروختگى که

 وباز، درهمان پرتال، .}البالغه نهج 198 خطبه {نپذیرد شکست آن برهان و دلیل که }باطل و حق میان{است اى کننده جدا
  هایششگفتی.است  ژرف  باطنش و زیبا،  ظاهرش قرآن،:فرمود گرامی پیامبر: ،آمده است"کریم قرآن بطن و ظهر"درمقاله 

 ازقرآن ). 18  خطبه صالح،  صجی(نشود  برطرف  قرآن با جز ها،تاریکی و پذیرد نمی  پایان  آن  نهفته اسرار و شود نمی  تمام
انی پیدا شوند که پدیده آبفشان استفاده کرده است  تا پس از گذشت قرنها کس را براي "رفَارالتَّنُّو"واژه  ،همین الفباي ساده

احتماال  اول  .اینکه تا کنون مفسرین درباره این پدیده  و تناسب آن با طوفان نیندیشیده اند بر ما معلوم نیست.آن را دریابند
مجله ،در1349بهمن استفاده کرده،دکتر یداهللا سحابی است که در"التَّنُّور فار"از واژه آبفشان براي عبارت  در ایران  کسیکه
 :رساندی را م نی،جهش آب از زم "فار التنور"جمله:اشاره کرده و می گویدبه آن  در مقاله اي   از مکتب اسالم ییدرسها

 ایو دهانه باز و تقرب عیراست و نسبتا وس  حفره" التنور"است و کلمه مشخص نیمفهوم جهش و پرتاب تا ارتفاع معه ب" فار"فعل
که امروز در  یهائ"فشانآب"ریآب نظ دیفوران شد" فار التنور"  و از جمله رساندی را م یمخروط مین ایشکل و  يا استوانه

موجود در  يو آبها ینیرزمیز يآبها.شودی م دهیگردند،فهمی ظاهر م نیمع مواقعدر  ایوجود دارند و  نیاز نقاط زم یبعض
دارند و از جمله،در  یو فعل و انفعالهائ کنندی م دایپ یراتییتغ نیدرون زم ادیز يگرما و فشارها ریسنگها،تحت تأث بیترک

 ایو  یعیطب يها چشمهه ب یکه در عرب یخاص یاز اسام فهیشر هیدر آ نکهیا.شوندی خارج م نیاز زم  مساعد،باشدت يمحلها
فرموده است قابل دقت و توجه است و قاعدتا خروج  انیب "فار"را با فعل"تنور"نشده و کلمه يذکر شودی م  اطالق یعمصنو
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نظر  ان،دریب نیا يبرارا  يو تحت فشار ادیجهش آب ز دیآنها نبوده بلکه با نیولو بزرگتر يعاد يها وضع چشمهه آبها ب
پایگاه معارف (میکنی استفاده م زیسوره هود ن 44 هیطوفان نوح را از آ يعاد ریغ دهیدر پد ینیرزمیآب ز خروج.داشت
می بینید هم شکل آبفشانها به شکل تنور است  دقت کنیداگر .)  یاهللا سحاب دی ،دیطوفان نوح از نظر تورات و قرآن مج ،قرآن

و مشهور کشور  بایآبفشان زتصویر زیر، .و هم عبارتی را که قرآن بیان کرده همان است که از لحاظ علمی توضیح داده شد
این فقط نمونه اي از صدها تصویر از . می باشد که شبیه تنورهایی است که در روستاهاي ایران استفاده می شود سلندیا

پست  يهانیزم یمنطقه فعال ژئوترمال است که در گوشه شمال کی سلندیا.آبفشانهاست که در اینجا به نمایش گذاشته ایم
که  Geysir یپارك مل. منطقه حضور دارند نیها در اآب گرم و آبفشان يها از چشمه ياریبس يواقع شده است و تعداد یجنوب

ها آبفشان نیکه طول ا دیآ یحساب ممختلف ب يهاآبفشان يتماشا يبرا یعال اریمکان بس کیواقع شده است  Haukadalurدر 
    ).جهان يهاآبفشان نیباتریزسایت کجارو، (رسد یم زیمتر ن 61به  یگاه

  
طبق تحقیقات انجام . آنها داراي ویژگیهاي خاص خودشان می باشند.یکی از آبفشانهاي یلو استون است تصویر زیر نیز،          

متر را به باال پرتاب می کنند  50الی  30گالن آب جوش را تا ارتفاع  8400تا  3700شده هر یک ساعت، حجم آبی  حدود 
  ).یلو استون قدیمیترین پارك دنیا کارناوال،سایت (

  
فَأَوحینَا إِلَیه أَنِ اصنَعِ الْفُلْک بِأَعیننَا ووحیِنَا فَإِذَا جاء ":مومنون را با هم مرور می کنیم 27یکبار دیگر بخش اول آیه                  

التَّنُّور فَاررُنَا ووحى ما کشتى را بساز و چون فرمان ما دررسید و تنور به فوران ] به[ر نظر ما و پس به او وحى کردیم که زی:أَم
داده  "ال"فیتعر براي حرف مختصر در اینجا الزم است توضیحی پرسشی که می توان کرد این است، کدام آبفشان؟ ."آمد
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بر سر اسم  فیآوردن حرف تعر اب .است جیرا يامر فیکاربرد حروف تعر ،ییو هندو اروپا یمختلف سام يدر زبانها :شود
 نیحرف در ا نیپرکاربردتر یدر زبان عرب "ال" فیتعر حرف.آشناست ه ايکه موضوع بحث در جمله، سوژ دهند ینشان م

به آنها موجب  یتوجه یکه ب ییمعناها ،کند یداللت م یمختلف يمختلف گفتار بر معناها يحرف در بافتها نیا.زبان است
و گاه  رود، یداللت بر جنس بکار م يبرا یگاه "ال" فیتعر حرف کهنیاز جمله، ا. نشود دهیکالم فهم حیصح يخواهد شد معنا

معرفه کردن آن  يبرا  جنس "ال" اما،.سازد ینکره را معرفه م ياست که اسمها یحرف،عهد "ال".داللت بر عهد يبرا زین
که الف و الم کلماتشان، به قطع و  هستند یاتیدر قرآن گاه آ.کنند یداللت م يشماریکه بر افراد ب رود یکار مدسته از اسمها ب

 امیپ یبر جاودانگ یبنم شیخو یمفسران با استناد به باور کالم یبرخ رسد ینظر مب .که از کدام نوع است ستیمشخص ن نیقی
حکم مذکور در آن سان، نیجنس بدانند و بد انیب يبرا ات،یآ لیقب نیرا در ا"ال"اند که بوده لیمتما نیبد شتریقرآن، ب

 ریالف و الم عهد و جنس در تفس ییاختالف معناصحیفه مبین،":برداشت از(جنس برشمرند قیمصاد ۀهم ةرندیرا دربرگ اتیآ
اى که آب از آن  در روایات نیز آمده که در ماجراى طوفان نوح اولین نقطه:عالمه طباطبایی می گوید .)"میقرآن کر اتیآ

یعنى آن  .بود و بنابراین روایت، الف و المى که در آیه بر سر کلمه تنور آمده الف و الم عهد خواهد بودفوران کرد یک تنور 
اما تفسیر .مطابق این نظر،آن آبفشان،خاص و منحصر به فرد بوده است.)المیزان،هود(تنور معهود، در خطاب، فوران کرد

، تنور ى و معروف آن باشد و منظور از آنتنور به معنى حقیق نظر مى رسد کهین احتمال قویتر با :نمونه نظر دیگري دارد
نور که معموال مرکز آتش است جوشیدن گرفت نوح و که آب از درون تیخاصى هم نباشد بلکه منظور بیان این نکته است هنگام

که دیدند سطح یامهنگ تعبیر دیگربه ،و گرگون مى شود و انقالب و تحول نزدیک استزودى دیارانش متوجه شدند اوضاع به 
جوشیدن گرفته ،آب زیر زمینى چنان باال آمده است که از درون تنور که معموال در جاى خشک و محفوظى ساخته مى شود

همین موضوع اخطار و عالمتى بود براى نوح و حادثه نو ظهورى در شرف تکوین است،فهمیدند موضوع مهمى در پیش است و 
  ).تفسیر نمونه،هود( !یارانش که برخیزید و آماده شوید

ات بجز کسى از آنان که حکم   با خانواده دو تا زوجاز هر  پس در آن":را با هم مرور می کنیم 27بخش بعدي آیه              
 ."اند با من سخن مگوى زیرا آنها غرق خواهند شد که ظلم کردهیدر باره کسان.گرفته است وارد کنبر او پیشى ] عذاب [

نکره و معرفه ه داللت بر استغراق دارد، دائم االضافه است خواه مضاف الیه در لفظ باشد یا در تقدیر، ب "کُلّ"قاموس می گوید،
 .}20، بقره{خدا بر همه چیز توانا است=ء قَدیرٌ کُلِّ شَی ٰه علیإِنَّ اللّ :،مثلدهد شود، معناي تمام، همه و جمیع می اضافه می

گاهی براي تکثیر و مبالغه : در اقرب الموارد گوید .}29 ،اسراء {دستت را باز مکن تمام باز کردن=الْبسطو ال تَبسطْها کُلَّ ":و
ولی ظاهرا در آیه براي .}25 ،احقاف{کند کن مى همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان=اء بِأَمرِ ربه تُدمرُ کُلَّ شَی :آید مثل

 هر وقتآن الحق شود معنی تکرار و ه مصدري ب "ماء"د هر چیزي را که بر آن بگذردو چون کن استغراق است یعنی هالك می
قاموس قرآن، (}37، آل عمران{هر وقت زکریا در محراب پیش مریم آمد=اب ٰا دخَلَ علَیها زکَرِیا الْمحرکُلَّم:مثلدهد، می

 یجنس زشیکه با هم جفت هستند و آم واناتیدر ح  از دو همسر مرد و زن و کیزوج به هر راغب می گوید،). 138: ، ص6 ج
به هر دو  زیو ن نیمثل جفت کفش و نعلآن، ریدر غ ایچه در مزاوجت و  ،یبه هر دو جفت نیو همچن شود یگفته ماند، نموده

ترجمه مفردات، (ندیگو زوج م آنها راناهمسان باشد باز ه ایو  کسانی یخواه شباهتهمانند باشند، ای هیشب گریکدیکه با  يزیچ
اهللا  تیآ.مفسران اختالف است نیب این عبارت، در ترجمه :می گوید "نیاثن نیمن کل زوج" ویکی فقه درباره .)158 ، ص2 ج

بر }نر و ماده{جفت کی واناتیکه از هر نوعى از انواع ح میهنگام به نوح فرمان داد نیدر ا:معنا کرده است نیمکارم چن
 کی واناتیاز تمام انواع ح: دیگو یم گرید يو در جا.}تفسیر نمونه،هود{"سوار کن تا در غرقاب، نسل آنها قطع نشودکشتى 

ما به نوح :سدینو یباره م نیدر ا ییعالمه طباطبا.}تفسیر نمونه،مومنون{" انتخاب و در کشتى سوار کن}نر و ماده{جفت

www.takbook.com



 

323 
 

و در .}المیزان،هود{ماده سوار بر کشتى کن کینر و  کی عنىیجفت  کی واناتیکه از هر جنسى از اجناس ح میدستور داد
به طور اضافه  نکهیدهند نه ا مى نیاست که کلمه کل را تنو نیاست ا جیو را ریهمه قراء دا نیقرائتى که ب:دیگو یم گرید يجا

خواهد "وانیجفت از هر نوع حدو =نیمن کل نوع زوج": ریشود، و تقد گرفته مى ریدر تقد زىیچ ریناگز جهیدر نتبخوانند،
 نیمعنا ا باشد،و تیبراى ابتداى غا "نم"کلمه اهرابود، و سلوك در کشتى به معناى راه دادن و داخل کردن در آن است، و ظ

 نیا:دیفرما یم يجمع بند کیدر  یطبرس عالمه.}المیزان،مومنون{دو جفت نر و ماده از هر نوع داخل کشتى کن:باشد که
 دنیو چون آب جوش: شود یم نیو معناى آن چن میبخوان نیکسر و بدون تنوه را ب"کل"آنکه  کىیاند  خوانده را دو جور هیآ

به  "کل"آن است که  گریو قرائت د. با خود بردار}نر و ماده کی عنىی{جفت کی واناتیاز هر جنسى از ح: میگرفت به نوح گفت
 يمعنا شانیا یول."است از هر جفت دو تا بردار نیو معناى آن چن شود، یم دیتأک "نیاثن"لفظ  صورت نیو در ا میبخوان نیتنو

اما  شود یآورده م هینتث غهیلغت زوج به ص یگاه: دیگو یم قیدر التحق .}279، ص5ج ان،یمجمع الب{اند داده حیاول را ترج
 م،یکلمات القرآن الکر یف قیحسن، التحق ،يمصطفو {نر و ماده منظور است کی یعنیاست،  تیدر زوج نیمراد از آن طرف

به معناى هر  نیکلمه زوج:سدینو یم }49ذاریات،{نِیخَلَقْنا زوج ء یو منْ کُلِّ شَ"هیآ ریدر تفس ییعالمه طباطبا .}362، ص4ج
 ن،یمراد از زوج نیبنابرا. }المیزان،ذاریات{ثرأمنفعل و مت گرىیفاعل و مؤثر باشد، د کىیهم باشند،  بلاست که مقا زىیدو چ

مراد از آن دو صنف نر و بلکه  ستیفرد ن چهار یعنیدو جفت نر و دو جفت ماده  يدر زبان عرب و در کاربرد قرآن به معنا
متاسفانه اکثر مفسرین و مورخین تحت تأثیر جمالتی از تورات که متعاقبا خواهد آمد  .)ویکی فقه،حفظ حیوانات(ماده است

می باشد، در حالیکه در آیه فوق اصال و ابدا نامی از حیوان برده  جمیع حیوانات "نیاثن نیمن کل زوج"پنداشته اند که عبارت
لذا هر خَلَفی بعد از سلَف خود با ذهنیتی که داشته تا به این آیه رسیده آن را بر جمیع حیوانات عالم تعمیم داده .نشده است

و از جمیع حیوانات، از هر ذیجسدي، جفتی از : 19:خواهد یاز نوح م هوهیآمده  است که  شیدایسفر پ از باب ششم در. است
رندگان به اجناس آنها، و از بهایم به از پ :20.نده نگاه داري، نر و ماده باشندهمه به کشتی در خواهی آورد، تا با خویشتن ز

اي که  ر آذوقهو از ه: 21. ده نگاه داريدو از همه نزد تو آیند تا زن اس آنها، دورات زمین به اجنشحو از همۀ اجناس آنها،
ان و ایش: 14:آمده شیدایسفر پ از و درباب هفتم."ره نما تا براي تو و آنها خوراك باشدخورده شود، بگیر و نزد خود ذخی

و همۀ پرندگان خزند به اجناس آنها، و همۀ بهایم به اجناس آنها، و همۀ حشراتی که بر زمین میهمۀ حیوانات به اجناس آنها،
: 16.مدنددو از هر ذي جسدي که روح حیات دارد،نزد نوح به کشتی در آ دو :15. همۀ مرغان و همۀ بالداراناجناس آنها، به

 ."و خداوند در را از عقب او بست.نانکه خدا وي را امر فرموده بودچند نر و ماده از هر ذیجسد آمدند،و آنهایی که آمد
 وجود عدم):1:ا ایراداتی به حق وارد کرده اند که برخی از آنها عبارتند ازبراساس همین عبارات تورات است که در سایته

 در شدن سوار براي را سرشاخه هاي گونه اگرفقط حتی :کشتی یک در جانوري گونه میلیون 6 دادن جا براي کافی فضاي
 میلیون2 و دوزیست 5000،پستاندار 9000،خزنده هزار 12000،پرنده 17400 خواهیم بود مجبور ،کنیم انتخاب نوح کشتی
 از مراتب به انهاانس کم جمعیت دلیل به حضرت نوح زمان در جانوري هاي گونه ادعدت ضمن در.دهیم جاي کشتی در حشره
 نیاز مورد غذاي و آب آوري جمع امکان عدم و نگهداري براي کشتی در کافی وجود فضاي عدم ):2.است بوده بیشتر امروز

} یکسال تا ماه شش مختلف روایتهاي به{هاروز بقیه و بارید باران اول روز40 تنها که آنجا از:دریایی سفر براي تمامحیوانات
 ؟است شده داده جا کجا در و میشده تهیه چطور آنان غذاي ؟است شده می تهیه حیوانات آب چگونه ،نبارید باران سال دیگر
 تن ها ده به نیز دیگر بزرگ حیوانات.دارند نیاز آب لیتر هزار 130 و تنغذا 160 به سال در بالغ فیل جفت یک تنها مثال براي

 گفته به و دارد بهزمان نیاز هم حیوانات این هاي توله آوري جمع که آنجا از. دارند نیاز سال طول در آب هزارانلیتر و غذا
 تاثیري و شدند می تبدیل بالغ حیوانات به زمان طول تولهدر این ،شده صرف زیادي زمان حیوانات آوري جمع آسمانی کتب
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 متنوعیتعلق مهاياکوسیست به جانوري هاي گونه که آنجا از همچنین.است کرده نمی ایجادنها آ مصرفی آب و غذا میزان در
 همگی همزمان شده آوري جمع همهحیوانات اینکه امکان و باشد می متفاوت هم با نهاآ بارداري و گیري جفت زمان ،دارند

 داشت نظر در با :و ).نوح، رضا ساسانی سفردریایی بودن علمی غیر و نوح داستان  علمی سیربر(است ممکن غیر باشند توله
 اگر.رسید خواهیم}هکتار یک از بیشتر کمی{جریب پنج از تر باال چیزي مجموعی مساحت به }کشتی{طبقه سه هر جمع حاصل
 آب و غذا مقدار شمول به موجودات همه این سازي بجا جا امکان بدهیم، قرار نظر مد را حیوانات مختلف انواع مجموع تعداد

 هاي درز تمام و گردیده مسدود کشتی این اطراف تمام. بس و بود خواهد خیال یک اوواقع ناممکن عمل سفر،در طول در آنها
 فقط کشتی.باشد مقاوم طوفان و باران مقابل در تا گردیده مسدود قیر با نفوذآب، از جلوگیري بخاطر نیز چوبها باقیمانده

 ختم آستانه در نوح آن طریق از کهبود است گرفته قرار سقف نزدیک و سوم طبقه در نهمآ که کوچکی خیلی روزنه یک داراي
 که است رفته فرو مطلق تاریکی در کشتی داخل فضاي که شود می دیده پس.است نموده رها را کبوتر ابعد و سفر،زاغ

 مطلق تاریکی یک همچو در که توانند می حیوانات آیا که سازد می مطرح را الؤس این پس.بیند نمی هم را چشم،چشم
 .شمارد می ناممکن بسته فضاي چنین در را حیوانات همه این نگهداشتن شناسی زیست علم .خیر؟ یا ببرند بسر را ماه چندین

 آب و غذایی مواد ،پس.بود قطع بیرونی محیط با آن از شدن خارج روز تا کشتی در شدن سوار روز از کشتی ساکنین تباط ار
 کنید فکر شما خود.باشد گرفته صورت کشتی داخل در باید ،همه آن کردن انبار و حیوانی فضله مواد ي کار آشامیدنی،پاك

مقدس، بابک  دروغ ،یک نوح پرس، طوفان کابلسایت (گردند؟ توزیع باید چگونه و انبار کجا در غذایی و آبی منابع این که
ایشان در چند صفحه با ارایه آمار و محاسبات به جاي اینکه در این عبارات تورات شک کند وآن را تحریف شده .)روشن ضمیر

هفت پاك، میو از همه بها: 2:آمده در باب هفتم سفر پیدایش يگریدر گزارش د .بداند، به رد اصل داستان نوح پرداخته است
 یهفت، نر و ماده را، تا نسل زهفتیو از پرندگان آسمان ن: 3دو، نر و ماده، ناپاك، دو میو از بها ر،یهفت، نر و ماده با خود بگ

اگر نویسندگان فوق الذکر این عبارات را نیز، مدنظر  . }http://ebible.org :آدرس سایت{"ينگاه دار نیتمام زم يبر رو
متاسفانه اندیشمندان ما به جاي پاسخ منطقی  تحت تأثیر همین .قرارمی دادند،حتما در داوري خود تجدید نظر می کردند

خداوند،  تیبوده است و با معجزه و عنا یهمعجزه ال کیکه طوفان زمان نوح، نیاول ا:اسراییلیات اینگونه دفاع کرده اند
را  واناتیتمام ح نوح مأمور شد تا ،منقول از امام صادق تیکه بر اساس روانیدوم ا.است واناتیهمه ح يامکان جمع آور

نبود که  يازیکه ننیضمن ا. جفت انتخاب کرد کیو از هر کدام  دندحاضر ش یجمع شوند؛ و همگ شانیخطاب کرده تا در نزد ا
در زمان نوح  یوانیو ح یانسان تیکه در تمام قاره ها، جمع ستیکه معلوم ننیسوم ا.باشند یداخل کشت ییایموجودات در

 تیکه براساس روانیچهارم ا.دینکن سهیزمان نوح مقا يایامروز را با دن يایدن.از سکنه بوده است یخال دیشا.بوده باشد
لذا . طبقه بوده است نیچند يبزرگ و دارا اریبس یکشت کینبوده است؛ بلکه  یکوچک و معمول یکشت کینوح  یمنقول، کشت

حدود هشتاد نفر بودند  ،یمؤمن ساکن، در کشت يهاانسانکه نیپنجم ا.داشته است واناتیجا دادن انواع ح يبرا یمناسب يفضا
چنان درباره این  األنبیاء قصص و  در).پایگاه اطالع رسانی حوزه،کشتی حضرت نوح(بوده است واناتیسکونت ح يو فضا برا

 شام لیاها از شخصی که شده نقل وي نوشته است،جزائر.حیوانات داستانسرایی شده است که باید گفت صد رحمت به تورات
 نوح فرمان از کشتی به ورود هنگام بز آنکه جهت به:فرمود است؟ مکشوف او عورت و برگشته بز دم چرا پرسید، رضا امام از

 جهت به است مستور و پوشیده عورتش که گوسفند اما شکست، دمش و نمود کشتی داخل جبر با را او نوح و کرد سرپیچی
 رویید حیوان این پشت در اي دنبه نتیجه در و کشید دست او پشت به نوح و شد وارد کشتی به که بود حیوانی اولین که آنست

 همه بر تعالی خداوند شد، کشتی سوار نوح وقتی که آمده الشرائع علل کتابو در .سازد می مستور کامال را او عورت که
 نمی ضرري دیگري به آنها از هیچکدام بطوریکه بیافکند را آرامش بودند کشتی آن در که وحوشی و پرندگان و چهارپایان
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 همه و برد بین از را اي گزنده حیوان هر نیش خداوند و بود گرفته آرام شیر کنار در گاو و گرگ کنار در گوسفند و رساندند
 تکثیر علّت به موشها تعداد کشتی با مسافرت طول در و شدند خارج آن از که وقتی تا داشتند آرامش کشتی در هم کنار در

 را شیر نوح وقتی کند، نوازش را شیر که کرد وحی نوح به متعال خداي وقت نمود،آن مشکل ایجاد و یافت افزایش زیاد
 یافت کاهش موشها تعداد گربه وجود با و آفرید ماده و نر گربه جفت یک او عطسه از خداوند و افتاد عطسه به او کرد نوازش

 ماده و نر خوك دو شد خارج او بینی از که اي عطسه از خداوند و افتاد عطسه به او و کرد نوازش را فیل صورت نوح نیز و
 که شده نقل صادق امام از و.یافت کاهش کشتی در آلودگی و خوردند می را حیوانات فضوالت و نجاسات آنها که آفرید
 بود، االغ پاي دو میان ابلیس حال این در و ورزید می امتناع او ولی کند کشتی در داخل را او تا آمد االغ نزد به نوح: فرمود

 در آب که شده نقل حضرت آن از و. شد داخل شیطان همراه االغ ترتیب این به و شو داخل شیطان اي: فرمود نوح نتیجه در
 :و.)يجزائر اهللا نعمۀ سید اهللا آیۀاألنبیاء، قصص(گرفت فرا ذراع پانزده ارتفاع تا را دشتی و کوه هر روي نوح طوفان زمان

 ادب چهارپا که همانطور را تو نداري، بر دست عمل این از اگر: فرمود خود غالمان از بعضی به که شده نقل صادق حضرت از
 به نمود، کشتی وارد را حیوانات ازواج همه که وقتی نوح: فرمود بود؟ چگونه پا چهار تأدیب: پرسیدند کرد، خواهم ادب شد،
 او بدن به ضربه یک با و برگرفت نخل از اي شاخه نوح پس کرد، امتناع کشتی به ورود از حیوان آن ولی آمد درازگوش نزد
 کردن سوار شد،از کشتی بر سوار نوح که وقتی:نویسد می راوندي دعوات:و).همان(شو وارد شیطان اي: گفت او به و زد

 زبان بر ذکر این که را کسی هرگز که بندم می پیمان من: گفت عقرب اما برد، همراه را او خواست نمی و داشت کراهت عقرب
ي از شاگردان عالمه جزائر.کتاب فوق، مشت نمونه خرواري از این نوع خرافات در دیگر کتابهاست).همان(نگزم باشد هداشت

یکی از . کرده اندباید فکري اساسی براي مقابله با اینگونه کتابها شود که اعتبار اسالم را خدشه دار .مجلسی می باشد
می باشد که با نقل آن این  یقرآن شناسداده شده در سایت  "نیاثن نیمن کل زوج"عبارت پاسخهاي منطقی که درباره

کلّ زمین را آب فرا وام، مشهور است که در طوفان نوح،پیش مردم ع این سایت می نویسد،.موضوع را به پایان می رسانیم
همچنین توهم کرده .چیزي گفته نشده است؟ اینها توهمات عوام است که از قرآن خبر ندارنداما هیچ جاي قرآن چنین .گرفت

آیه شما درآیا .که هیچ جاي قرآن چنین چیزي نیامده است؟یک جفت سوار کشتی نمود؛ در حالی اند که نوح، از هر حیوانی
: این آیه می فرماید.نی یک جفت سوار کشتی کز هر حیوانکجاي این آیه آمده که ا ؟سخنی از حیوان می بینید،مؤمنون 27

هر جفت حیوان؟ هر جفت جوراب؟ هر جفت کفش؟ هر جفت حیوان اهلی؟ هر . هر جفت چی؟ معلوم نیست.از هر جفتی، دو تا
از هر جفتی دو  "پس . خودش یعنی یک جفت "دو تا"یعنی چه؟  "هر جفت دو تا"اصالً از .؟...فت حیوان وحشی؟ هر جفت ج
اگر خدا می خواست بگوید از حیوانی یک جفت نر و ماده، می .؛ که می شود چهار فرد"از هر جفتی، یک جفت"نی یع "تا

از هر  ":اما فرمود. و امثال اینها "از هر نوعی دو تا=منْ کُلٍّ نوع اثْنَینِ"یا  "از هر نوعی یک جفت =منْ کُلٍّ نوع زوجینِ" :گفت
. ي دیگر اشاره به چیست؟ "دو تا"اما .نر و ماده است منظور "دو تا"ظاهراً یکی از این. چهار تاکه می شود ؛"جفتی دو تا

آنها که معادل وحشی دارند و آنها که معادل وحشی :خود اهلیها هم دو گونه اند. وحشی و اهلی: گونه اندحیوانات بر دو 
پس برخی .هم اهلی؛ اسب، هم وحشی دارد هم اهلی مثالً بز، هم وحشی دارد هم اهلی؛ گاو، هم وحشی دارد. ندارند

تعال پس خداوند م. گونه حیواناتندیندر آیه مورد بحث، ا "زوجینِ"مراد از . زوجند؛ یعنی نوع اهلی و وحشی دارندحیوانات،
ز اهلی و یک جفت بز مثالً یک جفت ب. را سوار کشتی کند }یک نر و یک ماده{گونه حیوانات، دو تا امر نموده نوح را که از این

روشن است که تعداد چنین حیواناتی بسیار اندك است؛ به نحوي که جا .وحشی یا یک جفت گاو اهلی و یک جفت گاو وحشی
 .چندان نبوده است  با آدم  می دانیم که فاصله نوح. اما یک مطلب دیگر هم هست .دادن آنها در یک کشتی، کار آسانی است

مان، هنوز برخی حیوانات اهلی امروزي، اهلی نشده بودند، در آن صورت، تعداد این حیوانات، باز اگر بپذیریم که در آن ز
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کار آسانی نیست؛ و در نات را توانسته بودند اهلی کنند،که آن زمان چه تعداد از حیوااما دانستن این.هم کمتر می شوند
   من کُلٍ"منظور ازطبق آنچه در روایات آمده،.معما نداریم یگري براي حلّ اینشرائط فعلی ما جز سخنان افراد معصوم، راه د

نعام نام برده اَ 144و  143، تمام حیوانات نبوده اند؛ بلکه منظور همان ازواج هشتگانه اي هستند که در آیات  "اثْنَین   زوجینْ
این .هم لحاظ کنیم، می شوند هشت جفت که از هر کدام معادل وحشی اش راگوسفند، بز ، شتر و گاو،:رتند ازشده اند که عبا

این حیوانات را به عالوه برخی ،آن حضرت.ند؛ که انسانها بدان نیاز دارند، اشرف چهارپایان می باشچهار گونه حیوان
در قرآن نداریم که غرض آن حضرت، جلوگیري از انقراض نسل .ها، سوار کشتی نمودندپرندگان اهلی و مشابهشان از وحشی

 امام صادق .از روایات نیز استفاده می شود که غرض حضرتش حفظ منابع غذایی انسانها بوده نه نسل حیوانات .بوده باشد
نوح در این کشتى هشت جفت از جانورانى را حمل کرد که خداوند  ...=حملَ نُوح ع فی السفینَۀِ الْأَزواج الثَّمانیۀَ":فرمودند

یکى میش اهلى که مردم تربیت  ،یک جفت }گوسفند{بنا بر این، از میش.}اَنعام 144و  143آیات {عزّ و جلّ فرموده بود
یکى کنند و  کنند و دیگري میش کوهى که شکار آن براى مردم رواست، و از بز هم دو تا، یکى اهلى که مردم تربیت مى مى

عربى، و از گاو هم دو تا، یکى گاو اهلى و  و از شتر هم دو تا، یکى شتر بخاتى و دیگر شتربزى که در دشت و بیابان است،
شتر  .}283ص ، 8 الکافی،ج{گاو وحشى، و از هر پرنده یکى اهلى و دیگر وحشى را برگزید و آنگاه زمین غرق شد يدیگر

اعم از {حیوانات اهلی، بوضوح حکایت می کند،که آن حضرت،این حدیث.یافت که در خراسان پرورش مى، شتري بود بخاتى
نیز  "االرض"در این حدیث، واژه .را که منبع غذایی اند، همراه با مشابه وحشی آنها سوار کشتی نموده است}و پرنده چهارپا

ها اطالق می و عرب آن روزگار، زمین به خشکی چون اوالً در قرآن و لسان اهل بیت.ها نیستیخشک به معنی کره زمین یا کلّ
لذا هر دند؛ و نفرمودند که آیا کلّ خشکیها غرق شدند یا بخشی از آن؟مطلق آور ثانیاً حضرت، زمین را. شد نه به کره زمین

شواهد زمین شناسی نیز حاکی از آن هستند . دو محتمل است؛ و از این کالم نمی توان غرق شدن کلّ زمین را استفاده نمود
 ایآ ،یقرآن شناسسایت ":اشت ازبرد(که حدود هفت هزار سال قبل، در بین النهرین یک آب گرفتگی عظیم رخ داده است

 "من کُلٍّ زوجینِ اثْنَینِ"جمله {مورد دو دراین. است االضافه دائم "کل" کلمه":و )."نمود؟ یسوار کشت واناتیاز تمام ح نوح
 دام یعنى،است "نعم" کلمه محذوف الیه مضاف. است شده حذف قرینه به آن الیه مضاف ،}مومنون 27هود و  40در آیات 
 الضأن من أزواج ثمانیۀ":گوید مى وباز.}6،زمر{"أزواج ثمانیۀ األنعام من لکم أنزل":گوید مى قرآن چراکه خوراکى،

 خوراك براى وحشى و اهلى دام جفت هشت وچون.}143/انعام{"اثنین االبل من و اثنین البقر من و اثنین المعز ومن...اثنین
 که شد موظف بود،نوح عسرت و اشکال مایه نوح، زیست منطقه در آنها نسل عداموا بود، کرده هبوط بشر نسل همراه بشر،
 مفسران ولى.باشد فراهم آنان تغذیه وسائل تابعدها کند، حمل باخود بیشتر یا و وماده نر جفت یک اهلى دام نوع ازهر

 برّى حیوان ازهر یعنى اند، گرفته "حیوان" کلمه را محذوف الیه ومضاف اند شده اشتباه دچار یهود، اوهام اثر در صدراول،
 پهنا و عرض فرسخ چند در فرسخ چند نوح کشتى که دارد الزم عمومیتى چنین واین کن، حمل خود با ماده و نر جفت یک

 گویا. بدهد جاى درخود هستیم، آنان وجود شاهد اکنون ما که را خاکزى حیوانات این ازهمه جفت یک بتواند تا باشد، داشته
 حیوانات این همه وهالك عداما موجب سراسرى طوفان وچون اند، گرفته سراسرى را نوح طوفان که است آن توهم این علت
 آنان نسل تا است شده حمل کشتى در وماده نر جفت یک حیوانات، این ازهمه که اند گفته ناچار به است، شده امروزى زنده

 نسل شاهد امروز، ما چون که بیندیشند چنین باخود توانستند مى ولى. است باقى امروز تا آنان نسل رو این از بماند،و برقرار
 قرآن، معارف پایگاه(است نبوده سراسرى و عالمگیر نوح، طوفان که شود مى معلوم پس هستیم، زى خشک حیوانات همه

  )بهبودى باقر ، محمد}1بخش {قرآن در انبیاء تاریخ بازنگرى
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ت بجز کسى از آنان که حکم ا دو تا با خانواده جفتپس در آن از هر":را با هم مرور می کنیممنین ؤم 27تتمه آیه              
از ."اند با من سخن مگوى زیرا آنها غرق خواهند شد که ظلم کردهیگرفته است وارد کن در باره کسانبر او پیشى  }عذاب{

و در اینجا آمده   "حمل کن در آن=احملْ فیها"ه فرموده هود ندارد، جز اینکه در آن آی 40اینجا به بعد آیه، تفاوتی با آیه  
چنانکه در اقرب و مفردات و  می باشد، داخل شدن و داخل کردن به معنی لکس می گوید، قاموس. "فَاسلُک فیها": است

 ،مدثر{"؟را داخل جهنّم کردچه چیز شما =ما سلَکَکُم فی سقَرَ":مثل.معنی داخل کردن استه سالك نیز با. قاموس آمده است
 "هاي زمین وارد نمود از آسمان آبی نازل کرد و آنرا در چشمه=اء ماء فَسلَکَه ینابِیع فی الْأَرضِأَنْزَلَ منَ السم":و.}42

 ظاهر از و است، خانواده و خاصه "اهل" از مراد و :عالمه طباطبایی می گوید ).295: ، ص3 قاموس قرآن، ج(}21،زمر{
 با را او به مؤمنین و گروندگان هود سوره در چون اویند، به مؤمنین هم و او خانواده هم ،آن از مراد که آید برمى کالم

 به نوح با که آنهایى همه اینجا در شود مى معلوم پس. آورده تعبیر  "اهل" کلمه با را همه اینجا در و کرده ذکر او خانواده
 از نوح چون است، او پسر و او همسر ،"منهم القول علیه سبق من" از مراد و.اند آمده حساب به جناب آن اهل درآمدند کشتى

 کوه به اینکه با ورزید،و امتناع کشتى بر شدن سوار از فرزندش و بودند کافر تن دو این و بود، فهمیده را همان جمله این
 نوح جمله این در."تُخَاطبنی فی الَّذینَ ظَلَموا إِنَّهم مغْرَقُونَ ولَا".یافت جریان اش درباره حتمى قضاى گشته، غرق شد پناهنده

 الّذین" بر معلق را مخاطبه چون شفاعت، و وساطت از شدید نهى از است کنایه این و. خدا با گفتن سخن از کند مى نهى را
 درباره من با اینکه از کنم مى نهى را تو من:فرموده کانه ،پس ."مغرقون انهم" اینکه به کرده تعلیل هم را نهى و کرده، "ظلموا

 نمى دفع را آن چیز هیچ که شمولى شده، آنان شامل من غضب چون کنى، وساطت اینکه به رسد چه تا بزنى، حرفى کفار این
  .)المیزان(کند

بر کشتى نشستى بگو ستایش خدایى را که ما  هستند و چون تو با آنان که همراه تو":منون چنین اندؤم 29و  28آیات              
 ."نوازانى تو نیکترین مهمان] که[و بگو پروردگارا مرا در جایى پربرکت فرود آور *گروه ظالمان رهانید] چنگ[را از 

 حمد داد نجاتش ظالمان قوم از که نعمت این بر را خدا کشتى در گرفتن جاى از بعد که دهد مى تعلیم نوح بهوند خدا"
 مبارك آوردنى فرود آورد، فرودش زمین در داده، نجاتش طوفان از تا کند خواست در خدا از که دهد مى تعلیم نیز و .دگوی

 و کند، ستایشش و حمد تا کرده مأمور را او همینکه از و.است دهندگان منزل بهترین او چون ثابت، و بسیار خیرى داراى و
 مخلصین غیر به اینکه از است منزه خدا چون بوده، خدا مخلص بندگان از نوح که آید مى بر شمارد، بر را جمیلش صفات
 آنان غرق به فرمان که کرد اکتفا خود فرمان به تنها طوفانش و نوح داستان نقل از عزوجل خداى اگر و دهد دستورى چنین
 باقى ایشان از خبرى که شدند نابود و محو آنچنان که بوده این به اشاره براى نفرمود، چیزى آنان شدن غرق از دیگر و داد،

 سازد بیمناك خود سخط از را دیگر مردم که بوده این براى هم و،است الهى قدرت عظمت به اشاره نیز و،آید گفته به که نماند
 و نگفت، چیزى آنها هالکت داستان از که است جهت همین به و دهد، جلوه اهمیت بى و ناچیز امرى را آنان نابودى و کفار و

 در را ما کشتى طوفان گرفتن پایان از بعد ،یعنى باشد مکان اسم است ممکن منزل واژه").المیزان(گذراند سکوت به
 است ممکن نیز و.دهیم ادامه خود زندگى به خاطر آسودگى با بتوانیم ما و باشد فراوانى برکات داراى که آور فرود سرزمینى

 زمین، بر کشتى نشستن هنگام به طوفان گرفتن پایان از بعد که چرا آر فرود اى شایسته طرز به را ما یعنى ، باشد میمى مصدر
 خدا از نوح .بیماریها انواع غذا، کمبود زندگى، براى مناسب جاى نبودن کرد، مى تهدید را سرنشینان این زیادى خطرات

  ).نمونهتفسیر (آورد فرود زمین بر شایسته و سالم نحوى به را او که خواهد مى
در حقیقت در این ":گوید مىو   کرده نوح در این سوره داستان مجموع به اشاره منون،ؤم 30و در نهایت در آیه              

  پیامبر اکرممتوجه خاص  در این جمله که آخر داستان است خطاب  ."کننده بودیم عبرتهایى است و قطعا ما آزمایش] ماجرا[
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آیا مردم ":قطعا خطاب آن به همه مخاطبین می باشد که نپندارند که پیمودن راه خدا بدون آزمایش ممکن است واست 
و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند *گیرند شوند و مورد آزمایش قرار نمى پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها مى

 هر در انسانها همه .}3و 2عنکبوت،{معلوم دارد] نیز[لوم دارد و دروغگویان را اند مع آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته
داستان .بوده است نوح عصر مردم مخصوص منظور از آیه فوق این نیست که این آزمایش و شوند مى آزمایش زمان و عصر

یاري خداوند توانسته ایم از آیات دو تا کنون به .به پایان می رسد 30آغاز شد، در آیه  23آیه  نوح در سوره مومنون که از
سوره بعدي  سوره شعراء .منون بصورت  موضوعی و کامل در داستان نوح استفاده کنیمؤو م} 25به استثناء آیه {سوره نوح

  .آن باقیمانده است که در این فصل تکلیف این سوره هم مشخص خواهد شد 122تا  119است که آیات 
پس او و هر که را در آن کشتى آکنده با او بود ":عراء درباره نجات نوح و همراهانش می باشدش120و  119آیات             

پس او را ":اَعراف آمده است 64شبیه همین موضوع با کمی تفاوت در آیه ."ماندگان را غرق کردیم یآنگاه باق*رهانیدیم
و کسانى را که آیات ما را دروغ پنداشتند غرق کردیم  تکذیب کردند و ما او و کسانى را که با وى در کشتى بودند نجات دادیم

، و گاه به معنى مجهز به معنى پر کردن است حناز ماده شَ،119درآیه  شحونمواژه . "بودند] دل[زیرا آنان گروهى کور
این است که آن ، و منظور در اینجا ود که تمام وجود انسان را پر کندش به عداوتى گفته مى "شحناء"ساختن نیز آمده است، و 

از هر نظر مهیا و آماده حرکت  ، یعنى خداوند بعد از آنکه کشتىى مملو از نفرات و همه وسائل بود، و کمبودى نداشتکشت
تفسیر (، و این خود یکى از نعمتهاى الهى بر آنها بودسرنشینانش گرفتار ناراحتى نشوند ، طوفان را فرستاد تا نوح و سایرشد

یعنى :فرمودند"الفلک المشحون"سیر قمى در روایت ابى الجارود، از امام باقر آمده که در ذیل جملهدر تف ).نمونه،شعراء
هر چه نوح بیشتر  ).المیزان، شعراء(جز اینکه روى آب بیفتدو دیگر هیچ کارى نداشت،شده بود،که همه کارهایش تمام مجهز،

 خود آیه دلیل این کیفر سخت را .هالکت آن قوم شد همین سببو  افزودند ، آنها بر لجاجت و سرسختى خود مىکرد تبلیغ مى
این کوردلى نتیجه اعمال شوم و لجاجتهاى مستمر :تفسیر نمونه می گوید.بودند "کور دل=عمین"که آنها  کرده استبیان 

بندد و از نگاه را بکه انسان مدتها در تاریکى بماند و یا به علل دیگرى چشم خود یزیرا تجربه نشان داده هنگامد،خودشان بو
، همچنین سایر اعضاء بدن د داد و سرانجام نابینا خواهد شد، قدرت دید خود را تدریجا از دست خواهکردن خوددارى کند

، ان نیز از این قانون مستثنى نیستید باطن انسد .افتند خشکند و براى همیشه از کار مى اگر مدت زیادى کار نکنند مى
کار نگرفتن عقل و خرد در فهم واقعیتها ، تدریجا چشم تیزبین عقل را ضعیف کرده و سرانجام ب ق ، وپوشى مستمر از حقای چشم

عمى بطورى که گفته اند این است که اَ با  ىمفرق ع.، صفتى است مشبه از ماده عمى، یعمىىمعَ عمین جمع  ."کند نابینا مى
تفسیر (عمى به کسى اطالق مى شود که بصر چشم  نداشته باشدعمى تنها کسى را مى گویند که بصیرت نداشته باشد، و ا

این کوري، کوري باطنی و ظاهر بینی . در قرآن آیاتی داریم که به پدیده اي به نام کوري اشاره کرده است).نمونه،اعراف
د تشبیه  نکه نمی فهم الل وکور نامیده و  به حیوانی؛ کر،انسانها را، به علت عدم تعقل نوع بقره، این 171در آیه .می باشد

 و گوش و چشم اینکه اند، نه داده دست از عمال را درك ابزار تمام این تشبیه بدین خاطر است که گویی اینان،. کرده است
این کوري واقعی  نوشته شده است   "کوري"در کتاب  .ندارند گوئی کنند نمی استفاده آن از چون ولی دارند ندارند، زبان

کوري مورد نظر ساراماگو .کنیم ما انسانها عقل داریم و عاقالنه رفتار نمی.کور شدن عقل و فهم انسان است.، تمثیلی استنیست
در سخن زن  کتاب، مخصوصا در پایان ،می توان این نکته را در سخنان شخصیتهاي داستان .تکوري معنوي اس ،در این کتاب

روزي بفهمیم، می خواهی عقیده مرا بدانی، بله، بگو، فکر می کنم ما چرا ما کور شدیم، نمی دانم، شاید ":دکتر که می گوید
در سال  کوري).کوري، ژوزه ساراماگو("اما بینا، کورهایی که می توانند ببینند اما نمی بینند ،کور شدیم، ما کور هستیم کور

قرآن .نوبل ادبیات شدرنده جایزه ب  1998و مولف این رمان است که در سال ساراماگو، نویسندة پرتغالی،  .منتشر شد 1995
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] لى[عبرتى بود و] ماجرا درس[قطعا در این ":شعراء داستان نوح را  اینگونه جمع بندي کرده است 122و  121در آیات 
این آیات همان است که در جمع ."ناپذیر مهربان است و قطعا پروردگار تو همان شکست*آورنده نبودند بیشترشان ایمان
 ،عبرت ،نشانه ،عالمت به معنی "هآی"،گویدقاموس می .ارزات ابراهیم و موسی در همین سوره آمده استبندي داستان مب

ناگفته نماند معناي اصلی و حقیقی آیه، همان عالمت و . توان یافت این معانی را می  در متن قرآن همه. است معجزه و دلیل
قسمتی ه اند، و ب دیگر که ذکر شد همه با معناي اصلی قابل جمعنشانه است چنانکه در قاموس و مفردات تصریح شده، معانی 

است و بشر از  هاي خداوند زیرا که آن از نشانه ،شود آیه گوئیم مقطعی ختم میه از کلمات قرآن که از محلّی آغاز و ب
ود خدا و صفات او هاي وج گوئیم که نشانه می "هآیات اللّ"باشد، موجودات عالم را از آن جهت آوردن نظیر آن عاجز می

 که است عزیز صفت است شده تکرار کرات به قرآن در که متعال پروردگار صفات از یکی .)146ص، 1 قاموس قرآن، ج(هستند
 مقابل است توانائی به معنی عزّت قاموس می گوید، .است آمده آیات آخر یا متن در خداوند، دیگر صفات با معموال

 طبرسی .است سخت زمین "عزاز ارض":گویند.شود می مانع انسان بودن مغلوب از که است حالتی عزّت: گفته راغب.ذلّت
 الوجود عزیز و عزیز جهت آن از را کمیاب ء شی: یدآ می بدست لغت اهل کلمات از.داند می "االرض عزاز" از آنرا اصل ،نیز

 در .قادر و توانا معنیه ب است حسنی اسماء از ،عزیز .است سخت آنه ب رسیدن و گرفته قرار توانائی حالت در آن که گویند
 که آنگاه عزیز .نیست ممتنع او بر چیزي که است کسی قولیه ب و شود نمی مغلوب که است توانائی عزیز: فرموده مجمع

 این فهماندن براي ظاهرا اینها. آن نظائر و، رحیم حکیم  مثل است توأم حسنی اسماء از یکی با نوعا رفته بکار خدا دربارة
 است بخشاینده و مهربان حال عین در و است مصلحت و حکمت روي از کارهایش توانائی و عزّت عین در خدا که است حقیقت

بنابر این تو اى :با توجه به این تعریف، مفهوم این آیه  به عنوان جمع بندي چنین است).341 و 340 ص ،4 ج قرآن، قاموس(
سرنوشت نوح و یاران ایستادگى به خرج ده که سرنوشت تو و یارانت ،شقومت نگران مباو سرسختى مشرکان پیامبر از اعراض 

رحمتش .و بدان پروردگار تو شکست ناپذیر و رحیم است.، و سرانجام گمراهان همان سرانجام شوم غرق شدگان استاو ست
شود که سرانجام تو را پیروز و آنها را  و عزتش سبب مى ،کند که به آنها فرصت کافى و مهلت دهد و اتمام حجت کند ایجاب مى

آنکه عبرت ":امام علی می فرماید .مومنون، به معناي عبرت است 30و آیه  آیه فوقدر  "آیه"کلمه .مواجه با شکست نماید
 با قرآن). 31نهج البالغه،ترجمه محمد دشتی، حکمت ("که با گذشتگان مى زیسته است گویا چنان است ،شناختآموزى 

 این به توجه با که خواهد انسانها مى از گیرند و  پند آدمیان تا کند مى یاد الهى سنتهاى از پیشینیان، زندگى بارهتذکر در 
به نظر قرآن فقط  .نگذارند جوامعشان دچار سرنوشت مشابه پیشینیانشان شوند و کنند اصالح را ،جامعه خود}قوانین{سنتها

امام علی  به کرات درباره شبیه  .}افاعر 99تا  97رجوع شود به آیات {ى دانندانسانهاى زیانکار خود را از حوادث ایمن م
و  هایکه بر اثر زشتکار هایاز عذابها و سخت دیو بترس":یکی ازموارد چنین است.دن سرنوشت جوامع تذکر داده اندبو

از مانند آنان  دیو بر حذر باش دیآور ادي یو بد یکیآنان را در ن يشامدهایو پد،یاز شما رس شیپ يبه امتها هایبدکردار
 مطالبی از).803ص  ،فیض االسالم ،البالغه نهج("دیکن شهیاز خودتان اند شیپ نیو در حاالت گذشتگان از مومن...شدن

طوالنی خطبه  این.مومنون، نقل می کنیم 30براي حسن ختام این فصل با توجه به بحث آزمایش و عبرت در آیه  خطبه قاصعه
از بندگانش اجازه  یخدا به کسگر ا: فرمایدامام می .قطعاتی را در رابطه با موضوع فوق انتخاب کرده ایم است و ما فقط

کرد و  شیآزما یخداوند آنها را با گرسنگ...خاصش داده بود يایو اول امبرانینخست اجازه آن را به پ داد، یم دنیتکبر ورز
اگر خداوند سبحان .دیخالص گردان ندیبا امور خوفناك امتحان نمود و با حوادث ناخوشا .به مشقّت و رنج مبتال ساخت

آنها  يخرّم و سرسبز را به رو يطال و معادن زر ناب و باغها يگنجها يدرها امبرانشیبه هنگام مبعوث ساختن پ خواست یم
کار  نیاگر ا یول ؛داشت یم،دارد لیه آنها گسرا همرا نیپرندگان آسمان و وحوش زم کرد یو اگر اراده م گشود یم ،دیبگشا
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 گشت، یم دهیفا یب یاله يها و وعده شد یم اثر یب کوکارانین يپاداش و جزا رفت، یم انیاز م شیارزش آزما کرد یرا م
 امبرانیاگر پ...یافتند و مؤمنان استحقاق ثواب نیکوکاران را نمی شدند یمستحقّ اجر و پاداش امتحان دهندگان نم عان،یمط

و  شدند، یگاه مغلوب نمچیداشتند که ه یو عزت ییمخالفت با آنان نبود، و توانا يارایرا  یبودند که کس یقدرت يدارا
بودند  نیاگر چن بستند یآنان م يدور بار سفر به سو يهاو از راه شد یم دهیآن کش يکه گردنها به سو یسلطنت و شوکت

 یکه بر آنها مستول یو مردم به جهت ترس.تر بود در برابر آنان مشکل یو سرکش انترمردم آس يدعوت آنان برا رشیپذ
 ها زهیو انگ اتیحال ن نیدر ا. آوردند یم مانیبه آنها ا ساخت یم امبرانیبه پ لیکه آنان را متما يعالقه و انتظار ای شد، یم

 ایآ...}داشتند یو اجر کم{شد یم میآنان تقس اشحسنات و پاد لیدل نیبه هم }خدا در آن شرکت داشت ریو غ{خالص نبود
 }منظور خانه کعبه است{ییعالم با سنگها نیآنها را در ا نیرا از زمان آدم تا آخر نینخست يخداوند انسانها دینیب ینم

 يهاکوه انیها، در م دره نیترو تنگ نیزم يگزارهایر نیتر اهیگ یمکانها و ب نیتر سپس آن را در سنگالخ...نموده شیآزما
 توانست یم خواست یاگر خداوند سبحان م...پراکنده قرار داد يهایکم آب و آباد يها نرم و روان و چشمه يخشن و شنها

صورت به همان نسبت که  نیاما در ا.آباد قرار دهد يها جاده...باغها و انیخانه محترم خود و اماکن پر عظمتش را در م
و با انواع  دیآزما یخداوند، بندگانش را با انواع شدائد م یول...شد یتر م کوچک زیپاداش و جزا ن تر بود سادهآزمون،

 یتا تکبر را از قلوب آنها خارج سازد و تواضع و فروتن کند یامتحان م هایو با اشکال گوناگون گرفتار سازد یمتعبد ممشکالت،
از  شیآنها ب ایآو امتحان چگونه بودند؟ شیکه در حال آزما دیشیندیب نیشیدر احوال مؤمنان پ...دهد يرا در نفوسشان جا

در  انیدر شدت و زحمت نبودند و از همه جهان }خدا{از همه بندگان شیو ب دندیهمه مردم بار مشکالت را بر دوش نکش
قرار دادند و  ها شکنجه نیآنها را در بدتر وستهیساختند و پ شیقرار نداشتند؟ فرعونها آنان را برده خو يسخت تر يتنگنا

. افتیبه سبب قهر و غلبه ظالمان ادامه  کتوضع با ذلّت و هال نیروزگار را جرعه جرعه به آنها نوشاندند و همچنان ا يهایتلخ
آنها  تیکه خداوند سبحان جدیتا زمان افتند،ی یدفاع از خود م يبرا یداشتند که از آن وضع سرباز زنند و نه راه يا نه چاره

. مشاهده کرد ادر آنه تشیرا به جهت خوف و خش هایمحبتش و تحمل ناراحت ریدر مس ماتیرا در صبر و استقامت در برابر نامال
مبدل کرد و آنها  تیرا به امن یذلّت را به عزّت، و ترس و ناامن.آنان فراهم ساخت يبال برا ياز تنگناها یشیهنگام گشا نیدر ا

کس فکر آن را هم چیشامل حالشان شد که ه یبرجسته شدند و آن قدر لطف و کرامت اله انیشوایو پ زمامداران فرمانروا
  ).يرازیمکارم ش اهللا تیترجمه آ،}خطبه قاصعه{192ویکی شیعه، خ ( کرد یدرباره آنان نم
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بیستمفصل   
 

 طوفان نوح
 جهانی

 یا
 منطقه اي؟

هرگز کسى ایمان پس از اینکه خداوند به نوح وحی کرد که .اکنون مجددا به آیات سوره هود  مراجعه می کنیم             
. کردند گذشتند او را مسخره مى هر بار که اشرافى از قومش بر او مىو دستور ساختن کشتی را به وي داد، نخواهد آورد

تا آنگاه که ":باالخره زمان موعود فرارسید.مالحظه کرد دست بکار شودخداوند فرموده بود که هرگاه پدیده آبفشان را نوح 
وقَالَ ":نوح به سرعت بستگان و یاران با ایمان خود را جمع کرد و به آنها دستور داد."فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد

ی لَغَفُوربا إِنَّ راهرْسما ورَاهجم مِ اللّها بِسیهواْ فکَبار یمحشدنش و  است روانگفت در آن سوار شوید به نام خد] نوح[و =ر
 هستند، مکان اسم یا زمان اسم دو هر ،رسیمُ و جريم.}41هود،{گمان پروردگار من آمرزنده مهربان استیب .لنگرانداختنش

 و ثبات معنی به "سور" ماده از دومی و"جریان" ماده از اولی ،"دو این محل" یا  "توقف موقع" و  "حرکت موقع" معنی به
 ترتیب به همین که چیزي هر و آب حرکت و سرعت مثل اصلش و کردن عبور که یعنی ،"جري"راغب می گوید،.است قرار

 در.است شدن روان به معنی جري قاموس نیز می گوید، ).395 ص ،1 ج مفردات، ترجمه(است گذرد می و یابد می جریان
 نیز ستارگان و ماه و آفتاب و باد حرکت ،هاکشتی رفتن راه و جریان در بلکه ،نرفته بکار آب جریان در فقط کلمه این قرآن

 الظاهر علی،}2،رعد{"مسمی لأَجلٍ یجرِي کُلٌّ" نظیر وآیاتی."38 ،سی ؛ و36 ،ص ؛164،بقره":مثل،است شده استعمال
 و ثبوت ، یعنیسورمی گوید، رسیقاموس درباره م ).33 ص ،2 ج قرآن، قاموس(است غیره و ستارگان و ماه و آفتاب شامل
  ،نحل  15آیه  و در است راسخ و ثابت معنیه ب راسیه جمع رواسی.ثابت دیگهاي یعنی ،سباء 13در آیه  "قُدورٍ راسیات" .رسوخ

 .است ثباتا معنیه ب رساءا.است جبال صفت پیوسته و آمده قرآن در بار نه رواسی .است دار ریشه و ثابت کوههاي به معنی
ُاساتید از بعضى عالمه طباطبایی می گوید، .)100ص ،3 ج قرآن، قاموس(است آمده دو هر اثبات و ثبوت معنیه ب رسیم 

 بعضى.اند گرفته کشتى حرکت و سیر و جریان معناى به و مجرد ثالثى از میمى مصدر را آن و کرده قرائت جراهام قرائت،
 گرفته کشتى راندن پیش به و دادن سوق و اجراء معناى به و افعال باب از میمى مصدر را آن و خوانده جراهام را آن دیگر

 ثابت و کردن متوقف معناى به ارساء و است، آن مرادف و رساءا معناى به و افعال باب از میمى مصدر ، نیز"رسام" کلمه و اند
 معطوف این معناى و بود، قبل آیه در که "امرنا جاء" جمله بر است عطف "فیها ارکبوا قال" جمله و.می باشد کشتى داشتن نگه

 سایر و خود اهل به نوح و آمد ما امر کهزمانی تا یافت ادامه همچنان نوح کردن مسخره:که است این علیه معطوف آن و
 بردن از منظور و."است خدا نام به ایستادنش و رفتن کشتى این که:کرد خطاب بودند کشتى در کهکسانی همه به یا و مؤمنین

 کند،چون جلب کشتى سکون و حرکت در را خیر،وسیله آن به و گرفته برکت پروردگار مبارك نام از که بوده این خدا نام
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 مى مرتبط حضرتش مبارك نام با را آن و کرده تعالى خداى نام بر معلق را امور از امرى یا و افعال از فعلى انسان وقتى
 .بماند مصون خسران و ضاللت از و گشته محفوظ فساد و هالکت از امر آن یا و فعل آن که شود مى باعث عمل همین سازد،

 سبب دو همین کشتى نجات ظاهرى سبب اینکه گرفتن نظر در با کرد،و خدا نام به معلق را کشتى سکون و حرکت نوح پس
 باشد، کشتى سرنشینان حال شامل الهى عنایت که افتد می کارگر سبب دو این است،وقتى کشتى صحیح سکون و حرکت یعنى

 گشته،از فراهم الهى رحمت براى زمینه تا گردد، سرنشینان خطاهاى شامل الهى مغفرت که است این به عنایت این شمول و
 این به اینکه به کرد اشاره نوح لذا بود، اى زمینه چنین زمینه چون کنند،و زندگى زمین در آسوده و آزاد و یابند نجات غرق

 و جرام تواند می که است او است، رحیم و غفور پروردگارم که مکرد خدا نام به وابسته را کشتى سکون و حرکت خاطر،من
المیزان(شود حفظ غرق از کشتى او رحمت و مغفرت با نتیجه در کند،و حفظ اشتباه و اختالل از را کشتى رساىم(. 

اشتباه ):1:تایتانیک  در فصل هیجدهم به شش مورد اشاره کردیم کشتیخوانندگان عزیز به یاد دارند که درباره  غرق شدن 
اشتباه :5؛اشتباه سرپرست طراحان ):4؛شرکت سازنده ییاجرا ریاشتباه مد):3؛یاشتباه سازندگان کشت):2؛یکشت تانیکاپ

مزید بر این .شاید موارد دیگري باشند که در آن گزارش نیامده است."دانشمندان یاشتباه تمام ):6؛مورداك کمیناخدا 
 یباعث شد که توده بزرگ زمستان گرم ،آن سال ):1:فرضیاتی را  مطرح ساخته اند که عبارت بودند از اشتباهات،دانشمندان

 کیتانیتا یغرق شدن و برخورد کشتدر }قرص ماه{ماه کامل):2.ندیاطلس به حرکت درآ انوسیاق يهادر آب خی يهااز کوه
 ٔجو و اتمسفر منطقه):3.است به سمت جنوب شده خیباعث رانش کوه  ،ماه کامل:، بدین صورت کهاست نقش داشته خیبا کوه 

 یرا متوقف کنند تا به کشت یخیکوه  ندسخت کرده بود و آنها نتوانست اریبس یکارکنان کشت يرا برا طیشرا،سقوط کشتی
از .با توجه به اینکه کشتی نوح تحت نظارت خداوند ساخته شده بود، قطعا  از امنیت بسیار باالیی برخوردار بود."برخود نکند
 جرام تواند می که اوست است، رحیم و غفور يپروردگار که کرد خدا نام به وابسته را کشتى سکون و حرکت، نوحطرف دیگر،

: ، و چنین شد، زیراشود حفظ غرق از کشتى او رحمت و مغفرت با نتیجه در کند،و حفظ اشتباه و اختالل از را کشتى رساىم و
 در را "اللّه بسم "گفتن تعالى خداى که است انسانى اولین نوحعالمه می گوید،.}14قمر،{زیر نظر ما روان بود] کشتى["

 اولین او نموده،همچنانکه باب فتح را خدا کریم نام به تمسک که است کسى اولین او پس کرده، حکایت او از مجیدش کتاب
 در که است کسى اولین آورده،و شریعتى و کتاب که است کسى اولین نموده،و حجت اقامه توحید لهمسأ بر که است کسى
 جمله براى ما که معنایى و.نماید طرف بر آن از را تناقض و نموده تعدیل را بشرى مجتمع طبقاتى اختالف تا آمده بر صدد

 میمى مصدر  رسام و  جرىم کلمه دو نیز و باشد نوح گفتار،گفتار که بود این بر مبنى کردیم "مرسیها و مجریها اللّه بسم"
 و باشد نوح همراهان کالم نبوده،بلکه نوح خود گفتار ،گفتار این"که باشند داده احتمال بسا چه مفسرین از بسیارى ولىباشند،

 اسمفوق، کلمه دو که باشند داده احتمال یا و بگویند را شریفه کلمه این شدن، سوار هنگام که باشد داده دستور آنان به نوح
 در زمخشرى عالمه توضیحات دیگري از.)المیزان(شود مى دیگر طورى آیه معناى صورت این در که باشند مکان و زمان

 دلیل ،دو هر تأیید براي .است فعل یا اسم "اهللا بسم"کلمه:برخی نوشته اند .آورده است که نیازي به ذکر آن نمی بینیم کشاف
رجوع {"کنم می آغاز خدا نام به":است چنین تقدیرش کرده، قلمداد اسم عنوان به را"اهللا بسم" کسیکه داردآن وجود قرآنی

 که پروردگارت نام به بخوان":آیه اول علق است  بخاطر کرده، قلمداد فعل عنوان به راآن  کسیکه آن.}هود 41شود به آیه 
 هم و فعلی تقدیر هم توانی می تو و باشد داشته مصدري مبناي باید همواره فعل درستند،زیرا دالیل این دوي هر."آفرید
 را نوشیدن خداوند نام با":هم و."نوشم می خداوند نام با":بگویی توانی می هم مثال طورب نمایی، عمالا را مصدري تقدیر
 خالل در و}برائت سوره جز به {سوره هر آغاز در قرآن.)"اهللا بسم" تحلیلی ،تفسیر تفسیر و قرآن سایت("کنم می آغاز

  ،و همراه بااست کمالیه صفات همه جامع که "اهللا" نام به .کنیم آغاز خدا نام با را يکار هر که آموخته ما به دیگر آیه چندین
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 تنها هرگز ما که دهد می نوید ما به .آورد می همراه به امید از دنیائی خاصش و عام رحمت یادآوري . رحیم  و رحمنصفات 
 پیروز نمائیم شروع برنامه این با را تالشی و جهاد هر رسد،و می انجام به کنیم آغاز روحیه این با را هرکاري مسلما. نیستیم

 در."نمل 30آیه ):4هود؛ 41 آیه ):3؛علقآیه اول ):2؛الرحیم الرحمن اهللا بسم):1 :آیات مورد نظر عبارتند از.شد خواهیم
 یاري او از دخو هاي برنامه انجام در کنیم،و می آغاز رحیمو  رحمن خداوند نام به را خود کار که کنیم می اعالم ،اول آیه
 می پیوند پاکی ذات به را آن هنگامیکه اما است، کوچک و است،محدود ناپایدار و فانی باشد هرچه ما برنامه و کار.جوئیم می

 می مند بهره او جاودانگی و عظمت از گیرد،و می خود به را او است،رنگ انتها بی و نامحدود و جاویدان و پایدار که دهیم
در رابطه با سوار  سوم آیه.کرد شروع خدا نام با  است که  بعثت هنگام پیامبر رسالت برنامه نخستین مربوط به آیه دوم.شود

 مجموع از.نوشت ءسبا ملکه براي سلیمان، که است اي نامه از سخن چهارم، آیه.شدن نوح  و همراهانش به کشتی می باشد
 باشد الهی هدایت و تعلیم کار این خواه گیرد، صورت خدا نام به باید هرکار آغاز که شود می استفاده خوبی به فوق آیه چهار

 مانند{وحی پیام نخستین و رسالت دعوت آغاز یا}حمد سوره{او پاك ذات برابر در بندگان نیابش یا }قرآن هاي سوره مانند{
 شروع و کشتی از شدن پیاده براي توقف آغاز و طوفان و بحران از نجات براي حرکت آغاز کار این یا و}علق سوره آغاز

 .}ءسبا ملکه يبرا سلیمان نامه مانند{حق برابر در تسلیم به دعوت و نامه آغاز یا و}نوح داستان مانند{باشد جدید برنامه
 این از و سازند مرتبط او پاك ذات به را خود و کنند، شروع او نام به باید ءاستثنا بدون کار هر آغاز در همه اینکه، خالصه
 نام اهمیتی با هرکار":که فرمود پیامبر معروف حدیث معنی است این و.جویند توانائی و آگاهی ،قدرت و علم بیکران دریاي

 ،شده ذکر فوق آیات در خدا نام از بعد که اوصافی اینکه توجه قابل نکته."است نافرجام و عاقبت بی نشود برده آن بر خدا
 خداوند بودن  "رحیم و غفور" از سخن نوح داستان در مثال گرفته، آن آغاز در "اهللا بسم" که است کاري همان مناسب درست

 از سخن وحی هبارق اولین نزول داستان در و نوح، یاران به نسبت الهی رحمت شمول به اي اشاره که آمده، میان به
 است، تربیت یک آغاز نیز وحی مسأله دانیم می و است، او پروردگار و مربی و انسان خالق که آمده میان به خداوندي

 براي است آموزشی ،مناسب اوصاف از استفاده هرحال به و.شود می هماهنگ  "تکوینی تربیت" با "تشریعی تربیت" بنابراین
 سوره ابتداي اهللا بسم دایره المعارف اسالمی طهور،تفسیر":برداشت از(کارها آغاز در خدا یاد هنگام به انسانها همه و ما همه
  )."قرآن هاي

ونَادى نُوح ابنَه وکَانَ  َهی تَجرِي بِهِم فی موجٍ کَالْجِبالِ ":هود به آغاز حرکت کشتی اشاره کرده و می فرماید 42آیه              
برد و نوح پسرش را که  آسا مى ایشان را در میان موجى کوه] کشتى[و آن =والَ تَکُن مع الْکَافرِینَفی معزِلٍ یا بنَی ارکَب معنَا 

باران شروع  .فرا رسیدسرانجام لحظه نهائى  ."کنارى بود بانگ درداد اى پسرك من با ما سوار شو و با کافران مباشدر
از سوى دیگر سطح آب زیر زمینى آنقدر باال آمد که از هر  .}11قمر،{پس درهاى آسمان را به آبى ریزان گشودیم":شد

و به این ترتیب آبهاى زمین و آسمان .}اگر  پدیده آبفشان را همگانی فرض کنیم{اى چشمه خروشانى جوشیدن گرفت گوشه
صورت ا جارى شدند و بزودى سطح زمین به درههم دادند و بر سطح زمینها ،کوهها،دشتها،بدست هم پیوستند و دست ه ب

رفتند و  و این امواج از سر و دوش هم باال مى بوجود آوردوزش بادها امواج کوه پیکرى روى این اقیانوس .اقیانوسى در آمد
 جنس اسم "موج" کلمه و گردد، مى بر کشتی  به در آیه، "هى"عالمه طباطبایی می گوید، ضمیر.غلطیدند روى یکدیگر مى

 اطراف آبهاى از که است آب از عظیمى قطعه معناى به "موجه" و است، "موجه" کلمه جمع شده گفته کهبطوری یا و است،
 کرده، مى حرکت آب روى نوح کشتى اینکه به است اى اشاره اند گفته نیز دیگران کهبطوری آیه در باشد، و رفته باالتر خود

 7موج در قرآن  .موج گفته می شود اضطراب دریابه  .)المیزان(باشد بوده شناور آب جوف در دریا ماهیان همانند اینکه نه
لقمان  اشاره  32و  31قرآن در آیات  .آمده است} 99و کهف، 32؛ لقمان 40؛ نور،43و  42؛هود،22یونس،{آیه 6بار و در 
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خدا در دریا روان  اى که کشتیها به نعمت آیا ندیده":کرده و می فرماید نعمتهاى خدا و دالئل توحید در آفاق و انفس به
براى هر شکیباى سپاسگزارى ] قدرت نمایى[خود را به شما بنمایاند قطعا در این ] قدرت[هاى  گردند تا برخى از نشانه مى

چون ] لى[را براى او خالص گردانند و] خود[فرا گیرد خدا را بخوانند و اعتقاد آسا آنان را  و چون موجى کوه*هاست نشانه
در  ."کند هاى ما را جز هر خائن ناسپاسگزارى انکار نمى رو هستند و نشانه نجاتشان داد و به خشکى رساند برخى از آنان میانه

بدون شک حرکت کشتیها بر .ید فطرى استتوحاز نخستین آیه سخن از دلیل نظم به میان مى آید، و در دومین آیه سخن
وزن مخصوص چوب یا مواردى که با آن ؛حرکت منظم بادها :مجموعه اى از قوانین آفرینش است صفحه اقیانوسها نتیجه

و هرگاه در یکى از ."و فشارى که از ناحیه آب بر اجسامى که در آن شناور مى شوند؛میزان غلظت آب؛کشتى را مى سازند
اختاللى رخ دهد یا کشتى در قعر دریا فرو مى رود، یا واژگون مى شود و یا در وسط دریا سرگردان و حیران مى این امور 

نقطه  اما خداوندى که اراده کرده است پهنه دریاها را بهترین شاهراه براى مسافرت انسانها، و حمل مواد مورد نیاز از .ماند
امروز هم که قدرت .است هر یک نعمتى از نعمتهاى او است فراهم ساختهاین شرائط را که اى به نقطه دیگر قرار دهد،

موتورهاى عظیم جانشین باد شده است باز وزش طوفان آنقدر سخت و سنگین است که عظیمترین کشتیها را جابجا مى کند، و 
بوضوح می توان درك  ها در صفحه اقیانوس را  عظمت قدرت خدا انسان در برابر کوچکىو این  گاه آنها را در هم مى شکند

ابرى بر امواج عظیم دریا آنچنان بر مى خیزد، و اطراف آنها را احاطه مى کند که گوئى معنی آیه دوم  چنین است که  .کرد
ست که انسان با تمام قدرتهاى ظاهرى که براى خویش جلب اینجا.سایه اى وحشتناك و هول انگیزسر آنان سایه افکنده است،

د را ضعیف و ناچیز و ناتوان مى بیند، دستش از همه جا بریده مى شود تمام وسائل عادى و مادى از کار و جذب کرده ، خو
پرده هاى .د، هیچ روزنه امیدى براى او باقى نمى ماند جز نورى که از درون جان او و از عمق فطرتش مى درخشدنمى افت

همانکس که .!کسى هست که مى تواند تو را رهائى بخشد:گویدروشن مى سازد، و به او مى  غفلت را کنار مى زند قلب او را
ست که توحید خالص همه قلب او را احاطه مى اینجا.و آب و باد و خاك سرگردان او هستندامواج دریا فرمان او را مى برند،

توحید از سخننیز، یونس  22در آیه  .)"تفسیر نمونه،لقمان":برداشت از(کند، و دین و آئین و پرستش را مخصوص او مى داند
هاي امواج اشاره کرده است که آب غلظت متفاوتو  هاسانویو اق اهایاعماق در یکیتار درآیه چهلم نور، قرآن به.است فطرى

 در "در قرآن ایدر يهایکیتار "براي اطالعات بیشتر،به  مقاله.فقط با ابزار چند دهه اخیر می توانسته اند آن را کشف کنند
می ه است بود یحیمس نیاز مبلغان فعال د یکیقبال  که تبار ییکاناداگري میلردکتر.مراجعه شود قرآنمعجزات علمی سایت 

 یتجارت م ایمشغول بکار بود و از راه در یناوگان بازرگان کیکه در  دمیرا شن يداستان مرد در تورنتو، شیچند سال پ:گوید
اسالم  خیدر مورد تار يزیمرد تاجر چ. دیمرد داد تا آن را مطالعه نما نیاز قرآن را به ا يمسلمان ترجمه ا کی يروز. کرد

ب را به آن مسلمان پس داد که او تمام ترجمه قرآن را مطالعه نمود، کتا یوقت.عالقه داشت آندانست اما به خواندن قر ینم
نموده بود،  فیرا توص ایدر یفانطو طیقرآن چنان با دقت شرا نکهیملوان بوده است؟ او از ا}شما امبریپ{محمد ایآ:و گفت

بود و مرد  یاو کاف ياست، برا ستهیمحمد در صحرا ز قتیدر حق ه،ن: که به او گفته شدیآن قرار گرفته بود و هنگام ریتحت تأث
سر ب ایرا در در يادیز ياو خود سالها رایقرآن متأثر شده بود ز فیاو از توص.رفتیدر همان لحظه با آغوش باز اسالم را پذ

 يآن سپر یا و در حاالت طوفانیرا در در يادیز يسالها دیرا نوشته است با یفیتوص نیکه چنیبرده بود وبه نظر او هر کس
زده  مهیخ رهیت يبزرگ قرار گرفته و بر فراز آن امواج ابرها یامواج زیبزرگ و برفراز آن ن یامواج" فیتوص نیا.کرده باشد

 یتوسط کس دیبا ،بلکه آن سدیبنو يزیچ نیخود چن االتیخ ينفر بتواند فقط از رو کیکه  ستین یفیتوص ،}40نور،{باشند
شگفت  یقرآن کتاب( آگاه باشد یرا احساس کرده و از حاالت آن به خوب ایدر یطوفان طیشرا واقعاًنوشته شده باشد که 

 نوح، پسر همانا است،که عزل از مکان اسم در آیه، "معزل" کلمهمی گوید،هود  42آیه  وضیحعالمه در ت).لریم يگر ،زیانگ
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 به تعبیر جهت همین به واست، نبوده نزدیک پدر به که داشته قرار جایى در بود،و کشیده کنار مؤمنین از و پدرش از را خود
 "بنى"کلمه."البنه نوح قال و" نفرموده و "ابنه نوح نادى و" فرموده و آورده است دور از زدن صدا مخصوص که"نداء"

 کردن اضافه دهد،و مى را پسرکم معناى  "بنى" کلمه قهرا باشد، مى  "پسرم" معناى به که است،  "ابنى" کلمه شده کوچک
 مى دوست را او پدرش که بفهماند پسر به و کند داللت گوینده مهربانى و شفقت بر که است این براى متکلم "یاى" بر کلمه این

   گفتارش این در نوح و."مباش کافران با و شو، کشتى بر سوار ما با من، پسرك اى": گفت و. خواهد مى را او خیر و دارد
 تنها او که نمی دانست و نداشت خبر دلش نفاق از چون است، مسلمان می کرد خیال اینکه براى. "مباش کافران از":نفرمود

 اگر اینکه، خالصه و. شود کشتى بر سوار و باشد مسلمانان با تا زد صدا را او که بود جهت بدین است، مومن و مسلمان زبان به
  ).المیزان(زد نمى صدا را او می داشت اطالع پسرش درونى کفر از

 بلکه نبوده، کنعان او نام که اند داشته ابراز برخی البته.شد غرق نوح طوفان در که است نوح پسر نام ،یام یا کنعان              
 قبایل جد یهودیان،کنعان نظر اساس بر.}1:6،سفر پیدایش{است نوح بن حام  پسر یا}االطباءناظم {نوح بن  سام پسر نام کنعان

ثیر همنشین بد بیش از آن بود که أت.)ویکی پدیا،کنعان(داشتند می سکونت اردن غربی سرزمینهاي در که است طوایفی و
 ."خاندان نبوتش گم شد/ر نوح با بدان بنشستپس":،چنانکه سعدي گفته استگفتار این پدر دلسوز تاثیر مطلوب خود را ببخشد

جویم که  گفت به زودى به کوهى پناه مى=...قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ":هود پاسخ این پسر لجباز به پدر دلسوزش است 43آیه 
رحم کند و }وخدا بر ا{کهیاى نیست مگر کس دارد گفت امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده مرا از آب در امان نگاه مى

 فعل از میمى مصدر "وىأم" کلمه گفته عالمه طباطبایی می گوید،راغب." شدگان گردید موج میان آن دو حایل شد و از غرق
 یا کس فالن به منضم را خود فالنى که است این معنایش "کذا الى اوى": می گویى وقتى است،  "ماوى و اویا یاوى، ، اوى"

 منضم کوهى به زودى به من: گفت او فرمان رد در و پدرش دعوت پاسخ در نوح پسر که است این آیه معناى. کرد چیز فالن
 .دیگرى چیز نه و است حافظ و عاصم کوهى هیچ نه امروز: گفت نوح. "نشوم غرق آب در و کند حفظ آب از مرا تا می شوم

 آنها بین موج اگر و بود، شدگان غرق از پسرش و شد فاصله پسرش و نوح بین موج، که نشد زیادى فاصله گفتگو این از بعد
 است اشاره اى کالم این در. جست مى بیزارى او از و شد مى واقف پسرش کفر به یافت مى ادامه گفتگویشان و شد نمى فاصله

 از بعضى باالى به انسان یک رفتن و بوده کوهستانى سرزمین کردند مى زندگى آن در مردمش و نوح که سرزمینى اینکه به
آیا بعد از نزول عذاب توبه تفسیر نمونه در این آیه به چند مطلب اشاره کرده و می گوید،.)المیزان(است آسان بوده کوهها

، این دلیل بر کرد طوفان فرزند خود را تبلیغ مىشود که نوح حتى بعد از شروع  از آیات گذشته استفاده مى.ممکن است؟
آید که با توجه به آیات دیگر قرآن درهاى توبه  در اینجا این سؤال پیش مىپذیرفته بود،آورد ایمانش  مان مىآنست که اگر ای

اختیار  بینند، بى شود، چرا که در این هنگام غالب گنهکاران سرکش که مجازات را با چشم خود مى بعد از نزول عذاب بسته مى
توان چنین یافت  پاسخ این سؤال را مى ،ا دقت در آیات فوقاما ب.محتوا ارزش و بى اى بى کنند، توبه و از روى اضطرار توبه مى

رسید، به همین دلیل  سابقه بنظر مى که شروع طوفان و آغاز کار آن نشانه روشنى بر عذاب نبود، بلکه یک باران تند و بى
یک باران و طوفان طبیعى  برم تا از غرقاب نجات یابم به گمان اینکه باران و طوفان فرزند نوح به پدر گفت من به کوه پناه مى

سؤال دیگرى که ممکن است پیش آید این است که چرا او .له عجیبى نیستأاست، در چنین هنگامى باز بودن درهاى توبه مس
این ممکن است بخاطر آن باشد که او وظیفه  .در این لحظه حساس تنها فرزند خود را مخاطب ساخت، نه همه مردم را؟

بوت ترى داشت و آن وظیفه اُنه حتى فرزندش انجام داده بود، ولى در باره فرزند وظیفه سنگیاش را در بار دعوت عمومى
احتمال دیگرى  .کرد کید بیشتر مىأهمین دلیل براى اداى این وظیفه در آخرین لحظه روى فرزندش ته عالوه بر نبوت بود ب

موقع نه در صف کفار قرار داشت و نه در صف مؤمنان و  با توجه به گفته بعضى از مفسران نیز وجود دارد که فرزند نوح در آن
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، گرچه به حکم قرار نگرفتن در صف نده ادلیل بر آن دانستهود  42در آیه را  "او در گوشه تنهائى قرار گرفته بود"جمله
تبلیغ قرار  کرد که مورد محبت و لطف بیشترى از طریق مؤمنان مستحق مجازات بود ولى کناره گیریش از صف کفار ایجاب مى

این .گیرد، به عالوه این جدائى از صف کفار این فکر را براى نوح بوجود آورده بود که شاید از کار خود پشیمان شده باشد
و در کرد بلکه بصورت منافقان بود، نمىوجود دارد که پسر نوح با صراحت مخالفت با پدر  احتمال نیز با توجه به آیات آینده

آیه فوق هیچگونه ،به هر حال.نمود، به همین دلیل نوح در باره او تقاضاى نجات از خدا کرد وافقت مىبرابر او گاه اظهار م
   ).تفسیر نمونه(، ندارد "شود هنگام نزول عذاب درهاى توبه بسته مى":گوید منافاتى با سایر آیات قرآن که مى

نوح را با پیوند با آیاتی که درباره غرق  25آیه  می باشد،اینکغرق شدن فرزند نوح  درباره  43آیه  با توجه به اینکه              
و در آتشى درآورده شدند و براى خود  شدنده سبب گناهانشان غرق ب...:مما خَطیئَاتهِم أُغْرِقُوا":دهیممی توضیح شدن است 

 کاري آنکه اول:است قسم سه خطا.معنی اشتباه استبه  "خطا"قاموس می گوید،.}25نوح،{در برابر خدا یارانى نیافتند
 آنها از که گناهان تمام.است خواست باز مورد و آور لیتؤمس خطا دهند،اینگونه انجام اعتنائی بی و عمد روي از را ناشایست

 مثل شود واقع آن خالف ولی کند اراده اي شایسته کار آنکه دوم .اند قبیل این از همه شده تعبیر خطایا و خطیئه و به خطا
 "ء مخطی" آنرا فاعل و است مسئول غیر و عفو قابل خطا این. می کشد را انسانی اشتباها کند شکار اي پرنده بخواهد آنکه

 اش اراده بارة در شخص اینگونه. دهد انجام را خوبی کار اشتباها و کند اراده را خالفی کار آنکه سوم. خاطئ نه گویند
 ص ،2 ج قرآن، قاموس(است نیامده مصداقی قرآن در شقّ به این راجع. نیست ممدوح نیز فعلش دربارة و بوده مذموم

 که گوید نمی:عبدالعلی بازرگان می گوید."شدندغرق  به سبب گناهانشان" در این آیه تأکید قرآن باز بر این است که).259
 آتش داخل".گرفت را دامنشان اعمالشان طبیعی بازتاب یعنی."عرق شدند=اُغْرِقُوا":می گوید.کردیم غرق را آنها ما

 در".شدند آتش داخل گوید می اما.آتش در شدند،نه غرق آب در آنها.برانگیزاست توجه آتش و آب تضاد آیه این در."شدند
 اثر بال کردارتان به نسبت العمل عکس در توانید نمی را خدایی نظام این یعنی. "نیافتید اي دهنده یاري خداوند مقابل
عالمه طباطبایی می .را بدون ذکر قرینه اي به آتش برزخ تفسیر کرده اند "فَأُدخلُوا نَارا"متاسفانه مفسرین  عبارت  ."کنید

 خاطر به نوح قوم:که است این آیه معناى و. بوده آن دادن جلوه بزرگ منظورب ، آورده نکره را "نار" کلمه اگر گوید،
 و. کرد گیرى اندازه را عذابشان توان نمى مقیاسى هیچ با که شدند آتشى داخل و شده غرق طوفان وسیلهب ذنوبشان و معاصى

از آتش  مراد و کرده جمع آتش وسیلهب سوختن آب،و وسیلهب شدن غرق میان که است این آن رفته،و بکار لطیفى نظم آیه در
 آیه این و آخرت، آتش نه شوند، مى معذب آن در قیامت از قبل و مردن از بعد مجرمین که است، برزخ آتش شریفه آیه در

 قیامت در زودى به شدند،و غرق نوح قوم بفرماید خواهد نمى شریفه آیه که دانیم مى است،چون برزخ ادله از یکى خود
 باشد آخرت آتش آتش، از مراد اند داده احتمال بعضى اینکه و.باشد قیامت آتش آتش، از منظور تا شوند مى آتش داخل

 آتش وارد دیگر دنیاي در هم شدن غرق از بعد ناراً فَأُدخلُوا":و ).المیزان(کرد ءاعتنا آن به نباید و نیست، درست
  پس: شود می  چنین  معنی و  است قبر  عذاب ، آتش از مراد: قولی به.  است  آخرت در  دوزخ  آتش":و .)مطهري نوح(شدند

  بودن  حتمی تا  است  ماضی لفظ  به  مستقبل از تعبیر ،"شدند  درآورده =لوادخاُ"  به تعبیر اما. گردیدند  آتش  به ورود  مستحق
 را  آیه  این  قشیري و اند القول متفق  معنی  این بر  قشیري و  رازي  امام و نماید؛  افاده را  آن وجود  صحت و  آتش  به  ورودشان

به نکته خوبی اشاره کرده  قطب سید). عبد الرؤوف مخلص :ترتیب و ترجمه،أنوار القرآنتفسیر (داند می قبر  عذاب  اثبات  دلیل
 آتش، به گرداندنشان داخل زیرا. دارد خود را ویژة معنی است انجام گرفته "فَأُدخلُوا" واژة در "ف" حرف با تعقیبی که :است

 کوتاهی زمانی فاصلۀ :فانه به خطا رفته و گفته استاما متاس. )فی ظالل القرآن،سید قطب(است غرق گرداندنشان به متصل
 مدت این خدا معیار  و میزان در زیرا.ندارد وجود انگار کوتاهی سبب به است، درافتادن آتش به میان و شدن غرق میان که
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 درآخرت، آتشبه  گرداندنشان داخل میان و زمین، در گرداندنشان غرق تعقیب،میان با ترتیب لذا.نمی آید بحساب چیزي
و  "نار"کلمه در قرآن،).همان(باشد برزخ جهان در گور عذاب آتش،  به گرداندنشان داخل از مراد بسا چه.است  موجود

مورد معانى مختلف  25مورد آتش جهنم، دو مورد آتش برزخ و  118بار تکرار شده است که در  145در مجموع،  "النار"
ترکیب گردیده  "جهنّم"که براى آتش دوزخ بکار رفته با کلمه یهنگام"رنا"کلمه گفتنى است که در قرآن .آتش دنیا مراد است

آمده است که برخی از آنها منظور آتش این دنیاست  "نَاراً"بار واژه  19مورد،  145از ).دانشنامه اسالمی،نار(است
موارد دیگر را ازمتن آیه به قرینه کلماتش می توان فهمید که .}80و یس، 29؛ قصص،7؛ نمل،10؛ طه،96؛ کهف،17بقره،{

وى را در آتشى =یدخلْه نَارا خَالدا فیها":در سوره نساء بخشی ازآیات آن چنین است:براي مثال.مربوط به آتش آخرت است
درآوریم که هر چه پوستشان بریان گردد پوستهاى ] سوزان[در آتشى ":و }14آیه {درآورد که همواره در آن خواهد بود

خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن ":تحریم 6بخشی از آیه .}56آیه {دیگرى بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند
ما براى ":کهف 29و بخشی از آیه ."اند] گمارده شده[سختگیر ] و[فرشتگانى خشن ] آتش[حفظ کنید بر آن  نگهاستسمردم و 

همانگونه که مالحظه می فرمایید، از خود آیه به ."گیرد هایش آنان را در بر مى ایم که سراپرده ستمگران آتشى آماده کرده
: دي است که درباره ذوالقرتین استمور} 96آیه {در همین سوره کهف.آسانی می توان فهمید که آتش آخرت منظور است

را آتش گردانید گفت ] قطعات[که آن یکوه برابر شد گفت بدمید تا وقت براى من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو"
متاسفانه مفسرین بدون قرینه می خواهند نظري .در اینجاآتش دنیاست "نَارا". "مس گداخته برایم بیاورید تا روى آن بریزم

خوشبختانه تفسیر نمونه به فهم آیه نزدیک شده، اگرچه آن را .بر قرآن تحمیل کنند و می گویند،آتش آخرت یا برزخ است را
 و شدند، آتش وارد بالفاصله شدن، غرق از بعد آنها که دهد مى نشان آیه تعبیر":با عنوان احتمال مطرح کرده و نوشته است

 گروهى قرآن آیات گواهى طبق که است،چرا برزخى آتش همان آتش این و!شوند آتش وارد فورا آب که از است عجیب این
 از اى حفره یا است بهشت باغهاى از باغى یا قبر روایات از بعضى طبق شوند،و مى مجازات برزخ عالم در مرگ از بعد

 فاصله و است قطعى قیامت وقوع که آنجا از ولى است، قیامت آتش منظور که شده داده نیز احتمال این .!دوزخ هاى حفره
 خدا فرمان به گویند دنیاست،مى آتش منظور که نده اداد احتمال نیز بعضى.است شده ذکر ماضى فعل صورتب  ندارد زیادى

به  سوره طورتفسیرنمونه،در .)تفسیر نمونه(!کشید فرو خود کام در را آنها و شد ظاهر آتشى،طوفان امواج همان میان در
چشم مى خورد، معانى سربسته و پنج سوگندى که در آغاز این سوره بپدیده آتش گرفتن دریاها اشاره کرده است و می گوید،

 مسجور راىب.است "والْبحرِ الْمسجورِ" یکی از آنها.د که مفسران در تفسیر آنها به همه جا دست افکنده اندنتفکرانگیزى دار
 آتش ساختن ور شعله معنى به جرس" گوید مى مفردات در راغب مملو، دیگرى و برافروخته یکى: شده ذکر لغت در معنى دو

 نخستین البیان مجمع در نیاورده،طبرسى میان به دوم معنى از سخنى داند،او مى معنى همین به نیز را فوق آیه و ،"است
 ییدأت را اول معنى نیز قرآن، دیگر آیات.است شده اشاره آن به نیز لغت کتب از بعضى در کند،و مى ذکر معنى همین را معنى

که غلها در یهنگام=فی الْحمیمِ ثُم فی النَّارِ یسجرُونَ*یسحبونَ...":خوانیم مى مؤمن سوره 72 و 71 آیه در چنانکه کند، مى
در سخنان ."شد خواهند مشتعل آتشآنگاه در ] و[در میان جوشاب *شوند زنجیرها کشانیده مى] با[و ] افتاده[گردنهایشان 

صورت از آهنى که انسانى ب ایآ:جرنى الى نار سجرها جبارها لغضبهو ت...:که فرمود میخوان مى لیعلى به برادرش عق امام
اما این  ."؟برافروخته مشکشانى که پروردگار آنرا از خش ، ولى مرا به سوى آتشى مىکنى آنرا گداخته است ناله مى چهیباز

وخته برافر زمین ما است که در آستانه قیامت اند همین اقیانوسهاى کره بعضى گفتهو دریاى برافروخته کجاست؟"مسجورر بح"
و  ."شود که دریاها برافروخته مىیهنگام:و اذ البحار سجرت":تکویر آمدهششم ، چنانکه در آیه گردد شود و سپس منفجر مى مى

ولى بعضى دیگر آنرا به دریائى ."شود که دریاها منفجر و شکافته مىیهنگام:ر فجرتو اذ البحا":خوانیم انفطار مى سومدر آیه 
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و در آن هنگام که دریاها بر =وإِذَا الْبِحار سجرَت":قرآن می فرماید."اند از مواد مذاب که در دل کره زمین است تفسیر کرده
و اگر این تعبیر .از ماده تسجیر در اصل به معنى بر افروختن و به هیجان آوردن آتش است سجرَت.}6تکویر، {"افروخته شود

دانیم آب از دو ماده اکسیژن و هیدروژن  ، زیرا مىیستامروز براى ما جاى تعجب ن ،قرآن در گذشته براى مفسران عجیب بود
قیامت آب دریاها چنان تحت فشار قرار گیرد که  ، بعید نیست که در آستانهته که هر دو سخت قابل اشتعال استترکیب یاف

گونه که به تنور پر از اند،همان نى پر شدن تفسیر کردهبعضى این واژه را به مع.تجزیه شوند و تبدیل به یکپارچه آتش گردند
و یا  ،دن کوهها سبب پر شدن دریاها گرددهاى آستانه قیامت و متالشى ش ممکن است زلزله  شود گفته مى "مسجر"آتش 

تفسیر (سنگهاى آسمانى در آنها فرو ریزد و پر شود و آبهاى متالطم آن بر صفحه خشکیها جارى گردد و همه چیز را غرق کند
إِذَا الْبِحار و":عبدالعلی بازرگان در تکمیل مطالب فوق می گوید،آیه سوم چنین است).نمونه،سوره هاي طور و تکویر

رَتر."فُجشکافته دریاهاست برابر در که هایی مانع و سدها که است این منظور که اند نوشته هابعضی. شدن شکافته یعنی فَج 
 قرآن اینکه به توجه با ولی. گیرد می فرا آب را زمین  همه یعنی. شود می روان هم در و پیوندد می به هم دریاها آب و شود می
 دیگري چیز باید را منظور ،"شوند مشتعل و آیند جوش به دریاها که آنگاه."سجرَت الْبِحار وإِذَا گوید  می قبل  سوره در

 "فُجرَت" شوند؟ مشتعل دریاها که است ممکن چگونه پس کند، می خاموش را آتش آب معموالً که است این آور تعجب. دانست
 و شده تشکیل اکسیژن و هیدروژن از آب چون. دارد اشاره خاص اي پدیده به بنابراین،. است" انفجار" ریشه و ماده همان از

  درجه وقتیکه پس،.همینطور هم هیدروژن است، اشتعال عامل اصال اکسیژن و دارند اشتعال قابلیت شدت به گازها این دوي هر
 از ترکیب این دیگر، چیز هر یا زمین به خورشید شدن نزدیک مثالً اثر بر یا آتشفشانها اثر بر چه برود، باال العاده فوق حرارت

 خود خاصیت کدام هر شوند می جدا هم از عناصر وقتی اساساً. ماند نخواهد باقی H2O صورت به دیگر آب و شود می باز هم
 سان همین به شرایط آن در هم آب.شوند می منفجر برسد آنها به حرارت اگر که مایع گاز یا بنزین مثل درست. دارند را

 نظر از و است طبیعی خیلی اتفاقات این که گفت توان می اساس، براین. شد خواهد انفجاري  ماده به بدل و مشتعل خاصیت
  ."است توجیه قابل شیمیایی و فیزیکی

  
 :آمده است یدر گزارش. است در حال آتش گرفتن انوسیدهد کف اق ینشان م دیکن یکه مشاهده م يریتصو               

در اثر  آتشفشان نیا ندیگو یآنها م.آرام کشف کردند انوسیرا در قعر اق یمیعظ یآتشفشان يفورانها یدانشمندان به تازگ
 يانفجار بزرگ بود گدازه ها کی هیحادثه که شب کیدر .متر عمق آن است 2500مده است که بوجود آ یقیعم اریشکاف بس

 .بزرگ را در هوا منتشر کردند يبه ابرها هیشب یظیدود  متراکم و غل جه،یمذاب به باال آمدند و در آنجا متراکم شدند و در نت
که ییتا جا ابندی یمه مااد زین یمدت طوالن يشوند و برا یتکرار م شهیفورانها هم نیکنند که همانند ا یم دیکأدانشمندان ت

است که  يآتش گرفته ا يایکند که در حال مشاهده در یکند احساس م یرا دنبال م یفشانآتش يفورانها نیکه ایکس
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آیه ششم طور می افتد که  ادیخواند فوراً به  یرا م ینیچن نیا یاز ما اخبار علم یکیکه یهنگام.!شود یخاموش نم چوقتیه
نتیجه اي که می توان از  ).آرام و اشاره قرآن انوسیآتش گرفتن اق بالگفاي اذکار،("سراسر آتش يایقسم به در":می فرماید

اما .نوح ،مربوط به این دنیاست ،نه برزخ یا آخرت 25بحث پدیده آتش در دریاها گرفت این است که آتش ذکر شده در آیه 
  . از ماهیت و مکانیسم آن در زمان طوفان نوح اطالعی نداریم 

به نقاط مرتفع و  قوم نوح .آب همه جا را فرا گرفت، سرانجام امواج خروشان گفته شدهمانگونه که در آیات گذشته            
صحنه هولناك این طوفان را قرآن چنین .ا در زیر آب پنهان شدکوههاى زمین پناه بردند ، اما آب از آن هم گذشت و همه ج

األَمرُ واستَوت علَى الْجودي وقیلَ بعداً لِّلْقَومِ وقیلَ یا أَرض ابلَعی ماءك ویا سماء أَقْلعی وغیض الْماء وقُضی " :ترسیم کرده است
خوددارى کن و آب فرو کاست و فرمان گزارده ] از باران[و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر و اى آسمان =الظَّالمینَ

 که "بلع"طبایی می گوید، کلمهعالمه طبا.}44هود،{"قوم ستمکار دور بادبر جودى قرار گرفت و گفته شد ] کشتى[شده و 
 طرف به دیگر عبارت به یا و معده، طرف به حلق در چیزى دادن جریان و اجراء معناى به  است "ابلعى" مجرد ثالثى مصدر
 و ترك اش ریشه و اصل از را چیزى که است این معناى به است  "اقلعى" امر صیغه مصدر که "اقالع" کلمه است،و بدن جوف

 برد، فرو   باطنش به خود ظاهر از را دیگرى مرطوب مایع هر و آب ،زمین که است این معناى به "غیض" کلمه و. کنى امساك
 زمین که است این معنایش ،"الماء االرض غاضت":شود مى گفته وقتى مثال است، معنا همین به نیز آن که  "نشف"کلمه نظیر

 کلمه اند گفته بعضى ولى است، سخت و سنگى زمین و کوه، مطلق معناى به  "جودى" کلمه.کاست آن از و برده فرو را آب
 جبالى رشته یک در معین کوه این و است موصل سرزمین در معینى کوه نام بلکه شود نمى اطالق دنیا کوههاى همه بر مذکور

 ارض یا قیل و" جمله و.است معروف جبال آرارات سلسله به که شود، مى منتهى سرزمین ارمینیه به آخرش که شده واقع
 اللّه قال و":نفرمود و نبرد را حضرتش نام اگر و شده، صادر تعالى حق کبریائى و عظمت ساحت از که است ندائى "...ابلعى

 تکوینى امر  "اقلعى" امر و  "ابلعى" امر یعنى است جمله این در که امرى صیغه دو و بوده، تعظیم منظور به "...ابلعى ارض یا
 که دانیم مى همه شود،و مى صادر تعالى خداى عرش، صاحب مصدر از و است، آن حامل "کُن" کلمه که امرى همان است،
 طوفان آب شدن بلعیده مورد در و.شود مى محقق امر آن فاصله زمانى بدون شود صادر چیزى مورد در کلمه این وقتى

 نوح طوفان داستان در اینکه بر است داللتى آیه این در و.نبارید هم آسمان نجوشید، دیگر زمین شد، چنین نیز زمین بوسیله
. فرموده است }قمر 12و  11آیات {دیگر جاى در همچنانکه آسمان هم و داشته دخالت آب طغیان در زمین الهى،هم امر به

 زیر در لحظه آن تا که زمین و رفت، آن فرو باطن به زمین ظاهر از و شده کم آب که است آن معناى به "الماء غیض" جمله
 جمع زمین گودالهاى در آب از مقدارى اینکه به باشد طبیعى حادثه اى تواند مى حادثه این شد،و پدیدار بود رفته فرو آب

 است این معنایش"االمر قضى و"جمله و.رود فرو زمین داخل در هم مقدارى دهد،و تشکیل را هایى دریاچه و دریاها و شود،
 از زمین و شده غرق قوم آن و شد قطعى و منجر کند عذاب را وى قوم که بود داده نوح به تعالى خداى که وعده اى آن که

 "امر قضاء" تعبیر پس گردید، محقق بود گرفته تعلق آن به "کُن"امر آنچه بعضى قول به گردید،و پاك وجودشان لوث
 در آن ساختن محقق و حکم انفاذ و امضاء معناى در شود، مى استعمال آن جعل و حکم شدن صادر معناى به که همانطور

 است،قهرا خارجى وجود عین او حکم و الهى قضاى چون که است این هست که چیزى منتهى می گردد، استعمال نیز خارج
 به  "الجودى على استوت و" جمله.است تعبیر نظر از صرفا باشد اگر اختالفى و بود خواهد یکى دو هر آن انقاذ و حکم جعل

 خبر جمله این و. نشست معهود است کوهى که جودى کوه باالى بر یا و کوهها از کوهى باالى بر نوح کشتى که است معنا این
 "الظالمین للقوم بعدا قیل و"جمله.یافت خاتمه بودند آن ناظر وى به گروندگان و نوح که طوفان ماجراى اینکه از دهد مى

 کرامت دار از را قوم خداوندآن که بفهماند خواهد مى جمله این و. ستمگر مردم نصیب باد دورى فرمود عزوجل خداى یعنى
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 آن، از قبل امر دو مانند نیز است "بعدا ابعدوا "تقدیرش که  "الظالمین للقوم بعدا" درجمله امر. کرد دور بهشت از یعنى خود
 پس اوست، انفاذ و ایجاد عین او تکوینى امر گفتیم که تشریعى، امر نه بوده تعالى خداى تکوینى امر "اقلعى و ابلعى" یعنى

 در نتیجه در و گشتند غرق نوح قوم و آمدند، خروش به آسمان و زمین بالفاصله شد صادر ربوبى مقام از امرها این همینکه
 زیرا بوده، تشریعى امرى جنس از امر این دیگر، وجهى از که چند هر شدند، خسران به مبتال آخرت در و خوارى گرفتار دنیا

 و نتیجه کردند مخالفت را صالح عمل و ایمان به الهى دستور نوح قوم که آنجا از بگویم تر ساده بوده، قوم مخالفت بر متفرع
 تا فرمود صادر را فرامین بود،آن گرفته نشأت تشریعى امرى مخالفت از که تکوینى امرى با تعالى خداى که شد این فرعش
 ،"...ارض یا قیل و" جمله سه در فاعل ذکر از پوشى چشم در و.باشد عزوجل خداى بر استعالیشان و تکبر برابر در آنان جزاى

 و سه هر بین است مشترك که هست دیگرى وجه بحث مورد آیه خصوص در "...بعدا قیل و" جمله و ،""االمر قضى و" جمله و
 چون و نیست آن ایجاد به قادر تعالى خداى جز کسى که است آور دهشت و عظیم قدرى به گانه سه امور این که است این آن
 ذکر چون نفرمود ذکر را فاعل لذا ندارد، شریک امرش در که است قاهرى واحد خداى آنها فاعل که داند مى شنونده اى هر

 فاعل و نشده تعالى خداى غیر متوجه کسى ذهن امور اینگونه در ولى نرود دیگر جاى شنونده ذهن که است این براى فاعل
 چه و بشود برده نامش چه است تعالى خداى کار،کار دانند مى همه اینکه کالم خالصه و.گردد نمى مشتبه کسى براى
  "رفت فرو آب" شود مى گفته وقتى چون نشده ذکر جهت همین به است زمین که آن فاعل نیز "الماء غیض" جمله در.نشود
 سفینه که فاعل بودن معلوم خاطر به  "الجودى على استوت و" جمله در همچنین و. برده فرو را آن زمین که دانند مى همه

 چون نبرد، را ستمکاران نام و "باد ستمکاران نصیب دورى": فرمود نکته همین خاطرب باز و. کرده است حذف را آن باشد
 یافتگان، نجات دانست مى شنونده چون نبرد را یافتگان نجات نام نیز و است نوح قوم همان منظور که بود معلوم شنونده براى
 با که رسیده حد آن به دارد داستان سیاق حیث از که عجیبى بالغت در آیه این آرى.بودند کشتى در وى همراهان و نوح

 و بوده، نوح کشتى نشسته جودى کوه بر چیزى اگر برده،و فرو را آن زمین شده، فروکش آب اگر فهماند مى عبارتش کوتاهى
 للقوم بعدا" شده گفته اگر و بوده، سبحان خداى فرمانده  "اقلعى" که آسمان به و "ابلعى "که شده داده فرمان زمین به اگر

 قضى" شده گفته اگر و شده گذرا آنها بر عذاب که بودند قومى همان ستمگر قوم و بوده اسمه عز خداى اش گوینده"الظالمین
 کرده نهى را او و داده را اش وعده نوح به تعالى خداى که بوده هالکتى امر ،آن شده گذرا امر و امرخدا کننده ،گذرا "االمر

 توافق و}گوئى کوتاه{ایجاز اسباب اجتماع کریمه، آیه در بنابراین. کند مراجعه درگاهش به امر آن درباره اینکه از بود
 دارد، قرار قرآنى آساى معجزه بالغت از عجیبى موقف در شریفه آیه که همانطور دارد، وجود اسباب آن بین در لطیفى
 آیه،آنقدر این خصوص لیکن دارد، آسا معجزه بالغتى قرآن همه اینکه کند،گو مى زده دهشت و حیران را عقل که بالغتى

 بیکران آبهاى در و کرده بحثها آیه این خصوص پیرامون بالغت متخصصین و ادب رجال که است ادبى نکاتى بر مشتمل و بلیغ
 اند کرده استخراج آنچه که اند کرده اعتراف آخر در آنان خود تازه نموده اند، استخراج لؤلؤهایى نموده، شناوریها دریا این
 در و موجز کلماتى با آیه این" .)المیزان(است ریگزار بیابانى از ریگ مشتى یا و بیکران دریائى از آب مشتى نظیر مثل در

 خواننده گویا که سازد مى آن از تابلویى چنان و کند مى ترسیم را نوح طوفان سرانجام تمام زیبایى با و گیرا و رسا حال عین
 صنعتهاى انواع بر اشتمال و بالغت و فصاحت نظر از را آیه این که است همین براى و است داشته حضور صحنه آن در خود

 اعجاز حد در بالغت و فصاحت نظر از قرآنى آیات تمام که هرچند اند، دانسته سخن سطح باالترین در و شاهکار یک بدیعى
 21 شده، تشکیل کلمه 17 از که آیه این در است شده گفته که طورىب و است زیبایى اوج در که راستى به آیه این ولى هستند،

 و آیه این درباره".)225تفسیر کوثر،سوره هود،یعقوب جعفري،ص(است رفته کارب ادبى هاى آرایه و بدیعى محسنات از نوع
 پنجاه و صد و نوشته آیه این درباره اى رساله او استاد که کند مى نقل آلوسى. است شده زیادى بحثهاى آن فراوان نکات
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 تصمیم قریش دانایان از بعضى که است آمده تواریخ در .}68 ص ،12 ج المعانى، روح تفسیر{است برشمرده آن براى مزیت
 بشر کالم به کالم این که گفتند یکدیگر به رسیدند آیه این به وقتى بیاورند را آن مانند و کنند معارضه قرآن با که گرفتند
. است شده نقل هم مقفع ابن درباره آن نظیر. }مجمع البیان، ذیل همین آیه{برداشتند معارضه از دست و ندارد شباهت

 در دشمنان چون:گوید مى سپس کند، مى نقل مغیره بن ولید از آیه همین درباره را اى منصفانه سخن سمرقندى عروضى
چهار مقاله عروضى {رسند کجا به خود تا بنگر رسیدند،دوستان مقام بدین انصاف میادین در او اعجاز و قرآن فصاحت

  . )240تفسیر کوثر،همان،ص(}39سمرقندى، ص 
طوفان نوح منطقه اي بود یا جهانی؟ و  یکی از مواردي که مفسرین در داستان نوح اختالف نظر دارند این است که آیا          

 و وي که اي  منطقه در منحصرا نوح طوفان که اند  عقیده این بر بعضی:چنانکه نوشته اند.هریک براي خود دالیلی دارند
 ارض کلمه اطالق اینکه جمله از.اند داشته بیان ادعا این بر نیز را شواهدي و است افتاده اتفاق اند  بوده ساکن آن در قومش

 زمین مغربهاي و مشرقها" خوانیم می اسرائیل بنی سرگذشت در چنانکه است آمده مکرر قرآن در جهان وسیع منطقه یک بر
 نوح طوفان که است توجه قابل نکته این .}عرافاَ 137مضمون آیه {"دادیم قرار) اسرائیل بنی مستضعفان گروه اختیار در را
 با اصوالً باشد، رسیده زمین سراسر به نوح دعوت که نداریم دست در دلیلی هیچ ما و بود، سرکش قوم آن مجازات عنوان به

 دیگر اي  ه عد. }102ص ،9ج نمونه، تفسیر{رسد می نظر به بعید بسیار نقاط، همه به پیامبر یک دعوت رسیدن زمان آن وسائل
 ج المیزان، ؛ 37ص ،12ج همان و تفسیرنمونه،{است نوح طوفان بودن عالمگیر قرآن، آیات از مستفاد که اند  عقیده این بر
 جسته استناد عمده شاهد دو به ایشان از برخی قرآنی، آیات از بسیاري ظهور به گروه این استناد کنار در.}259 ص ،10

 در.مختلف حیوانات از جفت نمودن سوار و گزینش بر مبنی نوح به خداوند فرمان دیگري و نوح نبوت بودن جهانی یکی:اند 
 تفسیر ؛259 ص ،10 ج المیزان،{هستند نوح رسالت بودن عالمگیر به قائل مسلمانان اکثر شود می گفته اول شاهد توضیح
 نیز دوم شاهد درباره.است بوده عالمگیر نیز او موعود عذاب گفت توان می شک بدون صورت این در .}58ص ،25ج نمونه،

 به منحصر طوفان اگر سازد، کشتی بر سوار را زوجی حیوان نوع هر از تا شد امر نوح به قرآن نقل طبق اینکه است شده گفته
 آن با اي کشتی ساخت در مشقت همه این تحمل به نیازي دیگر که چرا بود؛  فایده  بی امري بود، می زمین مناطق از اي  منطقه

 در ظاهر که آیاتی بردن  تأویل به این بود،بنابر  نمی شان  آذوقه تهیه و حیوان همه آن نمودن سوار و آوري  جمع و عظمت
 طوفان از شهر سوال، پس (}264ص ،10ج المیزان،{است محکم دلیلی وجود بدون وحی، کالم تقیید است، طوفان عمومیت

 ،"آیا طوفان نوح عالمگیر بود؟"هود،تحت عنوان 43تفسیر نمونه در ذیل آیه  ).شد؟ پراکنده زمین در چگونه انسان ،)ع(نوح
آید که طوفان  از ظاهر بسیارى از آیات قرآن چنین بر مى :با اما و اگرها خواسته است این امر را ثابت کند،فلذا می نویسد

طورمطلق ذکر ب}زمین{زیرا کلمه ارضاى بوده است براى سراسر روى زمین، ، بلکه حادثهاى نداشته است جنبه منطقهنوح 
کس از کافران را بر روى زمین و نوح گفت پروردگارا هیچ=ضِ منَ الْکَافرِینَ دیاراتَذَر علَى الْأَروقَالَ نُوح رب لَا ":شده مانند

، از بسیارى از تواریخ نیز. "و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر":آمده استهود  44آیه  در و همچنین.}26نوح،{"مگذار
، و سام و حام{کنونى را به یکى از سه فرزند نوحن جهت تمام نژادهاى ، به همیشود ى بودن طوفان نوح استفاده مىجهان

شود که  نام دوران بارانهاى سیالبى دیده مىه در تاریخ طبیعى نیز دورانى ب.گردانند که بعد از نوح باقى ماندند باز مى}یافث
این نظریه نیز در تاریخ طبیعى .ح نیز هستاگر آن را الزاما مربوط به قبل از تولد جانداران ندانیم قابل تطبیق بر طوفان نو

کند یعنى قطب شمال و جنوب تبدیل به خط استوا و خط استوا جاى  زمین هست که محور کره زمین تدریجا تغییر پیدا مى
اى  آب دریاها به اندازهدن یخهاى فوق العاده متراکم قطبى،گیرد ، روشن است که به هنگام گرم ش قطب شمال و جنوب را مى

وشان از نقاط دیگر سر بر هاى خر صورت چشمههاى زمین ب د و با نفوذ در الیهگیر آید که بسیارى از خشکیها را فرا مى ال مىبا
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این مطلب که نوح از حیوانات روى زمین .گردد و همین گسترش آبها باعث فزونى ابرها و بارش بارانهاى زیادتر مىآورد، مى
که در بعضى از روایات آنچنان ت، و اگر محل زندگى نوح را کوفهجهانى بودن طوفان اس هائى با خود برداشت نیز مؤید نمونه

، این خود مؤید دیگرى بر ه و خانه کعبه هم کشیده شده باشدآمده است بدانیم و باز طبق روایات دیگر دامنه طوفان به مک
حمل همه حیوانات  به کشتی نوح، بسیار پوچ است استدالل تفاسیر و من جمله تفسیر نمونه، به  ."جهانى بودن این طوفان است

قبال . و مبناي قرآنی ندارد و آن دسته از مفسرین که  بر این نظر اصرار دارند متأثر از مطالب مطرح شده در تورات می باشند
قض اشاره جالب اینجاست که خود تورات هم در این مورد به دو روایت متنا.در این مورد توضیحات مبسوطی داده شده است

متعاقبا توضیحاتی خواهیم داد که اتفاقا منظور از دو آیه فوق منطقه اي بودن آن است نه جهانی  "ارض"درباره .کرده است
اگر آن را الزاما مربوط به قبل از تولد جانداران ندانیم قابل :،تفسیر نمونه نوشته استدوران بارانهاى سیالبى درباره.بودن

ولى  :این تفسیر با توجه به تردیدي که دارد در پایان می نویسد.یعنی با تردید بیان شده است."هست تطبیق بر طوفان نوح نیز
بر یک منطقه وسیع جهان در قرآن  "ارض "، زیرا اطالق کلمهاى بودن آن نیز بکلى منتفى نیست با این حال احتمال منطقه

حیوانات در کشتى نیز ممکن است حمل .} عرافاَ 137 آیه{خوانیم مکرر آمده است چنانکه در سرگذشت بنى اسرائیل مى
، بخصوص اینکه در آن روز نقل و انتقال حیوانات از این باشد که در آن قسمت از زمین، نسل حیوانات قطع نگردد خاطرب

بودن  اى همچنین قرائن دیگرى که در باال ذکر شد قابل تطبیق بر منطقه .} دقت کنید{هاى دوردست کار آسانى نبود نقطه
این نکته نیز قابل توجه است که طوفان نوح به عنوان مجازات آن قوم سرکش بود ، و ما هیچ دلیلى .تواند باشد طوفان نوح مى

در عصر {در دست نداریم که دعوت نوح به سراسر زمین رسیده باشد ، اصوال با وسائل آن زمان رسیدن دعوت یک پیامبر 
هاى  رسد ولى در هر حال هدف قرآن از بیان این سرگذشت عبرت انگیز بیان نکته ر مىنظبه همه نقاط، بسیار بعید ب}خودش

  ).تفسیر نمونه(اى تربیتى مهمى است که در آن نهفته است خواه جهانى باشد یا منطقه
انتهاي داستان  در تفسیرالمیزان در.رد که  طوفان نوح را جهانی بداندعالمه طباطبایی در تفسیر خود اصرار عجیبی دا             
ه بود عامه نبوت حضرت آن نبوت که کرده استدالل "بود؟ بشر عموم براى نوح نبوت آیا"عنوان تحت هود سوره نوح در

له آراء و نظریه علماء با هم اختالف دارد، آنچه در نزد شیعه معروف است این است أر این مسد وي در ابتدا می گوید،.است
اشته و آن جناب بر کل بشر مبعوث بوده، و از طرق اهل بیت نیز روایاتى دال بر این نظریه که رسالت آن جناب عمومیت د

اند،اما  بعضى از اهل سنت معتقدند به عمومیت رسالت.است وارد شده، روایاتى که آن جناب را از انبیاء اولوا العزم شمرده
منکر این معنا شده و به روایت صحیحى از رسول خدا استدالل کرده اند که فرموده است هر پیغمبرى تنها آنها دیگر از  برخی

و از آیاتى که دسته اول به آنها استدالل کرده اند پاسخ داده اند ولى من بر همه بشر مبعوث شده ام،بر قوم خود مبعوث شده 
همان سرزمینى باشد که قوم نوح در  "ارض"ن است که منظور از کلمه مثال ممکآن آیات قابل توجیه و تأویل است، به اینکه

دیارى از کافران قوم مرا در ! پروردگارا: این مى شود که نوح 26پس معناى آیه .سکونت داشته و وطن آنان بوده استآن 
چ حافظى از عذاب خدا امروز براى قوم من هی: این مى شود که هود 43 و همچنین مراد از آیه. "این سرزمین زنده نگذار

سپس عالمه ).المیزان("ما تنها ذریه نوح را باقیمانده از قوم او قرار دادیم:این مى شود که صافات 77و مراد از آیه ."نیست
شریعت نوح که نخستین شریعت الهى بوده، لزوما جهانى و همگانى بوده ":پس از طی مقدمه اي طوالنی نتیجه می گیرد که

و پاسخ می آیا طوفان نوح همه کره زمین را دربرگرفت؟ ،نوح در سوره هود می گوید نتهاي داستاناایشان در  ."است
عمومى بوده، قهرا باید عذاب نازل شده نیز عموم بشر را فرا گرفته باشد و این خود قرینه  نوحوقتى ثابت شد که دعوت ،دهد

ه اى که دعاى نوح را مانند آیعموم دارد همین معناست، ش داللت برخوبى است بر اینکه مراد از سایر آیاتى که به ظاهر
خدا بر [که یاى نیست مگر کس هیچ نگاهدارنده امروز در برابر فرمان خدا":می فرمایدآیه اى که و}26نوح،{حکایت نموده
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داى تعالى و از شواهدى که در کالم خ.}77صافات،{و جعلنا ذریته هم الباقین"و آیه .}هود 43بخشی از آیه {رحم کند] او
به نوح دستور دادیم تا از هر نوع ":بر عمومیت طوفان شهادت مى دهد این است که در دو جا از کالم مجیدش فرموده که 

چون واضح است که اگر طوفان اختصاص به یک ناحیه از زمین داشت مثال ،"حیوان نر و ماده اى یک جفت داخل کشتى کند
زیرا فرضا اگر ى حیوانات یک جفت سوار کشتى کند،احتیاج نبود که از تمام }ه اندکه بعضى گفت{مختص به سرزمین عراق بود

خوانندگان عزیز دقت فرمایید که چگونه .)المیزان(حیوانات عراق منقرض مى شدند در نواحى دیگر زمین وجود داشتند
تطبیق بر کل حیوانات داده  ،هکه در آن اسمی از حیوان برده نشدرا آیه اي  ،مولف محترم المیزان با ذهنیت قبلی خود

این دلیلی که ایشان درباره جهانی بودن طوفان ذکر کرده است، یکی از مهمترین دالیل طرفداران این نطریه است که .است
بعضى این احتمال را اختیار کرده اند که عالمه در ادامه بحث خود اضافه می کند،.در فصل قبل در این باره توضیح داده ایم

د از ذکر نجات نوح اما اینکه خداى تعالى بع: تفسیر المنار در تفسیر خود گفته صاحب. صوص سرزمین قوم نوح بودهطوفان مخ
جناب نموده ممکن است و باقیماندگان بعد از طوفان را منحصر در ذریه آن "و جعلنا ذریته هم الباقین ":و اهلش فرموده

ایش این باشد که از قوم آن جناب تنها ذریه اش را باقى گذاشتیم نه از کل ، انحصارى اضافى و نسبى باشد، و معنمنظور از آن
رى از کافران را بر روى زمین باقى نگذارد عبارتى که از دیاو اما اینکه آن جناب از خداى تعالى خواست که . ساکنان زمین

همه کره زمین است، چون معروف از کالم انبیاء   "ارض"آن جناب حکایت شده صریح در این معنا نیست که منظورش از کلمه 
هر جا که ذکر شده { "ارض"و اقوام و همچنین از اخبارى که تاریخ از آنان حکایت مى کند این است که منظورشان از کلمه 

 فرموده وکه در حکایت خطاب فرعون به موسى یونس  78مثل آیه ود آنان یعنى خصوص وطن آنان است،سرزمین خ}باشد
خصوص  "ارض"که در اینجا نیز منظور از کلمه ،سراءاِ 76 هیآظورش از زمین، کره زمین نیست بلکه سرزمین مصر است، و من

سرزمینى است که در آنجا موطن کردند  ،چهارم اسراء هیآدر  "ارض"وطن رسول خدا یعنى شهر مکه است، و منظور از کلمه 
ر آیات با کمک قرائن و تقلیدهایى که از یهود و نصاراى قدیم به ارث مانده و لیکن ظواه.و شواهد بر این گفتار بسیار است

هیچ نقطه دیگرى مسکونى نبوده و یر از نقطه اى که قوم نوح بودند،داللت دارد بر اینکه در دوران نوح روى کره زمین غ
د از آن حادثه به جز ذریه آن جمعیت بشر منحصر بودند در همان قوم نوح که آنها هم در حادثه طوفان هالك شدند و بع

سخن مولف تفسیر المنار را ردکرده و بر جهانی بودن طوفان اصرار دارد و پاسخ وي  ،البته عالمه).المیزان(جناب کسى نماند 
 اینکه آیات را تأویل کرده و حصر را در آنها اضافه گرفته مرتکب تقییدى شده که هیچ دلیلى بر این تقیید":را اینگونه می دهد

 ندارد مانعى هیچمی گوید، قاموس قرآن .ذکر نکرده است را اما خود عالمه دلیلی بر عمومیت این آیات. "داللت نمى کند
 کره همه نه است مکه ارض مراد سراءاِ 76آیه در چنانکه. ارض کره همه نه باشد نوح قوم ارضنوح،  26 آیه در "االرض" که

 نسبت نه ماند باقى او ذریه فقط و شدند هالك همه حضرت آن قوم بگوییم که ندارد اشکالى صافات  77 آیهباره  در و. ارض
 جنس همه از کردن سوار مراد اگر وانگهى. جا همه نه است طوفان محل مراد ظاهرا هود 43آیه  در ایضا. اقوام همه به

 و علوفه با مدتى و گیرند جاى آن در حیوانات همه آن که داشت را وسعت آن کشتى نه که پیداست باشد کشتى در حیوانات
 از نوع هزاروپانصد سه اقالً بود الزم قولى به و کنند جمع را زمین روى حیوانات که داشت امکان نه و شوند تامین آب

 بود الزم حضرت آن رسالت بودن عمومى صورت در وانگهى. کنند تأمین را آنها غذاى مدتى و گذاشته کشتى در پستانداران
و ما ":می فرماید  زیرا گردند عذاب مستحق تا باشند کرده تکذیب همه و باشد رسیده عالم جاى همه به بزرگوار آن رسالت که

 کرده تبلیغ و فرستاده نمایندگان حضرت آن که مطلب این اثبات و.}15،اسراء{"پردازیم تا پیامبرى برنینگیزیم به عذاب نمى
 لوط و صالح هود، قوم بالهاى مثل نوح طوفان که است آن یقین به نزدیک احتمال:خالصه.است غیرممکن بلکه ،مشکل است

 بوده حضرت آن قوم محل به منحصر و کوچک خیلى زمین روى خشکى نوح روزگار در که بگوییم آنکه مگر است بوده محلى
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قاموس (است فراگرفته آب بود گیالن استان بزرگى به مثال که را زمین جاى همه بگوییم که است طبیعى ،صورت این در .است
جویم  به زودى به کوهى پناه مى ":گفت پدرش درجواب پسرنوح اینکه از:و).124و  123ص، 7ج ، علی اکبر قریشیقرآن،

 گفت نمى گرنه بودو نرفته باال کوهها از طوفان که شود مى روشن}هود 43بخشی از آیه {دارد که مرا از آب در امان نگاه مى
 به محتاج گذشت هم کوهها از بعدا بود نیافته شدت طوفان هنوز دو آن گفتگوى موقع در اینکه برم،اثبات مى پناه کوهى به

 سخنو  .باشد کوهها همه از آب باالرفتن دلیل شود نمى نشست جودى درکوه کشتى آب رفتن پایین موقع اینکه و است دلیل
 گوید و دهد مى انسانها همه شدن هالك از خبر و پرداخته  نوح کشتى مساحت تشریح به که ششم باب پیدایش سفر در تورات

 را آنها غذاى و بمانند زنده تا بیاور کشتى به جفتى حشرات و بهائم و پرندگان همه از و جفتى جسد ذى هر از امرشد نوح به
 بود آسمانها تمام زیر که را ها کوه همه آب گوید مى وقت آن و کند مى بیان ششم باب از مشروحتر هفتم باب در و ،کن تهیه

 اند ناممکن بلکه ،آمیز اغراق خیلى اینها،نماند باقى زمین روى در اى جنبنده بودند کشتى در که آنها و نوح جز و کرد مستور
در قرآن چیست؟ زیرا یکی از  ارض  دید معناي ایدب).  125قریشی،همان، ص(نیست خبرى اینها از قرآن در بحمداهللا ولى

 به "ارض" .در آیات مرتبط با داستان نوح است "ارض"دالیل طرفداران نظریه چهانی بودن طوفان نوح عمومیت آیات 
 آسمان مقابل و پائین که آنچه معناي به گویند می برخی و کنند می زندگی آن بر مردم که است چیزي آن معناي

 .مفرد به لفظ همیشه اما است، آمده قرآن در بار 461 مامی باشد، زمین آن از مراد که ارض "کلمه : قاموس می گوید.است
 حد فی چه گر مرّیخ مثال .می شود محسوب آسمان به ما نسبت است زمین از غیر آنچه که است آن علتش قوى به احتمال

 که نیست بیشتر یک زمین را ما هذا می شود،على حساب آسمان ماست سر باالى که به ما نسبت اما است زمین و کره یک نفسه،
 از مراد اینکه در است صریح البالغه نهج موارد از بعضى. است آمده نیز  جمع به لفظ البالغه نهج و روایت در.ماست پاى زیر

 از مقصود البالغه نهج دیگر جاهاى و احادیث در که بگوئیم است،باید اقلیم هفت به اصطالح و زمین روى خشکیهاى  "أرضون"
 یکُونُوا لَم أَ*الْأَرضینَ سهولِ أَعنَاقَ رکُوبِها و": هست البالغه نهج می کردند،در هفت،تقسیم به گذشته در که خشکیهاست،آن

 2 ،ج174ص 1 ج:به ترتیب عبده البالغه نهج(الْأَرضینَ   أَطْرَاف فى ملُوك و الْعالَمینَ علَى حکَّام فَهم* الْأَرضینَ أَقْطَارِ فى أَرباباً
 باره در دومى سوارند، زمین همواریهاى گردن بر کوهها:می فرماید که کوههاست باره در اول جمله.)179 ص و 177ص

 به که عربهاست خصوص در سومى و نبودند؟ رقاب مالک و پادشاهان زمین اطراف در آیا:فرمود که است گذشته مردمان
 ،1 ج قرآن، قاموس(است مقصود زمین  خشکیهاي بینیم مى چنانکه جاها این در.شدند پادشاهان زمین اطراف در اسالم برکت

 آسمان، مقابل در زمین کره معناي به ارض ):الف:مانند. است رفته کار به معنا چند به  "ارض" ، قرآن در ).68  تا   59: ص
 به ارض):ج .بار 110،}غیره و مدینه مکه، مصر، مانند خاصی مکانهاي{آبادي و زمین قطعات معناي به ارض ):ب. بار 80

بستگی  در قرآن "ارض"لفظ ). قرآن جاي همه در ارض بودن سایت تبیان، مفرد(بار  260زمین، پهناي و طبیعت عالَم معناي
از ] نیز[رویاند و  که از آنچه زمین مى] خدایى[پاك  :یس می فرماید 36آیه .به موضوعی دارد که در آیه مطرح شده است

بدیهی است که منظور از زمین در اینجا مناطقی است که گیاهان ."گردانیده است زوجدانند همه را  خودشان و از آنچه نمى
که بنی اسراییل بر آن  ،ومنظور سرزمین وسیع مشخصی است"مشَارِقَ األَرضِ ومغَارِبها": اَعراف آمده 137در آیه .می رویند

و او و لوط را به سوى آن =ونَجینَاه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتی بارکْنَا فیها للْعالَمینَ": انبیاء می فرماید 71حاکم بودندآیه 
انبیاء  81وآیه .است شام نیسرزم مقصود از ارض در اینجا."سرزمینى که براى جهانیان در آن برکت نهاده بودیم رهانیدیم

که در آن برکت نهاده بودیم  }سرزمینى{الْأَرضِ که به فرمان او به سوى] رام کردیم[و براى سلیمان تندباد را ":می فرماید
موارد دیگري هم در قرآن  مطرح .مراد از ارض در آیه، سرزمین فلسطین است ."یافت و ما به هر چیزى دانا بودیم جریان مى

اگر منظور قرآن کره زمین باشد قطعا در آیه قرینه اي بر .ر المنار به آن اشاره کرده است که بیان شدشده که صاحب تفسی
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در نتیجه، نمی توان به استناد آیاتی چند از .آن است که نوعا در بحث خلقت آسمانها آیات بسیاري در این باره می باشد
 هودکه و اعراف هاي سوره در می گوید، بهبودى .دانست داستان نوح که در آن واژه ارض آمده، طوفان نوح را جهانی

 را ثمود قوم سپس و دومرا   عاد قوم امتش انقراض از پس و کند مى آغاز پیامبر ازنوح ترتیب به کند، مى یاد را انبیاء سلسله
و به یاد =بعد عاد وبوأَکُم فی األَرضِإِذْ جعلَکُم خُلَفَاء من واذْکُرُواْ":گوید مى صالح زبان از قرآن .قوم نام می برد سومین

بخشی از آیه {"داد] مناسب[شما جاى به  گردانید و در زمین] آنان[عاد جانشینان ] قوم[آورید هنگامى را که شما را پس از 
اره قوم عاد مى وباز درب. در سرزمین آنان مستقر شدندوم ثمود، بعد از انقراض قوم عاد،واین مى رساند که ق.}اَعراف 74

 69بخشی از آیه {"قرار داد] آنان[شما را پس از قوم نوح جانشینان ] خداوند[و به خاطر آورید زمانى را که ":گوید
 منطقه یک در عاد، قوم وچون. اند شده مستقر آنان درجاى نوح، قوم انقراض از بعد عاد قوم که رساند مى واین.}اَعراف

 و شدید زلزله با زمین منطقه درهمان ثمود، قوم ونیز، اند شده هالك هوا سهمگین طوفان با که اند کرده مى زندگى زمین
 و هالك آب سهمگین طوفان اثر در اند،و زیسته مى مخصوص منطقه همان در هم نوح قوم اند،قهراً شده هالك آسمانى سنگ
 بدانیم، نوح قوم و ثمود و عاد منطقه همان را اول عهد در بشر مسکونى منطقه تنها که باشد چنین واقعیت اگر. اند شده نابود

 رفته آب زیر هم نوح قوم منطقه باشد، رفته آب زیر زمین تمام آنکه ضمن در و باشد عالمگیر نوح، طوفان که ندارد مانعى
 نبوده تمام برآنان حجت زیرا است، غیرمعقول آنان شدن هالك د،نباش بوده مسکونى هم زمین مناطق سایر اگر اما باشد،
در مرکز آنها پیامبرى برانگیزد که آیات ما ] پیشتر[ویرانگر شهرها نبوده است تا ] هرگز[و پروردگار تو ":گوید مى قرآن.است

 تا :پس. اسراء 15ایضا آیه  و }59قصص،{ایم کننده نبوده را بر ایشان بخواند و ما شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند ویران
 از نوح چون که اند گفته برخى .شد نخواهد نازل کن، ریشه عذاب درنبرند، به حد از را نافرمانى وآنان ودنش مبعوث رسولى

 ولى.باشد عالمگیر و جهانى باید هم نوح طوفان پس است، بوده وعالمگیر جهانى نوح دعوت و است العزم اولى پیامبران
 خود قوم سوى به آنان: گوید مى لوط و صالح و هود درباره چنانکه ،"قومه الى نوحاً ارسلنا قدل": گوید مى جا درهمه قرآن

 خویشتن قومى منطقه از انبیاء دعوت اصوالً. باشد عالمى و جهانگیر هم لوط و صالح و هود دعوت باید پس. شدند مبعوث
 رسد مى همسایه اقوام به نوبت شوند،آنگاه تسلیم خدا قانون دربرابر وهمگان شود واقع پذیرش مورد وچون شود مى شروع

 قوم دعوت به فقط مکه در سال داشت،سیزده جهانى دعوت بیشک که اسالم گرامى رسول.بیاورند ایمان و شوند دعوت که
 نامه وسیلهب گرفت، اقتدار حیطه در را عربستان جزیره شبه یعنى کرد، فتح را ومکه شد مستقر درمدینه وچون پرداخت خود

 نگرفت، قرار عمومى پذیرش مورد دعوتشان که پیامبرانى وهمه لوط، صالح،هود،نوح اما.کرد اعالم جهانیان به را خود دعوت
 درهمه بشریت وجهان عالم عموم به رسد چه تا نرسیده همسایه اقوام به نوبت شدند، نابود الهى عذاب با آنان اقوام ودرنتیجه

  ).بهبودى باقر ، محمد}1بخش {قرآن در انبیاء تاریخ بازنگرى قرآن، معارف پایگاه(مسکونى مناطق و ها قاره
 بیشتر دکتر بیومی مهران موافق نظریه منطقه اي بودن طوفان نوح است و به تفصیل آن را توضیح داده و می گوید،            

 در داشتند، وجود زمین در که کس هر و چه هر و بوده فراگیر وفاناین ط  که باورند این بر تفسیر عالمان و اسالمی مورخان
 سراسر در کشتی و نماند جاي بر زنده کسی}عناق بن عوج همچنین روایتی در و{همراهانش و نوح جز و شدند نابود آن اثر

 گرفت پهلو آنجا و رسید جودي کوه به سرانجام و نشد آنجا وارد و رسید حرم به اینکه تا ایستاد نمی باز و بود گردش در زمین
 آیات به خویش گاه نظر ساختن مستدل براي اینان.}72،ص1 ج،الکاملاثیر، ابن ؛163 النهایۀ،ص و البدایۀکثیر، ابن{
 استناد خدا رسول فرموده آن به همچنین.جویند می استناد }120و  119؛و شعراء، 77؛ صافات،40؛ هود،27و26نوح،{

 مردم وقتی روي این از شد، فرستاده زمین اهل تمامی سوي به که بود نوح فرستاده رسول نخستین: فرماید می که جویند می
 گمان من .}6777، ص الجامع ألحکام القرآنقرطبی،  {کرد غرق را زمین روي مردمان تمامی خداوند کفر ورزیدند،
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 تمامی نص از) 1:داد ارائه توان می دلیل چندین نظرگاه این درستی براي یافت، وقوع  نوح قوم حقّ در تنها وفانط کنم می
 متعال خداوند بود،چنانکه شده انگیخته بر خویش قوم سوي به تنها نوح که شود می فهمیده چنین باره این در شده وارد آیات

 و 23 آیات درو   براهیما 29 آیه و هود 36و  30 تا 25 آیات در و ،یونس 71 و توبه 70 اتدرآی و عرافاَ 63 تا 59 آیات در
 بسیاري و }5 و2 و 1 ،نوحو  ؛9 ،قمر ؛52،نجم ؛46،ذاریات ؛14،عنکبوت ؛118 و117 ،106 ، 105ء، شعرا{،وآیاتمؤمنون 24

 با شمول حیث از بارش و کار و بوده او قوم ویژه نوح دعوت که دنگذار می تأکید روشنی به حقیقت این بر آیات که از دیگر
 جز پیامبران،همگی، که دارند نظر اتفاق باره این در دانشوران :)2.است نداشته تفاوتی}مصطفی حبیب{جز پیامبران دیگر

 قوم قرین همواره حضرت آن از پیش پیامبران از قرآن روي این از شدند، انگیخته بر خودشان قوم سوي به تنها خاتم پیامبر
 و آشکار نصوص در قرآن که است محمد حضرت شمول جهان دعوت با شده فرستاده پیامبر تنها :)3.کند می تعبیر آنان ویژه

 به آن در متعال خداوند که دارد وجود آیه چهل از بیش قرآن در چنانکه. دارد داللت حقیقت این بر گوناگون هاياسلوب با
 تمامی پیامبر،حضرت آن که شده وارد روشن نص به بسیاري آیات در آن از گذشته. است شده خوانده "العالمین رب" نام

 ویژه گستره در خدا رسول دعوت هرگز گذشته آن از .بخواند مردم تمامی براي را آن وي که شده نازل قرآن و است مردم
 نیز محمدي شریف سنت که است آن دلیل چهارمین) 4.است اسالمی دعوت شمولی جهان نشانه این و نماند محدود قوم یک
 الهی بزرگوار پیامبران میان از خدا رسول مخصوص ویژگی این و دارد همخوانی قرآن با محمدي دعوت بودن جهانی در

 هر آنکه پنجم...":فرماید می حضرت آن که آمده صحیحین در بود،چنانکه خودشان اقوام به محدود تنها آنان دعوت که است
 حدیث در چنانکه :)5."ام شده انگیخته بر مردم تمامی سوي به من و شد می انگیخته بر خود قوم سوي به ویژه طورب پیامبري
 او ارسال اولیت بلکه نیست او بعثت بودن فراگیر آن از منظور هستی، زمینیان سوي به فرستاده نخستین تو که آمده شفاعت

 سوي به متعال خداوند که است رسولی نخستین   نوح روي این از. }503،ص7 جمحمد رشید رضا، تفسیر المنار،{است
 پژوهشهاي متخصص یک عنوان به نه مسلمانان عامه از یکی عنوان به{من دانش :)6.است فرستاده قومش مشرکان

 مردم هدایت براي را پیامبري زمانیکه تا متعال خداوند که دریابم را شرعی قاعده این که است رسیده درجه این به،}قرآنی
 اگر. }15 ،إسراء{فرماید می موضوع این تأیید در داد،چنانکه نخواهد کیفر را آنان هرگز باشد، نفرستاده راست، راه به

 عنوان به چگونه است دادگران دادگرترین خداوند آنگاه،بود شده برانگیخته عراق جنوب در نوح} متواتر قول بنابر{بپذیریم
 نپذیرفتند، را او استوار آیین و کردند انکار را نوح عراقیان آنکه سبب به را العرب جزیرة ساکنان و سوریان ،مصریان ،نمونه
 دعوتش و کردند انکار را نوح که بود گناهشان آن کیفر به شدند غرق که آناننوح، 25برطبق آیه  آنکه است،حال داده کیفر

 تلقی طرز این آنکه شد،حال می شمول جهان نیز نوح دعوت بایست می بود،ضرورتا می فراگیر وفانط اگر آنگاه.نپذیرفتند را
 نوح دعوت باید می قطعا روي این از است، تعارض در نیز اسالم دین اساسی مبادي با دارد قرآن آیات با که منافاتی بر عالوه
 نوح به و":فرماید می خداوند که افزود آنها بر باید نیز را این .بودند گناهکاران از شدگان غرق و باشد بوده او قوم ویژه

 آید نمی بر آیه این از آیا.}36 ،هود{آورد نخواهد ایمان دیگر کسی }اند گرویده آنانکه جز{تو قوم از هرگز که شد وحی
 کافران غرق و او قوم مؤمنان رهایی براي تنها شد ساخته که کشتی آن گذشته آن از.بودند نوح قوم از تنها کافران آن که

 ریشخند به را گذشتند،او می او بر قومش از گروهی که گاه هر ساخت می کشتی  نوحکه  وقتی آنگاه.بود قوم همان
 در .کردند؟ می انکار را او که بودند آنان و بودند او خود قوم از کنندگان ریشخند که آید نمی بر آیه این از آیا."گرفتند می

 ام یاري انگاشتند، دروغزن مرا که روي آن خداوندا،از:گفت":شود نمی فهمیده این جز چیزي نیز زیر آیات از حال عین
 از شدگان غرق که دارند تأکید حقیقت این بر آیات این تمامی .یونس 73و مؤمنون 28و ایضا آیات . }]26 ،مؤمنون{"کن

 هشدار که اتفاق افتاد آن از پس رخداد این که دارد اشارت اخیر آیه حال، عین در و بودند نوح کنندگان تکذیب جمله
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دارد، چرا  شیبخشا انیآنکه خداوند متعال همواره بر جهان گرید) 7. است سراءا 15 آیه بر دیگر تصدیقی نیز این و. یافتند
خداوند در قرآن  ):11...آنان آمده است تیهدا يبرا یخداوند بلند مرتبه توانا رسول ينبوده مگر آنکه از سو یامت چیکه ه

فرود آى و گروههایى هستند که  هستند گفته شد اى نوح با درودى از ما و برکتهایى بر تو و بر گروههایى که با تو":دیفرما یم
 "وأُمم سنُمتِّعهم"عبارت  از  ایآ.}48 ،هود{رسد کنیم سپس از جانب ما عذابى دردناك به آنان مى به زودى برخوردارشان مى

مند  بهره آنان را یوفان نوح آنان را فرو نگرفت و خداوند متعال تا مدت زمانطاند که  هم بوده یکه در آنجا کسان دیآ ینمبر 
 در وفانط که دارند نظر تقریبا اسالمی مفسران و مورخان همچنین :)12.شد؟ رشانیدردناك دامنگ یساخت و آنگاه عذاب

 در قتاده روایت بنابر و کوفه سرزمین در تنور شعبی و مجاهد روایت بر بنا چنانکه نشست، فرو همانجا در و شد آغاز عراق
 حموي یاقوت چنانکه{"ورده عین" از را خود سفر نوح کشتی سومی نظر بنابر ،وگذشته آن از که بود، واقع العرب جزیرة

 کشتی گرفتن پهلو درباره قرآن در که را آنچه بخواهیم اگر آنگاه کرد، آغاز}است العرب جزیرة در مشهور شهري گوید می
 که بینیم می }است موصل در دجله کرانه تا عمر ابن جزیره شرق در واقع کوهی جودي{بیفزاییم آن بر جودي کوه بر نوح

 بوده عراق در نوح کشتی سفر پایان و آغاز که است بدیهی آنگاه است، واقع عراق در شده یاد هايمکان این تمامی
 این در صریحی نص قرآن در که است مطلبی وفانط بودن فراگیر موضوع که است معتقد تبارك جزء تفسیر صاحب:)3.است
 موارد در چنانکه نیست زمین بخشهاي تمامی بر دال نصی هرگز "ماءك ابلَعی أَرض یا قیلَ":فرماید می اینکه و نداریم باره

 بر مرا"که است آمده یوسف سوره در آنچه مانند کند، می داللت زمین جهتهاي از سوي یک بر فصاحت عین در بسیاري
زمین  آن در یوسف به بدینسان":در آیه بعد می فرماید و }55یوسف،{" هستم دانایی نگاهبان من که بگمار زمین هاي گنجینه

 سرزمین ارض از مراد مورد دو هر در شود می مالحظه چنانکه ."گیرد جاي خواست می که آن کجاي هر در تا بخشیدیم تمکن
 با را خویش دعاي نوح که گوید می نوح 28 آیه تفسیر در تبارك جزء تفسیر صاحب :)15 ...است}زمین کره سراسر نه {مصر
 از بیشتر بسی مؤمنان شمار که دارد اشارت حقیقت این به موضوع این که برد می پایان به مؤمن زنان و مردان تمامی براي دعا

 دور نقاط برخی در بسا چه و نگرفت فرو را زمین سراسر وفانط بنابراین، یافتند، نجات کشتی در که بودند اش خانواده افراد
عبد {کرد دعا نیز آنان براي اش خانواده کنار در نوح که همانان نشدند، غرق که زیستند می مؤمنی مردان و زنان ،آن دست

 که معتقدند}مسلمان مورخان روایت به {هندیان و ایرانیان از گروهی:)16.}143ء تبارك، ص زالقادر مغربی، تفسیر ج
 از بیشتر بسی آنان تاریخ قدمت چنانکه.است نرسیده آنان به و بوده }آن اطراف و بابل{ویژه اي منطقه به محدود وفانط

 ادامه امروز به تا تاریخ نسلهاي ترین دیرین از آنان آبادانی و مدنیت و.دارد می مقرر نوح وفانط براي تورات که است زمانی
 ؛73،ص1ج الکاملاثیر، ابن ؛118 ،ص1 جالنهایۀ، و کثیر،البدایۀ ابن ؛36االنبیاء،ص قصص نجار، الوهاب عبد{است داشته

 چند یا یک که شود می ثابت }تردیدي گونه هر بدون{مانده جاي بر آثار از :)17.}192،ص1جالرسل و الملوك، خیتار طبري،
 لئونارد سر و ویلکوکس ویلیام سر آنان رأس در و باستانشناسان روي این از است، گرفته در باستان عراق در نیز دیگر وفانط

 در را فرات و دجله وادي که بود بزرگی وفانط بلکه نگرفت، فرو را زمین تمام نوح وفانط که دارند نظر اتفاق تقریبا وولی،
 در بویژه{دیار آن ساکنان نگاه در رخداد این که کرد نابود دشت تا کوه از را منطقه این سکونت قابل مناطق تمام و نوردید

 به را وفانط نفوذ گستره باستانشناسان از برخی چنانکه است، شده غرق گیتی تمام که نمود می چنان }آغازین دوران آن
 این البته که اند زده تخمین }متر کیلو 150 حدود{میل یکصد پهناي به و }متر کیلو 650 حوالی{میل صد چهار حدود درازاي

 آنکه رغم به ولی. شود می مربع میل هزار چهل بر بالغ که چرا است بوده کافی منطقه آن سراسر پوشاندن فرو براي میزان
 جمرة روزگار" پایانی سالهاي به تقریبا را آن وقوع زمان برخی اما کند، برآورد یقینی طورب را وفانط زمان تواند نمی کسی

 الشرق زاید، الحمید عبد ؛95 ص پیشین، القادر، عبد محمد{گردانند می بر م. ق سوم هزاره شدن آغاز از پیش یعنی ،"نصر
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در مقاله  تحقیقی  یمیابراه لیاسماع .)"88 تا  79: ص ،4 ج متن قرآن، قصص تاریخی بررسی":برداشت از(}12الخالد،ص
اهللا جعفر  تیآ:)1:خود به نقد جهانی بودن طوفان نوح پرداخته و در پایان نظر برخی  از علماء را بدین شرح آورده است

نوح،  عتیشود استظهار کرد که شر یم اتیاز مجموع آ: دیگو یم دهد یقرار م یرا مورد بررس اتیآ نکهیبعد از ا یسبحان
اما ما : دیگو یقطب م دیس :)2. در آن منطقه رخ داده است زیبوده وطوفان ن }عراق یعنی{خودش عیوس ۀمر بوط به منطق

همراه دستور داده، به نوح هیآ نیکه خداوند در ا است نیا: توان گفت یآنچه را مکنند، يبا ما باز االتیکه خ میگذار ینم
 نیا در.افکندن است یکیبه تار ریت کرید نیاز ا شیتوانسته بردارد وهمراه خود سازد وب یاست که نوح م یبردن جانداران

 یا مر نیماندن نسل آنها باشد چنانکه مشهور ا یحفظ از انقراض و باق يبرا واناتیح نیتوان قبول کرد که ا یصورت نم
 مجمع علماء دمشق سیرئ،یعبد القادر مغرب:)3.و منطقه خاص بوده نه همه جهان طیمراد همان مح میبگوئ نکهیمگر اند،یگو

وفان نوح در قرآن صراحت طبودن  ریموضوع فراگ: دیگو یکتاب به صراحت م نیا 139 ۀجزء تبارك در صفح ریصاحب تفس و
خاص بودن طوفان داشته باشد،  ایکه داللت بر عام  میندار یما نص قرآن دیگو یم نکهیعبد الوهاب نجار بعد از ا :)4.ندارد

طوفان  که يه اقبلکه در همان منط ،پراکنده نشده بودند ایها در سراسر دندر آن زمان انسان:دارد یم انیب نینظر خود را چن
متراکم  نیزم ياثبات کرده است که اگر تمام گاز ها یعلم قیمحاسبات دق:دیگو یم يا سندهینو:)5.اتفاق افتاد منحصر بودند

بلند را هم آب  يهاکوه نکهیمتر آب نخواهد گرفت چه رسد به ا یاز چند سانت شتریرا ب نیزمد وباران ببارد سطح نگرد
در کتاب  معرفت ياهللا محمدهاد تیآ :)6.داده است حیاحتمال را ترج نیا زین یعالمه شعران.و همه غرق شوند ردیفراگ

طوفان نوح  ایمصحف نور،آ(کند یطوفان را ردم بودن ریگشدت جهانه ب "شبهات وردود حول القرآن"گرانسنگ خود 
  .)یمیابراه لیبود؟ اسماع ریجهانگ

نتخاب کرده ایم که به کشف لوحی که در آن از مدور بودن ادر رابطه با موضوع فوق  يمقاله ادر پایان این فصل،             
در فصل ششم،هنگام بررسی .قبل از طرح دیدگاه این نویسنده محترم توضیحی الزم است.سخن رفته اشاره کرده است کشتی

ي سانسکریت از هند به سمت شرق مسافرت کرد و در ژاپن به "manu" لغت:ریشه نام نوح و مشابهت آن با مانو، نوشتیم
maru در اسطوره شناسی  چین باستان .تبدیل شد،کلمه اي که شامل بیشتر کشتیهاي ژاپنی می شود" Hakudo Maru"  از

. این نام می تواند با نوح، اولین سازنده کشتی مربوط باشد.ملکوت آسمان آمد تا به مردم ساختن کشتی را آموزش دهد
 یوشی دهیهجنگ ساالر .آغاز  شده است 14و 12نی از قرون بر روي کشتیهاي ژاپ  maruبنظر می رسدکه رسم نامگذاري 

، در زبان "مارو"نظر می رسد ب.نامیده شد  ".Nippon Maru" اواخر فرن شانزدهم، اولین کشتی بزرگ ژاپنی را ساخت که
که البته، .بدین معنا که دایره عالمت خوش شانسی است.ژاپنی  به  معنی محفظه گرد یا پناهگاه دایره اي شکل می باشد

،آدرس Noah and Human Etymology :مقاله بنگت سیج،به نام(پناهگاه بزرگ دایره اي شکل بوده است کشتی نوح اولین
ضمنا همانگونه که قبال در فصل هیجدهم کتاب توضیح ). http://www.icr.org/article/noah-human-etymology: سایت

 و حرکت ستارگان انیمدار جر به فَلَک:چنانچه راغب گوید.و گردیدن است ورمعنی ده ب "کشتی=لکفُ "واژه اصلدادیم، 
 به آن اءیانب 33 هیو در آ] یاز نظر حرکت دوران[است  یک چون کشتلَاست که فَ نیا يبرا اش هی، وجه تسمگفته می شود

ترجمه (پستان زن مشتق شده است  یدر معن "فلک"،یمعن نیو از ا ،است یسیر و نخ یسیدوك پشم ر ه،فلک.اشاره شده است
 يکه سوا جهانی یا منطقه اي بودن طوفان نوح نظریه اي  داده است"درباره  "ونانیپژواك " تیسا).96: ص،3 مفردات، ج

 و کم و "نوح حضرت کشتی" و "عالمگیر طوفان" موضوع:نویسنده مقاله می نویسد. باشد یم زیاست و تأمل برانگ گرینظرات د
 قدیم عهد در رویداد این است، بوده غیردینی و دینی محققان و کارشناسان نظر تبادل و بحث مورد پیش قرنها از آن، کیفیات

 خبره کارشناس و معاصر شناس بابلی بزرگترین و ام عالقه مورد است،دانشمند شده تکرار اختالف با قرآن و جدید عهد و
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 در و رسد میم،.ق سال 1700 به آنها قدمت که الواحی از بخشی ترجمه اساس بر فینکل ایروینگ بریتانیا،پروفسور موزه
 یک که کنونی تصورات برخالف کشتی این):1:دده می ما به ذیقیمتی شده،اطالعات یافت }باستانی بابیلون{عراق سیپار

 حتی و بوده }round coracle{کرجی نوع یک و مدور شکل به شد، می ترسیم تیز و تند هاي دماغه با "پیما اقیانوس کشتی"
 بین در واقعه این):2. می شود استفاده شط یا رودخانه یک مسیر در حیوانات انتقال و نقل براي هم امروز عراق و ایران در

 چنین لوح ترجمه از بخشی در): 3.گنجاندند عتیق عهد در را ماجرا این بابل در تبعیدي یهودیان و است شده می نقل النهرین
 قایقی کن، ویران را ات خانه سازد، می جاودانه را تو که نصیحتی ده، فرا گوش من اندرز به کن، بنا دیواري :خوانیم می

 و طول و بیاور، بیرون سازي می مدور بصورت آنرا که قایقی ، ده نجات را ات زندگی و شمار اندك و خوار را تجمالت بساز،
، Noah's Ark was circular raft made of reeds, according to ancient tabletترجمه مقاله{ساز مشابه را عرضش

 و نر یکى[ تا دو حیوانى نوع هر از کشتی آن در پس :خوانیم می مؤمنون 27 آیه در قرآن در.}کریس ایروین، سایت تلگراف
قرآن نام  حیوان  در{."کن وارد است گرفته پیشى او بر] عذاب[ حکم که آنان از کسى بجز ات خانواده با] ماده دیگرى

 این در چیزیکه}نیامده است و در حدیث به تعداد مشخصی از زوج حیوانات اشاره شده است و ما قبال این را توضیح داده ایم
 به "جفت یک" حیوانات اکثر ، نامبرده قدیمی الواح از مانده برجاي تصاویر در که است مسئله این نماید می توجه جلب میان

 نوح کشتی از محدودي جزئیات و ابعاد شکل، اینجا در .است مشخص کامالً تصاویر این از یکی در که شوندمی  برده کشتی
 انتقال و نقل در کاربرد که کرجی یک بلکه نبوده پیکر غول پیماي اقیانوس یک کشتی این است، شده تصور قابل ما براي دقیقاً

 چرا که آید می پیش پرسش این اکنون .است داشته را جانوران از معدودي انتقال قابلیت و دارد و داشته حیوانات و احشام
 این در بنده تئوري پایه است، پیوسته بوقوع "جهانی" یا عالمگیر طوفانی که دارد وجود دینی روایات و متون در تلقی این

 شده می تلقی "جهان" با معادل میالد از پیش هاي سده در سومر و آشور حوالی و بابل کشور و النهرین بین که است این مقاله
 لوح از دوم شاهد و دوم کوروش منشور از نخست شاهد .کنم می ارائه خود ادعاي این براي شاهد سه منظور همین به است؛
 شاه ، کوروش منم": است کوروش منشور از بیستم فقره ،اول شاهد اما .نبونئید منشور از سوم شاهد و است اسکندر بابلی

 موزه از رزمجو شاهرخ دکتر از ترجمه{جهان چهارگوشه شاه اکد، و سومر شاه بابل، شاه نیرومند، شاه بزرگ، شاه جهان،
 را لوح این که زمان این در حالیکه در ، نهد می نام "جهان شاه" را خودش "بابل کشور فتح" و سیپار از پس کوروش.}بریتانیا

. بود کرده تصرف را}ایونی شهر چند و{کنونی عراق از نیمی و ایران تنها پارسی پادشاه نگاشتند می کوروش دستور به
 فتح کوروش توسط هیچگاه هم مصر بزرگ تمدن و کشور و می شوند تصرف بابل حفت از پس افغانستان و پاکستان از بخشهایی

 می جهان شاه را ندارد،خودش عظیمی حکومت کمیت لحاظ از کوروش درحالیکه بابل فتح هنگام در چرا پس شوند، نمی
 راستاي در را گرانبها الواح این بنده ایران، تاریخ در بار نخستین براي که است اسکندر بابلی الواح متن دوم سند.نامد؟

 لقب بابل و سیپار فتح از پس  اسکندرکبیر به متن این در .کردم ترجمه و گردآوري ایران روشنفکري و علمی جامعه به خدمت
 در  بابل کشور  فتح از پیش را مصر و مقدونیه و باستان یونان تنها وي درحالیکه شود، می اعطا "جهان شاهنشاه و عالم خدیو"

 شاه توانا، شاه بزرگ، شاه د،نبونی من":است آبادي غیاث دکتر ترجمه با بابل پادشاه  نبونئید منشور از سوم سند. داشت اختیار
 علیا النهرین بین ،نامعلومی دالیل به بنا:که است مدعی سطور این نویسنده رو ینااز ."جهان گوشه چهار شاه ابل،ب شاه جهان،

 اي نظریه و پژوهش پژواك یونان،(است بوده "جهان" با برابر میالد از پیش هاي سده در}بابل{سفلی النهرین بین و }آشور{
  .)نوح کشتی درباره جدید
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بیست و یکمفصل   
 
طوفان نوحمنشاءآبهاي   
 و

 بررسی رابطه آن با عصر یخبندان
] از باران[و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر و اى آسمان ":هود فرموده است 44بخشی از آیه  در قرآن              

آبفشانها  ای ژهیو یعالمت شروع طوفان فوران آبفشان هود نیز استنباط کردیم 40از آیه ."خوددارى کن و آب فرو کاست
احتماال طوفان با سه باب آب :دکتر بی آزار شیراري می نویسد.می خواهیم بررسی کنیم منشاء این آبها از کجاست؟ .بودند

 آسا از آسمان لیبارش باران س): 2.هود 40درآیه }فار التَّنُّور{نیزم يفوران آب گرم و جوشان از آبفشانها):1:آغاز شد
 يبرا اریدر مجموع آب بس.}12قمر،{نیزم يها فوران آب از چشمه ):3.مان باز شده استآس يکه درها ییگو.}11قمر،{

درباره ه،یدانشگاه اسکندر یشناسنو باستا خیبخش تار سیمهران رئ یومیدکتر محمد ب.که مقدر بود، به هم برآمد یطوفان
بخصوص در جنوب عراق که . ستیما دشوار ن ياما سبب فوران آب، که درك آن برا: سدینو یجوشش و فوران آب م یچگونگ

بزرگ  يا اند، حادثه از آن نام برده یو بابل يکه منابع سومر یمیطوفان عظ یاست؛ ول فراوان یناگهان يفورانها گونهنیا
همراه بوده  رانگریو يبا بادها نیسهمگ يو بارانها.رخ داده است رهیسد و غ جادیاست که قبل از غلبه انسان بر نهرها با ا

آزار  یب میعبد الکرقصص قرآن، یخیتار يایو جغراف یناسشباستان(}32، ص 4ج  م،یمن القرآن الکر ۀیخیدراسات تار{است
 آب به شد،و تمام هفتم روز در کشتی کار:..گفت شمگلگیبه  شتمیاوتناببیومی مهران می گوید، .)33: متن، ص ،يرازیش

 سوم دو بتوانند بردارند،تا پایین و باال از را مسطح الواح شدند ناگزیر که آنجا تا پذیرفت، صورت دشواري به نیز آن انداختن
 بار داشتم که اي زنده موجود هر و سیم و زر مقدار هر با داشتم خویش نزد در که را آنچه هر من و.اندازند آب به را آن بدنه

 نیز و کشاورزي در آمد کار وحوش دیگر و حیوانات همچنین و کردم سوار نیز را خویشاوندانم و خانواده همه و کردم کشتی
 شده گمارده فرشته که آنگاه یعنی کرد، مقرر معین سرآمدي من براي"شمس".نمودم سوار کشتی بر خود با را صنعتگران همه

 آن و رسید فرا موعود روز.بندم فرو را آن در و نشینم کشتی بر فرستد، فرو کشنده بارانی هنگام شب تندبادها، خروش بر
 پاییدم، می و نگریستم می آسمان سوي به همواره من و فرستاد فرو مهلک بارانی هنگام شب تندبادها، بر شده گمارده فرشته

 فرمان کشتی ناخداي ،"أموري یوزور" به و بستم را درش و رفتم باال کشتی از. بود انگیز رعب و هولناك تندباد انداز چشم
 یاپیوفان خروشان شش شبانه روز کامل پطآن ...بندد فرو را ها پنجره تمامی و گیرد عهده بر را کشتی فرماندهی که دادم

که به راه انداخته بود، از خروش باز ماند  یدر روز هفتم تندباد جنوب از جنگ.برد یرا به تاراج م نیزم ،و تند باد جنوب دیوز
بر همه  یستینگر یوفان فرو نشست و چون به فضا مطآرام شد و تندباد و  زین ایدر. است یالیخ يلشکر یو آرام شد، تو گفت

شکسته بود و من پنجره را  ییسبوهمچون  نیشده بودند و زم لیل تبدبه گ یبود و مردم همگ رهیچ يریفراگ یجا خاموش
 ایبه دن ایدر يام روان شد و در پهنا و اشک بر چهره ستمیآنگاه نشستم و گرخت،یفروغش بر من فرو ر ضیگشودم و نور ف
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 بابلی متون{نیصیر کوه بر کشتی.بر آمده بود يا گانه ستاره}دوازده{چهارده يها میاز اقل کیکه در هر  دمیو د ستمینگر
 عمر بئر کوه با آن بودن یکی احتمال روي هر به. اند دانسته دجله شرق در سفلی زاب و دجله میان را نیصیر کوه این موقعیت
 از و داشت نگاه را کشتی کوه آن و گرفت پهلو }الرافدین بالد ادب فی الطوفان قصۀ القادر، عبد محمد:دارد وجود جدرون

 که گذاشت نمی و گرفته چنگ در را کشتی آن همچنان نیصیر کوه و گذشت دیگر روزي آن از پس و روز یک.داشت باز حرکت
  ).40 و 39ص  ،4 ج متنبیومی مهران، قرآن، قصص تاریخی بررسی(بجنبد جاي از

هود را کنار می  44با توجه به اینکه سوره قمر درباره این آبها در طوفان نوح سخن گفته است، عجالتا توضیح تتمه آیه             
قبال آیات .پایان می یابدداستان نوح از آیه هشتم آغاز و  در آیه شانزدهم  .گذاریم و آیات این سوره را بررسی می کنیم

فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء ":در آیه یازدهم می فرماید. هشتم تا دهم آن راکه مربوط به تکذیب قوم نوح بود توضیح داده ایم
پس  ریخت آنرا:همره فانهمر.معنی ریختن اشک و آب استه ب مره"."پس درهاى آسمان را به آبى ریزان گشودیم=منْهمرٍ

ه آبی که به یعنی درهاي آسمان را باز کردیم ب،طبرسی شدت را در آن قید کرده است.الزم و متعدي آمده است،"ریخته شد
این لفظ .بوده است اي دهد که باران خارق العاده شدت ریختن آب نشان میه باز شدن درهاي آسمان و ب ریخت شدت می

 مصدر مره کلمه:گوید مى البیان مجمع در".)164،ص7 ج علی اکبر قریشی،قاموس قرآن،( فقط یکبار در قرآن آمده است
 آسمان فتح و.است شدن روان و انصباب معناى به نهمارا ،واست دتش هب ارانب و اشک ریختن معناى به و است مجرد ثالثى

 پشت در باران گویى ،است باران والىمت جریان و آب ریختن شدت از تمثیلى اى ایه، کنروان و رمنهم ىآب هب}رس االىب جو{
 .)المیزان(است ریخته فرو تمامتر چه هر شدت به شده باز آسمان درب همینکه بریزد پایین توانسته نمى و شده، انبار آسمان

آنرا =ء یالش همری"، "تمام حرف را زد=الکالم یف همر".ختیو ر دیدر پستان بود دوش ریآنچه ش یعنی "الضرع یهمر ما ف"
اى به کیفیت عذاب آنها  اشاره گویا و تکان دهنده این آیه".)528، ص4 ج راغب اصفهانی،ترجمه مفردات،("جارو کرد یبکل

 همانگونه  رود ، کار مىبه هنگام نزول بارانهاى شدید ب تعبیر بسیار زیبائى است که ،تعبیر به گشودن درهاى آسمان .استکرده 
، در مورد دوشیدن منهمربه تعبیر  .بارد آسمان باز شده و هر چه آب است فرو مىگوئى درهاى :گوئیم در فارسى نیز مىکه 
هاى مفسران آمده است که آنها سالها گرفتار  عجب اینکه در بعضى از گفته .رود کار مىان حیوانات تا آخرین قطره نیز بپست

قمر  12آیه  ).تفسیر نمونه("زا نه احیاگر گمرنی اگهان بارانى فرو بارید اما باراکه نشکسالى بودندو در انتظار باران،خ
ها جوشانیدیم تا آب  و از زمین چشمه=وفَجرْنَا الْأَرض عیونًا فَالْتَقَى الْماء علَى أَمرٍ قَد قُدر ":مربوط به آبهاي زیرزمینی است

 صبح را از آن.است شکافتن به معنی فجر گوید،قاموس می ."براى امرى که مقدر شده بود به هم پیوستند] زمین و آسمان[
عامل آن  و  کند فجور گویند که پرده دیانت را پاره می نظر قول راغب از آنه گناه را ب.شکافد فجر گویند که شب را می نظر

ار الْبِحو إِذَا ":در آیه سوم انفطار آمده است.بقره 80و  74است،مانند آیات  شکافته شدن به معنی تفجر و انفجار.فاجر است
رَتإِذَا الْبِح" قرینۀه ب و"فُج ورَتجس حرارت و تبخیر خواهد بود ید که شکافته شدن دریاها بوسیلۀآ نظر میه ب}6،تکویر{ار 

 است،و شکافتن معناى به تفجیر کلمه:گوید مى البیان مجمع در عالمه طباطبایی می گوید،).153، ص 5 قاموس قرآن، ج(
 گویند را آبى عین،آن و است، عین جمع عیون کلمه و.بجوشد آن از آب تا بشکافند را زمین که است عنام نای هب  زمین تفجیر

 و.چشمه هم و است چشم معناى به هم لغت در کلمه این مناسبت همین به و بچرخد جانداران چشم مانند و بجوشد زمین از که
 ،نتیجه در.گرفت جوشیدن آب ششکافهای تمامى از که کردیم شده کافتهش اىه هچشم را نزمی ام: هک تاس نای لهجم اىمعن
 هب ىیعن دادند، هم دست به دست بود شده تقدیر که امرى نشاندن کرسى به در و د،شدن لمتص بهم زمین آب و آسمان آب

 "ماء"،کلمهبنابراین.دادند انجام را معاضدت این کندى و تندى بدون زیاد،و و کم بدون بود خواسته خدا که مقدارى مانه
 از مراد ،و"آب دو:ماءان":نفرمود جهت همین به شده،و اراده آن از زمین آب و آسمان آب اینجا در که است جنسى اسم
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اى که مقدر بود  این دو آب به اندازه ".)المیزان(بود کرده مقدر طوفان براى خدا که است صفتى آن "بود شده مقدر امرى"
و آب کامال اند که این د را چنین تفسیر کرده"قَد قُدر "بعضى از مفسران جمله ! سراسر زمین را فرا گرفتندختند و با هم درآمی

ها سر  خالصه اینکه از سراسر زمین آب جوشیدن گرفت و چشمه.رسد نظر مى ، ولى تفسیر اول مناسبتر بهبه اندازه یکدیگر بود
  ).تفسیر نمونه("به هم پیوستند و دریائى عظیم و طوفانى تشکیل دادند برآوردند و از تمامى آسمان آب باریدن گرفت و

 4.5 زمین اقیانوسهاي آب که دارند قبول ولی دارند مختلفی بسیار نظرات زمیندر  آب ءمنشا مورد در دانشمندان"             
 نمی آب احتماال بود داغ و خورشید از شده جدا سیاره یک زمین زمان آن در اینکه به توجه با و گرفته شکل قبل سال میلیارد
 به فضا از دار دنباله میلیاردها وسیلهب زمین آب از زیادي بخش یا بخشی و.شد می بخار فورا و بگیرد شکل آن در توانسته

 که کند می ییدأت را موضوع این نیز  2 هارتلی دار دنباله مشاهدات.است نموده پر را زمین اقیانوسهاي و است شده حمل زمین
 است شده حمل زمین به دارها دنباله توسط و فضاست در زمین آب ءمنشا که نظریه این.هستند زمین آب ءمنشا،دارها دنباله

 18 آیه در دقیقا نیز قرآن.است شده پذیرفته دانشمندان اکثر میان در اکنون دیگر هاي فرضیه و شواهد نبود به توجه با
فرود آوردیم و آن را در زمین جاى دادیم و ما براى ] معین[و از آسمان آبى به اندازه ":کند می اشاره لهأمس این به مومنون

که زمین را براى شما ] خدایى[همان ":است شده اشاره نیز بقره 22 آیه در موضوع این به."از بین بردن آن مسلما تواناییم
ها رزقى براى شما بیرون  و بدان از میوه آبى فرود آورد قرار داد و از آسمان] افراشته[و آسمان را بنایى ] گسترده[فرشى 

 شمسی منظومه در زمین کره آبهاي درصد 50 تا 30").قرآن دیدگاه از زمین آب ءمنشاسایت معجزات علمی قرآن،("..آورد
 18 آیه در،"فرستادیم فرو آسمان از را آب"عبارت.است زمین کره از بیرون زمین آبهاي تمامی ءمنشا و اند شده تولید

 از زمین آبهاي آمدن به آیه این بیشک و کند نمی باران و آن بارش به اي اشاره و"فرستادیم"زمین"داخل به یعنی،  مومنون
 "به اندازه:بِقَدرٍ ":مومنون فرموده 18قرآن در آیه ).!اند گرفته منشا فضا از زمین کره آبهايهمان،(دارد اشاره آن از بیرون

باز هم تکرارشده در آیات دیگري "اندازه=قدر"این واژه."قطعا اندازه گیري شده:قَد قُدر":فرموده قمر 12 نیز، در آیه و
. }زخرف 11بخشی ازآیه {اندازه از آسمان فرود آوردکه آبى به یو آن کس:ماء ماء بِقَدرٍوالَّذي نَزَّلَ منَ الس":است

 بارد می زمین سطح به باران بصورت که آبی مقدار با زمین سطح از شده بخار آب مقدار هرساله که هستند معتقد دانشمندان
سایت معجزات علمی  در"یتعادل در بارندگ زانیاشاره قرآن به م"اطالع از جزییات این مطلب به مقاله براي.است برابر

آنها در آن طوفان هولناك بر اینطور استنباط می شود که جزییات جوشیدن  آبهاي زیرزمینی و فوران . قرآن مراجعه شود
 سطح آبهاي از زیادي مقدار که گویند می دانشمندان.اساس یک برنامه ریزي دقیق و بر بستر قوانین طبیعی اجرا شده است

 وسیع مخزن این.است افتاده گیر سنگ از الیه یک زیر در زمین اعماق در است زمین سطحی آبهاي برابر سه معادل که زمین
 مایلی چهارصد ارتفاع در آب از وسیع مخزن این که شود می گفته .است کافی زمین اقیانوسهاي کردن پر بار سه براي آب

 زمین فعالیتهاي نتیجه در گازي فاز در و است آب بخار یعنی گازي فاز در زمینی زیر آب این از مقداري و دارد قرار زمین
وکش فر] در زمین[یا آب آن ":شده نوشته کهف  41 آیه در.کند می فوران زمین سطح به آتشفشانی و زلزله مانند شناسی

اى براى ما نجوشانى هرگز به تو  و گفتند تا از زمین چشمه":آمده إسراء 90 آیه و در."دست آورىکند تا هرگز نتوانى آن را ب
سخت گردید ] واقعه[از این سپس دلهاى شما بعد ":بقره با صراحت بیشتر بیان شده است 74 آیهو  در ."ایمان نخواهیم آورد

شکافد و آب از آن خارج  اى از آنها مى زند و پاره تر از آن چرا که از برخى سنگها جویهایى بیرون مى همانند سنگ یا سخت
 مشاهده این آیات در که همانطور ."کنید غافل نیست ریزد و خدا از آنچه مى شود و برخى از آنها از بیم خدا فرو مى مى

 دوم موضوع.است کرده اشاره آن بخار یا گازي فاز و زمین عمیق قسمتهاي در زمینی زیر آب منابع وجود به ندخداو کردید
 اندکی زمان از بعد و شد زمین شدن غرق باعث و آمد زمین سطح به آب این از مقداري نوح طوفان زمان در که است این
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آیه اهللا مطهري درباره آیات ).همان سایت،"نقرآ دگاهیاز د نیکره زم ینیزم ریز يهامنابع آب ":برداشت از(کرد فروکش
 ابر، به گاهی شود، می گفته باران خود به گاهی.است علْو جهت آن همیشه قرآن در  سماء کلمه گفتیم قمر می گوید، 12و  11

 بِماء السماء اَبواب فَفَتَحنا".شد نازل درپی پی بارانهاي دادیم فرمان ما یعنی. معنوي امور به گاهی و ابر از باالتر به گاهی
 همین که بود؛آبی عادي باریدن یک نه ولی ببار؛ که ابر به دادیم فرمان که است این مقصود. "گشودیم را باال درهاي=منْهمرٍ

 یعنی ،"کردیم منفجر را زمین و=عیوناً الْاَرض وفَجرْنَا".ریخت می آسمان از آب شُرشُر ،ما تعبیر به بود؛ شده سرازیر جور
 و شدن باز یعنی انفجار.شود می متالشی ء شی که گویند می امروز که معنایی به منفجر نه،شکافتن یعنی فجر.شکافتیم
 در شکافتیم را زمین.کردیم باز زمین از ها چشمه و بودند، ها چشمه اینها حالیکه در شکافتیم زمین از دهانها یعنی. شکافتن
 آب که آنجا.دارد چشم با شبهی وجه که گویند می چشمه جهت آن از را چشمه گویند می.بود شده ها چشمه به تبدیل حالیکه

 پیدا شباهت کند، می درست گردابی کأنّه و}است اینطور ها چشمه اغلب{چرخد می خودش دور که آید می بیرون زمین از
 ،"کرد مالقات آب با آب=الْماء فَالْتَقی"."عین" گویند می آن به جهت این از چرخد؛ می که حیوان چشم مردمک به کند می
 معین اش اندازه و تقدیر قبالً که کاري بر =قُدر قَد اَمرٍ علی" زمین، آب و آسمان آمد،آب می زمین از که آبی و باال آب

 به که طبیعی عادي جریانهاي به اغلب را معجزات که است هندي خان احمد سید سر امثال جواب مطلب این گویی."بود شده
 گوید می قرآن.کنند می توجیه باشد شده حساب منظوري براي باال از اینکه بدون دارد وابستگی طبیعی علل سلسله یک

 که بود امري باشد؛ کار در غرضی و غایت آنکه بدون طبیعی و مادي علل یک به بود طوفانی]  نوح طوفان[ که نکنید خیال
براي اینکه از جمله آخر مطهري سوء برداشت نشود، بار دیگر مطلبی را که در فصل نوزدهم  ."بود شده حساب آن روي مسلّم

و  ینظام علّ کیبر اساس  ،یمسلمان، نظام هست شمندانیاز اند ياریبس دگاهیاز د .همین کتاب آورده ایم متذکر می شویم
 .شود ینم افتیدر آن  یمورد نقض چیکنند و ه یم يرویپ تیاز قانون علآن، يدارهایپد یبنا نهاده شده و تمام یمعلول
کند  الیخ یاست کس یگمان باطل نیدر رابطه با معجزه مشروحا بحث شده که ا "یعدل اله"در کتاب  می گوید، يمطهر

و نزد حکما مسلم  دهیخود به اثبات رس يدر جا ر،یخ!.ستیاو مطرح ن يعلت و معلول برا گریاست د طلقچون خدا قادر م
و به عبارت واضحتر، نظام علت  ردیکند که کارها درنظام علت و معلول انجام گ یاقتضاء م یو کمال ذات اله تیاست که قدوس

 ه،یدر آ "ان اهللا بالغ امره"کهمی دهد  حیسوم طالق توض هیآ ریتفسدر  ایشان ."نظام فعل خدا و نظام کار خدا یعنیو معلول 
نکنند حساب علت و معلول و اندازه  الیآنکه مردم خ يبرا یول.رساند یم تیو به واقع جهیخودش را به نت خدا فرمان یعنی
قد جعل ":دیفرما یم اصلهدهد، بالف یرا بدون رابطه علت و معلول انجام م يخداوند کار انایو اح ستیدر کار عالم ن يریگ

. داند یآن رابطه را تنها خدا م یقرار داده است ول يو رابطه ا يحد و اندازه ا يزیهر چ يبرا یعنی. "ء قدرا یاهللا لکل ش
است  نجهتیشناسد دخالت ندارد از ا یکه بشر م یاز اسباب کیچیدهد که ه یرا انجام م يزیهر وقت خدا اراده کند چ نکهیا

خداوند هرگاه اراده کند، .ستیچ یداند که سبب واقع یو خدا خودش م ستندین یهستند و اسباب واقع پوششها نهایکه ا
تواند هرگونه  یم دیرازها آشنا گرد نیخدا به ا هیاز ناح یسازد و اگر کس یعلت و معلول آشنا م يرا به رازها یاشخاص

 یاتیرشد،کل دانشنامه":برداشت از(بر خالف نظام علت و معلول انجام داده باشد  يبدون آنکه امرر کار عالَم بکند،د یتصرف
  )."یمرتض ،يمطهر, با قرآن،ج دوم  یآشنائ: در مورد معجزه ، به نقل از 

و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر و ":بر می گردیم که می فرماید هود 44با توجه به مقدمات فوق، مجددا به آیه              
در انتهاي داستان نوح در  طباطبایی عالمه."...ه شدخوددارى کن و آب فرو کاست و فرمان گزارد] از باران[اى آسمان 
که طرفدار نظریه منطقه اي بودن طوفان نوح است  از زاویه زمین شناسی مطالبی مطرح  صاحب المنار در پاسخ سوره هود 

او می .مطلب ایشان طوالنیست ،فلذا گزیده هایی از آن نقل می شود.کرده است که در این بخش آن را بررسی می کنیم
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شده آگاه نوح  ون طوفان جهانى در خواست کرده بودم مرا از نتیجه بحثهاى ژئولوژى که پیرام از دکتر سحابى گوید،
در علم این اصطالح : سرزمینهاى رسوبى):1:توضیح می دهیمجوابى برایم فرستاد که ما آن را در طى چند فصل ،سازد

مانند دره ها و  ،ژئولوژى به طبقاتى از زمین اطالق مى شود که رسوبات آبهاى جارى بر روى زمین آنها را پدید آورده
ى نیز از ها نیست بلکه غالب سرزمینهاى خاک و این اراضى رسوبى مختص به دره.ز شن و ماسه مى باشندها که پوشیده امسیل

هاى مهیب بوده هر چند که امروز در نقطه بلندى واقع رسوبى در زمانهاى قدیم مجراى سیلاراضى . این راه تکون یافته اند
د و بعضى از آنها در مرکز ندر اغلب نقاط زمین یافت مى شو و این اراضى.ر و رودخانه اى از آن عبور نکندشده باشد و نه

این .و ضخامت این طبقه رسوبى در بعضى از نقاط به صدها متر مى رسدیافت شده، دیگربین النهرین و جنوب آن و در نقاط 
بوده که چه  هاى مهیب و عظیمىمجراى سیلدست مى دهد یکى اینکه سطح زمین در عهدى نه چندان دور ببیان دو نتیجه را

از نظر ضخامت قشر رسوبى در بعضى از  ،تیجه دوم اینکه طغیان و طوفان آبن.بسا معظم نقاط روى زمین را پوشانده است
نه در یک نوبت بوده و نه در یک سال و چند سال، بلکه این حوادث بطور دائم و مکرر در طول صدها سال بوده در هر  ،اماکن

و چون حادثه تمام و فروکش  نوبتى که طوفانى رخ مى داده یا سیلى برمى خاسته یک طبقه رسوبى در محل پدید مى آمده
دست آمد که اختالف طبقات رسوبى و نیز این نتیجه ب .است پوشاندهمى شده طبقه اى از خاك روى آن طبقه رسوبى را مى 

عامل پیدایش  ):2.ها از نظر شدت و ضعف مختلف بوده اندردى و درشتى ریگهایش به ما مى فهماند که سیلها و طوفاندر خُ
لیکن گاهى مى ،آیندل افقى پدید طبقات رسوبى عادتا باید به شک:وژى،همان طبقات رسوبى بوده اندقشرها و طبقات ژئول

شکل مى اي شود که اجزاى متراکم رسوبى در تحت فشارهاى بسیار شدید، به تدریج از شکل افقى درآمده و دائره 
نتیجه مى .هاى کوتاه رخ نمى دهد بلکه وقتى ممکن است رخ دهد که میلیونها سال ادامه یابدچنین چیزى در زمانالبته .دنشو

قى شکل در روى زمین هست تازه ترین پدیده هاى کره زمین است و عمر این طبقات از ده گیریم که آنچه طبقات رسوبى اف
توسعه و گسترش دریاها به علت سرازیر شدن سیالبها به طرف  ):3.کند الى پانزده هزار سال قبل از عصر حاضر تجاوز نمی

ى از نمونه هاى این جریان سرزمین بریتانیا یک .بنداعث شد که بیشتر دریاها توسعه یاپیدایش قشرهاى رسوبى جدید ب: آنها
آن و فرانسه را آب فراگرفته است که قبال به قاره اروپا متصل بوده و بعدها در اثر این جریان از آن قاره جدا شده و بین 

ال آمدن آب ا در اثر باولى بعدهله صحرائى به یکدیگر متصل بودند،وسیکه بو نمونه دیگرش دو قاره اروپا و آفریقا است است،
و نمونه دیگرش جزائر اندونزى است .آن سرزمین خشک زیر آب رفته و دو قاره اروپا و آفریقا از یکدیگر جدا شدندمدیترانه،

که از ناحیه جاوه و سوماترا به جزائر جنوبى ژاپن متصل است و نیز قاره آسیا که از ناحیه جنوب به آن سرزمین متصل بوده و 
انوس هند همه این سرزمین زیر آب رفته و نقاط بلندترش به صورت جزائرى خشک مانده، همه این در اثر باال آمدن اقی

و نمونه .تحوالت در دورانى واقع شده که گفتیم آب دریاها باال آمده که آن دوران همان دوران وقوع طوفان است
ثه طوفان و باال آمدن آب دریاها از اروپا جدا است که قبال به شمال اروپا اتصال داشته اما بعد از حاد آمریکاى شمالىدیگر

شواهدى که در فن ژئولوژى آمده و :در عهد طوفان چه عواملى باعث زیاد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟ ):4.شده است
بشر که ما در سابق به بعضى از آنها اشاره نمودیم مؤ ید این احتمالند که ریزش باران در اوائل دوره حاضر از ادوار حیات 

همان دوره وقوع طوفان باشد ریزشى غیر عادى بوده و قطعا ریزش باران در آن دوره ناشى از تغیرات جوى مهمى بوده که 
خارق العاده بوده است، یعنى هوا در این دوره بعد از سرمائى شدید نسبتا گرم شده و چون بیشتر  آن تغیرات نیز بطور قطع،

هنوز در مرتفعات  ،احتمال قوى مى رود که همان یخهاى دوره سابق بر این دوره خ بودهنیمکره شمالى پوشیده از برف و ی
در باال  باقى بوده اند و حرارت در سطح زمین در دوره متوالى باعث شده باشد که تحول شدیدى در جو، و انقالب عظیمى

لناك آورده باشد که این ابرها بارانهائى شدید و وجود بیاید و ابرهائى بسیار متراکم و غیر عادى و هورفتن بخار آب به جو ب
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و معلوم است که نزول بارانهاى سیل آسا و ادامه داشتن این بارش بر ارتفاعات پوشیده از .هولناك و بى سابقه ریخته باشند
یگ که با خود شن و ر برف و یخ چه سیلهاى عظیم و ویرانگرى پدید مى آورد، و زمینهاى هموار را مى شوید و آنچه از سنگ و

عامل دیگرى که باعث شدت این طوفان و سیل شده و حجم .صورت پوسته و قشر رسوبى جدیدى پدید مى آوردحمل کرده ب
آن را بیشتر کرده این است که همه مى دانیم که در زیر زمین منابعى از آب وجود دارد که پوسته اى رسوبى روى آن را 

نیز بیرون فتند و معلوم است که وقتى سیلى عظیم آن پوسته را بشوید آبهاى زیر زمینى پوشانده و نمى گذارد آن آبها براه بی
ها را در تخریب و غرق کردن هر چه بر سر راه دارند زیادتر مى ا مى دهند و نیروى شکننده آن سیلهآمده و دست به دست سیل

راه افتادنش تمام مى شود و وقتى آسمان از چیزى که هست این است که چون آبهاى زیرزمینى محدود است قهرا با ب.کنند
روند  آبها به طرف گودیها یعنى دریاها و زمینهاى گود و منابع خالى شده زیر زمین میدن باز بایستد و طوفان تمام شود،باری

نتیجه بحث و انطباق مباحث گذشته از زمین  ):5. و منابع خالى شده زیر زمین به مقدار ظرفیت خود آن آبها را مى مکند
ما مى توانیم داستانى را که قرآن از خصوصیات طوفان واقع  ،بنابر آنچه در بحث کلى ما گذشت:شناسى با وقوع طوفان نوح

 }هود 44و  40قمر و  12و  11آیات {شده در زمان نوح آورده با نتائجى که از این بحث گرفته مى شود تطبیق دهیم
نکاتی که عالمه مطرح کرده است برا ي بحث ما و شبیه سازي با آنجه که در مطالب فوق بیان کردیم مفید است،  ).زانالمی(

اما انطباق آن به طوفان نوح درست نیست زیرا دوره اي که نوح در آن می زیسته بنا بر شواهد تاریخی   بعد از آن دوره اي 
از ده الى پانزده هزار سال }رسوبی{ عمر این طبقات:در متن فوق نیز،گفته استو خود عالمه .است که عالمه بیان کرده است

  ."کند قبل از عصر حاضر تجاوز نمی
 ٔدورهخبندان،یعصر ".است خبندانیدوران دورانها،  نیاز ا یکیداشته است، یشناس نیمتعدد زم دوران نیزمکره             

 ریتأث یآلپ يخسارهایو  یقطب يخسارهای،يا قاره يخسارهایاست که در گسترش  نیزم يوهوا آب درازمدت کاهش دماي
رخ }شیهزار سال پ 11سال تا  ونیلیم 1.8از {ستوسنپلی ٔاست که در اواخر دوره یبخبندان ،خبندانیعصر  نیآخر.است گذار

از  یعیبطور وس هاقاره . کمتر بود کنونی ٔدرجه نسبت به درجه 7در حدود  نیدوران درجه حرارت کره زم نیا یدر ط .داد
پایان  ).خبندانیعصر  ویکی پدیا،(بود متر کمتر از عمق کنونی 140تا  100 نیب اهایبودند و عمق آب در دهیپوش خیاز  يقشر

ال دوران انتقالى سپرى شد از آن پس، هزاران س. سال پیش رقم زده مى شود 13000عصر یخبندان، آخرین بار، در حدود 
 زندگى آدمیان در خاورمیانه تحول فرهنگى یافت که از آن به عنوان عصر دیرینه سنگىسال پیش، 10000اینکه در حدود تا 
}Palaeolithic{ در دوران انتقالى، درجه حرارت رو به افزایش نهاد و همراه با آن موجبات رویش گیاهان .نام برده مى شود

بخاطر افزایش . هاى انسانى پدیدار گشتندمجتمع. طرف دیگر فراهم گردیداز  و درختان از یک طرف و پدیدارى حیوانات
کال اولیه اهلى کردن حیوانات، خاطر کاهش شکار حیوانات وحشى، اولین اشى پراکنده انسانى و نیز بهاجمعیت در مجتمع

شیوه تولید کشاورزى، .در سواحل شرقى مدیترانه پدیدار شدم،.ق در طول هزاره هفتم بصورت پرورش خانگى گوسفند و بز،
این روند، بعداً به زندگى شهرى .ى بین النهرین رو به توسعه نهادنه در سواحل شرقى مدیترانه بلکه، براى اولین بار، در نواح

کشت و زرع؛ در منطقه بین النهرین روبه م،.قبنابراین، در هزاره هفتم .شهرى مبدل گردید  و شکل گیرى ساختارهاى دولت
اول بار در ى شبانى،کوچ نشینى مبتنى بر زندگ.صورت پذیرفت م،.قاهلى کردن گاو در آغاز هزاره ششم  .یافت گسترش

شکل بندى .از شیوه تولید کشاورزى متمایز گردید}یعنى در نواحى جنوبى اردن امروز{نواحى جنوبى ساحل شرقى مدیترانه
ارى با یکدیگر قرار ر متمایز و در عین حال در پیوند ساختهاى طبقاتى که از یکدیگ؛ یعنى تقسیم بندى جمعیت به هویتطبقات

استفاده از .عراب پیدا نکرده بودمحلى از ا م،.قهنوز در جوامع رو به تکوین پیشا تاریخى تا هزاره ششم داشته باشند،
ردن آنها ى کحدود چهار هزاره پس از آغاز اهلل و نقل و نیز جهت تولید لبنیات،حیوانات براى مقاصدى چون شخم و حم
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اشکال اولیه .در سواحل شرقى مدیترانه، تجارت و مشاغل نیمه وقت رو به ظهور نهادند م،.قدر هزاره چهارم  .اتفاق افتاد
لى براى ثبت تبادالت،مبادله و استفاده از مریشه در دوره نوسنگىهر و نشانهاى گ}NEOLITHIC{ ًرو به توسعه  دارد که بعدا

 .مى بود 50000تا  25000در سومر داراى جمعیتى بین  اوروك، شهر م،.ق پایانه هزاره چهارمدر .کمى و کیفى گذاشت
البته باید متوجه بود که . تخمین زده مى شود م،.قرویش شهرها در بین النهرین در اوائل عصر برُنز و در مصر در اوائل هزاره 

هرها در بین النهرین واجد اهمیت بودند از صالبت برخوردار پدیده شهرنشینى در مصر باستان هرگز به حد و اندازه اى که ش
در حواشى آبرفتهاى قدرى زودتر از مصر باستان، شهرها . پایان مى یابد م،.ق 12و  13عصر برنز در حد فاصل قرون . نشد

از شهرها، از شمال  شمارىم،.ق که در قرون پایانى هزاره چهارمآنچنان.بین النهرین ظاهر گشتند هاىدجله و فرات در سرزمین
هاى باستانى در بین فراز و فرود تمدن سایت منصور پویان،":برداشت از( تا نواحى جنوبى، پا به عرصه موجودیت نهادند

و  نیالنهر نیب یۀناح ران،یدر فالت ا يجوامع بشر نینخست ةپراکند لیکه تشک دهند ینشان م یشناسشواهد باستان".)"النهرین
 نیاول ها،یاساس بررس گرددبر یباز م شیاند، به دوازده هزار سال پ داده  که به آن لقب گهواره تمدن ترانهیمد يایباختر در

آنگونه که ه،یاول يهاو تمدن يشهر يها هسته نیشکل گرفته و نخست شیحدود هفت هزار سال پ هیناح نیدر ا ییجوامع روستا
و سقوط  یناگهان یمیاقل راتییتغبی بی سی،(اند شده داریپد شیهزار سال پ حدود پنجبه آن اشاره شده است، خیدر تار

 رایز،باشد وستهیوقوع پب م،.قسال  2900ممکن است طوفان نوح ".)1394،ششم مرداد رانیدر فالت ا یباستان يهاتمدن
 شهر ها شده بیدر عراق رخ داده که باعث تخر یلیطوفان و س م،.قسال  2900دهد که در  ینشان م يشواهد امروز

گرفته  م،.قطوفان نوح بحساب آمده که وقوع آن را چهار هزار سال  خیتار اءدر تورات مبد".)ویکی پدیا،طوفان بزرگ(است
دایره المعارف اسالم پدیا طبق محاسباتی که بر اساس احادیث ).یآبادان یعبداللَّه مبلغ،2ج ،و مذاهب جهان انیاد خیتار(اند

برخی از مورخین براي نوح :آیه اهللا رضوي می نویسد.قبل ذکر کرده است سال 6300را تقریبا نوحطوفان  خیتار کرده است،
نامه هاي  در  "نگاهی به تاریخ جهان"و طوفانش رقم تاریخی تخمینی تعیین کرده اند؛ از آن جمله جواهر لعل نهرو، نویسنده 

مورخین اعم از :و).89کاباال و پایان تاریخش،محمد رضوي،ص ( سال پیش را آورده است 5500حوالی  پدري به دخترش
  مثالً دربارة. دارندها پس از طوفان رخ داده اند، اختالفات فاحش ناسان، در موارد مهم دیگر که قرنتاریخ نویسان و باستان ش

ان فراعنۀ مصر رخ داده، شان بر آن سرزمین، که در زمه مصر و تسخیر مصر شرقی و حاکمیتب }عرب عمالقه{هجوم هکسوسها
می داند و دیگرانی آن را در  م،.قسال  2200فرید وجدي آن را در حوالی. سه چهار قرن با همدیگر اختالف دارند

 اگر بپذیریم :نتیجه اینکه .سال قبل هم نوشته اند 7000حتی  سال طوفان نوح را تا  و).98همان،ص(م.قسال  1800حوالی
هزار سال قبل  13و تاریخ آخرین عصر یخبندان هم که هزار سال باشد هفتاز  شتریتواند ب ینمتاریخ تقریبی طوفان نوح 

است، سخنان عالمه از نظر تاریخی اشتباه است وادعاي جهانی بودن طوفان نوح توسط ایشان  بر پایه علم زمین شناسی صحیح 
  .نمی باشد

اى زمین مانند چشمه ازآسمان آبى چون مشک مى ریخت واز چاهه.هود باز می گردیم 44مجددا به بحث درباره آیه             
آب چشمه ها سطح زمین را پوشانید و آب آسمان بر زبر آن فرو مى ریخت که گویا دریایى درآسمان است و .آب مى جوشید

گویا کره نسبتاً عظیمى از کنار زمین گذشته . غرافیایى منطقه متحول گشته بودواین مى رساند که اوضاع ج".دریایى در زمین
باشد که ابرهاى دریایى را به دنبال خود بکشد و در اثر جاذبه شدیدش آب چاهها را از قعر زمین به حالت مد بیرون بریزد و 

برد و آسمان از  ا به صورت جزر فروبعد از چند ساعت که دور شود، تمام اوضاع واحوال عادى گردد و زمین آب خود ر
از این چند آیه مربوط ).، محمد باقر بهبودى}1بخش{پایگاه معارف قرآن،بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن  (باریدن فرو ماند

دکتر .به منشاء آبهاي طوفان نوح که قرآن به این زیبایی بیان کرده است و دقیقا علمی می باشد مورخین افسانه ها ساختند
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 .دارند نظر اختالف زمین روي کوه بلندترین بر آب آمدن باال میزان درباره اسالمی نگاران تاریخ یومی مهران می گوید،ب
 شدن فراگیر از پس که آنجا تا اند، کرده ذکر نیز را ذراع هشتاد آنکه حال آمد، باال ذراع پانزده آب معتقدند گروهی چنانکه

 کثیر، ابن{نماند جاي بر اي زنده موجود هیچ }عناق بن عوج تورات اهل نگاه در و{همراهانش و نوح جز زمین کره روي آب
 متأخر روایتی این واقع در اما. }70،ص1 جاثیر، ابن ؛17 ،1ج واقدي، ؛185،ص1ج طبري، ؛112 ،ص1 جالنهایۀ، و البدایۀ

 کشتی که چرا پوشاند، فرو را شریفه کعبه جز زمین سراسر وفانط که باورند این بر مفسران .است نیامده تورات در و بوده
 در آنجا به و رسید حرم به اینکه تا نایستاد باز جایی و نوردید در را زمین سراسر ماه شش طی،کنند می روایت چنانکه نوح

 ابو کوه بر را}األسود حجر و المعمور بیت{بود ساخته آدم که را اي خانه خداوند و چرخید حرم پیرامون هفته یک و نیامد
 را کعبه او و داد فرمان یلئجبر به متعال خداوند دیگر رأیی بر بنا. }17 ،ص1 ج؛ واقدي،185 ،ص1 ،جطبري{برد باال قبیس

 ابراهیم اینکه تا بود پنهان آنجا در سنگ آن همچنان و کرد پنهان قبیس ابی کوه در را األسود حجر و برد چهارم آسمان به
 در که معتقدند دیگر گروهی حال عین در.}ابن ثیر، همانجا{نهاد خویش جاي بر را سنگ آن و ساخت را خانه آن دوباره
 آدم که آمده آنها در که روایاتی است،و شده ساخته الحرام بیت ، ابراهیم از پیش که شده وارد معصوم از صحیح خبري

 یک یا و{روز چهل نوح کشتی و ایم کرده طواف را آن ما تو از پیش که گفتند او به فرشتگان و کرد نصب آن روي گنبدي
 همچنین .}163،ص1 جابن کثیر، البدایۀ و النهایۀ، {اند شده گرفته اسرائیلی روایات از اینها همه چرخید، آن پیرامون }هفته

 حقایق به آنکه از بیش روایات این متأسفانه اما است دست در کشتی به پرندگان و جانوران ورود بر دال بسیاري روایات
، ص 1 جخ،یتار طبري،{است کشتی به خر دنبال به ابلیس ورود جمله از مانند، می اسطوره به باشند داشته همانندي تاریخی

چه بسا بهتر و بیومی  در صفحات قبلی کتاب خود گفته است که،).78تا  76ص  ،4 ج متن قرآن، قصص تاریخی بررسی(}184
شود، چنانکه  یکرد اشارت يتورات،باز تیطوفان،به روا تیدرباره حکا ریاخ يدر دورانها انیهودی الیکه خ یباشد که به نقش

از آن  یکی.اند آن را آراسته هیپا یب ينتهایبه انواع ز زین یگاه تا حد غلو، بر آن افزودند و گاه يا تازه التیآنان تفص
کتاب  قیرا از طر شیخو یاست که نوح ساختن کشت نیجن نیریاسطوره د نیشگرف به ا يها افزوده و هیپا یب يها هیآرا

داشت و جنس آن کتاب از  بردر را  ایو دن نیکه دانش د یکتابگرفت، یبه آدم سپرده بود، فرا م "لیرزائ"که فرشته یمقدس
آورده بود  یمحکم استوار داشته و با خود به کشت یفلنهاده و درش را به ق نیزر یکبود بود که نوح آن را در صندوق اقوتی

ساعت، روز و  يبه جا توانست یبا آن م دن،یبر آمدن بود و نه مهتاب را تاب دم يارایخروش آب که نه آفتاب را  يکه در اثنا
از  دهیبر جوش نهیدما ياز آسمان و آبها دهیفرو بار نهینر يآبها دنیمعلوم بدارد، اما طوفان از به هم رس گریشب را از همد

آورده بود که با برون  دیپد ایبرون جست که خدا با برکندن دو ستاره از برج ثر ییآسمان از درزها يآمد و آبها دیپد نیزم
فرو بارنده از آسمان را بند  يخداوند خواست آن بارانها کهیگذاردند، و هنگام يرا بر جا یراه نیچن شیخو گاهیرفت از جا

به نزد برج  "دب"برج  زیاست که تا به امروز ن يرو نیپر کرد، و از ا "دب"را با بر گرفتن دو ستاره از برج  ءآورد، آن خال
 کیدر آن زمان ند،یگو یآنکه م گرید.افتیاما تا ابد هرگز به آنان دست نتواند  طلبد، یرا م شیو فرزندان خو دیآ یم "ایثر"

 یبزرگ به کشت ینوح او را با طناب ،يرو نیدهند، از ا يجا یچنان بزرگ بود که نتوانستند او را در کشت  "میر"به نام  وانیح
 یالفلکلور فجیمز فریزر، " به راي اطالع بیشترب{شد یم دهیهم چنان به دنبال آنان شنا کنان در آب کش وانیبست و آن ح

 :نویسد سعدواقدي میابن ).55و  54ص بیومی،همان،(}مراجعه شود119 تا  116 فحات، صمیابراه لهیترجمه نب،میالعهد القد
 رونیذراع بود و شش ذراع از آب ب ینوح، و عرض آن پنجاه ذراع و ارتفاعش س يذراع به ذراع جد پدر صدیس یطول کشت

روز باران ه شبان و خداوند چهل. بود گرید یاز بعض تر نییپا یآن سه در قرار داده بود که بعض يبود و روپوش داشت و برا
او  اریآمدند و خود را در اخت نوح شیو پرندگان پ انیو چهارپا یشفرو فرستاد و چون باران شروع شد همه جانوران وح
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آدم را هم با خود  کریبرد و پ یجفت با خود به کشت کی شانیا کینهادند و او همچنان که خداوند فرمان داده بود از هر 
شدند و روز عاشورا،  یبر کشت ردو شب از رجب گذشته، سوا شانیا. زنان و مردان قرار داد انیبرداشت و او را در حد فاصل م

 نیاز زم دیآب به همان اندازه که از آسمان بارناسب روز عاشورا را روزه گرفتند،م نیآمدند و به ا رونیدهم محرم، از آن ب
و  دیاز آب از آسمان بار یمیاست که ن نیو مقصود ا}قمر12و  11آیات {دیفرما یاست که م یگفتار اله یمعن نیو ا دیهم جوش

حرکت کرد و در مدت  نانشیبا سرنش یکشت.بود شتریپانزده ذراع ب نیکوه زم نیترعارتفاع آب از مرتف. دیجوش نیاز زم یمین
وارد آن  یکشتدند،یآرام نگرفت و چون به منطقه حرم مکه رس زیچ چیه بر یگرداند و کشت نیشش ماه آنها را بر گرد زم

 تیخانه کعبه که آدم بنا کرده بود، غرق نشده به آسمان برده شده و همان ب. منطقه نشد بلکه هفت مرتبه گرد حرم طواف کرد
کرد همچنان به حرکت خود طواف  رمگرد ح یو چون کشت.بود سیهمچنان بر فراز کوه ابو قب زیالمعمور است و حجر االسود ن
سال کامل شده  کیکه  گریو بعد از شش ماه د. از موصل  نیاست در حصن یو آن کوه دیرس يادامه داد تا آنکه به کوه جود

و چون . رفته بودند انیاند پس از شش ماه از هنگام حرکت، بر آن کوه قرار گرفت و قوم ستمکار از م گفته یبود، و برخ
را که  ییاهایدر نیا دیکه از آسمان فرو بار ییآبها .}هود 44آیه {فرمان داده شد  نیقرار گرفت، چن يکوه جود رب یکشت

تبوك  کینزد يا منطقه{یحسم هیاحمانده بود در ن یباق نیطوفان در زم يکه از آبها یآب نیآخر.داده است لیتشک دینیب یم
در  نوح.ماند و سپس خشک شد یبود که تا چهل سال پس از طوفان باق }276ص  ،3معجم البلدان، ج : شام، رك نیاز سرزم

 ،يالکبر لطبقاتا(شد}بازار هشتاد{ نیسوق الثمان ساخت و معروف به يا جا خانهخود آن يفرود آمد و هر کس برا يا هیقر
که  نوشته هاي توراتمطالبی است شبیه  تقریبا).27و  25،ص1 ،جیدامغان يترجمه محمود مهدو،يمحمدبن سعد کاتب واقد

بخش زیادي از مواردي که  واقدي در اینجا ذکر کرده سخنان پوچ و خرافه .در کتابهاي تفسیري و تاریخی ما راه یافته اند
 و هم اشکاالت فنی، هم به لحاظ اخالقی معتبر نیست،وفان را داردطروایت توراتی که ادعاي نابودي کل جهان از طریق .است

که  ست کل جهان از طریق بارش باران چنان مملو از آب شود که بلندترین کوههاي جهان زیر آب بمانند،دارد، زیرا الزم ا
این نوشته ها  مستمسکی می شوند تا اصل  این طوفان را  .چنین امري عمال ممکن نیست و تازه بعدا  باید این آبها خشک شوند

 از زمین نقاط تمام آب که رفت باال اي اندازه به آب سطح ،اهیمیکتب ابر اساس بر :چنانچه نوشته اند.به زیر سؤال ببرند
 که چنین ارتفاعی در. است بوده آب زیر در متر 8848 ارتقاع با اورست قله حتی ترتیب بدین ،برد زیر آب را ها قله جمله

 می منجمد حیوانات اکثر دمایی چنین در. صفراست زیر درجه 50 از بیش هوا دماي ،است شناور آب سطح روي حنو کشتی
 می مغزي مرگ دچار ارتفاع این در اکسیژن کمبود اثر در قطبی خرس و نظیرپنگوئن اند مانده زنده که هم تعدادي و شوند
 دلیل.شوند می منقرض هم آبی وموجودات هیهاما تمام بلکه کشتی روي حیوانات تنها نه دریا سطح آمدن باال اثر در.شوند

  علمی سیربر(باشد می }آن باالي ارتفاع دلیل به {آب دماي تغییر ،آبشیرین با شور آب شدن مخلوط ،آب فشار تغییر آن
بطور کلی انتقادات یا حمالتی که به داستان نوح در سایتها شده ).نوح، رضا ساسانی سفردریایی بودن علمی غیر و نوح داستان

است که اساسا  "دیآنان را گرگ در نهیبودند که در مد هیهر سه دختران مغاو نیخسن و خس"شبیه همان ضرب المثل معروف 
 همسر گرفت، جوشیدن تنور از آب وقتیکه:توجه فرمایید روایتهابه نمونه دیگري از این نوع .باشندکل این روایتها دروغ می 

 ازواج و مؤمنان همه که وقتی تا بست را آن و پوشانید را تنور روي لگ مقداري با و آمد تنور سويه ب نوح و کشید فریاد نوح
 باران و شد تار و تیره خورشید موقع این در برداشت، را مهر و گل آن و رفت تنور سمت به شدند،آنگاه کشتی سوار حیوانات

 کشتی...شوید کشتی سوار که کرد امر متعال خداي وقت جوشید،آن زمین هاي چشمه و گرفت باریدن آسمان از آسا سیل
 به کعبه پیرامون و رسید مکه به وقتیکه تا پیمود می راه متالطم امواج ضربه با و چرخید می خروشان امواج میان در نوح

 از که است این العتیق بیت به کعبه نامگذاري علّت و کعبه خانه بود،مگر رفته آب زیر معالَ تمام هنگام این پرداخت،در طواف
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 و جوشید می زمین از ها چشمه و بارید می آسمان از روز چهل تا آب و.شده داشته نگه یعنی عتق و بوده امان در شدن غرق
 زبان به و کرد بلند آسمان بسوي را دستش نوح وقت آن رسید، می آسمان به کشتی دکلهاي که بود آمده باال آنقدر آب

 آب و ببرد فرو را خود آب که کرد امر زمین به خداوند آنگاه ."نما احسان پروردگارا" یعنی "انفر رحمان یا": گفت سریانی
 ببرم، فرو را خود آب که ام شده مأمور من: گفت و کرد امتناع آن قبول از زمین اما شود، زمین وارد خواست می نیز باران

 جودي کوه فراز بر نوح کشتی رفت فرو زمین آبهاي و شد قطع باران بارش ماند،وقتی باقی زمین روي در آسمان آب لذا
 زمین اطراف دریاهاي سوي به را آبها تا برانگیخت را جبرئیل خداوند است،سپس موصل در بزرگ کوهی آن و یافت استقرار
 اجابت را او آبها همه و خواند فرا را زمین آبهاي همه طوفان زمان در نوح: فرمود که شده نقل صادق امام از و...دهد جریان

 زمان ابلیس در:گویند می کتاب اهل که کند می نقل سند با وهب از الشرائع علل در..."دار گوگرد و تلخ آبهاي کردند،مگر
 و بود معلّق جو در زمین و آسمان میان بود کرده اعطا او به خداوند که اي حیله و قدرت با آب فراگیري و مردم شدن غرق

 قرار آب روي در باد مثل و گشتند شناور آب روي در ارواحی بصورت جنّیان همه و بودند شناور آب روي در او لشکریان
 کشتی از نوح که وقتی گیرد،و می فرا را چیز همه روي آب آن در که اند گفته طوفان علّت این به نیز را طوفان و گرفتند

 را آنها و نمودم خلق عبادت منظور به را خود خلق من نوح اي که رسید وحی او به جلّ و عزّ خداوند جانب از آمد فرود
 و گشتند من غضب مستوجب جهت همین به و کردند عبادت مرا غیر و ورزیده عصیان مرا آنها اما کردم، خود اطاعت به مأمور

 و خود میان اي وثیقه و خود سرزمینهاي و خود بندگان امان موجب را کمان رنگین من که بدرستی و نمودم غرق را آنان من
 است؟پس من از وفادارتر خود عهد به نسبت کسی چه و هستند ایمن غرق از قیامت روز تا آن بواسطه که ام داده قرار خلقم

 آن از را دو آن سبحان خداي اما داشت، وجود نیز تیري و چله کمان رنگین همراه زمان آن در و شد خوشحال بسیار نوح
 امام از حدیث در گوئیم می خصوص این در.داد قرار شدن غرق از خود بندگان امنیت وسیله را قوس آن و کرد جدا قوس

: فرمودند نیز و شد غرق،ظاهر عذاب از ایشان به دادن امان براي مردم شدن غرق از بعد قوس این که است آمده صادق
 فلکی صورت این همانا و بگویید "اللَّه قوس" آن به بلکه است، شیطان نام  قزح چون نگویید، قزح قوس کمان رنگین به هرگز

 زمین بر یکباره موضع آن از باران .بود آسمانی نزوالت براي آسمان گشایش موضع است معروف قوچ نام به آسمان در که
 آسمان در ماند می باقی بدن در که چرکینی دمل و زخم اثر مانند بارش آن اثر گرفت آرام آسمان وقتیکه و گرفت باریدن

 شبانه 105 دیگر حدیث در و است بوده روز شبانه هفت کشتی در آنها درنگ مدت که شده نقل صادق حضرت از و...ماند باقی
 وحی کوهها به خداوند که بدرستی: شده نقل کاظم امام الحسن ابو از و...است شده ذکر ماه شش دیگر روایت در و روز

 از بود موصل در که جودي کوه جز به آنها همه اما دهم، می قرار شما از یکی بر را نوح کشتی ،طوفان هنگام در نمود،من
 جودي کوه به وقتیکه تا کرد عبور کوهها همه از طوفان هنگام نوح کشتی ورزیدند،لذا کراهت مطلب این پذیرش

این نوع به راستی که . همان مطالب تورات است،اما با اضافاتی بر آن.)يجزائر اهللا نعمۀ سید اهللا ،آیۀ األنبیاء قصص(رسید
  . مصداق ضرب المثل یک کالغ چهل کالغ شده اندگزارشات، 

 یکه در کتاب تورات در چگونگ یفیتوص :است می گوید رانیدر ا یشناس نیعلم زم شگامانیاز پدکتر ید اهللا سحابی که             
 ریو غ  يا سانهتا آنرا اف دهدی منکران و مخالفان فرصت مه و ب ستیقابل قبول ن یو عقل یطوفان نوح شده است،از نظر علم

طوفان نوح  ده،وصفیگرد  منحرف اش یاز مطالب تورات مخدوش و از اصل اله ياریکه بس میدانی م رایز.کنند یواقع معرف
اما اگر موضوع .ندارد یبودن آن شگفت یعقل ریو لذا مبالغه و غ ستین  یانسان زیآم لیاز تصرفات تخ یکتاب خال نیهم در ا

را  يا دهیپد ،میمطالعه کن  آنه و راجع ب میشده است بشنو انیکتاب ب نیهمان اندازه که در اه طوفان را از زبان قرآن،ب
  نیمطالعات زم جیاز نتا يا که خالصه ستین مناسبتبی .کندی م دییآن را تأ یعلم نیو مواز قیکه حقا میکنی م تافیدر
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متذکر  نجایدارند در ا یعلم تیرا که قطع یشناس نیزم یدوران کنون لیآبها،در اوا انیو طغ  شرفتیراجع به پ یشناس
و مخصوصا بعد از دوره بسط و توسعه  یشناس نیاست که از اواسط دوران چهارم زم یحاک یشناس نیآثار مشهود زم:میشو

 یهائیاز خشک یقسمت  يآب بر رو يشرفتهایپ نیاز ا یعیوس يداشته و رسوبها تیها عموم قارهه و تجاوز آبها ب انی،طغخچالهای
 خهایبواسطه ذوب  ایاواسط دوران چهارم، ها،دریخشک يریآبها و فراگ انیطغ.است ماندهیاند باق که قبال وجود داشته

از  یقسمت یجیو تدر میفرورفتن مال ایو فرونشستن آن، نیاز زم یقطعات یشکستگ ای،}یخچالی نیب يها مخصوصا در دوره{
و  هایاز خشک یراهها است که قسمت نیبوده و از ا يبواسطه جو یآسمان نزوالت یفزون ایو گریقسمت ده نسبت ب هایسطح خشک

مانده  ياز آن بر جا یآب مستور شده و رسوبهائ لهیاطراف بستر رودها بوس ایو دامنه ارتفاعات و  اهایاز در  یکناره بعض ای
 نیبعلل مذکور،در طول ا کهآبها   يشرویت،پاز امروز بوده اس شیدوران چهارم ب يدر ابتدا نیزم يهایوسعت خشک .است

که ارتفاع  هایاز اطراف خشک یضیعر شیوب کم هیحاش ایآب رود و  ریزه ها ب از قاره یدوران صورت گرفت،موجب شد که نقاط
 نیزم  یائیبزرگ جدا شوند،و وضع جغراف يهایاز خشک ریو مجمع الجزا ها رهیجز ها،شبه رهیجز  شکله اند،ب داشته شتریب

و  لیسیس رهیو جز ایتالیا رهیشبه جز ياز جنوب اروپا و شکل امروز قایجدا شدن کامل قاره افر.دیدرآشکل امروز ه ب جایتدر
 ریو جزا ایآس از شمال دیجد يبریس ریجزا یاروپا وجدائ  یخشک هیاز بق سیانگل ریو مجزاشدن جزا یشرق ترانهیمد يبرقرار

 یذکر شده در ط يعلتهاه است که ب یراتییجمله تغ ازقاره، نیا یشرق از جنوب  ياندونز ریاز جزا یژاپن از مشرق و بعض
دوران   ياز ابتدا نیسطح زم یائیجغراف راتییتغه مختصر که راجع ب حیتوض نیبا هم دیشا.انجام شده است  دوران چهارم

از  زیدوران ن نیا يآبها نیتر شرفتهیپ ن،دریتر سطح زم برجسته ينمود که ارتفاعات و محلها افتیچهارم داده شد بتوان در
 يمثل ارتفاعات البرز و باال ادیز يهایبلند زبرفرا دیجد "یآبرفت"  یجهت است که از طبقات رسوب نیهمه آب خارج بوده و ب

 لیاز اوا  که یو آبرفت یالبیس ياز رسوبها یبعض یو حت شودی نم افتهی ين،اثرینقاط زم ریو مرتفعات سا  رانیا یغرب يکوهها
است  لیقب نیاند و از هم و برجسته شده  دهیدامنه ارتفاعات گذاشته شده از اواسط دروان از آب خارج گرد يدوران،در پا

که همه از "جاجرود"حصار و هزاردره و شمال نارمک و تا سرخ  تا قلهک آباد وسفیتهران از  یشرق شمال و شمال يها تپه
 نیاز آن باال آمده و طبقات ا شیپ ایدوره ماقبل بشر و  لیشده و در اوا لیتشک یالبیدرهم س  يو رستها گهایسنگها و ر قلوه

 یآب انیدر قرآن از طوفان نوح و طغ.است شوند،درآمدهی که امروز مشاهده م یوضعه ،بیرافقیشکل مورب و غه رسوبها ب
 شتریحادثه را ب یدر سوره هود چگونگ میشده است و چنانکه گفت ادیمختلف   انیقوم او را فرا گرفت،به ب یکه محل مسکون

جهت با  نیو از ا شودی مشاهده نم یرعلمیو غ یعیرطبیطوفان نوح مطلقا غه قرآن راجع ب انیدر ب.فرموده است حیتوض
 نقراریاز ا میکنی م افتیطوفان در یسوره هود راجع بچگونگ اتیکه از آ یاساس نکات.دارد انیمندرجات تورات فرق نما

هود است،جهش  40 هیکه در آ"فار التنور"جمله. باشدی نم یآسمان يآبها ادیآب در طوفان نوح تنها با ازد انیطغ):1:است
طوفان نوح  يعاد ریغ دهیدر پد ینیرزمیخروج آب ز.}منظور آبفشانهاست که قبال توضیح داده شد{رساندی را م نیآب از زم

  نیبر ا یاله ریمذکور است،تقد 44 هیکه در آ "...ماءك یارض ابلع ای..."جملهه بنا ب. میکنی استفاده م زیهود ن 44 هیرا از آ
آن بوده و  يسنگها بیجزء ترک ایو  رهیذخ نیاست که در زم یهمان آب نیا.خود را فروبرده آب متعلق ب،نیشد که زم يجار

 در طوفان):2.ردیگی م رارسابق خود ق يو در جا شودی فروبرده مامر خداوند ه ب نکیو ا دهیهنگام طوفان خارج گرد
 هایبرجستگ يقله ارتفاعات و بلند ،دامنه کوه بوده و هرگز  نیدر حدود دشت و پائ ها،فقطیخشک يریآبها و فراگ شرفتینوح،پ 

به :دیفهم توانی س است ممنعک اتیو پسرش صورت گرفت و در آ نوح انیکه م یامر را از گفتگوئ نیرا فرا نگرفته است و ا
خود سوار  یبا همراهان بر کشت کهیدرحال ان،نوحیطوفان و بسط طغ  در موقع توسعه،هود هاز سور 43و42 اتیآ انیب

و کوه مرا از آب  برمی پناه م کوهه د،بیگوی و م کندی پسر ابا م یول دیدرآ یکشته ب  يکه با و دهدی بود،فرزند را ندا م
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در  شودی معلوم م انیب نیا از.سازدی و از جمله غرق شدگانش م دیربای مکالمه موج پسر را م نیا نیو در ح کند،ی حفظ م
ه پناه ب دیبوده،کوه مجاور از آب خارج بوده که فرزند ام انیطغ  فرزند نوح که قاعدتا موقع توسعه يور لحظه قبل از غوطه
که  يحده ب  کرده دایو طوفان ادامه پ انیباز طغ ،شدن فرزند نوح است ادعا شود که بعد از غرقه ممکن.آنجا را داشته است

 اتیدر آ حیتلو ایو  حیتصر نیگفت، با آنکه چن دیدر پاسخ با.ارتفاعات بلندتر را احاطه نموده است یتمام کوه مجاور و حت
و ..."نصه ب ،معذالک رساندی قوم نوح را م یزندگ طیم محتما يور غوطه "نیو کان من المغرق"وجود ندارد و جمله یقرآن

مجاور   يفهماند،کوهها یرا م يمساعد یبرجستگ ایو  یبر خشک یکه خاتمه طوفان و استقرار کشت ،"...يالجود یاستوت عل
رفتن  نیبوده که با فروکش و پائ یمحل  نیاول" يجود"شود که رادیاگر باز ا.از آب خارج بوده است انیتوسعه طغ يدر منتها

ساکن  يمتذکر شد که در محل اشغال آبها دیاست باز در جواب با  دهیبر آن مستقر گرد یشده،و کشت انیسطح آب نما
هرچند که  یلنگر و توقف کشت يبرا یمحلها تا مدت نیچن.ندینش یفرو م يوال و شن و گل گیاز ر  میضخ شیوب کم يرسوبها

 یاز کشت دیکه با يافراد متعدد  يو سکنا يروز نیکشت و زرع و تأم يمدتها آماده برا تا زیو ن ستیکوچک باشد،مساعد ن
 یاز تمام نکهیبر ا یحیو توض حیتصر چیدر قرآن ه):3.باشدی نم ندیتازه شروع نما طیرا در مح یخارج شوند و زندگ
  هیمخصوص کل یعینر و ماده بودن،صفت طب:ستینوح قرار گرفته باشند ن یتجفت در کش  کی نیزم يموجودات زنده رو

 هود را مانند نوشته تورات، 40 هیآ از "نیاثن نیمن کل زوج"جمله ریاگر تعب.است اهانیو گ واناتیح یعنیموجودات زنده 
امر،با هر  نیو چن میموجودات زنده بدان  یرا از تمام نوح یکشت نانیکه سرنش دیآی داران بدانند الزم م جفت عیشامل جم

تامه موجودات  تیاکثر رایدارد،ز یالزام و امکان یاست و نه از نظر علم  متصور باشد،نه عقال ممکن نوح یکشت يکه برا یوسعت
بودن   بودن طوفان و محاط ریفرض عالمگه حفظ نسل آنها،ب يبرا یاجیو احت کنندی م یهستند و در آب زندگ یائیزنده در

موجودات زنده در  یاجتماع تمامه ناظر ب دی،بال ترد40 هیپس مفهوم جمله منظور از آ.در آب،نبوده است نیتمام سطح زم
نسبت  يآنکه جزء کوچکتر ،بايموجوات بر شماریب انواع.باشدی آن دارد نمه ب حیکه تورات مخدوش تصر نوح،آنطور یکشت

آنها  یزندگ طیمح  يآنها بواسطه ناسازگار یجمع اند و نه امکان حمل دسته بوده هستند،نه در دسترس نوح  يبحر واناتیحه ب
 يهایکهنگام طوفان صورت گرفت،همه خشه ب  که یآب انیفوق،در طغ حاتیآنکه برطبق توضه مضافا ب .نسبت بهم بوده است

نجات نسل  ينوح،برا یدر کشت يموجودات زنده بر عیاز جم يا نمونه  حمله ب یاجیور در آب نشده بودند تا احت غوطه نیزم
منتخب در  يکه زوجها شودی م  افتیدر ،زین" من کُلٍّ زوجینِ اثْنَینِ" جمله يو مختصات نحو"کُلٍّ " کلمه نیاز تنو .آنها باشد

از هر " المنهج خالصۀ ریدر تفس یقول مرحوم مال فتح اهللا کاشانه انسان و ب یمأنوس و مالزم زندگ يبر واناتیح نوح،از یکشت
خود در کلمات قرآن و شواهد  یطالع فعلا را که با یافتیدر .خارج نبوده است" متصور باشد  شانیاز ا یکه نفع يا نر و ماده

 مزبور  که حادثه سازدی و در باال درباره آن اشاره شده است ما را مطئمن م میطوفان نوح و اثر آن دار  یراجع بچگونگ یعلم
دارند و  یراتیتأث نیزمبطور اتفاق بر سطح  ایاست که مستمرا و  یعیطب يها دهیاز جمله همان پد یبوده ول يرعادیبا آنکه غ

 اما.باشدی آن نم دییهم جز در تأ یشناس نیندارد و شواهد زم یعلم یقطع  با اصول یرتیموضوع هرگز مغا نیقرآن در ا انیب
تا  ستین یخالص اله دانند،گفتاری م قیو تحق رتینوح نوشته شده،چنانکه اهل بص طوفانحادثه ه آنچه در تورات راجع ب

ات افراد،آلوده و و تصرف التیگفته شد چون مندرجات تورات با تخ زین  مقاله نیاز خلل باشد و چنانکه در مقدمه ا یخال
ی م زیآم تخطئه يو استداللها کنندی ها استناد م گفته نیاه و آنانکه ب باشدی بر آن مترتب نم ياعتبارمغشوش شده است،

 زیقرآن ن انیآنان نسبت به ب  یاطالع یآنکه به مردم ندارند مضافا ب يو معنو ياعتقاد یجز سست ساختن مبان يند،نظرینما
پایگاه ":برداشت از(!دانندی ش میقرآن را مصلحت خو  يها گفتهه ب یخود،ناآشنائ زیفسادانگ تین غیمعلوم بوده و اقال در تبل

  ).   یاهللا سحاب دی ،دیطوفان نوح از نظر تورات و قرآن مج،معارف قرآن
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بر در طول صدها سال که  ، طبقات رسوبى بوده اندزمین شناسیعامل پیدایش قشرها و طبقات  که داده شد قبال توضیح           
نوشته .درباره طوفان نوح بدست آورند؟  از زمین شناسیشواهدى آیا با دانش امروري توانسته اند .ب  ایجاد شده اندسیال اثر
 به که تاریخى ترینقدیمی: گویند مى اند پرداخته حفارى به باستان "اور"هاى ویرانه در که باستانشناسان از گروهى:اند

 "پدا آئى مس" که سالى یعنى. رسد مى م،.ق سال 3100 به تاریخ این.است "اور "شهر تاریخ کرد، یاد آن از توان مى تحقیق
 ساخت تاریخ آمده، بدست "اور " گورهاى از یکى در اخیرا که سفالینى ظرف.نشست تخت به اور شهر در بابل بزرگ پادشاه

 دانشمندان.است شده نقش آن روى بر روزگار آن سلطنتى خاندان اسامى که رسد مى م،.ق سال پانصد و هزار سه به آن
 .است نشده کشف آثارشان و نام هنور که اند داشته حکومت شهر این در پادشاهانى نیز تاریخ از پیش دوره در که معتقدند

 شب در ماه تابش که است بوده آن عقیده این علت گویند.اند بوده پرست ماه شد، گفته همچنانکه اعتقادى نظر از اور  مردم
  هزار2مدت  اور.شد بابل شهر جزء و کرد سقوط ایالمیان دست به م،.ق 2170 شهر این.است داشته خاص اى جلوه شهر این در

  
 به روان ریگهاى زیر در سال هزار دو بود، روز آن جهان شهرهاى مهمترین از روزگارى که شهر این.بود مجهول بکلى سال

 با بصره در انگلیس سفیر تایلور مستر م، 1854 سال در کهآن تا داشت ادامه همچنان گران خواب این.رفت فرو عمیقى خواب
 م، 1933 سال در. گردید موفق شهر آن تاریخى هویت کشف به آنها، روى خطوط قرائت و بصره در سنگى ستون چند کشف

 و تمدن تاریخ در شده فراموش شهر این از شگفتى اسرار و پرداختند حفارى به آمریکائى و انگلیسى باستانشناسان از گروهى
، عبداهللا مبلغی تاریخ ادیان( !رساند نوح طوفان به را شهر این باستانى پیشینه آمده بدست اسناد.کردند کشف را بشرى حیات

: بپرسیم که است بدیهی می گوید،اینک مهران در این باره توضیح بیشتري می دهد و دکتر بیومی).261و  260،ص آبادانی
 سر"است؟ مانده برساند،باقی اثبات به را وفانط سومري قصه که باستانی هایی نشانه و آثاري هیچ عراق در اکنون هم آیا

 فاصله به تقریبا{طوفانی آورد سیل الي و لگ از اي طبقه به ،"اور" شهر در خود کاوشهاي در م، 1929 سال در "وولی لئونارد
 نظر در و سومري نصوص با آن زمانی همخوانی زیادي حد تا و الي و لگ از طبقه این انباشتگی به نظر و برخورد }گام هشت

 نتیجه این به شود، می منتهی "عبید" تمدن روزگار به که است واقع آثاري زیرین و فوقانی قسمت بر که حقیقت این داشتن
 نخستین روزگار قبل ما از نشان که مانده جاي بر هایی نشانه همچنین. است سومري وفانط بر مادي دلیلی آن که رسد می

 یافتن براي غربی شمال در اي ناحیه در ،"اور" گرداگرد وسیع اي منطقه در "وولی" آنگاه.دارد عراق جنوب در خاندان
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 مشهور دیدگاه این به خویش حفّاري از و بود مثبت نیز او کار نتیجه و پرداخت کاوش به آورد سیل الي از طبقه همین گستره
 .}225 ص ،ایقیو شمال افر ایآس یجنوب غرب ناضوري، رشید{دارد همخوانی آمده مقدس کتابهاي در که وفانیط با که رسید

 جنوب بارها که چرا رسید، نتیجه این به قطعی طورب توان نمی باره این در هرگز که است باور این بر ناضوري رشید دکتر اما
 بر که است دست در نیز آورد سیل هايالی این از هایی نشانه چنانکه است، بوده وفانط و تندبادها خروش شاهد قدیم عراق
 کند، می داللت "نصر جمدة" روزگار پایانی بخش به آن قدمت که کند می داللت "شورباك"در بزرگ سیل و وفانط وقوع

 که افزود نیز را نکته این باید .گردد می بر وفانهاط آن وقوع از پس به آن قدمت که شده یافت "کیش" در موردي همچنانکه
 که بخشد می قوت انسان ذهن در را احتمال این همواره سومري شهرهاي تمامی در موازي لسنگ گ طبقات بر نیافتن دست

 به را آن توان نمی هرگز و باشد محلی رسوب یک تنها یافته، دست آنها به اور در  وولی که سنگ گلها از طبقاتی دارد، امکان
سایت .)31: ، ص4 ج متن بیومی مهران،قصص قرآن، یخیتار یبررس(}225 ص پیشین،{پذیرفت شامل و فراگیر طور

 در آنها کاوش از پس و نمود برخورد اور سلطنتی گورهاي به کرد می اورحفاري شهر در  وولی هنگامیکه راسخون می گوید،
 بالفاصله وولی .شد می فشرده الي و گل شامل که کرد برخورد متربود 3/ 70 عمق به اي الیه به شده حفر گورهاي کف زیر
 در آن خبر و دانست مرتبط بود ذکرشده مقدس کتاب و گیلگمش حماسه و طوفان سومري داستان در که طوفان با را الیه این
 وولی از قبل .}www.Mcclung museum.Com/Rogal Tombs of UR {شد منتشر تایمز لندن مجله در 1929 مارس 16

 سانتی 30 الیه یک متري 2/ 70 عمق در. کردند مشاهده متفاوتی ارتفاعات در فوقانی طبقه دو اور شمال در کیش حفاران
 را سومري طوفان وجود الیه این کیش، حفار واتلین، عقیده به. بودند کرده برخورد آثاري هرگونه فاقد الي و گل از متري
  ترپایین فوقانی رطوبات از متر سانتی 670 که است کیش زیرین رسوبات دنباله"اور"رسوبات دارد واتلین عقیده.کند می اثبات

  
 و است همزمان اور الیه با بزرگتر سیل است، داده رخ منطقه این در سیل دو شود می معلوم باشد صحیح نظریه این اگر. است 

 2400 سال کنیم تعیین مقدس کتاب روي از را سیل این وقوع تاریخ هرگاه .دارد همخوانی کیش فوقانی الیه با کوچکتر سیل
م، . ق 3200 سال نماییم تعیین شده ترجمه، م .ق 300 سال به که مقدس کتاب یونانی متن روي از اگر و آید می دستب ،م. ق

 و دجله محلی طغیانهاي تنها و نبوده فراگیر شده روایت که آنطور طوفانها این که ستا معنی بدان این.آمد خواهد دستب
 طوفان به مربوط هیچکدام کیش طوفان نه و اور طوفان نه که گفت}اور درحفاري وولی دستیار{ملوان ماکس.است فرات

 دانشگاه حفاریهاي توسط}قدیم شوروپاك{فارا در شده کشف طوفانی الیه که کرد پیشنهاد عوض در و دنباش نمی نوح
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 به را فارا طوفان تاریخ باستانشناسان، دیگر.باشد داشته ارتباط النهرینی بین هاي افسانه به تواند می 1931 سال در پنسیلوانیا
 امروزه اما.دنکن می مطابقت طوفان درباره قدیمی هاي نوشته تاریخ با و داننگرد می بر ،م. ق2750 اول هاي سلسله اواخر

 النهرین بین طوفان داستاناء منش بتواند فارا حتی یا و اور،کیش طوفانهاي که دارند تردید زبان متخصصان و باستانشناسان
 جنوب آبرفتی دشت سطح در محلی طغیانهاي از مدارکی اینها همه که گویند می و }،همانRoyal Tomds of UR{باشد

 Elizabeth Brice UR. P.715 International{ناپذیراست اجتناب دشت دراین اي دوره طوفانهاي و هستند النهرین بین

Dictionary of Historic Places{. پس که داند می بزرگ چنان را بحث مورد وفانط همین وولی :می گویدو بیومی مهران 
 دیگر در و  اور  در که است درست گوید می است،و نبوده وفانیط چنان شاهد باستان عراق روزگاري هیچ در آن از

 یافت؛ باستان عراق تاریخ مختلف ادوار در محلی و موقت سیالبهاي وقوع بر دال هایی نشانه توان می النهرین بین سرزمینهاي
 سومري مؤلّف که را تفاصیلی...ندارد محدود اي گستره در باریده فرو بارانهاي از بیشتر آیندي پی موارد برخی در که آنجا تا
 همخوانی اند، داشته آنها نگارش در آنها از یک هر که هدفی است؛ افزوده آن بر اوصاف ذکر و روشنگریها براي عربی یا

 سخن این زیادي حد تا آید می بر قراین از چنانکه و آمد باال گام شش و بیست آب که گوید می تورات نمونه، عنوان به. دارد
 زیست می "نی" از شده ساخته هایی کلبه در وفانط از پیش انسان که کند می بیان واقعه این سومري قصه چنانکه است، درست

 ساخته سبکی چوب از را اش کشتی نوح همچنین. است رسیده ثبوت به اور و عبید حفاریهاي با آن درستی که است امري این و
 به حفاریها در نیز امر این و بود کرده اندود را سو،آن دو از چنانکه کرد، نمی اثر آن در و یافت نمی راه آن در آب که بود

 هاي کوزه از سرشار گلین طبقه یک را سومري بناهاي طبقه فرودین "اور" در که گوید می وولی همچنین. است رسیده ثبوت
 پا شانزده حدود طبقه این درازاي که است یافته آتشفشانی بلور و زنه آتش سنگ از ادواتی با همراه رنگارنگ، سفالی

 بسا چه و.برگرداند م،. ق 2700 سال به را آن قدمت بتوان شاید که گلین هاي سازه طبقه فرودین.است}متر سه به نزدیک{
 فراگیر کاوشهاي منطقه این از فراخ اي گستره در کنون تا که بود پا بر طبقه این از فروتر در وفانط از پیش روزگار در اور شهر

 دیگر... است داشته وجود شهري وفان،ط از پیش که است این رساند اثبات به توان می که چیزي تنها و است نپذیرفته صورت
 رنگارنگ، هاي کوزه این داشتن پنهان دلیل که گیرد می نتیجه چنین  وولی  و بودند داشته پنهان را رنگارنگ سفالهاي آن آنکه

 کار وفانط که بود بود،آن شده پنهان وفانط از پیش کامل طورب یکبار براي و بود پراکنده رافدین سرزمینهاي جنوب در که
 دیگر ملتی دادند،آنگاه دست از را سفال تولید قدرت ماندند زنده که آنان حتی و کرد یکسره را سرزمین آن ساکنان

 دست جاي به را سفالهایشان و گذاردند بنیاد را تازه تمدنی و آمدند }سکنه از تهی سرزمین همان یعنی{ آنجا به سومریان{
 به نیز معدنی] سنگهاي از شده ساخته[ افزارهاي از همچنانکه ساختند، می چرخ با }بود رایج وفانط از پیش روزگار در که{

 این شاید.}97 و 96ص ، نیادب بالد الرافد یقصۀ الطوفان ف القادر، عبد محمد{کردند می استفاده آتشفشانی سنگهاي جاي
 عراق جنوب به محدود یا کرد، غرق را دنیا تمامی که بود فراگیر وفانیط سومري، وفانط آیا که باشد جاي بر همچنان پرسش

 رودهاي فرودست ناحیه به محدود بلکه نگرفت فرو را جهان سراسر وفانط آن گوید، می پرسش این به پاسخ در وولی.بود؟
 سرزمین آن در کسانیکه به نسبت که گرفت فرو}دشت تا کوه میان{را دیار آن مسکونی منطقه که بود فرات و دجله

 400 به درازایش شاید نوردید هم در را آنجا وفانط که مساحتی و.است شده غرق جهان تمامی که نمود می چنان زیستند، می
 .)34و  33بیومی،همان، ص(شدند غرق وفانط اثر در دیار آن ساکنان بیشتر چنانکه برسد، میل یکصد به پهنایش و میل

 رییافزوده گشت، ناگهان نوع خاك تغ میکه کنده بود یکه بر عمق گودالپس از آن:شرح  بیشترماجرا از زبان وولی چنین است
از .میدیرس یکه در طبقات متعدد باال قرار داشت، به خاك کامال خالصن،یخاك آغشته به زباله و ظروف سفال يو به جا افتی

 ...میا دهیرس یمیکردند که به قعر رود قد یکارگران تصور منهاده است، يبود که آب آن را بر جا دایطبقه خاك پ نیوضع ا
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پس از آن دوباره نوع خاك .افتیپا ادامه  8از  شیخالص تا عمق ب سخاك ر.ادامه دهند نیآنها را وادار کردم به حفر زم
خاك رس مملو از  يطبقات باال. میبود، مواجه گشت نیو ظروف سفال نیکه مملو از زباله و آالت سنگ یو ما با طبقات افتی رییتغ

دست آمد، ب نیریکه در طبقات ز يآثار یول افت،ی یتکامل م جایخود، تدر يعاد انیبود که طبق جر يآثار تمدن سومر
است که  یانیطغ ادگاری نیا شکیب گذارد، ینم یضخامت باق نیبه ا یرود، رسوبات يعاد انیطغ...مخلوط بود یتمدن ادگاری

داده به  يتمدن رو انیاست که در جر يا حادثه وقفه نیبر وقوع ا گرید لیدل.بوده است سابقه یجهان ب هیناح نیا خیدر تار
 يجاکامال متفاوت ب یخاك مدفون شده و پس از آن تمدن ریدر زآن جا در حال رشد و تکامل بوده، که در یتمدن یمعن نیا

 شیدایاست که به نام نوح در سفر پ یلیهمان س ل،یس نیداشت که ا توان ینم يدیترد زین نیو در ا.وجود آمده استآن ب
صورت گرفت از  شیدر ک یعنیباالتر  یکم يا که در نقطه یاتیدر حفر.منعکس است زین يسومر يها ضبط شده و در افسانه

 4000را  يگریم و د. ق 3300طبقات را  نیاز ا یکی خیتار.مشاهده شده است یرس دو طبقه در ارتفاع متفاوت نوع خاك نیا
است  شیک نیریز از هشت پا ضخامت دارد، دنباله رسوبات شیدارد رسوبات اورکلده که ب دهیعق النگدن.اند زده نیم تخم. ق

. ق 4000بزرگتر در حدود سال  لیکه س شود یباشد، معلوم م حیصح هینظر نیا اگر.است ترنییپا یکه نوزده پا از رسوبات فوقان
بی آزار شیرازي، (}34کتاب مقدس، ص  یشناس الدر، باستان دکتر جان{داده است يم رو. ق 3300کوچکتر در  لیم و س

  ).39همان،ص
بر  ،The sedimentary record of sea-Level change; Cambridge 2003Angela L. Coe :درمقاله اي از کتاب           

 از یکی نوح طوفان :نوشته است سایت ویستا .شده است دریاي سیاه ذکرده طوفان نوح،محل  خالف نظر دکتر بیومی مهران،
 عتیق عهد در رویداد، این روایت مشهورترین.است بشر تاریخ طول در شده گزارش آزاد بهاي آ سطح تغییرات ترین گسترده

 موقعیت نه و زمان نه وجود، این با. دارد وجود میانه خاور و قدیم یونان هاي نوشته در مشابه گزارشهاي اما.است آمده
   ،ناحیهقولی نقل و روائی گونه به.است شده فرض باره این در چند توضیحاتی و نیست روشن}منابع درآن{طوفان جغرافیایی

  
 شده فرض کارون و دجله فرات، هاي رودخانه حاضر عهد دلتاي باالي قسمت در و النهرین بین جنوب منطقه در نوح طوفان

 خلیج در دریا سطح از متر چند ارتفاع با فروافتاده و هموار تالقی، با ناحیه یک منطقه سال،این هزاران مدت براي. است
 مسیح م،.ق سال 4000 در}سومریها{ناحیه این ساکنان توسط بار نخستین طوفان این شرح رسد می بنظر. است بوده فارس

 مجددا گلی روي خشتهاي بعدها که است رویدادي همان وفانط این که اعتقادند این بر مورخان از بسیاري. باشد شده نقل
 مسجل امر این.است شده ثبت بابل در اي افسانه پادشاه گیلگمش،یک لیگ لوحهاي بر نگاشته م،.ق سال هزار دو حدود در

 دریا ناحیه در که بزرگی سونامیهاي و زلزله یک پیامد هم رویداد آن که شده پوشیده دریا توسط النهرین بین منطقه که است
 چنین تخریب قدرت نتیجه در و شده امواج ارتفاع افزایش موجب فارس خلیج کم عرض.است شده کرده،حادث ایجاد
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 آب طغیان بوسیله زیر عوامل تحت دلتا محدوده که دارد وجود نیز احتمال این حال، این با .است یافته فزونی امواجی
 در سنگین باران اثر در ها رودخانه طغیان):ب.باشد گرفته سرچشمه دریا ناحیه از که طوفانی یک):الف:باشد شده پوشیده

 ناحیه در تدریجی طغیان موجب آخر پارامتر است گفتن شایان."یخچالها ذوب اثر در دریا آب سطح آمدن باال ):ج.منطقه
 است این  باشند، می مواجه آن با ها نظریه این تمام که اي مسئله و مشکل.است مرتبط اقیانوس به فارس خلیج شود،زیرا می
 با،الزاما لذا و افتد اتفاق تواند می بارها تقریبا رخدادها این تمام است، ارتفاع کم منطقه یک النهرین بین منطقه چون که

، دو دانشمند رایاخ.باشد}مقیاس این در{طرح قابل و مطرح انگیز غم تراژدي یک عنوانب تواند نمی مردم آمادگی به توجه
 یمبن}Ryan & Pitman 1998{کشف و منتشر کرده اند يدیشواهد جد Walter Pitmanو  Bill Ryanيبه نامهایی کایامر
 یم انیآنها ب.}م.ق 5600حدود {باال آمده است يبه نحو آشکار اهیس يایسال قبل سطح آب در 7000در حدود  نکهیبر ا

آب رفته است و  ریماه به ز کیها در طول یمربع از خشک لومتریک کصدهزاریمتجاوز از  يوفان در گستره اط دادیکنند که رو
 انیگذر کرده که شدت جر}شود یم دهینام Bosporusکه {کهیبار کی قیتنها از طر، آب میحجم عظ نیتر آنکه تمام ابیعج

وجود  یخوب یلیشواهد فس.است ختهیر یم اهیس يایبوده است و سرانجام به در اگارایبرابر آبشار ن ستیآن احتماال معادل دو
در زمان .بوده است انهتریشور مد يو جدا از آبها نیریآب ش اچهیدر کی قتیدر حق دادیرو نیقبل از ا اهیس يایدارد که در

    رسیده و به تعادل را فرا گرفته Bosporus که دره  یباال آمده تا زمان جیبه تدر Marmara ياینوح ، سطح آب در در {وفانط

  
 عماقجمع شده بودند، همراه با خود به ا ریرا که در مس یو خاك و خاشاک افتهی انیدره جراین   قینخست آب از طر .است
 سرعت، به مختلف هاي خرده از سرشار و توفنده سیالب.متر منتقل کرده است 150حدود  يبا گود اهیس يایدر يمتر 150

 با که جریان طرفی از.گردید جریان سرعت کاهش باعث دره عمق افزایش و داد فرسایش را Bosporus در بستر سنگ
 رایان و پیتمن فرض.گردید ایجاد متر 145 عمق و متر 85 پهناي به اي دره که شد قطع زمانی بود، همراه دره شدن عمیقتر
 کرده ثبت را گیلگمش آن هاي نگاشته سنگ در سومریها و داده رخ مدیترانه در بعدها که است طوفانی همان این که کردند

در ..است آمده مقدس کتاب در داستان بصورت سرانجام و شده قول نقل انگیز غم رویداد این که است متصور احتمال این. اند
است؟  داده رخ قبل سال هزاران در دریا آب سطح سریع آمدن باال که کرد پیدا توان می مدرکی چه:پاسخ به این سؤال که

 به نزدیکتر بخشهاي در ساحلی خط دفن سیاه، دریاي کف در رسوبات وضعیت در تغییر: شود مطرح تواند می مختلفی دالیل
 سرانجام و شور دریاي به شیرین آب دریاي یک از وضعیت تغییر کنونی، ساحلی خط به نسبت سیاه دریاي ساحل هاي میانه
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 1993آن بودند، در تابستان  يدر جستجو که رایان و پیتمن آنچه حقیقت در. "آب طغیان و سیل توسط بشري ساکنان دفن
 کم عمق يآنها گمانه ها.را کامل کردند اهیس يایدر یمحققان علم میت گریو د وستندیپ یروس یکشت کیآنها به .اتفاق افتاد

 یکه امواج صوت يباره از ابزار نیو در ا ندیاکتشاف نما ایرا در کف در یرسوب يحفر کردند تا نهشته ها يادیز متر  سهتا  یک
 می نشان کلیدي نتایج از اي خالصه.کنند هیرا ته ایکردند تا نقشه بستر در یداد استفاده م یو رسوبات گذر م ایرا از آب در

 متداولی اشکال چه:در پاسخ به این سؤال که.است افتاده اتفاق طوفان و سیل ناگهانی رویداد یک قبل سال 7600 در که دهد
 رسوبات تمام روي هموژن خاکستري زیتونی گل از مورب الیه یک: کرده؟ پاسخ این است که مشخص را طوفان و سیل رویداد

وجود  ییایدر يبه آبها يا اچهیدر نیریش يآب از آبها يشور رییدال بر تغ یچه مدرک:اینکهو .بود پوشانده را قبلی
 زوتوپیا زانیبا استفاده از م: توانستند دانشمندانو .استناد کرد شده یافت تنان نرم از گوناگونی ،می توان به انواعدارد؟

14C یو مطالعات ثابت م هایحفار یتمام جینتا.نندک نییتعوفان را طو  لیزمان وقوع س گیموجود در پوسته نرم تنان چگون 
. بوده است یتر از سطح کنوننییمتر پا 170تا  160حدود  اهیس يایدر یسطح خط ساحل ،فان نوحطو دادیکند که قبل از رو

 لیما کیاز  شتریب یآب در خشک يشرویپ زانیشود و م یزده م نیدر روز تخم متریسانت 15حدود  ایآب در عیباال آمدن سر
کرده اند داشته  یم یزندک اچهیدر ایساحل  کیکه در نزد یساکنان محل يرو رانگریاثر و کی تیوضع نیا.بوده است روزدر 

اتفاق و  کیصرفا  دادیرو نیدهد که ا یدهند که نشان م یرا مورد بحث قرار م يشواهد وجود، رایان و پیتمن این با .است
و شرق اروپا به  انهیاز خاور م يوفان احتماال باعث مهاجرت مردم و گسترش کشاورزط نیو تار نبوده است و ا رهیسرنوشت ت

اما .شود یتمدن بشر محسوب م خیمهم در تار دادیرو کی ن،ینابراب.شده است نیالنهر نیمصر و ب، ایآساروپا، یغرب يبخشها
 :)2؟ ستیسال قبل چ 7600و زمان  ترانهیدر مد ایباال آمدن سطح آب در هیعلت اول:)1:است یهمچنان باق يدیدو سؤال کل

وفان و طد که رخداد نده ینشان م یآب و هوائ شواهد.درآن زمان وجود دارد؟ یرخداد جهان کیبر  یمبن يشواهد ایآ
 یبه دوره حداکثر دمائ تیداده که در نها يرو نیکره زم یجهان يگرما شیسال بعد از آغاز روند افزا 200حدود  لیس

هلوسن  ییدوره حداکثر دما یاست که در ط نیرسد اتفاق افتاده باشد، ا یآنچه که بنظر م،نیبنابرا.شود یختم مهولوسن 
 Bosporusدره  قیاز طر ترانهیمد يایبرسد که در يبه حد اهایآب در یگرم بوده است تا سطح جهان یکاف زانیبه م تیوضع

رسانند که اگر  یم انیگونه به پانیوفان اطکتاب خود را در باره  و پیتمنرایان .کند جادیا اهیس يایبه در یکند و کانال انیطغ
و  یدر باره ساکنان دوره نوسنگ یمیاما هنوز شواهد مستق. خوب است اهیس يایمنطقه در يبرا موضوع نیای چه شواهد علم

 کشنبهیروز وجود، نیبا ا.است هآب فرو رفت ریبه ز "قبال هیناح نیا "نشده است،چرا که عمدتا افتی هیحضور بشر در آن ناح
حدود  يو انباشت زباله در منطقه ا ی، ابزارسنگ وارهایاز د یو کمان، قطعات ریت يریگزارش شد که مقاد 2001ژوئن سال  17

. بوده است یوفان مسکونطدهد که منطقه احتماال در زمان  یکشف شده است و نشان م اهیس يایسطح آب در ریمتر ز 100
آنها کردند یم یقیتحق کار کیتانیتا یمانده کشت يبرجا ايیبقاکشف شده است که درباره  یهمان گروه لهیشواهد بوس نیا

و  اهیس يایدر ساحل در یاز مردم بصورت نسبتا دائم يشتریهستند که نشان دهد شماره ب يشتریشواهد ب ياکنون در جستجو
 دریا، آب سطح تغییرات از اي نشانه:  نوح طوفان سایت ویستا،(کرده اند یم یزندگ ایسطح آب در یقبل از باال آمدن ناگهان

از  یکیرابرت باالرد :در این رابطه نوشته است خبرگزاري مهر).1383 ماه دي طاهري، جعفری،برگردان به فار س
دور از سواحل  اهیس يایاعماق در یبه همراه گروهش درحال بررس يباستانشناسان اعماق آب اظهار داشت که و نیمشهورتر

 ،شیهزار سال پ 12باالرد اظهار داشت حدود .آب را از زمان نوح کشف کنند ریپنهان در ز یباشند تا تمدن باستان یم هیترک
 انوسهایاق آب شده به يخهایمعاصر،آب  خیدر تار.ردندآغاز به آب شدن ک خهای نیاما ا ،بود خیاز  دهیپوش ایقسمت اعظم دن

مطرح  ایدو دانشمند دانشگاه کلمب يکه از سو هینظر کیبراساس .شدند ایدر دن یدر نقاط مختلف لیس جادیو سبب ا ختندیر
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آب شور  اهیس يایدر  هدانشمندان اعتقاد دارند ک نیا.بزرگ رخ داده است اریبس لیس کی اهیس يایدر منطقه در یزمانشده،
بزرگ  لیس کیفراگرفته بود و  يکشاورز ينهایجدا افتاده بود که  اطراف آن را زم نیریآب ش اچهیدر کی یامروز زمان

بود که  تمام  اگارایدوبرابر قدرت آبشار ن بآ نیا يروین.ترا دربرگرف نهایزم نیا ترانهیمد يایآب در شیاز افزا یناش
 یگرفتند آن را مورد بررس میعالقمند شدند تصم دهیا نیکه  به  ا مشیباالرد و ت.آن بودند نابود کرد ریرا که در مس ییزهایچ

نبوده  ایسطح آب در شیاتفاق صرفا افزا نیا.میکن یرا بررس لیس نیتا ا میمنطقه رفت نیما به  ا :اظهار داشت يو.دنقرار ده
را  یخط ساحل باستان کیآنها ،ایسطح در ریمتر ز 120.بزرگ بوده است که  ثابت شده است اریبس لیس کیاست بلکه 

صورت  يشهایباالرد با توجه به آزما.رخ داده است اهیس يایدر در زیاتفاق فاجعه آم نیدهد ا یکرده اند که  نشان م ییشناسا
دهد  یاند که نشان م افتهیاتفاق  نیا يبرا یخط زمان کیکربن گفت که  اعتقاد دارد آنها  ویراد يگذار خیتار قیگرفته از طر

که کارشناسان اعتقاد دارند طوفان نوح رخ داده  یخیدرست همان تار. رخ داده است م،.قهزار سال  5 خیطوفان نوح در تار
از  يبتواند شواهد دیکند که شا یفکر م يو.آب رفت ریز لیس نیا براثر نهایمربع از زم لومتریهزار ک 150: افزود يو.است

کشف تمدن ،خبرگزاري مهر( تآب رفته اس ریبطور کامل ز شیهزار سال پ 7آنها حدود  يایکند که  دن دایپ یوجود مردم
  ).1391آذر  22چهارشنبه  ،حضرت نوح زمانآب از  ریپنهان در ز یباستان
 :می گوید.ارایه کرده است که شاید بتوان گفت نظرات فوق را تا اندازه اي پوشش داده است ه اينظری ،آیه اهللا رضوي          

لیکن او هم در م تاریخی تخمینی تعیین کرده اند؛براي نوح و طوفانش رق ،له جواهر لعل نهرواز آن جم وبرخی از مورخین 
رقم تاریخی و هم دربارة سرزمینی که طوفان آن را فرا گرفته اشتباه کرده است؛ او گمان کرده که طوفان در بین النهرین و 

که در قرن بیستم  در متون تاریخی معتبر.شدید،رخ داده استز بارندگی هاي در اثر طغیان رودخانه هاي دجله و فرات و نی
البته حدیثهائی نیز در میان .قلمداد شده است }عاد{نوح بابلی به میان آمده و او از مردم آکد سخن ازتدوین شده اند،

بعدها شهر کوفه  در جائیکه که نوح از اهالی بین النهرین و احادیث ما هست از آن جمله حدیث مفضل بن عمر از امام صادق
جلگه ها زمانیکه جایگاه دریاي مدیترانه، نوح و قومش در:اما نظر بر احادیث دیگر باید گفت.جا بنا شد، می زیسته استدر آن

را  ترانهیمد يایکه در یطوفان نوح عبارت است از حادثه بزرگ.و دره هاي سبز و خرم بود، در آن سرزمین زندگی می کردند
 ترانهیمد يبه دره ها انوسیآب از اق.جبل الطارق شکافته شد ۀتنگد،یجوش نیآب از زممد،ه حرکت در آگسلها ب:بوجود آورد

 }طوفان انیپا{در:آورده است نیاز ائمه طاهر  هود44 هیآ لیذ انیدر مجمع الب یطبرس.دیبار یم زیاز آسمان ن خت،یر
 نیاز نظر زم.و رودها بوجود آمدند اهایدر ،آسمان ياز آبها یرفتند ول وفر نیبودند به زم دهیجوش نیکه از زم یآبهائ
 ینیزم ریز يسفره ها يشود و آبها یگود م نیروند آن بخش از زم یکه گسلها حرکت کرده فرو میاست وقت یعیطب ،یشناس

 ثیحد.کند یرا پر م ینیزم ریز يو باران پر شد، از نو سفره ها انوسیاق با آب يکه آن گودیاما وقت زندیر یبطرف آن م
که طوفان  ینیسرزم :دیفرما یم}نکردم دایروزها هر چه گشتم آدرس آن را پ نیکه متاسفانه ا{میداري از امام عسگر يگرید

شود که  یمسلّم م "حیتعادل و تراج" ةو اعمال قاعد ثیپس از دقت در مجموع احاد .است اینوح آن را فرا گرفت هنوز هم در
خلفا  ةکردند،سپس در دور فیها داستان طوفان نوح را در تورات تحرستیکابال.نوح پس از طوفان به بین النهرین آمده است

نفوذ کرد و به  زین یاسالم يریبه متون تفس فیتحر نیبود، ا يدار میمانند تم یهائستیکابال اریقرآن انحصاراً در اخت ریکه تفس
کاباال و پایان (جمع کرد یجفت در کشت کی وانیرا گرفته بود و نوح از هر نوع ح ایان نوح کل دنزبانها انداختند که طوف

   ).90و  89تاریخش، مرتضی رضوي، ص
که به طغیان آب در طوفان نوح  را یکی از آیاتیقبل از اینکه  به دنباله نظرات آیه اهللا رضوي اشاره کنیم،الزم است            

ما چون آب طغیان کرد شما را بر =إِنَّا لَما طَغَى الْماء حملْنَاکُم فی الْجارِیۀِ ":قرآن می فرماید.توضیح دهیم اشاره کرده 
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داند و در طغیان  راغب آنرا تجاوز حد در گناه می.است تجاوز از حد به معنی طغیان:نوشته اند.}حاقه{"کشتى سوار نمودیم
در قرآن فقط در طغیان . معنی تجاوز از حد استه ب" طغی الماء یطغی"طغیان از : فرموده طبرسی. آب استعاره گفته است

بنظر نگارنده معنی آن مطلق . }8الرحمن،{"انِٰا تَطْغَوا فی الْمیزلّ أَ":و نیز در توزین مثل. آدمی و طغیان آب بکار رفته است
ق می شود که گناهکار از حد خویش تجاوز کرده و گرنه حد او تجاوز از حد است و آن با گناه و طغیان آب و غیره تطبی

در قرآن این کلمه فقط در جریان . است روان شدن به معنی جري").224، ص4 قاموس قرآن، ج(انسانیت و نیکو کاري است
تفسیر  ارباب. است آب بکار نرفته بلکه در جریان و راه رفتن کشتیها و حرکت باد و آفتاب و ماه و ستارگان نیز استعمال شده

بحثهائى  یکی از محورهاي سوره حاقه،). 31، ص 2 قاموس قرآن، ج(اند گفته نوح کشتی را حاقه 11جاریه در آیه  از مقصود
 را "الحاقه"یکی از معانی   تفسیر نمونه.می باشد هاى قوى و مؤ کدهشدارکه مشتمل بر ،پیرامون سرنوشت اقوام پیشین است

و اتفاقا این :می داند و می گویدمى گیرد،  دنیا ناگهان دامان مجرمان سرکش و طاغیان خودخواه را عذابهائى که در این
واژه هایی که  ."تناسب بیشترى دارد استوقوم لوط  فرعون ،ثمود ،تفسیر با آیات آینده که سخن از عذابهاى کوبنده قوم عاد 
اره قیامت استفاده بکه در "القارعه "و با توجه به اصطالح  هستنده براي عذاب اقوام پیشین در این سوره بکار رفته بسیار ویژ

عذاب اقوام گذشته  کیفیت در باره استثنایی، می توان گفت سوره حاقه از سوره هاي استشده و به معناي حادثه کوبنده  
ه یعنی ثمود ب "هعافی"جمع آنرا مصدر گفته مثل م .است اسم فاعل از طغیان ،طاغیۀ".واژه طاغیه براي قوم ثمود است.است

ما بعد  ۀسبب طغیانش هالك شد ولی ظاهر آنست که مراد از آن صاعقه طاغیه باشد که از حد گذشت و نابودشان کرد،در آی
اد از قرینه است که مر"بریح"لفظ .}6حاقه،{هالك شدند "تندبادى توفنده سرکش =ریح عاتیه"]وسیله[و اما عاد به ":فرموده

از ماده  هعاتی" .)224، ص4 قاموس قرآن، ج(طاغیه، صاعقه است زیرا قرآن در صدد بیان عذابی است که هالکشان کرد
"در ).تفسیر نمونه(به معنى سرکش است ، منتها نه سرکش از فرمان خدا، بلکه سرکش در معیار نسیمها و بادهاى معمولى "وتُع

مرتکب خطا ] سدوم و عاموره[شهرهاى سرنگون شده  ]مردم[که پیش از او بودند و یو فرعون و کسان":فرمایدآیه نهم می 
، و به معنى افزایش و اضافه ندو ربا از یک ماده ا هرابی.یاد کرده است "رابیه"و در آیه دهم از عذاب اینها با واژه ."شدند

 فوق عبارت  در معنی زایده است کهه رابی ب".)تفسیر نمونه(است، و در اینجا منظور عذابى است که بسیار سخت و شدید بود
اشاره کوتاهى  ، 11در آیه  و سرانجام).50، ص3 قاموس قرآن، ج(عقوبتی شدید گرفته باشد یعنی خدا آنها را ب می "شدید"

تعبیر به  "."ما چون آب طغیان کرد شما را بر کشتى سوار نمودیم":است به سرنوشت قوم نوح و مجازات دردناك آنها کرده
. بودند ما نیز امروز وجود نداشتیمکنایه از اسالف و نیاکان ما چرا که اگر آنها نجات نیافته ، "شما را حمل کردیم=حملناکم "

بعد به هدف اصلى این مجازاتها ).تفسیر نمونه(می باشد "حملنا آبائکم"لذا بعضی گفته اند آیه محذوفی دارد و در تقدیر 
تفسیر نمونه .}11حاقه،{تذکرى گردانیم و گوشهاى شنوا آن را نگاه دارد] مایه[تا آن را براى شما ":یداشاره کرده، مى افزا

و  "عاتیۀ"و در مورد قوم عاد  "طاغیۀ"تعبیراتى که در آیات فوق آمده جالب توجه است در مورد عذاب قوم ثمود  :می نویسد
مى کند که همه اینها مفهوم طغیان و سرکشى  "الماءی طغ"ح تعبیر به و درباره قوم نو "رابیۀ"لوط  در مورد قوم فرعون و قوم

طغیان بعضى از مواهب زندگى شمرده شده است اعم از آب و باد  ،در آن نهفته است و به این ترتیب عذاب این اقوام طغیانگر
اعمال خود ما است و این کردار کیدى بر این حقیقت است که کیفرهاى دنیا و آخرت تجسمى از أاین تعبیرات ت.و خاك و آتش

در اینجا الزم است توضیحی هم درباره  واژه طوفان داده شودکه فقط دو .)تفسیر نمونه(انسانهاست که به آنها باز مى گردد
و یکی هم .سوره اعراف آمده است 133یکی در باره فرعونیان است که در آیه .بار و بصورت معرفه در قرآن آمده است

باران شدید،آب غالب که : آمده است درباره طوفان در اقرب الموارد".عنکبوت می باشد 14ح است که در آیه درباره قوم نو
غرض .و قول مجمع نیز نظیر اقرب است."گیرد، شدت تاریکی شب، مرگ عمومی، قتل عام، سیل غرق کننده هر چیز را فرا می
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ظاهرا مراد  .اند آبله گفته و سیل، مرگ عمومی، طاعون رارفت که فرعونیان را گ مراد از طوفانی.است طغیان آب ،از طوفان
اند که دیار و مساکن  آب و سیل باشد چنانکه در مجمع در روایتی که از صادقین نیز نقل شده آنرا آب فرموده،از طوفان

طوفان  نیمع یفارس فرهنگ .)253، ص4 قاموس قرآن، ج(بیابان پناه برده چادرها بپا داشتنده فرعونیان را خراب کرد تا ب
می غت نامه دهخدا ل."اریو بس دیشد زیهر چ ): 3.باد سخت  ): 2.دیباران فراوان و شد ):):1:را چنین تعریف کرده است

 ایجانوران درافتد و غرش و خروش در ایکه از ازدحام مردم و  يو صدا و غلغله ا ادیشور و غوغا و فر به معنیوفان ط:گوید
و هر  دیبرآ نیطوفان را معرب توفان دانسته اند که در قاموس گفته باران سخت و آب که از زم یبعض. دیوتندباد و باد شد

درباره واژه طوف  راغب).سایت واژه یاب(است  يگردی ٔ شهیاز ر یطوفان عرب. ردیارباشد و همه را فروگیکه غالب و س زیچ
 يبرا کهیدر باره کس.است طائف واژه یمعن نیاست،و از ا يزیراه رفتن به اطراف و دور چ به معنی الطّوف:نوشته است

 نیانّها من الطّواف":در باره گربه فرموده است امبریپ.است "طوفیطاف به " ،فعل آن.زند یها،آنها را گشت م حفاظت خانه
 يا هر حادثه به معنی طُوفان ."گردد یو در اطرافتان م زند یاست که گشت م یواناتیگربه از ح: یعنی  "و الطّوافات کمیعل

که به قوم  يا و چون حادثه رسد یم تیبه نها يادیاست که از ز یآب ،طوفان در عرف. ردیشود و فراگ طیاست که بر انسان مح
آب  ریفراگ زشیو خ النیپس لفظ طوفان به س.}14،عنکبوت  {فَأَخَذَهم الطُّوفانُ ":گفت یتعال ياز آب بود، خدا دینوح رس

   )." 518 تا 516 ، ص2 ترجمه مفردات، ج":برداشت از(ستاطالق شده ا
در تعریف این پدیده .با توجه به تو ضیحات  فوق، می توان حدس زد آیه یازدهم سوره حاقه به سونامی اشاره دارد         

 نیزم یشود که در پ یگفته م ایآب در دیبه لرزش شد الهیغر.است ییایجغراف يها دهیاز پد یکی یسونام:طبیعی نوشته اند
 یبه بار م یرانیو و دهیبه کرانه ها رس میعظ يهاکه به لرزه در آمده به شکل موج یآب.دیآ یم دیپد ایدر ریز يلرزه ها

 8از  شیگاه به ب يآبلرزه ا يسرعت موجها. ندیآ یم دیپد اهایدر بستر در یبزرگ يهاها معموالً گسل الهیپس از غر .آورد
متر به شهر هجوم برد و ساکنان آن شهر  18حدود  يبه بلند ییهاموج سبونیل،1788سال  الهیغر.رسد یدر ساعت م لومتریک

داد  يرو ياندونز يسوماترا یکیدر نزد م، 2004ها که در سال  الهیغر نیراز بزرگت یکی. به هالکت رساند شیرا در کام خو
  .)؟ ستیچ یسونامسایت بیتوته،:برداشت از(شد ایهزار تن در جنوب آس 100و کشته شدن حدود  میعظ یرانیباعث و

  
  تصویر یکی از سونامی ها

مورخین اجماعاً معتقد هستند که یک طوفان بزرگ در ":کهنویسدمی  او.بر می گردیم رضويبه ادامه نوشته آیه اهللا              
جواهر لعل . دوران پیش از تاریخ در آن زمان که انسان،در دهکده هاي اولیه می زیست در سرزمینهاي سامی، رخ داده است

داده  سال پیش طوفان بزرگی در بین النهرین در اثر طغیان رودخانه هاي دجله و فرات رخ 5500در حوالی: دیگو مینهرو 
و سپس به زبان مردم آکد افتاده  ودهنام برده که در زبان مردم سومر ب یاز طوفان  "سومر"ویل دورانت در فصل . است
اما حضور :می گوید ولی رضوي، "می داند یاو نیز آن طوفان را با تمسک به آثار رسوبی فرات حادثه اي بین النهرین."است
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سومري و آکدي و نیز آثاري از طغیان دجله و فرات، دلیل نمی شود که مراد از داستان طوفان در خاطرات و داستانهاي 
و از امام عسگري حدیث داریم که طوفان  نیهمانطور که گفته شد از ائمه طاهر.النهرینی باشد نطوفان نوح نیز یک حادثۀ بی

از جایگاه دریاي مدیترانه، نمی تواند  و این غیر.است ایسرزمین قوم نوح را به دریا تبدیل کرده است و هنوز هم در ،نوح
همانطور که بعضی محل قرار گرفتن کشتی نوح را  بین النهرین رسیده است هطوفان ب  می توان گفت که سونامی }البته{.باشد

تعیین رقم تاریخی براي هر  .در میان دجله و فرات تفسیر کرده اند  "جزیره ابن عمر"به   نامیده شده،  که در قرآن جودي
اما در بحث ما تنها اصول مسلّم ماجرا .خوب الزم و گاهی ضروري و تعیین کننده و اساس بحث و تحقیق است  موضوع تاریخی،

این طوفان پیش از تمدن سومر، آکد،آشور، مصر و ): 2.وقوع طوفان بزرگ در سرزمین سامیان): 1:کافی است از قبیل
هر .رایشهاي غم انگیز از آن سروده اندبقیه مردم سامی پس از طوفان داستانها از آن داشته اند و س): 3فینیقیه، بوده است

   .)97،صکاباال و پایان تاریخش،همان(در این باره برسد فرقی در اصل موضوع نمی کند به هر رقم تاریخی رخیمو

  
الطارق  از راه تنگه جبل ایدر نیا.است شده واقع قایاروپا و آفر ،ایآس سه قاره انیاست که م ییایدر ترانهیمد يایدر             

 ٔاز دو رود بزرگ منطقه یکیفُرات .سرخ مربوط است يایکانال سوئز در مصر با در لهیوساطلس راه دارد و ب انوسیبه اق
رود در  نیا.فارس روان است جیبابل و خل ه،یآشور، سور يسو است که از کوهستان ارمنستان سرچشمه گرفته و به نیالنهر نیب

پس از  ردیگ یسرچشمه م هیکوه توروس در شرق ترک رشته یجنوب يها است که از دامنه يدجله رود.است مغرب کشور عراق
 ونددیپ یچون بغداد و موصل عبور کرده به فرات و سرانجام هر دو به کارون م یبزرگ يشهرها انیورود به کشور عراق از م

با توجه به  توان گفتب شاید اکنون .)ویکی پدیا(شوند یم ریفارس سراز جیبه خل انیو در پا دهندی م لیشککه اروندرود را ت
  . نظرات فوق، دیدگاه آیه اهللا رضوي ارجحیت دارد و می تواند براي بررسیهاي علمی دریچه اي به سوي یافتن حقیقت باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 

372 
 

 
 

 
 

بیست و دومفصل   
 

مکان فرود   
 کشتی نوح
 کجاست؟

مشکل مفسرین و مورخین در تعیین .می داند "يلْجوداَ"هود محل نشستن کشتی نوح را  44قرآن در بخشی از آیه               
جودي کوهی است در : گوید آقاي صدر بالغی در فرهنگ قصص قرآن میقاموس می گوید،.محلی به نام جودي است

لغت ه کنند و از این جهت اکراد آنرا ب است و اکراد در جوار آن زندگی مینزدیکی موصل که با کوههاي ارمنستان پیوسته 
لغت عربی وارد شده ه اند و پس از آنکه ب جوردي نامیده ،آنرا تحریف کرده نامند و یونانیان می "جاردو"یا  "کاردو"خود 

اول  ۀارتفاع قلّ.استنامیده   کوه جودي داراي دو قلّه است که اصطخري آنرا حرت و حویرت.شده است  معرّب آن جودي
که  معنی اسب اصیل و تندرو استه جمع جید یا جواد ب ،جیاد .قدم از سطح دریاست 16270دوم  ۀقدم و ارتفاع قلّ 17260
روي و در مجمع علّت این تسمیه را تندمجمع البیان آنرا جمع جواد و قاموس جمع جید گفته است .سوره ص است 31در آیه 

فقه توضیحاتی تاریخی  ویکی .)88، ص 2 ج علی اکبر قریشی،قاموس قرآن،(کند که گوئی راه رفتن را بذل میآن دانسته 
مذکور در قرآن   کوه  را همان  آن  وجود دارد کهجودي    نام  به  یکوه  هیترک  یشرق در جنوب :می گوید در این باره می دهد و

عمر قرار  ابن رهیجز  یشرق شمال  يلومتریک  در چهل ، نیمارد  تیوال  تر، در مشرقم 2 100حدود   با ارتفاع  کوه  نیا.دانند یم 
  را  يجود ؛1  ، ص1، ج االخبار الطوالدر کتاب   ينورید  فهی، ابوحن سوم  در قرن . است  از برف  دهیپوش  سال  امیا شتریدارد و در ب

  
  نوح ؛189  ، ص1سلسله  ،يطبر ریتفس نوشته  هب . است  دانسته "عمر ابن"  رهیجز  نیاز سرزم ' يو بازبد ' يباقَرْد هیدر ناح  یکوه 

  محل  نیا.بودند   یاو در کشت  همراه  به  که  ينفر 80  يبود برا  خانه 80بر   مشتمل  بنا کرد که  نیثمان  نام  به  يا هیقر  هیناح  نیدر ا
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ذکر   ، هنگام چهارم  در اواخر قرن   ياصطخر. است  شده یم  خوانده  نیالثمان  و سوق  برپا بوده  }310  یمتوف{يطبر  تا زمان
  اشکالدر کتاب    یهانی، ج سده  نیدر هم. است  برده  نام زین  يجود  از کوه ،78  ،ص1مسالک و ممالک،جدر کتاب ، رهیجز ارید

 يمسعود.اند کرده  ضبط   نیبینص  یکیرا در نزد  کوه  نیا  گاهیجا؛33  ، ص1ج ، العالم حدوددر  یمقدس و  ؛195  ، ص1، ج العالم
 گر،ید  و دو موضع  موضع  نیا{ نیباسور  نیدر سرزم  یکوه  يجود  که  است  نوشته  الذهب  مروج 34صفحه  در}345  یمتوف{ 

  و دجله   يجود  نیب  ،نوشته او  به.  است  عمر در موصل  ابن رهیو جز}اند رهیدر جز  مجموعه  کی  ، هر سه' يو باقرد ' يبازبد
  }388  یمتوف{یشْتبن شاب  یعل. است  بوده  مشخص  يبر جود  نوح  یکشت  نشستن  يجا  يمسعود  و تا زمان، فاصله  فرسنگ  هشت

  
 یمتوف{ناصرخسرو  .است  ذکر کرده  فرسنگ  هفت را عمر ابن رهیبا جز  يجود  فاصله کوه ؛]309  ، ص1ج ، اراتیالددر کتاب  

 زیعبداللّه بن عبدالعز.ساختند یم  يجود  نام  به ییهایکشت فا،یح  سازانی کشت  که  است  نوشته ؛31 ،ص1ج،سفرنامهدر}481
،  در مکه  آدم  بود که  یکوه  از پنج  یکی ، يجود  کوهنوشته  ،63، ص2  ،ج و الممالک  المسالک کتابدر ،}487  یمتوف{يبکر

  ، ص1فاق، ج´اال  اختراق  یف  نزهه المشتاق  کتاب در، }560  یمتوف{یسیمحمد بن محمد ادر.آنها بنا کرد   يرا از سنگها  خانه
درِ   هفده  به؛168  ، ص1ج ، المخلوقات بیعجادر   یبن محمود طوس محمد.است نموده ادی  نیثمان  جبل  با نام  کوه  نیاز ا ؛664

مسجد و   نوح ،يجودواژه    لیذ }626  یمتوف{ يحمو  اقوتینوشته  به . است  کرده  اشاره  يجود  کوه  يدر باال  مسجد نوح
  کوه  نیدر ا  اَردمشت  نام  به  يا از قلعه  نیهمچن.  است  بوده  یاو باق  مسجد تا زمان  که  بنا کرده  يجود  کوه  يبر باال   یقربانگاه

تا  279: ومتحک{ یبر ضد معتضد عباس  آن  یاهال  کهیبود و زمان  موصل  حاکم  به  متعلق  قلعه  نیا  که  است  و افزوده  برده  نام
  يو  میتسل  یجملگکرد،  را محاصره  معتضد قلعه   هاز آنک  بردند و پس  پناه  قلعه اردمشت  کردند، به  شورش }289

روز با   را سه  کوه  نیا  طول  ؛283و  69  ، ص1ج البلدان، میتقو  کتاب در،}732  یمتوف{ ابوالفداء  یبن عل  لیاسماع.شدند
  که  است  يجود  کوه  نهما  نیبینص  جبل  که  و نوشته  کرده  ضبط  موصل  روز در شمال  میرا ن  آن  و ارتفاع  یشمال  یجنوب  جهت

از شهر   يجود  کوه }779  یمتوف{ بطوطه ابن جلد اول سفرنامه 245  فحهص نوشته  به .دیرو یم بلوط   و در آن  سرسبز است
و  دیبنا گرد  نیزم  يبر رو  نوح  بعد از طوفان  بود که  یمقام  نیاول  يرالجودید ای  نیالثمان سوق .شود یم  دهیعمر د ابن رهیجز

  و مسلمانان    انیحیمس  ساله  همه زیدر آنجا ن  وجود دارد که  نهیرالسفید  نام  به  يرید  يجود  کوه  يدر باال . "است  رانیو  اکنون
  الفتح  یحت  هاسیمنذ تأس: عمر ابن رهیغندوز، جز  وسفیمحمد{ دارند یرا برپا م  نوح نهیسف  و جشن شوند یم  جمع  اوت  در ماه
 .}257همان،ص{ کرد  رانیرا و رید  نیا  رعد و برق، نهیسف  جشن  يبا برگزار  زمان ، هم765 سال در.}306  ، ص1ج ، یالعثمان

  یآشور، متوف  پادشاه{  بیاز سناخر ییها برجسته و نقش  ها بهیکت  يجود  در کوه  نگیک. و.  ل  و سپس اردی، الم1904سال در
  اشاره  آن  به  بیسناخر  يها بهیدر کت  که  است پورین  کوه  همان يجود  کوه، نگیک نظر به.کردند  کشف ها سنگ  بر تخته } م .ق 681
   نوح امبریپ نهیسف  آن  یمحل  نام  کرد که  کشف  یسنگ  يبنا  کی  يجود  قله کوه  يبر رو  گرترود بل م،1910 در. است  شده
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  کههمچنان ،اءی  اند؛و با سکون دانسته  و علم  و بذلِ مال  جود، بخشش  به  را منسوب  آناء،ی دیبا تشد ،يجود  باره واژه در. است
  یحت ر،یو تفاس  یثیحد  در منابع، يجود  ییایجغراف  مکان  قیتطب  درباره. است  معنا شده  مطلقِ کوه  ، آمده زین  يلغو  در منابع

،  کوفه  یکی، در نزد در موصل  یمثالً کوه{ هشد  برده  نام  ي، جاها مجموعدر . است  آمده  یمختلف  اقوال ، يلغو  منابع
مشهور   ییایجغراف  مکان  ناظر به تواند یم  دارند که  داللت  یمشخص  یمکان  بر محدوده  یهمگ}عمر ابن  رهیآمد، جز،' يقَرْد

  نییتع  درباره  همچنان ر،یدر دوره اخ اریبس  قاتیوجود تحق با. است  دانسته  طور مطابق  را با کوه  آن ریکث ابن  انیم  نیدر ا.باشد
  ضبط  ی، با بررس خاورشناسان  ژهیو  ، به محققان  اغلب. وجود دارد  ينظر جد  اختالف  نشسته  بر آن  نوح  یکشت  که  یکوه  مکان
 .اند پرداخته  یاتیفرض  ارائه  به  یو ترک  یارمن ، نیالت ، یونانی، یانیسر، یآرام  مختلف  يدر زبانها  آرارات  يکوهها  رشته  ينامها
در } آرارات  يکوهها{" حارِ آرارات"  يعبر  عبارت  یغرب  انیحیمس  میالدي دهم  از قرن  که  نظر است  نیبر ا نریبر  انیم  نیدر ا

  به  کیکوه نزد  نیاند تا بلندتر در صدد برآمده  و سپس اند ردهمعنا ک} جمع  مفرد نه  بصورت{" کوه"  به  اشتباه  را به  تورات
.  است  قرار گرفته  بر آن  نوح  یکشت  بدانند که  یکوه  همان ، شده یم  دهینام  کیماس  را، که  با ارمنستان  یکنون  هیترک  يمرزها

  اطالق  یشرق  هیدر ترک  یبر پادشاه  واژه  نی، ا است  يعبر شهیبا ر  اورارتو  از واژه  برگرفته  آرارات  نام  که  ستیدر حال  نیا
در این باره می   پژواك یونان سایت . )ویکی فقه،جودي(است  شده یم  را شامل  يجود  جبل  و هم  آرارات  کوه  هم  که  شده یم

 شده ذکر "قردو" واژه "بشیطا" به معروف سریانی تورات همچنین و "اونقیلوس ترجوم" به معروف آرامیِ  تورات درگوید،
 می استفاده گیوردي یا جوردي براي "جودي" از اعراب که دارد اعتقاد اروپائی بزرگ و معروف سیاح است،مارکوپولو

 یکدیگر به سریانی و آرامی تورات و قرآن سخن نتیجه در است، شده گرفته "قردو" از "Giordy" است روشن که،کردند
 و{ تورات آرامی و سریانی نسخه که ندارد امکان این ولی برد، می نام "آرارات" کوه از عبري تورات است،ولی نزدیک

 مورخ ترکیه،آمیانوس در کوههایی رشته یا کوه از عبري نسخه و بگوید سخن بابل نزدیکی یا بابل در کوهی از }قرآن سپس
 واقع در که شمارد می افتادند ایرانیان دست به و داشتند قرار دجله سوي آن در که والیتی پنج جزو را "قردي" رومی بزرگ
 شده گفته آرارات واژه مورد در کنیم، جستجو النهرین بین حوالی نیز را "آرارات" بایستی ما نتیجه در است، "قردو" همان

 حتی{است بوده بابل کشور از جزئی "اکد" شهر که دانیم می است، شده گرفته "اورارتو" واژه و اکدي زبان از آن اصل که
 است "شهر" معنی به "اور"  ،اورارتو در .}است بابل کشور پایتخت، "بابل شهر" همان  اکد  که دارند اعتقاد آبادي غیاث دکتر
 بل  یا  بعل" که بوده "بعل اور یا بل اور یا بیل اور"واقع در که عراق "اربیل" همینطور و "صلح شهر" معنی به "شلیم اور" مثل
 ، دهد می "شهر" معنی "اورارتو" در "اور" پس است، "بعل شهر" معنی به اربیل و است بوده بابلی بزرگ خدایان از یکی نام
 میخی هاي کتیبه در "اریدو" یا  "آردو" یا "آراد" یا "آرات" یا "ارتو" که دهد می نشان تحقیق نیز واژه دوم قسمت مورد در
 بنابراین .رود می شمارب  بابل شهر قدیمی اسامی از نیز و است فرات رود نامهاي از یکی جمله از است آمده مختلفی معانی به

 عبارت معنی و است  "بابل شهر" باشد می عبري تورات در آرارات واژه اصلی ریشه که "اورارتو" اکدي واژه لغوي معنی
 ازینرو.است  "بابل شهر کوههاي" همان سریانی و آرامی تورات در  قردو  کوههاي عبارت و عبري تورات در آرارات کوههاي

 از متفاوت این و شود می دانسته علتش اخیر سخنان مجموعه با است بوده جهانی و جهانگیر نوح طوفان که سخن این
 منسوب "انکلوس" به }تورات{ "خمسه اسفار" آرامی ترجمه .شود می شناخته امروزه جایگاه در که است "آراراتی کوههاي"

 از اش فعلی صورتب ولی.دارد فلسطینی اصلی احتماالً و است خمسه اسفار آرامی ویراسته و رسمی ترجمه وي ترجمه .است
 سینو ی، پدر قرآن لیدخ يواژه ها ،يآرتور جفر{اند خوانده "بابلی ترگوم" آنرا دلیل همین به و است "بابل یهودیان"

 الکساندر معاصر و مردوك معبد کاهن و کلدانی معروف مورخ بروسوس، .}173بر برگه  يبدره ا دونیمترجم دکتر فر
 وي، از تبعیت به و.است مانده باقی کوردیائینس کوه بر نوح کشتی از بخشهایی هنوز وي، زمان در که نویسد کبیر،می

www.takbook.com



 

375 
 

 بروسوس ،اند دانسته}ارمنستان امپراطوري یا{"ارمنستان" در را کوردائینس کوه  "مصري هیرونیموس" و "دمشقی نیکالي"
 اعراب می گوید که دیدیم مارکوپولو.است جودي کوه همان دارد اعتقاد نیز نوالن فردریک و برده نام کوردیانس کوههاي از
 و کنیم لحاظ را Cordy ، برسوس "کوردیانس" کلمه در اگر که کردند می استفاده گیوردي یا جوردي براي "جودي" از

 پیچیدگی بر تنها این ولی باشد  کردستان کوردئن منطقه در کوهی محتمالً تواند می باشد Gordy همان Cordy از منظور
 رسوخ هم النهرینی بین فرهنگهاي دیگر به "بابل یا النهرین بین دانستن جهانی" نگرش هست هم ممکن و افزاید می موضوع

 بین و ارمنستان سرحد را "گوردوایا" کوههاي یونانی، بزرگ نگار جغرافیا استرابون.باشد داشته هایی مشابه یا باشد کرده
 کشتی درباره جدید اي نظریه و پژواك یونان،پژوهش(داند می یکی جودي کوه با را آن گارتنر باوم و است دانسته النهرین

 ارمنستان، در آرارات کوههاي نقطه بلندترین ):1:شود می گفته کوه چند به جودي زي نیز می گوید،یرادکتر بی آزار ش).نوح
 تأیید را مطلب این   اربالشر. باشند نداده قصه دو ساختن موافق براي تعبیراتی انسانها که نیست دست در دلیلی هیچ البته
 به اي کوهواره ارتفاعات مجموعه ):3.النهرین بین شمال الجزیره در است کوهی جودي قتاده و مجاهد نظر از ):2.کند می
 دو از یکی نام جودي اصفهانی راغب نظر از.}192 ص علم، و انجیل،قرآن تورات، بوکاي، دکتر{عربستان در جودي نام

 در کاردین کوههاي سلسله ):4.}196،لسترنج،115 اورارتو، بیوتروفسکی،{است واقع طی قبیله قلمرو در که است کوهی
 و کلدانی ترجمه در.نامند می جودي را آن اعراب و جوردي یونانیان و کاردو آن به کردها که موصل نزدیک دجله مشرق

 پروزس گفته با این و.است آمده کاردین اکراد کوه قله نوح کشتی نشستن خاك به محل تورات، سریانی ترجمه در همچنین
 مقدس کتاب قاموس نظر از .است حویرث و حرث بنام قله دو داراي جودي کوه اصطخري نظر از .است موافق اسکندر معاصر

 و ترکیه کشور شرقی انتهاي در ارمنستان فالت جنوب در که است آرارات کوه همان جودي اسالمی بزرگ المعارف دائرة و
 با را شهر این نام. است نخجوان گرفته قرار آرارات کوه دامنه در که اي عمده شهرهاي از. باشد می ارمنستان و ایران مرز در

 که معتقدند و. است شده جایگیر معناي به جوان و سفینه معناي به  نخ ارامنه زبان در چه.اند دانسته مرتبط نوح سفینه ماجراي
 تبریز راه سر بر مرند در نیز همسرش قبر و شد مدفون شهر این در نوح گویند می و.گرفت جاي شهر این در طوفان از بعد نوح

قرآن،بی آزار  قصص تاریخی جغرافیاي و باستانشناسی( }278 ص ،1 ج اسالمی، بزرگ المعارف دائرة{است واقع
  ).43تا 42شیرازي،ص

با توجه به مطالب فوق مالحظه می فرمایید که چه تشتت آرایی بین مورخین و مفسرین براي تعیین مکان فرود کشتی              
 نیاحتماالً ا نکهیفقط به ا یدر منابع اسالم مکانهاي ذکر شده پرداخته و می گوید،  سایت راسخون به بررسی.نوح می باشد

از جستجو در  دیرا با يمعتبر درباره جود يرأ ریبه هر تقد. شام است اشاره شده است رهیدر جز ایموصل و  هیکوه در ناح
 تنظرا نیها و همچنفرهنگ یکوه در برخ نیا يکه درباره واژه عبریزیآن چ.آن مرتبط است، جست یو آنچه به معن یمعن

را در قسمت  نایاست که سلسله جبال ارم ییاز کوهها یکی يجود کوهستان.بحث مورد توجه است نیر اآمده د "لیجرج س"
منطقه  یخیتار يایآشور بوده و به گفته پژوهشگران جغراف نیاز سرزم یبخش قسمت نیا. سازد یجدا م نیالنهر نیجنوب از ب

کوهستان مذکور که حد فاصل جنوب  بر این نظر،بنا . اند ستهیز یدر آن م curdsموسوم به  یبوده که قوم یمسکون ریغ يا
قوم نزد  نیا نیهمچن.اخذ کرده است gardu ای carduقوم به صورت  نیاست نام خود را از ا نیالنهر نیب نیو سرزم نایارم

حال اگر .}G.sale- Alkoran of Mohamad/New  York {موسوم بوده اند cerdyaeiشناخته شده بود و به  زین انیونانی
از غرب و  يگسترده ا یتوان استنباط کرد که امروزه در نواح یکوه وام داده باشند، م نیاحتماالً قوم مذکور نام خود را به ا

 نیا ياریبس.دانست curds یمسکن دارند، بازمانده لفظ یو شرق و شمال شرق عراق فعل هیتا جنوب ترک رانیشمال غرب ا
ذکر کرده اند که هشتاد، یعنی tamanin نیشهر را ثمان نینام ا و آن بوده دانسته اند نییدر پا که يخوذ از شهرأکوهستان را م
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 ینیشهر را مشرف به سرزم نیکتاب مقدس، ا یخیتار ییایجغراف يهااز پژوهش یبرخ.باشند یهمان هشتاد نفر مؤمن به نوح م
، bersousکه توسط برسوس  یونانی يهاگزارش یبرخ در.موصل و فردا دانسته اند يبه شهرها کیو نزد rabehربه  اریبه نام د

طبق .است اخبار کرده اند Gerdyaei یونانیکه به زبان  carduرا در کوهستان  یمکان فرود کشت abydenus دانوسیو آب
 رقرا دیمورد بازد وسیمشرف بر آن بوده است، در زمان امپراطور هراکل يکه کوه جود نیشهر ثمان ،یخیتار يهاگزارش

صورت  نیبه هم وستهیپ یدرزبان عرب يکلمه جود.کرده است دنید یاز مکان فرود کشت یراهب ییگرفته و به راهنما
Giordie/jordi از لفظ  يباشد و در زبان عبر یمjordan  که به احتمالjarad  ،لفظ در  نیا.دارد یتگوسیفرود آمدن پ یعنی

در عهد .فرستادن وارد شده است یمراجعه دادن و پ یبه معن jardanosصورت ب یونانیو در زبان  jardanusصورت ب زین نیالت
 یبه عنوان مکان Nisir ریسیگمش از کوه نلیدرگ یسام اتیدر ادب.کوه آرارات ذکر شده است يمحل جود یترجمه فارس،قیعت

گنج و در زبان به معنا راز و سر، و m{Nisirtu{صورت ب يدر زبان اکد ریسیکلمه ن.شده است ادیل نشسته، به گ یکه کشت
استتار و  یمعن يبه نحو Nisir ،ریبه هر تقد و پنهان آمده است یمخف یو به معن Ni-si-ir-tiصورت ب دیو جد میقد یبابل

 کیرود زاب کوچک و بزرگ آورده اند که در نزد یکیرا در نزد ریسیمحل کوه ن یمتون بابل یبرخ. باشد یپوشش مقدس م
قصص قرآن، ص  یقیرضا، مطالعه تطب یجالل{ستا يهمان جود Nisirتوان گفت  یم اطیالبته با احت. موصل عراق هستند

موصل  رهیآن را درکنار جز یبوده و بعض  دآم هیکوه مزبور در ناح:دیگو یبه نقل از زجاج م انیدر مجمع الب یطبرس.}238
 يکلمه جود زین زانیدرالم .}63، ص12ج  ان،یمجمع الب{است یسخت نینام هرکوه و زم ينام برده اند و ابومسلم گفته جود

 یاطالق نم ایدن يکه کلمه مذکور بر همه کوهها دگفته ان یبعض یو سخت آمده است ول یسنگ نیمطلق کوه و زم يبه معنا
 یمنته نهیارم نیواقع شده که آخرش به سرزم یرشته جبال کیکوه در  نیموصل است و ا نیدر سرزم ینیمعد بلکه نام کوه شو

نوح در  یکشت:آمده است يگرید يدر جا.}348، ص 10ج زان،یالم{شود، که به سلسله جبال آرارات معروف است یم
نعمت  يریجزا{اقدام کردند نیفرود آمد و نوح و همراهانش در آن محل به ساخت شهر ثمان يموصل بر کوه جود یکینزد
شده  تیازامام رضا روا ریبص یو در کتاب النبوه به نقل از اب. }147، ص5، ف1، ج1376 ،يزیعز وسفی ء و ای، قصص االنباهللا

از مفسران گفته اند که کوه  ياریبس.}همان ان،یمجمع الب{که در موصل بود فرود آمد ينوح بر کوه جود یکه فرمود کشت
از  گرید یو بعض،}111، ص 9نمونه، ج ریتفس{موصل است یکیدر نزد ینوح، کوه معروف یمحل پهلو گرفتن کشت ،يجود

 .}948، ص9ج ق،یکشف الحقا ریتفس{اند در شمال عراق دانسته اید و آم یکینزد ایدر حدود شام و  یآن را کوه نیمفسر
که همه  ستین دیبع ست ودانسته ا}در شمال عراق يمنطقه ا{ رهیموصل و الجز انیدر م یمفردات راغب آن را کوهدرکتاب 

تفسیر {باشند یشام م کیعراق و نزد یهمه جزء مناطق شمال ره،ید و جزموصل و آم رایباز گردد، ز یمعن کیبه  نهایا
است و تورات آن  هینیارم ياست در موصل و متصل به کوهها ینیبکر که سرزم رایکوه در د نیگفته اند ا یبعض. }نمونه،همان
 یکه کشت يا رهیاست در جز یکوه يدر قاموس کتاب مقدس آمده که جود.واقع شده است ده،یآرارات نام بالکوهها را ج

 در مرکز ارمنستان که ما است ینیشده است و آن سرزم دهیمکوه در تورات کوه آرارات نا نیآن قرار گرفت و ا ينوح بر رو
تورات محل به  یدر ترجمه فعل. }30مستر هاکس، قاموس کتاب مقدس، ص{و وان واقع است هیاروم يایرود آمون و در نیب

 پانزدهم میالديتا قرن .واقع در ارمنستان است سیشده است و آن کوه ماس نییآرارات تع يهاکوه ،نوح یخاك نشستن کشت
تورات که کوه اکراد را کوه  نیبر اثر اشتباه مترجم ،شناختند و از آن وقت ینم يودبه نام ج یارامنه در ارامنستان کوه

به  انیباشد که آشوراین  تفکر نیا لیدل دیشاشده است، دایپ يتصور نیچن یارمن يعلما يآرارات ترجمه کرده اند، برا
 یشناسباستان یبررس راسخون،(}تفسیر نمونه،همان{داده اند یآراتو م ایوان نام آرارات  اچهیشمال و جنوب در يکوهها

  .)يو پرستو مسجد یشعاع خیش مهیفه،نوح از منظر قرآن یمکان کشت
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با توجه به مطالب فوق، در این بخش می خواهیم بررسی کنیم که آیا تا کنون توانسته اند شواهدي دال بر فرود کشتی              
محقق و باستانشناس، "جاناتان گري"دکتر  :انجمن کلیمیان تهران در این باره نوشته است .نوح در نقاط ذکر شده پیدا کنند؟

جهان نموده  هاي نقاط مختلفال از فعالیتهاي خود را صرف پژوهش در حفاریحدود سی س سخنران علمی استرالیایی، در
به چاپ  1378شهریور ماه  16و  15که در روزنامۀ اطالعات مورخ  است اي است از نوشتار ایشان  چکیدهگذرد،  آنچه می.است

ن آنها، تصویري جلب رار گرفت، در میاترکیه مورد بررسی ق "ژئودتیک"هاي جدید موسسۀ ، عکس1959در سال :رسیده است
بالفاصله یک گروه پژوهشی به . هاي آراراتاي در بیست کیلومتري جنوب کوه  شبیه به یک قایق بزرگ بر سینۀ تپه:کرد  نظر می
دکتر "به نتیجۀ خاصی نرسید، تا در این هنگام،  1976هاي مزبور تا سال راهی منطقه شد، اما بررسی "نبرگدکتر واند"ریاست 

محاسبات دقیقتر نشان داد که . تر از حدي است که قبالً تصور شده بودقایق مانند، بسیار بزرگ ءدریافت که این شی "ویت ران
والي قطوري   زیر گلو اندازه آن به بزرگی یک ناوجنگی است و  گترالجثه از طول یک زمین فوتبال بزرعظیم  ءطول این شی

که موجب شد سطح اطراف فرو بریزد و کشتی مزبور از دل کوه بیرون آید، اثري  1978نوامبر  25زلزلۀ .دفن شده است
هاي آرارات، شش متر از محوطه متري کوه 189ها، در ارتفاع   رهکه دیواو پس از این واقعه، .مثبت در تحقیقات به جاي گذارد

دکتر جاناتان گري نیز، به عنوان .تی نوح استمزبور باقیماندة کش ءاطرافش باالتر قرار گرفت، دکتر ویت ادعا کرد که شی
تدریجی نبوده صورت بوفان نوح، باال آمدن سطح آب طواقعۀ ":دارد  بیان می گري.ین نظر را پذیرفتمسئول تحقیقات، ا

آب و آتش از درون زمین ،هه است که پوسته زمین شکاف برداشتآنقدر مهیب و قوي بوداست، بلکه نیروي بوجود آورندة آن،
آیا نوح به :انجمن کلیمیان این پرسش را مطرح می کند که).انجمن کلیمیان تهران،کشتی نوح("بیرون فوران کرده است به

آیا ساخت یک تن بسازد؟ 32000و به وزن تقریبی تنهایی توانسته است که کشتی ناوگونه خود را به ابعاد یک زمین فوتبال 
اتوبوس دو طبقه مسافربري با تصورات ما درباره قدما، همخوانی  494جایش کشتی با دست خالی با امکانات آن زمان، به گن

شد؟ جانوران   آب و غذا چگونه تأمین میوري شده و در کشتی جایگزین شدند؟آ  دارد؟ براستی چه تعداد جانور و چگونه جمع
بوده باشد ولی به هرحال آوري و هدایت حیوانات کاري سخت   وحشی چگونه به سوي کشتی هدایت شدند؟ باید کار جمع

این انجمن توضیحاتی درباره فسیل این جانوران و دفع فضوالت آنها داده است که ما .)همان(شد  ا باید انجام می.فرمان خد
سپس در ادامه توضیح می .در  فصل بیستم جهانی بودن طوفان نوح  آن را رد کرده ایم و نیازي به ذکر مجدد آن نمی بینیم

که گمان ، در زمانی}در کشتی{آلومینیوم و برخی فلزات دیگراز آهن، تصور استفاده! اي فلزي، بدنه چوبیزیر بندهد که،
دهاي ویژه صنعتی هم داشته اي برخوردار بوده، بسیار عجیب است، بخصوص که این فلزات کاربر  رود بشر از زندگی ساده  می

این آزمایشات . یید کرده استأمنظم و معین در ساختار کشتی تزمایشات دانشمندان وجود قطعات آهن را در فواصل آ.باشند
 ها و تیرهاي باریک آهنی الگویی  باستانشناسان با کشف رگه. بارها و بارها تکرار شدند تا وجود هرگونه خطایی را منکر شوند

ها و اتصاالت   ا همچنین گرهآنه.گذاري شد  تی بر روي کشتی عالمتصورت نوارهاي زرد و صوراند که حاصل کار ب  ترسیم کرده
هاي راداري نشان داده که در محل تصویر برداری. اند  ی بکار رفتهنقطه کشت 5400اند که در   اي را یافته  آهنی محکم برجسته

آنها اند  هنی یا تیرهاي فلزي کج شدهتصادم کشتی با صخره به هنگام فرود آمدن یا به عبارت دیگر بر گل نشستن، نوارهاي آ
رسد که تمدن پیشرفته و   نظر میب. ت کشتی خارج از حد تصور ماستگویند که استفاده وسیع و همه جانبه از فلزات در ساخ  می

تر اکتشافات آنها زمانی جالب. شود مند  اي در آن دوران وجود داشته که به هر حال نوح توانسته از آن بهره  یافته بسیار رشد
. حاصل از تقاطع تیرهاي فلزي افقی و عمودي بکار رفته در بدنه کشتی بدست آورند شد که آنها توانستند طرح مشبکی

رسد که براي هر چیزي طرح و   نظر میب. تیر فلزي اصلی در هر طرف کشتی بکار رفته است 72تصاویري که نشان داده 
یید أوجود طرح مهندسی پیشرفته را تها و فضاي کوچک و بزرگ در طبقات مختلف نظریه وجود اتاق. گویی وجود داشته استال
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آید   بدست می 144ها در دو طرف کشتی، عدد تایی تیرآهن 72با جمع دو ردیف :افزاید  دکتر گري با خوشحالی می. کند  می
هایی انجام گرفته است که متخصان را قادر در طول تحقیقات، بررسی ."!رود  که عدد مقدسی در کتاب مقدس به شمار می

یابی به چنین دست. ده آن اطالعاتی بدست آورنداز جزییات کف کشتی، ساختمان و الگوي اولیه و مواد تشکیل دهنساخته تا 
کشف یک الیه . کشفیاتی مبهوت کننده بود چرا که در بسیاري از مواقع، درك واقعیت کشف شده از حد تصور خارج بود

این . کرد  واقع کشتی را به دو الیه یا پوسته اصلی مجهز میغالفی و کپسولی شکل در داخل کشتی از این جمله بود و در 
یید أاي را ت  ها و دهلیزها و همچنین وجود دو مخزن بزرگ استوانهتاقها، ا  آزمایشات وجود دیوارهاي داخلی کشتی، حفره

 20هر کدام چهار متر و اي بزرگ که   معلوم شد که دو مخزن استوانهمعروفند،  هاي رادارياسکنها که به در این آزمایش.کرد
اند و به دور هر یک از آنها کمربندي فلزي نصب شده بود، در   متر عرض داشته  سانتی 20متر بلندي و هفت متر و   سانتی

در یکی از آزمایشات اسکن راداري که به درخواست شخص استاندار استان . اند  نزدیکی تنها در ورودي کشتی وجود داشته
این سه الیه با مواد . شد، معلوم شد که جنس بدنه کشتی از سه الیه چوب به هم چسبیده تشکیل شده استآگري ترکیه انجام 

نفر محقق شاهد، در  26، یک عدد میخ پرچ فسیل شده در حضور 1991در سال . محکم چسبنده، به هم چسبیده شده بودند
رخی از دیگر فلزات را تایید هاي آلومینیوم، تیتانیوم و بتجزیه و تحلیل ترکیبات این میخ وجود آلیاژ. بقایاي کشتی کشف شد

آیا ما .حله کشف و استخراج نرسیده باشندآهن و آلومینیوم هنوز به مر رفت در زمان نوح  ست که گمان میاین در حالی.کرد
ل کشتی، باستانشناسان هاي اطراف مح  هاي تپهبر بلندینیازمند بازنگري در تاریخ استفاده و استخراج بشر از فلزات هستیم؟ 

این اجسام مثلثی شکل سنگی نیمه . چند جسم بزرگ حجیم سنگی یافتند که در باالي هر کدام سوراخی بزرگ تعبیه شده بود
اینها در واقع ابزاري بودند که به علت وزن زیاد به جاي وزنه یا لنگر  .هاي باستانی بودندلی، بسیار شبیه به لنگرهاي کشتیصیق

هایی در این زمینه   دانیم ولی حدس  چگونه و با چه نیرویی؟ دقیقاً نمیشدند،  رفتن کشتی به آب پرتاب میهلو گبه هنگام پ
. کشف شش وزنه یا لنگر سنگی، هر یک مجهز با سوراخی در باالي آن، حدس باستانشناسان را به یقین تبدیل کرد.وجود دارد

واحد ذراع در مصر قدیم در زمان .فتن کشتی به آب پرتاب شده بودندپهلو گر ها در فواصل متفاوت، ظاهرا به هنگام  این وزنه
طول کشتی مورد . آید  متر بدست می 46/158عدد  ،این رقم تبدیلطول کشتی با .متر بوده است  سانتی 7/52موسی برابر با 

حاسبات این م.متر را نشان داد 46/158دقیقاً  دست آمدهرقم ب. گیري شد  و زمان، اندازهکاوش توسط دو تیم مختلف هر د
اي را   روایت است که نوح قبل از به زمین نشستن کشتی و فروکش کردن آب، پرنده.تر کرد  محققان را در ادامه کاوشها مصمم

 بار اول پرنده، با خستگی به کشتی. که باید کبوتر یا کالغ بوده باشد به بیرون فرستاد تا مطمئن شود خشکی نزدیک است یا نه
بار دوم پرنده به کشتی بازنگشت و این آزمایش نشان . ها وجود نداردمعنی بود که خشکی در آن نزدیکی بازگشت و این بدان

اي   درست در دو کیلومتري شرق محلی که کشتی هم اکنون وجود دارد، دهکده. داد که عمل لنگر انداختن نزدیک است
کند، نه باز   آن کالغ نه توقف می:اند  ه ترکی را چنین ترجمه کردهم این دهکدنا.نامیده شده است "کار گانماز"وجود دارد که 

هاي دور به منطقه هشت معروف شده و دره پایین   در گذشتهمحل کنونی کشتی در دل کوههاي آرارات ترکیه،."!گردد  می
د که ادعاهاي باستانشناسان کشف ش اي  در نزدیکی محل فرود کشتی در باالي تپه، لوحه.نام گرفته است "هشت"منطقه، محله 

هکی، در سمت چپ تصویر، بر روي این تابلوي سنگ آ. سال قدمت دارد 4000اي که حداقل   کتیبه.را بطرز زیبایی اثبات کرد
در سمت راست، یک تصویر قایقی شکل با . شود که در کنار یک تپه سپس یک کوه آتشفشان قرار دارد  ایی دیده میهرشته کوه

 .کتیبه،دو پرنده در حال پروازنددر باالي .رمرد،یک پیرزن،سه زن و سه مردیک پی:کاري شده است  ر انسان کندهنف هشت
اي در کنار آن و قله یک کوه   در واقعیت موجود، کوه آرارات در سمت چپ، تپه.کتیبه همگان را به شگفتی واداشتکشف این 

ها بر زمین نشسته باشد و در حالیکه کشتی باید در سمت راست آنتیبه،بنابر این ک،پس. آتشفشان در کنار تپه وجود دارد
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ولی باالي کوه لنگر انداخته،ها نشان داد که کشتی در چرا؟ بررسی. مورد نظر قرار داردتر از محل کیلومتر پایین 19اکنون   هم
سپس بر اثر سرخوردگی با .نده شده استبه پایین کوهپایه رابه مرور زمان بر اثر حرکت مواد آتشفشانی و گل و الي از باال 

ها و با گذشت زمان در زمین مدفون شده ل و الیبه مرور با همان گپس از آن . صخره سنگی برخورد کرده و صدمه دیده است
 ."!واژگون شد  کرجی-ها  جایی که کرجی:دارد که ترجمه نام آن چنین است اي وجود  در نزدیکی کشتی کنونی، تپه. است
جاناتان گري در ادامه این . جا در زمین جاي گرفته استاین دارد که کشتی مورد نظر همین ام محلی به سادگی اشاره بهاین ن

رماید که کشتی نوح در ناحیه ف  تورات می ):1:آورد  یید این تحقیقات میأف در تمطلب، نکاتی را به شرح زیر از منابع مختل
کشتی  ):3.اي از کوهها نشسته است نه کوهی مجرد  کشتی بر روي سلسلهین اساس،بر ا ):2.هاي آرارات فرود آمده استکوه

قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، ):4.اي بلند و رفیع  اي که در آن رشته کوه قرار دارد، فرود آمده است نه روي قله  بر روي تپه
کشتی مورد نظر بر آن قرار دارد به  کوهی که در حال حاضر.نشسته است  فرماید که کشتی نوح بر روي کوه الجودي  می

متون مقدس بر وجود یک صخره بزرگ که به کشتی خسارت سنگینی ):5 .یا همان کوه الجودي نام دارد "کودي داگی"ترکی
مدعی بود که کشتی نوح در محلی  م،.ق 883 تا 859آشور نصیریان دوم پادشاه آشور، ):6. وارد کرده است، حکایت دارند

نام دارد   "اوزون جیلی"اي وجود دارد که   یاردي محل کشتی، دهکده 500در فاصله کمتر از . پهلو گرفته است" سیرنی"به نام 
انجمن کلیمیان تهران،کشتی (شود  مشاهده می  "نسیر"یا  "سیرنی"هاي بسیار قدیمی، محلی به نام   تر از آن بر روي نقشهو پایین

درباره  افتندی تیترك مأمور أتیبک ه ،م 1833در سال  می گوید، ودن نیز در ادامه بررسی خراسخوسایت  ).نوح
در سال . کردند دایها خارج شده بود پخی انیرا که از م یمحل کشت أتیه نیانجام دهند، ا یقاتیکوه آرارات تحق یآتشفشان

در  یسهوانورد رو کی زیاول ن یدر طول جنگ جهان .کرد داریمکان د نیاز ا میاورشل ونیروحان سیرئ يدکتر نور 1892
 .}218، ص12ف  اء،یعماد زاده، قصص االنب نیحس{بزرگ را مشاهده کرد یکشت کی يایکوه آرارات بقا يهنگام پرواز بر رو

 ییعکس هوا کیدر  هیترک یخلبان جنگ کیبود و  دهید نیرا در زم یقیشکل قا نیکرد، ا یکشاورز محل کی 1948در سال 
 بیترت نیبد. داد شینما شتریرا ب لشک قیقا یاتفاق افتاد که برجستگ 1978در دسامبر  يزلزله ا. گذارد شیآن را به نما

به  یخسارت چیزلزله ه نیترآنکه ابیعجاالتر قرار گرفت و برجسته تر شد،متر از محوطه اطرافش ب 6 ءیش نیا يها وارهید
 يها ماندهیتواند باق یمذکور م ءیادعا کرد که ش وایتلرزه ران  نیزم نیبه دنبال ا. و مردم منطقه وارد نکرد نانیروستانش

 نیسؤال مطرح شد که اگرا نیسپس ا.}يافجه ا ونیکتا.از طوفان نوح، م دیجد ییها افتهی ،يجاناتان گر{نوح باشد یشتک
؟ یستپس چست،ینوح ن یآرارات کشت يهاکوه يمتر 189فوتبال در ارتفاع  نیطول زم کی يشکل به بلند یقیقا میجسم عظ

 توایم؟یباش ینوح م يا افسانه یکشت يایما شاهد بقا ایاست؟ آ وستهیوقوع پطوفان واقعاً ب ایآنوح است، یو اگر جسم کشت
شناس به نام  نیزم کیو  نیرویمزایبه نام ج ییکایفضانورد آمر کیو با ،ا1980مطالعاتش را آغاز کرد و سال  1978سال 
 .}www. Christian Anwers Net{نوح است یکشت نیکدام متقاعد نشدند که اچیه یمشورت کرد ول سیجان مور دکتر
که  هیارتش ترک تانیباشد که به اسم کاپ یم "ناریدوروپ"مکان همان نیبود گفت که ا یهوشیپزشک متخصص ب کیکه  وایت

که  يا هیناح یعنی الیایعنوان آکموارد هم ب یشده است، در بعض يبود نامگذار دهید ییرا در عکس هوا ءیش نیبار ا نیاول
 سیرا تأس یکاوش کشت یکمپان،ییایدکتر آلن روبرتز استرال راهبه هم اتیم،  1990 سال.شود یدر آن واقع شده شناخته م

گذاشتند و در  ایدر استرال ییهاکردند و کنفرانس هیکاوشها ته نیهم از ا یلمیکردند و کاوش در محوطه را شروع کردند و ف
درنگاه اول .}Has anyone discovered Noah's Ark ?همان،{ستیمتقاعد کننده ن کیچیخود آوردند، که ه لیدال یکتاب
 یکشت ياست که کتاب مقدس برا يپهن تر از اندازه ا نیا .باشد یم رینظ یو ب يرعادیغ اریشکل بس یقیمحل قا نیا اتیجزئ

به هم چسبانده شده بود و اندازه  یعیطب رینوح با چوب ساخته، و با ق یکتاب مقدس کشت يبر طبق نوشته ها{ذکرکرده است
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 ندیگو یمکان م نیاما کاوشکران ا }باب هشتم ش،یدایسفر پ{باشد یمترارتفاع م 13متر عرض و  22متر طول و  137 شیها
محل  ياز دو دهه جستجو برا شیب. است طرف خارج برگشتهب یداخل کشت يگل و ال ینیسنگ لیبه دل یخارج يها وارهیکه د
را  يادینظرات ز هیکآرارات در شرق تر نیبه سرزم یاعزام أتیرا جلب کرد و دوازده ه یالملل نینوح توجه مجامع ب یکشت
را در  ییهاشیدعوت کرد و آزما يرا به همکار یدانشمندان شتنیخو هیجهت اثبات نظر اتیران . بوجود آورد نهیزم نیدر ا

شناسان به  نیبرجسته از زم میت کیشناس، با  نیگاردنر زم دکتر بوم 1978-8 يدر سال ها.انجام داد تیسا نیا يها افتهی
 10آنها با مته تا عمق .را انجام دادند یمکان مطالعات نیدر ا شرفته،یمته پ کیو  یشناس نیزم يهاشیامجهز آزم لیهمراه وسا

است که بر  یشناس نیزم دهیپد کی نیکردند و اعالم کردند که ا يرفتند و تمام قسمتها را مشاهده و نمونه بردار نییپا يمتر
در محوطه در حرکت بوده  یغرب یصورت شرقب یسیصورت برجسته در آمده است و چون خطوط مغناطاثر وقوع زلزله ب

ادعا کردند که نمونه  نیکاوشگران همچن.در آمده است یقیشده و به حالت قا شتریاز عرض آن ب یبرجستگ نیطول ا،است
. مطابقت دارد یشتدر ساخت ک ریمکان بدست آورده اند که با سخنان تورات در مورد استفاده از ق نیاز ا یعیرطبیاز ق ییها

رنگارنگ  يخارهاب هیتجز یروش علم{است دهیباشد ارائه نگرد افتهیآن انجام  يرو یعلم هیکه تجز ينمونه ا چیاما تاکنون ه
مطالعات انجام  نیا یو تا وقت}را ثابت کند ریتواند وجود ق یم یرود، به راحت یکار مب یآل يهامطالعه ساختار کربن يکه برا

 يادیشد که مقدار ز دایداخل محوطه پ ییهاسنگ .}www.christian Answers Net {داد ییادعا بها نیتوان به ا ینم ردینگ
 یکار گرفته شد تا کشتب یساختمان کشت یاست که توسط نوح در قسمت داخل يمنگنز داشت و گفته شد که فلز گداخته ا

نمونه  نیرش اب یکرد ول دییرا تأ گنزمن% 84/ 14نمونه ها انجام گرفت وجود  نیا يکه بر رو ییهاشیآزماواژگون نشود،
 یمنطقه نشان دهنده گدازه آتشفشان نیدکتر روبرت گفت که وجود بازالت درا. کوچک بود اریآن بس يگذار خیتار يبرا

به . دنباش یشده م ینمونه ها آهن غن نیکه ا دیگو یشود، اما دکتر فاسولد م یم دایهم پ انوسیدر بستر اق یاست که حت
. }همان{از محل انتخاب شده است یکروسکوپیم ينمونه ها رایاست ز دهیکامالً به اثبات نرس زیادعا ن نیا ونهرحال تاکن

به سنگ شده است،  لیاست که تبد یکه چوب ندیگو یتورق آن م لیکرده اند که به دل دایسنگ پ يمقدار کیآنها  نیهمچن
 نمونه ها را جمع نیدو قطعه کوچک از ا راکتوتانیاست تنها دکتر با دهینمونه ها را ند نیا دکنندگانیاز بازد کیچیالبته ه

 تیگالبرا شگاهیاست کهن نمونه ها را به آزما زگفتهین اتی. ستندیچوب سنگ شده ن نهایگفت که ا شیکرد و پس از آزما يآور
نمونه ها  نیبدهند که ا صیتشخکرده اند و نتوانستند  هیآهن و کربن را تجز م،یفرستادند که آنها تنها سه عنصر کلس یشهر تنس

به همراه مواد  یچوب یکشت یدگیپوس يایبقا ندیگو یشده که م دایاز محل پ یحاک ينمونه ها.چوب سنگ شده هستند
 تیگالبرا شگاهینمونه ها را به آزما نیا اتی. باشند یکربن م ادیحجم ز يبدست آمده دارا يباشند و نمونه ها یم یعیرطبیغ

عناصر در خاك وجود  نیشده اند که همه ا دایو کربن پ ومیتانیت م،ینینمونه ها آهن، آلوم نیبود که درا نیا جهیفرستاد و نت
 تیشامل کلس یبازالت يهااست،همه نمونه ها سنگ دهیبدست آمده از چوب پوس يکند که نمونه ها یاشتباه م تیدارند و روا

را زیر  یافته هاي فوق ،نیز ابراهیم رفرف. )راسخون،همان(}همان{است میاز کربنات کلس یساختمان معمول کیفراوان و 
در .مطالعه آن محوطه عالقه نشان دادبه  وایتیک باستانشناس خودخوانده آمریکائی به نام رون  :سؤال برده و می گوید

در بین افرادي که وي .شناسی به این مکان در کوشش و تقال بوده براي جلب نظر پژوهشگران باستانپیوست 1980طول دهه 
کرد شخصیتهائی نظیر جیمز ایروین، جستجوگر خستگی ناپذیر کشتی نوح و فضانورد تشویق به دیدار از محوطه دوروپینار 

یک از آنها در مورد کشتی لیکن هیچیلی آفرینش  نیز بودند،سابق و جان موریس از معتقدین سرسخت روایت توراتی انج
 و دکتر جان  }یک کشتی تجاري کارمند{رون وایت به همراه دیوید فرانکلین فاسولد 1985سال  .بودن آن سازه قانع نشدند

به دنبال چند مأموریت .بار دیگر مورد معاینه قرار داد بائوم گاردنر متخصصین ژئوفیزیک طی مأموریتی محوطه مزبور را
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شتی بودن آن سازه هاي متعدد و سنجشهاي تحت االرضی، فاسولد به تدریج در خصوص کو انجام حفاری 1990توالی در دهه م
به  محوطه را به همراه یان پلیمر زمین شناس استرالیائی مورد کاوش قرار داده، 1994وي مجددا در سال .دچار تردید شد

دانیم که بخش  طور کلی کشوري توریستی است و میترکیه ب .این نتیجه رسید که سازه مذکور ربطی به کشتی ندارد این
به  ترکیه از همان موي ریش دروغین منسوب.دهد تشکیل میدرآمد توریستی کشورها را کنجکاویهاي احمقانه توریستها  اعظم

  مهمترین شخصی  .کند با ترفندهائی باریکتر از مو سالیانه صدهامیلیون دالر، تحصیل می}موسوم به ساققال شریف{امبر اکرمپی

  
  گونه بر کوه آغري در شرق ترکیه منظره ساختار کشتی

، یک مرد عامی اما Ron Wyatt  "رون وایت"دوروپینار را داغ نگهداشت، یک شیاد آمریکائی بود موسوم به  تنور محوطهکه 
وي براي مدتی به طول چندین دهه جامعه علمی دنیا و بخصوص آمریکا را روي این مسأله مشغول نگهداشت و . بودشارالتان،

را براي دیدار از محوطه مورد نظر و تهیه گزارش  think-tankحتی پژوهشگران طراز اول دانشگاههاي آمریکا در موقعیت 
دل دست به  بین و ساده دریافت کرده و به همراه بعضی دانشمندان خوشکه کمکهاي مالی  بااین شخص  .علمی به وجد آورد

ناسی رون عبارت بود از تشکیل موسسه باستانش}سال درگذشت وي{1999نتیجه کوششهاي وي تا سال  .سفرهاي پرهزینه زد
ناسی خود که در شهاي باستان د کتاب در باره یافتهچندین جلصورت غیر انتفاعی،وایت و موزه باستانشناسی وابسته به آن ب

رسند و جلب عالقه مردم آمریکا و سایر نقاط جهان  رسیدند و می دي به فروش می وي صورت کتاب و ديصدهاهزار نسخه ب
 از عهده چندین دانشمنداتی که او به خود نسبت داده است،کشفی.تی دروغین اولی به موسسه تحقیقابراي کمکهاي ما

هاي ادعائی از  و اما اطالعاتی اجمالی در باره یافته.نماید شناس حقیقی با صرف تمام طول عمر هم امکان پذیر نمیباستان
 .وپینار و فسیل فضوالت حیواناتکشتی نوح و سنگهاي لنگر و پرچها و چفت و بستهاي اصلی آن در سایت دور:زبان خودش

 .برج بابل در جنوب ترکیه.مکان دقیق شهر سدوم و عموره.وفان ساخت و آرامگاه نوح و همسرشطاي که نوح بعد از  خانه
کشف اتاقکی در انتهاي مسیرهاي مارپیچی زیر .مکان دقیق طور سینا در عربستان سعودي در مکانی موسوم به جبل اللوز

مکان عبور یهودیان از دریاي سرخ در خلیج عقبه، هنگام خروج از .دیگر متعلق به معبد سلیمان در بیت المقدسزمینی و اشیاء 
سنگهاي اصلی حاوي متون ده .فرعون و اشیاء دیگر مربوط به قشون فرعون از بستر دریاي سرخ  چرخهائی از درشکه.مصر

ادعاي پیدا کردن نمونه خون مسیح در . کشیدن حضرت مسیح مکان دقیق به صلیب.فرمان و میثاق خداوند با بنی اسرائیل
. حکایت از آن دارد که مسیح از یک مادر باکره متولد شده است dnaمحل مصلوب شدن او و ادعاي اینکه گویا تحقیقات 

د این شیا.کروموزوم دارد که امري غیر ممکن است 24جالب است که به ادعاي وي آزمایش خون مسیح حکایت از وجود 
کرد که بعضا شامل وحی  هاي متعدد خود ادعاهاي عجیبی می نمونه در زندگی ژورنالیستی هم خیلی فعال بود و در مصاحبه

از شخصیتهاي علمی برجسته آمریکائی که . شد و امدادهاي غیبی خداوند براي انجام کشفی علمی در این یا آن مکان نیز می
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هاي کشتی نوح همراه وي به محوطه دوروپینار آمدند، دانشمندي  کشف بازمانده فریب دغلکاریهاي وي را خوردند و به امید
بود موسوم به دکتر جان بائوم گاردنر، داراي درجه دکترا در رشته ژئوفیزیک و فیزیک فضائی از دانشگاه کالیفرنیا در لوس 

 شرفتهیپ اریبس یعلم يمشغول آزماشها یطوالن یکرده و مدت دارید ناریاز محوطه دوروپ تیگاردنر همراه رون وا. آنجلس
 لیفلز، فس یقطعات احتمال يها کردن بازمانده دایپ يبرا شرفتهیپ اریبس ينگار لرزه زاتیاز جمله تجه ده،یچیپ زاتیبا تجه

 تینوح در سا یکشت هیقض کا،یآمر Creation یحیدر مصاحبه خود با مجله مس تیدر نها يو. بود یاجزاء کشت ریچوب و سا
 یخال"که با اصطالح  کندیاستفاده م bogus یسیانگل انهیاز کلمه عام قتیو در حق کند یم فیتوص يبکاریفر کیرا  ناریدوروپ

 اریو موضع مقاله افشاگرانه بس ناریصخره دوروپ گونه یدر باره ساختار کشت جیرا يبر ادعاها ينظر. دهد یم یمعن "يبند
انجام شده به  يپژوهشها جهیتن: یشناس نیزم يدرجه دکترا يدارا نگ،یبه قلم آندرو اسنل Answersمجله  لگرانهیجامع و تحل

در محل مشاهده شده  يسازه منظم فلز کی.}کذب محض {ساخته دست بشر دارد یکشت کیاز وجود  تیکمک رادار حکا
 دانشمندان.}کذب محض {شده دارد لیفس هیال هیاز وجود چوب ال تیحکا یشگاهیآزما قاتیتحق جهینت.}کذب محض {است

 {ثابت شده است یشگاهیآزما قاتیتحق قیاز طر يفلز اءیاش وجود.}کذب محض {اند شده لینا يفلز يها لهیبه کشف م هیترک
چوب به اندازه چند واگن  لیاز فس یمیعظ حجم.}کذب محض {در محل قابل مشاهده است یکشت کی اسکلت.}کذب محض

در یکی از  ."}کذب محض{ کرده است یشناسائ یآن را کشت هیترک قاتیتحق ونیسیکم.}کذب محض {قطار وجود دارد
توان به  اي در جریان است تا تکه سنگهاي عادي را که همه جا می سایتهاي وابسته به مجموعه رون وایت کوشش عوامفریبانه

عضو گاري آمیرو،.ا به دست آمده از آن معرفی کنندکار رفته در ساختمان کشتی نوح، یه عنوان اشیاء بوفور مشاهده کرد، ب
در سال کنند، منتشر می Tentmakerهاي خود را در سایت  مند به پیگیري ادعاهاي رون وایت که یافته یک گروه مسیحی عالقه

تمایالت  این دانشمند ممتاز داراي.داده است که بسیار پر اهمیت استاي انجام  با دکتر جان بائوم گاردنر مکاتبه 1996
انجام  1988حفاریهاي عمیقی که ما در سال :دهد االت کلیدي در این باره چنین پاسخ میؤمسیحی شدید، به برخی از س
ظرهاي دقیق من در مورد مسائل اظهار ن. این محوطه چیزي جز یک فورماسیون طبیعی نیست. دادیم، همه چیز را روشن کرد

افشاگري بزرك "تحت عنوان  1992، مورخ سپتامبر 14، شماره مسلسل 4دوره  Creationتر این مسأله در مقاله مجله صمشخ
 تصاویري از من که تاکنون چندین بار از تلویزیونهاي. به قلم دکتر آندرو اسنلینگ به خوبی منعکس است "درباره کشتی نوح

بین این محوطه با کشتی  ارتباطی مربوط به عالقه و احتماالت اولیه من در مورد کشفآمریکا و انگلستان پخش شده است،
 .نظر دیگري پیدا کردم دادیم، در منطقه انجام1988و  1987سالهاي  اما بعد از پژوهشهاي گسترده ژئوفیزیکی که .نوح است

  و "وایت"  يادعاها.هاي کشتی نوح مطلقا در این مکان نیست و آنها را باید در مکان دیگري جستجو کرد باقیمانده منبه نظر 
 يها نمونه کند، یم یمعرف "شده لیچوب فس"،تیاما آنچه که رون وا.محض است "يبند یخال"مورد نیدر ا "فاسولد"

با  نیآذر يجز سنگها يزیآنها چ که میندار يدیقرار گرفته و ما ترد شیما مورد آزما شگاهیمتعدد آن به دفعات در آزما
وجه چیدر آن مکان بودم و به ه يمتماد يها من هفته.ما آگاه است يشهایآزما جهیهم از نت تیرون وا.ستندین یبازالت بیترک

 يجز سنگها يزیچ شود، یعنوان م یکشت "ستون فقرات"آنچه هم که به عنوان .دمیچوب در آنجا ند لیبه فس هیشب يزیچ
من .وجهچیبه ه:دیگو یم نیچن تیرون وا يمورد ادعا  يفلز يپرچها در مورد  يو. "ندارد يگریداءو منش ستین نیآذر

 زیچ نیا ، محوطه آن گونه یکشت بیدر خصوص شکل عج ."بدانجا منتقل کرده است يگریآنها را از مکان د تیمطمئنم که وا
مشخص من به  يهایریگ جهینت.ستیموجود در عمق منطقه ن یدر اثر توده گل نیاز رانش زم یناش یعیطب ونیفورماس کیبه جز 

 راكیدکتر صالح با. میبه منطقه انجام داد یقاتیهشت سفر تحق1988 تا  1985 يفاصله سالها ما در.اند امدهیدست نب یآسان
 زاتیمنطقه را به کمک تجه 1987 سالما در . شناس از دانشگاه آتا ترك در ارض روم هم همراه ما بود نیتوتان، دانشمند زم
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 یبررس کیدر . میمورد مطالعه قرار داد يدو متر يساوم يها به فاصله يخط مواز 72در امتداد  ینفوذ عمق تیرادار با قابل
دست به  شرفتهیپ زاتیسپس با استفاده از تجه. میانجام داد يسنجش ماگنتومتر1200ماگنتومتر،  يبه کمک دستگاهها گرید

انجام  يبرا قیما اقدام به حفر چهار حفره عم 1988در سال . میمتعدد به فواصل کم زد يدر امتداد خطوط مواز ينگار لرزه
را روشن کرد  زیبود که باالخره همه چ یتحت االرض ينگار و انجام لرزه یعمق يسوراخها نیحفر ا. میکرد یعمق ينگار لرزه

در  يا مانع صخره نیا نیاز طرف یعمق محوطه قرار دارد و حرکت توده گل درو دراز  کیبار يا و بر ما معلوم شد که صخره
اکثر دانشمندان منظره هوائی محوطه دوروپینار را  ."شکل در سطح آن شده است یادامب ونیموجب فورماس نیعمق زم

اشکال و .اند که چیزي جز یک فورماسیون طبیعی در کار نیست اند، اما اضافه کرده اندکی غیر عادي و اعجاب انگیز خوانده
چند سال پیش در کره مریخ رد پاي یک  .نیستندها کم  فورماسیونهاي غیر عادي و توهم انگیز در طبیعت، مخصوصا در صخره

 :برداشت از(افکار عمومی جهانیان را روي آن مشغول نگهداشتند  اي شیاد هم تا مدتها انسان غول آسا را کشف کردند و عده
http://theviewpoint.blogfa.com،ده دانشک یعلم تیآقاژور عضو هئ يآقا).آیا کشتی نوح پیدا شده است؟،ابراهیم رفرف

 یعلم يهاشیاز گرا یکیکتاب مقدس  یشناساستانب درباره مطالب نقل شده درباره کشف کشتی نوح می گوید، اتیاله
 یو فرهنگ یو آثار تمدن دادهایرو م،یمفاه ،یشناختباستان هايو کاوش یشود تا با بررس یاست که در آن تالش م یشناسباستان

شده در نقاط  شفک یشناسالل، استناد و اتقان مواد باستاناستد د،تردی یب. ردیقرار گ یاشاره شده در کتب مقدس مورد بررس
 قاتیاز محققان به تحق یگروه لیداشته منجر به تما یباستان هیآثار و ابنکه قرآن درباره اقوام، یاشارات رامونیمختلف جهان پ

اشاره شده در کتب مقدس  یخیتار يدادهایاز رو یکیدر پژوهش حاضر، با مطالعه .شده است ریاخ يگسترده در دهه ها
در قرآن و  دادیرو نیمربوط به ا اتیآ انیم یقیتطب سهیتالش شده تا با مقا ،طوفان نوح یشناسباستان یعنی،تورات و قرآن 

گوناگون محققان  هاي هینظر.نوح و آثار بدست آمده پرداخته شود یکشت یمکان احتمال حیبه توض ،یشناختباستان يایبقا
براساس آنچه که  .قرار گرفته است یمورد بررس قیتحق نیدر ا زین یخیتار دهیبه پد بآثار منسو یواقع تیهو نییدرباره تع

وجود  یمحققان علم دگاهینوح و طوفان رخداده از د یمتضاد درباره کشت دگاهیبه آن پرداخته شد، دو د قیتحق نیدر ا
موجب شکل  }زمین ساختی{یکیو تحوالت تکتون یشناس نیزم ندیباورند که فرا نیگاردنر بر ا چون دکتر بوم یبرخ. دارد

و  یاسیاهداف س،یآثار و شواهد باستان بودن یو قالب یبا ساختگ دهع نیا. شده است نیزم يبر رو یبرجستگ نیچن يریگ
 یسع یشناساز باستان ها با استفاده ابزاريدولتدانند که  ینوح م یدرباره کشت یاصل قاتیتحق نتریرا به عنوان مهم یغاتیتبل

 یمربوط به کشت بهها کشف کتیآن.ددولت خود داشته ان ینیو د یمل تیو هو یخیتار تینقش و اهم يو ارتقا يساز خیدر تار
چون  گرید اي عده.دانند یخود م يها و مهم جلوه دادن آثار و اثبات ادعا افتهی دییشناسان روس در تأرا تنها ساخته باستان

 یکشت یواقع تیدرباره موجود یاستدالل منطق يبرا یشواهد باستان یمعتقدند که به اندازه کاف تیو ران و يجاناتان گر
از  کیچیهنکه،یباره اشاره کرد ا نیدرا توان یآنچه که م بیهر ترت به.رساند یآرارات را به اثبات م هايدر رشته کوه  وحن

. آورده است دیرا درباره صحت و سقم آثار پد يادیز هايله گمانأمس ناند که ای مطلق نشده يخگذاریآثار کشف شده تار
درباره  نیقیبه قطع  توان ینم یاست ول یانسان ياز استقرار یمواد مکشوفه حاک شناختیباستان }کانتکس{بافت نیهمچن

. از محل کشف ارائه نشده است اي نشانه چیمکشوفه ه بهیدر کت نیهمچن. متعلق به نوح سخن گفت یآن هم کشت ،یوجود کشت
 یم تیتقو شیاز پ شیبودن آن را ب یو جعل یله ساختگأمس نیا.نشده است نییو اصالت اثر تع یواقع تیهو گریبه عبارت د

شناسان درباره باستان يزعم نگارندگان ادعا به.است یباره فاقد اعتبار علم نیهرگونه اظهار نظر درا خاطر نیبه هم. کند
له دارند أمس نیمتون مقدس اشاره به ا رایاست، ز تیدور از واقع شده یبه آب انداخته م يریکه در موقع پهلوگ لنگرکشتی

با  ،نیبنابرا .شود یفوق رد م هیآرام گرفت که فرض اي تپه يبا فروکش کردن آب اطراف بر رو یکشتکه پس از طوفان،
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که در تورات درباره طوفان نوح آمده با مطالب قرآن  یاستنباط کرد که مطالب نطوریا توان یوجود شواهد موجود، تنها م
را در برگرفته است و تنها نجات  یبوده و تمام جهان هست ریطوفان عالمگ نیآمده که ا نیدر تورات چن راید؛ زندار رتیمغا

رفتن  نیطوفان و از ب نیبودن ا ریبه عالمگ اي در قرآن اشاره کهیدر حال. نوح سوار شدند یکشت ربودند که ب یکسان افتگان،ی
 یشناسو شواهد باستان اتیکشفتورات، يدر اثبات نظر قرآن و بر خالف ادعا.مردمان نشده است یهمه موجودات و زندگ

 نیالنهر نیدر ب یهاو سومر رانیدر ا المیفراعنه در مصر، تمدن ع يامپراتور چون یشکوفا و بزرگ ياز حضور تمدنها یحاک
رضا .)29/09/1393،طوفان نوح یشناسباستان دانشکده الهیات و معارف اسالمی،(بوده است  همزمان با رخداد طوفان نوح

 یانیرا نه تنها پا یو باستان یخیتار يجعل و تقلب در داده ها تیحکا:درباره این نوع جعلیات می نویسد يآباد اثیغ يمراد
که دانشمندان  شود یمنتشر م نترنتیو ا یچاپ اتیدر نشر ياخبار هایتازگ. است "داریتوسعه پا"که انگار تازه در حال  ستین

. و هکذا بهیاز عکس و نقشه و کت يلشکر یاهیبلندباال و همراه با س ییها نوشته. اند کرده داینوح را در فالن جا پ یکشت يایبقا
 یِاسم چند دانشمند قالب. دیبرو اینخوانده از دن د،یا هاست شما هم اگر نخواند فیح.و لذتبخش بود یواقعاً خواندن اش بهیکت
من .کند یدر آن آمده که لذت مطالعه را دوچندان م "پنج تن آل عبا" یدر کنار اسام "!يشورو یشناس اداره کل باستان"

پردازان و  صادرات دروغ يرو میتوان یمجز نفت و انقالب،ه متقاعد شدم که ما ب دم،یرا د یخواندن اریمتن بس نیا یوقت
  ).4ها  تازه ایرانی، هاي پژوهش سایت غیاث آبادي،(میکن "يساز فرهنگ"و  يگذار هیبازان هم سرما حقه

 سایت نسیم دلفان .یکی از مکانهاي دیگري که اعالم شده کشتی نوح بر آن فرود آمده است، کوههاي زاگرس می باشد           
 طبق بر می داند و می گوید، توریسم جذب هدف با ساختگی یداستان را ترکیه در آرارات قله ارتفاعات در نوح کشتی کشف

. می دانند ترکیه شرق در واقع آرارات کوه را نوح کشتی نشستن خشکی به محل مقدس، کتاب به معتقدین داستان، این
 در النهرین بین سمت به شرق از کشتی مسافرین که نکته این بر تورات مبنی در که توضیحاتی با منطقه این جغرافیاي هرچند
 آن اختصار به که، Bible باستانشناسی اکتشافات و تحقیقات سسهؤم رئیس کرنیوك، رابرت .دارد مغایرت بودند آمده، حرکت

 .باشد هدف به رسیدن براي کلیدي منزله به تواند می آرارات کوه که باورند این بر اش تحقیقاتی تیم و نامند می BASE را
 ایران از نقطه یک به شده، اشاره آن به مقدس کتاب در که جغرافیایی یابی جهت با ما”: گوید می باره این در کرنیوك
 رشته از سلیمان کوه متري 4000 ارتفاع در را مذکور قطعه ،تیم این .باشد شده واقع ترکیه در تواند نمی منطقه این رسیدیم،
 کرنیوك.است شبیه چوب به آوري حیرت طرزب مانند صخره قطعه این کرنیوك، اظهارات به بنا.اند کرده پیدا البرز کوههاي

 آن، دهنده تشکیل بافتهاي در و دادیم قرار دقیق بررسی مورد را مزکور شئ از کوچکی قطعه ما”:گوید می باره این در
 این اما ایم، یافته را نوح کشتی بقایاي قطعا که کنیم ادعا توانیم نمی حاضر حال در چند هر. کردیم مشاهده چوب ترکیبات

 که نکته این اثبات است معتقد تحقیقاتی، تیم این."است شبیه کامال شده می صحبت آن از گذشته در که نوحی کشتی به شیء
 کند می ثابت که اند شده شواهدي یافتن به موفق آنها اما دشواراست، بسیار امري است، نوح کشتی به متعلق شده کشفشیء 

 کشتى دریچه من: بابلى آمده است طوفان در پایان داستان..است شده می محسوب مقدس مناطق جزو گذشته در ناحیه این
 در عبث به. بودند فرورفته گل در آدمیان همه ولى کردم، آغاز زارى و شیون و افکندم نظر کرانبی دریاى آن گشوده،به را

 آنجا در و شد نمایان کوهى ،سوتر آن فرسنگ چهارده لیکن. بود حاصل بى آب سو هر در که چرا نگریستم، زمین جستجوى
 سلسله در نیسیر کوه ."نخورد تکان و ماند نیسیر کوه روى روز شش کشتى.ماند ثابت کشتى نیسیر کوه روى. گرفت پهلو کشتى
 مردم که نورآداد آکدي نام به ناسیکو قبیله پیشواي علیه بر  آشورناسیراپال:است آمده ماد تاریخ در   .زاگرس است جبال
 بر تعداد لحاظ از که عظیمی نیروي با و کرد کشی لشکر کردند مسدود را بابیته گردنه و ساخت متحد خویش گرد راآ زامو

 آشورناسیراپال.برد پناه کوهها به دیرین روش به نورآداد و.کرد نفوذ زاموآ مرکز وبه گذشت گردنه از داشت برتري آدادنور
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 متوقف کوه این بر نوح کشتی بابلی و آشوري روایات بنابر. راند پیش به "پا نی کی" لولویی زبان به نسیر کوه تا
   را خارجی زاموآي کوه این و بوده زاگرس جبال اصلی  رشته ظاهرا کوالر کوه.}151 ،ص ماد تاریخ ،کتاب دیاکونوف{گشت

  
 داغ کوالر یعنی زاگرس قلل از یکی اسم در ظاهرا کوالر و بوده کوه معناي به محلی زبان در الر.کرده می جدا داخلی از

 بوده کاسیان موقتی سلطه تحت زاموآ منطقه: گوید می منبع همان 154 فحهص. }منبع همان490 ص{است مانده محفوظ
 نفوذ آن داخلی دست دور نقاط به زاگرس مرزي قلل از کردند ایجاد زاموآ در جنگی پایگاه آنکه از بعد آشوریان.است

 کوه رشته  از بعد دشتهاي به گفت توان می،گذاشت سر پشت را زاگرس کوه رشته که است این از صحبت وقتی.کردند
 این از بعد مرتفعی کوه باید ادامه در ،پس .برد می پناه کوهها به خورده شکست پادشاه و اند رسیده }میانی زاگرس{گرین
 با که،دارد ارتفاع متر 80 و هزار2 کوه این ،"سرکشتی" نام به دارد قرار کوهی گرین کوههاي سلسله در. باشد وسیع دشت
 کوههاي رشته از فاصله با دلفان سرکشتی کوههاي رشته امروزه .است گرفته قرار دلفان شهر به موسوم دشتی از بعد فاصله
 وجود  مسکونی  نقطه چند مسیر در که است آمده ناسیراپال آشور هاي سالنامه در. دارد قرار }زاگرس جبال سلسله از{گرین
 فحهص و.دارد شباهت گرین کوه از بعد دشت در آیزه به نام نورآباد دلفان شهر قدیم نام با uze  اوزه نامه ب یکی که داشته

 بعد آنچه هم شاید و کنونی لرستان مرز به لشکرکشی این هنگام به آشوریان که رود می گمان:کند می ذکر منبع همان 48
 کرمانشاه مسیر در و کنونی لرستان در منطقه این{اند رسیده کنونی کرمانشاه نزدیک ناحیه و شود می نامیده "پی الی" ها

 کوه همان یا  جودکوه قله نام "سرکشتی" منطقه  محلی اصطالح در و برد می نام جودي کوه از قرآن روایت در.} دارد قرار
 طبق ،بنابراین.دارد وجود است نبی نوح  واژه شبیه که نونویی محلی زبان به زیارتگاهی آن نزدیکی ودر.است جودي

 و آشوریان روایت طبق و است قویتر ایران در آن فرود احتمال و منتفی ترکیه آرارات در کشتی فرود احتمال ،تحقیقات
 غرب جزه ب تحقیقا محدوده دراین و محرزاست زاگرس جبال سلسله در نیسیر کوه در برزاگرس آن فرود سومریان و بابلیان

 ینوح و منطقه سرکشت یارتباط کشتدلفان، مینس(نیست مطرح دیگري گزینه هیچ "سرکشتی" کوه در دلفان شهرستان
در مقاله }1379{بار نیاول د،یگو یتهران م ییرجا دیدانشگاه شه یعلم تأیعضو ه پور، ابیافراس اکبر یدکتر عل). دلفان؟

به گل نشسته  "یسرکشت"نوح در کوه  یزاگرس آرام شده و کشت يادعا کردم طوفان نوح مقابل رشته کوهها "نوح و نوحاوند"
 نیبرخورد دوستان ا جهیدانستند و نت یخیاسناد تار ریادعا را مغا نیا اننظراز صاحب یبرخ ،بردم یهمانگونه که گمان م. است

در  پور ابیافراس. "فرستادم کایآمر یشناس نوح ادیمقاله را به بن ن،یبنابرا. ندهد يا جهیدر داخل کشور نت هیفرض نیشد تا ا
در   "یسرکشت"نام  به یاستان لرستان متوجه شدم کوه ریو عشا التیا یدرباره زندگ یپژوهش یطد،یگو یم يمصاحبه ا
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که با  یاست و نه راه ییایجالب بود؛ چراکه در آن منطقه نه در اریبس مینام برا نیا دنیشن. سمت نورآباد و نهاوند قرار دارد
به  یکوه زاگرس، کوه در قلب رشته. شد بر مطالعاتم ياز کجا آمده بود آغاز "یسرکشت" نکهیارتباط داشته باشد، اما ا ایدر

که  ابیرود معروف گاماس. شهر ادامه دارد نیکوه از شمال نهاوند شروع و تا شمال غرب ا نیا. قرار گرفته است نینام گر
بردم که در آنها  یپ یکه انجام دادم به اسناد و مدارک یبا مطالعات. ردیگ یکوه سرچشمه م نیسرچشمه رود کرخه است از ا

 رییبه نهاوند تغ "بند، نوح آب"از  ،دور يسالها یاست و به علت کثرت استفاده ط "، بند آب نوح،"گفته شده بود نهاوند  همان 
ندارد و از هر دو طرف به کوه مشرف است،  ییایکه در يا پرسش که چگونه امکان دارد در منطقه نیدر باره ا.است افتهی

کوه مانند  رشته نیشد که ا دیهمتوجه خوا  د،یکوه زاگرس توجه کن است که اگر به رشته نیرخ داده باشد؟،پاسخ ا یطوفان
 نیالنهر نیکه اگر در منطقه ب دهد ینشان م یکوه به خوب رشته نیاست که هر دوطرف آن دشت قرار دارد شکل ا يوارید

از سر راه آن طوفان قرار  تواند یاست که م يا وارهید نیتریکوه آن را مهار کرده است چون اصل نیداده باشد ا يرو یطوفان
در . به هم است کیزاگرس نزد يها ارتفاع همه قله. در قلب زاگرس قرار گرفته است نیگر  همانگونه که گفتم کوه. گرفته باشد

کوه  نیدر ا یدانیم یبا بررس. متر ارتفاع دارد 80هزار و 2کوه  نیا ،یقرار دارد به نام سرکشت یکوه نیگر يکوهها سلسله
مردم  ارتیبزرگ مورد ز يان امامزاده بابااکنون به عنو است که هم گرفتهقرار  یمیقد یلیآن دو قبر خ يمتوجه شدم باال

از روزگاران دور . آدم يگرینوح و د یکی دانند یبزرگ م يرا به نام بابا امبریفقط دو پ یرانیدر فرهنگ ا.ردیگ یقرار م
محل به گل نشستن  يکه جود کند یم رهقرآن اشا. اند گذاشته یمنطقه م نیپا به ا ارت،یز يمردم منطقه نهاوند و نورآباد برا

اکنون  هم. کنند یم یدرآن منطقه زندگ یو جودک يبه نام جود يا فهیبا گسترش پژوهشها متوجه شدم طا. نوح است یکشت
 سندگانیوجود دارد که نو ياریبس یخیاسناد تار. دارند را یجودک ای يجود ینام خانوادگ رانیدر سراسر ا يادیهم افراد ز

 ؛ 237، البلدان،ص}ق.ه290{یهمدان هیفق ابن:مانند "اند به آن نوح آوند گفتهنوح است و  يها اختهنهاوند از س: اندآن گفته 
 ینیقزو ای؛ زکر417البلدان، ص  میتقو،}732 یمتوف{الفداء ی؛اب361البلدان، ص  ، معجم}ق.ه 624 یمتوف{ يحمو اقوتی

؛  335در جلد سوم کتاب خود، ص  ری؛ ابن اث186، ص 530 فیتال خ،یتوارال ؛ کتاب مجمل545،آثار البالد، ص }674{
در کتاب  1062در سال  يزیو خلف تبر 275،ص 3رند،جآن را قبول دا هاییکه اروپا}ق.ه  555سال {المخلوقات بیکتاب عجا

، "نوح مسند"و  "نوح تخت" یعنی اند گفته یآوند م آن را نوح شهرنهاوند بوده و یبان  نوح: سدینو یم 1173برهان قاطع صفحه 
که وجود قبر  دینیب یم. تخت و مسند هم آمده است و به کثرت استعمال نهاوند شده است ینوح بوده و آوند به معن تختیپا

جمالت در  نیاست و مانند ا یخیتار یبلکه سخن ستین يامروز ینه تنها حرف رانیدر ا امبریپ نیا ینوح و آرام گرفتن کشت
 یشناس نوح ادیبن يرا برا  از مقاله يا نسخه 1379سال .گنجد یگفتگو نم نیآمده که شرح آن در ا زین يگرید ادیز ياکتابه
 یدادم گروه هاییکایمقاله را به آمر نکهیپس از ا. نداد تیموضوع اهم نیبه ا یفرستادم چون در داخل کشور کس کایآمر
در  یبیعج يسنگها. کردند يلمبرداریاز منطقه ف. میاز آنها به منطقه رفت یکیبا . آمدند رانیموضوع به ا یبررس ينفره برا سه

 ه،یعراق، سور کشوراکنون شش  هم. از اسالم شیمربوط به دوران پ ییو قبرها ریزنج يها مانند حلقه م؛یکرد دایمنطقه پ
از  تریقو اریبس رانیو مدارك ا سنادا. نوح در آنجا آرام گرفته است یهستند که کشت یمدع منیو  رانیا جان،یآذربا ه،یترک
نوشته  یدرباره کوه سرکشت 8صفحه  هایدر کتاب فرهنگ آباد يزدی  یبه نام پاپل دانان یاز جغراف یکی. کشورها ست ریسا

. است مربوط به دوران اول و دوم ینوح است و در غرب منطقه دلفان رشته کوه یمحل به گل نشستن کشت یسرکشت:است
نوح بر  یپس از فرو نشستن طوفان، کشت: کوه گفت نیا هیبود درباره وجه تسم لهیمرد قب نیتر ر که کهنسالدیح مرحوم حاج

گنبد  يهستند برا رانیغرب ا یمیقد شانیاز درو یاهل حق که گروه."ستادیکوه به گل نشست و از حرکت باز ا نیا يباال
کردستان، کرمانشاه و  يصورت کاروان از استانهاست که باقائل هستند و قرنه یاحترام خاص}همان قبر نوح{بزرگ يبابا
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ماه مه به کوه 25در : نوشته استم، 1838آشورشناس در سال د دانشمن نسونیراول يهنر.روند یآن م ارتیلرستان به ز
نوح پس  یکشتها معتقدند ,لر.رسد یم یسلسله کوه مرتفع به نام سرکشت کیکه از طرف غرب به  میدیچهل نابالغان رس يبایز

طوفان را  نیا یو مذهب ینیو د ،یو داستان يا اسطوره ،یخیو تار یاز سه جنبه علم ."گل نشسته است از طوفان درآنجا به
داستان نوح  یهمه فرهنگها به نوع.رخ داده است یطوفان شیکرد هزاران سال پ  ثابت توان یاز هر سه جنبه م. ام کرده یبررس

مختلف  يتهایطوفان نوح را با روا يماجرا "ياندر"به نام  يپژوهشگرم، 1891سال . دارند اورو آن را ب اند دهیرا شن
از  یکی لکاکسیو. قایدر آفر تیروا 5در اروپا،  تیروا 4ا،یدر آس تیروا 13 ،یمحل تیروا 68. کرده است يگردآور

 رود انیکه براساس آن طغ کند یعنوان م را يا هیانجام داده و فرض یپژوهش نیالنهر نیاست که در منطقه ب یباستانشناسان
آب  نیا يجلو يآب باال آمده و کوهستان زاگرس را فراگرفته و زاگرس همچون سد.فرات منشاء طوفان نوح بوده است

 یم پور ابینقل از افراس ،بهيبه نقل از مردم ساالر "لور" تیبه گزارش سا). حضرت نوح ،یتهران دیحم يبالگفا(است ستادهیا
البلدان که  دانان اولیه اسالمی در بیش از هزار سال پیش مراجعه کردم مانند یاقوت حموي در معجم به آثار جغرافی د،یگو

هایی  اند که نمونه وند، و شهرنوح نوشته آوند، نوح آید، دیدم همگی نهاوند را نوح شمار میعتبرترین جغرافیاي جهان اسالم بم
از مدارك فوق که آورده شده ذکر کرده  يشتریموارد ب رایمراجعه شود،ز تیسا به{کنم از این مدارك را تقدیمتان می

د مادي بن یافث بن نوح اهالی این ناحیه از اوال: نویسد می} ق.ه 1300{اعتماد السلطنه: از مدارك گرید یبرخ .}است
فصل دهم سفر تکوین تورات که . "ندخواندند و مملکت آن را مدي گفت "مد"نموده  "مادي"لهذا آنها را منسوب به .باشند می

دکتر فوریه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه نیز در کتاب . شمارد در این فصل در تعداد اوالد نوح یکی را مادي بن یافث می
 ED DAVIS هاي سده اخیر سفر به عنوان نمونه از سفرنامه. همین مطلب را نوشته است 383سه سال در دربار ایران، صفحه

در کنار :نوشته شده 55یا استارك در صفحه فر م، 1927در سفرنامه سال .کنند ارك این گزارش را تایید میاست و خانم فریا
توان همه را  ها سند و مدرك دیگر وجود دارد که در اینجا نمی و ده."دهکده نوح از میان اراضی کشت شده ادامه راه دادیم 

. شود ه فارسی است، در منابع هندي و اروپایی نیز همین مطلب مشاهده میعربی و نیمی ب بهنیمی از این منابع . بیان نمود
که متاسفانه هنوز به  "کشف قبر نوح"ام با نام کتاب  همه آن اسناد را مستند با فیلمبرداري به انتشارات زرین و سیمین داده

متاسفانه .خارجی به ایران سفر کردند هچند گرور ایران و انعکاس آن در آمریکا،بعد از چاپ مقاله من د. چاپ نرسیده است
سه سال پیش که براي آخرین بار به آن منطقه رفتم با کمال تعجب دیدم تابلوهاي باباي بزرگ  که نام اصلی آن بوده را 

در . اند را عوض کرده جاپرسیدند عجیب است که چرا نام این همه زائران هم می.اند زاده ابراهیم را نوشته امامبرداشته و نام 
ضمن دو بولدزر بزرگ به چند هزار متري کوه آورده بودند و تا زیر قبر را کنده بودند و هنگامیکه اعتراض کردم که دربها و 
ضریح قدیمی اینجا که با خط کوفی و یک خط کهنتر بود کجاست؟ متولی آن با اعتراض شدید گفت من بهترین دربهاي 

اید؟ باالخره همه  گفتم چرا نام اینجا را عوض کرده. ربهاي شکسته را فراموش کنیدآن د! ام خریده اینجاآلومینیومی را براي 
گوید زیر دریاي  یمن می است و لیگوید در آناتو ترکیه می ،ادعا دارند ي کهکشورشش از. اعتراضهاي من به جایی نرسید

ام به دلیل اینکه گردش ساختمان زمین که از غرب به شرق است در نتیجه  از نظر جریان آب و هوایی نشان داده.یمن است
النهرین و عراق و سوریه  بین  چنانکه امروز هم ابرها و گردوغبارهايآید، النهرین همیشه رو به شرق میجریانهاي هوایی بین 

آن روزگار هم آن طوفان بزرگ که در .رود یا به جنوب به طرف یمن نمی آید و هرگز به شمال به سوي ترکیه به ایران می
تردید تنها در کوهستان زاگرس که مانند دیواري در شرق آن است و بین  النهرین در سرزمین عراق رخ داده بی دشت بین

 ب کوهستان زاگرس قرارلاین طوفان را بگیرد و کوه سرکشتی در ق لويتوانسته ج النهرین قرارداد می فالت ایران و بین
هاي سومریان در بین النهرین  یک نمونه کهن از اسطوره طوفان ماجراي گیلگمش، پهلوان بابلی است که از اسطوره.دارد
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کنم که  است و در منابع متعددي آمده است و اینجا یکی از مستندترین آنها را نقل می شدهآید و الواح آن کشف  بشمار می
این اسطوره بسیار  .نوشته شده است }داده شده است حیقبال توض{یخ جامع ادیان از جان بایرناسکتاب تار 71در صفحه 

 }م.ق 2360تا  2800{سلطنت سومریان هاین ماجرا مربوط به دور. شود سخن گفته می "اوت"مشهور است و از نوح با نام 
کهنترین طبقه آن مربوط به شش هزار مطالعه کنید، ااگر باستانشناسی تپه گیان نهاوند ر. است یعنی حدود پنج هزار سال پیش

در کتاب خود از تحقیقات یک  یازجنبه دیدگاه علم.دهد سال پیش است که به پرسشهاي علمی مربوط به طوفان پاسخ می
ان هاي زمین در بین النهرین پرداخته و با دالیلی علمی نش زمین شناس استفاده کرده ام که او در کتابی به بررسی الیه

دهد که در آن ناحیه سیلی عظیم یا طوفانی مهیب رخ داده است و جالب این است که به تمدن گیان نهاوند و ماجراي  می
داد که طوفانی رخ داده است و سپس با استفاده از نتایج مطالعات  نشانابتدا بایستی به روش علمی .دینی نوح قرابت دارد

باط آن را با نهاوند و کوه سرکشتی نشان داد که من همین مسیر را دنبال کردم و باستانشناسی مانند کاوشهاي گیرشمن  ارت
جنبه . هاي کتابهاي آسمانی مغایرتی ندارد و بلکه مؤید هم هستند تالش کرده ام نشان دهم که این مطالب علمی با گفته

د داشته است که بصورت داستانهاي دهد که واقعیتی وجو آید و نشان می اسطوره اي طوفان هم به کمک دو جنبه دیگر می
این . شبیه به هم دهان به دهان گشته و در فرهنگ شفاهی بشري و در مناطق مختلف بصورتهاي متفاوت نقل شده است

دانان هزار سال پیش  کنار آن، و قله سرکشتی در آنجا چه ارتباطی با هم دارند و چرا جغرافی درکوهستان گرین و نهاوند 
نوح گفتند؟پس از طوفان نوح یک تمدنی در نهاوند پیدا شده است که در کتابهاي باستانشناسی با نام تمدن تپه نهاوند را شهر 

طبقه اول تا پنجم تمدن گیان از دوران  "واندنبرگ"نوشته  نگیان نهاوند آمده است و در کتاب باستانشناسی ایران باستا
دست آمده اثبات آهن بررسی و آثار فراوانی که ب برنز جدید و دوران تا دوران برنز قدیم و برنز متوسط و م،.قسال  4200

و با نظارت دکتر  فرانسههاي ملی  شمسی یعنی دوران رضا شاه، هانري ورن مدیر موزه 1310از طرفی در سال .شده است
شمسی به  1311ش از سال دار لوور مجوز کاوش در تپه گیان را از دولت ایران گرفتند و پروفسور گیرشمن و همسر کنتنو موزه

به زبان فرانسه شد که در آن کشور  "حفریات تپه گیان"مدت دو سال به نهاوند آمدند و نتیجه کاوشهاي آنها در کتابی به نام 
ادعاي بنده با دالیل . اي کهن داشته و مقارن با پایان طوفان است در آن کتاب نشان داده شده که این تمدن سابقه. منتشر شد

دهد که این تمدن بوسیله حضرت نوح  پس از طوفان ایجاد شده است و بیش از همه پنج دوره سفالهاي  نشان می فراوان
 ).دلفان است؟ یدر سرکشت نوحقبر  ایلور،آ تیسا(موجود شاهدي براین مطلب هستند

 ییموفق به شناسا ندیگو یم ییکایگروه از دانشمندان آمر کیمطالب فوق را بررسی کرده و می گوید، راسخونسایت             
محققان  ،"وزین یس یب يا" ینترنتیا تیگزارش سا به.شده اند رانیالبرز کشور ا ينوح در رشته کوهها یکشت یاحتمال يایبقا

در طول .خبر داده اند رانیشمال ا يدر کوهها یکشت نیا يایبقا یاحتمال ییاز شناسا ،کایدر تگزاس آمر   BASEمؤسسه 
از  شیپ .نوح تالش کرده اند یکشت يایبقا ییشناسا يمختلف جهان برا يهزار محقق از کشورها کیاز  شیصد سال گذشته ب

آرارات در شرق  يدر رشته کوهها دیکتب مقدس با ينوشته ها هینوح احتماالً بر پا یکردند کشت یشناسان تصور مباستان نیا
 یگستردگ،دور اریبس يهاآرارات در زمان يکه کوهها دیرس جهینت نیبد  وكیشد، اما دکتر رابرت کورنقرار گرفته با هیترک

 نیشناسان، زمگروه از باستان کیعلت  نیه همب ."دهیرس یم یو رشته کوه البرز کنون رانیداشته و از شرق به شمال ا يادیز
البرز آغاز کرده و  يخود را در کوهها يجستجو BASEمؤسسه  نهیو دانشمندان با هز انیاد خیشناسان، کارشناسان تار

شدند که  يمتر 120جسم  کی ییدر شمال غرب شهر تهران موفق به شناسا ایاز سطح در ییهزارپا 13سرانجام در ارتفاع 
 يهاشگاهیهم اکنون دانشمندان آزما.نوح سازگار است یکتب مقدس از کشت فاتیداشته و با توص یکشت کیبه  يادیشباهت ز

دانشمندان  .جسم هستند نیبرداشته شده از چوب سنگ شده ا ينمونه ها یو بررس شیدر حال آزما  دایفلور و   تگزاس
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مؤسسه با این اما محققان  ریخ اینوح تعلق داشته  یبه کشت ایبقا نیگفت که ا یصورت قطعتوان ب یگاه نمچیدارند ه دهیعق
 یباال م اریرا بس نوحاحتمال متعلق بودن آن به  ،ءیش نیا ییذکر شده در کتب مقدس و مکان شناسا يها هتوجه به نشان

که  ستیهم اکنون مشخص ن .ساخت Gopher  موسوم به گافر یخود را از چوب یکشت،مقدس ذکر شده که نوح وندر مت.دانند
با مطالعه دست  ،زیچون تورات و ن یمختلف نابعبراطالعات م هیبا تک BASE یقاتیتحق میت .است یچه نوع چوب منظور از گافر

با  2005سال  هیدر ماه ژوئ سته،یز یم 19که در قرن  }A.H.Mcmahan{به نام مک ماهن یسیکاشف انگل کی ينوشته ها
در  مانیسفر کرده، بر فراز کوه سل رانیبه ام، 1894مک ماهن که در سال .شدند رانیوارد ا مانیهدف صعود به کوه سل

. گشته است داریپد ينقطه ا نینوح پس از طوفان در چن یکشت ،بر طبق مدارك موجود: نوشته است نیچن سفرشخاطرات 
منطقه  نیآن به ا ارتیز يکوه قرار داشته و مردم برا يکه در باال يمربوط به معبد ییهابعالوه او درخاطراتش از تکه چوب

 نبوده کننده متقاعد افراد از بسیاري براي ادعایشان اثبات در BASE تحقیقاتی تیم لدالیآورده،  انیسخن به م زیآمدند ن یم
 یافت شیء ،است معتقد نیز رسوبی سنگهاي زمینه در متخصص و لندن دانشگاه باستانشناسان از یکی پیکرینگ، کوین.است
 الیه که آید می بر چنین تصاویر از”: گوید می باره این در او نبوده، چوب جنس از اصل در است، شبیه نوح کشتی به که شده

 ساخته دریا اطراف مناطق در قبل سالها یقین به قریب احتمال به که صدفی هاي پوسته و چخماقی سنگهاي ماسه از نازکی
 يهادگاهید هینظر نیعدم صحت ا ایدانشمندان از سراسر جهان در مورد صحت .است پوشانده را صخره این شده،سطح

خود را ساخته  یکشت شیشش تا ده هزار سال پ نیدر کتاب مقدس ذکر شده که نوح درب:نکهیازجمله ا.ارائه کرده اند یمتفاوت
از چند  شیبکامالً خشک، ایکامالً مرطوب  یطیقطعه چوب در مح کیاثبات شده،  اتیحال بر طبق نظر نیبوده است، در ع

سخن سایت راسخون درباره کم دوامی قطعات چوب  بر چه پایه  ما نمی دانیم).راسخون،همان(آورد یهزار سال دوام نم
می توان تحت شرایطی دوام زیستی چوب را افزایش داد، چنانکه نوشته .علمی اي استوار است، زیرا دلیلی ارایه نکرده اند

ها  انواع سازه دیکاربرد را در تول نیشتریها باز تمدن ياریدر بس ه،یماده اول نیترسو در دستر نیترچوب به عنوان آسان :اند
 یحفظ آثار باستان رو نیاز ا. کم است یستیدوام ز يو دارا ریپذ هیخود، تجز یعیطب تیماه لیبه دل کهیداشته است؛ در حال

کشف  ها ایها و اعماق درمانند باتالق ؛یآب يهاطیدر مح یچوب یاز آثار باستان ياریبس. رسد یبه نظر م يضرور یچوب
آثار با قرار  نیا. گردند یو حشرات م یقارچ بیکمتر دچار تخر یطیشرا نیدر چن ژنیفقدان اکس لیآثار به دل نیا.گردند یم

ست یدر حال نیا کنند؛ ی، شروع به از دست دادن رطوبت مکیگروسکوپیه تیماه لیخشک، به دل یطیمح طیگرفتن در شرا
 بیاز گسترش تخر يریجلوگهشگاه علوم فن آوري اطالعات ایران،پژو(گردند یدچار اعوجاج و ترك مکه ضمن کاهش حجم،

 راکد اعماق،دریایی جریانهاي وجود عدم و آب بودن حرکت بی بخاطر" :و.)کولیگل لنیات یچوب با استفاده از پل یستیز
 تجزیه را قدیمی کشتیهاي چوب که دیگر دریایی موجودات و کرمها از هیچیک دلیل همین به. است اکسیژن فاقد سیاه دریاي

 دریایی اکتشافات انستیتو مؤسس رابرت باالرد که.نیستند دریا این اکسیژن از خالی و سرد اعماق در زندگی به قادر کنند می
 و فشار به حساس روبات یک به که را سرنشین بدون زیردریایی یک دارد قصد ،م2000 سال در اش اولیه کشفیات از پس ،است

 هزاران که است این نوح طوفان مورد در باالرد تئوري..بفرستد سیاه دریاي اعماق به است، مجهز دریا در حفاري قابلیت با
خبرگزاري (شود  می جاري سیاه دریاي فعلی مکان طرف به مدیترانه دریاي آب طبیعی سد یک شکستن اثر بر پیش، سال

ضمنا شواهد تاریخی داریم که بعضی قطعات ).1382/11/12،به دنبال اثبات طوفان نوح کیتانیکاشف تامیراث فرهنگی،
 شیهزار سال پ 7مربوط به  "دو  خه مو "تمدن :دو نمونه از این شواهد عرضه می شوند.چوبی تا کنون سالم مانده اند

ها منقوش و دست اغلب سفال ،شده دایپ نیظروف سفال نیو همچن یو سنگ یاستخوان لیاز وسا يتمدن آثار نیدر ا.است
کشف  يهاناست که سالم مانده،از مکا یچوب يدست آمده پاروتمدن ب نیکه از ایزیچ نیتریمیبوده و قد یها چوب خانه.سازند
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ها ابتداء از چوب و بعداً  خانه نیدر چ یدر دوره نوسنگ یبطور کل.کشف شده است اهانی،برنج و هسته گ یاهیگ يها دانه دهش
به  .)از هفت هزار سال قدمت شیبا ب نیفرهنگ و تمدن چ باشگاه خبرنگاران جوان،(و سپس از گل و چوب بوده است نهیاز چ

هماره خبر از کشف  رانیدر ا یشناسمطالعات باستان. نمود  ییرا شناسا رانیتمدن شکل گرفته در ا نیترتوان کهن ینم یدرست
 يهایکه در حفار يمعتقد است تبر یرانیا شناس برجستهباستان یدکتر رضا مستوف.دهند  یم نیسرزم نیدر ا يترنکه يتمدنها
آن  یو دسته چوب یسنگ غهیو چهار هزار سال قدمت دارد و ت ستیو ب کصدیشده  افتیران یدر شمال غرب ا یشناسباستان

 يهاتمدن ،رانیا انیدانشجو یعلم تیسا(کند یمرز و بوم م نیدر ا يبشر اتیاشکال ح نیتر ییاز ابتدا یکیاز وجود  تیحکا
   .)یباستان

تا به حال آیات نهم تا  دوازدهم این سوره را توضیح داده ایم و اینک آیات بعدي را . به سوره قمر مجددا باز می گردیم           
آیه  به قرآن در این ."آجین سوار کردیم دار و میخ تخته] کشتى[و او را بر =*َحملْنَاه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ":بررسی می کنیم

در قرآن برخالف اساطیر به جزییات سازه هاي کشتی اشاره اي نشده است، مگر  .دو نشانی از کشتی نوح اشاره کرده است
 .این آیه که به نظر می رسد در ارتباط با آیه پانزدهم همین سوره باشد که  این کشتی نشانه اي براي آیندگان خواهد بود

نویسند خواه از  هر تخته و صفحه گویند که در آن میه آنگاه لوح ب.نی آشکار شدن استمعه لوح در اصل ب :قاموس می گوید
، ص 6 قاموس قرآن، ج(شود  کتابت آشکار می ۀلوح گویند که معانی در آن بوسیل نظر صفحه را از آن .چوب باشد یا غیر آن

 "ردس ").169، ص 4 ترجمه مفردات، ج(حهنامیده شده یعنی صف لوح نویسند هر چوب پهنی و هر چیزي که بر او می").215
 .دورش کرد زهیبا نیعنی   "بالرّمح دسره".است یراندن با فشار و سخت رونیب "الدسر "اصل.و مفردش دسار است خیم یعنی
دسره " است که يزیعنبر چ رایز ستیدر عنبر زکات ن:شده است تیروا.انداز ریافکن و ت زهین يمرد یعنی "مدسر رجل"

هاى  با ضربه میخکه از آنجا و ").675، ص 1 ترجمه مفردات، ج("اندازد یم رونیو بزند یاو را پس م ایدریعنی "البحر
، اما بعضى از مفسران این کلمه را به اند رود به آن دسار گفته فرو مى شود در چوب و مانند آن شدیدى که بر آن وارد مى

ذکر  به ، ولى معنى اول مخصوصا با توجهدانند بادبان کشتى و مانند آن مى، و اشاره به طنابهاى تفسیر کردهمعنى طناب 
گوید در میان آن طوفان  چرا که مىرآن در اینجا جالب و پر معنى است،تعبیر ق ،به هر حال .رسد الواح صحیحتر به نظر مى

یک مشت میخ و قطعات چوب ا به عظیم و سرتاسرى که همه چیز را در کام خود فرو برده بود فرمان نجات نوح و یارانش ر
در آیه آمده است که  ).تفسیر نمونه(و این قدرت نمائى بزرگى است! ین وظیفه را به خوبى انجام دادندو آنها اسپردیم،

 زیرا بناي قرآن در سوره قمر کشتی نیست اهل و اصحاب صحبت دیگر اینجاو در "کردیم سوار کشتی بر را نوح خود"
اما متاسفانه مورخین و . قرآن  داستان الوار و میخ  را مختصر و مفید بیان کرده است .داستان است این ی اجمال برگزارش

 که کند می نقل }ص{پیامبر از  الخرائج :مفسرین به حاشیه رفته و بر آن قلم فرسایی کرده اند، چنانچه جزایري نوشته است
 او و ببرد الوار بصورت  را درختان چوب که کرد وحی او به ،کند هالك را نوح قوم که کرد اراده خداوند وقتیکه: فرمود
 و نمایاند او به را کشتی شکل و شد نازل جبرئیل وقت بسازد،آن کشتی چطور و کند چه آنها با که دانست نمی اما کرد چنین

 آن همه نوح رفت، می بکار باید کشتی ساخت براي آنها و بود میخ هزار نه و بیست و صد آن در که بود صندوقی او همراه
 ستاره همچون میخ آن و برداشت را میخها آن از یکی نوح ناگهان میخ،که پنج بجز برد بکار کشتی ساخت در را میخها

 فصیحی زبان با و آمد در سخن به متعال خداي امر به میخ آن موقع این در نمود، متحیر را نوح و کرد افشانی نور درخشانی
 قمر 14در آیه  خداوند ).يجزائر اهللا نعمۀ سید اهللا األنبیاء،آیۀ قصص(هستم اللَّه عبد بن محمد پیامبران سید نام به من: گفت

پاداش کسى بود که مورد ] این[زیر نظر ما روان بود ] کشتى[:فرماید نوح اشاره کرده مى و به عنایت خاصش نسبت به کشتى
 نظر زیر کشتی اینیعنی، "بِاَعیننا تَجري" .مخصوص و مراقبت کامل از چیزىکنایه لطیفى است از توجه  ."انکار واقع شده بود
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این پاداش ":براي اینکهکردیم؟ هالك را قوم و دادیم نجات را او ما چرا .بودیم مراقبش و حافظ ما بود، جریان در ما خود
تفسیر  ."دهیم گونه نیکوکاران را پاداش مىاینما ":صافات نیز آمده است 80و در آیه ."کسى بود که مورد انکار واقع شده بود

 اشاره به فرشتگانى را "زیر نظر ما =باعیننا" نمونه یکی دو مورد تفسیري که بر این آیه شده را نمی پذیرد و می گوید،برخی
شخصیتى بعضى از مفسران این تعبیر را اشاره به انسانهاى با و .که در امر هدایت کشتى نوح دخالت داشتندمی دانند

 یعنى آن کشتى بندگان خالص و مخلص ما را همراه "تجرى باعیننا"بنابر این جمله  ،سوار بر کشتى بودند اند که دانسته
ولَقَد ":فرماید گیرى از این ماجراى عظیم مى به عنوان نتیجه قمر، 15قرآن در آیه  ."نیستندصحیح  تعابیرولى این .برد مى

می تفسیر نمونه . "اى هست پس آیا پندگیرنده] باشد[عبرتى ] تا[و به راستى آن را بر جاى نهادیم =من مدکرٍتَّرَکْنَاها آیۀً فَهلْ 
طبق این تفسیر ."دفهم انسانى بیدار بفهمد از آن مىو آنچه باید ماجرا گفته شده،و به راستى که همه گفتنیها در همین "گوید،
نرا ، ولى بعضى آگردد گذشت نوح و مخالفانش باز مىقصه طوفان و سر به "ترکناها"باشد ضمیر افق آیات قبل و بعد مىکه مو

افتاد تمام  ، و هر کس چشمش به آن مىاقیمانده بودزیرا مدتى این کشتى در میان مردم جهان بدانند، اشاره به سفینه نوح مى
 یم که بقایاى این کشتى تا عصر پیامبر اسالم شد ، مخصوصا اگر این روایت را بپذیر ماجراى طوفان نوح در برابرش مجسم مى

این احتمال  .اند کنند که در عصر ما نیز بقایاى آنرا در کوههاى آرارات قفقاز مشاهده کرده باقى بوده ، و حتى بعضى ادعا مى
. "ر میان مردمکشتى د  ، و هم بازماندهآیتى بودهم داستان نوح  یعنی ،که آیه اشاره به هر دو معنى باشدنیز وجود دارد 

 کلمه این چند هر چون گردد، مى بر سفینه به "ترکناها" جمله در ضمیرعالمه طباطبایی وجه دوم را ترجیح داده و می گوید،
 مى سوگند": که است این آیه معناى و.است قسم الم ،جمله اول در الم و شد مى فهمیده سیاق از ولى بود نشده ذکر قبال

 ردیمک ىآیت را آن و مداشتی هنگ انهمچن م،دادی اتنج دبودن آن در که را او همراه مؤمنین و نوح که کشتى آن ما که خورم
 حق او انبیاى وتدع که بفهمد و ببرد پى تعالى خداى وحدانیت به گرفته عبرت آن از که هست تذکرىم اآی الح عبرت، مایه

 محفوظ شده مى نازل آیات این هک ىایام ات وحن کشتى که است آن آیه این الزمه و .است؟ دردناك او عذاب اینکه و است؟
 ىم لنق که طورىب  مفسرین از بعضى اتفاقا و .شود یادآور را آن و کند داللت طوفان وقوع به که باشد عالمتى باشد،تا مانده

 این اول دست مردم حتى بود، داشته وظمحف ودىج کوه فراز بر را نوح کشتى سبحان خداى:اند گفته آیه این فسیرت در،دکنن
  کرده روایت قتاده از منذر ابن و جریر ابن حمید، بن عبد عبدالرزاق، از "المنثور الدر"را جریان این بودند، دیده را آن امت
 تگف ىم راوى هک مکردی لنق را خبرى داشتیم نوح کشتى داستان پیرامون که بحثهایى آخر در هود سوره تفسیر در ما و.اند

 شده متالشى دیدیم را وحن ىکشت اىچوبه از ىقطعات است جودى نامش که آرارات کوه هاى قله از بعضى در ما:
س چگونه بود عذاب من و پ":در اینجا براي نتیجه گیري از داستان نوح در سوره قمر، قرآن می فرماید.)المیزان(بود

قرآن همه .}17و  16قمر،{"اى هست پندگیرندهایم پس آیا  و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کرده*ى من[هشدارها
 سوره این روح!واقعیت داشت یا داستان و افسانه بود؟این ماجرا  آیا اکنون بگویید:انسانها را خطاب قرار داده و می پرسد

 سوره این در که است جمله دو. است عذاب سرش پشت ،نپذیرید اگرو  است، هشداري .عذابی و هشداري هست  که است این
و قطعا قرآن را براى پندآموزى ":،یکی هم جمله"من؟ هشدارهاي و من عذاب بود چگونه":جمله یکی. شده تکرار بار چند

به تفصیل  "تکذیب پیامبران"و "هشدارها "قبال درباره این آیات در بحثهاي ."اى هست ایم پس آیا پندگیرنده آسان کرده
و به راستى نوح را به ":قمر هستند 15که در رابطه با آیه  عنکبوت می رویم 15و  14به سراغ آیات  اینک .توضیح داده ایم

که ستمکار یتا طوفان آنها را در حالدرنگ کرد  }سال 950{کمسال  50هزارسال، ها آن سوى قومش فرستادیم پس در میان
اولین آیات این ه از آنجا ک."جهانیان عبرتى گردانیدیم را براى نشینان برهانیدیم و آن و او را با کشتى*بودند فرا گرفت

نوح، ابراهیم، {از اینجا به بعد بخشهائى از آزمایشهاى سخت انبیاء سخن می گوید، ش عمومى انسانهاآزمای سوره درباره
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گرفتند، و و اقوام پیشین را منعکس مى کند که چگونه تحت فشار و آزار دشمنان قرار  }لوط، شعیب، هود، صالح و موسى
چگونه صبر کردند و سرانجام پیروزى نصیبشان شد، تا هم دلدارى باشد براى یاران پیامبر اسالم که در آن روز سخت در فشار 

تعالى همه خداى ".دشمنان نیرومند در مکه بودند، و هم تهدیدى باشد براى دشمنان که مراقب پایان دردناك عمرشان باشد
ى که برایشان پیش آورد، بیازمود، جمعى از آنان نجات یافته، و جمعى دیگر هالك شدند، چیزى هاى آنان را با فتنه هایامت

که هست درباره سه امت اول، هم نجات را ذکر کرده و هم هالکت را، و درباره چهار امت آخرى تنها هالکت را ذکر 
زندگانیش را که بیشتر متناسب وضع  مى کند و در عبارتى کوتاه آن بخش از آغازنخست از نوح  ).المیزان("فرموده

قوم ، و با استفاده از هر فرصت شب و روز مشغول تبلیغ و دعوت به سوى توحید بود .بازگو مى کندرا مسلمانان آن روز بود
به خود راه  سستیگیر خسته نشد و ضعف و دا فرا خواند، و از این تالش پیبه سوى خ ال س 950ى را در این مدت طوالن خود
آید عمر طوالنى داشتند و  بدست می بعضی مداركقوم نوح چنانکه از ".دایمان نیاوردن ىا اینهمه جز گروه اندکا ب، امنداد

به او امکان عمر طوالنى ، ضمنا این نشان مى دهد که ساختمان وجود انسان خود نوح نیز فوق العاده بوده است،در این میان
رابر عمر از گیاهان و یا موجودات زنده دیگر را به دوازده ب توانسته اند عمر پاره اىوسیله آزمایشهائى هم اکنون ب.مى دهد

بیان اعداد در زبانشناس،درباره نحوه عدد نویسی در زبان عربی می گوید، ابراهیم رفرف ).تفسیر نمونه("معمولى برسانند
 مباحث نحوي عربی است و بدون مبالغه می ترین مبحث عدد و معدود یکی از پیچیده.زبان عربی پیچیدگیهاي عجیبی دارد

گاهی عدد بصورت .کاریهاي بیان عدد در زبان عربی برآید تواند از عهده رعایت همه ریزه توان گفت که هیچ غیر عربی نمی
این ، "سال 22":بگوئیم اگر معدود ندارد، اما  عبارتاین که ، "22سال  ":که بگوئیمرود،مانند این کار میمستقل و مجرد ب

ان عربی در زب.رویه بیان این دو نوع عدد،به دالیل نامعلومی در مسیرهاي کامال متفاوتی افتاده است.ردمعدود داعبارت،
این . شود طور کلی از بزرگ به کوچک است به استثناي عدد یکان و دهگان که جایشان عوض میشیوه بیان اعداد مرکب ب

ز به عدد مرکب سه بخشی بوده قرآن در جائیکه نیا .انی صحت داردمطلب چه در عربی معاصر و چه در متون باست
بجاي عبارت  "الف سنۀ اال خمسین عاما"عبارت که عنکبوت 14مانند آیه .معموال شیوه بیان خاصی را اعمال کرده استاست،

 در آیه "عام"و  "سنۀ"کلمه بکار رفته است و ضمنا نیاز به مطالعه داریم که چرا از هر دو  "تسع مائۀ و خمسین عاما"امروزي 
و مثال .سال است 950توان گفت معادل  عام داریم که براحتی نمی 50سنۀ منهاي  هزاراستفاده شده است، یعنی ما در اینجا 

در اینجا نیز چون نیاز به عدد مرکب .}25کهف،{افزودند] نیز بر آن[و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال ":دیگر
شود، بیان عدد از کل به  چنانکه مالحظه می.کند استفاده می "سیصد سال و نُه بیشتر"ه است، قرآن از عبارت سه بخشی بود

کند، دلیلی  م با معدود را بر اساس حرکت از کل به جزء توجیه میأیکی از دالئل محکمی که نحوه بیان اعداد تو.جزء است
در زبان عربی قواعد خاصی براي انطباق عدد و معدود از .کند می نحوي است که توجه به آن بیشتر ابهامات ما را برطرف

نکته اینجاست که این انطباق . لحاظ جنسیت و غیره وجود دارد که تقریبا همه جوانان دبیرستانی به خوبی با آن آشنا هستند
گان اجبارا باید در نزدیکترین از اینرو رقم یکان و ده. صرفا بر اساس دو رقم یکان و دهگان و اکثرا بر اساس رقم یکان است

دلیل دوم هم دلیل روانشناسی است که حرکت از کل به جزء را در اکثر موارد بر ذهن ما .یگاه نسبت به معدود قرار بگیرندجا
نویسند، اما در کشورهاي اروپائی از  در کشورهاي شرقی رسم است که آدرس را از بزرگ به کوچک می. کند تحمیل می

 بندي و ارسال می ها را نخست بر اساس کشور مقصد طبقه با این حال در اداره پست مرکزي آنها نیز، نامه .کوچک به بزرگ
کنند، الی آخر، تا اینکه در اداره پست محله، بر اساس  بندي می کنند، سپس در کشور مقصد بر اساس والیات جداگانه طبقه

حاال اگر همان قانون .عی و منطبق با نیازهاي عملی استري کامال طبیاین ام.کنند نام کوچه و شماره پالك آنها را توزیع می
هاي دور ضرورتا بر اساس حرکت از کل به جزء شکل گرفته  نحوي را هم مبنا قرار دهیم، شیوه بیان عدد در عربی که از گذشته
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و این نظام دوم ،؟شکل بگیردوارونه به موازات آن  پس چرا باید یک شیوه بیان کامال متضاد و. بود، کامال طبیعی بود
نکته جالب آن است که با بزرگتر شدن اعداد و عبور آن از مرز صد هزار، بیان آن بر اساس  پاسخگوي چه نیازي بوده است؟

 }بدون معدود{صورت مجردشود، بخصوص اگر عدد ب حرکت از جزء به کل  بتدریج مشکلتر و مشکلتر و بعضا غیر ممکن می
یا ممکن است تصور کنیم که این روش آ.بیان متعارف عدد یعنی از کل به جزء همواره کارا و فصیح است در حالیکه طرز،باشد

اند، تأثیري است که از مداخالت  دوم بیان اعداد که صدها سال تعداد کثیري از صاحب قلمان متقدم بدان رعایت جدي داشته
ه جا مانده و بعدها تثبیت شده و به یک قانون تبدیل شده است؟ هاي نخستین اسالمی ب یهودیان در تنظیم اسناد مالی در دهه

این نوعی هویت .بر عکس امروز از جزء به کل است چنانکه دیدیم در متون دینی یهودیان در عبري باستان، شیوه بیان عدد
هاي نخستین اسالمی،  نه تنها کاتبان دهه. کند دینی در زبان عبري است که مکتوبات دینی را از مکتوبات عادي تفکیک می

مآبانه شان  بلکه صاحب قلمانی نظیر ابن ندیم، یعقوبی، مسعودي و امثال آن نیز، چنانکه از گزارشهاي عریض و طویل تورات
 پانزدهمدر آیه  "جعلْنَاها"در جمله  "ها"ضمیر درباره).،همانابراهیم رفرف":برداشت از(دهند آید، بوي یهودي می بر می

 " گردانیدیم  عالمیان  براي  آیتی"را   کشتی:براي مثال.هر دو وجه را که قبال توضیح داده ایم ذکر کرده اند مفسرینعنکبوت،
  آن:است  این  معنی  قولی به. بود  باقی  جودي  مدید برکوه  مدتی  کشتی  زیرا این  گردانیدیم  آنان  براي  بزرگ  عبرتی: یعنی
ترتیب و  تفسیر انوار القرآن،( گردانیدیم  جهانیان  براي  عبرتی  را، مایه  شدن غرق  یا مجازاترا،   نجات  بال را، یا آن  واقعه

را }و داستان آن{نجات دادیم و کشتی}از امواج سهمگین طوفان{ما نوح و مسافران کشتی را" .)عبد الرؤوف مخلص: ترجمه
 "نَۀیالسّف"به  "ها" ریضم:دانشنامه اسالمی می نویسد ).لدکتر مصطفی خرمد تفسیر نور،(" پند و عبرتی براي جهانیان کردیم

آیه اهللا ."است بانیو کشت ساز یو کشت یمجموعه وقائع و حوادث کشت ،که متضمن داستان قبل و بعد طوفان گردد یبرم
جریان مریم و فرزندش  و در کند شمولی یاد میاز آنها به عنوان جهانی و جهانچند کار است که قرآن جوادي می گوید،

 و در. یک آیت جهانی است جریان مسیح و مادرش .}91انبیاء،{"را براى جهانیان آیتى قرار دادیمو او و پسرش ":َفرمود
این است،جا فقط خدا سالم جهانی دارد و آن براي نوح در تمام قرآن یک.تجریان طوفان هم فرمود این یک آیت جهانی اس

که تقریباً ده قرن تالش و کوشش کرده پاداش جهانی نوح است کسیجاست آن هم مخصوص در قرآن یک "نَفی الْعالَمی"تعبیر 
سایت تقریر مدرسه (."آن را براى جهانیان عبرتى گردانیدیم  و":ینجا هم درباره سفینه نوح فرمودا.}79صافات،{یابد می

یکی جسد .مورد دیگر در باره آیت حهانی بودن استعالوه بر این دو مورد،دو ).ياهللا جواد تیآ ریدرس تفس فقاهت،
اتفاقا درباره هر دو مورد، قرآن به آیه بودن آنها براي آیندگان اشاره .فرعون زمان موسی است و دیگري بقایاي قوم لوط

همانا  رهانیم تا عبرت آیندگان شوى، و مى]  از آب[ما امروز پیکرت را ":قرآن در باره مورد اول می فرماید.کرده است
تا  =لتَکُونَ لمنْ خَلْفَک آیۀً":در اینحا از واژه آیه استفاده شده است.}92یونس،{ خبرند بسیارى از مردم از آیتهاى ما بى

این   در متن قرآن همه.است معجزهو  دلیل،عبرت ،نشانه ،عالمت به معنی هآی ."آیه باشد آیند که از پى تو مىیبراى کسان
 ).145 ص، 1 قاموس قرآن، ج(ناگفته نماند معناي اصلی و حقیقی آیه، همان عالمت و نشانه است. یافتتوان  معانی را می

است که زمان  یشود که بدن همان فرعون یوجود دارد که گفته م ییایموم کیمصر واقع در شهر قاهره  یدر موزه سلطنت"
 ییایکنند و او را موم یم دایجسدش را پ يه اعد ،پس از غرق شدن جسد فرعون یمدت.رق شده استغ لیدر رود ن یموس

 .)قرآن در مورد سالم ماندن بدن فرعون ینیب شیپ معجزات علمی قرآن، سایت("دهند یها قرار مییایکرده و در اتاق موم
 ،رامسس دوم ییایموم نکهیدر ا .بوده است ین اعتقاد دارند رامسس دوم  فرعون معاصر موسرآق مفسرانو  اکثر مورخان

فرعون به امر  نیاز غرق شدن ا ینشان تواندی ادعا م نیو هم.دوجود ندار یشک، از جنگ باشد یجراحات ناش ایفاقد زخم 
زمام امور فرانسه را بر عهده گرفت،از مصر تقاضا شد تا جسد  ،م1981در سال  ترانیکه فرانسوا میهنگام.پروردگار باشد
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خاص در  طیبا شرا یجسد فرعون به مکان.از مصر به فرانسه منتقل شود قاتیحقو ت شهایآزما یبرخ يشده فرعون برا ییایموم
 جراحان و کالبد شکافان فرانسه، نیدانشمندان باستانشناس به همراه بهتر نیرداده شد تا بزرگت مرکز آثار فرانسه انتقال

از  یکی ،جسد میو ترم قیگروه تحق نیا سیرئ. جسد و کشف اسرار متعلق به آن شروع کنند نیا يخود را بر رو شاتیآزما
او در  داشتند،را جسد  میرمکه قصد ت نیریکه برخالف سا بود يبوکا سینام پروفسور موره دانشمندان فرانسه ب نیبزرگتر

 جیشب نتا یانیدر ساعات پا نکهیهمچنان ادامه داشت تا ا يبوکا قاتیتحق .فرعون بود نیمرگ ا یصدد کشف راز و چگونگ
غرق شده و  ایبود که او در در نیبر جسد فرعون کشف شد دال بر ا قیکه پس از ساعتها تحق ینمک يایبقا .ظاهر شد یینها

و آنچه باعث  بیاما مسئله غر. کرده اند ییایحفظ جسد،آن را موم يبرا ایمرده است و پس از خارج کردن جسد او از در
 نیکه ایمانده است در حال یباق، اجساد ریجسد سالمتر از سا نیا گونهچمسئله بود که  نیشده بود ا ياز حد بوکا شیتعجب ب

دهنده کشف تاریخی در مورد تصاویر و مطالب تکان انجمن پاتوق یو، ":برداشت از(شده است دهیکش رونیب ایجسد از در
 35یکی در آیه .استدرباره بقایاي قوم لوط نیز، همانند کشتی نوح در دو آیه قرآن اشاره شده )."فرعون و حضرت موسی

و ":ذاریات است 37و دیگري آیه ."اى روشن باقى گذاشتیم اندیشند نشانه براى مردمى که مى] شهر[و از آن ":عنکبوت است
تفاوتش با کشتی نوح دراین است که در قضیه . "ترسند عبرتى به جاى گذاشتیم در آنجا براى آنها که از عذاب پر درد مى

قرآن بر نشانه هاي روشن است،اما در قضیه کشتی نوح مسأله در هاله اي از ابهام قراردارد وتنها بقایاي قوم لوط، تأکید 
آدرسی که قرآن داده است محلی به نام جودي است و تنها چیزي که انسان می تواند در آنجا پیدا کند،دو چیز 

ه براي جهانی بودن است و فقط ،خیلی سر راست نگفتقمر 15قرآن در آیه ."الوارهاي چوبی و میخهاي کشتی:است
بطور واضح  عنکبوت 15اما در آیه."اى هست پس آیا پندگیرنده] باشد[عبرتى ] تا[و به راستى آن را بر جاى نهادیم ":فرموده

در این آیه آمده است براي ."گردانیدیم آیتیرا براى جهانیان ] سفینه[نشینان برهانیدیم و آن  و او را با کشتى":فرموده است
عالم گویند که عالمت وجود خالق نظر  م از عالمت است و مخلوقات را از آن عالَ قاموس می نویسد،.، آیه استالَمینع

در قرآن   لفظ عالم.گویند مثل عالم انسان، عالم نبات، عالم حیوان هر یک از اصناف مخلوق عالم میه و در عرف ب.اند متعال
عالمین هفتاد و سه بار در  ۀکلم.هاستو گاهی انسان.مخلوقات است د از آن گاهی همۀآمده، مرا  "الَمینع"بکار نرفته و فقط 
از آیه دوم نتیجه می گیریم که روزي انسانها  بقایاي کشتی نوح را پیدا ).35، ص5 قاموس قرآن، ج(قرآن آمده است

  .تا به حال هرچه بوده حدس و گمان بوده است. خواهند کرد
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بیست و سومفصل   
 

،قرآن  
 پیوندهاي مکتبی

 و
 نجات نوح و پیروانش

 ازطوفان
دست از لجاجت  لحظه، و تا آخرینپذیرفت پدر را ن هاي خواندیم که فرزند نوح ، اندرزسوره هود در آیات گذشته                 

داد و گفت  نداو نوح پروردگار خود را ":در ادامه داستان آمده. شد خواهد غرق مشحص شد کهبر نداشت و سرانجام 
راغب  قاموس می گوید،.}45هود،{پروردگارا پسرم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترین داورانى

یعنی صدا  "نَدي الصوت": طبرسی فرموده .شود صدا اطالق میه نداء بلند شدن صدا و ظهور آنست و گاهی فقط ب:گوید
او صیحه ه یعنی ب ،"صاح به: نَاداه"در صحاح و اقرب آمده . یعنی او را با بلندترین صدایش خواند "نَاداه نداء" .بسیار رفت

عالمه  .)40، ص7 ج علی اکبر قریشی،قاموس قرآن،(بلند است صدايه شود که نداء خواندن ب از اینها روشن می.زد
 همان دید را او نوح که بارى آخرین که پسرىهمان  کرده، پسرش براى نوح که است دعائى آیه این طباطبایی می گوید،

 او ولى شو، کشتى سوار بیا پسرم که زد صدایش ایستاده کنارى در او که دید و شد، کشتى بر سوار خود یاران با که بود روزى
 سایر مانند نیز او اینکه خیال به هنگام این در شد، حائل پسرش و او بین موج و شد شروع طوفان آنکه از بعد و نپذیرفت

 صدا را او لذا دهد مى نجات را او اهل که بود شنیده را وعده این تعالى خداى از قبال چون و دارد ایمان خدا به فرزندانش
 درخواست خود پروردگار از نوح": نفرموده و "ربه نوح نادى و": که آمده آیه در اگر و .کرد نمى را کار این گرنه زد،و
 خود فرزند هالکت از شدیدى اندوه دچار لحظه آن در نوح که است این براى ،"کرد دعا نوح" یا و ،"گفت نوح" یا و، "کرد

 دچار کهکسی از العمل عکس این و کرده بلند دعا و استغاثه به را خود صداى ،جناب آن که فهمیم مى تعبیر این از و بوده،
 فرو و کفار شدن غرق از بعد نوح دعاى و استغاثه این که است این آیه ظاهر چند هر ،است طبیعى امرى باشد شدید اندوه

 شده واقع فرزندش و او بین موج شدن حائل از بعد وى استغاثه که است این حال ظاهر مقتضاى لیکن ،بوده طوفان نشستن
 داستان جزئیات همه بیان به که بوده این براى کرده، ذکر ماجرا شدن تمام از بعد را استغاثه آن آیات این در اگر پس باشد،

 سپس و کند بیان آیه یک در کامل بطور را داستان اصل نخست تا، است انگیز هول اش همه که جزئیاتى داشته، عنایت یکجا در
 و تعالى خداى مقام به معال مسلم بطور کسى چنین و بوده، العزم اولوا انبیاى از یکى نوح .بپردازد باقیمانده جهات بعضى به

 او که دهد مى اجازه چگونه عبودیت ادب و کند؟ دعا پسرش براى نوح است ممکن چطور بوده، خود عبودیت موقف به بصیر
 رعایت جناب آن که بینیم مى لذا بگذارد؟ میان در کنده پوست و صریح بطور است فرزند نجات همان که را خود دل خواست

 قبال تعالى خداى که را اى وعده نخست و کرده، بیان امر حقیقت از استفسار و الؤس قالب در را خود سخن و نموده را ادب
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 جناب آن براى دیگر سوى از.آورد زبان به دهد مى نجات را او اهل که بود داده کشتى در مؤمنین کردن سوار هنگام یعنى
 فرزند اگر و بودند، مومن ظاهر به }همسرش از غیر البته{فرزندش همین حتى جناب آن اهل بلکه بود، نشده ثابت فرزند کفر

 درخواستى چنین و خواند نمى کشتى به شدن سوار براى را او مسلم بطور بود کافر پنداشت مى نوح آنچه برخالف وى مذکور
 را کافران از کسی که بود خواسته تعالى خداى از و کرده نفرین را کفار قبال جناب آن خود اینکه براى کرد، نمی خدا از را
 سوار پسر آن اگر و پنداشته، مى مومن را بحثش مورد پسر او که است آن بر شاهد اینها همه پس نگذارد، زنده زمین روى بر

 و.بود شده مرتکب که است معصیتى تنها بلکه نیست آور کفر مخالفت این ،صرفهکرد مخالفت را پدر دستور و نشده کشتى
 من اهل پسرم":گفت وعده، یادآورى این ضمیمه به و ."وعده تو راست استو قطعا ":گفت نوح که بود جهات این همه خاطرب

 استرحام بر داللت کلمه این کند،چون جلب خود سوىب را پروردگارش رحمت تا کرد ادا "ربى"کلمه با را خطاب این و."است
 اهل جوان این که باشد گفته حقیقت در و ،"اهلى من" کلمه بر باشد حجتى تا ،"ابنى"گفت نیز و. دارد شفقت و رحم طلب و

 نتیجه شوند منضم یکدیگر به وقتى "الحق وعدك ان" و "اهلى من ابنى ان" یعنى ،جمله دو این.است من پسر زیرا است من
 دو این از لیکن ده، نجات را او پس بگوید نموده گیرى نتیجه جناب آن خود داشت جا و یابد، نجات پسرش باید که دهند مى

 نیست، حکم صاحب خدا جز به هیچکس چون باشد،و کرده را ادب عبودیت،رعایت مقام در تا نکرد، گیرى نتیجه اش جمله
. "تو بهترین داورانى":گفت کالمش آخر در باشد،لذا تسلیم او حکم برابر در تا نموده واگذار خدا به را فصل قضاى و حق حکم

 ).برداشت ازالمیزان(

او در حقیقت از کسان تو نیست او کردارى ناشایسته  ،فرمود اى نوح":پاسخ شنید بالفاصله پس از چنین گفتگویی،نوح         
پاسخى تکان  این."دهم که مبادا از نادانان باشى من به تو اندرز مىواست پس چیزى را که بدان علم ندارى از من مخواه 

 هايمکتبى ما فوق پیوند هايپیوند در مکتب انبیاء که است واقعیتاین   است و آن دهنده و روشنگر از یک واقعیت بزرگ
درباره  می فرماید،شما چرا.خداوند در آیاتی از سوره آل عمران درس بزرگی به ما می دهد.می باشندبى و خویشاوندى سنَ

ابراهیم نه یهودى بود و نه ":دهآم 67در آیه .!؟کنید معرفى می ،گفتگو مى کنید و هر کدام، او را پیرو آیین خود ابراهیم
. است "مسلم"یست و فقط پیرو هیچ یک از این آئینها ن یعنی،ابراهیم."بود و از مشرکان نبود مسلمنصرانى بلکه حق گرایى 

"همان تسلیم در برابر ست بلکه اسالم به معنى وسیع کلمه،در اصطالح قرآن به معنى خصوص پیروان پیامبر اسالم نی ممسل
 68در آیه .)تفسیر نمونه(که ابراهیم پرچمدار آن بودى از هر گونه شرك و بت پرستى است،حق و توحید کامل و خال فرمان

که یاین پیامبر و کسان }نیز{اند و در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانى هستند که او را پیروى کرده":می فرماید
رابطه و پیوند خود را با به عبارت دیگر، اگر هر یک از شما می خواهد."ر مؤمنان استاند و خدا سرو ایمان آورده] به آیین او[

که  يله نژادأله قرابت و خویشاوندى و یا مسأمس ،بنابراین .،باید از او تبعیت کندداثبات کنبه عنوان یک سند افتخار ابراهیم
پیوند با انبیاء  د، هیچگونه ارزشى ندارد و  پیوند واقعى براى اثبات پیوند خود با ابراهیم ذکر مى کردن پیروان ادیان مختلف

 نوح براي ناشایست همسري  واغله :توضیحاتی درباره همسر نوح می دهیم در اینجا به مناسبت داستان پسر نوح،.مکتبى است
 به او از رو، این از و پرداخت شوهرش استهزاي و هتک به نوح مخالفان با همگام او.بود کنعان براي صالحیت بی مادري و

 سام مادر که بود آورده ایمان او به که داشت عموره به نام دیگري همسر نوح .شده است یاد در قرآن کافر زنان الگوي عنوان
 واغله حالیکه در، کرد جاري دلش بر پروردگار معرفت از روان رودي نوح، الهی کالم اولین .داشت بلند روحی عموره .بود
 و کفر بر بلکه نکرد، اثر او بر تنها نه شوهرش بخش روح سخنان و بوداسیر خویش جامعه بر حاکم تفکرات زنجیر و غل در

 که بود اي شایسته و صالح فرزند عموره، پاك دامان اثر ولی .داد رشد کنعان فرزندش در را روحیه این و افزود او لجاجت
با دو عملکرد و  کردند،اما زندگی همسر یک کنار در و خانه یک در همسر دو این. آید می شمارب نوح از بعد پیامبران پدر
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 پایگاه اطالع رسانی حوزه،همسران":برداشت از(غرق گشت و به دوزخ داخل شد دیگري و یافت نجات یکی.تفاوتم سرنوشت
لوط را مثل آورده هر دو در نکاح دو بنده  زننوح و  زناند  که کفر ورزیدهیخدا براى کسان":در آیه دهم تحریم آمده.)"نوح

آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با }شوهران{آنها خیانت کردند و کارى از دست از بندگان شایسته ما بودند و به
نا خیانت و کلمه نفاق  هر دو به یک مع کلمه: راغب مى گوید عالمه طباطبایی می گوید،. "داخل شوندگان داخل آتش شوید

ى وص خیانت، و نفاق را در خصاستو امانت  است، با این تفاوت که خیانت را در خصوص نفاقى بکار مى برند که در مورد عهد
و برهم شد،  ا درهمعدهود، ولى باصلى این دو کلمه ب تعمال، این معناى اصلى و موارد اساشدار مى برند که در مورد دین ببک

 "لِّلَّذینَ کَفَرُوا"له درباره جم.امانت است در ابل خیانتبوسیله نقض سرى عهد است، و مق پس خیانت به معناى مخالفت با حق
 تعالی مثَلیخداى : معنا چنین می شودورت که در آن ص "مثَلًا"، یکى اینکه این جمله متعلق باشد بهاحتمال هستدو در آیه،

سودى به حال  همچنانکهدارد، بندگان صالح سودى به حالشان نه خویشاوندیشان به بفهماند کرا کسانی ال زده که با آن ح
خداى تعالى :ودباشد، که در آن صورت معنا چنین مى ش "ضَرَب"ه فعل لق بتعم نکهدوم ای احتمال و.لوط نداشتوح و ن مسره

ندى با صالحان از بندگان صال و خویشاوات بفهمند کهو ،عبرت بگیرند کفار تاراى زده ب ثَلان را مزن نوح و لوط و سرگذشت آن
آیه اهللا ).المیزان(اهل آتش خواهند بود نسبت به رسول خدا کردنده کیانتی خدا سودى به حالشان نداشت، اینها نیز بـا خ

 بعد.کرد افشا او و گفت را رازي خود همسران از بعضی به   اکرم پیامبر که شد شروع اینجا از داستان مطهري می گوید،
به درگاه خدا توبه کنید ] شما دو زن[اگر " :آورد می میان به سخن نفر دو از نفر، یک جاي به تحریم چهارم آیه در یکمرتبه

 و مهر لسان لسان، کند، می قبول خدا کنید توبه چنانچه بفرماید اگر. "واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است] بهتر است[
 پس.است خشونت لسان لسان است، خراب کارتان خیلی که کنید توبه هم باید کنید توبه اگر فرماید می وقتی .است محبت

 دادند،آزاري آزار را اکرم پیغمبر که بودند پیغمبر همسران از نفر دو که دهد می نشان هم تاریخ و دهد می نشان آیات خود
 دو فقط قرآن شود، تمام خواهد می که سوره .کند می توبه به دعوت خداوند که حدي در شود، می شمرده بزرگ گناهی که

است؟ نشده سوره،حساب آخر در زن دو با سوره، اول در زن دو ذکر آیا.}آیه دهم{زند نمی حرفی دیگر و کند می ذکر لثَم 
 آیا.بودند صالح مرد دو همسر که ناصالح زن دو از آورد می مثَل سوره آخر در و کند می انتقاد سوره اول در زن دو از خدا
 تواند نمی این آیا.باشد داشته ناصالح همسر دو خدا، صالح بنده پیامبر، اگر نکنید تعجب که نیست سوره اول به بازگشت این

 مقصود اینجا البته.ورزیدند خیانت خویش شوهران به زن دو این .است اشاره قطعاً است صریح نگوییم اگر باشد؟ آن به اشاره
 را ءفحشا اگر.گویند می امانت و عهد مورد در را خیانت کلی طورب. است مسلّم امر این نیست، ءفحشا  باللّه العیاذ ،خیانت از

 ازدواج پیمان به منحصر شود می بسته همسران میان که پیمانی ولی است، ازدواج پیمان برخالف چون ،خیانت گوییم می هم
 فاش او ولی نکن فاش را این گوید می بعد و گوید می دیگري به سرّي یکی گذارند، می قرار یکدیگر با شوهري و زن. نیست

 رفتار بستند خود همسران با که پیمانی برخالف یعنی ورزیدند؛ خیانت خود همسران به اینها. خیانت شود می این کند؛ می
بدین خاطر خیانت زن نوح بیشتر توضیح داده شد )."476 و 475ص  ،26ج ،مطهري شهید آثار مجموعه":برداشت از(کردند
مربوط به پسر نوح بهتر فهمیده شود، چرا که همه آنهایی که نسبت ناشایستی به نوح داده اند به این آیه استناد کرده تا آیه 

 او" :فرمود اینکه از عالمه طباطبایی می گوید، منظور.اند و نفهمیده اند که مفهوم خیانت زن نوح مخالفت با افکار نوح است
 کشتى سوار نیز را خودت اهل ":بود فرموده و داده را نجاتشان وعده خدا که افرادى آن از او که است ، این"نیست تو اهل
: فرمود و بالفاصله.نیست صالح پسرت ولى تو هستند، صالح اهل یابند نجات است قرار که اهلى از منظور زیرا نیست ،"بکن

عالمه،اقوال مفسرین را دسته بندي کرده ).المیزان(است صالح غیر عمل، نظر از او اینکه براى."صالح غیر عمل انه"
 و بود، شده متولد او زناشوئى بستر در بلکه نبوده، نوح واقعى پسر):ب.نیست تو دین بر او که است منظور این ):الف:است
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. }مجاهدحسن و {است کرده خیانت وى ناموس به همسرش که نداشته خبر است،و پسر خودش واقعا او کرد مى خیال نوح
 مذکور ضمیر مرجع اند گفته مفسرین از بعضى ):د.است بوده همسرش پسر بلکه نبوده، نوح خود صلبى پسر متخلف، پسر ):ج

 غیر عمل انه"جمله معناى نتیجه در .نجات درخواست از است عبارت سؤال آن و شود مى فهمیده نوح گفته از که است سؤالى
 این و.ندارى آگاهى آن به تو که است چیزى درخواست زیرا است شایسته غیر عملى تو درخواست این که شود مى این "صالح

 جمله با نه و سازد مى قبلش جمله با نه اینکه براى شده، بحث مورد جمله براى که است تفسیرى سخیفترین از
بخش دیگر آیه مربوط است  از پاسخ آخري را با توجه به اینکه به . عالمه به همه این اقوال پاسخ می دهد.)المیزان(بعدش

 اگر البته کند، استفسار امر حقیقت از خواست مى صرفا بلکه نبود، فرزند نجات تقاضاى نوح منظور گفتیم :ایشان نقل می کنیم
 گفتیم،گویا که همانطور. شد مى کشیده تقاضا به گفتارش بود نشده فاصله فرزندش و او بین موج، و یافت مى ادامه او سخن
 که کند، تقاضا را خود فرزند نجات مساعد، جواب شنیدن از پس و دنبالش که بود این مظنه در هود، 46در آیه  نوح کالم

 اهل یعنى او اهل پسرش که نداشت اطالع او آرى.کند درخواستى جهل روى از نگذاشت و شد حالش شامل الهى عنایت
پس چیزى را که بدان علم " نهى و شد حائل بیجایش و نپخته درخواست آن و او بین  الهى خاص توجه ولى نیست ایمان

 معنایى چنین و کرد، قبل ما بر متفرع را جمله نهى، این سر بر "فاء" حرف آوردن با.دریافت راخداوند   "ندارى از من مخواه
 و ایمان به اینکه به ندارى راهى تو که حاال و است، صالح غیر عملى او اینکه علت به نیست تو اهل او که حال: که داد جمله به
 به علم که است چیزى سؤال این زیرا کنى، مبادرت پسرت نجات درخواست به که زنهار پس کنى، پیدا علم فرزندت کفر یا

 اینکه بر شود نمى دلیل کرد نهى داند نمى را آن حقیقت که تقاضائى از را او تعالى خداى اینکه صرف و."ندارى آن حقیقت
 عصمت مخالفانهمین نظر را دارد ومی گوید، آیه اله محمد حسین فضل اهللا).المیزان(کرده است تقاضائى چنین جناب آن

 :کند می مطرح پرسش سه قالب در را مخالفان شبهه وي.کنند می معرفی نوح عصمت با ناسازگار رافوق   آیه فراز چندین
 از و ایستاد خداوند برابر در و آورد کم خویش پدري عاطفه برابر ایستاد،در انحرافات برابر در عمري که نوح چگونه):الف

 آن در که دهد می را نوح پاسخ اي گونه به خداوند چگونه ):ب! شد؟ خواستار را خویش کافر فرزند نجات تنها کافران میان
 اهللا فضل.!نگیرد؟ قرار زیانکاران شمار در تا کند می استغفار و گردد بازمی نوح چگونه ):ج! است؟ نهفته نوح توبیخ و سرزنش

 است،نه تأملگرایانه و پرسشگرانه بود، حضرت آن پدري عاطفه از برآمده که نوح سخن: گوید می نخست پرسش به پاسخ در
 می خویش فرزند را کنعان دیگر سویی از و بود شنیده را خویش اهل نجات درباره خداوند وعده سو یک از که نوح .متمردانه

 .بود نشده آن نبودن واضح جهت به "الْقَولُ علَیه سبقَ منْ إِال" عبارت متوجه حضرت آن اما داشت، رااو  نجات آرزوي دید،
 ،رد این. داشته ارزانی پیامبران به که است عصمتی همان راستاي در خداوند رد:نویسد می دوم پرسش پاسخ در ایشان

 است،چنانکه آن پدیداري از پیش عاطفی انحراف از جلوگیري و الهی انبیاي تربیت در خداوند اسلوبهاي از است اسلوبی
 می سوم پرسش نقد در وي.است اسلوب از نوع این بر خداوند تأکید راستاي در شود، می دیده خداوند رد در که شدتی

 و گناه از هایی رگه وجود نگران که جهت آن ازنوح .دارد حضرت آن خشوع و خضوع روحیه از نشان نوح استغفار: گوید
 از هایی نشانه نه و داشت وجود گناه از هایی رگه نه چند هر.کرد استغفار بود، خویش متأمالنه و پرسشگرانه عاطفه در تمرد
 و اولی ترك کم دست قرآن مفسران دیگر اینکه چه است، نویسان تفسیر دیگر از متفاوت نوح عصمت به اهللا فضل نگاه ."تمرد

من "ریدر تفس امبرانیعصمت پ ،پایگاه معارف قرآن(ندارد اولی ترك به اعتقادي هیچ وي صورتیکه در ،پذیرند می را افضل
 برخی دارند؛ نظر چند باره این در مفسرانمهران درباره پسر نوح می گوید، یومیدکتر ب .)محمد بهرامى ،"القرآن یوح
 او و کردم پرسش این بارهدر بصري حسن از:گوید می قتاده.است نبوده او خود پسر و بوده او زن فرزند که گویند می

 است نگفته: گفت او ،"اهلی من ابنی انّ":گفت نوح که فرماید می خداوند: گفتم.است نبوده او پسر که خداوند به سوگند:گفت
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 نادي":فرماید می نوح زبان از خداوند: گفتم او به.است بوده دیگر شوهري از او زن پسر وي که دارد اشارت این و "منّی" که
نُوح نَهبدست کتاب اهل از را خود دین که کیست:گفت حسن است، بوده او پسر  وي که دارند نظر اتّفاق نیز کتاب اهل و "اب 

 گمان که خواند فرا را او حالی در:گوید می جریج ابن.خواند را "فَخانَتاهما" عبارت آنگاه.گویند می دروغ آورد،آنان
 :فرماید می خدا روي این از.بود کرده خیانت او به باره این در زنش و بود او زن پسر آنکه ست،حالا او پسر کرد می

 فخر.اند دانسته ناروا و گزاف بس را سخن این ،حال و گذشته علماي از بسیاري اما.}3274ص قرطبی، تفسیر{"فَخانَتاهما"
 که آید نمی بر هرگز عبارت این از اما ،کنند می استناد  "فَخانَتاهما" به نظري چنین به قائالن: گوید می الکبیر التفسیر در رازي

: گفت می نوح زن: گفت است؟ بوده چه خیانت آن:شد گفته عباس ابن به. اند کرده یاد آنان که بوده زمینه همین در خیانت
 نادرستی بر قاطع دلیل گذشته این از."ساخت می خبر با را مردم مهمانان، ورود هنگام به نیز لوط زن و "است دیوانه شوهرم"

 المعانی روح در آلوسی.}26 نور،{"...ناپاکند مردان سزاوار ناپاك زنان":فرماید می خداوند که است آن دیدگاه این
 خداوند که اند،چرا شده مرتکب ناسنجیده و بزرگ اند،گناهی گفته سخنانی فَخانَتاهما عبارت درباره اینکه: گوید می

 شود، دراز آنان سوي به طعن انگشت که پاکشان دامن از بادا دور است، داشته پاك این، از کمتر بسی اموري از را پیامبرانش
 باره این در کسان برخی برداشت و بود، نشدنش هدایت دلیل به :گوید می بیضاوي. "است دین در خیانت آن، از مراد بلکه

 که باره این در اما. است دین در خیانت خیانت، از مراد و اند شده حفظ اموري چنین رخداد از انبیاء که چرا است، ناصواب
 بعید است،چندان کاري زنا از بزرگتر گناهی که کفر با قیاس در پیامبر زن از خطایی چنین زدن سر:گویند می برخی

 او بر کوچکتر گناهان دادن انجام شود،آنگاه مرتکب را بزرگی گناه چنین بتواند کسیکه و بود کافر نوح زن چنانکه نماید، نمی
 آنکه وجود زن، با کفر که چرا است، روشن استداللی چنین بطالن که گفت باید پنداري چنین به پاسخ در. بود خواهد آسان

 خداوند روي این از بود، نخواهد مردم میان در شوهرش رسوایی و ننگ مایه و ندارد او براي جز زیانی است، گناه بزرگترین
 زیانش اما  است، کفر از کوچکتر گناهی آنکه وجود با نابکاري،که اما. است شمرده روا را کتاب اهل با مسلمان ازدواج متعال

 شرمگینی از که نحوي به شود، می نیز شوهر رسوایی موجب و ننگ مایه مردم، میان در کم و دست نیست زن متوجه تنها
 دیدگاه تخطئه مقام در دینی پیشوایان از بسیاري:گوید می کثیر ابن چنانکه روي این از.شود همنشین مردم با تواند نمی

 41 ص االنبیاء، قصص نجار، الوهاب عبد{بافند می خیال خویش نزد و دانند نمی نوح واقعی پسر را وي که اند آمده بر کسانی
 امام{جعفر عمیر،ابو بن عبید مجاهد، بصري، حسن چنانکه است، بوده او زن پسر وي که معتقدند دیگر برخی البته.}45 تا

 این زبیر بن عروة که است آمده قرطبی تفسیر در و .}693،ص2 جکثیر، ابن تفسیر {باورند این بر جریج ابن و}باقر محمد
 هرگز ما و است نادر قرائت این که گوید می قرطبی آنگاه است، کرده قرائت همسرش پسر یعنی  "ابنها نوح نادي و" را عبارت
 ما و است بوده نوح صلبی فرزند وي که معتقدند دیگر گروهی.}3275 ص قرطبی، تفسیر{کنیم نمی رها را اتّفاق مورد قرائت

 کافران دیگر خدا،با پیامبر و پدر با مخالفتش و کفر سبب به که بود کسانی جمله از و نوح فرزند او که داریم کامل ایمان نیز
 سعید و عکرمه و ضحاك ،"بود اش صلبی فرزند او و است، نبوده کار زنا هرگز پیامبري هیچ زن":گوید می عباس ابن. شد غرق

 است، دیوانه شوهرم که گفت می مردم به نوح زن: گوید می قرطبی .باورند همین بر نیز دیگران و مهران بن میمون و جبیر بن
 که آنگاه: داد پاسخ نوح وقت؟ چه: پرسید زنش آري،:گفت نوح کرد؟ خواهد یاري را تو پروردگارت آیا: گفت نوح به چنانکه

 کند فوران تنور این که وقتی پندارد می است، دیوانه او که بدانید مردم، اي: گفت قومش به و رفت او آنگاه.کند فوران تنور
 باره این در نظر درستترین طبري، نگاه در.}3275 ص تفسیر قرطبی،{بود همین او خیانت. کرد خواهد یاري را او خداوند

 مخالف او که چرا ایم داده وعده تو به را آنان رهایی که نیست خاندانت آن زمره از او که کنیم تأویل چنین را آیه که است آن
 بوده نوح پسر وي که داده خبر محمد پیامبرش، به متعال خداوند که چرا بوده، پسرش واقع در او و. است من منکر و تو دین
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 آن دلیل "أَهلک منْ لَیس إِنَّه" عبارت همچنین نباشد، چنین واقع در و بداند پسرش را او خداوند که نیست روا هرگز  و است
 وي که کرد تأویل چنین توان می همچنین. رود می اش درباره گفته پیش معنی دو احتمال که چرا نبوده، پسرش او که نیست

 حذفی چنین شاهد "فیها کُنَّا الَّتی الْقَرْیۀَ سئَلِ و" عبارت در چنانکه باشد، شده حذف عبارت در دین کلمه و نیست تو دین اهل
آیه )."22 تا 17ص،4 ج بیومی مهران،متن  قرآن، قصص تاریخی بررسی":برداشت از(}347،ص15 جطبري، تفسیر{هستیم

 افراد که بود اي بودند،جلسه مرو در رضا امام زمانیکه در نکات جالبی در این باره عبارت بیان کرده و می گوید،اهللا مطهري 
 در و گویند می هم "النّار زید" او به که زید نام به دارد برادري رضا امام.کردند می صحبت حضرت و بودند حاضر زیادي
 امامزاده زید دو ما.بود حاضر جلسه این در هم او.بخشید را او حضرت خاطر به مأمون و شد سرکوب قیامش و کرد قیام مدینه
 جلیل زید،اولی دو این از. زید همین یکی هم است و زیدیه پیشواي که باقر امام برادر الحسین بن علی بن زید یکی: داریم
 در زید که شدند متوجه وقت یک کردند می صحبت مردم با که همینطور رضا امام.نیست جور این زیدالنّار است،ولی القدر

 دیدند کردند گوش حضرت. زند می حرف آنها با خصوصی بطور و داده قرار خودش مخاطب را اي عده و نشسته کناري
 ذکر را امتیازها این و کرد، خواهد رفتار چنین ما با خدا هستیم، چنان پیغمبر خاندان ما چنینیم، بیت اهل ما گوید، می مرتب

 و زید به کردند رو و قطع را خودشان سخن ناگهان کردند، می صحبت مردم با که همینجور حضرت اند نوشته.کند می
 آیا زید:آثارش می گوید به او گفت 18مطهري در جلد {!گویی؟ می مردم به که چیست مهمالت این! زید اي:فرمودند
 خدا با ما که اي کرده فرض تو که چیست امتیازات این }دهی می مردم تحویل مرتب و آمده باورت کوفه بقالهاي حرفهاي

 باشد جور این اگر! زید اي: فرمود بعد داریم؟ خویشی و قوم خدا با هستیم پیغمبر بیت اهل چون ما آیا داریم؟ خویشی و قوم
 شده تأمین و شده تضمین ما بخشد، می را ما خدا بکنیم هم لغزشی اگر هستیم پیغمبر بیت اهل چون ما که گویی، می تو که

 تو پس باشید؛ مقرّب خدا نزد در دو هر پدرت و تو که است این اش الزمه باشد، درست بافی می که مهمالتی این اگر هستیم،
 حضرت بعد.است رسیده پدرت که رسی می آنجا به عبادت بی تو و کرد عبادت عمر یک او چون هستی افضل خیلی پدرت از

 بود آمده و بود کوفه محدثین و روات و علما از که "وشاء" به کرد رو کند، بیرون آدم این دماغ از را خیال این اینکه براي
 مجموعه(؟خوانند می چگونه است پسرش و نوح به راجع که را قرآن آیه این مردم ،کوفه در! وشاء: فرمودو  رضا امام خدمت

 طریق از صدوق از نقل به هود  46 آیۀ تفسیر روایی بحث در طباطبائی عالمه ).443 تا 440ص ،25ج.  مطهري شهید آثار
 آن مردم گفتم کنند؟ می قرائت چگونه نوح پسر دربارة را آیه این: پرسید من از امام گفت که کند می نقل وشاء علی بن حسن

وجود آمده ب{ او عمل =صالح غَیرَ عملَ إنّه" و "او عملى است غیر صالح=صالحٍ غَیرُ عملٌ إِنَّه":خوانند می وجه دو بر را
مردم دروغ گفته اند، او پسر حقیقى نوح بود و لیکن خداى تعالى او را بعد از آنکه :حضرت فرمود."استشخص ناصالحى }از

 امام بعد به ادامه  بحث مطهري بر می گردیم، می گوید،."فى نموده و فرمود او اهل تو نیستپدر را در دینش مخالفت کرد ن
 پیغمبرزاده یک درباره را پیغمبر یک خواهش نشد حاضر خداوند چرا پس !زید اي نبود؟ پیغمبرزاده نوح پسر مگر: فرمود رضا

 برایتان دیگري روایت کنید؟ پیدا توانید می چه بهتر این از شما."است صالح غیر عمل مجسمه و فاسد و فاسق او گفت و بپذیرد
 آمد شخصی.اند کرده می تحریف و مسخ را روایت و حدیث که است بوده معمول زمانها همان از شود می معلوم.بخوانم
 که است راست آیا.نادرست یا است درست بدانم خواهم می اند، کرده روایت شما از حدیثی: کرد عرض و صادق امام خدمت

 اندازه هر شد درست امامت به معرفت وقت هر یعنی .}207ص  ،4ج  ،یاصول کاف{شئْت ما فَاعملْ عرَفْت اذا: اید فرموده شما
 آیا.}همان{؟ سرَقَ انْ و زنی انْ و: کرد عرض. ام گفته را جمله این من بلی :فرمود حضرت.کن عمل خواهی می هرچه و

 این تا بکند؟، دزدي یا و زنا ولو خواهد می دلش که هرکاري کرد پیدا امام به معرفت کسی اگر که است این شما حرف معنی
 گفتم من که اي جمله این معنی!  فهمید؟ می را ما کالم معنی جور این شما شما، بر واي: فرمود و برآشفت امام گفت را جمله
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 دلتان هرچه کردید،آنگاه پیدا امام به معرفت و شناختید را امام وقتی که است این من مقصود اید؛ فهمیده شما که نیست این
 قبول دهی،شرط انجام صالح عمل جور چه فهمی می و اي شناخته را امام اینکه براي دهید، انجام صالح عمل خواهد می

 هر شناختی را امام وقتی گفتم کی من. کن خیر عمل خواهی می هرچه اي، شده شناس امام که حاال. اي کرده پیدا را عمل
در این ":درس مهمی که از این آیه می توان گرفت این است که).،همان مطهري( بده؟ انجام خواستی که را فجوري و فسق

، آنجا که رابطه مکتبى وجود دارد.چشمى و امتیاز خویشاوندى در برابر پیوند مکتبى و معنوى مفهومى نداردمکتب نور 
، بلکه اصوال از نژاد عرب نبود ، ه از خاندان پیغمبر و نه از قریش، و نه حتى از اهل مکه بودسلمان فارسى دور افتاده که ن

، ولى فرزند شود جزء خاندان پیامبر محسوب مى "از خانواده ما استسلمان =سلمان منا اهل البیت "طبق حدیث معروف 
 "انه لیس من اهلک"شود که با  آنچنان طرد مىر اثر گسستن پیوند مکتبیش با پدر،واقعى و بال فصل پیامبرى همچون نوح ب

 به عمل یک انجام کثرت اثر در انسان گاهى.است "عدل زید" باب از "صالح غیر عمل").تفسیر نمونه(گردد روبرو مى
 یاد غیرصالح عمل عنوان به نوح پسر از آیه در اینکه.است شده عمل آن به تبدیل که گفت توان مى که رسد مى اى مرحله

 به کارى انجام در انسان گاهى و است مبالغه باب از کند، مى قلمداد عمل خود است، عمل صاحب که را انسان یک و کند مى
 بگویند اینکه جاى به مثالً کنند، مى یاد عمل آن عنوان به او از مبالغه باب از و شود مى عمل آن به تبدیل که رسد مى اى مرحله
 گناه و شرارت عین فالنى یا است شجاعت یا عدالت عین فالنى یا است سخاوت عین فالنى گویند است،مى سخاوتمند فالنى

تفسیر ( است شده آن خود به تبدیل که رفته پیش صفت این در آنچنان ولى است صفت این داراى او که است این منظور. است
 .)140جعفري،صیعقوب هود،کوثر،سوره 

برم که از تو چیزى  گفت پروردگارا من به تو پناه مى":آیه بعدي در سوره هود درباره استعاذه نوح به درگاه الهی است          
 که فهمید نوح آنکه از بعد.}47هود،{رحم نکنى از زیانکاران باشمبخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزى و به من 

عالمه .می برد پناه خدا به ،شد مى جاهالن از نداشت خبر آن واقعیت از چون یافت مى ادامه اگر بیجا بوده و  او درخواست
 که اى کننده ساقط معاصى و مهلکه امور از خدا به بردن پناه و نشده واقع هنوز که عملى از استعاذه اما طباطبایی می گوید،

 نشده واقع هنوز که گناهى از نهى دادیم،که قبلى الؤس از که است جوابى همان جوابش دارد؟ معنایى چه نشده مرتکب هنوز
 مکرر قرآن در تعالى خداى و ندارد نوح داستان به اختصاصى این کردیم،و بحث باره این در نیز سابق در.دارد معنا چه

سوره {نداشته جناب آن به راهى شیطان اینکه با ببرد، پناه خدا به شیطان شر از اینکه به داده دستور را خود گرامى رسول
 با .}98مومنون،{برم به پیش من حاضر شوند به تو پناه مى] آنها[و پروردگارا از اینکه ": فرموده نیز و.}هاي فلق و الناس

 ولى است توبه صورت صورتش  نوح کالم.}جن 27آیه {خدا کالم شهادت به ست شیطانها دستبرد از مصون الهى وحى اینکه
 تعبیر توبه صورتب اینکه اما و.ه استداشت ارزانى وى به تعالى خداى که است دیبىتأ و تعلیم نعمت برابر در شکر   حقیقتش

 مغفرت طلب خدا از که است این آن الزمه و است، او به بردن پناه و خدا به رجوع شکرگزارى همین که است این علتش شده
 چون ،بپوشاند آدمى بر گردد مى هالکت دچار سپس و لغزش گرفتار دهد انجام انسان اگر که عملى آن یعنى کند، رحمت و

 کردیم بیان کتاب این ششم جلد اواخر در ما و گردد، آدمى حال شامل رحمتش و عنایت نیز و .است پوشاندن معناى به مغفرت
 آن چند هر باشد داشته آدمى عمل که بدى اثر و وبال هر بلکه نیست تعالى خداى نافرمانى معناى به تنها  "ذنب" کلمه که

 معصیت پوشاندن و آمرزش معناى به تنها نیز مغفرت نتیجه در و شود، مى گفته ذنب نیز نباشد خدا تشریعى امر نافرمانى عمل
 عمل که باشد سوئى آثار ستر چند هر است الهى مغفرت الهى پوششى و ستر هر بلکه نیست متشرعه نزد در معروفش معناى به

 اما و.شود مى سلب آدمى از خاطر آسودگى و سعادت نپوشاند را سوء اثر آن تعالى خداى اگر و باشد، داشته انسان صالح
 بیجایى الؤس آن بین و جناب آن بین که الهى عنایت که است این براى ،است تشکر اظهار نوح کالم این حقیقت،گفتیم اینکه
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 و عنایت آن{نمود بیان برایش را صواب وجه که الهى عصمت نیز و گشت حائل شد مى جاهالن زمره در داخل کرد مى اگر که
 که بود رحمتى و نعمت پوشاند،و اش طریقه در را او خطاى و لغزش آن که بود الهى اى پرده و ستر ،}الهى عصمت این

 ،"و اگر مرا نیامرزى و به من رحم نکنى از زیانکاران باشم":داشت عرضه اینکه پس ،فرمود نعاما آن با را وى سبحان خداى
  ).المیزان(داشته وى با تعالى خداى که جمیل صنعى برابر در است شکرى و ثناء حقیقت در

گفته شد اى ..=قیلَ یا نُوح اهبِطْ بِسالَمٍ منَّا وبرکَات  ":می شود کهبه نوح خطاب در انتهاي داستان نوح در سوره هود               
فرود آى و گروههایى هستند که به زودى برخوردارشان  هستند نوح با درودى از ما و برکتهایى بر تو و بر گروههایى که با تو

و سالمت و سالم یعنی کنار  لمس ،قاموس می گوید .}48هود،،{"رسد کنیم سپس از جانب ما عذابى دردناك به آنان مى مى
یعنی از بالیا و عیبها  "سلم من العیوب و اآلفات سالما و سالمۀ": در اقرب آمده. می باشد بودن از آفات ظاهري و باطنی

ه سالم آنست که عیوب و آفات به اند علّت توصیف خداوند ب گفته:راغب گوید.سالم از اسماء حسنی است.نجات یافت و کنار شد
و سالم از  صدوق در توحید آنرا سالمت دهنده.اند ان از ظلمش سالمسالم یعنی آنکه بندگ: طبرسی گوید .راه ندارد رتشحض

سالمت و عافیت مالقات کند ه کسی است که با تو ب،سالم : المیزان آنرا تقریبا بی آزار معنی کرده گوید. هر عیب گفته است
و در صورت اول از صفات فعل و در .یا سالمت دهنده و یا سالم از هر عیب استمعنی سالم : خالصه آنکه.بدون شرّ و ضرر

اقرب الموارد عقیده دارد . صورت دوم از صفات جالل است و آن در اصل مصدر است و از باب مبالغه وصف حق تعالی آمده
بهشت  سالمت وارده ب":مثل ،المتمعنی سه سالم خارجی است ب عهیکدف ،سالم .که در اسماء اللّه جز سالم مصدر نیامده است

ه اینها ب که همۀ ،انعام 127، و دهمائ 16و آیات .}69 ،انبیاء{اهیمٰإِبر ٰا نار کُونی برْداً و سالماً علیی":و مثل .}34ق،{شوید
قولی در اسالم سالم  .اعراف 46و  انعام 54باشد، مثل آیات سالم قولی سالم  می تواند .معنی سالمت و سالم خارجی است

یعنی سالمت باد از خدا بر شما و چون از " سالم علَیکُم " .شخص استه همین است و آن دعا و خواستن سالمت از خداوند ب
این سالم قولی . }58 ،یس{سالم قَولًا منْ رب رحیمٍ".لذا تحیتی است از خدا و با برکت و پاك و دلچسب است ،جانب خداست

دانند که پیوسته در سالمت و امن خواهند بود ممکن است مراد از  شود و می اهل بهشت اعالم میه خداوند است که باز جانب 
 چون سالم مالئکه با اجازة. }24 ،رعد{ارِٰم علَیکُم بِما صبرْتُم فَنعم عقْبی الدسال":اهل بهشت گوینده قول مالئکه باشد که ب ،آن

از نظر آماري  پنج سالم آمده است که ،صافات181تا  79 آیاتدر .یس سالم خدا خوانده شده است ةخداست لذا در سور
سالم و تحیت قولی است سالمها همه  این.نسبتا در این سوره زیاد است و نشان از اهمیت ویژه این واژه در این سوره می باشد

. هست "الَمینَفی الْع"است که در آن لفظ  ترنوح از همه وسیع ةاول دربار ۀو آی .از جانب خدا و اثر واقعی و خارجی دارد
فی "ید آ نظر میه ب.و ظاهرا عالم بشر و ادوار بشري مراد باشد. استم جن و انس و مالئکه م بشر و یا عالَمراد از آن عالَ

ظاهرا براي .عالمیان هست و خواهد بودر میان یعنی سالم بر نوح در حالیکه آن سالم پیوسته د ،باشد از سالم حال "الَمینَالْع
مادامیکه ،از جانب امتهاي انسانیت وشود بر ا این سالم تحیتی است براي نوح از خدا هدیه می: همین است که المیزان گوید

دعوت توحید بر خاسته و شرك و اثر ه چون او اول کسی است که ب. چیزي از خیرات قوال و عمال در جوامع بشري واقع شود
 مبراي اوست نصیبی از هر خیر تا روز قیامت و در تما ،پس .است آنرا کوبیده و در حدود هزار سال در این راه رنج برده

 إِلْیاس سالمهاي دیکر در سوره صافات براي ابراهیم، موسی و هارون،."نوح یافته نیست ةاین وسعت جز درباره قرآن سالمی ب
 واقعه، 26و  25آیات."پیامبران ثنا و دعا شوده کنند که خدا خواسته ب سالمها روشن میاین : راغب گوید .و همه مرسلین است

 "م هی حتّی مطْلَعِ الْفَجرِسال".دیگر در سالم باشندهمدیگر سالم گویند و از همه یعنی ب،هر دو است فعلیسالم قولی و 
ید که براي آ بدست می }صحیفه 44دعاي {امام سجاداز کالم  .شب تا طلوع فجر سالم و سالمت است یعنی آن ،}5،قدر{

برداشت (گردد نحو احسن معین میه شب بن  است که تقدیرشان در آ المتدر اینصورت براي کسانی س .عده بخصوصی است
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خداي سبحان که یکی از اسماي حسنایش سالم  می گوید، ملیآیه اهللا جوادي آ). "301تا  296، ص3 قاموس قرآن، ج ":از
 گاهی دعوت به سالمت است.هی استهم مظهر این نام ال}دارالسالم{و بهشتکند  است انسانها را به دارالسالم دعوت می

آنجا که سخن از دعوت به سالمت است افراد باید با حسن اختیار خود  .گاهی اهداي سالم و سالمت است نه دعوت به سالمتو
خاصی است که خداي سبحان به آنجا که اهداي سالمت است و سالم است یک فیض  و راه را طی کنند تا به مقصد برسند این

رجی و فعل سخن از سالمت خااینجا،."گفته شد اى نوح با درودى از ما و برکتهایى بر تو":می فرماید.کند کسی عطا می
گونه از موارد احتیاج دارد به فعلِ آن است که در این دیگر مطلب.آن خاصنوع  خارجی و عطاي خارجی است آن هم 

نه جا براي زندگی است نه  ،یک جاي طوفان زده در.محیط پرخطر است ،هی براي اینکه محیطآن هم با عنایت ال،مخصوص
راي ماندن جا ب ه، نبراي ابراهیم در آتش.در چنین فضایی یک فیض خاصی باید تأمین کننده سالمت باشد.جا براي تغذیه

در جریان . طلبد خاص می یسالم ،این."یا نار کونی بردا":دهد در آنجا دستور سالم خاص می .است نه جا براي نفس کشیدن
هی تا عنایت ال .رود میبخواهد بایستد در این باتالقها فرو اگر انسان  ،براي زندگی نیست ییجا .طور استطوفان هم همین

یک ، این .هم مسکنتان تأمین است هم روزیتان .که پایین بیایید همه چیز تأمین استهمین: ودفرم .نمی شود زندگی کرد نباشد
 ءدیگران در کنار سفره انبیا ،یک حرمت خاصی قائل است انبیاءبراي  خداوند ءدر جریان تکریم انبیا .طلبد سالم خاص می

و دنباله .}56احزاب،{"فرستند بر پیامبر درود مى خدا و فرشتگانش":می فرماید .سفره نیستند کاند با هم مشمول ی نشسته
در جریان مؤمنین هم ."تید و به فرمانش بخوبى گردن نهیداید بر او درود فرس که ایمان آوردهیاى کسان":آیه می گوید

اوست :فرشتگان را جدا و کند خواهد براي مؤمنین فیض و رحمت خاصه را ذکر بکند خودش را جدا ذکر می آنجایی که می
یکی نسبت به  ،شود از چند جهت جا به جایی حاصل می .}43احزاب،{"فرستد رشتگان خود بر شما درود مىکه با فیکس

تان این کار  مؤمنین شما طبق وظیفه :گویند بعد می و برند مؤمنین را به همراه نمی،دش با مالئکه باهم تصلیه دارندپیغمبر خو
آورد براي اینکه  همراه نمی مالئکه را بهو خودش تنها بر مؤمنین تصلیه دارد  نسبت به مؤمنین که رسید ."را انجام بدهید

اهبط بسالم منا و برکات " :طور نیست که بفرمایددر باره نوح این.جا تجلیل و تکریم بشودحد پیغمبر نیست که یکدر مؤمن
یرها در برخی از تفسبعدي آن است که  مطلب .کند را هم جدا ذکر می "علی امم"کند و  را جدا ذکر می "علیک"بلکه  ،"علیکم

انسان در هر حالی باشد در  ،تودیع اصالً معنا ندارد ،هإلاما نسبت به ذات اقدس  .است آمده است که این سالم سالم تودیع
جوادي  ،آیه اهللا49سوره مبارکه هود جلسه ریفسبنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء،ت":برداشت از(کنار سفره ضیافت اوست

ه و آن حرکت از باال ب هستند  هبوط و نزول و وقوع نظیر هم: طبرسی فرموده .معنی پائین آمدن استه وط بهب" )."آملی
 آیه.وارد شدیم شهرفالن ه یعنی ب "هبطنا بلد کذا":گویند.در مکان است}دخول{معنی حلوله پائین است، هبوط گاهی ب

ه اصل برکت ب: گویدمجمع البیان ").136، ص 7ج قاموس قرآن، (خارج شدن از کشتی استمعنی ه ب "قیلَ یا نُوح اهبِطْ"
مجمع آب را  .معنی ثبوت فایده است در اثر نمو و رشده یعنی ثابت شد، پس برکت ب "برك بروکا":معنی ثبوت است گویند

شود که  از آنجهت گفته می "هارك اللّتَب". ثابت باشد ةمبارك چیزي است که در آن فاید.برکه گویند که آب در آن ثابت است
ثابت  ةمعنی فایده ید که برکت بآ بدست می هاز مجموع آنچه که نقل شد .ثابت در خدا و از خداست با بلندي مقام هاي فایده
ابت هست و ث اند که در آنها برکت و فایدة باران و عیسی از آن جهت در آیات شریفه، مبارك خوانده شده ،کعبه ،قرآن  .است

و ارتفاع  باال رفتن یمعنه که مصدر است ب در آیه، متوعواژه ".)"189، ص1 قاموس قرآن، ج":برداشت از(دان محلّ برکت
متعه ".را گویند دراز مدت يمند بهره "متاع". رشد کرد اهیگو  روز باال آمدیعنی  "متع النهار و متع النبات":دنیگو یم.است

عالمه ).191، ص4 رجمه مفردات، جت(و بهره برد يمند ساخت سودش رساند خدا او را بهره یعنی"تمتعاللّه بکذا و امتعته و 
 قرینه به اینجا در هست که چیزى درود، و تحیت معناى به هم و است سالمت معناى به هم  سالم طباطبایی می گوید،کلمه
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 آخر در اینکه همچنین و است، عذاب از سالمتى همان آیه، صدر در آن از مراد رفته، عذاب مس از سخن آیه آخر در اینکه
 متاعهاى همه و نعمتها مطلق برکات، از مراد که است این بر دلیل و قرینه خود کرد، مبدل تمتع به را آیه اول در برکات آیه

 سوق اش پسندیده عاقبت سوىب و رسانیده سعادت و خیر به را آدمى که است نعمتهایى آن خصوص نیست،بلکه زندگى
آباد مراتع سر سبز و باغهاى خرم،  بدون شک طوفان همه آثار حیات را در هم کوبیده بود، و طبعا زمینهاى").المیزان(دهد

رفت که نوح و یارانش از نظر زندگى و تغذیه در مضیقه شدید قرار  و در این هنگام بیم آن مىهمگى ویران شده بودند،
اطمینان داد که درهاى برکات الهى به روى شما گشوده خواهد شد و از نظر زندگى گیرند، اماخداوند به این گروه مؤمنان 

عالوه ممکن بود نگرانى دیگرى از نظر سالمت براى نوح و پیروانش پیدا شود که زندگى ب.هیچگونه نگرانى به خود راه ندهند
آنها را به خطر افکند، لذا خداوند در این  کردن در مجاورت این باتالقها و مردابهاى باقیمانده از طوفان ممکن است سالمت

را براى نابودى طغیانگران  طوفان یکهکند و آن کس زمینه نیز به آنها اطمینان داد که هیچگونه خطرى شما را تهدید نمى
تا چه  فهماند که قرآن این جمله کوتاه به ما مى .تواند محیطى سالم و پر برکت براى مؤمنان فراهم سازد فرستاد، هم او مى

  ).نمونه(سازد و آنها را در عباراتى بسیار فشرده و زیبا منعکس مى دادهاندازه به ریزه کاریهاى مسائل اهمیت 
پس از دستور فرود نوح و خروج آن حضرت از کشتی و فرستادن سالم مخصوص به نوح همراه با برکات،از امتهایی که             

 ترجمه):الف:مترجمین دو گونه ترجمه کرده اند.هود ذکري به میان آمده است 48ه همراه نوح هستند و دیگر امتها در آی
فرود آى و گروههایى هستند که  هستند گفته شد اى نوح با درودى از ما و برکتهایى بر تو و بر گروههایى که با تو":فوالدوند

 يا: گفته شد=سایت فاضل لنکرانی: و ."رسد کنیم سپس از جانب ما عذابى دردناك به آنان مى به زودى برخوردارشان مى
هستند که ما آنها را از  زین ییو امتها! ي، فرود آهستند که با تو ییما بر تو و بر تمام امتها هیاز ناح یبا سالمت و برکات! نوح

نوع دیکري از ترجمه همراه با ):ب."رسد یما به آنها م ياز سو یسپس عذاب دردناکساخت، میمند خواه نعمتها بهره
که  ییبر تو و بر گروه ها ییهااز جانب ما و برکت ينوح ، با سالمت و درود يا: گفته شد :ینیاهللا مشک تیآترجمه : توضیحات

 يبه زود }ایدن يهااز نعمت{خواهند آمد که آنها را}خیاوالد آنان در طول تاراز {هم ییهاو گروه يهمراه تو هستند فرود آ
بر {يصفو يآقا ترجمه.دیدردناك خواهد رس یعذاب}انشانیبه سبب کفر و طغ{، سپس آنها را از جانب ما میکن یبرخوردار م

ت که بر تو و همراهانت و بر پربرک ییهابا نعمت زیکه از جانب ماست و ن یتینوح ، با سالمت و امن يا:شد گفته:}زانیاساس الم
 ییهاامت هستند که همراه تویو از کسان يفرود آ یاز کشتشود، ینازل م ندیآ یم دیکه از همراهان تو پد يا ستهیشا يهاامت

 "دیدردناك از جانب ما به آنان خواهد رس ی، سپس عذابمیکن یبهره مند م ایمتاع دن زکه ما آنان را ا ندیآ یم دیپد ستهیناشا
گروههاي دیگري  کسانیکه در کشتی حضور دارند به هم زمان با عصر نوح،به جز بر اساس نوع ترجمه اول، ).سایت تدبر(

اما ترجمه نوع دوم که در اکثر تفاسیر آمده،وجودگروههاي دیگر را معاصر نوح نمی پذیرد، بلکه آنها را .اشاره شده است
معنی قصد ه ام در لغت ب.گفته می شود جماعتیکه وجه مشترك دارند به أُمۀ واژه".بالقوه دانسته که در آینده خواهند آمد

امت هر جماعتی است که : شود که قصد مشترك و نظر مشترك دارند، راغب گوید کسانی گفته میه بنا بر این، امت ب .است
 120 درآیه.منظور اشتراك در کفر و شرك است اعراف، 38  مثال در آیه .ا را جمع کنددین یا زبان و یا مکان آنه مثلیک چیز 

  أُمم").118، ص 1 قاموس قرآن، ج(است تنهائی یک قبیلهه فالنی ب":گویند.است ده شدهتنهائی یک امت شمره ، ابراهیم بنحل
اند و در زندگی اهداف  داراي تشکیالت و نظاماتصریح است در اینکه جنبندگان و طیور  انعام، 38  جمع أمت است، آیه

 است،چون شده جمع جا یک در میم هشت "معک ممن امم وعلى" جمله در").همان( مشترك و مقررات مخصوصی دارند
 هم کنار در حرف چند که است بدیعى صنعتهاى از یکى این و شود مى میم به قلب رسد مى میم به وقتى ساکنه نون و تنوین
  .)139،صتفسیر کوثر،همان(نباشد کار در هم تکلّفى و بدهد درستى معناى و باشد
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،اما معتقدین به جهانی بودن این گرایش دارندمنطقه اي بودن طوفان نوح هستند،به ترجمه اول به  لئکسانیکه قا           
ساند که همراه نوح ر این تعبیر مى، و کلمه امم جمع امت است تفسیر نمونه می گوید،.طوفان به ترجمه دوم روي آورده اند

خاطر آن باشد که افرادى که با نوح بودند هر یک سرچشمه پیدایش قبیله و امتى امتهائى بودند، این عبارت ممکن است ب
 سپس این.دادند اى بودند که مجموعا امتهائى تشکیل مى گشتند و یا اینکه واقعا آنها که با نوح بودند هر گروهى از قوم و قبیله

اصناف  ،این احتمال نیز وجود دارد که امم تفسیر بر اساس آن نظر ي که نوح همه حیوانات را با خود به کشتی برده می گوید
 ،بنابراین.کلمه امت بر آنها نیزاطالق شده است}38 ،انعام{زیرا در قرآنکه با نوح بودند نیز شامل گردد،حیوانى را 

از طوفان در سالمت و برکت ایان پروردگار در برابر آنهمه مشکالت زندگى بعد پ همانگونه که نوح و یارانش به لطف بى
، نیز این سالمت و مصونیت را به لطف شدند و گام به روى زمین گذاشتند ، انواع جاندارانى که با نوح از کشتى پیادهزیستند

نواع نعمتها را آیند که ا وجود مى، امتهائى بباز در آینده از نسل همین مؤمنانکند با این همه  الهى داشتند ،سپس اضافه می
چنین نیست که  ،اینبنا بر .رسد روند سپس عذاب دردناك ما به آنها مى ، ولى آنها در غرور و غفلت فرو مىبخشیم به آنها مى

که نوع یانو آخرین اصالح باشد، بلکه باز هم تا زم آخرین انتخاب ،این انتخاب اصلح و اصالح نوع انسانى از طریق طوفان
، گاه در راه شر و فساد قدم سوء استفاده کردن از آزادى ارادهخاطر رشد و تکامل برسد، بآدمى به عالیترین مرحله 

 ،"سنمتعهم":گوید ب اینکه فقط مىجال.گیرد گذارد و باز همان برنامه مجازات در این جهان و سراى دیگر دامنش را مى مى
  ، اشاره به اینکه بهرهگوید ن از عذاب و مجازات آنها مى،و بال فاصله سخکنیم مند مى نعمتها بهرهز انواع بزودى آنها را ا یعنی

بر  ، غالباشکر گزارى و اطاعت را بیدار کند جاى اینکه حسفراد کم ظرفیت و ضعیف االیمان بورى از نعمت فراوان در ا
عالمه طباطبایی با توجه به .)تفسیر نمونه(کند خدا را پاره مى هاى بندگى ، و به دنبال آن رشتهافزاید طغیان و غرور آنها مى

 تبعیض بر داللت که است این براى آورد، نکره را در آیه "امم" کلمه اگر و اینکه طوفان را جهانی فرض کرده است می گوید،
 دنبال اینکه دلیل به بودند، تو با کشتى در که شود مى امتهایى از بعضى حال شامل ما برکات و سالم که بفهماند یعنى کند،
 همراهانش، و نوح به هبوط به امر و خطاب."...سنمتعهم امم و":فرمود و نموده استثناء را امتها از بعضى بحث مورد جمله

 آن در خطاب این که ظرفى گرفتن نظر در با ،خطاب این و.است بوده آدم هبوط به ازامر بعد بشر، به هبوط به امر دومین
 همه و نمانده باقى زمین روى در کشى نفس هیچ بودند کشتى در که جاندارانى از غیر دانیم مى که ظرفى،شده صادر ظرف
 رانده قضاء کشتى اهل براى وندخدا و نشسته مى جودى کوه بر کشتى که شده صادر خطاب این حالى در و بودند، شده غرق

 که بوده عمومى خطابى کنند، زندگى آن در معین مدتى تا و کنند آباد را آن و شده پیاده زمین در که بود کرده حکم و
 از که است خطابى نظیر ،خطاب این و.قیامت روز تا شدند خارج کشتى از روزیکه از شده، مى زمانها تمام در بشر همه شامل
 زمین در داد اذن که را مخاطبینىوند خدا در این خطاب،. شد صادر زمین به بهشت از آدم هبوط روز در تعالى خداى ناحیه
 که  "برکات و سالم"به طایفه دو آن از طایفه یک به خود اذن از و کرد، تقسیم طایفه دو به بگیرند سر از را خود بشرى حیات
 او همراه که امتهایى از بعضى و نوح از عبارتند طایفه آن کرد،و تعبیر نیست صاحبانش سعادت و خیر به بشارت از خالى

 است آنان مخصوص که عذابى به رسیدن آن، دنبال به و ،"کردن مند بهره= تمتیع" به دیگر، طایفه به خود اذن از و بودند،
 آنان نسل از بعدها که است صالحینى نیز و کشتى اصحاب از صالح امتهاى ،"معک ممن امم على و"جمله از مراد.کرد تعبیر
 بیانى، نه باشد ابتدایى  "معک ممن" جمله در  "نم" کلمه که داشت خواهد را ظهور این شریفه آیه ،بنابراین و آیند مى پدید

 از تکونشان و پیدایش که اممى بفرماید خواهد مى بلکه هستند، تو با که اممى بفرماید خواهد نمى اینکه تر ساده عبارت به و
 و.آیند مى پدید آنان نسل از که صالحى افراد و هستند تو با که صالحى افراد یعنى هستند، تو با که شود مى آغاز کسانى

 است، ظهور این با مساعد هم عقلى اعتبار باشند، نجات اهل و سعادتمند همه کشتى اصحاب که شود مى این تعبیر این ظاهر
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 داشتند مقدم چیزى هر بر را الهى قرب و آمده در خالص امتحان بوته از بودند نوح با کشتى در که آنهایى اینکه براى
 پیش سؤالى اینجا در عالمه چون در اینجا متوجه شده که شاید این تفسیر قانع کننده نباشد می گوید،).برداشت از المیزان(

 شد گفته نوح به=سیعذبون آخرین المم متاع و معک ممن امم على و علیک برکاتو...:نفرمود چرا که است این آن و آید، مى
 متاعى و شما بر برکاتى و سالم به شو، پیاده هستند تو با که آنان از امتهایى بر و تو بر من ناحیه از برکاتى و سالمتى به نوح اى

 حساب آدم داخل را طایفه آن نخواست که است این ساده زبان به جوابش ."دنشو مى عذاب زودى به که دیگر امتهایى براى
نظرآیه اهللا .به نظر نمی رسد که پاسخی قانع کننده باشد).همان(باشد کرده طردشان احترام موقف از خواست بلکه کند،

رك اند که همراه وجود مبا کسانی} معک امم ممنو علی {اینها ظاهراً جوادي هم شبیه مطالب تفاسیر فوق است و می گوید،
 .همسر او که در اثر کفر غرق شد نوح بودند لکن همه آنها بالفعل نبودند چون آنهایی که همراه نوح بودند همان اهل او بودند

سوره صافات به یک   تا آیه او، لکن طبق آن دو هماند بعضی از اعضاي خانواد می .آن فرزندش هم که در اثر نفاق غرق شد
 ،"و ما آمن معه اال قلیل"حضرت اند اما بر اساس همین آیات قبلی هود که فرمود آن  اند و ذریه  مناسبتی همه اینها اهل نوح

هشتاد نفر حاال گذشته از اینکه در روایات دارد مثالً، تاریخ دارد .شود نسبت به این قلیل گفت اینها اممی بودند  دیگر نمی
 "نم"ظاهراً این ."ممن معک"آن هم  "و علی امم"بودند اینها امم نیستند حداکثر یک امتی باشند حاال جمع بیاورند بگویند

 .که با شما هستندشوند از کسانی تکون میشما هستند م اکه ب، یعنی بر امتهایی که از کسانیعضیهباید من ابتداییه باشد نه تب
منطقه اي به  لئکه قا دکتر بیومی مهران).جوادي آملی،همان(آیند قهراً اینها باید مؤمن باشند امتهاي با ایمانی به دنیا می

هستند که ] گرید[ ییهاتو ام:...دیفرما یخداوند متعال در قرآن م:بودن طوفان نوح است،ترجمه اول را پذیرفته و می گوید
أُممٍ ممن "عبارت از ایآ.}48،هود{رسد یما به آنان م] يسو[دردناك از  یسپس عذاب. کرد میمندشان خواه بهره] چند کی[

مهتِّعنُمس مأُمو کعنوح آنان را فرو نگرفت و خداوند متعال تا مدت  وفانطاند که  هم بوده یکه در آنجا کسان دیآ ینم بر  "م
  متنبیومی مهران، قصص قرآن، یخیتار یبررس(د؟ش رشانیدردناك دامنگ یمند ساخت و آنگاه عذاب آنان را بهره یزمان

  ).87: ، ص4 ج
توضیح داده شده  آن 76و  75قبال به مناسبتی آیات  .در این بخش از  داستان به سراغ سوره صافات می رویم             

 روى اکنون که انسانهائى تمام آیا."را باقى گذاشتیم}نوح{و نسل او =وجعلْنَا ذُریتَه هم الْباقینَ":چنین است 77آیه .است
 استفاده چنیناز این آیه  مفسرین بزرگان از جمعى تفسیر نمونه می گوید،.هستند؟ نوح فرزندان از کنند مى زندگى زمین
 از بسیارى را سخن این.نوحند فرزندان از ،همه اکنون هم و آمدند وجودب او دودمان از نوح از بعد بشر نسل تمام که اند کرده

 منتهى آنها به زمین کره امروز نژادهاى تمام و .یافث و حامم،سا:  نام به ماند باقى فرزند سه نوح از که اند کرده نقل مورخان
 ،سند ،سودان نژاد و یافث، اوالد از را دیگر گروهى و ترك نژاد و دانند، مى سامى نژاد را روم و فارس ،عرب نژاد شوند، مى
 کشتى در نوح با دیگرى مؤمنان مگر که آید مى پیش سؤال این اینجا در .شمرند مى حام اوالد از را بربر و قبط ،حبشه ،هند

 فرزندانى اگر یا و بماند؟ باقى آنها از فرزندى آنکه بى رفتند دنیا از همگى آنها شد؟آیا چه آنها سرنوشت نشدند سوار
 روایات بعضى از بلکه نیست، روشن چندان تاریخى نظر از لهأمس کردند؟این ازدواج نوح اوالد با که هبود دختر فرزند داشتند

 آنها اوالد از اقوامى و مانده، زمین روى در فرزندانى نیز آنها از که کرد استفاده است ممکن قرآن آیات در اشارات اى پاره
 دودمان در ایمان و آسمانى کتاب و نبوت و حق :خوانیم مى چنین شده نقل فوق آیه توضیح در باقر امام ازحدیثی  در.هستند

 متعال خداوند که چرا نیستند، نوح اوالد از کنند مى زندگى زمین روى در آدم فرزندان از کهکسانی تمام ولى باقیماند، نوح
 داده هالکشان وعده قبال که آنها مگر ، را ات خانواده اهل همچنین و،"اثنین زوجین کل من فیها احمل ":گوید مى کتابش در

با نوح ] آنان را در کشتى[که یفرزندان کسان] اى[" ،نیز و .نیاوردند ایمان نوح به اندکى گروه جز ، را مؤمنان همچنین و شده
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 شدن منتهى باره در آنچه،ترتیب این به.} ابراهیم بن على تفسیر}{3اسراء،{"اى سپاسگزار بود بندهراستى که او به .برداشتیم
آمده همه مردم جهان را از  خیدر تار نکهیا").تفسیر نمونه(نیست ثابت است مشهور نوح فرزندان به زمین روى نژادهاى تمام

است  نیقرآن ا هیآ حیو صر افتندیبودند که نجات  يگرید يچراکه با نوح افراد ستیمطلب درست ن نیدانند، ا ینسل نوح م
وأُوحی إِلَى نُوحٍ أَنَّه ":دیرماف یم گرید هیدر آ زیون.}هود 40 هیاز آ یبخش{"ومنْ آمنَ وما آمنَ معه إِالَّ قَلیلٌ ":دیفرما یکه م

 ن قَدإِالَّ م کمن قَونَ مؤْمنَلَن ین موصوله شامل همه افراد ه،یدو آ نیدر ا.}هود 36 هیاز آ یبخش{"آمشود که در  یم يم
نفر  80ن است که یمشهور است ا نیمفسر نیوآنچه ب اتیطبق روا افتند؛یآورده ونجات  مانیساله نوح به او ا950 غیمدت تبل
که با تو  ییما بر تو بر تمام امتها هیبا سالمت وبرکت ازناح! نوح يا: گفته شد":میخوان یم گرید يدرجا. آودند مانیبه نوح ا

است که  نیبر ا لیدل نیجمع امت استفاده شده و ا "امم "از کلمه  هیآ نیدر ا دیفرمائ یچنانکه مالحظه م. "يهستند، فرود آ
 يزادو ولد افتندیه بعد از طوفان، نجات ک ییامتها نیکه از ا ستین دیبع چیبا نوح بودند و ه زین گرینوح از امت د هیاز ذر ریغ

ضم و فتح و ه ذریه که بقاموس می گوید،).یمیابراه لیبود؟ اسماع ریطوفان نوح جهانگ ایمصحف نور،آ(بوجود آمده باشند
، 3 قاموس قرآن، ج(اصحاب نوح نیز شامل استه ذریه بصافات،  77آیه در .معنی نسل استه شود ب کسر ذال خوانده می

فراموش نکنید که نوح بنده :یادآوري می کند کهبه آنان  آیه سوم اسراء خطاب به بنی اسراییل است و خداوند).8ص
پیامبران بنده شکرگزار  مهه قطعا.بسیار شکرگزار است به معنیو  صیغه مبالغهور شک.،شما هم باید چنین باشیدشکرگزارى بود

عالمه طباطبایی از آنجا که طرفدار جهانی بودن طوفان نوح .آمده است براى نوح اما در قرآن صفت شکور تنهاخدا بودند، 
و جعلنا "و جمله "ذریۀ من حملنا مع نوح"از جملهاست باز هم بر این امر اصرار ورزیده و در توضیح آبه سوم اسراء می گوید،

نظري که تفسیر نمونه به . "ى و دخترى نوح مى باشندخوبى بر مى آید که مردم امروز، همه ذریه پسره ب  "ذریته هم الباقین
بر نبوت و  نیز،هنگامیکه از ذریه نوح یاد می کند حدید 26استناد حدیث امام باقر داده صحیحتر است،زیرا قرآن در آیه 

اب را قرار دادیم و در حقیقت نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن دو نبوت و کت":کتاب تأکید کرده و می فرماید
 حساب:مطهري در توضیح این آیه می گویدآیه اهللا ."بسیارى از آنان بدکار بودند] لى[ند و]شد[یاب  راه] برخى[از آنها 

 ذریه بلکه کند، خلق خوب را پیغمبران ذریه الاقل یا کند خلق خوب را مردم همه خدا مثالً که نبوده اجبار و جبر حساب ،عالَم
 بوده، جور این هم عمل در.باشند بد توانند می و هم باشند خوب توانند می هم آنها هستند؛ دیگر مردم همه مثل هم پیغمبران

 و کردند استفاده است شده ارائه مردم به پیغمبران وسیلهب که چراغی آن از یعنی بودند یافته راه و هتديم اینها از بعضی
صافات درباره  78آیه ).127 ص ،26ج.  مطهري شهید آثار مجموعه(."درآمدند آب از منحرف و فاسق هم آنها از بسیاري

 ،شجاع ،مقاوم نوح پیامبري."او را بر جاى گذاشتیم }آوازه نیک{و در میان آیندگان":یاد نیک نوح براي آیندگان است
 ،یاد کرده است ایستادگى و مقاومتبه عنوان نماد   اواز تاریخ.نامیده اند االنبیاء شیخ را او.بود مهربان و دلسوز ، شکور،صبور

 باقى" از مراد".ستآنهالجاجت  و دشمنان سخت کارشکنیهاى برابر در حق راه رهروان همه بخش الهام تا ابد او برنامه و
 از دبع رىعص هر در و داشته نگه زنده بشر در هم او از بعد وحیدت وىبس را وحن وتدع الىتع خداى که است این  "گذاشتن

آیه  بعدي، مدال ).المیزان(است داشته محفوظ و باقى خدا راه در را جناب آن مجاهدتهاى اثر قیامت روز تا دیگر رعص
ما .ازهیچ پیامبري با چنین خصوصیتی یاد نشده است.برجسته  و نشان لیاقت نوح بخاطر آن همه فداکاریها و مبارزات اوست

 بر خداوند که باالتر و برتر این از افتخارى چه .}79صافات ،{"بر نوح در میان جهانیانسالم ":هم همراه با خداوند می گوییم
از این برتر که نام او در اسطوره  افتخارى چه و.ماند مى باقى تا ابد جهانیان و جهان میان در که سالمى ، فرستد مى سالم او

 با ،آیه در مینعالَ کلمه اینکه براى،است معالَ همه "مینعالَ"از مرادعالمه طباطبایی می گوید، .هاي اکثر ملتها آمده است
 ههممین عالَ از مراد ظاهرا و کند مى افاده را عمومیت بیاید الم و الف با اگر جمع کلمه ادبیات نظر از آمده،و الم و الف
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 تهیتى قیامت،خود روز تا داده نوح به تعالى خداى که سالمى این و.باشد قیامت روز تا بشرى جماعتهاى و هاامت و بشرى والمع
 صالح مالاع و حصحی اعتقادات از نوح، دعوت و مجاهدتها اثر در که بشرى امتهاى ىتمام هناحی از خدا که طیب و مبارك است

 و شرك هعلی ارزهمب و دتوحی وتدع هب ربش نبی در هک تاس کسى اولین جناب آن آرى.است داده نوح به اند، شده برخوردار
آن هم نه یک سال و دو رد،حمل کت را محنتها و هاجرن نشدیدتری راه نای در ود،ونم امقی تاس تزش الاعم همان که شرك آثار

 صالحى ویرخ هر در تنهایى به جناب آن پس. تنهایى به خودش بلکه کسى، کمک با نه هم سال،آنبلکه نزدیک به هزار  سال،
 وسیع قدر این که نشده داده احدى به سالمى چنین خدا کالم در و.است شریک و سهیم بدهد رخ قیامت روز تا بشریت در که

 .}80صافات،{ "دهیم گونه نیکوکاران را پاداش مىما این":براي اینکهنوح در چنین جایگاهی قرار گرفت؟ چرا.)المیزان(باشد
 خواهد مى.صوصیاتخ در هن تاس اداشپ لاص در تنها تشبیه این ،کرده تشبیه وکاراننیک اداشپ هب را او اداشپ راگ"

 نیکوکاران همه به: بفرماید خواهد نمى و دادیم پاداش نیز نوح به یمده ىم اداشپ نیکوکاران همه به که همانطور:بفرماید
به راستى او از بندگان مؤمن ":بود؟براي اینکه نیکوکاران زچگونه نوح ا ).المیزان(دهیم مى دادیم نوح به که را پاداش همین

 آمده، اخیر آیه دو در که نیکوکارى و احسان با توأم ایمان همچنین بندگى،و و عبودیت مقام حقیقت در".}81صافات،{بودما 
 ناحیه از برنامه این اگر که بود او بر الهى درود و سالم و بزرگ اندوه از نجاتش و نوح به نسبت خداوند لطف اصلى دلیل

 و است ناپذیر تخلف پروردگار الطاف معیارهاى که چرا .بود نوح که لطفند و رحمت همان مشمول شود تعقیب نیز دیگران
چه خدا مى او غیر از آن. به حقیقت بندگى، بندگى کردخدا را  ،آرى نوح".)تفسیر نمونه(ندارد خصوصى و شخصى جنبه

از .از مؤمنین حقیقى بودکه آن جناب ز براى اینو نی.نمى کردو غیر از آنچه خدا دستو ر داده بود خواست نمى خواست،
که چنین باشد یمى ارکان وجودش جریان داشت،و کسو این اعتقاد به حق در تمار از آنچه که حق بود معتقد نبود،اعتقادات،غی
را می توان از تشهد نماز  ارزش بندگی ).المیزان( پس او از نیکوکاران است.و نیکویى از او عملى سرنمى زند غیر از حسن

امام .به بندگی او شهادت می دهد به رسالت پیامبر گواهی در نماز که اوج بندگی بنده نسبت به خداست، قبل ازانسان .فهمید
بارالها این افتخار مرا بس که تو پروردگار منى و این عزّت مرا کافى است که بنده :علی در یکی از دعاهاي خود می فرماید

آنان نشانه  14به  74تا  63 اتآی در است و پرداختهه هاى بندگان خدا نشان فرقان به معرفی سوره ).سایت عرفان.("توام
و بندگان خداى رحمان ":"حلم و بردبارى در برابر جاهالن):؛بتواضع و فروتنى ):الف ):2و  1:که عبارتند از اشاره شده

دهند به مالیمت پاسخ دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار  اند که روى زمین به نرمى گام برمى کسانى
بر ک انسان نخستین نقطه لغزش وانجام مى گیرد  یطور تدریجسقوط و انحطاط انسان ب :توضیح بند الف .}63آیه {"دهند مى

اختصاص به معرفی این خصیصه دارد و  خطبه قاصعه.است شده اولین آیه مطرح به دلیل اهمیت بسیار،در این خصیصه.است
براي مبارزه با این خصلت  قرآن.معرفی کرده است "پیشواى متعصبان و فرد دیرینه کبرورزان "را  شیطاندر آن،   امام علی

به کیفیت راه رفتن انسان عنایت خاصى مبذول داشته و اصرار دارد که راه رفتن لقمان، 19آیه و همچنین  فوقدر آیه  زشت
مخصوصاً طبقه جاهل و  ،ما را به مدارا با مردمخش دوم آیه ب :توضیحی درباره بند ب.توأم با تواضع و میانه روى باشد انسان

براي .در سیره پیامبران، مثالهاي زیادي از نرمش در گفتار و کردار با این نوع افراد می بینیم.نادان و مغرور دعوت مى کند
در .خواند جادوگر دروغگو را، پیامبر وارد مدینه شد وقتى خدمت پیامبر رسید با کمال جسارت  مردى از قبیله بنى سلیم:مثال

زدیک است فرد حلم و بردبارى به اندازه اى نکوست که ن! عمر بنشین:پیامبر فرمود. این لحظه عمر خواست او را بکشد
نیایش به  .}64آیه{نیایش در دل شب ):3.گاه پیامبر با او با کمال بردبارى سخن گفت تا اسالم آوردآن."پیامبر باشد ،بردبار
تاریکى شب سبب مى شود که انسان در اعماق عبادت و پرستش حق فرو رود و اساس یک نوع خودسازى را پى ریزى هنگام 

که در تکامل انسان نقش مؤثرى  هستند بیم و امید دو عامل روحى:}65فرقان،{نقش بیم و امید در زندگى انسان ):4.کند
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اگر بیمى در کار نباشد و ز بشر به فکر اصالح خویش نمى افتد هرگاه امید به آمرزش خدا در روح انسان نباشد هرگ .دارند
انفاق و بخشیدن  :}67فرقان،{میانه روى در انفاق):5 .مى داند شو بى نیاز از اطاعتپنداشته  انسان خود را برگزیده خدا 

مثالً  .فرماستى است که در همه جهان آفرینش حکمداراییها و نیروهاى اضافى مخصوص موجودات زنده نیست بلکه اصل
باید از روش طبیعت پیروى نموده و در این راه گام انسان .تا دیگران از آن بهره مند شوندآفتاب پیوسته نورافشانى کرده 

عفت و پاك  ):؛جاحترام به جان انسانها ):ب. یکتاپرست هستند):الف):8و  7و  6 .،اما در حد اقتصاد و میانه رويبردارد
و در این راه بود، زدودن شركو اء دعوت به توحید و عبادت اهللا،اولین پیام همه انبی:بندالف توضیح :}68فرقان،{دامنى

اسالم .حتى نطفه انسان محترم است ومرده او ،آبروى او،خون بشر:اسالم مى گوید :بتوضیح بند.مجاهدتهاى بزرگى داشتند
انسانى را به هر به اندازه اى براى انسان ارزش قائل شده است که همه افراد جامعه انسانى را اعضاى یک پیکر دانسته قتل 

تمایالت جنسى و خشم و غضب از نعمتهاى بزرگ  :توضیح بند ج.}همائد 32آیه {انسانها تلقى نموده استهمه منزله قتل 
نکته قابل توجه در غرایز این است که بهره بردارى از آنها باید به رهبرى .ورت دارندخداوند است که براى تکامل انسان ضر

فرد .موضوع امید به بهبودى اوست،بزرگترین نعمت براى یک بیمار:}70فرقان،{پاك سازى روح و روان ):9.عقل صورت گیرد
آینده هیچ نوع روزنه امیدى را مشاهده  گنهکار یک بیمار روحى است اگر از مغفرت و آمرزش خدا مأیوس گردد و در زندگى

راه بازگشت را به روى بندگان خود بازگذارده و خود را توبه پذیر  خداوند.نکند هرگز به فکر اصالح و پاکى خویش نمى افتد
 10.از نظر روانى نوید توبه بزرگترین عامل براى پاکسازى روح از هر نوع آلودگى در آینده زندگى است.معرفى کرده است

بیمارى داراى مراحل :توضیح بند الف :}72فرقان،{ پرهیز از کارهاى بیهوده):؛ بحاضر نشدن در مجالس گناه):الف ):11و 
صورت یک بیمارى حاد که تب و لرز را سپس ب،صورت زمینه و میکروب در بدن انسان النه مى گزیندمرحله اى ب:سه گانه است

مبارزه با  ."صورت ضعف و ناتوانى باقى مى ماندب بعداً نیز ،اده و ظاهر مى گرددبر اندام او مسلط مى سازد خود را نشان د
گیرى از طریق تلقیح است یعنى بیمارى را در همان نطفه خفه پیش ،بهترین راه مبارزه با بیمارى .بیمارى نیز سه مرحله دارد

همان پیشگیرى از رشد و نمو گناه و تحریک  نیز، مبارزه با معاصى بهترین راه .کنیم و نگذاریم به مرحله ظهور و بروز برسد
هر عملى که بازدهى در سراى آخرت داشته باشد : توضیح بند ب.زمینه گناه را از بین ببریم باید غرایز جنسى است یعنى

گوش .ستتعبیر کرده ا "ضَلَّ سعیهم"ولى هر عملى که فاقد هر نوع بازدهى اخروى باشد قرآن از آن به ،عملى است خوب 
د و جز اتالف سرمایه نندار فرا دادن به سخنان لهو و بیهوده و یا اشتغال به کارهاى لغو از جمله اعمالى است که هرگز بازدهى

 اند که چون به آیات پروردگار و کسانى":کنجکاوى در آیات الهى):12.گرانبهاى عمر نتیجه دیگرى عاید انسان نمى گردد
یعنی بندگان ما مبرا از تقلید کور کورانه هستند و در برابر .}73 فرقان،{افتند ر روى آن نمىشان تذکر داده شوند کر و کو

پیشواى متعهد و مسؤول  ):؛بدرخواست فرزند صالح): الف):14و  13.هر هر پدیده اي قوه تعقل خود را بکار می اندازند
این است که پیوسته از خداوند مى خواهند که نسل کى از نشانه هاى مردان خدا ی:توضیح بند الف:}74فرقان،{پرهیزگاران

هیچ فردى پس از مرگ از : مام صادق مى فرمایدا ."قرة اعین": که قرآن مى فرمایدچنان ،ن مایه چشم روشنى آنان باشدآنا
که پس از مرگ وى در حق او  است فرزند صالحى یکی از آنها.کارهاى پیشین خود بهره اى نخواهد برد جز از سه چیز

براي درك آیه فوق باید امام علی را .درباره رهبري از نگاه قرآن باید کتابی جداگانه نوشت ):توضیح بند ب ."استغفار کند
آیا به همین ":تنها به فرازي از نامه آن حضرت به عثمان بن حنیف اشاره می کنیم.شناخت که امام متقین و امیرالمومنین بود

اکتفا کنم و در سختیهاى روزگار با آنان همدردى نکنم و در تلخکامى همراه  مؤمنان هستم پیشواياندازه که به من بگویند 
مرا از کار باز دارد مانند حیوان بسته به بند که درغم علف است یا حیوان رها شده  ،آنان نباشم؟ آفریده نشدم که غذاى لذیذ

کشتن آن براى استفاده از {رد و از آنچه در کمین آن استروبه ها را به هم مى زند تا چیزى بیابد و بخواکدر بیابانها که خ
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و قرآن در ."کار بمانم و بیهوده رها شوم یا با ریسمان گمراهى کشیده شومیآفریده نشدم که ب.غافل و بى خبر است }گوشت
هاى [کردند غرفهینانند که به پاس آنکه صبر ا" :را چنین ترسیم می کند سرانجام زندگى بندگان خدافرقان  76و  75آیات 

در آنجا جاودانه خواهند ماند چه خوش *پاداش خواهند یافت و در آنجا با سالم و درود مواجه خواهند شد] بهشت را
 جعفر سبحانی،اثر آیه اهللا "انسان کامل در قرآن يمایس"این چهارده ویژگی بندگان خدا را از کتاب ."قرارگاه و مقامى

در سوره صافات تنها .مراجعه فرمایید کتابخانه تبیاندر سایت  194تا   114ت آن به صفحات براي مطالعه جزییا.اقتباس کردیم
 اى جمله بانوح  ظالم قوم سرنوشت ."سپس دیگران را غرق کردیم":می باشد که می فرماید 82آیه اي که باقیمانده، آیه 

 جمله یک در سرکش قوم آن عذاب اما ،شده بیان آیه چندین ضمن نوح خداوند به الطاف .شده است بیان کوبنده و کوتاه
داستان نوح  درسوره صافات نیز،  .آمده است و حتی ذکري از نام  آنها هم نشده است اعتنائى بى و تحقیر با توأم کوتاه

تا اینجا تقریبا تمام آیات مربوط به داستان نوح در قرآن را توضیح داده  .همچون سوره هاي قبلی در اینجا پایان می پذیرد
} آیه 28{سوره نوح ستون اول،.بر ستونهایی از آیات بنا شده استدر اولین فصل این کتاب اشاره کردیم که این کتاب .ایم

 122تا   105آیات ):؛ بهود 49تا  25 آیات):الف:ستونهاي دیگر عبارت بودند از.با آن بحث خود را آغاز کردیم بود که
آیات ):قمر؛ ز 17تا  9آیات ):صافات؛ و 82تا  71آیات ):مومنون؛ ه31تا  23آیات ):اَعراف؛ د  64تا   59آیات  ): شعراء؛ ج

از اولین آیات سوره نوح . "و جداگانه بودند بصورت پراکنده دیگري مرتبط با داستان نوح بودند که در سوره هاي دیگر
تالش ما بر .موضوعی داستان نوح را دنبال کردیم و ازآیات دیگر، براي هم پوشانی و تکمیل هر موضوع، استفاده  شدبصورت 

این بود مجموعه اي جامع از زندگی نوح بر اساس همه این آیات، و بصورت جذاب و با توضیحی به دور از خرافات، تقدیم 
االمکان براي موضوعات طرح شده، نظرات متفاوت ارایه شد، تا بهترینها در هر فصلی از کتاب،حتی .خوانندگان عزیز نماییم

از همه این آیات،فقط آیه چهل ونهم هود مانده است که .کار مشکلی بود اما به حول و قوه الهی انجام شد.انتخاب شوند
  .متعاقبا توضیح خواهیم داد

کنیم پیش از این نه تو  ز خبرهاى غیب است که آن را به تو وحى مىاین ا ":خداوند به پیامبر گرامی اسالم می فرماید            
آیه به چند نکته  این .}49هود،{"از آن تقواپیشگان است] نیک[پس شکیبا باش که فرجام  .دانستى و نه قوم تو آن را مى

طریق وحى آسمانى ممکن صورت واقعى و خالى از هر گونه خرافه و تحریف تنها از بیان داستان انبیاء ب):1:اشاره مى کند
 ):2.ق از باطل در آن ممکن نیستشده که شناخت ح آمیختها ن آنقدر با اسطوره ها و افسانه هاست و گرنه کتب تاریخ پیشینیا

پیامبران از علم غیب آگاهى داشتند، منتها این آگاهى از  ه استفاده مى شود که بر خالف آنچه برخى مى پندارنداز این آی
واست بود، نه اینکه از پیش خود چیزى بدانند و اگر مى بینیم در پاره اى از آیات نفى خمى  به مقدارى که خداطریق الهى و 

این آیه واقعیت دیگرى را نیز ):3.نیست بلکه فقط از ناحیه خداست علم غیب شده اشاره به همین است که علم آنها ذاتى
یک ،ه بر این، بلکه عالوتنها درسى براى امت اسالمى نیست در قرآنروشن مى کند که بیان سرگذشت انبیاء و اقوام گذشته 

اید از این طریق در مکتب نیز هست،چرا که او هم بشر است،و بقویت اراده و روحیه براى پیامبر نوع دلدارى و تسلى خاطر و ت
تى که بر سر راهش وجود دارد کالو از انبوه مشآماده تر شود،  ى درس بخواند و براى مبارزه با طاغوتهاى عصر خویش اله

ه ایمان آوردن یک عده ى طاقت فرسا صبر و استقامت به خرج داد، و بگونه که نوح با آنهمه گرفتاریهایعنى همان .نهراسد
تفسیر برداشت از(بسیار کم در عمر طوالنى معروفش دلخوش بود، تو هم باید صبر و استقامت را در هر حال از دست ندهى

اى پیامبر اسالم این داستانها در عین اینکه صد در صد درست و صحیح و صدق محض است،  آیه این است که، مفهوم ..)نمونه
 تحریف شده یا  و آنچه از سرگذشتهاى مذکور قبل از نزول قرآن نزد اهل کتاب بوده و و قومت تا این زمان مجهول بود،براى ت

شرح می گوید، نقد مسیحیت سایت.تاب  اصال از آنها اطالعی نداشتندبودند و یا مانند داستانهاي اقوام عاد وثمود،اهل ک
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سراسر کرة ،است که طبق تورات طوفان نیبا هم دارند و از آن جمله ا اریطوفان نوح در قرآن و تورات اختالف بس داستان
تورات در سفر  در.که قوم نوح دچار طوفان شدند دیگو یو فقط م ستین یمطلب نیرا فرا گرفته است اما در قرآن چن نیزم

 نیکه ا ندیگو یم یو محقّقان غرب رتوراتیتفس يآمده است و علمااین داستان باب ششم تا آخر باب دهم  ياز ابتدا شیدایپ
 نامند یم یاخامخرا منبع  یکی. اند شده قیبا هم تلف يا انهیطور نا شمنبع مختلف گرفته شده است که ب قسمت ازتورات از دو

منبع در.است م،.دهم ق است و متعلق به قرن  متریکه قد يا هوهیرا منبع  یکینوشته شده است و  م،.قکه در حدود قرن ششم 
 ،نام خدا یاخامخو در منبع  نوشته اند Lord یسیآن را خداوندو به انگل یفارس بهذکر شده است که  هوهینام خدا  يا هوهی

سال  1000تا  500 نینبوده است بلکه ب ینوشتۀ موس چکدامیه نهایا. می گویند God یسیانگل خدا و یفارس که به است میالوه
 نیدر ح يهودی يملّاها یعنی انیهودیآنها را  قتیدر حق. اند دهیاند و در تورات داخل گرد نوشته شده تبعد از آن حضر

که ازاجداد خود به خاطر سپرده بودند  اتیحکا یبودند و بعض دهیکه شن گریملل د يها افسانه ياسارت و بعد از اسارت از رو
شده است  قیهم تلف گریتورات عالوه بر دو منبع مذکور از دو منبع د. اندتورات درآورده  يها به هم بافته اند و به صورت قصه

در آن نام خدا  یاخامخمنبع است که مانند  یمیمنبع الوه یکینداشته اند  یبه تورات موس یبودند و ربط دیکه آنها هم جد
 هیمنبع تثن گریاست و د م،.قمنبع متعلق به قرن هشتم  نیا ندیگو یآمده است اما سبک آن دو با هم فرق دارد و م میالوه

با  يا هوهیآنها را  بیچهار منبع که به ترت نیا.  م نوشته شده است. ق 622و آن در سال }متعلق به آن است هیکه سفر تثن{يا
  م.ق 6متعلق به قرن  Pبا عالمت  یاخامخو  Dبا عالمت  يا هی، تثن)م.ق 8متعلق به قرن  Eبا عالمت  یمی، الوه Jعالمت 

 یمربوط نم یبه زمان موس چکدامیاند و اسفار خمسه را از آنها ساخته اند و چنانکه معلوم است ه شده قیبا هم تلف نامند یم
چهار منبع  نیاز ا ریالبته غ. کار رفته استصطالحات و لغات مخصوص در آنها بو ا نددار یشود و هر کدام سبک نوشتۀ خاص

هم در نوشتن تورات مورد استفاده بوده است که نام آنها در خود تورات ذکر شده است، مثل کتاب  يگریعمده منابع د
 لیدوم سموئ زدرکتابیو ن وشعی فۀیصحکه در  }Jasher{اشریکتاب  زیآمده و نکه در سفر اعداد }هوهی {خداوند يجنگها

 دهید ینینام در ترجمۀ سبع نیآمده و احتماالً درکتاب اول پادشاهان هم به نام کتاب سرودها خوانده شده است که فقط ا
 }شده قیتلف Pو  Jکه از دو منبع {شیدایطبق سفر پ ،يبار.بوده است یو پهلوان یحماس يسرودها يکتاب حاو نیو ا شود یم

هالك  کجای نیگرفت که تمام بشر را با زم میلذا خدا تصم}10:  6شیدایپ{نظر خدا فاسد و پر از ظلم شده بودب نیچون زم
 کیو زنان آنها سوار شدند به اضافه } افثیحام و  ،سام{نوح و زنش و سه پسرش  ،یکشت نیدر ا .}7:  6 زیو ن 13:  6{کند

نظر  ،باب هفتم يدر ابتدا. }تا آخر باب 14:  6{با آذوقۀ کامل رهیو حشرات وغ مینر و ماده از پرنده و بها یوانیجفت از هر ح
و طاهر از هر کدام هفت زوج نر و ماده و از  بیوط گوشتحالل  واناتیح یعنیپاك،  میاز بها دیگو یو م شود یخدا عوض م

و هر  بارم یشبانه روز باران م 44که من بعد از هفت روز  دیگو یم و سپس.اوریب یناپاك دو زوج نر و ماده به کشت میبها
زوج همان دو زوج را به  7 يشده و به جا مانیدوباره خدا پش. }12:  7و  7:4{{کنم یمحو م نیزم يرا از رو يموجود

 گرید يو در جا}17: 7{دیبار یشبانه روز باران م 44 دیگو یجا م کیدر . }15:  7و  8:  7{اجازة ورود داده است یکشت
نوشته  صدر یموس دیس )."طوفان نوح در قرآن و کتاب مقدس سایت نقد مسیحیت،":برداشت از(}4:  8و  24: 7{روز 150
 برخی و است بیان شیوه و قالب به مربوط برخی که دارد وجود چندي تفاوتهاي تورات و قرآن مشترك گزارشهاي ،دراست
 هدفمندي):1:شود می خالصه زیر موارد در تفاوتها این مجموع. رویدادها و داستانها محتواي و عناصر به مربوط دیگر

 چنین تورات در است،اما گرفته صورت معرفتی یا اخالقی پیامهاي القاي براي و هدفمند قرآن در تاریخ گزارش :گزارشها
 رویدادهاي از قرآن گزارش:گزارشها در تفصیل و گزینش): 2.است جریان و رویداد ثبت تنها بلکه شود، نمی دنبال هدفی

 گزارش اما را، جریان همه نه و کند می نقل را آن ویژه هاي صحنه تنها جریان هر از که معنی این به است، تاریخی،گزینشی
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 نقل در قرآن که است گردیده باعث متفاوت رویکرد این. کند نقل را جریان همه تا دارد آن بر سعی و است تفصیلی تورات،
 فایده بی چه و سودمند چه را آن درشت و ریز پرداخته، حادثه جزئیات به برعکس تورات اما بگوید، سخن کلی بصورت تاریخ

 برخی و گیرد قرار تاریخی واقعیتهاي با ناسازگاري معرض در تورات تا است گردیده باعث گزارش شیوه ین. کند می نقل
 جزئیات در شدن وارد با تورات که همانگونه: گزارشها کاستی و افزایش): 3.گردد ابطال علمی دستاوردهاي با آن گزارشهاي

 معرفتی رسانی پیام یعنی خود؛ هدف راستاي در نیز قرآن نیامده، قرآن در که دارد گزارشهایی برخی رویدادها و ها صحنه
 تفاوت، وجه چهارمین:گزارشها ناهمگونی): 4.است نیامده تورات در که کند می گزارش را جریانهایی و ها صحنه اخالقی، و

 اي گونه به قرآن در شده، اما معرفی اي گونه به تورات در حادثه اجزاي و ازعناصر برخی یعنی است؛ تخالف نوع از
 را هایی صحنه تورات موارد، برخی در که معنی این به است؛ تضاد نوع تفاوت،از وجه آخرین:گزارشها ناسازگاري): 5.دیگر

 یکی است؛ زمینه دو در عمده بطور تفاوت نوع این کند، می اثبات را آن ضد و پذیرد نمی را آن قرآن که دهد می گزارش
 تکوین، سفر{نوح خوردن شراب قبیل از دارد گزارشهایی تورات: براي مثال.پیامبران زمینه در دیگر و الهی؛ افعال مورد در

 بر قرآن که }11 بیستم، فصل همان،{ ابراهیم گفتن دروغ ؛}36 ـ 32 نوزدهم، فصل همان،{ لوط کردن زنا ؛}20 نهم، فصل
 و صالح و داند می هایی پیرایه چنین از منزّه را آنان ساحت اخالقی، رذایل از پیامبران پاکی و عصمت بر تأکید با عکس؛

 سید ، ناهمسو و همسو نقاط ، عهدین و قرآن، قرآن معارف پایگاه":برداشت از(کند می معرفی دیگران الگوي را آنان سداد
 نیزم يبود که قدم بر رو يمرد نیاول نوح ،است که پس از طوفان ر تورات آمدهد می گوید، ویکی پدیا.)"صدر موسی

برادران  ياتفاق را برا نیو ا دیپدر خود را د یبرهنگ ،حام فرزند نوح. دیکرد و شراب نوش جادیا یگذاشت و تاکستان بزرگ
در مورد درستکار بودن  يهودی يعلما نیدر ب.او را به سام داد نیکرده و زم نینوح او را نفر جهیبازگو کرد و در نت زیخود ن

 دهیعق یبعض ،رو نیبود و از ا "نسل خود انیدر م يدرستکار"است که او  در تورات ذکر شده.وجود دارد ینوح اختالفات
در  کنیو ل شود، یدرستکار محسوب م يگمراه بودند فرد یبوده و تنها در زمان مردم خود که همگ یاو نسب يدارند درستکار

که قرار بود در یکسان يکه نوح برا کنند یاشاره م نیآنان همچن.گردد یدرستکار محسوب نم ياو فرد میبا زمان ابراه سهیقام
 کنیول،کند یمردم قوم لوط قبل از عذاب دعا م يبرا میابراهکه یدر حال دارد، یدست به دعا برنمگردند، یزمان طوفان قربان

 يهودیاز دانشمندان  گرید یاما بعض.کند یخدا را مو به مو اجرا م يهاو فرمان دیگو ینم یسخن جیدر داستان تورات، نوح ه
به  شتریدادن مهلت ب ياست، نشان دهنده تالش نوح برا دهیسال به درازا کش 120 یمسئله که ساخت کشت نیاعتقاد دارند که ا

این،یکی از موارد تضاد قرآن با تورات است زیرا چنانچه قبال متذکر شدیم، نوح درباره  .)ویکی پدیا،نوح(گناهکاران است
اند با من سخن  که ستم کردهیما کشتى را بساز و در باره کسانو زیر نظر ما و وحى ":قومش شفاعت کرد، اما خطاب رسید که

ضمنا خداوند آنچنان ستایشی از نوح بعمل آورده است که بر او سالم خاص در .}37هود،{اند ن غرق شدنىمگوى چرا که آنا
قرآن نوح .همه عالَم فرستاده است که ذکر آن در این فصل گذشت، در حالیکه تورات فعلی به او تهمت شرابخواري زده است

معموالً از  یقرون وسط تیحیدر مس نا به نوشته ویکی پدیا،را حامی ستمدیدگان و مبارزي علیه تبعیض معرفی می کند،اما ب
معموالً  19و  18در قرن  و شد یم ادی }اروپا/افثیو  قایآفر/حام ا،یآس/سام{عنوان پدران سه قاره شناخته شده بسه پسر نوح 

 ییقایآفر اهپوستانیس يمقبول بودن برده دار يبرا یلیبه عنوان دل}حام نینفر{ذکر شده در تورات در مورد حام نیاز نفر
اشاره کرده  آمده قرآن در آنچه با تورات در نوح داستان تفاوت و مخالفت مورد عالمه طباطبایی به چند. "دیگرد یم ادی

 شد،و کشتى داخل شوهرش با او اینکه به کرده تصریح بلکه نیامده نوح همسر شدن غرق از نامى هیچ ،تورات در): 1:است
 از نامى تورات در):2.است یافته نجات دیگرى و شده غرق یکى داشته، همسر دو نوح شاید که اند کرده توجیه اینطور بعضى

 میان در نوح به مؤمنین از سخنى تورات در):3.است آورده را او سرگذشت قرآن کهحالی در نیامده شد غرق که نوح پسر
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 سال 950 را نوح عمر مجموعا تورات، در ):4.است آمده فرزندانش همسر و فرزندان اش،و خانواده و نوح نام تنها و نیامده
 کار به مردمش بین در طوفان حادثه از قبل نوح که است مدتى آن،950که  آید مى بر قرآن ظاهر از کهحالی در کرده، ذکر

 کبوتر و کالغ فرستادن لهأمس کرده،و ذکر خدا آورى یاد وسیله را آن تورات که قزحى قوس لهأمس):  5.است پرداخته دعوت
 سه و ارتفاع و طول و عرض کرده،از ذکر کشتى براى که خصوصیاتى نیز آورده،و آب شدن فروکش از خبرگیرى عنوان به که

 که است مطالبى آنها از بعضى و است، ساکت آنها ذکر از قرآن غیره، و طوفان آب بلندى و طوفان مدت و آن، بودن طبقه
 صحابه سرائیهاى قصه در معانى این امثال و ببندد، میثاق آن با تعالى خداى که قزح، قوس لهأمس نظیر رسد، مى نظر به بعید

  .)المیزان،هود(است تر شبیه اسرائیلى جعلیات به سخنان آن بیشتر که است زیاد نوح داستان در تابعین و

نام نوح در میان ملل  "در فصل ششم کتاب تحت عنوان . با توجه به اینکه در اینجا داستان حضرت نوح به پایان می رسد          
، توضیح دادیم که از خاورمیانه تا اقصی نقاط دنیا کلمه نوح در فرهنگ اکثر  فرهنگ ملتها همراه با واژه هایی مانند آب "دنیا

تحت عنوان درباره گسترش  کایتانیالمعارف بر رةیدا .خود از آن اسطوره اي ساخته است و کشتی عجین شده و هر ملتی براي
 ،لزیدر و یی، اما نمونه هاطوفان در اروپا کم است يهاداستان میکه بگذر  ونانیاز ": سدینو یطوفان م يهاداستان یجهان

 انیبوم انیم ،ودريهند ریمجمع الجزا ایماال نیکشنش،برمه نیطوفان در چ يهاداستان".شود یم دایپ سلندیو ا یتوانیل
وجود }آرام انوسیجنوب اق ریجزا{ينز کرویم، يز نهی، پول يمالنز نایبوم انیدر م یطور فراوانو ب  دیجد نهیوگ ایاسترال

 ،است امدهیدست نب چیه بایتقر قااز افری.فراوان است زین یو شمال ي،مرکزیجنوب يکایمزبور در امر ياهداستان.دارد
 دهیپدآینا نیوز، ":برداشت از(است ییهاداستان  نیپر از چن }آرام انوسیاق{یجنوب ياهایدر ریو جزا کاامری ؛بالعکس.و

  او هشدار داده  به  مانو، که:  يهند  تیروا:روایات دیگري را نقل کرده اند)."یانیصدق یبرق حهیمل،آن يهاطوفان وداستان
:  ینیچ  تیروا.را نابود کرد، فرار نمود  موجودات  همۀ  که  یاز طوفان  ییتنها  به  ، خودش در آن  که  ساخت  یکشت  کیبود،   شده

بخاطر   بدر بردند، که  جان  یفان، از طو دخترش 3پسر و  3او و همسر و   که شود یم  گفته ، ینیچ  تمدن انگزاری، بن فاهه  دربارة
  که  یمردم  نکهیاز ا  یداشتند حاک  يا افسانه دهایدرو: انگلستان.بود  شده  فرستاده  نیزم  به ، در برابر آسمان  انسان  انیعص

  نجات  یطوفان ز، ا مستحکم  یکشت  کیدر   بودند که  عادل  یارخیپاتر  اخالف  یبودند، همگ  دهیگز  سکونت  در جهان  دوباره
دارند   ییداستانها  ينزیپول  یاهال.، نابود سازد را بخاطر شرارتش  تیبود تا بشر  شده  فرستاده  نیزم  ، به طوفان  نیا.بود  افتهی

  همۀ  که  یاز طوفان ، یکشت  کیدر ، با همسر و فرزندانش  يمرد:هایکیمکز.افتندی  نجات  نفر از آن 8تنها   که  طوفان  کی  دربارة
 .افتندی  نجاتشناور بود،  لیس  يبر آبها  که  يا در جعبه  زن  کیمرد و   کی:روپ  یاهال.افتندی  ، نجات را فرا گرفت  نیزم

  بلند بر آبها شناور بوده  کوه  کیبر   که  یقینفر در قا 8 ای 3 ای 1  نکهیبر ا  یدارند مبن  يمتعدد  يها افسانه: کایآمر  سرخپوستان
را از   نیزم  دوباره  که  یجز مرد و زنه شدند، ب  غرق  انسانها در آن  شد و همۀ  واژگون  نیزم  يروزگار: لند نیگر.افتندی  نجات
 ، هیجیفر  یاهال ها، ینیچ ، انیونانیهندوها،  ، انیپارس ، انیمصر ، انیآشور ، انیبابل= تیروا  نیا  بودن  یجهان.پر ساختند  مردم
 ، یسام ، ياز کلّ نژاد بشر  هر شاخه  و البته ها، یپروئ ها، یلی، برز سرخپوستان کا،یآمر  انیبوم موها،یاسک ، یجیف ریجزا  نیساکن

  لی، نابود کرد، و اثر زا خانواده  کی  ياستثنا  را، به  تیبشر  همۀ  دارند که  میعظ  لیس  کی  دربارة  یاتیروا ، یتوران ، ییایآر
وبالگ افسانه (جدا شوند  نژادها از هم  نیا  بود که  از آن  شیپ  نی؛ و ا بست  نژادها نقش  نیا  همۀ  اکانین  بر حافظۀ  آن  ینشدن

چنین مفصل،  همه اطالعاتاین چگونه .)نوح با خدا عهد}پیدایش کتاب{قدیمی جهان،ترجمه مشترك داستانهاي آفرینش،
این ملتها چگونه می شود .؟استفاوت گردآوري شده مشابه و به هم مرتبط از سرزمینهاي دور از هم و از نظر فرهنگی با هم مت

؟پاسخ مناسب منطقه خود پرداخته اند به نقل یک حادثه اي تا اندازه اي شبیه به هم و البته با تقییراتی  ،بدون ارتباط با یکدیگر
می تواند این باشد که در طول تاریخ، هر پیامبري که آمده داستان این واقعه را براي قوم خود بازگو کرده است تا عبرت 
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 ،و آنها هم براي دیگران بازگو کرده اند اقوام رسیده است برخی ازاز طریق پیامبران به ، اصل داستان در حقیقت.آنان شود
، به دور تنها روایت منسجم همانگونه که  مالحظه فرمودید .خود تا حد زیادي دور شده است از شکل اصلی اما با گذشت زمان

این از خبرهاى غیب است که آن را ":فلذا خداوند می فرماید.قرآن است ازدون حاشیه پردازیها و ذکر جزییات؛ ب و خرافه از
اینک، در انتهاي کتاب،همراه با .}هود 49بخشی از آیه {دانستى و نه قوم تو کنیم پیش از این نه تو آن را مى به تو وحى مى

خداوند تبارك و تعالی  درود می فرستیم به آن پیامبر که نماد استقامت در تبلیغ پیام خداوند بود و در این راه از هیچ تالشی 
به *دهیم گونه نیکوکاران را پاداش مىما این*د بر نوح در میان جهانیاندرو:...سلَام علَى نُوحٍ فی الْعالَمینَ":مضایقه نکرد

 .}83تا  79صافات،{گمان ابراهیم از پیروان اوستیو ب*سپس دیگران را غرق کردیم*ودراستى او از بندگان مؤمن ما ب
به ما عطا  نیکوکاران پاداشقراربده و  مؤمنپروردگارا،ما را هم مانند ابراهیم خلیل اهللا از پیروان آن حضرت و بنده 
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