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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش 

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته ب

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 7صفحه:                                                                                 مقدمه مولف:

 خلقت آدم وآغاز تاریخ بشر  - اولبخش 

  9 فصل اول: آدم، جـانشین خــدا در زمیـن

 آغــاز تــاریــخ بشــــر فعلــى    

 تـاریـخ بـى زمــان نسـل بشــر    

 در روى زمیـنتاریخ اولین خلیفه     

 دربـاره تــاریــخ آدم ابـوالبشـر    

 السالم قسمتــى از مـــاجـــــراى خلقـــت آدم علیه    

 مبــــــدأ خلقـــت آدم    

 خلقــت آدم و نقــــش مـــالئكــه و ابلیـس    

 خروج آدم از بهشت و ابتداى سكونت در زمین    

 مـــالئكـــه بـر آدممفهـــــوم سجـــــده     

 ابلیـس در بـرابـر انسان    

 خــروج آدم از بهشـــت و فـــرود بـه زمیــن    

 حـركت وجـودى انسـان    

 مـــاده اولیــه انســان    

 انشــاء خلـــق آخــر    

 24              فصل دوم: روزهـــاى بهشتـى آدم زمینــى
 اقــــامــت مــوقـت    

 عـــوامـــل خـروج آدم از بهشــت    

 سسـت عهـــدى آدم    

 ·وســوســه شیـطـان    

 اولین حكــم تشریعى    

 تـاریخ شروع فساد در نسـل انسان    

 اولیـــن دعـــاى آدم    

   32   فصل سوم: هابیل و قابیل و شروع فساد و جنایت در نسل انسان

 پسران آدم    

 هـاى اولیــه انســانــم در نســلتعلیــم و نظ    

 اولین قـانون جنــایـت و جـزا    

 هـاى اولیــه در تــوراتشــرح زنـدگى انسـان    

 

 : اولین بنای شریعت هادومبخش 

 43     هاو آغـاز تمدن ادیانفصل اول:  اولیـن بنـاى شـریعت
 اولیـن فرمان در تشـریع دین    

 هـاى تشـریــعدر ریشـه مشتـركـات ادیـــان    
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 هاى انسانالف: حكم پوشش    

 هاى انسانب: حكم آگاهى    

 هـــاهــا و زینتج: حكــم استفــاده از رزق    

 ه: حكم پیــروى از انبیــاء    

  50     فصل دوم:  تكثیـر فرزندان آدم و تشكیل جوامع ساده اولیه

 هاى اولیـهنكیفیت تكثیر نسل و ازدواج در انسا    

 هـاى اولیـــــهاجتمــاعــات ســاده انســان

 تشكیل خــانواده انسـانى    

 مبـدأ نــژادهـاى انسـانى    

 عمــر نــــــوع انســان    

 57  فصل سوم: ادریس، پیامبرى در نسل اولیه و پدر علوم بشرى

 ادریس پیـامبـر، از اجــداد نـــوح

 هاگذار دانشپایهادریس دانشمند، 

 

   نوح، اولین پیامبر صاحب شریعت         :سومبخش 

  61        السالم : اولین پیامبر صاحب شریعتفصل اول: حضـرت نـوح علیه

 نقــل تــاریـخ نـــوح در قـــرآن    

 نــوح، اولین پیـامبر صـاحب كتاب    

 اصول شــریعـت نـوح    

 عمومى بودن نبوت نوح    

 خصوصیـات و درجات حضـرت نوح    

 تعــــداد پیــروان نــوح و خـانــواده او    

 عمـــر طــوالنــى نـــوح    

 محــــل زنـدگــى نـــوح    

 اوضاع اجتماعى و شرایط زمان دعوت نوح    

 پرستـىچگــونگـى انتقـال عقـایـد بـت    

 دعـــوت دینــى نــــوح    

 پرستىعلیه بتقیـام نـوح     

 روش تبلیغــاتـى نــــوح    

 العمـل اشـــراف قوم در برابر نوحعكـس    

 هــــاى نـــــوحاستـــدالل    

 !·جدال كافى است! عذاب بیاور     

 هاى نوح در دعوت دینىتالش    

 ســه پیــام اصلـــى نــــوح    

 مبـــــاحثـــات نــــــــوح    

 ایت و نفـریـن نـوحدعـا و شك    

 ·آخــرین مـراحل دعـوت نــوح    

 هــاى مغفـرت نـــوحوعــده    

 وعــده تــأخیــر اجـل قــوم    
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 مداومت در دعــوت    

 دعــوت بـه قــانــون رفـاه جــامعـه    

 شكــوائیـه نـــوح    

 عـذاب دنیـوى و بـرزخى قـوم نـــوح    

 اتمـام حجـت نـوح    

 آخـرین نفرین نوح    

 آخـرین دعاى نـوح    

 جارى در هالكت اقوام فاسدآغاز سنت    

 

 طوفان نوح        :چهارمبخش 

 90                   دالیل شروع ونتایج آن ، فصل اول: طوفان نـوح

 كشتـــى نــــوح    

 محـل و زمـان سـاخت كشتـى نـــوح    

 آغاز طـوفـان نـوح    

 محل آغـاز طـوفـان    

 ·عمــومـى بــودن طــوفــان نـــوح    

 ماجراى پسـر نوح    

 ادب نوح در درخواست نجات پسرش    

 پـایـان طـوفــان    

 گذارد!نسل جدید بشر پا به زمین مى    

 دودمـان نــوح وارثیـن جـدیــد زمیـن    

 كوه جـودى، محـل فــرود كشتى نــوح    

 بقاى نسل صـالح    

 هـاى مللطوفان نوح در تواریخ و افسانه    

 هاداستان طوفان نوح در روایات كلـدانى    

 طوفان نوح در روایات یـونـانیـان    

 طوفان نوح در روایات ایران قدیم    

 طوفان نوح در روایات هنـد قدیم    

 طوفان نوح در روایات سایـر ملـل    

 طـوفـــان در اوستــــاروایـــت     

 روایت طوفان نوح در ادبیات هنــد    

 تـاریـخ نـوح در تـورات فعلـــــى    

 اختــالف نقـل تــورات بــا قــرآن    

 

 هود پیامبر  و قوم عاد نخستین: پنجمبخش 

  117 فصـل اول: هــود پیـامبـر مبـارزات و دعـوت دینـى او

 اصالح شده بعداز نوحپرستى در نسل شیوع بت    

 آغاز نزول بال    
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 ذكر شخصیـت معنوى هود در قرآن    

 بحثى درباره عـاد، قوم حضرت هود    

 السالم طـــرز تبلیغـــات هــــود علیه    

 126      فصل دوم:  نابودى شهر احقاف و بهشت ارم
 ارم، شهـر احقـاف و قـوم منقـرض شـده عــاد    

 تاریخى انقراض قوم عاد با قوم فرعونمشابهت     

 جزئیات دیگر از نابودى قـوم عاد و شهر احـقاف    

 محــل زندگى و نــژاد قوم عـاد    

 صـاعقـه و باد صرصر عامل نـابودى قـوم عــاد    

 

 و ناقه صالح قوم ثمودحضرت صالح،  : ششمبخش 

  133 فصل اول: حضـرت صـالح و قوم ثمود

 ثمــــود در تـــاریـخقــــوم     

 السالم خالصـه حـوادث دوران بعثـت صـالح علیه    

 شخصیـت معنــوى حضــرت صــالــح    

 السالم دعوت دینى صالح علیه    

 لجاجت قوم ثمود در بـرابـر دعوت صـالح    

 مخاصمات قوم صالح    

 السالم نُـــه گــردن كلفـت شهــر صـالــح علیه    

 السالم شــراف ُمسـرف در مقـابـل صـالـح علیها    

    141      فصل دوم: نـاقه صالح
 نــاقــه صـالـح به عنـوان یـك معجـزه    

 تكذیب رسـول، كشتن نـاقه    

 كشتن نـاقه و نابودى قــوم    

 ترین انسان براى كشتن ناقهاستخدام شقى    

 گیر جامعهعذاب فردى دامن    

 فســاد و نــوع مجـازات قـوم ثمـود نــوع    

 نـاقه صالح و كیفیت خلق و نحر او در روایات    

   151فصـل سوم: اصحاب رس اقـوام بعـد از قوم ثمود                

 تاریخ اصحاب رس در قرآن    
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    مقدمه مؤلف 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! این » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

ج گردید، به طورى كه خواننده بندى و درانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

سوره های قرآن تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع     

رسید. در قطع جیبی نیز  22های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

جلد  77عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به چند بخش از هر کتاب اصلی، 

 رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

بنده خود داده همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!سال های طوالنی یار 
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بخش اول       

 

 

 

 خلقت آدم               
 

 وآغاز تاریخ بشر                      
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 فصل اول

 

 آدم، جانشین خدا در زمین
                         

    

 " یا اَیَُّها النّاُس  اَتَّقُوا َر بــَُّكُم الَّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو...!"      سوره  نساء 1مستند: آیه

                            228ص  7المیزان ج

آغاز تاریخ نسل فعلي بشر را قرآن كریم در آیة فوق             آغاز تاریخ بشر فعلي

از پروردگاري رفته كه همه را از یك زن و مرد مشخصاً بیان مي دارد.  در این آیه سخن 

 آفریده است.

"  آدم علیه نفس واحدهاز ظاهر عبارت چنین استفاده مي شود كه مقصود از " 

 " زن اوست: " زوجهاالسالم، و از 
 

اي مردم ! از پروردگارتان بترسید، همانكه همة شمارا از یك تن آفرید،  و » 

،  و از آن دو تن، مردان و زنان بسیار پراكنده همسرش را نیز از او پدید آورد

 «ساخت...! 

این دو نفر پدر و مادر نسل انسان كنوني مي باشند كه ما از آنان هستیم. طبق آنچه 

شود،  انسانهاي كنوني همه به آن دو نفر منتهي مي  كه از ظاهر قرآن كریم استفاده مي

 شوند.

ت در سوره هاي زمر، اعراف و اسري آیاتي كه در قرآن كریم نشانگر این معناس

 بشرح زیر مي باشند:

 «شمارا از یك تن آفرید، و از او زنش را به وجود آورد.» 

اي فرزندان آدم ! شیطان شمارا فریب ندهد،  همانطوركه پدر و مادر شمارا از » 

 !«بهشت بیرون كرد 

كلیة اوالد آدم اگر مرا تا روز قیامت مهلت بدهي، جز اندكي،  –)شیطان گفت: ( » 

 «را به سوي هالكت مي كشانم؟!
 

 " مي خواهد بگوید: و خلق منها زوجهاقرآن مجید با ظاهر عبارت " 

زوج این فرد هم مثل خودش از همین نوع است،  واین افراد پراكنده هــمــه  -

 به دو فرد همانند بر مي گردند!

این فرد از خودش  جفت) مطالب و اخباري كه در برخي تفاسیر ذكرشده كه : " 

خداوند زن آدم را " و یا اینكه: "  گرفته شده و خداوند اورا از جزء بدن وي آفریده است؛

 ؛ " هیچ شاهدي از خود آیه برآن نمي توان یافت.(از یكي از دنده هاي وي آفرید
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در روایات اسالمي دربارة اینكه آیا آدم پدر نسل كنوني بشر و همچنین افراد بشر  

نها انسانهائي هستند كه خداوند آفریده و یا اینكه قبالً نیز این آفرینش تكرار شده است؟  فعلي ت

 از حضرت امام صادق علیه السالم ) در كتاب توحید( نقل شده كه فرمود: 

شاید تو فكر مي كني كه خداوند جز شما بشري نیافریده است؟  بلي، قسم به خدا »  

 !« كه شما در آخر این سلسله قرار دارید كه خداوند هزار هزار آدم آفریده

 
    

یَّتَُهْم َو ...!"  172مستند:  آیه  سوره اعراف       "َو  اِذ اََخذَ َربَُّك  ِمن بَني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

                            217ص  16المیزان ج

بشر زماني را ذكر فرموده قرآن مجید براي نسل               تاریخ بي زمان نسل بشر

 كه در آن از بني نوع بشر بر ربوبیت پروردگار خود پیمان اخذ شده است.

 براي خدا عهدي است بر گردن بشركه از آن عهد بازخواست خواهد كرد، -

 ولي بیشتر مردم با اینكه حجت برایشان تمام شده،

 !؟به آن عهد وفا  نمي كنند 
 

 آیة فوق مي فرماید:
 

 راي مردم موطني را كه در آن موطن،ذكر كن ب» 

 خداوند از بشر،  از صلبهایشان ذریة شان را گرفت، 

 بطوري كه احدي از افراد نماند مگراینكه مستقل 

 و مشخص از دیگران باشد،  

 و همه در آن موطن جدا جداي از هم اجتماع كردند، 

 و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد، 

 و علیه خودشان گواهشان گرفت، 

 و ایشان در آن موطن غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده 

 و پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود، 

 بلكه به معاینه دیدند كه او پروردگارشان است، 

همچنانكه هر موجود دیگري به فطرت خود از ناحیة ذات خود پروردگار  

 «از او محجوب باشد ! خودرا مي یابد، بدون اینكه 
 

) این خطاب و جواب از باب زبانحال نیست، بلكه خطابي است حقیقي و كالمي 

 است الهي! (
 

این آیه اشاره مي كند به یك نشأت انساني كه سابق بر نشأت دنیائي اوست، نشأتي 

 است كه خداوند در آن نشأت میان افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده و هریك از

 ایشان را بر نفس خود شاهد گرفته است كه:
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 اَلَْسُت  بَِربُِّكم    ؟   آیا من پروردگار شما نیستم ؟  -»  

 «قَالُوا  :         بَلَي   !    گفـتند:  آري !    -    
 

 تقدم "عالم ذر" بر این عالم تقدم زماني نیست، نشأتي است كه به حسب

 دنیـوي ندارد، بلكه با آن و محیط بر آن است،زمان هیچ انفكاك و جدائي ازنشأت 

 " دارد.فیكون" بر " ُكنو سابقتي كه بر آن دارد سابقتي است كه " 
 

پس:  این گفت و شنود مربوط به نشأت دنیا نبوده بلكه ظرف آن سابق بر ظرف 

دنیاست،  و اشهاد هم معناي حقیقي اش اراده شده است.  و خطاب هم زبانحال نیست بلكه 

 اب حقیقي است.خط

 
 

 سوره بقره        "  َو  اِذ قاَل  َربَُّك  ِللَمآلئَِكِة  اِنّي جاِعٌل في االَرِض َخلیفَةً ...!" 33تا30مستند:  آیه

 218ص  1المیزان ج 

چون پروردگارت به فرشتگان  و »                 تاریخ اولین خلیفه در روي زمین

 «جانشیني قرار دهم ! من مي خواهم در زمین -   گفت:

از زمینه و سیاق كالم فوق برمي آید كه منظور از خالفت نامبرده،  جانشیني خدا 

در زمین بوده است،  نه اینكه انسان جانشین ساكنان قبلي زمین شود.  و این خالفت 

 در این مقام با او مشتركند. بلكه فرزندان او نیز اختصاصي به شخص آدم علیه السالم ندارد،

"، چنین مي خواهم در زمین خلیفه بگذارممالئكه از كالم خداي تعالي كه فرمود: " 

فهمیده اند كه این عمل باعث وقوع فساد و خونریزي در زمین   مي شود، چون مي دانسته 

اند كه موجود زمیني بخاطر اینكه مادي است ، باید مركب از قوائي غضبي و شهوي باشد و 

دودالجهات است و مزاحمات در آن بسیار مي شود و انتظام و چون زمین دارتزاحم و مح

اصالح آن در معرض فساد و بطالن واقع مي شود،  الجرم زندگي در آن جز به صورت 

زندگي نوعي و اجتماعي فراهم نمي شود،  و بقاء درآن به حد كمال نمي رسد جز با زندگي 

به فساد و خونریزي منجر مي و معلوم است كه این نحو زندگي باالخره  …دسته جمعي 

 شود.
 

در حالي كه مقام خالفت، همانطور كه از نام آن پیداست، تمام نمي شود مگر به  

اینكه خلیفه نمایشگر مستخلف باشد، و تمامي شئون وجودي و آثار و احكام و تدابیر اورا 

خلیفه و جانشین  حكایت كند،  البته آن شئون و آثار و احكام و تدابیري كه بخاطر تأمین آنها

 براي خود معین كرده است.
 

خـداي سبـحان كه مستخلف این خلیـفه است، در وجـودش مسماي بـه اسماء حسنی و  

متصـف به صـفات علیائي، از صفات جـمال و جـالل است،  و در ذاتش منزه از هر 

 نقصي، و در فعلش مقدس از هر شر و فسادي است.
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نماء كند، و با آن آثاري كه درباال گفته شد، زندگي خلیفه اي كه در زمین نشو و  

زمیني دارد، الیق مقام خالفت نیست و با هستي آمیخته با نقص و عیبش نمي تواند آئینة 

 هستي خدائي منزه از هر عیب و نقص گردد!

البته، خداي سبحان در پاسخ مالئكه مسئلة فساد درزمین و خونریزي درآنرا از  

كرد، بلكه مطلب دیگري عنوان نمود،  و آن این بود كه در این میان خلیفة زمیني نفي ن

مصلحتي هست كه مالئكه قادر بر ایفاي آن نیستند و نمي توانند آنرا تحمل نمایند ولي این 

 خلیفة زمیني قادر بر تحمل و ایفاي آن است.

در  آري، انسان از خدا كماالتي را نمایش مي دهد، و اسراري را تحمل مي كند كه 

 وسع و طاقت مالئكه نیست:
 

 !«…و خدا همة  اسماء  را به آدم آموخت و »  
 

 حقیقت علم به اسماء،  آنچه آدم از خدا گرفت و آن علمي كه خدا به وي آموخت 

بود، كه فراگرفتن آن براي آدم ممكن بود و براي مالئكه ممكن نبود.  آدم اگر مستحق و الیق 

 بود! علم به اسماءخالفت خدائي شد بخاطر همین 

آن مسمیات كه براي آدم معلوم شد حقایق و موجوداتي خارجي بودند كه در پس  

پردة غیب آسمانها و زمین نهان بودند، و عالم شدن به آن موجودات غیبي،  یعني آنطوري 

كه هستند، از یكسو تنها براي موجود زمیني ممكن بوده است، نه فرشتگان آسماني،  و از 

 آن علم در خالفت الهیه دخالت داشته است. سوي دیگر
 

 

 

 سوره ص     "  اِذ قاَل  َربَُّك  ِللَمآلئَِكِة  اِنّي خاِلٌق  بََشراً ِمْن طیٍن ...!"  88تا  71مستند:  آیه

 38ص  34المیزان ج   

 قسمتي از ماجراي خلقت آدم "ع"  
                 

 به یاد آر آن زماني را كه پروردگارت به مالئكه گفت:»       

 من بشري از ِگل خواهم آفرید،  -     

 متوجه باشید كه چون خلقت او تسویه و تكمیل شد،      

 و از روح خود در آن دمیدم،  

 «همگي برایش به سجده بیفتید !   

 مالئكه اشاره مي كند.این آیات كالم خداي تعالي است كه به زمان گفتگو با 

 دو عبارت دیگر نیز كه خداوند فرمود:

 «من در زمین مي خواهم جانشین و خلیفه بگذارم،»  

 و  

 «من از گل بشري خلق مي كنم ،»  
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هردو خطاب خداوند است به مالئكه، و دو جملة متــقارن است كه در یـك زمان و 

 یك ظرف واقع شده اند.

 

 مبداء خلقت آدم   

تعبیر شده منظور همان جثه و هیكل و  " بشر"در قرآن كریم هرجا از انسان به 

معرفي شده است. در  " گل"ظاهر بدن اوست.   در آیة شریفة فوق، مبداء خلقت آدمي 

و در  " صلصالي از حمأ مسنون"و در سورة حجر  " خاك"سورة روم مبداء خلقت او 

آمده است، كه احتمال دارد همان مبداء  ل"" صلصالي چون فخار یعني سفا سورة الرحمن

واحد احوال مختلفي به خود گرفته است و قرآن كریم هرجا نام یكي از آن احوال را برده 

 است،  لذا این اختالف تعبیر ضرري بجائي نمي زند.
 

از روح »  اگر روح دمیده شده در انسان را خداوند به خود نسبت داد و فرمود: 

به منظور شرافت دادن به آن روح است، و خواسته  همة این مطالب «  خودم در او دمیدم،

را به این نكته پایان دهد كه حال كه از روح خودم براو دمیدم پس شما اي مالئكه بر او 

 سجده كنید!
 

خداوند مي فرماید كه همگي مالئكه براي آدم سجده كردند و احدي از آن تخلف  

سجده براي او دریغ ورزید، و او از سابق براین كافر نكرد مگرابلیس كه تكبركرد و از 

بود.  اینكه ابلیس قبل از این صحنه كافر بوده است، در سورة حجر از زبان خود او چنین 

 نقل كرده است:

 من از نخست حاضر نبودم براي بشري به خاك بیفتم، -»  

 !«كه تو اورا از گلي از لجن خشكیده درست كرده باشي   
 
 

نساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمسنُوٍن...! "سوره حجر       50تا 26مستند:  آیه  " َو لَقَد َخلَقنَا ااْلِ

 221ص  23المیزان ج   

دراین آیات، خداي سبحان از آغاز               خلقت آدم، و نقش مالئكه و ابلیس

ه به آدم، از سجدة مالئكه و خلقت جن و انس، از فرمان دادنش به مالئكه وابلیس براي سجد

امتناع ابلیس، از رجم او، از گمراهي بني آدم به دست او و از به كرسي نشستن قضاء خدا 

 درسعادت متقین و شقاوت گمراهان؛ سخن به میان آورده است.

" ابتداء خلقت انسان  " به تحقیق ما انسان را خلق كردیم ،مقصود از عبارت  

 است، به دلیل اینكه در جاي دیگر قرآن دربارة خلقت آدمي از گل مي فرماید:

 و آغاز كرد خلقت انسان را از گل،»  

 (8الم سجده )  «و آنگاه نسل اورا در خالصه اي از آبي بي مقدار قرار داد.  
 

خلق كردن اولین بنابراین آیة شریفه خلقت  نوع انسان را بیان مي كند، زیرا  
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 موجودي كه بقیة افرادش از آن منشعب مي شوند در حقیقت خلق كردن همة آنهاست.

خداوند مالئكه را مورد خطاب قرار داده و به ایشان خبر مي دهد كه مي خواهم آدم  

 را خلق كنم و شما باید بعد از آنكه روحم را در او دمیدم باو سجده كنید!

تباط دادن و برقرار كردن علقه بین بدن و روح است، به منظور از دمیدن روح،  ار 

 طوریكه در آیة دیگر مي فرماید:
 

 پس اورا نطفه اي در جاي امني قرار دادیم، » 

 پس آن نطفه را علقه كردیم، 

 آنگاه علقه را مضغه كردیم،

 مضغه را استخوانها نمودیم،

 و سپس آن استخوانهارا با گوشت پوشاندیم،

 «خلقي دیگر كردیم !  و در آخر اورا
 

آنگاه خداوند متعال حكایت مي كند كه مالئكه همـه سجده كردند بطوري كه حتي 

 یكنفر هم جاي نماند، و فقط از تمامي مالئكه ابلیس سجده نكرد.
 

البته،  مالئكه مأمور شده بودند بر نوع بشر سجده كنند، نه بر شخص آدم، و 

خصوصیات فردي آدم دخالتي در این امر نداشته است، بلكه خصوصیات نوعي اش باعث 

شده، و این سجده هم صرفاً از باب تشریفات اجتماعي نبوده بلكه نتیجه اي حقیقي و واقعي 

 از خضوع برحسب خلقت.  باعث آن شده است، و آن عبارت است

پس مالئكه بر حسب غرضي كه در خلقتشان بوده خاضع براي انسانند، آن هم 

برحسب غرضي كه در خلقت انسان بوده است) یعني نتیجة خلقت بشر اشرف از نتیجة 

خلقت مالئكه است!(  مالئكه مسخر براي بشر و در راه سعادت زندگي اویند،  وبه عبارت 

 ازقرب و مرحله اي ازكمال دارد كه مافوق قرب و كمال مالئكه است. دیگر انسان منزلتي

اینكه مي بینیم همة مالئكه مأمور به سجده بر آدم شدند، مي فهمیم همة آنان مسخر 

در راه به كمال رساندن سعادت بشرند، و براي رستگاري او كار مي كنند.  مثالً یك طایفه 

مأمور مرگ، طایفة سوم مأمور رزق، وطایفة  از ایشان مأمور حیات بخشي، طایفة دیگر

، طایفه اي نویسنده، و همچنین مابقي  ُمعَقَّباتندچهارم مأمور رساندن وحي هستند. طایفه اي 

 مالئكه هركدام مشغول یكي از كارهاي بشرند.

اینجاست كه براي كساني كه تفكر كنند روشن مي شود كه امتناع ابلیس از سجــــــده 

بخاطر استنـكافي بود كه از خــضوع در برابر نوع بشر داشت،  و او نمي خواست به آدم 

 مانند مالئكه در راه سعادت بشر قدم بردارد و اورا در رسیدن به كمالش كمك كند.
در ادامة مطلب، قرآن مجید، اشاره به دشمني شیطان و نقشه هاي او علیه آدمي دارد كه مشروح این ) 

 سوم این سلسله تألیفات آمده است.(مطالب قبالً درجلد 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                 کتاب هفدهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها 15

 سوره اعراف           "  َو لَقَد َمكَّنّاُكم في ااْلْرِض َو    . . .! " 25تا 10مستند: آیه

 24ص  15المیزان ج

 خروج آدم از بهشت و ابتداي سكونت او در زمین         
 

خوردن آدم و آیات زیر، ازماجراي سجدة مالئكه و سرپیچي ابلیس، از فریب 

همسرش به وسیلة شیطان، از ترك بهشت و از سایر اموري كه خداوند براي آن دو مقدر 

 كرده بود، حكایت دارند:

 ما شمارا در زمین جاي دادیم، » 

 و در آنجا براي شما وسایل زندگي قراردادیم، 

 ولي،  سپاسي كه مي دارید اندك است!
 

 شمارا خلق كردیم، و آنگاه

 نمودیم، و سپس نقشبندي تان

 به فرشتگان گفتیم:

 آدم را سجده كنید!  -       

 همه سجده كردند مگر ابلیس،

 كه از سجده كنان نبود.  

 مانعت چه بود كه وقتي بتو فرمان دادم سجده نكردي ؟ - گفت:

 من از او بهترم ! - گفت:

 مرا از آتش آفریدي و اورا از گل خلق كرده اي ! 

 د شو !از آسمان فرو - گفت:

 در اینجا بزرگي كردن حق تو نیست! 

 برون شو ،   كه تو از حقیراني ! 

 مرا تا روزي كه برانگیخته مي شوند، مهلت ده ! - گفت:

 مهلت خواهي یافت ! - گفت:

 براي این ضاللت كه مرا نصیب داده اي درراه راست تو برسر راه آنان كمین مي نشینم، - گفت:

 و از پشت سرشان، و از راستشان، و از چپشان بر آنان مي تازم، آنگاه از جلوي رویشان،  

 و بیشترشان را سپاسگزار نخواهي یافت ! 

 از آسمان من بیرون شو !  مذموم و مطرود ! - گفت:

 هركه از آنان پیروي تو كند جهنم را از همة شما لبریز مي كنم ! 

 و  

 اِي آدم ! -

 تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید ! 

 و از هرجا  خواستید بخورید !

 و باین درخت نزدیك مشوید !

 كه از ستمگران خواهید شد !
 

 شیطان وسوسه شان كرد تا عورت هایشان را كه پنهان بود،

 برآنان نمودار كند. 
 

 پروردگارتان شمارا از این درخت منع نكرد - گفت:



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                 کتاب هفدهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها 16

 مگر از بیم اینكه دو فرشته شوید، 

 یا از زندگان جاوید گردید !؟ 

 برایشان سوگند خورد كه من خیرخواه شمایم !

 پس با همین فریب سقوط شان داد،

 و چون از آن درخت خوردند، عورت هایشان در نظرشان نمودار شد،

 و بناكردند از برگ هاي بهشت به خودشان بچسبانند،
 

 ایشان بانگ زد:و پروردگارشان به 

 مگر من از این درخت منع تان نكردم ؟!   -

 و  به شما نگفتم كه شیطان دشمن آشكار شماست !    

 پروردگارا !    ما به خویشتن ستم كردیم !  - گفتند: 

 و اگر مارا نیامرزي و رحم مان نكني از زیانكاران خواهیم بود !     

 روید !چنین كه دشمن همدیگرید پائین   - گفت: 

 و شمارا در زمین تا زماني معین قرارگاه و برخورداري هست!     

 در آنجا زندگي مي كنید،     - گفت:

 و در آنجا مي میرید،   

 «و از آنجا بیرون آورده مي شوید ... !     

 

 مفهوم سجده مالئكه بر آدم
 

و در  از قسمت اول آیات بر مي آید كه سجدة مالئكه براي جمیع بني نوع بشر

حقیقت خضوع براي عالم بشریت بوده است. اگر حضرت آدم"ع"  قبله گاه سجدة مالئكه 

شده از جهت خصوصیت شخصي او نبوده بلكه از این باب بوده كه آدم علیه السالم نمونة 

كامل انسانیت بوده، و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزلة نماینده بوده است، زیرا 

داوند به آدم داده مختص به حضرت آدم نبوده بلكه در همه افراد بشر جاري خالفتي كه خ

 است،  پس سجدة مالئكه هم سجده بر جمیع افراد انسان است.

حقیقت دیگري نیز از آیات باال روشن مي شود این است كه خلقت آدم در حقیقت  

 خلقت جمیع بني نوع بشر بوده است.

 

 ابلیس در برابر انسان  

دي آیات جریان سجده كردن تمامي فرشتگان به جز ابلیس را بیان مي كند قسمت بع

و علت سجده نكردن اورا در این دانسته كه وي از جنس فرشتگان نبوده بلكه از طایفه جن 

بوده است، لكن در ابتداء هیچ فرقي با مالئكه نداشته و در بین آنان بوده است؛  شیطان و 

شتند كه مي توان آن مقام را مقام قدس نامید،  و امر به همة فرشتگان در مقامي قرار دا

 سجده هم متوجه این مقام بوده نه به یك یك افرادي كه در این مقام قرار داشته اند.

بنابراین معلوم مي شود ابلیس قبل از تمردش فرقي با مالئكه نداشته و پس از تمرد  

ومنزلتشان اقتضا مي كرده باقي ماندند حسابش از آنان جدا شده است.  مالئكه به آنچه مقام 
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و خضوع بندگي را از دست ندادند و لكن ابلیس بدبخت از آن مقام ساقط گردید،  چون از 

جنس جن بوده و فسق ورزید و زندگي ایرا اختیار كرد كه جز خروج از كرامت الهي و 

 اطاعت بندگي چیز دیگري نبود.

یس عصیان ورزید و مستحق طرد شد به از این آیات استفاده میشود كه اگر ابـل 

خاطر تكبرش بود و گرچه به ظاهر مي خواسته بر آدم تكبر ورزد، لكن از اینكه ابلیس با 

سابقه اي كه از داستان خالفت آدم داشت و تعبیري كه از خداوند درباره خلقت آدم شنیده بود 

ت، برمي آید كه وي در مقام مع ذلك زیر بار نرف  -كه من اورا به دو دست خود آفریده ام  -

 استكبار بر خداوند بوده نه استكبار برآدم !
 

ابلیس از خداوند مهلت مي خواهد و خداوند هم به وي مهلت مي دهد.  البته ابلیس  

" مهلت داده " معینبطور مطلق از خدا مهلت خواسته است و لكن خداوند اورا تا زماني 

 است.
 

و همسرش در بهشت و خروج آنها به دلیل وسوسة شرح كامل قرار گرفتن آدم )   

 .(شیطان و بقیه داستان در جلد چهارم این مجلدات آمده است

 

 خروج آدم از بهشت و فرود به زمین

ادامة جریان زندگي آدم در بهشت را از روایات اسالمي از امام صادق علیه السالم 

 نقل مي كنیم كه حضرت فرمود:

یا بوده و همین ماه و خورشیدي كه به ما مي تابد به آن بهشت آدم از باغهاي دن»  

بهشت مي تابیده است. و اگر از باغهاي آخرت مي بود هرگز از آن اخراج  نمي شد، چون 

 آخرت خانة خلود است. 

خداوند آدم را در بهشت جاي داد و همة خوردني هارا به جز یك درخت برایش 

امر و نهي و غذا و لباس و مسكن و نكــاح نمي  مباح كرد.   خلقت آدم طوري بود كه بدون

توانست بسر ببرد  و سود و زیان خودرا جز به راهنمائي خداوند تشخیص نمي داد، پس 

ابلیس بر او برآمد و گفت كه اگر تو و همسرت از این درخت بخورید فرشته خواهید شد و 

ن خواهد كرد.  آنگاه قسم براي همیشه در بهشت خواهید زیست، اگر نخورید خداوند بیرونتا

 خورد كه خیرخواه آنان است.

آدم گفته اورا پذیرفت و باتفاق همسرش از آن درخت خوردند و كارشان بدانجا 

 «بَدَْت  لَُهما َسْوءاتُُهما ...! » كشید كه خداي تعالي فرمود:  

خالصه آنكه، لباسهاي بهشتي شان از تن فروریخت و ناگزیر از برگ درختان 

 خودرا پوشاندند.  خداوند خطابشان فرمود: بهشتي
 

 آیا شمارا نگفتم كه از این درخت نخورید؟!» 

 در جواب عرض كردند:

 پروردگارا ما به خودمان ظلم كردیم،
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 و اگر تو مارا نبخشي و ترحم نكني،

 ما از زیانكاران خواهیم شد! 

 خداوند در جوابشان فرمود:

 فرود شوید !   - 

 برخي از شما دشمن برخي دیگر،  

 و شمارا در زمین است مستقر و متاعي تا وقت معین، یعني تا روز قیامت ! 

 . . . در آنجا زندگي مي كنید،

 و در آنجا مي میرید،

 « !و از آنجا بیرون آورده مي شوید 

 

 

 یُمیتُُكم ثُمَّ  یُحییُكم ثُمَّ  اِلَیِه تُرَجعُوَن." َو  ُكنتُم اَمواتاً فَاَحیاُكم ثُمَّ     سوره بقره     28مستند: آیه 

 213ص1المیزان ج "   

 حركت وجودي انسان                 
 

 َو بََدأَ خلَق االنساَن ِمن طین ...!» ...  

 آغاز كرد خلقت انسان را از گل،

 سپس نسل اورا از چكیده اي از آبي بیمقدار كرد،

 نموده،و سپس اورا انسان تمام عیار 

 «و از روح خود در او بدمید ! 

این آیات داللت مي كند بر این كه انسان جزئي از اجزاء كره زمین است و از آن 

جدا نمي شود و مباین آن نیست.  چیزي كه هست از همین زمــین نشو نموده و شروع به 

یني و غیر تطور كرده و مراحل خودرا طي مي كند،  تا مي رسد به آنجائي كه خلقتي غیرزم

 مادي مي شود:
 

 ثُمَّ  اَنَشأناهُ  َخْلقاً آَخَر  ! » 

 فَتَباَرَك هللاُ اَحَسُن اْلخاِلقیَن !

 سپس اورا خلقي دیگر كرد،

 «پس مبارك است خدا، كه بهترین خالق است ! 
 

این موجود غیرمادي عیناً همان است كه از زمین نشو كرد، و خلقتي دیگرشد، و به 

تكامل یافت، آنگاه وقتي به این مرحله رسید فرشتة مرگ اورا از بدنش مي این كمال جدید 

و سپس این موجود به سوي خداي سبحان برمي  -و بدون كم و كاست مي گیرد  -گیرد 

 گردد... این صراط و راه هستي انسان است !

 ِمنها َخلَقناُكم، »            
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 َو فیها نُعیُدُكم، 

 َو ِمنها نُخِرُجُكم تارةً اُخري  

 ما شمارا از زمین درست كردیم،

 دوباره به زمین برمي گردانیم،

 «آنگاه، باردیگر،  از زمین بیرونتان مي آوریم ! 
 

انسان براي هر غرضي كه دارد از هرچیزي استفاده مي كند و آنرا به خدمت خود 

را در تكثیر تصرفات، و عمیق تر  مي گیرد، و الیزال گذشت زمان هم این موجود عجیب

 ساختن نظریه هایش تأئید مي كند:

َر  لَُكم ما في السَّماواِت َواالَرِض َجمیعاً ِمنهُ ....»    َو َسخَّ

 براي شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است مسخر كرد،

 در حالي كه همه اش از اوست ! 

 ثُمَّ  اْستَوي اِلَي السَّمــــاَء !

 !«آسمان پرداخت  سپس به
 

از كالم الهي برمي آید كه استواء خدا بر آسمان نیز براي انسان بوده است و اگر 

 آنرا هفت آسمان قرار داد، نیز به خاطر این موجود عزیز بوده است.

این بود صراط انسان درمسیر وجودش،  و این وسعت شعاع عمل انسان در 

سبحان نیز آنرا بیان كرده كه از كجا آغاز  تصرفاتش در عالم كون،  همان است كه خداي

 مي شود وبه كجا ختم مي شود .

چیزي كه هست قرآن كریم همانطور كه احیاناً مبداء حیات دنیوي انسان را كه از آن 

شروع كرده،  عالم طبیعت و كون شمرده است و هستي اش را نیز مرتبط بدان معرفي مي 

 دگار متعال مي داند.كند،  در عین حال آنرا مرتبط با پرور
 

 «من تو را از پیش آفریدم،  در حالي كه چیزي نبودي !  » 
 

انسان مخلوقي است تربیت یافته در گهوارة تكوین،  و از پستان صنع و ایجاد 

ارتضاع نموده، و در سیر وجودي اش تطور دارد، و سلوك او همه با طبیعت مرده مرتبط 

 " اوست.ملكوت" خدا و "امراست. و از نظر فطرت و ابداع مرتبط به " 

دنیا، و اما از جهت عود و این از جهت آغاز خلقت بشر و پیدایشش در نشئة 

برگشتش به سوي خدا،  قرآن كریم، صراط آدمي را منشعب به دو طریق مي داند: طریق 

 سعادت، و طریق شقاوت !
 

یعني صراط مستقیم، دانسته كه به رفیع اعلي  -طریق سعادت را نزدیكترین طریق 

اال مي برد تا او را به منتهي مي شود، واین طریق الیزال انسان را به سوي بلندي و رفعت ب

 پروردگارش برساند.
 

پست ترین  -طریق شقــاوت، كه آن را راهي دور، و منـــتهي به اسفل السافلین 
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 معرفي مي كند، تا آنكه به رب العالمین منتهي شود.  -پستي ها 
 

 ... و  خدا در ماوراء صاحبان این طریق ناظر و محیط بر آنان است !

 

 

نساِن ِمن طیَن! "سو 9تا 7مستند:آیه  ره سجده     " اَلَّذي اَحَسَن ُكلُّ َشئيٍ َخلقَهُ َو بََد أَ َخلَق ااْلِ

 81ص 32المیزان ج       

 خداي تعالي خلقت هر موجودي را نیكو خوانده است.        ماده اولیه انسان

 "خلقت مالزم با حسن و زیبائي است. "      

 و هر مخلوقي بدان جهت كه مخلوق است زیباست !      

 خداي متعال در این آیه مي فرماید:
 

 خدائي كه خلقت همه چیز را زیبا كرده است،» 

 «و خلقت انسان را از گلي آغازید ! 
 

از گل بوده است.    -نوع انسان   -خداوند تعالي مي فرماید كه مبدأ پیدایش این نوع 

وع از فردي پدید آمده اند كه آن فرد از گل خلق شده است و فرزندان این تمامي افراد این ن

 فرد از راه تناسل و تولد از پدر و مادر پدید آمده اند.

 تنها افرادي كه از گل خلق شده اند آدم و حوا علیهماالسالم هستند!

قرآن مجید در ادامة این بحث طرز تولد نسل هاي بعدي این دو فرد را )از طریق 

 داشدن به والدت،( از چكیده اي از آبي ضعیف یا بي مقدار دانسته است.ج

 درباره ورود روح به بدن انسان و مراحل آن مي فرماید:
 

 آنگاه وي را بپرداخت،» 

 و از روح خویش در او دمید،

 ! «…و براي شما گوش و دیدگان و دلها آفرید 
 

آیات كریمة قرآن، ظاهر قریب به صریح است در اینكه بشر موجود در امروز كه 

ما افرادي از ایشانیم،  از طریق تناسل منتهي مي شوند به یك زن و شوهر معین، كه قرآن 

" معرفي كرده است. ونیز صریح است در اینكه این اولین فرد بشر و آدمنام آن شوهر را " 

به  –متولد نشده اند بلكه از خاك یا گل یا الیه یا زمین  همسرش از هیچ پدر و مادري

 خلق شده اند.  -اختالف تعبیرات قرآن 
 

این آن معنائي است كه آیات با ظهور قوي خود آنرا افاده مي كنند.   این معنا را كه 

" است ممكن است از ضروریات قرآن دانست.  آدمنسل حاضر بشر منتهي به مردي بنام " 

 همسرش از پدر و مادر متولد نشده اند بلكه از زمین تكون یافته اند. این آدم و
 

آیات قرآني بیان نكرده اند كه چگونه آدم از زمین خلق شد ؟  آیا در خلقت او علل و 
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عوامل خارق العاده دست داشته است ؟  و آیا خلقتش به تكوین الهي آني بوده و بدون اینكه 

سد ساخته شده از گل مبدل به بدني معمولي و عادي و مدت زماني طول كشیده باشد، و ج

داراي روح انساني شود؟  و یا آنكه در زمانهاي طوالني این دگرگوني صورت گرفته است 

و استعدادهائي یكي پس از دیگري درباره اش تبدل یافته،  و نیز صورتهائي یكي پس از 

وح انساني به حد كمال رسیده و دیگري به خود گرفته است تا آنكه استعدادش براي گرفتن ر

آنگاه روح در او دمیده شده است ؟  و سخن كوتاه،  آیا نظیر نطفه در رحم علل و شرایطي 

 یكي پس از دیگري در او اثر كرده است ؟

 هیچ یك از این احتماالت در قرآن كریم نیامده است !
 

شود آیه اي است كه تنها روشن ترین آیه اي كه دربارة خلقت آدم در قرآن دیده مي 

 درباره مسیح علیه السالم نازل شده و فرموده است:
 

 صفت عیسي مانند صفت آدم است» 

 كه خداي تعالي اورا از خاك زمین خلق كرد 

 «بدون اینكه پدري داشته باشد كه از نطفة او متولد شود.  
 

مي دهند مي تمامي آیات قرآني كه از خلقت آدم از تراب یا از گل یا امثال آن خبر 

فهمانند كه خلقت انسان آني، و بدون گذشت زمان، و بدون پدر ومادر بوده است و خلقت آدم 

 با خلقت سایر افراد بشر و سایر جانداران فرق داشته است.
 

 

 سوره مؤمنون        "  َو لَقَد َخلَقناَ ااِلنساَن ِمن ُسال لٍَة  ِمن طیٍن ثٌمَّ ...! " 14تا 12مستند:  آیه

 29ص  29لمیزان ج ا  

كند كه پاي  خداوند متعال در این آیات از زماني صحبت مي               انشاء خلق آخر

گیرد و در آن آدم  هیچ تاریخ نویسي بدان نرسیده است. زماني كه خلق ابتدائي صورت مي

ُساللٍَة "  -شود و فرمــان مي یابد نسل او بجاي خاك از چكیــدة آبي خوار از گل آفریده مي

 تولید شود:  - ِمن ماٍء َمهیٍن"

 ما انسان را در آغاز از چكیده و خالصة اي از اجزاي زمین»        

 كه با آب آمیخته بود، اندازه گیري كردیم، 

 و سپس ما انسان را نطفه اي كردیم كه در رحم متمكن باشد،

 آنگاه نطفه را علقه و علقه را مضغه كردیم

 استخوان كردیم،و سپس آن مضغه را 

 پس برآن استخوان گوشتي پوشاندیم،

 پس از آن خلقتي دیگرش كردیم !

 « پس آفرین بر خدا كه بهترین آفرینندگان است !
 

" تغییر داد تا انشاء" به " خلقتدر آخرین مرحله خداوند سیاق عبارت را از " 
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ي بود،  غیر آنچه در داللت كند بر اینكه آنچه به وجود آوردیم چیز دیگري، و حقیقت دیگر

 مراحل قبلي بود. 

مثالً علقه هرچند از نظر اوصاف و خواص و رنگ و طعم و شكل و امثال آن با 

نطفه فرق داشت االّ اینكه اوصافي كه نطفه داشت از دست داد و اوصافي همجنس آن به 

 اگر خود گرفت.  خالصه اینكه اگر عین اوصاف نطفه در علقه نبود، همجنس آن بود، مثالً 

سفید نبود قرمز بود و هردو از یك جنسند بنام رنگ، به خالف اوصافي كه خداوند در آخر 

به آن داد، و آنرا انسان كرد !  كه نه عین آن اوصاف در مراحل قبلي بودند، نه همجنس آن، 

 !…مثالً در انشاء اخیر اورا صاحب حیات و قدرت و علم كرد 

وهرة ذاتي داد ) كه ما از آن تعبیر مي كنیم به " در این مرحله خداوند به انسان ج

" ، ( كه نسخة آن در مراحل قبلي یعني در نطفه و علقه و مضغه و عظام پوشیده به لحم،  من

نبود،  همچنانكه در آن مراحل اوصاف علم و قدرت و حیات نبود.  پس در مرحلة اخیر 

 ت !بقه اي نداشچیزي به وجود آمد كه مسبوق به عدم بود،  یعني هیچ سا
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 فصل دوم
                         

 روزهاي بهشتي آدم زمیني

    

    

 سوره بقره       "  َو قُلنا یا آ َدُم  اْسُكْن اَنَت َو َزْوُجَك اْلَجنَّةَ  . . .! "39تا 35مستند: آیه 

                            228ص  7المیزان ج

آدم در اصل و در آغاز براي این خلق شده بود كه در زمین                اقامت موقت

زندگي كند، و نیز در زمین بمیرد، و اگر خداي تعالي اورا   ) چندروزي( در بهشت منزل 

 داد براي این بود كه امتحان خودرا پس بدهد. 

 به دست مي دهد. «انّي جاعل في االرض خلیفه » این معنارا آیة 
 

دف و منظور از خلقت آدم این بود كه در زمین سكونت كند. چیزي كه پس ه 

 هست، راه زمیني شدن آدم همین بوده كه نخست در بهشت منزل گیرد.

 قرآن كریم روزهاي بهشتي آدم زمیني را چنین تعریف مي كند:

 و گفتیم:»  

 اي آدم ! -

 تو و همسرت در بهشت آرام گیرید،

 كه خواستید بخورید،و از آن به فراواني از هرجا 

 و نزدیك این درخت مشوید كه از ستمكاران خواهید شد !

 و شیطان ایشان را از نعمت بهشت بینداخت،

 و از آن زندگي آسوده كه داشتند بیرونشان كرد.

 گفتیم:        

 با همین وضع كه دشمن همدیگرید،  -       

 پائین روید،

 كه تا مدتي،

 دارید !در زمین، قرارگاه  و بهره 
 

 و  آدم از پروردگار خود سخناني فرا گرفت،

 و  خدا اورا ببخشید،  كه وي بخشنده و رحیم است !

 گفتیم: 

 همگي از بهشت پائین روید !  -                 

 و البته خواهد آمد، –اگر هدایتي از من به سوي شما آمد 

آنها كه هدایت مرا پیروي كنند،  نه بیمي دارند،  و نه اندوهگین مي 
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 شوند.  

 و كساني كه كافر شوند، و آیه هاي مارا دروغ شمارند،

 اهل جهنم اند،

 «و خود در آن جاودان اند ! 

پس راه زمیني شدن آدم همین بوده كه نخست در بهشت منزل گیرد، و برتري اش  

ي خالفت ثابت شود،  و سپس مالئكه مأمور به سجده براي او شوند، به مالئكه، و لیاقتش برا

و آنگاه در بهشت منزلش دهند، و از نزدیكي به آن درخت نهي كنند، و او به تحریك شیطان 

از آن بخورد، و در نتیجه عورت خود و نیز از همسرش ظاهر گردد و در آخر به زمین 

 هبوط كنند.

دم و همسرش تمام شده بود، و بعد از آن خدا آن گو اینكه خلقت بشري و زمیني آ 

دورا داخل بهشت كرد،  ولي مدت زیادي در این بین فاصله نشد،  و خالصه آنقدر به آن دو 

مهلت ندادند كه در همین زمین متوجه عیب خود شوند، و نیز به سایر لوازم حیات دنیوي و 

 احتیاجات آن پي ببرند...

 خل بهشت كردند...بلكه بالفاصله آن دو را دا 

و وقتي داخل بهشت كردند كه هنوز روح ملكوتي و ادراكي كه آدم از عالم ارواح و  

 فرشتگان داشت، به زندگي دنیا آلوده نشده بود.

معلوم مي شود پوشیدگي هاي عیب آن دو موقتي بوده است، و یكدفعه صورت  

 ني این عیب پوشیده بماند.گرفته است؛  چون در زندگي زمیني ممكن نیست براي مدت طوال

آخرین عامل و علتي كه باعث زمیني شدن آن دو شد، همان مسئلة ظاهر شدن "  

 " آن دو بود !عیب

برآن شدند كه از برگهاي بهشت » " نامبرده هم به قرینة اینكه فرموده: عیب"  

 " آن دو بوده است.عورتهمان " « برخود بچسبانند، 

مظهر همة تمایالت حیواني است، چون مستلزم غـذا معلوم است كه این دو عضو،  

 خوردن و نمو نیز هستند.

ابلیس هم جز این هدف و كوششي نداشته كه به هر وسیله كه شده عیب آن دو را  

 ظاهر سازد.

ظهور عیب در زندگي زمیني، و به وسیلة خوردن از آن درخت،  یكي از قضاهاي  

ظه مي شود كه خداي تعالي نیز خطیئة آنان را بعد حتمي خدا بوده، كه باید مي شد، و مالح

از آنكه توبه كردند بیامرزید ولي در عین حال آنهارا به بهشت برنگردانید، بلكه به سوي دنیا 

 هبوطشان داد، تا در آنجا زندگي كنند.
  

اگر محكومیت زندگي كردن در زمین، با خوردن ازآن درخت و هویدا گشتن " 

د، و نیز برگشت آنها به بهشت محال نبود، باید بعد از توبه و قبول عیب" قضائي حتمي نبو

 آن به بهشت برمي گشتند.

 پس معلوم میشود:
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علت بیرون شدن از بهشت، و زمیني شـــــدن آدم، خود آن "گناه" نبود، بلكه 

علت این بود كــــه " به وسیلة " آن گناه،  " عیب " انسان ظاهر مي شود. و این " به 

 .ة شیطان" صورت گرفتوسیل
 

ولي اگر پدر بشر و مادرش به زمین نمي آمدند كي مي توانستند متوجه فقر و ذلت 

 و مسكنت و حاجت و قصور خود شوند؟

و چگونه بدون برخورد با تعب و زحمت و رنج زندگي، به روح و راحت در 

 حظیرة القدس و جوار رب العالمین مي رسیدند ؟
 

حسناي خدا، از عفو و مغفرت و رأفت و توبه و ستر و  و براي جلوه كردن اسماء

وخدا ،  فضل ورحمت موردي یافت نمي شد چون مورد این اسماء حسناي خدا گنه كارانند

را در ایام دهر نسیم هاي رحمتي است، كه از آن بهره مند نمي شوند مگر گنه 

 كاراني كه متعرض آن شوند، و خود را در معرض آن قرار دهند !

 

هرچه كه به خود ستم كرد، و خودرا در پرتگاه هالكت، و دوراهي سعادت و  آدم

شقاوت، كه همان زندگي دنیاست،  افكند،  بطوري كه اگر در همان مهبط خود، یعني دنیا 

باقي مي ماند، هالك مي شد، و اگر به سعادت اولي خود برمي گشت تازه خودرا به تعب 

ود ستم كرد،  االّ اینكه با این عمل، خودرا در مسیر افكنده بود، پس در هر حال به نفس خ

سعادت و در طریق منزلي از كمال قرار داد، كه اگر این عمل را نمي كرد، و به زمین 

 نازل نمي شد، و یا بدون خطا نازل مي شد، به آن سعادت نمي رسید!
 

مي واضح است كه نحوة حیات آدم بعداز هبوط، با نحوة آن قبل از هبوط، فرق 

كرد.  حیات دنیا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین است،  یعني داراي گرفتاري و مستلزم 

سختي و بدبختي است و الزمة این نیز این است كه انسان در آن تكّون یابد، و دوباره با 

 مردن جزو زمین شود،  و آنگاه براي بار دیگر از زمین مبعوث گردد.

آسماني، و از زمیني كه محل تحول و در حالي كه حیات بهشتي حیاتي است 

 –دگرگوني است منشأ نگرفته است.  از اینجا ممكن است بطور جزم گفت كه 

بهشت آدم در آسمان بوده، هرچند كه بهشت آخرت و جنت خلد نبوده است، چون 

 !به جنت خلد هر كس وارد شود بیرون نمي شود

  
    

 "  ِمن قَْبُل  فَنَِسَي   . . .! لَقَد َعِهدنا اِلي آَدمَ سوره طه      "  َو  126تا  115مستند: آیه  

                            25ص  28المیزان ج        

در این آیات داستان داخل شدن آدم و همسرش در         عوامل خروج آدم از بهشت

بهشت،  و بیرون شدنشان به وسوسه اي از شیطان، مطرح شده و همچنین بیان حكمي كه 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                 کتاب هفدهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها 26

خداي تعالي در این موقع راند و دیني تشریع نمود و سعادت بني نوع آدمي را منوط به 

 پیروي هدایت او و شقاوت آنان را در اعراض از آن قرارداد.
 

داستان در چند جاي قرآن آمده است ولي در این سوره با كوتاهترین عبارات و  این 

زیباترین بیان ایراد شده است. عمده عنایت در این آیات بیان همان حكمي است كه به تشریع 

 دین و ثواب و عقاب كرده است.
 

این داستان، حال بني نوع آدم را برحسب طبع زمیني اش و زندگي مادي اش تمثیل  

مي كند و مجسم مي سازد،  چه خدا اورا در بهترین قوام خلق كرده و در نعمتهائي بي شمار 

غرق ساخته و در بهشت اعتدالش منزل داده است و از تعـدي و خروج به یك سوي افراط و 

تفریط كه ناشي از پیروي هواي نفس، وتعلق به فریبهاي دنیا، و در نتیجه فراموشي جانب 

هدید فرمود، تا عـهد بین خود و خدارا فراموش نكند و او را نافرماني و است، ترب العّزة 

 شیطان را در وساوسش پیروي نكند.
 

بعد از آنكه دل به دنیا بست و مقام پروردگارش را فراموش كرد، رفته رفته زشتي  

هاي دنیا برایش روشن مي شود و آثار سوء شقاوت با نزول بالها و خیانت روزگار و نكول 

باب و پشت كردن شیطان به او، برایش هویــــدا مي گردد.  آنگاه شروع مي كند با نعمتي اس

نعمت از دست داده اي دیگر را تالفي نماید، به عذابي روي مي آورد تا از عذابي شدیدتر 

از آن فرار كرده باشد، و در گریز از دردي ناگوار، دردي دیگر ناگوارتر را تحمــــل مي 

كه به او بگویند از بهشت نعمت ها به كلي بیرون گشته و به مهبط شقاوت و كند تا وقتي 

 بدبختي هبوط كند.

این همان صورتي از زندگي دنیا براي آدم ممثل شده است.  نخست خداي تعالي  

 اورا داخل بهشت كرده و كرامت داد تا سرانجام كارش بدانجا كشید كه كشید!

از تشریع دین اتفاق افتاده و بهشت آدم بهشت ) از آنجائي كه این واقعه قبل   

برزخي بوده كه در یك زندگي غیر دنیوي برایش ممثل شده است، ولذا نهي در آن نیز نهي 

دیني و مولوي نبوده است بلكه نهي ارشادي بوده كه مخالفتش كار اورا و سرنوشتش را 

 به امري قهري كشانده است.(

 

 سست عهدي آدم    
 

خورم كه بتحقیق آدم را در زمانهاي پیش وصیتي كردیم، ولي وصیت سوگند مي » 

 «را ترك كرد، و ما اورا نیافتیم كه در حفظ آن عزم جازمي داشته باشد.
 

اینكه مقصود از آن عهد چه بوده؟  به طوري كه از داستان آن جناب در چند جاي  

، همانطور كه فرموده: قرآن برمي آید، عبارت بوده از نهي خوردن ازآن درخت مورد نظر

 ! «…وال تَقربا هذِه الشجرة » 
 

 به یاد آر عهدي را كه ما به آدم سپردیم،»  
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 و گفتار مارا كه به مالئكه گفتیم براي آدم سجده كنید،  

 پس همگي سجده كردند مگر ابلیس، 

 ما این صحنه را به وجود آوردیم تا براي خود آدم معلوم شود  

 فراموش كرد، كه چگونه سفارش مارا

 !«و بر حفظ آن عزم راسخي ننمود 
 

وقتي ابلیس از سجده امتناع ورزید خدا به منظور خیرخواهي و ارشاد آدم به سوي 

 صالح به او گفت: 

اینكه مي بیني از سجده امتناع ورزید " ابلیس" دشمن تو و همسرت مي  -

 باشد، زنهار كه از بهشت بیرونتان نكند !!
 

جاي نهي ابلیس از این كار، آدم و حوا را نهي كرد، در حقیقت  اگر در این آیه به

 كنایه از نهي او از اطاعت ابلیس و نیز نهي از غفلت كید، و دست كم گرفتن مكر اوست.

 اورا اطاعت مكن و از كید و تسویالت او غفلت مورز،   - 

تا بر شما مسلط نشود، و در بیرون كردن شما از بهشت و بدبخت  كردنتان 

 ! قوي نگردد

 

 وسوسه شیطان
ابلیس به آدم گفت: آیا مي خواهي تورا به درختي راهنمائي بكنم كه با خوردن میوة 

آن عمري جاودان وسلطنتي دائمي داشته باشي؟ دراین درخت این دو خصوصیت هست، و 

 اگر پروردگار شما، شمارا از آن نهي كرده یا براي آن خصوصیت بوده یا براي این!
 

 آن درخت بخوردند، از»   

 و عورت هایشان بر ایشان نمودار شد،    

 و بنا كردند از برگ هاي بهشت به خودشان بچسبانند.    

 «آدم نافرماني پروردگار خویش كرد و از راه برفت !     

 

 اولین حكم تشریعي
 پس از آن پروردگارش اورا برگزید، و توبه اورا بپذیرفت،» 

 و هدایتش كرد.

 همگي پائین بروید در حالي كه بعضي دشمن بعضي دیگر باشید! -گفت:  

 پس اگر هدایتي از من سوي شما آمد،          

 هركه آنرا پیروي كند،  نه گمراه مي شود، و نه تیره بخت،          

و هركس كه ازكتاب من روي بگرداند وي را روزگاري سخت 

 خواهد بود،

 «ور مي كنیم ! و اورا در قیامت كور محش          
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 در این آیه قضائي از خدا حكایت شده كه متفرع بر هبوط است.   

داستان بهشت آدم با همة خصوصیات آن مثالي است كه سرنوشت آیندة یكایك  

 فرزندان اورا تا روز قیامت ممثل مي كند.

با نهي آدم از نزدیك شدن به درخت،  دعوت هاي دیني و هدایت الهي بعد از آدم را  

خوانده، نافرماني فرزندانش را  " نسیان عهد"ممثل كرده است، و با نافرماني آدم كه آنرا 

كه ناشي از نسیان یاد خدا و یاد آیات اوست، ممثل فرموده است. تنها فرقي كه میان آدم و 

است كه آزمایش آدم قبل از تشریع شرایع بود ودرنتیجه نهیي كه متوجه او  بني آدم است این

شد ارشادي ومخالفت او ترك اولي بود، ولي آزمایش بني آدم بعد از تشریع دین و مخالفت با 

 آن نافرماني امر مولوي خداست.

 
 ِِلَدَم فََسَجُدوا االّ اِبلیَس  . . .! "وا  "  َو  اِذ قُلنا ِللَمآلئَِكِة اْسُجد  سوره اسري  65تا  61مستند: آیه

                           246ص  25المیزان ج

قرآن مجید در این آیة شریفه تاریخي از شروع            تاریخ شروع فساد در نسل انسان

حیات زمیني انسان را خاطرنشان مي سازد كه پروردگار عالم پس از آفرینش آدم، پدر بشر 

 مالئكه دستور داد تا براي آدم سجده آورند، همه سجده كردند مگر ابلیس ... . كنوني، به
 

داستان ابلیس ماجرائي است كه میان او و خداي سبحان اتفاق افتاد،  آن موقعي كه  

امر خدا براي سجده به آدم را عصیان ورزید. این داستان را خداي تعالي براي رسول 

بت به وضع مردم عصر خود خیلي ناراحت نشود و گرامي "ص" خود نقل مي كند تا نس

بداند كه جنس بشر از ازل همینطور بوده است كه اوامر خدا را سبك شمرده و در برابر حق 

استكبار مي ورزند و اعتنائي به آیات خدا نمي كنند،  و این نسل از این به بعد هم همواره 

 چنین خواهند بود !

س قسم خورد كه گریبان ذریة آدم را بگیرد،  و خدا فرمود: به یاد آر كه چگونه ابلی 

هم اورا بر كسانیكه اطاعت او)شیطان( را بكنند مسلط فرمود، و احدي از پیروان دعوت او 

و دعوت سواره گان و پیاده گان از لشكر او را استثنا نكرد،  و كساني را استثنا كرد كه از 

 بندگان ْمخلَص خدا باشند.
 

بیان علل و عواملي است كه باعـث شد بني آدم درظلم و فسوق خود مقصود آیة شریفه  

 استمرار و دوام یابد ولي نسلش برچیده نشود.
 

در این باره نخست این را فرمود كه اولین بشر به آیات و معجزات درخواستي  

خودش ایمان نیاورد و آخرین هم پیرو همان اولي اند و ایمان نخواهند آورد. در اوایل این 

یات به پیغمبر خود یادآور شد كه دراین میانه فتنه ها در كار است كه به زودي ظهور آ

نموده و امت اسالم را در بوتة امتحان داغ مي كند و آنگاه داستان آدم و ابلیس را خاطرنشان 

ساخت كه ابلیس سوگند خورد ذریة آدم را گمراه سازد و از خدا درخواست كرد كه اورا بر 
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 اید.آنها مسلط نم
 

پس خیلي بعـید نیست كه اكثر مردم به سوي راه ضاللت گرائیده و در ظلم و طغیان  

و اعراض از آیات خدا غوطه ور گردند،  چون از یكسو فتنه هاي الهي آنهارا احاطه كرده 

 و از سوي دیگر شیطان با قشون سواره و پیادة خود محاصره شان كرده است.
  

   
  114ص  12المیزان ج                                        مستند: آیات مندرج در متن 

قرآن مجید اولین بار دعائي از اولین پیامبر الهي و                    اولین دعاي آدم

اولین انسان روي زمین نقل مي كند كه در آن درك و آگاهي و ادب خاصي را كه تعلیم این 

 ین شده، نشان داده مي شود.پیامبر اول

 قرآن مي فرماید: 

 آدم نافرماني پروردگار خود كرد،»    

 و در نتیجه از بهشت محروم شد،

 پس پروردگارش اورا به رسالت در ابناء خود برگزید،

 و از نافرماني اش درگذشت،

 (122طه ) «  و هدایتش فرمود . 
 

كه درآیه قید شده رسید؟  دعا و  چه شد كه آدم پس از محرومیت از بهشت به مقامي 

توبه و انابه أي است كه آدم "ع" با ادب خاصي آنرا به پیشگاه الهي عرضه كرد. در این 

 مراسم همسر او نیز سهیم بود.

 آنها گفتند: 

 پروردگارا  !»     

 ما بر خود ستم كردیم !       

 و اگر تو مارا نبخشائي، و به ما ترحم نكني،       

 (22اعراف ) « مسلماً از زیانكاران خواهیم بود !        
 

این دعا راز و نیازي است كه آن دو بزرگوار بعد از خوردن از درختي كه خداوند  

 از نزدیك شدن به آن نهي كرده بود، با خداي خود كردند.

( در هر چون نهي الهي نهي ارشادي بود،البته آنان بااینكه گناهي نكرده بودند، )  

وقتي پاي امتحان به میان آمد و بال شامل حالشان شد و سعادت زندگي بهشتي   صورت،

براي یك عمر با آنان وداع كرد، ولي آنها مأیوس نشدند و نومیدي رابطة شان را با 

پروردگار قطع نكرد بلـكه با التجاء به خداوند خود و با توسل به صفت ربوبیت او جبران 

 گذشته را كردند.
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 فصل سوم
                         

 هابیـل  و  قابیـل
 و        

 شروع فساد و جنایت در نسل انسان

    

 سوره مائده        "  َو اتـُْل  َعلَیِهْم  نَـبَأَ اْبنَْي آَدَم بِاْلَحّقِ . . .! " 32تا  27مستند: آیه 

                            147ص  10المیزان ج   

قرآن مجید خبر صادق و تاریخ واقعي انسان هاي اولیه و پسران آدم            پسران آدم

 را چنین شرح مي دهد:

 

 خبر دو پسر آدم را به درستي بر اینان بخوان!  »

 آنگاه كه قرباني پیش بردند،

 و از یكي شان پذیرفته شد، 

 و از دیگري قبول نیفتاد.

 به طور حتم ترا خواهم كشت !! -گفت:        

 خدا تنها از پرهیزكاران مي پذیرد، -گفت:        

 اگر دستت را به سوي من بگشائي كه مرا بكشي،

 من دست خویش به سوي تو باز نمي كنم كه ترا بكشم،

 من از خدا ،  پروردگار جهانیان مي ترسم !

 بري،من مي خواهم كه گناه من و گناه خویش را ب

 و از آتشیان شوي،

 و این است پاداش ستمگران !

 دلش اورا به كشتن برادر رام كرد،  و اورا كشت،

   !  «…و از زیانكاران شد 
 

این آیات از قصة دو پسر آدم خبر مي دهند.  خداوند متعال واقعي بودن بیـــان این 

تـــاریخ را با كلمة " بالحق " تأكید فرموده است.  این امر داللتي دارد براینكه این قصه به 

طور تحریف شده و غیرواقعي و غیرحق در میان مردم شایع بوده است و آن قصه اي است 

" تورات ذكر شده ولي جریان برانگیختن زاغ و كاویدنش سفر تكوین"  كه در فصل چهارم

در زمین بیان نشده است، و اصل قصه هم طوري بیان شده كه خدارا به طور صریح جسم 

 ) تعالي هللا عن ذلك علواً كبیراً !(دانسته است!؟ 
 

در این آیات مشخص است كه هریك از آن دو برادر چیزي را كه مایة تقرب او  

باشد به نزد خداوند برده اند.  وآن دو فهمیده بودند كه قرباني یكي قبول و قرباني دیگري 

پذیرفته نشده است.  حاال از كجا فهمیدند ؟ و به چه وسیله استدالل كرده و اثبات نمودند؟  آیه 
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 از این قسمت ساكت است.
 

ملت هاي گذشته و یا بیان شده كه در سوره آل عمران(  183) آیه ولي در یك جاي قرآن  

 خصوص بني اسرائیل رسم بوده كه قرباني مقبول را آتش بسوزاند و بخورد.

یهود قربانیهاي گوناگون دارد: قرباني تا امروز هم پیش اهل كتاب معروف است )  

كشتن حیوانات، تقدیم آرد و زیتون و سرشیر و میوه هاي نوبار.  نصاري هم نان و شراب 

 (خیال خود در عالم حقیقت تبدیل به گوشت و خون مسیح مي شود!!  تقدیم مي كنند و به
 

ممكن است قبولي قرباني این قصه هم به همانطور بوده است، خصوصاً اینكه روي  

 سخن با اهل كتاب كه معتقد به آن روش بوده اند، مي باشد.

دیگري به هرحال قاتل و مقتول هردو مي دانسته اند كه قرباني یكي قبول و از  

 مردود شده است.

ً ترا مي كشم -ازسیاق آیه فهمیده مي شود كه گویندة   همان كسي است كه  – حتما

قرباني اش پذیرفته نشده است، و این سخن را از روي حسد گفته است، زیرا علت دیگري 

در كار نبوده و مقتول پیش از این هم كاري كه جرم باشد نكرده است كه با این گفته روبرو 

 ه و به قتل تهدید شود.شد
 

گفت خدا تنها از پرهیـــزكاران مي » : جوابي كه خداوند ازمقتول نقل مي كند 

پاسخ گفتة قاتل است كه اوالً به او تذكر مي دهد كه جریان قبول و عدم قبول « پذیرد، 

 قرباني به دست او نبوده و او در این باره جرمي ندارد.  جرم از قاتل است كه پرهیزكاري

 نـداشت و خداوند هم به جزایش قرباني اورا نپذیرفته است.

ثانیاً تذكر داد كه اگر قاتل قصد كشتن اورا داشته باشد و به این منظور دست خودرا به   

سویش دراز كند او هرگز دست به طرفش دراز نخواهد كرد زیرا از خدا پرهیزكاري داشته 

ناه خود و گناه مقتول را به دوش كشیده و از و مي ترسد،  او دراین صورت میخواهد قاتل گ

 جهنمیان شود، كه این است پاداش ستمگران !
 

پسر مقتول آدم از پرهیزكاران و صاحب معرفت دربارة خدا بوده است.  

همانا خداوند از پرهیزكاران » پرهیزكاري اش از این عبارت به دست مي آید كه گفت: 

زكاري كرده و خدا هم كه آنرا نقل نموده و رد نكرده و ضمناً ادعاي پرهی« قبول مي كند. 

 است، ادعاي اورا امضاء نموده است.
 

من از خدا، پروردگار » معرفت او به خدا هم از این گفته اش معلوم مي شود كه:  

این ادعاي اونیز ازطرف خدا نقل شده وامضاء گردیده «  جهانیان خوف و ترس دارم.

 است.

از میان بندگان خدا فقط علماء از او خوف و » مي فرماید: خداوند در سورة فاطر 

با توجه به این آیه و  نقل ادعاي ترس او در قرآن و امضاِء آن از طرف  «هراس دارند. 

خدا، عمالً مالحظه مي شود كه او به علم نیزتوصیف شده است. و همین گفته هاي محكم و 

بیان كرده بهترین گواه علم و دانش  مستدل و مؤعظه هاي خوبي كه در خطاب به برادرش
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 اوست.  او با همان طینت پاك و فطرت صاف خود درك نموده و بیان كرده است كه :
 

به زودي عدة افراد بشرزیاد مي شود وآنگاه به اقتضاي طبع بشري اجتماعات  

 مختلفي پدید مي آید و عده اي پرهیزكار و دستة دیگري ستمگر خواهند شد.

جهانیان دیگر یك پروردگار دارند كه مالك آنها بوده و كارشان را تدبیر آنها و تمام 

مي كند. و یكي از تدبیرهاي قاطع او این است كه عدالت و نیكي را دوست بدارد و ستم و 

ظلم را مغبوض و بد بدارد؛  و الزمة این معني این است كه تقوي و ترس از خدا بر بشر 

 دین " است.  فرض و واجب باشد، و این همان  "

و بنابراین طاعتها و قرب و منزلتها، و بدیها و گناهاني خواهدبود، و طاعتها تنها 

در صورتي پذیرفته مي شود كه از روي تقوي و پرهیزكاري باشد.  و نافرمانیها و ستم ها، 

گناهاني است كه ستمگر آنهارا به دوش خود حمل مي كند.  و ازلوازم آن این است كه یك 

 دیگر باشد كه دنیاي پاداش باشد، و پاداش ستمگران هم آتش خواهد بود!دنیاي 

اصول معارف دیني و مباني اساسي علوم مبدأ و معاد   -چنانكه مي دانید   -و اینها  

است كه این بندة صالح خدا همه را براي برادر نادان خود كه حتي نمي دانست ممكن است 

ه ها پوشیده داشت، و آن را از زاغي آموخت،  بیان چیزي را با دفن كردن در زمین از دید

 كرد!
 

این بندة صالح خدا در سخن هاي خود به برادرش نگفت كه اگر تو قصد كشتن مرا  

داشته باشي من خودم را جلوي تو انداخته و از كشته شدن پرهیز نخواهم كرد و از خود 

!  و نگفت كه من میخواهم دفاع نمي كنم ؛ و تنها گفت: من چنین نیستم كه ترا بكشم 

 بهرصورت به دست تو كشته شوم تا تو ستمگر شوي و از دوزخیان گردي!  

سبب سازي براي گمراهي و بدبختي كسي در زندگي اش در شرع فطرت ) بدون  

 اختصاص به دین معیني، ( ستم و گمراهي مي باشد.
 

اگر تو براي كشتن من دست بگشائي منهم آنرا بركشتن تو اختیار مي  -او گفت:  

كنم.  او نگفت كه من از خود دفاع نمي كنم، بلكه گفت كه من تصمیم به قتل تو نمي گیرم !  

در آیة شریفه هم بیان نشده كه او با این كه متوجه موضوع بود از خود دفاع نكرد و كشته 

 شد. 

این احتمال هست كه اورا غفلتاً و ناگهاني و یا پس از دفاع كامل از خودش به قتل  

 رسانده است.
 

 در روایات اسالمي از امام محمدباقر علیه السالم نقل شده كه: 

قابیل همیشه مترصد و مراقب وقت تنهائي هابیل بود تا وقتي اورا دور از آدم  » 

 « ….یافت، ناگهان براو جست و اورا كشت 
 

 در روایت دیگري از امام سجاد علیه السالم نقل شده كه: 

قابیل دلش براي او كشتن برادرش را جلوه داد ولي نفهمید چگونه اورا بكشد تا » 
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ابلیس آمد و به او یاد داد و گفت سرش را میان دو سنگ بگذار و آنگاه سرش را 

 «بشكن ! 
 

ناگهاني هابیل را كشته است نه اینكه  ظاهر این روایات حاكي است كه قابیل به طور 

 هابیل خودرا دراختیار او گذاشته باشد؟!
 

" ذكر كرده اند ولي تورات  هابیل و قابیلدر روایات نام این دو فرزند آدم را "  

" ضبط كرده است كه البته چون تورات فعلي سندیت  هابیل و قائینرایج فعلي آنهارا " 

  ه،  قابل استناد نیست.ندارد و دست تحریف در آن رفت

  
 سوره  مائده "  فَبَعََث هللاُ  ُغراباً یَبَحُث  في االَرِض ِلیُِریَهُ َكیَف یُوآري َسْوَء ةَ اَخیِه ...." 31مستند:  آیه

            158ص10المیزان ج

قرآن مجید درضمن بیان تاریخ          تعلیم و تعلّم در نسل هاي اولیه انسان

اولیة بشر، و چگونگي حسادت پسر آدم نسبت به برادرش، و سرآغاز اولین زندگي نسل 

جنایت تاریخ بشر؛  به یك نكتة بسیار علمي دربارة چگونگي تعلیم و تربیت در روزهاي 

نخستین حیات انسان،  آن زمانها كه انسان با یك ذهن ساده و بدون هیچ تعلیماتي به سر 

 میبرد،  اشاره كرده است.
 

ید در این بیان تاریخي، به طور ضمني مارا به این نكته مي رساند كه بشر قرآن مج 

 اولیه قدم به قدم با تعلیمات و آموزشهائي از طرف الهي زندگي خودرا  مي گذرانید.
 

این آموزش اكثراً از طریق پیــامبـــران، كه اول آنها خود حضرت آدم علیه السالم 

 ن داستان ما مي بینیم كهبوده است، صورت مي گرفت، ولي در ای

افراد انساني آموخته هاي خودرا از یك طرف به وسیلة عالیم و آگاهي هائي كه به صورت 

نمایش و تجسم یا الهام از طرف خدا دربارة خواص اشیاء داده مي شد، دریافت مي كرد؛ و 

یاد از طرف دیگر با كمك حس و تحلیل ذهني خود، چیزهائي را براي گذران زندگي خویش 

 مي گرفت.

 دراین آیه مي فرماید: 

 دلش اورا به كشتن برادر رام كرد و اورا كشت و از زیانكاران شد،»   

 خدا زاغي را فرستاد كه در زمین مي كاوید    

 تا به او نشان دهد كه چگونه جسد برادر را بپوشاند.   

 اشم ؟!اي واي !  من از این هم درمانده ترم كه چون این زاغ ب  -گفت:   

 و جسد برادرم را پنهان كنم؟    

 «و از پشیمانان شد !     
 

سیاق آیه مي رساند كه قاتل مدتي متحیر بوده و مي ترسیده كسي از كارش مطلع  

شود و نمي دانسته چكار بكند كه كسي جسد مقتول را پیدا نكند، تا اینكه خداوند زاغي را 
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 برانگیخته است.

زاغ و تفتیش او در زمین با جریان قتل همزمان بودند دیگر اگر جریان برانگیختن  

 وجهي نداشت بگوید:

 !«واي برمن! عاجزم كه چون این زاغ باشم  -»   

باز ازسیاق آیه به دست مي آید كه آن زاغ پس از كاویدنش چیزي را در زمین دفن  

 كرده است. 
 

د نه راه كاویدن را، و ظاهر كالم این است كه زاغ مي خواسته راه دفن را نشان ده

صرف كاویدن و تفتیش زمین راه دفن را یاد او نمي دهد،  او به قدري ذهن ساده داشته كه 

باز هم معناي كاویدن را درك نكرد، آنگاه چگونه از كاویدن به دفن منتقل مي شد، بااینكه 

زاغ زمین را  مالزمه اي بین آن دو نیست.  بنابراین او از اینجا به دفن منتقل شد كه دید

 كاوید و چیزي دفن كرد.
  

) معموال در میان پرندگان عادت كالغ این است كه قدري از چیزي را كه براي 

خود صید مي كند در زمین دفن مي كند و بدین وسیله براي خود ذخیرة غذائي تأمین مي 

 .(نماید

آن تنها آیه  این قسمت از سرگذشت پسران آدم، یعني كاویدن زاغ و فكر قاتل دربارة 

اي است در قرآن كه حال بشر را در بهره برداري از حواس نشان   مي دهد و مي رساند 

كه انسا ن خواص چیزهارا به وسیلة حس به دست مي آورد و سپس با تفكر در آنها به 

 اغراض و مقاصد حیاتي خود مي رسد.
 

م باشد، صورتهاي یك بشر، گرچه از نادان ترین و ناتوان ترین مردم در فكر و فه 

زیاد و ادراكات بسیاري دارد كه دست شماره بدانها نرسیده و جز پروردگار جهانیان كسي 

نمي تواند آنهارا شماره كند.  با این زیادي كه از حد شماره بیرون است، یك چیز مشهور و 

است.   روشن است و آن اینكه این صورتها در طول زندگي انساني در دنیا دائماً رو به تزاید

از آنطرف اگر به عقب برگردیم مالحظه مي كنیم كه رو به تقلیل رفته و كم كم به حد صفر 

 مي رسد و بشر به جائي مي رسد كه هیچگونه دانشي به طور فعلیت ندارد
 

تأمل در حال انسان و دقت درآیات شریفة قرآني به دست مي دهد كه علوم نظري 

رف عقلي كه به دنبال آن است از حس سرچشمه مي انساني یعني علم به خواص اشیاء معا

گیرد و خداوند از راه خواص اشیاء خارجي به او مي آموزد، همانطور كه از آیه فوق یعني 

 " برانگیختن زاغ" استفاده مي شود.
 

نسبت دادن برانگیختن زاغ براي نشان دادن چگونگي دفن به خداوند در حقیقت 

ه خداوند است.  زاغ اگرچه نداند كه خدا اورا فرستاده و نسبت دادن آموختن چگونگي دفن ب

همچنین پسر آدم گرچه نداند كه مدبري هست كه كار فكر و تعلّم او به دست آن مدبراست و 

خیال كند كه ارتباط زاغ و كاویدنش با تعلّم او همچون سایر اسباب اتفاقي كه راه تدبیر 
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اط اتفاقي است ولي در حقیقت خداست كه انسان معاش و معاد را به بشر یاد مي دهد یك ارتب

 را آفریده و اورا به طرف كمال دانش براي اهداف زندگي اش سوق داده است.
 

خداوند است كه خواص اشیاء را كه حواس بشري به نحوي بدان مي رسد به او یاد 

او كرده داده است و از راه حواس به او كمك داده و آنگاه همة زمین و آسمانها را مسخر 

 است.

 

 

 

 "  ! سوره مائده  " ِمن اَْجِل  ذِلَك  َكتَبنا َعلي بَني اِسرائیَل اَ نَــّـهُ َمن قَتََل نَفساً بِغَیِر نَفس ٍ. . .32مستند: آیه
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قرآن مجید پس از تعریف تاریخ واقعي آنچه در              اولین قانون جنایت و جزا

اولین روزهاي حیات بشر بین پسران آدم رخ داده و منجر به اولین جنایت تاریخ گردیده 

است، شرح مي دهد كه چگونه وقوع این جنایت بزرگ سبب شده كه بر بني اسرائیل نوشته 

 شود:
 

ركه كسي را جز به قصاص یا ه -به این جهت ما بر بني اسرائیل نوشتیم كه: » 

كیفر فسادي در زمین، بكشد، چنان است كه همة مردم را كشته باشد. و هركه 

 !«كسي را زنده بدارد گوئي همة مردم را زنده داشته است 
 

گرچه حكم تكلیفي نیست لكن از نظر بیان واقع  –كه در آیه ذكر شده  –این نوشتن 

 جرم خالي ازشدت نبوده و دربرانگیختن غضب الهي در دنیا و آخرت اثر به سزائي دارد.
 

ِمن اَْجِل  ذِلَك ! " در قضیة پسران آدم به این نكته اشاره دارد كه طبیعي  عبارت " 

شدن براي مردم به چیزهاي غیر  كه غصه خوردن و ناراحتاین بشر است كه پیروي هوي و حسد )

مقام الهي و باطل  باعث مي شود كوچكترین چیزي ایشان را به نزاعاختیاري ایشان است،( 

 ساختن غرض خلقت كشانده و برادر نوعي و بلكه جگرگوشة پدر ومادري خودرا بكشند!
 

زیرا اشخاص بشري افراد یك نوع و اجزاي یك حقیقت هستند و همان انسانیتي كه  

 در عده زیادي هست، در یك نفر هم هست، و همانكه در یكنفر هست در همه هست .
 

از بین بردن فردي با قتل، افساد در آفرینش و باطل كردن هدف الهي در انسانیت،  

 كه بقایش با تكثیر افراد و طریق جانشیني یكي از دیگري است، مي باشد.
 

حسدوتكبر و در –چنانكه آیات زیادي درقرآن تذكر مي دهد  – ازطرفي بني اسرائیل هم

ً حقیقت و واقع این  پیروي هوي و پایمال كردن حق سابقة طوالني داشتند، خداوند دقیقا

جنایت بزرگ را شرح داده و ایشان را باخبر كرد كه پیش او قتل یكنفر به منزلة قتل همه و 

 است.زنده داشتن یكنفر به منزلة زنده داشتن همه 
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ارتباط این آیات با بني اسرائیل از جهت این است كه سرپیچي آنان از پذیرش 

دعوت حقة پیامبر اسالم "ص" جز از روي حسد و كینه نبود و حساب حسد این است كه 

بشر را به كشتن برادر وا مي دارد و سپس اورا در ندامت و حسرت ابدي قرار مي دهد!  

 ند و اینقدر در حسد و آنگاه كفر خود اصرار نورزند.ایشان از این حكایت عبرت بگیر

 

 و بحث علمي و تطبیقي در ادیان                                 سورة مائده 32تا  27مستند:  آیات 
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این قسمت یك بحث علمي و تطبیقي       شرح زندگي انسان هاي اولیه در تورات

زندگي بشر اولیه را از تورات حاضر نقل مي كند و سپس آنرا با آیات قرآن  است كه تاریخ

 كریم در این باره تطبیق و تحلیل مي نماید:
 

 در اصحاح چهارم از سفر تكوین تورات چنین دارد: 
 

 آدم با عیال خود حوا آشناشد،»  

 سپس او آبستن شد و قایین را زائید و گفت: 

 بهره بردم،مردي را از جانب خداوند 

 آنگاه برگشت و برادرش هابیل را زائید،

 و هابیل چوپان گوسفندان بود،

 و قایین در زمین كار مي كرد )كشاورز بود،(

 پس از چند روز قایین از میوه هاي زمین قرباني براي خداوند تقدیم نمود،

 هابیل هم از گوسفندان جوان و فربه خود تقدیم نمود،

 قرباني اش نظر افكند،خداوند به هابیل و 

 ولي به قایین و قرباني اش نگاه نكرد،

 قایین سخت ناراحت شد و چهره اش پژمرده گشت،
 

 خدا به قایین گفت:

 چرا غضبناك شدي؟ و چرا چهره ات پژمرده شد؟  -       

 اگر نیكي كني آیا باال نمي روي؟ و اگر نیكي نكني نزد گناه مستقر و پاگیري است،

 تو و همه جا به دنبال توست. كه مشتاق به
 

 قایین با برادرش هابیل سخن گفت و چنین اتفاق افتاد

 كه وقتي آن دو در مجلسي بودند قایین بر برادرش هابیل قیام كرد 

 و اورا كشت. 
 

 پروردگار به قایین گفت: 

 هابیل برادرت كجاست؟  -       

 نمي دانم !  مگر من نگهبان برادرم هستم؟ -گفت :  

 چه كردي ؟  صداي خون برادرت از زمین به طرف من فریاد مي كند !  -گفت: 

 اكنون تو ملعون و دور از آن زمین هستي،

 كه براي قبول خون برادرت از دستت دهان باز كرد.  
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 هرچه كني زمین غذاي خودرا به تو نخواهد داد! 
 

 قایین به خدا گفت:

 گناه من بزرگتر از این است كه حساب شود! -        

 تو امروز مرا از روي زمین راندي، از نظر تو پنهان مي شوم

 و سرگردان و فراري در زمین هستم  

 تا در نتیجه هركه مرا بیابد به قتل برساند.
 

 به این جهت پروردگار به او گفت:

 انتقام مي گیرم،هركه قایین را بكشد هفت برابر از او   -       

 و پروردگار براي قایین عالمتي قرار داد تا هركه اورا یافت نكشد.

 سپس قایین از نزد پروردگار بیرون شد

 « و در زمین " نود" در خاور عدن مسكن گزید.
 

این بود آنچه در تورات حاضر از روزگاران نخستین انسان قصه پرداخته است و 

كریم دربارة این قصه آمده ) و در مطالب قبلي ذكر و تفسیر شما بار دیگر آیاتي كه در قرآن 

 گردید،( از نظر بگذرانید تا تفاوتش خوب معلوم شود !
 

نخستین چیزي كه از تورات در نظر مي آید این است كه تورات خــدا را یك موجود   

 زمیني به صورت بشري قرار داده كه با مردم معاشرت نموده و همچون یكي از مردم در

سود و یا زیان آنها حكم مي كند.  به او نزدیك مي شوند. با او همچون خود مردم باهم، سخن 

مي گویند و آنگاه به وسیلة غیبت نمودن و دورشدن از نظرش پنهان مي شوند، و او هم 

 اشخاص دور و غایب را نمي بیند و تنها نزدیكان حاضر را مي بیند!؟
 

كي از افراد بشر زمیني بوده و در هرجهت و به هرحال در تورات، خدا چون ی 

مانند اوست جز اینكه ارادة خودرا وقتي بخواهد نفوذ مي دهد و حكم خودرا چون حكم نماید 

 مي گذراند.

) و خداوند سبحان منزه است از این كلیه تعلیمات تورات و انجیل برهمین اساس است  

 سخنان !  (
 

ن است كه:  در آن زمان بشر به طور الزمة قصه به طوریكه در تورات است ای 

حضوري و مقابله و همكالمي باخدا زندگي مي كرده است و سپس از قایین و یا ازاو و 

 امثال او در پرده شده و اما دیگران به حال خود باقي ماندند.

ولي قرآن مجید این قصه را براساس همانند بودن افراد بیان مي كند و به دنبال قصة  

برانگیختن زاغ را تذكر مي دهد و مي رساند كه انسان حقیقتي است كه كمال قتل، جریان 

 تدریجي داشته و مراتب و درجات كمال حیاتي خودرا براساس حس و فكر بنا نهاده است.

آنگاه قرآن جریان گفت و شنود دو برادر را متذكر مي شود و به نقل از مقتول  

گرانبهائي از توحید و نبوت و معاد را  معارف فطري و انساني و اصول و مباني دیني

حكایت مي كند و سپس حساب تقوي و ستمگري را كه دو اصل فعال در تمام قوانین الهي و 
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احكام شرعي هستند، مي رسد.  آنگاه عدالت الهي را در مسئلة قبول و رد، و پاداش 

 اخروي،  بیان مي فرماید.
 

دنیا و آخرت را تذكر مي دهد و پس سپس پشیماني قاتل پس از كارش و زیانش در 

از اینها همه بیان مي كند كه مسئلة قتل به قدري اهمیت دارد كه اگر بر یكنفر واقع شود 

چنان است كه بر همة مردم واقع شده و اگر یكي را احیاء كند گویا همة مردم را زنده كرده 

 است.
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 اولین بنای شریعت ها                  
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 فصل اول
 

 اولین بناي شریعت ها  و آغاز تمدن ادیان

   

 

  
 "   فَاَّما  یَأتِیَنَُّكم ِمنّي ُهدًي    . . ..  "      سوره بقره      38مستند: آیه 

      253ص  1المیزان ج

اولین حكم دین تشریع شده براي آدم را قرآن              اولین فرمان در تشریع دین

 كریم چنین نقل مي كند:

 گفتیم:» 

 همگي از بهشت هبوط كنید، و فرود شوید !  -     

 :دیني و هدایتي" برایتان آمد پس هرگاه از ناحیة من "

آن كساني كه هدایتم را پیروي كند، ترسي برآنان نیست، ودچار اندوهي 

 نیز نمي شوند!

 و كساني كه پیروي آن نكنند، و كفر بورزند 

 و آیات مارا تكذیب كنند،

 «آنان اصحاب آتشند و درآن جاودانه اند !  
 

براي آدم و ذریة او صادر شده است،  این آیه اولین فرماني است كه در تشریع دین، 

و " دین" را در دو جمله خالصه كرده است،  كه تا روز قیامت چیزي برآن دو جمله اضافه 

 نمي شود!

این دو آیه، كالمي است كه تمامي تشریع ها، تك تك قوانیني را كه خداي تعالي در  

شامل است. و اولین تشریع و دنیا از طریق مالئكه، كتابهاي آسماني، و انبیائش مي فرستد، 

 قانون را كه خداي تعالي در دنیاي آدم، و براي بشر مقرر فرموده، حكایت مي كند.
 

به طوري كه قرآن حكایت كرده، این قضیه بعد از امر دومي به هبوط واقع شده  

است.  امر به هبوط ، كه امري تكویني بوده، بعد از زندگي آدم در بهشت، و ارتكاب آن 

فت بوده است؛  در روزي كه، مخالفت آن دستور و خوردن از درخت اتفاق افتاد، هنوز مخال

 دیني تشریع نشده بود.  بعد از هبوط آدم،  دین خدا نازل شد.
 

اگر در موضوع بهشت آدم، مخصوصاً شرحي كه در سورة طه آمده است، دقت  

ده خداوند این قضاء را شود، مالحظه مي گردد كه جریان امر طوري بوده كه ایجاب مي كر

 دربارة آدم و ذریه اش براند، و این دو فرمان را در اولین حكمش قرار بدهد.
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خوردن از آن درخت ایجاب كرد تا قضاء هبوط او، و استقرارش در زمین، و  

زندگیش را درآن براند؛  همان زندگي شقاوتباري را كه آنروز وقتي اورا ازآن درخت نهي 

 ذیرش كرد و زنهارش داد.مي كرد از آن تح
 

توبه اي كه آدم كرد باعث شد قضائي دیگر، و حكمي دوم دربارة او براند، و او و  

ذریه اش را بدین وسیله احترام كند،  و با هدایت آنان به سوي عبودیت خود،  آب رفته را به 

 جوي بازگرداند.
 

 قضائي كه اول رانده شد،  تنها زندگي در زمین بود. 

به اي كه آدم كرد خداوند همان زندگي زمیني را زندگي طیب و طاهري ولي تو 

كرد،  به اینطور كه هدایت به سوي عبودیت را با آن زندگي تركیب فرمود و یك زندگي 

 خاصي از تركیب دو زندگي زمیني و آسماني فراهم آورد.

هنوز  توبة ادم بین این دو فرمان صورت گرفت.  این نشان مي دهد كه درآن زمان 

 از بهشت جدا نشده بودند، هرچند كه در بهشت هم نبودند و موقعیـت قبلي را نداشتند.
 

    

 

 "  یابَني آَدَم قَد اَنَزلنا َعلَیُكم ِلباساً  یــُواري َسوآتُِكم َو . . .!  " سوره اعراف 36تا26مستند: آیه

  94ص  15المیزان ج

حكامي كه در آیات فوق به طور ا         مشتركات ادیان در ریشه هاي تشریع

اجمال ذكر شده است شرایع الهیه اي است كه بدون استثناء در جمیع ادیان الهي وجود دارد. 

این خطابها به عموم بني آدم متوجه است كه در ضمن بیان داستان آدم علیه السالم آمده 

 است:

 
 

 حكم پوشش هاي انسان:الف.  
 

 اي فرزندان آدم !  »          حكم پوشش ظاهري -1

 ما بر شما لباسي فرو فرستادیم         

 كه عورت هاي شمارا مي پوشاند،       

 «و نیز پوششي زیبا نازل كردیم !                  
 

وقتي پوشانیدن عورت هارا وصف براي " لباس" قرارداده است داللت دارد بر این  

ن بي نیاز نیست،  وآن پوشش عضوي كه لباس پوشش واجب و الزمي است كه كسي ازآ

است كه برهنه بودنش زشت و مایة رسوائي آدمي است.  به خالف " زینت" كه به معناي 

 پوشش زاید برمقدار حاجت است و باعث زینت و جمال ! 

خداي تعالي دراین جمله منت مي گذارد بر آدمیان كه به پوشیدن لباس و آرایش  

 شان هدایت كرده است.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                 کتاب هفدهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها 42

 
 ! «…َو ِلباُس ا لتَّقوي ذِلَك َخیٌر      ذِلَك ِمن آیاِت هللاِ »            و پوشش باطني تقوا -2

در اینجا از ذكر لباس ظاهر و پوشانیدن عورت ظاهري به ذكر لباس 

باطني و چیزي كه سیئات باطني را مي پوشاند،  و آدمي را از شرك 

 شده است. و گناه كه باعث رسوائي اوست، باز مي دارد، منتقل

آن تأثر و انفعالي كه از كشف عورت به آدمي دست مي دهد در عورت ظاهري و  

باطني اش از یك سنخ است، با این تفاوت كه تأثر از ناحیة بروزمعایب باطني بیشتر و 

ناگوارتر و دوامش زیادتر است، زیرا حسابگرآن مردم نیستند بلكه خداي تعالي است و 

بلكه شقاوت و بدبختي دائمي و آتشي است كه به دلها سرمي  نتیجه اش هم اعراض نیست

 زند،  و به همین دلیل لباس تقوي نیز از لباس ظاهر بهتر است:
 

 «! این از آیات خداست،  شاید متذكر شوند »و   
 

اینجا لباسي را كه انسان به استفاده ازآن هدایت شده، آیتي الهي شمرده شده كه  

است و در صورتیكه آشكار شود باعث رسوائي است،  لذا پوشاندن رذایل نفس را پوشانیده 

 آن واجبتر از پوشش عیب و عورت ظاهري است.

پس همانطور كه براي پوشاندن معایب ظاهري لباسي است، براي پوشاندن معایب  

دروني نیز لباسي است كه همان لباس تقوي است كه خداوند به آن امر فرموده، و به زبان 

 د براي بشر بیان كرده است.انبیاء خو

 
 

 حكم آگاهیهاي انسان :ب.        

 

 اي  فرزندان آدم !»      دفاع فطري در برابر شیطان -3

 شیطان شمارا نفریبد !     

 چنانكه پدر و مادر شمارا از بهشت بیرون كرد،        

 و لباس ایشان را از تنشان كند،         

 . «…تا عورت هایشان را بایشان بنمایاند         

اي بني آدم،  بدانید كه براي شما معایبي است كه جز لباس تقوي چیزي  -فرموده:  

آن را نمي پوشاند.  و لباس تقوي همان لباسي است كه ما از راه فطرت به شما پوشانده ایم.  

از تن شما بیرون نكند، همانطور  پس زنهار كه شیطان فریبتان ندهد و این جامة خدادادي را

 كه در بهشت از تن پدر و مادرتان بیرون كرد!

 –است  از اینجا معلوم مي شود آن كاري كه ابلیس در بهشت با آدم و حـوا كرده 

تمثیلي است كه كندن لباس تقوي را از تن  –یعني كندن لباس براي نمایاندن عورتهایشان 

، نشان مي دهد، و هرانساني تا فریب شیطان را نخورده همة آدمیان به سبب فریفتن ایشان
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 دربهشت است، وهمینكه فریفتة او شد خداوند اورا ازآن بیرون مي كند.

 

شیطان و دستة او شمارا از آنجائي مي بینند كه شما نمي »            هوشیاري و آگاهي -4

 «بینید!

نجات از فتنه خداي تعالي به انسان این آگاهي را مي دهد كه راه 

هاي ابلیس  بسیار باریك است زیرا وي از جائي كار انسان را مي سازد، و طوري به انسان 

نزدیك مي شود و اورا مي فریبد كه خود او نمي فهمد.  آري،  انسان غیر از خود كسي را 

 سراغ ندارد كه بجانب شر دعوت و به سوي شقاوت راهنمائي اش كند !
 

ما شیطان را سرپرست كساني قرارداده ایم كه ایمان »        ني      مبارزه با بي ایما -5

 «نمي آورند.

خداي تعالي به انسان مي فهماند كه والیت شیطانها در آدمي تنها 

والیت و قدرت بر فریب دادن اوست، به طوري كه اگر از این راه توانستند كاري بكنند به 

 دنبالش هركار دیگري مي كنند.

آني برمي آید كه شیطانها بر مؤمنین و متوكلین و آنانكه خداوند ایشان را از آیات قر 

ً به لغزششان دست یابند.   بندة خود به شمار آورده، هیچگونه والیتي ندارند،  اگرچه احیانا

تنها والیت آنها بر كسي است كه ایمان به خدا نیاورده اند، یعني خدا و آیات اورا تكذیب مي 

 كنند.

 

چون كار زشتي كنند گویند پدران خودرا چنین یافتیم و »         با بي عـفـتي مبارزه -6

خدایمان به آن فرمان داده است، بگوخدا به زشتي 

 «دستورنمي دهد!  

در داستان بهشت آدم اصل ثابتي بود، و آن این كه باعث بیرون شدن آدم وهمسرش  

اصل ثابت نیز چنین استفاده شد كه  عورتها" بود، و از آن -از بهشت همانا بروز " سؤآت 

 خداي تعالي به هیچ وجه راضي نیست كه بني آدم مرتكب فحشاء و عمل زشت شوند.

 

 بگو خدایم به قسط فرمان داده است.!»  دعوت به اعتدال و دین خالص   -7

و اورا  و روي خود را نزد هر مسجدي متوجه خدا سازید 

 «با اخالص در دین بخوانید ! 

د،  و در این آیه چیزي را كه خداوند به آن قبلي امر به فحشاء را نفي فرمو در آیة

امر فرموده است، ذكر مي كند،  و معلوم است كه چنین چیزي مقابل آن امر شنیعي است كه 

در آیة قبلي بود،  و آن قسط ) میانه روي( است، كه قرار گرفتنش در برابر آن امر شنیع 

بوده كه از حد میانه به طرف افراط و یا تفریط منحرف بوده  مي فهماند كه آن امر كاري

 است.

پس معلوم است آنچه خداوند فرموده قسط و عبادت خالص است.  و راه میانه در  
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عبادت این است كه مردم به سوي خدا بازگشت كنند و به جاي پرستش بت ها و تقلید از 

 بادت كنند!بزرگان قوم، به معابد درآمده و خداي را به خلوص ع

 
 

   

 حكم استفاده از رزقها و زینتها :ج.    
 

 

 اي فرزندان آدم !»                              استفاده از زینت ها در عبادت -8

 زینت وآراستگي خویش را نزد هرمسجدي اتخاذكنید!

 وبخورید، وبیاشامید، ولي از حد نگذرید و اسراف نكنید!

 !« خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد 

معني همراه برداشتن زینت در موقع بیرون شدن به سوي مسجد، آرایش ظاهري  

عبادات باشد.  پس  نیست،  بلكه آرایشي است معنوي كه مناسب با نماز و طواف و سایر

معني آیه بر مي گردد به امر به زینت كردن نیكو براي نماز و غیر آن، و اطالق آن شامل 

 نماز اعیاد و جماعات و نمازهاي یومیه و سایر وجوه عبــادت و ذكر مي شود.

" نهي امر به اسراف نكردن" دو امر اباحي است و " امر به خوردن و نوشیدنو "  

ین امر و نهي و علتي كه براي آن ذكر شده همه از متفرعات داستان بهشت تحریمي است.  ا

 آدم است ،  و خطاب این آیه عمومي است و اختصاص به یك دین و یك صنف ندارد.
 

 

 بگو ! »             رزق ها و زینت هاي پاكیزه -9

چه كسي حرام كرده زینت الهي را كه براي بندگان خود 

 ایجاد نموده است ،

 وهمچنین روزي هاي پاكیزه را ؟ 

 بگو !   

آن در قیامت مخصوص كساني است كه در دنیا ایمان 

 !«آورده اند 
 

ریفه زینت هائي را سراغ مي دهد كه براي بندگانش خداوند سبحان در این آیة ش 

كرده ایجاد كرده، وآنان را فطرتاً به وجود آن زینت ها و به استعمال و استفاده از آنها ملهم 

است.  البته فطرت الهام نمي كند مگر به چیزهائي كه وجود و بقاي انسان محتاج به آن 

 است.

امر پروردگار به ضروریات زندگي از قبیل لباس پوشیدن و خودرا آراستن از این  

باب است و مي خواهد تربیتش حتي در این گونه امور ساده و پیش پا افتاده رعایت شده 

 باشد.
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 بگو !»                    یم فواحش ظاهري و باطنيتحر -10

 خدایم كردارهاي زشت را، چه آشكار و چه نهان، 

 حرام كرده است،   

 و همچنین گناه،  و تجاوز بدون حق، 

 و این كه چیزي را كه خدا نیرو و سلطه اي نداده به او شریكش كنید،  

 «د ! و این كه به خدا نسبت دهید چیزي را كه نمي دانی 
 

" گناهاني است كه حد اعالي شناعت وزشتي را داشته باشد، فواحش  مراد از" 

 .زنا و لواط و امثال آنمانند: 

" گناهاني است كه باعث انحطاط و ذلت و سقوط در زندگي گردد،  اثم مراد از "

 میگساري و شرابخواري.مانند: 

" تعدي و طلب كردن چیزي است كه حق طلب كردن آنرا نداشته  بغيمراد از " 

 انواع ظلم ها و تعدیات. باشد، مانند:

در این آیه، چیزهائي كه غیر طیبات هستند به طور خالصه ذكرنموده است، كه به  

 .بیاني شامل تمامي انواع گناهان است

انسانند؛ یا  محرمات دیني از دو حال خارج نیستند، یا محرمات مربوط به فعل

 مربوط به قول و عقاید انسان.
 

" مربوط به افعالند كه شامل حق الناس مانند بغي،  و فواحش، اثم و بغي كلمات " 

غیر حق الناس مانند گناهان زشت و شنیع و غیر گناهان زشت مانند مفاسدي كه ضررش 

 " نامیده مي شوند.اثمعــــــاید شخص مي شود كه جملگي " 

محّرمات مربوط به قول و عقیده، مانند :  شرك به خدا یا افترا بر خدا و امثال آن اما 

 است.

 

         

 حكم پیروي از انبیاء :ه .  
 

 

 

 اي فرزندان آدم !»  شناخت طریق الهي به وسیله وحي       -11

 اگر پیامبراني از میان خودتان مبعوث شدند تا آیات مرا بر شما بخوانند

 هركس پرهیز ورزد و به صالح گراید،                        

 بیمي برایشان نیست و اندوهگین نمي شوند، 

 وكساني كه آیات مارا تكذیب كنند، و از قبول آنها تكبر ورزند،  

 «آنان اصحاب آتشند كه در آن جاودان خواهند ماند !  
 

كه ازقصة بهشت  دان آدمفرزنعمومي است به  این آیه مشتمل بر چهارمین خطاب

 آدم استخراج شده است.
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پیروي از این خطاب كه آخرین خطاب است، تشریع عام الهي در خصوص" 

 و متابعت از طریق وحي را بیان مي كند. " انبیاء
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 فصل دوم
 

 تكثیر فرزندان آدم

 تشكیل جوامع ساده اولیه و

    
 "   َو بَثَّ ِمنُهما ِرجاالً  َكثیراً  َو  نِساًء   . . ..  "      سوره  نساء          1مستند: آیه 

  231ص  7المیزان ج   

ظاهر آیة قرآن مجید در          كیفیت تكثیرنسل و ازدواج درانسانهاي اولیه

كیفیت تكثیر نسل انسانهاي اولیه این است كه نسل موجود انسان به آدم و زنش برمي گردد 

بدون آنكه در پیدایش این نسل كسي جز آن دو با آنان همراهي كرده باشد، زیرا در آیة فوق 

 مي فرماید:
 

 «و از آن دو،  مردان و زنان بسیاري منتشر ساخت، »   
 

ازاین مطلب دو چیز استفاده مي   " از آن دو، و از غیرآن دو ...،"و نفرمود كه 

 شود:

 اول اینكه: 

تمام افراد بشر مي باشند كه با واسطه یا بي  " رجاالً كثیراً و نساًء "مقصود از  

 واسطه از نسل آدم هستند،

 دوم اینكه : 

 ام شده است.ازدواج در طبقة اول،  بین برادران و خواهران انج 
  

 یعني پسران آدم با دختران وي ازدواج كردند، چه آنكه درآن موقع نر و ماده

منحصر به آنان بوده است و مانعي هم ندارد زیرا این مطلب یك حكم تشریعي است كه زمام 

 آن به دست خداوند است. خدا مي تواند گاهي این امررا حالل و زماني حرام كند.
 

طبقة انسان یعني آدم و همسرش باهم ازدواج و توالد و تناسل  مسلم است كه اولین 

كردند و پسران و دختراني آوردند كه خواهر و برادر بودند،  سپس این فرزندان با اینكه 

خواهر و برادر بودند باهم ازدواج كردند و راه دیگري در پیش نگرفتند.  از ظاهر آیه مي 

ماجراي نسل انساني غیر از آدم و همسرش شركت  توان فهمید كه نر و ماده دیگري در این

 نداشته است.
 

قرآن منشأ انتشار افراد انسان را تنها همان زوج اولي مي داند و معلوم است كه مبدأ  

نسل اگر منحصر به آدم و زنش باشد ناچار باید پسران آدم و حوا با خواهران خود ازدواج 
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سایر ادیان الهي این نوع ازدواج حرام شده است، كرده باشند،  در صورتي كه در اسالم و 

ولي در ابتداي شروع تكثیر نسل انسان ضرورتي در كار بوده و خدا آنرا حالل كرده بود و 

سپس آنرا حرام فرموده است، چه آنكه دیگر ضرورتي در تشریع آن نبوده و بعالوه باعث 

 شیوع فحشاء و فساد در جامعه مي شده است.
 

واج و متمایل نبودن طبع انساني به آن نه از آن جهت است كه از آن این نوع ازد 

تنفر دارد بلكه این عدم تمایل از آن جهت است كه ازدواج خواهر و برادر را موجب اشاعة 

 فحشاء و اعمال زشت، و از بین رفتن غریزة عفت مي داند.
 

ان فجور و معلوم است كه این نوع ازدواج در جامعة جهاني امروز است كه عنو 

برادر را شامل مي شده و مشیت  روز كه فقط چند خواهر و فحشاء دارد ولي در جامعة آن

الهي هم چنین تعلق گرفته بود كه عدة آنها زیاد شده و منتشر گردند، هرگز عنوان فحشاء و 

 فجور برآن منطبق نبوده است.
 

 ست:در این زمینه حضرت سجاد علیه السالم چنین استدالل فرموده ا 

مگرنه این است كه خداوند زوجة آدم را از خود او آفرید وسپس برایش حالل » 

 «كرد ! 

و آنچه در بعض روایات است كه فرزندان آدم با حوري هاي بهشتي و یا اجنه هائي 

 كه فرستاده شده بودند ازدواج كردند معارض ظاهر كتاب است.

 

 

ریَن َو ُمنِذریَن َو  . . ..  "  213مستند:  آیه ةً واِحَدةً فَبَعََث اهلَلُ النَّبیّیَن ُمبَّشِ  سوره بقره "  َوكاَن  النّاُس اُمَّ

 177ص 3المیزان ج
 

قرآن كریم تاریخي از زندگي بشر و                 اجتماعات ساده انسانهاي اولیه

 اجتماعات اولیه را براي ما نقل مي كند كه روشنگر اعصار بسیار ابتدائي تاریخ بشر است.
 

آیة فوق نشان مي دهد كه دوراني بر بشر گذشته كه افراد با یكدیگر متحد و متفق  

امور زندگي با یكدیگر نزاع و  وصدا زندگي مي كردند.  نه دربودند،  و ساده و بي سر 

 جنگي داشتند و نه در امور دیني و عقاید مذهبي اختالف و تفرقه اي بین آنان بوده است.

دلیل براینكه در امور دنیوي نزاعي نداشتند این است كه در آیة شریفه بعثت  

داده پیغمبران و قضاوت كتاب در موارد اختالف، بعد از وحدت امت و در مرتبة دوم قرار 

 مي فرماید:  شده است. 

 مردم گروه واحدي بودند، پس پیغمبراني فرستاد،»  

 ..«…و با آنها كتاب نازل كرد تا در اختالفات ایشان حكم كند 
 

 بنابراین، اختالف در امور زندگي بعداز دوران وحدت و اتحاد بوده است.  

 فرماید: دلیل براینكه در امور دیني اختالف نداشتند این است كه مي 
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 دربارة كتاب اختالفي نكردند،»  

 ،آن بودند حاملمگر كساني كه  

 «كه از روي بغي و تعدي ایجاد اختالف كردند.  
 

در آن دوران آشنائي انسان به رموز زندگي و اسرار طبیعت كمتر بوده است.   

ً فوق العاده ساده مي زیسته و از شئون زندگي و مزایاي حیاتي جز اندكي  انسان مسلما

برخوردار نبوده است. گویا ازمعلومات تنها علوم بدیهي و پاره اي مطالب فكري را كه 

 براي ادامة حیات آن روزي الزم بوده، داشته است.

براي خوردن، بطور ساده از پاره اي گیاهان یا مختصري شكار جانوران استفاده  

برده، و براي دفاع از دشمن،   راي سكونت به غارها یا شكاف كوه ها پناه ميمي كرده، و ب

 به سنگ و چوب متوسل مي شده است.

البته، جمعیتي كه زندگیش بدین منوال باشد، چندان اختالف و فساد قابل اهمیتي در  

میان ایشان پیدا نمي شود، بلكه حالشان حال گلة گوسفندي است كه دور هم جمع مي شوند و 

چرا مي كنند،  و از چشمة آبي سیراب مي شوند،  در مسكني آرام مي گیرند، و در چراگاهي 

 و اگر احیاناً اختالفي در میانشان رخ دهد بسیار ناچیز خواهد بود.
 

" كه در غریزه استخدامولي این اجتماع و تعـاون قهري مانع از این نمي شود كه " 

ن بر نیاید، نهاد بشر نهفته است بیدار نشود و به مقتضاي آن،  انسان در صدد غلبه بر دیگرا

ً با نظر اینكه هرروز بر دانش و نیرویش افزوده شده و راههاي استفاده از  مخصوصا

طبیعت را بهتر یاد مي گیرد و متوجه مزایاي تازه تري شده و وسایل دقیق تري براي بهره 

 برداري پیدا مي كند.
 

ختالفي طبعاً بین افراد از حیث نیروي طبیعي و واجد بودن وسایل و سایر جهات ا 

پدید مي آید، و دسته اي نیرومندتر و صاحب زور و قدرت مي شوند و از لحاظ مزایاي 

حیاتي از دیگران جلو مي افتند و دسته اي دیگر قهراً عقب مي مانند و زیردست واقع مي 

است مي گردد، و  قریحه استخدام"شوند و همین منشأ اختالف فطـــري كه مقتضاي" 

 جتماع منتهي مي شود.باالخره به مدنیت و ا
 

" در صورتي كه فوق آنها ثالثي باشد كه بر آن دو فطريتزاحم بین دو حكم "  

حكومت داشته باشد و آنهارا تعدیل و اصالح كند، مانعي ندارد،  چنانكه قواي انسان گاهي 

 " میانشان قضاوت مي كند. عقلدر فعالیت مزاحم یكدیگر مي شوند و " 

ده غذا خورده شود، ولي معده ــتضا دارد كه بیش از گنجایش معمثالً جاذبة تغذي اق 

علیه آن فعالیت مي كند، و عقل بین آن دو قضاوت مي كند و فعل هریك را به طوري كه 

 مزاحم با دیگري نباشد تعدیل مي كند.

منافات دو حكم فطري در مورد بــــحث ما نیز از همین قبیل است، یعني سیر  

" دارد ولي خداي " اختالف" منافات با سیر آن به سوي  " مدنیتف فــطرت انساني بطر

متعال آنهارا تعدیل فرموده و اختالف را با فرستادن پیامبران و نازل كردن كتابي كه حاكم 
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 بین اختالف است، مرتفع مي سازد.

 
    

 عََل لَُكم ِمن اَزواِجُكم بَنیَن َو َحفََدةً "  سوره نحل  " َو هللاُ َجعََل لَُكم ِمن اَنفُِسُكم اَزواجاً َو جَ  72مستند: آیه

 188ص24المیزان ج

خدا براي شما از خودتان همسران قرار داد و »            تشكیل خانواده انساني

 .«…براي شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان پدید آورد
 

" اعوان و خدمتكاران از فرزندان است. چون در آیه فوق حفده را حفدهمراد از " 

مقید كرد به متولد از همسران،  به همین جهت بعضي بنین و حفده را به فرزندان خردسال 

را به فرزند بالفصل و حفده را به  "بنینو بزرگسال تفسیر كرده اند و بعـــض دیگر" 

 د.فرزندان با فاصله یعني نوه تفسیر كرده ان
 
 

معناي آیه این است كه خداوند براي شما از همسرانتان فرزندان و یاوراني قرار  

داده كه به خدمت آنان در حوایج تان استعانت بجوئید و با دست آنان مكاره و نامالیمات را 

 از خود دور سازید.
 

 در پایان آیه مي فرماید: 
 

 َو بِنِعَمِت هللاِ ُهم یَكفُُروَن  »

 «و به نعمت خدا كفران مي ورزند. 
 

" همان است كه همسراني از جنس خود بشر براي ایشان درست تنعم مقصود از "

كرد و فرزندان و نوه هائي از همسران پدید آورد،  چه این از بزرگترین و آشكارترین 

گر نعمتهاست، زیرا یك اساس تكویني است كه ساختمان مجتمع بشري برآن بنا مي شود،  و ا

آن نبود مجتمعي تشكیل نمي یافت،  و این تعاون و همكاري كه میان افراد هست پدید نمي 

آمد و تشریك در عمل و سعي میسر نمي شد، و در نتیجه بشر به سعادت دنیا و آخرت خود 

 نمي رسید.
 

اگر این رابطة تكویني را كه خدا به بشر انعام كرده است انسان قطع كند و این رشتة 

را بگسلد، آنوقت به هر وسیلة دیگري كه فرض شود متوسل گردد، جاي این رابطة پیوند 

تكویني را پر نمي كند و جمعش جمع نمي شود، و با متالشي شدن جمع بشر و پراكندگي 

 وحدتش هالكتش قطعي است.
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 سوره نساء                       " ...  َو  بَثَّ ِمنها ِرجاالً َكثیراً  َو  ِنساًء  ... ."  1مستند:  آیه

 237ص  7المیزان ج  

و از آن دو،  مردان و زنان بسیاري پراكنده »                  مبداء نژادهاي انساني

 «ساخت. 

ر به یك مرد قرآن كریم تقریباً صراحت دارد كه نسل موجود بش

 .و زن كه پدر و مادر تمام افرادند، مي رسد

 تورات كنوني هم بهمین نحو سخن گفته است. 

 قرآن مي فرماید:  

 و آفرینش انسان را از خاك شروع كرد» 

 «سپس نسل اورا در خالصة آب بي ارزشي قرار داد. 
 

موضوع بقاء همانطور كه آیات دیگر قرآن نیز نشان مي دهند سنت پروردگار در  

نسل براین قرار گرفته كه از مجراي نطفه باشد، لكن بدو آفرینش اورا از خاك قرار داد، چه 

آنكـه این نسل از آدم است و خـدا آدم را از خاك آفرید.  بنابراین، هیچ  شبهه اي نیست كه 

 این آیات ظـــهور دارد در اینكه این نســـل به آدم و زنش بر مي گردد.
 

 بشر از نظر رنگ بشره بچهار دسته تقسیم میشوند:افراد  
 

سفید پوستان، كه جمعیت بیشتري بوده و در سرزمینهاي معتدل آسیاو اروپا  -1

 زندگي مي كنند.

 سیاه پوستان، كه در آفریقا بسر مي برند.  -2

 زردپوستان، مانند اهالي چین و ژاپن.  -3

 سرخ پوستان، مانند هندوان آمریكا.  -4
 

 

    

 ... ." و سوره نساء و بحث تحلیلي   " ... اَلَّذي َخلَقَُكم ِمن نَفٍس واِحَدٍة   1مستند: آیه

 236ص  7المیزان ج         

تاریخ یهود عمر نوع انساني را بیش از هفت هزار سال نمي          عمر نوع انسان

داند. این مطلب بي وجه هم نیست، چون اگر ما مرد و زني را فرض كنیم كه عمر متوسطي 

كرده و در شرایط متوسطي از نظر مزاج و امنیت و فراواني و آسایش قرار گرفته باشند، 

ت مساعد باشد؛ و فرض كنیم كه این وهمچنین سایر عواملي كه در زندگي انسان مؤثر اس

دو باهم ازدواج نموده و در شرایط متناسب و متوسطي توالد و تناسل كنند، و همین فرض 

ً در فرزندان دختر و پسر آنها به طور متوسط باقي باشد؛  خواهیم دید كه پس از یك  عینا

 یجه داده است.قرن بیش از هزار نفر شده اند. یعني هر فردي در صدسال حدود پانصد نت

سپس تمام عواملي كه با حیات انسان مبارزه مي كنند، از قبیل: سرما، گرما،  
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طوفان، زلزله، قحطي، وبا، طاعون، فرورفتن زمین، خرابي، كشتارهاي فجیع و سایر 

مصایب عمومي و غیرعمومي را در نظر گرفته و آنرا در حد اعلي فرض كنیم، و آن 

ت  افرادي را كه در هر قرن در اثر آفات از بین مي روند، نسبت اندازه مبالغه كنیم كه نسب

به باقیمانده ها، نهصد و نود و نه در هزار بدانیم؛ بدین معني كه در هر قرن فقط یك فرد 

ازهزار نفر باقي بماند، با این ترتیب پیداست كه عوامل توالد و تناسل فقط مي تواند عدد 

 ایش دهد.هردونفر را در هر صد سال یكي افز

سپس افزایش همان دونفري را كه اول فرض كردیم به همین میـــزان حساب كنیم تا  

قرن( خواهیم دید كه از دو میلیارد و نیم تجاوز مي كند، و این همان  70هفت هزار سال ) 

عدد تقریبي است كه آمار جهاني در سالهاي نیمة دوم قرن بیستم راجع به تعداد نفوس بشري 

 اد.نشان مي د
 

این موضوع تأئید مي كند كه عمر نوع انسان همان است كه گفته شد. لكــن  

دانشمندان ژئولوژي گفته اند كه عمر نوع انسان از میلیون ها سال هم تجاوز مي كند، و آثار 

فسیل هائي هم كه مربوط به پیش از پانصد هزارسال قبل است،  به دست آورده اند ولي این 

نع كننده اي كه ثابت كند نسل موجود، متصل و پیوسته به آن انسان هاست دانشمندان دلیل قا

 در دست ندارند.
 

احتمال مي رود زماني نوع انسان در زمین پیدا شده و سپس رو به ازدیاد گذاشته و  

زندگي كرده است، و بعد منقرض شده و باز پیدا شده و منقرض شده و همینطور ادواري 

 موجود كه آخرین دوره هاي اوست، پدید آمده است ؟!براو گذشته است تا نسل 

ً بیان نكرده است كه آیا ظهور نوع انسان منحصر به همین دوره   اما قرآن صریحا

است یا اینكه قبالً هم ادواري بر او گذشته است كه ما آخرین آنها هستیم.  گرچه بسا مي 

دورة كنوني ادوار دیگري نیز بر توان از آیة زیر در سورة بقره استشمام كرد كه قبل از 

 نوع انسان گذشته باشد:
 

 آنگاه كه پروردگارت به مالئكه گفت: »  

 من مي خواهم در زمین جانشیني قرار دهم !  

 مالئكه گفتند:   

 (30)بقره «  آیا مي آفریني كسي را كه درزمین فساد نماید وخونریزي كند !؟  
 

 اي از نوع آدم داشته و مشاهده كرده بودند! () ظاهراً مالئكه قبالً چنین تجربه  
 

در روایات اسالمي نیز از ائمه علیهم السالم نقل شده كه نوع انسان ادوار زیادي  

 قبل از این دوره به خود دیده است.
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 فصل سوم

 پیامبري در نسل اولیه    ادریس،

 و   پدر علوم بشري

    
 . . .. "  "  َواذُكر في الِكتاِب اِدریَس اِنَّهُ كاَن ِصّدیقاً نَبیّاً َو َرفَعناهُ َمكاناً َعلیّاً سوره مریم 57و 56مستند: آیه

 231ص 7لمیزان جا

 قرآن كریم دربارة ادریس پیامبر مي فرماید:             ادریس پیامبر، ازاجداد نوح 

اورا به مكاني عالي باال  در این كتاب ادریس را یادكن، كه راستي پیشه پیغمبري بود.  و» 

 «بردیم ! 
 

" بود، و او به طوریكه تورات در اخنوخ مفسرین گفته اند:  ادریس پیغمبر نامش " 

یكي از اجداد نوح علیه السالم است.  و اگر به ادریس معروف شده  سفر تكوین نوشته است،

 بدین جهت بوده كه بسیار مشغول به تدریس و درس دادن بوده است.

 .« …رفعناه مكاناً علیاً و »  

" ممكن است از سیاق داستانهائي كه دربارة این  باال بردن به مكان بلندمنظور از "  

سوره ذكر شده و مواهب نبوت و والیت را كه از مقامات معنوي الهي است، ذكر مي كنند، 

یكي از  "  كه خدا وي را بدان مكان رفعت داده است" مكان بلنداستفاده كرد كه مراد از 

درجات قرب باشد؛  چه رفعت مكاني و صعود دادن به جائي بلند هرچند كه بلندترین 

 مكانهاي متصور باشد، مزیتي به شمار نمي آید.
 

مراد این است كه خداوند اورا به ) و حدیثي هم برآن وارد شده است،( بعضي گفته اند  

آنگاه مقصود بعضي طبقات آسمان باال برده و همانجا قبض روح كرده است.  اگر این باشد، 

 آیه نشان دادن یـكي ازآیات بالـغة قدرت الهي است و همین خود مزیت بزرگ است.
 

انبیاء در قرآن كریم داستان ادریس جز در دو آیه از سورة مریم و یك آیه از سورة  

و از زمره  ،نبّي صّدیق نیامده است.  در این آیات خدا اورا به ثنائي جمیل ستوده، و اورا 

 صابرین و صالحین شمرده و خبرداده كه اورا به مكاني منیع و بلند رفعت داده است.

در میان اهل تاریخ و سیره معروف است كه ادریس علیه السالم اولین كسي بوده كه  

 و اولین كسي بوده كه خیاطي كرده است.با قلم نوشته 

در تفسیر قمي آمده است كه اگر ادریس را ادریس نامیده اند به خاطر كثرت دراست  

 كتاب بوده است.

)داستانها و روایات عجیب و غریبي دربارة زندگي ادریس)ع( راه انداخته اند، كه به هیچ نقاد با  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                 کتاب هفدهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها 54

از اسرائیلیاتي است كه دست جعاالن حدیث آن را در میان بصیرت جاي شك نمي گذارد كه آنگونه روایات 

 روایات ما وارد كرده است، براي اینكه هیچ یك از آنها با موازین علمي و اصول مسلم سازگاري ندارند.(

 

 

 پایه گذار دانش ها ادریس دانشمند،
 

 

و خیلي از اخبار و احادیث راجع به ادریـس همه به ماقبل تاریخ منتهي  مي شوند 

آنطور كه باید نمي شود بدان اعتماد كرد ولي چیزي كه هست، همین كه نام او قرني بعداز 

قرن دیگر در میان فالسفه و اهل علم زنده مانده و اسم اورا به عظمت یاد مي كنند و 

مي  ساحتش را محترم مي شمارند، و اصول هر علمي را منتهي به او مي دانند؛  خود كشف

ز قدیمي ترین پیشوایان علم بوده و نطفه و بذر علوم را در میان بشر كند از اینكه او ا

افشانده و افكار بشري را با استدالل و دقت در بحث و جستجوي معارف الهي آشنا ساخته یا 

 خود اولین مبتكر آنها بوده است.

ادریس " هاهرمس " نیز نام داشته است.  وقتي " قفطي" در كتاب "اخبار العلماء   

 ار الحكماء " به شرح حال ادریس مي رسد، مي گوید:باخب
 

حكماء درمحل والدت و منشأ و استاد قبل از نبوت او اختالف كرده اند. گروهي »  

گفته اند: او در مصر به دنیا آمده و اورا " هرمس الهرامسه " نامند و مولودش در " منف" 

" ارمیس" یوناني است، و ارمیس بوده است.  و نیز گفته اند: كلمة " هرمس" عربي كلمة  

به زبان یوناني به معناي عطارد است.   و بعضي دیگر گفته اند:  نام او به زبان یوناني " 

طرمیس" و به زبان عبري " خنوخ " بود كه به كلمة " اخنوخ" تقریب شده و خداي 

 عزوجل دركتاب عربي مبین خود اورا " ادریس" نامیده است.

فته اند: نام معلم ادریس " غوثاذیمون" بوده است.  همین صاحب نظران گ 

غوثاذیمون مصري بوده ولي نگفته اند چكاره بوده است، فقط گفته ا ند یكي از انبیاء یونانیان 

و مصریان بود.  و نیز اورا " اورین دوم" خوانده اند، و ادریس نزد ایشان " اورین سوم" 

است.  آنوقت گفته اند كه هرمس از مصر  بوده است.  معني كلمة "غوثاذیمون" خوشبخت

بیرون گشته و همة زمین را گردش كرد و دوباره به مصر برگشت و خداوند در مصر اورا 

 باال برد،  و در آن روز هشتاد و دو سال از عمرش مي گذشت.

فرقة دیگري گفته اند:  ادریس در بابل به دنیـــا آمده و نشو و نمـــاء كرده است.  او  

ول عمرش از " شیث بن آدم" كه جد جدپدري اش بود، درس گرفت. چون ادریــس پسر در ا

 " یارد" و او پسر"مهالئل" و او پسر " قینان" و او پسر " انوش " و او پسر " شیث" است.

 شهرستاني گفته: " غوثاذیمون" همان "شیث" است. 

ت، پس به كار و چون ادریس بزرگ شد خداوند اورا به افتخار نبوت مفتخر ساخ 

نهي مفسدین از بني آدم پرداخت كه با شریعت آدم و شیث مخالفت مي كردند و سپس به 

 مصر كوچ كرد.

ادریس و همراهان در مصر اقامت كردند و به امر بمعروف و نهي از منكر  
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پرداختند. مردم زمان به هفتاد و دو زبان حرف مي زدند و خداوند همگي را به ادریس تعلیم 

بود. ادریس عالوه بر تعلیم زبان، آداب و طریقة نقشه كشي براي شهرسازي را به داده 

ایشان آموخت، و از هر طرف دانش جویان دور او جمع شدند و او سیاست مدنیت و قواعد 

 آنرا به آنها تعلیم مي داد.

اولین كسي كه حكمت را استخراج نمود و علم نجوم را به مردم یاد داد ادریس بود.   

 اوند علم افالك و علم عدد و سنین و حساب را به او یاد داده بود.خد

ادریس براي هر امتي در هر اقلیمي سنتي شایسته آن امت و اقلیم به پا داشت.   

زمین را به چهار قسمت نمود و براي هر قسمتي پادشاهي تعیین كرد تا به سیاست و آباداني 

 آنها همت گمارند.
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 نوح
 اولین پیامبر صاحب شریعت                        
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 فصل اول

 

 "ع"حـضـرت نـــوح 

 اولین پیامبر صاحب شریعت

 

    

 87ص 20المیزان ج       مستند: بحث تاریخي و قرآني                                                             

در حدود چهل جا از آیات قرآن كریم نام حضرت              نقل تاریخ نوح در قرآن

نوح علیه السالم ذكرشده است.  در این آیات قسمتي از تاریخ زندگي او به طور اجمال یا 

بیان گردیده ولي در هیچ یك از این موارد قصة اورا به طور كامل به شیوة داستان تفصیل 

و محل زندگي و نشو ونما و شغل و عمر و  سرائي تاریخي كه نسب و خاندان و تاریخ تولد

وفات و مدفن و سایرچیزهائي را كه به زندگي شخصي او بستگي داشته باشد، نیاورده 

است، زیرا قرآن به عنوان یك كتاب تاریخ نازل نشده كه تواریخ مردم را از نیك و بد براي 

 ما بازگوكند.
 

را براي مردم بیان و شرح قرآن كتاب هدایت است، و وسایل سعادت و حق صریح  

مي كند تا بدان عمل كنند. براي اینكه سنتهاي خدارا كه در بین بندگان خود جاري بوده، 

روشن سازد، گاهي هم به گوشه اي ازداستانها وتاریخ پیغمبران و امتهاي پیشین اشاره مي 

اني است كه كند و هدف از این كار اتمام حجت براي امتـهاي آینده و پند و عبرت براي كس

 مشمول عنایت الهي هستند و توفیق كرامت اورا یافته اند.
 

 قصه نوح در شش سوره قرآن بشرح زیر نقل شده است: 
 

 سورة اعراف، سورة هود، سورة مؤمنون، سورة شعرا، سورة قمر و سورة نوح 

 49تا  20مفصل ترین روایت آن در سورة هود است كه در بیست و پنج آیه از  

 .است ذكر شده

 

 

 سوره بقره وروایات  213سوره شوري و آیه   13مستند: آیه 

 211و 184ص  3المیزان ج 

از قرآن مجید بر مي آید كه حضرت نوح            نوح، اولین پیامبر صاحب كتاب

اولین پیامبري بوده كه كتاب بر او نازل شده است. كتاب نوح نخستین كتاب آسماني مشتمل 

 زیرا خداوند متعال در آیة زیر مي فرماید:"شریعت"  است، بر 
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 َشَرَع لَُكم ِمَن الّدیِن ما َوصَّي بِِه نُوحاً َوالَّذي اَوَحینا اِلَیك َ»              

ینا  بِِه اِبراهیَم َو مُوسي َو عیسي     .…َو ما َوصَّ

 شریعت و آئیني كه خدا براي شما مسلمین قرارداد حقایق  

 و احكامي است كه نوح را هم بدان سفارش كرد،   

 و بر تو نیز همان را وحي كردیم،   

 .«…و به ابراهیم و موسي و عیسي هم آنرا سفارش كردیم كه    
 

 

و اگر قبل از آن كتابي نازل شده بود باید شریعتي هم قبل از شریعت آن حضرت 

فوق استفاده مي شود كه شریعت، مخصوص باشد و در آیة فوق ذكر شده باشد. ضمناً از آیة 

) زیرا آیة مزبور در مقام بیان این ، پیامبراني است كه نامشان در آیة مزبور ذكر شده است

است كه شریعت اسالم اضافه بر موضوعات عالیة مخصوص به خود، جامع جمیع شرایع 

 و اگر شریعت دیگري نیز بود بایستي ذكر مي شد.قبلي نیز مي باشد! ( 

 ر آیه زیر مي فرماید:د

 

 مردم یك گروه بودند،» 

 خدا رسوالن را فرستاد تا نیكوكاران را بشارت دهند و بدكاران را بترسانند، 

 و با آنها كتاب بحق فرستاد 

  «تا در میان مردم در آنچه اختالف كرده اند حكم كند.!  

قبل  بودند، "" مردم یك گروه عصري كه آیة فوق بدان اشاره دارد و مي فرماید 

از زمان حضرت نوح است و كتاب آن حضرت در میان اهل آن عصر نازل شده و حكومت 

 كرده است.
 

از این آیه برمي آید كه شریعت به واسطة كتاب است، و بنابراین اولین شریعت و 

 كتاب، شریعت و كتاب حضرت نوح علیه السالم است.
 

نقل شده  مام صادق علیه السالمحضرت ادر روایات اسالمي در تفسیر عیاشي از 

 كه فرمود:

سؤال   مربوط به زمان قبل از حضرت نوح است.(  ) كان الناس امة واحدهآیة   »

 بلكه گمراه بودند. -شد:  آنها هدایت یافته بودند؟ فرمود: 

جریانش این است كه بعد از رحلت حضرت آدم و انقراض ذریـــة صالح او،  حضرت شیث كه  

بود، نمي توانست دین خدا را آشكار سازد و با تقیه و كتمان مي زیست،  زیرا قابیل كه هابیل را وصــي آدم 

به قتل رسانده بود اورا نیز تهدید به قتل مي كرد، و هر روز برگمراهي مردم افزوده مي شد تا اینكه روي 

دا پرداخت. بعداً بداء زمین جز وصـــي گذشتگان نمانده بود، و اوهم به جزیره اي رفت و به عبادت خ

 حاصل شد و خدا اراده كرد كه پیغمبراني را برانگیزد.

 راوي مي گوید. گفتم :  مردم قبل از نوح گمراه بودند یا هدایت یافته بودند؟  

راه یافته نبودند، و بر فطرت الهي مي زیستند، و البته تا خدا هدایتشان  فرمود: 

 «..…نكرده بود، هــدایت نمي یافتند 
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راه یافته نبودند و بر فطرت الهي مي این جمله از آخر روایت كه مي فرماید: "  

را گمراه معرفي   ،"  جملة دیـگري را كه در اول روایت بیان شده و " انسان اولي"زیستند

 كرده است، تفسیر مي كند.

یعني منظور از گمراهي این است كه ایشان تفصیالً به معارف دیني هدایت نشده 

 بودند، نه اینكه بطور كلي گمراه بودند.

روایت شده كه حضرت باقر علیه السالم در تفسیر عیاشي از ابوحمزة ثمالي از 

 فرمود:

بین آدم و نوح پیغمبراني بودند كه نبوت خود را مخفي نگه مي داشتند، و لذا در » 

 «است. قرآن نام ایشان مانند پیغمبراني كه آشكارا دعوت مي كردند، برده نشده
 

 

 آیات  مندرج در متن و بحث روایتي                  مستند: 

 88و  83ص  20المیزان ج   

قرآن مجید در آیات زیر راجع به دعوت نوح علیه السالم و                اصول شریعت نوح

شریعتي كه آورده صحبت مي كند و نكات اصلي اولین شریعت و دین نازل شده بر بشر بعد 

 آدم "ع" را روشن مي سازد:از 
 

)كه از كلیه قصص نوح در قرآن معلوم مي توحید خدا و دورانداختن شركاء -1

 شود.(

 آل عمران( 19) سورة نوح، یونس، و آیه  اسالم و تسلیم در برابر خدا       -2

 (27) سورة هود آیة       امر به معروف و نهي از منكر -3

 شوري( 8نساء و آیة  103) آیة                                                      نماز -4

مساوات، عدالت، دوري از فواحش و منكرات، راستگوئي و وفاي  -5

 (151-2)سورة انعام   به عهد
 

ضمناً نوح اولین كسي است كه خدا از او حكایت مي كند كه در امور مهم كارها را  

 (41)هود به نام خدا آغاز كرده است.   
 

 

دربارة شریعت نوح از حضرت امام محمد باقر علیه  ) در كافي (در روایات اسالمي 

 السالم  نقل شده كه فرمود:

شریكان خدا بود و این فطرتي شریعت نوح پرستش و توحید خدا و دورانداختن » 

است كه مردم برآن سرشته شده اند و خدا میثاق خودرا از نوح و پیغمبران دیگر گرفت كه 

 خدا را بپرستند و چیزي را شریك او نسازند.

 نوح مأمور به نماز،  امر به معروف، نهي از منكر و حالل و حرام بود.

 .بود احكام حدود، و فرایض ارث،  براي او واجب نشده

این بود شریعت نوح، و وي نهصد و پنجاه سال در بین قوم خود بماند وعلني و 
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 «نهاني ایشان را دعوت كرد.
  

   

     مستند: آیات  مندرج در متن  

 101ص  20المیزان ج  

علماء در این مسئله آراِء مختلفي دارند كه آیا               عمومي بودن نبوت نوح

مختص به قوم خود و یك منطقه از دعوت حضرت نوح عمومي و جهاني بوده و یا فقط 

است بوده است؟  آنچه نزد شیعه معروف است این است كه رسالت او عمومیت داشته زمین 

صلي هللا علیه و آله حمد و كلیة انبیاء اولواالعزم، یعني نوح و ابراهیم و موسي و عیسي و م

 براي همة مردم مبعوث شده بودند.  و علیهم
 

بعضي از علماي اهل سنت نیز مانند شیعه معتقد به عمومیت رسالت نوح هستند و  

در این زمینه آیات مربوط به عمومي بودن طوفان را گواه مي آورند، مانند آیه اي كه مي 

بعضي دیگر از علماي اهل   !«كافران باقي مگذار ري از یّاپروردگارا در زمین د» فرماید: 

سنت مي گویند ممكن است مراد از زمین همان سرزمین و وطن قوم نوح باشد. اما آنچه 

 سوره شوري مي فرماید:  13واقع مطلب را مي رساند این است كه قرآن در آیة 
 

ي كرده ایم از امور دین آنچه را به نوح سفارش كرده بودیم و آنچه را به تو وح» 

و آنچه را به ابراهیم و موسي و عیسي سفارش كرده بودیم براي شما مقرر كرد كه این 

 ! «…دین را بپا دارید و در آن تفرقه نیفكنید 
 

آیه نامبرده نشان میدهد كه شرایع الهي كه بر بشر نازل شده  -1

 شریعت هاي نامبرده است وال غیر،

 اولین شریعتي كه ذكر شده شریعت نوح است،  -2

اگر شریعت نوح نسبت به عموم بشر و مخصوصاً در زمان خود   -3

عمومیت نداشت باید در همان زمان براي اقوام دیگر پیغمبر صاحب 

 شریعت دیگري وجود داشته باشد،

چنین مطلبي نه در این آیه ذكر شده و نه در جاي دیگري از كالم  -4

در غیر این صورت باید سایر مردم،  غیر از قوم نوح، در خدا آمده است و 

 .زمان او و مدتي بعد از او نادیده گرفته شده باشند
 

پس روشن شد كه نبوت نوح عمومي بوده و كتابي مشتمل بر شریعتي كه رفع  

 اختالف مي كرده، داشته است و این كه كتاب او اولین كتاب آسماني بود. 
 

 مي فرماید: سورة بقره 213در آیة 

مردم همگي یك امت بودند، پس خدا پیغمبران را نوید دهنده و بیم رسان  » 

مبعوث كرد و با آنان بحق كتاب فرستاد تا میان مردم درمواردیكه باهم اختالف 
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 «دارند حكم كند.
 

در این آیه كه مي فرماید بعد از یكي بودن همة مردم كتابي فرستاده شده مراد همان  

ابراهیم و موسي و و كتب انبیاء اولواالعزم دیگر، یعني  نوحكتاب نوح است و یا كتاب 

 صلي هللا علیه و آله و علیهم.عیسي و محمد 
 

رآن است. و پس روایاتي كه داللت بر عدم عمومیت دعوت نوح مي كند مخالف ق 

صحت روایاتي كه داللت بر عمومیت دعوت نوح مي كنند با نص قرآن ثابت مي شود، از 

 این جمله روایتي است از حضرت رضا علیه السالم كه فرموده :

انبیاء اولواالعزم پنج تن بودند كه همگي شریعت و كتاب داشتند و نبوت آنان  » 

 «غمبر عمومي بوده است.نسبت به غیر خودشان اعم از پیغمبر و غیرپی

 
 

 مستند: آیات  مندرج در متن و بحث روایتي و تاریخي

 92ص 20المیزان ج 

نوح علیه السالم اولین پیغمبر            خصوصیات و درجات حضرت نوح

مردم اولواالعزم، و از پیشروان انبیاست. خدا اورا با كتاب و شریعت به سوي تمامي 

آسماني و مشتمل بر شرایـع الــهي، و شریعت او، اولین  فرستاد. كتاب او اولین كتاب

 .شریعت الهي است

نوح پدر دوم نســـل حاضر بشر است كه نسب نسل فعلي به او مي رسد، و همگي  

و نیز پدر پیغمبراني « ! و نژاد اورا باقیماندگان كردیم» اویند كه خدا مي فرماید:  ذریة

 دم و ادریس. است كه در قرآن ذكر شده اند غیراز آ

 خداوند سبحان مي فرماید:

 !«نام اورا براي آیندگان باقي گذاشتیم »  

او اولین كسي است كه باب تشریع و قانون گذاري را گشود، وكتاب و شریعت آورد  

و با مردم با منطق عقل و طریق احتجاج صحبت كرد، و این طریقه را به طریق وحي 

 افزود.
 

است، و دین توحید در سراسر عالم به او منتهي مي پس، نوح اصل دین توحید 

، و لذا خدا درود شود، پس او نسبت به همة موحدین عالم نعمتي بزرگ ارزاني داشته است

عام و همه جانبه اي به او اختصاص مي دهد و كس دیگري را شریك او نمي سازد و مي 

 «َسالٌم َعلي نُوحِ في العالَمیَن  ! » :  فرماید
 

 جید در آیات زیر از نوح یاد مي كند و خصوصیات اورا بیان مي دارد:قرآن م 
 

 (33) آل عمران  « و نیز خدا نوح را بر تمام عالمیان برگزید. »   

 (80و صافات  84انعام )                         «و اورا در شمار نیكوكاران قرار داد. »   
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 (3اسري )     «شكرگزار نامید . و اورا "  عبد شكور " یعني بندة بسیار »   

 (81) صافات                    « و اورا از بندگان مؤمن خود شمرد.  »   

 (10تحریم )                                            «  و اورا بندة صالح نامید.  »   
 

 آخرین دعائي كه خدا از نوح نقل كرده این است : 
 

و پدر و مادرم، و هر كه با ایمان داخل خانه ام شود، و پروردگارا !   من، » 

 «مردان و زنان مؤمن را بیامرز!   و ستمگران را جز تباهي میفزاي  ! 

 
 

      مستند:   بحث روایتي

 84ص 20المیزان ج                                                                   

درمورد تعداد پیروان نوح علیه السالم                   تعداد پیروان نوح و خانواده او

 در قرآن مجید آمده كه:

 « َوما آَمَن َمعَهُ اِالّ قَلیٌل ! » 

 با توجه به این آیه حضرت باقر علیه السالم فرمود: 

 نقل ازمعاني االخبار()    «تعداد گروندگان نوح هشت نفر بودند.» 
 

نیز وجود دارد كه دلیل خاصي بر آنها نیست. ) دربارة عدد آنان اقوال دیگري 

 گویند شش نفر، هفت نفر، ده نفر،  هفتاد و دو یا هشتاد و دو نفر .(
 

چون نوح به زمین فرود آمد، خودش با »  حضرت رضا علیه السالم فرموده: 

 فرزندانش و پیروانش هشتاد نفر بودند.  و وقتي فرود آمد قریه اي ساخت به نام قریة ثمانین

 نقل از اخبار الرضا()    . «
 

البته بین دو روایت فوق منافاتي وجود ندارد زیرا ممكن است به استثناي هشت نفر، 

دیگران همه اهل و عیال نوح بودند زیرا وي درآن روز قریب هزار سال عمركرده بود. ) 

 بودند.(یعني هفتاد و دو نفر اهل خانواده او بودند و هشت نفر دیگر گروندگان وي 

 
   

       مستند:  بحث تحلیلي  

 117ص  20المیزان ج                                                                                       

قرآن كریم داللت دارد بر این كه نوح عمر درازي كرد                  عمر طوالني نوح

سوي خدا دعوت كرد. این مطلب را عده اي از كساني و نهصد و پنجاه سال قوم خودرا به 

ً از صد یا صد  كه در این زمینه ها بحث كرده اند بعید شمرده اند زیرا عمر آدمي غالبا

وبیست سال تجاوز نمي كند. حتي پاره اي در این باره گفته اند كه پیشینیان هر ماه را یكسال 

ــعادل هشتاد سال و ده ماه كم مي شود، حساب مي كردند و بنابراین نهصد و پنجاه سال مـ

 كه سخني است بسیار بعید!
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) كساني كه عقیدة فوق را اعالم كرده اند متوجه نشده اند كه قرآن مجید شمارش  

سال و ماه را دقیقاً تعیین كرده و آن را یك امر تكویني و از آغاز خلقت تغییر ناپذیر اعالم 

 كرده است.(
 

طول عمرنوح یك نوع كرامت و امرخارق العاده اي بوده  پاره اي دیگرگفته اند: 

 است.

 ثعلبي در قصص االنبیاء در خصایص نوح گوید: 
 

عمر نوح از همة پیامبران طوالني تر بود و به او " اكبراالنبیاء" و " شیخ »  

المرسلین" گفته اند. معجزة او در خود او قرار داده شده بود، زیرا او هزارسال عمر كرد 

 «دندانش ریخت و نه نیرویش كم شد.نه 
 

ولي حق این است كه تابه حال دلیلي قائم نشده كه این قبیل عمرها براي انسان محال  

باشد و بلكه از نظر عقلي، نزدیكتر به واقع آن است كه بشر اولي  عمري بسیار طوالني تر 

ریها و از عمرهاي طبیعي امروزي داشته است، چون زندگي اش ساده بود و گرفتا

بیماریهائي كه امروز برما مسلط است، و همچنین سایر عللي كه زندگي را نابود مي كند، 

نداشته است.  امروزه نیز اگر كسي را پیدا كنیم كه صد و بیست تا صد و شصت سال عمر 

كرده باشد مالحظه مي كنیم كه زندگي بي تكلف و گرفتاریهاي اندك و فهمي ساده دارد،  

 د نیست كه عمر بعضي از پیشینیان به صدها سال بالغ مي شده است.بنابراین بعی

بعالوه،  اعتراض بر قرآن دربارة عمر عجیب نوح عجیب است زیرا این كتاب  

 معجزات خارق العادة زیادي دربارة انبیاء نقل كرده است.

 

 
    

   مستند: روایات اسالمي  

   81ص 20المیزان ج

در روایات اسالمي راجع به جزئیات زندگي نوح پیامبر "ع"             محل زندگي نوح

 نكاتي نقل شده كه از آن جمله روایتي از مفضل در كافي كه روایت كرده است : 

در ایامي كه حضرت امام صادق علیه السالم به كوفه آمده و بر ابوالعباس وارد »  

 خرابة "  رسیدیم، -به  " كناسه  شده بود، پیش آن حضرت بودم وقتي با هم

 حضرت فرمود:

 را مصلوب كردند. رحمة هللا  در اینجا عمویم زید
 

حضرت از آن محل گذشت تا به طاق روغن فروشها كه در آخر بازار سراج ها بود 

 رسید و در آنجا پیاده شد و فرمود:

من خوشم نمیآید  پیاده شو كه اینجا مسجد كوفه اول است، كه آدم نقشة آن را كشید. -

 سواره وارد آن شوم !

 كي نقشة آدم را تغییر داد؟  -گفتم:    
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" )پادشاهان اولین بار در طوفان نوح بود.  بعداً اطرافیان " كسري" و " نعمان  -فرمود:   

 تغییرش دادند و بار دیگر نیز زیاد ابن ابي سفیان دگرگونش ساخت. ایران و یمن(

 وفه  و مسجد كوفه وجود داشت ؟در زمان نوح،  ك - گفتم:

آري مفضل !  منزل نوح و قوم او در دهي واقع در یك منزلي فرات در قسمت  -فرمود:   

 غربي كوفه قرار داشت.

   . . . 
 

حضرت برخاست و نماز ظهر و عصر را خواند و آنگاه از مسجد بیرون آمد وبه 

دارالدارین" كه جاي خانه " طرف چپ خود توجـه كرد و با دست خود اشاره به موضع " 

 ابن حكیم" بود و اكنون فرات است، كرد و فرمود:

مفضل !  اینجا جاي نصب بتهاي كافران قوم نوح  یعني " یغوث، یعوق و نسر"   -  

 است. آنگاه حضرت رفت و سوار مركبش شد.

 قربانت گردم،  نوح در چه مدتي كشتي خود را ساخت؟  -   گفتم:

 و دوره .  در د  -   فرمود:

 دو دوره چقدر است؟   -گفتم:      

 هشتاد سال.  -   فرمود:

 عامة مردم مي گویند وي به مدت پانصد سال كشتي را ساخت؟  -   گفتم:

 اینطور نیست !  چطور چنین چیزي مي شود و حال آنكه خدا مي فرماید:  - فرمود:

 "َو َوحیِنا ! "    -

 ائید جاي تنور كجا  و چگونه بود؟به من بفرم -مفضل گوید، گفتم :  

 تنور در خانة پیرزن مؤمني بود پشت قبلة راست مسجد.  -فرمود:       

 این موضع كجاست؟  -    گفتم:

 اكنون موضع زاویة " باب الفیل " است.  -    فرمود:

 آیا ابتداء آب از این تنور بیرون آمد؟  -    گفتم:

به قوم نوح آیه و عالمتي نشان دهد،  پس بر آنان آري ،  خدا مي خواست   - فرمود:   

باران بسیار تند و خروشاني فرستاد، و چشمه سارها نیز به جوش آمدند، و 

سرانجام خدا غرقشان كرد، و نوح و همة كساني را كه در كشتي با او بودند نجات 

 « )تا آخر حدیث(…داد

 
 

 مستند: بحث قرآني، روایتي ، تاریخي و فلسفي 

 88ص  20المیزان ج 

مردم پس از حضرت آدم               اوضاع اجتماعي و شرایط زمان دعوت نوح

برحالت فطري انساني علیه السالم به صورت یك امت و با سادگي زندگي مي كردند و 

ً عده اي بر  بودند. پس از مدتي روح تكبر در بین آنها شایع شد و بدانجا كشید كه تدریجا
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 یافتند و مردم دیگر ایشان را بعنوان ارباب گرفتند.دیگران برتري 
 

این هستة اصلي بود كه روئید و سبز شد و میوه داد، و میوة آن دین بت پرستي بود،  

همراه با اختالف طبقاتي شدید، استخدام ضعیف بوسیلة قوي، برده گیري به وسیلة 

 بین مردم!قدرتمندان، دوشیدن زیردستان، پیدا شدن منازعات ومشاجرات در

بدین ترتیب در زمان نوح تباهي در روي زمین شیوع پیدا كرد و مردم از دین  

 توحید و سنت عدالت اجتماعي اعراض كردند و به پرستش بتها روي آوردند.

 این اولین تجربه تلخ بشر بالفاصله اندكي بعد از استقرار در روي زمین بود ! 
 

در سورة نوح در قرآن ذكر شده به ترتیب اسامي بت هاي بت پرستان زمان نوح كه 

 زیر است:    "ود"، "سواع"، " یغوث"، "یعوق"، و "نسر".

 

 وضعیت اجتماعي زمان 

نوح را قرآن مجید در سوره هاي اعراف و هود و نوح شرح كرده كه چگونه فاصلة  

كردند و  طبقاتي زیاد شد و زورمندان با اموال و اوالدي كه داشتند، حقوق ضعفا را پایمال

 زورگویان زیردستان را ضعیف شمردند و به دلخواه خود بر آنان حكومت كردند.
 

ریشة اولین تجربة تلخ بشر از حكومت زورگویان و اشراف به همین اولین دورة حیات بشر  ) 

برمي گردد و مبارزة اولین پیامبر صاحب شریعت الهي با آنان و تضاد دین با قلدري و سیاستمداران 

سته از " قانون جنگل" در همین نسل اول مشاهده مي شود  كه باالخره منجر به نابودي كامل آنها برخا

 (و ایجاد یك نسل جدید شد.
 

دراین هنگام بودكه خداوند نوح را مبعوث كرد و اورا با كتاب وشریعت و قانون  

فكندن شریكان قالبي الهي به سوي مردم فرستاد تا آنان را با نوید و بیم به توحید الهي و دورا

سوره بقره به این مطلب  213خدا، و برقراري مساوات، فراخواند.  قرآن مجید در آیة 

 متذكر شده است.

 

 

   مستند:  بحث روایتي                               

 182ص  39المیزان ج 

در روایات اسالمي از ابن عباس روایت شده        چگونگي انتقال عقاید بت پرستي

در عرب جاهلیت هم معبود شدند، مانند: كه همان اصنام و اوثان كه درقوم نوح خدا بودند 

 بتهاي "  ود، سواع،  یغوث، یعوق و نسر ."
 

) البته، این معنا بعید است كه عین آن بتها از قوم نوح به عرب منتقل شده باشند 

شاید این بوده كه بت هاي عرب نیز همنام بت هاي قوم نوح بوده بلكه منظور راوي 

 و آن اسامي را داشته است.(
 

در چگونگي به وجود آمدن این بتها و بت پرست شدن اقوام  قدیم در ادامة همین  
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 روایت ابن عباس مي گوید كه:
 

رفتند، شیــطان به  این اسماء  قبالً اسامي مرداني صالح از قوم نوح بودند،  وقتي از دنیا »  

بازماندگان آنها وحي كرد درمجلسي كه ایشان جلسه داشتند مجسمه هائي نصب كنند و نام ایشان را بر سر 

آن مجسمه ها بگذارند، و مردم هم این كار را كردند ولي آن مجسمه ها را   نمي پرستیدند تا آن نسل 

نسل قبلي را نداشتند مجسمه هارا مورد  منقرض شد و نسل بعدي روي كار آمد و چون علم و اطالعات

 «پرستش قرار دادند.
 

  

 

 سوره هود             " َولَقَد اَرَسلنا نُوحاً اِلي قَوِمِه اِنّي لَُكم نَذیٌر ُمبیٌن   . . .. "   35تا  25مستند: آیه

  10ص  20المیزان ج  

این آیات شروع نقل تاریخ  انبیاء است. در ابتداء تاریخ                  دعوت دیني نوح

حیات و تبلیغات و فعالیت هاي حضرت نوح علیه السالم  را بیان مي كند و به دنبال آن از 

گروهي از پیغمبران بعد از نوح مانند هود و صالح و ابراهیم و لوط و شعیب و موسي نام 

 مي برد.
 

 صل تقسیم كرده است :در این آیات قصة نوح را به چند ف 

 

 قیام نوح علیه بت پرستي
 

اولین فصل تاریخ نوح علیه السالم راجع به استداللهاي او با قوم خود در موضوع 

به طوري كه خدا در كتاب خود یادآورشده، نوح نخستین پیغمبري است كه توحید است. 

 براي توحید علیه بت پرستي قیام كرد. 

ه احتجاجات او با قوم خویش پرداخته است.  وي به خدا در داستان نوح بیشتر ب 

بهترین طرز ممكن با آنان به بحث مي پردازد و مقداري مؤعظه مي كند و اندكي مطالب 

 حكمت آمیز مي گوید.
 

ً با طرز  این رویه با طرز فكر بشر ابتدائي و انسانهاي سادة قدیمي و مخصوصا

ان جز افكار متراكم افرادي كه داراي فهم تفكر اجتماعي آنان مناسب بود زیرا در بین آن

 متوسط بودند فكر دیگري بروز و ظهور نداشت.

 

 روش تبلیغاتي نوح

نوح علیه السالم مردم را از عــذاب الهي مي ترسانیـد و بدین وسیله ایشان را به  

مي ترسانید این بود كه آنها از ترس غضب توحید خدا دعوت مي كرد، و علت آنكه آنان را 

 مي كردند.  نوح نیز در مقام مقابله با آنان مي گوید: بتها بت پرستي

خداست كه آنان را خلق كرده و با آفرینش آسمانها و زمین و نورافشان كردن  -

خورشید و ماه و نازل كردن باران و بارور ساختن زمین و به وجود آوردن باغها و 
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 تدبیر مي كند. جاري ساختن نهرها شئون زندگي و امور معاش آنهارا

 است.()خداي تعالي این مطالب را در سورة نوح از آن حضرت حكایت كرده  
 

و چون چنین است، پس پروردگار آنها تنها خداست و كسي جز او سمت  

 پروردگاري ندارد و بنابراین باید از عذاب او بترسند و فقط اورا پرستش كنند.
 

ساس یقین است، ولي مردم این دلیل را به این دلیل در حقیقت یك دلیل برهاني و برا 

عنوان یك دلیل جدلي كه برپایة ظن و گمان استوار است تلقي مي كردند زیرا آنان بر اثر 

فهم هاي سادة خود توقع داشتند كه خدا در برابر مخالفت آنان غضب كند و عذاب بفرستد.  

و از این رو كار خدا را با چون آنها معتقد بودند خدا سرپرست امور و مصلح شئون آنهاست 

كار اولیاي امور و حكمرانان بشر نسبت به افراد زیردست اجتماع خود مقایسه مي كردند، و 

قرباني و غیره مي توانند آتش غضب خدارا مانند با این ظن و گمان فكر مي كردند با تقدیم 

  خدایاني كه اعتقاد داشتند، خاموش سازند.
 

قبال استنكاف از عبادت خدا و تكبر ورزیدن از تسلیم و ولي مسئلة نزول عذاب در  

 خضوع بر آستانة ربوبیت او مسئلة حقیقي و یقیني است.

نوح قوم خودرا دعوت مي كرد كه عبادت بت هارا دور افكنید و آنان را مي  

 ترسانید از روزي كه خدا بر آنان عذابي الم انگیز بفرستد.

 

 حعكس العمل اشراف قوم در برابر نو
 

 

آنهائي كه به نوح پاسخ دادند سران و اشراف و بزرگان قوم او بودند كه بدو كفر 

خود اصالً متعرض دلیل توحید كه بدیشان القاء شده بود نشدند بلكه تنها ورزیدند و در پاسخ 

به نفي رسالت او پرداختــند و از پیـروي او سرباز زدنـد زیـرا دعوت او به رسالت خود 

 .پیروي از اورا نیز شامل بود تلویحاً لزوم
 

جوابي كه خدا از آنان نقل كرده این است كه دلیلي وجود ندارد كه پیروي كردن از  

تو الزم باشد بلكه دلیل خـالف آن وجود دارد.  این استدالل خود را به سه طریق بیان كردند 

 و گفتند:
 

 ما مي بینیم تو بشري مثل مائي ! -1

 پیروي كرده اند كه در رأي ابتدائي و پست ترین  افراد مایند!ما مي بینیم كساني ازتو  -2

 ما مي بینیم كه هیچكدام از شما برما برتري و فضلي ندارید! -3
 

این استدالل كه ذیالً توضیح مي دهیم با تمامي اجزائش بر اساس انكار ماوراء حس 

 قرار دارد:
 

در اولین جواب آنها هم مثل بودن نوح را با خودشان دستاویز قرار  -1

دادند. ) این رسم  امتهاي سایر پیامبران نیز بوده است و قرآن از آنان نقل كرده 

است.( آنان گفتند: تو در بشر بودن مثل ما هستي و اگر از طرف خدا به سوي 
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بودن چیز دیگري از  ما فرستاده شده بودي نباید بشر مي شدي ، و ما جز بشر

تو نمي بینیم،  و چون تو مثل ما بشر هستي پس موجبي ندارد كه مااز تو 

 پیروي كنیم ؟

دومین استدالل قوم نوح این بود كه مي گفتند:  ما مشاهده مي كنیم  -2

كه پیروان تو اراذل و مردم پست قوم هستند و اگر ما از تو پیروي كنیم با آنها 

رة آنان داخل مي گردیم، و این با شرافت ما منافات مساوي مي شویم، و در زم

دارد و ارزش مارا در اجتماع پائین مي آورد !  متأسفانه، یكي از معتقدات 

عامة مردم این است كه اگر سخني حق باشد اشراف و بزرگان و صاحبان 

 قدرت از آن پیروي مي كنند!؟

رایطي سومین استداللشان این بود كه شما ما را در اوضاع و ش -3

دعوت مي كنید كه از مزایاي زندگي دنیا از قبیل مال و فرزند و علم و قدرت 

بهره مندیم و این دعوت در صورتي درست است كه شما بر ما برتري داشته 

باشید، یعني با زینت و زیور زندگي دنیا و یا باعلم غیب یا نیروي ملكوتي برما 

ما دربرابر شما باشد، در  برتري داشته باشید،  و این چیزها موجب خضوع

حالي كه ما هیچكدام از اینها را نزد شما نمي بینیم. پس به چه علت متابعت از 

 شما برما واجب است؟  بلكه ما شمارا دروغگو مي پنداریم!

 

 استدالل هاي نوح 
 

آیات كریمة قرآن در تقریر استدالل نوح در جواب قوم كافر خود، ابداع به كاربرده 

و استدالالت آنان را در مقام پاسخگوئي فصل فصل از هم جدا كرده و از هر فصلي در دو 

 جهت جواب داده است. 

 یكي رد دالیل طرف، دوم اثبات مطلب خود؛  به شرح زیر:  
 

 اي قوم به من بگوئید اگر من از طرف پروردگار خود دلیل داشته باشم؟  -1

 !…و من كساني را كه ایمان آورده اند طرد نمي كنم  -2

 !…و من نمي گویم كه خزاین خدا پیش من است -3
 

آنگاه از هر دلیل قبلي چیزي به صورت خالصه گرفته و آنرا با دلیل بعدي در 

اینكه مستقل است ولي در عین حال تمامي دلیل ها باهم درآمیخته آمیخته است. و هردلیل با 

 و باالخره به صورت سه دلیل زیر پایان یافته است:
 

 اي قوم به من بگوئید اگرمن از طرف پروردگارم دلیل داشته باشم ؟ -1

 !…و اي قوم من براي این كار از شما اجر و مزدي نمي خواهم  -2

اند طرد كنم چه كسي مرا در برابر عذاب خدا یاري اگر اینها را كه ایمان آورده  -3

 خواهد كرد؟!
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در استدالل اول، نوح آنهارا متوجه صدق دعوت خود مي كند و معجزه اي را كه 

از طرف خدا دارد و كتاب و علمي را كه آورده بر صدق دعوت خود دلیل  مي آورد و 

من دارم و شمارا نیز برآن نشان مي دهد كه هرچه یك رسول در رسالت خود الزم دارد 

واقف ساخته ام ولي شما از سر تكبر ایمان نمي آورید و من هم حق ندارم كه شما را بدان 

 مجبور كنم چون در دین خدا اجباري نیست.

این آیه داللت دارد براینكه حكم و مسئلة عدم اكراه در دین از قدیمي   

 .ت خود باقي استترین شرایع یعني شریعت نوح بوده و همواره به قو

استدالل دوم كه دررد تهمت كافران در مورد طمع مال و برتري مالي بوده ، نشان 

كه هیچگونه ا جري از طرف رسول درمقابل رسالتش  خواسته نمي شود، ولذا حق مي دهد 

 ندارند چنین تهمتي بزنند.
 

را برگردانده در استدالل سوم كه آنها گفته بودند اراذل تورا پیروي مي كنند عبارت 

" تا شأن مؤمنان را با بزرگي یاد كند و اشاره كند آنان با كساني كه ایمان آورده اند،به "

پروردگار خود ارتباط دارند. و وي كسي نیست كه مؤمنان را از خود براند و این مردم 

حسابشان با خداست و درخواست طرد كردن آنها از طرف قوم بر اثر جهالتي بود كه آنها 

شتند و متوقع بودند فقرا و مساكین و بـیچارگان از اجتماع خیرطرد شوند و نعمت و دا

 شرافت و كرامت را از آنان سلب كنند.
 

استدالل نوح در مورد نداشتن خزاین غیب نشان مي دهد كه او ادعاي برتري را كه 

گوید كه شما  كافران توقع داشتند، رد مي كند، و مي گوید كه چنین ادعائي نكرده است. و مي

خیال مي كنید كه بر یك پیغمبر الزم است مالك خزاین رحمت الهي باشد و بتواند مستقالً 

فقیر را غني كند و مریض را شفا دهد و مردگان را زنده سازد و در آسمان و زمین و سایر 

اجزاي هستي هر تصرفي را كه با هر كیفیتي مي خواهد انجام دهد. شما خیال مي كنید كه 

غمبر باید علم غیب داشته باشد و شما خیال مي كنید پیغمبر از مقام بشري به مقام فرشته پی

برسد و از نیازهاي انساني و خورد و خوراك و زناشوئي و غیره بي نیاز باشد، ولي شما 

 خطا كرده اید چون پیغمبر چیزي جز رسالت ندارد و من مدعي هیچ یك از اینها نیستم  !

 

 !  عذاب بیاور ! جدال كافي است  
 

كفار بعد از آنكه از درهم كوبیدن استدالل و ابطال حقیقتي كه نوح بدان دعوت مي 

  كرد عاجز شدند گفتند:

 اي نوح !  تو با ما مجادله كردي و فراوان هم مجادله كردي ، -» 

 پس اگر راست مي گوئي آنچه بما وعده مي كني بیاور ! 

 گفت :

 خواهد عذاب را مي آورد،این تنها خداست كه اگر  -
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 !«و شما عاجز كنندة خدا نیستید  

كافران این كالم را كه سیاق آن براي عاجز كردن نوح است، بدو القاء كردند. كفار 

این كالم را موقعي گفتند كه نوح مدت زیادي در بین آنها درنگ كرده بود و آنان را به سوي 

اع مخاصمه و محاجه وارد شده بود و همه توحید فراخوانده بود، و با ایشان از در انو

 عذرتراشي هاي آنان را قطع كرده و حق را برایشان آشكار ساخته بود.

 قرآن مجید مي گوید: نوح در بین قوم خود هزار و پنـجاه سال كم درنگ كرد.

احتجاجات نوح و جوابهاي قوم او كه خدا در اینجا به صورت یك گفتگو درآورده  

 ها سال انجام گرفته است.عمالً در ظرف صد
 

 در پایان این مباحثات نوح مي فرماید: 

و اگر خدا خواسته باشد شمارا اغوا كند و من بخواهم نصیحتتان كنم ، نصیحت » 

من به شما سود نخواهد داد، كه او پروردگار شماست و شمارا به سوي او بازگشت مي 

 «دهند.
 

 

 

 

                          بحث قرآني مستند: 

 89ص  20المیزان ج

نوح قوم خودرا به ایمان به خدا و آیات او            تالشهاي نوح در دعوت دیني

دعوت كرد و در این راه هرچه توانست تالش نمود. شب و روز، به طورعلني و مخفي 

مردم را به سوي حق فراخواند ولي آنها جز با عناد و تكبرورزي به او پاسخ ندادند و بهر 

دازه كه نوح در دعــــوت آنها مي افزود آنان نیـــز به سركشي و كفر خود مي افزودند. ان

غیراز خانوادة نوح و تعداد معدودي كس دیگري به او ایمان نیاورد تا باالخره از ایمان 

) این مطالب در   آوردن قوم ناامید شد و به پروردگار خود شكایت برد و از او یاري خواست.

 قمر و مؤمنون نقل شده است.( سورة نوح و

    

 

 ."…سوره اعراف       "  لَقَد اَرَسلنا نُوحاً  اِلي قَوِمه فَقاَل   64تا  59مستند:  آیات 

 241ص  15المیزان ج 

نوح اولین پیغمبري است كه تفصیل نهضت اودرقرآن          سه پیام اصلي نوح

 ذكرشده است. نوح سه پیام به قوم خود داشت: 

 اولین پیام نوح به قوم خود این بود كه :

 «اي قوم من!  خداي یگانه را كه جز او خدائي براي شما نیست بپرستید!» 

 دومین پیامش این بود كه:

 «من از عذاب روزي بزرگ بر شما بیمناكم! »  

 سومین پیامش این بود كه:

 «پروردگارجهانیانم! اي قوم ! در من ضاللت نیست بلكه پیغمبري ازجانب »  
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 نوح با این سه پیام به سه اصل از اصول دین اشاره مي كند: 
 

 نبوت !توحید، معاد، 
 

 اشراف و بزرگان قوم او گفتند:

 ما تورا در ضاللتي آشكار مي بینیم!  -

اگر با این تأكید شدید نسبت ضاللت به نوح داده اند براي این است كه طبقة اشراف 

نداشتند كه یكنفر پیدا شود و بر بت پرستي آنان اعتراض كند و صریحاً پیشنهاد هرگز توقع 

 ترك خدایانشان را بدهد و از این عمل انذارشان كند.

نوح علیه السالم درجواب آنان گمراهي را ازخود نفي مي كند وخودرا پیامبري 

 مبعوث از جانب خداي سبحان معرفي مي كند و مي فرماید:

ئي كه رسولي از ناحیة پروردگار هستم به مقـــتضاي رسالتــــــم من از آنجا»  

 «پیام هائي را به شما مي رسانم! 
 

به " نشان دادن این نكته است كه او عالوه بر مبعوث شدن پیام ها منظور نوح از " 

توحید و معاد، احكام بسیار دیگري نیز آورده است. چون نوح علیه السالم از پیامبران اولي 

 عزم و صاحب كتاب و شریعت بوده است.ال
 

من خیرخواه شمایم،  باشما نصیحت هائي دارم كه شمارا به خداوند  » او فرمود : 

 !«و اطاعت او نزدیك مي كند، و من چیزهائي مي دانم كه شما نمي دانید 

" معارفي است كه خداوند از سنن جاري در چیزها كه مي دانست منظورش از آن "

غاز و انجام آن به وي آموخته بود، مانند: وقایع قیامت، جزئیات مسئلة ثواب و عالم و از آ

 عقاب، اطاعت و معصیت بندگان، رضا و غضب و نعمت و عذاب الهي.

 

 

 ." …سوره  شعراء               " َكذَّبَت قَوُم نُوحٍ  اْلُمرَسلیَن   105مستند:  آیة 

 164ص  30المیزان ج

آیات زیر اشاره مي كند به اجمال آنچه بین حضرت نوح "ع" و             مباحثات نوح

 قومش گذشته ودرآخر به نجات نوح و همراهانش و غرق اكثر مردم انجامیده است.

  قوم نوح پیغمبران را دروغگو شمردند،»  

 چرا نمي ترسید؟   -وقتي كه برادرشان نوح به آنها گفت:   

 شمایم .كه من پیغمبري خیرخواه 

 از خدا بترسید و اطاعتم كنید ! 

 من براي پیغمبري خود از شما مزدي نمي خواهم، 

 كه مزد من جز به عهدة پروردگار جهانیان نیست،

 از خدا بترسید و اطاعتم كنید ! 

 چگونه به تو ایمان بیاوریم كه فرومایگان پیروي ات كرده اند؟  -گفتند:   
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 من چه مي دانم كه چه مي كرده اند،  كه اگر فهم دارید ؟  -  گفت:

 حسابشان جز به عهدة پروردگار من نیست !

   و من این مؤمنین را دور نخواهم كرد !

 كه من جز بیم رساني آشكار نیستم !

 اي نوح !  اگر بس نكني سنگسار مي شوي !  -  گفتند: 

 یم مي شمارند،پروردگارا  !   قوم من دروغگو  -گفت :    

 بین من و آنها حكم كن !

 «و مرا با مؤمناني كه همراه منند نجات بخش !  
 

مقصود مردم از اینكه به نــوح علیه السالم گفتند كه پیروان تو از افراد پست هستند، 

این بوده كه شغل پست و كارهاي كوچك دارند. ظاهراً قوم نوح "ع"  مالك شرافت و احترام 

 رزندان و پیروان بیشتر مي دانستند.را اموال و ف
 

نوح علیه السالم فرمود كه من هیچ مأموریتي ندارم مگر انذار و دعوت، و در نتیجه 

كسي را كه رو به من بیاورد و دعوتم را بپذیرد، هرگز طردش نمي كنم !  و نیز از اعمال 

ان با پروردگار گذشته شان تجسس نمي نمایم تا به حساب كرده هایشان برسم،  چون حسابش

 من است نه با من ، كه او پروردگار همة عالم است !
 

وقتي مي بینیم كه قوم نوح اورا تهدید به رجم و سنگسار كردند این بار تهدید آنها 

قطعي بود، چون از مفردات آیه برمي آید كه این سخن را در اواخر دعوت طوالني نوح 

 گفته اند.

كه دیگركار ازكارگذشته وتكذیب به طورمطلق حضرت نوح باالخره بیان مي كند 

از قوم تحقق یافته به طوري كه دیگر هیچ امیدي به تصدیق و ایمان در آنان نمانده است، و 

 از خدا مي خواهد بین آنجناب و بین قومش قضاء براند.

 خداوند مي فرماید: 

 پس او و همراهان اورا در كشتي نجات دادیم ،» 

 غرق كردیم ،سپس باقي ماندگان را 

 كه در این عبرتي است،  و بیشترشان ایمان آور نبودند ، 

 «و پروردگارت همو نیرومند و فرزانه است ! 
 

  

 123ص  12المیزان ج                                                          مستند: آیات مندرج در متن 

مي رت نوح دعائي را  نقل قرآن مجید از حض        دعا و شكایت و نفرین نوح

 فرماید كه در پایان كار خود با قومش كرد و عرض نمود:

 پروردگارا !» 

 مرا و پدر و مادرم را، 

 و هركسي را كه با داشتن ایمان به خدا به خانة من وارد شود، 
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 و جمیع مؤمنین و مؤمنات را بیامرز 

 (27نوح )     !«و ستمكاران را جز بر هالكتشان میفزا   

 

این دعا را خداي متعال در آخر سورة نوح بعد از آیات زیادي كه دربارة شكایتهاي 

ایراد كرده، نقل فرموده است.  وي در این آیات شكایت هاي خود را به عرض نوح 

پروردگار خود مي رساند، و دعوت مداوم و شبانه روزي قوم را در تمامي مدت عمر كه 

آزاري كه دربرابر آن از آنان دیده، و بذل جهدي كه درراه قریب هزار سال بوده، و اذیت و 

خدا كرده، و اینكه در راه هدایت قوم منتهاي طاقت خودرا بكاربرده است ولي متأسفانه 

 دعوتش جز فرار آنان و نصیحتش جز استكبار آنان اثري نكرده است، شرح مي دهد:

شر مي داد و حق و حقیقت نــــوح الیزال نصیحت و موعظه خودرا بین قـــوم خود ن

را به گوش آنان مي رسانید ولي قومش لجاج و عناد به خرج مي دادند و بر خطایاي خود 

اصرار مي ورزیدند، و در مقابل  زحمات آن جناب مكر و خدعه  بكار مي بردند تا اینكه 

ناراحتي و تأسفش از حد گذشت و غیرت الهي اش به جوش آمد و قوم خودرا این چنین 

 رین كرد:نف
 

 پروردگارا ! در زمین از كفار دیاري باقي مگذار !» 

 چه اگر تو آنان را مهلت دهي بندگانت را گمراه خواهند ساخت،

 (27نوح )  !«و جز كفرپیشگان و بدكاراني مثل خود زاد و ولد نخواهند كرد 
 

ایمان از گفتار نوح استفاده مي شود كه كفار عدة زیادي از كساني را كه به وي 

 آورده بودند مجدداً گمراه ساخته بودند، و از این مي ترسید كه مابقي را نیز گمراه كنند.

از اخبار غیبي است كه از   " جز فاجر و كافر نخواهند زاد ! "اینكه فرمود : 

فراست نبوت و وحي الهي كسب كرده و فهمیده بود كه استعداد صلب مردان و رحم زنان 

 ندان مؤمن، از بین رفته است.ایشان از تكوین فرز

نوح دربارة كساني كه دعاي مغفرت كرد، ادب پیامبري اش چنین ایجاب مي نمود 

 كه مؤمنین پیرو خودرا فراموش نكند با اینكه تعداد آنها بسیار كم بود.
  
نوح اولین پیامبري بود كه كتاب و شریعت آورده و مبعوث به نجات دنیـا از گرداب  

بود ولي از مجتمع بشري آن روز در تمام هزار سال نبوت او جز عدة قلیلي بت پرستي شده 

كه بنا به برخي روایات از هشتاد نفر تجاوز نمي كرد به او ایمان نیاوردند، نوح براي دنیا و 

 آخرت آنان خیر الهي را درخواست كرد و در دعایش گفت:
 

 

 ن شود،پروردگارا ! مرا وپدرومادرم را و هركه وارد خانة م» 

 !«وجمیع مؤمنین و مؤمنات را بیامرز  
 

یعني نخست خودرا كه پیشوا و جلودار مردم است دعا كرد و دعا به جان خودش در 

واقع دعا به جان آن مردم نیز مي باشد. سپس پدرومادرش راذكركرد كه نشان مي دهد آنان 

دعا كرد كه عمالً دعا به نیز مؤمن بوده اند. و آنگاه كساني را كه وارد منزل او مي شوند 
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جان مؤمنین معاصرش مي باشد، و باالخره همة اهل توحید را دعا كرد، چه مؤمنین 

معاصرش و چه آیندگان، زیرا آیندگان نیز امت او هستند.  و تا قیام قیامت همة اهل توحید 

 رهین منت اویند.  او اولین فردي است كه دعوت دیني خودرا  با كتاب و شریعت اعالم

نمود و پرچم توحیدرا در بین مردم برافراشت و از همین جهت بود كه خدایش فرمود:  سالم 

 علي نوح في العالمین!
 

تا قیام قیامت هركسي ایمان به خدا آورد یا عمل صالحي را انجام دهد یا اسمي  از 

ه خداي عز اسمه ببرد، وتا زماني كه از خیر و سعادت در میان بشر اسم و اثري هست هم

از بركت دعوت نوح و اثر و دنبالة نهضت اوست كه بر تمام سلسلة انبیاء و مرسلین 

 صلوات خدا باد !
 

 

    

 "ن یَأِتیَُهم َعذاٌب اَلیٌم! " اِنّا اَرَسلنا نُوحاً اِلي قَوِمِه اَن اَنِذر قَوَمَك ِمن قَبِل اَ سوره نوح    24تا 1مستند: آیة

 16ص 39المیزان ج

این سوره به رسالت نوح به قومش، و به اجمالي از           دعوت نوحآخرین مراحل 

دعوتش، و اینكه قومش اجابت نكردند و در آخربه پروردگار خود شكوه نمود و قوم را 

مرد و زني كه با ایمان داخل خانه اش شود نفرین كرد و براي خود و پدر و مادرش و هر 

 ن قوم نازل شد و همگي غرق شدند، اشاره مي كند.برآاستغفار كرد،  و اینكه در آخر عذاب 

 آغاز سوره نشان از نزدیكي عذابي است كه در انتظار قوم نوح است. 
 

 خداوند مي فرماید:

 ما نوح را به سوي قومش فرستادیم و به او وحي كردیم كه :» 

 «قومت را قبل از اینكه عذابي الیم برسد، انذار كن ! 
 

براینكه قوم نوح به خاطر شرك و گناهان در معرض عذاب بوده این آیه داللت دارد 

اند، چون انذار به معني ترساندن است و ترساندن همواره از خطر محتملي است كه  اگر 

ً مي رسد.  سپس از طرز دعوت نوح و رسالت او به طور  هشدار و تحذیر نباشد، حتما

ذار قومش بكار برده و عباراتي را اجمال و تفصیل صحبت مي كند و بیاني را كه نوح در ان

 كه استفاده كرده است، شرح مي دهد:
 

 گفت:  اي قوم من !  من شمارا بیم رسان آشكارم ،»   

 دعوت من این است كه: 

 هللا را بپرستید !

 و از عذابش بترسید !

 «و مرا اطاعت و پیروي كنید ! 
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دلسوزي و مهرباني كند  " مي خواهد اظهار" اي قوم مننوح با استفاده از عبارت 

و بفرماید شما همگي مردم منید، و مجتمع قومي ما، من و شما را یكجا جمع كرده است، و 

بدي و ناراحتي شما مرا ناراحت مي كند، ومن براي شما جز خیر و سعادت چیزي نمي 

 طلبم و بهمین جهت از عذابي كه پشت سر دارید شمارا هشدار مي دهم !

" و با این بیان أعبُُدوهللَا  –هللا را بپرستید  خود مي گوید: "در قسمت دوم بیان 

قومش را به توحید در عبادت فرا مي خواند، چون مردم نوح بت پرست شده بودند، و مذهب 

وثنیت داشتند كه اجازه نمي دهد مردم خداي تعالي را بپرستند، نه به تنهائي و نه باغیر، بلكه 

 ً  خدارا مي تنها مجاز بودند ارباب بتهارا با پرستش بتها بپرستند تا آن ارباب كه مستقیما

پرستند، نزد خدا شفاعت ایشان كنند. ودرحقیقت عبادت پرستندگان خودرا روي عبادت خود 

نهاده وتحویل خدا بدهند.   اگر این مذهب اجازه پرستش خداي تعالي را مي داد حتماً خدارا 

به تنهائي مي پرستیدند، پس دعوت چنین مردمي به عبادت خدا در حقیقت دعوت به توحید 

 بادت است. در ع

دعوتشان به اجتناب از گناهان كبیره و "  َواتَّقُوهُ  -" از عذابش بترسید و عبارت 

 صغیره است یعني شرك وپائینتر از شرك وانجام اعمال صالحي كه انجام ندادنش گناه است.

" دعوتشان به اطاعت از خودش  َواَطیعُون –مرا اطاعت و پیروي كنید و عبارت " 

از او مستلزم این است كه رسالتش را تصدیق كنند و تعالیم دین را و دستور است. اطاعتشان 

 یكتاپرستي را ازاو بگیرند واین دستورات را سنت حیاتي خود قرار دهند.

ــقُوهُ  ،   َو اَطیعُوِن  ایشان را به اصول "  این سه دستور:" اَن أعبُدُوا هللاَ ،   َوا تَـّ

 سه گانة  دین دعوت مي كند: 

 لي به توحید، او

 دومي به تصدیق معاد كه اساس تقوي است،

 )چون اگر معاد و حساب و جزاء نباشد تقواي دیني معناي درستي نمي دهد، (

 سومي به تصدیق اصل نبوت كه همان اطاعت بي چون و چرا از پیامبراست.

 

 وعده هاي مغفرت نوح  
 نوح فرمود:

 مرا اطاعت كنید،خدا را بپرستید، و از او بترسید، و  -»  

 تا بعضي از گناهانتان را بیامرزد !   

 «!  یَغِفر لَُكم ِمن  ذُنُوبـــُِكم    

ِمن ذُنـُو بُِكم " آن گناهاني است كه قبل از ایمان و  –بعضي از گناهان منظور از " 

درحال كفر مرتكب شدند، و اما گناهاني كه ازآن به بعد و بعد از ایمان آوردن در آینده 

مرتكب مي شوند، منظور نیست، چون معنا ندارد گناهاني كه هنوز رخ نداده آمرزیده شود، 

ف در قرآن آمرزش همة گناهان منظور باشد چون چنین وعــده اي مستلزم آن است كـه تكالیـ

مغفرت مترتب بر استمرار ایمان و عمل صالح و ادامة آن تا آخر عمر گردیده است. مانند 
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در حقیقت وسعت آمرزش به مقدار وسعت ایمان و عمل صالح   سورة صف.12آیة 

 .است
 

 

 وعده تأخیر اجل قوم
 فرمود:

 و تا به تأخیر اندازد مرگ شمارا، …» 

 تا زمان رسیدن اجل مسمي 

ي  - رُكم اِلي اََجٍل ُمُسمًّ  « .  َو یَُؤّخِ

معین را نتیجة عبادت خدا و تقوي و اطاعت رسول در این آیه تأخیر مرگ تا اجلي  

دانسته است. و این خود دلیل براین است كه دو نوع اجل وجود دارد: یكي اجل مسمي و 

از اجل معین وجود احتمال رسیدن آن قبل  معین، و دیگري اجلي كه معین نشده است و

 دارد.

دراین كالم  چون اجل خدا وقتي مي رسد دیگر تأخیر انداخته نمي شود و در نتیجه 

وعدة به تأخیر اجل غیر مسمي در صورت ایمان داده شده و تهدیدي هم شده كه اگر ایمان 

 نیاورند عذابي عاجل بسر وقتشان خواهد آمد.
 

 

 مداومت در دعوت

نوح علیه السالم به خدا شكایت مي كند كه من شب و روز آنهارا دعوت كردم ولي 

 دعوت من جز فرار آنها نیفزود:
 

 

  -قاَل َرّبِ اِنّي َدَعوُت قَومي لَیالً َو نََهاراً  » 

 «!فَلَم یَِزدُهم ُدعائي ااِلَّ فَِراراً   
 

 دهد و این بـهدر این آیه زیاد شدن فرارشان را به دعوت خود نسبت مي  

سبب آن است كه وقتي خیر در غیرمورد صالح به كار رود خود آن مورد و محل به خاطر 

 فسادي كه دارد آن خیر را فاسد مي كند و تبدیل به شر مي شود.

 سورة اسري مي فرماید: 82درآیة  

ما در قرآن چیزهائي نازل كرده ایم كه شفا و رحمت براي مؤمنان است،  ولي » 

 «ستمكاران جز زیادتر شدن خسران اثري ندارد ! در 
 

 دعوت به قانون رفاه جامعه
 

نوح در دعوت خود نعمت هاي الهي را مي شمارد و به طوري كه قرآن مجید از آن 

خود وعده فراواني نعمت ها و تواتر آنرا مي دهد، به شرطي به قوم او  جناب ذكر مي كند

 ن كنند. كه از پروردگار خود طلب مغفرت گناها
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معلوم مي شود استغفار از گناهان اثر فوري در رفع مصایب و گرفتاریها وگشوده 

شدن درهاي نعمت هاي آسماني و زمیني دارد و مي فهماند كه بین صالح جامعه 

انساني و فساد آن ، و بین اوضاع عمومي جهان ارتباطي برقرار است،  و اگر 

ندگي پاكـــیزه وگوارائي مي رسند و جوامع بشري خودرا اصــــالح كنند به ز

 برعكس اگر خالف آن عمل كنند عكس آن را خواهند داشت.
 

 آیات زیر نیز در این معنا هستند: 

 «در خشكي و تري عالم فساد ظاهر شد به دلیل اعمالي كه مردم مرتكب شدند.»  

 «  آنچه مصیبت به شما رسد به خاطر كارهائي است كه به دست خود كردید.» 

اگر اهل شهرها ایمان آورند و تقوي كنند درهاي بركات آسمان و زمین را براي » 

 «  آنان مي گشائیم. 
 (96، اعراف 30، شوري 41)بترتیب سوره روم     

 

در روایات اسالمي هم در استفاده از این نكته از آیات شریفه كه استغفار سبب 

 بسیار دیده مي شود:وسعت رزق و امداد به مال و فرزندان است، موارد 
 

 نقل شده كه فرمود:)در خصال( از علي علیه السالم 
 

 « استغفار بسیار كن تا رزق را به سوي خود جلب كني !» 
 

 
 

 شكوائیه نوح

 نوح به خدا عرض كرد:

 من هرچه دعوتشان كردم تا تو آنهارا بیامرزي،»   

 انگشت هایشان را به گوشهایشان كردند، 

 و جامه هایشان را بر سرشان كشیدند، تا حرف مرا نشنوند، 

 !« …وبرعناد خود اصرار ورزیدند واستكباري عجیب به خرج دادند 
 

 عرض كرد:      من آنهارا علني دعوت كردم نشد،

 خصوصي ومحرمانه دعوت كردم نشد، 

 در دعوتم همة راههارا به كار گرفتم :   به آنها  

 ا توبه و استغفار كنید خدا غفار و آمرزنده است، قبول نكردند،شم  -گفتم:         

كه اگر از خدا طلب مغفرت كنید ابر بسیاري بر شما ببارد، و شما را اموال   -گفتم:         

و اوالد زیاد مي دهد، شمارا باغها و نهرها و نعمت هاي دنیوي زیاد مي 

 بخشد، اثر نبخشید.
 

 ده كه معتقد به عظمت خدا نمي شوید؟شماراچه ش  -گفتم:         

چرا شمابراي خدا امید وقار و ثبات در ربوبیت ندارید، درحالي كه خود   -گفتم:        
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شمارا او خلق كرد و به اطوار و احوال گوناگون خلق كرد، كه هرطوري 

یك فرد از شما را نخست از خاك آفرید و    -طور دیگر را به دنبال دارد 

اش و سپس علقه و در مرحلة بعد مضغه و جنین و طفل و جوان آنگاه نطفه 

و سالخورده كرد،  جمع شمارا هم مختلف آفرید، از نظر نر و ماده ازواج 

شما نیز مختلف آفرید،  آیا این چیزي جز تدبیر ربوبي است؟  پس مدبر امور 

شما هم اوست و رب شما اوست وخدا و اله شما هم اوست، ازاین بتها 

 آلهه دست بردارید. وارباب

 مگر نمي بینید كه چگونه خدا هفت آسمان مطابق هم آفرید؟  -    گفتم:

 مگر نمي بینید كه خدا ماه را آفرید و از آن نوري مي آید كه زمین  -گفتم:       

 را روشن مي كند، و خورشید را سراج قرار داد، و اگر این چراغ خدا    

 گرفت ؟نبود ظلمت عالم مارا فرا مي 

خدا شمارا اززمین رویانید، رویانیدن نبات، سپس شمارا مي میراند و به زمین   -گفتم:   

 برمي گرداند، و روز    قیامت براي جزا از قبرهایتان بیرون مي آورد.

خدا زمین را مثل فرش برایتان گسترده كرد تا بتوانید به آساني در آن بگردید،   -گفتم:   

 .…جاده ها قرار داد تا راهوار وهموار براي شما باشد و در زمین راهها و 
 

نوح علیه السالم بعد از ذكر این شكوائیه و شرح دعوت خود به حضرت باري 

 تعالي نتیجة دعوت خودرا در زمین شورة بت پرستان بي حاصل خواند و گفت:

 پروردگارا !  آنها عصیان من كردند ،  -»        

 «ردند كه مال و اوالدش جز خسارت بارش نیاوردو از كسي پیروي ك       
 

منظور نوح بزرگان و توانگران عیاش قوم بود كه مردم را علیه او مي شورانیدند و 

 بر مخالفت و آزار او تحریك مي كردند.
 

 !«…َو َمَكُروا  َمْكراً   ُكباراً    -» 

 شكایت نوح ادامه یافت و عرض كرد:
 

 نیرنگي عظیم علیه من راه انداختند،بارالها  !  آنها  -» 

 به مردم گفتند كه از خدایان خود دست برندارید !

 آلهة " َود و سواع و یغوث و یعوق و نسر " را ترك مكنید !

 خیلي خیلي از مردم را گمراه كردند،

 «خدایا  !  ستمگران را جز ضاللت بیشتر جزا مده  ! 
 

د گمراهي قوم را زیادتركند، غیرآن نفریني البته این نفرین نوح كه از خدا مي خواه

است كه براي هالكتشان كرده است.  اینجا مي خواهد خدا گمراهي آنهارا زیادتر كند. البته 

این گمراهي ابتدا به ساكن نیست بلكه مجازاتي است به جرم كفر و فسق شان، تا آمادة آمدن 

ود برسند تا عذاب خدا نازل عذاب خدا شوند،  و در كفر و ضاللت به حداكثر ظرفیت خ
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  شود.

 

 عذاب دنیوي و برزخي قوم نوح
 

قبل از اتــــمام شكوائیه نوح كه در قرآن مجید در این آیات بیان شده خداوند مي 

فرماید كه این قوم به خاطر خطیئه ها و گناهانشان عاقبت غرق شدند و داخل آتشي گشتند كه 

 خدایاني كه مي پرستیدند به كمك آنها نیامدند! (جز خدا یاوري نیافتند. ) یعني بتها و 

دراین آیه نظم لطیفي به كار رفته كه میان غرق شدن در آب و سوختن درآتش را  

جمع كرده است. مراد به این آتش، آتش برزخ است كه مجرمین بالفاصله بعداز مردن و قبل 

 از قیامت درآن معذب مي شوند نه آتش آخرت. 

شریفه نگفته قوم نوح  هاز دالیل برزخ است،  زیرا در آی كيشریفه ی ه) این آی

 غرق شدند و در قیامت داخل آتش مي شوند تا منظور از آتش، آتش قیامت باشد.(
 

 

 

 

  ."…سوره یونس                "   َواتُل  َعلَیِهم نَبَأَ  نُوحٍ اِذ قاَل ِلقَوِمِه    71مستند:  آیة 

 169ص  19المیزان ج   

قرآن مجید در آیة فوق، تاریخ مبارزات نوح علیه السالم،              اتمام حجت نوح

اولین پیغمبر صاحب شریعت را بیان مي كند، زماني را كه یك تنه با مردم مواجه شد و تنها 

.   نوح به مردم بوددنیا فرستاده شده از طرف خودش حرف مي زد.  وي به سوي مردم 

چه مي توانند بكنند و در این زمینه حجت خود را براي كساني كه اتمام حجت كرد كه هر

 تكذیبش مي كردند،  تمام كرد.

 او بقوم خود گفت: 

قوم من !  اگر قیام و نهضتي كه براي توحید كرده ام یا موقعیت و رسالتم، و یادآوري ایكه شما را به 

ي كند كه مرا بكشید،  و هرچه مي توانید به آیات خدا مي كنم برایتان گران است،  و این مسئله ناچارتان م

من بدي برسانید تا خودتان را از شر من خالص كنید، من در قبال تهدیدي كه از ناحیــة سینه هـاي 

دردمند و روحیه هاي تنگ شما متوجه من است، بر خدا توكل مي كنم،  وكارم را باو ارجاع مي كنم و 

ن تصرف كند، و خود را گرفتار تدبیر و نقشه كشي نكرده ام.  شما اورا وكیل خود ساخته ام تا در شئون م

تصمیم تان را با شركاء تان كه گمان مي برید در سختي ها یاریتان مي كنند، بگیرید، و هرطور كه به 

نظرتان  مي رسد قصد جان من كنید،  و اگر قبالً براي توسل به هر سببي در دفع من كوشش نكرده اید، و 

ي شما غم و انـدوهي بار نیاورد و سرانجام برمن حمله بـرید و مرا از میـان بردارید و بكشید و اینكار برا

 !«مهلتم ندهید 
 

در این آیه نوح قوم خودرا تحدي مي كند كه هرچه به نظرشان مي رسد انجام دهند،  

او و این مطلب را روشن مي كند كه خداي او قادر است كه آنان را دفع كند هرچند علیه 

 تصمیم گرفته و از شركاء و خدایان خود كمك گرفته باشند.
 

 آنگاه مي فرماید: 
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اگر شما روي گردان شده و از استجابت دعوت من اعراض كنید براي من اشكالي ندارد   -» 

زیرا من از اعراض شما به هیچوجه ضرر نمي كنم، چون من از شما براي كار خودم اجر و 

 !«مزد من برعهدة خداست  مزدي نخواسته ام و اجر و

 خداوند متعال پایان كار قوم نوح را چنین خالصه مي كند: 
 

 قوم نوح اورا تكذیب كردند، پس او و همراهیانش را در كشتي نجات دادیم،»   

 و آنان را در زمین جانشین كردیم .  

 .() اینان بعداز مكذبان باقي ماندند وخلف سلف و قائم مقام گذشتگان خود شدند 

 و كساني را كه تكذیب آیات ما  مي كردند، غرق ساختیم ، 

 «بنگر كه بیم داده شدگان چه عاقبتي داشتند  !؟  

 
 

 . "…سوره نوح                " َو قاَل نُوٌح َرّبِ التَذَر َعلَي االَرِض ِمَن اْلكافِریَن َدیّاراً   25مستند: آیه 

 185ص39المیزان ج       

قرآن مجید قبل از بیان نفرین نوح و بعد از بیان شكوائیة او           نوحآخرین نفرین 

نوح به خاطر آن خطایائي بود كه نوح علیه السالم قوم اشاره مي كند به اینكه هالكت 

برشمرد، ونیز براي این بود كه زمینه را براي نفرین نهائي خود و درخواست هالكت علیه 

ه غرق شدن قوم استجابت نفرین نوح بود و این عذاب تا آنان فراهم سازد و روشن شود ك

 آخرین نفرشان را هالك كرد.

 نوح عرض كرد: 

 پروردگارا !»        

 بر روي زمین باقي مگذار !  دیّاريازكافرین       

 اگر حتي یك نفر باقي بماند بندگان تورا گمراه خواهد كرد!      

 «نمي شود ! از اینها جز كافر و فاجر متولد       
 

این این آیات دلیل درخواست هالكت تا آخرین نفر آنان را بیان مي كند و حاصلش 

است كه اگر درخواست كردم كه همة آنان را هالك كني براي این بود كه هیچ فایده اي در 

بقاء آنان نیست، نه براي مؤمنین، ونه براي فرزندان خودشان.  اما براي مؤمنین فایده ندارند 

براي اینكه اگر زنده بمانند آن چند نفر مؤمن را هم گمراه مي كنند، و اما براي فرزندان خود 

فایده ندارد دلیلش این است كه اینان فرزندان سالم نمي آورند و اگر بیاورند فرزنداني فاجر و 

 كافر مي آورند.
 

زایند از راه  و نوح علیه السالم این معنا را كه كفار در آینده جز فاجر و كافر نمي

 وحي فهمیده بود.
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 آخرین دعاي نوح
 نوح دعا كرد:

 پروردگارا !   مرا، و پدر و مادرم را،» 

 و هركه با ایمان  به خانة من )یا به كشتي( داخل شود ،    

 و همة مردان و زنان با ایمان دنیا را ببخش و بیامرز !  

 «و ستمكاران را جز بر هالك و عذابشان میفزاي  !   
 

 نوح این دعا را براي تمامي زن و مرد مؤمن تا روز قیامت كرد.
 

و آخرین كالمي هم كه از او در قرآن نقل شده این است كه ستمكاران را جز بر           

 هالك و عذاب میفزاي، و در دنیا و آخرت عذاب و هالكت نصیبشان كن !

 
 

 . "…سوره اسري          "  َو َكم اَهلَكنا ِمَن اْلقرُوِن ِمن بَعِد نُوحِ     17تا15تند: آیه مس

 103ص 25المیزان ج             

خداوند متعال در آیات فوق خاطر نشان      آغاز سنت جاري در هالكت اقوام فاسد

را عذاب نمي كرده ساخته كه سنت الهیة جاري درامم گذشته براین بوده كه هیچ امتي 

 مگربعداز آنكه رسولي به سویشان بفرستد تا آنان را از عذاب خدا بترساند.
 

   …وقتي زمان هالك كردن قومي نزدیك شد 

و ما چون اهل دیاري را بخواهیم به كیفر گناه هالك سازیم، پیشوایان و منعمان آن شهر را »  

اري وظلم درآن دیار پیش مي گیرند، و آنجا عقاب لزوم امر به اطاعت مي كنیم  ولي آنها راه فسق و تبهك

 «.پیدا مي كند آنگاه همه را به جرم بدكاري هالك مي سازیم

 

در آیة فوق با اشاره به قرون گذشتة هالك شده مي خواهد بفهماند هالك ساختن اهل 

 قریه ها و دیارها یكي از سنت هاي جاري خداوندي است.
 

شعار به این معنا نیست كه سنت هالك ساختن از زمان و ضمنا این آیه خالي از ا

نوح در میان قرون بشري شروع شده است و مجتمع انساني قبل از زمان نوح علیه السالم 

یك مجتمع ساده و فطري بوده است، وبشر جز آنچه را كه به فطرت خـــــــود مي یافته درك 

 یان بشر پیدا شد.نمي كرده است، وبعد ازآمدن نوح بودكه اختالفات درم
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 طوفان نوح        
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 فصل اول
 

 طــوفــان  نـــوح

 دالیل شروع و نتایج آن () 
  

 

 

 

 

 ." …سورة هود  "   َو  اُوِحَي اِلي  نُوحٍ اَنَّهُ لَن یُؤِمن ِمن قَوِمَك ااِلّ َمن قَدآَمَن     49تا  36مستند: آیه

 50ص 20المیزان ج

آیات فوق، آن قسمت از تاریخ دعوت حضرت نوح علیه السالم را              كشتي نوح

نا امیدي حاصل شده و خداوند دستور  بیان مي فرماید كه دیگر از ایمان آوردن كافران قوم

 ساختن كشتي را مي دهد.

 در آیة اول مي فرماید: 

 

 به نوح وحي شد كه به جز آنان كه ایمان آورده اند،»  

 كس دیگري از قوم تو ایمان نخواهد آورد،

 پس، از كارهائي كه قومت مي كردند، اندوهگین مباش !

 و با نظارت و وحي ما كشتي بساز،

 مورد كساني كه ستم كرده اند با من سخن مگو،و در 

 كه اینان غرق شدني هستند !

…… 

 و نوح كشتي مي ساخت،

 و هروقت مردم سرشناس قوم براو مي گذشتند، مسخره اش مي كردند،

 اگر شما مارا مسخره مي كنید، - گفت:

 ماهم همانگونه كه شما مسخره مان مي كنید، مسخره تان خواهیم كرد ! 

 دي خواهید دانست كه به چه كسي عذاب مي رسد،و به زو

 «كه رسوایش كند و عذابي دیرپا اورا فراگیرد! 
 

خداوند مي خواهد نوح را نا امید از آن كند كه كافران قوم او از این به بعد ایمان 

 نخواهند آورد لذا براي آرام كردن روحیة او مي فرماید:
 

 «اندوهگین مباش ! پس از كارهائي كه قومت مي كردند » 
 

این جمله اشاره دارد به اینكه وقت داوري و فیصله میان او و قومش فرارسیده 
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است،  و نیز مي خواهد جان اورا از ناراحتي و غم باز دارد،  زیرا از كارهائي كه ایشان 

نسبت به او و گروندگان به او انجام مي دادند و آزارهائي كه در مدتي طوالني ) در حدود 

 ار سال( كه بین آنان بسر برد به آنها مي رسانیدند، ناراحت و مغموم بود.هز
 

از این آیه استفاده مي شود كه كافران تا به ایمانشان امید هست عذاب نمي شوند ولي 

 موقعي كه ملكة كفر و پلیدي شرك در آنان ثبات یافت سزاوار كلمة عذاب مي شوند.

از آن پس هیچ یك از آنان ایمان نخواهند آورد  نوح از این وحي خدا علم پیدا كرد كه

و در نسل آنها نیز كسي وجود ندارد كه به خدا ایمان آورد و سپس برآنها نفرین كرد كه 

عذاب بر ایشان نازل شود و در نفرین خود نیز همان مطلبي را كه به او وحي شده بود ذكر 

كشان كند به وي دستور داد كرد و پس از آنكه خدا دعایش را مستجاب كرد و خواست هال

 كشتي بسازد و به او خبر داد كه آنان هالك شدني هستند !
 

 سپس خداوند با آیة زیر حتمي شدن قضاء الهي را به نوح فهماند:

 

 كشتي را تحت مراقبت كامل و تعلیم ما بساز،»  

 و از من مخواه كه عذاب را از اینهائي كه ستم پیشه كرده اند بازگردانم،

 «قضاي حتمي و غیرقابل برگشت به غرق ایشان تعلق گرفته است !  زیرا
 

در جریان ساختن كشتي، دسته ها و طایفـه ها یـكي پس از دیـگري بـه اهانت و 

استهزاء او دركار سفینه مي پرداختند و او در مقابل دعــوت الهي خویش بر این همه صبر 

 د.مي كرد بي آنكه سست شود و یا از راه خود برگرد

 

 محل و زمان ساخت كشتي نوح
 

این امر نشان مي دهد كه نوح كشتي را در برابر دید مردم و درگذرگاه عمومي مي 

ساخت  ودر ساختن كشتي از خاندان و پیروان خود استمداد مي كرد و ایشان در ساختن 

 كشتي با او شركت داشتند و آنها نیز مورد تمسخر قرار مي گرفتند.

 

اسالمي آمده است كه وقتي خداوند به نوح دستورداد كشتي بسازد، نوح در روایات  

گفت:  پروردگارا كشتي چیست ؟  خدا گفت: خانه اي است از چوب كه روي آب جاري مي 

 شود.   پس من معصیت كاران را غرق مي سازم و زمین را از آنــــــان پاك مي كنم !

 نوح گفت :  آب كجاست ؟   

 از ابن عباس در درمنثور()  «    ر هر چه بخواهم قادرم ! خدا گفت:   من ب 

 

 نقل شده كه فرمود: )در كافي(از حضرت صادق علیه السالم  
 

 نوح مردي درودگر بود،  بعداً خدا اورا به پیغمبري برگزید،»  

 و نوح اولین كسي بود كه كشتي ساخت كه روي آب حركت مي كرد... 

بزرگ و وسیعي بساز و این كار را با عجله انجام خدا به نوح وحي كرد كه كشتي 

 بده !
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پس نوح در مسجد كوفه با دست خود به كار ساختن كشتي پرداخت و از راههاي 

 دور چوب آن را مي آورد تا سرانجام از ساختن آن فارغ شد...

 نوح كشتي را در دو دوره و در هشتاد سال بساخت ...

داشته است و منزل نوح و قوم او در دهي  در زمان نوح كوفه و مسجد كوفه وجود

 « واقع در یك منزلي فرات در قسمت غربي كوفه قرار داشت.
 

 از حضرت علي علیه السالم نقل شده كه:

نوح در محل فعلي مسجد كوفه كه اینك هفتصد ذراع كوچكتر شده، نجاري مي » 

 «كرد.

 

 
 ." …ا جاَء اَمُرنا و فاَرالتّـــَنُو ر    سورة هود            "   َحتي اِذ 48تا  40مستند: آیة 

 56ص 20المیزان ج

اولین مرحلة شروع طوفان نوح درروز معهود با جوشیدن آب           آغاز طوفان نوح

 از تنور آغاز شد:

 تا آنگاه كه امر ما آمد و تنور فوران كرد، …»

 در كشتي سوار كن از هركدام جفتي نر وماده،  گفتیم:

 خودرا،و خانوادة  

 به جز كساني كه در گذشته درباره شان سخن رفت،

 و كساني را كه ایمان آورده اند، و جز اندكي به او ایمان نیاوردند !

 نوح گفت: سوار كشتي شوید كه حركت دادن و لنگر  انداختن كشتي به نام خداست !

 و پروردگار من آمرزنده و مهربان است !

 . «…كوه ها مي بردكشتي آنان را در میان موجي چون 
 

 یـها و ُمرساها !ابِسِم هللاِ  َمجر –نوح كار خودرا به نام خدا آغاز كرد  
 

 

نوح اولین انساني است كه خدا دركتاب آسماني خود از اوحكایت مي كند كه به نام  

خدا آغاز به كار كرده و این باب را گشوده و براي توحید استدالل كرده و كتاب و شریعت 

 براي تعدیل طبقات و از بین بردن تضاد هاي اجتماعي قیام كرده است. آورده و

 به نوح دستور داده شد: 

از هر جنسي از اجناس حیوانات نر و ماده در كشتي سوار كند، و خانوادة خود را 

نیز سوار كند. یعني وابستگان مخصوص  از قبیل زن و فرزندان وي، و زن و 

ني كه در گذشته قول و عهد خدا درباره شان تحقق فرزند فرزندان او به جز آن كسا

 یافته كه هالك خواهند شد !
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 كساني كه استثنا شده اند، یكي زن خائن نوح بود كه خداوند درباره اش  فرمود :

خدا براي كافران مثلي زده، زن نوح و زن لوط، كه تحت سرپرستي  دوتن از » 

 «.كردندبندگان صالح ما بودند ولي به آنها خیانت 
 

و دیگري پسر نوح بود كه خدا در آیات بعدي از او نام مي برد ولي نوح خیال مي 

كرد فقط زنش استثنا شده تا خدا بیان كرد كه پسر او نیز جزو خاندان او نیست و بدكار است 

 و در این هنگام بود كه نوح فهمید پسرش نیز در زمرة ستمكاران است.

 

 محل آغاز طوفان

سالمي از حضرت صادق علیه السالم ) در كافي( نقل شده است كه در روایات ا

جاي تنوري كه آب از آنجا فوران كرد در خانة پیرزن مؤمني بود پشت قبلة طرف راست 

مسجد كوفه كه در زمان حضرت صادق علیه السالم زاویة " باب الفیل" مي گفتند.  خداوند 

پس برآنان باران بسیار تند و خروشاني  مي خواست به قوم نوح آیه و عالمتي نشان دهد ،

 فرستاد و چشمه سارها نیز به جوش آمدند و سرانجام خدا غرقشان كرد.
 

 از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم ) در كافي( نقل شده كه فرمود:

از ساختن كشتي فراغت یافت و وعدة او با  –كه درود خدا بر او باد  -نوح  »  

ك ساختن قوم، فوران تنور بود،  و تنور در خانة زني پیر فوران پروردگار خود براي هال

 كرد و زن گفت:
 

 تنور فوران كرد ! -
 

نوح برخاست و به طرف تنور رفت و آنرا مهر كرد و آب ایستاد و آنگاه هركس را 

كه مي خواست داخل كشتي كند داخل كرد و هركس را كه مي خواست خارج سازد، خارج 

 ساخت، و آنگاه آمد و مهر را برداشت.  

 خدا مي فرماید:

 آنگاه درهاي آسمان را گشودیم،»  

 و آب از آن ریزان شد،

 را به صورت چشمه ها در آوردیم، و زمین

 و آب طبق امر مقدر به هم رسید، 

 «و نوح را بر وسیله اي كه تخته و میخ داشت سوار كردیم. 
 

اینكه فوران تنورعالمتي براي نوح علیه السالم بوده كه بایست نزدیك شدن طوفان 

كه امر ما بیامد و پس آنگاه وسیلة آن بداند در روایات بسیاري آمده و سیاق آیة "  iرا ب

 ." خالي از ظهور در این نیست كه موعد مقرر فوران تنور بوده است.…تنور فوران كرد
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 108ص  20المیزان ج                                                       مستند :  بحث تحلیلي  

عمومي بودن اولین دلیل عمومي بودن طوفان نوح            عمومي بودن طوفان نوح

 دعوت نوح و عمومي بودن عذاب قوم نوح است كه خداوند در قرآن مجید مي فرماید:

 نوح در نفرین قوم خود از خدا چنین درخواست كرد: 

 

 «َرّبِ التَذَر َعلَي ااْلَرِض ِمَن اْلكافِریَن َدیّارا ! » 

قرآن یكي دیگر از شواهد عمومیت طوفان در كالم خدا این است كه در دو جاي 

ذكرشده كه خدا به نوح دستورداد از هر موجودي جاندار جفتي نروماده در كشتي سوار كند،  

بطوریكه گفته شده  –و واضح است كه اگر طوفان مخصوص ناحیة خاصي از نواحي زمین 

عراق بود، به هیچ وجه احتیاجي نبود كه از هر جنسي از اجناس حیوانات جفتي نروماده  –

 و مطلب واضح است.سوار كشتي كند، 
 

تفسیر المنار از جمله كتابهائي است كه معتقد است طوفان فقط مختص سرزمین قوم 

 نوح بوده و در جاهاي دیگر زمین اتفاق نیفتاده است.

تفسیر المنار در این زمینه به آیاتي استدالل كرده كه در آنها منظور از كلمة " 

كه احتماالً در آنموقع در سراسر زمین ارض" سرزمین خاصي بوده است، ونیز نظر داده 

كس دیگري غیرازقوم نوح وجود نداشت و طوفان هم فقط در آن قطعه زمین اتفاق افتاده 

 است.

ولي متأسفانه صاحب المنار صریح این آیات را از نظر دور داشته كه نوح مأمور 

ن نص بر آن شد از هر جنسي از اجناس حیوانات جفتي نر وماده سوار كشتي كند كه همچو

است كه طوفان در سراسر منطقه هاي خشك زمین و یا اقالً در قسمت اعظم آن كه گوئي 

 همة منطقه ها بوده، رخ داده است.

و بنابراین حق آن است كه قرآن ظهوري غیرقابل انكار دارد بر اینكه طوفان 

 سراسر زمین را فراگرفت و همة بشري كه روي زمین بود هالك گردید.

 

 

 ." …نُوٌح  ابـْـنَهُ      ا"   َو  ناد ي                 سورة هود    42مستند: آیة

 60ص 20المیزان ج

 كشتي آنهارا در میان موج چون كوهها مي برد،…»             ماجراي پسر نوح

 و نوح به پسر خود كه در جاي دوري بود،  ندا داد:       

 پسركم !  با ما سوار شو !  و با كافران مباش ! -      

 پسر نوح گفت:

 من به كوهي پناه مي برم كه مرا از این آب نگه دارد . -

 نوح گفت:

 امروز هیچ چیزي جلو امر خدارا نمي گیرد، -
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 مگر كسي كه خدا بر او رحم آورد !     

 موج میان آنها حایل گشت،      

 «و او نیز غرق شد .        
 

امروز كه روز شدت غضب خدا و حكم به غرق اهل زمین است، به  -نوح گفت:  

 جزكساني كه به خدا پناه برند، نه كوه، و نه هیچ چیز دیگر، نمي تواند جلوگیرخدا باشد.

موج  مابین نوح و پسرش حایل شد و پسر نوح جزو غرق شدگان در آمد. و اگر  

نها حایل نشده بود و رشتة سخن آنها قطع نشده بود،  نوح به كفر پسرش آشنا موج مابین آ

 مي شد و از او بیزاري مي جست.
 

) این آیه نشان مي دهد كه سرزمین قوم نوح كوهستاني بود و باال رفتن به كوههاي  

 آنجا زحمت زیادي نداشت.(

 

 این سخن آمد كه :  اي زمین  آب خودرا فروبر !»  

 مان بازدار !و اي آس 

 آب به زمین فرورفت، 

 و امر خدا به انجام رسید و كشتي بر كوه جودي برآمد و گفته شد: 

 مردم ستمكار دور بادا  ! -

 

 نوح پروردگار خودرا ندا داد:

 پروردگار من  ! -

 پسر من در شمار خانوادة من است،  و وعده تو نیز حق است،     

 «و تو از همة حكم گزاران بهتر حكم مي كني !      
 
 

هرچند در این قصه دعا یعني نداي نوح خطاب به پروردگار دربارة پسرش بعداز 

ذكر پایان غرق قوم آمده و ظاهرش این است كه این دعا بعد از پایان كار و آرام گرفتن 

كه موج میان آندو حایل شد كشتي بوده است ولي ظاهر حال این است كه این ندا،  بعداز آن

انجام گرفته است و از آنرو بعد از بیان پایان طوفان ذكر شده است كه آیات عنایت و توجه 

بدان دارد كه شكل هولناك داستان را به منظور مجسم كردن كامل واقعه بیان كند و آنگاه به 

 شرح پاره اي از جهات ناگفته بپردازد.

سوارشدن به كشتي تخلف ورزید،  زماني بود كه  این دعاي نوح براي پسرش كه از

موج میانشان حایل شد و نوح بسیار ناراحت گشت،  زیرا خیال    مي كرد پسرش در شمار 

افراد خانوادة اوست كه به خدا ایمان آورده  اند و خدا وعده فرموده كه خاندان اورا نجات 

 دهد !؟
 

داللت دارد نوح از شدت ناراحتي و اندوه " َو نادي نوٌح َربَّهُ ! " به طوري كه جملة 

فریاد برآورد و با فریاد دعا كرد.  و این طبیعي است كه شخص مضطري كه در شدت 

 سختي و هیجان و ناراحتي قرار گرفته باشد،  صدارا به استغاثه و دعا بلند مي كند.
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شت و مقام نوح،  رسول خدا،  و یكي از انبیـاء اولوالعزم بود،  و به خدا معرفت دا 

 پروردگار خویش را مي شناخت، و موقف خودرا در مقام بندگي مي دید.
 

موقعیت زماني نیز طوري بود كه نشانه هاي ربوبیت و قهرالهي با كاملترین 

صورت خود ظهور كرده بود،  و اهل دنیا غرق شده بودند،  و از ساحت عظمت و كبریاي 

در چنین حالي نوح شروع مي   …صادر شده بود الهي نداي " دور باد ! " خطاب به ظالمان 

 .…كند براي پسرش دعا كردن 
 

به خود جرأت نداد كه نجات پسر  -به مقتضاي ادب نبوت   -نوح در چنین موقعیتي  

خودرا با صراحت از خدا بخواهد و بلكه جوري سخن گفت كه گوئي كسي از حقیقت امر 

 استسفار مي كند.
 

ایر بر نجات خاندان خود ذكر مي كند.  خدا این وعده را او ابتداء وعدة خدا را د

وقتي به نوح داد كه به وي دستور داده بود كساني را كه همراه او نجات خواهند یافت، در 

 كشتي جمع كند و به او گفته بود :
 

 ...!«اِحِمل فیها ِمن ُكّلٍ  َزوَجیِن اثنَیِن  َو اَهِلَك  –»  

حتي همین پسرش از نظر ظاهري به او  –غیراز زنش  –یعني همة خاندان نوح  

مؤمن نبود، مسلماً او را  –آنطور كه نوح خیال مي كرد  –ایمان داشتند زیرا اگر این پسر 

پروردگارا براي سوار شدن به كشتي دعوت نمي كرد،  زیرا همین نوح بود كه در این دعا "

افران نفرین كرد و از خدا خواست كه " بر كدر روي زمین از كافران دیاري باقي مگذار ! 

 آنان را هالك سازد.
 

هنگامي كه اورا به  –پس او پسرش را مؤمن مي دانست و مخالفت او با امر پدر  

كفر نبود و منجر به كفر هم نمي شد و بلكه معصیتي بود   -سواري در كشتي دعوت كرد 

 مادون كفر.
 

 وید:به خاطر مجموعة این مطالب است كه نوح مي گ 
 

 

 

 

 پروردگارا بدرستي كه پسرم از اهل من است، -»  

 «و به درستي كه وعده تو حق است،       
 
 

 

 و وعدة خدارا به اضافة آنكه پسرش از افراد خاندانش به شمار مي رود ذكر مي كند.

 نتیجة دو جملة 

 و «  به درستي كه پسرم از اهل من است،»  

 « !به درستي كه  وعدة تو حق است » 

به انضمام یكدیگر این است كه باید پسر نوح نجات پیدا مي كرد،  ولي نوح به خاطر ادبي 

كه در مقام بندگي خدا داشت چنین نتیجه اي نگرفت و بلكه حق و داوري قطعي را به خدا 
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 زیرا حكم تنها حق خداست . و اَنَت اَحكُم الحاِكمین ،: واگذار كرد و گفت 

پروردگارا پسرم جزو خانوادة من است، و وعدة تو    یعني مي خواست بگوید: 

 سراسر حق است،  و به همین دلیل نبایستي اورا به عذاب قوم بگیري و غرق كني ؟! 

گوئي نوح راجع به حقیقت امر توضیح مي خواهد و لذا نجات پسرش را مطرح 

 نمي كند و زیاده بر آنچه خدا از او حكایت كرده چیزي نمي گوید.

 گفت :خدا »  

 اي نوح !  او در زمرة خاندان تو نیست،  او كار ناشایست مي كرد، -

 پس چیزي را كه نمي داني از من مخواه !     

 من تورا مؤعظه مي كنم مبادا از جاهالن باشي !     
 

 نوح گفت:

پروردگارا !  من به تو پناه مي برم از اینكه چیزي را كه نمي دانم از تو  -

 بخواهم !

 «اگر مرا نیامرزي و رحمتم نكني ،  از زیانكاران خواهم بود !      
 
 

 

در این آیات خداوند وجه صحیح اهل بودن را به نوح تذكر مي دهد و اثر استالل 

 نوح را از بین  مي برد و مي فرماید:
 

 «او از اهل تو نیست !   -اِنَّهُ لَیَس ِمن اَهِلك  » 

دان و اهل نوح نیست ) وهللا اعلم( این است كه او از مراد از اینكه پسر نوح از خان

 افراد خانوادة نوح كه خدا وعــدة نجات آنان را داده بود به شمار نمي آید.

و خاندان خود را   -" َو اَهِلَك  ااِلّ َمن َسبََق َعلَیِه اْلقُو ل زیرا مراد از اهل در آیة:   

افراد شایستة خاندان هستند و پسر   ت !"به جز كساني كه در گذشته درباره شان سخن رف

او شایسته نبود، هرچند از نظر ویژگي نسبت به نوح پسر و از افراد خاندانش به شمار مي 

" ذكر به درستي كه او عمل غیر صالح است"  را  "  از اهل تو نبودنرفت، لذا خدا علت " 

 مي فرماید.
 

 

ت كه از حضرت رضا و در روایات اسالمي مطلب مورد اعتماد روایتي اس

حضرت صادق علیهماالسالم در عیون اخبارالرضا نقل شده است كه منظور از اینكه خدا به 

نوح فرمود پسرت از اهل تو نیست، این است كه او مخالف نوح بود و خدا پیروان نوح را 

لفت از اهل او به شمار آورده است .  او پسر نوح بود ولي موقعي كه در دین نوح با وي مخا

 كرد خدا اورا از نوح نفي فرمود.
 

این اشارة امام علیه السالم شاید به آیة سوره انبیاء و صافات باشد كه خداوند فرمود: 

یناهُ َو اَهلَهُ ِمَن الَكرِب العَظیم ، »  ظاهراً مراد از اهل نوح در این آیه همة كساني «  َو نــَــجَّ

 هستند كه با نوح نجات یافتند.
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 119ص  12المیزان ج                                                             مستند: آیات مندرج در متن 

داستان غرق شدن پسر نوح در ماجراي      ادب نوح در درخواست نجات پسرش

طوفان و مسائل مربوط به ارتباط اهلیت فرزند با پدر،  نكات بسیار عمیقي است از 

اه الهي، كه در جاي خود در تاریخ زندگي حضرت نوح جداگانه ذكر شده محاسبات درگ

است. در این مبحث نوع و نحوة دعا و سؤال نوح از خداي متعال مطرح مي شود كه در 

چنین موقف خطرناك چگونه پدري در لباس رسالت و پیامبري فرزندي از اهل خود را در 

ا چه زبان و ادبي مشكل خودرا با خداي حال غرق و خروج از فرمان الهي   مي بیند و ب

 خود درمیان مي گذارد:

 

 كشتي آنهارا در آن موج هاي كوه پیكر به هر سو مي برد،» . . . 

 و نوح فرزند خود را كه در كناره اي بود، بانك زد:  

 هان اي فرزند !  با ما سوار شو، و در زمرة كفار مباش ! - 

 در جواب گفت:

 كوهي پناه مي برم كه مرا از خطر غرق شدن  نگهدارد!من همین ساعت به  - 
 

 نوح خداي خود را ندا كرد و چنین عرض نمود:
 

 پروردگارا ! بدرستي فرزند من از اهل بیت من است! -

 وعدة تو هم حق است !       

 و تو احكم الحاكمیني !     

 خداي تعالي فرمود:

 اي نوح !     

 او از اهل تو نیست،     

 او عمل غیر صالح است !     

 پس دم فروبند،  و سؤالي كه علم بدان نداري مكن !

 به درستي تورا از اینكه از نادانان باشي بر حذر مي دارم !

 نوح گفت:

 پروردگارا !  من بتو پناه مي برم از اینكه از تو درخواستي كنم -

 كه بدان علم نداشته باشم،  

 ( 47هود ) « م نكني، از زیانكاران خواهم بود.و تواگرمرا نبخشي و برمن رح  
 

در اینكه ظاهر گفتار نوح این است كه مي خواهد دعا كند كه فرزندش از غرق  

شدن نجات یابد، شكي نیست، لكن تدبر در آیات این داستان كشف مي كند كه حقیقت امر 

 غیر آن چیزي است كه از ظاهر كالم استفاده مي شود.
 

اوند دستور داده  كه او خودش و اهل بیتش و همة مؤمنین سوار چه از یكطرف خد 
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كشتي شوند وآنها را وعده داده كه نجات دهد و از آنان كساني را كه عذابشان حتمي بوده 

استثنا كرده است، كه یكي از آنان همسر نوح است.  اما در مورد فرزندش، معلوم نیست كه 

و اگر خداي متعال رفتار اورا با پدرش و اینكه او  او هم به دعـوت پدر كفر ورزیـده بـاشد،

خود را كناري كشید، نقل فرموده، معلوم نیست كه كناره گیري او از دین و دعوت پدر بوده 

است؟  بلكه ممكن است تنها مخالفت امر پدر را كرده و از سوار شدن كناره گیري و 

 اعراض كرده است؟
 

نجات باشد، براي اینكه ظاهر آیه این است كه او پس احتمال مي رود كه او نیز اهل  

از فرزندان وي است نه از كفار،  و اگر چنین باشد وعده الهي به نجات شامل او هم مي 

 شود.

از طرف دیگر به نوح وحي فرستاده و حكم حتمي خودرا درباره امر مردم به وي 

 اعالم نموده و فرموده است:
 

  -و وحي فرستاد به نوح كه  » 

 اي نوح از قوم تو جز كساني كه تاكنون ایمان آورده اند،  

 كس دیگري ایمان نخواهد آورد،  پس از تكذیب و آزار آنان غمین مباش!

 و در تحت نظر ما و طبق دستور ما كشتي اي بساز،

 و راجع به كساني كه ظلم كردند از من درخواست عفو مكن ،

 (37هود )  « چه آنان غرق شدني هستند ! 
 

 

، " به طور خاص كساني هستند كه به آنان كه ظلم كردندحال آیا مقصود از " 

دعوت نوح كفرورزیدند یا مراد مطلق اقسام ظلم است ، این مبهم و مجهول است و معلوم 

 نیست، و محتاج به تفسیري است از ناحیة خود صاحب كالم تبارك و تعالي !

رة فرزندش به شك و تردید انداخته گویا همین احتماالت خود نوح "ع" را هم دربا 

بود و  گرنه چطور تصور مي شود كه با اینكه مي دانسته او كافر است و با اینكه او یكي از 

پیغمبران پنجگانة اولواالعزم است، از مقام پروردگار خود غفلت بورزد و وحي او راجع به  

 كند !؟! " را فراموش  كساني كه ظلم كردند از من درخواست عفو مكن" 
 

حاشا بر او كه به نجات فرزند خود بااینكه كافر محض است رضایت دهد، و با  

پروردگارا در روي زمین دیّاري  –اینكه همو بود كه در نفریني كه به قوم خود كرد گفت: " 

ً اگر نسبت به فرزنــد خود چنین چیزي راضي مي  از كفار زنده باقي مگذار ! " و فرضا

بود نسبت به همسرش نیز راضي مي شد. از این جهت همین شك و تردید بود كه جرأت 

نكرد به طور قطع دربارة نجات فرزند درخواست نماید، بلكه سؤال خودرا نظیر كسي كه 

ة دهان طرف را دربارة آن چیزي را به كسي نشان دهد یا آنرا اظهار كند و بخواهد مز

بفهمد، طرح كرد.  چون به عواملي كه در واقع دربارة سرنوشت فرزندش دست به دست هم 

" افتتاح نمود. )  ربّ داده، وقوف و آگاهي ندارد، به ناچار نخست كالم خود را به نداي " 

 چون مفتاح دعاي مربوب محتاج و سائل همان اسم رب است .(



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                 کتاب هفدهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها 93

 

 آنگاه عرض كرد: 

 ؟!" پسر من از اهل من است، و وعدة تو نیز حق است " 

 

گویا خواسته عرض كند:  از طرفي او فرزند من است و این خود اقتضا دارد كه او 

" و در كارهایت خطا نمي كني احكم الحاكمینيهم اهل نجات باشد، وازطرف دیگر تو" 

 جام فرزندم چیست ؟ودرحكم توجاي هیچ خرده گیري و اعتراض نیست، لذا نمي فهمم سران
 

و این نیز ادبي است الهي، كه بنده از آنچه مي داند تجاوز نكند، و چیزهائي كه   

مصلحت و مفسده اش معلوم نیست از موالي خود نخواهد.  و لذا نوح علیه السالم تنها آنچه 

 مي دانست و به آن ایمان داشت گفت.
 

نیفزود و چیزي درخواست  آري او تنها وعدة الهي را ذكر كرد و چیزي برآن 

نكرد،  و در نتیجه این ادب،  خداوند عصمت و حفظش را شامل حال او نمود. یعني قبل از 

 –اهلك اینكه كالم نوح تمام شود و اسائة ادبي از او سر بزند خداوند كالم خود و عبارت "

شاوندي، و " را برایش تفسیر نمود كه مراد از اهل، اهل صالح است، نه هر خویخاندان تو

 فرزند تو صالح نیست !

نوح خیال مي كرد كه مراد از اهل همان معني ظاهري آن " خویشاوند" است، و  

فكر مي كرد از این خویشاوندان تنها همسرش استثنا شده و دیگران همه اهل نجاتند،  و لذا 

ر صریح برداشت كالمش را طوري كرد كه از آن استفاده مي شد     مي خواهد بعداً به طو

نظر و نیت خود یعني نجات فرزند را درخواست كند، از این جهت خداوند متعال نهي از 

 درخواست را متـفرع برآن تفسـیر نمـود و

این خود تأدیبي بود كه نوح را وادار كرد كالم خودرا قطع كند و دنبالة آن را ادامه ندهد، 

قیقت شكر همین تأدیب بود، كه خود بلكه حرف تازه اي از سر گرفت كه ظاهراً توبه و در ح

 نعمت بزرگي است.  لذا عرض كرد:
 

 "  خدایا من پناه مي برم به تو از اینكه 

 !"سؤالي كنم دربارة چیزي كه علم بدان ندارم  
 

مي داشت یعني  و پناه برد به پروردگار خود از چیزي كه زمینة كالمش اورا بدان وا 

 از حقیقت حال بي خبر است . تقاضاي نجات فرزندش در عین اینكه
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 !"  …"   َوقیَل یا اَرُض  اْبلَعي ماَء َك  َویا َسمآُء  اْقِلعي َو غیَِض اْلماُء َو   سورة هود  49تا  40مستند: آیة

 62ص 20المیزان ج

 آنگاه كه امر ما آمد و تنور فوران كرد، …»                 پایان طوفان

 نوح گفت:   

 سوار كشتي شوید !  
 

بِسِم هللاِ َمجر
 ! یها َو ُمرَساهآ  ا

 

... سواركن به كشتي از كل زوج ها جفتي نر و ماده، و اهل خودرا به جز آنانكه  

 " َسبََق َعلَیِه اْلقُوُل  " 

... امروز هیچ چیزي جلو امر خدارا نمي گیرد، مگر كسي كه خدا بر او رحم آورد  

! 

 ...  موج میان نوح و پسرش حایل گشت و پسر نوح غرق شد، 

... آنروز درهاي آسمان را به آبي فراوان بازكردیم، و زمین را بسان چشمه ها  

 جوشان ساختیم،

 (12القمر )  «...  پس آب طبق امر مقدر به هم رسید!  

  .  .  . 

گوئي آسمان دارد در  این آیات در داستان سرائي بالغت عجیبي دارند،  به حدي كه 

این آیات مي بارد و سرچشمه هاي زمین جوشیدن گرفته و زمین به زیر آب فرورفته و 

 كشتي دارد در امواج آب حركت مي كند.

از یك طرف امر صادر شده و به انجام رسیدة خدا قراردارد، و از طرف دیگر  

 .…قوم ظالم نوح و فرمان الهي و وعدة هالك قوم 

 –ي در چنین حال 

 این سخن آمد كه : … 

 اي زمین !  آب خودرا فرو بر !  -

 و اي آسمان  باز دار ! -

 و آب به زمین فرورفت،

 و امر خدا به انجام رسید،

 وكشتي بر كوه جودي نشست،  و گفته شد:

 

ْلقَْوِم الّظاِلمیَن  !   دوربادا مردم ظالم و ستمكار !   -  بُعداً  لِّ
 

 قیل یا ارض ابلعي ! " به حد كمال و شگفت خود مي رسد:بالغت قرآن در آیة " و 

 است، ُمنَزل ) در كالم خالق بیچون كه وحي

 ا ارض ابلعي !  (ــكي بود  تَبَّت یَدا  مانند  ی
 

 

اگر در چنین حالي آب فروكش مي كند، این زمین است كه آن را فرو مي برد،  و 
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كشتي است كه روي زمیــن قرار و آرام مي اگر چیزي در جائي قرار و آرام مي گیرد، این 

 گیرد،  و اگر این سخن مي آید كه :
 

 اي زمین ! آبت را فروبر !  و اي آسمان بازدار از بارش ! -

 !…و قوم ستمكار دور باد -
 

خداست كه این سخن را مي گوید و نیز آنهائي هستند كه حكم عذاب درباره شان صادر شده 

" خداست كه كار را به  كار پایان گرفت، –قضي االمر است،  و نیز اگر این سخن آید كه " 

" هم كه به انجام رسیده،  وعدة غرق قوم است كه خدا به نوح  امريپایان برده است، و " 

 كرده بود كه در این زمینه با او سخن نگوید.داده و نهي اش 

در این آیة كریمه، اسباب مؤجز گوئي با لطف و سازگاري گرد هم آمده است.   

هرچند همگي آیات قرآن از نظر بالغت به حد اعجاز است ولي این آیه در بالغت قرآن 

و مدهوش موقعیتي شگفت انگیز دارد، به گونه اي كه عقل ها و اندیشه ها را  مبهوت 

 ساخته است!

 پایان كار چنین توصیف شده است كه:

 امر انجام یافت! " –" َو قُضي االَمر  

یعني وعده اي كه راجع به عذاب قوم به نوح داده شده بود، انجام یافت و امر الهي 

 تنفیذ شد:
 

   قوم نوح غرق شدند،

 و زمین از وجودشان پاك گردید،

 مطابق فرمان تحقق یافت!" یافته بود كنو آنچه فرمان  " 
 

" قرار گرفت،  و با این جمله خبر  جوديكشتي روي كوه یا روي كوه معروف " 

 پایان طوفاني داده شد كه نوح و همراهیانش مواجه با آن بودند:

 

 فرود آي !   اي نوح !»  

 با سالمت و نعمتهاي پربركت و خیراتي كه از طرف ما برتو، 

 و براي امت هائي از كساني كه همراه تواند! 

 و امت هائي دیگرند كه بهره مندشان خواهیم كرد! 

 «و آنگاه عذاب دردناكي از جانب ما به آنها خواهد رسید !  

 
 

 نسل جدید بشر پا به زمین مي گذارد ! 
 

این خطاب در چنان موقعیت زماني صادر شده كه هیچ موجود نفس كشي اعم از 

و حیوان روي زمین نبوده است زیرا همگي غرق شده بودند و جز گروهي اندك كه انسان 
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در كشتي بودند كسي از آنان باقي نمانده بود، و كشتي هم آرام گرفته و روي كوه ) جودي( 

بر آمده بود.  در چنین وضعي فرمان صادر شد كه به زمین فرود آیند و آنرا آباد سازند و 

 كنند. مدتي محدود در آن زندگي
 

این خطاب با توجه به ظرف زماني صدور آن ، خطابي است كه شامل همة افراد 

بشر مي شود، از موقعي كه از كشتي خارج شدند تا روز قیامت،  نظیر خطاب الهي كه در 

 روز هبوط آدم از بهشت به زمین، صادر شد.
 

به نوح و  خطاب در این زمان مشابه خطاب اولین بود.  این خطاب متوجه و متعلق

و همچنین نسلهاي بعدي  -كه نسل آن روز بشر به آنان منتهي مي شد  –همراهیان مؤمن او 

آنها تا روز قیامت است،  خطاب مزبور زندگي زمیني آنهارا مقدر مي سازد و به ایشان اذن 

 مي دهد كه در زمین فرود آیند و در آن استقرار یابند و جایگزین شوند.
 

 به آنان اذن داده بود به دو دسته تقسیم كرده است :خدا مردمي را كه 
 

" و اذن به دستة دیگر  سالم و بركاتاذن به یك دسته یعني نوح و همراهیان اورا " 

" نامیده است، و در تعقیب آن از نازل شدن عذاب سخت گفته است،   بهره مند ساختنرا " 

سعادت نسبت به دسته اي كه به " نیز از بشارت خیر و سالم و بركاتو در ضمن كلمة " 

 آنها تعلق دارد خالي نیست .
 

" سالم و بركات "  از آنچه گذشت روشن شد كه خطاب به هبوط در این آیه كه با 

وابسته شده است به عموم افراد بشر از آن هنگام كه كشتي نشینان پیاده شدند تا  و " تمتیع"

ست كه به آدم و زنش متوجه بود.  روز قیامت توجه دارد،  و هم وزن خطاب هبوطي ا

همانگونه كه آن خطاب به مردم اذن مي دهد كه زندگي زمیني خودرا آغاز كنند و مطیعان 

 خدارا نوید و عاصیان را بیم مي دهد،  این خطاب نیز طابق النعل بالنعل چنین است.
 

" امت هاي صالح كشتي امت هاي همراه توبدین ترتیب واضح شد كه مراد از " 

 نشین و مردمان شایسته اي هستند كه از نسل آنان پدید مي آیند.
 

 ظاهر این معني این است كه كشتي نشینان همگي سعادتنمد و رستگار بودند.

و امت هائي دیگرند كه دستة دیگري از امت ها و نسـل آنـان كه خـداوند فرمـوده " 

   ا به آنها خواهد رسید، "بهره مندشان خواهیم كرد و آنگاه عذاب دردناكي از جانب م

 دسته اي است كه خدا آنهارا خارج از دسته اي قرار مي دهد كه مخاطب ) اذن( بودند.  
 

خدا خبر مي دهد كه در این میان امت هاي دیگري هم خواهند بود كه بهره مندشان 

خواهیم كرد و آنگاه عذابشان خواهیم نمود،  و این امت ها در تصرف بهره هاي زندگي 

 داراي اذن آمیخته به كرامت و تقرب نیستند.
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 دودمان نوح،  وارثین جدید زمین
 

 امر خدا به انجام مي رسد و نوح و همراهان به زمین فرود مي آیند.
 

سورة صافات برمي آید، وقتي طوفان همه گیر شد و مردم  77به طوري كه از آیة  

غرق گشتند، خدا به زمین امر كرد كه آب خودرا فروبرد، و آسمان از ریختن آب خودداري 

مردم » ي" قرار گرفت و ندا در دادند كه جودكند؛ و آب فرورفت و كشتي روي كوه " 

 !«ستمكار دور باد 
 

ي شد كه با سالمتي و بركاتي كه از طرف ما برتو و بر امتهائي و به نوح وح 

ازهمراهیان تو نازل خواهد شد، به زمین فرود آي كه بعدازاین دیگر طوفان عمومي آنهارا 

نخواهد گرفت، و از نسل آنان امت هائي به وجود مي آیند كه خدا آنان را از امتعة زندگي 

 رد آور به آنان خواهد رسید!بهره مند خواهد كرد، و آنگاه عذابي د
 

پس نوح و همراهیانش از كشتي خارج شدند و به زمین فرود آمدند و خدارا به  

یگانگي و اسالم پرستش كردند.  و دودمان نوح وارث زمین گشتند و خدا دودمان اورا 

 ماندگار ساخت !

 ) سورة هود و صافات(    

 

 

 

 119ص 20المیزان ج                                                    ند: بحث علمی                      مست

گفته اند:  كوه جودي در دیار بكر             كوه جودي، محل فرود كشتي نوح

موصل واقع و از سلسله جبالي است كه به جبال " ارمینیه" متصل است.  در تورات آنرا  "  

د: جودي كوهي است در جزیره كه كشتي نوح روي آرارات " نامیده است.  در قاموس گوی

 آن قرار گرفت و در تورات " آرارات" نامیده شده است.
 

در " مراصد االطالع" گوید: جودي كوهي است مشرف بر جزیرة " ابن عمر" در  

قسمت شرقي دجله در حومة موصل كه وقتي آب فرونشست كشتي نوح روي آن قرار 

 گرفت.
 

اطالعاتي كه در سالهاي اخیر از طرف خبرگزاري اسوشیتدپرس روز اول سپتامبر سال  ) 

مخابره شد، اعالم داشت كه:  چند تن از دانشمندان آمریكا به راهنمائي عده اي از ارتشیان تركیه در  1962

ت یافته اند پائي به چوب هائي دس 1400قسمتي از قله كوه آرارات واقع در قسمت شرقي تركیه، در ارتفاع 

كه طبق محاسبات و قرائن قطعات متالشي شدة یك كشتي قدیمي است كه در این محل وجود داشته است.   

 سال قبل از میالد مي رسد. 2500قدمت پاره اي از قطعات آن به 

قراین حاكي است كه این قطعات از یك كشتي است كه حجم آن معادل دو ثلث كشتي مشهور   

 پا بود. 118پا و عرض آن  1019ي است كه طول آن كوئین ماري انگلیس

چوب هاي پیدا شده به سانفرانسیسكو حمل شده تا دربارة آن تحقیق كنند كه آیا با اعتقادات ارباب  

 نحل راجع به كشتي نوح قابل انطباق است یا نه ؟ (
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 ."…عَم  اْلُمجیبُوَن    سوره  صافات     "   َو لَقَد ناَدینا  نُوٌح  فَلَنِ   82تا  75مستند: آیة  

 233ص  33المیزان ج          

 نوح ما را ندا كرد:  …»             بقاي نسل صالح

 و چه اجابت كنندة خوبي بودیم براي او !

  او و اهلش را از بالئي اندوه ساز عظیم نجات دادیم، 

 و تنها ذریة اورا در روي زمین باقي گذاشتیم، 

 امت هاي بعد حفظ كردیم ،و ذكر خیرش را در  

 در همة عالمیان سالم بر نوح !  -   

 آري ما نیكوكاران را چنین پاداش مي دهیم، 

 چون او از بندگان مؤمن ما بود، 

 اورا باقي گذاشتیم و دیگران را غرق كردیم  ! 
 

نداي نوح همان نفریني است كه در حق قوم خود كرد و به درگاه پروردگار خویش  

 كت آنان استغاثه برد. براي هال

 نوح در نداي خود گفته بود: 

 «پروردگارا !  از كافران احدي را بر روي زمین باقي مگذار !  » 

 گفته بود:

 «َمغلُوٌب فَأنتَِصْر !   اَنّي»  

خداوند سبحان كمال عنایت را به نداي نوح و اجابت خود نشان مي دهد و در این  

 :ح مي كند و مي فرمایداجابت كردن نداي نوح خود را مد

 چه اجابت كنندة خوبي براي او بودیم ! " –فلنعم المجیبون  " 

سپس مي فرماید:  از طوفان یا از آزار قوم اورا و اهل بیتش را و گروندگان باو را  

نجات دادیم و ذریة اورا از بین همة مردم جزو باقیماندگان كردیم، كه بعد از عصر نوح در 

 ماندند.زمین باقي 
 

خداوند دعوت نوح را بسوي توحید بعد از او هم در بشر زنده نگهداشت 

و درهر عصري بعد از عصر دیگر تا روز قیامت اثر مجاهدت هاي آن 

 جناب را در راه خدا باقي و محفوظ داشت.

 خداي تعالي سالمي به نوح ارزاني مي دارد ومي فرماید: 
 

 سالٌم علي نوح في العالَمین ! -
 

در این سالم مراد به عالمین همة عالم بشري و امتها و جماعتهاي بشري تا روز  

است مبارك و قیامت است. این سالمي كه خداي تعالي به نوح داد تا روز قیامت، خود تحیتي 
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ودعوت نوح از  طیب،  كه خداي تعالي از ناحیة تمامي امت هاي بشري كه در اثر مجاهدتها

 داده است.الح برخوردارشده اند، به نوح اعتقادات صحیح واعمال ص

نوح اولین كسي است كه در بشر به دعوت حق توحــید و مبارزه علیه شرك وآثار  

شرك كه همان اعمال زشت است، قیام نمود،  و در این راه شدیدترین رنج ها و محنت ها 

كمك كسي ،  بلكه تحمل كرد، آنهم نه یكسال و دوسال بلكه نزدیك به هزار سال،  آنهم نه با 

خودش به تنهائي ! پس خود آن جناب به تنهائي از هرچیزكه در بشریت وتا روز قیامت رخ 

 دهد سهیم وشریك است. 

 !…دركالم خداي تعالي چنین سالمي به احدي داده نشده است كه این قدروسیع باشد

 !«نیكوكاران را چنین پاداش میدهیم ما » 
 

محسنین و نیكوكاران تشبیه كرده و مي خواهد بفرماید :  پاداش نوح را خدا به پاداش  

همانطور كه به همة نیكوكاران پاداش مي دهیم به نوح نیز پاداش دادیم، نه در خصوصیات 

پاداش !  و این جمله منتي را كه خدا بر نوح نهاده و كرامتي كه به وي كرده از آن جمله 

عظیم نجات داد و ذریه اش را در قرون بعد ندایش را اجابت نمود و او و اهلش را از كرب 

باقي گذاشت و آثارش را در قرون بعد از خودش حفظ كرد، و درودي را كه تا روز قیامت 

از ناحیـــة فرد فرد بشر صالح به وي فرستاده است، تعلیل مي كند. آنگاه مي فرماید كه به 

 !«د او از عباد مؤمن ما بو»  چه دلیل این كار را  مي كند زیرا
  

آري نوح علیه السالم خداي عزوجل را به حقیقت بندگي، بندگي كرد.  او 

غیرازآنچه خدا مي خواست نمي خواست، وغیرآنچه خدا دستور داده بود، كاري انجام نمي 

داد.  او مؤمن حقیقي بود، از لحاظ اعتقادات، به غیر آنچه حق بود معتقد نبود، واین اعتقاد 

وجودش جریان داشت.  كسي كه چنین باشد به غیر از حسن و به حق درتمامي اركان 

 نیكوئي از او عملي سر نمي زند، پس او از نیكوكاران است!
 

 

 

 

 منابع تاریخي و كتب مندرج در متن                              مستند:

 99ص  33المیزان ج  

  طوفان نوح در تواریخ و افسانه هاي ملل

در تواریخ ملل قدیم داستان طوفان ذكر شده است. پاره اي از تواریخ اندكي با 

 مطالب تورات موافق است و پاره اي دیگر اندكي مخالف. 

آنچه در زیر مي آید بررسي مختصري است از این حادثة تاریخي و مذهبي در 

لل دیگر و همچنین كتب و تواریخ كلداني ها، یونانیان، ایرانیان قدیم، هند قدیم و برخي م

 دركتاب مذهبي اوستا و در ادبیات هند
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 داستان طوفان نوح در روایات كلداني ها
روایات كلداني ها كه طوفان در دیار آنان به وقوع پیوسته به روایت تورات نزدیك 

 تر از سایر روایات است.

 "برهوشع" و " یوسیفوس" از كلداني ها نقل مي كند كه : 

"زیزستروس" بعد از مرگ پدرش " اوتیرت" در خواب دید كه آب طغیان مي كند  

و همة افراد بشر غرق مي شوند،  و پدر به او دستور مي دهد كه كشتي بسازد كه او و اهل 

 بیت و اصدقاي خصوصي او محفوظ بمانند، و وي نیز چنین مي كند.

ي زمین بودند كه به این روایت در این خصوص كه در آن زمان نسل جباري رو 

طغیان پرداخته و تباهي فراواني كرده بودند و خدا با طوفان آنان را عقاب كرد، موافق " 

 سفر تكوین تورات" است.

عده اي از دانشمندان انگیسي لوحه هائي از آجر به دست آورده اند كه این روایت با  

آشور بانیبال حدود سنة حروف میخي روي آن نقش شده بود.  لوحة مزبور مربوط به عصر 

قبل از میالد و  17قبل از میالد است.  این روایت از یك نوشتة قدیمي مربوط به قرن  660

 یا قبل از آن تاریخ بوده است،  و بنا براین مقدم بر سفر تكوین است .

 
 

 طوفان نوح در روایات یونانیان    
آنرا آورده است.   در یونان نیز خبري از طوفان روایت شده است كه افالطون

روایت این است كه :  کاهنان مصر به " سولون" حكیم یوناني گفتند آسمان طوفاني فرستاد 

كه چهرة زمین را تغییر داد،  و چند مرتبه بشر به طرق مختلف هالك شدند، و هیچ یك از 

 آثار و معارف پیشینیان براي نسل جدید باقي نماند.

كر مي كند كه بعد از " هرمس اول" اتفاق افتاده " مانیتون" روایت طوفاني را ذ 

 است. هرمس اول بعد از " میناس"  اول بوده است.

 این روایت نیز مقدم بر تورات است. 

و  نیز از یونانیان قدیم خبر طوفاني روایت شده است كه همة زمین را فراگرفت،  

 مگر " دوكالیون" و زنش " بیرا" را كه از طوفان نجات یافتند.
 

 طوفان نوح در روایات ایران قدیم     
پارسیان قدیم نیز از طوفاني یاد مي كنند كه براثر شیوع فساد و بدیها كه كار " 

 اهریمن " خداي شر بود پدید آمد و خدا زمین را در غرقاب فروبرد.

پارسیان مي گفتند:  این طوفان در ابتداء از تنور پیرزني ) زول كوفه( موقعي كه  

نور نان مي پخت فوران كرد، ولي مجوس منكر جنبة عمومي طوفانند و مي گویند: زن در ت

 مخصوص اقلیم عراق بوده است و تا حدود كردستان هم رسیده است.
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 طوفان نوح در روایات هند قدیم    
هندیان قدیم نیز طوفان را هفت بار و به شكل خرافي ثبت كرده اند كه در آخرین 

و زنش در یك كشتي بزرگ كه به امر خداي خود " فشنو" ساخته و طوفان پادشاه هندیان 

هیمالیا" قرار  –میخكوب كرده بود، سوار شد و نجات یافت و بر روي كوه " جیمافات 

 گرفت.

 ولي براهمه نیز مثل مجوس ها منكر وقوع طوفان عمومي و غرق سراسر هندند. 

 طوفان نوح در روایات سایر ملل     
ي از ژاپن، چین، برزیل، مكزیك و غیرآن نیز روایت شده است. طوفانهاي متعدد

همة این روایات متفقاً برآنند كه این طوفانها كیفري بوده كه خدا در برابر ستم و بدكاریها به 

 بشر داده است. 
 ) مطالب فوق از تفسیر المنار نقل شد.( 

 

 روایت طوفان در اوستا
 

 آمده است: در " اوستا" كتاب مقدس زرتشتیان چنین

( وحي كرده است كه به جمشید پادشاه ایران در عقاید مجوس" اهورامزدا" به " ایما" )  

زودي طوفاني به وقوع خواهد پیوست كه سراسر زمین را غرق خواهد ساخت، و به او 

دستور داد كه دیوار بسیار بلندي بنا كند و هركس به داخل آن شود از غرق محفوظ ماند و 

هي مرد و زن كه براي زاد و ولد شایستگي داشته باشند و از هر جنسي از داخل آن گرو

اجناس حیوانات جفتي نرو ماده قرار دهد و داخل قلعه خانه ها و قبه هائي درطبقات مختلف 

بنا كند كه مردمي كه در آنجا گرد آمده اند و همچنین چارپایان و طیور در آن مسكن گزینند 

گرانقیمت كه رزق مردم است براي زندگي مردم مفید و نافع  و درختان بارور و حیوانات

است، در آن غرس كند و بدینوسیله موجبات زندگي و آباداني دنیا را فراهم سازد.                                     

 (نقل ازترجمه فرانسوي اوستا چاپ پاریس) 

 

 روایت طوفان نوح درادبیات هند       
 هند دربارة قصه طوفان چنین آمده است:در تاریخ ادبیات 

( مشغول شستن دستهاي كه در عقاید بت پرستها پسر خداست،در اثنائي كه " مانو" )  

خود بود ناگهان یك ماهي در دستش آمد.  چیزي كه باعث دهشت اوشد این بود كه ماهي با 

وعده داد كه به او سخن گفت و از او درخواست كرد كه وي را از نابودي برهاند و به او 

پاداش این كار در آینده " مانو" را از خطر بزرگي خواهد رهانید و آن خطر عظیم و 

 فراگیر كه ماهي از آن خبرداده بود طوفاني بـود

كه مخلوقات را از بین مي برد و برهمین قرار " مانو" ماهي را در مرتبان " كذا" نگاه 

 داشت.
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الي كه طوفان خواهد آمد خبردار كرد و به وقتي ماهي بزرگ شد " مانو" را در س 

" مانو" اشاره كرد كه كشتي بسازد و به هنگام طوفان آب داخل آن گردد.  ماهي بدو گفت: 

من تورا از طوفان مي رهانم.  پس " مانو" كشتي را ساخت و كشتي بیش از گنجایش 

 مرتبان " كذا" بزرگ شد و لذا اورا به دریا افكند.

نگونه كه ماهي خبرداده بود طوفان آمد و وقتي " مانو" داخل پس از چندي هما 

كشتي شد ماهي با شنا خودرا به او رسانید و كشتي را به شاخي كه بر سر داشت بست و آن 

را به كوههاي شمالي كشانید و در آنجا " مانو" كشتي را به درختي بست و وقتي آب 

 بازگشت و خشك شد " مانو" تنها ماند.
 از قصص االنبیاء تألیف عبدالوهاب النجار( ) نقل     

 

 

 

 تورات )  ِسفرتكوین باب ششم، هفتم و نهم  (                         مستند:

 92ص  20المیزان ج   

تورات فعلي در ِسفر تكوین تاریخ زندگي و               تاریخ نوح در تورات فعلي

پیامبري حضرت نوح علیه السالم را به شرح زیر آورده است.  ما جهت تسهیل در مقایسه 

و تطبیق این تاریخ با تاریخ و مشخصاتي كه قرآن مجید ذكر فرموده، به نــــــقل آن مي 

 پردازیم:

 وع كردند به زیاد شدن در روي زمین،و واقع شد كه چون آدمیان شر. . .  » 

 و دختران برایشان متولد گردیدند، 

 پسران خدا دختران آدمیان را دیدند كه نیكو منظرند،

 و از هركدام كه خواستند زنان براي خویشتن مي گرفتند.

 و خداوند گفت:

 روح من در انسان دائماً داوري نخواهد كرد،  زیرا او نیز بشر است ! -

 وي صد و بیست سال خواهد بود. لیكن ایام

 در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند،

 و بعد از هنگامي كه پسران خدا به دختران آدمیان درآمدند،

 و آنها براي ایشان اوالد زائیدند،

 ایشان جباراني بودند كه در زمان سلف مردان نامور شدند.

و خداوند دید كه شرارت انسان در زمین بسیار است، و هر تصور از خیالهاي دل وي دائماً 

 محض شرارت است، 

 –و خداوند پشیمان شد 

 كه انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت !؟

 و خداوند گفت:

 ت و پرندگان هوارا !انسان را كه آفریده ام از روي زمین محو سازم ! و انسان و بهایم و حشرا -

 چونكه متأسف شدم از ساختن ایشان !؟

 اما نوح در نظر خداوند التفات یافت.
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 این است پیدایش نوح.

 نوح مردي عادل بود، و در عصر خود كامل،  

 و نوح با  خدا راه مي رفت ؟!

 سام و حام و یافث و نوح سه پسر آورد: 

 از ظلم پر شده بود. و زمین نیز به نظر خدا فاسد گردیده،  و زمین

و خداوند زمین را دید كه اینك فاسد شده است زیرا كه تمامي بشر راه خود را بر زمین فاسد كرده 

 بودند. 

 و خدا به نوح گفت:

انتهاي تمامي بشر به حضورم رسیده است !  زیرا كه زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است.  -

 ساخت ! اینك من ایشان را با زمین هالك خواهم

پس براي خود كشتي از چوب كوفر ) چوبي كه پوسته ندارد( بساز و حجرات در كشتي بناكن،   -

و درون و بیرونش را به قیر اندود كن، و آن را بدین ترتیب بساز كه طول كشتي سیصد ذراع 

باشد و عرضش پنجاه ذراع و ارتفاع آن سي ذراع. و روشني براي كشتي بساز و آن را به 

از باال تمام كن، و كشتي را در جنب آن بگذار، و طبقات تحتاني و وسطي و فوقاني بساز  ذراعي

! 

زیرا اینك من طوفان آب را بر زمین مي آورم تا هر جسدي را كه روح خیانت درآن باشد از  -

 زیر آسمان هالك گردانم و هرچه بر زمین است خواهد مرد !

به كشتي درخواهي آمد، تو و پسرانت و زوجه ات و لكن عهد خودرا برتواستوار مي سازم و  -

ازواج پسرانت باتو، و از جمیع حیوانات از هر ذي جسدي جفتي از همه به كشتي در خواهي 

 آورد تا با خویشتن زنده نگاه داري نروماده باشند.

آنها،  ازپرندگان به اجناس آنها، و از بهائم به اجناس آنها، و از همة حشرات زمـین به اجنـاس -

دو دو نزد تو آیند تا زنده نگاه داري. و از هر آذوقه كه خورده شود بگیر و نزد خود ذخیره كن تا 

 براي تو و آنها خوراك باشد !

 سفرتكوین باب ششم(. «   ) …پس نوح چنین كرد و بهرچه خدا اورا امر فرمود عمل نمود 

 خدا به نوح گفت:» . . . 

تو و تمامي اهل خانه ات به كشتي در آئید زیرا ترا در این عصر به حضور خود عادل دیدم،  و  -

از همة بهائم پاك هفت هفت نروماده باخود بگیر،  و از بهائم ناپاك دودو نروماده،  و از پرندگان 

فت روز آسمان نیز هفت هفت نروماده را تا نسلي بر روي زمین نگاه داري، زیرا كه من بعداز ه

دیگر چهل روز و چهل شب باران مي بارانم و هر موجودي را كه ساخته ام از روي زمین محو 

 میسازم! 

 پس نوح موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود . 

و نوح ششصد ساله بود چون طوفان آب بر زمین آمد.  و نوح و پسرانش و زنش و زنان  

ه كشتي درآمدند.  از بهائم پاك و از بهائم ناپاك و از پرندگان و از همة پسرانش با وي از آب طوفان ب

 حشرات زمین، دودو نروماده به نزد نوح به كشتي درآمدند چنانكه خدا نوح را امر كرده بود.

و واقع شد بعداز هفت روز كه آب طوفان بر زمین آمد. و در سال ششصد از زندگاني نوح در 

در همان روز جمیع چشمه هاي لجه عظیم شكافته شد و روزنه هاي آسمان گشوده،  روز هفدهم از ماه دوم، 

و باران چهل روز و چهل شب بر روي زمین مي بارید.  در همان روز نوح و پسرانش سام و حام و یافث 

و زوجة نوح و سه زوجة پسرانش داخل كشتي شدند.  ایشان و همة حیوانات به اجناس آنها و همة بهائم به 

جناس آنها، همة مرغان و همة بالداران، دودو از هر ذي جسدي كه روح حیات دارد نزد نوح به كشتي در ا

آمدند.  و آنهائي كه آمدند نروماده از هر ذي جسدي آمدند چنانكه خدا وي را فرموده بود و خداوند در را از 
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 عقب او بست.

ود و كشتي بر سطح آب مي رفت.  و و طوفان چهل روز بر زمین غلبه یافت، بر زمین همي افز  

آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت تا آنكه همة كوههاي بلند كه زیر تمامي آسمانها بود مستور شد. پانزده 

ذراع باالتر آب غلبه یافت و كوهها مستور گردید و هر ذي جسدي كه برزمین حركت مي كرد از پرندگان 

 بر زمین و جمیع آدمیان مردند !و بهائم و حیوانات و كل حشرات خزنده 

هركه دم روح حیات در بیني او بود از هركه در خشكي بود مرد !   و خدا محو كرد هر موجودي 

را كه بر روي زمین بود از آدمیان و بهائم و حشرات و پرندگان آسمان،  پس از زمین محو شدند،  و نوح 

 . « …ب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه یافتبا آنچه همراه وي در كشتي بود فقط باقي ماند.  و آ

 ) سفر تكوین باب هفتم(                                        

و خدا نوح و همة حیوانات و همة بهائمي را كه با وي در كشتي بودند به یاد آورد،  و خدا »  

اني بسته شد و باران از بادي بر زمین وزانید و آب ساكن گردید،  و چشمه هاي لجه و روزنه هاي آسم

آسمان باز ایستاد،  و آب رفته رفته از روي زمین برگشت و بعد از انقضاي صد و پنجاه روز آب كم شد.  

روز هفدهم از ماه هفتم كشتي بر كوههاي " آرارات" قرار گرفت، و تا ماه دهم آب رفته رفته كمتر شد و 

 د.در روز اول از ماه دهم قله هاي كوهها ظاهر گردی

و واقع شد بعد از چهل روز كه نوح دریچه كشتي را كه ساخته بود باز كرد، و زاغ را رها كرد. 

او بیرون رفت و در تردد مي بود تا آب از زمین خشك شد.  پس كبوتر را از نزد خود رها كرد تا ببیند كه 

زیرا كه آب در تمام آب از روي زمین كم شده است؟  اما كبوتر چون نشیمني براي كف پاي خود نیافت 

روي زمین بود نزد وي به كشتي برگشت.  پس دست خودرا دراز كرد و آنرا گرفته و نزد خود به كشتي 

آورد.  و هفت روز دیگر نیز درنگ كرد باز كبوتر را از كشتي رها كرد و در وقت عصر كبوتر نزد وي 

ت كه آب از روي زمین كم شده است. برگشت، و اینك برگ زیتون تازه در منقار وي است.  پس نوح دانس

 و هفت روز دیگر نیز توقف كرده و باز كبوتر را رها كرد و او دیگر نزد وي بر نگشت.

در سال ششصد و یكم در روز اول از ماه اول آب از روي زمین خشك شد پس نوح پوشش كشتي 

از ماه دوم زمین خشك  را برداشت و نگریست،  و اینك روي زمین خشك بود.  و در روز بیست و هفتم

شد. آنگاه خدا نوح را مخاطب ساخت و گفت:  از كشتي بیرون شو ! تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج 

پسرانت باتو،  و همة حیواناتي را كه نزد خود داري و هر ذي جسدي را از پرندگان و بهائم و كل حشرات 

 و در جهان بارور و تكثیر شوند !خزنده بر زمین باخود بیرون آور تا بر زمین منتشر شوند 

پس نوح و پسران و زنش با وي بیرون آمدند، وهمة حیوانات و همة حشرات و همة پرندگان و 

 هرچه بر زمین حركت مي كند به اجناس آنها از كشتي بدر شدند.

نوح مذبحي براي خداوند بنا كرد و از هر بهیمة پاك واز هر پرندة پاك گرفته و قربانیهاي  

 تني بر مذبح گذرانید.  و خداوند بوي خوش بوئید،  و خداوند در دل خود گفت:سوخ

بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نكنم زیرا كه خیال دل انسان از طفولیت بد است  -

و بار دیگر همة حیوانات را هالك نكنم چنانكه كردم. مادامي كه جهان باقي است زرع و حصاد و 

 «و زمستان و تابستان و روز وشب موقوف نخواهد شد ....  سرما و گرما

 ) سفر تكوین باب نهم(     
 

و خدا نوح و پسرانش را بركت داده و بدیشان گفت بارور و كثیر شوید و زمین را پر سازید، و » 

خوف شما و هیبت شما بر همة حیوانات زمین و بر همة پرندگان آسمان و بر هر چه بر زمین مي خزد و 

د براي شما طعام باشد بر همة ماهیان دریا خواهد بود. بدست شما تسلیم شده اند.  و هر جنبنده كه زندگي دار

و همــه را چـون علف سبز به شـما دادم مـگر گوشت را با جانش كه خون او باشد مخورید!  و هر آینه 

انتقام خون شما براي جان شما خواهم گرفت از دست هر حیوان آنرا خواهم گرفت و از دست انسان انتقام 

انسان ریزد  خون وي به دست انسان ریخته جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت. و هركه خون 
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شود زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت.  و شما بارور و تكثیر شوید و در زمین منتشر شده و در 

 آن بیفزائید.

 و خدا نوح و پسرانش را با وي خطاب كرد و گفت:

ا همه جانوراني كه اینك من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریة شما استوار سازم.  و ب -

باشما باشند از پرندگان و بهائم و همة حیوانات روي زمین باشما با هرچه از كشتي بیرون آمد 

حتي جمیع حیوانات زمین، عهد خود را باشما استوار   مي گردانم كه بار دیگر هر ذي جسدي از 

 آب طوفان هالك نشود، و طوفان بعدازاین نباشد تا زمین خراب كند!

 گفت:و خدا 

این است نشان عهدي كه من مي بندم در میان خود شما و همة جانوراني كه باشما باشند نسالً  -

بعد نسل تا به ابد قوس خود را در ابر مي گذارم،  و نشان آن عهدي كه میان من و جهان است، 

د خواهد بود. و هنگامي كه ابررا باالي زمین گسترانم و قوسي در ابر ظاهر شود، آنگاه عه

خودرا كه در میان من وشما و همة جانوران ذي جسد مي باشد به یاد خواهم آورد،  و طوفان 

دیگر نخواهد بود تا هر ذي جسدي را هالك كند!  و قوس در ابر خواهد بود و آنرا خواهم 

نگریست تا به یاد آورم آن عهد جاودان را كه در میان خدا و همة جانوران است، از هر ذي 

 زمین است. جسدي كه بر

 و خدا به نوح گفت:

 این است نشان عهدي كه استوار ساختم در میان خود و هر ذي جسدي كه برزمین است! -

پسران نوح از كشتي بیرون آمدند.   سام و حام و یـافث بودند و حام پدر كنعان  است.  اینانند سه 

 پسر نوح و از ایشان تمامي جهان منشعب شد.

پرداخت، و تاكستاني غرس نمود و شراب نوشید و مست شد و در خیمة و نوح به فالحت زمین 

خود عریان گردید!!!  و حام كنعان برهنگي پدر خودرا دید و دو برادرخودرا بیرون خبر داد.  و سام و 

یافث ردا را گرفته بر كتف خود انداختند و پس پس رفته و برهنگي پدر خودرا پوشاندند، و روي ایشان باز 

كه برهنگي پدر خودرا ندیدند. و نوح از مستي خود به هوش آمد و دریافت كه پسر كهترش با وي پس بود 

چه كرده بود. پس گفت: كنعان ملعون باد! برادران خودرا بندة بندگان باشد.  و گفت: متبارك باد یهوه خداي 

 ود و كنعان بندة او باشد.سام و كنعان بندة او باشد.  خدا یافث را وسعت دهد و در خیمه هاي سام ساكن ش

و نوح بعد از طوفان سیصد و پنجاه سال زندگي كرد. پس جمـلـة ایـام نـوح نهصـد 

 سفر تكوین باب نهم()   .«و پنجاه سال بود كه مرد . . . 

 

  اختالف نقل تورات با قرآن       
قرآن به طوري كه در باال مالحظه كردید مطالب تورات در چند مورد با آنچه در 

 كریم آمده، مخالف است:

داستان استثناي زن نوح در تورات نیامده است  بلكه تورات تصریح دارد كه  -1

در مقام توجیه روایت  وي به كشتي درآمد و با شوهرش نجات یافت. بعضي

تورات گفته اند كه ممكن است نوح دو زن داشت كه یكي غرق شد و دیگري 

 نجات یافت.

غرق شدة نوح نیست، در حالي كه قرآن این داستان در تورات ذكري از پسر  -2

 را ذكر كرده است.

در تورات به جز نوح و خاندان او نامي از مؤمنین نیست و بلكه تنها نوح و  -3
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 پسران و زن او و همسران پسران اورا نام برده است.

در تورات عمر نوح را كالً نهصد و پنجاه سال ذكر كرده است، در حالي كه  -4

این است كه این مدت زماني بوده كه نوح پیش از طوفان در بین ظاهر قرآن 

قوم خود توقف داشته و آنان را به سوي خدا مي خوانده است.  خدا در قرآن مي 

ما نوح را به سوي قومش فرستادیم و او نهصد و پنجاه سال در بین » فرماید: 

 (14نكبوت ع) .« آنها ماند و آنگاه آنهارا كه ستمكار بودند طوفان گرفت 

 سایر خصوصیاتي كه در تورات ذكر شده و در قرآن نیامده به شرح زیر است: -5

 داستان قوس و قزح -

 داستان فرستادن زاغ و كبوتر براي كسب اطالع -

 مشخصات كشتي از قبیل عرض و طول و ارتفاع و طبقات سه گانة آن -

 مدت طوفان -

 باال آمدن آب و غیر ذلك ... ، -

 یمان بستن با قوس بسیار بعید است.كه بعضي از آنها مانند پ

پاره اي از آنها نیز از ساحت قدس انبیاء الهي به دور است، مانند: شراب خوردن  -

نوح و برهنه شدن بدن او . . . كه نمونة آن در پیغمبران دیگر نیز در عهد عتیق و 

 عهد جدید آمده است.

به و تابعین وارد شده و نظیر همین داستان سرائي ها در قصه نوح از زبان صحا -

یعني داستانهائي كه یهود داخل  –كه اكثر آنها شباهت زیادي دارد به اسرائیلیات 

 تواریخ و روایات اسالمي كرده است!
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 و قوم عاد نخستین  ود پیامبره             
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 فصل اول
 

 هـــود پیـــامبر 

 دعوت دیني اومبارزات و 
 

 

 

 

 

 !  "…عاٍد   اَخاُهم هٌوداً  قاَل      ا سورة هود                 "   َو  اِلي 60تا 50مستند: آیه

 157ص 20المیزان ج    
 

 شیوع بت پرستي در نسل اصالح شده بعد ازنوح  
 

                 

ز انسان و انسان است كه یك نسل تمام ا این از شگفتي هاي تاریخ

در طوفاني عظیم نابود مي شود و نخبگان خداپرست  حیوان) و هر نوع جاندار( 

اقي مي مانند و نسل صالحي را آغاز مي كنند و چندي نمي گذرد كه باز ـــآنها ب

شرك بت پرستي دامنگیرشان مي شود،  و نیاز به برانگیخته شدن رسول تازه 

 )امین.(السالم" را برمي انگیزد . . . اي پیدا مي شود، و خداوند " هود علیه 
 

  

 این آیات تاریخ هود پیامبر"ع"  و قوم او " عاد نخستین" را ذكر مي كند.
 

حضرت "هــود"  اولین پیغمبر بعد از حضرت نوح وطوفان نوح است كه خدا در  

كتاب خود از او یاد مي كند و كوششهاي اورا در به پا داشتن دعوت حق و قیام علیه بت 

پرستي پاس مي دارد، و ذكر قوم هود را پس از قوم نوح مي آورد و در چند جاي قرآن مي 

 «ود ! قوم نوٌح و عادٌ و ثم» فرماید: 

 به سوي عاد برادرشان هود را فرستادیم،»  

 اي قوم من! خدارا بپرستید، -گفت: 

 كه خدائي غیراز او ندارید و فقط افتراء مي بندید. 

 اي قوم!  من از شما براي این كار مزدي نمي خواهم،

 مزد من برآن كسي است كه مرا آفریده است،

 «پس چرا تعقل نمي كنید ؟!
 

مي دهد كه " هود" علیه السالم برادر نسبي قوم خود بود زیرا از شروع آیه نشان 

آنان بود و افراد قبیله از آن رو كه همگي منسوب به پدر قبیله هستند "برادر" نامیده مي 
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 شوند.

متن آیه داللت دارد بر این كه قوم هود خدایان دیگري را اتخاذ كرده بودند و آنان را 

 دانستند.به دروغ شفیع و شریك خدا مي 
 

 هود به آنان گفت:

 اي قوم من !  از پروردگار خود آمرزش بطلبید، -»

 آنگاه به سویش توبه برید، 

 تا آسمان را بر شما ریزان كند،

 ونیرو به نیرویتان افزاید!

 « و گناهكارانه روي برنگردانید!
 

است به گفته اند آنچه در آیه راجع به نیرو اشاره شده مراد زیاد شدن قوة ایمان 

نیروي بدني، چون قوم هود از لحاظ بدني ستبر و نیرومند بودند،  و اگر ایمان مي آوردند 

قوة ایمان به قوة بدني اضافه مي شد.  ولي بهتر آن است كه معني را تعمیم دهیم ) هم به 

 نیروي ایمان و به نیروي بدني .(
 

دداري آسمان از باران و همچنین آیة فوق اشعار دارد براینكه قوم هود مبتال به خو

 قحطي و خشكسالي بودند و پیامبرشان به آنان مي گوید:

پرستش آنچه به جز خدا گرفته اید گناه و معصیتي است كه از شما سر مي زند  -» 

 و موجب نزول غضب الهي بر شما مي شود پس از گناهكاري

 م آورد وخود استغفار كنید و با ایمان به سوي او بازگردید تا بر شما رح 

 «ابري پربار و باران زا بر شما بفرستد، و نیز نیروئي بر نیرویتان بیفزاید! 
 

 مي فرماید: 24در سورة احقاف آیة 

چون ابر را دیدند كه پیدا شد،  رو به وادي شان آوردند و گفتند: اینكه پیدا شده » 

د:  بادي است كه به ما باران مي دهد!  نه! بلكه این همان است كه بدان شتاب كرده ای

 «!عذابي دردناك درآن است
 

 نكتة مهمي كه از آیات فوق به دست مي آید این است كه:

 بین اعمال آدمي و حوادث جهاني كه با او در تماس است ارتباط تامي وجود دارد -

 اعمال شایسته موجب ریزش رحمت و نزول بركات مي شود، -

 به دنبال دارد. و اعمال بد بالیا و محنت هاي متوالي را -
 

 هود از قوم خود دوچیز مي خواست:
 

 یكي اینكه، خدایان خودرا ترك گویند و به عبادت خداي واحد بازگردند، -

 دوم اینكه، به او ایمان آورند و در نصایحي كه به آنها مي كند از او اطاعت كنند. -

 ولي قوم در هردو مورد اورا ناامید مي سازند و مي گویند:
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دربارة كار تو چنین عقیده داریم كه پاره اي از خدایان ما از آنرو كه بدیشان ما » 

دشنام داده و از ایشان به بدي یاد كرده اي به تو گزند و آسیبي چون كم عقلي و 

جنون رسانده اند و لذا عقلت از بین رفته و سخناني كه به عنوان دعوت از دهنت 

 «! خارج مي شود قابل اعتنا نیست
 

ه هود پاسخ گفته هاي ایشان را با اظهار بیزاري از شركائي كه به جز خدا آنگا

گرفته بودند، مي دهد و برایشان تحدي مي كند كه اگر مي توانند همگي قصد او كنند و 

 مهلتش ندهند.

هود این پاسخ را از آن جهت مي دهد كه قوم او مشاهده كنند با وصف اینكه وي از 

د ولي آنها نمي توانند گزندي باو برسانند، و اگر این خدایان ، خدایانشان بیزاري مي جوی

 خدایان صاحب علم و قدرت بودند قطعاً هود را مقهور مي ساختند.
 

قوم آنگاه مشاهده مي كنند كه با وجود قدرت و صالبت و نیروي بدني زیاد كه 

خدا نبود و در داشتند قادرنیستند اورا بكشند ویا شكنجه دهند واگر وي پیغمبري ازطرف 

گفته هاي خود صادق و مصون از جانب پروردگار خود نبود هر آینه قدرت داشتند 

 هرعذابي را كه مي خواهند باو برسانند یا اورا از پیش پاي خود بردارند.

مراد هود از اینكه به قوم خود گفت " همگي علیه من توطئه كنید،" این بوده كه قوم 

 به صورت كاملتري دلیل بر حقانیت او و بطالن آنان باشد. و خدایانشان را عاجز كند تا

 هود دنبالة امر فوق فرمود:  

 !« من به خدا، پروردگار خودم و شما توكل مي كنم »  
 

این جمله را براي این منظور یادآور شد كه وي دركار خود بر خدائي توكل كرده   

 كه هم امور خودش را تدبیر مي كند و هم امور آنهارا.
 

 قوم در انكار خود اصرار ورزیدند و هود فرمود: 

اگر شما روبگردانید و از ایمان به من و پیروي از امر من اعراض كنید، پس  -» 

من رسالت پروردگارم را ابالغ كرده ام و حجت برشما تمام گشته و بال گریبانگیر 

 «.شما گردیده است

اتي خبر مي دهد كه گناهكاري سپس هود از تبعات كار آنها خبر مي دهد، از تبع 

 آنان در پي دارد و آن این است كه :

خدا قومي غیراز شما را به جاي شما به عنوان خلیفه در روي زمین قرار » 

 «خواهد داد! 

 

 آغاز نزول بال     

 قرآن مجید نزول عذاب الهي را بر قوم هود چنین بیان مي كند:

به او ایمان آورده بودند به رحمت خود و چون امر ما آمد، هود و كساني را كه » 

 «.نجات دادیم و آنان را از عذاب سختي برهانیدیم
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 عذابي كه بر قوم هود نازل شد خداوند آنرا عذاب غلیظ نامیده است.  

درپایان آیات، خداوند متعال به طورخالصه به وضع این قوم اشاره كرده و مي   

 فرماید: 
 

ردگار خود را انكار كردند و از رسوالن ما فرمان این عادیانند كه آیات پرو -» 

 «.نبردند و از دستور هر زورگوي كینه توز پیروي كردند

 

 آنگاه وبال كارشان را ذكر مي كند و مي فرماید:
 

  و در این دنیا و تا روز قیامت لعنت به دنبال داشتند. . .» 

 هان، كه عادیان به پروردگار خود كفر ورزیدند!  

 « هان، كه عاد، قوم هود دور باد ! 
 

لعنتي كه خدا براي آنها ذكر كرده لعنت یا عذابي است كه به دنبالشان آمد و 

فروگیرشان شد و یا گناهان و سیئاتي است كه تا دنیا هست براي آنان مي نویسد زیرا اینان 

 بودند كه سنت شرك ورزي و كفر را براي نسلهاي بعدي باقي گذاشتند.

 ایات اسالمي از ائمه اهل بیت علیهم السالم رسیده كه:در رو
 

شهرهاي عاد در صحرا بود،  و زراعت و نخل فراواني داشتند و داراي » 

عمرهاي طوالني و هیكلهاي بلند بودند، آنگاه بت پرست شدند، و خدا هود را به سوي 

ولي ایشان امتناع  ایشان فرستاد تا آنان را به اسالم و دور افكندن شركاي خدا دعوت كند

 !.«…كردند و به هود ایمان نیاوردند، پس هفت سال باران نبارید و دچار قحطي شدند

 
 

 ذكر شخصیت معنوي هود در قرآن        
حضرت هود از پیامبراني است كه خداوند داستان او و محنت ها و اذیت هائي را 

ت،  و همان ستایش هائي را كه كه در امر تبلیغ دین خدا دیده است، در قرآن نقل كرده اس

راجع به رسوالن شایستة خود كرده نسبت باو نیز كرده است، و اورا در ذكر خیر آنان 

 كه درود خدا بر او باد ! –شریك ساخته است 
 

سوره هاي قرآن مجید كه در آنها ذكر تاریخ و شرح دعوت هود علیه السالم رفته  

 بشرح زیر است:

 اعراف، احقاف، ذاریات، حم سجده، شعرا، الحاقه و قمر .( ) سورة هود، نجم،      
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 بحث تاریخي و قرآني مستند برآیات متن                           مستند: 

 171ص 20المیزان ج   

عادیان قومي از عرب بودند از               بحثي درباره عاد، قوم حضرت هود

بشرهاي ماقبل تاریخ كه در جزیرة العرب زندگي مي كردند. دربارة آنان خبري به ما 

آثارشان محو شده است. تاریخ اززندگي آنها جزداستانهائي غیرقابل اعتماد نرسیده و 

 چیزدیگري  ثبت نكرده است. و در تورات حاضر نیز ذكري از ایشان نیست.
  
 آن دربارة ایشان ذكر مي كند این است كه:آنچه قر 
 

و  ( 50)النجم  .قومي بودند به نام "عاد"، كه گاهي آنهارا " عاد نخستین" نامیده است 

اشاره به آن است كه قوم دومي هم بنام " عاد" وجود داشته است كه بعد از قوم 

در جزیرة العرب  واقع (21)احقافدر منطقه اي به نـــام " احقاف"   (69)اعراف "نوح" 

 سكونت داشته اند.

این احقاف كه درقرآن ذكر شده دّره اي است بین عمان و سرزمین "مهرة" .   

 بعضي گویند از عمان است تا حضرموت  كه ریگستاني است مشرف بر دریا در " شحر" 

 گفته "احقاف" كوهي است در شام.  ضحاك در مراصداالطالعو 
 

و    (69) اعراف  و ساختمان بدني ستبر (8) الذاریات و الحاقه این قوم داراي هیكلهاي بلند 

و نیز متمدن و پیشرفته و مترقي بودند و   (130و شعرا  15) حم سجده نیرو و سطوت فراوان 

شهرهاي آباد و سرزمین هاي بارور و باغستانها و نخلستان ها و مزارع و مسكن هاي 

 ) سوره شعرا و سایر(ند. آبرومند داشت

 دربارة پیشرفت وتمدن عظیم آنها همین بس كه خدادر وصف آنان مي فرماید:

 آیا ندیدي كه پروردگارتو با عاد چه كرد؟» 

 و " ارم" كه پایه هاي محكم داشت،

 « كه در شهرها مانند آن ساخته نشده بود؟
 

 شداّد گویند.() در روایات زیادي است كه ارم را بهشت عاد یا بهشت 
 

این قوم متنعم به نعمت هاي الهي بودند و تا وقتي كه حاالت روحي خودرا تغییر 

دادند و بت پرستي در بین آنان ریشه دوانید و درجاهاي بلند به عبث نشاني و عالمت 

برپاكردند وساختمانهاي آبرومند ساختند بدین آرزوكه جاودان بمانند، واز طاغیان متكبر 

 د.اطاعت كردن

خدا برادرشان هود را به سوي ایشان فرستاد تا آنانرا به راه حق دعوت كند و 

ارشادشان نماید بلكه برگردند و خدارا بپرستند و بت هارا دور افكنند و به عـدالت و رحمت 

 (130) شعرا عمل كنند. 
 

هود در مؤعظه ونشرنصیحت در بین آنان كوشش كرد و راه را روشن و واضح 

ه عذر را برایشان بست ولي ایشان در برابر او به ابا و امتناع برخاستند و با  ساخت، و را
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انكار با وي روبروشدند و جز گروه بسیار اندك به او ایمان نیاوردند و تودة مردم اصرار در 

سركشي و عناد داشتند و وي را متهم به سفاهت و جنون كردند و اصرار داشتند كه عذابي 

 و وعید مي دهد نازل سازد!را كه به آنان بیم 
 

 هود در جواب گفت: 

 علم تنها نزد خداست، و من مأموریتم را به شما ابالغ مي كنم،»   

 (23)احقاف  «  !ولي شمارا مردمي مي بینم كه جهل مي ورزید 
 

 آنگاه خدا برایشان عذاب نازل كرد و:

اش مي كرد. باد خشكي فرستاد كه بر هر چه مي وزید چون استــخوان مرده » 

 (42ذاریات)«  .بادي سخت درهفت شب وهشت روزكه روزهاي نحسي بود

این باد چنان ریشة آنها را كندكه مي دیدي آن قوم مانند تنه هاي نخلي كه » 

   «فروافتد در مي غلتیدند.

و چنان مردم را باد ازجا مي كند كه گوئي تنــــــــــــــــــــــه هاي نخـلند كه از » 

 (20)قمر« كنده مي شوند.ریشه 
 

عادیان اولین بار كه دیدند ابري پیدا شده و رو به دره هایشان آورده ، گفتند: » 

این ابر براي ما باران خواهد آورد، ولي خطا كرده بودند ، و بلكه آنچه به آمدنش شتاب 

نابود  داشتند بادي بود كه در خود عذابي دردآور داشت و همه چیز را به امر پروردگارخود

  (25)احقاف « . مي كرد. و قوم صبح كردند درحالي كه جز مسكن هایشان چیزي دیده نمي شد
 

و خدا تا آخرین نفرشان را هالك كرده بود، ولي هود و كساني را كه به او ایمان » 

 (58هود ) « .آورده بودند به رحمت خود نجات داده بود

 

 

 

 عاٍد   اَخاُهم هٌوداً  قاَل ...!  " ا "   َو  اِلي         سورة اعراف       72تا  65مستند:  آیات 

 245ص  15المیزان ج              

از آیات مربوط به تاریخ حیات حضرت                 طرز تبلیغات هود علیه السالم

هود در قرآن چنین بر مي آید كه عده اي از قوم وي به او ایمان داشتند ولي از ترس سایرین 

ایمان خودرا پنهان مي داشتند. درست برخالف قوم نوح كه یا هیچ یك از آنها ایمان نداشتند، 

یا اگرداشتند ایمانشان را پنهان     نمي كردند و به داشتن ایمان معروف و انگشت نشان 

 بودند.
 

این نكته را از آیه زیر مي توان فهمید كه هود علیه السالم وقتي آنهارا دعوت به  

 توحید كرد و فرمود:

 اي قوم!  خداي یگانه را كه جز او خدائي ندارید، بپرستید! »  

 «؟ چرا پرهیزكاري نمي كنید 
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 گروهي از بزرگان قوم او كه كافر بودند، گفتند:
 

 «!ي بینیم و از دروغگویان مي پنداریمما تورا دستخوش سفاهت م -»  

اي قوم! من دستخوش سفاهت نشده ام بلكه پیغمبري ازناحیة پروردگار  -»  گفت:

جهانیانم، كه پیغامهاي پــروردگارتان را به شما مي رسانم، و بـراي شما خیرخواهي امین 

 «! هستم
 

دلهایشان مقدس قوم هود از آنجائي كه بر سنت بت پرستي خو كرده بودند و بتها در  

و محترم بود و با این حال كسي جرأت نداشت سنت غلط آنهارا مورد اعتراض قرار دهد لذا 

از كالم هود خیلي تعجب كرده و با تأكید هرچه بیشتر اورا مردي سفیه و كم عقل خطاب 

لط خواندند و عالوه برآن اورا به ظن بسیار قوي از دروغگویان كردند و رأي اورا رأئي غ

 پنداشتند.
 

آیات سورة هود نشان مي دهد كه عالوه بر حضرت هود، پیامبران دیگري نیز به  

 قوم هود ارسال شده بودند كه این قوم همة آنهارا تكذیب كرده و نافرماني نشان داده بودند: 
  

 (59)هود .« …آیاِت َربِِّهم َو  َعصُوا ُرُسلَهُ َو تِلَك عادٌ َجَهدُوا بِ »  
 

وقاحت و بي شرمي قوم هود بیشتر از قوم نـــوح بود زیرا آنها نـــوح علیه السالم  

را مردي گمــــراه مي دانستند ولي اینان هود علیه السالم را مردي سفیه خواندند. هود وقار 

دعوت الهي خود باید رعایت كنند فراموش نبوت را از دست نداد و ادبي را كه انبیاء در 

نكرد و با كمال ادب پاسخ خورا با عبارت " یا قوم" داد.  این لحن، لحن كسي است كه 

 نهایت درجه مهرباني و حرص برنجات مردمش دارد.

 فرمود: 

من ازجهت اینكه فرستاده اي هستم به سوي شما كاري جز تبلیغ پیامهاي »  

از آنچه شما درباره ام مي پندارید به كلي بري هستم، آري من پروردگارم را ندارم، و 

درآنچه شمارا به سوي آن مي خوانم حیله گر نبوده ونسبت به آن دین حقي كه به آن 

 «مبعوث  شده ام، خائن نیستم! 
 

 " خواند.امین" آنجناب دربرابر اینكه اورا دروغگو شمردند خودرا  
 

نعمت را كه بسیار روشن بود ذكر فرمود: یكي حضرت هود از نعمتهاي الهي دو 

اینكه، خداوند آنان را پس از انقراض قوم نوح خلیفة خود قرار داده، و دیگري اینكه به آنها 

 درشتي هیكل و نیروي بدني فراوان ارزاني داشته است .

از همین جا معلوم مي شود قوم هود داراي تمـدن بـوده و بـر سایر اقوام تقدم 

 و قوه و قدرت بیشتري را دارا بودند. داشتند،
 

قوم هود براي اینكه اورا به نوعي از استهزاء ساكت كنند مسئلة تقلید از پدران را به 

رخ او كشیدند. هود در جواب قوم خود گفت: این اصراري كه شما در پرستش بتها و تقلید 

خدا بر شما  كورانه از پدران خود مي ورزید، باعث دوري شما از خدا وموجب غضب
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؟ به همین چه وقت نازل میشود –گشت، و سبب شد كه عذابي كه از در انكار مي گفتید 

 زودي بر شما نازل گردد.  پس منتظر باشید و من هم با شما انتظار آنرا مي كشم!
 

 هود علیه السالم در تبلیغات خود برعله بت پرستي مي گفت:
 

صحیحي بر خدائي بت ها نداشتند، و مسئلة پدران شما نیز مانند شما برهان ودلیل  -

خدا بودن آنهاجز نامهائي نیست كه شما برآنها نهاده اید.  این شمائید كه به دست خود چوب 

و سنگ را تراشیده و هركدام از آنهارا خدائي   مي دانید،  مانند: خداي ارزاني و نعمت یا 

مدرك و مأخذ دیگري ندارید.  خداي جنگ و دریا و خشكي و غیره،  و جز این نامها شما

 شما یك مشت اوهام را با اسم گذاري خود ساخته اید و مي خواهید دعوي مرا رد كنید!
 

این طرز بیان در استدالل بر بطالن مسلك بت پرستي، در قرآن كریم فراوان به 

چشم مي خورد زیرا این خود لطیف ترین بیان و برنده ترین حجتي است بر بطالن این 

چون هرصاحب دعوائي كه نتواند بر حقانیت دعوي خود برهان اقامه كند در حقیقت   مسلك.

از بدیهي ترین جهالت هاست كه برگشت دعوي اش به خیال و فرض  نامگذاري مي شود.  

 انسان در مقابل برهان لجاجت بورزد و بیك مشت موهومات و فرضیات اعتماد كند!

سرانجام تاریخ هود این شد كه خداوند به رحمت خاص خودكه بر مؤمنان و 

 –پیروزي آنها دارد، هود علیه السالم و كساني را كه با او بودند نجات داد، و 

نسل كساني را كه آیه هاي مارا تكذیب كرده بودند   -قََطعنا دابِرالَّذیَن َكذَّبُوا بِآیاتِنا  »

 «قطع كردیم ! 
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 دوم فصل
 

 

 بهشت ارم نابودي شهر احقاف و
 

 

 

 ."…"   اَلَم تََر َكیَف فَعََل َربَُّك بَعاٍد  اَِرَم ذاِت اْلِعماٍد                سورة فجر  9تا  6مستند : آیة 

 217ص40المیزان ج       

نام شهري براي قوم  " اَِرم"              عاد هم، شهر احقاف و قوم منقرض شدرَ اِ 

عاد بوده است،  شهري آبـــاد و بي نظیر، داراي قصرهاي بلند و ستونهاي كشیده، كه در 

زمان نزول این آیات اثري از آنان باقي نمانده و آثارشان به كلي از بین رفته بود،  و هیچ 

 دسترسي بر جزئیات تاریخ آنها نمانده است .
 

آنان در افسانه ها آمده باشد ولي مدرك قابل البته ممكن است چیزي از تاریخ  

اعتمادي وجود ندارد و تنها خاطرة قابل اعتمادي كه از آنها برجاي مانده همین مقداري است 

 كه قرآن كریم نقل كرده است.

قرآن كریم بطور اجمال مي فهماند كه قوم عاد بعد از قوم نوح بودند و در "احقاف"  

هیكل و نیرومند و بزن بهادر بودند و در عصر خود از  زندگي مي كردند. مردمي درشت

سایر اقوام متمدن تر بودند و شهرهائي آباد و خرم  و زمین هاي حاصلخیز و باغهائي از 

خرما و انواع زراعتها داشتند، ودر بین اقوام دیگر داراي مقامي ارجمند بودند، كه قرآن 

 .مجید شرح داستان آنهارا در سورة هود آورده است
 

وهب بن منبه  یكي ازافسانه هاي معروف قدیمي است كه از بهشت ارم)داستان 

 وكعب االحبارنقل شده است(    

 آیة قرآن چنین شروع مي شود:
 

 آیا ندیدي كه پروردگارت با عاد چه كرد؟»  

 همان مردم شهر ارم، شهري كه بناهاي ستوندار داشت، 

 !«…و نظیرش در هیچ سرزمیني ساخته نشده بود  
 

      

 مشابهت تاریخي انقراض قوم عاد با قوم فرعون
 

قرآن مجید سپس به اقوام دیگري كه منقرض شده و جز اشارة آیات قرآني، تاریخي 

از آنها باقي نمانده است، مي پردازد، و یكي دیگر از آنهارا به شرح زیر خاطر نشان مي 
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 اشاره اي به قوم فرعون مي كند:سازد و سپس 
 

 

 و با قوم ثمود كه صخره هاي بیابان را مي بریدند،» . . .   

 و با فرعون كه مردم را چارمیخ مي كرد؟  

 اینها اقوامي بودند كه در بالد طغیان كردند،  

 و در نتیجة طغیان خود فساد را در بالد بگستردند.  

 سر آنها فرود آورد!پس پروردگارت تازیانة عذاب را بر   

 «آري ! پروردگار تو همواره در كمین است !!   
 

 

اشارتي كه در آخر این آیات به فرعون شده همان فرعون زمان موسي علیه السالم  

 " خوانده است.ذي االوتاداست كه قرآن مجید اورا " 

بنابرآنچه در روایات آمده، فرعون هروقت مي خواسته كسي را شكنجه كند روي  

زمین مي خوابانید و با چهارمیخ چهار دست و پاي اورا به زمیـن میخـكوب مي كرد؛ و اي 

 بسا روي چوب مي خوابانده و اورا میخكوب مي كرده است.
 

مؤید این روایات، رفتاري است كه قرآن كریم از فرعون نسبت به ساحراني حكایت  

 مي كند كه به موسي ایمان آوردند و به ایشان گفت:
 

 بطور قطع همة شما را برچوب هاي خرما به دار مي آویزم !""  
 

معلوم مي شود هركس را كه مي خواستند دار بزنند دو دست و دو پایش را بر 

 چوب صلیب میخكوب مي كردند.
 

 

 

 ."…سورة احقاف                "   َواذُكر اَخا عاٍد اِذ اَنذََر قَوَمهُ بِاالحقاِف      21مستند : آیة 

  26ص  36المیزان ج          

    نابودي قوم عاد و شهراحقافجزئیات دیگراز 
 

قرآن مجید در سورة احقاف نكات دیگري از زندگي پیامبر خود هود علیه السالم را 

" شرح مي دهد، و اورا به این دلیل برادر عاد مي نامد كه از طرف برادر عادتحت عنوان "

 كند.پدر به این قوم نسبت پیدا مي 

" نام سرزمیني است كه قوم عاد در آن زندگي مي كردند.  آنچه به نظر احقاف"  

یقین مي رسد این است كه این سرزمین در جنوب جزیرة العرب بوده است، ولي امروز 

هیچ اثري از آن قوم در آن باقي نمانده است.  دراینكه در چه نقطه از جنوب عربستان واقع 

 بوده اختالف است. 

ي گفته اند: در بیاباني بوده بین عمان و مهره. بعضي دیگر گفته اند: ریگزاري بعض 

است كه بین عمان و حضر موت واقع شده است. یكي دیگرگفته: ماسه هاي ساحل دریاي 

 قریة شجره است، و شجره محلي است در سرزمین یمن.
 

 مفهوم آیة قرآن چنین است: 
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جنوب شبه جزیرة عرب در سرزمیني به نام "احقاف" قوم  به یاد آر برادر عاد هود را، كه در» 

خودرا انذار مي كرد و قبل از او و بعد از او و یا در زمان او بیم رسانهاي دیگر نیز در آنجا 

انذار مي كردند، و هر یك گفتنـد  كه غیر خدارا نپرستید كه من بر شما از عذاب روزي عظیم 

 «!  بیمناكم
 

غیراز هللا كسي دیگر را انــــذار مي كردند این بود كه " آنچه كه انبیاء بدان  

" و این نشان مي دهد كه اساس دین آن جناب كه زیربناي تمامي جزئیات دیني نپرستید!

 اوست، توحید بوده است.
 

" عذاب روز قیامت نیست بلكه عذاب انقراض است كه عذاب روز عظیممراد از "  

 ید:در آیات بعد از قول مشركین مي گو
  

 !« اگر راست مي گوئي، وعیدي كه به ما مي دهي بیاور» 
 

و وقتي  ابر حامل عذاب را مشاهده مي كنند و مي گویند كه برما خواهد بارید، مي 

 فرماید:
 

 نه !  این همان عذابي است كه در آمدنش شتاب مي كردید!» 

 و آن بادي است كه عذابي دردناك همراه دارد،

 «! خود بیند به اذن پروردگارش ویران مي كندو هرچه بر سر راه 
 

چیزي نگذشت كه صبحگاهان جز خانه هایشان چیزي بچشم نمي خورد، و همه 

 هالك شده بودند.

خداي سبحان با نتیجه گیري از داستان فوق، كفار مكه را نصیحت مي كند و مي 

 فرماید:

 ما این طور مجرم را كیفر مي دهیم!» 

 مكنت هائي داده بودیم كه به شما نداده ایم،با اینكه به آنان 

 به آنها نیز گوش و چشم و فهم داده بودیم،

 اما نه گوششان به دردشان خورد، ونه ازچشم ودل خود كمترین بهره را بردند،

 «! چون به آیات خدا انكار ورزیدند، و همان عذابي كه مسخره اش مي كردند برسرشان آمد
 

 مه مي دهد:خداي سبحان سپس چنین ادا

 این آثار باستاني كه پیرامون سرزمین خود مي بینید» 

 همه اقوامي بودند كه ما به انحاء مختلف آیات خود را نشانشان دادیم 

 كه بلكه برگردند.، 

 ولي برنگشتند،

 «! و ما هالكشان كردیم
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 ."…سورة شعراء                              "   َكذَّبَت عاٌد اْلُمرَسلیَن      123مستند : آیة 

  172ص30المیزان ج

آیات زیر به داستان هود علیه السالم و قومش             محل زندگي و نژاد قوم عاد

 كه همان قوم عاد بودند، اشاره مي كند:

 دروغگو شمردند،قوم عاد نیز پیغمبران را » 

 وقتي برادرشان هود به آنها گفت: 

 چرا تقوي نمي كنید؟ -

 ، من پیغمبري خیرخواه و امین شمایم

 تقواي الهي در پیش گیرید و از من اطاعت نمائید!

 من براي پیام آوري خود مزدي از شما نمي خواهم،

 مزد من جز به عهدة پروردگار عالمیان نیست !

 بیهوده سري نشاني بنا مي كنید؟چرا در هر مكاني به 

 و آبگیرها مي سازید؟

 مگر جاودانه زنده خواهیدبود؟

 چرا چون شدت عمل از خود به خرج مي دهید چون جباران زیاده روي مي كنید؟

 از خدا بترسید و اطاعتم كنید !

 از آن كس كه آنچه مي دانید كمكتان داده است، بترسید!

 ن كرده است،با چارپایان و فرزندان یاري تا

 و با باغستانها و چشمه سارها !؟

 !«كه من برشما از عذاب روزي بزرگ مي ترسم 

" ) یعني اوائل پیدایش این نژاد( اوائلقوم عاد مردمي از عرب بسیار قدیم، از " 

از جزیرة العرب زندگي مي كردند، و داراي تمدني مترقي و  احقافبودند، كه در 

سرزمینهاي خرم و دیاري معمور بودند، به جرم اینكه پیامبران را تكذیب مي كردند و به 

نعمتهاي الهي كفران مي ورزیدند و طغیان مي كردند، خداي تعالي به وسیلة بادي عقیم 

 را كور كرد.هالكشان ساخت و دیارشان را ویران و دودمانشان 

" اسم پدربزرگ ایشان بود، و اگر خود آنان را عاد عادبه طوري كه مي گویند " 

 خوانده اند از قبیل تسمیه قوم به اسم پدربزرگ است.

گویا مردم هود علیه السالم در باالي كوهها و نقاط بلند ساختمانها  مي ساختند، آنهم 

وند، بدون اینكه غرض دیگري داشته باشند، به بلندي كوه، تا براي گردش و تفریح بدانجا ر

بلكه صرفاً به منظور پز دادن به دیگران و پیروي هوي و هوس!  كه در آیه ایشان را دراین 

 كارشان توبیخ مي كند

 !«تَعبَثُوَن  یَةً اَتَبنُوَن بُِكّلِ ریٍع آ -» 

 سپس مي فرماید:

وگرنه جاودانه زنده مانید؟ شما این قصرهارا بدین منظورمي سازیدكه امید دارید  - 

اگر چنین امیدي نداشتید هرگز دست به چنین كارهائي نمي زدید، چون این كارها كه مي 
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ً سالهاي دراز باقي مي ماند در حالي كه عمر طوالني  كنید و این بناها كه مي سازید طبعا

 ترین زندگي افراد بشر از عمر آنها كوتاه تر است!

 سپس مي فرماید: 

د از خدائي كه شما را با نعمت هاي خود مدد مي دهد ! بر شما واجب است بترسی -

كه شكرش را به جاي آورید و نعمت هایش را درآنچه كه شایسته است مصرف كنید، نه 

اینكه با آن عیاشي و استكبار كنید!    بدانید! كفران نعمت، غضب و عذاب خداي را به دنبال 

 دارد !

شمارا مــدد داده ها را ذكر فرموده، در اول مي فرماید: " آنگاه اجمالي از نعمـــت 

شما را ،" و آنگاه همان اجمال را تفصیل داده و بار دوم فرموده: " به آنچه خودتان مي دانید

 ."به اموال و فرزندان و باغستانها و چشمه سارها مدد داده است
 

 مجدداً ادامه مي دهد:

تا شكر اورا به جاي آورده باشید، بدین جهت من كه شمارا به تقوي دعوت مي كنم  -

است كه من بر شما از عذاب روزي بزرگ بیمناكم، كه اگر كفران كنید و شكر به جاي 

 نیاورید، بدان عذاب مبتال مي شوید: 

 ) عذاب روز عظیم، همان روز قیامت است، یا عذاب روز استیصال و هالك.( 

 قوم هود مجدداً گفتند:

است كه تو پند دهي  یا نه !   این بت پرستي رفتار گذشتگان براي ما یكسان  -

 است، و مارا عذاب نخواهند كرد!  

  –بدین ترتیب دروغگویش شمردند و خداوند نیز آنان را هالك كرد 

كه در این عبرتي است و بیشترشان مؤمن نبودند، و پروردگارت همو نیرومند » 

 «!و رحیم است

 
 ."  …"  فَاَّما عاٌد فَاستَكبَرُوا في االَرِض بِغَیِراْلَحّقِ َو          سورة حم سجده   15مستند : آیة 

  282ص  34المیزان ج      

قرآن مجید قسمتي از             صاعقه و باد صرصر عامل نابودي قوم عاد

براي كفار قریش قرار  سرگذشت قوم عاد و ثمود را دراین سوره ذكر مي كند و آنرا انذاري

 مي دهد و به رسول گرامي اسالم خطاب مي فرماید:

 اگر باز روي برگرداندند، بگو !» 

 من شمارا از صاعقه اي چون صاعقة عاد و ثمود انذار مي كنم ! -

 آن زمان كه رسوالن به سویشان آمدند، 

 هم در عصر خودشان، وهم بعد از ایشان، 

 و همه همین را گفتند كه: 

 به جز هللا را نپرستید ! -

  گفتند:
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اگر پروردگار ما مي خواست فرشته اي به عنوان رسول مي فرستاد، به همین دلیل ما به آنچه 

 «شما فرستاده بدان شده اید، كافریم ! 

 سپس قرآن مجید سرگذشت قوم عاد را جداگانه مطرح كرده و مي فرماید: 
 
 

 استكبار ورزیدند و گفتند:و اما عاد، كه در زمین، بدون حق ، »  

 كیست كه نیرومندتر از ما باشد؟! -

شگفتا ! مگر ندیدند كه آن خداوند كه ایشان را خلق كرده نیرومندتر از ایشان است كه آیات  -

 مارا انكار مي كنند؟ 

نتیجة انكارشان آن شد كه ما بادي سموم و تند بر آنان فرستادیم،  آنهم در ایامي نحس تا  

به ایشان عذاب خواري را در زندگي دنیا،  در حالي كه عذاب آخرت خواركننده تر است، بچشاند 

 « و دیگر یاري نخواهند شد!
 

صاعقة آنچه در مورد عذاب این دو قوم عاد و ثمود در این آیات آمده، یك جا فرموده 

د و دیگري ، باید دانست كه عذاب آنها یكي باد سخت بوباد صرصر ، و یكجا فرمودهعاد و ثمود

صداي دهشتناك كه هر دو صاعقه نامیده مي شود، زیرا صاعقه به معناي صداي بسیار 

شدیدي است كه در فضا بپیچد و دنبالش آتش باشد یا مرگ یا عذاب،  و در واقع صاعقه یك 

 چیز است، و آتش و مرگ و عذاب از آثار آن است.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ششمبخش 
 

 

 

 

 

 

 

 حضرت صالح،

                              

  و ناقه صالح قوم ثمود                           
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 فصل اول
 

 حضرت صالـح   و   قوم ثمود

 
 بحث قرآني و تاریخي                          مستند :

 187ص20المیزان ج 

" قوم حضرت صالح "ع" از اعراب اصیل بودند ثمود"                 قوم ثمود در تاریخ

انسانهاي ماقبل تاریخ به " بین مدینه و شام سكونت داشتند.  اینان از وادي القريكه در "

شمار مي روند كه تاریخ به جز اندكي از اخبارشان را نقل نكرده  و روزگار آثارشان را از 

بین برده است.  بنابراین نباید بر جزئیاتي كه از اخبار آنها در برخي منابع نقل شده، اعتماد 

 كرد.
 

،  به طوریكه از اسم آنچه قرآن مجید از اخبار آنان نقل كرده، این است كه آنها 

 (61)هود "  معلوم  مي شود قومي از عرب بودند.  صالحپیغمبرشان  " 
 

این قوم بعد از قوم عاد پیدا شدند و داراي تمدن بودند و زمین هارا آباد مي كردند،   

)اعراف . و در زمین هاي هموار قصرها مي ساختند و از كوهها خانه هاي امن مي تراشیدند

ها جاري مي كردند و باغستانها و نخلستانها و كشتزارها به وجود مي آوردند. چشمه    (74

 (148)شعرا   بنظر مي رسد عمده ترین مشاغل آنها كشاورزي بوده است. 
قوم ثـمود به رسم طوایف و قبـایل زنــدگي مي كردند، و بزرگان و شیوخ شان در  

 مبعوث شده بود نه گروه بودندبین آنان حكومت مي كردند.  در شهري كه حضرت صالح 

 (48) نحل كه در زمین فساد مي كردند و مصلح نبودند. 

این قوم در زمین به سركشي مي پرداختند و بتهارا مي پرستیدند و در سركشي و  

 ظلم افراط كرده بودند.
 

 خالصه حوادث دوران بعثت صالح "ع"    
 

چون قوم ثمود خدا را فراموش كردند و در امر خود به اسرافكاري پرداختند، خدا 

صالح پیامبر را به سوي ایشان فرستاد. حضرت صالح از خانواده اي شریف و پرافتخار و 

 (49نحل  62)هود   معروف به عقل و كارداني بود. 

كرد و از آنان صالح قوم خودرا به توحید خداي سبحان و ترك عبادت اصنام دعوت  

خواست كه دراجتماع خود به عدل واحسان رفتاركنند وبه برتري طلبي نپردازند و اسراف 

 ) سوره هاي هود و شعرا و شمس(نكنند و طاغي نشوند، و آنان را به عذاب بیم داد.  
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وي با حكمت و مؤعظة حسنه به دین خدا دعوت كرد، وبه خاطر خدا در برابر  

شعرا  -75)اعراف . ولي به جزگروه اندكي ازمردم ناتوان به او ایمان نیاوردنداذیتها تحمل كرد، 

 (47نحل  - 153
   

طاغیان متكبر وكلیه اتباعشان اصرار بركفر داشتند وكساني را كه به او ایمان     

   (66) اعراف آورده بودند ذلیل و خوار داشتند و اورا به سفاهت و سحر متهم ساختند.   

خواستند كه براي گفتار خود دلیل و معجزه اي بیاورد تا دلیل صدق دعوي و از او  

رسالت او باشد، و به او پیشنهاد كردند كه از میان كوه ناقه اي بیرون كشد و او نیز به 

 آنگونه كه خواسته بودند ناقه اي برایشان آورد و به آنان گفت:

 بیاشامید،خدا به شما امر مي كند كه یك روز از چشمة آب خود » 

 و یك روز خودداري كنید كه ناقه از آن بیاشامد، 

 كه سهم یك روز آب مال او باشد و سهم یك روز مال شما، 

 و بگذارید ناقه در روي زمین به خوردن پردازد، 

 «.و به او آسیبي نرسانید كه عذابي نزدیك فروگیرتان خواهد شد 
 (156شعرا  64هود  72) اعراف   

بدین قرار بود تا سرانجام قوم صالح به طغیان و مكر پرداختند و جریان تا مدتي 

 شقي ترین افراد خود را براي قتل ناقه گسیل داشتند و وي ناقه را كشت و به صالح گفتند:

 اگر راست مي گوئي آنچه به ما وعده مي دهي بیاور!  صالح گفت: -

عده اي دروغ سه روزدرخانه هاي خود از زندگي بهره مند شوید كه این و   -

 (65) هود    !نیست
 

آنگاه قبیله ها و دستجات شهر به صالح نیرنگ زدند و بین خود هم قسم شدند كه 

شبانه بر سر او و خانواده اش بریزند و آنهارا بكشند و آنگاه به بازماندگانش بگویند ما در 

 موقع نابودي خاندان صالح شاهد نبودیم و راست مي گوئیم.

)نحل له پرداختند، درحالي كه توجه نداشتند خدا نیز به مكر پرداخت. قوم به مكر وحی

و زمین لرزه و صیحه    (44)ذاریات. وهمانگونه كه مي نگریستند صاعقه فروگیرشان شد  (50

 برایشان نازل گردید و در خانه هاي خود برو درافتادند.
 

 آنگاه صالح از آنان روي برتافت و گفت:
 

سالت پروردگارم را بشما تبلیغ كردم و نصیحتتان كردم ولي اي قوم من !  من ر» 

 (67و هود  79) اعراف      «    شما ناصحان را دوست ندارید ! 
 

 (18)حم سجده و خدا كساني را كه ایمان آورده بودند و تقوا داشتند نجات داد.     
 

 و پس از ایشان منادي الهي ندا داد: 

 هان! كه ثمود برپروردگارخود كافرشدند! » 

 «هان!  كه ثمود دورباد!  
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 شخصیت معنوي حضرت صالح
 

حاضر از این پیغمبر شایستة خدا یادي نشده است. حضرت صالح سومین  توراتدر 

نفر از پیغمبراني است كه قرآن كریم مي گوید به امر خدا قیام كردند و براي بسط توحید و 

 علیه بت پرستي بپاخاستند.

حضرت صالح از قوم ثمود بود و خدا اورا پس از نوح و هود در قرآن مجید ذكر  

داشته و ستایشهائي را كه در مورد انبیاء و رسوالن مكرم خود كرده  كرده و اورا پاس

نسبت به او نیز كرده است.  و اورا همچون سایر پیامبران بر جهانیان برگزیده و برتري 

 !براو و دیگر پیامبران الهي درود باد  -بخشیده است  
لیه سوره هاي قرآن مجید كه درآنها ذكر تاریخ و شرح دعوت حضرت صالح ع 

 السالم رفته به شرح زیر است: 

 سورة هود، اعراف، شعرا، نمل، شمس، ذاریات و حم سجده . ()   

 

 

 

 ثَمُوَد اَخاُهم صاِلحاً قاَل یا قُوِم ...!  "  ا سورة هود            " َو اِلي 68تا  61مستند : آیات 

 175ص20المیزان ج         

حضرت صالح علیه السالم سومین پیغمبر از            دعوت دیني صالح "ع"

پیامبران الهي است. او به قوم ثمود مأمورگردید و خداوند متعال در این آیات تاریخ و 

 جزئیات دعوت این پیامبرش را نقل مي كند:

صالح علیه السالم به دعوت توحید برخاست و علیه بت پرستي قیام كرد.  وي قوم  

فراخواند و در امر خدا تحمل محنت و اذیت بسیار كرد تا خدا بین او و ثمود را به توحید 

قومش داوري كرد، و در نتیجه قوم ثمود را هالك ساخت ولي صالح و مؤمنیني را كه باوي 

 بودند نجات داد.

 در آیات اولیه مي فرماید:     

 و به سوي ثمود برادرش صالح را فرستادیم،»  

 صالح گفت: 

 خدارا بپرستید كه جز او خدائي ندارید،اي قوم من!  -

 او شمارا از زمین پدید آورد، و به آبادي آن واداشت،

 پس از او آمرزش طلبید،  و به سوي او توبه برید كه 

 «او نزدیك و اجابت كننده است! 

صالح بعد از دعوت قوم خود به توحید، دلیلي مي آورد و به آنها مي فهماندكه خدا 

ازمواد زمیني حقیقتي به نام انسان به وجود آورد وكم كم با تربیت آنرا به كمال رسانید و 

اورا چنان سرشت كه در زمین تصرف كند  و آنرا به حالي در آورد كه در زندگي او 
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كمبودهائي را كه احساس مي كند به وسیلة آن رفع كند، یعني شما  سودمند افتد، و نیازها و

 در وجود و بقاي خود جز به خدا به كسي نیازمند نیستید !

قوم صالح از آنرو بت مي پرستیدند وبتها را شریك خدا مي گرفتند كه خیال مي 

ه او كردند خداي سبحان بزرگتر و باالتر و دست نیافتني تر از آن است كه فهم كسي ب

احاطه یابد یا عبادتي به او برسد، ویا درخواستي به سویش باالرود و انسان به این چیزها 

نیاز دارد، پس باید پاره اي از مخلوقات شریف اورا كه كار این عالم خاكي و تدبیر نظام 

جاري آن بدیشان تفویض شده، عبادت كنیم، و به سویشان تضرع كنیم و تقرب جوئیم تا ازما 

شوند و برما خیرات نازل كنند و برما غضب نكنند وازشرور ایمن مانیم و این راضي 

( هستند زیرا او خداي  هللاخدایان كه حقیقتاً مقام پروردگاري دارند شفیع ما پــیش خـــدا ) 

 خدایان و رب االرباب است و كلیه امور به سوي او باز مي گردد.
 

ا و انسان و برقراركردن رابطه بین پس دین بت پرستي براساس قطع نسبت بین خد

آدمي و واسطه هاي شریفي قراردارد كه بت پرستان بعنوان واسطه هاي مستقل و مؤثر و 

شفیع پیش خدا به آنها توجه مي كنند. ولي از آنجائي كه خدا انسان را از زمین به وجود 

به او نزدیك است آورده است و به عمران آن واداشته، پس اوست كه به انسان نسبت دارد و 

و هیچكدام از این اسبابي كه خدا منظم ساخته و در این عالم به جریان انداخته، استقاللي 

ندارند تا اگر راضي شان كردیم امید خیر داشته باشیم، و اگر به غضبشان در آوریم منتظر 

 شر باشیم !

غضبش حذر  و بنابراین فقط باید خدا را پرستید و امیدوار به رضاي او بود، و از

 كرد،  زیرا اوست كه خالق و مدبر انسان و كلیه موجودات دیگر است.

اگر آنكس كه عبادتش برشما واجب است خداست  -در آخر آیه مي فرماید: 

به دلیل اینكه او آفریننده و مدبر امرحیات شماست، پس ازاو بخواهید معصیتي 

ایمان و عبادت به او  را كه شما با پرستش دیگران كرده اید، بیامرزد، و با

 نزدیك و اجابت كننده" است! –بازگشت كنید زیرا خدا " قریب و مجیب 

 

 لجاجت قوم ثمود دربرابر دعوت صالح
 

قرآن مجید عكس العمل و جواب قوم صالح را در قبال دعوت او به توحید چنین نقل 

 كرده است: 
 

 م،اي صالح !  ما پیش از این به تو امید داشتی -گفتند: » 

 آیا مارا از پرستش خدایاني كه پدرانمان مي پرستیدند، نهي میكني ؟ 

 «ما دربارة آنچه مارا بدان مي خواني درشك و تردید هستیم !   
 

قسمت اول آیه داللت دارد براینكه صالح مورد امید عامه و تودة مردم بوده است،    

لذا به او گفتند كه قوم ثمود از تو امید داشتند كه از افراد صالح آنان باشي و با خدمات خود 

به حال اجتماع سودمند افتي و امت را به راه ترقي و تعالي وادارسازي، چون درتو نشانه 
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ال مشاهده مي شد، ولي امروز با حرفهاي تازه ایكه آورده اي و دعوي ایكه هاي رشد وكم

 اقامه كرده اي مردم از تو و از اصالت عقل تو ناامید شده اند.

علت ناامیدي امروز مردم از تو این است كه آنان را از اقامة سنت هاي ملي باز مي  

بت پرستي یكي از سنتهاي داري و بارزترین مظاهر قومیت شان را محو مي كني، زیرا 

مقدس این اجتماع است، و دوام اقامة  سنتهاي مقدس یك اجتماع دلیل برآن است كه آن 

 اجتماع ریشه دار و داراي ثبات و وحدت قومي  و رأي و ارادة مستقل است.
 

آیا مارا از پرستش خدایاني كه پدرانمان  -اعتراض قوم به صالح با این عبارات كه  

، نهي مي كني؟  نشان مي دهد كه عبادت بت و بت پرستي فرزندان به عبادت مي پرستیدند

 پدرانشان متصل بوده و بدین ترتیب عبادت بت در بین آنها استمرار داشته است.

 پاسخ صالح "ع" را قرآن چنین نقل مي كند: 

 گفت: اي قوم من!  به من بگوئید، »  

 باشم ،كه اگر من از طرف پروردگارخود دلیل داشته 

 وخدا از طرف خود به من رحمتي داده باشد، 

 اگر نافرماني خدا كنم چه كسي مرا دربرابر او یاري خواهد كرد؟ 

 «پس شما جز زیان به من نمي افزائید!  

 
 

 . "…ثَمُوَد اَخاُهم صاِلحاً   ا سورة نمل           "  ولَقَد اَرَسلنا اِلي  53تا45مستند : آیة 

 300ص30المیزان ج          

در این آیات اجمالي از تاریخ زندگي پیامبر خدا               مخاصمات قوم صالح

 حضرت صالح علیه السالم را نقل مي كند و مي فرماید:

 ما بسوي قوم ثمود فرستادیم برادرشان صالح را،» 

 د، و امید آن مي رفت كه بر ایمان به خدا اجتماع كرده و متفق گردن 

 و لكن برخالف انتظار و ناگهاني به دو فریق از هم جداشدند،

 فریقي ایمان آوردند، و فریقي دیگر كفر ورزیدند،

 و دربارة حق باهم به نزاع و كشمكش پرداختند،

 «و هر فریقي مي گفت: حق با من است ! 
 

بار در حقیقت قوم صالح به سه فریق شد، یكي مستكبرین، كه از ایمان به خدا استك

ورزیدند.   دوم، یك طایفه از مستضعفان كه پیرو همان مستكبران شدند،  طایفة سوم یكدسته 

 از مستضعفان كه به حضرت صالح ایمان آوردند.
 

صالح "ع" پس از آنكه ناقه اورا كشتند و به او گفتند كه اگر راست مي گوئي بیاور 

 داد:آن عذابي را كه بدان مارا تهدید مي كني ؟!  جواب 
 

 اي قوم !  چرا شتاب دارید كه حادثه بد پیش از حادثه خوب فرارسد؟ »  
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 «چرا از خداي یكتا آمرزش نمي خواهید؟ 

جملة آخر را صالح براي تحریك و تشویق به ایمان و توبه آورد تا شاید خدا به 

نمي شود از ایشان رحم كند و عذابي را كه به ایشان وعـده داده بود بــه وعده اي كه دروغ 

 آنان بردارد.

 قوم صالح در پاسخ گفتند:

ما تو و هم مسلكان تورا شوم مي دانیم، چون از روزي كه تو قیام به دعوت خود كردي ما  -» 

 «گرفتار محنت ها و بالها شدیم،  پس  هرگز به تو ایمان نمي آوریم ! 
 

 زدند فرمود: صالح در پاسخ آنان كه اورا شوم مي دانستند و به او فال بد مي

طائرتان نزد خداست ! یعني بهره تان از شر و آن عذابي كه اعمال شما مستوجب آن است  -» 

نزد خداست. بلكه شما مردمي هستید كه در حال آزمایشید و خداوند شمارا با خیر و شر مي 

 «آزماید تا مؤمن و كافر، مطیع و عاصي شما از هم جدا گردد! 
 

وم صالح گفتند:  ما به تو و به آنانكه با تو هستند فال بد مي مفهوم آیه این است كه ق

 زنیم و هرگز به تو ایمان نمي آوریم و استغفار نمي كنیم!  صالح فرمود:

طائرتان یعني نصیبتان از شر نزد خداست و آن نامة اعمال شماست، و من و آنها  

ما سوق بدهیم، بلكه این خود كه با منند اثري در شما نداریم تا این ابتالئات را به سوي ش

شمائید كه در بوتة آزمایش قرار گرفته اید، و با این ابتالئات امتحان مي شوید تا مؤمن تان 

 از كافرتان جدا، و مطیع تان از عاصي تان متمایز گردد.
  

 نُه گردن كلفت در شهر صالح "ع"      
اصالح نمي كردند.   در آن شهر نه نفر بودند كه درآن سرزمین فساد مي كردند و

گفتند به خدا هم قسم شوید تا شبانه صالح را با كسانش از میان برداریم.  آنگاه به خونخواه 

 وي مي گوئیم ما هنگام هالك كسان شما حاضر نبودیم، و ما راستگویانیم .

 نیرنگي كردند، وما نیز نیرنگي كردیم»  

 در حالي كه شعورشان نمي رسید و غافل بودند !  

 بنگر كه عاقبت نیرنگشان چه شد؟   

 «كه ما همگي شان را با قومشان نابود كردیم !  

مكر قوم صالح این بود كه بر قصد سوء و كشتن صالح و اهل او توطئه و اتفاق كنند  

و سوگند بخورند، و اما مكر الهي این بود كه هالكت همة آنان را تقدیر كند.  عاقبت 

 بنگر كه عاقبت مكرشان چه بود؟   -و قومشان بود  مكرشان اهالك و نابودي خود

و جهتش این است كه مكر آنها استدعا و اقتضاي مكر الهي را به عنوان مجازات  

 دارد و همین مستوجب نابودي شان  و نابودي قومشان گردید:
 

 اینك خانه هایشان خالي مانده،» 

 به خاطر آن ظلم ها كه  مي كردند! 

 ت براي صاحبان علم !كه در این عبرتي اس
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 و نجات بخشیدیم آنهائي را كه ایمان داشتند

 «و تقوي پیشه مي كردند. 

در پایان مؤمنان را بشارت به نجات مي دهد و همردیف ایــــمان ، تقوا را ذكر مي 

كند،  و این به خاطر آن است كه تقوا مانند سپر است براي ایمان، و نمي گذارد ایمان لطمه 

 بخورد !

 

 . " …سورة شعراء                         "   َكذَّبَت  ثَُموُد  اْلُمرَسلیَن      141مستند : آیة 

 181ص30المیزان ج   

آیات زیر به اجمال داستان اشراف و            اَشراف ُمسرف در مقابل صالح "ع"

بزرگان قوم صالح علیه السالم اشاره مي كند كه مثل همیشه تاریخ در مقابل دعوت پیامبران 

 ایستادگي و لجاجت به خرج مي دهند و باعث گمراهي و هالك قوم خود مي شوند:
  

 ثمودیان نیز پیغمبران را دروغگو شمردند،» 

 فت: چرا نمي ترسید؟برادرشان صالح به ایشان گ 

 كه من پیغمبري خیرخواه و امین شمایم،     از خدا بترسید و اطاعتم كنید!

 من براي پیغمبري از شما مزدي نمي خواهم،

 كه مزد من جز به عهدة پروردگار جهانیان نیست !

 مگر آنچه اینجا هست، از باغستانها و چشمه سارها،

 دارند ، ایمن تان كرده ؟وكشتزار ونخلستان هائي كه گل لطیف 

 و مگر شمارا درآن  ایمن مي گذارند؟

 كه در كوهها با مهارت خانه ها مي تراشید؟ 

 ازخدا بترسید و مرا اطاعت كنید!

و فرمان اسرافكاران را ،  كه در این سرزمین فساد مي كنند و اصـــالح نمي كنند، 

 «اطاعت مكنید ! 
 

مراد به اسرافكاران در این آیه، اشراف و بزرگاني هستند كه دیگران آنهارا پیروي    

به عموم تابعین آنهاست؛  آنها  " اطاعت مكنید! "مي كنند.  خطابي هم كه در آیه است 

هستند كه صالح امید داشت از پیروي بزرگان دست بردارند، لذا خطاب را متوجه ایشان 

 مان آوردن اشراف مأیوس بود!كرد، نه اشراف، چون از ای
 

مسرفین چه كساني بودند؟  آیة بعدي ایشان را از كساني مي داند كه از مرز حق 

 تجاوزكرده اند و از حد اعتدال بیرون شده اند:
 

 " الذین یُفسدوَن في االرِض وال یُصلحون ." 

رهیزید و این خود اشاره به علت حقیقي حكم است و معنایش این است كه از خدا بپ  

و امر مسرفان را اطاعت  مكنید، براي اینكه ایشان مفسد في االرضند، و اصالحگر نیستند.  

و معلوم است كه با افساد هیچ ایمني از عذاب الهي نیست و از سوي دیگر خدا عزیز و 

 انتقام گیر است.
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حقیقت دعوت انبیاء اصالح حیات زمیني انسان است كه خداي تعالي در آیات قرآن 

 :ریم از پیامبران خود نقل مي كند كهك
 

 اِن اُریُد ااِلَّ ااِلصالَح َما اْستََطعُت !" "
 

از طرفي، انسانها به خاطر اینكه بشر وداراي فطرت انساني اند انتظارمي رود كه   

زمین را اصالح كنند، و لكن برخالف توقع، آنها از فطرت خود منحرف گشته و بجاي 

 اصالح، فساد كردند.
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 فصل دوم
                     

 ناقـــه صــالح
 

 " َو یا قَْوِم هِذِه  ناقَةُ هللاِ لَُكم آیَةً ...! "             سورة هود 68تا 64مستند : آیات

 233ص25ج -180ص20المیزان ج   

معجزة او بودكه نبوت   ناقه صالح                            ناقه صالح بعنوان یك معجزه

در برابر درخواست قوم خود و به اذن خدا ناقه اي را از كوه  "ع"تأئید مي كرد. صالح  اورا

در آورد و به آنان گفت:  ناقه در زمین كه متعلق به خداست به طور آزاد بخوردن مي 

 پردازد:
 

 اي قوم من !   این ناقة خداست، كه براي شما آیتي است،»         

 پس بگذارید در زمین خدا بخوردن بپردازد،  

 «و به او بدي نرسانید، كه عذابي نزدیك شمارا درخواهد گرفت!   
 

 

صالح "ع" آنهارا ازاینكه به ناقه آسیب رسانند یعني مثالً اورا بزنند یا مجروح كنند 

رشان و یا بكشند، برحذر داشت و بدیشان خبر داد كه اگر كاري بكنند عنقریب عذاب فروگی

 خواهد شد.
 
 

خوانده است  "  الناقَةً ُمبِصَرةَ "سورة اسري این شتر را  59خداي سبحان در آیة 

 بسیار روشن برایشان از كوه بیرون آورد:كه به عنوان یك معجزة 

 . «…َو آتَینا ثَمُوَد النّاقَةً  ُمبِصَرةَ  فََظلَمُوا بــِها »   

 : خداوند متعال در این آیه مي فرماید

 ما براي قوم ثمود ناقه را درحالي كه ظاهر و روشن بود،»  

 ویا درحالیكه آیتي روشن بود فرستادیم، 

 ایشان به سبب آن ستم كه به خود كردند، 

 «ویا با تكذیب آن به خود ستم كردند. 
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ریَن     153مستند : آیة   ! "…سورة شعراء              " قالُوا اِنَّما اَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ

 187ص 30المیزان ج  
 

قوم صالح درپاسخ دعوت او به اصالح اورا               تكذیب رسول، و كشتن ناقه

سرزنش كردند كه تو از كساني هستي كه نه یك بــــــار و دوبار بلكه پي در پي جادو مي 

ز بشري شوند و تورا آن قدر جادو كرده اند كه دیگر عقلي برایت باقي نمانده است !  تو ج

 مثل ما نیستي ! اگر راست میگوئي معجزه اي بیاور!

 صالح در جواب آنها معجزه اي آورد و گفت:
 

 این شتري است كه وي را آبشخوري و شمارا آبشخوري دیگر است» 

 در روز معین ! 

 آزاري به او نرسانید كه عذاب روزي بزرگ به شما مي رسد. 

 عذاب شدند!آنرا بكشتند، و پشیمان شدند، و دچار 

 كه در این عبرتي هست و بیشترشان مؤمن نبودند، 

 « و پروردگارت همو نیرومند و رحیم است !

 
 سورة هود                     " َو یا قَْوِم هِذِه  ناقَةُ هللاِ لَُكم آیَةً ...!  " 68تا  64مستند : آیات 

 181ص20المیزان ج               

طغیان قوم صالح به جائي رسید كه ناقه خدارا                 كشتن ناقه و نابودي قوم

 كشتند و سرانجام این زشتكاري آن شد كه قرآن مجید به شرح زیر از آن خبر مي دهد:

 آنگاه ناقه را كشتند،» 

 پس صالح گفت:

 سه روز در خانه هایتان از زندگي بهره مند شوید! -

 این وعده اي است كه دروغ نمي تواند بود! -

 چون امر ما بیامد، پس

 صالح وكساني را كه به او ایمان آورده بودند به رحمت خود

 ازخواري چنان روزي نجات دادیم، 

 كه پروردگار تو نیرومند و غالب است!

 و آنان را كه ظلم كرده بودند صیحه در گرفت، 

 و در دیار خود از پا در آمدند،

 آنگونه كه گوئي در آنجا نبودند!

 به پروردگار خویش كفر ورزید!هان! كه ثمود 

 «هان!  كه ثمود  دورباد ! 
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 ! "…یــها اِذ انبَعََث اَشقیها      اسورة شمس        "   َكذَّبَت  ثَُموُد  بَِطغو 16تا11مستند : آیة 

 255ص40المیزان  ج      

خداي تعالي داستان ناقة               استخدام شقي ترین انسان براي كشتن ناقه

صالح را در سورة هود و سوره هاي دیگر به طور مفصل آورده است، در این سوره آن را 

مجدداً ذكر مي كند و آنرا شاهد آیات قبل قرار مي دهد كه در آن آیات صحبت از حاالت 

 نفساني انسان كرده و فرموده:
 

 ها فُجوَرها َو تَقواهافَالَهمَ  َو نَفٍس   َو ما َسّواها» 

 َو قَد خاَب  َمـــــــن َدّساها قَد اَفلََح َمـــــــــن َزّكاها
 

 ... و به جان آدمیزاد سوگند، 

 و آنكس كه آنرا با چنان نظام كامل بیافرید، 

 و در اثر داشتن چنین نظامي خیر و شر آن را به آن الهام كرد،

 سوگند به این آیات:

 كه هركس جان آدمي خود را از گناه پاك سازد رستگار مي شود،  

 و هركس آلوده اش سازد زیانكار خواهد گشت ! 

 طایفة ثمود از غرور و سركشي دعوت پیامبر خود صالح را تكذیب كردند،

 هنگامي كه شقي ترین آنها برانگیخته شد،

 و رسول خدا )صالح( بآنها گفت:  

 این ناقه آیت خداست، 

 ز خدا بترسید و آنرا سیراب كنید!ا 
 

 آن قوم رسول را تكذیب و ناقه را پي كردند، 

 خدا هم آنان را به كیفر ظلم و گناهشان هالك ساخت

 و شهرشان را با خاك یكسان كرد، 

 «و از عاقبت هالكشان  پروائي نكرد!  
 

 شقي ترین فرد قوم ثمود آن كسي است كه ناقه را پي كرد.
  
در روایات اسالمي نام اورا "قدار بن سالف" آورده اند. مردم ثمود اورا به این كار  

 واداشتند و خداي تعالي در آیات این سوره همة مردم ثمود را مذمت مي كند.
 

 صالح پیامبر الهي با رسالتي از ناحیة خدا به قوم ثمود گفت:

 ،از ناقة خدا پروا كنید،      و نیز از آبشخور آن -» 

 و متعرض او نشوید، نه به قتلش اقدام كنید،     

 «و نه نوبت آب اورا از او بگیرید!      
 

ولي قوم ثمود با استخدام "قدار بن سلف" اقدام به كشتن شتر صالح كردند و این قوم 

مورد غضب الهي قرار گرفتند و عذاب الهي به خاطر گناهاني كه كردند همة آنان را 

 را قطع و آثارشان را محو كرد و هیچ صغیر و كبیري را استثنا نكرد! فراگرفت و نسلشان
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 از رسول خدا " ص " روایت كرده اند كه به علي علیه السالم فرمود: 

 اي علي اشقاي اولین كشندة ناقة صالح بود ، -" 

 و اشقاي آخرین كسي است كه قاتل توست،  

 و این محاسنت را با خون سرت خضاب مي كند! "   
 ) این روایت از تفسیر برهان و مجمع البیان نقل شده است . (    

 
 

 "رُوهافَاَصبَحُوا ناِدمیَن  ...!   سورة شعراء                     "   فَعَقَ 157مستند : آیة 

 187ص30المیزان ج  

در این آیات خداوند متعال كشتن ناقه را به همة              عذاب فردي دامنگیر جامعه

قوم نسبت داده است با اینكه مباشر درآن بیش از یك نفر نبود،  و این بدان جهت است كه 

 بقیة قوم نیز مقصر بودند، چون به عمل آن یك نفر رضایت داشتند.

 در نهج البالغه حضرت امیرالمؤمنین علي علیه السالم فرموده:
 

اي مردم دو چیز همة مردم را دریك عمل خیر و یك عمل زشت جمع مي كند،  -» 

 به طوري كه یك عمل محسوب میشود:

 اول رضایت و دوم نارضائي! 

 همچنانكه ناقة صالح را بیش از یك نفر عقر نكرد، 

 ولي خداي تعالي عذاب را بر همة قوم نازل كرد، 

 « چون همه به عمل آن یك نفر راضي بودند. 
 

قوم صالح وقتي پشیمان و نادم گشتند كه آثار عذاب را مشاهده كردند ولي دیر شده 

بود زیرا آنها حتي بعداز كشتن ناقة صالح  او را عاجز دانسته و استهزاء مي كردند و مي 

 گفتند: 

 اگر از پیامبران مرسل هستي،  -» 

 «آن عذابي را كه مارا بدان تهدید مي كردي، بیاور!  
 

آیات سورة هود بر مي آید كه صالح علیه السالم آنها را وعــــدة عذابي داده بود ز ا

 كه بعداز سه روز مي رسد.
 

 

 

 

 

 ثَمُوَد اَخاُهم صاِلحاً قاَل یا قُوِم...!    "  ا سورة اعراف      " َو اِلي 79تا73مستند : آیات 

 251ص 15المیزان ج            

ثمود یكي از امم قدیمي بودند                       ثمودنوع فساد و نوع مجازات قوم 

كه در سرزمین یمن در احقاف مي زیستند، و خداوند متعال شخصي از خود آنان را به نام 

صالح در میانشان مبعوث نمود، صالح علیه السالم قوم خودرا كه مانند قوم نوح و هود 
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 فرمود: مردمي بت پرست بودند، به دین توحید دعوت نمود و

 

 اي قوم ! خداي یگانه را كه جز او خدائي ندارید بپرستید،»        

 كه شمارا از پروردگارتان حجتي آمد، 

 این شتر خداست كه معجزه اي براي شماست، 

 بگذاریدش تا در زمین خدا چرا كند،

 «و زنهار به آن آسیب نرسانید كه به عذابي دردناك دچار شوید! 
 
 

مقصود از ناقه همان ماده شتري است كه خداوند آن را به عنوان معجزه براي نبوت 

 نامید. " ناقة هللا"صالح"ع"  از شكم كوه بیرون آورده بود، و به همین عنایت بود كه آنرا 
 

" بطور تلویح مي فهماند كه قوم صالح  " بگذاریدش تا در زمین خدا چرا كند،جملة 

ر چریدن و گردش اكراه داشتند و گویا این معنا بر آنان گران مي آمد و از آزاد گذاشتن ناقه د

نمي خواستند زیر بار آن بروند، لذا توصیه كرد كه از آزادي آن جلوگیري نكنند و تهدید 

 فرمود كه اگر آسیبي به آن برسانند و یا آنرا بكشند به عذاب دردناكي دچار مي شوند.
 

 صالح به قوم خود چنین گفت:

 ه یاد آرید زماني را كه خداوند پس از قوم عاد شمارا جانشین آنان كرد،ب» 

 و دراین سرزمین جایتان داد،

 و اینك در دشتهاي آن كوشك ها مي سازید،

 و از كوهها خانه مي تراشید،

 به یاد آرید نعمت هاي خدارا ،

 «و در این سرزمین فساد برپا نكنید !! 

نعمتهائي كه صالح به یاد آنان آورد یكي این بود كه از این آیه برمي آید كه از جمله 

 خداوند آنان را جانشین قوم عاد و سایر امتهاي گذشته قرار داده بود.

بزرگان قومش كه گردنكشي و استكبار كرده بودند به كساني كه مستضعف و زبون 

 مي شمردند، یعني به آنهائي كه به صالح ایمان آورده بودند، گفتند:

 مي دانید كه صالح پیغمبر پروردگار خویش است؟شما چه » 

 ما آئیني را كه شما بدان گرویده اید منكریم !    

 پس شتر را كشتند،    

 و از فرمان پروردگار خویش سر پیچیدند و گفتند:   

 «اي صالح اگر تو پیغمبري عذابي را كه به ما وعده مي دهي بیاور !  -   
 

 خانه هاي خود بي جان گشتند.پس دچار زلزله شدند و در 
 

 آنگاه صالح از آنان دور شد و گفت:
 

 اي قوم !   من پیغام پروردگار خویش را رسانیدم -» 

 «و بشما خیرخواهي كردم ولي شما خیرخواهان را دوست نداشتید!  
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آیات فوق نشان مي دهدكه تنها مستضعفین وكسانیكه دراستضعاف نگه داشته شده            

 د به صالح ایمان آورده بودند.بودن

 

" رجفهقرآن كریم در این آیات، عذابي را كه قوم صالح با آن به هالكت رسیدند  "

را  سورة  سجده آن17" خوانده و در آیه صیحهسورة هود آنرا " 67خوانده است، و در آیة 

 نامیده است. صاعقه""
  

یحه و صداي هولناك و نیز این براي آن است كه نوعاً صاعقه هاي آسماني بدون ص  

بدون رجفه و زلزله نیست، چون معموالً اینگونه صاعقه ها باعث اهتزاز جو مي شود و 

اهتزاز جو نیز وقتي به زمین برسد باعث لرزیدن زمین مي شود و ایجاد زلزله مي كند.  یا 

رزیدن اینكه وجه تسمیة صاعقه به رجفه این باشد كه صاعقه  باعث تكان خوردن دلها و ل

 بدن آدمي است.
 

این آیه تنها داللت دارد براینكه این عذاب كه مقصود ازآن استیصال و انقراض آن 

قوم بود اثر كفري بوده كه مي ورزیدند، وآن ظلم ها كه نسبت به آیات خدا روا مي داشتند،  

 و اما اینكه این عذاب چگونه به وجود آمد آیة شریفة متعرض آن نیست.
 

 

 مستند : روایات اسالمي 

 183ص20المیزان ج    

           ناقه صالح، و كیفیت خلق ونحر او در روایات
 

روایت شده كه  از حضرت امام صادق علیه السالم ) در كافي(در روایات اسالمي 

 فرمود:
 

خدا صالح را به سوي قوم ثمود فرستاد ولي اورا اجابت نكردند و در » . . . 

 كردند و گفتند: برابرش سركشي
 

 هرگزبه تو ایمان نمي آوریم مگربراي ما ازاین صخره ناقه اي شیرده درآوري! -
 
 

قوم صالح آن صخره را بزرگ مي شمردند و مي پرستیدند و سالي یك بار 

 دربرابرش قرباني مي كردند و بدورش گرد مي آمدند.

 گفتند:

خدا بخواه كه ازاین صخرة اگر خیال مي كني كه پیغمبر و فرستادة خدائي از   -

سخت ناقه اي شیرده درآورد.  و خدا آنگونه كه خواسته بودند ناقه را خارج ساخت. 

 آنگاه خدا به صالح وحي كرد:
 

اي صالح!  به ایشان بگو خدا براي این ناقه سهم یك روزمعلوم آب قرارداده و  -

 براي شما نیز سهم روز دیگر را ! 

به ناقه بود سهم آب خودرا مي آشامید و بعد از  و از آن پس هر روز كه متعلق
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خوردن آب از او نگهداري مي كردند. روزي كه ناقه آب مي آشامید صغیر و كبیري نبود 

كه از شیر آن نیاشامند. آنگاه شب مي شد و صبح فردا مردم به سوي آب خود مي رفتند و از 

 ادي براین حال بودند.آن مي آشامیدند و ناقه در آن روز نمي آشامید. و مدت زی
 

 پس ازچندي در برابرخدا به سركشي پرداختند و پیش یكدیگر رفتند و گفتند:         

 این ناقه را بكشید و از شرش راحت شوید!   -

 و ما راضي نیستیم كه او سهم یك روز آب را داشته باشد، 

 و ماهم سهم یك روز را.  

 آنگاه گفتند: 

 ناقه شود و هرچه دوست دارد به او بدهیم؟كیست كه عهده دار قتل -
 

پس مردي سرخ رو كه كمي به زردي مي زد وكبود مي نمود و ولدالزنا بود و 

" مي گفتند و مردي شقي و شوم بود، جلو آمد و با او قدّارپدرش معلوم نبود، و اورا " 

 قرارداد بستند.

شد آن مرد  پس چون ناقه طبق معمول رو به سوي آب رفت و مشغول آشامیدن

و برسر راه او نشست و با شمشیر یك ضربت به  …صبر كرد تا ناقه آب آشامد و بازگردد 

او زد كه كاري نبود و ضربة دیگري زد كه اورا كشت و به پهلو به زمین در غلتید. بچه 

 ناقه گریخت و به كوه برآمد و سه مرتبه به سمت آسمان فریاد كشید .

ي نماند كه در ضربت ناقه شركت نكند. گوشت آنرا بین قوم صالح آمدند و كسي باق 

 خودشان تقسیم كردند و از كوچك و بزرگ كسي نماند كه از گوشت آن نخورد.

 پس صالح این جریان را دید و به سوي ایشان رفت و گفت:
 

 اي قوم ! چه موجب شد كه شما چنین كاري بكنید؟   -

 آیا امر پروردگار خودرا نافرماني كردید؟ -
 

  خدا به صالح وحي فرستادكه: پس
 

 قوم تو طغیان كردند و به ستم پرداختند و ناقه اي را كشتند،   -

 كه خدا بعنـوان حجت براي آنـان فرستاده بود، 

 و ضرري هم به آنـها نداشت ، 

 و بلكه منفعت بزرگي از آن داشتند. 

 ، پس به آنان بگو من تا سه روز دیگر به سوي ایشان عذابي مي فرستم

 پس اگر توبه كردند و بازگشتند توبه شان را مي پذیرم،

 و از ایشان صرف نظر مي كنم و اگر توبه نكردند و باز نگشتند، 

 در روز سوم عذاب به سویشان مي فرستم ! 
 

 پس صالح به سوي قوم آمد و گفت:
 

 :قوم من! من رسول پروردگار شما وبه سوي شمایم و خـــــدا به شما مي گوید
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 اگر توبه و بازگشت و استغفار كردید شمارا مي آمرزم،  -

 و توبه تان را مي پذیرم! 
 

پس چون این سخن به آنان  گفت، سركش ترین و خبیث ترین گفتار را به او گفتند.  

 گفتند:  

 اي صالح !  اگر راست مي گوئي آنچه بما وعده مي دهي بیاور ! -      

 صالح گفت:

برمي خیزید چهره تان زرد است، روز دوم سرخ مي  قوم من! فردا صبح كه  -

شوید و روز سوم سیاه !  پس چون روز اول شد صبحگاهان چهره هاي خودرا زرد 

یافتند و به نزد یكدیگر رفتند و گفتند: آنچه صالح گفته بود بسراغتان آمد. پس 

 سركشان آنها گفتند: 

 عظیم باشد!ما حرف صالح را نمي شنویم و نمي پذیریم هرچند    -

 و چون روز دوم شد صورتهایشان سرخ شد به نزد یكدیگر رفتند و گفتند:   

 اي قوم! آنچه صالح گفته بود به سراغتان آمد. -

 سركشان آنها گفتند: 

اگر همة ما هالك گردیم سخن اورا گوش نمي دهیم و خدایان خودرا كه  -

 نكردند و باز نگشتند!پدرانمان آنهارا پرستش مي كردند رها نمي سازیم. توبه 

 و چون روز سوم شد چهره هایشان سیاه شد و به نزد یكدیگر رفتند و گفتند:

 اي قوم!   آنچه صالح گفته بود به سراغتان آمد.  - 

 این بار سركشانشان نیز گفتند:  

 آنچه صالح به ما گفته بود به سراغتان آمد! -
 

برآنان زد كه گوششان را درید و پس چون نیمه شب شد جبرئیل آمد وچنان فریادي  

 دل وجگرشان را برید و پاره كرد.

قوم صالح در این سه روز حنوط كرده بودند و كفن پوشیده بودند و مي دانستند كه   

 عذاب برایشان نازل خواهد شد.

پس همگي از صغیر وكبیر در یك چشم به هم زدن مردند و هیچ صدادار و چرنده  

ند مگر آنكه خدا هالكش كرد و صبحگاهان در خانه ها و خوابگاه و هیچ موجودي دیگر نما

 هایشان همه مرده بودند.

 «خدا عالوه بر آن صیحه آتشي نیز از آسمان فرستاد كه همگي را سوخت.  
 

) این حدیث مشتمل بر امور خارق العاده اي است از قبیل آنكه مردم همه از شیر ناقه مي آشامیدند 

شان تغییر مي كرد.  این امور با توجه به آن كه اصل وجود ناقه معجزه بوده اشكال ویا روز به روز رنگ

ندارد و قرآن كریم به این جنبه و این كه سهم ناقه یك روز آب بوده و همه اش اهل شهر سهم یك روز دیگر 

 را داشتند، تصریح دارد.(
 

و اما اینكه صیحة جبرئیل باعث انهدام آنها بوده منافات با آن ندارد كه در عین حال 

یك صاعقة آسماني بوده كه بر آنها نازل شده و با صداي خود آنان را به كام مرگ فرستاده و 
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به آتش خود آنهارا سوزانده است،  زیرا اگر در مجراي صدور و پیدایش حادثه اي از 

چه خارق العاده باشد و چه بر مجراي طبیعي، فرشته اي قرارگرفته حوادث عالم  وجود 

باشد مانعي نداردكه آن حادثه را به آن فرشته نسبت دهیم كمااینكه  سایرحوادث كوني مثالً 

 مرگ و زندگي و رزق و امثال آن منسوب به مالئكه اي است كه دست اندر كارند.
 

 اینكه در روایت فوق امام فرمود:

آن سه روز حنوط كرده و كفن پوشیده بودند گوئي كنایه از آمادگي آنان آنان در  

 براي مرگ است.

در بعضي روایات آمده كه بین دو پهلوي ناقه یك میل مسافت بود و این معني 

روایت را سست مي كند نه از آن رو كه محال است چنین موجودي به وجود آید، چون ممكن 

ناقه معجزه بوده است، بلكه ازآن رو كه در این صورت است گفته شود خود به وجود آمدن 

اگر نسبت بین اعضاي آن را در نظر بگیریم ارتفاع كوهان آن قریب سه میل مي شود و در 

ً قاتل ناقه از  چنین حالي تصور نمي رود یكنفر بتواند اورا باشمشیر خود بكشد زیرا قطعا

روز آب مال ناقه و یك روز معلوم  طریق اعجاز او را نكشته است، ولي معذلك آیه " یك

 مال شما،" خالي از داللت و یا اشعار بر آن نیست كه جثة ناقه مسلماً بزرگ بوده است.
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 فصل سوم

 

 اقوام بعد از قوم ثمود

 اصحاب رس

 

 

 

 

ّسِ َو قُرُوناً  "     سورة فرقان 38مستند : آیة   . "…ِلَك َكثیراً    ابَیَن  ذَوعاداً َو  ثَمُوداَ َو اَصحاَب الرَّ

 32ص 30المیزان ج 
 

مردمي بودند كه بعداز  اصحاب رس"گویند "                تاریخ اصحاب رس در قرآن

قوم ثمود روي كار آمدند و بر لب چاهي زندگي مي كردند. خداوند پیغمبري به سویشان 

گسیل داشت، ولي آنها تكذیبش كردند و خدا هالكشان كرد.  بعضي دیگر گفته اند كلمة " 

ید " نام رودخانه اي بوده كه قوم رس بر كنارة آن منزل داشتند.  روایات شیعه نیز مؤرس

 این احتمال است.

 خداوند سبحان مي فرماید:

 و مردم عاد و ثمود و اصحاب الرس و نسلهاي مابین آنها،» 

 براي همه مثلها زدیم،

 « و همه را نابود كردیم نابود كردني !
 

از حضرت رضا علیه السالم روایت كرده كه ) در عیون( در روایات  اسالمي 

 طوالني كه راجع به اصحاب رس است، فرمودند: امیرالمؤمنین علیه السالم در حدیثي

اصحاب رس مردمي بودند كه درخت صنوبري را مي پرستیدنـد، ونام آنـرا شاه » 

" فرزند نوح آنرا بعد از داستان طوفان  یافثدرخت نهاده بودند، وآن درختي بود كه " 

پیرامون نهري به  بركنار چشمه اي بنام "روشن آب" كاشته بود، و این قوم دوازده شهرآباد

نام " رس" داشتند، ونام آنها آبان و آذر و دي و بهمن و اسفند و فروردین و اردي بهشت و 

خرداد و تیر و مرداد و شهریور و مهر بود، كه مردم فرس این اسامي را بر سر ماههاي 

 دوازده گانه خود نهادند.
 

ك از شهرهاي خود یكي قوم نامبرده از آن صنوبر دوازده جوانه گرفتند و در هر ی

از آنرا كاشتند و نیز از آن چشمه كه گفتیم صنوبر بزرگ بركنار آن بود، نهري به طرف آن 

جوانه ها و قریه ها بردند، و نوشیدن از آب آن نهرهارا برخود حرام كردند، به طوري كه 

دند، چون اگر كسي از آن نهرها مي نوشید و یا به چهارپایان خود مي داد به قتلش مي رسان

مي گفتند: زنده ماندن این دوازده خدا بستگي به آن نهرها دارد، پس سزاوار نیست كسي از 
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 آن نهرها بخورد ومایة حیات خدایان را كم كند.

و نیز در هر ماه یك روز را در یكي از آن شهرها عید مي گرفتند و همگي در زیر 

كردند. آن قرباني ها را در آتشي  صنوبر آن شهر جمع مي شدند و قرباني ها پیشكش آن مي

كه افروخته بودند مي سوزاندند و وقتي دود آن بلند مي شد، براي درخت صنوبر به سجده 

مي افتادند و به گریه و زاري در مي آمدند.  شیطان هم از باطن آن درخت با آنان حرف مي 

فرا مي رسید. نام  زد. این عادت آنان درآن دوازده شهر بود تا آنكه روز عید قریة بزرگ

این شهر" اسفندار" بود و پادشاهشان نیز در آنجا سكونت داشت، و همه اهل شهرهاي 

دوازده گانه در آنجا جمع شده و به جاي یك روز دوازده روز عید مي گرفتند، وتا آنجائي كه 

م مي توانستند بیشتر از آن شهرهاي دیگر قرباني مي آوردند و عبادت مي كردند.  ابلیس ه

وعده ها به ایشان مي داد و امیدوارشان مي كرد، بیشتر آن وعده ها كه شیطان هاي دیگر 

 در ا عیاد دیگر و از سایر درختان به گوششان مي رسانید.
 

سالهاي دراز براین منوال گذشت، و همچنان بر كفر و پرستش درختان ادامه مي 

از فرزندان یهودا به سوي آنان فرستاد  دادند تا آنكه بعد ها خداوند رسولي از بني اسرائیل و

ولي آنها ایمان نیاوردند، پیغمبر نامبرده آن درختان را نفرین كرد تا خشك شدند.  چون چنین 

این مرد خدایان ما را جادو كرده است.  عده اي گفتند: نه خدایان ما  -دیدند به یكدیگر گفتند: 

خواند تا برآنها كفر ورزیم. و ما هیچ بر ما غضب كردند، چون دیدند این مرد ما را مي 

كاري به آن مرد نكردیم و دربارة آلهة خود غیرت بخرج ندادیم و آنها قهر كردند و 

 خشكیدند.

لذا متفق القول بنا را براین گذاشتند كه نسبت به آلهة خود غیرتي نشان دهند، یعني 

افكندند و سرش را محكم  آن پیغمبر را بكشند!   پس چاهي عمیق حفر كردند و اورا در آن

 بستند و آنقدر نالة اورا گوش دادند تا براي همیشه خاموش گشت!
 

بدنبال این جنایت خداي تعالي عذابي بر ایشان مسلط ساخت كه همه را هالك كرد. 

» 
 

 علي علیه السالم در نهج البالغه  فرموده:  

 كجایند صاحبان شهرهاي رس !

 كه پیغمبران خودرا كشتند ،

 و سنت هاي مرسلین را خاموش كردند 

 و سنت  هاي جباران را احیاء كردند !!

 

 
 


