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  : چکیده

العزم و در یهودیت و م به عنوان یکی از پیامبران اولودر اسال لسالماهعلینوح 

ترین افراد به شمار رات از برجستههاي مهم تومسیحیت به عنوان یکی از چهره

رود. داستان توفان و سیل جهانگیر نه تنها در میان مردم سامی، بلکه در می

نقل شده است. این مقاله به  ییهاتفاوتمیان مردم سایر نقاط جهان نیز با 

-بررسی تطبیقی در مورد یکی از عناصر اصلی این داستان یعنی کشتی نوح می

اي متون مقدس دو دین اسالم و یهودیت را در مورد این هپردازد، و گزارش

کند. مسائل گوناگونی مانند وحی به نوح در کشتی از جهات مختلفی مقایسه می

مورد ساختن کشتی، کاشتن درخت براي تأمین چوب آن، ساختمان آن، مدت 

زمان ساختن آن، مسخره شدن نوح در موقع ساختن آن و نگرش تمثیلی به آن 

  گیرند.مقاله مورد بحث قرار میدر این 

  

  .کشتی نوح، قرآن، تورات، یهودیت، روایات، نگرش تمثیلی: ها کلیدواژه

                                                 
   استادیار دانشگاه دانشگاه پیام نورmajidhoseinizadeh@yahoo.com. 

  70تا صفحه  55/ از صفحه 1392و زمستانشماره سوم / پاییز /  پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی ـ پژوهشی 



  1392پاییز و زمستان ، ولا، شماره دومـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن                                سال   دوفصلنامه علمی/  56

 

 

  مقدمه -1

امروزه یکی از پرثمرترین انواع مطالعات دینی، مطالعات 

آنـان اسـت کـه    متون مقدس ادیان به ویژه تطبیقی میان 

طرفداران بسیاري از محققان را بـه خـود جلـب کـرده     

. این امر دالیل مختلفی دارد که ي توان به اجمـال  است

  برخی از آنها را بدین شرح بیان نمود: 

 هـا خصوصی هر دین، در طـول قـرن   هدر حیط -1

هـاي جدیـد   مطالعات زیادي انجام شده و یـافتن زمینـه  

براي تحقیق همیشه آسان نیست، اما در مطالعات تطبیقی 

مطالعات تطبیقی  -2شوند. ها به وفور یافته میاین زمینه

رفـع  به رفـع دوجانبـه ابهـام از متـون هـر دو دیـن، و       

این مطالعـات درك   -3کند. مشکالت تفسیري کمک می

دهد، که امتیازات دیـن  ژرفتري از دین خودمان به ما می

ما و طرز تفکر خالص آن در مقایسـه بـا ادیـان دیگـر     

اسـالمی   هچیست، و چه عناصري در متون روایی صـبغ 

مهمتـر از   -4اسرائیلیات) یا التقاطی اسـت.   (مثالًندارد 

همه، این نوع مطالعات به درك و تفـاهم میـان ادیـان و    

  کند.صلح و صفا در میان پیروان آنها کمک می

در میان معارف مطرح شده در متون مقـدس دینـی،   

دینی نقشی مهم را  ههاي برجستداستان پیامبران و چهره

بدیهی است هدف اصلی از ایـن  کند. در این میان ایفا می

اي دور نیسـت ـ کـه در ایـن     کار تنها کاوش در گذشـته 

فایده تصور شود ـ بلکـه   توانست بیصورت این کار می

ست، کـه هـدف اصـلی    هاگرفتن پیام معنوي این داستان

ي آسمانی نیـز  هادر کتاب هاخداوند از بیان این داستان

  هست. 

این مورد  به خصوص نگرش نمادین و تمثیلی در

اي است. با این حال بررسی دقیق از داراي اهمیت ویژه

اي مفید ، مقدمههاداستانلحاظ نظري در جزئیات این 

مین مواد و مصالح بحثی أبراي حصول این مقصود، و ت

  .باشد سودمند و عمیق

پژوهش حاضر کـه میـان دو دیـن ابراهیمـی ـ کـه       

عنی اسـالم  مشترك فراوانی دارند ـ ی  همباحث مورد عالق

هاي الهی ترین چهرهو یهودیت انجام شده، یکی از بزرگ

را که در هر دو دین از مقام واالیی برخوردار است براي 

، و در داسـتان  لسالماهعلیگزیند، یعنی نوح بررسی بر می

او و سیل عالمگیري که به دنبال ظهور او رخ داد، یکـی  

مـورد   از عناصر مهم این داسـتان یعنـی کشـتی نـوح را    

دهد. سیل جهانگیري که خواه و ناخواه، بررسی قرار می

دینی، هنري و فرهنگی انسـان معاصـر را تحـت     هاندیش

  تاثیر قرار داده است.

تعـدادي از معتبرتـرین متـون     هدر این مقاله با مطالع

و  هـا شـباهت مقدس اسالم و یهودیـت، کوشـش شـده    

یـین  ي پیام معنوي این داسـتان در دو دیـن تع  هاتفاوت

شود، تا به این پرسش پاسخ داده شود که تفکر خـالص  

اسالمی در مورد کشتی نوح چیست، و امتیازات خـاص  

نگرش اسالمی در این مورد کدام است. اما پیش از ایـن  

کار الزم است توضیحاتی کلی در مورد ایـن کشـتی در   

  اسالم و یهودیت بیان گردد.

  ودیتکشتی نوح در اسالم و یه هـ کلیاتی دربار2

نقش مهمی در متون  2נח תיבתیا به عبري  1کشتی نوح

مقدس ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسالم) دارد. 

اسـت   داستان کشتی در ادیان فوق جزئیات زیادي یافته

فرضـی بـراي    يهـا حـل  راهپیـدا کـردن    توان بـه میکه 

مشکالت عملی (مانند دفع فضوالت حیوانـات و تـأمین   

(مانند این کـه   گر تفاسیر الهیات مسیحیو دینور کشتی) 

بشـریت بـوده،    هکشتی مبشّر کلیسا به عنوان نجات دهند

  .اشاره نمود در مسیحیت)

اگر چه سنّتاً این کشتی داراي وجود تـاریخی تلّقـی   

شناسـان و متخصصـان   باستان يهادیدگاهشده، تغییر  می

                                                 
1 -  Noah's ark.  

  .tevat noahبا تلفظ   - 2
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باعث شد بیشتر مردم تفسـیر لفظـی    19تورات در قرن 

با . (Noah's Ark", in WP")استان را ترك کنند این د

تحت اللّفظی تورات هنوز هم  هاین حال، طرفداران ترجم

آرارات در ترکیه و اطراف این کوههـا را بـراي    يهاکوه

  .(ibid)دهند  یافتن بقایاي کشتی مورد کاوش قرار می

 1ֵתַבתلفظ به کار رفته در تورات براي کشتی نـوح،  

سـفر  سـفر  ، مقدس کتاب دررکـ: ونه، است (به عنوان نم

نیـز آمـده    2جنسیس ربـاه . این لفظ در )14: 6پیدایش 

ایـن لفـظ عینـاً    ). Genesis Rabbah, 31:10(است. 

اي که مـادر موسـاي نـوزاد او را در آن     براي صندوقچه

گذاشت و کنار رود نیل قرار داد نیز به کـار رفتـه اسـت    

  ). 3: 2خروج سفر ، کتاب مقدس(

کار رفته براي کشتی نـوح در قـرآن مجیـد،     لفظ به

ــک« ــود » فُل ــه، ه ــوان نمون ــه عن ــفینۀ«) و 37/(ب » س

) است، که با لفظ تورات مطابقـت نـدارد.   15/(عنکبوت

اي کـه مـادر موسـی او را در آن     اما در مورد صندوقچه

) که مطـابق  39/استفاده شده (طه» تابوت«نهاد، از لفظ 

(رك.  3ت عهـد تورات است. در عـوض در مـورد تـابو   

ــظ 237: ش1383هــاکس،  ــرآن از لف ــابوت«) در ق » ت

)، در حالی که در خـود تـورات   248/استفاده شده (بقره

سفر ، کتاب مقدسنامیده شده است ( 4ארוןاین صندوق 

  ).  25: 10خروج 

در مقام مقایسه و تطبیق بین متون مقدس دین اسالم 

ایـن کشـتی مطـرح    پیرامون مباحث مختلفی و یهودیت 

هـایی  ست که در این بخش سعی خواهیم کرد به گوشـه ا

  .از این موارد بپردازیم

                                                 
  . tevatبا تلفظ  - 1

تورات که  هسفار خمستفسیري بر کتاب جنسیس (پیدایش) از ا - 2

اسـت و در   میـدراش ربـاه  بزرگتري به نام  هخود بخشی از مجموع

حدود قـرن ششـم مـیالدي تـدوین شـده اسـت (کـوهن شـرباك،         

  ).36ش: 1383

3 -  Ark of the covenant 

  .arunبا تلفظ    - 4

  ـ وحی به نوح در مورد ساختن کشتی 3

  ـ متون یهودي1ـ 3

هم در متون یهودي و هم در متون اسالمی آمده است که 

نوح کشتی را به راهنمایی خدا ساخت. مطـابق تـورات   

ـ  اد و خود خدا کشتی را براي نوح توصیف و جنس و ابع

: 6پیـدایش  سـفر  الگوي آن را براي او بیان کرد (همان، 

16-14  .(  

 بیشتري جزئیات مورد این در یهودي متون سایر در

 نوح به خود با انگشت خدا اي،افسانه مطابق است. آمده

 پیرقـه  از نقـل  (بـه   بسازد را کشتی چگونه که داد نشان

، نـوح روش سـاختن   6سـفر نـوح  مطـابق   ).5الیعزر ربی

 (.ibid).آموخت  7سفر رازیلکشتی را از 

براسـاس   8هـاي یهـود   افسـانه در  سفر رازیل هدربار

متون کهون آمده است که خداوند به توسط فرشته رازیل 

کتابی را به آدم ابوالبشر داد. پس از مرگ آدم این کتاب 

جاي آن را در خوابی دید،  9ناپدید شد. تا این که حنوخ

نیز آن را مخفی کرد، و در زمان که در غاري بود. حنوخ 

از جانب خـدا آن کتـاب را بـراي     10نوح فرشته رفائیل

نوح آورد، که دستور ساختن کشتی همراه با دسـتوراتی  

ذکـر   اخالقی چون تقدس، پاکی، عفاف و تواضـع در آن 

                                                 
یی هـا میدراشی در تفسیر سفر پیدایش، قسمت -اثري هگادایی - 5

از سفر اعداد که در قـرن نهـم مـیالدي در    از سفرخروج و عباراتی 

ایتالیا تالیف و به ربی الیعزر بن هیرکانوس نسـبت داده شـده اسـت    

("Pirke de-Rabbi Eli'ezer", in JE).  
6 -  Sefer Noah 

7 -  Sefer Razi'el 

جلـد کـه در آن محتـواي     7ربی لـوییس گینزبـرگ در    هنوشت - 8

صـورت یـک داسـتان     ي قـدیم یهـود را بـه   هاصدها جلد از کتاب

ي تحقیقـی  هـا جلد انتهـایی یادداشـت   3پیوسته خالصه کرده و در 

  بسیار سودمندي به آن اضافه کرده است.

9 -  Enoch 

). ایـن  109ش: 1385انـد (جفـري،    حنوخ را همان ادریس دانسـته 

مـا   هشود، اما تلفـظ برگزیـد  کلمه در فارسی غالباً اخنوخ نوشته می

است کـه نـام او را بـه عنـوان یکـی از       مطابق با متن عبري تورات

  ).  18: 5اجداد نوح آورده است (کتاب مقدس، سفر پیدایش 

10 - Raphael 
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  . (Ginzberg, v1: 80)بود  شده

در آن «... گویـد:   نوح می  ،1کتاب اول حنوخمطابق 

... و اکنـون  "خدا نـزد مـن آمـد و گفـت:      2مروزها کال

هستند، و  4مشغول ساختن یک [بناي] چوبین 3فرشتگان

گذارم  وقتی آن کار را تکمیل کنند من دستم را بر آن می

از . (1Enoch 67:2,3)» "...5کــنم و آن را حفــظ مــی

» بنـاي چـوبین  «آید کـه منظـور از    عبارات بعدي بر می

ین مطـابق فقـرات فـوق    همان کشتی بوده اسـت. بنـابرا  

  اند. کشتی نوح را خود فرشتگان ساخته

هوروویتس منظور از دستور دادن به نـوح   هبه عقید

به ساختن کشتی این بود که نوح ترکیبات حـروف اسـم   

کاري کند و به کار خدا را به نحوي دست 6غیر قابل ذکر

هـاي داده شـده در    ببرد که بتواند کشتی را مطابق انـدازه 

از کـار   7ازد، و تا کشتی معادل معبـد مقـدس  تورات بس

. ظـاهراً منظـور از اسـم    (Horowitz: 57,58)درآیـد  

است کـه یهودیـان تلفّـظ    » یهوه«نام   غیرقابل ذکر خدا،

و معتقدند هرکس بتوانـد آن    دانند، صریح آن را حرام می

، 8تواند کارهاي عجیبی انجام دهـد  را دقیق تلفّظ کند می

در » اسم اعظـم خـدا  «نام معادل  که در این صورت این

                                                 
) یـا  1Enoch( کتاب اول حنوخدو کتاب به نام حنوخ داریم،  - 1

 Ethiopic Apocalypse of( مکاشفه حنوخ به زبـان حبشـی  

Enoch 2( کتاب دوم حنوخ) وEnoch ه کتاب اسرار حنوخ ب) یا

ــان اســالوي  Slavonic Book of the Secrets of( زب

Enoch .(که مورد استفاده مقالـه حاضـر اسـت،     کتاب اول حنوخ

کتابی سوداپیگرافایی است که در اصل به زبان عبري بوده و سـپس  

به یونانی و آنگاه حبشی ترجمه شـده اسـت. تـاریخ تـالیف آن بـه      

  .(Enoch, Books of", in JE")درستی معلوم نیست 

2 -  word 

3 - angels 

4 -  wooden [building] 

  را محقق کتاب داخل کروشه اضافه کرده است.  buildingکلمه 

و («... است  16: 7، سفر پیدایش کتاب مقدساحتماالً اشاره به  -5

  »).خداوند در را از عقب او بست

6 -  ineffable 

7 -  the Holy Temple 

  اورشلیم است). (منظور هیکل سلیمان یا معبد مقدس

 .49ش: 1382دا در یهودیت، رکـ. کهن، در مورد نام اعظم خ -8

  روایات  اسالمی است. 

  ون اسالمیـ مت2ـ3

اصـنَعِ الفُلْـک بِأعیننـا و    و «در قرآن مجید آمده اسـت:  

دیگر نیـز آمـده    ه). در آی27/، مؤمنون37/(هود» وحیِنا

» و قالَ ارکَبوا فیها بِسـمِ اهللاِ مجریهـا و مرسـیها   «است: 

» نام غیر قابل ذکـر خـدا  «ر یادآو» اسم اهللا). «41/(هود

در سخن هوروویتس است. در روایات اسالمی نیز آمده 

: ش1363دانسـت (کلینـی،    را مـی » اسم اکبـر «که نوح 

8/285 .(  

در متون اسالمی مطالبی در مورد آمـوزش سـاختن   

کشتی به نوح آمده است: جبرئیل به فرمان خدا سـاختن  

؛  1/326: ق1404کشتی را به نوح آمـوزش داد (قمـی،   

را به  9). جبرئیل شکل کشتی11/311: ق1403مجلسی 

: ق1403؛ مجلسـی،  92، بی تا: نوح نشان داد (جزائري

). منظور از این عبارت این است کـه جبرئیـل   11/328

اي براي نوح آورد، یا این کـه شـکل کشـتی را در     نقشه

دانسـت   اي براي نوح مجسم ساخت. نـوح نمـی   مکاشفه

، پس خدا به او وحی کرد کـه آن  چگونه کشتی را بسازد

(از  12/45: ق1415پرنده بسازد (طبري،  هرا مانند سین

  ابن عباس)).

دانست کشتی چیسـت، و خـدا بـه او     نوح حتّی نمی

» رود اسـت کـه بـر آب مـی     10اي از چوب خانه«گفت: 

  (از ابن عباس)).  3/327: ق1414 ،(سیوطی

کسـی   اند نوح اولین مؤید این معنی آن است که گفته

بود که کشتی ساخت، البته نـوح قبـل از آن نجـار بـود     

: ق1403؛  مجلســــی، 2/144: ق1380(عیاشــــی، 

). کعب االحبار نجار بودن نوح را انکـار کـرده   11/332

  ). 3/328: ق1414، است (سیوطی

                                                 
  السفینۀ.  هیئۀ -9

 کتاب اول حنوخدر » بناي چوبین«یادآور » بیت من خشب« -10

 است که به آن اشاره شد. 
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در متون یهودي، یادآور داستان  کتاب رازیلداستان 

 مبعوث شدن نـوح در متـون اسـالمی اسـت کـه در آن     

من یار پدرانت آدم و ادریس «گوید:  جبرئیل به نوح می

ــتم ــري 1»هس ــا:(جزائ ــی ت ــی،95 ، ب : ق1403، مجلس

نیـز بـه آدم و    کتاب رازیـل )، زیرا در داستان 11/341

انـد   حنوخ اشاره شده، و حنوخ را همان ادریس دانسـته 

  ). 109 :ش1385، (جفري

  ـ کاشتن درخت براي تأمین چوب کشتی  4

  وديـ متون یه1ـ 4

سال درختان  120نوح براي تأمین چوب کشتی به مدت 

 Noah", in")کـرد   کاشت و آنها را قطع مـی  می 2سدر

JE)
 120سـال اشـاره بـه مـدت      120آشکار اسـت  . 3

کتاب اي است که خدا به قوم نوح داد تا توبه کنند ( ساله

  ).  3: 6سفر پیدایش ، مقدس

  ـ متون اسالمی2ـ 4

مورد این که درختـانی کـه نـوح    در روایات اسالمی در 

کاشت چه بودند و چـه مـدت صـرف رشـد آنهـا شـد       

اختالف وجود دارد. در روایات شیعه این درخـت نخـل   

ها را  کاشت. هسته خرما را می هدانسته شده، که نوح هست

آورد یا از خوردن خرمایی که خـود پیـروان    جبرئیل می

؛ 1/326: ق1404ماند (قمـی،   نوح کاشته بودند باقی می

ــدوق، ــه   355 و 134: ق1405 ص ــر ب ــورد اخی (در م

در آن » ثمــر« هتصــریح نشــده، و شــاید کلمــ» نخــل«

؛ مجلسـی،  286: بـی تـا  ، باشد)؛ نعمانی» تمر«تصحیف 

  ).339، 329  ،327، 11/311: ق1403

نخل با محیط جغرافیایی عربسـتان همخـوانی دارد.   

یعه و البتّه این درخت در عراق (که در روایات یهود و ش

                                                 
 أنا صاحب أبویک آدم و إدریس.   -1

2 -  cedar 

عمـدتاً   آمـده اسـت،   دایرة المعارف جـویش منابع اصلی که در  -3

  میدراشی هستند.  

شـود) نیـز زیـاد     سنّی سنّتاً جاي زندگی نوح فرض مـی 

روید و به خاطر همین ذکر آن از ساج و کاج و سدر  می

  تر است.  معقول

در روایات سـنّی ایـن درخـت سـاج دانسـته شـده       

(از  1/124: ق1361؛ همــو، 12/50: ق1415(طبـري،  

ــن  3/327: ق1414ســلمان فارســی)؛ ســیوطی،  (از اب

عبداهللا بن عمرو بـن العـاص و کعـب     (از 328 و عباس)

االحبار))، یـا ذکـري از نـوع آن نشـده اسـت (طبـري،       

  ). 2/460: ق1412 ، ابن کثیر،12/46: ق1415

در مورد زمان رشد درختان نیز ارقام مختلفـی ذکـر   

سـال   50سـال نیسـت. ماننـد     120شده، که هیچ یـک  

 11/311: ق1403؛  مجلسـی،  1/326: ق1404(قمی، 

: سـال (طبـري، همـان    40))، لسالماهعلی ادق(از امام ص

سال  20، همان (از سلمان فارسی))، ق1361؛ همو، 50

سـال   100(از ابن عباس))،  3/327: ق1414 (سیوطی،

  »)). بعضی از سلف«(ابن کثیر، همان (به نقل از 

در بعضی از روایات شیعی، داستان کاشتن نخـل بـا   

کاشـت، امـا    جزئیات جالبی آمده است: نوح درختان را

پس از آن که درختان بالغ شدند به جاي ساختن کشـتی  

آنهـا را   هبه یارانش دستور داد خرما را بخورند و هسـت 

دوباره بکارند. ایـن موضـوع پـس از رسـیدن درختـان      

جدید هم بارها تکرار شد و در هر دفعه گروهی از یاران 

: ق1405 نوح مرتّد شدند یـا نفـاق ورزیدنـد (صـدوق،    

: ق1403؛  مجلسـی،  286: بـی تـا  ، ؛ نعمانی134،355

11/327،329 ،339 .(  

براي پیروان نـوح  » شیعه«به کار رفتن الفاظی مانند 

قـوي   هدر روایات فوق، یک انگیـز » تأخّر الفرج«و نیز 

دهد و به احتمال زیاد نقل این روایات  شیعی را نشان می

ـ غیبت مهدي موعـود   هدر آغاز دور تـداول   لسـالم اهعلی

مانند  ییهاکتابي داشته است. نقل این روایات در زیاد

  شاهد این مدعاست.  غیبت نعمانیو  کمال الدین
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  ـ ساختمان کشتی  5

  ـ متون یهودي1ـ  5

پیش از آن که ساختمان کشتی در متون یهودي توصیف 

اي شود به ساختمان کشتی (یـا   شود، مناسب است اشاره

در میان ملـل  سیل  هنجات دیگري) در اسطور ههر وسیل

  مختلف جهان. 

در بیشتر اساطیر آمریکاي شمالی و مرکزي، نجـات  

شـوند. در   آسـا مـی   غول 1یافتگان از سیل سوار یک نی

(که به  3بر یک پوست باد کرده 2اساطیر یونان، داردانوس

کنـد.   رفته است) مسافرت میجاي قایق بادي به کار می

یک کشتی یـا    در اساطیر سومري و بابلی، مانند تورات،

  . (Deluge Myth", in WP")قایق وجود دارد 

و اما از نظر یهودیت، مطابق تورات، نوح مأمور شد 

سـفر  ، کتـاب مقـدس  بسـازد (  4اي از چوب گوفر کشتی

  ).        14: 6پیدایش 

» گـوفر «عبـري   هبراي مفسران امروزي، معناي کلم

را  )גפרگـوفر (  5. راشـی (Speiser: 52)روشن نیست 

داند. از نظـر او،   به معناي گوگرد می 6גפריתریشه با هم

این کلمه به این موضوع اشاره دارد که مقـدر شـده بـود    

 ,Rashi, on Genesis)قوم نوح با گوگرد هالك شوند

سفر ، کتاب مقدس هدر ترجم 7ترگوم نئوفیتی. در (6:14

                                                 
1 -  reed 

2 -  Dardanus 

3 -  inflated skin 

4 - gopher 

مفسر شهیر تورات در قرن یازدهم میالدي که بـیش از یکصـد    - 5

 :1347 ،تورات نوشـته شـده اسـت (کالپـرمن     شرح بر تفسیر او بر

3/102.( 

  goferitبا تلفظ  - 6

گوینـد. نـام   مـی  هاي تورات به زبان آرامـی ترگـوم  به ترجمه - 7

این ترگـوم از آنجـا    هاي در رم که نسخ از نام مدرسه ترگوم نئوفیتی

واتیکان بـرده شـده گـرفته شـده. نـویسنـده و قــدمت   هبه کتابخان

واقـعی آن مشـخص نیسـت، امــا احــتماالً قــدمت آن بـه قـرن       

 McNamara, introduction, inرسد ( چـهارم میـالدي مـی

Targum Neofiti: 7,8,43-45.( 

ذکر  8به جاي چوب گوفر، الوارهاي سدر 14: 6پیدایش 

ــ(Targum Neofiti, p73)شــده اســت   ه. در ترجم

» گـوفر « هچاپ انجمن اوتصر هتورا، کلم فارسی تورات

ترجمه شده » کاج) «14: 6سفر پیدایش ، کتاب مقدس(

  است، که معلوم نیست مستند این ترجمه چیست.

اما در مورد مشخصات هندسی کشتی، مطابق تورات 

ــتی   ــاد کش ــتی   30در  50در  300ابع ــود و کش ذراع ب

کتـاب  داشـت ( » تحتـانی و وسـطی و فوقـانی   طبقات «

مفسـران از   ه). تقریباً هم15،16: 6سفر پیدایش ، مقدس

اند که کشتی سه طبقه داشت. با  این عبارت چنین فهمیده

این حال ـ چون عبارت فوق در حکم نص بر سه طبقـه   

نویسد کشـتی چهـار    می 9فالویوس -بودن کشتی نیست

  . (Flavius, 3:2)طبقه داشت 

دوم براي نـوح   هطبق  پایین براي فضوالت بود، هطبق

سوم براي حیوانـات نجـس. در    هو حیوانات پاك و طبق

مورد ترتیب طبقات نظر دیگري نیـز گفتـه شـده اسـت     

(Genesis Rabbah, 31:11) .  

چون نص تورات بر ابعاد دقیق کشـتی داللـت دارد،   

در آثار نویسندگان یهودي اختالف نظري از ایـن حیـث   

 يهـا نسـبت هاي ربیان آمده که  شود. در نوشته ه نمیدید

کشتی که خدا به نوح آموزش داد، بـراي ایـن بـود کـه     

اي کـه   کشتی راست بایستد و تعادل داشته باشد: کشـتی 

خواهد راست بایستد باید عرضش یک ششم طولش  می

  . (.ibid)و ارتفاعش یک دهم طولش باشد 

، کتاب مقدس(هایی تشکیل یافته بود  کشتی از حجره

در مورد تعـداد   ينویسندگان یهود). 14: 6سفر پیدایش 

 جنسـیس ربـاه  ها اختالف نظر دارند. مطـابق   این حجره

                                                 
8 -  timbres of cedar 

 مورخ شهیر یهودي در قرن اول میالدي. - 9
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ذراع  10×10که هـر حجـره    1حجره داشت 130کشتی 

بود، همراه با دو راهرو در میان آنها که هـر یـک چهـار    

. ربیان (Genesis Rabbah, 31:11)ذراع پهنا داشتند 

مثـل ایـن کـه      انـد،  ها گفته دیگري نیز براي حجرهاعداد 

ذراع بـود   6×6حجره داشت ك هر حجـره   900کشتی 

(ibid.) اعـداد دیگـري ذکـر     2ترگوم سودو یوناتان. در

حجـره در عـرض    36حجره در سمت چپ،  150شده: 

غذا، پنج مخـزن   هحجره در وسط براي ذخیر 10کشتی، 

ــنج مخــزن در ســمت چــپ   آب در ســمت راســت و پ

(Targum Pseudo-Jonathan: 39)  توصیف فـوق .

کشتی را ترسـیم کـرد.    هتوان با آن نقش مبهم است و نمی

نیـز روایـت مشـابهی وجـود دارد      پیرقه ربی الیعـزر در 

(Maher, notes, in ibid.).  

بود، که هر چه باالتر  3دار گنبد هکشتی مانند یک اراب

کـه در   شد، به طوري رفت به سمت داخل خمیده می می

 Genesis) 4باالترین نقطه فقط یک ذراع پهنـا داشـت  

Rabbah, 31:11)   مطابق نظري دیگر، هر سـه طبقـه .

پهنایی یکسان داشتند، اما کشـتی یـک سـقف شـیروانی     

ذراعی کشتی بدون در نظـر گـرفتن    30داشت، و ارتفاع 

  .(.ibid)این سقف بود 

  ـ متون اسالمی2ـ 5

                                                 
هـاي هـر    رسد روایت فوق در صدد بیان تعداد حجره به نظر می -1

هـا، بایـد تعـداد     طبقه است، و گرنه با ابعاد ذکر شـده بـراي حجـره   

 باشد.   130هاي هر سه طبقه کشتی خیلی بیشتر از  حجره

این است که در گذشته تصـور   سودوجاناتان ترگوم وجه تسمیه - 2

ترگـوم  نویسـنده مشـهور    2شد نویسنده آن جاناتان بـن عوزیـل   می

) اسـت، امـا اینـک    عهد عتیق(قسمت نوئییم از  پیامبران يهاکتاب

 ,McNamaraمشخّص شـده کـه ایـن نسـبت نادرسـت اسـت (      

introduction, in ibid. p3سـنده واقعـی و قـدمت آن    ). نوی

، اما عقیده متداول این است کـه ایـن ترگـوم شـکل     شخّص نیستم

نهایی خود را پس از فتح خاورمیانه به دست اعراب به دسـت آورد  

)Maher, introduction, in Targum Pseudo-

Jonathan, p11 .(  

3- vaulted wagon 
» را به ذراعـی از بـاال تمـام کـن     و آن«اشاره به سخن تورات:  -4

  ).     16: 6دایش ، پیکتاب مقدس(

طبقـات و ابعـاد کشـتی    در قرآن مجید سخنی از تعـداد  

نیامده است. تنها ذکر شده کـه ایـن کشـتی از الوارهـا و     

و حملناه علَی ذات الـواحٍ و  «تشکیل شده بود:  ییهامیخ

] بـوده  هـا انسـان [از حیوانات و  و پر 5)13/(قمر» دسـر 

» المشــحون فأنجینــاه و مــن معــه فــی الفُلْــک«اســت: 

  ). 119/(شعراء

اي  می در مورد جزئیات فـوق نکتـه  در روایات اسال

شود. در میان روایات مربوط بـه ایـن    ابتکاري دیده نمی

 هیا ائم صلی اهللا علیه و آلهموضوع، حدیثی که از پیامبر 

نقل شده باشد اندك است و بیشتر  السالمعلیهم اهل بیت

روایات ازصحابه و تابعان نقل شده یا در تـواریخ بـدون   

  قل از تورات آمده است. ذکر منبع آن یا با ن

ز بسیار مشوش و اعداد ذکر شده براي ابعاد کشتی نی

و گاهی داراي تناسبی که در خور ساخت یـک   متفاوتند

کشتی باشد نیستند. گزارش تورات در مورد ابعاد کشتی 

نیز با استناد به تورات یا بـدون اسـتناد بـه آن در میـان     

هـاي   حجـره  اعداد ذکر شده وجوددارد. در مورد تعـداد 

کشتی، مطالـب قابـل تـوجهی در متـون اسـالمی دیـده       

  شود.  نمی

در مورد طبقات هم، بیشتر نویسـندگان مسـلمان آن   

 ابن از مثال عنوان اند. به را مانند تورات سه طبقه دانسته

ـ  داشت: طبقه سه کشتی که شده نقل عباس  پـایین  هطبق

 جـانوران  و حشـرات  درنـدگان،  وحشی، حیوانات براي

 براي باال هطبق و  7چهارپایان براي میانی هطبق ،6ردارزه

 مقایسه ،303ص/11: ق1403 (مجلسی، هاانسان و نوح

                                                 
، جـامع البیـان  ي آهنی اسـت (طبـري،   هامیخ» دسر«منظور از  -5

ي کشتی نیامده، اما چـون  ها). درتورات سخنی از میخ49، ص12ج

 -چنان که خـواهیم دیـد   -ي کشتی شدههااي به میخ در قرآن اشاره

  اند.   روایات اسالمی شرح نسبتاً مفصلی در این مورد داده

6- الهوام  

» حیوانـات پـاك  «األنعام، یعنی شتر و گـاو و گوسـفند کـه بـا      -7

درتورات مطابقت دارد. البته خوردن گوشت شتر در یهودیت جـایز  

  نیست. 
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   ).12/47: ق1415 طبري، در عباس ابن نظر با کنید 

پایین  هطبق  نویسد کشتی سه طبقه داشت: یعقوبی می

ـ   1براي چهارپایان  ه، حیوانات وحشـی و درنـدگان، طبق

اش  باال براي نوح و خانواده ه، و طبقمیانی براي پرندگان

  ه). ابن جریج معتقد بود. که طبق1/14: ق1379(یعقوبی، 

ـ  هـا انسانمیانی براي  هپایین براي درندگان، طبق  هو طبق

  ). 62: باال براي پرندگان بوده است (طبري، همان

در مورد ابعادکشتی، اعداد و ارقـام زیـر بـه چشـم     

دوم عـرض، رقـم سـوم     خورد. (رقم اول طول، رقـم  می

  است):  2»ذراع«ارتفاع کشتی و واحد طول 

، که عیناً مطابق تورات است 30در  50در  300 -1

(به نقـل از قتـاده)؛    325، 11/303: ق1403(مجلسی، 

(بـه نقـل از    46: ؛ طبري، همان1/14: ق1379یعقوبی، 

رسـاند   که مـی » براي ما ذکر شده«گوید:  قتاده. قتاده می

نیسـت بلکـه    صـلی اهللا علیـه و آلـه   پیامبر  منشأ روایت

  تورات است)). 

 فـوق  ابعـاد  تأیید ضمن عباس ابن از نقل به سیوطی

 »بـود  بیرون آب از کشتی از ذراع شش« کند: می اضافه

 نقــل ضــمن کثیــر ابــن ).3/334ج: ق1414 ،(ســیوطی

 تـورات  در کـه  است همان این« نویسد: می قتاده روایت

  .3)1/97: ق1388 کثیر، (ابن »ام دیده که چنان آمده،

؛ 1/326: ق1404(قمی،  80در  800در  1200 -2

 (به نقل از امام صادق 325، 11/311: ق1403مجلسی، 

                                                 
دابۀ به معنی مطلق جانوران اسـت، امـا     الدواب، جمع دابۀ. کلمه -1

  همان چهارپایان اهلی است.    در سیاق جاري منظور از آن

: 1ق، ج1379(یعقـوبی،  » بـه ذراع نـوح  « یعقوبی نوشته است: -2

» به ذراع بدن پـدر نـوح  «). سیوطی به نقل از ابن عباّس نوشته: 14

). اشاره به ایـن دارد کـه   334: 3ق، ج1414(یعنی لمک) (سیوطی، 

اند،  یی بسیار بلند داشتههاي باستان قامتهامطابق اعتقاد قدما انسان

  بزرگ باشد.  و بنابراین کشتی نیز باید به همان نسبت

اي عربی (از قرائیم) یا آرامی (ترگوم) یا سریانی  احتماال ترجمه -3

) در دسترس ابن کثیر بوده، که مردي فاضل و روشنفکر بـوده  پشیتّا(

  است.  

  )).لسالماهعلی

ــدوق،   80در  500در   800 -3 : ق1386(صــــ

؛ مجلسـی،   1/221: عیون اخبـار الرضـا  ؛ همو، 2/595

ــی  11/319: ق1403 ــ(در پاســخ عل ــه  لســالماهعلی ب

شـود نسـبت ارقـام فـوق      شامی)). چنان که دیده میمرد

مناسب کشتی نیست، چون کشتی تقریباً به شکل مربع از 

  آید.  کار در می

 11/325: ق1403(مجلسی،  30در  50در  80 -4

،  ق1412)؛ ابـن کثیـر،   الکامـل (به نقل از ابـن اثیـر در   

(به نقل از محمد بن اسحاق، به نقل از تورات.  2/460ج

» تـورات «نیست منظـور محمـد بـن اسـحاق از     معلوم 

اي کـه داشـته دقیـق بـوده      چیست و آیا نقل او از نسخه

است یا نه). نسبت طول و عـرض در ایـن گـزارش بـا     

  مطابقت دارد.  لسالماهعلی روایت منقول از علی

ــی،  33در  330در  300 -5 ــاورقی در مجلسـ (پـ

نقل  ، بهالعرائس (به نقل از ثعلبی در 11/325: ق1403

  از ابن عباس)).

شود عـدد ذکـر شـده در ایـن      چنان که مشاهده می

روایت براي طول کمتر از عدد ذکر شـده بـراي عـرض    

نویسـد احتمـاالً    همان جا مـی  بحار االنواراست. محقّق 

ذراع بوده (ثمانمائۀ به جاي ثالثمائـۀ)   800طول کشتی 

  که تصحیف شده است. 

ــدون ذکــر عــرض و  80طــول  -6 ارتفــاع ذراع، ب

(به نقل از عبید بن عمیر لیثی  12/48: ق1415(طبري، 

منشـأ  ». کنند کـه...  اهل تورات گمان می«  که گفته است:

شـود)؛ ابـن کثیـر،     این روایت در متون یهودي یافته نمی

  ، (به نقل از ثوري)). 1/97: ق1388

ــدون ذکــر طــول و عــرض  30ارتفــاع  -7 ذراع، ب

بن جریج))، که با ارتفـاع  (به نقل از ا 62: (طبري، همان

  ذکر شده در تورات برابر است. 

ــیوطی،  60در  333در  600 -8 : ق1414(ســـــ
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  ، (به نقل از ابن عباس)).  3/327

، بــدون ذکــر عــرض 30و ارتفــاع  400طــول  -9

، (به نقل از ابن عباس)). ارتفاع مذکور برابر 328: (همان

  ارتفاع مذکور در تورات است. 

ــر، 30ر د 300در  600 -10 ــن کثیـ ،  ق1412 (ابـ

  (به نقل از حسن بصري)).  2/460ج

(همان جا (بـه نقـل از    30در  600در  1200 -11

ـ    . مجلسـی،  ـ ابن عباس و حسن بصـري). همچنـین رک

کـه   12/47: ق1415؛ طبري، 11/303،325: ق1403

  در دو منبع اخیر ارتفاع ذکر نشده است). 

(با لفظ  (ابن کثیر، همان 30در  100در  2000 -12

  »)). قیل«

ابن کثیر ضمن نقل چند روایت مختلف تصریح کرده 

انـد (ابـن    ذراع دانسـته  30آنها ارتفاع کشـتی را   هکه هم

دانیم با روایت  )، که می1/97: ق1388؛ همو، کثیر، همان

  تورات یکسان است. 

 هرسـد ابعـاد منقـول بـراي کشـتی ریشـ       به نظر نمی

می نوبسـندگان  اسالمی درسـتی داشـته باشـد. سـردرگ    

مسلمان شاهد این امر است، و نباید نقش نقل غیر دقیق 

شفاهی و تصحیف در کتابت را از نظر دور داشـت. اگـر   

کارانه تـوجیهی پیـدا کنـیم، بایـد     بخواهیم خیلی محافظه

اند (با توجه به اعتقـاد  خواسته بگوییم شاید مسلمانان می

را بـه ذراع  به بلند قامتی مردم باستان) ذراع زمان نـوح  

زمان خودشان تبدیل کنند. اما این توجیه، روایاتی را که 

  ذراع تــورات) 300ذراع (کمتــر از  80طــول کشــتی را 

  کند.  اند توجیه نمی دانسته

هـاي کشـتی، تنهـا روایـت      در مورد تعـداد حجـره  

مقاله حاضر دیـده اسـت سـخنی     هاي که نویسنداسالمی

(در مکالمه با یک  ملسالاهعلیاست که ابن عباس از علی 

ــه   ــاره ب ــا اش ــرده و در آن ب ــل ک ــودي) نق ــک «یه الفُلْ

کشـتی بـراي    يهـا اتاق)، تعداد 119(شعراء:» المشحون

: ق1403دانسـته شـده اسـت (صـدوق،      90چهارپایان 

)، که یـادآور روایـت   11/319: ق1403؛ مجلسی، 598

است که انـدکی پـیش نقـل شـد و در آن      جنسیس رباه

  دانسته شده بود.  900ا ه تعداد حجره

در مورد جنس چوب کشتی، برخـی از نویسـندگان   

؛ مجلسـی،  1/326: ق1404  مسلمان آن را نخل (قمـی، 

ــاج11/311: ق1403 ــی آن را سـ ــري،  1)، برخـ (طبـ

(به نقل  2/460ج،  ق1412، ؛ ابن کثیر12/48: ق1415

از محمد بن اسحق کـه مـدعی اسـت ایـن مطلـب را از      

)، و برخـی  1/96: ق1388د)؛ همو، کن نقل می» تورات«

اند و معتقدند این نص تورات اسـت  آن را صنوبر دانسته

» نـص تـورات  «(همان جـا). معلـوم نیسـت منظـور از     

  »گـوفر « ه. شاید منشأ این قول این باشد که کلم چیست

  است. » صنوبر«وقتی به خط عربی نوشته شود شبیه 

ــوفر را از     ــه گ ــی ک ــخن راش ــورد س  גפריתدر م

» کبریـت «(گوفریت) دانسته بود، پیداست این کلمـه بـا   

خانواده است. شاهد آن که در عربی به معناي گوگرد هم

اشاره شده » کبریت«متون اسالمی نیز در داستان نوح به 

و نقل شده که نوح در روز توفان آب آغشته به گـوگرد  

ــن کــرد (کلینــی،    ــی6/389: ش1363را لع ، ؛ مجلس

  ). 63/481: ق1403

متون اسالمی جزئیات دیگري نیز در مورد کشتی  در

آمده که تقریباً با متـون یهـودي معـادل اسـت. البتـه در      

  مواردي شاخ و برگ بیشتري به داستان داده شده است. 

به عنوان مثال به منابع غذا و آب و برداشتن آذوقـه  

ــی  ــده (مجلس ــاره ش ــوبی، 11/303: ق1403، اش ؛ یعق

دودن کشتی با قیر (طبـري،  )، و نیز به ان1/14: ق1379

)، و ایـن  2/460: ق1412؛ ابن کثیـر،  12/48: ق1415

                                                 
اند)  ي امروزي (که به علوم روز توجه کردههااز فرهنگ لغت -1

آید ساج درختی است شبیه چنار که چوب محکمی دارد و  برمی

  روید (عمید، مدخل ساج؛ جرّ، مدخل ساج). یشتر در هند میب
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نیز اضافه شده که چـون در آن زمـان قیـري بـر زمـین      

اي از  موجود نبود خداوند در محل ساختن کشتی چشمه

) کـه  3/327: ق1414قیر براي نوح جوشانید (سیوطی، 

حاضر مشـابهی را بـراي مـورد اخیـر در      همقال هنویسند

ون یهودي نیافته است. همچنین بـه روزنـه (عیاشـی،    مت

؛ طبري، 11/339: ق1403؛ مجلسی، 2/151: ق1380

) و نیز درب کشتی که در کنـار آن بـوده (طبـري،    همان

؛ ابـن  »)أبوابـاً «؛ سیوطی، همان (به لفظ جمع: 46: همان

کثیر، همان) اشاره شده، و در موضعی براي کشـتی سـه   

) که این مورد نیز در متون درب ذکر شده (سیوطی، همان

  یهودي یافته نشد.

اند کشتی داراي یـک پوشـش فوقـانی     همچنین گفته

بود تا سـاکنان آن از شـدت آب بـاران هـالك نشـوند      

: ق1403؛ مجلســـــی، 2/146: ق1380(عیاشـــــی، 

: ق1414؛ سیوطی، 12/49: ق1415؛ طبري، 11/333

؛ ابن کثیر، همان)، هر چند وجود این 3/327،332،334

پوشش مورد اختالف نظـر مسـلمانان اسـت (مجلسـی،     

  همان).

شـد.   به این ترتیب کشتی شبیه یک زیر دریایی می 

شاهد آن که در برخی روایات اسالمی سـخن از درگیـر   

زمین و آسمان به میـان آمـده    يهاآببودن کشتی میان 

؛ مجلسـی،  9/315: است (طبرسی، الفضـل بـن الحسـن   

ر شد، پوشش فوقـانی  ). چنان که ذک11/308: ق1403

نیـز آمـده اسـت. همچنـین بـه       جنسیس رباهکشتی در 

: ق1415اشــاره شــده (طبــري،  1خمیــده بــودن کشــتی

؛ ابن کثیر، همان) که براي این خمیدگی جزئیاتی 12/48

اند. مثل این که سر  بیش از جزئیات متون یهود نقل کرده

پرندگان و دم  هآن مثل سین هکشتی مثل سر خروس، سین

  ). 3/327: ق1414 مثل دم خروس بود (سیوطی، آن

                                                 
» خمیـده «که در برخی روایات آمـده بـه معنـاي    » أزور«واژه  -1

  است.  

نیز نقل شده که کشـتی   صلی اهللا علیه و آلهاز پیامبر 

 ییهـا ایـوان  هـا بـال بود و در زیر ایـن   2ییهابالداراي 

 يهـا بادبان، »هابال«داشت (همان جا). شاید منظور از 

کشتی باشد. در روایات به مشکل فضوالت حیوانات هم 

  ). 12/47: ق1361(طبري، پرداخته شده است 

در متون اسالمی جزئیاتی هست کـه اصـالً معـادلی    

ایم، مانند این که جبرئیل  براي آنها در متون یهودي نیافته

میخ براي نوح آورد و نوح همه را  129000صندوقی با 

بـه سـخن    هـا مـیخ مصرف کرد و پنج میخ زیاد آمد که 

، علی، و آله صلی اهللا علیهدرآمده گفتند که به اسم محمد 

هسـتند. از مـیخ    السـالم علیهمافاطمه، حسن و حسـین  

تراوید و نوح قاتالن  پنجم که به اسم حسین بود خون می

؛ مجلسـی،  92بی تـا:  ، آن حضرت را لعن کرد (جزائري

). روایـــت فـــوق داراي مضـــامینی 11/328: ق1403

  افراطی است و ممکن است از موضوعات غالت باشد. 

هـاي کشـتی بـراي     کـه تراشـه  گزارش این همچنین 

کنندگان بـه نـوح تبـدیل بـه طـال و نقـره        تشویق کمک

: ق1403؛ مجلسـی،  1/326: ق1404شدند (قمـی،   می

این که نوح نجاري را استخدام و نیز گزارش ). 11/311

کرد و او را مخیر ساخت براي پاداش خود پول یا نجات 

واي قوم خود کشتی را انتخاب کند. نجار به اغ هبه وسیل

پول را برگزید و به همـین خـاطر وقتـی داشـت غـرق      

شــد نــوح از نجــات او خــودداري کــرد (ســیوطی،  مــی

رحمی از پیامبر خدا عقـالً   )، که این بی3/334: ق1414

  قابل قبول نیست. 

  ـ مدت زمان ساختن کشتی 6

  ـ متون یهودي1ـ 6

سـال   52آمده کـه سـاختن کشـتی     پیرقه ربی الیعزردر 

کرد،  نوح عمداً کُند کار می کشید. مطابق این کتاب، طول 

به امید این که مردم از کشتی ساختن او عبرت بگیرند و 

                                                 
  أجنحۀ -2
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ساختن کشتی فقط  1سفر هایاشارانذار شوند. اما مطابق 

  . (Noah", in JE")پنج سال طول کشید 

  ـ متون اسالمی2ـ 6

در متون اسالمی در این مورد اعداد مختلفی آمده اسـت:  

ــدي 30 ــال (راون ــی، 86: ق1418، س : ق1403؛ مجلس

مجموعاً » دور«)، دو لسالماهعلی از امام صادق 11/324

از امـام   11/332: ق1403سـال (مجلسـی،    80معادل 

ـ صادق  سـال (همـان جـا بـه نقـل       500)، لسـالم اهعلی

از امـام   335 : سال (همان 100(اهل سنّت))، » عامه«از

از زیـدبن   3/328: ق1414؛ سیوطی، لسالماهعلی صادق

سـال (طبـري،    400)، 2/460: ق1412 اسلم؛ ابن کثیر،

ــو، 12:50: ق1415 ــلمان  1/124: ق1361؛ هم (از س

از کعـب االحبـار)؛   سال (سیوطی، همان ( 40فارسی))، 

) و سـه سـال   1/96: ق1388؛ همـو،  ابن کثیـر، همـان  

  (از مجاهد)). 332: (سیوطی، همان

ه که نوح کشـتی را  در برخی از روایات اسالمی آمد

)، کــه 11/332: ق1403بــا عجلــه ســاخت (مجلســی، 

) 27/؛ مؤمنون37/وحی (هود هظاهراً براساس تفسیر واژ

اسـت، چنـان کـه مجلسـی گفتـه اسـت       » سـرعت «به 

 ه). این انگـاره درسـت بـرعکس انگـار     همان (مجلسی،

کـرد.   یهودي است، که مطابق آن نوح عمداً کند کار مـی 

ه درساختن کشتی ایـن بـوده کـه    بدیهی است دلیل عجل

ساختن کشتی قبل از اجل معین شده براي وقوع سیل به 

  اتمام برسد. 

  ره شدن نوح در هنگام ساختن کشتیـ مسخ7

  ـ متون یهودي1ـ 7

در تورات سخنی از مکالمات نـوح و قـومش در حـین    

ساختن کشتی به میان نیامده، زیرا تورات اصـوالً بـراي   

ـ   هل نیسـت و او را تنهـا برگزیـد   نوح رسالت تبلیغی قائ

  داند.  خداوند براي نجات از سیل می

                                                 
1- Sefer ha-Yashar 

اما در متون میدراشی و تفاسیري که بـر ایـن متـون    

 اند در این مـورد مطالـب انـدکی هسـت. در     اعتماد کرده

گفـت قـوم    3سنهدرین، آمده است که ربا هرسال ،2تلمود

پیرمـرد! بـراي چـه    «نوح اورا مسخره کردند و گفتنـد:  

ــد ســیل را «نــوح گفــت: » ســازي؟ مــی کشــتی خداون

آنها گفتند که این سیل خواه سـیلی از آتـش   » آورد. می

باشد، خواه سیلی از آب، و خواه آب از زمین بیاید خواه 

از آسمان، آنها وسایل مقابله با آن را دارند. نوح جـواب  

ــنه «داد:  ــر پاش ــی خــدا ســیل را از زی ــان م   »آورد هایت

(The Babylonian Talmud: 8/347) .  

پرسد چرا خدا به نوح دسـتور داد کشـتی    راشی می

زیاد دیگري نیز براي نجات  يهاراهبسازد، در حالی که 

دهد بـراي ایـن    دادن او وجود داشت؟ و خود جواب می

بینند، از او  که وقتی مردم او را در حال ساختن کشتی می

بپرسند چه نیازي به این کار داري و نـوح جـواب دهـد    

 ,Rashi)سیلی خواهد آورد، شاید آنها توبه کننـد  خدا 

on Genesis 6:14) نیـز   المعـارف جـویش   ةدایر. در

 4آمده است قوم نوح کشتی ساختن او را مسخره کردنـد 

("Noah", in JE) .  

  ـ متون اسالمی2ـ 7

ـ  5در قرآن مجید برخالف تورات نـوح و   ه، آیـات مکالم

ماً شـامل  که برخـی از آنهـا مسـتقی    قومش فراوان است،

                                                 
شـریعت یهـود کـه     همذاکرات دانشمندان یهودي دربار همجموع - 2

 500در بابل گردآوري شـد و در حـدود سـال     هامواد آن طی قرن

 ).242،243: 2یالدي تدوین آن پایان یافت (کالپرمن، جم

3- Rabba 
آمده اسـت،   المعارف جویش ةدایرمنابع اصلی این مطلب که در  -4

 عمدتاً میدراشی هستند.  

این وضع در مورد ابراهیم و سایر پیامبران نیز برقرار اسـت کـه    -5

چنین  شناسد، در حالی که تورات قرآن مجید آنها را مبلغ توحید می

رسالتی براي آنان قائل نیست. سیماي پیامبران در تورات، در واقـع  

اکنون نیز به خود دارند: آنهـا  نگاهی است که آنها هم همنعکس کنند

بلکه جایز نیسـت اقـوام     خداوند هستند و الزم نیست، هقوم برگزید

هایی چون آدم، نـوح،   دیگر از روش آنها تبعیت کنند. بنابراین چهره

بایسـت براسـاس    اسرائیل هستند نیـز مـی   یم و ... که اجداد بنیابراه

 همین منطق رفتار کنند. 



  1392پاییز و زمستان ، ولا، شماره دومـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن                                سال   دوفصلنامه علمی/  66

 

 

شود:  مکالمات نوح با قومش در حین ساختن کشتی می

» ،نهروا مخس هن قَوملَأٌ مم رَّ علیهو کُلَّما م الفُلْک صنَعی و

قالَ إن تَسخَروا منّا فإنّـا نَسـخَرُ مـنکُم کَمـا تَسـخَرون.      

      ـلُّ علیـهحو ی خزیـهی ـذابع أتیـهن یتَعلمونَ م فَسوف

ذابع قیمدر سایر متـون اسـالمی در   ). 38 ،39/(هود» م

خداوند نـوح را  «این مورد جزئیات بیشتري آمده است: 

ها [براي روییـدن درخـت بـراي تـأمین      به کاشتن هسته

کردند  چوب کشتی] فرمان داد. قوم او از کنارش گذر می

کـار شـده   درخـت «گفتنـد:   و شروع به خنده کـرده مـی  

شدند آنهـا را بریـد و چـوب     وقتی درختان بلند» است!

» نجـار شـده اسـت!   «آنها را صاف و هموار کرد. گفتند: 

اي ساخت. آنها از  را به هم پیوسته کشتی هاچوبسپس 

در بیابان دریانورد شده «گفتند:  گذشتند و می کنار او می

ــت! ــدي» اس ــی، 85: ق1418، (راون : ق1403؛ مجلس

ري نجـار  بعـد از پیـامب  "گفتنـد:   به او مـی ). «11/323

  ). 12/48: ق1415(طبري، » "اي! شده

  ـ نگرش تمثیلی به کشتی نوح  8

  ـ متون یهودي1ـ 8

گذشته از کسانی کـه داسـتان نـوح را یکسـره تمثیلـی      

دانند، در میان کسانی که به واقعیت تـاریخی داسـتان    می

نوح باور دارند نیز تمایل به تفسیر نمـادین کشـتی نـوح    

  شود.  ریخی آن) دیده می(در کنار قبول واقعیت تا

کشـتی نـوح را    1به عنوان مثال فیلـون اسـکندرانی  

داند و اجـزاء کشـتی را نیـز بـه      تمثیلی از بدن انسان می

 Philo, Questions)کنـد   اجزاء بدن انسان تشبیه مـی 

and Answers on Genesis 2: Question 1 

fwd)     فیلو همچنین ابعاد ذکـر شـده در تـورات بـراي .

بـدن   يهـا نسبتذراع) را با  30در  50در  300کشتی (

  . (ibid. Question 5)دهد  انسان ربط می

                                                 
1- Philo of Alexandria. 

کـه   تـورات  یا فیلون اسکندرانی، فیلسوف یهودي و مفسر عقلگراي

: ش1385زیسـت (آنتـرمن،    ر قرن اول میالدي در اسـکندریه مـی  د

93.(  

و خـود   3کشتی نـوح نمـاد تـابوت عهـد     2زوهردر 

دانسته شده است، چـون   4تابوت عهد نیز نماد شرع نیک

همان طور که کشتی نوح نسل آدم را حفظ کـرد، شـرع   

 Simeon ben)کنـد   نیز بشریت را از انحراف حفظ می

Jochai, p252) .  

آمیزش جنسـی در کشـتی بـراي نـوح و حیوانـات      

. به (Chayim ben Attar,  pp108,109)ممنوع بود 

رسد یکی از دالیل این امـر احتـرام کشـتی (بـه      نظر می

حیـیم بـن عطـار نیـز     ر مفهوم نمـادین آن) باشـد؛   خاط

» بلکـه پناهگـاه بـود     کشتی یک خانه نبود،«نویسد:  می

(ibid.) .  

ذراع بوده و سه  30در  50در  300کشتی نوح  ابعاد

ـ   10طبقه داشته است (هر طبه  آن  هذراع). پس هـر طبق

و مساحتی سه برابر مساحت  5ارتفاعی معادل پرستشگاه

آن داشته است. بـه خـاطر همـین کـالوس      6خوانِ پیش

فرض کرده ابعاد کشتی و پرستشـگاه داللـت    7وسترمان

اختمان را در خـدمت  دارند که مؤلّفان تورات هر دو سـ 

 هاند: حفظ نوع انسان بـه خـاطر نقشـ    دیده یک هدف می

. برخی نیز کشتی نوح (Noah's Ark", in WP")خدا 

 :Horowitz)اند  دانسته 8را معادل معبد مقدس اورشلیم

58) .  

گرچه موضوع مقاله حاضر متون یهودي است، ذکـر  

وم این نکته خالی از فایده نیست که در مسیحیت نیز مفه

بـه   9نمادین کشتی مطرح شده و کشتی نوح مبشّر کلیسا

                                                 
ـ   - 2 ه بـه ربـی شـیمعون بـن     متنی در مورد قباال (عرفان یهـود) ک

یوحاي قباالیی بزرگ قـرن دوم مـیالدي در فلسـطین نسـبت داده     

  ).157ش: 1385؛ آنترمن، 53ش: 1383شود (کوهن شرباك،  می

3- the ark of Covenant 
4- the good Law 
5- Tabernacle 
ــل حملــی کــه یهودیــان در طــول حــوادث کتــاب   پرستشــگاه قاب

  کردند. با خود حمل می ) (Exodusخروج

6- forecourt 
7- Claus Westermann 
8- the Holy Temple 
9- church 
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ــد  ــات دهن ــوان نج ــت   هعن ــده اس ــی ش ــریت تلق   .بش

("Noah's Ark", in WP)  

  ـ متون اسالمی2ـ 8

از طریق شیعه و سنّی، ایـن روایـت مشـهور بـه الفـاظ      

نقل شد،  صلی اهللا علیه و آلهمختلف و متشابهی از پیامبر 

ماننـد مثـل کشـتی نـوح      مثَل اهل بیت من،«که فرمود: 

یابد و هر کس  است، هر کس بر آن سوار شود نجات می

: ق1414 (سـیوطی،  1»شـود  از آن جا بمانـد غـرق مـی   

: ق1416؛ قنـدوزي،  1/139: بـی تـا  ؛ طبرانی، 3/334

ــر،  1/94 ــن کثی ــدي،  4/123: ق1412؛ اب ــی هن ؛ متق

: ق1404، صدوق، 9/168: ؛ هیثمی12/98ج: ق1409

، 1/229: طالـب ن علی بـن ابـی  ؛ طبرسی، احمد ب2/30

  ). 4/399: ؛ طباطبایی23/105: ق1403مجلسی، 

حدیث فوق کـه بـه حـدیث سـفینه مشـهور اسـت       

جا) از ابوذر غفاري، ابوسعید خدري و  (طباطبایی، همان

صـلی اهللا  از پیـامبر   علیهم السالمنیز از طریق اهل بیت 

نقل شده است. در برخی از روایات به جـاي   علیه و آله

ثَل علیممطـرح شـده اسـت     لسالماهعلی ثَل اهل بیت، م

). برخی از دانشمندان اهل سنت 573: ق1403(صدوق، 

تضعیف  -دست کم در برخی از طرق آن -این حدیث را

اند (به عنوان نمونه: هیثمی، همان جا). در مـواردي   کرده

 -مضـمون حـدیث را   علـیهم السـالم  نیز خود اهل بیت 

مطرح  -صلی اهللا علیه و آلهپیامبر بدون اسناد صریح به 

  ). 145: ق1403، مفیدرکـ اند (به عنوان نمونه:  کرده

مقاله حاضر براي حدیث فوق متناظري در  هنویسند

زیرا در آن متون کشـتی نـوح     متون یهودي نیافته است،

نماد اشیاء است نه اشخاص. در متون اسالمی، به نـدرت  

بیه شده (گنابادي، نیز تش» کشتی شریعت«کشتی نوح به 

شرع «)، که معادل تشبیه کشتی نوح به 4/199: ق1408

                                                 
مثل اهل بیتی کمثل سفینۀ نوح من رکبها نجا و من تخلّف عنها « -1

  ». غرق

  در متون یهودي است که ذکر شد. » نیک

  گیري نتیجهبحث و  -9

اصلی در مورد کشتی  هآید که نکتاز آنچه گفته شد بر می

تـورات  یعنـی  مـتن مقـدس یهودیـت     ینترمهمنوح در 

امـا   فیزیکی و جزئیات ساختمان آن اسـت،  يهاویژگی

ـ      ینترمهمدر   همتن مقـدس اسـالمی (قـرآن مجیـد) نکت

اساسی مباحثات نوح با قومش در هنگام ساختن کشتی 

به عنـوان مبلـغ   لسالم اهعلیاست، که بیانگر رسالت نوح 

  توحید و پیامبر خداست. 

چنـان کــه همــین تفـاوت در مــورد داســتان ســایر   

از قرآن شود. امتیپیامبران نیز بین تورات و قرآن دیده می

مجید در این مورد پوشیده نیست، زیرا قرآن همواره بـه  

پیام معنوي داستان پیامبران بـیش از جزئیـات تـاریخی    

دهد و این پیام معنوي اسـت کـه در تهـذیب    اهمیت می

اخالق انسان موثر است. البتـه تـورات نیـز فاقـد پیـام      

  تر است. معنوي نیست، اما این ویژگی در قرآن برجسته

مقایسه میان قرآن و تـورات بـود. امـا در     هیجاین نت

دوم از اهمیت قرار دارند، در هـر دو   همتونی که در درج

دین جزئیات فراوانی ذکر شده، و شاید این جزئیـات در  

متون اسالمی حتی بیشتر از متون یهودي باشد، که دلیـل  

  این افزایش کمـی را بایـد در تـأخر تـاریخی اسـالم و     

  (قصـه سـرایان) جسـت. بـه نظـر       »قصاص«مباالتی بی

اصـیل   هرسد بیشتر روایـات بیـانگر جزئیـات، ریشـ    می

و از متـون مقـدس دیگـر ادیـان      اسالمی نداشته باشـند 

  .برساخته شده باشند

از نظر محتوا، برخی از مطالب در میان متون دو دین 

نیز وجود دارد که ممکن  ییهاتفاوتمشترك هستند، اما 

عدم دقـت در نقـل شـفاهی در     است به دلیل تصحیف و

میان مسلمانان باشد، و گاهی نیز ناشی از نگرش خاص 

اسالمی است. به عنوان مثال در متون اسـالمی جبرئیـل   

آمـوزد امـا در   است که طرز ساختن کشتی را به نوح می
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خـوریم،  رازیل و رفائیل بر مـی  يهاناممتون یهودي به 

خــالف چــون جبرئیــل در میــان بیشــتر یهودیــان (بــر 

فرشته نیست. یا جنس کشـتی در   ینترمقربمسلمانان) 

متون اسالمی نخل و در متون یهـودي سـدر اسـت، کـه     

ناظر به شرایط جغرافیایی و گیاهان بومی محل سکونت 

عبرانیان و اعراب است. همچنین متون اسالمی در مـورد  

اي ماننـد  داستان کشـتی، فاقـد تعـابیر انسـان انگارانـه     

  ت.اس» انگشت خدا«

از نظر نگرش تمثیلی، یهودیان بیشتر کشتی نـوح را  

نماد اشـیاء (ماننـد بـدن انسـان، تـابوت عهـد و معبـد        

دانند و مسلمانان نماد اشخاص (اهـل بیـت   اورشلیم) می

قابل توجه ایـن کـه وجـود الگـوي      ه). نکتعلیهم السالم

اي است مهم در دسـت  عملی، زنده و در دسترس، وسیله

تهذیب نفـس قـرار دارد، و اشـیاء و     انسانی که در مسیر

کنند، هرچند اماکن مقدس در این مورد با آن برابري نمی

این عناصر نیز در سیر روحی انسـان سـودمند هسـتند.    

و ربـط   لسـالم اعلیهمتوجه روایات اسالمی به اهل بیت 

دادن نمادین کشـتی نـوح بـه ایشـان در ایـن روایـات،       

  شود.  می امتیازي براي روایات اسالمی محسوب

  منابع

  .کریم قرآن -

 .یهودي يهاآیینباورها و  ).ش1385( آنترمن، الن -

مرکز مطالعات و تحقیقـات   :قم .رضا فرزین هترجم

  . ادیان و مذاهب

تفســیر ق). 1412( ابــن کثیــر، أبوالفــداء إســماعیل -

. با مقدمه دکتر یــوسف عبـدالرّحمن   القرآن العظیم

 المــرعشلی. بــیروت: دارالمعرفۀ. 

. تحقیـق  قصص االنبیـاء . ق)1388( ________ -

 مصطفی عبدالواحد. قاهره: دارالکتب الحدیثۀ. 

ـ فرهنـگ عربـی  ش). 1363( جرّ، خلیل - فارسـی   ـ

. ترجمه سید حمید طبیبیـان. تهـران. امیـر    الروس

 کبیر. 

النّـور المبـین فـی    بی تـا).  ( جزائري، سید نعمۀ اهللا -

. بی جا: ء)قصص األنبیاء و المرسلین (قصص األنبیا

 بی نا. 

هاي دخیل در قرآن  واژهش). 1385( جفري، آرتور -

 اي. تهران: توس.  . ترجمه دکتر فریدون بدرهمجید

ــۀ اهللا  - ــن هب ــعید ب ــدي، س قصــص ق). 1418( راون

 . قم: الهادي.األنبیاء

الـدر   ق).1414( یوطی، جالل الدین عبدالرّحمنس -

 لفکر.دار ا :بیروت .المنثور فی التّفسیر بالمأثور

تحقیق  .الخصال .ق)1403( محمد بن علیصدوق،  -

 جامعه مدرسین حوزه علمیه. :قم .علی اکبر غفّاري

ــرائع ق). 1386( ________ - ــل الشّ ــف: عل . نج

 المطبعۀ الحیدریۀ. 

ــون أخبــار الرّضــا  ق). 1404( ________ - . عی

تحقیق حسین األعلمی. بیروت: مؤسسـۀ األعلمـی   

 للمطبوعات. 

ــام   . ق)1405( ________ - ــدین و تم ــال ال کم

. تحقیق علی اکبر غفّاري. قم: جامعه مدرسین النّعمۀ

 حوزه علمیه.

المیزان فی ق). 1417( طباطبایی، سید محمدحسین -

 . قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه. تفسیر القرآن

. المعجـم الصـغیر  بی تا). ( طبرانی، سلیمان بن احمد -

 بیروت: دار الکتب العلمیۀ. 

. اإلحتجــاج. ق)1386( بــن علــی طبرســی، احمــد -

 تحقیق سید محمد باقر خرسان. نجف: دار النّعمان. 

مجمـع البیـان   ق). 1415( طبرسی، فضل بن حسن -

ــرآن  ــی تفســیر الق ــی  ف ــروت: مؤسســۀ األعلم . بی

 للمطبوعات.
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تـاریخ األمـم و   ق). 1361( طبري، محمد بن جریر -

 . بیروت: مؤسسۀ األعلمی. الملوك

جامع البیان عـن تأویـل   ق). 1415( ________ -

. تحقیق صدقی جمیـل العطّـار. بیـروت:    آي القرآن

 دارالفکر.

 .فرهنـگ فارسـی عمیـد    ).ش1362( عمید، حسن -

 .امیر کبیر :تهران

ــعود  - ــن مس ــد ب ــی، محم ــیر  ق).1380( عیاش تفس

 :تهران .تحقیق سید هاشم رسولی محلّاتی .العیاشـی 

 چاپخانه علمیۀ.

 .تفسـیر القمـی   ).ق1404( قمی، علی بـن ابـراهیم   -

 .دارالکتاب :قم .تحقیق سید طیب موسوي جزائري

 ).ق1416( قنـدوزي حنفـی، سـلیمان بـن ابـراهیم      -

 .اسوهقم:  .ینابیع المودة لذوي القربی

ش ). ترجمه ماشاءاهللا 1364( کتاب مقدس: تورات -

رحمان پور داوود و موسی زرگري. تهران: انجمـن  

 فرهنگی اوتصر هتورا. 

ش). 1380( : عهد عتیق و عهد جدیـد کتاب مقدس -

ترجمه فاضل خان همدانی. ویلیـام گلـن و هنـري    

 مرتن. تهران: اساطیر. 

تـاریخ قـوم   ش). 1347( کالپرمن، ژیلبرت و لیبـی  -

. ترجمه مسعود همتی. تهران: انجمن فرهنگـی  یهود

 اوتصرهتورا. 

ــن یعقــوب - ــد ب الکــافیش). 1363( کلینــی، محم .

ــاري.   ــر غفّ ــی اکب ــق عل ــب تحقی ــران: دارالکت ته

 اإلسالمیۀ. 

ـ  - . اي از تلمــود گنجینـه ش). 1382( هن، ابراهــاموک

 ترجمه امیر فریدون گرگانی. تهران: اساطیر. 

فلسفه یهـودي در  ش). 1383( کـوهن شرباك، دن -

. ترجمه علی رضا نقد علی. قم: مرکز قرون وسـطی 

 مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. 

تفســیر بیــان ق). 1408( گنابـادي، ســلطان محمـد   -

 . بیروت: األعلمی. السعادة فی مقامات العبادة

 متّقی هندي، عالء الـدین علـی بـن حسـام الـدین      -

. کنز العمال فی سنن االقوال و االفعـال ق). 1409(

تحقیق بکري حیانی و صفوة السفا. بیروت: موسسۀ 

 الرّسالۀ. 

ــاقر - ــد ب بحــار األنــوارق). 1403( مجلســی، محم .

 لوفاء.بیروت: ا

تحقیـق   .األمـالی  .ق)1403( محمد بن محمد ،مفید -

جماعـه   :قـم  .حسین استاد ولی و علی اکبر غفاري

 حوزه علمیه. مدرسین

. کتـاب الغیبـۀ  بـی تـا).   ( نعمانی، محمد بن ابراهیم -

 .تحقیق علی اکبر غفاري. تهران: مکتبۀ الصدوق

. قاموس کتـاب مقـدس   ش).1383( هاکس، جیمز -

 تهران: اساطیر.

مجمع ). ق1408( بکریثمی، نور الدین علی بن ابیه -

 دار الکتب العلمیۀ. :بیروت .الزوائد و منبع الفوائد

ــحاق  - ــن اس ــد ب ــوبی، احم ــاریخ ق). 1379( یعق ت

 . بیروت: دارصادر.الیعقوبی
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