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رسالت (حضرت نوح)

بحث پایانی در سرگذشت نوح (ع) و قومش
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
تتمه جریان نوح (ع) مانده است که ظاهرًا امروز راجع به حضرت نوح (ع) مطلب
تمام است .البته راجع به این موضووعات موا صوحبت کوردهایوم .اموا صوحبت م
عميق نشده است .از جمله «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَ ٌ غَيْرُ صالِحٍ».

و

1

اهليت دو اهليت است :یک اهليت نسبی و قومی و اقليمی و لغوی و از این قبيو
است که سرجمعِ این اهليتها عبارت از اهليت در بُعود ظواهری ،در رنو

ظواهری و

زندگی دنيوی .اهليت دوم مربوو اسوت بوه روح انسوانی ع يوده انسوانی علوم انسوانی
اخالق انسان و آنچه مربو به درون وجودی انسان است .اصوالً اه بودن یعنوی از
خود بودن و این خود دو خود است .یا خوود ظواهری اسوت کوه ررزنود انسوانی بورادر
انسانی پدر و مادر انسانی که اهليت نَسَبی اسوت یوا همروار انسوان ،همووسن انسوان،
همزبان و هملغت انسان و از این قبي که تمام اینها مربو به اهليت و نزدیک بودن
ظاهری اسوت و ایون اهليوتهوای ظواهری تحتالشوعاع اهليتهوای معنووی و روحوی
هستند.
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اهليت دوم که محور اهليتها از نظر دیون اسوتی اهليوت درونوی اسوت .نووح (ع)
چنانره قبالً صحبت شدی بعد از آنره کشتی باال رروت و روی اقيوانوم موواج سوروان
قرار گررت و اکنون که میخواهد بر جب جودی ررو بنشيندی «وَ نادى نُوحٌ رَبَّوهُ رَ واََ
رَبِّ إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي وَ إِنَّ وَعْدَكَ اْلحَقُّ وَ أَْنتَ أَحْكَومُ الْحوامِمينَ» 1سوااالتی کوه بوود
جواب داده شدی دیگر تررار نمیکنيم .این اهليت از نظر اهليت ظاهری ثابت اسوت .و
مراد هم بهسور عام اهليوت ظواهری اسوت .بورای اینروه خداونود ررموود« :وَ أَهْلَوكَ إِالَّ
امْرَأَتَكَ» 2یا «وَ أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْ َوَُْ وَ مَنْ آمَونَ» 3پوس «وَ مَونْ آمَونَ» اهليوت
معنووی و اهليوت ع يودهای را اراده کورده اسووت .در م ابو اهليوت ع يودهایی اهليووت
ظاهری و نسبی و قرابتی است و خداوند متعاَ وعدهای که به نوح (ع) داده این است
که «وَ أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْل َوَُْ» که زن نوح بودی «وَ مَنْ آمَونَ وَ موا آمَونَ مَعَوهُ إِالَّ
قَلي ٌ» .اهليتی که در اینجا استثناء شده است و بر نوح مخ ی بوده اسوت و بوه گموان
نوح اهليت معنوی هم ،ولو تا انودازه بسويار کموی از بورای ررزنودد بووده اسوت ،ایون
اهليت را خداوند ن ی میکند «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» چرا؟ «إِنَّهُ عَمَ ٌ غَيْرُ صالِحٍ» ما چند
نرته از این عبارت است اده میکنيم.
 -1اص اهليت و پيوند بودن کسی با انسانی پيوند ظاهری و جسمانی و شوغلی و
وسنی و لغوی و رن

و غيره که ابعاد ظاهری ارتبا و قرابت و نزدیری انسان اسوت،

نيست .همانسور که محور وجود انسانها ارواح انسانها است و نه اجسام انسانهوای
محور ارتباسات انسانها نيز ارتباسوات روحوی و معنووی اسوت .کوه اگور از نظور روح
نورانی و مامن باشند ،اهليت به حق دارند که اهليت ایمانی است .و اگر از نظور روح
و باسن کاررند و تاریری دارند ،اهليت به ناحق دارند کوه بواز در بُعود روحوی اسوت.
همانسور که محور وجودی انسان عبارت از روح انسان اسوت ،اهليوتهوایی هوم کوه
بين انسان مطورح اسوت ،مخ وصو از نظور شوریعت م دسوه الهيوه عبوارت از اهليوت
معنوی است .اینجا اهليت معنووی ربوانی و ایموانی موراد اسوت و در اهليوت ربوانی و
ایمانی ،در بعد نجات یارتن از غرق که شام کارران است .اسالمٌ مّا و ایمانٌ مّا کاری
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است .لزومی ندارد که درجه عاليه ایمان باشد .مانند نووح یوا م وداری کمتور از نووح،
صرف اینره به شریعت نوح (ع) ایمان داشته باشد .این اهليت نجوات را ایجواد موی-
کند.
همانسور که اهليت روحی از نظر ظاللت و ک ر و عناد دارای درکات است ،یوک
مرحلهای نيست .اهليت معنوی عاليوه ت ووا و ایموان نيوز دارای درجواتی اسوت و یوک
مرحلهای نيست« .إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» آن اهلی که مراد من بود ،خدا ررمود :آن اهلی
که مراد من بود ،اه دو بُعدی بود .یک بُعد اه قرابوت و یوک بُعود اهليوت ایموان و
دلي بر این مطلب «إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْل َوَُْ وَ مَنْ آمَنَ» «وَ مَنْ آمَنَ» اهليوت محووری
است که اهليت ایمان است که مربو به درون است ،و راجع بوه اهو کوه زن و بچوه
انسان و انسباء و اقرباء انسان هستند ،آنچه در آغاز به نظور مویرسود اهليوت ظواهری
است .با استثنای «إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْل َوَُْ» ولرن راجع به ررزندد ،چون جریان برای
نوح (ع) مشروک بود ،این است که سااَ خواست برند .سااَ نررد ،بلره عرض حاَ
کرد که «إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي وَ إِنَّ وَعْودَكَ الْحَوقُّ وَ أَنْوتَ أَحْكَومُ الْحوامِمينَ» حواال اینجوا
احتماالتی هست ،و احيان روایاتی هست که راجع به اهليت این ررزند صحبت است.
ما در ص حه  313اینسور یادداشت کردیم« :إِنَّهُ عَمَ ٌ غَيْرُ صالِحٍ» اینجوا سوااالتی
پيش میآید «ترى و ميف ی بح اإلنسان ن سه عمال غير صالح؟» 1انسان عم نيسوت.
انسان موجود است .جوابش روشن است .آن جواب اصلی که داده میشود این اسوت
که ،این بهعنوان مبالغه است .مث «زیدٌ عدٌَ» گاه زیود عوادَ اسوت ،احيانو اشوتباه و
تخل ی هم دارد و گاه زید ظالم است .احيانو راه درسوتی هوم دارد .گواه صوددرصود
ظاهرًا و باسن  ،جسم  ،روح  ،علم  ،ع يدت  ،اخالق  ،ت رر  ،همهاد ظلموات اسوت و
همهاد انحراف است .پس در ایون وجوود از نظور ادراکوی و از نظور ترلي وی ،از نظور
برونی و درونی ،هيچ جز ظلمت و ظلم وجود ندارد .پس اینجا میشود گ ت که «زیدٌ
ظلمٌ» «زیدٌ ک رٌ».
در اینجا «إِنَّهُ عَمَو ٌ غَيْورُ صوالِحٍ» کسوانی کوه آیوه را بور حسوب بعضوی از روایوات
اینسور خواندهاند« :إِنَّهُ عَمِ َ غَيْرَ صالِحٍ» غلط است .هم از نظور ل ظوی و هوم از نظور
معنوی غلط است ،از نظر ل ظی که نص قرآن «إِنَّوهُ عَمَو ٌ غَيْورُ صوالِحٍ» نوه «عَمِو َ غَيْورَ
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صالِحٍ» اینره نيست .از نظر معنوی هم اگر کسی عم ناشایستهای برند ،مستحق غرق
است؟ پس همه رساق چنيناند؟ اکثر مرل ين رساق هستند و عم غير صالح دارنود و
«عَمِ َ غَيْرَ صالِحٍ» نمیگوید« .عَمِ َ کُ َّ األَعماَ غِيرِ صالِحة» که نيست .صورف اینروه
عم غير صالح کردید ،صرف اینره اگر انسانی عم غيور صوالح و نامناسوب بوا بيوت
نبوت و جو نبوت و جو ایمان کند ،آیا شایسته غرق است؟ خير ،پس إنَّه...
 همان «ال تَكُنْ مَعَ الْكارِرینَ» 1ک ایت میکنود در غورقش ،هموان عمو غيرصوالحک ایت میکرد.
 آن کاری بود .ولی ک ر نبود .اگر عم غيور صوالحٍ هوم بوود ،هموان اسوت .یرویهمان است ولی ک ر نبود .این «مع الراررین» است ،نوه «مون الرواررین» بنوابراین «إِنَّوهُ
عَمَ ٌ غَيْرُ صالِحٍ» کاری غير صالح است ،حاال این کار غير صوالح ،کوار دو نووع اسوت:
یک وقت است کار والدت ررزند نوح است کوه بوه غيور صوالح متولود شوده اسوت کوه
معاذاهلل زنا است ،غلط است .چون هم خدا میررماید ررزند تو است .منتها عمو غيور
صالح است و هم خود نوح میررماید« :إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي» پس انتساب این ررزنود بوه
نوح (ع) از نظر ربالعالمين و از نظر نوح ،این ثابت است .پس از زنا نمیتواند باشود.
که «عَمَ ٌ غَيْرُ صالِحٍ» یعنی به وسيله کار غير صالح که معاذاهلل زنوا اسوت .ایون ررزنود
متولد شده است .این اوالً ،بله؟
 [سااَ] خير ،اگر کسی ...چون ررق میکند .سوه بُعود اسوت .گواهی اوقوات کسوی بوا زنکسی زنا کرده است و معلوم است این بچه متعلق به کيست ،برای زنا است ،پوس ایون
برای این شخص نيست .دوم ،اگر معلوم است متعلق به این شوخص اسوت ،متعلوق بوه
اوست .ولد الزنا نيست .اگر نه معلوم است متعلق به اوست ،نوه متعلوق بوه ایون اسوت،
ولد الزنا نيست ولدالشبهه است .معلوم نيست ،معلوم نيست که از پدر است یوا از زنوا
است .اما اینجا که بهسور حتم میررماید« :إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلوي» ایون ررزنود مون اسوت.
این ررزند اگر شبهه باشد ،ررزند او نيست .اگر دیگری باشد ررزند او نيست .پس حتم
باید ررزند او باشد.
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این اوالً ،ثاني آیا صرف اینره کسی ولدالزنا است م

ر است؟ این خودد بحثوی

است .آقایان که در ابواب مختلف ر هيوه میگوینود کسوی کوه مولوود زنوا اسوت اموام
جماعت نباشود .مرجوع نباشود ،قاضوی نباشود .شواهد نباشود احيانو  ،چورا نباشود؟ موا
همينجا حرف داریم .آیا کسی که بدون اختيار خودد ،در حوالی کوه مرلوف نبووده
است .اصالً حاَ وجودی نداشته است .نط ه از سریق حرام من عد شده است .آیا ایون
شخص م

ر است؟ ولدالزنا م

ر است؟ ولدالزنا کاری که دیگری انجوام داده اسوت

و او از سریق غير مشروع متولد شده است .این م

ر نيسوت .پوس چورا ایون مسوتحق

هالک باشد؟ پس تمام ولدالزناها ،ولو عالم و بات وا و موامن و غيوره ،هور چوه باشوند،
اینها مستحق عذاب و مستحق سوران خواهند بود .این بُعد هم غلط است.
ثالث  :نمیشود زنهای پيامبران انحوراف جنسوی داشوته باشوند .چوون «الْخَبِيثواتُ
لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ»« 1وَ یُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» 2آن خُبثی که اصوالً قابو
تحم نيست ،این است که زن یک مامنی ،تا چه رسد یک پيغمبوری معواذاهلل زناکوار
باشد .و اگر در آن آیه مبارکه ررمود که «رَخانَتاهُما» 3خيانت در غير بُعد جنسی است.
بلره در بعد معنوی است و در بعد عملی است و در بُعد ایمانی است .وانگهی ،آیواتی
صریح در قرآن شریف است که مامن حق ندارد که با زانيه ازدواج کنود« .حُورِّمَ ذلِوكَ
عَلَى الْمُاْمِنِينَ» 4پس «إِنَّهُ عَمَ ٌ غَيْرُ صالِحٍ» هموان معنوای اوَ خواهود بوود کوه ،اصوالً
هيچ صالحيتی در این وجود ندارد .به حساب تخلفهای ترلي ی ،از نظر ع يدتی از
نظر عملی ،از نظر اخالقی ،از هر نظر ،چون تخل اتی دارد ،صرر این «ظُلُماتٌ بَعْضُها
رَووْقَ بَعْو ٍ» 5اسووت «إِنَّوهُ عَمَو ٌ غَيْورُ صووالِحٍ» «وَ ال تُخوواسِبْنِي رِووي الَّوذِینَ ظَلَمُوووا إِنَّهُومْ
مُغْرَقُونَ».6
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این یک بحث ،البته این نرته را هم ما قبالً عرض کردیم حضور برادران کوه اهو
و ذریه به این دو اسالق دارد .گاه گ ته میشوود اهو و موراد کسوی اسوت کوه ررزنود
انسان ،زن انسان ،اه نسبی انسان است .گاه گ ته میشود اه و هر دو موراد اسوت.
چنانره راجع به اه  ...گاه گ ته میشود اه و ر ط اهليوت معنووی موراد اسوت چوه
شام اه نسبی هم باشد ،یا شام اه نسبی نباشد .شام هر دو خواهد بوود .ایون
سومی را ما در قرآن داریم .دومی را هم داریم .اوّلی را هم داریم .و همچنوين راجوع
به ذریه ،ذریه انسان به تعبير رارسی سادهاد یعنی کسانی که از انسان منتشور شوده-
اند .گاه «ذریة الجسم» است .ررزندان انسان چنين هسوتند .گواه «ذریوة الورّوح» اسوت.
کسانی که ن ش روحی و ن ش ع يدتی آنها ن ش ایمانی است و شما آنهوا را دعووت
إلی اهلل کردهاید و مامن شدهاند و قدم در راه گذاشتهاند .آنها ذریه شما هستند.
در قرآن شریف راجع به نجاتیارتگان در جریان سوران نوح سه تعبير است :تعبير
اوَ که عرض کردیم «وَ أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْل َوَُْ وَ مَنْ آمَنَ» این یک تعبير ،تعبير
دوم در سوره انبياء آیه « :76وَ نُوح إِذْ نادى مِنْ قَبْ ُ رَاسْتَجَبْنا لَهُ رَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ
الْكَرْبِ الْعَظِيمِ» پس «أهله» ر وط زن و بچوه انسوان نيسوت .یعنوی کسوانی کوه اهليوت
نجات دارند ،چون ارتبا معنوی با بيت نبوت دارند .به هر م داری کوه هسوت ،آنهوا
هم نجات پيدا کردند .پس ب يه نااه هستند ،حتی ررزندد نااه است .اموا کسوانی
که هيچ ارتبا نَسبی با او ندارند ،اینها اه انود« .وَ نَ وَ رْناهُ مِونَ الْ َووْمِ الَّوذِینَ مَوذَّبُوا
بِآیاتِنا إِنَّهُمْ مانُوا قَوْمَ سَوْءٍ رَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ»« 1غير أهله» این یک ،دوم :ذریه ،ذریوه
در سوره ( 37صارات) آیه « :77وَ جَعَلْنا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ» ح ر است ،ر وط ذریوه،
پس این «ذریة الروح» است کما اینره در آیه ذریه ،ما آیه ذَر نمیگویيم.
در آیه ذریه آنجا ذریه دو بُعد دارد :یک «ذریة الروح» است .و یک «ذریة الجسم»
است و «ذریة الروح» مراد اسوت .اصو روح انسوان عبوارت اسوت از رطورت انسوان و
زیربنای کونی و کيانی روح انسان عبارت است از رطرت انسان ،و لذا در آنجا گ تويم
ذریه است« .أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» 2و غيره ،این ذریه «ذر» نيست ،این «ذریةُ الروح»
است و نه «ذریةُ الجسوم» ،در اینجوا موراد «ذریوةُ الوروح» اسوت« .وَ جَعَلْنوا ذُرِّیَّتَوهُ هُومُ
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الْباقِينَ» روایت دارد در نورالثِ لين «رأعلم أنّوه لويس بوين اهلل عوز و جو و بوين أحود
قرابة» 1اینره معلوم است .این دو بُعد دارد :یری اینره خب خدا با کسی قرابت ندارد.
چون سنخيت نسبی و این حرفها نيستند.
دوم :اگر خداوند کسی را دور میکند یا نزدیک میکند ،به حساب این نيسوت کوه
دور از نظوور نسووبی از مووامن یووا نزدیووک اسووت .خيوور ،دور و نزدیرووی نسووبی و سووایر
ارتباسات جسمی موجب دور و نزدیری از نظر ثواب و ع اب نيست .همچنوين در آن
روایت معروره که «ان ولي محمد (ص) من والى اهلل و رسوله و ان بعدت لحمته و ان
عدو محمد من عادى اهلل و رسوله و ان قربت لحمته» 2پس صحبت سيد و شيخ نيست
که این در بادد کردهاند .اگر کسی سيد باشد ،روایت جع کردنود از رسووَاهلل (ص)
که «ال َّالِحُونَ لِلَّهِ وَ الطَّالِحُونَ لِي» 3پيغمبر با سالحون چه ارتبواسی دارد؟ پوس سويد
علیمحمد باب مربو به ایشان است و اما دیگران که شيخ هستند ،مربو بوه ایشوان
نيستند .آنچه مربو به رسوَ است ،کسانی هستند که دارای بُعود معنووی و رسواليت
هستند .بله ،کسانی که از ررزندان پيغمبر هستند ،به حساب ارتبا جسمی با پيغمبر،
اگر هم ارتبا معنووی دارنود ،اینهوا مجموع النوورین هسوتند ،بوه چوه حسواب مجموع
النورین هستند؟ اگر صالح باشند ،صالحشان چند برابر حساب میشود .یری در بُعود
خودشان که عم صالح است .یری خانه نبوت را اینها نوورانی نروردهانود ،ولرون در
نور خانه نبوت قدم برداشتهاند و موجب تشنيع خانه نبوت نشدهاند و بوه عروس ،اگور
کسی ارتبا قرابتی و نسبی با رسوَاهلل (ص) دارد« ،مَنْ یَوأْتِ مِونْكُنَّ بِ احِشوَ ةٍ مُبَيِّنَوةٍ
یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْ َيْنِ وَ مانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِيرًا»

4

این در بُعد معنوی ،در بعد مادی هم ما اصالً در باب خمس حورفهوایی داشوتيم
که تررار نمیکنيم .که خمس ر ط برای سادات است ،یا ن

ش برای سادات است یا

سادات چهکسانی هستند .که اینجا جای بحثش اصوالً نيسوت .مطلوب دیگور «هو إن
سوران نوح (ع) عم األرض ملّها بمن عليها من الك ار؟ أم خص أرض دعوته التي مان
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یدعو ريها ،إن قضية الرسالة العالمية لنوح (ع) هي شموَ دعوته مو سوكنة األرض»

1

هر جا بودند .حاال زیاد بودند ،کم بودند ،در یکجا بودند ،در چندجا بودند .و قاعده
اینره این سوران تمام کره زمين را گرروت ،معلووم مویشوود کوه مرل وين ،انسوانهوای
مرلف در زمان نوح (ع) در ک زمين ،آنجایی که جای سرونت است منتشر بودند .و
االّ اگر در یک جای خاصی اینها بودند و جاهای دیگور زموين نبوود ،همانجوا سوروان
میآمد و همه آنها را از بين میبرد ،چرا جاهای دیگر؟ و جهات دیگری هم داردی اگر
که این سوران تمام زمين را نگررته بود و بعضی را گررته بود ،پس چورا «قُلْنَوا احْمِو ْ
رِيها مِنْ مُ ٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ»؟ 2جاهوای دیگور حيوانواتی هسوتند ،حيوانوات در جاهوای
مخ وص که نيستند .جاهای دیگرِ زمين حيواناتی هستند .اگر آنجا را سوروان نموی-
گررت ،پس نوح چرا زحمت برشد که گاو و االغ و شتر و غيره را داخ کشتی برنود؟
«مِنْ مُ ٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ».
این هم جهت دوم ،چون دعوت نوح (ع) دعوت جهانی است که «وَ قاََ نُووحٌ رَبِّ
ال تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكارِرِینَ دَیَّارًا»« 3أرض» که نوح میگویود أرض دعووت اسوت.
خدا که «ارض» میررماید ،هر جا که ارض صدق میکند .أرضی هم که مویگویود نوه
أرض آن قریه خاص است ،بلره أرض دعوت است .أرض دعووت کو جهوان ترلي وی
است که انسانها در آن جا هستند ،که رعوالً بحوث راجوع بوه انسوانهوا اسوت« .و قود
استجابه اللّه مما دعي« :رَ َتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِمواءٍ مُنْهَمِورٍ * وَ رَجَّرْنَوا الْوأَرْضَ عُيُونو
رَالْتَ َى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ» 4و ال تعني الدعوة الرسولية أن یدعو الرسوَ بن سه» 5که
چند روز پيش عرض کردیم که اگر کسوی ایوراد بگيورد و سوااَ کنود کوه دعووت نووح
چطور توانست همه عالم را بگيرد؟ عرض میکنيم لزومی ندارد که خود نووح تشوریف
ببرد ،نخير ،کسانی که در حاشيه رسالت نوح دُعاة إلی اهلل هسوتند ،آنهوا موثالً دعووت
کنند .ولی اینجا یک سااَ میآید .البته آن ررض است ،اگر این رورض تح وق داشوت.
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جناب نوح (ع) که یک ررد است و اولين پيغمبر اولوالعزم است ،دعوت او سبع دعوت
عالمی است ،چون م ام والیت عزم هم این است که دعوت عالمی باشود .ب يوه را بوه
وسيله چه کسانی دعوت کرد؟
 پيامبران جزء. بله .ولی این سااَ پيش میآید کوه آن پيوامبران جوزء بایود بوا نووح (ع) ارتبواداشته باشند تا در راصلههای دریایی دعوت کنند .این راصلههای اقيانوسی و دریایی
که وسيله ات اَ هم در کار نبوده است .روی احتماَ داریم عرض میکنيم.
 به وسيله وحی. بله ،وسيله وحی چطور؟ منتها وحی دوبُعدی است .وحی یک بعدد این اسوتکه همانسور که به هارون (ع) در زمان موسی (ع) وحی میشد و دو وحی بود ،یک
وحی به هارون و یک وحی هوم بوه هور دو ارتبوا رسوالتی دارنود .هموينسوور ،چوه
لزومی دارد نوح (ع) انبياء دیگر را در جاهای دیگر عوالم ترليوف دیوده باشود اصوالً؟
دیدن الزم نيست .به آنها وحی می شود چنانره بور نووح وحوی شوده اسوت و ارتبوا
وحوویای بووين نوووح و آنهووا وجووود دارد .مووا عوورض موویکنوويم روی احتموواَ ،اگوور ایوون
احتماالت بياید سوری نيست که ما در جواب بمانيم .بلره دعووت رسوالتی نووح (ع)
دعوت جهانی است ،و لزومی نودارد کوه شوخص خوودد ،دعووت را بشخ وه انجوام
بدهد.
 [سااَ] هر م دار بودند ،ولی در تمام ارض بودند .چون اگور در تموام ارض نبودنود ،درجاهای مسرونیها ،اگر در تمام خشری زمين ت ریب نبودنود ،داعيوهای بور اینروه ایون
سوران همه زمين را بگيرد نيست.
«ذلك و قد یك ينا هذا التخمين األمين لت دیق ذلك الحدث الكوني الهائ الذي
جاءنا نبأه من م در الوحي الوثيق عن ذلك العهد السحيق الذي ال یعرف عنه التاریخ
شويا حيوث یلح وه و ال ی ارنووه أو یسوب ه» 1چوون از ماقبو از توواریخ خبور مویدهوود.
خبرهای بعد از تاریخ بهعنوان وحی صددرصد است تا چه رسد بوه خبرهوای قبو از
تاریخ که اصالً تاریخی در کار نبوده و نوشتهای هم از جریانات گذشته نبوده است .و

 .1همان.
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زمان نوح زمانی نيست که تاریخ از آن زمان چيزی داشته باشد .مگر تاریخ وحی ،که
صحيحترین تاریخهای وحی قرآن شریف است.
«و هنا و ري سواه أصدق تاریخ لم دقي الوحي هو الوحي و سائر التاریخ أی مان
و من أي مان و أیان ليس یعتمد عليه موثي وة قطعيوة» بعودد«« :األرض» روي «رَبِّ ال
تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكارِرِینَ دَیَّارًا» 1دلي باهر ال مرد له على أن المعني منها هو م ّ
األرض ،حيث األرض تعنيها ملها إلّا إذا قامت قرینة على تحدیدها» یک مرتبه بنوده و
شما میگویيم زمين ما ،زمين قم است .یک خرده آن سرفتر ،چون ما در وضع خاص
محدودیم ،خدا که میررماید« :خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» 2نمویشوود بگوویيم «بعو
ارضه» «ک ارضه» چون خدای خالق محيط ،علم و قدرت و قيوميت و هيمنت بر کو
عالم هستی ،میررماید« :خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض» پوس هموه سوماوات و أرض موراد
است .در اینجا هم اوالً ،در بُعد دعوت رسالتی جهانی و ثاني  ،در بُعد اینروه خداونود
«أرض» را در بُعد إهالک ت دیق میررماید ،معلوم میشود ک «أرض» در اینجا مراد
اسووت .بعوود« :وجووود أصووداف و حيوان وات بحریووة» از نظوور علمووی «وجووود أصووداف و
حيوانات بحریة حجریة ري قل الجباَ» 3باالی قلههای کوه که معنی ندارد کوه آثوار
دریایی باشد .آثار دریایی ،بودن آثار دریایی در باالها و قلههوای کووه دليو بور ایون
است که اینجا یک موقعی دریا بوده است ،ولو دریای موقت باشد .مطلبی نيسوت .موا
راجع به س ينه نوح هم م داری قبالً صحبت کردیم ،دیگر تررار نداریم.
«بشارات حوَ «الجودي»» 4،این را آقایان م

الً مالحظه ب رمایيد« .إنه -حسوب

التح يق -جب «آرارات»» این هوم در توورات اسوت .هوم در نوشوتههوای مستشورقين
مسيحی است و چيزی نيست که ر ط مسلمانها مویگوینود« ،و قود ن لنوا عون مجلوة
«أن اد نيزوپ» السوريتية و غيرها نبأ اللوحوة الخشوبية مون أن واض سو ينة نووح التوي
اسووتوت علووى الجووودي ،أن عليهووا أسووماء الخمسووة الطوواهرة المحمدیووة (ص) باللغووة
اآلرامية ،ري هذا ال رقان» «ری هذا ال رقان» ما یک قسمتی را در اینجا عورض کوردیم
که آن روز هم اشاره شد.
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 [سااَ] نه ،اینجا هست« .ه لس ينة نوح (ع) من آثار مما یشير إليها ال رآن» 1قرآن اینسور میگوید« :إِنَّا لَمَّا سَغَى الْماءُ حَمَلْنامُمْ رِي الْجارِیَةِ * لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْمِرَةً وَ تَعِيَها
أُذُنٌ واعِيَةٌ» 2پس این کشتی نوح که بورای موا توذکره اسوت ،توذکره ن لوی نيسوت ،بایود
تذکره عينی و رؤیتی باشد ،حسی باشد ،و این هست.
«ر د ذمرنا على ضوء آیة الحاقة هذه ما تح ق أخيرا من لوح خشوبي مون سو ينته
عليه أسماء الخمسة الطاهرة (ع) باللغة اآلرامية و هي لغة نوح (ع) و من عجيب أموره
أن هذه ال

حات من ال رقان التي تحوي ق ة هذه اللوحة مانت ري مطبعة مسيحية

بيروتية تحت الطباعة راشتدت الحرب و أحرقت ريما أحرقت هذه المطبعوة و أنوا روي
مكة المكرمة لمّا هاجرت إليها ري خضم الحرب اللبنانية» جنو
دیگر قاب ماندن نبوود .در عموق جنو

خيلوی شودید شود،

لبنوانی« ،و لموا راجعوت المطبعوة بعود أشوهر

لالسالع على الجزء ( )29هذا ،و رتش صاحب المطبعوة علوى یأسوه البوائس ،رووذا هوو
بكام هذا المجلد الم

وف تحت م األن اض» که حروف چيده بود «رب ي حوائرًا

متساءالً ر لت له :إن ال ورة ال توغرارية من هذه اللوحة الخشبية هي من ضمن ذلك
المجلّد ،رتجلّد على تبلّده و أسلم» این هم یک قسمت.
«بشارات حوَ «الجودي» :إنه -حسب التح يق -جب «آرارات»» که عرض کردیم
««آرارات» هي أررع الجباَ ري أرمينستان ،و قد ان طعت عنها سلسلتان متجهتان إلى
إیووران ،و السلسوولة األصوولية تمضووي موون جنوووبي (أرض روم) و تت و بالمرت عووات
الشمالية آلذربایجان ،و سلسلة أخورى منهوا متجهوة إلوى الجنووب و هوي واقعوة بوين
آذربيجان الغربية و ترميا ،و رأم الخط لهذه المرت عات هو م سم الميواه الوذي یوربط
ال سم الشرقي من المياه إلى بحيرة أرومية» بحيرة ارومية آن دریای اروميه اسوت کوه
دریای شور است .من داخ آن دریاچه ررتهام که وزن مخ وصش سووری اسوت کوه
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آدم روی آب قرار میگيرد .اگرآدم اصرار هم کند زیر آب برود نمیرود .روی آب قرار
میگيرد.
«ممووا یرس و ميوواه الجانووب الغربووي إلووى بحيوورة (وان) رووي ترميووا .جب و «آرارات»
موسومة بأسماء عدة» چندتا اسم دارد «ر وي اللغوة الترميوة (اگریوداغ) :المنحودر» بوه
معنی «منحدر»« ،و بال ارسية (موه نوح)» در رارسی هم از اوَ به نام کوه نوح ناميده
شده است« .جب نوح ،و ري العربية (الجودي) و باإلرمينية (ماسويس) أو (مازیوك) أو
(ميزه زوزار)» که به لغت ترکی است« .أي :جب الس ينة» ببينيد همهاد تطوابق دارد،
در ترکی ،در رارسی ،در ارمنی و غيره« .آلرارات مرت عتوان باسوم :نووح الكبيور و نووح
ال غير ،و ارت اع األولى ( )5156مترًا و الثانية ( )3914مترًا ،و هما مستورتان دوم من
الثلج» 1کشتی آن باال ررته ،حاال اینره چطور آمدند پایين...
 [سااَ] بله 5156 ،ارت اع اوّلی و دومی « ،3914و هما مستورتان دوم من الثلج». آنره منظور هست کدامش میشود ،آنره کشتی روی آن قرار گررته؟ دو مرت ع است ،هر دو جب نوح نيست. االخره کشتی روی یری از اینها قرار داشته است؟ بله ،درست است .دو مرت ع دارد. آنره پيدا کردند روی کدام یری از اینها است؟ «مرت ع النوح الكبير یسمى ري المأخذ اإلسالمي ب (جب الحارث) و هوو علوىشاملة قبة بمحيط قدره  200 -150قدما» که قدم ن ف ذراع اسوت« .و النووح ال وغير
یسمى ب (جب الحویرث) .منخ ضات آرارات واقعوة روي ترميوا ،و هوي تتشوك مون
مرت عات و توالَ برمانيوة صوامتة لهوا منظور رعيوب رغيوب .آرارات مون حيوث موقعوه
الجغرارووي الخوواص ،الواقووع رووي حوودود الووبالد الثالثووة :إیووران -ترميووا -السوووريت» کووه
شوروی سابق است« .إنه ذو أهمية حدودیة سووق الجيشوية» .ایون مطوالبی اسوت کوه
آقایان مراجعه میررمایيد و ما خواندن در اینجا دیگر نداریم.
بحث جناب نوح (ع) به جایی رسيد و مطلبی که باید ما توجه داشته باشويم ایون
است که از کتب انبياء ر ط ما تورات و انجي و قرآن را داریم .تورات و انجي هم با
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آن وضعی که آقایان مشاهده میکنيد ،به سوری تحریف شده کوه در یروی از کتواب-
هایی که گروه بسياری از مح ين مسيحی و م داری یهودی نوشتهاند .هوم بوه زبوان
ررانسوی و هم به زبان انگليسی ،صدهزار توا یوک ميليوون غلوط در توورات و انجيو
وجود دارد ،و ضرورت تحریف شدن آنها این اسوت کوه یوک شوریعتی بيایود کوه ایون
شریعت تحریف نشود و بتواند هيمنه داشته باشند و سيطره داشته باشد و اغال آن-
ها را بيان کند.
ما در ک رسالتهای ربانيه ،کتابهای اصلی که در دست داریوم ،یروی اسوت یوا
دوتا است یا سهتا ،دیگر چهار و پنج نيست .یری است ر ط قرآن ،دوتا اسوت قورآن و
تورات ،سهتا است قرآن و تورات و انجي  ،ولی انجي ررع تورات است .چون انجيو
شام احرام ناموم که احرام ررعيه باشد هرگز نيست ،بلره احرام ناموم منح ور
به تورات است .اما قب از تورات از جناب ابراهيم کتوابی نيسوت .از جنواب نووح (ع)
هم کتابی در دست نيست .تاریخ هم برای ما ن و نمویکنود .بلوه «صوُ حُفِ إِبْوراهِيمَ وَ
مُوسى» 1ابراهيم در اینجا هست .بله ،انبياء همهشان دارای صحف وحی بودهاند .ایون
هووم در آیووات متعووددهای وجووود دارد .ام وا آنچ وه اآلن در دسووت بشووریت و در دسووت
مرل ين است ،عبارت از مجموع کتاب تورات و انجي و قرآن اسوت ،کوه آنچوه موی-
تواند محور باشد و مستند و مرجع صحيح باشد عبارت از قرآن است .البته راجوع بوه
صحف ابراهيم مطالبی هست .صحف ابراهيم این گاتهای منسوب به زرتشت ،کتاب-
هایی که منسوب به زرتشت است .یری گاتها اسوت کوه مون دارم .بوه لغوت پهلووی و
ترجمه به لغت رارسی شده ،ما هم در «رسوَ االسالم» بشاراتی را به لغت عربی ن و
کردیم .این گاتها و سایر کتابهای پنجگانه یا بيشتر یا کمتر کوه منسووب بوه زرتشوت
است .حاال زرتشت یا شخص بوده ،یا گروهی یا شخ يت یا هر چه بوده اسوت ،رعوالً
نمیخواهيم صحبت کنويم ،در جوای خوودد ان شواءاهلل .ایون یوک شوریعت الت واسی
است .گاه یک شریعتی است که جع میکنند ،اصالً ربطی به وحی ندارد .این هويچ،
گاه یک شریعتی است که صددرصد درست است .این شریعت قرآن است .گاه شریعتی
است که درست است ،الت اسی نيست .ولی تحریف شده است .گاه شوریعتی اسوت کوه
الت اسی است ،یعنی م وداری از صوحف ابوراهيم برداشوتند و م وداری هوم خودشوان
درست کردهاند .این شریعت زرتشت شده است و شریعت زرتشت اینسور اسوت و لوذا
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ما مخ وص در کتاب گاتهای زرتشت میبينيم بشاراتی نسبت به خواتمالنبيين (ص)
وجود دارد .حتی نسبت به حضرت مهدی (عج) وجود دارد.
مطالبی در این کتاب وجود دارد که به جز از سریق وحی امران ندارد کوه صوادر
بشود .مطالب صحيحی هوم دارد کوه ایون مطالوب اسوتن اذ از وحوی اسوت .و لوذا در
تاریخ ال رر و الحضارة که من در لبنان نوشتم ،آنجا این مطلب را ثابت کردیم کوه از
اوَ تاریخ تا زمان خاتمالنبيين (ص) و تا کنون و تا بعد ،سوررشوته و سرچشومه تموام
تمدنهای شایسته بشری از وحی است .اینسوور نيسوت کوه بشور بتوانود حتوی تمودن
مادی شایستهای را ،اص تمدن مادی را ایجاد کند .بلره تمام اررار صحيح بشری در
ک ابعاد علوم و اختراعوات و صونعتهوا و اکتشوارات و اینهوا حتوی از نظور موادی و
ظاهری مربو به وحی است.
شما مالحظه کنيد سالمترین و بیشائبهترین ت ریب و با اخالقترین و مالیومتورین
ارراد غير از مسلمان و یهودی و ن رانی عبارت از زرتشتيان هستند .زرتشتیها حتی
بعضیهایشان از مسلمانها هم که متعهد نيستند ،از نظر اخالقی باالتر هستند .اینها
یک تربيتی دارند که تربيت ابراهيمی است و اگر هم گ ته میشود آتشپرست هستند،
اینها آتشپرست نيستند .بله ،احترام زیادتری ...اگر احترام زیادتر قائ بودن انسوان را
مشرک کند .پس بنابراین تمام شيعهها مشرکند .چون به امامزادهها و امامهوا و اموام-
زادههای مشروک هم احترام قائلند .احترام قائ شدن بيشتر از حد ،ارراس یا ت ریطو
شرک نمیآورد .آن در صورتی شرک اسوت کوه آتوش را عبوادت کننود .اینهوا آتوش را
عبادت نمیکنند .اینها برحسب ن وص کتاب گاتهوا و کتوابهوایی کوه منسووب بوه
زرتشت است و از نظر واقع خارجی که مشاهده میکنيم .مون یوک موقوع کوه در یوزد
بودم میدیدم که آتشپرستها چه کار میکنند .اینها آتشپرست نيستند.
ولذا در قرآن شریف به اینها میگوید صاباين ،صاباين چه هستند؟ صاباين یعنوی
«انت

من شرعةٍ الی شرعةٍ أخری» این حالت انت الی الت اسی است .یک انت الی کلی

است که اصالً شریعت حق را کنار گذاشته و خودد یک شریعتی ایجواد کورده اسوت،
ولرن ،یک حالت انت ادی بعضی است که حالت الت اسی است .اینها حالت الت واسی
دارند .و لذا اینها موحد هستند ،ولی اهو کتواب نيسوتند و هسوتند .هوم اهو کتواب
نيستند و هم هستند .اه کتاب نيستندی برای اینره کتواب خواص شوریعت ابوراهيم را
اینها محور قرار ندادهاند .به این معنا اه کتاب نيستند .و اه کتواب هسوتندی چوون
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م دار زیادی از کتاب زرتشت خ وص در گاتها که من دارم ،م ودار زیوادی از آن از
کتاب زرتشت درح ي ت الت ا شده و به دست آمده و خلط شده اسوت .و لوذا قورآن
شریف در آیاتی که راجع به صواباين صوحبت مویکنود .اینهوا را نمویگویود کوه کوارر
هستند ،کارر مطلق و اه دوزخ هستند و بهسور کلی اه عذاب هستند.
«إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ النَّ ارى وَ ال َّابِاينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْوآخِرِ
وَ عَمِ َ صالِح رَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»« 1مون آمون
منهم» هم تازه نيست «إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا» مسلمين« ،وَ الَّذینَ هادُوا وَ النَّ ارى» بعود« :وَ
ال َّابِاينَ» صاباين همينها هستند «من صبأ من دینٍ إلوی دیون» کوه حالوت الت واسی
دارد ،یعنی زرتشتيان .بعد «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ» یعنی این چهارتا را گ تيم ،و هر کس ایمان
باهلل و اليوم اآلخر دارد« .رَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُومْ یَحْزَنُوونَ»
البته ایمان و عم صالح .درست است ق وور دارد ،ق وور بوه تنهوایی کواری نيسوت.
درست ت

ير دارد ،ولرن ت

است .م

ر است و معاند است و محوارب اسوت و مروذب آیواتاهلل ،یوک مرتبوه نوه،

بیحالی میکند ،ت

ير دو نوع اسوت :یوک مرتبوه ت

وير بوه حسواب عنواد

ير به معنی بیحالی ،بیحالی میکنود و دنبواَ حوق نمویرودی

چون حق برای او صددرصد روشن نيست و این م دار همت ندارد که ت تويش کنود و
برود حق را مثالً بيابد .اگر یهودی است به شریعت تورات عم کند ،مسيحی است به
شریعت انجي عم کند ،صابای و زرتشتی است به شوریعت توحيودی خوودد عمو
کند و ایمان باهلل و اليوم اآلخر مح وظ باشد و ت

يرد پررن

نباشد و بلره ت

ير

و ق ور با هم باشد« .رَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ».
از رردا انشاءاهلل به حضرت ابراهيم (ع) منت و مویشوویم ،آیواتی کوه مربوو بوه
حضرت ابراهيم (ع) است .که ایشان بر حسب تعبيراتی که ما در روایات داریوم شويخ
االنبياء است .م ام و موقعيت ایشان در ميان انبياء گذشته که نووح و انبيواء آینوده کوه
موسی و عيسی و خاتمالنبيين (ص) است ،چگونه است؟ ایون را موا در دو بُعود بحوث
داریم که البته م ادیری قبالً صحبت شده و مطالعه میکنويم .یوک بُعود ،بُعودِ ایجوابی
است ،و بُعد دوم بُعد سلبی است .بعد ایجابی :آیا م ام والیوت عوزم حضورت ابوراهيم
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(ع) در چه بعدی است و در چه حدی است؟ و بُعود سولبی :بعضوی از خطاهوایی کوه
نسبت به آن حضرت دادهاند .در دعاهایی که مثالً حضرت داشته اسوت ،در خطواب-
هایی که خداوند به آن حضرت داشته است« .وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّوهُ بِكَلِمواتٍ» 1الوی
آخر ،آن خطاهایی که احيان خياَ شده است .ببينيم از قرآن خطا است اده میشود یا
به عرس ،آنچه که گمان میکنند خطا است ،از قرآن شریف است اده مویشوود کوه در
عبودیت و در م ام نبوت این م ام بسيار بسيار عالی است.

«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْوِیمَانِ وَ مَعَوارِفِ الْ ُورْآنِ الْعَظِويمِ وَ وَرق ْنَوا لِمَوا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنقبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْرُمْ».

 .1همان ،آیه .124
16

