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 نوح  طوفان
 

 

 از پیش  یسخن

 

 سورۀ عنکبوت:  ١٤آیۀ 

 قَْوِمِه فَلَبَِث فيِهْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمسيَن عاماً فَأََخذَُهُم الطُّوفاُن َو ُهْم ظاِلُموَن.  َو لَقَْد أَْرَسْلنا نُوحاً إِلي 
آنان نهصد و پنجاه سال درنگ  اني، پس در م  می قومش فرستاد  ینوح را به سو ،یبه راست  وترجمه :   

 که ستمکار بودند فراگرفت.  یکرد، تا طوفان آنها را در حال
 سال زندگی کرد.   ٩٥٠یعنی نوح  

 

در قرآن  نوح سوره به نوح اختصاص یافته است که بيانگر اهميت این داستان  ١٣آیه در  ١٢١در قرآن 

  است.
، به ٤٩تا   ٢٥، سوره هود، آیه های  ٧٤تا   ٧١، سوره یونس، آیه های ٦٤تا   ٥٩سوره اعراف آیه های  

...، ٢٧، آیه  ٣١تا   ٢٣، سوره المومنون آیه های  ٧٧و   ٧٦به بعد، سورۀ انبيأ آیه های  ٣٧ویژه آیه های 

، سوره  ١٥و   ١٤، سوره عنکبوت آیه های ١٢٢تا   ١٠٥، سوره شعرأ آیه های  ٣٧سوره فرقان آیه  

،  ١٠، سوره تحریم آیه  ١٦تا  ٩، سوره قمر آیه های ٤٦، سوره ذاریات ٨٢تا   ٧٥صافات آیه های 

 . ٢٨تا   ١سوره نوح آیه های  
 

 

 داستان طوفان نوح   واقعی بودن

 

با دليل و برهان استوار می  فشرده و بگونۀ  ، به این موضوعدینی  بدون تعصب خویش را من نظر 

  مومنان کاری ندارد. باورسازم. این دیدگاه آزاداندیشانه به 

 
زادی بیان حق  آانسان حق دارد، نظرش را درمورد هر موضوع بیان کند و  هر  از نظر حقوق بشر 

کسانی که میخواهند دهان را ما را ببندند، بیشتر به خاطر زندگی   طبیعی و جداناپذیر هر انسان است. 
 خاطر دین.   نه مادی خود می کنند  

وقتی که ادعا چنین  است.   جهانتمام مردمان زندگی ن، دین اسالم مدعی اسالمی سازی ی افزون بر
و  و خرد   مردمان دنیا نیز می توانند به استفاده از دانش که هر انسان از است باید هم قبول شود 

 کنند.  اظهار عقیده به این موضوع ، بر اساس حق آزادی اندیشه، منطق
 

در یک  نوشته یک یا  داستان  یک   ،یک قصهآیا ، اینکه باور به، بارها گفته ام و باز هم می گویم کهمن 

بسيار آسان است به شرطی اینکه آدم به راستی   ، درست است یا نادرست ، کتاب های دینی بشمولکتاب، 

  ، حقيقتی که در واقعيت عينی در تضاد نيست.در جستجوی حقيقت باشد و از تۀ دل 

 

هر چيزی که با منطق، خرد و دانش و اخالق انسان سازگاری نداشته باشد، می بنياد سخن این است که 

 بزرگترین سنجه، معيار و محک حقيقت است. توان به درستی آن شک و تردید کرد. واقعيت عينی  



شک می   ۀنيز به داستان های قرآن به دید  تندرو حقيقت آن قدرت نيرومند است که گاهی اسالمگرایان

نگرند. اما آنها یا می گویند این ها مثالی برای اندرز و عبرت گرفتن است، یا از آنجای که در کشور  

 ند.  اختيار می کن یوجود ندارد، خاموشعقيده بيان و آزادی اسالمی آزادی نقد دین 

را  کلمه هاگاهی معنای و ماله کشی این نوشته ها مشغول اند.   صيقلکاریآنان دایم به از بسياری البته 

 . افزایند می  به متن ، گاهی چيزهای از پيش خود د تغيير می دهن

این داستان هاست، مردم را می فریبند و  برکت و در و کسانی که زندگی پرنعمت مادی شان در گرَ اما 

دیگر باوران و دیگراندیشان را  ، و قدرت زندگی می کنند  ، عزت خود شان در ناز و نعمت در حالی که 

 می کنند. و سربه نيست سرکوب به نام دین نند اتا می تو

 

كسانى كه تاكنون ایمان  و به نوح وحى شد كه از قوم تو جز »می گوید:  سورۀ هود آیه های در قرآن در 

می گوید: »و به ساختن   سپس. و «اند اندوهگين مباش اند، ایمان نخواهند آورد، و از آنچه كردهآورده

کشتی در حضور و مشاهده ما و به دستور ما مشغول شو و درباره ستمکاران که البته باید غرق شوند  

 هر بار كه اشرافى از قومش بر او مى ساخت و  و ]نوح[ كشتى را مى»دیگر با من سخن مگوی«.  

كنيد ما ]نيز[ شما را همان گونه كه  مى گفت اگر ما را مسخره مى  کردند يگذشتند او را مسخره م

 داریپا خوارکننده و یرا عذاب  یدانست که چه کس  د يسپس خواه». «كنيد مسخره خواهيم كرد مسخره مى 

دررسيد و تنور فوران كرد فرمودیم در آن ]كشتى[ از هر  تا آنگاه كه فرمان ما »   .«د يخواهد رس

اند  حيوانى یك جفت با كسانت مگر كسى كه قبال در باره او سخن رفته است و كسانى كه ایمان آورده

 .1« حمل كن و با او جز ]عده[ اندكى ایمان نياورده بودند 

 

آیات ما را تکذیب کردند نصرت دادیم، می گوید: » و او را بر دفع آن قومی که  ٧٧در سورۀ انبيأ ایه 

 که آن قوم بسيار بدکار )و کافر( بودند و ما همه آنها را یکسر )به طوفان( غرق کردیم«. 

ميگوید: »آن قوم از کثرت کفر و گناه عاقبت به آب دریا غرق شدند و به آتش دوزخ   ٢٥در سورۀ نوح  

  «.در افتادند و جز خدا بر خود هيچ یار و یاری نيافتند 
 

مطابق به آیات زیر به  مسلمانان مکلف اند در توارت نیز آمده است. فراوان داستان نوح با آب و تاب 

  ایمان داشته باشند.نيز  به کتابهای مانند تورات 

آورند و به   یم مانیاز تو نازل شده است ، ا شيتو فرود آمده ، و به آنچه پ یو آنان که بدانچه به سو » -

       .«دارند  ني قیآخرت 
  عقوب یو اسحاق و  لي و اسماع   ميو به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراه  م یاآورده  مانی»ما به خدا ا -

( از گری)د  امبرانيو پ  یس يو ع ی( آنچه به موس ني و )همچن د،یاز فرزندان او نازل گرد  امبراني و پ

و در برابر فرمان   م،ی شوی نم قائل  ییاز آنها جدا کی  چيه  انيمطرف پروردگار داده شده است، و در 

 « م ي هست ميخدا تسل

و اسباط   عقوب یو اسحاق و  ليو اسماع مي ( به آنچه بر ما و بر ابراهن يو )همچن  می آورد  مانی»به خدا ا -

از طرف پروردگارشان داده شده است ما   امبران،ي( پ گریو )د   یسيو ع  یو آنچه به موس  دهینازل گرد 

   2.« مي هست  مي و در برابر )فرمان( او تسل میگذاری نم یاز آنان فرق کی  چيه  انيدر م
 

َواْصنَعِ اْلفُْلَك بِأَْعیُنِنَا َوَوْحیِنَا َوََّل تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذیَن   ﴾ ۳۶یُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إَِّلَّ َمْن قَْد آَمَن فَاَل تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا یَْفعَلُوَن ﴿ َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَْن  1

﴾ فََسْوَف  ۳۸َمََلٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُروَن ﴿  ﴾ َویَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْیهِ ۳۷َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُوَن ﴿ 
وُر قُْلنَا اْحِمْل فِیَها ِمْن ُكل ٍ َزْوَجْیِن اثْنَْیِن َوأَْهلََك إَِّلَّ َمْن  ﴾ َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّ ۳۹تَْعلَُموَن َمْن یَأْتِیِه َعذَاٌب یُْخِزیِه َویَِحلُّ َعلَْیِه َعذَاٌب ُمِقیٌم ﴿ 

   ﴾ ۴۰َسبََق َعلَْیِه اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إَِّلَّ قَِلیٌل ﴿ 
 ،  بقره  ۀسور ٤ یۀآ 2
 الَّذیَن یُْؤِمنُوَن بِما أُْنِزَل إِلَْیَک َو ما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَک َو بِاْْلِخَرةِ هُْم یُوقِنُونَ  وَ 
   ، سوره بقره ۱۳۶هیآ

من ربهم   ونیالنب  یوما اوت یسی وع یموس یواَّلسباط وما اوت عقوب یواسحـق و ل یواسمـع میابره یوما انزل ال نایءامنا باهلل وما انزل ال  قولوا

 .احد منهم ونحن له مسلمون  نینفرق ب َّل
 آل عمران،   ۀسور ۸۴ هیآ



  
 ، در سفر پيدایش، کشتی چنين ساخته شد:  که باید به آن ایمان داشت  و بر اساس نوشتۀ تورات 

 ذراع .  ٣٠ذراع و ارتفاع آن   ٥٠ذراع، عرضش  ٣٠٠طول آن 

 

ساخته شده است، آنقدر بزرگ نبوده  هللاو به دستور  هللادر حضور و مشاهده این کشتی با وجود که 

   است که تمام جانوران گيتی را در خود بگنجاند. 
بر روی زمين  جانور ميليون )هشت ميليون و هفتصد هزار( گونه  ٨.٧دانشمندان می گویند که اکنون 

و  ميليون )یک ميليون و دوصد هزار( آنها گونه های حيوانی هستند  ١.٢ از جمله زندگی می کنند که

ضرب کنيد   ٢گونه را به عدد  یعنی یک شما هر خزنده و درنده و پرنده و جنبنده، جانوران. رسایباقی 

  ميليون و چهارصد هزار. ١٧تعداد شان می شود:  تا جفت شود. در عمل

 

 ٣٠ذراع و ارتفاع آن  ٥٠ذراع، عرضش  ٣٠٠طول آن  کشتی شدند که چنان داخل حيوان این تعداد 

 ذراع .  
ميليون و چهارصد هزار جفت حيوان را در  ١٧پس چگونه ممکن است که این کشتی قادر بوده است 

   درون خود جا دهد؟
جا دادن اش را بگذار که چگونه این پيامبر هللا توانسته است این گونه های حيوانی را از تمام جهان 

،  می شد تمام جهان حتا بلندترین قله کوه هم زیر آب  ونجات حيوانات الزم بود، ؟ زیرا  کند جمع 

 حيوانات باید نجات می یافتند. 
 

باید گفت که بسياری از گونه های حيوانی در سالهای اخير منقرض شده اند که حاال وجود ندارند. آن 

بوده است که کار حضرت نوح را دشوار تر کرده    امروز يوانات بيشتر ازحوقت، درزمان نوح تعداد 

 بود. 
ه تنها که گونه های افزون بر آن، او باید به تمام کره زمين سفر کرده باشد. یعنی حضرت نوح باید ن

منقرض شده را جمع می آورد، بلکه گونه های هم که در منطقۀ نوح نشين )خاور ميانه( نميزیسته اند  

قاره های آسيا، اروپا، افریقا، استراليا، امریکا، قارۀ جنوبگان و  نقاط مختف جمع می کرد؛ مثلن از 

یعنی برای قت هنوز کشف نشده بودند، شمالگان و صد ها جزیره دیگر در اقيانوس ها که آن ومناطق 

نيز باید جمع آوری  ، این جزیره ها در ميان اقيانوس ها موجود اند اما هللا ميدانست که  ند ما نامعلوم بود 

  .ميشدند 

آن زمان وسایل ترابری مانند ترن، موتر، طياره با سرعت زیاد نبود. سفر از یک نقطۀ جهان به نقطۀ  

دها خطر دیگر در راهها برای یک یا چند انسان  صی توانست طول بکشد. دیگر ماهها  حتا سال ها م

 . به سوی کشتی ، بگذر از آوردن حيوانات وجود داشت که ماموریت دارد، 
می  از همدیگر جدا هم در کشتی و آن ها را  می شد باید برای اینان خوراک هم تهيه افزون بر آن،  

ببر، گاو را نخورد، جانوران  گوره خر را،  ،ميش را نخورد، شير ،گرگ همدیگر را تخورند که  کردند 

مثلن مار حيوانات دیگر را نگزد و به یک دیگر زیان نرسانند تا باعث نابود شدن آخرین جفت باقيمانده  

 که در کشتی نشوند. 

علف   امرگکيلو ، گاو ها، اسپ ها، زرافه ها، کرگدن ها و حيوانات علفخور دیگر نيز ميليون هافيل ها

کبک و طاووس و کانگرو غيره و غيره را  کرگس، د، عقاب، نکه از گرسنگی نمير  ند نياز داشت 

 همينگونه قياس کنيد. 
با گذشت  وقتی که حيوانات از کشتی رها ميشدند، چه ميخوردند.  ،ما ازین می گذریم که بعد از طوفان

بسياری جانوران،  ن این حيوانات نداشت. توفان و غرق شدن زمين زیر آب زمين هم چيزی برای خورد 

 
  نیمن ربهم َّل نفرق ب ونیوالنب   یسیوع یموس یواَّلسباط وما اوت عقوبیواسحـق و  لیواسمـع  می ابره یوما انزل عل نا یءامنا باهلل وما انزل عل قل

 .احد منهم ونحن له مسلمون



چه باید می  پس از رهای از کشتی شيرو گرگ گوشتخور اند و حيوانات دیگر را می خورد. مثلن 

 نه آهوی بود و نه گاو یا گوره خری یا حيوان اضافی برای خوردن آنان.  خوردند؟

گياهها و نباتات با چهل روز زیر آب از ميان می  ؟حيوانات علفخور نيز همينگونه چه باید ميخوردند 

آغاز کنند و آنهم در  دن یو سبز نياز دارند تا به رویشزیان وقت  کم از کم گياها ها و نباتات روند. 

 بيخی نابود نشده باشند. اگر صورتی که 
ترین کوه ها، از ازین هم ميگذریم که آن قدر آب در زمين وجود ندارد که تمام زمين را به شمول قلۀ بلند 

شمالگان  و حتا تمام یخ های هماليه را هم از آب بپوشاند. های قفقاز، هندوکش، اندی و جمله کوه 

 شوند، باران حاصله باعث غرق شدن قله های کوهای بلند نمی شود.  تبخيرهم   جنوبگان

 

موجود اقيانوس ها پدید می آید. با  اگر نویسندۀ این داستان نمی دانست، ما ميدانيم که باران از تبخير آب 

، نه  باران یا برف می بارد شکل به و از ابر  آب اقيانوس به ابر تبدیل می شود  ،در واقعيت  ،تبخير آب 

تا آنگاه كه فرمان ما دررسيد و تنور فوران  اینکه »  یا د.اناینکه آسمان سوراخ شده آب به پایين بریز

 «. كرد 

. تمام  )آتشفشان ها(اما برعکس آتش فوران می کند  ،فوران نمی کند در واقعيت از زمين خشک آب 

اگر اقيانوس و تبخير نباشد، بارانی  آب باران اند.  نتيجۀبهای شيرین  آو ، آبهای چشمه ها و رودخانه ها

باران هم نتيجۀ تبخير آب اقيانوس ها است، نه چيزی  یعنی   هم نيست، چشمۀ آب هم نخواهد بود.

 از زمين خارج می شود. سارها و به شکل چشمه  به شکل باران فروميریزد همين آب دیگر.

 

ما در تجربۀ زندگی خویش نيز ميدانيم که اگر باران نکند، خشکسالی می آید. خشکسالی ها از سبب  

 نباریدن برف و باران است.

 

 به گقتۀ سعدی شيرین سخن: 

 

 نبارد  تان  ـکوهس ه ـب اران ـر بـاگ
 

 ی دجله گردد خشک رود  یبه سال
 

غرق ساختن این قدر انسان روی زمين که در آن کودکان معصوم نيز موجود اند، با از سوی دیگر، 

مگر  سازگاری ندارد.، دلسوزی بادیگران، با رحمان و رحيم بودن انسان عاطفه، با هااخالق نيک انسان

 کسانيکه در جهل و نادانی و در حالت نيمه وحشی زندگی کنند. 

 

 نتیجه: 

 

، بلکه خيالبافی نویسندگان آن کتاب ها  ند دانشمندان می گویند که کتاب های آسمانی نه تنها کالم خدا نيست

که دانش و علم زمان خود را هم درست نمی دانستند، یعنی تراز دانش بودند کسانی   نویسندگان،. اند 

  نيزشان  انهمروزگاربعضی از نش ااز تراز د  ، بلکهآن زمان دانشمندان ،نه تنهاآنان از تراز دانش 

 پایين تر بوده است.
 

راستی آزمایی نکند، هر  ،و دانشرا به اساس تجربه، واقعيت یی وقتی که انسان نوشته باید گفت که 

، نابود کند انسانهای دیگر را حاضر است افسانه را مثل یک حقيقت می پذیرد و به خاطر آن افسانه حتا 

 . کشورش را ویران کند دارای عامه را تخریب کند و 



عقالنی  تواند  میبسنجيم، نی  به واقعيت عيو   رو دانش بش ، منطقرا با عقلنادرست اگر یک نوشته 

عينی و علم در تضاد تجربه، واقعيت ی که به  داستانها رود. از ببودن و دانش پذیر بودن آن زیر سوال 

 یکی هم داستان طوفان نوح است.  است،

 

 قضاوت به شما 

 

   ٢٠٢١مارچ   ٢٨تاریخ 


