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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش6 :

تاریخ پرسش1395/12/9 :

لطف ًا در مورد داستان نوح در قرآن توضیح دهید .با عقل نمیتوان آن را درک کرد؛ چرا که اگر
کسی  950سال یا بیشتر عمر کند و تشکیل خانواده دهد نسل او چند میليون نفر میشوند .پس
چرا نوح سه پسر داشته؟ و در زمانی که متوسط عمر انسان زیر پنجاه سال بوده ،بایستی حداقل
سی نسل را طی کرده باشد و این فرزندان از کدام همسر او بودند؟ چرا خانواده خودش هم به
او ایمان نمیآوردند و ...
 پاسخ به پرسش شماره6 :

تاریخ پاسخ به پرسش1395/12/10 :

بنا بر صریح سخن خداوند در آیهی  14سورهی مبارکهی عنکبوتّ ،
شکی نیست که نوح علیه
السالم دست کم  950سال عمر کرده است و این -بر خالف پندار شما -با عقل منافاتی ندارد؛
چراکه او ًال عقل از یک سو هیچ ح ّد معلوم و ثابتی را برای عمر انسان تعیین نمیکند ،بلکه آن را
متغیرهای درونی و بیرونی میشناسد ،به نحوی که با تغییر آنها قابل تغییر است و از
تابع برخی ّ
سوی دیگر خداوند را بر هر کاری از جمله زنده نگاه داشتن یک انسان تا  950سال و ح ّتی بیشتر
توجه به اینکه آن عجیبتر از معجزات پیامبران نیست و ثانی ًا بنا بر روایات متع ّدد
توانا میداند ،با ّ
متوسط عمر انسان در روزگاران کهن کمتر از 50
اسالمی و برخی دیدگاههای باستانشناسانّ ،
سال نبوده ،بلکه بسیار بیشتر از عمر او در روزگار ما و گاهی تا  300سال بوده است؛ چنانکه در
«الم َع َّمرین» (بسیار عمر کنندگان) به این موضوع پرداخته شده است (همچنین،
کتبی با عنوان ُ
بنگرید به :ابن بابویه ،کمال ال ّدین[ ،ما جاء فی ال ّتعمیر] ص )523و ثالث ًا محدود بودن فرزندان
نوح علیه السالم به سه پسر با نامهای سام ،حام و یافث ثابت نیست؛ زیرا بنا بر روایات مشهور
اسالمی ،آن سه تنها پسران مؤمن او بودند که از توفان نجات یافتند ،ولی ممکن است برای
او فرزندان دیگری نیز بوده باشند که ایمان نیاورده یا پیشتر از دنیا رفته باشند؛ مانند پسر
و ِه َي َت ْجرِي
دیگرش که ایمان نیاورد و در توفان غرق شد؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :

بِ ِه ْم ِفي َم ْو ٍج كَالْ ِج َب ِال َونَا َد ٰ
ُوح ا ْب َن ُه َوكَا َن ِفي َم ْعز ٍِل َيا ُب َن َّي ا ْرك َْب َم َع َنا َو َلا َت ُك ْن َم َع
ىن ٌ
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ِين  َقا َل َس�آوِي �إِلَىٰ َج َبلٍ َي ْع ِص ُم ِني ِم َن الْ َما ِء ۚ َقا َل َلا َع ِ
اص َم الْ َي ْو َم ِم ْن �أ ْم ِر اللَّ ِه �إِ َّلا َم ْن
الْ َكا ِفر َ
ين( هود 42 /و )43؛ «و آن (کشتی) آنان را در
َر ِح َم ۚ َو َحا َل َب ْي َن ُه َما الْ َم ْو ُج َف َكا َن ِم َن الْ ُمغ َْر ِق َ
میان موجی مانند کوهها روان میساخت و نوح پسرش را آواز داد و او در کناری بود ،ای پسرم!
با ما سوار شو و از کافران نباش! گفت به کوهی پناه خواهم برد که من را از آب حفظ کند ،گفت:
امروز هیچ حفظ کنندهای از کار خداوند نیست مگر آنکه او رحم کند و میانشان موجی حائل شد
و از غرق شدگان گردید» و رابع ًا برخوردار شدن نوح علیه السالم از هزاران فرزند در صورتی قابل
تو ّقع است که او صدها همسر اختیار کرده باشد ،در حالی که از کتاب خداوند جز یک همسر برای
ين َكف َُروا
او شناخته نمیشود و آن نیز مؤمن نبود؛ چنانکه فرموده استَ :
ض َر َب اللَّ ُه َم َثلًا لِلَّ ِذ َ

ُوح َوا ْم َر�أ َت لُ ٍ
وط ۖ كَانَ َتا َت ْح َت َع ْب َد ْينِ ِم ْن ِع َبا ِدنَا َصالِ َح ْينِ َف َخانَ َتا ُه َما َف َل ْم ُي ْغ ِن َيا َع ْن ُه َما
ا ْم َر�أ َت ن ٍ
ين( تحریم)10 /؛ «خداوند برای کسانی که کافر
ِم َن اللَّ ِه شَ ْي ًئا َو ِقي َل ا ْد ُخلَا ال َّنا َر َم َع الد َِّاخ ِل َ
شدند همسر نوح و همسر لوط را مثال میزند ،تحت دو بندهی صالح از بندگانمان بودند ،پس
به آن دو خیانت کردند و آن دو چیزی را از خداوند برایشان کفایت نکردند و به آنها گفته شد
که با داخل شوندگان به آتش داخل شوید» و خامس ًا عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل
تعالی در فرازی از نامهی یازدهم خود ضمن تبیین آرمان پیامبران و مخالفت بزرگان سرزمینها
السالم نُهصد و پنجاه سال فرا خواند و تنها
با آنان فرموده است« :تا جایی که ِ
نوح پیامبر علیه ّ
هشتاد تن او را اجابت کردند که هشت تن از آنان خانوادهی او بودند» و این به معنای آن است
که جز هفتاد و دو تن از مردم و هشت تن از خانوادهاش به او ایمان نیاوردند؛ چنانکه خداوند
و َما �آ َم َن َم َع ُه �إِ َّلا َق ِلي ٌل( هود)40 /؛ «و با او ایمان نیاوردند مگر اندکی» ،ولی
فرموده استَ :
این چیز غریبی محسوب نمیشود؛ زیرا معلوم است که بیشتر مردم عقل را به کار نمیبندند و
تکبر و خرافهگرایی محصورند (در این
در حصار جهل ،تقلید ،اهواء نفسانی ،دنیاگراییّ ،
تعصبّ ،
باره بنگرید به :کتاب «بازگشت به اسالم» بخش یکم) و خویشاوندان پیامبران نیز از این قاعده
قبل
مستثنا نبودند ،بلکه گاهی ایمان آوردن به پیامبران برایشان دشوارتر بود؛ زیرا با آنان از ِ
پیامبریشان آشنایی و معاشرت داشتند و به اقتضای عادت و استصحاب گذشته ،نمیتوانستند
تعجب و استبعاد به موسی علیه السالم
رسیدن آنان به پیامبری را درک کنند؛ مانند فرعون که با ّ
ين( شعراء)18 /؛ «آیا ما تو را از کودکی
گفت� :ألَ ْم ن َُر ِّبكَ ِفي َنا َولِيدًا َولَ ِبث َْت ِفي َنا ِم ْن ُع ُم ِر َك ِس ِن َ
در میان خود پرورش ندادیم و سالهایی از عمرت را در میانمان نماندی؟!» .از این رو است که
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سنایی غزنوی -به درستی -قضاوت دربارهی اشخاص و افکار بر مبنای «ر ّد و قبول عا ّمه» را
نادرست دانسته و با صراحت لهجه سروده است:
از پی ر ّد و قبول عا ّمه خود را خر مکن

زان که کار عا ّمه نبود جز خری یا خر خری
گاو را دارند باور در خدایی عا ّمیان
نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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