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ب  داستان نو()ع(  د یبا تأک نیمنهج الصادق  یدر تفس اتیلیاس ائ
 هود)ع( ۀدر سور

 ی شمخ نایم 
   نرای، اچمران اهواز، اهواز د یدانشگاه شه ، ثیو حد  رآنقعلوم  اریاستاد

  ینصره باج
   رانیا،  ، اهوازاهواز چمران دی انشگاه شهد ، رشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثکا ی دانشجو

 (13۹۹ن08ن10: یرشتاریخ پذ؛ 13۹۴ن0۹ن01 :ریاف،د ریخا ت

 یدهچک
 یبسد ر،یو تفسد خیتدار ث،یحدد یاهدهزآن بده حدو  یابیمسلمانان و راه  انیدر م  اتیلیاسرائ  شیدایموضوع پ
شده  یفرهنگ اسالم یحوزه که وارد یاریتفسیر، اسرائیلیات بس نیاس،. با آغاز عصر تدو  ،یدرخور اهم

 اتیدبا روا یعیتعامل مفسران ش  یوهیامر مستثنا نبودند. ش  نیاز ا  زین  عهیش  ریکه تفاس  اف،یبود، به تفاسیر راه  
به دو  ری،یتفس کردیرو نیا یاساس هایبیآس. اس،ا متفاوت بوده آنهردال واز جه، ذکرسند، نقد    یلیاسرائ

 بدر  هاآن  ةو عرض  یدالل  لیاز تحل  زیپره  گری،یو د  اتیسندی روا  یبررس  از  زیپره  ،یکی:  گرددیامدر باز م
و  اتیلیاسدرائ هیدعل یاندهی ع(، گنج ،یداهدل ب یدیفرهندگ روا  راثیم  که  چنان  ؛یو عقل  ینقل  یقوع  لیدال
، اس یکاشان اهللمالفتح ةنگاشت ن یإلزام المخالف  یف  نیالصادق  ر»منهجیتفس  عه،یش ریاز تفاس  یکی.  ه اس،رافخ

 یرا به منظور نقد آورده اس،؛ ولد  اتیروا  نیا  ی. مفسر، گاهخوردیبه چشم م  یلیاسرائ  اتیکه در آن روا
را بددون   یلیاسدرائ  اتیدواع(، روح نمانند داستان حضرت    اءیانب  یهاموارد، مخصوصا در داستان  یبرخ  رد
داشدته و بدا  ییهایهم سست ییاز نظر محتوا ،یسند یهایافزون برکاست اتیروا نیا.  اس،آورده  ینقد  چیه

 .اندمعصومان ع(، عقل و علم در تعارض ثیقرآن، احاد حینص صر

 .اتیلینوح، اسرائ ن،یمنهج الصادق ث،یقرآن، حد :یدیکلواژگان 

 
 E-mail: M_shamkhi@yahoo.com )نوي سندۀ مسئ ول( 
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 مهمقد

و وجددود خاهددا و  ییو اقددوام در قددرآن از سددو امبرانیدد تنددوع از پم یهدداانت وجددود داسدد 
مسددلمانان در دانسددتن  یدرکنار حدد  کنجکدداو گر،ید ییسو از هاداستان ن یاجماالت در ا

شددد کدده بعدددها   ن ی ق یفددر  ری باره در تفاس  ن یدر ا  یث یاحاد  ورود  موجب  ها،داستان  ن یا  قیحقا
ائیلیالات  در اصددوالح، گدداهى در معنددایى »اسددر  ش،.گمشهور    اتی لی از آنها به اسرائ  یاری بس

 ر.ز؛    یهددود  داردگددردد کدده صددبغهویژه، فقددط بددر آن دسددته از روایدداتى ااددالق مددى
رود و هددر نددوع کار مددىتر از آن به( و گاهى در مفهومى گسترده135:  1ر  تا،یمصاحب، ب

ردد، شددامل گدد مى  مىال اس  هنگرروای، و حکایتى را که از منابع غیراسالمى وارد قلمرو ف
وء که دشمنان اسالم با س یاساسیتمام اخبار ب زی ن ی(. برخ73: 13۹0 ر.ز؛ نعنانه، شودمى
 ر.ز؛  انددددهیدد نام اتی لی اسددرائ نددد،یمسلمانان را سسدد، نما یفکر یجعل کرده تا مبان ،یالن

 دور  بدده  زی ن  یعی ش  ری همچنان که اشاره شد، تفاس  ان،ی م  ن ی(. در ا23-22: صص1۴05  ،یذهب 
برخددورد   دهیدد پد  ن یدد بددا ا  کسددانی  بدده  آنهددا  همدده  چند  هر  اس،،نبوده  اتی لی اسرائ  ن یزند ااز گ
عقل و شددرع   ن یوارد شده که با مواز  یاتیق(، روا  307 یقم  ری مثال در تفس  یاند. برانکرده

: 1، ر1۴18 ر.ز؛ معرفدد،،  بدده آنهددا اعتمدداد کددرد تددوانینمدد  یرو جی سازگار نبوده، به ه
و  یعقلدد  لیدد از دال یروی ( که پ۴60-385 یاوس خی ش ان،ی لتب ا ری سر تف ( و د18۹-188صص
و  اتیدد از روا یاری ر بودن آن را شرط کرده، بسدد توات  ،ینقل  لی را مسلم شمرده و در دل  ینقل

را  یلی اسددرائ اتیاز روا  یارهپا  یرو وقت   ن یاز ا  اس،،رفتهیرا نپذ  ن ی نخست   ةاقوال مفسران ابق 
 را  هدداآن  کنددد،یشده، نقل مدد   ،یروا  هاآن  مانند  و  منبه  بن بوه  و  االحبارکه از امثال کعب

 ر.ز؛  کندددیمدد  ثابدد، اسددتدالل بددا را هددابددودن آن هیدد پایو مجعددول و بدد  کندددیمدد  نقددد
 .(225: 1388  ،یمحمدقاسم

 ةکدده دربددار ن یدد ( بددا ا535-۴80  یروض الجنان وروح الجنان، ابوالفتوح راز ری تفس در
 ر.ز؛  اسدد، ثیدد گوندده احاد ن یدد ا انیدد از ب زیدد رهپ یعمددد اء،ی گذشتگان و قصص انب  خیتار

را  اتی لی از اسددرائ یاری ب، بسدد موالدد  ن یا  انی (، اما هنگام ب25۹:  13، ر1۴08  ،یابوالفتوح راز
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 ر.ز؛  اسدد،  ی از اخبددار ضددع زیدد کدده لبر یثعلبدد  لعددرائ  ا از عمدددتاً کدده اسدد،نقل کرده
(،گدداه 5۴8-۴68  یابرسدد  زیدد ن انیدد مجمددع الب  ری ( و در تفسدد 26: 1، ر13۴8-13۴6،یحقددوق
خددواه از صددحابه و  -انش یدد را با ذکر سند و انتسا  آنها بدده راو  یلی اسرائ  قصص  و  هاداستان

آورده و   رخودی تفسدد   در  –چون کعددب االحبددار  یباشند و خواه از مسلمانان اهل کتاب  ن ی عتاب
عددور   یخرافدد   داستان  مانند]اس،  گذشته  هااز آن  یلی نقد و تحل  چی دون هچند ب  یدر موارد

 ن ی کدده چندد  یهنگددام ی(، ولدد 27۹-278: صددص3ش، ر1372 ،ی؛ ابرسدد ز ر. [عندداقبددن 
داده،   صی شددرع تشددخ  یبددا مبددان  ن یو مبا  عهی دات شرا مخال  با اعتقا  ییهاو داستان  اتیروا

 یهاداستان جمله از اس،؛ کرده  ثاب،  را  هابودن آن  هیپا  یتاخته و ب  هاآنبدون مسامحه به  
: 8، ر1372 ،یابرسدد  ز؛.ر  اسدد،نمددوده بیتکددذ اشد،ب ای عصم، انب  یرا که مناف یخراف
 ن یتددراز شدداخص تددوانیمدد  ( را1۴02-1321  یعلالامدده اباابددائ زان،یدد الم ری ( و در تفسدد 835

بدده آثددار و اخبددار و قبددول   اعتمدداد کامددل  ی. ودانسدد،  اتی لی مقابله با اسرائ  نهی مفسران در زم
عمددل  ن یدد سدد، اد امعتقدد   ده ورا مددورد انتقدداد قددرار دا  نش یمنقوالت بدون تأمل و گز  عی جم

 ،137۴ ،یاباابددائ ز؛.ر  اسدد،شددده اتیروا ریبا سا یلی اسرائ اتیشدن روا ختهی باعث آم
 .(13۴-123: صص11ر

بدده آنهددا   یلی اسددرائ  اتیدد روا  یاز مفسران بدددون بررسدد   یتعداد  دهدکهیهشدار م  علالامه،
(. 13۴:  11، ر137۴،یاباابددائ  ز؛.ر   اندددخددود را بددا آن پرکددرده  ری اعتماد کددرده و تفاسدد 

 یهدداو با قصدده  کندینقل م  لی را از تورات و انج  ینصوص  شانیکه ا  شودیم  اری بس  ن ی همچن 
 ر.ز؛  کندددیات مدد آن نصددوص را اثبدد   یاعتبدداریو بدد   سددهیمقا  یر موضددوع خاصدد د  یقرآن
 ن ی مددنهج الصددادق  ری تفسدد   ر،ی تفاسدد   ن یدد از ا  یکدد ی(. بدداالخره  275-2۴1: صددص1370،یاالوس
آن، نحددوه   سددندهیکتددا  و نو  ن یدد مختصددر ا  یفدد ن معره، ضددممقالدد   ن یاس، که در ا  یکاشان
 .ردی گیقرار م  قی دقو ت یرا مورد بررس  اتی لی با اسرائ  ری تفس  ن یا  ةمواجه
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 موضوع  ۀنیشیپ

 یشددتری بدده آن توجدده ب ریدد اخ  یهددااسدد، کدده در سددال  یاز موضددوعات  یکی  ات  ی لی اسرائ»
 ری من تفاسدد .. در ضدد و. یزر راو فخدد  یاز مفسران مانند زمخشددر یبرخ شتری پ البته.  اس،شده

 یمسدددتقل یهددداامدددروزه کتدددا  یولددد  اندددد؛موضدددوع داشدددته ن یددد بددده ا یخدددود، اشدددارات
 ز؛یمحمددود ابددوعز  وسدد یاز سددعد    ر  ی کتب التفاسدد   یو الموضوعات ف  اتی لی رائهمچون:»اس

»االسرائیلیات فى التفسیر و الحدیث  از محمد حسین ذهبى، »االسددرائیلیات و الموضددوعات 
هبه و »االسددرائیلیات و اثرهددا فددى کتددب التفسددیر  از رمددز  مد ابوشاز محیر   فى کتب التفس
در مددورد   یکلدد   می فاهکتب ابتدا به م  ن یا  سندگانینو.  اس،نگاشته شده  نهی زم  ن ینعناعه؛ در ا

را  اء یدد انب  یهددااز داسددتان کیموجود در هر    یلی اسرائ  اتیروا  سپ    اند،پرداخته  اتی لی اسرائ
با   ییهانامهانیپا  ن ی همچن .  اندر آنها وارد کردهب  یوتاهنقد که و  کرد  انی بصورت جداگانه ب

و  یقصدداد ن ی محمدحسدد  دی از سدد  م  یقددرآن کددر ری سدد آن در تفا ری و تدداث اتی لی عنددوان »اسددرائ
بدده  نددهی زم ن یدد در ا ؛یاز مرجددان نجفدد  ن  ی الدرالمنثور و نورالثقل ری در تفس  اتی لی اسرائ  ی»بررس

 .اس،نگارش درآمده

 یهددادر کتددا  اتی لی »اسرائ آنها جمله از که  اندنگاشته  یقاالتم  نهی زم  ن یدر ا  زی ن  یاعده
قددرآن و   ری در تفسدد   اتی لی و نقددد اسددرائ  ی»بررسدد   ا؛یدد ن  یجعفددر  عقو یاز      یخیوتار  یری تفس
بددا   یبدده اددور اختصاصدد   زیدد مقالدده ن  ن یدد مبارکدده اسدد،. ا  یزدیدد ا  یاز مهددد    یاسالم  ثیاحاد
خددود  ری در تفس یهه کاشانه مواجنحو یبررسهود، به نقد و   ةداستان نوح در سور  ،یمحور

اسدد، و  دان نپرداختهب ن ی از محقق  یکه به اور مستقل کس یامر  پردازد؛یم  ن ی منهج الصادق
در  عهی شدد  ری نسددب، بدده موضددع عمددوم تفاسدد   یدرسددت   ،یدد ذهن   ق،یدد تحق   ن یدد اس، کدده بددا ا  دی ام

ر ع( دحضرت نوح   داستانسوره و    ن یا  ،ی. عل، محوردیبه دس، آ  اتی لی خصوص اسرائ
در سوره اعراف، هود، مومنون، شعراء، قمر و نوح آمددده اسدد، و   لی تفص  اور  به  مقاله  ن یا

آیه یعنى از آیه   25در    شانیتر، سوره هود اس،، زیرا سرگذش، اارد مفصلمواز همه این  
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را   انداسددت   ن یدد ا  یبررسدد   اری مع  ما  لذا(.  ۴:  ۴ر  1383  مهران،  ز؛.ر   اس،شده  انی ب  ۴۹تا    25
 .میاداده قرارهود    ةسور

 یکاشان اهللبا ملّا فتح ییآشنا .۱

سال تولد    ، یخی از کتب تار  کی  چ ی ه  متاسفانه  یاز مفسران به نام قرن دهم بوده، ول  شانیا

سال وفات    ی دو قول وجود دارد. برخ  شان، یوفات ا  خیتار  مورد   در .  اندرا ثب، نکرده  یو

  ی تهران  بزرگ  آقا  .اندتهدانس  اشانهق در ک  ۹88  ،یاو عده  ری هق در کشم  ۹77را    شانیا

از علما،    یاری س(. ب23۴  :7ر   تا،یب  ،یبزرگ تهران  ر.ز؛ آقا    داندیم  حیقول دوم را صح

  اندبا ارزش دانسته  ر ی از تفاس  یک یرا    نیمنهج الصادق  ری را ستوده و تفس  ی کاشان  ، ی شخص

 .(51: 8تا، ر-ی ؛ کحالاله، ب3۹2: ۴ق، ر1۴01 ،یافند ز؛.ر 

 نیادقمنهج الص ریتفسبا  ییآشنا. ۲

تح اللالدده نوشددته مددال فدد    ن ی و إلزام المخالف   ن ی القرآن المب   ری تفس  یف  ن ی »منهج الصادق  ری تفس
 ر.ز؛  سدد،یزیهد.ق( م ۹۹7 ای ۹88  یبوده که در قرن دهم  متوف  عهی ش  یکاشانى از علما
 ر،ی تفس ن ی( ا1۹7: 10، ر1۴18  ،یسبحان  ؛1۹۴  –  1۹3: صص23ر  تا،یب  ،یآقا بزرگ تهران

قددرن دهددم، بدده صددورت  اتیدد نددابر ادباس، که به زبددان فارسددى و ب عىی شزشمند  ار  ری تفاس  از
روان بدده حسددا    یانوشته  ،یامروز  ةخوانند  یه شده اس،؛ هر چند براو روان نوشت     ی سل
 .دیآینم

 ری تفسدد   گانددهی  ریدد به زبان فارسى اسدد،. تددا سددى چهددل سددال اخ  ری تفس  ن یشده: »...ا  گفته
مرحوم مال فتح اللَّه بن شکر اللَّه کاشانى اس، کدده در   ری تفس  ن یا  مؤل   بود.فارسى متداول  

مرد به زبان فارسى اس،؛ از جمله آنها   ن یا  فاتی غالب تألاس،.    ستهیزیقرن دهم هجر  م
 ،ی ر.ز؛ موهددر ا  اس، فارسى با شددرحى مختصددرکه البته ترجمه  س،ا  البالغهشرح نهج

 .(۴06 – ۴05: صص1۴تا، ر یب
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 ریدد از شروع در مقصددود مقدمدده در سددلک تقر  ش ی »پ  دیگویم  ری تفس  ةدمدر مق   یانکاش
 دینمایعلم خوض م  ن یعرف، آن الزم اس، بر هرکه در اکه مبتنى باشد بر آنچه م  دیبایم
مباحددث  یکدده بدده برخدد  کندیم انی (، لذا ده فصل را در مقدمه ب5:  1، ر1336  ،ی کاشان  ...  

قددرآن، اعجدداز قددرآن و ...  لیدد و تأو ری تفس ین، معناقرآ  نایارقمانند    ؛یمربوط به علوم قرآن
 گددرید ری بددر تفاسدد   یکلدد   یا ، انتقدداداتعل، نگارش کت   انی مؤل  در ب  ن ی اشاره دارد؛ همچن 

 لیدد دل ن ی  همددان(. او همچندد  خددود آنهددا را رفددع کنددد ری کدده تددالش کددرده در تفسدد  کندددیم
را   ن  ی ف و إلددزام المخددال  ن ی مبدد ال  نالقددرآ  ری تفسدد   یف  ن ی خود به »منهج الصادق  ری تفس  یگذارنام

 . همان( داندیدفاع و روشن ساختن راه و روش ائمه ااهار ع( م

 در داستان حضرت نوح)ع( اتیلیاسرائ. ۳

حضددرت نددوح ع(،  یاندددازه کشددت  نهی در زم  یو جعل  یخراف  اتیاز روا  یاری متأسفانه بس
 ن یدد ا  یدگن زندد فرزنددد حضددرت نددوح ع(؛ در داسددتا  گر،یاز همد  واناتی ح  بی عج  نش یآفر
 -112صددص ز،ی؛ ابو عز78-71: صص۴ش، ر1383 ر.ز؛ مهران،  شده اس، وارد  امبر،ی پ

 .(28۹-271: صص1383 ،ی؛ قاسم115

 آن  از  و  اندددخددود کددرده  ری را وارد تفاسدد   یلی اسددرائ  اتیدد روا  ن یدد ا  زیدد از مفسالران ن  یاعده
 ،یقمدد   ؛2۴  :12ش، ر1356  ،یابر  ز؛.ر   انداستفاده کرده  اتیآ  ری در جه، تفس  اتیروا

؛ 327: 3ق، ر1۴0۴ ،یوای ؛ سددد 27۴: 6ق، ر1۴08 ،یابوالفتدددوح راز؛ 326: 1ش، ر1367
از   یبدده برخدد   زیدد ن  ی(. کاشان128:  ۴ق، ر1۴15،  ی؛ آلوس۴۴5:  2ر  ق،1۴15  ،یکاشان  ضی ف
قددرار   یمددورد بررسدد   ریدد در سه دسته بدده شددرح ز  اتیروا  ن یاس،. ا  اشاره کرده  اتیروا  ن یا
 :رندی گیم
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 یکشت یزئمشخصات ج .۱-۳

 ظَلَمُ وا لَّ ذِینَا فِی تُخاطِبْنِی ال َو َو ْیِنا َو بِأَعْیُنِنا الْفُلْكَ اصْنَعِ َو﴿ یددةآ  ری در تفس  یکاشان

 مشغول ما دستور به  و  ما  مشاهده  و  حضور  در  کشتى  ساختن   به  و   (37نهود   ﴾مُغْ َقُونَ  إِنَّهُمْ
( و در مددورد گددو م  سددخن   ن مدد   بددا  دیگددر  شددوند  غرق  باید  البته  که  ستمکاران  درباره  و  شو

همچددون جددن ، چددو ، نحددوه سدداختن آن، اندددازه اددول و عددرض و  یات کشددت مشخصدد 
 :اس،آورده ریبه شرح ز یادیز  یلی اسرائ  اتین رواآ  یبندابقه

 یطول و عرض کشت .۱-۱-۳

:»نوح کشتى را در مدت دو سال از چو  سددار کندینقل م  ن ی از ابن عباس چن   یکاشان
ر و دویس،، عددرض آن پنجدداه ذرع اند که هزابود و گفتهذرع    سیصدبساخ، که اول آن  

از حسددن نقددل  زیدد ى و سدده ذرع اسدد، و نى سدد و بقولى ششصد و ارتفاع آن سى ذرع و بقول
 ،ی کاشددان  کرده کدده اددول آن هددزار و دویسدد، گددز بددود و عددرض آن ششصددد گددز بددود  

 ،یثعلبدد ؛ 22: 12، ر1۴12 ،یر.ز؛ ابددر ثیاصددل حددد یبددرا زیدد ؛ و ن۴37: ۴ش، ر1336
  (.3۹3: 2، ر1۴07 ،ی؛ زمخشر265: 10، ر1۴08  ،یفتوح راز؛ ابوال167: 5، ر1۴12

 یکشت یبندطبقه. ۲-۱-۳

: »و آن را بددر کندددینقددل مدد   ن ی چن   زی حضرت نوح ع( ن  یکشت   یبندابقه  ةدربار  یکاشان
سه ابقه مرتب ساخ، و به قیر موال گردانید و به حکم الهى زوجى از هر حیوانددات جمددع 

اع و بهددایم را در سددفلى و آدمیددان را کدده از اهددل ایمددان ر را در ابقه علیددا و سددب و ایوکرد  
 . همان(  وسط جا  مقرر فرمود   رغذیه دبودند با امتعه و ا

قه اسددفل وحددوش و سددباع و هددوام بددود و در بوددن »در اب   که:  کندیاز کشاف نقل م  و
ه ان که با او بودند و آنچدد ل ایمز اهاوسط دوا  و انعام و در ابقه اعلى نوح بود و کسانى ا

ابقه نهاد بر وجهى که   محتار الیه ایشان بود و جسد آدم ع( را نیز در این   از ااعمه و امتعه
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ر.ز؛  ثیاصل حددد یو برا ۴36: ۴ش، ر1336  ،ی کاشان  و زنان    مردانمعترض بود میان  
 .(3۹3: 2ق، ر1۴07  ،یزمخشر

 ینقد و بررس .۳-۱-۳

هسددتند؛ لددذا در  یند مشترکس یدارا هیآ ن یا ثیب احادن اغله چوالزم به ذکر اس، ک
همدده  انیدد کددرده سددپ  در پا یینقد محتددوا را به صورت جداگانه  ثیاز احاد  ابتدا هر کدام
 .کرد  می خواه یسند نقد مشترز  صورتآنها را به  

 اتیدد کدده بدده جزئ یاتیدد که منبددع همدده روا دی فهم  توانیم  یبه تورات، به روشن   یبا نگاه 
 ر  چددون »و:اسدد،آمددده ش یدای پ سفر در چنانکه  اس،،  تورات  از  اند؛داختهوح پرن  یت کش
 ر  شددد، شر روزه همه بشر قلب فکر  خاارات تمامى و شد زیاد زمین  در  انسان  شر  دید
 بدده خددورد، تاسدد  خود قلب در و شده اور این  زمین  در انسان عمل دید  که  شد  دار  غصه
حو کنید...؛ اما نددوح، ام از رو  زمین مآفریده که من ا  ر  بشر  این   جن    که  داد  فرمان  ناچار

 میددان در و نیکوکددار مددرد  نددوح  و  ندنوح  فرزندان  همه  هانعم، را در چشم ر  بدید این 
و برا  او سه فرزند متولد شد   کردمى  سیر  خدا  با  و  بود  کامل  مرد   خود  نزدیکان  و  اقران
دا فاسددد شددده و پددر از الددم رو  خدد ش پددی  در زمددین  و  یافددث    »  و  »حددام    ها »سددام ،به نام

اش در زمددین هگردید، خدا زمین را دید که فاسد شده، زیرا هر فددرد  از افددراد بشددر اریقدد 
کدده بدده  بیددنمىفاسد شد. آن گاه خدا به نوح فرمود که عمر کل بشری، بسر آمده و دارم م

کننده آنددان  نابودن م شوند، برا  اینکه زمین از رفتار آنان پر از الم شده وزود  نابود مى
ا  بسدداز و در آن کشددتى ه زمینم، تددو بددرا  خددودت از چددو  »کددوفر  سددفینهو نابود کنند

هایى جدددا جدددا بسدداز و از داخددل و خددارر آن را قیرمددالى کددن و آن را بدددین منددوال هخان
که اولش سیصد ذراع، عرضش پنجاه ذراع و بلندیش سددى ذراع باشددد و بددرا     سازمى

سدداز  در دو   ورود  آن را کدده مددىدهى و دریک ذراع قرار مىلند   ب  بها   آن پنجره
رت سه ابقدده بدداال و پددایین و متوسددط درسدد، هایى رو  هم، یعنى به صوسم، آن مسکن 

آورم همدده جانددداران رو  را مددى  ین کنى، که اینک مددن دارم اوفددان آ  بددر رو  زمدد مى
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فرزندددان، همسددرت و همسددر تددو،  م،اردمیرند؛ ولى من عهدم را با تددو اسددتوار مددىزمین مى
شوید و از هر جاندار صاحب جسد یددک جفدد، داخددل کشددتى زندان، داخل کشتى مىفر
کنى تا نسل آنها از بین نرود... و باید این یک جف، نر و مدداده باشددند. نددوح بددر حسددب مى

م، بددا  ششددم، 2002  داش،ی  تورات، سفرپ  دستور  که خدا  تعالى داده بود، عمل کرد  
6-17). 

 هستند:  یازچند نظر قابل بررس  اتیوار  ن یا

 اتیبر عجائب و غرائب و شرح و بسط جزئ ثیاشتمال حد. ۱-۳-۱-۳

واقعه بدون   ایداستان    کی  اتی شرح جزئ  ،یساختگ  ثیشناخ، احاد  یارهای از مع  یکی
داسددتان  یهددااز تفدداوت یکدد ی(. 31۴ش: 1386 ،ی ر.ز؛ بسددتان داشددتن منبددع معتبددر اسدد،

داستان   اتی قرآن کریم از ذکر جزئ  اس،.  اتی رداختن به جزئآن؛ پبا قررات  نوح ع( در تو
رسد، امثال که بعید به نظر مى  شودیم  دهید  البىمو  اتیدر بعضى از روا  یساک، اس،، ول

هددا  صددحابه و تددابعین، سددرایىاس،؛ در قصه  این معانى که بیشتر به جعلیات اسرائیلى شبیه
ندارد. فرو رفتن در   یادهیفا  چی مسائل ه  ن یستن ادان  رگید  . از ارفخوردیزیاد به چشم م

 دهیدد فهم اتیدد ز آندارد.آنچه ا یزشار چی ه ح،ی صح اتیبخصوص با نبود روا یاتی جزئ  ن ی چن 
آوردندگان به نوح و همراهددان  مانیبوده که ا  عی آنقدر وس  یاس، که آن کشت   ن یا  شودیم

 ن ی تنها به ذکددر همدد   زی ن  رآنق.  س،ادهدا  یرا در خود جا  واناتی و ح  ازشانی مورد ن  لیو وسا
: 6رق، 1۴15 ،ی؛ آلوسدد 3۴5: 17ق، ر1۴20 ،یراز فخددر ز؛.ر  اسدد،د بسددنده کددردهحدد 
آنهددا را  ات؛یدد روا ن یدد پدد  از ذکددر ا زیدد ن ریدد (. ابددن کث 383: 10ش، ر137۴  ،ی؛ اباابائ2۴۹
: 2ق، ر1۴1۹ ر،یدد  ر.ز؛ ابددن کث  کندددیمدد  یقابل اعتماد، معرفدد  ری و غ بی واقعا عج  اتیروا
 .(277 :۴و ر 688
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 اتیتهافت در روا وجود تفاوت و. ۲-۳-۱-۳

آورد؛ وجددود تفدداوت و   ثیدد احاد  ن یدد بددودن ا  یسدداختگ  یبددرا  تددوانیکه م  گرید  یلی دل
کدده از حسددن نقددل   یاددور  بدده  خددورد؛یبه چشم م  ثیاحاد  ن یاس، که در ا  یاری تهاف، بس

تدداده . و قذراعشده: اول کشتى نوح یک هزار و دویس، ذراع بوده و عددرض آن ششصددد 
عرضش پنجاه ذراع و ارتفاعش سى ذراع بددوده و در آن، در گفته: اول آن سیصد ذراع و  

. بددود ابقه سه  از  مرکب  مزبور  کشتى:  گفته  عباس  ابن   و.  اس،آن قرار داشتهقسم، عرض  
م و ابقه دیگر برا  چهارپایان و ابقه سوم بددرا  جددانوران و وحددوش، مرد برا  ابقه  یک

ان بددود و ابقدده وسددط جددا  رین جا  وحوش و درندگان و جانورقه زیه اب بدین ترتیب ک
که باز از ابن عبدداس   یباال جا  گرفتند در حالچارپایان و خود نوح و همراهانش در ابقه  

بهددایم را در سددفلى و آدمیددان را کدده از اهددل   در ابقه علیا و سددباع و  وری که ا  کنندینقل م
، 12ش، ر1360،یابرسدد   ز؛.ر   انددداشددتهرار دسددط قدد ایمان بودند بددا امتعدده و اغذیدده در و

؛ 167: 5، ر1۴12 ،ی؛ ثعلبدد 22:  12، ر1۴12  ،یر.ز؛ ابر  ثیاصل حد  یبرا  زی ( و ن55ص
 (.3۹3: 2، ر1۴07 ،ی؛ زمخشر265: 10، ر1۴08  ،یابوالفتوح راز

بودن آنهاس، چرا   یبر جعل  یقو  اری بس  لی خود دل  اتیف موجود در رواهمه اختال   ن یا
  ی داز خددود توصدد پددر الیدد را بددر اسدداس ذهددن خ یات کشددت مشخصدد  هر وکه هددر کدد  اددا

 .اس،کرده

 نوح)ع( یکشت زیانگمربوط به حوادث شگفت  اتیلیاسرائ. ۲-۳

 یدر کشت گریکدیاز  واناتیح بیخلقت عج. ۱-۲-۳

حواریان عیسى ع( التماس کردند کدده شخصددى را کدده   کند؛یاز کشاف نقل م  یکاشان
د حضددرت کیفیدد، کشددتى نددوح از او معلددوم کنندد ، تددا  کنددد  در زمان نوح مرده باشددد زنددده

ود »أتدددرون مددن هددذا  عیسى ع( پشته از خاز آورد و کمى از آن خاز برداش، و فرمدد 
حددام بددن اعلددم فرمددود هددذا کعددب بددن    ولهرسدد   و  اللَّدده  گفتند  کیس،  خاز  این   که  دانیدمی
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  پیددر  از آن هِالل الدد  ذمنِ»قُددمم بِددهللِ نوح ع( اس، بعد از آن عصا را بر آن پشته خاز زد و گف،
افشاند عیسى او را گفدد، بدده ایددن شددکل مددرده بددود  از از سر خود مىجا برخاس، و خ

که قیام، قددایم  دمف، نه جوان مردم اما چون آواز تو بگوش من رسید که »قُم  گمان برگ
ل آن پیر شدم فرمود که از کیفی، و کمیدد، کشددتى نددوح مددا را خبددر ده گفدد، شده از هو
سه ابقه بود ابقدده بددرا  دوا   ویس، گز بود و عرض آن ششصد گز ور و دهزا  اول آن

ز برا  حضرت نوح ع( و کسددانى کدده بددا او بودنددد و و وحوش و ابقه برا  ایور و ابقه ا
متاذ  شدند، حق تعالى از زیر دم پیلددى   بسیار شد و مردمان از آن  انچون سرگین چهارپای

 آن در موش چون و بخوردند را  هاگین سر  و  هاییک جف، خوز بیافرید تا آن همه پلید
 بفرمددا  اللَّدده  روح  یددا  گفتنددد  یانحوار.  بخورد  را  موشان  و  بیافرید  گربه  شیر  بینى  از  شد  بسیار
گونه با شما بیایددد و حددال آید عیسى ع( فرمود که چ  شهر  به  ما  با(  نوح  بن   حام  بن   کعب تا

بخدداز لل الهِ ک م ا کُنم،   فى الحددال  نِ اهللِذم»عُد بِآنکه روز  در زمین ندارد پ  او را گف، که
 یبددرا زیدد ؛ و ن3۹۴:  2، ر1۴07  ،ی؛ زمخشددر۴37:  ۴ش، ر1336  ،ی ر.ز؛ کاشان  پنهان شد
 ،ی؛ ابوالفتددوح راز167: 5، ر1۴12 ،ی؛ ثعلبدد 22: 12، ر1۴12 ،یر.ز؛ ابددر ثیاصل حددد
 .(3۹3: 2، ر1۴07 ،ی؛ زمخشر267: 10، ر1۴08

 کالغ نیفرو ن کبوتر یبرا ریخ یدعا. ۲-۲-۳

 :که  کندی، باز از کشاف نقل مباال ،یدر ادامه روا  یکاشان

ا گفدد، کدده نددوح چگوندده دانسدد،، همدده شددهرها او کعب بن حام بددن نددوح( ر  عیسى،»
گف،: کالو را گف، که برو و در ااراف عالم بگرد و خبر بالد را به مددا   یخرا  شدند و

و نوح بر او نفرین کرد و گفدد، کرد  دیر برسان کالو برف، و به مردار مشغول شده، بسیار
فرما و کبددوتر را فرسددتاد و   ها مقرریا او را از اباع مردمان برمان و منزل او را در خرابهخدا

حق او تقدیم رسانید و گفدد، بددار خدددایا دل مردمددان را بدده او   زود بازگش، دعا  خیر در
اصددل  یبددرا زی ؛  ن(۴37 :۴ر ش،1336 ،یکاشان  ده   جا   هامألوف گردان و او را در خانه
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 ،1۴08  ،ی؛ ابوالفتددوح راز167:  5، ر1۴12  ،ی؛ ثعلب 22:  12، ر1۴12  ،یر.ز؛ ابر  ثیحد
 (.3۹3: 2؛ ر1۴07 ،ی؛ زمخشر267: 10ر

 یبدده خرافدد  یبددا خواندددن آن، پدد  یاس، که هر عاقل زی آمچنان تمسخر ثیاحاد  ن یا  متن 
رد آنهددا اسدد،. مفسددران   یابر  لی دل  ن یترآنها روشن   یعقالن  ری بودن آنها خواهد برد. متن غ

فددراوان بدده   اتیدد روا  لیدد قب   ن یدد از ا  ،یددیاند که درکتددب رواگفته  ن ی چن   هاافسانه  ن یدر مورد ا
را از ابتدددا بدده  ش ی . خداونددد، بددز و مدد ودشدد یانسددان مدد   رتیدد کدده موجددب ح  خددوردیچشم م
بدده و    دندد یافری خددوز ب  ایدد   ری اس، و الزم نبود که گربدده را از شدد   دهیآفر  یامروز  گونهن ی هم
بود   یوارد کند، بلکه کاف  یرا به کشت   واناتی ه حض درس، بودن، الزم نبود که نوح همفر
مددورد   ندددهیکدده در آ  ییهاوانی حمکرر او    یهاشده و از عوسه  یارد کشت و  وانی ح  کیکه  
اسدد، کدده بددا روح اسددالم   یاتی لی و اسددرائ  لیدد از اباا  ثیدد احاد  ن ی. اشدندیبودند، خلق م  ازی ن

؛ 10۴: 12، رتدددا یبددد  درضدددا،ی ؛ رش253:  6ق، ر1۴15 ،یآلوسددد .ز؛  ر منافدددات دارد
 .(383: 10ش، ر137۴،یاباابائ

 یبه کشت طانیشدن ش وارد یچگونگ. ۳-۲-۳

:اول کندددینقددل مدد   ن ی از ابددن عبدداس چندد   یبه کشددت   وانی ورود ش  ةدر مورد نحو  یکاشان
وش چیز  که او را نوح در کشتى درآورد مورچه خددورد بددود و آخددر خددر؛ چددون درازگدد 

آویخدد، هددر چنددد درازگددوش را بددر آن  کدده در کشددتى رود، ابلددی  در دنبددال اوواس،  خ
»ادمخُلم وإنم کان  الش الیموانُ م ع ددک   دراز  کهناع کرد. نوح فرمود داشتند که به کشتى رود، امت 

گوش در کشتى رف، و ابلی  با او بود، چون نوح نگاه کرد و ابلی  را بدید گف، بیددرون 
بر پش، کشتى نشاند و همچنددین   جزع کرد و زار  نمود. نوح و  را  ابلی   لَّهرو یا عدو ال
ند و گفتند که ما را در کشتى بر. گف، نبرم که از شما که مار و کژدم آمد  کندیروای، م

 تددو نددام کدده هددر که کردیم  عهد  تو  با  که  گفتند  رسدمضرت و ایذا به مردمان و بندگان می
جهدد، اسدد، ط ایشان را در کشتى آورد و از ایددن شر ین با    پ  نرسانیم  گزند  را  و   ما  برد

 إِنَّ ا* الْع الَمِینَ فِ ی  نُ و(ٍ  عَل ى  المٌسَ  ﴿  که هر که از مار و کژدم ترسد این آیه بخواند که
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 نوح بر تحیال، و سالم( 81-7نصافات   ﴾الْمُّْمِنِینَ  عِبادِنَا  مِنْ  إِنَّهُ*  الْمُحْسِنِینَ  نَجْزِل  کَذلِكَ
دهددیمم کدده او بدده داش مددىمیان بددادم مددا نیکوکدداران را چنددین پدداالع  یانم  در[  پرس،  خدا]

ش، 1336 ،ی ر.ز؛ کاشددان ردداز گزند ایشان ایمن گدد   حقیق، از بندگان با ایمان ما بود(؛
: 5، ر1۴12 ،ی؛ ثعلبدد 23: 12، ر1۴12  ،یر.ز؛ ابددر  ثیاصددل حددد  یبددرا  زی ؛ و ن۴3۹:  ۴ر

 .(271-270: صص10، ر1۴08  ،ی؛ ابوالفتوح راز170

 یرسنقد و بر. ۴-۲-۳

ندارنددد؛   یبدده نقددد و بررسدد   یازیدد آنقدر آشکار اس، کدده ن  ثیاحاد  ن یبودن ا  یساختگ
 که  شد  خواهد  متوجه  کند،  برخورد  هاداستان  نگونهیبا ا  یوقت   ،یکه هر انسان عاقل  یورابه
از جن  آتددش اسدد،،   وانی . چرا که شباشندیپرداز م  الی ذهن خ  کی  از  برخاسته  تنها  آنها
فان نداشددته اسدد، کدده بخواهددد وارد از او  یترس  چی و او ه  ددرآ  غرق شو  اندتویمپ  ن
 (.273: 1383  ،ی ر.ز؛ قاسم دهدشود تا خود را نجات    یکشت 

 حضرت نوح)ع( درحق فرزندش نیمربوط به نفر اتیلیاسرائ .۳-۳

ا ْمِلْ فِیها مِنْ کُلٍّ نَا  قُلْ  نُّورُالتَّ  فارَ  َو  أَمْ ُنا  جاءَ  إِذا   َتَّى﴿  یةآ  ری در تفس  یکاشان.  1-3-3

 ﴾وْلُ َو مَ نْ آمَ نَ َو م ا آمَ نَ مَعَ هُ إِالَّ قَلِی لٌرْنَیْنِ َو أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْ هِ الْقَ مَْوجَیْنِ ا
تمسخر پرداختند[ تا وقتى کدده فرمددان ]قهددر[ مددا   به  قوم  و  کشتى  ساختن   به  نوح ]  (۴0نهود 

هددر د، در آن هنگددام بدده نددوح خوددا  کددردیم کدده از بجوشددی آ   آتش  فرا رسید و از تنور
جددز آن ]پسددرت کنعددان و زندد،[ کدده ات  جف، حیوان دو فرد ]نر و ماده[ با جمیع خددانواده

سوار کن ]کدده   ىوعده هالکش در علم ازلى گذشته و هر که ایمان آورده همه را در کشت 
 .ند(نبوداز غرقا  برهند[. و گرویدگان به نوح عده قلیلى بیش  

آورده اسدد،:»نوح   ن ی چندد   حضددرت نددوح ع(در حددق فرزندددانش   ن یورد عل، نفددرم  در
که ترتیب داده بود بر بدداال  کشددتى پوشددیده بددا پسددران ایشان را نزد کشتى آورد سرپوشى 

گفته بود که با زنان خود در کشتى خلوت مکنید، حام مخالف، کرده با زن خددود مقاربدد، 
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زنددش سددیاه رحددم  رم نُومف ت هُ  حق تعالى نوفه او را در غ یِّهُمَّ»اللَّ کرد نوح ع( دعا کرد و گف،
یاه بود و نسل او همه سیاه بودند و از این جهدد، گردانید فرزند  که از او در وجود آمد س

اند و تُددرز و چددین او را ابوالسودان گفتند و عر  و روم و فارس و اصناف عجم ولد سام
 زیدد ؛ و ن۴3۹: ۴ش، ر1336 ،ی کاشددان شددند  بایمافث و صفالیه و یاجور و ماجور از ولد ی

؛ ابوالفتددوح 16۹:  5، ر1۴12  ،ی؛ ثعلبدد 26:  12، ر1۴12  ،یر.ز؛ ابددر  ثیحددداصددل    یبرا
 .(270: صص10، ر1۴08  ،یراز

 ینقد و بررس. ۲-۳-۳

  وجود دارد: ،یروا  ن یدر رد ا  لی چند دل

 تیوجود تفاوت وتهافت در روا .۱-۲-۳-۳

 ندددبود  مقددر  نددوح ع(  افثیقرار گرفته و سام و    ن ینفر  موردازآنها »حام     یابق برخ
 ،یدد (، حددال آنکدده در روا273: 6ق، ر1۴20 ،ی؛ فخددر راز7: ۴ق، ر1۴22 ،ی ر.ز؛ ثعلبدد 

: 1ش، ر1376 ،ی ر.ز؛ مجلسدد  قددرار گرفتنددد ن یهددردو مددورد نفددر افددث  ی»حددام و  گددرید
ن بددا کددرد نددوح ع( را خلددوت ن ینفرعل،  ،ی(. برخ1۴0:  1375  ،ی؛ جزائر2۴7-2۴8صص

؛  328: 3ق، ر1۴0۴ ،یوای سدد   کندددیمدد  یحضرت نوح ص( معرفدد  یهمسرش با وجود نه
به کش  عددورت  دنیجرم او خند گرید  ثی(. و در احاد۴۴۹  :2ق، ر1۴15  ،یکاشان  ضی ف

: 1375  ،ی؛ جزائددر2۴7-2۴8: صددص1ش، ر1376  ،یمجلسدد   ز؛.ر   اس،شده  یپدر معرف
1۴0). 

 منافات با مقام نبوّت .۲-۲-۳-۳

به   دی بع  اس،؛  فرستاده  هاهمه انسان  ،یهدا  یرا برا  امبرانی که خداوند، پ  ن یبه اوجه  با ت
 ن یفرزندددش حددام( را نفددر  نجای در ا  از بندگان خدا  یکیوح ع(  که حضرت ن  رسدینظر م

از اوفان بددود و اگددر   افتگانیآورده بود و جز نجات    مانیکه او به نوح ع( ا  یکند در حال
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بدددنبال   یهددر قددوم  یسددت یبا  کردندیم  ن ینفر  را  کارگنه  یهاانسانران  امب ی بود که پ  ن ی چن   ن یا
از   ن یدد و ا  سدد،ی ن  ن ی چندد   ،یدد کدده واقع  یدر حددال  ،شدددیخددود مدد   امبری پ  ن یدچار نفر  ،ینافرمان

 .به دور اس،  امبرانی ساح، مقدس پ

  خالف عدل . ۳-۲-۳-۳

 یکددرده اسدد،، بدداز جددا ن یحضرت نوح ع( فرزند خود را نفددر می به فرض که قبول کن 
 ریدد نددوح ع( دامنگ ن ینفددر یکه »حام  مرتکب گناه شددده اسدد،؛ ولدد   ماندیم  یباقسخن    ن یا

بددرخالف عدددل اسدد،.  ن یدد کدده ا یدن کنعان و نسل او( در حددالش  اهی فرزند او شده اس، س
اسدد، کدده گفتدده شددده  ن یدد بخدداار ا سددانیعل، مغضو  شدددن کنعددان از اددرف تددورات نو

به اسارت بردنددد. آنهددا بددا   زی نان آنها را ند و زاندنرا به قتل رس  لی اسرائیفرزندان بن   انی کنعان
 ،ی ر.ز؛ قاسددم رندددی بگ  انیدد از کنعان  انتقام خددود را  خواستندیم  واقع  در  هاافسانه  ن یجعل ا
1383 :283). 

مخدددوش هسددتند. محدددثان   زیدد از نظر سند ن  ییعالوه بر اشکاالت محتوا  ث،یاحاد  ن یا 
سن بددن صددالح عددن ابن محبو  عن الحعن    هی اب  عن   می بن ابراه  یرا با سند »عل  ثیاحاد  ن یا
: 13ق، ر1۴1۴  ،یل؛ حددر عددام213:  ۴ش، ر1363  ،ین ی کل  ز؛.ر   اندردهعبدهلل ع(  آو  یاب

مددذهب،  یو بتددر یدیدد ز یو انددد؛رجددال دربدداره »الحسددن بددن صددالح گفته ی(. علمددا2۹۴
 260:  1تددا، ر  یبدد   ،یلدد ی  ر.ز؛ مقدددس اردب  اسدد،  ثیو متددروز الحددد   ی ضددع  رموثق،ی غ
ب بددن منبدده  نقددل را از »وهدد   ثیدد احاد  ن یدد ا  زیدد ن  ی(. برخ10:  1ق، ر1۴2۹  ،یاق(؛ نریورق پا

»ثنددا   یگددریمفسددران بددا سددند د  ن،یدد ا  بددر  عددالوه(.  ۴۹6:  ق1۴03  صدددوق،  ز؛.ر   اندددکرده
بددن  وسدد یجدددعان عددن  دبن یبن ز یحجار عن مفضل بن فضالة عن عل  یقال ثن   ن،ی لحسا

ق، 1۴22  ،ی؛ ثعلبدد 22:  12، ر1۴22  ،یرابدد   ؛ز.ر   اندددکرده  ،یمهران عن ابن عباس  روا
  ی ر دو را ضددعبن مهران ، ه  وس یجدعان  و »  دبن یبن ز  یرجال »عل  ی(. علما167:  5ر

 اسدد،  ثیومختلط الحد  ثیالحد  ن ی ل  مجهول،جدعان     دبن یبن ز  یشمرده وگفته شده »عل
  .(8۴: 7ق، ر1۴02 ،یثمی ؛ ه306: ۴ق، ر1۴20  ،ی ر.ز؛ ابن حجرعسقالن
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 به دور کعبه نوح یکشت طواف .۴-۳

به هددیچ موضددع   یشده اس،:»کشت   انی ب  ن ی چن   زی ن  ی. در مورد اواف کردن کشت 3-۴-1
شد تا آنکه به زمین حرم رسید و در موضع کعبه هف، بار اواف کرد و حق تعددالى مستقر ن

 ثیاصددل حددد  یبددرا  زی ؛ و ن۴۴0:  ۴ش، ر1336  ،ی کاشان  خانه کعبه را به آسمان برده بود  
 .(3۹7: 2؛ ر1۴07 ،ی؛ زمخشر172: 5، ر1۴12 ،ی؛ ثعلب 2۹: 12، ر1۴12  ،یر.ز؛ ابر

 ینقد و بررس .۲-۴-۳

از محدددثان  یبرخ. اندشده ،یروا یمتعدد  یمشابه آن با سندها  ثیو احاد  ثیحد  ن یا
 از مرسددل صددورتبدده    ایدد ( و  55:  5، ر1۴0۹  ،یهند  ی ر.ز؛ متق   را بدون سند  ثیحد  ن یا

 ن یا  زی ن  یا(، عده375:  1، ر1۴18العجا ،    ،ینعسقال   حجر  ابن   ز؛.ر   اس،  آمده  »معمر  
ابن محبددو ، عددن الحسددن بددن صددالح، عن أبیه، عن  م،د »عن علی بن إبراهی را با سن   ثیحد

(. 212: 2ر ،یندد ی ؛کل1۴۴: 2ق، ر1380 ،یاشدد ی ع ز؛.ر  اندددعددن أبددی عبددد اهلل ع(  آورده
سددند؛ »ابددن بددا    ثیحددد  ن یدد ا  ن ی اسدد،. همچندد    ی شد که »الحسن بن صالح  ضعگفته    شتری پ

اسدد،.  وددوعه شده که سند آن، مق خاار گفت   ن ی هم  به.  اس،عن ابن عباس  نقل شده  حیجر
از ابددن  می مسددتق  حیتا ابن عبدداس حددذف شددده اسدد، و ابددن جددر  حیابن جر  ن ی ب  ان،یراو  رایز

(. 115:  تددایبدد   ز،ی ر.ز؛ ابددوعز  سدد،ی ن  ریپددذامکان  ن یکه ا  یحال  در  اس،،عباس نقل کرده
و از  ثیدد مشددهور بدده جعددل احاد ح  یگفتدده شددد کدده؛ »ابددن جددر زیدد ن شددتری پ کدده گونددههمددان
 .اس،  پردازانلی اسرائ

 ثیبددودن حددد یجعلدد  ةنشان ثیحد کیش، وجود اختالف در متن از نظر گذ  چنانکه
: 3ق، ر1۴0۴ ،یوای سدد  ز؛.ر  اسدد،آمددده  یمتعدددد  یهددابدده شددکل  زی ن  ثیحد  ن یاس،. ا
مدددت اددواف  یبه اواف کرد. برخدد ور کعبه دهفته    کینوح    یکشت   اندگفته  ی(. برخ328

. اسدد،ا انجددام دادهاواف نسدداء ر ار،هف، ب یکشت  اندهگفت  یحت . اندرا چهل روز نقل کرده
بددودن آنهددا اسدد،.   یسدداختگ  انگریدد خددود ب  ث،یحددد  کیدد در مددتن    یاختالفددات  ن ی چن   وجود
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مخددال  بددا عقددل و منوددق اسدد، ر.ز؛ کلینددى،  ،یکشددت  کیدد اددواف  رفتن یپددذ ن ی همچندد 
 .(۴۴۹: 2ق، ر1۴15  ،یکاشانضی ؛ ف223: 1، رش1363

 گیریهیجتن

را هم البته    عه ی ش   ر ی نداشته و تفاس  یسن  ر ی به تفاس  یاختصاص  ر ی در تفاس  اتی لی ورود اسرائ
برگرفته  یکمتر  زانی بام سندض.  اس، در  موارد  اتیروا  ن ی ا  یع   فقدان    یدر  از جمله: 
نقواع و ارسال در سند  جود او  ،ی و سن   عهی اعم از ش  یث یمربواه در کتب معتبر حد  اتیروا
چهره  ات،یروا  ن یا اسرائ  ی هاحضور  ا  اتیلی مشهور  سند  سلسله  در    ات یروا  نیپرداز 

م احاد  گردد،یخالصه  متن  سند،  برضع   دل  ثیعالوه  سن،    یناسازگار  لی به  قرآن،  با 
غ  ،یقوع و  نادرس،  علم،  و  م  ری عقل  استناد  ش باشندیقابل  آموزه  عهی.  برک،    ی هابه 
به    ی توجهیاز رهگذر ب  ر ی اس نفوذ در تف   نیسرسازش نداشته و ا  ات ی لی اسرائ   ع( با ،ی باهل

 . ،آن بزرگان اس یرهنمودها

 و مآخذ بعنام

 . میق آن ک 

(. چاپ سوم. انگلستان: انتشددارات یمی ترجمه قد  یت جمه فارسم(.  2002مقدس.      کتا 
 . المیا

 قیدد . تحق میالق  آن العظ   یتفس  یف  یرو( المع انق(. 1۴15محمود بن عبداهلل.    ،یآلوس
 .هی لکتب العلم: داراروتی . چاپ اول. بهی عو  یعبدالبار

: روتیدد . به کوشددش عدددنان زرزور. ب یاصول التفس  یف  ۀمقدمق(.  13۹2   احمد.  ه،ی می ت  ابن 
 .نایب
: روتیدد . بلالبخار حیصح یعل قیالتعل قیتغلق(. 1۴20.  یاحمد بن عل  ،یحجرعسقالن  ابن 

 .یالمکتب االسالم
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محمد   می الحکعبد  قی . تحق االسباب   انیب  یالعجاب فق(.  1۴18.  ____________________
 .ی: دار ابن الجوزهید. چاپ اول. سعو  ی االن
شددم    ن ی محمددد حسدد   قیدد . تحق میتفسی الق آن العظق(.  1۴1۹   بن عمر.  لی اسماع  کثیر،ابن 

 .  هی : دارالکتب العلمروتی . چاپ اول. بن یالد

. روض الجنان و رو( الجنان فى تفسی الق آنق(.  1۴08   .یعل  بن   ن ی حس  ،یراز  ابوالفتوح
 هددا . چاپ اول. مشهد: بنیاد پژوهش حمد جعفر یاحقى و محمد مهد  ناصحتحقیق م
 .رضو  قدس  آستان  اسالمى

 مایاإلس ائیلیات و الموضوعات فی کتب التفاسی  قد(. تددای ب  سعد یوس  محمود.  ز،یابوعز

 .هی ق ی وفلت به ا. قاهره: مکت يایو  د
 قیدد . تحق الفرالء  اضیلماء و الع  اضیرق(.  1۴01   .کی ب  یسی عبداهلل بن ع  ،یاصفهان  یافند

 .یمرعش  اهللهی: مکتب آجای. بین ی لحساحمد ا
 ن ی دحسدد ی س  ة. ترجمدد زانی المیدرتفس   یروش عل ام ه طباطب ائ ش(.  1370.  یعلدد   ،یاالوس 

 .یاسالم  غاتی . تهران: سازمان تبلیلی رجلی م
و   ةالوباعة. اهددران: مؤسسدد و م نهجهم  اتهمی المفس  ون  ق(.  1۴1۴   .یعلمحمددد  ،یازیا 

 .یسالملنشر. وزاره الثقافه و االرشاد االا
: دار روتیدد . بعهیالش   فیتصان  یإل  عۀیالذر(.  تایعلی.  بمحمدمحسن بن   ،یبزرگ تهران  آقا

 االضواء.

. نشددر اهددوازول: . چدداپ ایس اختگ ثی شناخت ا اد لارهایمعش(. 1386قاسم.    ،یبستان
 رسش.

الکش ف و البی ان ع ن تفس ی  ق(.  1۴22   .می ابو اسددحاق احمددد بددن ابددراه  ،یشابوری ن  یثعلب 

 . یالتراث العرب  اء ی : داراحروتی محمد بن عاشور. چاپ اول. ب  یامام اب  قی . تحق  آنالق

: انتشددارات جددای. بدد یزیدد عز وسدد ی ة. ترجماءیقصص االنبش(. 1375   نعم، اهلل.  ،یجزائر
 هاد.  

 .هی ب العلم: دارالکت روتی . بهیالمعار  االسالم  ۀیدا(. تایمستشرقان.  باز    یجمع
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 قیدد . تحق عهیمسائل الش   لیتحص یال عهیوسائل الشق(. 1۴1۴    محمد بن حسددن.  ،یحرعامل
 همی علدد   ،یدد التراث. چاپ دوم. قم: موسسه آل الب   اء ی السالم الح  همی عل  ،ی موسسه آل الب 

 التراث.  اء ی حالسالم ال

 .نای: بجای. بلابوالفتو( رام  یدر تفس قیتحقش(. 13۴8-13۴6   عسکر.  ،یقحقو
 .  ری کب  ری . چاپ سوم. تهران: موسسه انتشارات ام آناعالم قش(. 1355محمد.    ،یخزائل

. تهران: موسسه انتشددارات چدداپ دانشددگاه لغت نامه دهخداش(.  1373اکبر.    یعل  دهخدا،
 تهران.  

. چدداپ دوم. تهددران:  یدر تفاس ات یلیباب اس ائ  در  یشپژوهش(.  1383.  یمحمدتق   ،یارید
 . یسهرود

. دمشددق: هی . الوبعط الثانفى التفسی  و الحدیث  االس ائیلیات ق(.  1۴05.  ن ی حسمحمد  ،یذهب 
 . مانیداراال

 .یالتراث العرب  اء ی . لبنان: دار احو المفس ون  یالتفس(.  تای.  ب__________
 .نای: بروتی . بیمحمد بجاو ی. به کوشش علدالاالعت زانیم(. ق1382.    __________

. چدداپ دوالم. بیددروت: ک یم )المن ار(تفس ی  تفس ی  الق  آن الح(.  تددای ب  .رضا، محمد  دی رش
 دارالمعرفه.

. چدداپ سددوم. لی الکشا  عن  قائق غوام  التنزق(. 1۴07محمود بن عمددر.    ،یزمخشر
 . ی: دارالکتب العربروتی ب

 . قم: مؤسسه امام صادق  ع(.وعۀ طبقات الفقهاءموس. ق(1۴18جعفر.     ،یسبحان

. قم:کتابخاندده الم أرور  یالتفس یيورفالدرالمنق(. 1۴0۴بکددر.   یبمن بن اعبدالرح  ،یوای س
 .  ینجف  یاهلل مرعش ةیآ

 ااهر.   یاسالم ادی . تهران: بن دائ ۀ المعار  تشی عش(. 1366احمد.    ،یجواد صدر

محمددد صددادق بحددر العلددوم.   دی . مقدمه سدد  ائعل الشعل.  ق(1385.  یمحمد بن عل  صدوق،
 وموبعتها.    هیالحدر  نج : منشورات المکتبة
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محمد بدداقر   دی س  ة. ترجم ق آنیالتفس  یالمیزان فش(.  137۴   .ن ی حس  دمحمدی س  ،یاباابائ
 مدرسین حوزه علمیه.    ة. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسالمى جامعیهمدان  یموسو

. مترجمان. چاپ اول.  الق آنیالتفس  یف  انیمجمع الب.  ش(1360   .فضل بن حسن   ،یابرس
 .  ینتشارات فراهانتهران: ا

: دار روتیدد . چدداپ اول. بجامع البیان فى تفسی  الق آنق(.  1۴12جریر.  محمد بن    ابر ،
 المعرفه. 

. یمحالتدد  یهاشددم رسددول دی سدد  قیدد . تحق  یکتاب التفسق(. 1380محمدبن مسددعود.    ،یاشی ع
 .  مهی نه علپ خاتهران: چا

التددراث  اء یدد : داراحروتیدد . ب. چاپ سومبیالغ  حیمفاتق(.  1۴20محمد بن عمر.    ،یفخرراز
  .یالعرب

. چدداپ دوم. یاعلمدد  ن ی حسدد  قیدد . تحق ی الص افیتفسق(.  1۴15مددال محسددن.    ،یکاشان  ضی ف
 تهران: انتشارات الصدر.

  یدر تفاس  اءی بان لهاآن ب  داستان   یو تار  ات یلیاس ائ ش(.  1383محمددد.    دی حم  ،یقاسم

 : سروش.. چاپ دوم. تهرانق آن

. چدداپ یریدد جزا یموسو بی ا دی س قی . تحق یالقم  یتفسش(. 1367  .می بن ابراه  یعل  ،یقم
 چهارم. قم: دارالکتب.  

. تهددران: نیال زام المخ الف  یف   نیم نهج الص ادق   یتفسش(.  1336مال فتح اهلل.      ،یکاشان
 .یمحمد حسن علم  یفروشکتا 
 .یالتراث العرب اء ی : داراحروتی . بنیمعجم المولف(. تای برضا. عمر  کحالاله،

. چدداپ یاکبر غفددار  یعل  قی و تعل  حی . با تصحیفالکاش(.  1363.  عقو یمحمد بن    ،ین ی کل
 .  هی پنجم. تهران: دارالکتب االسالم

 .الرساله: مؤسسهروتی . بکنزالعم الق(. 1۴0۹.  ن یبن حسام الد یعل  ،یهند  یمتالق 
. چدداپ دوم. قددم: انیدد امام  یعلدد   دی س  قی . تحق القلوب   وۀی ش(.  1376 اقر.  حمدبم  ،یمجلس

 انتشارات سرور. 
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 .ن ی : موسسسه انتشارات فرانکجای. بیدائ ۀ المعار  فارس(. تای.  بن ی غالم حس  مصاحب،
 . تهران: انتشارات صدرا.آرار مجموعه(.  تای.  بیمرتض ،یموهر

. چدداپ اول. مشددهد: بیروبۀ القش   یف  فس ونوالم   التفسیق(.  1۴18.  یمحمدهاد  معرف،،
 .هی سالمللعلوم اال  هیالجامعه الرضو

 : دارالجواد.روتی . بی. الوبعة االولاس ائیلی ات الق آن. ق(1۴00محمدجواد.    ه،ی مغن 

التابعددة   ی. قم: موسسه النشر االسالممجمع الفائده(.  تایاحمد بن محمد.  ب  ،یلی اردب  مقدس
 .ن ی لجماعة المدرس

 . تهددران: مرکددزدائ  ۀ المع ار  ب زرس اس المیش(.  137۴ردی، کدداام.  بجنددو  وسویم
 .اسالمی بزرگ المعارفدایره

محمد راستگو   دی س  ة. ترجمقصص ق آن  یخیتار  یب رسش(.  1383محمد.    یومی ب  ن،مهرا
 .یو فرهنگ  یچاپ اول. تهران: انتشارات علم

 اء ی الاح  روتی وسسة آل ب: موتری ب  .عهیمستند الشق(.  1۴2۹.  یاحمدبن محمد مهد  ،ینراق 
 التراث.

دمشددق: دارالقلددم و .   یکت ب التفس   یو ار ه ا ف   ات یلیائ االس  ش(.  13۹0.  یرمددز  نعنانه،
 .  ضاء ی دارالب 

 .  ی. چاپ دوم. تهران: کتابخانه اهورکتاب مقدسقاموس ش(. 13۴۹. زی جم  هاک ،

منشددورات  :روتیدد . بدمجم ع الزوائ د و منب ع الفوائ ق(.  1۴02بکددر.   یبن اب  یعل  ،یثمی ه
 .یدارالکتا  العرب


