
چکيده:
»شيخ االنبيا« يا »شيخ المرسلين«، لقب نوح7 پيامبر است که نسب وی با هشت واسطه 
به حضرت آدم7 مي رســد. اين پيامبر اولوالعزم، عمري طوالني داشــت و صاحب چهار 
پســر بود که تمام انســان های امروز کرة زمين به ســه تن از آنان بازمي گردند. نوح7 
صاحــب بياني فصيح، گفتاري روان و منطقي نيرومند بــود و صبر و بردباري او در برابر 
قوم لجوج و بي منطق خود، مثال زدني است. شيخ االنبيا در چهارصدوشصت سالگي در روز 
عاشورا، براي هدايت قوم بت پرست خود برگزيده شد و با برشمردن نعمت هاي خداوند و 
بيان وعده هاي الهي، به هدايت آنان پرداخت؛ اما قوم نوح، همانند ملت هاي گمراه ديگر، 
با بهانه هاي بي اســاس، از ايمان آوردن به پروردگار فرار مي کردند؛ تا اين که عذلب الهي 

بر آنان فرود آمد.
آرامگاه اين پيامبر بزرگ، در نجف اشــرف، در کنار مرقد اميرمؤمنان، علي7 و حضرت 

آدم7 قرار گرفته است.
اين نوشــتار، با توضيح مختصري از زندگانــي حضرت نوح7 و توصيف ويژگي هاي او و 

مردم زمانش، به بيان آياتي از قرآن در اين زمينه پرداخته است.

واژگان کليدي: نوح7، علي7، آدم7، پيامبر، عذاب الهي.

محمود شریفی

نوح نبی؛ 
همجوار علی7

7

13
93

ر  
ها

،  ب
18

ه  
مار

 ش
ت،

يار
گ ز

هن
فر



یکی از مکان های مقدســی که زائران عتبات عالیات در نجف اشرف زیارت می کنند، قبر 
مطهر شــیخ االنبیاء، حضرت نوح7 اســت؛1 زیرا قبر آن حضرت در کنــار قبر امیرمؤمنان، 
علی7 و آدم7 قرار گرفته اســت. در ضمن زیارت نامة آن حضرت نیز آمده است: »السالم 

علیک و علی ضجیعیک آدم و نوح«2. مرحوم محدث  زاده می گوید:
پــس از زیارت قبر مطهر و منــور حضرت امیر، به جانب ســر، از برای زیارت 
حضرت آدم  نوح برو ودر زیارت نوح چنین بگو: »ســام بر تو ای پیامبر خدا! 
سام بر تو ای برگزیده خدا! سام بر تو ای ولّی خدا! سام بر تو ای حبیب خدا؛ 

ای شیخ پیامبران...«.3
از آن جا که سرگذشــت پیامبران و تاریخ زندگی آنان، سراســر مبارزه با جهل و نادانی و 
ظلم و فقر و تاش برای برقراری عدل و داد اســت، شــناخت ویژگی های فردی و اجتماعی 
آنان برای بشــر امروزی، بسیار راه گشا و امیدبخش است و شایسته است با زندگی این پیامبر 
اولوالعــزم الهی که یکی از ســوره های قرآن کریم نیز به نام اوســت، در حد توان این مقاله، 

آشنا شویم.

زندگی نامه اجمالی حضرت نوح7
مورخان و مفســران نوشــته اند که نام نــوح نبی در اصــل، »عبدالغفار« یــا »عبدالملک« یا 
»عبداالعلی« بوده و بدان ســبب لقب »نوح« به او داده شــده است که سالیان دراز بر خویشتن 
یا بر قوم خودش نوحه گری می کرد. نام پدرش »لََمک« یا »المک« بوده اســت.4 نســب او از 

این قرار است:
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نوح بن لََمک بن َمتوَشــلَخ بن اُخنوخ بن یارد بن مهائیل 
بن قینان بن اَنوش بن شیث بن آدم.

با این حســاب، نسب او با هشت واسطه به حضرت آدم7 
می رسد. لقب او »شیخ االنبیاء« یا »شیخ المرسلین« است.

فرزندان
حضرت نوح چهار فرزند به نام های »حام«، »سام«، »یافث« 
و »کنعان« داشــت که غیر از کنعان که فرزند ناخلفی بود 
و از عــذاب الهی در امان نماند و غرق شــد، بقیة فرزندان 
نوح7 دارای فرزندانی شــدند و مورخــان معتقدند تمام 
انسان های امروز کره زمین، به آن سه فرزند بازمی گردند. 
گروهی از نژاد حامی هستند که در منطقة آفریقا ساکنند. 
گروه دیگری از نژاد ســامی اند کــه در خاورمیانه و خاور 
نزدیک سکنی دارند و نژاد یافث را ساکنان چین و خاور 

دور می دانند.5
پــس از نــوح فرزندش ســام، وصی او شــد و به فرمان 
الهــی، جای پــدر را گرفت و بــه حافظ مواریــث انبیای 
پیشــین شد. برخی او را از پیامبران مرسل می دانند. وی در 
زمــان خود با مخالفت برادرانش حــام و یافث و فرزندان 
قابیــل و هابیــل و »عوج بن عناق« و دیگران روبه رو شــد 
و ســرانجام پس از شــش صد ســال که از عمرش گذشته 
بــود، رحلت کرد و فرزند »اَرفَخشــد« را وصّی خود قرار 
داد. اغلــب مورخــان، اَرفَخشــد را »ابواالنبیــاء« نامیده و 
گفته اند که نســب پیامبران پس از نــوح7 به وی منتهی 
می شــود. او هم در 460 ســالگی از دنیا رفت و فرزندش 
»شــالخ« را وصــّی خــود قــرار داد که او پــدر حضرت 

نوشته اند  مفسران  و  مورخان 
که نــام نوح نبــی در اصل، 
»عبدالغفار« یا »عبدالملک« 
یا »عبداالعلی« بوده و بدان 
ســبب لقب »نوح« به او داده 
شده استت که سالیان دراز 
بر خویشتن یا بر قوم خودش 
نوحه گــری می کــرد. نــام 
»المک«  یا  »َلَمک«  پدرش 

بوده است.
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 هود7 اســت و در وادی  الســام نجف دفن شــده اســت.6 مســعودی در »اثبــات الوصیه« 
نوشته است:

سن نوح7 در هنگام مرگ، بر طبق روایتی، هزار و چهارصد و پنجاه سال بود 
و در روایت دیگری آمده اســت که هنگامی که به رســالت رسید، هشت صد و 
پنجاه سال داشت و نه صد و پنجاه سال نیز میان قوم خود توقف کرد ]و مردم را 
هدایت کرد[ و پس از فرود آمدن از کشــتی نیز پانصد سال دیگر زندگی کرد 
که جمعاً دوهزار و ســی صد سال عمر کرد و در روایت دیگری آمده است که 

وی دوهزار و هشت صد سال در دنیا زندگی کرد.7
عمــر طوالنی آن حضرت که در ادبیات فارســی و عربی ضرب المثل قــرار گرفته، مورد 

اختاف واقع شده است. مرحوم عامه مجلسی گوید:
ارباب ســیر دربارة عمر نوح، اختاف کرده و جمعی هزار ســال گفته اند. قول 
دیگر، هزار و چهارصد پنجاه سال، قوم سوم 1470 سال، قول چهارم دو هزار و 

سی صد سال و در اخیار معتبره، دو هزار و پانصد سال ذکر شده است.8
مرحوم صدوق از امام صادق7 چنین روایت کرده است:

نوح پیامبر7 دوهزار و پانصد ســال زندگی کرد که هشتصدو پنجاه سال آن پیش 
از بعثــت و نبــوت بود و نه صدوپنجاه ســال هم به دعوت قوم خود مشــغول بود و 
دویست سال هم مشغول ساختن کشتی بود و پانصد سال هم پس از نزول از کشتی 
و خشکیدن آب، طول کشید تا شهرها را ساخت و فرزندانش را در آنها جای داد.9

نویسندة کتاب »تاریخ انبیاء« پس از نقل این اختافات می نویسد:
به هر صورت، میان پیامبران الهی که نامشان در قرآن آمده، کسی به اندازه حضرت 
نــوح7 عمر نکرد و برخی چون ثعلبی، همین عمر طوالنی آن حضرت را معجزه 
وی دانسته اند و گفته اند که معجزه نوح در نفس خود او بود؛ زیرا هزار سال عمر کرد 

و در این مدت طوالنی، نه نیرویش کم شد و نه دندانی از دندان های او افتاد.10

اوصاف و شمایل
نــوح7 مردی گندم گون و دارای چهره ای باریک و قامتی کشــیده و چشــمانی درشــت و 
ســاق هایی باریک بود. بیانش فصیح و گفتارش روان و منطقش نیرومند بود و وحی الهی نیز 

به منطق نیرومند و بیان فصیح او کمک می کرد.11
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وی از نظر روحی، انسانی بسیار شاکر و سپاس گزار بود؛ 
تــا جایی که خداوند در قــرآن صریحا او را به این صفت 
ســتوده است. در سوره اسراء در مورد او آمده است: )انّه 

کان عبداً شکوراً(.
بدون شــک همة پیامبران، بندة شــکرگزار خدا بودند؛ 
ولی بــرای نوح، ویژگی هایی در احادیث وارد شــده که 
او را شایســتة ایــن صفت  نموده اســت. وی هرگاه لباس 
می پوشــید یا آب می نوشــید یا غذایی می خورد یا نعمت 
دیگــری بــه او می رســید، فوری بــه یاد خــدا می افتاد و 

شکرگزاری می کرد.12
صفت دیگر حضرت نوح7 که او را بســیار ممتاز نشان 
مــی داد، صبر و بردباری و مقاومــت او در برابر قوم لجوج 
و بی منطق خودش بود. در طول نه صدوپنجاه ســالی که به 
تصریــح قرآن به دعوت قوم خود مشــغول بــود، عاوه بر 
حرف های بی منطق و تهمت و دروغ هایی که به او می بستند، 
آزار و اذیت و شکنجه های بسیاری به او می دادند؛ تا جایی 
کــه امام صــادق7 فرمود: گاهی مــردم آن حضرت را به 
قدری کتک می زدند که ســه روز تمام به حال بیهوشــی و 

اغما می افتاد و از گوش او خون می آمد.13
مرحوم طبرسی گفته است:

حضرت نوح7 نه صدوپنجاه ســال، شــب و روز مردم 
را بــه خدا دعوت می کرد؛ ولی ســخنان او در آن مردم 
اثری نداشــت و گاهی آن قوم به قــدری او را می زدند 
که بیهوش می شــد و چون به هوش می آمد، می گفت: 
»اللهم اهد قومی فانّهم الیعلمــون«؛ خدایا! قوم مرا 

هدایت کن که نمی دانند.14

نوح  صفت دیگــر حضرت 
که او را بســیار ممتاز نشان 
مــی داد، صبــر و بردباری و 
مقاومت او در برابر قوم لجوج 
و بی منطق خــودش بود. در 
طول نه صدوپنجاه ســالی که 
وی به تصریح قرآن به دعوت 
قوم خود مشغول بود، عالوه بر 
حرف های بی منطق و تهمت و 
دروغ هایی که به او می بستند، 
و شکنجه های  اذیت  و  آزار 

بسیاری به او می دادند.
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زمان و کیفیت بعثت
مرحوم مجلسی دربارة بعثت  حضرت7 می نویسد:

از کتاب قصص محمد بن جریر طبری نقل شده است که خداوند، نوح پیامبر7 
را به اطاعت و عبادت خود گرامی داشــت و تا وقتی که عمرش به چهارصد و 
شصت سال رسید، در کوه ها ســکونت داشت؛ جامه پشمین می پوشید و غذای 
خــود را از گیاهان زمیــن تأمین می کرد؛ تا این که جبرئیل نزد وی آمد و گفت: 
چــرا از مردم کناره  گرفته اي؟ گفت: چون قوم من، خدا را نمی شناســند؛ لذا از 
آنها کناره گیری کرده ام. جبرئیل گفت: با آنها جهاد کن. نوح گفت: نیروی این 
کار را نــدارم و اگر مردم عقیدة مرا بدانند، مرا خواهند کشــت. جبرئیل گفت: 
اگر نیروی این کار به تو داده شــود، با آنها جهاد می کنی؟ نوح گفت: چه بهتر 
از این و این، آرزوی من اســت. در این هنگام نوح گفت: تو کیســتی؟ جبرئیل 
فرشــتگان را ندا داد. وقتی فرشــتگان جمع شــدند، همگی با هم گفتند: لبیک 
لبیک ای رســول پــروردگار جهانیان، در این هنگام بیمناک شــد و جبرئیل در 
معرفی خود چنین گفت: من دوســت پدران تو، آدم و ادریس هستم و خداوند 
مهربان به تو ســام می رســاند و برای تو بشــارت )نبوت( آورده ام و این لباس 
نبوت، صبر، یقین، یاری و رســالت است و دســتور می دهم که با عموره  دختر 
ضمران بن اُخنوخ ازدواج کنی؛ زیرا او اولین کسی است که به تو ایمان خواهد 
آورد.15 در این هنگام که روز عاشــورا بود، نوح به سوی قومش آمد؛ در حالی 
که در دستش عصای سفیدی بود که آن عصا از آن چه در باطن مردم بود، خبر 
می داد و آمدن نوح7، مصادف با روز رؤســای قوم او بود که آنان در آن روز 
نزد بت  های خویش اجتماع کرده بودند. پس نوح صدای خود را به ال اله اال اهلل 
بلند کرد و گفت: آدم برگزیده و ادریس واالمقام و ابراهیم خلیل و موسی کلیم 
و عیسی مسیح از روح القدس خلق شده اند و محمد مصطفی ]صلی اهلل علیه و آله[ 

آخرین پیامبران است که گواه بر شماست. من رسالت خود را اباغ کردم.
در ایــن هنگام بت هــا به لرزه درآمدنــد و آتش ها خاموش شــدند و همه آنان 
ترســیدند که در این هنگام ســرکردگان و بزرگان آنها پرسیدند: این کیست؟ 
نوح گفت: من بندة خدا و فرزند بندة او هســتم که خداوند مرا به ســوی شــما 

مبعوث کرده است؛ تا شما را از عذاب خدا بیم دهم. 
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وقتی عموره ســخن حضرت نوح را شنید، به او ایمان آورد. پدرش وقتی فهمید 
او ایمــان آورده، او را ســرزنش کرد و گفت: به این زودی ســخن نوح در دل 
تو جاي گرفت؟ من می ترســم که پادشــاه از موضوع آگاه شود و تو را بکشد. 
عموره گفت: عقل و حلم و فضل تو چه شــد؟ نوح مردی تنها و ناتوان اســت 
و ایــن ندا را در میان شــما داده و آن چه گفته، در میان شــما واقع خواهد شــد 
... ســرانجام، کافــران آن زن را زندانی کردند؛ ولــی او مقاومت کرد و پس از 

آزادی، با حضرت نوح ازدواج کرد و سام از او به دنیا آمد.16

عقیده و دین مردم زمان حضرت نوح7
ابن  اثیر می نویسد:

دانشــمندان دربارة دین مردمی که حضرت نوح به ســوی آنان فرســتاده شــد، 
اختاف نظر دارند. گروهی از ایشان می گویند: آنان همگی هرچه را که خدای 
متعال زشت می شــمرد، همانند کفر و فحشا و فساد و شراب خواری و لهویات، 
مرتکب می شــدند. گروهی دیگر معتقدند که آنها اهل فرمان برداری و اطاعت 
بودنــد و آنها تابع دین صابئین بودند؛ اما قــرآن درباره آنان می فرماید: )َوَقالُوا 
ا(؛17  اًعا َواَل یُغوَث َویُعوَق َونَْســرً ا َواَل ُســوَ اَل َتَذُرنَّ آلَِهَتُکْم َواَل َتَذُرنَّ َودًّ
قوم نوح گفتند: خدایان خود را وامگذارید و بت َوّد و ُســواع و یغوث و یعوق 

و نَسر را رها نکنید.
وی سپس می نویسد:

من می گویم که میان این قول ها، تناقضی وجود ندارد؛ زیرا قول درستی که جای 
هیچ تردید و شــکی نیست، این اســت که آنان بت  پرست بودند و همان گونه که 
قرآن می فرماید، آن بت پرســتی، مذهب گروهی از صابئین اســت. آنان معترفند 
که عالم، ســازنده دارد و او حکیم و توانا و مقدس اســت؛ جز این که می گویند 
الزم اســت ما بدانیم که از شناخت آن سازنده، ناتوانیم و دست ما به او نمی رسد 
و باید با واســطه هایی که به او نزدیک هســتند، به او تقرب جوییم، پس به واسطه 
هیاکل که ستارگان سیار هستند، به سوی آنان تقرب می جویند؛ چون پیش آنها، 
آن ستارگان، مدبر این عالم هستند. بعد گروهی از آنان چون دیدند که ستارگان 
طلوع و غرب دارند و شــب دیده می شــوند و روز دیده نمی شــوند، رو به بت ها 
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آوردند؛ تا جلوی چشم آنان باشند و به واسطة آنها به ستارگان متوسل شوند. 
بنابراین، از پرســش بت ها، مذهب صابئین و کفر و فحشــا و غیراینها به  وجود 
آمــد و چون قوم حضرت نوح بر کفر و گناه خــود ادامه دادند، خداوند متعال 
حضرت نوح را برای آنان مبعوث کرد؛ تا آنان را از عذاب خدا بترساند و آنان 
را به توجه و بازگشت به حق و عمل به آن چه خدا فرمان داده، دعوت کند. نوح 
به ســوی قوم خود آمد؛ در حالی که به گفته  برخی، پنجاه ســال و به گفته  عون 
بن ابی  شّداد، سی صدوپنجاه سال داشت و غیر از این دو قول، اقوال دیگری هم 
هســت و او نه صدوپنجاه ســال در میان قوم خود بود و بعد از هاکت آنها هم 

سی صدوپنجاه سال زندگی کرد.18

ماجرای رسالت نوح7
همان گونه که قرآن و مورخان گفته اند، حضرت نوح7 با بیان شــیوا و منطق محکمي که 
داشت، آنان را دعوت به حق و پرسش خداوند متعال کرد. قرآن از زبان او می فرماید: ای قوم 
من! من بیم دهنده ای روشن گر هستم. خدا را بپرستید و از او بترسید و از من اطاعت کنید؛ تا 
گناهانتان را بیامرزد و شما را تا مدتی معین مهلت دهد؛ زیرا آن مدت خدایی که به سر آید، 

دیگر به تأخیر نیفتد.19
همان گونه که خداوند در ســوره نوح بیان فرموده، حضرت نوح با شمردن نعمت های الهی 
و بیان وعده های الهي، می خواســت قومش را هدایت کند؛ ولی آنان با بهانه های مختلفی که 
در ســوره هود و سوره  های دیگر قرآن بیان شده است، از ایمان آوردن سرپیچي کردند و از 
آزار و شکنجه روحی و جسمی پیامبر خدا دست بر نداشتند و عاوه بر این که خودشان ایمان 

نمی آوردند، به فرزندان خود نیز توصیه می کردند که به سخنان او گوش ندهند.
مرحوم طبرسی می نویسد:

از وهب بن منبه، چنین نقل شده است: نوح7 سه قرن تمام مردم را به خدا دعوت 
کرد که هر قرنی ســی صد سال بود و در این مدت، پنهانی و آشکار دعوت خود 
را ابــاغ می کرد؛ ولی آن مردم جز بر طغیان و سرکشــي نیفزودند و هر قرنی که 
می آمد، مردم آن قرن، ســرکش تر از قرن پیش بودند؛ تا جایی که مردم دســت 
کودکان خود را می گرفتند و آنها را باالی سر حضرت نوح می آوردند و به آنها 
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ســفارش اکید می کردند: اگر پس از من زنده ماندی، 
مبادا از این دیوانه پیــروی کنی... آن مردم به حضرت 
نــوح حمله می کردنــد و چنــان وی را می  زدند که از 
گوش های آن حضرت خون می آمد و بیهوش می شد. 
در این هنگام او را برداشــته، در خانه ای می انداختند یا 
به همان حال بیهوشــی، بر در خانــه اش می انداختند و 

می رفتند.20

بهانه های قوم نوح و پاسخ او
قــوم نوح هماننــد ملت های منحرف دیگر، بــه بهانه های 
بی اساس پناه می بردند؛ تا از ایمان آوردن به او، فرار کنند. 
قرآن کریم مهم تریــن بهانه های آنان را در ضمن آیه 27 

سوره هود چنین بیان می فرماید:
) ََقاَل الَْمــَأُ الَِّذیَن َکَفــُروا ِمْن َقْوِمِه َمــا نََراَك ِإالَّ 
بََشــًرا ِمْثَلَنا َوَما نََراَك اتََّبَعَک ِإالَّ الَِّذیــنَ ُهْم َأَراِذلَُنا 
ْأى َوَما نََرى لَُکــْم َعَلیَنا ِمْن َفْضٍل بَْل نَُظنُُّکْم  بَاِدى الرَّ
َکاِذبِیَن(؛ کافران ]که از اشــراف و ثروتمندان بودند[ 
گفتنــد: ما تو را جز انســانی همانند خویش نمی بینیم؛ 
نمی بینیم که جز اراذل قوم و افراد پســت از تو متابعت 
کنند؛ نمی بینیم که شــما بر ما فضیلت و برتری داشته 

باشید؛ بلکه می پنداریم که شما دروغ می گویید.
ایــن همان بهانه هایي اســت که مخالفــان انبیاء در همه 
دوران ها و حتی در دوران پیامبر خاتم حضرت محمد بن 
عبداهلل9 هم می گفتند؛ ولی حضرت نوح در پاسخ آنان 

با منطقی محکم فرمود: 
»ای قوم من! اگر از پروردگارم حجتی به همراه داشــته 
باشم و او مرا رحمت خویش ارزانی کرده باشد و شما 

همان گونه که قرآن و مورخان 
گفته اند، حضــرت نوح7 با 
بیان شیوا و منطق محکمي که 
داشت، آنان را دعوت به حق 
و پرسش خداوند متعال کرد. 
قرآن از زبــان او می فرمايد: 
ای قوم من! من بیم دهنده ای 
را  خدا  هســتم.  روشــن گر 
بپرستید و از او بترسید و از 
من اطاعت کنید؛ تا گناهانتان 
را بیامرزد و شما را تا مدتی 
معین مهلت دهد؛ زیرا آن 
مدت خدایی که به سر آید، 

دیگر به تأخیر نیفتد.
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از دیدن آن ناتوان باشید ]چه می گویید[ آیا در حالی که خود نمی خواهید، شما 
را به اکراه به قبول آن واداریم«؟21

در »تفسیر نمونه« در توضیح پاسخ حضرت نوح7 چنین آمده است:
با دقت، روشــن می شود که این پاســخ جامع، می تواند جواب گوی هر سه ایراد 
گردد؛ زیرا نخســتین ایرادشــان این بود که چرا تو انسان هستی؛ یعنی چرا فرشته 

نیستی؟
او در پاسخ می گوید: درست است که من انسانی هستم همچون شما، ولی مشمول 
رحمت الهی واقع شــده ام و دلیل و بیّنة آشــکاری به من داده شده است. بنابراین، 

انسانیتم نمی تواند مانع این رسالت بزرگ باشد و لزومی ندارد که فرشته باشم.
دومیــن ایراد آنها این بــود که پیروان تو، افــراد بی  فکر و ظاهربین هســتند. او 
می گوید: شما بی فکر و ظاهربین هستید  که این حقیقت روشن را انکار می کنید؛ 
زیرا دالیلی با من هســت که برای هر فرد، قانع کننده اســت؛ مگر افرادی چون 
شما که زیر پوشش غرور و خودخواهی و تکبر و جاه طلبی چشم حقیقت  بینشان 

از کار افتاده است.
سومین ایراد آنها این بود که می گفتند: ما هیچ برتری برای شما بر خود نمی یابیم 
و او در پاســخ می گوید: چه برتری باالتر از این که خداوند مرا مشمول رحمت 
خویش ســاخته و مدارک روشن در اختیارم گذاشته است. بنابراین، هیچ دلیلی 
نــدارد که شــما مرا دروغ گو خیال کنیــد؛ زیرا که نشــانه های صدق گفتار من 
آشکار است و در پایان آیه می گوید: آیا من می توانم شما را بر پذیرش این بیّنة 
روشن، مجبور سازم؛ در حالی که خود شما آمادگی ندارید و از پذیرش و حتی 

تفکر و اندیشه پیرامون آن کراهت دارید؟22
از کام قرآن کریم هم استفاده می شود که آزار قوم نوح نسبت به آن حضرت، بسیار شدید 
یَناُه َوَأْهَلُه ِمَن  و ســخت بوده، تا جایی که در ســوره انبیاء و صافات خداوند می فرماید: )َفَنجَّ

الَْکْرِب الَْعِظیِم(؛23 ما نوح و خاندانش را از اندوه و محنت بزرگ نجات دادیم.
آری، اذیت و آزار قوم او به جایی رسید که حضرت نوح هم از دست آنها خسته و ناتوان 
شد و از خداوند چنین درخواست کرد: ) َفَدَعا َربَُّه َأنِّی َمْغُلوٌب َفاْنَتِصْر(؛24 او پروردگارش 

را خواند و گفت: من مغلوب شده ام؛ پس مرا یاری کن.
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و در آیه اي دیگر فرموده اســت: ) َقــاَل َربِّ ِإنَّ َقْوِمی 
ِنــی َوَمْن َمِعی  بُــوِن * َفاْفَتْح بَیِنــی َوبَیَنُهْم َفْتًحا َونَجِّ َکذَّ
ِمَن الُْمْؤِمِنیَن (؛25 او گفت:  خدایــا! قوم من، مرا تکذیب 
کردند؛ میان من و آنان راهی بگشــا و مرا و مؤمنان همراه 

مرا رهایی بخش.
از روایات و تفاسیر قرآن برمی آید که با آن همه اذیت و 
آزار، حضرت نوح حاضر نمی شد، برای قوم خود نفرین و 
طلب عذاب الهي کند؛ بلکه می گفت: آنان نادان هســتند و 
نمي فهمند؛ خدایا! آنان را هدایت کن؛ تا این که عدة اندکي 
که به او ایمان آورده بودند، از آزار و اذیت دشمنان به ستوه 
آمده، از او خواستند تا فرج و گشایش از خداوند بخواهد و 
او هم پس از گذشت صدها سال چون دید فقط عده بسیار 
اندکــي به او ایمان آورده اند26 و خداوند هم به او فرمود که 
از قــوم تو جــز آن گروه که ایمان آورده اند، دیگر کســی 
ایمان نخواهد آورد27، او هم ناامید شــد و نفرینشان کرد و 

دست به دعا برداشت و چنین گفت:
)َربِّ اَل َتَذْر َعَلــی الْْرِض ِمَن الَْکاِفِریَن َدیاًرا * 
ِإنََّک ِإْن َتَذْرُهْم یِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل یِلُدوا ِإالَّ َفاِجًرا 
َکفَّــاًرا(28؛ ای پروردگار من! بــر روی زمین هیچ 
یک از کافران را باقی مگذار که اگر باقی بمانند، 
بندگانت را گمراه می کنند و جز فرزندانی فاجر و 

کافر نیاورند.
خداوند متعال دعای او را مســتجاب کرد و دســتور داد 
که بر طبق وحی پروردگار و درحضور او کشــتی بسازد: 

)َواْصَنِع الُْفْلَک بَِأْعیِنَنا َوَوْحیَنا(.29

اذیت و آزار قوم او به جایی 
رسید که حضرت نوح هم از 
دست آنها خسته و ناتوان شد 
و از خداوند چنین درخواست 
کرد: ) َفَدَعــا َربَُّه َأنِّی َمْغُلوٌب 
َفاْنَتِصــْر(؛ او پروردگارش را 
خواند و گفــت: من مغلوب 

شده ام؛ پس مرا یاری کن.
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ابن  اثیر می نویسد:
پــس از این، نوح به ســاختن کشــتی روی آورد و دعوت قومــش را رها کرد؛ 
ولی قوم او از او دست  بردار نبودند. وقتی به او می رسیدند، او را در کار ساختن 
کشــتی، مورد تمســخر قرار می دادند و می گفتند: ای نــوح! بعد از نبوت، نجار 
شــده ای و... خداوند زن های آنها را هم عقیم کرد؛ تا فرزندی برای آنها به دنیا 
نیاورند و کشــتی ای ساخت که طولش هشــتاد ذراع و عرض آن پنجاه و بلندی 
آن هم ســی ذراع بود و قتاده گفته که طول آن سی صد ذراع و عرض آن پنجاه 
و بلندی آن سی صد ذراع بود و حسن گفته که طول آن هزار و دویست ذراع و 
عرض آن، شش صد ذراع بود؛ ولی خدا بهتر می داند و خداوند دستور داده بود 
که کشتی دارای سه طبقه باشد و نوح هم آن را در سه طبقه ساخت ... حضرت 
نوح پرندگان را در طبقه پایین کشــتی و حیوانات وحشــی را در طبقه وســط و 

خودش و کسانی را که با او بودند، از فرزندان آدم در طبقه باال جای داد.30
در این هنگام، نشــانة طوفان که جوشــیدن  آب از تنور بود، ظاهر شد. آن تنور، تنوری بود 
که در خانة حضرت نوح یا در خانة زن مؤمنه ای در جایی که اکنون مسجد کوفه است، قرار 
داشــت ... و آسمان نیز همانند دهانة مشــک شروع به باریدن نمود و رود فرات و چشمه های 
دیگر نیز طغیان کردند و آب زمین را فرا گرفت ... طولی نکشــید که سراســر زمین و دشت 
و بیابان را آب گرفت. تنها نوح و خاندان و پیروانش بودند که به کشــتی درآمدند و از غرق 

شدن نجات یافتند.31
خداوند در قرآن کریم فرموده است:

)َفَأْنَجیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفی الُْفْلِک الَْمْشــُحوِن * ُثــمَّ َأْغَرْقَنا بَْعُد الَْباِقیَن  *  ِإنَّ ِفی 
َذلَِک َلیًة َوَما َکاَن َأْکَثُرُهْم ُمْؤِمِنیَن(32؛ ما نوح و همراهانش را در آن انباشــته، 
نجات دادیم، و باقی را غرق کردیم. در این کار، عبرتی است و بیشترشان ایمان 

نیاوردند.
ابن  اثیر از ابن  عباس چنین نقل کرده است:

خداوند، چهل روز باران فرســتاد؛ به طوری که تمام حیوانات وحشی هم از باران 
و گل بــه نوح روی آوردند و در اختیار او قــرار گرفتند و حضرت نوح هم طبق 
دستور پروردگار، آنها را به کشتی سوار کرد. پس دهم ماه رجب بود که به کشتی 
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ســوار شد ... و دهم ماه محرم، از آب خارج گردیدند که نصف آب ها از آسمان 
بود و نصف آن از زمین و کشتی نوح تمام زمین را دور زد و از حرکت بازنایستاد؛ 
تا آمد به حرم ]امن الهی[؛ ولی وارد حرم نشــد و هفت بار دور حرم چرخید و به 
حرکت ادامه داد؛ تا این که به »جودی« رسید که کوهی است در سرزمین موصل. 
الِِمیَن(33  پس آن جا اســتقرار پیدا کرد، و این جا بود که گفته شد: )بُْعًدا لِْلَقْوِم الظَّ
؛ لعنت باد بر مردم ســتمکار و هنگامی که کشــتی آرام گرفت، گفته شد: )َوِقیَل 
یا َأْرُض اْبَلِعی َماَءِك َویا َسَماُء َأْقِلِعی َوِغیَض الَْماُء(؛34 ای زمین! آب خود را فرو 
بر و ای آســمان، باز ایست. آب فرو نشست و کار پایان یافت و حضرت نوح در 
کشتی بود که به آب طور کامل فرو رفت. سپس از کشتی خارج شد و به منطقه ای 
از زمیــن جزیره رفت و در آن جا جایی را گرفت و روســتایی را بنا کرد و آن را 
»ثمانین« نامید که اکنون »ســوق الثمانین« نامیده می شود؛ چون هر یک از کسانی 

که با او بودند، برای خود خانه ای ساختند و آنان هشتاد نفر بودند.35
گفتیم که دربارة مدت عمر نوح7 پس از پیاده شــدن از کشتی، اختاف است که تا پانصد 

سال هم گفته شده است؛ ولی باالخره عمر طوالنی او هم به پایان رسید. مسعودی می نویسد:
زمانــی که ملک الموت برای گرفتن جان او آمد، او در زیر نور آفتاب نشســته 
بود. ملک الموت به او ســام کرد و حضرت نوح7  او را شناخت و فهمید که 
خداوند به او فرمان داده تا قبض روحش کند.  در این هنگام نوح گفت: مرا رها 
کن تا از این جایم که آفتاب است، به جای دیگر منتقل شوم. پس حرکت کرد 
و به ســایه درختی رفت و زیر درخت خوابید و سپس به ملک الموت اجازه داد 
و او نزدیکش آمد و به او گفت: ای فرزند آدمی که طوالنی ترین عمر را داشتی! 
دنیا را چگونــه یافتی؟ حضرت در جواب گفت: چیزی از دنیا به یاد نمی آورم؛ 
جز همین که از آفتاب به ســایة این درخت آمدم. پس ملک الموت روح او را 
از بدنش گرفت و فرزندش سام، عهده دار غسل و دفن و نماز بر او شد و قبرش 

در نجف اشرف کنار حضرت آدم7 قرار گرفت.36
ابن اثیر می نویسد:

 هنگامی که وفات حضرت نوح رســید، به او گفته شــد: دنیا را چگونه دیدی؟ 
فرمود: همانند خانه ای که دو درب داشــت که از یکی وارد و از دیگری خارج 

شدم و او به فرزند بزرگش که سام بود، وصیت کرد. 37
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1. پیامبران دیگری نیز در عراق مدفونند؛ مانند حضرت هود و صالح که در وادی السام نجف دفن شده اند 
و حضرت ذی الکفل هم در بین راه نجف به کربا، دور از جادة اصلی، حرم و بارگاه دارد که شایســته 
است زائران آنها را هم زیارت کنند و قبر جرجیس پیامبر در موصل و قبر شیث، فرزند حضرت آدم هم 

در بیرون آن شهر و قبر یوشع هم در مسجد براثا در بغداد می باشد )مفاتیح نوین، ص 547(.
2. مفتاح الجنان، ص 761.

3. همان، ص 766.
4. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج 25، ص 99.

5. همان، ص 100.
6. سید هاشم رسولی محاتی، تاریخ انبیاء، ص 82.
7. علی بن حسین مسعودی، اثبات الوصیّّه، ص 33.

8. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج 11، ص 290.
9. صدوق، امالی، ص 511، مجلس 77، ح 7.

10. تاریخ انبیاء، ص 54.
11. همان، ص 52.

12. تفسیر نمونه، ج 12، ص 24.
13. صدوق، کمال الدین و اتمام النعمة، ص 133.

14. طبرسی، مجمع البیان، ج 4، ص 433.
15. همسر دیگر او کافر بود و به او ایمان نیاورد و گرفتار عذاب الهی شد و غرق گردید.

16. بحار االنوار، ج 1، ص 341؛  ذیل حدیث 79.
17. نوح، آیة 23.

18. ابن  اثیر جزری، الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 67.
19. نوح، آیه 2 ـ 4.

20. مجمع البیان، ج 4، ص 434.
21. هود، آیه 28

22. تفسیر نمونه، ج 9، ص 73. 
23. انبیاء، آیه 76.
24. قمر، آیه 10.

25. شعراء، آیه 117 و 118.
26. در تفسیر نمونه، در مورد تعداد آنان چنین آمده است: در طول نه صدوپنجاه سال، تنها حدود هشتاد نفر 

پی نوشت ها:
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به او ایمان آوردند که اگر این دو عدد را بر یکدیگر تقســیم کنیم، روشن می شود که وی برای هدایت 
هر نفر، به طور متوسط، حدود دوازده سال تبلیغ کرد )تفسیر نمونه، ج 25، ص 74(.

27. هود، آیه 36.

28. نوح، آیه 26.

29. هود، آیه 27.
30. الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 69 )به بعد با تلخیص(.

31. تاریخ انبیاء، ص 68 و 69.
32. شعراء، آیه 119 ـ 121.

33. هود، آیه44.
34. همان.

35. الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 72.
36. اثبات الوصیه، ص 33.

37. الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 73.
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