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چکيده   

عالوه بر مرقد مطهر حضرت امير7 و سيدالشهدا، حسين بن علي8، برادرش حضرت 

ابوالفضل العباس و هفتاد و دو تن از شهداي کربال و حضرت امام موسي کاظم و امام جواد 

و امام علي النقي و امام حســن عسکري: و سرداب مقدس حضرت مهدي/، قبور 

مطهر تعدادي از انبيا و امامزادگان نيز در کشــور عراق و عتبات عاليات قرار گرفته است 

که شايســته است به شــرح حال آنان پرداخته شود. ازاين رو در شماره هاي قبل به شرح 

حال حضرت آدم و حضرت نوح8 پرداخته شــد و در اين مقاله نيز شرح حال حضرت 

هود پيامبر بررسي شده است. اين مقاله ترجمه بخشي از کتاب االنبياء حياتهم قصصهم، 

اثر عبدالصاحب الحســني العاملي است که در آن به شرح حال حضرت هود7 و قوم او 

)قوم عاد( پرداخته اســت. البته مطالبي از تفســير الميزان و تفسير نمونه به آن افزوده، و 

سعي شده، روايات کتاب مزبور از منابع حديثي استخراج، و مستندسازي شود.

کليد واژه ها: مرقد، هود، عراق، قوم عاد، انبيا

مقدمه

شرح حال انبياي مدفون در کشور عراق، سلسله مقاالتي است که پيش تر دو مقاله درباره 

محمود شريفي اقدم

نقش حضرت هود7 
در قوم عاد
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حضرت آدم و حضرت نوح8 از صاحب اين قلم در اين نشريه منتشر شد. بررسي شخصيت 

حضرت هود7 و نقش ايشان در قوم عاد محور اين نوشتار است. به دليل امتياز کتاب األنبياء 

ـ  قصصهم اثر آقاي عبدالصاحب حســني العاملي )قم، المکتبة الحيدرية، 1385ش(،  حياتهم  
بيشترين استفاده را از اين کتاب برده ام.

حيات حضرت هود7

حضرت هود، پيامبري اســت که به سوي قوم عاد فرستاده شد. او فرزند عبداهلل بن رياح 

ابن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح7 است و گفته شده که هود فرزند سالخ 

فرزند ارفحشــد فرزند سام فرزند نوح7 است )قمي، 1414ق، ج8، ص722( بنابراين تعداد 

پدران ميان حضرت هود و عاد که به سوي او فرستاده شد و ميان سام، دو نفر است.

خداوند متعال هم در قرآن فرموده است:

 
َ

ــا
َ
ف
َ
ٍ َغــرْيُهُ أ

َ
ــْن إِل ُكــْم ِم

َ
ــا ل ــُدوا اهلَل َم ــْوِم اْعُب

َ
ــا ق ــاَل يَ

َ
ــْم ُهــوًدا ق َخاُه

َ
 اَعٍد أ

َ
}َوإِل

ــراف: 65(. ــوَن{ )اع َتتَُّق

و برادرشــان هود را به ســوي قوم عاد فرســتاديم. ]او[ گفت: »اي قوم من، ]تنها[ 

خدا را پرســتش کنيد که جز او معبودي براي شــما نيست. آيا پرهيزکاري پيشه 

نمي کنيد؟!«.

در تفسير نمونه چنين آمده است:
قــوم عاد مردمي بودند که در ســرزمين يمن زندگي مي کردنــد؛ از نظر قدرت 

جســماني و ثروت سرشاري که از طريق کشاورزي و دامداري به آنها مي رسيد، 

ملتــي نيرومند و قوي بودنــد، ولي انحرافات عقيده اي، مخصوصًا بت پرســتي و 

مفاســد اخالقي در ميان آنها غوغا مي کرد... و شــايد تعبير »برادرشان« اشاره به 

همين پيوند نسبي باشد که در ميان قوم عاد و هود بود. اين احتمال نيز وجود دارد 

که تعبير به »برادر« در مورد حضرت هود و همچنين در مورد چند نفر از پيامبران 

 الهي مانند نوح، صالح، لوط و شــعيب در آيه 65 ســوره اعــراف، به خاطر اين 
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 باشــد کــه آنهــا در نهايــت دلســوزي و مهرباني همچــون يک بــرادر، با قوم 

و جمعيت خود رفتار مي کردند... . به عالوه اين تعبير حاکي از يک نوع برابري 

 و نفــي هرگونه تفوق طلبي و رياســت طلبي اســت )مکارم شــيرازي، 1388ش، 

ج6، ص273(.

بنابراين آية مزبور بدين معناست: ما حضرت هود را به سوي برادرشان قوم عاد فرستاديم. 

البته خدا آگاه تر است. آن آيه عطف است به داستان حضرت نوح7 که قباًل آمده است: 

ٍ َغــرْيُهُ 
َ

ُكــْم ِمــْن إِل
َ
ــْوِم اْعُبــُدوا اهلَل َمــا ل

َ
ْوِمــِه َفَقــاَل يـَـا ق

َ
 ق

َ
َنا نُوًحــا إِل

ْ
ْرَســل

َ
َقــْد أ

َ
}ل

ْيُكــْم َعــَذاَب يـَـْوٍم َعِظيــٍم{ )اعــراف: 59(.
َ
 َعل

ُ
َخــاف

َ
 أ

ِّ
إِن

ما نوح را به ســوي قومش فرستاديم. او به آنان گفت: »اي قوم من  ]تنها[ خداوند 

يگانه را پرستش کنيد که معبودي جز او براي شما نيست ]و اگر غير او را عبادت 

کنيد[ من بر شما از عذاب روز عظيم مي ترسم.

بعد از قوم حضرت نوح7، خداوند متعال قوم هود را ســاکن آن سرزمين قرار داد و از 

نظر جسمي به آنان گسترش داد؛ به طوري که در تاريخ آمده است که قامت بعضي از آنان به 

هفتاد تا صد زراع مي رسيد.

از امام باقر7 نقل شده که فرمود: »كانوا كأّنهم النخل الطوال، و كان الرجل منهم ينجوالجبل 

بيده فيهدم منه قطعة« )حويزي، 1384ش، 1426ق، ج2، ص44(. قوم عاد مانند نخل هاي بلندي 

بودند، بطوری که مردي از ايشان صخره اي را مي گرفت و با دستش آن را جدا مي کرد.

آنان بت هايي را مي پرستيدند و آنها را الهه مي ناميدند. ازاين رو حضرت هود به آنان گفت: 

ــْن  ــا ِم َل اهلُل بَِه ــزَّ ــا نَ ــْم َم ــْم َوآبَاُؤُك ْنُت
َ
ْيُتُموَها أ ــمَّ ــَماٍء َس ْس

َ
ــِي ِف أ ونَ

ُ
َاِدل

ُ
ت

َ
}أ

)اعــراف:71(.  َطاٍن...{ 
ْ
ُســل

آيا با من در مورد نام هايي مجادله مي کنيد که شــما و پدرانتان ]عنوان معبود 

بر آنهــا[ گذارده ايد، درحالي که خداوند هيــچ دليلي درباره آن نازل نکرده 

است؟
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خداونــد متعال اين قوم را با تندبــادي بي باران نابود کرد. آنان کســاني بودند که وقتي 

پيامبرشان آنان را به پرستش خداي يگانه فراخواند و از آنان خواست کسي را شريک او قرار 

ندهند، آنان در پاســخ گفتند: »ما درباره تو فقط مي گوييم چون به خدايان ما دشــنام داده اي،  

بعضي از آنها به تو زيان رسانده و عقل تو را ربوده اند« )برگرفته از آيه 54 سورة هود(.

هنگامي که حضرت هود7 آنان را به ســوي خدا و دينش دعوت کرد و در پند دادن و 

ارشــاد آنان تأکيد کرد و آنان را بر قدرت خداوند جبــار، قادر، بزرگ و مجازاتش در دنيا و 

آخرت هشــدار داد، به حال آنان سودي نبخشيد. ازاين رو خداوند متعال باران رحمتش را از 

آنان بازداشــت تا جايي که دچار سختي و قحطي شدند. اين کار خدا براي اين بود که شايد 

آنان بيدار شوند و برگردند و به فرمانبرداري از خدا تن دهند. ولي اينها سودي نبخشيد. بلکه 

سرکشي و دشمني آنان بيشتر شد. در حديث امام سجاد7 آمده است که در مقام اعتراض و 

انتقاد به آن حضرت گفته شد که جّد تو بر ما ستم و تجاوز کرد، پس به خاطر آن تجاوز با او 

جنگيديم. حضرت در پاسخ فرمود: 

 َمْدَيَن 
َ

َخاُهْم ُهوًدا{، }َوإِل
َ
 اَعٍد أ

َ
واي بر شما آيا قرآن نمي خوانيد که فرمود: }َوإِل

َخاُهْم َصاِلًا{ )هود: 50، 84 و 61(؟ پس مثل آنان 
َ
 َثُموَد أ

َ
َخاُهْم ُشــَعْيًبا{، }َوإِل

َ
أ

است و آنان برادران ديني آنان نبودند؛ بلکه در قبيله و عشيره آنان بودند. 

در روايات ديگري آمده اســت که او به آنان گفت: »پس خداوند قوم عاد را نابود کرد و 

حضــرت هود را نجات داد، و قوم ثمود را نابود کرد و حضرت صالح را نجات بخشــيد...« 

)کوفي، 1410ق، ص192(.

از امام باقر7 نقل شده است:

حضرت نوح7 بشارت آمدن حضرت هود را به »سام« داد و به او گفت: »خداي 

متعال پيامبري را مبعوث  کرد که به او هود گفته مي شد و او قوم خود را به سوي 

خداي يکتا دعوت مي کرد و قومش، او را تکذيب کردند و خداوند آنان را با باد 

نابــود  گرداند. پس هر کس او را درک کرد، به او ايمان مي آورد و از او پيروي 
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مي کند و ميان آن دو، انبياي ديگري هم بودند )کليني، 1383، ج8، ص115(.

در کمال الدين از امام صادق7 نقل شده است که فرمود: 
زمانــي که وفــات حضرت نــوح فرارســيد، پيروانــش را فراخوانــد و به آنان 

فرمــود: »بدانيــد که به زودي بعــد از من غيبتي رخ خواهــد داد که در زمان آن 

غيبت، طاغوت ها ظاهر مي شــوند و خداوند بزرگ و عزيز به زودي به واســطه 

قيام کننــده اي از فرزندان من که نامش هود اســت، براي شــما فرج و گشــايش 

مي دهد. او داراي عالمت و نشانه و آرامش و وقاري است و در خلقت و خوي، 

شبيه من است« )صدوق، 1411ق، ص135(.

از معصومان: نقل شــده که زماني که حضرت هود مبعوث شد، بازماندگان سام ايمان 

آوردند و تسليم او شدند، اما ديگران گفتند: »چه کسي از ما نيرومندتر است؟!« پس آنان با باد 

بي باران نابود شدند )همان، 1411ق، ص136(.

همچنين از امام باقر7 نقل شده است که فرمود: 

پيامبران دو گونه مبعوث شدند: بعضي به عنوان نبوت عامه و بعضي به عنوان نبوت خاصه. 

اما حضرت نوح با نبوت عامه به سوي کساني که روي زمين بودند، مبعوث شد. اما حضرت 

هود به سوي عاد به عنوان نبوت خاصه مبعوث گرديد )همان، 1411ق، ص219(.

شهرهاي قوم عاد و رنج هاي آنان

در تفسير علي بن ابراهيم آمده است: 

شــهر هاي قوم عاد در بيابان بودند و آنان زراعت و درختان نخل بسياري داشتند. 

آنــان داراي عمرهايي طوالنــي و اندام هاي بلند بودند. پس بت پرســتي کردند. 

ســپس خداوند حضرت هود را به ســوي آنها فرستاد. او آنان را به سوي اسالم و 

تســليم شدن در مقابل پروردگار متعال دعوت کرد. ولي آنان از پذيرفتن دعوت 

او سرباز زدند و به هود ايمان نياوردند. بلکه او را اذيت کردند. در نتيجه آسمان 

هم هفت ســال از باريدن امتناع کرد تا اينکه آنان دچار قحطي شــدند. حضرت 



فصلنامه فرهنگ زيارت
92

 هود نيــز زراعت کار بود و خــودش زميني را آبياري مي کــرد )قمي، 1426ق، 

ج1، ص330(.

روزي گروهي از قومش به در خانه او رفتند تا او را ببينند. پس زني ژوليده و زشت از خانه 

بيرون آمد و گفت: »شما که هستيد و چه مي خواهيد؟« آنان گفتند: »شهر هاي ما خشک و بي 

آب و علف شده و قحطي ما را فراگرفته است. ما نزد حضرت هود آمده ايم که از او بخواهيم 

دعا کند تا خداوند باران بفرستد و شهرهاي ما سبز و خّرم گردد«.

زن به آنان گفت: »اگر دعاي او مستجاب مي شد، براي خودش دعا مي کرد که شهرهايش 

خشــک شده و زراعت هايش به دليل کم آبي سوخته است«. آنان به زن گفتند: »او کجاست؟« 

او گفت: »در فالن جاست«. پس آنان به سوي او رفتند و از حال و وضع خود به او شکايت 

کردند و گفتند: »اي پيامبر خدا، شهرهاي ما خشک و بي  آب و علف شده، و ما آمده ايم تا شما 

خدا را بخواني و از او بخواهي که باران به شهر هاي ما ببارد«. پس هنگامي که سخن آنان را 

شنيد و حاجت آنان را دانست، بپا خاست و نماز به  جاي آورد و براي آنان دعا کرد. سپس به 

آنان فرمود: »به شهر هاي خود برگرديد که باران براي شما باريد«. پس آنان گفتند: »اي پيامبر 

خدا، ما در خانة تو از آ ن زن ژوليده و زشت چيز شگفت انگيزي ديديم« و جريان و پاسخ آن 

زن را نقل کردند. پس حضرت هود7 فرمود: »او زن من اســت و من از خدا خواسته ام که 

عمــر او را طوالني کند«. آنها گفتند: »چطور؟« حضرت فرمود: »چون خداوند هيچ مؤمني را 

نيافريده، جز اينکه براي او دشــمني هست که او را اذيت مي کند و آن زن، دشمن من است. 

پس براي اينکه دشــمن من کســي باشد که من مالک و اختياردار او هستم، بهتر از اين است 

که دشــمنم کسي باشــد که مالک و صاحب اختيار من باشد«. پس حضرت هود7 در ميان 

قومش باقي ماند و آنان را به پرستش خداوند فراخواند و آنان را از پرستش بت ها نهي کرد تا 

اينکه ســعادت و خوشبختي دنيا و آخرت را به  دست آورند و شهرهايشان سبز و خّرم گردد 

و روزي آنان زياد شــود و به نعمت هاي آخرت هم دسترسي پيدا کنند. اين فرمودة خداوند 

است که فرمود: 
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اي قــوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ آن گاه بر آســتان او توبه کنيد 

تا باران را پي درپي بر شــما فرو ريزد و بــر نيرويتان بيفزايد، و چون گنهکاران 

رخ بر متابيد. آنان گفتند: »اي هود، تو براي ما دليل روشــني نياورده اي و ما به 

گفتــار تو، خدايان خويش را تــرک نمي کنيم و به تو ايمان نمي آوريم« )هود: 

52 و 53(. 

وقتي ايمان نياوردند، خداوند باد بسيار سرد بر آنان فرستاد. در سوره قمر آمده است: »قوم 

عــاد تکذيب کردند. پس عذاب و بيم دادن هاي من چگونــه بود. ما بر آنها در روز نحس و 

طوالني بادي سخت فرستاديم. )قمر: 18 و 19(.

در سوره الحاقه نيز چنين آمده است: 
اما قوم عاد با وزش باد شــديد ســرد به هالکت رسيدند. آن عذاب را هفت شب 

و هشــت روز پي در پي بر آنان بگماشــت. آن قوم را چون تنه هاي پوسيدة خرما 

مي ديدي که افتاده اند و مرده اند. )الحاقه: 6 و 7(.

امام باقر7 فرمود: 
خداوند داراي لشــکرياني از باد اســت که به واسطه آنها هر کسي از گناهکاران 

را که بخواهد، عذاب مي کند و براي هر بادي فرشــته اي موکل آنهاســت. پس 

وقتي خدا اراده کند قومي را به نوعي از بادها عذاب کند، خداوند به آن فرشــته 

مــوکل و به آن باد که اراده کرده به واســطه آن عذاب کند، وحي مي فرســتد. 

پس فرشته به آن باد فرمان مي دهد و آن باد حرکت مي کند، همان گونه که شير 

خشــمناک حرکت مي کند... براي هر بادي از بادها نامي مخصوص هســت. آيا 

فرمودة خداوند را در مورد قوم عاد شــنيده اي که فرمــود: »ما بر آنان در روزي 

نحس و طوالني بادي سخت فرستاديم« )قمر: 18( و فرمود: »باد عقيم و بي باران« 

)ذاريــات: 41( و فرمود: »بادي که در آن عذاب دردناک اســت« )احقاف: 24( 

و فرمود: »پس بادي به آنان رســيد که در آن آتش بود، پس ســوزاند« )کليني، 

1383ش، ج 8، ص 91(.
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عالمه طباطبايي هم در تفسير الميزان گفتاري درباره حضرت هود7 آورده است که براي 

تکميل بحث آورده مي شود.

سخن عالمه طباطبايي درباره قوم هود7

قوم هود مردمي عرب از انسان هاي ما قبل تاريخ بودند و در جزيرة العرب زندگي مي کردند. 

آنان چنان منقرض شدند که نه خبري از آنها باقي مانده و نه اثري. تاريخ از زندگي آنان، جز 

قصه هايي که اطميناني به آنها نيســت، چيزي ضبط نکرده و در تورات موجود نيز نامي از آن 

قوم برده نشده است.

آنچه قرآن کريم از سرگذشــت آنان بيان کرده، اين است که قوم عاد )که چه بسا از آنان به 

عاد اولي نيز تعبير شده و از آن به دست مي آيد که عاد دومي نيز بوده است( در احقاف زندگي 

مي کردند و احقاف که جمع »حقف« )شنزار و ناهموار( است و در کتاب عزيز خدا نامش آمده، 

بياباني بوده بين عّمان و سرزمين مهره )واقع در يمن( و بعضي گفته اند: بيابان شنزار ساحلي بوده 

بين عّمان و سرزمين حضرموت و مجاور سرزمين ساحلي شجره. و ضحاک گفته: »احقاف نام 

کوهي اســت در شام«. اين نام در سورة احقاف آيه 21 آمده و از آيه 69 سوره اعراف و آيه 46 

سوره ذاريات برمي آيد که اين قوم بعد از قوم نوح بوده اند، و از آيه 20 سورة قمر و آيه 7 سوره 

الحاقه اســتفاده مي شود که آنها مردمي بلندقامت چون درخت خرما بوده اند، و از آيه 69 سوره 

اعراف برمي آيد که مردمي بوده اند بسيار فربه و درشت هيکل. از آيه 15 سوره سجده و آيه 130 

ســوره شعراء نيز برمي آيد که آنان مردمي بسيار نيرومند و قهرمان بوده اند از آيات سوره شعراء 

و سوره هايي غير آن برمي آيد: اين قوم براي خود تمّدني داشته و مردمي مترقي بوده اند؛ داراي 

شهرهايي آباد و سرزميني حاصلخيز و پوشيده از باغ ها و نخلستان ها و زراعت ها بوده اند و در 

پيشرفت و عظمت تمدن آنان همين بس که خداوند متعال دربارة آنان فرموده: 

َهــا ِف 
ُ
ــْق ِمْثل

َ
ــْم ُيْل

َ
ــِت ل

َّ
ِعَمــاِد ٭ ال

ْ
ْيــَف َفَعــَل َربُّــَك بَِعــاٍد ٭ إَِرَم َذاِت ال

َ
ــْم تـَـَر ك

َ
ل
َ
}أ

د{ )فجــر: 8(.
َ

ِــا
ْ

ال
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اي رســول ما، آيا نديدي )خبردار نشدي( که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ 

با آن شــهر »ارم« باعظمت همان شهري که مانندش در شهرها آفريده نشده بود! 

قومي که در هيچ سرزميني مثل آنان آفريده نشده بودند.

ايــن قوم همواره غرق در نعمت خدا بودند تا آنکه وضع خود را تغيير دادند و مســلک 

بت پرستي در ميانشان ريشه دوانيد و در هر محله اي براي خود بتي را براي سرگرمي ساختند 

و در زيرزمين مخزن هاي آب درســت کردند، به اين اميد که جاودانه خواهند بود و طاغيان 

مســتکبر خود را اطاعت مي کردند. خداوند متعال به دليل همين انحراف هايشــان برادرشان 

هود7 را مبعوث کرد تا آنان را به ســوي حق فرابخواند و دعوتشان کند که خداي متعال را 

بپرســتند و بت ها را ترک گويند و از استکبار و طغيان دست بردارند به عدل و رحمت ميان 

خود رفتار کنند )ر.ک: شعراء: 30(.

حضرت هود7 نيز در نصيحت و اندرز دادن آنان بسيار کوشيد و خيرخواهي خود را به 

همه نشــان داد، راه را از بيراهه برايشان روشن و مشخص کرد و هيچ عذري براي آنان باقي 

نگذاشت. با اين حال آنان خيرخواهي آن جناب را ناديده گرفتند و به مقابله با او پرداختند و 

با انکار و لجبازي با او روبه رو شدند و جز عده کمي ايمان نياوردند و اکثر آنها بر دشمني و 

لجبازي هاي خود اصرار ورزيدند و نســبت سفاهت و ديوانگي به آن حضرت دادند و اصرار 

کردند: »آن عذابي که ما را از آن مي ترســاني و بــه آن تهديد مي کني بياور«. آن حضرت در 

پاسخ آنان فرمود: 

ــا  ْوًم
َ
ــْم ق َراُك

َ
ــيِّ أ ِك

َ
ــِه َول ِ ُت ب

ْ
ــل ْرِس

ُ
ــا أ ــْم َم ُغُك

ِّ
بَل

ُ
ــَد اهللِ وَأ ــُم ِعْن

ْ
ِعل

ْ
ــا ال َم }إِنَّ

 .)23 )احقــاف:  ــوَن{ 
ُ
َْهل تَ

علم بــه اينکه عذاب چه وقت مي رســد، تنها نزد خداســت. مأموريت من فقط 

ابالغ رسالت اوست که رساندم. اما شما را مردمي يافتم که سخت گرفتار ناداني 

هستيد.

چيزي نگذشت که خداوند متعال عذاب را بر آنان نازل کرد به اين صورت که بادي عقيم 
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)باد بدون باران( به ســوي آنان گسيل داشــت؛ بادي که در سر راه خود هيچ چيزي بر جاي 

نگذاشت و همه آنان را مانند استخوان پوسيده کرد؛ بادي صرصر، يعني داراي صداي مهيب 

)ذاريات: 42(، و در ايامي نحس به مدت هفت شب و هشت روزي پشت سر هم وزيد که اگر 

آنجا بودي، مي ديدي که مردم به حال غش افتاده اند؛ گويي تنه هاي خرماي سرنگون شــده اند 

)الحاقــه: 7(؛ بادي که مردم بلندقامت آن قوم را مانند نخل کنده شــده از جاي مي کند )قمر: 

20(. وقتي قوم عاد اين باد را ديدند، ابتدا خيال کردند ابري است که براي باريدن به سويشان 

مي آيد. ازاين رو به يکديگر بشاردت مي دادند و مي گفتند: »ابري است که ما را سيراب خواهد 

کرد«. ولي اشتباه کرده بودند. بلکه همان عذابي بود که در آمدنش شتاب مي کردند. بادي بود 

کــه عذابي دردناک با خود مي آورد؛ عذابي که به امر پروردگارش، هرچيزي را از بين مي برد؛ 

آن چنان که کمترين اثري از خانه هاي آنان باقي نگذاشت )احقاف: 25(. بنابراين خداي متعال 

تــا آخرين نفر آن قوم را هالک کرد و حضــرت هود و مؤمنان را به رحمت خود نجات داد 

)هود: 58(.

حضــرت هود7 دومين پيامبر از قوم عاد بود که براي دفاع از حق و ســرکوبي و ابطال 

کيش بت پرستي قيام کرد. البته دومين نفري که قرآن سرگذشتش را نقل کرده و محنت هايي را 

که در راه خداي سبحان کشيده، حکايت کرده است و به همان ستايش که انبياي گرامي خود 

را ستوده، ستايش کرده و در همه ذکر خيرهاي خود از پيامبران، آن حضرت را نيز شرکت داده 
است. سالم و درود خدا بر او باد )طباطبايي، 1390ق، ج10، ص307(.1

نقد و پاسخ آن

عالمه طباطبايي بعد از بيان سرگذشت قوم عاد، بحثي نسبتًا طوالني  با عنوان »دفع نقد يا 

. خداوند متعال شّمه اي از احوال و سخنان حضرت هود7 را در قرآن کريم در ضمن حدود چهل آيه از آيات قرآن بيان   1

کرده و سوره اي از قرآن کريم را هم به نام آن حضرت ناميده است. براي اطالع بيشتر به جلد اّول کتاب موسوعة کلمات 

االنبياء: مراجعه شود. که اين آيات را به طور کامل آورده است. )مترجم(
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خيال« مطرح کرده است که در ادامه گزيده اي از آن آورده مي شود.

بعضي از افراد، در اين زمان که اهل فســق و فســاد و احزاب زياد شده و کفر و ارتداد و 

پرده دري و اهانت به اهل دين رواج يافته و مردم از دين روگردان شده به دنيا روي آورده اند، 

بيان اين نوع مطالب و نوشــتن آنها را برنمي تابند و به آن معترض اند. اما در پاســخ آنان بايد 

گفت که خطاب اين گونه مطالب، اهل دين و ايمان هستند و لذا بيان اين مطالب، باعث تقويت 

ايمان آنان مي شود و قلب هايشان را روشن مي کند و مي فهمند که دعوت کنندگان به دين چه 

زحماتي را تحمل کرده اند و چه دشواري هايي را به جان خريده اند. افزون بر اينکه ايمان هيچ 

مؤمني کامل نمي شود، مگر با اقرار و اعتقاد به نبوت همه پيامبراني که از طرف خدا آمده اند؛ 

گرچه اين ايمان به طور اجمال باشد. چنين اعتقادي نيز متوقف بر اين است که آن پيامبران را، 

اگرچه در حد کم، بشناسد، و بهترين سخن اين است که گفته شود قرآن هم حال آنان را بيان 

کرده و تکرار کرده و داستان ايشان را گفته است تا ديگران عبرت بگيرند و اين کار )بيان اين 

مطالب( در حقيقت شرح آيات قرآن است. 

مؤلف سپس وارد داستان شّداد، پسر عاد، مي شود که بهشتي ساخت و وقتي براي بازديد 

آن مي رفت، مرگش فرا رسيد. ايشان پس از بيان مفصل داستان، مي گويد: 

اين قصه مربوط به شّداد، فرزند عاد است و اين عاد غير از عاد قوم هود7 است 

که ما بارها به آن اشاره کرده ايم و گفتيم که او پيش از زمان قوم عاد بوده است 

و شــکي نيســت که آن عاد که طغيان کرد و بهشت ساخت و تمّرد کرد، غير از 

پدران حضرت هود7 است و ما شک نداريم که پدران حضرت هود7 نجيب 

و از سلسله پاک و پاکيزه بوده اند که نسبت آنان به سام بن نوح7 مي رسد.

سپس مؤلف به محل دفن حضرت هود7 اشاره مي کند و مي گويد: 

بعضــي از مردم حضرموت مي گويند که حضرت هود7 بعد از نابودي قوم عاد 

در ســرزمين حضرموت ساکن شد و آنجا از دنيا رفت و در شرق بالد آنان دفن 

شد که نزديک وادي برهوت است. ]ولي[ ما مي گوييم که درست اين است که 
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آن حضرت در وادي الســالم نجف، نزديک مرقد مطهر حضرت اميرمؤمنان7 

و دو قبر حضرت آدم و نوح8 و در کنار حضرت صالح پيامبر7 دفن شــده 

اســت که باالي آن دو هم قّبه بلندي قرار گرفته که زيرش حرم آن دو بزرگوار 

اســت و مقابل آن دو قبر، خانه  اي هست که مربوط به خادم هاست و عده  زيادي 

از مردم عراق، آن دو را زيارت مي کنند.

البته امروزه خانه اي در کنار قبور وجود ندارد. بلکه طرف شــرق قبرهاي آن دو بزرگوار 

بــه صورت رواق و نمازخانــه در آمده که زائران پس از زيــارت آن دو بزرگوار، آنجا نماز 

مي گذارند.

عالمه طباطبايي در ادامه مي گويد: 
بدان که خداوند در قرآن کريم در ده ســوره به داســتان عاد و حضرت هود7 

اشــاره کرده و متعرض آن شده اســت؛ از جمله در سوره اعراف، هود، مؤمنون، 

شعراء، فصلت، احقاف، ذاريات، قمر، حاقه و فجر، و نام هود7 را هفت بار در 

ضمن آنها بيان فرموده است.

عاد اول غير از عاد دوم

در بعضي مواردي که نام عاد در قرآن کريم آورده شــده است، منظور عاد اول است مثل 

ِعماِد ( در آن به ميان آمده است. البته عاد اول و عاد قوم هود، 
ْ
سوره فجر؛ چون ياد )إَِرَم ذاِت ال

هر دو جّبار بوده اند که تمّرد و طغيان کردند، ولي صاحب ارم، غير از عاد قوم هود است. لذا 

خداوند متعال در قرآن فرمود: 

ْوِم ُهوٍد{ )هود: 60(. 
َ
 ُبْعًدا لَِعاٍد ق

َ
ال

َ
 إِنَّ اَعًدا َكَفُروا َربَُّهْم أ

َ
ال

َ
}أ

آگاه باشيد که قوم عاد به پروردگارشان کافر شدند که لعنت باد بر عاِد قوم هود. 

اين خطاب از خداوند متعال نفرين نابودي آنهاست و حاکي از اين است که آنان سزاوار بودند 

که بر آنان بال نازل شــود و تکرار آيات و تکرار ياد آنان براي رسوا کردن کار آنهاست؛ همچنين 

وادار کردن ديگران به عبرت گيري و پندآموزي از حال آنان و دور کردنشان از انجام کارهاي آنان.
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عالمه سپس وارد موعظه مي شود و مي گويد: 

بايــد از اين قصه پند گرفت و آموخت که حضرت هود7 چگونه در مقابل آن 

انسان هاي متجاوز و طغيانگر عاقالنه و با سعه صدر برخورد کرد و انساني داراي 

شــعوري قوي و زاهد و عابد و عفيف، و پدري مهربــان و غيور و داراي ايماني 

محکم بود و در مقابل کفار، خشــن و اســتوار، ولي در مقابــل مؤمنان مهربان و 

همانند پدر بود. 
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