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چکیده

اسراییل از القاب حضرت یعقـوبع)
می باشد که در قرآن کـری(ع آل عمـران/
 69فقط یک بـار از آن حضـرت با نـام
ـراییلیات
ـتل اسـ
ـده اسـ
ـاد شـ
ـراییل یـ
اسـ
اصطالحی است که علمای اسالمی به عقاید و
داستان های خرافی که از ناحیـ علمـای
تازه مسلمان اهل کتاب ،بویژه یهودیـان
ـلمانان
ـان مسـ
ـری در میـ
ـرن اول هیـ
از قـ
رواج یافت ،اطالق کرده اندل این داستان
های جعلی و ساختگی اغلب ،متوجّ انبیای
الهی استل پس از حضرت آدمع) بیشترین
اسراییلیات و افسانه های جعلی پیرامون
زندگی حضرت نوحع) روایت شده استل این
افسانه ها از سه دیـدگاه قابـل بررسـی
است :نخست داستان هایی که میمـل آن در
تورات آمده و سپس با شاخ و برگ فراوان
نقل گردید ،دیگر جعلیّاتی است که علمای
یهود راوی آن هستند و در کتاب مقدس در
بارۀ آن سخنی به میـان نیامـده اسـت،
1ل عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد ساری
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نکت آخر آنکه برخی از افسانه هـا بـه
دس و نه در بیانـات
ظاهر نه در کتاب مقّ
علمای یهود دیده شد؛ بلکه تحـت تـأریر
ــون
ــت و در متـ
ــراییلیات رواج یافـ
اسـ
تفسیری ،تاریخی و ادبی رخنه کردل
اسـراییلیات ،افسـانه
کلید واژه هاا
ها ،حضرت نوح ع)  ،متون تاریخی ل
مقدمه
قوم یهود از آغاز ظهور اسالم تا دوران گسترش آن،
بیشتر از دیگران با مسلمانان مراودت و آمیزش
داشته و در نتییه ،فرهنگ این قوم بیشترین نفوذ را
در احادیث تفسیری و غیره بر جای گذاشته است و از
این رو؛ به مطالبی که از ناحی اهل کتاب به فرهنگ
اسالمی راه یافته است ،اسراییلیات اطالق می گرددل
بدون تردید ،شناخت عوامل و زمینه های ظهور و بروز
ّجان
اسراییلیات در فرهنگ اسالمی و میدان یافتن مرو
ّت و ویژگی خاصی در بحث
این افکار خرافی از اهمی
ّات بر خوردار است .پس از ورود پیامبر
اسراییلی
اکرم عص به مدینه ،امتیازات اقتصادی و سود جویی
دی قرار گرفت ،قوم
های ناروای یهود در معرض خطر جّ
یهود برای مقابله دست به جنایت های زیانباری زدند
که وقو) جنگ هایی از قبیل غزوۀ بنی نظیر ،بنی
قریظه ،جنگ خیبر و غیره و همچنین نقش قتل وترور
پیامبر اکرمعص و مسموم نمودن آن حضرت جزو این
خیانت ها محسوب می گرددلع رلک :امین1696 ،م ،19 :
دیاری 116 :1931 ،در واقع یهودیانی که به مدینه
آمده بودند ،انتظار ظهور پیامبری را می کشیدند که
به گمان آنان از بنی اسراییل و از نسل اسحاق
ما هنگامی که دیدند از نسل
مبعوث خواهد شد؛ اّ
ّب قومی آنان مانع از گرویدن به
اسماعیل است ،تعص
رسول اکرم شد و به محض مشاهدۀ قدرت روز افزون
اسالم از در حیله و نیرنگ وارد شدندل« احبار و
به خصوص بعد از این که
رهبانع روحانیون یهود
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میبور به پذیرفتن شکست از ناحی مسلمین گردیده و
از سرزمین های خود بیرون رانده شدند ،چاره ای جز
توسّل به نیرنگ و حیله و زیرکی برای نیل به خواسته
یه ،بی تا  81 :لذا
هایشان نداشته اندل» ع ابور
َّ
درصدد بر آمدند که تظاهر به اسالم نمایند و آیین
حقیقی خود را مخفی نگاه دارند تا بتوانند دستاویز
مردم فریبی برای فریفتن مسلمانان داشته باشند که
ما آنچه که
اجرای آن به سهولت امکان پذیر باشد؛ اّ
به گسترش اسراییلیات و داستان های خرافی و میعول
اهل کتاب کمک شایانی می کرد ،اسالم آوردن ظاهری و
سطحی چند تن از علمای یهود و نصارا بود که با
ّی در آمدن به کسوت صحاب
پوشیدن لباس اسالم و حت
توانستند به راحتی بسیاری از عقاید
پیامبرعص
خرافی و رسوبات فکری خود را در قالب روایات و
احادیثی چند به خورد مسلمانان دهند و فرهنگ اسالمی
را با میعوالت و موهومات خود آلوده سازندل
تواناترین آنان از نظر هوشیاری و فریبکاری کعب
داری ،عبدهللا بن سَاالم و
َب
من
ِّه ،تمی( الّ
االحبار ،وهب بن ُ
ّت خود را
ّلین کوشش و هم
ابوهریره بودندل « آنان او
در کوبیدن بنیان های دینی مسلمین قرار داده بودند
آمیختن اسطوره ها و خرافات دلخواه
و به واسط
می خواستند
خودشان به اصول و معارف دینی اسالم،
آن را تضعیف نموده و بی اساس جلوه دهند و از
ّات در پیدایش اسطوره های
اینیاست که نقش اسراییلی
دینی -که بخش اعظ( آن با خرافات و خیاالت در ه(
آمخته است -به خوبی آشکار می گرددل نکته ای که
اهل تحقیق نیز بدان اشاره کردندل « روایت های
یمانی در منابع اولی اسالمی ،بنابر دالیل سیاسی
همچون رقابت های عدنانی و قحطانی که پس از رحلت
پیامبر عص از سر گرفته شد ،بیشتر اسطوره ای می
ّه ع118هـ و عبید بن
ّی روایات وهب بن منب
نمایدل حت
یه عحدود  93هـ را داستان های خیالی در بارۀ
شَرا
یمن می شمرده اند که با اساطیر ملی و اسرائیلیات
در آمیخته و هدف از آن نشان دادن مید و شکوه یمن
و انتساب رجال عل( و ادب به آن بوده استل بدین
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سبب راویان اولی اخبار یمن را بیشتر داستان سرا
ّخ و روایات شان را فاقد ارزش و
دانسته اند تا مور
اندیش تاریخی شمرده اندل» ع سیادی و عال( زاده،
12 :1919
از طرفی چون « در بسیاری از آیات قرآنی و روایات
ما گذرا به انبیا و اقوام
نبوی اشاراتی متعّ
دد؛ اّ
پیشین آمده که تفصیل و تفسیر آن از راه استفاده
از منابع دیگر میسّر بودللللمه( ترین منبع بارور
برای اقنا) این حس کنیکاوی و ه( اطال) از اخباری
که به مدد آن بتوان آیات و روایات را تفسیر کرد،
عهد عتیق و اخبار یهودی بود که انبوهی اطالعات
واقعی یا افسانه آمیز را در دسترس قرار می دهدل»
ع همان 16 :صحابه و تابعین برای فه( مسایل راجع
مت های پیشین به اهل کتاب جدید االسالم مراجعه
به اّ
می کردند و نیرنگ آنان بر صحابه و تابعین تأریر
گذاشت و یهودیان از این رهگذر که کتاب تورات و
دد دیگر که حاوی تاریخ یهود و انبیای
کتاب های متعّ
آنان می باشد ،در اختیار داشتند و عالمانی نیز در
ّ میعوالت و مسایل
میان آنان وجود داشت که مرجع حل
تاریخی ،علمی و لللعرب به شمار می رفتند و به
ً
آسانی توانستند مطالب دلخواه خود را که عمدتا
فرسوده شده و آمیخته با خرافات و افسانه ها بود،
یه ،بی تا182 :
به عرب ها بیاموزندل» ع ابور
َِّ
ابن خلدون در بارۀ نقش یهودیـان تـازه مسـلمان در
ّت شـیو) آن بـه تفصـیل سـخن
اشاع اسراییلیات و عل
گفته است:
« قوم عرب ،اهل کتاب و دانش نبودند ،هرگـاه آهنـگ
فرا گرفتن مسایلی می کردند کـه نفـوس انسـانی بـه
ّت می گمارد ،از قبیل تکوین شده هـا
شناختن آنها هم
و آغازآفرینش و رازهای جهـان هسـتی ،آن وقـت ایـن
گونه موضوعات را از کسانی می پرسیدند کـه پـیش از
آنان اهل کتاب بـوده انـد و آنهـا اهـل تـورات از
یهودیان و کسانی از مسیحیان اند که از کـیش آنهـا
پیروی می کردند و بیشتر پیروان تورات را حمیریانی
تشکیل می دادند که به دین یهودی گرویـده بودنـد و
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چون اسالم آوردند ،بر همان معلوماتی کـه داشـتند و
وابستگی آنها به احکام شرعی که رعایـت احتیـاد در
مورد آنها ضرور نیست ،باقی بودند ،ماننـد :اخبـار
مالح( بود
آغاز خلقت و آنچه مربود به پیشگویی ها و َ
و نظایر آنها و ایـن گـروه عبـارت بودنـد از کعـب
االحبار و وهب بن منبه و عبـد هللا بـن سـالم و ماننـد
ایشانل از این رو تفسیرها در این گونـه مقاصـد از
روایات و منقوالت موقوف بر ایشان انباشته شدللللل»
ع ابن خلدون1 /161 -161:1911 ،
بدین ترتیب ،تاریخ نویسان ،مفسّران و اهـل حـدیث
در گزارش وقایع و حکایت ها به صرف اعتقاد به راوی
یا ناقل آنها دچار لغزش گردیده اند و « بـی آنکـه
ّری و انتقادی به خرج بدهنـد ،هرچـه بـه ایشـان
تفک
رسیده ،یاد کرده اند و بدون انتقاد به یک راوی یا
ّـق الزم را
چند راوی اسناد کرده اند و بررسـی و تعم
در آنها به کار نبسته انـدل» ع حلبـی911 :1911 ،
ّی بعضی پا را فراتر از این گذاشتند و گفتند که
وحت
هابیــل و قابیــل ،آدم ع)  ،نــوح ع) و دیگــران
ّت تاریخی ندارند و در توجیه آن گفته انـد« :
واقعی
قرآن ه( صد در صد اعتبار قضایای خودش را امضا نمی
َا
هـ(
َـق َلع
َص
ُـق الق
َاقص
کند ،چـون خـودش مـی گویـد :ف
لُ
ل
مثـا
اال
لـک
ت
گویـد:
َع اعراف 139 /یا مـی
ارون
َفک
یت
َ
ُ
َ
َ
ععنکبوت89 /و حشر 11 /به صورت امثال ذکر می کندل
ّـت
ّ هابیل و قابیل یک واقعی
لزومی ندارد که مثالً قص
تاریخی باشد که بگویی( چون قرآن است و قـرآن وحـی
ّ هابیل و قابیل
الهی است و صادق القول است ،پس قص
ّ تاریخی است ،یک واقعه ای است کـه در عـال(
یک قص
ّ نوح و لللتمام
ّ آدم ،قص
ّی قص
واقع شده استل یا حت
اینها داستانهایی است کـه ارزش عملـی دارد؛ یعنـی
قرآن تکیه اش بر ارزش عملی قضایاسـت نـه بـر ارزش
نظری قضایال» ع مطهری1/166 ،1911 ،
ده ای چنـین
مطهری در نقد نظری فوق می گویـد “:عـّ
ّه فکرغلط و ناصحیحی استل
فکری داشته اند ،ولی البت
آقای طباطبایی از چیزهایی که خیلی بـا آن مبـارزه
می کند همین فکر است که هرگـز چنـین چیـزی نیسـتل
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َ ال مــن
دیــه و
بــین
یأتیــه الباطــل
یَ
َ َ
ُ مــن َ
قــرآن ال َ
ّلت 81 /استلباطل و پـو از هـیر راهـی در
َلفهعفص
خ
ـر حقیقـت اسـتلپو
قرآن نفوذ نداردل غیر حقیقت غیـ
پو است ولو این که شما آن را برای یک مقصد عـالی
بیاوریدل» ع همان جا
ّه این آمیختگی افسانه و اسطوره و تاریخ ،مختق
البت
به متون اسالمی نیست ،این که برخی سعی کردند،
زئوس -خدای خدایان یونان -را اصالت انسانی ببخشند
ّی در مورد وجود تاریخی عیسی مسیح ه( تردید
و یا حت
کنند و بگویند عیسی خدایی بوده است که ساده دلی و
ً وی را
خوش باوری پرهیزگاران پرستندگانش تدرییا
جنب انسانی داده استلع زرین کوب98-99 :1919 ،
از قبیل این گونه تالش ها در جهت وارونه جلوه دادن
حقیقت تاریخ استل نوح ع) از جمله پیامبرانی است
که زندگیش با اسطوره و افسانه در آمیخته است و به
ّت اسطوره ای است
همین جهت گفته اند که نوح یک شخصی
را با فریدون ،شاه
و از این جهت است که او
داستانی ایران ،ارتباد داده اند ع مصاحب،1919 ،
 1 /9193و در نتییه داستان طوفان نوح را نیز
انکار کردند عزرین کوب 91 :1919 ،ولی مستندات
تاریخی فراوانی در بارۀ طوفان حضرت نوح ،علیه
السّالم ،در تاریخ به ربت رسیده است که بر گفتارهای
نادرست و بیهودۀ آنان ،خط بطالن کشیده و از جمل
این مستندات عبارت است از  « :داستان طوفان در
الواح سامری ،داستان طوفان نوح در الواح بابلی،
ّهرین ،کشف
حفاری باستان شناسان در جنوب بین الن
الواح کشتی نوحللل » ع بی آزار شیرازی-98 :1911 ،
 92و شگفت این که برخی از مفسّران ،تاریخ نویسان
و اهل تحقیق بدون کنکاش و تیزیه و تحلیل شایسته و
بسزا ،اسراییلیاتی را که با افسانه و اسطوره و
تاریخ در ه( آمیخته است ،دستمای خود قرار داده و
در ضمن زندگی انبیا با رنگ و لعاب بیشتری بیان
نمودندل آن چه که در ذیل خواهد آمد ،میملی از
ّلی است که دربارۀ حضرت نوح ع) ،
داستان های مفص
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تحت تأریر اسراییلیات در متون تاریخی ،تفسیری و
ادبی انعکاس یافته است:
1ا وجه تسمیۀ نوح ( ع)
نوح به زبان عبری به معنی راحت است عمصاحب،
ـط
ـل لغـت بـه واسـ
 1 /9193 :1919ولی برخی از اهـ
پذیرفتن افسـانه ای کـه در داسـتان نـوح ع) نقـل
گردیده ،به بی راهه رفتند و در بارۀ این واژه بـه
شیوۀ عوام روایت کردند ،از جمله گفته اند کـه« :
َ اسـت؛ یعنـی فریـاد زدن بـا آه و
نوح :مصـدر نـاح
ـن
ـر ایـ
بـ
ـفهانی9 /819 :1932 ،
ـب اصـ
زاریل» عراغـ
اساس ،برخی واژۀ نـوح را از نوحـه عگریـه و زاری
ل:
یق
َـاُ
دانسته اند؛ زیرا او برنفس خویش گریست و « ُ
َفسهل» عمیبدی1/393 :1939،
َی ن
َل
َ ع
ّه ناح
ً ِلن
ُوحا
ِّی ن
سُم
« اس( نوح عبـد الغفـار بـود و از ایـن جهـت نوح
نامیده شد که بر نفس خویش نوحه و زاری می نمودل »
ع شیخ صدوق 1 /113 :1913 ،نقل دیگر آنکـه « اسـ(
نوح ع) عبدالملک بـود و از ا ین جهـت او را نوح
خواندند که پانصد سال گریستل» ع همانیـا یـا بـه
این دلیل که برهالکت قوم خود زاری کرد:
« بعضی در وجه تسمی او به نوح گفته اند که:
پس از طوفان ،ابلیس به او گفت :تو کاری کـردی کـه
من و یاران( به سـالهای دراز از آن عـاجز بـودی(؛
زیرا دعا کردی تا خداوند هم کافران را به وسـیل
طوفان هالک کردل نوح از دعایی که کرده بود ،پشیمان
ـوح
شد و نوحه و گریه آغاز کرد و از ایـن رو بـه نـ
ما این وجه نبایـد درسـت باشـد؛ زیـرا
موسوم شد؛ اّ
نوح ،کلم عربی نیست تا از نوحه مشتق شـده با شدل
جمعی نـام او را سـاکت عس سـکون و آسـودگی و یـا
ـد،
ساکبعس فرو ریزندۀ اشک گفته اندل» ع میر خوانـ
ـر را
ـین نظـ
ـر همـ
ـز نظیـ
ـدی نیـ
 1 /11-11 :1912میبـ
تأیید می کند:
َة
َثر
َن بود و او را نام نوح نهادند ،لک
« نام نوح سَک
ََ
ُـوال قـوم وی اوالد
ُغرق
مـا ا
لی ق
َتة ع
نیاح
بعـَ
د َ
َومـه َ
ّ ال عزة
قابیل بودند ،چون بر ایشان دعا کرد تـا رب
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ایشان را بـه طوفـان غـرق کـرد ،نـوح بعـد از آن،
ـیار
ـرد و بسـ
ـه کـ
ـان نوحـ
ـر ایشـ
ـورد و بـ
ـیمانی خـ
پشـ
ـوح
بگریست ،از بس که بگریست و نوحه کـرد ،او را نـ
ـوم
نام نهادند و این نوحه کردن و گریستن وی بـر قـ
ـوم شـدل»ع میبـدی،
خویش از خبر هامة بن الهی( معلـ
8 /911-916 :1939؛ همو9 /983 :
دسی به هر دو وجه تسمیه اشاره کـرده اسـت « :او
مقَ
َ
را آدم اخیر می گویند و نام او سکن است؛ چـرا کـه
مردم پس از آدم به وسیل او آرامش و سکون یافتنـد
و به نام نوح خوانده شده است؛ چرا که وی بر خـویش
و قوم خویش زاری و نوحه بسیار مـی کـرده اسـتل» ع
دسی1 /811 :1961 ،
مقَ
َ
افسان دیگـری نیـز بـرای ایـن وجـه تسـمیه بیـان
گردیدکه با دیدگاه عرفانی بدان نگریسته شد؛ اگرچه
ّ( ،عقـل سـلی(
از لطافت خالی نیست؛ ولی به طور مسل
این گونه داستان ها را نمی پذیرد و اعتباری بـرای
آن قایل نیست:
« آورده اند که نوح ع) روزی به سـگی بـر گذ شت،
ه! چه زشت است این سـگ
َح
َقب
ما ا
برزبان وی برفت کهَ :
َُ
ّة ،آن از وی در
َب العـز
و چه ناخوش این صورت سـگ! ر
نگذاشتل تازیان عتاب آمد ،که ای نوح! می عیب کنی
َا؟ نـوح از
هـذ
َحسَن
َ أ
ُ أنت
َلق
َ خ
بر آفریدۀ ما ؟ أ
ُ مـن َ
سیاست این عتاب بگریست ،روزگاری دراز بر خود نوحه
کرد ،تا نام وی نوح نهادندل وحی آمد که :یا نـوح!
ُ؟ل ای مسکین! نوح بـا درازی عمـر یـک بار
ُوح
تن
ک
َ( َ
ـرد
کلمه ای گفت ،نه پسند خالقل بنگر که چه زاری کـ
ّت بی
َهمار و معصی
َّالت ن
و چند گریست؟ پس ترا با این ز
َد و
شمار ،خود چه باید کرد و حالـت گـویی چـون بـو
سرانیام به چه رسدل نوح پـدرعالمیان بـود و مایـ
جهانیان بود و پیر پیغامبران بود و نواختـ خـدای
جهان بود ،با این همـه ،کـان حسـرت و مایـ درد و
دهان بودل» عمیبدی8 /911 -911 :1939 ،
معدن ا
َنُ
عطار در اشاره به همین داسـتان اسـت ععطـار:1913،
که می گوید:
811
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ّـه ! که از شـومی گفتـــار
َهـی قص
ز
سگـی بـرهـد ،شــود مــردی گـرفتـــار
زبان بودی بسی اکنـون چـو مـردان
ز سـر تـا پـای خـود را گــوش گـردان
بسا آفــت کـه گویــا از زبــان یافـــت
ّت از آن یافت
چـو صـامت بـود ،زر عز
سخن
میبدی در جای دیگر در بارۀ علت گری نوحع)
دیگری را نقل می کند که آن نیـز ناشـی از دیـدگاه
عرفانی اوست «:نوح را نام ،یشکر بود؛ لکـن از بـس
که گریست و در طلب رضاء حق نوحه کرد و زاری ،وحـی
ُوح! ای نوح،
تن
ّ جالله که :یا نوح! ک
آمد از حق ،جل
َ( َ
تا کی نوحه کنی و چند گریی؟ نـوح گفـت :خداونـدا،
کریما ،لطیفا! به آن می گری( تا تـو گـویی ،چنـد
گریی و این خسته روان( را مره( نهی ،خداوندا! اگر
تا امروز از حسرت و نیاز گریست( ،اکنـون تـا جان
دارم از شادی و ناز گـری(ل» ع میبـدی/881 :1939 ،
9
-2خاک آدم ( ع) در کشتی نوح (ع)
داستان شگفت انگیز دیگـری کـه اعتبـار علمـی
برخی از متون تاریخی را دچار خدشه می کند ،افسان
وجود پیکر آدم ع) در کشتی نوح ع) و شگفت انگیـز
تر آنکه ،پس از خروج نوح ع) از کشـتی ،پیکـر آدم
ّت نوح ع) یکـی از
ع) در آن همچنان ماند و به وصی
متـولی کـار نـوح بـود-
ّ
فرزندانش ،به نام سام کـه
المتولی ِلمـر نـوح
ّ
چنانکه گفته اند « :کان سام هو
من بعده »-ع دینوری1691 ،م 1 :به طور مخفیانه او
را به خاک می سپارد:
َنـز رفتنـد و
« آنگاه نوح و فرزندانش به مغارة الک
ـتی
جسد آدم را بر داشتند و در میان مرتب باالی کشـ
نهادند و آن روز جمعـه هیفـده( أذار بودلللللچـون
نوح از کشتی به زمـین آمـد ،در آن را قفـل کـرد و
کلید آن را به فرزند خـود سـام دادلللل و سـام را
دستور داد تا چنانکه کسی نداند پس از مرگ نوح بـه
ملکیـزدق
کشتی در آید و جسد آدم را بیـرون آورد و َ
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َک بن سام را نیز با خود برد؛ چـه خـدا او را
بن َلم
دس با جسد
مق
مکان
در
زمین
وسط
در
که
است
گزیده
بر
ّ
آدم باشدل آنگاه به او گفت :ای سام! لللللل هرگاه
به جایی ک ه فرشته به شما نشان می دهد رسیدید ،جسد
ـتی را
ـت و کشـ
ـام رفـ
ـپس سـ
آدم را در آن بگذارللللسـ
گشود و جسد آدم را بر داشت و نهان از دو برادرش و
خویشانش آن را فرود آوردللللو با فرزند زادۀ خـود
بیرون رفت و فرشته نیز همراه آن دو گردید و با آن
دو می رفت تا آنها را به جایی که بایـد جسـد آدم
را در آن می نهادند رسـانیدل گوینـد کـه آنیـا در
ـام
مسید منی نزد مناره بود و اهل کتاب آن را در شـ
ـام
دس دانسته اندل پس زمین باز شـد و سـ
در زمین مقّ
جسد را در آن نهاد ،آنگاه زمین به ه( بر آمدل » ع
یعقــوبی1/11-19 :1931 ،؛ طبــری،9 /91-91 :1819 ،
ابن اریـر ،1 / 39 :1919 ،میلسـی/131-131 :1919 ،
1
عالم میلسی در نقد این روایت در محل دفن آدم
مؤلف گوید :پیشتر دانستنی کـه حـق
ّ
ع) می گوید« :
آن است که جسـد آدم بعـد از طوفـان در نیـف اشـرف
مدفون باشد و شاید این حدیث محمول بر تقیه باشدل»
ع همانیا
خواجه حافظ شیرازی ع حافظ 29 :1991 ،در اشاره به
همین افسانه است که می گوید:
یار مــردان خــدا بـاش کــه در کشـتی نــوح
هست خـاکی که به آبی نخرد طوفان را
-3مشخّصات کشتی نوح (ع)
در بارۀ مشخّصات و جزییات کشتی نوح ع) که در
ّت در بارۀ آن سخن گفته شد ،بعینه
کتب تاریخی به دق
دس مطابقت دارد ،آنیا که خطاب می رسد:
با کتاب مقّ
ُسلوب بسـاز :طـول آن کشـتی سیصـد
« و آن را بدین ا
ذرا) 1و عرضش پنیاه ذرا) و ارتفاعش سی ذرا) و بـه
آن کشتی پنیره بساز و آن را از بـاال بـه یـک ذرا)
َنب کشتی دری بگذار و طبق تحتانی و
تمام کن و به ج
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ـ(،
ُمین بسـازل» ع سـفر تکـوین ،فصـل ششـ
دومین و سی
گفتار 12-13
ّفق القول اند که کشتی نوحع)
تاریخ نویسان مت
دس
سه طبقه داشت و این تأییدی بر گفتـار کتـاب مقـّ
است؛ ولـی در بـارۀ طـول ،عـرض و ارتفـا) آن ،در
دس اختالف دارند:
مواردی با کتاب مقّ
« او کشتی را از چوب ساج ساخت{ در کتـاب مقـدس از
چوب گوفر سخن به میان آمده } خدا به او فرمان داد
که درازای آن را هشتاد گز کند ،پهنای آن را پنیاه
گز و بلندای آن را سی گزل قتاده گویـد :درازای آن
سیصد گز بود ،پهنای آن پنیاه گز و بلنـدای آن سـی
ـود
گزل حسن گوید :درازای آن یک هزار و دویست گز بـ
ـوح
و پهنای آن ششصد گز و خدا دانـاتر اسـتل بـه نـ
فرمان داده شد که آن را سه اشـکوبه ای بسـازدل» ع
ابن اریر1/32 :1919 ،
« و ه( او فرمود :کشتیی را که خدا خود و اهلـش را
در آن نیات بخشید ،بسازد و آن را سه مرتب پـایین
و میان و باال قرار دهـد و فرمـودش کـه طـول آن را
سیصد ذرا) و عرض آن را پنیـاه ذرا) و ارتفـاعش را
سی ذرا) بـه ذرا) خـود نـوح گردانـدل» ع یعقـوبی،
1 /11 :1931
گفت میبدی با دیگران در بارۀ اندازۀ کشتی متفاوت
است ،او طول کشتی را هزار و دویست ذرا) و عـرض آن
ُولهـا
را ششصد ذرا) نقل کرده اسـت:
ن ط ُ
« للللکـاَ
ّمائة ذرا) و
ـها س ـت
ـایتی ذرا) و عرضـ
َ ذرا) و مـ
َل ـف
ا
ّ و الـوحش و
دواب
کانت رالث طبقات ،فطبقـة فیهـا الـّ
طبقة فیها االنس و طبقـة فیهـا الطیـرل» ع میبـدی،
8 /911 :1939
میلسی نیز نظر دیگری دارد «:طولش را هزار و دویست
ذرا) و عرضش را هشتصـد ذرا) و ارتفـاعش را هشـتاد
ذرا) گردانیدل» ع میلسی1/198 :1919،
 -4نقش کبوتر و کالغ در طوفان نوح(ع)
نقل است کـه حضـرت نـوح ع) پـس از توفـان و
اییاد آرامش نسـبی ،ابتـدا بـرای بررسـی اوضـا) و
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احوال ،کالغ را به بیرون از کشتی فرستادل اصل ایـن
دس آمده است:
داستان در کتاب مقّ
« بعد از چهل روز نوح ،پنیرۀ کشتی را بـاز کـرد و
ـور
کالغ سیاه بیرون رفت و دیگر بر نگشتل او همین طـ
در پرواز بود تا وقتی که آب فرو نشسـتل پـس نـوح،
کبوتری را بیرون فرستاد تا ببینـد کـه آیـا آب از
ما کبـوتر جـایی
روی زمین فرو نشسته است یا خیر؟ اّ
برای نشستن پیدا نکرد ،چون آب همـه جـا را گرفتـه
بودل پس به کشتی بر گشـت و نـوح او را گرفـت و در
کشتی گذاشتل هفت روز دیگر صبر کرد و دوباره کبوتر
را رها کردل وقت عصر بود که کبوتر در حالی که یک
برگ زیتون تازه در منقار داشت ،بـه نـزد نـوح بـر
گشتل نوح فهمید که آب ک( شده استل بعد از هفت روز
دیگر دوباره کبوتر را بیرون فرسـتادل ایـن مرتبـه
ـاب /1
ـدایش /بـ
ـتل» ع پیـ
ـر نگشـ
ـتی بـ
ـه کشـ
ـوتر بـ
کبـ
گفتار9 -11 :
طبق گفت طبری ،کـالغ ،مـرداری را روی آب مـی
یابد و مشغول خوردن آن می شودل طبـری همچنـین بـه
نقل از ابـن ع باس آورده ،حضـرت عیسـی ع) بـه در
خواست حواریان کـه پرسـش هـایی از کشـتی نـوح ع)
داشتند ،بر سر قبر سام پسر نوح می آیـد و بـه اذن
خداوند او را زنده می کند :
« عیسی بدو { سام پسر نوح} گفت :نوح چگونه دانست
که آب فرو رفته است؟
گفت :کالغ را فرستاد که خبر آرد و مرداری یافت و
روی آن افتاد و نوح نفرین کرد که همیشه ترسان
باشد ،بدین سبب به خانه خو نگیردل پس از آن کبوتر
را فرستاد که باز آمد و برگ زیتون به منقار و گل
به پای داشت و بدانست که آب فرو رفته است و خطی
را که به گردن دارد ،طوق او کرد و دعا کرد که اهل
انس باشدل بدین سبب با خانه ها خو گیردل» ع طبری،
1/118 :1912؛ همچنین :میبدی8 /968 :1939 ،
یعقوبی نیز می گوید:
ّف کـردل
« نوح پس از آرام گرفتن کشتی چهار ماه توق
آنگاه غراب را فرستاد تـا خبـر آب را بـاز یا بدل
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غراب مردارهای روی آب را دید و بر آنهـا افتـاد و
باز نگشتل پس نوح کبـوتر را فرسـتاد و او بـــرگ
زیتــونی آورد و نـوح دانست که آب فرو نشسته اسـت
ـت( أیـار بیـرون آمـدل» عیعقـوبی،
و در بیست و هفـ
1 /19 :1931؛ میبدی ،8 /916 :1939 ،مقدسـی:1961 ،
1 /819
درادب پیشین ابیاتی که تلمیح به این افسـانه
باشد ،دیده نشد؛ ولیکن درشعر معاصر به فراوانی به
این موضو) اشاره شده است:
ما کـدامین جزیـره ،کـدامین جزیـره ،نـوح مـن ای
اّ
ناخدای من؟
ُست و جوی جزیره را
تو خود آیا ج
از فراز کشتی
کبوتری پرواز می دهی؟»
ع شـــاملو:1919 ،
261
طوفان نوح دیگر و بال کبوتری
ّیخ تا مگر
که می خورد به زهره و مر
جوید برای کشتی او جای لنگریل
ع شــفیعی کــدکنی،
199 :1939
-5نفرین نوح (ع) بر فرزندش
داستان میعول و دور از عقل و منطـق در بـارۀ
نوح ع) که از افسانه هـا ی ا سراییلی محسـوب مـی
گردد ،مست شدن آن حضرت و به دنبال آن ،نفرینی است
ـین
که به فرزندش ،حام می کند ،شگفت انگیـز و در عـ
حال زننده ترین موضوعی است که به نوحع) نسبت مـی
دهند وجالب تر آنکه این نفرین تا جهان باقی ا ست،
دامنگیر تمامی کسانی اسـت کـه از نسـل حـام پدیـد
آمدند و به قولی « گنه کـرد در بلـخ آهنگـری /بـه
ـیل
شوشتر زدند گردن مسگری»ل اصل این داستان و تفصـ
دس آمده:
آن در کتاب مقّ
« پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند سام و حـام و
یافث اند و حام پدر کنعـان اسـتل سـه پسـران نوح
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اینانند و از آنها تمامی زمـین معمـور شـد و نوح
َرس کرد و از شراب
آغاز فالحت زمین کرده ،تاکستانی غ
خورده مست شد و در میان چادرش بی سَتر بود و حـام،
پدر کنعان ،برهنگی پدرش را دید و به دو برادرش در
بیرون خبر داد و سام و یافث باال پوشـی گرفتـه بـر
دوش هر دوی خود گذاشته و به عقب رفته ،برهنگی پدر
خودشان را مستور کردند و روی خودشان به عقب بوده،
برهنگی پدرشان را ندیدند و نوح از سُکر خود بیـدار
شد و آنچه پسر کوچکش به او کرده بود ،فهمید و گفت
که :کنعان ملعون باشد و برادرانش را بندۀ بنـدگان
باشد و ه( گفت :خداوند خـدای سـام مبـارک باشـد و
کنعان بندۀ او باشدل خدا یافث را توسیع بدهد و در
چادرهای سام بنشیند و کنعان او را بنده باشـدل» ع
پیدایش ،فصل نه( ،آیـات 11 -13 :در کتـب تـاریخی
نیز این داستان انعکاس گسترده ای یافته استل ناقل
ِّه ،یهودی تازه مسلمان اسـت کـه
ّه وهب بن منب
این قص
ّات در
ّجین اسـراییلی
به گفت اهل تحقیق از جمله مرو
بین مردم به شمار می آید:
ِّه گفت :سام بن نوح پـدر عـرب ها،
منب
« وهب بن ُ
ایرانیان و رومیان استل حـام پـدر سـیاهان اسـت و
یافث پدر ترکان و یأجوج و مأجوجل گوینـد :قبطیـان
از فرزندان قود بـن نوحنـدل سـیاهی از آن رو ،بـه
فرزندان حام راه یافت که نوح خوابید و شـرم گـاهش
آشکارا گردیدل حام آن را دیـد و نپوشـید و سـام و
یافث دیدند و پارچه ای بر آن پوشاندندل چون بیدار
شد؛ دانست که حام و برادرانش چه کـرده انـد؛ پـس
خدای را بر ایشان بخواندل» ع ابن اریر/12 :1919 ،
1
در دیگر متون تاریخی و دینی نیز این موضـو)،
تکرار شده است:
« بذین زمین اندر ،از فرزندان سام بـن نـوح انـدل
تـرک و یـأجوج و
َ یـا ب
سَقالب و روس و برطـاس{ ب
ُ} و ُ
مأجوج از فرزندان یافث اند و زنگ و سیاه پوستان و
هر ایشان را بذین صفت آ فریـذه اسـت از فرزنـدان
بوذ کی نوح ،علیه السّالم،
حام اند و این از جهت آن ُ
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بوذ ،عورتش را باذ از جامه پذیذ آورد ،حام و
خفته ُ
یافث بـر وی بگذشـتند ،بخندیـد و سـام او را باز
پوشانیذل چون نوح بدانست سام را دعا کرد و ای شان
را بنکوهیذ و نفـرین کـردل» ع گردیـزی16 :1918 ،؛
شیخ صدوق1 /116 :1913 ،
ـاب
داستانی که یعقوبی نقل کـرده اسـت بـا کتـ
دس مطابقت بیشتری دارد ،آنیا که بر خالف دیگـران
مقّ
و هماهنگ با تورات ،معتقد است که نوحع) بر کنعان
نفرین کرد نه بر حام :
« چون نوح از کشتی به زمین آمدللل به زراعت و تاک
نشانی و عمران زمین پرداختل در یکی از روزها نوح
خوابیده بود که جامه از تن او دور گردید و فرزندش
حام بر پدر خندید و برادرانش را نیز آگـاه نمـودل
پس سام و یافث جامه ای بر داشتند و روی بر گشـته،
نزد پدر آمدند و جامه را بر تن او انداختند و چون
ـاه
نوح از خواب بیدار گشت و از آنچه گذشته بود آگـ
ُبط
شد؛ بر کنعان بن حام نفرین کرد نه بر حام که ق
و حبشه و هند از فرزندان اویندل» ع یعقوبی:1931 ،
1 /18
ـدل
وجه دیگری نیز افسانه سرایان نقل کرده انـ
برخی معتقد اند که حام ،هشدار نوحع) مبنی بر عدم
ه( خوابگی با زنان خود در کشتی را مراعات نکـرد و
به همین خاطر نیز نوح ع) او را نفرین کرد:
« هم سیاهان از فرزنـدان حـام{ هسـتند} و سـیاهی
ـرت
مباشـ
ایشان از آن بود که حام در کشتی با اهـلُ ،
ّ العــزة ،نطفــ وی
کــرد و نــوح دعــاء کــرد تــا رب
بگردانیدل» ع میبدی9 /981 :1939 ،؛ همو8 /913 :
« حام یکی از سه پسر نوح است که چون در کشتی
بر خالف امر پدر رفتار کرد ،رنگش دیگرگون شد و سیا
گردیدل او پس از طوفـان از پـدر جـدا گردیـد و در
ساحل بحر محیط و ناحی جنوب اقامت گزیـدل» ع میـر
خواند1 /12 :1912 ،
ابن خلدون که این داستان را سـاختگی و جعلـی
ّت این افسانه بافی می گوید « :چون
می داند ،در عل
ّت
نتوانستند اختالف رنگ آنان را توجیه کنند و در عل
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ّـف ،آن
صحیح آن تردیـد داشـتند ،ناچـار از روی تکل
حکایت واهی را نقل کردند و همه یا بیشـتر سـاکنان
ـمار آوردنـدلللل»ع
شمال را از فرزندان یافث بـه شـ
ابن خلدون1/122 :1911 ،

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری
دانشگاه الزهرا 13 /

-6چگونگی ورود ابلیس به کشتی نوح (ع)
ّخـانی چـون
بسی مای شگفتی است که چگونـه مور
گردیزی و ابن اریر مغلوب افسانه ها یی شدند که نه
ّت آن دچـار تردیـد
تنها خواص؛ بلکه عوام نیز در صح
می شوند و دریغ آن که بدون نقد و بررسی آن را ربت
کرده اندل جعلی بودن این افسانه ها چنان هویداسـت
د آن نیاز بـه ارایـ هـیر دلیلـی و
که عقل برای رّ
سندی نداردل از جمله:
َر بگرفت و در سفینه رفت ،نمی
دم خ
« گویند :ابلیسُ ،
َر گشت و گفت :در آی ای
َی
گذاشتندش تا نوح پیغامبر ض
َشتی اندر شذل چون نوح او
ملعون! پس ابلیس نیز به ک
ُنی؟ ابلیس گ فت:
را دیذ ،گفت :ای ملعون! ایذر چه ک
به فرمان تو آمذم کی گفتی :در آی ای ملعـون! و آن
من(ل» ع گردیزی11 :1918 ،
« واپسین جانوری که سوار کشتی شد ،خـر بـودل
دم او
چون سین خر به درون کشتی رفـت ،ابلـیس بـه ُ
چسبید و از این رو ،پاهای او نیارست باال آمدنل در
اینیا ،نوح او را همی فرمان داد کـه بـه درون آی؛
ولی خر نمی توانستل کار بدانیا کشید که نوح فریاد
ـت:
زد :به درون آی! گرچه دیو با تو باشد! دیـو گفـ
ـانش رفـتل چـون آن
سخنی بود که از روی لغزش بر زبـ
سخن را نوح گفت؛ خر به درون رفت و دیـو همـراه او
ـی تـو را بـه درون
شدل نوح پرسید :ای دشمن خدا! کـ
آورد؟ دیو گفت :مگر تو به خر نگفتی که به درون آی
ـود
گرچه دیو با تو باشد؟! پس نـوح ،دیـو را بـه خـ
واگذاشتل» ع ابن اریر 1/39 :1919،عین همین گفتار
در کشــف االســرار نیــز آمــده اســتلع رلک :میبــدی،
8 /916:،1939؛ همو1 /189 :
نقل دیگر که آن ه( از خرافات محسوب می گردد،
آن است که « :چون نوح ع) به سـوی االغ آمـد آن را
سوار کشتی کنـد؛ امتنـا) نمـود و شـیطان در میـان
پاهای االغ جا گرفته بودل پـس حضـرت نـوح گفـت :ای
شیطان! داخل شو و جریده ای از نخل خرما بر آن زدل
پس االغ ،داخل کشتی شد و شـیطان هـ( داخـل شـدل» ع
میلسی1/996 :1919 ،
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ّت تب نمودن شیر
-7عل
َظهر مـن
افسانه ای دیگری که ساختگی بودن آن ا
ّت تب نمودن شیر است:
الشمس است ،بیان عل
« هنگامی که به نوح فرمان داده شد تا جانوران بـه
کشتی در آورد ،گفت :پروردگارا! با شیر و گـاو چـه
کن(؟ با گرگ و میش چه کن(؟ و با مـرغ و گربـه چـه
کن(؟ خدا گفت :آنکـه میـان ایشـان دشـمنی افکنـد،
تواند ایشان را با ه( آشتی دادل پـس خـدا شـیر را
دچار تب کرد و او را سرگرم خود ساخت؛ از این روست
که گفته شده است:
ً
ه
ــر
ـ
م
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ــا
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ن
ا
و
ا
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ومـ
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ُ
َ ُُ
ُ َ ُ
َرد
َی اِلَسد الو
َل
می ع
ما الح
َال اّ
اَ
نَ
ُا
یعنی :هرچه زنـدگی سـگ بـه درازا کشـد ،او را تـب
نگیردل همانا شیر ژیان است که گرفتار تب گرددل»
ع ابــن اریــر،
1 /39 :1919
-8چگونگی خلقت گربه و شیر
وقتی که افسانه سرایان در کتب پیشین خوانـده
اند که نوحع) برخی از حیوانـات پـاک و ناپـاک را
برای بقای نسل ،سوار کشتی خود کرده است ،البـد بـه
ذهن آنان خطور نمود که تکلیف قذورات و پلیدی هـای
حاصل از این حیوانات چه خواهد شد؟! و در صورت زاد
و ولد حیوانات ناپاک چه باید کرد! خمیرمایـ ایـن
دس آمده است:
داستان سرایی به اجمال در کتاب مقّ
« خداوند به نوح گفت :به کشتی در آی تـو و تمـامی
خاندانت؛ زیرا که در این عصـر تـرا در حضـور خـود
صادق دیدم و از تمامی حیوانات طاهر به جهت خود از
مـا از حیوانـات غیـر
نر وماّ
ده اش هفت هفت بگیر؛ اّ
دو بگیــرللل» ع ســفر
دو ُ
طــاهر از نــر و مــادۀ او ُ
تکوین ،فصل هفت( ،گفتار1-9 :
به نظر می رسد که افسانه سرایان ،تحت تـأریر ایـن
گفتار ،بافته های خود را ه( بدان افزودنـد و وارد
ـه،
ّـ
متون تاریخی و دینی کردند ،راوی اصـلی ایـن قص
ّ یهودی استل برخی از مفسّران بدون هیر
َب
من
وهب بن ُ
گونه نقد و تحلیلـی ،آن هـا را وارد تفاسـیر خـود
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ِّـه
َب
من
کرده اند ،چنان که ،ابن بابویه
از وهب بن ُ
یمانی روایت کرده است که « :هنگامی که جنـاب نـوح
سوار کشتی شد ،حق تعـالی آرامشـی
علیه السّالم
ـام
بر اهل و سکن کشتی حاک( فرمود ،به طوری که تمـ
حیوانــات وحشــی و چهارپایــان و پرنــدگان بــدون
کوچکترین جنبشی در آن به سر می بردنـد و هـیر یـک
ّی گوسـفند نزدیـک گـرگ و
ّض دیگری نمی شدند ،حت
متعر
گاو در جنب شیر و گنیشک روی مار قرار گرفته بود و
ّـه نمـی شـد و
با این حال ،به هـیر یـک آزاری متوج
ً در آن کشتی نـه دلتنگـی و نـه فریـاد و نـه
اساسا
ـود
دشنام و نه لعن و نفرینی وجود داشت ،هریک به خـ
مشغول بوده و آهنگ دیگری را نمی نمود و حق تبـارک
ّت هر قاصدی را نسبت به دیگری محو
و تعالی قصد و نی
و معدوم فرموده بود ،باری پیوسته در کشتی به همین
ـول
منوال بودند تا از آن پیاده شدند و به واسط طـ
َذرات 1زیـادی در
مکث مسافران در کشتی قاذورات و ع
کشتی انباشته شد و از طرفی وجود بعضی از مطعو مات
و اشیاء دیگر سبب فراوان شدن موشها گردیـده بـود؛
ـیر
ازاین رو ،حق تعالی به نوح ع) وحی فرمود که شـ
را مسح نماید و پس از آن ،شیر عطسه ای نمـود و از
میرای بینی آن ،دو گرب نر و ماده بیـرون آمـده و
با خوردن بسیاری از موشها تعدادشان ک( شـد و نیـز
صورت فیل را مسح فرمود و با یک عطسـه از بینـی آن
نیز دو خوک نر و مـاده بیـرون آمـده و بـا خـوردن
ـیخ
قاذورات آنهـا را تخفیـف و کـاهش دادنـدل» ع شـ
صدوق1 /212 :1913 ،
میبدی نیز سخن شیخ صدوق را با اندکی تفـاوت بیـان
می کند:
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ی
ب
ب
ضر
ا
َن
ا
ُوح
ن
ی
ل
ا
هللا
ُ
ی
ح
َو
ا
ف
ینة،
ف
الس
دت فی
َ َ
َ
والَ
ا
َ َ
َةل
َذر
َذرات :جمع ع
َة ل پلیدی و نیاستل ع
 1ل قاذورات :جمع قاذور
پلیدیل ع لغت نام دهخدا ذیل هر واژه
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َة
َ سـنور
َ مـن منخَـره سـنور و
َج
َخَـر
َ ف
َب
َر
َض
َی االَسَد ،ف
َین
ع
َةل» ع میبدی8 /911-916 :1939 ،
َار
َی الف
َل
َال ع
َقب
َا
ف
باز تاب این موضو) در متون تاریخی حکایـت از
آن دارد که اغلب نویسندگان ،بدون هیر گونه تحلیـل
علمی و منطقی ،آن را انعکاس دادند و در واقـع ،از
ارزش علمی آرار خـود کاسـتند « :دو جـانور زیـاذت
آمذ ،گربه و خوک در سفینه ،کی از موش و پلیـدیهاء
سرگین ستوه شذند و نوح دست بر روی شیر فروذ آوردل
َسـتند و
گربه از بینی وی اندر اوفتاذ و از مـوش بر
دست به روی فیل فروذ آورد ،خوک همچنان از بینی وی
بیوفتاذ و این هر دو جانور عظی( مانند بـه شـیر و
ُوذندل» ع گردیزی:1918 ،
فیل اند و پیش از طوفان نب
11
برخی دیگر از اهل تفسـیر ،نیـز آگاهانـه در
این زمینه برخورد کرده اند و آن هـا را خرافـات و
اساطیر و اسراییلیاتی دانسـتند کـه بـا روح اسـالم
منافات دارد و قابل اعتنـا نمـی باشـدل آلوسـی در
تکذیب این گونه افسانه ها می گوید:
« در کتب روایی و تفسیری ،از این قبیل روایات بـه
چش( می خورد که حیـرت آدمـی را بـر مـی انگیـزد و
ـیش
اعتقاد من جز این نیست که خداوند متعال بز و مـ
را از ابتدا بدین گونه که امروز هستند آفریده است
و الزم نبوده تا گربه را از شیر یا خوک را از فیـل
بیافریندل للل اگر این روایـات درسـت باشـند ،الزم
نبوده که نوح آن همه حیوانات را وارد کشـتی ک ند؛
بلکه کافی بود یک حیوان وارد کشتی شده و از عطسـ
مکرر او ،حیوان هایی که در آینده مورد نیاز بـود،
خلق شوندل » عآلوسی ،بی تا11 /28 ،
طباطبـــای نیـــز ایـــن قبیـــل حکایـــات را
اسراییلیاتی می داند که از طریق صـحابه و تـابعین
وارد تفاسیر شده استل عطباطبـایی11 /962 :1999 ،
به این موضو) در متون ادبی به فراوانی اشاره شده،
ّات از آن سخن گفته است:
بویژه موالنا به کر
بــدم از ابتــدا
همچـــو گربــه عطســــ شیــــری ُ
بس شـدم زیر و زبر کو گربه در انبان نهاد
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َری تو زادۀ شیری ،نه ای گربه بر آ
گفت :ا
نهـــاد
بــــر در انبـــان درون نتـــوان
چون
من چو انبان بر دریدم گفت :آن انبان مـرا
توی را هرکه گربه دید او بهتان نهاد
ع مولـــــــــوی،
1/ 1932:911و 198و 1 /192
 -9اسراییلیّات و قد حضرت نوح (ع)
متأسّفانه در متون تفسیری و تاریخی ،نسبت بـه
قد و قامت برخی از پیامبران اغراق صورت گرفته است
ّی از پیـامبر اکـرم عص ن یز در ایـن زمی نه،
و حت
ّالمنثور از
در
الــ
تفســیر
در
نــدل
ا
ه
آورد
روایــت
ّ
ابوهریره عیهودی تازه مسلمان نقـل شـده اسـت کـه
پیامبر اسالم عص فرمود:
1
« خداوند انسان را آفرید در حالی که  91ذرا) طول
داشتل سپس هر که داخل بهشت شود ،همانند آدم ،طول
او  91ذار) است و پیوسته خلق پس از او تـا امـروز
ناقق و کوتاه شده اندل» عمحمد بن لطفی الصباغ ،بی
تا1 /81 ،
نگارندۀ کشف االسرار نیز با استناد به حـدیثی سـعی
در اربات این موضو) دارد:
پس چون تیر به نشانه رسید ؛ خبر داد مصطفی ع) در
ن
عال( حک( که  « :خلق هللا آدم علی صورته و ط ُ
ه ستوُ
ُولُ
ً ل » ع میبدی1 /199 :1939 ،
َا
ذراع
در برخی منابع شیعی نیز با اغراق بیشتری بـه ایـن
موضو) پرداخته اند:
ّا را بـه
ّ ،حضرت آدم و همسرش ،حـو
ّوجل
« چون خدای عز
زمین فرستاد ،دو پای آدم روی بلندی کوه صفا بود و
سرش زیر افـق آسـمان ،آدم از آزاری کـه از گرمـای
ّوجل
آفتاب بدو می رسید ،به خدا شکایت کردل خدای عز
ّ
دت حـرارت آفتـاب
به جبرئیل وحی فرمود که آدم از شّ
شکایت دارد ،جبرئیـل او را فشـرد و قـامتش هفتـاد

 1ل ذرا) :واحد طول است که مقدار ابتدای ساعد دست عمرفق تا سر
ً  21تا  31سانتی متر استل عفرهنگ فارسی
انگشتان ع یعنی تقریبا
معین ،ج  ،1ص  1913و المنید ،ج ،1ص 198ل
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ّا را نیز فشرد و او نیز طول قامتش سی
ذرا) شد و حو
و پنج ذرا) شدل» ع محمد قاسمی193 :1914 ،
ـت،
ّه سرچشم این افسان جعلـی تـورات اسـ
البت
آنیا که می گوید:
«للل آدم بسیار قد بلند بود ،به نحوی کـه پـای در
زمین و سر در آسمان داشت و هرگاه می خوابیـد ،سـر
در مشرق و پا در مغرب داشت و خدا بـه او توانـایی
داده بود که تمام دنیا را از ابتدا تا انتهـا مـی
ما چون عصیان کرد ،از طـولش کاسـته شـد تـا
دیدل اّ
آنیا که به اندازه سایر افـراد بشـر شـدل» ع سـفر
پیدایش ،باب سوم ،عبارات 1-11
افسان دیگری که متأسّفانه تـاریخ نویسـان را
تحت تأریر خود قـرار داد و آن را بـه عنـوان سـخن
درست پذیرفته اند ،بلندی قد و قامت حضرت موسی ع)
ُق استل
ُن
و عوج بن ع
« موسی با عاج برخورد و موسی ده ذرا) باال پریـد و
عصای او ده ذرا) بود و طول قامت وی ده ذرا) بود و
به قوزک عاج زد و او را کشتل»ع طبـری/989 :1912 ،
1
ّه ناصر خسرو از قول عوام روزگار خود نقل
البت
َش 9بوده
کرده است که حضرت موسی ،علیه السّالم ،چهل ر
است :
1
مـــــوسی بـــه قــول عــام چهــل رش بــود
و ز مـــا فـــزون نبــود رسول ما
ع ناصــــر
خسرو111 :1991 ،
همین اغراق در بارۀ قد وقامت حضـرت نـوح ع)
ه( دیده می شودل قد آدم ع) را سی ذرا) و به قولی
سیصــد ذرا) دانســته انــد «:فرمــودش کــه طــول آن{
کشــتی}را سیصــد ذرا) و عــرض آن را پنیــاه ذرا) و
ارتفاعش را سی ذرا) به ذرا) خود نـوح گردانـدل» ع
ّی قامت او و مردم روزگارش
یعقوبی 1 /11 :1931 ،لحت
َش  :واحد طولل و آن برابر است با :الف فاصـل هـر دو دسـت
 1ل ر
چون از ه( باز کنند ،گزل ب فاصل سر انگشت میان دست تا آرنـجلع
فرهنگ فارسی معین ،ج ،1ص 1922
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را بیش از سیصد ذرا) ه( نقل کـرده انـد « :قـامتش
{نوح} سیصد و شصـت ذرا) بـود بـه ذرا) اهـل زمـان
خودل» ع میلسی1 /139 :1919 ،
ـین
البد قبر او ه( متناسب با قد اوست و به همـ
خاطر آن را طویل پنداشته اند:
َبـر
هـا ق
ُـرب
َة ،ق
َبیر
یة ک
ً ق
َا
َیض
َک :ا
َر
« الک
ُ بعلبـک بَ
َرَ
ُـوح ،علیـه
ُ ن
َبـر
نه ق
اواحی ا
ُ تلکَ الن
َهل
ُ ا
َ(
یزع
ط
َا
َویلَ ،
ّد:1931 ،
السّالملع معی( البلدان یاقوت؛ نقل از :موح
1 /869
-11مبالغه در قامت عوج ابن عوق
ـون
یکی دیگر از موضوعات اسـراییلی کـه در متـ
تاریخی باز تاب داشته ،مبالغه در قد عوج 1استل او
از زمان حضرت آدم ع) تا زمان موسیع) زنده بـود،
ّـق بـه سـوار
از بس که قامتش بلند بود ،نوحع) مؤف
ـاب
شدن او در کشتی نشدل سر چشم این افسانه ه( کتـ
دس است:
مقّ
« تمامی قومی که در آن دیدی( مردمان بلند قد انـد
َناق که بلنـد
دان؛ یعنی اوالد ع
و ه( در آنیا بلند قّ
دان اند ،دیدی( و ما در نظر خود مثل ملخ نمـودار
قّ
بودی( و همچنین در نظر ایشان نیز مـی نمـودی(ل» ع
َناق را
ی ع
ُر
سفر اعداد ،آیات « 91-99 :عناقیان :ذ
ِّا
گویند و از جمل شـیاعان و بـه بلنـد قـدی مشـهور
ّ و مسـکن ایشـان در میانـ اورشـلی( و
بودند و محل
َبرون بود ،بلند قدی و هیبت ایشـان جاسوسـان بنـی
ح
اسرائیل را ترسانیدل» ع هاکس911 :1919 ،؛ همچنین:
131
دس
مق
کتاب
سخن
به
کرد،
نقل
میبدی
که
داستانی
ّ
نزدیک است:
« موسی آن نقیبان را بر گزید و چون به زمین کنعان
رسیدند ،ایشان را به جاسوسـی بفرسـتاد تـا احـوال
ُـق بـر ایشـان رسـیدل
ُن
َبابره باز دانندل عوج بن ع
ج
گویند :این عوج ،باالی عظی( داشت ،چنانکه دسـت وی
ـرص
به قعر دریا رسیدی و ماهی بگرفتی و به حرارت قـ
 1ل در اصل ،عوج ابن عوق است و در تداول فارسی زبانان به عوج بن
ُق مشهور استل ع رلک :لغت نام دهخدا ،ذیل عوج ابن عوق
ُن
ع
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آفتاب ،آن را بریان کردی و بخوردی و گفته اند که:
به روزگار طوفان نوح که هم روی زمین ،آب گرفـت و
ـت،
به هر کوهی و باالیی که در زمین بود ،آب بر گذشـ
به دو زانوی عوج بیش نرسید و نوح او را بـر کشـتی
ننشاندللل» ع میبدی9 /21 :1939 ،
َناقـه
بوذ و عوج ع
« آب چهل گز باالء کوهها ایستاذه ُ
بوذل» ع گردیزی11 :1918 ،
را تا ساق ُ
طبری نیز مانند دیگران به این افسانه اشـاره
کرده است؛ ولی یکی از اغراق آمیزترین سخنی که مـی
ّ عوج در
ُث
توان در کتاب او سراغ گرفت ،آن است که ج
حک( پلی بود که مردم پس از مرگش از آن استفاده می
کردند:
« از نوف روایت کرده اند که قامت عاج ،هشتصد ذرا)
بود و قامت موسی ده ذرا) بود و عصایش ده ذرا) بود
ـزد و بـه قـوزک او
و ده ذرا) باال جست و عـوج را بـ
رسید که بیفتاد و بمرد و پلی شد کـه مـردم از روی
آن می گذشتندل از ابن عباس روایـت کـرده انـد کـه
ّ عوج ،پل مردم نیل بـودل گوینـد عـوج سـه
گفت :جث
هزار سال بزیستل» ع طبری1 /989 :1912 ،
نظیر همین اغراق در کشف االسرار و دیگر متـون
دیده می شود:
َناق ،دختر
بغی و طغیان کرد بر خدا ،ع
« اول کسی که َ
آدم بودل حق تعالی بیست انگشت برای او خلـق کـرده
بود و در هر انگشتی دو ناخن بلند داشت ،ماننـد دو
داس بــزرگ و جــای نشســتن او در زمــین یــک جریــب
َناق ،جباری بـود دشـمن خـدا و
بودللللل عوج ،پسر ع
ّ عظیمی داشت و دست مـی زد و مـاهی
دشمن اسالم و جث
ـوی
را از ته دریا می گرفت و بلنـد مـی کـرد بـه سـ
آسمان و در حرارت آفتاب بریان می کرد و می خـورد
ـود و چـون نـوحع)
و عمر او سه هزار و ششصد سال بـ
خواست که به کشتی سوار شود ،عوج به نزد او آمـد و
گفت :مرا با خود به کشتی ببرل نـوح گفـت کـه :مـن
مأمور نشده ام به این ،پس آب از زانوهای او نگذشت
یام حضرت موسیع) و حضـرت موسـیع) او
و ماند تا اّ
را کشتل» ع میلسی1 /113 :1919 ،

 /16بازتاب اسراییلیات و افسانه های جعلی در قصه های
حضرت نوح ع) بر اساس متون تاریخی

ّ( به زع( افسانه سرایان برای کشتن
به طور مسل
چنین انسان عییب و غریب ،نیاز است که کسی با کمـک
ـار
عصایش ،که ه( قد اوست ،به هوا خیز بر دارد و کـ
دشمن را بسازد:
« پس از آن خذای ،تعالی { ،به حضرت موسـی} فرمـوذ
َوذللللپس موسی و هـارون نزدیـک
ّاران ر
تا به حرب جب
بـوذ و بـه
عوج رسیذند و گویند باالء موسی چهل گـز ُ
بـوذ و ه مین
روایتی َ
ده گز و همچندان درازاء عصاش ُ
ّت عصا بر گرفت و بر کعب بن
َست و به هم قو
قدر بر ج
عوج زذ و بیوفتاذللللل» ع گردیزی99 :1918 ،
افالکی این افسانه را با داستان عبور مورچه و
ـرف
فیل از رود خانه در ه( می آمیـزد و در بـارۀ ظـ
وجودی انسان ها سخن می گوید و بر داشت عرفانی خود
را بیان می دارد که میمل آن ذکر می گردد:
« چون خوذ را به دست آوردی ،اگر کسی دیگـر یـابی،
ُشتر بـا
دستی؛ ا
بَ
دست به گردن او در آور ،اگرنه تو َ
مورچه همراه شد ،به آب رسیذ ،مورچه پای باز کشیذ،
ُر گفت :چه شذ؟ بیا! سهل است ،آب تا زانوست؛ چه
ُشت
ا
ترا تا زانوست ،مرا شش گز از سر گذشته اسـت ،اگـر
 ،،از
َ اَلیا ببـا)
دم
تق
من َ
َّ
بی شیخ بماندمی ،نماندمیل َ
ـرق
با) تا با) ،از شتر تا شتر ،از زانو تا زانو فـ
ـق،
ُـ
ُن
ُر در مقابل عـاج ابـن ع
ُشت
هاستلللللباز این ا
همان باشذ که زانو تا به زانو فرق هاست؛ زیرا کـه
او در طوفان نوح غرق نشد ،آب دریـا او را تـا بـه
ُـق
ُن
زانو بوذی ،او را موسی کشت ،باز این عاج بـن ع
پیش آدم و فرزندان جان و دل آدم ،نی فرزندان آب و
َـد
َ ق
َتـان و
َطو
ِّ او آمذ که :خ
ّه آنک در حق
گل آدم ،خاص
ّدی باشذ ،خطوۀ به عقبی و خطوۀ به
َطوۀ محم
َل آن خ
َل
َص
و
ما از من و تو همان جک( دارذ که زانـو تـا
مولی؛ اّ
ّه پـیش نـروی( ل
زانو صذ خطوه ای بزنی( تا کنار صف
َُهللا َلطیف بعبادهلع 16 /81ولکن بعباده گفت ،هر کیـا
ـی1 /991-996 :1912 ،؛
ـازل» ع افالکـ
ـاک بـ
ـت پـ
عبادسـ
تبریزی1 /198-192 :1918،
عطار نیز به این موضو) اشاره دارد:
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ســـد خـــود یـــأجوج و مـــأجوج
تـــویی در
ِّ
که طوق گردنت ،طوقی است چون عوج
ُــق را
تت
تـــــو بــر گیــری از پــیش ایـــن ُ
ُق را
ُن
ُق طول ع
ُن
چـــــو عــــوج بن ع
ع عطار131 :1913 ،
ـــد
ــــوج افکنـ
ــــردن عـ
ــــوه را در گـــ
کــ
شـــور در یـــأجــوج و مـأجـوج افکند
ع عطار116 :1919 ،
دسی در نقد و توجیه این افسانه ،سخنانی در
مقَ
َ
ه( تنیده تا مردم در درستی آن دچار تردید نگردنـد
ّات و خرافات از اذهـان مـردم،
و به جای زدودن جعلی
به گسترش آن دامن می زند:
« آنچه در بارۀ قامت آدم و قامت هـای عـاد و جـز
ایشان نقل کرده اند و در اخبار آمده اسـت ،بسـیار
ـه،
دی که قـومی از ریشـ
سخت و دشوار نموده شده به حّ
آن را منکر شده اند و قومی بـه تأویـل نادرسـت آن
پرداخته اندلللل ابن اسحاق از اهـل تـورات روایـت
کرده است که بسیاری از آنها که معتقـد بـه طبیعـت
هستند ،جایز می دانند که در روزگـار گذشـته ،عمـر
مردمان درازتر و جس( ایشان بزرگتر از روزگـار مـا
باشد و ایشان بر آنند که تا حک( غالب از آن ستارۀ
زحل باشد ،عمرها درازتر و قامت ها بلند تر اسـت و
هنگامی که به ستارۀ مشتری رسید به کاهش مـی ر سد؛
چرا که مشتری فروتر از آن است و همچنین ایـن عمـل
ادامه دارد تا به روزگار ما برسد و ایشان جایز می
دان ند که عمر مردمان از ایـن ه( کـه امـروز هسـت
کوتاه تر شود و آن هنگامی است که به گفت ایشـان،
حک( از آن ماه باشد و دیگر بار به گو نـ نخسـتین
باز می گرددل پس صحیح است کـه بـه کوتـاه تـرین و
دسـی 811 :1961 ،و
مقَ
ناقق ترین وضـع برسـدلللل» ع َ
1 /818
نتیجه گیری
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دس و گفتار
اسراییلی
ّات که سر چشم آن کتاب مقّ
علمای مسیحی و بویژه یهودیان تـازه مسـلمان اسـت،
نخست تفاسیر قرآن کری( را تحـت تـأریر خـود قـرار
داده است و سپس اغلب تاریخ نویسان که به مفسّرین و
گفتار آنان اعتماد کافی و وافـی داشـته انـد ،نـا
خواسته آرار خود را مملو از خرافات و افسـانه هـا
نمودند و متأسّـفانه از نقشـ علمـای نـو مسـلمان،
نظیر :وهب بن منبه ،کعب االحبار ،عبـدهللا بـن سـالم و
امثال آنان غافل بودندل اسراییلیات بیشتر پیرامون
زندگی انبیا شکل گرفتـه اسـتل از بـین پیـامبران،
زندگی حضرت آدمع) و حضرت نوحع) بـیش از دیگـران
مورد هیوم افسانه هـا و گفتـار هـای باطـل علمـای
ّـت آن را
نومسلمان یهودی و مسـیحی قـرار گرفـت ،عل
باید ماجرا های شگفت انگیزی دانست که نظیـر آن در
تفـاق افتـاده اسـت و
زندگی دیگر پیامبران کمتـر اّ
دلیل دیگر آنکه به خاطر حادره هایی کـه در زنـدگی
آنان رخ داده ،عـام و خـاص ،پرسـش هـایی در بارۀ
زندگی این دو پیامبر داشتند که علمای نـو مسـلمان
د
در پاسخ آن به افسانه سرایی روی آوردند که در حـّ
ً تمـام
گنیایش مقالـه بـدان پرداختـه شـدل تقریبـا
ـان
اسراییلیات پیرامون حضرت نوحع) به ماجرای طوفـ
تفاقات در کشتی و بعضـی
مربود می شود که برخی از اّ
نیز پس از طوفان رخ می دهدل اهل ادب که به مطالع
متون تفسـیری و تـاریخ اسـالمی عالقـه منـد بودنـد،
ناخودآگاه بخشی از این افسـانه هـا را وارد متـون
ـون
منظوم ومنثور کردندل نمونه هایی اندک که از متـ
تفسیری وادبی در این مقاله ذکر شد ،حکایت از نفوذ
اســراییلیات در متــون گونــاگون دارد کــه پــژوهش
بیشتری را در این باب می طلبدل
پی نوشت ها
َـذرات:
َة ل پلیدی و نیاستل ع
-1قاذورات :جمع قاذور
َةل پلیدیل ع لغت نام دهخدا ذیل هر واژه
َذر
جمع ع
-1ذرا) :واحد طول است که مقدار ابتدای سـاعد دسـت
ً  21تـا 31
عمرفق تا سر انگشـتان ع یعنـی تقریبـا
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سانتی متر استل عفرهنگ فارسی معـین ،ج  ،1ص 1913
و المنید ،ج ،1ص 198ل
َش  :واحد طولل و آن برابر است با :الف فاصل
 -9ر
هر دو دست چون از ه( باز کنند ،گـزل ب فاصـل سـر
انگشت میان دست تا آرنجلع فرهنگ فارسی معین ،ج،1
ص 1922
 -8در اصل ،عوج ابن عـوق اسـت و در تـداول فارسـی
ُق مشهور استل ع رلک :لغت نام
ُن
زبانان به عوج بن ع
دهخدا ،ذیل عوج ابن عوق
منابع
قرآن کری( ل
آلوسی ،محمود بن عبدهللا بغدادی،عب تا روح المعانی
فــی تفســیر القــرآن ،بیــروت ،دار احیــاء التــراث
العربیل
دین علیع ، 1919الکامل فی التّـاریخ
ابن اریر ،عز
ّالّ
ّد محمد حسین روحانی ،تهران ،اساطیرل
 ،برگردان سی
دم ابن خلـدون،
مق
،
1911
ع
حمان
ر
ال
عبد
ابن خلدون،
ّ
ّ
مترج( محمد پروین گنابادی ،تهران ،علمی و فرهنگیل
َِّیــه ،محمــود ،عبــی تــا  ،اضــواء علــی السُــنّة
ابور
ّدیة ،قاهره ،دارالمعارفل
المحم
دین احمـدع ، 1912مناقـب
االفالکی العارفی ،شـمس الـّ
العارفین ،تصـحیح تحسـین یـازییی ،تهـران ،دنیـای
کتابل
امین ،احمدع ، 1696فیر االسـالم ،بیـروت ،دارالکتـب
العربیل
بی آزار شیرازی ،عبد الکری(ع ، 1911باستان شناسـی
و جغرافیای تاریخی قصـق قـرآن ،دفتـر نشـر فرهنـگ
اسالمیل
دین محمدع ، 1918مقاالت شمس تبریزی،
ال
شمس
تبریزی،
ّ
ّد ،تهران ،خوارزمی
موح
علی
محمد
تصحیح و تعلیق
ُ
دین محمدع ، 1991دیوان،
حافظ شیرازی ،خواجه شمس الّ
ـاب
عبدالرحی( خلخالی ،تهران ،ناشـر :کتـ
ّ
به تصحیح:
فروشی حافظل
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ـالم،
دن در اسـ
ـغرع ، 1911تـ
ـی اصـ
ـی ،علـ
حلبـ
ـاریخ تمـّ

اساطیرل
ـارات
ـه ،انتشـ
ـت نامـ
ـرع ، 1931لغـ
ـی اکبـ
ـدا ،علـ
دهخـ
دانشگاه تهرانل
ـار
دینوری ،أبی حنیفه ،أحمد بـن داودع ، 1691االخبـ
الطوال ،تحقیق :عبدالمنع( عامر ،مراجعه :الـدکتور
دین الشیال ،القاهره ،إدارة إحیاء التراث،
جمال الّ
وزارة الثقافة و االرشاد القومیل
دیاری ،محمد تقیع ، 1931پژوهش در باب اسـراییلیّات
در تفاسیر قرآن ،تهران ،سهروردیل
زرین کوب ،عبدالحسینع ، 1919تـاریخ در تـرازو -در
ـر
ـارات امیـ
ـاری -انتشـ
ـاریخنگری و تاریخنگـ
ـارۀ تـ
بـ
کبیرل
ســیادی ،ســید صــادق ،عــال( زاده ،هــادیع، 1919
تاریخنگاری در اسالم ،انتشارات سمتل
شاملو ،احمدع ، 1919میموع آرار عج 1و  ، 1تهران،
نگاه،ل
ـوی
شفیعی کدکنی ،محمـد رضـاع ، 1939هـزارۀ دوم آهـ
کوهی ع پنج دفتر شعر  ،تهران ،سخنل
شیخ صدوق ،ابوجعفر ،محمد بـن بابویـه قمـیع، 1913
ّد محمد جواد ذهنـی
علل الشّرایع ،ترجمه و تحقیق :سی
تهرانی ،ق( ،مؤمنینل
طباطبایی ،محمد حسـینع ، 1999المیـزان فـی تفسـیر
القرآن ،بنیاد علمی و فرهنگی عالم طباطباییل
ـیر
طبری ،محمد بن جریرع ، 1819جامع البیان فی تفسـ
القرآن ،بیروت ،دار المعرفهل
همــو ع ، 1912تــاریخ طبــری یــا تــاریخ الرسُــل و
ـاد
ُلوک ،ترجم ابو القاس( پاینده ،تهـران ،بنیـ
الم
فرهنگ ایرانل
عطار نیشابوری ،شیخ فرید الدینع ، 1913الهی نامه،
دمه ،تصحیح و تعلیقـات محمدرضـا شـفیعی کـدکنی،
مقّ
تهرانل سخنل
دمه ،تصحیح و تعلیقات
مق
،
نامه
یبت
مص
،
هموع1919
ّ
محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهرانل سخنل
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دس ع عهد عتیق و عهد جدید ع ، 1619ترجم
کتاب المقّ
فارسی ،چاپ انگلستانل
ــن
ــحاک بـ
ــن ضـ
ــدالحی بـ
ــعید عبـ
ــزی  ،ابوسـ
گردیـ
ـی(
محمودع ، 1918زین االخبار ،به اهتمـام دکتـر رحـ
رضــازاده ملــک  ،تهــران  ،انیمــن آرــار و مفــاخر
فرهنگیل
میلسی ،محمد باقرع ، 1919تـاریخ پیـامبران -حیـوة
ّد علی امامیان ،ق( ،سُرورل
القلوب ،تحقیق سی
محمد بن لطفی الصباغع بی تا الآللی المصـنوعة فـی
االحادیث الموضوعة ،بیروت ،دارالمعرفةل
محمد قاسمی ،حمیدع ، 1918اسـراییلیات و تـأریر آن
بر داستان هـای انبیـا در تفاسـیر قـرآن ،تهـران،
سروشل
ـی،
ـارف فارسـ
ـرة المعـ
ـینع ، 1919دایـ
ـاحب ،غالمحسـ
مصـ
تهران ،امیر کبیرل
هری ،مرتضی ،فلسف تاریخ ،صدرال
مطّ
ّـاریخ عس
دسی ،مطهر بن طاهرع ،19616البـدء و الت
مقَ
َ
دمه ،ترجمه و تعلیقات از دکتر
مق
،
تاریخ
و
آفرینش
ّ
محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهران ،آگاهل
ـفر
موحّد ،محمد علیع ، 1931یاداشت های مترج( بـر سـ
نام ابن بطوطه ،تهران ،آگاهل
مولوی ،جالل الدینع ، 1932کلیـات دیـوان شـمس ،بـه
کوشش بدیع الزمان فروزانفر ،تهران  ،رادل
دینع ، 1939کشف االسـرار و
میبدی ،ابوالفضل رشید الّ
دة االبرار ،تهران ،امیرکبیرل
عُّ
میرخواند ،محمد بن خاونـد شـاه بـن محمـودع، 1912
تاریخ روضه الصفا ،به تصحیح و تحشیه جمشـید کیـان
فر ،تهران ،اساطیرل
ناصر خسرو قبادیانیع ، 1991دیوان اشعار ،به تصحیح
ّــق ،تهــران ،انتشــارات
میتبــی مینــوی و مهــدی محق
دانشگاه تهرانل
دس  ،تهران ،اساطیرل
هاکسع ، 1919قاموس کتاب مقّ
یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب بن واضحع ، 1931تـاریخ
یعقوبی ،ترجم محمد ابراهی( آیتی ،تهران ،علمـی و
فرهنگی وابسته به فرهنگ و آموزش عالیل
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