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 چکیده

 محدود کتب این معارف و دستورات. است شده ابالغ بشر به متعددی آسمانی کتب قالب در، زمان طول در الهی دستورات

، ددار نیاز اشتباه از مصون و جامع ایبرنامه به انسان که جا آن از. اندهشد هم تحریف دستخوش و اندهبود خود زمان به

 یبسیار معارف بردارنده در که است فرستاده انسان هدایت برای آسمانی کتاب آخرین عنوان به را کریم قرآن خداوند

 . است

 اقوام از گرفتن عبرت به را انسان، آنها وسیله به خداوند که است مواردی از)ع( نوح حضرت داستان جمله از قرآن قصص

 اختالفات وها شباهت با تورات در داستان این. است بسیاری تربیتی نکات و معارف بردارنده در و کرده دعوت گذشته

 . است شده ذکر قرآن به نسبت بسیاری

مسافران ، ساخت کشتی، داستان در قرآن و تورات از جمله مراحلی همچون نوع عذابهای شباهت بیان، این مقاله در

...  و )ع(مدت عمر حضرت نوح، اختالفاتی مثل پایان یافتن عذاب و کتاب دو این برای واحد منشأ بیانگر...  کشتی و

 . رساندمی ظهور منصه به را خود هیمنه و سیطره ،آن اصالح با قرآن و است تورات بیانگرتحریف

 . تحریف، داستان پیامبران، حضرت نوح، عهد عتیق، قرآن کریمها: کلید واژه

 مقدمه

دین اسالم به عنوان آخرین دین الهی جامع دستورات و معارف خداوند متعال است و برای هدایت انسان و رسیدن به 

 از. مجموعه این معارف در قرآن کریم گردآوری شده است. قوانین و دستورات منحصر به فردی ارائه کرده است ،کمال

تعالیم قرآن کریم کامل کننده و یا نسخ کننده ، اندهپیامبران دیگری هم مبعوث شد )ص(آنجا که قبل از حضرت محمد

در ، شودمی قرآن کتابی هدایتگر برای جهانیان است و هر آنچه در آن یافت. کتب پیشین از جمله تورات استهای آموزه

)ع( سرگذشت حضرت نوح، خواندمی از جمله مواردی که انسان را به تأمل و عبرت گیری فرا. راستای هدایت بشر است

، کند نقاط مثبتمی که تورات از ایشان معرفیای هچهر. سفر پیدایش هم ذکر شده است ۹تا  ۶باشد که در تورات باب می
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هر چند که . متعددی از قرآن کریم آمده استهای در سوره )ع(داستان حضرت نوح. ای نقدها را به دنبال داردمنفی و پاره

اما چون بعد از قرآن کتابی دیگر نازل نشده ، اندهتورات )اصلی( و قرآن هر دو از سوی خدا برای هدایت بشر نازل شد

برخی از اصول . م تورات برآیدای از احکارسد که قرآن درصدد تکمیل و اصالح پارهمی این مسأله ضروری به نظر، است

تورات های زیرا با توجه به رشد فکری بشر آموزه، توسط قرآن نسخ شده است، که متعلق به زمان نزول تورات بوده است

 . گردیده استها جانشین آن، قرآن که جاودانندهای و آموزه اندهکارایی خود را از دست داد

را از سه جهت بررسی کنیم: بررسی جغرافیایی تاریخی زندگی ایشان و بیان  در این پژوهش سعی داریم داستان ایشان 

در بخش . شودمی این مسأله که تدبر در سرگذشت اقوام گذشته از نظر قرآن اهمیت دارد زیرا باعث عبرت گیری انسان

یم و تورات اصلی( بیان داستان در تورات و قرآن به منظور بیان الهی بودن منشأ این دو کتاب )قرآنهای بعدی شباهت

شود تا به این نکته دست یابیم که هر چند این دو کتاب آسمانی منبعی می در بخش آخر اختالفات داستان بررسی. شود

حیح ای صبخشی دیگر را نسخ کرده و به گونه، توراتهای اما قرآن کریم در عین مصدق بودنِ بخشی از آموزه، الهی دارند

ترین و الزم است جامع، ا قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی که برای همه مردم نازل شده استمطرح نموده است؛ زیر

آسمانی پیش از خود است و بر آنها اشراف و های قرآن کریم مهیمن کتاب. را در اختیار بشر بگذاردها ترین آموزهصحیح

قرآن . کندمی راه یافته در آنها را بیان امضا و تحریفِ در نتیجه بعضی از احکام آنها را نسخ و بعضی دیگر را، سیطره دارد

 . کندمی را گاه از طریق قصص بیاناین هیمنه 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

وظیفه  ،امروز که خاورشناسان مغرض در پی اثبات برتری یهودیت و تورات بر سایر ادیان به ویژه اسالم و قرآن هستند

یرا اگر ز، و سیطره قرآن و اسالم را بر یهودیت و مسیحیت و عهدین ثابت کنیمبرتری ، ماست که با منطق و استدالل

ت انسان برای ممکن اس، معارف قرآن ناشناخته باقی بماند و هیمنه و سیطره قرآن نسبت به سایر کتب پیشین اثبات نشود

وی کند و به پیر، بل آمده استتحریف شده که در کتب قهای ناخواسته از بعضی اندیشه، دستیابی به برنامه زندگی خود

اولین پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت است و برای )ع( با توجه به اینکه حضرت نوح. گمراهی و ضاللت گرفتار شود

نکته اساسی و مهم در این پژوهش . داستان زندگی ایشان در تورات و قرآن آمده است، مبعوث شده استها هدایت انسان

باشد که به نحوی بیانگر تحریف تورات و اثبات هیمنه قرآن بر تورات است زیرا برخی می داستانهای بیان تفاوت

 بیانگر آن است که این کتاب، در تورات و عدم هماهنگی آن با قرآن )ع(اختالفات پیش آمده در قصه حضرت نوح

ه لی این پژوهه آن است که: مقایسپرسش اص. تواند کالم خداوند باشد بلکه توسط بشر نوشته شده استنمی )تورات(

عبارتند از: » نهای فرعی آکند؟ و پرسشمی در قرآن و تورات چگونه سیطره قرآن را اثبات )ع(داستان حضرت نوح

در تورات و قرآن چیست؟  )ع(چیست؟ وجوه اشتراک داستان حضرت نوح )ع(جغرافیای تاریخی داستان حضرت نوح

 در تورات و قرآن چیست؟ )ع(وجوه افتراق داستان حضرت نوح



 پیشینه پژوهش

ه در همه تفاسیری ک. در تورات و تلمود هم با اختالفات بسیاری ذکر شده است، عالوه بر قرآنداستان حضرت نوح)ع( 

، الل القرآنفی ظ، و رسالت ایشان به تفصیل آمده است از جمله تفسیر طبری)ع( بر قرآن نوشته شده ماجرای حضرت نوح

نوشته شده است از جمله سیمای نوح در )ع( همچنین کتب مختلفی در مورد زندگی حضرت نوح...  نمونه و، المیزان

 برای مقایسه تطبیقی داستانهایی از سوی دیگر نویسندگان و محققان تالش...  و، ادیان الهی از محمد کاظم پورحسین

که  ،دکتر عباس اشرفی، ایسه قصص در قرآن و عهدینمق از جمله: اندهدر تورات و قرآن به انجام رساند)ع( حضرت نوح

، ان در توراتداستان پیامبر. کتب مقدس و به صورت تطبیقی نوشته شده استهای با هدف آشنا ساختن خوانندگان با قصه

، هدینعبا هدف مقایسه داستان پیامبران در ، محمد حمید یزدان پرست، انجیل و قرآن و بازتاب آن در ادبیات فارسی، تلمود

عباس  ،تا شروع طوفان در قرآن و سفر پیدایش)ع( مقاله بررسی تطبیقی داستان حضرت نوح. قرآن و ادبیات فارسی است

مقاله کشتی . گذاردمی پردازد و اصل را بر عدم تحریف قرآنمی که به مقایسه این داستان در تورات و قرآن، هماهی

ن ایهای و تفاوتها با بیان شباهت، سید عبدالحمید حسینی زاده، یهودیتورات و روایات اسالمی و ، در قرآن)ع( نوح

گرچه در کتب پیش گفته وجوه . پردازدمی)ع( داستان در نهایت به تفکر خالص اسالمی در مورد کشتی حضرت نوح

که با عنایت اما هدف ما در این مقاله آن است ، تورات آمده است در قرآن و)ع( اشتراک و اختالف داستان حضرت نوح

قدس تصحیح موارد انحرافی کتاب میعنی قرآن کریم درصدد ، به این وجوه هیمنه قرآن بر سایر کتب پیشین ثابت شود

کند و فرازهایی که دستخوش تحریف شده می حلقات مطابق با واقع عهدین را قرآن تأیید، از این رو. عهدین( است)

 از لحاظ موضوع نقلی. بنیادی و داده پردازی در آن به شیوه تحلیلی استاین تحقیق از جهت هدف . کندمی اصالح، است

 . ای صورت گرفته استباشد و جمع آوری اطالعات به روش کتابخانهمی و تفسیری

 )ع( جغرافیای محل زندگی حضرت نوح -1

 .به خود مشغول کرده است از جمله مسائلی است که ذهن انسان را، اندهمنطقه جغرافیایی که پیامبران در آن مبعوث شد

)ع( طوفان را مربوط به زمان حضرت نوح (... و  27آیه  مومنون، 40هود آیه ، 14آیه  عنکبوتاز آن جا که آیات متعددی )

توان احتمال داد می (21:1388، شوقی) بوده است)ع( دانند و گفته شده است که جنوب عراق محل زندگی قوم نوحمی

 وقتی فرمان خداوند برای عذاب. در عراق بوده است بنابراین وقایع عذاب و شروع سیل هم. اندهبرخاستکه ایشان از عراق 

 به عنوان تنبیه مستکبران آن واقعه هولناک، این اتفاق بعد از اتمام حجت و نصایح آن حضرت. فرا رسید تنور فوران کرد

ان به شدت بارید و با این حادثه وحشتناک گمراهان به کیفر بدین معنی که آب از زمین جوشیدن گرفت و بار. اتفاق افتاد

 . گناهان خود رسیدند

ن جوشیدن آب از درو اندهاقوال مختلفی در مورد رابطه فوران تنور با شروع عذاب وجود دارد از جمله اینکه: بعضی گفت

انش با وسائل و اسباب الزم بر کشتی تا او متوجه جریان شود و خود و یار)ع( تنور یک نشانه الهی بوده است برای نوح



توان تنور را به عنوان نماد و می که انده( بعضی دیگر احتمال داد۹8، ۹7، ۹/53: 137۹، سوار شوند )مکارم شیرازی

رسد که می تر به نظرولی این احتمال قوی (208:13۹0)عرب  دانست )ع(نسبت به قوم نوح، ای از غضب الهیاستعاره

 (۹8، ۹7، 53 /۹: 137۹، )مکارم شیرازی. تنور خاصی هم نیست، حقیقتی و معروف آن باشد و منظور از آنتنور به معنی 

 داستان طوفان در سایر ملل  -1-1

بیش از ششصد نوع مختلف افسانه و داستان گوناگون در میان اقوام و ملل باستانی رواج دارد که )ع( درباره طوفان نوح

ر اسکاتلندی و جزایهای داستان طوفان همچنین در برخی افسانه. نسل به ارث رسیده استدر چهار گوشه دنیا نسل به 

ود که ریشه چینی دارند نیز وجیی هاداستانلیتوانی و حتی در برخی از های در افسانه، ولز( در نوردیدک ادابریتانیایی )

قدمای هند نیز وقوع . سایر ملل هم آمده است داستان طوفان در، عالوه بر موارد فوق. (1۹ :1382، )هارون یحیی. دارد

، طباطبایی، 12/105، بی تا، رشید رضا). اندیت کرده و هفت بار دانستهطوفان را ثبت کرده و آن را به شکلی خرافی روا

1388 :10/ 384) 

 )ع( بررسی باستان شناسی محل کشتی نوح -1-2

 درباره جودی اقوال. پایان طوفان بر )کوه( جودی قرار گرفتبعد از )ع( براساس آیات قرآن کریم کشتی حضرت نوح

 نماییم:مختلفی وجود دارد که در اینجا به ذکر دو قول اکتفا می

( ولی بعضی 10/34۶ :)همان. طبق نظر عالمه طباطبایی کلمه جودی به معنای مطلق کوه و زمین سنگی و سفت است -1

( 1377:4/3۶۹، شود بلکه نام کوه معینی در سرزمین موصل است )مغنیهنمی اطالقدنیا های کلمه مذکور بر همه کوه اندهگفت

شود که به سلسله جبال آرارات می و این کوه معین در یک رشته جبالی واقع شده که آخرش به سرزمین ارمینیه منتهی

 (34۶/ 10: 1388، )طباطبایی. معروف است

قله کوه جودی یا جوردی معرفی شده است اما در ، خاک نشستن کشتیمحل به ، در ترجمه کلدانی و سریانی تورات -2

جای سوال است که چرا یهودیان درصدد تغییر مکان . اندهاین محل را آرارات واقع در ارمنستان گفت، فعلیهای ترجمه

 . (54:13۹2، طائب و دیگران، هستند؟ )ارجینی)ع( فرود آمدن کشتی نوح

 در قرآن و تورات )ع( شباهتهای داستان حضرت نوح -2

 شود:در قرآن و تورات موجود است که به آنها اشاره می)ع( میان داستان حضرت نوحهایی شباهت



 )ع( رسالت حضرت نوح -2-1

، 1آیه ، عنکبوت، 1)نوح آیه  سخن به میان آورده است:)ع( خداوند در آیات متعددی از قرآن از رسالت حضرت نوح

 (23مومنون آیه ، 25آیه  هود، 5۹آیه  اعراف

 کند: می را این گونه بیان)ع( عهد عتیق ماجرای شرارت قوم نوح

انسان را که »و خداوند گفت: . و خداوند پشیمان شد که انسان را بر روی زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت»

 .که متأسف شدم از ساختن ایشان چون، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، ایم از روی زمین محو سازمآفریده

( و در مورد برگزیده شدن 5و  ۹ - ۶سفر پیدایش ، )تورات .«این است پیدایش نوح. اما نوح در نظر خدا التفات یافت

او تنها » )همان( .«رفتمی نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوح با خدا راه»گوید: می از جانب خدا)ع( نوح

طبق بیانات . (10 :۶، )ترجمه تفسیری تورات .«او همیشه با خدا ارتباط داشت. خداترس زمان خودش بودمرد درستکار و 

از سوی خداوند بیان شده است اما در قرآن رسالت ایشان در ضمن )ع( گفته شده در هر دو کتاب دعوت حضرت نوح

 . آیات متعددی گفته شده است

 از فرامین الهی )ع( تبعیت نوح -2-2

ایشان در ضمن دعوت خود . آغاز کردندها دعوت خود را با پرستش خدای یکتا و دوری و ترک بت)ع( نوححضرت 

ایشان در مقابل آزارها و . اما از دعوت خود دست برنداشتد، بسیاری را متحمل شدندهای سختی ،همانند سایر پیامبران

در . شدندمی مت بیشتری مردم را به راه راست رهنمونشدند و در مقابل با استواری و مقاونمی تسلیم ،قومهای لجاجت

 ای از قرآن آمده است:آیه

و اگر روى گردانیدید مزدی از » ؛.«مينفَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ َعلَى اللَّهِ وَ أُمِرُْت أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِ »

در مورد عبارت . (72 )یونس آیه .«ی خدا نیست و مأمورم که از گردن نهندگان باشممن جز بر عهده پاداش. طلبمنمی شما

. اندهگفته شده است که یعنی من مأمورم از کسانی باشم که امور را تسلیم خدای تعالی کرد «امرت ان اکون من المسلمین»

شوند و توقع نفع و ضرر نمی گشته و در برابر آنها خاضعچه آن که از امر خدا استکبار ندارند و تسلیم اسباب ظاهری ن

 (10/151 :1388، )طباطبایی. از آنها را ندارند

را امر فرموده  نوح موافق آنچه خدا او»از فرمان خدا سخن گفته است: )ع( عهد عتیق در فرازهایی از اطاعت حضرت نوح 

نوح چنین کرد و به هر چه خدا او را امر » گوید:می جای دیگر( یا در 5و  ۹ - ۶، سفر پیدایش، تورات) .«بود عمل نمود

)ع( آید و آن گردن نهادن نوحمی از بیان تورات و قرآن شباهت دیگری به دست. (22-۶، )همان .«عمل نمود، وده بودفرم

 . در مقابل اوامر خداوند است



 )ع( حقوم نوهای ویژگی -2-3

عوث در میان مردمی مب... از قبیل انکار پیامبری آنها و ، که در دعوت خود داشتندتمام پیامبران عالوه بر سایر مشکالتی 

هم مردمی بودند که خوی بت پرستی آنها )ع( قوم نوح. شده بودند که تیرگی و آلودگی گناه وجود آنها را فرا گرفته بود

قرآن از سران قوم با تعبیر مأل . ان انکار کردتونمی در این میان نقش سران و بزرگان قوم را. را از پذیرش حق بازداشته بود

بود )ع( عالوه بر بت پرستی که ویژگی قوم نوح. (38هودآیه ، 27هود آیه ، ۶0آیه  اعراف، 24)مومنون آیه . کندمی یاد

 کندمی ای دیگر آنان را مردمی کور معرفی( در آیه4۶ کند )ذاریات آیهای آنها را مردمی فاسق معرفی میخداوند در آیه

)ع( دیگری را برای قوم نوحهای همچنین قرآن کریم ویژگی. (2۹ردمی جاهل نیز بودند )هود آیه آنان م (۶4اعراف آیه )

. اطاعت از حاکمان زر و قدرت بود)ع( ویژگی دیگر قوم نوح (105آیه  )شعراء. استو آن تکذیب پیامبران  کندمیذکر 

 . (21)نوح آیه 

 کند: می ین گونه وصفرا ا)ع( تورات قوم نوح

که  زیرا، و زمین نیز به نظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پر شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد شده است»

زیرا که  .ده استیتمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند و خدا به نوح گفت انتهای تمامی بشر به حضورم رس

 (11، 13 -۶)سفر پیدایش  .«هم ساختاز ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هالک خوا زمین به سبب ایشان پر

 . است)ع( از جمله نقاط مشترک تورات و قرآن فسق و فساد مردم زمان نوح

 ساخت کشتی -2-4

از آن  پس، البته این مأموریت الهی. ساخت کشتی بودی هاسال)ع( از مراحل بسیار سخت و پررنج زندگی حضرت نوح

به اوج خود ها به وحی الهی از هدایت قومش ناامید شده بود و تهدیدها و آزار و شکنجه)ع( که حضرت نوح آغاز شد

 . (1۶7 :1381، )قنادی. رسیده بود

 چوب درخت سرو(ای از چوب کوفر )برای خود کشتی گوید: پسمی)ع( در عهد عتیق آمده است که خداوند به نوح

در قرآن کریم خداوند هم امر به . (14: ۶، در کشتی بنا کن و درون و بیرونش را به قیر ببند )سفر پیدایشبساز و حجرات 

ضمن اینکه ساخت کشتی  (37و3۶آیه  پردازد )هودمی کند و در آیاتی به شرح آنمی را تأیید)ع( ساختن کشتی توسط نوح

ساختن ، همانگونه که دیدیم در هر دو کتاب. (27آیه  منونو مؤ 37طبق نظارت و وحی الهی انجام گرفته است )هود آیه 

همچنین از فرمان خدا برای ساختن کشتی و چگونگی ساختن سخن به ، کشتی برای عذاب مردمان فاسد بیان شده است

 . میان رفته است



 مسافران کشتی -2-5

مورد واژه اهل گفته شده که عبارتند از سوره هود سخن گفته است در  40 قرآن درباره مسافران کشتی به صراحت در آیه

 27( در آیه 10/341: 1388، افرادی که مختص وی باشند نظیر همسر و فرزند و همسر فرزندان و اوالد آنان )طباطبایی

( گفته یهاین آ در) فَاسُْلكْ فِيهَا مِنْ كُلٍٍّ َزْوجَيْنِ اثْنَيْنِ در تفسیر. مده استآسوره مومنون هم سخن از مسافران کشتی به میان 

در ، دهند نه اینکه به طور اضافه بخوانندمی شده قرائتی که بین همه قراء دایر و رایج است این است که کلمه کل را تنوین

دو جفت از هر نوع حیوان خواهد بود و سلوک ، شود و تقدیر من کل نوع زوجینمی نتیجه ناگریز چیزی در تقدیر گرفته

دن و داخل کردن در آن است و ظاهراً کلمه من برای ابتدای غایت باشد و معنا این باشد که دو در کشتی به معنای راه دا

 . (3۹ /15همان ). ماده از هر نوع داخل کشتی کن جفت نر و

تو و . سازم و به کشتی درخواهی آمدمی لکن عهد خود را با تو استوار»گوید: می عهد عتیق در مورد مسافران کشتی

جفتی از همه به کشتی درخواهی آورد ، و از جمیع حیوانات از هر ذی جسدی. ات و ازواج پسرانت با توزوجهپسرانت و 

 از همه حشرات زمین، از پرندگان به اجناس آنها و از بهایم به اجناس آنها. نر و ماده باشند، تا با خویشتن زنده نگاه داری

بگیر و نزد خود ذخیره نما ، که خورده شودای هو از هر آذوق. ده نگه داریدو دو از همه نزد تو آیند تا زن، به اجناس آنها

-22: ۶)سفر پیدایش  .«عمل نمودپس نوح چنین کرد و به هر چه خدا او را امر فرمود . تا برای تو و آنها خوراک باشد

ن عصر به حضور خود عادل زیرا تو را در ای، تو و تمامی اهل خانه ات به کشتی درآیید»( و خداوند به نوح گفت: 18

نر و ماده و از پرندگان آسمان نیز ، نر و ماده با خود بگیر و از بهایم ناپاک دو دو، دیدم و از همه بهایم پاک هفت هفت

 (1-3:7، )همان .«تا نسلی بر روی زمین نگاه داری، نر و ماده را، هفت هفت

حشرات زمین دو دو نر و ماده نزد نوح به کشتی درآمدند چنانچه  از بهایم پاک و از بهایم ناپاک و از پرندگان و از همه»

 . (8-۹: 7، همان) .«خدا نوح را امر کرده بود

 نوع عذاب  -2-6

... »را به هالکت برساند سخن گفته است: )ع( از عذابی که قرار است قوم نوح، در عهد عتیق بعد از فرمان ساخت کشتی

از زیر آسمان هالک گردانم و هر ، آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشدمی اینک من طوفان آب را بر زمین

 (17:۶، )همان .«خواهد مرد، چه بر زمین است

، گوید )عنکبوتمی سخن)ع( قرآن یک بار هنگامی که از طوفان نوح. قرآن در این مورد هم تأیید کننده قول تورات است 

( واژه 133آیه ، )اعراف گوید که مصریان بدان مبتال شدندمی سخنهایی از عذاب ( و بار دیگر هنگامی که از یکی14آیه 

عیال  :سوره هود به عذاب قوم نوح اشاره شده است 40در آیه . (422 /1 :138۹، )دنیز ماسون. بردمی طوفان را به کار

. جوشدمی فریاد کرد از تنور آب)ع( مشغول پختن نان بود در محلی که معروف به فارالتنور است عیال نوح)ع( نوح



مشغول به کار کشتی و سوار ، جوشید مسدود نمودهمی به سوی تنور رفته با قطعه گلی سوراخی را که آب از آن)ع( نوح

تغذیه آنها را هم فراهم کرده ی هنمودن حیوانات شد که برای هر نوع از آنها مکان مخصوص تهیه نموده و علوفه و وسیل

 گل)ع( از سوار کردن آنها فراغت حاصل نمود و مومنین و اصحابش هم در جای خود مستقر گشتند نوحهمین که . بود

( و در 3/2۶7: 13۶۶، )بروجردی. تر جوشید و جاری گشتر چه تمامرا از سوراخ تنور برداشت که ناگاه آب به شدت ه

در آیات متعددی در بیان داستان حضرت  قرآن. دیگر نقل شده استای هسوره مومنون هم همین مطلب به گون 27 آیه

شعرا ، 38هودآیه ، 73آیه یونس ، ۶4آیه  اعراف، 27آیه  )مومنون. فلک را به معنی کشتی به کار برده استی هواژ )ع(نوح

پس عذاب ، توان نجات یافتمی از آنجایی که کشتی با طوفان تناسب دارد و به وسیله آن از غرق شدن در آبها. (11۹آیه 

توان استفاده کرد که عذاب بارانی سیل آسا )طوفان( بوده می سوره قمر هم 11-14از آیات . طوفان بوده است)ع( قوم نوح

 . قرآن و تورات استهای است و نوع عذاب یکی دیگر از شباهت

 مهای عظیچشمه -2-7

لجه های همان روز جمیع چشمه در، در روز هفدهم از ماه دوم)ع( در سال ششصد از زندگانی نوح»طبق نظر تورات 

)سفر پیدایش  .«باریدمی و چهل شب بر روی زمین آسمان گشوده شد و باران چهل روزهای عظیم شکافته شد و روزنه

و در چند آیه  زیباای هعظیم( شرح ماجرای عذاب را به گونهای چشمهقرآن ضمن تأیید این قول تورات ). (13-11، 7

 کند:می جوشد )از فعل فار( به شروع طوفان اشارهمی )تنور( کهای هآیه با سخن گفتن از کور قرآن در دو. دهدمی شرح

گویا و ای هقرآن کریم اشار (27آیه ، )مومنون. «در رسید و تنور به فوران آمد، چون زمان ما «إِذا جاءَ أَمُْرنا َو فارَ التَّنُّورُفَ»-

پس درهای آسمان را به آبی ریزان »  «فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِر»فرماید: می تکان دهنده به کیفیت عذاب آنها کرده

 . (11 آیه، )قمر «گشودیم

هنگامی که آب از . ( 40آیه ، )هود «تا آنگاه که فرمان مادر رسید و تنور فوران کرد» «جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُحَتی اِذا » -

شود می و یارانش متوجه شدند اوضاع به زودی دگرگون )ع(معموالً مرکز آتش است جوشیدن گرفت نوحدرون تنور که 

و یارانش که )ع( ( همین موضوع اخطار و عالمتی بود برای نوح) آب کجا و آتش کجا. ل نزدیک استو انقالب و تحو

  برخیزید و آماده شوید!

 افرو نشستن آبه -2-8

ی آن را ترک کرده و در زمین زندگ، در زمین فرو آید و ساکنان کشتی، که بار دیگر نسل بشراکنون وقت آن رسیده است 

ذ الهی فرمان ناف، از این رو. باید محیط زمین به فرمان الهی آماده زیست باشد و آبها بار دیگر به جای خود بازگردد. کنند

َو : »فرمایدمی چنانچه (11/142: 1387، )سبحانی. یستدصادر شد که زمین آبهای خود را فرو بلعد و آسمان از ریزش باز ا



بیان ماجرای فرو نشستن آبها در . (44آیه ، )هود .«وَ يا سَماءُ أَقِْلعی وَ غيضَ الْماءُ وَ قُِضیَ الْأَمْر. ماَءكِ قيلَ يا أَْرضُ ابَْلعی

 . اشاره شده است ( به آن1-3: 8تورات تقریباً با بیان قرآن تفاوتی ندارد و در)سفر پیدایش 

 قرار گرفتن کشتی بر فراز کوه -2-9

بر باالی کوه جودی )کوهی بزرگ در موصل( قرار )ع( کشتی نوح، زمین فرو رفتهای وقتی بارش باران بند آمد و آب

، )جزایری. جبرئیل را مأمور کرد تا آبها را به سوی دریاهای اطراف زمین جریان دهد، پس از آن خداوند متعال. گرفت

143:1388 ) 

 .«آرارات قرار گرفتهای و روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوه»داند: می تورات قرار گرفتن کشتی را بر روی کوه آرارات

 . سوره هود به آن اشاره شده است 44احتمال دارد کوه آرارات همان کوه جودی باشد که در آیه ، ( 4:8)سفر پیدایش 

 )ع( کثرت نسل نوح -2-10

 . سوره هود( 48)آیه  ران نابود شدند و مومنان نجات پیدا کردند فرمان خروج از کشتی صادر شدکاف

خدا را سپاسگزار باش که شمارا از چنگال ظالمان نجات ، هنگام پیاده شدن)ع( نوح ای شود: کهمی دیگر یادآورای هدر آی

و )ع( و خدا نوح»دهد: می بعد طوفان این گونه شرحتورات بیان خود را در مورد وقایع . (28-2۹آیات ، )مومنون. داد

بنابراین آخرین شباهت . (1:۹)سفر پیدایش . ین را پر سازیدبارور و کثیر شوید و زم. بدیشان گفت، پسرانش را برکت داده

 . دانست)ع( توان بارور شدن و کثرت بشر از نسل نوحمی را

 تدر قرآن و تورا)ع( اختالفات داستان حضرت نوح -3

 کنیم:می نها اشارهآاختالفات داستان در تورات و قرآن بسیار زیاد است که به برخی از 

 اختالف در معرفی توحید -3-1

ب سایر کتی همسأله توحید به صورت کامالً مبسوط و روشن و واضح در قرآن ذکر شده است زیرا قرآن تکمیل کنند

 . اصالح کتب قبل به وجود آمده استپیشین است به عبارت دیگر قرآن درصدد تکمیل و 

آل ، 12۹کند که خدا جز معبود یکتا نیست )توبه آیه می عقاید باطل ادیان گذشته را اصالح، قرآن به عنوان آخرین کتاب 

)نساء آیه . کندمی ( و عقاید باطل دیگر مثل جسمانیت خدا یا تثلیث در مسیحیت را رد... . و  14طه آیه ، ۶2آیه  عمران

و پایه  اولین دعوت پیامبران. بنابراین یکی از اصول مشترک در رسالت پیامبران دعوت به توحید است. (3آیه  توحید، 171

هنگامی که حضرت . (... و  84آیه  هود، 5۹آیه  اعراف، 25انبیاء آیه ، 3۶)نحل آیه . دعوت همه پیامبران توحید بوده است

ه در آیات ک دعوت خود را با پرستش خدای یکتا آغاز کردند، شریعت مبعوث شدندبه عنوان اولین پیامبر صاحب )ع( نوح



در مقابل هنگامی . (5۹اعراف آیه ، 23آیه  مومنون، 2۶آیه  هود، 1۶-13و، 2-4)نوح آیه . متعددی از قرآن کریم آمده است

در تورات در . شویممی متفاوت روبروبا خدایی عجیب و ، پردازیممی به عنوان یکی از کتب آسمانی، که به مطالعه تورات

آفریند و از می تعابیر مناسبی در مورد خداوند به کار نرفته است او کسی است که جهانی)ع( ضمن داستان حضرت نوح

ز سوی دیگر برای شناخت خداوند و رهایی از انحرافات باید انبیا را هم  ( ا۶:۶ )سفر پیدایش. شودمی اش ملولآفریده

 . شناخت

 )نبوت( اختالف در اوصاف نبی -3-2

گوید آنان را با هر نوع صفت نیک انسانی که شایسته آنها است و الزمه می هنگامی که قرآن از پیامبران آسمانی سخن

، )خوئی داندمی نماید و فضائل اخالقی و سجایای انسانی را برای آنان ثابتمی باشد یادمی پیغمبری و سعادت الهی

سالم خداوند به حضرت کند از جمله های بسیاری را بیان میفضلیت)ع( عنوان نمونه درباره حضرت نوحبه . (1385:۶7

، صافات، 3اسراء آیه ، 10آیه  )تحریم)ع( شکر و احسان حضرت نوح، مقام صالح (10۹، 120و  7۹)صافات آیات )ع( نوح

تکذیب ( 75 )صافات آیه منادی پروردگار (2نوح آیه ، 115آیه ، شعرا، 25)هود آیه  آشکارای ههشدار دهند ( 7۹-80آیه 

توکل کننده  (117و  105شعرا آیات ، ۹قمر آیه ، 12ق آیه ، 12ص آیه ، 42آیه  حج، 73یونس آیه ، ۶4)اعراف آیه  شده

 خالصهفقط در مورد خدا ، اما سخنان زشت و سخیف تورات، (84)انعام آیه  مشمول هدایت الهی، (71 )یونس آیهبر خدا 

)حسین . اندهنیز روا داشت ()ع(را به پیامبران خدا )از جمله حضرت نوحها ترین نسبتترین و شنیعبلکه زشت، شودنمی

 نویسد: می نویسنده کتاب دنیا بازیچه یهود در این باره. (20-250: ۹سفر پیدایش  و 1383:120، زاده

میدان گناه برای آنها باز باشد و دامن خود را از هر گونه آلودگی و یهود این صفات زشت را به پیامبران نسبت داده تا »

معصیتی پاک بنماید تا کسی نتواند به آنها اعتراض کرده و آنها را سرزنش کند و برای گناه و معصیت آزاد بوده و اگر 

دهیم می ها آموخته و انجامکردند؟ ما هم این اعمال را از آننمی بگویند: مگر پیامبران خدا چنین، کسی معترض آنها شد

زیرا آنها معصوم بوده و هیچ عمل ، مبرا و منزه هستندها و افسانهها اولوالعزم از نظر عقل و منطق از همه دروغ ءولی انبیا

را نسبی و )ع( نیکوکاری حضرت نوح، بر پایه گزارش عهد قدیم. (1380:11، )حسینی شیرازی .«دهندنمی زشتی را انجام

نوح ( » 28۹: 13۹5)شفیعی . باوری که هرگز به معنی نیکوکاری مطلق او نیست. داندمی مد خوبان آن روزگاراو را سرآ

لمک پسر ». کندمی را بیان)ع( تورات نسب حضرت نوح. (۹:۶، )سفر پیدایش .«مردی عادل بود و در عصر خود کامل

در حالی . کندنمی به اینکه ایشان از انبیای اولوالعزم استای ه( و اشار28-31: 5، )همان .«باشدمی)ع( پدر نوح، متوشالح

شهید مطهری در این . (2۹3ص ، همان کتاب، )شفیعی. خوردنمی به چشم)ع( که در قرآن گزارشی از نام پدر و مادر نوح

 -اهمثل اسم-و اصالح نفوس مردم اثری ندارد  قرآن روی مسائلی که از نظر هدایت و تعلیم و تربیت»فرمایند: می باره

( چون قرآن کتاب نسب شناسی نیست و هدف آن تربیتی و هدایتی است 151-1388:۹/152، )مطهری. .«.. کندنمی تکیه

دانند به می را از جمله اختالفات)ع( بعضی رسالت حضرت نوح. (21۶: 1385، )اشرفی. نه قوم شناسی و نسب شناسی



( و به  1384:140، ) یزدان پرست نشده است)ع( به نبوت حضرت نوحای هعنوان نمونه گفته شده که در تورات اشار

 . (۶41: 1371، )خزایلی. رتبه نبوت نداده است)ع( نوح
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اعتقاد »رد اهمیت معاد گفته شده است که در مو. اعتقادی یا به عبارت دیگر یکی از اصول دین معاد استهای یکی از پایه

 .«..رودمی ی ستون فقرات آن به شماررد یک عنصر اساسی است و به منزلههر آیینی که پیوندی با آسمان دابه معاد در 

-11ملک آیات ، 20-27)الحاقه آیات  آیات بسیاری در قرآن در مورد معاد است. (48ص ، معادشناسی، )سبحانی تبریزی

( تقریباً معادل یک سوم 1377:5/۸، )مکارم شیرازی. شده استآیه دانسته  1200( تعداد این آیات ...  و 12آیه  تغابن، ۶

دانستند در حالی که می آیه 2000مرحوم عالمه مجموع آیات مربوط به جهان پس از مرگ را در حدود  آیات قرآن و

است و  بوده پیامبران معاد در برنامه کار همه. (5/11 :بی تا، دانند )سبحانیمی آیه 1400تر آن را برخی با شمارش دقیق

)جوادی . یاد معاد و روز حساب است، شودمی قیام مردم به قسط است و عاملی که سبب تحقق این هدف واال، هدف آنان

همچون سایر پیامبران سعی نمود قومش را هر چه بیشتر با دو اصل توحید و معاد )ع( حضرت نوح (4/10: 1383، آملی

در تورات عبارتی در مورد معاد به )ع( در داستان حضرت نوح. (2۶هود آیه ، 5۹اعراف آیه ، 20-17)نوح آیه. آشنا بسازد

، )دنیز ماسون. در مورد معاد در تورات گفته شده است که اعتقاد به معاد به صورت مبهم ذکر شده است. خوردنمی چشم

در تورات کمتر از قیامت »علت این مسئله ممکن است مادی گرایی یهود باشد همان طور که گفته شده: . (1/87۶ :138۹

باشد و شاید همان گرایش این جهانی و نمی ذکری به میان آمده است و مسئله معاد در بین یهودیان عقیده راسخ و مهمی

عالقه به پول و مظاهر مادی آنان باعث بوده است که حساب اعمال و مجازات قیامت را ناچیز انگارند تا به تصور خود 

بنابراین یهود آن طور که باید به معاد معتقد . (52-3: 13۶1، )باهنر. جاوز در زراندوزی پیش تازندبتوانند با حیله و ت

که در آن بر انجام واجبات هایی اکثر وعده، در عهد عتیق به ندرت از حیات اخروی با صراحت یاد شده است. نیستند

باشد و می و برکات بی پایان آنها شدن از نعمت مربوط به بازگشت ایشان به زمین مقدس و بهره مند، الهی داده شده

: 1387 ،)سبحانی تبریزی. باشد نصوص مربوط به زندگی اخروی را از صفحه این کتاب محو کرده، شاید دست تحریف

ته به کلی مسکوت گذاش را -سأله معادیعنی م-ترین معارف دین همچنین گفته شده است که تورات یکی از اصولی. (50

 ( 3۹8، 5: 1388، )طباطبایی. دین استواری نیست، با اینکه دین بدون معاد، آن هیچ سخنی نگفته و درباره

 )ع( اختالف در بیان جزئیات داستان حضرت نوح -3-4

این است ، کنیممی اولین اختالفی که در این زمینه مطرح. کنیممی در این قسمت وجوه اختالف را در ضمن داستان بیان

شاید به این علت که یهود به دنبال  (11:۶و 10:۶کند )سفر پیدایش می را مطرح)ع( پسران حضرت نوحکه تورات نام 

ن همچنی. در حالی که در قرآن نام آنها نیامده است، نسب نامه برای خویش است به همین علت این مسئله را مطرح کرده

و دالیل منطقی ها و استدالل)ع( وت حضرت نوحاز محتوای دع، کندمی ( صحبت11:۶هنگامی که از فساد زمین )همان 



زیرا قرآن درصدد بیان ، کند در حالی که قرآن به این مسأله پرداخته استنمی و محکم ایشان در برابر قوم خود صحبتی

امر مهمی است و قرآن هم چون کتاب ها زیرا سعادت انسان، برای هدایت قوم و خداپرستی آنان است)ع( نوحهای تالش

 ،در حالی که تورات فعلی کتابی برای هدایت نیست. مفصل این مسأله را مطرح نموده استبه صورت ، یتگری استهدا

 مثل :همچنین برخی موارد فقط در قرآن ذکر شده است. در نتیجه از روند تالش انبیاء برای هدایت مردم خالی است

دعوت به توبه و رحمت  (3و 1آیه  )نوح انذار و هشدار( 3نوح آیه 10۶-110)شعراآیه  دعوت به پرهیزگاری و تقوا

، 28-27هود آیه ، ۶0)اعراف آیه )ع( قوم و پاسخ حضرت نوحهای و بهانه گیریها اعتراض (8-12آیه  )نوح خداوند

دیوانه و دروغگو  و آیات بسیار دیگری که ایشان را مجنون و ۶3آیه  پاسخ حضرت به آنان اعراف، 24مومنون آیه 

ساخت  (117و  118شعراآیه  3۶هود آیه 27-2۶و 5و  ۶)نوح آیه )ع( شبانه روزی حضرت نوحهای تالش دند(خوان

ی تمسخر قوم یکی دیگر از موضوعاتی است که در تورات مسأله). (38هود آیه ، 13آیه  قمر) کشتی و مسخره کردن قوم

حوادث سوار شدن  (7:7، 1:7، 18:۶)سفر پیدایش: تورات در بندهای مختلف  :)ع(مؤمنان همراه نوح (. ذکر نشده است

به عنوان نمونه . کندمی بودند تکرار)ع( بر کشتی تا شروع طوفان و اتمام عذاب نام چند نفر از کسانی را که همراه نوح

( 1۶:8، )همان .«ات و پسرانت و ازواج پسرانت با توتو و زوجه، از کشتی بیرون شو»هنگام خروج از کشتی آمده که 

 (1:7، )همان. ور من پرهیزگار هستیفقط تو در حض»گوید: در قسمتی آمده که نمی سخن)ع( تورات از مؤمنان همراه نوح

می رذک)ع( او البته نه به جهت صالح بودن بلکه به جهت خویشاوندی با نوحی هو خانواد)ع( نوح، و نجات یافتگان را

کند یکبار هنگام سوار شدن بر می یاد)ع( ن در دو آیه از مومنان همراه نوح( در حالی که قرآ 224: 1385، کند )اشرفی

علت نادیده گرفتن این مسأله در تورات شاید کمی . ( 48و بار دیگر هنگام خروج از کشتی )هود آیه (40کشتی )هود آیه

زد یهود که در چند مرحله همچنین مهم بودن نسب در ن. است که در آن اختالف است)ع( تعداد ایمان آورندگان به نوح

شاید هم تورات قصد دارد تمام عالم را یهودی معرفی کند به این خاطر از . را از نجات یافتگان دانست)ع( پسران نوح

 عبرت، از جمله موارد مهمی که تورات از آن غفلت ورزیده است :عبرت گیری. سایر نجات یافتگان حرفی نزده است

، شعرا، 15قمرآیه ، 15قرآن در آیات مختلفی به این مسئله اشاره کرده است )عنکبوت آیه . است)ع( گیری از داستان نوح

 . (30آیه ، مومنون 121آیه 

فیلیپ از مستشرقان غرب و مسیحی است و معجزه بودن قرآن را قبول ندارد اما وقتی قصص قرآنی را بررسی کرده و 

به ها همه این قصه»کند: می در فضل قرآن این گونه اعتراف ،ه نمودهبشری مشاهدهای تفاوت آن را با دیگر تاریخ نگاری

غرض قصه گویی نبوده بلکه عبرت گرفتن بوده است تا مردم بدانند که خداوند به ، منظور تهذیب و تأدیب آمده است

این آیات این ای هیکی از آموزه. (103:13۹1، )زمانی .«کرده استمی سلف نیکان را ثواب و بدان را عقابهای دوران

بنابراین تورات . (4/220: 138۹، )رضایی اصفهانی. عبرت بگیرید و در راه حق شکیبا باشید)ع( است که از سرگذشت نوح

ترین بخش داستان که عبرت گیری است غافل شده چون هدفش چیز دیگری است قرآن این قصه را برای از ذکر اصلی

 . هم به آن اشاره کرده استعبرت گیری بیان کرده و در آخر داستان 
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در تورات آغاز طوفان به طور مفصل ذکر شده . در مورد گستره جغرافیایی محل طوفان بین قرآن و تورات اختالف است

، گرفت )سفر پیدایشپردازد ضمن اینکه معتقد است که همه جهان را آب فرا می است و به شرح مقدار بارش باران هم

 . اندهدر حالی که در قرآن مفسران دو نظریه مطرح کرد، (12-24: 7

)ع( طوفان حضرت نوحی هباستان شناسی در مورد گسترهای کنیم که نظریهمی اشاره به این، قبل از بیان نظر مفسران

( و بعضی 3۹5 /10: 1388، طباطبایی، 108 /12 :بی تا، بعضی معتقدند که طوفان جهانی بوده )رشید رضا. مختلف است

 . (۸۸/ 4 :1383، و بیومی مهران 2۹۶-7:بی تا، )بوکای. بوده است)ع( قط مختص سرزمین قوم نوحهم معتقدند که ف

کند و معتقدند که چون دعوت آن جناب عمومی بوده می عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان عمومی بودن طوفان را ثابت

دلیل دیگر ایشان بر عمومی بودن طوفان این است که خداوند . زل شده نیز عموم بشر را فرا گرفته باشدقهراً باید عذاب نا

یک جفت داخل کشتی کند چون اگر ای هدستور دادیم که از هر نوع حیوان نر و ماد)ع( فرمایند که به نوحمی در دو آیه

ین عراق بود احتیاج نبود که از تمامی حیوانات یک طوفان اختصاص به یک ناحیه از زمین داشت مثالً مختص به سرزم

در نواحی ، شدندمی کنند که فرضاً اگر حیوانات عراق منقرضمی جفت سوار کشتی کند و دلیل این مسأله را این گونه بیان

 ( 3۹3 /10: 1388، )طباطبایی. دیگر زمین وجود داشت

لمه ارض زیرا ک، سراسر روی زمینای بوده برای حادثه)ع( ان نوحآیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر نمونه معتقدند که طوف

زیرا معتقدند که اطالق ، کنندنمی ای بودن طوفان را هم به کلی نفیالبته ایشان منطقه. زمین( به طور مطلق ذکر شده است)

در قرآن برخالف . (۹/102: 137۹، تفسیر نمونه، )مکارم شیرازی. کلمه ارض بر یک منطقه وسیع مکرر در قرآن آمده است

 . (41آیه  آورند )هودمی به هنگام سوار شدن بر کشتی نام خدا را به زبان)ع( حضرت نوح، نقل تورات

مهم این است که قوم نافرمان دچار عذاب طوفان شدند که قرآن به زیبایی آن ، این مسأله که چقدر باران بارید مهم نیست

 . طور که اشاره شد تورات به طور مفصل به شرح آن پرداخته استدر حالی که همان. را مطرح کرده است

 )ع( تفاوت در معرفی همسر و پسر نوح -3-6

داند در حالی که قرآن این دو را جز می را جزء نجات یافتگان)ع( تفاوت دیگر این است که تورات پسر و همسر نوح

دیگر در مورد پسر ی هآی. صحبت شده است مبارکه تحریمسوره  10در آیه )ع( داند: در مورد همسر نوحمی غرق شدگان

در تورات شاید به همان مسأله )ع( اما علت نجات همسر و پسر خطاکار نوح. (41است که غرق شد )هود آیه )ع( نوح

 . سخنان تورات در این مورد باطل است، به هر حال با وجود نص صریح قرآن در این مورد. نامه یهود برگرددنسب
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( قرآن 1-14: 8)سفر پیدایش: . تورات در مورد فروکش کردن آب و اتمام طوفان همانند شروع آن بحث مفصلی دارد

پردازد و فرود آمدن کشتی می سوره مبارکه هود به این مسأله 48کند و در آیه می دیگر بیانای هکریم اتمام عذاب را به گون

 . کندمی روی کوه جودی ذکررا بر 

ا زیر، آنچه که مهم است نجات ایمان آورندگان و غرق کافران است و سایر مسائل مطرح شده در تورات بی اهمیت است

 . ذکر جزئیات این مسئله تأثیری در عبرت گیری آیندگان ندارد

می د از نابودی و هالکت انسان پشیمانو اینکه خداون گویدمی برای خدا)ع( همچنین تورات از قربانی کردن توسط نوح

و )ع( در تورات خدا با نوح، خوردنمی در حالی که در قرآن چنین مطالبی به چشم (8:21 و 8:20، شود )سفر پیدایش

( ولی در قرآن از این عهد و رنگین 8-14: ۹، )همان...  بندد و نشان آن رنگین کمان در آسمان استمی پسرانش عهد

در تورات آمده است که پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند سام و حام و یافث بودند و حام پدر ، تکمان خبری نیس

هنگام )ع( ( اما قرآن از پسران نوح18-1۹: ۹، )همان. اینانند سه پسر نوح و از ایشان تمامی جهان منشعب شد. کنعان است

 . خروج از کشتی نام نبرده است

 )ع( حضرت نوحاختالف در بیان عمر  -3-8

 ۹50به عبارت دیگر آن حضرت قبل از طوفان . کندمی سوره مبارکه عنکبوت از مدت طوالنی تبلیغ ایشان 14قرآن در آیه 

اما نسبت به بخش دوم ، این مطلب مورد اتفاق همه مسلمانان است و هیچ اختالفی در آن وجود ندارد. سال عمر کرد

اما تورات سن آن حضرت را  (58:13۹0، آن سکوت کرده است )مکارم شیرازیزندگی آن حضرت یعنی بعد از طوفان قر

هر . (۶: 7، 2۹: ۹، )سفر پیدایش. سالگی وفات یافت ۹50گوید در می کند و در نهایتمی سال ذکر ۶00هنگام طوفان 

رد و قرآن هم که چند به ظاهر شاید سن مهم نباشد اما چون قرآن ذکر کرده حاکی از اهمیت مدت هدایتگری ایشان دا

 .توجهی نشان نداده است، کتاب هدایت است آن را ذکر کرده اما تورات به این موضوع هم

 نتیجه گیری

آید این است که می ای که به دستدر قرآن و تورات نتیجه)ع( از مجموع مطالب گفته شده در مورد زندگی حضرت نوح

جه به با تو. ضرورت سخن گفته است؛ زیرا قرآن کتاب تاریخ نیستن در مورد اماکن جغرافیایی و تاریخی در حد آقر

شود که منشأ قرآن و تورات الهی مشخص می...  نوع عذاب و، از جمله ساخت کشتی و مسافران آن، های داستانشباهت

خرافات و تحریف از ای هکند( و آمیختمی است از سخنان صحیح )که قرآن آنها را تأییدای هآمیخت، ولی تورات فعلی، است

همانند  ،براساس اختالفات داستان. که به دست بشر نوشته شده است و تورات کتابی است که احکام را بیان کرده است



آید که قرآن هر آنچه را فرموده در می این نتیجه به دست...  عمر ایشان و، پایان یافتن عذاب، )ع(صفات حضرت نوح

 . سخن نگفته است، که در هدایت انسان نقشی ندارد راستای هدایت بشریت است و از آنچه

مطالبی که هم در تورات و هم در قرآن آمده بیانگر آن است که قرآن آنها را تصدیق کرده و آنچه از مطالب که در قرآن 

این  ین)یا به دلیل تحریف به نقیصه بوده یا به خاطر رعایت درک مردمان همان عصر( و به مع، آمده و تورات ذکر نکرده

مائده به آن  48دهد که در آیه می تکمیل مطالب تورات برآمده است که مهیمن بودن قرآن را نشاناست که قرآن درصدد 

[ را به کتاب ]قرآنو ما این »؛ .«وَ أَنْزَلْنا إِلَيَْك الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يََديْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْه» اشاره شده است:

 .«کننده کتابهاى پیشین و حاکم بر آنهاستدر حالى که تصدیق، حقّ به سوى تو فرو فرستادیم
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