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چکیده
حوادث پیش از طوفان نوح (ع) میان تورات و متون دینی یهودی از ۀحاضر یک بررسی تطبیقی دربارۀهدف مقال

یک سو، و قرآن مجید و متون دینی اسالمی از سوی دیگر است. در ابتدای داستان نـوح در تـورات سـخن از پسـران 
تولد مردانی تنومند از ازدواج این دو دسـته بـه میـان آمـده اسـت. نظـر قـرآن، خدا، شیفتگی آنها به دختران آدمیان و

روایات و تفاسیر اسالمی در این باره چیست؟ و چه تفاوتی میان پیام اخالقی قرآن و تورات در این زمینه وجـود دارد؟ 
و متون اسالمی انسانها هستند، گیرد قهرمانان اصلی داستان در قرآن پردازد و نتیجه میحاضر به این موضوع میۀمقال

کرده است. اما قهرمانـان اصـلی در تـورات و متـون گناه اصلی آنها بت پرستی بوده و نوح آنها را به توحید دعوت می
اند، گناه اصلی آنها بت پرستی نبوده و نوح نیز آنها را بـه توحیـد دعـوت یهودی موجودات آسمانی و فرزندانشان بوده

ین قرآن از این داستان برای تاکید بر لزوم پایبندی به توحید استفاده کرده، اما تورات چنین پیـامی را نکرده است. بنابرا
در بر ندارد. 

پسران خدا، غوالن، نوح، قرآن، تورات، روایات.: هاکلید واژه

.٣٠/١٠/١٣٩٦ی: یب نهایخ تصوی؛ تار٢١/٠٣/١٣٩٢خ وصول: ی*. تار
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مقدمه

شـی ای برجسـته اسـت کـه نقدر کتابهای مقدس دو دین ابراهیمِی اسالم و یهودیـت، نـوح (ع) چهـره
کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است. یکی از عناصر مهم داستان نوح، حوادث و شرایطی است که به خشم 
خدا و فرستادن طوفان انجامید. این حوادث در تورات و قرآن مجید تا حدود زیادی با هم متفاوت است. در 

سران خدا و غوالن در زمان نوح ، به موجوداتی مانند پتوراتنخستین عبارات فصل ششم از ِسفر پیدایش در 
اشاره شده که در قرآن سخنی از آنها نیست. این موجودات چـه کسـانی بودنـد؟ گناهـان ایشـان چـه بـود؟ 

سرنوشت ایشان چه شد؟ و دیدگاه قرآن و سایر متون دینی اسالمی در این باره چیست؟
صورت گرفته، اما موضـوع ٢انو ایر١نوح و طوفان جهانگیر پژوهشهای بسیاری در غربۀهرچند دربار

معاصران نوح به طور مستقل کمتر موضوع تحقیق قرار گرفته است. یا اگر این موضوع مورد توجه واقع شـده 
و ٥، میدراشـها٤، ترگومهـا٣تلمـودقرآن و تورات پرداخته شده و به سایر متون یهودی ماننـد ۀبیشتر به مقایس

شده است. پژوهش حاضر کوششی است برای رفع ایـن کمبـود. تفاسیر نوشته شده بر تورات کمتر مراجعه 
چون دین یهود از لحاظ تاریخی پیش از اسالم ظهور کرده است، ابتدا دیـدگاههای متـون یهـودی پیرامـون 

موضوع فوق بیان و سپس این دیدگاهها با دیدگاههای متون اسالمی مقایسه خواهد شد.  
ن شده کـه شـرارت یبه ایاقوم نوح نشده، وتنها اشارهیرستپاز بتیچ ذکریدر تورات برخالف قرآن ه

د توسـط یـدعوت مردم بـه توحۀدرباریچ سخنی)، چنان که ه۵: ۶ار شده بود (پیدایش ین بسیانسان در زم
ان مواعظ نوح و احتجاجات او یات به بیاز آیاامده است. در قرآن، بر عکس تورات، بخش عمدهیز نینوح ن

ام آنهـا یـز از نظر قـرآن همـواره پیامبران نیر پیطور که در مورد ساهماناده شده است، با قومش اختصاص د

به عنوان نمونه رک.-١
-Bailey, Lloyd R., Noah, the Person and the Story, South Carolina, University of South Carolina Press,1989;
Best, Robert M., Noah's Ark and the Ziusudra Epic, Fort Myers, Florida, Enlil Press, 1999; Young, Davis A.,
The Biblical Flood: A Case Study of the Church's Response to Extrabiblical Evidence , Grand Rapids, MI, Wm.

B. Eerdmans Publishing, 1995.
هـ.ش.؛ پورحسین، محمد ١٣٨١فردابه، سیمای پیامبران در قرآن کریم: سیمای حضرت نوح (ع)،به عنوان نمونه رک. ارشادی، عین الله، -٢

داستان نوح (ع) تا شروع طوفان در قرآن و سفریقیتطبیهـ.ش.؛ همامی، عباس، "بررس١٣٨٢، قم، تأمین، سیمای نوح در ادیان الهیکاظم، 
، پژوهش دینیش با قرآن"، یدایسه بحث نسل آدم (ع) تا نوح (ع) و شرارت انسان در سفر پی؛ همو، "مقا١٣٨٥، تابستان پژوهش دینیش"،  یدایپ

.١٣٨٤زمستان 
ی تدوین میالد٥٠٠شریعت یهود که مواّد آن طی قرنها در بابل گردآوری شد و در حدود سال ۀمذاکرات دانشمندان یهودی دربارۀمجموع-٣

).٢٤٢،٢٤٣، صص٢آن پایان یافت (کالپرمن، ج
گویند.های تورات به زبان آرامی ترگوم میبه ترجمه-٤
هستند که معموًال بین مـیالد تنخ اشاره دارد. منظور از میدراش در اینجا کتابهایی در تفسیر تنخ میدراش به روشهای خاّصی در تفسیرۀواژ-٥

؛ آنتـرمن، ٣٥شده اند و غالبًا حاصل مــذاکرات چـند نفر از دانــشمندان یهود هستند (رك. کـوهن شـرباك، ص مسیح و ظهور اسالم نگاشته
).٣١٩ـ ٣٢١ن سالتز، صص ی؛ اشتا٩٠ص 
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است. یخیات تاریمهمتر از جزئ

، ۲۶، هـود:۵۹ترسـاند (اعـراف:یکند. و آنها را از عـذاب مید دعوت میدر قرآن نوح قومش را به توح
قوا، استغفار، استفاده از رحمت خـدا و حت کرده دعوت به تیگر). نوح قومش را نصیات دی، و آ۲۳مؤمنون:

، شـعراء: ۲۳، مؤمنون:۳۴، هود:۶۲،۶۳رساند (اعراف:یکند، و رسالت خدا را به آنها میاطاعت از خود م
است یحین نصایترن و دلسوزانهیباتریاز مکالمات نوح با قومش، از زی). برخ۳،۴، نوح:۱۰۸،۱۱۰، ۱۰۶

ست، و قـرآن یها در تورات ندهین ایك از ایچ ی). ه۱۰-۲۰ه است (نوح:امبران نقل شدیکه در قرآن از زبان پ
تر است.یار غنین جهت بسیاز ا

کتوراتآنچه در  و مفاسـد پسـران خـدا و » انیـدختـران آدم«بـه » پسران خدا«ۀد است عالقیمورد تأ
کتـاب بـه خصـوص -یهودیر متون یها در ساشهین اندین دختران است. ایفرزندانشان (مردان تنومند) از ا

بودند. یم پسران خدا و فرزندانشان چه کسانینینك ببیافته است. ایشاخ و برگ فراوان -١اّول خنوخ

فرشتگان و غوالن قبل از طوفان
متون یهودی

شـان را ی) شـدند، و اָהָאָדםְבנֹות» (انیدختران آدم«ییبایز ۀفتیش» پسران خدا«مطابق تورات 
). ۱-۴: ۶شدند (پیـدایش » مردان تنومند«دند که ییزاییهاآنها بچهیزنان بران یگرفتند، و ایبه زن

» پسـران خـدا«یکـید آنهـا را بـا هـم اشـتباه گرفـت. یـم کـه نبایپس مـا بـا دو اصـطالح مـواجه
شـان ی)، که در تـورات از اַהְּנִפִלים» (مردان تنومند«یعنیپسران آنها، یگر ی) و دְבֵני־ָהֶאלִֹהים(

: ۶اد شـده اسـت (پیـدایش یـز ی) نַהֵׁשםַאְנֵׁשי» (مردان نامور«) و ַהִּגּבִֹרים» (جّباران«به عنوان 
۴ .(

وار و به خاطر لفـظ شود بندهای فوق به خاطر اشاره به مردان تنومند (غوالن) اسطورهیده میچنان که د

نوخ ). کلمه ح١٠٩، صیاند (جفرس دانستهی). او را همان ادر١٨: ٥تورات نام حنوخ را به عنوان یکی از اجداد نوح آورده است (پیدایش -١
لفظ عبری آن حنوخ و در فارسی نیز (برعکس زبانهای اروپایی) تورات شود اما چون در در زبان فارسی به صورت خنوخ و اخنوخ نیز تلفظ می

مکاشفه ) یا 1Enoch(کتاب اول خنوخهر دو حرف ح و خ موجود است، بهتر است به صورت اصلی تلفظ شود. دو کتاب به نام خنوخ داریم، 
Ethiopic(بـان حبشـیخنوخ به ز Apocalypse of Enoch 2(کتـاب دوم خنـوخ) وEnoch کتـاب اسـرار خنـوخ بـه زبـان اسـالوی) یـا

)Slavonic Book of the Secrets of Enoch .(حاضر است، کتابی سـوداپیگرافایی اسـت کـه در ۀکه مورد استفاده مقالکتاب اول خنوخ
Enoch, Books of", in")آنگاه حبشی ترجمه شده است. تاریخ تالیف آن به درستی معلوم نیست اصل به زبان عبری بوده و سپس به یونانی و 

JE)ن کتابهـا معمـوًال بـه یـشـوند. ایده نمیـدکتاب مقّدسیهاك از نسخهیچ یهستند که در ه» مقّدسیهانوشته«از یاگرافا دستهی. سوداپ
یانیاطالعات وحیشود که حاویشوند و اّدعا میث (ع) و ... نسبت داده می(ع)، شیم (ع)، موسیمانند ابراهکتاب مقّدسبزرگ یتهایشخص

گرافا یآنها بـه سـوداپیۀامبران مذکور نادرست است، و وجه تسمیدهد که نسبت دادن آنها به پیقات مدرن نشان میهستند. اّما تحقیاو مکاشفه
).٥٩ـ ٦٣ن است (رك. لوفمارك، صصیز همین) نیدروغیها(= نوشته
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است. ١انسان انگارانه» پسران خدا«

ت یـاسـت کـه بـا کلیبیعجیااسطورهۀآمده است قطع۱-۶:۴، آنچه در پیدایش ٢ر آنکوریتفسبنا بر 
یکنـد کـه منشـأ اصـلیان میـکشـف شـده، ب٣یتیسپس با اشاره به متون هریگانه است. این تفسیتورات ب
ش اثر گذاشته و سپس یسال پ۳۵۰۰در ٤یر حورانیر آن بر اساطین بوده که اساطین النهریغوالن، بۀاسطور
اسـطوره یعنـیده اسـت. یرسـ٥که از منابع تورات استJت یبه روایقینیو فیونانی، یتیر هیق اساطیاز طر

ها کـه در سراسـر جهـان باسـتان پراکنـده بـوده، منبـع ٧تانی(خدای بزرگ یونانیان) با غوالن و ت٦نبرد زئوس
J.بوده است

ها بر زمـین به نام تیتانهای یونانی، در آغاز آفرینش موجودات کوه پیکری توضیح آن که مطابق اسطوره
). ۸۴یا خـدای آسـمان بودنـد (همـان، ص٨) که فرزندان اورانوس۲۹کردند (همیلتون، صفرمانروایی می

که ٩). پس از مدتی غوالن۸۶زئوس با آنها جنگید و آنها را شکست داد و فرمانروای جهان شد (همان، ص
ند، اما زئوس آنها را نیز مغلـوب و فرمـانروایی ) سر به شورش برداشت۸۵ها بودند (همان، صفرزندان تیتان

نابود شدن پسران خدا و ۀ). این سرگذشت به داستان تورات دربار۸۸خود را بر جهان تثبیت کرد (همان، ص
غوالن به دست خداوند در جریان طوفان نوح شبیه است.

ن مـورد فـرق یـسـد در اینویدر تـورات مـیاافسانهۀن قطعیه ذکر ایآنگاه در مقام توجآنکورۀسندینو
ن داسـتان یت چنـیـ، صـرف محبوبJیراوۀدیـ. به عقیالیا خیدانسته یمیقیداستان را حقJیکند راوینم

ر یتورات برخالف اسـاطۀرا اسطوریران شود؛ زیل وید با سیباین جهان زشتیکه چنکرد یجاب میاینیخون

1- anthropomorphic.
داند. یه انسان میشکل و صفات شبیشی که خدا را دارایگرایعنی

علمی و انتقادی نوشته شده است.ۀکه به شیوتنخیکی از تفاسیر جدید بر -٢
3- Hittite.
4- Hurrian.

یگـریسندگان دیرا نوشته قبول نداشتند، نو)Pentateuch(مسهاسفار خیرا که خود موسیسنتّ ۀدین عقیکه ایتوضیح این که دانشمندان-٥
ز است کـه یاز چهار منبع متمایان از کار در آمد که تورات مجموعهیمراحلی چنیآنان پس از طیآن در نظر گرفتند. حاصل پژوهشهایرا برا

Pا یE ،Priestlyا یJ ،Elohistیبا عالمت اختصارJahvistات رایا رواین منابع یاند. اچند قرن از هم نگاشته شدهۀو با فاصلیپس از موس
ات بـا مشّخصـات یـن روایـك از ایدند. هر ینام)documentary hypothesis(»یَاسنادیۀنظر«ن نظریه را ی، و اDا یDeuteronomistو 

ل یت متّحـد و منسـجم را تشـکیـرواكیـاز هم جدا و سپس مرّتـب شـوند هـر کـدام یص هستند، و وقتیمخصوص به خود قابل تشخیزبان
ر یمربـوط بـه سـیاهیاق نظریات معطوف کردند، و آن را در سین روایف ایتألیب زمانیاز دانشمندان توّجه خود را به ترتیدهند. سپس برخیم

Richardۀ، نوشـت?who wrote the Bibleکتاببهدیبنگر،یاسنادیۀنظرازاطالعیبرال قرار دادند. یاسرائیبنیمذهب باستانیتکامل
E. Friedman.

6- Zeus.
7-Titan.
8 -Uranus.
9 - Giants.
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داسـتان را Jین اسـت کـه راویـشـتر ای، احتمال بآنکورر یتفساست. از نظر یام اخالقیپین دارایالنهرنیب

.  (Speiser, pp45,46)دانسته است یمیالیخ
آسـا در عهـد باسـتان در سراسـر موجـودات غولۀکند، اسـطورید مییز تأینر آنکوریتفسهمان طور که 

دارنـد، و یمهمـز نقش یر طوفان در ملل گوناگون جهان نین موجودات در اساطیجهان پراکنده بوده است. ا
Deulge myth", in")شـدند  یو ... ظـاهر م٤والیـ، ه٣، مـار٢، اژدهـا١مانند غولیمختلفیبه صورتها

WP)  .
ز مـورد یـکفرآمیاشـهیبه عنـوان اندیم) در سنت حاخامیالوهی(بن» پسران خدا«لفظ به لفظ ۀترجم

معون بـن یشـی، ربـ٥جنسیس ربـاهابق . مطp38)Tg. Ps. J(Maher, notes, in ,.گرفت یانکار قرار م
.Gen.R)کـرد ید لعـن مینامیرا پسران خدا م» میالوهیبن«هر کس که یوحای . در مـورد وجـود (26:5

ترگـوم ۀسـندیو اونقلـوس (نویوحـایشـیمعون بـن یوا و شاگردان مشهورش ربّ یعقیز، ربّ یآنها نیخیتار
کردنـد و را به پسران اشراف یا بزرگان تفسیر مـی» الوهیمبنی «) ـ چنان که به زودی خواهد آمد ـ ٦اونقلوس
شـماعل، یییکردند، اّما رّبـیفرشتگان سقوط کرده را که با دختران آدم ازدواج کردند انکار میخیوجود تار

Grossfeld, notes, in)را قبول داشتیخین وجود تاریوا ایمعاصر عق Tg. Onqelos, p52)  .
آن یلفظـیرا بـه معنـ» میالوهیبن«ن تورات، یتدوۀبعد از دوریهادگان دورهسنیك از نویچ یبًا هیتقر
کردند. یر میرا به چه تفس» مردان تنومند«م و یالوهیسندگان بنین نویشود که انك بررسی مییاند. انگرفته
»پسران خدا«ـ دیدگاههای مختلف یهودی در مورد عبارت ۱

تـوفیقی، ایـن مـوارد را ۀشود.  به گفتـدادن فرزند به خدا دیده میموارد متعددی از نسبت عهد عتیقدر 
عنوانی برای موجودات مـاورایی اسـت، » فرزندان خدا«توان به سه دسته تقسیم کرد: مواردی که در آنها می

مواردی که به محبت خدا به بنی اسرائیل یا افرادی پارسا اشاره دارد، و مواردی کـه بـه پادشـاه بنـی اسـرائیل 
).۷۴شود (توفیقی، صداود یا فردی از خاندان وی) اشاره می(

حاضـر ۀچنان که دیده شد، در فصل ششم کتاب پیدایش نیز این اندیشه آمـده، کـه مـورد بحـث مقالـ
م از عبـارت یالـوهیبنـی) بـه جـا۶:۲(پیـدایش عهد عتیقعبارت یدر بازنگار٧سالگشتهااست. کتاب 

1- giant.
2- dragon.
3- serpent.
4- monster.

است و در حدود قرن میدراش رّباهبزرگتری به نام ۀتورات که خود بخشی از مجموعۀتفسیری بر کتاب جنسیس (پیدایش) از اسفار خمس-٥
).٣٦دی تدوین شده (کوهن شرباک، صششم میال

توضیح در مورد او و ترگوم او به زودی خواهد آمد.-٦
یکی از کتابهای سوداپیگرافایی یهود.-٧
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ا یـ٢»شـاهدان«، »فرشـتگان«آنها را کتاب اّول خنوخ. )Jubilees(5:1کندیاستفاده م١»فرشتگان خدا«
,10:7نامد یم٣»فرزندان آسمان« 6:2)1Enoch(ده یـنام» فرشـتگان خـدا«آنهـا را ٤یلون اسکندرانی. ف
د گمان نشود این یک یگویسپس م». کنندین پرواز میك زمیهستند که در هوا نزدیآنها ارواح«سد: ینویم

ن ید پر ازموجودات زنـده باشـد. همـان طـور کـه در زمـیجهان ضرورتًا بایقسمتهاۀرا همیاست زافسانه
ین ارواح نـامرئیـکننـد و ایمیز ارواح زنـدگیـان، در هـوا نیکنند و در آب آبزیمیزندگینیموجودات زم

Philo)است یهستند، همانطور که خود هوا نامرئ 2:6-8).
پسـران «م را یالـوهی) بنـ۴، ۲: ۶(پیـدایش عهـد عتیـقعبـارت ۀترجمـخود در ٥ترگوماونقلوس در 

ن یـز آمـده اسـت. بـا این٧وناتانیترگوم سودو ن ترجمه در ی. هم)p52)Tg. Onqelos ,نامد یم٦»بزرگان
را ٩لیـو عزائ٨یشـمهزایعنـی) نام دو فرشته ۴: ۶(پیدایش عهد عتیقعبارتی از ۀن ترگوم، در ترجمیحال ا

بـه وناتـانیترگـوم سـودو . متـرجم (Tg. Ps. J., pp37,38)که از آسمان هبـوط کـرده بودنـد آورده است
بـه یالدیکردند، اّما از قرن دوم مـیر میتفس» فرشتگان«م را غالبًا به یالوهیم بنیسد در قدینویانگلیسی م

م به یالوهیر بنیادند) تفسدیت میش ازحّد به فرشتگان اهمیکه بیعرفانیهابعد (ظاهرًا در مخالفت با فرقه
ل اسـت یـر آنهـا بـه فرشـتگان تمایبه تفسوناتانیترگوم سودو رساند یفرشتگان رد شد. ذکر نام دو فرشته، م

(Maher, notes, ibid.) ترجمه شده است. ١١»پسران داوران«م، یالوهیبن١٠یتیترگوم نئوف. در.,Tg. Nf(

1- the angels of God.
2- Watchers.
3- children of heaven.
4 - Philo of Alexandria.

).٩٣که در قرن اول میالدی در اسکندریه می زیست (آنترمن، صاتتوریا فیلون اسکندرانی، فیلسوف یهودی و مفسر عقلگرای
5- Targum Onqelos.

در یالدیمـ١٥٠تـا ١٠٠ین سـالهایآن بیۀف اّولیاست. تألترگوم اونقلوسقا)، ی(اروپا و شمال آفریان غربیهودیان بابل و یهودییترگوم رسم
ل یـش و تکمیرایـده بود صورت گرفت. سپس به بابـل منتقـل و در آنجـا ویت گرویودهیبه نام اونقلوس که تازه به ین و به دست شخصیفلسط
).Grossfeld, introduction, pp1,2,32-34شد(

٦- the sons of the great ones.
یم کتابهـاترگـومشـهور ۀسـندینو٧لیـآن یوناتـان بـن عوزۀسـندیشد نوین است که در گذشته تصّور میاسودو یوناتانترگومیۀوجه تسم-٧
ن نسـبت نادرسـت یـنك مشّخص شده کـه ایشد، اّما انامیده میترگوم یوناتان) است و بنابراین این ترگوم، عهد عتیقم از یی(قسمت نوئامبرانیپ

یاقعوۀسندیشود. نو) به معنای کاذب و دروغین از آن یاد میpseudo) و بنابراین با پیشوند سودو (McNamara, introduction, p3است (
انه به دست اعراب به دسـت آورد یخود را پس از فتح خاورمیین ترگوم شکل نهاین است که ایمتداول اۀدیست ، اما عقیو قدمت آن مشّخص ن

)Maher, introduction, p11 .(
8- Shamhazai.
9- Azael.

سنــده و قــدمت یکان بـرده شــده گــرفته شــده. نـویواتۀتابخانن ترگوم از آنجا به کیاۀدر ُرم که نسخیااز نام مدرسهیتیترگوم نئوفنام -١٠
).McNamara, introduction, pp7,8,43-45رسد(یمـیـالدیست، اّمـا احـتماًال قـدمت آن به قرن چـهارم میآن مشـخص نیواقـع

11 - the sons of the judges.



37...آن سۀیو مقايهودیاز طوفان در متون شیغوالن پانیاسطورة عص1396ان و زمستزییپا
pp71,72) باشد که ۳: ۶(پیدایش عهد عتیقد اشاره به عبارت یاست، شیمشخص ن» داوران«. منظور از (
فرزندان روح خدا. یعنی؛ داوران »نخواهد کردیروح من در انسان دائمًا داور«در آن آمده 

د. در یـنامیم١»پسـران اشـراف«م را ی، بنی الـوهیوحایمعون بن یشینقل شده که ربّ س رّباهیجنسدر 
یواقعـین است که تا طبقات باالی جامعه فاسد نشوند، فساد اخالقـیال آنیر گفته شده دلین تفسیه ایتوج

ده است؟ و در جواب ین سؤال مطرح شده که پس چرا تورات آنها را پسران خدا نامید. آنگاه ایآیبه وجود نم
ند به ن به سبب آن بود که انسانها بتوانیکردند و ایرا بدون درد و غم زندگیطوالنیگفته شده چون آنها مّدت

.٢ببرندیدانش نجوم پ 26:5)Gen.R(.
ن کـه یـاشـاره کـرده اسـت، بـدون ا» پسـران خـدا«یدر معنایر خود به وجوه مختلفیدر تفس٣راشی

گر او یر دیتفس٦».پسران] داوران«[، و ٥»رانیفرزندان ام«، ٤»فرزندان اشراف«ان آنها قائل شود: یمیحیترج
.Rashi, Gen)» حاضر در همه جا هستندیخداآوران امیکه پیرانیام«ن است: یچن . ظاهرًا منظـور (6:2

است.» فرشتگان«ر، همان یر اخیاز تفس
ث بودند کـه در زمـان یاز آنها استفاده کرده، پسران خدا در واقع نوادگان ش٧نزبرگیکه گیمطابق منابع

ازدواج غــوالن بودنــد نیــل) ازدواج کردنــد و حاصــل ایــمتوشــالح بــا دختــران بشــر (دختــران از نســل قاب
.(Ginzberg, v1, p155)

ازمنظورگفتهودهینام٨»یالهموجودات«رامیالوهیبن،۲: ۶از پیدایش خودۀترجمدرآنکورریتفس
کعبارت،نیا .(Speiser, p44)است)یفانموجوداتبرابر(درجاودانهموجوداتبردیتأ

ارائه شده ۱-۴: ۶در پیدایش یرفع مشکل انسان انگاریارهای فوق بریتفسۀشود همیده میچنان که د
است.

مردان تنومند -٢
.Gen ,٩هینیســبعۀترجمــدر  6:4)Septuagint(نفی، بــه جــا) ۀم) از واژیلــیمــردان تنومنــد

1- sons of the nobility.
ازمند است. یدراز نیبه زمانینجومیهادهیپدۀچون مشاهد-٢
).١٠٢، ص٣تورات نوشته شده است (کالپرمن ، جمفّسر شهیر تورات در قرن یازدهم میالدی که بیش از یکصد شرح بر تفسیر او بر-٣

4- the sons of the nobles.
5- the sons of the princes ن همان وجهی است که در ترگومها نیز آمده بود)ی.(ا
6- the judges.

جلد که در آن محتوای صدها جلد از کتابهای قدیم یهود را به صـورت یـک داسـتان ٧در های یهودافسانهۀرّبی لوییس گینزبرگ، نویسند-٧
جلد انتهایی یادداشتهای تحقیقی بسیار سودمندی به آن اضافه کرده است.٣پیوسته خالصه کرده و در 

8- divine beings.
به زبان یونانی که در قرن سوم پیش از میالد توسط هفتاد نفر از دانشمندان یهود به فرمـان بطلمیـوس دوم پادشـاه مصـر انجـام تنخترجمه -٩

). ٦٢، ص ٢گرفت (کالپرمن، ج



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره38 γαντεςίγ ١ولگاتو در(Jerome, Gen. اسـتفاده Gigantesۀن اصـطالح از واژیـایبه جا(6:4
یبـه معنـgiganticغول و یبه معناgiantیسیانگلیهاو با واژه» غوالن«یبه معنشده است، که هر دو 

ده یـنام٢م را غوالنیلی) نف۴: ۶(پیدایش عهد عتیقۀز در ترجمینیتیترگوم نئوفخانواده هستند. کر همیپغول
ز یـگـر نینـام دم شش یلینفی)، برا۴: ۶ر سفر پیدایش (یدر تفسس رّباهیجنس. در (Tg. Nf., p72)است. 

.Gen. R).ذکر شده است یلیدلیهر نامیشود و برایذکر شده که مجموعًا هفت نام م 26: 7)
۱۳، נפלیعنینام آنها ۀشیریکند. آنگاه برایترجمه م٤»یموجودات آسمان«م را یلینف٣ا گائون،یسعد

.Rashi, Gen)کنـد یر میتفسـ٦»غـوالن«م را بـه یلـینفی. راشـ(Saadiah, p206)٥شماردیبرمیمعن
6:4) .

کـل یهیز آمده است و منظـور از آن مـردان قـوین۳۳: ۱۳م در اعداد یلینفۀآمده که واژر آنکوریتفسدر 
(Speiser, p44).خ است یه به غوالن آغاز تاریشب

یمتون اسالم
. قهرمانـان ستیان قوم نوح نیاز حضور غوالن و فرشتگان در میدر قرآن مجید، برخالف تورات سخن

ن یـان مورد قابل مالحظه است،یکه در قرآن در اییهاانسان هستند. تنها نکتهیداستان نوح در قرآن، همگ
و لو شاء الله ألنـزل «ند: یگوین قوم نوح می). همچن۳۱(هود:» ملكیوال أقول إنّ «د: یگویاست که نوح م

کـم ان مردم آن زمان، دستیته باشند که در مها داللت داشن جملهی). ممکن است ا۲۴(مؤمنون:» مالئکة
ن متداول بوده است. یسخن گفتن از حضور فرشتگان در زم

ن افـراد، یـاند. اّمـا اّوًال اسـتهیزیتنومند میم افرادیقدیست که در زمانهاینین معنیالبته قرآن منکر ا
آمـده یگـریامده، بلکه در مورد اقوام دیوح نن مطلب در مورد قوم نیًا ایا غول، و ثانیاند نه فرشته انسان بوده

» بصـطةالخلـق یو زادکـم فـ«است. در قرآن به تنومند بودن افراد قوم عاد مکّررًا اشاره شده اسـت، ماننـد 

1- Vulgate.
میالدی گردآوری شد و بـه نوشته و در قرن ششم (St. Jerome)آن در قرن چهارم میالدی توسط جروم ۀبه زبان التین که مواّد اولیتنخۀترجم

).٨٤صورت نهایی درآمد (لوفمارک، ص
٢- giants.

سـورا منصـوب شـد و ۀمدرسـ٣م. در مصر متولد شد. او بعدًا در بابل ساکن شـده بـه مقـام گـائون٨٨٢به سال یومیوسف فیا بن یسعد-٣
ژه مکتـب معتزلـه یبه ویمتأّثر از کالم اسالمیون وسطقریهودیۀر فالسفیا  مانند سای). سعد٧٧افت (کوهن شرباك، ص ییت مذهبیمرجع

ش، خـروج و یدایـری مفّصل بر اسفار پین تفسیترجمه کرد. همچنیرا به عربکتاب مقّدسۀ). او هم٩٥و ٩٦بود (همان جا؛ آنترمن، صص 
).Linetsky, introduction, p viiان نگاشت (یالو

4- heavenly ones.
اسـت. (همـان جـا). ظـاهرًا » بّچـه سـقط شـده«یبـه معنـاֵנֶפל). به عنوان مثال ٣٤١م، صییاست (رك. ح» افتادن«یشه به معناین ریا-٥

ن جا آمده است. یاز هم» نفله شدن«یاصطالح فارس
6- giants.



39...آن سۀیو مقايهودیاز طوفان در متون شیغوالن پانیاسطورة عص1396ان و زمستزییپا
» جّبـار«مـوارد در مـورد قـوم عـاد لفـظ ی). در برخـ۷(حاّقه:» ةیکأّنهم أعجاز نخل خاو«) و ۶۹(اعراف:

» دیـو اّتبعوا أمـر کـّل جّبـار عن«) و ۱۳۰(شعراء:» نیبطشتم بطشتم جّبارو إذا«استعمال شده است، مانند 
ش مـورد بحـث قـرار یپـیکه در تورات آمده و اندک» میبوریگ«یعبرۀبا واژ» جّبار«یعربۀ). واژ۵۹(هود:

خانواده است.گرفت هم
ا یقالوا «آمده است: » جّبار«ۀن مقّدس واژیل از ورود به سرزمیاسرائیبنین در داستان خودداریهمچن

۳۳: ۱۳ر با داستان ذکـر شـده در اعـداد یاخیۀن که آی). باتوّجه به ا۲۲(مائده:» نیها قومًا جّباریإّن فیموس
م ین مفـاهیاۀجه گرفت همیتوان نتیمدرآن آمده است) مطابقت دارد،» میلینف«ۀم واژیش گفتیپی(که اندک

با هم مرتبطند. 
» پسـران اشـراف«را بـه » میالـوهیبنـ«هـود یاز مفّسران یبرخ-ان که اشاره شدچن-گر آن کهیدۀنکت

ز بـه یب، در قرآن نین ترتیانجامد. به همیجامعه مۀاند فساد طبقات باال به فساد هماند، و گفتهر کردهیتفس
ه شده است. نام برد» نوح«) از ۱۷(اسراء: یبعدیۀ)، و جالب آن که در آ۱۶ن معنا اشاره شده (اسراء:یا

ی)، در حـال۲۴،۲۳ژه اشراف قوم نوح (مؤمنون: یاند، به وده شدهینام» َمَأل «ن در قرآن، َاشراف یهمچن
) به فرشتگان اشاره دارد. ۶۹، ص:۸(صافات:» یالمأل االعل«عبارت که 

ن در تـورات همـا» فرزنـدان خـدا«د که منظـور از یآیه به وجود مین فرضیات فوق ایمه کردن آیاز ضم
هم در مورد اشراف و هم در » مأل«یعربۀعبری وجود داشته باشد که مانند واژیااست. اگر واژه» اشراف«

بوده، و سـپس در » اشراف«تورات سخن از فساد یۀتوان حدس زد در متن اولیممورد فرشتگان به کار رود،
١ل شده است.یتبد» پسران خدا«ن عبارت به یاثر اشتباه در فهم ا

سـت. آنچـه یاز غوالن و فرشتگان در زمان نوح نیز سخن چندانینیاز قرآن، در متون اسالمیرویبه پ
امبر (ص) و امامان (ع). یات منسوب به پیخ است تا روایشتر در تواریکه هست هم، ب

ه ن بـیو ااد شدند، یدر زمان او [لمك پدر نوح] "جبابره" ز«آمده است: یعقوبیخ یربه عنوان مثال در تا
، یعقـوبی» (شـان جبـابره متوّلـد شـدندیل در آمدنـد از ایث به دختران قابیپسران شین بود که وقتیخاطر ا

-هـم» میبـوریگ«یعبـرۀاستعمال شده، که با واژ» جبابره«نجا لفظ یشود در ای). چنان که مشاهده م۱/۱۲

خانواده است. 
، ی(مسـعود» در نسـل رخ دادیالطـدر زمـان او [لمـك] حـوادث و اخت«ز آمده: ینمروج الذهبدر 

ن از یل اسـت. همچنـیـث بـا دختـران قابیاست منظور از اختالط در نسل، ازدواج پسران شیهی). بد۱/۴۸

) کمك کند. متر (توراتیتواند به رفع ابهامات متن قدیدتر (قرآن) میمتن جدیقت که گاهین حقیاست از ایان نمونهیا-١
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کردند و با آنها یشان سالم میبا مردم دست داده بر ا١سیمالئکه در زمان ادر«وهب بن منبه نقل شده است: 

ن گونه بودنـد تـا یآن زمان و اهل آن بود. مردم همواره ایکینلین به دلیکردند، و ایمینیسخن گفته همنش
). ۸۳، ی(راوند» ن امر منقطع شدیزمان نوح و قومش، سپس ا

» افـثیولـد حـام و یة فـیـظهـرت الجبر«در شرح حوادث پس از وفات نوح، آمده است: یتیدر روا
ت بـه یـ)). هر چنـد روا(به نقل از امام صادق (ع۲۸۹، ص۱۱؛ مجلسی، ج۱۳۵ه.ق، ص۱۴۰۵(صدوق، 

» میبـوریگ«باشد، کـه همـان » جبابرة«ف یتصح» ةیجبر«ۀرسد واژیزمان پس از نوح اشاره دارد، به نظر م
در یشـتریح بیرا توضـیـافـت. زییاق جـاریدر س» ةیجبر«واژه یتوان براینمیمأنوسیاست، وگرنه معنا

ّدت داشته است. ار شیجبر و اختۀامده که در آن زمان بحث درباریت نیروا

گناهان قوم نوح
یهودیمتون 

کیروی، به پیهودیدر متون  م و فرزندانشان است که انسانها را یالوهیبر گناهان بنید اصلیاز تورات، تأ
کشاندند.یز به تباهین

ده در مورد فرشتگان فرود آمده از آسمان آمـکتاب اّول خنوخن چه کردند؟ در یم بر زمیالوهین بنیاّما ا
نام داشت. سپس ٤س آنها سمجازایفرود آمدند و رئ٣بر کوه حرمون٢اردینفر بودند که در زمان ۲۰۰که آنها 

آنگاه آمده که هـر ٥شوند.ینفر م۱۹آنها ذکر شده که با خود سمجازا مجموعًا ۀهای ده نفرنام رؤسای دسته
1Enoch)جادو آموختند ك زن از دختران بشر گرفتند و به آن زنان سحر ویك از آنها ی 6:1-7:1) .

انسـانها ییداراۀبود. غوالن هم٦گز۳۰۰۰دند که قدشان ییدختران بشر آبستن شدند، غوالن را زایوقت
دن خـود انسـانها کردنـد. یـن کند، شروع به بلعیآنها را تأمیگر بشر نتوانست غذایدیخوردند، و وقتیرا م

.ibid)دن خون یگر و نوشیکدیت و خوردن گوشت وانایه حیسپس شروع کردند به گناه عل 7:2-5) .

است. یهودیات یمعادل خنوخ در ادبیات اسالمیس در ادبیچنان که گفته شد ادر-١
2- Jared .(از اجداد نوح) 
3- Hermon.

. ٣١٦در مورد این کوه، رک. هاکس، ص
4- Semjaza.

ۀها تسـعیعل«یۀادآور آی١٩س کل). عدد یرئك نفر هم خود سمجازاینفره و ١٠یهادستهینفر رؤسا٢٠نفر بشوند (٢١د یکه بایدر حال-٥
) است که به نگهبانان دوزخ اشاره دارد. ٣٠(مدثر:» عشر

6- ell.
ترجمه، گز ترجمه شد.یروانیشود برایك متر میبًا ینج که چون تقریا٤٥ا ی٣٧معادل 
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ل ین و طرز کار با آنهـا و وسـایر، چاقو، سپر و زره را آموخت و فلّزات زمیبه مردم ساختن شمش١لیعزائ

.ibid)گر را به آنها آموختند یدیو دانشهایشناسر فرشتگان ستارهیمثل سرمه را به آنها شناساند. سایشیآرا
8:1-4).

1Enoch)ر مالقات نوح با پدر جدش خنوخ پس از اطالع از نزدیکی وقوع طوفـان د 65:1-66:3) ،
ۀ، و همـ٢نیاطیرا آنها اسرار فرشتگان، خشونت شیاست، زین حتمیاهل زمید نابودیگویخنوخ به نوح م

نقـره از خـاك بـه ن که چگونه ی، ا٣شدهیگرختهیریسحر و جادو، ساختن بتهااند:آنها را آموختهیروهاین
را آنهـا ماننـد نقـره یـرند، زیگین سرچشمه مین که چگونه فلزات نرم (سرب و قلع) از زمید، و ایآیدست م

.ibid)-(8ند یآیم٤ایستند که از خاك حاصل شوند بلکه از سرچشمهین 65:6.
یبنددستهخنوخاّولکتاب را که خداوند به خاطر آنها طوفان را فرو فرستاد مطابق یلیم دالیاگر بخواه

شوند: یر خالصه میل به صورت زین دالیم، ایکن
ن کـار بـا یـفرشتگان ممنوع بـود و اید که ازدواج با زنان برایآیبرمکتاب اول خنوخزنا: از عبارات -۱

.ibid)قداست آنها منافات داشت  ست ین موضوع ـ که از خود تورات قابل برداشت نی. در ا(9:8,15:4-7
ت بـوده اسـت. یحیش تجّرد در مسیستاۀد مقدمیشود که شایده میآن دیحیاز نوع مسییتجّردستایـ نوع

.ibid)کردند یز در آن زمان زنا می، مردم نکتاب اّول خنوخمطابق  8:2) .
.ibid)شده را از فرشتگان آموختندیگرختهیریهامردم ساختن بت:یبت پرست-۲ 65:6) .
). .ibidخنوخ و نوح اشاره شد (رك. ۀن موضوع قبًال ضمن نقل مکالمیاآموختن اسرار: به-۳
.ibid)دند یقتل و خشونت: غوالن انسانها را بلع-۴ و ارواح کشتگان به درگاه خـدا اسـتغاثه (7:1-4
.ibid)کردند  9-10) .
هـا یو ماهوانـات، خزنـدگان،یه پرنـدگان، حیـوانات: غوالن شروع به گناه کردن علیه حیشرارت عل-۵

.ibid)دند و خون خوردند یکردند. گوشت هم را بلع 7:5) .
شوند. یمیبررسیهودیر متون یب، مطابق ساینك گناهان فوق، به ترتیا

سد زنان قبل از طوفان با چشمان سرمه کشـیده و ینویم۲: ۶پیدایش ۀدر ترجموناتانیترگوم سودو ـ ۱
).Tg. Psانـداخت ٥ز را به دل بزرگانیانگن کار افکار شهوتید و ارفتنیسرخاب زده برهنه راه میهاگونه

1- Azael.
2- satans.
3- molten images.
4- fountain.
5- the great ones.

ا اشراف قوم. یپسران خدا ینعی
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J., p38)شـان را مجّعـد یز ترجمه کرد: زنـان موهاینیگریتوان به نحو دیترگوم مذکور را می. عبارات آرام

از عبـارت یتیترگوم نئـوفۀك قرائت از ترجمیمطابق ١.(.Maher, notes, in ibid)کردند یساخته شانه م
McNamara, notes, in)ز بودنـد ی)، مردم قبل از طوفان اهل لواط ن۲: ۶(پیدایش عتیقعهد Tg. Nf.,

p72)  .
کردنـد و یزش میـش شـده آمیآراۀآنها با عروس باکریرسمی، نخست مقامات باالیدر مراسم عروس

.Gen.R)د داشـتنیوانات روابط جنسـیسپردند. مردان با مردان و حیسپس او را به دست داماد م 26:5) .
رون یـا بودنـد و برهنـه بیـحیار بیدند بسـییآنها غوالن را زایفتند و برایل که فرشتگان را فریزنان از نسل قاب

.  (Ginzberg, v1, p160)رفتند یم
شـان پـر از ین به سـبب ایرا که زمیز«در عبارت ٢»خشونت«ا ی» ظلم«ۀکلمیبراس رّباهیجنسدر -۲

، زنا، یمانند بت پرستیق مختلفیمصادعهد عتیق) با استناد به عباراتی از ۱۳: ۶ایش (پید» ظلم شده است
.Gen.R).قتل و هر نوع ظلم بر شمرده شده است  یهـودیاست که در متون ین از معدود مواردیا(31-6

پرست بودند. آمده که قوم نوح بت
کـه همـان جّبـاران بودنـد )השםאנשי(» مـردان نـامور«در )שם» (نام«ۀتس کلمیهوروویربّ -۳

کردن و کـاربرد نادرسـت نـام یسد آنها با دستکارینویربط داده م» نام خدا«) را به ۴: ۶(اشاره به پیدایش 
. (Horowitz, p57)کردند یمیدر جهان تصّرف و آن را دستکار٣[اعظم] خدا

ن از اعمــال یزمـ«مـده اسـت: ) آ۱۱: ۶عبـارتی از تـورات (پیـدایش ۀدر ترجمـیتیترگـوم نئـوفدر -۴
)p73)Tg. Nf ,.» پر شده بود٤ز و راهزنانیآمخشونت

سالگشـتهاکردند. مطابق کتـاب یمیوانات بدینقل شد، غوالن به حکتاب اّول خنوخچنان که از -۵
خـود را یز راههـایـوانات نیشرارت مختص نوع انسان نبود، بلکه حیعنیکردند. یز گناه میوانات نیخود ح

Jubilees)گر کردنـد یکـدیدن یوانات) شروع به بلعیاسد کرده بودند و همه (انسانها و حف . بـه نظـر (5:2
گنـاه بودنـد) در طوفـان یوانات (که ظـاهرًا بیحینابودیبرایلیده دلیکوشیمسالگشتهاۀسندیرسد نویم
: ۶پیدایش ۀز در ترجمینوناتان یو ترگوم سودنداشته باشد. ین مسأله با عدل خدا منافاتیکه ایابد، به نحویب

ۀبـه گفتـ).p39)Tg. Ps. J ,.دهـد ی، نسـبت م»بدون استثناء«، ٥جاندارانۀفساد را در آن دوره به هم۱۲

1Enochسه شود؛ یمقا-١ را به مردم آموخت. یشگریل فن آرایکه مطابق آن عزائ8:1,2
2- violence.

.٤٩در مورد نام اعظم خدا در یهودیت، رك. کهن، ص-٣
4- robbers.
5- flesh.
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ترگوم اونقلـوسۀسندیز گمراه شده بودند، برخالف نویوانات نیحین است که حتین ترگوم منظور ایمحّقق ا

the Babylonianن رک. ی. همچنـ(.Maher, notes, in ibid)هـد دینسـبت م١که فساد را بـه انسـانها
Talmud, sanhedrin, 108a; Gen.R. 28:8 .

بودند. یسرشتكیوانات نیشدند حیکه وارد کشتیواناتینزبرگ هم آمده است حیگهودییهاافسانهدر 
یریگو ... جفـتکه غرق شدند گناهکار بودند، مثًال سگ بـا گـرگ، خـروس بـا طـاووس مـادهیواناتیح
.  (Ginzberg, v1, p170)کردند یم

افتـه یقـوم نـوح یپرسـتدر مـورد بتیامطلـب قابـل مالحظـهیهودیچنان که مشاهده شد، در متون 
شود. ینم

یمتون اسالم
قـوم نـوح یکسره با منطق تورات متفاوت است. در قرآن گناه اصلیمنطق قرآن در مورد گناهان قوم نوح 

ینام بتهـای) و حتّ ۲۳، مؤمنون:۲۶، هود:۵۹ن) شرك به خدا بوده (اعراف:یشیاقوام خطا کار پ(مانند اکثر
کـه در ی). در حـال۲۳ز ذکـر شـده اسـت (نـوح:ین» َنسر«و » عوقی«، »غوثی«، »ُسواع«، »َودّ «یعنیآنها 

ه قرار گرفته است. یآنها در حاشیپرستز بتینیهودیآنها اشاره نشده و در متون یتورات اصًال به بت پرست
ۀ، و مسـأل٢مذکور در تـورات اسـت) نشـدهیآنها (که گناه اصلیبه فساد جنسیادر قرآن ظاهرًا اشاره

نـوح بـه ۀ، از اشـاریز در قـرآن ذکـر نشـده اسـت. آریـاسـت) نیاك مفهوم اسـطورهیآموختن اسرار (که 
-ارات هفتگانه اسـتیرسد منظور از آن سیاق سوره به نظر میکه در س-) ۱۶،۱۵هفتگانه (نوح:یآسمانها

گاه بودهیبرداشت م کنـد، بلکـه ین دانش را نکوهش نمیاند. اّما نوح اشود که آنها احتماًال از دانش نجوم آ
داند. ید شناخت خدا میبرعکس آن را کل

رده، اّما جوشد را ذکر کیکه از آن مس مذاب میاشدن آهن و چشمهو نرمیسازآموختن زرهۀدیقرآن ا
مـس ۀ) و چشـم۱۰،۱۱، سـبأ:۸۰اء: یبه داوود مربوط است (انبیسازاق داستان نوح. آموختن زرهینه در س

). ۱۲مان (سبأ:یبه سل٣مذاب
اند (بـه عنـوان ده شـدهیـنام» سـوء«و » خطاکار«، »ظالم«از قرآن قوم نوح یات متعّددین در آیهمچن

قـوم نـوح یاز قرآن، گنـاه اصـلیروی، به پیر متون اسالمیدر سا). ۷۷اء:ی، انب۲۶، نوح:۲۸نمونه: مؤمنون:
است. یپرستبت

1- human flesh.
ن موضوع داشته یبه ایا) اشاره٢٧(نوح:» لدوا إّال فاجرًا کّفارایوال«یۀ) وآ٤٦ات:ی(ذار» نیفاسقو قوم نوح من قبل إّنهم کانوا قومًا «یۀد آیشا-٢

باشند. 
ك آتشفشان بوده باشد. یمس مذاب، ۀممکن است منظور از چشم-٣
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عـوق و نسـر) در اصـل افـراد یغـوث، یپنجگانه (وّد، سواع، یها، بتیر اسالمیات و تفاسیمطابق روا

از آنهـا یا تمثـالیر یطان به آنها گفت تصوین شدند. شیبودند که چون ُمردند، قومشان بر آنها غمگیصالح
ل مورد عبادت قرار ین تماثیر را فراهم کرد، اما ایطان تصویا خود شیآنها زنده کند، یادشان را برایبسازند تا 

(از ابـن ۲۶۹، ص۶، جیده شدند (سـیوطیل پرستین تماثینگرفتند. پس از مرگ آن نسل، امر مشتبه شد و ا
(از ابن عباس و امام باقر(ع))).۸۵-۸۷، صص۱جر،یعّباس)؛ ابن کث

ن آنهـا ین و مهربانتریبزرگتر» ودّ «شده که و گفتهاند،شدهات، آنها فرزندان آدم دانستهیاز روایدر برخ
ن آدم و نـوح بودنـد (همـان جـا یبـیاز نسـلهاین که آنها افرادیا ایجا)، ، همانیوطینسبت به آدم بود (س

افته نشـد، و بـه نظـر یآنها یمشابه نامهایش نامیدایکتاب پیۀن کعب). اّما در فصول اّولمنقول از محّمد ب
ز آمده کـه عـرب یمتون نیان بوده باشد. در برخیسرامجعول و حاصل ذهن قّصهن داستان کامالً یرسد ایم

ل عـرب بودنـد یـاز قبایظهـور اسـالم مـورد پرسـتش برخـیکیا کرد، و آنها در نزدین بتها را احیایجاهل
درست است. یخین موضوع از نظر تاریجا منقول از ابن عّباس)، که البته ظاهرًا ا(همان

است منقول از امـام بـاقر(ع) کـه یتیکه مشاهده شد روایتیآنها، تنها روایجنسیبندوباریدر مورد ب
یروییآنهـا بـه خودنمـاانیزن از م۷۰۰دند. یدیض میك بار حییمطابق آن زنان در زمان نوح فقط سال

زن را بـا ۷۰۰ن یـان مردان رفتنـد. خداونـد ایش کرده عطر زدند و به میدند و آراین پوشیرنگیآورده لباسها
ر زنـان ماننـد سـابق ین مردان اخراج شدند. اّما سـایجه آنها از بیدن در هر ماه مجازات کرد، در نتیض دیح

ن امتزاج، یاۀجیر زنان ازدواج کردند، در نتین با دختران ساز۷۰۰ن یدند. پسران ایدیض میك بار حییسال
تر دند تندرستیدیض میك بار حییکه ماهیدند. چون زنانیدیض میك بار حییدختران مشترك آنها ماه

اد یشد) نسل آنها زیر زنان فاسد میاّما خون ساشد،یبودند (خارج شدن خون باعث استقامت خون آنها م
حضـره یمـن النند] (صدوق، یبیض میك بار حییزنان ماهۀجه امروز همینان کم شد [در نتر زیو نسل سا

). ۳۲۶، ص۱۱؛ مجلسی، ج۸۹، ص۱، جالفقیه
ات با یات و روایق آیدارد و نه به تطبین اعتقاد راسخیتکامل داروین سطور نه به تئوریاۀاگرچه نگارند

موجـود در یهادهیـت با این روایاز مشابهت مضمون اخود رایزدگتواند شگفتید، نمیجدیعلوم تجرب
ك ین است: در زنان یتکامل به طور ساده ایت به زبان تئورین روایان مضمون ایتکامل پنهان کند. بیتئور

منتقـل شـد، و یبعـدین ژن به نسـلهایك بار حائض شوند. اییرخ داد که باعث شد ماهیکیژنت١جهش
ك یـبقـا یدر تنازع بـراد بود،یموجود زنده مفیبقایا آشکار کرد، و چون براچون ژن غالب بود اثر خود ر

شدند از دور خارج شدند. یك بار حائض مییکه سالیزنانیکه به زودیبرگ برنده بود به طور

1- mutation.
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بـا » پسران خـدا«ن داستان به داستان ازدواج یت مهم است، شباهت این روایپژوهش ما از ایآنچه برا

ز آمده بود. ینیهودیات یزنان که در رواییز اشاره به خود آرایاست. و ن» آدمدختران «
در یتـیکردنـد. در روایآمده بود جّباران از اسم اعظم خدا سـوء اسـتفاده میهودیر یم که در تفاسیدید

ق،سـپارد (صـدوید که نوح آن را بـه فرزنـدش سـام میآیان میخدا به م» اسم اکبر«داستان نوح، سخن از 
ز یـنجا گفته نشده که نااهالن نی(از امام صادق(ع))، اّما در ا۲۸۹، ص۱۱؛ مجلسی، ج۱۳۵، صه.ق۱۴۰۵

ن اسم را آموخته بودند. یا
وانات چه بود که نابود شدند، مناسب ین مبحث مطرح شد که گناه حیا» یهودیمتون «چون در قسمت 

ن یـدر ایم. در متـون اسـالمیانـدازیگناهان ببیغرق شدنۀدرباریدگاه متون اسالمیز به دینیاست نگاه
شنهاد شده است: یمورد دو راه حل پ

دن اجلشـان ُمردنـد، نـه بـه خـاطر گناهشـان یوانات در اثر فرا رسیر حیکودکان مانند پرندگان و سا-۱
).  ۶۴،۷۳، صص۱۲، جی(طبر

ها ن مـّدت بّچـهیوند، و در ادار نشم ساخت تا بّچهیخداوند به مّدت چهل سال مردان و زنان را عق-۲
، ه.ق۱۳۸۶؛ صـدوق، ۴۸سپس خداوندطوفان را فرستاد (همان، صشان تمام شد،یبالغ شدند و حّجت برا

۲۹۹(از امام رضا(ع))، ص۳۲۰، ص۱۱؛ مجلسی، ج۸۱، ص۱، جون اخبار الرضایع؛ همو، ۳۰، ص۲ج
). ۳۳۲، ص۳، جیوطی(از وهب بن منبه)؛ س

١شدند.ین چهل سال آنها دچار قحطیمده است که در اات فوق آیاز روایدر برخ

انگر و غوالنیسرنوشت فرشتگان عص
متون یهودی

یکـامًال متفـاوت بـا سرگذشـت انسـانهایری، مسـکتاب اّول خنـوخانگر در یسرنوشت فرشتگان عص
ل، یـکائیمن کـه یـن کتاب پس از اید. مطابق ایمایپیل) میغرق شدن با سیعنیخطاکار در تورات و قرآن (

دهنـد یشان را بـه خـدا اطـالع میل گناهان فرشتگان هبوط کرده و زنان و فرزندان ایو جبرئ٣لی، رفائ٢لیاور
9)1Enoch(ل دسـتور یـدر بند کند، به جبرئ٤لیابان دودائیل را در بیدهد که عزائیل دستور میخدا به رفائ

ا به یآخرت را در دنیذ زندگیوفان، خدا لذاقبل از طۀد در مهلت هفت روزیگویاست که مهودییهاافسانهنزبرگ در ین برعکس سخن گیا-١
(Ginzberg, v1, p165).دهند یرا دارند از دست میزیآنها داد تا بدانند که چه چ

2- Uriel.
3- Raphael.
4- Dudael.
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س فرشـتگان یدهد کـه سـمجازا (رئـیز دستور میل نیکائیرا نابود کند، و به م١دهد که فرزندان حرامزادهیم

.ibid)-(11ش را به بند بکشد یهبوط کرده) و شرکا دن یخ کشـیادآور داسـتان بـه مـیـ. داستان فوق 10:4
ونــان یر یقهرمــان طوفــان در اســاط٣ونیوکــالیبــه دســتور زئــوس اســت. پرومتئــوس، پــدر د٢پرومتئــوس

Deluge myth", in")است WP)  .
ن که یاطیشود: شین داستان بعد از طوفان واقع میوجود دارد اّما ای، داستان مشابهگشتهاسالدر کتاب 

محبـوس ٤تینوح و دستور خدا توسط فرشتگان در مکان محکومینوادگان نوح را گمراه کرده بودند به دعا
مانند یمیاقما بی، تحت فرمان مست٥ماین، مستیاطیس شیك دهم آنها که به درخواست رئیشوند، به جز یم

Jubiless)بشر مختل نشود یتا امر اغوا 10:7-.11).
یمتون اسالم

ات ین که در متون و روایابد. جز ایبیفوق در متون اسالمیهادهیایبراینگارنده نتوانست مورد مشابه
و بخـار د، و از آن دودیتوان به ته آن رسی، نمیمن) اشاره شده که از ژرفیدر حضرموت (یبه چاهیاسالم

برهـت؛ ۀ، ریشـیدیـگـاه ارواح کّفـار اسـت (زبین است کـه جایزد، و اعتقاد بر ایخیجوش برمیو صدا
ابان در ارتباط باشد. یدر بین در چاهیاطیدن شیبه بند کشۀدیده با این ایبره). ممکن است اۀطریحی، ریش

نتیجه
ت با قرآن تفاوت آشـکاری دارد. آنچـه در آید که حوادث پیش از طوفان در تورااز آنچه گفته شد بر می

ای است در مورد حضور پسران خدا (که مطابق بیشتر تفاسیر عبارتند از تورات محور داستان است، اسطوره
فرشتگان) در زمین. این اسطوره در میان امتهای بت پرست جهان باستان پیش از تورات نیز وجـود داشـته و 

گاهانه این اسطوره را در قرآن ذکر نکرده، زیرا داستانی منطقـی نبـوده اسـت. قهرمانـان اصـلی در خداوند آ
دانـد، و بیشـتر داستان تورات موجودات آسمانی هستند، نه انسانها. قرآن تعبیر پسران خدا را شرک آمیز مـی

دانند. متکلمان مسلمان فرشتگان را پاک از گناه می
ارتباط دارد، و از سویی با ماهیت دعـوت نـوح این مسأله از سویی به چگونگی حوادث پیش از طوفان

در ارتباط است. در تورات بت پرست بودن قوم نوح و دعوت مردم به توحید توسط او به طور کامـل حـذف 

شان با هم مشروع نبود. یا همان فرزندان فرشتگان و دختران بشر که ازدواج ایغوالن یعنی-١
2- Prometheus.
3- Deucalion.
4- the Place of condemnation.

باشد.ید منظور از آن دوزخ برزخیشا
5- Mastema.
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شده، زیرا تفکر یهودی برای پیامبران، رسالت تبلیغی برای غیر اسرائیلیان قائـل نیسـت. همـین موضـوع در 

دهد و برای نـوح یز صادق است. اما قرآن، محور داستان نوح را انسان قرار میمورد ابراهیم و سایر پیامبران ن
رسالت تبلیغی، قائل است. بنابراین پیام اخالقی قرآن برای انسانها سودمندتر است.

ممکن است حدس زده شود ـ و این تنها یک فرضیه است ـ که در اصل وحیانی تورات، سخن از فسـاد 
و سپس در طول زمان این اندیشه با اساطیر بت پرستان آمیخته شـده و بـه شـکل طبقات باالی جامعه بوده 

کنونی درآمده است.
ن اسـت کـه یـ(نه خود تورات) در مورد گناهان زمان قبـل از طوفـان ایر توراتیدر متون غیاصلۀانگار

ن اسرار یشدند تا ایمست نابودیبایرا از فرشتگان آموخته بودند، و م» اسرار مگو«-ق زنانیاز طر-انسانها
کسـره متفـاوت اسـت. در قـرآن گنـاه یقـرآن ۀن انگاره نیز با انگاریشود ایده میدوباره دفن شود. چنان که د

ر گناهـان ماننـد یو سـایپرستبه بتیر توراتیشمرده شده است. البته در متون غیپرستقوم نوح، بتیاصل
کقتل و زنا اشاره شده،  است که گفته شد.یزیچد بر همان یاّما تأ

منابع
قرآن مجید.

١٣٨٥ان و مـذاهب، یـقـات ادین، قم، مرکز مطالعات و تحقیرضا فرزۀ، ترجمیهودیینهاییباورها و آآنترمن، الن، 
هـ.ش.
ثـة، ی، دارالکتـب الحد]جـابـی[عبدالواحد، یق مصطفی، تحقاءی، قصص االنبیل الّدمشقیر، أبوالفداء إسماعیابن کث
ق.هـ.١٣٨٨

ان و مـذاهب،  یـقـات ادی، قم، مرکـز مطالعـات و تحقیدارابیباقر طالبۀ، ترجمدر تلمودیریسن، ین سالتز، آدیاشتا
هـ.ش.١٣٨٣

، تابسـتان ۵۰ۀ، شـمارهفت آسمانۀ، فصل نام»مفهوم فرزندان خدا در کتاب مقدس و قرآن مجید«، فاطمه، یقیتوف
.۷۳ـ۹۸هـ.ش، صص ۱۳۹۰

هـ.ش.١٣٨٥ای، تهران، توس، دون بدرهیفرۀد)، ترجمیش جدیرای(ودیل در قرآن مجیدخیاهواژه، آرتور، یجفر
هـ.ش.١٣٦٠ان تهران، یمی، تهران، انجمن کلیـ فارسیفرهنگ عبرمان، یم، سلییح

هـ.ق.١٤١٨، یان، قم، الهادیرزا غالم رضا عرفانیق می، تحقاءیقصص األنبد بن هبة الله، ی، سعیراوند
.]تابی[اة، یروت، مکتبه الحی، بتاج العروس من جواهر القاموس، یحّمدمرتض، میدیزب
.تابیروت، دار الفکر، ی، بر بالمأثوریالّتفسیالّدّر المنثور فن عبدالّرحمن ، ی، جالل الّد یوطیس

١٣٨٦ة،یـدّر ی، نجـف، المطبعـة الحعلـل الّشـرائع، یه  القّمـین بن بابویبن الحسیصدوق، ابوجعفر محمد بن عل



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره48
هـ.ق.

هـ.ق.١٤٠٤للمطبوعات، یروت، مؤسسة األعلمی، بین األعلمیق حسی، تحقون أخبار الّرضایع، ------
الّتابعـة لجماعـة ی، قـم، مؤّسسـة الّنشـر اإلسـالمیاکبـر غّفـاریق علـی، تحقن و تمام الّنعمةی، کمال الدّ ------

هـ.ق.١٤٠٥ن، یالمدّرس
هـ.ق.١٤٠٤تحقیق علی اکبر غفاری، قم، جامعة المدرسین، ،من ال یحضره الفقیه، ------

یق صـدقیـس، تحقیل المـیخ خلیشۀ، با مقّدمات القرآنیل آیان عن تأویجامع البر، ی، ابوجعفر محّمد بن جریطبر
هـ.ق.١٤١٥روت، دارالفکر، یل العّطار، بیجم
١٤٠٨ة، ی، مکتب نشر الّثقافـة اإلسـالم]جایب[، ینید احمد الحسیق السی، تحقنیمجمع البحرن، ی، فخرالّد یحیطر

هـ.ق.
١٣٦٤اوتصر هتـورا، ی، تهران، انجمن فرهنگیزرگریماشاءالله رحمان پور داوود و موسۀ، ترجمکتاب مقّدس توراه

هـ.ش.
١٣٨٠ر، یمرتن، تهران، اساطیام گلن و هنریلی، ویفاضل خان همدانۀ، ترجمدیق و عهد جدیکتاب مقّدس: عهد عت

ـ.ش.ه
اوتصـرهتورا، ی، تهـران، انجمـن فرهنگـیمسـعود هّمتـۀ، ترجمهودیخ قوم یتارکالپرمن، یبیلبرت و لیکالپرمن، ژ

هـ.ش.١٣٤٧
هـ.ش.١٣٨٢ر، ی، تهران، اساطیدون گرگانیر فریامۀ، ترجماز تلمودیاگنجینهکهن، ابراهام، 

ان یـ، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادینقد علرضایعلۀ، ترجمیدر قرون وسطیهودیۀفلسفکـوهن شرباك، دن، 
هـ.ش.١٣٨٣و مذاهب، 

محّمـد کـاظم شـاکر، ۀ، ترجمـدیق و عهد جدیو نـقد عهد عتی، کـتاب مقـّدس چیـست؟: مـعّرفلـوفمارك، کـارل
هـ.ش.١٣٨٤تهران، دستان، 

هـ.ق.١٤٠٣روت، الوفاء، ی، ببحار األنوارخ محّمد باقر، ی، الشیمجلس
هـ.ق.١٤٢٦، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، مروج الذهبن، یبن الحسی، ابوالحسن علیمسعود

هـ.ش.١٣٨٣ر، ی، تهران، اساط، قاموس کتاب مقّدسمزیهاکس، ج
هـ.ش.١٣٨٧عبدالحسین شریفیان، تهران، اساطیر، ۀ، ترجمسیری در اساطیر یونان و رمهمیلتون، ادیت،
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