بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح

(ع)

در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم

ارتباط عمیق مثنوی مولوی با قرآن ،در میان آثار منظوم
چکیده ادبیات فارسی بینظیر است .در مثنوی ،حكایتهای قرآنیِ
زندگی پیامربان بهویژه داستان زندگی حرضت نوح(ع) که رسشار
از آموزههای تربیتی و تعلیمی است 49 ،بار بهصورت مستقیم در  14سوره
بیانشده است .مولوی ،تنها شاعر ادبیات فارسی است که به نام همرس نوح
اشاره کرده و گوشهای از ناسازگاریهای این همرس را بیان منوده است .همچنین،
او بر اساس آنچه در قرآن آمده ،عناد و ناسازگاری کنعان ،فرزند نوح را ترشیح
کرده است که انسانهای بسیاری چون او به کوه ثروت و امور مادی پناه
بردهاند .بر این اساس ،مهمترین پرسشی که دراینباره مطرح است مبانی تربیتی
کردار نوح و همرس و فرزندش در مثنوی است که مولوی بر اساس قرآن مطرح
کرده است؛ زیرا این مصائب نهتنها برای نوح پیامرب ،بلکه برای بسیاری از بزرگان
دین و خانوادههای مختلف در طول تاریخ تاکنون اتفاق افتاده است ،عالوه
بر این ،در کنار نعمتهای ارزانی شده به ملتها ،امتحان و مجازات رسکشان
همچنان ادامه دارد .این مقاله به شیوهی توصیفی ـ تحلیلی ،ابعاد تکوینی و
ترشیعی چالشهای تربیتی زندگی فرزند نوح و همرسش را از منظر قرآن و
دیدگاه روانشناختی در مثنوی مولوی بررسی کرده است .نتایج پژوهش گویای
آن است که زمینهی انحراف در رویکردهای گوناگون تربیتی مادی (از قبیل
وراثتِ ،
محیط خانواده ،دوستان و جامعه) و معنوی (اراده و خودشیفتگی) برای
(ع)
خاندان نوح وجود داشته است.
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مقدمه

قرآن ،معجزهی جاوید ،کتاب هدایت و تربیت است .رویدادهای مختلف و داستان زندگی پیامربان
در آن ،رسشار از آموزهها و مبانی تربیتی است .در میان پیامربان الهی ،رسگذشت حرضت نوح(ع) به سبب
ناسازگاری همرس و عناد فرزندش ،سیاق متفاوتی دارد .مولوی در کتاب مثنوی ،با روشی منحرصبهفرد،
بدین موضوع پرداخته است .او با استفاده از آیات قرآن و تحقیق در تفاسیر و تاریخ ،نکات تربیتی را
خالقانه بیان کرده و گاه برای بیان نکته و نتیجهای تربیتی از تاریخ و تفاسیر نیز عدول منوده است؛ برای
منونه میتوان به پشیامنی خداوند از فنای فرزند و قوم نوح اشاره کرد:
گفت ای نوح ار تو خواهی جمله را
بهر کنعانی دل تو نشکنم

حرش گردانم برآرم از ثرا
لیک از احوال آگه میکنم
(مولوی ،1394 ،ص)508

پس حق تعالی به حرضت نوح(ع) گفت« :ای نوح! اگر تو بخواهی من همهی آن غرقشدگان را زنده
میکنم و از زیر خاک بیرون میآورم .برای یک کنعان قلب تو را منیشکنم؛ ولیکن ترا از احوال آگاه میسازم
که بدانی اوالد صوری و نسب ظاهری تو برای انبیا و اولیای من اهل منیشوند» (انقروی-501 :7 /1380 ،
 .)500تفسیر موالنا بدین سبب بوده است تا برخورد روانشناسانهای حتی از خداوند ترسیم کند .مولوی در
جایی ،بخشی از سؤال این پژوهش را مطرح کرده است:
گر کسی گوید که دانی نوح را
راستگو دانیش تو از روی وصف

آن رسول حـق و نــور روح را
گرچه ماهیت نشد از نـوح کشف
(مولوی ،1392 ،ص)613

قصهی حرضت نوح بهسبب اهمیت آن ،در چهارده سورهی قرآن آمده است .ظرفیت تربیتی ،تعلیمی
و  ...این حکایت باعث شده است تا مولوی بیشرت از سایر شاعران بدان بپردازد ،حتی در میان  23پیامرب
مطرحشده در مثنوی ،به نوح بیشرت از سایر پیامربان توجه شده است.
در کنار کرثت مضامین مربوط به حرضت نوح(ع) در مثنوی ،مبانی تربیتی زندگی حرضت نوح بسآمد
قابلاعتنایی دارد و پرسش این پژوهش ،یافنت عوامل مؤثر در تربیت بر اساس مبانی قرآن ،در زندگی
حرضت نوح(ع) و تجلی آن در مثنوی است و دراینباره ،اندیشهی صاحبنظران حوزهی روانشناختی نیز
مغفول منانده است.

پیشینهی تحقیق

شالودههای این پژوهش بارها از سوی پژوهشگران بررسی شده است؛ در حوزهی قرآن :تقی پورنامداریان
در کتاب «داستان پیامربان در کلیات شمس» ،به تفسیر عرفانی قصههای انبیا در غزلیات شمس پرداخته
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است .بدیعالزمان فروزانفر در کتاب «احادیث و قصص مثنوی» به قصهی نوح(ع) ،مانند سایر قصص قرآنی
اشاره کرده است .همچنین ،محمود دبستانی در کتاب «پژوهشی در جلوههای هرنی داستانهای قرآن»،
هارون یحیی در کتاب «اقوام هالک شده» ،بیآزار شیرزای در کتاب «باستانشناسی و جغرافیای تاریخی
قصص قرآن» و ...بدین موضوع پرداختهاند .پرویز حیدری و جواد جعفری ( )1389مقالهای با عنوان
«سیامی پیامرب(ص) در مثنوی موالنا» نوشتهاند .محمدرضا سنگری و لیلی حاجی ( )1390در مقالهی «تجلی
منادهای قرآنی در مثنوی» ،عالوه بر کاربرد واژهها و ترکیبات قرآنی ،به تفسیر عرفانی زندگی پیامربان نیز
پرداختهاند .سامنهالسادات ملکثابت ،عزیزالله توکلی کافیآبادی و اعظم سیامك دستجری ( )1396در
مقالهی «بهرهگیری مثنوی معنوی از قرآن در موضوع امتحان و ابتال» ،آزمونهای الهی زندگی پیامربان
ازجمله حرضت نوح(ع) را ترشیح کردهاند .کارهای مشابهی نیز در دیوان سایر شاعران انجامگرفته است.
در حوزهی روانشناسی :حمیدرضا بصیری و مریم گوهری ( )1392مقالهای با عنوان «نقش وراثت
در رسنوشت انسان از منظر قرآن و حدیث» نوشتهاند .سیّد محمد اكرمی و دیگران ( )1391مقالهی
«ژنتیك یا محیط؛ كدامیك آینده ما را تعیین میكنند؟» به چاپ رساندهاند .روحالله بلواسی ( )1395در
پایاننامهای با عنوان «نقش وراثت در تکوین شخصیت انسان از دیدگاه قرآن و روایات» و مجاهد قیم
( )1393در پایاننامهی دیگری با عنوان «نقش وراثت و محیط بر تکوین شخصیت انسان از دیدگاه قرآن و
روانشناسی» بدین موضوع نظر داشتهاند و پیشینهی پژوهش حارض را تشکیل میدهند.

مفهومشناسی

پیش از پرداخنت به مباحث تربیتی ،ابتدا شخصیتهای داستان زندگی نوح که با این تحقیق مرتبطند و
به ترشیح بهرت تحقیق کمک میکنند ،بر اساس آیات قرآن و اشعار مثنوی مولوی تبیین میشود .دربارهی
جایگاه نوح و خاندانش در سایر آثار مولوی باید گفت صفات منفی معشوق نوح و فرزندش با ساختار غزل
منافات دارد؛ زیرا غزل بر پایهی معالی و مناقب معشوق است« .موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و
عواطف و ذکر جامل و کامل معشوق است» (شمیسا :1383 ،ص )302و «در الفاظ و معانی غزل باید رقت
و لطافت بهکار برد و از کلامت وحشی و تعبیرات خشن و ناهموار سخت احرتاز کرد» (هامیی:1371 ،
ص)125؛ بنابراین ،به این داستان در غزلیات شمس توجه نشده است ،بهگونهای که نام کنعان و واهله،
فرزند و همرس نوح ،در غزلیات شمس نیست .نام نوح نیز تنها سه 1بار در غزلیات شمس ذکر شده است.

 .1کنعان

در ترجمهی تفسیر طربی ،به عنوان یکی از قدیمیترین تفاسیر قرآن کریم ،خاندان نوح بهویژه کنعان
چنین معرفی شدهاست« :و مر نوح را زنی بود کافره و به نوح ناگرویده و نوح را از آن زن چهار پرس بود:
یکی سام ،دیگری حام ،سهدیگر یافث و چهارم کنعان؛ و این کنعان هم از کافران بود» (طربی :1344 ،ج،3
ص )729طبق برخی احادیث ،کنعان فرزند همرس نوح بود و فرزند واقعی او نبود (سمرقندی عیاشی،
 ،1380ج ،2ص  )148و (حویزی ،1383 ،ج  ،2ص  .)363مناظرهی نوح یا به بیانی بهرت ،التامس نوح از
فرزندش که در قرآن نیز آمده است ،کامل محبت پدری را منایش داده است؛ مناظرههایی که گاه ترجمهی
بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح
در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم
(ع)
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ُوح ابْ َنهُ َو کَانَ ِفی َم ْع ِزلٍ یَا بُ َن َّی ﭐ ْرکَب َّم َع َنا َو َلتَکُن َّم َع ﭐلْکَا ِفرِینَ» (هود،
آیات قرآن کریم استَ « :و نَادَى ن ٌ
.)42
هی بیا در کشتی بابا نشین

تا نگردی غرق طوفان ای مهین
(مولوی ،1392 ،ص)506

برخی مفرسان بر آنند که کنعان ،منافقانه ،خود را کنار کشیده؛ نه در صف مؤمنان بود و نه در صف
کافران و همین امر سبب میشد نوح گامن کند که او پشیامن شده است (رضایی اصفهانی و همکاران،
 ،1389ج ،4ص)210؛ لذا پیوسته از او درخواست پیوسنت به آنان را میکرد؛ اما فرزندش ،با غره به شناگری
خویش ،بهجای متکین از پدر و پناه به خدا ،به کوه پناه برد ،حتی در برابر مهر پدر ،به رسپیچی خود ادامه
داد« :ق ََال َس َئاوِی إِ َل َج َبلٍ یَ ْع ِص ُم ِنی ِم َن ﭐل َْم ِء» (هود.)43 ،
گفت نه من آشنا آموختم
گفت نه رفتم بر آن کوه بلند

من بهجز شمع تو شمع افروختم...
عاصمست آن که مرا از هر گزند
(مولوی1392 ،ص)506 ،

موالنا در بیان حکایت ،عالوه بر ترجمهی آیات قرآن ،رسودههایش را به اقتباسات قرآنی نیز مزین کرده
است ،چنانکه در بیت زیر ،ضمن اینکه ترجمهی مستقیم آیهی باال را آورده است« :قَال» اول آیه« /گفت»
اول بیت و  ...از « َی ْع ِص ُم ِنی» واژهی «عاصم» آورده است.
که برآیم بر رس کوه مشید

منت نوحـم چـرا بایــد کشید
(هامن ،ص)733

همچنین مولوی ،گاه با صنعت ادبی عقد ،آیهای مربوط به داستان نوح را ،رصیحاً در شعرش آورده
است« :ق ََال َل َع ِ
اص َم ﭐلْ َی ْو َم ِم ْن أَ ْم ِر ﭐللَّ ِه إِ َّل َمن َّر ِح َم» (هود)43 ،؛ گفت بازدارنده نیست امروز از فرمان
خدای ،الّ آن را که او بخشاید (الخزایی نیشابوری ،1389 ،ج ،10ص .)245
همچو کنعان سوی هر کوهی مرو

«ل َع ِاصـ َم ﭐلْ َیـ ْو َم» شنو
از نُبی َ
(مولوی ،1394 ،ص)822

پایان داستان کنعان از نگاه مولوی ،با آنچه در قرآن آمده است ،تفاوت دارد .مولوی حسب اندیشهها
و اهداف عارفانهی خویش ،پایان داستان را مانند بسیاری دیگر از داستانهای مثنوی تغییر داده است:
خداوند به نوح گفت« :اگر از غرق کنعان آشفتهای ،فرزند و اقوام غرقشدهات را دوباره زنده میکنم»؛ ولی
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نوح(ع) ،به اراده و عمل خداوند متکین میکند.
گفت ای نوح ار تو خواهی جمله را
بهر کنعانــی دل تــو نشکنم
گفت نه نه راضیم که تو مرا
هر زمانم غرقه میکن من خوشم
ننگرم کس را و گر هم بنگرم

حرش گردانـم بـرآرم از ثرا
لیکت از احـوال آگـه میکنم
هم کنـی غرقه اگـر بایـد ترا
حکم تو جانست چون جان میکشم
او بهانـه باشــد و تــو منظرم
(هامن ،ص)508

یکی از نکات تربیتی برجستهی این داستان ،اشتباه فرزند نوح است که برای گریز از عذاب الهی به کوه
پناه میبرد تا مانع اجرای ارادهی خداوند شود .امروزه ،افراد بسیاری نیز مانند فرزند نوح به کوه ثروت،
مقام ،قدرت فکری و جسمی و ...خویش غره میشوند ،درحالیکه قدرتی باالتر از ارادهی خداوند نیست.

 .2واهله

واهله نام همرس حرضت نوح است که در دیوان شاعران فارسیزبان ،از وی نامیبرده نشده و تنها
مولوی ،در جلد ششم کتاب مثنوی ،یکبار از او یادکرده است:
نوح چون بر تابـه بریـان ساختی

واهله بر تابـه سنگ انداختی
(هامن ،ص)1260

مولوی در جاهای دیگر مثنوی ،بدون ترصیح به نام همرس نوح ،بدین موضوع اشاره میکند:
چون تو ننگی جفت آن مقبول روح

چون عیال کافر اندر عقد نوح
(هامن ،ص)1153

واهله نام زن نوح(ع) است (دهخدا ،ذیل واهله) .در فرهنگ غیاثاللغات و در رشح ارسار حکیم
سبزواری ،واهله را به هامن معنی ،نام زوجهی ناصالح حرضت نوح(ع) ثبت کردهاند .البد خود مولوی هم
دراینباره مأخذی متقن و معترب داشته است؛ اما در تفاسیر معروف شیعی مانند تبیان شیخ طوسی و
مجمعالبیان طربسی و ابوالفتوح رازی نام زوجهی ناصالح او را واغله نوشتهاند و واهله را نام همرس لوط
گفتهاند که او نیز مانند زوجهی نوح ،کافر و نااهل بود و در حق شوهرش خیانت میکرد .در تفاسیر اهل
سنت مانند کشاف زمخرشی و تفسیر کبیر امام فخر رازی و کشفاالرسار میبدی همچنین در کتب تاریخ
(ع)
و قصص فارسی و عربی مانند تاریخ طربی و ابناثیر و گزیده و حبیبالسیر ،از اینکه نام زوجهی نوح
واهله بود یا واعله ،چیزی نگفتهاند ،تنها در قصصاالنبیا ثعلبی و تفسیر سورآبادی نام زوجهی ناصالح لوط
بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح
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را واعله نوشتهاند که به این قرار میتوان حدس زد که نام همرس نوح هامن واهله بوده است (مولوی،
 :1387ج ،6ص  .)1147برای بررسی بیشرت مأخذ موالنا در اشاره به نام همرس نوح ،عالوه بر کتب باال ،در
تفاسیر دیگر پیش از مولوی چون تفسیر جوامعالجامع فی تفسیر القرآن املجید از فضلبنالحسن طربسی
و زاد املسیر فی العلم التفسیر از ابیالفرج جاملالدین عبدالرحمنبن علیبن محمدبن الجوزی القرشی و
 ...تحقیق شد؛ اما در این کتب ،نامی از واهله به میان نیامده است .به ظن نگارنده ،مأخذ موالنا ،یا تفسیر
وحالجِنان و ر ُو ُحال َجنان است« :زن نوح را واعله نام بود و زن لوط را واهله .مقاتل گفت والعه و والهه»
َر ُ
(رازی :1356 ،ج ،11ص  )202یا مجمعالبیان« :در مورد نامهای این دو زن ،دو نظر آمده است -1 :پارهای
برآنند که نام زن حرضت نوح «واغله» و نام زن جناب لوط «واهله» بود -2 .اما پارهای دیگر آن را «والغه»
و این «والهه» خواندهاند» (الطربسی :1380 ،ج ،14ص)1904-1903
ازآنجاکه صوفیان مقید به اصطالحات و ساختار داستانها نیستند« ،صوفیان برای بیان مقاصد خود،
آیات و احادیث را نیز مطابق ذوق و طریقت خود تأویل میکنند و آنها را با عقاید خویش تطبیق میدهند
و این کار را مستنبطات مینامند» (انصاری ،1371 ،ص)50؛ لذا موالنا بر اساس مستنبطات خویش ،داستانی
ساخته است که در ادامه ذکر میشود .ممکن است در استعامل واژگان نیز تسامح کرده باشد.
نکتهای که نباید از آن غافل بود ایهام تبادر واژهی «واهله» با لفظ « َو أَ ْهلَ ُه» در آیهی « َفأَن َج ْی َنا ُه َو أَ ْهلَهُ
إِ َّل ﭐ ْم َرأَتَهُ کَان َْت ِم َن ﭐلْغَا ِبرِینَ» (اعراف )83 ،است .شاید موالنا این ترکیب را از قرآن اقتباس کرده است:
«واهله /و اهله بر تابه سنگ انداختی».
واهله ازجمله زنان بدکیش و ناسازگار در قرآن است که بهصورت غیرمستقیم ،در آیهی دهم سورهی
«ض َب ﭐللَّهُ َمث ًَل �لِّلَّ ِذی َن کَ َف ُرواْ ﭐ ْم َرأَ َة
تحریم ،به دلیل خیانتشان « َفخَانَ َتاه َُم» در ردیف کافران آمده استَ َ :
نُو ٍح َوﭐ ْم َرأَ َة ل ٍ
ُوط کَانَ َتا تَ ْح َت َع ْبدَ ْینِ ِم ْن ِع َبا ِدنَا َصالِ َح ْینِ َفخَانَ َتاه َُم َفل َْم ُی ْغ ِن َیا َع ْن ُه َم ِم َن ﭐللَّ ِه شَ ْیئاً َو ِق َیل ﭐ ْدخ َُل
ﭐل َّنا َر َم َع ﭐلدَّ ا ِخلِینَ» (تحریم)10 ،؛ بیان فرمود خدا مثلی را ،برای آنان که کافر شدند ،زن حرضت نوح را که
واعله نام داشت و مثل زوجهی حرضت لوط که نام او واهله بود .بودند این دو زن در حکم و در حبالهی
دو بندهای از بندگان ما ،شایستگان در جمیع امور .پس خیانت کردند به آن دو بنده ،یا کفر یا منیمه ،نه
زنا؛ زیرا جمیع زنان انبیا از این فعل مربا بودند ،چنانچه از ابنعباس مروی است :مابَغ ِ
بی ق َُّط؛ و
َت ام َرئُهُ نَ ٍّ
در روایت صحیحه است :زن حرضت نوح قوم را گفتی« :نوح دیوانه است و من حال او را بهرت میدانم».
پس دفع نکردند نوح و لوط را از این دو زن ،از عذاب خدا چیزی را؛ یعنی ازدواج و وصال ایشان به آن دو
زن فایده به آنها نداد ،بلکه زن نوح غرق شد و زن لوط سنگ بر رسش بارید؛ و گفته شد در حین موت یا
روز قیامت گفته خواهد شد :درآیید شام دو زن در آتش با درآیندگان دیگر از کفار که هیچ وصلتی میان
ایشان و آن پیامرب نباشد ...و لحمهی نسب یا وصلت مصاهرت ،هیچ نفع نخواهد داشت ،اگرچه آن سبب
و نسب با انبیا باشد؛ زیرا کفر و نفاق و شقاق ،قاطع عالیق و وصلت است (الحسینیالشاهعبدالعظیمی،
 ،1364ج ،13ص )231-232
چنانکه در تفسیر آیهی فوق آمده و مولوی هم بدان اشاره کرده ،زوجهی لوط مشکل اخالقی نداشته
است« :کانت امرأة نوح کافرة ،تقول للناس انه مجنون ...و مازنت امرأة نبی قط ملا فی ذلک من التنفیر عن
الرسول و الحاق الوصمه به ،فمن انسب أحدا ً من زوجات النبی الی الزنا ،فقد اخطأ خطاء عظیامً» (طوسی،
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 ،1367ج ،10ص)52؛ اما رفتار او در تعارض با رفتار حرضت نوح بود« :اذا آمن بنوح أحد أخربت الجبابرة
من قوم نوح به ...خیانتهام منیمـة ،اذا اوحی الله الیهام أفشتاه ألی املرشکین» (الطربسی ،1384 ،ج ،10ص
 )94موالنا نیز به متثیل گفته است :اگر نوح(ع) قصد رسخ کردن غذایی در ماهیتابه داشت ،همرسش به جای
کمک به او ،سنگ به داخل ماهیتابه پرتاب میکرد:
نوح چون بر تابـه بریـان ساختی

واهله بر تابـه سنگ انداختی
(مولوی ،1392 ،ص )1260

واهله ،با توجه به جایگاه باالی همرس رسالت و تأثیرگذاریاش ،مانع اشاعهی دین حرضت نوح میشد
و مردم را از گوش دادن به نوح(ع) بر حذر میداشت و دوستدار کافران گناهکار و از مخالفان این پیمرب
بود.
خیانت همرس لوط این بود که با دشمنان آن پیامرب(ع) همکاری میکرد و ارسار خانهی او را برای دشمن
میبرد و همرس نوح نیز چنین بود (مکارم شیرازی و دیگران ،1368 ،ج ،24ص.)165
مکر زن بر کار او چیره شدی
قوم را پیغـام کـردی از نهان

آب صـاف وعظ او تیـره شدی
که نگه دارید دین زین گمرهان
(مولوی ،1392 ،ص)1260

درنهایتَ « ،فأَن َج ْی َنا ُه َو َأ ْه َلهُ ِإ َّل ﭐ ْم َر َأتَهُ کَان َْت ِم َن ﭐلْغَا ِبرِینَ» (اعراف)83 ،؛ (چون کار به اینجا رسید) ما،
او و خاندانش را رهایی بخشیدیم؛ جز همرسش که با بازماندگان (در شهر) بود« .غابر» به کسی میگویند
که همراهانش بروند و او باقی مباند ،هامنطور که خانوادهی لوط با او رفتند و تنها ،همرس او در شهر باقی
ماند و به رسنوشت گناهکاران گرفتار شد (بیستونی ،1382 ،ج ،2ص)132

 .3نوح

در میان پیامربان الهی ،حرضت نوح(ع) دارای جایگاه ویژهای است« :رهآورد رسالت وی ،اولین کتاب
آسامنی و نخستین رشیعت برای برش بود» (جوادی آملی ،1387 ،ص .)241در حقیقت ،نوح(2ع) پدر دوم
نوع برش است( 3طباطبایی ،1386 ،ج ،3صَ « .)259و َج َعلْ َنا ُذ ِّریَّتَهُ ه ُُم ﭐلْ َبا ِقینَ» (صافات)77 ،؛ یعنی ذریهی
او را از میان همهی مردم جزو باقیامندگان ،قرار دادیم که پس از قرن نوح علیهالسالم در زمین باقی مباند
(طباطبایی ،1386 ،ج ،17ص .)220در تفسیر «ه ُُم ﭐلْ َبا ِقینَ» (صافات )77 ،آمده است :ذریهی نوح باقی
میمانند و تا روز قیامت ،تولد و تناسل میکنند؛ زیرا متام مردم از فرزندان نوح هستند :نژاد عرب و عجم
از فرزندان سامبننوح و سیاهان از فرزندان حامبننوح و ترکها و خزریها و یأجوج و مأجوج از فرزندان
یافثبننوح هستند (عبدالحمیدی ،صاحبی ،1387 ،ج ،5ص.)294
«س َل ٌم َع َل نُوحٍ ِفی ﭐلْ َعالَ ِمینَ» (صافات .)79 ،خداوند دربارهی هیچ پیامربی ،با این تعبیر درود نفرستاده
َ
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رس آن ،این است که آنچه از توحید و دیگر
است .دربارهی انبیای دیگر ،تنها به ذکر اصل درود اکتفا کرده ّ ...
معارف الهی بر روی زمین هست ،محصول تعلیامت حرضت نوح است؛ ازاینرو ،او شیخاالنبیاست (جوادی
آملی ،1387 ،ص 241و  .)244وی اولین پیامرب اولوالعزم و رسالتش نصیحت ،ارشاد و هدایت مردم بود.
بیشک برای او ،ارشاد خانواده و فرزندش اهمیت باالتری داشت؛ بنابراین ،او فرزندش را ارشاد و نصیحت
کرده و حتی از هر روشی برای هدایت او بهره برده است .پارهای از سخنان محبتآمیز او که در قرآن
ذکر شده ،دلبستگی فراتر از ارشاد او را به پرسش نشان میدهد؛ اما هنگامیکه در این راه موفق نشد،
انتظار عفو از صفت رحامنی خداوند داشت که از گناه جگرگوشهاش بگذرد و چون در این راه نومید شد،
ُوح َّربَّهُ َفق ََال َر ِّب إِنَّ ﭐبْ ِنی ِم ْن
به خاطر پرسش ،از خداوند شکوه میکند و او را فریاد میزندَ « :و نَادَى ن ٌ
(ع)
نت أَ ْحک َُم ﭐلْ َحا ِک ِمینَ» (هود .)45 ،مفرسین بر این باورند نوح در هنگام غرق
أَ ْهلِی َوإِنَّ َو ْعدَکَ ﭐلْ َح ُّق َوأَ َ
شدن فرزندش اعرتاض نکرد و نگفت که باید او را نجات میدادی (رضایی اصفهانی و همکاران ،1389 ،ج،4
ص)214؛ اما مولوی خلف وعده خداوند را مینکوهد:
نوح گفت ای پادشاه بردبار
وعده کردی مر مرا تو بارها
نهادم بر امیدت من سلیم

مر مرا خر مرد و سیلت برد بار
که بیابد اهلت از طوفان رها
پس چرا بربود سیل از من گلیم
(مولوی1394 ،ص)507 ،

نوح پس از هالک شدن کنعان به درگاه الهی عرضه داشت :ای پادشاه شکیبا! مسلامً خر من مرد.
سیالب قهر و عذاب تو ،بار مرا با خود برد؛ یعنی سخت دچار زیان شدم .خداوندا! بارها به من وعده
دادهای که خانواده و کسانت از گزند طوفان خواهند رست .من سادهدل ،به وعدههایت امید بستم ،پس
چرا سیل گلیم مرا ربود و برد؟ (زمانی ،1382 ،ج ،3ص .)333موالنا از زبان نوح میگوید :خداوند با علم و
آگاهیاش ،از درد دل من باخرب نیست؛ زیرا خداوند فرزند و بابا ندارد تا احساس پدر نسبت به گرفتاری و
مرگ فرزندش را درک کند:
نه پدر دارد نه فرزند و نه عم
ملیلد ملیولدست او از قدم
ناز بابایان کجا خواهد شنید
ناز فرزندان کجا خواهد کشید
نیستم والد جوانا کم گراز
نیستم مولـود پیـرا کـم بناز
(مولوی ،1394 ،ص)506
برخی از تفاسیر مثنوی مانند ارسارالغیوب خواجه ایوب ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی محمدتقی
جعفری و  ...به سبب بار مؤاخذهای ابیات ،حتی این ابیات را ذکر نکردهاند .رشح کبیر انقروی تنها به
سورهی توحید گریز زده و از بیان معنی و مفهوم ابیات امتناع کرده و کریم زمانی به ترجمهی ابیات با
کاسنت بار عتاب آن اقدام منوده است.
حق تعالی از ازل نه فرزندی زاییده و نه از کسی زاده شده است .او نه پدر دارد و نه فرزند و نه عمو.
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حقتعالی که نه زاده و نه زاییده شده ،چگونه ممکن است که ناز فرزندان را بکشد و به ناز پدرها گوش
بدهد .ای کالنسال! من که فرزند کسی نیستم ،کمرت ناز کن؛ و ای جوان! من که پدر کسی نیستم ،کمرت
ناز کن (زمانی ،1382 ،ج ،3ص.)331
گرچه در قرآن ،بر اساس مناظرهها ،میزان آیات و ارصاری که نوح بر همراهی فرزندش دارد ،آن اندازه
که نوح به فرزندش کنعان دلبسته است آن میزان دلبستگی به همرسش دیده منیشود؛ این امر تا امروز نیز
بهصورت رشم و حیایی در بین زن و شوهر حفظ شده؛ اما از نگاه مولوی ،نوح همرسش را بسیار دوست
دارد و او را با لفظ «ای ستی» خطاب میکند (در فرهنگهای لغت ،ستی برای خطاب به زن میآید)؛
یعنی ای شش جهات من .یا آن ملحون است و صواب سیدتی است (لغتنامه ذیل واژهی ستی) بانو و
خانم (عمید) به زبان هندی زن را گویند که خود را با شوهر خود که مرده باشد در آتش اندازد و بسوزد
(لغتنامه ذیل واژهی ستی) .شاید این واژه با رسم متداول هندوان دربارۀ سوخنت افراد چه زن و چه مرد
طی آیینهای غریب ارتباطی داشته باشد که در رحلۀ ابنبطوطه و سلسله التواریخ سیرافی به آن اشاره
شده است .موالنا عشق نوح به همرسش را کمرت از فرزندش منیداند:
نیستم شوهر نیم من شهوتی

ناز را بگذار اینجا ای ستی
(مولوی ،1394 ،ص)507

ای خاتون من که شوهر کسی نیستم و دچار شهوات نیستم ،در این درگاه ناز را ترک کن (زمانی،
 ،1382ج ،3ص.)331
در سورهی عنکبوت ،م ّدت دعوت حرضت نوح(ع) نهصدوپنجاه سال ذکر شده استَ « :و لَ َقدْ أَ ْر َسلْ َنا
ْف َس َن ٍة إِ َّل َخ ْم ِسی َن َعاماً» (عنکبوت)14 ،؛ و ما نوح نبی را بهسوی قوم
نُوحاً إِ َل َق ْو ِم ِه َفلَب َِث ِفیه ِْم أَل َ
خود فرستادیم؛ و مدت نهصدوپنجاه سال در میان امت به تبلیغ رسالت پرداخت (بروجردی ،1380 ،ج،5
ص .)282مولوی مدت دعوت (نه عمر نوح را که در تفسیر طربی  1350است )4بنا به محدودیت وزن،5
نهصدسال میداند:
نوح نهصد سال دعوت میمنود
و در جای دیگر میگوید:
نوح نهصد سال در راه سوی

دمبهدم انکار قومش میفزود
(مولوی ،1394 ،ص)1056
بود هر روزیش تذکیر نوی
(هامن ،ص)1177

در کافی ،ذیل آیهی فوق ،از حرضت صادق(ع) روایت کردهاند که فرمود« :نوح(ع) دوهزاروپانصد سال
زندگانی منود» (بروجردی ،1380 ،ج ،5ص.)282
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بنا بر سورهی هود و مؤمنون ،حرضت نوح(ع) ،علیرغم استهزاء و نسبت جنون و ...به دستور خداوند
کشتی عظیمی را میسازدَ « :ویَ ْص َن ُع ﭐلْ ُفلْکَ َوکُل ََّم َم َّر َعلَ ْی ِه َم َلٌ ِّمن َق ْو ِم ِه َس ِخ ُرواْ ِم ْنهُ ق ََال إِن ت َْس َخ ُرواْ ِم َّنا َفإِنَّا
ن َْس َخ ُر ِمنک ُْم ک ََم ت َْس َخ ُرونَ » (هود)38 ،؛ و او به ساخنت کشتی پرداخت؛ ا ّما هرگاه که گروهی از رسدمداران
قومش از کنار او میگذشتند و او را در حال تالش و کوشش و ساخنت کشتی مینگریستند ،به متسخر او
میپرداختند (الطربسی ،1380 ،ج ،6ص.)417
نوح اندر بادیه کشتی بساخت
در بیابانی که چاه آب نیست
آن یکی میگفت ای کشتی بتاز
او همیگفت این به فرمان خداست

صد مثـلگو از پـی تسخیر بتاخت
میکند کشتی چه نادان و ابلهیست
و آن یکی میگفت پـرش هم بساز
اینبه ُچربَکها 6نخواهدگشت کاست
(مولوی ،1394 ،ص)573

عوامل مؤثر در تربیت

عواملی كه بر شكلگیرى شخصیت ،حالت انسان و ساختار تربیتى او تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
دارند ،متفاوتند .برخی از محقیقین ،عنارص دخیل در تربیت را به دو دستهی :عوامل انساىن و غیرانساىن
تقسیم کرده هر کدام از این عوامل ،در برگیرندهی اجزا و مصادیق مختلفی است.
مرسومترین شیوهی تقسیم عوامل مؤثر در تربیت عبارتند از:

الف) عوامل مادی

روانشناسان و دانشمندان دربارهی عوامل تشکیلدهندهی خصوصیات رفتاری و شخصیت افراد ،نظرات
مختلفی دارند .گاه منونهای را به همه تعمیم داده و نظریهای کلی ارائه میدهند؛ مثالً گروهی وراثت را
مهمترین عامل مؤثر در تربیت میدانند و برای اثبات آن ،به آیاتی چونَ « :وﭐلْ َبلَدُ ﭐلطَّ ِّی ُب یَ ْخ ُر ُج نَ َباتُهُ ِبإِ ْذنِ
َربِّ ِه َوﭐلَّ ِذی َخ ُب َث َل یَ ْخ ُر ُج إِ َّل نَ ِکداً» (اعراف )58 ،استناد میکنند« .آیهی یادشده ،در حقیقت ،به مسئلهی
مهمی اشاره دارد که در زندگی این جهان و جهان دیگر ،در همهجا تجلّی میکند و آن اینکه تنها «فاعلیت
فاعل» برای به مثر رسیدن یک موضوع ،کافی نیست ،بلکه استعداد و «قابلیت قابل» نیز رشط است .از
دانههای باران ،حیاتبخشتر و لطیفتر تصور منیشود؛ اما همین بارانی که در لطافت طبعش کالمی
نیست ،در یکجا ،سبزه و گل میرویاند و در جای دیگر ،خس و خاشاک» (بیستونی ،1382 ،ج ،2ص)118
و احادیثی از حرضت علی(ع) چون حدیث «اَد َرکَکَ ِع َ
رق ِمن اُ ِّمکَ ؛ 7این عرق از مادرت به تو رسیده است»
(ابنأبیالحدید ،1404 ،ج  ،1ص )243و نیز احادیثی از حرضت رسول(ص) هامنند حدیث «تَ َخ َّیروا لِ ُنطَ ِفکُم َفاِنَّ
ال ِع َ
اس؛ برای نطفههای خود (همرس مناسب) انتخاب کنید که ِعرق پنهانی تأثیر دارد» (ابنادریس،
رق د ََّس ُ
 ،1410ج ،2ص )559نیز قابلاستنادند .در حدیث آخر ،هامن معنایی که امروزه در محافل علمی از کلمهی
«ژن» استفاده میکنند ،از کلمهی « ِعرق» افاده میشود (بصیری و گوهری ،1392 ،ص.)111
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ع ّدهای ،ساختار محیطی را تنها عامل مؤثر میدانند و به آیاتی چون « َوتُ ْخر ُِج ﭐلْ َح َّی ِم َن ﭐلْ َم ِّی ِت َوتُ ْخر ُِج
ﭐلْ َم ِّی َت ِم َن ﭐلْ َح ِّی» (آلعمران )27 ،استناد کردهاند که در آن ،قرآن مسئلهی بههم ریخنت قانون «توارث» را
اعالم میدارد که برخی از دانشمندان آن را از قوانین قطعی طبیعت میدانند؛ زیرا انسان به سبب داشنت
آزادی اراده ،مانند موجودات بیجان طبیعت نیست که تحت تأثیر اجباری عوامل مختلف باشد و این خود
یکی از قدرتمناییهای خداست که آثار کفر را از وجود فرزندان کافر میشوید و آثار ایامن را از وجود
فرزندان مؤمن از میان میبرد و این استقالل اراده که حتی میتواند بر زمینههای مساعد یا نامساعد ارثی
پیروز شود ،از ناحیهی اوست (مکارم شیرازی و دیگران ،1368 ،ج ،2ص)577؛ همچنین ،با استناد به حدیثی
از حرضت رسول(ص)« ،اَملُؤ ِم َن ِم َن الکا ِف ِر َو الکا ِف َر ِم َن املؤمن» (سیوطی ،1404 ،ج ،2ص )15و حکایتهایی
از قرآن ،چون داستان سگ اصحاب کهف و ،...برای نفی قانون توارث کوشیدهاند.
روانشناسان ،وراثت و محیط را با یکدیگر در تعامل و مکمل یکدیگر دانستهاند .گروهی نیز دیگر
عوامل اجتامعی را مهم تلقّی میکنند.

 .1وراثت

یکی از عوامل غیرقابلانکار در رسنوشت انسان ،قانون وراثت است (بصیری و گوهری ،1392 ،ص.)105
بر اساس قانون وراثت ،هامنطور که فرزندان بهوسیلهی ژنهای تشکیلدهندهی نطفه ،صفات ظاهری
والدین را به ارث میربند ،از اخالق و صفات باطنی پدر و مادر نیز متأثر میشوند .گروهی ،مانند طرفداران
نظریه تکاملی داروین ،بر این باورند که ژنتیک ،مهمترین عامل و تنها عامل سعادت یا شقاوت فرد است.
اگر تأثیر ژنتیکی نوح و همرسش بر کنعان بررسی شود ،حرضت نوح از لحاظ جسمی و روحی چنان کاملی
داشته که اولین پیامرب اولوالعزم شده و عهد و میثاقی با خدا داشته استَ « :وإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِم َن ﭐل َّن ِب ِّیی َن ِمیثَا َق ُه ْم
یس ﭐ ْبنِ َم ْر َی َم َوأَ َخ ْذنَا ِم ْن ُهم ِّمیثَاقاً َغلِیظاً» (احزاب .)7 ،میثاق عبارت
َو ِمنکَ َو ِمن نُّوحٍ َوإِ ْب َرا ِه َ
وس َو ِع َ
یم َو ُم َ
است از وحدت کلمه در دین و اختالف نکردن در آن ...که از میان همهی پیامربان ،پنج نفر را با اسم ذکر
کرده ...ایشان را به خاطر خصوصیتی که دارند از بین انبیا بیرون کرده و بهخصوص ذکر منوده  ...و تنها
بهمنظور تعظیم و احرتام ایشان است ،چون شأنی عظیم و مقامی رفیع داشتند؛ برای اینکه اولوالعزم و
صاحب رشیعت و دارای کتاب بودند (طباطبایی ،1386 ،ج ،16ص .)416-417حتی در قرآن ،سورهای به
نام نوح هست .او از برگزیدگان و خاصان الهی است .او صفوةالله است (جوادی آملی ،1387 ،ص:)241
یم َو َءآلعمران َع َل ﭐلْ َعالَ ِمینَ» (آلعمران .)33 ،او شکور است:
«إِنَّ ﭐللَّهَ ْ
ﭐصطَفَى َءا َد َم َونُوحاً َو َء َال إِ ْب َرا ِه َ
«نُوحٍ إِنَّهُ کَانَ َع ْبداً شَ کُوراً» (ارساء)3 ،؛ صبور است و  ...بنابراین ،تأثیر او بر کنعان جز کامل نخواهد بود،
چنانکه حرضت نوح(ع) این کامالت را از پیامربان و اجداد خویش به ارث برده است؛ اما همرس نوح ،یکی
از دو زن نکوهش شده در قرآن است که لفظ خائن « َفخَانَ َتاه َُم» (تحریم )10 ،برای او تعبیر شده است و
فساد در ذات همرس نوح وجود داشته است .ازآنجاکه کودک ،نه ماه با مادر در جسمی واحد رشد میکند،
از خون مادر و غذای او تغذیه میمناید ،حاالت روحی و معنوی مادر در طی دوران بارداری روی جنین
تأثیرگذار است .نقش مادر به خاطر دوران بارداری مهم است تا جاییکه رسنوشت فرد را به این ایام ،مرتبط
السعیدُ َمن َس ِعدَ فی َبطنِ
دانستهاند و حرضت رسول(ص) فرموده است« :الشَّ ِق ُّی َمن شَ ِق َی فی َبطنِ اُ ِّم ِه َو َّ
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اُ ِّم ِه» (شیخ صدوق ،1387 ،ص)356؛ یعنی سعادت یا شقاوت افراد ،مولود وراثت است .مولوی این حدیث
را نیز به صنعت عقد آورده است:
الشَّ ِق ُّی َمن شَ ِق َی فی بَطنِ االم

من سامت الجسم یعرف حالهم
(مولوی ،1394 ،ص)248

حال که ویژگیهای جسمی و روحی والدین به فرزند منتقل میشود و بهطور طبیعی ،فرزند متأثر از
ژنهای والدین است ،بخشی از خصوصیات متمردانهی روحی کنعان متأثر از وراثت مادری است .این امر
در سایر فرزندان نوح(ع) نیز به خاطر تأثیرپذیری از رسشت مادرشان دیده میشود.

 .2محیط

سالها ،دانشمندان علم روانشناسی بر این باور بودند كه شكلگیری و تكامل شخصیت انسان ،از
تأثیر عوامل محیطی نظیر خانواده ،دوستان و محیط اجتامعی نشأتگرفته است (باالبان ،2002 ،ص293
و روتر و همكاران ،1997 ،ص)335؛ اما فرزندان در بطن مادر ،خالصهای از مجموعه صفات ظاهری و
معنوی پدر ،مادر ،اجداد و نیاکان دوردست خویش هستند و عوامل گوناگون وراثت و جهش ژنی میتواند
تأثیرهای مفید یا مرضی در آنان بگذارد .اگر همهی عوامل ،خوب باشد ،بچه در بطن مادر ،سعادتمند
است و اگر همه یا بعضی از آنها بد باشد ،بچه ،به هامن نسبت ،در شکم مادر شقی است .سعادت و
شقاوت در َر ِحم مادر ،رسنوشت قطعی نیست ،بلکه مالک محو یا بقای آن صفات پسندیده یا ناپسند،
عوامل تربیتی و رشایط محیطی است (فلسفی ،1363 ،ج  ،1ص .)180اکرث ژنها ،تا حدودی از محیط تأثیر
میگیرند؛ بنابراین ،ژنهای دریافتی از والدین به هنگام لقاح ،دقیقاً صفات و خصوص ّیات ما را دیکته
منیکنند (آلربتس و همکاران ،1387،ص )693و وراثت میتواند بسرتی برای تأثیر عوامل محیطی باشد؛ زیرا
شیوههای تربیتی ،به کمک محیط ،قابل تقویت یا تضعیف هستند .محیط نامساعد میتواند آنچه را که
بالق ّوه وجود دارد ،به فعلیت رساند .مولوی با آوردن متثیلی ،تأثیر محیط را مایهی مجانست تام دانسته
است:
تا شود آن حل به صحبتهای پاک
دانــهی پــرمغــز بـا خــاک دژم
خویشنت در خـاک کلی محـو کرد
از پـس آن محـو قبـض او مناند

که به صحبت روید انگوری ز خاک
خلوتــی و صحبتـی کـرد از کرم
تا مناندش رنـگ و بو و رسخ و زرد
پر گشاد و بسط شد مرکـب بران
(مولوی ،1394 ،ص)541

محیط را میتوان به انواع مختلفی تقسیم کرد؛ اما برجستهترین محیطهای تربیتی که میتوان در
زندگی کنعان تأثیرگذار دانست؛ عبارتند از :خانواده و اجتامع.
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 .1-2محیط خانواده

خمیرمایهی شخصیت کودکان در خانواده شکل میگیرد .محیط خانواده اولین فضای تربیتی است و
کودک بسیاری از فضایل و رذایل اخالقی را ،در سالهای نخست تربیت ،از اعضای خانواده بهویژه پدر
و مادر کسب میکند و رفتار والدین ،الگوی مطلوبی برای فرزند است ،حتی کودک بسیاری از اعامل و
رفتارش از والدین تقلید میکند .در کنار رشد و منو بسیاری از زمینههای اخالقی و رفتاری ،در محیط
خانواده ،ساختار جسامنی ،عاطفی و عقالنی شکل میگیرد .اعتقادات فرد در خانواده جوانه میزند و
کودک ،دین و اصول خانواده را میپذیرد و درنتیجه ،افکار و رفتارش شکل میگیرد ،به سبب چنین
تأثیری ،حرضت رسول(ص) میفرمایند« :ک ُّل مولو ٍد یُولَدُ علی ال ِفطْ َرة ،فَأب َواه یُهودانه و یُنرصانه و یُ َم ِّجسانِ ِه»
(مجلسی ،1368 ،ج ،58ص.)187
حرضت نوح(ع) مانند سایر پیامربان ،برای تبلیغ دین تالش کرده و در این راه ،مرتکب خطایی نشده
است .علیرغم اینکه طوالنیترین مدت تبلیغ در میان پیامربان داشت ،وصف نکوهیدهای دربارهی او
نیامده است و مانند حرضت ابراهیم(ع) و بهویژه حرضت موسی(ع) ،با خدا مشاجرهای نکرده است .قرآن
«س َل ٌم َع َل نُوحٍ ِفی ﭐلْ َعالَ ِمی َن  /إِنَّا کَ َذالِکَ نَ ْجزِی ﭐلْ ُم ْح ِس ِنی َن  /إِنَّهُ ِم ْن ِع َبا ِدنَا
به کامل او اشاره میکندَ :
ﭐلْ ُم ْؤ ِم ِنینَ» (صافات)81-79 ،؛ سالم و درود ،در میان جهانیان ،بر نوح باد .ما نیکوکاران را اینگونه پاداش
میدهیم؛ زیرا او ،به حقیقت ،از بندگان باایامن ما بود (طربسی ،1387 ،ج ،5ص .)293در جای دیگری آمده
استَ « :ونُوحاً هَدَ یْ َنا» (انعام .)84 ،این اصالت نوح نیز از نگاه مولوی مستور منانده است:
نوح از آن گوهر که برخوردار بود

در هوای بحر جان دربار بود
(مولوی ،1394 ،ص)311

بر اساس قرآن و گفتار موالنا ،رابطهی نوح با پرسش صمیمی است ،تا جایی که به جای شکایت از
پرسش ،از حرضت حق به خاطر فرزندش شکوه میکند؛ اما پرسش از عناد خویش دست منیکشد:
گفـت مـن کـی پند تو بشنودهام
خوش نیامد گفت تو هرگز مرا

که طمع کردی که من زین دودهام
من بریام از تو در هر دو رسا
(هامن ،ص)506

مهمترین تفاوتی که میان فرزند نوح با فرزندان سایر انبیا وجود دارد ،محیط خانواده و نقش مادر
اوست .در خانوادهای که مادر آن ،یکی از دو زن نکوهش شدهی قرآن باشد ،محیط مطلوبی برای تعالی
فرزندی چون کنعان محقق نخواهد بود.

 .2-2محیط دوستان

با افزایش سن ،زوایای شخصیت انسان و نیازهای او توسعه مییابد و پس از خانواده ،بهرهمندی از
بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح
در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم
(ع)
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دوستان صمیمی ،یکی از نیازهای روحی و عاطفی دورهی جوانی میشود؛ «زیرا جوانی دورهی گسرتش
دوستیها و رفاقت با همساالن است و جوانان که در آستانهی زندگی اجتامعی قرار گرفتهاند ،میتوانند
بهوسیلهی رفیق خوب و بافضیلت ،شخصیت خود را تقویت کنند و استعدادهای اجتامعی خویش را به
فعلیت درآورند و خود را برای فعالیتهای دامنهدار اجتامعی فردای خویش مهیا سازند» (شکوهییکتا،
 ،1370ص )64-65مصداق این ادعا میتواند روایتی از حرضت محمد(ص) باشد« :املر ُء علی دین خلیله و
قرینه» (حر عاملی ،1416 ،ج ،4ص .)207مولوی نیز در تأثیر مصاحبت معتقد است:
نار خندان باغ را خنـدان کند
گر تو سنگ صخره و مرمر شوی

صحبــت مردانــت از مـردان کند
چون به صاحب دل رسی گوهر شوی
(مولوی ،1394 ،ص)121

بیشک هر انسانی با کسانی رفاقت میکند که متناسب با نیازهای عاطفی و روانیاش باشد:
ذوق جنس از جنس خود باشد یقین
یـا مگـر آن قابـل جنسـی بود

ذوق جزو از کل خود باشد ببین
چون بدو پیوست جنس او شود
(هامن ،ص)129

همراهی و دوستی جوانی چون کنعان با انسانهای گمراه ،صورت و سیرت كفر و انكار به او پوشانده
و او ناصالح شده است تا جایی که خداوند در رشح احوال کنعان ،جمالتی با مفهوم واحد به نوح
ُوح إِنَّهُ لَ ْی َس ِم ْن أَ ْهلِکَ » (هود .)46 ،مجددا ً در ادامهی همین آیه ،مخترص و کوتاه و
میفرماید« :ق ََال َیا ن ُ
بیهیچ فاصلهای ،بر بیان علت عمل تأکید میکند« :إِنَّهُ َع َم ٌل َغ ْی ُر َصالِحٍ» (هامن).
گفت او از اهل و خویشانت نبود

خود ندیدی تو سپیـدی او کبود
(مولوی ،1394 ،ص)506

سپیدی نور نب ّوت و ایامن ،کبودی ظلمت کفر و طغیان (ایوب ،1377 ،ج ،1ص.)536
باطـالن را چــه ربایـــد باطلی
زانک هر جنسی رباید جنس خود

عاطالن را چه خوش آید عاطلی
گاو سوی شیر نر کی رو نهد
(هامن ،ص)365

مولوی ،همنشینی با بدان را به دلیل «قدر مشرتک» میداند و فرجام آن را مرگبار میخواند:
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چون دو کس بر هم زند بیهیچشک
کی پرد مرغی مگر بـا جنس خود

در میانشان هست قـدر مشرتک
صحبت ناجنس گـورست و لحد
(هامن ،ص)366

دراینباره حرضت امیراملؤمنین علیهالسالم چه نیکو فرموده استُ « :مجال ََس ُة ْالخْیا ِر تَ ْل َح ُق ْال ْشا َر
ب ِْالخْیا ِر و ُمجال ََس ُة ْال ْبرا ِر لِلْ ُف َّجا ِر تَلْ َح ُق ْال ْبرا َر بِالْ ُف َّجا ِر َف َم ْن اشْ َت َبهَ َعلَ ْیك ُْم ا ْم ُر ُه و ل َْم تَ ْع ِر ُف ْوا دی َنهُ فَانْظُ ُروا اىل
ُخلَطائِ ِه»؛ همنشینی با خوبان ،بدان را به خوبان ملحق مىکند و همنشینی نیکان با بدان ،نیکان را به بدان
ملحق مىسازد و کىس که وضع او بر شام مبهم باشد و از دین او آگاه نباشید ،به دوستان و همنشینانش
نگاه کنید (حر عاملی ،1416 ،ج ،16ص .)265در حقیقت ،دوستان کنعان ،جنبههای پرستیز شخصیت پرس
نوح را تقویت و تکمیل کردند که در وراثت و خانواده ریشه داشت.

 .3-2محیط اجتامعی (جامعه)

انحراف تدریجی برش از فطرت انسانی ،استعباد یکدیگر و درنتیجه ،اختالف شدید طبقاتی و کشمکشها
و خونریزی و  ...باعث فساد در زمین شد و مردم به پرستش بتها روی آوردند« .بتپرستی ظاهری و
مادی ،نه بتپرستی به معنای عام که طبق بیان قرآن ،شامل پیروی از هوای نفس نیز میشود ،از زمان
حرضت نوح(ع) رواج یافته است» (جوادی آملی ،1387 ،ج ،2ص .)606حتی نام برخی از بتهای زمان نوح،
از قبیل و ّد ،سواع ،یغوث ،یعوق و نرس 8در سورهی نوح مذکور است .این امر باعث شد خداوند پیامربی
با کتاب و رشیعت مبعوث کند تا بر اساس سورهی نوح و یونس ،آیهی  ۱۹سورهی آلعمران و ...مردم را
به اسالم دعوت مناید و آنان را امر به معروف و نهی از منکر کند (نک :هود )۲۸ ،و حتی از مردم ،برپایی
مناز را بخواهد (نک :نساء ۱۰۳ ،وشورا .)۸ ،عالوه بر دعوت به رعایت عدل و راستگویی (نک :انعام۱۵۱ ،
و  ،)۱۵۲حرضت نوح(ع) «بسمالله» در آغاز کار را به مردم میآموزدَ « :وق ََال ﭐ ْرکَ ُبواْ ِفی َها ب ِْس ِم ﭐللَّ ِه َم ْج َراهَا
یم» (هود)41 ،؛ اما آن محیط چنان فاسد شد که چارهای جز فنا و غرق شدن
َو ُم ْر َساهَا إِنَّ َربِّی لَ َغفُو ٌر َّر ِح ٌ
آن نسل نبود؛ زیرا پلیدی و شقاوت آن بهجایی رسیده بود که امکان هدایت وجود نداشت .اگر فردی ،حتی
در ابتدا ،دارای فطرتی پاک باشد (ژنتیک پدری کنعان) ،در اثر تعامل با رشایط نامطلوب محیطی میتواند
در مسیر گمراهی و نابودی قرار گیرد ،چنانکه مولوی هم گفته است:
گفت حق :نی بلکه الانساب شد

زهد و تقوا فضل را محراب شد
(هامن ،ص)243

محیط اجتامعی حتی میتواند ساختارهای بنیادین را تغییر دهد:
پـور آن نـوح نبـی از گمرهان
پور آن بوجهل شد مؤمن عیان
(هامن ،ص )243
بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح
در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم
(ع)
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در زندگی تربیتی کنعان ،عالوه بر زمینههای ذکر شده ،رشایط محیطی مذکور در قرآن ،موجبات
انحطاط پرس نوح بیشازپیش میرس ساخته است ،جامعهای که بنا به گفتهی قرآن «کَ َّذبَ ْت َق ْو ُم نُوحٍ
ﭐلْ ُم ْر َسلِینَ» (شعراء ،)105 ،قوم نوح ،پیغامربان را به دروغ داشتند .حسن برصی را سؤال کردند از این آیت
و آیاتی که مانند این است .گفتند :خدای تعالی گفت :قوم نوح پیغامربان را تکذیب کردند و بدیشان یک
پیغامرب آمد ،کذا قوله تعالی :کَ َّذ َب ْت عا ٌد ﭐلْ ُم ْر َسلِی َن و کَ َّذ َب ْت َثُو ُد ﭐلْ ُم ْر َسلِی َن (رازی ،1356 ،ج ،14ص،)337
ﭐس ِتکْ َباراً» (نوح )7 ،و به رس درمیکشیدند جامههای خود را تا مرا
ﭐس َتک َ ُْبواْ ْ
صواْ َو ْ
« َو ْ
ﭐس َتغْشَ ْواْ ثِ َیا َب ُه ْم َوأَ َ ُّ
نبینند؛ زیرا به جهت فرط کراهت و ش ّدت تنفر از دعوت ،منیخواستند که نظر به من کنند .یا آنکه مبادا
ایشان را بشناسم و دعوت منایم و این نهایت شقاوت شخص است که حارض نباشد دیدن کسی را که
وجودش و کالمش ،خیر و دعوت به خیر مناید؛ و مرص شدند و بایستادند بر کفر و معصیت و رسکشی
کردند (الحسینیالشاهعبدالعظیمی ،1364 ،ج ،13ص.)326
نوح را گفتند امت کو ثواب

گفت او زان سوی واستغشوا ثیاب
(مولوی ،1394 ،ص )153

نوح و موسی را نه دریا یار شد

نه بـر اعداشـان به کین قهـار شد
(هامن ،ص)171

ارصار و استکبار آنان بر وجهی رسیده بود که هر یک از ایشان ،پرس خود را برمیداشت و نزد حرضت
نوح(ع) میآورد و به پرس خود میگفت :از این مرد حذر کن مبادا تو را گمراه کند ...من وقتیکه در سن
تو بودم ،پدرم مرا نزد این مرد آورد و تحذیر کرد و گفت :مبادا از سخنان او گمراه شوی ،پس باید تو
هم مواظب باشی تو را گمراه نکند (کاشانی ،1378 ،ج ،10ص.)18موالنا ،فضا و هوای عرص حرضت نوح
را چنان آلوده دانسته است که حتی پرندگان نیز گرفتار و اسیر خویش ساخته و نوح از محیط اجتامعی
دچار انحطاط شدهی روزگار فرزندش به نوحه افتاده است .شاید وجه تسمیهی او به همین خاطر باشد:
در هوا چون بشنود بانگ صفیر
قوم نوح از مکر تو در نوحهاند

از هوا آیـد شـود اینجا اسیر
دل کباب و سینه رشحهرشحهاند
(مولوی ،1394 ،ص)391

اب َق ْو َم نُوحٍ أَ ْو َق ْو َم هُو ٍد أَ ْو َق ْو َم َصالِحٍ َو َما َق ْو ُم
« َویَا َق ْو ِم َل یَ ْج ِر َم َّنک ُْم ِشقَا ِقی أَن یُ ِصی َبکُم ِّمث ُْل َما أَ َص َ
ل ٍ
ُوط ِّمنکُم ِب َب ِعی ٍد» (هود)89 ،؛ و ای قوم [من]! مخالفت با من ،شام را وادار نکند که (عذابی) به شام برسد،
هامنند آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و قوم لوط از شام دور نیست.
در این آیه ،به این نکتهی روانشناختی اشاره میکند که گاهی افراد یا گروههایی در جامعه ،به سبب
کینهورزی با دیگران و یا تعصب نسبت به چیزی ،متام مصالح خویش را نادیده میگیرند و خود را گرفتار
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عذاب میکنند ،درحالیکه انسان عاقل و واقعبین کسی است که حق را ،حتی از دشمن بشنود و بپذیرد
(رضایی اصفهانی و همکاران ،1389 ،ج ،4ص.)266
تا هالک قوم نوح و قوم هود

عارض رحمـت به جـان ما منود
(مولوی ،1394 ،ص)408

در جامعهای که در روایات مختلف ،گروندگان به نوح را چهل یا هشتاد نفر دانستهاند (طربی،1344 ،
ج ،3صَ « .)728وأُو ِح َی إِ َل نُوحٍ أَنَّهُ لَن یُ ْؤ ِم َن ِمن َق ْو ِمکَ إِ َّل َمن َقدْ َءا َمنَ» (هود )36 ،و به نوح وحی شد
که [هان ای نوح]! از قوم تو ،جز کسانی که [تاکنون] ایامن آوردهاند ،هرگز [دیگری] ایامن نخواهند آورد
(طربسی ،1380 ،ج ،6ص ،)413به عبارت دیگر ،در جامعهای که تعداد صالحین آن بسیار قلیل باشد ،خطر
انحطاط ،بیشرت مشهود است و فرزندی که رساپا غرق در فساد و تباهی بود ،گناه او ساده و سطحی نبود
و امکان شفاعت دربارهی او وجود نداشت (رضایی اصفهانی و همکاران ،1389 ،ج ،4ص .)215او بهآسانی
اسیر چنین فضایی شده بود.

ب) عوامل معنوی

در برخی از تفاسیر قرآن کریم مانند تفسیر منونه ،تفسیر مهر ،تفسیر جوان و ...عوامل مؤثر در تربیت
را ،به دو دستهی مادی و معنوی تقسیم کردهاند« .پیوندهای مادی (نسب ،خویشاوندی ،دوستی و رفاقت)،
در مکتبهای انسانی ،همیشه تحتالشعاع پیوندهای معنوی است .در این مکتب ،نورچشمی و امتیاز
خویشاوندی در برابر پیوند مکتبی و معنوی مفهومی ندارد» (مکارم شیرازی و دیگران ،1368 ،ج ،9ص146
و بیستونی ،1382 ،ج ،2ص .)731در برخی از این تفاسیر ،برای تبیین موضوع ،به داستان حرضت نوح و
فرزندش اشاره شده است که پیوندهای مادی و رابطهی پدر و فرزندی به سبب نقصان عوامل معنوی
ُوح إِنَّهُ لَ ْی َس
زدوده میشود و خداوند مستقیامً به نوح میفرماید :ای نوح! او از اهل تو نیست؛ «ق ََال یَا ن ُ
ِم ْن أَ ْهلِکَ » (هود)46 ،؛ زیرا عوامل معنوی دچار نقصان شده است« :إِنَّهُ َع َم ٌل َغ ْی ُر َصالِحٍ» (هامن) و پیوند
خویشاوندی در این زمان ،تحتالشعاع قرار میگیرد.
آیهی فوق یکی دیگر از عالیترین درسهای انسانی و تربیتی را در ضمن بیان رسگذشت نوح منعکس
میکند .درسی که در مکتبهای مادی ،مطلقاً مفهومی ندارد؛ اما در یک مکتب الهی و معنوی یک اصل
اساسی است ...فرزند پیامربی همچون نوح ،بر اثر گسسنت مکتبش با پدر ،آنچنان طرد میشود که با «إِنَّهُ
لَ ْی َس ِم ْن أَ ْهلِکَ » روبهرو میشود .ممکن است چنین مسئلهی مهمی برای آنکه مادی میاندیشند ،گران
آید؛ اما این واقعیتی است که در متام ادیان آسامنی به چشم میخورد (بیستونی ،1382 ،ج ،2ص.)730

 .1اراده

در کنار عوامل محیط و ژنتیک ،عنارص دیگری در شکلگیری شخصیت مؤثر است .برخی بر این باورند
اراده ،فراتر از زیست و ژنتیک است« .در ساخنت شخصیت انسان نیز محیط و وراثت بهعنوان علت مع ّده
بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح
در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم
(ع)

79

مطرح است نه علت تا ّمه ،بلکه علت تا ّمه ارادهی انسان است؛ بنابراین ،تأثیر محیط و وراثت در حد علّت
تامه نیست و در حد علت ناقصه میتوان آن را پذیرفت» (ربانی گلپایگانی ،1368 ،ص.)231
ارادهی قوی کمک میکند تا راه حق و درست پیموده شود و انسان ،کمرت پایبند قضاوت مردم گردد:
باز پران کن حامم روح گیر
خدمتی میکن برای کردگار

در ره دعوت طریق نوح گیر
با قبول و رد خلقانت چه کار
(مولوی ،1394 ،ص)1095

وراثت و محیط ،بهتنهایی یا باهم منیتوانند تعیینکنندهی ارادهی آدمی باشند .این عوامل ،تنها
زمینه را برای اعامل اراده و اختیار انسان فراهم میسازند تا فرد بتواند با توجه به گرایشها ،ادراکها و
شناختهای فطری و روحی خود ،رفتاری خودخواسته بروز دهد .پس فرد در برابر وراثت ،حالت انفعالی
ندارد و این اراده است که رفتار و شخصیت او را قاطعانه تعیین میکند (مصباح یزدی ،1372 ،ص.)199
البته موالنا نگاهی فراتر از ارادهی انسان دارد:
در علو کوه فکرت کم نگر
گر تو کنعانی نداری باورم

که یکی موجـش کنـد زیـر و زبر
گر دو صد چندین نصیحت پرورم
(مولوی ،1394 ،ص )822

مقولهای که فراتر از متام معادالت و قیاسات عقلی است:
حالتی دیگر بود کان نادرست
تو قیـاس از حالـت انسان مکن

تو مشو منکر که حق بس قادرست
منزل اندر جور و در احسـان مکن
(هامن ،ص)170

گوش کنعان کی پذیرد این کالم
کی گذارد موعظه بر مهر حق

که برو مهر خدایست و ختام
کی بگرداند حدث حکم سبق
(هامن)

آن قیاس حال گردون بر زمین

راست ناید فرق دارد بر زمین
(هامن ،ص)244

البته موالنا از مسئلهی جرب و اختیار نیز غافل نیست و معتقد است با تأثیر ارادهی خداوند ،اختیار از
انسان سلب منیشود« .هر عملی که از انسان در وجود آید ،دو نسبت دارد :نسبتی به وجه قیام و تعلق
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با بنده و نسبت به وجه صدور و ایجاد ،با حقتعالی» (فروزانفر ،1390 ،ج ،2ص.)500
خواستش میگوی بر وجه کامل
چونک گفتی کفر من خواست ویست

کـه نباشـد نسـبت جـبـر و ضالل
خواست خود را نیز هم میدان که هست
(مولوی ،1392 ،ص)997

«تُ ْؤتِی ﭐلْ ُملْکَ َمن تَشَ ا ُء َوتَ ْن ِز ُع ﭐلْ ُملْکَ ِم َّمن تَشَ ا ُء َوتُ ِع ُّز َمن تَشَ ا ُء َوتُ ِذ ُّل َمن تَشَ ا ُء» (آلعمران.)26 ،
حاکمست و یفعل الله ما یشا
پس یقین شد که تعز من تشا

کو ز عین درد انگیزد دوا...
خاکیی را گفت پرها برگشا
(هامن ،ص)344

ارادهی خداوند نیز بر طینت س ّجینی کنعان بوده است .واقع شدن او در خانهی پیامرب خدا ،از این
طینت نکاسته بود.

 .2خودشیفتگی در فرزند و همرس نوح

خاستگاه اصلی خودشیفتگی فردی ،خانواده است و متأسفانه والدین بدون اینکه متو ّجه باشند،
مسببین اصلی خودشیفتگی فرزندان خویش هستند .در خانوادهای که میان پدر و مادر اختالف شدید
وجود داشته باشد ،ممکن است یکی از این دو سعی کند کودک را ،بیشازحد ،به خود نزدیک مناید و
بهطور ذهنی و در ناخودآگاه خویش ،جانشین همرس کند .برابر تجربیات بالینی روانکاوان ،اغلب افراد
خودشیفته ،پدر ،مادر یا پدر و مادری خودشیفته داشتهاند (لون ،1387 ،ص .)10مطلب باال از کتاب لون،
مصداق زندگی کنعان است .اختالف عمیق ایدئولوژیکی ،اجتامعی و ...میان پدر و مادر ،زمینهی اصلی
ایجاد خودشیفتگی فرزند نوح شده است و این خودشیفتگی به حدی است که بر اساس آیات قرآن،
آنگاهکه کنعان متحیرانه کناری ایستاده بود؛ « َوکَانَ ِفی َم ْع ِزلٍ » (هود )42 ،و پدر در چهرهی او پشیامنی
و ندامت میبیند؛ اما خودشیفتگیاش ،حتی سبب اجرا و منایش لجبازی ،تعصب ،جاهلیت ،حق ناپذیری
و ...میشود و خود را «دانا و زفت» میپندارد .نهایت خودشیفتگی کنعان در شعر مولوی مشهود است:
گفت بابا سالها این گفتهای
چند ازینها گفتهای با هرکسی
این دم رسد تو در گوشم نرفت
گفـت بابا چـه زیـان دارد اگر
همچنین میگفت او پند لطیف
نه پدر از نصح کنعان سیر شد

باز میگویی به جهل آشفتهای
تـا جـواب سـرد بشنـودی بسی
خاصه اکنون که شدم دانا و زفت
بشنوی یکبار تو پند پدر
همچنـن میگفت او دفع عنیف
نه دمی در گوش آن ادبیر شد
(مولوی ،1394 ،ص 506و )507
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خودشیفتگی ،عالوه بر اینکه باعث اعتامد کنعان به امور بیاساس چون کوه شد« :ق ََال َس َئاوِی إِ َل َج َبلٍ
یَ ْع ِص ُم ِنی ِم َن ﭐل َْم ِء» (هود )43 ،و به قول موالنا ،چشم کنعان را کور کرد ،تا جاییکه راه راست و طریق
حقیقت را ،گمراهی میپنداشت:
لیک انـدر چشـم کنعـان موی رست

نوح و کشتی را بهشت و کوه جست
(مولوی ،1392 ،ص )1152

همچـو کنعان کـو ز ننـگ نوح رفت
هرچه افزونتر همیجست او خالص

بر فراز قلـهی آن کـوه زفت
سوی که میشد جداتر از مناص
(هامن ،ص)1164

همچو کنعان رس ز کشتـی وا مکش
کـه بــرآیم بـر سـر کـوه مشید

که غرورش داد نفس زیرکش
منـت نوحـم چـرا بایـد کشید
(هامن ،ص)733

مقدماتی نظیر :ساخنت کشتی ،سوار کردن هر نوع حیوان در آن ،بارش تدریجی باران ،جوشش آب از
زمین و باال آمدن سطح آب و  ...زمان زیادی است تا اگر کمترین امکان برای هدایت به راه راست وجود
داشت ،شکوفا شود اما خودشیفتگی ،چنان بر ادراک و بصیرت فرزند و همرس نوح پردهی گمراهی انداخته
که این دو ،نهتنها ایامن نیاوردند بلکه به لجبازی خویش ادامه دادند .حتی خودشیفتگی کنعان به حدی
رسید که با دیدن نشانههای عذاب الهی ،به سخنان پدر توجهی نکرد.
همچنین «فرد خودشیفته میتواند دربارهی دیگران ،بیرحم ،استثامرگر ،آزاردهنده و ویرانگر باشد»
(لون ،1387 ،ص )79چنانکه واهله نسبت به نوح چنین رفتاری داشت:
نوح چون بر تابـه بریـان ساختی

واهله بر تابـه سنگ انداختی
(مولوی ،1394 ،ص)1260

گاه خودشیفتگی فردی ،محصول رشایط غیرعادی و نامناسب خانوادهی بیامر است .این بیامری در
خانواده نوح از سوی همرسش ایجاد شده است .نتایج مطالعات مختلفی که در رابطه با تعارض میان
والدین انجام شده است ،نشان میدهد که تعارضات خانواده عاملی خطرساز در ناسازگاری و گرایش به
رفتارهای پرخطر در نوجوانان است .نتایج پژوهش استازمن ،بین ،میلر ،دی ،فینار و پورتر )2011( 9نشان
داد که میان تعارضات والدین و بروندادهای رفتاری ،مانند بزهکاری و پرخاشگری نوجوانان ،ارتباط مثبت
و معنادار وجود دارد (مختارنیا و همکاران ،1395 ،ص.)106
نباید فراموش کرد که در طول تاریخ خداپرستی ،خودشیفتگان همواره از موانع جدی در اشاعهی ادیان
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توحیدی بودهاند .فرد خودشیفته ممکن است با رشد در خانوادهای مذهبی ،به تصویر ذهنی خود ،حال
و هوای دینی بدهد و خود را متدین بداند؛ اما در عمل ،رفتار رشکآلود داشته باشد (لون ،1387 ،ص.)15

نتیجه

رسالت انبیا ،کتب آسامنی ،هالک برخی اقوام در طول تاریخ و  ...برای تربیت انسانهاست .نقش
تربیت در تعالی افراد امری درخور توجه است؛ تا جاییکه کامل انسان ،در گرو تربیت صحیح است .از
سوی روانشناسان عوامل مختلفی برای تربیت بیانشده است و زمینهی خالفآمدهای رفتاری را در این
عوامل جستجو میکنند .با انطباق این عوامل بر زندگی کنعان ،زمینهی انحراف در همهی عوامل برای
فرزند نوح وجود دارد .والدین در شقاوت یا سعادت فرزندان نقش دارند؛ زیرا فرزندان ،حامل برآیند تعامل
ژنهای زن و مرد هستند؛ بنابراین ،همرس حرضت نوح(ع) از زنان نکوهش شدهی قرآن و تاریخ است و بر
رسنوشت فرزندش تأثیرگذار است.
وراثت بهمنزلهی بسرتی است که بهوسیلهی عوامل محیطی ازجمله تربیت ،گاه تقویت و گاه تضعیف
میشود .اگر وراثت ،متایالت و رفتار خاصی در فرد ایجاد کند ،محیط بدین استعدادها مجال رشد یا حذف
آن را میدهد .محیط زمان حرضت نوح(ع) به حدی آلوده است که جز تباهی آن نسل با طوفان ،براصالحی
متصور نیست.
اغلب متخصصان بالینی به جای طرفداری از یک رویکرد ،جنبههایی را از رویکردهای گوناگون انتخاب
میکنند که دربارهی کنعان ،محیط نامساعد ،اثر وراثت نامطلوب را تقویت کرده است.
آنچه در سعادت یا شقاوت انسان تأثیر دارد ،منحرص به عامل وراثت و محیط (خانواده ،دوستان،
اجتامع و  )...نیست و مؤلفههای دیگری همچون اراده نیز تأثیر بسزایی در رقم خوردن رسنوشت انسان
دارد .از منظر قرآن و احادیث ،سعادت و شقاوت دو امر ذاتی و مربوط به قضای مق ّرر شدهی ازلی نیستند.
هر انسانی با هر وراثتی ،اعم از مطلوب یا نامطلوب ،قابل تربیت است و یکی از اهداف بعثت انبیا،
تقویت رسمایههای موروثی پسندیده و اصالح زمینههای موروثی ناپسند است.
مولوی در کتاب مثنوی ،همچون روانشناسی حاذق ،دربارهی عوامل مادی مؤثر در تربیت فرزند نوح،
نظیر وراثت و محیط (خانواده ،دوستان و اجتامع) و عوامل معنوی چون اراده و خودشیفتگی ،صحبت
کرده است .او عالوه بر استمداد از آیات قرآن در ترشیح احوال حرضت نوح(ع) و فرزند و همرسش،
موشکافانه به نکاتی اشاره منوده است که در تفاسیر و منابع معترب ،بهسختی میتوان به آنها دست یافت.
این امر بیانگر جامعیت مثنوی و تلفیق دانشهای مختلف در آن نظیر تفسیر و روانشناسی است.
از لحاظ تربیتی نباید فراموش کرد سنت خدا بر دادن نعمت و امتحان و مجازات استوار است ،امری که
امروزه گاهی مغفول مانده است .همچنین پیروی از رهربان الهی ،مایهی برکات الهی است و عناد با مکتب
آنان حتی از سوی فرزند و همرس رهربان مایهی فناست؛ زیرا «پیوند مکتبی مقدم بر پیوند خویشاوندی
است» (رضایی اصفهانی و همکاران ،1389 ،ج ،4ص.)217
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پانوشتها:

 -1از میان شخصیتهای این پژوهش ،در غزلیات شمس تنها به نام نوح در سه بیت اشاره شده است:
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

سینه مرشوح تویـی بـر در اسـرار مـرا
(مولوی ،1385 ،ج ،1ص)30

پهلـوی خــم وحـدت بگرفتـهای مقـام

با نوح و لوط و کرخی و شبلـی و بایزیـد
(هامن ،ج ،2ص)191

جز صـدر قرص عشق در آن ساحت خلود

چون نوح و چون خلیل مؤسس منیکنیم
(هامن ،ص)398

 -2داستان حرضت نوح(ع) در سورههای :آلعمران آیهی  ،33نساء آیهی  ،163انعام آیهی  ،84اعراف
آیات  59تا  ،62یونس آیات  71تا  ،83هود آیات  25تا  ،49انبیاء آیات  76تا  ،77فرقان آیهی  ،37شعراء
آیات  105تا  ،122عنكبوت آیات  ،15-14صافات آیات  75تا  ،82نوح آیات  1تا  ،28قمر آیات  9تا ،16
مؤمنون آیات  23تا  31و  50تا  ،60شعراء آیات  123تا  140ذكر شده است.
 -3در حقیقت ،نوح(ع) پدر دوم نوع برش است؛ زیرا در داستان طوفان ،کسی بهجز او و خاندانش در
روی زمین زنده مناند (طباطبایی ،1386 ،ج ،3ص.)259
 -4و نوح پیغامرب را هزار سال و سیصد و پنجاه سال زندگانی بود ...نهصدوپنجاه سال اندر میان قومش
جل همیخواند (طربی ،1344 ،ج ،3ص.)728
بود و ایشان را به خدای ع ّز و ّ
 -5نهصدوپنجاه قابلارائه بر فاعالتن (بحر رمل) وزن مثنوی نیست؛ زیرا یک رکن نهصدوپنجاه بر وزن
مفتعلن است و این رکن مطلق زحاف فاعالتن نیست.
 -6چِ ربَک به معنی استهزاست.
ِ
ِ
 -7این حدیث در جای دیگر بدینسان آمده استَ « :ما اَد َرکَکَ ع َ
رق من اَبِیکَ » .گفتهاند :در جنگ
جمل محمد حنفیه علمدار لشکر بود ،گویی ترسیده بود و حمله منیکرد .حرضت علی(ع) نزد او رفت و
علّت حمله نکردن را جویا شد .او گفت :در ِ
پیش رویم بهجز تیراندازان که تیر میاندازند ،کسی را منیبینم.
حرضت علی(ع) با دستهی شمشیر به او زد و حدیث فوق را در حق ایشان بیان کرد.
 -8بتهای عرص نوح بر اساس آیهی قرآن به این رشحندَ « :وقَالُواْ َل تَ َذ ُرنَّ َءالِ َه َتک ُْم َو َل تَ َذ ُرنَّ َو ّداً َو َل
ُس َواعاً َو َل یَغ َ
ُوث َویَ ُع َ
وق َون َْساً» (نوح)23 ،؛ و به مردم گفتند :آلهه خود را ترک مگویید مخصوصاً بت ود
و سواع و یغوث و یعوق و نرس را.
 -9طبق بعضی از روایات ،بتپرستی پیش از نوح سابقه نداشت ،بلکه قوم نوح آن را به وجود آوردند
و مسئله از اینجا رسچشمه گرفت که در فاصلهی زمان آدم و نوح ،مردان صالحی بودند که مردم به آنان
اظهار عالقه میکردند .شیطان (و انسانهای شیطانصفت) ،از عالقهی مردم سوءاستفاده منود و آنان را به
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ساخنت مجسمهی آن بزرگان و گرامیداشت آن مجسمهها تشویق کرد؛ اما چیزی نگذشت که نسلهای
بعد ،رابطهی تاریخی این موضوع را فراموش کردند و تصور منودند این مجسمهها موجوداتی محرتمند که
باید مورد پرستش قرار گیرند و به این ترتیب ،به پرستش بتها رسگرم شدند (مکارم شیرازی ،1385 ،ج ،25
ص .)90در تفسیر منونه ،به روایات گوناگون دربارهی پیدایش و رسانجام پنج بت ذکر شده در آیهی 23
سورهی نوح ،بهطور کامل اشاره شده است (هامن ،ص  91تا .)93
-10 Stutzman, Bean, Miller, Day, Feinauer & Porter
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تهران،خانهی زیستشناسی1387 ،ش.
•ابنابیالحدید ،عبدالحمیدبنهبـةالله؛ رشح نهجالبالغه ابنأبیالحدید؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛
قم ،کتابخانهی آیتالله مرعشی نجفی1404 ،ق.
•ابنبابویه ،محمدبنعلی؛ َمن ال یحرضه الفقیه؛ تصحیح علیاکرب غفاری؛ چاپ دوم ،قم ،دفرت انتشارات
اسالمی وابسته به جامعهی مدرسین حوزهی علم ّیهی قم1413،ق.
•اكرمی ،سید محمد؛ امیر باستانی؛ محمدحسین مدرسی؛ فخرالدین ریحانی و وحیده كریم یراد؛
«ژنتیك یا محیط؛ کدامیک آینده ما را تعیین میكنند؟»؛ فصلنامه اخالق زیستی ،سال دوم ،شامرهی
چهارم1391 ،ش.
•انصاری ،قاسم؛ مبانی عرفان و ترصف؛ چاپ سیزدهم ،تهران ،دانشگاه پیام نور1384 ،ش.
•ایوب ،خوجه؛ ارسارالغیوب رشح مثنوی معنوی؛ تصحیح و تحشیه محمدجواد رشیعت؛ تهران ،اساطیر،
1377ش.
•انقروی ،رسوخالدین اسامعیل؛ رشح کبیر انقروی؛ ترجمهی عصمت ستارزاده؛ تهران ،برگ زرین و
انتشارات زرین1380 ،ش.
•باستانی پاریزی ،محمدابراهیم؛ از پاریز تا پاریس؛ چاپ سوم ،تهران ،امیرکبیر1357 ،ش.
•بروجردی ،سید ابراهیم؛ تفسیر جامع؛ چاپ هفتم ،تهران ،زائر1380 ،ش.
•بصیری ،حمیدرضا و مریم گوهری؛ «نقش وراثت در رسنوشت انسان از منظر قرآن و حدیث»؛ رساج
منیر دانشگاه عالمه طباطبایی ،دوره  ،4شامره 1392 ،13ش.
•بیستونی ،محمد؛ تفسیر جوان؛ تهران ،بیان جوان1382 ،ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم (مبادی اخالق در قرآن)؛ قم ،ارساء1378 ،ش.
•ــــــــــــ؛ سیره پیامربان در قرآن؛ قم ،ارساء1387 ،ش.
•حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان حافظ؛ تهران ،نگاه1372 ،ش.
•حر عاملی ،محمدبنحسن؛ وسائل الشیعـة إلی تحصیل مسائل الرشیعه؛ قم ،مؤسسهی آل البیت
علیهم السالم1416 ،ق.
•الحسینی الشاهعبدالعظیمی ،حسینبناحمد؛ تفسیر اثنیعرشی؛ تهران ،میقات1364 ،ش.
•حویزی ،عبدعلیبنجمعه عروسی؛ تفسیر نوالثقلین؛ به کوشش رسولیمحالتی؛ قم ،علمیه1383 ،ش.
•دهخدا ،علیاکرب؛ لغتنامه؛ تهران ،دانشگاه تهران1373 ،ش.
•رازی ،ابوالفتح؛ تفسیر روحالجنان و روحالجنان؛ تصحیح علیاکرب غفاری؛ ج  ،11تهران ،اسالمیه،
1356ش.
•ربانیگلپیایگانی ،علی؛ جرب و اختیار؛ قم ،مؤسسهی تحقیقاتی سیدالشهدا1368 ،ش.
•رضایی اصفهانی ،محمدعلی و جمعی از پژوهشگران؛ تفسیر قرآن مهر؛ تهران ،عرص ظهور1389 ،ش.
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•زمانی ،کریم؛ رشح جامع مثنوی معنوی؛ تهران ،اطالعات1382 ،ش.
•سمرقندی عیاشی ،ابونرص محمدبنمسعود؛ تفسیر عیاشی؛ تحقیق و تصحیح سیدهاشم رسول محالتی؛
قم ،علمیه1380 ،ش.
•سیوطی ،جاللال ّدین؛ الد ّر املنثور فی تفسیر املأثور؛ ج  ،2قم ،کتابخانهی آیتالله مرعشی نجفی،
1404ق.
•شکوهییکتا ،محسن؛ تعلیم و تربیت اسالمی (مبانی و روشها)؛ تهران ،دفرت تحقیقات و برنامهریزی
و تألیف کتب درسی1370 ،ش.
•شمیسا ،سیروس؛ فرهنگ تلویحات؛ تهران ،فردوس1386 ،ش.
•ــــــــــــ؛ انواع ادبی؛ چاپ دهم ،تهران ،فردوس1383 ،ش.
•شیخ صدوق ،محمدبن علیبن حسینبن بابویه قمی؛ التوحید؛ قم ،جامعه مدرسین1387 ،ش.
•طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ ترجمه تفسیر املیزان؛ ترجمهی سید مح ّمدباقر همدانی؛ چاپ
بیستودوم ،تهران ،دفرت انتشارات اسالمی1386 ،ش.
•طربسی ،فضلبنحسن؛ ترجمه تفسیر مجمع البیان؛ تحقیق و نگارش علی کرمی؛ ج  ،14تهران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1380 ،ش.
•ــــــــــــ؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن و الفرقان؛ ج  ،10تهران ،اسوه1384 ،ش.
•ــــــــــــ؛ ترجمه تفسیر جوامعالجامع؛ ترجمهی علی عبدالحمیدی و عبدالعلی صاحبی؛ چاپ چهارم،
مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1387 ،ش.
•طربی ،محمدبنجریر؛ ترجمه تفسیر طربی؛ تصحیح حبیب یغامیی؛ ج  ،3تهران ،دانشگاه تهران،
1344ش.
•طوسی ،ابیجعفر محمدبنحسن؛ التّبیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،10تهران ،مکتب االعالم االسالمی،
1409/1367ق.
•فروزانفر ،بدیعالزمان؛ رشح مثنوی رشیف؛ چاپ پانزدهم ،تهران ،زوار1390 ،ش.
•فلسفی ،مح ّمدتقی؛ کودک از نظر وراثت و تربیت؛ ج  ،1چاپ سیزدهم ،تهران ،هیئت نرش معارف
اسالمی1363 ،ش.
•کاشانی ،مال فتحالله؛ منهج الصادقین فی الزام املخالفین؛ ج  ،10تهران ،کتابفروشی اسالمیه1378 ،ش.
•لون ،الکساندر؛ خودشیفتگی فردی و خودشیفتگی اجتامعی؛ ترجمهی اکرب باقری؛ تهران ،بازتاب،
1387ش.
•مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی؛ بحار االنوار؛ ترجمهی سید ابوالحسن موسوی همدانی (جلد ،)58
تهران ،كتابخانه مسجد ولی عرص1368 ،ش.
•مختارنیا ،ایرج؛ علی زادهمحمدی و مجتبی حبیبی؛ «رابطة تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای
پرخطر :نقش میانجی شدت تعارضات والد  -نوجوان»؛ مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س)،
دوره  ،4شامره 1395 ،2ش.
•مصباح یزدی ،مح ّمدتقی؛ جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن؛ چاپ دوم ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی،
بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح
در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم
(ع)
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مرکز چاپ و نرش1372 ،ش.
•مکارمشیرازی ،نارص؛ محمدرضا آشتیانی؛ محمدجعفر امامی و دیگران؛ تفسیر منونه؛ ج 24 ،9و ،25
تهران ،دارالکتباالسالمیه1386 ،ش.
•مولوی ،جاللالدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ تألیف کریم زمانی؛  7ج ،چاپ هشتم ،تهران ،اطالعات،
1387ش.
•ـــــــــــــــــــــــ؛ کلیات شمس؛ تحیحات و حواشی بدیعالزمان فروزانفر؛  2ج ،چاپ سوم ،تهران،
دانشگاه تهران1385 ،ش.
•ـــــــــــــــــــــــ؛ مثنوی معنوی؛ نگارش مهدی کمپانیزارع؛ تهران ،نگاه معارص1394 ،ش.
•هامیی ،جاللالدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبی؛ چاپ هفتم ،تهران ،هام1371 ،ش.
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