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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ می ١٢

  

 !ن را با معجزه برابر نکنيداکارھای مخترع
  

 ژئيودتيتک ترکيه برای وی ۀسسؤکه مه ای  مطابق وظيف١٩٥٩ در خبر ھا آمده است که يک پيلوت ترکی در سال 

سسه می ؤتھيه می کرد و به آن می از کوه ھای آرارآت و مناطق اطراف اين کوه ھا از ھوا ئداده بود بايد عکس ھا

 عجيبی را در يکی از عکس  تصويرسسۀ مذکور تحويل داد، آن ھاؤپيلوت عکس ھا را تھيه کرد و به موقتی . سپرد

  . وچکی بودھا مشاھده کردند که شبيه کشتی ک

ويژه مذھبی ھائی را که معتقد به درستی داستان ه اين خبر به زودی سراسر جھان را در نورديد و ھمه مردمان، ب

دستان مبارک آن حضرت ساخته شده بود، برای اين که ه طوفان نوح عليه السالم و وجود کشتی بزرگی که ب

 می خوانند و زخم زبان می زنند، با نشان دادن مدرکی بيخدايانی را که ھميشه سخنان کتاب ھای دينی را افسانه

برخی از  دانشمندان  .  له و در کل مجبور به قبول دين کنند، مسرور ساختأی و معتبر، مجبور به قبول اين مسعين

  . در آن تصوير واقعاً چه خواھد بود، عالقه گرفتندیءولت ھا ھم به دانستن اين که آن شو د

کی از دانشگاه ھای ايالت اوھايوی امريکا که در تشخيص درست عکس ھای ھوائی تجربه و می گويند دکتری از ي

يد طوالنی داشت بعد از ديدن آن عکس ھا گفت که او شکی ندارد که شيئی که در آن عکس ھا ديده می شود چيز 

  . ديگری نيست غير از يک کشتی

د به اين کا به آن منطقه رفت و بعد از تحقيقات زياچندين سال بعد و به تعقيب وی باستان شناس ديگری از امري

 متر است؛ ولی ١٢٠ تا ٩٠ عجيب بيشتر از درازی يک زمين فوتبال، يعنی در حدود یءنتيجه رسيد که طول آن ش

نمود و يک  در آن منطقه رخ  ه ایز ديد، زلزلدر تشخيص درست آن مردد بود تا اين که چند سال بعد از آن با

شیء مذکور می : " بعد از اين حادثه باستان شناس ياد شده گفت که. را از زير خاک بيرون آورد یءقسمتی آن ش

ت باستان شناسان شوروی وقت تبر روحانيت و أاين اعالم و اعالم يک ھيبعد از ." تواند باقيمانده کشتی نوح باشد

می بينيد که سخنان کتاب ھای مقدس خوب، اگر اين کشتی نوح نيست، پس چيست؟ : " ويژه دسته يافت کهه کليسا ب

  ..."و ! قصه و افسانه نيست
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 متری ١٨٠٠من در اين نوشته قصد آن ندارم که درستی و نادرستی اين خبر را به اثبات برسانم که آنچه در ارتفاع 

ه اثبات ـ بدنبال نوشتۀ قبلی ه کوه ھای آرارات پيدا شده است کشتی نوح است يا نه؛ بلکه می خواھم اين نکته راـ ب

ن کار ھائی نيستند که آن ھا را به کار ھای پيامبران که معجزه ناميده می شوند، مقايسه ابرسانم که کار ھای مخترع

  .کرد

وجود ه آخر کدام عالم و مخترع تا امروز موفق شده است که از يک درخت کشتيی به بزرگی يک ميدان فوتبال ب

  . بياورد

  :در روايت ھای دينی آمده است

خدای دعوت او . پس چون نوح را روزگار برآمد و رنج بسيار شد و صبر نماند، دعا کرد بر قوم خويش به ھالک" 

خدای نوح را بفرمود که . نوح ندانست که به چه ھالک شوند. را ايجابت کرد و گفت من اين خلق را ھالک کنم

. و درخت ساج به چھل سال تمام شود. نمچون بزرگ گردد و درخت شود، من ايشان را ھالک ک. درخت ساج بنشان

درخت بنشاند و بدان چھل سال خلق را به خدای ھمی خواند، و . نوح دانست که تا چھل سال ايشان را ھالک نباشد

را ببر و بيفگن و پس چون آن درخت ساج برسيد، خدای او را بفرمود ساج .. صبر می کرد با ايشان تا درخت برسد

و گويند که نوح آن کشتی به چھل ...  از او تخته کن و آن تخته ھا را به يک ديگر به ميخ بدوز و از آن کشتی کن

و او را سه طبقه کرد؛ طبقۀ زيرين چھارپايان بودند و طبقۀ . سال تمام کرد و از درون و بيرون به قار بيندود

  ... "غان بودندميانگين مردم بودند، و طبقۀ زبرين مر

  : دنباله داستان را از زبان محمد بلعمی می شنويم

نوح آھنگ کشتی کرد، اھل  را و قوم را آگاه کرد؛ و از . روزی نماز ديگر آب از تنور برآمد و روی بيرون نھاد" 

 از زمين ھر چيزی که در اين جھان بود جفت ـ جفت گرد کرده بود، آنگاه از آسمان طوفان بيامد، باران سخت، و

  .آب برآمد، ھژده شبانه روز

و نوح در کشتی آمده بود، با قومش، . و ھمۀ خلق ھالک شد.   چنين آمده است که آب گرفته بود از مشرق تا مغرب

ای بار خدايا، من می ترسم از : نوح گفت. ھمچنان می بود و کشتی نوح را باد بر سر آب ھمی بردی...  ھفتاد تن

پس نوح . و آب اندک اندک فرود می آمد تا آنگاه که بر زمين آمد.   بر جودی قرار گرفتآنگاه کشتی نوح. غرق

چون آب فرو نشست جھان نيکو شد و آن خلق که با او بودند از ھر جنس . و از کشتی بيرون آمد* شادی کرد

  ."پراگنده شدند و ھر جای وطن ساختند

نھا نشان دادن اين موضوع بود که آيا ساختن کشتيی به اگر چه داستان را کمی مفصل بيان داشتم، ولی ھدف ت

بزرگی يک ميدان فوتبال، آن ھم در سه طبقه، از يک درخت، فقط از يک درخت، از دست کارل فردريک بنز يا 

گوتليش ويلھلم دايملر و اديسون و امپير و نيوتن و اوپنھايمر و جان الجی برد و امثال اين ھا ساخته بود يا ساخته 

    است؟

چون . بفرمود که درخت ساج بنشان: " اگر در باال متوجه شده باشيد، دستور خداوند تنھا غرس يک درخت بود

پس چون آن درخت ساج برسيد، خدای او را بفرمود ساج را ببر و بيفگن و از او ...  بزرگ گردد و درخت شود 

  !ھمۀ کلمات در اين امر خداوندی صيغۀ مفرد دارند..." تخته کن 

س برای اين که اين گناه عظيم را خداوندگار بر ما ببخشد بايد ھر کدام از ما که چنين تصور باطلی در ذھن ما پ

برای . خطور نموده است، حتی نا خواسته و نادانسته، سی روز و ھر روز ھفت ھزار مرتبه دعای توبه را بخوانيم
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 آن دعا را درج می کنيم تا باشد که خداوند اجری ھم آنانيکه دعای توبه را ياد ندارند، محض رضای خدا در اين جا

  :نصيب من کند

ْكَراِم َو أَْسأَلُهُ أَْن يَتُوَب َعلَي"  َ الَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ ھَُو اْلَحيَّ اْلقَيُّوَم بَِديَع السََّماَواِت َو اأْلَْرِض َذا اْلَجاَلِل َو اإْلِ   ."أَْستَْغفُِر هللاَّ

  . دعا ھای تان بی نصيب نسازيدمن گنھکار را ھم از

  .ـ  قار يعنی قير١

  .ـ  اھل يعنی خانواده٢

  .ـ  جودی نام ديگری کوه آرارات است که کشتی نوح بر آن نشست٣

  .ـ  کوه آرارات در سرزمين جمھوری ارمنستان واقع شده است٤

وح را بعد از اين که کشتی به ـ  در فلمی که امريکائی ھا از داستان نوح ساخته اند، زمانی که خداوند حضرت ن*

زمين می نشيند غمگين می يابد از او می پرسد که ای نوح چرا غمگينی؟ نوح می گويد که کار خوبی نشد که اين 

وعده می کنم که در آينده چنين کاری . آره، من ھم از اين کار پشيمانم: خداوند ھم می گويد. ھمه خلق غرق شدند

  .تکرار نشود

   

 

  


