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چکیده
خوانش بینامتنی ،مخاطب را از ارتباط یک متن با متون دیگر آگاه میکند .مقاله حاضر ،تالشی است برای یااتتن ردااای متاون
دیگر یا به عبارتی بینامتنیت روایت طوتان در متون اسطورهای و دینی .طوتان جا ،،طوتاان دکوکاالیون ،طوتاان ماانو ،طوتاان
زیوسودرا و طوتان اوتناایشتی ،جزء روایات اسطورهای است و طوتان نوح (ع) در تورات و قرآن جزء روایات دینی محساو
میشوند .داستانهای طوتان به دلیل داشتن عناصر شگفتانگیز ،برای کودکان جاّاا هساتندا اماا مناسابتارین آنهاا بارای
کودکان ،داستان طوتان نوح است که در کتب مقدس به آن اشاره شده است .انگیازه اساسای طوتاان ،ناابودی بشاریت اساتا
وسیله انجام این کار در درجه دوم اهمیت قرار دارد .به جز طوتان ج ،،بقیه طوتانها به وسایله تاوران آ باه وجاود آمدناد.
طوتان ج ،،حادثهای است که بر اثر ذو برفها شکل گرتته استا برفهاایی کاه دیاو ملکوساان باه وجاود آورد .زمساتان
ملکوسان بیشباهت با زمستان تیمبول در اسطوره اسکاندیناوی نیست .این دو زمستان که صورت اولیه خود را حفظ کاردهاناد
اسطورههایی هستند که احتماالً به زمان هند و اروااییان باز میگردد .در این مقاله ابتدا داستانهاای طوتاان مفرتای مایشاوند
سپس در یک بررسی تطبیقی ،وجه شباهتها و تفاوتهای داستان طوتان در متون اسطورهای و دینی مورد بررسی قارار مای-
گیرد .روش تحقیق از نوع توصیفی ا تحلیلی است کاه باا اساتفاده از شایوه کتابخاناهای و تایش بارداری ،اطالعاات مرباوط
گردآوری شد.
واژگان کلیدی :بینامتنیت ،طوفان ،متون اسطوره ای ،روایات دینی

.
مقدمه
نظریه تفامل متن ها یکی از مهمترین مباحثی است که همواره مورد توجه اژوهشاگران سااختارگرا و اساسااختارگرا
قرار گرتته است .نظریه اردازان امروزی مفتقدند که هر متن تاقد مفنای مستقل است زیرا متون از یکدیگر تاثثیر مای
اّیرند و در همین ارتباط شکل می گیرند .این متفکران چگونگی ارتباط یک متن با متون دیگار را بینامتنیات نامیاده
اند .مقاله ایش رو میکوشد تا بینامتنیت روایت طوتان در متون اسطورهای و دینی را مورد بررسی قرار دهد .روایات
طوتان عالوه بر ایران به یونان و هند و بین النهرین نیز تفلق دارد .طوتان زیوسودرا ،اوتناایشاتی ،و ناوح (ع) داساتان
های بین النهرینی طوتان هستند .طوتان اوتناایشیت ،بر اساس طوتان زیوسودرا که کهان تار از آن اسات قارار دارد و
طوتان نوح (ع) که شرح آن در تورات آمده است بر اساس طوتان اوتناایشتی ،می باشد .قرآن نیز در چناد ساوره باه
طوتان نوح (ع) اشاره کرده است.

 -1طوفان در متون اسطوره ای
 1-1طوفان جم (زمستان ملکوسان)
1
طوتان آینده که جهان را ویران و مخلوقاتش را نابود خواهد کرد در اوستا موسوم است به مَهرکوشه و در اهلوی
- Mahrkūša
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ملکوس 1گویند .در مینوی خرد ،ملکوسان آمده است( .اور داود)181 :1711 ،
در ترگرد  2وندیداد ،تقره  22تا  22در مورد زمستان ملکوسان چنین آمده است:
2
« زمستانی سخت مرگ آورد بتازد و برف از بلندترین کوه ها تا ژرتای رودخانه اَرِدوی بباارد و تقای یاک ساوم
چاراایان بگریزند .بفد با آ شدن برف ها ،موج های بزرگ روان گردد و جهان مادی را ویران کند( ».رضی:1713 ،
ج)217 ،1
در وندیداد ،تنها به زمستان اشاره شده و از دیو ملکوسان که ادید آورنده این زمستان است سخنی به میان نیاماده
است .در تصل  23مینوی خرد ،بند  28آمده است:
«و چون باران ملکوسان آید ،بیشتر آتریدگان اورمزد نابود شوند( ».تفضلی)21 :1781 ،
همچنین در تصل یک دینکرد هفت ،،بند  2و  7آمده است:
« زمستان ملکوسان در سده انج ،هزاره اوشیدر است .حضور ملکوس جادوگر هفت سال طول می کشد .باا ایان
همه ،زمستان ملکوسان که بیشتر مردمان و چاراایان را نابود مای کناد ،تقای ساه ساال تماام طاول مای کشاد و در
چهارمین سال ادامه می یابدا اما در طی این سال نیروی ملکوس به دلیل تاثثیر «دهماان آتارین »7رو باه ضافم مای
گّارد( .راشد محصل)217 :1781 ،
2
به گفته بندهش ،ملکوس از تخمه تور برادروش است کسی که زرتشت را کشت( .دادگی)122 :1731 ،
تاریخ طوتان برتی که در زمان جمشید در هزاره هفت ،آمده یکی از تاریخ های قدیمی اسات کاه در ایاران باا آن
تاریخگّاری می کرده اند .روز جمفه چهارده ،اردیبهشت یزدگردی باستانی ،مطابق روز ده ،زمستان 7171 ،سال و
 11ماه و  22روز ایش از سه شنبه اول تروردین تاریخ بخت نصری در ایران برف بسایار آماده اسات و تلفاات بای
اندازه از هر حیث وارد شده .چون این طوتان در زمان جمشید بوده آن را طوتان ج ،گفته اند( .بهروز)117 :1711 ،
در عقاید اسکاندیناویان ،اسطوره مشابهی با زمساتان ملکوساان وجاود دارد .بار اسااس ادبیاات اودایای و اساکالدی،
راگناروک در اایان جهان ترا خواهد رسید .زمستانی تلخ به نام زمستان تیمبول 1روی خواهاد داد و تاا ساه ساال در
انتظار رسیدن تابستان ادامه خواهد داشت .آسمان تاریک خواهد شد و خورشید نخواهاد درخشاید( .اساماعیل ااور،
)127 :1712
راگناروک اایان رژی ،خدایان کهن استا اما به واقع اایان همه چیز نیست .نهایتااً دنیاایی جدیاد و اااک شاده از
خیانت دنیایی کهن آغاز می شود( .مخبر:1782 ،ج)712 ،1
این احتمال هست که زمستان ملکوسان و زمستان تیمبول که صورت اولیه خود را حفظ کرده اند ،اسطوره هاایی
باشند که تاریخ آنها به هزاران سال ایش یفنی به زمان هندواروااییان باز می گردد( .هینلز)13 :1711 ،
هر دو زمستان به مدت سه سال طول کشید و چنانک ه در اداماه ایان مقالاه خاواهی ،دیاد بفاد از اایاان زمساتان
ملکوسان و باز شدن د ِر ورجمکرد ،مردم به دنیایی ار مهر که در آن کیناه ای نیسات ااا مای گّارنادا بفاد از اایاان
زمستان تیمبول نیز مردم با دنیایی جدید و ااک شده از خیانت دنیای کهن روبرو می شوند.
در وندیداد ،ترگرد  ،2تقره  21و  21اهورامزدا راه مقابله با زمساتان ملکوساان را باه جمشاید آموخات و چناین
ترمود « :خاک زمین را با دو ااشنه ورز بده و با دو دست خمیر کن .اس وری (قلفه ای) بساز به درازای میدان اساب
سواری ،سپس تخمه چاراایان ،ستوران ،مردمان ،سگان ،ارندگان و آتش های سار ساوزان را در آن ببار .و مبار باه
آنجا کوژسینه ،نه کوژاشت ،نه عقی ،،نه دیوانه ،نه تهیدست ،نه تریفتار ،نه کسی که نقص عضو دارد ،نه کوتاه قد ،ناه
1

- Malkūs
- aradvi
7
 دَهمان آترین :نگهبان خواسته ای است که با کوشش بیندوزند .نیایش ها را به هدف می رساند و همکار شهریور است ،باا اهاریمن نبارد مای کناد.2

همراه بُرز ایزد است و قرار آسمان به اوست ،نماینده آترین و دعاهای نیک مردم اارساست( .آموزگار)21 :1717 ،
- Tūribrādrōš
5
- Fimbul
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کج دندان و نه کسی که بیماری ایسی و یا هر نوع بیماری که نشانه اهریمنی اسات ،دارد( .رضای:1713 ،ج 212 ،1و
)211
ویژگی ها ورجمکرد عبارتند از:
 -1به درازای میدان اسب سواری است.
 -2دارای مرغزارها ،خانه ها ،انبارها ،اصطبل و دیواری محاتظ است.
 -7دارای رودخانه و نُه ال استا شش ال در بخش میانیِ ور و سه ال در بخش اسین.
 -2خوردنی های تمام نشدنی دارد.
1
 -1روشنایی ورجمکرد از نورهای خودآتریده و هستی یاتته است.
 -3تقی یک بار در سال طلوع و غرو ستارگان و ماه و خورشید در ورجمکرد دیده می شود.
 -1در ورجمکرد ،یک سال به نظر یک روز می آید( .همان 213 ،و )211
 -8مدت عمر ساکنان ور ،سیصد سال است.
 -1آنها درد و آتت ک ،دارند( .تفضلی)31 :1781 ،
ورجمکرد در ایرانویج زیر زمین ساخته شده است( .همان )31 ،از تقره  21آبان یشت باه خاوبی برمای آیاد کاه
اتراسیا  ،اادشاه تورانی ،نیز خانه ای در زیر زمین داشته است:
«اتراسیا تورانی نابکار برای اردویسور ناهید در هنگ زیرزمینی صد اسب ،هزار گاو و ده هزار گوسافند قرباانی
کرد( ».اور داود)211 :1711 ،
به روایت بندهش این خانه به جادویی ساخته شده است .خانه در شب چون روز روشان باود .چهاار رود در آن
جاری بود :یکی آ  ،یکی می ،یکی شیر و یکی ماست زده .و بر سقم آن برای روشنایی ،خورشاید و مااه سااخت.
ارتفاع خانه به اندازه هزار مرد میان باال بود( .دادگی)178 :1731 ،
ورجمشید ،سرزمین سفادت و بهشتی است که از دیده عالمیان انهان است و نشانه یادگارها و خاطراتی است کاه
ایرانیان از قدیمی ترین زادگاه خود داشتند .در میان دیگر اقوام هندو ارواایی نیز نظایر چنین جایگاه سافادت وجاود
داردا خاصه در ادبیات یونانی (باغ الیزه) و ادبیات سانسکریت (باغ خدایان)( .صفا)272 :1781 ،
زرتشتیان عقیده دارند که ایش از رسیدن دومین منجی ،اوشیدرماه ،خیر دوباره ایروز خواهد شدا زیارا مردماان از
قلفه ای که جمشید ساخته است بیرون خواهند آمد و زمین از آنان ار خواهد شد( .هینلز)112 :1711 ،
در هیچ جای اوستا نیامده است که اس از طوتان ،ج ،نیز با ساکنین از ور درآمده ،زمین را دگربااره آبااد خواهاد
نمود( .اور داود)181 :1711 ،
نقش ارنده در طوتان ج ،مورد توجه است .به روایت وندیداد ،تقره  ،22زرتشت از اهورامزدا ارسید:
«ای مقدس ،چه کسی دین مزدیسنی را در قلفه ای که جا ،سااخته اسات منتشار کاردر اهاورامزدا گفات :مارغ
کرشیپتر( .2رضی:1713 ،ج)211 ،1
در بخش های  11و  21بندهش هندی در مورد ساروری مارغ کرشایر تار بار مرغاان اتفااج نظار وجاود دارد.
(بهزادی 111 :1738 ،و )111
این مرغ می تواند سخن بگوید .او دین مزدیسنی را به ورجمکرد برد و رواج بخشید .در آنجا مردمان اوستا را باه
زبان مرغ می خوانند( .دادگی)112 :1731 ،
1

 -مقصود از نورهای خودآتریده ،روشنی های طبیفی و مصادر آنها چون ماه و خورشید و ستارگان هساتند کاه باه موجاب اصاول عقایاد موبادان در

اوستای متثخا ر ،قاک ،به خود و خودآتریده و سرمدی و ازلی هستند و روشنی های هستی یاتته ،نورهایی مصنوعی هستند که به وسیله آدمی به وجود می
آیند( .رضی:1713 ،ج ) 771 ،1در سفر ایدایش تورات نیز مطلبی مشابه آمده است .خداوند به نوح (ع) می ترماید :روشنی برای کشتی بسااز( .ایادایش،
با

شش ،،تقره )13

- Karšiptar

2

 / 4نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

1

 1-2طوفان دئوکالیون
داستان طوتان یونانی را همچون داستان طوتان اقوام سامی و جوامفی دیگر می توان به ظنا قریب به یقین حادثه یای
واقفی تلقای نمود که بر اثر انقالبات ارضی ادید آمده بوده است .مواتاق اسااطیر و میتولاوژی یوناانی ،گناهکااری و
عصیان نوع بشر موجب خش ،زکوس ،2اروردگار تندر و ابرهای سیاه ،شد( .رضی)117 :1722 ،
زکوس تصمی ،گرتت تا در لباسی مبدل و به هیثت آدمیزاده ای رهنورد ،بار زماین ارساه زناد و کاردار و رتتاار
آدمیان را بیازماید .به هر کجا رتت دید که آدمیان همه گونه گناهی انجام می دهند و هایچ اااس ارزش هاایی را کاه
شایسته آدمی است نمی دارندا با یکدیگر سنگدل و نامهربان اند و میهمان ناخوانده را به ایشباز نمی روند و خادایان
بی مرگ را گرامی و بزرگ نمی دارند( .روزنبرگ)11 :1712 ،
اس زکوس به کوه المر بازگشت و بر آن شد تا همه آدمیان را کیفر دهد .گرچاه خادایان بای مارگ از تصامی،
زکوس اشتیبانی می کردند اما نگران آینده بودند که اگر آدمیان نباشند اس کدام کس قربانی های خاوش طفا ،را باه
درگاه خدایان هدیه خواهد آورد .زکوس به ایشان اطمینان داد که چون نسال حاضار را ناابود کناد ،نسالی دیگار از
آدمیان خواهد آترید که بسیار بهتر از نسل کنونی باشد .او ابتدا تصمی ،داشت تا به وسیله رعد و بارج ،نسال بشار را
نابود کند اما بفد دریاتت که کوه المر نیز از شفله های آذرخش آتش خواهد گرتت اس بر آن شد باا ایجااد سایلی
در تمامی زمین ،نسل بشر را از میان ببرد( .همان)31 ،
هنگامی که ارومتئوس7،تیتان خالاج ،دریاتت که زکوس بر آن است تا آدمیانی را که او ساخته بود را نابود کناد در
عال ،خوا به اسرش دکوکالیون که از نسل آدمیان بود الهام کارد کاه کشاتی بسایار عظیمای بساازد و ساقم آن را
بپوشاند و از خوراک و اوشاک و لوازم زندگی هرچه الزم است بار کند و آماده رویدادهای آینده گردد .دکوکاالیون و
همسرش اورحا ،به میان کشتی سراوشیده رتتند و بر روی آ شناور گردیدند .آنان نُه روز و نُاه شاب بار روی آ
های خروشان شناور بودند .سرانجام کشتی ایشان بر دامناه کاوه اارناساوس 2باه زماین نشسات اماا زماین تهای از
موجودات زنده ،به گونه یی مرگبار ،خاموش و غ ،انگیز بود( .همان)31-11 ،
آن دو در ارستشگاه دولفی نیایش کردند و ترمان یاتتند که هر یک در طول راه از بااالی شاانه هاای خاود سانگ
ارتا کنند .سنگ هایی که دکوکالیون ارتا کرد به مردها و سنگ هایی که همسرش ارتاا کارد باه زناان تبادیل
شدند .بدین گونه نژاد آدمی از نو ادید آمد( .اسماعیل اور.)11 :1712 ،
1

 1-9طوفان مانو
مانوی هفت ،نخستین انسان عارف و ترزانه یی است که بفد از انحالل بزرگ ،زنده مای ماناد تاا دیگار باار جهاان را
هستی بخشد .او اس از هزار سال ریاضت ،در شکوهمندی به مقامی همانند برهما دست یاتت .روزی مانو بر ساحل
رودی در تثمل بودا ماهی ای سر از آ درآورد و از او خواست اناهش دهد و در برابر ماهی ای که او را دنباال مای
کرد ،حمایت کند .مانو ماهی را در کوزه ای نهاد تا اینکه بزرگ شد و کوزه را کوچک یاتت و از مانو خواسات او را
به رود گنگ بیاندازد .اما سرانجام رود گنگ را نیز کوچک یاتتا مانو ماهی را به اقیانوس اتکناد و مااهی کاه مظهار
ویشنو ،یکی از خدایان هندو بود ،در اقیاان وس ،آرام یاتات و ماانو را از نزدیاک شادن طوتاان آگااه سااخت .از او

1

- Deukalion
2
- Zeus
3
- Promteus
4
- Parnasos
5
- Manu

بررسی بینامتنیت طوفان در متون اسطورهای و دینی و استفاده از آن برای کودکان در داستان 5 /

خواست که کشتی بزرگی بسازد و خود و هفت ریشی 1و دانه ها را به کشتی برد .مانو چنان کارد .طوتاانی ویرانگار
آغاز شد و همه چیز را ویران کرد .کشتی بر قله امواج قرار گرتت و با طنابی که به شا ماهی بسته شده بود به قله
هیمالیا حمل شد .اس از سال ها طوتان ترونشست و کشتی به دره ها ترود آمد .مانو به آتارینش جهاان ارداخات و
جهان را با تدیه هایی از روغن ،ماست و آ انیر شادمان کرد .اس از یک سال تدیه های او به زنی زیبا بادل شاد و
زن به ایشگاه مانو شتاتت و خود را دختر او نامید .سپس او را هدایت کرد تا قربانی دهد و مانو چنان کرد و صاحب
ترزندان و گاوان بسیار شد و به همه آرزوهایش رسید( .ایونس)11-11 :1717 ،
2
بنا بر عقیده هندوان ویشنو دارای مظاهر مختلفی است یکی از ایان مظااهر متسایه (مااهی) اسات .هنگاامی کاه
اهریمنی به نام هیه گریوه 7وداها را دزدید و در زیر آ انهان کرد ،مانو از ویشنو یااری خواسات و ویشانو کاه باه
صورت ماهی ظهور کرده بود در آ ترو رتت و آن عفریت را کشت و چون برهما ،2آتریننده وداها ،از خوا بیدار
شد ،ویشنو وداها را به برهما برگردانید( .جاللی نایینی.)121 :1781 ،
1

 1-4طوفان زیوسودرا
کهن ترین متن مکتو درباره طوتان ،از الواح ساومری دریاتات مای شاود .در ساال  1112آرنواوکبال  ،اژوهشاگر
آمریکایی ،قسمتی از یک لوح سومری را منتشر سااخت .ایان قسامت اایساودهایی را در برداشات کاه باه روشانی
نمایانگر اسطوره طوتان است .ایش از این کسی نمی دانست روایت بابلی این اسطوره بر اساس روایت ساومری کاه
کهن تر از آن است ،قرار دارد.
آن سان که از این تکه لوح برمی آید ،چنین به نظر می رسد که یکی از خدایان اعالم می دارد می خواهد بشریت
را از تنایی که خدایان بر آن شده اند تا بر او نازل کنند ،نجات بخشد .علت این تصمی ،بیان نمای شاود .خادایی کاه
برای نجات بشریت از نابودی اقدام می کند ،انکی است .انکی ظاهراً به زیوسودرا ،اادشاه ارهیزکار سیر اار ،1تفلای،
می دهد کنار دیواری بایستد تا از طریق دیوار تصمی ،شوم خدایان را بر او آشکار کند و به او بگویاد بارای گریاز از
طوتان قریب الوقوع چه باید بکند .بخشی از متن که می بایست به شارح سااختن کشاتی ارداختاه باشاد در دسات
نیست( .هنری هوک71 :1712 ،و)78
به مدت هفت روز و هفت شب ،سیال زماین را درنوردیاد .ااس از طوتاان ،زیوساودرا ،وزرا و گوسافندی را
قربانی می کند .آنو وانلیل او را عزیز می دارند و حیاتی همچون حیات خدایی به او می دهند .آنگاه زیوسودرا ،نگااه
دارنده رستنی ها و تخمه انسان را در سرزمین «گّر» ،سرزمین دیلمون ،آنجا که خورشید برمی آید ،ساکونت دادناد.
(همان 21 ،و )71
ظاهراً دیلمون در دهانه خلیج تارس قرار داشته است .وصم این بهشت زمینی در شفری کاه دکتار کریمار آن را
حماسه (ام مرکار )8می خواند ،آمده است:
سرزمین دیلمون ،جایی ااک است
در دیلمون غرا تریادی سر نمی داد
3

1

 ریشی :مُلهِ ،،حکی ،،شاعر یا حکی ،الهام یاتته (جاللی نایینی)111 :1781 ،2

- Matsya
3
 Haya – griva2
 برهما در سلسله مراتب خدایان هندو از احترامی برابر ویشنو و شیوا برخوردار اسات .چهاار وِدا برخاساته از سارهای اوسات و بهشات او برتارینبهشت خدایان است( .ایونس)31 :1717 ،
- Ziusudra

1
6

- Arnopoebel
7
- Sippar
8
- Emmer Kar
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شیر نمی کشت ،گرگ براه را نمی ربود
ناشناخته بود سگو بزغاله کُش
ناشناخته بود گرازِ غلاه خوار( .همان 113 ،و )111
این شفر شبیه به روایت طوتان ج ،است .در دینکرد هفت ،چنین آمده است:
«هنگامی که آن زمستان کشنده بگّرد ،آنگاه «کوهی و دشتی» به سوی مزدیسنان بروند و این گونه اندیشاند کاه:
«مزدیسنان به گوسفندان ،مهر ورزند نه کینه( ».راشد محصل.)212 :1781 ،
 1-5طوفان اوتناپیشتیم
روایت طوتان که در اسطوره سومری تا اندازه ای دچار اراکندگی است ،در شکل بابلی آن تا حد بسیاری بسی یاتتاه
است و در حماسه گیلگمش جای گرتته است .روایت بابلی حماسه گیلگمش شامل دوازده لوح بود و بیشاتر بخاش
های آن از کتابخانه آشور بانی اال در نینوا به دست آمد .بلندترین و سالمترین بخش آن لوح یازده ،است که مشتمل
بر شرح طوتان است و اوتناایشتی ،آن را روایت می کند( .هنری هوک 31 :1712 ،و)31
إکا ،خدای دریاهای ژرف ،اوتناایشتی ،را از طوتان سهمگینی که ایزدان آسمانی قصد ایجاد آن را داشتند ،از طریاق
دیوار کومه او آگاه کرد و چنین اند داد:
«بدان که ابفاد کشتی را به گونه ای بسازی که درازا و اهنایش برابر باشد .هشیار باش که بدنه آن را درست مهر و
موم کنی .همسر ،خانواده ،بستگان و ایشه وران شهر خویش را بر آن کشتی سوار کان .غاالات و هماه دارایای هاا و
کاالهای خود را بردار .تخ ،همه موجودات زنده ،اع ،از جانوران دشتی و ارندگان آسامان را بار آن کشاتی بنشاان».
(رزنبرگ 82 :1781 ،و )87
اوتناایشتی ،چنین کرد تا اینکه با دمیدن نخستین سپیده صبح ،ابرهای سیاه برآمد و روشنایی هاا هماه باه تااریکی
بدل شد .آ ها تا کوهپایه برآمد و آ ها از آدمیان برگّشت .خدایان خاود از طوتاان هراسایدند و باه کوهسااران
گریختند .شش روز و شش شب باران و جویبارها خروشیدند .به روز هفت ،،طوتان را کاستی ادید آمد و کشاتی بار
کوه نیسیر ،استوار بنشست( .شاملو)211-712 :1711 ،
در طوتان اوتناایشتی ،،ارنده نقش بارزی دارد .اوتناایشتی ،برای یاتتن خشکی ،در روز هفت ،کبوتری را رهاا کارد.
کبوتر رتت و باز آمد چرا که جای آسایش نیاتته بود .اس زاغی را رها کرد .زاغ ،آ را دید که ترو می نشایند .ااس
زمین را بخراشید و تریادی برآورد و دانه خورد و باز نیامد .اس اوتناایشتی ،هماه ارنادگان را در باادی کاه از چاار
جانب می وزید ارواز داد و براه یی قربانی کرد و سدر و مورد بسوزاند .بوی خوشی به مشام خدایان رساید و ایشاان
را آن بوی خوش اسندیده بود .چون خاتون خدایان در رسید گفت :به جز انلیل ،همه خدایان ،می باید که بر قرباانی
به زیر آیندا چرا که او بی آنکه اندیشه کند طوتان بزرگ را برانگیخت و آدمیزادگان مرا همه به قضای تناا در ساپرد.
إکا ،خدای ژرتاهای آ  ،به انلیل چنین گفت:
ای خدای زورمند! چگونه توانی طوتانی چنین ادید آری بی آنکه یک دم بر آن اندیشه کنیر آنکه گناهی می کند
بگّار تا از گناه خویش کیفری بیند .بدان و بدکاران را کیفری بده اما زنهار تا همگان را به طوتان بال در نپیچی!
اس انلیل ،خدای سرزمین ها ،به کشتی آمد و دست اوتناایشتی ،را گرتت و او و جفت او را به خشکی بارد و باه
تبرک و تفمید دست بر سر آن دو نهاد و به اوتناایشتی ،گفت :تا به امروز آدمیزاده ای میرا باودی .اکناون بایاد تاو و
همسرت همتای ما باشید .آنگاه آن دو را در دور دست ها بر کنار دریا منزل داد و به جرگه خادایان درآورد( .هماان،
.)712 – 717
 -2طوفان در متون دینی
 2-1طوفان نوح در تورات
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روایت طوتان نوح در تورات بر اساس اسطوره بابلی آن قرار دارد( .هنری هوک )78 :1712 ،این داستان در قرآن نیز
با تفاوت هایی آمده است .در تورات دلیل نزول طوتان اینچنین بیان شده است:
« و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است .گفت انسان را کاه آتریاده ام از روی زماین محاو ساازما
بهای ،و حشرات و ارندگان را نیز .چون که متثسم شدم از ساختن ایشان .اما نوح مردی عادل بود و در نظر خداوند
التفات یاتت( .ایدایش ،با شش ،،تقره  1و  1و )1
سپس خداوند نحوه ساختن کشتی و نجات از طوتان را به نوح می آموزد:
« برای خود کشتی ای از چو کوتر بساز و حجرات در کشتی بنا کن و درون و بیرونش را باه قیار بینادا .طاول
کشتی سیصد ذراع باشد و عرضش انجاه ذراع و ارتفاع آن سی ذراع .روشنی ای برای کشتی بساز و درِ کشاتی را در
جنب آن بگّر( ».همان ،تقره  « )12-11و از هر آذوقه ای که خورده شود بگیر و نزد خود ذخیره نما تاا بارای تاو و
آنها خوراک باشد( ».همان ،تقره  21و )22
در با هفت ،،تقره  1-1مساتران کشتی نوح مفرتی می شوند:
«نوح و اسرانش و زنش و زنان اسرانش با وی از آ طوتان به کشتی در آمدند از بهای ،ااک و از بهای ،نااااک و
از ارندگان و از همه حشرات زمین ،دو دو نر و ماده نزد نوح به کشتی درآمدند».
سپس « خداوند در را از عقب او بست و طوتان چهل روز بر زمین می آمد و آ همی اتزود و کشاتی بار ساطح
آ می رتت .همه کوه های بلند در زیر آ مستور شد و هر ذی جسدی که بر زمین حرکت می کرد از ارنادگان و
بهای ،و حیوانات و کل حشرات خزنده بر زمین و جمیع آدمیان مردند( .همان ،تقره )13-22
داستان زاغ و کبوتری که در طوتان اوتناایشتی ،بیان شد به گونه ای دیگر در طوتان نوح روایت شده است:
«بفد از انقضای صد و انجاه ر وز ،آ ک ،شد و کشتی بر کوه های آرارات قرار گرتت .نوح دریچه کشتی را بااز
کرد و زاغ را رها کرد .او بیرون رتته ،در تردد می بود تا آ از زمین خشک شد .اس کبوتر را رها کرد تا ببیند که آیا
آ از روی زمین ک ،شده است .اما چون آ بر روی زمین بود ،نشیمن برای خود نیاتت و به کشتی برگشت .ناوح
هفت روز دیگر درنگ کرد .دوباره کبوتر را رها کردا کبوتر برگشت و اینک برگ زیتون در منقار وی است اس ناوح
دانست که آ از روی زمین ک ،شده است .هفت روز دیگر نیز توقم نموده ،کبوتر را رها کارد و او دیگار نازد وی
برنگشت .نوح اوشش کشتی را برداشته ،نگریست و اینک روی زمین خشک بود .سپس ماّبحی بارای خداوناد بناا
کرد و از هر بهیمه ااک و از هر ارنده ااک گرتته ،قربانی های سوختنی بر مّبح گّرانید و خداوند بوی خوش بویید
و در دل خود گفت بفد از این زمین را به سبب انسان لفنت نکن ،و بار دیگر همه حیوانات را هاالک نکان ،چنانکاه
کردم( ».همان ،با هشت ،،تقره )2-21
در تورات صحبت از عهدیست که خداوند اس از طوتان با تمام موجوداتش می بندد:
« شما بارور و کثیر شوید و در زمین منتشر شده در آن بیفزایید .اینک من عهد خود را با شما اساتوار مای گاردان،
که بار دیگر هر ذی جسد از آ طوتان هالک نشود و طوتان بفد از این نباشد تا زمین را خرا کند .نشاان عهادی
که می بندم ،رنگین کمانی است که در ابر خواهد بود و آن را خواه ،نگریست تا بیاد آورم آن عهاد جااودانی را کاه
در میان خدا و همه جانورانست( ».همان ،با نه ،،تقره .)8-11
 2-2طوفان نوح در قرآن
همانا ما نوح را به رسالت به سوی قومش ترستادی .،او نهصد و انجاه سال میان قوم خود درنگ کارد و خلاق را باه
خداارستی دعوت کرد و اجابت نکردند (عنکبوت ،آیه  )12نوح عرض کرد اروردگارا ،تو مرا بار ایناان کاه تکاّیب
من کردند یاری ترما (مؤمنون ،آیه  )23نوح به امر خدا به ساختن کشتی ارداخت و چون در بیابان بی آبی کشتی مای
ساخت ،هرکس از قومش بر او می گّشت وی را مسخره می کرد .نوح در جوا آنها می گفات :شاما اماروز ماا را
مسخره می کنید ما ه ،روزی شما را ااسخی بدهی ،که بفد از این مفلوم شما شاود کاه ماا و شاما کادام مساتوجب
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عّا ذلات و عّا داک ،خدا خواهی ،شد .تا وقتی که ترمان ما ترا رسید و از تنور آتش ،آ بجوشید و عاال ،را باه
طوتان داد .در آن هنگام به نوح خطا کردی ،که تو با خود نر و ماده ای از هر چیز جفتی همراه بَر و اهل بیت خود
را ه ،جز آن که وعده هالکش در عل ،ازلی گّشته و مؤمنان ،همه را در کشتی همراه بر .و گرویدگان به ناوح ،عاده
قلیلی بیش نبودند .و نوح دستور داد که شما مؤمنان در کشتی درآیید تا به نام خدا کشاتی ها ،روان شاود و ها ،باه
ساحل نجات رسد که خدای من البته صاحب رحمت و مغفرت است .و آن کشتی در دریا با اماواجی مانناد کاوه در
گردش بود که در آن حال ن وح از راه شفقت ،ترزندش را ندا کرد که ای اسر تو ه ،بادین کشاتی درآی کاه نجاات
یابی و با کاتران همراه مباش که هالک خواهی شد .آن اسر نادان ادر را ااسخ داد که من به زودی به تاراز کاوه روم
که از خطر هالک ،نگه دارد .نوح گفت :ای اسر ،امروز هیچکس را از قهر خدا جز به لطام او نجاات نیسات« .ایان
بگفت» و موج میان آنها جدایی اتکند و اسر با کاتران چون از جنس آنها بود ،به دریا غرج شدند .و به زمین خطاا
شد که آ را ترو بر و به آسمان امر شد که باران را قطع کن .آ به یک لحظه خشک شد و حک ،قهار الهای انجاام
یاتت و کشتی بر کوه جودی قرار گرتت( .هود ،آیه  )78-22و به نوح خطا شد که از کشتی ترود آی کاه ساالم و
برکات و رحمت ما بر تو و بر آن ام ،و قبایلی که همیشه با تواند اختصاص یاتته و امت هایی که خودسر و ساتمگر
شوند ما اس از آنکه به آنها بهره ای از دنیا دهی ،آنان را به عّا سخت کیفر خواهی ،کرد( .همان ،آیه .)28
 2-2-1اشارات قرآنی طوفان نوح
الم) توران تنور که خود محلا آتش است عالمت و نشانه آمدن عّا بوده و این نشانه عجیبی بوده که از تنورهاای
آتش ،آ چون تواره به طرف باال توران کند( .عالمه طباطبایی :1712 ،ج )71 ،11
) تورات ،زن نوح را در زمره سوار شدگان به کشتی و از نجات یاتتگان می داند( .ایدایش ،باا ششا ،،تقاره
 ) 18ولی قرآن از او به عنوان کاتر و خیانتکار و داخل در آتش یاد می کند« :زن نوح نفاج و خیانات کارد و ناوح باا
وجود مقام نبوت نتوانست او را از قهر خدا برهاند و او از دوزخیان شد( ».تحری ،،آیه )11
در قرآن تصریحی به غرج زن نوح نیست و این مسثله را باید به یکی از دو شکل زیر در نظر گرتت:
 -1ممکن است وی تا هنگام طوتان ،کاتر و خاکن نبوده و اس از آن خطاکار شده باشد.
 -2او نیز از جمله غرج شدگان بوده ولی به غرج شدن وی تصریح نشده و با اشاره به دخول او در آتش ،مطلاب
بیان شده باشد .این مسثله با تفبیر کلی مربوط به غرج شدگان در آیه  21سوره نوح ساازگاری دارد« :مماا خطیئااته،
أَغرقوا تثدخلوا ناراً» (آن قوم از کثرت کفر و گناه عاقبت به دریا غرج شدند و به آتاش دوز در اتتادناد( ).هماامی،
)13 :1781
پ) در تورات سه اسر نوح (سام ،حام و یاتث) در زمره سوار شدگان به کشتی به شمار می آیند( .ایدایش ،باا
شش ،،تقره  )18در حالی که قرآن تنها از یک اسر نوح ،که به کشتی ه ،سوار نشد ،بدون تصریح به نام وی یااد مای
کند.
ت) تورات مجموع عمر نوح (ع) را نهصد و انجاه سال اعالم می کند .در ایدایش ،با هفت ،،تقره  3آمده است:
«و نوح ششصد ساله بود چون طوتان آ بر زمین آمد» و در با نه ،،تقره  28و  21آمده است« :نوح بفد از طوتان
سیصد و انجاه سال زندگی کرد .اس جمله ایام نوح نهصد و انجاه سال بود کاه مُارد ».قارآن نیاز عمار ناوح (ع) را
نهصد و انجاه سال اعالم می کند( .عنکبوت ،آیه )12
 -9شباهت ها و تفاوت های حادثه طوفان در متون اسطوره ای و دینی
 7-1در تمامی روایات طوتان ایزد یا ایزدانی مسبب وقوع طوتان هستندا به جز طوتان ج ،که دیو ملکوساان در اای
از بین بردن موجودات است و طوتان مانو ،که به وجود آورنده طوتان مشخص نیست.
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 7-2در تمامی روایات طوتان ،خدایی حادثه طوتان را خبر می دهد .این خدا ،یا خدای یگانه اسات و یاا خادایی از
خدایان .در طوتان نوح (تورات و قرآن) و طوتان ج ،،خدای یگانه از وقوع طوتان خبر می دهد .اما در روایت
سومری ،بابلی ،یونانی و هندی خدایی از خدایان خبر دهنده طوتان است که نامشان به ترتیب شامل :انکی ،إکاا،
ارومتئوس و ماهی ای که مظهر ویشنو یکی از خدایان هندوست می باشد.
 7-7هدف اساسی از ایجاد طوتان ،تنای بشریت است و اما در مورد دلیل ایجاد آن ،در طوتان ج ،و طوتاان ماانو و
طوتان زیوسودرا مطلبی بیان نشده است .در طوتان دکوکالیون و طوتان اوتناایشاتی ،و طوتاان ناوح (تاورات و
قرآن) علت ایدایش طوتان ،عصیان و شرارت انسان ها گزارش شده است.
 7-2در تمامی روایات طوتان ،بازیگر نقش اول و قهرمان داستان ،یک انسان خاص است .در طوتان ایرانای جمشاید
شاها در طوتان یونانی دکوکالیون ،اسر خدا ،که از نسل آدمیان باودا در طوتاان هنادی ماانو ،انساان عاارفا در
طوتان سومری زیوسودرا ،اادشاه ارهیزکار سیر اارا در طوتان بابلی اوتناایشتی ،،انسانی که ااس از طوتاان در
جرگه خدایان درآمد و انسانی نامیرا شد و در روایت تورات و قرآن نوح (ع) ،ایامبر خدا.
 7-1وسیله نجات از طوتان ،کشتی است به جز در طوتان ج .،در این داستان ،قلفه زیرزمینی جمشاید حکا ،کشاتی
نجات را دارد با این تفاوت که ورجمکرد در دو زمان مختلم ،ناجی ساکنینش می شود :یکای در زماان حملاه
دیااو ملکوسااان و طوتااان باارف و دیگااری اااس از ذو شاادن باارف هااا و وقااوع ساایال .طبق روایاات
وندیداد،ورجمکرد دارای دیواری محاتظ است(.رضی:1713،ج )213 ،1این دیوار در هنگام بلفیده شدن سیال
توسی زمین،غیر قابل نفوذ بوده و مانع ورود آ به داخل ورجمکرد می شد.
 7-3در طوتان ج ،و طوتان اوتناایشتی ،و طوتان نوح (تورات) ،عالوه بر انسان ها ،حیواناات و ارنادگان نیاز جازء
نجات یاتتگانند .طوتان نوح (قرآن) نیز همین گونه است به جز اینکه در آن صحبتی از نجات ارنادگان نیسات.
و اما در طوتان یونانی ،دکوکالیون و همسرش اورحا و در طوتان هندی ،مانو و هفت ریشی (حکی ،الهام یاتتاه)
و در طوتان سومری ،زیوسودرا و جمفی از انسان ها نجات یاتتند.
 7-1مدت زمان طوتان در روایات مختلم ،متفاوت است .در طوتان ج ،مطلبی در مورد اینکاه ااس از ذو شادن
برف ها و به وجود آمدن سیال تا چه زمانی این طوتاان اداماه داشاته ،دیاده نشاده اسات اماا طوتاان بارف
ملکوسان به مدت سه سال تمام طول می کشد و در چهارمین سال به تدریج ک ،می شود .در طوتان دکوکالیون،
باران نه روز و نه شب مدام بارید .طوتان مانو ،اس از سال ها ترو نشست .طوتان زیوسودرا به مدت هفت روز
و هفت شب بوده است .طوتان اوتناایشتی ،،شش روز و شش شب بودا به روز هفات ،طوتاان را کاساتی ادیاد
آمد .طوتان نوح (تورات) چهل روز ادامه داشت و بفد از صد و انجاه روز آ ک ،شد .در طوتان نوح (قارآن)
چنین آمده است:
« آنگاه به زمین خطا شد که آ را ترو بَر و به آسمان امر شد که باران را قطاع کان .آ باه یاک لحظاه
خشک شد و حک ،قهر الهی انجام یاتت( ».هود ،آیه  )22در این آیه مشاهده می شود کاه باین امار خداوناد و
بلفیده شدن آ توسی زمین ،تاصله ای وجود نداشته است .همچنانکه در آیه  82سوره یس آمده است :ترماان
ناتّ خداوند در عال ،چون اراده خلقت چیزی را کند به محض اینکه گوید باش بالتاصله موجود خواهد شد.
 7-8در انج روایت ،مکان نشستن کشتی بر کوه است .در روایت یوناانی کاوه اارناساوس ،در روایات هنادی کاوه
هیمالیا ،در روایت بابلی کوه نیسیر ،در روایت تورات کوه آرارات و در روایت قرآن کوه جودی.
و اما در روایت سومری ،کشتی در سارزمین گاّر (دیلماون) باه خشاکی مای نشایند .در روایات ایرانای،
ورجمکرد که حک ،کشتی نجات و اناهگاهی امن برای ساکنینش را دارد ،در زیر زمین در ایرانویج قرار دارد.
 7-1نقش ارنده در طوتان ج ،و طوتان اوتناایشتی ،و طوتان نوح (تورات) مورد توجه است .ارنده هاا در هار ساه
طوتان نقش ایام رسان را دارندا در طوتان ج ،،مرغ کرشیر تر دین مزدیسنی را که همان ایام اهاورامزدا اسات
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به مردم محصور در قلفه زیرزمینی می آموزد .در طوتان اوتناایشتی ،و طوتان ناوح مسااتران در کشاتی ای کاه
باالی کوه قرار گرتته ،محصور هستند و کبوتر و کالغ می روند تا خبری از وجود خشکی بیاورند.
 7-11در چهار روایت ،قهرمانان داستان اس از طوتان ،قربانی می کنندا مانو اس از طوتان،چیزی قربانی مای کناد و
صاحب ترزن دان و گاوان بسیار می شود .زیوسودرا ،وزرا و گوسفندی را قربانی می کند .اوتناایشاتی ،،باراه یای
قربانی می کند .نوح (تورات) ،حیوانات و ارندگان ااک را قربانی می کند.
 7-11بفد از به اایان رسیدن طوتان ،نسل بشر دوباره اتزایش می یابد و مردم دنیای جدیاد را تجرباه مای کنناد .در
روایت ایرانی اس از طوتان درِ ورجمکرد باز می شود و مردم به دنیایی ار مهر که در آن کینه ای نیست ااا مای
گّارند .در روایت یونانی ،دکوکالیون و همسرش زمین را اس از طوتان ،تهی از موجودات زنده می بینناد .ااس
آن دو از باالی کوه ،سنگ هایی را به زمین ارتا می کنند .سنگ های دکوکالیون به مردهاا و سانگ هاایی کاه
همسرش ارتا کرد به زنان تبدیل شدند و بدین گونه نژاد آدمی از نو ادید آمد.
اس از اایان طوتان هندی ،مانو به آترینش جهان ارداخت و صااحب ترزنادان و گااوان بسایار شاد و باه هماه
آرزوهایش رسید .با تروکش کردن طوتان سومری ،کشتی زیوسودرا در سرزمین دیلمون به خشکی نشسات .در ایان
بهشت زمینی حتی حیوانات ه ،در امنیت به سر می برند .اوتناایشتی ،و همسرش اس از طوتان مورد عنایات ایازدی
به نام انلیل قرار می گیرند .او آنها را در دور دست ها بر کنار دریا منازل داد و باه جرگاه نامیرایاان درآورد .ااس از
طو تان نوح (تورات) خداوند به نوح و اسرانش خطا کرد که شما در زمین منتشر شده و در آن بیفزایید .و خداوند
در دل خود گفت :بفد از این دیگر زمین را به سبب انسان لفنت نکن ،و بار دیگر همه حیوانات را هالک نکن ،چناان
که کردم و مادامی که جهان باقیسات زرع و حصااد و سارما و گرماا و زمساتان و تابساتان و روز و شاب ،موقاوف
نخواهد شد( .ایدایش ،با هشت ،،تقره  22و )21
در روایت قرآنی طوتان نوح نیز مردم دنیای جدیدی را اس از طوتان تجربه می کنند .در آیاه  21ساوره مؤمناون
خداوند اینچنین به نوح خطا کرده است« :و باز بگو اروردگارا مرا به منزل مبارک و جایگاه برکت و رحمت خاود
ترود آر که تو بهترین کسی که بار ما به منزل خیر و سفادت توانی ترود آورد ».و اماا باه ازدیااد نسال بشار ااس از
طوتان این گونه اشاره شده است« :و به نوح خطا شد که از کشتی ترود آی که سالم و برکات و رحمت ما بار تاو
و بر آن ام ،و قبایلی که همیشه با تواند ،اختصاص یاتته و امت هایی که خودسر و ستمگر شوند ما ااس از آنکاه باه
آنها بهره ای از دنیا دهی ،آنان را به عّا سخت کیفر خواهی ،کرد( .هود ،آیه )28
دنیای جدیدی که انسانها اس از طوتان تجربه اش کردند دوام نیاتت زیرا نسال بشار ایوساته در حاال آزماون و
خطاست و آرمان شهری که آرزویش را دارند بین دو نیروی خیر و شر در حال بقا و تناست .ایاروزی نهاایی خیار
زمانی خواهد بود که انسانها به نهایت رشد و تفالی رسیده باشند.
 -4ارائه داستانهای شگفتانگیز طوفان برای کودکان
نقل اتسانه ورجمکرد می تواند به طور مستقی ،اطالعاتی درباره تاریخ اسطوره ها به کودکان بدهد و تقریبااً آموزناده
است .در این داستان ،جمشید به ترمان خدای یگانه ،از مردم در مقابل سرما محاتظت می کند .این بخاش مای تواناد
حس مسئولیت اّیری در کودکان را رشد دهد( .ورجمکرد) جایی است که اهریمن نمی تواناد باه آنجاا وارد شاود.
ال خاناه ای امان و واقفای بارای کودکاان اسات .از ایان رو در
چنی ن جایی آرمانشهر کودکان است .ورجمکرد کاام ً
بازنویسی مجدد داستان ،ورجمکرد را میتوان به خانه امنی برای کودک تبدیل کرد .در داستان دکوکالیون،زیوسودرا و
اوتناایشتی ،با تفدد خدایان روبرو هستی .،این گونه اسطورهها به دلیل اراکه ذهنیت چناد خادایی ،قابلیات بازنویسای
برای کودکان را ندارند .همچنین «اسطورههاا اکثاراً درون مایای ایچیاده دارناد و شخصایتهاای آنهاا را موجاودات
ترابشری تشکیل می دهند ،از این رو بیشتر آنها برای کودکان مناسب نیستند ،ولی نوجوانان مایتوانناد از آنهاا لاّت
ببرند ،زیرا همچون تمامی اهنه ادبیات شفاهی انتقال دهنده مجموعهای از تجربههای بشری به نسل جدیاد باه شامار
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میآیند( ».قزل ایاغ )172 :1712 ،در سنین نوجوانی« تفکر انتزاعی به عالیترین مرحله رشد خود مایرساد .نوجاوان
مایل است درباره هر موضوعی خودش مستقل تکر کند و هیچ چیز را بدون دلیل قبول نکناد( ».ااوالدی118 :1782،
و  )181بنابراین مفاهیمی که در اتسانه و اسطوره به او اراکه میشاود را درک مایکناد .اماا از هماه ایان مسااکل کاه
بگّری ،بخشهایی از اسطورههای طوتان قابلیت بازنگری 1برای کودکاان را دارد .بناابراین مایتاوان کشاتیساازی و
نجات نسل بشر از طوتان و خلق دنیای نو را در اثر جدید برای کودک برجسته سازی کرد.
در طوتان مانو نیز ماهیای که نسل بشر را از طوتان نجات میدهد مظهر ویشنو یکی از خدایان هندو بود .نکتاه-
ای که در این داستان برای کودکان جّابیت دارد غّا دادن به ماهی است و رشد آنی او ،به طوری که تنگ شیشاهای
برایش کوچک میشود و باید به رودخانه گنگ منتقل شود .همچنین کودک از شنیدن داستان ماهیای که انسان را از
خطر طوتان نجات میدهد شگفتزده میشود .الزم است که نویسنده کودک در اراکه این داستان به کودکان ،اشارهای
به خدا بودن ماهی نداشته باشدا بلکه او را به عنوان شخصیت قهرمان داستان مفراتی کند.
در قرآن و تورات نیز به داستان طوتان اشاره شده است .این داستان بیش از  21بار برای کودکان بین رده سانی 1
تا  17سال بصورت کتا و داستانهای مصور تدوین شاده و بارهاا باه عواقاب و ایامادهای ناشای از ناترماانی امار
خداوند اشاره شده است .این داستان به تارس از خشا ،خداوناد در عاین رحمات و مهرباانی او اشااره دارد .اتاراد
مّهبیای که این داستانها را خلق و بازسازی می کنند باید به این نکته توجاه داشاته باشاند کاه نبایاد کودکاان را از
خداوند ترساند تا باعث شود آنها از مّهب روی گردان شوند درعوض باید در روح آنها برای رشاد ماّهبی انگیازه
ایجاد کرد .تجس ،خش ،خداوند می تواند باعث دوری آنها از خدا شود .با این حال جنبه های دیگری نیز در داساتان
طوتان نوح وجود دارد که می تواند برای کودکان جّا باوده و باعاث شاود کاه از شانیدن و خوانادن داساتانهای
مّهبی لّت برده و به خداوند نزدیک تر شوند .جنبه هایی چون:
 -1همکاری و اتحاد با ه ،برای ساختن یک کشتی بزرگ و امن
 -2ایدا کردن جای مناسب برای زندگی بهتر
 -7تصمی ،گیری برای یک زندگی بهتر و توسفه آن
 -2حمایت از محیی انسانی وحیوانی
-1
نتیجه
بنا بر نظریه بینامتنیت،هیچ متنی در انزوا شکل نمی گیرد ونمی توان آن را بدون ارتباط با متون دیگر خواند یا تفسایر
کرد .داستان طوتان مهلکی که نسل بشر را در ایران ،یونان و باین النهارین ناابود کارد ریشاه در دوران باساتان دارد.
طوتان ،کشتی ساختن و نجات جان انسانها مفاهی ،مشترک در اسطوره های بین النهرین هستند .در حماسه گایلگمش
که یکی از مفروتترین داستان های طوتان است قهرمانی بنام اوتنا ایشتی ،توسی یزدان آموزش می بیند تاا کشاتی ای
بسازد که با آن بشریت را از نابودی و بالیای مخرا نجات دهد .جدای از این مفاهی ،در این مقاله به موارد دیگاری
نیز اشاره شده است که شامل :انگیزه ایجاد طوتان ،کسانی که طوتان را ایجاد کردناد و آنهاایی کاه حادثاه طوتاان را
خبر دادند ،قهرمان داستان طوتان ،مدت زمان طوتان و مکان نشستن کشتی ،نقش ارنده در طوتاان و اجارای مراسا،
قربانی و اتزایش نسل بشر اس از طوتان و تجربه دنیایی جدید میشود.
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