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 إنّ الشِّركَ لَظُلمٌ عظيم

  (49لقمان:  )

 هاي انبياء هست قرآن حال

 ماهيان بحر پاك كبریا

 مولوي

 چكيده

هاي  قصه در تاریخ فرهنگ بشري به مثابة وجودي حاضر و غایب است و تقریباً همة ادیان و كيش

هاي خود بهره  هاي مقدس خویش از آن براي ابالغ پيام و آموزه توحيدي و غيرتوحيدي در كتاب

اعصار خواند. قرآن « گویي قصه»، ، معجزة جاویدان دین اسالم راقرآن كریموان ت جا كه مي اند تا آن جسته

هاي پيامبران براي تقویت باورهاي دیني و الگوسازي و  به دليل تنوع مخاطبان از قالب قصه به ویژه قصه

 هاي اسالمي و تربيت و ترغيب آنان به تدبر و مشاهدة آیات معرفي اسوه و آشنایي مسلمانان با سنت

مهم براي  . قصه یكي از ابزارهايبرد آموزي، غایت بهره را مي ر آفرینش و عبرتهاي متكثّ الهي و جلوه

هاي روز قيامت و بهشت و  ابالغ دعوت به وحدانيت خدا از طریق تصویر احوال و انبياي پيشين و جلوه

ه عبارت دیگر، دیالكتيك تقابل خير و شر یا ب، امبران آنيهاي پ مایة اصلي قرآن و قصه بندوزخ است. 

هاي  مایه یا استعارة مفهومي را در قصه در این مقال بر آن هستيم كه این بن بخردي و نابخردي است.

ن یهاي مختلف ا و آنگاه جلوه كنيمميبررسي قرآن  را از نظر لغوي درظلم واژة لذا ابتدا  ؛قرآن واكاویم

 .كرد خواهيمتبيين  را در آنت یفراروا

 

 .د، شرك، ظلميتوح ،بخردي و نابخردي تقابلمایه،  بن، امبرانيهاي پ قصهقرآن، : يكليدي ها واژه
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 هقدمم .1

خميازة » یا« در اخم جنگلي»قدمت قصه به قدمت انسان است. بشر از همان زماني كه 

با قصه سروكار داشت و   ،(99: 4934)اخوان،  «تخف یا مي گشت روز و شب مي ،كوهي

و  قصه همان تاریخ بشر استكرد.  قالب قصه بيان مي را در شگفت خویشهاي  تجربه

هنوز  زين عرب و« قصه خواهم شد به سرِ» :نویسد روست كه بيهقي مي  همين شاید از

ترجمه  «هالحضارةقص»ویل دورانت را زیر عنوان  تاریخ تمدنند و خوا تاریخ را قصه مي

 كنند. مي

حاضر و غایب است و تقریباً همة قصه در تاریخ فرهنگ بشري به مثابة وجودي 

هاي مقدس خویش از آن براي ابالغ  توحيدي در كتاب توحيدي و غيرهاي  ادیان و كيش

، معجزة جاویدان كریم قرآنتوان  جا كه مياند تا آن هاي خود بهره جسته وزهپيام و آم

    صه،ليل تنوع مخاطبان از قالب قبه د قرآناعصار خواند.  «گویي قصه» دین اسالم را

براي تقویت باورهاي دیني و الگوسازي و معرفي اسوه و  ،هاي پيامبران ویژه قصهبه

به تدبر و مشاهدة آیات  انهاي اسالمي و تربيت و ترغيب آن آشنایي مسلمانان با سنت

 برد. غایت بهره را مي ،آموزي هاي متكثر آفرینش و عبرت الهي و جلوه

تكرار  قرآنبار در  22تنها  نه، «قصه» واژة ؛يد داردگویي بسيار تأك بر قصه و قصه قرآن

ري بایسته براي تبلور ستشده، بلكه قصه و روایت نيز وجه غالب این كتاب مقدس و ب

هاي مختلف بهره  قالب در عرصهن یااز  قرآن تاریخ بوده است. طيبالغت و اعجاز آن 

: 2002)قطب، است رفته  جسته و با آن به تحدي شعر و هم به تحدي قصة قوم عرب

ها در ، پراكندگي آن(جز قصة یوسف) هاي قرآن هاي مهم قصه . یكي از ویژگي(493

به دليل تدریجي بودن  ،نخست ةدر درجها كه  هاي مختلف است. این تكرار قصه سوره

رود كه گاهي مضموني  به شمار مي آنهاي هنري اعجاز  نزول قرآن است، خود از جلوه

 كند. متفاوت بيان مي يهاو اسلوب مختلف يهاانيبواحد را با 

زارهاي دعوت اب. سته اوكتاب دعوت به توحيد و معرفت خدا و ایمان ب قرآن كریم

حدانيت خدا از مهم براي ابالغ دعوت به و یكي از ابزارهاي ،و بسيارند. قصه گوناگون

ت. اگرچه هاي روز قيامت و بهشت و دوزخ اس انبياي پيشين و جلوه طریق تصویر احوال



 83/ آنهاي پيامبران قر ماية بنيادي قصه تقابل بخردي )خير( و نابخردي )شر(، بن

لي، تاریخي، هاي قرآني را به انواع مختلفي چون قصة تخي قصه پژوهشگران،برخي 

مایة اصلي قرآن و  بن ،(220: همان) كنند شناختي و رمزي تقسيم مي تعليمي، روان

تقابل خير و شر یا به عبارت دیگر، دیالكتيك بخردي و ، آندر  امبرانيپ هاي قصه

 ظلم و ستم متبلور شده است. ت یفراروا نابخردي است كه در

اند. در تفاسير مختلف به  دربارة ظلم و ستم در قرآن كریم سخن بسيار گفته و نوشته

، كرده استكه دارالحدیث قم منتشر  نامة عقاید اسالمي دانشدر  ؛اند این مهم پرداخته

حسيني  9.دربارة ظلم و انواع آن كه ظلم فردي و ظلم اجتماعي است، بحث شده است

ظلم و دربارة دانشكدة الهيات دانشگاه تهران  خود در ارشد نامة كارشناسي در پایاننيز 

 صدیقه گيويو  كرده استكاوش « بررسي ماهيت ظلم در قرآن»ماهيت آن با عنوان 

بررسي مفهوم ظلم در قرآن با »اي را با عنوان  نامه )س( قم پایان يالزهراجامعةنيز در 

به رشتة تحریر  4935در سال  سهراي اخذ مدرك سطح ب« رویكرد فقهي و اخالف

هاي  مایه كه ظلم را به مثابة یكي از بنمالحظه نشد اي  اما كتاب و مقاله ،درآورده است

 هاي عمدة آن به شمار آورد.  رنگقرآن و پي هاي اصلي قصه

ن هاي قرآ مایه یا استعارة مفهومي را در قصه در این مقال بر آن هستيم كه این بن

هاي  جلوهگاه  يم و آنكنميبررسي  در قرآنلغوي  را از نظر لذا ابتدا ظلم ؛واكاویم

 .كرد خواهيمتبيين در قرآن  را تین فراروایامختلف 

 

 قرآن وظلم در لغت  .2

 و اصطالح در لغتظلم   .2-1

این بسامد  كه ه استو مشتقات آن بيش از سيصد مرتبه در قرآن تكرار شد «ظلم» واژة

وضع شيء در غير موضع آن »نگري است. ظلم در لغت به معني  تأمل و ژرفبایستة  زیاد

« من أشبه أباه فما ظلم» :است در امثال عرب آمده ؛(227 :1، جذیل ظلم منظور، ابن) «است

ا در مثل ی .«ظلم استشباهت در غير موضع خود »یعني  ؛(992 :2)همان و الميداني، ج

منحرف  رياز مس ،معني دیگر آن .(991 :همان) «من استرعى الذئب فقد ظلم»است كه 

یعني  ؛(49لقمان: ) إنّ الشِّركَ لَظُلمٌ عظيم: است شدن است. خداوند در قرآن فرموده
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بخش است و او را  نعمت ده كننده و ميراننده و روزي زندهمرتبه به تنهایي  گ خداوند بزر

 ظلم است؛ زیرا غيرِترین  شریكي نيست. اگر كسي براي او شریكي بگيرد، آن بزرگ

جور و تجاوز از حد  ، عبارت ازدر اصطالح ظلم داده است.قرارراهنما  را خداي خویش

  :گوید نيز در این باره مىاصفهاني راغب  .(ذیل ظلم :4557منظور،   )ابن 4است

ا ا بی ؛آن استص اخ غير موضع دروضع شيء  ،علما از ياريبس و تهل لغا نزدظلم »

اگر  «ظلمتُ السِّقاء» اند: ش، چنانكه گفتهو مكانزمان  ازعدول ا ا بی، تدزیاا ب اینقصان 

آن را حفركرد، در  يعنی ؛«ظَلمتُ االرض»اند  ز گفتهين و كنم. تناول شغير وقت آن را در

كه  يكابه خ و اند گفته «همظلوم»ن ين زمیبه ا، كردن نبود حفر يبرا يموضع كه يحال

 گناه و هكبير گناه يبه معن ،رو نیااز ؛حقاز  جاوزت يه معنب «ظِلم» ،شود يمرج اخاز آن 

اگرچه  ،اند گفته ظالم زين ابليس به ظالم، و يرك اولت درآدم به  ، وه به كار رفتهصغير

 .(922:  تا ، بي)اصفهاني «ن تا آسمان استيتفاوت از زم ظلم ان دويم

ان يظلم م تدانند: نخس يحكما ظلم را سه نوع م يسد كه برخینو يدر ادامه راغب م

ان انسان و مردم است و يظلم م م،دو؛ ن آن كفر و شرك استیتر ميكه عظ انسان و خدا

 .(922:  تا ، بيياصفهان) ان انسان و خودش استيظلم م سوم،

 

 نآدر قرظلم . 2 -2

 :توان به موارد زیر اشاره كردمي از جمله است كه آمده يمعن ه چندب قرآن درظلم  ةواژ

 .شِركه ب نيعی؛ (32األنعام: ) «لَم یَلبِسوا إیمانَهُم بظُلم ذینَ آمنوا وال» .4

؛ ش استیخو غير به يو ظُلم وبه خود نسان اظُلم  آن و عمل است يبه معن ظلم .2

 (21النساء: ) «إذ ظَلَموا أنفسَهُم»و:  (92فاطر: ) «فمِنهُم ظالمٌ لنفسِه»: است فرموده وندخدا

 .(12 الشورى: ) «على الذینَ یَظلمونَ الناسَ يلُإنَّما السَّب» نيز و

كِلتا الجَنّتَينِ آتَتْ »: است ه آمدهین آیكه در ا چنان ؛نقصو  يكاست يبه معن ظلم  .9

 2.(99الكهف: ) «مِنهُ شيئاً لم تَظِلمْ أُكُلَها و

 

 

 



 71/ آنهاي پيامبران قر ماية بنيادي قصه تقابل بخردي )خير( و نابخردي )شر(، بن

 امبرانيمهم ستم در داستان پ يها .  جلوه9

سان تا امروز وجود داشته است و نگي اهاي بارزي است كه از بدو زند ظلم از پدیده

بخش عظيمي از  گسترة فراخي از زندگي انسان را در قلمروهاي مختلف فراگرفته است.

به این پدیده اختصاص  ،ویژه متون ادبي جهان، اعم از منظوم و منثور تاریخ انساني و به

متبلور  گانة جهان عجایب هفت در يحتمختلف تاریخ بشر و  هاي مناسبتدارد و در 

هاي مادي  راغب اصفهاني بدایت ظلم را همان تعامل نامناسب بشر با پدیده است.

ارز كند و جلوة ب هاي دیگر تسرّي پيدا مي جاست كه به حوزه  همين داند و از مي مختلف

 .(ذیل ظلم: ياصفهان)آن تجاوز به حقوق دیگران است 

خواهيم  لف تاریخي، ميهاي مهم ستم در ادوار مخت جا ضمن بررسي جلوهدر این

، به مایة اصلي بيشتر حوادث تاریخي بن تصویر جامعي از آن ترسيم كنيم تا نشان دهيم

هاي مختلف به  قهرماناني است كه به شيوههمان استكبار ضد ،امبرانيهاي پ قصه ژهیو

 كنند. طغيان مي ه بخردي و توحيديیازند و عل ظلم دست مي
 

 )ع( نوح قومستم . 9-1

طبق گيرد.  ت ميئاز استكبار و استبداد نش )ع( در جامعة روزگار حضرت نوح كمحاستم 

ي است كه ستم در ادوار مختلف محصول فراروایت استبداد و استكبار ،هاي قرآن سوره

دادن نفس بشري در كنند. استكبار به معني قرار ل مياعما برخي افراد بر قوم خویش

تناسبي  الوجود مثابة آفریدة تابع واجبان به جایگاهي است كه با چارچوب تكویني انس

صفت  ،همه  بر هستي و استغنا از آفرینش پيوند دارد و این هندارد. استكبار با سيطر

قي و روحاني به حقوق دیگران و هاست. مستكبر بدون هيچ مانع اخال ينیآفرینندة همة آ

ان عقل و وجد بينني قد هر نوع عاطفه و توازكند و فا ویژه ستمدیدگان تجاوز ميبه

كه هيچ گروهي  چندان ؛پندارد ميو داراي قدرت امر و نهي است. او خود را فراتر از همه 

قوم ي از افراد ،وي تخطي كند. استكبار و استبداد هايها و دستور حق ندارد از خواسته

ا كرد دایرة پيروانش ر تالش ميویژه وقتي  بهرا  اوداشت تا رسالت آسماني  وارا نوح 

د كه به مستكبران روزگار از وي خواستن. دنبا ترفندهایي تعطيل كن ،گسترش دهد
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چه مستضعفان را گروهي  ؛از دعوت مستضعفان روي برتابد ند،اجابت آنان بسنده ك

 خواني نداشتند.  از لحاظ تفكر با آنان همكه د ندانست ثمر مي بيسواد و  بي

آب كرد و آنان را مأیوس كرد، ش بر نقشة گروهي مستكبر و ستمگر را نق )ع( نوح

ویژه وقتي براي آنان روشن ساخت جذب مردم به رسالتش در گرو مال و ثروت به

چنين به قوم خود متذكر شد كه استكبارشان را همنيست، بلكه به دليل ایمان است. 

بيانگر همين  ریزاعتباري نيست و ستم آنان با عدل و حق در تناقض است. آیات 

  ت:حقيقت اس

هُ» إِالالَّذِينَ اتَّبَعَكَ إِالبَشَرًامِثْلَنَاوَمَانَرَاكَ مَانَرَاكَ قَوْمِهِ الْمَألالَّذِينَكَفَرُوامِنْ ََرَاِِلُنَافَقَالَ مْ

ََرَ قَوْمِ يَا قَالَ كَاِِبِينَ. نَظُنُّكُمْ بَلْ فَضْلٍ عَلَيْنَامِنْ نَرَىلَكُمْ وَمَا الرََّْيِ عَلَىبَادِيَ كُنْتُ إِنْ ََيْتُمْ

كَارِهُونَ. لَهَا وَََنْتُمْ ََنُلْزِمُكُمُوهَا عَلَيْكُمْ فَعُمِِّيَتْ عِنْدِهِ مِنْ رَحْمَةً رَبِِّيوَآتَانِي مِنْ البَيِِّنَةٍ قَوْمِ وَيَا

رَبِِّهِمْوَلَكِنِِّيََرَاكُمْاذِينَآمَنُواإِنَّهُمْمُالقُوإِنََْجْرِيَإاِلعَلَىاللَّهِوَمَاََنَابِطَارِدِالَََّسْأَلُكُمْعَلَيْهِمَاالً

عِ لَكُمْ ََقُولُ وَال ََفَالتَذَكَّرُونَ. طَرَدْتُهُمْ إِنْ اللَّهِ مِنَ يَنْصُرُنِي مَنْ قَوْمِ وَيَا تَجْهَلُونَ. نْدِيقَوْمًا

إِنِِّ وَالََقُولُ الْغَيْبَ وَالََعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُخَزَائِنُ يُؤْتِيَهُمُ لَنْ تَزْدَرِيََعْيُنُكُمْ لِلَّذِينَ وَالََقُولُ يمَلَكٌ

الظَّالِمِينَ لَمِنَ إًِِا إِنِِّي ََنْفُسِهِمْ فِي بِمَا ََعْلَمُ اللَّهُ  كافر كه قومش مهتران»؛ یعني «.خَيْرًا

 اراذل جز كه نيمبي نمى و بينيم نمى خویش همانند انسانى جز را تو ما: گفتند ،بودند

 كه پنداریم بلكه باشد، فضيلتى ما بر را شما كه بينيم نمى و كنند متابعت تو از قوم

 همراه به حجتى پروردگارم از اگر ،گویيد مى چه من، قوم اى: گویيد. گفت مى دروغ

. باشيد ناتوان آن دیدن از شما و باشد كرده ارزانى خویش رحمت مرا او و باشم داشته

 در من، قوم اى واداریم؟ آن قبول به اكراه به را شما خواهيد، نمى خود كه الىح در آیا

 كه را آنهایى. خداست با تنها من مزد. طلبم نمى شما از مالى خویش رسالت تبليغ برابر

 ولى ،كرد خواهند دیدار خویش پروردگار با آنان ؛رانم نمى خود از اند آورده ایمان

 كسى چه برانم، خود از را آنها اگر من، قوم اى .هستيد نادان مردمى شما كه بينم مى

 كه گویم نمى شما یابيد؟ به درنمى را حقيقت آیا كرد؟ خواهد یارى مرا خدا قبال در

 و. هستم فرشته كه گویم نمى و .دانم نمى هم غيب علم و .است من نزد در خدا خزاین

. نكند عطا را خود خير ،نگرید مى آنها در حقارت به شما كه آنان به خدا كه گویم نمى

« بود خواهم ستمكاران از كنم، چنين اگر. است تر آگاه آنهاست هاىدل در آنچه به خدا

 . (94-27 هود،)



 79/ آنهاي پيامبران قر ماية بنيادي قصه تقابل بخردي )خير( و نابخردي )شر(، بن

در نهایت چون این قوم ستمگر و مستكبر بر طبل تباه ستم و استكبار خویش 

در اثر  بسازد تا ايشود كه با مدد مستضعفان كشتي وحي مي)ع(  به نوح ،كوبند مي

 یَا وَقِيلَ»و پيروانش به سالمت به ساحل نجات برسند:  اوطوفان ستمگران نابود شوند و 

 وَقِيلَ الْجُودِيِّ عَلَى وَاسْتَوَتْ األمْرُ وَقُضِيَ الْمَاءُ وَغِيضَ أَقْلِعِي سَمَاءُ وَیَا مَاءَكِ ابْلَعِي أَرْضُ

 باز آسمان اى و فروبر خود آب زمين اى: شد تهگف و» ؛ یعني.«الظَّالِمِينَ لِلْقَوْمِ بُعْدًا

 اى كه آمد ندا و قرارگرفت جودى كوه بر كشتى و آمد پایان به كار و فروشد آب. ایست

این عقاب و كيفري كه بر سر قوم ستمگر نوح  .(11: )هود« !ستمكاره مردم بر باد لعنت

طغيان شرك در برابر  ،به دليل ستم و سركشي آنان در برابر عدل یا به تعبيري ،بارید

قوم عاد شرك و توحيد یا عدل و ستم همچنان تداوم یافت و  بينتوحيد بود. تقابل 

د تا تمدن شد و سرانجام نيز به ارادة خدا نابود كرپدیدار  رابعدي این زنجيرة ستم حلقة 

 .جدیدي مبتني بر توحيد شكوفا شود

است كه خداوند آن را بر قوم  يرفيآمد، همان ك ()ع قوم نوح كه بر يفريواقع، ك در

 در قالبن ستم یچگونه ااینكه اما  فرستاد،آنان  يل ستم و سركشيبه دل (عاد) )ع( هود

 يا رهيم ستم زنجيپردازیم تا روشن كن بدان مياكنون  ،متبلور شد يشامد سوئين پيچن

ابد. ی يم تداوم )ع(يموس زمانشود و تا  يشروع م )ع( است كه از عصر نوح یيها از حلقه

همه با   نیا و دیآ يم يرانیو و يشود، به دنبال آن تباه يدار میپد یيجادر ستم  يوقت

 ،ابدی يگسترش م يستم يشك وقت يشود. ب ين آن میگزینابود و عدل جا يحكم اله

 .شود يم بنابه دنبال آن  يدیتمدن جد و روداز بين ميسرانجام با ارادة خدا 
 

  )ع(هود ـ عادستم قوم  .9-2

لة عاد در دو يان قبيابد كه طغی ي، درمن موضوعیبه ا آیات قرآني مربوطاز  ايخوانندههر 

ل یلة خود را از قبايقب يافراد ، یعنيينژادپرست در زمينةنخست  ؛شود يمتبلور م زمينه

ن طبقة ی. ايدرون يطبقات در حوزة، دومدانستند و  يش برتر میرامون خويكوچك پ

ش و رفاه يو در عبود مند  بهره يو خارج يمختلف داخل يرهاثروتمند از آبشخو

ل یيد و به مستضعفان و قبایبه ستم گرا ،ن آبشخورها اندك شدیا يست. وقتیز يم
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براي از آن اموال را  يار دست زد و بخش بزرگياموال بس يو به گردآور ستم كردف يضع

 يان شهرهايدر م آن نر بودينظ يكه در قرآن به ب يشهر ؛كردصرف رم ساختن شهر ا

 ارَم با»: ؛ یعني«الْبِالدِ فِي مِثْلُهَا یُخْلَقْ لَمْ الْعِمَادِ. الَّتِي ذَاتِ إِرَمَ» :شده است اشارهجهان 

  (3ـ  7: )فجر« بود نشده آفریده شهرى هيچ در آن همانند داشت. و ستونها كه

فان عال و مستضصاحبان قدرت و م بينكه  بود يشكافنشانة ستم مستكبران عاد، 

 شمرد و يرا قاعده م يداخل يكه چالش و برخوردها يا جامعه يد برایترد يد آمد. بیپد

ل داشت تا يرا گس )ع(خداوند هود ،رو نیا از نخواهد بود؛ ياتيشود، ح از مساوات دور مي

، اصالح كندد و دعوت به حق يت توحیق تقویاز طر اش يت را با رسالت آسمانين وضعیا

د و يجواب گذاشتند و منكر توح يجستند و دعوتش را ب يكبران بر هود برتراما مست

، پيوسته يفكر يبود. اعتال يفكر ين اوج كفر و گمراهین شدند و ايبر زم خداوندقدرت 

به وي را دارد تا  ها وامي دهیپد ةسینش و مقایانسان را به تدبر و تأمل در كارگاه آفر

از آن در سراب توهم  يگهبهر يل بيمستكبران عاد به دلاما  ،دانمان روشنگر برسیدرجة ا

 الْحَقِّ بِغَيْرِ األرْضِ فِي فَاسْتَكْبَرُوا عَادٌ فَأَمَّا» د:یفرما يروست كه قرآن م نیا ستند و ازیز

 بِآیَاتِنَا وَكَانُوا قُوَّةً نْهُمْمِ أَشَدُّ هُوَ خَلَقَهُمْ الَّذِي اللَّهَ أَنَّ یَرَوْا أَوَلَمْ قُوَّةً مِنَّا أَشَدُّ مَنْ وَقَالُوا

 چه: گفتند و كردند گردنكشى زمين روى در ناحق به عاد، قوم اما»؛ یعني: «نیَجْحَدُو

 آنها از است آفریده را آنها كه خدایى كه دیدند نمى آیا است؟ نيرومندتر ما از كسى

  .(49: )فصلت« كردند؟ مى انكار را ما آیات كه است نيرومندتر

ك آنان از محدود بودن بشر اردل عدم اين، به دليزم ياستكبار قوم عاد بر رون یا

 وَأَمَّا»: ديان گردانية عبرت جهانیسخت مبتال ساخت و ما يفريخداوند آنان را به ك. بود

 الْقَوْمَ فَتَرَى حُسُومًا امٍأَیَّ وَثَمَانِيَةَ لَيَالٍ سَبْعَ عَلَيْهِمْ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا صَرْصَرٍ بِرِیحٍ فَأُهْلِكُوا عَادٌ

 با عاد قوم اما و» :؛ یعني«بَاقِيَةٍ مِنْ لَهُمْ تَرَى خَاوِیَةٍ. فَهَلْ نَخْلٍ أَعْجَازُ كَأَنَّهُمْ صَرْعَى فِيهَا

 بر پى در پى روز هشت و شب هفت را عذاب آن. رسيدند هالكت به رصرص باد وزش

 آیا .اند مُرده و اند افتاده كه دیدى مى خرما دهپوسي هاى تنه چون را قوم آن. بگماشت آنان

ن تندباد یبا ا خداوند .(3-2)سورة الحاقّه،  «باشد؟ مانده برجاى آنها از كه بينى مى را كسى

 «خَاوِيَةٍ نَخْلٍ أَعْجَازُ» یيچنان شدند كه گو آنانسركش، مستكبران را نابود ساخت و 



 75/ آنهاي پيامبران قر ماية بنيادي قصه تقابل بخردي )خير( و نابخردي )شر(، بن

را  يرنظاميو غ ياعم از نظام ،يف قدرت مادهم ضعبالي الهي   نیبودند. ا( 7حاقه: ال)

 تَرَى فَهَلْ»آیة . دهدنشان مي شانرا در ستم زان ضعف ستمگرانيم  كند و هم يآشكار م

ستم در كه وقتي دارد بيان ميبخشد و  ين عبرت را تجسّم میا ،(3: همان)« بَاقِيَةٍ مِنْ لَهُمْ

ستضعفان از مقابله با آن درمانند، به اوج خود برسد و م يخ انسانیي از تاریها دوره

ن يطلبد تا حق و عدل را بر زم يم يبه تحد يا خداوند ستمگران را با قدرت كوبنده

خ با شتاب معهود خود ید و گردونة تاريان رسیعاد به پاستم گونه دورة  نیت كند. بديتثب

 شكل گرفت.( قوم صالح) آن تمدن ثمود يحركت كرد و در مطاو
 

 )ع(صالح ـ ثمود قومستم  .9-9

افت یافراد خوب در آن  ياگر گروه اندك و ستمگر بود يا جامعه يجامعة ثمود، به طور كل

 يكش بودند و مورد ستم و بهره غالب، گم ان آن جماعت ستمگرِيشد، در م يم

رو بود كه خداوند  نیا از ؛شد يت نمیآنان رعا يگرفتند و حقوق و كرامت انسان ميقرار

له فرستاد تا گروه ستمگران را سركوب يآن قب يبرا يه مثابة مصلح اجتماعرا ب )ع( صالح

 يبرابر رسالت آسمان د؛ جز آن دسته كه درها را به خودشان بازگردان كند و حقوق انسان

اثبات صدق  يبرا يمردمان از و يبرخاستند. برخ يب ویمقاومت كردند و به تكذ او

الْمُسَحَّرِينَ.مِنَََنْتَإِنَّمَاقَالُوا» د:یفرما يداوند مكه خ چنان ؛طلب كردند يا رسالتش معجزه

 تو كه نيست این جز: گفتند»: ؛ یعني«الصَّادِقِينَمِنَكُنْتَإِنْبِآيَةٍفَأْتِِمثْلُنَابَشَرٌإاِلََنْتَمَا

 «بياور اى نشانه ،گویى مى راست اگر. هستى ما همانند بشرى نيز تو .اند كرده جادو را

 .(491ـ  499: )شعراء

تالشي  بود كه در واقع به سحر ي، متهم كردن و()ع ستم قوم صالح يها از جلوه

در براي اثبات صداقت نبوتش بود.  از ایشان يا سپس درخواست معجزه و اوب یتكذ يبرا

كه خداوند از  د. از آنجایيیگو ياز صداقت آن سخن م يو ين، رسالت آسمانيهمان ح

در  ،را كه طلب كرده بودند يا ست، معجزهيعاجز ن ينيو زم يور آسمانام دادن انجام

كردن آنان به دین آن و تهديت قوانیل داشت با الزام آنان به رعايگس يا صورت ناقه

 ح شده است:یكه در قرآن بدان تصر ن؛ چنانيت از آن اصول و قوانيعاقبت سوء عدم تبع
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؛ «عَظِيمٍيَوْمٍعَذَابُفَيَأْخُذَكُمْبِسُوءٍتَمَسُّوهَامَعْلُومٍ.واَليَوْمٍشِرْبُمْوَلَكُشِرْبٌلَهَانَاقَةٌهَذِهِقَالَ»

 حق روز یك و باشد او حق ،خوردن آب روز یك. است من شترِ ماده این: گفت»: یعني

ـ  499 )شعرا: «گيرد فرومى را شما بزرگ روزى عذابِ كه مرسانيد آسيبى آن به. شما

492). 

 ح شدهیكه در قرآن تصر چنان ،از كشتن آن نادم شدندن شتر را كشتند و اما آ 

فَأَخَذَهُمُفَأَصْبَحُوافَعَقَرُوهَا: »است ؛ «مُؤْمِنِينَََكْثَرُهُمْكَانَوَمَاآليَةًَِلِكَفِيإِنَّالْعَذَابُنَادِمِينَ.

 عبرتى این در رآینهه. فروگرفت را آنها عذاب پس. شدند پشيمان و كشتند را آن»یعني: 

  .(493ـ  497: )شعرا« نياوردند ایمان بيشترینشان و است،

 يبرا يخدا به قوم ثمود، امتحان يناقه از سو فرستادند اشاره كرد كه یجا بانیدر ا

، درساندننمي يگزندبه آن ناقه  كردند و ميتبعيّت  ياگر از اوامر اله كه آن قوم بود

آنها ، اما بودد و عدل يبازگشت به توح ،د و آنش يغاز مخ آنان آیدر تار يدیصفحة جد

ب در یكه تكذكردند و این بدان معني بود  يو ناقه را پ ردندت نكیرا رعا ياله هايدستور

 .آورندمان یا بودكه محال آنجا تا ، دهيشه دوانیجانشان ر

 زیرا ؛ستيان نياصالح در م ن قوم را مجالیثابت شد كه ا ،كردند يناقه را پ يوقت

آنان كامالً  اینكهاست بر  يليكردن ناقه دل يدند. پيتجاوز به رسالت را به اوج خود رسان

ن عادت ین قائل نيستند و به هرج و مرج در دید يبرا يچ اعتباريا هستند و هياهل دن

ع آن ملتزم یها و شرا ن و آموزهیو د يمند كه محال است به قانون ياند تا حد كرده

. خواهند از آن رها شوند يبا غرور تمام م پندارند وخویش ميدشمن  راآن بلكه  ،شوند

لذا خداوند آنان را نابود كرد، اما  شدند؛خود مغرور  يهمانند قوم عاد به قدرت ماد آنان

است:  كه در قرآن آمده عذاب كرد؛ چنانآنان را ا ين دنيش از نابودكردنشان در هميپ

 را شتر ماده پس»: ؛ یعني«مَكْذُوبٍغَيْرُوَعْدٌَِلِكَََيَّامٍثاَلثَةَدَارِكُمْفِيتَمَتَّعُوافَقَالَفَعَقَرُوهَا»

 است اى وعده این و شوید برخوردار زندگى از خود هاى خانه در روز سه: گفت. كردند پى

  .(29: هود)« دروغ از عارى

ها مهلت داد تا از  روز بدانآنان، خداوند سه  یياگرايقوم ثمود و دن يل گمراهيبه دل

 يعنی» ؛يرعاديبلكه در احوال غ ،يط معمولیاما نه در شرا ،ندیدنيا و اسباب آن تمتع جو



 78/ آنهاي پيامبران قر ماية بنيادي قصه تقابل بخردي )خير( و نابخردي )شر(، بن

سورة هود  29ة یكه در شرح آ چنان ؛«ره كرديرا بر آنان چ يماريكه خداوند ب ياحوال

در  ،ستروز نخ ؛رسد يروز عذاب به شما م  ها فرمود پس از سه خداوند بدان :آمده است

اه است. يس ،سرخ و روز سوم ،تان زرد است و روز دومیها د كه چهرهیشو يدار ميب يحال

 جَاءَ فَلَمَّا» روز چهارم عذاب بر آنان نازل شد و در ،فرموده بود اوندگونه كه خد آن سپس

ا خداوند آنان ر .(170و 127: 4929، یي)طباطبا اشاره به همان عذاب است (22)هود:  «أَمْرُنَا

دِيَارِهِمْفِيفَأَصْبَحُواالصَّيْحَةُظَلَمُواالَّذِينَوَََخَذَ» آن مردند:گرفتار كرد كه در  يا حهيبه ص

« مُردند جاى بر خود هاى خانه در و فروگرفت اى صيحه را ستمكاران و»؛ یعني: «جَاثِمِينَ

 . (27)هود: 

و  یيايدن يتاب يب ا و آخرت و ترس ويعذاب در دن ؛ان ستم استین همان پایا

 يخیخذالن تار؛ و تمام آن مذلت و خذالن قوم است... يهنگام حساب اخرو يشرمسار

 یَغْنَوْا لَمْ كَأَنْ» متبلور است: وندن فرمودة خدایخذالن قوم ثمود در ا. در آخرت خذالن و

 دیار آن در هرگز گویى كهنانچ»؛ یعني: «لِثَمُود بُعْدًا أاَل رَبَّهُمْ كَفَرُوا ثَمُودَ إِنَّ أاَل فِيهَا

 لعنت ثمود قوم بر هان شدند، كافر پروردگارشان به ثمود قوم كه باشيد آگاه. اند نبوده

 يآنان تباه شد و بدنام يل كفر و سركشيمال و ثروت ثمود به دل .(23هود: )« باد

ز شة ستمگران ایاست، ر يكه حتم ياخرو يا شد. عالوه بر شرمساريدر دن آنن یگزیجا

كه بعد از ثمود  يا همة مردمیگران شدند. آیة عبرت دین بركنده شد و ماية زمحفص

 ،ثمود گذشت ياز نابود يكه مدتا پس از آنیرفت عبرت گرفتند  آناناز آنچه بر  ،آمدند

چنان تكرار هم ين سركشین است كه ایت ايان بازگشتند؟ واقعيو طغ يبه همان سركش

 يرة ستمگرياز همان زنج يا و حلقة تازه پيدا كرد جدیديزاویة  )ع(با قوم لوط شد، اما

 .شكل گرفت
 

 . ستم قوم لوط 9-1

    يبردگ ان ضعفا را بهمندبه سبب به این بود كه قدرتجدال در جامعة قوم نوح  اگر

عاد به  و نزاع جامعة قوم هود كردند و اگرو ثروتمندان فقرا را استثمار مي گرفتندمي

عامل نزاع و اصطكاك جامعة قوم و  در آن جامعه بود ي عدالتيبو  يجهت نژادپرست
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 ،بود ين الهیمواز ين خدا و عدم اجراید يب جدیثمود، هرج و مرج و تكذ و صالح

 به وجود آمدن و اصول یجامعة قوم لوط از رهگذر اخالل در مواز در چالش و اصطكاك

چ يه یيگو كهمردان آن بود  يابد. معضل قوم لوط نابكاری يها تداوم نمات بدون آنيكه ح

عقل و  بينتوازن عدم ت باعث يانسان فقدانت انسان نداشتند و ياز انسان يافتیفهم و در

شود كه  يم ياليز و امیر غرايشود. انسان اس يت ميوانيسقوط انسان به مرتبة ح ووجدان 

بر  يمبتنة ازدواج یدر سا يزندگ يعير طبيكند و مس ياش خارج م يعير طبياو را از مس

قة ين همان دقیا كند. مرد و زن اقتضاي توالد و تناسل مي بين ينین ديع و قوانیشرا

از  ياست كه مردان قوم لوط از آن تمرّد كردند. مردان آن قوم خواستند كه برخ ياصل

 يهم زدند و باعث تباهرا بر  ينین دی، موازرو،؛ از اینندیقرابت جوگر مردان یآنان با د

ل يگس يرا با رسالت آسمان )ع( سركشانه، خداوند لوط تِين وضعیا بر بنا .جامعه شدند

ن یواكنش آنان در ا ، اما ت سوق دهديت به انسانيوانيداشت تا مردان را از مرداب ح

 ان چگونه بود؟ يم

چنان موجب شد تا شرایط هم )ع( ه رسالت لوطيورش علیو  يو سركش يسر سبك

 )ع( ن زمان خداوند لوطين درجه سقوط كردند. در همیتر ن قوم به پستیو ا ماندب يباق

رسالت خود در  و به روا داشتندت را در حق او يوانيت حیل داشت، اما مردان نهايرا گس

عملشان آگاه  يآن حضرت تالش كرد كه آنان را از زشت .نش خود وفادار نماندندیآفر

با زنان  و در پيش گيرندرا ق درست یتا آنان را قانع سازد كه طر كرد يسازد و سع

اما آنان به  ،شه سازنديپ ياله يكنند و تقواو از قوانين طبيعي و شرعي پيروي ازدواج 

بر انحراف خود اصرار كردند  یيچنان از سر غرور و خودستازه بر عقل، همیل غلبة غريدل

این د. ریباور آنان را بپذ )ع( و خواستند كه لوط با زنان را منكر شدند يو ازدواج شرع

  داللت دارد: موضوعن یات بر ایآ

 هُنَّ بَنَاتِي هَؤاُلءِ قَوْمِ یَا قَالَ السَّيِّئَاتِ یَعْمَلُونَ كَانُوا قَبْلُ وَمِنْ إِلَيْهِ یُهْرَعُونَ قَوْمُهُ وَجَاءَهُ»

 مَا عَلِمْتَ لَقَدْ رَشِيدٌ. قَالُوا رَجُلٌ مِنْكُمْ أَلَيْسَ ضَيْفِي فِي تُخْزُونِي واَل اللَّهَ فَاتَّقُوا لَكُمْ أَطْهَرُ

و )چون فرشتگان به صورت »؛ یعني: «نُرِیدُ مَا لَتَعْلَمُ وَإِنَّكَ حَقٍّ مِنْ بَنَاتِكَ فِي لَنَا

قوم لوط به قصد عمل زشتي كه در آن سابقه  ،جوانان زیبا به خانه لوط درآمدند(

گفت: این دختران من )جنس ها ه درگاه او وارد شدند، لوط به آنداشتند به سرعت ب
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( براي شما پاكيزه و نيكوترند، از خدا هستند دختران منة زنان امتم كه به منزل

در ميان شما یك مرد رشيد  بترسيد و مرا نزد مهمانانم خوار و سرشكسته مكنيد، آیا

داني كه ما را رغبت و ميلي به آن دختران نيست و  قوم لوط گفتند: تو خود مينيست؟ 

 (.75ـ  73هود: )« داني كه مطلب ما چيست ه خوبي ميتو ب

 یششرمانة خود خواستند ارادة خو يب يريگ د اشاره كرد كه آنان با جهتیجا بانیدر ا

 يح زندگير صحيرا مسیز ؛ر دهندييها را تغل كنند و آنيتحم يزندگ يها را بر سنت

است كه زنان و  يرستو زاد و ولد و فعاليت د خانواده ياز اخالق و بنا يرويهمان پ

انة مردان جامعة لوط یگرا يبه نگرش تحد اكنون،ند. یمردان با هم در آن مشاركت جو

ه نگرش يشب ين نگرش تا حدودیم. ايافكن يم يآن نظر يها ن و ارزشیه ديعل

افتاد، همان  قوم لوط اتفاق  ينقاط جهان است. آنچه برا يبازان امروز در برخ جنس هم

جَاءَفَلَمَّا» :است كه در قرآن آمده چنان ؛رقم زد  يالهتغييرناپذیر ر یه تقدك بود اييرانیو

مِنَهِيَوَمَارَبِِّكَعِنْدَمَنْضُودٍ.مُسَوَّمَةًسِجِِّيلٍمِنْحِجَارَةًعَلَيْهَاوَََمْطَرْنَاسَافِلَهَاعَالِيَهَاجَعَلْنَاََمْرُنَا

 شهر آن بر و كردیم زبر و زیر را آنجا فرازآمد، ما فرمان نچو»: ؛ یعني.«بِبَعِيدٍالظَّالِمِينَ

 و بود پروردگارت نشان آنها بر باریدیم كه فرو پى، در پى سجّيل، از سنگهایى از بارانى

  .(39ـ  32هود: )« نيست دور ستمكاران از عذابى چنين

به اهل آن است  يان ستم، نابودیكند كه پا يگر روشن مین فرمودة خدا بار دیا

كه ستم پس از آن. كندكه خداوند نازل مي يدر پ يپ يعيطب يلة حوادث و بالهايوس

به جلو حركت كرد و به نقطة  يخین محو شد، گردونة تاريزم ياز رو )ع( قوم لوط

 بيخداوند شعرو، از اینافت و ین گسترش یان قوم مديبار ستم در م. این ديرس ينيمع

  .داشت ليگسبراي هدایت این قوم را  )ع(
 

 )ع( بيشع قومستم . 9 -9

ن ی. ابود و ترازو وزن نكردن تیداشت و آن رعا يو صبغة اجتماع يژگین ویظلم در مد

 مردمنهد و  ير ميبر نفوس تأث يیگرا يكه ماد ي استجوامعر يگ معضل عمدتاً دامن

به  افسارگسيخته، طمع يبر هر انسان يدنيامدار يرگيچ .دنشو يا ميمتوجه دن هكسری
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و شمارش  يبه گردآور و او راا در جان فرد النه يمال دن يدوست يعنی؛ بال خود دارددن

 ن همان حرص است. یا و دكن ياموال مشغول م

مستضعف  يها شوند، همان گروه يكه متضرر م یيها شتر گروهيبدر این ميان، 

ن ستم به یا. شود ميافزون  نيز مستضعفان يشتر و فقر و نداريا بياغن اموالبود. خواهند 

قاً در ياست كه دق يزين همان چیا و انجامد يم يد آمدن نزاع و چالش اجتماعیپد

این قوم فرستاد تا در ت یهدا يرا برا )ع( بيپس خدا شع ؛ن اتفاق افتادیجامعة مد

آنان قرار  يو اخالق ياصالح روح يبرا یيها راه معامالت به انصاف رفتار كنند. خداوند

ف جامعه يضع يها ت حقوق گروهیعدم رعا و سوءكار ه سرانجام داد و روشن ساخت ك

 ن امور سوء بر حذر داشت.یو آنان را از ا چيست

الْمِكْيَالَتَنْقُصُواوَالغَيْرُهُإِلَهٍمِنْلَكُمْمَااللَّهَاعْبُدُواقَوْمِيَاقَالَشُعَيْبًاََخَاهُمْمَدْيَنَوَإِلَى»

وَيَوْمٍعَذَابَعَلَيْكُمََْخَافُوَإِنِِّيبِخَيْرٍرَاكُمََْإِنِِّيوَالْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَالْمِكْيَالَََوْفُواقَوْمِيَامُحِيطٍ.

بَقِيَّةُاألرْضِفِيتَعْثَوْاوَالََشْيَاءَهُمْالنَّاسَتَبْخَسُواوَالبِالْقِسْطِ كُنْتُمْإِنْلَكُمْخَيْرٌاللَّهِمُفْسِدِينَ.

 من، قوم اى: گفت. فرستادیم را شعيب برادرشان مَدیَن بر : وبِحَفِيظٍعَلَيْكُمََْنَاوَمَامُؤْمِنِينَ

 نقصان ترازو و پيمانه در و. نيست او جز خدایى هيچ را شما بپرستيد را یكتا خداى

بيمناكم  فروگيرد را شما عذابش كه روزى از و. بينم مى نعمت در را شما اینك. مكنيد

 كم را چيزهایشان مردم به و كنيد ادا كامل عدل، روى از را ترازو و پيمانه من، قوم ىا

 باقى خدا آنچه اید، آورده ایمان اگر. مكنيد فساد زمين در كاران تبه چون و مدهيد

  (.32ـ  31)هود: « نيستم شما نگهبان من و. است بهتر برایتان گذارد مى

مان خالص یا آنها را بهكه  شعيب يسالت آسمانبه ر مدینواكنش گنهكاران قوم اما 

چگونه بود؟  ،خواند يفرام رعایت امانت و امتيترس از روز ق ،از شرك يدور ،به خدا

 يبه نه يو متهم كردن و )ع( بيسخره گرفتن شع  برتافتن كامل و به يرو آنها  واكنش

. بود رتاب سنگشدن با پ د او به كشتهیخواهد و سپس تهد يكه خودش م يزيآنان از چ

 يچ منزلت و احترامينمود كه نزد آنان ه يف ميضع يبه باور آنان، فرد )ع( بيشع

،  يرتيبص يو ب يل به تباهكاريل حرص و مين قوم به دلیاست كه ا يهینداشت. بد

ه دور از چشم لذا با هم عهد كردند ك ؛ابندیرا در )ع( بيت نبوت شعينتوانستند اهم

و  غافل بودند ياز و يت آسمانیكه از حما يدر حال ،بكشند ينگس اش او را با خانواده

و ستم و  يت خداست و خداوند آنان را در گمراهیت و عنایكه او تحت حما یافتند  درنمي
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ت یل عدم رعايبه دل كند. يسازد، بلكه آنان را با عذاب خود خوار م ين رها نمیشاكار تباه

برخاستن با  يو به تحد )ع( بيشع يت آسمانكردن رسال عدالت در وزن و ترازو، مسخره

م یكه در قرآن كر چنان ؛در نهایت خداوند این ستمگران را نابود ساخت ،و خداوند يو

مِنَّابِرَحْمَةٍمَعَهُآمَنُواوَالَّذِينَشُعَيْبًانَجَّيْنَاََمْرُنَاجَاءَوَلَمَّا» ح شده است:یتصر موضوعن یبد

كَمَالِمَدْيَنَبُعْدًاَاَلفِيهَايَغْنَوْالَمْجَاثِمِينَ.كَأَنْدِيَارِهِمْفِيفَأَصْبَحُواالصَّيْحَةُلَمُواظَالَّذِينَوَََخَذَتِ

 بودند آورده ایمان او به كه را كسانى و شعيب فرازآمد، ما امر چون»؛ یعني: «.ثَمُودُبَعِدَتْ

 بر خویش هاى خانه در و روگرفتف اى صيحه را ستمكاران و. رهانيدیم خویش رحمت به

 هم باد، مدین مردم بر لعنت هان. اند نبوده دیار آن در هرگز گویى كهچنان ؛مُردند جاى

 .(59ـ  51هود: ) «.ثمود قوم بر لعنت كه چنان

تمام شد و  ير است، دورة پنجم ستم بشریناپذ كه برگشت يگونه به فرمان اله نیبد

، گير شدند ن زمينآمدند و همگان در سرزمينشا گرفتاربه ترس و وحشت ستمگران 

ها سودي برساند و نه تنها از آنان در برابر  كه گرد آورده بودند، بدان يكه مالبدون آن

 ين موجب شرمساريچنز شد و همياتشان نيان حیت نكرد، بلكه باعث پایمرگ حما

با  يه حدود الهثمود، به جهت تجاوز ب نامن مانند یمد نامآنان شد.  يو اخرو يويدن

ن دو قوم یا داستان ترتيب با نزول عذاب الهي بر این اقوام،و بدین خذالن مرتبط است

 د. يان رسیبه پا يخ بشریاز ستم در تار يگریدورة دشد و گران یستمگر، عبرت د
 

 فرعون ستم . 9-1

و  ، در روزگار فرعونستم در قرآن كریمحلقه از  ، ششمينآید كه از قرآن برمي چنان

به  كه ا ظلم با استكبار مرتبط استینجدر ا .خوردرقم مي )ع( يموس ظهور تر از شيپ

 يحكومت است فرعون متمركز بود؛یبه ر يبر دولت و حكومت ،لهيك قبی برتمركز  يجا

ادارة  يآنان را برا خود فرعون كه نددكرياداره م يروهرا گبود. حكومت  يكتاتوریكه د

ت یو حماقدرت فرعون حفظ  ين دستگاه، فرماندة سپاه برایدر ا ده بود.یامور كشور برگز

 خاست. يبرم يو خدایي يت از دعوین به حمايچنو همكرد  يتالش م آن از

، يهر حاكمخدا انگاشتن ، داشتدر پي تي ستم فراواني یكه چنين حمانیرغم ا به

. شتبه همراه دا او یيو اجرا يگذار دو قدرت قانون افراد را در برابر خضوع و تسليم
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 ه اوب يچ بشريكه دست ه و بر آن بود انگاشت يبود كه فرعون خود را برتر م چنين

كه خود را خدا  يبر مردم تنها از آن خداست. اما انسان يرگيچ ، در حالي كهرسد ينم

ها و مصالح و منافع خود دخل و تصرف  بر اساس عادت در كانون خواسته ،انگارد يم

 و انجامد ميشود، به ستم  ية مصالح با قدرت نامحدود جمع مئلمسكه  يكند. وقت يم

انجام  با عنوان خدایيخواست  يچه م فرعون هر .بود ين معضل عمدة عصر فرعونیا

كه  یيخدا ؛كردنابود مي ،دانست يم ي یكتات را تنها از آن خدايهر كه الوهو  داد يم

فرعون  الوهيتل منكر ياسرائ يبن ا كهاز آنجدهد.  ينم يچ انسانيبه ه خدایي ياجازة دعو

 كه آنان را مغلوب كندمختلف  يها وهيبه شبه كار بست تا خود را  تالشتمام او بودند، 

 ق نكنند.یتشو الوهيتشو انكار  يرا به نف سایرانر ننهند و يگران تأثیبر د

امت گرفت و از كر يل را خوار كرد و آنان را به بردگياسرائ يبن گونه فرعون نیبد

 يهمه موجب شد كه در دورة و  نیم داد. ايكه شرح خواه چنان ؛محروم كرد يانسان

را براي اصالح  )ع( خداوند موسيد و ید آیدر جامعة حكومت فرعون پد يچالش اجتماع

 .ستها ان انسانيوسته در مياستكبار پ كه كند ين مييقرآن تب آیات .جامعه فرستاد

اء يكه همة انب چنان ؛شدروز يرو و پهروب ين و سپاه وبا استكبار بزرگ فرعو )ع( يموس

ها و  شدند، اما سرانجام به مدد خدا از بحران مواجهبا تكبر اقوام خود  )ع( يش از موسيپ

مستكبران  یيز با تكبر و خودستاين )ص( امبر اعظم محمديها عبور كردند. پ انيطغ

 يبودند، اما او آگاه بود كه دورة و رو شدههروب يش از ويامبران پيكه پ چنان ،مواجه شد

امبران و رسوالن است و حامل رسالت يرا او خاتم پیتر است؛ ز گر مهمید يها از همة دوره

 است.  ير و جهانيفراگ

كه در  يجا آن است كه كالم قرآن دربارة استكبار و ستم اقوامنینقطة آشكار در ا

با قواعد و اصول خاص  يب منظمدر چارچو ،مقاومت كردند يآسمان يها برابر رسالت

ت يتا اهم است م آمدهیو فرعون در قرآن كر )ع( يذكر موس ،رو نیا از ؛آمده استخود 

خ و ین تاریا براي يت خاصيروشن سازد. قرآن اهم يخ بشریعبرت گرفتن را در تار

 .واحد قایل است يا رهيكاملش در زنج يها حلقه
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 يشمارد كه با ارادة آسمان يم هایياز ستم يا را نمونه ياسالف و وستم فرعون  قرآن

 )ع(دوران موسي، در يثابت هست يها به جهت تناقض ستم با سنتاست. شده   رانیو

 ،صالح ،هود ،رند كه مستضعفان قوم نوحيگ يقرار م يل در كانونياسرائ يمستضعفان بن

هلش، داد آنان را كردن ستم و اها كه خداوند با نابود همان ؛دندستایب در آن ايلوط و شع

كه  چنان؛ منوط به زمان خاص خود است و بسته به تقدیر الهيستاند. همة كارها 

 د. يروز گردانيروانش را بر آنان پيو پ )ص( ش را شكست داد و محمدیخداوند مشركان قر

به  ياقوام يبر عدل و حق استوارند. وقت يزندگ يها كند كه سنت يهمه آشكار م  نیا

 شیتوان دفاع از خوآنان  و اندك مؤمنان ستم شود يها گروهبه دا كنند و يل پیظلم تما

 كند وميبر اساس سنت ازلي خود عمل خداوند نداشته باشند، ستمگر  يروهايدر برابر ن

از ستم بر حذر  ايدر هر دوره برد. قرآن انسان را يان ميستمگران را به انحاء مختلف از م

 يم انسان را از اصل عمومیگر، قرآن كریبه عبارت د د؛كننكوهش ميدارد و آن را  يم

 دارد. يحذر مبر  ستم

 

  جهي. نت1

و از همين جاست كه  استهاي مادي  همان تعامل نامناسب بشر با پدیدهبدایت ظلم 

 است.كند و جلوة بارز آن تجاوز به حقوق دیگران  هاي دیگر تسرّي پيدا مي به حوزهظلم 

بين خير و شر و عدل و مستمر  ت ثابت است كه چالشي بر این حقيقجهان مبتن

ها در جریان بوده است. گاهي دایرة  اصناف و طبقات مختلف انسان بينتاریخ  طيظلم 

بالد و گاهي دایرة شر  شكوفد و مي خير فراخ است و روحانيت و معنویت در آن مي

 انسان مؤمنِ ،قلمرو خير و عدل سازد. قهرمانِ كه خير را محدود مي است گسترده

ظلم توازن  .است كارآن فرد شریر ستمگر و تباه ،خردمند و حكيم نيكوكار و ضد قهرمان

كند تا  نابود مي ،شود حفظ ایمان انسان فرهيخته مي عقل و وجدان را كه باعث

هاي مختلف  د. قرآن شكلهاي شيطاني بر انسان چيره شود و او را به ستم وادار وسهوس

از كه  است ر كردهیتصو هاي پيامبران چونان زنجير بلندي قصهاین ستم را در ضمن 

 دارد. ادامه )ص( روزگار آدم تا خاتم
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اما جوهره و  ،كند پيدا مي يهاي مختلف، شكل و اسلوب جدید این ظلم در دوره

هاي بارز تقابل خير و شر و توحيد و  جلوه و است حقيقت آن در همة این ادوار یكي

بارزترین جلوة نابخردي در قرآن، شرك  .استردي و نابخردي بخ ،یا به عبارتي شرك

و خرد یا به و عقل  كشيد از دنيا رخت برميكه پيامبري ، به محض آنرو همين از ؛است

تا مردم  شدبرانگيخته ميپيامبر دیگري  ،شد شرك و نابخردي ميتعبيري توحيد مقلوب 

 د.كنون مرا به صراط مستقيم كه همان عقل است رهن

 :انواع ستم در قرآن عبارت است ازطور خالصه  به

برتر  يگر طبقات اجتماعیداز خود را  ورد يگ يت منشئ يا كه از طبقه يستم الف.

دانند. نمونة آن در قرآن اینان خود را در خرد، مال و منزلت از دیگران برتر مي .داند يم

 است. )ع( قوم نوح

كه خصلت  يا طبقهدست   به يارجو خ يداخل يكردن آبشخورهابا منحصرستم  ب.

 دا كرد.يوع پيلة عاد شيكه در قب طلبي استنژادپرستي و رفاه ،يپرست شان تجملای

كند و  ياین ستم عدل را محو م .ن مرتبط استیب دیستمي كه سخت با تكذج. 

رواج  )ع( است كه در جامعة ثمود ين همان ستمیسازد و ا ين حق را وارونه میهمة مواز

 .یافت

این قوم به  صورت گرفت.ن یتكو يعيان طبیجر عدول از كه با )ع( ستم قوم لوط. د

  .به محاربه برخاستند خلقت يعيان طبیل كبر و غرور با جريدل

با گفتمان عقلي پيامبر  ،اعم از آدم و نوح و ابراهيم ،سرشت گفتمان عقلي پيامبران

ه در طبيعت ساري و پيوستنابخردي با بخردي  بيناین چالش  .اسالم تفاوتي ندارد

پيروز ميدان است و نمایندگان نابخردي خواه نمرود  بخردينهایت  جاري است و در

 .شدنخواهند پيروز  هرگزباشد یا فرعون 

 

 نوشتپی
،ومنَمثالالعربفيالشبه:منَشبهَباهفماظلم؛قالاألصمعي:َصلالظلم:وضعالشيءفيغيرموضعه .1

ظلم الطريقفلم:َي،ما لزموا يقال: مناسترعىالذئبفقدظلم. وفيالمثل: موضعه، وضعالشبهفيغير ما

جورومجاوزةالحد.والميلعنيظلموهَيلميعدلواعنه؛ويقال:َخذفيطريقفماظلميميناوالشماال.والظلم:ال



 35/ آنهاي پيامبران قر ماية بنيادي قصه تقابل بخردي )خير( و نابخردي )شر(، بن

الصوبوالتظلمعنه الزمهذا والعربتقول: إنالشركلظلمعظيم؛:َي،القصد، وقولهعزوجل: التجرعنه.

يعنيَنهللاتعالىهوالمحييالمميتالرزاقالمنعموحدهالشريكله،فإِاَشركبهغيرهفذلكَعظمالظلم،

يقال:ظلمهيظلمهظلماوظلماومظلمة،فالظلممصدرحقيقي،والظلماالسميقوممقامألنهجعلالنعمةلغيرربها.

 (.،مادةظلمابنفارس)المصدر

 .«ض ل م»ذیل  تا: بي ،عبدالباقيدربارة واژة ظلم و مشتقات آن در قرآن ر.ك:  .2

 شود. ر.ك: يم كه متعرض سه نوع ستم مياشاره كن )ع(يسته است كه به خطبة امام علیجا بانیدر ا .9

كه د اشاره كرد یباهمچنين . 59، ال.ت. ةيالمكتبةاالهلروت: ي، ب4خ محمد عبده، جزءي، شرح شهالبالغ نهج

ظلم  ،انواع ظلم در قرآنیكي از . ستم كرد لياسرائ يبن به ژهیوبندگان، به بهفرعون با حكومت خود 

شهري، محمدي ري) یابد تبلور مي ظلم اجتماعىگاهي در و  در ظلم فردى يگاهكه است  اعتقادى

  (.: ذیل ظلم3 ج ،4932

 

 منابع

 سروش. ،ترجمه عبدالحميد آیتي، تهران ،(4975) میقرآن كر

اللغ ،(4554ن احمد)يابن فارس، ابوالحس مقاييس ، روتيب، ق و ضبط محمد هارونيبتحقق ،ةمعجم

 ل.يدارالج

 دارصادر. ،روتيب ،لسان العرب، (4557) محمد نیالدابوالفضل جمال، يالمصر يقیابن منظور االفر

 زمستان. ،تهران ،شاهنامه آخر ،(4934اخوان ثالث، مهدي )

 دار الفكر. ،روتيب ،يم مرعشلیدق نيتحق ،میمعجم المفردات الفاظ القرآن الكر ،(تا بيالراغب ) ،االصفهاني

 محمد اللّحام، بيروت: دارالفكر.(، ضبط و تعليق، سعيد4559محمد ) الميداني، احمدبن

و  نامة كارشناسي ارشد، دانشكده الهيات، پایان«بررسي ماهيت ظلم در قرآن»(، 4932حسيني، محمد )

 دانشگاه تهران. معارف اسالمي

جامعة مدرسين ، قم ،40جلد ترجمة سيدمحمدباقر همداني، ،يزانالم ،(4929طباطبایي، محمدحسين )

  حوزة علمية قم.

 .دار احياء التراث العربي ،بيروت ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم، (تا بي) عبدالباقي، محمد فؤاد

 دارقباء ،القاهره ،م الفنين و قی؛ مقاصد الدالقرآن يفةالقص ،(2002) قطب، محمد

 ،9نامة سطح ، پایان«بررسي مفهوم ظلم در قرآن با رویكر فقهي و اخالقي»(، 4935قه )گيوي، صدی

 الزهراء قم. جامعة

 .ثیدارالحد ،قم ،عقاید اسالمي ةنامدانش ،( 4932)محمد ، يشهر ير يمحمد

 .المكتبةاالهلية ،شرح شيخ محمد عبده، بيروت (،ال.ت) البالغه نهج

http://www.hablullah.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=1517#_ftn2

