تفسیر سوره فجر

آیت هللا العظمی سید رضا حسینی نسب
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پیشگفتار
سوره مبارکه "فجر" ،یکی از سوره های حماس ی و پرشور
قرآن مجید به شمار می رود .گرچه حجم آیات این سوره کم
ّ
است ،اما معنای نهفته در آن که از سنت های تاریخ و برخی
از اصول فلسفه تاریخ اجتماعی حکایت می کند ،بسیار
پرمحتوا و ارزشمند است.
سوره فجر ،هشتاد و نهمین سوره قرآن است و س ی آیه دارد
و در مکه معظمه نازل شده است.
با نگاهی گذرا به سوره فجر ،می توانیم مجموعه آیات آنان
را به شش بخش تقسیم کنیم:
بخش اول :شامل سوگندهای ّ
مهم و معنادار است که در
آغاز این سوره آمده و بر تاکید شدید نسبت به ّ
اهمیت
محتوای این سوره داللت دارد.
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بخش دوم :در برگیرنده بیان سرگذشت عبرت آموز سه نظام
استبدادی ،یعنی رژیم های دیکتاتوری قوم عاد ،قوم ثمود،
و آل فرعون است ،که سرانجام به سقوط هولناک آنها
منتهی گردید.
ّ
بخش سوم :بیانگر برخی از قوانین کلی حاکم بر تاریخ است
که اصطالحا ،به عنوان اصول فلسفه تاریخ اجتماعی نامیده
می شود.
بخش چهارم :شامل هشدار به همه افراد جامعه در
خصوص امتحان های الهی ،و ضرورت پرهیز از ظلم و ستم
نسبت به خود و دیگران است.
بخش پنجم :در برگیرنده آیاتی پیرامون جلوه هایی از قیامت
و رستاخیز انسان ها می باشد ،که نوعی تاکید مجدد بر
ضرورت اصالح فرد و جامعه قبل از فرا رسیدن روز قیامت
و صحنه محشر است.
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بخش ششم :تبیین کننده یکی از عالیترین مراتب نفس
انسان است ،که نفس مطمئنة نامیده می شود .در این
بخش ،همچنین ،به پاداش عظیمی که در انتظار این نفوس
تکامل یافته است ،اشاره می شود.

سوره "امام حسین" (ع)

سوره مبارکه فجر در نزد برخی از ّ
مفسران قرآن مجید ،به
عنوان سوره "امام حسین" علیه السالم ،معروف گردیده
است.
دلیل این شهرت ،سخن امام جعفر صادق علیه السالم
است که در حديثی چنین می فرماید" :سوره فجر را در هر
نماز واجب و مستحب بخوانيد كه سوره حسین بن على
(عليه السالم ) است  ،هر كس آن را بخواند با حسین بن
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على (عليه السالم ) در عالم قيامت در جوار آن حضرت در
بهشت خواهد بود".
نامگذاری اين سوره به عنوان نوعی تأویل  ،توسط برخی از
بزرگان دین به نام سوره حسین بن على (عليه السالم) ،
ممكن است به خاطر اين باشد كه مصداق روشن "نفس
مطمئنه" كه در آخرين آيات اين سوره بیان شده  ،حسین
بن على (عليه السالم ) است.

*****
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بخش اول  :آیات  ١تا ٥
ْ ه
الر ْح َمن ه
اَّلل ه
الر ِحیم
ِبس ِم
ِ
ِ
َ
ه
ْ
ْ ْ
ه
َْ
َوالف ْج ِر ﴿َ ﴾١ول َی ٍال َعش ٍر ﴿َ ﴾٢والش ْف ِع َوال َوت ِر ﴿َ ﴾٣والل ْی ِل
َ َ
َ
ِإذا َی ْس ِر ﴿َ ﴾٤ه ْل ِفی ذ ِل َک ق َس ٌم ِل ِذی ِح ْج ٍر ﴿﴾٥
ترجمه:
بنام خداوند بخشنده مهربان .
سوگند به سپيده دم.
و به شبهاى دهگانه
و به زوج و فرد.
و به شب ؛ هنگامى كه (به سوى روشنايى روز) سپری می گردد.
آيا در آنچه بیان شد  ،سوگند براى صاحبان عقل و خرد
هست ؟
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تفسیر:
در اینجا  ،کلماتی را که در این آیات شریفه به کار رفته اند ،
به صورت موجز  ،توضیح می دهیم:

و الفجر
"و الفجر" یعنی  :قسم به سپیده صبح.
سوگند به سپیده دم که همراه با شكافتن پرده سياه شب
است ،در طلیعه این سوره مبارکه ،رقم خورده است.
"واو" قبل از کلمه "الفجر"  ،واو قسم است.
فجر در اصل به معنی شكافتن گسترده و انفجار عظیم
است  ،و از آنجا كه نور سپیده دم  ،دل تاريكى شب را
مى شكافد و انفجار بزرگی از نور و روشنایی در پهنه افق به
وجود می آورد  ،از آن پدیده زیبا  ،به فجر  ،تعبیر شده
است.
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فجر صادق  ،اعالم پايان سیاهی شب  ،و آغاز روشنایی روز
است .در اين لحظه  ،صیام روزه داران شروع می شود  ،و
وقت نماز صبح فرا می رسد.
در زمینه تبیین و تفسیر کلمه فجر در این سوره مبارکه،
چهار دیدگاه کلی وجود دارد:
دیدگاه اول :
بعض ی از مفسران قرآن کریم بر آنند که مقصود از فجر در
اینجا  ،معنای طبیعی آن  ،یعنی سپیده صبحگاه است که
يكى از نشانه هاى عظمت خداوند در گردش کواکب  ،و
آغاز حاكميت نور  ،و پايان سلطه ظلمت است.
دیدگاه دوم:
گروهی دیگر از مفسران  ،مقصود از فجر را در این سوره
شریفه  ،کنایه از لحظه نورانی پیروزی نهضت های آزادی
بخش و انقالب های عدالت خواه  ،دانسته اند .زیرا آن
9

لحظه حساس  ،نقطه عطفی در تاریخ ملت های مبارز و
آزادی طلب قلمداد می گردد  ،و بر طومار ظلم و استبداد ،
مهر پایان می زند  ،و آغاز فصلی نوین در زندگی جوامع
بشری را نوید می دهد.
دیدگاه سوم:
گروه سوم از مفسران در پرتو روایات اسالمی  ،منظور از
فجر را آغاز برهه های خاص ی  ،مانند سپیده دم روز اول
محرم  ،یا طلوع روز عید قربان  ،یا صبحگاه ماه مبارک
رمضان  ،و یا طلوع فجر صبح جمعه دانسته اند.
در حقیقت ،این دسته از مفسران  ،به نوعی تأویل آیه
یادشده اشاره دارند  ،و مصادیق بارز فجر را در این سوره
مبارکه بیان کرده اند.
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دیدگاه چهارم:
بعض ی از دانشمندان نیز ،معناى آيه را توسعه بخشیده و
برآنند که منظور از فجر  ،هر روشنايى است كه پس از
پایان تاريكى مى درخشد.
بنا بر این  ،سوگند یادشده  ،تأکید بر این حقیقت کلی
است که :
در نومیدی بس ی امید است
پایان شب سیه سپید است
قرآن مجید در آیه پنجم از سوره مبارکه الشرح ؛ به این
حقیقت امیدبخش اشاره می کند و چنین می فرماید:
"ان مع العسریسرا".
با هر سختی  ،آسانی خواهد بود.
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بنا بر آنچه بیان شد معلوم می گردد که معنا و مفهوم پدیده
"فجر" به هریک از تفاسیری که گفته شد  ،حقیقتی
ارزشمند است  ،و همین امر باعث شده تا خدای بزرگ به
منظور تبیین اهمیت آیاتی که در ادامه این سوره می آید  ،به
این پدیده مهم  ،سوگند یاد کند.

و لیال عشر
"لیال عشر" یعنی  :شب های ده گانه.
در تبیین مقصود از "شب های ده گانه" در این آیه شریفه،
دیدگاه های گوناگونی وجود دارد.
برخی از مفسران  ،مقصود از این امر را شبهای ده گانه اول
ماه ذی الحجه دانسته اند که به روز عید سعید قربان ،
ختم می شود.
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بعض ی دیگر  ،منظور از "لیال عشر" را ده شب آخر ماه
مبارک رمضان دانسته اند که شبهای قدر نیز  ،در ضمن آن
شبها قرار دارد.
گروه سوم بر آنند که منظور  ،ده شب اول ماه محرم است.

و الشفع و الوتر
"شفع" در لغت به معنای زوج است  ،و "وتر" به معنای فرد.
اما در بیان مقصود از زوج و فرد در این آیه شریفه از
دیدگاه علم تفسیر قرآن مجید  ،نظریه های گوناگونی وجود
دارد.
برخی از دانشمندان  ،الف و الم در دو کلمه یادشده را برای
"عهد" دانسته اند .بنا بر این  ،مقصود از شفع و وتر  ،زوج
و فرد معینی است که در روایات اسالمی به مصداق آنها
اشاره شده است  ،و آن مصداق عبارت است از روز عرفه
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که نهم ذی الحجه است و فرد می باشد  ،و روز عید قربان
که دهم ذی الحجه است و زوج .
اقوال دیگری نیز در این زمینه به عنوان مصداق بیان شده
ولی مناسب ترین آنها همان است که بیان گردید.
اما برخی دیگر از مفسران قرآن  ،الف و الم یادشده را برای
جمع و عموم دانسته اند .بنا بر این سخن  ،مقصود از شفع
و وتر  ،زوج ها و فردهای مختلف می تواند باشد  ،و همه
مصادیق آن را به شرح ذیل در بر می گیرد:
 شفع  ،اشاره است به مخلوقات که هریک از آنها بردو جنس گوناگون به عنوان زوج تقسیم می گردند.
ولی وتر  ،اشاره است به خالق که فرد است و مثل و
مانندی ندارد.
 شفع  ،اشاره است به نمازهای زوج  ،و وتر اشارهاست به نمازهای فرد از نظر رکعت نمازها.
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 شفع  ،اشاره است به نماز "شفع" که دو رکعت استدر دل شب قبل از طلوع فجر به عنوان نماز نافله
شب به جا آورده می شود  ،و وتر اشاره است به نماز
"وتر" که یک رکعت است و پس از نماز شفع در نافله
شب  ،خوانده می شود.
اقوال دیگری نیز در این زمینه وجود دارد  ،و ما به مهمترین
آنها اشاره کردیم.

و اللیل اذا یسر
این عبارت یعنی :قسم به شب  ،آنگاه که (به سوی روشنایی
روز) سپری می شود و حرکت می کند.
در توضیح الف و الم که در اول کلمه "لیل" قرار دارد  ،دو
دیدگاه وجود دارد.
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بعض ی از مفسران  ،الف و الم یادشده در اول این کلمه را
نیز  ،برای عهد دانسته اند  .بنا بر این دیدگاه  ،مقصود از
لیل در این آیه  ،شبی معین است .مناسبترین مصداقی که
برای این شب به طور مشخص بیان شده این است  ،شب
عید قربان می باشد .زیرا این مصداق ،با پدیده های دیگری
که در آیات قبل به آنها قسم یادشده (یعنی :روز عرفه  ،روز
عید قربان  ،و فجر عید قربان) تناسب بیشتری دارد.
اما برخی دیگر از دانشمندان  ،الف و الم مذکور را برای
جمع و عموم دانسته اند .بر این اساس  ،مقصود از "لیل"
در اینجا  ،عموم شب ها به صورت مطلق  ،در نظر گرفته
شده است.

هل فى ذلك قسم لذى حجر
این عبارت یعنی  :آیا در آنچه بیان شد  ،سوگند برای
صاحبان عقل و خرد است؟
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سخن مذکور نیز  ،تأکید سوگندهایی است که گذشت.

نتیجه
بر اساس آنچه بیان شد  ،معلوم گردید که خدای بزرگ ،
در صدد بیان مطالبی بسیار مهم و ارزشمند است و به
منظور تبیین اهمیت آن مباحث که بعدا بیان خواهد شد ،
به پدیده هایی که آیات و نشانه های قدرت الهی در عالم
هستند  ،سوگند یاد فرموده است .زیرا  ،یکی از روشهای
تأکید و اعالن اهمیت یک امر  ،قسم خوردن به اموری
ارزشمند و گرانمایه  ،قبل از بیان آن امر می باشد.
اینک  ،به شرح آن مطالب مهم که در آیات بعد آمده اند ،
می پردازیم.
*****
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بخش دوم  :آیات  ٦تا ١١
ْ
ه
ََ ْ َ َ َ ْ َ َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ات ال ِعم ِاد ﴿ ﴾٧ال ِتی
ألم تر کیف فعل ربک ِبع ٍاد ﴿ِ ﴾٦إرم ذ ِ
ه ْ
َل ْم ُی ْخ َل ْق م ْث ُل َها فی ْالبالد ﴿َ ﴾٨و َث ُم َ
ود هالذ َ
الصخ َر
ین َج ُابوا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ
َ
َْ
ألاوت ِاد ﴿﴾١١
ِبال َو ِاد ﴿َ ﴾٩و ِف ْر َع ْون ِذی

ترجمه:
آیا ندانستی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟
و با ِارم  ،که دارای ساختمان های شکوهمند و بلند بود؟
همان که مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟
و با قوم ثمود  ،آنان که در آن وادی  ،تخته سنگ ها را (برای
ساختن کاخ ها) می بریدند؟

18

و با فرعون  ،که دارای میخ های شکنجه بود؟

تفسیر:
این آیات شریفه  ،پیرامون سه قوم سرکش و مستبد تاریخ
گذشته  ،یعنی  :قوم عاد  ،قوم ثمود  ،و آل فرعون  ،و
سرنوشت عبرت آموز آنان  ،سخن می گوید.
در ابتدا  ،توضیحاتی در باره این سه گروه را از نظر شریف
شما می گذرانیم و سپس پیرامون تجزیه و تحلیل قوانین
فلسفه تاریخ اجتماعی که آیات یادشده به آنها اشاره دارد،
بحث خواهیم کرد.

قوم عاد
بنا بر سخن مو ّرخان  ،قوم عاد  ،مردمانی از نوادگان قوم
نوح (ع) بودند که پس از چندین نسل از مردمان آن دوران ،
ّ
تمدنی تازه بنا کردند  ،و در سرزمینی در جنوب شبه جزیره
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عربستان  ،که امروزه بخش ی از کشورهای عربستان
سعودی  ،یمن و عمان است  ،زندگی می کردند.
پایتخت آن سرزمین  ،شهر ِا َرم نام داشت و دارای
ساختمان هایی باشکوه بود.
خداوند  ،حضرت "هود" (ع) را به عنوان پیامبر برای هدایت
آن قوم فرستاد .برخی از پژوهشگران  ،تاریخ حضور هود در
میان آن گروه را حدود هفتصد سال قبل از میالد مسیح (ع)
می دانند.
قرآن مجید ،سرزمین آن قوم را به نام "احقاف"  ،معرفی
کرده و چنین می فرماید:
َ ْ ْ َ
ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ْ
عاد ِإذ أنذر قومه ِباْلحقاف".
"و اذکر أخا ٍ
یعنی  :برادر عاد (هود) را به یاد آور  ،آنگاه که قوم خود را در
سرزمین "احقاف"  ،هشدار داد.
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سوره ای در قرآن نیز  ،به نام "احقاف" نامیده شده است.
منطقه یادشده در حال حاضر به صورت ریگزاری وسیع ،
در جنوب شبه جزیره عربستان قرار دارد.
از آیات قرآن کریم استنباط می شود که حکومت آن قوم ،
نظامی استبدادی و جائرانه بوده است  ،و آن مردم نیز از
حاکمان ستمگر  ،پیروی می نمودند.
در سوره هود  ،آیه  ، 95چنین آمده است:
َ هَ ُ َ
کل َج هبار َ
ْ
ّ
َ
ید».
ن
ع
ر
م
أ
«و اتبعوا
ٍ ِ ٍ
ِ
یعنی  :قوم عاد  ،از هر ستمگر و ّ
جبار کینه توزی  ،پیروی
می کردند.
از نظر آئین مذهبی قوم عاد  ،در کتاب تاریخ طبری آمده
است که آنان بت پرست بوده اند  ،و معرفترین بت های آنان
صداء  ،هباء  ،و صمود نامیده می شدند.
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حضرت هود (ع)  ،مردمان آن سرزمین و فرمانروایان آنان را
به عبادت خداوند یکتا فرا خواند  ،و نسبت به عواقب
استبداد فرمانروایان و استبداد پذیری مردم  ،هشدار داد.
شرح دعوت آن پیامبر بزرگوار و پاسخ آن گروه ستمگر  ،در
سوره های مختلف قرآن مانند سوره هود ،سوره احقاف،
سوره اعراف و سوره فصلت  ،آمده است.
بخش ی از ماجراهای آن قوم را در سوره مبارکه "هود" ،
چنین می خوانیم:
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ً َ َ َ َ ْ ُْ ُ هَ َ ُ
اَّلل َما لك ْم ِم ْن
وِإلى ع ٍاد أخاهم هودا قال يا قو ِم اعبدوا
َ َ َ َُ ُ َ َ
إ َله َغ ْی ُر ُه إ ْن َأ ْن ُت ْم إ هال ُم ْف َت ُر َ
ون َيا ق ْو ِم ال أ ْسألك ْم َعل ْي ِه أ ْج ًرا
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
ه َ ه
َ
َ َ َ ََ َ ُ َ
ِإ ْن أ ْج ِر َي ِإال َعلى ال ِذي فط َرِني أفال ت ْع ِقلون َو َيا ق ْو ِم
ْ
اس َت ْغ ِف ُروا َرهب ُك ْم ُث هم ُت ُوبوا إ َل ْي ِه ُي ْرسل ه
الس َم َاء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َراراً
ِ ِ
ِ
َو َيز ْد ُك ْم ُق هو ًة إ َلى ُق هوت ُك ْم َوَال َت َت َو هل ْوا ُم ْجرم َین َق ُالوا َيا ُه ُ
ود َما
ِ
ِِ
ِ
ِ
ج ْئ َت َنا ب َب ّي َنة َو َما َن ْح ُن ب َتاركي َآل َهت َنا َع ْن َق ْول َك َو َما َن ْح ُن َلكَ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
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ْ َ ُ ُل ه ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ّ
ْ َ
وء قال ِإ ِني
ِب ُمؤ ِم ِنین ِإن نقو ِإال اعتراك بعض آ ِله ِتنا ِبس ٍ
ُ ْ ُ ه َ َ ْ َ ُ َّ َ يٌ ه ُ ْ ُ َ
ُ
ْ
ن
ِمن دو ِن ِه
أش ِهد اَّلل واشهدوا أ ِني ب ِر ء ِمما تش ِركو
ّ َ َ هْ ُ ََ ه
َ ً ُ َ ُْ
َ ُ
اَّلل َرِّبي
ف ِكيدو ِني ج ِميعا ث هم ال تن ِظ ُرو ِن ِإ ِني توكلت على ِ
َ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ه ه ُ َ َ ٌ َ َ َ ه َّ َ َ
َ
اط
ر
ص
ى
ل
اصي ِتها ِإن رِبي ع ِ ٍ
ور ِبكم ما ِمن داب ٍة ِإال هو آ ِخذ ِبن ِ
ُم ْس َت ِقيم َفإ ْن َت َو هل ْوا َف َق ْد َأ ْب َل ْغ ُت ُك ْم َما ُأ ْرس ْل ُت ب ِه إ َل ْي ُكمْ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ً َْ َ ُ ْ ََ َ ُ َ َ
ض ُّرون ُه ش ْي ًئا ِإ هن َرِّبي َعلى ك ِ ّل
ويستخ ِلف رِبي قوما غیركم وال ت
َ ْ َ ٌ َ َه َ َ َ ْ َُ َ ه ْ َ ُ ً َ ه َ َ
ين آ َم ُنوا َم َع ُه
ش ي ٍء ح ِفيظ وَلا جاء أمرنا نجينا هودا وال ِذ
ْ
َو ِتل َك َع ٌاد َج َح ُدوا

َ ْ َ ه ََ ه َْ ُ ْ ْ َ َ
َ
يظ
ل
غ
اب
ذ
ِبرحم ٍة ِمنا ونجيناهم ِمن ع ٍ ِ ٍ
ص ْوا ُر ُس َل ُه َو هات َب ُعوا َأ ْم َر ُك ّل َج هبار َ
ب َآ َيات َرّبه ْم َو َ
َ
يد
ن
ع
ع
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِِ

یعنی " :ما برای قوم عاد  ،برادرشان هود را فرستادیم،
گفت ای مردم ،خدای یکتا را بپرستید که جز او شما را
خدایی نیست و شما افترازنندهای بیش نیستید.
ای قوم ،من از شما مزدی نمیخواهم ،اجر من جز بر خدا
که مرا آفریده ،نیست ،آیا تعقل و تفکر نمی کنید؟
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و ای قوم ،از خدای خود مغفرت و آمرزش بخواهید و به
درگاه او توبه کنید تا از آسمان بر شما نعمت های سرشار
نازل گرداند و بر توانایی شما بیفزاید ،و هرگز به نابکاری و
سرکش ی روی مگردانید.
قوم عاد به حضرت هود گفتند :ای هود ،تو برای ما
دلیلی روشن نیاوردی و ما هرگز از خدایان خود به خاطر
سخن تو دست نمیکشیم و ما هرگز به تو ایمان نخواهیم
آورد.
چیزی نمی گوییم مگر اینکه برخی از خدایان ما تو را آسیب
جنون رسانیده است .هود به آنان گفت :من خدا را شاهد
میگیرم و شما هم گواه باشید که من از خدایانی که جز
خدای یکتا میپرستید بیزاری می جویم.
شما هم هر گونه می خواهید در باره من بیندیشید و مهلتم
ندهید.
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من بر خداوندی که پروردگار من و شماست توکل کردهام،
زمام اختیار هر جنبندهای به دست اوست  ،و پروردگار
من به راه راست است.
اگر شما روی بگردانید  ،من به وظیفه خود که ابالغ
رسالت است عمل کردم ،و خدای من گروهی دیگر را
جانشین شما خواهد کرد و به او هیچ ضرری نمی توانید
برسانید ،که پروردگار من بر هر چیز حافظ و نگهبان
است.
و چون فرمان ما فرا رسید  ،ما به رحمت خود هود و
کسانی را که با او ایمان آورده بودند نجات بخشیدیم و
آنها را از عذاب سختی ایمن ساختیم.
و آن قوم عاد بودند که آیات خدا را منکر شدند و با
پیامبران او به مخالفت برخاستند  ،و از فرمان هر شخص
جبار و کینه توزی  ،پیروی کردند".
در سوره مبارکه اعراف نیز  ،چنین می خوانیم:
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َّ َ ََْ َ ُ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َُّ ُ ُ
َ
ْ
اصح أ ِمین أوع ِجبتم أن
أب ِلغكم ِرس ِ
االت رِبي وأنا لكم ن ِ
َ ُ ْ ْ ٌ ّ هّ ُ ْ ََ َ ُ ّ ُ ْ ُ ُ
ُ ْ ْ
نذ َرك ْم َواذك ُروا ِإذ
جاءكم ِذكر ِمن رِبكم على رج ٍل ِمنكم ِلي ِ
ْ َْ
ًَ
َ ُ
َْ َْ ُ
َ ََ ُ ْ ُ َ َ
وح َوز َادك ْم ِفي الخل ِق َب ْسطة
ن
م
و
ق
د
ع
ب
ن
م
اء
ف
جعلكم خل
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ُْ ْ
ّ َ هُ
اَّلل ل َعلك ْم ُت ْف ِل ُحو َن
فاذك ُروا آالء ِ
(حضرت هود به قوم عاد فرمود) " :پیام پروردگارم را به شما
میرسانم و من برای شما ناصح و خیرخواهی امینم.
آیا تعجب کردهاید که پیغامی از جانب خدا برای یادآوری
شما توسط مردی فرستاده شده تا شما را هشدار دهد؟
یادآور شوید که خدا شما را پس از قوم نوح جانشین آن
گروه فرموده و در خلقت شما افزوده است ،پس نعمتهای
خدا را به یاد آورید  ،باشد که رستگار شوید".
از این آیات شریفه معلوم می گردد که تاریخ تمدن قوم عاد،
و حضور حضرت هود (ع) در میان آنان  ،پس از قوم
حضرت نوح (ع) بوده است.
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همچنین  ،داستان قوم عاد  ،در سوره مبارکه احقاف  ،به
این شرح آمده است:
َ ََ
ُّ ُ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
النذ ُر
اف َوق ْد خل ِت
ق
واذكر أخا ع ٍاد ِإذ أنذر قومه ِباْلح ِ
ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َه َ ْ ُ ُ ه هَ ّ َ َ ُ
اف َع َل ْي ُكمْ
ِمن بی ِن يدي ِه و ِمن خل ِف ِه أال تعبدوا ِإال اَّلل ِإ ِني أخ
َع َذ َ
اب َي ْوم َع ِظيم َق ُالوا َأج ْئ َت َنا ِل َت ْأ ِف َك َنا َع ْن َآ ِل َه ِت َنا َف ْأ ِت َنا بماَ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ َ ه ْ ْ َْ ه
َت ِع ُد َنا إ ْن ُك ْن َت م َن ه
اَّلل
الص ِاد ِق َین ق
ال ِإن َما ال ِعل ُم ِعند ِ
ِ
ِ
َو ُأ َب ّل ُغ ُك ْم َما ُأ ْرس ْل ُت به َو َلك ّني َأ َر ُاك ْم َق ْو ًما َت ْج َه ُلو َن َف َل هما َ َرأ ْوهُ
ِ
ِ ِِ ِِ
َ
َعار ً
ضا ُم ْس َت ْقب َل َأ ْو ِد َي ِته ْم َق ُالوا َه َذا َعار ٌ
ض ُم ْم ِط ُرنا َب ْل ُه َو َما
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ َ ََ ٌ َ ٌ َُُّ ُ ه َ ْ َ
ْ
ْ
ْ
اس َت ْع َجل ُت ْم ِب ِه ِريح ِفيها عذاب أ ِليم تد ِمر كل ش ي ٍء ِبأم ِر
َ
ه
َ َ
َ
َْ
َرّب َها َف َأ ْ
ص َب ُحوا ال ُي َرى ِإال َم َس ِاك ُن ُه ْم كذ ِل َك ن ْج ِزي الق ْو َم
ِ
ْ َ
ه ُ
ُْ
ََ ه
اْل ْج ِر ِم َین َولق ْد َمك هن ُاه ْم ِف َيما ِإ ْن َمك هناك ْم ِف ِيه َو َج َعل َنا ل ُه ْم
صا ًرا َو َأ ْفئ َد ًة َف َما َأ ْغ َنی َع ْن ُه ْم َس ْم ُع ُه ْم َوَال َأ ْب َ
َس ْم ًعا َو َأ ْب َ
صا ُر ُهمْ
ِ
ه
اَّلل َو َح َ
َوَال َأ ْفئ َد ُت ُه ْم م ْن َش ْي ٍء إ ْذ َك ُانوا َي ْج َح ُدو َن ب َ
اق ِب ِه ْم
ات
آي
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َما ك ُانوا ِب ِه َي ْس َت ْه ِزُئو َن
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یعنی " :به ياد آر برادر قوم عاد (یعنی حضرت هود) را که
چون در سرزمین احقاف امتش را بیم داد  ،در حالی که
پیغمبرانی پیش از هود و پس از وی  ،مردم را هشدار داده
بودند که جز خدای یگانه را نپرستید  .زیرا بیم نزول عذابی
بزرگ بر شما می رود.
قوم هود به وی گفتند :آیا تو آمده ای تا ما را از پرستش
خدایان ما باز داری ؟ اگر راست می گویی عذابی را که به ما
وعده داده ای بیاور.
هود گفت  :علم آن تنها نزد خداوند است  .من فقط رسالت
خود را به شما ابالغ می کنم  ،ولکن شما گروهی ناآگاه
هستید.
هنگامی که نشانه های عذاب الهی را به صورت ابری
مشاهده کردند که به سوی نهرهای آن دیار روی آورده بود
گفتند  :این ابری است که قرار است بر ما باران ببارد.
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هود فرمود  :بلکه این  ،طوفانی از عذاب دردناکی است که
شما به تعجیل برای خودتان درخواست کردید.
این طوفان  ،همه چیز را ویران خواهد ساخت.
هنگام صبح ،جز خانه های آنان  ،چیزی دیده نمی شد.
ما اینگونه  ،تبهکاران را مجازات می کنیم.
ما به قوم عاد  ،قدرت و امکاناتی داده بودیم که به شما
نداده ایم  ،و به آنان قدرت شنوایی و بصیرت و تعقل داده
بویم  .اما شنوایی و بینایی و عقلی که به آنان عطا کردیم ،
آنان را بی نیاز نساخت  .زیرا آنان به انکار نشانه های خدا
برخاستند  ،تا آنکه عذابی که آن را به سخره می گرفتند فرا
رسید و آنان را در بر گرفت".
در سوره مبارکه " ّ
فصلت"  ،به مهمترین راز سقوط هولناک
قوم عاد  ،اشاره شده است .آنجا که می فرماید:
َْ
ََه َ ٌ َ ْ َ ْ
ألا ْرض ب َغ ْیر ْال َح ّق َو َق ُالوا َم ْن َأ َش ُّد مناه
َ
ُ
فأما عاد فاستكبروا ِفي
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ ه ً َََ ْ ََْ َ ه هَ ه
َ َ
ُ ً َ ُ
َََ
اَّلل ال ِذي خلق ُه ْم ُه َو أش ُّد ِم ْن ُه ْم ق هوة َوكانوا
قوة أولم يروا أن
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َ
ب َآيات َنا َي ْج َح ُدو َن {َ }59ف َأ ْر َس ْل َنا َع َل ْيه ْم ر ً
ص ْر َ
يحا َ
ص ًرا ِفي أ هي ٍام
ِ ِ
ِ ِ
اب ْالخ ْزي في ْال َح َياة ُّ
هنح َ
ات ّل ُن ِذ َيق ُهم َع َذ َ
الد ْن َيا َو َل َع َذ ُ
اب
س
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْْلاخ َرة َأ ْخ َزى َو ُه ْم َال ُي َ
نص ُرو َن {.}59
ِ ِ
یعنی " :قوم عاد در زمین به ناحق تکبر ورزیدند و سرکش ی
کردند و گفتند  :چه کس ی از ما قوی تر و قدرتمند تر است؟
آیا آنها ندانستند که خدایی که آنها را آفریده  ،از آنان
بسیار تواناتر است؟
آنان نشانه های ما را انکار می کردند.
ما طوفانی سهمگین در روزی شوم به سوی آنان گسیل
داشتیم  ،تا عذابی خوار کننده در دنیا را به آنان بچشانیم.
و اما عذاب آخرتشان خوار کننده تر است و آنان هیچ
یاوری نخواهند داشت".
از آیات یادشده به خوبی روشن می گردد که عوامل مهمی
که موجب هالکت و سقوط قوم عاد گردید  ،عبارت بودند
از ّ
تکبر  ،ستمگری  ،سرکش ی و نادیده گرفتن نشانه های
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سقوط هولناکی که سرنوشت همه اقوام و حاکمان جائر و
فاسد و ستمگر را رقم می زند.
از اینرو  ،در این سوره مبارکه فجر  ،خداوند بزرگ  ،به
سرنوشت قوم عاد اشاره می کند و چنین می فرماید:
ََ َ ْ
ه
ََ ْ َ َ َ ْ َ
ف َف َع َل َ ُّب َ
َ
ات ال ِع َم ِاد ﴿ ﴾٧ال ِتی
ذ
م
إ
﴾
٦
﴿
اد
ع
ب
ک
ألم تر کی
ر ِ ٍ
ِر ِ
ْ
َ ُ ْ َ ْ ُْ
الد ﴿﴾٨
ل ْم یخلق ِمثل َها ِفی ال ِب ِ
آیا ندانستی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟
و با ِارم  ،که دارای ساختمان های شکوهمند و بلند بود؟
همان که مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟

*****
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قوم ثمود
دومین قومی که خدای بزرگ در این سوره مبارکه  ،به
سرگذشت آنان اشاره می فرماید  ،قوم ثمود است  ،که در
باره آنان می گوید:
ه ْ ْ
َو َث ُم َ
ود هالذ َ
الصخ َر ِبال َو ِاد.
ین َج ُابوا
ِ
یعنی " :آیا ندیدی که خدا با قوم ثمود چه کرد؟
آنان که در آن وادی  ،صخره ها را (برای ساختن خانه ها و
کاخ ها) می بریدند".
قوم ثمود  ،متشکل از قبایلی از اهالی شبه جزیره عربستان
بودند و در منطقه ای که امروزه به حجاز معروف است و
در غرب عربستان قرار دارد  ،زندگی می کردند.
تاریخ حکومت این گروه  ،بعد از قوم عاد بوده است.
همچنین  ،بر اساس سخن مورخان  ،قوم ثمود  ،با
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امپراطوری آشوری که در سال  456قبل از میالد سقوط
کرد ،همزمان بوده است .این قوم در برهه هایی از زمان ،
تحت سیطره آشوریان بوده و در برخی از زمانها  ،با آنان
درگیری داشته است.
آئین قوم ثمود  ،بت پرستی  ،و نظام حکومتی آنان نیز ،
استبدادی بوده است.
خداوند برای هدایت آنان  ،پیامبری به نام "صالح" فرستاد،
تا آنان را به یکتا پرستی و عدالت خواهی دعوت کند .بر
اساس سخن پژوهشگران  ،تاریخ حضور حضرت صالح
پیامبر در میان آن قوم  ،در حدود قرن ششم قبل از میالد
مسیح (ع) بوده است.
امروزه در سرزمین حجاز عربستان  ،منطقه ای به نام
"مدائن صالح" نامیده می شود.
حضرت صالح  ،قوم خود را به آئین یکتاپرستی و پذیرش
صالح و پرهیزکاری دعوت کرد و شتری را به عنوان کرامت
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الهی که دارای برکات زیادی بود در اختیارشان قرار داد تا از
آن استفاده کنند .آن قوم که غرق در فساد و تباهی و بت
پرستی بودند  ،دعوت صالح را رد کردند و به فساد و
استکبار و سرکش ی ادامه دادند  ،و از سر لجاجت و خیره
سری  ،شتر را کشتند .پس از اتمام حجت بر آنان  ،عذاب
الهی بر آن قوم تبهکار نازل شد و بجز حضرت صالح و
گروهی که با وی همراهی کرده بودند  ،حاکمان و جائران آن
قوم  ،به ورطه نابودی  ،سقوط کردند.
خدای بزرگ در چندین سوره از قرآن مجید  ،از جمله
سوره های فصلت  ،هود  ،شعرا  ،اعراف  ،نمل  ،قمر  ،و
سوره فجر  ،ماجرای حضرت صالح و قوم ثمود را بیان
فرموده است.
به عنوان مثال  ،در سوره مبارکه هود  ،چنین می خوانیم:
َ َ َُ َ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ْ ُْ ُ هَ َ ُ
اَّلل َما لك ْم ِم ْن
وِإلى ثمود أخاهم ص ِالحا قال يا قو ِم اعبدوا
َ َُُْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ َْ
اس َت ْغف ُروهُ
اس َت ْع َم َر ُك ْم ف َيها َف ْ
ألا ْرض َو ْ
ِإل ٍه غیره هو أنشأكم ِمن
ِ
ِ
ِ
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َ ُ َ َ َ ُ
يب ُمج ٌ
ُث هم ُت ُوبوا إ َل ْي ِه إ هن َرّبي َقر ٌ
ص ِال ُح ق ْد ك ْن َت
يب قالوا يا
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ ََ َ َ َ
َ
َ َُ
ِف َينا َم ْر ُج ًّوا ق ْب َل َهذا أت ْن َهانا أ ْن ن ْع ُب َد َما َي ْع ُب ُد آ َباؤنا َوِإ هن َنا ل ِفي
َ َ َ َ َ
ُ
َش ٍّك م هما َت ْد ُع َونا إ َل ْيه ُ
ال َيا ق ْو ِم أ َرأ ْي ُت ْم ِإ ْن ك ْن ُت
يب ق
ر
م
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ُْ َ َْ ً َ
ََ َ ّ َ ْ َّ َ ََ
َ ه
اَّلل إنْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
على ب ِين ٍة ِمن رِبي وآتا ِني ِمنه رحمة فمن ينصرِني ِمن ِ ِ
ََ َ ْ َ َ َ ُ ه
َ َُْ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ
اَّلل
عصيته ف َما ت ِزيدون ِني غی َر تخ ِس ٍیر ويا قو ِم ه ِذ ِه ناقة ِ
َ
َ ُ ْ ََ ً َ َ ُ َ َْ ُ
ه ََ َ
َ
ُ
ُّ
َ
ْ
ْ
وء
ض
أ
ي
ف
ل
ك
ر
اَّلل وال تمسوها ِبس ٍ
ِ ِ
لكم آية فذروها تأ ِ
ال َت َم هت ُعوا في َدار ُكمْ
يب َف َع َق ُرو َها َف َق َ
َف َي ْأ ُخ َذ ُك ْم َع َذ ٌ
اب َقر ٌ
ِ ِ
ِ
َث َال َث َة َأ هيام َذل َك َو ْع ٌد َغ ْی ُر َم ْك ُذوب َف َل هما َج َاء َأ ْم ُرَنا َن هج ْيناَ
ٍ ِ
ٍ
َ ً َ ه َ َ
ين آ َم ُنوا َم َع ُه ِب َر ْح َم ٍة ِم هنا َو ِم ْن ِخ ْز ِي َي ْو ِم ِئ ٍذ ِإ هن َرهب َك
ص ِالحا وال ِذ
ُه َو ْال َقو ُّي ْال َعز ُيز َو َأ َخ َذ هالذ َ
لص ْي َح ُة َف َأ ْ
ين َظ َل ُموا ا ه
ص َب ُحوا
ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ه َ ُ َ َ َ
ود كف ُروا
ِفي ِد َيا ِر ِه ْم َجا ِث ِم َین كأن لم يغنوا ِفيها أال ِإن ثم
َرهب ُه ْم َأ َال ُب ْع ًدا ل َث ُم َ
.
ود
ِ
یعنی " :ما به سوی قوم ثمود  ،برادرشان صالح را
فرستادیم ،صالح به قوم خود گفت :ای قوم ،خدای یگانه را
که جز او خدایی برای شما نیست  ،پرستش کنید ،اوست
35

خدایی که شما را از زمین بیافرید و شما را برای آبادانی آن
برگماشت ،پس شما از او آمرزش مسئلت نمایید و به درگاه
او توبه کنید که البته پروردگار من (به همگان) نزدیک است
و اجابت کننده دعا می باشد.
گفتند  :ای صالح ! تو پیش از این  ،در میان ما مورد
امیدواری بودی  ،آیا ما را از پرستش آنچه پدران ما عبادت
می کردند باز می داری؟ و ما نسبت به اموری که ما را به آن
فرا می خوانی شک و شبهه داریم.
صالح گفت  :ای قوم ! آیا دیدگاه شما چیست اگر دلیل و
برهان از جانب خدا به من رسیده باشد  ،و رحمت
پروردگارم شامل حالم شده باشد ؟  .اگر من از او نافرمانی
کنم  ،کیست که مرا یاری کند؟ شما بجز خسارت و زیان به
من نمی رسانید.
ای قوم ! این ناقه  ،نشانه ای از جانب خداوند است و
معجزه ای برای شما  ،او را رها سازید تا در زمین خدا چرا
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کند و اذیت و آزاری به او نرسانید  ،و گرنه کیفری سریع ،
شما را فرا خواهد گرفت .آن گروه  ،ناقه را پی کردند  .صالح
به آنان گفت  :فقط تا سه روز در خانه های خود از زندگی
بهره مند باشید .این وعده الهی  ،البته بی اساس نیست.
هنگامی که فرمان ما رسید  ،تنها صالح و کسانی که ایمان
آورده بودند در پرتو رحمت خود  ،از بال و ذلت آن روز ،
نجات بخشیدیم  .خداوند  ،نیرومند و عزیز است.
در آن هنگام  ،ستمگران را صیحه ای آسمانی در بر گرفت
و در سرزمین خود  ،برای همیشه بی حرکت و خاموش
گردیدند .مثل اینکه هرگز در آنجا نبودند .آگاه باشید که
قوم ثمود  ،به پروردگار خود کفر ورزیدند .آگاه باشید که
قوم ثمود  ،از رحمت خدا دورند".
در سوره مبارکه اعراف نیز ،چنین می خوانیم:
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َ
َو ْاذ ُك ُرو ْا إ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َفاء من َب ْع ِد َع ٍاد َو َب هو َأ ُك ْ
ألا ْ
ض
ي
ف
م
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ ُ ُ ً ََْ ُ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ ْ
َ ُ َ
ال ُب ُيوتا فاذك ُروا
ت هت ِخذون ِمن سه ِولها قصورا وتن ِحتون ال ِجب
َ
َ
ّ
ْ
ال ْاَلَ ُأل هالذينَ
َ
اَّلل َو َال َت ْع َث ْ
ُ
َ
ْ
ض مف ِس ِدين ق
ألا
ي
ف
ا
و
آالء
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
ْ ْ ْ
َْ ه َ ْ ُ ْ ْ َ
ض ِع ُفوا َِل ْن َآم َن ِم ْن ُه ْم أت ْعل ُمو َن
اس َتك َب ُروا ِمن قو ِم ِه ِلل ِذين است
ُ
َ ُ ْ
َأ هن َ
ص ِال ًحا ُّم ْر َس ٌل ِّمن هرِّب ِه قالوا ِإ هنا ِب َما أ ْر ِس َل ِب ِه ُم ْؤ ِم ُنو َن
َ َ ه َ ْ ْ ْ
ه
َ
اس َتك َب ُروا ِإ هنا ِبال ِذ َي َآم ُنت ْم ِب ِه كا ِف ُرو َن
قال ال ِذين
حضرت صالح به قوم ثمود فرمود:
"به یاد داشته باشید که خدا شما را پس از قوم عاد
جانشین اقوام سلف فرمود  ،و شما را در زمین جایگاهی داد
که در دشت های آن قصرها و منازل شکوهمند بسازید و از
کوهها با حجاری و تراشیدن سنگها  ،خانه ها بنا میکنید،
پس نعمتهای خدا را یادآور شوید و در زمین  ،به فساد و
تبهکاری نپردازید.
سردمداران و گردنکشان قوم ثمود با مستضعفان که به
صالح ایمان آورده بودند (به تمسخر) گفتند :آیا شما ایمان
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دارید که صالح را خدا به رسالت فرستاده؟ مؤمنان جواب
دادند :آری  ،بی تردید  ،ما به رسالت او ایمان داریم.
مستکبران گفتند :ما هم بدون شک به آنچه شما ایمان
دارید  ،کفر می ورزیم".
این آیات شریفه نشان می دهد که قوم ثمود  ،پس از قوم
عاد  ،زندگی می کردند .همچنین  ،از آیات یادشده به خوبی
روشن می گردد که عوامل سقوط آن قوم  ،استکبار و
سرکش ی و غرور و غفلت آنان بوده است.
از آیات سوره مبارکه شعرا نیز روشن می گردد که عوامل
دیگر سقوط قوم ثمود  ،فساد و اسراف بوده است .قرآن
مجید در سوره یادشده  ،چنین می فرماید:
َف هات ُقوا ه َ
اَّلل َو َأط ُ
يعو ِن
ِ

يعوا َأ ْم َر ْاَلُ ْسرفینَ
َوَال ُتط ُ
ِِ
ِ

ه َ ُْ ُ َ َْ
ألا ْرض َوَال ُي ْ
ص ِل ُحو َن
ال ِذين يف ِسدون ِفي
ِ

َق ُالوا إ هن َما َأ ْنتَ
ِ
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م َن ْاَلُ َس هحر َ
ين
ِ
ِ

َما َأ ْن َت إ هال َب َش ٌر م ْث ُل َنا َف ْأت ب َآ َية إ ْن ُك ْنتَ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ

م َن ه
الص ِاد ِق َین
ِ
یعنی  :حضرت صالح به قوم ثمود فرمود:
"تقوای الهی پیشه کنید و از من پیروی نمایید .و از
فرمان مسرفان و مفسدان ستمگر سرپیچی کنید .آنان
که در زمین هرگونه فسادی را مرتکب می شوند و راه
صالح در پیش نمی گیرند .قوم ثمود گفتند :می بینیم که
تو را سحر کردهاند  .تو هم مثل ما بشری بیش نیستی،
اگر راست میگویی نشانه ای بیاور.
ماجرای قوم ثمود  ،تاکید مجدد بر این حقیقت است
که هر حکومت  ،قوم  ،و یا تمدنی که از مسیر عدالت ،
آگاهی و درستکاری خارج گردد  ،و دچار انحراف های
فرهنگی  ،فساد اقتصادی و استکبار و غرور گردد ،
سرانجام  ،به دره هالکت سقوط می کند.
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این امر  ،یک قانون کلی است که در پرتو مطالعه تاریخ
پیشینیان  ،به روشنی استنباط می گردد.

*****

آل فرعون
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سومین نظام استبدادی که سوره مبارکه فجر به آن اشاره
می کند  ،نظام حکومتی فرعون است:
َ
َْ
ألاوت ِاد .
َو ِف ْر َع ْون ِذی
یعنی " :و فرعون  ،صاحب میخ های ".
َ
أوتاد  ،جمع َوتد است به معنای میخ.
در اینجا به دو موضوع  ،می پردازیم:
یکی اینکه مقصود از میخ ها در این آیه چیست ؟
و دوم اینکه فرعون چه کس ی بود؟
در پاسخ به سؤال اول  ،دیدگاه های مختلفی بیان شده
است .برخی از مفسران  ،منظور از آن را میخ های خیمه های
لشکر فرعون دانسته اند.
بعض ی دیگر بر آنند که مقصود  ،میخ های مخصوص ی
است که دژخیمان فرعون  ،برای شکنجه مخالفان رژیم
استبدادی او به کار می بردند .به این صورت که دو دست و
دو پای فرد مخالف را با میخ های آهنین بر تخته ای به مانند
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فردی که به صلیب کشیده می شود می کوبیدند و یا او را به
چهار میخ بر روی زمین می بستند تا جان دهد.

فرعون
کلمه "فرعون" به معنای عنوان عام حاکمان و فرمانروایانی
است که در برهه ای از زمان  ،از حدود قرن پانزدهم قبل از
میالد مسیح  ،بر سرزمین مصر حکومت می راندند.
بنا بر این  ،فرعون  ،لقب پادشاهانی است که در دوره
شکوفایی تمدن مصر  ،یعنی از سال  5991قبل از میالد
مسیح  ،در آن کشور  ،فرمانروایی داشتند.
اسامی برخی از فرعون های این دوران عبارت است از:
احمس
ا ِمنح ِتپ
تحوتمس
َ
ا ِخناتون
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رامسيس اول
سيتي اول
رامسيس دوم
ِمرِنپتاح
َ
ا ِمن ِمسه
سيتي دوم
سيپتاح
وسرت
ت ِ
بنا بر سخن بسیاری از مورخان  ،منظور از فرعونی که در
آیه فوق در سوره مبارکه فجر آمده است  ،رامسیس دوم
است که معاصر حضرت موس ی (ع) بوده و در قدرت و
جبروت و تکبر  ،نسبت به فراعنه دیگر ،دست باالیی داشته
و بیش از شصت سال بر کشور مصر ،فرمانروایی نموده
است.
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بعض ی دیگر از مورخان هم  ،فرعون مذکور را " ِمرِنپتاح"
دانسته اند که فرزند رامسیس دوم بوده است.
رامسیس دوم  ،در سال  5111پیش از میالد مسیح  ،متولد
شد و در سال  5151قبل از میالد  ،با غرق شدن در
رودخانه نیل  ،از دنیا رفت.
او شهری جدید را در منطقه دلتای رودخانه نیل  ،به نام
شهر "ری رامسیس" بنا کرد و آن را به عنوان پایتخت
حکومت خود قرار داد  ،و از آن ناحیه با لشکری بالغ بر
یکصد هزار جنگجو  ،به کشورگشایی پرداخت.
نام این فرمانروا به عنوان "فرعون"  ،بیش از شصت مرتبه
در سوره های مختلف قرآن مجید آمده است.
بنا بر آیات شریفه قرآن  ،در دوران این فرمانروای مستبد و
قدرتمند مصر  ،خداوند پیامبری به نام "موس ی" را بر
انگیخت تا با همکاری برادرش "هارون" که او نیز پیامبر بود ،
به مبارزه با نظام جائر و رژیم استبدادی دوران برخیزد.
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موس ی  ،نسل هفتم از نوادگان حضرت ابراهیم (ع) بود که
َ
در مصر به دنیا آمده بود .پدرش "عمران" و مادرش "یوکبد"
یا "یوکابد" نام داشت.
قرآن مجید  ،داستان زندگانی و رشد و ّ
نمو و مبارزات موس ی
را به تفصیل در سوره هایی متعدد مانند سوره (بقرة) ،و
(أعراف) ،و (طه) ،و (شعراء) ،و(قصص) و (روم) ،و
(دخان) ،و (نازعات) ودیگر سوره ها  ،بیان داشته است.
نام حضرت موس ی نیز  ،بیش از یکصد بار در قرآن كريم
أمده است.
در سوره "القصص"  ،چنین می خوانیم:
َ ْ
َ
" َن ْت ُلوا َع َل ْی َک م ْن َن َبإ ُم َ
وس ی َو ِف ْر َع ْون ِبال َح ِ ّق ِلق ْو ٍم
ِ
ِ
َ َ
ُی ْؤ ِم ُنو َن ﴿ ﴾٣إ هن ِف ْر َع ْو َن َعال فی ألا ْ
ض َو َج َع َل أ ْهل َها ِش َی ًعا
ر
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُ
ف َطائ َف ًة م ْن ُه ْم ُی َذ ّب ُح َأ ْب َن َاء ُه ْم َو َی ْس َت ْحیی ن َس َاء ُه ْم إ هنهُ
یستض ِع
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َک َ
ین ﴿َ ﴾٤و ُنر ُید َأ ْن َن ُم هن َع َلى هالذ َ
ان م َن ْاَلُ ْفسد َ
ین
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُت ْ
ْ
ض ِع ُفوا فی ألا ْرض َو َن ْج َع َل ُه ْم َأ ِئ هم ًة َو َن ْج َع َل ُهمُ
ِ
ِ
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ْال َوا ث َین ﴿َ ﴾٥و ُن َم ّک َن َل ُه ْم فی ألا ْ ض َو ُنر َی ف ْر َع ْو َن َو َه َام َ
ان
ِ ر ِ ِ ِ
ِ
ِرِ
ََْ َ َْ َ ُ
َ
َ ُ
َو ُج ُن َ
َ
ُ
ّ
ود ُه َما ِم ْن ُه ْم َما کانوا َی ْحذ ُرو َن ﴿ ﴾٦وأوحینا ِإلى أ ِم موس ی
َ َ
ْ
َ ََْ
َ َ
َ َ
أ ْن أ ْر ِض ِع ِیه ف ِإذا ِخ ْف ِت َعل ْی ِه فأل ِق ِیه ِفی ال َی ِ ّم َوال تخ ِافی َوال
َ ْ َ َ
ُْ
َت ْح َزنی إ هنا َر ُّاد ُوه إ َل ْیک َو َجاع ُل ُ
وه ِم َن اَل ْر َس ِل َین ﴿ ﴾٧فال َتقط ُه
ِ
ِ ِ
ِ ِ
آل ف ْر َع ْو َن ل َی ُکو َن َل ُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َزًنا إ هن ف ْر َع ْو َن َو َه َام َ
ان
ِ ِ
ِ
ُ ِ
َ ُُ َُ َ ُ َ
اط ِئ َین ﴿."﴾٨
وجنوده َما کانوا خ ِ
یعنی " :ما داستان موس ی و فرعون را به راستی برای تو شرح
می دهیم تا اهل ایمان از آن بهره مند شوند.
فرعون  ،در زمین به گردنکش ی و ّ
تکبر پرداخت و در میان
مردمان آن سرزمین تفرقه افکنی کرد و قومی را به
استضعاف کشانید و فرزندان پسر آن قوم را می کشت و
زنان آنان را زنده نگاه می داشت  ،و اهل فساد بود.
ما ا اده کردیم تا بر مستضعفان مین ّ
منت نهیم و آنان را
ز
ر
پیشوایان و وارثان زمین گردانیم .و آنان را در زمین مستقر
سازیم  ،و به فرعون و هامان (که وزیر و کارگزار فرعون
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بود) و لشکریان آنان آنچه را از آن بیمناک بودند  ،نشان
دهیم.
ما به مادر موس ی وحی کردیم که او را شیر ده  ،و هرگاه
نگران حال او شدی او را در دریا قرار ده و نترس و غمگین
مباش  ،زیرا ما او را به تو باز می گردانیم و از رسوالن قرار
خواهیم داد.
اهل بیت فرعون  ،آن کودک را (از آب) گرفتند  ،تا در آینده
به عنوان دشمن و موجب اندوه آنان گردد  ،همانا فرعون و
هامان و لشکریان آنان  ،راه خطا می پیمودند".
آنگاه  ،قرآن مجید در همان سوره  ،پس از بیان دوران
کودکی موس ی علیه السالم  ،به شرح مبارزات او می پردازد و
چنین می گوید:
ْ َ َ
ْ
" َو ََلها َب َل َغ َأ ُش هد ُه َو ْ
اس َت َوى َآت ْی َن ُاه ُحک ًما َو ِعل ًما َوکذ ِل َک َن ْج ِزی
ُْ
اْل ْح ِس ِن َین ﴿َ ﴾١٤و َد َخ َل ْاَلَ ِد َین َة َع َلى ِحین َغ ْف َل ٍة ِم ْن َأ ْه ِلهاَ
ِ
َ
َف َو َج َد ف َيها َر ُج َل ْین َی ْق َتتالن َه َذا م ْن ش َ
یع ِت ِه َو َهذا ِم ْن َع ُد ّ ِو ِه
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
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یعته َع َلى هالذی م ْن َع ُد ّوه َف َو َک َز ُه ُم َ
اس َت َغ َاث ُه هالذی م ْن ش َ
َف ْ
وس ی
ِ ِ ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
ه َ
َ َ َ ََْ َ َ َ
ال َهذا ِم ْن َع َم ِل الش ْیط ِان ِإ هن ُه َع ُد ٌّو ُم ِض ٌّل
فقض ی علی ِه ق
َ ََ َ
َ ْ
ّ ََ َ
ُمب ٌین ﴿َ ﴾١٥ق َ
ال َر ِ ّب ِإ ِنی ظل ْم ُت ن ْف ِس ی فاغ ِف ْر ِلی فغف َر ل ُه ِإ هن ُه
ِ
الر ِح ُ
ُه َو ْال َغ ُفو ُر ه
یم ﴿﴾١٦
یعنی " :و چون موس ی به ّ
سن رشادت و کمال رسید  ،به او
حکمت و دانش را عطا کردیم  .و ما اینگونه  ،شایستگان را
پاداش می دهیم.
موس ی بدون آگاهی دیگران به شهر وارد شد  ،و دو نفر از
اهالی را در حال جنگ مشاهده کرد  ،یکی از یاران او بود و
دیگری از دشمنانش (یعنی از لشکریان فرعون)  ،و آنکه از
پیروانش بود او را به کمک فراخواند تا او را بر دشمنش
یاری دهد  ،پس موس ی به مرد دشمن  ،مشت محکمی زد و او
را از پا درآورد .آنگاه گفت :این امر  ،فریب شیطان بود  ،که
گمراه کننده ای آشکار است.
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موس ی گفت :خدایا ! من به خودم ستم کردم  ،مرا ببخش.
خداوند بر او بخشید  ،که او بخشنده و مهربان است".

آنگاه قرآن مجید به این نکته اشاره می کند که خداوند ،
معجزاتی به موس ی عطا فرمود و او را برای مبارزه با فرعون
و لشکر جبار او فرستاد .در ادامه سوره القصص  ،چنین
می خوانیم:
َ َ ََّ َ ُ
َ
" َف َل هما َج َاء ُه ْم ُم َ
ات قالوا َما َهذا ِإال ِس ْح ٌر
وس ی ِبآیا ِتنا ب ِین ٍ
ال ُم َ
ُم ْف َت ًرى َو َما َسم ْع َنا ب َه َذا فی َآبائ َنا ه
ألاوِل َین ﴿َ ﴾٣٦و َق َ
وس ی
ِ
ِ ِ ِ
َّ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ
ْ ْ ََ ْ َُ ُ َُ َ َُ
َ
ُ
ن
رِبی أعلم ِبمن جاء ِبالهدى ِمن ِعن ِد ِه ومن تکو له عا ِقبة
ََ
ه هُ ُْ ُ ه ُ َ
ال ف ْر َع ْو ُن َیا َأ ُّی َها ْاَلَأل ماَ
َ
ن
ق
و
﴾
٣٧
﴿
الد ِار ِإنه ال یف ِلح الظ ِاَلو
ِ
ّ
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ َْ ََْ ْ َ َ َ ُ ََ
الط ِین
ى
ل
ع ِلمت لکم ِمن ِإل ٍه غی ِری فأو ِقد ِلی یا هامان ع
ِ
ُ
َ ْ ً َ َّ َ ه ُ َ َ ُ َ َ ّ
ْلظ ُّن ُه منَ
َف ْ
اج َ
ْ
ی
ن
إ
و
ی
وس
م
ه
ل
إ
ى
ل
إ
ع
ل
ط
أ
ی
ل
ع
ل
ا
ح
ر
ص
ی
ل
ل
ع
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
اس َت ْک َب َر ُه َو َو ُج ُن ُ
ْال َکاذب َین ﴿َ ﴾٣٨و ْ
ود ُه فی ألارْ
ض ِبغ ْی ِر ال َح ِ ّق
ِ
ِِ
ِ
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َو َظ ُّنوا َأ هن ُه ْم إ َل ْی َنا ال ُی ْر َج ُعو َن ﴿َ ﴾٣٩ف َأ َخ ْذ َن ُاه َو ُج ُن َ
ود ُه
ِ
ُ ه
ََََْ ُ ْ َْ ّ َ ْ ُْ َْ َ
ف َک َ
ان َعا ِق َبة الظ ِ ِاَل َین ﴿"﴾٤١
فنبذناهم ِفی الی ِم فانظر کی
یعنی " :هنگامی که موس ی با آیات روشن و نشانه های ما به
سوی فرعونیان شتافت  ،آنان گفتند :این امور  ،بجز
جادویی دروغین نیست  ،زیرا ما در پیشینیان خود  ،چنین
چیزی نشنیده ایم.
موس ی گفت :خداوند به پیامبری که از جانب او برای هدایت
آمده  ،آگاه تر است  ،و نسبت به آنکه فرجام شایسته را
خواهد داشت  ،داناتر .خداوند  ،ستمگران را رستگار
نخواهد فرمود.
فرعون گفت  :ای سردمداران لشکر  ،من غیر از خودم ،
معبود دیگری را برای شما نمی شناسم  ،پس ای هامان ،
آتش بر ِگل بیفروز و برای من کاخی بلند بنا کن  ،شاید بر
خدای موس ی اطالع یابم  ،و من او را دروغگو می پندارم.
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فرعون و لشکریانش در زمین به ناحق  ،سرکش ی و تکبر
ورزیدند و گمان بردند که به سوی ما باز نخواهند گشت.
پس ما او و سپاهیانش را گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم،
بنگر سرانجام ستمگران را چگونه است".

از این آیات قرآن در باره عاقبت کار فرعون و نظام
استکباری و استبدادی او به خوبی روشن می گردد که آن
حاکم ستمگر و رژیم قدرتمندش نیز  ،به خاطر عواملی
مانند ظلم  ،سرکش ی  ،فساد  ،و غفلت از سرانجام جباران
تاریخ  ،به د ّره هالکت و نیستی سقوط کردند.

*****
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بخش سوم  :آیات  ١١تا ١١
ْ
ه َ ََ
ْ
الد
ب
ال
ی
ف
ا
و
غ
ال ِذین ط ِ ِ ِ
َ
َف َ
ص هب َعل ْي ِه ْم َرُّب َک
َلب ْ ِاَل ْر َ
ص ِاد ﴿﴾١٤
ِ

َََْ
َْ
﴿ ﴾١١فأکث ُروا ِف َيها الف َس َاد ﴿﴾١٢
َ ْ َ ََ
اب ﴿ِ ﴾١٣إ هن َرهب َک
ذ
سوط ع ٍ

ترجمه :
"آنان که در کشورها  ،طغیان وسرکش ی کردند؟
و فساد و تباهی گسترده به بار آوردند؟
پس پروردگار تو  ،تازیانه عذاب را بر آنان فرود آورد .
همانا  ،پروردگارت در کمین گاه است".

تفسیر
در آیات قبل  ،سرنوشت سه حکومت و نظام استبدادی که
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همانا سقوط و فروپاش ی است  ،بیان گردید.
در این آیات کریمه  ،یک قانون کلی و عام  ،که از سرگذشت
حکومت ها و تاریخ زندگانی ّامت ها به دست می آید  ،مورد
تاکید قرار گرفته است.

قانون کلی حاکم برنظام های استبدادی
ّ
این قانون کلی  ،در دانش ی به عنوان فلسفه تاریخ اجتماعی ،
مورد بحث و بررس ی قرار می گیرد .فلسفه تاریخ ،دانش ی
است که در پرتو روش های فلسفی  ،به تجزیه و تحلیل
وقایع تاریخی و حوادث گذشته می پردازد و با بررس ی
رویدادهای تاریخی ،قوانین کلی را استنتاج می نماید که
حاکم بر حوادث تاریخی می باشند.
فلسفه تاریخ اجتماعی ،یکی از گرایش های فلسفه تاریخ به
صورت عام است و عمدتا به تجزیه و تحلیل و بررس ی
رویدادهای تاریخ اجتماعی و استخراج بخش ی از قوانین عام
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می پردازد که حاکم بر رویدادهای تاریخی با گرایش یادشده
می باشد.
در پرتو "فلسفه تاریخ اجتماعی"  ،تشخیص مراحل حیات
یک حکومت از ظهور تا سقوط آن امکان پذیر است .به
همین دلیل  ،دولتهای بزرگ جهان به منظور جلوگیری از
سقوط زودرس حکومت خود ،ستادهای مطالعاتی و
عملیاتی پیچیده ای تشکیل داده اند و بزرگترین استراژیستها
و خبرگان و تحلیلگران کشور گردهم می آیند و برای
پیشگیری از فروپاش ی نظام خود ،طرحهای مناسب را ارائه
می دهند.
ابن خلدون
یکی از دانشمندان معروف فلسفه تاریخ اجتماعی در
اسالم ،عبد الرحمن ابن دمحم حضرمی ،معروف به "ابن
ّ
خلدون"  ،متولد سال  211و متوفای سال  818هجری
قمری است .این اندیشمند مشهور ،کتابی در دانش تاریخ به
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نام "کتاب العبر و دیوان اَلبتدأ و الخبر" معروف به تاریخ
ابن خلدون ،نوشته است .وی ّ ،
مقدمه ای علمی و تفصیلی
بر آن کتاب نگاشته که شهرت آن از کتاب تاریخ او بیشتر
است و به کتاب " ّ
مقدمه ابن خلدون" معروف است .بخش
مهمی از ّ
ّ
مقدمه مذکور ،در زمینه فلسفه تاریخ اجتماعی  ،به
رشته تحریر در آمده و شهرت جهانی یافته است.
کانت
در میان دانشمندان و فالسفه معاصر نیز ،کانت را می توان
نام برد که در این زمینه ،پژوهشهای ارزشمندی انجام داده
است.
فیلسوف معروف آَلان ،ایمانوئل کانت ،متولد سال  5216و
متوفای سال  5816میالدی است.
این دانشمند ،عالوه بر تحقیقات عمیقی که در زمینه های
نقد عقل محض و نقد عقل عملی دارد ،پیرامون فلسفه
تاریخ نیز ،قلم فرسایی کرده است.
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او در عرصه فلسفه تاریخ ،دیدگاهی خوشبینانه دارد و
معتقد است که روند عمومی تاریخ ،رو به سوی تعالی و
پیشرفت و تکامل اجتماعی است .او این هدف غائی را
"مقصد طبیعت" می داند.
از دیدگاه کانت ،همانگونه که یک فرد زنده ،دارای رشد
ارگانیک است ،تاریخ جهان نیز ،دارای یک خط سیر تکاملی،
شامل دوران کودکی ،دوران جوانی ،و دوران بلوغ می باشد.
هگل
فیلسوفان دیگری مانند "هگل" نیز ،کاوش های مفصلی در
عرصه فلسفه تاریخ داشته اند و آثار گوناگونی از خود به
جای نهاده اند.
فیلسوف آَلانی ،گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ( Georg
 ،)Wilhelm Friedrich Hegelمتولد سال  5221و متوفای
سال  5815میالدی است.
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این دانشمند ،با دیدگاهی پدیدار شناسانه و تاریخی ،به
فلسفه می نگرد و فلسفه تاریخ را دارای جایگاه مهمی در
تجزیه و تحلیل رویدادهای بزرگ تاریخی و استنباط قواعد
کلی حاکم بر آن حوادث ،می داند.
از جمله کتابهای معروفی که هگل در زمینه تاریخ فلسفه
نگاشته است ،کتاب "عناصر فلسفه حق" ( Grundlinien
 )der Philosophie des Rechtsنام دارد.
توین بی
آرنولد جوزف توینبی ( ، )Arnold Joseph Toynbeeمتولد
سال  ۹۸۸۱و متوفای سال  ،)۹۱۹۱از صاحب نظران در
رشته تاریخ و فلسفه تاریخ به شمار می رود.
معروف ترین اثر این دانشمند در زمینه فلسفه تاریخ ،کتاب
” “A Study of Historyاست ،که با عنوان های پژوهش ی
در تاریخ ،یا مطالعه تاریخ ،یا بررس ی تاریخ ،ترجمه شده
است .این اثر معروف در دوازده جلد منتشر شده است.
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یوهان گالتونگ
یکی از آینده پژوهان معاصر نیز  ،که در این زمینه  ،دارای
نظریات و تألیفات پژوهش ی است  ،یوهان گالتونگ است.
وی  ،سقوط امپراطوری ایاالت متحده آمریکا را پیشبینی
کرده است.

گرچه یکی از پیشتازان عرصه فلسفه تاریخ اجتماعی ،یعنی
ابن خلدون ،از میان جامعه مسلمانان برخاسته است ،ولی
متاسفانه ،حاکمان کشورهای اسالمی ،از این موهبت
بزرگ و به کار بستن اصول آن ،کمتر بهره مند بوده اند.
بروز بحرانهایی مانند پیری زودرس نظامهای حکومتی و
سقوط ناگهانی و هولناک حکومتها ،نتیجه عدم آگاهی به
دانش مذکور و یا عمل نکردن به اصول آن می باشد.
در این نوشتار به طور فشرده  ،مراحل حیات یک حکومت
ّ
را از تولد تا مرگ ،تبیین می کنیم.
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مراحل حیات حکومت ها
اینک ،پس از تبیین اهمیت بحث فلسفه تاریخ اجتماعی  ،به
شرح مراحل زندگی دولتها از دیدگاه ابن خلدون می پردازیم:
این دانشمند مسلمان در مقدمه کتاب تاریخ خود ،مراحل
ّ
حیات و زندگانی یک حکومت را از زمان تولد تا هنگام مرگ و
فروپاش ی آن  ،به پنج مرحله تقسیم کرده است:
مرحله اول :
ّ
در این مرحله ،یک دولت پس از تولد و پیروزی بر حریف ،به
استحکام ارکان خود همت می گمارد و رئیس حکومت ،با
توجه به دیدگاههای خود و سایر همفکران و همپیمانان
خویش ،نظام مدیریتی کشور را طراحی و پیاده می کند .در
این دوره ،رهبر
حکومت ،اسوه و الگوی قوم خویش است و او نیز همفکری
و همیاری با یاران خود را به اجرا می گذارد .همچنانکه
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قبل از پیروزی بر خصم ،این همفکری و همکاری وجود
داشته است.
مرحله دوم :
در مرحله دوم ،روح همفکری و همراهی با هم پیمانان
پیشین از کالبد رهبر حکومت  ،رخت بر می بندد و نوعی
استبداد به رأی در وجود او شکل می گیرد و به منظور
حذف رقیبان و انحصار مملکت داری در نزدیکان و
خویشاوندان و حلقه تنگی از همفکران خود ،دیگر
همپیمانان قبلی خود را می راند و به یارگیری از افرادی دیگر
می پردازد؛ و طبیعتا در مسیر حذف رقیبان ،متحمل رنجها
و آسیبهایی نیز می شود.
مرحله سوم :
در این مرحله ،رهبران حکومت ،بودجه و درآمدهای دولت و
نظام دخل و خرجها را سامان می دهند و به پیشبینی
مداخل و هزینه ها و اعمال صرفه جویی ها اهتمام می
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ورزند و به تقویت زیرساختها و گسترش اموری که موجب
شهرت آن دولت شود می پردازند و آثار و بناهای عظیمی را
که نشانگر مجد و عظمت آن باشد بنیانگذاری می کنند و
به تقویت نیروهای نظامی و انتظامی و تامین رفاه حال آنان
همت می گمارند تا آثار آن در مالبس و تجهیزات و مانورهای
آنان ظاهر گردد و وجود آنان موجب فخر و مباهات دولتهای
دوست و مساَلت جو و مایه بیم دولتهای معاند و مخالف
شود.
همچنین در این مرحله ،سران و هیئتهای کشورهای دیگر
ونیز رجال و اشراف ملت ،به حضور رهبران حکومت بار می
یابند و تفقد احوال آنها گسترش می یابد.
مرحله چهارم :
در گام چهارم ،رهبران نظام ،درهای آشتی و مساَلت را به
روی دیگران می گشایند و تجارب پیشینیان خود را ارج می
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نهند و در صدد بر می آیند تا کارهای اساس ی قبلی آنان را
ادامه دهند.
مرحله پنجم :
در این مرحله ،سردمداران حکومت به اسراف و تبذیر در
هزینه کردن سرمایه های کشور رو می آورند و نورچشمی
های آنان به عیش و عشرت و رانت خواری و فساد مالی
مبتال می شوند و مدیران نظام نیز ،ولخرجی و تضییع بیت
اَلال را پیشه خود می سازند.
همچنین در این برهه  ،مسئولیتهای خطیر به دست مدیران
ناالیق و بی کفایت سپرده می شود که توانایی و شایستگی
الزم را برای اداره آن امور ندارند .متقابال ،مدیران توانمند و
کارآمد به حاشیه رانده می شوند و آنان نیز از حمایت رهبری
حکومت امتناع می ورزند و او را تنها می گذارند.
در این مرحله که ظلم و فساد و سردمداری مدیران ناالیق
به اوج خود می رسد  ،پیری آن حکومت فرا می رسد و بیماری
63

مزمنی بر آن مستولی می شود که دیگر نمی تواند از آن
نجات یابد و به دنبال آن ،بنیان حکومت فاسد و استبدادی
مذکور فرو می پاشد.
بدین جهت است که قرآن مجید  ،در آیه های فوق در سوره
مبارکه فجر ،به این حقیقت در فلسفه تاریخ اشاره می کند
و چنین می فرماید:
"آنان که در کشورها  ،طغیان وسرکش ی کردند؟
و فساد و تباهی گسترده به بار آوردند؟
پس پروردگار تو  ،تازیانه عذاب را بر آنان فرود آورد .
همانا  ،پروردگارت در کمین گاه است".

*****
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بخش چهارم  :آیات  ١٥تا ٢١
َ َ ه ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ه َ ُ َ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
فأما إلانسان ِإذا ما ابتاله ربه فأکرمه ونعمه فیقول رِبی
َ ْ َ َ
َْ
ََه َ َ َْ ُ َ َ
اله فق َد َر َعل ْی ِه ِرزق ُه ف َی ُقو ُل َرِّبی
أک َر َم ِن ﴿ ﴾١٥وأما ِإذا ما ابت
َ
ُْ ُ َ ْ
َ
َ َ َ ُّ نَ
َ
َ
َ
َ
َ
أهان ِن ﴿ ﴾١٦کال بل ال تک ِرمون الی ِتیم ﴿ ﴾١٧وال تحاضو
ْ
َ
َ
ُّ َ َ ْ
َْ ُُ َ
ِاَل ْس ِک ِین ﴿َ ﴾١٨وتأکلون الت َراث أکال
َعلى ط َع ِام
ََلًّا ﴿َ ﴾١٩و ُت ِح ُّبو َن ْاَلَ َ
ال ُح ًّبا َج ًّما ﴿﴾٢١
ترجمه :
"هنگامى كه خداوند  ،انسان را براى آزمایش  ،مورد امتحان
قرار می دهد و نعمت مى بخشد  ،مى گويد  :پروردگارم مرا
گرامى داشت.
اما آنگاه که برای امتحان  ،روزی او را می کاهد  ،می گوید:
خداوند  ،مرا خوار کرد.
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اینچنین نیست  .بلکه شما یتیمان را اکرام نمی کنید.
و همدیگر را بر اطعام تهیدستان  ،ترغیب نمی نمایید.
و میراث مخلوط از حالل و حرام را می خورید.
و ثروت اندوزی را به شدت دوست دارید".

تفسیر
در بخش قبل  ،عکس العمل و نتیجه ظلم و فساد و
سرکش ی نظام های حکومتی و دولت های استبدادی  ،تبیین
گردید.
در این بخش  ،عکس العمل رفتار افراد جامعه  ،مورد بحث
قرار می گیرد.
همانگونه که نظام آفرینش به امر الهی به گونه ای طراحی
شده است که دولت های ستمگر و فاسد را به د ّره هولناک
سقوط و تباهی می افکند  ،همینطور  ،قوانین و نوامیس
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ارزشمندی در پیکره جوامع بشری به ودیعه نهاده شده است
ّ
که افراد جامعه نیز  ،بر اساس آن قوانین و سنت های الهی،
با نتیجه رفتار خود  ،مواجه می شوند.
به عنوان مثال  ،اگر جامعه ای متشکل از افرادی باشد که
اهل اخالق انسانی  ،صداقت  ،همیاری  ،انصاف و حمایت
از مظلومان و تهیدستان باشد  ،خداوند نیز  ،درهای رحمت
خود را بر روی آن جامعه می گشاید و افراد آن نیز  ،از
ّ
زندگانی مرفه و سعادتمندانه بهره مند می گردند.
اما اگر مردمان یک جامعه یا یک کشور  ،خودخواه و
مسئولیت ناپذیر و سودجو باشند و در برابر مستمندان و
نیازمندان جامعه بی تفاوتی و بی رحمی پیشه کنند  ،برکت و
رحمت الهی از آن دیار و آن جامعه  ،رخت بر می بندد  ،و
ّ
تصور عمومی سودجویان که گمان داشتند با
علیرغم
خودمحوری و ستم در حق محرومان و قشر آسیب پذیر ،
به خوشبختی می رسند  ،سایه بدبختی و فالکت  ،بر سر
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آنان  ،گسترده می شود و همای سعادت  ،از آن دیار  ،کوچ
می کند.
هنگامی که خداوند  ،الطاف و نعمت های خود را به مردمان
یک جامعه ارزانی می دارد  ،ولی توانگران و زورمندان و افراد
بانفوذ آن سرزمین  ،با جمع آوری اموال بی حساب و یا
اختالس و احتکار و رانت خواری و امثال آن  ،به ثروت
انبوهی دست می یابند  ،گمان می برند که خداوند  ،فقط آن
ویژه خواران و خودخواهان خسیس را مورد اکرام خود قرار
داده است .و هنگامی که با عکس العمل رفتار ناشایست و
ظاَلانه خود روبرو می شوند و سعادت اجتماعی و آرامش
جامعه آنان متالطم می شود و نعمت های آنان به خاطر
ناسپاس ی از دستشان می رود  ،گمان می کنند که خداوند ،
به آنان اهانت می کند.
در حالی که اگر با قوانین الهی آشنا باشند  ،خواهند دانست
که گرفتاری های مردم در یک جامعه  ،عکس العمل
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رفتارهای فردی و جمعی آنان در برابر همنوعان خودشان
است  ،و راه حل مشکالتی که بروز کرده نیز ،تغییر رفتارهای
نادرست و عملکردهای غیر انسانی آنان است.
بر همین اساس  ،خداوند در این سوره مبارکه می فرماید:
"هنگامى كه خداوند  ،انسان را براى آزمایش  ،مورد امتحان
قرار می دهد و نعمت مى بخشد  ،مى گويد  :پروردگارم مرا
گرامى داشت .اما آنگاه که برای امتحان  ،روزی او را کاهش
می دهد  ،می گوید :خداوند مرا خوار کرد".
سپس قرآن مجید می فرماید :کال  ،یعنی  :هرگز اینچنین
نیست که شما گمان می برید  .بلکه شما یتیمان را مورد
اکرام و احترام قرار نمی دهید .و همدیگر را بر اطعام
تهیدستان  ،ترغیب نمی نمایید .و میراث مخلوط از حالل و
حرام را می خورید .و ثروت اندوزی را به شدت دوست
دارید".
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در پرتو آنچه بیان شد  ،به خوبی روشن می گردد که بر
ّ
اساس سنت های الهی  ،اگر نظام اجتماعی یک کشور به
نحوی طراحی شود که در کنار توجه به رشد اقتصادی
جامعه  ،حقوق اقشار آسیب پذیر مانند ایتام  ،تهیدستان ،
از کار افتادگان و افراد بی سرپرست جامعه نیز  ،تأمین گردد
و از ثروت ثروتمندان  ،بخش ی هم به اندازه کافی در جهت
رفع آسیب های اجتماعی اختصاص یابد  ،درهای رحمت
الهی به روی آن جامعه باز می گردد.
اما اگر نظامی جائر و فاسد بر جامعه حکمفرما باشد و
توانگران و ثروتمندان نیز  ،به اقشار مستمند و محروم ،
بی توجه باشند ،در د از ّ
مدت  ،نعمت های الهی مانند رفاه ،
ر
ّ
امنیت  ،آرامش  ،و تعالی و توسعه  ،از کل جامعه رخت
بر می بندد.
*****
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بخش پنجم  :آیات  ٢١تا ٢٦
ض َد ًّکا َد ًّکا ﴿َ ﴾٢١و َج َاء َرُّب َک َو ْاَلَ َل ُک َ
َکال إ َذا ُد هک ِت ألا ْر ُ
ص ًّفا
ِ
َ َ ه َ َ ْ َ ََ َ ه ُ ْ َ ُ َه
َ
ص ًّفا ﴿َ ﴾٢٢وج َ
ان َوأنى
یء َی ْو َم ِئ ٍذ ِبجهنم یوم ِئ ٍذ یتذکر إلانس
ِ
َ
َ
َُ ّ ْ
الذک َرى ﴿َ ﴾٢٣ی ُقو ُل َیا ل ْی َت ِنی ق هد ْم ُت ِل َح َیا ِتی ﴿﴾٢٤
له ِ
َ
َ
َ َ
َ
ّ
ف َی ْو َم ِئ ٍذ ال ُی َع ِذ ُب َعذ َاب ُه أ َح ٌد ﴿َ ﴾٢٥وال ُیو ِث ُق َوثاق ُه
َ
ٌ
َ
أحد ﴿﴾٢٦
ترجمه :
"چنان نیست که گمان می کنند  ،آنگاه که کره زمین  ،به
سختی درهم کوبیده شود  ،و امر پروردگارت با صفوف
باعظمت مالئکه فرا رسد  ،و دوزخ در آن روز آشکار گردد ،
در آن روز  ،انسان متذکر و یاد آور حقایق می گردد  ،ولی
دیگر چه سودی دارد؟ او می گوید  :ای کاش برای این
71

زندگانیم چیزی از پیش فرستاده بودم .در آن روز  ،هیچکس
عذاب وی را محقق نمی سازد  ،و هیچکس چونان او به بند
نمی کشد".

تفسیر
آیات بخش سوم و چهارم که گذشت  ،پیرامون عکس العمل
و نتیجه رفتار نظام های حکومتی و یا عملکرد افراد جامعه
بشری در این دنیا سخن می گفت.
اما آیات بخش پنجم  ،به کیفر اعمال انسان ها در عالم
آخرت که بسیار سهمگین تر از جهان دنیاست  ،می پردازد.
این آیات شریفه  ،نخست به تشریح قیامت و روز رستاخیز
اشاره می کند و چنین می فرماید:
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ض َد ًّکا َد ًّکا ﴿َ ﴾٢١و َج َاء َرُّب َک َو ْاَلَ َل ُک َ
َکال إ َذا ُد هک ِت ألا ْر ُ
ص ًّفا
ِ
َ َ ه َ َ ْ َ ََ َ ه ُ ْ َ ُ ََه
َ
ص ًّفا ﴿َ ﴾٢٢وج َ
یء َی ْو َم ِئ ٍذ ِبجهنم یوم ِئ ٍذ یتذکر إلانسان وأنى
ِ
َُ ّ ْ
الذک َرى.
له ِ
یعنی " :چنان نیست که گمان می کنند  ،آنگاه که کره زمین ،
به سختی درهم کوبیده شود  ،و فرمان پروردگارت با صفوف
مالئکه فرا رسد  ،و دوزخ در آن روز  ،آشکار گردد".
به منظور تشریح این آیات کریمه  ،نکات ذیل را به عرض
شما عزیزان می رسانیم:
نکته نخست  :اینکه در هنگام رستاخیز  ،کره زمین  ،با
ضرباتی سهمگین  ،در هم کوبیده می شود.
در زمینه پایان عمر کره زمین  ،نخستین فرضیه این است
که ّ
سیارک یا شهابسنگی عظیم با زمین برخورد کند و بر اثر
این برخورد هولناک  ،انفجارهای بزرگ و مهیب رخ دهد و
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بدین وسیله ،نسل بشر همراه با دیگر موجودات زنده ،نابود
گردد.
نظیر این حادثه ولی در مقیاس ی کوچکتر  ،در گذشته اتفاق
افتاده است .در حدود  49میلیون سال پیش  ،شهابسنگ
بزرگی به قطر  54کیلومتر به زمین اصابت کرده است.
قدرت انفجاری این سنگ آسمانی بیش از یک میلیون برابر
بمب اتمی بوده است که هیروشیما را نابود کرد .بر اثر این
انفجار هولناک ،حیات موجودات زنده مانند دایناسورها و
جانداران هم عصر با آنها به طور کلی نابود گردید.
در سال  5556نیز ،یک کوه عظیم یخی بر سیاره مشتری
فرود آمد که قدرت آن برابر با یکهزار بمب اتمی هیروشیما
بود .این کوه یخ به  15قسمت تقسیم گردید که اگر هریک
از این قطعه ها به زمین اصابت می نمود ،بخش بزرگی از آن
را نابود می ساخت.
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بنا بر این  ،امکان اینکه به گفته قرآن مجید  ،کره زمین با
ّ
ضربات هولناکی به کلی در هم کوبیده شود  ،از دیدگاه علمی
وجود دارد.
پس از انهدام حیات همه موجودات زنده بر روی زمین ،
صحنه قیامت و رستاخیز انسان ها  ،به فرمان خداوند و
حضور فرشتگان الهی  ،فراهم می گردد و سرنوشت نهایی
همگان  ،تعیین می شود .همچنین  ،دوزخ برای ستمگران و
مفسدان و حرام خواران که در آیات قبل به آنها اشاره شد،
آشکار می گردد.
نکته دوم  :اینکه وقتی پرده های غرور و غفلت دنیا کنار
زده شد و انسان ها خود را در آن محشر بزرگ یافتند  ،و
حقایق امور بر آنان آشکار شد  ،همه با دیده یقین به اعمال
و رفتار خود می نگرند و یادآور حیات جاودان در عالم
آخرت می شوند  ،و بر کاستی های عملکرد خود در دنیا ،
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حسرت می خوردند و می گویند :ای کاش  ،با رفتارهای
شایسته در دنیا  ،توشه ای برای زندگانی حقیقی و جاودانی
در این جهان آخرت فرستاده بودیم .اما این یادآوری
دیرهنگام  ،در آن مرحله به کار آنان نمی آید و جبران گذشته
برایشان ناممکن است.
در آن عرصه  ،هر انسانی مسئول عملکرد خویش است و
باید در برابر رفتار خود  ،پاسخگو باشد  ،و هیچ فرد دیگری
به جای او کیفر نمی بیند و به بند کشیده نمی شود.

*****

76
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ترجمه
" ای روح آرام ! به سوی پروردگار خود باز گرد  ،در حالی که
از او خوشنود هستی و او هم از تو خوشنود است .در زمره
بندگان من وارد شو  ،و به بهشت جاویدان درآی ".

تفسیر
آیات گذشته  ،پیرامون سرنوشت نظام های حکومتی ظالم و
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فاسد  ،و همچنین  ،مردمان ستمگر و خود خواه که حق
بینوایان و مستمندان را تضییع می کنند  ،سخن می گفت.
اما  ،از اینجا  ،مخاطب قرآن مجید تغییر می کند  ،و روی
سخن با طرف مقابل آنان  ،یعنی انسانهای دادگر  ،نیکوکار و
خدا محور است  ،که نه به دیگران ظلم و ستم روا می دارند
و نه حقوق مردم را پایمال می کنند و نه در دام خودخواهی
گرفتار می شوند  ،بلکه با رفتار و گفتار شایسته و زندگانی
عادالنه و حکیمانه  ،رضایت و خوشنودی خداوند را بدست
می آورند.
قرآن مجید  ،از این انسان های پرواپیشه و پرهیزکار  ،به
عنوان کسانی که هم آنان از خداوند راض ی هستند و هم
خدای بزرگ از آنان خوشنود است  ،یاد می کند و چنین
می فرماید:
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" ای روح آرام ! به سوی پروردگار خود باز گرد  ،در حالی که
از او خوشنود هستی و او هم از تو خوشنود است .در زمره
بندگان من وارد شو  ،و به بهشت جاویدان درآی ".
"نفس مطمئنة" یعنی  :روحی که با افکار و رفتار شایسته  ،و
با یاد و نام خداوند ّ
منان  ،به آرامش رسیده  ،و از همه
نگرانی ها و تنش های نفسانی  ،رها گردیده است .زیرا تنها با
نام و یاد خدا  ،دل انسان به آرامش مطلق می رسد.
ّ
تطمئن القلوب".
"أال بذکر هللا
و منظور از "بازگشت به سوی پروردگار" در این آیه شریف
عبارت است از :استقرار در جوار رحمت الهی  ،و وصول به
منزلگاه قرب خداوند  ،و نیل به مقام وصال حضرت حق .

*****
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