
مرضیه محصص*

چکیده
گــذار اســت.  کل جامعــه تأثیــر  ینــی بــر سرنوشــت  تعامــالت اجتماعــی انســان ها بــه نحــو تکو

کنشــی در نظــام عمومی هســتی، از آثــار و تبعاتــی برخــوردار اســت. )األعــراف، 7 / 180(  هــر 

ران هــا  ــدارد و در تمامی دو ــه یــك حــوزه جغرافیایــی اختصــاص ن کــه ب ایــن پیامدهــا از آنجایــی 

یــان دارد ســنت نامیــده شــده اســت. در منطــق قرآنــی مســیر حیــات جوامــع  بــه نحــو مســتمر جر

گاهــی  کــه از آن بــا نــام ســنن الهــی یــاد می شــود. آ گرفتــه  مطابــق قواعــد و ضوابطــی معیــن شــکل 

ــا و  ــمندانه، بینش ه ــد اندیش ــار بتوانن ــان های مخت ــود انس ــبب می ش ــام س ــنت های ع ــن س از ای

عملکردهــای بایســته مقــام خلیفــه الهــی را برگزیننــد.

تقســیم  قابــل  مجموعــه  دو  در  می نمایــد  ترســیم  را  گروهــی  کیفــر  ســنت  قلمــرو  کــه  آیاتــی 

گروهــی را دراعصــار قبــل  کیفــر  کلــی اجــرای ســنت  کــه بــه طــور  بنــدی می باشــند. آیاتــی 

گروه هــای مشــخصی می باشــند. کیفــر  کــه بــه طــور خــاص پیرامــون  نقــل می نماینــد و  آیاتــی 

بــا یــی  یارو رو وحیانــی،  تعالیــم  پنداشــتن  دروغ  الهــی،  فرامیــن  از  ســرپیچی   

گروه معارف اسالمی دانشگاه شهید بهشتی.  * دکتری و استاد یار 
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گناهــکاری، از جملــه مهمتریــن دالیلــی  گــران دینــی، شــیوع ظلــم، رفــاه زدگــی، رواج  اصــالح 

گروهــی را در قالــب بالیــای طبیعــی و آشــوب های  کیفــر  کــه اجــرای ســنت الهــی  هســتند 

داخلــی ســبب می شــوند.

کیفر، مجازات، سنت الهی، قرآن. کلید واژه: 

مقدمه
گنجینــه شــایگان تجربیــات بشــری اســت.  کریــم، ماخــذ مهــم معرفــت مســلمانان و  قــرآن 
شــیوه نگــرش آیــات در جهــت اهــداف واالی ارزشــی بــه نحــو تفکــر آمیــزی از اســلوبی جمعــی 
برخــوردار اســت. ترســیم حیــات اقــوام و امت هــای پیشــین، بــه شایســتگی رمــوز دســتیابی بــه 

تــارك اوج هــا و نجــات از ظلمــت حضیض هــا را بــر اهــل اندیشــه می نمایانــد.
کــه  قانونمنــدی ســیر حرکــت اقــوام و ملــل بــه اراده الهــی، نشــانگر ایــن واقعیــت اســت 

برخوردارنــد. جمعــی  سرنوشــتی  عمومــی و  مســئولیت هایی  از  امت هــا 
گرایــش بیــش از پیــش انســان معاصــر بــه زندگــی اجتماعــی، واقعیتــی انــکار ناپذیــر اســت. 
یــم عــالوه بــر جهــت دهــی بــه شــخصیت انســان، عنایــت خاصــی بــه گروه هــای انســانی  قــرآن کر
کالبــد انســان ها دمیــده و از ســوی دیگــر  دارد. خداونــد متعــال از یــك ســو روح جمعــی را در 

ضوابطــی بــرای موضوعــات اجتماعــی تعییــن نمــوده اســت.
، 2 / 143؛ الحــج، 22 / 67؛ األعــراف، 7 / 34(؛  یــم بــا تعابیــری همچــون: ُاّمة:)البقــرهݑ کر گروه هــا در قــرآن 
: )الفرقــان، 40/25(؛ قوم:)الرعــد، 13/ 11(؛ شــعوب:)الحجرات، 49 / 13( ذکــر  یــهݑ قــرون: )مريــم، 19 / 74(؛ قر

شــده اند.
کــه  شــمول رحمــت الهــی اصلــی غیــر قابــل انــکار اســت. بــه عبــارت دیگــر چنیــن نیســت 
کیفــر شــود بلکــه چنانچــه ناسپاســی ها اســتمرار یابــد و  کفــر و الحــاد بــه ســرعت منتهــی بــه 
ز خواهــد  گیرنــد، غضــب الهــی بــرو جوامــع از مقتضــای رحمانیــت خداونــد متعــال فاصلــه 

یافــت.
گروهــی، از فراهــم ســاختن  کیفرهــای  کــم بــر  یــك جامعــه هوشــمند بــا شــناخت ضوابــط حا
ــذروا  ــد: »و اح ــی)ع( می فرمای ــن عل ــر المومنی ــد. امی ــری می نمای ــنت ها جلوگی ــن س ــات ای مقدم
مــا نــزل باالمــم قبلکــم مــن المثــالت بســوء االفعــال و ذمیــم األعمــال. فتذّکــروا فــی الخیــر و 
کارهــای  کــه بــر اثــر عملکــرد زشــت و  کیفرهایــی  الشــّر أحوالهــم و احــذروا أن تکونــوا أمثالهــم؛1 از 
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گذشــته واقــع شــده اســت بپرهیزیــد«. ــر امت هــای  ناپســند ب

مفهوم سنت الهی
یــه، روش، راه، طریقــه، طبیعــت شــیئ و ســیره اســت.2 لغــت  واژه ســنت بــه معنــای رو
اســتمرار،  و  دوام  می داننــد.3  نادرســت  و  درســت  روش هــای  از  اعــم  را  ســنت  شناســان 
کتــب تفســیری تکــرار شــده  کــه در تعریف هــای ارائــه شــده از واژه ســنت در  مفهومی اســت 
کــه از اســتمرار و پیوســتگی  اســت. بــه عبــارت دیگــر ســنت از دیــدگاه مفســران، روشــی اســت 

می باشــد.4 برخــوردار 
ــه و  ی کــه بیانگــر رو ــر رســول)ص( و معصومــان)ع(، از آن جهــت  ــه قــول، فعــل و تقری چنانکــه ب
کــه دارای  روش آنــان می باشــد، ســنت اطــالق می شــود.5 همچنیــن آن بخــش از تدابیــر الهــی 
ــد را نشــان می دهــد، در ادبیــات دینــی ســنت اهلل نامیــده  ــوده و طریقــه خداون ــداوم و تکــرار ب ت
کــه خداونــد  شــده اســت.6 یکــی از محققــان معتقــد اســت ســنن الهــی روش هایــی اســت 
کلــی ســنت الهــی شــیوه مســتمر و  متعــال امــور عالــم را بــر پایــه آن تدبیــر می کنــد. 7 بــه طــور 

جاودانــه خداونــد نســبت بــه جهــان و نظــام حیــات فــردی و اجتماعــی انسان هاســت.
« و جمــع  کــه 16 بــار بــه صــورت مفــرد »ســّنهݑ کارکردهــای واژه ســنت در قــرآن   بــا عنایــت بــه 
انســانی  بــه جوامــع  ناظــر  الهــی غالبــًا  داشــت مســأله ســنت های  اذعــان  »ســنن« می تــوان 
ــد.  ــر تحــوالت و دگرگونی هــای اجتماعــی دارن کــم ب ــر قانون مندی هــای حا ــت ب ل هســتند و دال
کلــی و ضوابــط  یشــه اســتفاده نشــده نیــز می تــوان بــه قواعــد  کــه از ایــن ر البتــه در بســیاری آیاتــی 
تبدیلــی  و  تغییــر  و  می باشــد  الهــی  ســنت های  بیانگــر  کــه  یافــت  دســت  شــمولی  جهــان 
کنش هــای جوامــع محســوب می شــود. قطعیــت:  ــه  ــدارد و در حقیقــت واکنشــی ب ــدان راه ن ب
ــت:  ــح،23/48(، عمومی ــر،43/35؛ الفت ــری: )فاط ــر ناپذی ــراف،37/7(، تغیی ــل،85/16؛ األع ــر،84/41؛ نح )غاف

قابــل  عناصــری  اســت  قلــم،33/68(  حجــر،4/15و5؛  )العنکبــوت،53/29  زمان منــدی:  )األنفــال،25/8( 

کــم بــر جامعــه می باشــد.8 توجــه در نظام هــای حا
یــن و ســنت های  در نگاهــی جامــع ســنت های الهــی بــه ســنت های ناظــر  بــر نظــام تکو
ناظــر  بــر نظــام انســانی تقســیم می شــوند. از میــان ســنت های ناظــر بــر نظــام انســانی برخــی 
همچــون ســنت امتحــان، مکــر  و امــالء و اســتدراج مختــص افــراد می باشــد و برخــی مجموعــه 

افــراد جامعــه را شــامل می شــود.
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از  یکــی  مصادیــق  و  مرزهــا  تبییــن  دیگــر  عبــارت  بــه  یــا  قلمــرو  بررســی  جســتار  ایــن  در 
کــه هرچنــد نتیجــه عملکــرد ناصالحــان جامعــه اســت امــا تبعــات آن  ســنت های اجتماعــی 

گیــر تمامی افــراد جامعــه می شــود، مطمــح نظــر اســت. دامــن 

گروهی در قرآن کیفر  گستره مفهوم 
گروهــی را ترســیم می نمایــد در دو مجموعــه قابــل تقســیم  کیفــر  کــه قلمــرو ســنت  آیاتــی 

می باشــند. بنــدی 
گروهــی را دراعصــار قبــل نقــل می نماینــد. از  کیفــر  کلــی اجــرای ســنت  ــه طــور  ــه ب ک ــی  آیات
 

ُ
كاَن عاِقَبــة  

َ
َكْيــف اْنُظــروا 

َ
ْرِض ف

َ
ســيُروا ِفــى اأْل

َ
ْبِلُكــْم ُســَنٌن ف

َ
ــْد َخَلــْت ِمــْن ق

َ
آن جملــه عبارتنــد از: >ق

ــوده و[ ســپری شــده اســت.  بيــَن<)آل عمــران،137/3(؛ »قطعــًا پیــش از شــما ســّنت هایی ]ب
ّ

اْلُمَكِذ
کــه فرجــام تکذیب کننــدگان چگونــه بــوده اســت؟«. یــد  پــس، در زمیــن بگردیــد و بنگر

مفســران در تفســیر ایــن آیــه نوشــته اند: حیــات اجتماعــی همچــون حیــات فــردی دارای 
کشــف ایــن ســنت ها امــکان  نظام هــا و قوانیــن )بــه تعبیــر قــرآن: ســنن( خــاص اســت. بــا 
کــه  یــخ اســت  کشــف ســنن بازگشــت بــه تار بهرمنــدی از آن فراهــم می شــود. بهتریــن راه بــرای 
ــا  ــه در آن ه ک ــرار داد  ــه ق ــورد مالحظ ــوان م ــی را می ت ــی اجتماع ــی از زندگ کامل ــای  ره ه در آن دو
یــل ناپذیــر االهــی از  کــرده و ســپس بنــا بــر قوانیــن حتمــی و ســنتهای تحو تمدن هایــی طلــوع 

میــان رفتــه اســت.9
ــَمّ ُنْتِبُعُهُم اْلِخريَن< )مرســالت، 

ُ
ليَن*ث َوّ

َ
َلــْم ُنْهِلــِک اأْل

َ
خداونــد متعــال در آیــه ای دیگــر می فرماید:>أ

77/ 16-17(؛ »مگــر پیشــینیان را هــالك نکردیــم ســپس از پــی آنــان پســینیان را می بریم«.

ید آن اســت که یکی از ســنت های الهی که با گذشــت زمان تغییر نمی پذیرد،ســنت  آیه مؤ
گروهی به موجب مؤاخذه االهی اســت.10 کیفر 

ــس از اراده  ــی، پ ــی و تمدن یخ ــای تار ران ه ــش دو ــل در پیدای ــتین عام ــر نخس ــه ای دیگ در آی
ِتْلــكَ  

َ
ــَتَها ف

َ
َيــةٍ  َبِطــَرتْ  َمِعيش ْر

َ
ْهَلْكَنــا ِمــْن  ق

َ
َكــمْ  أ خــدا، اراده انســان معرفــی شــده، می فرمایــد: >َو 

ــیار  ــه بس ــص، 58/28(؛ »و چ ــن< )القص ــنُ  اْلَواِرِثي ــا َنْح
ّ
ُكَن ــًا َو  ِلي

َ
 ق

ّ
ــمْ  ِإاَل ــنْ  َبْعِدِه ــَكنْ  ِم ــمْ  ُتْس ــاِكُنُهمْ  َل َمس

ــود. ایــن اســت  کــرده ب ــرا[ زندگــی خــوش، آن هــا را سرمســت  ی ــم، ]ز کردی کــش  کــه هال شــهرها 
کــه  کمــی- مــورد ســکونت قــرار نگرفتــه، و ماییــم  کــه پــس از آنــان- جــز بــرای عــّده  سراهایشــان 

وارث آنــان بودیــم«.
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کــه تنهــا ضامــن بــرای بقــای تمدن هــا پیــروی و فرمانبــرداری از  کیــد شــده  در ایــن آیــه تا
گســتره حقــوق الهــی و انســانی و در  کــه آمــوزه اصلــی آنــان تعییــن  رســوالن االهــی اســت، چرا

از مجموعــه طغیان هــا می باشــد.11 یابــی  نهایــت مصونیــت 
گروه های مشخصی می باشد. کیفر  که به طور خاص پیرامون  2.آیاتی 

کــه مطابــق  گروه هــای عصیانگــری می پــردازد  یــم در قالــب قصه هایــی بــه توصیــف  کر  قــرآن 
مشــیت الهــی از صحنــه زمیــن محــو شــده اند. ایــن آیــات در قالــب احــوال چندیــن قــوم قابــل 

ذکــر شــده اند:

کیفر قوم نوح
ــود.  ــه پرســتان و مشــرکان ب ــه میــان یگان یان ــری جو طلیعــه عصــر نوح)ع(،آغــاز منازعــات برت
گرفتــه عبــارت اســت از:  کــه در قــرآن مــورد توجــه قــرار  از جملــه تالش هــای رســوالنه نــوح)ع( 
منــع از عبــادت بت هــا: )آل عمــران،19/3(، امــر بــه مهــروف و نهــی از منکــر: )هــود،27/11(، امــر بــه 
اقامــه نمــاز: )الشــوری،8/45(، ســفارش نســبت بــه وفــای به عهــد: )األنعــام،151/65-152(، شــروع کارها 
ــو العــزم طــی 950 ســال دعــوت پاســخی جــز سرکشــی  ــام خــدا: )هــود،41/11(. ایــن پیامبــر اول ــا ن ب
یافــت نکــرد. )هــود،40/11(  ــد، در ــر از مرفهــان جامعــه بودن کــه بســیار متأث و اســتهزاء از عامــه قــوم 
ز یابد  اســتیالء فرهنــگ شــرك و عصیــان ســبب شــد کیفــری فراگیردر قالــب عاملی طبیعی بــرو
 ِباْلَحــِقّ 

ُ
ْيَحــة ــُم الَصّ ْتُه

َ
َخذ

َ
أ

َ
و جــز صالحــان همگــی هــالك شــوند. خداونــد متعــال می فرمایــد: >ف

يــَن< )المؤمنــون،42-41/23(. ُروًنــا آَخِر
ُ

َنا ِمــن َبْعِدِهــْم ق
ْ
ــأ

َ
نش

َ
ــَمّ أ

ُ
اِلِميــَن* ث

ّ
ــْوِم الَظ

َ
ُبْعــًدا ِلْلق

َ
ــاًء ف

َ
ث

ُ
َجَعْلَناُهــْم غ

َ
ف

کیفر اقوام ثمود و عاد
کریــم مجــازات اعمــال غیــر انســانی دو قــوم عــاد و ثمــود چنیــن ترســیم شــده اســت:  در قــرآن 
ــْوَم 

َ
َتــَرى اْلق

َ
ــاٍم ُحُســوًما ف ّيَ

َ
 أ

َ
َماِنَيــة

َ
َرَها َعَلْيِهــْم َســْبَع َلَيــاٍل َوث

َ
يــٍح َصْرَصــٍر َعاِتَيٍة*َســّخ ْهِلُكــوا ِبِر

ُ
أ

َ
ــا َعــاٌد ف ّمَ

َ
>َوأ

َهــْل َتــَرى َلُهــْم ِمــْن َباِقَيٍة<)الحاقــة، 6/69(؛ و اّمــا عــاد، بــه 
َ

ْعَجــاُز َنْخــٍل َخاِوَيٍة*ف
َ
ُهــْم أ

َ
ّن

َ
َكأ ِفيَهــا َصْرَعــى 

ز  ]وســیله [ تندبــادی توفنــده ســرکش هــالك شــدند* ]کــه خــدا[ آن را هفــت شــب و هشــت رو
یــی آن هــا تنه هــای  گو پیاپــی بــر آنــان بگماشــت: در آن ]مــّدت [ مــردم را فروافتــاده می دیــدی، 

ــی؟«. ــای می بین ــر ج ــی را ب کس ــان  ــا از آن ــان تهی اند*آی ــای می نخل ه
کــه شــدت آن از حــّد قانون هــا و مقیاســهای طبیعــی فراتــر اســت.  بــاد صرصــر بــادی اســت 
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کیفــر سرکشــی شــهوات اقــوام ثمــود و عــاد معرفــی شــده  زش ایــن بــاد نامتعــارف در حقیقــت  و
است.

یســد: ایــن بــاد بــه صــورت تصادفــی بــه ســببی شــوم  یکــی از مفســران دربــاره ایــن آیــه می نو
ــر آن هــا نشــد، بلکــه اراده  یــدن ب ز ــاد مأمــور و کیهانــی خــارج از حســاب و ســنت ها، ب ــا تغییــر  ی
گماشــته بــود، و مؤمنــان بــه حــوادث بدیــن  کــرده و بــر هــالك آنــان  االهــی آن را مســخر خــود 
ــه و تحلیــل می کننــد، ولــی غیــر مؤمنــان از هیــچ عبرتــی فایــده  ی ــد و آن هــا را تجز ــه می نگرن گون
کــه آن را نتیجــه تصــادف یــا تغییــرات نهانــی می شــمارند و بدیــن  برنمی گیرنــد، بــدان جهــت 
یــش را آشــکار می ســازند، و بــه خردهــای خــود نمی اندیشــند  گونــه نادانــی یــا بــه نادانــی زدن خو
کــه بــر سراســر آفرینــش  گــر چنیــن می کردنــد آنــان را بــه دســت تدبیــری رهبــری می کــرد  کــه ا

مســلط اســت.12

کیفر فرعونیان
که بر مصر فرمانروایی می کرد، و پیشینیان وی فرعون حلقه ای از یك نظام سیاسی بود 

ــون  ــّق همچ ر از ح ــای دو کرداره ــه  ــروه ب گ ــن  ــد، ای ــام بودن ــن نظ ــری از همی ــای دیگ حلقه ه
بوبّیــت مشــهور بودنــد. خداونــد متعــال  بــزرگ بینــی و شــرك و ادعــای ر ســتمگری و خــود 
ــْوا  َعَص

َ
ــَكاُت ِباْلَخاِطَئِة*ف ــُه َواْلُمْؤَتِف ْبَل

َ
ــْن ق ــْوُن َوَم ــاَء ِفْرَع ــد: >َوَج ــرکش می فرمای ــوم س ــن ق ــون ای پیرام

کــه پیــش از او بودنــد و  کســانی  <)الحاقــة،69/ 9-10(؛ »فرعــون و 
ً

 َراِبَية
ً

ة
َ

ْخــذ
َ
ُهــْم أ

َ
َخذ

َ
أ

َ
ِهــْم ف ّبِ َرُســوَل َر

کردنــد و خــدا نیــز  ردگارشــان را نافرمانــی  کاری پرداختنــد فرســتاده پرو واژگــون شــدگان بــه خطــا 
گرفــت«. ــرو  ــه ســختی ف ــان را ب آن

کیفــر انحرافــات جنســی  کــه خــدا بــه  »اْلُمْؤَتِفــَكاُت« بــه معنــی شــهرهای قــوم لــوط اســت 
کلــی بزرگتریــن خطــای مشــترك ایــن اقــوام، پیــروی از روش هــا و  کــرد. بطــور  آن هــا را واژگــون 

رهبری هــای منحــرف بــوده و بــه تکذیــب رســوالن الهــی منتهــی شــده اســت.13
ِهــْم< بــه معنــای انحــراف از حــق و محاربــه بــا  ّبِ َعَصــْوا َرُســوَل َر

َ
مفســران عصیــان رســول را در >ف

کــه چنیــن اعمالــی  ینــد: از جملــه ســنتهای طبیعــی در دنیــا ایــن اســت  خــدا می داننــد و می گو
« نیــز در اصــل بــه معنــی افزایــش اســت و 

ً
جــز بــه انحطــاط و هــالك پایــان نمی پذیــرد. »َراِبَيــة

گناهــان رشــد  کــم شــدن خطاهــا و  کــه بــه ســبب مترا « بــه معنــی مؤاخــذه ای اســت 
ً

 َراِبَيــة
ً

ة
َ

ْخــذ
َ
»أ

کــرده و بــه ســبب افــزوده شــدن خشــم خــدا از دیگــر مؤاخذه هــا افزونتــر و بلندتــر اســت.14
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کیفر قوم صالح )ع(
ــحر  ــفاهت و س ــبت س ــش نس ی ــر خو ــه پیامب ــح ب ــوم صال ــتکبران ق ــی مس ــات قرآن ــق آی مطاب
می دادنــد؛ )األعــراف،66/7، النمــل،47/27، الشــعراء،153/26( و بــه عنــوان اثبــات رســالت، معجــزات 
یدنــد  رز و امتنــاع  انذارهــا  حقانیــت  پذیــرش  از  طریقــی  بــه  بــار  هــر  و  خواســتند  متعــددی 
کردنــد. ســرانجام زلزلــه آنــان را احاطــه نمــود. خداونــد متعــال  و در جهــت نابــودی او توطئــه 
زلزلــه ای  پــس  78(؛  )األعــراف،7/  جاِثميــَن<  داِرِهــْم  فــي  ْصَبُحــوا 

َ
أ

َ
ف  

ُ
ــة

َ
ْجف الَرّ ْتُهــُم 

َ
َخذ

َ
أ

َ
می فرماید:>ف

ســخت آنــان را فروگرفــت و در خانه هــای خــود بــر جــای مردنــد.
ــوم  ــه ق ک ــی را  ــث عذاب ــورد بح ــه م ــد: در آی یس ــریفه می نو ــه ش ــن آی ــل ای ــی ذی ــه طباطبای عالم
 » « خوانــده و در آیــه»67« ســوره»هود« آن را »صیحــهݑ

ُ
ة

َ
ْجف کــت رســیده اند،»َرّ صالــح بــا آن بــه هال

ــرًا< )فّصلــت،  ــرًا َبِصي ــاِدِه َخِبي ــوِب ِعَب ُن
ُ

ــَك ِبذ ــى ِبَرِبّ
َ

ــِد ُنوٍح َوَكف ــُروِن ِمــن َبْع
ُ

ــَن اْلق ــا ِم ْهَلْكَن
َ
ــْم أ َك ــه >َو  و در آی

کــه نوعــًا صاعقه هــای آســمانی  « نامیــده اســت. و ایــن بــدان علــت اســت  17/41(؛ آن را »صاعقــهݑ

 اینگونــه 
ً
بــدون صیحــه و صــدای هولنــاك و نیــز بــدون رجفــه و زلزلــه نیســت، چــون معمــوال

صاعقه هــا باعــث اهتــزاز جــو می شــود، و اهتــزاز جــوی نیــز وقتــی بــه زمیــن می رســد باعــث 
 » یــدن زمیــن شــده، ایجــاد زلزلــه می کنــد. ممکــن هــم هســت گفته شــود وجــه تســمیه»صاعقهݑ لرز
یــدن انــدام آدمی اســت. ایــن  « ایــن اســت کــه صاعقــه باعــث تــکان خــوردن دل هــا و لرز به»رجفــهݑ
کــه مقصــود از آن اســتیصال و انقــراض آن قــوم بــوده،  لــت دارد بــر این کــه ایــن عــذاب  آیــه تنهــا دال

کــه نســبت بــه آیــات خــدا روا می داشــتند.15 کفــر و ظلمی بــوده اســت  ــر  اث

کیفر قوم لوط)ع( 
قــوم لــوط در آیــات قرآنــی بــا اوصافــی همچــون شــرك، شــهوت رانــی و دزدی یــاد شــده اند. 
کــه بــه انحــاء  ــه افــرادی مســخ شــده مبــدل ســاخت  رشــد و ادامــه ایــن انحراف هــا، قــوم لــوط را ب
مختلــف در برابــر پیامبــر الهــی موضــع می گرفتنــد و بــا حیلــه و ارعــاب عامــه مــردم را از پیوســتن بــه 

صالحــان بــاز می داشــتند.
یــان ذکــر وقایــع مرتبــط بــا قــوم لــوط، مالحظــه می شــود پــس از آن کــه جامعــه بــه کلــی از   در جر
کیفــر الهــی تحقــق می یابــد. خداونــد متعــال می فرمایــد:  گرفــت، ســنت  مســیر خلقــت فاصلــه 
وَن< )العنکبــوت، 34/29(؛ »مــا بــر 

ُ
ُســق

ْ
كاُنــوا َيف ــماِء ِبمــا  َيــِة ِرْجــزًا ِمــَن الّسَ ْر

َ
ْهــِل هــِذِه اْلق

َ
ــا ُمْنِزُلــوَن َعلــى  أ

َ
>ِإّن

کــه می کردنــد، عذابــی از آســمان فــرو خواهیــم فرســتاد«. مــردم ایــن شــهر بــه ]ســزای [ فســقی 
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ــزول قهــر  ــر آن، ســبب ن گنــاه و اصــرار ب یســد:. تکــرار  ــه می نو یکــی از مفســران در توضیــح آی
ــازل  ــاران و وحــی( و هــم عــذاب الهــی ن الهــی اســت. از آســمان، هــم رحمــت الهــی )ماننــد ب
کــه عمــل خــوب، باعــث  می شــود. عملکــرد انســان، در طبیعــت تأثیرگــذار اســت. همان گونــه 
َتْحنــا َعَلْيِهــْم َبــَركات ِمــَن 

َ
ــْوا َلف

َ
ق

ّ
ــرى آَمُنــوا َو اَت

ُ
ْهــَل اْلق

َ
 أ

ّ
َن

َ
نــزول نعمــت و رحمــت می شــود، >َو َلــْو أ

ْرِض<)األعــراف، 96/7(؛ »گناهــان، نعمت هــا را تبدیــل بــه عــذاب می کنــد«.16
َ

ــماِء َو األ الَسّ

قوم سباء
کــم فروشــی و اشــاعه فســاد خصوصیــات  کفــران نعمــت،  رفــاه طلبــی، تجــدد خواهــی، 
کیفــر قــوم ســباء ذکــر شــده اســت.  کــه در آیــات بــه عنــوان دلیــل اصلــی  حائــز اهمیتــی می باشــد 
ــرآن نمایــش  ــراروی مخاطبــان ق کفــر و شــرك عملــی را ف گفــت قــوم ســباء جلــوه ای از  ــوان  می ت
کاذب آنــان  ردگاری هســتند، امــا خــدای  می دهــد. ایــن قــوم در مقــام قــول؛ قائــل بــه وجــود پــرو
یانه آن هاســت. ایــن قــوم بــه ظاهــر خداپرســت عالرغــم تنعــم و  گــر اعمــال ســودجو توجیــه 
کیفــر الهــی شــدند. یــی می کردنــد و در نهایــت مســتوجب  ری مــادی، پیوســته بهانــه جو بهــرو
ْرَســْلنا َعَلْيِهــْم 

َ
أ

َ
ْعَرُضوا ف

َ
أ

َ
کریــم چنیــن ترســیم شــده اســت:>ف پایــان حیــات قــوم ســباء در قــرآن 

ِليــٍل* ذِلــَک 
َ

ــْىٍء ِمــْن ِســْدٍر ق
َ

ــٍل َو ش
ْ
ث

َ
ُكٍل َخْمــٍط َو أ

ُ
واَتــْى أ

َ
َتْيــِن ذ

َ
َتْيِهــْم َجّن

َ
ْلناُهــْم ِبَجّن

َ
َســْيَل اْلَعــِرِم َو َبّد

گردانیدنــد، و بــر آن  ــوَر< )ســبأ، 16/34-17(؛» پــس روی 
ُ

 اْلَكف
َ

ــُروا َو َهــْل ُنجــاِزی ِإاّل
َ

َكف ْيناُهــْم ِبمــا  َجَز
ســیل ]ســّد[ عــرم را روانــه کردیــم، و دو باغســتان آن هــا را بــه دو بــاغ کــه میوه هــای تلــخ و شــوره گز 
کردنــد  کفــران  کردیم*ایــن ]عقوبــت [ را بــه ]ســزای [ آن کــه  کنــار تنــك داشــت تبدیــل  و نوعــی از 

بــه آنــان جــزا دادیــم و آیــا جــز ناســپاس را بــه مجــازات می رســانیم؟«.

کیفر قوم موسی)ع( 
موضــع  و  اســراییل  بنــی  یی هــای  جو برتــری  پیرامــون  چنــدی  آیــات  یــم،  کر قــرآن  در 
گیری هــای شــدید آنــان در مقابــل تعالیــم پیامبــران الهــی وجــود دارد. )األعــراف،127/7، البقــرة،49/2؛ 
القصــص،3/28-5،..( آنــان بــه دلیــل اطاعــت بــی چــون و چــرای عالمــان دروغیــن وســیطره روحیــه 

ــَن  ِذي
ّ
ــْوَن َواَل ِب آِل ِفْرَع

ْ
ــَدأ ــد: >َك ــد متعــال می فرمای عصبیــت و قومیــت مذمــت شــده اند. خداون

ــوا َظاِلِميَن<)األنفــال،  َكاُن  
ّ

ــْوَن  َوُكٌل ــا آَل ِفْرَع َن
ْ

َرق
ْ

غ
َ
ــْم َوأ ُنوِبِه

ُ
ْهَلْكَناُهــْم ِبذ

َ
أ

َ
ــْم ف ِه ِبّ ــاِت َر ــوا ِبآَي ُب

َّ
َكذ ــْم   ْبِلِه

َ
ــْن ق ِم

ردگارشــان  54/8(؛ »رفتــاری  چــون رفتــار فرعونیــان و کســانی کــه پیش از آنان بودند، که آیات پرو
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کردیــم و  گناهانشــان هــالك، و فرعونیــان را غــرق  کردنــد پــس مــا آنــان را بــه ]ســزای [  را تکذیــب 
همــه آنــان ســتمکار بودنــد«.

ــاِت اهَّلِل  ــُروَن ِبآَي
ُ

ــوا َيْكف َكاُن ــْم  ُه
َ
ّن

َ
ــَك ِبأ ِل

َ
ــَن اهَّلِل ذ ــاُءوا ِبَغَضــٍب ِم  َوَب

ُ
 َواْلَمْســَكَنة

ُ
ــة

َ
ّل ِ

ّ
ــُم الذ ــْت َعَلْيِه  >َوُضِرَب

، 61/2(؛ »و ]داغ [ خــواری و  ِلــَك ِبَمــا َعَصــْوا َوَكاُنــوا َيْعَتــُدوَن< )البقــرهݑ
َ

يــَن ِبَغْيــِر اْلَحــّقِ ذ ِبّيِ
َ
ُتُلــوَن الّن

ْ
َوَيق

کــه آنــان بــه نشــانه های  گرفتــار آمدنــد چــرا  نــاداری بــر ]پیشــانی [ آنــان زده شــد، و بــه خشــم خــدا 
کــه سرکشــی  یــده بودنــد، و پیامبــران را بــه ناحــق می کشــتند ایــن، از آن روی بــود  رز کفــر و خــدا 

ــد«. ــده بودن ــد درگذرانی ــوده، و از ح نم
یســند: بنــی اســراییل منکــر برنامــه و روش خــدا در زندگــی  مفســران در تفســیر ایــن آیــه می نو
ــه مادیــات  ــه جــای پیوســتن بدان هــا ب کردنــد، و ب ــرك  گــرد آمــدن پیرامــون رســوالن را ت شــدند و 

ــه فراموشــی ســپردند. نفرت انگیــز پرداختنــد، و اهتمــام بــه دســتورات دینــی را ب
و چــون سســتی و حالــت تســلیم ایشــان افزایــش یافــت، ســخت گیری خــود را متوجــه داخــل 
یــش ســاختند و بــه تصفیــه عناصــر نیکــوکار خــود پرداختنــد و أنبیــا را بــدان جهــت  اجتمــاع خو

کــه خواســتار بازگشــت ایشــان بــه رســالت بودنــد می کشــتند.
کشــتن پیامبــران  یدنــد، هرگــز بــه  رز کــردن اوامــر خــدا عصیــان نمی و گــر از آغــاز، در روان  ا
کفــر پایــان می پذیــرد، و  گزیــر بــه  کافــر شــدن بــه آیــات خــدا نمی پرداختنــد. چــه عصیــان نا و 
ز بــه مصلحــان  کــه بــه اعتــداء و تجــاو دشــمنی های ســاده آنــان بــا یکدیگــر چنــدان بــزرگ شــد 

ــد انجامیــد. کــه همــان پیامبــران)ع( بودن ــزرگ اجتمــاع  ب
کــه خــدا مصــدر هــر نعمــت ظاهــری و باطنــی  تعبیــر قــرآن در ایــن آیــات بــه مــا الهــام می کنــد 
یــم و ممکــن نیســت  کــه هــر دو را بــا هــم بپذیر و نیــز مصــدر وحــی اســت، و بــر مــا واجــب اســت 
کنیــم. تعــدی بــه صــورت فــردی آغــاز می شــود، و از  کــه بــه یکــی بــدون دیگــری دســترس پیــدا 
انگیزه هــای شــخصی و شــیطانی -همچــون تعــدی قابیــل نســبت به هابیــل- برمی خیــزد، 
ولــی بــا تطــّور و تغییــر اوضــاع و احــوال بــه صــورت یــك حالــت اجتماعــی درمی آیــد، و ایــن 
رزی – ایدئولــوژی - نــژادی  یــزی شــدن اعتــداء بــه صــورت یــك اندیشــه و نتیجــه ای از قالــب ر
کــه خــود را اّمــت برگزیــده خــدا و شایســته بــرده  گــروه را بــر آن وامــی دارد  کــه هــر  خطرنــاك اســت 

کنــد. کــردن دیگــران در خدمــت خــود تصــور 
بــه  یــم  کر قــرآن  -کــه  یافــت  رواج  اســراییل  بنــی  میــان  در  فاســد  رزی  و اندیشــه  ایــن  و 
یــت آن و بــه تکیــه  گــری دینــی بــه تقو کــرده اســت-، و قشــری  گــون از آن یــاد  گونا مناســبت های 
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کــردن آن بــه صورتــی ســازگار بــا نــژاد و قــوم پرســتی  کــردن بــر بعضــی از نصــوص اجمالــی و تفســیر 
پرداخــت.17

گروهی کیفر  دالیل اجرای سنت الهی 
ــود  ــت می ش ــه برداش ــن نکت ــود ای ــن نم ــین را تبیی ــای پیش ــر امت ه کیف ــه  ک ــی  ــی آیات از بررس
گــروه قلمــداد شــود،  کــه چنانچــه مفاســد خاصــی، بــه جهــت شــیوع فــراوان جــزء فرهنــگ رایــج 
کــت شــامل حــال  گــردد، هال ــروه مبــدل  گ ــه مشــخصه  ــرار نگیــرد و ب ــکار و اعتــراض ق مــورد ان
کــه در ابعــاد عقیدتــی و عملــی موجــب  گــروه خواهــد شــد. از جملــه انحرافاتــی  تمامــی آن 

ــده عبــارت اســت از: گردی تحقــق ایــن ســنت الهــی 
َتْحَنــا َعَلْيِهــْم َبــَرَكاٍت ِمــَن 

َ
ــْوا َلف

َ
ق

َ
ــَرى آَمُنــوا َواّت

ُ
ْهــَل اْلق

َ
 أ

َ
ّن

َ
 1.دروغ پنداشــتن تعالیــم الهــی: >َوَلــْو أ

گــر مــردم شــهرها  َكاُنــوا َيْكِســُبوَن<)األعراف، 96/7(؛ »ا َناُهــْم ِبَمــا 
ْ

َخذ
َ
أ

َ
ُبــوا ف

َّ
َكذ ْرِض َوَلِكــْن 

َ
ــَماِء َواأْل الّسَ

ــی از آســمان و زمیــن برایشــان می گشــودیم،  ــد، قطعــًا برکات گراییــده بودن ــه تقــوا  رده و ب ایمــان آو
گرفتیــم«. ردشــان ]گریبــان [ آنــان را  کردنــد پــس بــه ]کیفــر[ دستاو ولــی تکذیــب 

ــی و فرهنگــی  ــه تعالیــم الهــی و تقــوی پیشــگی، ضمانتــی عقیدت ــه ایمــان ب ــن آی ــق ای مطاب
ــه اوج  یســند: آل فرعــون ب ــه می نو ــل ایــن آی ــرای بقــای جوامــع محســوب می شــود. مفســران ذی ب
پیشــرفت مــاّدی رســیدند، امــا ایــن پیشــرفتها نتوانســت در برابــر خــدا بــه یــاری ایشــان برخیــزد.
ــاًبا  ــْبَناَها ِحَس َحاَس

َ
ــِلِه ف ــا َوُرُس َه ّبِ ــِر َر ْم

َ
ــْن أ ــْت َع ــٍة َعَت َي ْر

َ
ــْن ق ــْن ِم ّيِ

َ
ــن الهــی: >َوَكأ 2.ســرپیچی از فرامی

ْمِرَهــا ُخْســًرا<)الطالق، 8/65-9(؛ »و 
َ
 أ

ُ
ْمِرَهــا َوَكاَن َعاِقَبــة

َ
ــْت َوَبــاَل أ

َ
اق

َ
ذ

َ
اًبــا ُنْكــًرا* ف

َ
ْبَناَهــا َعذ

َّ
ــِديًدا َوَعذ

َ
ش

ردگار خــود و پیامبرانــش ســرپیچیدند و از آن هــا حســابی  کــه از فرمــان پــرو چــه بســیار شــهرها 
کیفــر زشــت عمــل خــود را  کردیــم*  کشــیدیم و آنــان را بــه عذابــی ]بــس [ زشــت عــذاب  ســخت 

ــود«. ــان ب ی کارشــان ز ــان  چشــیدند، و پای
ردگار ما همه این حدود و که پرو یسند: پس از آن  مفسران پیرامون فحوای این آیه می نو

ــر حــذر  ز از حــدود ب گســیختن آن هــا و تجــاو کــرد، مــا را از عواقــب  مقــررات شــرعی را بیــان 
کــرده اســت،  ــی پیــدا 

ّ
یــخ بشــری تجل کــه در تار مــی دارد، و ایــن ســّنتی از خــدای متعــال اســت 

ــزرگ یکســان  کوچــك و ب ــخ ســّنت های خــدا را تجســم می بخشــد و ســنت های خــدا در  ی تار
است.

کــه بــه ســبب پیاپــی  کثــرت اســت، و مفیــد حالــت رخوتــی اســت  ــْن« مفیــد  ّيِ
َ
در ایــن آیــه »َكأ
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کــه  گاه چنــان می پندارنــد  رســیدن نعمت هــای فــراوان خــدا بــر افــراد عــارض می شــود چنانکــه 
یــض نمــوده اســت. هرگــز چنیــن نیســت … کار آنــان را بدانــه تفو خــدا از آنــان غافــل مانــده یــا 

کــه کلمــه »بلــد«  َيــٍة« بــه جوامــع واپــس مانــده فاســد اطــالق می شــود، در صورتــی  ْر
َ

در قــرآن »ق
یــۀ معینــی  کــه قــرآن بــه قر « بــرای تعبیــر از جوامــع شهرنشــین و متمــول اســت، و ایــن  یــا »مدینــهݑ
یــخ بشــریت اســت، و از آن روی چنیــن  اشــاره نکــرده مشــتمل بــر دعوتــی بــرای مطالعــه کامــل تار
یــخ مراجعــه می کنــد و از آن پنــد و عبــرت می گیــرد،  کــه انســان بنــا بــر فطــرت خــود بــه تار اســت 
کننــده نظــر او نســبت بــه زمــان حاضــر و چشــم داشــتن بــه  یــخ تعییــن  و نگــرش او نســبت بــه تار

آینده اســت.
ــا َوُرُســِلِه< مبالغــه در معصیــت و نافرمانــی و انحــراف  َه ّبِ ــِر َر ْم

َ
ــْت َعــْن أ »عتــّو« در عبــارت >َعَت

ْمــِر« راه و روش تجســم یافتــه در شــرایع و حــدود االهــی اســت، چنــان کــه خداوند 
َ
اســت، و امــا » أ

گفتــه  متعــال پــس از شــمارش مجموعــه ای از آیــات در آغــاز همیــن ســوره آیــات 1- 4، چنیــن 
ــُه ِإَلْيُكْم<)الطــالق، 5/65(، ولــی خــدا همــه آن هــا را امــر بــه صــورت مفــرد  ْنَزَل

َ
ــُر اهَّلِل أ ْم

َ
ــَك أ ِل

َ
اســت: >ذ

کــه آن هــا هرگــز قابــل  کیــد در ایــن خصــوص بــوده باشــد  کــه شــاید بــرای تأ خوانــده اســت، 
کــه نســبت بــه خــدا و فرســتاده اش، و لــو در یــك  کــس  یــه از یکدیگــر نیســتند، پــس هــر  تجز
کســی  کــه  گونــه  کــرده اســت، بــه همــان  کنــد، نســبت بــه مجمــوع آن هــا عصیــان  امــر، نافرمانــی 
کــه بــه هــر چــه از آنــان صــادر شــده در  فرمانبــردار و ملتــزم خوانــده نمی شــود مگــر در آن صــورت 

حالــت تســلیم باشــد.
کــه رهبــری   خــدا بــر امــر خــود »ُرُســِلِه« یعنــی فرســتادگانش را نیــز افــزوده اســت، بــدان ســبب 
مکتبــی از بزرگ تریــن و آشــکارترین اوامــر خــدا اســت، چــه امــر خــدا همــان ارزش هــای تشــریعی 
کــه  همچــون احــکام و نظام هــا و قوانیــن صــادر شــده بــه صــورت مســتقیم از جانــب خــدا اســت 
کــه امــر رســول)ص( جنبــه  کــه بــر مــردم فــرو فرســتاده از آن یــاد شــده اســت، در صورتــی  رســاله ای 
کــه رهبــری آن بــا او)ص( و  کــه در آن نظــام سیاســی و دینــی  عملــی و سیاســی امــر خــدا اســت 
یــد:  کســی بگو کــه  نماینــدگان بــه حــق او اســت تجســم پیــدا می کنــد، پــس ایــن درســت نیســت 
کــه بــه  گزیــر بایــد در صــدد یافتــن آن رهبــری االهــی باشــد  کتــاب خــدا مــرا بســنده اســت، بلکــه نا
یــر پرچــم آن قــرار دهــد و هرگــز از امــری از اوامــر آن ســرپیچی  خــط آن می پیونــدد و خــود را در ز

یــان و بــدی ســرانجام اســت. کــه در ایــن ز نکنــد، 
کــه بــر آن قریه هــا نــازل شــد، نتیجــه تصــادف نبــود، بلکــه نتیجــه طبیعــی  بنــا بــر ایــن عذابــی 
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کت  کارهــای بــد مــردم آن هــا بــود کــه بــا مطالعــه و پیــروی و تحلیــل کــردن خــط ســیر پیــش از هال
آن هــا بــر مــا مکشــوف می شــود، چــه هر کنشــی را واکنشــی اســت.18 

ا اَل 
ً

ِإذ ْرِض ِلُيْخِرُجــوَك ِمْنَهــا َو
َ

وَنَك ِمــَن اأْل
ُ
َكاُدوا َلَيْســَتِفّز ِإْن  گــران دینــی:>َو 3.رویارویــی بــا اصــالح 

ِتَنا َتْحِويًا<)اإلســراء، 76/17-
َ
ْبَلــَك ِمــْن ُرُســِلَنا َواَل َتِجــُد ِلُســّن

َ
ْرَســْلَنا ق

َ
ــْد أ

َ
 َمــْن ق

َ
ة

َ
ِليــًا* ُســّن

َ
 ق

َ
ــَك ِإاّل

َ
ــوَن ِخَاف

ُ
َيْلَبث

کــه تــو را از ایــن ســرزمین برکننــد، تــا تــو را از آنجــا بیــرون ســازند،  77(؛ » و چیــزی نمانــده بــود 

ــواره در  ــه هم ک ــّنتی  ــی نمی ماندند*س ــان [ اندک ــز ]زم ــو ج ــس از ت ــم [ پ ــان ]ه ــورت آن و در آن ص
کــه پیــش از تــو گســیل داشــته ایم ]جــاری [ بــوده اســت، و بــرای  میــان ]امت هــای[ فرســتادگانی 

ســنت ]و قانــون [ مــا تغییــری نخواهــی یافــت«.
هــر  و  اســت  الهــی  قهــر  مانــع  مــردم،  میــان  در  الهــی  پیامبــران  حضــور  آیــه  ایــن  مطابــق 
کننــده عذابــی دردنــاك اســت. ایــن ســنت خــدا از امــور  یــی بــا ایشــان، جلــب  یارو گونــه رو

نــدارد. راه  بــدان  صورتــی  بــه  آن  بازگردانــدن  معنــی  بــه  یــل  تحو و  اســت،  حتمی االهــی 
گردانــی از  کریــم نســبت دروغیــن بــه خــدا دادن: )الصــف،7/61(، روی  4.شــیوع ظلــم: قــرآن 
،249/2، لقمــان،13/31(، حکــم کــردن بــر خالف دســتورات  آیــات الهــی: )األنعــام،157/6(، شــرك: )البقــرهݑ
 ،)23/9، کافــران: )التوبــهݑ ،249/2(، اطاعــت از  ز از حــدود الهــی: )البقــرهݑ الهــی: )المائــدة،45/5(، تجــاو
ســرقت مــال دیگــران: )یوســف،75/13(، فخرفروشــی: )الکهــف،35/18( را ظلــم نامیــده اســت. وجــه 
ــر  ــم ب ک ــن حا ــدود و قوانی ز از ح ــاو ــق و تج ــن ح ی ــراف از مواز ــق انح ــن مصادی ــترك تمامی ای مش

فراینــد تکامــل موجــودات می باشــد.
)یوســف،23/12،  و رســتگاری نخواهنــد رســید:  بــه هدایــت  قرآنــی ظالمــان  آیــات  مطابــق 
،270/2؛ غافــر، 18/40؛ الشــوری،8/42(، بالتبــع  ری ندارنــد )البقــرهݑ ،258/2(، در دنیــا و آخــرت یــار و یــاو البقــرهݑ

گروهــی  کیفــر  کــه بــر مظلومــان روا داشــته اند، بــه  گروه هــای ظالــم نیــز بــه موجــب ســتم هایی 
گرفتــار خواهنــد شــد.

يَن<)األنبیــاء، 11/21(؛ »و چــه بســیار  ْوًمــا آَخِر
َ

َنا َبْعَدَهــا ق
ْ
ــأ

َ
ْنش

َ
 َوأ

ً
َكاَنــْت َظاِلَمــة َيــٍة  ْر

َ
َصْمَنــا ِمــْن ق

َ
>َوَكــْم ق

کــه ]مردمــش[ ســتمکار بودنــد درهــم شکســتیم، و پــس از آن هــا قومی دیگــر پدیــد  شــهرها را 
ردیم«. آو

ــا شــدت اســت و  ــوأم ب ــه معنــی شکســتن ت ــه این کــه »قصــم« ب ــا توجــه ب ــه عقیــده مفســران ب ب
کــردن آمــده، و بــا توجــه بــه این کــه تکیــه روی ظلــم و ســتمگری ایــن  گاهــی بــه معنــی خــرد  حتــی 
کــه خداونــد شــدیدترین انتقــام و مجــازات را در مــورد اقــوام ظالــم و  اقــوام شــده، نشــان می دهــد 
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ســتمگر قائــل اســت«.19
یی هــای مــادی  کامجو یــاده روی در  5.رفــاه زدگــی: بــر طبــق ســنت تخلــف ناپذیــر الهــی، ز
کــه بــه صــورت هــدف پنداشــتن دنیــا تجلــی می یابــد، فطــرت و ارزش هــای واالی  و دنیاپرســتی 
ْن 

َ
ــا أ َرْدَن

َ
ا أ

َ
ِإذ رد.> َو ــی آو ــم م ــی را فراه ــان و سرکش ــات طغی ــازد و موجب ــروغ می س ــی ف ــانی را ب انس

ــا َتْدِميًرا<)األســراء،16/17(؛ »چــون  ْرَناَه َدّمَ
َ

ــْوُل ف
َ

ــا اْلق  َعَلْيَه
َ

ــّق َح
َ

ــا ف وا ِفيَه
ُ

ــق َس
َ

ف
َ

ــا ف ــا ُمْتَرِفيَه َمْرَن
َ
 أ

ً
ــة َي ْر

َ
ــَك ق ُنْهِل

یــه ای را هــالك کنیــم، خداونــدان نعمتــش را بیفزاییــم، تــا در آنجــا تبهــکاری کننــد،  بخواهیــم قر
کوبیــم«. گــردد و آن را درهــم فــرو  گاه عــذاب بــر آن هــا واجــب  آن 

یســد: خداونــد نعمــت را بــرای ایــن ارزانیشــان  عالمــه طباطبایــی)ره( در تفســیر ایــن آیــه می نو
داشــت کــه شــکرگزاری نمــوده و در راه خیــر صــرف کننــد، و متمکن از احســان و نیکی باشــند، 
کــرد، و  یــد و متمکــن در خیــر و شرشــان  کــه ایشــان را صحیــح و ســالم و نیرومنــد آفر هــم چنــان 
از ایشــان خواســت تــا خیــر را بــر شــر و اطاعــت را بــر معصیــت مقــدم بدارنــد، ولــی ایشــان فســق و 
کلمــه عــذاب  کــه همــان  فجــور را مقــدم داشــتند، و چــون دســت و دامــن بــدان بیالودند»قــول« 

کــرد.20 باشــد برایشــان اســتقرار یافــت، و نابودشــان 
ــن  ــه ای ــدا ب ــردن خ ک ــالك  ــیوۀ ه ــد: ش یس ــد می نو ــر خداون کیف ــون روش  ــر پیرام ــری دیگ مفس
کــه بــه اطاعــت دســتور می دهــد، مرّفهــان بــی درد مخالفــت می کننــد و افــراد  نحــو اســت 
گاه قهــر الهــی بــر همــگان حتمــی و محّقــق می شــود،  عــادی هــم از آنــان پیــروی می کننــد، آن 
گنــاه  ــر اســاس زمینه هــای  و عــذاب و غضــب الهــی فــرا می رســد. ارادۀ قهــر خــدای حکیــم، ب
ارادۀ هــالك قومــی را  گرنــه خداونــد مهربــان، بی جهــت  و خصلت هــای منفــی ماســت، و 

نمی کنــد.21
ــد  ــی بن ــه ب ک ــی  ــه زمان ک ــد دارد  کی ــوع تا ــن موض ــر ای ــدی ب ــم توحی ــکاری: تعالی گناه 6.رواج 
کنــد و طوفــان ضــد ارزش هــا، مبانــی انســانی را  و بــاری و فســاد در پیکــره جامعــه ای رســوخ 

ــد. ــد ش ــه خواه ــر تمامی جامع گی ــن  ــی دام گروه ــکل  ــه ش ــی ب ــر اله کیف ــد،  ــزل نمای متزل
یــم پیونــدی آشــکار میــان شــیوع گنــاه در جامعــه و اجــرای ســنت کیفــر گروهــی برقرار  قــرآن کر
کــه بــر ســاحت وجــودی انســان دارد،  یرانگــری  گناهــان بــه دلیــل آثــار و نمــوده اســت. ارتــکاب 
قــدرت تشــخیص را از او ســلب می کنــد و او را بــه ســمت انــکار مجموعــه تعالیــم وحیانــی 
یرانــی جان هــا معرفــی شــده اســت. خداونــد  کریــم عصیانگــری مایــه و ســوق می دهــد. در قــرآن 
اُهــْم ِفــي 

َ
ّن

َ
ــْرٍن َمّك

َ
ْبِلِهــْم ِمــْن ق

َ
ْهَلْكَنــا ِمــْن ق

َ
َلــْم َيــَرْوا َكــْم أ

َ
متعــال در آیــه 6 ســوره آل عمــران می فرمایــد:> أ
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ْهَلْكَناُهــْم 
َ
أ

َ
ْنَهــاَر َتْجــِري ِمــْن َتْحِتِهــْم ف

َ
ــَماَء َعَلْيِهــْم ِمــْدَراًرا َوَجَعْلَنــا اأْل ْرَســْلَنا الّسَ

َ
ــْن َلُكــْم َوأ ْرِض َمــا َلــْم ُنَمّكِ

َ
اأْل

کــه پیــش از آن هــا چــه  يَن<)األنعــام، 6/6(؛ »آیــا ندیده انــد  ْرًنــا آَخِر
َ

َنا ِمــْن َبْعِدِهــْم ق
ْ
ــأ

َ
ْنش

َ
ُنوِبِهــْم َوأ

ُ
ِبذ

کــه  کرده ایــم؟ مردمی کــه در زمیــن مکانتشــان داده بودیــم. آن چنــان مکانتــی  مردمــی را هــالك 
یــر پایشــان  بــه شــما نداده ایــم. و برایشــان از آســمان باران هــای پــی در پــی فرســتادیم و رودهــا از ز
کشــان کردیــم و پــس از آن هــا مردمی دیگــر پدیــد  روان ســاختیم. آن گاه بــه کیفــر گناهانشــان هال

ردیم«. آو
 

ُ
َكاَن َعاِقَبــة  

َ
َكْيــف َيْنُظــُروا 

َ
ْرِض ف

َ
َوَلــْم َيِســيُروا ِفــي اأْل

َ
خداونــد متعــال در آیــه ای دیگــر می فرمایــد:> أ

ُنوِبِهــْم َوَمــا َكاَن َلُهــْم 
ُ

ُهــُم اهَّلُل ِبذ
َ

َخذ
َ
أ

َ
ْرِض ف

َ
ــاًرا ِفــي اأْل

َ
 َوآث

ً
ة ــّوَ

ُ
 ِمْنُهــْم ق

َ
ــّد

َ
ش

َ
ْبِلِهــْم َكاُنــوا ُهــْم أ

َ
ِذيــَن َكاُنــوا ِمــْن ق

َ
اّل

ِمــَن اهَّلِل ِمــْن َواٍق<)غافــر، 21/40(؛» آیــا در زمیــن ســیر نمی کننــد تــا بنگرنــد کــه عاقبــت پیشینیانشــان 
رده بودنــد از اینــان بیــش  کــه در روی زمیــن پدیــد آو چگونــه بــوده اســت؟ توانایــی آن هــا و آثــاری 

بــود. و خــدا آن هــا را بــه کیفــر کفرشــان فــرو گرفــت و از قهــر خداوندشــان نگهدارنــده ای نبــود«.
گذشــته و داســتان های ایشــان  کــه بــه آثــار امت هــای  کفــار موعظــه می شــوند  در ایــن آیــات 
یــاء و اســتکبار  کــه قــوت اقو کننــد، در آن هــا نظــر نمــوده و عبــرت بگیرنــد و بداننــد  مراجعــه 
اینــان  از  این کــه آن امت هــا  بــا  را عاجــز نمی کنــد.  مــکاران، خــدا  زگار و مکــر  مســتکبران رو
ــه قلعه هــای  ــاری چــون شــهرهای محصــور ب ــر و دارای تمکنــی و تســلطی بیشــتر و آث نیرومندت
کــه اینــان زندگــی  یــزی شــده داشــتند، در همیــن زمیــن  کاخ هــای عالــی و پــی ر محکــم و 
بــه جــرم  و  بگرفــت  گناهانشــان  کیفــر  بــه  را  ایشــان  ولــی خــدا  زندگــی می کردنــد،  می کننــد 

کــرد.22 کشــان  اعمالشــان هال

گروهی مطابق آیات قرآنی کیفر  کیفیت تحقق 
ــوان اذعــان  گروهــی مرتبــط می باشــد می ت کیفــر  ــا موضــوع  کــه بــه نحــوی ب ــا تتبــع در آیاتــی  ب
کــه در آیــه  گونــه  گروهــی غالبــًا بــه صــورت بالیــای طبیعــی ظهــور می یابــد آن  داشــت؛ مجــازات 
ُهــْم َبْعــَض 

َ
ــاِس ِلُيِذيق

َ
ْيــِدي الّن

َ
َســاُد ِفــي اْلَبــّرِ َواْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت أ

َ
ذیــل بــدان اشــاره شــده اســت:>َظَهَر اْلف

یــا  ُهــْم َيْرِجُعــوَن< )الــروم، 41/30(؛ »بــه ســبب اعمــال مــردم، فســاد در خشــکی و در
َ
ــِذي َعِمُلــوا َلَعّل

َ
اّل

کــه بازگردنــد«. کارهایشــان را بچشــاند، باشــد  آشــکار شــد تــا بــه آنــان جــزای بعضــی از 
گروهــی همچــون  عالمــه طباطبایــی مــراد از ایــن تعبیــر عــام را تمامی مصیبت هــا و بالیــای 
بــاران، قحطــی، مرض هــای مســری، جنگ هــا، ســلب امنیــت تلقــی نمــوده اســت. بــه عقیــده 
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ایشــان ایــن نــوع از بالیــا چــه مســتند بــه اختیــار بعضــی از مــردم و چــه مســتند بــه اختیــار 
ــد.23 ــر هــم می زن ــم را ب ــح جــاری در عال ــان باشــد، نظــام صال تمامی آن

و  عــالج  ال  بیماری هــای  جمعــی،  کشــتار  وســایل  از  اســتفاده  شــیوع  مفســران  بعضــی 
برده انــد.24 نــام  گروهــی  بالیــای  مصادیــق  جملــه  از  هــم  را  محیطــی  آلودگی هــای 

کامــاًل آشــکار  در ایــن آیــه غــرض از ظهــور فســاد خــروج امــور از حالــت طبیعــی بــه نحــو 
کــه فســاد  ــر ایــن موضــوع دارد  لــت خــاص ب ــاِس< نیــز دال

َ
ــِدي الّن ْي

َ
ــَبْت أ َكَس ــا  اســت. عبــارت >ِبَم

کارانــه مــردم اســت و رابطــه ای مســتقیم بیــن حــوادث عالــم برقــرار اســت.  نتیجــه اعمــال خطا
گروهــی  کیفــر  ــِذي َعِمُلــوا< مشــخصًا بیــان می کنــد اجــرای ســنت 

َ
ُهــْم َبْعــَض اّل

َ
جملــه >ِلُيِذيق

ــه مســیر  ــدن عامــه مــردم ب گردان ــاز  ــر ب ــن ام ــاره ای از اعمــال مــردم می باشــد و دلیــل ای ــاب پ بازت
اطاعــت اســت.

گروهــی در قالــب آشــوب های داخلــی و تفرقــه ظهــور می یابــد  کیفرهــای  نــوع دیگــری از 
ْن 

َ
ــاِدُر َعَلــى أ

َ
ــْل ُهــَو اْلق

ُ
وگروه هــا را از درون مضمحــل می نمایــد. خداونــد متعــال می فرمایــد:> ق

َس َبْعــٍض 
ْ
ْو َيْلِبَســُكْم ِشــَيًعا َوُيِذيــَق َبْعَضُكــْم َبــأ

َ
ْرُجِلُكــْم أ

َ
ْو ِمــْن َتْحــِت أ

َ
ْوِقُكــْم أ

َ
اًبــا ِمــْن ف

َ
 َعَلْيُكــْم َعذ

َ
َيْبَعــث

کــه از فــراز  ُهوَن<)األنعــام، 65/6(؛»بگــو: او قــادر بــر آن هســت 
َ

ق
ْ

ُهــْم َيف
َ
 اْلَيــاِت َلَعّل

ُ
ف  ُنَصــّرِ

َ
َكْيــف اْنُظــْر 

گــروه درهــم افکنــد و خشــم  گــروه  یــر پاهایتــان عذابــی بــر شــما بفرســتد، یــا شــما را  ســرتان یــا از ز
گــون بیــان می کنیــم.  گونا کــه آیــات را چگونــه  گــروه دیگــر بچشــاند. بنگــر  گروهــی را بــه  کیــن  و 

یابنــد«. کــه بــه فهــم در باشــد 
کــرد  کلمه»بعــث عــذاب« اســتفاده  یســد: می تــوان از  عالمــه طباطبایــی در تفســیر آیــه می نو
گــر تــا کنون متوجهشــان  کــه عــذاب مذکــور عذابــی اســت کــه می بایســتی متوجــه آنــان بشــود، و ا
گــر آن مانــع نمی بــود، خداونــد آن  کــه ا کار بــوده  نشــده، مانعــی از قبیــل ایمــان و اطاعــت در 
ْن 

َ
ــاِدُر َعَلــى أ

َ
ــْل ُهــَو اْلق

ُ
عــذاب را بــه پــا داشــته و متوجهشــان می کــرد. پــس ظاهــر این کــه فرمــود: >ق

ْرُجِلُكــْم< ایــن اســت کــه می خواهــد اثبــات کنــد کــه 
َ
ْو ِمــْن َتْحــِت أ

َ
ْوِقُكــْم أ

َ
اًبــا ِمــْن ف

َ
 َعَلْيُكــْم َعذ

َ
َيْبَعــث

خداونــد ســبحان قــادر اســت بــر این کــه از بــاال و پائیــن عــذاب بــر آنــان بفرســتد، و الزمــه قــدرت 
کار هــم بزنــد، غــرض ترســاندن مــردم اســت، و همیــن  کــه ایــن قــدرت را بــه  داشــتن ایــن نیســت 
کــه  کافــی اســت. و لیکــن از قرینــه مقــام اســتفاده می شــود  اثبــات قــدرت بــرای ترســاندن آنــان 
غــرض تنهــا اثبــات قــدرت نیســت، بلکــه عــالوه بــر اثبــات قــدرت، بــرای خداونــد، اســتحقاق 
کردیــم آیــه  کلمه»بعــث«  کــه قبــاًل از  عــذاب را هــم می رســاند. بنــا بــر ایــن، و بنــا بــر اســتفاده ای 
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کفــر بــر ندارنــد، و بــر ایمــان  گــر امــت دســت از  شــریفه جــدا و صریحــًا تهدیــد می کنــد بــر این کــه ا
بــه خــدا و آیاتــش اجتمــاع نکننــد، و بدیــن وســیله جلــوی عــذاب را نگیرنــد.25

گیرد. در این جا مناسب است نکته ای مورد توجه قرار 
کــه چنانچــه عذابــی دنیــوی بــر یــك  یــای ایــن مطلــب بودنــد  گو گروهــی  کیفــر  آیــات پیرامــون 
 

ً
ــة ِذيــَن َظَلُمــوا ِمْنُكــْم َخاّصَ

َ
 اّل

َ
ــّن ــر می گیــرد.>اَل ُتِصيَب ملــت نــازل می شــود، افــراد نیکــوکار را نیــز در ب

کــه تنهــا ســتم کارانتان را در  اِب<)األنفــال، 25/8(؛ »و بترســید از فتنــه ای 
َ

ــِديُد اْلِعق
َ

 اهَّلَل ش
َ

ّن
َ
َواْعَلُمــوا أ

کــه خــدا بــه ســختی عقوبــت می کنــد«. گرفــت و بدانیــد  بــر نخواهــد 
یســد: می خواهــد همــه مؤمنیــن را از فتنــه ای  ــه می نو ــن آی ــی در تحلیــل ای عالمــه طباطبای
کــه مخصــوص بــه ســتمکاران از ایشــان اســت و مربــوط بــه کفــار و مشــرکین نیســت زنهــار دهــد، 
گــر در عیــن این کــه مختــص بــه ســتمکاران از مؤمنیــن اســت و مــع ذلــك خطــاب را متوجــه  و ا
گریبان گیــر همــه می شــودو  کــه آثــار ســوء آن فتنــه  کــرده بــرای ایــن اســت  بــه همــه مؤمنیــن 
ــاِب< مختــص 

َ
ــِديُد اْلِعق

َ
 اهَّلَل ش

َ
ّن

َ
کنــد بــر این که»عقــاب« در جملــه >َواْعَلُمــوا أ لــت  کــه دال دلیلــی 

ــه عقــاب دنیــوی از قبیــل اختالفــات قومــی و شــیوع قتــل و فســاد و از میــان رفتــن امنیــت و  ب
آســایش باشــد در دســت نیســت، و بهمیــن جهــت بایــد مقصــود از فتنــه هــر چنــد مختــص بــه 
بعضــی از مؤمنیــن اســت فتنــه ای باشــد کــه تمامی افــراد امــت بایســتی در صــدد دفــع آن برآیند، 
ر شــدن آتــش آن  کــرده از شــعله و کــه خــدا بــر ایشــان واجــب  و بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــلمانان از  ــر تمامی مس ــه تحذی ــه ب ــای آی ــت معن ــن، برگش ــر ای ــا ب ــد و بن رن ــل آو ــه عم ــری ب جلوگی
ــه  ــان را ب ــه اختالفــات آن گون ــود، چــون ایــن  ســهل انگاری در امــر اختالفــات داخلــی خواهــد ب
ــتت و  ــه تش ــلمین ب ــدت مس ــه وح ک ــود  ــث می ش ــوده و باع ــد نم ــه تهدی کلم ــالف  ــه و اخت تفرق
چنــد دســتگی مبــدل شــود، و معلــوم اســت کــه در ایــن صــورت هــر دســته کــه غالــب شــود زمــام 
کلمــه  ــه غلبــه  کــه ایــن غلبــه، غلبــه فســاد اســت ن ــه دســت می گیــرد، و نیــز معلــوم اســت  را ب
گــو این کــه فتنــه  کــرد پــس  کــه خداونــد تمامی مســلمانان را در آن شــریك  حــق و دیــن حنیــف 
ــر ســوء آن دامن گیــر  مختــص بــه یــك دســته اســت یعنــی مختــص بــه ســتمکاران، و لیکــن اث
کامی دیگــری  همــه شــده، و در اثــر اختــالف همــه دچــار ذلــت و مســکنت و هــر بــال و تلــخ 
می شــوند، و همــه در پیشــگاه خــدای تعالــی مســئول می گردنــد و خــدا شــدید العقــاب اســت 
گــر چــه خــدای تعالــی ایــن فتنــه را بــه اســم و رســم معرفی نکــرده و آن را بــه طور مهمل ذکــر فرموده 
< و همچنیــن جملــه 

ً
ــة ِذيــَن َظَلُمــوا ِمْنُكــْم َخاّصَ

َ
 اّل

َ
و لیکــن جملــه بعــدی کــه می فرمایــد: >اَل ُتِصيَبــّن
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که»فتنــه« عبــارت  ــاِب< آن را تــا انــدازه ای توضیــح داده و می رســاند 
َ

ــِديُد اْلِعق
َ

 اهَّلَل ش
َ

ّن
َ
>َواْعَلُمــوا أ

کــه تمامی امــت  کــه بعضــی از امــت بــا بعضــی دیگــر اختــالف می کننــد در امــری  از ایــن اســت 
کــه کــدام اســت، و لیکــن یــك دســته از قبــول آن ســرپیچی نمــوده، و  حقیقــت امــر را می فهمنــد 
کــه حقیقــت امــر را قبــول کرده انــد  گاهانــه بــه ظلــم و منکــر اقــدام می کننــد، آن دســته دیگــر هــم  آ
آنــان را نهــی از منکــر نمی کننــد و در نتیجــه آثــار ســوئش دامن گیــر همــه امــت می شــود. بــر ایــن 
مبنــا می تــوان گفــت قصــور یــا تقصیــر از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، عــدم هجــرت،… دلیلــی 

کاران و بــدکاران باشــد.26 گروهــی بــر نیکــو  کیفــر  بــر شــمول 
کــت دچار نمی شــوند بلکه از ســیطره  در مــواردی نیــز نــه تنهــا مــردم مجاهــد و باایمــان بــه هال
ــاَل 

َ
ــد: >ق ــد متعــال می فرمای اســارت جبــاران نجــات می یابنــد و وارث زمیــن می شــوند. خداون

ِقيــَن * 
َ
 ِلْلُمّت

ُ
ــة ــاِدِه َواْلَعاِقَب ــاُء ِمــْن ِعَب

َ
َهــا َمــْن َيش

ُ
ِ ُيوِرث

ْرَض هَّلِلَّ
َ

 اأْل
َ

ــُروا ِإّن ــاهَّلِل َواْصِب ْوِمــِه اْســَتِعيُنوا ِب
َ

ُموَســى ِلق
ُكْم ِفــي 

َ
ُكــْم َوَيْســَتْخِلف ْن ُيْهِلــَك َعُدّوَ

َ
ُكــْم أ ــاَل َعَســى َرّبُ

َ
ِتَيَنــا َوِمــْن َبْعــِد َمــا ِجْئَتَنــا ق

ْ
ْن َتأ

َ
ْبــِل أ

َ
وِذيَنــا ِمــْن ق

ُ
اُلــوا أ

َ
ق

ییــد   َتْعَمُلــوَن< )األعــراف،128/7-129(؛ »موســی بــه قومــش گفــت: از خــدا مــدد جو
َ

َيْنُظــَر َكْيــف
َ

ْرِض ف
َ

اأْل
کــه بخواهــد آن  کــس از بندگانــش  کــه ایــن زمیــن از آن خداســت و بــه هــر  ید  و صبــر پیشــه ســاز
گفتنــد: پیــش از آن کــه تــو  را بــه میــراث می دهــد. و ســرانجام نیــك از آن پرهیــزگاران اســت* 
ردگارتــان  کــه پرو گفــت: امیــد اســت  بیایــی در رنــج بودیــم و پــس از آن کــه آمــدی بــاز در رنجیــم. 
ــه  ــه چ ک ــرد  گاه بنگ ــد. آن  گردان ــین او  ــن جانش ــما را در روی زمی ــد و ش کن ــالك  ــمنتان را ه دش

می کنیــد«.
در ایــن آیــات نیکــوکاران را بــه 3 موضــوع تــوکل انحصــاری بــر خــدا، صبــر و مقاومــت و 

آزمــوده خواهیــد شــد. کــه شــما  کیــد می شــود  تا پرهیــزکاری ســفارش می نمایــد. ســپس 

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر، بــه شــناخت یکــی از ســنن عبــرت آمــوز الهــی پرداخــت. فرهنــگ قرآنــی، 
ــه جهــان متمــدن  ــر حــذر مــی دارد و ب گروه هــای مغلــوب ب صاحبــان خــرد و دانــش را از پیــروی 
کــران الهــی را تنهــا نتیجــه علــم و تکنیــك خــود می داننــد، هشــدار  کــه نعمت هــای بــی  ز  امــرو

گروهــی داروی تلخــی در مســیر هدایــت بشــریت اســت. کیفرهــای  می دهــد، 
گــران  یــی بــا اصــالح  یارو ســرپیچی از فرامیــن الهــی، دروغ پنداشــتن تعالیــم وحیانــی، رو
از جملــه مهم تریــن دالیلــی محســوب  گناهــکاری  رفــاه زدگــی و رواج  دینــی، شــیوع ظلــم، 
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