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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
مقدمه        

 
 عبرت دان ٔنهییمدائن را آ وانیا                               نظر کن هان دهیاز د نیدل عبرت ب يهان ا                             

 سر دندانه بشنو ز بن دندان پند                                              دهدت نو نو يپند هر قصري ٔدندانه              

 طلب طوفان دهیکن وز د يتنور نهیس از                                 چه مدائن را با کوفه برابر نه یدان                             

 نگارستان وارید يدر او بود خاك                                    کز نقش رخ مردم وانیاست همان ا نیا                             

  ملک بابل، هندو شه ترکستان لمید                                  ياست همان درگه کورا ز شهان بود نیا                             

 شه مات شده نعمان نیب لشیپ یپ ریز                                   رخ نه نیشو، بر نطع زم ادهیاسب پ از                             

  گه حرمانتدر ما رشیتقد یشطرنج                               یلیافکن کافکند به شه پ لیبس پشه پ يا                             

 کسانیبا خاك شده  کسر،یباد شده  بر                                       نیو به زر زیو ترنج زر، پرو يکسر                             

 تره را بستان نیز بساط زر زر يکرد                                      يتره گسترد نیزر یبه هر بزم زیپرو                             

 تره کو برخوان؟ روکم ترکوا برخوان نیزر                      گمشده کمتر گوکنون گم شد، زان  زیپرو                             

   دانیشکم خاك است آبستن جاو شانیا ز                          نکیکه کجار رفتند آن تاجوران ا یگفت                             
  کند خاقان وزهیپس در نیاز در تو ز تا                                    عبرت کن ٔوزهیدرگه در نیاز یخاقان                             

. دانست زمان وي، که می توان آن را یکی از بهترین تفسیرهاي عصري ار مانده استدکتر شریعتی کتابی به یادگ از                 
 و شده نازل اکنون هم گویی که است آن دهنده نشان و است، قرآن سوره یک از امشب درس":او در ابتداي کتاب می گوید

 است روم سوره آن و دارند حاضر حال در دنیا مسلمانان که است وضعی به نزولش شأن و دنیاست اکنون هم مسلمین به خطاب
 که مسلمانی جامعه مسئول روشنفکر ماست، زمان مسئول روشنفکران همه به نیرومندي و زنده انگیز شگفت پیام یک که

 ارائه آنها به وآزادي وآگاهی بیاموزد نجات راه ،جهان نیرومند گیریهاي جبهه و هادرگیری این در را مسلمانان تا کوشد می
او در این کتاب کوشیده  است . )پیام امید به روشنفکر مسؤل، علی شریعتی ("است وآگاه مسئول مسلمان چنین مخاطب، دهد؛

و ماه،  دیقرآن مانند خورش": مثالی زده وفرموده است قرآنجاودانگی  باقر، براي تشبیهامام همانگونه که : تا  بگویدکه
 ، و ثابت کند که)94، ص 89بحار،ج سایت راسخون،("سازد روشن می نیاهمیشه در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان د

              .و هر زمان پیامی نو براي مخاطب دارد و نسلها نازل شده اهمه عصره يجهان شمول است و برا ،قرآن
با توجه به نوع نگاهی که شریعتی درباره سوره روم از خود به یادگار گذاشته، بر آن شدیم که ده آیه ابتدایی این                   

جامع  حاصل  یک تحقیق فشرده از منابع بسیاري است که ی که مالحظه می کنیدکتاب.سوره را به طور تفصیلی بررسی نماییم
سعی شده است که آیات دهگانه این سوره به گونه اي  در فصلهاي کتاب توزیع  .مطالب متنوعی پیرامون سوره روم می باشد

. شده است هارای این کتاب، حاوي اطالعات گوناگونی است که به تناسب آیات قرآن، .گردد که  براي خواننده  جالب باشد
موضوع  .خواننده از ابتدا باید بداند که هر فصل کتاب را می بایستی با حوصله مطالعه کند و سرسري از کنار مطالب نگذرد
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خاقانی هنگام عبور از . یم در رابطه با کتاب استه اکه به صورت گزینشی از خاقانی انتخاب کرد ،فوق الذکر قصیده طوالنی
 یخاص يضمنا هنر ها .زیو عبرت انگ یغرا وحماس اریبس ستیا دهیقص".ري آن را سروده استمداین، هنگام دیدن طاق کس
 یاحساسات عال ،دیقصا نگونهیا.شطرنج را ذکر کرده است يهمه مهره ها ،یکی از ابیات آندر آن بکار رفته چنانکه در 

مدائن عبور کرده بود نکات  وانیاز ا یاحیس اگر.سخن کفته است یعال یچرا که شاعر با احساسات .زدیانگ یخواننده را برم
که  دهیفهم يگرید يزهایچ ،گسترده وژرف نشیکه اهل معرفت بوده با ب یوخاقان دیفهم یم رهیوغ يمعمار،  خیاز تار يگرید

 .باشدتشبیه جالبی که خاقانی در بیت ذیل کرده است، اشاره به کالم امام علی می ).سایت گنجور("آمده است دهیدر متن قص
: وشته اندن. "تره کو برخوان؟ روکم ترکوا برخوان نیزر /کنون گم شد، زان گمشده کمتر گو زیپرو" :این بیت چنین است

ان کسرى در اینجا وشد وای این محل یکى از هفت آبادى بود که به مجموع آنها مدائن گفته مى{"هر سیرب "وقتى سپاه امام به
: امام فرمود ،در این هنگام .را خواند يشعر "حربن سهم"رسید و آثار کسرى را دیدند، یکى از یاران امام به نام  }داردقرار 

و کشتزارها *بر جاى نهادند] که آنها بعد از خود[سارانى  چه باغها و چشمه] وه[ =...عیون  و کم ترکوا من جنات":چرا نگفتى
و *و آنها را به مردمى دیگر میراث دادیم] بود[این چنین ] آرى*[برخوردار بودندو نعمتى که از آن *هاى نیکو و جایگاه

امام افزود که اینان شکر نعمت را به جاى نیاوردند . }29تا  25دخان،{"آسمان و زمین بر آنان زارى نکردند و مهلت نیافتند
سایت امام علی، امام (تا مصیبت به شما فرود نیاید دنیاى آنان هم از آنان گرفته شد، از کفران نعمت بپرهیزید ،و به سبب گناه

از فصلهایی که در این کتاب مطالعه خواهید  است فشرده اي ،این آیات و قصیده خاقانی .)علی و قاسطین،یعقوب جعفري
  .کرد

نه زنی که تا ها گمامیان دهاز . می باشد حروف مقطعهشرحی بر که  عنوان فصل اول است "قرآن و کتاب هستی "             
در این فصل،گفته ایم . ، ما یک قول را که ارجحیت داشته پذیرفته ایماندکنون درباره این حروف در کتابهاي تفسیري نوشته 

حروف .دارند  و هر دو کتاب، حروفی."کتاب تکوین"و آن دیگري، "کتاب تدوین "یکی .قرآن وجهان هردو کتاب اند که،
براي توجیه چنین نطري از کالم . ، حروف مقطعه نام دارند "کتاب تدوین "باشند و حروف، حروف هستی می "کتاب تکوین"

در کتاب تکوینی  و حضرت   "زنبور عسل" به پدیده ی،و تدوین یتکوین براي فهم پیوند دو حروف. معصوم استفاده شده است
تند که خواننده با مطالعه آن، متوجه می شود این دو در قرآن، داراي ویژگیهایی هس.عیسی در کتاب تدوینی اشاره کرده ایم

که چینش همه آیات قرآن به همین گونه که موجود است، براساس نظمی باورنکردنی می باشد؛ و ایضا چینش همه پدیده 
  :انسان را متوجه این شعر حافظ می کند که سروده است ،هاي طبیعت

  بر نظر پاك خطاپوشش باد نیآفر                       ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت ریپ
: کردسه گونه می توان ارزیابی  ،را علم مربوط به تاریخ .عنوان فصل دوم است "اهمیت تاریخ در فهم سوره روم "                

قواعد و سنن علم به  ):ب. که آن را تاریخ نقلی نامیده اندعلم به وقایع و حوادث و اوضاع و احوال انسانها در گذشته، ):الف
 "یتاریخ علم"که آن را  آید یو تحلیل حوادث و وقایع گذشته بدست م یگذشته که از مطالعه و بررس يحاکم بر زندگیها

، فلسفه تاریخ :)ج .گذشته است يها جامعه  یشناس جامعه یاست، یعن یشناس از جامعه یدر حقیقت بخش یتاریخ علم. گویند
به عبارت دیگر، . تمرحله دیگر و قوانین حاکم بر این تطورات و تحوال به يا ها از مرحله علم به تحوالت و تطورات جامعه ییعن

. در این فصل، به تاریخ نقلی در ارتباط با فهم  اولین آیات سوره روم می پردازیم .آنها "بودن "ها،  نه  جامعه  "شدن "علم به 
دانش تاریخی یکی از . به علت بی اطالعی از تاریخ به تناقض گویی پرداخته اند ،مفسرینه متاسفان تفسیري درکتابهاي 

خالف براشکال کار را  در نقل قولهایی که  ،اگر کسی تاریخ بداند، به وضوح .ابزارهاي مهم فهم بهتر قرآن و احادیث است
شکست  زمانبرخی اشتباهات متنهاي تفسیري درباره  بهدر این فصل، .متوجه می شود ، د رامتون تاریخ در روایتها گنجانده ان
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مفسرین به خاطر ندانستن سال شکست روم، نتوانسته اند دقیقا مشخص سازند که  مقطعی که روم بر .روم اشاره کرده ایم
  .ایران پیروز شد با چه واقعه اي در تاریخ صدر اسالم مصادف می باشد

 "سال نزول سوره روم نییتع"، ضرورت داشت در فصل سوم ، اولین کاري کهسیريمتنهاي تفبا توجه به آشفتگی                     
داشتیم، زیرا سال نزول این سوره، با شرایط سختی که  مسلمانان در  "سخت مسلمانان طیشرا به ینگاه" در این فصل،. بود
جدول مقایسه اي   17از دو منبع و از طریق استفاده  براي تعیین سال نزول،  با  .استدر یک زمان  داشتند زمان خاص آن

بر اساس  .است تقوي صادق دکتر به مربوط قرآن هاي سوره زمانی نزول ترتیب جدول. نی برسیمئتوانسته ایم به جدول مطم
این سه .هشتاد و هشت تا نودمین سوره هاي نازل شده می باشند: سوره هاي  روم، عنکبوت و مطففین؛ به ترتیب: این جدول

بی اندازه مهم و  ،آیات مقصود درك براي قرآن آیات "نزول زمان" از آگاهى.هستنداز آخرین سوره هاي مکی  ،سور ه
همین کار را در فصل سوم  . را داد خی شبهاتزیرا می توان بر اساس سال دقیق این سوره، پاسخ بر.است کارآمد ابزارى

آن راه، این است که از .راه دیگري را هم  براي رسیدن به یقین دنبال کردیمدر رابطه با سال نزول، .  کتاب، انجام داده ایم
آنچه مفسرین نوشته اند این است که سوره هاي عنکبوت و روم براي روحیه . چرا این سوره نازل شده است؟ ،خود پرسیده ایم

 ،آیه پنجاه وششم آن.ست ی شاخصهاسوره عنکبوت داراي برخ .که شرایط بسیار سختی داشته اند می باشنددادن به مسلمین 
 عنکبوت ما قبل سوره،سوره روم  .باشدمی  و مسلمانان در مکه متناسب  امبریآخر حضور پ يبا سالها که درباره مهاجرت است

از مجموعه  .اشاره کرده ایم تحمل می کرده اند،مسلمانان  به دوران سخت مکه و شکنجه هایی که در این فصل، . است 
براي ارتقاء روحیه پیامبر و یارانش،  تخمینی می توان گفت زمان: به این نتیجه رسیدیم که داده ایم،توضیحات طوالنی که 

  .سال نازل شده است همیندر  نیز، سال دهم بعثت به بعد می باشد و سوره روم
به ، يدو امپراتور نیشناخت ا يبرا .عنوان فصل چهارم کتاب است ،"و روم رانیا يدوران امپراتور يحکومتها "                
عربستان،  خیتار به مختصر نگاهی. نیازمندیم گانشیجامعه آن روز عربستان و همسا ییایجغراف یخیاطالعات تارن دانست

با توجه به اینکه یکی از رقابتهاي ایران و  .داشت میگذار آن دوره خواه ریتاث يحکومتها یآن و معرف ییایجغراف ماتیتقس
 .شده استتوضیحی مختصر داده  در این تحوالتحبشه نقش کشور و نیز، تحوالت یمن، باره روم درباره یمن بوده است در 

آشنا  ي تحت حمایت آنهامی بایستی با دولتهادوره، اقتصادي و فرهنگی دو ابر قدرت آن  رقابتهاي سیاسی، براي شناخت
 دولت. کردند می حکومت آن مجاور سرزمینهاي و حیره بر میالدي سوم قرن اواخر از ،است که لخمیان یکی از آنها .شد

 سرزمین به بیابانیها نفوذ مانع سو یک از آن پادشاهان و بود، گرفته قرار ایران متصرفات و صحرا بین سدي همچون حیره
 آتش ساسانیان، آمدن کار روي .جنگیدند می روم، امپراتوري متحد غسانیان، با ایرانیان، یاري به طرفی از و بودند ساسانی
 هاآن و کردند می تایید و پشتیبانی را عرب امیران از برخی ساسانیان. برانگیخت را روم و ایران میان ، اي ساله صد جنگهاي

 هاترا و پالمیرا حیره، شهرهاي دولت مهم کاروانی شهرهاي .ساختند می مدیترانه حوزه دشمنان علیه خود جنگهاي شریک را
 خاصی تجاري اهمیت از ،نیز آن از قبل حتی و ساسانی دوران در و بوده مستقر غرب و شرق میان تجاري کاروانهاي مسیر در

در این فصل  .گرفت می صورت ابریشم جاده طریق از غرب و شرق میان دادوستد ،ساسانی دوران در .بودند می برخوردار
  .هر یک از این دولتها توضیحاتی داده خواهدشددرباره 

 روم در آیه سو م سوره  "فی أَدنَى الْأَرضِ " عبارت در رابطه با "موقعیت جغرافیایی شکست روم"در فصل پنجم،                
 نیز، جغرافیایی اطالعات به عالوه بر دانستن تاریخ، در این فصل، نشان داده ایم براي فهم سوره روم،.شده استبررسی 

دارد تا ثابت  ، ضرورتو این.نشان داد جغرافیا را بر روي نقشهدو امپراتوري ایران و روم باید موقعیت مکانی نبرد . نیازمندیم
درباره اهمیت علم جغرافیا در بین مسلمانان اولیه . ق  تطبیق داده اند، اشتباه استتا کنون به آیه فو که مکانهایی راشود 
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 سیر انحطاط به، ق.ه هشتم تا  ششم قرنهاي فاصله در ،خود اوج به رسیدن از پس  اسالمی، جغرافیایی .داده ایمتوضیحاتی 
در این فصل نشان . قرآن، حقیقتا به این علم نیازمندیمبراي درك آیات . و متاسفانه بعدها به این دانش، توجهی نشد کرد

داده ایم که اگر مسلمانان توجه دقیقی به مختصات جغرافیایی داده شده در رابطه با اصحاب کهف که قرآن در اختیارمان 
و این مهم، در سایه توجه به علم جغرافیا امکان . گذاشته توجه می کردند، به راحتی می توانستند مکان غار آنان را پیدا کنند

مطالب بهره برده ایم و بر روي نقشه نشان داده ایم  بهتر فهمیدن از نقشه هاي جغرافیایی براي ،ن فصلدر ای.استپذیر 
  .سرزمین است ، پایینترین  "فی أَدنَى الْأَرضِ " عبارت براي معنا نبهتری

ساله این دو ابرقدرت،  700باره نبرد  در این فصل،در .عنوان فصل ششم است "و روم رانیا يامپراتور يرقابتها"               
و  استمداریکراسوس س ورشیبا  م،.ق 54که از سال  هستند ییهارشته جنگ ، ازو روم رانیا يهاجنگ. توضیحاتی داده ایم

 42کراسوس با  .افتیادامه  انیدوران ساسان انیو تا پا، آغاز  یفرهاد سوم اشکان یدر زمان پادشاه رانیبه ا یسردار روم
 .دندیبه هم رس }کارهه{در حرّان ایران و روم سرانجام دو سپاه .ود وارد جلگه هاى بین النهرین شدسرباز لژیون خ هزار

درصد از بهترین  90شکست قطعى خورده و  ،روم در مصاف با یک دولت ،براى اولین بار. نبردى تعیین کننده و مرگبار بود
فهمیدند که عبور از دجله و فرات کار آسانى نیست و پیشروى آنها به سوى شرق ها یروم .لژیونهاى شرقى خود را از دست داد

مانع اصلى توسعه دول غربى براى دستیابى آنها به شرق  یانساسان ،و بعد یانایران در دوران اشکان و.اقدامى پرزحمت است
و بسیارى از سرداران  مارکوس آنتونیوس :دنبرد دوم ایران و روم، اینگونه آغاز ش .لنهر و خاك ایران شدءابویژه هند، ماورا

رومى نمى توانستند سرنوشت غم انگیز کراسوس را از یاد ببرند و فکر مى کردند باید به هر قیمت شده انتقام خون او و 
 نبردهاي دیگري.خوردشکست  اما ، حمله کردبا سپاهى بزرگتر از کراسوس آنتونیوس .هزار لژیونر را از ایرانیان بگیرند20

در نیمه قرن سوم میالدى اوضاع ایران بسیار بهتر  .هم این دو امپراتوري داشتند که همه آنها را در این فصل توضیح داده ایم
حال آنکه  ،ورى ساسانى در ابتداى کار قرار داشت و پادشاهان پرقدرت و جوان بر آن حکومت مى کردندتامپرا .شداز روم 

شاهپور زمان را براى مبارزه با ارتش روم مناسب  م، 258در سال .وران بودتیاپى امپراروم گرفتار هرج و مرج و تغییرات پ
قدرت روم  ،تغییرات مداوم امپراتوران ،در مرکز نیز. دید چرا که شمال امپراتورى مذکور به شدت درگیر نبرد با ژرمنها بود

از تسلیم، والرین پس  .شاهپور با گذر از فرات، انطاکیه را تصرف کرد و آماده نبرد با والرین شد ،بنابراین. را ضعیف کرده بود
سال به طول انجامید و در دنیاى متمدن آن زمان از اهمیت بسیار زیادى 700جنگهاى ایران و روم  .به اسارت شاهپور درآمد

در بین النهرین و فالت ایران  در مرکز و شمال غرب اروپا برخوردار بود چرا که اگر روم مى توانست مشابه فتوحات قطعى
را نیز به مانند غرب در اختیار مى گرفت و براى ارتش روم گذر از سند و پنجاب نیز کار مشکلى نبود چرا  "شرق" ،دست یابد

ست جزو امپراتورى بسیار ماوراءالنهر و شبه قاره هند هم مى توان ،بنابراین .که هندیها از روحیه مبارزى برخوردار نبودند
که در ابتدا باهدف  زانسیوب رانیمدت ا یطوالن يجنگها .امپراتورى روم تقریباً در تاریخ دنیا نظیر نداشت. عظیم روم شود

دولت  استیکننده س نییو تع یت به رکن اساسرتجا یافت و استراتژي تغییر انیدر دوره ساسان ،گرفت  یصورت م ییکشورگشا
چین، هند و  یعنیهاي شرقی ایران،  تقیم رومیان و بیزانسیان با دولتممانعت ساسانیان از برقراري ارتباط مسبراثر  .مبدل شد

فکر انداخت که ایران را  نیرا به ا انیراههاي زمینی به ویژه جاده ابریشم، به تدریج روم ،يدیگر طوایف شرقی واسطه تجار
حبشیان واعراب را وارد  ،آنها از طرف جنوب ،از ناحیه شمال و یا از ناحیه جنوب دور بزنند و براي رسیدن به این مقصود

به  .برآمدند نیصحنه کردند و از طرف شمال نیز با اعزام سفیرانی درصدد برقراري ارتباط با اقوام ساکن در شرق ایران ساسا
و  ،مشکالت سیاسی، اقتصادي نظامی در ارمنستان و ادامه منازعات و جنگهاي پی درپی برسر تسلط بر این منطقهسبب وجود 

و بین النهرین . در گشودن مسیرهاي جدید تجاري، ارمنستان موقعیت استراتژیکی خود را موقتاً از دست داد ،پیگیري هر دو
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وري بود و شهرهاي بزرگ و جاده هاي کاروان روي مهمی داشت به تراکه داراي شرایطی بهتر وایده آل تر براي هر دو امپ
تصادي اهمیت بیشتري یافت و منافع اق .راه مهمی براي تجارت براي هر دو تبدیل شد و به تجارت جان تازه اي بخشید

ارس و راههاي و دریانوردي در خلیج ف پدید آمد ،و مسیرهاي تجاري متعاقب آن.هاي تجاري میان آنان شدیدتر شدرقابت
 .اشاره شده است هااهداف استعماري رومیبه  در بخش انتهایی این فصل،.آبی در تجارت دریایی پدیدار شد

خداوند  روم، سوره ابتدايبا توجه به اینکه در  .اختصاص یافته است "خیدر تار ییشگویپ"فصل هفتم به موضوع                  
 و "پیشبینی" با "پیشگویی"مفاهیم  .صحبت کرده ایمویی گدرباره پیش مختصريشکست ایران از سپاه روم را خبر داده است، 

 که است اموري جمله از آنها، به آگاهی و آینده حوادث از پیشگویی .توضیح داده ایم ددارنتفاوت را که با هم   "نگري آینده"
 آینده در که وقایعی از و بگشاید غیب  عالم به اي دریچه ممکن، طریق هر به خواسته می واست  بوده بشر توجه مورد همواره

 رمالی و جادوگري  به  انسانها تا کنون، باز دیر از .یی این امر پرداخته ایمچرا به ،در این فصل .گردد مطلع افتد، می اتفاق
 بینی طالع گشایی رهگ به و بندند می امید آنها به  که  هستند کسانی هم هنوز  امروزي، پیشرفته  جوامع در حتی .اند هتداش باور

سیر تاریخی  به . دانست النهرین بین سرزمین کهن تمدنهاي  توان می را پیشگویی و جادوگري خاستگاه .دارند باور  شگوییپی و
هایی چون کهانت، تله واژه .یاد شده استکاهنان مشهور دوره پیامبر اسالم  ، ازدر این فصل .ایم اشاره کردهچنین باورهایی 

 .پرداخته ایم شکه به شرح زندگی ا است "نوستراداموس" یکی از پیشگویان معروف تاریخ .بینی بررسی شده اندپاتی و روشن
درباره دقت پیشگویی برخی ازپیشگویان قبل از اسالم به نمونه اي از آنها  اشاره  .شده استبررسی  "امکان پیشگویی"مساله 

تمام این مقدمات طوالنی در این فصل بدین خاطر بیان شده تا گفته شود وقتی انسانی که مخلوق خداست می . کرده ایم
 که نکته اساسی در پیشگویی قرآن این است البته. تواند با تمریناتی، پیشگویی کند، به طریق اولی خداوند علیم هم  می تواند

آنان را به آینده  وعده و یار دشوار و بحرانی بودند، دمیدکه در شرایط بس در مسلمانانروح امید  ،چنان خبري گزارشبا 
 .استمعجزه بزرگتر چیز دیگري  ولی، ندارد پیامی براي نسلهاي آینده دیگراکنون  قرآن،   پیشگویی این .شده  دلگرم کرد

این پیام را در فصلهاي بعدي . جاوید استو که براي همه نسلها و همه عصرها زنده  است نهفته پیامی ،سخن و معجزه این پشت
  . توضیح خواهیم داد

قرآن در آیه چهارم سوره روم بعد از تعیین سال  .عنوان فصل هشتم است "یو معلول ینظام علّ و امردر قرآن"               
 شاد مؤمنان که است روز آن در و خداست آن از آینده و گذشته امردر] فرجام[...":پراتوري ایران، می فرمایدشکست ام

، در سالهاي "امر" بیشترین نزول ،است که بر اساس این نمودار شدهترسیم  " امر"نموداري از کلمه  در این فصل."گردند مى
در مکه می باشد و پیامبر ومسلمانان به دنبال یعنی درست زمانی که اوج خفقان، بحران و نا امیدي  است،هشتم تا دهم بعثت 

 .معناي این پیام این است که سررشته و سر نخ همه امور در دست خداوند است. راه نجات از این مرحله بسیار دشوار هستند
 از ،پیروزیها وو من جمله شکستها  آن پدیدارهاي تمامی و شده نهاده بنا معلولی و علّی نظام یک اساس بر هستی، نظام

 در اي حادثه هیچ .در قرآن است یو معلول ینظام علّ تمام این فصل اختصاص به اثبات. کنند می پیروي این نظام  قوانین
 علت هر بین چون و دارند اشتراك "رأس علت"یک در باالخره حوادث همه .نیست  حوادث سایر از "مستقل" و "منفرد" جهان،

ذکر مقدمه اي طوالنی براي اثبات امر فوق،  .حکمفرماست ضرورت حوادث، همه  بین دارد، وجود ضرورت رابطه معلولی و
قرآن می . روم در آیه چهارم روشن شود}من بعد{و پیروزي بعدي} من قبل{که، ارتباط بین شکست اولیهاست براي این 

 ، و همه این اموراندد قانونمند و بر اساس علیت نظرف یک سري حوادث رخ می ده که در  وقایعخواهد بگوید تمام این 
و شکست  يروزیاما پ .سر نخش به دست خداوند است نه به دست زورمندان و ستمگران تاریخ} شکست قبلی و پیروزي بعدي{
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 توضیح داده شده است که در رابطه بامطلبیست که به تفصیل ، به شکنجه شوندگان مؤمن مکه دارد؟ یبزرگ چه ربط يهاقدرت
  .معنا می دهد است تاریخی جبر ککه ی" امر" قانون

از سه علم تاریخی که یاد . شده استداده  "رانیو ا رومهاي یامپراتور یفروپاش و قانون امر"فصل نهم اختصاص به                
 و تحلیل بررسی و مطالعه از که گذشته زندگیهاي بر حاکم سنن و قواعد به علمیعنی،  " علمی تاریخ "کردیم، در این فصل به

 .اند تمدنها ارائه کرده یفروپاش يبرا یحاتیتوض  پردازان هینظر .، خواهیم پرداختآید می بدست گذشته وقایع و حوادث
 یا نزول تکامل، و نمو والدت، یا ظهور{مرحله چهار شامل را تمدنها ادواري حرکت انگلیسی، مورخ "بی آرنولد توین"

 سقوط و رشد آن با و آیند می بوجود تهاجم با تمدنها وي، دید از .که آن را تشریح کرده ایم داند می }تجزیه سقوط،و
 میان ازشباهت چشمگیر  میزان به فروپاشی، و اضمحالل رشد، الگوي نوعی از معینی مراحل که است مدعی  وي .کنند می

  پرداختن ،بحث اصلی محور با توجه به اینکه.خورد می  چشم به پرداخته، آنها بررسی و مطالعه به او که جوامعی سرگذشتهاي
بیست و  ،خود کتاب در وا .، راهگشاي این فصل خواهد بودزمینه این در بی توین هايدیدگاه ست، تمدنها فروپاشی  موضوع  به

 هاي نظریه رو، این از. پذیرد نمی را فروپاشی به تمدن بودن محکوم ،وي .و بررسی کرده است برشمرده را تمدنی شش
 و برآید تضادهایش  حل  عهده از نتواند تمدنی اگر از نظر او،.است متفاوت پاسخی ارائه پی ودر ندارد  قبول  را جبرگرا

 و داریم انتخاب  موهبت انسانی، موجودات ماوي می گوید،. است شکست به  محتوم بدهد،  آنها  به روزآمد و مناسب  پاسخهاي
 مرگ زمان"در اواسط این فصل، به کتاب.بیندازیم  سرنوشت یا طبیعت خدا، گردن به را خود اعمال مسئولیت  توانیم نمی
بین  مشابهتها آمده است که، این کتابدر  .اشاره کرده ایمکه یکی از پژوهشهایی است که در دودهه قبل منتشر شده  "ملتها

علیرغم تفاوتهاي بسیار عمیق فرهنگی، اکثریت این دولتها رفتارها و شخصیتهاي . ندطبیعی ا ، واقعی وجوامع در تاریخ
در کتاب فوق  ."دهند دست مییند افول و در نهایت فروپاشیشان را بافر مشابهی از خود، بروز داده و این رفتارها، کلید فهم

 تأکید آنها بر اندیشمندان که جوامع سقوط و انحطاط عوامل با توجه به.  اشاره شده است الذکر، به دالیل سقوط روم باستان 
از مجموعه عواملی که قرآن به آنها اشاره می کند نقش ظلم  .قرآن پرداخته ایم دیدگاه از ،عوامل این بررسی  ، بهورزند می

ده دا اختصاص ظلم به کرده بحث تمدنها زوال مورد در که آیاتی بیشترین نقش محوري دارد ودر قرآن، ،در فروپاشی تمدنها
 تکامل فرایند بر حاکم قوانین و حدود از تجاوز و حق موازین از انحراف گونه هر شامل یقرآن اصطالح در "ظلم" .اندشده 

بحث پایانی این فصل،  .باشد ها پدیده تکاملی تغییر و حرکت یا صحیح وضعیت با مغایر که است عملی هر انجام یا و موجودات
ابتدا خیلی مختصر به تاریخ روم باستان پرداخته ایم که .اختصاص به علل فروپاشی ایران و روم در آن مقطع زمانی می باشد

روم  يامپراتور یفروپاشعواملی را براي .بخش شرقی را بیزانس نامیدند. در نهایت به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد
دالیل فروپاشی هر دو ابرقدرت ایران و  .باشد یروم شرق يامپراتور علل شکست حیتوضدمه اي براي تا، مق برشمردیم یغرب

 ،ارتباط این آیه در.است "للَّه الْأَمرُ من قَبلُ ومن بعد"در رابطه با آیه اذکر علل فروپاشی تمدنه. روم به تفصیل بیان شده است
سوره " یعنی ، به مناسبترین سوره بیان شده با جبر تاریخ و مطالبی که در این فصل درباره فروپاشی دو امپراتور ایران و روم

  .استناد شده است "هود
در این فصل با  .آیه پنجم سوره روم درباره یاري خدامی باشد .عنوان فصل دهم است "یاله يامدادها  يقانونمند "                

به شرطی  ،آیاتدر برخی .بلکه ضابطه مند است استناد به آیات قرآن می خواهیم بگوییم که یاري خدا مفت و گزاف نیست،
را  هرکه "عبارت ، درباره نظام هستی و حاکمیت قانون علیت فصل هشتم، بحثبا توجه به . بودن این امدادها اشاره شده است

باید مومنین  .که در نظام هستی هرج و مرج حاکم است ایجاد کنداین تصور را   ، نبایدفوق  آیه "بخواهد یاري می کند
ر از مراحل ذنمونه تاریخی گ .آنچنان در آزمایشات الهی آبدیده شوند که استحقاق دریافت این امدادها را داشته باشند
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اعتقاد داشتن به  .به آن اشاره شده است بقره،سوره  250است که در آیه  یارانش و طالوت امتحانات الهی در مبارزات
 .ین می کندو نگاه او را نسبت به جهان خوشب به انسان احساس امید می دهد. تاثیري  اساسی در زندگی دارد الهیامدادهاي 

رساند تا بنی  او را به رسالت می ،خداوند با برنامه ریزي هبه نمونه اي از تاریخ درباره ظهور موسی اشاره کرده ایم که چگون
جنگی اشاره کرده ایم تا  يبه نمونه هایی از امدادهاي غیبی در میدانهاهمچنین،  .اسراییل را از چنگال فرعونیان نجات دهد

ستی به کمک هنشان دهیم که بر اساس قانون شرطی امدادها، آنگاه که مومنین از خود فعالیتی بروز دادند، همه پدیده هاي 
شکست مسلمانان در واقعه احد  قرآن،. سه جنگ بدر، احد  و خندق را بررسی کرده ایم  ؛میان جنگها در. آنها خواهند آمد

آنالیز کرده تا مسلمانان بدانند، علت پیروزي مشرکین این بوده که آنها از شکست قبلی خود در جنگ بدر درس گرفته به را
ارزیابی نموده، تا در جنگهاي  را شکست خود در جنگ احد پس، مسلمانان هم باید علل. مصاف مسلمین آمدند و پیروز شدند

  .بعدي پیروز شوند
 .در آیه ششم سوره روم به وعده الهی اشاره شده است .عنوان فصل یازدهم است "یجهان نیا يوعده ها و قرآن"                

بین سالهاي چهارم   "وعد"تعداد فراوانی آیات  در این نمودار مشخص شده،. کرده ایم ترسیم "وعد"نموداري از نزول آیات 
از مقایسه این دو جدول می  .، در سالهاي اول و دوم هجرت است  "نصر"واژه   نمودار بیشترین فراوانی. تا ششم بعثت است

اوج این توان چنین استنباط کرد که وعده هاي الهی از همان زمانی که اسالم  به صورت علنی اعالم شد، شروع شده است و 
در یکی ازنقدهایی که نوشته شده  .وعده ها  درسالهایی است که مسلمین از شدت شکنجه ها مجبور به هجرت به حبشه شدند

 یاست که آن را مربوط به  وعده هاي الهی  در جنگها نمی داند، و اصوال برداشتی که از وعده هاي اله  "وعد"رابطه با واژه 
چون در این نقد، ادعا شده است بین آیات سوم و چهارم  .می کنیمبررسی  این نقد را ،لفص این در. دارد، آن جهانیست

همانگونه که بر  یمه اگسست می باشد، درباره تناسب آیات با توجه به بحث حروف مقطعه که در فصل اول داشتیم، توضیح داد
  .تنظم حکم فرماس نیز، حاکم است ، در چینش آیات قرآن و حروف آن طبیعت نظم

به وعده هاي الهی  در فصل دهماگر چه  .اختصاص داده شده است "ندهیبه آ دیما و قرآن"فصل دوازدهم به بحث                 
و نا امیدي در جامعه أس ابتدا درباره  روحیه ی. کرده ایم، اما در این فصل، از منظري دیگر به  این وعده ها نگاه  هاشاره شد

در این فصل، به دو جهانبینی .امید به مسلمانان است یل نزول سوره روم هم، دمیدن روحیکی از دال بحث می کنیم، که اتفاقا
" فلسفی سأی"مقدمه کتاب  .ایم کرده بررسی را "ناامیدي" و "امید" مسئله .اشاره شده است یبینی و بد بینخوش

اشاره  است فلسفی مقاله یک که کامو آلبر "سیزیف افسانه"به  .مبناي این  بحث قرار داده شده است  رحیمی مصطفیدکتر
نه آنکه در  باشد نیدآفریاست که ام نیا ینیبجهان کی یاز مشخصات خوب یکی .گردید پوچی تئاتر بخش الهام بعدها کهشده 

یک انسان موحد هرگز به خود نومیدي . کفر می داندراقرآن نومید شدن از رحمت خدا . س و نا امیدي بدمدأجامعه روحیه ی
پیامهاي سوره روم دمیدن روح امید  اساسبا توجه به اینکه  .اشاره شده است نیز، "سأی"به آیات قرآن درباره . راه نمی دهد

 ایمانوئل" اندیشه هايو  مسیحی الهیات در امید اشاره اي هم به. در جامعه می باشد، این مساله را به تفصیل بیان کرده ایم
  .، شده است "مارسل گابریل و بلوخ ارنست کانت،

از نمونه  یکی، به فصل دهمدر .می باشدعنوان فصل سیزدهم  "تیبشر ندهیآ به دیام و  قرآن یخیتار يوعده ها"                 
از وعده هاي تاریخی قرآن در آن یکی .ه استشداشاره   یرسالت موسدرباره  درسوره قصص ي الهی امدادها یخیتار يها

آیات ابتدایی قصص براي بررسی  .است که به آیه استضعاف معروف است  نیزم يرو نیرساندن  مستضعف تیبه حاکم سوره،
، سوره نور که به  آیه استخالف معروف است و جامعتر از آیه استضعاف می  55آیه .نداین نوع وعده ها توضیح داده شده ا

 گرائی اراده مبانی"  اشاره کرده ایم که از اولی، ، روم و عنکبوت هاي سوره درباره به تحقیقی.اده شده استباشد، توضیح د
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نور، خداوند وعده  55 هیآ بقط .است شدهاستنباط  ؛"آینده به امید و گرائی اراده تاریخی حتمیت"،دومیاز و   ؛"تاریخی
و خود  هایماده پرست نهاست،یبه دست ا ایاست که عاقبت دن ستهیکه عملشان صالح و شا یو مردم مانیدهد به اهل ا یم

روشنفکران ،  هم هامروز .است به تمام مراتب خود دیتوح ایعاقبت دنو . است تیامن ،ایعاقبت دنو  خواهد رفت نیاز ب هایخواه
در این  ."است یحکومت واحد جهان کی لیامروز بشر تشک يهایراه چاره بدبخت گانهی":به این نتیجه رسیده اند که جهان 

بلکه به  ،افکند ینظر نم ینیو بدب رهیبه چشم ت خیبه تار خ،یتار تیقرآن برخالف طرفداران ماد اشاره شده است که، ،فصل
، درباره وعده هاي این جهانی  صحبت شد، اما "ندهیبه آ دیام قرآن و"در فصل قبلی با عنوان . بین استآینده بشریت خوش

 بشریت فناي بدبینان، نظریه برخالف که گفت باید .است "تیبشر ندهیآ و قرآن یخیتار يوعده ها"مطلب این فصل، درباره 
بیستم را قرن  متفکران ترین برجسته از "تیبورمنده"اثر  ،"فردا تاریخ به نگاهى "خالصه اي از کتاب. نیست ضرورت و جبر یک

 ،امروز هاى کرده تحصیل برخالف ،آینده دوره هاى کرده تحصیل":دکتر شریعتی آورده ایم  که نتیجه گرفته است که به نقل از
نه به آینده بشریت راو این دیدي امیدوا."علم فوق مذهبى بلکه علم مادون نه مذهبى اما بود، خواهد مذهبى مکتب مکتبشان

  .است
توضیح آیه هفتم سوره  ،این فصل. اختصاص یافته است "يظاهر يهاینیوجهان ب قرآن"در فصل چهاردهم به بحث                    

 از شاید افراد بعضى ،متفاوتند یکدیگر با ،جهانشناسى نظر از افراد .ظاهربینی اکثر انسانهاداریم بحثی درباره. روم است
. شان می باشد، جهانبینی اشان تا نوك بینی اانسانهاي ظاهربین. ندارند جهان درباره شناختى و نیامده باالتر حیوانات سطح

به بحثی درباره کوري باطنی که بر اثر ظاهربینی و غفلت حاصل می شود . این فصل اشاره شده است در "غفلت" موضوعبه 
است که مورد نظر ساراماگو  در قرآن همان کوري کوري .استناد شده است ،آیاتی از قرآن در این رابطهبه  پرداخته ایم و 

  ."اما بینا، کورهایی که می توانند ببینند اما نمی بینند ،ما کور شدیم، ما کور هستیم کور ":آورده است شدر پایان کتاب
آیا در خودشان به تفکر ":قرآن در آیه هشتم روم می فرماید.عنوان فصل پانزدهم است "در قرآن شهیاند گاهیجا"                 
یزم تفکر توضیح داده شده نمکاو  به تعریف واژه فکر پرداخته ایم.این فصل کتاب، توضیح  این آیه است. "...اند  نپرداخته

نداده است،  تا جاییکه می  ءاندیشه، آزاداندیشی و تفکر؛ اینهمه بها تحقیق، پرسش، به مانند اسالم مکتبی و مذهبی هیچ .است
با  در قرآن اندیشه و اندیشیدن، .است نموده دعوت تعقل و تذکر ، تفکر به را مردم درقرآن، آیه سیصد از توان گفت ، بیش

تو "کتابی با عنوان از .به آنها اشاره شده است  یاجمال به طور ،لذا. عبارات گوناگون مکرراً مورد تذکر قرار گرفته است
 بین ژرف. با اندیشیدن صحیح است که انسان از سطحی نگري به ژرف بینی می رسد .یاد کرده ایم" یشیاند یکه م یهمان

 می غیرعادي و عمقی نامحسوس، باطنی، عوامل به عادي و سطحی محسوس، ظاهري، عوامل به توجه جاي به که است کسی
 .قرآن سه منبع براي شناخت معرفی کرده است. می داند صحیح خداوند یکی از دالیل مهم ظاهربینی را عدم تفکر .پردازد

در همین رابطه  ."هاضمیر انسان ):ج ،تاریخ ):، بطبیعت ):الف":است آمده، در سوره روم هر سه منبعست که اینجا  جالب
 نیز، آمده است که  "کانت" بر سنگ مزاراست و  معرفی شده ، انسان ماکتی از جهان با عظمتیمنسوب به امام عل يشعردر

 هیآمفهوم .انگیز ترین پدیده هاي هستی می باشند شگفت "ويدر درون  یو قانون اخالق انسان آسمان پر ستاره بر فراز "
شوند که  و به وجدان خود مراجعه کنند به خوبى از این دو امر آگاه مى ندیشندیاگر آنها درست ب ":هشتم روم این است که

جهان  نیبر وجود عقل و قدرت کامل در خالق ا لیشده، و نظاماتى بر آن حاکم است که دل دهیاوال جهان بر اساس حق آفر
 نیبر ا لیباشد دل دهیآن را آفر دههویب ستیممکن ن میو از آنجا که خالق حک رود  جهان رو به زوال و فنا مى نیا ایاست و ثان

    ."مفهوم نداشت ،جهان نیا نشیباشد، و گرنه آفر جهان مى نیکه سراى بقا است بعد از ا گرىیاست که جهان د
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دقیقا به معناي  "حق".سخن گفته  شده است، باید ببینیم معناي آن در قرآن چیست؟ " حق"در آیه هشتم روم، از                  
حق و "، بحث یبینجهانیک  از مباحث مهم  ."یو حروف هست،نظم =حق ":کتاب این است معنوان فصل شانزده .نظم است

قرار  یبررس ، در دو قلمرو مورد توجه وکرات از آن سخن به میان آمده استبه  نیز  این بحث که در قرآن. است "باطل
بخش دوم،  . بررسی می شود یدر جهان هستمفهوم حق  در این فصل، ."در جامعه و تاریخ ):2.  یدر جهان هست):1:گیرد یم

پس از  .که در این مورد تحقیق کرده اند استفاده خواهیم کرد مرجعاز سه  .هنگام بحث در باره فلسفه تاریخ مطرح خواهد شد
 "حق"بررسی واژه حق از نظر لغت شناسی و ذکر مستنداتی از آیات قرآن، به این نتیجه می رسیم که بهترین تعبیر براي وازه 

به این نتیجه رسیدیم که  در آن فصل، .است عنوان فصل اول این کتاب "قرآن و کتاب هستی "همانگونه که گفتیم، .نظم است
 کلمات و الفبا حروف از قرآن و است"کتاب تکوین" و آن دیگري، "کتاب تدوین "یکی. ده انکتاب نامید ، راقرآن وجهان

 خود برابر در را عقول و افکار که دنبردار در بزرگی معانی و هستند موزون آن کلمات قدري به است، یافته ترکیب معمولی
در این فصل، درباره حروف  اما. توضیح دادیمدرباره حروف کتاب تدوینی که حروف مقطعه باشند  .دنساز می تعظیم به وادار

تخصصی و  ،که به تعریف نظم و هدفداري رسیدیم توضیحاتی داده خواهد شد، که البته، مطالبواژه حق  هستی ، با توجه به
  .علمی است که براي مطالعه آن باید حوصله به خرج داد 

این عبارت را در .است  "سیر در زمین"در آیه نهم روم سخن از .عنوان فصل هفدهم است ،"خیفلسفه تار و قرآن "                 
 فراوانی آثار داراي پیشین اقوام گذشت سر طالعهم به تاریخ زده ایم وبه این نتیجه رسیدیم که، یقرآن بررسی کرده ایم و نقب

را بررسی  ، آنجهفصل هشتم در. کردیم آغاز "روماهمیت تاریخ در فهم سوره " ا عنواناز فصل دوم ببحث تاریخ را  .است
، و همه امور سر اندد قانونمند و بر اساس علیت نکه رخ می ده  یقرآن می خواهد بگوید تمام این حوادثکردیم این است که، 

کشف  و شناخت لهیبه وس خیو رها کردن جامعه از جبر تار .است تاریخی جبر یک "امر" قانون .نخش به دست خداوند است
با تاکید  تمدنها انحطاط و سقوط علل ، به بررسی تاریخ علمی در رابطه بافصل نهم در. ، امکان پذیر استخیتار يجبر نیقوان

حج، آیه اي ست که   46آیه . در این فصل، می خواهیم ابتدا به فلسفه تاریخ بپردازیم .اشاره شد "بی آرنولد توین"بر نظریه
 زمین در سیر آنها آیا"عبارت.می تواند جامع بحثهاي  تعدادي ازفصلهاي گذشته و رابطی براي بحث فلسفه تاریخ باشد

، جهان این در":اینجا آغاز کرده ایم که  در بحث فلسفه تاریخ از. کنایه از مطالعه عینی تاریخ است، نه ذهنی ،"نکردند؟
آنچه .ندنیست هم گذشتگان به متعلق و دنندار خاص ملتی و جامعه به اختصاص و داشته عمومی جنبه که دندار وجود قوانینی

 یعنی .شود یم دهینام " یسنت اله " نیدر زبان د شود یخوانده م "قانون اسباب  "و  "نظام جهان  "در اصطالح فلسفه به نام 
 و عام):1: دارند مهم بسیار ویژگی سه الهی سنتهاي ."ستین ریرپذییدارد و تغ یمخصوص و فرمول ثابت وهیکار خدا ش

 خود یا "صدفه" محصول و راکورکورانه تاریخى هاى رویداد قرآن ."تغییرناپذیرند و ثابت): 3ناپذیرند؛  قیاس):2فراگیرند؛
 را سنن اصل کند، می انکار را تصادف اصل ،قرآن .کند مى تکیه تاریخى قوانین روى برمکرر  و داند نمى مقدمه بى و خود به

 ست؟یچ خیحرکت تار ریمس):2 ست؟یچ خیتار):1:شده استمطرح  ریز يمباحث و حوزه ها ، خیدر فلسفه تار .کند می قبول
چه است، هدفدار  خیتار ،کهیمیبگو توانیم یاز قرآن، م یاتیبا استناد به آ ."ست؟یچ خیتار تیغا)4 ست؟یچ خیمحرك تار): 3

بر  تاریخى قوانین یکی از پیشگامان بررسی .رسند یبه قدرت م نیدر زم تیمستضعفان در نها انسان بخواهد و چه نخواهد؛
 و مختصردرباره قانونمندي تاریخ را،  دیدگاههاي ایشان ،فصل این در .اساس آیات قرآن، آیه اهللا محمد باقر صدر می باشد

آیا تاریخ بشري در مفهوم ):1:به این پرسشها پاسخ می دهد ،"سنتهاي تاریخ در قرآن"بحث از در ، صدر .ایم دهتوضیح دا مفید
این قوانین، ): 3؛ آیا قوانینی در مسیر تاریخ و در حرکت و تکامل تاریخ بشري، حاکم است؟):2؛ هائی دارد؟سنت ،قرآن

یابد؟ و عوامل مؤثر  تاریخ بشر چگونه آغاز شد، چگونه رشد کرد، و چگونه تکامل می ):4؛ سازند؟ کدامند که تاریخ بشر را می
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نقش خداوند و عالم غیب چیست، و نبوت در این  ):6؟؛ انسان در کار تاریخ چه نقشی دارد ):5؛ در نظریه تاریخ چیست؟
اشاره می  هاي تاریخ در آیات قرآنهائی از سنت نمونه در بحث خود، به صدر، .تواند نقش ایفا کند؟ میدان اجتماعی چگونه می

از  یآیات":می گویداشاره کرده و  ،"سیر در زمین"با توجه به سیزده آیه  لزوم سیر و بررسی حوادث تاریخی در وي، .کند
طریق استقراء عمل آورید، دقت و تأمل و تدبر کنید تا از وي حوادث تاریخی، شما استقراء بد که رنقرآن تأکید بر این دار

  ."نوامیس طبیعت و سنن جهان، حقایقی در زمینه علم تاریخ و سنن تاریخی بر شما روشن گردد
 ،نظم=حق "در فصل پانزدهم، بحثی با عنوان  .عنوان فصل هیجدهم است "باطل ينابود و قرآن در حق تیحاکم "                  

مسأله پیروزي حق بر باطل در  .در رابطه با تاریخ بررسی خواهد شد ، اما در این فصل، بحث حق مطرح شد "یو حروف هست
به شکلی این حقیقت مطرح است که نوري هست و ظلمتی، و انسان است . شکل یک قانون جبري تاریخی در قرآن مطرح است

وست و اخداوند همراه  اگر جانب نور را انتخاب کرد، دست. که باید جانب نور را بگیرد و به کرسی بنشاند یا جانب ظلمت را
 حکمت.نماید معرّفی انسان اجتماعی زندگی محور و هستی محور را "حق" که ورزد می اصرار قرآن .شود پیروز می حتما
 و عرضی وجودهاي باطل و شرّ چربد، می باطل بر حق و شر بر خیر که همواره است مدعی خود ویژه اصول روي نیز الهی

همه اینها .کنند یرا تاریک معرف تاریخ ،جلوه دهند یتاریخ بشریت را سیاه و ظلمان می کوشند ايعده  .اند اصیل غیر و طفیلی
  .د شدنبررسی خواه

آیا در زمین ":در آیه نهم روم آمده است که.فصل نوزدهم است عنوان "،درقرآن گذشته يعظمت تمدنها"               
آنان بودند چگونه بوده است آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را زیر و که پیش از یاند تا ببینند فرجام کسان ردیدهنگ

از میان  بدین خاطر، .این فصل، توضیحی بر این آیه است. "رو کردند و بیش از آنچه آنها آبادش کردند آن را آباد ساختند
ی مفصل ،خواندنی و بحث.ررسی کرده ایمرا  ب} عاد،ثمود و مصر{تمدنهاي گذشته با الگو گرفتن از سوره فجر، سه تمدن

مثال در این فصل، ادعا شده که سازندگان اهرام مصر، قوم عاد می  .است که خواننده باید خود، بخواند و لذت ببرد جذاب
این بحث، زمانی جالبتر می شود که متوجه می شویم که درباره آنچه درباره این سه قوم .داده شده است  د که پاسخ آننباش

می باشد،  نیز طوالنیی نمی دهیم، تا مطالب این فصل که نسبتا بیش از این توضیح. کنون می دانستیم، باید بازنگري شود تا
  .براي خواننده، تازه گی داشته باشد

توضیح داده شده  مختصريدرباره هدف رسوالن  .است درقرآن "عاقبت اقوام گذشته"آخرین فصل کتاب درباره                
اما . وکوشش در زدودن جهالت آنان بوده است متانت، ، عقلی استدالالت خود بر اساس  قوم با پیامبران شیوه برخورد .است

مربوط به  اتیمطالعه آ .به دور از منطق بوده است  امبرانیبا پ شان برخورد ؛،دگم ومتعصب لجوج انسانهاي بر عکس، این
که در صف یمعموال کسان .بوده است اءیرسالت انب هیها عل حربه نیتر یهمواره از اساس ،بیتکذ سازد یاقوام گذشته روشن م

ی را مزاحم کامجوئى و هوسرانى خود م اءیانب ماتیتعلکه  بودند  خوشگذرانگروه مترف  قرار داشتند، اءیانب نیاول مخالف
 با که خواهد انسانها مى از گیرند و  پند آدمیان تا کند مى یاد الهى سنتهاى از پیشینیان، زندگى تذکر در باره با قرآن .دندید

با  زیرا .دچار سرنوشت مشابه پیشینیانشان شونگذارند جوامعشان د و کنند اصالح را جامعه خود ،}قوانین{سنتها این به توجه
حوادث ناگواري که بر ، جامعه را از در مقابل حوادثبا برنامه ریزي صحیح،  می توان   و استفاده از تجربه هاى گذشتگان

با عناوینی چون مفسدین، معموال ، است مربوط به فرجام کار گذشتگان از قرآن که آیاتی .کردبیمه  پیشینیان حادث شده،
با الگو گرفتن از سوره فجر،  در این فصل نیز، در باره هالکت اقوام گذشته با تاکید بر . مجرمین و غیره، مشخص شده اند

نکته اساسی که قرآن به کرات درباره نابودي همه اقوام .، بحث را  پیگیري کرده ایم}ثمود و مصر عاد،{همان سه تمدن
همه این  ."! کردند یآنها خودشان بر خود ستم م یخداوند هرگز به آنها ستم نکرد، ول ":گذشته تکرار کرده این است که
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نچه بر سرشان آمده است پس از اتمام حجت خداوند بوده هر آو بعد از هشدارهاي مکرر رسوالن به اقوام خود بوده  اعذابه
دو سوره حاقه و قمر که داراي ویژگیهاي جالبی درباره  .بوده است آن اقوامآنها مرتبط با جغرافیاي نوع عذاب  و است

بیان شده نکات علمی درباره نوع عذاب آنها  .هالکت اقوام گذشته می باشد، مبناي تشریح هالکت سه تمدن فوق الذکر است
درآخرین بخش این فصل، فرازهایی از خطبه قاصعه را زینت بخش پایانی کتاب  قرار  .که براي خوانندگان جالب خواهد بود

  .تاریخ و فرجام تمدنهاي کذشته و عبرت گرفتن ازآنان است داده ایم که درباره
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  فصل اول
  

  قرآن
  و

 کتاب هستی
  العین طرفه یک در که توانایی

  آوردکونین پدید نون و زکاف
  زد قلم بر دم قدرتش چوقاف

  زد عدم برلوح نقش هزاران
  )شبستري شیخ محمودگلشن راز،(

چون ناپیوسته  ،د که آن حروفنبرخى از سوره هاى قرآن با حروفى آغاز مى شو .}1روم،{الف الم میم =الم                   
 . ستحرف اچهارده  می باشندسوره 29که در آغاز ، حروفاین  مجموع . معروف شده اندد، به حروف مقطعه نقرائت مى شو

خطیب رازى در مفاتیح الغیب ":براي مثال. آراء آنان یکسان نیست. مفسرین وجوه گوناگونی  براي این حروف بر شمرده اند
قرآن و ("متجاوز از ده قول ذکر نموده اند ،}51 تا47، ص 1ج{نظر، و شیخ طوسى در تبیان  21 ،}162تا 160، ص 1ج{

عالمه طباطبایی . کرده استنقل یازده  وجه، از مفسرین در تفسیر مجمع البیان  نیز،  طبرسی ).اسرار آفرینش، جعفر سبحانی
این وجوه اما حق مطلب این است که هیچ یک از " :است گفتهدر تفسیر سوره شوري، وجوه دیکري به آن اضافه کرده و  

مفسران در تفسیر این حروف به بحث و گفتگو پرداخته و اقوال و آراى  آیه اهللا سبحانی می گوید، ."آدمى را قانع نمى سازد
در میان این نظریات، سه  .از حوصله بحث بیرون است ،در تفسیر این حروف بیان نموده اند که نقل و انتقاد این اقوال زیادى

نمى  "مانعۀ الجمع" ،یز اهمیت است و پذیرفتن هر کدام مانع از پذیرش دیگرى نبوده و به اصطالحنظر نزدیک به واقع و حا
   .)، همانقرآن و اسرار آفرینش(باشند

در اینجا  به بیست وجه از وجوهی که مفسرین نقل کرده اند و آیه اهللا جوادي آنها را دسته بندي کرده و برخی را                     
حروف مقطعه از متشابهاتى است که علم آن  :)1:صرفا جهت اطالع خوانندگان به نحو مجمل، اشاره می کنیماست، رد کرده 

حروف  :)3.حروف مقطعه هر سوره نام همان سوره است:)2. مخصوص خداى سبحان است و درك آن میسور غیر خدا نیست
هر یک از حروف مقطعه عالمت اختصارى و اشاره  :)4.هستند نامهاى قرآن ،؛ چنانکه فرقان و ذکرمقطعه نامهاى قرآن است

عالمت اختصارى و رمز یکى از اسماى  :)5. اى به اسمى از اسماى حسناى الهى وبرخى نیز رمز اشاره به نام پیامبر اکرم است
سوگندهایى است  : )6.اسم اعظم پدید مى آید ،مدعا این است که از ترکیب این حروف ،، لیکن در این قولهالهى معرفى شد

می  بر اساس حساب جمل که نوعى محاسبه است :)8. است این حروف بر اساس حساب ابجد :)7. که خداوند یاد کرده است
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براى تنبیه و اسکات کافران  ،حروفاین   ):10.است الفباست که به عنوان مثال و نمونه ذکر شده ،مراد از این حروف: )9 .باشد
حروف  :)12 .ر که به اجمال در راى نهم بیان شد، خداى سبحان با این حروف تحدى کرده استطوهمان :)11 .بوده است

ى مرزبندى بین سوره ها و ابر :)13 .نشانه غلبه حروف مزبور در کلمات آن سور است ،مخصوص ه هايمقطعه در اوایل سور
. به منزله خالصه و پیام اجمالى و محتواى سوره است ،حروف  این :)14. نشانه انقضاى سوره قبلى و شروع سوره بعدى است

این حروف ناظر به نامهاى کسانى است که ":برخى مستشرقان گفته اند :)16 .مقدمه و مفتاح سوره هاست ،فروحاین  :)15
از  :)18 .دمحتمل است این حروف به گونه اى ناظر به تعداد آیات سوره ها باش :)17. "نسخه هاى قرآن را در اختیار داشتند

ابوبکر تبریزى نقل شده است که چون خداوند مى دانست گروهى از این امت به قدم قرآن قائل مى شوند، این حروف را در 
 :)19. پس قرآن قدیم نیست. تشکیل شده است ،ابتداى برخى سوره ها آورد تا انسانها بدانند که قرآن از همین حروف حادث

الم، الر، طس یا {د، مانند سوره هایى که بانتدبر در سوره هایى که حروف مقطعه همسان داربا  :عالمه طباطبایى مى گوید
د، درمى یابى که سوره هاى داراى حروف مقطعه مشترك، در مضامین و سیاقها نیز با یکدیگر مشابه و نشروع مى شو }حم

راء و وجوهى که تا کنون تبیین آ:)20 .ود نداردوج ،میان سوره هاى مزبور با سایر سوره ها ،متناسب است و این تشابه ویژه
اما راى بیستم که . اندد و مبناى همه آنها این بود که حروف مزبور تفسیرپذیر دن، همه در جهات تفسیر حروف مقطعه بوندشد

کرم و در مقابل آراى پیشین قرار دارد، این است که حروف مقطعه رمز و سرى است میان خداى سبحان و حبیب او، رسول ا
    ).، آیه اهللا جوادي آملی2تفسیر تسنیم، ج ": ، به نقل از گزیده تفسیرسایت آوینی، (افهام دیگران نیست ،مراد از آن

توضیح داده حروف این کتاب ، پس از آن ، تبیین شود ،"کتاب"باید واژه  ابتدا "حروف مقطعه"براي ورود به بحث                   
گلشن  ابیات اولیه  ."کتاب تکوین" است و آن دیگري "کتاب تدوین "یکی .نامیده شده اند " کتاب"هردو  ،قرآن وجهان .شود
 و با همین دیدگاه است که در. به همین نکته ظریف اشاره می کند که در این سرفصل آمده است،  شبستري شیخ محمود  راز

می  ،هم سعدي ."آمد بسمل باي همچو دروي که /آمد کل عقل آیتش نخستین ":گوید می اهللا بسم باي و کل  عقل بین تطبیق
 به منسوب آیه اهللا مطهري با اشاره به شعري."کردگار معرفت دفتریست ورقش هر /هوشیار نظر در سبز درختان برگ" :گوید

 ولی برخاسته خودت از دردت و فهمی نمی ولی است تو نهان در دردت داروي: امیرالمؤمنین، این موضوع را تشریح می کند
سوم آن، مورد نظر  شعر. "است نهفته تو در بزرگتر جهان حالیکه در هستی کوچکی جرم پنداري می آیا. کنی نمی درك

 کتابی یک تو انسان، اي یعنی ،"شود می آشکار پنهان معانی آن، حروف با که هستی آشکار کتاب آن تو ":است بحث ما
به  "خلقت عالم آیه بزرگترین انسان"سایت طهور، مقاله (دهد می نشان را رازها هست آن در که کلماتی و حروف که هستی

 گفته) ع( عیسی به چرا:عمران می نویسد مطهري با اشاره به آیه چهل و پنجم آل). 5 ،جلد قرآن با آشنایی نقل  ازمطهري،
. است معنی از پر دارد، معنی اینکه اعتبار به . شود؟ می گفته "کلمه" او به چرا است، انسان یک که عیسی . "کلمه" شود می
 از پر چون ."هستیم تمام و کامل هاي کلمه ما": اند فرموده خودشان یا ، "التامات الکلمات" گوییم می ائمه به نسبت ما چرا

 که آمده جور این جاها بعضی قرآن در که گویند می است، آمده المیزان تفسیر مثل تفاسیر بعضی در اي نکته .هستند معنی
 گویند می دارد؟ تفاوت اینها آیا ،"است آیه زمین و آسمان خلقت": آمده جاها بعضی و "است آیه زمین و آسمان خلقت در"

 تلقی آیه یک منزله به را دستگاه مجموع این یعنی است، آیه زمین است، آیه آسمان این اصال که گوید می گاهی قرآن بله،
 عبرت{هایی نشانه مومنان براي زمین و آسمانها در راستی به :است آیات آسمان این در گوید می گاهی ولی کند، می

 مهمتر که را موضوعات بعضی خصوصی طور به بعد ولی است، کرده عالم همه به کلی جمعی نگاه یک .}3جاثیه، {است}آموز
 خلقت در": فرموده ذکر برایش هم را ایمان از کاملی درجه یعنی "مؤمنین" کلمه از باالتر اي کلمه و است کرده ذکر بوده
 براي هایی آیه ها جنبنده از }دارد وامی حرکت به و کند می پخش و متفرق یعنی{پراکند می خدا که آنچه در و انسانها شما
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 عجالتا مخلوقات همه میان از یعنی ها،  جنبنده سایر و بالخصوص است مطرح انسان اینجا در. }4جاثیه،{"است یقین اهل
 آیه یک انسان که است آن براي این. است شده انتخاب خصوصی طورب انسان ها، جنبنده از و ندا شده انتخاب ها جنبنده

 هست، خاصی عنایت یک انسان خود بودن آیه به راجع قرآن در که است این. است معنایی پر و عجیب خیلی و مخصوص
 هم در معنی به "انطوي" از "منطوي " واژه). "سایت طهور ،همان":گزیده اي از ("کند می جدا را }موجود{این حساب یعنی

 تعبیر صغیر عالم به }انفس{درون جهان و اکبر عالم به }آفاق{برون جهان ،منسوب به امام علیشعر  اساس بر. هست پیچیدن
 روشنتر خویش از دلیل/هزاري چندین ولی چیزي یک تو":عطار به قول و است وجودي عوالم تمام جامع  نسخه انسان، و شده

  ).خسرونامه سایت گنجور،( "نداري؟
 }قرآن وجهان{مفاهیم دو کتابکه تا اندازه اي به ما در فهم  ،نددار "مراتب فهم قرآن" درباره بحثیمفسرین،                     

 ستاره و ماه و خورشید و دریا و کوه بهجمله  ازهمه پدیده هاي هستی  به .می نامد  "آیه" را خود آیات ،قرآن. کمک می کند
نامیده }آیهیعنی {در قرآن یه یک نام  طبیعت پدیده هاي و ، قرآن از هایی جمله چرا .گوید می"آیه"  انسان هم، خلقت و

 است الفاظی و حروف قرآن، که همینطور. خداست ؛کتاب هم خداست،آن کتاب این بگوید خواهد می براي اینکه .شده اند؟
ه جالبی مقایس) ع(وشعر منتسب به امام  علی  .معانی داراي هستند الفاظی و حروف هم پدیده هاي خلقت، معانی، داراي

 قرآن نیز؛ همانگونه که جهان هستی رازهاي ناگشوده بی نهایتی دارد، .کمک می کند "آیه"واژه  است که به فهم بهتر ما از
اي از  مفسرین  چنین تلقی رگا .است الفاظ این ظاهر و حرف و نقش وراي  آن، "بلُ" و یه عبارتی قرآن مغز .چنین است

هر روز به فهمی تازه از  در صدد کشف تازه اي از عالم هستی هستند؛آنان هم، ،مانند مکتشفین که هر آن ،قرآن داشته باشند
. قیو حقا فیبرعبارت و اشارت و لطا: مشتمل است زیکتاب خدا بر چهار چ ":می فرماید مام صادقا .قرآن دست خواهند یافت

شبکه اینترنتی آفتاب، ( "است امبرانیپ يبرا قیو حقا ءایاول يبرا فیخاصان و لطا يو اشارت برا }مردم{ ماعو يعبارت برا
 فهم درخور که اي مرتبه، روایتاین  در  )." 772، ص 87بحاراالنوار، ج  ":به نقل از " تیاهل ب تیو مرجع امام صادق "مقاله

و در  شوند؛ می نایل آنها فهم و درك به هاانسان از خواص که تر، عمیق و عمیق آغاز می شود تا به مراتبیءابتدا عموم است
جمود و قشریگري  میق کتاب خدا،ایستادن در پله هاي اولیه فهم اقیانوس ع .منجر می شود ست انبیاء مرتبه فهم نهایت به

فهم  و درك فراخور به  هرکس باید، است که شماريبی طولی معانی و متعدد بطون  آسمانی، و الهی کتاب این براي .است
چه درخت در زمین و اگر آن":براي فهم این مطلب به دو آیه دقت کنید .در صدد کشف  الیه هاي پنهان این بطون باشد خود،

ناپذیر حکیم  قطعا خداست که شکست .پایان نپذیرداست قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید سخنان خدا 
بگو اگر دریا براى کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد ":و  .}27لقمان،آیه {"است
می  در تفسیراین آیات، دکتر فاطمی .}109کهف،آیه {"بیاوریم] آن[یابد هر چند نظیرش را به مدد  دریا پایان مى ،قطعا
اعم از مادي و معنوي و یا افکار و اعمال داللت  که در زبان اقوام بشري به چیزي، هستندالفاظ یا جمله هایی  کلمات،":گوید

واضح است که تکلم پروردگار با اصوات و الفاظ نبوده وسخن  .د و تفاهم و تکلم آدمی هم از این طریق صورت می گیردندار
ما وقتى چیزى را اراده " :قرآن می گوید .اضه وجود و پیدایش امري است که اراده کنداف یعنی؛ گفتن وي همان فعل او،

توصیف و تشریح  اما مراد از کلمات دردو آیه فوق، .}40نحل، {"شود درنگ موجود مىیگوییم باش ب همین قدر به آن مى کنیم
تر سید محمد دک فرمان آفرینش،("ید آیندتمام موجودات و توضیح اموري است که به امر خدا پدیدآمده و ممکن است پد

و زیباترین تعریف براي مفهوم  بهترین به گفته فاطمی،خداوند   ،این دو آیه در ).139و138 ص،1379تابستان  فاطمی،
 قرنبن عبداللّه تستري، از مشایخ صوفیۀ   سهل بینهایت، در رابطه با مفهوم. است مثال زده ،براي فهم همگانرا   "بینهایت"

 نیز الهی کلمات مفاهیم ناپذیرند، تناهی الهی صفات که همانگونه و اوست صفت خدا کالم که استدالل این با، }ویکی فقه{سوم
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 علم جمله از":نویسد را شاهد آورده می آیات فوق و دانسته بینهایت را الفاظ ظاهر وراي در نهفته اند؛معانی چنین این
 الهی علم نهایت به شود، عنایت معنا هزار فهم قرآن، ازحروف کدام هر درباره اي بنده به اگر ،پس .اوست کتاب ،خداوند
. ندا ناپذیر پایان پروردگار صفات و اوست، صفت او کالم و است، خداوند قدیم کالم خدا کتاب زیرا است؛ نرسیده آن درباره

 کالم فهم از دوستانش هايدل بر خداوند که است میسور میزان همان به تنها الهی کالم فهم. است چنین این ذاتش که گونههمان
 ، حسین"مسلمان عارفان منظر از کریم قرآن معنایی متعدد مراتب"موسسه پژوهشی و حکمت ایران، مقاله ( "گشاید می خود

 آنچه. تدوینی کالم یک و تکوینی کالم یک: است قسم دو اله اقدس ذات کالم": آملی می گوید جوادي آیه اهللا ).مظفري
 صحراها و دریاها زمین، و آسمان. آید شمارمیب حق تکوینی کالم آن دارد، خارجی و عینی هستی از سهمی ، خارج درجهان

 حق اقدس ذات که صحفی از است عبارت هم سبحان خداي تدوینی کلمات. ندچنین ا انسان غیر و انسان. ندا چنین این
 باطنش و ظاهر اسماي با خود، تدوینی کلمات در هم و تکوینی کلمات در هم تعالی، حق .است کرده نازل اولیائش وءبرانبیا
 نیز تدوینی کلمات باطن فهم  دارد، جدي علمی کار به نیاز  تکوینی، کلمات باطن فهم که همانگونه. است کرده تجلی

 آن سراغ به باید متبحري غواصان که است گوهري و او درون در است گنجی که دارد هم باطنی یک قرآن .است چنین این
 آن فوائد و منافع همه از انسان نبود، کسی جانب از کوشش و تالش به نیازي و بود علنی قرآن مفاهیم و منافع همه اگر. بروند

 مهدي میرزا بزرگ عارف .)موسسه پژوهشی و حکمت ایران،همان("شد نمی او نصیب هم تکاملی نتیجه در و بود برخوردار
 و باطنی صحیفه و لوح یا ظاهري لوح یا کاغذ آنکه چه ،است ببنددکتاب نقش آن در چیزي که چه هر": می گوید آشتیانی

 از صحیفه آن اگر و ندارد، تفاوتی هرحال به. باشد خارجی موجودات از یا سافل یا عالی ذهن صحیفه یاآنکه و باشد معنوي
 الفاظ آن حروف که کند نمی تفاوتی نیز و ،"خلقی" یا باشد "امري" موجودات از که کند نمی تفاوتی بود، خارجی موجودات

 انشائی ملکوتی محکمات آیات از یا ابداعی جبروتی تام کلمات از یا باشد الهی معنوي یا وجودي یا ظاهري کلمات و حروف و
 المنظومۀ شرح علی تعلیقۀ، مهدي میرزا آشتیانی،("باشند می کتاب اینها تمام. باشد ماده عالم ناسوتی متشابهات از یا

وجودي اعتباري براي  "کالم "یا  "لفظ ": می توان گفت :هم، بر این باور است کهعالمه طباطبائی  .)21 ص السبزواري،
معناي خود است، و تکلم راهی است براي رسیدن به آنچه در دل متکلم است، و چون هدف از کالم بیان چیزي است که در دل 

با این تفاوت که داللت لفظ . نوعی از کالم است، است و هر فعلی نیز چنین داللتی دارد، می توان گفت که هر فعلی خود
المه طباطبائی در این سخن خود چون به ع ."پس هر موجودي کالم خداوند است . فعل حقیقی استاعتباري است و داللت 

اما صدر الدین قونوي باتوجه به معناي کالم . هدف کالم توجه کرده است، هرموجودي را کالم تکوینی خداوند دانسته است
رمهمترین خطبه توحیدي نهج البالغه نیز فعل خدا د. که همان جرح و اثر گذاردن است، هر موجودي را فعل خدا دانسته است

 ،مجله احمد عابدي ، "خدا کتاب و خدا کالم"مقاله  سایت الشیعه،(عل منهو انماکالمه سبحانه ف:کالم خدا خوانده شده است
پایگاه "و در سایت . بحث بسیارمفصلی است "کتاب  مفهوم"با عنوان  ، علی طهماسبی گوبال در ).48 شماره مبین، صحیفه

تحقیق دیگري  نیز، "محمد شریعتی غالم"اثر   "معناشناسی درزمانی واژه کتاب در قرآن"با عنوان  "ءقرآنی و آموزشی شفا
ادامه   "تکوین و تدوین " این دو تحقیق جامع می باشند و نیازي نیست که ما بیش از این در باره معنا شناسی دو کتاب .است 
  .دهیم

اند  ابوالفتوح رازي گفته و طبري، طوسیطبرسی، شیخ . براي تشریح بیشتر، باز می گردیم  "مقطعه حروف"به  بحث                 
حرف ندیده است، چنانکه  بیست و هشتهستند که خدا به ذکر همین مقدار بسنده کرده و نیازي به ذکر بقیه  ءاینها حروف الفبا

 یاهللا سبحانآیه  )."ویکی فقه"ذکر منابع در(آموزد، مراد همه حروف الفباست می" ا، ب، ت، ث"کس  گویند فالن وقتی می
بحث  يمبنا. می باشدقابل قبول تر از همه وجوه این وجه،   و از نظر ماسوره رعد برجسته کرده است   ریوجه را در تفس  همین
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شیخ صدوق از امام حسن عسکرى نقل مى ": میکن یاشاره م ثیابتدا به دو حد ،وجه نیدرباره ا. استوجه  نیفصل،  هم نیا
یعنى اى ."ذلک الکتاب*الم ": خدا مى گوید کهیو یهود به قرآن تهمت زدند و آن را جادو تصور کردند، در حال شقری": کند

تاب که به ترکیب و تشکیل یافته است و این ک "میم"، "الم"، "الف"این کتابى که به تو فرو فرستاده ام از همان حروف ! محمد
هرگاه در این نسبت راستگو هستید برخیزید و به کمک  .که با آن سخن مى گویید هزبان شما نازل شده از حروفى ترکیب یافت

 امام ازنیز، همین روایت  .)، هماننشیقرآن و اسرار آفر(}34، ص 1تفسیر برهان، ج{"یکدیگر بشتابید و نظیر آن را بیاورید
 فى البرهان" امیرخانى به نقل از ، على"مقطعه حروف" مقاله واشنگتن، اسالمی تعلیمات مرکز سایت(نیز نقل شده است سجاد
 ،سخن مى گوید ،}نه حروف مقطعه {امام رضا در حدیثى که در مورد قرآن). زرکشى عبداهللا بدرالدین ،"القرآن علوم

اوند بزرگ، قرآن را با حروفى نازل کرد که تمام خد":است، آنجا که مى فرماید وجه جمله اى دارد که تا حدى مؤید این
هرگاه انس وجن دور هم گرد آیند و نظیر این قرآن را بیاورند نخواهند ": ،  سپس فرمود"اند عرب با آن سخن مى گفته

 نظریه، این طبق ).همان نش،یقرآن و اسرار آفر( "}162توحید صدوق، ص {"توانست هر چند یکدیگر را پشتیبانى نمایند
 که دنبردار در بزرگی معانی و هستند موزون آن کلمات قدري به است، یافته ترکیب معمولی کلمات و ءالفبا حروف از قرآن
 و اند گرفته قرار پایه بلندترین در آن کلمات و مرتب هايبندی جمله. سازد می تعظیم به وادار خود برابر در را عقول و افکار

 آن، آوردن از همگان که قرآنی دهد نشان تا،   ندارند نظیر و همانند که ریزد می الفاظ زیباترین قالب در را بلند معانی
 این از می توانید اگر تحدي  می کند؛  است و شده ساخته است همگان  موادي که در دسترس از باشند می ناتوان و عاجز

باره پدیده هاي موجود در طبیعت نیز، همینطور در  .توانید نمی ؛ اما}انجام دهید{،بسازید جمالتی و کالمها چنین حروف،
 .، از ساختن ناچیزترین پدیده  هاي حیات ناتوان است، در حالیکه آنها هم از مواد ساده جهان می باشند}فعال{انسان. است

 ايه سوره و آیات گونه اعجاز تصویرگري. است اولیه و خام مواد این ترکیب مهم .نیست هنر خام، مواد داشتن دست در
به  .است چشمگیر و کننده خیره اینگونه وحی کالم در ولی هست هم دیگران اختیار در که باشد می حروف همین با قرآنی

 تن نقش لگ و زآب/ زدي برهم را اكخ و را آب*توست اسرار اکسیرها اینچنین /توست کار میناگریها اینچنین :قول موالنا
ائى که این است که در سوره ه می باشدنظریه  ید اینؤم نکته دیگرى که). دوم دفتر معنوي، سایت گنجور،مثنوي( زدي آدم

به میان آمده، این خود نشان مى دهد که ارتباطى  سخن  ، بالفاصله سخن از قرآن و عظمت آنبا این حروف شروع شده است
وف مقطعه آغاز مى شود به استثناى در ابتداى همه سوره هایى که با حر":آیه اهللا جوادي می گوید.می باشد میان این دو، 

واژه کتاب قرآن آمده است و در آغاز یا متن آنها سخن از وحى و عظمت  ،سوره هاى چهارگانه مریم، عنکبوت، روم و قلم
در . قرآن است، لیکن با بررسى بیشتر معلوم مى شود که در آن چهار سوره نیز سخن از وحى و رسالت و قرآن مطرح است

آمده و در سوره مریم، قصه بسیارى از پیامبران، مانند یحیى و }2آیه {"ما انت بنعمه ربک بمجنون ":تى مانندسوره قلم آیا
محور مطلب سوره مریم نیز نبوت عامه و برخى از نبوتهاى خاصه است؛ چنانکه عصاره مطالب  ،پس. عیسى ذکر شده است

سوره بقره، به نقل ازسایت  "الم "شرح تسنیم،جوادي آملی،تفسیر ("سوره عنکبوت و روم نیز وحى و نبوت و اعجاز است
که آخرین آیه آن  52در سوره قلم آیه . همین چهار سوره هم به نوعی در ارتباط با قرآن است :توضیح بیشتر). آوینی

 :، آمده}ریک آیه مانده به آخ {سوره مریم 97و درآیه . "جز تذکارى براى جهانیان نیست] قرآن[و حال آنکه  :است،آمده
در . "جو را بدان بیم دهى  را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید و مردم ستیزه] قرآن[در حقیقت ما این 

آیا براى ایشان بس نیست که این  :آن آمده 51ترتیب اول وآخر آمدن در سوره به هم خورده؛ اما در آیه  سوره عنکبوت،
براى مردمى که ایمان دارند رحمت و ] کار[شود بر تو فرو فرستادیم در حقیقت در این  مى کتاب را که بر آنان خوانده

و به راستى در این " :آمده  ،}دو آیه به آخر سوره {58در آیه. آنکه، اگر در سوره روم دقت کنیم شگفت. "یادآورى است
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، از پیشگویی قرآن در مورد پیروزي روم تداي سورهنکته دیگر این است که در اب. "ثلى آوردیممقرآن براى مردم از هر گونه 
همان {رومیان بر ایرانیان زمان ساسانیان صحبت شده است؛ که این خود به نوعی ارتباط حروف مقطعه و عظمت قرآن

این حروف ، نمونه هایى از حروف تهجى هست که در آغاز برخى از سوره ها آمده اند و هدف از . را می رساند}پیشگویی
در مقابله با آن عاجز و  انسانها ن آنها این است که قرآن از این حروف ترکیب یافته و این سوره ها و آیات، که همهآورد

اهللا  هیآ. همین حروف و مانند آنهاست ،ناتوان مانده اند، از این مواد و عناصر تشکیل یافته و در حقیقت خمیرمایه قرآن
به هدف و مطلوب از  صولدر این است که پیامبران پیوسته براى و "صنعت"و  "اعجاز"اصوالً تفاوت  ":سدینو یم یسبحان

بر  .وسایل بسیار ساده اى استفاده مى کردند و امر بسیط و ساده اى را براى وصول به هدف خارق العاده، پایه قرار مى دادند
قت آن براى نوع مردم معلوم نیست، براى نیل به هدف استفاده گران که از وسایل پیچیده علمى و دقیق، که حقیصنعت ،خالف

موارد، حتى بردن گوسفندان موسى براى اعجاز، همان عصاى خشک و بى روح و ساده بود که آن را در همه  هوسیل .مى کنند
که چوب خشکى است  کار مى برد و در مقام اعجاز از همان وسیله استفاده مى کرد و همگان با دیدگان خود دیده بودندخود ب

مصر،  از ابزار پیچیده و ریسمانهاى مملو از جیوه استفاده  گرانجادو کهیکه به صورت حیوان درنده اى درمى آید، در حال
 کهیپیامبر اکرم با ساده ترین وسیله به سوى آسمانها پرواز کرد، در حال .مى کردند و نوع مردم از حقیقت آنها آگاه نبودند

صد هزار ییک واحد آن، از س اختنوسیله اى که براى س. به فضا مى روند و یا گام در ماه مى نهند "آپولوها"فضانوردان ، با 
 رهیى کمک گرفته شده و هزاران مهندس و تکنیسین و فیزیکدان و شیمى دان و غیکمغز انسانى و صدها دستگاههاى الکترون

 .در ترکیب قطعات و ساختن اجزاى آن تشریک مساعى کرده و سفینه را با دستگاههاى متعدد ویژه آن به پرواز درمى آورند
 ترینیبه عال} یعنى حروف الفباء{دان پیامبر خاتم است از این راه وارد شده و از ساده ترین ابزاریجاو عجزهقرآن نیز که م

بزار، که در اختیار همگان قرار داشت و دارد، کتابى عرضه کرد که کلمات آن موزون هدف دست یافته است و از ساده ترین ا
آن در بلندترین پایه از فصاحت قرار دارد و معانى بلند و ژرف  کلماتاست و معانى بزرگى دربردارد، جمله هاى آن مرتب و 

 29هدف از آوردن این حروف، در آغاز .سترا در قالب زیباترین الفاظ مى ریزد که تاکنون نظیرى براى آن دیده نشده ا
که در اختیار من  بزارىسوره، اشاره به این است که، اى مردم، اساس و ریشه این قرآن را همین حروف تشکیل مى دهد و ا

  ).نشیقرآن و اسرار آفر("است در دسترس شما نیز قرار دارد
واژه . رسد یدو کتاب م نیا "حروف"نوبت به  نک،یا} قرآن=نیو تدو جهان=نیتکو{پس از بحث درباره دو کتاب                   

کتاب "مربوط به   "حروف مقطعه". باشند یم "نیکتاب تکو"مربوط به   "نشیحروف آفر"و   "یحروف هست"مانند  ییها
: سدینو یم او. تاس "یحروف هست"دارد که درباره  "قرآن"واژه  یابی شهیدر باره ر یبازرگان بحث یعبدالعل. است "نیتدو

نه  یخوانا شد، ول یلیخ امبریپ! یشد که هرگز فراموش نکن یتوخوانا خواه يبه زود  "سنُقْرِؤُك ": دیگو یم امبریقرآن به پ"
خداوند،  اتیمثل تمام آ هک یجهان را؛ کلمات اجزاء. را خواند؟ يزیچه چ امبریپ. ءو نه الفبا يعالمات اختصار نیا يخوانا

هست  یوجود دارد، خالق یقتیکه حق دیفهم اتیاز تک تک آ امبریپ.  رسانند یوحدت را م کیکه  یاند وعالمات یهست يالفبا
و کل  دیجهان را د د،یمجموعه د کیاجزاء جهان را در . چگونه خواند؟. جهان را خواند امبر،یپ. وجود دارد يو پروردگار

 نیقرائت به ا. خوانا شد امبریاست که پ نیا. را خواند شیاجزااو نظام جهان و  .کرد دایپ ک،یستماتیس دینگر شد و د
و  وندندیبپ گریاجزاء به همد نکهیا یعنیقرائت ": سدینو یمو داده  میتعم یرا به همه هست "قرائت "یبازرگان معن  ."معناست

وجود سلول ب...دو، چهار، هشت و : شد میبوجود آمد، تقس نیکره زم يسلول بر رو کیدر ابتدا .  معنا شوند کیبه  لیتبد
به هم {قرائت نیشدند تا ا داریپد هیموجودات اول جیدادند و به تدر لیها را تشک اختهیها، بیو آم وستندیآمدند،  به هم پ

 میبوجود آمده است را تعل نیکره زم يکه رو یاتیآثار ح یتمام امبر،یخداوند به پ. دیسرانجامش به انسان رس} یوستگیپ
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. "داده است میخدا قرآن را به ما تعل:  "علم القرآن" :یعنیآن است  يظاهر ياول معنا: ، سه معنا دارد}القران{قرائت . داد
خواندن  قیکه از طر یبلکه به هر نوع خواندن ستیخواندن قرآن ن يتر است، خواندن به معنا قیپله عم کیدوم که  يمعنا

است که خود  نیسوم ا يمعنا. کتاب نیا امیپ دنیو د عتیطب يخواندن اجزاء تو یعنیشود  ینباشد گفته م فکلمات و حرو
تفسیر  ":از يا دهیگز( "رسند یشوند تا به خلقت انسان م یو کاملتر م وستهیاجزاء به هم پ. تکامل تک تک سلولها یعنیقرائت، 

گفته  "نیکتاب تکو"آن  که به جهان هم، نیا.":کند یاشاره م گرید يابازرگان در ج).  بازرگان یسوره الرحمن، عبدالعل
 یهمانطورکه اگر کسپس، . خواند توان یخاص خود دارد که آن را م ییالفبا رود، یبشمار م  "متن" کی  منزله به  شود، یم

هم که کلمات جهان و  یکس  فهمد، یاز نوشته نم يزیبخواند و چ تواند یزبان و کلمات آن را نم يسواد نداشته باشد،  الفبا
 یعبدالعل. ("او دارد يبرا یامیچه پ کند یم یدر آن زندگ که یجهان فهمد ی،  نم"بخواند"را نتواند  عتیو کتاب طب عتیطب

همچنانکه با کنار هم . دارند یامیپ بان،ز يما، همچون الفبا رامونیِ پ عتیخدا در طب اتیآ":و). بازرگان، تفسیر سوره علق
به  قیطر نیدارند و مقصود خود را به ا ینیکه معنا و مفهوم مع م،یده یرا شکل م یکلمات و جمالت و عباراتنهادن حروف، 

 تیب نیا ادآوریبا ما دارند که  يادیسخنان ز م،یآن گوش دل فرا دار امیاگر به پ ز،ین عتیاجزاء طب م،یده یانتقال م گرانید
خاك را، که از هزاران عالمت و  يحالل جهان است، الفبا نیآب که بزرگتر ."...میو خوش میریما سمعییم و بص": معروف است

تک تک . سازد یجهان را م يآورد که خشت و آجر بنا یبوجود م یلکند وگِ یشده است،  در خود حل م لیعنصر تشک
به جهان،  کیستمینگاه سقرآن کُل نگر و ("شوند یمحسوب م يا هیهرکدام آ وبا ما سخنها دارند   ع،یرف يبنا نیا يآجرها

    ).بازرگان یعبدالعل
از میان  قرآن .می آوریم "زنبور عسل"مثالی از خود قرآن درباره  ، "یو تدوین یتکوین "براي فهم پیوند دو حروف                 

کرد ] الهام غریزى[=و پروردگار تو به زنبور عسل وحى ":زنبور عسل اشاره کرده است دربارهوحی پدیده  تنها به  حیوانات،
ذکراین  .}68نحل،  {"هایى براى خود درست کن کنند خانه اى کوهها و از برخى درختان و از آنچه داربست  مى که از پاره

همه پدیده هاي خلقت از هدایت عامه که ذاتی آنان است  سوره طه، پنجاهم  زیرا درآیه مورد در قرآن از باب نمونه است،
گفت پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور اوست داده سپس آن را هدایت " :است آیه چنین.برخوردارند
 یا به قول عالمه طباطبایی،{مکانیسمی به عنوان وحی دانشمندان تا کنون توانسته اند در مواردي از پرندگان، ."فرموده است
 سیستم یا }Global Positioning System{اس پی جی .اس گذاشته اند پی که نام آن را جی نند؛ککشف }شعور مرموز

. است شده تشکیل ماهواره 24 حداقل با اي شبکه از که است اي ماهواره مسیریابی و راهبري سیستم یک ،جهانی  یاب موقعیت
این خبر توجه بد نیست به   .اند شده داده قرار زمین مدار در و ساخته متحده ایاالت دفاع وزارت سفارش به ها ماهواره این

 ساینس مجله تازه گزارش کنند؛ می استفاده خود مسیریابی براي آسمان در خورشید ظاهري حرکت از اصوالً حشرات،" :کنبد
 دانشمندان، گفته طبق: نوشت گزارشی در "زمانه"."است شده واقع هاآن شاخک در مغز جاي به ها، پروانه مسیریاب":گوید می

 کیلو 4000 هايمهاجرت در هاآن مسیریابی به شمالی، آمریکاي مونارش هاي پروانه شاخک در ساعته 24 سنج زمان نوعی
 صرفاً توان نمی را هاشاخک که است معتقد پژوهش این سرپرست ریپرت، استیون دکتر .کند می کمک مکزیک خاك تا شانمتری
 هوا فشار تغییرات فشارسنج، همچون و پرداخته صداها تشخیص به قادرند گوش همچون هاآن بلکه دانست؛ بویایی گر حس یک

 و ها مورچه شاخک پژوهش، این اساس بر. کرد اضافه لیست این به نیز را سنجی زمان ویژگی بایستی حال .کنند حس نیز را
 پرنده گونه هزاران ).1388 مهر 7 الین، آن دارند،خبر اس پی جی هم ها پروانه("دارد مشابه عملکردي نیز عسل زنبورهاي

 آن طول کیلومتر هزاران گاهی که مسیري در را خود مهاجرت و سفر اس، پی جی یا اي جاده عالئم نقشه، بدون هرساله
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 عات اطال براي .اند کرده مهاجرت آن به قبل سال که گردند بازمی اي نقطه همان به دقیقا سال هر و کنند می آغاز،است
  . شود مراجعه "آفتاب اینترنتی شبکه" سایت در "کنند؟ می سفر پرندگان چرا" مقاله به بیشتر
 در کتاب تکوینی، ، چرا خداوند از این همه پدیده هاي خلقتپرسشی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که                 

تنها  در کتاب تدوینی، ،ءوچرا از میان همه انبیا .به زنبور عسل اشاره کرده و حتی سوره اي به این نام؛ اختصاص داده است
 دکترمحمد .نداانتخاب شده  "یوتدوین یتکوین"دو کتاب از این ،هامثال این هر دو .نامیده شده است؟ "کلمه اهللا"عیسی، 

یکی دو مورد از آمار ارایه .و جالب در این رابطه دارد مقاله اي تحقیقی ،اعجازطبی در پژوهشگر ،عبدالستارالحبال جمیل
خداوند  بدین شرح است که، مقاله از  گزیده هایی.به علت عدم اطمینان قطعی به صحت آن، حذف کرده ایم راایشان  شده 

 نیا. ؛ کتاب و قرآن قابل مشاهده یهست :دوم. مسطور اینگاشته شده  یقرآن ؛ کتاب و هست :اول .دارد یدو کتاب و دو هست
انسان را  ،که قرآن يکند به نحو یم ریو تفس نییرا تب يگریبا هم در تطابق و تناسق هستند و هر کدام د یدو کتاب و دو هست

و  یقرائت وح{دو قرائت نیا ایدو کتاب  نیا تفاوت. کشاند یاو را به طرف قرآن م یکند و هست یم يراهبر یهست يبه سو
کالم "چرا که قرآن  .فرع و متاخر است ،و انسان یاما هستاصل و مقدم است و } یوح{است که قرآن نیا، }یقرائت هست

و هر چه  .دنباله رو قرآن هستند و داللت بر آن یعلم قیاما حقا .اش متصف به صفات کمال است ندهیاست و همچون گو "اهللا
علوم  اتیکه کشف يبه نحو دینما یما روشن تر و قابل فهم تر م يرا برا یو شرع یقرآن یعلم قیحقا ،دینما یم شرفتیپعلم 
و بگو ستایش از آن خداست به زودى آیاتش ":می فرمایدقرآن  .باشند یم یاسالم يآموزه ها ریدر خدمت فهم و تفس یتجرب

نمونه  خداوند .}93 نمل،{"کنید غافل نیست را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت و پروردگار تو از آنچه مى
به  یعلم يهاشرفتیپ قیقرار داده است که ما از طر یدر کتاب هست یبیدرك و فهم موضوعات غ يذهن برا بیجهت تقر ییها
چه و زنبور عسل و آن یسیرابطه ع نیو همچن بیموجود عج نیا تیزنبور عسل و خلقت آن و اهم .میکن یم دایها دست پآن

موارد  نیاز ا یکی ،}و زنبور عسل یسیع{دو  نیا یدر علم و قرآن و محور ارتباط 16عدد  یو قرآن يمتعلق به اعجاز عدد
ابتدا درباره .باشد زین گرانید يبرا یببخشد و حجت نیقی نیتواند از جوانب مختلف به مومن یو اثبات آن م حیاست که توض

 16از  یکه مضرب است دعد 128سوره نحل  اتیتعداد آ  :)2.است 16نحل در قرآن   سوره بیترت  :)1 :زنبور عسل در قرآن
حرف  16 دینما یم انیرا ب دشیکه موضوع زنبور عسل و فوا}69و  68{هیاول دو آ يتعداد حروف چهار کلمه  :)3. باشد یم
و  قیبا تحق ياریبس دانشمندان. دهد یهستند که خداوند زنبور عسل را مورد خطاب قرار م یاتیها حروف و آنیا و. باشد یم

 نیا بینظم و عجا حد اندك هم در مقابل دقت، نیرا کشف کرده اند و تا هم بیموجود عج نیا دیمشاهده زنبور عسل فوا
. چه که در قرآن آمده است مطابقت و موافقت داردو مبهوت مانده اند و آنچه را که کشف کرده اند با آن رانیح ،موجود

تعداد در زنبور  نیباشند اما ا یعدد م 32 یعنیجفت  16 }کارگر{زنبور عسل يهاکروموزم تعداد :علم دگاهیزنبور عسل از د
مثل بدون  دیبه نام تول يندیامر آن است که زنبور نر در فرا نیعلت ا. کارگر ينصف زنبور ها یعنیباشد  یعدد م 16نر  يها

: آشکار یقتیحق"، مقاله  شارو وبالگ(!"ردیگ یصورت م وهیبه دو ش ،شود و آن یم  دینابارور تول يهااز تخم یعنیلقاح، 
در این ). امینی فرهاد ، ترجمه،عبدالستارالحبال جمیل دکترمحمد ،"یعلم يو زنبور عسل در قرآن و داللت ها حیمس یسیع

، ارایه داده که از مثل بدون لقاح دیتولبراي نشان دادن   وهیدو شاین   شرح مبسوطی از "الحبال"دکتربخش از تحقیق، 
 يتوسط زنبور ها ایکاذب  ای یقینابارور از ملکه حق يهاتولد زنبور نر از تخم نوشته است که، وي،. است بیرونحوصله بحث ما 

از  یسیاست که به معجزه خلق حضرت ع یو واقع یعلم ينمونه ا نیچنباشد و هم یبر قدرت خداوند م یبزرگ لیدل ،کارگر
خوب است  .سوره آل عمران به آن اشاره شده است 47که در آیه  است کینزد اریبس}تخم نابارور{باکره وبدون پدر يمادر

باشد که  یروز م 26 یال 6ملکه کاذب  ایگذاشتن تخم نابارور از جانب ملکه  يکه مدت زمان الزم برا میرا هم بدان نیا
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روز زمان  16شود به  یم لیبه ملکه تبد ندهیکه در آ یتخم نیچنتامل است و هم يجا نیباشد و ا یم 16دو عدد  نیا نیانگیم
کامل شدن مراحل رشدش به  يشود برا یم لیکه به زنبور کارگر تبد یکه تخمیشود در حال ملدارد تا مراحل رشدش کا ازین

 یسیعذکر .تامل دارد يجا زین نیملکه داشته باشد ا کیتنها  دیبا ندو ککه هر نیدارد و با توجه به ا ازیروز زمان ن 24 یال 21
 میمستق ياشاره ا دتوان یم نیو ا.بار در قرآن آمده است 16 میابن مر یسیع یعنی عیسی،اسم کامل   :)1: در قرآن میو مر

مطالب فوق الذکر در خصوص زنبور . در قرآن باشد میابن مر یسیزنبور نر و اسم ع يهاتعداد کروموزم نیب قیدق ياورابطه 
باشد و  یقرآن م 16 ءدر جز میسوره مر :)2 .باشد  یسیدر خصوص خلقت ع یبیتقر یتواند مثال یعسل در قرآن و علم م

و  یسیع نیب یو موضوع يتناسق و تناسب عدد نیتراز جالب. شروع شده است میسوره مر 16 هیاز آ شو مادر یسیقصه ع
، نه  هیآ کیآن را تنها در  زیتنها حالت موجود بوده و خداوند ن ،باکره ياز مادر یسیمعجزه تولد ع نیاست که ا نیا شمادر

اى گردانیدیم و آن دو را در  و پسر مریم و مادرش را نشانه":! هیآ کیحالت در مقابل  کی یعنیبحث نموده است  ،شتریب
 یم هیآ نیا ریدر تفس يراز فخر. }50مومنون،{ "آب زالل بود جاى دادیم] داراى[سرزمین بلندى که جاى زیست و 

بدون پدر به  یسیع رایهردو منحصر به فرد شدند ز یعنیبودند  کیامر خارق العاده شر نیدر ا }میو مر یسیع{هر دو":دیگو
 زین وندخاطر خدا نیشدند و به هم ی، مستثنییتولد استثنا نیآورد و هر دو با ا ایبچه به دن هم بدون شوهر میآمد و مر ایدن
 و زنبور قرآنی هايشگفتی "مطلبی با عنوان مکمل این مقاله، ).همانشارو،  وبالگ(!"نیتیآ" :و نفرمود "هیآ": دیفرما یم

 ژنتیکی شماره سوره ها ، بحث خلقت استثنایی و صفات ن اشاره به عدد آیات ،آ چکیده مطالب .است "تبیان "در  سایت "عسل
به این مقاله از ذکر جزییات آن ،خودداري می کنیم بهتر آن است که خوانندگان عزیز،خودشان  .است DNA در نهفته

      .است نوشته شده در رابطه با وحی به زنبور عسل ،سوره نحل 68با توجه به آیه  این مقاله،.مراجعه نمایند
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  فصل دوم
  

  اهمیت تاریخ
  در فهم 

  سوره روم
                  الرُّوم تبدر کجا شکست خوردند؛ اصال جرا  ،رومیان چه کسانی بودند.}روم،{خوردند رومیان شکست=غُل

 در قرآن داراي تاریخ. اینها ودهها سوال دیگر را باید از تاریخ پرسید. جنگیدند، با چه کسانی جنگیدند؛ انگیزه آنها چه بود؟
 بر مبناي در ذکر این وقایع، ترین رویکرد قرآنمهم. به کرات تکرار شده است قرآندر  یوقایع تاریخ .استویژه اي  اهمیت

در سوره . کند  مطرح می   ها را به عنوان مایه تنبه براي اقوام دیگراز زندگی اقوام و امت    بخشیقرآن، . است يعبرت آموز
آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست و از ":بقره دوبار تکرار می شود که

به شکلی دیگر  یو  باز، همین یادآوري را  در آیات. }141و 134بقره، { "بازخواست نخواهید شداند شما  کرده آنچه آنان مى
 سپرى شده است پس در زمین بگردید و بنگرید که فرجام] بوده و[قطعا پیش از شما سنتهایى ":تذکر داده و فرموده است

 راه حقایق؛ به زدن پا پشت اثر بر که اقوامى و گذشتگان آثار مشاهدة .}137آل عمران،{کنندگان چگونه بوده است تکذیب
 و محسوس را حقیقت ،آثار این زیرا ؛می باشد کتابها در آنها تاریخ مطالعه از بیشتر بسیار تأثیرش پیمودند، را نابودى و فنا

عبارتهاي دیگر از قبیل را به جاي درآیه فوق،   "کنید نگاه=انظروا " جمله که است همین خاطر به شاید .دنساز مى لمس قابل
، اغفال یا و سرگرمى وسیلۀ نه است، دار هدف قرآن ذکر حوادث گذشته در .تفکر و تعقل، که ذهنی هستند بکار برده است

سخنى نیست که به دروغ ساخته شده باشد . به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است":چنانچه می فرماید
آورند رهنمود و  است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و براى مردمى که ایمان مى] کتابهایىاز [بلکه تصدیق آنچه 

آل {"حق"داستانهاياین است همان  ":تاریخ می فرماید قرآن در فراز هاي مختلفی پس از نقل .}111، یوسف{"رحمتى است
آورند به  از گزارش موسى و فرعون را براى مردمى که ایمان مى}بخشى{":در آیه سوم قصص می فرماید ، و یا}62عمران، 

در باره حق و هیجدهم،   دهمشانز هايدرفصل :بسیار دارد دیتاک خیبودن تار "حق"واژه  قرآن بر  ."خوانیم بر تو مى "حق"
را هم روشن کرده و می ، تکلیف مورخین انعام سوره 57 در آیهقرآن  .توضیح خواهیم دادو من جمله تاریخ، بودن پدیده ها 

در همه ":در توضیح آیه نوشته اند ."است فاصلینکند و او بهترین  خدا نیست که حق را بیان مى فرمان جز به دست":فرماید
و  }تاریخ{هر جا در این قصص. است و حقیقت تاکید شده  "تاریخ حق"به نوعی به پیگیري و کشف  ،آیات مورد اشاره

هم صفت و هم رسالت مورخین و پژوهشگران در اینجا   "فاصلین"کلمه  .استنیز آمده  "حق"آمده در کنارش }اخبار{ءنبا
این تاکیدات نه فقط یک روش خشک و بی روح و یا تذکر و . تاریخ را می رساند که جدا سازنده حقایق تاریخ از اکاذیب است
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جنبش و هدایت هر ملت است و در ساخت و حرکت و بیداري و  نصیحت غیر علمی و غیر عملی، بلکه نگاهی به اهمیت تاریخ
توجه و تاکید بر تاریخ حق که در قرآن به صراحت به آن اشاره شده در کالم . گر تفاوت تاریخ حق است با تاریخ کذباثبات

گونه که آنحق را علی اهمیت شناخت تاریخ  امامنگاهی بر بعضی از تعاریف تاریخ از زبان . است معصومین نیز نمود یافته
بیم دهنده اي است نصیحت  }تاریخ{ه اي است تابناك و عبرت گرفتن ازفکر شما آیین ":قرآن تعیین کرده، نمایان می سازد

   ).، علی محققیاز نظر قرآن خیو فلسفه تار خیتار ،شبکه اینترنتی آفتاب ":برداشت از("گیر
علمى  ،اریخت .آیندهحال ،،؛ زمان گـذشتهح یعنى تعیین وقتو در اصطالتاریخ در لغت به معناي وقت شناسی است                   

 }، روزماه{معرب ،ظ تاریخلف":نوشته اند .و حاالت و موضوعات مربوط به آن بحث مى کند }زمان{است که از تعیین وقت
 :گفته مى شود وقت بهیخ در لغت رتا": مى گوید سخاوى .}33ص  ،الم علم تاریخ در اس ،دصادق آئینه ون{"فارسى است 

" خْتُهرو و تابالْک خْتدت تاریخ م": ابوریحان بیرونى مى گوید .}همان ،دآئینه ون{"زمان و اوقات کتاب را بیان کردم= اَر
؛ مثال آغاز هر چیزى تاریخ آن است فت کهمى توان گ .}19ص  ،،ثار الباقیه آ{"روع مى شودسال ش که از آغاز معینی است

به وسیله تاریخ  ،تمام این حوادث و زمان وقوع آن... بعثت پیامبرى یا لحظه قیام مصلحى یا هنگام هالکت امت و ملتى و دأ مب
هاى دت نیابد، و آن را سوبدان دس  روشى است که هر کس بدان که فنّ تاریخ را ": دابن خلدون  مى گوی .شناخته مى شود

ملتها و سیرتهاى پیامبران و دولتها و سیاستهاى هاى ما را به سرگذشتها و خوی ،، چه این فنّفراوان و هدفى شریف است
فیاتى است از اجتماع انسانى یعنى اجتماع جهان و کی خبردادن ،باید دانست که حقیقت تاریخ. آگاه مى کند پادشاهان گذشته

هاى بشر و چیرگى گروهى بر یها و انواع جهانگشائ، عصبیتچون توحش و همزیستىعارض مى شود، که بر طبیعت این اجتماع 
و راتب و درجات آن و آنچه بشر در پرتتشکیل سلطنت و دولت و م: مانند ایجاد می شود اجتماعگروه دیگر و آنچه از این 

و احوالى که در نتیجه طبیعت ها و هنرها و دیگر عادات آورد چون پیشه ها و معاش و دانش مى خویش بدست کوشش و کار
عبداللَّه  ،1ج ،و مذاهب جهان انیاد خیتار":برداشت از(}مقدمه ، ترجمه گنابادى ،لدونابن خ{"این اجتماع روى مى دهد

  )."یآبادان یمبلغ
 داشته توانیم می  تاریخ به مربوط علم سه حقیقت در":ه و می گویدکرد تعریف گونه سه را تاریخآیه اهللا مطهري                 

 و اوضاع درمقابل گذشته، در انسانها احوال و اوضاع و حوادث و وقایع به علم :)1 : دارند نزدیک رابطه یکدیگر با که باشیم
 اش درباره که زمانی یعنی ، حال زمان به تا اي حادثه و هرواقعه و حالتی و وضع هر.  دارد وجود حال زمان در که احوالی
 زمانش همینکه اما.است روزنامه قبیل از وقایعی چنین ثبت و است روز جریان و  روز حادثه ، دارد تعلقشود  می قضاوت
 وقایع به علم یعنی معنی، دراین تاریخ علم ،پس. دارد تعلق تاریخ به و گردد می تاریخ جزء یافت تعلق  گذشته به و شد منقضی

 اوال معنی، این در تاریخ علم .ندا مقوله این از ها سیره و  ها زندگینامه.  گذشتگان احوال و اوضاع و شده سپري حوادث و
  علم ثانیا یک روابط، و ضوابط و قواعد سلسله یک و کلیات به علم نه است و فردي شخصی امور سلسله یک به علم یعنی جزئی

 تاریخ  نوع این ما. حاضر به نه دارد تعلق گذشته به أرابع ها، "شدن" به علم  نه است ها "بودن" به علم ثالثا عقلی، نه است نقلی
 و حوادث و تحلیل بررسی و مطالعه از که گذشته زندگیهاي بر حاکم سنن و قواعد به علم :)2 .کنیم می اصطالح نقلی تاریخ  را

  منزله به گذشته، وقایع و حوادث یعنی دهد، می تشکیل را نقلی  تاریخ مسائل و محتوا آنچه. آید می دستب گذشته وقایع
 است موادي حکم در ، دوم معنی به تاریخ  براي وقایع و حوادث آن حقیقت در و. روند می شمارب علم این مقدمات و  مبادي

 و خاصیت که دهد قرارمی بررسی و ترکیب و تجزیه مورد را آنها و آورد می گرد خود درالبراتوار طبیعی علوم دانشمند که
 پی در دوم معنی به مورخ. نماید استنباط کلی قوانین و ببرد پی آنها معلولی و علی روابط به و نماید کشف را آنها طبیعت

 همه به تعمیم قابل و عمومی ضوابط و قواعد سلسله یک به تا آنهاست معلولی و علی روابط و تاریخی حوادث طبیعت  کشف
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 مورد و موضوع چند هر ،کنیم می اصطالح " علمی تاریخ " را معنی این به تاریخ ما. یابد دست گذشته و حال مشابه موارد
 به اختصاص کند می استنباط که قواعدي و مسائل اما دارد، تعلق گذشته به که است وقایعی و حوادث ، علمی تاریخ بررسی
 از منابع یکی صورت به را آن و گرداند می سودمند بسیار را تاریخ جهت، این. است آینده و حال به تعمیم قابل ندارد،  گذشته

 عالم کار با علمی تاریخ محقق کار میان که فرقی .نماید مسلط می اش برآینده را او و آورد درمی انسانی "شناخت = معرفت "
 و تجزیه و بررسیها قهرا و است عینی حاضر موجود مواد سلسله یک طبیعی، عالم بررسی مواد که است این هست طبیعی

 اطالعاتی تنها ندارد، وجود اکنون و داشته وجود گذشته در مورخ بررسی مورد مواد اما است، تجربی و عینی همه تحلیلهایش
 و قرائن براساس که است دادگستري قاضی مانند خود قضاوت در مورخ.است مورخ اختیار در آنها از اي پرونده و ازآنها

 ذهنی و عقالنی و منطقی تحلیل ،مورخ تحلیل ،رو این از عینی، شهود براساس نه کند می  قضاوت پرونده در موجود شواهد
 در نه دهد می انجام قیاس و استدالل ابزار با البراتوارعقل در را خود تحلیلهاي ،مورخ. عینی و خارجی تحلیل نه است

 .طبیعی معال کار تا است تر شبیه  فیلسوف کار به جهت این از مورخ کار لذا انبیق، و قرع قبیل از باابزاري و خارجی البراتوار
 تاریخ برخالف اما ، "شدنها" به علم نه است "بودنها" به علم و ، حال به نه دارد تعلق گذشته به نقلی تاریخ مانند علمی تاریخ

  شناسی جامعه است،یعنی شناسی جامعه از بخشی حقیقت در علمی تاریخ.محض نقلی نه است عقلی و جزئی، نه است نقلی،کلی
 شناسی جامعه اگر .گذشته هاي جامعه و معاصر  هاي جامعه از است اعم شناسی جامعه مطالعه موضوع. است گذشته هاي جامعه

 و خویشاوند دوعلم اما ، بود خواهند علم دو شناسی جامعه و علمی تاریخ ، معاصر هاي جامعه شناخت به بدهیم اختصاص را
 قوانین و دیگر مرحله به اي مرحله از ها جامعه تطورات و تحوالت به علم یعنی ، تاریخ فلسفه :) 3.یکدیگر به نیازمند و نزدیک

مطهري در این بخش از تعریف  ."آنهابودن  نه ، ها جامعه "شدن " به علم دیگر، عبارت به .تحوالت و تطورات این بر حاکم
 باشد علم یک آنهاموضوع "بودن " و "شدن " هم و باشند داشته "بودن" هم ، ها جامعهچگونه می توانند ":به توضیح اینکه خود

 تفکر اینگونه":می پردازد و نتیجه می گیرد که  ،"تاریخ فلسفه نام باشد به دیگر علمی موضوع آنها شدن و علمی تاریخ نام به
 ازناآگاهی ناشی و است غربی تفکر مختصات از تناقض، امتناع اصل درباره و وسکون حرکت درباره و نیستی و هستی درباره

 اینکه اوال .است دیگر مسائل سلسله یک و "وجود اصالت" عمیق مسأله باالخص و }وجود مسائل{هستی فلسفی مسائل از
 جامع یعنی نبودن، و بودن میان جمع ، حرکت و است "بودن " ، سکون اینکه دیگر عبارت به و است سکون با مساوي ، بودن
 طرح اینجا در آنچه ثانیا. است شده غرب فلسفی هاي نحله برخی دامنگیر که است فاحشی اشتباهات از است، دونقیض میان
 دو ،دیگر زنده موجود هر مانند جامعه که است این بر مبنی شده طرح دراینجا آنچه .ندارد فلسفی مسأله آن به ربطی شده
 تطور و تحول به که قوانینی نوع یک و حکمفرماست آن بر نوع هر نوعیت محدوده در که قوانینی نوع یک :دارد قوانین نوع

 اتفاقا .کنیم می اصطالح شدن قوانین را دوم نوع  و بودن قوانین را اول نوع ما. شود می مربوط یکدیگر به تبدلشان و انواع
 و پویایی": گوید می آرون ریمون. است افراد آن از کنت اگوست.اند کرده توجه نکته این به خوب ،شناسان جامعه بعضی

 را آن کنت اگوست که موضوعی مطالعه از است عبارت ایستایی .است کنت اگوست شناسی جامعه اصلی مقوله دو ایستایی
 بدون اندام یک کارکرد بررسی همچنانکه .است زنده ارگانیسم یک شبیه جامعه. نامد می }اجتماعی توافق{اجتماعی  اجماع

 کردن جایگزین بدون ، نیز دولت و سیاست بررسی نیست، پذیر امکان است آن جزء، خود که اي زنده کل در آن دادن قرار
 که متوالی مراحل ساده توصیف از است عبارت ،آغاز در پویایی...ندارد امکان تاریخ از معینی لحظه در جامعه کل در آنها

 نظر در را زنده موجودات انواع از نوع هر .}110مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ، ص {" اند کرده طی بشري جوامع
 بر قوانین آن هستند نوع آن محدوده در که مادامی آنهاست، نوعیت به مربوط که دارند خاص قوانین سلسله ، یک بگیریم

 ولی .یاجفتگیریهایش اش، بچه پرورش و تولید چگونگی یا حیوان، یک جنینی دوره به مربوط قوانین مثل آنهاحکمفرماست،
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 به که دارد وجود دیگر قوانین سلسله یک نوعیتش، دردایره نوع هر ویژه قوانین بر عالوه انواع، تکامل و تبدل نظریه بنابر
 احیانا و کند، می پیدا فلسفی شکل که است قوانین این. شود می مربوط عالیتر نوع به تر پست نوع انتقال و انواع تکامل و تبدل

 قوانین :دارد قوانین گونه دو است، زنده موجود یک اینکه حکم به نیز جامعه .شناسی زیست علم نه شود می نامیده تکامل فلسفه
 همه بر حاکم کلی قوانین و اجتماعی حیات شرایط و انحطاط آنها علل و تمدنها پیدایش علل به آنچه تکاملی، قوانین و زیستی
 ارتقاي علل به آنچه و کنیم، می اصطالح ها جامعه بودن قوانین را آنها ما شود می مربوط تحوالت و اطوار همه در ها جامعه
 پس، .کنیم می اصطالح ها جامعه شدن قوانین را آنها ما شود می مربوط نظامی به نظامی از و اي دوره به اي دوره از ها جامعه

 در یا و خاص مرحله یک در آنها زیست علم نه اي،  مرحله به اي مرحله از هاست جامعه تکامل علم ، سوم معنی در تاریخ علم
 " تاریخ فلسفه " را اینها نشود، اشتباه  نامیدیم " علمی تاریخ " را آنها که مسائلی با مسائل این اینکه براي ما. مراحل همه

 به مربوط بامسائل شود می مربوط جامعه غیرتکاملی حرکات به که علمی تاریخ به مربوط مسائل میان غالبا. کنیم می اصطالح
 فلسفه. کند می تولید اشتباهاتی جهت، همین و شود نمی شود، تفکیک می مربوط جامعه تکاملی حرکات به که تاریخ فلسفه

 علم نه هاست جامعه شدن به علم علمی، تاریخ برخالف اما نقلی، نه است عقلی جزئی، نه است کلی علمی، تاریخ مانند  تاریخ،
 دارند، تعلق گذشته زمان به که نیست این تاریخ فلسفه مسائل بودن تاریخی مقوم ، علمی تاریخ برخالف نیز و. آنها بودن  به

 اینگونه براي زمان. شود می کشیده آینده تا و دارد ادامه و شده آغاز گذشته از که است جریان یک به علم که است این بلکه
 خود مفهوم و معنی سه هر در تاریخ علم .دهد می تشکیل را مسائل این ابعاد از عدب یک بلکه  نیست، "ظرف" صرفا مسائل

 و بخش جهت ،آفرین حرکت و سودمند تواند می اشخاص، زندگی سیره و احوال به علم نقلی، یعنی تاریخ حتی. است سودمند
 سودمندي نکات قرآن رو این از نماید، می حال به تبدیل را گذشته که است اي زنده فیلم مانند تاریخ .باشد سازنده و مربی

. دهید قرار سوهاُ را آنها که کند می تصریح احیانا کندو می مطرح باشند سوهاُ و الگو دارند صالحیت که افرادي اززندگی
 ابراهیم درباره و. }21احزاب،{"دارد وجود شما براي عالی الگوي خدا رسول شخصیت در":فرماید می اکرم رسول درباره

جامعه و تاریخ، ":برداشت از(} 4نه،حممت{"دارد وجود عالی الگوي شما براي بودند او با آنانکه و ابراهیم در" فرماید می 
 گرفته شکل وتمدنهاي قدیم جوامع شناخت ":درباره تفاوت تاریخ و جامعه شناسی گفته اند )."78تا  70مرتضی مطهري، ص 

 واقع در علم دو این. باشد شناسی وجامعه تاریخ مانند علومی موضوع تواند می آنها وسقوط انحطاط علل وتحلیل وفروافتاده
 گذشته جوامع ولوژينکتو بررسی به تاریخ علم منتها ،است جوامع وشناخت بررسی وآن دنچرخ می موضوع یک محور حول

 علم ،اندیشمندان از بعض که است دلیل همین به. گمارد می همت حال زمان جوامع شناخت به شناسی جامعه پردازد، می
 شناسی جامعه میکروسکوب باید تاریخ است معتقد فرانسوي شناس جامعه  دورکیم. دندان می شناسی جامعه مادر را تاریخ
 امور باید تاریخ که نیست این دورکیم منظور. }199 ص ، آقاجري هاشم ترجمه ، تاریخی شناسی وجامعه نگاري تاریخ{باشد

 رؤیت قابل غیر هاي ساختار آن کمک به که باشد ابزاري باید تاریخ که است آن منظور بلکه کند، نمایی درشت را وخرد ریز
در مورد  . )نآقصص قر یخیتار يایوجغراف یشناسباستان سایت اندیشمندان افغانستان،("دنشو کشف، ما معمولی چشم
 ،دگاهید نیطبق ا ):1: مختلف مطرح شده است گاهی، دودنوشته اند که انسانها يفکر یآن در بالندگ ریوتاث خیتار ییکارا

بوده است چون در  کیدرجه  کالن نگر و ،خی، نگرش به تارداشته است مستیدر قرن ب یعلم شرفتینقش برجسته در پ خیتار
، مطالعه ينزی، پول، جهان غربکی، مکزرانی، ا، مصرنی، چهند يجهان در آن ممکن شد وتمدنها خیتار فیقرن تال نیا

ظر معترضان روشنفکر نبه  ):2.قرار گرفت  یمورد باز شناس ،ودوره مدرن یقرون وسط يوروم باستان با اروپا ونانی یقیتطب
تنها  نیدهد وا یارائه نم ییگونه سر مشق والگوچیه خیتار  اند گردانیمذکور رو یوجهان یکه از چشم انداز کل ستمیقرن ب

شده است  انیعبارت مشهور ب نیمذکور در ا دگاهیمعرفت شناسانه د ریتعب. میساز یرا م خیتار نهیکه بافت وزم میخود ماهست
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پر  نهیگنج ،خیاست که تار نیا تیاما وقع ."آموخت خیاز تار يزیتوان چ یاست که نم نیا میآموز یم خیآنچه که از تار":که 
 و خین اهتمام خاص به تارآجهت است که قر نی، به همشود یم یانسانها وجوامع تلق يبرا میعظ هیاست که سرما ییبها
 يبا ساختارها سهیرا در مقا کینامید یخیتار يهای، دگر گونکمک کرده خیرتا يشمندیراه به پو نیآن دارد تا از ا يدادهایرو

 ستیوجامعه شناسانه ن  یخیکتاب تار کین آالبته روشن است که قر. قرار دهد یباز شناس و ینیفاقد تحرك مورد باز ب و ستایا
، هایقینیبزرگ مانند ف يهاتمدن کهیوقت وباشد  یوالگو پردازانه م ،ی، عبرت دهی، جنبه آموزشخین به تارآبلکه پرداخت قر

ن به جسد فرعون آاشاره قر ای، دنریگ یقرار م دین مورد تاکآواحقاف در قر ءگزار همچون قوم سبا ریها واقوام تاثیوسومر
 ندانهر انسان عاقل وصاحب خرد را به کتاب بزرگ دوچ مانی، اهزارو چهارصد سال قبل از کشف آن ،دوم  سیمصر رامس

  ).همان(تلخ وشیرین آن واتفاقات یخیتار يها دهیتفکر در پد يشود برا یم يا زهیانگ ؛کند یم
نوع اول اهمیت ما به  ،فصل در این. خواهیم پرداخت}نقلی، علمی و فلسفه تاریخ{به هر سه نوع تاریخ ،کتاب در این                 

 تفسیري مراجعه کنیم می بینیماگر ما به متون . اولین آیات سوره روم می پردازیم فهم  تاریخ ، یعنی تاریخ نقلی در ارتباط با
دانش تاریخی یکی از ابزارهاي مهم فهم بهتر قرآن و . گویی پرداخته اند که مفسرین ما به علت بی اطالعی از تاریخ به تناقض

 از یکی عاشق اسرائیل بنی پادشاه": می خوانیم است اینگونه کرده نقل خود پدر از که سجاد امام از روایتی در. احادیث است
 این. کرد می نهی عمل این از را او و کرده مخالفت عمل این با یحییحضرت . کند ازدواج او با خواست و شد خود محارم

 سر  پادشاه ،نهایت در. نیامد کوتاه نیز خود خواسته از و داد قرار خود ازدواج شرط را یحیی سر خود، مادر وسوسه به معشوقه
 آنان بر منجنیق با که کرد مسلط آنان بر را نصر ختب خداوند}جهت همین به{فرستاد او براي طال از ظرفی در  را یحیی
ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل ":، به نقل از بوده یحیی حضرت از قبل هاقرن نصر ختب ،اسالم کویست(ردب حمله

اگر کسی تاریخ بداند، به وضوح اشکال کار  .)"299، ص 45مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، ج  :و، 85، ص 4ج ، طالب أبی
بوده  عیسی مسیح معاصر  ،یحیی و .)ویکی پدیا(به اورشلیم حمله کرده است م،.ق  597خت نصر زیرا ب. را متوجه می شود

صدر اسالم سر و  خیکه با تارکسانی يهایاز گرفتار یکی. در  سوره  روم سردرگمیهایی در  متون تفسیري مشاهده می شود. است
اگر هم شده  و است زمان ضبط نشده  ،یگاه. ستیطور مشخص روشن نکه زمان وقوع همه حوادث ب این است دنکار دار

 دکتر محمود رامیار .شده است مفسرین اریبس یخود موجب سردرگم ،اختالف همین مختلف نوشته شده که  يها به گونه باشد، 
ما به علت استناد به مطالب خود، . کرده است در پایان کتاب خود تقویمی از سالهاي حوادث مهم صدر اسالم ارایه دهدتالش 

 اول آیه 5 نزول{وحی نخستین}اول بعثت رمضان 17{م 610 اوت 6 دوشنبه :ده اي از این سالها به اختصار درج می کنیمگزی
 5 ،م 614 .ایران به مقدس صلیب آوردن و پرویزخسرو  دسته ب اورشلیم و دمشق فتح ،م 614 . سالگی چهل در }علق سوره

 به مکه مردم علنی دعوت =عثتب 6 ،م 615 .حبشه به مسلمانها مهاجرت نخستین و  مسلمین بر قریش فشار تشدید=عثتب
 فشار تشدید، }اند گفته هم بعثت 8 سال در{پیامبر علیه بر قریش نامه پیمان و صحیفه نوشتن =عثتب 6 اواخر ،م 615 .اسالم
 ،م 615 آوریل 30 .حبشه به مسلمانان دوم مهاجرت ؛ واسالم شهید نخستین سمیه شهادت و  مطلب بنی و هاشم بنی بر قریش

 9 رجب نیمه ،م 618 دسامبر 11 .طالب ابو شعب در مطلب بنی و هاشم بنی و طالب ابو شدن محصور آغاز=عثتب 7 محرم اول
 ،م 619 فوریه نهم .}الحزن عام{طالب ابو وفات =عثتب 10 رمضان 12،م 619 فوریه ششم .طالب ابو شعب از خروج =عثتب

 بر تسلط و ایرانیان پیروزي ،،م 621 .طائف به سفر=عثتب 10 شوال 26 ،م 619 مارس 21 .خدیجه وفات =عثتب 10 رمضان 15
 14جمعه اول محرم  .براز شهر شکست و ایران طرف به شرقی روم قیصر هرقل آمدن ،م 622 .صغیر آسیاي و مصر و شام

غزوه  =م 624مارس  14 جري،ه دومرمضان  17دوشنبه  .يآغاز سال مبدء هجر =م 622 هیژوئ 16،يو سال اول هجر عثتب
 =م 626دسامبر  1 هجري، 5رجب سال  6سه شنبه  .غزوه احد =م 625مارس  23جري،ه 3شنبه هفتم شوال . يبدر کبر
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 5 سال شوال .زیفرار خسرو پرو =م 627 هیژانو 21 جري،ه 5شعبان سال  27چهارشنبه  .نوایپارس در ن انیشکست لشکر
 .حدیبیه غزوه =م 628 مارس 13 جري،ه ششم سال قعده ذي اول یکشنبه.احزاب یا و خندق غزوه =م 627 فوریه هجري،

 شاهین فوت ،رومیان از براز شهر شکست = 628-627   ؛هجري ششم سال .خیبر غزوه =م 628 آوریلهجري، 6 حجه ذي
 شش فرستادن=م 628 ژوئن-  مه، هجري هفتم سال محرّم .دستگرد غارت و النهرین بین به قل هر هجوم و ایرانی سردار

  ).710تا  703، ص 1384تاریخ قرآن، دکتر محمود رامیار،(خیبر غزوه =م 628 ژوئن -مه جري،ه 7 محرم . نامه با سفیر
 :می پردازیم، به برخی از این تفسیرها بیان شداینک با این مقدمه که درباره تاریخ و اشتباهات متنهاي تفسیري                    

"الرُّوم تبز ا .است "مجمع البیان فی تفسیر القرآن" ي که انتخاب کرده ایم،اولین تفسیر .}روم،{خوردند رومیان شکست=غُل
 ریتفس نیا. است نوشتهآن را  یعیو مفسر ش ینیعالم د }ق.ه 548 يمتوفا{یفضل بن حسن طبرس که است يریتفاس نیرتمهم

مجمع  تیپژوهشگران، اهم. اند کرده ادی يریتفس میاز منابع قد یکیستوده و از آن به عنوان  یو سن عهیرا دانشمندان ش
 ءآرا یروشن و سودمند و انصاف در نقد و بررس ریتفس ق،یدق بیاتقان و استحکام مطالب، ترت ت،یرا در جامع انیالب

بر رومیان غالب شدند و آن در زمان  "اهل فارس"مفسرین گویند که یعنی":طبرسی می نویسد .)ویکی شیعه(اند دانسته
در آن وقت کافر  }فارس{نمودند چون قریش خوشحال و ابراز احساسات می ،منظور این پیروزيه حیات رسول خدا بوده و ب

ده از این جهت ناراحت ر افتادست کفاه قبله مؤمنین بوده و ب "بیت المقدس"نمودند چون اظهار تأثر می بودند و اما مسلمانان
زمینهاي عرب و ه ترین سرزمین بیعنی در نزدیک :گوید "زجاج": فی أَدنَی الْأَرضِ .که کعبه قبله مسلمانان استبودند چنان

که مجاهد گفته، و عکرمه گوید البته همان جزیرة العرب است چنانسوي فارس، و مقصود ه نزدیکترین شهر از شام ب: اند گفته
در مورد مکان این نبرد، با اینکه شیخ طبرسی به اورشلیم اشاره  .)96، ص19مجمع البیان، ج(باشد مراد اذرعات و کسکر می

درباره مکان نبرد . اقوال افرادي مانند مجاهد و عکرمه را برجسته کرده است ،به علت عدم اطالعات تاریخی ولی کرده است
طبرسی در ادامه می  .ره عدم کفر ایرانیان هم در فصلهاي بعدي اشاره خواهد شددربا. بعدا به تفصیل توضیح خواهیم داد

اي  قبل از نزول آیه تحریم قمار، با عده "ابی بکر"براي من روایت کرد که  "عبد اللَّه بن عتبۀ بن مسعود": زهري گوید :نویسد
اگر سپاه فارس مغلوب نشده و رومیان پیروز  از مشرکین مکه شرط بست و چیزي را در نزد آنان گذارد که در ظرف هفت سال

چرا چنین گفتی زیرا در وعده خداوند : فرمود  ابی بکر گوش پیامبر رسید حضرت بهه نگردیدند از آن شما باشد، این خبر ب
سپاه روم بر  ،آیه شود و اتفاقاً نه سال بعد از نزول این تا کمتر از ده سال را شامل می "بضع سنین"و  .داشت "فی بِضْعِ سنینَ"

 کشنبهی .)98همان، ص(جنگ حدیبیه بود ،سپاه فارس پیروز شده و آنان را از سرزمین بیت المقدس بیرون راندند، و آن سال
نه سال قبل از این تاریخ، سوره روم نازل . است هیبیحد صلح  ، م 628مارس  13 برابر با ،يقعده سال ششم هجر ياول ذ

چون طبرسی سال نزول را تعیین نکرده است، این حدیث از نظر . که دهم بعثت می باشد م، 619شده است که می شود سال 
ه ب  افظابو عبد اللَّه ح":یه را پیچیده می کند و می نویسدضق ،دیگر ياما طبرسی با آوردن خبر. تاریخی نزدیک به یقین است

چند سالی رومیان بر  از جنگ پرداخته پیروز شدند و پسه اسناد خود از ابن عباس روایت کرده که سپاه فارس با رومیان ب
آنان پیروز گردیدند و آنان را از سرزمین خود بیرون نمودند و در همان هنگام بود که پیامبر و مسلمین با سپاه مشرکین مکه 

پرستان مکه پیروز نمود همانطور که سپاه  آنان در گرفته بود اما خداوند سپاه اسالم را بر بت جنگ سختی بین روبرو بوده و
و با این پیروزي رومیان و سپاه اسالم، . که در آن وقت آتش پرست بودند غالب گردانید اهل کتاب روم را بر فارسیان

اورده است نمی توان حدس زد که پیروزي روم بر ایران به علت اینکه نام نبرد  را  نی .)98همان، ص(مسلمانان مسرور گشتند
شنیدم که  :گوید "سفیان ثوري" :طبرسی می گوید. اما در خبر بعدي اشکال جدي وارد است. را در چه سالی گنجانده است

ه غالب نقل کرده که در جنگ بدر چون مسلمانان بر لشکر بت پرستان مک "مقاتل"بود و  "جنگ بدر"پیروزي رومیان در روز 
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شدند، همان وقت خبر رسید که رومیان هم بر سپاه فارس غالب شدند و روایت شده که رومیان بیت المقدس را پس گرفتند و 
زیارت بیت المقدس آمد و بر سر راه او گل و ریاحین مفروش ساخته و روي گلها ه شکرانه این پیروزي پادشاه روم پیاده به ب

بسر نرسیده بود که خبر }ابی بن خلف{بکر با مشرکین مکهگوید هنوز مدت معاهده و شرط بندي ابی "شعبی".حرکت نمود
را بنا  "رومیه"و شهر . اسبان خود را در مدائن بستند .شدند "مدائن"پیروزي روم رسید و گفتند که سپاه و اسبان رومی وارد 

 م، 624مارس  14 ،يرمضان دوم هجر 17دوشنبه  ،يکبرغزوه بدر  در تقویمی که رامیار نوشته .)19همان، ص( نمودند
وي، در کتاب دیگرش باز به روز بدر اشاره  .، متوجه این مغایرت می شدچنانچه شیخ طبرسی به تاریخ مراجعه می کرد. است

ما مسلمانان به همراه پیامبر با مشرکان عرب روبرو بودیم و همان زمان رومیها و : ابی سعید خدري گفت" :کرده می نویسد
خداوند ما را بر مشرکان پیروزي داد و رومیها را هم بر مجوسیها پیروز گردانید و ما به خاطر . هم درگیري داشتندبا فارسیها 

اشاره به  "و یومئذ یفْرَح الْمؤْمنُونَ بِنَصرِ اللَّه"و خوشحال شدیم و آیه  پیروزي بر مشرکان و پیروزي اهل کتاب بر مجوس شاد
  .)24، ص 5 ترجمه جوامع الجامع، ج("واقع شد "بدر"همین مورد است و این پیروزي روز جنگ

نظر  :غُلبت الرُّوم :او می نویسد. است بیط نیقلم عبدالحسه ب "القرآن ریتفس یف انیالب بیالط" ریتفس نمونه بعدي                
به اطراف فرستاد من  ییها اند حضرت رسالت چون مبعوث بر تمام جن و انس بود و مأمور به دعوت، لذا نامه گفته نکهیبه ا

نجران اما سلطان  يسلطان روم و من جمله به نصارا صریبود و من جمله به ق زیجمله نامه به سلطان عجم فارس، که خسرو پرو
فرستاد و لو به شرف  ایروم احترام گذاشت و تحف و هدا صریاما ق ...کرد و نامه حضرت را پاره کرد  یحتراما یعجم فارس ب

سبب شد  نیکه شرحش گذشت و ا دیبه مباهله کش هیتا قض قیتحق يفرستادند برا يا نجران عده ياسالم مشرف نشد و اما نصارا
شکست  هایفارس و روم اتفاق افتاد و روم نیب یتا جنگ ،نیفارس بدبه شدند و نسبت ب نیبروم خوشنسبت به  نیکه مسلم

 نیمفسر. مغلوب شدند هاینازل شد که خبر داد روم فهیشر هیآ نیشد ا نیباعث هم و غم مسلم نیا .خوردند و فارس غالب شد
است که مراد سرحد مملکت روم باشد که مجاور سرحد  نیکردند و لکن ظاهر ا یکه کجا بوده اختالف "االرض یادن" يبرا

 نیکه به هم دهد یاز معجزات قرآن است که خبر م یکی نیکه ا "غْلبونَیهم منْ بعد غَلَبِهِم س و".مملکت فارس بوده است
 ن،یشد و در اثر ا نیو فرح مسلم یخبر باعث دلگرم نیبر فارس غالب خواهند شد و ا هایاست روم "غلبونیس"که مفاد  يزود
در  نازل شد هیآ رسد، یمقام ظهور مه خبر ب نیچه موقع ا کهانتظار داشتند  نیشرف اسالم مشرف شدند و مسلمه ب یجمع

طبري  :نوشته اند. در زمان فرستادن نامه به خسرو پرویز اختالف است .)357، ص 10،ج انیالب بیالط(یظرف چند سال کم
سفیران پیامبر را در وقایع سال ششم هجرت آورده، بنابراین، وي زمان فرستادن سفیران را در نیمه دوم ذي حجه داستانِ 

هر چه باشد، این امر بین . کند که این امر در ربیع األول سال هفتم بوده است مسعودي تصریح می. داند سال ششم هجرت می
و نیز مسلماً باید در زمان حیات خسروپرویز انجام . تم انجام گرفته استنیمه دوم ذي حجه سال ششم و ربیع األول سال هف

کولسنیکف، . نگارانِ اسالمی، قتل او در دهم جمادي األول سال هفتم بود گفته تاریخبه گرفته باشد که مخاطب نامه بود و
 25تقی زاده نیز . باشد شوال سال ششم هجري می 17آورده که برابر با  م، 628فوریه سال  29تاریخ قتل خسروپرویز را 

اگر ...دن نامه به سوي خسروپرویز استشوال را ذکر کرده که حداقل دو ماه قبل از تاریخ ادعاییِ فرستا 13فوریه برابر با 
مادي االول همان سال پذیرفتنی تاریخ فرستادنِ نامه پیامبر به خسرو، در اوایل سال هفتم باشد، تاریخ قتل خسرو در ج

 محرّمدکتر رامیار هم نوشته است که، ).به خسرو پرویز) ص(تحقیقی پیرامون نامه پیامبر  تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی،(است
 سال پیروزي روم بر ایران ،با این حساب .می باشد نامه با سفیر شش فرستادنزمان  م، 628 ژوئن- مه، هجري هفتم سال

اشتباه این مفسر محترم این است که به . یعنی عددي که تا کنون کسی ادعا نکرده است. باشد م، 638باید  طبق تفسیر اطیب،
  .کتابهاي تاریخ براي تفسیر خود مراجعه نکرده است
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و یومئذ "درباره او  .می باشد یالهمدان ینیمحمد الحس فیتال  "قرآن ریانوار درخشان در تفس"تفسیر  ،نمونه بعدي                   
مسلمانان مسرور و خوشنود  دینما یآنستکه در آنروز که کشور روم بر کشور فارس غلبه م انیب :می نویسد"نیفْرَح الْمؤْمنُو
است که  يا آن بوده، و انجاز وعده زیو قرار داد افتخارآم هیبیجنگ حد ،شده که مطابق با سال نهم گفته.خواهند بود

انوار (در باره نصرت و غلبه اسالم بر شرك داده و آن فتح مکه بود که در سال دهم رخ داده است یرسول گرامه پروردگار ب
تح در  ذکر سال براي صلح حدیبیه و ف اما،.، در تطبیق دو حادثه تشخیص درستی داده استایشان.)385، ص 12 درخشان، ج

آیه .یالدي منعقد شده استم 628 مارس 13 جري،ه ششم سال قعده ذي اول یکشنبه ،صلح مانیپ ،زیرا.مکه اشتباه کرده است
هم در اینجا به علت عدم رجوع به کتابهاي تاریخ مرتکب اشتباه شده و  رنداهللا صادقی تهرانی که دقت باالیی در تفسیر دا

رومیان، خود موجب تقویت مسلمانان گردید،  در چنان زمینه خطرناکی این وعده و نصرت...هنوز در مکه بودند": نوشته است
یکی پیروزي موعود صریح رومیان مسیحی در  نوید تحقق یافتن این پیروزي است پس از سالیانی، ،و مهمتر از این

برابرایرانیان مشرك پس از حداکثر نه سال، و مهمتر از آن پیروزي مسلمانان در عهد مدنی در جنگ بدر که همزمان با 
که روز جنگ  ،م 624مارس  14بدیهی است که ). ، آیه اهللا صادقی تهرانی4ترجمان فرقان،ج (ت تحقق یافتپیروزي نخس

در  است که ، اثر مهندس علی اکبر طاهرينمونه بعدي در تفسیر قرآن مبین .بدر می باشد باسال پیروزي روم مغایرت دارد
قرآن (سال پس از نزول این آیات اتفاق افتاد 6این پیروزي در سال نهم بعثت، :می گوید "بضع سنین"باره 

 618سال بعد بوده اتفاق دارند، ثانیا، نهم بعثت  10یا  9این عبارت اشتباه اندر اشتباه است، زیرا همه در اینکه ).405مبین،ص
  .است که ده سال قبل از پیروزي روم می باشد م،

  رومیان  داشتند که  دوست  اما مسلمانان" :تفسیر انوارالقرآن تالیف عبدالروف مخلص است که می گوید ،دیگرنمونه                   
کردند و ابوبکر میعاد   با ابوبکر شرط بندي بود که   چنین...بودند  انجیل  آسمانی  کتاب  اهل  آنان  پیروز شوند چراکه  بر فارسیان

  این  داد و با گذشت  افزایش  سال  میعاد را تا نه  این    اکرم دستور رسول به  سپس. شرط قرار داد خود و آنان   را میان  سال  پنج
  بر سرزمین }شاپور{فارس  شاه  شد که  نازل  در زمانی  آیات  این ...پیروز شدند  بر فارسیان  نوبت  در این  رومیان  بود که  مدت

  مجبور شد تا به  امپراطور روم  هرقل  کهطوری  بود به  شده  غالب  روم  ننقاط سرزمی  ترین و دوردست  جزیره  شام، سرزمین
  روم، یعنی  سوره  بعد ازنزول  سال  اما هفت.  شاپور قرار داشت  در محاصره  قلعه  در آن  طوالنی  ببرد و او مدتی  پناه  قسطنطنیه

پیروز   است  شده  واقع  بر سر رودخانه دجله  که "نینوا"  نام به  در محلی  فارس  بر سپاه  روم  سپاه  بود که م،627 قا در سالدقی
  کثیر نقل ابن  کهچنان ،  پیروزي  این  که  است  گفتنی ... پیوست  تحقق به   قرآن  خوردند و پیشگویی  سختی  شکست  شد، فارسیان

نویسنده محترم نام  ).انوارالقرآن، سوره روم("شدند  شادمان  هر دو پیروزي  به  افتاد و مؤمنان  بدر اتفاق کند در روز می
 .م، می باشد270مه  م، تا 240 لیآور 12 کمیشاپور  دورهپایان آغازحکومت و درحالیکه . خسرو پرویز را شاپور نوشته است

رش، آدارناس، هنوز در رحم مادر بود که دپس از مرگ براوي، . ستم، ا 379تا  309نیز،آغاز و پایان حکومتش، شاپور دوم 
م، اشاره کرده 627، به سال عبدالروف مخلص با اینکه  .)ویکی پدیا، فهرست شاهنشاهان ساسانی(شد رفتهیپذ یبه شاهنشاه

  .         روز پیروزي را  با روزجنگ بدر گره زده استي مرتکب شده که اشتباه دیکر، امااست
این احتمال نیز بعید به نظر نمى رسد که پیروزى رومیان مقارن بود با یکى از پیروزیهاى  :می نویسد  تفسیر نمونه                 

، و یا "بدر"بخصوص اینکه در بعضى از کلمات مفسران بزرگ آمده که این پیروزى مقارن پیروزى  باشد، مسلمین بر مشرکان
حتی  در .)تفسیر نمونه، سوره روم( بود که آن نیز در نوع خود یک پیروزى بزرگ محسوب مى شد "صلح حدیبیه "مقارن 

 هجرت منطبق بر سال پنجم تا ششم شکست خسروپرویز و پیروزي رومیان انپای و" :دیگر این تفسیر نوشته شده است که  جاي
 تفسیر نمونه نمی دانیم چرا ).همان( حدیبیه صلح ششم سال در و دافتا اتفاق سال پنجم، فتح خندق درو می دانیم  ،می شود
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خسرو پرویز، شاه ایران نامه رسول خدا را پاره کرد،  ":می نویسدتی  ئقرا حجت االسالم .؟ستاشاره کرده ا رباز به روز بد
پیروز شوند، ولى  پیامبر احترام کردندکه به نامه  مسلمانان دوست داشتند رومیان. ولى قیصر روم به نامه پیامبر احترام گزارد

به مسلمانان بشارت داد که اگر چه  ،خداوند با نزول این آیات. آنان شکست خوردند ومسلمانان از این حادثه ناراحت شدند
تفسیر {رومیان شکست خوردند، ولى در آینده نزدیک پیروز خواهند شد و آن پیروزى، سبب شادى مؤمنان خواهد شد

است که قبال  "انیالب بیالط" تفسیر هاشتباه ایشان شبیه همان اشتبا). سوره روم تی،ئمحسن قرا تفسیر نور،("}نورالثقلین
 یآمل ياهللا جواد هیآ. روم را همان روز جنگ بدر دانسته است يروزیهم اشتباه کرده وروز پ  "نیجالل" ریتفس .توضیح دادیم

 يدیمف اریبس اتنک شانیا ری، البته در تفس)اسرا، سوره روم یانیعلوم وح یالملل نیب ادیبن(بر روز جنگ بدر دارد  دیهم تاک
  .  کرد میوجود دارد که ما از آن استفاده خواه

مشت نمونه  ،اینها. این بود نظر تعدادي از مفسرین درباره سال پیروزي روم که با واقعیت تاریخی در تضاد می باشد                 
عالمه  .اشاره می کنیم دقتیشانباره نوشته اند،  براي نشان دادن بی این  نمونه از کتابهایی که در به دودر اینجا . خروار است

راه سعادت، (گشتند غالب آن روز که رومیان بر فارسیان غالب شدند مسلمانان در جنگ بدر بر کفّار مکّه:شعرانی می نویسد
با وجود اینکه ایشان به علم تاریخ در شناخت احادیث بسیار اهمیت می دادند، اما در  ).50، صشعرانین ابوالحس آیه اهللا 

در زمانیکه غزوه بدر بوقوع پیوست، اطالع رسید رومیها ایرانیان  :یکی دیگر از نویسندگان نوشته است .اینجا اشتباه کرده اند
جالب اینجاست که این ). 139کالم رحمانی، غالم محمد خیرخواه، ص برتریهاي اسالم دراعجاز علمی (را شکست داده اند

اگر به سایتها هم مراجعه  ،عالوه بر این کتابها ).138همان، ص(نوشته است م، 630پیروزي را سال   ،نویسنده در صفحه قبل
بردند و از آن به عنوان اي کاش مفسرین به اهمیت علم تاریخ پی می . کنید از این اشتباهات بسیار مشاهده خواهید کرد

از یکی . یکی از علمایی بود که به تاریخ اهمیت می داد آیه اهللا مدرس .ابزاري سودمند براي تفسیر قرآن استفاده می کردند
از یکی  .است پرداخته معاصر یو اجتماع یاسیس خیو گزارش تار یبررس به کهاست کتاب زرد  مدرس ينوشته هادست

 دایپ متیتا علم در مملکت ما قدر و ق. کنند یم دایروند تخصص پ یهمه م دیاثر بده بیاگر به علم ترت ":ش این است کهسخنان
به  ).مدرس دحسنیاللّه س تیشهادت آ پایگاه اطالع رسانی حوزه،("میمان یعقب م ایشود و از دن ینکند مشکل ما حل نم

  .دیده نشودنظر می رسد این پیشنهاد باید راهگشاي مفسرین ما باشد، تا چنین آشفته بازاري در کالمشان  
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  سومفصل 

  
  روم سال نزول سوره تعیین

  نگاهی به و
  مسلمانان سخت طیشرا

                  " الرُّوم تبیکی از مشکالت این تحقیق، تعیین سال نزول این سوره و ارتباط   .}2روم،{خوردند رومیان شکست=غُل
این  نزول سال شناسائی اولین قدم براي حل این معضل،. آن  با سال شکست روم، و ایضا سال پیروزي روم بر ایران است

است و هر مالحظه کردید که چه اشتباهاتی در کتابها به علت بی اطالعی از تاریخ بوجود آمده  ،قبلدر فصل  .سوره می باشد
علیکم بالدرایه ال  ":امام علی می فرماید. بدون اینکه به صحت وسقم آن توجه داشته باشد ه،کردمفسري گفته پیشینیان را نقل 

همه السفهاء " :در ادامه این حدیث آمده است ."دیبسنده کن تیکه به روانینه ا دیداشته باش تیبر شماست که درا=بالروایه
، کنزالفوائد":منبع حدیث("تالش نادانان، نقل کردن است و تالش دانشمندان بر درایت است= هیوهمه العلماء بالدرا هیبالروا

منظور امام ). "البالغهنهج  228استدالل به خطبه  "به نقل از سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر، مقاله ،"31، ص،2 ج
 یامام صادق م .کردبلکه به زبان امروزیها باید آن را آنالیز  پذیرفت،اینجا این است که نباید هر خبري را در بست رد

 ، جبحاراالنوار(."یکن تیاست که روا یثیبهتر از هزار حد یرا بدان ثیحد کی =هیمن الف ترو ریتدبره خ ثیحد": دیفرما
  ). "راز تفاوت فتاوا" بستان قم، مقاله وبالگ:، از184، ص2

وره روم را به روش ل  این معضل،  ابتدا سال نزول سحما در صدد هستیم  براي  ، قبلبا توجه به مطالب فوق ، و فصل                 
ندازه به واقعیت نگاه بر اساس آن، به راحتی می توانیم قضاوت کنیم که سالهاي ذکر شده در کتابها تا چه اآ.علمی دریابیم

 در یک کدام نزول و شده نازل مکه در سوره کدام که،بررسی کنیم قرآن را ابتدا باید ترتیب سالهاي نزول. نزدیک می باشند
در  .اختالف می باشد این مساله مورد. است گرفته قرار آن از بعد ترتیبه ب هائی سوره چه و اول اي سوره چه و بوده مدینه

 1384، چاپدکتر محمود رامیار اثر "تاریخ قرآن" کتاب ،یکی از منابع.استفاده کرده ایم مناسب و مفیداز دو منبع  فصل،این 
 از را ها سوره ترتیب محکمتر، اقوال به استناد با اند، گفته باره این در آنچه و اختالفات این وسیع دامنه به توجه با .می باشد

، 85را در ردیف رامیار، سوره روم ). ، رامیار612و  611ول صفحات ارجوع شود به  جد(دکر ثبت توان می چنین نزول نظر
مکه و قبل از هجرت  اواخر حضور مسلمانان در این سه سوره در بازه زمانی. ثبت کرده است 83 را و مطففین 86عنکبوت 

 و آیات تمامی خصوصیات سایر و آن اسباب و موجبات و نزول زمان که گفت توان نمی البته" :رامیار می نویسد.می باشند
 نهایت در خود رسیده ما به و باقیمانده آنچه که گفت توان می ولی است، شده ضبط کیفیت و دقت همین به قرآنی جمالت

 یکسره و گرفته نادیده را جهد و کوشش اینهمه یکباره خاورشناسان از اي پاره که است آور شگفتی اما.باشد می اعتناء و توجه
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 نزول ترتیبه ب را قرآن که برند بکار اي تازه کوشش و کنند اعتماد اکرم رسول سیره و تاریخ بر بیشتر و پوشیده چشم آن از
 درك که دارند محکمی و متقن خاص شیوه و روش نظر، این از آیاتی شناسائی براي اسالمی دانشمندان .آورند فراهم زمانی

 که درستی احادیث و صحیحه روایات بر جز اسالمی دانشمندان زیرا.نیست فهم زود و آسان بیگانگان براي بردنش بکار و آن
 و مشکل سخت را روش این درست بردن بکار که خاورشناسان ولی. کنند نمی تکیه باشد آمده بیرون سالمته ب آزمون بوته از

 زندگی و اسالم تاریخ دامان به دست اند، گرفته خوي سهل الوصولتري روشهاي و آسانتر هاي شیوه به و اند یافته توانفرسا
 نصارا، و یهودیان یا و قریش کفار با استدالل و مواجهه یا و پیامبر زمان مختلفه جنگهاي تاریخ روي از مثال و شده اکرم رسول

 طرف از قرآنی آیات مجدد بندي طبقه کار ).620تا  619رامیار، ص ("اند آورده فراهم قرآنی آیات نزول براي تاریخی
 مویر، ویلیام":این نوع طبقه بندي توسط مستشرقینی مانند بهرامیار، .آغاز شد میالدي نوزدهم سده اواسط در مستشرقان

 سال در آلمانی مشهور خاورشناس "نولدکه" که بود "ویل" دنبال به":و می نویسد کردهاشاره  "اشپرنگر و ویل آلویس
 تقسیم در نیز "درنبورگ" .)621ص("ساخت منتشر تغییري اندك با او روش از تبعیت به را خود   "قرآن تاریخ" کتابم،1960
 سنّت به نسبت فراوانی احترام او. رسد می "گریم "نوبت سرانجام .بود آلمانی مستشرق بندي گروه بر ناظر خود مجدد بندي
 را ها سوره ارتباط اینکه بدون خواست می او. کرد می تکیه اسالمی اسانید و روایات بر قرآنی هاي سوره ترتیب در و بود قائل

 هرشفلد .)همان("داد می خاص اهمیتی ،قرآن اسلوب به او. نماید بندي طبقه مجددا را آنها کند قطع روایات و اخبار با
 و مطالب حسب بر را ها سوره بیشتر و است قائل دومی درجه اهمیت ،حوادث گذاري تاریخ و وقایع نگاري براي ،بروش

 به } شاگرد او{شوالی به کمک که داد امکان نولدکه به ،آمد پیش که مالحظاتی با").همان("کند می بندي تقسیم محتویات
این جدول هم سوره هاي ). مراجعه شود 622به صفحه  نولدکه براي دیدن جدول("نماید نظر تجدید ،کتاب دوم چاپ هنگام

را  نزول سبب شناسائی فایده رامیار،.روم، عنکبوت و مطففین را در بازه زمانی سوره هاي مکی قبل از هجرت دانسته است
 روشن را احکام تعیین و تشریع فلسفه و نزول اساسی و اصلی حکمت نزول، سبب شناسائی :)1:اینگونه بر می شمارد

 و خارجی هاتج فهم سخن، درست درك براي و دهد می مختلفی معانی مختلف مواقع در سخنی هر که دانیم می:)2.کند می
 اشتباه به کرده، فراموش یا و دانسته نمی را اي آیه نزول سبب که کسی افتاده، اتفاق بسیار چه :)3.است الزم نیز دیگر قرائن
 اهمیت .گردد می اشکال رفع و آیه فهم موجب ،آیه نزول سبب بیان مواردي چنین در. است شده اشکال دچار و افتاده

 نقل تیمی ابراهیم از عبیده ابو که داستانی این .است شده درك خوبیه ب اسالم صدر روزهاي همان از نزول سبب شناسائی
 کنه به که اند بوده هوشمندانی و گرفته قرار توجه مورد پیشین روزگار همان از مطلب اهمیت که است آن دهنده نشان کند می

 اختالف هم با پیغمبر امت سان چه اینکه از داشت شکوه و کرد می نفس حدیث خود با روزي ،عمر .اند اندیشیده می خوب امور
 شد، نازل ما میان در قرآن: گفت. داشت حضور عباس ابن. است یکی ،نیز شان قبله و یکی پیغمبرشان آنکه حال و ورزند می

 همچنین و دانند، نمی که آیند می مردمی ما از پس اما. است شده نازل مورد چه در که دانستیم و گرفتیم یاد و خواندیم
 که بسا چه و شود می پیدا اختالف که است این. دهند می دخالت قرآن فهم در را خود رأي و کنند نمی درك را حال مقتضیات
 رفت عباس ابن. کرد خارج خود نزد از را عباس ابن و گرفت خشم سخنان این شنیدن از عمر. برساند کشتار به را کار اختالف،

 چنان نیز عباس ابن. کن تکرار گفتی آنچه: گفت و خواست را او. آمد درست نظرش به عباس ابن گفته. اندیشید ساعتی عمر و
 یاوري را آیه فهم ،نزول سبب شناسائی": گوید می تیمیه ابن که اینجاست از.کرد شگفتی و فهمید و شنید را او سخن عمر .کرد
 داستان اینکه جز نیست ممکن آیه تفسیر شناسائی":گفته واحدي نیز و ."است مسبب بر علم موجب سبب بر علم چه،. کند می
 شده گردآوري و تتبع که را نمونه 16 ،رامیار در کتاب خود ).627و  626گزیده اي از صفحات ("بدانیم را نزولش بیان و آن

 .مراجعه نمایید 683تا  667براي دیدن این جداول به صفحات  .کند می عرضه مرتبی جداول در در کنار مصحف االزهر
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ابن -6تا  4 ،امام علیمقاتل از -3، امام علی-2، مصحف االزهر- 1: به ترتیب عبارت است از هفده گانه  شماره جدول
بالشر، - 14 م،یگر-13نولدکه، -12نولدکه، -11 ر،یمو-10مهندس بازرگان، - 9، میابن ند -8 د،یجابر بن ز-7عباس 

فوق،به شرح  ستیمطابق ل پایانی دوران مکه سه سوره أن نزولش بیترت ."خازن ریتفس- 17اعتماد السلطنه،- 16داود، -15
  :ذیل چنین است

به  روم):2 *90،81،154،68،81،79،71،81، 82 ،83، 84، 83، 82، 84، 74، 82، 85=به تر تیب لیست عنکبوت ):1
به ترتیب  نیمطفف):3*80،،74،149،67،74،78،70 ،79،60 ،81،47،83،81،82،83،82، 84=ترتیب لیست

  ).دکتر رامیار: جدول  تنظیمی از(45،32،37،105،25،35،34،31،82 ،84،،85، 84، 83، 85، 78، 83، 86=لیست
 ترتیب میان از :سایت منشور نور است که درباره موضوع فوق، خوب تحقیق کرده  و نوشته است ،منبع مهم دیگر               

 پیغمبري اثبات در بشر رستگاري کتاب 49  صفحه در تقوي صادق دکتر مرحوم مختلف، اشخاص به منسوب قرآنهاي بندي سوره
 امام از را ترتیبی تهران، ارژنگ، چاپ ق،.ه 1397 صفر تاریخ به قرآن محکمات و متشابهات تشریح و اسالم پیغمبر خاتمیت و

 85و  84، 83شماره هاي ؛ سوره هاي روم، عنکبوت و مطففین طبق این لیست، چیدمان ."است کرده ارائه   صادق جعفر
 85، 84شماره هاي شده ذکر هاقرآن اغلب صفحات باالي در که آنچه طبق را ي فوقها سوره نزول ترتیب ایشان همچنین.است

  : بدین ترتیب است تنظیم شده توسط دکتر صادق تقوي ،هاي قرآن ترتیب نزول سورهنهایی جدول اما، .ستا آورده ، 86و 
 منافقون - ١٠١ الحاقه -٨١ زمر -۶١ اعراف -۴١ فلق -٢١ الحمد - ١
 نور - ١٠٢ معارج -٨٢ مؤمن -۶٢ جن -۴٢ ناس -٢٢ علق - ٢
 مجادله -١٠٣ نباء - ٨٣ فصلت - ۶٣ یس - ۴٣ اخالص -٢٣ قلم - ٣
 احزاب -١٠۴ زلزال - ٨۴ شوری - ۶۴ فرقان - ۴۴ نجم -٢۴ مزمل - ۴
 حج -١٠۵ نازعات - ٨۵ زخرف - ۶۵ سباء - ۴۵ اعمی -٢۵ مدثر - ۵
 حدید -١٠۶ انفطار - ٨۶ دخان - ۶۶ فاطر - ۴۶ قدر -٢۶ لھب ابی - ۶
 صف -١٠٧ انشقاق - ٨٧ جاثیه - ۶٧ مریم - ۴٧ شمس -٢٧ تكویر - ٧
 تغابن -١٠٨ روم - ٨٨ احقاف - ۶٨ طه - ۴٨ بروج -٢٨ اعلی - ٨
 ممتحنه -١٠٩ عنكبوت - ٨٩ ذاریات - ۶٩ واقعه - ۴٩ تین -٢٩ لیل - ٩

 فتح - ١١٠ مطففین -٩٠ غاشیه -٧٠ شعراء -۵٠ قریش -٣٠ فجر -١٠
 حجرات - ١١١ بقره -٩١ كھف -٧١ نمل -۵١ قارعه -٣١ ضحی -١١
 نصر - ١١٢ جمعه -٩٢ نحل -٧٢ قصص -۵٢ قیامت -٣٢ انشراح -١٢
 توبه -١١٣ محمد - ٩٣ نوح - ٧٣ اسراء - ۵٣ ھمزه - ٣٣ الرحمن -١٣
 مائده -١١۴ انفال - ٩۴ ابراھیم - ٧۴ یونس - ۵۴ مرسالت - ٣۴ عصر -١۴
   عمران آل - ٩۵ انبیاء - ٧۵ ھود - ۵۵ دھر - ٣۵ عادیات -١۵
   حشر - ٩۶ مؤمنون - ٧۶ یوسف - ۵۶ قاف - ٣۶ كوثر -١۶
   طالق - ٩٧ رعد - ٧٧ حجر - ۵٧ بلد - ٣٧ تكاثر -١٧
   بینه - ٩٨ سجده - ٧٨ انعام - ۵٨ طارق - ٣٨ ماعون -١٨
   نساء - ٩٩ طور - ٧٩ صافات - ۵٩ قمر - ٣٩ كافرون -١٩
   تحریم  - ١٠٠ ملك -٨٠ لقمان -۶٠ صاد -۴٠ فیل -٢٠

ثبت  90و  89، 88شماره هاي به  مکی سوره هاي پایان در سوره هاي روم، عنکبوت و مطففین ،نیز در این جدول                 
 صحیح نسبتاً چیدمان یک صورته ب که قرآن هاي سوره نزول ترتیب از جدولی تنها دیدیم و :این سایت می نویسد. است شده

 برخالف جدول این. است تقوي صادق دکتر به مربوط قرآن هاي سوره زمانی نزول ترتیب جدول است، گردیده ارایه درست و
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 معنایی ارتباط و درك و سوره هر آیات بررسی اساس بر اند، آمده بدست روایات مبناي بر صرفاً که موجود هايچیدمان تمامی
 ،است چیدمان ترین علمی و ترین حقیقی ،جهت این از و گردیده تدوین اسالم تاریخ حوادث برخی با تطبیق و آنان میان

 تاکنون اسالم صدر از که کاري است، خوانده واقعیت لحاظ از جدول ترین قطعی نه و نزدیکترین را آن تقوي دکتر که هرچند
 به یافتن دست براي دهه چند طول در مرحوم آن و است نگرفته انجام اسالمی محقق و مفسر یا و متفکر هیچ سوي از

این سایت  .است ایشان به منحصر آن افتخار و گردید متحمل زحمات قرآن هاي سوره نزولی ترتیب چیدمان ترین صحیح
 ،مصر در انجمنی م، 1919  ژانویه 13 با برابر ،ق.ه 1337 سال الثانی ربیع دهم تاریخ در :می نویسداالزهر مصحف درباره

 طبع به رسید می ابیطالب بن علی و عفان بن عثمان به که االزهر مصحف نام به کوفی سلیمان بن فصح قرائت از مصحفی
 سنت اهل نزد فهرستهاي معتبرترین از اکنون صورت این. نمود تجدید را آن معتبري مآخذ و منابع به استناد با که رسانید

به شماره  "االزهر مصحف"همانگونه که مالحظه فرمودید ترتیب سوره هاي عنکبوت، روم و مطففین در  ."گردد می محسوب
 و ترجمه ارائه براي خود پیشنهادي  قاعده چهارده در تقوي صادق دکتر :این سایت نوشته است .می باشد 86و 84، 85 هاي

 به توجه که هنمود اشاره موارديبه   سازد برطرف را اسالم هاي فرقه اختالفات تمام بتواند که قرآن آیات از صحیحی تفسیر
 و مبانی قرآن هاي   سوره نزول زمانی جدول یا فهرست تنظیم در که دانست هاییصشاخ از یکی عنوان به توان میرا   آن

 به این و  سوره یک آیات لفظی و معنایی ارتباط به توجه: است ایشان سوم و دوم   قاعده همان که اول شاخص .باشد آن مبناي
 یا و شده نازل سرهم پشت  سوره این آیات تمام آیا که فهمید توان می آیات  قافیه هايآهنگ و وزن به توجه با که معناست آن
می  نساء و بقره ،نیز ، ومزمل و مدثر هاي   سوره ،نیزو  ،آیات  قافیه به توجه با  علق   سوره از   مثالً مختلف، هايزمان فاصله در

 تقدم تنهایی به و دارد کاربرد  سوره یک داخل آیات براي فقط شاخص این البته. اند شدهن نازل زمانیک  درتوان فهمید که 
 وضوح مدنی هاي  سوره در بیشتر که است اسالم پیغمبر زمان حوادث تاریخ ،دوم شاخص .دهد نمی نشان را  سوره چند تأخر یا
 سرکوبی نیز و احزاب جنگ  درباره و احزاب جنگ از بعد است مسلم که احزاب   ورهس اینکه مثالً ،دارد کامل شفافیت و

 شده نازل احد جنگ از بعد که نساء هاي سوره نزول از بعد باید و شده نازل است پیمانشکن و خیانتکار یهودیان از هایی قبیله
 در پایداري یا و مقدماتی اطالعات برخی وجود ،سوم شاخص .است احد جنگ یتیمان به مربوط داري یتیم درباره و باشد

 قرآن از هایی سوره در که دانست آیاتی از تعدادي براي نیاز پیش مطالب اي گونه به را آنها توان می که هاست سوره برخی
 نشان و بود آمده اسراء   سوره 78    آیه در که است نمازي وقت تعیین درباره که هود   سوره 114 ي  آیه مانند است آمده

 برخی ،چهارم شاخص .}است 55 هود و 53 اسراء  سورهدر لیست، {است شده نازل اسراء  سوره از بعد هود  سوره دهد می
 در که فرعون و موسی داستان مانند است آمده پراکنده صورت به مختلف ايه سوره در که است پیامبران داستان در مطالب

 و تقدم توان می دقت کمی با که است اي گونه به ها  سوره این در تعالی اهللا داستانگویی نوع و دارد وجود قرآن از هایی سوره
 در و شده داده دستور اسالم پیامبر به که است نمازي درباره که استدهر  سوره 25   آیه ،پنجم شاخص. بازشناخت را آنها تأخر
 35 دهر{است ق سوره بر دهر  سوره تقدم  دهنده نشان که است شده تأکید ترروشن و واضح صورته ب ق  سوره ،40 و 39 آیات

 قطع زمان  درباره ،آن و باشد می انشراح   سوره از پیش دهد می نشان که است ضحی   سوره مطالب، ششم شاخص. }36 ق و
 یا فهرست تنظیم براي باید که مبنایی فهمید توان می شد گفته آنچه مجموع از .است فجر   رهسو از بعد پیامبر بر وحی موقتی
 مشخص ما بر را شانا  موضوعی ارتباط که آنهاست مضمون به توجه گرفت درنظر قرآن هاي سوره و آیات نزول ترتیب جدول

 بهتر فهم براي قرآن هاي سوره تاریخی ترتیب به یافتن دست لزوم و دستیابی  درباره تاکنون آنچه از: پایانی سخنو . نماید می
 روایات آیات، مضامین در دقت و توجه لزوماً قرآن هاي سوره نزول زمانی فهرست تنظیم براي فهمیم می شد گفته قرآن آیات

 نظران صاحب نظرات از مشورتی استفاده و شده اثبات صد در صد تاریخی رویدادهاي سوره، یک آیات هاي قافیه نظم صحیح،
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 و مفسرین که شد خواهیم خطاهایی همان دچار گرنه و باشد خصوص این در خطاناپذیري مبناي تواند می ،الزم جاهاي در
 باشد اي مقدمه بود کرده پیشنهاد خویش آثار در نیز تقوي دکتر که همانگونه هابررسی این امیدواریم و اند شده گذشته مورخین

 مهندس )."قرآن و جداول مربوطه يها نزول سوره بیترتسایت منشور نور،":برداشت از(شود اي کنگره و شورا تشکیل براي
رفقایی که از  :می نویسد قرآن تحول سیر باره انگیزه تدوین کتاب در وي،.ولی تنظیم کرده استهم جدا بازرگان مهدي

کردند از من خواهش کردند که همان تفسیر را به عنوان بحث در دستور داشته  زندان قصر از تفسیر آقاي طالقانی استفاده می
دو ثلث از . خواستم بحث نه از اول قرآن و نه از آخر آن باشد عنکبوت را عنوان کردم براي اینکه می  باشیم من هم سوره

عاد و ثمود صحبت شده است، آیا بالیی که به سرشان آمده بود یک جور بوده است یا نه؟ ما به اقوام  عنکبوت راجع به   سوره
دنبال این مسأله رفتیم و چون در موارد مختلف گاهی با آیاتی کوتاه و گاه با آیات بلند از اقوام گذشته صحبت شده بود براي 

کدام در زمان، مقدم و کدام مأخر است؟ خالصه آخرش به اینجا بحث ردیف کردن این آیات پیش آمد و اینکه  ،فهم بهتر
سیر :به نگاه کنید(شود مطالب براي ما خیلی روشن می رسیدیم که اگر تاریخ نزول آیات را بدانیم تفسیر قرآن و تشخیص

 رشته به توجه با بازرگان مهندس که فردي به منحصر بد نیست چند کلمه اي از روش  در اینجا ، ).12ص ، 1ج تحول قرآن
 با مقایسه در نظریه این":یاد کنیم کرده مطرح قرآنی علمی  نظریه عنوان به را آن خود، مهندسی و فنی گرایش و تخصصی

 می راه ادامه در که است برخوردار متقنی نوآوریهاي و برجستگیها از نیستد، اعتماد مورد چندان که صحابه نظریه و روایات

 نتایج نظریه، این.بیفزایند آن اعتبار بر خطا، ضریب احتمال تقلیل با و بوده راهگشا را قرآنی علوم دانشمندان تواند
 قرآن از سوره هر :)2.کند می پیروي ریاضی منطقی از قرآن نزول ترتیب :)1:از اند عبارت که کند می مطرح را ارزشمندي

 تنزل یا ترقی هم با همراه و منظم طور به سوره هر متغیرهاي و کرده تغییر زمان، سیر با که دارد متمایز هاي مشخصه منحنی
 می تنزل غالب طول درصد و نموده ترقی آنها نزول زمان موازات به ها سوره غالب طول و متوسط طول :)3.یابند می

 بوده کلمه 3630 حدود در ثابتی مقدار رسالت دوران تمام در سال هر در پیغمبر بر شده وحی کلمات تعداد :)4.کند
، 62نشریه پژوهشی قرآنی، شماره ("وحی نزول سال 23 جریان در سوره هر مبناي طول منظم و تدریجی افزایش:)5.است

البته ایراداتی بر روش کار بازرگان وارد کرده اند، از ). تفسیري، حسن رهبري هاي روش در نزول ترتیب به تفسیر جایگاه
اما حسن . هللا معرفت که در کتاب مفسرون خود، نظر بازرگان را رد کرده استجمله نویسندگان سایت منشور نور، یا آیه ا

 بر  دیگر دلیل هر به یا و آمار و ریاضی علوم با ناآشنایی دلیل به شاید برخی را روش این جاییکه در: رهبري می نویسد
 عمل به مستشرقین طرف از عمدتاً زیادي کوشش":می ستاید چنین رامیار دکتر اند، پنداشته تخیلی کاري را آن و نتابیده

 مهندس آقاي توسط اخیر سالهاي در که تحقیقی از آنها از یک هیچ اما. کنند مرتب آنها نزول طبق بر را آیات تا است آمده
 یافته، انتشار "قرآن تحول سیر" نام با که تحقیق این در ."است نبوده صواب به مقرون است، گرفته صورت بازرگان مهدي
 شواهد و اطالعات" آنها براي که آیاتی گرفتن نظر در و "است زمان صعودي تابع آیات، متوسط طول": که فرض این با ایشان

 حد تا بالنسبه که اند یافته دست جدولی به است، داده می نشان پیامبر دعوت دوران وقایع و حوادث با را آن مقارن "تاریخی
. شود می خوانده"آیه طول" دهد می تشکیل را آیه هر که کلماتی مقدار{.کند می کمک مجهول این یافتن در زیادي بسیار
 داعیه هرگز ارجمند محقق البته. }آید می دستب آن آیات تعداد بر سوره یک کلمات کل تعداد تقسیم حاصل متوسط طول
 سیر مطالعه یکی برد، شود می جدول این از که فراوانی هاي  استفاده جمله از .اند نداشته را مطلق صحت و صد در صد دقت

 بسزایی اهمیت خود جاي در ،که  است اسالمی حکومت اداره و النبی مدینۀ ساخت تا دعوت شروع از اسالمی امت تکوینی
 توان می را مختلف مکانی زمانی شرایط در مختلف مفاهیم با وحی برخورد نحوه قرآن، موضوعی مطالعه در نیز ،و دارد

 کتاب کار اهمیت در نیز شریعتی دکتر. }430ص کریم ، قرآن رامیار،{آورد بدست نیز را "قرآن تحول سیر" و نمود استخراج
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 گالیله کار شبیه ؛ مبالغه بی درست، ،  قرآن درباره را] بازرگان مهندس[ ایشان کشف من ":گوید می چنین قرآن تحول سیر
 دست به را طبیعی وحی علمی کلید آنها. دانم می بیماري درباره پاستور و جاذبه درباره نیوتن و شمسی منظومه درباره
  ).حسن رهبري، همان(." را الهی وحی علمی کلید ایشان و اند آورده

در .  آید مى شمارب کارآمد ابزارىبی اندازه مهم و  آیات مقصود درك براي قرآن آیات نزول زمان از آگاهى                   
که  یاتیآ" :عنوان نقد این است.اینجا نقد یکی از فیس بوکها را که در حین تحقیق با آن برخورد کردیم به اختصار می آوریم

 در "تر يگرداریاب"البته مطلب ارایه شده کامنت یکی از خوانندگان به نام . "!شدند نیدر سوره ها معجزه آفر یبا جابجائ
و  یشگوئیدر رد پ{"از سوره روم هیبر سه آ ينقد"نویسنده با تیتر .از مطالب را می آوریمفشرده اي  .است آن فیس بوك

 يبا شکستها رنکه مقا نهیدر مد پیامبرحضور  يو سالها زیدوم سلطنت خسرو پرو مهیاز نمی گوید } معجزه بودن آنها
 .اند دانستهی م یخوبه ها ب هیو روم و همسا رانیرا ملل ا عیوقا نیثبت شده است و ا خی، تمام و کامل در تاراست انیساسان

باورند که سوره روم در مکه صادر شده  نیچونکه بر ا ،دانندی را از معجزات قرآن ماز سوره روم   هیآ سه انیب مسلمانان
آیات سوم وي، ادعا می کند آیه دوم روم مکی ، و  .شکست نخورده بودند انیاز روم انیاست و در دوران مکه هنوز ساسان

 نهیدر مد ، وپیامبرو ثبت شده در زمان حضور  یخیاست که بر اساس مستندات تار یچونکه اتفاقات.دنوجهارم مدنی می باش
 م، 628تا  590يسالها نیب زیخسرو پرو ،بعد به سالهاي وقایع جنگهاي ایران و روم پرداخته و می نویسد .اتفاق افتاده است

ارتش  و بدین خاطر،. داشت انیبا روم يثمر یو ب یشیفرسا يسال جنگها 24 بازه زمانی، نیدر ا و سال بر قدرت بود 38
، همزمان از آن طرفو  .بوجود آمد یاسیکاسته شد و بحران س یجنگ يروین د،یته کش ییو غذا ياقتصاد ریفرسوده شد، ذخا

که مناطق  رهیح یبخش عرب يریدنبال پس گه ب شهیشدند و البته هم ياتحاد و رهبر ياعراب دارا پیامبر، يریبا قدرت گ
 سفونیمقدس را به ت بیرا فتح و صل نیفلسط ،زیخسروپرو م، 615تا  605 يسالها نیب .بودندهم بود،  یو پر آب ریحاصلخ

 ششممطابق با سال  نیا .قبرس را فتح نمود رهیجز نیمصر و همچن یتمام ،و بعد.کرد را فتح  هیاسکندر ،616سال  درو آورد
 یافتاد و اراض انیساسان يورتبدست امپرا ی،شرق يفایو افر ریصغ يایدر آس انیتمام متصرفات روم م، 620 در .بعثت است

 دهماسالم مقارن با سال  خیاتفاق در تار نیا .دیگرد انیمقتدر هخامنشا يورتامپرا یبه وسعت اراض انیتحت حکومت ساسان
 انیبر روم انیرانیا يروزیاز پ  دوم هیاگر آ پس .نبودند يو اند کصدیاز  شترینومسلمانان ب تیجمع زمان آن در .بعثت بود

را  نیاز ا ریباشد و غ دهیهم رس پیامبر اسالمدر آن زمان به گوش همه از جمله  یخیاتفاق تار نیا دیبا. دارد ایاشاره داشت و 
 .مطلع نشود یسبرود و بعد ک شیتا قلب مسکو پ کایامروزه امر يایاست که در دن نیدرست مثل ا. توان متصورشد یهم نم

ت گرفته از اتفاقات أنشدوم،  هیدر آ يروزیپ نیاشاره به ا ،نیبنابرا":نتیجه می گیرد که ،نویسنده محترم پس از ذکر این وقایع
و  مسلمانان .محمد ياز سو نهایامعجزه گر ایو  انهیشگویپ يامربعثت در مکه بوده است و نه  يآمده در سالها شیپ یخیتار
 چیدر ه ییشگویپ چیکه قرآن هیدر صورت ،دانندی قرآن را در بعد فصاحت و بالغت معجره محمد م ،اسالم نید عتمدرانیشر

 رانیامروزه از شکست ا آنچه.بر معجزه نداشته است ییادعا چگونهیهمانگونه که محمد خود هم ه .ننموده است یخیباب تار
در  یاسالم انیو داستانسرا یبه مک یها از مدن هیآ یاز جابجائ یاست ناش نیروم در سوره روم بر سر زبان مسلم يروزیو پ

 آیات و دوم آیات بودن زمانه دو  ادعاي براي محترم این نویسنده ."يگرید زیاست و نه چ یآب و تاب دادن وقابع اسالم
 ادعاي ،ایم داده درباره ترتیب سوره ها که مفصلی توضیحات توجه به با .هیچ مدرکی ارایه نداده است  سوره تاچهارم سوم

ما قصد نداشتیم که جزییات جنگهاي ایران و روم را در این فصل متذکر شویم، اما آغاز خوبی شد که در .شود می رد نامبرده
ذره اي امید به  ه،وردهراکلیوس شکست خ ،که مقطعاینکه تصورشود که در آن . ودفصل بعدي توضیحات دقیق داده ش

بعدا به تفصیل توضیح خواهیم داد که اصال چنین پیش بینی دور از ذهن همه . پیروزي براي او متصور بود، امري واهی است
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  انیزمان ساسان رانیارتش ا نفرسوده شداینکه به رقابت آن دو ابرقدرت و دخالت نظامی دریمن اشاره کرده است و با . بود
قبل  اشاره کرده است، مربوط به سالهاي یاسیبحران س ایجاد و ییو غذا ياقتصاد ریذخا ندیته کش، و روم با يجنگها به علت

که ساسانیان در اوج قدرت بودند، و به گفته نویسنده محترم وسعت امپراتوریشان به وسعت  لهانه آن سا ؛؛می باشد م، 628 از
جمع  تأیه لهیوسه به صرف اعجاز قرآن ب یمک اتیدر آ هیآ سهعلت گذاشتن هر ":او ادعا می کند که .هخامنشیان رسیده بود

و روم به تصرف اعراب  رانیاز ا یبخش بزرگ ،دوم حکومت عثمان مهیدر ن يجمع آور نیزمان ا در .عثمان بوده است يآور
از  ینمودند و ناش یرا باور نم هایروزیپ نیآنان خود ا. دندید یقرآن م دنید یدر آمده بود و آنان خود را موظف بر آسمان

هر دو  یداد و توان نظام یو روم رخ نم رانیساله ا 24 يو چه بسا اگر آن جنگها دانستندی قرآن و شخص رسول م
در اینجا به علت طوالنی  ."داد یهم رخ نم يا هیمانده بود، هرگز شکست قادس یخود باق يدر همان حد باال يورتامپرا

نکته اشاره می کنیم که  منظور ازجمع آوري قرآن در زمان عثمان، این نیست که حرفی یا آیه اي کم و نشدن مطلب، به این 
 :این، نظر برخی مستشرقین مانند نلدکه می باشد که پاسخ مختصر به آن این است که. زیاد، و یا احیانا پس و پیش شود

 يآور جمع امبریقرآن به صورت کامل در زمان خود پ ،ییاهللا خو تیمانند آ یدانشمندان اسالم یبرخ دگاهیراساس دب"
ها و  سوره لیهر سوره و تکم اتیتعداد آ دانند، یم امبریکه جمع قرآن را بعد از رحلت پیکسان دگاهیو براساس د د،یگرد

ریخ تا {اشتباه نشود، در زمان آن حضرت مشخص بود گریبا سوره د آن اتیکه آیبه طور يگریمستقل بودن هر سوره از د
پس از آن  ،کار نیمصحف قرار نداشت و ا کیدر  گریکدیها در کنار  سوره نیا یول ،}240قرآن، محمدهادي معرفت، ص 

و روشن  یهیامر بد کی امبریعدم جمع قرآن در زمان پ کند یادعا م "نولدکه"است که چگونه  نیحضرت انجام شد و تعجب ا
 نیبر ا یخیکم شواهد تار دست ایمصحف بوده است و  کیکه منظور عدم جمع قرآن در  کرد یمشخص م دیاست و حداقل با

 ،ی؛ آالء الرحمن، بالغ256 تا 247ابوالقاسم، ص  دیس ،ییالقرآن، خو ریتفس یف انیالب: ك.ر{نمود یمطلب اقامه م
جمع  رامونینلدکه پ يآرا یبرخ یو بررس لیتحل مجله تخصصی قرآن پژوهی خاورشناسان،(]53 و 52، ص 1محمدجواد، ج 

 یشگفت"مقاله : ك به.ر(، قرآن را ستوده اندبرخالف نظر نلدکه البته برخی از مستشرقین).محمد حسین محمدي ،قرآن
نکته دیگري که می توان دربرابر  این نوع منتقدان گفت این است که  )."، مرکز ملی پاسخگویی دینی از عظمت قرآن انیغرب

قرآن از قول آنها فرموده .خواندندمی  او را ساحر و مجنون . رده بگیرندبودند از پیامبر اسالم خُمشرکین همیشه مترصد 
 نسبت] این[ کهکسی زبان] زیرا نیست چنین نه[ آموزد مى او به بشرى که نیست این جز گویند مى آنان که دانیم مى نیک و:است

بسیار آسان بود که مشرکین  پس،.}103نحل،{ است روشن عربى زبان به] قرآن[ این و است عربى غیر دهند مى او به را
و  تا کنون، هیچ مفسر و  .اما در تاریخ چنین چیزي ثبت نشده است. پیشگوییهاي قرآن را به چالش کشیده، هوچیگري نمایند

  .قرن اخیر ادعایی درباره فاصله زمانی بین این سه آیه نکرده است 14مورخی نیز، در 
قرار می  مکی سوره هاي پایان به ترتیب در  سوره هاي روم، عنکبوت و مطففیننتیجه رسیدیم که  به این تا اینجا،                
هاي  متأسفانه سوره:گوید می بالشر :گام نقد بالشر با همین معضل روبرو شده و می نویسدنه یکی از نویسندگان نیز،.گیرند

چنان مبهم و تاریک هستند که انسان را به یک تاریخ معین  ،ر موارد اشاراتهاي تاریخی اندکی داشته و در بیشتمکی شاخص
. دهد سکوت اختیار کند اندیشی و بصیرتی که دارد، ترجیح می نیز با وجود همه ژرف }روایات{سنت. کنند راهنمایی نمی

در واقع، متن سوره . اي را ارائه نماید مناقشهتاریخ بدون  تواند تر است، باز نمی که از همه نتیجه بخش "روم"حتی آغاز سوره 
 م، 613درنگ پس از پیروزي بر سوریه و فلسطینیرود وحی دریافت شده یا ب تمال میممکن است به دو گونه تبیین گردد؛ اح

 در حالت نخست، سوره به آغاز تبلیغ مربوط .باشد م، 624 ها بر ساسانی "کلیوسهرا"و یا هنگام تهاجم پیروزمندانه 
توان فرضیه  پیوندد، و حتی می و در حالت دوم، به دو سال پس از ورود پیامبر به مدینه می }که احتمالی بعید است{شود می
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 629{سومی را نیز مطرح نمود و پرسید آیا مسئله بر سر یک وحی ساده به منظور احیاي اعتماد مسلمانان پس از شکست آنها 
زدگی بالشر در مقام تطبیق تاریخی نبرد میان  در پاسخ به سر درگمی و حیرت. ، در ماوراي اردن، نیست؟"در موته }م

به آن اشاره شده، الزم است یادآوري کنیم که همه مفسران بزرگ اتفاق دارند که  "روم"ایرانیان و رومیان که در آغاز سوره 
و مؤمنان در اقلیت قرار داشتند، نبردي  آیات نخستین این سوره بدین جهت نازل شد که در آن زمان که پیامبر در مکه بود

میان ایرانیان و رومیان رخ داد و در این نبرد ایرانیان پیروز شدند، آیات فوق نازل شد و قاطعانه اعالم کرد که هر چند 
گذرد که از رومیان شکست خواهند خورد و حتی حدود زمان این  ایرانیان در این نبرد به پیروزي رسیدند، چیزي نمی

مفهوم تعبیر ! پیوندد وقوع میب}فی بضع سنین{شگویی را نیز بیان کرده و فرموده است این امر فقط در طول چند سالپی
ه سال نگذشته بود که این دو حادثه انجام پذیرفت؛ رومیان در نبرد هنوز نُ. باشد حداقل سه و حداکثر نُه سال می "بضع"

 .زمان، مسلمانان با صلح حدیبیه به پیروزي چشمگیري بر دشمنان دست یافتندجدیدي بر ایرانیان پیروز شدند و مقارن همان 
تفسیر  تفسیر فخررازي،   ابوالفتوح رازي،  المیزان، نور الثقلین،  با تعبیرهاي گوناگون در مجمع البیان، ،ین شأن نزولا

افی است بدانیم در ن واقعه آگاه شویم، کبراي اینکه از مقطع تاریخی ای .آلوسی و تفسیر فی ظالل و تفاسیر دیگر آمده است
سال ادامه  24که  میخور یم بر انیو روم انیرانیا انیم یدوران جنگ طوالن کیبه  ز،یدر دوران خسروپرو تواریخ امروز،

و  "شهربراز"دو سردار معروف ایرانی به نامهاي  م، 616در حدود سال  .دیطول کشم،  628م، تا م،  604و از   افت،ی
به روم شرقی یورش بردند و آنها را شکست دادند، دولت روم شرقی که گرفتار شکستی سنگین شده بود، تا آستانه  "شاهین"

این حادثه در حدود سال هفتم بعثت . از هم فروپاشی پیش رفت و دولت ایران تمام تصرفات آسیایی او را با مصر تسخیر کرد
درپی بر سپاه  هایی پیآغاز کرد و شکستتهاجم خود را به ایران  م، 622قل، از سال در مقابل، پادشاه روم، هر .پیامبر رخ داد

نبردها ادامه یافت، و در نهایت، خسروپرویز شکست سختی را متحمل و پسرش  این م، 628خسروپرویز تحمیل کرد وتا سال 
رخ داد، شکست  م، 610ن حضرت در سال و بعثت آم،  571که میالد پیامبر در سال  با توجه به این .جانشین او شد "شیرو"

دانیم  شود و می رومیان بر سال هفتم بعثت و پایان پیروزي رومیان و شکست خسروپرویز بر سال پنجم تا ششم هجرت منطبق می
که در سال پنجم، فتح خندق روي داد و در سال ششم صلح حدیبیه صورت پذیرفت و به این ترتیب، تطبیق تاریخی این خبر 

هر کس براي خود سال  ).106تا  104، ص محمد جواد اسکندرلو ،مستشرقان و تاریخ گذاري قرآن("شود روشن می نیقرآ
،را هم اضافه م 629 سال خود را آنچنان فعال کرده لیقوه تخ الشربتا جاییکه  در نظر گرفته است براي سوره روم نزولی

 17پیشین به آن اشاره شد و  پاراگرافهاي که در براي تعیین سال نزول سوره روم همان است نترین راه ئَمطم. کرده است
 مکی سوره هاي پایان به ترتیب در  سوره هاي روم، عنکبوت و مطففین و به این نتیجه رسیدیم که ندجدول با هم مقایسه شد

  .استمطففین تقریبا در مرز مکی مدنی قرار گرفته سوره قرارگرفته اند و 
 باید از خود بپرسیم که این گام نهایی این است. هم برداشته شود تا اطمینان بیشتري حاصل شوددیگري  گام باید                  

آنچه مفسرین نوشته اند این است که سوره هاي عنکبوت و روم براي روحیه دادن به مسلمین . ؟ه استچرا این سوره نازل شد
بررسى خود این آیات " :می نویسد عنکبوت ینیازده آیه آغاز تفسیر نمونه درباره .ی داشته انداست که شرایط بسیار سخت

در آن له ارتباط آیات با هجرت در آنها نیست تنها بیانگر فشارهائى است که بر مؤ منان أنشان مى دهد که هیچ دلیلى بر مس
این آیات مسلمانان را تشویق به .مشرك آنها وارد مى شد، و حتى گاه از ناحیه پدران و مادران زمان از ناحیه دشمنان

ظاهرا جهاد در همین زمینه  ،استقامت و پایمردى در برابر موج فشار دشمن مى کند، و اگر سخن از جهاد به میان آورده نیز
ن مى گوید ممکن و نیز اگر سخن از منافقا.جمعى و گروهى ، که دستور آن در مدینه نازل شده است ، نه جهاد مسلحانه دست

است اشاره به گروه سست ایمانى باشد که احیانا در مکه در البالى مسلمانان وجود داشتند، گاه با مسلمانان همراه بودند و گاه 
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به هر حال پیوستگى و انسجام آیات این سوره ایجاب . !با مشرکان، و کفه هر کدام سنگینتر مى شد به سوى او مى چرخیدند
از سوره عنکبوت در این فصل آغاز کردیم زیرا داراي ). تفسیر نمونه، سوره عنکبوت("نها رامکى  بدانیممى کند که همه آ

آیا مردم پنداشتند که تا " :که می تواند ما را به سال نزول سوره روم که ما قبل این سوره است کمک کند اندکی نشانه هاست
و  یامتحان اله رامونیپ یسوره با بحث نیا .}2عنکبوت،{"گیرند نمى شوند و مورد آزمایش قرار گفتند ایمان آوردیم رها مى

لوط  م،یهمچون نوح، ابراه یبزرگ امبرانیسرنوشت پ ،شود و در ادامه یآغاز م یدر امتحانات اله نیو صادق نیمنافق تیوضع
حان عملی ونه حرفی در آیه شرایط دشواري براي پیامبر و مسلمانان پیش آمده بود، فلذا از امت .کند یرا مطرح م بیو شع

 آستانه آتش انداخته  شد، یاد می کند؛ تا به اول سخن رفته است و آیه بیست وچهارم، درباره مبارزات ابراهیم که در نهایت
اند به  ر راه ما کوشیدهکه دیو کسان ":در پایان سوره جمع بندي می کند که .توان تحمل مشکالت پیامبر و مسلمین را باال ببرد

همین  به  انیعبد الرضا حداد .}69عنکبوت، {"خدا با نیکوکاران است نماییم و در حقیقت هاى خود را بر آنان مىیقین راه
 یرتباط لفظا با این تفاوت که ،درباره سال نزول عمل کردیم درباره سوره عنکبوت تحقیق کرده استروشی که درفصل پیش 

یکپارچه بوده  ،سوره این که رسد ه این نتیجه قاطع میو ب .گرفته استقرار  یمورد بررس نیز، سوره نیا اتیآ نیب يمعنو ایو
اى بندگان من که  ":می باشد که می فرماید 56شاخص مفیدي که در این سوره است آیه. و شامل یک واحد نزول می باشد

به زمان  يبتوان اشاره ا دیکه شا يا هینها آت :می نویسد انیحداد ."اید زمین من فراخ است تنها مرا بپرستید ایمان آورده
 يو آزارها راداتیکه در آن خداوند متعال پس از اشاره به ا يا هی، آ می باشد فوق هیرا از آن استخراج نمود آ اتینزول آ

 يایفا هواسع یان ارض":  دیگو یاسالم و بندگان مومن خود را مورد خطاب قرار داده و م یمشرکان ، رسول گرام
با  اتیآ نینزول ا يفضا رود یگمان م."اید زمین من فراخ است تنها مرا بپرستید  اى بندگان من که ایمان آورده=فاعبدون

به  ثربی لی، سران قباعقبه دوم بسته شده مانیکه پ یزمان یعنی.  و مسلمانان در مکه متناسب باشد امبریآخر حضور پ يسالها
آن دارد که خداوند متعال  اکنون جاي .صادر گشته است نهیمد ياند و فرمان مهاجرت تک تک مسلمانان به سو دهیاسالم گرو

او می  . "دیدعوت نما شتریو آرامش ب یآسودگ ياز رو یخود را گسترده دانسته و مسلمانان را به هجرت و عبا دت نیزم
 یتمام یاز سوره ها اختالف وجود دارد ول ینزول برخ بیشماره و ترت انینزول م بیترت ،اتیروا یهر چند در برخ :گوید

عبد الرضا  ،سوره عنکبوت يتاریخ گذار(دا نسته اند یسوره نازله و مک نیسوره عنکبوت را  هشتاد و پنجم اتیروا نیا
  ).انیحداد

 درسال اسالم پیغمبر گوید کهمی  او .استخوب حدس زده تقریبا دکتر شریعتی  درباره حدود نزول سوره روم،                    
 اگر چه ."کند می اعالم جهان به را خویش نبوت پیام م، 622 سال در و شود، می مبعوث سالگی 40 در و متولدم، 571 یا 570

خالصه مطالب او در این مورد این . براي بحث این فصل است نیک با نظر ما اختالف دارد، اما آغازي نظر شریعتی چند سالی
 قرار وضعی چه در پیروانش و اسالم پیغمبر که بفهمیم تا است موقعیتی چه در دنیام،  622 سال در که دید باید پس: است که

 اي دوره در بنابراین، مکی، است اي سوره یعنی شده، نازل هجرت از قبل روم سوره. چیست بیانش و حرف روم سوره و دارند
 و آزار مورد محکوم، ضعیف، بسیار وضعی در بقیه شمار، انگشت نفر چند از غیر مسلمانها و اسالم پیغمبر اطرافیان که است

 مکه بر حاکم بزرگ قدرتهاي و بزرگ هاي خانواده با بیگانه یا خانمان، بی افراد، اکثریت لذا و برند، می بسر مشرکین شکنجه
 و ضعیف گروهی .هستند محروم نژادي مفاخر و ثروت سرمایه، قبائلی، پیوند و خانوادگی نظر از که هستند کسانی و باشند می

 بهترین و دهد می نشان خوبی به را شان چهره محرومیت و رنج که است افرادي مجموعه این ناتوان؛ و شده سالح خلع
 قریش داران کاروان و طائف داران باغ جنایتکاران، داران، برده دست زیر در مقاومت بی و توان بی و اسیر هاي بازیچه
 است، مکه در عرب یک خانواده در پوست سیاه کنیز یک سمیه ،دوره این در. است سمیه و یاسر عمار، اش نمونه که هستند
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 پدري از و کنیز ريماد از عمار .است خانمان بی و تنها فردي مکه در و آمده یمن بیابان از که است عربی ،نیز یاسر شوهرش
 اشخاص این مسلماً و کنند می پیدا گرایش مکه در اسالم پیغمبر پیام به اول سال در نفر سه هر شده، متولد مکه در غریب و تنها

 را فرزند و مرد و زن این ابوجهل. دهد قرار دیگران عبرت شکنجه، زیر در را آنها دنتوان می قریش که هستند کسانی بهترین
 تفننی یک روز هر و دهد، می وحشتناك هاي شکنجه غروب تا صبح از سوزان و داغ آفتاب زیر در روز هر برد، می مکه وادي به
 وقتی و بدهند، دشنام پیغمبرشان به که خواهد می نفر سه این از و کند می دادن شکنجه بهتر روش در واختراعی، کشفی یک و

 به فقط و فقط اینها و هستیم بري او دین و پیغمبر از ما کنند، اعالم که شود می راضی بیند، می را نفر سه این سخت مقاومت
 و حمایت براي اقدامی کوچکترین پیغمبر حالیکه در کنند، می تحمل را اي شکنجه چنین او به ایمان و پیغمبر به وفاداري خاطر
 استمالت و دلداري براي تواند می که کاري و .بکند تواند نمی ها جالد و ها شکنجه مأمورین چنگال زیر از اشخاص این نجات

 که است معلوم البته. باشد خویش یاران شکنجه شاهد و بیاید وادي این به روز هر که است این بکند ضعیفش و محروم پیروان
 در یاران اینکه جز و آید می کسانی دیدار به روز هر فقط و است، بوده ناراحت حد چه تا اسالم پیغمبر وضعی، چنین با

 پیروزي و خداوند پاداش و صبر است،به حاکم همه بر که سیاهی و نومیدي و ضعف چنین در و دهد دلداري ،را خویش شکنجه
 شکنجه مشغول آنجا، خباب آنجا، یاسر آنجا، عمار. شود می تکرار روز هر داستان این. بکند تواند نمی کاري بخشد، شان امید

 تنها عمار، و نیست، پیرمرد آن یاسر نیست، پیرزن آن سمیه که بیند می آید می روز یک بعد و.آنجا نیز بالل هستند، شدن
 رسیده اوج به شکنجه که شود می متوجه پیغمبر .است پایین سرش روز هر خالف بر و بازاست، پایش و دست است، ایستاده

 زیر در را، طوالنی روزهاي رمق، آخرین تا پیرش پدر و مادر که دیده دیگانش، برابر در عمار که شود می متوجه بوده،
 چرا عمار اما اند، برده را شان جنازه و اند داده جان دو هر فرزندشان برابر در امروز و نگفتند، هیچ و اند کرده تحمل شکنجه

 گوید، می تسلیت و دهد می دلداریش پیغمبر و گوید می عمار. است؟ نگشته بر و ایستاده بیابان دراین تنها چرا و است شرمگین
 جان ها شکنجه همه آن از بعد پیش ساعت چند که بکند پدرش و مادر سرنوشت به اي اشاره ترینکوچک اینکه بدون عمار اما

 دوست که را اي کلمه توانستند باالخره آنها خدا رسول اي :گوید می اشاره به تر،عظیم دردي از تاب و پیچ در رفتند و دادند
 آن از بعد و ناخودآگاه حالت یک در عمار که کند می احساس یغمبرپ ."بشنوند من دهان از نداشتم، دوست من و داشتند
 یک روح او، روح است، انسان یک اعصاب او اعصاب باالخره چون نشده، متوجه دیگر پدرش، و مادر هاي شکنجه و ها منظره
 عمار و داشت دوست ابوجهل که اي کلمه آن عادي غیر حالت یک در و کند حفظ را خودش خودآگاهی نتوانسته انسان،
 کند می اش شکنجه چنان و گرفته را گریبانش شرم ،حاال .اند کرده آزاد را او هم آنها و شده، خارج دهانش از نداشت، دوست

 کند، دیدار چگونه را پیغمبر و برگردد شهر به رویی چه به. برد می یاد از را پدرش و مادر مرگ حتی و ابوجهل هاي شکنجه که
 و نیست دلت در که آنچه از عمار": که دهد می دلداري را او پیغمبر که ایستاده پریشان و آواره و تنها بیابان در که است این

 امیه دست به است، اي برده است، شکنجه قربانیان از دیگر یکی که بالل. "گذرد  می در خداوند مدار، بیم است رفته زبانت بر
 آفتاب زیر در را بزرگی خمره که است این او شکنجه طریقه و کنند می اش شکنجه و برند می وادي به را او روز هر ،خلف بن

 احساس دستشان زیر در که برند می فرو قدري به و برند می فرو خمره در فشار با را بالل سر اند کرده آب از پر سوزان
 مرتبه براي و کنند می تکرار را عمل این باز آید می نفس به که مرتبه دو کنند، می بلندش و افتاده کت حر از بالل کنند می

 را عوام و کوچک هاي بچه بندند، می پایش به ریسمان بمیرد، است نزدیک که کار پایان از بعد و کنند می چنین نیز سوم
 وضع این بفرستند، لعن و بیندازند دهان آب او به مسخره و اهانت با و بِکشند، ها کوچه توي را کافر این تا کنند می تحریک

 سرش بالل که موقعی و کند اعالم را خودش برائت الاقل یا و بدهد دشنام پیغمبرش به که اند خواسته می او از است، بالل حال
 بر د،حاَ د،حاَ کلمه با را نفس اولین دهد، می دست از را خفگی و خفقان حالت و آورد می بیرون خمره از هامدت از پس را
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 و هستند مکه در که است هاییمسلمان سرنوشت اینها ،حال هر به .کند بیشترمی را شکنجه مامور و دشمن خشم که آورد می
 در تنها عربِ یک اندازه به اسالم پیغمبر خود دارد، توان بی و سالح بی و تنها پیغمبرِ وِپیر گروه این که است وضعیتی و قدرت
 که نیست او براي امکان این است، عموم به متعلق که مسجدالحرام در که اي اندازه به حتی ندارد، قدرت مکه در و قریش

 سرش بر را گوسفند شکمبه سجده حال در زنند، می سنگ دهند، می دشنام کنند، می اهانت او به بگذارد، نماز بیاید
 نا اوج هستند، اطرافش ناتوانان، از ازغریبان، تنهایان، از کوچک گروه یک مانده، تنها تنهاي که حالی چنین در اندازند، می

 به را تاریخ سرنوشت شما": که دهد می نوید خودش پیروان به پیغمبر که است وضعی چنین در مفرط، ناتوانی و ضعف امیدي،
  ).پیام امید به روشنفکر مسول، علی شریعتی: گزیده هایی از("گرفت خواهید دست

براي پیامبر بسیار ناگوار بود که یارانش را در چنین وضع مشقت باري ببیند و ادامۀ این وضع ممکن بود عالوه بر                   
از این رو، الزم بود این حصار . آنکه تازه مسلمانان را در عقیدة خود سست کند مانع از توجه دیگران به سوي اسالم گردد 

 یتتمهیدا جمله ، ازبراي رهایی از این اختناق .د که داستان اسالم فراتر از حد تصور و قدرت اوست شکسته شود تا قریش بدان
 هدف با حقیقت در دفاعی، طرح این .بود مسلمانان هجرت اندیشید، آنان هاي توطئه کردن خنثی براي اکرم پیامبر که

 و آزار از مسلمانان داشتن نگاه امان در بر افزون هجرت،. شد انجام دیگر سرزمینهاي در اسالم گسترش و حق سخن اعتالي
 در را اسالم آیین پیام و مسلمانان صداي و ساخت می خارج مکه کافران محاصره از را اسالم مکتب مشرکان، شکنجه

آن  .کرد تعیین حبشه را مسلمانان مهاجرت مقصد جوانب، همه بررسی از پس، اکرم پیامبر. کرد می منعکس دیگر کشورهاي
ل پنجم بعثت به حبشه ساآنها در  .برگزید مهاجران سرپرستی به را او داشت، طالب ابی جعفربن از که شناختی با حضرت،

ه ب اورشلیم و دمشق فتح است که، م، 614و همان سال  .است مسلمین بر قریش فشار تشدید سال این سال،. دردنمهاجرت ک
مسلمانان که به گفته ابن هشام حدود ":نوشته اند .در آن رخ داده است ایران به مقدس صلیب آوردن و پرویزخسرو  دست

سپس . تن بودند، شب هنگام تک تک و دسته دسته پیاده و سواره با زن و فرزندان خود، به طور پنهانى ازمکه خارج شدند 83
شتافتند تا در آنجا با فراغت، دین و ایمان خود دو کشتى را ازقرارنفرى نیم دینار اجاره کردند و سوار شدند و به سوى حبشه 
 .داد بیشتر مهاجران را طبقه جوان تشکیل مى. را نگاه دارند، و دور از آسیب مشرکان مکه در انتظار آینده بهتر به سر برند

ه آن سفر بعضى از آنان مجرد و برخى با همسر جوان و فرزند خود تن ب! توان گفت عموم آنها نسل جوان بودند بلکه مى
، سلمانان به حبشهپس از مهاجرت م. )"مسلمانان نو به قریش رساندن آزارسایت امام علی،: برداشت از("پرخطر داده بودند

نمایندگانی را همراه با هدایایی براي نجاشی پادشاه حبشه به این کشور فرستاد تا مسلمانان  ،قریش با آگاهی از این جریان
 نخستین سمیه .می شود تشدید مطلب بنی و هاشم بنی بر قریش فشار   عثتب سال ششماواخر ":و .شداما موفق ن ،دنرا بازگردان

 ،م 615 آوریل سی ام":و ).دکتر رامیار( " آغاز می شود حبشه به مسلمانان دوم مهاجرت ؛ وبه شهادت می رسد اسالم شهید
 نیمه ،م 618 دسامبر 11.است طالب ابو شعب در مطلب بنی و هاشم بنی و طالب ابو شدن محصور آغازعثت روزب 7 محرم اول

 مانیپ یط ندگرفت میتصم مشرکان در سال هفتم بعثتقبال، .)همان(مسلمانان خارج می شوند طالب ابو شعب از عثت،ب 9 رجب
 اینکه براي قریش مشرکان :درباره این حصر اقتصادي نوشته اند. ندیرا از مکه اخراج و محاصره نما ارانشیو  پیامبر ينامه ا

 و محمد با را خود ارتباط قریش باید ،آن طبق بر که کردند ءامضا و نوشتند اي نامه عهد دهند قرار تنگنا در را مسلمانان
 را عهدنامه این. شوند همدست ،اسالم دشمنان با آمدها پیش درهمه. نکنند معامله و زناشویی آنها با. کنند قطع طرفدارانش

 تا خواست مطلب و هاشم فرزندان از پیامبر حامی طالب ابو. کنند رعایت آنرا متن خوردند سوگند و آویختند کعبه داخل در
 زندگی سایبانها زیر در آنجا در مسلمانان. شوند دور پرستان بت از و شوند ساکن است "طالب ابی شعب" نام به که اي دره در

 طول سال سه ،سخت محاصره این. ساختند مراقبتی برجهاي ،آنها ناگهانی حمله از جلوگیري  براي و کردند آغاز را تازه
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 ولی .شدند می خارج آذوقه  اندکی خرید و دین تبلیغ براي "شعب" از مسلمانان و پیامبر ،حرام ماههاي در تنها. کشید
 چیزي نتوانند مسلمانان تا کنند گران را آنها که دادند می دستور یا و خریدند می را اجناس }لهب ابو بخصوص{کفار

عترت، زندگی  تبیان،(ندادند دست از را خود استقامت مسلمانان اما. رسید نهایت حد به سختی و  گرسنگی. نمایند خریداري
 همچنین،  سه روز بعد،  وفات حضرت .است طالب ابو وفات عثت، ب دهم سال رمضان 12،برابر بام 619 فوریه ششم .)نامه

می  طائف به عثت، پیامبرب 10سال دهم شوال 26 ، برابر بام 619 مارس 21 .نامیدند "الحزن عام"این سال را، . است خدیجه
   .)رامیار(رود 

ه بود، دیدعوتش در مکه به بن بست رس. دیرس يدیناام ی نزدیک بهطیبه شرا امبریپ ،جهیبا درگذشت ابوطالب وخد                
داستان رفتن آن حضرت به طائف چنین است که در  :آیه اهللا شعرانی می نویسد.سفر کند طائففلذا تصمیم می گیرد که به 

بر حضرت  ،سه سال پیش از هجرت، ابوطالب و خدیجه در یک سال در گذشتند، و کار:یخ طبرى و دیگر تواریخ آمده استتار
رسانیدند و ابوطالب، عم آن  مکّه به احترام او آن حضرت را کمتر آزار می سخت شد، چون ابوطالب که زنده بود مردم

سوى طائف شد تا مردم ثقیف که بدان ناحیت  .کردند بسیار می اءحضرت و رئیس مکّه بود و چون از دنیا رفت، آزار و استهز
رسید، نزد سه برادر که مهتران قبیله ثقیف بودند وى را پناه دهند و از شرّ قریش حفظ کنند، تنها به طائف رفت و چون بدانجا 

آمده ام تا مرا یارى کنید و من دین اسالم را رواج دهم و هم پشت من باشید بر خویشان که دشمنى من : بودند رفت و گفت
دشنام مهتران ثقیف گروهى از بى خردان و بندگان خویش را بر انگیختند به . از نزد ایشان نا امید برخاست پیغمبر .کنند می

دادن آن حضرت و فریاد کردن تا گروه بسیار بدنبال او افتادند و آن حضرت ناچار به بوستانى از آن عتبه و شیبه پسران ربیعه 
ترسید به شهر مکّه درآید، مبادا خویشانش او  می ،باز در تاریخ طبرى گوید، چون حضرت پیغمبر از طائف بازگشت . پناه برد

به تو بدهم آن را  اگر من پیغامی: حضرت به آن مرد گفت .بر او بگذشت ،رفت مردى مکّى به مکّه می.را آزار رسانند
 تا پیغام گیرى آیا تو مرا در پناه خود می: آرى، گفت، چون به مکّه رسى، نزد أخنس بن شریق رو و با او بگو: رسانى؟ گفت می

رسول . خنس بهانه آورد، مرد باز گشت و جواب او را بیاوردأ .خنس رفت و پیغام بگذاردأخدا را با مردم بگویم، آن مرد نزد 
دهى تا  یا مرا پناه میآ: گوید نزد سهیل بن عمرو رو و بگو محمد می: آرى، فرمود: گردى؟ گفت آیا به مکّه باز می: خدافرمود

گردى؟  آیا به مکّه باز می: فرمود رسول خدا.یش بگذارم؟ آن مرد برفت و بگفت و جواب نومیدى آوردپیغام پروردگار خو
نزد محمد رو و بگو به شهر در آید، و : نزد مطعم بن عدى رو و همان پیغام بگذار، مطعم پذیرفت و گفت: آرى، فرمود: گفت

آیا کسى را در پناه خود :سجد الحرام آمدند، ابوجهل گفتم سالح حرب پوشیدند و به ،مطعم خود و پسران و برادر زادگان
اینها را  .در امان او به مکّه در آمد هر که را تو در پناه گیرى در پناه ما است، رسول خدا: آرى، ابوجهل گفت: گرفتى؟ گفت

، مگر یکى از اشراف مکّه نقل کردیم تا بدانى پیغمبر خدا در اول اسالم، در چه سختى بود که جرأت آمدن به شهر خود نداشت
کشتند، کسى آنها را  کردند و می او را در پناه خود گیرد به رسم عرب، و اگر در پناه بزرگى نبود چنانچه مردم او را آزار می

راه (ایستاد کرد و از قوت ایمان از دعوت باز نمی کرد و باکى از آن نداشتند و با آن شدت و زحمت تحمل می مجازات نمی
  .)20تا  18سعادت، آیه اهللا شعرانی، ص

ترین زمان براي ارتقاء روحیه پیامبر و یارانش، سال این فصل، می توان گفت که مناسببا توجه به توضیحات طوالنی                   
 سوره چهار سال این در زیرا است؛ شده نامیده "المیه سنه" بعثت هشتم سال" :اینکه نوشته اند.دهم بعثت به بعد می باشد

کتابخانه مدرسه فقاهت، فرهنگنامه (است شده آغاز "الم" با سوره چهار از یک هر که شد نازل عنکبوت و روم لقمان، سجده،
دلیل محکمی که می توان ارایه کرد این است که در آیه چهارم سوره  .، نمی تواند صحیح باشد)2460، ص  1علوم قرآنی، ج

م،  628است و پیروزي روم هم سال  م، 619سال دهم برابر با .سال روم پیروز می شود 10تا  3ین روم پیشبینی شده است که ب
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 برخورد کردیم، کتابی در میان کتابها و مقاالت به تنها عبارتی که با تاریخی که ذکر کرده ایم، تقریبا نزدیک است، . می باشد
اسالم در مکه و در حدود سال  امبریسوره روم، در زمان حضور پ ییابتدا اتیآ:که نوشته استمی باشد  وعده صادق تیاز سا
و  میآن، شهر اورشل ثرنازل شد که در ا} میدر منطقه اورشل یو روم شرق رانیجنگ بزرگ ا نیسال بعد از اول 6{م،620

دجال  ي،فراماسونر، وعده صادق تیسا( افتاد یساسان یرانیبه دست دولت ا نیاز منطقه شامات و فلسط يادیز يهانیسرزم
نمی دانیم که نویسنده این کتاب حدس زده است یا به منبعی دسترسی داشته است که ما بی اطالع  .)200، ص آخرالزمان
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  چهارمفصل 
  

  حکومتهاي 
  امپراتوري اندور

  ایران و روم
                   الرُّوم تبآیه دوم این سوره به یک مطلب کلی که در زمان  نزول آن، . }2سوره روم،{خوردند  رومیان شکست=غُل

اما مخاطب فعلی قرآن باید درك درستی از  این . هم مشرکین و هم مسلمانان، از  جزییات آن اطالع داشتند، اشاره می کند
وري در آن تناخت این دو امپرابراي ش. و مناسبات قدرتهاي تحت حمایت  ایران و روم  ، داشته باشد شکست، پیشینه آن،

 تاریخ در کوتاه سیري .و همسایگانش می باشیم جامعه آن روز عربستان دوره، نیازمند دانستن اطالعات تاریخی جغرافیایی
به  فرصتیسعی می کنیم در هر  .خواهیم داشت دورهیی آن و معرفی حکومتهاي تاثیر گذار آن اعربستان، تقسیمات جغرافی

  .در این فصل، حکومتهاي آن دوره  به اختصار معرفی می شوند. تناسب آیات، به مناسبات فیما بین این دو ابر قدرت بپردازیم

  
 با مستطیل مربع شکل به آسیا غربی جنوب الیه منتهی که در  جهان است قاره شبه سرزمین عربستان، بزرگترین                 
 .است محدود هند اقیانوس به جنوب از و سرخ دریاي به مغرب فارس، از خلیج به مشرق از .است دهش نامتساوي واقع ضلعهاي

 فاصل حد در .است شده حصار کوهستانی دیوار با عربستان طرف سه .است مربع کیلومتر میلیون 3 جزیره شبه این وسعت
 کوهستانی، حصار این داخل در .دارد وجود درشت ریگهاي از هائی توده پست، و هموار زمینهاي بر و کوهستانها میان
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 جغرافیا. می شود نامیده نجد است، تر برجسته دیگر بخش دو از که میانی بیابان .است شده واقع عربستان عظیم بیابانهاي
 داخلی بیابانهاي شامل :بیابانی عربستان: )1:کرده اند تقسیم بخش سه به را عربستان استرابون، عهد از یونان نویسان

 یا پتره به موسوم :سنگی عربستان:)2. }بادیۀالشام{است بوده دور به آنها ارتش و یونانیان و رومیان دسترس از که عربستان
 شامل :خوشبخت عربستان:)3. عقبه خلیج تا المیت بحر شرق بلندیهاي و کوهستانی مناطق شامل عربستان غربی شمال در پترا

وبالگ ":از برداشت(عرب دریاي و سرخ دریاي کنار در عربستان غربی جنوب و جنوبی سواحل و یمن تا الشام بادیۀ جنوب
   ).جزیرة تاریخی جغرافیاي به ، نگاهیيدیغالمرضا جاو

  
گویم مورد بحث قرار دهیم  راي مطالعه یک فرهنگ اگر قبالً جغرافیاي آنرا به طریقی که میب :دکتر شریعتی می گوید              

دهد که با آنکه عربستان شبه جزیره  مطالعه جغرافیاي صحراي عربستان نشان می .فرهنگ بسیار سهل خواهد بودشناخت آن 
کمی  ،ها مانع ورود هواي مرطوب به شبه جزیره هستند، و فقط در جنوبش دریا، از دریا محروم است و کوهاست و اطراف

دهد یعنی با آنکه در اطرافش  از اسالم نیز همین را نشان میمطالعه جغرافیاي فرهنگی عربستان قبل . شود سبزي یافت می
باال، یعنی شمال شبه جزیره، تمدن عبري  .هاي فرهنگی فراوانی وجود داشته است، خود از فرهنگ محروم بوده است حوزه

ود است و کانون شان از قوم یه سرچشمه ،فلسطینی یا یهودي یا اسراییلی وجود دارد که مذهب موسی یا عیسی و همه اساطیر
ن جدید یعنی فرهنگ افالطونیا ،در مغرب. این منطقه است ،اکثر اساطیر شرق مثل قصص ابراهیم، فلسفه خلقت و آدم و حوا 

و  }آشوري، بابلی، آکادي، سومري، شوشی{النهرین هاي عظیم بینتمدن ،در مشرق. شرقی وجود دارد فرهنگ آمیخته یونانی
زردشت، مانی، مزدك و تا حدي مسیحیت در قرن هفتم مخصوصاً در مغرب ایران رواج داشت،  هايمکتب{تمدن آریایی ایرانی

فلسفی، اجتماعی،  و چینی که عبارت از یک فرهنگ هنري، ادبی، }جینیزم  و هاي بودیسم،مکتب{و تمدن هند}و مهرپرستی
که در آن زمان وجود داشته و شاهرگ  هاییراه .کند است، خودنمایی می }کنفوسیوسو مذاهب الئوتسو، {عرفانی و مذهبی

است که از چین و هند و ایران به آسیاي صغیر و اروپا   ابریشم، راه رق و غرب بوده است، یکی راه شمالانتقال تمدن ش
از این . رفته است النهرین و گاه از یمن به روم شرقی می گاه از بین ،رفته است و دیگري راه ادویه است که از طریق جنوب می

هاي ه عربستان قبل از اسالم بین تمدنشبه جزیر :)1:توان کرد؟  اي چه استنباطی می جغرافیاي فرهنگی بدون هیچ مطالعه
داده  هاي اطراف را نمیگی شبه جزیره اجازه تماس با فرهنغنی از شرق و شمال و مغرب محصور است و چون وضع جغرافیای

عربستان قبل از اسالم هم از  ،بنابراین .کند اسالم در خأل ظهور می :)2 .خورد چشم نمیه است، در شبه جزیره فرهنگی ب
علی  ،عربستان یفرهنگ يایجغراف( لحاظ جغرافیایی یک شبه جزیره است و هم از لحاظ فرهنگی و از هر دو محروم

 و غربی صحراي معناي به است که رفته بکار  "عرب" کلمۀ بابلی و آشوري اسناد در م،.ق هشتم قرن از: می گویند.)شریعتی
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 تاریخ .است شده استعمال عراق و شام میان صحراي معناي به هخامنشی متون در "اربایا"لغت  همچنین،  .عراق است صحراي
 اسفار در .نامیده اند العرب جزیره عرب، دانان جغرافی و مورخین و "آربیا" را عربی سرزمینهاي رومی و یونانی نویسان
 جزیرة شبه ساکنان همۀ معناي به را آن هرودت م، نیز، .ق پنجم قرن اواسط در. است چادرنشین معناي به عرب تورات،

 مرگ از قبل مقدونی اسکندر: و ).سالم اسالم،عبدالعزیز از قبل عرب تاریخ(است نموده استعمال شرقی مصر و عربستان
 بر حدودي تا مصر بطالسه حاکمان مدتی، از بعد و .نماید تصرف را عربستان داشت قصد م،.ق 323سال  در خود نابهنگام

 قرار هاپارس و هاحبشی طلبانه سلطه مبارزات معرض در کشور سپس .شدند آنها سلطۀ از مانع نبطیان ولی.یافتند سلطه ینبع
 ، یک اسالم از قبل اعراب .بود شده نبطیان دورة در "تراپِ" شهر جایگزین اهمیت، نظر از مکه میالدي، پنجم قرن در. گرفت

 جائی به جائی از چراگاه و آب جستجوي در بودند وابسته چوپانی به معاش امرار براي که عرب قبائل و داشتند بدوي زندگی
 ویکی فقه،":برداشت از( گردید می قبائل بین جنگ نهایت در و رقابت بروز موجب و چراگاه آب کمبود.کردند می کوچ

  )."عربستان
دریانوردي،جمعیت بیشتري را  و کشاورزي قابلیت و آب وجود علت به ،عربستان  جزیره شبه یمن درجنوب  کشور                  

 غربی شمال و شمال قسمت در .حضرموت شکل گرفتند دولت و سبائیان ،قتبان، معینیان، چون دولتهایی آن، در جذب کرده و
 و شمال به جنوب از  گسترده درتاریخ آمده است یکی از دالیل مهاجرت. بوجودآمد نبطیان چون دولتهایی نیز ،عربستان

 توسط کنده آل و لخمیان غسانیان، چون حکومتهایی تشکیل باعث این امر،. جنوب می دانند در ربأم سد مرکزرا،  شکستن
 از: درباره تاثیر این جا بجایی نوشته اند .بودند وحمیریان ایران روم، امپراتوري حمایت تحت ترتیب به که گردید مهاجران

 بوجود جدیدي تجاري راههاي آن، اثر بر و زد رقم عربستان در را زیادي بسیار تحوالت میالدي این مهاجرت، پنجم سده
 جنوب، راه اهمیت از شدن کاسته و هند اقیانوس به رم دریانوردان توجه دلیل به "خورب" المللی بین راه شدن متروك. آمد

 اي عمده گردید؛ جمعیت جزیره شبه این در گسترده مهاجرتهاي موجب جنوب، در "مأرب"بزرگ سد شکستن علت به همچنین
 تأسیس مهاجران، شهرکهایی نیاز و زمان اقتضاي به مسیرها این در و کردند هجرت غرب به شرق از برخی و شمال به جنوب از
 در جرهم، و خُزاعه قبیله دو ویژه به  بودند، کرده کوچ شمال به جنوب از که گروههایی. آمد بوجود حکومتهایی ،نتیجه در و

دکتر  ).52تا 49آشنانی،ص محمدي علی تالیف  ،"وهابیت و عربستان شناخت درسنامه"برداشت از(شدند مستقر مکه شهر
 .یافت دست معینیان بر و کرد آغاز را خود قدرت ءسبا دولت نهاد، زوال به رو معینیان قدرت هنگامیکه :شهیدي می نویسد

 به توانست ءسبا بازرگانی و نظامی و سیاسی قدرت. است رفته بشمار منطقه بزرگ حکومت جنوبی، دولتهاي بین در ءسبا
 آفریقا به تا را خود سلطه دامنه و درآورد خود گسترده و مستقل حکومت پوشش زیر را جنوب پراکنده حکومتهاي تدریج

 هند اقیانوس بازرگانی راه و دادند گسترش را خود نفوذ منطقه و کردند حکومت منطقه این بر قرن نه تقریبا سبائیان .بکشاند
 تحلیلی ، تاریخدایره المعارف طهور(است یافته دوام م،.ق پانزده و یکصد تا سبائیان دوره .گرفتند دست در را سرخ دریاي به

 یا داد که به بطالسه تشکیل دولتی مصر مرگ او، در از اسکندر پس سرداران از یکی .)12تا 9 شهیدي، ص سیدجعفر اسالم،
 وضع خوردن هم به. گرفتند دست در بود سبائیان اختیار در که را تجارتی راه اندك اینان اندك. بطلمیوسیان مشهورند

 سال به نتیجه در و انداخت خطر به را سبائیان موقعیت دیگر، سوي از داخلی مشکالت آمدن پدید و سو، یک از ءسبا تجارتی
  .گرفتند را آنان جاي داشتند نام "حمیریان" که مردمی و رسید پایان به سبائیان حکومت ،م .ق 115
 بر ابتدا قوم این. داشتند حکومت ظفار در که بودند عربستان جنوب مردم از قومی حمیریان: شهیدي می نویسد                  

 اعتباري به حمیري دولت .دادند گسترش را خود قدرت به تدریج لیکن بودند، فرمانروا عربستان جنوب از محدودي منطقه
 نامیده سبائیان حکومت دوم دوره را حمیریان حکومت مورخان بعضی مناسبت همین به و است سبائیان حکومت امتداد تقریبا
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 اندازي دست تا دوم دوره و م، 300 سال تا سبائیان سقوط از نخست دوره شود، می تقسیم دوره دو به حمیریان حکومت. اند
 زیر را یمن و حضرموت منطقه دو هر "یوحاریش شمر" به نام جنگجو پادشاهی میالدي سوم قرن در .منطقه این بر حبشیان

 دست آنان قلمرو بر حبشیان که م،525سال  تا حمیري دولت .شد آغاز حمیریان حکومت دوم دوره و آورد در خود فرمان
 کلمه همان واقع در که خواندند" هاماوران" را خطه آن ایرانیان :و  .)19تا  12ص ،شهیدي همان،(یافت ادامه انداختند

 "وریدان اءسب ملوك" خود پادشاهان به و ذوریدان و اءسب اسم خود؛  به  مملکت، آن دولت خود ولی است "حمیران"
 هم پایتخت مرور، بهو  یافت، انتقال های حمیر به هاسبائی از ریاست و ظفار به مأرب از سلطنتی اقتدار تدریج به. است داده می

  .)"724ساالر  وبالگاسالم،  ظهور عصر در عربستان اوضاع":برداشت از(دش منتقل ظفار به رسماً
با توجه به اینکه یکی از رقابتهاي ایران و روم درباره یمن بوده است و در تحوالت یمن، حبشه نقشی مهم داشته                   

 اریتره، اتیوپی، کنونی کشورهاي بر مشتمل که افریقا قاره مشرق در کهن سرزمینی حبشه،:توضیحی مختصر داده می شود
 هاي سده در تدریج به که دانند می عربی گروههاي معموالً حبشیان را. دارد ساله هزاران و سابقه .شد می سومالی و جیبوتی

 فالت در را سامی تمدن بذر و شده چیره کوش قبایل بر و گزیدند سکونت حبشه در و گذشته المندب باب از میالد از قبل
 یا عزانا م، 341 در .)ویکی فقه،حبشه(شدند میالدي اول سالهاي در " اکسومِ " مملکت تأسیس به موفق و گستراندند اتیوپی
 کنستانتین دستور به .کرد رسمى خود مملکت در را مسیحیت دین شد، مسیحى آنکه از پس اکسوم،ِ معروف پادشاهان از عیزنا،
 حمیر، کسوم،ا شاه را کرده،خود تصرف را آن سرعت به توانست و برد حمله یمن به   ،م 378 سال در "عیزان نجاشی"  دوم،

 و داده شکست را هاحبشی، م 387  سال در توانستند، هایمنی و نکشید طول چندان پیروزي این اما بنامد؛ سلحن و أسب ریدان،
  "کالب نجاشی" سال، این در. بود ها یمنی و حبشیان بین دیگري جنگ صحنه یمن  نیز، م  523 سال در .کنند بیرون یمن از

. درآورد خود تصرف به را آنجا و برد حمله یمن به دیگر بار  روم امپراطور اول، یوستینیوس دستور به  اخدود واقعه پی در
رومی آن  مورخ پروکوپیوس .)حبشه دانشنامه اسالمی، سایت اهل بیت،(کشید درازا به سال دو و هفتاد یمن، بر هاحبشی سلطه

 تا اینکه با": می گوید حبشیان و رومیان میان پیمان و درباره  کند می یمن بر حبشیان تسلط به اي در کتاب خود، دوره، اشاره
 به آنان، شدن نزدیک باعث ساسانیان از حبشیان دیدن آسیب اما ،نداشتند ارتباطی هم با حبشیان و رومیان پیمان، این از قبل

 هوایی و آب و جغرافیایی  موقعیت علت به یمن سرزمین ":و). 124روم، پروکوپیوس، ص و ایران جنگهاي ("شد رومیان
 و است برخوردار تاریخ در خاصی امتیاز از گردد، می محسوب مهمی بسیار تجارتی راه ،کشتیها تردد لحاظ به اینکه و مناسب

 سرزمین آن در تجاري بزرگ دولتهاي و پادشاهیها سلسله و شده فعالی اقتصاد داراي منطقه و نموده رشد تمدن آنجا در
 شدیدي رقابت به توجه با. گرفت قرار آنان توجه مورد سرزمین،این  بزرگ، امپراتوریهاي توسعه و رشد با. است آمده بوجود

 تا گرفت، قرار قدرتها این جویی وسلطه واقتصادي سیاسی درگیریهاي محل نیز یمن بوده، برقرار امپراتوري دو این بین که
 منجر منطقه اوضاع در ساسانی شاهنشاهی دخالت به امر این که کرد پیدا تسلط آنجا بر بوده رومیان متحد که حبشه که جایی

 ایران،  دریایی نیروي قدرت فتح، این از که درآمد ساسانی جهانداران سلطه زیر به سرزمین این حبشیان، شکست با و گردید
شاهین  "وبالگ(کرد مشاهده توان می ها مشاجره این در را ایرانیان از یمن مردم خواهی هوا و ساسانی ارتش رزمی قدرت

  ).یمن وفتح ایرانیان ،"پهنادایان
و  گرفت در اقوام این میان جنگهایی .شد پیدا یمن در شدیدي تحوالت و داخلی منازعات م،.ق دوم قرن اواخر در                  

می شهیدي  .شمال می باشداین امر یکی از دالیل کوچ  شماري از جنوب، به شمال عربستان و تشکیل دولتهایی در 
. خورد هم به جنوب آرامش سرانجام؛ داخلی باشد، درگیري به خاطر خواه و مأرب، سد ریختن فرو اثر بر خواه:نویسد

 آن آمد در منبع به یافتن دست پی در جنوبی دولت همسایگان. گرفت قرار تهدید مورد نیز تجارت و افتاد، رونق از کشاورزي
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 مرزهاي{نمود می مناسب زندگی براي که را جایی و رفتند شمال به سوي جنوبیان از اي دسته. برخاستند}خورب{منطقه
 چون سو، یک از . گشتند مستقر ساسانی امپراتوري متصرفات و شرقی مرزهاي در نیز گروهی. پذیرفتند }روم امپراتوري

 به آنکه نتیجه .گرفت را کشتی جاي اسب، و شتر و آمد پدید ،رو کاروان راههاي شد می رو به رو خطر با دریا راه از بار حمل
 عهده به را بار حمل وظیفه دام، پرورش جاي به و گردید پدید شهرکها }شمال به جنوب{طوالنی راه این مسیر در ضرورت،

 و شرق مهاجران همچنین و منطقه این قدرتمندان بعضی  جنوب، در بزرگ دولتهاي سقوط و دگرگونی، این به دنبال. گرفتند
 بود، برقرار روم  و ایران میان جنگ روزگار، آن در چون. کنند تأسیس حکومتهایی توانستند که شدند نیرومند چندان ،شمال

 غسانیان، دادند، تشکیل مهاجران این که دولتهایی . داشت خود حمایت در را کوچک دولتهاي بزرگ، دولتهاي از هریک
 را کنده آل و بودند، ایران امپراتوري حمایت در لخمیان روم، امپراتوري حمایت در غسانیان. باشند می کنده آل و لخمیان

 ص شهیدي،(کرد می حمایت آنان از که داشت قدرتهایی به بستگی دولتها این تنزل و ترقی. کردند می حمایت حمیرایان
23.(  

ي تحت حمایت می بایستی با دولتهادوره اقتصادي و فرهنگی دو ابر قدرت آن  رقابتهاي سیاسی، براي شناخت                   
 می غساسنه یا و }آنان نیاي نام{جفنه آل گاهی که را غسانیان ":یدي درباره دولت غسانی می نویسدشه .آشنا شد آنها

 سالهاي میان در آنان. کردند سکونت روم امپراتوري مرزهاي در و رفتند شمال به سوي یمن از که هستند مهاجرانی گویند،
 بر هاپس از غلبه آن روم امپراتوري .بودند کوچ  کرده شام حدود به عربستان جنوب از میالدي پنجم ٔسده تا سوم ٔسده آغازین

 رومیان از گرفت در ایران و روم بین که جنگهایی در و بودند روم تابع هاآن .شناخت رسمیت به را آنها سلیح، به نام اي قبیله
 خودمختاري داراي آن، پادشاهان .خاستند برمی پیکار به بودند ساسانی پادشاهان طرفدار که لخمیان با و کردند می حمایت

 دوره در غسانی دولت. داشتند می دریافت را "فیالرك "و "بطریق "القاب همچنین و مواجب روم امپراتوران از و بوده
او را  برد و باال پادشاهی رتبه تا ، از امیران این خاندان راجبله بن حارث ،امپراتور .یافت بسیاري رونق ژوستینین امپراتوري

برداشت (گیرند نیرو لخمیان برابر غسانیان که بود این کار این از او غرض. نمود حوران ٔناحیه حکومت دار عهده
  )."شهیدي":از
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 پیوند و ارتباطات .گذاشته اند آنها تاثیر بیشتري در شبه جزیره. داشتندلخمیان ارتباط تنگاتنگی با شاهان ایران                  
 کوروش م، .ق 539 سال به ایرانیان سوي از بابل تسخیر از بعد. گردد می باز هخامنشی دوران به باایرانیان اعراب هاي
 درست راهنمایی کسب و اعراب شاه با پیمانی عقد از بعد  کمبوجیه، .برقرارکرد عربستان شمال در موقت ساتراپی یک ،کبیر

 از تجارت تشویق و ترغیب پی در نیز داریوش و. نمود حرکت مصر سوي به حجاز، و شمالی عربستان طریق از او،  سوي از
 دوره در .کرد روانه راهها اکتشاف براي عربستان جزیره شبه سواحل اطراف به را افرادي فارس، خلیج سواحل طریق

 را خود تجاري و سیاسی قدرت تا کوشیدند می و کرد می عمل سلوکی شاهان براي پایگاهی عنوان به النهرین بین سلوکیان،
 خود پایتخت را آن و ساختند برپا خود براي مرکزي را تیسفون  ساسانیان، سپس و اشکانیان  .دهند گسترش و بسط منطقه در

 آمدن کار روي .نمودند مستحکم اقوام دیگر با را فرهنگی خود اجتماعی،  سیاسی ارتباطات طریق، این از و. نمودند انتخاب
 تایید و پشتیبانی را عرب امیران از برخی ساسانیان. برانگیخت را روم و ایران میان ، اي ساله صد جنگهاي آتش ساسانیان،

 تجاري رونق ، اسالم از پیش هاي دوره در .ساختند می مدیترانه حوزه دشمنان علیه خود جنگهاي شریک را هاآن و کردند می
 کاروان راههاي مسیر در عربی کوچک دولتهاي پیدایش در بسیاري تاثیر  مصر، و چین ، هند ، ایران حجاز، یمن، سرزمینهاي

 باقی تاکنون آنها تمدن عظمت و شکوه بقایاي طوریکه به شده، هاآن تمدن و فرهنگ اعتالي و پیشرفت موجب و داشته رو
 شهرهاي این .اند جمله آن از هاترا و پالمیرا حیره، شهرهاي دولت .انگیزد برمی را جهانگردان و ناظران حیرت و مانده

 اهمیت از ،نیز آن از قبل حتی و ساسانی دوران در و بوده مستقر غرب و شرق میان تجاري کاروانهاي مسیر در مهم کاروانی
. گرفت می صورت ابریشم جاده طریق از غرب و شرق میان دادوستد ساسانی دوران در. بودند می برخوردار خاصی تجاري
 جاده  .گرفت صورت سریعاً آنها رونق و پیشرفت دلیل، همین به و شده تشکیل جاده این مسیر در مذکور شهرهاي دولت

 شمال به و هم به را آسیا جنوب و باختر و خاور که بود آسیا قاره در بازرگانی منظور به اي پیوسته هم به راههاي شبکه ابریشم
 فروش و خرید و کاال تبادل بر عالوه ایرانیان، جمله من مختلف اقوام تجاري کاروانهاي. کرد می متصل اروپا خاور و آفریقا

. شدند می متأثر همدیگر از گوناگون هاي جنبه در مختلف ملل طریق، این از و بوده فرهنگها تبادل و تقارب بر عاملی اجناس،
 هواداران و متحدان از یکی و کرد پادشاهی اعالم رسماً ساسانیان، ظهور زمان از توانا اما کوچک، شهري دولت حیره
 اواخر تا حیریان. است بوده بالعکس و اعراب به ایرانیان فرهنگ انتقال عامل حیره ،واقع در. است بوده ساسانی وريتامپرا

 از ساله صد چند دوستی این حیره، حاکم و ایران پادشاهان میان اختالف بروز با متاسفانه که بوده آنها متحد ساسانی حکومت
 صورت آسانی به اعراب توسط ایران، قلمرو و مرزها به دسترسی ، حیره ضعف با و نهاد ضعف روبه حیره دولت و رفت میان

 آل یا لخمیان)."اعراب، المیاحی و ساسانیان روابط بر کوتاه المیاحی، نگاهی کثیر آل محسن وبالگ ":برداشت از( گرفت
 و حیره بر میالدي سوم قرن اواخر از گویند، می هم منذر آل را ایشان ،شانپادشاهان آخرین سبب به گاهی که لخم

 و یافت گسترش مجاور نقاط به آن اطراف و حیره از لخم آل پادشاهان تسلط. کردند می حکومت آن مجاور سرزمینهاي
 بود، گرفته قرار ایران متصرفات و صحرا بین سدي همچون حیره دولت. کردند نفوذ نیز عربستان داخل به فرات دره بر عالوه

 متحد غسانیان، با ایرانیان، یاري به طرفی از و بودند ساسانی سرزمین به بیابانیها نفوذ مانع سو یک از آن پادشاهان و
 بن عماننُ خاندان این معروف پادشاهان از .بود پایدار میالدي هفتم سده آغاز تا لخمیان دولت. جنگیدند می روم، امپراتوري

 با عماننُ. ساخت را خورنق و سدیر کاخهاي که است کسی او. یافت حکومت میالدي پنجم سده آغاز در که است القیس امرء
 آخرین منذر بن عماننُ. کرد بنا بهرام آسایش براي را کاخها این گویند و داشت دوستی بهرام، پدر ساسانی، پادشاه یزدگرد
 آخرین کشت، را وي سپس و گرفت خشم وي بر و خواست را او پرویز خسرو اند گفته که است خاندان این نامبردار پادشاه
    )."شهیدي": برداشت از(بود حیره به ولید خالدبن آمدن با مصادف او حکومت که است عماننُ نذربنم خاندان، این بزرگ
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 از ایران: نوشته اند روم، و اعراب ، ایران حوزه، سه در همسایگانشان با لخمیان در باره اهمیت مناسبات  خارجی                
 روم با جنگ در ایران گاه تکیه مثابۀ به حیره چون کند، حفظ حیره با را خود دوستانۀ مناسبات تا برد می بهره امکانات همۀ

 نمونه، براي .}144ص ، ی و ایران، ترجمۀ عنایت اهللا رضا، اعراب حدود مرزهاي روم شرق.و.پیگولوسکایا، ن {بود شرقی
 اول نعمان. }156 ص ، لوسکایا پیگو{کرد کمک ایران به ، این جنگها در ،م 422 و 421 سالهاي در بار، چندین لخمی منذر

 صورت به هرگز روم محدودة به را خود حمالت لخمیان دولت .}316 ص ،2ج خلدون، ابن{جنگید روم با بار چندین نیز
 و زدند می غارت به دست بهار فصل در لخمیان داد، می رخ شرقی روم و ایران میان که جنگهایی فواصل در. نکرد قطع کامل

 حمالتی چنین به خود مسئولیت به یا بودند ایران طرحهاي مجري یا کار این در و کشیدند می آتش به را مسکونی نواحی
  "اباغ“ جنگ و ”حلیمه“ جنگ. داشتند فراوانی جنگهاي نیز غسانیان با لخمیان .}194ص لوسکایا، پیگو{ورزیدند می مبادرت

 در لخمیان .}337 ص ،2ج خلدون، ابن {خوردند شکست شدت به غسانیان از لخمیان آنها در که جنگهاست، این مهمترین از
 جزیرة شبه عرب قبایل با متعددي جنگهاي حیره، در حکومتشان مدت طول در آنها. کردند می عمل مستقل نسبتاً اعراب مورد

 بکربن" قبیلۀ شدت به امروالقیس بن منذر آن در که است "اواره" جنگ آنها، جنگهاي مشهورترین از یکی. داشتند عربستان
 همچنین و بشري تمدنهاي اولین بالیدن و پیدایی محل النهرین بین ).267 ص سالم، عبدالعزیز{داد شکست را "وائل

 در حیره گرفتن قرار. کردند پیدا تماس و تالقی یکدیگر با النهرین بین در مختلف ادیان این، بر عالوه. بود ادیان خاستگاه
 مشرق و شمال از حیره.شوند متأثر ادیان این از و شوند آشنا دینی گوناگون عقاید با حیره اهالی شد باعث النهرین بین جنوبِ

 همین و داشت وجود حیره و ساسانی دولت میان اي گسترده اقتصادي و نظامی و سیاسی مناسبات و بود همسایه ایران با
 در که وانشعاباتی مذهبی مناقشات .داشت قرار حیره غربی شمال در روم .شد ایران ادیان از حیره تأثیرپذیري موجب

 مهمترین بود و همسایه اعراب با غرب و جنوب سمت از حیره. گذاشت نیزتأثیر حیره مسیحیت بر بود، شده ایجاد روم مسیحیت
 شرقی، روم امپراتوري میالدي، پنجم سدة در. بودند پرست بت آغاز در آن اهالی. بود ایران غربی مرز نشین عرب شهر

 عرب قبایل میان در مسیحیت انتشار عامل مهمترین امر همین که کردند مهاجرت ایران به آنان و کرد اخراج را نسطوریان
 مستقیم تماس اعراب با که شد سبب امر همین و کردند خود پایگاه را نصیبین نسطوري، مبلغان ایران، به ورود از پس. بود

 سرزمینهاي در مسیحیت مراکز مهمترین از یکی حیره زمان، گذشت با .یافت گسترش النهرین بین در مسیحیت تدریج به و یابند
 جغرافیایی نزدیکی اگرچه.  داشت رواج یعقوبی و نسطوري ارتدوکس، مسیحی آیینهاي اعراب میان در. گردید نشین عرب
 که{نسطوري آیین گسترش و رواج براي زمینه کرد می ایجاب ساسانی دولت به آن سیاسی وابستگی و ایران به حیره

 موقعیتی یعقوبیان لخمیان، سرزمین در اما گردد، فراهم} دانستند می خصمانه آیینی و مردود را آن شرقی روم امپراتوران
 بود، دوستانه کشور دو مناسبات یا بود ایران با غلبه جانبه دو مناسبات این در گاه هر .}612ص لوسکایا، پیگو{داشتند برتر

 مسیحیان شد، می کشورخصمانه دو این مناسبات وقتی اما بودند، برخوردار فراوانی نسبتاً عمل آزادي از حیره مسیحیان
 به حیره .}612 ص همان،{گردیدند می مؤاخذه شدت به یعقوبی، مذهب پیروان ویژه به ایران، مسیحیان همچون حیره،

 شبه مناطقِ اعراب و حیره بین. بود مسیحی و رومی و یونانی و ساسانی فرهنگهاي تماس محلِ اش جغرافیایی موقعیت سبب
. تشکیل برپا می شد عربستان گوناگون مناطق در فصلی بازارهاي همچنین. داشت وجود اي گسترده تجاري مناسبات جزیره

 با یافتند می فرصت اعراب و کردند می پیدا تماس یکدیگر با نیز مختلف فرهنگهاي تجاري، راههاي و بازارها این در
 اهمیت بود شده باعث حیره جغرافیایی موقعیت .}"296 ص سالم، العزیز عبد":برداشت از{شوند آشنا نیز دیگر فرهنگهاي

 و عربستان جزیرة شبه به ایران و هند و چین تجاري مسیر در شهر این گرفتن قرار.باشد داشته منطقه این در فراوانی تجاري
خدامراد مرادیان، کشور حیره در { داشت فراوانی تأثیر آن اقتصادي درتوسعۀ فارس، خلیج به حیره نزدیکی نیز و روم و شام
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 ساسانیان با حاکمان براي اطالع بیشتر از روابط. )اسالم، لخمیان جهان دانشنامه(} 92ص ، قلمرو شاهنشاهی ساسانیان
اثر مشترك  "امارت این سقوط تا آغاز از حیره عربی امارت و ساسانیان دولت سیاسی روابط بررسی"به مقاله  حیره، لخمی

  .مراجعه نمایید " پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیبه  "آبادي محمود و سیداصغر عظیمی  کیومرث زایی،میر کیومرث"
 راههاي تالقی محل در جزیره، شبه شمالی قسمت در. یدندناممی  "ترا پِ" را آن دورهحکومتهاي یکی دیگر از                

 گرفت شکل دولتی ،}کنونی اردن{فرات و موصل بین فاصل حد ، در}غزه بندر و مصر ، شام راه سر{جنوب و شمال بازرگانی
می گفته  "پترا" رومیان و  "الحضر" اعراب را دولت این .می گرفت نیرو تجارت راه از عربستان جنوب دولتهاي مانند به که

 و بصره بین ساکن مردمی که"نباطا=کلدانیان" از عده اي شده گفته .بودند نَبطیان این دولت، بنیانگذاران :نوشته اند .اند
 آنها.برگزیدند خویش پایتختی به را آن داشت قرار بازرگانی راههاي سر بر که تراپِ تصرف با م،.ق ششم قرن در بودند کوفه

 یمن به و .می پرداختند نیز تجارت به تجاري، بزرگ مسیرهاي در داشتن قرار واسطه به و می کردند کشت زمینهایشان در
 به خلیج طریق از که دیگري تجاري راه نیز و می کرد متصل فینیقیه شهرهاي و غزه به را شام و مصر که بزرگی تجاري راههاي

 دیودور" سوي از رسیده، ما دست به نَبطیان تاریخ از که خبرهایی نخستین .کردند ترقی سرعت به می رسید، تراپِ شهر
 که یافتند دست قدرتی چنان به نَبطیان. م.ق 312 سال حدود در": نویسدمی  او گرفته، صورت. م.ق 57 متوفاي "سیسیلی

 حمایتهاي جهت به تراپِ میالدي اول قرن در. رسیدند پیروزي به شام در اسکندر ، جانشین انتیکونوس برابر در جنگ دو طی
به هر . داشت دربر را دمشق تا عربستان شمال از حکومتشان قلمرو زمان، این در. رسید خود ثروت و قدرت اوج به رومیان،

 حکومت سبائیان، دریایی قدرت تضعیف از پس و. دادند تشکیل را حکومت این بابل حکومت سقوط از پس نَبطیان حال،
 مرکز. بود جنوب به شمال همچنین و غرب به شرق ترانزیتی مرکز در گرفتن قرار ، آن مهم دالیل از یکی و.گرفت قوت نَبطیان

 خود خانه نَبطیان که بود این نامگذاري  علت شاید و.  است سنگ معناي به یونانی زبان در تراپِ. داشت نام "پترا"حکومت این
 مانده به جاي آثار.گفتند می السلع حصن آنجا به و بردند می به کار را اسم همین مرادف نیز اعراب. کندند می کوه دل رادر

  .است باقی اردن کشور در هارون جبل باالي بر ،موسی وادي در هنوز شهر این از

  
 قرار سقوط سراشیبی در و داده دست از را خود ممتاز موقعیت تراپِ کم کم میالد، از قرن دو گذشت از بعد اما                   

 سوئی بسیار تأثیرات گرفت، اختیار در را حاره بالد و سرخ دریاي تجاري راههاي "فیالدلفیوس بطلمیوس" که زمانی گرفت،
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 سوي از. نداشت وجود افریقا و هند با تجارت امکان خشکی، راههاي در که چرا شد؛ موجب جزیره العرب سیاسی اوضاع بر را
 و شمال تجارت راه و دادند  جهت تغییر تدمر، مرکزیت به شمالی مناطق طرف به تدریج به نیز شرق کاروانهاي مسیر از دیگر،
 مخاطره دچار شدت به دولت این روم، وريتامپرا سوي از شام تصرف با. شد منتقل جزیره شبه شرقی قسمت به نیز جنوب

 عمر تراژان، به م، 105 سال در شده،سرانجام گفته. شد واقع روم ورتامپرا تراژان، بخصوص رومیان، هجوم مورد بارها  ،شده
 بن شاپور زمان تا آن حیات ادامه از کرده، توصیف ناکام را حمالت این نیز مورخان از بسیاري اما .داد خاتمه طیانبنَ حکومت
 از گردیده، فارس دولت ، مغضوبم 235 سال در روم دولت با هم پیمانی پی در آنها که اند شده متذکر رانده، بحث اردشیر

 تأثیر تحت شدت به فرهنگی لحاظ به طیانبنَ. داد خاتمه دولت این عمر به برده حمله آن به م،241 سال در شاپور، رو این
 عربی منابع در آنها پایتخت پترا. بود کرده جنگجو و سرسخت مردمانی را انباط سنگی، و سخت طبیعت .داشتند قرار یونانیان

 دوستانه روابط و گستراندند ایله تا غزه از را خود قلمرو و برده بهره اسکندر از پس آشفتۀ دورة از آنها،. شد می خوانده رقیم
 جزیره تجاري مرکز مهمترین به تراپِ م،.ق اول قرن در. کردند برقرار} بطالسه حکومت{خود قدرتمند همسایۀ با هم اي

 منقرض را حکومت این }تراژان{ترایانوس م، 106 سال انباط است که در پادشاه سوم آخرین ملیکوي. بود شده تبدیل العرب
 مرکز بصري شهر. کرد منضم بود، کرده تأسیس بدویان تهاجمات برابر در روم عربی؛ که ایالت به را کشور این خاك و کرد
سایت : )1":منبع3برداشتی از (پترا شد شهر وارث اقتصادي جهت از هم و سیاسی جهت از هم بصري واقع در و شد ایالت این

 ، اوضاع 724ساالر  وبالگ:)3. سالم عبدالعزیز اسالم، از قبل عرب تاریخ :)2. جاهلی عرب دولتهاي پژوهشکده باقرالعلوم،
  )."اسالم ظهور عصر در عربستان

 امن نا همچنین و روم امپراتوري و ساسانیان منازعات اثر بر میالدي،  سوم قرن در. حکومت دیگر، تدمر نام دارد                  
 تجارتی  راه نتیجه، در و. یافت کاهش عربستان به هند اقیانوس از دریایی ترانزیت ، حبشیها توسط جزیره شبه جنوب شدن

 پالمیرا شهر گرفتن قوت و تراپِ شهر افتادن رونق از باعث امر،  همین و آمد پدید عربستان بیابانهاي در و خشکی از  جدیدي
 مهم مراکز از یکی و. داشت قرار کنونی دمشق شهر کیلومتري 225 در شد، می محسوب تدمر حکومت مرکز که پالمیرا. گشت

 جنگ در که بود برخوردار خاصی الجیشی سوق موقعیت از این، بر عالوه. آمد می حسابب روزگار آن ترانزیتی و بازرگانی
  .داشت اي ویژه اهمیت روم و ایران بین

  
 به رومیان و یونانیان توسط بعدي هاي دوره در نام این. خرماست معناي به تمر عربی لفظ از برگرفته نام تدمر گویا                

 توقفگاه و.است واقع سوریه کشور در باستانی شهري پالمیرا. خرماست نخل همان معناي به که یافت  نام تغییر پالمیرا
 ارتباط عوامل از یکی و داشته وجود ساسانیان تا هخامنشیان روزگار از و.است بوده شام و عراق میان کننده حرکت کاروانهاي

 تدمر در ایرانیان از تعدادي. داشتند ایرانیان با مستمري بازرگانی روابط تدمریان. است دوران آن ملل دیگر با ایرانیان میان
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 مناسب موقعیت .باشد می نیز ایرانیان از متأثر تدمریان هنر و پوشاك و سلیقه و ذوق. اند بوده مشغول بازرگانی کار به
 صغیر آسیاي دیگر، سویی از و سوریه به را النهرین بین که رویی کاروان راههاي تالقی محل در تدمر شدن واقع و جغرافیایی

 عنوان به میالد از قبل دوم هزاره اواخر در شهر این تا شد سبب ساخت، می مرتبط آن جنوبی نواحی به را شمال در
 آسیبهاي تهاجمات، این. شد موجب را بیابانگرد اقوام هجوم زمان، این در تدمر ثروت و توسعه .یابد اهمیت مهم، منزلگاهی

 تدمر شدن واقع .یافت باز را اش گذشته رونق دوباره تدمر ،م.ق نخست سده در اما ، ساخت وارد تدمر بر ناپذیري جبران
 از کرده، حفظ را توازن دولت دو میان خود موجودیت حفظ براي آنها.افزود چندان دو آن اهمیت بر نیز روم و ایران بین

 برخوردار داخلی استقالل از آنها. گردید روم دولت مستعمره تدمر میالدي، اولیه قرون در .جستند می بهره طرفی بی اصل
 تجاري کاروانهاي از مالیات و عوارض دریافت تدمریان، درآمد مهم راههاي از یکی. بودند روم دولت تابع اسماً اما بودند؛

 می واریز روم دولت خزانه به را عمومی درآمدهاي از بخشی پرداخته، گمرگی عوارض و مالیات دریافت به راساً آنها. بود

 ترین رونق پر م، 270 تا 130 سالهاي مابین. داشت عهده به را شرقی مرزهاي از دفاع مأموریت تدمر حاکم مقابل، در .کردند
 از متأثر ، تدمر معماري .رسید می چین تا زمین مشرق در تدمر جهانی بازرگانی ،زمان این در. خورد رقم تدمر دوران

 پادشاهان از یکی .بود شده ساخته شهر درآن فراوانی ساختمانهاي و معابد و باشد می پارتی دوره ایران و رومی معماري
 اسارت به را والریان م،260 سال در و داده شکست را روم وريتامپرا اول، او، شاپور زمان در. است اُذینه پالمیرا، معروف

 از پس. نمود وارد آنان به را سنگینی تلفات و گردید ور حمله ساسانیان لشکر به و پرداخت روم طرفداري به اُذینه. درآورد
. بود طلب توسعه و متفکر شجاع، زنی او. رسید حکومت به زنوبیا همسرش اُذینه، از پس. پرداخت خود قلمرو توسعه به آن،

 به و خورد شکست م،273 سال در رومیان با جنگی در او. نشد موفق ولی کرده برقرار ارتباط ساسانیان با تا کرد تالش زنوبیا
 پایان تدمري امیران طالیی عصر ،ترتیب بدین .گروید ویرانی روبه تدمر واقعه، این از پس. درآمد آورلیانوس اسارت

برداشتی (بود دوره هم ساسانیان با سال46 مدت به تدمر. ساخت روم امپراتوري ضمیمه را مناطق آن آورلیانوس همه.یافت
،  724ساالر  وبالگ:)3. المیاحی، همان کثیر آل محسن و بالگ :)2. همان سایت پژوهشکده باقرالعلوم،:)1":منبع3از 

  )."همان
 قرار فرات و دجله میان تکریت، نزدیکی در حضر. باشد می هاترا یا حضر ساسانی دوران دیگر مهم دولتشهرهاي از                  
 حساب به آنان الطوایف ملوك از اشکانیان زمان در هاترا. بود متعددي برجهاي و مستحکم حصاري داراي شهر این. داشت

 کمک آنان به روم علیه بر گوناگون جنگهاي در و. باشند می پارتی پادشاهان وفادار نشاندگان دست حضر امیران. می آمد
  .باشد می پارتی ساز و ساخت ویژگیهاي از آن ساختمانهاي و معابد در ایوانها وجود دلیل به "هاترا "معماري. کردند می
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 که اي ویژه موقعیت به بنا حضر. بود کاروانیان از مالیات دریافت حضر ساکنین اقتصادي سرشار درآمدهاي از یکی                  
 ساخت، می دوچندان نظر هر از را حضر اهمیت آنچه البته. گردید تبدیل بازرگانی دادوستد مرکز یک به سریع بسیار داشت

 می نشان عالقه درآن حضور و شهر این به شهرها سایر از بیش کاروانیان و لذا. بود شهر آن قداست و مذهبیت جهت به
 حضر. است مانده برجاي و مشاهده حضر شهر در ایرانی فرهنگ تأثیر از زیادي هاي نشانه و نیز،آثار فرهنگی جهت از. دادند

. نشدند آن فتح به موفق روم قیصرهاي از هیچکدام ولی گرفت، قرار رومیان محاصره مورد بار چندین ساسانیان، از قبل
 به م، موفق242 سال در شاپور پادشاه، دختر خیانت با و گردید محاصره شهر این سال2 مدت به اول شاپور زمان در باالخره،

همان، (باشد می سال16 ساسانیان با حضر تقارن مدت. گروید ویرانی روبه شهر ، فتح این از پس. گردید شهر آن تسخیر
  .)المیاحی

 دست با }سبائیان مانند{خود حکومت تأسیس آغاز در حمیریان :امپراتوري روم نوشته انددرباره اهداف استعماري                  
 راه خواستند می آنان. افزودند می خود تصرف تحت زمینهاي بر به تدریج که گشتند رو به رو رومیان طلبی توسعه و اندازي

 به. کنند خود آن از بود پررونقی تجارتی کاالي که را خورب سرزمین نیز و بگیرند دست در را شرقی آفریقاي و هند بازرگانی
 در و رساند مأرب به را خود روز چند مدت در .ردب حمله عربستان جنوب به لشکري با گالیوس آلیوسم،.ق 25 یا 24 سال

 به مجبور آمد پیش او براي که دیگر مشکالت و آب به نداشتن دسترسی اثر بر به زودي اما رفت، پیش نجران وادي تا حجاز
 سرزمین این بر چشم که دیگري همسایه اما کند، حکومت حمیریان سرزمین بر نتوانست رومی سردار چند هر. شد نشینی عقب

 م، 330 تا320 سالهاي در سرانجام و بردند حمله منطقه این بر پیاپی حبشیان. بود حبشه دولت آن و کرد بلند سر داشت
 و گردید روانه یمن به هیئتی وقت، امپراتور سوي از ،چهارم سده اواسط در. کنند تصرف را یمن ساحلی قسمتهاي توانستند

 و کرد نفوذ عربستان جنوب در مسیحیت ،پیوستگیها این اثر بر ترتیب بدین و کرد تأسیس عدن و ظفار در کلیساهایی ،هیئت این
 از سو، یک از خواستند می ارتباط این برقراري با روم امپراتوران. شد استوار حبشه پادشاهان با روم امپراتوران روابط

 بودند، جنگ حال در روم با پیوسته که ساسانی پادشاهان ضد بر را هاحمیری دیگر سوي از و برند بهره جنوب بازرگانی
 از پس که هم یهودي مهاجران شمار بود، مسیحیت نشر و کلیسا ساختن مشغول مسیحی هیئت که حال همان در. برانگیزانند

 مورخان که "ذونواس" میالدي ششم سده در چنانکه یافت، افزایش بودند شده پناهنده عربستان جنوب به اورشلیم ویرانی
. گروید یهود دین به و برگردانید یوسف به را خود نام و رسید حمیریان پادشاهی به اند نوشته "تبان بن زرعۀ" را او نام عرب
 وي اند نوشته .پرداخت مسیحیان آزار به ذونواس. یافت رواج مسیحیت مقابل در گري یهودي منطقه این در ترتیب بدین

 در برنگشتند مسیحی دین از که را کسانی و کردند پر آتش از را گودالهایی که سان بدین کرد، عام قتل را نجران مسیحیان
 مراقب که حبشه دولت.است واقعه بدین اشارت اخدود، اصحاب قتل و بروج سوره چهارم تا هشتم آیات. افکندند گودال آن

 و خورد شکست ،م 525 سال به ذونواس و فرستاد وي جنگ به لشکري ،روم امپراتور ژوستنین اشارت به یا شخصا بود اوضاع
 . افتاد حبشیان دست به منطقه این سراسر و رسید پایان به عربستان جنوب بر حمیریان حکومت ترتیب بدین. شد کشته سپس

 535{سال 35 حدود و کرد استقالل دعوي و برخاست ،خود حکومت علیه بود ابرهه او نام که حبشی سرداري چندي از پس
هنگام تفسیر سوره بروج ازکشتار مسیحیان  ، مفسران  غالب .)19شهیدي،ص( بود سرزمین این العنان مطلق حاکم }م 570 تا

اگرچه در . ، نیاز به تحقیق بیشتري دارد ؟آیا این واقعه همان است که قرآن بیان کردهاینکه .توسط ذونواس یاد می کنند
 شهیدي مناسبات اقتصادي برجستگی خاصی دارد وتا اندازه اي به استفاده ابزاري از مذهب اشاره شده است، دکتر گزارش

در رابطه با استفاده ابزاري روم از مذهب می   سالم عبدالعزیز .با  سوره بروج گره خورده است ؛اما بر اساس عادت ذهنی
 در. شد آنجا رسمی دین مسیحیت جهارم، قرن در و نهاد توسعه روبه و گرفت درخشیدن کسوما میالدي سوم قرن در :ویسدن
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 توانستند یمنیان بعد مدتی اما .شد یثرب به حمیري پادشاه گریختن موجب که گرفت صورت یمن به حبشیها اول حملۀ ،م340
 در حبشه سیاسی نفوذ افزایش با یمن در مسیحیت انتشار بین که بود حمیري پادشاه آخرین نواس ذو. بگیرند پس را مملکتشان

 اثر ،همان(زد رقم را اخدود اصحاب ماجراي و زد دست مسیحیان علیه خشونت به ترتیب بدین و کرد احساس اي رابطه آنجا،
   ).  سالم عبدالعزیز

 یوضع نیدر چن:می گوید،}که در فصل پیشین به آن اشاره  شد{پس از ذکر شکنجه هاي قریش دکتر شریعتی                    
 دیگرفت و بر جهان حکومت خواه دیرا به دست خواه خیشما سرنوشت تار": که دهد یم دیخودش نو روانیبه پ غمبریاست که پ

شد، نه  دیمسلط خواه ایکه بر دن دیشد و شما هست دیبزرگ خواه يها صریبزرگ و پادشاهان بزرگ و ق يکرد و وارث قدرتها
 ییتنها يشوایطرز سخن گفتن پ نیا. "و مصر، شرق و غرب عالم آن روز منیو روم،  رانیبلکه بر ا ش،یبر عرب، بر مکه و قر

و از فشار و زنده بمانند  نکهیو به خاطر ا برند یو رنج م دهند یشکنجه جان م ریدر ز یخال يکه با دستها روانشیاست به پ
قاطع سخن  نیچن نینه تنها ا فیکوچک و ضع تیاقل نیرهبر ا يروز نیدر چن. روند یدر امان باشند به حبشه م شیظلم قر

مژده  نهایو تسلط بر شرق و غرب را به ا ایبزرگ دن يبشر، و وراثت همه تمدنها يبلکه حکومت بر جهان و زمامدار دیگو یم
 شعرا عده یک بودند؟ ها کی پیغمبر زمان روشنفکرهاي .رندیگ یروشنفکران زمان خودش او را به مسخره م یول دهد یم

 که بودند کسانی هم عده یک و طائف باغداران عده یک بزرگ، تجار عده یک نبودند، آنها جزء پیروانش و پیغمبر که بودند
 بودند هم کسانی فروختند، می و بردند می خودشان محل از یا فروختند می و آوردند می شام و یمن روم، ایران، از را اجناس

 مثل بودند، شناخته را جهانی بزرگ هايدین تازه یعنی بودند، کرده پیدا اعتقاد آن به یا داشتند، آشنایی خارج ادیان با که
 تا شام از را قریش هايکاروان که است ابوسفیان. دارند اختیار در را دنیا که هستند روشنفکر هاي گروه اینها ما، هاي روشنفکر

 و ثروتمند قبایل حال هر به و امیه بنی و هستند هاشم بنی از قریش دارهاي کاروان او، یاران نیز و کند می هدایت مکه
 امی خودش اسالم پیغمبر. است خبر چه دنیا در که دانند می و دارند دست در را جهان زمام که اند کسانی اینها. دار سرمایه

 آشنا آنها مثل جهان هايتمدن و جهان مذاهب با }برگشته راه وسط از که بصري تا بار دو یکی جز{نرفته جایی مکه از .است
 که داند نمی را روم ارتش و ایران ارتش نیست، دستش دنیا هايگیری جبهه و هاقدرت ندارد، آگاهی روم و ایران ازتمدن نیست،
 در که بیچاره و فقیر عده آن و کن نگاه اهللا عبد پسر آن به: که کردند مطرح طور این را مساله ،روشنفکران این .چیست

. "کنید حکومت جهان همه بر توانید می باشید، داشته خداوند به ایمان و کنید کار اگر شما":گوید می اینها به هستند، اطرافش
 فقط هارومی که داند نمی .عرب قبیله تا 4 همین و است، مدینه تا مکه از جهان کند می خیال کجاست، داند نمی را جهان اصالً

 هزار صد روم قشون جنوبی جناح سپاه و باشد می }هستند مسلح که غسانی از{ شمالی عرب از نفر، هزار صد شان عربی لژیون
 مسلح قواي نفر هزار 200 صحنه این در تواند می سرعت به کند تجهیز جنگ براي را دیگرش جناح یک اگر که است مسلح نفر

 هزار 700 ایران .نیرومند هايکوب قلعه و منجنیق و "دبابه" و "زبر" با ؛ کهشمشیر و خنجر با نه سالح؟ کدام با هم آن بفرستد،
 اصفهان در فقط که سپاهی است، نفر هزار 500 کند می گسیل شرقی شمال طرف به که سپاهی فرستد، می یونان به مسلح سپاه

 همه اسلحه مجموعه از اسبش هر تزیینات و افسار و برگ و زین که سپاهی است، مسلح نفر هزار سیصد دارد جی پادگان در
 همه و عرب قبایل تمام و مکه و مدینه عرب، پایگاه همه که داند نمی و است خبر چه دنیا داند نمی او. است تر قیمت گران عرب
 هم بردگی درد به اعراب همه یعنی کنند، مستعمره را آنجاها بروند روم و ایران که نداشته را این ارزش مجموعاً یمن
 تصرف را مصر بتواند ایران اینکه براي و گیرد، می را مصر و آتن رود می ایران بینیم می که هست هم همین براي خوردند، نمی
 دارد خود تصرف در را مصر ایران. کند فتح و برسد نقطه این به تا آفریقا به بیاید باید ، بزند دور را مناطق این همه باید کند
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دیگري در رابطه با آیات بعدي مطرح خواهد  فرصتمابقی مطالب تاریخی در  .)پیام امید به روشنفکر مسول، علی شریعتی(
  .باشد گان جالبخوانند برايکه  توضیح دهیمسعی می کنیم به صورت متنوع مناسبات ایران و روم را  .شد
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  پنجمفصل 
  

  جغرافیایی منطقه
  شکست روم

درك صحیح این عبارت، می توان محل نبرد را  با .آغاز می شود "فی أَدنَى الْأَرضِ " با عبارت ،ومین آیهس                     
باید . نیازمندیم نیز، جغرافیایی اطالعات به عالوه بر دانستن تاریخ، ،براي فهم  نبرد دو امپراتوري آن زمان .مشخص کرد

آیه  اتا کنون ب که مکانهایید تا ثابت شود که دار ضرورت ، و این. نشان داد جغرافیا نقشهبر روي موقعیت مکانی این نبرد را 
 به   "ادنی " واژهترجمه که مکان آن را درست ذکر کرده اند، نمی توانند با هم  آنهایی زیرا .، اشتباه استشدهتطبیق داده 

 به ما نیاز و مختلف علوم پیشرفت به توجه با  .خواهیم داد توضیحچرایی آن را بعدا . تطبیق دهندآن را با آیه،   "نزدیکترین"
 هاي رشته به خاصی توجه است الزم کند، بردي کار زندگی جوانب تمام در بیشتر هرچه را قرآن بتواند که علومی دانستن
 ای ریتصو "و  "نیزم=جئوس"مرکب از دو جزء  یونانیاست  يکلمه ا یجغراف .شود جغرافیا علم  آنها، جمله از قرآنی مختلف
 را علم این که می رساند جغرافیا لفظ تنها: درباره پیشینه این علم، نوشته اند. دشو یم ينگار نیآن زم ی،  پس معن"نگاشتن

 ترجمه از پیش اسالم، شریعت مقتضیات به واسطه عربها چون و است مربوط تاریخ با جغرافی چون نکرده، اما وضع عرب
 .می بریم اسمی هم اسالمی جغرافی از اینجا در اند، لذا نگاشته شهرها و راهها توصیف در کتابهائی عربی به زبان جغرافی

ه ب بتدریج بلکه نبوده ناگهانی به جغرافی بشر احتیاج .است بوده نیازمند به آن آنکه مگر نکرده ایجاد را فنی و علم هیچ بشر
 به ممالک تسخیر یا و تجارت براي مردم کار، آغاز است، در کرده پیشرفت علم آن ،تکامل قانون مطابق و شده نیازمند آن

 علم آنرا کرده آوري جمع را فاتحین و بازرگانان هب مربوط اطالعات کم کم و شدند محتاج شهرها نشانی و راهها کردن پیدا
 قرن چند و سی در یعنی ،زدند دست کار به این هستند دنیا جهانگرد و تجار اولین که فنیقیها بار نخستین .نامیدند جغرافی

. می آمد بشمار جهان بازرگانی مرکز روزها آن در صور شهر و ساختند خود مستعمره پیموده را مدیترانه هاي کرانه پیش،
 همینکه .دانستند را بالد آن مسافت و شدند آگاه شهرها از بسیاري احوال و اوضاع بر مسافرتهایی که داشتند نتیجه در فنیقیها

 قسمتهاي و میانه آسیاي اوضاع با وي همراهان رفت پیش صحرا و دریا راه از هندوستان تا و پرداخت جهانگیري به اسکندر
 نمود مدون را اطالعاتاین   که کسی اول و برآمدند اطالعات تالیف و جمع صدد در اي عده و گشتند آشنا ،قاره آن دیگر

 مشهور دان جغرافی بلنیوس و روم نامی جهانگرد استرابون سپس .است گذشته در م،.ق 196 سال در که بود یونانی آراتستین
 آن در کرد،وي تنظیم جغرافی علم در مبسوطی کتاب میالدي دوم قرن اواسط در قلوذي بطلمیوس آمدند،آنگاه پدید یونان
 شهر 4350 و نموده ترسیم منظمی بالنسبه هاي نقشه و کرده تعیین را اماکن جغرافی مواقع ،هیئت و ریاضی علم روي از کتاب

 کتب مهمترین ،زمان آن در مزبور کتاب. است داده شرح را کوهها آن معدنهاي و برده نام را کوه 200 و برشمرده یکایک را
 زمان در .بود ایام آن جغرافی علم مستند و مدرك بطلمیوس کتاب آمد اسالم همینکه و است شده می محسوب جغرافیائی
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 علم با ،بطلمیوس کتاب ترجمه از قبل جهت سهه ب مسلمانان ولی .شد ترجمه عربیه ب دانشمند آن جغرافی کتاب عباسیان
 آن از و عربها کرد ظهور اسالم همینکه و داشتند اشتغال تجارت به اسالم از پیش حجاز مردم بعالوه .گشتند مربوط جغرافی

 طبعا و گشودند را وسیعی ممالک تمامتر چه هر سرعت با دیگر ملت هر از بیش و پرداختند کشورگشائیه ب ،حجاز مردم جمله
 جهت سه آن اما .داشتند توجه جغرافی به نیز بازرگانی و جهانگیري نظر از مسلمانان ،بنابراین .گرفت رونق عربها تجارت
 .بود مکه یعنی ،مقصد تا مبدا راههاي و شهرها از اطالع براي مهمی وسیله مذهبی دستوراین : مکه زیارت :)1 :از ندا عبارت

 صحبت چادرنشین قبایل مسکنهاي و منزلها از عرب جغرافیاي کتاب نخستین که شود می مشاهده :علم کسب براي مسافرت: )2
ه ب ،آن از پس و باشند می سکونی و اصمعی مانند ،ادب راویان نمودند تالیف باره آن در که مردمی اولین و دارد می

 درباره اي مجموعه ،کندي ابواالشعث و نمود تالیف عربستانه ب راجع کتابی همدانی و پرداختند العرب جزیره جغرافیاي
 طرز در غیره و مصر و ایران و روم ممالک گشودن از پس مسلمانان آنکه سوم جهت اما و :) 3.کرد تنظیم تهامه کوههاي

 و دارد ارتباط جزیه و مالیات وضع طرز با فتح طرز که بود مهم آنان براي آنرو از این و داشتند نظر اختالف بالد آن تسخیر
 متفاوت اسالمی قوانین موجبه ب خراج و باج پرداخت در شده مسخر آن امثال و معاهده به یا جنگه ب یا صلحه ب کشورهائیکه

 بر معلوماتی ،نگاشته موضوع آن در کتابهائی و دادند توسعه آنرا مسلمانان شد ترجمه عربیه ب جغرافی همینکه .دنشو می
 را معالَ ،جنوب و شمال و غرب و شرق ،دریا و خشکی راه از نکرده اکتفاء ها نوشته و ها گفتهه ب و افزودند پیشینیان معلومات
 .کردند تصحیح را بطلمیوس اغالط از بسیاري و نمودند بررسی علمی دقیق اصول با نگاشته را خود مشاهدات و پیمودند

 کتب ،قرن آن در که همانطور و رسید کمال حده ب }اعراب{اسالمی ملل میان در هجري چهارم قرن در جغرافی علم ظاهرا
 جغرافی کتاب عربی زبانه ب یونانیها مانند که کسی نخستین شد، زیاد نیز اسالمی جغرافیائی کتب یافت فزونی آنان تاریخی

تمدن  خیتار، ایمسلمانان و جغراف بالگفاي تاریخ دانان،":برداشت از(است "االقالیم صور" کتاب مؤلف  بلخی زیدابو  نوشت
   )."یجرج دان،یاسالم ، ز

در تفکر   یمیعظ  ، تحول}}218 تا 198{ یعباس  و مأمون}ق.ه158تا  136{منصور  دوره خالفت  نیدر فاصله ب                 
  و به  رفتهیپذ  در مرکز عالم  آن  و قرار داشتن  نیزم  بودن  يکرو  چون  یوجود آمد؛ موضوعاتب  مسلمان  دانشمندان  ییایجغراف

  یمذهب  را از لحاظ  ییایآثار جغراف  که  هدف  نیشد، با ا  توجه  نیو زم  و آسمان  معال  خلقت  به  راجع  ،ثیو احاد  قرآن  اتیآ
آثار   نیتدو  يبرا  یواقع  انیبن ، بیترت  نیا  به. شوند  بیترغ  و نجوم ایجغراف  لیتحص  به  کنند تا مسلمانان دییبتوانند تأ

 و  نجوم  به  وي زیرا شد،  برداشته  مأمون  زمان در  زمینه  این در  مثبت  گام  نخستین .شد  يزیر هیپا  سوم  قرن  لیدر اوا  ییایجغراف
 و  جغرافیدانان او، دستور  به شد؛  فراهم  گوناگون  زبانهاي از  بسیاري  کتابهاي ترجمه  موجبات او  زمان در.  داشت  عالقه جغرافیا
  حیرت  دقت با } سوریه در{سنجار هموار  دشت در را النهار نصف  قوس  روي  جغرافیایی  عرض  درجه  یک  طول  مسلمان  منجمان
 الصورة  "عنوان  به  ، معلوم جهانِ نقشه ؛می باشد استوا  خط  واقعی  گیري اندازه  نخستین   اقدام  این. کردند  گیري اندازه  انگیزي

  مسلمانان  علمی  موفقیتهاي  این.  داشت  برتري  مارینوس و  بطلمیوس  هاي نقشه بر ، مسعودي گفته  به  که شد  ترسیم  ،"المأمونیۀ
 باید  که بود }هجري  چهارم و  سوم{ ثمربخش  قرن دو آغاز در بود،  پیشینیان از تردقیق  که  کشی نقشه و گیریها اندازه در  ویژه به

  که آمد پدید  پایداري  علمی آثار  اسالمی  جغرافیاي در ، قرن دو  این در زیرا  نامید،  اسالمی  جغرافیاي  طالیی  دوران را  آن
  به ، عربی  به  ترجمه از  پس  یونان فالسفه و  اخترشناسان و  نویسندگان آثار.بود جغرافیا  دانشمندان  مرجع و راهنما سالها

 از  جغرافیدانان  که ، مسلمان زرمب فالسفه و  منجمان  جمله از. یابد  تحول  علمی  اصول پایه بر تا کرد  کمک  اسالمی  جغرافیاي
 نیز و  نوشت را  االرض  من المعمور  رسم  کتاب  که بود }ق.ه260  متوفی{ کندي  اسحاق  بن یعقوب کردند،  استفاده آنها آثار

  دریانوردیهاي در .کرد  تألیف را  الممالک و  المسالک  کتاب  که ،}ق.ه286  متوفی{ سرخسی  طیب  محمدبن  احمدبن ، شاگردش
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  جریانات و اقیانوسها  سواحل  اوضاع  به  ها، نقشه و دفاتر و ها رهنامه از  استفاده با  مسلمانان  ، اکتشافی و  نظامی یا  بازرگانی
  اکتشافات  براي را  زمینه  که نوشتند  آثاري  ،آن  مردمان و سرزمینها  شگفتیهاي باره در و شدند آشنا  اقیانوسی و  جوي

 "القواعد و البحر علم  اصول  فی الفوائد " کتاب  مؤلف و  مسلمان دریانورد ماجد،  احمدبن . ساخت  آماده بعد  قرنهاي  جغرافیایی
 در  که  کرده یاد  دریایی  هایی رهنامه از  ، شود می  برده زیاد  جغرافیایی  اکتشافات  تاریخ در  نامش  که ،}ق.ه 895 در  تألیف{

 سفرنامه ، دوره  این  دریایی  هاي سفرنامه  جمله از.  است  رفته  میان از آنها  تمام  متأسفانه  ولی ، شده  تألیف  طالیی دوره  همین
 در  تألیف{"والهند  اخبارالصین " نام به  کتابی در را خود  مشاهدات و کرد سفر هند و  چین  به بار چند  که  است  بازرگان  سلیمان

 ، مسعودي.  است  آورده  التواریخ سلسلۀ درق ، .ه  302 در را او  کتاب بار  اول  سیرافی  حسن ابوزید  که داد  شرح )ق.ه 235
 کنید رجوع{پیمود را  مدیترانه و خزر  دریاي  جمله از و کرد  بسیاري  دریایی  سفرهاي  بود، خود  زمان برجسته  کاشفان از  که
  ناخداي ، رامهرمزي شهریار  بن  بزرگ ، زمان  این دریانورد  نویسندگان از دیگر  یکی .}147تا 142  ص ،1  ج ،الذهب  مروج به

  داستانهاي  آن در و  نوشت  الهند عجایب  نام به خود  زمان  دریایی  هاي افسانه باره در  کتابی  که }ق.ه399  متوفی{ بود  هرمزي
 و جستجو روحیه  چهارم و  سوم  قرن در . آورد  شرقی هند  دریاهاي در  مسلمان  دریانوردان  قول از  اي کننده سرگرم و  عجیب
 حمله از بعد  سالهاي در مخصوصاً  ، مدتی  براي بعد  به  ششم  قرن از .شد زیاد  مسلمان  جغرافیدانان  میان در  اکتشاف و  تحقیق
  هاي نوشته  عمومی  سطح ، ادریسی  چون  دانشمندانی آثار جز  به  داد؛  دست از را  گذشته  منزلت  مسلمانان  جغرافیاي ، مغول

 و  تلخیص  به را خود  جاي بود،  طالیی دوره  مشخصات از  که ، علمی روحیه و آمد تر پایین  چهارم و  سوم  قرن آثار از  جغرافیایی
 جغرافیا، ارشد علوم و تحقیقات تهران يایجغراف ":برداشت از(داد  پیشینیان  کتابهاي از  تفسیري و  سنّتی  معلومات  نقل و تقلید

 تکامل در سخت مسلمان دانشمندان که است علومی از یکی جغرافیا:  نیز، می نویسد نصر حسین سیددکتر .)اسالم جهان در
 جاي بر ایشان از ترکی و فارسی زبانهاي به نیز و عربی، زبان به بیشتر متعددي، تألیفات موضوع این در. اند کوشیده آن

 نیز و باشند، واقعی مرزي از عبور از ناگزیر آنکه بی کبیر، اقیانوس تا اطلس اقیانوس از کردن مسافرت امکان. است مانده
 مسلمانان براي زمان آن جهان نواحی سایر مردمان با برخورد نیز و طوالنی سفر فرصت آن در که،خدا خانه ساالنه حج

 اطالعات از اطالعات این ساختن فزونتر و اسالمی دانشمندان جغرافیایی معلومات ازدیاد در ؛عامل دو هر ،آمد می فراهم
 از آنکه از پس ،خود کتاب در بیرونی، .است داشته فراوان تأثیر وسطی قرون التینی مؤلفان یا رومی و یونانی نویسندگان

 از اسالم ، اکنون ولی":نویسد می چنین گوید، می سخن قدیم زمانهاي در جغرافیایی اطالعات آوردن دستب دشواري
 اواسط و چین تا مشرق جانب در و اندلس، تا مغرب جانب در است؛ کرده نفوذ جا همه ،زمین غربی نواحی تا شرقی نواحی

 با مختلف اقوام ،ترتیب بدین. است رسیده صقالبیان و ترکان بالد تا درشمال و زنگبار، و حبشه تا ،جنوب جانب در و هند،
 ارتباطهاي راه سد که{آنان از و. کند چنین است توانسته می خدا خواست تنها که اند کرده پیدا تفاهمی چنان یکدیگر

 فرود اطاعت به سر و شدند ترس گرفتار سرسخت کافران بازمانده. ماندند جاي بر راهزنان و ولگردان تنها }بودند فرهنگی
 اطالعات تحصیل .برند می سر به صفا و صلح در آنان با و نگرند می احترام چشم به اسالم پیروان در اکنون اینان آوردند؛

 در که یابیم می را امکنه از گروهی اکنون. است شده مطمئنتر سهلترو ،قیاس از بیرون اکنون زمین، مختلف جاهاي درباره
. برعکس و است، واقع امکنه آن مغرب در واقعاً صورتیکه در شده، داده قرار دیگر امکنه مشرق در بطلمیوس ي"جغرافیا"

 است، بوده اشتباه بر مبنی گرفته می صورت جغرافیایی وعرض طول آنها بنابر که مسافات تعیین یا که است آن امر این دلیل
 االماکن، نهایات تحدید بیرونی،{اند رفته دیگر جاهاي به و کرده ترك را خود سابق جاهاي امکنه اینگونه ساکنان اینکه یا

 نخستین .}35ص،  1947 ،احمد.ن تألیف Muslim Contribiution to Geography: کتاب در انگلیسی ترجمه از ترجمه
 و سفر این. نوشت سرزمین آن به را خود سفردریایی گزارش تاجر سلیمان که است زمان همان از واقع در چین توصیف
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 شده شناخته کمتر کتابهاي و هزارویکشب کتاب در بحري سندباد افسانه پیدایش سبب سرانجام که بود آن مشابه سفرهاي
 سئوتا،={درسبته متولد ادریسی ابوعبداهللا وسطی، قرون سراسر در جغرافیا علم در چهره ترین برجسته شاید .شد آن مشابه
 وي. شد شکوفان پالرمو در نورمانها پادشاه دربار در که است}م1101. ق.ه494 {سال به }طارق جبل تنگه کنار آفریقا، شمال

 که کرد تألیف روجر شاه نام به ، "اآلفاق اختراق فی المشتاق نزهه" یا "الروجاري الکتاب" را، خود کتاب دربار همین در
 تألیف مفصلتري جغرافیایی المعارف دایره آن از پس وي. وسطی قرون دوره در زمین کره توصیف کاملترین بر است مشتمل

 وي بعالوه. بود نیز طبیعی معال ادریسی. نیست دست در اکنون آن کامل متن که ، "النفس نزهه و االنس روض" نام به کرد،
 برجسته از یکی را او باید جهت همین به و ساخت، قرص یک شکل به زمان آن شده شناخته جهان از صورتی و فلکی، اي کره

 سفرهاي رشته یک بودند، آمده در جهانی قدرتی صورت به که عثمانی ترکان دوره در .بدانیم اسالم جهان نگاران نقشه ترین
 علم اصول فی الفوائد" کتاب است جمله آن از که شد نوشته دریانوردي به مربوط کتابهایی ،نتیجه در و گرفت، صورت دریایی

 کتاب و مهري، سلیمان تألیف ماالیا الجزایر مجمع و هند اقیانوس درباره رساله چندین ماجد، ابن تألیف "القواعد و البحر
 پیري  عثمانی، دیگر دریاساالر نگاري نقشه تحقیقات و عثمانی، دریاساالر علی سیدي از عمان بحر احوال در محیط
 نگاري نقشه زمینه در الاقل شود، می مشاهده چنانکه. است کرده استفاده کولومبوس ،او نقشه آخرین از ،که}رئیس={ریس

 از پس آن فعالیت آنکه وجود با اسالمی، جغرافیایی سنت که شود می اسالمی جهان وارد زمانی در باختري رنسانس علم
برداشت ( است بوده شکوفان هنوز کرده، می سیر انحطاط طریق در}ق.ه.هشتم و ششم{ قرنهاي فاصله در خود اوج به رسیدن

معناي پیمایش ه ب "صوره االرض و قطع االرض  "علم جغرافیا با اصطالح  :و .)اسالم جهان در جغرافیاسایت راسخون،  ":از
سرزمینی وارد دین اسالم شد و عواملی چون دستور اسالم به علم آموزي ، مضامین جغرافیایی قرآن ، مسیرهاي سفر حج و 

به  "سنسکریت  "این علم در زمان منصورعباسی و به تبع ترجمه کتاب .فتوحات گسترده ي مسلمانان موجب پیگیري آن شد 
ابوسعید اصمعی اشاره کرد که از  "جزیره العرب  "ثار بجامانده می توان به کتاب آرین از قدیمی ت. زبان عربی آغاز شد 

که در رابطه با کشور عراق و نحوه آبرسانی در بین  "ابن سرابیون  "منابع مهم در آثار یاقوت حموي است، همچنین آثار 
که در موزه اسکوریان مادرید نگه  ق،.ه هشتمالنهرین است و یک نقشه ترسیمی دستی جهان نماي فارسی مربوط به قرن 

در زمان مامون عباسی پیشرفتهایی در . دوره طالیی و رونق جغرافیا در جهان اسالم است  پنجم، سوم تاسده  .داري می شود
دستور مامون ، منجمان طول یک درجه ه ب. تهیه جداول و نقشه هاي مختلف جغرافیایی : علم جغرافیا بوجود آمد من جمله 

این اقدام نخستین اندازه . وي قوس نصف النهار در دشت سنجر واقع در سوریه اندازه گیري کردند ر رض جغرافیایی را برع
گفته ه ترسیم شد که ب "الصوره المامونیه  "همچنین در زمان مامون ، نقشه جهان اسالم با نام . گیري واقعی خط استوا بود 

اروپاییان با جغرافیاي اسالمی آشنا شدند  ،نخستین مکانی که در آن .برتر بود  مسعودي از نقشه بطلیموس و مارینوس هم
که آموختند اصل کرویت زمین بود که بدون آن امکان کشف قاره آمریکا وجود  ،نخستین مطلبی نیز. شهر تولدوي اسپانیا بود

نان را شناسایی آ، مسلمانان سرزمینهاي داز طریق راه دریایی به مشرق برس  کو دوگاماسصدها سال پیش از آنکه وا. نداشت
راه دریایی . وي با کمک احمد بن ماجد  توانست از طریق دماغه امیدنیک به سواحل آسیا برسد ،در نهایت نیز. کرده بودند

 ها اختراع کرده اندیاگرچه قطب نما را چین. ه شده بودهندوچین پانصدسال پیش از مارکوپولو توسط سلیمان سیرافی شناخت
هایی بودند که از آن در دریانوردي بهره بردند و ر نمی شدند، مسلمانان اولین گروهولی از آنجا که آنان از سواحل دو

  ).سایت تاریخ اسالم، معرفی جغرافیاي اسالمی( مسلمانان به اروپا برده شد از طریقسپس قطب نما 
اما متاسفانه . میت علم جغرافیا را در سده هاي اولیه اسالم نشان دهیماین مقدمه نسبتا طوالنی براي این بود تا اه                 

یکی از کسانیکه به اهمیت آن در . ما براي درك آیات قرآن به این علم نیازمند می باشیم. بعدها به این دانش، توجهی نشد
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 یخیتار يایو جغراف یشناس باستان"البته  عنوان کتاب او  .می باشد عبد الکریم بی آزار شیرازي دوران معاصرپی برده، استاد
. کند یم يزنده و متحرك بازساز ییامم و ملوك را به صورت تابلوها امبران،یپ خیرآن تارق او می گوید،. است  "قصص قرآن

م را به مشاهده حوادث مرد "الم تر"از موارد با فعل  ياریحال درآورده و در بس عیرا به صورت وقا یخیتار عیکه وقایبه طور
جا که از آن .}6فجر، {که پروردگارت با عاد چه کرد؟ ینیب ینم ایآ: دیفرما یبه عنوان نمونه م. کند یم بیزنده ترغ یخیتار

 اتیلیو اسرائ نیشیکتب پ ریها و اساط به افسانه نیاز مفسر ياریکمتر مورد توجه بود، متأسفانه بس یشناسدر زمان گذشته باستان
قرار داشته و  دیمورد انتقاد شد نیاز مفسر یچون ابن خلدون و بعض میقد نیاز نظر محقق اتیلیگونه اسرائنیاو آوردند  يرو

 کایمرآمردم  یمانیا یاز موجبات ب یکی يالدیدر آغاز قرن نوزدهم م یبود که حت هیپا یآن قدر ب یلیاسرائ يها افسانه. دارد
 دیاختراعات و اکتشافات جد جیو به تدر دیآغاز گرد یعلم یشناسباستان ،م 1890سال  از: سدینو یدکتر جان الدر م د،یگرد

ن به کمک کارب قیبه طر یباستان يانسانها يایآثار و بقا شیو مادون قرمز و آزما  کسیاشعه ا ما،یهواپ ،یعکاس نیمانند دورب
 یشناسو امتها به باستان امبرانیکتاب مقدس راجع به پ قیکشف حقا يبرا یدانشمندان انیم نیدر ا. شتافت یعلم یشناسباستان

 يو حفار قیبه تحق نیالنهر نیدر اورکلده در جنوب ب "یلئوناردو ول "در موصل و دکتر "پول بوتا"از جمله . پرداختند
کتاب مقدس، ص  یدکتر جان الدر، باستان شناس{کردند فرا کش میپرداختند، و محل طوفان نوح و زادگاه حضرت ابراه

است و  دهینام اتیو آ هیکرده و آنها را آ حیمانده فرعون و اصحاب کهف تصر یاز آنها مانند جسد باق یقرآن به بعض .}34
جانت نجات داده در یپس امروز تو را با بدن ب ":کند ینکوهش م کنند، یغفلت م یباستان اتینوع آ نیرا که از ا یکسان

هاى ما  اى باشى، و حقّا که بسیارى از مردم از نشانه آیند نشانه که پس از تو مىیافکنیم تا براى کسان مىحل دریا مرتفعى از سا
وي در بحث  .)، مقدمه، بی آزار شیرازيقصص قرآن یخیتار يایو جغراف یشناس باستان :گزیده اي از(}92یونس،{"غافلند

 یکی ازغار افسوس در :)1:شود یاست که به اصحاب کهف نسبت داده م ییدر شش نقطه غارها اصحاب کهف می گوید،
 .دمشق هیصالح کینزد ونیغار کوه قاس :)2 .واقع شده است هیترک ریازم يلومتریک 60که اکنون در  ونانی یمیقد يشهرها

امان  يلومتریک 8شده در غار کشف : )5 .يناویاسکاند رهیغار کشف شده در شبه جز: )4 .نیفلسط يغار بتراء از شهرها :)3
 يغار اصحاب کهف در روستا :می نویسدوي .)117بی آزار شیرازي، ص(غار اصحاب کهف در اندلس: )6 .اردن تختیپا

 ."امان است کیاردن نزد یدر جهت شرق میکه رق": کند یم تیروا یمقدس .اردن است تختیامان پا یدر جنوب شرق میرق
از جهانگردان و  ياریبس. کرده و آن را همان غار اصحاب کهف قرآن دانسته است دنیغار د نیاز ا " کلرمون گانو" نیهمچن
 ای هیچه بسا در ترک ایکه غار اصحاب کهف در اردن  کنند یدر معجم البلدان، اشاره م يحمو اقوتیمانند  یاسالم نیمورخ

 میرق يدو روستا انیکشف غار اصحاب کهف را م ،شیچند سال پ ،یشناس معروف اردنباستان انیظب ریسیمحمد ت. اندلس است
 یشناسو باستان یخیباره مطالعات تار نیا در" :اردن، اعالم کرد و گفت تختیامان پا يلومتریهفت ک درو ابو علند واقع 

و  میخداوند موفق به کشف محل غار شد ياریبه  نکهیدر داخل و خارج اردن انجام شد تا ا دیاز ده سال طول کش شیب یعیوس
الزم را انجام داد و ادله و  يهایبه نوبه خود کاوشها و حفار زیاداره ن نیا ."میداد لیتحو یشناسآن را به اداره باستان

 یما در مطالعات خود از بعض: گفتشناس باستاناین . دست آورد که با آنچه در قرآن آمده است، مطابقت داردب ییها نهیقر
ها مربوط به  قصه نیا رایکمک کردند ز یاز قصص قرآن یبعض ریآنها در تفس میاستفاده کرد یحیو مس هودی یمذهب ياز علما

ماجراها را قبل از بعثت  نیآنها ا رایاعجاز قرآن است ز لیاز دال یکیامر  نیقبل از بعثت است، و هم انیحیو مس انیهودی
 :)1:کند یم دییآن را تأ اریبس لیدال رایز. معطوف شد میتمام توجه ما به غار رق .کردند یاسالم به عنوان قصه نقل م امبریپ

این روایت را در {شود یم دهیو بلوط در اطراف آن د تونیدرختان ز يایاز ابن عباس نقل شده، بقا اتیطور که در رواهمان
به  شیآزما يشده که آنها را برا دایهشت جمجمه در غار پ :)2. }.تفسیر طبري، تنویر المقباس ابن عباس و سایر تفاسیر نیافتم
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به نقل از روزنامه  1355خرداد  31روزنامه اطالعات، دوشنبه {از آنها به جمجمه سگ شباهت دارد یکیاند و  لندن فرستاده
کشف آثار  :)3.}22کهف،{آنها سگشان بود یآنان هفت تن بودند و هشتم ندیگو یم و:میخوان یقرآن م در.}االهرام مصر

از وجود  یحاک نیبنا شده است و ا دیتجد ق.ه 107مسجد در سال  نیا: نوشته شده یغار که با خط کوف يمسجد در جلو
بنا  يکه بر حالشان آگاه شده بودند گفتند بر آنان مسجد آنان":دیفرما یمکان است که قرآن م نیدر ا یمیقد يمعبد

آمده }9کهف،{بوده که در قرآن میکه احتماال همان رق بیاست به نام رج ییروستا ،غار یکینزد در.}21کهف،{"میکن
که به هنگام طلوع  ینیب یو آفتاب را م":دیفرما یقرآن است که م هیآ نیکامال منطبق به ا میغار رق ییایجغراف تیموقع.است

 اتیاز آ نیا. قرار داشتند یعیو به هنگام غروب به طرف چپ و آنها در محل وس گردد یم لیبر طرف راست آنها متما
 یو عمر طوالن یهمراه با تندرست ستنیز يبرا طیمسکن و مح نیتر ینشان دهنده بهداشت هیآ نیا .}17کهف، {خداست

نور : )4 .قرار گرفتن دهانه آن رو به شمال :)3 .مرتفع ینیدر سرزم :)2 .بزرگ يآلوده مراکز شهرها يدور از هوا: )1:است
که به هنگام طلوع، در طرف  ینیب یم ینگاه کن دیاگر به خورش"فوق  هیبلکه طبق آ تابد یبه درون آن نم مایآفتاب مستق

 يواقع شدن دهانه غار به سو:)6 .یبه قدر کاف میمستق رینور غ :)5 ."و به هنگام غروب در طرف چپ ردیگ یراست غار قرار م
به درون غار وارد شود و در همه  یبه آسان وزد یکه معموال از سمت شمال م یفیو لط میمال يکه بادها شود یشمال سبب م

بی آزار ":گزیده اي از( ."فجوة منه یو هم ف":قرار داشتند  عیمحل وس کیآنها در :)7 .بدمد يا آن روح تازه يایزوا
  )."195و  194شیرازي، ي

بدون داشتن اطالعات جغرافیایی تعیین مکان اصحاب کهف غیر ممکن  با توضیحاتی که داده شد، مشخص شد که،                
زنیهاي بیمورد، تمام مکانهاي  کافی بود که مفسرین ما به جاي  گمانه. جالب اینکه تمام اطالعات الزم را قرآن داده است. بود
 یوقت یخیتار يایشناخت جغراف تیاهم":بی آزار می نویسد .گانه  را با نشانه هایی که قرآن داده بود مطابقت می کردندشش

را  یاماکن گوناگون ،نیو مورخ نیقرآن، مفسر یخیتار يایدر گذشته به علت عدم شناخت جغراف م،یکه بدان شود یروشن م
را نقل  ینوح و غار اصحاب کهف نقاط مختلف یمحل فرود کشت يکه برااند، چنان از قصص قرآن ذکر کرده کی هر يبرا

آنها به عمل  يبه رو ییایجغراف قاتیتحق خ،یتار نیمحقق دیو با. ستیمنطبق ن یقرآن اتیاز آنها با آ یاند که بعض کرده
مطْلع  ":به طور اجمال مانند یمکانها را گاه یاهتمام فراوان داده و اسام یو آثار باستان یخیقرآن به اماکن تار.آورند

  ،احقاف و سبأ و بابل ن،یروم، مکه، بدر، حن نا،یمانند، مصر، س نیو گاه به طور مع ،"أَرضِالْ یأَدنَ "، و"الشَّمسِ و مغْرِب الشَّمسِ
کرده و  نیتدو "ارض القرآن"به نام  یکتاب يندو مانیشبه قاره هند و پاکستان مانند عالمه سل يکه علماییتا جا کند، یذکر م

 ،م 1951در سال  يمودود یو ابو االعل.  قرآن قرار داده است یخیتار يایجغراف"  آن را اساس کتاب يندو نیمظفر الد
بی آزار شیرازي، (کرده است میترس "القرآن میتفه "خود به نام ریقرآن در تفس یاز نقاط جغراف يا پاره يبرا ییها نقشه

  . )8ص
باید دید مطرح شد، اکنون با این مطالبی که درباره ضرورت دانستن اطالعات جغرافیایی در این فصل                   

 ،  "اقرب" و ترکینزدبه معنی   "دنُو"از  یلیتفضآن را صفت  نامه دهخدا لغت .چیست؟در آیه سوم سوره روم  "ادنی"معنی
 اثیغو  ،وطواط ،الفضالء دیٔمو{زبون تر به معنی  "یدن"از  یلیتفض صفت ، "ادنی " :می نویسد  و می داند "یاقص " مقابل

. }ءالفضال دیٔمو{نیکمتر،}االرب یمنته{کمتر ،ریمقابل خ ،پست رتبه تر ، و تر سیخس،ارذل  ،تر هیفروما ،پست تر، }اللغات
  اصغر، مقابل ، وکوچکتر، }معجم البلدان { "یاعل"مقابل   "اسفل"، و تر نیپائ ، }االرب  یمنته{فروتر ، }االرب منتهی{"اقل ّ"

معنی  ،"زبون تر، پست تر:بو تر، کینزد:الف":آن را ،نیمع یفرهنگ فارس.)واژه یابسایت (}االرب  یمنته{ هیفروما . اکبر
: می نویسد قاموس .)همان(نیترنییپا :)3، نیکمتر:)2 ، تر نییپا ): 1:نوشته است ،دیفرهنگ لغت عم .)همان(کرده است
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دان و دانیۀ  ،اسم فاعل آن. نزدیک و نزدیکتر شد ،یعنی پس }8 ،نجم{ثُم دنَا فَتَدلَّى :یعنی نزدیک شدن  "دنو" ، از"دنی"
یدنینَ علَیهِنَّ : و . نزدیک و در دسترس است }آنهاه ب{هر دو بهشت  یعنی میوة }54،رحمنال{انٍٰو جنَی الْجنَّتَینِ د :مثل .است

ممکن است اسم تفضیل باشد  "ادنی ":ه نماندنا گفت .خود نزدیک کننده هاي خویش را بیعنی جلباب }59، احزاب {منْ جلَابِیبِهِنَّ
 می  "دنو"و نیز از . تر است تر و خسیس در این صورت معنی آن پست  .معنی پستی و خست استه که ب "دناءة "و  "دنی"از 

 گفت آیا می =بِالَّذي هو خَیرٌقَالَ أَتَستَبدلُونَ الَّذي هو أَدنَى  :از قسم اول است  ، ۀآیاین . معنی نزدیکتر استه ید که بآ
ورِثُواْ الْکتَاب یأْخُذُونَ :آیهممکن است . }بقره 60بخشی از آیه {خواهید عوض بگیرید آنچه را پستتر است با آنچه بهتر است

سوره  169آیه بخشی از {زندگی آخرت پستتر و نا چیزتر استه گیرند متاع این زندگی را که نسبت ب می =عرَض هذَا األدنَى
این  =اهوجه ٰأَنْ یأْتُوا بِالشَّهادةِ علی ٰلک أَدنیٰذ: معنی نزدیکتر است مثله در آیات دیگر ب .معنی باشد مینهه نیز ب، }اعراف

ظاهرا مراد از  :آیه سوم سوره روم: ، و مثل}مائده 108بخشی از آیه {آنکه گواهی را بطور صحیح ادا کنیده ت بنزدیکتر اس
 هدرا مراد از ارض، ارض حجاز و الم آن براي عظاه: در المیزان گفته .نزدیکترین محلّ به حجاز است ، "أَدنَی الْأَرضِ"

است اگر آنرا  "ادنی"مؤنّث   "دنیا" .رفته و با اکثر مقابل افتاده استکار ه ب  "اقلّ"معنی ه ب مجادله، 7 آیه  در  "ادنی".است
معنی نزدیکتر است و آن پیوسته وصف است ه حساب آوریم به ب  "دنو"تر و اگر از  معنی پسته بگیریم ب  "دناءت"و  "ء دنی"از 

زندگی ه گوئیم یا از این جهت که نسبت ب و زندگی دنیا را دنیا می .عذاب دنیا، سعادت دنیا :مثل ،موصوف دارده و احتیاج ب
شود  از آیات استفاده می .ما نزدیکتر استه و نا چیزتر است و یا از این حیث که این زندگی از زندگی آخرت ب تر  پستآخرت 

، 2 قاموس قرآن، ج("باشد زیرا که در آیات زیادي با آخرت مقابل افتاده است معناي دوم است و اصل آن دنو میه که آن ب
 ، پیش از این ، یعنی "ادناه". کهین،وکمینه  ،حداقل ،دست کم  ،کمترین  ، یعنی"حد ادنی" :و نوشته اند .)363تا  361: ص

سایت " :برداشت از(}در زیر صفحه{داراي امضاء  ، وامضاء کننده زیر ، یعنی "موقع ادناه". تاکنون وقبال  ،سابقا  ،پیشتر 
 ).             "المعانی

 :)1: به دو معناي اصلی بر می گردد ، "ادنی "نتیجه اي که از بررسی فرهنگ لغات حاصل شد این است که، کلمه                  
 نی، عبارت پست تر"أدنى" ۀکلم يمعنا نیترجیو را نیتریاصل: نوشته اند.  "پست تر و پست ترین :)2. نزدیکتر و نزدیکترین

 نیکه انیجالب ا ۀنکت. هستند یپست يبه معنا ،زین  "دنائت"پست، و  يبه معنا زین  "دنئ"مانند  یگونه که کلماتاست؛ همان
 نیرا به صورت پست تر "أَدنى األرض"توان عبارت  یم پس .شوند یاستفاده م یمعان نیبه هم زین یکلمات در زبان فارس

 يعمدتاً به معنا زین ینترنتیو ا يا انهیرا يهادر فرهنگ لغات و مترجم "یأدن" ۀکه کلمنیمهم ا ۀنکت .معنا کرد نیسرزم
 يمعنا ،زیفرهنگ لغات ن نیدهد ازنظر ا ینشان م زیمسأله ن نیشود که ا یترجمه م نیخصوص پست ترپست تر، و ب ن،یکمتر

 م،یکن یرا وارد م  "أَدنى األرض"عبارت  ، نیآنال کهیهنگام نکهیجالبتر ا اما .است نیعبارت پست تر  ،"یأدن" ۀکلم یاصل
Lowest Land ای Lower Land سایت (است نیسرزم نیپست تر ایپست تر  نیسرزم ،یآن در فارس يشود که معنا یظاهر م

سوم  هیآ یبد فهم ایبر فهم  ياریبس ریتاث ،یاز دو معن کیانتخاب هر ).روم ۀمبارک ةسور یابتدائ اتیآ نداي قرآن حکیم،
همچون  را قرآن=احسن الوجوه یالقرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه عل": اکرم فرموده است امبریپ. سوره روم خواهد داشت

 گاهیپا(21، ص 5 مه، مقد1ج . یصاف ریتفس{"دیوجه راه بر نیآن را بر بهتر یتوان او را برد ، ول یشتر رام به هر طرف م
براي . ، نزدیکترین سرزمین دانسته اند را "األرضأَدنى "،  و مفسرین مترجمین ).وجوه و نظائر فیحوزه، تعر یاطالع رسان

. مشکینی=ترین سرزمین به حجاز که سوریه و اردن استدر نزدیک:و.و مجتبوي فوالدوندمهدي =در نزدیکترین سرزمین:مثال
منظور این است  "زجاج"به باور  :نوشته است تفسیر مجمع البیان). سایت تبیان(بهرامپور= سرزمین]  نقطه این[ترین در نزدیک

بر آن است که نزدیکترین شهر از  "مجاهد".هاى عرب روى دادر نزدیکترین سرزمین تا به سرزمیناین شکست رومیان، د: که
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باشد که در  مى "کسکر"و  "اذراعات"منظور منطقه  "عکرمه"باور  و به.جزیره عربستان است سوى ایران، شبه به "شام"
 .)همان(نزدیکى شمالِ شبه جزیره عربستان است و آنجا بود که رومیان شکست خوردندهاى روم شرقى و شام، در نسرزمی

، ترجمه کرده  "است زمین تریننزدیک که زمینی یک در"دکتر شریعتی هم در تفسیر زیبایی که بر سوره روم نوشته ، آن را 
 نیسرزم"در  ،شکست نیو ا :ترجمه کرده انداینگونه  ، }زانیالم  ترجمهدر{ یهمدان يموسو اهللا تیآ و اهللا مکارم تیآ .است

تفسیر در.می داند شام است یخود به حجاز که نواح نیسرزم نیترکیدر نزد ،انیحجت االسالم انصار و. رخ داد "یکینزد
، رخ داده }به سرزمین عرب که نواحی شام است {در نزدیکترین سرزمین ،این شکست:نوشته است استاد خرمدل ،نور

اکثرآنها  وجه  شود، اگر به تفسیرها مراجعهکردیدهمانگونه که مالحظه .  )االرض یسوره روم ادن موسسه باور باران،(است
که ترجمه آن،  پذیریمبرا  "وجه نیبهتر " باید ،بنا بر فرمایش پیامبرما  لیکن،و. را ترجیح داده اند  "نزدیکتر و نزدیکترین"
  .باشدمی  "ارضپایین ترین "یا  "پست ترین ارض"

 زندگی آن بر مردم که است چیزي آن معناي به "ارض" .در عبارت فوق چیست  "ارض "اکنون باید دید معناي                 
 آسمان مقابل و پائین که آنچه معناي به گویند می برخی و}112 ص ،7 ج العرب، لسان مکرم، محمدبن منظور، ابن{کنند می

 در ارض تبیین زنجان، تبیان القرآن دار واحد (}67 ص ،1 الکریم،ج القرآن کلمات فی التحقیق حسن، مصطفوي،{است
ه ب همیشه اما است، هآمد قرآن در بار 461 می باشد،ما زمین آن از مراد که  ارض" کلمه :می گویدقاموس  .).آسمانی کالم
 چه گر مرّیخ مثال .شود می محسوب آسمان ماه ب نسبت است زمین از غیر آنچه که است آن علتش قوى احتماله ب .مفرد لفظ
 زمین یک را ما هذا على شود، می حساب آسمان ماست سر باالى که ماه ب نسبت ولى است زمین و کره یک نفسه، حد فی

 است صریح البالغه نهج موارد از بعضى .است آمده نیز  جمع لفظه ب البالغه نهج و روایت در .ماست پاى زیر که نیست بیشتر
 نهج دیگر جاهاى و احادیث در که بگوئیم باید است، اقلیم هفت اصطالحه ب و زمین روى خشکیهاى  "أرضون" از مراد اینکه در

 سهولِ أَعنَاقَ رکُوبِها و": هست البالغه نهج در کردند، می تقسیم هفت، به گذشته در که خشکیهاست آن از مقصود البالغه
ه ب عبده البالغه نهج( الْأَرضینَ  أَطْرَاف فى ملُوك و الْعالَمینَ علَى حکَّام فَهم * الْأَرضینَ أَقْطَارِ فى أَرباباً یکُونُوا لَم أَ *الْأَرضینَ

 زمین همواریهاى گردن بر کوهها: فرماید می که کوههاست باره در اول جمله.)179 ص و 177 ص 2 ج ،174 ص 1 ج ترتیب
 در سومى و نبودند؟ رقاب مالک و پادشاهان زمین اطراف در آیا: فرمود که است گذشته مردمان باره در دومى سوارند،
 مقصود زمین  خشکیهاي بینیم مى چنانکه جاها این در. شدند پادشاهان زمین اطراف در اسالم برکت به که عربهاست خصوص

 معناي به ارض :)الف:مانند. است رفته کار به معنا چند به  "ارض" ، قرآن در  .)68  تا   59: ص ،1 ج قرآن، قاموس(است
 و مدینه مکه، مصر، مانند خاصی مکانهاي{آبادي و زمین قطعات معناي به ارض :)ب .بار 80 آسمان، مقابل در زمین کره

). قرآن جاي همه در ارض بودن مفرد سایت تبیان،(بار  260،زمین پهناي و طبیعت معالَ معناي به ارض :)ج  .بار 110،}غیره
ها می جتماع انسانا یعنی  نیسکنه زم در آن بکار رفته، آن را "ارض"سوره بقره که واژه  251عالمه طباطبایی در توضیح آیه 

از  }نوح{آن جناب نکهیو اما ا :خاص، می نویسد مکانهايو درباره ارض به معناي ). 444 ص ،2 ج المیزان، ترجمه(داند
 نیدر ا حیشده صر تیباقى نگذارد عبارتى که از آن جناب حکا نیاز کافران را بر روى زم ارىیخداى تعالى خواست که د

از اخبارى که  نیو اقوام و همچن اءیاست ، چون معروف از کالم انب نیهمه کره زم "ارض "که منظورش از کلمه ستیمعنا ن
 عنىیخود آنان  نیسرزم،}هر جا که ذکر شده باشد{"ارض "است که منظورشان از کلمه  نیمى کند ا تیااز آنان حک خیتار

فى  اءیو تکون لکما الکبر": دیخطاب فرعون به موسى مى فرما تیکه در حکا ریز هی، مثل آخصوص وطن آنان است
 76 هیآدر " ارض "منظور از کلمه ، و تمصر اس نیبلکه سرزم ستین نی، کره زم نیکه منظورش از زم }78یونس،{االرض

قطعا =لَتُفْسدنَّ فی األَرضِ" در عبارت" ارض " لمهمنظور از ک  ، وشهر مکه است عنىی ،خصوص وطن رسول خدا ، سوره اسراء
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 اریگفتار بس نیاست که در آنجا موطن کردند و شواهد بر ا نىیسرزم چهارم اسراء، هیآ در "دو بار در زمین فساد خواهید کرد
    . )"394 ص ،10 ج المیزان،":برداشت از(است

را کره زمین در نظر بگیریم،  "ارض"اگر بخواهیم . به معناي پست ترین یا پایین ترین است " ادنی"مشخص شد که                  
رب السماوات  :مثل.براي مثال آنجا که مقصود کره زمین است با سماء و سموات می آید.بایستی اشاره اي در قرآن باشد

و به .}انبیاء{مو در زمین کوههایى استوار نهادی=وجعلْنَا فی الْأَرضِ رواسی" :، یا همراه با کوه آمده است}7دخان،{والْأَرضِ
دیم که این بحث را براي این منظور پیش کشی. در آیه، کره زمین است" ارض"می شود که منظور روشنی از آیات مشخص 
 و هزار 10 اقیانوس نقطه عمیقترین ":ترین نقطه کره زمین است، اشکالی علمی وارد خواهند کرد کهاگر گفته شود منظور پایین

اما با توضیحی که داده شد، این اشکال وارد نمی  ."است شده واقع "ماریانا گودال" در و دریا سطح از تر پایین متر 916
این نبرد مقدماتی .اصال ببینیم این نبرد در کجا واقع شده است.بهترین وجه براي کلمه ارض در آیه، واژه سرزمین است  .باشد

بود و خود را امپراتور  دهیبه قتل رسان ،را سیمور ،یعمل خصمانه فوکاس که امپراتور قبل لیجنگ به دل نیا :داشته است
. او امتناع کرد و جنگ شروع شد ییداشت از شناسا سیکه به مور ینید لیبه دل زیخسرو پرو. کرد رخ داد یمعرف زانسیب

را به  نیو سپس مصر و شاه میبه سمت اورشل يلشکر فرستاد، شهربراز را با زانسیدو لشکر با دو فرمانده به جنگ با ب ،خسرو
  ).یو روم شرق رانیجنگ ا ویکی پدیا،(فرستاد تختیپا ریو تسخ یسمت آناتول

  
 605خود ادامه داده و در سال  يشرویبه پ روزمندانهیشده و پ نیالنهر نیوارد ب یابتدا سپاه ساسان ،جنگ نیدر ا "                    

 انرودانیبا قدم نهادن در خاك م " شهربراز"سپس . درآمد انیپس از سه ماه محاصره به تصرف ساسان " دارا"شهر  ، م
 گریدر شمال، د يشرویبه ادامه پ هایابیکام نیحران و ادس را گشود و پس از ا ن،یبیچون دارا، نص یمستحکم يشهرها
 نیپس از ا. را در وحشت فرو برده بود انیروم ،به کل رانیارتش ا يهجوم برق آسا. کرد ریآن منطقه را تسخ يشهرها

سرعت آنجا را  هرا مورد هجوم قرار داده و ب هیانطاک ،انیرانیبا گذر از فرات به شام درآمد و ا رانیارتش ا ،بزرگ يهایابیکام
جنوب  يرا به سو انیچون راه ساسان شد، یروم محسوب م يامپراتور يبزرگ برا يا شهر فاجعه نیکردند، تصرف ا ریتسخ
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در . کند وجود نداشت يداریپا رانیکه بتواند در مقابل ارتش ا يا دهیو در آنجا ارتش جنگ د ساخت یو مصر هموار م هیسور
امپراتور  م،610داد و پس از خلع و کشتنش خود را در سال  بیترت ییضد فوکاس کودتا رب وسیهراکل ،فتوحات نیا انیجر

 یروم يروهایتمام ن یمواجه شد، ول هایبا روم " شهربراز"  در شام در چند جا يشرویدر پ م،611پس از آن در سال  .خواند
 رانیرا به ا یسیحضرت ع بیکرد و صل ریتسخرا  میاورشل ،يهودیو شش هزار نفر  ستیبه کمک ب "شهربراز"شکست خوردند، 

 تیاز اهم رفت، یبه شمار م یحیمقدس عالم مس ءیش نیتریکه گرام نیراست بیو بدست آوردن صل میتصرف اورشل. فرستاد
کار جالبی که کرده این است که با ترسیم نقشه مطلب را به خوبی  هاسایتیکی از  ).ویکی پدیا، همان(برخوردار بود يا ژهیو

  :توضیح داده است

                   
 ۀکلم جیرا ریو غ یفرع يمعنا یعنی. ترجمه شده است نیسرزم نیکتریبه صورت نزد "أَدنى األرض"عبارت                    

 .میمواجه شو یممکن است با ابهامات م،یرا بکار ببر "نیکترینزد"کلمه نیا یدوم و فرع يست که اگر معنایدر حال نیا. "أَدنى"
از  یکسانی ۀقرمز بزرگ، فاصل ةریدا يورتمام مناطق موجود بر :دییتوجه فرما فوق ریموضوع، به تصو نیدرك بهتر ا يبرا

و روم در  رانیمناطق که که با فلش زرد رنگ نشان داده شده است، محل جنگ ا نیاز ا یکی. دارند }کوچک یآب ةریدا{مکه 
 رایز ست؛ین نیسرزم نیکترینزد ي، به معنا"أَدنى األرض"که عبارت  دیآ یبرم ریتوجه در تصو از .ستا م، 614سال 
آنها از مکه هم  ۀقرمز بزرگ قرار دارند وفاصل ةریدا يرو زین... از جمله جنوب عراق، شمال مصر و ياریبس يهانیسرزم
و روم، اطالق کرد؛  رانیلفظ را به محل جنگ ا نیا دشو ینم ن،یبنابرا. و روم، از مکه است رانیمحل جنگ ا ۀفاصل يمساو

فاصله  يکه فاصله شان از مکه، مساو دیبه مکه نام ،"نیسرزم نیترکینزد"بتوان  آن را هستند که يگریچرا که نقاط فراوان د
و روم  رانیا نیب يگریکه محل مناقشات د زین منیمانند  يگرید يهانیسرزم ن،یبر ا عالوه.و روم است رانیمکه با محل نبرد ا

 .میانطباق دارد تا اورشل منیبر شتریب نیسرزم نیکتریوعبارت نزد کترند؛یبه مکه نزد نیو فلسط میبودند، نسبت به اورشل
 یابتدائ اتیآ سایت نداي قرآن حکیم،(باشد نیسرزم نیکتری، نزد"أَدنى األرض"رسد که منظور از  یبه نظر نم ن،یبنابرا
 انرودانیوارد م یبتدا سپاه ساسانا.فرستاده شد  میبه سمت اورشل يلشکرهمانگونه که توضیح داده شد، .)روم ۀمبارک ةسور

با گذر از فرات  رانیارتش ا .حران و ادس را گشود ن،یبیچون دارا، نص یمستحکم يشهرها "شهربراز" آن،در خاك  شده و
سرانجام این نبرد ، اما آنها را شکست داد و مواجه شد هایبا روم  "شهربراز"در شام در چند جا   يشرویدر پ .در آمد به شام
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ایی در یک نقطه، بلکه در نقاط متعدد رخ داده است که  میانگین شکست نهپس، نبرد، نه .در اورشلیم به نفع ایران پایان یافت
 يزیشهر به چ نیا کیشکل توپوگراف: درباره جغرافیاي اورشلیم نوشته اند.است سرزمین بوده ترینآنها در پست ترین و یا پایین

 و بدون دره کپارچهی  يا که همچون صخره هودا،ی يکوهها یشناخت ساخت  با شکل تیوضع نیا. است بدل شده  اسب نیز هیشب
 52 ترانهیمد  شهر از ساحل نیفاصله ا. خود اشراف دارد رامونیپ در یعیوس هیکرده که بر ناح لیتبد ياست آن را به دژ 

حدود }است تر نیپائ آزاد ياهایکه سطح آن از در{تیو ارتفاع آن از سطح بحر الم لومتر،یک 22 تیاز بحر الم لومتر،ویک
 لومتریک528و از قاهره  لومتر،یک 388 روتیاز ب لومتر،یک 290دمشق  لومتر،ازیک 88از عمان  المقدس تیب. متر است 1150

            ).المقدس تیوبالگ کعبه مقدس، ب(فاصله دارد
 زندگی آن بر که زمینی هاي نقشه تا کرده تالش بشر ،قدیم زمانهاي از.کجاست؟ نیسرزم نیپست تر مینیحال بب                   

 قبیل از زمین کره از کامل نقشه توانست بشریت و نشست ثمر به حاضر عصر در آرزو این کند، طراحی خویش براي کند می
 را زمین هاي نقطه ترین پست و باالترین ها نقشه این.کند طراحی خود براي را غیره و بلند و پست نقاطه دریاها، و خشکیها

 این بر را پستیها و بلندیها و باشد، می صفر خط دریا سطح کردند، وضع دانشمندان که قوانینی اساس بر دهند، می نشان
ارتفاع  يریاندازه گ ا،یو جغراف یشناس نیقبل از اختراع ماهواره ها واستفاده از آنها درعلوم زم :نوشته اند.دنسنج می اساس

 ۀسیعلوم، مقا نیممکن نبود؛ اما با اختراع ماهواره ها و استفاده از آنها در ا گر،یکدیآنها با  ۀسیو مقا نینقاط مختلف سطح زم
اطراف  ينهایسرزم ن،یزم يهایخشک نیمطالعات، مشخص شد که پست تر نیا یط .آسان شد نیزم ةکر مختلفارتفاع مناطق 

سایت نداي (می باشد نیزم ةکر ۀنقط نیپست تر تیو بحرالم .است رود اردن یو شرق یغرب يشامل کرانه ها ت،یبحرالم
  ).قرآن حکیم، همان

  

  
در نقشه  یخیبزرگ تار يشهرها نیترکیاز نزد یکی :دییتوجه فرما فوق، ریوامطلب، به تص نیدرك بهتر ا يبرا                   

و  لومتر،یک 40/17المقدس  تیب ۀکه حداقل فاصل يبه نحو ،است} میاورشل {المقدس تیشهر ب ت،یبه بحرالم یجغراف يها
 تیالمقدس را نسبت به بحرالم تیشهر ب تیموقع ر،یواتص ایندر .است لومتریک 47/21 ت،یحداکثر فاصله اش از بحرالم

و  یشناس نیعلوم زم ةاز معجزات قرآن را در حوزِ یکیروم،  ةسور ییابتدا اتیخداوند متعال، در آ :دییفرما یمشاهده م
 نیسرزم نیدر آن واقع شده، پست تر میرود اردن را که اورشل باختري ۀکران نیسرزم ات،یآ نیکرده و در ا انیب ایجغراف
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 زیدشمنان اسالم ن ان،یم نیدر ا اما .شد سریسال از نزول قرآن م 1400پس از  ر،ینظ یب یعلم ةمعجز نیا درك .دانسته است
و  قیدق يبه قدر یمعجزات اله نیا. انجام داده اند یمعجزات آشکار اله نیرا در رد ا يننشسته اند و تالش مذبوحانه ا کاریب
 عجزاتم نیدر ا ياند و آنان در صدد برآمده اند تا به نحو ختهیشده اند که حسد و خشم دشمنان اسالم را برانگ انیشبهه ب یب

 ۀنقط نیجا که پست ترشده است که از آن انیب }یحیمس ستیونیصه{کالیاوانجل تیمثال، در چند سا يبرا .شبهه وارد کنند
اتفاق افتاده است، مطلب ذکر شده در  میدر اورشل زین رانیقرار دارد و شکست روم از ا تیدر جهان در کنار بحرالم نیزم

از روم  رانیکه محل شکست ا میکه اورشل چرا اشتباه کرده است؛ نیزم ۀنقط نیپست تر ةو قرآن دربار ستین حیقرآن صح
و به }نعوذ باهللا{قرآن اشتباه کرده نیبنابرا. بلند تر است یفاصله دارد و از آن کم یجهان، کم ۀنقط نیبوده است، از پست تر

گفت که بنا بر چند  دیمشابه، با انیمذکور و مدع يهاتیسا یۀپا یو ب فیسخ يرد ادعاها در.ستین یکتاب آسمان ،لیدل نیهم
جهان سخن گفته است،  نیسرزم نیاز پست تر ،خداوند متعال در قرآن :)الف:ها کامالً غلط استتیسا نیمحکم، سخنان ا لیدل

 ییابتدا اتیرا در آ نیسرزم نیپست تر ای "أَدنى األرض"قیصورت که خداوند، عبارت دق نیبد .جهان ۀنقط نینه از پست تر
 ییاینظر جغراف از.نقطه را ذکر نکرده است نیرت پست ترعبا ایشهر و  نیگاه عبارت پست ترچیروم به کار برده است و ه ةسور

از آن  یبخش زیاطرافشان ن يهانیو سرزم تیبحرالم یو غرب یو قسمت شمال میکه اورشل{رود اردن یغرب ۀکران نیسرزم زین
 زیمحل شکست روم مطابقت دارد؛ چرا که قرآن ن ةقرآن دربار یۀمطلب با آ نیجهان است، که ا نیسرزم نی، پست تر}هستند
است، نه شهر  دانسته نیسرزم نیرا پست تر }رود اردن باختري ۀکران{داده است يرو آنکه شکست روم در  ینیسرزم
 ییمعجزات قرآن گزافه گو ةدشمنان اسالم که دربار :)ب .مطابقت دارد یشناس نیعلم زم اتیمطلب با واقع نیو ا .میاورشل

باشد؛ چرا که پست  نیزم ۀنقط نیتواند پست تر یگاه نمچیمسأله توجه نکرده اند که محل نبرد دو لشکر ه نیکنند، به ا یم
 نیبنابرا. !ستدیاتواند در آن ب یم ینفر به سخت کیمتر است که  کیکوچک در ابعاد کمتر از  ۀمنطق کی ن،یزم ةکر ۀنقط نیتر
. دارد  یمساحت کم نیزم ۀنقط نیدانست، چرا که پست تر نیزم ۀنقط نیتوان محل نبرد دو لشکر را در پست تر ینم چگاهیه

 کیدانسته، کامالً درست است و  نیسرزم نیو روم را پست تر رانیمحل جنگ ا نیو سخن خداوند قادر متعال که سرزم
  :دییتوجه فرما زیر ریمسأله به تصو نیدرك بهتر ا يبرا. دهد يتواند دو لشگر را در خود جا یم یپست به راحت نیسرزم

  
 

انسان را  کی شیتنها گنجا نیزم ۀنقط نیکه پست تر دییفرما یمالحظه م زین }سمت راست{فوق کیشکل شماتدر                    
 نیا بیترت نیبد. گنجاندن دو لشکر را در خود دارد یی، توانا}شکل سمت چپ{نیسرزم نیلشکر؛ اما پست تر کیدارد نه 

سایت نداي (دشمنان اسالم، دور از منطق است سخنانو  یکند که سخن خداوند متعال در قرآن، کامالً منطق یمطلب اثبات م
 أخفض فی":هنفرمود سبحان خداوند :نوشته اند جعرافیایی دیدگاه از "أدنى"کلمه درباره دقیق بودن و ).قرآن حکیم، همان

 يا منطقه بر }خفض به گودالها و فرو رفتگیهاى از زمین گفته می شود که معمولًا پر از آب است{أخفض اینکه براي ،"األرض
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سایت اسالم (شود می اطالق خشکی سطح از نقطه ترین پست بر و است تردقیق "أدنی"کلمه و شود، می اطالق دریاها قعر از
  ).شناسی زمین علم در کریم قرآن اعجاز قرآن و تفسیر،
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  ششمفصل 
  

  امپراتوري رقابتهاي
  ایران و روم

بعد از شکستشان در ظرف چند سالى ] لى[سرزمین و پست تریندر  =فی أَدنَى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سیغْلبونَ                    
ضمیر جمع اولى و سومى به روم برمى گردد، ولى  :عالمه طباطبایی می نویسد. }3روم،{به زودى پیروز خواهند گردید

رومیان بعد از غلبه : برمى گردد، و معنایش این است که }ایران{بعضى گفته اند  به فرس را}غلبهم{ضمیر جمع دومى
 } غَلَبِهِم{ولى ممکن است آن را نیز به روم برگردانیم، و بگوییم که مصدر .ان برایشان، به زودى غلبه خواهند کردفارسی

: آید، و معناى آیه چنین مى شود کهمصدر مفعولى است، و در نتیجه اختالفى هم در مرجع ضمیرهاى سه گانه پدید نمى 
به علت اینکه بحث تاریخی ایران و روم ).، سوره روم16 جالمیزان، (شوندرومیان بعد از مغلوب شدنشان به زودى غالب مى 

و براي خواننده  دنباش و جذاب مطالب را به گونه اي مطرح کنیم که متنوع می کنیمسعی  در هر فرصتیطوالنیست، ما 
بازیگرهاي منطقه آشنا شده ایم، وقت  اکه سال و مکان نبرد مشخص شده است و تا اندازه اي باکنون  .دنباش گیرایی داشته

  .پرداخته شود جنگهاي این دو ابر قدرت،پیشینه به  آن رسیده است که
به  یو سردار روم استمداریکراسوس س ورشیبا  م،.ق 54است که از سال  ییهاو روم رشته جنگ رانیا يهاجنگ                 

روم ":نوشته اند جنگها اینباره  در .افتیادامه  انیدوران ساسان انیآغاز و تا پا یفرهاد سوم اشکان یدر زمان پادشاه رانیا
تقریباً در آسیاى صغیر و مدیترانه دشمنى  ،که پس از نابودى کارتاژ، نابودى پادشاهى پونت، تضعیف ارمنستان و تسخیر یونان

نداشت و در شمال اروپا نیز تا توانسته بود از جنگل نشینان به اسارت گرفته بود، اکنون براى فتح جهان متمدن آن روز باید 
 م،.قال س 100ها یا اشکانیان در حدود پارت. رت جدیدى در حال توسعه بودقد ،حال آنکه در شرق. وارد بین النهرین مى شد

به قدرتى قابل توجه رسیده و با اخراج سلوکیان از سرزمین اصلى ایران اکنون قصد ورود به ارمنستان، آسیاى صغیر و بین 
پادشاه اشکانى ابتدا براى آنکه از  ،مهرداد اول. جنگ غیرقابل اجتناب باشد ،طبیعى بود که در این شرایط. النهرین را داشتند

تا  ،رها شود، آنها را در یک نبرد تعیین کننده شکست داد و سکاها و صحرانوردها در اثر این شکستجانب بیابانگردان شرقى 
ساله 700نبردهاى  سایت هم میهن،("جانشینان او از جانب شمال و شرق راحت بودند ،بنابراین. ها سال مزاحم ایران نشدندده

در زمان نبردهاى ارمنستان و روم، پمپه سردار ":می گویند روم دلیل اولیه پیدایش تضاد بین ایران و درباره .)ایران و روم
اما . دو شهر ارمنستان در اختیار ایران باشد ،رومى از ایران خواست تا در این نبرد به زیان ارمنستان شرکت کند و در مقابل

شانه  ،ده، از این قول خودى نبوپس از پایان جنگ و شکست ارمنستان، پمپه با این استدالل که ایران در جنگ با ارمنستان جد
پادشاه ایران را براى  ،پمپه پس از مطیع ساختن سوریه و آسیاى صغیر، وارد بین النهرین شده و این تقاضاى فرهاد .دخالى کر

 به گفته مورخان، پمپه در همان زمان حتى خیال ورود به ایران را به سر. آنکه رود فرات حد فاصل دو کشور باشد را نپذیرفت
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کراسوس، پمپه و سزار، سه  .داشت، اما به دلیل وسعت خاك ایران از این تصمیم منصرف شد و آتش جنگ موقتاً خاموش شد
على رغم  ،با یکدیگر توافق کردند که در انجام کارها با یکدیگر هماهنگ باشند و بنابراین م،.ق 60سردار بزرگ روم در 

او در سال بعد با . به حکمروایى سوریه منصوب شد م،.ق 55 سالکراسوس در. وجود سنا، این سه نفر حاکم امپراتورى بودند
 م،.ق 54در سال  .)همان("م مرز کردهاى روم، بین النهرین را تسخیر و عمالً ایران و روم را هتفاده از قدرت لژیوناس

از رود فرات گذشت،  ،و بدون اعالم جنگ }سزار وسیولجمپئوس و پ{حکومت گریضو دعقب نماندن از دو ع يکراسوس برا
 ينهایاز سرزم يپاسدار يرا برا ییهابازگشت و گروهان هیبه سور، سال آن ستانزم او، .افتیدست  ییهاتیدر آغاز به موفق يو

شاه  ، }آرتا وردیس{آرتاواز يبدون توجه به اندرزها م،.ق 53دوباره در بهار سال  و .گذاشت یباق نیالنهر نیاشغال شده ب
 سایت تاریخ ایران،("به حرکت درآمد يسو انبد نیالنهر نیهموار ب ينهاینکردن در سرزم يشرویبر پ یارمنستان مبن

بر ایران را نیز کار ساده اى  پیروزي ،هاى مداوم روم در اروپا و شرق سبب شد تا رومیپیروز ).ساله ایران و روم700هاى جنگ
چرا که لژیونرها در کوهستان بهتر . به ایران حمله ور شود او،پیشنهاد داد که از خاك کشور کراسوس، به رتاوازآ .فرض کند

وى . نمى توانند در خاك کوهستان ارمنستان به خوبى تاخت و تاز کنند }نقطه قوت ارتش ایران{مى جنگند و سواران پارت
هاى هاى مکرر لژیونیبه دلیل غرور ناشى از پیروزداد، اما کراسوس  اوشانزده هزار سوار و سى هزار پیاده را به  حتى وعده

وى در ابتدا خواهان . بود "اُرد "پادشاه ایران در این زمان .درخواست او را نپذیرفت ،رومى و آشنایى به خاك بین النهرین
جنگ با سربازان کراسوس نبود و سفیرى به نزد کراسوس فرستاد با این پیام که اگر مردم روم خواهان جنگ با من بودند، من 

با هدف شخصى مى خواهید به ایران دست اندازى کنید، حاضرم }کراسوس{از بدترین عواقب آن نیز بیم نداشتم، اما اگر شما
جواب شما را در سلوکیه : کراسوس مغرور، در پاسخ به سفیر ایران گفت.رحم کرده و اسراى روم را پس دهم  به سفاهت شما

اگر در دست من مو .و سفیر ایران نیز در جواب او با خنده جمله معروفى را گفت }مراد از سلوکیه، خاك ایران است{مى دهم
را در ارمنستان  یبان دهیپست د کیاز سپاه  یاُرد خود با بخش .)سایت هم میهن،همان(."مى بینید، ایران را خواهید دید

هزار سرباز  42کراسوس با . نهاد که سرداري ورزیده و باهوش بود، با کراسوس را بر دوش سورنا ییارویرو فهیگرفت و وظ
سایتهاي هم ":برداشت از(دندیبه هم رس }کارهه{سرانجام دو سپاه در حرّان .ود وارد جلگه هاى بین النهرین شدلژیون خ

  ).ایپد یکیو(قرار دارد هیترک اورفه یاست که اکنون در استان شانل رودان انیکهن در م اریبس يحران شهر ).میهن و تاریخ ما

  
در .لژیونها را به سمت بیابان کشیدند و بخش عظیمى از مردان رومى با تیر پارت ها بر زمین افتادند ،رداران پارتس                

رود و .سوار سنگین اسلحه به کمک کراسوس رسید 1400ها همرزم سزار بزرگ بود با ن زمان فابیوس پسر کراسوس که سالای
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 ،ها بیرون آید اما ظرف همین مدتزیر ضربات پارت س براى ساعاتى ازفابیوس و دالورى سواران وى سبب شد تا کراسو
با بهره  انیرانیفاجعه بار بود چرا که ا انیروم ينبرد حران برا جهینت.ها منهدم شدندکلى توسط پارتفابیوس و سواران آن به 

هزار  20وم گفته مى شود از سپاه ر .کراسوس کشته شد.سپاه روم را نابود ساختند دخو یگوناگون جنگ يجستن از شگردها
). سایتهاي هم میهن و تاریخ ما: برداشت از(هزار نفر شکار اعراب بیابانگرد شدند10ها و ینفر اسیر ایران هزار 10نفر کشته، 

روم در مصاف با یک دولت شکست  ،براى اولین بار. نبردى تعیین کننده و مرگبار بود :)1 :درباره نتیجه نبرد حران نوشته اند
سردار بزرگ روم کراسوس،  سهدر این نبرد  :)2. درصد از بهترین لژیونهاى شرقى خود را از دست داد 90قطعى خورده و 

تا ها در تاریخ مشهور گشت حمله پارت:)3.اکتاویوس و کاسیوس حضور داشتند که نشان دهنده عالقه روم به فتح ایران بود 
 .سیارى از سرداران جنگى قرار گرفتمورد استفاده ب ،منظم تاریخ به عنوان یک تاکتیک یانهو گریز علیه سپاآنجا که جنگ 

ها فهمیدند که عبور از دجله و فرات کار آسانى نیست و پیشروى یظاهراً روم:)4.جنگ و گریز پارتیزانى از کلمه پارت مى آید
مانع اصلى توسعه دول غربى براى  ،ساسانى ،دوران اشکانى و بعدایران در  و.آنها به سوى شرق اقدامى پرزحمت است

روم اکنون متوجه وجود یک دشمن بسیار بزرگتر از :)5.لنهر و خاك ایران شداءدستیابى آنها به شرق بویژه هند، ماورا
شده بود، قدرتى که به دلیل پهناورى خاك، نفوس فراوان و توان  }ها و هانیبالپادشاه پونت، گلها، ژرمن{دشمنان قبلى خود

پاکور  یبه فرمانده رانیسپاه ا م،.ق 40ربهار سال ، دبعداو  ).سایت هم میهن(باالى جنگاورى غیرقابل شکست نشان مى داد
 ریرا تسخ هیشدند، سور روزیخود پ یجنگ يسواران پارت به برکت شگردها ،از فرات گذشت و پس از دو نبرد سخت نوسیِو الب

 يشهرها او،. رفتبه جنوب  پاکور .از آنجا را گرفت یرفت و بخش بزرگ ریصغ يایاز سپاه به آس یبا بخش نوسیِالب .نمودند
 انیاما روم. گشتند رهیچ }جز مصر{شرقیکوتاه بر سراسر روم  یدر مدت انیپارت ،سان نیبد .کرد ریرا تسخ هیهودیو  هیقیفن
ون " یروم تیسردار با کفا یبه فرمانده یسپاه ،وسیآنتون.ابندیاز دست رفته را باز يهانیتا سرزم دندیکوشو ننشستند کاریب
نمود و شکست  ریرا غافلگ نوسیِالب ریصغ يایباسوس در آس ، م.ق 39نخست در سال . داشت لیگس شرقبه  "باسوس وسیدیت

 يپاکور برا ،سال بعد. را بازپس گرفت هیهودیو  هیقیفن ه،یو سور افتیراه  هیسپس به سور. و اعدام شد ریدستگ نوسیِداد، الب
فرات دوباره مرز  جهیداروس شکست خورد و در نت نیبخت خود را آزمود اما قاطعانه در نبرد گ نهایسرزم نیگشودن دوباره ا

  .شد يدو امپراتور
 نیسبب به قدرت رسیدن مارك آنتو ،رومو جنگهاى داخلى  مرگ سزار :نبرد دوم ایران و روم، اینگونه آغاز شد                  

پس از ازدواج با کلئوپاتراى   نیآنتو اکتاویوس در اروپا قدرت را در دست گرفت و. شد وسیو اکتاو }مارکوس آنتونیوس{
روم در آن سالها در اوج قدرت بود و لژیونرهاى این کشور، . معروف، مصر، شمال آفریقا و آسیاى نزدیک را در اختیار گرفت

آنها موفق به ورود به خاك ایران و بعد از آن دسترسى به ،در شرق ادنیاى متمدن آن روزگار را کامالً تحت سیطره داشتند ام
و بسیارى از سرداران رومى نمى توانستند سرنوشت غم انگیز کراسوس را از  }نیآنتو{آنتوانت. هندوستان نشده بودند ثروت

عالوه بر آنکه دولت . هزار لژیونر را از ایرانیان بگیرند20یاد ببرند و فکر مى کردند باید به هر قیمت شده انتقام خون او و 
ر تصرف متصرفات روم در سوریه و آسیاى صغیر کرده بود و بین النهرین نیز اکنون پارت پس از قدرت گرفتن چندبار سعى د

آنان توجه خود را به گستردن  ر،یصغ يایو آس هیدر سور انیاشکان ياستهایبا ناکام ماندن س .به طور نسبى در تصرف ایران بود
 ییاُرد فرمانروا نیفرهاد چهارم جانش. آمدن بود دیصد ساله در حال پد کی ینفوذ خود در ارمنستان معطوف ساختند، جنگ

از  رونیاز بزرگان پارت به ب ياریبس ختنیموجب گر مرا نیسنگدل بود چنانکه پدر، برادران و پسر تازه بالغ خود را کشت، ا
چند شهر  زیامپراتور روم پناه برد و او ن وسینابغه بود به آنتون يکه سردار" مونائز "بزرگان به نام  نیاز ا یکیکشور شد، 

شد و از  ریغافلگمونائز با فرهاد چهارم  یبود که از آشت وسیآنتون،آغازگر جنگ تازه. مونائز گذاشت اریرا در اخت هیسور
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که یامهنگ. نبرد حران را باز پس دهد یروم رانیها و اسکند تا پرچم یفرهاد را راض رانیمونائز خواست پس از بازگشت به ا
آنتوانت با سپاهى بزرگتر از .رهسپار شد رانیا يبه سو يهزار نفر کصدیسپاه بزرگ  کیبا  وسیرد شد، آنتون شنهادیپ نیا

هزار سوار و سى هزار نیروى ذخیره به سمت ده را به همراه  }هزار نفر70تا  60{لژیون بزرگ رومىشانزده  ، باکراسوس
هزار سوار وپیاده براى او 13این برنامه ریزى مرگبار، سردار رومى را همراهى مى کرد و پادشاه ارمنستان نیز در . فرات برد

به فرات رسید اما جبهه محکم ایرانیها او را وادار کرد تا قواى خود را تا  م،.ق 36سپاه عظیم رومى در تابستان . آماده ساخت
قشه ورود به ایران را طراحى کند؛ غافل از آنکه ایرانیان شاه ارمنستان ن ،ازتاورآ ارمنستان عقب بکشد و در آنجا در کنار

سرپرسى سایکس در کتاب خود درباره لشکرکشى آنتوانت مى . در این مدت قواى خود را به شمال ایران انتقال داده اند ،نیز
تغییر داده از  به او پیشنهاد کرد چون قشون پارت در فرات جمع هستند، بهتر است نقشه جنگ رامنستان شاه ار ": گوید

آنتونى . "ارمنستان به آذربایجان حمله برده و پایتخت آنجا را به تصرف درآورد، چه حکمران آنجا از متفقین پارت است
و ماشین آالت جنگى و قلعه گیرى خود را با بخشى از نیروها بر جاى  .بزرگ کرد و ارتش خود را دو بخش نمود ییخطا

اما وقتى به آنجا رسید، مشاهده کرد . رساند}آذربایجان{پایتخت ماد کوچک "پراسپا"گذارده و به سرعت خود را به 
 افتیدر زین ،ازتاورآ.ه گیرى ماندعایرانیان آماده مقاومتند، پس در انتظار رسیدن برجهاى متحرك، منجنیق و سایر ادوات قل

گرفتار  يدر وضع دشوار وسیآنتون. وستیپ رانیمتحدانش به سپاه ا ای ،پس .است یحتم انیشکست روم ،طیشرا نیکه با ا
به  یبه هدف افتنیروم بدون دست  یسرانجام لشکر کش. گرفت ینیبه عقب نش میتصم ،شدن زمستان کیشده بود، با نزد

را گرفت و آن را به عنوان  انو سپس ارمنست وستیپ رانینمود و به ا رینخست ماد آتروپات را تسخ ،زیفرهاد ن.دیشکست انجام
 ،و محاصره فراسپه حران نبردپاك کردن ننگ  يبرا م،.ق 20در سال  انیروم. آرتاکسس داد لیدست نشانده تحو يکشور

شد و پسر خوانده  هیخود رهسپار سور ،روم دیامپراتور جد انوسیاُکتاو ،بار نیزدند ا رانیبر ضد ا یدوباره دست به لشکر کش
قرار  ورشیاز دو سو مورد  دیفرهاد که د. افتاد انیوباره به چنگ رومکشور د نیبرد و ا ورشیبه ارمنستان  وسیبریاش ت

برداشت (باز گردانده شوند وسیبریبه ت رانیها و اسپس موافقت نمود تا پرچم .فتنه را بخشکاند شهیگرفت ر میتصم ،گرفته
سردار رومی محاصره ولی به  عده اي معتقدند شهر تاریخی فراسپه که توسط آنتونیوس .) "و هم میهن تاریخ ما سایتهاي:از

 شک شکستهاىیب :)1:چنین است نتیجه نبردهاى دوم ایران و روم .)وبالگ اسرار مراغه(تصرف درنیامد همان مراغه است
بى تأثیر نبوده و ابهت این سردار رومى پس از شکستهاى خرد کننده در او  "افول قدرت"در ایران و ارمنستان در  آنتونی

روم درمى یابد در :)2.سبب خودکشى اووکلوپاترا مى شود نیز، از اکتاویوس م،.ق31شکست او در و . می ریزدشرق فرو 
به بین النهرین، پارس، پارت  "امپراتورى"مانع دست اندازى  ،جلوتر برود چرا که دولتى پرقدرت "حدى"شرق قادر نیست از 

گوستوس معروف شده و قدرتى در سطح سزار و سوال یافته این شکست سبب شد اکتاویوس نیز که اکنون به نام ا. و ایالم است
اگوستوس در این زمان قدرتى بسیار زیاد داشت و به گفته مورخان تنها ارتش . بود مصالحه را با فرهاد به جنگ ترجیح دهد

، سوئیس، کل سپاهیان روم در این زمان کل اسپانیا، فرانسه، بخشى از آلمان، اتریش. هزار نفرى بود5لژیون 25ثابت او 
، شمال عربستان، مصر و شمال آفریقا را در }اردن، لبنان، فلسطین{ایتالیا، کل بالکان، یونان، غرب ترکیه ، سوریه و شامات

و }آذربایجان{آتروپاتنخاك ایران، بین النهرین، ایالم، اختیار داشتند و بى شک اگر دولت پارت نبود آنها به فکر بلعیدن
اشتهاى روم را ) م.ق34و آنتوانت  م،.ق 53کراسوس{ سال20سردار رومى به فاصله دوشکست پیاپى .ارمنستان مى افتادند

رومیها را به وحشت انداخت و آنها به این فکر افتادند که چگونه ،روش رزمى پارتها :)3.براى پیشروى به سوى شرق سرد کرد
  .)انیآنتوانت نبرد فرهاد چهارم با رومجنگ  سایت ویستا،(مى توان براى این نوع مبارزه چاره اندیشى کرد
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برادر  ،فراوان يهایریپس از درگ م، 54در سال  }م 79تا  51{ کمیبالش  :است بدین شرح هاي بعدينبرد شرح                  
سردار خود  ،خشم نرون امپراتور روم شد، پس ختنیامر باعث برانگ نیارمنستان رساند، ا یرا به پادشاه ردادیکوچک خود ت

ماهرانه  يبا ترفندها ردادیآغاز شد اما ت م،58نبرد در سال . نمود انیپارت هیعل یکوربولون را مامور اقدام نظام وسیتیدوم
نوه  " گرانیت "انیروم نهایت،ر د. دینرس ییگفتگو داد که به جا شنهادیکوربولون پ جهینمود و در نت یرا خنث ورشهایهمه 

 انیپارت ولیکه ت ابنیگمان به سفارش روم به آد یب گرانیت. را بر تخت ارمنستان نشاندند هیشاه کاپادوک نیواپس ،آرکالئوس
به  ابنیبه ارمنستان و آد ورشی: زد ورشیبه  تبالش از سه سو دس. را وادار به مداخله کرد کمیبالش  ،کار نیبود تاخت و ا

در محاصره افتادند و کار  انیروم. خودش یبزرگ به فرمانده یبا سپاه هیو به سور ،فرماندهانش گریو د ردادیت یفرمانده
 یابیامبه ک انیرانیسخت و خوار کننده بود و در عوض ا اریکردند بس لیتحم انیبر روم انیرانیکه ا یطیشرا, دیبه گفتگو کش

راتور پتاجش را از دست ام یاشد ولب انیشد که شاه ارمنستان از دودمان اشکان نیقرار بر ا جهیدر نت. افتندیشگرف دست  يا
در برابر بزرگان پارت،  یرسم ینییشاه ارمنستان بگذارد خود در آ ردادیاز آنکه نرون تاج بر سر ت شیاما بالش پ .ردیروم بگ

 یاز شاهنشاه یارمنستان بخش بیترت نیبد. گرفتن تاج به روم فرستاد يگذاشت و آنگاه او را برا اجماد و ارمنستان بر سر او ت
 لیارب=آربال " یتختآشور به پای ٔدر منطقه یباستان ینام دولت ابنیآد":نوشته اند.)"تاریخ ما": برداشت از(شد یاشکان

 دهیکش هیاروم اچهیاز شرق تا در. گرفت یم يجا هیعراق و ترک ران،یا یکنون يدر مرزها ،یخیتار ابنیآد.است بوده "یکنون
 20از حدود سالهاى  ).تاالر فرهنگی هنري جی تاك("گرفت یو زاب کوچک، زاب بزرگ و دجله از سه سو در برش م شد یم

حاکم  "نروا"پس از مرگ  .که ایران دوران پارت مرتب ضعیف تر مى شدحال آن ،ورى روم رو به ترقى بودتامپرا ،به بعد م،
تراژان یک . ورى رسیدتتراژان که فردى اسپانیایى االصل بود به امپرا ، معروف بهمارکوس اولیپیوس تراژانوسبزرگ رومى، 

نظامى جنگ دیده بود که قصد داشت مرزهاى شرقى روم را وسعت دهد و به همین جهت به بهانه دخالت ایران در امور 
ر این زمان عالقه شاه اشکانى که د ،خسرو.با لژیونرهاى ورزیده اروپایى خود عازم سوریه شد م، 114 سال ارمنستان در

اما تراژان .ور روم نداشت ابتدا سعى کرد با فرستادن پیشکش و هدایا مانع ورود تراژان به شرق شودتچندانى به جنگ با امپرا
که به قدرت نظامى خود مغرور بود هدایاى ایران را رد کرد و به سفیر ایران پاسخ داد که در سوریه تصمیم خود را به شما 

او حتى شاهزاده ارمنستان را که براى اعالم آمادگى کشورش در تبعیت از روم به پیش او آمده بود به قتل . اعالم مى کنم
شهرآباد  م،116، انطاکیه راگرفت و عازم بین النهرین شد ودر م 115ر کامل ارمنستان در سال تراژان پس از تسخی. رساند
 ،متأسفانه از ایران هیچ کمکى براى سپاهیان مدافع شهرها نرسید و در نتیجه ،در این زمان .در بین النهرین را گرفت  هاترا

یهاى جنگى در همان سال از فرات به سمت جنوب رفت و بابل وى پس از به آب انداختن کشت. تراژان در کلیه نبردها غالب شد
تراژان پس از تصرف تیسفون و سلوکیه توانست خود را به سواحل شمالى خلیج فارس برساند جایى که تاکنون پاى  .را گرفت

یده اى ندارد هاى جنگ آزموده رومى فاوبى مى دانست که مبارزه با لژیونخسرو در این زمان به خ .هیچ رومى نرسیده بود
تراژان که  .جنگ طوالنى و فرسایشى را علیه سردار رومى به راه اندازد ،مصمم شد تا با تحریک مناطق متصرفه ،بنابراین

انتظار مقاومت از سوى مناطق اشغال شده رانداشت ناگهان در جنوب بین النهرین احساس خطر کرد چرا که ارتش او از 
با شورشیان که اکنون کلیه  هر طوالنى او با سوریه مى توانست نقطه ضعف اساسى او در مقابلسوریه تغذیه مى شد و فاصله بسیا

سرکوب کند اما  تراژان با بازگشت به داخل بین النهرین سعى کرد تا شورشها را .فتوحات او را به خطر انداخته بودند باشد
، خسرو از جنوب بین النهرین م 117در .شینى شدآنقدر مقاومت کرد تا سردار رومى مجبور به عقب ن}الخضر{شهرهاترا

سال نبرد مداوم در سرزمینهاى  سهاو مى دانست که .حرکت را شروع کرد و پس از تصرف تیسفون قصد نبرد با تراژان را کرد
ن اما در روم اتفاقات جدیدى در حال رخ داد .لژیونهاى رومى را خسته کرده و اکنون شکست دادن آنها سخت نیست ،شرقى
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. مرگ تراژان سبب روى کار آمدن هادریان شد و وى نیز صالح را در عقب کشیدن نیروهاى رومى به غرب فرات دید. بود
ارمنستان و آدیابن در اختیار آنها  ،رومیها مجدداً در شرق به سوریه بازگشتند و تنها در شمالم، 122سال  در ،بنابراین

رسانده بودند اما روم "»حداکثر"روا و تراژان قدرت روم را به ت: این است که نتیجه نبردهاى تراژان).هم میهنسایت (ماند
لژیون عظیم را با  30روم دراین زمان . براى تصرف دنیاى متمدن به سمت شرق مى رفت و ایران هنوز براى او سدى بود باید

این در حالیست که . جنگجو بود 3رابر با هزار سوار در اختیار داشت که قدرت هرکدام از آنها ب 20هزار سرباز و  180حدود 
در چنین شرایطى فتح بین النهرین توسط تراژان عجیب نبود . رومیها در نبردهاى محلى نیروى جدید نیز به کار مى گرفتند

اگرچه سبب تصرف کشورهاى شمال غرب ایران  ،بار دیگر خطر اشغال ایران توسط روم را منتفى کرد ،اما عقب نشینى رومیها
                  .)همان(وسط ارتش روم شدت

جنگ متوالى شکست داد و سلسله اشکانى را از ایران حذف  سهاردوان را در  ،، اردشیر پادشاه پارسم 226 سالدر                  
سال سپاهى بزرگ گردآورد و پس از انقیاد کامل نقاط مختلف ایران و توسعه مرزهاى شرقى در   ،سالاین  اردشیر در. کرد

قیصر روم .رومیها را از آسیاى غربى بیرون کند ،از فرات گذشت تا شکستهاى اخیر ایرانیان را تالفى کند و در ضمنم، 228
بود چرا که مى دانست نبرد با سپاه گردآورى شده در این زمان جوانى به نام سوروس بود که مایل به جنگ با اردشیر ن

وى ابتدا نامه اى به .ایرانیها، الاقل یک سال زمان مى برد و پادگانهاى سوریه به تنهایى قادر به مقابله با مردان اردشیر نبودند
رق نشان داده برحذر اردشیر نوشت و از او خواست تا از قدرت عظیم نظامى روم که ضرب شست آن را قبالً تراژان به ملل ش

قیصر نیز دستور بازداشت این افراد را داده و . هاى تند براى سوروس دادسفیر با پیام 400را با اعزام  او باشد اما اردشیر پاسخ
سوروس نیروى بزرگى را در انطاکیه فراهم آورد ولى بزرگترین اشتباه نظامى خود را مرتکب  م، 231در  .آماده جنگ شد

اما سوروس به اشتباه سپاه  ،هزار نیروى جنگى بوده وقادر بود از عهده سپاه اردشیر برآید 100ویا متجاوز از سپاه وى گ.شد
دسته کرده یک دسته را به شمال براى حمله به آتروپاتن و ماد فرستاد و یک بخش را نیز مأمور فتح جنوب ایران  سهخود را 

ر از این اشتباه نهایت استفاده را کرده و به نیروهاى شمالى دستور داد که با اردشی.کرد و خود به قلب ایران و پارس حمله کرد
. سپاه روم را خسته کنند و خود با حمله به سپاه جنوبى رومى که در حوالى شوش بود آنها را کامالً از بین برد ،جنگ و گریز

تنها گذاشت و در نتیجه وى وحشت زده به  تضعیف سپاه شمالى و نابودى سپاه جنوبى، سوروس را در مواجهه با شاه ایران
اگرچه اردشیر دراین مرحله قادر به نابود کردن ساخلوى رومى در سوریه و انطاکیه و خارج کردن . داخل سوریه عقب نشست

برد کامل رومیها از آسیاى غربى بود اما ترجیح داد به خلع ید روم از بین النهرین و ارمنستان قناعت کند و خود را درگیر ن
این پیروزى :این شد که نتیجه نبرد .دژ نصیبین و حران را در تصرف نگاه داشت و با قیصر صلح کرد ،بنابراین .بزرگتر نکند

 نیبینُص ).همان(این جنگ همچنین سبب مطرح شدن دولت ساسانى در سطح جهان شد.سال مجدداً رخ داد 250پس از 
دارد که  تیهزار نفر جمع 84واقع شده و  هیترک نیشهر در استان مارد نیا. است هیدر جنوب ترک يو مرز یمیقد يشهر

   .به نقشه کشور ترکیه در جند صفحه قبل مراجعه شود .)ویکی پدیا(آنها کُردند شتریب
و  ورى ساسانى در ابتداى کار قرار داشتتامپرا.در نیمه قرن سوم میالدى اوضاع ایران بسیار بهتر از روم بود                 

در .وران بودتپادشاهان پرقدرت و جوان بر آن حکومت مى کردند حال آنکه روم گرفتار هرج و مرج و تغییرات پیاپى امپرا
در همان سال به نصیبین  ،شاهپور اول در ایران به قدرت رسید و پس از آنکه از سامان اوضاع داخلى مطمئن شد م،241

ور روم با سپاهى بزرگ وى را شکست داد و پس از تحمله برد اما گوردین امپراو از آنجا به انطاکیه }نزدیک موصل امروزى{
افسرى  ،اما این پیروزى دوام نیافت چرا که در روم. شکست دادن شاهپور او را به دجله عقب راند و تیسفون را محاصره کرد

ن النهرین نداشت این منطقه و ارمنستان گوردین را کشت و چون اعتقادى به جنگ در بیکه  ،"فیلیپ"از نژاد عرب بود به نام 
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ها کشته شد و وى نیز در نبرد با ژرمن. را گرفتجاى وى  "دسیوس تامر"اما خود وى نیز کشته شد و . رابه ایران واگذار کرد
در .دامپراتور به طور همزمان به حکومت در روم پرداختند که دونفر اول به سرعت کشته شده و تنها والرین مانسه پس از وى 

شاهپور زمان را براى مبارزه با ارتش روم مناسب دید چرا که شمال امپراتورى مذکور به شدت درگیر نبرد با ژرمنها  م، 258
شاهپور با گذر از فرات، انطاکیه را  ،بنابراین. قدرت روم را ضعیف کرده بود ،در مرکز نیز تغییرات مداوم امپراتوران. بود

 م،259 سال امپراتور روم با تجهیز سپاهى عظیم از جنوب اروپا عازم انطاکیه شده و. والرین شدتصرف کرد و آماده نبرد با 
شهر را از ایران باز پس گرفت و عقب نشینى زودهنگام ایرانیها او را به طمع تسخیر بین النهرین انداخت اما سپاه ایران این 

در این نبردکه در نزدیک شهر . مشابه برایش ایجاد کردندارتش او را به مانند ارتش کراسوس محاصره کرده و سرنوشتى 
شهر ادسا :ویکی پدیا{روى داد دهها هزار رومى کشته شدند و هرچه تالش کردند نتوانستند از محاصره خالص شوند "ادسا"

والرین پس از تسلیم، به اسارت شاهپور . }.است اهیس يایدر در کرانه کشور اکراین ياز بنادر مهم تجار یکیاکنون به عنوان 
این جنگ آثار بسیار . کردمی درآمد و تا سالها تحت خدمت شاهپور بود چرا که شاه ایران از او به عنوان خدمتکار استفاده 

ت امپراتور روم به طور خفت بارى به اسارت گرفته شد و این سبب توجه جهان متمدن آن روز نسبت به قدر :)1: مهمى داشت
آسیاى م،260شاهپور در. این شکست سنگین سپاه روم سبب سقوط آسیاى غربى به دست سپاه ایران شد :)2.ساسانیان شد

صغیر را نیز تسخیر کرد و چنانچه مورخان نوشته اند تا سالها در آسیاى غربى و آسیاى صغیر بدون مزاحم جدى به تاخت و تاز 
همچنین سبب ضعف قدرت سیاسى روم در سایر نقاط  ،جنوب امپراتورى شکست والرین و اسارت او در:)3. سرگرم بود

امپراتورى شد به طورى که آالمانها از آلپ گذشته و به ایتالیا حمله کردند و گوتها نیز با عبور از دانوب یونان را تسخیر 
سواران عرب ضربات  ،رد فرسایشىدر این نب .نها اشتباه بزرگ شاهپور نبردى بى دلیل با امیر عرب ادنیات بودت: )4 .کردند

جدى به ارتش ایران وارد کرده و سبب تضعیف موقعیت ایران در سوریه شدند اما به هر حال به نظر مى رسید امپراتورى روم 
هم  ":برداشت از(از دوران قدرت خود فاصله گرفته چرا که به سادگى تن به تسخیر صدها کیلومتر از مرز شرقى خود داد

  .)"میهن
 ،سال به طول انجامید و در دنیاى متمدن آن زمان از اهمیت بسیار زیادى برخوردار بود700جنگهاى ایران و روم                   

 ،چرا که اگر روم مى توانست مشابه فتوحات قطعى در مرکز و شمال غرب اروپا در بین النهرین و فالت ایران دست یابد
تیار مى گرفت و براى ارتش روم گذر از سند و پنجاب نیز کار مشکلى نبود چرا که هندیها از را نیز به مانند غرب در اخ "شرق"

. بنابراین ماوراءالنهر و شبه قاره هند هم مى توانست جزو امپراتورى بسیار عظیم روم شود .روحیه مبارزى برخوردار نبودند
هزار سرباز حرفه اى و همین مقدار 200ى با برخوردارى از این امپراتور.امپراتورى روم تقریباً در تاریخ دنیا نظیر نداشت

که شمال حاصلخیز دنیاى آن زمان بود چنان قادر به تسخیر هر نقطه ،شهرستان، سنا و ثروت فراوان 96نیروى محلى، وجود
زمان را در اختیار آفریقا، مدیترانه، آسیاى صغیر، بالکان، اروپاى غربى، اسپانیا و پرتغال و کلیه جزایر و سواحل مهم آن 

در چنین شرایطى تنها ژرمنها در شمال و ایرانیها در شرق در برابر توسعه این امپراتورى مقاومت مى کردند، که .داشت
شاهپور .جدى و تعیین کننده بود ،مقاومت اول به دلیل عدم وجود سازمان جدى نمى توانست گسترده باشد اما نبردهاى شرق

امپراتورى روم  ،به مقدار کافى نداشت در غیر این صورت مى توانست با نفوذ به داخل مصر و بالکان برنامه و نیروى رزم ،اول
به هر حال نبردهاى .ایران نتوانست از این فرصت استفاده کند و روم دوباره قوى شد ،را به زحمت بیندازد اما به هر تقدیر

تا قرن ششم میالدى دانست و شاید بتوان تداوم همین نبردها را  م.قایران و روم را مى توان مهمترین وقایع نظامى قرن دوم 
البته این نبردها براى ایران نیز نتیجه . از دالیل فرسایش امپراتورى روم و ناتوانى آن در سرکوب اقوام شمالى وهونها دانست

رتب مجبور به جنگ با لژیونهاى بهترى نداشت چرا که شاهنشاهى پارت و ساسانى را مبدل به دولتهاى نظامى کرده بود که م
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ابتدا عدم قطعیت پیروزى در .از قرن چهارم به بعد امپراتورى عظیم روم با چند مشکل بزرگ نظامى روبرو شد .رومى بودند
مرزهاى شرقى، به دلیل قدرت امپراتورى ساسانى، دوم فشار بى امان قواى اقوام شمال اروپا، سوم وسعت بیش از اندازه 

 ."قدرت گرفتن هونها" :عامل جدیدى به این عوامل اضافه شد م،400 سالاما از .چهارم بروز جنگهاى داخلى امپراتورى و
آمده بودند اکنون آرام آرام در حال نفوذ به داخل شرق اروپا  }شمال چین{هونها که از سرزمینهاى بسیار دور در شرق

بخش بزرگى از غرب دریاى خزر، شمال  ،لیل قدرت جنگاورىبوده و به د یگر غیرقابل چشم پوشىآنها د م،406در . بودند
د ورو. براى روم خطرناك نبودند ،اما آنها به دلیل فقدان رهبرى مقتدر. دریاى سیاه و بالکان امروزى را در تصرف گرفتند

قدرت جنگل نشین، اقوام پر ،هونها اکنون با برنامه. ناگهان صحنه نبرد را تغییر دادم، 433آتیال به صحنه تاریخ در سال
 سال آتیال در.ژرمنى، ویزگوت، فرانک و بورگوندى را یکى پس از دیگرى از صحنه مبارزات اروپاى قرن پنجم حذف کردند

شکست نخورده بود وتنها کسی  هیچ از که خود را بالى آسمانى مى نامید تا آن روز  او .سراسر آلمان را گرفت م، 443
هزار تاالن طال به 60البته مردم بیزانس . ایتخت امپراتورى روم شرقى بیزانس خوددارى کندحاضر شده بود از نابود کردن پ

امپراتورى هونها از قفقاز تا کوههاى آلپ وسعت  ،در این زمان.او غرامت دادند وحاضر شدند خراجگذار وى باقى بمانند
آتیال قدرتى را ایجاد کرد که به تنهایى از امپراتورى دو تکه شده روم و امپراتورى ایران بزرگتر شده  ،دههسه داشت و طى 

  .)همان(بود
ها ان شمال بر لژیونرهاى رومى، ژرمنبرترى عددى مهاجم:)1:دشدلیل عامل اصلى فروپاشى نظامى روم غربى چند                  

گتها با آخرین فنون سواره نظام  .قدرت رزمى نیروهاى فرانک، ژرمن افزایش یافته بود :)2.مرتب در حال افزایش بودند
ردان هاى رومى از مسپاه:)3.آشنا شده بودند و سربازان ژرمن از شمشیرهایى با فوالد بسیار مقاوم بهره مند بودند

ورود هونها  :)4.ن هموطنان خود نداشتندبراى کشت }در این اواخر{هاى تسخیر شده تشکیل شده بود و آنها انگیزه اىسرزمین
پى ببرند که امپراتورى روم غربى تا چه اندازه ؛ ها، ویزگتها و گتهاسبب شد تا ژرمنها، فرانکها، واندال ،به صحنه نبردهاى اروپا

ها خود را با دهبا فروپاشى، ناگهان امپراتورى روم غربى پس از مواجه  :این شد که نتیجه فروپاشى روم .اى آسیب پذیر است
 ناگهان اسالوها، فرانکها،  ،م 476در . جغرافیاى اروپا در اینجا شکل مى گیرد. ملیت جدید در اروپا و شمال آفریقا دید

ر هر کدام براى خود کشو... ها، لمباردها وا، بربرها، ساکسونها، سوئدىهها، و ندالیها، بورگاندیایتالیای ها،ن لماآ، گتهاى غربى
امپراتورى قدرتمند  سهاکنون در دنیا فقط .چند حکومت تشکیل مى دهند ،ها نیز در شرقایجاد مى کنند و هونمستقلى را 

. امپراتورى ساسانى با خیال راحت وقایع امپراتورى روم شرقى را تحت نظر دارد. وجود دارد؛ چین، ایران و روم شرقى
هاى متعدد و ز طرفى در زیر فشار فزاینده قدرتساسانیان اکنون مى دانند که روم شرقى قدرت گذشته خود را ندارد چرا که ا

هاى جنگنده غربى در نبردهاى مشرق زمین خبرى است و از طرفى دیگر از لژیون "غربى"پراکنده اما جنگاور 
  . بعدا به تفصیل علل فروپاشی روم را توضیح خواهیم داد.)همان(نیست

یقت در حقو فلسطین در اختیار ارتش روم بود و  }سوریه کنونى{ها قبل به این سو، شمال بین النهرین، شاماتاز قرن                  
 }روم شرقى ،و بعدها{ها را جزو امپراتورى رومایرانیان تدریجاً این بخش ،هاى ایرانى و رومىدر کشمکش دایم بین ارتش

ها و لمباردها شار فزاینده آوارها، گتها، فرانکروم شرقى از طرفى تحت ف. اوضاع متفاوت بود م، 603اما در . پذیرفته بودند
با کمک سپاه م،  591خسرو پرویز در .پادشاه پرقدرتى به نام خسرو پرویز بر سر کار بود ،انقرار داشت و از طرف دیگر در ایر

سال به خونخواهى قتل موریس امپراتور مقتول  12روم توانسته بود تاج خود را از سردارى یاغى پس بگیرد و اکنون پس از 
ایرانى کلیه استحکامات رومى در شمال بین  یانسپاهبا  م، 605در .ه استروم، آماده نبرد با فاکس امپراتور جدید روم شد

شهر  ای سیراپولیه{را فتح کرده و شهرهاى مهم حران و ادسا را تسخیر نمود و سپس هیراپولیس آن النهرین و سپس غرب 
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 سایت فرنگ راهنماي: واقع شده است هیترک یزلیو استان دن یآناتول یاست که در جنوب غرب یباستان يا مقدس، منطقه
نیروهاى ایرانى در ارمنستان شروع به پیشروى کرده و کاپادوکیه و فریزى را  ،از آن طرف .و حلب امروزى را فتح کرد }سفر

 م،614م شرقى رسید و دربه دروازه هاى قسطنطنیه پایتخت رو ،غربى خود را تکمیل کرده ایران فتوحاتم،  611در . گرفتند
سال کلیه نیروهاى رومى را جارو کرده و به مدیترانه ریختند و در  9ارتش ایران ظرف  .را فتح کرد }اورشلیم {بیت المقدس

شاهین براز سردار ایرانى . اسکندریه را در مصر تصرف کردند ،سال با عبور از صحراى سینا 900براى اولین بار پس از   م،616
 .به اوج قدرت خود پس از دوران هخامنشیان رساندند را در مقابل قسطنطنیه فتح کرده و ایران را کالسدون ،نیز در سال بعد

این در  .ناگهان امپراتورى ایران به قدرت اول جهان تبدیل شود 617تا  602هاى لساله سبب شد که طى سا 15نبردهاى نتیجه 
نظر وسعت و جمعیت ها از یولین بار رومروم بود و اکنون براى ا ،قدرت غالب جهان ،سال قبل به این سو 800حالى بود که از 

رهبرى  نبردهاى خسرو پرویز که توسط دو سردار بزرگش شهر براز و شاهین براز .از ایران عقب افتاده و کامالً منفعل شدند
شمال آفریقا را  ،ها نیزط آوارها تحت فشار بودند و وندالها شد چرا که رسماً در همان زمان توسیمى شد سبب منگنه شدن روم

سایت (کار امپراتورى روم تمام بودم،  620اگر هرقل امپراتور الیق روم ظهور نیافته بود در . ورده بودنداز چنگ روم در آ
  .)هم میهن

تغییر  انیدر دوره ساسان ،گرفت  یصورت م ییکه در ابتدا باهدف کشورگشا زانسیوب رانیمدت ا یطوالن يجنگها                   
 راثیم يبا وامدار انیمعنا که ساسان نیبد. دولت مبدل شد استیکننده س نییو تع یت به رکن اساسرتجا یافت وجهت 

مورد  بیزانس یعنیخود  نهیرید بیرق هیبر عل برنده يا به عنوان حربه تواند یکه تجارت م افتندیدر ان،یاشکان ژهیبو ان،ینیشیپ
در یکی از .داشت ینقش اساس يعامل کسب منافع اقتصاد ،دو دولت نیون شک در مخاصمات ادب. ردیاستفاده قرار گ

و تالش در جهت سلطه بر شهر ها و  یوبازرگان يتجار يهابه رقابت جیبه تدر  ینظام يهاکشمکش نیا :تحقیقات آمده است که
 يتجار يرهایگرفتن مس اریبه در اختو  ،يگریبر د يکسب برتر زهیهردولت با انگ و ه شدداد قسو يتجار يجاده ها

د که یگرد نیمکررا صحنه نزاع طرف يرتجا ياز جمله جاده ها يادیمناطق ز ،مخاصمات این شدن یطوالن لیبه دل. پرداختند
باعث  یگاه ،راتییتغ نیا. کرد یمبادالت کاال م يبرا ،و امن تازه يریمسکردن  دایتاجران منطقه را مجبور به پ ،امر نیا

 جادیو ا دیجد ينهایوارد شدن به سرزم ایبالعکس و و ییایبه سمت تجارت در یخشک ریاز مس يتجار يها رجادهیمس رییتغ
 ریمس ،شد ودر مقابل ینا امن لیبه دل  شمیابر يها باعث از رونق افتادن شاهراه تجارجنگ نیتداوم ا .شد یتازه م يجاده ها

 يشتریب تیهند از اهم انوسیدر اق}خورب{هیجاده ادو ریمس  ایفارس وبنادر آن و  جیخل ایسرخ  يایعربستان ودر  يتجار يها
 يرهایمس رییآن در تغ ریوتاث زانسیوب رانیا يجنگها،89وبالگ پارسِ (درا گرفتن شمیجاده ابر يبرخوردار شدند و جا

 نیکردن ا یدولتها در خنث استیو س يتجار يرهایمس رییوتغ جادینقش جنگها در ا یبررس ،تحقیق فوقهدف  . )يتجار
منظور  نیا يبرا. باشد یم یخیبا استفاده از منابع کهن و شواهد تار يتجار دیجد ينهایمرزها وسرزم يریو شکل گ راتیتاث

 نیا ریسپس به تاث .است که از آن می گذریم پرداخته بیزانسوجنگهاي ایران و یحکومت ساسان يریبه شکل گ يابتدا اشاره ا
براي  .راذکر می کنیمآن ما خالصه اي از. اشاره کرده است یدرعهدساسان ییایودر یمسیرهاي تجاري خشک رییجنگها بر تغ

در شاهراه  ، یري بود که در اثر جنگهاي این دوکی از این تغییرات، تغیی .دیدن منابع این تحقیق به اصل مقاله مراجعه شود
کاروانی موجود در شمال  گرشهرهايیطرف داز  .باستانی ابریشم اتفاق افتاد و آنرا از رونق اقتصادي و تجاري انداخت

ها رقابتاین جنوبی بودند براثر تشدید  شرقی غربی و شمال ايهکه مرکز مواصالتی راهترا و پالمیرعربستان و سوریه از قبیل پِ
هاي دولت تقیم رومیان و بیزانسیان باممانعت ساسانیان از برقراري ارتباط مسبراثر  یاز طرف .، دچار رکود گردیدندهاگو جن

را  انیراههاي زمینی به ویژه جاده ابریشم، به تدریج روم ،يچین، هند و دیگر طوایف شرقی واسطه تجار یعنیشرقی ایران،  
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فکر انداخت که ایران را از ناحیه شمال و یا از ناحیه جنوب دور بزنند و براي رسیدن به این مقصود آنها از طرف  نیبه ا
رد صحنه کردند و از طرف شمال نیز با اعزام سفیرانی درصدد برقراري ارتباط با اقوام ساکن در حبشیان واعراب را وا ،جنوب

کوشید تا راه دیگري خارج از مرزهاي ایران   دوره نیدر ا ،ور روم شرقیتن دوم امپرایژوست. برآمدند نیشرق ایران ساسا
ومسیرتجاري ایران جستجو کند تا ابریشم وکاالهاي تجاري مشرق زمین را بدون دخالت ایرانیان و بدون پرداخت عوارض 

م و ابریش کرددر پی انجام این سیاست ، سعی  .کند واردگمرکی و مالیاتهاي کاال و کاروانیان به دولت ایران به سرزمین خود 
پس از مدتی . کاالهاي مورد نیاز خود را از طریق ترکان و سغدیان که رقیب ایران بودند به صورتی مستقیم دریافت نماید

روي شرق که تا  بزرگترین راه کاروان و با این کار،.با تصرف سغدیه به قدرت اقتصادي و سیاسی بزرگی دست یافتند ،ترکان
ختیار ترکان قرارگرفت، این راه از سرزمین کاشغر و ناحیه شاپورگان تا جنوب آسیاي مرز ایران ساسانی امتداد داشت در ا

مرکزي کشیده شده بود و به مرز ایران می رسید از مرز ایران تا شهر نصیبین که محل تبادل کاالها با دولت بیزانس بود قریب 
ستار مبادله کاال و ابریشم به شکل بالواسطه با دولت ترکان که خوا ،در این زمان .به هشتاد روز راه براي کاروان تجاري بود

. دنبراي صدور ابریشم به سرزمین بیزانس جلب نمای را وابیزانس بودند سفیري به دربار انوشیروان ساسانی فرستادند تا نظر 
ا حدودي از دست می اما دولت ایران که از بابت این مسئله متضرر می شد و سود حاصل از معامالت کاال از شرق به غرب را ت

داد و قدرت انحصاري خود را در فروش ابریشم و کاالهاي شرقی به سرزمین هاي بیزانس در خطر می دید با این درخواست 
با تحریک دولت بیزانس، ترکان آسیاي میانه کوشیدند تا به ایران حمله کنند و مقاصد خود  ،موافقت نکرد، پس از این ماجرا

واضع و استحکاماتی که ایرانیان در سده پنجم میالدي برابر هپتالیان پدید آورده بودند، ترکان را از ولی م. را بدست آورند
برقراري  ،دستیابی به الزیکا ،عالوه بر آن. وادار به عقب نشینی به سرزمین سغد شدند آنهانفوذ به خاك ایران عاجز ساخت و 

ارتباط با بنادر در شمال دریاي سیاه و همچنین دسترسی به شهر قسطنطنیه را از طریق دریاي سیاه آسان می ساخت، این 
: جنوب گرجستان{و می توان گفت که الزیکا نفوذ بیزانسیان به داخل ایران را تسهیل می کرد ،پایگاه به صورت بالعکس نیز

در هر حال  به سبب وجود مشکالت سیاسی، اقتصادي نظامی در . ترك ایران و بیزانس بوددر این دوره کلید مش }ویکی پدیا
در گشودن مسیرهاي جدید  ،و پیگیري هر دو ،ارمنستان و ادامه منازعات و جنگهاي پی درپی برسر تسلط بر این منطقه

آل تر براي هر  که داراي شرایطی بهتر وایدههرین و بین الن. تجاري، ارمنستان موقعیت استراتژیکی خود را موقتاً از دست داد
وري بود و شهرهاي بزرگ و جاده هاي کاروان روي مهمی داشت به راه مهمی براي تجارت براي هر دو تبدیل شد و تدو امپرا

 ترا و درا و آمیدا ورشد و رونق اقتصادي و تجاري، شهرهایی چون، تیسفون، پالمیرا، پِ. به تجارت جان تازه اي بخشید
بین خسرو انوشیروان و ژوستی  م، 562یمان پنجاه ساله اي که در سال پ .ایجاد کرده بود را مشارکت این شهرها در تجارت

و رفته رفته در بین . ن و دارا به عنوان شهرهاي گمرکی تعیین گردیدندینین منعقد گردید که به موجب آن شهرهاي نصیب
و نقش مهمی را در .د گردید و به سرعت گسترش یافتندهاي تجاري بزرگی ایجاالنهرین شهرهاي بزرگ و کاروانی و جاده 
تا آنکه در طی جنگهاي سخت اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم از اهمیت بین . تجارت بین ایران و بیزانس برعهده داشتند

پی یافتن راههاي جدید بازرگانی و در  .النهرین و جاده ها و شهرهاي آن کاسته شد و بر اهمیت راه عربستان افزوده گردید
هاي شرقی وف کرد تا از راه دریا با سرزمینتوجه اش را به طرف دریاي سرخ و اقیانوس هند معط نیژوستی نین همچن ،تجاري

آن  بنادرایالت پارس و  ،آن جهیدر نت. ورونق تجارت دریایی شد  یآب يامر منجر به توسعه راهها نیرابطه برقرار کندکه ا
این . شد لیهاي دور ونزدیک تبدارس به مرکز مهم تجارت با سرزمینطور کلی تجارت خلیج فارس اهمیت فراوان یافت وپوبه 

موضوع را حجم باالي ضرب سکه هاي نقره در ضرابخانه هاي پارس در اواخر دوره ساسانی و هم چنین کشف بسیاري از سکه 
حوالت اقتصادي پارس و اهمیت تجارت از طریق ت .و هند تأیید می کنندبنادر چین  درهرهایی با نام شهرهاي پارس ها و م
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خلیج فارس در اواخر ساسانی و تولیدات محلی این ایالت، گستره تجارت دریایی ساسانیان با سایر کشورها و نقش بنادري 
همه دالیل و شواهدي بر تغییر گذرگاهها و مسیرهاي تجاري و بازرگانی می  ،و مهروبان رینیچون سیراف، ریشهر، جنابه، س

در توسعه عربستان به  ییایو در یجنوب ياهتوسعه راه .باشد که آن هم براثر جنگهاي ایران و بیزانس و معلول آن می باشد
ري ایران و بیزانس کشانده شدند و وتقبایل عرب به مبارزه دو امپرا ،لحاظ تجاري و اقتصادي نقش مهمی داشت، بدین وسیله

بدین وسیله یک مسیر جدید تجاري و بخشی از آنان متحد روم شرقی و بعضی دیگر فرمانبردار شاهان ایران ساسانی شدند 
هاي تجاري میان آنان تصادي اهمیت بیشتري یافت و رقابتمنافع اق. وري از سرزمین عربستان ایجاد گردیدتبین دو امپرا

و دریانوردي در خلیج فارس و راههاي آبی در تجارت دریایی پدیدار . مسیرهاي تجاري متعاقب آن پدید آمد و.شدیدتر شد
شهر بعدي در مسیر تجاري سحار بود که به عنوان یک مرکز . شمار می آیداز این مراکز تجاري جدید آبی ب بندر ابله. شد

قطیف بود که در قرن ششم بندري مهم براي واردات ابریشم  ،ريتجا گرمسیر دیگر و شهر دی. تجاري بزرگ جدید توسعه یافت
ن، راههاي بین المللی آن زمان برخی از راههاي عربستا و سرزمین عربستان به یک مسیر تجاري جدید تبدیل شده .بود

تان که بسیار شمار می رفتند و قسمتی از بازرگانی شرق و غرب جهان آنروز از آن راهها صورت می گرفت و راه دیگر عربسب
منطقه ظفار در جنوب عربستان شروع شده و پس از عبور از شهرهاي  ازبود که  }خوربُ{شد، راه ادویه یمهم قلمدادم

سوریه بندرکانه، عدن و نجران به سمت شمال رفته و از مکه تا غزه در کنار دریاي مدیترانه کشیده شد و از آنجا به فلسطین و 
نقش تعیین کننده اي در  ،هاي روم شرقی می رفت و این راههاي تجاري سرزمین عربستانسرزمینرفته و سپس به داخل 

 .گونه بود که عربستان به یک مرکز تجاري مهم در اواخر دوره ساسانی تبدیل شدینا. تجارت ایران و بیزانس ایفاء می کرد
با دولت حبشه ارتباط برقرار کرد تا از  ،دي دست یا بدشم چین وکاالهاي هنبتواند مستقالً به ابریبراي اینکه دولت بیزانس 

طریق دریا نوردان حبشی، تاجران بیزانسی را با بنادر هند مرتبط سازد ولی دریانوردان ایرانی در بنادر هند از نفوذ باالي 
دولت  .ست خوردندخود استفاده کرده و حبشیان در رقابت با بازرگانان و دریانوردان ایرانی توفیقی حاصل نکردند و شک

به فکر راهی دیگر افتاد، لذا کوشید در شبه جزیره عربستان راه بزرگ دیگري پدید آورد و از آنجا به یمن و  ابیزانس مجدد
می گذشت و یک رشته نواحی جاده مهمی بود که از جنوب پالمیراقیانوس هند دست یابد، این جاده که استراتا نام داشت 

قوانینی براي تجارت میان ایران و بیزانس   نیو  تدو يبه همکار میسرانجام دو کشور تصم .د می دادعمده را به یکدیگر پیون
ادو ستد و وري از قبل معین شده بود به دتکردندکه بر اساس آن تاجران رومی و ایرانی باید در مناطقی که توسط دو امپرا

ولی سیاست دولت ایران ساسانی در  .وري دیگر مسافرت کندتیک از دو طرف نمی تواند به امپراو هیچ. تجارت بپردازند
آغاز شد و بخشی از  اخصوص جلوگیري از مبادالت تجاري دولت بیزانس به شکل انحصاري و بالواسطه در این سرزمین مجدد

بیزانس ثابت وري تایجاد درگیري میان قبایل عرب به ویژه غسانیان و لخمیان بوده و به امپرا ،سیاست ایران در این خصوص
و الزاماً  ستیاز هیچ راهی دولت بیزانس قادر به انجام معامالت تجاري ن  ،نمود که بدون دخالت و واسطه گري ایران ساسانی

براي عبور کاالها و تجارت کاالهاي شرقی به سرزمین خود مبالغی را تحت عنوان مالیات و عوارض  ایرانباید به دولت 
وبالگ ( با این عمل ثابت کرد که مالک بالمنازع تجارت مشرق زمین با مغرب زمین است  ران ای  گمرکی پرداخت نماید و 

  ).،همان89پارسِ 
در آن دوران آشنا شدیم، بهتر آن است که  جهان دو ابرقدرت   ورقابتهاي اقتصادي اینک که تا اندازه اي با نبردها                  

  پروکوپیا  پروکوپیوس اثر  "روم و ایران جنگهاي"کتاب . استفاده نماییم ،خسرو پرویز نیزاز یکی از منابع مهم تاریخی دوره 
 سمت به م، 527 سال در .بیزانس بود نویسان تاریخ ترین برجسته از وي .آید می بشمار ایران تاریخ مآخذ مهمترین از یکی

 گذشته می عمرش از سال سی تقریباً پروکوپیوسدر این زمان، . گردید انتخاب بلیزاریوس مخصوص منشی و قضائی مشاور
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 در که بود جوانی افسر موقع آن در بلیزاریوس .کرد می همراهی را بیزانس سپاه سردار این جنگی، سفرهاي در او. است
 کرده، شرکت بلیزاریوس که جنگهائی همه در وي،.بود یافته ارتقاء فرماندهی درجه به تازه و کرد می خدمت ژوستینین سپاه

 بوده النهرین بین در م، 527 سال در او.است دیده چشم به را همه دهد، می شرح کتاب این در که را حوادثی و بوده او همراه
 به طوریکه این جهت به و است کرده عزیمت ایتالیا به وي بام،  536 سال در و افریقا به بلیزاریوس همراهم،  533 سال در و

. است بوده دیگر کس هر از این دوره، بیش تاریخ نوشتن در شایستگی اش گردیده متذکر "جنگها تاریخ" مقدمه در هم او خود
 و ایران جنگهاي به راجع دوم و اول کتاب که،می باشد قسمت هشت داراي که ست "جنگها تاریخ" ،او کتاب مهمترین و اولین

 افتاده اتفاق یک موقع در و هم زمان در همه است، کرده توصیف و شرح جداگانهوي،  که را جنگهائی دانست باید. است روم
 ایاالتی و نماید تجدید را رم سابق امپراتوري حدود داشت سعی بیزانس دولت که بود آن هم کشمکشها این اصلی علت. است

 می پروراند سر در را آرزو این ژوستینین مخصوصا آورد، بدست دوباره بودند ساخته منتزع دولت آن از وحشی قبایل که را
 هیچگونه بذل از مقصود این به نیل راه در و سازد زمان آن دنیاي الرقاب مالک سابق، مانند را رم امپراتوري دیگر یکبار که

 روم و یونان نظامی رویدادهاي دربارة که است تألیفی کاملترین و جامع ، کتاب او. کرد نمی فروگذاري مجاهدتی و کوشش
 یونان مورخان از را خود نگارش شیوة او .است رسیده جنگها و نظامی تاریخ پژوهشگران و مورخان دست به باستان جهان در

 براي جدي مانعی را ایرانیان جنگی، رویدادهاي نگارش و ترسیم در .کرده است توسیدید تقلید و هرودت همانند باستان
 به عالقمند بیزانس و روم باستان، یونان زمامداران که است بوده باور این بر و دانسته روم و یونان امپراتوریهاي طلبی توسعه

 حدودي تا و هخامنشی عصر در ویژه به نیز ایرانیان چند هر آورند، بوجود را جهانی امپراتوري یک پیوسته که اند بوده این
استفاده از ( اند بوده فوق امپراتوري طلبیهاي قدرت راه سد پیوسته ولی اند، کرده می دنبال را شیوه این ساسانی دورة در
 و ایران هايجنگ" مقدمه:)2. ساسانیان تاریخ سریانی و ارمنی رومی، نویسندگان و سایت تاریخ ما، مورخان:)1":منبع 2

او  .نوشته هاي این مورخ  دست اول است، و حایز اهمیت بسیاري  می باشد). "سعیدي محمد ،ترجمه پروکوپیوس ،"روم
 هنگام این در: نبط را چنین ترسیم می کند و بلمیز حمیر،  قبایل و عربستان سواحل ابتدا تصویري از وضعیتدرکتاب، 
 این که دهیم توضیح است الزم نخست. برساند هاایرانی به آسیبی و شود متحد حمیریها و حبشیها با که افتاد فکر به ژوستینین

 یاري آنها از خواست می وسیله چه به امپراتور که کنیم تشریح سپس و دارند سکونت زمین گوشه کدام در طوائف
در ادامه می  او. است می توان دریافت که روم دنبال اهداف استعماري بوده عبارت فوق،از ). 95 ص پروکوپیوس،(طلبد

 هند اقیانوس از مزبور ودریاي است معروف احمر بحر اسم به که دریائی به است محدود مشرق سمت از فلسطین: نویسد
 اعرابی تصرف در فلسطین مرزهاي مجاور ساحل. یابد می پایان است روم متصرفات جزو که نقطه همین به و شود می شروع

 شده واقع کشور داخل در مزبور هاي بیشه. }است عربستان سواحل مقصود{اند داشته اقامت نخل هاي بیشه در قدیم از که است
 به موسوم عرب قبائل امیر. روید نمی آنجا در دیگري گیاه هیچ نخل، از گذشته و است فراگرفته را پهناوري سرزمینهاي و
 منصوب فلسطین در عرب قبائل امارت به را او عوض در نیز ژوستینین و بخشیده ژوستینین به را ها بیشه این "ابوکورابوس"

 و است باك بی و دلیر اندازه بی ابوکورابوس زیرا است او عهده به سرزمینها این دفاع و نگهبانی مأموریت فعال و است ساخته
 اما است، نخل هاي بیشه مالک ظاهر به امپراتور که این است. بیمناکند او از نهایت بی خارجی، دشمنان هم و او تابع قبائل هم
درداده  تن آن قبول به مصلحت به بنا فقط گردد، و متصرف درستی به است نتوانسته را سرزمینها این از هیچیک واقع در

و  ابرهه می پردازد پادشاهی و حمیري طوایف و حبشه مردم با رومیان پانزدهم ازکتاب ، به روابط درفصلاو  ).همان(است
 اي فرستاده ژوستینین کرد، می سلطنت حمیریان بر ازیمیفیوس و بود حبشه پادشاه هلستیوس که زمانی در :می نویسد

 در صالح هستند، آیین و کیش یک داراي دو هر آنها مردم چون که داد پیغام آنان به و فرستاد آنها نزد ،را نام  "ژولیانوس"
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 و بخرند هندوستان از ابریشم اگر که نمود خاطرنشان هاحبشی به ضمنا. بجنگند هاایرانی ضد بر و شوند متحد هارومی با که آنست
 هاایرانی یعنی ،ایشان دشمنان جیب به هارومی پول رفتن از هم و برد خواهند هنگفت سود آنها خود هم بفروشند رومیان به

 لشکري با و برگزیند "مدنی" اعراب ریاست به را فراري "کیسوس" که نمود درخواست نیز ازحمیریها. کرد خواهند جلوگیري
 را او فرستاده و دهند انجام را ژوستینین درخواستهاي که دادند وعده دو هر مزبور شاهان. بتازند هاایرانی خاك به جرار

 در زیرا ببرند، پیش از کاري نتوانستند هم هیچکدام حقیقت در یعنی .نکرد وفا خویش قول به هیچیک لیکن. نمودند مرخص
 بنادر در زودتر آید می آنجا از که را هائیکشتی بار همیشه هستند هندوستان به نزدیکتر چون هاایرانیابریشم،  تجارت موضوع

 به کلی حمیریان ازعهده کار این نیز ایران خاك به لشکرکشی قضیه در و گذارند نمی باقی هاحبشی براي مجالی و خرند می
 است، دشوار بسیار آن در مسافرت که دارد وجود بایري وسیع صحراي ایران کشور و ایشان سرزمین میان اوال چه بود، بیرون

 را ایشان با ستیزه و برابري نیروي هرگز مزبور طوایف و جنگجوترند و دلیرتر  "حمیریان= هومریتها" از مراتب به هاایرانی ثانیا
 به که داد وعده ژوستینین به کرد حاصل اعتباري و قدرت و ساخت مستقر را خود پادشاهی اساس ابرهه وقتی بعدها. ندارند

 این ناگوار پایان و مسافرت خطرات متوجه نهاد راه به رو و آورد گرد سپاهی اینکه محض به لیکن نماید، حمله ایران خاك
   ).100و  99صهمان،( نمود مراجعت خویش کشور به فورا و شد لشکرکشی

 }سبائیان مانند{خود حکومت تأسیس آغاز در حمیریان :ها می نویسدنیز، درباره اهداف استعماري رومی دکتر شهیدي               
 می آنان.افزودند می خود تصرف تحت زمینهاي بر به تدریج که گشتند رو به رو رومیان طلبی توسعه و اندازي دست با

 آن از بود پررونقی تجارتی کاالي که را خورب سرزمین نیز و بگیرند دست در را شرقی آفریقاي و هند بازرگانی راه خواستند
 مأرب به را خود روز چند مدت در .برد حمله عربستان جنوب به لشکري با گالیوس آلیوسم،.ق 25 یا 24 سال به. کنند خود

 آمد پیش او براي که دیگر مشکالت و آب به نداشتن دسترسی اثر بر به زودي اما رفت، پیش نجران وادي تا حجاز در و رساند
 بر چشم که دیگري همسایه اما کند، حکومت حمیریان سرزمین بر نتوانست رومی سردار چند هر. شد نشینی عقب به مجبور

 تا320 سالهاي در سرانجام و بردند حمله منطقه این بر پیاپی حبشیان. بود حبشه دولت آن و کرد بلند سر داشت سرزمین این
 یمن به هیئتی وقت، امپراتور سوي از چهارم سده اواسط در. کنند تصرف را یمن ساحلی قسمتهاي توانستند میالدي 330
 جنوب در مسیحیت پیوستگیها این اثر بر ترتیب بدین و کرد تأسیس عدن و ظفار در کلیساهایی هیئت این و گردید روانه

 می ارتباط این برقراري با روم امپراتوران. شد استوار حبشه پادشاهان با روم امپراتوران روابط و کرد نفوذ عربستان
 در روم با پیوسته که ساسانی پادشاهان ضد بر را هاحمیری دیگر سوي از و برند بهره جنوب بازرگانی از سو، یک از خواستند

 در :و نوشته اند .)19ص ،يشهید اسالم،سیدجعفر تحلیلی ، تاریخ دایره المعارف طهور(برانگیزانند بودند، جنگ حال
 در متنفذ  دولتهاي از  یکی  عنوان  به بودند، برخوردار  جزیره  شبه  جنوب در  سیاسی  قدرتی از  که  حمیریان ، م6 و 5  هاي سده

  بازرگانی مسیر،   سرخ  دریاي  که کردند می  فراهم را " حبشه=  کسوما" و  بیزانس  دولتهاي  نگرانی  موجب  همواره ، سرخ  دریاي
 دو از  یکی  عنوان  به ،  بیزانس با را خود ، دینی  مواضع در  چه و  اقتصادي و  سیاسی  منافع در  چه  که  کسوما  دولت. بود آنها

 جواد{بود  زده  دست  حمیریان  سرکوب  به بارها و ، شده  پیمان  هم  دولت  این با دید، می همسو ، روزگار  آن در  قدرت  قطب
  داشتن ، سرخ  دریاي در  بیزانس  دولت  اساسی  اهداف از  یکی. }626ص ،2ج ، االسالم  قبل  العرب  تاریخ  فی  المفصل ، علی

 ، زمینی جاده  براي  جایگزین  راهی  تأمین و  غرب  به  شرق  دریایی  راه  امنیت  برقراري  جهت در  که بود  منطقه در  پیمانی هم
  نشین مسیحی  پایگاهی  عنوان  به را  یمن بود،  بیزانس  پیمان  هم  که  حبشه  مسیحی  دولت ، جهت  همین در. رساند  یاري را  بیزانس

  به  بخشیدن  تحقق  پی در و دید می مساعد  پایگاهی دهد،  تشکیل را  سرخ  دریاي بر تسلط  مثلث  شده یاد کشور دو با بتواند  که
  کوشش  این  حاصل. زد می  دست  نظامی  مستقیم  حمالت  به  گاه و کرد می  مداخله  یمن امور در  مناسبتی هر  به مقصود،  همین
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  تعالیم  به را خود  گرایش  این از  پیش  که بود  نجران  مردم  میان در  مسیحیت  موفق و  تدریجی  رواج ، حبشه و  بیزانس  مشترك
 با  سپس و  یافت  راه  نجران  به  بومی  بازرگانیِ توسط  نخست  مسیحیت ، رسیده  گزارشهاي بنابر .بودند  ساخته آشکار  دین  این

  دولت از  بومی غیر  مبلغانی  طریق از  نیانوس یوستی  زمان در  رومی " مونوفیزیت=واحده  طبیعت"  مذهب جدید،  اي انگیزه
 در خود نفوذ  گسترش  براي ، بیزانس  دولت  که  گفت باید  کلی طور  به. شد  تبلیغ شهر  این در  بیزانس  پیمان هم ، غسانی

  براي راهها  بهترین از را کلیسا  برپایی و  مسیحی  مبلغان  گسیل و مؤثر، بسیار را  مذهب  اشتراك  عامل ، دست دور  سرزمینهاي
 کرد می  پشتیبانی  نسطوري واحده  طبیعت  مذهب  رواج از ، رقابت  مقام در نیز  ایران  ساسانی  دولت. بود  یافته مقصود  بدین  نیل

  علی  العرب پیگولوسکایا، نینا{آورد پدید  سدي شد، می  حمایت  قسطنطنیه  کلیساي  سوي از  که  ملکانی  مذهب نفوذ برابر در تا
  پادشاهی ضد بر متحداً،  بیزانس و  حبشه ، م 6 سده در.} هاشم  عثمان  الدین  صالح ترجمه ،89ص ،1ج ، ایران و بیزنطه حدود
  پادشاه نبرد،  جریان در. کشیدند لشکر  یمن  به کرد، می صادر را  آنان کشتار و  رومی تجار  هاي قافله  توقیف دستور  که حمیر
ویکی (}470جواد علی، همان، ص{گماردند  حمیریان  متصرفات  حکومت  به را  مسیحی  امیري پیروز،  قواي و شد  کشته حمیر

  .)فقه،اصحاب اخدود
 در رابطه با رقابتهاي ایران و روم، می }که در فصول قبلی ذکر کردیم{در ادامه بحث تفسیر رومدکتر شریعتی                

 همه که تمدن و قدرت و نظامی منطقه دو شود، می تقسیم بلوك دو بین دنیا که است پیغمبر بعثت قرن هفتم، قرن در :گوید
 قسطنطنیه در یا دنیا هايتمدن همه و قبائل همه و ها نژاد همه ها،ملت همه سرنوشت است، شده تقسیم قدرت دو این بین دنیا چیز

 این خاطر به نبود، ایرانی و رومی دست زیر هفتم قرن در ملتی و کشوري اگر مدائن، یعنی ایران مرکز در یا شود می تعیین
 تمدن لحاظ از یا اقتصادي لحاظ از استراتژي، لحاظ از سرزمینشان و خودشان بلکه است، بوده قدرتمند ملت آن که نبوده
 یا یونان یوغ زیر از نجات وسیله موضوع این فقط و اند، نداشته بشود آنجا به لشکرکشی حتی اینکه براي ارزشی ترینکوچک
 علوم، که نظامی غول دو است، مسلح غول دو دست در دنیا باشیم مکه در ما هفتم قرن در اگر بنابراین،. است بوده ایران

 نظامی و اداري هاي سازمان اجتماعی، روابط اجتماعی، هاي نظام علماء، ها، فلسفه پیشرفته، مذاهب تمدن، فرهنگ، تکنیک،
 دو هر است، جهانگیر قوي بلوك دو وسط در مکه ،روم یا است ایران عظیم وريتامپرا دست در مدرن هايسالح همه و

 روم دارد، تسلط زیر را شرق تمام ایران نظم، یک و کشور یک مافوق جهانی قدرت یعنی جهانگیر، یعنی ورتامپرا ورند،تامپرا
 مکه تازه،. بگیرند را مکه و آنها بیایند که اند نداشته را این ارزش و کوچکند ده تا دو مدینه و مکه این و را، غرب تمام هم

 اصالً. روید نمی آنجا در هم گیاه یک و اطراف، در گوسفنددار و دار کاروان وسط، در است اي قبله یک و معبدي یک چیست؟
 از یکی یعنی. شده مکه تازه و راه سر بوده معبدي مکه .هفتم قرن یا کنم می صحبت حاضر زمان به راجع که نیست معلوم
 هم با همیشه دنیا تقسیم سر بر } اسالم از پیش {تاریخ طول در روم و ایران چون که است این علتش شد، جاده سر منازل

 رفت می روم به ایران از و آمد می ایران به چین از که ابریشم جاده است، بوده عربستان جنگ، میدان اند، جنگیده می
 آنجا چون شد می رد بایست می فعلی ترکیه از یعنی عربستان شمال قسمت از بوده، غرب به شرق اقتصادي جاده ترینبزرگ

 تجار ناچار د،نشو رد منطقه آن از کامل امنیت با ندتوانست نمی اقتصادي هايکاروان و بود جهانی بزرگ قدرت دو جنگ صحنه
 و مدینه خود کردند، می رد عربستان صحراي از غرب به رساندن براي را ایرانی یا چینی، هاي کاال یعنی دادند، تغییر را جاده

 از آتش که صحراهایی است، نجد و الخالی ربع صحراي و بزرگ صحراي یک اینجا و است کوهستان اش غربی قسمت در مکه
 هر ،آن شنی هاي تپه که است رمل از دریایی و شود نمی روییده آن در چیزي آتشفشان سوخته هايسنگ جز و خیزد می بر آن
 ناچار تجار بگذرد، ها صحرا آن از و کند پیدا را راه تواند می شتر تنها ندارد، وجود هم اي نشانه هیچ و است تغییر در روز

 نداشته را ارزش این آنجا، بنابراین. .ببندند قراردادي خود هاي کاال حمل براي عربستان دارهاي کاروان و شتردارها با بودند
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 بعثت محل و وحی سرزمین که جایی چنین در ،پس. کنند اداره و دربیاورند خودشان سیطره در را قسمت این روم و ایران که
 چه رسد، نمی دنیا به آن خبر و شود می گم صحرا این خود در شود پیدا که طوفانی و موجی هر است، اسالم انقالب و ظهور و

 و تحول چه کت،حر چه کند پیدا اطالع که ندارد تماس اصالً جهان از قسمت این با دنیا .برسد خارج به قدرتش اینکه به رسد
 تا م،.ق سال 550 یعنی تاریخ، از دوره سه ساسانیان، و اشکانیان و هخامنشیان زمان از. است شده اي تازه انقالب و نهضت چه

 .ندارد تاریخ از جایی هیچ "عرب" و دارند، جنگ هم با و کنند می اداره را دنیا که روم وایران  ؛سال 1100 میالد، از بعد 622
 نفر یک حالیکه در اند، رسیده نوایی و نان به تازه عرب دار کاروان و شتردار نفر چند گذرد می مکه از که اي جاده مناسبت به

 چگونه او پس بزند، را حرفش تواند نمی هم شترداران همین بین در و کرده زندگی ابوطالب خانه در و ندارد زندگی خودش
 این در الروم، بتلغُ لم،ا: دهد می جواب روم سوره که است اینجا در کنیم؟ می تسخیر را دنیا ما گوید می خودش پیروان به

 است، هم مشابه زمان دو هر پیش، سال 1400 یا است حاضر وضع نظر از دنیا بندي تقسیم نیست معلوم کنم می عرض که تفسیر
 چنان هم حال زمان هايمسلمان است، نکرده فرقی جغرافیایی هايجهت و نشده عوض هاگیری جبهه نکرده، تغییر الفاظ حتی

 را دنیا هایونانی.اند سوم دنیاي جزء دارند قرار وسط در مسلمانها و است حاکم دنیا در غرب و شرق بلوك .هستند دارا را وضعی
: شود می محسوب دور خاور شرق، طرف به نقطه این از اند گفته و اند کرده بندي تقسیم خودشان جغرافیایی موقعیت اساس بر
 و چین اطراف پس است، چین به نزدیک که آنچه یعنی ماچین اند، گفته می را چین هندو از هاییقسمت ماچین. "ماچین و چین"

 خاورمیانه جزء نیز اینها امثال و اردن و سوریه و لبنان است، خاورمیانه ایران یونان؛ به نسبت البته است، دور خاور هند،
: است شده قسمت سه جهان براین، بنا. تراستنزدیک یونان به میانه خاور منطقه از که هاییسرزمین یعنی نزدیک خاور. هستند

 حل خودشان بین بندي تقسیم در را جا همه است، قسمت دو سر بر روم و ایران جنگ. نزدیک خاور و خاورمیانه دور، خاور
 و شرق جنگ. دور خاور دیگري و است نزدیک خاور همین یکی که االن مثل است، نشده حل هنوز جاها بعضی ولی اند کرده
 قرار شرق بلوك تسلط تحت گاه که .باشد می است النهرین بین دیگري و ارمنستان قسمت یک که نزدیک خاور سر بر غرب

 این آن و بود، خوشمزه خیلی که کردند حل نحوي به موقع آن در هم را ارمنستان مساله و غرب، تسلط تحت گاه و گیرد می
 تمام اما. بود شده حل هم آنجا مشکل پس بگیرد، حکم روم امپراطور از منتهی باشد، ایرانی افسر یک ارمنستان، حاکم که بود

 غرب بلوك دست به گاه و گرفت می قرار شرق بلوك اختیار در گاه نصیبِین، ها،راه بود، نشده حل نزدیک خاور مشکل
 بیخ تا و ارمنستان و نزدیک خاور تمام و رفت می شرق وگاه کردند می فتح را مدائن نزدیکی تا آمدند می غربیها گاه افتاد، می

 زندگی شهر در که آنهایی بودند، تقلیدي متمدن عرب اي عده حاال مثل هم عربستان خود در. گرفت می را روم گوش
 در که آنهایی بودند، زده ایرانی کردند، می تقلید هاایرانی از بودند، ایران به نزدیک چون بودند، حیره پادشاهان و کردند می

 با نظامی پیمان بودند، شرق به نزدیک که اي دسته .غربزده و بودند هارومی مقلد و بودند هاغسانی کردند می زندگی شمال
 رو این از دادند، می قرار حمله مورد را آنها آباد هاي روستا که بادیه، عرب تجاوزهاي از نجات خاطر به داشتند، شرق بلوك

 شرق، بلوك از دفاع خاطر به و بشوند حائل که بودند بسته نظامی پیمان آنها با و کرده مزدور و اجیر را اي قبیله هاعرب خود از
 براي بودند، پیمان هم هارومی با که هم هاغسانی کردند، می بازي هم هاغربی را نقش همین درست کنند، مبارزه هاعرب خود با

 طور همین شانوضع بکند، کاري توانست نمی غرب مجهز و مدرن ارتش و صحرا توي آمدند می که بادیه قبائل حمله از رهایی
 سوره نزول موقع در و هفتم قرن در باالخص و است غرب و شرق بلوك دو بین نبرد صحنه درست نزدیک خاور ،بنابراین..بود

 خود و گردد، می دست به دست روم و ایران بین مرتب که مکه، در پیغمبر پیروان اقلیت بودن ومحکوم ضعف و گرفتاري و روم
 وتصمیم ایمان اگر "گوید می آنها به خطاب شان رهبر که است مسلمانان گروه این و . هستند وضعی چنین در هم حجاز هايعرب

 جهان سرنوشت از سخن نیست، مکه و قریش عرب از سخن که بینید می ."رسد می شما به جهان همه باشید داشته جهاد و تقوا و

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

84 
 

 ما دانی می تو ها؟ قدرت کدام جهان، کدام که کنند می مسخره روشنفکران که اینجاست. است زمین بر حاکم هايقدرت همه و
 همه اگر و نیست، تنفس امکان و اند کرده تقسیم خودشان بین را دنیا که ایم گرفته قرار غرب و شرق آساي غول بلوك وسط در

 تو به رسد چه بکنند دار خدشه توانند نمی را شرق یا غرب قدرت چهره بشوند، گلوله یک هم کدام هر و بشوند تو پیرو هم عرب
 روشنفکران به هم قرآن پیام این و .بکشند نفس توانند نمی جهل ابو و خلف ابن امیه جلو که پناهت بی و ضعیف طرفداران و

 و ضعیف گروه این میان در که مسئولی روشنفکران به هم و دارند اطالع غرب و شرق از که است باف فلسفه و مسئولیت بی
 زیر در اکنون که چند هر کشند، می دوش به را غرب و شرق زنجیر در و محروم مردم راه در جهاد مسئولیت بار ،محکوم
  )."پیام امید به روشنفکر مسول، علی شریعتی":از برداشت(است گروه دو هر با قرآن سخن روي .هستند خلف بن امیه شکنجه
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  هفتمصل ف
  

  پیشگویی در تاریخ
اینک .از مکان این شکست یاد کرده است سومدر آیه  .خبر داده است قرآن در آیه دوم سوره روم از شکست روم                   

یعنی قسمتی از عدد  "بضع" :مرحوم طبرسی می گوید."در سه تا ده سال=ی بِضْعِ سنینَِف ":در ابتداي آیه سوم می فرماید
: گوید مبرد. معنی قطعه و مقداري از مال را گویند که در تجارت در گردش استه ب ، هم  "بضاعۀ"باشد و  می 10تا  3که بین 

لغت بضع در اصطالح : مترجم توضیح. می باشد ...و   30تا  20و ما بین  20تا  10عبارت است از اعدادي که ما بین  "بضع "که
، ص 19 ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج(شود گویند، استعمال می که فارسی زبانان می "اندي"جاي کلمهه عرب ب

 که البته همانند دیگر مفسرین در باره مکان نبرد که اورشلیم است این مورد داده است در یآیه اهللا شعرانی توضیح .)95
ضمنا در باره علت شادي مسلمانان، .   اشتباه کرده استو همچنین ذکر سالها،زمان پیروزي که روز صلح حدیبیه  می باشد، و

در {ترین زمینکشکست خوردند رومیان در نزدی :گویداو می  .هم به خطا رفته است که در فصلهاي بعدي توضیح خواهیم داد
 غالب آن روز که رومیان بر فارسیان غالب شدند مسلمانان در جنگ بدر بر کفّار مکّه{...}زمین کالسدن پشت قسطنطنیه

ا کشتى براى عبور از بسفر نداشت تا به آن طرف رود، ام "شهروراز "در بعضى تواریخ اروپائى خواندم که... }گشتند
قسطنطنیه را محاصره کرد و چون این خبر در جهان پراکنده شد، مشرکین عرب که طرفدار ایران بودند شاد گشتند و 
مسلمانان که طرفدار روم بودند محزون شدند؛ براى آنکه مذهب مجوس، به عقیده آنها به شرك نزدیک بود و مذهب اسالم 

د رومیان، بار دیگر غالب گردند، ابوبکر با یکى از کفّار، موسوم به ابى به نصارى، چون این آیه نازل شد و خداوند وعده دا
بن خلف پیمان بست که اگر این وعده درست آمد ابى بن خلف چند شتر به ابى بکر بدهد و اگر نادرست آمد او از ابى بکر 

بر مدت بیفزاى و بر شتر هم اضافه کن  :همان مقدار بگیرد، و سه سال مدت قرار دادند، و چون پیغمبرآگاه شد ابوبکر را فرمود
صد شتر گرو و برد، و گویند در  "ابى "ابوبکر تا هفت سال افزود و از شود، یبراى آنکه بضع بر هر عدد از ده کمتر اطالق م

چرا : هو اگر کسى گوید ک.آن وقت که خبرشکست فارس رسید ابى بن خلف مرده بود و ابوبکر گرو را از ورثه او گرفت
هاى طوالنى که میان دولتهاى بزرگ اتفاق در این جنگ: رمود؟ در جواب گوئیمها را معین نفخداوند تعالى عین عدد سال

و دیگرى مغلوب  شود یغلبه هر یک بر دیگرى تاریخ قطعى ندارد بلکه چند بار یکى غالب م کشد یو چند سال طول م افتد یم
ى براى یکى مسلم شود، بلکه از زمان وارد شدن شکست بزرگ تا پایان جنگ تا باالخره شکست قطع ،و در جنگ دیگر بالعکس

نفر از [و او را به سوى یکصدهزار " :نکردن عدد در قوله تعالى ییننیز ممکن است چند سال طول بکشد و نظیر این است تع
  زار نفر یا بیشتر، چون عدد نفوس یونس را فرستادیم به سوى صد ه یعنى .}147صافات،{یا بیشتر روانه کردیم ] ساکنان نینوا

به هر حال موافق نوشته هاى مورخان .دگیر یشهر هیچگاه عدد کامل نیست و البتّه کسورى دارد که غرض به ذکر آن تعلّق نم
رومیان بر خسرو شکست قطعى را وارد  .که هفت یا هشت سال پس از شکست روم بودم، 624یا  623سال  راروپائى د
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ساختند و خسرو که در یکى از شهرهاى آذربایجان بود پس از شکست لشکریان خود بگریخت و رومیان آتشکده بزرگ که 
تا در سال  آمدند یو رومیان پیش م کرد یویران کردند و پس از آن، پیوسته خسرو فرار م را نام داشت"»آذر گُشَنْسب"

ف کردند و دسکره قصر خسرو پرویز بود و خسرو از پایتخت خود النهرین، نزدیک مدائن تصر بیندسکره را در  م،628
) ص(بگریخت؛ پس فاصله میان شکست روم و پیروزى آنها هفت یا هشت سال بود و شکست روم پنج سال پیش از هجرت پیغمبر

تصرّف کرده بود،  در همان اوقات که خسرو پرویز از مشرق تا پشت قسطنطنیه را .بود و غلبه آنها دو یا سه سال پس از هجرت
طوائف بلغار نیز از شمال به شهر هجوم آورده بودند و هرقل امپراطور روم، سفیرى نزد خسرو فرستاد تا صلح کند خسرو 

و به  زدپرویز برآشفت که چرا هرقل را با غل و زنجیر نیاورده تسلیم او نکرده اند، هرقل در آن وقت خواست از پایتخت بگری
رود اما کشیشان و رجال دولت مانع او گشتند و در آن وقت مال براى تجهیز  }ى افریقا نزدیک الجزائریکى از شهرها{کارتاز

در آن زمان اختالف شدید : جرجى زیدان مورخ معروف گوید.لشکر نداشت ناچار قنادیل و زینت آالت کلیساها را تصرّف کرد
و  داشت ینها را مجبور به یک عقیده که خود انتخاب کرده بود مو غیر ایشان بود و هرقل آ یهمیان نصاراى نسطوریه و یعقوب

هاىاو را فردوسى به نظم در آورده ثروت پرویز مشهور آفاق است و گنجاین هم یکى از اسباب ضعف روم بود اما لشکر و 
طوالنى و پر  هاىو در سال سى ام سلطنتش با آن جنگملیون مثقال زر بود  468مال یک گنج او : کریستنسن گوید. است

انند زمان او نبود چه از و وسعت مملکت ایران در زمان ساسانى هرگز م رسید یملیون مثقال م 1600خرج، میزان نقود او به 
آخر خاك مصر را بدست آورده بود و چهارده سال پیوسته با روم جنگ کرد و همیشه غالب بود و به تدریج شام  تاین سر حد چ

اصالً مملکت روم را  ،و در آخر مصر را از رومیان گرفت و اگر اتّفاقات غیر مترقبه و اراده الهى نبودو فلسطین و آسیاى صغیر 
در بعض کتب اروپائى خواندم در کیفیت غلبه روم بر فارس که چون  .کرد قرضمنقرض کرده بود چنانکه اسکندر ایران را من

و روى به دشمن بودن بر  پاشید یو خاك و غبار بر روى آنها م زیدو یسپاهیان از دو سوى روبرو شدند باد سوى لشکر ایران م
 "التاج"تاریخ ساسانیان از کتاب  رکریستنسن د.ایشان دشوار بود از این جهت رومیان دلیر شدند و آنان به هزیمت رفتند

با اوامر  نوشت یمه ها مشهروراز فرمانده کل سپاه ایران در مقابل لشکر روم بود و خسرو به او نا: که کند یجاحظ نقل م
متضاد، این سردار چون از کید خسرو اندیشناك شد به قیصر پیوست و راه را براى او باز کرد که تا نهروان پیش آمده پس غلبه 

  .شود یاز مقایسه قواى دولتین دانست دولت روم فاتح م محمد: بعض مردم جاهل گویند .بود هروم بر فارس اصالً غیر مترقب
اى کسى که در عربستان باشد خصوصاً در آن عهد، مقایسه قواى دولتین غیر ممکن است با آنکه قوه خسروپرویز در آن اما بر

أما  ،و خطا بر آنها عار نیست کنند یسیاست غالباً به ظنّ و تخمین است و خطا بسیار م لوقت بیش از هرقل بود و پیشگوئى اه
و خطاى او موجب رسوائى او است خصوصاً به آن جد و تأکید که در آیه  دهد یمآنکه مدعى نبوت است از جانب خدا خبر 

پیغمبر اگر مطمئن   و. }6روم،{دانند کند ولى بیشتر مردم نمى اش را خالف نمى خدا وعده وعده خداست": آمده است که
و دیگرى . اعتراض کرده است که شاید این خبر بعد از وقوع بود " میزان الحق " صاحب .داد ینبود با این تأکید این خبر را نم

یعنى کمتر از ده سال و غلبه روم  : گفت " بضع سنین" این وعده بر خالف واقع شد چون در قرآن: انه گویدبتدر مکالمات مح
راه سعادت، (ان نقل کردیمپس از دوازده سال بود، این هر دو سخن باطل است و ما مطالب گذشته را تمام از تواریخ اروپائی

  ).50، ص یشعران ابوالحسن اهللا هیآ
خداوند شکست ایران از سپاه روم را خبر داده است، اندکی درباره پیشکویی  ،با توجه به اینکه در این سوره                    

ضیح ، نیاز به توهاي مشابه آن و واژه، بین این واژه غلط جهت جلوگیري از برداشت ،پیشگوییمفهوم  تبیین. درنگ می کنیم
 عمل و کار شخص":خوانیم می کتب لغتدر شرح آن در   در معانی مختلفی استعمال شده است، کلمهاین ": نوشته اند .دارد

و بخصوص  ادبیات عربو  زبان عربیدر . }فرهنگ معین و دهخدا{"گویندمی  و اخبار از آینده  گوییبغی ،کهانت را پیشگو
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). قرآنویکی فقه، پیشگویی ("رود پیشگویی بکار می که در مفهوم استترین الفاظی جاز رای  غیب واژه روایاتو  آیاتدر 
 :می گویندنگري  آینده با پیشگویی درباره تفاوت. نگري تفاوت کذاشته اند آینده و پیشبینی با پیشگویی بین مفاهیم

 و نظر اصال قرآنی، پیشگوییهاي در اما شود، می اطالق بشریت آینده به نسبت یاستگذاريس و تدبیر مساله به نگري آینده"
 که آنچه بیان به تنها آن، در بلکه نیست، بشري جوامع تاریخ آینده به نسبت اي ویژه طراحی یا و خاص ریزي برنامه به توجهی
 5قصص، ،  55نور،{خداوند درآیات ). همان("نمود خواهیم اداره چگونه یا و باشد، باید چگونه نه پردازد، می شد، خواهد

وعده ":را داده، یا امنیت به   ، به مومنین وعده  استقرار دینشان و تبدیل خوفشان}15و غافر،  18،  ، انبیاء 128، اعراف،  6تا
باطل نابود شدنی ":اینکه ، یا"می داند پرهیزکاران از آن نیک را  سرانجام":، یا"وراثت زمین را به مستصعفین داده است

 هدف اما. سیاستگذاري می باشند و این نوع آیات از مقوله تدبیر. "وعده یاري پیامبران و مومنین را داده است":، و یا"است
 آیاتیکه همانند ،"داد خواهد رخ وقایعی و حوادث چه و شد، خواهد چه": بگوید که است این پیشگویی مساله در قرآن

در این نوع آیات، اعالم خبر . است  مکه فتح درباره  که آیاتی نیز اندو داده نوید را غیره و بدر جنگ در مسلمین پیروزي
 پیشبینی عنوان در چه بینی باید گفت، اگر پیش با درباره تفاوت پیشگویی. ینده است نه برنامه ریزي و سیاستگذاريآقطعی از 

 وقایع زدن حدس پیشبینی" :آمده است معین، فرهنگ در :نوشته اند. دارد تفاوت آن  اما با است، مطرح آینده به توجه نیز
 خواهد بهبود او که بگوید تواند می بیماري احوال دیدن از گاهی پزشک یک مثال موجود، قراین و اسباب و علل از است آینده
 توان می غیره و سپاهیان پافشاري و دو آن نیروي اندازه از گیرد، می در دولت دو میانه که جنگی در. مرد خواهد یا و یافت
: است پیشگویی از اعم پیشبینی :)1 :دو تفاوت اساسی براي این دو قایلند که عبارتند از. "کیست؟ مغلوب و کیست؟ فاتح: گفت
 یافته دست بدان و داده قرار پیشگویی مورد که را آنچه پیشگو، شخص که باشد این پیشبینی بودن "اعم" علت که نیست بعید

 بسا، چه عکس، به و ننماید اظهار است رسیده آن به و نموده بینیپیش را آنچه است ممکن پیشبین شخص اما کند، می اظهار
 پیشگو شخص که را آنچه:)2. "نمودم می بینی پیش و زدم، می حدس چنین این از قبل من": گوید می حادثه وقوع از پس
 آورده بدست باطنیش خاص شعور و درك با که را آنچه دهد، می خبر را واقعی هاي یافته گوید، می یقین و قطع با گوید، می

 عنوان هیچگاه لغت، به آشنایان تا گردیده موجب روشن تفاوتهاي همین شاید .نماید می بازگو است کرده پیدا اطالع و
 به را پیشبینی لغت،  فرهنگ در": نوشته اند همچنین و). همان(نبرند بکار خود نوشتار و گفتار در را "قرآنی هاي پیشبینی"

 پیش حوادث، و اخبار بیان به را پیشگوئی همچنین و کرده اند معنی آینده نگري و  احتیاط، و جزم اندیشی، مآل  عاقبت بینی،
 را آینده میتوان سایت منتظران حضرت مهدي، آیا(}245ص صبا، فرهنگ محمد، بهشتی،{کرده اند  معنی آنها وقوع از

  ).پیشگوئی کرد ؟
 است  و بوده بشر توجه مورد همواره که است اموري جمله از آنها، به آگاهی و آینده حوادث از پیشگویی                  

 چرا. گردد مطلع افتد، می اتفاق آینده در که وقایعی از و بگشاید غیب  عالم به اي دریچه ممکن، طریق هر به خواسته می
 ذاتی عالقه یک این، که رسد می نظر به": در این باره گفته اند. ؟ است مند عالقه خود آینده دانستن به اندازه این به تا انسان

 قدرت" به انسان تمایل و نیاز تواند می آن دالیل از یکی ؟ است جذاب مردم عموم میان در حد این به تا چرا این امر،  .است
 برداشت("شود می تامین زیادي حد تا بیرونی،  شرایط و اوضاع بر او تسلط و کنترل و اش دانستن، آینده با که باشد   "طلبی

 پروردگار سوي از که است، باطنی و غریزي امر یک عشق، این ":گفت توان و می. )تجربی  علمی بینی طالع سایت بانانزا،":از
 و کنجکاوي حس بشر، باطنی حواس از یکی": روانشناسان عقیده به زیرا است، شده نهاده امانت و ودیعه به انسان نهاد در

ویکی (}35 ص بیانی، علیقلی مهندس ترجمه تن، نه که دو گی نه تا روح،  چهارم بعد یا مذهبی حس{است مجهوالت کشف
. دهد  می رخ چه فردا ببینند دارند دوست همه ":است مختلف دارند، آینده از اطالع براي افراد که هایی انگیزه ).فقه، همان
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 چه فردا که را نکته همین دانستن افراد، از بسیاري. است بالذات مطلوب و دارد موضوعیت دانستن همین برخی، براي
 داند  می او اینکه و دیگران به نسبت است امتیازي ثانیاً شود؛ می راضی وجدانش اوالً دانند؛ می امتیاز یک خود براي شود، می

 منافعی راه این از خواهند می اینکه یکی کنند؛ می برداري ه بهر نوع دو اطالعات این از افراد .دانند نمی دیگر افراد و
 آینده، از اطالع کسب این. برند می بهره ریزي برنامه براي آینده اطالعات از آگاهی و پیشبینی از نیز، برخی شود؛ شاننصیب

 بیان با خواهد می سو یک از که است هدف همین با نیز آمده روایات و قرآن در که هاییپیشگویی .است انهخداپسند و معقول
 بیشتر گناهان و ظلم، فساد، روز به روز که بیند می را فرایند این انسان وقتی کند؛ ایجاد امید مردم در مطلوب، اي  آینده

 این همیشه که شود می امیدوار است، پیش در خوب اي آینده بداند وقتی که است این اثرش اولین . شود می ناامید  شود، می
  .)بینی است؟ آیا آینده قابل پیشپرسمان دانشجویی،  ":برداشت از(شد خواهد صعودي هم زمانی و نیست نزولی سیر،

 رمالی و جادوگري  به تنداش باور تاس یافته راه  بشري  جامعه  عمومی  فرهنگ به باز دیر از که جریانهایی از یکی                    
 و بینی طالع گشایی رهگ به و بندند می امید آنها به  که  هستند کسانی هم هنوز  امروزي، پیشرفته  جوامع در حتی .می باشد

 زیرا دانست النهرین بین سرزمین کهن تمدنهاي  توان می را پیشگویی و جادوگري خاستگاه ":می گویند .دارند باور  شگوییپی
 دنبال به و اش اندیشه  بودن نوپا و طبع سادگی و  پاك طبیعت، فطرت  گوناگون عوامل از ترس خاطر به ابتدایی بشر

 خیر عوامل برابر در .است پرداخته می شر و خیر چشمه سر عنوان به طبیعی عوامل پرستش به خود روحی نیاز به پاسخگویی
 برابر و در .گردد  افزون روز و یابد ادامه آنها از ناشی برکت و خیر که زد می کردن قربانی و نذر و دعا و نیایش به  دست

 تبدیل مهر به را آنها خشم که تپرداخ می  کردن قربانی و  نیایش،دعا،زاري،نذر  به باور  این به هم بدشگون و ناگوار عوامل
 خدایان،رب پیدایش به  منجر  جریان  این  که تندیسی ساخت و تمثال طبیعی بد و خوب عوامل از یک هر براي رفته رفته .کنند

 پرست  بت  مردم ، نوح زمان در ما مذهبی هاي یافته پایه بر .است گردیده آنها پرستش و او دیشهان و اورب حوزه در بتها النوعها،
 باورهاي و فرهنگ بر که هستند  نوح نسل از النهرین بین اقوام  ترینقدیمی از  یکی عنوان به سامیان و حامیان . اند بوده

 روش و راه و  گرفتند  سامی  اقوام  از  را ها یافته این از بخشی سومریها ظاهرا .اند گذاشته تاثیر خود از  پس  و معاصر  تمدنهاي
 آنها شر از اینکه رايب و بودند معتقد جنها و بد، عفریتها  ارواح از گروهی به این، سومریها بر افزون.کردند  دنبال را آنها

 جادو و  سحر گسترش و رواج با. } 4ص قدیانی ایران، عباس در مذاهب و  ادیان  تاریخ {کردند می قربانی.بمانند محفوظ
 بسیار نفوذ کاهنان، سومري تمدن در که اي گونه  به گرفت باال آنان کار رفته رفته و شدند پیدا کاهن و پیشگو عنوان به گروهی
 مردمانی خود،  ایشان و ودهب مرتب بسیار  کهونت   سازمان و منظم بسیار بابل کاهنان دستگاه .}قدیانی، همان  عباس{"داشتند

 شده شروع ،م.ق2300  از پله پله  ایشان تعالیم و اند داده می  انجام  بسیار  کارهاي خود  اصحاب براي که اند بوده فعال بسیار
  را طبیعی حوادث یا و بوده مالع ارؤی تعبیر در ایشان از جماعتی .بود کاهنان مشاغل از شغلی واقع در غیبگویی .است

 روي جگر از غیب خواندن از است عبارت که است داشته بسیار رواج و معمول ایشان نزد نیف مخصوصا.اند نموده می ینیبپیش
 دکتر گفته به زیرا است شده گذاشته بابل تمدن  همین در گویا بینی طالع و رمالی بناي سنگ. }قدیانی، همان عباس{گوسفند 

 را زدند،ستارگان می  خواب تعبیر و غیبگویی افسونگري، به دست اینکه بر  افزون  کاهنان ، "ادیان تاریخ"در حکمت اصغر  علی
 بین مردم  که شد باعث ستارگان به توجه .کردند می تعیین آنها گردش و حرکات روي از را بشر سرنوشت و کردند می رصد نیز

 گامهاي و بپردازند آسمانی  اجرام و راتکُ مطالعه به آشوریان فرمانروایی روزگار در بویژه و بعد  هاي سده  در النهرین
 و شناسند باز هم از را ها و ستاره ها سیاره توانستند روزگار آن در آنها.بردارند نجوم دانش پیدایش  درباره را نخستین

 خورشید براي و کنند  تعیین را  آنها  میان فاصله و ستارگان محلدهند،   ترتیب  یقیدق  زیجهاي و فلکی گوناگون صورتهاي
 و فرهنگ تأثیر تحت  هم مصریان.} 75قدیانی، همان، ص عباس{نمایند کشف علمی دقیق موازین  گرفتگی ماه و گرفتگی
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 ستاره بطلمیوس. داشتند روند  این   در بسزایی نقش ،اسکندر  حمله از پس بویژه باستان یونان و النهرین بین  اقوام اندیشه
طالع  در است،آثاري  زیسته می  میالدي  دوم  سده در که" المجسطی"جلدي 31 و ارزنده  کتاب نویسنده و اسکندریه شناس

 جهان علوم  حوزه  به سپس و گرفته وي، روم،ایران و هند قرار معاصر تمدنهاي استفاده مورد احتماال که است  نوشته بینی
" ساحر"چون ناروایی القاب حضرت آن به اکرم پیامبر دشمنان و قریش کفار اسالم صدر در اینکه .است آمده در اسالم

 است، بیانگر رفته کار به بار چهار حدود آن مشتقات و "سحر"واژه قرآن در اینکه  نیز و دادند می نسبت " کاهن"و }2یونس،{
نور،  تخصصی مجالت پایگاه":برداشت از(است عربستان جزیره شبه مردم میان در جادو و سحر به اعتقاد بودن دار ریشه

  .)"177 شماره - 1380 تیر  فرهنگی، پیشگویی،کیهان و جادوگري تاریخچه
 مى مراجعه آنها به خود مشکالت در مردم که بودند غیبگو و جادوگر و کاهن عنوان به کسانى،پیامبر بعثت از پیش                  
 گمان و ظن نوعی با ،دور گذشته اخبار از که است کاهن، کسی": راغب می نویسد.خواستند مى راهنمایى آنها از و کردند

 اساسش که کار دو این باره در .می گوید سخن آینده اخبار از گمان و ظن همان با که است کسی "عراف "ولی می دهد خبر
 آنها سخن و کند توجه عراف و کاهن به که کسی ":است فرموده خدا پیامبر هست آن در ثواب و خطا امکان که است گمانی بر
 درباره سینا ازابن).  89: ص ،4 ج مفردات،("است ورزیده کفر است شده نازل پیامبر بر که الهی آیات به نماید تصدیق را

 و حیرت دچار خیال و حس آن، سبب به که. کنند استفاده کارها از برخى از طبایع از برخى گاهى ":نوشته اند کهانت
 به شبیه نیز گاهى و قوى ظن از برگرفته گاهى غیب از اینان خبردادن. شود مى مستعد غیب کننده دریافت نیروى و ایستایى،

 را غیب صورت که اى گونه به است؛ چشم با رویاروى دیدن صورت به هم گاهى و است غیبى هاتف یا جن یک از خطابى
 انسانى نفس خواص از کهانت که است معتقد خلدون ابن. }411 ص ،3 ج ، التنبیهات و االشارات سینا، ابن{."کند مى مشاهده

 نمونه که برسد؛ است بشریت از باالتر که روحانیت به و بگلسد خود بودن بشر از که دارد را استعداد این انسانى نفس و است
 گروه. رسند مى آن به زدن هم به چشم یک در بدنى کارهاى از گرفتن کمک و اکتساب بدون که هستند پیامبران آن اعالى

 یا محسوس کارهاى به فکرى حرکت و عقلى قوه تحریک با ولى دارند اساسى تفاوت پیامبران با که هستند هم دیگرى
 آن در که شود مى اى آینه مانند و قوى آنها خیالى قوه کارها این با  .است کهانت مبداء این و شوند مى متشبث... خیالى

ابن  {."است شیطان وحى آنها وحى چون. رسند نمى معقوالت ادراك در آنان مرحله به هرگز اینان و بینند مى را جزییات
 طوفان از پس کاهنان از مسعودى. نیست پیامبر بعثت از پیش عصر در مکه مخصوص کهانت، البته. }100خلدون ، مقدمه ، ص 

مسعودى ، اخبارالزمان ، ص  {."است کرده ارائه گزارشهایى داشتند را غیب از دادن خبر ادعاى و بودند مصر در که نوح
 که بودند مدعى آنها گویا. دهد مى خبر روم و یونان حکماى میان در کهانت وجود از   دیگرش کتاب در وى همچنین .}131
 مگر نبود امتى هیچ نویسد مى مسعودى. داشتند را جن با ارتباط ادعاى هم برخى و اند کرده پیدا نفس صفاى از را غیب علم

 خاطر به فیثاغورث که بود معروف آنان میان و کردند نمى رد را کهانت ،یونان فالسفه و داشتند وجود کاهنانى آن میان آنکه
 داراى ولى مبهم جمالتى کاهنان. }152، ص 2مسعودى ، مروج الذهب ، ج  {."دارد خبر غیب از ،آن تجرد و نفس صفاى
  "شقّ" و "سطیح" که داشتند وجود بسیارى کاهنان پیامبر بعثت از پیش. شد مى ویلأت چیزى هر به که گفتند مى قافیه و سجع

تاریخ اسالم از منظر (دهند  مى خبر آینده از آنها طریق از و دارند رابطه جنّیان با که بودند مدعى اینان. معروفترند همه از
  ).قرآن، یعقوب جعفري

فرق میان معجزه و کرامت  ":براي آشنایی با مکانیزم کهانت، تفاوتهایی بین آن،  با کرامت و معجزه نوشته اند                 
فرقهاي میان معجزه و  یکی از. شود زیرا اگر فرق میان معجزه و کهانت روشن شود آن نیز روشن می. نیازمند بحث نیست

اذن : )الف: داریم "اذن اهللا"در این مسئله دو نوع  .نیست "بأذن اهللا"کهانت . است "اهللابأذن "معجزه این است که،  کهانت
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خواه . دهد مگر با اذن خداوند، خواه حوادث مثبت باشد و خواه حوادث منفی اي در جهان هستی رخ نمی هیچ حادثه: عام
یک عمل ارادي  قتل .واه یک فعل حالل و جایزخواه یک فعل حرام باشد و خ. کارهاي با اراده انسان باشد و خواه غیر آن

تواند در  اما خدا جهان را طوري آفریده که کسی بتواند با اراده خود، کس دیگر را بکشد و نیز خدا می ،منفی و حرام است
کار  این اذن عام در باره. کند کند و برخی اوقات دیگر نمی حین قتل از کشته شدن مقتول جلوگیري کند و برخی اوقات می

اذن خاص یعنی عالوه بر اینکه : اذن خاص: )ب. }به آن اشاره شده است{ سوره بقره، 102در آیه کاهن و ساحر نیز هست که 
من مرده را : گوید عیسی می. آن کار حالل، جایز و روا باشد به طور معین نیز براي انجام آن مورد، از خدا اذن گرفته شود

کند که عیسی خدا نیست، کار  اعالم می: اوالً: که در کالم عیسی است سه پیام دارد "اذن اهللاب"این . "باذن اهللا"کنم  زنده می
 "هماهنگی کل نظام هستی"بر اساس رعایت : ثالثاً. حالل است و حرام نیست: ثانیاً. او در حقیقت کار خداست نه کار خودش

با قلم خودکار . رخدادي، در کل نظام هستی تأثیر دارددانیم هر حرکتی، هر کاري، هر  می. است، مخلّ بر نظم جهان نیست
کاهن بدون . که در دستتان هست به روي میز بکوبید، این ضربه و صداي آن در کل جهان و سازمان واحد جهانی، تأثیر دارد

کند  ی شلیک میاي را در تاریک او مانند شخصی است که گلوله. دهد مالحظه این تأثیر جهانی، عمل خالف طبیعت را انجام می
کار . کند داند به کجا و به چه کسی برخورد خواهد کرد، و این کارش در آهنگ واحد هستی، چه اختاللی را ایجاد می و نمی

تواند شرعی و غیر  تواند جواز و عدم جواز کارش را بفهمد و بر همین مبنا نمی او نمی. به معنی عام را دارد "اذن اهللا"او فقط 
آن  ،تر کاهن هر چه بی دین. شود تر می و اگر فرضاً حکم شرعی آن را بداند، بدتر و نکوهیده. را بداند شرعی بودن کارش

). مرتضی رضوي،"معجزه، کرامت، کهانت"سایت بینش نو، (زیرا خدا او را به خود وانهاده است. شود تر مییقدر در کارش قو
ریاضت نوعی تربیت و  :ریاضت :)1":گزیده برخی ازآنها عبارتنداز آیه اهللا رضوي،  هفت نوع  از کهانت را بر می شمارد که

به "نوع دوم از کهانت : مخدوم :)2 .تزکیه مثبت وصحیح، تزکیه منفی و غلط :تزکیه نفس دو گونه است. تزکیه نفس است
یپنوتیسم یک نوع ه:مخدوم مدرن :)3. مخدوم نامیده شده است چنین کاهنی در منابع حدیثی ما. است" خدمت گرفتن اجنّه

طور خدمت کشی از ارواح و همین. فت گونه از آن رواج داردکه امروزه ه. خدمت کشی از روح انسان زنده است
فرد کاهن با تمرینها و ریاضتها و . است" ریاضت و تصفیه نفس"عیافت قسمی از نوع اول کهانت یعنی : عیافۀ :)4.مردگان

چهره ، صورت بینی عرافت یعنی : عرافه :)5. در بخشی از طبیعت سلطه پیدا کندتواند  تصفیه نفس خود در محور خاص، می
عرافی غیر از . سخن بینی از سخنان کسی به اموري پی بردن ،و نیز، شناسی؛ از آثاري که درچهره هست به اموري پی بردن

اینگونه برداشتهاي  .آن صورت بینی و سخن شناسی است که معموال حاکی از دروغگویی شخصی یا مجرم بودن او است
براي  مثال قاضی قرار بگیرد و به عنوان قراین قاضی را  مورد استفاده ،تواند با شرایط خود معمولی کهانت نیست و می
و هر کاهنی  گرچه همه انواع کهانت، شقاوت است: شقاوه: )6.شود گرچه هرگز دلیل حکم نمی. حساسیت بیشتر رهنمون شود

از کاهنان هند و چین،  .}است{ار داشته و هم آخرتش نکبت است و هیچ کاهنی سعادت نداشتهب تهم در دنیازندگی نکب
، عرب }سومري{، ثمودي}آکدي{رب جاهلی، مصري، فنیقی، انطاکی، عادي، کاهنان ع}امثال نوسترآداموس{کاهنان اروپا

جاهلی، ایران باستان، حتی آن کاهن دربار فتحعلی شاه که کشته شدن فرمانده روسی در جبهه قفقاز را پیشگویی کرد و هم 
قرآن با تعبیر عام . بختی و شقاوتاند در باالترین حد نگون یی بودهبختهاوقوع آن خبر داد، همه و همه نگوناز 
نظر به اینکه . }77یونس، {"شوند رستگار نمى ساحرانو ":و. }69طه، {"هر جا برود رستگار نمى شود احرس":فرماید می

 "کهانت شقاوتی"شود، نه بر تصفیه نفس یا تمرینات دیگر، نام این نوع،  نوعی از کهانت تنها بر پایه شقاوت فرد مبتنی می
ترین اعمال دست  ثاو براي رسیدن به کهانت و یافتن چنین نیرویی به خبی. شود کاهن می ،شقاوتکه کاهن به وسیله ،است

 :)7. یی زیادي داردآکهانت شقاوتی به طور ویژه در اخبار از غیب، کار .زند که ذکر و نام بردن از آن اعمال، روا نیست می
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یابند، گاهی هم کامالً  سیارات آسمانی، انجام می ساس حرکاتهایی که برایییعنی پیشگو تنجیم است؛ ،نوع دیگرکهانت: تنجیم
 ،مراد از تنجیم. تنجیم تحریم شده است و این یک فتواي اجماعی است ،در همه متون فقهی نیز.صادق و صحیح در می آیند

غیبگویی بر اساس  ،مراد. اي در کیهان شناسی دارد آن همه بحثهاي اساسی و پایه ،قرآن. علمی نیست "کیهان شناسی"
ویی نظري متفاوت دارد دکتر شرف الدین اعرجی درباره مکانیزم پیشگ. )سایت بینش نو، همان(حرکات اجرام آسمانی است

حوادثى است که   بینىشپی در پى آن هستیم،و آن، نگرى دیگر نیز هست که ما در این کتاب، آینده  ولى یک نوع:و می گوید
ثابت شده،و  هاى مختلف در برخى انسانها، به اندازه و این قدرتى است که وجود آن، دهد، مى ده سال یا صد سال دیگر روى

شود که هنر  مى  گفته.دیک استنز "Clairvoyance = بینى روشن"اى با یک نیروى دیگر به نام  رسد که تا اندازه به نظر مى
باقى  اى در دیگران به گونه نارس، کند، و به علل ناشناخته مىولى تنها در برخى انسانها رشد .بینى نزد همه ما هستن روش
کمک  و دریافت آنها بى دهد، مى  هاى دور و نزدیک روى همان احساس حوادثى است که در فاصله بینى، روشن. ماند مى

به مدت یک روز  ،و گاه پیش از رویداد آن گاه دریافت آنها درست در همان لحظه وقوع، گیرد، حواس شناخته شده انجام مى
اى از آنچه دور از  به طور ناگهانى،احساس یا جرقه بسیار دیده شده که برخى از مردم، .گیرد یا دو روز یا بیشتر انجام مى

یا رؤیایى است که میان خواب و  گونه خواب،  به و گاه این احساس و دریافت ناگهانى،، شود آنها رخ داده برایشان پیدا مى
 از ارتباط توانایى یا "پاتى تله"هنر مانند خود نوبه به نیز این .احساس بدیهى اولى است  و یا گاه یک ید،آ بیدارى پیش مى

 دو آن میان تفاوت گیرند، تنها مى  سرچشمه داده خدا توانایى یک از و هستند ریشه یک از دو هر سخن، دیگر به و است دور
 در که است چیزى  گرفتن توانایى است، یعنى دیگر شخص به شخصى از تصویر یا عقیده یک انتقال ، تنها "پاتى تله"که است این

 م،1930 سال از .است داده رخ دیگر جایى در که است اى حادثه مستقیم دریافت" بینى روشن" گذرد، ولى مى دیگران ذهن
 که دهد مى نشان و است انسان در موجود توانایى یک بینى روشن کند مى ثابت که گرفته انجام چندى آزمایشهاى  تاکنون
 .خاص حالتهاى یا رویدادها حس، از از برتر شناخت یک امکان، اولى  یک از عبارتند اى ریشه طور پاتى، به تله و بینى روشن

 این که شود مى دانسته آزمایشها  این از .شد گفته است، چنانکه دیگران در تصورى با روانى و فکرى حالتهاى دریافت  دومى و
 از .سازد ناتوان یا نیرومند را آن تواند مى که شده کشف نیز عواملى و دارد، وجود بشر افراد در اى گسترده گونه توانایى، به

 جمله از است،و کننده مست مخدر،و مواد بردن کار آن، به رمیدگى ذهن،و خستگى، سرگرمى :آن کننده ضعیف  عوامل جمله
 همچنین، .است مناسب آزمایشى شرایط در او با همکارى آن، و  صاحب دادن سازد، پاداش مى نیرومند را آن که عواملى
 مانده ناشناخته باشد،هنوز قدرتى چنین وجود  نشانه تواند مى که اى ویژه روانشناسى و شخصیت چگونگى و ماهیت

 را بینىپیش جداست، اینگونه عقلى و منطقى  بینىپیش از که گوییم مى سخن هنرى و قدرت از اینجا در ما که است روشن.است
 رمان ،نزدیک  گذشته در دست این از و اند، داده اجتماعى، انجام و سیاسى و علمى هاى زمینه تاریخ، در طول در اندیشمندان

 سال پنجاه طول در آینده درباره را خود تصورات او .است مشهور}1946 سال مرگ،{هربرت جورج وِلز نامدار،  نویس
 است، چنانکه  کرده بینىپیش را ماه به انسان رسیدن و فضایى سفینه و دریایى زیر ساخت آنجا در است،و نوشته خویش زندگى

شده،  نوشتهم،  1943 سال در و است" 1984"  آن نام که رمانى در ویژه ، به"اورول جرج"نام   به دیگرى نویس رمان
 فراوانى بررسیهاى گفتیم چنانکه.است آورده دیگر مسائل و هشتاد دهه سالهاى در  جهان آینده از را خود تصورات از بسیاري

 داده خدا نعمت این که آنها از برخى گذشته، آن از و گرفته صورت پدیده این  تحلیل و موضوع این درباره اخیر هاى دهه در
 .اند آورده در نگارش به نیز را داده مى  رخ ایشان بر حوادث این بینىپیش حال در را آنچه خود تجربه درباره اند داشته را

  باقى او بدن در شود، بخشى مى تقسیم بخش دو او، به شخصیت و بین روشن آگاهى که است این اند نوشته آنها آنچه چکیده
 به ذهن از خارج جهان واقعیات به بردن پى و بینى روشن توانایى دوم، همان  بخش رود، این مى باال بخشى و می ماند
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 باز او به بخش دو هر که کند مى  احساس حال همان در او .است شناخت سرچشمه به نزدیکتر و ژرفتر و تر گسترده  اى گونه
 در که رسد مى حالتى به که است این دارد فرازین دوم آگاهى این که حاالتى  جمله از .هستند او" من"از دو هر گردند، و مى

 ،است شناور باز فضاى  یک در زمانى عدب از که کند مى احساس او و شود مى یکپارچه چیز یک او براى مکان و آن، زمان
 حال زمان به نسبت را ترى گسترده زمانى پهنه تواند مى که کند مى  احساس او .است کرده بیان افراد همین از برخى چنانکه

 :گوید مى دریابد، و را آن از ما إدراك ماهیت و زمان معناى کوشد مى که برسیم اى نظریه به که دارد مى وا را این، ما .ببیند
 پهنه یک در آیند، بلکه مى هم پى از ثانیه به ثانیه که نیست، ها نقطه از پیاپى رشته یک رسد مى نظر به که آنگونه،زمان

 درجات  این میان که ماست آگاهى این دارند، و حضور آن در موازى شکل به آینده و حال و گذشته و شده گسترده،کشیده
 و آگاهى از و بریم مى سر به آن در که است اى لحظه  همین که فهمیم مى اینگونه را حال زمان هستند، ما شد و آمد حال در

 خواهد  اکنون، گذشته هم از دیگرى ثانیه از پس که است اى ثانیه همین برخورداریم، و درون و بیرون جهان برابر در بیدارى
 شد، تا خواهد کشیده و گسترده خواب در  بسیارى اندازه دانیم، به مى حال زمان ما که را نظریه،آنچه این پایه بر بود، ولى

 خوابهایى و ، رؤیاها رو این از و .گیرد بر در شود، مى خوانده حال و آینده و گذشته  آنچه از سالها یا ماهها آن پهنه که آنجا
 از ما فهم و حال زمان به ما آگاهى نظریه، این پایه بر .دارد نقش آینده بازنمایى بسیارى، در بیند، نزد مى خوابیده انسان  که

 وا را ما که ماست زندگى ماهیت از برخاسته توجه این .نیست لحظه این  به ما توجه لحظه، جز یک تا نقطه یک عنوان به آن
 دور حاضر، به لحظه این جز را دیگرى چیز هر و دهیم انجام شده ما عصبى دستگاه عادت که را فرافکنى عمل  این دارد مى

 پدیده این واست، آن توصیف و تحلیل تنها باشد، بلکه پدیده این براى تفسیرى تواند، نمى سخنان این که است روشن .افکنیم
دارند،  وجود عمال  که هستند نیروهایى اینها .ماند مى باقى ناگشوده معمایى ونشده،  احساس، حل و خرد و اندیشه همانند نیز

تحلیلی بر پیشگویی هاي نوسترآداموس، دکتر شرف الدین ":برداشت از(هستند ناشناخته هاى ناگشوده از راستى به و
  .)"اعرجی
فرانسه زاده  در ناحیه سن رمی ، م 1503دسامبر  14وي در  .است نوستراداموس یکی از پیشگویان معروف تاریخ                 

، وضعیت آینده جهان را بصورت مبهم و معماگونه پیشگویی  شکتاباو، در .در گذشتم، 1565ژوئن  17شده و ظاهرا در 
وي تئوري : اند از توان علمی باالیی برخوردار بوده است، چه آنکه نوشته ،و مسایل نجومی نیز اختر شناسیر او د. کرده بود

را سالها پیش از کوپرنیک و گالیله ارائه داد و از آنجا که در زمان تفتیش  "خورشیدو چرخش آن به دور  زمینمدور بودن "
 ، م 1552اي مورد تهدید قرار گرفت که افراد خانواده او، در سال  اش به گونه دي جان خود و خانوادهزیست به زو عقاید می

). ه، پیشگویی قرآنویکی فق(فرستادند "موپلیه"دور کرده و به  "آوینیون"به بهانه ادامه تحصیل، او را از محل زندگیش 
یدادها درست در آمده است و درستى آنها با بررسى در بسیارى از رو پیشگوییهاى اداموس :دکتر اعرجی می نویسد

او پیشگوییهاى خود را در ده . شود رویدادهاى تاریخى گذشته،که اتفاق افتاده و او پیشتر از وقوع آنها خبر داده، روشن مى
امروز براى اروپاییان از هنگام صدور تا به  ،اوپیشگوییهاى . است بخش انجام داده و هر یک را به نام یکى از قرنها نامیده

همسر  در جنگ جهانى دوم، این پیشگوییها از دیر باز براى اهداف سیاسى و نظامى کارگرفته شده است، .شده است  شناخته
را کشف کرد،و به همسرش نشان داد و نقش ارزنده تبلیغاتى آن را   کتاب ،م1936در سال ، }هیتلر وزیر تبلیغات{گوبلز

مأمور شد  ارنست کرافت، به نام  شناس سویسى کارها را سازمان دادند و یک ستاره گى وزارت تبلیغات،و با هماهن .یادآور شد
سازى ذهنى در مردم براى اشغال  تا براى جنگ روانى و زمینه که رباعیات و بندهاى سودمند آن را از نظر تبلیغاتى جدا کند،

شد  دیگر ریخته مى  هایى بر روى مردم فرانسه و کشورهاى اپیما اعالمیهبا هو ،م1940از ماه مه سال . اروپا به کار گرفته شوند
سازمان اطالعاتى انگلیس نیز در زمان چرچیل بیکار  .گرفتند س را براى اهداف خویش بکار مىوداماو در آنها پیشگوییهاى 
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یک حمله تبلیغاتى متقابل به کار   راىرا ب اوبه نوبه خود پیشگوییهاى  ننشست و در برابر این پیروزى بزرگ تبلیغاتى نازیها،
و در  هر چند این عکس العمل آنها دیر، شد، فرانسه و بلژیک ریخته مى  هاى آنان نیز با هواپیما بر روى مردم گرفت و اطالعیه

ر و در فقو بریتانیا نیز در آن زمان  پوند که در آن زمان مبلغ هنگفتى بود، هشتاد هزارو دست کم  ، انجام شد،م1943سال 
منتشر شد و  در برابر،کتابى درباره این پیشگوییها در فرانسه،. دبراى این منظور صرف ش برد، سر مىکمبود شدید اقتصادى ب

کتاب را }مخفى نازیها  پلیس{گشتاپو .شرح و تحلیل کرده بود برخى از بندها و رباعیات آن را که درباره شکست هیتلر بود،
زندانى و ی اتهام  به را  می خواستند اداموس. ، ذوب و نابود کردم1944اپ کتاب را نیز در سال هاى سربى چ مصادره و لوحه

در آنجا با یک بیوه  .رسید  در فرانسه سالون به شهرم، 1544از شهر خود گریخت، و در سال  به ناچار سپس اعدام کنند،
فوقانى خانه را براى مطالعه و کار   اتاق .اى به سر برد نهمانده عمر خود را در این شهر و در خاقیو با ثروتمند ازدواج کرد

 "رازهاى مصر"الهام بخش او کتابى به نام   برخى بر این باورند که مهمترین .نجوم و جادوگرى و سیر و سلوك انتخاب کرد
منتشر م، 1555  در سالهاى خود را آغاز کرد و براى نخستین بار آن را یپیشگویم، 1547از سال  ،بوده است او در این اتاق

 این به اعرجی درباره نحوه دستیابی اداموس).  "تحلیلی بر پیشگویی هاي نوسترآداموس، همان":برداشت از(ساخت
 در پیش و نوشته او به که اى نامه در قیصر خود، پسرش سخنان در نیز کتابش و بیتى دو نخستین در او :پیشگوییها می گوید

 براى را او گویا و اوست براى بیشتر، راهنماییهاى نامه  این .است گفته سخن مقوله این شود، از مى شمرده پیشگوییها این آمد
  کسانى راه بخش روشنى که هستند خدایى نور یک اینها" :گوید مى نخست او .سازدمی   آماده روحى فعالیتهاى اینگونه

 گردش و ستارگان شناسایى و بررسى آنکه  سوم خدایند، و لطف و بخشش اینکه دیگر پردازند، و مى کار این به که شوند مى
 و جادو و سحر کاربرد آن که کند مى اشاره نیز چهارمى عدب به پنهان اى گونه به او ."هستند آنها از گیرى بهره و محاسبه و آنها

 خبر پسرش به بودند، او برده پیش به بسیار را آن یونان و بابل و مصر در پیشین حکماى آنهاست، که به پرداختن و  غریبه علوم
 به پرداختن از :گوید مى پسرش هنگامیکه به او .است سوزانده را آنها همه و داشته ها رشته این در بسیارى کتابهاى که دهد مى

 نکتهاست،  داشته بهره فنّ  این خود،از که کند مى تصریح کند، گویا شده، خوددارى نکوهش مقدس کتاب در که جادو و سحر
 کسانى دست به دانشها این که ترسد مى او ولى است خوب و حالل سحر، انواع از اینکه، برخى آن و فهماند مى نیز را دیگرى

 رهایى آنها از تا سوزانده  هم با را خشک و جهت، تر همین به شوند، و اشتباه دچار یا کنند نادرست استفاده  آن از که بیفتد
 را آن مقدس کتاب که ناخوشایند و نادرست سحر از چیز هر از پیش": نویسد مى سزار پسرش به خود نامه او، در .یابد

 و کشف کمک به ام توانسته  آن با من باش، زیرا سرگرم است حالل که نجوم و شناسى ستاره کار به تنها و بپرهیز  کرده نکوهش
 نسبتهاى و گردد غریبه، محکوم علوم این فلسفه مبادا آنکه بیم از و .دهم  ترتیب را خود پیاپى، پیشگوییهاى حسابهاى و وحى
 این آنکه ترس از همچنین.شود آشکار و آنها،روشن هولناك و آور ترس محتواى که نخواستم شود،من داده آنها به بدى

 تبدیل خاکستر به و سوزاندم را آنها آید،من پدید آنها خواندن از زیانى شوند،و بودند،آشکار مانده پنهان قرنها که کتابها
 بها بر گران فلزات  به پست فلزات تبدیل پى در و نکند را پنهانى و جادوگرانه اینکارهاى به پرداختن  خواهش کسى تا کردم
 با :که کنم آگاه را تو خواهم آید، مى مى دستب نجوم کردن رصد و شناسى ستاره از که شناختى و بینش زمینه در ولى .نیاید

 آنکه شرط کنى، به بینى پیش را آینده  توانى مى درست تشخیص راه از برخیزد، تو هوس و هوى از که پندارى هر از پرهیز
 و جایها این گیرى، زیرا بهره نیز الهام از باشى،و داشته نظر دارد، در تناسب ستارگان  چینش با که را جایگاههایى نام پیوسته

 با و دریابى توانى مى ابدیت مانند را آینده و حال و گذشته آن با که نیرویى یعنىدهند،  مى دستب را نهفته هیئتها، ویژگیهاى
 اخیر ینانب روشن از برخى تجربه یاد اخیر، به سخنان این از  ."باشى داشته یکجا را آنها توانى مى آنها، تو همه شدن آشکار

 آنها.بود  شده آشکار نظرشان در}ناشناخته اى گذشته یا{آینده و بودند رسیده اى داده خدا نعمت  چنین به که افتیم مى
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 در را آینده و حال و گذشته و یابد مى گسترش  زمان از ترى گسترده پهنه به آنها آگاهى که رسند مى حالتى به اند گفته چنانکه
 سوداما است، هنگام  شب .است آشکار جادو و سحر به پرداختن هاى نشانه از بیتى هایش، برخى دو یکی از در .گیرد مى بر

شده،  نهاده کوچک پایه سه یک بر و است آب از پر که دارد قرار  مسین ظرفى او برابر نشسته، در خود مطالعات اتاق در تنها
 از و کند مى خیس را او .شد پدیدار اندك اندك آینده و گشت بخار و شد تیره آب بیند مى که آنجا تا نگرد مى  آب در پیشگو

 و شنود مى صدایى .کند مى ترس احساس هست، اندکى  درونش در که نیرویى از .پاشد مى پاهایش و لباس گوشه بر آب، آن
 هیچیک دربار و بود، معمولى کار یک نجوم، .نویسد مى دیده الهام و کشف حالت در را آنچه و بیند، مى را خدایى درخشش

 همچنین و کشورى و ادارى امور در پادشاهان  .نبود باشد؛ خالى صلح و جنگ کار در پادشاه مشاور که منجمى از  پادشاهان از
 زمینه در مسلمانان را س،کتابهاىوداما است ممکن دیگر، جدا سوى از کردند، مى مشورت آنان خود، با خصوصى زندگى در

  آنچه او است ممکن.هستند  آینده درباره روایات این .باشد هستند؛ دیده فراوان  نبوى احادیث در که" مالحم" و پیشگوییها
  ).  "، همان...تحلیلی بر ":برداشت از(باشد  نوشته روایات این روى از خواسته، مى

 موجود علمی روشهاي آیا ممکن است؟ عقل، دیدگاه از که مطرح می شود این است که، آیا پیشگویی   پرسشی                  
 امر " غیب به اخبار" امکان پذیرش دانشمندان، دیگر و روانشناسان و فالسفه بینش در آیا کنند؟ می تایید را آن امکان

 امتناعی هیچ عقلی، نظر از ":نه؟ در پاسخ نوشته اند یا نداین امر را ممکن می دان  قرآنی آیات آیا بخصوص، و است؟ معقولی
 یک به تمسک با گروهی. است آن وقوع ،مدعی این امکان بر صادق شاهد و دلیل بهترین ندارد، وجود آن امکان به نسبت

 هرگونه آغازین نگاه در و دانند، می پروردگار ذات به مختص را غیب به علم که{احادیث و اخبار و قرآنی آیات از سلسله
 قلمداد شرك را"بشر براي پیشگویی امکان" به عقیده }کنند می نفی خدا غیر از را آینده به نسبت پیشگویی و غیب به اخبار

 این واقع، در و است، دیگر چیز مطلب حقیقت که شود می روشن روایات و قرآن آیات در ملأت با کهصورتی در.نمایند می
 در ولی .اند بسته فرو چشم دیگر هاي دسته مالحظه از و اند، نموده اخذ بدان و دیده را روایات و آیات از دسته یک تنها ،گروه
 امامان و انبیاء براي را پروردگار سوي از تفویضی غیب به علم که خورند می چشم به روایات و آیات از دیگري دسته آنها، کنار

 یوسف،  ،23و 22تکویر،  ،179و   44عمران،  ، آل27و  26  ،72جن{کنند می تثبیت نفسانی قداست صاحبان و خاص اولیاء و
گونه و هیچیضی امري است ممکن و محقق، و علم به غیب تفو پیشگوییو اخبار و احادیث،  قرآننابر این، از دیدگاه ب .} 102

هاي برجسته و  به چهره م اسالمعالَدر میان شخصیتهاي علمی .منافاتی با انحصار علم به غیب ذاتی در پروردگار ندارد
اند که ذیال به  را مورد بررسی قرار داده، و آن را امري مسلم گرفته "امکان پیشگویی"خوریم که مساله  ر میارزشمندي ب

 کرده ثابت را آن درستی آینده، و داد خبر غیب از عارفی اگر": گوید او می: سینا ابن :)1:شود ها اشاره میگفتار برخی از آن
 از روح اشتغاالت وقتی": گوید دیگر جاي در ."دارد طبیعی ریشه یک آگاهی چنین زیرا بیاور ایمان او به و کن تصدیق را او

 پرواز قدس جانب به و کرده خالص طبیعی قواي دست از را خود که دهد می فرصتی انسان روح براي شد، کم حواس طریق
 رخ نیز عادي انسانهاي براي بیماري حال در و خواب در گاهی حالت این و بیند، می جا آن در را صورتهایی و کند می
 حرکتی خود یا بخشد می حرکت جسمی به یا و دهد می انجام کاري عارف، فالن که گفتند تو به اگر": گوید او هم ."دهد می
 تو اگر که دارد وجود اسباب، رشته یک کار این براي زیرا مکن انکار را سخن این است بیرون دیگران توانایی از که کند می
 در انسان که است کرده ثابت روشنی به آزمایش و تجربه": گوید باالخره و ."رسی می مقصد همان به شوي وارد راه آن از نیز

 بیداري موقع در انسان که دارد مانعی چه اکنون کند، کسب اطالعاتی و بگیرد تماس خارج جهان با تواند می خواب موقع
 407، 399، 397اشارات، نمط هشتم،ص {. "است کرده ثابت را حقیقت این ،نیز آزمایش و تجربه و باشد قدرتی چنین داراي

 قواي دست از انسانی نفس ،وقت این در یافت، کاهش ظاهري حس شواغل وقت هر": دگوی می: سهروردي :)2. }414و 
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 از اولیاء و پیامبران مانند کامل انسانهاي اگر": گوید می سپس ."یابد می تسلط غیبی امور رشته یک بر و جسته رهایی طبیعی
 یا و شنوند می که است هولناکی و انگیز دل صداهاي و امواج یا و بینند می که است هایی نوشته خاطر به دهند خبري غیب

سهروردي، شیخ شهاب الدین، {. "دهند می خبر غیب از سپس و گویند می سخن آنان با و کنند می مشاهده که است صورتهایی
 بحث مورد مشروح اي گونه به را غیب از آگاهی امکان اشراق، حکمت بر خود تعلیقه در وي،: مالصدرا:) 3. }حکمت االشراق

 سپس. "کند می کسب آگاهیهایی ،}اشیاء صور جهان{مثال معالَ یا و عقل جهان با اتصال اثر بر نفس": گوید می و داده قرار
). ویکی فقه، پیشگویی قرآن(} 63سبحانی، جعفر، علم غیب آگاهی سوم، ص  {سازد می روشن عقلی براهین با را مطلب

و  برخالف  نیست هاویکی فقه به نقل قول از دانشمندان غربی می پردازد که براي جلوگیري از اطاله کالم، نیازي به ذکر آن
را از مقوله   "غیب به علم" و را از مقوله کرامت می داند  "پیشگویی" رضوي که قبال شرح آن داده شد، اهللا نظر آیه

  ).همان(معجزه
 حدي به زمان آن کاهنان از برخی :آیه اهللا رضوي درباره دقت پیشگویی برخی ازپیشگویان قبل از اسالم می گوید              
 عبارتند هاآن معروفترین دانیم، نمی را آنان اکثر نام امروز ما لذا و دادند قرار الشعاع تحت را کاهنان دیگر که بودند غیبگو

 بود نرم بدنش استخوان بود، مردم ترین کاهن زیست، می یمن در است، "ذئب" قبیله از و"ربیع" او اصلی نام: سطیح: )1:از
 در و کرد طوالنی عمر سطیح.بود سالم سرش جمجمۀ تنها کردند، می جمع هم روي لباس مانند را پیکرش که طوريب

 نیز را موضوع این او و گرفتند را ایران عربها او مرگ از پس سال چهل حدود و مرد شام در او. رفت دنیا از م، 572سال
 کرد پیشگوئی یمن، پادشاه " نصر ابن ربیعه"زمان در همچنین و]. سطیح واژة وجدي، فرید المعارف دائرة[بود کرده پیشگوئی

 از را یمن یزن، ذي بن سیف نام به شخصی سپس .کرد خواهند اشغال را کشورش بعدي زمانهاي در حبشه و روم اتحادیه که
 او است مرده م، 573سال در الیمانی، باهلۀ ابن: شقّ:)2است عبدالمطلب معاصر سیف، این و داد خواهد نجات آنان دست

: زرقاء:)3.است داشته دیدار او با و بوده معاصر سطیح با .است بوده معمرین از نیز او .داشت چشم یک و پا یک دست، یک
 خودش اینکه با ءزرقا .است شده المثل ضرب پیشگوئی صحت و دقیق بینش در او. است "حذام" او اصلی نام یمن، از زنی

 :برداشت از(داند می جهل و ذلّت خودش براي را او به ایمان کند، می پیشگوئی صادق، پیامبر عنوان به پیامبررا آمدن
ابن هشام به نقل از ابن  :نوشته اند " عۀیرب"خواب  بارهدر . )"396و  394، مرتضی رضوي، ص و پایان تاریخشکاباال"

 يو وابخ ریکس قادر نبود تا تعبچیه .دید یخواب وحشتناک من،ی، پادشاه  "بن نصر عۀیرب" یشب :که اسحاق، روایت می کند
و شاه،  دیبه دربار رس حیابتداء سط. فرستادند حیطسو  شٍقّ يهابه نام منیسرانجام به دنبال دو تن از کاهنان مشهور . دیرا بگو

 نتانیبه سرزم انیحبش: گفت حیسط. کرد ریو سپس تعب فیخواب او را ابتداء تعر زین حیسط. گذاشت انیحال خود را با او در م
 حیسط .پس از آن؟ ایدر سلطنت من  ایآ ح،یسط يا ": شاه گفت. "را تصرف کنند  و جرش نیاب نیب ينهایو تمام زم ندیدرآ

شاه . "هفتادسال خواهد بود رخ خواهد نمود ایاز شصت  شیکه بنیپس از ا يروزگار. در زمان تو نخواهد بود: پاسخ داد
شده و سپس کشته و  دهیسلطنتشان بر ،يبلکه پس از هفتاد و اند! نه« : گفت حیسط.خواهد بود؟ داریسلطنتشان پا ایآ": دیپرس

که از  زنی يبه نام ارم بن ذ يمرد": گفت .سازد؟ یرا کشته و پراکنده م شانیا یچه کس": شاه گفت. "شوند یپراکنده م
 يارم بن ذ] خاندانِ[سلطنت  ایآ":دیشاه پرس. "نگذارد یباق منیرا در  شانیتن از ا کیعدن خروج خواهد کرد و  نیسرزم

 يغمبریپ":جواب داد حیو سط.؟یبه دست چه کس": دیپرسشاه . "منقرض خواهد شد ،زیآن ن: گفت .ماندگار خواهد شد؟ زنی
از فرزندان غالب بن  ": گفت حیسط. دیپرس امبریپ نآ لهیشاه از قب. "شود یم یپاك که از جانب خداوندگار بزرگ براو وح

دارد؟  یانیجهان پا نیمگر ا ": دیشاه پرس. "او باشد روانیپ انیجهان، سلطنت در م نیا انیفهر بن مالک بن نضر است که تا پا
شاه . "به سعادت رسند و بدکاران به شقاوت کوکارانیو ن ندیگرد آ نیو آخر نیآن روز که نخست ،يآر"«: پاسخ داد حیو سط
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چه گفتم رخ خواهد قسم به صبح و شام که آن يآر": پاسخ داد حیو سط .خواهدشد؟ ایآ یآنچه گفت": دیپرس تیدر نها
  )."اسالم ظهور آستانه در جزیره شبه مسیحیان و یهودیان"مقاله  روزگار مسلمانی،وبالگ تاریخچه و .("!نمود

تمام این مقدمات بدین خاطر بیان شده تا گفته شود وقتی انسانی که مخلوق خداست می تواند با تمریناتی که  در                    
. و پیشگویی سوره روم استبعادي ندارد می تواندمطالب پیشین متذکر شدیم، پیشگویی کند، به طریق اولی خداوند علیم هم  

روح امیدواري را در مسلمانانی که در  ،چنان خبري مبا اعال که است چنینسوره  این نکته اساسی در پیشگویی قرآن در
 قرآن پیشگویی درباره دکتر شریعتی .آنان را به آینده  وعده شده  دلگرم کرد. شرایط بسیار دشوار و بحرانی بودند، دمید

 درآن زیاد چه و کم چه تحریفی ترینکوچک یا و کنند وارد برآن اي خدشه ترینکوچک اند نتوانسته که سندي تنها" :می گوید
 قرآن از شاناساسی ترس که خارجی و داخلی دشمنان و سوء علماي ملوك، خلفا، جنایتکار، بزرگ هايقدرت. آورند وجودب

 بد را قرآن که اند کرده تالش فقط و،کنند نابود یا و نفی را قرآن بتوانند اینکه جز اند، کرده کار همه خوشبختانه، است، بوده
 بگذارند، کنار مان مذهبی تحصیل و صحیح بینش و مطالعه و تفکر زندگی، مسیر از را قرآن تا اند کرده تالش کنند، تفهیم

 باید ما کوشش تمام. باشد منحصر قرائتش به فقط یا و تجلید زیبایی به فقط است مطرح قرآن که هم آنجایی تا کردند کوشش
 عنوان به و ام کرده انتخاب قرآن از را خاصی متن یک :در ادامه می گوید و ."کنیم مطرح جامعه در را قرآن که باشد این

 ادعاي و گفته این بدهم، نشان که عنوان این به فقط باشم قرآن بودن عالم یا بودن مفسر مدعی آنکه بی دادن نمونه
 گویی که است آن دهنده نشان .نیست شان آسمانی کتاب به متعصبین تبلیغ نوع یک است، زنده قرآن که قرآن، طرفداران

 حاضر حال در دنیا مسلمانان که است وضعی به نزولش شأن و دنیاست اکنون هم مسلمین به خطاب و شده نازل اکنون هم
 یکی سورهاین  .ماست زمان مسئول روشنفکران همه به نیرومندي و زنده انگیز شگفت پیام یک که است روم سوره آن و دارند

 و ها درد زاید، می میرد، می چیز همه است، تغییر در چیز همه حالیکه در است زنده قرآن که است اصل این اثبات هاي نشانه از
 تحوالت همه در که است سخنی قرآن ولی است، شدن عوض تغییرو حال در همیشه بشري جوامع سرنوشت و ها بینش و نیازها

 که اجتماعی و طبقاتی فرهنگی، سیاسی، از اعم شرایطی هر در آگاه انسان به و دارد، عملی اثر و ماند می ثابت تغییرات و
 برگردد، بزرگ کتاب این به اگر امروز مسئول روشنفکر هر بنابراین .بخشد می نجات را او و دهد می نشان راه باشد گرفتار

 این بودن جاودان و معجزه و برگیرد کتاب این از را هاآموزش بهترین دارد که وضعی از مسلمان جامعه نجات براي تواند می
به نکته ظریفی درباره عظمت  شریعتی)."علی شریعتی پیام امید به روشنفکر مسول،":گزیده هایی از("کند حس عمالً را کتاب

البته توضیح می دهد آنچه باالتر از این .قرآن اشاره می کند که مرتبط با بحث این فصل، یعنی پیشگویی قرآن است
  .سال نه تا سه از . کرد خواهند غلبه شدنشان مغلوب از بعد :او می گوید. ن استآت، پیام جاویدان وهمیشگی قرپیشگوییهاس

 این در پیام و کار گره شوند، می شاد مومنین نیست بیشتر "سال اند "که  مدتی در کرد خواهند غلبه هارومی که روز آن در و
 قرآن ولی است خبر بی آن از کس همه که اي آینده از خبر بینی، پیش نام به دارد وجود اي لهأمس ،قسمت این در جاست،

 قول از ،پیغمبر خوردند، شکست هارومی که موقعی در وقت؟ چه و کی؟ در .کند می اعالم قاطعیت و دقت آن با دهد، می خبر
 ،دیگر "سال اند " مدت در که کند می اعالم است شده وحی او به که را اي آیه عین تردید بدون شخصی، نظر اظهار از نه وحی
 در تردیدي کوچکترین که است بینی پیش یک این و شد، خواهند پیروز ،خورده شکست هايرومی حتما سال 9 از کمتر یعنی

 را آن بشود که دور یا نزدیک آینده گوید نمی. کرد نمی اعالم را آن پیغمبر داشت می تردیدي ترینکوچک اگر زیرا نیست، آن
 و شد خواهند موفق خورده شکست هايرومی قطعاً ،دیگر سال 9 از کمتر که کند می معین دقیق .دیگر سال صد یاسی  داد، کش

 پیدا تحقق کالم این اعتبار درآمده، درست بینی پیش آن بعد ،شود می مطرح بینی پیش یک اول .گردند می پیروز فاتحین بر
 معجزه را آنچه یعنی ،کنیم می تکیه لهأمس این به بیشتر خوانیم می را آن مشابه متون یا سوره این که وقتی ما و کند، می
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 مفهوم آن پیامبر یا قرآن که بعد ولیرسد، نمی آن به عقلمان و شعور و است ما تعقل خالف بر و قدرت خالف بر که نامیم می
 خارق بر اعتراف و کند می ایجاد ایمان مردم براي دهد، می انجام عاجزند انجامش از دیگران که را عملی و کند می اعالم را

 که است عامی خواهد، می معجزه پیغمبر از که است عامی فرد .کند می قرآن و پیامبر دانش و قدرت منشأ بودن العاده
 با را پیامبر شناس، حقیقت و آگاه انسان ولی پیامبري، تو فهمم می کنی طال به تبدیل دستت در را ریزه سنگ این اگر: گوید می
 سخن طرز و لحن و آهنگ و شناسد می معنایش از را قرآن شناسد، می پیامش از را او بلکه شناسد، نمی ها معجزه قبیل این

 اطالع مردم که کوه پشت از یا آینده از و نکند هم را ها بینی پیش آن ولو نیست، بشري نیست، عادي که شناسد می را گفتن
 انسان اسالم، پیامبر نبوت از بعد که زیرا است، آینده براي و پیامبر معجزه ترینبزرگ قرآن که است این. ندهد خبر ندارند

 سخن، که دهد می تشخیص گفتنش سخن طرز از را قرآن که است او و داشت خواهد منطقی و عقلی رشد و آگاهی بیشتر
 سلمان، عمار، ابوذر، علی، چون هاییمسلمان که است این. شناسد می او نبوت نشان ترینبزرگ را محمد پیام و است خدایی

 پیغمبر به چشمش و آمد صحرا از تا رابوذ. ست"او" این که دریافتند گشود سخن به لب تا نخواستند، معجزه پیغمبر از... و
 با و اوست، هم زنده، هايجان موعود که کرد یقین شنید، که اي ساده پاسخ با و پرسید را حضرتش پیام و رسالت و نبوت افتاد

 این به چیز هر از بیش هستند، سوره این متوجه که هاذهن بیشتر .کرد پیامبر پیام نثار را اش هستی و وجود و عمر ایمان، تمامی
 نشان آینده هم بعد و کرده بینی پیش را هارومی پیروزي ،محدود و معین زمانی ظرف یک در قرآن که اند هدکر توجه نکته
 اند کرده خیال. است بزرگی معجزه ،درست بینی پیش این ،پس. اند شده پیروز هارومی و است بوده درست بینی پیش که داده

 و پیغمبر نبوت نشانه این و کرده پیدا تحقق که است اي آینده از غیبگویی جاست، همین در سخن اوج و اساسی گره که
 و تر زنده حقیقت سوره، این در .نیست این روم سوره در سخن همه اما است راست اینها همه. خداوند کالم از است اي نشانه
 درست و است پیغمبر نبوت نشانه این که است درست .اند گذشته و اند ندیده مفسران، از بسیاري که دارد وجود تري علمی
 مسئولیتی با و هستیم وضعی چنین در امروز که مایی .است؟ همین ما براي فقط اثرش اما کند، می ثابت را حق کالم که است

 یک دنبال وبه دارد مسئولیت امروز که روشنفکري براي گردیم؛ می خود هاي درد درمان دنبال و داریم آینده در که
 دیگر ،پیشگویی این ،دهد انجام مردم قبال در را خودش مسئولیت و تعهد بتواند تا گردد می راهی و پیامی یک ایدئولوژي،

 در .است؟ کرده اثبات را او سخن ،آینده و گفته سخن اي آینده از پیامبري و است آسمانی کتاب یک فقط ندارد؟ پیامی
 چه گر و کند می طلوع ما براي صبح به صبح که خورشید اشعه مثل درست است، نهفته پیامی ،سخن و معجزه این پشت حالیکه
 افروز آتش و بودن روشنگر و بودن زنده ها،نسل و هانظام و هاتمدن تحول و تنوع و توالی در است، تکراري و تغییر بی همواره

 )."شریعتی، همان ":گزیده اي از(است جاوید و زنده همواره و آورد می انسان براي را بودن
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  هشتمفصل 
  

  قرآن درامر
  و

  و معلولی لّیعنظام 
للَّه الْأَمرُ من قَبلُ ومن  ...":قرآن در آیه چهارم سوره روم بعد از تعیین سال شکست امپراتوري ایران، می فرماید                 

دعدر قرآن  "امر "واژه ."گردند مى شاد مؤمنان که است روز آن در و خداست آن از آینده و گذشته امردر] فرجام[=......ب
ده است که بر اساس نموترسیم   "امر"کار جالبی که کرده این است که نموداري از کلمه  "بتاالک"سایت  .بار آمده است 248

در یعنی درست زمانی که اوج خفقان، بحران و نا امیدي  .این نمودار بیشترین نزول، در سالهاي هشتم تا دهم بعثت می باشد
معناي این پیام این است که سررشته و سر . و پیامبر ومسلمانان به دنبال راه نجات از این مرحله بسیار دشوار هستند استمکه 

و نباید تصور کنند  زمام امور را در دست خواهند گرفت ،نخ همه امور در دست خداوند است و مسلمانان باید بدانند در آینده
کار رفته  به دو صورت به تالغفرهنگ  امر در  .که و یا حتی ابرقدرتها تعیین می کنندسرنوشت آنها را یک عده ستمگر در مکه 

و اسم مصدر  مصدربوده و به صورت  فرمانو به معناي طلب و   ضد نهیاین امر . است "اوامر"امري که جمع آن :)1: است
 این امر همواره اسم مصدر است و براي آن معناهایی مانند شأن، حال، . است "امور"امري که جمع آن :)2. دارد کاربرد

    ).امر الهی، ویکی فقه(ذکر شده است  و شیء حادثه
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 تمامی و شده نهاده بنا معلولی و لّیع نظام یک اساس بر هستی، نظام مسلمان، اندیشمندان از بسیاري دیدگاه از                   
 در" :مطهري می گویدآیه اهللا  .شود نمی یافت آن در نقضی مورد هیچ و کنند می پیروي علیت قانون از آن، پدیدارهاي

 مطلق قادر خدا چون کند خیال کسی است باطلی گمان این که شده بحث مشروحادر رابطه با معجزه  "یاله عدل" کتاب
 کمال و قدوسیت که است مسلم حکما نزد و رسیده اثبات به خود جاي در خیر،.!نیست مطرح او براي معلول و علت دیگر است
 فعل نظام یعنی معلول و علت نظام ،واضحتر به عبارت و گیرد انجام معلول و علت درنظام کارها که کند می ءاقتضا الهی ذات
 خویش اوامر ،اسباب طریق از بزرگ خداي همواره که دارد داللت مطلب این بر زیادي آیات قرآن در .خدا کار نظام و خدا

 ماوراء و طبیعی غیر اسباب چه و آنها امثال و گیاهان روئیدن و باران نزول مانند طبیعی اسباب چه آورد، می در اجرا به را
 نیست قراردادي نظام یک ،نظام این .حکمفرماست معلول و علت نظام م،عالَ در .خدا مرئی غیر جنود و مالئکه مانند محسوس

 آن اساس بر که دارد کالمی هگل .است ناپذیر تخلف و واقعی و حقیقی رابطه یک طی بلکه نمود تبدیل و تغییر آنرا بشود که
 و گردیده محسوب عقل ضرورتهاي از که است مسائل سلسله یک گوید می او .است نهاده بنیان زیادي مسائل خود فلسفه در

 را نامش او و می رود بکار ریاضیات در قضایائیکه مثل.ندارد امکان آن خالف اصال یعنی دهد نمی هیچگاه آنرا خالف اجازه
 عقل ضرورت ،حکم این. است درجه 180 مثلث یک زوایاي مجموع گویید می ریاضی در شما .گذارد می "تحلیلی قضایاي"

 محال آن غیر و کند می ایجاب ضرورت که کند می حکم بالفاصله چه؟ یعنی مثلث که بکند درك را مثلث ،عقل اگر یعنی.است
 همه دندگر می محسوب ضروریه قضایاي جزء منطق و فلسفه در قضایائیکه.باشد درجه 180 مثلث زوایاي مجموع باید و  است

 که آنهائی یعنی است، تجربی مسائل که داریم مسائلی سلسله یک ولی .نقیضین ارتفاع و نقیضین اجتماع مثل ،قبیلند همین از
بعد مطهري   ."است آنطور گوییم می ایم دریافته آنطور آنکه به حکم بلکه ایم نکرده درك آن در ضرورتی هیچگونه عقالً ما

 بگوید و گردد پیغمبري مدعی ،شخصی دنیا در اگرپس از توضیحات مبسوط درباره رابطه معجزه با قانون علیت، می گوید که 
 چون. کرد تکذیب را او باید بالفاصله ،باشد درجه 190 زوایایش که کنم ترسیم مثلثی توانم می من که است این من معجزه

 اگر یا و.اوست مدعاي کذب بر دلیل ادعا این خود و. نماید نمی ممکن را عقلی محال ،معجزه است و عقلی محال عملی چنین
 عقل ضرورت خالف چون اوست مدعاي کذب بر دلیل باز دهم انجام علت بدون کاري توانم می من که کند ادعا نبوت مدعی

 گوییم می وقتی یعنی. است مشروط طبیعی قوانین ولی. ندارد "اگر" یعنی مشروط، نه است مطلق عقلی قوانین .است
: گفت توان می طبیعی قوانین در ولی. "نشود پیدا مانعی اگر":گفت شود نمی ،است قائمه دو با برابر مثلث زوایاي مجموع

، "! نگیرد را آن جلوي مانعی اگر کند، جذب خود طرفه ب را کوچکتر جسم بزرگتر جسم که کند می ءاقتضا جاذبه قانون"
 کشف آنکه خالصه.کند نمی را خود کار جذب قانون شدید سنگ افتادن مانع و دادید قرار آن جلوي را دستتان شما اگر یعنی

 بر که خداست و یابد دسترسی ندتوا می روابط سلسله یک به تنها بشر و است مکتوم او بر و نیست بشر قدرت در واقعی علتهاي
 چیبه ه یعنی ."کند می کفایت را او خداوند کند، توکل خدا به کس هر و":فرماید می طالق سوره در.است آگاه علتها تمام

و به  جهیخدا فرمان خودش را به نت یعنی "ان اهللا بالغ امره "دیگو یو سپس م. ستین یاجیاحت يظاهر ياز سببها یسبب
 خداوند احیانا و نیست عالم کار در گیري اندازه و معلول و علت حساب نکنند خیال مردم آنکه براي ولی.رساند یم تیواقع

 هر براي یعنی. "قدرا ء شی لکل اهللا جعل قد ":فرماید می بالفاصله دهد، می انجام معلول و علت رابطه بدون را کاري
 را چیزي کند اراده خدا وقت هر اینکه.داند می خدا تنها را رابطه آن ولی است داده قرار اي رابطه و اي اندازه و حد چیزي
 واقعی اسباب و هستند پوششها اینها که است اینجهت از ندارد دخالت شناسد می بشر که اسبابی از یک هیچ که دهد می انجام

 آشنا معلول و علت رازهاي به را اشخاصی کند، اراده هرگاه خداوند .چیست واقعی سبب که داند می خودش خدا و نیستند
 بر امري آنکه بدون، بکند معالَ کار در تصرفی هرگونه تواند می گردید آشنا رازها این به ناحیه خدا از کسی اگر و سازد می

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

100 
 

 با آشنائی:  ، به نقل از معجزه مورد در دانشنامه رشد،کلیاتی":برداشت از(باشد  داده انجام معلول و علت نظام خالف
به آن می تواند در فهم  آیات  توجهبحث ارزنده اي درباره نظام آفرینش دارد که  ایشان )."مرتضی ، مطهري,  دوم ،جقرآن

 در کتاب عدل راز تفاوتها از بخش .بعدي ، بسیار سودمند است هايبخصوص در بحث، چهارم تا ششم سوره روم راهنما باشد
باشد و الزمه نظام  موجودات، ذاتی آنها می تفاوت":راز تفاوتها یک کلمه است ":او می گوید. الهی بحث را آغاز می کنیم

در حکمت الهی، این بحث، تحت  .اي نیست، باید توضیح داده شود ولی چاره جمله سنگینی است،. "علت و معلول است
آیا اراده خدا بطور جدا جدا به : که  موضوع بحث این است. گردد می مطرح"کیفیت صدور موجودات از ذات باري"عنوان

را "ب" کند و آقاي می آفریند، اراده دیگري را می"الف"کند و آقاي گیرد؟ مثال اراده می تعلق می داتآفرینش موجو
اي جداگانه و مخصوص به  کند، و همینطور هر چیزي را با اراده می  را خلق"ج"ء کند و فرضا شی آفریند و اراده سومی می می

که در معارف  نماید؟ گروهی از متکلمین واحد و بسیط ایجاد می یا آنکه همه اشیاء را با یک اراده کند؟ آن چیز خلق می
اثبات   دالئل دندان شکن عقلی و براهین قاطع فلسفی اند، ولی آنچه را که کنند طرفدار احتمال اول فکر می سطحی الهی،

انجام، با  از آغاز تا به موجب این نظریه، همه جهان،. است  بر درستی آن هست، نظریه دوم کند و شواهدي از قرآن نیز می
آید ولی نه با اراده هاي جدا  اراده خدا بوجود می آید و همه با آید، یعنی بینهایت چیز بوجود می الهی بوجود می  یک اراده

 اال امرنا ما و *ء خلقناه بقدر انا کل شی":فرماید هم یک اراده بسیط، چنانکه قرآن می  جدا، بلکه فقط با یک اراده، آن
 هم بر چشم همچون نیست،  یکی جز ما کار و *ایم آفریده مشخص ردقَ و اندازه با را چیز همه ما=بالبصر لمحک واحده

 وجود به خدا اراده و است  معینی ترتیب و قانون و خاص نظام آفرینش، براي عقیده، این موجب به. }50و  49قمر، {"زدن
 نظام"معناي.آید می بوجود "مسببات و اسباب نظام" یا و معلول و علت قانون که  است همینجا از. است نظام اراده عین اشیاء،
 از است ممکن مشخص معلول یک نه دارد، مخصوص معلول علتی هر و خاص، علت معلولی هر که است این "مسببات و اسباب

 در. کند ایجاد واسطه بی را  معلولی هر تواند می معین علت یک نه و گردد موجود و یابد صدور واسطه بدون  علتی هر
 ء شی معلول معلول، آن یعنی دارد، معلومی مقام و مشخص جاي معلول، و علت نظام در اي شیئی هر و موجود هر حقیقت،

عدل الهی، مرتضی ":برداشت از (است  "بقدر خلقناه ء شی کل انا"دقیق مفهوم همان این و معین، ء شی علت و است  معینی
جهانِ کائنات، حساب و کتابش . حساب و کتاب یعنی "قَدر ":دیگو یم در این باره يرضوآیه اهللا ). "89تا  87مطهري، ص 

 جهان=نشیقوان منهاي جهان":دیسیرا بنو ریفرمول ز دیتوان یکه م يطورقانون است ب ،سر جهانسرتا. است قیدق یلیخ
 يریآنها را به دقّت اندازه گ ۀو هم دیرا آفر زیهمه چ".ستین يزیچ ،از قانون ریجهان غ:دیبگوئ دیوانت یو م ."جهان منهاي

قرار داده  ياندازه ا يزیهر چ يخداوند برا":و. }8رعد، {"دارد ینینزد او مقدار مع زیو هر چ":و.}2فرقان،{"کرد
 ،}پس{.}3و2،یاعل{ "نمود تیکرد و هدا يزیو هموکه فرمول ر*و هماهنگ کرد دهیکه آفر یخدائ":و).3طالق،("است

 انیروابط م زیو ن دیرا موزون، متعادل، منظم آفر یو درشت که در درون آن است، همگ زیر اءیهمه اش نیا زیکلّ جهان و ن
. کرده است تیهدا زیرا ن زیقرارداد و همه چ قیدق یرا مطابق حساب و کتاب گریو از همد گریو تأثّرشان بر همد ریتاث اء،یاش

به دور هسته بچرخد، انواع شود، الکترون چطور  لیهسته اتم چگونه تشک: ، مانندستا ینشیو آفر ینیتکو تیهدا ،مقصود
را  زیاندازه هر چ. کرده است تیهمه را هدا... به ماده و يانرژ لیو تبد ،يماده به انرژ لیشوند، تبد لیها چگونه تشکمولکول

کرده  نیرا مع تشینقش و مأمور ،یتیدارد و مأمور یم نقشعالَ نیدر ا زیبه آن داده و کار و بارش را مشخص کرده، هر چ
. جهان است يجهان منها يمساو یاضیر ياست و جهان منها یاضیجهان سرتاسر ر ،یاضیمتخصص ر کیاز نگاه ...است

کاظم به  امام نکهیو جالب ا .است قیدق ةشد یمهندس کریپ کیجهان  ،مهندس کیاز نگاه . هندسه همان واژه اندازه است
 یدان یم ایآ: هو الهندسۀ من الطّول و العرض و البقاء: قال. ال: ما قَدر؟ قال يتَدر او ":دیگو یم ونسیشاگرد دانشمندش 
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 یعنیعلم و دانش . }122، ص5بحار،ج{"هندسه از جهت طول، عرض و بقاء یعنیقَدر : فرمود.نه: گفت ونسیچه؟ یعنی قَدر
: عبارت مختصر کیو در  .یدر علوم انسان یحت. هاقَدر ها، تعارض و تناقض رقَدتعامل  ها، قَدرجهان، کار  يهاقَدر شناختن

حادثه .شد انیکه در باال ب ”يزیرقَدر“ یاست به معن لیمصدر از باب تفع "ریتقد".نیآن قوان ندیخلقت و فرا نیقوان یعنیقَدر 
 یعنی .بوده نیچن ریتقد: ندیگو یشود، م یم يجار بمخرّ یلیس ای زد،یر یرا درهم م يشهر يدهد مثالً زلزله ا یرخ م يا
سخن و  نیاما ا. بوده است "ها قَدر "ندیفرآ ،لیآن س ایزلزله  نیداشته اند که ا ندیبرآ گریبا همد يخلقت طور "يهاقَدر"

دو " ازقرآن  ریتعب: }شد نیا{جهینت...خواهد آمد يبعد يآن در بحث ها لیتکم ست،یصورت کامل ن نیبد ریتقد یعلم یمعن
و "کلّ" کیجهان به عنوان . نیآن قوان ندیو فرآ ندیجهان و برآ نیقوان یعنیقَدر . است "قضا و قَدر= امر و خلق= "دست خدا

ها قَدرجهان تنها با  کن،یل. شوند یشده و بر اساس آن اداره م "يزیرقَدر "قیدرون جهان، به طور دق يو اجزا اءیاش ۀهم زین
 یعنی ریتقد. آنها ندیو فرآ ندیجهان و برآ نیاز قوان یشناختن بخش یعنی ،یهر دانش و هر تخصص وهر علم . شود یاداره نم

 دهیآفر قیدق يو قَدرها نیخداوند که جهان را با قوان ایآ. به خود واگذاشتن ،یعنی ضیتفو. آن ندیو فرآ ندیو برآ يزیرقَدر
خداوند متعال  ایآ.کرده سپس به سر خود واگذاشته است؟ وكک ،یساعت کوک کیجهان را به سر خود رها کرده است؟ مانند 

مطهري ). يرضو یدو دست خدا، مرتض("به راه انداخته و آن را به سر خود رها کرده است؟ قیدق نیرا با قوان کیزیجهان ف
 نظام":قسمت دو در را جهان نظام مطلب، این شدن روشن براي ،می گوید}که در صفحه قبل متذك شدیم{ در ادامه بحث

 اصطالح به و اشیاء، خلق و آفریدن در ترتیب معلول، و علت طولی نظام از مقصود: دهیم می توضیح "عرضی نظام"و"طولی
 رتبه موجودات، که دارد اقتضاء او قدوسیت و پروردگار ذات علو. اوست از اشیاء صدور و اشیاء به نسبت خدا فاعلیت در ترتیب

 یکی هکذا، و باشد، سومی صادر باشد، دومی صادر باشد، اولی صادر باشند، داشته قرار او به نسبت یکدیگر سر پشت و  رتبه به
 در نیست، زمانی  بودن سوم و دوم و بودن اول مقصود، البته. باشند خود قبل ما معلول کدام هر و شوند ایجاد دیگري از پس

 رسل و الهی جنود و مالئکه عنوان به دین، لسان در آنچه.  است مخلوقات از یکی زمان خود نیست، مطرح زمان آنجا
 که قلم، و لوح کرسی، عرش، مانند مفاهیمی و است، آمده امر مدبرات و امر مقسمات و }تشریعی رسل نه تکوینی  رسل{الهی

 متعال، خداي که  است حقیقت همین تفهیم براي همه کند، می معرفی خدا براي را الهی و معنوي  تشکیالت سلسله یک وجود
 و دارد قرار موجودات همه رأس در حق ذات نظام، این در. کند می اجرا و اراده مشخص، ترتیب و خاص نظام با را آفرینش
 معین جایی و مشخص پستی  لکیم هر .است محقق مراتب سلسله نیز مالئکه خود بین هستند، او فرمان مجریان مالئکه،

 و تشکیالت. است تکوین و کردن ایجاد و آفریدن نسبت موجودات، به خدا نسبت که نکنیم فراموش .}164صافات،{دارد
 و فرماندهی نظام. پنداشت نباید است، دائر بشر اجتماع در که قراردادي روابط و اجتماعی تشکیالت مانند را او دستگاه
 است، ایجاد نیست، حرف خدا فرمان. اعتباري و  قراردادي جنبه نه دارد حقیقی و تکوینی جنبه مالئکه، و خدا بین در اطاعت
 را آنان که است این معنایش کنند چنین که داده فرمان فرشتگان به گوییم می وقتی است، آن با متناسب نیز مالئکه اطاعت
  معلولیت و علیت همین نیز مالئکه اطاعت معناي و مخصوص، معلول و فعل  براي باشند فاعل و علت که کرده ایجاد طوري

. )"89تا  87عدل الهی، مرتضی مطهري، ص ":برداشت از(است تکوینی نظام یک مبین شده، یاد تشکیالت. است تکوینی
 را موجودات مراتب و کنند نمی درك را موجودات ذاتی روابط و ضرورت و قطعیت افراد،برخی  ادامه می گوید در مطهري

 به خدا قیاس از اشتباهات  همه کنند، می فرض اجتماع محیط در افراد اعتباري و قراردادي مراتب قبیل از هستی جهان در
 کنند می فکر خود پیش افراد اینگونه. شود می ناشی انسان اجتماع قراردادي  نظام به جهان ذاتی نظام قیاس و انسان

 داد؟ قرار انسان را این و گوسفند را آن چرا رئیس، مرؤوس، و باشد مرؤوس رئیس،  فالن که نیست مانعی هیچ که همانطور
 علتی براي معلولی شدن واقع معلول و معین،  معلولی براي علتی بودن علت زیرا است، محال چیزي چنین که دانند نمی
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 ذات و علت ذات از خودش علت با  معلول هر ارتباط و خودش معلول با علت هر ارتباط . نیست قراردادي و جعلی معین،
 اینجا از .است  معلول صدور منشأ خود ذات تمام به نیز علت و است علت با مرتبط خود  ذات تمام به معلول خیزد، می بر معلول
 اتوبوس، صف یک در .اعداد مراتب مانند درست. است ناپذیر تخلف و است او ذات عین وجودي هر مرتبه که گردد می روشن
 و ذاتی نظامی ،جهان موجودات همه بین کرد، جلو و عقب توان نمی را اعداد  مراتب ولی کرد، جلو و عقب توان می را افراد
 "دارد معلومی مقام آنکه مگر کسی ما از نیست ":گوید می که فرشتگان درباره قرآن  جمله این. است برقرار عمیق

 از با مساوي خودش جاي غیر در آن فرض و دارد خاصی جاي چیزي هر. است صادق  موجودات همه درباره ،}164صافات،{
 لحاظ از را موجودات ترتیب که طولی نظام بر عالوه":و. )"90و  89عدل الهی، ص ":برداشت از( است آن ذات دادن دست

 بوجود عداديا و مادي شرایط که است حاکم طبیعت جهان خصوص بر دیگري نظام  کند، می معین ایجاد و خالقیت و فاعلیت
 و مکان در هرحادثه که است نظام این موجب به و .شود می نامیده عرضی  نظام  نظام، این .نماید می تعیین را پدیده یک آمدن
 علل سلسله یک معلول اي، پدیده هر .گردد می معینی حوادث ظرف خاص، مکان و خاص  زمان هر و آید، می پدید خاصی زمان

 هیچ .دهد نمی رخ دیگر حوادث و عوامل به ارتباط بدون حریق  یک هیچوقت است، معینی شرایط به وابسته و مخصوص
 چون و دارند اشتراك "رأس علت"یک در باالخره حوادث همه .نیست  حوادث سایر از "مستقل"و"منفرد"جهان، در اي حادثه

 پیوستگی این اثبات که اصولی .حکمفرماست ضرورت حوادث، همه  بین دارد، وجود ضرورت رابطه معلولی و علت هر بین
 :) 3 معلول، و علت ضرورت: )2 عمومی، معلول و علت قانون:)1: است قرار  این از است متکی آن بر عمومی و ضروري
 است اي بدیهی و پایه قانون همان اول، اصل ."شود می منتهی العلل علت یک به همه هستی، جهان:) 4معلول، و علت سنخیت

 معلول، هر که است حقیقت این مبین دوم، اصل .است گري  سوفسطائی   مستلزم آن، انکار و دارند اتکاء آن به علوم همه که
 ارتباط سوم، اصل. باشد  کرده پیدا ضرورت علت، وجود ناحیه از بلکه باشد موجود او علت تنها  نه که آید می بوجود وقتی

 را دیگري معلول خودش، معلول بجاي تواند نمی علتی هیچ  که دهد می نتیجه و کند می تضمین را معلول و علت مشخص
 چهارم اصل شدن ضمیمه با و دارد،  تبدیلی قابل غیر و قاطع نظام یک جهان که شود می نتیجه اصل، سه این از . آورد بوجود

خالصه شده ("گردد می استنباط جهان حوادث همه بین عمومی و قاطع پیوستگی و ارتباط است،"مبدأ توحید"اصل همان که
 دو با برابر هایش زاویه مجموع که است این مثلث خاصیت  گوییم می وقتیمی گوید  مطهري.)"93تا  90عدل الهی،ص  ":از

 دو خاصیت آن، به که نیست این معنایش  است قائمه چهار با برابر زوایایش مجموع که است این مربع خاصیت و است قائمه
 حقیقت همین مبین که دارد معروفی جمله سینا بوعلی .اند کرده اعطا را داشتن قائمه چهار خاصیت این، به و داشتن، قائمه
 شده ذکر مثال براي زردآلو. "است کرده ایجاد را زردآلو بلکه است، نکرده زردآلو را زردآلو خدا": است گفته  وي. است

 به بعد و آفرید حجم و امتداد و کشش بدون را جسم اول آیا آفرید؟ چگونه را جسم خدا .است موجودات همه منظور، است،
 آفریدن میان تأخر، و تقدم و حجم و بعدُ و امتداد و کشش آفریدن با است مساوي جسم آفریدن یا داد؟ حجم و کشش آن،

 وقتی که کند می نقل موسی زبان از دارد، لطیفی بسیار تعبیر اینجا در قرآن.نیست دوگانگی امتداد، و کشش آفریدن و جسم
قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى کُلَّ شَیء خَلْقَه  :دهد می جواب موسی کیست؟ شما پروردگار  که پرسد می هارون برادرش و وي از فرعون

 هدف سوي به را آن سپس و است داده را چیز آن خاص آفرینش چیز، هر به که است کسی آن ما پروردگار گفت=ثُم هدى
 چنین ضمیر، به اضافه از. شود می استفادهدر آیه  "خَلْقَه"کلمه از است نظر مورد که جالبی نکته.}50طه،{"است کرده رهبري

 تواند می را وجود از خاص اي گونه فقط چیز هر یعنی است، او خود  مال که دارد خاصی خلقت چیز، هر که شود می استنباط
  . )"124تا  122عدل الهی،ص":خالصه شده از(دهد می آن به را خاص خلقت همان خدا و بس، و بپذیرد
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قانون علیت، ارتباط با و  ،"للَّه الْأَمرُ من قَبلُ ومن بعد "در آیه  "امر "مفهوم بهتر براي دركبا توجه  به مطالب فوق،             
 آفرید }دوره{روز شش در را زمین و آسمانها که است خدایى آن شما پروردگار حقیقت در":ابتدا با این آیه آغاز می کنیم

 ستارگان و ماه و خورشید] نیز[ و پوشاند مى طلبد مى را آن شتابان که شب به را روز یافت استیال] جهاندارى[ عرش بر سپس
 است خدایى فرخنده اوست آن از امر و خلق] عالم[ که باش آگاه] آورد پدید[ اند شده رام او "فرمان =امر" به که را

در تفسیر  سوره سجده در توضیح عرش می  درباره خلقت آسمانها و زمین،عالمه طباطبایی . }54اعراف،{"جهانیان پروردگار
 معناي به رشع.شود مى استعمال تساوي معناي در هم گاهی و است، چیزي بر استقرار و تسلط معناي به استواء در آیه، :گوید

 مفردات در راغب .باشد سلطنت مقام از کنایه استعمال، موارد از بعضی در بسا چه و ، نشیند مى آن بر پادشاه که است تختی
 هم را سلطان نشیمنگاه شود، مى بسته جمع عروش به و باشد داشته سقف که است چیزي معناي به اصل در رشع": است گفته

 ، است عاجز آن حقیقت درك از بشر که است چیزي خدا رشع ": گوید مى آنگاه."است آن بلندي اعتبار به نامند مى رشع که
:  اند گفته هم بعضی نیست، صحیح اند زده آن باره در خود اوهام روي از عوام که حرفهایی این و داند، مى آن از اسمى تنها و
آسمانهاي: فرمود که خدا رسول فرمایش به اند کرده استدالل و است، کواکب فلک او، کرسی و اعال ملک همان خدا رشع 

 او رشع برابر در هم خدا کرسی و نیست، پهناوري بیابان برابر در اي حلقه جز کرسی برابر در هفتگانه زمینهاي و هفتگانه
 قبیل از نشیمنگاهی ،خود امور مصادر و حکام براي مردم که داشته جریان این بر عادت االیام قدیم از ." دارد را نسبت همین
 همچنان عادت این است، بوده متمایز نشیمنگاه دیگران از و داشته آنان به اختصاص که اند کرده مى فراهم متکا یا و بساط
 از اهمیتش هم که نامیدند رشع را آن و کرده درست تخت و کرسى خود حکام و سالطین براي رفته رفته آنکه تا داشته ادامه
 اصال که شد باعث امر این تداول است، تر عمومى تخت از کرسى و شدیدتر، سلطان به اختصاصش هم و بود، بیشتر متکا و پشتی

 مردم تا فهمانیده، را او مقام و سلطان معناي تخت و رشع کلمه خالصه، و سلطان، به هم تخت و شود، شناخته تخت به سلطان
، 8 ج  المیزان، ترجمۀ":گزیده اي از(است آن شؤون اداره و مملکت امور تدبیر مرکز که شوند اي نقطه متوجه آن شنیدن از

 نخ سر و به نظام حکومتی یک کشور مثال می زند که زمام ،مطلب این شدن روشن سپس ایشان براي )."176ت  174ص
 .دهد ادامه را جامعه حیات تدبیر، حسن با بتواند که شده سپرده واحدي شخص دست به شده و جمع جا یک در امور تمامی

 هایی شعبه به نیز دوائر آن و کرسیها آن آنگاه سپارند، مى اداره یک و کرسى یک به را قسمتی هر حکومتی زمامدر این  نظام 
 شود مى نامیده عرش صاحب این بحث، در که واحدي شخص دست به کشور را شؤون تمامى نخ اماسر .شده است بندي تقسیم

 نظام به پی قراردادي، و اعتباري است نظامی که این نظام، از خواننده تا زدیم را مثال این :عالمه می گوید. سپرده اند
 به منتهی معالَ جزئی حوادث است، یعنی همینطور نیز آن که دید خواهیم کنیم، دقت تکوین نظام در اگر چون ، ببرد یتکوین
 سبحان خداي ذات به منتهی همه تا همچنین است، دیگري کلی اسباب به مستند و منتهی اسباب آن و است جزئی اسباب و علل

 نزد در حاضر و کرسى صاحبان سر باالي و پایین کرسیهاي در خودش زدیم که مثالی در عرش صاحب که تفاوت این با شود،
 مالکیت و حقیقی سبحان خداي مالکیت چون است، همه بر محیط و همه با که سبحان خداي به خالف نیست، افراد یک یک

 که دارد وجود اي مرحله است آن مراحل در که اختالفی همه با کون عالم در پس .است اعتباري باال، مثال در عرش صاحب
 و باشد مى آنجا به منتهی اسباب و علل سلسله کردن ردیف و ترتیب و حوادثند آن وجود علت که اسباب و حوادث جمیع زمام

 و خود ملک بر تسلطش و استیالء از است کنایه ،"العرش علی استوي ثم": فرمود اینکه پس .است عرش مقام، و مرحله آن نام
سوره   54در آیه   اینکه و .شود نمى ساقط تدبیرش قلم از بزرگی و کوچک موجود هیچ به طوریکه آن، امور تدبیر به قیامش
 آفرید را ستارگان و ماه و آفتاب خداوند که است این معنایش ،"بامره مسخرات النجوم و القمر و الشمس و": فرموده اعراف

 سیاق از که بطوري و است، سببیت براي  "بامره" در باء حرف .هستند او مشیت طبق بر جاري و او امر مسخر همه حالیکه در

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

104 
 

 عرش که آیاتی اغلب و ،"العرش علی استوي ثم "جمله براي است تفسیري منزله به بحث، آیه مورد مجموع آید مى بر آیه
گزیده اي (دننمای مى ذکر کند، تعالی خداي تدبیر بر داللت که هم را چیزي آیه، همین مانند د،نکن مى ذکر را خدا

آگاه باش =أَالَ لَه الْخَلْقُ واألَمرُ تَبارك اللّه رب الْعالَمینَ":آمده است که،سوره اعراف 54در پایان آیه  )."المیزان، همان":از
 به لغت اصل حسب به "خلق":عالمه می گوید."از آن اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان " امر"و  "خلق"که 

 بدون ابداع و ایجاد معناي در دین عرف در و بسازند، آن از دیگري چیز اینکه براي است چیزي گیري اندازه و سنجش معناي
 وادار و دادن دستور معناي به هم گاهی و است، امور آن جمع و بوده نأش معناي به گاهی "امر" . شود مى استعمال الگو

 مصدر اسم صورت به سپس و باشد، معنا همین به هم اصل در که نیست بعید و ، باشد مى نظر مورد کار انجام به مامور، کردن
 معنا این چون و است، او حیات مظاهر و مورأم کارها جمیع در که است نظمی آن و امر نتیجه معناي به و شود مى استعمال

 وجودش که چیزي آن و شد استعمال انسان نأش در مصدر اسم معناي به امر لفظ لذا است، انسان حیاتی شؤون همه با منطبق
 امر این، بر بنا .شد استعمال انسان غیر چه و انسان چه چیز، هر نأش در یافته وسعت بیشتر هم این از نیز و کند، مى اصالح را

 اگر پس کند، مى تنظیم را گوناگونش ارادات و اعمال و سکنات و حرکات و اصالح را آن وجود که است نیأش همان چیزي هر
 امر ": معناي و کند، مى تدبیر را عبد معاش و حیات عبد موالي که است این معنایش " مواله الی العبد امر":  گویند مى

 که فرقی" :و . )187المیزان، همان، ص ("است او پروردگار بدست انسان زندگی مسیر تدبیر که است این "ربه الی االنسان
 چیزي مضَ نحو به چه حال باشد، رفته کارب تالیف و تقدیر آن خلقت در که است چیزي ایجاد خلق که است این دارد امر با خلق

 مانند نباشد، دیگري جزء به جزئی مضَ قبیل از که دیگري نحو به چه و یکدیگر به نطفه اجزاء مضَ مانند ، باشد دیگر چیز به
 خوبی به نیز قرآن از معنا این و .دارد موجودات سایر با که روابطی و آن آثار و وجودي حد تعیین و بسیط موجود ذات تقدیر

طه، {"هدي ثم خلقه ء شى کل اعطی الذي "آیه و }2فرقان،{"تقدیرا فقدره ء شى کل خلق و" آیه مانند شود، مى استفاده
 تقدیر آن معناي در که امر به خالف ،داده تعمیم چیز همه به را خود خلقت که ،}62زمر، {"ء شى کل خالق اهللا" آیه و }50

 امر باره در .است تدریج خلقت قابل لیکن و نیست، بردار تدریج امر، که است جهت همین به نیست، آن تنظیم و وجود جهات
 خود غیر به را خلقت مجیدش کالم در که است جهت همین به ،نیز و. }50قمر، {"بالبصر کلمح واحدة اال امرنا ما و": فرموده

 نداده، نسبت خود غیر به را معنا این به "امر" اما و. }14مومنون،{ "الخالقین احسن اهللا فتبارك ": فرموده و داده نسبت نیز
 واسطه آن، امثال و روح قبیل از کند ایجاد خواهد مى که چیزي هر بین و خود بین را آن و دانسته خود به مختص آنرا بلکه
 هر که است صحیح جهت همین به و مختلفند اعتبار حسب به ولی است، معنا یک به امر و خلق برگشت چه گر .است داده قرار

 براي هم، با چه و باشند، شده ذکر تنهایی به کدام هر لفظ دو این چه حال بدانیم، ایجاد از قسم یک خصوص به متعلق را کدام
 موجودات ذوات ایجاد معناي به خلق بگوییم است صحیح باز باشند، شده ذکر هم با بحث مورد آیه مانند که هم جایی در اینکه
 خلق نشود، تقدیر نخست چیزي تا چون است، امر از بعد خلق و است، آنها در جاري نظام و آثار تقدیر معناي به امر و است،

 در خلق بر امر عطف نکته که است اینجا .}بفرمایید دقت{شود نمى تقدیر خلقت از بعد مخلوقی هیچ همچنانکه شود، نمى
 جدا هم از آیه اول در را جهت دو این .شود مى معلوم است دو آن مغایرت بر مشعر وجهی به که "االمر و الخلق له اال "جمله
 براي  "االمر یدبر العرش علی استوي ثم": فرموده سپس و  "ایام ستۀ فی االرض و السموات خلق":  فرموده نخست و کرده
 ایجاد و آنها تدبیر معناي به امر و است موجود ذوات ایجاد معناي به خلق چون برساند، را امر و خلق بین فرق که بوده همین
و  "خلق"براي مطالعه بیشتر  در باره تفاوت . )"190تا  188المیزان، همان، ص ":گزیده اي از(است آنها بین در احسن نظام

تضی رضوي مراجعه راثر م"  دو دست خدا"و هم چنین کتاب  مرتضی مطهري، اثر معاد به بعد کتاب 136به صفحات    "امر"
  .شود
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روم در آیه }من بعد{و پیروزي بعدي} من قبل{ارتباط بین شکست اولیه تا  طوالنی براي این بود نسبتا این مقدمه                    
د قانونمند و بر اساس نسري حوادث رخ می ده ککه در ظرف ی وقایع،قرآن می خواهد بگوید تمام این . چهارم روشن شود

: می گوید ن بارهدر ای شریعتی. سر نخش به دست خداوند است} شکست قبلی و پیروزي بعدي{علیت است، و همه این امور
 یرانیا يهانرا دو مرتبه از دست پادگا گاههایو تمام پا دیسپاه کش کیقوا کرد و به خاور نزد دیغرب دوباره تجد يورتامپرا

کرده  ینیب شیکه قرآن پ یدرست در آن مدت اندک ،مدائن آمد کیتا نزد ینجات داد و به اسارت خودش در آورد و حت
، }بعد از مغلوب شدنشان هایو روم{، و هم من بعد غلبهم}االرض یادن {کیروم شکست خورد، در خاور نزد نیبنابرا .بود

 کی ینیب شیپ نیدر ا ."هللا االمر من قبل و من بعد  " .}"اند سال "در {نیبضع سن یخواهند شد، ف روزیدو مرتبه پ غلبون،یس
و  دهد یخبر م ایو از دن کند یها را استهزاء محرف نیکه ا یدئولوگیو به روشنفکر مسئول و ا دهد، یم يمرتبه شعار

هللا " دهد، یبودن خودش است، جواب م وزیپف ردیگ یهم که م يا جهیو نت کند یم یاسیس ریجهان را تفس ینظام يهایریگ جبهه
 ست،یقدرت، دست سالح ن ست،یخسرو ن ای صریشرق، ق ایغرب  يورتداستان، دست امپرا ست،ی، امر از آن شرق و غرب ن"االمر

، }چنانکه نبوده و چنانکه نخواهد بود{"هللا االمر من قبل و من بعد". ستیها نرتقد يها دست بازو ملت یزندگسرنوشت و مساله 
 نجایا. "المؤمنون فرحی ومئذیو "، }مساله ه،یقض یعنیامر {قدرت او است دیدر دست و اراده خداوند است، در  زیهمه چ

خواهندشد و  روزیپ هایاما بعد از چند سال، غرب خورد یشکست م کیدشرق در خاور نز لهی، غرب به وستاس يا دهیچیمساله پ
 هایرانیباز بر ا هایروز که روم نیدر ا ."و از بعد شیاز پ. امر دست خداست" نکهیا يشکست خواهند خورد، چرا؟ برا هایشرق

مؤمنون پس از آن شدت، به  ردد،مغلوب باز غالب گ ایغرب شکست بخورد، فاتح مغلوب بشود و  ایشوند و  روزیغلبه کنند و پ
به شکنجه شوندگان  یبزرگ چه ربط يهاو شکست قدرت يروزیاما پ. نفس بکشند توانند یو م رسند یم ينجات و فرح و آزاد

را شکست  هایرانیا هایروم یوقت:اند که دادهبه هم ربط  ییرهایتفس نیرا با چن هیقض ن،یاز مفسر یمؤمن مکه دارد؟ بعض
 يو برا ،یزرتشت هایرانیو اهل کتاب و ا اند یحیمس هایروم نکهیبه خاطر ا شوند یرا، مؤمنون شاد م هایشرق یعنی دهند، یم

خوشحال  م،یشوند، آن موقع ما که مؤمنین هست روزیپ هایرانیبر ا هایکه چون روم کند یم ینیب شیهم بوده که قرآن پ نیهم
 مثل پیغمبر خود عصر در هازرتشتی اوالً ؟!تفسیري چه. هازرتشتی و هاایرانی تا شوند پیروز هارومی است بهتر پس ."میشو یم

 البالغه نهج در رسماً امیر حضرت از و است شده کتاب اهل معامله و جزیه معامله هم آنها با و شدند تلقی کتاب اهل ،هامسیحی
 پیغمبري، و داشتند کتابی آنها فرماید، می صریحاً شود، می سؤال }هازرتشتی{ مجوس به راجع هست خودمان دست که

 ثانیاً و است کرده کتاب اهل معامله بودند یمن در که هاییزرتشتی با پیغمبر خود .سوزاندند را کتابش و کشتند را پیغمبرشان
 ورتامپرا پیروزي از باید چرا و دهند؟ می جان خلف بن امیه شکنجه ضربات زیر در که مؤمنینی براي است افتخاري چه این

 از بعضی .است کندي پیروزي براي ها ما از بعضی خوشحالی مثل ؟!است خوشحالی جور چه این بشوند؟ شادمان روم،
 جزء هارومی همان یعنی معتقدند، آسمانی دین و آسمانی کتاب به که هستند کسانی مقصود مؤمنون که اند نوشته مفسران
 دیگر باشد، درست هم اگر مسیحیت شد، رسالت به مبعوث اسالم پیغمبر اینکه از پس نیستند مطلع صورتیکه در هستند؛ مؤمنون

 .اند تثلیث به معتقد که مؤمنند جور چه داند، می مشرك را آن اسالم پیغمبر و اسالم که رومی مسیحیت به رسد چه است غلط
 مهاجرت اند نتوانسته که مکه ضعیف و ناتوان گروه این یعنی شوند می معرفی قرآن وسیله به که هستند هایی همین مؤمنون

 .کشند می نفس و شوند می خوشحال و پیروز اینها ندارند، جایی هم مدینه خود در حتی ندارند، رفتن براي جایی چون کنند،
 تاریخی جبر یک ،"امر" قانون کند، می مطرح روم سوره ،را قانون این است، جهانی قانون یک است، روشن خیلی مساله

 حاکم جنایتکاران وسیله به هاملت استعمار و کشورگشایی و فتوحات نفس جهانگیري، نفس قدرت، نفس خود که است این .است
 دامن در را خودش زوال استعماري قدرت آفرینند، می را خودشان زوال و مرگ ،دنیا بزرگ هايغول و ملتها، سرنوشت بر
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 ،یبه قدرت متجاوز، قدرت گرگ و ددمنش شوند یم لیکه تبد ییهاجبر است، جبر قدرت نیا ... دهد می پرورش خودش
پوك و  يهایریتضاد و درگ نیدر ا شود، یم جادیو چون جبراً تضاد ا ایو استعمار دن سم،یالیامپر ،يجهان خوار سم،یتاریلیم

جنگ  يرا فدا هاشان رهیبعد که همه ذخ نسلکه  دهند یرا شکست م گریو همد کنند یآنقدر به هم حمله م نیپوچ، طرف
 لیل، عؤپیام امید به روشنفکر مس ":هایی از دهگزی( "ندیآ یگنده، اما از درون پوك و پوچ در م کلیاند به شکل دو ه نموده

خواننده روشن شود که منظور این براي را در کتاب چهار زندان توضیح داده است که  "جبر تاریخ"شریعتی واژه ).  "شریعتی
او درباره سوره روم نگاه کنیم می بینیم که عنوان اگر به همین کتاب . نیست که انسانها تعیین کننده سرنوشت خویش نیستند

در را  چهار زنداناو . ، که نشان می دهد انسانها اسیر جبر تاریخ نیستند"لؤپیام امید به روشنفکر مس": آن را گذاشته است
است؛  خیرجبر دوم، جبر تا. کند یم هیتک ادیآن ز يرو سمیکه ناتورالهمان عت،یجبر طب ،جبر اول: می کندهار جبر خالصه چ

   که شریعتی زندان چهارم، بدترین زندان است  .زندان سوم زندان جامعه است. کند یم هیآن تک يرو خیکه فلسفه تارهمان
، عتیزندان طبسه انتخاب کننده خودآگاه، از  ننده،یانسان آزادکننده، آفر گویداو می . می نامد "خویشتن زندان" را آن

در مورد رهایی از جبر تاریخ می .  رها می شود با عشق و با مذهب ،از زندان چهارم یول به وسیله علم؛ ،جامعه و تاریخ 
اما انسان . اند کرده یحرکت م ،یخیحرکت تار نیبوده و بر اساس هم طور نیها هم هم، جامعه شهیو هم خ،یدر طول تار":گوید

 تواند یخودش را م کند، یرا کشف م خیحرکت تار شناسد، یرا م خیتار کند، یم دایپ یخیتار یکه خودآگاه یزانیامروز به م
ه در است که گا نیا. انتخاب کند خواهد، یرا که م یخیمراحل تار نیاز ا یکیکنار بکشد و بعد  خیتار يحرکت جبر نیاز ا
بودند، و  یبودند، در مرحله بردگ ینیچادرنش یلیقبا يکه در مرحله بدو مینیب یرا م یهائ خودمان، جامعه يایدن نیهم

 هیعل انیعص نیا. رساندند يورژوازو باالتر از مرحله ب شرفتهیمرحله پ کیخودشان را به  خ،یتار هیانقالب عل کیناگهان با 
 نیو کشف قوان خیحرکت تار خ،یشناخت جبر تار لهیبه وس خیرها شدن و رها کردن جامعه است از جبر تار ن،یا. است خیتار

قانون  و "امر"درباره  تا بدین جا اینکه این همه از ابتداي این فصل .)"چهار زندان، علی شریعتی":برداشت از(خیتار يجبر
و  جبر در برابر اختیار مشتبه نشود مفهوم علیت تاکید داشتیم براي این بود که گفته شریعتی که نکته بر حقی می باشد، با 

آیه {مربوط به وعده خداوند  ، که در فصلندنوشته ا سوره روم ریدر تفس یعتیشر که بر ينقد مقدمه اي باشد براي توضیح به
  .مطرح خواهیم کرد ،در این کتاب }ششم روم

همانگونه که شریعتی در باال توضیح داده، اکثر مفسرین در ارتباط بین خوشحالی مومنین و پیروزي روم بحث                   
از معدود کسانیکه با این طرز تفکر مخالف است، آیه . زرتشتی بودن ایرانیان واهل کتاب بودن مسیحیان را پیش کشیده اند

 خوشحال مکه مشرکان و شدند غمگین و شدند متأثّر مسلمانها که کردند نقل هاخیمی گوید بر است کهلی اهللا جوادي آم
 اند کتاب اهل و اند مسیحی که رومیها ،شدند پیروز نبرد در اینها نیستند کتاب اهل و اند مجوس ایرانیان چون گفتند .شدند

 شکست اند کتاب اهل کسانیکه و شدند پیروز نیستند کتاب اهل که کسانی جنگ این در که همانطوري .خوردند شکست
 نشاط باعث این ،خورند می شکست اند کتاب اهل که هامسلمان شوند می پیروز نیستند کتاب اهل که هم مشرکان ،خوردند
 کنید بررسی شما را این }466ص, 3ج, الکشاف؛ 228ص, 8ج, التبیان فی تفسیر القرآن{شد هامسلمان اندوه و مشرکان

 بگویند وقت یک اگر .آن به نه است بند این به نه یا .دارد معتبري صحیح روایت یا دارد قطعی مستند تاریخ یک ببینید
 آن از یکی شمرده هم مقابل را طایفه شش قرآن اینکه براي نیست قرآن با موافق این .نیست چنین این است مشرك, مجوس
 ایرانیان از شما .نیست پرست بت .نیست مشرك, مجوس .}17حج، {است مشرکین برابر در که است مجوس گانه شش طوایف

 ولی شدند پیدا زمین ایران از اي گوشه در ابعد ثنویه نام به گروهی.پرستیدند می بت اینها که ندارید سراغ پرستی بت قدیم
 .چیست ؟هست که نشاطی این که ببینیم باید ما .است مشرك از غیر مجوس حج، 17 آیه طبق پس .است مجوس از غیر ثنوي
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 آیه از.؟چیست رازش ببینیم باید شده ذکر مؤمنان نشاط فقط نشده ذکر هم مشرکان نشاط و نشده ذکر هامسلمان اندوه
 آن شدند پیروز هارومی که روزي در فقط ،شدند خوشحال مشرکان و شدند اندوهگین}از شکست روم{ هامسلمان که آید برنمی

 شاید را این هاسترومی پیروزي از هامسلمان سرور و نشاط زمینه که دهد می نشان تعبیر این .شدند خوشحال هامسلمان روز
 در معترضه جمله .بگوید خواهد نمی را این آیه یا کند می داللت هم را این آیه آیا ببینیم .بدهند قرار وسیله خواستند هابعضی

 مغلوب آنکه و اوست دست به قدرت که کند خیال شد غالب آنکه مبادا که است مطلب حساسیت براي }آیه چهارم روم{وسط
 فقط کار .است حصر مفید ءمبتدا بر خبر تقدیم این" الْأَمرُ للَّه" حال دو هر در, نه ندارد قدرت از سهمی هیچ که کند خیال شد

 چهار هر در .مغلوب شکست بعد من و مغلوب شکست قبل من, غالب فتح بعد من و غالب فتح قبل من یعنی .خداست دست
به  1391للی علوم وحیانی اسرا، جوادي آملی،، دوم بهمن مبنیاد بین ال":از ايگزیده (.»خداست دست در قدرت ،حالت

محاسباتی در تعیین مرتکب اشتباه ، "روزي که مومنین شاد می شوند =ویومئذ یفْرَح الْمؤْمنُونَ"در تعیین مصداق  ایشان)."بعد
 براي هامسلمان نشاط و فرح، و می گوید ندبدر دانسته اروز پیروزي در جنگ آن روز را  ،مثل اغلب مفسرینو ؛ آن سال شده

 و سهروردي بیرونی ابوریحان کالم به استناد و با .شدند پیروز هاایرانی بر هارومی اینکه براي نه است بدر جنگ در آنها پیروزي
 صحیح روایت باشد معتبر که نکردیم پیدا حال تا دلیلید که نو ادامه می ده دنتوضیحاتی می ده ایرانیان الحاد و کفر عدم در

 مطلب دیگر اینکه، .نیستند کتاب اهل اینها اینکه براي شدند خوشحال مشرکان شدند پیروز هاایرانی وقتی کند ثابت که باشد
به علت بعد مسافت که خبر {باشند شده خوشحال هامسلمان روز همان شدند پیروز هارومی که روزي همان که است دشوار

همان، با (هاایرانی بر هارومی پیروزي اثر بر نه بود بدر جنگ اثر در شد هاسلمانم نصیب نشاطی و فرح اگر پس .}دریافت شود
 را سخنیمی توان گفت اگر مفسرین روزي را به عنوان خوشحالی اعالم کرده اند، مصداق است، و   ).کمی تغییرات در متن

 .می باشد بیان قانون عام  با جبر تاریخ گره زده استکه شریعتی 
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  همنفصل 
  

  قانون امر
  و

  هايفروپاشی امپراتوری
  و روم ایران

 آیه اهللا در بحث تاریخ،. }4روم،{"در گذشته و آینده از آن خداست }کار{امر =من قَبلُ ومن بعد للَّه الْأَمرُ "                     
 اوضاع و حوادث و وقایع به علم :" نقلی تاریخ " :)1 :دانست  تاریخ به علم رامربوط سه و مطهري آن را به سه بخش تقسیم کرد

و  بررسی و مطالعه از که گذشته زندگیهاي بر حاکم سنن و قواعد به علم : " علمی تاریخ " :)2گذشته، در انسانها احوال و
 دیگر مرحله به اي مرحله از ها جامعه تطورات و تحوالت به علم :تاریخ فلسفه :) 3آید، می بدست گذشته وقایع و حوادث تحلیل

را  " علمی تاریخ" انحطاط آنها ، یعنی علل و تمدنها پیدایش ما در این فصل، علل ."تحوالت و تطورات این بر حاکم قوانین و
بعدي  هايفلسفه تاریخ در فصل به .توضیح دهیمعلل فروپاشی امپراتوري روم و ایران را  ،بررسی می کنیم تا بر اساس آن

 خود به را اجتماعی علوم خصوصاً مختلف علوم پژوهشگران از بسیاري فکر و ذهن که مباحثی از یکی.اشاره خواهد شد
 انحطاط و سقوط علل بحث است، واداشته کاوش و تحقیق به آن چرایی و علل پیرامون را آنان و کرده مشغول
 مسیر اولیه، در تعالی مراحل طی از پس اما آمده اند و رفته اند، زیادي تمدنهاي بشري تاریخ طول در زیرا.ستتمدنها

 در باره دو واژه فرهنگ و تمدن با استناد به سخنان ،معموال محققین هنگام آغاز این بحث .گرفته اند فروپاشی قرار و انحطاط
 که دیدگاهی :)1:دارد وجود تمدن درباره اساسی دیدگاه سه اصوالً. توضیح می دهند را  دانشمندان این فن، تعاریف متنوعی

 و تمدن: است معتقد که اي نظریه :)الف: است تشخیص قابل وجه سه آن چهارچوبه در و داند می فرهنگ از شکلی را آن
 فرهنگ اما یکسانند، فرهنگ و تمدن است، فرهنگ همان تمدن: که باور این بر مبتنی دیدگاه :) ب یکدیگرند مترادف فرهنگ
 نظر از چون فرهنگ که تذکر این با فرهنگ؛ و تمدن تشابه بر مبتنی نظریه :) ج است پذیر یتؤر عناصر داراي و تر پیچیده

 آن و داند می فرهنگ از جدا کلی به را تمدن که دیدگاهی :) 2.است تمدن از تر پیشرفته است، عالیتري عناصر داراي کیفی
 دیدگاهی:) 3. است شهرنشینی متضمن و دارد جهانی و کلی خصلتی تمدن که وجه این با شمارد؛ برمی انسانی خالقیتی را

 که است ذکر شایان. شود می شامل نیز را دیگر هاي پدیده وفنون، علوم بر عالوه و دارد فراگیر بس معنایی ،تمدن آن در که
: چون مسائلی از نظري برداشت پایه بر و معنا یک به را فرهنگ و تمدن ،روشنفکران فرانسه، در میالدي، 19 سده از پیش تا
 انسانی علوم محققان ،آلمان در اما کردند؛ می تعریف و گرفتند می نظر در "اجتماعی شاخصهاي و معاشرت حسن آداب،"

 دو فرهنگ و تمدن همه، این با. کردند قلمداد شهري جامعه در پویا فکري فضاي نوعی را آن و معنا فرهنگ برابر را تمدن
 جامعه هر ویژگیهاي دیگر و روحیه تفکر، جغرافیا، با دو هر و کنند می کامل را یکدیگر که هستند هم به وابسته متغیر
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 تعریف "اولیه جوامع" خود کتاب در م،1871 سالدر تایلر ادوارد انگلیسی شناس جامعه .دارند نزدیک ارتباط یکجانشین
 معناي بارث روالن و لیپرت ژولیوس هومبولت، الکساندر ،آلمان در ،بعد کمی. داد بدست Civilization واژه از روشنی
 به تمدن تعریف با بروِ آلفرد و زمانی مرحله سه در تمدنها بندي تقسیم با اشپنگلر اسوالد و کردند جدا تمدن از را فرهنگ
 فراهم را قریب و متشابه واژه دو این معنایی انفکاك زمینه معنوي، کارکرد به فرهنگ توصیف و عینی و فنی کارکرد
علت پرهیز از طوالنی شدن به ).تمدنها انحطاط درباره خلدون ابن نظریه ،1393اردیبهشت  30روزنامه خراسان، ("کردند
 یا بزرگ و پیچیده جامعه یک فرهنگ ٔکننده توصیف تواند می تمدن .باشدمی  مبحث کافی نهمین مقدار تعریف براي ای بحث،

 آن تابع بیشتري افراد و بیابد گسترش خواهد می همواره که است چنان تمدن طبیعت. باشد جامعه یک ٔکننده توصیف فقط
 را هاآن مواقع بعضی در و دارد دیگر فرهنگهاي در نفوذ و گسترش به گرایش است، همراه تمدن با که اي پیچیده فرهنگ.شوند

 بسیاري مناطق و ملتها شامل که دارند جهانی عظیم و بزرگ فرهنگهاي واقعا تمدنها بعضی .کند می محو و هضم خود در
 مانند به را تمدنها و اند کرده تحقیق و مطالعه جهانی گسترده فرهنگهاي این درمورد نویسان تاریخ از بسیاري .شوند می

 و تشکیل آغاز از تمدنها ":می گوید بیستم است قرن اوایل فالسفه از یکی که رلاشپنگ سوالدا. اند کرده تصور مجزا واحدهاي
 با و جدید تمدن یک توسط اغلب. کنند می تجربه را مختلفی هاي چرخه خود فروپاشی و افول و ءاستیال و حکومت مدت در

ویکی پدیا، : برداشت از("شوند می جایگزین گیرد می شکل فرهنگی جدید سمبل یک براساس که قوي، نوین فرهنگ یک
و  یدرباره فروپاش بونیکار بزرگ و گسترده ادوارد گ.اند تمدنها ارائه کرده یفروپاش يبرا یحاتیتوض  پردازان هینظر ).تمدن

 است داشته بیان روم، تاریخ کتاب در مومسن تئودور .استتمدنها شده  یفروپاش يبرا يا مثال نمونه کیروم  يخزان امپراتور
 بیولوژیکی آنالوژي یک به او و بود همراه م، 476 سال در غربی امپراتورروم سقوط با روم امپراتوري انحالل و فروپاشی که

 در تاینتر ژوزف.دارد عقیده ،قدرت دادن دست از و فروپاشی و اضمحالل شدن، فرسوده و پیر وتوسعه، رشد وآغاز، شروع
 دولتها که دارد وجود پیچیدگی به کننده زائل برگشت یک که است داشته اظهار "پیچیده جوامع اضمحالل و فروپاشی" کتاب

 گوید اومی. شد خواهند پاشیده هم از بیشتر منفی، برگشت واقعی افزایش موقع رسند، می مجاز تکامل و پیچیدگی حداکثر به
 خود، کتاب در دیاموند جیرد.بود رسیده کامل پیچیدگی و تکامل وضعیت، این به میالدي دوم قرن در روم امپراتوري که

 و فروپاشی براي مهم دلیل پنج گوید می گزینند، برمی را موفقیت یا فروپاشی و فتاُ راه چطور جوامع اینکه درباره: فروپاشی
 چین و طبیعی محلهاي و زمینها رفتن ازبین مانند محیطی بالیاي:)الف :است داشته وجود شده بررسی فرهنگ 41 اضمحالل
نیاز؛  مورد منابع براي دریایی فرا کشورهاي با تجارت به وابستگی :)هوا؛ ج و آب تغییر :)خاك؛ ب رفتن ازبین و خوردگی

 یا داخلی مشکالت به اجتماعی اعتراضات:)نظامی؛ ه تجاوز یا جنگ مانند خارجی، و داخلی خشونت و زور سطح افزایش :)د
   ).همان(محیطی
 والدت، یا ظهور{مرحله چهار شامل را تمدنها ادواري حرکت انگلیسی، مورخ}1975 – 1889 {بی آرنولد توین               

 مراحل تا کوشیده ،"تاریخ بررسی" نام به خود جلدي دوازده اثر در ،وي.داند می }تجزیه سقوط،و یا نزول تکامل، و نمو
 تجزیه و سقوط عوامل برشمردن به کتابش چهارم جلد اوایل و در کند تحلیل را تمدنها سقوط و فروپاشی رشد، گیري، شکل

علت   به آغاز بحث، يبرا .کنند می سقوط و رشد آن با و آیند می بوجود تهاجم با تمدنها وي، دید از. کند می  اشاره تمدنها
این موضوع از منظر قرآن اشاره  سپس به  ،توضیح می دهیمسخن  با اقتباس از مجله  را وي دیدگاههاي ،اهمیت موضوع

 تأکید که است وابسته تاریخیگري از اي شاخه  به و آید می بشمار تاریخ فلسفه پرداز نظریه واقع در بی توین :خواهیم کرد
 توان می را هاتمدن آینده ،آن شناخت با و دارد قرار کلی قواعد و عام قوانین  هدایت و  کنترل تحت تاریخ، روند کند، می

 فلسفه نوذري، حسینعلی{یافت توان می اشپنگلر و مارکس کانت، هگل، افالطون، نزد را نگرش و دید نوع این. کرد بینی پیش
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  بشمار  شود می نامیده اریخت فلسفه گاهی آنچه نماینده ترینسرشناس وي .}523  ص تاریخنگاري، و  شناسی روش تاریخ، نظري
 جوامع تطبیقی بررسی  نوعی متن در را کار  این و  بپردازد تمدنها تکامل و بشر بر حاکم قوانین کشف به کوشیده و رود می

 تاریخی پردازان نظریه دیگر با وي نگاه .}313 ص  سالکی، ترجمه بهزاد تاریخ، هفسفل ادواردز، پل{است داده انجام مختلف
 وي. کرد می بررسی نه و دید می جدا نه تاریخی رویدادهاي از را تمدن و  تمدن  جریان از را تاریخ  وي.ندارد مشابهتی
 تر گسترده و بازتر بسیار تاریخ محرکه نیروي و به نیست مدعی را تمدنی هیچ براي اندام وجود صاحبنظران، از برخی برخالف

 و جهان تمام وي مطالعه حوزه. کند نمی منحصر و محدود خاصی جغرافیاي و تمدن و جامعه در را خود و نگریسته  دیگران از
 مدعی  وي نماید، می ناکافی و کم وي مطالعه  موارد  باوجودیکه و آید می بشمار استقرایی  وي کار روش. است زمان طول در

 که جوامعی سرگذشتهاي میان ازشباهت چشمگیر  میزان به فروپاشی، و اضمحالل رشد، الگوي نوعی از معینی مراحل که است
  وي  نظر از .}316  ص رضایی،  ترجمه خسرو تمدن، و جنگ بی، توین{ خورد می  چشم به پرداخته، آنها بررسی و مطالعه به او

 "کنند  زندگی  آن  درون یکدیگر کنار در نواییهم با بتوانند بشر کل  که  اي جامعه  آفریدن براي تالش" :از ست عبارت ا  تمدن
 خاصی نوع یا مرحله معناي به را تمدن وي دیگر، عبارت به.}48 ص آریا، حسین ترجمه محمد تمدن، تارخ بررسی بی، توین{

 یک در حوادث سري یک وقوع معناي به تاریخ مطالعه نظراو، از .است یافته موجودیت معینی عصر در که داند می  فرهنگ از
 که  است  ذهنی و فکري  نیروهاي و  جوامع و  انسانها  مطالعه تاریخ، مطالعه از هدف بلکه. نیست محدود و  مشخص  جغرافیاي

 پاسخ در شود؟ می موجب را تمدن یک  تولد  چیزي  چه یا چیست تمدن تکوین دلیل .اند شده آن پیشرفت و تمدن خلق به موفق
 امروزه غرب، دنیاي در مثال، براي بی، تـوین نظریه و زیست  محیط  نظریه نژادي،  نظریه: است  شده  ارائه  نظر چند

 آرتور اثر "انسان  نژادي  نابرابریهاي در اي رساله" مثل {دارد بسیار رواج اجتماعی هاي مقوله با مرتبط نژادي تفسیرهاي
 دلیل نژادي، فرضیه. است پذیر آسیب اندازه همان به ولی ندارد، را نژادي فـرضیه تعصب زیست، محیط نظریه .} گـوبینو

 اوضاع گوناگونی به را تفاوت این  زیست  محیط نظریه  حالیکه در کند، مـی توجیه جسمانی تنوع با را انسانها تفاوت طبیعی
  این بودن غیرعلمی و نادرستی. کنند می زیست آنجاها در بشري جوامع که دهد می نسبت هوا و آب و زمین عوارض و جوي

  که النهرین بین و نیل رود جلگه بین بسیاري شباهت مثال، براي .کرد ثابت توان می تاریخی  بررسی و  مطالعه  با هم را فرضیه
  چرا بوده، تمدنها این ظهور علت واقعا طبیعی، موقعیت این اگر ولی داشته؛ وجود اند بوده سومر و  ي مصر   تمدنها خاستگاه
 ظهور اند داشته مشابهی، موقعیت  که }مریکاآ  غرب  جنوب هاي رودخانه از{ ریوگرانده و اردن رود دره در زمانی  هم  تمدنهاي

را  زیست محیط و نژادي نظریه  بی توین .}17 ص صارمی، طالب ترجمه ابو آزمایش، بوته در تمدن بی، توین{است نکرده
 تمدن،  تکوین عامل ،آن به جامعه پاسخ و محیط طلبی مبارزه و می گوید، پردازد می خود نظریه بیان به او .مردود می داند

 که داند می پاسخی را  اولیه  تمدنهاي ظهور دلیل وي .اشدب داشته هم  طبیعی  جنبه تواند می  تمدن و است آن مرگ و  رشد
  دنآی می بشمار طلبی مبارزه نوعی واقـع در محیط دگرگونیهاي و سختیها. است داده طبیعت  سختیهاي و تهاجمات به آدمی

 دور، هاي گذشته در است، معتقد وي. دنآی می بوجود تمدن  پیدایش هاي زمینه شود، داده شایسته و درست پاسخ آن به اگر  که
 نامساعد کم کم  مطلوب  وضعیت  این. اند کرده می دگیزن مناسبی بسیار محیط در آفریقا شمال و عربستان سرزمین در انسانها

 به اند، مانده کسانیکه. دیگر  مناطق به مهاجرت یا آن  با  مداراي مثل اند، داده نشان مختلف واکنشهاي آن به انسانها و شده
 آن سختیهاي بر جدید سرزمینهاي در و  اند نموده  مهاجرت  کسانیکه  ولی اند، نکرده حاصل پیشرفتی تمدنی و اجتماعی لحاظ
 که مصر تمدن خالقان  مثل. گردند موفق جدید تمدنی خلق به و  بدهند  آن  به مناسب پاسخی اند توانسته یعنی اند، گشته غالب

 بهاء پازارگاد،{آمدند فایق خود محیطی مشکالت بر که سومر تمدن یا آیند، غالب نیل  دره  عصیان و باتالقها بر توانستند
 عامل ،نیز جااین در. کند می اشاره کهن تمدنهاي از  متفرع  تمدنهاي پیدایش به آنگاه وي .}30  ص تاریخ،  نوین فلسفه الدین؛
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  از ناشی مشکالت اب مبارزه نتیجه اینجا در را تمدن  پیدایش بلکه را؛ طبیعت با مبارزه  نه  اما داند، می  دخیل را مبارزه و تهاجم
 در  بیشتر تمدنها است معتقد که عام دیدگاه برخالف بی، توین نظر از ،کل در .داند می  اجتماعی اوضاع و زندگی  محیط

 مشکالت  یا  محیطی سخت وضعیت ،آورند می راهمف انسان زندگی براي سهلی و استثنایی موقعیت که  بالند می  محیطهایی
 از. باشد؟  تواند می  تمدن بروز عامل مشکالت از حدي  اما چه .گردد می  باعث را تمدن ظهور آنها به پاسخ و اجتماعی زندگی

 و ناکافی اگر و باشد  محرك  تواند می تمدن ظهور براي اي درجه تا و دارد حدي مشکالت شدت که یابیم می در بی، توین  پاسخ
  سقوط  موضوع  به  پرداختن  بحث ما اصلی محور .}59ص  فلسفه نوین تاریخ،{رسید نخواهد اي نتیجه  به  باشد حد از  بیش  یا

 این طرح به تمدن تاریخ بررسی کتاب در خود کلی روش به وي. است زمینه این در بی توین هايدیدگاه از آگاهی و  تمدنها
 که پردازد می نظریات برخی  طرح به اند؟ سپس شده  فروپاشی دچار تمدنها از اي پاره گذشته، در چرا": پردازد می  پرسش

 برشمرده، خود کتاب در که تمدنی 26 از .کند می بیان را خود  دیدگاه آخر دست و اند شده مطرح سؤال این به جواب براي
 خود وي. دارد را پویا و زنده تمدن یک وضعیت وي دید از غربی تمدن فقط ما بقی از و اند رفته  بین  از آن مورد شانزده
. است متفاوت پاسخی ارائه پی ودر ندارد  قبول  را جبرگرا هاي نظریه رو، این از. پذیرد نمی را فروپاشی به تمدن بودن محکوم

  متزلزل هاي توده کشاندن براي جامعه، خالق  رهبري و است مخاطره با همراه اًذات ،تمدن رشد که دهد می توضیح ابتدا
 علیه سازوکار این شکست، صورت در .گردد می متوسل}نوعی تکرار و تقلید از رهبري خالق یعنی{اجتماعی  مشق  به جامعه،

 که پردازد می  رویکردها  برخی طرح به ها،ن تمد فروپاشی مورد در وي، .است نزول آغاز این و افتد می کار به آنان خود
 عالم پیري ها،دیدگاه این از یکی .کند می رد را آنها و دانند می بشر اختیار از  خارج عواملی را تمدنها سقوط علل و اسباب
. است آن  دلیل هستی معالَ پیري کـه بودند معتقد اي عده یونان، تمدن سقوط و  تنزل خالل در مثال،  براي .است هستی

 مختلف مراحل آن براي دانسته، ارگانیسمی  شبیه را بشري جامعه و تمدن که است اشپنگلر مثل کسانی آن از  دوم دیدگاه
  شده تعیین پیش  از  را  اي جامعه عمر هر طول دیدگاه، این دیگر، عبارت به. گیرند می نظر در را پیري و جوانی بلوغ، ثلم  رشد  

 در مسیحایی دم  هیچ و شوند می  پژمرده و بالند می رویند، می که دارند را گیاهان سرنوشت تمدنها دیدگاه، این در. داند می
 تاریخ ادواري سیر فرضیه. }9 ص تاریخ، نظري فلسفه الکریم؛ عبد سروش،{بدمد دوباره تواند نمی حیات مرده تمدنی کالبد

 ویرژیل، اشعار و افالطون تیمائوس در که است باب این در مطروحه  نظریه  دیگر ، افالك عالم تأثیر به آن دانستن منسوب و
 در است، کاینات  کل قانون کـه خود ذاتی قانون دلیل به تمدنها که کند می ابیان ر نکته این و شود می دیده رومی شاعر

  نشان را جبرگرایی تفاسیر بودن پایه بی اینکه از پس بی توین .شوند می یکدیگر  جایگزین  مرگ و تولد تکرار دائم چرخه
 و خالق اقلیت در خالقیت قوه رفتن بین از :)1کند؛ می خالصه چیز  سه در را تمدنها سقوط و زوال کیفیت و دهد،دلیل می

 با اتحاد و همکاري فقدان و نشینی عقب که مزبور رویداد به  جامعه  اکثریت  واکنش و پاسخ:)2حاکم؛ اقلیت به شدن تبدیل
 نداشتن گفت، باید .باالست رویداد دو نتیجه که اجتماع پیکره مجموع در اجتماعی وحدت فقدان: )3است؛  حاکم  اقلیت
 وقتی .است  تمدن  تجزیه و افول عالمت و علل برخود، اتکاي و استقالل زوال و داخلی  هجومهاي  به  تمدن پاسخگویی قدرت
  به خود منافع جهت در را ها توده که وادارد را آنان و بوجود آید جامعه  رهبري و  خالق اقلیت در معنویت از انحراف نوعی
  تبدیل  معترضان  جماعت بـه مردم  هاي توده و گردد می تبدیل حاکم اقلیت به جامعه خالق اقلیت الت،ح این  در،بگیرند  بازي
  به  آن از بی توین که شد می گفته پست و عوام توده به قدیم  روم درپرولتاریا {داخلی  پرولتاریاي  بی توین اصطالح هب یا شده

  مبارزه  به  آن با و گردند می دور و ناراضی حاکم لیتاق از اینان .دهند می تشکیل را}کند می تعبیر اجتماعی  محرومان
 به هک داخلی پرولتاریاي  گیري شکل  کنار  در .است جامعه و تمدن سقوط براي هایی زمینه شدن فراهم آغاز  این و خیزند برمی

 عبارت که سازد می آشکار را  خود  موجودیت خارجی پرولتاریاي اند، شده تبدیل حاکم طبقه به که اي خالقه اقلیت با معارضه
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 حرکت فروپاشی،  حال  در  جامعه و تمدن حذف جهت در که فرصت  مترصد و مجاور و همسایه سرزمینهاي  مردمان از است
 شده حاکم اقلیت اینک که زده بحران تمدن خالق اقلیت .دبخش می سرعت را زده بحران  تمدن  نزول و سقوط این، و کنند می

  راهکار و اخالقی نفوذ از استفاده جاي  به  اما. ندارد  همسایگان بر  را  اش بالندگی دوران قدرت  اعمال توانایی دیگر  نیز  است
 و پردازد می واکنش  به  ناگزیر ،نیز خارجی  پرولتاریاي. گیرد می پیش را زور به توسل و سرکوبی و خشونت  سیاست عقالنی،

به  "رود؟ می  بین از خالقیت قوه چرا"اینکه،   به پاسخ در بی توین .}290بررسی تاریخ تمدن، ص {دهد می زور با  را زور پاسخ
 بر  خالقیت از اي دوره یا  خالق  عمل یک از  پس  که  شود می گفته رخوتی و رکود به : خالقیت تاوان :)1:کند می اشاره نکته چند
  را مطلب این وي،.بردارد دست  فعالیت از  یا  کند استراحت تا سازد می مستعد را او و شود می چیره خالق جامعه یا فرد  روح
 یا جامعه  که است نکته این نشاندهنده  تاریخ باور او، به :ناپایدار پرستی خویشتن :)الف:دهد می  توضیح  عنوان سه  تحت

  غالبا  زیرا باشند؛ پیروز و سربلند هم بعدي  درآوردگاههاي  که  آمده پیش ندرت به اند، شده پیروز آوردگاه یک در که گروهی
 شاهد را یهود قوم نمونه، براي وي. دهند می دست از را خود پویایی آورده، روي  استراحت و تنبلی به  پیروزي  از  پس
 پرستش :)ب. }213همان، ص  {نداشتند موفقیتی جدید عهد مبارزه در ولی بودند،  میدان  پیروز  عتیق عهد در که آورد می

 بت همانند داشت، را مؤسسه حکم که آتن شهردولت به که کند می یاد یونان جامعه از بی توین: مدت کوتاه و دوام بی  نهاد
  پرستیدن و کردن زنده با را خود آینده ارتدوکس مسیحیت جامعه یا. انجامید آنان سقوط به سرانجامکه  کردند می احترام

 درهم را اجتماع رشد کلیسا، بر  حکومت وچراي چون بی سیادت و انداخت مخاطره به روم، امپراتوري استبدادي حکومت  روح
 موفقیت صنعت  اولیه مراحل در مورد یک در که اي جامعه است، معتقد  او: دوام بی فن پرستش :)ج .}184 ص همان،{شکست

 در ناتوانایی :)2 .} 242همان، ص {گیرند می  پیشی آن از  دیگر  جوامع و شود می کند پیشرفتش بعدي، مرحله در یافته،
 طرف از که  جدیدي اجتماعی  نیروي  هر آل، ایده حالت یک در ،ويدید از :جدید نیروهاي با همسو و نو نهادهاي ساخت
 آنها وسیله به تا بیاورد بوجود  خود با همسو و مناسب مؤسسات باید شود می هزینه سازندگی و فعالیت براي خالق  اقلیت

 سود اند، شده خلق دیگري منظور براي که کهنه مؤسسات همان از  خالق اقلیت عمل،  در  اما. بگیرد  نتیجه و داشته بهتر کارکرد
 سازند، آهنگ هم ودخ اب بتوانند را سابق نهادهاي و مؤسسات این خالق اقلیت اگر. پردازند می فعالیت  به آنها با و برد می

 خواهد انقالب دچار جامعه بخورند، شکست جدید نیروهاي با آنها تطابق در اگر اما. کرد خواهد  نیل پیشرفت سوي به جامعه
 به و نگیرد  صورت  کامل شکل بـه تطابق و سازش هم اگر. گشت خواهد رو روبه بزرگ خطري با و بحرانی آن توسعه و شد

 آسیبها، شناخت با توان می حاالت،  این در البته. آمد خواهد پیش شرارت و ستمگري حالت جامعه در نینجامد، هم انقالب
 در که کند می ذکر سقوط، علل بیان در را دالیلی بی توین ، اینجا تا .} 83  ص تاریخ،  نوین فلسفه{برآمد آنها عالج درصدد

 نمونه و کند می  اشاره  فعال  سقوط و  انحراف از دیگر نوعی به ادامه در وي. دارند  منفعل حالت انحطاط،  به رو جوامع آنها
 تحت جامعه که آید می بشمار خودکشی نوعی منزله  به نظامیگري وي، نظر از. داند می نظامیگري یا  میلیتاریسم  را  آن بارز

  توسعه براي دولت خواست یا و قهرمانی روحیه حالت،  این  در. است  کرده انتخاب خود  براي میلیتاریستی نظام و حکومت
 و نابعم از بزرگی بخش تا دارد وامی را جامعه خواند، می نظامی فضیلتهاي را آن وي آنچه یا و  سیاسی  ارتقاي اقتصادي،

  نشان دهش شناخته تمدنهاي فروریزي تطبیقی مطالعه بی، توین اعتقاد  به. کند بسیج نظامی  کاربرد  براي  را خود یروهاين
  دائما ،جنگ و نظامیگري .کرد جستجو جنگ نهاد در باید را آن رمز کلید که است اي فاجعه اجتماعی، اضمحالل  که دهد می

جنگ و تمدن، {بلعد می سعادت و  زندگی  از گزاف خراجی  ستاندن با را انسانی دانش و صنعتی هاي فرآورده از  بزرگی  سهم
 جوامع افول و  سقوط  اسباب  جزء  که آیند می نظر به امر بدو در نیز دیگري علل شده، یاد تعریف از صرفنظر .}17ص 
 واقع نظامی تجاوز یا حمله مورد و  تمدن  جغرافیایی  قلمرو  شدن محدود صنعت، و تکنیک تنزل مثل. آیند حساب به توانند می
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 مثال  براي. آن علت نه است سقوط نتیجه صنعت، و  تکنیک  تنزل او، تقاداع به. شمارد می مردود را اینها همه بی، توین اما. شدن
 مورد. آن علت نه است منطقه دو این تمدنهاي سقوط نتایج  از النهرین،  بین آبیاري سیستم یا رومیان هاي جاده شدن متروك

 سیر  در  تمدنی اگر حتی و بکنند تالش بیشتر تا وادارد، تحرك به تواند می را تمدنی هر مردمان  یزن  شدن  واقع تجاوز و حمله
سایت دانشگاه ": برداشت از(}78همان، ص  {بدهد آن به موقت طور به ولو تازه حیاتی تواند می باشد، گرفته قرار  نزولی
  )."موسوي جمال ، سید2 شماره – 1387 بهار سخن، مجله" :، به نقل از"تمدنها سقوط و پیدایش تهران،

 نابود تهاجم با و کنند می رشد تهاجم  با آیند، می  بوجود تهاجم با تمدنها دیدوي، از :این شد که ،بی نتیجه بحث توین               
 ظهور معین و ثابت هاي دوره براساس تمدنها که ندارد باور نیز  را  این  البته او. نیست نابودي دلیل تنها تهاجم، اما. شوند می

 سخت را زنده تمدنهاي مورد  در  پیشگویی  حتی  ،وي.}16تمدن در بوته آزمایش، ص { بروند بین از و یابند رشد کنند،
 کرد؛ پیشگویی توان نمی آنها براساس ولی د،نشو می دیده تاریخ در  الگوهایی و  قواعد که است درست وي نظر به. داند می

بی، مورخ و تـاریخ، ترجمه حسن کامشاد، ص  تـوین {است آزاد اراده یعنی ناپذیر، پیشگویی عنصر واجد بشري امور چون
  پاسخهاي و برآید تضادهایش  حل  عهده از نتواند تمدنی اگر. است خودکشی اثر در تمدن  نابودي و مرگ وي،  دید  از. }58

 مسئولیت  توانیم نمی و داریم انتخاب  موهبت انسانی، موجودات ما. است شکست به  محتوم بدهد،  آنها  به روزآمد و مناسب
  خود دست در ما سرنوشت .}45مدن در بوته آزمـایش، ص ت{ بیندازیم  سرنوشت یا طبیعت خدا، گردن به را خود اعمال
  ).،همانسخن مجله (}19  جنگ و تمدن، مقدمه، ص{ماست
  بلک نلسون جیم اثر"  When Nations Die =ملتها مرگ زمان"در دودهه قبل منتشر شده یکی از پژوهشهایی که                

کربی اندرسون  ).آمازونسایت (چاپ شده استم، 1994این کتاب در اکتبر سال . می باشد آمریکا اجتماعی مسائل پژوهشگر
 چکیده مقاله. ارایه داده است  "پروب"برنامه رادیویی  در يا  مقاله در باره این کتاب، نگاري یهودي، نویسنده و روزنامه

شوند اما در نهایت،  یابیم که تمدنها پدیدار می نگریم، درمی هنگامیکه ما به تاریخ سه هزار ساله می :چنین است اندرسون
تاریخ جهان، تاریخ اقوامی است که یا توسط اقوام دیگر مغلوب . "میرند می"اقبال آنها نیز غروب کرده و در اصطالح   ستاره

نیز  }آمریکا{جیم نلسون براي کشور ما .رسند ج و فروپاشی میشوند و یا آنکه از درون پوسیده شده، به هرج و مر می
جهان، سیر تحوالت مهم و ویرانیها و نابودیها را  همینطور که من با مطالعه گذشته: گوید او می. بیند هاي منحوسی را می همانند

دم مشابهتهاي فراوانی شوم؛ چرا که بین آن جوامع و کشور خو کنم، دچار تحیر عجیبی می در عصر باستان مشاهده می
براي بسیاري از ما، سرنگونی تمدن کارتاژ، تولد دولتشهرهاي یونان باستان و نیز سقوط روم، شبحی از گذشته بیش . یابم می

این امر بسیار حیاتی است که ما بار دیگر  .هاي تاریخ، مدت مدیدي است که به دست فراموشی سپرده شده استدرس .نیستند
آن روزگار با حوادثی که به خود دیده است، . دي در طبیعت و ذات زندگی در آن ایام دست یازیمبه یک بازبینی ج

دالیل مختلفی را  .دهد رو هستیم، شکل می گیري مشکالتی را که ما امروز در جامعه خودمان با آن روبه هاي شکل هسته
گیرد، این است که  غالباً نیز مورد توجه قرار نمی توان براي سقوط و انحطاط یک تمدن عنوان نمود، اما یک علت مهم که می

 ریشه بود تاریخ در پژوهشگر و سیاسی تئورسین یک که کرك راسل .شده باشند "قید بی"آن مردم نسبت به عقاید دینی خود 
 معنوي یا آیینی جهانبینی نوعی اساس بر فرهنگ دیگر، عبارت به. داند می "cult=آیین" از را "culture" فرهنگ کلمه

هاي طبیعت بنا گذاشته  النوع عبادت بتها و رب  تمدن مصر باستان به عنوان یک جامعه مذهبی، بر شاکله .است یافته تشکیل
م، به صراحت اعالم اند و همچنین سایر تمدنها در هند، چین و سایر نقاط عالَ یونانیان و رومیان، معبد خدایان داشته. شده بود

پایان "رود، همان زمان  شود و آنگاه که باورهاي سنتی مردم تحلیل می گذاشته می "دین"اند که اساس تمدن بر مبناي  کرده
 ویل .سازد گیرد، فراهم می آن دسته از شرایط مناسب را که یک ملت در آن نضج می ،در واقع، مذهب. رسد فرا می "ملت
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 باشد توانسنه آیین کمک بدون اي جامعه که بینیم نمی تاریخ در چشمگیري نمونه ما، دوران از قبل": گوید می دورانت
فساد  .کند را فهرست می}اجتماعی، فرهنگی و اخالقی{سه دسته فساد، نلسون در کتاب خود ."کند رعایت را اخالقی زندگی

): ج  ،هرج و مرج اقتصادي ):ب گریزي، قانونبحران ):الف":دهد می در سه سمت و سوي مهم خود را نشان اجتماعی
هاي فراوانی را در مورد نتایج مخرب کمرنگ شدن قانون و  داستان تاریخ زندگانی بشر، نمونه ."بوروکراسی در حال رشد

قانونی و  در یونان باستان، نخستین عالیم بیماري بی. دهد گیرنده قرار می گسترش هرج و مرج، در برابر چشمان عبرت
هاي نخستین سقوط  از دیگر نشانه. شد به سنتها و تباهی در نسل جوان، خالصه می  احترامی نظمی، در یک حس عمومی بی بی

فیلسوفان و خبرگان، وسایل . توان نام برد فساد و تباهی را می  این جامعه، سقوط هنر و تفریحات و سرگرمیهایش در ورطه
توان گفت که فن خطابه و بالغت به  در این مورد می .زیباي آن انداختندتبادل نظر و ارتباط بین افراد را از شکل 

اي شد که مردم، یونانیان را به عنوان مردمی  به تدریج شرایط به گونه .صبري تبدیل گشته بود پرخاشگري، مبارزه طلبی و بی
با اجراي حکومت سرنیزه، . ه جویندها سلطیم، رومیها توانستند بر یونان.ق146در سال . شناختند شکن، می بدنام و قانون

این مردمان در طول . داستان مشابهی دارد نیز، مصر باستان .رومیها بار دیگر نظم و قانون را به سرزمین یونان بازگردانیدند
اي که اقتصادشان فلج شده  دست به گریبان بودند، به گونه"آنارشیسم اجتماعی"و  "تمرد از قانون"، با معضلم.ققرن چهارم 

م این کشور را فتح نمود، نخست .ق 333که اسکندر مقدونی در سال هنگامی. نظمی فرو رفته بود از بیاي  و جامعه در هاله
هرج و مرج مصر قانونی و  با مرگ اسکندر، بار دیگر بی. وقت خود را صرف بازگرداندن نظم و برقراري حکومت نظامی نمود

تمدن عظیم  .را فراگرفت اما بازماندگان امپراتوري روم، به کمک زور و حکومت نظامی، صلح و ثبات را به مصر بازگرداندند
شد؛ اما دیري نپایید که خورشید این مردمان نیز به مغرب  همواره به عنوان رقیب جاویدان دولت روم نامیده می "کارتاژ"

قانون و نظم از سوي . گري، در عیاشی، هرزگی و اسراف غرق شده بودندیجه ثروت زیاد و اشرافییرا در نتمتمایل شد، ز
به همین خاطر آنان با . دیگر مردان اشراف جوان، میل به خدمت سربازي نداشتند. اعتنایی واقع شده بود جامعه مورد بی

به جاي آنها در میادین جنگ شرکت کنند، اما زمانی که کردند تا  اجیر می ،ازداخل یا خارج کشور خود پول، افراد دیگري را 
، جان خود را بر ثروت شده هااین تمدن دچار جنگهاي وحشیانه و خونینی با امپراتوري روم و سایر دولتها شد، این اجیر

مصر در سال همانند دولت  ،دولت کارتاژ هم .را رها کردند "دفاع ملت بی"کارتاژیهاي عیاش مقدم داشتند و با فرار خود،
  در چهار جنبه، فساد فرهنگی .م به دست رومیها افتاد و آنها نیز نخستین کاري که کردند، برقراري قانون و نظم بود.ق146

گسترش افکار :)4 ؛عدم احترام به سنن :)3 ؛رو به ضعف نهادن بنیانهاي فرهنگی ):2  ؛زوال تحصیالت:)1": کند مهم بروز می
توانسته این امپراتوري  دارد که هیچگاه یک علت به تنهایی نمی بیان می "تمدن روم"در اثر خود  دادلیدونالد  ."گرایییماد

هاي  اگرچه تأثیرات آنها از جنبه. در پی تعدادي از ضعفها در جامعه روم رخ داد "سقوط"عظیم را به زانو درآورد، بلکه 
تري در فروپاشی امپراتوري روم در نظر نسنگی  براي آنها وزنهمختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما در مجموع، باید 

انجامد و این ساختارهاي فساد و افول، بین تمدنها  شکی نیست که فساد فرهنگی، به افول فرهنگی و اجتماعی می. گرفت
این مشابهتها، واقعی و طبیعی  ":آثار چندین مورخ، اینگونه نتیجه گرفت که  بعد از مطالعه  "ساموئل ایزنشتات". مشابه است

علیرغم تفاوتهاي بسیار عمیق فرهنگی، اکثریت این دولتها رفتارها و شخصیتهاي مشابهی از خود، بروز داده و این . هستند
شاعر رومی، حرص و آز از یک  "لیوي"به نظر . "دهند دست میشان را بیند افول و در نهایت فروپاشیافر رفتارها، کلید فهم

او . قیدي و تساهل و تسامح مهار نشده از سوي دیگر، رومیان را به فرهنگ تکاثر و فزون طلبی خطرناك سوق داد یو ب ،سو
شود که آنگاه که مردان رومی از داراییهاي اندکی برخوردار بودند، محبوب  درستی این ادعا از آنجا مبرهن می": گوید می

حد و حصر و میل به  اشراف، حرص و طمع، خوشیهاي بی  بعداً طبقه. ها و عالیقشان نیز کمتر بودتتر بودند و درخواسع وقت  و کم
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در شرح آنچه در فروپاشی  ."عیاشی و شهوترانی را به حدي رساندند که دیگر در تمام آن سرزمین جز تباهی و ویرانی نبود
ی و حرص فراوان مردان رومی در تجمالت و اعتقاد دارد که شیفتگ ،مورخ "ولی بیوسپ"روي داد،  "جمهوري روم"

اي  کردند و پاره برخی مردان جوان با پسرها نزدیکی می": ترین آزادیهاي جنسی کشاندفه سمت کثیخوشگذرانی، آنان را ب
فاسد موجب شده بود که آنان براي مقاربت جنسی با یک پسر جوان، تا حدود   این فرهنگ. "ها بودند دیگر، سرگرم فاحشه

برد، در  ي رومی که به شدت از این قضیه رنج می "مارکوس کاتو". ر دالر و براي یک شیشه خاویار، سیصد دالر بپردازندهزا
د که هزینه پسران وري کامالً متقاعد شود وقتی بفهمممکن است انسان به سرنگونی جمه": یک سخنرانی به مردم چنین گفت

سه حالت،  ."هاي خاویار، بیشتر از ارزش یک کشاورز روستایی باشد بهاي شیشههاي کشاورزي و نزیباروي، بیشتر از بهاي زمی
ارزش :)3 ؛فساد خرافه در باورهاي مذهبی :)2 ؛افزایش مسایل ضد اخالقی:)1 ":کند فساد اخالقی را در جامعه مسجل می

است که به تجزیه و تحلیل تمدن  هاي پخته و محکمیاز جمله کتاب "افول و سقوط امپراتوري روم" ."زدایی از زندگی انسانی
وي . منتشر شده استم، 1776و در سال بسیار حساس  "ادوارد گیبن"مورخ انگلیسی  این کتاب، نوشته. پردازد بزرگ روم می

تسلیم شدن سردمداران در برابر شرارتهاي فرهنگی بیگانگان که به زوال "در مطالعات خود به این نتیجه دست یافت که 
اند تا ملت را در  دست هم دادههم دست باز قدرت، همه با   اخالقیات انجامید، غیرعادالنه شدن قوانین و همچنین سوءاستفاده

هاي امروزي فرهنگ  دارد که جلوه مینیز اظهار  "کاترین ادواردز"مورخ انگلیسی   ."پذیر سازند ر اقوام وحشی، شکستببرا
در روم باستان، به  "سیاستهاي زشت اخالقی"  خود درباره  وي در مطالعه. مختص به دنیاي مدرنیته نیست زشت اخالقی ما

ي خالصی ها ترین شیوهیهاي ضدبارداري، سقط جنین و سر راه گذاشتن نوزادان، معمولراه": باید نتایج وحشتناکی دست می
شوهران از پذیرش آن دسته از فرزندان خود که هیچگونه تمایلی به نگهداري  .آمده است شمار میودکان در روم بک! از شر

 ."شد، قانوناً وجود خارجی نداشت زدند و کودك تا زمانی که از سوي پدرش به رسمیت شناخته نمی آنها نداشتند، سرباز می
قوانین و مالیاتهاي سخت و سنگین، تولید و تجارت را . ارزش شده بود زندگی در آخرین روزهاي امپراتوري روم، پست و بی

ها خود را در چارچوب یک نظام تجاري و داد و ستدي محبوس کرده بودند که هر گونه انتخاب  خانواده. رونق ساخته بود بی
شد که سقط جنین و  نگریسته میارزشی  هاي تحمیلی بیها به عنوان مزاحم انجام، به بچهسر. نمود آزاد حرفه را سلب می

 فروختند تا هم از شر ها را به بردگی می اي موارد، حتی بچه در پاره. اي معمول و پیش پا افتاده کرده بود کشی را مسأله بچه
در ایام زعامت . کشیده شدخلق و خوها و زندگی اجتماعی به هرزگی و ابتذال . دست آورندآنان خالصی یابند و هم پولی ب

. مجالس و جشنهاي فسق و فجور عمومی شده بود. بیشتر آلوده شدند ،عفتی و هوسرانی ن، سرگرمیها به سمت بینیی ژوست
. ددر یونان باستان موسیقی جوانان، وحشیانه و به دور از نزاکت بو .همجنس بازي و حیوان صفتی در مالء عام وجود داشت

کمونیسم جنسی، همجنس بازي و دائم الخمر .وان صفتانه گشته بودسرگرمیهاي محبوب مردم هم بسیار سطحی، مبتذل و حی
هاي اخالقی و قرمزها و محدودیتتمامی خط  ،بودن، تبدیل به یک بخش از زندگی روزمره شده بود و خالصه سخن آنکه

اخته است، هنگامیکه ما عواملی که تمدنهاي بزرگ را ویران س .رفت اجتماعی، فراموش شده و به سمت اضمحالل غریبی می
آنچه براي . پذیر است ، ضربهنیز در برابر امتحانات و ابتالئات مشابه  آمریکاتوانیم دریابیم که این  شناسیم، به راحتی می می

بار دیگر در مورد کشور ما تواند یک دیگر اتفاق افتاده، می هاي یونان باستان، روم، مصر، کارتاژ و خیلی از تمدنهاي مشابهدولت
  .)"کربی اندرسون ،15 شماره غرب سیاحت نشریه سایت موعود،":برداشت از(شودنیز تکرار 
 از ،عوامل این بررسی  ، اینک بهورزند می تأکید آنها بر اندیشمندان که جوامع سقوط و انحطاط عوامل با توجه به                 

 و معیارها این تمامی که یابیم درمی قرآن، نظر از جامعه یک افراد تعالی معیارهاي بررسی با .قرآن می پردازیم دیدگاه
 قرآن از که جوامع فروپاشی عوامل  .دارد وجود جامعه در آنها یافتن امکان تحقق که هستند اموري از آنها، تعالی علل
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که به بدین خاطر است که می بینیم قرآن، همه را دعوت می کند  .است کشف قابل نیز تجربه و عقل راه از شود، می استنباط
 زمین در آیا":و در آیه  نهم روم می فرماید. تاریخ مراجعه نمایند، آنهم نه تاریخ ذهنی و در کتابخانه، بلکه عینی و حسی

این مساله آنقدر اهمیت دارد که سیزده بار در .  "است بوده چگونه بودند آنان از پیش کهکسانی فرجام ببینند تا اند نگردیده
 راههاي از بسیاري آن، شدن تخصصی و علم پیشرفت با امروزه.آمده است "زمین=االرض " و "گردش=سیر"قرآن ترکیب 

همانهایی هستند که دیگران به آنها  آنچه از قرآن استنباط می شود،. شده اند  کشف و شناسایی جوامع، اعتالء و یا انحطاط
پرسش،  تاریخی قرآن و فرایند"به کتاب (نهارا شکوفا کنداصوال دین نیامده است که عقلها را تعطیل کند، بلکه آ. پی برده اند

 و زوال ).مراجعه شود ""به بعد 97بشر، صفحه  عقالنی رشد ارتقاء در پیامبران نقش:  یازدهم داود بهرامی سیاوشانی، فصل
اعتالء و   قرآن .بود خواهد قطعی تمدن زوال آنها، تحقق صورت در که است شرایطی بر متوقف قرآن نظر از تمدن یک افول

 را تمدنى شکوفایى و زایش هاى زمینه و ویژگیها سرزمینى اگر. داند مى مردم سستى و تالش گرو در را انحطاط تمدنها
 فراز به رو همیشه و روند نمى نشیب به رو بودند باالیى جسمى و فکرى توان برخوردار و پرتالش مردم هم آن مردم و داشت

 تمدن آبستن آنان سرزمین نداشتند را الزم فکرى توان و کردند پیشه آسایى تن و ورزیده سستى اگر و داشت خواهند
 تا دهد نمى تغییر را قومى حال خدا حقیقت در " :که داد زیرا نخواهد رخ سرزمین آن در بزرگى زایش چنین و شد نخواهد

 چراغ ملت آن خود اینکه مگر کند نمى خاموش را ملتى افروخته چراغ خداوند.}11 رعد،{"دهند تغییر را خود حال آنان
 :زیرا.شد خواهد خاموش ملت این زندگى چراغ قطع طور به خداوند سنت برابر که دهند قرار باد گذر در را خویش زندگى

 خوددهد مگر آنکه آنان آنچه را در  بدان سبب است که خداوند نعمتى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمى] کیفر[این "
 سال سالهاى ،آن از تواند مى دریابد را خود تمدن بقاى راز ملتى هر .}53انفال،{دارند تغییر دهند و خدا شنواى داناست

 و کم ملتها تاریخ در مطالعه اهل و شناسان تمدن از بسیارى که راز مهمترین. نگهدارد دور به گزندى هر از را آن و پاسدارى
 این موضوع   منبع دو از با استفادهدر اینجا  سعی می کنیم  .است زمان دگرگونیهاى با هماهنگى اند کرده اشاره آن به بیش

 نیگرفتار آنها شده و نابود شده اند و تمدن در سرزم نانیکه کم کم تمدن آفر ىیپاره اى از رفتارهاى ناروا .کنیم را بررسی
 بادهاى از بناها و کاخها. است برانداز خانمان ظلم :ظلم :)1:طلوع نموده عبارتند از گرید نىیآنان افول کرده و در سرزم

 در نامناسب رفتارهاى خاطر به چندى از پس آفرینان تمدن.شوند مى ویران جگرسوز آههاى از .شوند نمى ویران صرصر
 این از.دهند مى دست از را خود اجتماعى پایگاه و مردمى نفوذ و شوند مى تبدیل انگیز نفرت و زشت هاى چهره به مردم نگاه
 افول در که عواملی از کیی.آورند مى روى ظلم به خود پایگاه حفظ براى ناگزیر به و گیرند مى قرار مردم روى در رو ،روى

 هاي زمینه در است ممکن ظلم البته. باشد می ظلم است، کرده تأکید آن روي بارها قرآن و دارد اساسی نقش تمدنها زوال و
 زمینه در آن تکرار از فرهنگی، زمینه در بحث با ولی ،سیاسی اجتماعی هاي زمینه در خصوصا شود، تمدن زوال باعث مختلف

 و نقصان، یا باشد زیاده به امر این خواه خودش؛ محل غیر در است چیزي دادن قرار ،"ظلم".شده است داري خود دیگر، هاي
 گناه در لذا. زیاد یا باشد کم چه گویند، را حق از تجاوز به ظلم چنین هم و شیئ؛ یک مخصوص مکان و زمان از عدول با یا

 معنی به لغت در ظلم ،این بر بنا .} 537ص قرآن، الفاظ مفردات اصفهانی، راغب{رود می کار به هردو کوچک و بزرگ
 جعفرى در عالمه .است رفته کار به معنی همین به دقیقا نیز قرآن در و باشد می خود طبیعی موضع و محل از چیز یک انحراف

 .}168، ص5 ج جعفرى تقى محمد البالغه نهج تفسیر و ترجمه {انده البالغه یازده مورد از مصادیق ظلم را بر شمرد نهج شرح
 و موجودات تکامل فرایند بر حاکم قوانین و حدود از تجاوز و حق موازین از انحراف گونه هر شامل قرآن اصطالح در "ظلم"
احمد علی قانع، علل انحطاط {"باشد ها پدیده تکاملی تغییر و حرکت یا صحیح وضعیت با مغایر که است عملی هر انجام یا

 اصلی علت و دارد اختصاص ظلم به است کرده بحث تمدنها زوال مورد در که آیاتی بیشترین قرآن در .}135ص  تمدنها،
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 ،48 و 45 ،حج ،52نمل، ،45هود، ،102و14عنکبوت، ،11انبیاء،{آیات.داند می بیدادگري و ظلم را زوال و هالکت
 قلمداد ظلم تمدنها نابودي و زوال اصلی علت فوق آیات در .آیات می باشند اینگونه از ییها نمونه } 54،انفالو  ،41،انعام
هالکت رساندیم و پیامبرانشان دالیل که ستم کردند به یطعا نسلهاى پیش از شما را هنگامو ق :قرآن می فرماید .است شده

 و":و.}13یونس،{دهیم گونه مردم بزهکار را جزا مىآن نبودند که ایمان بیاورند این بر] لى[آشکار برایشان آوردند و
ما در مرکز آنها پیامبرى برانگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند و ] پیشتر[ویرانگر شهرها نبوده است تا ] هرگز[پروردگار تو 

 شکستیم هم در که را ستمگري آبادیهاي بسیار چه":و.}59قصص،{ایم  کننده نبوده شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند ویران
 می اینکه اول: است فراوان اهمیت حائز نکته دو آیه این در .}11انبیاء،{ "آوردیم کار روي را دیگري قوم آن از بعد و

 هی و" :کند می تصریح اینکه دیگر. اند نبوده دوتا یکی اند رفته بین از تاریخ در که تمدنهایی ، یعنی" بسیار چه": فرماید
 ظلم که شود می استفاده خوبی به آیه این از. است بوده آنها بودن ظالم آنها نابودي و زوال عامل مهمترین یعنی ."ظالمه

 زوال اگر چون. است تاریخ بر حاکم مسلم قوانین از یکی و الهی سنتهاي از یکی این و. ستتمدنها زوال اصلی عوامل از یکی
و چه ":آمده است و ."بسیار چه ":فرماید می قرآن حالیکه در نبود، بیشتر بار دو یکی بود اتفاق یک ظلم، خاطر به تمدن یک

چاههاى ] چه بسیار[سقفهایش فرو ریخته است و ] شهرها[آن ] اینک[بسیار شهرها را که ستمکار بودند هالکشان کردیم و 
آن هم تاریخی . دستور به عبرت گیري از تاریخ داده شده است ،در آیه بعدي آن .}45حج،{"متروك و کوشکهاى افراشته را 
که ستمکار یبسا شهرى که مهلتش دادم در حال و چه":دو آیه بعد می فرماید. "زمینگردش در "که عینی باشد نه ذهنی، یعنی 

 سوره انبیاء 11آیه  مطلب همان عین ،آیه این در .}48حج،{"آن را گرفتم و فرجام به سوى من است ] گریبان[بود سپس 
 بلکه ،شود نابود تمدنی یک ظلم، وقوع از بعد بالفاصله که نیست اینطور که شود می یادآور که تفاوت این با است شده تکرار
 ترافا =ىیتن آسا :)2 .است نشدنی نقض قانون و تاریخی سنت این ولی .بیافتد اتفاق این ازمدتی بعد است ممکن

 واژه ابتدا سه. می باشد ترافا دارد، اساسی نقش تمدنها نابودي و زوال در قرآن نظر از که عواملی از یکی :}خوشگذرانی{
 لحاظ از و باشند چشمگیر  کثرت لحاظ از و کرده اجتماع واحد رأي بر که شود می گفته جماعتی به "مالء".تعریف کنیمرا 

 "بطر" .}777مفردات راغب، ص {شود می گفته }باشند آور دلهره و پرکن چشم اصطالح به{ شکوهمند جالل و عظمت
 می عارض انسان بر آن، بیجاي مصرف و حق نکردن ادا و دنیا نعمتهاي از استفاده سوء خاطر به انسان به که است حالتی

 خواهد می چه هر و شده وانهاده خود به او است؛ ور غوطه زندگی نرمی در که است کسی رفتم".}128همان،ص{شود
 این .}30، ص3ج،فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین{"است باز دستش آن شهوات و دنیا لذتهاي از استفاده در و کند می
 طغیان به دست دنیا، منال و مال داشتن با که است جامعه در افرادي وجود آن و دندار اشاره حقیقت یک تقریبا به  واژه سه

 چرخه در و نموده استفاده دیگران دسترنج از معموال افراد اینگونه .دهند می انجام خواهد می دلشان که را کاري هر و زده
 .دهند می سوق نابودي و زوال به سوي را آن جامعه، خون مکیدن با که هستند اجتماعی انگلهاي  و ندارند نقشی هیچ تولید،

مردم  انیاز م نندگىینوآورى، ابتکار و آفر چیو سرنوشت سازى، ه نیدگرگونى آفر خىیحرکت بزرگ تار چیتمدنى، ه چیه
 ،هرکجا جامعه اى شکل گرفته خیدر طول تار .است اوردهیسر بر ن فیفرو رفته در ناز و نعمت و با بدنهاى نازك و لط

جواهر .تالش و رنج بوده است هیاند در سا دهیرس ایو جامعه اى پو خشانبه عزت و اقتدار و سربلندى و تمدن در ىیانسانها
در واقع قدرت  ،را داشت رومندیورى نتامپرا کیظاهراً صورت رم   کهیدر حال":بر همین نکته تاکید کرده و می گوید لعل نهرو

ورزش و بازارهاى آن جماعات انبوهى به  دانهاىیظاهراً رم آرام بود در تئاترها و م. در پشت نام پر ابهت او نبود ىیرویو ن
بود  فیدولت ضع کینه فقط در واقع  رایز.  محکوم به انقراض بود رىیچشم مى خوردند، اما آن وضع به شکل اجتناب ناپذ

تمدن اشرافى داشت که براساس فقر و غالمى توده ها بنا شده بود ناچار اساسش فرو مى  کیهت که بلکه مخصوصاً از آن ج

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

118 
 

 خىیقانون کلى تار باًیتقر نیا":سدیدورانت مى نو لیو.}282، ص 1جهان، جواهر لعل نهرو، ج  خینگاهى به تار{"ختیر
 از آن ندیفرا نیا. دهنده انحالل و انقراض آن تمدن هم باشد میتمدنى مى شود ب شیدایاست که همان ثروتى که سبب پ

مى  فیظرو  فیرا لط عتیجسم و طب. همراه دارد زیرا ن ىیتن آسا ،مى آورد دیگونه که هنر را پدجهت است که ثروت همان
اى شوم براى جامعه هاى  دهیونازپروردگى را پد ىیکامکارى، تن آسا دهیقرآن، پد. }263، ص 1تمدن، ج  خیتار{"کند

 گىیرا براى هرگونه ذلت و خوارى و پستى و فروما نهیزم ،کامکاران.انسانى مى داند و خطرى بزرگ براى عزت و اقتدار
 لیو م فیو ح هایو شکمبارگ هایناخشنودى همگانى را فراهم مى آورند و با پرخور نهیکه زم نانندیا .جامعه آماده مى سازند

روز تنگ مى کنند که  رهیو ت نوایبخت و بنند و چنان عرصه را بر مردم نگوندامنه فقر و نکبت را مى گسترا ،عمومى هاىییدارا
دست به مقاومت  ىیرویدر برابرش ن نکهیآورد بدون ا مى ورشیجاست که دشمن نیاستقبال مى کنند و ا رىییاز هر تغ نانیا

 هیچ در ما و":اولینها  در صف مخالفت با پیامبران می باشند اینان،. تابند نمى بر را حق سخن مترفین .کند ستادگىیبزند و ا
از  .}34سباء،{"کافریم اید شده فرستاده آنچه به ما: گفتند آنها مترفین اینکه مگر نفرستادیم دهنده بیم پیامبري دیاري و شهر

و چون بخواهیم شهرى ":هستندادي که دارند سردمدار مخالفت با نهضتهاي اصالح طلبانه صنظر قرآن اینها به خاطر منافع اقت
] شهر[بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن ] و فساد[داریم تا در آن به انحراف  را وا مى "خوشگذرانانش=متْرَفیها"را هالك کنیم 

 توضیح خواهیم داد که ترمینولوژي قرآن از ،نصرت خداما در بحث . )16("زیر و زبر کنیم] یکسره[پس آن را الزم گردد 
است که  "جبر تاریخ=امر "این همان بیان . جبر نیست، بلکه بیان توضیح قانون علیت است، "ما چنین می کنیم "کاربرد عبارت

 .امر خدا هستند،همه این قوانینی که در رابطه با اعتالء و انحطاط جوامع صحبت می شوند. شدخواهدبه آن اشاره  ،متعاقبا
. آسایش و رفاه نفس نه شود، می انجام مترفین توسط که است فسادي شود، می تمدن یک زوال و هالکت باعث که آنچه یعنی
 خواهی تجمل خلدون ابن، از این رو. است جامعه در فساد و فسق براي مناسب  زمینه همیشه نیز، آسایش و رفاه جود و البته

نظرات  .}خلدون ابن مقدمه از نقل به ، 151ص قانع، احمد{داند می دولت عمران پاشیدگی هم از اصلی عامل عنوان به را
. ، خوشگذرانی و فسادهاي اخالقی بودها اشاره شد، تاکید زیادي بر ظلماین فصل به آن پاراگرافهاي قبلی که در یاندیشمندان

 شدن خارج تباهى، یا فساد :فساد :)3 .از معانی ظلم می باشد، یکی ج و مرج تاکید داشتند که این نیزضمنا بر بی قانونی وهر
 مى خارج اعتدال و وسط حد از اجتماعى چه و اقتصادى چه شود فساد گرفتار وقتى جامعه .زیاد چه و کم چه است اعتدال از

 فسادانگیزان کار قرآن ،روى این از. قانون از سرپیچى و شکنى قانون راه از است دیگران حقوق به اندازى دست ،فساد. شود
 دایره کننده فساد کار ،قرآن نگاه در زیرا ،دانسته زمین در افساد یا و فساد اجتماع، در چه و اقتصاد در چه را فسادکنندگان و
 جاهاى دیگر و نشود خارج آلوده فرد پیرامون و خود از آلودگى این که نیست چنان و کشد نمى تباهى به را کوچکى شعاع و

 سوزاند مى را تر و خشک و کند مى پیدا سریان جامعه ارکان همه به بلکه نبرد، فرو تباهى و سیاهى در را آن ارکان و جامعه
کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکارى را  کوشش مى] یا ریاستى یابد[چون برگردد ":

 را او فسادهاى از یکى و کند مى یاد گر تباه و انگیز فساد و فاسد شخص عنوان به فرعون از قرآن.}205بقره،{"دوست ندارد
اى  سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقه] مصر[رعون در سرزمین ف":داند مى زنان داشتن نگه و مردان نابودى

گذاشت که وى از  زنده بر جاى مى ]کشى براى بهره[برید و زنانشان را  داشت پسرانشان را سر مى از آنان را زبون مى
 و لوط صالح، هود، نوح، قومهاي نابودى و هالکت از شعراء و هود اعراف، هاى  سوره در قرآن .}4قصص،{"فسادکاران بود

 قومى هر البته. شدند نیست به سر فساد اثر بر مکنت، و ثروت و تمدن صاحب قومهاى این فرموده است که، و گفته سخن شعیب
 ها پایه جمله از اقتصاد :اقتصادى فساد:)الف :عبارتند قرآن زبان از نمونه چند که شدند برچیده زمین عرصه از فسادى اثر بر
 رکنهاى تمامى ریزد فرو مهم رکن این اگر .تمدن هر خیمه دارنده برپا ستونهاى از و است جامعه بنیادین و مهم رکنهاى و
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 بزرگ پیامبر به و ورزد مى تأکید رکن این ماندن سالم روى خداوند ،روى این از. ریزند مى فرو دیگرى از پس یکى جامعه
 شعیب به خداوند .نپاشد فرو هم از جامعه تا ورزد تالش مدینْ جامعه اقتصاد اصالح در که دهد مى مأموریت شعیب خود

 دره به را جامعه ،آفرین تباهى اقتصاد به آفرین آبادانى اقتصاد از روى کژراهه با که بدهد هشدار آنان به دهد مى فرمان
پس پیمانه و ترازو را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید و در زمین پس از اصالح ":و می فرماید.نسازند واژگون مرگ سیاه

 افساد و اصالح معناى درباره المنار تفسیر در.}85اعراف،{"اگر مؤمنید براى شما بهتر است] رهنمودها[آن فساد مکنید این 
 و ستم به را بشرى جامعه و اجتماع سامانهاى و بنیادها کردن سست و گرى تباه گیرد مى بر در زمین در گرى تباه: است آمده

 را دیگران آبروى و دیگران با توزیدن کینه و آشکار دشمنى و یاغیگرى و سرکشى و ناروا به مردمان دسترنج و مالها خوردن
 کردن ویران و، نهان و آشکار پست و ناروا زشت کارهاى و گناه به آداب و اخالق سازى تباه و ریختن حقد و کینه روى از

 سازمان و مند سامان تشکیالت و برنامه و ترتیب و نظم نداشتن و ناآگاهى روى از مدنیت و تمدن و بناها و ساختمانها آبادانى
 راه سر بر شهرشان چون. بودند گشوده فسادا بر و بودند بسته اصالح بر را راه شعیب قوم .}526، ص  8ج  المنار تفسیر{ یافته

 بهاى به را آنها کاالى .کردند مى تنگ بازرگانان و کاروانیان بر را عرصه و بردند مى ناروا بهره ،جایگاه این از بود کاروانها
که  دیو بنگر": دیفرما یقرآن م .گذاشتند مى اختیارشان در گران بهاى به را آنان نیاز مورد کاالى و خریدند مى کم

آمد “ فرمان ما=أَمرُنَا”و چون : رسد یقوم فرا م ينابود ت،یو درنها.}86اعراف،{"سرانجام تبه کاران و مفسدان چون است
شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمتى از جانب خویش نجات دادیم و کسانى را که ستم کرده بودند فریاد 

 گوناگونیي نیازها با را انسان خداوند: جنسى فساد):ب .}94هود،}هایشان از پا درآمدند فرو گرفت و در خانه] گبارمر[
 نیازهاى راهها آن از درستى به اگر که داده قرار راه فرا را راههایى نیازها آن از یک هر شدن آورده بر براى و است آفریده

 گرنه و رسید خواهد سالمت به منزل سر به و برگزیده را درست راه نشاند فرو را خود هاى خواسته و میلها و برآورده را خود
 است اجتماعی بیماري خطرناکترین از یکی ،جنسی فساد. آمد خواهد گرفتار باتالقها و سنگالخها در و افتاد خواهد کژراهه به

 شد، جامعه وارد اگر که است سمی همچون فساد، این .است قطعی مرگ آن سرانجام باشد، داشته وجود اي جامعه در اگر که
 :)ج .قرآن در داستان قوم لوط اشاراتی در این مورد دارد .برد می بین از آنرا و نموده نفوذ آن سلولهاي تمام به کم کم

را در  عتیطب ،و شاداب ماندن و شاداب زندگى کردن و رشد و تکامل اتیو براى ادامه ح دیخداوند انسان را آفر :اسراف
درست استفاده نکرد و از آنچه خداوند به او  یاله يحال اگر انسان از نعمتها.وجه سامان دهد نیکه به بهتر،گذارد ارشیاخت

خود؛ و فرآورده هاى  هاىییاستعدادها و توانا روها،یبهره نگرفت و ن ودجامعه خ ادهاىیداده در راه کمال و تواناسازى بن
در  فرعون.روى کرد و تباه ساخت و از اندازه درگذشت؛ اسراف کرده است ادهیقاعده مصرف و زیب ایرا هرز داد و  عتیطب

برخوردار بود، به گونه  شماریو عده ب دهع وثروت  ،شوکت ،ن مصر قرار گرفته بود و از قدرتو متمد شرفتهیرأس هرم جامعه پ
کننده اش از  رهینابود شوند، و تمدن خ انشیلشکر فتد،یقدرت فرو ب کهیقدرتمند از ار انسان نیاى که کسى باور نمى کرد ا

و او از  نیکرد در زم ىیبه درستى که فرعون برترى جو": مى کند ادیخداوند از او به عنوان مسرف . دیهم فرو پاش
 رهیو دا است ریقانون فراگ نیا.سنت الهى است ،نابودى اسراف کاران وازاندازه گذراندگان .}83نس،وی{بود اسرافکاران

بى محابا  را حق را نشنود و سر به فرمان خدا ننهد و نعمتها و آالء خداوند امیملت و گروهى که پ ،هر قوم. شمول آن گسترده
که به عذاب  ىیهاامتها و گروه. نابود مى شود ،بهره برد گزافقرار داده شده به  ارشیقاعده مصرف کند و از آنچه در اختیو ب

خداوند قوم عاد را با آن  .استشان خورده یشانیداغ اسراف بر پ ،نشسته اند به گونه اى اهیالهى گرفتار آمده و به خاك س
اختمان سازى وتوان باالى س شرفتهیو قوم ثمود را با آن صنعت و هنر پ زیشگفت انگ هاىییتوانا ساختمانهاى بزرگ و با شکوه و

درست از از جمله اسراف و استفاده هاى ناروا و نا ار،یبه خاطر گناهان بس} 9تا  7فجر، {  هاى سختدر دل صخره ها و کوه
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 هاى اندیشه به بندىپای:  )4.}به بعد 147 اتیشعراء آ{نابود شدند و نعمتهاى خداوندى عتیو طب شهیتوان قدرت فکر و اند
 .و به شکوفه نشسته اند دهیپاگرفته بال هایهاى نو بالنده و شکوفان و خردورز شهیتمدنهاى بزرگ انسانى در پرتو اند :کهنه

و در فضاى  ردینوشونده مى گ نو آموزه هاى آن به آ شهیو حرکت رو به کمال و رشد و بالندگى خود را از اند اتیتمدن ح
تمدن  .ستدیو همه سونگر و ژرف مى تواند نفس بکشد و درگذر زمان پژمرده نشود و از حرکت باز نا شرفتهیهاى نو و پ شهیاند

و  شهیمد همآهاى کهنه و ناکار شهیهاى نو و کنارگذاشتن اند شهیو اند گرانیبر بال خردورزى و استفاده و بهره از خرد د دیبا
و در کشاورزى  ابدیدست  ىیهایدر صنعت به ابتکارها و نوآور ،نوآورى داشته باشد ،گاه حرکت کند تا در عرصه هنر مهه

حرکت  دیهاى جدخرد خود براى کشف راه رىیبازماند و خردمندان از به کارگ ىیایاز پو شهیاگر اند .وردآ دیدگرگونى پد
از تمدنها که افول کردند و نتوانستند درعرصه هاى  ياریبس .به زودى درهم مى شکند ،فله جامعه و تمدن خوددارى ورزندقا

 شهیهاى نو براى شادابى و سرزندگى خود بهره برند بدان خاطر بود که گردانندگان و اند شهیحرکت کنند و از اند دیجد
و  امهایها، پ شهیاند ،و حرکتها، تالشها دندیچشم پوش ندهیو همه گاه چشم به گذشته دوختند و از آ شهیگر آنها همتیوران هدا

در  باًیتمدن ظاهرى و سطحى که در رم بوجود آمده بود تقر: سدیجواهر لعل نهرو مى نو .دندیو نه شن دندیسخنهاى نو را نه د
پس از آنکه دانش و تجربه ها با زحمت و . ..سرچشمه هاى آن از مدتها خشک شده بود رایز. رفت انیروز از م کیظرف 

و  حتى فقط توقف. آمد شینوع حالت توقفى پ کیگشت  جادیکوشش و درطول قرنهاى دراز جمع شد و تمدن و فرهنگى ا
قرآن دست کسانى را که تالش  ،رو نیاز ا.}283 ، ص1ج ، جهان تاریخ به نگاهى{.بلکه بازگشتى به عقب بود ،سکون نبود

که فرستادگان خداوند در هر برهه اى  دیهاى جد شهیوادارند و از فکرها و اند انینیشیاز پ دیمى کرده اند که انسانها را به تقل
 رانگریو و انهیکور و گمراه کننده واپس گرا دیفرا مى خوانده و از تقل دیجد نییرا به آبر مردم عرضه مى داشته و مردم 

گونه در هیچ شهرى پیش و بدین":دیو مى فرما اندیمى داده اند بازدارند رو مى کند و چهره آنان را به انسانها مى نما زیپره
ایم و ما از پى  هیافت] و راهى[ما پدران خود را بر آیینى اى نفرستادیم مگر آنکه خوشگذرانان آن گفتند  از تو هشداردهنده

در }دینه تقل{ قیتحق: فصل دوازدهم قرآن و فرایند تاریخی پرسش،":مراجعه شود بههمچنین (}23زخرف،{ایشان راهسپریم
رمزماندگارى هر جامعه و  نیترانگشت روى مهم ،هاى مانند آن هیآ و  هیآ نیخداوند با ا .}"به بعد 101، صفحات قرآن

در  شهیکه شما را هم دیو انگذار مترفین را به  نیمى شود عرصه فرهنگ و د ادآوریدارد و به آنان  یامیپ و تمدنى مى گذارد
 رمنطقىیکورکورانه و غ دیو تقل ىیآنان در گرو گذشته گرا نىینش کهیو ماندگارى و سود و ار اتینگه مى دارند که ح گذشته

دایره المعارف اسالمی  ):2 و "قرآن در هاتمدن افول علل و اسباب ،گفتمان چند صدایی"):1 :دو منبع از فادهاست(است
   .)”میها و علل هجرت و افول تمدن ها در قرآن کر زهیانگطهور،

آنها را از زیر شاخه موارد دیگري هم بر چهار مورد مهم فوق الذکر می توان اضافه کرد که شاید با کمی اغماض                  
 امانتداري و کاردانی :مسئوالن لیاقتی بی :)؛ بعمران آل 103 آبه: تفرقه:)الف :اینها عبارتند از.هاي آن چهار مورد دانست

 و نگهدارنده که ده قرار مصر سرزمین خزاین سرپرست مرا" :می فرماید. است اقتصادي مسئوالن و کارگزاران مهم ویژگی دو
 رو پیش قحطی و خشکسالی سال هفت ازآن بعد و فروانی سال هفت که کرد بینی پیش یوسف وقتی .}55یوسف،{آگاهم
 را اقتصادي مسئولیت لذا .دانست بحران از عبور و اقتصادي تیمدیر ،شرایط آن در را کار مناسبترین و بهترین بود، خواهد

 افراداگر  و. ستا اقتصاديپست  اي هرجامعه در هاپست حساسترینیکی از  که شود می استفاده خوبی به آیه این از. پذیرفت
 را عثمانی وپاشیرف علت بی، توین .است قطعی جامعه آن نابودي و زوال زود یا دیر ،پستها باشند  آن در فاسد و ناالیق
 رایج پول تورم عثمانی امپراطوري فروپاشی و زوال اصلی عوامل":دانسته و می نویسد مسئوالن لیاقتی بی و اقتصادي مسائل

 ؛}661آژند،ص یعقوب ترجمه تمدن، تاریخ بی، توین آرنولد{بود پادشاه درباري غالمان انسانی نیروي تورم و آن
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 است رشوه معنی به که رفته بکار "ثما" و "حتس" مثل دیگري الفاظ ولی است نرفته بکار رشوه لفظ قرآن در :رشوه:)ج
 رم سروري مقام به یافتن دست براي بالقوه دیکتاتوران حالیکه در": نویسد می دورانتویل  .}334 پیشین، ص احمد قانع،{

 ممالک بر سلطنت و ایاالت مناصب، دادگاهها، احکام. بود گرفته فرا را پایتخت مرگ به رو دموکراسی بوي ،دادند می مانور
 :برداشت از(}207، ص3تاریخ تمدن، ج {پرداختند می بیشتر بهاي که شد می فروخته کسانی به متاعی همچون نشانده دست

با تأکید بر علل  ،هااصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن" مقاله براي اطالع بیشتر بههمچنین،  ."، همانگفتمان چند صدایی"
انحطاط  مورخ مشهور جهان اسالم، خلدون ابن.)مراجعه شود  "سیدمحمدحسین محمدي، ها از منظر کالم وحینسقوط تمد

 که هر حکومت و تمدنی است یجوامع را ناشی از چند عامل عمده دانسته و به اعتقاد او این عوامل از آفات و مقتضیات طبیع
رفتن قدرت  از دست :)2؛و نظامی جامعه یعوامل حکومتی و برجستگان سیاس یآسای نازپروردگی و تن :)1:اند از عبارت

سست شدن اعتقادات :)4؛اخالقی و فضایل نیکو در جامعه ياز بین رفتن ارزشها :)؛3تشدن عصبی جامعه بر اثر سست  یدفاع
و  رانیا خیوبالگ تار(سلطان تاجر یا سلطان خسیس :)6؛شیوع ظلم و ستمگري در جامعه :)5؛یو تعالیم مذهب یدین

                ).ظهور و سقوط تمدنها لیجهان،دال

 روزگار در .روم، ابتدا یک امپراتوري بود. اکنون به سراغ علل فروپاشی ایران و روم در آن مقطع زمانی می رویم               
 و مشکالت نیز و روم و ایران هايجنگ تدبیر و اداره براي ایران؛ با جنگ در سخت شکست چندین از پس رومیان کنستانتین،

 از بیزانس{کردند منتقل بسفر ٔتنگه کنارِ در بیزانتیوم ٔدهکده به رم از را امپراتوري پایتخت داشتند، شام در که هاییمندی عالقه
 سرچشمه نماید می متصل هم به را ترکیه آسیائی بخش و اروپا که اي تنگه در شهري براي یونانی اسمی که  "بازنتیوم "لغت
 نامیده }قسطنطنیه{کنستانتین نام به بعدها شهر این .}کردند کوچ محل این به م،.ق 600 سالهاي اواسط در هایونانی. گیرد می
 يامپراتور کم،ی انینیامپراتور والنت م، 364در سال  .شود می یاد بیزانس امپراتوري عنوان به شرقی روم امپراتوري از .شد

. راندند یامپراتور واحد، دو امپراتور مشترکاً فرمان م کی يبه جا نکیا. کرد میتقس یو غرب یروم را به دو قسمت شرق
تئودئوس  .بود یغرب مهین تختیپا النیو م یشرق مهین تختیپا هیقسطنطن. در غرب و برادرش والنس در شرق کمی انینیوالنت
به صورت  ،روم يامپراتور يبعد از مرگ و. کرد ییفرمانروا ،واحدبود که بر روم  يامپراتور نیآخر}م 379-395{{اول

رومولوس آگوستولوس و به  يریگ با کنارهم،  476سپتامبر  چهارمدر  یبه صورت رسم یروم غرب يامپراتور. شد میتقس یینها
 خود پسر دو میان را امپراتوري مرگ، از قبل ،تئودئوس. افتی انیپا م،480نپوس در سال  وسیبا مرگ ژول یررسمیصورت غ

 بندي تقسیم این. داد کوچکتر، پسر هنوریوس، به را مغرب سلطنت و بزرگتر، پسر آرکادیوس، به را مشرق سلطنت. کرد تقسیم
 ی، به دست سلطان محمد فاتح دوام آورد، ول}م 1453{هیاز هزار سال تا فتح قسطنطن شیدولت شرق ب .بود ثابت و قطعی

 خیش ریمحمد ام، زانسیب خیتار}{م 395-476{منقرض شد یوحش لیقرن با حمالت قبا کیکمتر از  یدولت غرب در زمان
از مدتها قبل به  قتیکه در حق یسقوط. است یروم غرب يامپراتور یسال سقوط قطع ،م 476سال  .}نور امیدانشگاه پ،ينور

 يامپراتور. وجود نداشت گرید ،م 400روم عمالً از سال  يتوان گفت امپراتور یچنانکه م. آغاز شده بود یجیتدر یصورت
در آن  یشهر، که زمان یاصل دانیدر م. مبدل شد یکوچک یالتیاشد و روم به شهر  رانیو ایتالیا. رفت نیعمالً از ب یروم غرب

} ،همانزانسیب خیتار{بردند یچرا به آنجا م يبود و خوکها را برا دهییشد، علف رو یگرفته م میدرباره سرنوشت جهان تصم
آمدند، بلکه در نتیجه افزایش نفوس بربرها در  وسیله هجوم بربرها که از خارج میروم نه به " :و. )"ویکی پدیا": برداشت از(

هزاران  ،نیم قرن تجاوز اجنبی، قحطی، و امراض همه گیر. هرج و مرج در ایتالیا به حد کمال رسیده بود.مغلوب شد ،داخل
مزرعۀ ویران و هزاران ایکر زمین لم یزرع به جاي گذارده بود، آن هم نه به سبب فرسودگی خاك، بلکه به علت از پا 

ویالهاي پرثروت و مزارع حاصلخیز رها شده بود و ساکنانش به خاطر امنیت به شهرها رفته بودند؛  .درآمدن نیروي انسانی
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ودند تا در ساختن باروهاي دفاعی صرفه جویی کرده باشند؛ و در بسیاري از موارد، شهرها نیز وسعت خود را تقلیل داده ب
گرفت که زمانی مایۀ جالل  ها، کلیساها، و معبدهاي ویرانی صورت می ساختن باروها با شتاب و با استفاده از مصالح تماشاخانه

ا شهرها، و از سناتورها گرفته تا پرولتاریا، روحیۀ آن فرسودگی و ناباروري عمومی از کشتزارها گرفته ت. شهرهاي ایتالیا بودند
نژاد سابقاً بزرگ را تا به آن حد تقلیل داد که همه دچار چنان بدبینی شدند که به خدایی باور نداشتند و بزدالنه از آوردن 

مردند و از هر تکلیف ش زدند و ، با خشمی جبونانه، هر نوع فداکاري را خوار می فرزند و قبول مسئولیتهاي زندگی تن می
طبقۀ آریستوکراسی که : گرفت همراه با این انحطاط اقتصادي و بیولوژیکی، فساد سیاسی نیز نضج می.رفتند نظامی طفره می
به فکر نجات شبه  تاتوانست بر فرمانروایی توانا نبود؛ سوداگران بیش از آن درگیر کسب سود شخصی بودند  اداره کردن می

بودند تا هنر جنگی؛ و دستگاه اداري بسیار پرخرج و فزون از  ءران بیشتر به دنبال کامیابی از طریق رشاجزیره باشند؛ سردا
سالهاي آخر امپراتوري سالهاي حکومت امپراتوران  .آن درخت تناور از ساقه پوسیده و آمادة افتادن بود. حد عالج فاسد بود

جماعات مختلفی از بربرها به ایتالیا  در این حیص و بیص،. رفتند آمدند و می بی خاصیتی بود که یکی بعد از دیگري می
متجاوزان جدید، . امپراتور را خلع کرد و پسر خود را به تخت سلطنت نشاند ،همزمان با هجوم آنها، یک سردار. سرازیر شدند

راتور جدید شرق، فرمانروایی بر مجلس سناي دل و جرأت باخته را به اجالس فرا خواند و به امپ. تصاحب کردند زیایتالیا را ن
 "سقوط رم"این واقعه را به   کس، ظاهراًهیچ.پراتوري غرب گسیخته شدگونه رشتۀ امو بدین. راتوري را پیشنهاد کردندتمام امپ

تعبیر نکرد؛ بلکه بر عکس، به عنوان وحدت امپراتوري تلقی شد و نفوذ ژرمنها در صحنۀ سیاست همچون تغییر ناچیزي در 
سقوط روم مانند صعود آن تنها یک علت نداشته،  .در حقیقت، ژرمنها ایتالیا را تسخیر کرده بودند .شد ملی تلقی میصحنۀ 

یک .در طول سه قرن ادامه داشته است و سقوط روم نه یک واقعه بلکه فرایندي بوده است که  بلکه چندین علت داشته است،
وم در وجود مردم علل اصلی انحطاط امپراطوري ر. شود بیرون مغلوب نمیتمدن بزرگ، تا از درون منهدم نشده باشد، از 

در افول تجارت، در خودکامگی بوروکراسی، در مالیات گزاف و نرمش ناپذیر، و در   شان، در مبارزة طبقاتی،آن، در اخالقیات
مورخان و محققان عوامل :دو نوشته ان)."روم يوبالگ فراشناخت،سقوط امپراطور":برداشت از(جنگهاي توان فرسایش بود

رفتن  نیاز ب :)الف: یاسیعلل س :)1:میکن یآنها اشاره م نیاز مهمتر یمورد ذکر کرده اند که به برخ نیرا در ا یمختلف
مردم نسبت به دولت روم از  يکه اساس وفادار دهیو افتادن قدرت به دست امپراتوران مستبد سبب گرد یحکومت دمکراس

 میتقس جهیروم و در نت یگسترش قلمرو حکومت :)ب.خود را از دست بدهند یپرست هنیحس م حروتباع برود و اَ انیم
 نیتأم :)ج.نمود فیآن را تضع شتریب یآن انجام شده ول تیتقو يکه ظاهراً برا یو غرب یبه دو قسمت شرق يامپراتور

موضوع رقابت  نیبر سر ا گریکدیمختلف با  يهاامپراتوران روم معموالً با آشوب و اختالف همراه بوده است و گروه نانیجانش
داده  یم رییخود تغ لیکار دخالت داشته و امپراتوران روم را به م نیبارها در ا زیارتش روم ن نیکرده اند و همچن یو نزاع م

 ناز صاحبا يعده ا ،روم يدر امپراتور: يعلت اقتصاد :)2.حکومت آماده ساخت فیتضع يرا برا نهیفتنه و آشوب زم نیا
توده مردم در فقر  ،گرید یاز طرف .ندثروتمند شد اریثروت از متصرفات روم و استفاده از کاربردگان بس لینفوذ به سبب تحص

 یخود را به مالکان عمده م ينهایزم ریناگز یند و گاهگزاف بود ياتهایکشاورزان مجبور به پرداخت مال .کردند یم یزندگ
کرده بود و  فیمردم را تضع دیقوه خر ،هنگام نیو فقر در ا يکاریب ،یبردگ. ندآمد یدر م نینشفروختند و به صورت کوچ 

:  یعلل اجتماع:)3.زد یرا از حکومت دامن م تیعدم رضا ،مسائل نیا ۀو همندشد یگران ورشکست مصنعتو وران  شهیپ
مردم به  یاخالق عموم نیو همچن ابدیکاهش  جیروم به تدر تیکه جمع دیسبب گرد یو گرسنگ يماریب ،یاپیپ يجنگها :)الف

جنگ بردگان با  دنیآنها از د. فرو رفته بودند یاز فساد اخالق یدر منجالب یحیمشرك و مس ،یو غن ریفق. دیانحطاط گرائ
هب اوجود مذ:)ب .استمعروف  اتورهاینبردگالد ،روم خیکه در تار يبردند بطور یلذت م یو با جانوران وحش گریکدی
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 یسیمورخ انگل بونیمانند ادوارگ نیاز محقق یمردم شده بود و قابل ذکر است که برخ یشانیباعث پر يدر امپراتور مختلف
 یاز عوامل مهم انحطاط روم م یکیرا  تیحیمس "روم يانحطاط و سقوط امپراتور"در کتاب معروف خود  جدهم،یقرن ه

 لهیوس نیپس از مرگ جلب نموده و بد یمنحرف و به زندگ یزندگ يمردم را از امور عاد جهتو ،نید نیقول او ا به رایز .داند
علت ند متقابالً معتقد تیحیگرچه مدافعان مس ندینما يخوددار ،خود به دولت يعاد فهیمردم از انجام وظ دهیسبب گرد

 اریارتش روم مقارن با انقراض، بس :)فال:  یعلل نظام :)4.نبوده اند یحیمس دیسقوط روم آن بود که مردمش آنطور که با
 نیهمچن .ندکرد ینم يبه دفاع از امپراتور یو توجهند عالقه داشت یبه کسب غنائم جنگ شتریافراد ارتش ب. شده بود فیتضع

 یمدست دولت روم هم هیبا هم نژادان خود بر عل یبه داخل ارتش روم نفوذ کرده بوده اند و گاه یاز اقوام وحش يعده ا
 ینتواند به موقع به روم غرب يتا آن امپراتور دیباعث گرد یروم شرق يبه امپراتور رانیحمالت مداوم ارتش ا:)ب.دنشد

روم  يامپراتور نیارتش روم را در هم شکست و آخر يداریپا یژرمن یاقوام وحش بیحمالت توام با تخر:)ج.دیمساعدت نما
وبالگ ":برداشت از(است دهیمنقرض گرد یروم غرب بیترت نیشده و بد عزولاز مقام خود م م،476در سال  یغرب

  )."یروم غرب يسقوط امپراتور ان،یپناهدا
روم  يامپراتور علل شکست حیتوض، که مقدمه اي براي بود یروم غرب يامپراتور یآنچه گفته شد مربوط به فروپاش               

روم شود و نامش به  ينکه کامال مرکز امپراتورآاز  شیپ" يامروزاستانبول =ومیزانتیب" این امپراتوري، تختیپا..است یشرق
 شیراه خود را پ زانسیب، بزرگ روم يامپراتور یبا فروپاش .بود یروم ینظام گاهیپا کی قتیکند در حق رییتغ هیقسطنطن

به دنبال شورش بردگان از داخل و هجوم بربرها که از خارج آمده بودند و در رم ساکن شده بودند  ،م476سال ".گرفت
از  ياریمناطق بس" ).130ص  ،يعلمدارکاظم  ،رفت شیعقب ماند و غرب پ رانیچرا ا("سقوط کرد یروم غرب يامپراتور

از جمله  یعیوس نیسرزم ،يامپراتور نیا. قرار گرفت زانسیبود، تحت سلطه ب يامپراتور نیاروپا که در واقع جزء قلمرو ا
  همان، ،يعلمدار("شد یرا شامل م قایمصر و شمال آفر ن،یالنهر نیاز ب یبخش ه،یشمال سور ،یجنوب اروپا، بالکان، آناتول

. آغاز می کنیم}م 565تا 527{نین یژوستاز زمان   ،این امپراتوري از اعراب شکست زمینه هايبراي بررسی  .)269ص 
گرفتار هرج و  زانسیدوره، حکومت ب نیدر هم.بوده است رگزاریدوره در حوادث بعد از آن کامال تاث نیآمده ا شیمسائل پ
 نین یدوره ژوست ياز جنگها یناش يهایخراب. کرد یچپاولگر، ملت روم را ناراض یاتیخشن و ماموران مال يقانونها. مرج شد

 لیمستبد تبد يبه حکومتش به قدرتمند نید وندی، با پ نین یژوست". را فراهم کرد يمردم و اسباب ضعف امپراتور یتینارضا
: سدینو یم ویمنتسک.)458ص  ،يعلمدار("کرد یشمرد و به نام خدا فرمان صادر م یمقدس م ياو خود را وجود. شد

او  بینص یقیدربار نگذاشت عظمت حق يهایغارتگر. واداشترا به ساخت بناها  نین یو حرص و ولع، ژوست ریاسراف و تبذ"
که یروش او در حال. نداشت یثبات شیکرد و کارها یافکار ابلهانه و سبک اعمال م یو اصالحاتش گاه راتییدر تغ رایشود؛ ز

. شده بود يشماریو فساد و مصائب ب یموجب سست اوطول مدت سلطنت و کبر سن . بود زین هیپا یبود، سست و ب دیسخت و شد
و در  ییایعظمت کبر يدر ظاهر دارا یته یاو چون طبل يداد زمامدار یکه نشان م ندبود یهم رفته علل يرو ایقضا نیتمام ا

 یزدواج ژوستا .}1236ص  ،ياکبر مهتد یترجمه عل ان،یعلل عظمت و انحطاط روم و،یمنتسک{است قتیحق یباطن پوچ و ب
ضعف  یاز علل اساس یکی،}مشهور بود يگر یو به روسپ{بود گریکه مدتها در تئاتر باز "تئودورا "زن معروفه به نام  کیبا  نین

 هیکه در سا ییکرد و تمام دست آوردها یزن در تمام امور کشور مداخله م نیا. دوره قلمداد شده است نیدر ا یو سست
 .}131، ص4ج مان،یتمدن،عصر ا خیدورانت، تار لیو{برد نیبوجود آمده بود را از ب دارانو زحمات سر انیفتوحات لشکر

 .پوشان دانسته اند یسبز پوشان و آب یزمان رقابت دو گروه ورزش نیرا در ا زانسیب يضعف امپراتور ياز علتها گرید یکی
رقابت سبز پوشان ": سدینو یم بونیادواردگ. شده است ياریبس يهایرانیآنها موجبات و انیدو گروه و حام نیا دیاختالف شد
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که سبز پوشان در دوره  يبودند، به گونه ا گریکدیبه شدت مخالف  ،دو گروه نیا. افتیتداوم  یو ازرق پوشان مدت طوالن
ق رخنه متصرفات مشر يبه سراسر شهرها ،فتنه نیا. سه هزار نفر از دشمنان ازرق پوش خود را کشتند وسیسلطنت آناستاز

 فیحکومت ضع یبوجود آمد که مبان ریناپذ یو آشت رومندیدو حزب ن ،یاز تفاوت رنگ لباس دو دسته ورزش...کرد
  .}229، ص 2شادمان،  ج سیروم، ترجمه فرنگ يانحطاط و سقوط امپراتور بون،یادوارد گ{را متزلزل کرد يامپراتور

مردم دامن زد، داستان سبز و کبود  نیکه آتش اختالف را ب یروم شرق يعلت تزلزل امپراتور نیمهمتر": سدینو یم ویمنتسک
او طرفدار . کرد یم تیدسته حما کیهم ابلهانه از  نین یژوست...دو دسته شده بودند یزمان ریاز د هیقسطنطن یاهال. است

روابط  یو حت یو اخالق یتماعاج فیتمام وظا ،یدو دسته گ نیا جهیدر نت... کرد یدسته کبود شده بود و با سبزها مخالفت م
که تمام  دیرس ییبه جا الفکار اخت. پرداختند یم نیهر دو دسته به نقض قوان. شد دهیرخت بر بست و از هم پاش يشاوندیخو

همان، ص  و،یمنتسک{شدند یمردم نم ينداشتند و موفق به حل و فصل دعاو يکار چیقدرت انجام ه ییو قضا یمقامات رسم
داشته، تعصب  يادیسوء ز راتیوارد نمود و تاث یبه اساس دولت روم شرق يادیکه لطمات ز يگرید موضوع مهم .}237

. بود یخاص دهیعق رویپ نین یژوست. سوق دهند یبخصوص و مذهب خاص دهیعق کیخواستند مردم را به  یبود که م ییجایب
را محو و نابود سازد و همه را  گرید یفرَق مذهب ر،یشمش ای یونخود را مکلف ساخته بود که با زور قان ،یمذهب راتیاو تحت تاث

کنند  انیشد مردم مقاومت نموده و طغ یرفتار باعث م نیا. که خودش به آن معتقد بود متمرکز سازد یفرقه بخصوص کیدر 
 یو حمالت خارج ینظام يهایریدرگ .}240، ص منتسکیو{ دیدر کشور و غالب شهرها گرد ياریبس یموجب خراب جهیو در نت

موجبات ضعف هر دو دولت  ران،یا يبا امپراتور انیروم يریدرگ. کرد یزمان کمک م نیتر شدن اوضاع در ا یبه بحران ،زین
اعراب ذکر  يروزیعمده پ لیمتعدد، دل يپس از سالها جنگها زانس،یو ب رانیا يامپراتور لیو تحل شیفرسا". کرد یرا فراهم م
 .}269، ترجمه حسن انوشه، ص انیدولت ساسان یتا فروپاش انیاز سلوک  رانیا خیتار گران،یشاطر و د اریاحسان {شده است

کرد  هیبن یجنگ هر دو طرف را به شدت ب نیا. بود یروم شرق يدر جنگ با امپراتور} م628تا  604{سال 24به مدت  رانیا
 نیعالوه بر ا انیروم .}  306ص  ،يعلمدار{غلبه کند رویاعراب فراهم آورد که بر هر دو ن يقوا يرا برا يمساعدتر طیو شرا

 يبه جنگها ستیبا یخصومت داشتند و م زیملتها ن ریمبارزه کنند با سا رانیاچون  يقدرتمند بیکه مجبور بودند با رق
باهنر،محمد { داشت شیو مخالفان خو انبیجنگ با رق 50از  شیدر طول دوره حکومتش ب نین یژوست. بپردازند يمتعدد

عالوه بر مشکالت مزبور با فساد  نین یحکومت ژوست .}73اکبر؛ جهان در آستانه بعثت،ص ،یرفسنجان یجواد؛ و هاشم
به جز اشراف سناتور و . }144، ص 4دورانت، ج لیو{ شده بود نیگزاف، عفو و مجازات هوس بازانه، عج یاتیمال ،يادار

باهنر، { دندناگوار بو یو زندگ متیق یناروا و گران التیمزد کم، تحم ن،یسنگ ياتهایمردم گرفتار مال ریبازرگانان بزرگ، سا
زمان خودش را  نیدر ا زانسیب يسبب شد امپراتور گریو عوامل د نین یهر چند استبداد و خشونت ژوست.} 91ص  همان،

پژوهشکده باقر العلوم، اوضاع امپراتوري  ":برداشت از(کشور گرفتار هرج و مرج شد يحفظ کند؛ اما پس از مرگ او همه جا
ر او د .بود وسیکیمور ای سیمور ن،ین یاز پادشاهانِ بعد از ژوست یکی .)"زاده یحاج داهللایروم مقارن ظهور پیامبر اکرم،  

را  ادوسیث شیشده بود کمک کرد و برادر خو دیتبع رانیکه از ا زیمقام سلطنت به خسروپرو يریبازپس گ يبرا م، 591سال 
در  يعقد وه را ب میمر شیدختر خو نیهمچن. کرد رانای ٔروانه نیدر جنگ با بهرام چوب ياری يبه همراه شصت هزار سپاه برا

 یوستژکه از زمان  یمداوم يبه علت جنگها .بسته شد زانسیو ب رانیا نیب یصلح مانیپ ،یبانیپشت نیخاطر همه ب. آورد
 ،یاز فرماندهان ارتش یکیفوکاس . کشور رو به وخامت گذاشت یو مال يکرده بود، وضع اقتصاد دایادامه پ کمی انوسین

سرانجام بعد از  وسیکیمور .دیاز سلطنت انجام وسیکیبه خلع مور م، 602را بر عهده گرفت که در سال  یشورش یفرمانده
، م 610  تا  602از سال فوکاس  .پسرانش، در مقابل چشمش شد توسط فوکاس اعدام شد یقتل تمام دنیمجبور به د نکهیا
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وارد  با فوکاس ،واقع شده بود وسیکیمور تیمورد حما قدرت  يریبازپس گ يکه برا   زیخسرو پرو .بود زانسیامپراتور ب
استاندار کارتاژ در شمال  م، 608در سال  .در بر داشت زیسپاه خسرو پرو يرا برا ياریجنگها فتوحات بس نیا. جنگ شد

جوان که  وسیهراکل م،610در سال . کردند امیفوکاس ق هیشدند، عل یم دهینام وس،یکه هم خود و هم پسرش هراکل قایآفر
 دارید زانسیاشراف ب ندگانیکرده بود، با نما يشروشهر پی ٔحرکت کرده و تا حومه زانسیب تختیپا نیبه قصد تصرف کنستانت

گردن  وسیبه دست خود هراکل ،يریفوکاس پس از دستگ.انتخاب شد زانسیب دیبه عنوان امپراتور جد یتوافق یو در ط کرد
بود و  هرج  دهیبود، ارتش از هم پاش نیزمان کشور از هر سو مورد حمله مهاجم نیدر ا" .)"ویکی پدیا": برداشت از(زده شد

 یرا سر و سامان دهد؛ ول هایآشفتگ دیاو با کمال زحمت در فکر چاره و درمان دردها افتاد که شا. فرما بودو مرج همه جا حکم
. }253، صمنتسکیو{"کردند یم ریجا را تسخ هکردند و هم یاعراب به همه جا حمله م. دفعه حمله اعراب شروع شد نیا
داشت به مقابله آنها شتافت؛  ریصغ يایکه در آس ییبا تمام قوا }وسیهراکل{رقله. شام شدندوارد  يهجر 13مسلمانان سال "

مقدسى، مطهر بن {مراجعت کرد هیشکست خورد و به قسطنطن رموكیببرد و سرانجام در  شیاز پ ينتوانست کار یول
شام  يجراح به سهولت شهرها دهیابوعب ،رو نیاز ا .}859، ص 2ج.کدکنى،  عىیمحمد رضا شف ترجمه خ،یطاهر،البدء و التار

. به طور کامل توسط اعراب مسلمان فتح نشد یروم شرق يالبته امپراتور. به تصرف در آورد يگریپس از د یکیرا  نیو فلسط
 يامپراتور. به تصرف مسلمانان در آمد قایمصر و شمال آفر ن،یالنهر نیاز ب یشامات، بخش یعنیاز قلمرو آنها  ییتنها بخشها

 داهللای( فتح شد یو سپس به دست اسالوها، اعراب و سرانجام توسط ترکان سلجوق افتیم، تداوم 1453تا سال   یروم شرق
قیق خود ارایه حهیچ منبعی براي تو البته  آیه اهللا سبحانی نیز به نکاتی در این باره اشاره کرده است ).، همانزاده یحاج

 يها زهیست ،ویداخل ينداشت جنگها ران،یخود، ا بیاز رق یروز، دست کمروم آن :خالصه آن چنین است.نداده است
 .ساخت یآماده م دیانقالب جد کی رشیپذ يداشت،مردم آنجا را برا رهیو غ"ارمنستان "بر سر ران،یکه دائما با ا یخارج

شعله جنگ خاموش  انیحیان بت پرستان و مسیدر م.اختالفات دخالت داشت نیدر توسعه ا زیاز هر چ شیب ،یاختالفات مذهب
 کی جادیخود به ا نیخود را سخت تحت فشار نهاده، و ا يحکومت را بدست گرفتند،رقبا سایرجال کل کهیشد، هنگام ینم
توان  ینهضت،م نیاز ا اسالم و استقبال گرم ملت روم، نید رشیپذ يرا که برا یکرد،و عامل بزرگ یکمک م یناراض تیاقل

گوناگون  يطرف،و مسلکها کیاز  شانیاختالف کش .بود سایتلف در اثر خشونت رجال کلمخ يدسته ها تیومشمرد،محر
پوستان و  دیسف وستهیپ نهایگذشته از ا .کاست یروم م يبروز از سطوت و قدرت امپراطور گر،روزیاز طرف د یمذهب

 ياروپا را بدست آورند،و گهگاه در تصادمات،خسارتها زیزردپوستان طرف شمال و مشرق،در نظر داشتند که نقاط حاصلخ
 میتقس یو غرب یشده و به دو بلوك شرق مهیدو ن روم، يخود سبب شد که امپراتور نیکردند و ا یوارد م گریکدیبه  یهنگفت

تفوق روم بر  یحت.آشفته بود اریبس روم،در قرن ششم، یو مال یو اجتماع یاسیاوضاع س:معتقدند که سانینو خیرتا.دیگرد
بوده  رانیدستگاه حاکمه ا ینظم یب معلول ران،یبلکه معتقدند که شکست ا دانند، ینم يو یرا گواه قدرت نظام رانیا

 یوضع هرج و مرج به سر م کیبودند،در عصر طلوع اسالم با  هجهان را بر سر نهاد استیو س ادتیدو کشور که تاج س نیا.است
 یبه اوضاع زندگ ح،کهیصح نیآئ کی رشیپذ ي،برايفوق العاده ا یو تشنگ یآمادگ کی اوضاع نیاست که ا یهیبد.بردند

 یمذهب ياههااز دستگ یاز برخ يرویاثر پ ،بریاسیامپراتوران روم و رجال س .دینما یم جادیبخشد،ا یم یآنها سر و سامان
و  عتیطب کیفقط  يقائل بودند که و " یعقوبی" انیحیاز مس یبرخ یدارد،ول تیو دو مش عتیطب ح،دویمس:معتقد بودند که

 جادیآنان ا انیدر م یقیروم زد و شکاف عم یبر استقالل و هماهنگ يدیاساس، لطمه شد یمسئله ب نیهم .دارد تیمش کی
قرار داد و  بیجهت مخالفان را سخت تحت تعق نیهم ياز عقائد خود دفاع کند و برا ددستگاه حاکمه مجبور بو کهیکرد به طور

بودند که در برخورد با سپاه اسالم سنگرها  نهایپناه برند،و هم ا رانیبه دولت ا یسبب شد که برخ یفشار و انزجار روح نیهم
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 یخارج يها زهیآن همه ست نکهیا نیدر ع روم واژگون بخت،. نمودند،و با آغوش باز سپاه اسالم را استقبال کردند یرا خال
 یم کیهر روز کشور را به لب پرتگاه نزد کرد، یبه رنگ مذهب جلوه م اکه اکثر یاختالفات داخل لیبود،س رشیبانگیگر

 يبرا ینقشه هائ روم از حد گذشت، یحیکه فشار امپراتور مس دندیچون د باز بودند، سهیملت شرور و دس کیکه  هودی .ساخت
. دندیو لب اسقف بزرگ شهر را بر ینیرا تصرف نمودند،و گوش و ب "هیانطاک"بار هم شهر کیو  دندیبرانداختن دولت روم کش

دو ملت  انیرحمانه،م یکشت و کشتار ب نیا.را قتل عام کرد" هیانطاک" انیهودی یپس از مدت حکومت روم به منظور انتقام،
 کیان،یهودیمثال .کرد یم تیسرا زیبه خارج از کشور ن یجوئ نهیموج ک یچند بار تکرار شد،و گاه مدر رو يو نصار هودی

 یاطالع رسان گاهیپا(دندیگوسفند سر بر ان،مانندیحیو به منظور انتقام از مس دندیخر رانیرا از ا یحیمرتبه هشتاد هزار مس
همین دالیل  عمده که بر  )."جعفر ،یسبحان,  1ج  تیابدفروغ ": روم مقارن ظهور اسالم، به نقل از یحوزه،وضع عموم

سقوط "به نام م، 1984در سال  یکتاب یالکساندر دماندت آلمانزیرا که پروفسور شمردیم کفایت می کند و پیشتر نمی رویم،
سقوط ویکی پدیا،(کرده است يگردآور ،را تا آن زمان درباره علل سقوط روم نظریه 210و در آننوشته است   "روم

  ). اإلمبراطوریۀ الرومانیۀ الغربیۀ
در مورد سقوط این امپراتوري می توان  بدون تردید". اینک نوبت بررسی علل شکست امپراتوري ایران رسیده است               

خسرو " :نوشته اند ).139علمداري، ص("عوامل مشترکی با سقوط امپراتوري روم یافت که البته دقیقا مانند یکدیگر نیستند
 يهاو جنگ اتیکند اما تعد يرینجبا جلوگ خود توانست از حرص و جاه طلبی ٔساله 38شاهنشاه مقتدر در مدت سلطنت  زیپرو

کشته شدن خسرو در . وارد آورد رانیهولناك بر ا یو روم، ضربت رانیجنگ ا ریسنوات اخ يهاکرد و شکست فیاو کشور را ضع
به علت سلطنت  یحرص و آز و هرج و مرج و اغتشاش در کشور شد و قدرت دودمان پادشاه انیموجب غل م، 628سال 

 مربه فرمان ع ،م 634منوال بود که در سال  نیبر ا یاوضاع دولت ساسان. گشت هیما یو ب فیضع ،خسرو نانیجانش دوام یب
 انیدودمان چهارصد ساله را از م نیا یلینهادند و توانستند در ظرف مدت قل يرو رانیاعراب به ا انیبن الخطاب لشکر

 ریتأث وستهیعامل بهم پ نیاز اعراب چند انیرانیدر شکست ا .}520کریستن سن، ص ، انیدر زمان ساسان رانیا{بردارند
، پنجاه گفتار پورداود تا،یآناه. میورداود، ابراهپ{فراهم شده بود انیرانیعوامل بدست خود ا نیاز ا یبرخ. داشتند

در . و روم شد  رانیا نیب ییها، موجب جنگفوکاس :توان گفتمی  انیساسان یفروپاش یدرون عوامل با رابطهدر  .}343ص
در داخل کشور با چنان  وسیهراکل. شدامپراتور وسیفوکاس را کشتند و هراکل انیخود روم ران،یا یلشکرکش روداریگ

صلح  شنهادیبار به خسرو پ نیآماده سازد و چند رانیمقابله با سپاه ا يخود را برا یبه آسان توانست یبود که نم ریدرگ یبحران
 شیروم پ ییایآس يهاهمچنان در خاک روزشیکه سپاه پ وي،اما  .}513، ص رانیمردم ا خیتار ،نیکوب، عبدالحس نیزر{داد

خاندان  ياری يکه در آغاز از برا او یدهد و لشکرکش شیباختر گشا يخود، از سو یکه به شاهنشاه دیشیاند نیبر رفتند، یم
 یشاهان ساسان .}347ورداود، ص پ{شد لیتبد مو رو رانیا انیم ینیسهمگ يداده و به نبردها تیماه رییبود، تغ وسیکیمور

تاریخ باستانی  ،"مشیرالدوله =حسن"پیرنیا،  {برسانند یحدود زمان هخامنشه را ب رانیا يصدد بودند که مرزها همواره در
پرداخت و  هیقسطنطن هیبه تخل یبد بود که هرقل پنهان يقدره اوضاع روم ب پس از شکست روم از ایران، .}346ص ،ایران

فرار  تختیاز پا خواست یدر ابتدا م زین اوخود . کارتاژ فرستاد يسوه نهاده و ب یرا در کشت تختیپا يگرانبها يها اندوخته
شورش ه است، ب زیآماده گر راتورشانکه امپ افتندیدر زانسیمردم ب نکهیپس از ا. برگردد قایکرده و به کارتاژ در افر

 وسیهراکل ه،یبزرگ قسطنطن يشوایپ. کردند یم قیتشو يداریمردم را به پا ،ینید انیشوایو پ ونیروحان ژهیوه ب. برخاستند
شد بماند و قرار  یراض وسیباالخره هراکل .را رها نخواهد کرد تختیکند که پا ادیتا سوگند  ندبرد ایسنت صوف يسایرا به کل

شدن شهر  رانیکه از و یجانیشور و ه. برسد یو جنگ ینظام ياهاردوگاه هیمصرف تهه ب ساهایکل يهاییو دارا زائنشد که خ
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امپراتور شکست خورده  یدلگرم ٔهیکارگر افتاد و خود ما اریبرخاسته بود، بس نیراست بیو ربوده شدن صل میمقدس اورشل
 کیو روم به  رانیجنگ ا. }353پورداود، ص  {کنند یجانفشان نیراست بیصل يآزاد يهمه بر آن شدند که از برا. دیگرد

که ظاهرا  زیخسرو پرو یاقامتگاه تابستان گنزك :آبادیسدیکشنري {وارد گنزك وسیهراکل انیلشکر .شد لیتبد یجنگ مذهب
آتشکده  ،حیمس یسیو مزار ع میاز اورشل يتوز نیو ک یشده و به تالف }است  زیدر سر راه مراغه تبر هیاروم اچهیدر یدر نواح

وران آ از رزم ياریبود که بس دیچنان شد رانیا شاهنشاهی ٔواژگون شدن آتشکده یاثر روح. کردند رانیآذرگشسب را و
طرف دستگرد ه هرقل مصمم شد که ب م، 627در سال  .} 356پورداود، ص  {شدند همانجا افسرده و دلسرد و پراکنده  زیپرو

 نیب ،نوایبه نام نبرد ن یجنگ}یبغداد کنون{میقد ينواین یکیدر نزد .خسرو بود تختیپا سفون،یت یکیمحل در نزد نیا. برود
 زیرا ن سفونیت د،پس از فتح دستگر توانست یم وسیهراکل. دیانجام یرانیا يروهایکه به شکست ن افتیوقوع  هایرانیو ا هایروم

حمله  سفونیاو ببندند بعد از فتح دستگرد به ت يراه برگشتن را بر رو انیرانیکه ممکن است ا دیشیاند یچون م یول دیبگشا
خسرو  يبرا ژهیرا بلرزاند و بو انیخاندان کهنسال ساسان یپادشاه ادیبن وسیشکست از هراکل. گنزك برگشت ينکرد و به سو

 یبحران يروزها نیدر ا. شد ختهیاز هم گس يگریشکست مانند هر کشور د نیکارها پس از ا ٔرازهیکه ش داستیپ. نماند ییآبرو
مردانشاه  ه،یرویش شیپسر بزرگ خو يآمد به جا بود که شاه باالخره در صدد در يقدره ب نیریش ،خسرو یحینفوذ زن مس

با  توانست یبود، نم ماریو ب فیهنگام که پادشاه ضع نیدرا عهد،انتخاب ولی ٔمسئله. انتخاب کند يعهدیرا به ول نیریپسر ش
خسرو را  ش،یبه حق خو لیجهت ن هیرویش ینجبا از انتخاب مردانشاه با سع يناخرسند. د نکندبزرگان و نجبا برخور ٔمداخله

را که  هیرویش پسرشاو را خواستار شدند و  يکه بزرگان برکنار دینکش یطول. ساخت یخانوادگ نخونی ٔتوطئه کیمواجه با 
از مرگ  شیپ کسالی م،627در سال .}358پورداود، ص  {او نشاندند يدختر امپراتور سابق روم بود، بر جا میمادرش مر

در همه جا سد و بند را شکسته، خانه و  ،کردند و در سر راه خود یدو رود بزرگ دجله و فرات با هم سرکش ،زیخسروپرو
کارگران را با مزد . بال را از مردم بگرداند نیکه ا دیکوش وي،. مردم را آب فرا گرفت و کشتزارها، به تاالب مبدل شد انیآش
 نیکه آب فرو نشست، سرزم يپس از چند. ماند هودهیها بکوشش نیهمه ا یرا برطرف کنند ول هابیبر آن داشت که آس اریبس

از صد  شیاست ب نوشته يمسعود. آورد دیگوناگون از جمله طاعون پد يهایو ناخوش دیباتالق بزرگ گرد کی }عراق{سواد
 .}361پورداود، ص  {رودخانه بروز کرد، کشته شدند انیکه بعد از طغ ینیدر اثر طاعون سهمگ هیهزار تن از مردم ناح

اند که  نوشته }348پیرنیا،{گشت یدر انظار عامه تلق ،بارز انحطاط دولت ساسانی ٔنشانه کی ،هایرانیو میخسرو در ترم یناکام
یکی .}362پورداود، ص {گرفتندفال بد ه و آن را ب ختیفرو ر انیطغ نیا از سفونیت یکاخ پادشاه ایاز تاالر دربار  يا گوشه

ها و حرم سراها و کاخ ٔدرباره .دیگر است تعل ،نیسنگ يهااتیاخذ مال .است زیده تن پس از مرگ خسروپرو یپادشاه ،علتها از
 رایاند، واقع امر بوده، ز غالب آنچه نوشته. اند ها نوشتهو شاعران، داستان بانیمانده و اد هاتیحکا زتجمالت دربار خسروپروی

بود که  گفته خود، اتیخسرو در محاکمه و دفاع. نداشته است یاز شاهان سابق ساسان يها و تجمالت او را احدها و گنج خزانه
و روم را به مخارج  رانای ٔساله ستیب يهااگر مخارج جنگ. است ر برابر کردهرا در مدت سلطنتش چها رانای ٔخزانه يموجود
پیرنیا، ص {است شده یم رانیدر زمان او به مردم ا یالتیکه چه تحم افتیدر توان یبه سهولت م میعالوه کن رانیدربار ا

 ٔحمله .از عوامل مهمی می باشند که از ذکر جزییات آن می گذریم ی رزرتشتیمذاهب غ یتینارضا و یتشتتات مذهب .}351
نتواند  يبود که و  سبب شده یاو در غرب با روم شرق يکارهایپ ،خسرو  يهایگرفتار .را باید اضافه کرد رانترکان به شرق ای

 رانیا یشرق يمرزها ،م 630تا  620 يهاسال یروال ط نیبد. دست زند یشرق يبه اقدامات الزم در امور مرزها دیکه باچنان
اتحاد ترکان با  ،خسرو یدر اواخر پادشاه .}142ص  ،انیو ترکان در روزگار ساسان رانیا،اهللا تیرضا، عنا{ماند دفاع یب

 ،تون جبغو خان. }6ص  ز،یتا چنگ زیاز پرو زاده، یمقاالت تق{دیضعف گرد دیاز عوامل مز یکی زین رانیروم بر ضد ا دولت
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و غرب پاکستان معاصر به تصرف تمام شمال  بیترت نیکرد و به هم ریترك، جنوب افغانستان را تسخ یبزرگ خاقانات غربخان 
  )."دست اعراب به انیساسان یفروپاش یعوامل درون ویکی پدیا،": برداشت از(دیگرد عیها مطحداقل به ترک ای ،ها درآمدترک

 ،یمردم تیفقدان حما ،یو طبقات ینزاع مذهب":که عبارتند از اند کرده انیب انیسقوط ساسان يرا برا یمختلف لیمورخان دال
طاعون،  یدمیاپ ،یروم شرق يبا امپراتور ریو ناموفق اخ یطوالن يهاجنگ نهیو هز ،یاسیس یثبات یاشراف، ب انینزاع م
آنها، باور  انیم یطبقات جامعه و عدم هماهنگ انیاختالفات م الم،اس نید ،یتخت پادشاه ینیمربوط به جانش یآشفتگ

که در دفاع از معابد  انیحیو مس}یزرتشت{سنایمزد نییآ ریغ يها فرقه روانیشکست، وجود پ رشیبه سرنوشت و پذ انیرانیا
عمده  تر  دالیلو در یک جمع بندي دقیق ).رانیحمله اعراب به اویکی پدیا،("کردند یم جادیاخالل ا یآتش و خانواده ساسان

شکست ساسانیان پیش از آنکه نتیجه :)1":سقوط ساسانیان، و در نهایت شکست آنها در مقابل اعراب را می توان چنین بر شمرد
در دوره ساسانیان، قبیله مغان یکی از شش قبیله  :)2. قدرت اعراب باشد، ناشی از ضعف دستگاه دینی دولتی ساسانیان بود

ادغام این دو پدیده دین و دولت نقش هر دو را ضایع کرد و . متمرکز دینی بوجود آوردمادها به قدرت رسید و حکومت 
هزینه هاي کافی براي جنگ با  وضع نابسامان اقتصادي و کاهش توان مالی جامعه:)3.دستگاه دولت و دین را به فساد کشانید

انگیزه اي  ،و ثروت سبب شد که توده هاي مردمافزایش تضاد طبقاتی و شدت یافتن فاصله فقر :)4.اعراب  را تامین نمی کرد
در این سیستم افراد با منزلتهاي . وجود سیستم شبه کاستی باعث نارضایتی مردم بود:)5. براي دفاع از حکومت نداشته باشند

ي این نهضتها در شکل شورشها. بوجود آمدند نهضتهاي فکري دینی ناشی از وضعیت جامعه :)6. ثابت به دنیا می آمدند
مانوي و مزدکی بروز کرد که در عین حال باعث عریان تر شدن سرکوب جکومت دینی شد و هم چنین شکاف بیشتري در 

اعتقادات مزدکی نوعی دیگر از مناسبات اجتماعی را پیشنهاد می کرد که بر بستر برابریهاي اجتماعی  .جامعه بوجود آورد
 :)7. اب مسلمان خوانایی داشت و گرایش مردم به اسالم را تسهیل می کرداین اعتقادات با شعارهاي برابري اعر. قرار داشت

. روحیه سربازان ایرانی پس از شکست از رومیان بسیار ضربه خورده بود. ساله، روم و ایران راضعیف کرده بود 24جنگهاي 
ه سرزمین پیشرفته تر بود باعث فقیر به ایران حمله کردند اشغال ایران ک اعراب از جامعه اي عشیره اي، صحرانشین و :)8

ایرانیان  )9. دي در جنگها بسیار بهره گرفتپیامبر اسالم از انگیزه اقتصا. ایجاد انگیزه قوي مالی در سربازان اعراب می شد
در برابر اعراب مقاومتهایی نشان دادند ولی روحیه خنثی  و حتی همکاري با سربازان اعراب، بخصوص پس از سقوط قادسیه 

ولوژي بسیار قوي دینی برخوردار بود که جنگ را وظیفه می شمارد، در حالیکه ئقواي اسالم از اید :)10. اوند بارز بودو نه
  ).306و  305تر کاظم علمداري، ص کرا ایران عقب ماند؟ دچ(خالء ذهنی شده بودندسربازان ایران دچار 

توضیح آیه چهارم سوره روم،  می بایستی درباره انحطاط تمدنها و از براي جمع بندي بحث این فصل در رابطه با                  
این آیه  پیش بینی می کند که روم در بازه زمانی سه تا ده . می نوشتیم به تفصیل جمله سقوط امپراتوریهاي ایرا ن و روم

و در آن روز است که مؤمنان از  کار در گذشته و آینده از آن خداست ":سال، بر ایران پیروز می شود و بالفاصله می فرماید
د قانونمند و بر اساس نده یحوادث رخ م يسر کیدر ظرف که  امورتمام  دیخواهد بگو یقرآن م ."گردند یارى خدا شاد مى

سال براي یک 9مدت .سر نخش به دست خداوند است} يعدب يروزیو پ یشکست قبل{امور نی، و همه امی باشند تیعلنظام 
چه شد که ملت روم در این مدت کوتاه .ملت شکست خورده و از هم پاشیده و تبدیل شدن آن به ملت فاتح مدتی کوتاه است

سپاهیان اندك مسلمین از هم فرو توانست بر امپراتوري با عظمت ساسانیان پیروز شود و در اندك زمانی بعد، توسط 
 ياو از رودخانه فرات عبور کرد و شهرها ...بر روم حمله کرد م، 603در سال  پرویز خسرو :در این باره نوشته اند.پاشید؟

را "هیانطاک"کشور یشرق تختیسلطه خود قرار داد و سرانجام پا ریو حلب را ز سیچال،روپلسیه يشهرها. را فتح نمود هیسور
بعد از آن  انیرانیا د،یردگ یفاکس و سبب سقوط سلطنت روم تلق یتیکفا یب لیدل انیرانیا يآسا لیفتوحات س. فتح کرد
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 زیرا ن میباالخره اورشل و و شرق اردنلیدمشق، الخل فتح کردند و بعد از فتح  یرا به آسان هیمساریت "ایدوس یکاپ" تختیپا
 ساله صدینذورات س. سوزانده شدند هیباشکوه قسطنطن يسایو کل "نایلیه" }ينصار دهیطبق عق{ حیمدفن مس. تصرف نمودند

بعد از  انیرانیا. کشته شدند انیحیو نود هزار نفر از مس. برده شد رانیبه ا یاصل بیصل. روز وقف کرده شدند کیدر ظرف 
 افت،یتا حبشه و طرابلس توسعه  رانیقلمرو ا بیترت نیشام متوجه مصر شدند و آن کشور را تحت سلطه خود درآوردند، بد

 یبیل يسکندر از راه صحراامانند  یرانیفاتحان ا .افتاد انیرانیبدست ا زین قایاز آفر یو مناطق هایروم دیجد يهایآباد
نمودند،  ریرا تسخ] Chalcedon[ دنیو چالس] Basphorus[از فرات تا باسفورس  رانیاز سپاه ا یبازگشت نمودند، قسمت

 ییهابخش توانست یبود م ییایدر يروین يخسرو دارا گرنصب شده بود، و ا هیقسطنطن يسال روبرو 10تا  انیرانیا يها مهیخ
هرقل حاکم  برد یبه سر م ستیمرگ و ز انیدر م یکه سلطنت روم یحال نیدر ع .تحت قلمرو خود قرار دهد زیاز اروپا را ن

دست و زمام امور سلطنت روم را ب دیفاکس را به قتل رسان ،م 610فاکس پرچم شورش را برافراشت، و در سال  هیعل قایآفر
آتش انتقام  دیبا قتل فاکس با. بود هیسقوط انطاک دیکه به گوش مردم رس یاطالع نینخست ،يو دنیبا به قدرت رس. گرفت

نعمت و غاصب حکومتش را به قتل رسانده بود، اما  یهرقل قاتل ول رایز کرد، یو او از هرقل تشکر م نشست، یخسرو فروم
 ،م  616 سالدر .دیرسان لیاش ادامه داد و فتوحاتش را به تکم تجاوزگرانه اتیاو به عمل. شده بود لیتبد رانیاپادشاه  تین

بازار  زیدر خون اروپا ن آور انیز يهاشکست نیو سلطنت باشکوه روم را از دست دادند عالوه از ا. کامالً مغلوب شدند ها یروم
در  نیقبل از ا. شده بود هنوز خشک نشده بود ختهیر نیبر زم ایتالیکه در جنگ ا ییهابود، خون افتهیرواج  انتیظلم و خ

 انیروم فقط در م سلطنت.کشته شدند و زنان و کودکان برده قرار داده شدند یجنگ رانیاس  "ایپنسون"مقدس  دانیم
 از صور  تا طرابزون ایدر ساحل آس ییایو چند نقطه در قایو آفر ایتالیو ا ونانیاز  ییها و در قسمت هیقسطنطن يوارهاید

قبالً گندم . قرار گرفت رداریواگ يهایماریو ب یروم مورد تهاجم خشکسال تختیاز سقوط مصر، پا بعد.محدود شده بود
بار  نینخست يبرا م، 618در سال .اما بعد از سقوط مصر صادرات گندم از آنجا قطع شد. شد یم نیتوسط مصر تأم هیقسطنطن

که هرقل با وجود همۀ  ارندامر اتفاق نظر د نیهرقل بر ا نگاران رهیس.دیگندم به علت عدم ورود آن متوقف گرد عیتوز
بون یگادوارد. نداشت او با چشمان خود سقوط دولت روم را مشاهده کرده بود یحوادث و تحوالت، تحرك و جنب و جوش

با آنکه ملتش دچار مشکالت . پرست بود طلب و توهم و رفاه الح یب یلیحکومتش خ هدور انیدر آغاز و پا هرقل ":سدینو یم
کرد که در ظرف چند   ییشگویپ ،یرانیدر اوج فتوحات ا }ص{محمد"."نبود شتریب همت یب یتماشاچ کیاما نقش او از  ،بود

. نبود یتحقق آن باورکردن دیبه گوش مردم رس  ییشگویپ نیکه ایهنگام. به اهتزاز درخواهند آمد یروم يهاپرچم ندهیسال آ
سقوط  خیتار{باشد یو انقراض م یرانیدر شرق و یکه سلطنت روم کرد یم نیداللت بر ا "هرقل" نیدوازده سال نخست رایز

را به قصد  هیگرفت قسطنطن میبا وجود مشکالت ذکر شده، هرقل تصم .} 1890، طبع 303، ص 3ج  ،بونیگادوارد روم،
کرده و آماده  يریو جواهرات گرانبها را بارگ یدربار شاه یمتیق يایهرقل اش يهایکه کشتیهنگام.دیترك نما "جیکارت"

آمد و قسم خورد که  ایصوفایا }کلیساي{نمود هرقل به  بیجنگ وادار کرد و ترغ يهرقل را برا ، "قیبطر"حرکت بودند، 
 انیذکر است که ضعف روم انیشا. پرده استس يرا به و تشانیخواهد بود که خداوند مسئول یاو همراه کسان یمرگ و زندگ

از  افرستاد ت رانینزد شاه ا یروم نیرا همراه چند تن از مسئول یرانیاز فرماندهان ا یکیبود که پادشاه روم،  دهیرس ییبه جا
من هرگز به هرقل امان : نکرد وگفت یتوجه چیه أتیه نیبه ا یاما پادشاه روم ندینما نیاو معذرت بخواهند و درخواست تأم

 نتهزار تال يرا امان داد که ساالنه به و انیشرط روم نیباالخره او به ا.کنداعالم شده خود را رها يخدا نکهیمگر ا دهم ینم
 نیا. ندینما میبه عنوان خراج تقد زهیو هزار اسب و هزار دختر دوش شم،یطال و هزار تالنت نقره و هزار جفت لباس ابر

اعالم  یجنگ مذهب کی يبود که هرقل برا نجایشود، ا کیو هرقل تحر انیروم تیو حم رتیبود که غ یکاف نیسنگ يهاشرط
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شرط قرض کرد که همراه با بهره تمام مبلغ را پس  نیبر ا ساهایجنگ از اوقاف و درآمد کل يها نهیهز يااو بر. کرد یآمادگ
 اش یشد، زندگ دهیدم يا روح تازه يو جانیآمد و در جسم ب دیاحساسات پداز  یاگهان در وجود افسرده هرقل موجن .دهد

مرد بلند همت و روشنفکر و فاتح و  کیو خوشگذران نبود بلکه به  حال یپادشاه ب کیاکنون او  د،یکامالً دگرگون گرد
: سدینو یبون میگ د؛یرس یبه نظر م قراریکشورش ب يریگ باز پس واسترداد  يگشت که برا لیتبد نیآفر حماسه يا فرمانده

کرد  ادهیپ هیاسکندر جیخود را در خل يهرقل لشکرها ."رسد یمالنهار به اوج خود  آفتاب هنگام نصف یهمچنان که روشن"
برگزار شده  حیکه به مناسبت حضرت مس یمراسم مذهب کیاو هنگام . کرد جیبس يدیجد يروهایو ن. نمود يها را نوساز قلعه

هرقل . ور نمود مؤثر، در آنان آتش انتقام را شعله يا خطابه رادیو با ا. نمود کیتحر ایرانیان از  يریگ را به انتقام انیبود روم
 .ور شد حمله رانیارمنستان عبور نمود و به قلب ا يها و کوه اهیس يایاز در. حرکت کرد ایکاپادوس يبه سو ایشیبعد از فتح سل

 انیحیرا فتح کرد، مس  طورس، گندزاگا و موگان يشهرها د،یرس  به طرابزون هیاز قسطنطن دهیبرگز يرویاو با پنج هزار ن
تولد زرتشت را مورد  يجا ح،یمدفن مس نیبه انتقام توه دند،یخسرو را به آتش کش يهاسیرا منهدم کردند و تند یمعبد ماگ

رفت؛  شیو اصفهان پ نیهرقل وارد ساباط شد و تا قزو .را آزاد کردند یزندان انیحینفر از مس اراهانت قرار دادند و پنجاه هز
را شکست  یطلب کردند اما هرقل همگ "باسفورس" لین يخود را از واد يروهاین انیرانیبه مخاطره افتاد، ا هایرانیسلطنت ا

جنگ . دیوارد ساباط گرد نیجنگ خون کیکرد و بعد از  رکردستان از دجله عبو يهااو بعد از پشت سر گذاشتن کوه .داد
 .بازگشت هیمدائن عبور نموده فاتحانه به قسطنطن يلومتریبعد از آن او به دستجرد رفت و از چند ک. اتفاق افتاد یبزرگ

 هایرانیبوده است که او با ا یدوران سلطنت هرقل زمان نیامر اتفاق نظر دارند که بهتر نیبر ا ییاروپا سندگانیمورخان و نو
معلوم  نیچن. ندارد یمناسبت چیه اش یبا ادوار قبل يو ریاست، دوران اخ دهیمقابله نموده و حکومت از دست رفته را برگردان

مهم دوباره مانند  نیهرقل بعد از انجام ا. داده بود تیاسترداد سلطنت روم مأمور يکه خداوند متعال او را فقط برا شود یم
پس گرفته بود همه را  انیرانیاز ا انیرا که با خون روم یمناطق هیکل هرقل":بونیقول گ به.شد حالیزمان قبل خوشگذران و ب

. ندینما هیهرقل را چگونه توج زیانگ تحول شگفت نیکه ا اند رتیدچار ح مورخان ."داد لیو چرا به عربها تحو چون یب ییگو
مورخان  بر":سدینو یم بونیگ.اند ارائه نموده یگوناگون يهالیتحل گریکدیآنها درباره عدم ارتباط ادوار مختلف هرقل با 

 نیا میحدس بزن میتوان یم دیکه بعد از گذشت مدت مد يزیکنند، ما تنها چ انیهرقل را ب يداریالزم بود که عوامل ب زانسیب
 اش برادرزاده زیانگ هرقل دلباخته جمال سحر سرانجام ."بوده است یجرأت شخص يدارا یاسیاز اراده س شیاست که او ب

خصوص به مشورت احمقانه مشاوران خود عمل کرد، آنها بودند  نینمود، او در ا یشرع ریازدواج غ يشد، و با و "ینیمارت"
 يها بودند که با خواسته هایرانیا.دیرا در جبهه جنگ صرف نما اش یتمام زندگ دیپادشاه نبا کیکه به هرقل گفتند 

از نگارندگان  یکی ].76، ص 7سقوط روم، جلد  خیتار[ "نمودند کیخودشان تحر هیلهرقل را به جنگ ع زشانیآم اهانت
 ياستمداریو با جرأت و س ریدل یاست او با آنکه شخص زیانگ شگفت یلیهرقل خ یزندگان":سدینو یم کایتانیالمعارف بر دائرة
گر اوضاع بود  و او با آرامش نظاره دیتکه گرد تکه يچشمان و يبرجسته بود اما مملکتش جلو يساالر کار و سپه تجربه

که اطالعات ما دربارة  میفراموش نکن بتهال. رسند یبه نظر م ضیضد و نق اش یبرجسته او در دوران مختلف زندگ يهایژگیو
به  .میاو را معذور قرار ده میتوان یهر چند نم. باشد يگرید زیتضادها چ نیا یناقص است ممکن است عامل واقع اش یزندگ
، ص 11ج  کا،یتانیالمعارف بر دائرة ["کرد یرحلت م ایفوراً از دن رانیبود که بعد از فتح ا نیشهرت او بهتر ا يبقا يال براهر ح
 يا هیروح يدارا انیرانیکه هرقل هنگام مقابله با ا شود یبه وضوح معلوم م ییپامورخان ارو اناتیاز ب].، چاپ نهم682
ها گرفته بود آن را به عرب انیرانیآنچه از ا لیدل نیبه هم. نماند یباق اش هیاز آن روح ياثر ،شده بود که بعد از آن یانقالب

اسالم کامالً جنگ نکرده بود لذا مسلمانان  يروهایکه چون هرقل با ن میریبپذ میتوان یخصوص نم نیالبته ما در ا. داد لیتحو
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 نیاسالم و مسلم يرویاز ضعف هرقل همانا ن شتریروم ب توانستند سلطنت روم را سقوط دهند، به نظر ما عامل سقوط سلطنت
  ).82تا  76، ص یمحمد قاسم قاسم: ترجمه  يندو یابوالحسن عل دیامام س ،فهم قرآن ياصول و مباد":برداشت از(بود

توجه  }قبل نقل کردیم فصلکه در {مطالب شریعتی  ادامهبه  ،و تکمیل این بحث لت این فروپاشیهاعبراي درك بهتر                 
زوال خودش  يقدرت استعمار ... يریاست که خود نفس قدرت، نفس جهانگ نیا .است یخیجبر تار کی "امر"قانون  :فرمایید

تر  که متجاوز یزانیبه م شود، یتر م که خشن یزانیبه م يقدرت استعمار مینیب یو االن م دهد یرا در دامن خودش پرورش م
و  گذارد یآنچه را تصاحب کرده م ییو عاقبت با چه رسوا شود یم کتریچگونه از درون به مرگ و زوال و سقوط نزد شود یم

دو غول بزرگ، به خاطر بزرگ  نیدر ا. کند یم ي"تنامیو"را و جنگ را  تنامیمان و آن چنانکه غول معاصر کند، یفرار م
 يهایرجزخوان ،ینظام يهایگر حماسه ها،یکه به دنبال خودخواه شود یم دایآن چنان تضاد پشان،یبودن، به خاطر تجاوزکار

 يبقاء و قدرتها یستگیخوار شدن، نفس شا شدن، جهان یوحش نیو همچن سمیتاریلیبه طرف م سم،یالیپوك، رفتن به طرف امپر
 يها کنند، در صحنه دیو تولمشغول کار باشند  دیکه در داخل با یجوان يرویدو ن جتاًیدر درونشان پوك و نت يو ماد يدیتول

کنند و به هالکت  فیرا ضع گریکدیتا  شوند، یو کشته م کشند یو م زنند یهم چنگ م يآنچنان به رو ،جنگ گانهیدور و ب
جهان  سم،یتاریلیم ،یبه قدرت متجاوز، قدرت گرگ و ددمنش شوند یم لیکه تبد ییجبر است، جبر قدرتها نیا. برسند
آنقدر به  نیپوك و پوچ، طرف يهایریتضاد و درگ نیدر ا شود، یم جادیو چون جبراً تضاد ا ایو استعمار دن سم،یالیامپر ،يخوار

 کلیاند به شکل دو ه جنگ نموده يرا فدا هاشان رهیکه نسل بعد که همه ذخ دهند یرا شکست م گریو همد کنند یهم حمله م
دشمن و جزء  ایعربها که االن  نیروم، هم هیسال بعد از قض 30درست  کهیبه طور ند،یآ یگنده، اما از درون پوك و پوچ در م

 ،يپنج هزار نفر ،يعده مسلمان دو تا سه چهار هزار نفر کیبه صورت  ؛نسل، نه نسل بعد نیهم ،جزء مسلمانها ایو  اند نیمشرک
به  خواهد یم رانیو تا ارتش ا کنند، یحمله م رانیا يهاو به پادگان زنند یعربستان را دور م رامونیتمام پ ،طوفان کیمثل 

 يمقدمات بشود، قوا هیها و نشانها را به خودش بچسباند و مشغول ته و آن همه طال راقیخودش بجنبد و آن همه اسب را 
بشوند و آذوقه اضافه  جیو بس ابندیفراغت ب یاشیو سپاه روم از ع یاز مست ومامپراتور ر یوتا وقت ردیگ یرا م رانیا ،عرب
 یدو قدرت به شکل نیپس ا. ها گذشته و کار تمام شده است ها را بدهند، دشمن از دروازه کنند، و اضافات و رتبه يآور جمع
 شیبود و پ رانیمرز ا یشرق يتهاکه در قسم یروم، مصعب بن خارجه، سارقسوره   امیسال بعد از پ 35 ای 30که  ندیآ یدر م

و آنجا  کرد یآب و هوا آباد و خوش بود حمله م ثیکه از ح رانیا يمرز يخودش به دهات و شهرها يهایر و براز اسالم با دو
که  یکمک يرویبا ن شد، یدور گم م يها و صحرا ابانهایدر ب آمدند یسرکوبی او م يبرا یو تا وقت کرد یو غارت م دیچاپ یرا م

ور تاست، امپرا غمبریو هشت سال، ده سال بعد از مرگ پ. دهد یرا شکست م رانیا میعظ يورتامپرا فرستد یم نهیاز مد مرع
که مخاطب سوره روم است که   ینسل نیبه دست هم. نبودند زیچ چیکه ه ییعربها نیبه دست هم د،یآ یشرق به زانو در م

چنان  نهایا}یعنی{،"المومنون فرحی ومئذیاالمر من قبل و من بعد و  هللا":پس .گرفتند یها  مورد تمسخر قرار م یتوسط مک
و  ینظامها و روابط اجتماع ،یو ناتوان سأیو  یو انحراف ذهن ریرا بکوبند و بزنند که عامل فساد و فحشا و تخد گریهمد

 ندهیفرسا يصحنه جنگها دررا  شانیروهاین نیرا از درون بپوساند، و بهتر شانینظام هیو روح يو سازمانهاي ادار یطبقات
با توجه به اشاره )."یعتیشر يبه روشنفکر مسول، عا دیام امیپ ":از ییها دهیگز( بروند انینابود کنند و با دو ضربه شما از م

. برآن تاکید کرده اشاره کنیم ، هاپکینز جانز دانشگاه استاد  برژینسکی، جا دارد به نکته اي که شریعتی  به مساله میلیتاریزم
نام  با کتابهایش از یکی در او. می باشد گذار تاثیر آمریکا نظام مدت بلند سیاستگذاریهاي در یزن اکنون هم وي، نظریات

 مشابه که است گرفته قرار وضعیتی در اکنون هم آمریکا":نویسد می "قدرت المللی بین بحران و آمریکا راهبردي دیدگاه"
 مهمترین وي،. "است بوده نتیجه بی و هزینه پر ،آمریکا فرامرزي جنگهاي .است سابق شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی زمان
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 در جدي تغییرات ایجاد توانایی و شده فلج دولت نظام، دو هر  در که داند می این را این دو کشور وضعیت میان تشابه وجه
 وبی هنگفت نظامی هاي بودجه و ها هزینه ،زمین ژئوپولتیک جغرافیاي از نقاطی بر تسلط براي و اند داده دست از را سیاست

 و بود داده انجام افغانستان درآوردن تسلط تحت براي دهه یک مدت به را کاري چنین شوروي. اند کرده خرج را اي نتیجه
 درون در و یافته کاهش آمریکا المللی بین گذاري تاثیر. است کرده فراوانی هاي هزینه افغانستان در هم و عراق در آمریکا

   ).آمریکا تمدن سقوط و اضمحالل فرایند به سایت زمان ظهور،نگاهی(است شده اجتماعی هاي نارضایتی دچار ،نیز
                  "دعن بملُ ون قَبرُ مالْأَم لَّهارتباط این آیه با جبر تاریخ و مطالبی که در . "کار در گذشته و آینده از آن خداست=ل

تمام این سوره در مکه  .در آیات سوره هود پیدا کرد می توان را  گفته شد یران و روماین فصل درباره فروپاشی دو امپراتور ا
مخصوصا نوح که با وجود نفرات کم بر دشمنان بسیار پیروز  ،یامبران پیشینپرا سر گذشت آن قسمت عمده آیات  و نازل شده

، و ن در برابر آن انبوه دشمنان بودههم وسیله آرامش خاطر براى پیامبر و مؤ منا ،ذکر این سر گذشتها .شدند تشکیل مى دهد
د که مسلمانان هرگز نباید به نآیات این سوره به روشنى این امر را اثبات مى کن.هم درس عبرتى براى مخالفان نیرومندشان 

به همین دلیل . روز بر استقامت خویش بیفزایندخاطر کثرت دشمنان و حمالت شدید آنان میدان را خالى کنند، بلکه باید هر 
و از ابن عباس در  .}334 ص ،2ج  ،نورالثقلین{سوره هود مرا پیر کرد" :فرمود پیامبردر حدیث معروفى مى خوانیم که 
یافته اى استقامت کن آنچنان که دستور "شدیدتر و دشوارتر از آیه  پیامبرهیچ آیه اى بر : تفسیر این حدیث چنین نقل شده که

و  این سوره براى بیدار ساختن افکاردر .}هود  سوره 118ذیل آیه  ،مجمع البیان {نبود ،"و همچنین کسانى که با تو هستند
توجه دادن واقعیات زندگى و سرنوشت شوم تبهکاران و باالخره بیان راه پیروزى و موفقیت ، قسمتهاى قابل مالحظه اى از 

براي اطالع بیشتر  . است خواهد آمد در این سوره "امر "آنچه مربوط با واژه ،در این بخش. است تاریخ انبیاء پیشین بیان شده
که هنگامی .به داستان او اختصاص داده شده است آیه 26که   از آیه بیست و پنجم درباره نوح است. به تفاسیر مراجعه شود

 تا آنگاه که" :اجراي فرمان رسیده است می شود زمانحجت بر قوم نوح  تمام می شود، پس از ساختن کشتی، به نوح وحی 
بدیهی است که هنگام فروپاشی هر تمدنی زمانی دارد که  .}40هود، {ما دررسید و تنور فوران کرد فرمودیم "فرمان =امر"

خی در خداوند در آیات منعددي متذکر شده که همه پدیده ها و من جمله حوادث تاری.بر اساس قانون علیت انجام شدنیست
] توانند مى[و براى هر امتى اجلى است پس چون اجلشان فرا رسد نه " :براي مثال آمده است.دنعینی انجام می شوظرف م

ن را آراغب . دقیقه 60نه به معناي  ساعت به معناي لحظه در این آیه است. }34اعراف،{ساعتى آن را پس اندازند و نه پیش
ن را می داند از قبل به نوح دستور خداوند چون زمان آ .}279، ص 2 ترجمه مفردات، ج{دانسته است از اجزاء زمان یجزئ

به بعد داستان  50از آیه  .می دهد که  آبها طغیان خواهند کرد و همه غرق خواهند شد مگر آن کسانیکه بر کشتی سوار شوند
پس اگر روى بگردانید به یقین آنچه را که " :ستبحث اتمام حجت ا  57در آیه . قوم عاد است که نام پیامبرشان هود می باشد

یعنی  ."خواهد کرد] شما[به منظور آن به سوى شما فرستاده شده بودم به شما رسانیدم و پروردگارم قومى جز شما را جانشین 
و آیه  .شودقانون چنین است که هر قوم یا تمدنی که شایستگی ندارد فرو می پاشد و گروه دیگر که لیاقت دارد جایگرین می 

ما دررسید هود و کسانى را که با او گرویده بودند به رحمتى از جانب خود نجات  "فرمان=امر"و چون  :بعد می فرماید
همان مطلبی که درباره ، بیان قانون لحظه نابودي استاین آیه نیز، . }58هود،{بخشیدیم و آنان را از عذابى سخت رهانیدیم

پس از اتمام حجت،  . به بعد درباره قوم ثمود است که پیامبرشان صالح می باشد 61از آیه . قوم نوح گفته است
مالیکه قبل از رفتن به  .به بعد شروع می شود 70داستان قوم لوط از آیه .است آمده 66درآیه  "فرمان=امر"مجددا

می شودکه اینها  در رابطه با  ابراهیم متوجه. رت ابراهیم می شوندضمهمان حبتداء ا ه،شهرکهاي سدوم و گومورا، در سر را
در اینجا ممکن است ، این ":تفسیر نمونه می نویسد. }74بخشی از آیه {عذاب قوم لوط آمده اند فلذا با آنها مجادله می کند
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موریت آنها به أسؤ ال پیش آید که چرا ابراهیم درباره یک قوم آلوده گنهکار به گفتگو برخاسته و با رسوالن پروردگار که م
 .ن یک پیامبر، آن هم پیامبرى به عظمت ابراهیم دور استأکه این کار ازشیدر حال فرمان خدا است به مجادله پرداخته است

 . "ابراهیم بردبار، بسیار مهربان ، و متوکل بر خدا و بازگشت کننده به سوى او بود": لذا قرآن بالفاصله در آیه بعد مى گوید
، و این به خاطر جادله او مجادله ممدوحى بوده استاى ابراهیم به خوبى نشان مى دهد که مذکر این صفات بر: توضیح اینکه 

روشن نبود که فرمان عذاب به طور قطع از ناحیه خداوند صادر شده ، بلکه این احتمال را مى داد که  آنست که براى ابراهیم
ن درباره آنها مى رود، و به همین دلیل هنوز جائى ، و احتمال بیدار شدمیدى براى نجات این قوم باقى استهنوز روزنه ا

خیر این مجازات و کیفر بود، چرا که او حلیم و بردبار بود، و نیز بسیار مهربان بود و أبراى شفاعت وجود دارد، لذا خواستار ت
قطعى را با تغییر در برابر یک حکم قطعى نمى توان گفتگو کرد، اما فرمانهاى غیر . نیز در همه جا به خدا رجوع مى کرد

 .مشروط نه مطلق  هستند شرائط و اوضاع مى توان تغییر داد چرا که راه بازگشت در آن بسته نیست و به تعبیر دیگر فرمانهائى
عت را کنار رسوالن بزودى به ابراهیم گفتند اى ابراهیم از این پیشنهاد صرف نظر کن و شفا":فرماید در آیه بعد می}فلذا{

تعبیر به  .}هود76آیه{ "انه قد جاء امر ربک=فرمان حتمى پروردگارت فرا رسیده  "چرا که ،ن نیستبگذار که جاى آ
نشان مى دهد که این عذاب نه تنها جنبه انتقامى نداشته بلکه از صفت ربوبیت پروردگار که نشانه تربیت و پرورش  "ربک"

وحتی تعبیر آیه این ). "تفسیر نمونه، سوره هود":از برداشت("استبندگان و اصالح مجتمع انسانى است ، سرچشمه گرفته 
یعنی . }76انتهاي آیه {"خواهد آمد بازگشت است و براى آنان عذابى که بى =وإِنَّهم آتیهِم عذَاب غَیرُ مرْدود " :است که

جه سانتی گراد جوش لحظه این نابودي در همان نقطه جوشی که براي مثال آب است که قانونش این است که در صد در
آیات بعدي خیلی از مسایل . جبر تاریخ یعنی بیان قانون. در همان لحظه اتفاق خواهد افتاد "فرمان= امر"خواهد آمد، این 

گفتند اى لوط ما فرستادگان ":هنگامیکه زمان نجات لوط و همراهانش می رسد فرمان می رسد که. را روشن می کند
ات را حرکت ده و هیچ کس از شما  تو دست نخواهند یافت پس پاسى از شب گذشته خانواده پروردگار توییم آنان هرگز به

گاه آنان صبح است مگر صبح نزدیک  گمان وعدهیخواهد رسید ب] نیز[ان رسد به او نباید واپس بنگرد مگر زنت که آنچه به ایش
جبري و حتمی است با کسی شوخی ندارد، امري که . از اینجا به بعد شمارش معکوس  شروع می شود. }81هود،{"نیست

آنها باید شبانه به پناهگاهی که در نظر . براي همین است که آنها حق ندارند به پشت سر نگاه کنند. حتی با لوط و یارانش
 انبی ،در این آیه .حتما باید قبل از سپیده صبح که نقطه آغاز نابودي قوم لوط است در جاي امنی باشند. گرفته شده بروند

بعد . یعنی این امر در زمان خودش که صبح است اجرا خواهد شد." إِنَّ موعدهم الصبح أَلَیس الصبح بِقَرِیبٍ ":شده است
 پس چون":و می فرماید. یعنی شمارش معکوس براي رسیدن عذاب است ."؟مگر صبح نزدیک نیست" :پرسش می کند

 "سنگ گلهاى الیه الیه بر آن فرو ریختیم] نوع[هایى از  پاره را زیر و زبر کردیم و سنگ] شهر[ما آمد آن  "فرمان=امر"
بعد . شاخصه جامعه او فساد اقتصادي بود.به بعد درباره قوم شعیب است که قبال توضیحاتی داده ایم 84از آیه . }82هود،{

ما آمد شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند  "امر=فرمان" و چون":که شعیب اتمام حجت می کند، قرآن می فرماید
هایشان از پا  فرو گرفت و در خانه] مرگبار[به رحمتى از جانب خویش نجات دادیم و کسانى را که ستم کرده بودند فریاد 

 .از مسیر صحیح، اجرا شدهمان قانون یا جبر تاریخ است که به دنبال انحراف قوم شعیب  "امر"این .}94هود،{"درآمدند
از ذکر نابودي این  بعد قرآن،  .داستان بعدي درباره موسی است که خداوند در اینجا به عذاب  قوم فرعون اشاره نکرده است

کنیم بعضى از  این از خبرهاى آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت مى":جمع بندي کرده و می فرماید ،در سوره هود اقوام
و ":باز به قانون  الهی اشاره کرده می فرماید ،در آیه بعدي .}100هود،{"اند بر باد رفته] بعضى[ر سر پا هستند و ب] هنوز[آنها 

پروردگارت آمد خدایانى که به جاى  "فرمان=امر" ما به آنان ستم نکردیم ولى آنان به خودشان ستم کردند پس چون
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این نابودي را  اجراي و فرمول. }101هود،{"بر هالکت آنان نیفزود خواندند هیچ به کارشان نیامد و جز مى] ى حقیقى[خدا
گرفتن ] به قهر[گونه بود و این =أَخْذُ ربک إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وهی ظَالمۀٌ إِنَّ أَخْذَه أَلیم شَدید َکَذَلک" :اینگونه بیان می کند که

 "گرفتن او دردناك و سخت است] به قهر[گرفت آرى  مى] به قهر[ که ستمگر بودندیپروردگارت وقتى شهرها را در حال

، یک نسبت و برنامه همیشگى است که هر قوم و ملتى این یک قانون عمومى الهى است":تفسیر نمونه می نویسد .}102هود،{
 ءاندرزهاى پیامبران خدا اعتنادست به ظلم و ستم بیاالیند و پا را از مرز فرمانهاى الهى فراتر نهند و به رهبرى و راهنمائى و 

یک برنامه عمومى و  ،این واقعیت که برنامه فوق ننمایند خداوند آنها را سرانجام سخت مى گیرد و در پنجه عذاب مى فشارد
یک سنت همیشگى است از سایر آیات قرآن نیز به خوبى استفاده مى شود و در واقع هشدارى است به تمام مردم جهان که 

البته ظلم به معنى وسیع کلمه  .حکم مخصوص اقوام پیشین بوده است شما از این قانون مستثنى هستید یا اینگمان مبرید 
با اینکه این صفت مربوط به ساکنان شهر  }هى ظالمۀ{شامل همه گناهان مى شود و توصیف قریه و شهر و آبادى به ظالم بودن

نها آنقدر در ظلم و بیدادگرى فرو رفتند که گوئى شهر و آبادى یک گویا اشاره به این نکته لطیف است که آ ،و آبادى است
نزدیک به تعبیرى است که در فارسى داریم که مى گوئیم ظلم و فساد از در و دیوار  ،و این تعبیر. پارچه ظلم و ستم شده بود

ر این سرگذشتهاى عبرت انگیز و د: و از آنجا که این یک قانون کلى و عمومى است بال فاصله مى فرماید .فالن شهر مى بارد
که از عذاب آخرت یبراى یافتن راه حق ، براى کسان حوادث و شوم و دردناکى که بر گذشتگان گذشت عالمت و نشانه اى است

  .دکر یمصحبت خواه ، بیشتردر فصل بعدي درباره قانونمندیهاي نظام هستی .)تفسیر نمونه، همان("مى ترسند
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  فصل دهم
  

  منديقانون
  امدادهاي الهی 

 را که هربه یاري خدا= الرَّحیم الْعزِیزُ وهو یشَاء من ینصرُ اللَّه بِنَصرِ":آیه پنجم سوره روم درباره یاري خدامی باشد                 
 یاري خدا بر اساس قانون دهیم کهتوضیح در این فصل بنا داریم که  ."مهربان ناپذیر شکست اوست و کند مى یارى بخواهد

 آیه، در این .ها امکان پذیر نیستکمکد و چنانچه این شرایط محقق نشوند، دریافت این علیت است و داراي شرایطی می باش
اینکه قرآن  .الهی است رحمت و عزّت پرتو در الهی کمک.الهی آمده است هايدو صفت از صفات خداوند در رابطه با کمک

 بِنَصرِ"،  "الْمؤْمنُونَ یفْرَح یومئذ":آیه اهللا جوادي می گوید چیزي؟ چه به، باید پرسید شوند می خوشحال مؤمنون: فرماید می
آن به است واسطه مفعول و متعلّق این کهاست،   "اللَّه"فْرَحرُ"البته خدا. "ینصن یم شَاءچه که است کرده مشخص است و "ی 

 الْأَمرُ للَّه" چرا .داد قرار مطلب این دلیل را خود حسناي اسماي از اسم دو سبحان خداي .}7محمد، {کند می یاري را گروهی
 معناي به .نیست غلبه معناي به عزّت .است نفوذناپذیر, است مطلق قادر, است مطلق عزیز او اینکه ؟ براي"بعد ومنْ قَبلُ من

 .است عزّت داراي این .داد فریب را او کس هیچ وسیله به شود نمی .کرد پیدا نفوذ او در شود نمی که انسانی .است نفوذناپذیر
 پس .است سفتی زمین یعنی "عزاز ارض "گویند می کاست آن از شود نمی و  دارد برنمی شکاف کلنگی و بیل هیچ با که زمینی
 قادر و است عزیز او پس, عزّت معناي نه است عزّت الزمه, غلبه .است نفوذناپذیر چون ،گویند می عزیز را موجود یکاینکه 

 نورانی بیان این .دهد می انجام حکمت اساس بر بخواهد را که هر است رحیم کند؟ می پیروز را کسی چه .نفوذناپذیر و است
 کاري شود نمی توسل هیچ با که خدایی اي ": است همین سجادیه صحیفه دعاي در ماست روایات محکمات از که سجاد امام
. برگرداند را شما حکمت مسیر شود نمی اي وسیله هیچ با .}13دعاي , الصحیفۀ السجادیۀ{"کنی کار حکمت خالف بر که کرد

دوم بهمن علوم وحیانی اسرا، جوادي آملی،  للیمبنیاد بین ال("بکند رحم کسی چه به داند می ،است رحیم فرمود هم اینجا
نکته اي که باید یادآور شد این است که در  .از همین صفت رحیمیت خداوند بحث یاري خدا را آغاز می کنیم ).به بعد 1391

از غیب مدد می گیرند ، به عبارت دیگر سراسر طبیعت مدد غیبی است ، در  ،اشیاء در اصل هستی خودجهانبینی اسالمی 
 فوق هیکه در آ تیمیبر صفت رح دیبا تاک يمطهرآیه اهللا  .زندگی بشر یک سلسله مددهاي غیبی خاصی هم، وجود دارد

وجود هر موجودي براي . رحمت رحمانی عبارت است از رحمت عمومی که شامل همه موجودات است ":سدینو ی،  مآمده
 اما رحمت رحیمیه عبارت است .آن موجود رحمت است، وسائلی که براي ابقاء و ادامه وجود اوآفریده شده است رحمت است

از الطاف و دستگیریهاي خاصی که یک موجود مکلف در اثر حسن انجام وظیفه مستحق آن می گردد، لطف خاصی است که 
با توجه به و ما  ).59ص ،يمطهر یمرتض  ،یبیغ يامدادها ( "ل می گرددطبق قانون خاص، نه قانون عام طبیعت، شامل حا

  .بکار می بریم "نصرت الهی" آن را به جاي  ،پس از این در بحث خود، ، "یبیغ يامدادها " عنوان کتاب
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بخواهد را  هرکه "عبارت  .، توضیحاتی داده شددرباره نظام هستی و حاکمیت قانون علیت ،هشتم فصل بحثدر                   
مطالب اساسی این . هرج و مرج حاکم است ،این تصور را بوجود آورد که در نظام هستی  ، در آیه فوق، نباید"یاري می کند

در  ."می باشند قانون استوارآیا امدادهاي الهی بی حساب و کتاب هستند؟ یا بر پایه ":پرسش است که پاسخ به این ،فصل
 براي مثال، .از خالل  برخی آیات می توان  این امدادها را، استنباط  کرد نیامده است، اما "امدادهاي غیبی"واژه  قرآن
 "فرشتگان با یاري" ،}9 احزاب،{نامرئی سپاه فرستادن، }9انفال،{ "من شما را یاري خواهم داد=أَنِّی ممدکُم"جمله

 عمران، آل{ "دشمنان دلهاي در ترس ایجاد" ،}26 توبه،{ "مؤمنان قلبهاي در آرامش ایجاد" ،}125 و124 عمران، آل{
نمونه هایی از این نوع  ؛}44 انفال،{ "دشمن لشکر دادن جلوه کم"و }9 آیه احزاب،{ "ویرانگر بادهاي فرستادن" ،}151

 مهمترین از رسید، مؤمنان و پیامبر به اسالم صدر جنگهاي در خدا سوي از که پنهانی ویژه کمکهاي:نوشته اند .آیات هستند
ناصحی،  حسن ،محمد غیبی امدادهاي(است یافته اختصاص بدان آیه چهل طوریکه به است ؛ "غیبی امدادهاي" مصداقهاي

 الهی هاي وعده وقوع و امدادها این حتمیت روم؛ بر 47 مجادله و 21، غافر 51 صافات، 173 تا171آیاتدر خداوند ).18 ص
نیازمندند مساعد هاي زمینه و خاص شرایط گرچه کمکهاي ویژه می باشند، اما؛ بهااین امدادها،  .زده است تأیید هرم. 

تا انسانها خواسته اي نداشته باشند که درخواست کنند این امدادها فرا  .می باشدکلیدي شرایط امدادها یکی از  درخواست
 بقره،{ یارانش و طالوت ،}80 هود،{ لوط ،}26 و نوح، 76 انبیاء،{نوح زبان از را درخواست این قرآن، .نخواهد رسید

 امتهاي و پیغمبران تاریخی و مستمر روش درخواست، این بقره، 214 درآیه .کند می نقل }9 انفال،{ مؤمنان و پیامبر ، }250
و  گیرند قرار حوادث سخت کوره در باید امتها همه که است تکامل و تربیت ،رمز الهی سنّت این گویا. است شده شمرده آنان

 رنمونه،یتفس ":برداشتی از(شوند آماده سختتر و مهمتر حوادث براي تا درآیند، کوره از فوالد، همچون سپس. شوند هیدد آب
 یاري پس: گفتند می شده، صدا هم آنها با شانپیامبران که کرد، می احاطه را پیشین امتهاي چنان مشکالت، )."62 ص ،2 ج

چنانکه  این پاسخ  یعنی اجابت خواسته آنان، . "هش دار که پیروزى خدا نزدیک است":ددهمی  پاسخ خداوند .کجاست؟ خدا
دسته بندي انواع  .فرستاد یاریشان به را امدادگر اجابت کرده، فرشتگان بدر جنگ در را مسلمانان و پیامبر تقاضاي خداوند
 :)3.یوسف 24آیه  در "رب برهان"موضوع  و، بقره 282 آیه:  الهی تعلیم:)2 .عنکبوت 69 آیه:  هدایت بخشی:)1:امدادها

 : الهی روح به تأیید :)6.}فصلت 31 تا30 آیات{فرشتگان بشارتهاي::)5. دلها در انسان محبت افکندن:)4. محکمی دل
 هست بشر روح از غیر دیگر روحی مؤمن، افراد در که رساند می را معنا این درآیه، "منه بِروحٍ ایدهم و" عبارت} 22مجادله،{

 جدیدي معنويِ زندگی که خاص زندگی نوع این. آورد می جدید شعوري و قدرت و شود می حاصل آن از دیگري زندگی که
 ، 18 انفال،{  دشمنان هاي نقشه زدن هم بر :)8}2طالق، {تنگناها از انسان رهایی:)7.دارد می ارزانی مؤمن به خدا ؛را است

 جان حفظ مانند:  دشمنان گزند از حراست :)10. } باطل از حق شناخت معیار {فرقان اعطاي :)9.}45 قلم، و 183 اعراف،
. اسحاق و عیسی، یحیی تولد مانند:  ناممکن امورِ تحقق :)11.قلبها به حقایق الهام :)11.نمرود قوم آتش از ابراهیم

 همچون مادي، هاينعمت افزایش قالب در را این امدادها ،نوح 12 تا 10 آیات و اسراء ششم آیه:  مادي نعمتهاي افزایش:)12
 :)14 .و آیات اولیه  سوره انشراح "حجر"سوره   97 آیه: صدر شرح :)13.دهد می نشان فرزندان و هاباغستان ثروت، باران،

  )."100تا  60ص :،  ناصحی":گزیده هایی از(قلبها به حقایق الهام
 حساب عالم، کلی نظام مادي، نظر تفکر از.دارد انسان اعتقاد داشتن به امدادهاي غیبی تاثیري  اساسی در زندگی                   

 می دارند بر گام انسانیت و ، عدالت حق راه در که آنان را تا ندارد هوشی و عقل و گوش چشم و جهان، اساسا و خاصی ندارد
 سر بر گذشته، در خداوند .شود ویران دیوانه نفر چند جهان به دست که نیست ممکن:  گوید مطهري میآیه اهللا . کند تأیید

 و گویند می مذهبان مادي که شود چنان اگر. است رسانده منجی و مصلح ،غیب آستین واز کرده یاري را بشر خطر، پیچهاي
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 عنایت و حکمت ، با"بود مستعجل دولت ولی درخشید خوش":که بشود سخن حافظ زمین مصداق روي در انسان ظهور
 و عقل و عدل مقرون به دولتی است، کار اول هنوز است، نرسیده به پایان جهان عمر ، خیر. بود خواهد منافی پروردگار

 آن در که دولتی است، بشریت انتظار در جهانی و عمومی و وحدت آسایش و رفاه و امنیت و سالمت و سعادت و خیر و حکمت
 بسط اجتماعی موضوع امدادها را به امور وي، )."82،همان،ص...امدادها": گزیده اي از(است صالحین با دولت، حکومت

 محمد و عیسی و موسی و ابراهیم مانند الشأنی عظیم پیامبران اند، شده پیدا که نوابغی غالبا همیشه اتفاقا" :نویسد داده می
 از غیبی دست یک مانند آنها.است بوده آنها وجود به نیازمند سخت بشریت جامعه که بوده شرائطی در اند، ظهورکرده که

 خدا قول مصداق ببارد، اي تشنه بر بیابانی در که اند بوده بارانی مانند. اند داده نجات را بشریت و اند آمده بیرون آستین
 .آورده استسوره قصص در یکی از این نمونه هاي تاریخی موسی است که خداوند داستان او را).72همان،ص( "بوده اند

رسیدند،  مى نظر به نگران و بیمناك اسالم آینده از جمعى و فشاربودند تحت و اقلیت در مسلمین که شرائطى در سوره، این
 مسلمین شرایط.است فرعون و اسرائیل بنى موسى، داستان به مربوط سوره این محتواى از بخشى. است شده نازل مکه در

 ، پنجاه و دومین سوره  مکیدکتر صادق تقوي یجدول تنظیماین سوره،  طبق  .داشت اسرائیل بنى وضع به زیادى شباهت
یات اولیه این سوره، بیانگر این امر است که، از سوي خداوند آ.اواسط بعثت نازل شده استباط کرد می توان استن که است

براي رسالت موسی  برنامه اي  تنظیم شده و از ابتداي والدت موسی، امداد هاي غیبی براي به حاکمیت رساندن  مستضعفین 
 .است ظالمین نابودي بشارت و مستضعفین براى عدالت و حق حکومت نوید آغازسوره، در. روي زمین  در دستور کار است

 زنان که بود داده دستور فرعون .است فرعونیان کید رغم به موسی نجات براي خداوند غیبی امدادهاي یادآور سوره این
 می فرعونی نظام .آید دنیا به بودند کرده پیشبینی کاهنان که فرزندي مبادا  تا بگیرند نظر زیر دقیقا را اسرائیل بنى باردار

 6و 5 آیات در پنج نکته.بگیرد را خدا حتمى اراده تحقق و شانقیام جلوي تواند مى اسرائیل بنىکشتار فرزندان  با پنداشت
 مى ما:)3.نمائیم پیشوایان را آنها خواهیم مى ما: )2. کنیم خود نعمتهاى مشمول را آنها خواهیم مى ما :)1":بیان شده است

 دشمنانشان را آنچه:)5.  دهیم مى آنها به جا بر پا و قوى حکومت ما :)4. دهیم قرار جباران حکومت وارثان را آنها خواهیم
 ترسیم براى بعد، به هفتم آیه از ."دهیم نشان آنها به بودند کرده بسیج آن ضد بر را خود نیروهاى تمام و داشتند بیم آن از

به مادر  خداوند از طریق وحی. شود مى فرعون و موسى داستان شرح وارد مستکبران بر مستضعفان پیروزى از اى زنده نمونه
 بدیهى. را می بینند و از آب می گیرندکودك فرعون و همسرش . بسپارد می فرماید که فرزندش را به رودخانه نیل موسی

 عاقبت و سرانجام اما.دهند پرورش خود آغوش در را دشمنی که نگرفتند منظور این به امواج از را نوزاد این فرعونیان است
 چگونه که دهد نشان را خود قدرت خواهد مى خدا. "باشد اندوهشان مایه و آنان] جان[ دشمن سرانجام تا": شد چنین کار
 که را کسى همان که کند مى وادار بودند کرده بسیج اسرائیل بنى پسران کشتن براى را خود نیروهاى تمام که را گروه این

 داري سرمایه مارکس، قول و به .دهند پرورش و بگیرند بر در شیرین جان چون است، او نابودى براى مقدمات این همه
اما  .موسی را شیر دهد، خداوند به گونه اي برنامه ریزي می کند که مادر موسی در همان دربار .شده است خویش گورکن

 "را بر او حرام گردانیده بودیم شیر دایگان ،و از پیش":می فرمایدو .طریق اسباب و مسببات طبیعی است همه اینها از
در  ، و "ما"هی در برخی آیات ، از ضمیرقبل از توضیح این آیه، به این  پرسش باید پاسخ داد که جرا خداوند گا. }12قصص،{

ره شد که، اشاهمانگونه که در فصل قبل ، استفاده کرده است؟ "او " ضمیر هم از ؛ و مواردي "من"مفرد  آیات دیگر، از ضمیر
عبدالعلی بازرگان تحقیق جالبی انجام داده که  .در لحظات اجراي عذاب سخن گفته است "فرمان ما= امرنا "قرآن از عبارت

 که فهمند می همه دهیم، انجام را اقدام فالن ایم گرفته تصمیم ما:  گوید می ي جمهور رییس وقتی: چنین است شفشرده بحث
 من":بگوید اگر اما. کنند می عمل نظاماتی طبق که گردد می اجرایی عوامل سایر و معاونین دولت، هیئت شامل "ما" این
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 حتی و روح فرشتگان، پاي کجا هر .اوست مستقل تصمیم و ویژه اختیارات به مربوط مسئله شود می معلوم  "ام گرفته تصمیم
 بندگان باشد الزم کجا هر و، " ما ": گوید می باشد، جریان در نظاماتی و قوانین با مطابق فرایندي و باشد بین در انسانها
 می باشد، مؤثرتر غایب ضمیر وقت هر و!  "من ": گوید می بروند، او سوي به مستقیم و باشند "توحید" محوري نقش متوجه

می  شش بر یک معادل تقریباً  کرده، معرفی "ما" جمع ضمیر با را خود قرآن در خدا که مواردي تعداد البته ."او": گوید
 از و باشد می "ما" ضمیر به تماما نگاهشان اند، شده نازل مکه دوران در تماما که قرآن، ام سی جزء کوچک هاي سوره.باشد
 از انسان خلقت هم .است رفته بکار خدا مورد در ندرت به "من" ضمیر ،بخش این در گویند، می سخن علل و اسباب و آثار

 همه و همه باران، نزول و ابر تشکیل کوهها، پیدایش زمین، گسترش هم و شده، انجام خالق ي"ما" توسط ناچیز اي نطفه
 نامیده  "ما" هستند خدا فرمان کارگزار که آنجا از را، آنها همه قرآن که است مختلفی عوامل کاري اندر دست محصول

 نیست، شرعى تحریم معناى به قصص 12در آیه  "حرمنا"کلمه  ).خدا، عبدالعلی بازرگان کالم در "او و ما ، من"مقاله( "است
می   شیر موسی به مخفیانه ماه سه مادر موسی "یوکابد".}قصص 12المیزان،آیه{است تکوینى تحریم معناى به بلکه
در آیه، در رابطه با تحریم  "من قبل" ).241 ص ،7 ج البیان، مجمع: البیت، به نقل از اهل معارف نشر و تحقیقات موسسه(داد

خداوند در این آیه می خواهد به ما بفهماند که این ممنوعیت مکیدن پستانها از نظر طبیعی مقدماتی داشته .تکوینی است
  ص ،1 ج کافی،( "خدا ابا دارد که کارها را انجام دهد مگر جز از طریق اسباب آن:در حدیثی معروف آمده است. است
 اسبابها همه که است این معنی به بلکه نیست؛ وسائط و اسباب نفی معنی به دهد، می نسبت خدا به که را چه هر قرآن). 183

 در این باره منابع برخی اثبات علمی این تحریم تکوینی فقط به براي پرهیز از طوالنی شدن بحث .دنچرخ می او اراده به
پایگاه  :)2 .چکامه نشر میرعابدینى، احمد ترجمه کودك، نگهدارى و تربیت تغذیه، اسپاك، بنیامین: )1 :اشاره می شود

.  220تا 209ص،یداهللا سحابی خلقت انسان، :)3. هاشمی حسین سید خانواده، در مادر تربیتى نقش و ، قرآن معارف قرآن
 و قرآن نظر از مادر شیر "وبالگ  مرد عاقل، مقاله :)5. تولد از قبل دوران در درش ، مهرناز شهرآراى، اسالم پدیا، دکتر: )4

 سوپربالگ نی نی پیج، اصول :)7 ."زابل پزشکی علوم دانشگاه"در سایت  "پستان وفیزیولوژي آناتومی" :)6.  "علم و حدیث
 در شدن خیره به ي شدید عالقه نوزادان"مقاله  ،"سالمت رادیو"سایت  :)8. کالنتري ناصر نوزاد، دکتر تولد بدو در دهی شیر

 مادر به  وعده دو هفتم، آیه در خداوند :می کنیم بندي جمع را قصص  آیات."هاشمی لیال" ازدکتر "دارند مادر چشمان
 ."دهیم مى قرار پیمبرانش] زمره[ از و گردانیم بازمى تو به را او ما ":بود داده او، مضطرب و بحرانی روحی  شرایط در موسی
 وعده دوم که به رسالت رساندن موسی است،.شد گردانده باز مادر دامان به موسی و کرد پیدا تحقق فوریت به اول وعده

 صبر و مجاهدت و رنج مستلزم البته و بزرگتر بسی که شد، رسالت   وعده تحقق  نشانه  اول،  وعده تحقق. بعدها عملی می شود
  ).    "، سوره قصصتفسیر نمونه ":برداشت از(داد تغییر را تاریخ مسیر و یافت تحقق سال، چند از پس که بود بلندمدت

و بحثی  دراین بخش به قانونمند بودن این امدادها می پردازیم. نمونه دیکر، امدادهاي غیبی در میادین جنگ است                 
: ) 1:بدین قرار است که کلیدي ترین ضابطه دریافت این امدادها می باشد، شرایط دریافت امدادها .طوالنی خواهد بود

 این امدادها در .این چنین اند "51"، غافر، 103 ، یونس،47روم،" آیات.امدادها است از برخورداري اولیه شرط:  ایمان
 = خدا جانب از روحی با تأیید و تقویت "، "96 اعراف،=الهی برکات و رحمتها گشایش"، "4فتح،=بخشی آرامش" قالبهاي

 این شرط در کارزار بدر: توکل :)2.می باشد ، "31 و30 فصلت،=دادن بشارت"و  " 10 قصص،=محکمی دل"  ،"22 مجادله،
 فرستادن فرو، }29 انفال،{شرط مهم: تقوا :)3.است برجسته شده }173 عمران، آل{در جنگ احدو }123و122آل عمران،{

 در یابی توفیق و }4 تا2 طالق،{اخروي و دنیوي تنگناهاي از انسان کردن خارج ،}125 تا124 عمران، آل{جنگها در فرشتگان
عمران به صراحت  آلسوره  125آیه .گردند می محقق شرط، این وجود با که امدادهایی هستند )7 تا  5لیل،(ها  نیکی انجام
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با صراحت از  طالوت پیکار داستان در بقره،250و  249درآیات. }7محمد،{:خدا دین یاريِ :)4به این شرط اشاره می کند 
نکته کلیدي که . عده اي که درخواست یاري کردند همانها بودند که در آزمون  موفق شدند. ضوابط پیروزي سخن گفته است

بعدي اجابت این خواسته آیه .این است که تا چنین درخواستی نباشد، امدادها داده نخواهند شد قبال هم به آن اشاره شد،
 125 آیه: صبر:)6. عنکبوت  69 آیه: جهاد :)5 ).251بقره،("شکستند درهم را آنان خدا فرمان و خواست به پس":است

 :ها انگیزه خلوص:) 7.است "صبر" جمله از چیز، سه به مشروط ،که قبال دررابطه با تقوا مطرح شد  عمران آلسوره 
آیه  در که}16، و  جن، 30فصلت، {است آمده صراحت به آیه دو در شرط این:  استقامت :)8. }24،یوسف و 69،عنکبوت{

 تا 103چهارم ،ص بخش :ناصحی ": برداشت از(است دانسته باران همچون مادي، نعمتهاي افزایش شرط را استقامت دوم،
107 ".(  

آیه نظر .نیست و مشروط می باشد و گزاف  رایگان غیبی که دریافت امدادهاي در می یابیم ،فوق با دقت  درآیات                  
 ظاهر شرطیه قضیه قیافه و شکل در قرآن، در تاریخی سنن صورتهاي از صورت نخستین ":که است این صدر محمد باقر اهللا 
 صورت به را ارتباط این قرآن .شود می برقرار ارتباط تاریخ میدان در ها، پدیده از مجموعه دو یا پدیده دو بین و .گردد می

 این. است حتمی جزا تحقق شود، محقق شرط وقت هر گوید می طوریکه به. سازد می متکی هم به سخت جزا، و شرط رابطه
 "غلیان" قانون از ما وقتی مثال براي. کنیم می مالحظه مختلف سطوح در طبیعی سنتهاي و قوانین از بسیاري در ما را، صورت

 به حرارت با مجاورت اثر بر آب اگر :گوئیم می یعنی کنیم می ادا شرطیه، قضیه تعبیر به را قانون همیشه گوئیم، می سخن آب
 و شرط بین ارتباط طبیعی قانون این.آید می جوش آب؛ مخصوص، فشار تحت برسد، درجه  صد مثال حرارت از معینی درجه

 از بسیاري تعداد .شود ظاهرمی غلیان پدیده دیگر، خصوصیات وجود و حرارت با آب مجاورت شرط وجود با که است جزا
 مربوط هم به را تاریخی یا اجتماعی حادثه دو قضیه، این در. است گرفته شکل شرطیه قضیه صورت به تاریخ، سنتهاي

 به سخن بلکه نیست، مطرح شود، نمی پیدا موقع چه و شود می پیدا موقع چه که نخستین پدیده از سخن طوریکه به. سازد می
 رعد، یک سوره 11آیه. بود خواهد قطعی دوم پدیده تحقق کرد، پیدا تحقق اول پدیده هرگاه که شود می مطرح صورت این

 تغییر نوع دو بین پیوند وجود به آن، بازگشت زیرا است، آمده شرطیه قضیه زبان به تاریخ سنت این و است قرآن تاریخ سنت
 که معنی این به. است شرطیه قضیه یک ،مطلب این مفاد .او ظاهري وضعیت تغییر و انسان، باطنی محتواي تغییر بین است،

 این. آید می پدید قطعا آنها جهانی اعتبار و مادي کیان و آنان ظاهري بناي در تغییر شود، پیدا مردم باطن در تغییري هرگاه
 پایدار مستقیم طریقه بر اگر و":است آیه این ،دیگر نمونه .است آورده شرطیه قضیه زبان به را الهی قانون شرطیه، قضیه

 تولید که سنتی. گوید می سخن تاریخ سنتهاي از یکی از این آیه،.}16جن،{"بنوشانیم روزي فراوان آب آنها به ما بمانند،
 دستوري شکل از وضوح به طور و است آمده شرطیه قضیه زبان نیز به سنت این. داند می توزیع در عدالت به وابسته را فراوان

 شرط هرگاه گوید می ولی گردد، می محقق شرط موقع چه شود نمی گفته قانون، این در .است شده استفاده جزا و شرط جمله
اصفهانی،  موسوي الدین جمال تحقیق و ترجمه صدر؛ قرآن، محمدباقر در تاریخ سنتهاي(شد خواهد محقق جزا گردید محقق

 باشد منتظر و بگذارد دست روي دست بنشیند اش درخانه انسان که نیست چنین:مطهري نیز، می نویسد .)117تا111ص
 می ذکر قرآن از آیه دو .است آفرینش و ناموس خالف بر انتظاراتی چنین .خیر " بکند کاري و برون آید غیب از دستی"

 به که مددهائی مورد در دیگري، و..}7محمد،{است موفقیت شدن شرائط فراهم صورت به که مددهائی مورد در یکی کنیم
 باشد " ما راه در " اینکه هم و را کوشش هم عنکبوت، نیز 69 آیه در. }69عنکبوت،{است معنوي و هدایتهاي الهامات صورت

 روشنی و هدایت که است صورت دراین و دهد می قرار شرط را روحی نیروي صرف هم و بدنی نیروي صرف هم کند، ذکر می
 در که آنگاه":می فرماید علی.امام.نیست رایگان و گزاف مددهاي از سخن بینیدکه می. شود می داده انسان به باطنی
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 برادران و آنها روي بر شمشیر ازاینکه و می جنگیدیم خود پسران و پدران با عقیده و ایمان راه در بودیم، رسول اکرم خدمت
 ثبات استقامت و بر و نمی کرد سست را ما سخت پیشامدهاي چنین این.  نداشتیم بکشیم پروا را آنها و بکشیم خود عموهاي و

 تن به تن جنگ در ما دشمنان از یکی و ما از جنگ یکی میدان در گاهی که بود چنان ، می افزود ما پیشروي و صبر و قدم
 ما بر دشمن و گاه بردشمن ما گاه باید، بر را دیگري جان خواست می یک هر پیچیدند، می خشمناك بهم نر شتر دو مانند
به  ...فرمود نازل بر ما را نصرت و ما دشمن بر را خذالن گشت، خداوند حق ذات مشهود ما نیت صدق چون.  می شد پیروز

 "گشت می سبز ایمان و اسالم براي درختی نه و می شد پا بر دین اي از استوانه نه بودیم شما مانند امروز ما اگر قسم خدا
  ).67تا 61امدادها، ص (

 گوناگون شکالاَ و چگونگی ، درباره آیات از برخی به جنگ، دانهايدر مورد شرطی بودن دریافت امدادها در می                   
مشخص  تا  کرد خواهیم بررسی و کرده بندي دسته  سوره چند اساس بر را نظر مورد آیات ما. می کنیم استناد  امدادها؛ این

 نمونه تفسیر از اقتباس با آیات این شرح به .هستند عقالیی و منطقی قانونمند، امدادها این ،عامیانه  برداشت خالف ، بر سازیم
 است بدر و احد جنگ درباره که 128 تا 121 آیات: )الف:عمران آغاز می کنیم آل ابتدا ازسوره: پردازیم می فشرده شکل به
 قانونمندي و تاریخی سنن یادآوري 144 تا 137:)ب .کند می یاد بدر جنگ در مسلمین یاري براي فرشته هزاران نزول از و

 155 تا 149 آیات: )ج .کند می اشاره مبارزه هاي درصحنه "ربیون" و انبیاء پایداري به آن بعدي آیات.است تاریخ حوادث
 جنگ این در خداوند غیبی مددهاي از نوعی به 154 آیه و است احد جنگ در مسلمین شکست علت از بندي جمع نوعی
 گیرند، قرار احد کوه شکاف دهانه در ساخت مامور ماهر، تیراندازان از نفر 50با  را جبیر ابن اهللا عبد پیامبر، .کند می اشاره

 آورى جمع براى ،عده ايدر پی پیروزي اولیه، .نشوند دور خود سنگرگاه که تحت هیچ شرایطی از کرد توصیه اکیدا آنها به و
 خالى پاسداران از را کوه شکاف چون بودند کمین در که نفراتش  با خالد که شد این نتیجه و گفتند، ترك را خود سنگر غنائم

  .آوردند حمله .اسالم لشکر به سر پشت از و کشتند، یارانش با را او و تاختند اهللا عبد سر بر سرعت به دیدند،

  
 به که افتادند فکر این ، بهراه اثناى در ولى. ندبازگشت مکه سوى به سرعت به جنگ، پایان از پس قریشنیروهاي                  

 جنگ مرحله خطرناکترین این ،حقیقت در و شد صادر بازگشت فرمان جهت همین به کنند، غارت را شهر و بازگردند مدینه
 اگر و رسید پیامبر به زودى به این خبر .نماید یکسره را کار ،بار این توانست می باالیی که داشت روحیه با دشمن و بود، احد

 مرحله این درباره بعد به 123آیات.یافت می پایان همانجا در اسالم تاریخ شاید نبود، او بینظیر ابتکار و العاده فوق شهامت
 براى پیامبر ناحیه از عمومى فرمان یک آن دنبال به و ، پرداخته مسلمانان روحیه تقویت به و است، گردیده نازل حساس
 به خبر این .کردند حرکت مدینه از و شدند دشمن با پیکار جنگ،آماده مجروحان حتى و شد، داده مشرکان سوى به حرکت

 تازه جمعیت شاید کردند مى فکر آنها! افتادند وحشت به سخت مسلمانان عجیب روحیه این از و رسید قریش سران گوش
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 باز مکه به لذا دهد، تغییر را جنگ نهائى نتیجه جدید برخورد است ممکن و اند، پیوسته مسلمانان به مدینه از نفسى
 دلگرم خویش آینده به خاطره، آن یادآورى با تا کرده بدر میدان در مسلمانان چشمگیر پیروزى به آیات، اشاره.گشتند
 .غیر وال باشد می روانی آن جنبه کرده  ذکر مشخصا ، فرشتگان براي آل عمرانسوره  126که آیه  را نقشی تنها البته، .شوند

 خداوند. است گذشتگان تاریخ بررسى به بعد، 137از آیه .شود می استفاده جنگها در که است روانی جنگ امر همان این
 همگان درباره حیاتى قوانین سلسله یک صورت به و ندارد اختصاصى جنبه هرگز سنن این که داشته گذشته اقوام در سنتهایى

 آیات، این حقیقت در .می دهد نشان را ها جامعه سعادت و سقوط علل ،این آیه .شود مى اجرا ،}آیندگان و گذشتگان{
 وسیله ضمن، در و مسلمانان، براى بزرگ سرمشق یک عنوان به آن شکست عوامل و احد جنگ نتایج بر هستند تحلیلى و تجزیه

 نتایج از روحى تقویت به شدید نیاز مسلمانان که حساس لحظات این در .آنها روحى تقویت و دلدارى و تسلى براى است اى
 اگر برترید شما و مشوید غمگین و مکنید سستى: که شده داده هشدار مسلمانان به. گردید نازل فوق آیات داشتند شکست

 دادن دست از براى حقیقت در شما شکست یعنى است معنى پر بسیار جمله یک این.}139آل عمران،{"باشید داشته ایمان
 در شکست و است، شما آن از نهائى پیروزى بمانید ثابت ایمان مسیر بر اگر نباشید غمگین هم، باز بوده آن آثار و ایمان روح
 آسیبى نیز را قوم آن رسیده آسیبى شما به اگر": دارد جالبی نکته 140 آیه.نیست جنگ در نهائى شکست معنى به میدان، یک

 را کسانى خداوند و] گیرند پند آنان تا[ گردانیم مى نوبت به مردم میان را] پیروزى و شکست ى[روزها این ما و رسید آن نظیر
 آیه این در ."دارد نمى دوست را ستمکاران خداوند و بگیرد گواهانى شما میان از و بدارد معلوم اند آورده ایمان] واقعا[ که

 شما از سنگین و سخت شکستى" بدر "میدان در آنها باشید، کمتر دشمنان از نباید شما که است شده داده دیگرى درس
 گرفتار میدان این در شما اگر کردند، جبران شما غفلت اثر بر را خود شکست میدان، این در و ننشستند، پاى از و خوردند

 زندگى در که است شده الهى سنن از یکى به اشاره نخست، اینجا در .کنید جبران را آن تا ننشینید پاى از باید شدید شکست
 حال در همه ناتوانیها و قدرتها، پیروزیها، شکستها، نیست، پایدار هیچکدام که دهد مى رخ شیرینى و تلخ حوادث بشر

 با ،143 آیه."پشت به زین گهی و زین به پشت گهی /درشت سراي رسم است چنین" فردوسی قول به .هستند دگرگونى
 ."دهند نه به بهانه مى را به بهاء بهشت "که  کند مى اقدام مسلمانان فکرى اشتباه یک تصحیح براى احد حادثه از استفاده

 هنوز آنکه حال و شوید مى بهشت داخل که پنداشتید آیا":گوید می بقره سوره 214آیه دریحی بیشتر، ضبا تو را تذکر همین
 تا درآمدند تکان] و هول[ به و شدند زیان و سختى آنان دچار است نیامده شما] سر[ بر آمد شما پیشینیان] سر[ بر آنچه مانند
 نزدیک خدا پیروزى که دار هش ؟بود خواهد کى خدا پیروزى گفتند بودند آورده ایمان وى با کهکسانی و] خدا[ پیامبر کهجایی
درباره ممنوعیت فرد   144آیه .نیست میسر مشکالت با مبارزه و استقامت بدون پیروزي که شود می مشخص پس، .“است

: فرماید مى 145 آیه. پرستی است و مسلمانان موظفند حتی در صورت مرگ رهبري به راهی که خدا فرمان داده ادامه دهند
 پیامبر اگر بنابراین ."کند فرار آن از تواند نمى که است شده مقرر اجلى کس هر براى و است او فرمان و خدا دست به مرگ"

 وحشت آن از مسلمانان نباید حال، این با . نبود الهى سنت یک یافتن انجام جز چیزى نوشید مى شهادت شربت میدان این در
 146در آیه  و نماید مى سرزنش کردند فرار احد میدان از که را اى دسته آن ضمنا و .بردارند مبارزه ادامه از دست و کنند

 را آنها گفتار و رفتار سپس. "داشتند قرار آنها یاران صف در مبارزى پرستان خدا که بودند بسیارى پیامبران": فرماید مى
 که فرسائى طاقت مشکالت و سخت جراحات و سنگین تلفات از و برخاستند خود پیامبران یارى به آنان":دهد مى شرح چنین

 تسلیم و نکردند کرنش و خضوع و زارى و تضرع هیچگاه دشمن مقابل در آنها نشدند، ناتوان و سست هرگز دیدند خدا راه در
 یحب اهللا و=دارند نمى بر مقاومت از دست که دارد دوست را افرادى چنین هم، خداوند" است بدیهى ."نشدند

 جاى به شدند مى دشمن برابر در مشکالتى گرفتار لغزشهائى یا سستیها، یا اشتباهات اثر بر احیانا کههنگامی به آنها."الصابرین
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 مى خدا درگاه به روى شود، پیدا آنها مغز در کفر به بازگشت و ارتداد فکر یا و شوند تسلیم یا و بسپارند او به را میدان اینکه
 پیروز کافران بر و بدار قدم ثابت را ما و درگذر، ما تندرویهاى از و بیامرز را ما گناهان پروردگارا بار: گفتند مى و آوردند
 با آنها برخورد چگونگى و آنها کار سرانجام و پیشین امتهاى مجاهدان برنامه از زنده درس یک ترتیب این به و ."بگردان

 149 آیات .دهد مى پرورش آینده میدانهاى براى را آنها و کند، مى بیان مسلمانان تازه براى آنها را، بر پیروزى و مشکالت
 جنگ از بعد مسلمانان معجزه آساى نجات به اشاره ،و گردیده نازل احد جنگ حوادث روى تحلیل و تجزیه براى ، 155 تا

 مى وحشت و رعب کفار دل در زودى به ما": دهد مى پیروزى وعده و سازد مى دلگرم آینده به نسبت را آنها و کرده احد
 کههنگامی .داد انجام احد جنگ در خداوند که است سربازان روحیه ارتقاء جنگها،  در پیروزى مهم عوامل از یکى ."افکنیم

 پیروزى و فتح وعده ما به خداوند مگر گفتند مى یکدیگر با بازگشتند مدینه به سنگین خسارات و تلفات دادن با مسلمانان
 در[ و":دهد مى توضیح را شکست علل و گوید مى پاسخ آنها به  152  آیه."خوردیم شکست جنگ این در چرا پس بود؟ نداده

 کار در و شدید سست آنکه تا کشتید مى را آنان او فرمان به که آنگاه گردانید راست شما با را خود وعده خدا قطعا] احد نبرد
 داد نشان شما به] را غنایم یعنى[ داشتید دوست را آنچه آنکه از پس و پرداختید نزاع به یکدیگر با] غنایم تقسیم سر بر و جنگ[

 آنان] تعقیب[ از بیازماید را شما آنکه براى سپس خواهد مى را آخرت شما از برخى و را دنیا شما از برخى نمودید نافرمانى
 کامال شما پیروزى درباره خدا وعده گوید، مى آیه ."است تفضل با مؤمنان به نسبت خدا و درگذشت شما از و کرد منصرفتان

 پیروزى وعده که کردید تصور اگر یعنى. "گرفت فرا را شما نافرمانى و سستى که شد شروع زمان آن از شکست و بود درست
 موقعیت به سوره آل عمران، 153 آیه.است مشروط پیروزى هاى وعده تمام اید، بوده اشتباه در سخت بوده شرط و قید بدون

جنگیدند  مى " عینین"کوه شکاف در که تیراندازان از جمعى نافرمانى به اشاره . می کند اشاره  شکست این استراتژیک
 خواب] صورت به[ آرامشى اندوه آن از بعد] خداوند[ سپس":گوید مى و کند مى تشریح را شب آن ماجراى 154آیه.است

 ناروا گمانهاى خدا باره در و بودند خود جان فکر در] تنها[ گروهى و گرفت فرا را شما از گروهى که فرستاد فرو شما بر سبکى
 یا شکست[ کارها سررشته بگو هست اختیارى کار این در را ما آیا گفتند مى بردند مى جاهلیت] دوران[ گمانهاى همچون
 آشکار تو براى که داشتند مى پوشیده دلهایشان در را چیزى آنان }قُلْ إِنَّ األَمرَ کُلَّه للَّه {خداست دست به یکسر] پیروزى

 در شما اگر بگو شدیم نمى کشته اینجا در] داشت واقعیت پیامبر وعده و[ بود اختیارى کار این در را ما اگر گفتند مى کردند نمى
 رفتند مى خویش قتلگاههاى سوى به}خود پاى با{قطعا شده نوشته آنان بر شدن کشته کهکسانی بودید هم خود هاى خانه

 و گرداند پاك شماست قلبهاى در را آنچه و بیازماید }عمل در{شماست دلهاى در را آنچه خداوند که است این براى }اینها{و
. ي که در آیه چهارم روم بود در اینجا نیز آمده است"امر "در این آیات دقت کنید که مساله ." است آگاه ها سینه راز به خدا

نیز، مطرح شده است، منتهی در اینجا مساله در میدان  152وعده الهی یادکرده، در آیه  همچنین، در آیه ششم روم که از
  .مفهوم وعده الهی بیان شده استنبرد است و مصداق آن ذکر شده و در سوره روم 

 روحیه به اشاره با آن محتوم نتیجه و  مبارزه هاي صحنه در سستی عواقب تاریخی سنن به ،همائد  26 تا 20 آیات               
 رهبران و پیامبران وجود نعمت فراوان، از جمله، نعمتهاي اعطاي یادآوري بیستم، آیه.کند می اشاره ،اسراییل بنی تفکر

 و مال و جان اختیار صاحب را شما":فرماید می کرده اشاره مادى موهبت به بزرگترین سپس .آنها است میان در فراوان
 خود از اختیارى هیچگونه و بودند فراعنه بردگى و اسارت زنجیر در دراز سالیان اسرائیل بنى زیرا. "داد قرار خود زندگى

 در اسرائیل بنى اما. کند می بیان را مقدس سرزمین به اسرائیل بنى ورود مبنی برجریان دستور موسی ،  21آیه در .نداشتند
 فراهم آنها براى همعجز یا و تصادف سایه در پیروزیها همه مایلند که است بزدل افراد روش که همانطور  دستور، این برابر
 از اگر پس شویم نمى آن وارد هرگز ما نروند بیرون آنجا از آنان تا و زورمندند مردمى آنجا در موسى اى ":گفتند او به شود،
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 ما ند]شهر[ آن در آنان وقتى تا موسى اى گفتند":می فرماید 24آیه .  }22 ، مائدة{"شد خواهیم وارد ما بروند بیرون آنجا
 سرزمین ، بایست مى اسرائیل بنى ."نشینیم مى جا همین ما که کنید جنگ و] ید[برو پروردگارت و تو ننهیم آن در پاى هرگز

 آبادو منطقه این وارث زحمت و رنج الهى، بدون سنت خالف بر فرضا اگر و نددآورمی  بدست جهاد و فداکارى با را مقدس
 نشان بودند، نکشیده زحمتى آن براى که چیزى حفظ به اى عالقه و ماندند مى عاجز آن کردن اداره از تازه شدند می وسیع
 بر سال چهل] سرزمین[ آن] به ورود[ فرمود] موسى به خدا[":است شده بیان بزدلی آنها  نتیجه ،26 آیه در. دادند نمى

 هرگز آنها، ساله چهل محرومیت ."مخور اندوه نافرمانان گروه بر تو پس بود خواهند سرگردان بیابان در]که[شد حرام ایشان
. است انسانها عمل نتیجه بلکه، این تنبیه، نبوده است؛ چنین الهى مجازاتهاى از هیچیک که نداشت، همانطور انتقامى جنبه

 بدست آزادیهاي دادن دست از به منجر آنان اعمال نتیجه طبیعت، قانون اساس بر که معنی بدین است تکوینی آیه، در تحریم
 به را خود جاي وبزدل، شده فسیل نسل بایستی .است نسل یک میانگین سال چهل مدت .باشد می فرعونی نظام از پس آمده
 در نو نسلى ،بزدل موجود نسل به جاي  بایست می .دهند تغییر را خود سرنوشت بتوانند آنان تا دهد وفداکار شهامت با نسلی

 و روح به که سختیها و مشکالت میان در حال، عین در و الهى، تعلیمات آغوش در حریت، و آزادى محیط در صحرا، محیط
 مقدس سرزمینهاى در را حق حکومت و بزنند جهادى چنان به دست بتوانند تا یابد پرورش بخشد مى نیرو و توان انسان جسم

 از سخن نه آیه دو این اینکه، حقیقت":گوید فاطر می 45 و نحل 61 آیات یادآوري ضمن صدرمحمد باقر اهللا آیه .دارند برپا
 طبیعی، نتیجه این .است تجاوز و ستمگري طریق از امت اعمال طبیعی نتیجه از سخن .اخروي عذاب از نه دارد دنیوي عذاب

 .گیرد می فرا را همه شخصیتها، و رفتار انواع اختالف با جامعه یک فرزندان همه بلکه ندارد، جامعه ستمگران به اختصاص
 بلکه نبود، ستمگران ویژه مجازات این گردید، نصیب ستمگریشان نتیجه در اسرائیل بنی بر سرگردانی و بیابانگردي وقتی
 زیرا گردید، نیز بود شده مواجه طاغوت و ظلم با که فردي دلیرترین و زمان مردم هشیارترین و ترین پاکیزه موسی، شامل

 سرگردان نها بیابا در سال چهل باید فساد و ظلم این نتیجه در و. شد می وارد امت بر هالکت و. بود امت این از جزئی موسی
 مختص دیگر آید، فرود اي جامعه در تاریخ سنتهاي طبق دنیا این در عذاب وقتی .است تاریخ سنتهاي منطق همه اینها .باشند

 بدانید و نباشد کافران مخصوص آن بالي که بترسید انقالبی از":گوید قرآن رو این از بود، نخواهد جامعه آن ستمگرهاي
 ولی است، مجرم شخص متوجه مستقیما همیشه اخروي مجازات بلی .}25انفال،{"است کیفر سخت خداوند انتقام دست

 ارتباطی گویند، می سخن تاریخ، سنن آیه، از دو این،. سوزاند می هم با را تر و خشک و است تر گسترده این از دنیوي مجازات
 بدست امت یک فعالیت و تالش کوشش، نتیجه در تواند می آنچه به و است تاریخ سنتهاي از سخن. ندارند  اخروي قابع با

  ).67، همان، ص تاریخ سنتهاي(است مربوط آید،
 که است بدر جنگ درباره 25 تا 1 آیات:)الف:می باشدبراي طرح امدادهاي الهی  برجسته اينمونه  ،انفال سوره                 

 امداد ذکر و  جنگ الجیشی سوق  موقعیت درباره بعد به 42  ازآیات تعدادي: )ب.است کرده یاد فرشتگان ورضح از آنها در
 کاروان یک سأر در ابوسفیان، که شد آغاز اینجا از بدر غزوه نوشته اند، آنچه طبق .است تاریخی سنن یادآوري و غیبی
 بر سختى ضربه و کنند مصادره که آن را داد دستور خود یاران به پیامبر ، گشت مى باز مدینه سوى به شام از تجاري مهم نسبتا

 به سرعت به را قاصدى شد، آگاه پیامبر تصمیم این از ابوسفیان .کنند وارد دشمن نظامى قدرت بر نتیجه در و اقتصادى قدرت
 و شتر هفتصد با بودند مکه سرشناسان و بزرگان آنها از جمعى که جنگى مرد 950 و شدند بسیج سرعت به ،مکیان فرستاد، مکه
 پیامبر .داشت بر گام مکه سوى به سرعت به و داد تغییر را خود مسیر ابوسفیان دیگر، سوى از .آمدند در حرکت به اسب صد

 این در .رسید او به قریش سپاه حرکت خبر که بود رسیده مدینه و مکه راه بین بدر، سرزمین نزدیکى به نفر 313 با اسالم
 ترجیح و داشتند، اکراه کار این از گروهى ولى دادند ترجیح را دشمن سپاه با مقابله جمعى .کرد مشورت خود یاران با هنگام
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 شوند، دشمن سپاه به حمله آماده داد دستور و پسندید، را اول گروه نظر پیامبر  .کنند تعقیب را کاروان که دادند مى
 اند آمده میدان به کم تجهیزات و نفرات آن با مسلمانان که کند باور نتوانست دشمن شدند، روبرو هم با سپاه دو کههنگامی

 لذا کنند، شروع غافلگیرانه طور به را خود حمله موقع به تا اند شده مخفى جائى در اسالم سپاه مهم قسمت کرد مى فکر بلکه
 در مسلمانان از جمعى ، طرفى از .بودند دیده که همانست جمعیت که فهمیدند زودى به اما فرستادند، تحقیق براى را شخصى
 دلگرم را آنها الهى وعده این با پیامبر ولى نیست، صالح عظیم گروه این با مبارزه که داشتند اصرار و بودند، رفته فرو وحشت
 و لشکرشان، بر یا قریش کاروان بر یا شد، خواهید پیروز گروه دو از یکى بر که داده وعده من به خداوند": گفت و ساخت
در  که استآمده  به مومنین داده شدهدقت کنید، همان وعده اي که در آیه ششم روم نیز، . "است ناپذیر تخلف خداوند وعده

 رهائى خطر منطقه از را خود توانست ابوسفیان ،گیرودار این در .شده است ش بیانمفهوم ، و در سوره روم  اینجا مصداق آن
 خدا که فرستاد پیغام لشکر به قاصدى وسیله به و بشتابد، عجله با مکه سوى به بیراهه از ،سرخ دریاي ساحل طریق از و بخشد،

 او حساب که دارد دشمنانى چون ندارد لزومی شرائط این در محمد با مبارزه کنم مى فکر من بخشید، رهائى را شما کاروان
 بود، وحشتناکى به راستى و آور رعب محیط محیط، .نداد در تن پیشنهاد این به ابوجهل لشکر،   رئیس ولى .رسید خواهند را

قرآن موقعیت .بودند گذارده میدان به قدم ،لشکر تهییج براى خواننده زنان حتى و فراوان جنگى برگ و ساز با قریش لشکر
عدوةِ لاْ" بودید و آنان در دامنه }کوه{ "نزدیکتر =لْعدوةِ الدنْیاا" آنگاه که شما بر دامنه":دو سپاه را اینگونه توضیح می دهد

  .}42انفال،{"بودند }موضع گرفته{تر از شما پایین }دشمن{و سواران }کوه {دورتر =الْقُصوى

  
 پیروزى به داده دلدارى کامال را آنها نخوابند، آرامى به را شب وحشت از است، ممکن یارانش دید مى که پیامبر                   

 آن از جنگجویان که دیگرى مشکل.خوابیدند آرامى به را شب آنها که طورىب ساخت مطمئن بود الهى وعده که نهائى
 بارید، باران شب، آن در بود، پوشیده رفت مى فرو آن در پاها نرم که شنهاى از که بود بدر میدان وضع داشتند، وحشت

 .ساخت ناراحت را آنها که بود شدید طورىب دشمن سمت در رگبار این اینکه عجیب و شد، محکم و سفت آنها پاى زیر زمین
 ولى کرد، صلح پیشنهاد آنها به پیامبر قبال. کشیدند صف دشمن برابر در نیرومند اى روحیه با اسالم کوچک لشکر صبح،

 در اسالم شجاع جنگجویان از دیگر جمعى و بودند لشکر افراد جوانترین که على و پیامبر عموى حمزه .نپذیرفت ابوجهل
 دشمن روحیه آوردند، در پاى از را آنها و زدند خود حریفان پیکر بر شدیدى ضربات بود، روز آن سنت که تن به تن جنگهاى

 عرض و برداشت آسمان سوى به دست پیامبر . بود حساسى لحظات .کرد صادر عمومى حمله فرمان ابوجهل شد، تر ضعیف باز
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 به پشت مسلمانان و وزید مى قریش لشکر سوى به شدت به باد ."کرد نخواهد پرستش ترا کسى شوند کشته گروه این اگر: کرد
 سپاه از نفر 70 نتیجه در بود، داده قرار تنگنا در را قریش آنها دالوریهاى و پایمردى و استقامت کردند، مى حمله آنها به باد

 ترتیب این به و دادند، کشته کمى تعداد مسلمانان ولى ،گشتند اسیر نفر 70 و کشته بود، آنها میان در ابوجهل که دشمن
: است آمده نهم انفال آیه در .گرفت پایان منتظره اى غیر پیروزى با نیرومندشان دشمن با مسلمانان مسلحانه پیکار نخستین

 فرشته هزار با را شما من که کرد اجابت را شما دعاى پس طلبیدید مى فریاد به را خود پروردگار که را زمانى] آورید یاد به["
 عینی خواسته،زمینه این. دارد  روانی عديب که است قلب صمیم از درخواست آیه، اساسی نکته ."کرد خواهم یارى پیاپى

 دوازدهمدشمنان بود که در آیه  دل وحشت در و ، القاي ترس}در آیه یازدهم عالوه برخواب و آب{امداد دیگر .شد اجابت
  .انفال آمده استسوره 
 شوند، نمی دیده که لشکرهایی از و حنین جنگ جمله از بسیاري مواضع امدادها در ازتوبه  سوره 27 تا 25 آیاتدر                 

 نفر، هزار دوازده جنگ این در را مسلمانان لشکر .است جنگ کلی مسایل باره در ،بعد به 47 ازآیات تعدادي .است شده یاد
 شکست و لشکر اسالم فرار موجب بودند، نشده ساخته و مسلمان تازه افراد از آنها از گروهى که جمعیت انبوه این اند، نوشته

 بر را خود آرامش خدا آنگاه":درباره این امداد است  26آیه و.داد نجات را آنها خدا لطف سرانجام ولى شد، ابتدائى
 و کرد عذاب ورزیدند کفر که را کسانى و دیدید نمى را آنها که فرستاد فرو سپاهیانى و آورد فرود مؤمنان بر و خود فرستاده

 نامرئى ارتش این نزول. در این آیه، غیر از نزول آرامش، از سپاهیان نامریی یاد کرده شده است ."بود همین کافران سزاى
 اصل در آیه، در   "هسکین" .بود آنان دل و جان در استقامت و ثبات نیروى ایجاد و مسلمانان روح تقویت و تحکیم براى الهى

 دور انسان از را وحشت و ترس و دودلى و شک گونه هر که ، است اطمینان و آرامش حالت نوع یک معنى به  سکون ماده از
 زائیده یعنى دارد، نزدیکى رابطه ایمان با  "سکینه" گرداند، مى قدم ثابت پیچیده و سخت حوادث برابر در را او و سازد، مى

 آورند، مى نظر در را او مرحمت و لطف و افتند مى خداوند پایان بى قدرت یاد به که هنگامى ایمان با افراد است، ایمان
 مشکلترین انسان آن، پرتو در که الهى است موهبتى روانى، العاده فوق حالت این .شود مى پیدا دلشان در امید از موجى

دریافت چنین روحیه  .نماید مى احساس خویش درون در قدم ثبات و آرامش دنیا یک و کند، مى هضم خود در را حوادث
بر مومنین  "انزال آرامش"در آیه،  پس، .نظامی براي سپاهیان حایز اهمیت است، بر پایه استحقاق می باشدعالی که در امر 

آیات  .}نه مسلمین{"مومنین شاد می شوند"دقت کنید که در آیه چهارم روم هم می فرماید  .ذکر شده است نه همه مسلمین
مردم را  ،در آن هنگام که پیامبر ازطائف  به سوى مدینه بازگشت تبوك  است، درباره جنگ، }ابن عباسبه نقل از { به بعد 38

رى روم شرقى کار ساده اى نبود، و مى بایست مسلمانان براى این درگیرى وتمبارزه با امپرا .آماده پیکار با رومیان  نمود
این امور دست به دست هم  همه.فصل گرما و برداشت محصول غالت و میوه ها بود ،بزرگ کامال آماده شوند و از همه گذشته

داده و رفتن به سوى میدان جنگ را فوق العاده بر مسلمانان مشکل مى ساخت، تا آنجا که بعضى در اجابت دعوت پیامبر 
 نازل شد و با لحنى قاطع و کوبنده به مسلمانان هشدار داد و اعالم خطر کرد و آنها یآیات!.تردید و دودلى نشان مى دادند

 و کند مى عذاب دردناك عذابى به را شما] خدا[ نشوید بسیج اگر":می فرماید 39آیه . برد بزرگ ساخترا آماده این ن
  ."تواناست چیزى هر بر خدا و رسانید نخواهید زیانى او به و آورد مى شما جاى به دیگر گروهى
 از یکى آمده و پیرامون}به بعد 9از آیه {آیه در هفده شده است که در سوره احزاب  مطرحجنگ خندق                    

 میان در را قوا موازنه کفه و اسالم می باشد تاریخ در عطفى نقطه که است یحوادث مهمترین و از الهى آزمونهاى بزرگترین
 صورت مهمى کار نتوانستند آن از بعد و شکست جنگ این در را دشمنان کمر حقیقت در و زد هم بر مسلمین نفع کفر به و اسالم
 به و واداشتند امبریرا به نبرد با پ شیبه مکه رفتند و قر رینض یکرده بود؛ بن رونیب مدینهرا از  رینض یبن انیهودی، امبریپ .دهند
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 .کردند کارزار آماده نیز را آنها و رفتند،  غطفان قبیله سراغ به سپس .ایستند مى کنارشان در نفس آخرین تا دادند قول آنها
 کار تا دادند هم دست به دست بودند، کرده احساس را خطر همگى چون و کردند، دعوت نیز خود پیمانان هم از قبائل این

 آسانى به دشمن تا کندند خندقى را مدینه اطراف فارسى، سلمان پیشنهاد با مسلمانان .کنند یکسره همیشه براى را اسالم
 آنها مقابل در اسالم لشگریان کمى و دشمن انبوه جمعیت. دهد قرار تاز و تاخت مورد را شهر و کرده عبور آن از نتواند

 جنگ این  .رقم زد مسلمانان بر خطرناکى را و سخت بسیار لحظات} نوشته اند نفر هزار سه مسلمانان و هزار، ده آنها تعداد{
 اید آورده ایمان کهکسانی اى":آیه دیگر است که  در قرآن آمده است 16مقدمه  نهم، آیه.شده است واقع هجرى پنجم سال در

 را آنها که لشکرهایى و تندبادى آنان سر بر پس آمدند]در[ شما سوى به لشکرهایى که آنگاه آرید یاد به خود بر را خدا نعمت
  ."بیناست همواره کنید مى آنچه به خدا و فرستادیم دیدید نمى

  
امدادها  این شدن روشن براي به نقل از تفسیر نمونه، مطالبی مسعود بن نعیم در اینجا الزم است که درباره داستان                  

 تازه که  نعیم. بود آنان تضعیف و احزاب لشکر میان در تفرقه ایجاد براى ثر مؤ کاري که نعیم انجام داد عاملی.مطرح شود
 او .اجازه گرفت تا ترفندي بکاربندد و رسید پیامبر خدمت نبودند آگاه او اسالم از غطفان، طایفه اش قبیله و بود شده مسلمان

و آنها را نسبت  داشت، دوستى آنها با جاهلیت در که آمد که در مدینه بودند ریظهقُ یهودیان بنى سراغ به ریخت، جالبى طرح
 مخفیانه نعیماز آنجا  .بگیرید اى وثیقه غطفان و قریش از تا نبرید اسلحه به دست شما ":بدبین کرد، و گفت  غطفان  و به قریش

 محمد با شما ماجراى از یهود، جماعت دانید مى آیا": گفت قریش رجال از گروهى و  سفیان ابو به و آمد قریش سراغ به
 گروگانهائى و بفرستند شما سراغ به یهود اگر پشیمانیم، خود کار از ما که اند فرستاده او نزد رسولى و اند، شده پشیمان

 همان  آمد و بودند او خود طایفه که غطفان سراغ به سپس .است جدى خطر که ندهید آنها به هم یکنفر حتى بخواهند،
 بود که اى شنبه شب اتفاقا .داشت حذر بر کار این عاقبت از را آنها و داد شرح آنها براى بود گفته قریش براى که را مطلبى

 اینجا و شوند، مى تلف دارند اینجا در ما حیوانات: گفتند و فرستادند ریظهقُ بنى یهود نزد را گروهى غطفان سران و سفیان ابو
 ما و است، شنبه فردا: گفتند پاسخ در یهود .شود یکسره کار تا  کنیم، باید آغاز را حمله صبح فردا ، نیست توقف جاى ما براى
 در را ما گردید باز خود شهرهاى به آورده فشار شما به جنگ اگر که داریم بیم این از ما به عالوه زنیم، نمى هیچکارى به دست
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 طایفه به خبر این کههنگامی .بسپارید ما دست به گروگان عنوان به را گروهى که آنست ما همکارى شرط بگذارید، تنها اینجا
 و فرستادند یهود سوى به ،رسوالنى گفت مى راست مسعود بن نعیم شود مى معلوم سوگند خدا به: گفتند رسید غطفان و قریش
با این ترفند بین این سه گروه  . !شروع کنید هستید، جنگ به مایل اگر و داد نخواهیم شما به هم را یکنفر حتى خدا به گفتند

 دیگها و ریخت، به هم را آنها هاى خیمه که آنچنان گرفت در زمستانى سرد طوفان شبانه که بود ایام همان در و .اختالف افتاد
 ترجیح قرار بر را فرار و کردند جمع را پا و دست همگى و داد هم دست به دست عوامل این .افکند زمین روى به اجاق از را

مسلمین و  ،پیامبر توسط کلیه اقدامات انجام شدهاز .نماند باقى جنگ میدان در آنها از یکنفر حتى که اى گونه به دادند،
در می یابیم  ،اي از عوامل براي پیروزي مسلمین شدندمجموعه و  دست به دست هم داده  که مانند طوفان، حوادث طبیعی

درباره نقش بادها به عنوان یکی از پدیده هاي طبیعی   .و قانونمندند امدادها در بستر اسباب و مسببات بوجود می آیند که،
است، اشاره  البامدادهاي الهی درابتداي انقنمونه زنده اي از  طوفان شن در طبس که به می توان ،در پیروزي  خداجویان

  .ان شاء اهللا منتشر خواهد شد "قوم عاد"تفصیل این ماجرا بماند براي کتابی که درباره  .کرد
 پیامبر میان صلح قرارداد که منجر به انعقاد است شده نازل هجرت ششم سال در  حدیبیه ماجراى از پس سوره فتح                    

 شدند مکه به پیامبر ورود مانع ،سال آن .در آینده شداین قرارداد براي مسلمانان منشاء خیر و برکت .شد مکه مشرکان و
 و گرفت، فرا را مسلمانان اندوه و غم از طوفانى اینجا در.گردند باز مدینه سوى به که داد دستور یارانش به پیامبر ناچار

 تعجب با بعضى شد نازل فتح سوره وقتى حتى ،شد  غالب االیمان ضعیف افراد بر تردید و شک گاه و ناراحتیها از انبوهى
 .گرداند باز آنها دلهاى به را آرامش و سکینه و شود مسلمانان حال شامل الهى لطف باید که ست اینجا  ؟ فتحى چه: پرسیدند

 شده یاد زمین و آسمانها سپاهیان و غیبی هايامداد از  فتح، سوره ابتدایی آیاتدر.گردید نازل شرایطى چنین در سوره
 و بیفزایند خود ایمان بر ایمانى تا فرستاد فرو را آرامش مؤمنان دلهاى در که آنکس اوست":آیه جهارم می فرماید.است

لفظ  ،آیات از اي پاره در :نوشته اند. "است کار سنجیده داناى خدا و خداست آن از زمین و آسمانها "سپاهیان=جنود"
 غیر هم مادي، و محسوس نیروهاي هم گیرد؛ دربرمی را عالم در موجود نیروهاي تمام که شده اراده گسترده معنایی ،"جنود"

 عوامل چه و شدنی دیده اسباب چه داند؛ می جهان اندرکار دست اسبابِ را آن از مقصود طباطبائی عالمه .نامحسوس و مادي
 نامرئی، نیروهاي فرشتگان، از اعم خدا زمینیِ و آسمانی لشکرهاي نیز، نمونه تفسیر 35 ص ،22 و بر اساس ج .نامرئی
 .است داده نسبت عباس ابن به را آیه کلی معناي این نیز قرطبی چنانکه.است شده طوفانها دانسته و ها زلزله ها، صاعقه امواج،

 وقار و سکون آرامش، آن، معنايِ و یابد می ارتباط جنگها به آن موارد بیشتر که است آمده قرآن در بار شش "سکینه" لفظ
 در انسان که است الهی موهبتی و روحی العاده فوق حالت سکینه، :نوشته اند .رود می کارب حرکت و اضطراب برابر در و است
 و تشویش اسباب از برخی.کند می احساس خود در آرامش دنیا یک آن، با کرده، برطرف را حوادث سختترین آن، پرتو

 پیغمبران همه بلکه اسالم، پیامبر تنها نه. است جنگ همچون غیرطبیعی، و طبیعی حوادث با برخورد و آینده از ترس نگرانی،
 آن روایتی در }285 ص االخبار، معانی و 206 ص ،3 ج کافی،{صدوق و کلینی کهچنان اند؛ داشته را الهی موهبت این خدا

 یاري بدان کارزار، هاي صحنه چون پرخطري هايمیدان در ، "ایمان" گوهر داشتن لحاظ به نیز مؤمنان .اند کرده بیان را
 دانستند می دشمنان بر غلبه سبب جنگها در را آن داشتن همراه و بود شانآرامش وسیله تابوت اسرائیل، بنی میان در.شدند می

 به که داده وعده] دیگرى[ فراوان غنیمتهاى شما به خدا و":، فرموده استفتح 20در آیه  ).40،صناصحی (}248 بقره،{
 براى تا و ساخت کوتاه شما از را مردم دستهاى و انداخت پیش شما براى را] پیروزى[ این و گرفت خواهید را آنها زودى

این آیات بحثهاى مربوط به صلح حدیبیه و وقایع بعد از آن را  ."کند هدایت راست راه به را شما و باشد اى نشانه مؤمنان
 از دیگر یکى به در آیه فوق، .شرح مى دهد ه راو برکات و فوائدى را که از این رهگذر عائد مسلمانان شدبازگو مى کند، 
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 این."ساخت کوتاه شما از را مردم دستهاى و "افزاید مى ، کرده اشاره ماجرا این در مسلمانان به نسبت خداوندى الطاف
 مورد دشمن، گوش بیخ و وطن از دور اى نقطه در آنهم کافى جنگى ابزار نداشتن و نفرات کمى با آنها که بود بزرگى لطف

در  .کردند دارى خود حمله و اقدام گونه هر از که افکند دشمنان دل در آنان از وحشتى و رعب چنان و نگرفتند، قرار تهاجم
 اوست و":می فرماید 24و درآیه  .، به سنتهاي الهی که همان قوانین هستی می باشند، تذکر داده شده استبیست و سومآیه 

 و گردانید کوتاه ایشان از را شما دستهاى و شما از را آنها دستهاى آنان بر شما پیروزکردن از پس مکه دل در کهکسی همان
در عین حال که مشیت فایقه و ، خلقت انساندر :، بر این نظر است که دکتر فاطمی ."بیناست همواره کنید مى آنچه به خدا

قوانین استوار خداوند همیشه حاکم بر امور بوده،احتمال و تصادف نیز بی تردید،در برخوردهاي انبوه و پیدایش جمعی 
اختالف صوري و معنوي افراد و گرایشهاي گوناگونشان یکی از  .همواره نقش بنیادي و غیر قابل  انکار داشته است موجودات،

 او  تحت عنوان ).27،ص1379فاطمی، تابستان سید محمد ، فرمان آفرینش(مظاهر همین احتمال در نظام ژنتیک آنهاست
بدین سان هر آنچه در روي زمین پدید آمد و هر جاندار و : با استناد به آغار آفرینش، می نویسد "نقش احتمال در آفرینش"

صل تحقق فرمان او بود، و مصنوع دست قدرت خدا و ما ح جنبنده اي که جان گرفت و زاد بر زاد به سوي تکامل پیش رفت،
هاي نشاندار، با شماره و عالمت مخصوص بوجود یبی از عناصر بسیط، از پیوند اتماما هیچ ترک .آن یک تصادف نبود

در مورد خلقت موجودات  "احتمال "همانند آنچه از: سوره فتح می نویسد 25و 24او  در باره آیات ).20فاطمی،ص(نیامد
انسان و حیوانات نیز همواره ممکن است اتفاق  یعو حوادث تصادفی زیادي در زندگی اجتما خرد و کالن گذشت، برخوردها

به  .بیفتد که گاهی خداوند به دلیل عواقب زیانبارشان، یا بنا به مصالح دیگر، از وقوع برخی از آنها جلوکیري می کند
 "احتمالی "براي جلوگیري از پایمال شدن پس از شکست مشرکین طبق قرارداد حدیبیه .ن اشاره می کنیمآشواهدي از قر

جنگ موقوف گشت و کفار قریش که شایسته عذاب بودند موقتا از آن رهایی یافته و با  ،عده اي از مومنین بیگناه، به امر خدا
البته خداوند قدرت آن را داشت که در صورت بروز جنگ، مومنین را در پناه خود . کشتار در معرکه حرب مجازات نشدند

با وسایل و از طریق خاص خود انجام می  هر امري ،نگاه داشته و کفار را هالك کند، ولی در حال عادي، در این عالم اسباب
 متمایز هم از] مؤمن و کافر[ اگر "جمله. گیرد و کار این جهان طبق قوانینی که بر اساس آن خلق شده است جریان می یابد

در آیه بیست و پنجم، نشان  می دهد که کفار شایسته و   " داشتیم مى معذب دردناکى عذاب به را کافران قطعا شدند مى
لذا خداوند با رحمت واسعه خود از جنگ  .تحق عذاب بودند،لکن احتمال پایمال شدن مومنین دراثناي کارزار زیاد بودمس

 بیست و دومقبال در آیه  ).40و39صفاطمی،(جلوگیري نمود تا آنهایی را که می خواست مشمول رحمت خود گرداند
 ."یافت نخواهند یاورى و یار دیگر و کرد خواهند پشت قطعا برخیزند شما با جنگ به شدند کافر کهکسانی اگر و":فرموده است

بلکه اصل اساسی  ،تصور نکنید مشرکان برنده جنگ مى شدنداین آیه به معناي این است که اگر قرار بر درگیري مسلحانه بود 
  .بود عدم درگیرى  در آن شرایط بر

 با جنگ و جهاد لهأمس .سوره محمد است ،انتخاب کرده ایم میدانهاي جنگدرباره امدادها در  اي که آخرین سوره                 
بودن امدادها اشاره می  هفتم به قضیه شرطی آیه.است افکنده سایه سوره این بر که است موضوعى مهمترین اسالم دشمنان

 تکیه. "دارد مى استوار را گامهایتان و کند مى یاریتان ،کنید یارى را خدا اگر اید آورده ایمان کسانیکه اى":کند و می فرماید
 برابر در ایستادگى. است حق دشمنان با پیکار راستین ایمان هاى نشانه از یکى که است این به اشاره ایمان در سوره، لهأمس بر

مصداق  و .دهند مى نشان بیشترى استقامت و ثبات که هستند ییآنها ،جنگها برندگان است،و پیروزى رمز مهمترین دشمن
 جالوت نیرومند لشکر":می فرماید آیه بعد در  .آمده است}250و 249بقره، {طالوت پیکار داستان در عینی چنین استقامتی

، فقط در الحظه می کنید که دریافت امدادهام. است دشمن بر پیروزى قدم، ثبات نتیجه آرى."دادند شکست خدا فرمان به را
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که تمام  مینشان ده میخواست ی، مکه بررسی کردیم سوره  هشت نیا اتیآ هیدر کل .امکان پذیر استپرتو تالش و مجاهدتها 
هر که را بخواهد یارى " :کهتو ضیح این آیه بود براي  استدالل به آیات این همه. هستند قانونمندمشروط و  ،یبیغ يامدادها

  .}5روم،{"کند مى
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  یازدهمفصل 
  

  قرآن
  و

  وعده هاي این جهانی
تعدادي از این آیات مربوط . بار در قرآن آمده است 151واژه با مشتقاتش این . است عهد معنی به لغت در "وعد"                   

هاي الهی در این دنیا  وعدهدر اینجا بررسی خواهد شد  آنچه که . می باشندکه از سیاق خود آیات مشخص  هستندبه آخرت 
 راه آن در باطل هیچگونه و است  حق خداوند وعده هاي .که ما اصطالحا آنها را وعده هاي این جهانی می نامیم می باشد

 "که یقین ندارند تو را به سبکسرى واندارندیعده خدا حق است و زنهار تا کسانپس صبر کن که و" :، چنانچه می فرمایدندارد
دروغ . تخارجى اس نیاو متن عالم خارج است و ع قول. همان فعل او است قول خدا :عالمه طباطبایی می گوید. }60روم،{

چگونه ممکن است وعده  .است قتیهر مفهوم ذهنى که با خارج منطبق نباشد خالف حق .ذهنى است میو خطا مختص به مفاه
را  ندهیاست و جنبه آ بیوعده او عبارت است از همان عملى که او با ما خواهد کرد و فعال براى ما غا نکهیاو باطل باشد با ا

سوى آن وعده متوجه ساخته  بهاسباب را  هیولى براى خداى تعالى که کل ابد،یتحقق ن ایو  ابدیدارد که احتمال دارد تحقق ب
حق از جانب پروردگار توست  "ما در تفسیر آیه":و).111 ص ،10 ج ،المیزان ترجمه":خالصه اي از(و ردخور ندارد ستین بیغا

آن اعتقاد و گفتار و کردارى است که با  ،گفتیم که اعتقاد و سخن و عمل حق ،}147بقره،{"پس مبادا از تردیدکنندگان باشى
سنت جارى در عالم کون که فعل حق تعالى است مطابق باشد، و بنابراین، حق در حقیقت به مشیت خداى تعالى و اراده او 

کرده است که تعداد  ترسیم "وعد"سایت الکتاب نموداري از نزول آیات  ).یونس 35، ذیل آیه 10المیزان، ج ("حق است
  . فراوانی آن بین سالهاي چهارم تا ششم بعثت است
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هجرت و دوم اول  هايدر سال این واژه، بیشترین فراوانی .بار در قرآن تکرار شده است 158واژه  نصر با مشتقاتش،                
که وعده هاي الهی از  چنین استنباط کرد ، می توان}"نصر"نمودار {پایین با  }"وعد"نمودار{از مقایسه جدول باال .است

تا سه  پیامبر اکرمابن اسحاق،  رهیبنابر س".اعالم شد، شروع شده است} سال سوم بعثت{که اسالم  به صورت علنی همان زمانی
که یسال{بعثت استسالهاي پنجم وششم  ،اوج این وعده ها . )ویکی پدیا،محمد("کرد یم غیتبل خود را پنهانی ٔتازه نیسال د

از این طرف می بینیم یاري خداوند از سال سوم شروع به . }مسلمین از شدت شکنجه ها مجبور به هجرت به حبشه شدند
به اوج خود رسیده } سالهاي جنگ بدر و احد{ افزایش کرده است و به حالتی عادي پیش می رود، اما سال دوم وسوم هجرت

بیشترین فراوانی . از این سال می فهمیم یاري خداوند بسیار بوده است. سال سیزده بعثت، سال هجرت به مدینه است.است
  .این نمودار مربوط به سالهایی است که جنگهاي بدر و احد واقع شده اند

  
 بر خداوند تأکید میزان نشانگر که شده صادر خداوند وعده هاي بودن حتمی دربارة آیه 35 حدود ،قرآن در              

 اساس بر خدا وعده هاي .)حمد مؤذنی، وعده هاي خدا،مپژوهشکده باقرالعلوم("اوست هاي وعده بودن الوقوع حتمی
هنگامى را که خدا یکى از دو دسته ] به یاد آورید[و ":می فرماید هفتم انفال درآیهبراي مثال  .اوست مصلحت و حکمت

خدا ] لى[سالح براى شما باشد و را به شما وعده داد که از آن شما باشد و شما دوست داشتید که دسته بى] کاروان تجارتى[
تر شریعتی نوشته یکی ازنقدهایی که بر کتاب دک ."کن کند  را با کلمات خود ثابت و کافران را ریشه] اسالم[=حق  خواست مى

شود، آنگاه به که فضاي بحث براي نقد روشن  می کنیمرا نقل  گفته هاي شریعتی ابتداما  .است  "وعد"در رابطه با واژه شده 
 کوچکی اقلیت هر و فئه هر که است خداوند وعده این ،"... اهللا وعد" :او می گوید. بررسی نقد دیدگاه شریعتی می پردازیم

 همه به و جا، همه که است اي وعده کرد، خواهد پیروز بزرگ و نیرومند بسیار گروه یک بر بروند، خودشان راه بر اگر را،
 که دانند نمی هستند، روشنفکر کسانیکه نیستند، متوجه مردم اکثر اما. شود نمی خالف هرگز خداوند وعده کرده، اعالم بشریت

 فقط ،"الدنیا الحیوه من ظاهرا یعلمون "دانند؟ می را چی اما است، راست خلقت ناموس و اصلی قانون به نسبت خداوند وعده
 چقدر داري سرمایه کجا و است چقدر اسلحه کجا کیست، دست دنیا که دارند خبر را هاقدرت و تشکیالت و مسائل ظاهر همین
 هم االخره عن هم و". است چشمشان به عقلشان ظاهر؛ اساس بر اما مسائل، ارزیابی هست؛ نیرو کجا و نیست نیرو کجا است،

 آدم همین مرتبه، یک. بخوانند توانند نمی را ها ظاهر این پشت اند، غافل آن از و چیست کار آخر که دانند نمی اینها ،"غافلون
 تفکر یک به است، کرده ارزیابی را جهان مسائل و شده دچار روشنفکرانه فلسفی و سیاسی سأی به که را یوسیأم و عاجز

 و کائنات نظام و انسان جهان بیرون، بیا روز سیاسی مسائل تفسیر و قدرتها ارزیابی نظر از اصالً گوید می خواند، می بزرگتر
 تمام که{روز اخبار سیاسی تفسیر جاي به و کنی ارزیابی عمیق را مسایل بتوانی تا بیندیش، را خلقت بر حاکم ناموس
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پیام امید به (بفهمی را الهی مشیت و عالم جبر و تاریخ جبر قانونی هاي ریشه}شده گرفته آن از تو روشنفکري و ایدئولوژي
ایراد وارد  رابطه با تفسیر سوره رومبه کل ترمینولوژي شریعتی در  ، در نقد خود،آرش سلیم ).روشنفکر مسول، علی شریعتی

 حمالت و گري ستیزه برابر در ایستادگی به تشویق روم، 3 و 2 آیات نزول از هدف" :می نویسدابتداي مقاله  درکرده و 
 و فلسفه چون موضوعاتی به را آن شریعتی علی یاد زنده اما. است بوده پیامبر اندك یاران به قریش یافته سازمان بیرحمانه

 :)1: باشد می چنین بدفهمی اصلی علت دو" ."است داده بسط خود حیات زمان غرب و شرق بلوك دو به حتی و تاریخ جبر
 درباره قرآنی دانش عدم یا و کاستی :)2 روم، سوره بعدي آیات با  روم، 3 و 2 آیات ربط چگونگی یا و نخواندن درست

ابتدا درباره  ).روم، آرش سلیم سوره تفسیر در شریعتی علی بر نقدي سایت نیلوفر،("پیامبران همه رسالت بودن محلی قومی
 م تا چهارمود اتیاز آ یعتیشر" :می گوید  سلیم زیرا .رسالت قومی پیامبران توضیحی داد ه شود، آنگاه به اصل نقد بپردازیم

را به دست  خیسرنوشت تار شما:غلبه خواهند کرد ایبر دن ارانشیو  امبریکند که طبق سوره روم پ یم يریگ جهینت  ،روم
شد و  دیبزرگ خواه يها صریبزرگ و پادشاهان بزرگ و ق يهاکرد و وارث قدرت دیگرفت و بر جهان حکومت خواه دیخواه

هدف  ،در قرآن يادیز اتیبر آ بنا":آنگاه این گفته پیامبر را نقد کرده و می گوید. "شد دیمسلط خواه ایکه بر دن دیشما هست
سوره روم  نیاتفاقا در هم. مبعوث نشده است ییکشور گشا يبرا يامبریپ چیه. باشد یقوم خودش م تیهدا امبریاز بعثت هر پ

 يامبریپ ستیالزم ن. فرستاده است "قوم خود"يبرا یامبرانیشده است که خدا قبل از حضرت محمد پ دیتاک ،47هیدر آ زین
کنیم، بعد به سراغ جهانی اول تکلیف حدیث را روشن  .)سلیم، همان("کند یبه آن قوم لشکرکش يگریقوم د تیهدا يبرا

از خندق، مسلمانان به  یهنگام کندن بخش": آمده است يریو تفس یخیتار هايدر کتاب .بودن دعوت پیامبر اسالم می رویم
حضرت شخصاً وارد خندق شد و در کنار سنگ . دیرسامبریخبر به پ کرد، یدر آن اثر نم یکلنگ چیبرخوردند که ه یسنگ بزرگ

و سرانجام  د،یاز آن جه یشد و برق یاز آن متالش یآورد، قسمت ودمحکم را بر سنگ فر ضربه نیکلنگ نخستقرار گرفت و با 
 نیسلمان از ا. گفتند ریحضرت، مسلمانان تکب ریتکب یشد و باز در پ یسنگ متالش ماندهیباق ،ضربه و جهش برق نیبا سوم

به من خبر داد  لیو جبرئ دمیرا د رانیا ادشاهانپ يو قصرها رهیح نیسرزم ،برق اول انیدر م: فرمودامبریپ. ماجرا سؤال کرد
 امتم به من بشارت داد که لیگشت، جبرئ انیسرخ فام شام و روم نما يدر برق دوم قصرها! شود یم روزها پینکه امت من بر آ

خواهد  روزیپ هاداد که امتم بر آنباز به من خبر  لیو جبرئ دمیرا د منیصنعا و  يو برق سوم قصرها! شود یم روزیپ زها نیبر آن
 ندهیاو خبر از فتح در آ ؟یبیچه سخنان عج: کردند و گفتند گریکدیبه  یمنافقان نگاه .!مسلمانان يبشارت باد بر شما ا. شد

 ری، به نقل از تفس179، ص 2ج  ر،یکامل ابن اث خیتار{مشت عرب گرفتار است کیکه هم اکنون در چنگال یدر حال دهد، یم
خدا و : گفتند یاست م يماریب شانهایکه در دلیمنافقان و کسان کهیو هنگام" :نازل شد هیآاین   .}مورد بحث اتیآ لینمونه ذ

 پایگاه اطالع رسانی حوزه،(}554، ص  6ظالل، ج  یف ریتفس{ }12 ،أحزاب{ندادند اي به ما وعده باش جز فری فرستاده
تو به فقر و ضعف و بنیه مالى امروز ": پیغمبر به عدى بن حاتم طائی فرمود :و نیز ). جنگ احزاب خندق ،در محضر قرآن

دیگر اینکه مى بینى امروز انبوه دشمنان بر آنها , مسلمانان نگاه مى کنى و مى بینى مسلمانان بر خالف سایر ملل فقیرند 
به خدا  .ت و قدرت در دست دیگران استدیگر اینکه مى بینى حکوم. و حتى بر جان و مال خود ایمن نیستند , احاطه کرده 

به خدا قسم آنچنان . قسم طولى نخواهد کشید که این قدر ثروت به دست مسلمانان برسد که فقیرى در میان آنها پیدا نشود 
دشمنانشان سرکوب شوند و آنچنان امنیت کامل بر قرار گردد که یک زن بتواند از عراق تا حجاز به تنهایى سفر کند و کسى 

عدي می . "به خدا قسم نزدیک است زمانى که کاخهاى سفید بابل در اختیار مسلمانان قرار مى گیرد .زاحم وى نگرددم
امنیت چنان بر قرار شد که یک زن به . به خدا قسم نمردم و دیدم که کاخهاى سفید بابل به دست مسلمانان فتح شد ":گوید

دارم که زمانى خواهد رسید  به خدا قسم اطمینان. دون آنکه مزاحمتى ببیند ب, تنهایى مى توانست از عراق تا حجاز سفر کند 
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داستان راستان،مرتضی (}578ص  ،وقایع سال دهم هجرت  ،2ج،سیره ابن هشام{در میان مسلمانان پیدا نشود, فقیرى
به . است، اشتباه می باشدلشکر کشی و کشورگشایی کرده یر به اما اینکه پیشگویی پیامبر را، سلیم تعب ).8، ص2مطهري، ج 

و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند " :این آیات توجه کنید
] مردم[شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان  که در آن سرزمین فرو دستیو خواستیم بر کسان" :و }105ء،اانبی{"برد

اند  خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده" :و} 5قصص،{"کنیم] زمین[ گردانیم و ایشان را وارث
نان بودند گونه که کسانى را که پیش از آقرار دهد همان] خود[زمین جانشین وعده داده است که حتما آنان را در این سر

ی تنها کاري که درباره شریعت. شی و جهانگشایی است؟آیا  این پیشگوییها به معناي لشکرک.}55نور،{قرار داد] خود[جانشین 
می توان برخی   اما درباره جهانی بودن رسالت پیامبر اسالم. نقل به مضمون کرده است متناسب با مخاطبین،، حدیث کرده

که ] خدایى[بگو اى مردم من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم همان  ":رسول همگان:)1 :آیات را اینگونه دسته بندي کرد
بشارتگر و ] به سمت[و ما تو را جز ":انیجهان يبرا شدن مبعوث :)2. }158، أعراف{"فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست

و تو را جز ":انیجهان يبرارحمت :)3 .}28سباء، {دانند هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم لیکن بیشتر مردم نمى
 "جز پندى براى جهانیان نیست] قرآن[این ":همه است يقرآن برا :)4. }107انبیاء، { "رحمتى براى جهانیان نفرستادیم

و به قول فالسفه تصور آن موجب از بدیهیات است،  جهانی بودن دین اسالم .کفایت می کند آوردن این چند آیه. }87ص،{
  .تصدیق آن است

شریعتی  قرآنی دانش عدم یا و کاستی او یکی از دالیل رد مطالب شریعتی را. به ادامه نقد آرش سلیم بر می گردیم               
 و فلسفه چون موضوعاتی به بحث قرآنی خود را شریعتیاگر دلیل سلیم این است که .دانسته است، اما دلیلی ارایه نداده است

سن اوست ح، نه تنها این عیب شریعتی نیست بلکه است داده بسط خود حیات زمان غرب و شرق بلوك دو به حتی و تاریخ جبر
 خداي .گناه شریعتی عصري کردن قرآن است به زعم سلیم، شاید. که قرآن را از قبرستان به صحنه اجتماع آورده است

 آن سر بر عصري هر در همگان تا باشد اي سفره همیشه که داده سامان اي گونه به را قرآن معجزه قالب و محتوا سبحان،
 دیگري اثر تازگی جز نشر، و درس و تکرار با قرآن چرا":شد سؤال صادق امام از .برند بهره آن معرفتی هاينعمت از و بنشینند

 تا است نفرستاده خاصی مردم یا زمان براي را آن واال خداي که است آن براي قرآن تازگی": فرمود حضرت آن پذیرد؟ نمی
 روز تا مردمی هر نزد و است جدید زمان هر در است، همگانی و همیشگی چون و شود کهنه و گردد سپري آن مصرف تاریخ

اینکه سوره روم ). 23،صفتح اهللا نجارزادگان به سمت خدا،(}89 ج مجلسی ،بحاراالنوار، {"است پرجذبه و شیرین قیامت
براي  سوره روم آیات اولیهاگر چنین تفسیر نشود، پس،. ن استقرآ به مساله ابرقدرتها پرداخته است، همان برداشت عصري از

امام  .و نسلها نازل شده است اقرآن جهان شمول است و براي همه عصره. کنونی چه پیامی می تواند داشته باشد؟ ینمخاطب
و  مانند ساخته ،و مهتاب براي تشبیه معقول به محسوس، جاودانگی قرآن را به هماره بودن دو اختر فروزان آفتاب ،باقر نیز

 ،89 ،جبحار{ "سازد ها را تا پایان دنیا روشن میو زندگی انسان و ماه، همیشه در جریان است خورشیدقرآن مانند ":فرماید می
ممکن است برخی چنین پندارند که . ناپذیر باشد کند که رسالت او نیز دائمی و زوال جاودانگی قرآن ایجاب می .}94 ص

شناسی شناسی، روان م انسانی نظیر جامعهاز لحاظ صنعت و سایر علوم تجربی ترقی تامی کرده است، بلکه در علو بشر، نه تنها
هاي عمیق  هاي متعددي که براي هر کدام آنها هست، تجارب چشمگیري اندوخته است و با این آموخته و اقتصاد با شعبه

 ،نجارزادگان( نیست و پاسخ به آن نیاز به مباحث گسترده دارد این پنداري بیش .نیاز شده است علمی، از قرآن و وحی بی
دانسته  ،"روم سوره بعدي آیات با  روم، 3 و 2 آیات ربط چگونگی یا و نخواندن درست " سلیم دلیل دیگر را ). 23همان، ص

 در مثال، این ذکر با. است شکست از پس روم شدن پیروز درباره روم ، 3 و 2 که، آیات می گوید "وعده الهی"و در توضیح 
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 بقیه. کند نمی عمل خود "وعده" خالف خدا اینکه و است شده داده پیروزي "وعده" مومنان به روم،ششم  چهارم تا آیات
 آیات از مثالهایی شامل همچنین و قرآن مخاطبین به بشارتها و هشدارها شامل قرآن، معمول هاي آموزه روم سوره آیات
 بودن حق یادآوري با نیز روم، سوره آخر آیه در. باشد می دیگر مطالب و خدا آیات در تفکر به توصیه و خلقت در خدا

 روم سوره یعنی .کنند اعتبار بی و سبک را او غیرمومنین مبادا اینکه و باشد شکیبا که است شده تاکید پیامبر  به خدا، "وعده"
 نصرت بین باید" :و در ادامه می نویسد). سلیم، همانآرش (شود می بندي جمع روم، آیه ششم در "خدا وعده" همان با

. گذاشت فرق اقوام و کشورها بین عرفی جنگهاي در شکست و پیروزي با است داده را آن وعده خدا که پیامبران ایمانی
 به ایمان به را آنها و کردند بعثت خود قوم هدایت براي پیامبران. شد خواهیم فاحشی خطاي دچار روم سوره فهم در وگرنه
 داده خود مخالفان و مشرکان و کفار بر را پیامبران ایمانی پیروزي وعده خدا قرآن در. کردند دعوت آخرت و یگانه خداي

 طرف یک کشور، دو بین جنگ در. دارد فرق کشورها بین عرفی جنگهاي با پیامبران شکست و پیروزي سنجش معیار. است
 معیار اما. کند پیدا ادامه تاریخ طول در شکست و پیروزي این و شود پیروز دیگري حمله با است ممکن بعد خورد می شکست
 سوره در که است درست. مخاطب قوم در باشد می او ایمانی مکتب شدن فراگیر و دعوت به پاسخ پیامبر یک پیروزي  سنجش

 جنگهاي از یکی در پیروزي تواند می شباهت این اما. است شده آورده پیامبر یاران براي روم لشکر عرفی پیروزي مثال روم
 و پیامبر ایمانی پیروزي ارزیابی معیار .است انجامیده شرك و کفر بر ایمان نهایی پیروزي به که باشد مشرکین و کفار با  پیامبر

 برخی در و خورد شکست جنگها برخی در پیامبر وگرنه. باشد می قریش شرك و کفر بر ایمان پیروزي ،}مومنون{یارانش
 اصطالح جا همه قرآن در. است ایمان فاز به ایمانی بی فاز از فرد تغییر قرآن، در آوردن ایمان مفهوم. شد پیروز جنگها

 در البته. اند آورده ایمان پیامبر رسالت موضوع به که است رفته کار به پیامبر کافر و مشرك مخاطبین براي "آمنوا الذین"
 همه:)3 و آخرت، :)2 و خدا، :)1 به هستند،باید پیامبر کدام پیرو اینکه از مستقل مومنان، همه قرآن طبق جامع تعریف یک

 از هدف: چون مواردي از اطالع بدون روم سوره خواندن بنابراین .باشند داشته ایمان پیامبران؛ همه کتاب :)4 و پیامبران،
 در را ما پیامبر؛ هر ایمانی پیروزي در خدا وعده و ایمان، تعریف پیامبران، تمام رسالت بودن قومی پیامبران، دعوت و بعثت

 در خدا "امر" از روم سوره در اینکه. اند شده گرفتار آن در مفسرین از بسیاري که دامی. انداخت خواهد فاحشی خطاي دام
 همه و اخص طور به پیامبر فکري مکتب و ایمانی پیروزي "وعده" است، رفته سخن آینده و گذشته در "المومنون" پیروزي

 کشورگشایی، براي پادشاهان و امپراتوران بین عرفی جنگهاي در شکست و پیروزي چرخه در. باشد می عام طور به پیامبران
 جایی. نیست خدا "وعده" با سنجش قابل خونریزي و کشورگشایی در شکست و پیروزي. دهد نمی پیروزي وعده کسی به خدا

 وعده ،"حقٌّ اللَّه وعد "گوید می و خواند می فرا ایمانها بی برابر در مقاومت و شکیبایی به را پیامبر خدا روم، 60در آیه  که
اشتباه فاحش سلیم  .)آرش سلیم، همان(بود پیامبر دعوت موضوع و بعثت هدف که است قریش شرك و کفر بر ایمان پیروزي

با چنین برداشتی است که تالش می کند به هر طریقی دایره پیام . در این است که رسالت پیامبر اکرم را جهانی نمی داند
  .قرآن را به همان قبیله قریش در مقاله خود، تقلیل دهد

 آیه سوم را دنباله  رومچهارم  هیآ دینبا":را نا پیوسته می داند و می نویسد رابطه آیاتسلیم  نکته دیگر این است که                 
این مطلب،  ).همانآرش سلیم،("اند گرفته نظر در رومیان شدن غالب زمان براي را" سنینَ بِضْعِ فی "یعنی. "خواند روم

 هاي سوره از هریک در آیات نظاموارِ و اُرگانیک رابطه یا موضوعی وحدت نظریه نقطه مقابل نظر سلیم،. مقدمه اي الزم دارد
 از یافته، توسعه رفته رفته ، قرآن آیات تناسب و همبستگی مسئله" .می باشد الهی آیات شدن سیستمی تعبیري به و قرآن

 یک آیات تمامی میان منطقی نظمی بیانگر که نظاموار پیوستگی به و رود می فراتر ها سوره و آیات برخی ارتباط محدوده
 یاري را مفسر نظریه این که باورند براین برخی .}16چهره پیوسته قرآن، محمد علی ایازي ص{"گردد می اطالق است سوره
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 هاي سوره از هریک آیات تناسبِ و ارتباط درباره .دریابد نیز را آیات میان تناسب سوره، اصلی غرض پرتو در تا دهد می
 در که آیاتی میان تنها که باورند براین اي عده: نزول واحد یک آیات میان ارتباط :)1:دارد وجود نظریه 6 مجموعاً قرآن،

 اگر بنابراین اند، متفاوت دیگري با هریک نزول شرایط زیرا بود، ارتباط و تناسب پی در توان می اند شده نازل مرحله یک
روش برداشت از قرآن، سید محمد {است برقرار آنها بین متفاوت ارتباط نوع 5 باشند، شده نازل مرحله 5 در سوره یک آیات

 فهم در انحراف ندارند، اي رابطه هیچگونه که آیاتی میان مصنوعی ارتباط که دهند می هشدار گروه، این .}12بهشتی، ص
 دیدگاه، این در. است مبتنی آیات چینش بودن توقیفی بر نظریه این: همجوار آیات ارتباط :)2.داشت خواهد پی در را قرآن

 حسب بر قرآن پراکنده نزول دلیل به کسانیکه:گوید می ملوي الدین ولی شیخ. است همجوار آیات پیوند کشف مفسر کوشش
 نزول، لحاظ از قرآن گرچه وي نظر به. اند توهم دچار اند، شده سوره هر آیات بین تناسب وجود منکر مختلف، وقایع

 ترتیب محفوظ لوح وفق بر مصحف پس است، حکمت مطابق قرآن آیات ترتیب و تنظیم اما رویدادهاست؛ و وقایع برحسب
 موضوعات بر ها سوره برخی اشتمال :)3.}289، ص2التقان، السیوطی، جا{اند توقیفی هایش سوره و آیات همه و یافته

 که نیست کتاب یک منظم فصول همچون قرآن و است جداگانه موضوعات بر مشتمل سوره هر که معتقدند اي عده :ارتباط بی
خرین قرآن و آ{اند شده نازل خاص نیازي براساس و واقعه یک در مناسبتی به آیه هرچند باشند؛ داشته رابطه هم با حتماً

 از هریک تفسیر از پیش اساس همین بر است، شده گیري پی نظریه این نمونه تفسیر در .}308پیامبر، مکارم شیرازي، ص
 اتصال و اتساق انکار: قرآن زبان بودن گفتاري:)4. اند شده بازگو و شناسایی سوره موضوعات ابتدا بقره سوره مانند ها سوره

 با بعضی. است قرآن اسلوب و سبک در نو نگاهی ها، سوره در موضوعی وحدت نفی و موارد از اي پاره در آیات میان سیاقی
 شیوه و اسلوب شناخت عدم نشانه را آن و انکار را مفسران سوي از شده طرح مناسبات قرآن، زبان بودن عرفی بر تأکید
 ثمر بی و نافرجام مقامی، و حالی قراین به توجه بدون را آیات تناسب و رابطه کشف براي تالش هرگونه دانسته، قرآن

 معتقدند و دانسته نوشتاري نه و گفتاري را قرآن زبان. }21، ص3فصلنامه پژوهشهاي فلسفی کالمی، ش  {کنند می ارزیابی
 و حال به و آیند نمی زبان متن در جانبی اطالعات از برخی گفتاري زبان در که است این در زبان دو این اصلی تفاوت که

 تدریجی نزول): 5. }22همان، ص{شوند می ذکر زبان متن در اطالعات آن نوشتاري زبان در اما شوند؛ می احاله مقام
 شیوه در را ناپیوستگی این راز دانسته، طبیعی امري را آیات از اي پاره میان ارتباط نبود نیز برخی: آیات ناپیوستگی مقتضی

 را اي مجموعه چنین در ارتباط ادعاي نکته این به اشاره با عبدالسالم بن عزالدین شیخ. کنند می جستجو قرآن تدوین و نزول
 دانسته قرآن اعجاز هاي جلوه از را آیات ناپیوستگی نیز برخی. }342ص ،2ج االتقان،{است کرده معرفی ثمر بی تکلفی

قرآن {موضوعی وحدت داراي قرآن هاي سوره از هریک معتقدند دیگر برخی:ها سوره موضوعی وحدت نظریه :)6.اند
 با ارتباط بی و جدا آیات تفسیر و قرآن سوره هر آیات تجزیه و است}438، ص1ناطق، عبدالکریم بی آزار شیرازي، ج

 به اي رشته با که داند می مرواریدهایی مانند را قرآن آیات خویی اهللا آیۀ راستا همین در .است زیانبار بسیار سوره، تمامی
 اقتضاي به و تدریج به که را سوره یک آیات میان ادبی و منطقی وحدت نیز، دراز هللاعبدا. اند شده مرتبط یکدیگر

مدخل الی القرآن الکریم، محمد عبداهللا دراز، {خواند می قرآن اعجاز بزرگ هاي نشانه از اند، شده نازل خاص رخدادهاي
   .)"وحدت موضوعی سور قرآن ،ویکی فقه":برداشت از (}121ص

دو  ، قرآن وجهان را "حروف مقطعه"اگر خوانندگان محترم فصل اول این کتاب  را به یاد داشته باشند، در بحث                
 جدي علمی کار به نیاز تکوینی،  کلمات باطن فهم که همانگونه. کتاب تدوین و آن دیگري،کتاب تکوین یکی. کتاب نامیدیم

 که است گوهري و او درون در است گنجی که دارد باطنی یک قرآن .است چنین این نیز تدوینی کلمات باطن فهم دارد، 
 برکتابى که  ،امام حسن عسکرى طبق حدیث .موفق شوندبروند تا  به کشف الیه هاي پنهان  آن سراغ به باید متبحري غواصان
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را  }تکوین وتدوین{دو کتاب نیا حروف نتیجه گرفتیم کهو . ترکیب و تشکیل یافته است ءالفبااز همان حروف  نازل شده پیامبر
 و با اشاره به .دانست نیکتاب تدو براي  "حروف مقطعه" و  نیکتاب تکو براي   "نشیحروف آفر" یا  "یحروف هست" می توان

، دقیقا نشان دادیم که چینش حتی حروف  "یعلم يو زنبور عسل در قرآن و داللت ها حیمس یسیع: آشکار یقتیحق"مقاله 
 اتفاق به قریب اکثر :در پاسخ به نقد سلیم، این نکته را هم اضافه می کنیم که. می باشد یینش هستچقرآن به همان دقت 

 نازل مدینه در که سوره این 18 و 17 آیه مگر مکّى است، روم  سوره که معتقدند سنی و شیعه قرآنی علوم علماي و مفسران
 بن عبداهللا بیضاوي، ؛459 ص ،8  ج القرآن، تفسیر فى البیان مجمع ؛227 ص ،8  ج القرآن، تفسیر فى التبیان{است شده
ناپیوستگی  مدعی ،پس، نمی توان بدون دلیل ).اسالم کویست، سوره روم(}201 ص ،4  ج التأویل، اسرار و التنزیل انوار عمر،

              .بین آیات چهارم تا ششم با آیات پیشین شد
 سخن بلُ حالیکه در. است داده قرار خود نظر مورد مطالب بیان مایه دست را روم سوره شریعتی":سلیم می نویسد               

 استدالل و مثال نوع. باشد نمی نیز اي العاده خارق و نو حرف. است روشن و ساده بسیار  روم سوره در استناد مورد آیات
 در ،"زود یا دیر" با مقایسه در "زودي به" بگوییم اینکه حال! توانی می هم تو توانست فالنی اگر: است متداول بسیار آیات،

 پیروزي مثال با را شکست یک از پس پیروزي امکان نخست پیامبر، یاران به دادن امید راستاي در. ندارد تاثیري مطلب اصل
 آنها پیروزي در خدا امر که شود می داده وعده مومنان به 5 و 4 آیات در سپس. است شده یادآور شکست از پس رومیان

 گردیده تاکید خود وعده بر خدا پایبندي بر نیز ششم روم، آیه در مخاطبین، به بیشتر اطمینان دادن براي. شد خواهد عملی
بدون هیچ استداللی و  ، "کار در گذشته و آینده از آن خداست=الْأَمرُ من قَبلُ ومن بعد للَّه " آیه ).آرش سلیم،همان("است

و =یومئذو"، خداوند ظرف زمانی طبق آیه وانگهی. شده است ترجمه ،"زود یا دیر"و "زودي به"، بهیا مرجع فرهنگ لغاتی
است که در فصل  این نکته "امر"مطلب دیگر در مورد  .گذاشته است، "اندي سال=بضع سنین "در رابطه با   را "در آن روز

و امري که در آیه می آید در رابطه با همان  است بکار رفتهپیش به تفصیل توضیح دادیم که در رابطه با پیروزي یا شکست 
 "امر"در آن واژه  واست به جنگ  طمربو که انتخاب کرده ایم تعدادي ازآیات را در اینجا براي توضیح بیشتر، .حادثه است

بر ] خدا[یا  ها در اختیار تو نیست"کار =امر" ک از اینیهیچ ):الف:ابتدا از سوره آل عمران آغاز می کنیم. بکار رفته است
این آیه در میان مفسران سخن بسیار  ریدر تفس .}128،آل عمران{کند زیرا آنان ستمکارند بخشاید یا عذابشان مى آنان مى

 اتی، آحوادث آن است ، و مربوط به یه فوق پس از جنگ احد نازل شدهمسلم است که آ زیاد است ولى این موضوع تقریبا
قطعا خدا وعده خود را با شما ] در نبرد احد[و "):ب .)تفسیر نمونه، سوره آل عمران(کند مى دییرا تا قتیحق نیا زیسابق ن
با ] جنگ و بر سر تقسیم غنایم[ "کار=امر"شدید و در کشتید تا آنکه سست گردانید آنگاه که به فرمان او آنان را مىراست 

وعده خدا در باره پیروزى :می فرماید، آیه ایندر .نگ احد استجدرباره که  }152آل عمران،{یکدیگر به نزاع پرداختید
و به فرمان خدا دشمن را پراکنده ساختید و این وعده  دیجنگ پیروز شدشما کامال درست بود و به همین دلیل در آغاز 

شروع شد که  ن، شکست از آن زمایغمبر برنداشته بودید ادامه داشتکه دست از استقامت و پیروزى فرمان پینپیروزى تا زما
،  دیا وده سخت در اشتباه بودهکه وعده پیروزى بدون قید و شرط ب دیسستى و نافرمانى شما را فرا گرفت یعنى اگر تصور کرد

 نیدر ا روزىیخداوند در کجا به مسلمانان وعده پ نکهیدر باره ا .از فرمان خدا است روىیمشروط به پ روزىیهاى پ تمام وعده
 روزىیهاى عمومى است که بطور مکرر از خدا به مؤمنان در باره پ منظور وعده نکهیجنگ داده بود دو احتمال است نخست ا

او وعده الهى است صریحا قبل از شروع جنگ احد به مسلمانان   اینکه پیامبر خدا که وعده گری، دنان داده شده بودبر دشم
 آن از بعد] خداوند[ سپس: گوید مى و کند مى تشریح را شب آن ماجراى 154آیه.داده بود دانیم نیدر ا روزىیپ وعده
 خود جان فکر در] تنها[ گروهى و گرفت فرا را شما از گروهى که فرستاد فرو شما بر سبکى خواب] صورت به[ آرامشى اندوه
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َقُولُونَ هل لَّنَا  :در دنباله آیه می فرماید. "بردند مى جاهلیت] دوران[ گمانهاى همچون ناروا گمانهاى خدا باره در و بودند
 لَّهل رَ کُلَّهقُلْ إِنَّ األَم ءن شَیرِ منَ األَمها"کار=امر "سررشته بگو  .هست اختیارى "کار=امر" این در را ما آیا گفتند مى=م 

آنگاه که شما بر " :44تا  42آیات : سوره بعدي انفال است).تفسیر نمونه، همان(خداست دست به یکسر] پیروزى یا شکست[
بودند و اگر با ] موضع گرفته[ا تر از شم پایین] دشمن[و سواران ] کوه [بودید و آنان در دامنه دورتر ] کوه[دامنه نزدیکتر 

ى را که "کار=امر "تا خداوند] چنین شد[کردید ولى  گاه خود اختالف مى یکدیگر وعده گذارده بودید قطعا در وعده
را در خوابت به تو اندك ] سپاه دشمن[=آنگاه را که خداوند آنان ] اى پیامبر یاد کن[ ...*شدنى بود به انجام رساند  انجام

کردید ولى  منازعه مى] جهاد[ "کار=امر "شدید و حتما در داد قطعا سست مى و اگر ایشان را به تو بسیار نشان مىنشان داد 
و آنگاه که چون با هم برخورد کردید آنان را در دیدگان شما *خدا شما را به سالمت داشت چرا که او به راز دلها داناست

شدنى بود تحقق بخشد  ى را که انجام"کار =امر "کم نمودار ساخت تا خداوند در دیدگان آنان] نیز[اندك جلوه داد و شما را 
لذا قرآن به دنبال جمله هاى فوق مى  .این آیات مربوط به جنگ بدر است ."شود و کارها به سوى خدا بازگردانده مى

لیقضى اهللا امرا =نجام دهدبایست تحقق یابد ا همه اینها به خاطر آن بود که خداوند موضوعى را که در هر حال می"گوید
ها و همه چیز در این عالم به "کار=امر "همه"، آنچه خداوند مى خواست پایان گرفتنه تنها این جنگ طبق  ."کان مفعوال

همین آیات . )تفسیر نمونه، انفال("و الى اهللا ترجع االمور=فرمان و خواست او بر مى گردد و اراده او در همه چیز نفوذ دارد 
آمده است مربوط به همان جنگ  "امر"د که مشخص کند که وقتی در آیه اي که درباره جنگ آمده، واژه نمی کنکفایت 

} من قبل{در سوره روم درباره شکست روم و پیروزي آن سخن گفته است، آیه این شکست قرآن، بدیهی است که وقتی. است
آیه . "در گذشته و آینده از آن خداست "کار=امر"=بلُ ومن بعدالْأَمرُ من قَ":آورده و فرموده استرا  }من بعد{و پیروزي

من بعد شکست " و  "من قبل شکست مغلوب" , "من بعد فتح غالب "و "من قبل فتح غالب"یعنی  :اهللا جوادي می گوید
بعد فتح و  "ومنْ بعد" .شکست خوردنقبل فتح و قبل  "للَّه الْأَمرُ من قَبلُ"قدرت در دست خداست ،در هر چهار حالت ؛"مغلوب

ها اآلن شکست خوردند ولی بعداً پیروز یعنی این رومی ،"م سیغْلبونَوهم من بعد غَلَبِهِ": اما اینکه فرمود .بعد شکست خوردن
فی "این  ."بِضْعِ سنینَفی ": شوند اما خب تا چه وقت؟ فرمود عالمت تسویف است یعنی بعداً پیروز می "سین "این .شوند می

ها که اآلن شکست خوردند پس رومی ."فی بِضْعِ سنینَ"گویند  د میاین مقطع هر چه اتفاق بیفت .یعنی بین سه تا ده سال "بِضْعِ
 یانیعلوم وح یللمال نیب ادیبن(شوند شوند یا بعد از سه سال یا تا نُه سال و ده سال یعنی تا سه سال پیروز نمی بعداً پیروز می

  ).به بعد 1391دوم بهمن  ،،یآمل ي، جوادءاسرا
 نیب دیاب :نکته پایانی که از نقد سلیم باید پاسخ داد، در رابطه با وعده هاي الهی است که سلیم پنداشته و گفته است                

کشورها و اقوام فرق  نیب یعرف يهاو شکست در جنگ يروزیآن را داده است با پ که خدا وعده امبرانیپ یمانینصرت ا
در اینجا آیاتی انتخاب کرده ایم تا نشان دهیم که برخی از وعده هاي خدا در آیات، کلی  ).آرش سلیم، همان(گذاشت

یکی  .وعده الهی در سوره روم هم دقیقا در رابطه با جنگ این دو ابرقدرت است. نیست، بلکه وعده هاي مشخصی می باشند
مسلمانان در آغاز جنگ با اتحاد و شجاعت خاصى  .آل عمران است که درفراز قبلی متذکر شدیم 152 آیهاز این آیات، 

جنگیدند، و به زودى پیروز شدند، ولى نافرمانى جمعى از تیراندازان که سنگر خود را رها کردند و به جمع آورى غنایم 
که مسلمانان با دادن تلفات و یهنگام. رد گرددبه لشگر اسالم وامشغول شدند سبب شد که ورق برگردد و شکست سختى 

گفتند مگر خداوند به ما وعده فتح و پیروزى نداده بود؟پس چرا در این  گشتند با یکدیگر مى خسارات سنگینى به مدینه باز مى
وعده خدا در باره :فرماید دهد، مى از این به بعد قرآن ضمن پاسخ آنها، علل شکست را توضیح مى. جنگ شکست خوردیم؟

رساندید و این  پیروزى شما کامال درست بود و به همین دلیل در آغاز جنگ پیروز شدید و به فرمان خدا دشمنان را به قتل مى
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وعده تا زمانى که دست از استقامت و پیروى فرمان پیغمبر برنداشته بودید ادامه داشت، شکست از آن زمان شروع شد که 
از یکى از  }آیه 17مجموعا  {سوره احزاب نهم  به بعد آیات   .)339، ص1 نمونه، ج تفسیر(را فرا گرفت سستى و نافرمانى شما

مهمترین حوادث تاریخ اسالم ، یعنى جنگ احزاب ، بحث مى کند، جنگى که در حقیقت نقطه عطفى در تاریخ اسالم بود و کفه 
، و در ى بود براى پیروزیهاى بزرگ آیندهزد و پیروزى در آن کلید موازنه قوا را در میان اسالم و کفر به نفع مسلمین بر هم

مورد نظر است که می 22و  12آیات . حقیقت کمر دشمنان در این غزوه شکست و بعد از آن نتوانستند کار مهمى صورت دهند
اى  فریب به ما وعده اش جز گفتند خدا و فرستاده که در دلهایشان بیمارى است مىیکه منافقان و کسانیو هنگام":فرماید
اش به ما وعده دادند  هاى دشمن را دیدند گفتند این همان است که خدا و فرستاده و چون مؤمنان دسته":و}12آیه {"ندادند

این کدام وعده بود که خدا و پیامبر  .}22آیه{اش راست گفتند و جز بر ایمان و فرمانبردارى آنان نیفزود و خدا و فرستاده
بعضى گفته اند این اشاره به سخنى است که قبال پیامبر گفته بود که به زودى قبائل عرب و دشمنان مختلف .؟ندوعده داده بود

که یمؤ منان هنگام.روزى با شما است شما دست به دست هم مى دهند و به سراغ شما مى آیند، اما بدانید سرانجام پی
اکنون که قسمت اول وعده به وقوع : ان وعده پیامبر است گفتندرا مشاهده کردند یقین پیدا کردند که این هم}احزاب{هجوم

مطالبی   .)تفسیر نمونه، احزاب(، لذا بر ایمان و تسلیمشان افزودیروزى نیز مسلما به دنبال آن استقسمت دوم یعنى پ ،پیوسته
روزي جنگی ، نصرت الهی و رابطه پی و روشن، بسیار واضح ،ار آیات سوره فتح پاسخ نهایی به نقد سلیم است که خود آیات

 بق بعضى ازداده شده است، بشارتى که ط این سوره بشارت عظیمى به پیامبر در نخستین آیه .وعده خدا را بازگو می کند
گیرى که یروزى چشمپ ."ما براى تو فتح آشکار و نمایانى کردیم ":مام جهان بود، مى فرمایدروایات نزد پیامبر محبوبتر از ت

در طول تاریخ  فتحی کهود، سلمانان آشکار شده و مى شمدت در پیشرفت اسالم و زندگى مآثار آن در کوتاه مدت و دراز 
 فتحجا گفتگو و بحث عظیمى در میان مفسران در گرفته است که منظور از این فتح کدام در این.اسالم کم نظیر یا بى نظیر بود

 و فتح مکه برخی، .نصیب مسلمانان شد "صلح حدیبیه "به پیروزى عظیمى مى دانند که از  اکثر مفسران آن را اشاره .؟است
بر تمام دشمنان از طریق قدرت منطق و برترى دالئل و معجزات  پیروزي اسالم عده اي دیگر، .فتح خیبر مى دانند ،بعضى

 )."تفسیر نمونه، فتح ":برداشت از(ارجح استله صلح حدیبیه أت کـه مسست اولى قرائن فراوانى در دس.اند آشکار دانسته
 خداوند تیبرو به این ت ."ا به نصرتى ارجمند یارى نمایدو تو ر" :اشاره می کند صلح حدیبیهآیه سوم  به یکی ازهدفهاي 

چهارم و در آیه  ."مغفرت ، تکمیل نعمت ، هدایت ، و نصرت ": نصیب پیامبرش کرد ،موهبت عظیم در سایه این فتح مبین چهار
کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود اوست آن ":کمک را مشخص می کندخصوصیات این 

منظور از جنود آسمان و زمین  .کار است بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره داناى سنجیده
، زلزله همچون صاعقههم لشکریانی و  می شودل را شام لشکریان فرشتگان الهی که همدارد معنی وسیعی ن واژه ای.چیست ؟

روهاى نامرئى دیگرى که ما از آن آگاهى نداریم ، چرا که همه جنود الهى هستند و سر بر نیها، طوفانها سیالبها و امواج و 
و فتح نزدیکى به عنوان پاداش ":ده مى فرمایداشاره کر هاموهبت یکی ازبه  18 و در پایان آیه .)تفسیر نمونه(فرمان او دارند

ه ب تعبیر. }هر چند بعضى آن را فتح مکه شمرده اند{فتح خیبر بود، این پاداش، ه گفته اکثر مفسرانب."نصیب آنها فرمود
از ماجراى ، زیرا این فتح در آغاز سال هفتم هجرت به فاصله چند ماه بعد است بر اینکه منظور فتح خیبر استتاییدى  "قریبا"

پرده از  ،شت زمانگر به شما دستور داد که در حدیبیه صلح کنید بر اساس حکمت بود، حکمتى که گذا .حدیبیه تحقق یافت 
، و اگر به شما وعده فتح قریب و غنائم کثیر مى دهد این توانائى را دارد که به وعده هاى خود جامه عمل اسرار آن برداشت

وعده داده که به زودى آنها را خواهید گرفت و این ] دیگرى[ا به شما غنیمتهاى فراوان و خد" :و آیات دیگر.بپوشاند
اى باشد و شما را به راه  را براى شما پیش انداخت و دستهاى مردم را از شما کوتاه ساخت و تا براى مؤمنان نشانه] پیروزى[
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خدا بر آنها نیک احاطه دارد و همواره ] و[اید  ت نیافتهکه شما بر آنها دس] ى نیز هست[دیگر] غنیمتهاى[و *راست هدایت کند 
آیه دوم  :)1:آیات ابتدایی سوره روم، از یک مقوله یاد می کنند:بحث نتیجه. }21و 20فتح،{"خداوند بر هر چیزى تواناست

کردن  آیه چهارم، مشخص :)3. است و نیز، پیشگویی پیروزي روم آیه سوم، جغرافیاي این شکست:)2. شکست روم است
یز، خوشحال شدن مومنین در نو . مساله سرنخ همه حوادث، من جمله این شکست و پیروزي است. که روم پیروز می شودسالی

نصرت خدا مطرح شده است، که  ،آیه پنجمدر:)4.}همان زمان پیروزي روم{ظرف زمانی که خداوند تعیین کرده است
آیه ششم درباره وعده الهی است که در همان ظرف :)5. پیروز شده اند امربوط به روزي است که مسلمانان در یکی از جنگه
  .  زمانی که تعیین کرده است نصیب مسلمین شده است
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  دهمدوازفصل 
  

  قرآن
  و

  امید به آینده
وعده الهی در فصل  درباره .}6روم،{"دانند کند ولى بیشتر مردم نمى اش را خالف نمى خدا وعده .وعده خداست"              

 س أیروحیه  ابتدا درباره . ار از منظري دیگر به وعده هاي الهی نگاه می کنیمباین . پیش تا اندازه اي توضیح داده شده است
به اگر .امید به مسلمانان است دالیل نزول سوره روم دمیدن روح اتفاقا یکی از که، حبت می کنیمصو نا امیدي در جامعه 

همان زمانی که دعوت از منحنی ، فشارها  آن بر اساس :در فصل قبل دقت کنید می بینید کهمنحنی سال نزول واژه وعد 
را بین سالهاي چهارم تا هفتم بعثت  نویدهاطبیعی است که  مسلمانان باید بیشترین . می شود، شروع شدآشکار پیامبر آغاز 

  . زول سوره روم است، از نمونه عینی تاریخ مثال آورده استسال دهم بعثت هم که سال ن. دریافت کنند
 در حکمت سیر {یاد کرده اند گریان فیلسوف یا تاریک فیلسوف به عنوان ،}م. ق540تا 480{هراکلیتوس یا هراکلیت از            

 را اش زندگی محل عمر، اواخر در دلیل همین به نگریست، می زاريبی و تحقیر ٔدیده با مردم بهاو  .}10فروغی، ص اروپا،
 یا دموکریتوس در مقابل او، از. می توان او را نماد نا امیدي بشمار آورد. کرد زندگی تنهایی به پس آن از و گفت ترك

 کیدأت شادمانی ارزش بر بسیار زیرا .نام برده اند "خندان فیلسوف"عنوان به ،}م.ق 460 تا 430 متولد{ذیمقراطیس
 از دوري و لذائذ از متعادل گیري بهره و اندیشی مثبت هوادار زندگی، از استقبال ٔآماده همیشه دموکریت. است کرده می

 آلیسم ایده از فالسفه هارتمان  و }م 1860-1788{پنهاور شو در سده هاي اخیر،). "ویکی پدیا"برداشت از(بود ریاضت
 اراده یک بلکه نیست عقل کند، می حکومت معالَ این در چه هر ":گوید می پهناور شو .نامیده اند بدبینان ففیلسو را آلمانی

 زندگی مصائب تمام و است وجود ریشه اراده این. دارد می وا خود پلید مقاصد به رسیدن براي را عقل که است وحشی و کور
 است اي معامله زندگی .است شر زندگی .است شر پس ،شود می هستی ادامه موجب عشق چون و گیرد می سرچشمه آن از

 از پس ما و رود یم فرو مرگ اژدهاي کام در ما هاي امید و آرزوها تمام زیرا رسد می انجام به کامل ورشکستگی با که
مکاتب ("شویم می روبرو مرگ و میدي نو و پیري با سرانجام ایم ده کر موهوم سعادت آوردن دستب براي که بسیار تالشهاي

 به عنوان}1716-1646{آلمانی گراي عقل فیلسوف "نیتس الیب"ل این دو، از در مقاب ).مکتب بدبینی شو پنهاور،فلسفی
ي متعدد مقاالت، اما داد انتشار "الهی عدل" نام با رساله یک تنها ،خود حیات زمان در او .یاد کرده اندفیلسوف خوشبین 

 عصر اندیشمندان بخصوص فالسفه از برخی انتقاد مورد ،هألمس این. اوست آثار مایه درون مهمترین فلسفی خوشبینی .نوشت
 پرتو در توان می که دارد عقیدهاو .است غیرممکن امري جهان، به بینیشخو آنان دید از که است گرفته قرار مدرن

 او ژرف اعتقاد و خداشناسی و هستی مسائل به وي اخالقی دیدگاه. داشت جهان به خیر و خوب نگرشی عقالنی، خداشناسی
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 روزنامه":برداشت از(باشد خوشبین ،جهان رویدادهاي و جاري مسائل به نسبت وي تا گشته موجب ،مسائل این به نسبت
   )."عقالنی خداشناسی پرتو در خوشبینی ؛نیتس الیب، 1391شهریور27 ،رسالت
 ديب من به آمدنم گر :گویدمی یکی ؟بینی کامال متضاد باشیمیز موجب شده است که شاهد دو جهانراستی چه چ               

و .}خیام{دمیب نه شدمی نه آمدمی نه /خراب دیر این اندر که دينب زان به*شدمی کی شدن ديب من به نیز ور/نامدمی
این را آندره ژید به زیبایی . }حافظ{بر نظر پاك خطاپوشش باد نیآفر/ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت ریپ :دیگري گوید

به  ییما وابسته به ماست همچنان که روشنا اعمال .یابیمکن که خدا را جز در همه جا  ب ل،آرزویناتانائ ":پاسخ داده است
 یاوست که م شهیاز آن است که هم یهر کس یبدبخت لیناتانائ .!يخبر یو از آن ب يتو خدا را در خود دار !در شگفتم. فسفر

کاش نگاه تو  ينه به خاطر ما که به خاطر خود اوست، ا زیهرچ تیداند، اهم ینگرد از آن خود م ینگرد و آنچه را که م
 يمائده ها":گزیده هایی از(ينگر یکاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان م يا .ينگر یهمان باشد که به آن م

      باستیاست، کبوتر ز یبینج وانیاسب ح ندیگو یدانم که چرا م یمن نم": نگاه انسان باید عوض شود). دیآندره ژ،ینیزم
 دیبا گریشست، جور د دیها را با چشم،شبدر چه کم از الله قرمز دارد؟ گل* ستیکرکس ن یکس چیچرا در قفس ه و
 حکم لغو{ مرگ از نجاتش شب در ،میخائیل برادرش به اي نامه در او. جور دیگر می دید داستایفسکی ).سهراب سپهري(دید

 نه و ماست درون در زندگی. هست جا همه در زندگی. نیستم نومید  و کنم نمی دلمردگی احساس من":نویسد می }اعدام
 هدف است همین. درنیاییم زانو به و نشویم نومید بدبختی هر در که است این مهم و بود خواهند من با هم دیگران  .ما بیرون

 که خورم می سوگند...است کرده نفوذ من پی و رگ در فکر این. فهمم می حاال را این. زندگی مقصود است همین ما، زندگی
 هألمس ،امید. }52 ، ص1385 دیهیمی، خشایار ترجمه آندرسن، لی سوزان داستایفسکی، فلسفه{داد نخواهم کف از امید

 سیبري غرب در اومسک زندان در را حبس سال چهار توانست متافیزیک همین با او. است داستایفسکی متافیزیکی و مرکزي
 دوران در که کتابی تنها و بود محشور فضیلت و رذیلت هیوالي قدیسان، و جنایتکاران شدگان، رانده با آنجا در و کند سپري
 ثرأمت و گرفت می نیرو کتاب این از او .بود}انجیل{جدید عهد از اي نسخه باشد، داشته اختیار در که بود مجاز اومسک زندان

 هستم، خود عصر و زمانه فرزند من: نویسد می باره همین در او. کشید رنج نیز مسیح که زیرا کرد می تقدیس را رنج ،آن از
 را لحظاتی گاهی خداوند... آورم دستب را واقعی ایمان تا شوم متحمل باید را هاییجرن چه که دانم می و ایمان عدم فرزند

 این...کنم می تالیف موثر ایمانی نظام خود براي موقع آن و دهد می دست من به کاملی آرامش که گذارد می من اختیار در
 بر افزون...نیست مسیح از ترکامل و تر انسانی و ترمعقول چیز هیچ و نیست ایمان از ترعمیق و زیباتر چیز  هیچ که دارم را تصور

 تا باشم مسیح طرفدار داد خواهم ترجیح باز است، حقیقت نوع هر فاقد تعالیمش و مسیح که کند ثابت کسی اگر حتی ،این
 بهداستایفسکی  که باشد نیز دلیل این به است ممکن هم اینها همه  و.} 30ص  مجتهدي، داستایفسکی،کریم{!حقیقت طرفدار

 توجیهی آنکه مهمتر و کند تحمل را حبس دوران بتواند تا کند  تصور "مقدس" یا "آرمانی" امري را رنج بایستی می ناگزیر
 با او ،بنابراین .باشد؟ رنج ستایشگر تا کند کمک او به توانست می مسیح از بهتر  آرمانی تصویري چه و باشد داشته آن براي
 متافیزیکی و شناسانه هستی مقوله یک عنوان به امید  آیا که است آن هألمس همچنین اما. کشید رنج ،گناهانش بخشش به امید
 چگونه امید آن، بر عالوه .است؟ مبتنی عینی لوازمات و واقعیتها بر اینکه یا است ذهن ساخته یعنی است خیال یا وهم یک

 و ناگزیر به داستایفسکی حبس دوران مانند وضعیتی در بخش آرامش نیرویی عنوان به مثال امید است ممکن گیرد؟ می شکل
 حال هر به که زیرا دارد نیاز }امید{آن به که است محبوس فرد ناخودآگاه و تخیالت این و شود،  ساخته موقعیت آن از ثرأأمت

 وجود دیگر طرف از. باشد تواند نمی متافیزیکی و وجودي مقوله یک دیگر، صورت اینجا در که است دهنده انگیزه یک
 امید مسئله آیا ،باشد نداشته وجود »دیگري« هرگاه یعنی دارد؟ اهمیت اندازه چه تا فرد در امید گیري شکل براي "دیگري"
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 است آدمی ذهن ساخته امید هرگاه که است مطرح نیز هألمس این سوالها این مطابق دیگر، عبارت به است؟ منتفی خود به خود
 که است ممکن اینکه گو ندارد، را امید توهم بدون زیستن توان که باشد آدمی ذهن فرآورده تواند می نیز "دیگري" مقوله
 تفاوتهاي تواند می همچنین موضوع این بسط. باشد نیز آدمی غرائز از بخشهایی کننده سرکوب همچنین توهم، تولید

 این. نیست ذهن ساخته "دیگري" همچنانکه نیست ذهن ساخته امید داستایفسکی نظر از. کند روشن را نیچه و داستایفسکی
 آید می حاصل که است "امنیت" دادن دست از از پس آید می دستب که ایمانی و خداست داستایفسکی نظر از " دیگري"
 را خود وجودي جایگاه"امید" مقوله سان بدین .}38 ص رضایی، رضا ترجمه ایوانوف، ویچسالف تراژیک زندگی و آزادي{

 واقعی دنیاي در و آید می حاصل امید از بعد که عشق مقوله مانند نیست توهم هم اصال و دارد وجود که اي مقوله .کند می پیدا
 مسئله مستقیما یرکگور نیز، کی.کشد می زبانه که است خیال و وهم عالم در "نفرت" که است آن جالب حالیکه در دارد وجود

 که است روشی و ایده مشابه حدودي تا دارد مقوله این از که تعریفی رسد می نظر به و کرده بررسی را "ناامیدي" و "امید"
 خلوص تعریف در او. دهد می قرار نومیدي با تقابل در را خلوص وي،. است بوده گرفته پیش در زندان در الاقل داستایفسکی

 تمام که دارد خلوص کسی تعریف، این مطابق و کند می تلقی ایده یک روي پافشاري و وفاداري را آن ،دل خلوص یا نیت
 و بدانند چه بسپارند، ایده یک به فقط دل توانند نمی که آنهایی": نویسد می باره همین در. باشد "یکی" به معطوف فکرش

 "دیگري" یا "ایده" یک به آنکه جاي به آدمی که است آن نومیدي آمدن بوجود علت که زیرا. "اند نومیدي غرق ندانند چه
 و سمت به را او یک هر پایانش بی و متنوع میلهاي ترتیب این به و دارد باور "ایده" چند به باشد وفادار و داشته اعتقاد معین

 میلهاي از ناشی که موضوع مشغولیت تنها و شود می "شیزوفرنی" یا تکه چند روانی دستخوش سان بدین و کشاند می سویی
 آدمی روان که زیرا شد، نخواهد آدمی منجی که البته موقت پناه این اما .سازد می فراهم برایش پناهگاهی موقتا است متنوع
 عین در را شیزوفرنی یا بودن تکه چند و پریشانی ن روا این داستایفسکی،. است نشده ساخته زندگی از سبک این براي اساسا

 ترین برجسته از نفر دو. است نیز مذهبی شناسانه،روان بر عالوه باره این در او توصیفات داند، می شیطانی حالتی حال
 آن بالطبع و اغتشاش این دچار خود  }کارامازوف برادران در کارامازوف ایوان و تسخیرشدگان در استاوروگین{قهرمانانش

 "من" اینکه یعنی "تسخیرشدن". باشد هألمس این بر دال است ممکن نیز "تسخیرشدگی" عنوان. هستند آن از ناشی نومیدي
 تصاحب را ما صداي اي بیگانه اینکه و .}است شیزوفرنیک بنابراین .ندارد وجود اي یکپارچه "من"{است شده شکسته هم در

 مقاله{."شود می شقه  شقه ،شخص هویت باشد، هرچه پاسخ .مائیم؟ خود اینکه یا است شیطان بیگانه این. است کرده
 به{خدا به نه ،فرد ،}شیطانی وضعیت{صورت این در ،بنابراین . }1380 اسفند کارنامه ایدئولوگ، و شیطان داستایفسکی،

 شد گفته آنچه مطابق و ترتیب این به و شود می واگذاشته "خود" به واقع در یا  کند، می ءاتکا "خود" به بلکه  ،}دیگري مثابه
   .)"باشگاه اندیشه،آیا امید وجود دارد؟":برداشت از(گیرد نمی شکل "امیدي" دیگر

 دانشگاه استادان از یکی پیش، سال چندین": نویسد می "فلسفی سأی"کتاب  ابتداي در  رحیمی مصطفیدکتر                
 نبود، سرخوردگی ایرانی  نویسنده درد که گفت سخنرانی یک ضمن در هدایت، صادق خودکشی دادن نشان موجه  درباره

 متقاعد فلسفی نظر از یعنی. بود "فلسفی سأی" او درد نبود، فروماندگی و عجز نبود، گذشت می او وطن در چهآن از نومیدي
  "فلسفی سأی"و اندیشه هاي معنوي نتیجه گرفت که اوج افکار فلسفی ،سپس استاد .نیست نجاتی راه بشر براي که بود شده
 فکرانروشن از بسیاري براي. نیست نفر یک  عقیده ،نظر این. و هرچه جز این است یا ریا و یا فریب است، یا خطا و اشتباه. است

به نظر ایشان براي بشر امیدي باقی   .است بدبینی مستلزم اندیشی آزاد و آزادگی که است شده پیدا وسوسه این نیز ما کشور
 و حقیقی جهان در چهآن که کند می ثابت درست تفکر و "فلسفه".نیست و آینده اي بهتر از آنچه اکنون هست وجود ندارد

 مردمان. است فهمی کج و نادانی  نشانه ،ایمان. نیست بیش خامی سخن و فریبی ،بهتر وضع به امید. است سأی ست، واقعی

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

163 
 

، 8س فلسفی، مصطفی رحیمی، صأی(آید می کارب بسیار را داران رشته سر "فلسفه" این و. گیرند می هیچ به را جهان ،فهیم
 سأی فرهنگ ترویج حال در ایران فکريروشن غالب جریان که کند می مطرح را بحث این اي دوره در رحیمی .) 1350سال 

دهد و با هرگونه فلسفه اي که می  وظیفه اش ایجاب می کرد که  به جامعه روح امیدواري. است "فلسفی سأی" عنوان زیر
به گمان خود  فلسفی سأی طرفداران :گویداو در ادامه مطلب خود می . کوشید جامعه را از تالش متوقف کند مبارزه کند

رون، دچار نیروهاي نا همساز است که کار او را به گناه و تباهی و می گویند بشر از د :)1:چند سالح قاطع در دست دارند
را پریشان کرد و به همان دلیل که آدم و حوا به وسوسه نفس که قابیل مغز هابیل، برادر خود به همان دلیل . فساد می کشاند

تعدي می کند، در برابر افسون  آدم می کشد، به برادر:از بهشت رانده شدند، آدمی تا در پهنه جهان سرگردان است که بوده
تکیه گاه فلسفی این گروه . در آخرین تحلیل، یا گوسفند سلیم است یا گرگ بیابان نفس اماره زبون و ذلیل است و،

می گویند که اجتماع ):2.بناي کار را بر میل جنسی نهاده، نفوذ کالم زیادي یافته است ،است و چون این مکتب "فرویدیسم"
بشر،  چون سیزیف  افسانه اي، تخته سنگی را تا . را بیهوده می سازد یچنان هست که هر گونه کوشش ،آن بشري و تضادهاي

چ وو باز این کار پ...باالي کوه می برد،، اما سنگ طلسم شده، پس از رسیدن به قله کوه دوباره به جاي نخستین فرو می غلتد
 به نظر این گروه،. زیاد میدان داده است ،کا و کامو، به این تصورتحریف اندیشه هاي نویسندگانی چون کاف. تکرار می شود

بختی هستند که هر کس عمل که با اندیشه در تضاد دایم است همواره با بن بست مواجهه می شود، آدمیان زندانیان تیره 
یسم شایع است، طرفداران این تصور نادرستی که از فلسفه اگزیستانسیال. بیشتر بکوشد، بیشتر سر خود را به دیوار کوبیده است

می گویند که فلسفه هاي کهن،  :)3. اندیشه را متقاعد می کند که تفکرشان منطبق با آخرین مرحله اندیشه هاي فلسفی است
ن عرفان ایران و فلسفه بودایی هند و دین مسیح و غیره کما بیش به همین نتایج می روند، یکی به حیرت می انجامد، وچ

و فراموشی می رسد و سومی رسالت خود را در رهبانیت و ترك همه نعمتهاي جهان محسوس می داند و "وانا نیر "دیگري به
که اساس علوم را  می گویند نظریه نسبیت انیشتن:)4. آنچه این نظر را موجه جلوه می دهد اطالع ناقصی از عرفان است

به عقیده اینان نظریه . هر یقینی را تبدیل به شک کرده است وتماعی نیز قاطعیتی باقی نگذاشته دگرگون کرده، براي علوم اج
و از سویی دیگر اندیشمندانی چون مالتوس سازش دانش و اخالق را نا . عدم حتمیت در علوم حقیقتی  است انکار نا پذیر

 هنومیدي را از نظرگاه فلسفی اثبات کرده اند و هر گون فیلسوفانی چون شوپنهاور و نیچه دمی گوین :)5. ممکن می نمایانند
س و أادعا می کنند که آثار نویسندگان و هنر مندان بزرگ، جز تلقین ی :)6. امیدي  را به بهبود سرنوشت بشر تباه دانسته اند

. سرگشتگی استنومیدي و حیرت نیست و چون بیهوده سخن بدین درازي نیست ناچار شرط بزرگ و بزرگ منشی، نومیدي و 
بینی،کم وبیش دکانی بوده است که دیر یا زود پرده تزویر از برابر آن افتاده و که مکتبهاي مدعی خوش دمی گوین :)7

نظر فوق، آنها را نظریه هاي   7رحیمی پس از ذکر  ).10تا  9س فلسفی، همان، ص أی(سرانجام چهره حقیقت آشکار می شود
 .برابر تمدنهایی که از هر طرف اروپا آمده است را دلیل گرایش به این نظرات دانسته استو شیفتگی بسیار در  غربی دانسته

آیه اهللا .و  در کتاب خود تالش کرده است به همه اینها پاسخ دهدا .دلیل دیگر را، بی توجهی به تمدن گذشته خود می داند
نفوذ و شیوع فلسفه هاي بدبینانه یونانی،  ):الف:می داند چیز سهرا معلول  "آینده به امید نظر از مسلمانان تفکر" نوعمطهري 

 ها در محیط اسالمیت آنها با یکدیگر و سرایت افکار و معتقداسلمان شدن ملل مختلف و اختالط آنهندي و ایرانی در اثر م
 از است عبارت سومی):ج. خونریزیها و از مصیبتها تاریخی ناگوار حوادث ):ب ؛) 80ص ، 1هاي استاد مطهري، ج یادداشت(

 اند، دانسته کجی و بدي بر را روزگار طبع و اند داده رواج را بدبینانه افکار این شعرا از برخی. اجتماعی عدالت فقدان
ین قبر کسی است که پدرش بر او ا":بنویسند قبرش لوح بر داد دستور معرّي ابوالعالء. اند داده ترجیح هستی بر را نیستی

 داشته را تفکر طرز این هندي بوداییان و ایران در هامانوی و یونان در کلبیون. "کسی جنایت روا نداشت جنایت کرد و او بر
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 بدبین شعراي از یکی خیام .می باشد دینی هاي تربیت الزمه که نعمتها تذکر و شکر نه بوده شکایت روحیه شان روحیه اند،
 اینگونه" ).341تا  337ص  همان،مطهري، ("نسبت به جهانبرخی اشعار رودکی نیز حاکی از روح بدبینی است . است

 نه باشد می  است بوده آیینها یا ها فلسفه از بعضی در که پرستی دوگانه و ثنویت با یا مادیگري و ماتریالیسم با متناسب افکار،
 این .است رضایت و خوشبینی ،جهانبینی نوع این الزمه. را حکیم علیم حی مبدأ به اعتقاد کند می ایجاب که اسالمی توحید با

اینگونه آنان را معرفی  مزیج امیلیو. "اوست از خرم جهان که آنم از خرم جهان به":است جهانبینی نوع این نتیجه سعدي شعر
 یناله م غیت ریکه ز یخوک ایکند و  یم ریرجیتله ج ریکه ز یمانند موش نکهیندارند، جز ا يچاره ا نیاشخاص بدب":می کند

 :به نقل از{ "کاوه یا اسکندر؟"با عنوان  اخوان ثالثکه ي شعر و نیز، )."79، ص 4همان، ج ":برداشت از(  "کند، ناله کنند
  : می باشد جهانبینی نوع این، وصف سروده}وبالگ گنچ سخن

افتاده  ایآبها از آس/اند دهیشعله ور خشک يچشمه ها*طبل توفان از نوا افتاده است/آرام و رام،اند دهیموجها خواب                
آنچه کفتار است و  و/تپش یو شهر ب میباز ما ماند...به گوش دیآ یهم نم يِ جغد يوا/تپش یدر مزار آباد شهر ب*است

ما همان /هر که آمد بار خود را بست و رفت...کوته است میصدا نمیب یم باز/بر کشم یفغان میگو یم گاه*گرگ و روبه ست
 یم باز*؟بیو جز فر بیچه حاصل ، جز فر نیز/، جز با دروغ و جز دروغ؟آن چه حاصل ز*بینص یبخت و خوار و ببد 
  ."شود دایپ ياسکندر یکاشک/دینخواهد شد ، ام دایپ يا کاوه*شود دایپ يگریکن تا د صبر/دگر يفردا: ندیگو

 این در .نیز می باشد  کامو آلبر فلسفی مقاله است که این افسانه، عنوان سیزیف افسانه شعراخوان ثالث یادآور                
 کامو .گردید پوچی تئاتر نام به تئاتر از اي گونه بخش الهام بعدها که برد می کارب را "ابزورد "واژه بار اولین براي کامو ،مقاله

 خودکشی آن و است موجود فلسفی مهم هألمس یک تنها گوید می فصل اول   در کامو .است آگاهی در سیزیف پیروزي گوید می
 اما ،نیست سختی کار است پوچ جهان این اینکه فهمیدن. ارزد نمی زیستنش زحمت به یا دارد ارزش زندگی آیا اینکه. است

، در برداشت فوق  پوچی معناي)."،افسانه سیزیفویکی پدیا":برداشت از( سازد؟ می رهنمون خودکشی به را ما پوچی این آیا
 "نیهلیسم" به غربی اصطالح در که است معنایی همان این. مربوط می شود جهان خلقت پوچی و انسان زندگی پوچی به

 زندگی. است یکی ارزشی بی و هدفی بی با ء،معنا این در پوچی .است گرفته قرار ادیان دیدگاه برابر در دقیقاً و دارد شهرت
 عدب یک فلسفی يانگار پوچ .کند نمی دنبال را معینی تصور و هدف انسانی، زندگی جمله، از و هستی، طرح یعنی است پوچ

 اش مقاله در او. است متأخر دوران انگاران پوچ از یکی استیس، ترنس والتر. شناختی معرفت عدب یک و دارد شناختی وجود
 علمی تفسیر. است کرده دگرگون جهان به نسبت را انسان انداز چشم نوین، علم که است مدعی ،"هست ءمعنا معنایی بی در"

 که کنید می اثبات چگونهاندیشه قم،":برداشت از(کند نمی تعقیب را خاصی غایت خلقت جهان که گردیده ختم اینجا به جهان
   .)"نیست؟ پوچ دنیا

آیه اهللا .منجر به نا امیدي انسانها می شود که در پاراگرافهاي فوق توضیح داده شد، این نوع تلقی از جهان هستی                
حال، فلسفه هگل از آن جهت که . باشد نیدآفریاست که ام نیا ینیبجهان کی یاز مشخصات خوب یکی":مطهري می گوید

 کی دیالقاعده با یعل نطفه مرگ خودش را در درون خودش دارد، يزیه تضاد است و معتقد است که هر چألمس ياش رو هیتک
 یپوچ يفلسفه ها نیکه در اروپا هم ا یو پوچ يو نابود یستینغمه شوم فنا و ن ،به اصطالح شهیهم یعنیباشد،  نانهیفلسفه بدب

جهت، فلسفه  نیرغم ا یمارکس و انگلس عل یول .که نه ندیخواهند بگو یم. شود، سر دهد یم یجاها ناش نیاز هم ییگرا
و ناراحت بود از  دیناام دینبا ندیگو یدانند و م یها تضاد را خالق منیا میگفت نکهیا يچرا؟ برا. است نانهیفلسفه خوشب کیشان 

شود و دومرتبه از  یاست که خاکستر م یمثل همان مرغ د،یآ یوجود مدگرباره ب نکهیا يبرا ، رود یم نیآنچه که از ب
در قرآن  نسبت به نومیدي هشدار داده  دخداون ).154، ص 1هاي استاد مطهري، ج یادداشت(آورد یخاکستر خودش سربرم
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 در مشوید نومید خدا رحمت از اید داشته روا روى زیاده خویشتن بر که من بندگان اى بگو" :است تا جاییکه می فرماید
 مکررى تهدیدهاى دنبال این آیه، به .}53زمر،{"است مهربان آمرزنده خود او که آمرزد مى را گناهان همه ،خدا حقیقت

 همه روى به امیدوارى با م توأ را بازگشت راه ،آیات این در .بود آمده ظالمان و مشرکان مورد در گذشته آیات در است که
 از آکنده لحنى با ، خشونت و انتقامجوئى نه است هدایت و تربیت امور، این همه از اصلى هدف زیرا گشاید گنهکاران مى

 این تعبیرات در دقت.است نموده صادر را آنها عفو فرمان و کرده باز همگان روى به را رحمتش آغوش محبت و لطف نهایت
 که است حدى به آن گستردگى و شمول ، است گنهکاران همه به نسبت قرآن آیات ترین امیدبخش از که دهد مى نشان آیه،
در داستان یوسف،  .)زمر تفسیر نمونه، سوره(نیست آیه این از وسیعتر اى آیه قرآن تمام در": فرمود امام علی روایتى طبق

خدا نومید مباشید زیرا جز  اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت  :یعقوب به فرزندانش می گوید
با توجه به این آیه متوجه می شویم که یک انسان موحد هرگز  .}87یوسف،{شود خدا نومید نمى گروه کافران کسى از رحمت

حتى ":و یاري رساندن خداست يآیه دیگري در همین سوره یوسف است که  رابطه بین نومید.به خود نومیدي راه نمی دهد
 ما یارى ،شده گفته دروغ واقعا آنان به که پنداشتند] مردم[ و شدند نومید] ما[ فرستادگان کههنگامی تا ...=اذا استیئس الرّسل

عالمه  .}110یوسف،{ندارد برگشت مجرمان گروه از ما عذاب] لى[و یافتند نجات خواستیم مى که را کسانى پس رسید آنان به
هر دو به یک معنى است لیکن بعید نیست  "استیئاس"و کلمه   "سأی"کلمه : علماى لغت مى گویند :طباطبایی توضیح می دهد

خاطر ظاهر شدن آثار و نشانه هاى ه س است، بأجهت اینکه از باب استفعال است به معناى نزدیک شدن به یبگوییم دومى از 
متعلق  ، "...حتى اذا استیئس"جمله .س حقیقى و قاطع نیستأس مى گویند، ولى یأرا هم عرفا ی "سأی"آن، و نزدیک شدن به 

این رسوالن که گفتیم مردانى بودند مانند تو از : آن این است که و معناى مجموع .غایتى است که از آیه قبلى استفاده مى شد
کلى نابود شده است، این رسوالن، قوم خود را همچنان دعوت مى کردند، و ه اهل قریه ها، و گفتیم که قریه هاى ایشان ب

که رسوالن از ایمان آوردن مردم، هم، همچنان لجاجت نموده آنان به عذاب خدا انذارشان کرده و اینان نمى پذیرفتند، تا آن
کس که به پیغمبرشان گفته عذابى چنین و چنان و مردم گمان کردند آن }یوس شوندأو یا نزدیک بود م{یوس شدندأقوم خود م

دارند دروغشان گفته، در این موقع بود که یارى ما انبیاء را دریافت، پس هر که را خواستیم نجات دادیم، و آنها همان مؤمنین 
یوس شدن رسوالن از ایمان أاما م .ما یعنى عذاب سخت ما از قوم مجرم درنگذشت و همه را فرا گرفت "سأب"و بودند، 

و به نوح وحى شد که از قوم تو جز کسانى که ":ه در داستان نوح آورده و فرمودهآوردن قوم خود، همان معنایى است ک
و نیز .}36هود،{"کردند غمگین مباش پس از آنچه مى ایمان نخواهد آورد] کسى[اند هرگز  ایمان آورده] تاکنون[

چرا که اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را *و نوح گفت پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روى زمین مگذار ":فرموده
سى نیز دیده و نظیر آن در داستان هود و صالح و شعیب و مو ،}27و  26نوح،{"کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند گمراه مى

امتهاى ایشان چنین پنداشتند که به انبیایشان دروغ گفته اند، این نیز نظیر مطلبى است که در : و اما اینکه فرمود .مى شود
و همچنین در داستان هود و صالح آورده، و در داستان موسى  "بل نظنکم کاذبین ":داستان نوح آورده که قومش گفته بودند

این  ،نتیجه ایمان مؤمنین یارى آنان شد: و اما اینکه فرمود ."ه فرعون انى الظنک یا موسى مسحورافقال ل"و فرعون فرموده
این نومیدي را در رابطه با  ،در آیه دیگر ).المیزان، سوره یوسف(مى باشد "و کان حقا علینا نصر المومنین"نیز نظیر آیه

 را خویش رحمت و آورد مى فرود شدند نومید] مردم[ آنکه از پس را باران کهکسی اوست و":پدیده هاي طبیعی بیان می کند
 نشانه و آیات از است پروردگار لطف و نعمت بیان اینکه عین در آیه این :}28شوري،{" ستوده سرپرست هموست و گسترد مى

 اقیانوسها بر آفتاب که موقعى از دارد، اى شده حساب و دقیق بسیار نظام باران نزول که چرا گوید، مى سخن نیز توحید هاى
 فوقانى سرد قشر کههنگامی و فرستد، مى آسمان به ابر هاى توده صورت به و کرده جدا امالح از را آب لطیف ذرات و تابد مى
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 برند، مى خشکیده و تشنه زمینهاى فراز بر و کنند، مى حمل خود دوش بر را آنها بادها سپس و سازد، مى متراکم را آنها هوا
 مى نفوذ آن در و نشیند، زمین بر نرمى به که شود مى باران کوچک هاى دانه به تبدیل هوا مخصوص فشار و برودت اثر بر و

 نمایان آن در خداوند قدرت و علم هاى نشانه کنیم بررسى دقت با را نظام این اگر آرى .بیافریند ویرانى آنکه بى کند،
در این  .گرداند مى خویش الطاف مشمول را آنها و کرده مینأت را بندگان نیازهاى که است حمیدى ولى خدایی که،.است

 زنده در را خود رحمت .جامعى و زیبا تعبیر چه .است آمده "دهد مى   گسترش را خود رحمت=رحمته ینشر و" جمله ،آیه
 و دیگر، زنده موجودات و انسانها آشامیدنى آب مینأت در هوا، شستشوى در ، گیاهان رویانیدن در مرده، زمینهاى کردن

 در باران نزول از پس باید کند درك را قرآنى جمله این مفهوم بخواهد انسان اگر.گستراند مى ها زمینه تمام در خالصه
 جا همه در است خدا گسترده رحمت که را طراوت و زیبائى و لطافت و بگذارد بیابان و دشت و کوه به قدم آفتابى یکساعت
در شرایطی که عرصه بر مسلمانان در مکه تنگ شده بود،از فعالیت دست نکشیدند و امید . )نمونه،شوريتفسیر (کند مشاهده

اند آنان به  راه خدا جهاد نمودهدر که هجرت کرده و یکسانآنان که ایمان آورده و ":قرآن می فرماید.به رحمت الهی داشتند
یاد  "آیات خدا"عجیب است که در سوره روم به کرات از .}218بقره،{ "خدا امیدوارند خداوند آمرزنده مهربان است رحمت

خدا بنگر که چگونه زمین را پس از  پس به آثار رحمت":جمع بندي کرده وفرموده است ،کرده است و تقریبا در یک آیه
و . }50روم،{کننده مردگان است و اوست که بر هر چیزى تواناست گرداند در حقیقت هم اوست که قطعا زنده مرگش زنده مى

شاید بتوان گفت این سوره . خدا یاد شده است "همراه رحمت "و به} بدون ضمیر{عجیب تر اینکه فقط یکبار به واژه آثار
این آیه می رساند وقتی رحمت خدا  .حامل بیشترین پیام امید براي مردم ستمدیده می باشد که در بند ستمگران هستند

 :شریعتی می گوید.ست به واسطه روح امیدي که در آن دمیده می شود به پا می خیزدحتی جامعه اي  که بی تحرك ا، باشد
 چه و باشند چهارم و سوم قرن در چه ها،ملت ترینمتمدن از چه و باشند، بدوي منحط قبیله یک از چه انسانها براي نیز قرآن"

 نظام یک یا و ماشینی و فئودالی و کشاورزي دوره در چه و باشند، داري سرمایه نظام یک در چه باشند، 50 ،40 قرن در
 انسان .است احتیاج مورد و زنده خورشید، مکرر و روز هر تابش مثل درست وضعی و شکلی هر به حال، هر به دیکتاتوري،

 را خورشید تابش که آنکسی است، نکرده فرقی خورشید به نیازش اما دارد، فرق خیلی پیش سال هزار انسان با گرچه امروز
 و تاباند می را کلمات این اشعه که است او هم هستند، نظامی و وضعی و شکل هر در که فرستد می انسان براي صبح روز هر

 .است فرستاده هم را پیام این فرستاده، را خورشید که کسیهمان و است کرده طلوع حرا قله از که است خورشید همین
 مقایسه شناس جامعه یک یا فیلسوف، شاعر، یک نویسنده، یک سخن با نباید و بشود تشبیه خورشید اشعه به باید قرآن ،بنابراین

 به انسانها و ندارد موردي دیگر و شود می عبث فردا که گفت شود نمی و است عملی و است زنده امروز مسلماً قرآن پس گردد،
 و بود می پیغمبري اگر حاضر حال در که است سخنی سخن، این که دهم می نشان و نیست ادعا این .دارند احتیاج دیگري سخن

پیام امید به روشنفکر مسول، علی (بود "روم سوره" باز ،شد می نازل االن مسلمانها ما براي اي آیه و بود می اي وحی یک
   ).شریعتی
 و ندارد چراغ انسان وجود خانه که است این مثل نباشد امید اگر. است امیدواري خوشی و سعادت موجبات از یکی               

. ندارد نشاط و خرمی است، سرد. ندارد گرمی و حرارت که است این مثل ندارد؛ نور باشد حرکت در باید قهراً که ماشینی یا
 بی از مردگی و موت خواص تمام یعنی است، حرکت بی و ساکن. ندارد محرك نیروي و قوه بلکه. است پژمرده و افسرده

. دارد بزرگی نقش امید حیوانی حیات برخالف آدمی حیات در. اوست در سکون و افسردگی و سردي و نوري بی و حسی
. است حال زمان اهل. نیست مربوط چندان آینده و گذشته به حیوان دید شعاع. باشد امید و آرزو اهل حیوان رود نمی گمان

 محدود براي نیامده دین .است مربوط کاملًا آینده زمان و گذشته با است حال زمان در اینکه عین در که است آدمی این
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 امید .)"272تا  270، ص 1هاي استاد مطهري، ج یادداشت":زبر داشت ا(آرزو و امید توسعه براي آمده بلکه امید کردن
 نمی دست کاري به ،بود آگاه خویش مرگ زمان از انسان اگر :براي مثال. است انسان زندگی در انگیزه مهمترین ،داشتن

 در مهم عاملی را امید ،قرآن .تحرك داشته باشد تا دارد وامی را وي که است زندگی به امید و مرگ زمان از ناآگاهی. "زد
 ،باشد دشوارتر و ترسخت کار هرچه و باشد داشته اي انگیزه بایست می عملی هر براي انسان .شمرد برمی بشر زندگی و حرکت

 روانی و روحی نظر از شخص روحیه تا شود می موجب امید، .باشد تربیش نیز مندي بهره و وري بهره به امید بایست می
 گروه تعقیب در و":این انگیزه در قرآن بیا ن شده است .گردد دشوار و سخت کارهاي انجام براي عاملی و شود تقویت

 شما آنکه حال و کشند مى درد کشید مى درد شما که همانگونه] نیز[ آنان کشید مى درد شما اگر نورزید سستى] دشمنان[
 باور این به کسی اگر .}104نساء،{"است کار سنجیده داناى همواره خدا و ندارند امید آنها که دارید امید خدا از چیزهایى

 خواهد تاثیري کار این شاید که باشد امیدوار اگر ولی کند نمی آن انجام به اقدامی ندارد ثیريأت هیچ کارش که باشد
 در مهم عامل عنوان به امید که خواهد می اي انگیزه انسانی رفتار هر .ورزد می اقدام کار این به یابی دست امید به گذاشت

 اثبات روشنی به زیرا بریم، می پی نیز زندگی در آن نقش و امید ارزش و اهمیت به جا این از.است آفرین نقش سازي، انگیزه
 امیدوار توان نمی امید بدون که اي گونه به کند می ایفا را مثبت و سازنده نقش انسان زندگی در اندازه چه تا امید که شده
 افسردگی گرفتار اند داده دست از را خود امید که انسانها از اندکی عده ،برعکس .کند تحمل را دنیا در زندگی انسان که بود
نقش امید  باشگاه اندیشه":برداشت از(زنند می دست خودکشی به لغویت، و بیهودگی احساس جهت به نهایت در و شوند می

 و اي در شکل گیري شخصیت او دارد سازنده نقش و است انسان تربیت در مهم عوامل از یکى عنوان به "امید" )."در زندگی
 تمام. است کرده گم را خود راه برف، از پر بیابانِ در را تصور کنید که مردى. است انسانى رفتارهاى و تالشها مستقیم عامل
 بکشد دراز زمین روى دارد دوست باشد، سرمازده و خسته بسیار فرد این اگر. برسد یپناهگاه به تا بندد مى کارب رادخو سعى

 هدف به تا دارد وامى حرکت به را او امید،. مرد خواهد و رود مى خواب به صورت این در داند مى ولى کند، استراحت و
اما انسان امیدوار، داراي آستانه تحمل . انسان نا امید کم ظرفیت است و نمی تواند بر مشکالت پیروز شود .برسد خویش

. که در ابتداي آن خداوند به نعمت شرح صدري که به پیامبر داده اشاره می کند یک سوره به نام انشراح داریم. بیشتري است
پس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش " :ایدقرآن می فرم .است بسط و وسعت دادن شرح، به معناي

رود  ه زحمت در آسمان باال مىگرداند چنانکه گویى ب گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ مى اسالم مى
الطاف خداوند است که سعه صدر از جمله  .}125انعام،{"دهد آورند قرار مى که ایمان نمىیاینگونه خدا پلیدى را بر کسان

چنین لطفی، همانگونه که در  دریافتبدیهی است که . هاى خود موفق شود  کند تا در خواسته قوى، صبور و توانا مى شخص را
  .بر اساس قاعده و قانون است ،الهی گفتیم امدادهايفصل 

 اگوستین اخالق نظریه در را مهمى نقش بار نخستین براى امید. اهمیت بسیاري دارد نیز، مسیحی الهیات در امید                  
 آگوستین، گفته به بنا. شد نمایان } عشق یا محبت امید، ایمان، {الهیاتى فضیلت سه از یکى عنوان به کهجایی یعنى کرد، ایفا

 بدون امیدى هیچ و نیست امید بدون عشقى هیچ یعنى: دارد عشق با برابر اى رابطه و است برایمان فرع فقط ،امید فضیلت
 نیز امید شده، تفکیک الهیات از اخالق روشنگرى، عصر در که آنجا از .بود توانندن ایمان بدون ،امید نه و عشق نه و نیست عشق

 ایمانوئل: خورد مى چشم به عام گرایش این بر ءاستثنا سه وصف، این با .است شده برخوردار اخالق علم در کمترى اهمیت از
 و دین و سو یک از اخالق و امید میان آگوستین، مانند به ایشان از یک هر مکتوبات در ."مارسل گابریل و بلوخ ارنست کانت،
 نه و دانند مى وحى از منبعث نه را ایمان و دین دو هر بلوخ و کانت حال، این با. دارد وجود وثیق ربطى دیگر، سوى از ایمان

 اشتیاق براى را ایمان و امید نقش مارسل اما .دارند مى محسوب معقول امرى را آن بلکه شده، اثبات مابعدالطبیعى لحاظ به
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. است کرده ارائه خوشبینى از را اى فلسفى صورتبندى نیتس الیب .داند مى برابر ابزارى، عقالنیت یعنى انسانى، حسابگرى و
 "best of all possible worlds=ممکن جهانهاى بهترین" مادون را چیزى توانسته مى خداوند که اندیشه این ،او عقیده به

 در. نیست خدا رو این از و نیست موجود کاملترین خداوند که است این آن معناى که چرا است، متناقض اى اندیشه کند، خلق
 مى که بود خواهد خوبى همان به آینده و است کثیر خیر براى تحصیل ،موجود رنج که باشیم داشته یقین توانیم مى ما نتیجه،

 خالف بر امید. نیست مبتنى شد، خواهد بهتر چیز همه که قطعیت این بر خوشبینى، خالف بر بودن، امیدوار .باشد تواند
 وقتى": که شود مى متذکر کههنگامی دارد، اشاره نکته همین به هم دکارت .است قطعیت عدم از اى درجه متضمن خوشبینى،

 اخالقى نظریه در کانت ."کرد تعبیر "یقین" یا "اعتماد" به توان مى آن از و کند مى تغییر ماهیتش رسد، مى خود اوج به امید
  بلوخ ارنست اخالقى و سیاسى هاى نگاشته در .شد قائل ویژه جایگاهى ارادى امید براى موضوعه، اصول نظریه طرح با خود

 }"آباد ناکجا" یا "آرمانشهر"{ اتوپیا به اشتیاق و حسرت با را  امید بلوخ،. کند مى ایفا اساسى نقشى "امید"مارسل  گابریل و
 را آدمى که داند مى موقعیتهایى از جستن ءاستعال براى آمادگى نوعى همچون را امید ،مارسل آنکه حال داند، مى مربوط

 از عشق و ایمان و سو یک از امید میان ارتباط نویسندگان، این از کدام هر نزد در. کنند مى وسوسه نومیدى به شدن تسلیم به
 آن تا کوشند مى بلکه دانند، نمى عقل با ستیهنده را فوق مقوالت بلوخ و کانت حال، این با. است باقى خود قوت به دیگر سوى

 براى تنگناها، این. زندگى تنگناهاى از جستن ءاستعال براى است راهى امید مارسل، عقیده به .بگنجانند عقل ذیل را مقوالت
 با تنها نه و گیرد مى شکل تنگنا قالب درون در امید": بگیرند خود به را بندگى و غربت جدایى، مرض، شکل توانند مى نمونه،

 هستند نومیدى بالقوه انگیزه و علت چنین، تنگناهایى. کند مى تعیین نیز را ما وجود عیار تمام واکنش بلکه است، مطابق آن
 نومیدى }به شدن تسلیم{وسوسه بدون امیدى هیچ سان، بدین. بازند مى را خود یا و افتند مى پا از آنها چنبره در اشخاص که
 انسانی فاعل با اساساً است که اي گونه به خداوند از او فهم. کند می اختیار دین به هگلی رویکردي بلوخ .بود نخواهد کار در
 به ایمان بلوخ،. است انسانی آرمان خدا، یک بلکه. نیست "دیگر" کلی به وي، منظر از خدا یعنی گیرد، نمی قرار تقابل در

 مفهوم شود، شناخته هست که آنطور تجسم این هنگامیکه. داند می آرمانشهري وجود نحوه یک به یافته تجسم اشتیاق را خدا
 بلکه و آرمان یک به امید تجسم خداوند،. نیست خدا یک دربردارنده دیگر خدا ملکوت و شود می تبدیل خدا ملکوت به خدا،

 عمیقاً که بوهر، مانفرد همچون اى سنتى مارکسیستهاى از عبارتند که بلوخ اصلى نقادان .است انسان ملکوت به امید تجسم
 توده افیون" واقع در و دهنده ثبات اجتماعى لحاظ به و بخش آرامش را دین آنها. اند بدگمان دینى آرمانشهرهاى به نسبت

 ظهور ترینعالی را دینى امید انقالبى گرایش اما است، معترف دین درون در کارانه محافظه گرایش این به بلوخ .دانند مى "ها
 ملکوت مسیحى آرمانشهر خاصه دینى، آرمانشهرهاى بلوخ، عقیده به. داند مى موجود وضع علیه عصیان و ناخشنودى

 بخش آرامش مطلقاً دینى آرمانشهرهاى این. هستند متفاوت کامالً و بهتر وجود نحوه یک به انقالبى امید بیانگر خداوند،
بر مفهوم  يشه،گذریباشگاه اند ":خالصه اي از(شوند مى دگرگونى و تحول موجب االصول على بلکه نیستند، }ها توده افیون{
، 1386 شهریور ،6 شماره ،2 سال معرفت، و حکمت ماهنامه اطالعات" :، به نقل از"کانت، بلوخ و مارسل شهیدر اند دیام

اش را خالف  خدا وعده ،وعده خداست":آنجا که خدا فرموده است:نتیجه )." مسعود فریامنشترجمه  ،فیلیپ استراترن
وعده خدا این بود که به آن  .آیه دمیدن روح امید به مسلمانان است این.}6روم،{دانند کند ولى بیشتر مردم نمى نمى

دیگري هم دارد که ما  اما خداوند وعده هاي.مسلمانان مظلوم تحت سخت ترین فشارها، گفته بود پیروز خواهند شد که شدند
از  بودند که به نمونه هایی عاجل و نزدیک یی که تا کنون به آن اشاره کردیم،وعده ها .می نامیم تاریخی آن را وعده هاي

که در فصل  دناما وعده هاي تاریخی، همچنانکه از نامشان پیداست به آینده اي دور تعلق دار. آن، در فصل قبل اشاره کردیم
  .خواهدشد بعدي بررسی
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  فصل سیزدهم
  

 قرآن یخیتار يوعده ها
 امید به و

 تیبشر ندهیآ
 دیآ یم یکس يکه ز انفاس خوشش بو                                      دیآ یم ینفس حایدل که مس يا مژده

 دیآ یم یادرسیو فر یام فال که دوش                                                زده ادیغم هجر مکن ناله و فر از

 دیآ یم یقبس دیآنجا به ام یموس  نه منم خرم و بس                                               منیا يواد زآتش

 دیآ یم یهوس قیهرکس آنجا به طر                            ستین يتواش کار يکه درکو ستیکس نچیه

 دیآ یم یقدر هست که بانگ جرس نیندانست که منزلگه معشوق کجاست                                  ا کس

 )به حافظ سبنتگنجور،اشعار م تیسا(

 هیآ حیدر توض ،در فصل دهم. }6روم،{دانند کند ولى بیشتر مردم نمى اش را خالف نمى خدا وعده. وعده خداست"                  
 ياز نمونه ها یکیو . میجنگ اشاره کرد دانهايیدر م ي الهیاز امدادها ییخدا به نمونه ها ياریپنجم سوره روم، درباره 

 يخداوند برا يکه، از سو دیتوان فهم یم ار نیا سوره، نیا هیاول اتیازآ. یمداد حیتوض درسوره قصص را امدادها یخیتار
 نیرساندن  مستضعف تیبه حاکم يبرا یبیغ يامداد ها ،یوالدت موس يو از ابتدا. شده بود میتنظ  يبرنامه ا  یرسالت موس

 يدر آغازسوره، نوید حکومت حق و عدالت براى مستضعفین و بشارت نابود. بود شده در دستور کار قرار گرفته  نیزم يرو
 مانی، براى گروهى که امیخوان ما از داستان موسى و فرعون به حق بر تو مى":میکن یرا مرور م اتیآ.ن استیظالم

را به ضعف و ناتوانى هى ، گرونمود میکرد و اهل آنرا به گروههاى مختلفى تقس نیجوئى در زم فرعون برترى*اورندیب
اراده ما بر *، او مسلما از مفسدان بودداشت زنده نگه مى} زىیکن اىبر{و زنان آنها را  دیبر ، پسران آنها را سرمىکشاند مى

حکومتشان را پابرجا * میقرار ده نیروى زم نیو وارث انیشوای، و آنها را پمینعمت بخش نیقرار گرفته است که به مستضعف نیا
 یکی از محققین.}6تا 3قصص، {"میگروه نشان ده نیداشتند از ا میآنها آنچه را ب انیبه فرعون و هامان و لشکرو  میساز

  مسأله مهمترین. است فرموده یاد خویش بینی جامعه از مستقیما قرآن ،دیگر جاهاي در:نویسددرباره سوره قصص می 
 بنیاد مسأله، این. است داده قرار بیان و بحث  مورد باشد "تاریخ سیر و اجتماعی تحوالت بر حاکم  اراده" که را بینی جامعه
 و نهضت و بعثت هدف از گفتن سخن مسأله، این جواب تعیین بدون. است پیامبران انقالبات و هانهضت و هابعثت به مربوط مسائل
 و شد شناخته اجتماعی تحوالت و تاریخ بر حاکم  اراده وقتی .باشد بیهوده شاید و ناقص پیامبران، مجاهدات سیر خط یا انقالب

می  آشکار اکرم رسول "بعثت" و اسالم اجتماعی انقالب بر حاکم  اراده آن، تبع به ؛گشت معلوم کلی طور به "بعثت" از هدف
 پیامبر به خود خدا. است پیامبران هاينهضت و هابعثت تاریخ فصل آخرین ،او انقالبی نهضت و اکرم رسول بعثت زیرا .شود

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

170 
 

 اي بیسابقه و تازه پیامبر،کار یک عنوان به من ظهور بگو.}9احقاف،{"درآمدى نبودم و من از پیامبران نوبگ":فرماید می گرامی
 پیامبر انقالبی نهضت و بعثت. است پیوسته و کشیده روز و شب  زنجیره بسان بشر تاریخ دم سپیده از نهضت و بعثت  سلسله. نیست
 جاي ترینمناسب در متعال خداوند دلیل، مینه به .است پیشین هاينهضت و هابعثت اساسی خصائص و کلی اصول همان تابع اکرم

 آفریدگار بینش تا است، پرداخته مسأله همین جواب به مقدمه، در یعنی ، آن جاي ترینمناسب در و قصص  سوره یعنی ،قرآن
 را فرعون و موسی مبارزه سرگذشت روشنگر و مطمئن و دقیق خبر .گردد روشن تحول حال در و متحرك  جامعه  درباره

 و پیشینان آموز عبرت و روشنگر سرگذشت که آنها براي نه باشند بیار ایمان کسانیکه براي کسانی؟ چه براي. خواند برمی
 از را خویش اجتماعی مسیر خواهند نمی و .گیرند فرانمی را الزم درس آن از و نکرده تلقی هدایتی چراغ را آنان مبارزات

 هر استماع خور در را آن و نهد می وافر ارجی پیشینیان اجتماعی  مبارزه تاریخ براي خدا بدینسان. گردانند مشخص آن روي
 هنگام را کشور دامنگیر فساد و اجتماعی  زمینه پیامبران، نهضت هدف و انگیزه و علت تعیین براي آنگاه .شمارد مین کس

 آن ریشه و فساد  همه ،جمله یک در ."برخاست بزرگیگري به مصر در فرعون" فرماید می و آورد درمی وصفه ب نهضت پیدایش
 حاکم آئین اساسی اصل این و کرد می وانمود دیگران از برتر نتیجتا و بزرگتر را خود ادعا، و تبلیغ در فرعون.کند می بیان را

 از را کهانت و مالکیت و حاکمیت مطلق حق که شرح اینه ب برخاست، بزرگیگري  به ،بزرگنمائی این اساس بر. بود کشور رایج
 آئین یک ابتدا .ساخت خوار و محروم آن از کهتري و بودن فروتر  بهانه به را دیگران و درآورد انحصاره ب و کرد خویش آن

 مردم، سایر بر او همدست اشراف و فرعون بیسنَ و ذاتی برتري و کشور افراد تساوي عدم بر مبتنی شد ترویج و تبلیغ ،حاکمه
 اقتصادي و سیاسی نظام دو سپس. "اسرائیل بنی" اجتماعی و نژادي گروه بر "قبطیان" اجتماعی و نژادي گروه برتري و

 اقتصادي نظام و موروثی، استبدادي و مطلقه سیاسی نظام: حاکمه آئین همان اعتقادي اساس بر مبتنی شد برقرار
 ):2.است قبطی اشرافی اقلیت حق مفتخواري، و استثمار و مالکیت ):1:بود شده بنیان مهم اصل دو بر که آمیزي تبعیض

 و فرعون بزرگیگري ترتیب، اینه ب .است بند در و محکوم اکثریت  وظیفه دسترنج، از محرومیت و فرسا طاقت تولید و رنجبري
 و استثمارزدگی به و طبقاتی آمیز تبعیض نظام استقرار به مردم، و او میان اعتقادي و اقتصادي و سیاسی تبعیض شدن برقرار

 در فرعون .است تمام دقت و درستیه ب کرده ذکر خدا که ترتیبی. انجامید پرشمار اجتماعی گروه و بزرگ  طبقه محرومیت
 و خواري حال به را هاآن از یکی کرده تقسیم اجتماعی گروه چند به را آن مردم و برخاسته بزرگیگري به مصر کشور

 طبعا کشورها، اینگونه در .}استضعاف همه این معانی را در بر دارد و می رساند{است درآورده استثمارزدگی و محرومیت
 همزدن بر راه در زندگی وضع آوردن سامانه ب براي حیات ضرورته ب و دننشی نمی آرام محروم و ستمزده اجتماعی گروه
. دهد می قرار طرد و تقبیح و تعرض مورد است آن اعتقادي  شالوده که را اي حاکمه وآئین کوشد می اقتصادي  سیاسی نظام

 ستمزده گروه ضدیت و مخالفت ،سو یک از. آورد می وجودب را مبارزه و کشمکش اجتماعی، گروه دو میان حیاتی تضاد وجود
 دربارهاي  کارانه محافظه سیاست. حاکمه هیأت توسط سرکوبی و کشتار و اختناق ،سو دیگر از و است حاکمه هیئت با محروم و

 نیروي یک تشکیل و تکوین از امکان حد تا که است شده ریزي پایه اصل این بر ،دیرباز از ملی ضد  حاکمه هاي هیأت و مستبد
 هستند انقالبی بالقوه یا بالفعل که عناصري کردن نابود به سیاست، این اجراي در فرعون. شود پیشگیري حاکمه ضد مبارز

 و شوند می مرد پسران. دارند کمتر یا و ندارند انقالبی خاصیت طبعا یا که گذاشته باز عناصري براي را حیات مجال و پرداخته
 بجا ،رو این از گردند، بدل انقالبی به ممکنست کمتر دختران. شوند نیست به سر والدت محضه ب باید پس پیکارگر، و مسلح

 ،یکارانه و ضد انقالب محافظه يکشوردار استیپس س .است تولیدگر و رنجبر  طبقه یعنی ،خدمتکار و کنیز بقاء  مایه هاآن ماندن
فرموده و  تیرعا شیخو انیآن را در ب ینیو ع یمنطق بیخدا هم ترت. است ینظام سلطنت مطلقه و استثمار طبقات یعبجزء تَ

و زنانشان را  درَب یپسرانشان را سر م": دیفرما یرنجبر م  و استثمار طبقه یحالت طبقات جادیفرعون و ا یپس از ذکر خودکامگ
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از خصائص روش  نیفرموده و ا ادیو ضمنا  حاینکرده بلکه تلو ادی مایضد حاکمه مستق  خدا از مبارزه ."دارد یم زنده نگه
 یمل  مبارزه کیکه در آن جا نیرساندن ا يو ضد مبارزه داشته برا یضد انقالب استیفرعون س نکهیذکر ا رایاوست، ز یصیتلخ

و ضد حاکمه در  یانقالب  است که مبارزه یهنگام یضد انقالب استیو س یسرکوب را،یز. است یداشته کاف انیضد حاکمه جر
دولت "ادعا کند که  توانست یچهاردهم م یو فرعون مثل لوئ شده یشخص خالصه م کیکشور و دولت در .باشد انیجر
و فرعون گفت اى بزرگان قوم من جز ":کرد هم ادعا و.}342رانسه،آلبرماله،صتاریخ قرن هیجدهم و انقالب کبیر ف{"منم

 این بهتر مصر  جامعه و اقتصادي و سیاسی سازمان وصف جاي به پس.}38قصص،{"شناسم خویشتن براى شما خدایى نمى
 اجتماعی  زمینه."است تباهگران از او بیگمان،":فرموده و کرده را کار همین خدا و درآید، وصفه ب او  رویه و فرعون که است

 شده برقرار همدستانش و امثال و فرعون  اراده به که فسادي. شد بیان کشور اعتقادي و اقتصادي و سیاسی دامنگیر فساد و
 اینک .شد معلوم آمده بوجود زمان آن مصر  جامعه در طرفدارش و همدست نیروي و فرعون دسته ب که تحولی و وضع. است
 مخالف جهت در اجتماعی انقالب یک و بگرداند را تحوالت مسیر که نیست نیرویش و او برابر در اي اراده هیچ کرد معلوم باید
 یاد است حاکم اجتماعی تحوالت سیر و بشر تاریخ بر که اي اراده از بالفاصله و داده مثبت جواب خدا هست؟ یا آورد پدید آن
  حاکمه هیئت و فرعون  اراده با متضاد و مخالف اي اراده ،"ماست  اراده همان تاریخ، بر حاکم اراده":فرماید می و کند می

 و منت رهین اند افتاده استثمارزدگی و محرومیت و خواري حال به زمین روي در که را کسانی ایم کرده اراده و" :پس .تباهگر
 خدا  اراده که فرمائید می مالحظه ."گردانیم رب میراث و رسانیم حکومت و پیشوائی به را ایشان و گردانیم خویش احسان

 و سیاسی حقوق و دهد می تغییر را جامعه اقتصادي و سیاسی نظام که اجتماعی ژرف دگرگونی یک به و است، انقالبی اي اراده
 هدفی. رود می فرا و یابد می تغییر ایشان موقعیت و مقام ،آن نتیجه در و گرداند می باز ایشانه ب را محروم طبقات اقتصادي

ه ب جامعه اقتصادي سیاسی نظامات که گرفته تعلق این بر او  قاهره  اراده. است اجتماعی عینی هدف یک فرموده اراده خدا که
 است، پیکار و فعالیت مستلزم پرشکوهی و عظیم هدف چنین به رسیدن .شود دگرگون محروم و ستمزده اجتماعی گروه سود

 نیروي چنین تا کرده اراده مطلوب اجتماعی انقالب تحقق براي خدا. است پیروزمند و فعال مبارز نیروي یا تکوین مستلزم
 محروم و ستمزده خلق از مبارزي نیروي تکوین به تصمیم بیان به هدف بیان  دنباله در ،رو این از. بخشد تکوین را مبارزي

 بروزش از هاآن طرفدار ارتشیهاي و هامان و فرعون که را آنچه ایشان از تا... ایم کرده اراده و" :فرماید می و پردازد می
 نیروي. سهمگین و درخشان و پیگیر پیکاري با کوبنده  و مصمم و پرتکاپو نیروي یک یعنی ."رسانیم ظهوره ب برحذرند و بیمناك
 بیشتر هااین و آنهاست، خیر و مصلحت به اجتماعی انقالب که آید می بوجود کسانی از است آن تکوین پی در خدا که مبارزي

  جنبه این و باشد می افراد این  اراده به بسته حدودي تا مبارز نیروي تکوین .محرومند و ستمزده اجتماعی گروه همان از
 انقالب  عهده از که مبارزي نیروي تکوین منظور به پس. است معطوف جهت همینه ب خدا اراده طرفی از. است مسأله بشري

 اجتماعی گروه از بیشتر که خیرخواه و طلب حق افراد  اراده ):1:کند می همکاري و افتد می کارب اراده دو ،برآید مطلوب
 خدا سهم .گذارد؟ می اثري چه و. گیرد می سهمی چه کار این در خدا  اراده ببینیم اکنون .خدا اراده :)2محرومند و ستمزده

 انسان گزینش یعنی است "بعثت" همان این و. کند انتخاب پیروزمند و شایسته رهبري یک که اینست مبارز نیروي تکوین در
 از را مبارزه  شیوه و برنامه و اخالقی دستورات و اجتماعی نظامات با بینیجهان یک یعنی "دین" آنگاه .دین ارسال براي الیق

 "جهاد و پیروي و ایمان"  وظیفه و خداست، با  "تئوري و رهبري" تدارك و تهیه ساده، عبارات به. برساند او به "وحی" طریق
، در توضیح اهللا مطهريآیه ).15تا  10، صالدین فارسی جالل ،اسالم  انقالب تکاملی(او محروم و ستمزده و طلب حق خلق با

 قرار آیه دو وسط ،استضعاف آیهمی گوید، از قرآن تاریخی مادیتبا توجه به برخی برداشتهاي  آیات اولیه سوره قصص و
: نداده دست از را خودش منطق قرآن. است اسرائیل بنی و فرعون به مربوط دو هر که }قصص 6و  4یعنی آیات {گرفته
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 را مردم از گروهی حالیکه در کرد؟ می چکار شد، االرض فی مفسد کرد، پیدا ارض در استکبار و ارض در علو فرعون
 چه در فلک و خیالم چه در من گفت{" کنیم می اراده چنین" ما د،یبر می را آنها پسران سرهاي حالیکه در کند، می استضعاف

 منت که کردیم می اراده هم ما آنکه حال و: کردیم می را خودمان کار داشتیم هم ما ولی کرد می را کار این او. }خیال
 و کردیم می فراهم را کتاب یک و مکتب یک و ایمان یک مقدمات داشتیم ما حالیکه در یعنی مستضعفان، همان بر بگذاریم

 اي تازه کتاب و تازه ایمان موسی و بدهیم پرورش ،فرعون آن خانه در را موسایی ما اینکه براي شد می مساعد داشت زمینه
 را فرعون که است مکتب و ایمان نیروي این ،آنگاه بشوند، مکتب یک و ایمان یک به گروندگان مستضعفین، این و بیاورد

 به مربوط است حالیه جمله "استُضْعفوا الَّذینَ علَی نَمنَّ اَنْ نُرید و"اند گفته قدیم از مفسرین که است این .دهد می شکست
 ،که بود این بدهیم قرار خواستیم می آنها بر که هم منتی و فرعون، زمان مستضعفین همان یعنی ،"استُضْعفوا اَلَّذینَ "قبل،

 پیروز رهبر و مکتب و ایمان پرتو در تا بدهیم آنها به ایمان و مکتب بفرستیم، برایشان رهبر کنیم، مبعوث میانشان در پیغمبر
 تصمیم بگوید خواهد نمی قرآن .سوره نور است 55وعداهللا آیه  مصداقهاي از یکی هم اسرائیل بنی داستان ،بنابراین .شوند

 در توحیدي چه نیاید، چه بیاید توراتی چه نشود، چه بشود مبعوث موسایی چه بدهیم نجات را اسرائیل بنی که بوده این ما
 می منت داشتیم ما" گوید می اینکه .زند نمی حرفی چنین قرآن هرگز نیاید؛ چه بیاید ایمانی چه نیاید، چه بیاید مردم میان

 رسالت به مبعوث کم کم موسی که دادیم می پرورش را موسی فرعون، خانه بطن در گذاشتیم؟ می منت چگونه، "گذاشتیم
 نجات را اسرائیل بنی و بیاید جدید رهبري یک و جدید رسالت و جدید مکتب و تازه و جدید ایمان یک با و بشود
مطهري در تفسیر آیه استضعاف، سه دیدگاه را مطرح می ).163تا  159 ص  ،24ج . مطهري آثار مجموعه":برداشت از(بدهد

 و قاعده یک خواهد میآیه  است و شدگی استضعاف ،اصلی مالك است، تاریخی مادیت دیدگاه اول که برداشتی از.کند
 که چیزهایی آن آنکه از اعم است مستضعفین این حمایت بر ما سنت ،باشدی مستضعف عالم در جا هر که کند بیان کلی ضابطه

 يا نظریه .است جهت این مالك یعنی نباشد؛ یا باشد دانیم می پاکی و طهارت و تقوا و عمل صالح و ایمان را آنها ما
 معنوي امر یک عنوان به ایمان از قرآن. است معنوي امر یک واقعاً ایمان گوید می. است نظریه این مقابل نقطه دیگردرست

 می قرآن در مکرر که شناخت آن دنبال به ، وگرایش نوع یک و جهان از خاص شناخت نوع یک بینش، یک یعنی ،کند می یاد
 تاریخ، جریان در الهی سنت است؛ صالح عمل و ایمان روي اش تکیه قرآن نظر، این مطابق .}136و نساء،  285بقره،{فرماید

 نمی بیان را کلیت مستضعفین آیه اما. دانند می متافیزیکی اینها که است مفهومی همین به صالح عمل و تقوا و ایمان پیروزي
 به است اشاره گوید، نمی را کلیت آیه این که کنیم می احساس صورت این در. سنجید بعدش و قبل با باید را آیه این. کند

 در تعارض گویند می اصول علماي که است سوم این نظریه .بودند هم صالح عمل به عامل و مؤمن آنها که خاصی مستضعفین
 آن. دستور آن از غیر است دیگري دستور اصالً این است؛ حکم دو اینجا گویند می .است موجود دلیل دو که است جایی

: کند بیان را سنت دو خواسته قرآن و دارد سنت دو خدا اصالً بگوییم ما دارد عیبی چه. مقید دستور این است، مطلق دستور
 باشند مستضعفین از خواه ،پیروزي این و صالح و تقوا و ایمان پیروزي بر است گرفته تعلق اش اراده خدا که است این سنت یک

 نیست، درست هم نظر این ولی .نباشند خواه و باشند مؤمن خواه است مستضعفین پیروزي بر الهی دیگر سنت. نباشند خواه و
 می نشان که است گفته نحوي به را هردو قرآن که است این آن و بود خواهد هم اول نظریه رد دلیلش یک که دلیل دو به

 می قرار رهبر را شما که گفته هردو مورد در چون باشد؛ سنت دو شود نمی آن، یا است این یا گوید، می را مطلب یک دهد
 گروه دو به امر این که شود نمی. دهیم می گروه این به را زمین امامت و وراثت و حکومت دهیم، می قرار وارث را شما دهیم،

 دو ما .مؤمن فقط آن و است مستضعف فقط این هستند، یکدیگر مخالف اصالً جا یک در که گروهی دو شود، داده واحد آن در
 اصل مقصود اگر{ داده مستضعفین به را وراثت وعده }آیه پنجم قصص{آنجا. باشیم داشته توانیم نمی واحد آن در وراثت
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 ،15ج.  مطهري آثار مجموعه":خالصه اي از(است داده صالحان به را زمین وراثت وعدهسوره انبیاء، 105و در آیه  باشد، کلی
هفتم، دو وعده  به مادر  هیخداوند در آ.است نکرده بیان کلّی اصل هیچ استضعاف آیه اساسا :نتیجه اینکه .)921تا  917: ص

پیمبرانش قرار ] زمره[گردانیم و از  ما او را به تو بازمى":دهد یو مضطرب او، م یبحران یروح طیدر شرا یموس
 اندنوعده دوم که به رسالت رس. به دامان مادر باز گردانده شد یکرد و موس دایتحقق پ تیوعده اول به فور."دهیم مى

منتظر بودند  لیاسرائ داده شده بود که بنى لیاسرائ اى که به بنى عمومى  آن وعده عنىی. شود یم یاست، بعدها عمل یموس
خداى . خواهد داد را از دست فرعون نجات لیاسرائ منجى از طرف خدا است و خواهد آمد و بنى نیو ا د؛یایکه منجى ب

 یرا ما از طرف خودمان م نیا عنىی، "نیجاعلوه منَ المرسل"عبارت . را هم داد دوم  وعده نیا ،متعال در وحى به مادر موسى
حقیقت  و در...=ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآیاتنَا ":دیفرما یاشاره کرده و م لییاسرا یبه نجات بن میقرآن در سوره ابراه.میفرست

قوم خود را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آور و روزهاى خدا را  که] و به او فرمودیم[موسى را با آیات خود فرستادیم 
واژه  ه،یآ نیدر ا. }5م،یابراه{"براى هر شکیباى سپاسگزارى عبرتهاست] یادآورى[به آنان یادآورى کن که قطعا در این 

 دیفرما یخداوند در سوره قصص م. استیآن در ارتباط با هدف بعثت انب یبکار برده شده است که معن یموس يبرا "ارسال"
 ینکته جالب .انجام بدهد} لییاسرا ینجات بن{میبزرگ را  که داده بود  همان مرسلى است که بنا ست آن وعده ،یموس نیا

 یروشن لیدل هیدنباله آ. "روشن شود و غم نخورد] بدو[ش بازگردانیدیم تا چشم مادرشپس او را به ":قصص است 13 هیدر آ
 یبرگرداندن موس{کوچک  وعده کی نجایدر ا."دانند و بداند که وعده خدا درست است ولى بیشترشان نمى":شود یآورده م

 دایپ نانیکوچک، اطم  وعده نیتحقّق ا ازهر انسان اهل تدبرى  نکهیبراى ا ابد،ی از سوى پروردگار تحقّق مى} به دامان مادرش
، در فصل  میدینام "یجهان نیا يوعده ها"نوع وعده ها را که  نیا لیتفص.خواهد کرد دایبزرگ تحقّق پ  کند که آن وعده

بر  يروزینقل شد که وعده پ امبری، از پ}179، ص 2ج  ر،یکامل ابن اث خیتار{ یثیدر آن فصل،حد. میداد حیتوض ازدهمی
 یششم سوره روم م هیآ حیشد که توض دهینام  "ندهیبه آ دیقرآن و ام"عنوان فصل دوازدهم . آن زمان بود منیروم و  ران،یا

از  یکی رایز. نگاه شد یاله يدر جامعه، به وعده ها يدیو نا ام  سأی هیبار از منظر زدودن  روح نیدر آن فصل، ا.باشد
که زمان حدوث آن  ییوعده ها نیاز ا ریکه غ میدر آن فصل گفت. است مسلمانانبه  دیروح ام دنینزول سوره روم دم لیدال

توان آن را  یوجو د دارند که م يگرید ينوع وعده ها کیوعده داده شده است،  نیاست که به مومن ییمقارن همان دوره ها
  .دینام "یخیتار يوعده ها"

و ": دیفرما یم. میپنجم قصص است اشاره کن هیکه در آ ي، به نکته ا"خداوند یخیتار يوعده ها"حیقبل از توض                  
 یفرشتگان، روح و حت يشد که هر کجا پا هداد حیقبال تو ض. "...کهقرار گرفته است که  نیاراده ما بر ا...=َنُرِید أَن نَّمنَّ

شود و  یخداوند استفاده م يجمع برا ریباشد،  از ضم انیدر جر یو نظامات نیمطابق با قوان يندیباشد و فرا نیانسانها در ب
 ،کوهها شیدایپ ن،یخالق انجام شده، و هم گسترش زم ي"ما"توسط  زیناچ يهم خلقت انسان از نطفه ا."ما  ":دیگو یم

است که قرآن همه آنها را، از آنجا که کارگزار  یعوامل مختلف يابر و نزول باران، همه و همه محصول دست اندر کار لیتشک
 نیچن نهیزم یکل نظام هست یعنی، "میکن یو اراده م":هم که فرموده است نجایدر ا. است دهینام  "ما"دا هستند فرمان خ

 "قصص"تا   "حجر" يسوره ها ا،یحسن پو. انسانها هستند ياراده ا نیتحقق چن يارهااز ابز یکی. سازد یممهیا را  يوعده ا
نظام متقن جهان در  یبررس: یساختارگرائ يبه سو): الف: کرده است يدسته بند نینجنیکرده  و ا یرا در سه بخش بررس

به اراده  یعبور از ساختارگرائ یبررس: یانتقال از ساختار گرائ): ؛  ب}و طه می، کهف ، مر ءحجر، نحل ، اسرا{ابعاد مختلف 
اراده  يبه سو): ؛ ج}ور و فرقانحج ، مومنون ، ن اء،یانب{به نقش انسان در ابعاد مختلف توجه شده است  جیبه تدر: یگرائ
  لشعراء ، نم{است  يبه کمک نظام متقن و تجارب بشر یدهندگ زیقدرت تم يانسان اراده گرا که دارا گاهیجا یبررس: یگرائ
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عقل و قدرت  يریانسانها جهت بکار گ. شود  یباشد وارد گفتمان م یم "کتاب"که  زیمرحله، منابع مورد تم نیدر ا .}قصص  و
در دو سوره شعراء و . کند یم یمعرف "کتاب"منبع را  نیسه سوره، ا نیو اصول دارند که در ا یبه مبان ازین یدهندگ زیتم

باشد و با طس  یکه نمل م یدر سوره وسط یداند ول یم“  نیکتاب المب“ را  عمنب نیشوند، ا یقصص که با طسم شروع م
و  قیعم اریدر سوره نمل بس“ قرآن “ اضافه شدن واژه  .کند یم یمعرف“  نیقرآن و کتاب المب“ منبع را  نیشود ا یشروع م

رف به حکومت فرعون که به ط کیدر سوره قصص، از . سوره تکرار شده است نیواژه چهار بار در ا نیقابل توجه است و ا
، از دوران تولد یان موسبه داست گر،یپرداخته است و از طرف د ی، شکنجه و ارعاب م دی، تهداستضعاف  ،، تفرقهاستعالء
از  یروئ ای، بازگشت به مصر و رونور افتیو در طور و در بیترك خانه شع ن،ی، فرار از مصر به مدو در کاخ فرعون ینوجوان

 يدر سوره قصص، تمرکز رو. پرداخته است اتیو سرنوشت آنها ، عبرت و تجرب لیاسرائ یبن یی، رهاتا نبرد با فرعون الوگید
 یاروئیتا رو یاز کودک یموس یهدف از ذکر داستان طوالن. را دارد نیجهت غلبه بر مستکبر یموس یاراده گرائ، دوران رشد

 یشگیو هم یطوالن ریمس نیبه راه با توجه به شناخت و باور به ا نانیو اطم يوار دیکردن مراحل رشد، ام یبا فرعون، ط
دوران سخت مبارزه با . بدهد یبرد، نه تنها آموزش بلکه دلگرم یکه در دوران سخت بسر م امبریو قصد دارد به پ. است
سوره،  هیاول اتیدر آ. امبر را داردیو آموزش پ ریبه مس نانیقصد اطم یتجارب موس انیتوام است و لذا با ب ندهیاز آ ینگران

 یمل تیسا":برداشت از(دینما نییپردازد تا هدف سوره را تب یاست م یفرعون و نباء موس يهایژگیبه محور سوره که و
 لقمان ، روم ، عنکبوت سوره چهار پویا در تحقیقی دیگر که). "ایحسن پو ،یو  اراده گرائ ییساختار گرا ،یتبار شناس ،یمذهب

 اراده تاریخی حتمیت" روم سوره ؛"تاریخی گرائی اراده مبانی" عنکبوت سورهرا بررسی کرده است می گوید، سجده و
 اراده به تسلیم " سجده سورهو  ؛"یگانگی و توحید به رسیدن و شرك از رهایی روش" لقمان سوره ؛"آینده به امید و گرائی
 سختی بسیار دوران مسلمین می گوید، روم سورهوي، درباره  .می باشد "آن به جاویدان همیشه بازگشت و یگانگی و گرائی

 و فکري تعلیمات لذا و شد می هراس و میدي نو باعث ،حبشه به هجرت انجام عزم و شکنجه و تهدید ، فشار. گذراندند می را
 بررسی و تاریخ فلسفه قواعد نیتبی به نیاز و شناخت عدم منزله به امیدي ان .داشت قرار پیامبر کار دستور در مسلمین پرورش

 روز آن در و دهد می آینده سال چند در را ایران بر روم خورده شکست سپاه پیروزي وعده قرآن.است بوده انسان نقش
 ،سوره این در .بود خواهد واقعی وعده این و کرد خواهند مشاهده را ایران سلطه زوال زیرا شد خواهند خوشحال مسلمین

 قواعد این مبناي عنوان به شرك – توحید گفتمان به مجدداً ،ضمن در و دهد آموزش را تاریخ فلسفه قواعد دارد قصد پیامبر
سایت (است شده تلقی مهم بودن حق و" وعده" واژه لذا و است محور " اراده تاریخی حتمیت"،سوره این در .نماید اي اشاره

        .)پویا حسن ،تاریخی گرائی اراده سوي به ملی مذهبی،
که در  یاتیاز آ یمیمسأله در  ن نیبودن آن است و ا "حق" کند یذکر م یوعده اله يکه قرآن برا یاز اوصاف یکی                

 ؛ فاطر،98و  21؛ کهف 22م،ی؛ ابراه55و  4 ونس،ی؛ 44؛ اعراف،122نساء ،: اتیآ{شده، آمده است ادی یآنها ازوعده اله
معناست که  نیبه ا یحق بودن وعده اله .}33و 9؛ و لقمان،60؛ روم،13قصص، ؛17؛ احقاف،33ه،ی؛ جاث77و  55؛ غافر،55

. دهند یمعنا م  خیدر رابطه با فلسفه تار یاله خیتار يوعده ها.وستیخواهد پ تیو به واقع افتیتحقق خواهد  ،آن وعده
موسى به قوم خود گفت از خدا یارى جویید و پایدارى ورزید که زمین از آن خداست آن را به هر کس از ":دیفرما یقرآن م

 سرنوشت و سرانجام دیگر، آیاتی در اما.}128اعراف،{"براى پرهیزگاران است] نیک[دهد و فرجام  بندگانش که بخواهد مى
 بر صالح پیروزي ، بندوباري بی بر تقوا پیروزي ایمانی، بی بر ایمان پیروزي صورت به تاریخ تکامل بستر و مسیر ضمنا و تاریخ
را و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین ":است شده بیان ناشایسته عمل بر خداپسند و صالح عمل پیروزي فساد،

  عامتررا به صورت  "نیوراثت زم"سوره نور، خداوند وعده  55 هیدر آ. }105اء،یانب{"بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد
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اند وعده داده  خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده":دیفرما یکرده است و م یخیتار یو  اعالم
] خود[قرار دهد همانگونه که کسانى را که پیش از آنان بودند جانشین ] خود[سرزمین جانشین است که حتما آنان را در این 

مرا عبادت ] تا[پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنى مبدل گرداند  شانقرار داد و آن دینى را که برای
در توضیح این  ياهللا مطهر هیآ ."گراید آنانند که نافرمانندکنند و چیزى را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر 

 خصلتی بر است شده تکیه مظلومیت و محرومیت و شدگی استضعاف بر که استضعاف آیه خالف بر آیه این در :آیه می گوید
 و ایمان نوعی و عقیده نوعی نهایی سلطه و پیروزي حقیقت، در و است، شده تکیه رفتاري و اخالقی دیگر و ایدئولوژیکی

 کردار راست و دریافته حقیقت و رسیده ایمان به انسان پیروزي آیه این در دیگر، عبارت به. دارد می اعالم را رفتار نوعی
 دست کردن کوتاه و قدرت تصاحب یعنی است، استخالف یکی شده داده نوید پیروزي این در آنچه و است شده اعالم

 شجاعت، تقوا، عفاف، عدل، از اسالم اجتماعی و اخالقی ارزشهاي همه یافتن تحقّق یعنی دین استقرار دیگر و پیشین، قدرتهاي
 مشابه آیات و استخالف آیه .طاعت یا عبادت در شرك هرگونه نفی ،سوم ؛غیره و نفس تزکیه اخالص، عبادت، محبت، ایثار،

 الهی عدل اصل از جامعتر و شاملتر اصلی الهی، وجهه از و دهد می ارائه تاریخ از دیگري مکانیسم طبیعی، جریان نظر از آن
 میان در: که است این دهد می ارائه مشابه آیات و آیه این که مکانیسمی آن.کند می بیان شود می نیز الهی عدل شامل که

 و مقدس و خواهانه ارزش و"اللّه فی و للّه" اي مبارزه است داشته منفعتی و مادي ماهیت و وجود جهان در که مبارزاتی انواع
 بشریت و است بوده اند کرده می رهبري را آن مؤمنان آنها دنبال به و پیامبران که مادي هاي انگیزه و جوییها منفعت از مبرّا

 به "باطل با حق جنگ" نام است شایسته که است مبارزات این تنها. است برده پیش مبارزات این انسانی، تمدن ناحیه در را
 محرّك نیروي. است رانده پیش به انسانی معنویتهاي و انسانیت نظر از را تاریخ که است بوده مبارزات این و شود داده آنها

 ،وجود نظام شناخت و حقیقت به گرایش فطري و غریزي عامل همان بلکه است، نبوده دیگر طبقه فشار مبارزه این اصلی
 و انسان تکامل طبیعی مکانیسم است این .است بوده باید، چنانکه جامعه ساختن یعنی ،عدالت به گرایش و هست چنانکه

 می تکامل و کند می پیدا جریان تاریخ طول در آنچه الهی، وجهه نظر از .حق راه مجاهدان و صالحان و پاکان نهایی پیروزي
 تکامل کند می ءاقتضا که است الهی "رحمت" و "ربوبیت" تجلّی و ظهور رسد، می خود نهایت به تاریخ سرانجام در و یابد

 ربوبیت، ظهور و بروز شده داده نوید آنچه دیگر، عبارت به. را "جبران" کند می ءاقتضا که الهی عدل صرفا نه را، موجودات
 و{استخالف آیه و استضعاف آیه که بینیم می پس .الهی منتقمیت و جباریت بروز صرفا نه است خداوند اکرمیت و رحیمیت

 آن به تا کند می طی تاریخ که بستري نظر از و گردد می پیروز که اي طبقه نظر از دارد، خاصی منطق کدام هر }مشابه آیات
 کدام هر الهی، اسماء مظهریت یعنی الهی وجهه نظر از و تاریخ حرکت طبیعی عامل یعنی ،مکانیسم نظر از و رسد می پیروزي

 آیه طبق بشر آنچه. است جامعتر دهد می ارائه که نتایجی نظر از استخالف آیه که شد روشن ضمنا و دارد، اي ویژه منطق
 آیه که ارزشی. آورد می دستب استخالف آیه طبق آنچه از است کوچکی جزء بلکه ،جزئی آورد می دستب استضعاف
 که ارزشهایی از است جزئی مظلومان، از خداوند حمایت دیگر، عبارت به و مظلوم، از ظلم دفع یعنی دهد می ارائه استضعاف

 بستر نه ،نتیجه در و نیست کلّی اصل بیان صدد در وجه هیچ به استضعاف آیه که است این حقیقت .دهد می ارائه استخالف آیه
 آن از مستضعفان آن از را تاریخ نهایی پیروزي نه و دارد اي اشاره تاریخی مکانیسم درباره نه و دهد می توضیح را تاریخ
 کلّی اصل یک استفاده مانع ،یکدیگر به چهارم تا ششم قصص آیه سه ناشدنی جدا پیوند .داند می اند مستضعف که جهت
 یم آیه استخالف داده و  توضیح بیشتري درباره يمطهر )."473تا  451: ص ،2ج.  مطهري آثار مجموعه" :برداشت از(است

 دیایب شیبشر پ يجهان برا نیدر ا يروز نکهیا یعدالت به معن یعنی ،یمو عدل عمو یله عدالت،آنهم عدل کلأمس ایآ د،یگو
خودش،  ندهیدر آ تیبشر ایبشر وجود دارد نباشد؟ آ انیکه در م يمفاسد نهمهیظلمها ، جنگها و ا نیاز ا يکه در آن روز، اثر
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ممکن است  یحت ایو .آرزوست کیو  الیخ کیفقط  نینه،ا ایرا خواهد داشت؟ یقرن نیو چن يروز نیو چن يدوره ا نیچن
 یاست،همه ظلمها در آخرت جبران م یکیدار ظلم و تار ایدن: دیداشته باشدو بگو یو مذهب ینیکه ذوق د یکس کی

دهد و  یم ندهیبه آ دیقرآن، نو ندیب یمل کند مأاگر انسان در درجه اول در قرآن ت. شود،عدالت فقط مال آخرت است
 ستهیکه عملشان صالح و شا یو مردم مانیدهد به اهل ا ینور، خداوند وعده م 55 هیآ بقط.ندیب یرا روشن م ایدن ندهیآ

. است تیامن ایخواهد رفت،عاقبت دن نیاز ب هایو خود خواه هایو ماده پرست هایگریماد نهاست،یبه دست ا ایاست که عاقبت دن
آن  يبه سو ایاست که دن یتیواقع کیست،ین الیو خ آرزو کیله عدالت، تنها أمس. است به تمام مراتب خود دیتوح ایعاقبت دن

، 18 جمجموعه آثار ": از يخالصه ا(حاکم خواهد کرد ایبر دن ،امر تیاست و خدا عدالت را در نها یسنت اله یعنی رود، یم
در نهاد و  ایآ نکهیا ست؟دومیاوال عدالت چ نکهیا یکی:کند یم حیدر ادامه سه موضوع را تشر يمطهر)." یمرتض ،يمطهر

بشود به  یاگر عمل ست،وین ایهست  یعدالت عمل ایآ:است که نیله سوم اأنه؟و مس ایبه عدالت وجود دارد  لیفطرت بشر تما
 يو.کند یراسل  و مارکس را در باره عدالت نقد م جه،ی، ن اولیماک يها هینظر يمطهر).همان(خواهد شد؟ یعمل لهیچه وس

 نهایهمه ا: دیگو یوجود دارد که م نجایدر ا}یاعتبار نظر چهارم کیو به {یاما نظر سوم: دیگو یاسالم م هیدر باره نظر
 دهیاست هنوز به مرحله کمال نرس زانیامروز از عدالت گر تیبشر ینیب یاگر م.و فطرت بشر است عتیبه طب ینیبدب ینوع

 یکه در عاقبت م یآن عدالت دیگو یاما نم است، تعاقبت بشر عدال دیگو یاسالم م"). همان(در نهاد بشر عدالت هست .است
در آن [را حفظ کنم،نه گرانیاست که منافع د نیشود که منفعت من در ا یم یمنته نجایاست که فکر بشر به ا نیفقط ا دیآ

شود  ینم نیشود،و ا یکامل م تشیکند،ترب یم دایروحش رقاء پ یعنیمعبود است، کیبشر محبوب و مثل  يعدالت برا]زمان
ما  د،ویحکومت قرآن بوجود آ يو بر مبنا یو خدا شناس یپرست مان،خدایا يبر مبنا یحکومت عادل جهان کی نکهیجز ا
 نیخوشب تیبشر ندهیبوجود آمده،به آ تیبشر يغرب برا يایکه در دن ییهاینیبدب نهمهیکه بر خالف ا میخوشوقت نیمسلم

قطع کرده و معتقدند  تیرا از بشر دشانیغالب دانشمندان ام گرید وزامر:دیگو ینو م يدهایراسل در کتاب ام نیهم. میهست
 نیشتینافراد ا نیاز ا یکی:دیگو یم. بشر به دست علم نابود خواهد شد بیاست که عن قر دهیرس ییکه علم به جا

 دهیرس يا رحلهبشر به م.فاصله ندارد شتریگام ب کیکه به دست خودش کنده است، يمعتقد است که بشر با گور نیشتینا.است
 یبیو واقعا هم اگر ما معتقد به خدا و دست غ. شدن همان کونیما کن ف نیاست که فشار دادن چند دگمه همان و زم

امروز  يایظواهر دن نیاگر ما هم یعنیدهد ما را مطمئن نکرده باشد، یم تیبشر ندهیکه قرآن به آ ینانیآن اطم م،اگرینباش
اگر به "). همان("نشود دایتر و وحشتناکتر پبیرومندتر،مهیکه وسائل مخرب به صورت ن ستین يروز .نهاستیبا ا م،حقینیرا بب

کند و در  یما برخورد م نیرسد و با زم یم نیبه مدار زم گریدر فضا در حرکت است و تا شش ماه د میستاره عظ کی ندیما بگو
 میدانشمندان دار يها ینیشبیکه به پ يو اعتقاد مانیشود باز هم با همه ا یم لیتوده خاکستر تبد کیما به  نیلحظه، زم کی

که تازه شکفته است در  تیبوستان بشر ستیهست که بنا ن ینانیو اطم مانینوع ا کیدر ته دلمان  م،یده یبه خود ترس راه نم
و نابود  ستین يوحادثه ج کیستاره،  کی لهیما به وس نیزم میکن یکه باور نم يهمانطور ،يآر.گردد رانیاثر باد حوادث و

 ،يکه به دست بشر ساخته شده، منهدم گردد، آر یمخرب يروهاین لهیبه دست خود بشر و به وس تیکه بشر میکن یشود، باور نم
 ایکنند؟ آ یآنها هم باور نم ایچطور؟ آ گرانید. میکن یباور نم میگرفته ا اءیکه از مکتب انب يالهام معنو کیما به حکم 

در  کباری يهر چند. در آنها وجود دارد؟ ابداً يعدالت و آزاد ن،یانسان ، زم ندهینسبت به آ ینیخوشب و نانیاطم نطوریهم
 یو تمدن مشاهده م تیبشر ندهینسبت به آ یشوم ینیجهان آثار بدب استیگردانندگان س يهایروزنامه ها، در نطقها و سخنران

و تنها بر اساس علل  میرا از دست بده یبیغ يبه مددها مانیو ا مینبه ما آموخته، صرف نظر ک نیکه د یاگر از آن درس. میکن
است که  یزمان حاضر زمان":دیگو یم راسل.نباشند؟ نیچرا بدب. باشند نیکه بدب میبه آنها حق بده دیبا م،یحکم کن يظاهر
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 چکسیه باًیکه تقر میرو یم شیپ یبه طرف جنگ مینیب یم. همه را فرا گرفته است یتوأم با ضعف و ناتوان رتیدر آن حس ح
مانند  ن،یخواهد فرستاد و با وجود ا یستین اریقسمت اعظم نوع بشر را به د میدان یکه همه م یجنگ ست؛یخواهان آن ن

از آن چه  يریجلوگ يبرا میبدون آنکه بدان میکن یبه خطر نگاه م رهیخ رهیکه در برابر مار افسون شده باشد خ یخرگوش
قشون روس و  لیشده و خ کسانیبا خاك  يو شهرها یدروژنیو ه یمخوف از بمب اتم يداستانها ادر همه ج. کرد؟ دیبا

بر  ییدورنما نیکند که از مشاهده چن یعقل حکم م نکهیبا ا یول م،یکن ینقل م گریکدی يبرا ییو درنده خو تیو سبع یقحط
کند،  یم میروح ما را به دو قسمت سالم و ناسالم تقس قیعم یبرد و شکاف یاز خودمان از آن لذت م یچون جزئ. میخود بلرز

انصافاً اگر بر اساس علل  .}2ما، ص  يها ینو، بخش سرگردان يدهایام{میریگ ینم یقاطع میتصم یاز بدبخت يریجلوگ يبرا
جهان را " نکهیو ا "یبیغ يامدادها"به  مانیا ،يمعنو مانیا کیفقط . بجاست اریبس هاینیبدب نیا میقضاوت کن يو ظاهر يماد

رفاه و  ت،یبرعکس، سعادت بشر دیکند و بگو ینیبه خوشب لیو تبد لیرا زا هاینیبدب نی، الزم است که ا"باشد خدا نام یصاحب
. کشد یاست و انتظار بشر را م ندهیبشر، در آ یو امن و خوش يمقرون به عدل و آزاد یو زندگ یانسان یزندگ ت،یکمال بشر

 نیما ا ثیدر احاد هیآ نیا. }17د،یحد{"کند یمرده را در هنگام بهار زنده م نیزم نیهم داکه خ دیبدان": دیگو یقرآن م
که  دیدیاگر شما د. است نیاجتماع بشر هم چن نیندارد، زم یخاک نیمطلب اختصاص به زم نیشده است که ا ریطور تفس

دوره بهار  گریرا زمستان گرفت، د ایدن دییگون د،ینشو وسیرد، مأم مثل فصل زمستان ماگر تمام عالَ.شد  ریفساد جهانگ يروز
قرآن آن ")."652تا  649، ص 23ج  ،يمجموعه آثار استاد مطهر":از يخالصه ا("خواهد آمد يبهار ر،یشد؛ خ یمنقض

 ندهیکه به طور قطع در آ يامر کیبه عنوان  يادیز اتیشود، در آ یرا که بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب م جهینت
و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان ":هیآ نیاز آن جمله است ا.کند یذکر م رفتصورت خواهد گ

است که سخن از  عیفکر آنقدر بزرگ و وس ست،اصالیصحبت منطقه و محل و شهر ن. }105اء،یانب{شایسته ما به ارث خواهند برد
امر موقت است،دولت  کی نیماند،ا یو جباران نم ستمکارانزورمندان و  رایدر اخت شهیهم يبرا نیزم:است نیتمام زم

 نیهمچن. ستین يدیترد نیکوچکتر ه،یآ نیدر مفهوم ا.وجود خواهد داشت ندهیحکومت کند،در آ نیصالحان که بر تمام زم
 موعهمج": برداشت از(توبه،به آن اشاره کرده است 33 هیبشر خواهد شد آ یعموم نیمقدس اسالم د نید نکهیراجع به ا
 کی لیامروز بشر تشک يهایراه چاره بدبخت گانهی:ندیگو یروشنفکران جهان م گریامروز د). " یمرتض ،ي، مطهر 18آثار جلد 

 نیند اشود که خداو یمگر م. توانست خطور کند یبشر نم لهیبه مخ يفکر نیاصال در گذشته چن.است یحکومت واحد جهان
تمام  کمرتبهی دهیباشد، بعد بشر به دوره بلوغ خودش نرس دهیاشرف مخلوقات آفر انعالم را خلق کرده باشد و بشر را به عنو

 :دیگو یرابطه م نیدر هم  یعتیدکتر شر )."یمرتض ،ي، مطهر18جمجموعه آثار ":برداشت از! (و رو کند؟ ریبشر را ز
 نیدر کتاب طاعون، ا. "نمیب یظلم م شا همه نم،یب یم یعدالت یب نم،یب یظلمت م ایدن نیمن در ا":که دیگو یآلبرکامو م"

اثرش است،  نیآخر نیاست، که ا نطوریهم هم "L’exil et le royaume"طور، در نیهم هم گانهیدر ب د،ینیها را بب طاعون زده
 کنم، یم انیاند، عص است، به طاعون گرفتار شده ها گناهیشدن معصومها و ب ماریو نابود شدن و ب یعدالتیجهان، پر از ظلم و ب

جهان  ییگو یتو م یوقت ست،یخدا ن ییگو یتو م یوقت نکهیا يچه؟ برا يبرا! کسچیه هیعل ؟یک هیعل کنم، یاعتراض م
اگر نه خالق دارد، نه صاحب دارد، نه آمر دارد  ؟یکن یم انیعص یک هیپس عل کند، یجهان را اداره نم یصاحب ندارد، قدرت

ها را گره کردن و به مشت! کسچیه هیعل انیدر جهان است؟ عص یعدالتیو ب لمتمسؤول گناه و ظ یو نه حاکم، پس چه کس
کردن و اعتراض  انیعص اش هیخداوند را انکار کردن و بعد عل یمضحک است، از طرف انیطرف هوا پرتاب کردن است؛ عص

آن  دیدارد که با خیو تار عهدر جام یقرآن، اصل ":دیگو یم يمطهر). یعتیشر یدر اسالم،دکتر عل خیفلسفه تار!(است کردن
 يروزیجهت، و اصل پ کیاز }معتقدند يفاضله به نحو نهیدارند و به مد یاند، تز اصالح نیآنها که خوشب{ینیرا اصل خوشب
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 يزیقائل است و چ يو فطر یاله يبعد خیتار يجهت است که برا نیبر قبول ا ینام گذاشت و مبتن گر،یحق بر باطل از جهت د
افکند  ینظر نم ینیو بدب رهیبه چشم ت خیبه تار خ،یتار تیقرآن برخالف طرفداران ماد. يماریغلبه سالمت بر ب لیاست از قب

همواره وجهه باطل و ظلم و نفاق و زور و  خیوجهه حاکم و وجهه محکوم؛ وجهه حاکم تار: دو وجهه دارد خیشود تار یکه مدع
در  یبوده که گاه ییبه منزله برقها يآزاد ،یآگاه ،یراست ،يبراما وجهه عدل، صداقت، برا ؛بوده است بیخدعه و فر

و  دهیبوده که موقتاً درخش يحق مانند نور.حکومت کرده است منیاهر يرویو خاموش شده و ن دهیجه خیتار کیظلمت تار
قرآن . است نیچن نیا  سمیمارکس. دیگو یاست که حافظ م یبواسحاق ي روزهیوش شده است، مثلش همان خاتم ففوراً خام

را همواره  تیمکتب اقل یاست، ول تیدر اقل یخوبِ خوب به قول بوعل. کند یحکم نم تیو اقل تیاکثر اسیبرعکس؛ بر مق
 نیداند و ا یکند م یم يحق تغذ يرویکه از ن یامر نسب کیبلکه خود باطل را  ،یداند و غلبه برحق را موقت یو نافذ م یباق

 :شمارد یرا بر م  "غلبه حق" اتیآ يمطهر). 245تا  240، ص7ج  يمجموعه آثار مطهر(است یاز اصول تفکرات قرآن یکی
و  10و  3تا 1؛ محمد، 5و  4؛ غافر،49؛ سبأ، 62؛ حج، 8؛ انفال، 24؛ شورا، 52؛ عنکبوت، 81؛ اسراء، 18 اء،ی؛ انب17رعد، {

مطلب  نیکه بر ا یاتیاز جمله آ: دیگو یبعد در ادامه م. }76تا 70؛ نساء،و 49؛  سبأ ، 11 - 1؛ روم، 25 -18 م،یه؛ ابرا11
 د،ییقوم به اسالم نگرا نیکند که فرضاً ا یکه داللت م میگذاشت "نتعزّز قرآ "است که نام آنها را یاتیکند آ یداللت م

است که  نیا اتیآ نیمفاد ا. ادلّ است نجایبه مقصود ما در ا اتیآ نیا.دادقرار خواهد  نهایا يرا به جا يگریخداوند قوم د
 یعنیشما را خواهند گرفت،  يجا يگریقوم د دیفرضاً شما کنار برو. و غلبه حق بر باطل نید نیضرورت است نفوذ ا ینوع

از نظر منطق قرآن، . }54 ه،؛ مائد38؛ محمد، 133؛  نساء، 89انعام، {: قرار است نیاز ا اتیآن آ. ضرورت جامعه است
} فشار خون رینظ{نوسان دارد  ،مزاج نیالبته ا. متناسب است بیمزاج دارد که حاصل ترک کی گریجامعه مانند هر مرکّب د

 ءگردد، امکان بقا ریخارج شود و ظلم فراگ نیالحد نیاز ب یاگر عدل اجتماع. قل دارد و حد تعادل کاملحداکثر و حدا یول
مع الکفر  یبقیالملک ": یاست معن نیباشد و ا ءباشد و آن جامعه قابل بقا دادیاست سراسر جامعه ظلم و ب محال. وجود ندارد

طبقه  ،تعادل کامل است و بعالوه ستون فقرات جامعه جادیا ياهل حق در مبارزه با ظلم برا یسع. "مع الظلم یبقیو ال
 لیشرور، نفاقها وظلمها، موقت و زا شهیو هم. کنند یم یآنها زندگ هیدر سا گرانیاند و د یباق یمتوسطند که بر فطرت انسان

  )."همان ،يمطهر":برداشت از(شونده اند 
اما مطلب این فصل، .صحبت شد درباره وعده هاي این جهانی  ،"ندهیبه آ دیام قرآن و"در فصل قبل با عنوان                  
اما . مطرح می شد "فلسفه تاریخ "می بایستی این بحث بعد از فصل .است "تیبشر ندهیآ و قرآن یخیتار يوعده ها"درباره 

آیه اهللا مطهري بحثی درباره امید مطرح کرده و می .در این فصل گنجانده شده است ، ضرورتابه دلیل رعایت سریال آیات
 براي چرا؟ باشد، امید فلسفه خواهد می حال عین در مارکسیسم که است مارکسیسم حساس مسائل از یکی اتفاقاً،این":گوید
 مکتب این وقت آن. است ارتقاء به رو بشریت نوع گوید می چه؟ یعنی است تکامل فلسفه بگویید اگر. است تکامل فلسفه اینکه

 ندارد، اصالت که فرد فردي، تو انسان اي بگوید انسان به. بدهد را خوشبینی این فردي جنبه از و اخالقی جنبه از خواهد می
 است مسائلی مهمترین از اتفاقاً این. است باقی که نوع برو، بین از روي می بین از اگر تو. دارد اصالت نوع دارد، اصالت کلی

 دست در که را بزرگی حربه خواهند می اینها یعنی کنند، می طرح الهی هاي فلسفه مقابل در امروز مادي هاي فلسفه که
 بر الهی حکمت که است این آن و بگیرند دست در خود ،دیگري شکل به و بگیرند او دست از هست الهی فلسفه و الهی حکمت
 هیچ انسان که است این آن و شود می امید فلسفه یک قهراً ،این. است انسان روح جاودانگی و خداشناسی خدا، وجود اساس
 در اگر دینی تعبیر به و بردارد گام خودش ایدئولوژي مسیر در اگر انسان که است این اش نتیجه. دهد نمی دست از را چیزي
 شاعر فرزدق .دهد نمی دست از را چیزي شود، نمی فرض برایش خسران شرایطی در هیچوقت بردارد گام حق رضاي مسیر
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 می حرفش آخر در حضرت کند، می تشریح را کوفه بد اوضاع و شود می مواجه راه بین در اباعبداهللا حضرت با که وقتی
 ما هم باز برگردد خالف جهت در اوضاع هم اگر .شدیم موفق آنچه بر کنیم می شکر را خدا شدیم موفق و رفتیم ما اگر":فرماید

 و خدا وجود اصل بر مبتنی هست الهی حکمتهاي در و ادیان مکتب در که امیدبخشی مسأله این پس،. "ایم نکرده ضرري هیچ
 اطمینان نهایت در یعنی دهند، نمی دست از را چیزي هرگز مؤمنین، ایمان، اهل قهراً که است آخرت عالم و روح جاودانگی

 هگل، فلسفه امروز، هاي فلسفه در .کنند نمی تلقی دادن دست از خودشان براي را چیزي هیچ و روند می خود هدف سوي به
 بحث.شود توجیه امر این که است شده تالش هایدگر حرفهاي مخصوصاً ،هااگزیستانسیالیست هاي فلسفه ،بعد و مارکس فلسفه

مطهري از  .)"156تا  154، ص 1هاي استاد مطهري، ج یادداشت ":برداشت از(بشوم واردش خواهم نمی که است، مفصلی
 فناي بدبینان، نظریه برخالف که گفت باید بشریت آینده به راجعزاویه دیگري  آینده بشریت را ترسیم کرده و می گوید،

 در تنازع و جنگ ،برخی زعم برخالف که گفت باید امنیت و صفا و صلح برقراري درباره. نیست ضرورت و جبر یک بشریت
 این فلسفی عنصر .است دفاع است فطري آنچه. است فطرت ضد بر جنگ بلکه نیست، حیات الزمه و ضرورت یک بشر میان

و زمین را =موتها بعد االرض یحی اهللا ان": حکم به بشریت بقاي و دوام به امیدوارانه و خوشبینانه دید از است عبارتامید،
 اصل است همچنین راسل، امثال بشریت آینده به مأیوسانه و بدبینانه دیدهاي نفی و }19روم،{"سازد  بعد از مرگش زنده مى

شر می = الخیر یبقی و الشر یذهب و": که خوییها درنده رفتن بین از و تعاون و محبت و اخوت و صفا و صلح به مقرون زندگی
 که بقاست تنازع فلسفه ضد بر این و .}است زردشتی فکر که جهان کل در نه انسانها، جهان در البته{"رود و خیر باقی می ماند

و اگر مردم شهرها ":تعبیر با که طبیعت و انسان سازگاري اصل است قبیل این از و است شده تلقی حیاتها ذي در الینفک اصل
 از و است شده بیان }96اعراف،{"گشودیم ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى

 انتخاب نه پاکتر انتخاب معنی به اصلح انتخاب و فریب، و زور و زر بر تقوا و صالح نهایی پیروزي است قبیل این
مطهري نکته مهمی را که درباره آینده بشریت بارها به آن در کتابهایش  ).392 تا 388، ص 9 جهمان، ": برداشت از((اقوي

. است منجی ظهور به اعتقاد بزرگ، فلسفه یکاو می گوید،. به آن پرداخته بحث مهدوبت در اسالم و بخصوص در نشیع است
 یک که نیست این به مربوط. بشریت زندگی شعاع در بلکه ،نژاد یک یا و منطقه یک یا و ملت یک و قوم یک زندگی شعاع در نه

 مصلح و منجی یک که است این به مربوط. دهد نجات را جهان مسلمانان یا را آسیا یا را ایران یا را شیعه مثلًا و بیاید منجی
 افرادي است ممکن. بدهد تغییر بشر سعادت و صالح جهت در و کند دگرگون معالَ در را بشر زندگی اوضاع تمام و کند ظهور
 تسخیر آهنگ و بیند می کوچک خود پاي زیر را زمین بشر که عصري در دانش، و علم عصر در ندارد دلیلی که کنند خیال

 روز به روز بشریت. دارد غیبی مدد چنین به نیازي بشریت و کند می تهدید را بشریت خطري که کنیم تصور دارد، را آسمانها
 .گردد می کمتر }آنها قبول فرض به{غیبی مددهاي و کمکها به اش نیازمندي طبعاً و شود می ترکامل و بالغتر و مستقلتر

 عصرهاي خطرات از است بشریت براي دانش و علم عصر در اصطالح به که خطراتی. است باطلی خیال خیال، این متأسفانه
 علماي. است بوده نادانی همیشه بشر انحرافات منشأ کنیم خیال اگر است اشتباه.است عظیمتر و است بیشتر نیست، کمتر پیشین
 دیوانه بسی بشر غرایز .است نادانی بشر انحرافات منشأ تنها آیا که کنند می و کرده طرح را مسأله این همواره تربیت و اخالق

 گرفته، قرار شهوت دیو خدمت در علم فرشته غرایز، این دست در شده اي کاري آلت ابزار فن، و علم و است گشته سابق از تر
 فن، و علم خود. !اند؟ گشته "االعلی ربکم انا" مدعیان و طلبی جاه عساکر و سیاستمداران خادمان ،علم عساکر و دانشمندان

 بشر دشمن بزرگترین است بشر دوست بزرگترین که چیزي همین یعنی است، درآمده بشر دشمن بزرگترین صورت به امروز
 چه براي و مواردي چه در را چراغ این بشر که دارد بستگی آن از استفاده. است روشنایی. است چراغ علم.چرا؟. است شده
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 چو" و ،تاریک شب در کاال یک دزدیدن براي یا و کند استفاده آن از کتاب یک مطالعه براي سنایی قول به ببرد؛ کار به هدفی
  )."384 تا383 ص ،9 ج همان،":برداشت از("کاال برد تر گزیده آید چراغ با دزدي
 تاریخ به نگاهى "او با دیدي جامعه شناسانه با عنوان  .دکتر شریعتی نیز، دیدي امیدوانه به آینده بشریت دارد                

 این عنوان از آن .آن را بیان می کنیمبه اختصارترسیم می کند که ما در اینجا  ، آینده درخشانی براي بشریت"فردا
 ژید آندره قول به شریعتی می گوید،.قرن بیستم است متفکران ترین برجسته ازیکی   و فرانسوي، االصل مجارى "تیبورمنده"

 این و دارند؛ اندیشه یک براى الاقل باشند، نداشته حیات حق انسان براى اگر و دارند حیات حق آدم براى کلمات از بعضى
 انقالبى تازه اصطالح یک "فردا تاریخ" اصطالح. دنشو می انسان درون در فکرى زاییدن و اى اندیشه پیدایش منشأ اتکلم

 یک اصطالح این کهصورتی در ؛}گذشته یعنى تاریخ{داده می نشان را گذشته همیشه ،روحش در و متنش در تاریخ .است
 هم را فردا تاریخ باید که شده متوجه دنیا امروز که شود می معلوم ،بنابراین ."فردا تاریخ به نگاهى ":است انقالبى اصطالح
 ما به تاریخ اگر. بنگاریم را فردا تاریخ که داشت خواهد ارزش میزانى به تاریخ .اندیشید فردا تاریخ درباره الاقل یا نگاشت،

 که چنانآن نه بیفکنم، فردا تاریخ به نگاهى خواهم می من .خورد نخواهد دردى هیچ به ،بشناسیم را فردا که نکند کمک
 کنید، تصور مخروط یک خودتان اندیشه در بفهمانم، را حرفم بتوانم اینکه براى.معتقدم خودم چنانکه بلکه افکنده تیبورمنده

 قول به ،حاال تا ابتدا از بشر .اى  دوره هر و اى  جامعه هر و تمدنى هر در ماست شناخت و قضاوت اندیشه، قالب مخروط این
 تمایالت و گرایش و افکار و روحیه یک داراى زنده موجود یک زنده، شیء یک مانند اى دوره هر داشته؛ دوره 27 "بی تاین"

 دقیق شود می وسیله این به را دوره هر و است ضرورى مخروط این اى دوره هر شناخت براى بنابراین .است خاصى
 در را مخروط این و رویم می عقب قرن سه مثال براى .نمود را آینده بینى پیش حتى آن دقیق بررسى با و کرد بندى تقسیم
 کند، می اشغال را مخروط این بیشتر سطح و بیشتر حجم که مخروط این قاعده. کنیم می پیاده اروپا در وسطى قرون دوره
 در حالت این .دارند جاى مخروط فوقانى قسمت در اى دوره هر متفکران و دانشمندان روشنفکران، .اند مردم توده همان
 و قبائل مردم توده کنیم، پیاده را مخروط این وقتى بدوى جامعه در. است صادق نیز بدوى هاى  جامعه در حتى ها،  جامعه تمام

 ریش دعانویسان، جادوگران، همان که دارند هم روشنفکرى قشر یک و دهند می تشکیل را مخروط قاعده عامى افراد
 ها  دوره هرچه که ام کرده استنباط را اصل این من .هستند کردند، می را مردم رهبرى حال هر به کهوکسانی فرزانگان سفیدان،

 سطح از هرچه .شود می کاسته روشنفکران قشر نفع  به هستند عوام که مخروط قاعده سطح از شود، می ترنزدیک حال زمان به
 آن و دارد اهمیت بینهایت که هست هم دیگرى چیز یک اما .شوند می ترنزدیک روشنفکران به عوام برویم، باالتر مخروط قاعده

 روشنفکر طبقه و مخروط قاعده در عوام سطح بر عالوه کنیم، می پیاده آن در را مخروط این که اى دوره هر در که است این
 غالب و روشنفکر طبقه آنچه برخالف عقایدى و افکار یا اندیشه که هستند منفردى افراد مخروط، فوقانى حاشیه در

 اینها اینکه براى بشماریم، عوام جزء توانیم نمی را اینها هستند؟ کسانى چه اینها. دهند می ارائه معتقدند، ها کرده تحصیل
 توانیم نمی هم روشنفکر طبقه جزء. بگیرند قرار سطح این در ندارد امکان بنابراین هستند؛ بشرى بزرگ نوابغ و نویسندگان

 وجودب را اى تازه اندیشه اصوالً و نیست معتقدند، آن بر روشنفکران که سخنى جنس از هایشانحرف که چرا؟ کنیم؛ حسابشان
 چه اینها. اند کرده منفجر بمب مثل که است اى تازه حرف عنوان به بلکه نیستند معتقد هنوز آن به روشنفکران که اند آورده

 شودمی  .نوابغ: گفت توان می را اینها. است شمار انگشت تعدادشان که زیرا گفت طبقه یک اینها به شود نمی هستند؟ گروهى
 .آورند  مى تازه حرف ؛زمان عقل و علم روش و رواج برخالف روشنفکري، سنت برخالف جامعه، روح برخالف کهکسانی گفت
 هستند کلیسا تابع اینها هستند، اروپا در االن که هستند عوامى همان عوام کنیم؛ می پیاده وسطى قرون اواخر در را هألمس این

 از یعنى است پیش قرن سه از هستند، اروپا در االن که هایى  کرده تحصیل پیدایش. اند وسطایی قرون سابق علماى همان تابع و

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

181 
 

 وسطى قرون روشنفکران و ها کرده تحصیل این .است شده تشکیل امروز معناى به روشنفکر طبقه اصوالً که هفدهم قرن اوائل
 پیاده وسطى قرون در را مخروط این وقتى ،بنابراین .خواندند می درس اسکوالها در کهکسانی ها،کشیش هستند؟ کسانى چه

 پدید نوابغى و افراد هفدهم، تا پانزدهم قرون همین در اما. مذهبی علماى و هاکشیش از اند عبارت روشنفکران حاشیه کنیم،
 برابر در اینها .آوردند تازه حرف و کردند علم قد باشند، مسیحى مالیان که وسطى قرون کرده تحصیل طبقه علیه و آمدند

 و فریادها اولین از بود عبارت پرستى علم ،بنابراین. گذاشتند را پرستى علم بود وسطى قرون روشنفکران مذهب که خداپرستى
 روشنفکران طبقه علیه قله، این در آنها از پیش حتى و بیکن مانند گالیله، مانند کپلر، مانند بزرگى نوابغ که هایى نشانه اولین

 هاى کرده تحصیل{ ها کرده تحصیل هستند؛ عوام وسطی، قرون اواخر ،بنابراین .کردند اعالم دنیا به وسطى قرون مذهبى
 قشر این فکرى مکتب و اندیشه رغمعلی که هستند اى نابغه نفر بیست تا ده ،باال این در و هستند}کلیسا به وابسته مذهبى

 افراد اینها بیاورند؛ وجودب جامعه در را اى طبقه که نیستند اى اندازه به اما .اند کرده قیام}کلیسا به وابسته هاى کرده تحصیل{
 اند، نکرده فرقى عوام طبقه بینیم می کنیم؛ می پیاده فعلى دوره یعنى بعدى دوره در و آوریم می را مخروط همین .منفردند

 طبقه: کنیم می مطالعه را باال قشر این .اند شده باال قشر جزء و کرده تحصیل اینها از اى عده و شده کمتر حجمشان فقط
 منفردى نوابغ آن فردها، آن هاىحرف همان درست که بینیم می را وسطى قرون از بعد جدید قرون روشنفکر و کرده تحصیل

 در مخروط یک جامعه در همیشه ،بنابراین .داد نمی گوش حرفشان به جامعه روشنفکر طبقه شانزدهم قرن در که زنند می را
 کنند می ابراز رایج کرده تحصیل طبقه رغمعلی تازه اى اندیشه و دارند قرار ها کرده تحصیل طبقه باالى که دارد نوابغى اش قله

 مکتب صورت به تنها، و غریب و بودند منفرد صورت به جامعه در که نوابغ این هاىحرف خود بعدى دوره در جبرى طور به ،بعد و
 در منفرد نوابغ که عقایدى از است عبارت تفکرش طرز و مکتبش همیشه بعدى دوره یعنى .آید می در آینده هاى کرده تحصیل

 دارند، قدرت هم هنوز و هستند، هاکشیش هنوز که بینیم می اروپا در امروز .کردند می ابراز پیش دوره مخروط این فوقانى قله
 به کند، می پیدا گسترش جدید علوم که میزانى به .پرست خدا نه است پرست علم هاى کرده تحصیل به متعلق جدید قرن روح اما

 قابل وجه هیچ به که است واقعیتى یک این.شود می رانده عقب طرف به و رود، می کنار جامعه از دارد مذهب میزان همان 
 علوم، اى جامعه هر در که میزانى به که است این. باشد ما عقیده برخالف و ما مذاق برخالف ولو نیست تفسیر و تعبیر و توجیه
 عقب مخروط باالى قشر از مذهب کند، می پیدا گسترش نوزده و هجده و هفده قرون جدید فرم به کرده تحصیل و جدید
 جایش به و رود می بین از دیگر کهطوریب شود، می سست مذهب اینجا در و ماند می باقى مخروط سطح در فقط و شده رانده

. کنیم می پیاده فعلى دوره در و جدید قرون در را مخروط این .شود می جانشین علم اصالت به اعتقاد و پرستى  علم و علم
 را، سابقشان مذهب دنیا، جاى همه در دارند؛ هم مذهب و هستند وسطى قرون دوره عوام هنوز ،عوام گفتم طورکههمان

 با شوند می نزدیک است طبقه این مذهب که پرستى  علم به که میزانى به جدید هاى کرده تحصیل. دارند را قدیمشان مذهب
 شناسى جامعه مطالعات که کسانى آمار هم را این. شوند می دور آن از و شوند می بیگانه خویش ملى و بومى و قومى مذاهب
 آن و هست دیگر مسئله یک اما .دهد می نشان اند، کرده}غرب در و شرق در امریکا، در و اروپا در{کشورى هر در مذهبى

. هستند دوره هر منفردین و دوره هر نوابغ ،دیدیم آنچنانکه و رفت باید هم ثالثى شق یک سراغ به طبقه دو این از غیر اینکه
 هر اواخر در اینها .دهیم قرارشان مخروط این قله باالترین در ناچاریم دارند، که تحصیالتى وضع نظر از که هستند کسانى

 من اگر.صورت؟ چه به. بیندازیم فردا تاریخ به نگاهى توانیم می متد این طبق ،بنابراین .شود می بیشتر شان شماره اى دوره
 را نوابغ این اندیشه بتوانم نیز و دارند وجود نوابغى جدید قرون در امروز، مخروط این قله در که کنم معرفى شما به بتوانم

 ام کرده عنوان که را اى هألمس آنوقت دهم، نشان هاست کرده تحصیل اخیر قرن سه پرستى علم تفکر طرز شیوه برخالف که
 چگونه و اندیشید خواهند چگونه آینده دوره کرده تحصیل طبقه که کنیم بینى پیش دقیقاً توانیم می و کنم حل توانم می
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 وجدان بحران غرب، و شرق کتاب است،که نونگ یکى بشر امروز نوابغ داشت؟ خواهند احساساتى و عقایدى تمایالتی،
  علم برابر در ناگهان که است فرانسه بزرگ بسیار علمى نابغه یک او. شد منتشر اروپا در او مذهبى هاى بررسی مجله و وپایىرا

 علمى متفکر ترینبزرگ{باشالرد ،جیمز ویلیام ،انیشتن، دونویى لُکنت ،کارل الکسیس ":ان عبارتند ازدیگر .کرد طغیان پرستى
 اینها ."پاسترناك و گورویچ، ژرژ پالنک، ماکس ،}بشناسند را او دنیا مردم همه که است آن از تربزرگ خیلى فرانسه،که فلسفى

 پرستى علم ضد اصوالً که چرا. شان قله در ولو کنیم شانا  بندي دسته ،جدید کرده تحصیل طبقه جزء توانیم نمی وجه هیچ به را
 را کارل الکسیس سخن درست ،پالنک و ؛پالنک ماکس که زند می حرف همانطور ،نونگ گفت توان نمی البته.زنند می حرف
 مشترکى اصل یک اگر اینها هاىحرف در اینکه آن و دارد وجود اى هألمس اما. دارند اى تازه نظر کدام هر اینها. کند می تکرار

 علیه که است اى تازه گرایش یک ،مشترك اصل این که باشیم معتقد ، کردم عرض که متدى همین طبق توانیم می کنیم، پیدا
 خواهد آینده تیپ روشنفکران مذهب به تبدیل آینده دوره در ،گرایش این و شده پیدا دنیا در پرستى  علم عمومى گرایش

 و مذهبى احساس کلمه، یک در افراد، این تمام در .دنیاست امروز هاى کرده تحصیل مذهب که پرستى  علم جانشین و شد،
 از غیر که شود می معلوم پس .دارد فراوان مذهبى احساس که بگوییم توانیم می را انیشتن. است مشترك ،معنویت به اعتقاد

 هیچ به است، اخیر قرن سه در جهان امروز اندیشیدن موج ترینعالی که آید می وجودب دارد دنیا در تازه حرف یک پرستى  علم
 .است علمى فوق است، روشنفکرى فوق مذهب یک این، باشد؛ عوام مذهب جنس از ،کارل یا شتنیان مذهب ندارد امکان وجه
 مخروط پایین همین مذهب که علم مادون کرده، تحصیل مادون مذهب یکى: دارد وجود مذهب دو که شود می معلوم پس

 به باز ،برویم باالتر اگر این از خودمان، دوره در رسیم می علمى المذهبى یک به رویم می باال که مذهبى سطح این از. است
 دنیا،  بزرگ متفکران امروز که است مذهبى آن و .است محسوس کامالً امروز دنیاى در این، و رسیم می علمى فوق مذهب یک

 در ما که یسخناناز بسیارى.هستند اى تازه نوابغ اینها. دارند شناسد، می رسمیت به را آنها دنیا و بردم نام من که آنهایى
 زبان از متن یک در یا ترجمه یک در مرتبه یک رسیدیم، آن به اسالمى حقایق با یا و قرآن با ممارست روى یا داریم قرآن

 بعد و المذهبى دوره: اند گذرانده را بحرانى دوره یک بردم نام که اینهایىاغلب  .شنویم می و کارل انیشتن ،پالنک ماکس
 است، مذهبى اعتقاد و احساس به بازگشت معنویت، به بازگشت مشترکشان وجه و .علمی فوق مذهب یافتن و پیداکردن دوره

 ،بنابراین .شود رانده باید و است عوام اعتقاد مذهب، که اند کرده محکوم را آنها و اند شده کوبیده اینها اخیر قرن سه در که
  علم علیه طغیان و بحران شود، می تمام دارد پرستى  علم دوره امروز که شد معتقد بررسى و مطالعه این با شود می

 امروز که دلیل این به دلیل؟ چه به. شود می فرسوده دارد نیز پرستى  علم مذهب اصوالً که دهد می نشان }سیانتیسم{پرستى
 و معالَ بزرگ عقل یک و معالَ در بزرگ روح یک به بزرگ، معنویت یک به اعتقاد و اند آمده وجودب امروز علم مافوق نوابغى

 جور این }پالنک ماکس مثل {است فیزیکدان اگر .اند کرده اعالم مذهبى اعتقاد به یا و پرستش به را انسان نیاز همچنین
 دانشمند یک و. "بود آفرینش همه در دقیقى خودآگاه عاقل کلى نظام یک به معتقد که بود کپلر، معال": کند می صحبت
 بر شامل و مشرف عقل یک وجود همچنین و عالم کلى نظام وجود به اعتقادى چنین او": گوید می و زند می مثال را دیگرى
 کلى عقل به چون ماند سطح این در او ماند؛ باقى آزمایشگاهى جزئى محقق یک سطح در دلیل همین به و نداشت هستى
 نظام هم و او رشته هم که هم شتنیان و ."شد جدید فیزیک خالق هم همین براى و بود معتقد این به کپلر اما نکرد، پیدا اعتقاد
 مثل آدمى. "است علمى بزرگ تحقیقات فنر شاه خلقت، در بزرگ رمز یک به اعتقاد مذهبی، احساس":که گوید می اوست
 و جوجه قلب روى تحقیق درباره گرفته که نوبلى جایزه تا دو اصوالً که است مردى یک و نبوده مذهبى وجه هیچ به که کارل
 بدنی، احتیاجات تریناصیل جزء خوابیدن، و غذاخوردن مانند کشیدن، نفس مانند پرستیدن": که گوید می بوده، هارگ پیوند

 کارل الکسیس سخنان اینها. "کرد منحط مذهب به شدید اعتقاد عدم ،را مر":گوید می او. "ماست اى اندیشه و روانى و عصبى
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 به و است برده نوبل جایزه دو که است انسانى اولین کارل.مخروط این قاعده سطح در مذهبى یک نه و کشیش یک نه است
 را، عبادت اگر ":گوید می او .است گذاشته عمیق اثر بیستم قرن اندیشه در که است کسى ترینبزرگ ،الروس دیکسیونر قول

 تا هفدهم قرون کرده تحصیل آیا. "ایم کرده امضا را جامعه آن حتمى سقوط برداریم، اى جامعه از را بزرگ معبود آن نیایش
 قبول نبینم خودم تشریح چاقوى زیر را خدا اگر من":گفت می آن دوران کرده تحصیل .زد؟ مى حرف گونهاین نوزدهم

 وضع قانون 198 شناسى جامعه ،نوزدهم قرن در ":گورویچ قول به امروز اما .زد می حرف جور این پرستى علم .!"کنم نمی
 به بیستم قرن در علم چرا ."نیست معتقد قانونى هیچ به ،بیستم قرن در شناسى جامعه اما داشت، اعتقاد آنها به که بود کرده

: شود می شروع دنیا در اى تازه دوره که زیرا،شکسته؟ را نوزدهم تا هفدهم قرون غرور و شده متواضع گورویچ اصطالح
 علم مادون نه مذهبى اما بود، خواهد مذهبى مکتب مکتبشان ،امروز هاى کرده تحصیل برخالف ،آینده دوره هاى کرده تحصیل

تی درباره   در تکمیل گفته هاي  مطهري و شریع.)"نگاهی به تاریخ فردا، علی شریعتی":خالصه اي از(علم فوق مذهبى بلکه
خوانندگان  تقدیم  این فصل به عنوان پایان بخش  }سایت هم میهن: برداشت از{،شعري از قیصر امین پورامید به آینده بشریت

    .می گرددعزیز
 یعرفان يایسمت مشرق جغراف ز                                             یکند آن آفتاب پنهان یطلوع م

 یبه مهمان دیآ یم یام که کس دهیشن                          ست؟یپرد نشانه چ یپلک دلم م دوباره

 یدان یآن چنان که م یشگفت، کس یکس                     که سبزتر است از هزار بار بهار یکس

 یرانیشهر رو به و نیرود ا یکه م ایب                                       هر کجا آباد میاقل یاز حوال تو

 یظلمان يکوچه ها نیروشن است در ا که                       انتظار تو تنها چراغ خانه ماست در

   یاست طوفان یتو آرامش ادیکه  ایب                                   عشق ینام تو لنگر گرفت کشت کنار
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  دهمچهارفصل 
  

 قرآن
 و

هاي ظاهريبینی جهان  
باستیاست، کبوتر ز یبینج وانیاسب ح ندیگو یدانم که چرا م یمن نم  

ستیکرکس ن یکس چیچرا در قفس ه و  

قرمز دارد؟ شبدر چه کم از الله گل  

دید دیبا گریشست، جور د دیها را با چشم  
شناسند و حال آنکه  از زندگى دنیا ظاهرى را مى =یعلَمونَ ظَاهرًا منَ الْحیاةِ الدنْیا وهم عنِ الْآخرَةِ هم غَافلُونَ "                    

دانستن  علم، به معنی :قاموس می نویسد .بار در قرآن آمده است 854با مشتقاتش   "لمع "واژه .}7روم،{از آخرت غافلند
عالمت  نشانه و م،لَع. آید حجت و دلیل معنیه ب گاهی علم.آید کردن روشن و اظهار به معنی گاهی علم.دانش است و

 به جهت را کوه }راه نشانۀ{طریق ملَع و لشکر ملَع مثل می شود، معلوم آن با ء شی که ایست نشانه و اثر ملَع: گفته راغب.است
  ،قرآن،علی اکبر قریشی قاموس .("الرحمن 24و  شوري 32آیات": مثل.است "اعالم" آن جمع اند گفته "ملَع" بودنش معلوم

 حکم :)ء؛ ب شی ذات ادراك :)الف:است گونه دو بر و است چیزي حقیقت ادراك علم،: راغب می نویسد). 34و 33 ص ،5 ج
 ترجمه(است منفی و دور او از که چیزي نفی یا است موجود و ثابت برایش که دیگر چیز وجود با چیزي وجود بر کردن

آیه اهللا  .تجربی می باشد علمِکه به معناي   scienceمنظور از علم، معناي کلی آن است، نه  ).635 ص ،2 ج مفردات،
قرون و اعصار  یدر ط  بشر است که یو گسترده انسان درباره جهان ، محصول کوشش جمع عیوس نشیب":گویدمطهري می 

  علم به .است افتهی تحت ضوابط و قواعد و منطق خاص در آمده نام علم   که نشیب نیاست ا افتهیهم انباشته شده و تکامل  يرو
بشر است که نظم  یمحصول کوشش جمع شود یهم م لسفهمل فدرباره جهان که شا يمجموع تفکرات بشر یعنیاعم  یمعن

تفاوت عمده ":کهاست گرفته  جهینت نیچن مانیا فیپس از تعر مطهري. )24، ص2مجموعه آثار، ج("است افتهی یخاص منطق
 علم":و.)همان("است  مانی، علم و اوابسته به آن است تیاو است و انسان تیانسان مالك  که گریانسان با جانداران د یو اساس

 مشکل آن حقیقی تعریف و است بدیهی فالسفه دیدگاه از علم ذهن؛ولی در خارجی ء شی از صورتی حضور"، منطقیین نظر از
 علم چیز هیج به اصال گفتند و کردند انکار را علم وجود که سوفسطائیها نام شدند،به پیدا یونانیها،جماعتی عصر در. "است

 که شکاکها بنام دیگر جمعی.کردند می شک هم شکشان در و خودشان در حتی.کردند می شک چیزي هر درباره و.نداریم
خود،  ادراکات از یعنی خود افکار و خود از خارج را علم وجود هم آنها. نمودند پیروي آنان از داشتند، آنها نزدیک مسلکی
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 به نسبت موضوعی کمتر در و شده توصیه و کیدأت علم به راجع اسالم در اینکه در. "تراشیدند اي خود،ادله براي و نموده نفی
 سایر ردیف در شده تدوین اسالمی کتب که زمان قدیمترین از.نیست بحثی نشده تاکید و توصیه اینقدر موضوعی هیچ

 نمونه. است شده شناخته فرایض از یکی بعنوان شده،علم باز "العلم طلب وجوب باب"عنوان تحت هم بابی اسالمی دستورهاي
طبق   و تعلم و تعلیم به اسالم العاده فوق عنایت بر است شاهد بهترین خود علق سوره اولیه آیات:)الف:اي از آیات عبارتند از

 }آدم{به گاهی که است معلم نخستین خداوند که است این بیانگر آیه این نیز و.است نوشتن و سواد مظهر قلم آیه چهارم آن،
علق، {دهد می تعلیم دارد نیاز آن به و داند نمی که را آنچه انسان نوع به گاهی و.}31بقره، {آموزد می را اسماء علم تمامی

 80آیه ): ج. }9زمر،{پندپذیرند که خردمندانند تنها یکسانند دانند نمى کهکسانی و دانند مى کهکسانی آیا بگو ":) ب.}5
 تربیت و تعلیم را انبیاء بعثت هدف و آیه دوم سوره جمعه، کند می بیان را آگاهی و علم و وارستگی و زهد میان قصص، رابطه

 هر حکمت و است شده توام یکدیگر با حکمت و کتاب و است" قرآن"یا کتاب مطلق در آیه،  "الکتاب یعلمهم" و کند می عنوان
 خیرى ، یقین به شود، داده حکمت کس هر به و بخشد، مى حکمت بخواهد که کس هر به ":)د.گویند می را حقیقی دریافت
 به جلوگیري معنی به حکم ماده از :حکمتتعریف .}269بقره،{ گیرد نمى پند کسى ، خردمندان جز و ؛ است شده داده فراوان

 خالف کارهاي از را انسان دانش و علم که آنجا از و گویند می" حکمۀ" جهت همین به نیز را حیوان افسار و است اصالح قصد
 بر که طنابی به لذا و.است نگهداري و امساك معنی به اصل در عقل که همانگونه است شده گفته حکمت آن به دارد می باز

 باز خالفکاري از را انسان که گویند می عقل رو ازاین را خرد و.شود می گفته" قالع"ماند باز حرکت از تا بندند می شتر پاي
 نعمتهاي و مواهب تمام که تعبیري.است کثیر خیر آن که آورده جالب تعبیر چنین حکمت و علم درباره قرآن لذا.دارد می

 خدا می رسول :نمونه اي از روایات درباره ارزش علم عبارتند از.است جمع آن در مادي و معنوي از اعم الهی
 استثنایی هم مرد و زن لحاظ از حتی.ندارد استثنایی هیچ ،"است واجب مسلمانی هر بر علم طلب و جستجو":)الففرماید

 یا اي طبقه به اختصاص که دانسته عمومی را علم فریضه حدیث این و.باشد زن یا مرد مسلمان،خواه یعنی مسلم ندارد،چون
 .ندارد معین زمان و فصل علم،  یعنی باشد، علم طلب و جستجو در گور تا گهواره عمر،از همه در :)ـب .ندارد جنسی یا صنفی

 .کنید اقتباس و بروید هست علم که جهان نقطه ندارد؛هر معین مکان علم: )ـج.کرد استفاده فرصت این از باید زمانی هر در
 می بر و داند می خودش مال را آن شود نمی معطل بیابد را آن جا است،هر مومن متقن،گمشده و حکیمانه و علمی سخن
 و متعلم لحاظ از نه که است اي فریضه فرماید علم میعلی  هم چنین،امام. اینها نمونه اي از احادیث پیامبر اکرم است .دارد

و ده 258تا  256ص  ، مرتضی مطهري،بیست گفتار {ندارد محدودیت مکان لحاظ از نه و زمان لحاظ از نه و معلم لحاظ از نه
اگر بخواهیم آیاتی را  .)"علم از دیدگاه شهید مطهري بخش اول پایگاه آیه اهللا مطهري،":برداشت از(}161تا  158ص ،گفتار

کز بسیاري از مرا بیکی از آیاتی که بر سر در. که درباره ارزش علم آمده است توضیح دهیم، مثنوي هفتاد من خواهد شد
 درجات بلند گرداند] بر حسب[کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که دانشمندند ] رتبه[خدا ":آموزش می زنند این است

مفهوم عامى دارد و  ،، ولى با این حالگرچه آیه در مورد خاصى نازل شده".}11مجادله،{"کنید آگاه است و خدا به آنچه مى
در اسالم واالترین   مى دانیم مقام شهید .}علم و ایمان {نشان مى دهد آنچه مقام آدمى را نزد خدا باال مى برد، دو چیز است

الم یک درجه از شهید باالتر است ، و شهید یکدرجه از عابد ع": ، در عین حال در حدیثى از پیامبر اکرم مى خوانیم مقام است
 ترسند از بندگان خدا تنها دانایانند که از او مى":آیه دیگري در قرآن است که ویژگی خاصی دارد). نمونه، مجادلهتفسیر (
 .پردازیم در اینجا  وا می گذاریم و به  نکته بعدي بود را آیه هفتم روم که اولین نکته مطلب علم را . }28فاطر، {

 شناسند و حال آنکه از آخرت غافلند از زندگى دنیا ظاهرى را مى":نکته بعدي درباره ظاهربینی اکثر انسانهاست                   
 دانند کند ولى بیشتر مردم نمى اش را خالف نمى خدا وعده .وعده خداست" :در آیه قبل آن فرموده است.}7روم،{
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م به علت دید کوتاهی که دارند، از وعده هاي خداوند که پشت یعنی اکثر مرد.این دو آیه با هم مرتبط می باشند .}6روم،{
ء و دناءت بگیریم به معنی  دنیا مؤنّث ادنی است اگر آنرا از دنی: سدینو یم قاموس .ظاهر این قضایا می باشند اطالع ندارند

 و موصوف دارد مثل حیات دنیاپست تر و اگر از دنو بحساب آوریم به معنی نزدیکتر است و آن پیوسته وصف است و احتیاج به 
تر و نا چیزتر است و یا از این حیث  و زندگی دنیا را دنیا می گوئیم یا از این جهت که نسبت به زندگی آخرت پست .عذاب دنیا

به معناي دوم است و اصل آن دنو می  ،از آیات استفاده می شود که آن. که این زندگی از زندگی آخرت به ما نزدیکتر است
دنیا بنا بر تعداد المعجم المفهرس صد و پانزده بار در قرآن  ۀکلم. د زیرا که در آیات زیادي با آخرت مقابل افتاده استباش

. تکرار شده است و در تمام آنها صفت زندگی کنونی است مگر در چهار محل که صفت آسمان و کنار بیابان آمده است
در نهایه . دنیا نقیض آخرت است: ش دنیا نامیده شده در قاموس و اقرب گفتهدنیا به علت نزدیک بودن: جوهري در صحاح گفته

آخر، مقابل اول :و ).363، ص2 ج ،همانقاموس قرآن، (اسم این زندگی است که آخرت از آن دور است یامی گوید دن
باشد که زندگی دنیا اول و  یم ، اطالق شده و این از آن رو"یوم اآلخر"، "دار اآلخرة"در قرآن به قیامت و نشاء دیگر . است

 یم بر اساس این تعریف است که یعتیرسد شر یبه نظر م ).35، ص 1 قاموس قرآن، ج(زندگی عقبی آخر و پس از آن است
 توانند یها را نم ظاهر نیاند، پشت ا و از آن غافل ستیکه آخر کار چ دانند ینم نهایو هم عن االخره هم غافلون، ا: دیگو

 قدرت و علم و خدا به نسبت معرفتشان عدم مردم آگاهى عدم علت و:تفسیر نمونه می نویسد ).یعتی،شر...دیام امیپ(بخوانند
 نیستند، آگاه درست کند تخلف اش وعده از است محال او که حقیقت این از لذا و نشناختند، درستى به را خدا آنها است او

 به یا و ، است شده عقیده تغییر مایه و گردیده آشکار سپس بوده مکتوم مطلبى که است جهل بخاطر یا وعده از تخلف که چرا
 هم که خدائى اما.ندارد خود وعده انجام بر توانائى ولى نگشته باز خود عقیده از دهنده وعده که است ناتوانى و ضعف خاطر

 این افزاید مى سپس .کرد نخواهد تخلف اش وعده از هرگز است قدرتها همه مافوق قدرتش هم و است آگاه امور عواقب از
 و آگاهند، دنیا زندگى از تنها آنها.!بیخبرند کارها پایان و آخرت از و بینند مى را دنیا زندگى از ظاهرى تنها بین کوتاه مردم

 را آنها برداشت خیالها و خوابها و زودگذر لذات و سرگرمیها از اى مجموعه اند، کرده قناعت ظاهرى به نیز زندگى این از تازه
 درون و باطن آنها اگر . نیست پوشیده کسى بر است نهفته برداشت این در که غفلتى و غرور دهد، مى تشکیل دنیا زندگى از

 محتوا از و بینند مى را زندگى این از ظاهرى تنها آنها آرى. بود کافى آخرت شناخت براى دانستند مى نیز را دنیا زندگى این
 خود بیخبرى و غفلت این علت که کند مى اشاره حقیقت این به " هم "ضمیر تکرار با اینکه جالب .غافلند آن مکنون و مفاهیم و

 ، شدى غافل خودت تو: بگوئیم جواب در و کردى، غافل تو امر این از مرا: بگوید ما به کسى اینکه مثل درست هستند، آنها
بررسی کرده و  ،آیهاین در  چند وجه را عالمه طباطبایی  )."تفسیرنمونه، روم" :برداشت از(بودى خودت غفلت سبب یعنى

 در بدل جا هر اینکه گرفتن نظر در با و "یعلمون ال"جمله از است بدل گفته، کشاف در طوریکه به " یعلمون" جمله :می نویسد
 از که دانستنى بین و جهل یعنى ندانستن بین فرقى که آید مى بدست این از است، سقوط حکم در آن}منه مبدل{آید کالم
 بعضى.ندارد فرقى هیچ جاهل با حقیقت در است، مادى امور در تنها عملش کهکسی یعنى نیست، کند نمى تجاوز مادى امور
 امر اینکه و خدا، وعده حقانیت به جهلشان کند، بیان را جهلشان علت خواهد مى است، استثنایى مذکور جمله":اند گفته دیگر

 امورى به را خود علم:  که است این علت آن و کرد، خواهد یارى کفار علیه را مؤمنین او و بعد، چه و قبل چه اوست، دست به
 ظاهرى امور به مگر ندارند، علمى و دانند، نمى را مذکور حقایق کفار":که است این آن معناى و اند، داده اختصاص مادى

 که است این براى دانند، مى را دنیا حیات از ظاهرى: فرمود و آورد، نکره را "ظاهرا"کلمه اگر و. است ظاهرتر این و "دنیا
 و کنند، مى احساس ظاهریشان حواس با که است چیزهایى همان آن، باطن مقابل در دنیا، حیات ظاهر و کند، تحقیر را آن
 معارف و آخرت، حیات یعنى را آن غیر بسته، دل آن به و برآیند، آن تحصیل پى در که کند مى وادارشان احساس این
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 است کلمه معناى حقیقت به و واقعى خیرات و منافع و است، آن در که منافعى و خیرات از و کنند، فراموش آنرا به مربوط
. با توضیحاتی که داده شد، اینگونه نتیجه گیري کنیم که دنیا از نظر قرآن پست است البته نباید .)المیزان، روم (بورزند غفلت

. اگر دنیا براي انسان هدف شود، زشت است، اما اگر وسیله رساندن به هدف نهایی که آخرت است باشد، بهترین وسیله است
 صالح مال نعم/حمول باشی دین بهر کز را لما" :در این باره فقط به شعر مولوي بسنده می کنیم که توضیح خوبی داده است

درآیه  ).سایت گنجور،، مثنوي دفتر اول{"است پشتی کشتی زیر اندر آب/است کشتی هالك کشتی در آب*رسول خواندش
 بردن کار به شاید ."الدنْیا الحَیوةِ منَ ظَاهرًا  یعلَمونَ ": فرماید می بلکه ،" الدنْیا یعلَمونَ ظَاهرَ الحَیوةِ": فرماید نمی هفتم
 نگاه درست و کامل نیز را دنیا ظاهر همین آنها اگر که باشد داشته داللت موضوع این نکره بر صورت به "ظاهراً"کلمۀ

 اش بقیه نیستند حاضر و کنند می نگاه را دنیا ظاهر از بخشی آنها یعنی. رسیدند می یخوب نتایج از خیلی به هم باز کردند می
 سودمندي  یجانت به تواند می کند، نگاه درست دنیا ظاهرِ همین به انسان اگر .آنها ظاهربین و کوته فکر هستند .کنند نگاه را

 .می باشدجهانبینی اش تا نوك بینی اش  ،فالنیاینکه حتما شما هم شنیده اید که می گویند فالنی کوته فکر است یا   .برسد
 فکري گاه تکیه و ساز زیر دارد، می عرضه هستی و جهان درباره مکتب یک که تفکري طرز و برداشت نوع :مطهري می گوید

 انسان که کلی دید ،دیگر عبارت به .شود می نامیده "جهانبینی" اصطالحا ،گاه تکیه و ساز زیر این .رود می بشمار مکتب آن
 کلی برداشت کلی طور به و شود می نامیده جهانبینی پردازد، می آن تفسیر و تعبیر به آن اساس بر و دارد هستی جهان از

 می مربوط "شناخت" معروف هألمس به و است جهانشناسی معنی به جهانبینی .گویند می او جهانبینی را هستی جهان از انسان
 از نیز جهانشناسی لهذا است، جانداران سایر و انسان مشترکات از که احساس خالف بر است، انسان مختصات از ،شناخت. شود

 نوعی یعنی جهان، شناخت در جانداران، سایر از انسان برتري. دارد بستگی او تعقل و تفکر نیروي به و است انسان مختصات
ایدئولوژي،  و جهانبینی دایره المعارف طهور، تعریف(کند می احساس را جهان فقط ،حیوان.است جهان درباره عمیق بینش

 حیوانات سطح از شاید افراد بعضى ،متفاوتند یکدیگر با,  جهانشناسى نظر از افراد :و.)مطهري کتابهاي آیه اهللا : به نقل از
 به آنانکه, اند نپرداخته جهان درباره ، "تفکر" و "نظر " به قرآن تعبیر به و ندارند جهان درباره شناختى و نیامده باالتر

 تفاوت به برخى :است گونه دو تفاوتها این اما, هست جهانشناسى در آنها میان تفاوتهائى, اند رسیده جهانشناسى از اى مرحله
برخى  و است کمى تفاوت جهانشناسیها، تفاوتهاى برخى زیرا, نه برخى و.می گردد منجر می شود نامیده جهانبینى آنچه در

 یا ستارگان احوال از یکى کمتر، دیگرى و شناسد مى بیشترى موجودات فرد یک اینکه یعنى کمى، تفاوت.  کیفى تفاوت
 .ندارد می شود نامیده جهانبینى آنچه در تأثیرى تفاوتها، این .کمتر دیگرى و است بیشترآگاه اشیاء شیمیائى یا فیزیکى خواص

 مساله به, می شود مربوط "کردن احساس "مقابل در "شناختن" مساله به چند هر, جهان درباره اطالعات اینگونه اساسا
 کیفى تفاوت .ندارد ربطى می شود واقع انسان عمل ساز زیر و مبنا که هستى جهان کل از تحلیل و تفسیر نوع یعنى جهانبینى

 مجموعه را جهان یکى مثال .می شود مربوط جهان کلى چهره و قیافه و نظام و شکل به بنامیم ماهوى تفاوت آنرا است بهتر که
 و, است مرتبط یکدیگر با اجزائش همه که ماشین یک منزله به را جهان دیگرى و پندارد مى رابطهبی و پراکنده اجزاء از اى

 سلسله یک از اى مجموعه را جهان حوادث یکى, است عضوى رابطه نوع از ها رابطه که زنده موجود یک صورت به سومى
 و بیهوده و پوچ دیگرى و بیند مى حکیمانه را نظام ییک,  معلولى و على ضرورتهاى از ناشى دیگرى و پندارد مى تصادفات

 اینها امثال و اینها و می کند عوض جهان درباره را ما تلقى که است اینها امثال و اینها .بیند مى ثابت نظام را نظام یکى,  عبث
  ). ، مرتضی مطهري}شش مقاله{بینى مادىجهانبینى الهى و جهان(می دهد تشکیل را انسان جهانبینى ارکان که است

از  ییایدراستاد، ":معرفی کرده انداینگونه را که بسیار می نوشت و درباره هرچیزي قلم می زد،  یکی از نویسندگان             
جهانبینی سطحی  هااین. همان کسانی هستند که مطهري به آنها اشاره کرده است هااین."است  بند انگشت کیبه عمق  معلومات
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 است خرى مثل همچون نبستند کار به را آن آنگاه  شد بار آنان بر تورات] به عمل[ کهکسانی مثل":می فرمایدقرآن  دارند و
 پیر نظر{باال از و گسترده و عمیق نظر و سطحی، نظر را، نظر دو تفاوت حافظ،.}5جمعه،{"کشد مى برپشت را کتابهایى که

 ."باد پوشش خطا پاك نظر بر آفرین/نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر" :است کرده بیان چنین این را }کامل عارف یعنی
 همه بیند، می حق تجلی واحد یک صورت به را جهان که پیر، نگري پایین و محدودیت از پاك و آالیش بی نظر در یعنی

 جمیل حق، ذات است، حق سایه و حق ظل جهان،. گردد می محو شود می آشکار محدود دیدهاي در که نبایستنیها و خطاها
 را عضوي اگر زیبا اندام هر در. نباشد جمیل که است محال است، جمیل جمیل، ظل.است االطالق علی کامل و االطالق علی
 مورد دهند، می تشکیل را اندام یک مجموعا دیگر اعضاي سلسله یک با و دارد عضوي موقعیت اینکه به توجه بدون تنها، و تک

 بهتر بود دیگر اي گونه به اگر که کنیم می فکر احیانا و کرد نخواهیم درك را او کمال و درستی و حقانیت دهیم، قرار توجه
 و گردد، می دگرگون ما نظر ببینیم، زیبا اندام یک مجموعه در عضو یک عنوان به را آن گسترده، دیدي با همینکه اما بود،

 از گسترده و سطحی نظر تفاوت طهور،دایره المعارف ("گردد می محو کلی به پنداشتیم می نبایستنی و نادرست قبال آنچه
  ).حافظ نظر

می داند و با این نگاه به  مردم اکثر جهل سرّ را تجربی شناسیمعرفت ،هفتم روم آیهآیه اهللا جوادي آملی در تفسیر               
 اکثر دانش و معرفت معیار زیرا هست خبري مرگ از بعد که دانند نمی مردم اکثر :تفسیر این آیه می پردازد و می گوید

علت  وي،).به بعد 1391، جوادي آملی،، دوم بهمن ءبنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا(است حسی تجربه و حس, مردم
فلت غنیست بلکه به علت  علم تحقیر حسی می داند و توضیح می دهد که البته، معرفت تحقیر بر را دال " ظَاهراً"آوردن نکره

 معالَ این به غربیهاو می گوید  دکتر محمد رجبی نیز چنین نگاهی دارد).همان(دانند نمی را باطن چون ،اند غافل اینهااست و 
 آن، ماوراي و بینند  می را خودشان فقط کنند، می نگاه که هم خودشان به و بینند  می را ظاهرش همین کنند، می نگاه که

 این .دارد ظاهربینی با رابطه در }آیه هفتم روم{اي  دهنده تکان آیۀ و کرده بینی  پیش قرآن البته. بینند  نمی را چیزي
 این داریم؛ قبول را است شده واقع ما براي همینکه و هستیم بین واقع ما می گویند و اند  نهاده نام واقع بینی را ظاهربینی

 تحلیل قدرت که شدند متوجه و شدند رو روبه رئالیسم ناتوانی با وقتی که هستند جدید دورة در دیگر اي عده.رئالیسم یعنی
 ذهنیات ما، براي چیز هر باطن که معنا این به هستند، ایدئالیست افراد این. "می رویم باطن به ما": گفتند ندارد، را مسائل

. می سازد ما ذهن چه آن بهتر عبارت به یا می رسد ما ذهن به آنچه از است عبارت چیز یک حقیقت واقع در و است ما خود
 پیداکردن بینش، این در. است منطقی که است چیزي حقیقت بلکه باشد داشته وجود واقعاً که نیست چیزي آن حقیقت یعنی

 شود  می گفته داد، جواب معادله کردیم فرض که چیزي این  با اگر و کنیم  می فرض را چیزي یک بلکه ندارد؛ اهمیت حقیقت
. ندارند کاري چیست حقیقت کهاین به واقع در .دارد وجود غرب علم در هم و غرب فلسفۀ در هم نگاه این.است صحیح ما فرض

 با حتی چیزي اگر یعنی است؛ شده منطقی حقیقت یک حقیقت،. گویند می جدید دورة علمیِ و فلسفی بحران اصطالحاً را این
 چیز هیچ و می بیند را خودش تنها کند، می نگاه خودش به وقتی غربی انسانی .است مهم بدهد، واحد جواب متضاد، هايفرض

 تواند می که فکري عالیترین انسان، این. جسمانی نیازهاي و جسم از مجموعه اي و هست انسان تنها. بیند نمی را دیگري
 می اثباتی فلسفۀ پوزیتیوسیم، به دلیل همین به و کنند می فکر مثبت که افرادي یعنی پوزیتیویسم. است علمی فکر بکند،
 نهایتاً کنیم، می تجربه ما که دلیل این به علم در اما است، زده را خودش حرف کس هر فلسفه در گویند می افراد این. گویند

 کار حقیقت به هم علم و است علمی تفکر تفکر، عالیترین گویند می و است مثبتی امر یک این .می رسیم واحدي نتیجۀ به همه
 یعنی پدیدار یا پدیده. گذارند  می علمی قانون را آن نام که دارد کار و سر ها پدیده روابط و محسوسات با تنها علم. ندارد
 با توانیم  می و کنیم بینی  پیش را وقایع آن، اساس بر توانیم  می ما که است این هم آن فایدة .است آشکار و محسوس آنچه
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 رفاه و عادي زندگی در انسان استفادة علم، هدف .کنیم اکتشاف و اختراع کنیم، تصرف طبیعت در علمی، قوانین این شناخت
 انسان ،زندگی این با البته. ندابگذر تر  راحت را زندگی اش بتواند انسان که است بیشتر لذت و بیشتر برخورداري بیشتر،

 مرفه کشورهاي و اروپا در که انسانهایی اغلب. دارد را زندگی همین ،هم حیوان که دلیل این به کند می پوچی احساس
 شب مدام کهاین از چه؟ یعنی بدهم؟ ادامه ام  زندگی به چه براي که اند  نوشته و نداشته اند مشکلی هیچ کنند، می خودکشی

 .شود  می معنا بی و پوچ هاآن براي زندگی واقع در. مه اشد خسته دهم انجام را قبلی کار همان و شود روز شود،
 شرقیها گویند  می که است ماورایی امر همان ،ءمعنا. است ءمعنا شود،  می گرفته نادیده غربی جدید دورة در بنابراین،آنچه

 معناي کند، پیدا ءمعنا هم اگر و ندارد ءمعنا ماورایی امر این غربی انسان براي. است باشیم داشته نمی خواهیم ما و دارند
    ).تاریخ، محمد رجبی خم و پیچ در فرهنگ امروز،غرب":برداشت از(ندارد تأثیر اش  زندگی در و کند  می پیدا نظري

: می باشد  "غفلت"یعنی  دلیل این نگاههاي سطحی . است "غفلت"نکته سومی که آیه هفتم روم به آن اشاره کرده                    
شامل همه چیز  "غفلت" .دوره می باشدمشکالت اکثر انسانها و بخصوص در این از  این نوع نگاه، ."غافلندآنها =هم غَافلُونَ"

و سرآمد دردها و  شتنیاز خو یگانگیو ب ی، سر منشأ خود فراموشست کهخدا ادیغفلت از  البته سرآمد این غفلتها، .است
بحث خود فراموشی یا از خود بیگانگی که در جامعه شناسی به الیناسیون معروف است،  توضیحات  .است یتبشر يهایماریب

. است عدم توجه، به معنی غفلت":قاموس در توضیح  غفلت می نویسد .مفصلی الزم دارد که در حوصله این کتاب نمی باشد
 که کند آیه روشن می. "کردید اعهاي خویش غفلت میکفار دوست دارند که ایکاش از اسلحه و مت ":نساء می فرماید 102 آیه

انعام  ةسور 131 ۀذیل آی ،لذا در مجمع. آن توجه نکند و آنرا فراموش کنده غفلت آنست که چیزي حاضر باشد ولی انسان ب
مرتبه کلمه  35از  شیدر قرآن، ب ).112، ص5 قاموس قرآن، ج ("توجه غفلت ضد یقظه است یقظه یعنی بیداري و: فرموده

داراى مفهوم وسیع و گسترده اى است که هر گونه  "غفلت" :نوشته اند .کار رفته استمختلف ب يبه صورتها و شکلها "غفلت"
بى خبرى از شرایط زمان و مکانى که انسان در آن زندگى مى کند، واقعیت فعلى و آینده و گذشته خویش، صفات و اعمال 

یام پ{خود و از پیامها و آیات حق و همچنین هشدارهایى که حوادث تلخ و شیرین زندگى به انسان مى دهد  را شامل مى شود
، غایب شدن چیزى از خاطر انسان و عدم توجه به آن است و گاهى "غفلت":ویا.} 321، ص 2قرآن، ناصر مکارم شیرازى،  ج 

التحقیق {پس غفلت عبارت است از نبود تذکّر و یادآورى. در مورد بى توجهى و روگردانى از چیزى نیز استعمال شده است
 آمده است یدر حدیث.)سایت جامع تبلیغ، غفلت در قرآن کریم(}299، ص 7ج  فى کلمات القرآن، علّامه مصطفوى، 

: سؤال کرد، ایشان در جواب فرمودندپیامبر از عالئم غافالن از ،آن زمان یکی از مسیحیان معروف "شمعون بن الوي"هک
مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، {لهو و نسیان ،سهو  ،}بستن چشم بر روي حقایق {نابینایی : هاي غافل چهار چیز است نشانه"

  :می زند )مثنوي دفتر سوم ،سایت گنجور(جالبی مثال مولوي .)پایگاه اطالع رسانی حوزه، نشانه هاي غفلت(}12ص، 1ج
   هنود بودندش آورده را عرضه                                                    بود تاریک ٔخانه اندر پیل

   کسی هر شد همی ظلمت آن اندر                                           بسی مردم دیدنش براي از
   بسود می کف تاریکیش آن اندر                                       نبود ممکن چون چشم با دیدنش

  ...نهاد این ناودانست همچون گفت                                  اوفتاد خرطوم به کف را یکی آن
   شنید می جا هر کرد می آن فهم                                     رسید که جزوي به یک هر همچنین

  الف این داد لقب دالش یکی آن                                              مختلف شد گفتشان نظرگه از
  .شدي بیرون گفتشان از اختالف                                            بدي شمعی اگر کس هر کف در
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 :نوشته اند .در مثنوي آمده است حسی کشف نقص کردن روشن براي که تمثیلی است داستانی کوران و فیل داستان                  
 سه این بر عالوه. اند داده نسبت هندوگرایی و بودیسم جین، آیین به و اند دانسته آسیا شرقی جنوب در را داستان این ریشه

 وجه است، شده داستان این از که مختلفی روایتهاي در.اند برده بهره خویش آثار در داستان این از نیز مسلمان صوفیان آیین،
 فیل بر دست بودند، ندیده فیل زمان آن تا که}تاریکی در مردان یا{نابینا مردان از گروهی:شود می دیده چنین مشترك

 یابند نمی دست فیل از وکاملی درست فراگیر، تصویر به کشند، می دست فیل اعضاي از عضوي به فقط یک هر چون کشند؛و می
 اعضاي به که شد خواسته نابینا مرد شش از که است چنین داستان این از جین آیین روایت.پردازند می هم با اختالف به و

 ستونی چون را آن و کشید دست فیل پاي بر ایشان از یکی .کنند بیان را موجود این چگونگی و بکشند، دست فیل مختلف
 شما همه سخن که گفت آنها به و شنید را ایشان سخنان دانایی مرد .مولوي  گفته است که مابقی داستان همان است. دانست
 همه فیل پس اید؛ کشیده دست را فیل اعضاي از یکی شما از یک هر که است این براي شما گفته اختالف اما است؛ درست

نتیجه اي که می توان از این تمثیل گرفت  )."ویکی پدیا، فیل و کوران":برداشت از(داراست هم با برشمردید، که را خصایصی
و در  گرفتهاز این تمثیل مولوي بهره  .این است که انسان باید براي در ك واقعیت، از سطح بگذرد تا بر عمق قضایا واقف شود

 یک فقدان و وجود حسها محدوده و مرز در فرو رفته انسان .اشاره می کنیم "کوري"مهمی به نامبه موضوع  ،بحث غفلت
همان کوري است  گذارد نمی فراتر حسها تاریک و تنگ دایره از پا انسان وفتی .سنجد می حسهایش میزان و متر با را امري
 در که رساند می حقیقت این به را انسان شود، می ءمعنا واجد انسان چشم در وقتی عالَم   .لوي به آن اشاره کرده استوکه م
 از انسان تعریف که است صورت آن در. دارد وجود بینهایتی و گسترده معنایی هاي الیه ،امور ظواهر و صورتها پشت

ی نهج البالغه، م 133در بخشی از خطبه  امیرالمومنین .ماند نمی حسها ظواهر محدوده در صرفا دریافتهایش و مشاهدات
و بینا دیده اش را از دنیا نفوذ مى دهد، .دنیا آخرین مرز دید کوردل است، که هیچ چیزى را در وراى آن نمى بیند":فرماید

بینا . سفر مى کند، و کوردل به سوى دنیا سفر مى نماید پس بینا از دنیا به آخرت. خانه آخرت است ،و مى داند که از پى آن
 اهللا آیت ).پایگاه اطالع رسانی استاد حسین انصاریان("از دنیا توشه برمى گیرد،و کوردل براى آن تهیه توشه مى بیند

 می طبیعت قلمرو در منحصر را هستی که کسی براي نابینا و بینا واژه": می گوید "دین از بشر انتظار" کتاب در آملی جوادي
 کسیکه براي و دارد محدودي معناي ندارد باور را قلبی و عقلی پذیري ابطال یا اثبات و است حسی او شناسی معرفت و داند

 به ،گرا حس انسان لغت در نابینا. دارد تري وسیع معناي است کامل و جامع او شناسی معرفت نیز و شناسی هستی و جهانبینی
 وحی و گرا عقل فرهنگ در کلمه همین ولی نبیند را دنیاي محسوس شغلهاي و سمتها و طبیعت مظاهر که شود می گفته کسی

 چنین. بیند نمی را آنها پرده پشت و باطن و درون ولی بیند می را طبیعت مظاهر فقط که شود می گفته شخصی به گرا
 سایت عقیق، کور(."است متفاوت نابینایی درجه گرچه نابیناست .بیند نمی را طبیعت مظاهر اصال که است کسی مانند شخصی

این . کرده استاشاره  "کوري"در قرآن آیاتی داریم که به پدیده اي به نام .)بگذارد دنیا بام بر را نردبامش که است کسی
 16 هیاز آ یبخش{"بگو آیا نابینا و بینا یکسانند یا تاریکیها و روشنایى برابرند": و ظاهر بینی می باشدکوري، کوري باطنی 

 شاخصتفکر در این آیه   ."کنید بگو آیا نابینا و بینا یکسان است آیا تفکر نمى" :انعام می فرمایدسوره  50در آیه  .}سوره رعد
ظلمات و  :)2کوري و بصیرت؛  :)1:سوره فاطر چهار مقایسه آمده است 22تا  19در آیات .می باشد بینایی و کوري تشخیص

انسانها را به چهار شریعتی .تشبیه شده است نسان کور به مردهدر اینجا ا.مردگان و زندگان:) 4سایه و گرماي آفتاب؛ :)3نور؛ 
ر د .ستندیهم ن ستندیکه ن یوقت ستندین ،هستند یکه وقتهستند  یآنان یک دسته از این انسانها. کرده است میدسته تقس

به علت این انسانها را،  بقره، 171در آیه   قرآن. )"سایت بیتوته":برداشت از(می باشند متحرك در جهان یردگانمحقیقت،
 این تشبیه بدین خاطر است که گویی اینان، .کرده است که نمی فهمد تشبیه  یتعقل، کر، الل وکور نامیده و  به حیوان عدم

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

191 
 

 کنند نمی استفاده آن از چون ولی دارند ندارند، زبان و گوش و چشم اینکه نه، اند داده دست از عمال را درك ابزار تمام
 این و" :می نویسد  این بارهتفسیر نمونه در  .سوره اعراف دلیل نابودي قوم نوح را کوري می داند 64در آیه  .ندارند گوئی

 و بماند تاریکى در مدتها انسان کههنگامی داده نشان تجربه زیرا بود، خودشان مستمر لجاجتهاى و شوم اعمال نتیجه کوردلى
 سرانجام و داد خواهد دست از تدریجا را خود دید قدرت کند، خوددارى کردن نگاه از و ببندد را خود چشم دیگرى علل به یا

 خرد و عقل نگرفتن کار به و ، حقایق از مستمر چشم پوشى نیست، مستثنى قانون این از نیز انسان باطن دید .شد خواهد نابینا
در یکی از آیات  جالبى تعبیر قرآن ."می کند نابینا سرانجام و کرده ضعیف را عقل تیزبین چشم تدریجا واقعیتها، فهم در

 است حقیقت این به اشاره .}72اسراء، {و گمراهتر خواهد بود کور }هم{باشد در آخرت  کور }دنیا{و هر که در این":دارد
 که چشمى بیند،ب جهان این پهناى در را خدا آیات که چشمى باشد، بینائى چشم اگر ،است آشکار جا همه حق چهره که

 و باز چشمى خالصه کند، مشاهده را ستمگران و جباران سرنوشت که چشمى بخواند، ، تاریخ صفحات در را عبرت درسهاى
 کار از را آدمى دل بیناى چشم این شهوت و لجاجت ، تعصب غرور، ، جهل از ضخیمى هاى پرده کههنگامی اما .باشد نگر حق

گوید پروردگارا چرا  مى":طه  برخی در قیامت کور محشور می شوند از سوره آیاتیبر اساس . ندارد دید توان دیگر انداخت
را  هاى ما بر تو آمد و آن طور که نشانههمان":شنود می پاسخ بالفاصله .}125طه،{"مرا نابینا محشور کردى با آنکه بینا بودم

در  .)"تفسیر نمونه، ذیل آیات مربوطه ":شت ازرداب(}126طه،{"شوى گونه فراموش مىبه فراموشى سپردى امروز همان
گردانى و این دعوت را به  و در حقیقت تو مردگان را شنوا نمى":سوره روم، خداوند پیامبر را خطاب فرموده است کهاز آیاتی

تو تنها کسانى  .آورى شان به راه نمىیو تو کوران را از گمراه*توانى بشنوانى گردانند نمى آنگاه که به ادبار پشت مى رانکَ
، از نظر قرآن انسانهایی با این مشخصات  .}53و 52روم، {"آورند و خود تسلیمند شنوانى که به آیات ما ایمان مى را مى

بینند و گوشهایى دارند که  کنند و چشمانى دارند که با آنها نمى دریافت نمى }حقایق را{دلهایى دارند که با آن":اینگونه اند
بر اساس این  .}179اعراف،{"ماندگانند  آنها همان غافل}آرى{ترند د آنان همانند چهارپایان بلکه گمراهشنون با آنها نمى

، کسانی را که فقط به این ظاهر دنیا دانش دارند، از غافلین نیزروم  هفتمدر آیه . کور دالن، همان  گروه غافالن هستند  ،آیه
کور شدن عقل و فهم انسان . ، تمثیلی استاین کوري واقعی نیست  نوشته شده است " کوري"در کتاب  .به آخرت دانسته است

می توان  .تکوري معنوي اس ،کوري مورد نظر ساراماگو در این کتاب .کنیم ما انسانها عقل داریم و عاقالنه رفتار نمی. است
چرا ما کور شدیم، نمی ":در سخن زن دکتر که می گوید کتاب، مخصوصا در پایان ،این نکته را در سخنان شخصیتهاي داستان

اما بینا، ،دانم، شاید روزي بفهمیم، می خواهی عقیده مرا بدانی، بله، بگو، فکر می کنم ما کور شدیم، ما کور هستیم کور
ساراماگو، نویسندة  .منتشر شد 1995در سال    "کوري" ).کوري، ژوزه ساراماگو("کورهایی که می توانند ببینند اما نمی بینند

   .نوبل ادبیات شدبرنده جایزه   1998و مولف این رمان است که در سال پرتغالی، 
داشته  یهست يها دهیو ژرف به پد نیزبیت یکند نگاه یکرده ودعوت م  رامونشانیجهان  پبه قرآن انسانها را متوجه                 

او  .شود یبه ما متذکر م ینقاش دنیاست که شازده کوچولو  با کش يما به مثابه رخداد يهاینگر یسطح. }105وسف،ی{باشند
 مینقاش نیمداد رنگى اول کیافتد کلى فکر کردم و دست آخر توانستم با  که تو جنگل اتفاق مى ىیزهایراجع به چ" :دیگو یم

 دیچرا کاله با: جوابم دادند .دارد؟ ترستان بر مى دنشیاز د دمیشاهکارم را نشان بزرگتر ها دادم و پرس . رمورا از کار درآ
آن وقت براى فهم بزرگترها . کرد را هضم مى لیف کیبود که داشت  "آ وب "مار کینقاشى من کاله نبود، . آدم را بترساند؟

وقت  چید هبزرگترها اگر به خودشان باش. داد حاتیبه آنها توض دیبا شهیآخر، هم. دمیرا کش "بوآ"برداشتم توى شکم 
 "بدهند حیرا به آنها توض زىیجور مدام هر چ نیها هم خسته کننده است که هم براى بچه. رندوسر درآ زىیتوانند از چ نمى

 یکودك تازگ ياما جهان و هرچه در آن است، برا " ).، برگردان احمد شاملويآنتوان دوسنت اگزوپر ،کوچولوشازده (
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با  لسوفانیکه ف نجاستیا. شمارند یم يعاد يزی، جهان را چااکثر. ستندین نطوریبزرگترها ا .اندازد یم یدارد، اورا به شگفت
نامعقول،  یجهان در نظر او همواره کم. ردیگ یجهان خو نم نیکامل به ا وربه ط چگاهیه لسوفیف. فرق دارند اریبس گرانید
  لسوف،یشود گفت ف یم. دارند یو کودکان وجه مشترك  مهم لسوفانیصورت، ف نیبد. است زیاسرارآم یکننده، و حت جیگ

 ).32و  31گردر، ترجمه حسن کامشاد،ص  نیوستی ،یسوف يایدن("ماند یم یهمچون کودك،سراسر عمر حساس باق
 لیو تکم نیشیپس از مراحل پ ینشانه آن است که آدم سوره مومنون،  14 هیدر آ "ثم أنشأناه خلقاً آخر"صدرا معتقد است مال

و متفاوت از آنچه  دیجد ۀیبه نظر مرا ،هیآ نیا ":دیگو یاو م. شد دهیو روح او آفر افتی يا تازه یباالخره خلقت یمرتبه بدن
می  قرآن ).یعرفان دگاهیقرآن از د اتیآ ریتفس ،ینید يگفتگو تیسا( "نمود ییاند، راهنما در باب روح گفته انینیشیپ

صنع خدایى است که ] این[حرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند  پندارى که آنها بى مى] و[بینى  مىو کوهها را ":فرماید
مالصدرا با . }88نمل، {"دهید آگاه است به آنچه انجام مى هر چیزى را در کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او

 "جوهري حرکت"نوع نگاه خود توانست بر اساس این دو آیه، نظریه  نگاه ویژه اي که با دقت و تیزبینی  همراه است، با تغییر
یکی از دالیل اینکه مالصدراها و نیوتن ها نگاه . ا ارایه دهد که در فلسفه به مثابه نظریه نسبیت انیشتن در فیزیک می باشدر

در این . سطحی نمی گذرند ،ده هاویژه اي دارند این است که در برابر هر امري یک عالمت پرسش می گذارند و  از کنار پدی
که از آنها روى یگذرند در حال مىها در آسمانها و زمین است که بر آنها  و چه بسیار نشانه :مورد قرآن می فرماید

  .}105یوسف،{گردانند برمى
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  دهمپانزفصل 
 

  در قرآن اندیشهجایگاه 
يا شهیبرادر تو همه اند يا   

يا شهیخود استخوان و ر یمابق  

یات گل، گلشن شهیور بود اند  

یگلخن ۀمیتو ه ،يور بود خار  
)،دفتر دوم يمثنو(  

          "  هِمی أَنفُستَفَکَّرُوا فی لَممی گوید گلشن راز در شیخ محمودشبستري.}8روم،{" ...أَو:   
   مطلق کل بدیدن اندر جزو به                             حق سوي باطل از رفتن تفکر

   تعریف هنگام در گفتند چنین                          تصنیف کردند این کاندر حکیمان
   تذکر باشد وي نام نخستین                            تصور دل در شود حاصل چون که
   عبرت عرف اندر وي نام بود                            فکرت هنگام بگذري چون او وز

   تفکر آمد عقل اهل نزد به                                              تدبر بهر بود کان تصور
   مفهوم نامفهوم تصدیق شود                                          معلوم تصورهاي ترتیب ز

  برادر اي ند،فرز هست نتیجه                                مادر چو تالی پدر چون مقدم
   قانون استعمال محتاج بود                                 چون و چه از مذکور ترتیب ولی

ارائه شده  قیمنظم و دق یذهن ندیفرا نیاز ا یقیدق فیفکر در منطق مفصل بحث شده است و تعار فیتعر ةدربار                 
 يذهن، اعمال چند. آنهاست نیزتریبشر و شگفت انگ یاز اعمال ذهن یکی "فکر":این باره می گوید در آیه اهللا مطهري .است

مفهوم ،  "فکر" فیتعر }با{روشن شود و "فکر کردن"تا عمل  میکن یم انیفهرست وار آنها را ب نجایما در ا. دهد یانجام م
 یخارج اءیذهن از راه حواس با اش. خارج است يایاز دن يریپذ ریتصو ،عمل ذهن نیاول :)1:ابدیدر ذهن ما ب یمشخص

 یعکاس نیدورب کیعمل حالت  نیحالت ذهن از لحاظ ا. آورد یاز آنها نزد خود گرد م ییکند و صورتها یم دایارتباط پ
آنجا را  یخیتار يو بناها اصفهان میبار رفت نیاول يما برا دیفرض کن .کند یمنعکس م لمیف کی ياست که صورتها را بر رو

است  "منفعل"کار خود صرفاً  نیذهن ما در ا. بندد یدر ذهن ما نقش م رهایسلسله تصو کیاز مشاهده آنها . میمشاهده کرد
در حافظه خود گرد  ییپس از آنکه از راه حواس، صورتها: )2.است "رشیپذ"و  "قبول"نظر صرفاً  نیعمل ذهن از ا یعنی

 ییشده را به مناسبتها ينگهدار يبلکه صورتها ست،یکارش صرفاً انبار کردن صورتها ن یعنی ند،ینش ینم کاریذهن ما ب م،یآورد
 ییگو. ستیحساب ن یب يادآوری. است يادآوریعمل  نینام ا. دینما یآشکار خود ظاهر م از قرارگاه پنهان ذهن به صفحه

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

194 
 

 گر،یشود پشت سرش حلقه د یم دهیکش رونیب حلقه که کی. بسته شده اند گریکدیبه  ریزنج يخاطرات ذهن ما مانند حلقه ها
که  دیا دهیشن. کنند یم"یتداع"را  گریکدی یمعان ،یشناسروان يشود و به اصطالح علما یظاهر م گریو پشت سر آن، حلقه د

ذهن ما عالوه بر  پس .و تسلسل خواطر است یمعان یهمان تداع نیا. سخن از سخن بشکفد "الکَالم جرّیالکالم ":ندیگو یم
 نیهم برخوردار است و آن ا "تیفعال"از  ،ياست، و عالوه بر حفظ و گردآور "انفعال"که صرفاً  يریو نقش پذ يریصورت گ

 یتداع"عمل . آورد یادمیشده است به  انیب یشناسکه در روان نیمع نیسلسله قوان کیاست که صور جمع شده را طبق 
عمل :)3.ردیصورت گ يادیو کم و ز یبدون آنکه دخل و تصرف ردیگ یشده صورت م جمعموجود  يصورتها يرو  "یمعان

صورت خاص را  کیکه نیدهد و آن ا یهم انجام م گریکار د کی ،ذهن عالوه بر دو عمل فوق. است بیو ترک هیسوم ذهن تجز
 هیوجه تجز چیکه در خارج به هیکند، در صورت یم لیو تحل میآن را به چند جزء تقس یعنیکند،  یم هیکه از خارج گرفته تجز

 کی یکند، و گاه یم هیصورت را به چند صورت تجز کی یگاه: چند گونه است هنذ يها هیتجز. وجود نداشته است يا
از اجزاء  یمجموع ياندام که دارا کیکه نیصورت به چند صورت، مانند ا کی هیتجز. کند یم هیتجز یصورت را به چند معن

صورت به  کی هیتجز. زند یم وندیپ گرید زیبا چ اناًیکند و اح یجدا م گریکدیآن اجزاء را از  ،خود تیاست، ذهن در ظرف
 تیماه یعنی .کند یم فیتعر  "عدب کی يمتصل دارا تیکم"کند که به  فیخواهد تعر یرا م "خط"مثل آنجا که یچند معن

 بیهم ترک یو گاه. وجود ندارد زیکه در خارج سه چعد واحد؛ و حال آناتصال، ب ت،یکم: کند یم لیخط را به سه جزء تحل
با چهره  یکه اسبنیدهد، مثل ا یم وندیپ گریکدیاست که چند صورت را با  نینوع آن ا کی. دارد یآن هم انواع. کند یم

 بیو ترک هینقّاش با تجز ایسر و کار شاعر . است یمعان بیو ترک لیو تحل هیبا تجز لسوفیسر و کار ف. کند یم ریانسان تصو
کرده است  افتیحواس در لهیرا که به وس یجزئ یذهن ياست که صورتها نیذهن ا گریعمل د :میو تعم دیتجر :)4.صورتهاست

 گریکدیکرده، از  افتیدر گریکدیبا هم اند و ذهن هم آنها را با  شهیرا که در خارج هم زیچند چ یعنیکند؛  یم "دیتجر"
 کیو تفک دیبعد آن را تجر یکند، ول یم افتیدر يء مادیش کیمعدود و همراه  کیعدد را همواره در  مثالً .کند یم کیتفک

که نیا یعنی "میتعم".است "میتعم"عمل  ،باالتر دیاز عمل تجر. دینما یکه اعداد را مجزّا از معدود تصور م يطورکند ب یم
 لیاز قب يمثالً از راه حواس، افراد. آورد یدر م یکلّ میرا در داخل خود به صورت مفاه یشده جزئ افتیدر يصورتها ،ذهن

است که ذهن  یهیبد ."انسان"سازد به نام  یو عام م یمفهوم کلّ کی نهایبعداً ذهن از همه ا یول ندیب یو عمرو  را م دیز
 کیحسن و احمد،  یعنی ،یجزئ يکند، بلکه پس از ادراك انسانها یاز حواس ادراك نم یکی لهیرا به وس یانسان کلّ چگاهیه

فراورده  يرو م،یو تعم دیدر عمل تجر نیو همچن ب،یو ترک هیدر عمل تجز ذهن.دهد یدست مآنها باز همه  یعام و کل صورت
عمل پنجم ذهن :)5.میو تعم دیبه صورت تجر یو گاه بیو ترک هیبه صورت تجز یکند، گاه یحواس دخل و تصرف م يها

تفکر و استدالل که عبارت است از مربوط کردن چند امر معلوم و دانسته  یعنیآن است؛  انیما ب یهمان است که مقصود اصل
به عبارت . هاست شهیاند انیازدواج و توالد و تناسل در م یفکر کردن نوع قت،یدر حق. امر مجهول و ندانسته کیکشف  يبرا

 بیترک یعمل تفکر خود نوع. یاصل هیسود و اضافه کردن بر سرما لیتحص ياست برا شهیاند يذاره گیسرما یتفکر نوع: گرید
در باب  دیمسأله است که با نیا.و نازاست میکه عق البافانهیشاعرانه و خ يبهایو منتج، بر خالف ترک ندهیزا یبیاست اما ترک

به  ش،یو مزدوج ساختن معلومات خو بیترک قیواقعاً ذهن ما قادر است از طر ایکه آ ردیمورد بحث قرار گ "اسیارزش ق"
مجهول  لیراه کسب معلومات و تبد گانهیبلکه  ر،یخ ایبه معلوم کند  لیراه تبد نیرا از ا یو مجهول ابدیدست ب يدیمعلوم جد

مربوط کردن  قیاز طر د،یفزایب شیمعلومات خو هیخارج بر سرما يایبا دن میارتباط مستق قیبه معلوم آن است که از طر
و  ونیطرف، و عقل کیاز  ونیو حس ونیاختالف نظر تجرب .افت؟یدست  دیتوان به معلوم جد یمعلومات در درون ذهن نم

از  اءیبا اش میتماس مستق دیکسب معلومات جد يراه منحصر برا ونیاز نظر تجرب. نکته است نیدر هم گریاز طرف د ونیاسیق
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از  یکیهستند که تجربه  یمدع ونیاسیو ق ونیعقل یول. است "تجربه"اءیدر اش قیتحق حیراه صح گانهیحواس است، پس  قیطر
مربوط کردن . افتیدست  دیسلسله معلومات جد کیتوان به  یم زین یمربوط کردن معلومات قبل قیراههاست، از طر

مجموعه آثار (شود یم ریتعب "برهان" ای "اسیق" و "حد"همان است که از آنها به  گریبه معلومات د افتنیدست  يمعلومات برا
ترتیب دادن یک : گویند طور مىمعموال این،  "فکر"در تعریف  :خالصه بحث این است که .)102تا  100، ص5ج ،يمطهر دیشه

برد و ترتیب  مقدمه معلوم را به کار مىانسان دو ] در فکرْ. [سلسله امورى که براى ذهن معلوم است، براى کشف یک مجهول
اگر دو مقدمه معلوم از یکدیگر جدا باشند، انتقال ذهن . آید دهد، و تا به آنها ترتیب و نظم ندهد، آن مجهول به دست نمى مى

 ،واقع در. که به شکل مخصوصى با یکدیگر نظم پیدا کردند، انتقال ذهن به نتیجه آسان استیممکن نیست، ولى وقت ،به نتیجه
دست کنند و از ازدواج آنها نتیجه ب مولود دو مقدمه است و مثل این است که این دو مقدمه با یکدیگر ازدواج مى ،نتیجه

فکرْ حرکت ذهن است از مقصودش  ،"و منْ مبادى الَى الْمراد/ الْفکْرُ حرَکَۀٌ الَى الْمبادى": گوید حاجى سبزوارى مى. آید مى
کند به سوى  دست آورد و ترتیب داد، از مقدمات حرکت مىاست، به سوى مقدمات، و همینکه مقدماتش را ب جهولکه برایش م

تفکر  :گفت توان یم يبند جمع کیدر  ،نیبنابرا .)104، صمرتضی مطهري د،یتوح(کند مقصود خودش و آن را کشف مى
تفکر از  نیدارد، کشف کند؛ حال ا ییکه توانا يا اندازه تا و آنها را شد،یندیدر مسائل ب تواند یبشر که م یاستعداد ذات یعنی

 ه استذکر کرد يکرورزرا در کنار ف يآموز علم يمطهر .یتفکر تجرب ایو  یعقل ،یباشد؛ استدالل تواند یم يهر نوع تفکر
ذا در واقع علم نخواهد داشت، ل يتفکر چیآن موضوع ه رامونیجاهل مطلق باشد، پ یکه راجع به موضوع یانسان زمان زیرا

و  هطور که معدهمان دیگو یو م کند یم هیمغز را به معده تشب یلیدر تمث وي،. تفکر است یۀو منبع تغذ هیرمایبه عنوان خم
 رد،یگ یم رونیرا که از ب یاطالعات دیمغز هم با کنند، یم شیو پاال هیتصف رند،یگ یم رونیرا که از ب ییدستگاه گوارش غذا

اطالعات و صرفاً  لیتحم شود، یمثبت حاصل نم ۀجیتنها نت غذا بر معده نه لیکند و همانطور که از تحم هیو تصف شیپاال
سایت حکمت (}22ص  ،يمطهر یدر اسالم، مرتض تیو ترب میعلت{کند ینم انسان یبه تعال یاطالعات کمک يآور جمع

را از  یکه آدم یاپیو پ ایاست پو یروئین ،"الفکرة" :راغب می نویسد ).تفاوت تفکر و اعتقاد از منظر استاد مطهري مطهري،
انسان  ژهیو روین نیعقل و خرد است و ا يبه اقتضا رویکوشش و جوالن آن ن ،تفکر.پردازد یو به آن م رساند یعلم به معلوم م

از آن در خاطر و قلب انسان  یکه ممکن شود صورت يزیمگر در چ شود یگفته نم شهیاند ایتفکر  ست،ین وانیاست و در ح
خداوند  رایز دیو در ذات وجود او تفکر نکن دیشیندیخدا ب اتیها و آثار و آدر نعمت":شده است که تیحاصل گردد و لذا روا

 ییرویبه ن :دمی گوی درباره عقل راغبهمچنین، .)87، ص 3 مفردات، ج.("شود فیتوص یو صورت یبا شکل نکهیمنزه است از ا
. شود یگفته م "عقل" برد یانسان از آن سود م یباطن يرویکه با آن، ن یبه علم و دانش ،زین و علم است رشیپذ يکه آماده برا

از مسموعات،  یو عقل اکتساب ،يو فطر یعیعقل دو گونه است، عقل طب ...=عقالن العقل:فرموده است یعل امام يرو نیاز ا
که نور ندارد بهره  یبه چشم دیچنانکه نور خورش دهد یسود نم ها دهیو شن یدر انسان نباشد عقل اکتساب يهر گاه عقل فطر

راغب   تیکه روا رسد یبه نظر م ولی."...العلم علمان :آمده است  نیفوق چن تینهج البالغه روا 338در حکمت {دهد ینم
و هر  .است  یدر قرآن که خداوند در آنجا کفّار را به عدم عقل مذمت کرده اشاره به عقل اکتساب یهر جائ.}باشد حتریصح
بند کردن و باز   "عقل" اصل .است ياز بنده برداشته شده اشاره به عقل فطر فیتکل ،يکه بخاطر عدم عقل فطر یجائ

پس از  يمطهر ).630و 629، ص 2 مه مفردات، جترج.("دبنیبستن شتر با پا =بالعقال ریعقل البع": است، مثل ستادنیا
 عقل :گوید یم یمفهوم عقل در فرهنگ اسالم رامونیپ گریکدیآنها با  سهیمربوط به عقل و تعقل و مقا اتیو روا اتیمالحظه آ

جاهل در  ده،یاسالم جاهل را کوب دینیب یکه م ياست و در غالب موارد لیو تحل هیو قوه تجز رویآن ن یاسالم اتیدر روا
دارد  لیو تحل هیاست که از خودش فهم و قدرت تجز یعاقل کس. بلکه جاهل ضدعاقل است ستیسواد نیب يم به معنامقابل عال
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که نیا يعالمند به معنا. جاهلند یکه عالمند ول مینیب یلم را مافراد عا یلیما خ. قدرت راندارد نیاست که ا یو جاهل کس
خودشان اجتهاد ندارند، استنباط  ست،ین شیانبار ب کیگرفته اند، اما ذهنشان  ادی زهایچ یلیدارند، خ ادیز رونیفراگرفته از ب
سایت عاشقان (عقلشان راکد است یعنیجاهلند  مطور اشخاص از نظر اسال نیدر مسائل ندارند، ا لیو تحل هیندارند، تجز

 عشق/مقام گیرد می اندیشه در علم :اقبالو به قول  .)اول بخش،يعالمه مطهر دیاز منظر شه میعقل در قرآن کر گاهیجاعلی،
 بی علم/است سامري سحر خانه تماشا این*نیست افکار ٔخانه تماشا جز/نیست برخودار عشق از تا علم*الینام قلب کاشانه را

مفهوم  میترس يبرا قرآنمطهري در ادامه بحث می گوید،. )الهوري اقبال)گنجور،جاوید نامه،(است افسونگري القدس روح
کند و هم مفهوم کمال عقل  یم فیهم عقل را تعر ،روش نیکند و با ا یاستفاده م "بلُ"و معنادار  فیلط ریاز تعب "عقل" قیدق

ب را کلمه لُ ،قرآن درباره عقل. از اصطالحات مخصوص قرآن باشد دیاصطالح شا نیا .مغز یعنی "بلُ". دینما یم انیرا ب
بادام پوسته است و آن اساسش  ایگردو و  کیبادام کرده که تمام  ایگردو و  کیبه  هیانسان را تشب یبه کار برده گوئ ادیز

آن مغز انسان، عقل و فکر انسان  د،یریو اندام انسان را در نظر بگ کلیتمام ه. باشد که در درون آن قرار دارد یمغزش م
که عقل  یانداخت و انسان دورش دیو با چیوچ است و پوك و هپ میگوئ یم م؟یگوئ یمغز نداشته باشد چه م یاست، اگر بادام

صورت انسان است  کی یعنیپوك و پوچ است،  یانسان. را ندارد تیو آن مالك و مقوم انسان تینداشته باشد جوهر و مغز انسان
 ،حد باشد، عقل بودن عقل نیکه در ا یانسان همان عقل انسان است، عقل یمعن ریتعب نیبه حسب ا ست،یانسان در او ن یو معن

در  .کرد دایپ يریشود تعب ینم گریبهتر اساساً د نیاز ا .}19زمر،{"احسنه تبعونیالقول ف ستمعونی نیلذا". است اللشبه استق
قدرت نقد و انتقاد باشد و بتواند مسائل  يکه انسان با عقلش باالستقالل حاکم باشد، عقلش مستقل باشد، دارانیمورد دعوت به ا

عقل را  يمعنا نکهیعالوه بر امطهري  ،در عبارات فوق.است چیبهره است ه یموهبت ب نیکه از ا یآدم. کند لیو تحل هیرا تجز
که در گردد  یاستنباط م وي،از مجموع سخنان . کند یاشاره م زیو ارزش آن در اسالم ن تیکند به اهم یم انیاز نظر قرآن ب

 ،نمودن آنها نیو سنگ ککه در برابر او قرار دارد و سب یمسائل لیو تحل هیکه با تجز یروئیعقل عبارت است از ن ،منطق قرآن
و هر چه عقل . رساند یم ياری یخیو تار یاجتماع يو هوس و فشارها يمستقل و آزاد از هو یمیاخذ تصم يانسان را برا

انسان قادر خواهد بود از  ،رهگذر نیو از ا ردیبگ مینقد و انتقاد کند و تصم تواند یآزادانه تر متر و انسان کاملتر باشد مستقل
حضور خدا  ،و با همه وجود دیمشاهده نما را یخدا را در همه ذرات هست تیو حاکم طرهیپوسته جهان به مغز آن نفوذ کند و س

 ، کتابق.هادیب و لغت شناس قرن چهارم  ابوهالل عسکري .)همانسایت عاشقان علی،(و جامعه ادراك کند خیرا در تار
واژه  1215 نیب تفاوتکتاب،  نیدر ا وي، .می باشد ق .ه 395 پایان نگارش این کتاب سال .را نوشته است  "اللغّویه الفروق "

البته . اختالف واژگان قرار دهد حیتشر يبرا الهاخود در شواهد و مث یاست تا قرآن را محور اصل کرده یسع ونموده  نییرا تب
مل، تدبر، نظر و دیگر أتعقل، تفکر، تذکر، ت: در قرآن واژه هایی مانند. استناد شده است اتیبه روا ،زیمحدود ن يدر موارد

و تفاوتی که با واژگان  "فکر"براي تبیین واژه  .داشته باشیمدقت  حتما به تفاوت آنها ، می بایستیکلمات را می بینیم که 
 انیکاظم ي؛ مترجمان مهد يابوهالل عسکر ،هیاللغّو الفروق فرهنگ واژگان مترادف، ترجمه کتاب":کتاب به ،دارد مترادف آن

  .مراجعه نمایید"70تا  55 و 7،ص ، زهرا رضاخوا
 آزاداندیشی و تفکر؛ اینهمه بها نداده است،  تا جاییاندیشه،  ، تحقیق پرسش، به مانند اسالم مکتبی و مذهبی هیچ                   

تفکر، تعقل، علم  و مواردي که مربوط به دانستن : که می توان گفت ، اگر هر صفحه اي از قرآن را باز کنید  واژه هایی مانند
 :نوشته اند .است نموده دعوت تعقل و تذکر ، تفکر به را مردم درقرآن، آیه سیصد از بیش. است در آن قطعا دیده می شود

خداوند متعال به : می فرماید امبریپ .یکی از مواهب الهی و استعداد مخصوصی است که خداوند به انسان داده است "عقل"
اسالم دینی است که نه تنها با نیروي عقل و  .}عقل و جهل«، باب 1اصول کافی، ج {بندگانش چیزي بهتر ازعقل نبخشیده است
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و مبارزه نکرده، بلکه تقریباً در تمام جهات از آن کمک و تأیید خواسته و به نحو عجیبی هم بر روي آن قدرت تفکرمخالفت 
غربال و وسیلۀ  صریحاً بر استقالل قوة عقل تأکید و آن را درحکم سوره زمر، 19و  18بر اساس آیات  قرآن .تکیه کرده است

امر به مقدمۀ آن است و چون تفکر  توجه داشت که مایۀ تفکر، علم است و امر به هر چیزي، دیبا  .هدایت معرفی می فرماید
 ،در مثل  تفکر بدون پشتوانه علمی،  .نیز هست} کسب علم{امر به تفکر، خود امر به سرمایۀ آن  لذا ست،بدون علم میسر نی

چنین است که قرآن می  .خواهد بود اندكنیز  دارد و قهراً محصولش اندکیچون کارخانه اي است که مواد خام اولیه 
اسراء، { و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد: فرماید

باشد، فایده واثري بر آن مترتب نیست، ولی اگر مبتنی بر مطالعات وآزمایشها و  پراکندهو تفکر اگر سطحی و  .}36
تأکید و تشویق قرآن به  .بزرگی براي پیشرفت جامعۀ بشري واقع خواهد شد بسیار مفید و سرمایۀ  هاي دقیق باشد،حسابگری

و مبهم صورت نگرفته، بلکه خود محورها و راههایی رامشخص فرموده و مردم را به تعقل و  قتفکر و اندیشیدن به طور مطل
 براي تفکر وجود }ـ ضمیر انسان3ـ تاریخ2ـ طبیعت1{منبع اصلی از دیدگاه قرآن ،سه .تدبر در آنها دعوت کرده است

   )."جایگاه تفکر و اندیشه در قرآن کریم  محمد زاهد غیاثی پایگاه معارف قرآن، ":آزاد از برداشت(دارد
به   یاجمال به طور ا،جنیدر ا. با عبارات گوناگون مکرراً مورد تذکر قرار گرفته است در قرآن اندیشه و اندیشیدن،               

عقل  يکه به معنا "بلُ"کلمه اب. هیآ4در  ریبا کلمه تدب ه،یآ 49با کلمه عقل در  ه،یآ8با کلمه تفکر در  :آنها اشاره می شود 
تفکر  يبرا دیشد قیو تشو کیتحر قتیب آمده است، در حقکه ماده لُ یاتیدر آ . آمده است هیآ16است، در  قیناب و تعقل عم

، "تفکر"به  کیدر قرآن درباره تحر هیآ 135  .آمده است هیآ20و با کلمه فقه در  هیآ28با کلمه شعور در .  دینما یو تعقل م
به  م،یرمستقیکه با داللت غ یلماتاز ک میاگر بخواه. می باشد  "یفهم عال"و "شعور"،"عقل ناب لیتحص"، "تدبر"، "تعقل"

 .رود یصد فراتر میاز س همربوط اتی، تعداد آ}مانند تذکر{م،یستفاده کندارند، ا دیمذکور تأک يها دهیپد تیضرورت تقو
و گاه . }50انعام،{د؟یکن ینم شهیاند ایآ=افال تتفکرون؟: دیفرما یو م دهکنند سرزنش کر یرا که تفکر نم یقرآن مکرر کسان

 یلیدل  ،شهیو لزوم اند شهیاست به لزوم اند یدعوت ،راتیتعب نیهمه ا. آیاتی دیگر و} 8روم،{"تفکروایاولم : دیفرما یم
با دالیل آشکار و ] زیرا آنان را[ ":،چنانکه می فرمایداست شهیتدبر و اند ، و هدف از نزول قرآن. است بر امکان شناخت

وضیح دهى و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است ت] فرستادیم[ ها هنوشت
 !قفل نهاده شده است؟ شانیهابر دل ایکنند  یآنها در قرآن تدبر نم ایآ":ای .}44نحل،{"و امید که آنان بیندیشند

به کار رفته  یشیتفکر و عاقبت اند یسپس به معن است،  زیهر چ پشت یبه معن   "دبر"از ماده در آیه،  "ادبرویل".}24محمد،{
کرده تا  انی، هدف از نزول قرآن را تدبر بفوق هیدر آ. شود یمطالب روشن م يو پشت و رو جیعواقب و نتا شه،یچرا که با اند

و  .نسپارند یبه دست فراموش ار ییسلسله کلمات مقدس قناعت نکنند و هدف نها کیبه عنوان  اتیمردم تنها به خواندن آ
و در هر  . داند یم ، صیکار افتادن حس تشخ بر وجود قفل بر دلها و از لیدل کیرا  شهیسوره محمد، ترك اند 24 هیدرآ
بدون تفکر و تدبر نه  یزندگ .کند یکه امکان شناخت را به وضوح ثابت م یدعوت  شه،یاست عام به اند یدعوت اتیآ نیا ، حال

که  میخور یبرم یاتیدر قرآن ، به آ .ابدیگسترش  دنیشیکه قدرت اند ابدی یآنگاه گسترش م یزندگ. اندم یو نه م دیپا یم
 اتیاز جمله آ  .کنند هیو به آن تک رندیدارد که آن را همراه و راهنما و رهبر خود گ ینهد و انسانها را وام یرا ارج م شهیاند

به  ریبا تعب ایقرآن،  اتیاز آ یبرخ  .}176اعراف،{"شندیندیآنان ب که دیکن شا تیحکا} آنان يبرا{داستان را  نیا":لیذ
مردم را به خاطر عدم تفکر و تعقل، مورد  يبار فراتر برده و با لحن سرزنش نیمطلب را از ا گر،ید یشده و برخ انیب "لعل"

 یم  ذکر کرده، هیشرط جملهرا به صورت  یمعن نیهم  ،يگرید اتیو در آ ."؟افال تعقلون": دیفرما یمؤاخذه قرار داده م
لعلکم تعقلون، افال {مختلف ریسه تعب نیا. }118آل عمران،{"دیقل کناگر تع م،یکرد نییشما تب يرا برا اتیما آ:دیفرما
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 يانسانها نهاده که برا اریتعقل را در اخت يروید که خداوند ننساز یرا روشن م قتیحق نیبه وضوح ا} تعقلون، ان کنتم تعقلون
بنگر چگونه آیات  ":دیفرما یم ایو . هستند خیباشد در خورد مالمت و توب نیا رید و اگر غنتها از آن استفاده کنیدرك واقع

 قیفهم و درك عم یبه معن"تفقه"سخن از  ه،یآ نیدر ا .}21حشر،{"کنیم باشد که آنان بفهمند را گوناگون بیان مى] خود[
 :)1:است  که نیا یبررس نیا جهینت. }108وسف،ی{است "رتیبص"و گاه، گفتگو از . است  "شعور"از  حثب ،یو گاه .آمده است

شده  لیآن قا يبرا يفوق العاده ا تیمعرفت شناخته و اهم ل،یاز منابع اص یکیانسان را به عنوان  "عقل و خرد"قرآن 
توجه  ،یآدم وحقرآن به ابعاد گوناگون ر :)3.کند یدعوت م لیدر همه مسا شتریقرآن همگان را به تعقل و تفکر ب :)2.است
 یمختلف راتیبا تعب اتیادراك واقع نهیروح را در زم يهاتیقرآن فعال :)4.دکن یم دیاز آنها تاک کیهر يکرده و رو یخاص

 ینترنتیشبکه ا، "میتفکر و تعقل در قرآن کر گاهیجا"مقاله  ":برداشت از{کند یم هیخود تک يدر جا کیهر يذکر کرده و رو
است که قرآن  به طورمکرر، به تفکر فرا  نیبخش استنتاج کرد ا نیشده در ا هیب ارالتوان از مطا یکه م يا جهینت). "آفتاب

دلهایى دارند ": دانسته است واناتیآنان را بدتر از ح ،يا هیدر آ یحت. می خواند  و  بیفکري را مذمت و مالمت کرده است
شنوند آنان  و گوشهایى دارند که با آنها نمى بینند مىکنند و چشمانى دارند که با آنها ن دریافت نمى] حقایق را[که با آن 

بدترین جنبندگان درنظر خدا   یراست .}179اعراف،{ماندگانند  آنها همان غافل] آرى[ترند  همانند چهارپایان بلکه گمراه
که  ندا قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنى":دیفرما ینه، قرآن م .اند؟ نیبدتر واناتیکدامند؟ آیا ح

  .}22انفال،{اندیشند نمى
و ادراك و هوش  شهیجز اند یذات آدم قتیاست که چون حق یمعن نیا انیدر ب ی که در ابتداي فصل آوردیم،اتیاب              
در ایران جند سال قبل  ترجمه " یشیاند یکه م یتو همان"کتابی با عنوان .همان است شدیاند یپس هر کس هرچه م ست؛ین

امثال  ق،یعهد عت{کند یهر کس آنچنان است که در دل خود فکر م"سخن که  نیا :این کتاب آمده استدر . شده است
 شیزندگ طیرود و بر همه اوضاع و شرا یم رونیبلکه چنان جامع است که ب رد،یگ یرا دربرم ینه تنها همه هست، }مانیسل

همانگونه که  .اوست يها شهیاند یو منش او حاصل جمع تمام شد،یاند یهمان است که م یکه آدم یبه راست. نهد یدست م
و  ردیگ ینشأت م شهیاند يزند از بذرها یسر م یکه از آدم یبذر باشد، هر عمل یتواند ب یزند، نم یکه جوانه م یاهیگ

 ایانه کاشته شود تواند هوشمند یکرد که م هیتشب یتوان به باغ یرا م یذهن آدم .دنشو دارید پدنتوان یبذرها نم ،بدون آن
 دیو امثال خود را تول دیرو یهرز در آن م ياز علفها یسودمند در آن کاشته نشده باشد، انبوه ياگر بذر. رشد کند انهیوحش

 یمورد نظر را م يها وهیکند و در آن گلها و م یپاك م ،هرز يدرود و از علفها یهمانگونه که باغبان باغش را م .خواهد کرد
 يها شهیها و اند وهیو گلها و م د،یناپاك و نادرست بپاال يها شهیمراقب باغ ذهنش باشد و آن را از اند دیبا زین یکارد، آدم

 شهیاند د؛یآ ینم نیدارالمساک ایبه محبس  ،استبداد سرنوشت ياز رو یآدم.اندپاك و درست و سودمند را در آن بپرور
سازد، او  یرا نم یآدم،طیاوضاع و شرا. آورد یاماکن م نیاش او را به ا رانهیحق يپروراند، و آرزوها یکه در سر م ییها

ها و الیهوسها و خ. کنند ینه آنچه را که آرزومندند، بلکه آنچه را که سزاوارند جذب م انیآدم.کند یرا بر خودش آشکار م
از خوراك } ك و خواه ناپاكخواه پا{شانیها و آرزوها شهیاند نیتریشود، اما درون یم یدر هر گام خنث شانیآرزوها

. سرنوشت است انیو کردار، زندان شهیاند. شود یم دهیکش ریتنها توسط خودش به زنج یآدم. شود خودشان پرورانده می
سایت اشعار عرفانی شعراي (رهانند یم يباشند همچون فرشتگان آزاد بیاگر نج. افکنند یاگر خوار باشند به زندان م

جِبت ع":امام حسن چه زیبا فرموده است .)خوشدل یتیگ ترجمه ،آلن مزیجی،شیاند یکه م یهمانخالصه کتاب تو  بزرگ،
در امور  یول دکن یجسم خود فکر م يدر غذا یکهاز کس کنم یتعجب م=معقُوله یف تَفَکَّرُیال  فیمأکوله کَ یف تَفَکَّرُیلمن 
   ).سایت آوینی: ؛ به نقل از 218،ص1االنوار،جبحار ("دکن یتفکر نم شیجان خو يو غذا يمعنو
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              هِمی أَنفُستَفَکَّرُوا فی لَمبا اندیشیدن صحیح است که انسان از  .}8روم،{اند یا در خودشان به تفکر نپرداختهآ...=أَو
 به عادي و سطحی محسوس، ظاهري، عوامل به توجه جاي به که است کسی بین ژرف ".رسدمی بینی ی نگري به ژرف سطح

 می درست و دقیق بلکه ،کند نمی فکر فقط که است کسی بین ژرف .پردازد می غیرعادي و عمقی نامحسوس، باطنی، عوامل
 و بین مطلب خواندنی، ژرف(داند می درست گیریهاي تصمیم الزمه را اندیشی ژرف و دارد توجه جوانب همه به و اندیشد

قرآن سه منبع براي . می داند صحیح ، خداوند یکی از دالیل مهم ظاهربینی را عدم تفکرفوق آیه در ).باشیم اندیش ژرف
به بعد،  از آیه بیستم  :طبیعت  ):الف:است آمده، در سوره روم هر سه منبعست که اینجا  جالب .شناخت معرفی کرده است

 اتآیاین منبع، در :تاریخ ):ـب.را مطرح می کنندطبیعت  اهمیت شناخت که دنآغاز می شو "و من آیاته"با ترجیع بند آیاتی 
 یم هیآ نیا ریدر تفس یطبرس .آن را توضیح می دهیمکه است  آیه هشتم  :هاضمیر انسان ):ـج. آمده است نهم و دهم 

اند که خدا آسمانها و زمین و آنچه را  کنند نیندیشیده آیا آنان در ژرفاى جان خویش و آنگاه که به خود، خلوت مى:سدینو
میان آن دو است، تنها براساس حق، و براى سررسید و سرآمدى مقرر، که با سرآمدنش هر انسان پاداش و کیفر عملکرد خود 

کند و  برد که انسان آنگاه که با خویشتن خلوت مى ت این تعبیر را به کار مىقرآن بدان جه!.آفریده است؟ یافت،را درخواهد 
تر و  یستهکار گیرد و شاتواند خرد خود را ب و بیشتر مى گردد، بهتر به ژرفاى جان و اعماق روح و گستره قلب خویش باز مى

انگیز سازمان وجود  آنان درباره آفرینش شگفتچرا : اى منظور این است که پاره اوراما به ب.تر بیابدظریفتر بیندیشد و دقیق
گیرند تا در یابند که انسان در متناسبترین و پرشکوهترین سیما و سیرت  کار نمى و چرا خرد خویشتن را به! اندیشند؟ خود نمى

فى انفسهم  اولم یتفکّروا ":گونه است کهاین صلبا این بیان در آیه، تقدیرى هست و در ا !.و نوع خلقت آفریده شده است؟
آفرید تا  ...آیا آنان در درون جان خویش نیندیشیدند که خدا آسمانها و : منظور این است که: گوید مى"زجاج"."...فیعلموا

او باشد، و از دگر سو دلیلى بر این باشد که همه چیز  کرانیاز سویى نشانه روشن و روشنگرى بر یکتایى و قدرت و دانش ب
: منظور این است که: گوید مى "جبایى"و .و به عملکردها پاداش و کیفر داده خواهد شد؟براساس حساب و کتاب است 

 هایخداوند آسمانها و زمین را در دورانها و مراحل مقرّر و براى سرآمدى معین و هدفى که ایمان به پدیدآورنده و تدبیرگر
انگیز و سیما و سیرت متناسب و پرشکوه و زیباى  فتکه به آفرینش شگیواقعیت این است که انسان هنگام...باشد، آفریده است

دانا و توانا و فرزانه او را پدید  رتىخویش بنگرد و در این مورد نیک بیندیشید، در خواهد یافت که پدیده و حادث است و قد
انگیزش آگاه  آورده است؛ قدرتى که پاینده و بر پادارنده و زنده و جاوید است و به تمام رموز و اسرار آفرینش و نظام شگفت

هدفى ی آفریده و در کار او بیهودگى و ببراساس هدف و حکمت  هایشیاست، و هموست که انسان را با همه ابعاد و ویژگ
از دگر سو هنگامى که نیک  .آورد رسد و به او ایمان مى ندارد؛ و درست از این راه است که به سرچشمه هستى مى دوجو

ها و کارهاى شایسته انسان یکند که روزى به نیک اندیش ىیابد که چنین هدفدارى و حکمتى چنین اقتضا م بیندیشد، در مى
 اطیب تفسیر ).انیمجمع الب ریان،تفسیتب تیسا( کیفر عادالنه داده شود یشپاداشى درخور، و به بدکرداریها و بیدادگریها

 می تعجبی استفهام نحو به آیه ."...زمین و آسمانها خدا که اندیشند خودنمی نفس در آیا":درشرح آیه فوق می نویسد البیان
 تمرکز با قدري اگر و اند؟ برده یاد از هم را خود که اند شده دنیامشغول زندگی به آنقدر کافر مردم این آیا کند بیان خواهد

 می باشد دو آن میان آنچه و زمین و آسمانها این خداوند که یابند می در و رسید خواهند حقیقت به خودبیاندیشند نفس در
 از بعد که بوده این آن و داشته خلقت از وغرضی کرده ایجاد حق به را آنها خداوند بلکه ، نیافریده نتیجه بدون و ثبع را

  ).سایت تبیان(گرداند باز خود بسوي را آنها معین مدتی و اجل رسیدن
و روى زمین براى ":می فرماید ،قرآن در آیه بیستم ذاریاتاضافه می کنیم که،   "انفسهم"در تکمیل بحث در باره               

بالفاصله می . اشاره اى است به عجائب و نشانه هاى روشنى که در زمین هست ،آیهاین  در ."هایى است اهل یقین نشانه
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عالمه طباطبایی درتفسیر این آیه می .}21ذاریات،{بینید و در خود شما پس مگر نمى=وفی أَنفُسکُم أَفَلَا تُبصرُونَ":فرماید
 انه هایى که در نفوس خود بشر هست چند جورآیات و نش .در آیه قبلی  "فى االرض"عطف است بر جمله ،این جمله :نویسد

سمتهاى مختلف اجزاى آن اعضا و یک عده آیات موجود در خلقت انسان مربوط به طرز ترکیب بندى اعضاى بدن، و ق. است
 ى در افعال و آثار آن اعضا است که در همه آن اجزا با همه کثرتشو نیز آیات. اجزاى اجزا است، تا برسد به عناصر بسیط آن

گر طفل، یک بدن انسان یک روز جنین است، روز دی. اتحاد دارد، و در عین اتحادش احوال مختلفى در بدن پدید مى آورد
ن است که یکى از علق نفس، یعنى تعلق روح به بدر در تدیگ ىآیات .روز نورس، و روزى دیگر جوان، و روز آخر پیر مى شود

و شنوائى و چشائى و المسه و بویائى است که اولین رابطه اى است که انسان را  یناییب پنجگانهواس آن آیات پدید آمدن ح
خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز مى دهد، تا پس از تمیز به  ،به محیط خارج خود آگاه مى سازد، و به وسیله این حواس

تازه  .از آنچه شر و مضر است دور شوددست آورد، و به حرکت افتاده آن کمال خود را بسوى آنچه که کمالش در آن است 
چشم، . گیز و وسیع است، نظامى که ذاتا هیچ ربطى به نظام دیگرى نداردک از این حواس پنجگانه نظامى حیرت اندر هر ی

دارد، و ز عمل او ندارد، و گوش هیچ اطالعى از نظام موجود در چشائى و عملکرد او نرهیچ خبرى از نظام گوش و ط
داى از همند، در تحت یک تدبیر اداره مى حواس پنجگانه بیگانه از هم در عین اینکه ج حواس، با اینکه اینهمچنین سایر 

و .یط به آن و به عملکرد آن استشوند، و مدبر همه آنها یکى است، آنهم نفس آدمى است، و خداى تعالى در وراى نفس مح
است، سایر قوائى است که از نفوس منبعث مى شوند، و در بدنها آیات قبلى  بیلز از قیبعضى دیگر از آیات نفوس، که آن ن

ا هم هر یک با یرو، که این قوا و فروع آنهخود را نشان مى دهند، مانند قوه غضب و نیروى شهوت و لواحق و فروع این دو ن
، و فروع هر یک دست وندست، در عین اینکه هر دو قوا در تحت یک تدبیر اداره مى شدیگرى از نظر نظامى که دارد جدا ا

همان اولین روزى  ه براى هر یک از این قوا هست ازر کو این نظام تدبی.متگزاران آن نیرو باشندند، تا خدى دهبدست هم م
فاصله، و چنین نبود که در آغاز وجودش آن نظام را نداشته و بعدا بر ظه لح کی تیدون حکه وجود یافت موجود بود، ب
 ،باشد که چگونه خودم را اداره کنمته و فکر کرده کرده باشد، یا خودش به تنهایى نشس د ایجادحسب سلیقه خودش براى خو

س، از اینجا مى فهمیم و یقین مى کنیم که نظام تدبیر هر یک از این قوا، همانند پ. و یا با کمک دیگرى این کار را کرده باشد
و یک دسته .چنین نظامى به این قوا بدهد ش اقتضاء مى کرده کهخود آن قوا، از صنع صانع او است، و نظام عام او و تدبیر

وس مراجعه نموده، آیاتى را که خداى سبحان در نى به آن اطالع مى یابند که به نفت که کساوحى اسات رآیات نفوس، آی
یشان گشوده مى شود، یقین برا آنها قرار داده آیاتى که هیچ زبانى نمى تواند آن را وصف کند، ببینند، آن وقت است که باب

مانها و زمین را خواهند دید، و خداى تعالى در باره یکى نین کسانى در زمره اهل یقین قرار مى گیرند، آنانکه ملکوت آسو چ
گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله و این":مى فرمایدسوره انعام  75در آیه  ان، یعنى ابراهیم از آن
که قبال هم نقل  یمنسوب به امام عل يشعردر تکمیل فرمایشات عالمه، در .)المیزان، سوره الذاریات("کنندگان باشد یقین

 باشد یو دردت هم از خودت م /دانى یتو نم کهیاى انسان، داروى تو در درونت وجود دارد در حال :که آمده استکرده ایم 
انسان، تو  اى*!در تو نهفته است؟ یبزرگ يایکه دنیدر حال /جود کوچکى هستىکه تو مو کنى یگمان م آیا*.بینى یاما نم

 ریأم وانید ن،یالد نیبن مع نیحس ،يبدیمسایت اسالم کویست،(شود یکتاب روشنى هستى که با حروفش هر پنهانى آشکار م
را در  یمختلف يها تنها در انسان وجود دارد که جنبه ییتوانا نیو ا).175ص  ،یمصطف ،یمحقق، مصحح، زمان ،نیالمؤمن

 :و به قول آنتونی رابینز.یعنی انسان ماکتی از جهان است.نکته است نیا انیشعر، خواهان ب نیدرون خود جا داده است و ا
کند مالک  ینمگاه تصور چیکه ه ییروهایدارد، ن یوا م ی، که او را به شگفتنهفته است ییروهایدر اعماق وجود انسان ن"
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از  يشاهکار گنج کتاب،("آورند یم دیپد یدر زندگ میعظ یو وارد عمل شوند انقالب زندیکه اگر برخ ییروهاین. آنهاست
  )نزیراب یآنتون

و به وجدان  ندیشندیاگر آنها درست ب: دیگو یم هیآ:تفسیر نمونه می نویسد .به همان آیه هشتم روم باز می گردیم              
شده، و نظاماتى  دهیشوند که اوال جهان بر اساس حق آفر خود و داورى عقلشان مراجعه کنند به خوبى از این دو امر آگاه مى

رود و از  جهان رو به زوال و فنا مى نیا ایجهان است و ثان نیبر وجود عقل و قدرت کامل در خالق ا لیبر آن حاکم است که دل
 نیاست بعد از ا ءکه سراى بقا گرىیاست که جهان د نیبر ا لیباشد دل دهیآن را آفر هودهیب ستیممکن ن میآنجا که خالق حک

بى  ایچهار روز زندگى دن نیتنها براى ا ضیو عر لیخلقت طو نیو ا.جهان مفهوم نداشت نیا نشیباشد، و گرنه آفر جهان مى
بر وجود مبدء است و  لیجهان دل نیا تیدقت در نظم و حقان ،نیبنابر ا .برند به وجود آخرت پى مى نجای، و از امعنى بود

از مردم به لقاى پروردگارشان  ارىیبس: کند اضافه مى هیآ انیلذا در پا. بر معاد است لیدقت در داشتن اجل مسمى دل
قرآن، سراسر  از دیدگاه. ، ضمیر انسان را به عنوان یک منبع ویژة معرفتی می شناسدقرآن ).نمونه، روم ریتفس(کافرند

 "انفس"رون او به و از عالم د "آفاق"خلقت، آیات و نشانه هایی هستند براي کشف حقیقت؛ از جهان خارج از وجود انسان به 
و در خودشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان  قهاى خود را در آفا به زودى نشانه": دیفرما یقرآن م .تعبیر شده است

 کانت مانوئلیا .}53فصلت،{"پروردگارت خود شاهد هر چیزى استت آیا کافى نیست که روشن گردد که او خود حق اس
 ییبایاخالق، ز ،یشناس معرفت عه،یمهم او در مابعدالطب راتیتاث. است دیجد  شاخص در فلسفه يا چهره} 1724-1804{

هرچه مکررتر و  ز،یدو چ": شته شده استنو يبر سنگ مزار او جمله ا. تا به امروز ادامه دارد یاسیس  فلسفه خالق،ا ،یشناس 
آسمان پر ستاره : دارند یبه خود مشغول م يتر ندهیتر و فزا باز هم تازه بت،یو ه یذهنم را با شگفت شم،یاند یتر به آنها م ژرف

 لسوفیف نیا يبرا  ییهشتم روم، گو هیآ).داشته باش دنیشیتوانا، جرات اند تیسا("در درون من یبر فراز من و قانون اخالق
 :این آیه را در دوبخش عمده آورده است  "انفسهم "کلمه سایت تبیان ترجمه.خوانده شده بود يبزرگ به  صورت فطر

ترجمه  {اند؟ آیا در خودشان به تفکّر نپرداخته:قدرت درون ):2. }ترجمه بهرام پور {؟اند آیا پیش خود نیندیشیده:وجدان):1
 ءاز نظر ما آیه می تواند هر دو معنا .بر وجدان انسان تاکید دارد تا شگفتیهاي درون انسان ، بیشترنیزتفسیر نمونه .}فوالدوند

 خویش وجود اسرار باره در آنها که نیست معنى این به " انفسهم فى" تعبیر ضمنا :این تفسیرنوشته است .را در خود داشته باشد
 به وجدان و عقل طریق از جان درون در آنها که است این منظور بلکه گفته، خود تفسیر در رازى فخر آنچنانکه کنند مطالعه

 قانون و حق با آفرینش بودن تواءم یکى: باشد داشته معنى دو است ممکن" بالحق" تعبیر .بیندیشند زمین و آسمانها آفرینش
تفسیر نمونه، سوره (ندارند منافات هم با تفسیر دو این البته و است بوده حقى هدف آفرینش هدف اینکه دیگر و ، است نظم و

 .)روم
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  دهمشانزفصل 
  

   نظم=حق 
  و

  حروف هستی
جز به  }را{است ،اند خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو آیا در خودشان به تفکر نپرداخته"                   

این بحث که در . است "حق و باطل"، بحث  یبینجهان از مباحث مهم .}8روم،{"...و تا هنگامى معین نیافریده است }نظم{حق
 ):2.  یدر جهان هست):1:گیرد یقرار م یبررس به کرات از آن سخن به میان آمده است ، در دو قلمرو مورد توجه و نیز  قرآن

در این . مطرح خواهد شد در فصل هیجدهمبخش دوم، هنگام . بخش اول در این فصل بررسی می شود. در جامعه و تاریخ
آیا نظام عالم نظام حق :درباره حق می توان پرسید.از سه کتاب که در این مورد تحقیق کرده اند استفاده خواهیم کرد ،فصل

 ،یا نه  ؟خود قرار دارد يدر جا یدر این نظام کل يباشد؟ آیا هر چیز باید کهاست آنچنان ی؟ نظاماست؟ نظام راستین است
 غایت یو ب هدف یکل نظام پوچ و بآیا؟ باشد هست که نباید یباطل راه دارد ؟ چیزهائ ،یدر عالم هستو آیا ؟ تباطل اس نظام
: ندان و متفکران چند دسته شده انداندیشم ،نظایر آن در برابر این پرسشها و :آیه اهللا مطهري چنین پاسخ می دهد. ؟است

 .معتقد شده اند یمتفاوت با هر دو دسته قبل يدیگر به نظر یگروهنظر دوم را ، و ینظر اول را برگزیده اند و برخ يعده ا
 ،بدبین بوده اند و جهان را در مجموع خود } و نیز نسبت به انسان {و از آن جمله اکثر مادیین نسبت به جهان فیلسوفان  یبعض

بطور قاطع  اسالمو خصوصا ی، الهیون و مکاتب الهدر مقابل .اند دانسته یم هدف یو کر و ب کور و نامطلوب و ییک امر نبایست
در آن  یو زیادت یو برآنند که هیچ کاست شمارند یسن مو ح ینیکو آن را عین خیر و دانند یو صریح خلقت عالم را بر حق م

که هر چیزى را که یکس همان":  نداردوجود یدر نظام جهان هست ،ی، و هیچ امر نبایستو لغو و بازیچه نیست باطلراه ندارد و
گفت پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور اوست داده سپس " :و.}7سجده،{"آفریده است نیکو آفریده

 ی، نیمشر است از خیر و یترکیب }و انسان {نظریه سومین گروه این است که جهان .}50طه،{آن را هدایت فرموده است
، در این عالم، خیر و شر بینیم یرا در جهان م یما دوگانگ .است ینبایستن یو نیم یبایستن ی، نیمنامطلوب است یمطلوب و نیم
 یو آبادان ی، خرابفساد و صالح ،و نظم ، ظلم و عدل ینظم ینقص و کمال ، مرض و سالمت ، مرگ و حیات ، ب ، حق و باطل

در  کهوجود دارد ، زیرا امکان ندارد یدوگانگ یاست که در مبدأ و منشأ هست این نشانه یاین دوگانگ .خورد یزیاد به چشم م
در آن وجود داشته باشد فکر  یحال اختالف و دوگانگ عین، و درک مبدأ و یک اصل ریشه گرفته باشدآن واحد همه عالم از ی

مطهري به ). و باطل، مرتضی مطهري حق(شده است ی، از اینجا ناشایران باستان رواج داشتهکه در یپرست  یثنویت و دوگانگ
  .و نیز، کتاب عدل الهی داده است "حق و باطل "تفصیل پاسخ اشکاالت نظریه هاي دوم و سوم را در کتاب
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و صدق آن به ثبوت  ،ثابت شد ،شده حیصح یحق در لغت به معن": در المعجم آمده :ابتدا باید ببینیم حق چیست؟                  
لسان العرب هم  در ."رود یکار مب وستیع پووقواقع شد و ب یماده به معن نیآمده است چنانچه فعل تحقق از هم ؛دهیرس
بعد  نییتع یو به معن ثیصدق حد یحق به معن ،نیاست و همچن قیباطل است وجمع آن حقوق وحقا ضیحق نق":آمده نیچن

که در  یثابت ):4 نیقی :)3 عدل ):2 وثواب یدرست ):1:دانسته است ریز یحق را به معان ،رائدالطاللب.باشد یم زیاز شک ن
 ای یاز اسماء اهللا تعال حق:آمده است  طیدر قاموس المح ."رالعلمیکث ):7 صدق در سخن ):6 ستهیشا ):5 ستین یآن شک

ضدباطل و امر واجب و عدل و اسالم ، مال و ملک و موجود ثابت و صدق و مرگ و  یباشد و به معن یصفات او وقرآن م
درباره حق  انیالمجمع الب یدر مفردات القرآن ف نیهمچن .ضدمجاز است قتیباشد ومفرد حقوق است و حق یم یشیدوراند

 حققیحق {و مصدر آن شهیانکار آن، ر ستین زیاست که جا یدر موضعش است و آن فعل زیقراردادن چ حق:آمده است که
است که  يزیباطل است و حق آن چ ضینق ،حکمت است و حق ياست که مقتضا یدر موضع ءیاست و آن قرار دادن ش }حقا

هالك  دیو هر کس خالف آن عمل نما ابدی ینجات م دیاست که هر کس به آن عمل نما يزیکند و آن چ یعقل بدان دعوت م
آن در  قیحق و مصاد يو مشخص نمودن معنا یینامه شناسا انیاپ سایت بانک مقاله،(است یمطلوب هر عاقل ،شود و حق یم

 کهیدرب در حال هیاست، مثل مطابقت پا یو درست یو هماهنگ یکسانیمطابقت و  اصل حقّ: سدینو یراغب م). اتیقرآن و روا
  ).518ص، 1 ترجمه مفردات، ج( گردد یو م چرخد یم یو درست يدر پاشنه خود با استوار

صد و که   دارد "حق و باطل "، کتابی در بارهآیه اهللا بهشتی .بحث حق را با توجه به مقدمه فوق، پی می گیریم                   
بحث حق در مباحث . توضیح دهیم ،خالصهبسیار سعی می کنیم که مطالب ایشان را شسته رفته و .می باشدصفحه  پنجاه 

بهشتی تالش کرده است که به روش سقراط پرسشهایی مطرح  .آن را کنار می گذاریملذا باشد ومد نظر نمی در اینجا حقوقی 
حق به طور " :می گویدو پس از دریافت پاسخها، را تعریف کنند قاو از حضار می خواهد که ح .کند تا به تعریفی از حق برسد

یعنی کلمه حق با دو دید و در دو . یکی حق حقوقی یکی حق عینی و به تعبیري حق علمی یا فلسفی؛ و: معمول دو معنا دارد
حق یعنی . تحقق داشته باشد ،حق عینی عبارت از این است که چیزي در عالم عین. رود که با هم تفاوت دارند زمینه به کار می

این معنا هر چیز به . "الموجود الثابت"شود عبارت است از  در لغت هم یکی از معانی که براي واژه حق گفته می. موجود ثابت
علمی  ،این حق" ).19، صبهشتی محمد حسینی ،حق و باطل از دیدگاه قرآن("که عینیت و واقعیت داشت حق است، ثابت است

خواهند برایمان آنچه را حق است بیان  گوییم علوم می می؛ ، یعنی علوم تجربی و علوم عینییعنی در ساینس ،در علوم . است
شد آب یک عنصر بسیط است و پندار و دریافت و  یعنی روزي گفته می. است؟ یعنی آنچه ثابت استیعنی چه آنچه حق . کنند

اي است ترکیب شده از دو عنصر اصلی و  بعد معلوم شد آب ماده. آگاهی بشر درباره آب این بود که آب یک عنصر بسیط است
گوییم علوم براي ما آنچه را حق  می. ه دیگر هستندبعد هم معلوم شد هر یک از این عنصرها باز تشکیل شده از اجزاي اولی

گردد به همان برداشت ما،  این حق و باطل باز می. کنند رد می}یعنی واقعیت ندارد{کنند و آنچه را باطل است است بیان می
پس . اشد یا نباشدکنیم و اندیشه ما، مثل همان گزارش ما، مطابق با واقع ب از این نظر که برداشت و دریافت ما، آنچه فکر می

که در عالم خارج تحقق ، آن چیزی"ودالثابتالموج"حق یعنی . حق و باطل بودن در اینجا دائر مدار واقعیت داشتن است
به این ترتیب حق دو معناي اصلی پیدا ". )20همان، ص("ثابت در مقابل متحرك نیست؛ ثابت یعنی تحقق داشتن. دارد

وقتی . گوییم حق، ناظر به معناي اول است، یعنی آنچه هست در علوم عینی وقتی می. شدآنچه هست و آنچه باید با: کند می
معناي حق و باطل در  .)21ص("کنیم به معناي دوم است، یعنی آنچه باید باشد در حقوق و ادیان و اخالق از حق صحبت می

کند به شناخت و پایه و  رآن ما را دعوت مییکی از واقعیتهاي عینی که ق. قرآن ناظر به این است که حق یعنی واقعیت عینی
م این جهان، این عالَ. این مطلب است که جهان هستی روندي هدفمند دارد ،هاي بعدي مبنا قرار دادن آن براي همه اندیشه

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

204 
 

حتی هدفی را که انسان براي خود انتخاب . آسمانها و زمین هدف دارند. جهان هدف دارد. هدف نیست می بیهستی، عالََ
جهان هستی باطل است یعنی هدف . جهان هستی حق است یعنی هدف دارد. کند در ارتباط با هدفدار بودن جهان است می

یعنی بیهوده و بی یعنی چه؟  .}191آل عمران،{"دگارا این جهان را باطل نیافریديپرور=ربنَا ما خَلَقْت هذا باطالً". ندارد
پس آن معناي سوم این است که حق یعنی هدفدار . ربط دهنده معناي دوم است به معناي اول ،"ما"حرف. هدف نیافریدي

دار و هدفدار؛ یعنی  سامان کافی نیست، سامان. دار و هدفدار بودن واقعیت عینی یا بهتر است بگوییم واقعیت عینی سامان
اگر در عالم هستی جایی براي  .خود بودنپس حق یعنی هر چیز در جاي  .واقعیت عینی که در آن هر چیزي جایی دارد

گوئیم این حق است که در  چیزي نباشد دیگر هر چیزي در جاي خود بودن یعنی چه؟ هر چیزي جائی دارد و در صورتی می
است که حتی  "باید "گوییم باطل است که در جاي خود نباشد و به این معنا حق به معناي  جاي خود باشد و در صورتی می

باشد؟  "باید"یعنی چه . آنجا باشد "باید"این چیز حق است یعنی در جایی است که . جهان طبیعت هم درست استنسبت به 
بنابراین اگر ما براي جهان یک هدف کلی قائل شدیم و گفتیم جهان هستی تحرك . یعنی متناسب با هدف کلی خلقت است

، حتی در جهان غیر انسانها "باید باشد"است، حق به معنی دارد، پویاست، روند دارد و این پویش به سوي یک هدف عمومی 
آیین دعوت کننده به »خواهید دید که اصالً بهترین لقبی که باید به اسالم و قرآن داد " .)33و 32ص ("کند هم معنا پیدا می

   ).35ص ، بهشتی محمد حسینی ،حق و باطل از دیدگاه قرآن(حق و کتاب دعوت کننده به حق است
یکى تواءم بودن : ممکن است دو معنى داشته باشد"بالحق "تعبیر " :در فصل قبل، از قول تفسیر نمونه نوشتیم که                  

آفرینش با حق و قانون و نظم است، و دیگر اینکه هدف آفرینش هدف حقى بوده است و البته این دو تفسیر با هم منافات 
آیه اهللا بهشتی نیز، تا اندازه اي به مفهوم صحیح .دقیق می باشد  "حق"عریف مفهومنظر نویسندگان این تفسیر در ت ."ندارند

حق . تحقق داشته باشد ،حق عینی عبارت از این است که چیزي در عالم عین" :نزدیک شده، آنجا که می گوید "حق"واژه 
به این معنا . "الموجود الثابت"ست از شود عبارت ا در لغت هم یکی از معانی که براي واژه حق گفته می. یعنی موجود ثابت

در نظر واژه حق براي توضیح  منبع سومی که ). 19، صبهشتی،همان("هر چیز که عینیت و واقعیت داشت حق است، ثابت است
خالصه اي  .مطرح شده است "قرآن و نظم طبیعت " تحت عنوان  "حق" بحث .می باشد "دین ارکان طبیعت"کتاب  گرفته ایم،

پذیرش نظم مطلق حاکم بر طبیعت و . قبول نظم در طبیعت است یکی از مسایل اساسی علوم،":چنین استاز مطالب آن 
حال ببینیم قرآن نظم حاکم بر طبیعت را چگونه تصویر می .ایمان کامل به آن، پشتوانه خستگی ناپذیر هر دانشمندي می باشد

از اهمیت بحث نظم همین بس که بگوییم فهم نظم و قبول آن، . پاسخ آن، آري می باشد اصوال نظم را قبول دارد یا نه؟. کند
 آن براى و کرد تابان را ماه و بخشید روشنایى را خورشید کهکسی اوست":قرآن می فرماید.اساس ایمان و پذیرش دین است

 گروهى براى را] خود ى[ها نشانه .است نیافریده حق به جز را اینها خدا بدانید را حساب و سالها شماره تا کرد معین منزلهایى
 را روز نشانه و گون تیره را شب نشانه دادیم قرار نشانه دو را روز و شب و":و. }5یونس،{"کند مى بیان روشنى به دانند مى که

 روشنى به را چیزى هر و بدانید را حساب و سالها شماره تا و بجویید پروردگارتان از فضلى] آن در[ تا گردانیدیم بخش روشنى
چنان به  ،کید بر این حقیقت که حرکت خورشید و گردش ماه در طی منازل خودأاین آیات با ت.}12اسراءء{"نمودیم باز

م در طبیعت را به شکل واقعی ظمساله وجود ن، شمار سالها و حساب آموخته می شود ،از روي آن اندازه تعیین شده است که
 ،یونس آیه پنجمدرادامه  .وحساب آموخته ایم حاصل انعکاس کار طبیعت بر ذهن ماست ظمن ما آنچه از. آن مطرح می کند

حق، کلمه اي است که در قرآن براي رساندن ."است نیافریده حق به جز را اینها= بِالْحقِّ إِالَّ ذَلک اللّه خَلَقَ ما ":می فرماید
این معنی با دقت در آنچه مورد نظر آیه است به سادگی درك می  .طبیعت بکار می برد}و در نتیجه هدفداري{مفهوم نظم

کلمه حق در . آن است}بالحق{حرکت خورشید وماه که شما از روي آن حساب را آموختید حاصل خلقت مبتنی بر نظم: شود
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 و شب آمدن دیگریک پى در و زمین و آسمانها آفرینش در مسلما" :بسیاري از آیات قرآن عینا به همین مفهوم بکار رفته است
 و ایستاده] احوال همه در[ را خدا که همانان":و نتیجه می گیرد. }190آل عمران،{"است هایى نشانه خردمندان براى روز

 "اى نیافریده بیهوده را اینها پروردگارا] که[ اندیشند مى زمین و آسمانها آفرینش در و کنند مى یاد آرمیده پهلو به و نشسته

بودن خلقت آسمانها و زمین }به نظم{در آیات دیگري در مورد بالحق .در قرآن باطل در مقابل حق است. }191آل عمران،{
چرا قرآن چنین اصرار و تاکید بر روي .}20؛ و احقاف،8؛ روم،44؛ عنکبوت،3؛ نحل،85؛ حجر،73انعام،{اشاره می کند

همان رد نظم  و در نتیجه تسلیم نشدن  ،هدفیو بیکتاب بر این نظم مبتنی است  ن اساس دین ووچ.نظم جهان آفرینش دارد؟
 را آنچه و زمین و آسمان و" :و .}17شوري،{"نازل کرد حق به را سنجش وسیله و کتاب که است کسى همان خدا":بدان است

یعنی .}27ص،سوره {"اند]کرده پوشى حق و[ شده کافر که است کسانى گمان این نیافریدیم باطل به است دو این میان که
قرآن بحث بسیار جالبی پیش می کشد و آن مساله نظام جهان آفرینش در  ،در جاي دیگر .نظم نیافریدیمآسمان و زمین را بی

چرا که هواهاي نفسانی بشراست که تابع نظم طبیعت نیست و گرنه همه .است "دین"رابطه با خواسته هاي نفسانی منکرین 
 هر و زمین و آسمانها قطعا کرد مى پیروى آنها هوسهاى از }نظام الهی{حق اگر و":چیز دیگر در طبیعت مظهر نظم می باشد

اشاره شده مطالعه کنید در  "حق" در آنها به کلمه در قرآن کلیه آیاتی را که اگر.}71مومنون،{"شد مى تباه آنهاست در که
گرفته است و در حوزه طبیعت،  "ناموس هستی "یا "بر طبق ناموس هستی "طور کلی به مفهومرا ب  "حق"خواهید یافت که 

یعنی ارکان آن و در رابطه با طبیعت  "ناموس هستی" ،پس .همان اصول الیتغیر و پایدار حاکم بر نظم است  "ناموس هستی"
و  هدفداري یعنی اینکه نظم چنان بی خلل. هدفداري را نیز می رساند غیر از نظم، "حق"گفتیم که .یعنی ارکان طبیعت  است
رد املی 18آغاز کند  ءنه اتفاق و صدفه اي وجود ندارد و اگر هزار بار طبیعت کار خویش را از ابتداوخطاست که امکان هیچگ

تغییري درست همان خواهند بود که در مرتبه اول رخ دادند و محال است حرکتی متفاوت با مرتبه  هیچسال بعد،حوادث بی 
، ، مرگ و زندگی، ماه وخورشید، گردش شبانه روزتوجه به خلقت آسمانها، زمینی که در آن تمامی آیات .اول پیش آید

در مرحله اول، هدفش درك نظم در کلیه  ؛حرکت کشتیها بر روي دریا، وزش باد، حرکت ابرها و پرواز پرندگان می دهد
ر مورد دلیل اشاره قرآن به آیا هرگز د.حاالت و اشکال طبیعت است و در مرحله بعد، می خواهد شکل نظم را یادآوري کند

آیا .حرکت کشتیها در دریا و پرواز پرندگان فکر کرده اید؟ چگونگی حرکت هواپیما در آسمان ما را به آن نزدیک می کند
هیچ می دانید محاسبات ریاضی در مورد بلند شدن ساده یک هواپیماي مسافر بري چقدر دقیق است؟ آیا فکر کرده اید که 

این از پی هم در آمدن شب و روز حقیقتا . آمدن شب و روز بر چه نظم دقیق و بی خدشه اي داللت دارد؟ همین از پی هم در
 بخواهد یا متذکر شود بخواهد که کس هر براى کهکسی اوست و":چه آیات بزرگی براي پی بردن به نظم طبیعت می باشند

 پى در و زمین و آسمانها آفرینش در که راستى":و .}62فرقان،{ "گردانید یکدیگر جانشین را روز و شب نماید سپاسگزارى
 آسمان از خدا که آبى] همچنین[ و رساند مى سود مردم به آنچه با روانند دریا در که کشتیهایى و روز و شب آمدن یکدیگر

 گردانیدن] در نیز[ و کرده پراکنده اى جنبنده گونه هر آن در و گردانیده زنده مردنش از پس را زمین آن با و فرستاده فرو
 "دارد وجود] گویا[ هایى نشانه واقعا اندیشند مى که گروهى براى است آرمیده زمین و آسمان میان که ابرى و بادها

ال این است که تصویري که قرآن از نطم ارایه می دهد ؤاما س .ما تا اینجا فهمیدیم که قرآن نظم را قبول دارد .}164بقره،{
 برافراشت را آسمان و* سجده می کنند درخت و ستاره و*حسابند مبتنی بر ماه و خورشید":فرمایدقرآن می .چگونه است؟

مفهوم  .}حساب،سجده و میزان{سه کلمه در ارتباط با نظم آمده است ،در این آیات.}7تا  5الرحمن،{"قرار داد ترازو و
که بر اساس نظم طبیعت  "ترازو"ه اي است به منزله میزان یا عدل نیز رابط. حساب را در رابطه با نظم در آیات قبل دیدیم

هر فرمول فیزیک به منزله ترازویی است که رابطه کمی متقابل بین پارامترهاي آن را :به طور مثال .بین اجزاءآن برقرار است
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لیم و انقیاد بسیار در قرآن آمده و حاکی از تس "سجده"کلمه .پس میزان عینا همان قانون طبیعت می باشد .مشخص می سازد
 چه هر مشاهده نکردي که آیا":در سوره حج به صورت مشروح آمده است .} البته در قرآن در مقابل امر خداوند{کامل است

خدا  سجده به همه مردم از بسیارى و جنبندگان و درختان و کوهها و ستارگان و ماه و خورشید و است زمین و آسمانها در
روشن می شود که نظم در طبیعت حاصل انقیاد و اطاعت کامل  "الرحمن"از این آیات و آیه هاي اولیه .}18حج،{ولند؟غمش

جبر کامل در همه روابط طبیعت را طبق  ،این آیات.از فرمان و امر خداست}به استثناء گروهی از مردم{تمامی اجزاء طبیعت
استفاده  نیز، براي نشان دادن جبر طبیعی "عبادت"و  "تسلیم "آن از دو کلمهرق .امر خدا می داند که از پیش مقدر شده است

 به و است نهاده او فرمان به سر ناخواه و خواه است زمین و آسمانها در که هر آنکه با خواهند مى را خدا دین جز آیا":می کند
منطبق بر نظامی عمل می کنند آري، از نظر قرآن تمامی آسمانها و زمین  .}83آل عمران،{شوید مى بازگردانیده او سوى

تفکربشر بیشتر حول قانون علیت دور می زند،  بدین ترتیب که  نکته قابل ذکر این است که،.که خدا براي آنها مقدر کرده است
جبریت محتوم را می رساند،  ،گرچه نظم.این طرز تلقی از نظم، بشرگونه است .لی بر جهان حاکم استتصور می رود جبري ع

در آسمانها و زمین ":می فرماید قرآن.یعنی تسلیم و اطاعت در برابر امر ،"عبادت".علیت فلسفی را نمی دهد اما معنی
جبر حاکم بر طبیعت نتیجه تسلیم آنها به امري  .}93مریم،{"کس نیست مگر آنکه با بندگى به سوى خدا آمدنى استهیچ

 آورده حساب به را آنها یقینا و= عدا وعدهم أَحصاهم لَقَد" :درآیه بعدي می فرماید.است که خدا برایشان مقدر ساخته است
نتیجه به حساب داشتن و  به عدد  ،اکم و نظم راحبندگی آنها یعنی جبر  ،این آیه .}94مریم،{"است کرده شماره دقت به و

این همان . زاء طبیعت حاکم استجمحدود بودن به عدد و ارقام در همه حالت، بر تمامی ا. شمردن تک تک آنها می داند
 و= عددا شَیء کُلَّ وأَحصى":و می فرماید.اطاعت و تسلیم و بندگی محض در برابر خداست که ما آن را جبر مطلق می دانیم

و در این دو آیه بسیار جالب است  که به معنی نگه داشتن   "أَحصی"کلمه .}28جن،{"است کرده شماره عدد به را چیزى هر
} که همان نظم و جبر مطلق است{طبیعت را ارت دیگر، قرآن بندگی کلیه اجزاءبه عب. ضبط کردن بر پایه شمارش عددي است

اجزاء طبیعت، بیان }شمارش و ضبط{حصاءبنا بر این، ا. بر اساس معین بودن شکل کمی رفتار آنها در کلیه حاالت می داند
دیگر کسی در اندیشه بیان  .امروزه هدف غایی تمام دانشمندان و محققین است بیان ریاضی نظم جهان، .ریاضی نظم آن است

کلیه حرکات در جهان خارج است که }مقدر{اصوال حدود و اندازه کامال مشخص و معین.توصیفی و علت ومعلولی نظم نیست
فیثاغوریان، از اعداد ساخته  به عبارت دیگر، طبیعت بر خالف تصور. به ما امکان رسم این تصویر را به زبان عدد می دهد

هاي معینی استوار است که تصویر این هندسه را به زبان اعداد میسر می }اندازه{نشده؛ بلکه نظم آن چنان بر اساس هندسه
 اندازه به را یزىچ هر که ماییم= بِقَدرٍ خَلَقْنَاه شَیء کُلَّ إِنَّا":استفاده می کند "ردقَ "قرآن براي بیان این نکته، از کلمه . سازد

م، هم اکنون مورد قبول تمامی دانشمندان فیزیک در همه اشیاء عالَ}اندازه{وجود حدود و هندسه.}49قمر،{"ایم آفریده
این هندسه اي . چیزي نیست که در حوزه علوم بتوان براي آن علتی یافت}ایجاد انحناء{شکل القاء بر فضاي اطراف.است

 :قرآن در این مورد می فرماید.  جهان بر طبق اندازه هاي آن شکل گرفته و خلق شده استاست از پیش تقدیر شده که اصوال
 2اعلی، {نمود راه و کرد گیرى اندازه آنکه و*بخشید هماهنگى و آفرید همانکه=فَهدى قَدر والَّذي*فَسوى خَلَقَ الَّذي"
اندازه هاي معین و مشخص بوده که طبیعت را به راه خویش به طور خالصه، آفرینش و شکل دادن اشیاء بر اساس .}3و

 فَقَدره شَیء کُلَّ وخَلَقَ":و .}8رعد،{"دارد اى اندازه او نزد چیزى هر و=بِمقْدارٍ عنده شَیء وکُلُّ ":و.هدایت کرده است
یید دیگري أت ،این آیات.}2فرقان،{است کرده گیرى اندازه بوده آن درخور که بدانگونه و آفریده را چیزى هر و= تَقْدیرًا

اگر می بینیم که حوادث .است بر اینکه خلق و شکل گرفتن همه چیز بر اساس اندازه هایی است که او از پیش مقدر کرده است
ی دقیقا به همین مطلب اشاره م بعد،آیه .ره به همین جبر و نظم از پیش استطبیعی را ناشی از تقدیر الهی می داند اشا
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یعنی نظم طبیعت حاصل اندازه  .}38احزاب،{است مقرر اندازه به همواره خدا فرمان و= مقْدورا قَدرا اللَّه أَمرُ وکَانَ":کند
این اندازه ها چه به روابط انسانی وچه به روابط .هایی است که از پیش بر آنها تحمیل شده و هیچ گریزي از آن نیست

البته انسان در محدوده اختیار . نتیجه اي جز جبر تفییر ناپذیر ندارد ،معین و مشخص می باشدفیزیکی مربوط گردد، چون 
 = قَدرا شَیء لکُلِّ اللَّه جعلَ قَد أَمرِه بالغُ اللَّه إِنَّ" :و آیه آخر در این مورد.خود از تقدیري به تقدیر دیگر می تواند پناه ببرد

فشرده اي (}3طالق،{ "است کرده مقرر اى اندازه چیزى هر براى خدا راستى به است رساننده انجام به را فرمانش خدا
    )."144تا  133دین ارکان طبیعت، دکتر احمد رهسپار، ص":از

. باشندمی  "کتاب"، قرآن وجهانبه این نتیجه رسیدیم که  ، "قرآن و کتاب هستی "با عنوان  فصل اول این کتاب در               
 کلمات قدري به است، یافته ترکیب معمولی کلمات و ءالفبا حروف از قرآن .است و آن دیگري،کتاب تکوین کتاب تدوین یکی

درباره حروف کتاب  .سازد می تعظیم به وادار خود برابر در را عقول و افکار که دنبردار در بزرگی معانی و هستند موزون آن
که به تعریف نظم و هدفداري واژه حق  اینک درباره حروف هستی ، با توجه به. توضیح دادیمتدوینی که حروف مقطعه باشند 

یعنى اى انسان " :توضیح می دهد که شعر منسوب به امام علی، با توجه به آیه اهللا مطهري.رسیدیم توضیحاتی داده می شود
قرآن هم آیات خود را مى گوید آیه و هم  .دهدتو یک کتابى هستى که حروف و کلماتى که در آن هست رازها را نشان مى 

چرا قرآن کلمه اى را انتخاب کرده است که آن را  .به کوه و دریا و خورشید و ماه و ستاره و خلقت انسان مى گوید آیه
دستگاهى از  ؟همانطور که درباره جمله هایى از قرآن تعبیر مى کند و مجموعى از جمله هاى قرآن را آیه مى گوید

طور که این حروف و الفاظى است هد بگوید این هم کتاب خداست همینمى خوا .اههاى آفرینش را هم آیه مى گویددستگ
، آشنایى با قرآن("کنید که به معناى آنها پى ببرید پس کوشش .آنها هم حروف و الفاظى هستند داراى معانى ،داراى معانى

معنى  ،م موحد براى یک نفر موحدموحد با غیر موحد این است که عالَتفاوت یک آدم  ).، سوره جاثیه، مرتضی مطهري 5ج 
براى آدم مادى معنى  ،اما براى آدم غیر موحد .و هر لفظش اشاره به یک معناست ،دارد یعنى کتابى است نوشته معنى دار

ى چیز دیگرى وجود سواد غیر از خطهاییآن را نگاه مى کند از نظر آدم بسواد یمثل خطوطى است که یک آدم ب .ندارد
اینکه قرآن این همه روى کلمه آیه تکیه دارد براى همین است یعنى مى  .این خطوط براى فهماندن یک مقصود نیست .ندارد

از آن معنى و مقصود بفهمد و کند  م را آنچنان مطالعه کند که یک آدم با سواد کتابى را مطالعه میعالَ ،خواهد یک نفر موحد
در این  ).همان(کتاب حق تعالى است و این تعبیرى بوده که از قدیم به کار مى بردند ،معالَ .مى شود ا تعبیر به کتابذل

اینها که گفته .از آغاز هستی و شکل گرفتن مواد ومصالح اولیه هستی به صورت تیتروار،و خیلی موجز؛ صحبت می کنیم ،مبحث
اول و آخر این کهنه کتاب /ما ز آغازو زانجام جهان بی خبریم":می شود در حد حدسیات است و گر نه به قول کلیم کاشانی 

 "بنگ بیگ" ابتدا در":مرتبط با مساله حروف هستی انتخاب شده استو  به صورت گرینشی ، ، اختصاصی ،بحث ."افتاده است
 هم با اتمها. دادند شکل را اتمها ذرات. نهاد عرصه به پا شیمی پایینتر دماهاي در سپس. گشت پدیدار فیزیک سپس و بود

 اسیدهاي مانند حیاتی پلیمرهاي و الیگومرها اولین و شدند همراه هم با مولکولها. ساختند را مولکولها و شده ترکیب
 ساده و شده همراه هم با حیاتی مولکولهاي این. دادند شکل را }حیات نه{الیگوپپتیدها و ساکاریدها الیگو لیپیدها، نوکلئیک،

 که ساده سلولهاي این. دادند شکل بود حیاتی پلیمرهاي و آب محتوي لیپیدي سادة غشاء یک شامل که را حیات اشکال ترین
. بودند تکامل و گذارحیات پایه اند، شده منقرض کلی به و ندارند حیات قابلیت زمین کنونی "اکسیداتیو" جو دلیل به امروزه

 غشاء روي بر آن تمرکز که }اوپارین نظریۀ{است زمین روي بر حیات پیدایش ازنحوة ساده بسیار و کلی شماي یک این
 را لیپیدي غشائ و دارند تاکید حیات بنیانگذار پلیمر اولین عنوان به  RNA روي بر جدیدتر، نظریات البته. است لیپیدي

 در "ژنوم" عنوان به راRNA  و گردید صادر آن دستورتولید RNA خود توسط بعدها احتماالً که دانند می پیچیده ساختاري
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به ناچار، از  ما). 2008 ،سپتامبر 17، مقاله منشأ حیات، https://byesale.wordpress.com:آدرس سایت("گرفت بر
 :افتاده است "اول و آخر این کهنه کتاب"را برجسته می کنیم،زیرا  "حیات"؛ فقط قسمت  "کتاب هستی"در "الفباي هستی"کل
 حاوي گونه اولین پیدایش از پیش آلی مواد .است بوده آب آن گیري شکل در عنصر مهمترین بیشک حیات تشکیل فرآیند در

 زمانی رود می گمان حیات ابتدایی هاي ساختار.  بودند }پایریمیدیتها و پورینها {چون اي حلقه ساختمانی با نیتروژن و کربن
 کنار در عناصر از اي مجموعه مرکب، آلی مواد واکنش اثر در مرور به. }آغازین سوپ{باشند گرفته شکل آب پر جایی در

 "کربن" عنصر بدون ساختمان این اما. شد زمین در حیات اساس که دادند تشکیل را کوچکی ساختمان و گرفتند قرار یکدیگر
 بسیار عامل آیند فر این در نیز هیدروژن جهان، عنصر فراوانترین. شد نمی تشکیل هیچگاه شاید و یافت نمی دوام راستیه ب

 می محسوب حیات گیري شکل در اساسی عنصر چهار ، کربن و اکسیژن ، هیدروژن ، آب عناصر مجموعا. است بوده مهمی
 عناصر ترکیب از. شود متصل اتم چهار به تواند می پیوند چهار با دارد مهمی بسیار ویژگی مجموعه این در که کربن اتم. شوند

 که متان گاز هیدروژن؛ اتم چهار با کربن اتم یک ترکیب از مثال، عنوان به. شوند می ساخته آلی مواد که است کربن با مختلف
  C6H12O6 فرمول با شود نمی ساخته کربن اتم بدون که نیز قند. شود می ساخته آید، می بوجود مرداب علفهاي گندیدن از

 بسیاري ترکیبات .دارد نگاه یکدیگر کنار در را مختلف عناصر تواند می چگونه کربن دهد می نشان که است آلی مواد از یکی
 مجموعه این از را کربن اگر و گیرند می شکل کربنی ترکیبهاي همین از مینهآ اسیدهاي. آیند بوجود کربن اتم از توانند می

. است آلی ساختارهاي ترین ساده از است،یکی مینهآاسید  که کول گلی یا گلیسین. رود می میان از پایداري کنیم حذف ها
 حیات، سایت تکامل بر مقاله مروري("کربن لیپیدها،هیدراتهاي پروتئینها، :شوند می تقسیم گروه سه به واقع در آلی مواد

"http://cph-theory.persiangig.com ".(  تا اینجا مشخص شد، همانگونه که یک کتاب، متشکل از کاغذهایی است،که هر
کتاب "آن خطوط هم از حروفی است؛و اصل کتاب داراي مقدمه اي همراه با فصلهایی است؛  ورق آن ازخطوطی است،که

پاسخ . آیا یک کتاب ارزشمند علمی بر اساس تصادف نوشته شده است؟. سطرها و حروفی دارد هم فصلها، صفحات، "هستی
 تشکیل ها آمینواسید گرفتن قرار هم کنار از که هستند پلیمري ملکولهاي پروتئینها":این پرسش در جمالت بعد داده شده است

 اگر اینکه یعنی تر ساده زبان به .دارند آنها براي را }کوچک مولکولهاي{مونومر نقش ها، آمینواسید واقع در شوند، می
 فرض را دیواري حاال. هستند دیوار این دهنده تشکیل آجرهاي ،آمینواسیدها بگیریم، نظر در آجري دیوار یک را پروتئین

 دیوار چند شما نظر به.  باشند شده ساخته دارد، مختلفی رنگ و اندازه و شکل کدام هر که مختلف آجر چندتایی از که کنید
. کنند می ایجاد را دیوار از يگوناگو شکلهاي آجرها، مختلف چیدمانهاي که است واضح ساخت؟ آجرها این با توان می مختلف

 است شده ساخته اي پایه آمینواسید ملکول 20 از زمین کره در حیات کل. دهد می روي نیز پروتئینها ساختمان در اتفاق همین
 کننده تعیین پروتئین، یک آمینواسید توالی .اند شده ساخته دارند زیستی مختلف عملکردهاي که پروتئینهایی آنها، توسط که

 عملکرد و کلی ساختار روي بیولوژیکی عمیق تاثیرات تواند می آمینواسید توالی در کوچک تغییر یک .است ملکول ساختار
 آمینواسید نوع 20 همین زمین سیاره ساکن زنده موجودات تمامی. است؟ سادگی همین به مساله آیا اما. باشد داشته هاپروتئین

 و جانوري مختلف گونه و نوع هزاران زندگی شاهد زیست محیط در ما حالیکه در دارند خود بیولوژیکی هاي ساختار در را
 با زندگی از مختلفی سطوح حیات، اولیه سلولهاي ساختار در آمینواسیدها آرایش تغییر با که رسد می نظر به. هستیم گیاهی

 شود می مطرح که مهمی الؤس حاال. اند آورده بوجود را مانند بی زیستی تنوع این و آمده پدید متنوع امکانات و ها توانایی
 توانند می گیرند، قرار مختلفی شرایط در زیستی ساختار دهنده شکل آجرهاي عنوان به آمینواسیدها اگر آیا که است این

 سال میلیارد 3 از بیش در بار اولین براي زمین که باورند این بر پژوهشگران.شوند؟ جدید محیط آن در حیات پیدایش باعث
 دهنده شکل پروتئینهاي اولین تولید به منجر که بود یکدیگر کنار در آمینواسید بیست از متشکل اي دسته حضور شاهد قبل
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جدید  فرضیه این با .دادند تشکیل را زمین روي حیات استاندارد ابزار جعبه بعدها که اي دسته.شدند سیاره این در حیات
 آزمایشی و شدند بکار دست هم دانشمندان خب. کرد ارزیابی شد می خوب خیلی را آمینواسیدها تایی 20 ابزار جعبه

 طبق یا اند شده انتخاب تصادفی هستند، زمینی حیات بناي سنگ که آمینواسیدي بیست آیا که شوند متوجه تا کردند طراحی
 عملکردهاي اساس و پایه که دهند می تشکیل را پروتئین و  اند گشته دستچین مشخصی معیارهاي اساس بر و خاص اصولی
 با زمینی حیات که دارند وجود گوناگون آمینواسید بینهایت که دانند می دانشمندان امروزه. هستند حیات و زیستی مختلف
 آمده در امروزي متنوع اشکال به و یافته تکامل شده، گونه گونه گرفته، شکل آنها از عدد 20 تنها اختیاري یا اجباري انتخاب

 در خورشیدي 1348 سال که مورچیسون سنگ شهاب از شده یافت آمینواسیدهاي کار، شروع براي پژوهشگران .است
 گردد برمی شمسی منظومه تشکیل اوایل به آسمانی سنگ این عمر. دادند قرار خود تحقیقات مبناي را بود شده کشف استرالیا

 زمین روي حیات آغاز از قبل زمانی در شمسی منظومه موجود ترکیبات از مناسب مثالی آن دل در شده یافت عناصر و
 زمین در حیات سازنده آمینواسیدبیست  اساسی خواص تخمین براي کامپیوتري سازیهاي مدل از دانشمندان سپس.است

 به نسبت ماده یک تمایل میزان{دوستی آب ترکیب، توانمندي اندازه، همچون مشخصاتی گیري اندازه با تا کردند استفاده
 انگیز هیجان بسیار نتایج .کنند پیدا حیات سازنده پروتئینهاي ساخت و ترکیب براي آمینواسیدها توانایی براي معیاري }آب
 آنها.است نبوده تصادفی وجه هیچ به زمینی حیات اشکال تمام در ساختاري آمینواسید بیست وجود که دریافتند محققان. بود

 نقش آنها انتخاب و هم کنار در حیات تولید ابزار جعبه این چیدن در تنهایی؛ به شانس رسد، می نظر به بعید که شدند متوجه
 تا شدند انتخاب چگونه آمینواسیدبیست  این که جدید پرسشی پاسخ یافتن سراغ رفتند می باید دانشمندان ،حال.باشد داشته

 برگزیدن براي طبیعی انتخاب نوعی از زمین روي حیات که باورند این بر محققان .بنشانند زمین رخ به را زندگی زیبایی
 موجب طبیعی انتخاب چگونه که پرسش این به پاسخ از دانشمندان هنوز .است کرده استفاده مخصوص آمینواسید نوع بیست

حیات زمینی منشاء   ،مقاله آیاسایت دانش فضایی":برداشت از("عاجزند است، شده آمینواسید بیست این شدن برگزیده
حیات {طبق این سناریو":ایضا به مقاله اي دیگر اشاره می کنیم و )."بیولوژیست آسترو پناه، یزدان بهروز دکتر ،کیهانی دارد؟

سري مواد شیمیایی بدون جان با یکدیگر  در دنیاي اولیه در شرایط اتمسفر، یک چهار ملیارد سال پیش، }بر حسب تصادف
در حالیکه ادعاي ..است عمل شیمیایی انجام داده و توسط رعد و برق و تکانها باهم مخلوط شده و اولین سلّول پدیدار شده

اینکه با در کنار هم قرار گرفتن مواد بیجان موجودات جاندار بوجود آمده تا امروز توسط هیچ آزمایش ویا تحقیقی درستی 
پروتئینها،از مولکولهاي کوچکتر بنام آمینو اسید که به تعداد مشخّص و با نظم  .اش اثبات نشده و خارج از قوانین علم می باشد

این مولکولها سنگ بناي ساختار سلّولهاي زنده را تشکیل ..ص در کنار هم قرار می گیرند و مولکولهاي بزرگ می باشندمشخّ
نقطه ..آمینو اسید گرفته تا هزاران آمینو اسید که پروتئینها را تشکیل می دهند وجود دارد50ساده ترین اینها از ..دهند می

ویا اضافه گردد آن }کم{از آمینو اسیدها که ساختار پروتئینها را شکل می دهد اصلی در اینجا اینست که حتّی اگر یکی 
. به همین خاطر هر آمینو اسید باید کامالً در جاي مناسب قرار گیرد .پروتئین را به یک توده مولکول به دردنخور در می آورد

نوع مختلف از آمینواسیدها وجود دوازده د و آمینواسی 288 یک مولکول پروتئین در حد معمولی در ترکیبش به عنوان مثال،
معنی آن اینست که در کنار عدد  .نوع مختلف می توانند در کنارهم قرار گیرندصد و سه د که این تعداد آمینواسیدها ندار

پروتئین ها، ه و فقط یکی از این زنجیر .صفر دیگر قرار می گرفت که رقم واقعی عظیمی می باشد 300، اگرجا می شد "یک"
بلکه آمینواسیدهایی هستند که ضرر  ،هاي تشکیل یافته نه تنها هیچ فایده اي ندارنده بقیه تمام زنجیر..را بوجود می آورد

کوچکترین باکتریهاي شناخته شده .صفر قبول می شود ،احتمال  50به قوه 10در ریاضی احتمالهاي کوچکتر از یک در . دارند
آن حسابی اگر در این وضعیت، .نوع پروتئین می باشدششصد به تنهایی داراي  است که ، " 39یس همایکوپالسما هومین"به نام 
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با ارقامی که روبرو خواهیم شد فراتر از  ؛پروتئین انجام دهیم ششصدباید براي  ،که در باال براي یک پروتئین انجام دادیم
از دانشگاه نیویورك به نام روبرت شاپیرو، احتمال   D.N.Aپروفسور شیمی و متخصص . مفهوم امکان ناپذیر خواهد بود

در سلّول انسان، . نوع مختلف از پروتئین در یک باکتري ساده بر حسب تصادف را حساب کرده است دو هزاربوجود آمدن 
می  هزارچهل به قوه 10رقمی که از این محاسبه در آمده یک در. نوع پروتئین وجود دارد دویست هزار چیزي نزدیک به

خوانندگان براي  )."تکامل، سایت افغان پدیا تئوري مولکولی بست مقاله بن":برداشت از(استاین رقم، غیر قابل تصور . باشد
مطلب بعدي نوشته جالب، اما قدیمی .صفحه است مراجعه نمایند 20کسب اطالعات بیشتر محاسبات به اصل مقاله که بیش از 

بحثی را  ،جهان أدرباره اصل و منشاو .است}1944- 1904{مانیتوباي کانادا دانشگاه  زیستییک  استاد فیز "فرانک آلن"از 
ها جزء اصلی همه یاخته هاي زنده را تشکیل می دهند و پروتئین":درباره مواد تشکیل دهنده حیات مطرح می کند و می گوید

اتم وجود  چهل هزارها د در مولکول سنگین وزن آنکه شای عبارتند از پنج عنصرکربن و هیدروژن و نیتروژن و اکسیژن وگوگرد
در طبیعت موجود است که همه بدون نظم و اتفاقی توزیع شده اند،  }رقم آن زمان{عنصر شیمیایی 92چون . داشته باشد

هاي پروتئین و مقدار ماده اي که بایستی ن آن پنج عنصر براي ساختن مولکولاندازه تصادف و احتمال کنار هم قرارگرفت
پیوسته در حال مخلوط شدن باشد، و طول مدت زمانی که براي صورت گرفتن این ترکیب الزم می شود، همه قابل محاسبه 

10نسبت به  1یک ریاضیدان سوئیسی به نام شارل اوژن گوي  این حساب را کرده و حد احتمال را . است
یعنی  ،  پیدا کرده   16

10در هر 
 }و این عدد به اندازه اي بزرگ است که باکلمات نمی توان آن را پیدا کرد{ترکیبی که ممکن است صورت گیرد  16

ممکن مقداري از مواد که . تنها یک بار احتمال آن هست که ترکیبی مانند ترکیب پروتئین از آن مخلوط بی ترتیب حاصل شود
ها بار بیش از همه اخته شود، مطابق حساب او، میلیونولکول پروتئین سها درکنار یکدیگر یک مناست در نتیجه زیرو رو شدن آ

براي آنکه چنین حادثه اي بر سطح زمین صورت پذیر شود، تقریباً . ماده اي است که سراسر جهان را تشکیل می دهد
10یعنی  ،سال هاي تمام نشدنی ازبیلیون

به اسیدهاي آمینه ساخته ها از مواد زنجیري موسوم پروتئین. سال وقت الزم است 243
ها به اگر اتم. ب بسیار جالب توجهی استهاي این مواد چگونه به یکدیگر پیوسته، خود مطلکه زنجیر ترکیبی اتماین. ده اندش

 "زتلی. ب. ج  "پروفسور. صورت غلطی به یکدیگر پیوسته شوند، به جاي آن که مایه حیات باشند زهر کشنده خواهند شد
10ه است که زنجیر یک پروتئین ساده ممکن است بهانگلیسی حساب کرد

غیرممکن است که این . شکل مختلف تشکیل شود  48
جانی است و چون گوهر ضمناً، پروتئین ماده شیمیایی بی .همه احتمال به تصادف جمع شوند تا مولکولی از پروتئین ساخته شود

یعنی ذات خداوند است که می توانسته بداند چنین  ،پایانفقط عقل بی . اسرارآمیز زندگی به آن درآمیزد زنده می شود
آغاز جهان نقشه و هدف، یا "مقاله . (آن را بسازد و به آن زندگی ببخشد است مولکولی قابل پذیرفتن حیات است و توانسته

این نظم حاکم بر همه پدیده ها  ). 1345ه احمد آرام،چاپ سوم،،کتاب اثبات وجود خدا،جان کلور مونسما،ترجم "تصادف
  .ي است که در آیات بسیاري به آن اشاره شده استا "حق"همان واژه 

گام به گام که پیش . ه با اعداد وارقام حیرت انگیز عجین شده بودکچند بحث خیلی تخصصی مطرح کردیم  ،تا اینجا             
تیتروار و سریع  یکبار دیگر،.نزدیک می شویم  D.N.Aبه مبحث . می رویم،دنیاي حروف هستی پیچیده تر و زیباتر می شود

ت بوده و در ترکیبات آن در الیه ظرفی تاي چهارکه  استالکترون  ششکربن داراي ":عناصر سازنده حیات را مرور نماییم 
هاي شیمیایی شرکت کند و ترکیبات  شود کربن بتواند در طیف وسیعی از پیوند باعث می ،ین خاصیتا .کنند مختلف شرکت می

 780 ،ژنیاتم اکس 872،اتم هیدروژن 4816 ،اتم کربن 3032از ترکیب . متنوع و پیچیده الزم براي حیات را بوجود آورد
اما از  .استآید که عامل انتقال اکسیژن در خون  وجود مییک ملکول هموگلوبین ب ؛اتم آهن 4رد و اتم گوگ 8 ،اتم نیتروژن

اسیدهاي   شود، موادي موسوم به آوري که در بدن همه موجودات زنده یافت می جمله ترکیبات آلی بسیار مهم و شگفت
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هاي بسیار زیادي دارند و کار آنها نیز کنترل تشباه ،نوکلییک هستند که در همه اشکال حیات از ویروسها گرفته تا آدمی
نسل دیگر   عامل تولید مثل و انتقال صفات از یک نسل به ،باشد و ضمناً این ترکیبات هاي اساسی حیات موجود زنده می هپدید

ی دیگري است شوند که یکی از این سه بخش یکی از چهار ماده آل خود از سه بخش تشکیل می ،کیاسیدهاي نوکلی .باشد می
نشان  A.G.C.T را با حروف "سیتوزین و تیمین ،گوانین،آدنین "این چهار باز آلی یعنی  .شوند که باز آلی نامیده می

عبارتی دستورات مبنی بر اینکه هر موجودي چگونه ساخته شود  هاي ژنتیکی همه موجودات زنده و یا به تمامی کد .دهند می
تن وزن  150متر طول و  30از باکتریهاي میکروسکوپی تا  نهنگ آبی با  .شوند ماده ساخته می با استفاده از ترکیب همین چهار
پروتئین  بیستمشترك بودن  ):DNA 2وجود پروتئن  ): 1:چند صفت مشترك وجود دارد   ،و خالصه در همه  اشکال حیات

 ):4 .زنده ختار سلولی در همه ارگانیسمهايوجود ساختار سلولی و یا حضور بخشی از سا):3مینه آویژه به نام اسید هاي 
بدن انسان  ساختار بسیار  پیچیده و  یک سلول بسیار ساده زنده  ."مشابه بودن روش استفاده از انرژي  شیمیایی در سلولها

هنوز   ،حیرت آوري  دارد که مسیر تحول آن از مواد اولیه موجود در زمین  که بیش از چند میلیارد سال طول کشیده است
سی ساختار بسیار پیچیده و شگفت آور تنها  یک سلول ساده زنده  در صدها ربر. باشد شناسی می جزو معماهاي دانش زیست

سلول پس از رشد کافی به دو سلول  ،در نوع اول. شود  تقسیم سلولها نیز به دو روش انجام می .گنجد جلد کتاب نیز نمی
اما نوع دیگري از تقسیم که در . شوند ن دو تقسیم میآنتیکی سلول بطور یکسان بین شود و همه اطالعات ژ مشابه تقسیم می

.  تنها نیمی از اطالعات ژنتیکی سلول اصلی را داشته باشند ،شود تا سلولهاي حاصل دهد  باعث می سلولهاي جنسی رخ می
   D.N.Aژن قسمتی از ملکول .ژن  چیست ؟. دزیرا  بنا بر این است تا از ترکیب دو سلول نر و ماده  یک سلول جدید حاصل شو

مثال ژن رنگ چشم  . باشد  و  در واقع کد ها و دستوراتی است براي آنکه یک صفت خاص در یک موجود زنده  ایجاد شود  می
درست همانگونه که  ،در واقع .کند در آید شود رنگ چشم موجود به رنگ خاصی که آن ژن دستورش را صادر می باعث می

و آن برنامه نیز در نهایت از ی و چه  عملی را باید انجام دهد گوید که  در چه زمان یک برنامه کامپیوتري  به کامپیوتر می
گویند که در چه زمان و چه کاري  ژنها هم به سلول و در نهایت  به موجود زنده می .هاي زیادي تشکیل شده اند "صفر و یک"

همه دستورات ساخته شدن بدن یک موجود  و به زبان ساده تر  نقشه فنی این کار در  ،بنابراین.  اید انجام دهندرا و چگونه  ب
 که البته برخی از خصوصیات نیز  ناشی از همکاري چند ژن مختلف می. ژن دارد 28000یک انسان در حدود . ژنها قرار دارد

در هسته سلول هر جاندار زنده  . ؟باشد و کجا قرار دارد آن است  چه می که  هر ژن  قسمتی از D.N.A اما ملکول . باشند  
رشته هاي بسیار باریک و مارپیچ مانند  درازي وجود دارند که در نهایت به شکل اجسامی  به نام  کروموزوم  در می آیند که 

پس هر کروموزوم .  جفت 24و شامپانزه . جفت کروموزوم دارد 23مثال انسان   .باشد در هر نوع جاندار تعداد آنها ثابت می
باشد که  بر روي آنها  شامل رشته اي  و یا دقیقتر بگوییم  دو رشته از آن زنجیر بسیار بزرگ شامل ژنها که توضیح داده شد  می

مان کی و یا هدستورات ژنتی  "سیتوزین و تیمین ،گوانین ،ادنین  "فقط با استفاده از چهار ملکول  پروتئینی ویژه  به نام هاي 
وه قرار گرفتن این ملکولها حیعنی تنها با تغییر ن.  هاي یک موجود زنده  قرار داده شده استدستورات ساخته شدن همه اندام

حرف براي  32درست همانگونه که ما از تنها .  شوند کلیه کد هاي ژنتیکی الزم براي ساخته شدن یک موجود  ساخته می
تمامی دستورات الزم براي ساختن  ،کنیم نیاز خود براي صحبت کردن و نوشتن استفاده می اژه هاي موردوساختن تمامی 

طول این نوار مارپیچی بسیار  ،و به همین دلیل نیز. دنشو بدن ما نیزتنها با همین چهار  حرف یا همان چهار ملکول  ساخته می
از سه میلیارد  ملکول سازنده اطالعات ژنتیکی بدن  ما در در واقع  نواري در ابعاد ملکولی  که  بیش .  باشد گ میربسیار بز

 رشته اي بسیار د سلولی و ملکولی در نظر بگیریدآن قرار دارد کمی بیش از یک متر درازا دارد که اگر این طول را در ابعا
ارتباطات پیچیده بین  باشد  که  دستورات ساخته شدن   بیش از یکصد هزار پروتئین مختلف در بدن ما  و طوالنی و عظیم می
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 اگر هر کدام از این ملکول باز هاي آلی را که نام بردیم یک بایت در نظر بگیریم کد هاي. میلیارد ها سلول آن را  در بر دارد
فایل   که مجموعا  سه گیگابایتی  ظرفیت دارند  قرار دارد و در  همه سلولهاي بدن ما  نسخه اي از  بیست و سهژنتیکی ما در  

گیرد و  این نوار بسیار  انگیز و بسیار دقیقی صورت می تدر هنگام تقسیم شدن سلولها  پدیده حیر. ن کد ها وجود داردای
تواند  مکمل خود را با توجه به مواد اولیه  شود و هر رشته از آن می درست مانند یک زیپ از وسط باز می ،بزرگ و طوالنی

خته شده  و او به این صورت  یک نسخه  کامال مشابه  از دستورات ژنتیکی  سلول س الزم که در محیط سلول قرار دارند بسازد
البته این فرایند به این سادگی که . دهد درست مشابه کاري که دستگاه فتوکپی انجام می ،شودی در سلول جدید قرار داده م

  ).مظفر شریعتی ؛ تکامل و شپیدای ، مقاله حیات "دانشنامه آریانا "سایت":برداشت از(باشد  بیان شد نمی
 :می شویم که کمی تخصصی تر و مملو از آمار و داده هاي علمی بود، به نکته اصلی نزدیکفوق، پاراگرافبا توجه به                 

سازنده  يواحدها. شود یم رهیماده ذخ نیبه صورت کد شده توسط ا یاتیاطالعات ح هیکل. اند ساخته شده DNAها از ژن "
DNA سازنده  يدهاینوکلئوت. هستند دهاینوکلئوتDNA است  "نیمیت ایو   نی، گوان نیتوزی، س نیآدن"از چهار باز  یکی يحاو .

به  یدر قالب کتابچه زندگ توان یاطالعات را م نیا. دهد یم لیرا تشک یکیچهار باز در کنار هم کد ژنت نیقرار گرفتن ا بیترت
این کتاب از دو جلد تشکیل شده . توان به کتابی تشبیه کرد را می  ژنتیکی در بدن انسان اطالعات .کرد انیب زین گرید ينحو

جفت کروموزوم در  23فصل دارند که مشابه  23هر کدام از این کتابها . رسد هر کدام از یک والد به ارث می هاست ک
تعداد صفحات بعضی فصلها بسیار   .اندمتفاوت  فصل 23در هر کدام از این  }ژنها{تعداد صفحات .سلولهاي بدن انسان هستند

هاي حیاتی در بدن انسان  تمامی عملکرد. هستند A.G.C.Tاین حروف . است الفباي حیات چهار حرفی  .د و بعضیها کم استزیا
ن در اتو که یک کتاب را می  البته همانطور . شود توسط سلولهاي بدن انجام می  با مطالعه و خواندن این کتابچه اطالعاتی 

مثل مواد غذایی و شیمیایی اطراف در نحوه خوانده شدن  ،شرایط داخلی و خارجی در بدن انسان ،شرایط متفاوت خواند
 مشاوره مرکز("می شود ترتشده و بازخوانی اطالعات در آن سخبه مرور زمان قدیمی  ،این کتاب .اطالعات تاثیر دارند

 هاى براي اطالعات بیشتر درباره این مبحث به  کتاب فرضیه). کروموزومی اختالالت و اهواز، مقاله کروموزومها ژنتیک
 و کتاب افسانه زندگی اثر دکتر علی افضل صمدي، فصل "اندیشه باشگاه"پور، در سایت  صائبى رضا رستاخیز اثر محمد

  .مراجعه نماییدنیز، 215تا 207هفتم،الفباي زندگی،صفحات 
 خودشانو در آفاق هاى خود را در  به زودى نشانه":درپایان این فصل، بار دیگر آیات قرآن را یادآوري می کنیم               

است آیا کافى نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزى  " حق"بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود 
خردمندان  يبرا  یلیها و دال و آمد و رفت شب و روز، نشانه ن،یها و زمآسمان نشیمسلماً در آفر":و.}53فصلت،{"است
و دربارة  کنند یم ادی }و احوال خود ضاعو در همۀ او{افتاده  شانیو نشسته و بر پهلوها ستادهیکه خدا را ا همانان* است
دستگاه شگفت {نیا! پروردگارا :}ندیگو یو م{شندیاند یم نیها و زمآسمان }زیو اسرارآم زیانگ و دلهره زیانگ شگفت{ نشیآفر

آیا در خودشان به :آیه هشتم سوره روم پرسش می کند که.}191و  190، آل عمران{...يا دهیافریو عبث ن هودهیرا ب}کائنات
. "؟جز به حق و تا هنگامى معین نیافریده است }را{است ،اند خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو تفکر نپرداخته

 اعماق در نباشد نگر سطحی و بین ظاهر که آدمی یعنی. نیستند هم خود درونی جهان در عمیق تفکر و اندیشه اهل آنها یعنی
آري اگر کسی اندکی با  .به نظم حاکم بر کلیه پدیده هاي هستی پی خواهد برد طریق این از حتما و کند می تفکر خود وجود

ه ما دربرابر کست در حالی تازه، اینو .وجدانا به آخرت ایمان خواهد آورد خود خلوت کند و در عظمت وجود خود بیندیشد،
تو خود *چو خشخاشی بود بر روي دریا/زمین در جنب این نُه طاق مینا:بیش نیستیماین جهان عظیم مصداق این دو بیت شعر 

و ":دنباله آیه می فرماید و).شبستريشیخ محمود  ویکی گفتاورد،(خود بخندي  سزَد گر بر بروت/بنگر کزین خشخاش چندي
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به دلیل غرق شدن در چرا چنین اند؟ براي اینکه ).8روم،(بسیارى از مردم لقاى پروردگارشان را سخت منکرند] با این همه[
در آیه هفتم به همین غفلت  .ندغافل گردیده ا وجودشان  ، از عظمتشانمشاغل و غفلت از خدا و عادي شدن محیط پیرامون

  .در بحث کور دلی درباره آن توضیح دادیماشاره کرده است که ما 
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  دهمهففصل 
  قرآن

  و
  فلسفه تاریخ

                       "لَمضِ أَوی الْأَریرُوا فسبار در قرآن  دهسیز "سیر در زمین"عبارت .}9روم،{"...اند آیا در زمین نگردیده...=ی
الْأَرضِ  یف رُوایس"هیدر مورد آ .است نیکردن در زم ریگذشتن و س به معنی "ریالس" :راغب می نویسد. آمده است

 است بر جوالن و حرکت یقیگفته شده تشو زیبا جسم و بدن و ن نیدر زم احتیو س ریاست بر س یقیگفته شده تشو }11،انعام{
راه  به معنی "سیر":قاموس می نویسد).276، ص 2 ترجمه مفردات، ج("نیشده اقوام و زماالت دگرگون ح افتیو در يفکر

آیه  یکی براي عبرت و گردش در آثار گذشتگان مثل ،سیر و گردش در زمین بسیار سفارش شده استه در قرآن ب.است رفتن
بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه ":عنکبوت، مثل آیه بیستم و دیگري براي تفکر در امر حق و شروع خلقت ،انعامسوره  11

آیه  ."آورد خداست که بر هر چیزى تواناست  خداست که نشاه آخرت را پدید مى] باز [سپس  .آفرینش را آغاز کرده است
شود از آن قیاس  انسان خواهد فهماند و آخرت را نیز میه شروع خلقت را ب ،صریح است در اینکه گردش و کاوش در زمین

ملخها چگونه نوك دم . شوند کرمها میه باتالقها ریخته مبدل به با گردش در زمین خواهیم دید چگونه باکتریهاي هوا ب .فتگر
توان از  می.شوند ملخ میه پروانه و آنگاه به سپس ب ،کرمه ریزند و آنگاه مبدل ب زمین فرو برده و در آن تخم میه خود را ب

تکثیر ه صورت تخم آفریده شده و آنگاه بزرگ گشته و شروع به ب ءموجودات زنده در ابتدااینها پی برد و احتمال داد که 
چه صریح است دستور  .برگشت و اسرار صنع خدا را بدست آورد اقهقره توان ب اند و نیز با کاوش در طبقات زمین می کرده

عد به بیکی از محققین نیز، ). 362، ص3 ج علی اکبر قریشی، قاموس قرآن،("!خدا و چه کم است عبرت و عمل ما
 "نیزم يبه رو=األرض یعل" يبه جا "نیدر زم=الْأَرضِ یف "کاربرد":اشاره کرده و می نویسد "سیر در زمین"باستانشناسی 

 است و باستان یشناسباشد که الزمه باستان نیو کند و کاو در اندرون زم ياشاره به حفار دیشا ،یخیمطالعه آثار تار يبرا
 ،یباستان ينهایزم يها هیال. دهند یم صیرا تشخ نیمختلف زم يها هیدفن شده در ال يایوضع آثار اش يشناسان با حفار

 میبپرداز یواقع خیتار يمانده به بازسازیآثار باق ياز رو میتوان یاست که ما م یباستان اتیو آ یواقع خیصفحات تار
 در "سیر در زمین" اهمیت .)5متن، ص  ،يرازیآزار ش یب میعبد الکر قصص قرآن، یخیتار يایو جغراف یشناسباستان(

 سپاس :که می گوید کنیم رجوع یاقوت "البلدان معجم" کتاباندیشه مسلمانان تا آنجا رسوخ کرده بود که کافیست به مقدمه 
 و غافالن عبرت ...تراشیدند ها خانه کوهها سنگهاي دل در ...آفرید میخها چون را کوهها و گسترد را زمین که را خداي

 جلگه و وادیها و کوهها و شهرها نامهاي در است کتابی این بعد، اما..}82مؤمن،{گفت چنین و .داد قرار گذشتگان از یادبودي
 عظیم نبأ و کریم عزیز کتاب من راهنماي کار براین و ...ها برکه و رودها و دریاها و ها جایگاه و ها محله و ها دهکده و ها

 وقس ...گیرد نمی پند و کند می گردش کشورها در کسیکه براي است سرکوفتی خود این و .}46حج،{گفت چنین که...بود
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 البلدان، معجم یاقوت،{"است گذشتگان جایگاه به نگریستن و ها ویرانه در گشتن ها موعظه بلیغترین": است گفته ساعده بن
  .)اسالم جهان در سایت راسخون، جغرافیا ":برداشت از(}2و  1 ص

؛و 137؛ آل عمران،11؛ انعام،69؛ نمل،20؛ عنکبوت،42روم،{آیه 6 در ،"سیر در زمین"عبارت  مورد سیزدهاز                   
 ؛ غافر،44؛ فاطر،46؛ حج،109؛ یوسف،9رو م ، {آیه  7 در و. "قل سیروا فی االرض":خداوند دستور داده است }36نحل،

استفاده شده است و " نظر "در همه این آیات، از واژه ."؟یسیرُوا فی الْأَرضِ أَولَم ":پرسش کرده است }10؛و محمد،82و 21
بر گرداندن و توجه  "نظر" :می نویسد "نظر "راغب در باره واژه.استداده شده  توجه به عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان 

 زیو ن. در باره آن است قیتأمل و تحق ،عمل نیکه مقصود از ا ،ستیزیو ادراك چ دنید يدادن چشم ظاهر و چشم باطن برا
و  شهیاند یعنی "ۀیرو"و آنرا شود یحاصل م قیاست که بعد از تحق یبدست آوردن معرفت و شناخت ،و تأمل دنیمقصود از د

 السماوات یانْظُرُوا ما ذا ف قُلِ":گفت هیدر آ .يا و تأمل نکرده شهیاما اند ينگاه کرد یعنی ،"نظرت فلم تنظر ".ندیتدبر گو
 "نظر"به کار بردن واژه }برادران اهل تسنن{عامه نزد در .ست؟یکه در آسمانها چ دیکن شهیتأمل و اند یعنی ،} 101 ،ونسی{
بکار  }انیعیش{با چشم عقل در نزد خاصه دنید ای رتیبص یمعنه ب "نظر"یول .با چشم سر است دنید ای  "بصر"در شتریب

بیشتر اشاره به   ،قرآن "سیر در زمین"عبارت  با توجه به تعریف راغب، ).357، ص 4 ترجمه مفردات، ج(است  شتریبردنش ب
خبار گذشتگان را به او ا":، به همین امر اشاره کرده و می فرمایدخود به امام حسن تیدر وص امام علی .تاریخ دارد

استفاده کرده و  "و نظر "سیر"در جمله بعدي امام از دو واژه . "پیشینیان آمده یادش آورارائه کن، آنچه را بر سر }قلبت{
در شهرهاى آنان و در میان آثارشان سیاحت کن، در آنچه انجام =سرْ فى دیارِهم و آثارِهم، فَانْظُرْ فیما فَعلُوا و":می فرماید

آنچه انجام دادند و اینکه از کجامنتقل شدند و در کجا فرود آمدند و منزل کردند  در=...فَانْظُرْ فیما فَعلُوا" ."دادند دقّت کن
دقّت کن، مى یابى که از کنار دوستان رفتندو به دیار غربت وارد شدند، و گویى تو هم به اندك زمانى چون یکى از آنان 

کرده ام، ولى درکردارشان دقّت، و در اگرچه من به اندازه مردمى که پیش از من بوده اند عمر ن! پسرم ..."خواهى شد
همانند یکى از آنان شده ام، بلکه گویى از پى آنچه که از  کهیآثارشان سیاحت کرده ام، تا جای اخبارشان فکر نموده، و در

 لعهطام ).، ترجمه حسین انصاریان31نهج البالغه، نامه ("اولین و آخرینشان گذرانیده ام وضع آنان به من رسیده عمرم را با
 که را آنچه و. است بشر زندگی گوناگون مسائل آزمایشگاه تاریخ ":زیرا است فراوانی آثار داراي پیشین اقوام گذشت سر

 مطمئن اینکه به توجه با و یابد، می باز عینی صورت به تاریخ صفحات در کند می ترسیم عقلی دالئل با خود ذهن در انسان
 درك توان می خوبی به زندگی واقعیات دادن نشان در را تاریخ نقش باشد، داشته حسی جنبه که است آن معلومات ترین
 تجربه جز چیزي ،زندگی محصول که دانیم می و آنها تجربیات ارزشترین پر از است اي مجموعه پیشینیان داستانهاي .کرد

 .)303، ص 9تفسیر نمونه، ج ("نیست
امر در قرآن و "،فصل هشتم در .کردیم آغاز "اهمیت تاریخ در فهم سوره روم" ا عنواناز فصل دوم ببحث تاریخ را              

که   یقرآن می خواهد بگوید تمام این حوادثمطلب عمده در آن فصل، این است که  .را بررسی کردیم "لی و معلولینظام ع
 .است تاریخی جبر یک" امر" انونق .، و همه امور سر نخش به دست خداوند استاندد قانونمند و بر اساس علیت نرخ می ده

بررسی به ، فصل نهم در. ، امکان پذیر استخیتار يجبر نیو کشف قوان شناخت لهیبه وس خیو رها کردن جامعه از جبر تار
آیات سوره پایان، در و .پرداختیم "بی آرنولد توین"کید بر نظریهأبا ت تمدنها انحطاط و سقوط علل تاریخ علمی در رابطه با

امدادهاي الهی بر پایه قانون  گفتیم که ، دهم فصل مطالب اساسی در .و جبر تاریخ بررسی کردیم "امر"را در رابطه با  هود
از . است فرعون و اسرائیل بنى موسى، داستان به مربوطکه  بررسی شد سوره قصص محتواى از بخشى. ؟استوار می باشند

سوي خداوند براي رسالت موسی  برنامه اي  تنظیم شده و از ابتداي والدت موسی، امداد هاي غیبی براي به حاکمیت 
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یکی به  " جهانی این هاي قرآن و وعده"، با عنوان یازدهم فصل در. است بوده رساندن  مستضعفین روي زمین  در دستور کار
 در آیه ششم روم ،" اللَّه وعد "عبارت ناقد،زیرا . بود به تفصیل پاسخ دادیمازنقدهایی که بر کتاب دکتر شریعتی نوشته شده 

 و امیدقرآن " .می داند و ارتباطی بین این وعده و پیروزي مومنین نمی بیند پیامبر فکري مکتب و ایمانی پیروزي "وعده"را
 .، که درباره پیام بسیار مهم سوره روم است که می خواهد با نا امیدیها مبارزه کندبود دوازدهم فصل، عنوان "آینده به
 :و گفتیم .سی کردیمرررا ب کوردلییعنی  ،"غفلت"مساله آن، که در  بوددهم چهار= فصل عنوان "ظاهري جهانبینیهاي"
 ."داشته باشند یهست يها دهیو ژرف به پد نیزبیت یکند نگاه یکرده ودعوت م  رامونشانیجهان  پبه قرآن انسانها را متوجه "

علت دعوت به اندیشیدن در آیه هشتم در رابطه با سطحی نگري و  .بررسی شد "قرآن در اندیشه جایگاه" دهمپانز فصلدر
و بر   ه دارندزاندا، در تعریف حق به این نتیجه رسیدیم همه پدیده ها قبل فصلدر  .غفلتی است که در آیه هفتم آمده است

  .در قرآن را بررسی کنیم می خواهیم فلسفه تاریخ ،در این فصلو  .آنها نظم حاکم است
این .به آن اشاره کردیم، باشد در پاراگراف فوق، هایی کهآیه اي ست که می تواند جامع بحثهاي فصل ،در سوره  حج               

اند تا دلهایى داشته باشند که  آیا در زمین گردش نکرده":با آن مطالب که یاد کردیم است رابطی براي بحث فلسفه تاریخ آیه
هاست کور  در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایى که در سینه.با آن بیندیشند یا گوشهایى که با آن بشنوند

بود که  به }یم،لوط، شعیب و موسینوح، عاد، ثمود، ابراه{اقوام از سخن ،}45تا  42حج، {گذشته آیات در .}46حج،{است
 تاکید اب در آیه چهل و ششم .ساخت ویران را دیارشان و شهر و رسانید اعمالشان کیفر به را آنها خداوند ،ستمگرى و ظلمعلت 
می  طبرسی.کنایه از مطالعه عینی تاریخ است، نه ذهنی ."نکردند؟ زمین در سیر آنها آیا":گوید مى مساله این روى

 لَهم فَتَکُونَ".پردازند؟ نمى گردش و سیر به "یمن" و "شام" سرزمینهاى در جمله آن از زمین، روى در مردم این آیا":نویسد
لُونَ قُلُوبقعا یخود گوش به و بنگرند را انگیز عبرت و آموز درس رویدادهاى دل، نگر ژرف دیده با وسیله بدین تا. "بِه 

 و صعودها راز پیرامون که باشند داشته دلهایى و بشنوند را گذشته نسلهاى بختى تیره و نیکبختى و مرگ و زندگى سرگذشت
 که باشند داشته شنوا گوشهایى یا. "بِها یسمعونَ آذانٌ اَو" .گیرند عبرت درس و بیندیشند ها بدبختى و سقوطها رمز و هانیکبختی

 نمى کور گناه و غفلت اثر بر ظاهر چشمهاى که چرا."الْاَبصار تَعمى ال فَانَّها".!بیاموزند؟ عبرت و بشنوند را عدالت و حق نداى
 دیدن واز گردد مى کور گناه، و بدمستى اثر بر هاست سینه در که دلهایى اما. "الصدورِ فى الَّتى الْقُلُوب تَعمى لکنْ و" .شوند

 و کشد مى گناه و ستم و کفرگرایى و ستیزى حق به را انسان کار که است دل کورى واقعى کورى .شود مى ناتوان حقیقت
 مساکن و ستمگران کاخهاى هاى ویرانه آرى" ).سایت تبیان،تفسیر مجمع البیان("سازد مى محروم حق پذیرش از را انسان
 هر با و دارند زبان هزار خاموشى عین در یک هر زیستند، مى قدرت اوج در روزى که پرستان دنیا و جباران شده ویران
 و اعمال نتائج از اقوام، این سرگذشت از هستند اى زنده و گویا کتابهاى ها، ویرانه این.گویند مى نکته هزاران زبانى

 شورانگیزى هاى نغمه چنان خورد، مى چشم به ها ویرانه این در که آثارى.  شومشان کیفر و ننگین هاى برنامه از و رفتارشان
 مطالعه آرى.دهد مى درس انسان به قطور کتاب یک مطالعه اندازه به آنها از یکى مطالعه گاه که دمند مى انسان جان در

 نیدل عبرت ب يهان ا":خاقانی چه زیبا سروده است ).تفسیر نمونه،حج("سازد مى بینا را چشم شنوا، را گوش گذشتگان آثار
خوب توجه کرده، طاهرزاده فوق،که به آیه نویسندگان یکی از  ."عبرت دان ٔنهییمدائن را آ وانیا/نظر کن هان دهیاز د
کنند با یک سیر تاریخی  اي پیامبر؛ آیا کسانی که با انبیاء و دین الهی مقابله می :به نکاتی از کتاب ایشان اشاره می کنیم. است

گرفتند، سنت نابودي ملتها و  عبرت می اند؟ اگر از طریق قلب و عقل، به جهان نظر کردهانگیز، نگاهی عبرتجغرافیایی و با 
دادند، ولی  نجات می  اضمحاللنمودند و خودشان را از خطر  ها را درك میندیدند و علت نابودي و اضمحالل آ ها را مینتمد

یاء انب که مقابلدر رابطه با کسانی ،آیه این.ها عبرت نگرفتند چرا که چشم قلبشان کور بود، هرچند چشم سرشان کور نبوداین
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چگونگی فرق است بین سؤال از  .ل نکردندها را دیدند اما از چرائی آن سؤاتگوید؛ آنها چگونگی سقوط مل اند می ایستاده
مان صیرت بیاورد و باعث حفظ جهت حیاتتواند براي ما عبرت و ب می ی اضمحاللیه چرابعلم  .هاحوادث و سؤال از چرائی آن

کند و با تمرکز  متأسفانه علم جدید چگونگی وقوع حادثه را بیان می .آور نیست عبرت از چگونگی اضمحاللِ اما علم گردد
هاي اصلی تمدن جدید است، زیرا  این یکی از شاخصه. کند مطلق روي چگونگی وقوع حادثه، ما را از چرائی حادثه غافل می

لم تاریخ نیز چگونگی حوادث را بیان ع .هاونگی حوادث مطرح است نه چرائی آنتمدنی است حسی و در نگاه حسی فقط چگ
خلدون هم در مقدمه جامعه شناسی خود توان بیان چرائی حوادث را  اگر ابن. چرائی حوادث را باید از قرآن پرسید. کند می

رفتن یک قوم را به طور مبهم بیان  قرآن چگونگی از بین .شاگردي قرآن را کرده است ،دارد چون به عنوان یک مسلمان
کند، بلکه فهمیدن چرائی  گذرد زیرا دانستن چگونگی اضمحاللِ یک قوم ما را به هدایت نزدیک نمی و زود از آن میکند  می

کنند تا قلبی پیدا کنند که بتواند تعقل  آیا در زمین سیر نمی":فرماید قرآن می .تواند چراغ راه هدایت گردد قضیه است که می
تواند تعقل کند، نه  کند که می مذکور ما را متوجه قلبی می  توجه داشته باشید که آیه؟ ها را بفهمنددنو راز نابودي تم ."کند

ت آن استعدادي است که اگر درس،ذهن ما عموماً پر از وهم و خیاالت است ولی عقل. ذهنی که مفاهیم را در خود جاي دهد
ملتی که نتواند سنت الهی را بفهمد تا از  .کشاند کارها مینماید و نظر ما را به نهایت  ها میفکار گیریم ما را متوجه غایتها و هدب

لتی که از حسِ تمدن و م. زدگی خارج نشود، سرنوشتش نابودي است ظاهر عالم به باطن آن نظر کند و تمدنی که از حس
ها لی مرگ تمدنا یک امر طبیعی است وهمرگ انسان": فرماید عالمه طباطبایی می .رود ، حتماً از بین میظاهر باالتر نیاید

  )."33تا  29، اصغر طاهر زاده، ص علل تزلزل تمدن غرب ":خالصه اي از(."آموزي است داراي رمز و رازهاي عبرت
 به متعلق و دنندار خاص ملتی و جامعه به اختصاص و داشته عمومی جنبه که دندار وجود قوانینی ،جهان این در                 

سنت  " نیدر زبان د شود یخوانده م "قانون اسباب  "و  "نظام جهان  "اصطالح فلسفه به نام آنچه در .ندنیست هم گذشتگان
 و سیره معناي به لغت در سنت" .ستین ریرپذییدارد و تغ یمخصوص و فرمول ثابت وهیکار خدا ش یعنی .شود یم دهینام " یاله

 را آدم و عالم امور متعال خداي که هاییروش" یا "دارد وجود الهی افعال در که ضوابطی"، یعنی الهی، سنت. است روش
 صادر خداوند از واسطهبی و مستقیما خاصی  فعل که نیست آن"الهی سنت"از منظور البته ."کند می اداره و تدبیر هاآن  برپایه
 تقسیم گاهی.دی داراقسام الهی هايسنت .دهد می انجام طبیعی فوق و طبیعی وسایل و اسباب با را امور خداوند بلکه شود،

 اجتماعی،و رفتارهاي به دارند،یا اختصاص  فردي رفتارهاي به خود،یا  نوبه به دنیوي هايسنت ."دنیوي و اخروي"به شوند می
 و ءانبیا توسط هدایت سنت:نیستند؛مثل هاانسان  افعال به مسبوق که مطلقند گاهی نیز دنیوي هايسنت از دسته  این .دو هر به یا

سنتهاي دیگري هستند که ذکر آنها از حوصله  .امداد سنت مردم؛مثل رفتار به هستند مشروط و مقید گاهی و.آزمایش سنت
 تغییرناپذیرند و ثابت): 3ناپذیرند؛  قیاس):2فراگیرند؛ و عام):1: دارند مهم بسیار ویژگی سه الهی سنتهاي .استبیرون بحث 

که  "سیر در زمین"باره  در موردي که سیزدهاز  .)"سلیمی مهدي قرآن، در الهی هاي ،سنتپایگاه معارف قرآن":برداشت از(
قطعا پیش از ":نساء، و دیگري 26در آیه  یکی:اشاره شده است  "سنتها=سنن "مورد به  دواشاره کردیم،  ابتداي این فصلدر 

آل {کنندگان چگونه بوده است در زمین بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب ،پس .سپرى شده است}بوده و{شما سنتهایى
اسراء،  77حجر،  13انفال،  38":مثل آیات، به صورت مفرد، آمده است و "سنت"با عنوان  اما در آیات دیگر؛ }137، عمران

 :تاکید می کند الهی سنتقرآن بر عمومیت و قطعی بودن . "فتح 23و غافر  40فاطر،  43سوره احزاب،  62و  38کهف،  55
هرگز در " :می گوید در توضیح این آیه آیه اهللا مطهري .}43،فاطر{"د لسنَّت اللَّه تَحوِیلًافَلَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَبدیلًا ولَن تَجِ"

 يجا گرید ینسخ شود و قانون یقانون نکهی، مثل اشود ینم گریبه سنت د لیتبد یسنت اله یعنی{یابی ینم یلیسنت خدا تبد
 ایو  شود یاضافه م يا ، تبصره يقانون قرارداد کیدر  نکهیا رینظ{یابی ینم يرییو هرگز در سنت خدا تغ .}ردیآن را بگ
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است از شگفت  يا شگفت جمله .}بدون آنکه اصل قانون لغو شود شود یم  در آن داده یراتییغو ت شود یاز آن لغو م یقسمت
را بدست  نشیو نظام آفر یعموم تیعل  و قانون کند یسالها کاوش م لسوفانیبزرگ ف شهیاند. !است قرآن میچه عظ .!یکتاب

قرآن را در   که ناگهان تمرا شناخ یقانون میرا گشودم و چه عظ يبه خود مغرور شود و ببالد که عجب راز خواهد ی، مآورد یم
، چه " کند ینم رییهرگز سنت خدا تغ": کرده است انیرا ب نیا  حال ساده نیرسا و در ع اریبس يریبا تعب که ندیب یمخود  يجلو

 عدل الهی، مرتضی مطهري،("؟باشد نیتر از ارساتر و محکم تواند یکدام جمله م.؟دیروشن تر بگو نیاز ا تواند یم کسی
  ، دو جریانیهود براي ملت :الهی در تاریخ اشاره کرده و می گوید هايمطهري به مصداقی از سنت در ادامه،).112و111ص

تحقق یافتن  تحول پیشگویی شده بود که هر دو وقوع پیدا کرد و قرآن جریان این پیشگوییها و سپس اجتماعی، دو انقالب و
کنند و خدا آنان را  زمین فساد میدو نوبت در  در این پیشگویی آمده است که ایشان. کند اینها را در تاریخ یهود یاد می

آن فرمول این است که هر فسادي، مقدمه شکست و . کند را یادآوري می قرآن سپس یک فرمول کلی.دهد سرکوبی می
اخطار کردیم  به فرزندان اسرائیل":اینک متن آیات. کند رحمت خدا را تجدید می ،تجدید نظر اصالحی بدبختی است و هر

کنید و به  یعنی قدرت خود را بر مردم تحمیل می{جویید کنید و علو و برتري می زمین فساد بپا می که شما دو بار در روي
 به دنبال نوبت نخستین،. }دهند ها انجام می مستعمره  کاري که استعمارگران نسبت به نمایید، همان حقوق دیگران تجاوز می

بار  .خاك شما نفوذ کنند  بکوبند و در داخل کنیم، شما را ط میانگیزیم و بر شما مسل بندگانی از آن خود، نیرومند، بر می
اگر  .شما را بر دشمنانتان پیروز کنیم و با مال و فرزند و نفرات، شما را مدد رسانیم }وقتی که شما خود را عوض کنید{دیگر

ون فساد دوم را ایجاد کنید، مجددا چ.خواهد بود ضرر شما  نیکی پیشه سازید، به نفع خود شما خواهد بود و اگر بد کنید نیز به
رو  شما را بدبخت سازند و دوباره در خاك شما و معبد شما پاي بنهند و همه چیز را زیر و دشمن را بر شما تسلط بخشیم تا

ولی اگر . }دوباره شما را نیکبخت کند پس از بدبختی،  یعنی ممکن است{امید است پروردگارتان به شما ترحم کند .کنند
وبیم، و اگر در جهت خوبی کاین است که اگر صد بار فساد کنید صد بار شما را ب زیرا قانون ما{گردیم ید باز هم ما برمیبرگرد

 " ایم کافران قرار داده و جهنم را در برگیرنده }کنیم خود را با شما عوض می  و نیکی، خود را عوض کنید ما هم روش
 .است سوره رعد است 11آیه حقیقت، این آیات، بسط و گسترش همان فرمول کلیدر . )113، صهمان(}8تا  4اسراء،آیات {

قوانین ثابت و سنتهاي   هاي جهان، محکوم یک سلسله که پدیده از آنچه تا کنون گفته شد دانستیم مطهري در ادامه می گوید،
ها  بیرون از آن شیوه گردش کارها را هرگز هاي معینی دارد که باشند، و به تعبیر دیگر، خدا در جهان، شیوه ال یتغیر الهی می

 الهی از نوع قوانین موضوعه است و از قبیل تعهدات و  آیا سنت و قانون":می گوید}سنت{قانونوي در توضیح .دهد انجام نمی

دو  است؟ یا هیچیک از این  آفریده و التزامات ذهنی است؟ یا آنکه مخلوق خاصی است که خدا او را  قراردادهاي اجتماعی
هر صورت آیا ممکن است خدا سنت خود را نیافریند یا قرار ندهد؟ چرا  و در. تعبیر درباره سنت و قانون الهی صحیح نیست؟

جداگانه   و خلقت سنت و قانون، چیزي نیست که آفرینش خاص: گوییم سنت خدا غیر ممکن است؟ در پاسخ می تغییر قانون و
آنچه . در خارج به شکل کلیت و قانون بودن وجود ندارد و  م کلی و انتزاع ذهنی استقانون، یک مفهو. اي به آن تعلق بگیرد

و  شود یابد و انتزاع می علت و معلول و درجات و مراتب وجود است که در ذهن ما تجرید می در خارج وجود دارد همان نظام
که علتی  نداردتصور . و مشخصی دارد تهستی درجاتی دارد و هر درجه آن موقعیت ثاب .گردد منعکس می"قانون"به صورت

مکان کند، و همین حقیقت است که اینگونه تعبیر   از جاي خود نقل موقعیت خاص خود را به دیگري بسپارد و یا معلولی
انتزاع شده  اشیاء  پس قانون آفرینش، یک قرارداد و اعتبار نیست، زیرا از چگونگی هستی ."دارد جهان قانون": شود می

اگر تغییراتی " :می گوید هاء استثنااو در باره .)114همان،ص("به همین دلیل، تبدیل و تغییر براي آن نیز محال استاست، و 
جاري  یتغییر شرایط است و بدیهی است که هر سنتی در شرایط خاص شود آن تغییرها معلول در سنتهاي جهان مشاهده می
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به  پس تغییر قانون و سنت،.و آن سنت نیز در شرایط خاص خود کلیت داردیابد  سنتی دیگر جریان می است و با تغییر شرایط،
قانون   بلکه به این معنی که شرایط یک شود، که قانونی به حکم قانونی نسخ می  حکم قانون و سنت است ولی نه به این معنی

در جهان، جز قانون و سنت و . ودش جدید حکمفرما می  در شرایط جدید قانون آید و کند و شرایط جدید بوجود می تغییر می
علی در پاي دیواري  امام که در روایت آمده است" :مطهري توضیح می دهد.)115همان،ص("ال یتغیر وجود ندارد ناموسهاي

مردي اعتراض کرد . و از آنجا دور شد  ممکن است فرو ریزد، فورا برخاست که دیوار شکسته است و متوجه شدبود،   نشسته
خواهی مرد و   فرار نکنی اگر بنا باشد تو بمیري خواه از کنار دیوار خراب فرار کنی یا  گریزي؟ یعنی الهی می از قضاء":که

محفوظ خواهی بود، بنابراین فرار از زیر دیوار شکسته چه   اي به تو متوجه گردد باز هم در هر صورت اگر بنا نباشد صدمه
 توحید{ "کنم فرار می از قضاء الهی بسوي قدر الهی=ضاء اهللا الی قدرهفر من قاَ":وي فرمود معنی دارد؟ حضرت در پاسخ

اگر . و تقدیر الهی است ءقضا آید مورد معناي این جمله این است که هر حادثه که در جهان پیش می .}337صدوق، ص 
بگریزد و نجات پیدا کند خدا و قانون خدا است، و اگر از خطر  آدمی خود را در معرض خطر قرار دهد و آسیب ببیند، قضاء

که به  "حق"، این مطالب را با توجه به واژه خوانندگان عزیز.)117و  116همان،ص(تقدیر خدا است هم قانون خدا و  آن
اما در  از بعد نظام هستی بررسی کردیم، را "حق"درآن فصل، واژه . تفصیل در فصل قبل توضیح دادیم؛ در نظر داشته باشند

  .تاریخی به آن توجه خواهد شد ، از بعدبحث تاریخ
 روى بر مکرر و داند نمى مقدمه بى و خود به خود یا "صدفه" محصول و راکورکورانه تاریخى هاى رویداد قرآن                 

 ما از داستان":و .}13کهف،{ "کنیم حق براى تو باز گو مىه را ب }اصحاب کهف{ما داستان آنها ":کند مى تکیه تاریخى قوانین
با توجه به تو ضیحاتی که قبال در باره   در دو آیه، "حق"دقت در واژه  .}3قصص،{"میخوان موسى و فرعون به حق بر تو مى

آن را مطالعه می کنید به آنها توجه  زمانیکهکه قوانینی بر این وقایع حاکم است که الزم است  این واژه داده شده می رساند
آمده  نجایاست که آنچه در ا نیاشاره به ا "بالحق "ریوتعب":تفسیر نمونه در ذیل آیه سوم قصص می نویسد. داشته باشید

 اگر ."است تیواقع نیالوتى است توأم با حق و عت .واقعى است ریو مطالب غ ریو اساط لیخالى از هر گونه خرافات و اباط
 اثر بر قضایا چون کند، نمی پیدا ربطی هیچ امروز با گذشته، تاریخ مطالعه باشد، تصادف و گزاف عالم تاریخی حوادث

دکتر شریعتی می .نماید می تصریح آن به و کند می قبول را سنن اصل کند، می انکار را تصادف اصل قرآن. است تصادفات
که در طول  دیآ یم شیسؤال پ نیاما ا. طرح کنم نجایآنها را ا توانم ینمد که نگوناگون وجود دار خیتار يها فلسفه":گوید

چه کار  تیکرده و اصوالً بشر دایتحقق پ زیچه چ خ،یبوده؟ در طول تار ياز آغاز تا حاال، بشر مشغول چه کار ،يبشر خیتار
کرده و به  دایپ انیجر}تینهایب{است که از گذشته يا خودش، رودخانه خیارت مییگو یاگر که م رود؟ یو به کجا م کند یم
رودخانه  نیو ا کند؟ یحرکت م ینیو چطور حرکت کرده؟ از نظر اسالم، براساس چه قوان دیآ یچطور م رود، یم ندهیآ

او و حرکت او از لجن  تیدر فرد عبارت است از مسؤول خیطور که فلسفه تارو همان... زد؟یر یم ایبه کجا و به کدام در خ،یتار
از  تواند یاراده م نیچگونه انسان و ا .مهاجرت مسؤول است کی يبرا ،خیدر تار یعنی ،هم در طول عمرش تیتا خداوند، بشر

دست سفت متعفن بدبو ب یل رسوبگ نیاز ا تواند یم لهیخودش را به چه وس يکند؟ آزاد دایلجن به طرف خداوند نجات پ
از  یکی شیاین ست؛ین شیایعبادت، ن .عبادت له؟یبه چه وس. حکمت ؟یتیپرواز کند؟ به چه هدا یو به معراج اله اوردیب

در  شه،یدر اند ،یدر روح، در معن عت،یکه در طب يا یعلم نیشناختن قوان یعنیچه؟  یعنیعبادت . عبادت است يها جلوه
 ماست که به دست خداوند نوشته شده و در عالم و در آد یعلم نیقوان ن،یقوان نیوجود دارد و ا يبشر یتعقل و در زندگ

 نیقوان نیبکند؛ بشناسد و بعد از ا یعلم نیقوان نیانسان اراده خودش را تابع ا یعنیو عبادت،  تیعبود. شده است هیتعب
در طول . دو طبقه است، طبقه حق و طبقه باطل نیجنگ ب خ،یاما فلسفه تار. کند دایکند، تا بتواند نجات و کمال پ يرویپ یعلم

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

220 
 

حق  نیجنگ ب .در حال مبارزه است نشیب کیاسالم  یو فلسف یخیتار نشیب شهیدو طبقه با هم در حال جنگند، هم نیا ،خیتار
. اش يدر وجهه اعتقاد ن،یکفر و د ایذلت و جهل  نیب اش؛ یظلم و عدل، در جبهه اجتماع نیب اش؛ یو باطل، در جلوه فلسف

و  يرهبر لهیبه وس شود، یجنگ از آدم شروع م نیا. سازند یاسالم را م خیهستند که فلسفه تار یتیهمه، وجوه واقع نهایا
به  رسد یتا م کند یم دایدائماً وجود دارد و تکامل پ ، ارانشانیو  ءایانب لهیاقوام مختلف به وس وها  و نبوت، و در دوره تیهدا

   .)"فلسفه تاریخ در اسالم، دکتر علی شریعتی":اي از خالصه(مذهب نیاسالم، آخر
عقل در  "هگل در کتاب. است خیتار يگریفلسفه که ناظر به معرفت و د است، یکی مرکب از دو کلمه خیفلسفه تار                  

 :دهیشیاند خیارت): 2.دهد یواقعه م کیکه مورخ از  یگزارش:هیاول خیتار):1 :کند یم میرا به سه بخش تقس خیتار ،"خیتار
 خیفلسفه تار):3.دهد یم دهیپد کیمعقول و همساز از  يریکه مورخ بر اساس اطالعات و اخبار به ارائه تصو یخیتار

 تقسیم این اساس بر .که قبال توضیح داده ایم کرده است میبخش تقس سهرا به  خیتار نیز، يمطهر .}یفلسف خیتار{یجهان
 هستی نگاه .است تاریخ خصوص در شناسانه هستی و کالن تاریخ، مطالعه به فلسفی نگاه یا جهانی تاریخ فلسفه تعبیر، بندیها

 دوم درجه معرفترا، تاریخ علم خصوص در شناسانه معرفت نگاهو . می نامند اول درجه معرفترا،  تاریخ خصوص در شناسانه
در فلسفه  .گویند می تاریخ علمی یا و انتقادي یا تحلیلی فلسفه ، و دومی را،تاریخ جوهري یا نظري فلسفه اولی را .می دانند

 خیمحرك تار): 3 ست؟یچ خیحرکت تار ریمس):2 ست؟یچ خیتار ):1:شود یپرداخته م ریز يبه مباحث و حوزه ها خیتار
 یا است سنتی و قانون تابع تاریخ آیا ؛که دارد وجود بحث ،این تاریخ فلسفه از مفهوم این در .ست؟یچ خیتار تیغا:)4 ست؟یچ

 ؛که دانند می حرکت و سیر یک داراي آنرا داشته،و اعتقاد تاریخ نام به واقعیتی به تاریخ جوهري فلسفه به معتقدان.خیر؟
 هینظر نیمعتقدان ا:یخط ریس):1 :جمله از .اند کرده ذکر چندي مدلهاي تاریخ حرکت براي اینان .است باال به رو همواره

رو به  خیمعتقدند که حرکت تار اینان:یچیمارپ ریس):2.ندارد یاست و افول شرفتیهمواره رو به پ خیمعتقدند که حرکت تار
همان  قایدق ،زین نانیا:يگردباد ریس):3.باشد یم شرفتیهم وجود دارد نسبت به گذشته پ یو بازگشت یباال است واگر افول
 خیبه تار):1:این است که خیتار يمعتقدان به فلسفه نظر نظر ،در کل ،نیبنا برا.را دارند خیتار یچیمارپ رینظر معتقدان به س

 یم يادوار يدارا زیبوده و رو به کمال است و ن یاتیح ریس يدارا تیواقع نیا):2.کنند ینگاه م تیواقع کیبه عنوان 
 هیآ. رود یم شیپ یبازشدن و شکوفائ يبه سو خیتار ،به نظر هگل .است رییتغیو ال يجبر يو حرکت امر ریس نیا ):3.باشد

هدفدار بوده  خیتار د،کهیخواهد بگو یاز قرآن، م یاتیمعتقد است، و   با استناد به آ خیتار يبه فلسفه جوهر زین ياهللا مطهر
 يزدیاهللا مصباح  تیآ چون یالبته کسان. رسند یبه قدرت م نیدر زم تیمستضعفان در نها وچه انسان بخواهد و چه نخواهد؛

معتقد  خیبه هدفدار بودن تار "يگریخیفقر تار"و  "جامعه باز و دشمنانش"کارل پوپر در ،زیو ن "در قرآن خیجامعه و تار"در 
 اسپرسی .است الهی مشیت یک امر این ،دیگر تعبیر به و رود می پیش جهانی عدالت سوي به تاریخ اسالم، دیدگاه از .ستندین

لذات "در کتاب  ،زیدورانت ن لیو .رو به تکامل است خیصدد است تا اثبات کند،که تار در "ندهیخ،گذشته،حال،آیتار" در کتاب
   .)"پرشین بالگ جاویدي، فلسفه تاریخ":برداشت از(است شرفتیرو به پ خیتار د،یگو یم "فلسفه

که  ،فصل این در.استبر اساس آیات قرآن، آیه اهللا محمد باقر صدر  تاریخى قوانین بررسییکی از پیشگامان                   
 مفید و مختصرمندي تاریخ، درباره قانون ایشان را دیدگاههاي تالش می کنیم که است، "قرآن و فلسفه تاریخ"موضوع آن 
. نوشته اند نقد هم، ،صدر نظراتبر  البته{ .از دیگر منابع استفاده کنیم به علت حجم مطالب ایشان، نمی توانیم .توضیح دهیم

مراجعه  پرتال جامع علوم انسانی در میرمحمدى ضیاءالدین سیداثر قرآن، دیدگاه از تاریخ نظرى فلسفهبراي مثال، به مقاله 
 تاریخ نظري فلسفۀ به ،خود کتاب در صدرآیه اهللا .شود می تقسیم تاریخ علم و نظري بخش دو به تاریخ فلسفۀ ".}نمایید
آیا ):1:به این پرسشها پاسخ می دهد ،"سنتهاي تاریخ در قرآن"بحث از در ، وي.تاریخ علم فلسفه نه است، ورزیده اهتمام
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؛ آیا قوانینی در مسیر تاریخ و در حرکت و تکامل تاریخ بشري، حاکم است؟):2؛ هائی دارد؟سنت ،تاریخ بشري در مفهوم قرآن
تاریخ بشر چگونه آغاز شد، چگونه رشد کرد، و چگونه تکامل  ):4؛ سازند؟ میاین قوانین، کدامند که تاریخ بشر را ): 3

نقش خداوند و عالم غیب  ):6؟؛ انسان در کار تاریخ چه نقشی دارد):5؛ یابد؟ و عوامل مؤثر در نظریه تاریخ چیست؟ می
سنن تاریخ در "که تحت عنوان دهستناینها مطالبی .تواند نقش ایفا کند؟ چیست، و نبوت در این میدان اجتماعی چگونه می

 ،هاي تاریخ در قرآنسنت(ها شده است در یک بخش مهمی از این قسمت از قرآن از نظرهاي مختلف، روي آنها بحث "قرآن
آیا " :بر اینکه نیشبهه اي را مطرح می کند مبصدر  .)47، صالدین موسوي اصفهانی ترجمه و تحقیق جمال ،محمدباقر صدر

قرآن کتاب هدایت انسان و تربیت و دگرگون " :که و این شبهه را بسط می دهد "تحقیقات علمی بپردازد؟تواند به  قرآن می
و از اینجا است که ما از قرآن انتظار نداریم براي ما حقایق و اصول کلی علوم . سازي انسان است، نه کتاب اکتشافات علمی

هر چند این ایراد در جاي خود " :پاسخ  می دهد ن شبهه ايبالفاصله به چنی صدر اما.)49همان،ص( "دیگر را، کشف کند
خواهد نیروهاي رشد و ابتکار و کاوش انسان را خشک کند و  نمی ایرادي است بجا و صحیح، یعنی قرآن کتاب علمی نیست و

در  .وجود داردهاي سایر علوم جهان،  هاي علم تاریخ و زمینه کتاب هدایت است، ولی با این وصف یک فرق اساسی بین زمینه
ها را با وظیفه قرآن به سازد که شدیدترین ارتباط چیزي میاز میدان تاریخ و از قوانین حاکم بر تاریخ،  ،این فرق اساسی

جان کالم اینکه قرآن کتاب  .هاي دیگر علوم و معارف انسانهاي دیگر و میدان برخالف زمینه. کند عنوان کتاب هدایت پیدا می
این  ."هاییرون راندن مردم از تاریکب": این تغییر مطلوب قرآن عبارت است از. هدایت و ایجاد تغییر مطلوب در انسان است

اي که عمل تغییر بدان فرا  جنبه تشریع و حکم و برنامه...: باشد }الهی و انسانی{اي دو جنبهارکند د تغییر و تحول ایجاب می
دهد، ولی در اینجا یک جنبه دیگر از کار تغییرکه به دست پیغمبر و اصحاب پاکش  ه شده جنبه خدایی کار را تشکیل میخواند

اینان . گردد ها در نظر گیریم، در این صورت یک کار انسانی می وقتی عمل تغییر را از این زاویه ...انجام شده نیز وجود دارد
کند و در طول  بشري حکومت مینین و ضوابط تاریخی همانگونه که در دیگر جوامع مردمی هستند همچون دیگر مردمان، قوا

صدر در ادامه، .)51و  50همان،ص("هاي دیگر حاکم است، بر اینان نیز به اندازه زیادي حاکم خواهد بودها بر همه گروهزمان
ایشان با استناد به .را می زند، که ما تفصیل آن را در بخش امدادهاي الهی توضیح دادیم مسلمانان در جنگ احد مثال شکست

گمان نکنید یاري و پیروزي، یک حق مسلم الهی است که خدا آن را مخصوص ":نتیجه می گیرد که آل عمران،سوره  140آیه 
خداوند در جهان . شرایط را مساعد کردوجود آوردنش یک حق طبیعی است و باید براي ب پیروزي،. شما قرار داده است

شما . تکوین براي پیروزي، قواعد و سنتی قرار داده که شرائط پیروزي باید انطباق با همان ضوابط و سنن طبیعی داشته باشد
می صدر .)55همان،ص("آهنگ کنید شکست خوردید مسلمانان چون در جنگ احد نتوانستید خود را با شرائط پیروزي هم

هاي کیهانی ارائه  مینهبینیم در زمینه تاریخی، سنتها و قوانین را با قاطعیتی همچون قوانین در ز در مطالعه قرآن میما ":گوید
هم درآمیخته یعنی مفهوم کلی را ه ها، بها، با تطبیق بیان شده که نظریه اي از آیات، این حقیقت طوري در پاره...داده است

ده از در برخی دیگر از آیات، ترغیب و تشویق به استفا.مصداق آن مفهوم را هم آورده است ،بیان کرده و در یک قالب دیگر
دانید استقراء حوادث، خود یک  ها را براي ایجاد عمل استقراء تاریخی بکار گرفته، و چنانکه میکند، و همت حوادث گذشته می

ن قرآن، با لحنهاي بنابرای .، جزئیات را کاوش کنندخواهد قانون را بیابند و براي یافتن آن علمی است و در آن می کار
 ).58و  57همان،ص("این حقیقت، یعنی سنتهاي تاریخ را توضیح داده و آن را شکوفا کرده است ،هاي مختلفمتفاوت و زبان

یک نمونه از آیات قرآن که این اندیشه را بطور  :اشاره کرده و می گوید هاي تاریخ در آیات قرآنهائی از سنت نمونه به ،وي
براي هر امتی مدتی است که وقتی ": کند، این دو آیه است کلی اظهار کرده، و تاریخ را داراي سنتها و ضوابطی معرفی می

ه در این دو آی چنانکه.}34و اعراف، 49یونس،{اي پیش خواهند رفت اي عقب و نه لحظه مدتشان سر رسید دیگر نه لحظه
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 .امت یعنی جامعه، یعنی وجود جمعی مردم، نه این فرد یا آن فرد .به امت نسبت داده شده "اجل"شود،  مالحظه می
. ها وجود داردفردي دارند، اجل دیگري براي امت غیر از اجل معین و حتمی که هر یک از افراد انسان به عنوان ،بنابراین

مرگ دارد و . این امت داراي اجل است...قت معینی به عنوان سررسید داردوجود اجتماعی همه این افراد به عنوان امت، و
نابراین، ما فکر روشنی را از این دو آیه ب ...ه که فرد داراي این خصوصیات استزندگی دارد، حرکت دارد درست همانگون

سنن و ضوابط شخصی در مورد افراد ها غیر از و این سنت. کند سنتهائی حکومت میاندیشه اینکه بر تاریخ، . کنیم استفاده می
ما اهل هیچ روستا یا سرزمینی را هالك نکردیم مگر آنکه براي آنان مدتی ".شود است که روي خصوص شخصشان پیاده می

فرق " موضوع صدر در .)62همان،ص(}5و  4حجر،{ "افتد و هیچ امتی از اجل خود پیش و پس نمی*مضبوط و معین بود
اي فرود آید،  هاي تاریخ در جامعهطبق سنت وقتی عذاب در این دنیا" :می گوید}65همان،ص{ "يعذاب دنیوي و عذاب اخرو

توضیحاتی داده است که  وي در این مورد،.)67ص(و همه را شامل می شود دیگر مختص ستمگرهاي آن جامعه نخواهد بود، 
و . "هاي تاریخ استثناء پذیر است؟آیا سنت":کندصدر، پرسشی را مطرح می .ما در مبحث امدادهاي الهی به آن اشاره کرده ایم

پس از توضیح  او.)70ص("شود، و هیچگاه مورد تخلفی از آن نخواهی یافت گاه عوض نمیسنت الهی هیچ":پاسخ می دهد
خواهد بگوید  بنابراین یاري خدا نزدیک است، ولی یاري خدا راه دارد، قرآن می" :بقره، نتیجه می گیرد که 214آیه 

. ..یاري خدا نزدیک است، ولی باید راهش را فراگرفت. شود حساب نیست، تصادف نیست، کاري کورکورانه انجام نمی بی
کند این دارو  افتد دارو نزدیک بیمار باشد، ولی بیمار دارو را نشناسد، زیرا با فرمول علمی که ثابت می بسیار اتفاق می

تواند از دارو استفاده کند، هرچند دارو در کنارش قرار گرفته  این بیمار نمی. تبرد، آشنا نیس میکروب بیماري را از بین می
برداري  آیه به شدت به آنها که طمع بهره.ان را مشمول یاري خداوند گرداندتواند انس اطالع بر سنن تاریخ است که می.باشد

، ءسبا 35و  34به استناد آیات  و ).73ص("هدد استثنائی از سنن تاریخ دارند، حمله کرده و آنان را مورد سرزنش قرار می
این رابطه اي برقرار بوده،  در تمام طول تاریخ، بین پیامبران با مترفان و مسرفان در همه ملتها و جوامع رابطه":می گوید

کلیت پیدا شد و  هیچگاه نباید آنرا اتفاق و تصادف دانست، اگر تصادف بود تکرارنمی.هاي تاریخ استدهنده یکی از سنتنشان
وقتی بخواهیم سرزمینی را هالك کنیم، نخست اوامر خود را بر مترفان آنجا بیان داریم، وقتی آن  :گوید آیه می...کرد نمی

و چه بسیار اهل معصیت و  *سازیم مردم به فسق و فجور پردازند و مستحق هالکت شوند، آنگاه آنان را سخت سرنگون می
در  .}17و  16اسراء،{هالك کردیم و براي رسیدگی به گناه بندگان، خداوند آگاه و بینا استستم از اقوام بعد از نوح را که 

بر  اتکشاند و تأکید آی ، سخن از رابطه مشخصی است بین ظلم حاکم بر جامعه، وهالکتی که ظلم به دنبال خود میاتاین آی
در این سه  :صدر می گوید .)74ص (اي تاریخ استهل تاریخ کلیت داشته و یکی از سنتاین است که این رابطه، در تمام طو

سخن از یک رابطه خاصی بین استقامت در تطبیق احکام خدا با  دشو مالحظه می }16 ،جن؛ و  96،اعراف؛ 66،مائده{آیه
و بکار بستن آن از یک طرف، و بین فراوانی معیشت و کثرت تولید از طرف دیگر است و به زبان امروز بین عدالت در توزیع، 

اي در توزیعش به عدالت حکومت کند،  پافشاري دارد که هر جامعه ،قرآن در این امر. فراوانی در تولید رابطه برقرار شده
. گردد شود، ثروتش افزوده گشته و خیرات و برکات فراوانی نصیبش می گیرد، دچار فقر نمی در تنگناي کمبود تولید قرار نمی

کند  عکس این مطلب را ثابت می ،قانون و سنت تاریخ .طور نیستوزیع، فقر آور است، ایندالت در تکنند ع حال آنکه گمان می
دهد هرگاه احکام و دستورات آسمانی در روابط توزیع رعایت شود، این امر باعث تولید بیشتر، و ثروت ملی  و نشان می

لزوم سیر و بررسی  صدر در .)76ص(دشو شود و سرانجام برکات آسمان و زمین به روي این مردم گشوده می زیادتري می
وي حوادث د که رناز قرآن تأکید بر این دار یآیات":می گوید  ،"سیر در زمین"با توجه به سیزده آیه  حوادث تاریخی

عمل آورید، دقت و تأمل و تدبر کنید تا از طریق استقراء نوامیس طبیعت و سنن جهان، حقایقی در تاریخی، شما استقراء ب
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را  " هاي تاریخ در قرآنکشف سنتاهمیت " کتاب، 79در صفحه  و ).77ص(تاریخ و سنن تاریخی بر شما روشن گرددزمینه علم 
، عمومیت اولین حقیقت در سنن تاریخ): 1:به سه مطلب بنیادي در سنتهاي تاریخ اشاره کرده و می گوید توضیح می دهد و 

با استناد به {وضعی ثابت و غیرقابل تخلف دارد. کورکورانه نیستهاي تاریخ روابطی اتفاقی و یعنی سنت. داشتن آن است
. ها استن تکیه دارد، خدائی بودن این سنتدومین حقیقت که قرآن روي آ ):2.}34؛ وانعام،77؛ اسراء62احزاب،:آیات

تجسم  ،یر او را در عالماند و حکمت و تدب "اراده اهللا"ها و قوانین، ن سنتای...سنن تاریخ ربانی است، یعنی مربوط به خدا است
شود تاریخ از  ریخ، باعث میدر اینجا ممکن است پندار غلطی پیدا شود، بگویند این رابطه غیبی و الهی علم تا .بخشند می

در این .ودشود درباره آن آزاداندیشی نم هاي علمی خارج شود، زیرا وقتی جنبه الهی پیدا کرد، دیگر نمیبررسیها و تحلیل
اي از  دست عدهه هاي تاریخی درست مانند تفسیر الهی تاریخ در مدارس اسکوالستیک مسیحیت که بعلم تاریخ و سنت ،صورت

خصوصیت و رنگ الهی و غیبی به گوئیم درست است که  در پاسخ می...گردد اندیشمندان الهوتی مسیحی پایه گرفت، می
برد، ولی در اینجا اشتباهی رخ داده و بین  و موضعی بیرون میهاي تاریخ را از قالب علمی خاص سنتهاي تاریخ دادن، سنت

نگ غیبی بخشیدن به آن، و بین روش و طریقه قرآن در برقراري رابطه میان علم تاریخ و وابستگی آن به عالم الهی و ر
واقعه تاریخی را وقتی مسیحیت یک ...دهد، فرقی اساسی وجود دارد  هاي تاریخی میونه تفسیر الهی که مسیحیت به سنتگاین

گونه دهد و هیچ دثه را به خدا نسبت میخواهد آن را توجیه الهوتی کند، دربست آن حا دهد و می جنبه غیبی و الهی می
بخشد تا آن را از  و حال آنکه قرآن، حادثه تاریخی را رنگ غیبی به آن نمی...پذیرد ا دیگر حوادث براي آن نمیپیوندي ب

نهد، بلکه  قرآن رابطه با خدا را به جاي رابطه علت و معلول نمی .تقیما به خدا مربوط سازدروابط دیگرش قطع کند و مس
قرآن وجود . دهد به این معنی که شکل روابط و پیوندها را به خدا نسبت می. سازد سنت تاریخی را به خدا مربوط می

بین حوادث تاریخی تعبیري از حکمت خدا و گوید این روابط  روابطی بین حوادث تاریخی این عالم را پذیرفته، ولی می
هاي تاریخ و قرآن روي جنبه اصالت سنت...حسن تدبیر و تقدیر او در ساختمان جهان، و در جوالنگاه حوادث تاریخی است

 داند، هاي تاریخ میتابع سنت ،در بسیاري از حاالت نیزاتفاقی نبودن حوادث آن، تا جایی پیش رفته که حتی کارهاي غیبی را 
هاي تاریخ نیز مربوط دادهاي غیبی الهی را قرآن به سنتکه حتی خود امکند تا جایی قطع می و رابطه آنها را با تصادف و اتفاق

 در حقیقت سومی که قرآن روي آن):3.تا امداد صورت گیرد یعنی شرایط و اوضاع و احوال باید متناسب باشد. داند می
اوند تا قومی خد"):1: این باره در چند آیه قرآن . ..خالل آیاتش، زیاد تکیه دارد مسأله آزادي اراده و اختیار انسان است

و هرگاه آنان، در راه راست پایداري نشان ":}2 .}11رعد،{"سازد د، سرنوشت آنها را دگرگون نمیخود را دگرگون نساز
هاي تاریخ فراتر از دست این بنگرید چگونه سنت .}16جن،{"کنیم ها را سیرابشان میدهند، ما از آب گواراي روزي فراوان، آن

را در زندگی انسان به دست خود او  گذرد، زیرا خداوند هرگونه تغییر مطلوبی انسان نیست، بلکه همه از زیر دست انسان می
هاي مثبتی است اینها موقعیت. سازد مند می بهره سپرده و هرگاه ملتی راه راستش را تعقیب کند، خداوند او را از زندگی خوش،

هاي تاریخ کجا میدان این سنت" صدر در باره.)92تا  84ص(تا آزادي و انتخاب و تصمیم آزاد خود را، نشان دهد براي انسان
شیمیایی، و به جاي آن، قوانین فیزیکی و . هاي تاریخ استه خارج از سنتد کنبسیاري از حوادث وجود دار":، می گوید"؟ست

براي مثال مرگ ابو طالب و خدیجه در سال معین،  .هاي مختلف عالم بر آنها حاکم است فیزیولوژیکی یا قوانین دیگر در زمینه
اصوال این امر، یک حادثه تاریخی . دهند یکی از حوادث تاریخی مهم است که مورخان روي این موضوع حساسیت به خرج می

 .باشد و نتایج فراوانی بر آن مترتب است، ولی در قلمرو سنن تاریخ نیست بررسی تاریخی میقابل  ،است که در ابعاد مختلف
هاي نقش علت غائی در سنت" در بخشی از کتاب خود به موضوعصدر  ).94ص("ین واقعیت مربوط به قوانین فیزیولوژي استا

این رابطه در تمام و روند  زیربار قانون علیت می هاي جهان و طبیعت، همه پدیده ،اشاره می کند و معتقد است که  "تاریخ
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 نیز، ها در میدان تاریخ ، عالوه بر علت فاعلی، علت غائی اي از پدیده ولی پاره .مظاهر جهان و عالم طبیعت موجود است
یر از پیوند با کار هدفدار انسان مشتمل بر پیوندي است غیر از پیوند با علت، و غ .گونه پیوندها در همه جا نیستاین. دندار

خواهد بعدا تحقق پیدا کند، یعنی پیوند در  کار انسان پیوند با مقصد و هدفی دارد که هنگام عمل، موجود نیست و می. گذشته
 اما،.شود، چه این هدف صالح باشد یا فساد ست که به علت غائی مربوط مییاینجا، رابطه با آینده است نه گذشته، کار هدفدار

هاي تاریخ در آن توان گفت سنت نمیدانست هر عملی که هدف و غایت دارد، نیز عمل تاریخی نیست و  در عین حال باید
عالوه بر{عد سومیجریان دارد، بلکه ب و عد اول علتب اینوجود دارد که باید  }دوم غایت یا هدفعد ب در نظر  ،عد را نیزب

کاري که موج ایجاد کند، موجی که از فاعل آن درگذرد  .داشته باشدجنبه اجتماعی این است که کار، عد سوم، بشرط . گرفت
جامعه، :گوئیم می یفلسف و به اصطالح .اي را فراگیرد و شخص فاعل، یکی از افراد آن جامعه باشد اش سطح جامعه و زمینه

ما عمل را عملی  براي این خصوصیت اجتماعی،. کند یعنی زمینه عمل را فراهم می. دهد علت مادي عمل را تشکیل می
دانیم که آن عمل تاریخی براي امت و جامعه صورت گرفته باشد، هر چند فاعل مستقیم آن یک  شناسیم و الزم می تاریخی می

هاي تاریخ بر عمل تاریخی که سنت ،بنابراین. شود کند، عمل اجتماعی می یا چند فرد باشد، ولی به لحاظ موجی که ایجاد می
. تر از حدود فردي داشته باشد اي گسترده ت که داراي بار ارتباط با هدف باشد و در عین حال زمینهآن حاکم است، عملی اس

تا  99ص:خالصه اي از(شود اش را تشکیل دهد و بدین ترتیب، عمل اجتماعی می موجی ایجاد کند که جامعه، علت مادي
 فردي عمل به بررسی آیات قرآن پرداخته و معتقد است که،  "تفاوت بین عمل فردي و عمل اجتماعی" صدر درموضوع .)103
علت فاعلی و مادي {عددو ب{  دارد. عدولی عملی که داراي سه ب}  است، هم در کارنامه فرد و  }مادي و غائی  ،علت فاعلی

نی هر امتی را به سر بی می":دفرمای گونه که قرآن میگردد همان به حساب امت منظور میو  شود هم در کارنامه امت، ثبت می
اید مجازات  امروز به آنچه از پیش انجام داده. خوانند زانو نشسته هر کدام از این امتها را به سوي نامه عملشان فرامی

 نبشتیم دادید را می هر کاري که شما انجام می ،ما از پیش. گوید این کتاب ما است که بر شما به حق سخن می *شوید می
این کتاب . کنداین نامه عمل، کتاب تاریخ طبري نیست که تمام وقایع طبیعی، فیزیولژي و فیزیکی را ثبت  .}29و  28جاثیه،{

دهد  یکاري که امت انجام م .دهند هاي اثر مستقیم کار افراد است، آنها که کاري را به عنوان امت انجام می ها و نوشتهتنها نقش
اي براي  مطلب فقط به کارنامه .باشد ت نسبت داده، امت مسؤول کارنامه میکه عمل را به امیعمل هدفدار با موج است، بطور

و  }94مریم،{ احضاري براي فرد. گیرد شود، احضارهائی نیز در برابر خدا صورت می اي براي امت تمام نمی فرد و کارنامه
ی است این عمل اجتماعی عد است، موضوع سنتهاي تاریخین عملی که داراي سه با :پس.}28جاثیه،{احضاري براي امت

، پس از طرح "آیا جامعه مستقل از افراد وجودي دارد؟" بحثی با عنوان در صدر.}108 تا 104ص :خالصه اي از(است
اي براي تمیز بین عمل فردي و عمل اجتماعی نداریم، زیرا  اجماال ما نیاز به فرض چنین افسانه":می گوید ،دیدگاههاي غرب

سه صورت صدر به ). 110ص(کنیم عد سوم دادیم استفاده میعمل اجتماعی را ما از توضیحی که درباره بتمیز بین عمل فردي و 
هاي سنن تاریخی در قرآن، در شکل و قیافه قضیه شرطیه نخستین صورت از صورت ):1 :اشاره می کند  قرآن دراز سنن تاریخ 

هاي سنن صورت دوم از صورت ):2 .}داده شده است این مورد، در بحث امدادهاي الهی توضیح{.}111ص{گردد ظاهر می
نمونه . شود تاریخ در قرآن، شکل قضیه فعلیه قطعی و تحقق یافته دارد و به صورت منجز یعنی بدون حالت منتظره عرضه می

منطقه فرو  باران بر فالن" ."ماه در فالن شب خسوف دارد ":ها و شواهدي آوردتوان مثال نین طبیعی و کیهانی میآن را از قوا
این یک قانون علمی و یک قضیه علمی است که به صورت یک واقعه قطعی نه به صورت یک قضیه شرطی درآمده  ."بارد می

 هاي تاریخی، اندیشه اروپائی را به توهم مخالفت آن، با آزادي و اختیار انسان انداخته استاین صورت دوم از سنت .است
است، سنتهائی است که به هاي تاریخ که سخت مورد اهتمام قرآن سوم از صور سنت صورت):3 ).116و  115ص:خالصه اي از(
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معلوم . ی غیرقابل تخلفهاي طبیعی در حرکت تاریخ انسان قرار گرفته نه به صورت یک قانون قطعاي، کششها و گرایش گونه
انسان هاي طبیعی داریم که در حرکت تاریخ و در سیر طبیعی  ها و انگیزهعده گرایش ما یک. ها با قانون فرق دارداست گرایش
توان با آنها به مبارزه برخاست، ولی  ها این است که قابل انعطاف است و میخصوصیت این حرکتها و گرایش. مؤثر است

بل مبارزه نیستند، شما اما براي دراز مدت، قا. مخالفت با آنها فقط براي یک مدت کوتاه یا یک دوره کوتاه ممکن است
توانید گرایشهائی از این  ولی می.}زیرا قانون است{توانید حتی براي یک لحظه وقت جوشائی آب را به عقب بیندازید نمی

تأثیري آنها در حرکت  ها مقصود ما، بیشبا این دگرگونی در گرای.هائی از عمر تاریخ، به عقب بیندازید براي لحظه ،قبیل را
می داند و به   هاي تاریخیک نمونه از سنت را کشش جاذبه جنس مخالف صدر،).121تا  119ص:صه اي ازخال(تاریخ نیست

پا  دهد براي مدتی کوتاه این قانون طبیعت را پشت به قوم لوط این امکان را می سرنوشت قوم لوط اشاره کرده و می گوید،
هاي الهی در اي که با سنت جامعه .یري کندون جوشائی آب جلوگهیچ وجه هیچکس قادر نخواهد بود از قان بزنند، در حالیکه به

کند، و در نتیجه، جامعه نابود و خراب  نویسد و امضاء می کند، به دست خود سند مرگ و نابودي خود را می طبیعت بازي می
را تخلف از این ها ممکن است، ولی براي مدتی محدود، براي دراز مدت قابل تخلف نیست، زیتخلف از این سنت. گردد می

تحلیل عناصر اجتماعی "  کتاب، به موضوع فصل چهارم  .)122خالصه ص(نیست شوند ها سربهشود این انسان باعث می ،قانون
 .بررسی شده است}160تا  145ص {" نقش انسان در حرکت تاریخ" ،فصل پنجم .}142تا  133ص{اختصاص دارد  "در قرآن

اشاره   "آل ایده هاي بیرفتار تاریخ با ملت"است که آیه اهللا صدر، به   }184تا  165ص{"آل گزینی نقش ایده "،فصل ششم
مسیر تاریخی " بررسی شده، و موضوع}206تا  187ص {"آل مطلق خط سیر همه به سوي ایده" ،فصل هفتمدر.کرده است

است که به }226تا  209ص {"اجتماعیتحلیل عناصر " ،فصل هشتم .را تشریح کرده است  "انسان در پرتو اصول پنجگانه تشیع
انعکاس رابطه انسان و "،فصل نهم  .پرداخته است "تضاد طبقاتی مارکس و انعکاس کوتاه فکري او "موضوعی با عنوان

تقسیم  "و    "بنیادي نقش ماتریالیسم تاریخی در تاریخ بی" است که در آن،}تا  229ص{طبیعت در رابطه انسان با انسان
تا   249ص{هاي ثابت و متغیر در اسالمقانون "،فصل دهم .بررسی شده است  "عی از دید جوامع فرعونیگروههاي اجتما

به آن فصلها مراجعه  خواستار مطالعه باشند،  عناوین فصل چهارم تا دهم را نوشتیم تا چنانچه خوانندگان عزیز.است}252
با توجه به ارایه خالصه کتاب پر حجم آیه اهللا اما  می توان نوشت،بدیهیست که درباره فلسفه تاریخ بسیار بیش از اینها  .نمایند

  .صدر، همین اندازه کفایت می کند
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  همیجدهفصل 
  

  حاکمیت حق
  در قرآن

  و
  نابودي باطل

بودند چگونه بوده که پیش از آنان یاند تا ببینند فرجام کسان ردیدهآیا در زمین نگ...=أَولَم یسیرُوا                   
قرار بر این شد که بخشی  .را مطرح کردیم "یو حروف هست،نظم =حق "نزدهم، بحثی با عنوان شادر فصل .}9روم،{...است

اینک دنباله مباحث آن کتاب را پی می  .کتابی از آیه اهللا بهشتی بود ،ما یکی از منابع. شود در این فصل مطرحبحث آن از 
آنچه "، "آنچه هست"یکی حق به معناي : عرض شد که حق در اصطالح ما معموالً دو معنا دارد":می گوید بهشتی.گیریم 

آنچه باید "دیگر حق به معناي . اي که بر طبق واقعیت است ، حق به معناي واقعیت یا سخنی یا اندیشه"واقعیت دارد
 ...گوییم حق به اصطالح حقوقی عناي دوم را میگوییم حق به اصطالح علمی و حق به م معموالً حق به معناي اول را می...باشد

تواند پایه و مبنایی باشد براي  قرآن واژه حق را در معناي سومی به کار برده که آن معنا در خور توجه بسیار است و می
حق و باطل از دیدگاه ("دار بودن و هدفدار بودن نظام هستی است  بسیاري از مباحث اسالمی و آن حق به معناي جهت

اول در پی  :امروز دلها در اردوگاههاي شرق و غرب در پی دو چیز است" ).51ص قرآن، دکتر سید محمد حسین بهشتی،
هاي به رفاه رسیده مشکل بزرگ این است که زندگی براي انسانها معنا  االن در بسیاري از جامعه. دوم هدفداري...عدل

. دوست است پرست و حق انسان تشنه حق است، یعنی فطرت انسانها حق. هدف است ندارد، معنایش را از دست داده، پوچ و بی
اي،  اش جهتی، هدفی، نتیجه خواهد که زندگی یعنی می. اینجا حق به چه معناست؟ به همین معناي سومی که عرض شد

ال یک هدف دنب. خواهد کار و تالشش در جهت هدفی معین و مشخص و ارزنده باشد می. فرجام و پایان روشنی داشته باشد
 .)62همان،ص("پس انسانها در جستجوي حق به این معناي سوم یعنی هدفداري زندگی هستند. گردد براي کار و تالشش می

که خداوند پیامبران را براي دعوت به حق و عدل فرستاد تا حق و شود و آن این مطرح می یدر بسیاري از آیات قرآن مطلب"
هاي نهضت اسالم  هاي متأخر از دوره آیات مربوط به پیروزي حق راجع به دوره. وزيعدل را پیروز کند؛ یک نوع وعده پیر

اي که من یافتم، حدود سال نهم هجرت در مدینه، به ترتیب  از همان سالهاي نخستینِ بعثت در مکه تا آخرین آیه. است
آیات را بر . خدا پیروز است نازل شدهبینیم در سالهاي مختلف و مراحل مختلف آیاتی با این وعده که حق و عدل و دین  می
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افکند، خداي  بگو خداي من حق را می" ):1:اي است کنم که هر کدام در چه دوره خوانم و اشاره می حسب ترتیب تاریخی می
باطل دیگر نه آغاز به کار . بگو حق آمد و دیگر از باطل کاري ساخته نیست *}داند خدایی که نهانها را می{الغیوب عالم

و لحن و سبک آیات نشان  هستندمکّی  ،این آیات .}سبا49و 48 اتمضمون آی{گردد ند و نه دیگر به میدان کار برمیک می
در مقایسه با تعبیرهاي ، "افکند خداوند حق را می"این تعبیرِ  .دهد مربوط به حدود سالهاي سوم تا پنجم بعثت است می

آورد که گویی حق  هاي مشابه آمده، چنین تصویري را در نظر انسان می در قرآن در زمینه "قذف"مشابهی که با همین واژه 
ما آسمانها و زمین و " ):2.افکند تا آن را نابود کند رنده است که خداي متعال این سالح برنده را بر سپاه باطل میسالحی ب

خواستیم سرگرمی داشته باشیم سرگرمی  اگر ما می *یمهر چه را میان آسمان و زمین است به صورت سرگرمی و بازي نیافرید
را تا مغز افکنیم تا باطل  بلکه ما حق را بر باطل می *داشتیم را از خودمان و از پیش خودمان و در درون خودمان می

چه خدا را با گویید و از آن و واي بر شما از آنچه درباره خلقت می. طوري که باطل برود و ناپدید شوداستخوان نابود کند، ب
این آیات مکّی است و مربوط به حدود همان سالهایی که عرض .}سوره انبیاء 18تا  16مضمون آیات {کنید آن وصف می

گر جهت داشتن هستی و جهان و انسان در سوي حق و به سوي حق در کار نبود، همه این آفرینش و هستی لغو و لهو و ا .کردم
گویی جهان یک اسباب بازي . خواست یک چیزي را هم درست کند اش گرفته بود؛ می بازيگویی آفریدگار . لعب و بازي بود

خواست سرگرم باشد با خویشتن سرگرم بود، چه نیاز که جهانی بیافریند؟ پس مسأله چیست؟ پس  خداي توانا اگر می .است
بینیم چیست؟  ب، پس آنچه میخو. آفرینش چیست؟ قصه این است که آفرینشی است، جهتی است، سویی است، به سوي حق

پرانیم به سوي باطل تا باطل را تا مخ نابود کند و از  ما حق را می"بله، . بینیم اش جنگ و نزاع و درگیري و باطل می ما که همه
ه و بگو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل هموار"):3."چنین نپندارید را و خداي را، اینبین ببرد، و بدانید که دگر جهان 

م به یرس حاال می ):4.ن آیات تقریباً در حدود سالهاي هفتم تا هشتم بعثت نازل شده استای.}81اسراء،{"شدنى است نابود
هاي  اي مکّی است، ولی بعضی از آیات آن مکّی است و بعد آیه سوره شوري سوره. هم در مراحل مختلف دوره مدینه، آن

هر مى نهد و خدا یند بر خدا دروغى بسته است پس اگر خدا بخواهد بر دلت مگو آیا مى":، مثلمدنی به آن ضمیمه شده است
] به یاد آورید[ "):5.}24شوري،{"کند اوست که به راز دلها داناست باطل را محو و حقیقت را با کلمات خویش پا برجا مى

ا وعده داد که از آن شما باشد و شما را به شم] کاروان تجارتى قریش یا سپاه ابوسفیان[هنگامى را که خدا یکى از دو دسته 
را با کلمات خود ثابت و کافران را ] اسالم[=حق  خواست خدا مى] لى[سالح براى شما باشد و دوست داشتید که دسته بى

و آنان که ایمان آورده و " ):6.است حدود سال جنگ بدر، یعنی سال دوم هجرتمربوط به .}7انفال،{"کن کند ریشه
از جانب پروردگارشان است ] و[آن خود حق ] که[اند  نازل آمده گرویده] ص[اند و به آنچه بر محمد  کارهاى شایسته کرده

دند از باطل این بدان سبب است که آنان که کفر ورزی*شان را بهبود بخشید ]و روز[بدیهایشان را زدود و حال ] خدا نیز[
] بیدارى[گونه خدا براى پروردگارشان است پیروى کردند اینکه ایمان آوردند از همان حق که از جانب یکسانپیروى کردند و 

که پیامبر یاوست کس"):7.این آیات در زمینه جنگ احد در حدود سال سوم است.}3و 2محمد،{"زند مردم مثالهایشان را مى
بودن خدا کفایت   ا بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواههدایت با آیین درست روانه ساخت تا آن ر] قصد[خود را به 

خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش  مى" ):8. است و جریان صلح حدیبیههجرت  سال ششم  .}28فتح،{"کند مى
هدایت  او کسى است که پیامبرش را با*گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید کنند ولى خداوند نمى

سال هشتم .}و 32توبه،{و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند
از پیروزي حق بر باطل و در آیه اخیر از  ،فرمایید که در طول این مدت همه جا در آیات مالحظه می .استهجرت   یا نهم

نوید پیروزي "بحث را با عنوان  این بهشتی ).99تا  90ص : همان،خالصه اي از(رود پیروزي دین حق بر همه ادیان سخن می
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در این زمینه آیات ":کرده و در ادامه به آیات دیگري استناد می کند تکمیل}101و  100ص {هاي پیامبر  حق بر باطل در نامه
آیاتی هست در این باره که عاقبت و فرجام از . دیگري هست که شاید آن آیات بیشتر باید در این بحث مورد توجه قرار گیرد

؛ که یا ناظر به قیامت است یا ناظر به فرجام دنیوي است و یا "والعاقبۀُ للتَّقوي"، "والعاقبۀُ للمتَّقین": آنِ مؤمنان و متقیان است
نظر کنم تا برسیم به  دن همه آنها صرفام که باز باید از خوان این آیات مفصل است و من اینجا یادداشت کرده. ناظر به هر دو

که خداوند زمین را ی است در زمینه اینآیات. آیات دیگري که به نظر من در این بحث فشرده بیشتر باید مورد بحث قرار گیرد
به و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما ":براي میراث بندگان صالح خود قرار داده است

براي اینکه معناي این آیه بهتر معلوم بشود ناچار هستیم که خود زبور را بخوانیم تا ببینیم .}105انبیاء،{{ارث خواهند برد
اي که در قرآن است مربوط است به باب سی و هفتم از  اشاره. کند که ما در زبور نوشتیم موضوع چیست، چون آیه اشاره می

آیه ناظر به ").103و  102ص("فقط یک آیه آن در این زمینه است و ناچارم همه را بخوانم همه این باب و نه. مزامیر داوود
معناي این پیروزي این نیست که هر فردي و هر گروهی ...خواهد بگوید انسانهاي صالح پیروز خواهند شد همین است که می

اگر ما االن عزت نداریم براي این است که دیگر آن  ...که به پا خاست، همان گروه به پیروزي نهایی یا پیروزي شبه قاطع برسد
اول، انسانهاي تالشگر در راه حق و عدل  :این وراثت سه بعد و سه تجلی دارد" .)106و  105ص("حامالن حق و عدل نیستیم

مان واقعیت این جهان و حرکت عمومی جهان هستی و پوچ نبودن آفرینش زمین و آس. اند همواره صاحبان اصلی این زمین
بنابراین، . جهت داشته باشد پرستی آفریده شود و زندگی انسان به سوي حق و عدل کند انسان در جهت حق ایجاب می

روان است، جامعه هم به آن سو روان است و این نسل مداوم صالحان و حق پرستان همواره در   طور که جهان به آن سوهمان
نه به پیروزي {پرستان به پیروزي حاکم تاریخی حقاین حرکت  ،ناگوندوم، در مقطعهاي گو.کند بستر پیروزي حرکت می

وار و پرست باید به تالش خود امید که همیشه انسانهاي حقنتیجه این. کند ر شرایطی تجلی میو پیروزي آنها د}رسند قاطع می
سوم .رفته و بی ثمر تلقی نکنند گاه و در هیچ شرایطی از تالش باز نایستند و تالش خویش را هدرهیچ. دلگرم و دلبسته باشند

که پیروزي قاطع و نهایی بشریت براي تسلط کامل حق و عدل بر زمین فرا خواهد رسید و در مقطعی از زمان، بشر معاصر این
آن زمان و انسانهاي فدا شده در این راه در ادوار پیشین، همگان خواهند دید که حق و عدل بر باطل و ظلم به پیروزي قاطع 

که مسأله پیروزي حق بر باطل احیاناً در شکل یک قانون جبري کنم  ن، من این طور استنباط میبنابرای" .)99ص(است رسیده
به شکلی این حقیقت مطرح است که نوري هست و ظلمتی، و انسان است که باید جانب نور را . تاریخی در قرآن مطرح است

انسان، این را بدان که اگر جانب نور را انتخاب کردي، دست خداوند ولی اي . بگیرد و به کرسی بنشاند یا جانب ظلمت را
مالحظه کردید که حتی این قسمت از زبور داوود و آیاتی هم که از . گرداند، پس مأیوس نباش همراه توست و تو را پیروز می

ت از تالش در راه حق احساس اي است که انسانها ممکن اس دوره مکه خواندم و مخصوصاً با آن قاطعیت آمده، همه در زمینه
! الشرها ملحق شوي مبادا به صف بدبینان و شراندیشان و اصالت! کنی گوید اشتباه می قرآن می. نومیدي و بی ثمري کنند

تر این ترآن به سه معنا به کار رفته، درسن در اول بحث عرض کردم حق و باطل در قم" .)116و  115ص("الخیري باش اصالت
به این معنا . یعنی نیستی ،حق یعنی هستی، در برابر باطل: شود د که به دو معناست، اما به سه معنا تحلیل میاست که گفته شو

خوب، در این . باطل یعنی آنچه نیست ،حق به معناي آنچه هست و در مقابل آن. گوید خداوند حق است است که قرآن می
حق به معنی آنچه باید : ولی حق یک معناي دیگر هم دارد. داردصورت معلوم است که کفّه هستی سنگین است و باطل وزنی ن

معناي سوم که عرض کردم توضیح معناي . کند قدري این تعبیر صدق نمی ،در این صورت. باشد و باطل یعنی آنچه نباید باشد
گوید هستی  رآن میاین است که از نظر قرآن آنچه باید باشد از روي آنچه هست گرفته شده و آن این است که ق. دوم است

پس براي . ما را باید از روي این جهت هستی شناسایی کرد. دار است، یعنی این یک واقعیت عینی است و باید باشد جهت
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حق و ("دست داده که این لطیفه جالب مسأله حق و مالك حق در اسالم است اید باشد از آنچه هست یک معیار تعیین آنچه ب
  ).122و  121ص  محمد حسین بهشتی، باطل از دیدگاه قرآن، سید

 انسان اجتماعی زندگی محور و هستی محور را "حق" که ورزد می اصرار قرآن ": آیه اهللا مطهري می گوید                 
 باطل و شرّ چربد، می باطل بر حق و شر بر خیر که همواره است مدعی خود ویژه اصول روي نیز الهی حکمت. نماید معرّفی

 نظام به بدبینی نوعی حال، و گذشته تاریخ مشاهده و مطالعه دیگر، طرف از .اند اصیل غیر و طفیلی و ضیرَع وجودهاي
 حق و مظالم و فجایع تاریخ، سراسر هستند مدعی کسانیکه نظریه که آورد می بوجود را تصور این و کند می ایجاد جاري
 در یا کنیم، می اشتباه انسان اجتماعی نظام و هستی نظام فهم در ما آیا گفت؟ باید چه.نیست بیجا است، کشی بهره و کشی
 و است، خوشبینانه تاریخ به و هستی به قرآن نظر کنیم می فکر که کنیم می اشتباه قرآن مقاصد فهم در کنیم، نمی اشتباه این،

 که آنجا تا را شبهه این ما است؟ حلّ قابل غیر و دارد وجود قرآن و واقعیت میان تناقض این و کنیم نمی اشتباه هیچکدام در یا
 تاریخ جریان به که آنچه و ایم کرده حل را آن خدا لطف به و کرده طرح الهی عدل کتاب در شود می مربوط هستی نظام به
 مجموعه( کرد خواهیم طرح "باطل و حقّ نبرد" عنوان تحت آینده بحثهاي از یکی در شود می مربوط بشر اجتماعی زندگی و

به آن اشاره کرده و منبع دوم بحث مطهري  همان است که "حق و باطل"کتاب   ).473تا  451: ص ،2ج.  مطهري شهید آثار
 یو باطل ، چون انسان ممزوج حق است از خیر و شر و یجامعه ممزوج ،در نتیجه":می گوید در این کتاب او .ما می باشد

 حال غلبه با .همیشه در صحنه وجود فرد و در صحنه اجتماع حکمفرماست باطل حق و ياین نزاع و درگیر ،است از خیر و شر
کرد و خیر بر شر  ، عدل بر ظلم غلبه خواهداست حقیقتبا حق و یاست البته ما معتقدیم که غلبه نهائ ياست ، بحث دیگر کدام

نظریه دیگر  .}نور 55توبه و  33آیات {فر پیروز خواهد شدبر ظلمت غلبه خواهد کرد و دین بر ک نور،پیروز خواهد شد
، به تاریخ آینده و جامعه را داشت یبینشخو يکه ادعا کردظهور يدر قرن نوزدهم یک مکتب ماد .است یماتریالیسم تاریخ

 دانستند و می که انسان را ذاتا بد و شروریگفتیم کسان" ).20و  19حق وباطل، مرتضی مطهري، ص("بود مارکسیسم  این مکتب
 .ریختند یاو نم يفاضله برا مدینه  و طرح دانستند ینداشتند و انسان را قابل اصالح نم یبودند ، تز اصالح بدبین به طبیعت او

  يو توصیه ها شمارد یرا در دوره مالکیت ، تخیل م یو هر تز اصالح نیست  یمارکسیسم هم قائل به تز اصالح گوئیم یحاال م
، او شناسد یبشر اختیار نم يمارکسیسم برا که راچ، کند یقلمداد م یرا سوسیالیسم تخیل طبقه یو جامعه ب ،لتبه عدا یاخالق

، معتقدند "اصالت اجتماع  "که به یهمه کسان ...که محکوم به جبر تاریخ است داند یم ياقتصاد را تابع جامعه و ابزار تولید
را قبول  یاصالح تز و کنند یفکر م يجبر دانند یاو را ساخته جامعه م ي، و تمام ابعاد وجودسرشت انسان را فاقد ییعن

کنند،  یرا تاریک معرف تاریخ ،جلوه دهند یمارکسیستها کوشش دارند تاریخ بشریت را سیاه و ظلمان").25همان، ص("ندارند
و ! را ثانویه  و همچنین نهایت تاریخ یا دوره کمون آورند یحساب مب یرا نوران اولیه  دوره اشتراك ی، یعنآنها فقط فجر تاریخ

و خدعه و  يباطل و ظلم و فساد و شرارت و خونریز حکومت  ، دورهیتمام تاریخ بشریت را از بدو پیدایش مالکیت خصوص
انها نیرنگ این جری: کنند یم  را که در تاریخ بشریت پیدا شده چنین توجیه یحقیق ي، و جریانها پندارند یم  نیرنگ و دروغ

پس چه باید کرد؟ ":مطهري ضمن نقد نطریه مارکسیستها می گوید ).31ص("ظلمتها يبوده است بر رو ی، ظلمتبوده است
 است که ابزار تولید جبرا ی، وقتگذراند و به مقصد خودش برسد و آنب ، مراحل خود راباید صبر کرد تا اتوبوس تاریخ

آن را جلو یا  تواند یندارد و نم ی، بشر نقش عدالت پس در ایجاد سوسیالیسم و حق و .و اشتراکیت را ایجاب کند سوسیالیسم
دوره و تاریخش رسید  و  زمان یپیش برود و زمانش برسد وقت یخود مانند یک جریان خود کار طبیع به عقب ببرد ، باید خود

که در آغاز این بحث اشاره کردیم  گونهقرآن همان. م درست برخالف نظر مارکسیسم استنظر اسال. آید یوجود مخودش ب
اما آن را  کند ینم ی، هر چند باطل را نفو در مقابل کند یم یاصیل معرف را  و حق داند یرا براساس حق م یجریان هست
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و  یعبباطل وجود تَ").35و  34ص ("است قائل  انسان اصالت يقرآن به تاریخ خوشبین است و برا ،از این رو .داند ینم اصیل
، محکوم به در مجموع به باطل گرائید يهر وقت جامعه ا .حق است داردکه استمراری، آن چیزدارد، وجود موقت دارد یطفیل

، است یمردن ء یباطل ، یک ش .همان شدن  یبه باطل گرائیدن بطور کامل، و از حق بریدن همان و فان ییعن .است شده ءفنا
 ، رو بهاست  فالن تمدن محکوم به مرگ گویند ینظیر اینکه امروزه م .میرد یدارد م خودش  محکوم به مرگ است، از درون

است و ضرورت ندارد  یمرگها تدریج ی، چون بعضاست  ، در حال مردنمیرد یاز درون خودش دارد م یزوال است ، یعن
، حق اصیل است و ، خیر غالب است یدر نظام هست":دگویمی  ،یآیاتبرخی از با استناد به نیز، مطهري . )37ص(باشد یدفع

قصص  88مضمون آیات {حق است ماند ی، و آنچه پایدار ماست یو غیر اصیل و نابود شدن محکوم باطل هم اگر پیدا شد
چیره خواهد  باطل  يکه حق پیروز و نظام حق بر نظامها کند یدر تاریخ بشر هم این بینش حکم م.}سوره الرحمن27و

قرآن این منطق را قبول ندارد که جریان تاریخ را زور گردانده و خدعه حرکت داده و ").38ص(}توبه 33مضمون آیه {شد
فساد و ظلم باشد و در  از نظر منطق قرآن امکان ندارد که در مجموع جامعه بشریت غلبه با شر و ظلمت چرخانده است اصال

 یگاه معنایش این است که ما ،"مع الظلم یکفر و ال یبقمع ال یالملک یبق ":اینکه پیامبر فرمود  .باشد یعین حال جامعه باق
، اما جامعه که نادرشاه نیست همان اش ظلم است همه  که بینیم ی، مثال نادر شاه را مکنیم یوقتها ظلم را در سطح باال نگاه م

، صداقت در مجموع بینید یم بکنید ياگر شما میان توده مردم بروید و یک آمارگیر سازد یها مناره م کله زمان که نادرشاه از
تا  171صافات، {"انبیاء و پیام انبیاء آمده است  در اواخر سوره صافات حاکمیت و منصور بودن ...غلبه دارد بر کذب

چه سخن ما  یعنی. "تسخن ما درباره بندگان فرستاده ما گذشته اس ": است یبیعج اتیسوره آ نیدر آخر ا" ).42ص(}173
از  يروزیکه پ "إِنَّهم لَهم اَلْمنْصورونَ"چه؟  ماست در ازل، که یاست و وعده حتم یو قدرِ حتم ءقضا نیا یعنیگذشته است؟ 

 شهیر همان نیا. است مانیاز آنِ جنداللّه و اهل ا یینها يروزیغلبه و پ ،َ "و إِنَّ جنْدنا لَهم اَلْغالبونَ". بندگان ماست نیآنِ ا
و  نید ندهیجهان آ ندهیاست، آ مانیجهان به دست اهل ا ندهیدهد که آ یمسلمان م کیرا به  ینیبجهان نیاست که ا یمطلب

در زمان  غمبریضمنا اشاره به وضع پ یعنی ؛یهم از نظر جزئ یالبته، هم از نظر کل. حکومت حق است ،ندهیمذهب است، آ
 ،یوقت کم کیرو بگردان تا  نهایفعالً از ا ،"نٍیح یعنْهم حتّفَتَولَّ ": کند یم طابخ نیچن غمبریبعد به پ .خودش هم هست

از  مانیکه اهل ا يکه خدا فرموده است که در هر مبارزه ا یبه حکم اصل نیتو و مؤمن! غمبریپ يا: دیخواهد بگو یچه؟ م یعنی
 دیخواه روزیپ تخواهند شد، تو و اصحاب روزیکنند پ یمجنگند و مبارزه  یم مانهایا یبا ب مانیو خلوص ا مانیکمال ا يرو

آنها  ن،یآنوقت برو آنها را بب، "بصرُونَیو أَبصرْهم فَسوف ".به کارشان نداشته باش يفعالً کار. خواهد یصبر م یفقط کم .بود
 وي، ).236تا  234، ص28ج ،يمجموعه آثار مطهر( "زند یحرف را م نیدر مکه دارد ا. ستیکه وضع چ دیهم خواهند د

، نظام یکه در مقیاس جهان کند یخلقت آسمان و زمین را مطرح م خداوند":انبیاء می گوید سوره 18   تا 16آیات در توضیح 
و  يقدرت حق و ناچیز ،"فَإِذَا هو زاهقٌ  بلْ نَقْذف بِالْحقِّ علَى الْباطلِ فَیدمغُه"18آیه.ینه بر باطل و پوچ برپاست  به حق یهست

و آن  آید یم بیرون  و موقت داشته باشد اما حق یکدفعه از کمین يممکن است غلبه ظاهر باطل .کند یباطل را بیان م یناتوان
و به شدت به  سازیم یم يگلوله ا ،مغز ، مثل اینکه از حق جایگاه  ییعن "ماغد"، پرتاب کردن ییعن "ذفقَ" .کند یرا نابود م

نبوده  ي، چیزبوده است یرفتن بین باطل از بینید ی، بعد یک وقت مکند یکه مغزش را به اصطالح خرد م کنیم یم  باطل پرتاب
به  یاز آنکه مدت بعد  کرده اند که بد هم نیست و آن اینکه حق ياز این آیه استفاده ا يا عده .بوده است  "زاهق"، است

 کند یم خدا به وسیله خود بشر این کار را آید یکوبنده و بنیان کن م آید یباطل م به جنگ یوسیله باطل پوشانده شد ، وقت
قرآن در  ببینید.افکند یو به دور م کند یخمیر م و و باطل را خرد آید یکه حق همچون طوفان م بینید ییک مرتبه و ناگهان م

باطل شما را مأیوس  ينمود باطل شما را نترساند ، این فراگیر این:گوید ی، مکند یبینانه نگاه مجنگ حق و باطل چقدر خوش
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در طول تاریخ همیشه حق و باطل با  .}نور 55مضمون آیه {حق همیشه پیروز بوده است! سرانجام حق پیروز است  زیرانکند ،
 باطل از يچنان که همیشه نشانه ا، آندهد یحق بر باطل را م ینهائ يپیروز وعده  قرآن ییکدیگر در حال جنگ بوده اند ول

مضمون {داشته باشید و غصه هیچ چیز را نخورید ایمان کند یلذا توصیه م داند یتاریخ م ینماند و این را سرنوشت نهائ یباق
بود که از او  یهیکل هم نبود ، فقط يکه باطل بر افتاد و چیز یبین یپس ناگهان م...}سوره آل عمران 139آیه

 یباطل چیز زاهق" :گوید یم، کند یپیدا م "زهوق"بعدا  ،که باطل گوید یقرآن نم. }18انبیاء،{"فاذا هو زاهق":يترسید یم
، حق و باطل را به رعدسوره  17قرآن در آیه  ).48تا 45ص، يمطهر یحق وباطل، مرتض ("تاس ی، باطل اصال رفتن"است

، در اثر یپر برکت و  آب صاف یفرو فرستاد ، یعن یخداوند از آسمان آب": بیان داشته است  یبسیار جالب و پرمعن یمثل  صورت
را  یکفبه اندازه ظرفیتشان به راه افتاد، پس این سیل،و رودخانه ها  وادیها در یریزش این باران بر کوهها و بلندیها ، سیل

در سطح  یکف چنین بسازند يتا از آن زیور یا وسیله ا ازندگد یآتش م يرا رو يفلز یوقت که  خود حمل کرد، همانگونه يرو
چنین خدا حق و باطل را  این.گیرد یآن را م ينخور رو بدرد ته نشین شده و مواد زائد و ی، مواد اصلشود یآن آشکار م

دیگر گفته اند این  ی، بعضزند یمثال م را این چنین خداوند حق و باطل یاز مفسرین گفته اند که یعن یدر اینجا بعض."زند یم
حق  برخورد .شود یاین چنین میان حق و باطل تصادم و برخورد واقع م ی، یعنزند یم یکدیگر  چنین خداوند حق و باطل را به

 در رساند یو اما آنچه به مردم سود م شود یو نیست و نابود م رود یو اما کف م. است نظیر برخورد آب و کف يو باطل چیز
نفرموده  .علت آن حکم است ،این صفت ییعن ، کرده است یرا معلق به صفت یاینجا حکم یبه اصطالح ادب .ماند یم یزمین باق

 ینافع بودن باق اعتبار  ، بهفلز مردم نافع است از آن آب و يآنچه برا فرماید ی، بلکه مماند یم ی، فلز باقماند یم یآب باق
 ،است ي، از آن نافع بودن و سودمندءبقا ییعن ماند یم یاست باق ودمندس ، خیر است،، به دلیل اینکه نافع استماند یم
 :شود یاز این مثال چند نکته جالب استفاده م .اند و محکوم یو از بین رفتن یها حذف شدن فایدهی، ب خاصیتهای، ب سودهایب

که اگر آدم یطور، ب پوشاند یم و گیرد یآب را م يکف رو ییعن .}رعد 17آیه {نمود داشتن باطل و اصیل بودن حق :)الف
به آب باران  ی، و توجهاست که در حرکت بیند یرا م ی، کف خروشاننداشته باشد خبر  بیاید نگاه کند و از ماهیت قضیه یجاهل

 آب را يچون کفها رو ی، ولنه کف کند یاست که چنین خروشان حرکت م آب که اینی، در حال کند یکه زیر این کفهاست نم
حق  يهم چنین است که بر نیرو باطل. بیند یم اند چشم ظاهربین که به اعماق واقعیات نفوذ نداشته باشد فقط کف را گرفته

 يها قله  ظاهر جامعه را ببیند و به اعماق آن نظر نیندازد همان یکه اگر کسیبطور ،پوشاند یآن را م يو رو شود یسوار م
 افتد یکه چشممان به او می، اول کسایران در  مثال اگر برگردیم به قرن سیزدهم بیند یشامخ و افراد چشم پر کن را م

نکته  :بودن باطل و استقالل حق یطفیل: )ـب ...اشد که شر بر خیر غلبه داشته استاین نباید معیار ما ب ...ناصرالدین شاه است
، کند یحق حرکت م يو با نیرو شود یحق پیدا م طفیل  این است که باطل به شود یاستفاده م یکه از این مثال قرآن يدیگر

 ي، نیروآب هست يکه رو یکف.کند یحق حرکت م ي، نیرو اصالتا مال حق است و باطل با نیرونیست  نیرو مال خودش ییعن
 يو آن همه کارها شود یمعاویه اگر پیدا م .دهد یاست که او را حرکت م آب ياین نیرو دهد یکف نیست که او را حرکت م

نیست و جامعه در بطن  ي، معاویه انیرو آن یوجود نیاورده و ماهیت واقعرا معاویه ب یاجتماع يآن نیرو،کند یم باطل
این نیرو  يبر رو معاویه  ی، ول، باز هم ایمان است، باز هم معنویت است تپیغمبر اس هم باز .!ندارد يا خودش ماهیت معاویه

و هر چه را در برابرش  دارد و نیرو کند یکه سیل جریان پیدا کرد ، آنکه حرکت م یوقت: گوید یقرآن م...سوار شده است
 یول،برود توانست یکف یک قدم هم نم ،اگر آب نبود کند یکه حرکت م بینید یم ، آب است اما شما کف رابرد یقرار گیرد م

حق استفاده  يهمیشه در دنیا باطل از نیرو کند یم  آب استفاده يو از نیرو شود یآب سوار م يبه علت اینکه آب هست رو
فیض 137صفحه {نهج البالغه 50خطبه  ، با استناد بهمطهري ).53تا  48ص (باطل است دروغ ، وحق ی، مثال راست کند یم
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با  یامتزاج و آمیختگ از  پس اگر باطل:  فرماید یم یو چه عال کند یفلسفه مطلب را ذکر م ،بعد حضرت":، می گوید}االسالم
 }حنیف یمرتاد ، به همان معن{، مرتاد، چون اغلب مردمشوند ینم منحرف حق جدا باشد و با حق مخلوط نباشد ، مردم حقجو

مردم حق را با  ی، یعنشود یم  و امر بر مردم مشتبه کنند یحق را با باطل مخلوط و ممزوج م آیند یم یولیاحق گرا هستند ،
، پیغمبر استفاده کرد ياز نیرو،نداشت یپس معاویه از خودش نیروئ...خرند یم  و باطل را با مارك حق گیرند یباطل اشتباه م

  ، آن وقت مردم چهفرستد یمردم م ي، یک جالد خونریز را براابیه زیادبن،بعد معاویه .قرآن استفاده کرد ياز نیرو
این ...شود یوقت زبان معاندین دراز م آن؟کند یچه م یاسالم، اینهم دین ، ببین حاکم اینهم اسالم گویند ی؟ مگویند یم

 58ص(گیرد یم ، از آن نیروکند، خودش نیرو ندارد تغذیه می  شود که باطل از حق همان معنائی است که از آیه استفاده می
اگر : گوید یم قرآن":نتیجه می گیرد که "،حق ینهائ يباطل و پیروز يغلبه ظاهر" مطهري در پایان کتاب تحت عنوان).61تا 

محال است وجود  ي، چنین جامعه اکردیم یجامعه را هالك م آن همه مردم این قدر شریر و فاسد و ظالم و دروغگو بودند
؟ چیست يبرا کند یم بیان اینکه قرآن هالك اقوام گذشته را .شود یقابل دوام نیست و فورا هالك م اصال،داشته باشد

پس اگر جامعه دوام دارد  .، ریشه آنها را کندیممردم آن اقوام بد شدند اکثریت یبودند که وقت یقبل از شما اقوام: دگوی یم
، به صورت به صورت موقت باطل.دان آب يرو يفاسدند که آنها هم کفها ی، بلکه اقلیتنیستند بدانید که اکثریت مردم فاسد

: گوید یمداریم که حکم ضرب المثل را پیدا کرده ، یاحادیث .رود یهم از بین م زود یک جوالن و به صورت یک نمود است و
: یا شود یاست و یک نمود است و زود تمام م یجوالن دارد ، اما باطل را یحق دولت باق، "للحق دولۀ و للباطل جولۀ "
 .دارد ءو ادامه و بقا دارد  حق جریان یول! شود یاست و بعد مضمحل و نابود م ی، باطل را جوالن"یضمحل  للباطل جولۀ ثم"

  طور که سایه از شخصو همان شود یطور که کف از آب پیدا م، همین شود یم ضمنا در اینجا معلوم شد که باطل از حق پیدا
با نام حق و در سایه حق و در پرتو حق  خواهد یم  ، چرا که باطلهم نبود ینبود باطل یمعلوم است که اگر حق .آید یم پدید
و  شود یروبرو م یآلودگیهائ یک ، در بستر خویش باکند یم یمسیر خودش را ط یاست که وقت یمانند آب حق.کند یزندگ

 .آید یم وجودب یکثیف يو در نتیجه کفها زند یها را به این طرف و آن طرف م زباله ، این، بعدبرد یرا هم با خود م یزباله هائ
   . )63و  62مرتضی مطهري،ص حق و باطل،(حرکت و جریان آب است ی، الزمه طبیعاین
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  دهمنوزفصل 
  

  گذشته عظمت تمدنهاي
  در

  قرآن
ا أَکْثَرَ فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ من قَبلهِم کَانُوا أَشَد منْهم قُوةً وأَثَاروا الْأَرض وعمرُوهأَولَم یسیرُوا فی الْأَرضِ "              

ر از که پیش از آنان بودند چگونه بوده است آنها بس نیرومندتیاند تا ببینند فرجام کسان ردیدهآیا در زمین نگ...=مما عمرُوها 
طبق این آیه، . }9روم،{"...ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آنچه آنها آبادش کردند آن را آباد ساختند

 قرآن ،واقع در. معلوم می شود که تمدنهایی در گذشته بوده اند که از دوره اي که قرآن نازل شده، پیشرفته تر بوده اند
 و ، داشتند مالى و جسمى نیروى و قدرت نظر از چشمگیرى برترى پیامبر معاصر مشرکان به نسبت که کند مى اقوامى به اشاره

ثار الغبار و السحاب ":می گوید "ثور"راغب ضمن توضیح واژه .دهد مى قرار اینها براى عبرتى درس را آنها دردناك سرنوشت
: دیگو یتعال يخدا ختم،یاو را برانگ ،""قد أثرته" و. "شد ختهیگرد و غبار و ابرها پراکنده و برانگ یعنی، "ثورا و ثورانا ثور،ی
"حاباً رُیفَتُثو  دندیرا کاو نیزم :مثل دم،یکاو یعنی "أثرت" .آورد یو فراهم م زاندیانگ یابرها را برم ،بادها یعنی} 48،روم{س

 .است به افشاندن گرد و غبار یهیرا بپراکند که تشب گهایر دیباد شد یعنی،"الحصبۀ ثورا ثارت" .}9روم،{کاشتند و آباد کردند
از آشکار شدن و انتشار خشم و غضب او  هیکنا "ثائره ثار".را انتشار داد يشرّ و بد یعنیاست  یدر همان معن ،زین "شرّا ثور"

است  يکه در اصل مصدر ییگو زند، یرا شخم م نیاست که زم يگاو "رالثّو".دیو برجه ختیبا او در آو یعنی، "ثاوره" .است
قاموس می  ).369، ص 1 ترجمه مفردات، ج("است یطلب خونبها و خونخواه ،"الثّأر" .است فاعل قرار گرفته يکه به جا

مجمع البیان آنرا زیر و رو کردن و راغب پراکنده کردن گفته است و هر  .است پراکنده شدن و زیر و رو شدن ،"ثور" :نویسد
 انقالب به عرب ).322، ص 1 ج علی اکبر قریشی،قاموس قرآن،(و شخم زدن توأم با پراکنده کردن استاند  همه نزدیک ب ،دو

 شخم با چون است؛ زمین کردن رو و زیر یعنی زمین زدن شخم وسیله که ثور گوید می جهت آن از نر گاو به و ثوره، گوید می
 که نیست کردن پراکنده ثاره،اَ معنی بنابراین. ثور گویند می آن به کردن، رو و زیر اعتبار به کند، می رو و زیر را زمین زدن،
 .باشد هم کردن رو و زیر آن در که است کردنی پراکنده ثارهاَ گویند؛ نمی ثارهاَ را کردن پراکنده صرف. اند گفته چنین گاهی
 کندن یا درختکارى، و زراعت براى زمین کردن شخم به اشاره است ممکن "کردند رو و زیر را زمین =االرض ثاروااَ" جمله
 وسیعى مفهوم "االرض ثاروااَ" جمله که چرا ،باشد اینها همه یا و بزرگ عمارتهاى شالوده آوردن بیرون یا و قناتها، و نهرها
 در قدرت بیشترین ،روز آن دنیاى در که آنجا از و.شود مى شامل است آبادى و عمران مقدمه که را امور این تمام که دارد
 را اقوام این برترى داشتند، چشمگیرى ترقى عمارتها، ساختن نظر از و بودند تر پیشرفته کشاورزى نظر از که بود کسانى دست
 اینهمه با آنها اما .)تفسیر نمونه، سوره روم(سازد مى روشن بود محدود بسیار نظر این از قدرتشان که مکه مشرکان به نسبت
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برخی از این آیات  .بارها اشاره کرده است} منْهم قُوةًأَشَد {ي برترقرآن به این تواناییها. بود شدندبرتري تکنولوژي، نا
  . "9،روم؛ و 6،نعاما ؛ 69ه،توب؛ 13،محمد ؛43فاطر،  ؛ 15فصلت،؛  36،ق؛ 82و  21غافر،؛ 7تا 6زخرف، ":عبارتند از

 در بخش اول این سوره .را  توضیح می دهیمبا الگو گرفتن از سوره فجر، سه تمدن  ،از میان تمدنهاي گذشته                    
آیا " :و بالفاصله می فرماید. به سوگندهاى متعددى برخورد مى کنیم که در نوع خود بى سابقه است }آیات اول تا چهارم{

ستمگران و مقدمه اى است براى تهدید  سوگندهااین  .}5فجر،{است] دیگر[سوگندى ] نیاز به[براى خردمند  ،در این
این سوره  دومدر بخش . که در واقع نتیجه عملشان می باشد به عذاب الهى ،زورگویانی که در طول تاریخ ظلم کرده اند

اگر عقالنیتی داشته است ، تا قدرتهاى دیگر  شدهثمود و فرعون  ،اشاره اى به بعضى از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم عاد 
شب را  کىیتار ،است، و از آنجا که نور صبح عیدر اصل به معنى شکافتن وس "فجر ".کنندب خود را کار حساب  اشند،ب

با این معنا از واژه فجر، می توان گفت این سوره پیام نابودي ستمگران تاریخ و . به فجر شده است ریشکافد از آن تعب مى
 کىیاند منظور از فجر هر روشنائى است که در دل تار و گفته" :می نویسدتفسیر نمونه  .پیروزي مردم ستمدیده می باشد

فجر است، و همچنین  قیاز مصاد کىی تیعصر جاهل کىیاسالم و نور پاك محمدى در تار دنیدرخش ،نیبنابر ا .درخشد مى
از آن  گرىیو ظلمت ظلم و ستم، مصداق د کىیارمهدى به هنگام فرو رفتن جهان در ت رتضح درخشیدن سپیده صبح قیام

 ارم *اى که پروردگارت با عاد چه کرد مگر ندانسته":عذاب شده اولین قوممعرفی ).تفسیر نمونه، فجر("شود محسوب مى
 آنان، پیامبر و عادیان از که است کتابی تنها قرآن .}8تا  6فجر، {"که مانندش در شهرها ساخته نشده بود*داراي ستونها

، فقط  قرآن .است رفته بکار آیه 24 در و سوره 18 در بار 24 عاد کلمه. است گفته سخن خود، هاي سوره از بسیاري در هود،
 نام با توجه به اینکه برخی از نظریات درباره محل زیست قوم عاد به استناد  .کرده استاشاره  "رما "به شهري به نامیکبار 

اختالف مفسران میان  یا قبیله است، یا محل و شهرى است؟ در  نام شخص  "ارم "اینکه در .ی الزم استتوضیح ،بیان شده رما
نام شهر و  رم دیگر معتقدند ا اما برخی. می داند قبیله عاد را نام آن "کشاف"در زمخشرىبنا بر تفسیر نمونه،  . می باشد نظر

 "دمع"ماد به معنى ستون و جمع آن ع .نظیر آنها باشدیبنام شهر  رم ا همناسب با آیه بعد این است کو . سرزمین آنها است
بنابر تفسیر اول اشاره به اندام نیرومند و پیکرهاى ستون مانند قوم عاد است، و بنابر تفسیر دوم اشاره به ساختمانهاى با . است

اشاره اى است به قدرت و  ،صورتعظمت و کاخهاى رفیع و ستونهاى عظیمى است که در این کاخها بکار رفته بود، و در هر دو 
همان شهر و دیارى که مانند آن در بالد آفریده نشده ": و لذا در آیه بعد مى افزاید.مناسبتر است، تفسیر دوم. قوت قوم عاد

 است که بعضى از و شاید به همین دلیل. رم  همان شهر است، نه قبیله و طایفه این تعبیر نشان مى دهد که منظور از ا ."بود
نظر دوم را پذیرفته و می  آیه اهللا طالقانی .)همان("مفسران بزرگ همین تفسیر را پذیرفته اند و ما نیز آن را ترجیح دادیم

 به توجه با البته. است بوده "سام بن معد بن ارم" یا "سام بن ارم" آنها بزرگ جد که بوده اي قبیله یا شخص نام ارم":گوید
 مردود باشد، اي قبیله یا شخص نام اینکه و تأیید آن بودن مکان اسم العماد، ذات به آن اضافه و توصیف و ارم کلمه تأنیث

 قرآن، از پرتوي طالقانی،(است شده اذعان "ارم "بودن مکان به نیز تاریخی و تفسیري کتب اکثر در آن، بر عالوه. گردد می
 در که باشد آرام همان "ارم" شاید. است ارم لفظ بودن مکان اسم مورخان و مفسران بین مشهور بنابراین،" ).50، ص  4 ج

 دیده هود و عاد لفظ آن در که هرچند" ؛)55ص همان،("است شده شمرده نوح بن سام نوادگان یا فرزندان از یکی تورات
 پرداختهبه ریشه یابی درباره قوم عاد  "الْعماد ذَات إِرم "در توضیح بر آیه  "اعالم القرآن "مولف ).51ص همان،("شود نمی
 معناي به لغت در "ارم " :فشرده مطالب ایشان چنین است. براي رجوع به منابع این تحقیق به اصل کتاب مراجعه شود .است

 یابی ریشه فرایند در .است شده می نصب بیابانها در رهگذران راهنمایی براي گذشته در که است آن مانند و سنگ از اي نشانه
 کاوش صدد در کسانیکه بیشتر.یافت دست توان نمی نظري اتّفاق به مفسران، آنان از پیروي به و پژوهان واژه میان کلمه، این
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 بر گوناگون استداللهاي تکاپوي در و دانسته عربی اي واژه را ارم اند، پرداخته مزبور آیه تفسیر به یا بوده واژه این درباره
 گواه ارم بودن عجمی بر را آیه قرائتهاي اختالف پژوهندگان، از برخی .اند برده بهره آیه ترکیب و قرائتها از خویش، مدعاي

 مفسران از گروهی .اند دانسته عبري اي واژه را عتیق،آن عهد در آن به شبیه اي واژه وجود به استناد با دیگر، اي عده و گرفته
 و رفیع بناهاي صاحبان را آن از مقصود ،"العماد ذات" به آیه این در "ها" ضمیر ارجاع با و فجر،هشتم  آیه به استشهاد با

 آن تا که است این کننده بیان و شده قرائت مجهول صورت به و مؤنّث صیغه به "خلقتُ" تفسیر، بنابراین .اند دانسته مستحکم
 نشانه و عالمت به که "ارم" لغوي معناي از گیري بهره با کثیر ابن. است نکرده بنا را ساختمانها آن همانند هیچکس هنگام

 در یا شهرها اطراف در رهگذران راهنمایی براي که داند می هایی استوانه و برجها معناي به را العماد ذات شده، ترجمه
 این از کمک با و اند کرده قرائت "العماد ذات ارم بعاد" صورتب را آیه که مشهور قرائت از استفاده با .کردند می نصب صحراها

 آمده "ارم" وصف در که "العماد ذات" با معنا این و ،اند گرفته عاد از  "بیان عطف" یا "بدل" را ارم که قرآنی یباناد نظریه
 صفت العماد ذات و اند زیسته می آن در عاد قوم که باشد شهري یا قبیله نام ارم که دیدگاه این .دارد بیشتري سازگاري است،

 عاد قوم احوال از اي گونه به که دیگري آیات با تفسیر این اینکه بر افزون شود؛ می تقویت است، بوده آنان رفیع بناهاي
 به را "االوتاد ذو" مفسران، از برخی م،هد آیه درباره اینکه ویژه به }12 ص، ،41 ذاریات،{: دارد سازگاري اند، داده گزارش

  ).57 تا 53ص ،2 ج ،قرآن اعالم(اند دانسته ساختمانها و بناها صاحبان معناي
 بگیریم، آرام به منسوب سرزمین را رما اگر" :مورخین، درباره زیستگاه این قوم نیز، اختالف کرده اند و نوشته اند                    

 به آشناي و سلحشور و زورمند و یافتند پرورش وادیها و هان کوهستا میان در نخست چون آرامی، قبیله هاي تیره: گفت توان می
 پدید هاآبادی و ساختند محکم هاي قلعه و بناها خود، از دفاع و سکونت براي یافتند، دست که جا هر به بودند، حجاري فن

 هايساختمان تکثر و توسعه }74اعراف،؛ و 129و128شعراء،{ آیات.شد شناخته آنها نام به ساختمانها گونهاین سپس. آوردند
 که اند داده احتمال شهرهایی به راجع را ارم لفظ اسالمی، مورخان و مفسران که است جهت همین از گویا  .رساند می را آنها

 دو مجله تخصصی قرآن و علم،(حضرموت و عمان بین و دمشق، اسکندریه، مانند دارند، قرار مختلف و دور هايسرزمین در
 نظر به :نوشته است میلر گري ).159تا 137ص،1393 تابستان و بهار ،14ش هشتم، علم، سال و قرآن ترویجی  علمی فصلنامه

 ارائه را جالبی اطالعات ،ملی جغرافیاي نشریه م،1978 دسامبر در اما. است نداشته وجود}ارم{شهري چنین نگاران تاریخ
 پژوهشگران. نبود انگیز شگفت و کننده متحیر بخش تنها آن، اما. گردید کشف پیش قرن 43 قدمت به شهري آن طی که کرد

 این در. است بوده تجاري شهري منطقه آن شهرهاي میان در که شدند "البا" نام به شهري ضبط و ثبت متوجه اي کتابخانه در
 مردم رسد می نظر به .بود کتاب آن شهرهاي فهرست در نیز ارم  نام به شهري زیرا کردند شک خیر، یا است شهر این، که باره

 بندي جمع در محققان از یکی ).21 ص گري میلر انگیز، شگفت کتابی قرآن(اند بوده هم با تجارت در ارم و البا شهرهاي
 در یمن از اي منطقه در اسالمی، مفسران عموم نظر از }شنزار سرزمین {احقاف: قوم عاد نوشته است مکان باره در هادیدگاه

 جزیرة شمال در حسمی اطراف اي منطقه یا شام در کوهی نام را احقاف نیز برخی البته. است داشته قرار عربستان جنوب
 کوهی وجود. دارد شباهت عاد سکونت محل از قرآن هايگزارش برخی با منطقه این سرسبزي و آبادانی که اند دانسته العرب

 از نیز تورات در. است کرده تقویت خاورشناسان برخی نزد را منطقه این در احقاف سرزمین وقوع فرضیه "ارم" نام به
 اطالق زارشن سرزمین به یافته، اشتقاق شن معناي به "حول" عبري ریشه از واژه، آن که شده یاد "حویله" نام به اي منطقه

 مرکز تا جنوبی عربستان در عمان، و یمن بر افزون گویا و نشده تعیین تورات در روشنی به منطقه، این دقیق محدوده. شود می
 در جایی باید احقاف سرزمین که است مسلّم: گفت باید شده، ذکر اقوال به توجه با .است داشته امتداد العرب جزیرة شمال و

 به شمال از و یمن والیت به جنوب از و است شده واقع یمن و عمان نزدیکی در قوي احتمال به که باشد العرب جزیرة جنوب
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 بعر آن به جغرافیدانها. است بوده سکنه از خالی هاقرن خشکی و گرمی جهت به احقاف صحراي .شود می محدود عمان
 احقاف ، منطقه صحرا هايرمل طوالنی، هايسال طی و بوده اطالع بی صحرا این از همواره جهان رو، این از گویند؛ می الخالی

 شبه جنوب الخالی، ربع در واقع عاد، قوم رفته بین از شهر توانستکه  است کسانی جمله از  کالب نیکالس .است پوشانده را
 ،م1932 سال در توماس برترام انگلیسی مورخ نوشته "فالکس عربیا" کتاب با تحقیقاتش در وي .کند کشف را عربستان جزیره
 اند برگزیده آن براي را نام این هارومی که است بوده عربستان جزیره شبه جنوب مردم براي عنوانی کتاب این نام .شد مواجه

 را شهري از آثاري منطقه، این به سفرهایش از یکی در که گوید می کتاب این نویسنده. است پولدار عربهاي آن، از منظور و
 زده شگفت موضوع این از کالب.است شده می نامیده احقاف که شهري سوي به بوده گذرگاهی عربها گفته به که کند می کشف

 تهیه منطقه این از يتصاویر تا کرد درخواست ناسا مؤسسه از او. برساند پایان به را توماس کار تا آید برمی صدد در و شود می
 گروهی همراه به وا. باشد عاد قوم سرزمین داد می احتمال که کرد شناسایی را وسیعی منطقه تصاویر، بررسی با او. شود

 صورتیکه در .کند کشف را ارم تاریخی شهر توانست و کرد سفر منطقه این به بررسی و کشف وسایل ترینمدرن با باستانشناس
 شناسی باستان گروه .پنداشتند می اي افسانه را شهر این مردم اکثر اما،. بود داده خبر سرزمینی چنین از قبل قرنها از قرآن

 مهمترین چون: گوید می حفاري، کمیته رئیس ،"زارنز دي". یافتند دست بلند هايبرج به خود کشفیات و حفاریها در بکال
قرآن می .است "ارم "شهر همان ،شهر این که رسیدند نتیجه این به پژوهشگران است، آن بلند برجهاي آثار، این ویژگی
 و.باشد می مکه اطراف شما، اطراف از مراد .}27احقاف،{"یمگمان همه شهرهاى پیرامون شما را هالك کردیو ب" :فرماید

 شده آشکار شما براى آنان}شده ویران{هاى خانه از }این{یقین به و ،}کردیم هالك نیز{ را ثمود و عاد }قوم{و: فرماید می
 در بلند برجهاي وجود شهر، این ویژگیهاي مهمترین از. است "برج" معناي به "العمود"عربی زبان در .}38عنکبوت،{است

 آیه، در در "ریع" واژه.}129و  128شعراء، {است شده تشریح خوبی به موضوع این نیز قرآن آیات دیگر در.  است بوده آن
 با. شود نمى تعقیب آن در صحیح هدف که است کارى معناى به "عبث" ماده از "تعبثون" و است مرتفع مکان معناى به اصل

 بر تفاخر و خودنمایى براى ثروتمند، و متمکن قوم این که شود مى روشن است، نشانه معناى به که "آیه" واژه به توجه
 آن انجام براى صحیحى هدف هیچ و ساختند مى آن مانند و برج همچون ها تپه و هاکوه مرتفع نقاط بر بناهایى دیگران،
 و استوار چنان آن ها سازه این. بودند شهره خود خاص تکنولوژي با و استوار و محکم هاي خانه ساخت در عاد قوم .نداشتند
 بدست قصص سوره 58 آیه در "تلک" واژه از چنانکه و بودند مانده اکرم باقی پیامبر زمان تا حتی که بودند مستحکم

دو فصلنامه (دارد اشاره عادیان هاي خانه ماندن باقی بهفوق،  آیات .است بوده دیدن قابل پیامبر عصر مردمان براي آید، می
 هایی الیه زیر در رما شهر که شود می استفاده مطلب این از: نتیجه می گیرد مجلهاین  ).، همانقرآن و علم،  یجیترو  یعلم

 دلیل به نیز شده، نامیده احقاف منطقه این اینکه علّت. است شده تبدیل شنی و رملی سرزمین یک به و گرفته قرار شن از
 این خود، اکتشافات در نیز شناسان باستان. شود می گفته شنی هاي تپه به عربی زبان در احقاف زیرا است؛ شنی هاي تپه وجود
 بسیار عاد قوم سرزمین":نوشته اند).همان(شنی شهر مانند درست بود، شده پوشیده رمل و شن از که یافتند حالی در را منطقه

 علمی، جنبه از ولی است، علف و آب بی شنزار و بیابان یک عادیان سکونت محل امروزه هرچند .بود پربار و سرسبز حاصلخیز،
 رم شهرا . است بوده سرسبز ،اسالم از پیش و گذشته در الخالی ربع به مشهور العرب جزیرة جنوب منطقه که شده ثابت

 قسمت در شهر این که آمده داستانها در و شده یاد "اوبار" شهر از باستانی متون در. است عربستان جزیره شبه در اي گمشده
 مکان را عمان کشور در "اوبار "شهر نزدیکی در اي منطقه امروزه. است بوده دادوستد مرکز عربستان، جزیره شبه جنوبی

 پابرجا میالدي نخست قرن تا و شده گذاشته بنیان ،م.ق3000 حدود شهر این که آمده ها افسانه در. دانند می شهر این اصلی
  ).شناسیباستان و قرآن منظر از عاد قوم سرزمین ،"قرآن المللی بین خبرگزاري=ایکنا "سایت(است بوده
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در این باره نوشته  مهران دکتر بیومی :استچنین مطرح شده  "ارم "در رابطه با شهرکه  عجیب هاي نظریه یکی از                
 این بر و داند می مصر اهرام سازندگان را آنان و دارد نو نظري عادیان درباره که مصري پژوهشگر" عطا سمیر محمد":است

 تنومندي و شگفت اجساد و پذیرفته نیز را عادیان تنومندي و تهمتنی .پذیرفتنی و پسندیدنی آورد، می دلیلهایی خویش سخن
 معبد در م، 1970 سال در که باشد درست او سخن این اگر است، ساخته خود سخن پشتوانه شده، یافت مصر کاوشهاي در که را
 بنی" منطقه درم، 1980 سال در و است بوده متر شش او هاياندام از یکی درازي که شده یافت انسانی هاي بازمانده "کرنک"

 العماري" منطقه ، درم 1986 سال در و نیز، آمده، دستب متر 16 درازي به انسانی پیکر" سوهاج" استان در "حمیل
 و گزافه را عادیان پیکري غول ،دنباش درست اینها اگر است، شده یافت متري 16 انسانی پیکر قاهره جنوب در "الجدیدة

 محمد ، دکترقرآن قصص تاریخی بررسی(گشت خواهد آسان اندکی آن، پذیرش و شد خواهد رنگ کم پنداشتن، خرافه
به با استناد  مقاله اي نوشته است که استدالل وي، ،بر اساس همین فرضیه عابدي احمد ). 219 تا 203ص  ،1 ج  بیومى مهران ،

 .است عاد قوم به متعلق انحصاراً بلکه باشد فرعونیان به متعلق تواند  نمى مصر اهراممی نویسد  او .است قرآن ضعیفآیات 
 و کاخها ها،  خانه نابودى به اى اشاره قرآن در): 1:از اند عبارت گیرد مى قرار بحث مورد مقاله این در که محورهایى

 هاي  خانه و کاخها شدن ویران از قرآن در): 2.دهد مى عاد قوم خود نابودى از خبر بلکه ندارد عاد قوم ساختمانهاى
 که گرفت نتیجه توان مى مطلب دو این از. سنگ نه است بوده آجر از برجها و کاخها آن اینکه و دهد مى خبر فرعونیان

 یا نابودى از قرآن):3.باشد مربوط عاد قوم به که دارد احتمال و باشد فرعونیان به متعلق دنتوان  نمى ماندهباقی کاخهاى
 که گلى{آجر از را آن که کند مى تصریح همانجا ولى ،دهد نمى خبرى ساخت فرعون دستور به هامان که کاخى ماندهباقی

 دستور به که آسمان بر افراشته بر سر ظاهرى با و بزرگ کاخى که نماید مى بعید بسیار و.است ساخته }بپزد را آن آتش
 ساختن توان حال، همان در ولى شود ساخته آجر با است، مردم ذهن ساختن منحرف نظیر عظیم، هدفى براى فرعون،
 ساختن توان آنان اگر که گفت توان مى نتیجه در. باشند داشته را عظیم سنگهاى با بیفایده و هدفبی و مجللتر بزرگتر، کاخهاى
 از قرآن):4.گرفتند مى کارب شد ساخته فرعون دستور به که کوشکى ساختن براى را توان آن حتماً داشتند را سنگى کاخهاى

 پیرامون ادعایى چنین فرعونیان حالیکه در اند،  داشته ادعایى چنین نیز عادیان. دهد مى خبر عاد قوم کاخهاى بودن بینظیر
 فرعونیان به متعلق تواند  نمى ماند مى باقى آجرى نه }مصر اهرام{سنگى  کاخى وقتى این بنابر.اند  نداشته خود کاخهاى

 این که کند مى پیدا اطمینان انسان دهد، مى عاد قوم کاخهاى بودن بینظیر از خبر قرآن و است بینظیر اهرام وقتى و باشد
 نمى کوچک انسانهاى را عظیم هاىسنگ این که یابد مى خود عقل با انسان وقتى باز): 5.است عاد قوم کاخهاى همان ،اهرام

 در دهد مى عاد قوم جثه و هیکل بزرگى از خبر مورد چندین در تصریح با گاهى و تشبیه با گاهى قرآن و کنند حمل توانند 
 از خبر قرآن وقتى باالخره و):6.باشد عاد قوم به متعلق باید بلکه باشد فرعونیان به متعلق اهرام شود  نمى که یابد مى

 دهد  نمى عاد قوم اجساد ماندن از خبر اما ،است موجود واقعاً که بینیم مى و دهد مى آن بودن وآیه فرعون جسد نگهدارى
 خارج در آنچه با قرآن در شده مطرح ویژگیهاى همه که شود مى روشن ،دهد مى آنان کامل پوسیدن از خبر عکس، بر بلکه

 سازگار نیز عقلى قرائن با و قرآن با این که است فرعونیان ساخته مصر اهرام گویند مى خارج در تنها است، منطبق دارد وجود
 سازندگان عاد قوم ،سایت الشیعه(اند  کرده منتسب آنان به را مصر اهرام دارد، عرفى تالزم فرعونیان با مصر چون و نیست
 از ،اعراف سوره در):1:چنین است که نتایج آن پرداختهعاد  قوم به مربوط به بررسی آیات عابدي ).عابدي مصر، احمد اهرام

 60، تا 50 آیه از هود سوره در ):2.است شده اشاره کاخهایشان، نه ،آنان خود هالکت و عاد قوم بودن قوى بر 72 تا 65 آیه
 چند ،140 تا 123 آیه از اءشعر سوره در ):3.گوید  مى سخن هالکتشان و آنان نیروى و قوه از اعراف سوره آیات نظیر باز

 .است بوده پیدا بسیار هاى  فاصله از و بوده نشانه و آیه که ساختند مى ساختمانهایى ،بلندیها بر :)الف:خورد مى چشم به نکته
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 رسیده مى نظر به کافى جاودانى زندگى براى و بوده ضعیف بسیار نابودیش احتمال که اند  ساخته مى استوارى کاخهاى :)ـب
 مى آنان هالکت از خبر باالخره و: )ـد .ندا بوده بلند قامتهاى و بزرگ هیکلهاى زیاد، بازوى قوه داراي آنها :)ـج. است
 سوره 21 درآیه ):4.کند  نمى آنان بناهاى و کاخها ویرانى به اى اشاره یا تصریح هیچ ولى داند، مى خدا آیه را آن و دهد
 جاى به خود از پایدارى آثار زمین، در که داشتند بیشترى قوه و امکانات قریش قوم از که دهد مى انسانهایى از خبر ،غافر

 سوره همین 82 آیه .نکرد حفظ الهى عذاب از را آنان کاخها، آن ولى است، عاد قوم اقوام، این بارز مصادیق از. گذاشتند
 حال، هر به .کاخهایشان هالکت از، نه دهد، مى خبر آنان خود هالکت از آیه دو هر در و می باشد 21 آیه شبیه کامالً نیز

 يقو انسانهاى از سخن هرگاه قرآن در چون ولى است نیاورده میان به عاد قوم از اسمى ،آیات این شد بیان که همانطور
است  آمده فصلت سوره 16 و 15 آیه در.باشد عاد قوم به مربوط تواند مى نیز آیه، دو این است عاد قوم از سخن است هیکل

 قرآن ،بنابراین .آورد  نمى میان به سخنى آنان کاخهاى نابودى از باز ولى ، اند  بوده زمین روى انسانهاى قویترین آنان که
 مى بیان را عاد قوم از ویژگى چندین احقاف سوره 26 تا 21 آیات در ): 5.گذارد مى صحه آنان بودن "انسانها قویترین" بر

 است بوده شنزار سرزمینى عاد قوم زمین سر)الف:شده بیان نکاتى که آیات، این در .نبود خبرى آن از دیگر آیات در که کند
  خانه تنها و اند شده پوشیده شن از هایى تپه زیر آنان عذاب، طوفان آمدن از پس  :)ـب .اند  بوده باران آمدن منتظر آنها و

 سرزمین در طوفان ،حال هر به .است نداشته دیگرى کس را آنان مکنت و قدرت :)ـج .است بوده بیرون هاشن از آنان هاى
 که شد معلوم اء،شعر سوره آیات از و بوده شنزار سرزمین آن که آید مى بر آیات این از.بود خواهد شن با همراه شنزار

 مى زندگى هایىوادی در آنها که می شود روشن احقاف آیات از ،باز اند،  داشته نیز فراوان زارهاى چشمه و باغستان
 مطابق کامالً مصر سرزمین با هاویژگی این همه که اند بوده باران آمدن انتظار در و اند  چشیده آبى کم مقدارى و اند، کرده
 و 41آیات.است عنکبوت سوره 38 آیه دهد، مى عاد قوم هاىمسکن ماندن باقى از خبر که احقاف سوره هاى  آیه نظیر .است

 آیه قمر سوره در .است نیاورده میان به سخنى آنان کاخهاى خرابى از ولى دهد، مى انسانها نابودى از خبر ،نیز ذاریات   42
 سوره در و .باشند شده کن ریشه که بودند نخلى هاى  تنه گویى کند، مى جا از را مردم توفنده بادى تند ، 20 و 19 هاى 

 شده بیان آنان خود زبان از قبالً و. اند  بوده خرما درخت تنه مانند به که رساند مى را آنان هیکل بزرگى ، 7 و 6 اتآی الحاقه
 قبالً و ."است قویتر ،آنان خالق خداوند: فرمود و نکرد تکذیب را کالم آن هم خداوند و نیست ما از ترقوی کسى گفتند که

 شدن پیدا و اهرام دور در زیادى شنهاى وجود و مصر منطقه بودن شنزار به توجه با .گرفت فرا شن را چیز همه که گذشت
 خود مصاحبه در عطا سمیر محمد آقاى که بزرگى انسانهاى پوسیده جسدهاى شدن پیدا و شنها زیر در تمام نیمه اهرام برخى
 کنار است، تفسیرى غیر که اخیرى قرینه سه دو اگر .کند مى یقین به قریب را ایشان فرضیه ؛همه و همه بود، کرده اشاره

 در باز.است عاد قوم به متعلق اهرام که آید مى بدست مفسر یک براى نسبى اطمینان باز بماند، صرف تفسیرى بحث تا بگذاریم
 که شود مى مطرح سؤال این حال .دارد سازگارى اهرام با و مصر با تنها که گوید مى هایىویژگی 8 تا 6 هاى  آیه فجر سوره
 این حال تا و اند  ساخته خود براى کاخهایى نیز فرعونیان مسلماً .است؟ شده چه فرعونیان توسط شده ساخته قصرهاى و کاخها
 چه قبلى ذهنى هاى  اندوخته جدید، فرضیه این با حال .است فرعونیان ساخته مصر اهرام که بوده همگان ذهن در مسأله

 خداوند را فرعونیان ساختهاى و مصنوعات تمامى که آید مى بر خوبى به قرآن آیات از که گوییم مى جواب در .شود؟ مى
 غرقشان دریا در و گرفتیم انتقام فرعونیان از انجام سر" :فرماید مى اعراف سوره 137 و 136 اتآی در .است کرده نابود

 ،"فرعون یصنع کان ما"."کردیم ویران بودند برافراشته که را آنچه و بودند ساخته قومش و فرعون که را آنچه و... ساختیم
 اهرام کهحالی در ،اند شده نابود هاآن همه حال هر به. را بلند هاىکوشک و هاکاخ  "یعرشون کانوا ما و".بگوید را ها  خانه شاید
 نظر از فرعونیان، به اهرام این اسناد پس. است طور همین نیز اکنون و بوده مانده جا پابر و سالم قرآن نزول زمان در ثالثه

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

239 
 

 مصر اهرام شبیه چیزى داد، هامان به را آن ساختن دستور فرعون که کوشکى و برج اند  کرده فکر برخى.نیست صحیح قرآن
 آن این، بنابر ،"بیفروز آتش ل،برگ ": گفت و آموخت هامان به نیز را ساختن چگونگى فرعون حالیکه در آنهاست، از یکى یا

 ساختن منحرف برج، ساختن از فرعون هدف حتماً .است سنگ از شده ساخته اهرام از غیر حتماً باشد شده ساخته اگر برج و بنا
 از مردم روز هر و شود مشغول سازى برج به صدا و سر و زیاد امکانات با خواسته  مى و بوده موسى سخنان از مردم ذهن

 برایشان سنگ از  کاخى یا برج ساختن اگر جوى چنین در. شود سپرده فراموشى به موسى سخنان تا شوند خبر با برج چگونگى
 و کار، بر تنى چندین سنگ یک کردن سوار و بود نزدیکتر نیز هدفشان به چون ،کردند مى اقدام آن به حتماً بود پذیر امکان
 و برج این باالخره، .نمود مى آمیز شگفت بیشتر سنگها آن غلطاندن براى شنى هاى تپه ایجاد یا بزرگ هاىجرثقیل کردن نصب
 و است داده آن نابودى از خبر فرقان سوره 36 و اعراف سوره 137 آیه باشد، شده ساخته اینکه فرض بر و بوده چه هر بارو

 مى فرعون اموال از را برج  "بساز برجى من براى=صراحاً لى فاجعل" چون .کند  نمى تطبیق مصر در موجود با بناهاى حتماً
 هاى  خواسته از بنایى چنین نابودى ،بنابراین. "ساز نابود را اموالشان=اموالهم على اطمس" که کرده دعا موسى و داند

 ،برج آن چون باشد، مصر موجود اهرام از یکى شده مطرح برج، این تواند  نمى بنابراین، .است شده اجابت که بوده موسى
 قوم که همانگونه کشد، مى دیگران رخ به تفاخر مقام در دارد که را چیزى مهمترین و بهترین معموالً انسان .است بوده آجرى

 جاى به بودند ساخته فرعونیان را اهرام و کاخها اگر مسلماً کشیدند، مى رخ به را خود مجلل بناهاى و قوى هیکلهاى عاد
 عصر در که شود مى روشن بنابراین. کردند مى افتخار خود کاخهاى به ،} زخرف 53 تا 51 در آیه{ طالها و نهرها به تفاخر

 را هاهرم آن آنان تنها .است نداشته فرعونیان به ربطى و بوده دیگران آن از هاهرم و هاکاخ که اند  دانسته مى همه فرعون
 دیگر آیات هیچکدام در باالخره .کند عبور آن نزدیکیهاى از تا سازند منحرف را نیل رود اند  توانسته و اند  کرده تصرف
 و" :دخان 26 آیه:نظیر ،آیات  برخى در بلکه ،شود  نمى یافت باشند ساخته فرعونیان را کاخها آن اینکه بر اى  قرینه ،قرآن
 داشته خوب موقعیت یعنى "کریم مقام" آنان که دنده مى نشان ، "کریم مقام و کنوز و" :شعرا 58 آیه و "کریم مقام و زروع

 هاىزندگی نیل رود بر مسلط کاخهایى در شاید بلکه باشد کاخ ساختن معناى به موقعیت آن که نیست معلوم هیچ ولى اند، 
 از آمدندکه بر ساختنش صدد در یا ساختند برجى تنها ،هنشد ثابت فرعونیان سازى کاخ ،بنابراین .اند  داشته اى آسوده و مرفه
نکاتی که عابدي بدان اشاره  )."همان ،سایت الشیعه":خالصه اي از(نماند باقى و شد ویران بودند ساخته آنچه و بود آجر

ششم تا هشتم درباره قوم عاد است آیات .کرده است اشکاالتی دارد که اولین آن، مربوط به همان آیات اولیه سوره فجر است
و با فرعون صاحب :}ندیدي{آیه دهم درباره فرعون است که می پرسدو می باشدآیه نهم درباره ثمود .که شرح آن داده شد

ویژگی ساختمانهاي قوم .سازي داشته اندسخن گفته است که سه نوع ساختمان از سه گروه  مشخص پس،.}چه کرد؟{ "اوتاد
ویژگی ساختمانهاي فرعون با هر دو قبلی .بریدند سنگها را مى تخته ها در درهو قوم ثمود، . عاد ستون دار بودن آن  است

، همان فرعون زمان را این است که سازنده اهرام عابديعلت اشتباه  عمده ترین دلیل دوم این است که .متفاوت تر است
در نتیجه، نمی توان گفت عادیان همان  .این نکته را، در بخش مربوط به فرعون توضیح خواهیم داد .پنداشته است موسی

   .هستند سازندگان اهرام
 می زندگی نوح ازطوفان پس قوم این که شود می استفاده قرآن ازآیات ":عاد نوشته اند قوم درباره انحطاط                

 طبیعی مواهب از که است این آنان سرزمینی ویژگیهاي از .ستا بوده متعددي مصنوعات و بزرگ تمدن داراي و ندکرد
 شده اشاره بدان مختلف آیات در که است بوده آنان تمدنی شکوفایی علت و سبب مهمترین ،عامل این. ندبود برخوردار

 و تمدن به ،قرآنی تحلیل در و کنند اقدام شهرسازي و تمدن به توانستند بسیارطبیعی مواهب از گیري بهره با آنان. است
 و کنند می کوچ دیگري سرزمین به و مومنان این قوم، پس از عذاب، باقیمانده از گروهی .یابند دست باالیی انسبت شهرنشینی
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 نمی فراهم شاید و باید چنانکه باقیماندگان براي طبیعی و محیطی شرایط آنکه سبب به ولی ،دهند می ادامه را خود تمدن
. می ماند باقی ها خاطره در نخستین عاد تمدن و یابند نمی دست تمدنی به است شایسته و بایسته چنانکه دوم عاد شود،

 سرزمین نخست، عاد تمدن نابودي از پس. رسد می ثمودیان به نوح، از پس اقوام از دیگر گروهی به زمین که است اینگونه
 احقاف سرزمین به طبیعی بستر مواهب با سرزمین حالت از کند می تعبیر آن از خداوند چنانکه و هنبود زیست قابل دیگر آنان

دهی  در دنباله این  جواهر ).دهی جواهر علی: عاد قوم انحطاط و شکوفایی ، عللپایگاه معارف قرآن ("شود می تبدیل
 می را عاد قوم تمدنی شکوفایی علل :از آنجا که منطقه عاد را جنوب عربستان می داند، می نویسدمقاله نسبتا طوالنی خود، 

 و غذایی نظر از که یابند می دست توان و شکوفایی به زمانی تمدنها. کرد جستجو آن طبیعی مواهب و طبیعت در بایست
 می پدید آبها و ها چشمه از سرشار مناطق و رودها کنار در انسانی تمدنهاي از بسیاري رو ،این از. باشند آسایش در تغذیه

 و رشد عامل مهمترین ،آن شکوفایی و کشاورزي.شد پدیدار نیل رود کنار در مصري تمدن یا و میانرودان تمدن چنانکه. دنآی
 کنار در زیست و طبیعی سرشار مواهب از گیري بهره با آنان.دارد تاکید بدان نیز قرآنی آیات که است تمدنی شکوفایی
 که یابند دست آسایشی و رفاه چنان به تغذیه نظر از بودند توانسته ،زمین بخشندگی و پیاپی و مفید بارانهاي و هند اقیانوس

 بنیاد را سدسازي روش ،سرگردان آبهاي و بارانها مهار براي آنان. باشد داشته چشمگیري رشد فیزیکی نظر از آنان جسم
. دنکن داري نگه،دیگر فصول در گیري بهره براي و کرده مهار را آسا سیل بارانهاي که ساختند را آبگیرهایی و گذاشتند
 جویی چاره بیانگر که کند می اشاره عاد قوم سوي از محکم و استوار آبگیرهاي ساختن به شعراء سوره 129 آیه در خداوند

 از آیه در خداوند. است بوده آن به بخشی رونق و کشاورزي براي نها بارا و سطحی آبهاي از گیري بهره براي آنان
 که است نکته این بیانگر "مصنع ".است "مصنع" واژه جمع که کند می یاد "مصانع" عنوان به اند ساخته آنان که آبگیرهایی
 در زمخشري که چند هر. است بوده مند بهره صنعتی آوري فن و صنعت از و شده ساخته علمی شکل به ایشان آبگیرهاي

 از توان می ولی کنند می معنا آبگیر به را مصنع }421 ص 7 ج{العرب لسان در منظور این نیز و،}326 ص 3 ج{کشاف
 تحلیل قرآن،.است رفته کارب بندها و سدها،  آبگیرها این در آوري وفن صنعت که دریافت ،عربی ادبیات در واژه این کاربرد

 که بودند باور این بر عادیان که کند می بیان دهد می ارایه آبگیرها و سدها و مصانع ساخت در آنان رفتار از که تبیینی و
 در. باشد موثر ایشان تمدن جاودانگی و آنان تمدنی بقاي بر و رونق را ایشان کشاورزي تواند می آب مدیریت و سدها ساخت

 می موجب تغذیه بهبود که چند هر. است آنان تمدنی بقاي مراد بلکه، نیست فردي بقاي و شخصی خلود از سخن ،آیات این
 گیري بهره که بودند باور این بر آنان. است عاد تمدنی بقاي است بوده ایشان منظور آنچه ولی گردد دراز ایشان عمر تا شود

 نوشیدنی و شرب آب از را آنان و نموده تضمین را آنان غذاي ه،دیبخش بهبود را ایشان تغذیه وضعیت که آوري فن و صنعت از
 نمی انکار خداوند سوي از مطلب این .نماید ضمانت نیز را آنان تمدنی جاودانگی و خلود تواند می ه و گرداند مند بهره سالم
 شکوفایی و رشد عوامل و علل دیگر از.شمارد نمی کافی تمدنی وخلود ءبقا براي تنهایی به را عامل این قرآن ولی .شود

 این که هستند انسانی کارآمد نیروي نیازمند ءبقا و ایجاد براي تمدنها. کرد اشاره آنان جسمی سالمت به توان می عاد تمدنی
 بیابانگردي و نشینی کوچ که آنجایی از.داشتند کیدأت سالم تغذیه بر عادیان ،رو این از .آید نمی فراهم جسمی سالمت به جز

 خویش پیشین اقوام خالف بر عادیان کند ایجاد را تمدنی تواند نمی شتر و گوسفند و گاو هاي رمه و ها گله با حرکت و
 یکجانشینی زمینه ،آب صنعتی مدیریت و کشاورزي. ریزند پی را شهري تمدن ،محکم و استوار هاي خانه ساخت با تا کوشیدند

 بهره تمدن، شکوفایی عوامل و علل از یکی عادیان نگرش و بینش در ،حال هر به .آورد فراهم آنان براي را شهري تمدن و
 البته.زیست آن در بیخطر سالها بتوان که است هایی سازه ساخت براي کیفیت با و خوب عناصر و مواد و دانش و علم از گیري

 عادیان گیرد، می پیش در را زدگی رفاه و ترافا راه ،آرامشی و آسایشی عناصر به دستیابی از پس تمدنی هر که آنجایی از
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 نظر به. شدند خودنمایی اندیشه در بودند رسیده خوبی و مطلوب انسبت آرامش و آسایش و رفاه به تمدنی شکوفایی با که نیز
 ساخت به ایشان گرایش علل از که گفت توان می. کند می بیان نیز را دیگري علل عادیان کار این براي قرآن که رسد می

 ساخت. باشد بلندي مواهب از گیري بهره خودنمایی از غیر ،مرتفع درمناطق باشکوه و رفیع کاخهاي و بلند هاي سازه
 مرتفع مناطق در آب به دسترسی زیرا است؛ بوده قوم این تمدنی شکوفایی و رشد بیانگر ،مرتفع مناطق در کاخ و ساختمانها

 حفظ مناطقآن  در را آب که یابند دست آوري فن به اند توانسته آنان که است آن بیانگر خود آید می چشم به سو هر از که
 به را باران آبهاي و شد می ساخته کاخ همان کنار در یا و مرتفعتر مناطق در سنگی آبگیرهاي و مصانع از برخی شاید. دنکن

 و تاك باغهاي داراي کاخها این از برخی شاید .شوند مند بهره آنها از توانستند می سال طول در که کرد می حفظ گونه اي
 در آنان. هستند آن جستجوي در طبیعی طور به زدگان رفاه و مترفان که داشتند تزیینی هاي باغچه یا و بودند انگوري
 داراي که ارم باغ. گوید می سخن آن شگفتیهاي از خداوند در سوره فجر، که کنند می رشد آنچنان سازي برج و معماري

 دارد می بیان خداوند که بود شده ساخته سنگی کوهی برسر داشت زیبایی باغهاي و ها باغچه و بود زیبا کاخهاي و ها سازه
 و معماري که آورد بدست آیات این از توان می ،بنابراین .بود نشده خلق و ایجاد سرزمینی هیچ در آن همانند تاکنون که

 و آسایش به دستیابی براي عناصر و مصالح همه از گیري بهره و استوار و محکم باغهاي و کاخها و ها سازه ساخت و سازي برج
 سازه با ارتباطی سازد می مطرح عادیان نکوهش در قرآن آنچه. است تمدن یک شکوفایی براي اساسی عامل خود ،آرامش

 و است بوده خدا و خود به نسبت آنان نگرش و بینش عادیان مشکل بلکه ،ندارد آن مانند و ارم باغ و کاخها یا و تمدنی هاي
 نیز ایشان پیامبر حتی و نیست و نبوده نکوهش مورد آنان ابتکارات و نوآوري یا و آنان تمدنی هاي سازه و ساخت هیچگاه
 رفتارهاي صورت به بعدها که است بوده نگرشی و بینشی و اعتقادي عادیان مشکل. آورد نمی میان به باره این در سخنی

 تمدن و خود به نسبت ایشان نگرش و بینش به شعراء 138 تا 123 آیات در نمونه عنوان به.کند می خودنمایی ،نابهنجار
 نیز و آن بالندگی و رشد و تمدنی شکوفایی و تمدن پناه در را خود عادیان که دهد می توضیح و کند می اشاره شان پیشرفته

 سوق نابهنجار رفتارهاي سوي به را آنان که بود مصونیت همین و یافتند می مصون چیز هر از خویش نوآوریهاي و ابتکارات
  10 و 9 نیز و هود 53 آیات در خداوند.شدند کشیده محوري تمدن و خودمحوري به خدامحوري از اندك اندك و داد

 زدند دامن را ارتجاع و واپسگرایی خویش تمدنی شکوفایی و رشد سبب به عادیان که کند می بیان احقاف  22 و 21 و ابراهیم
 به و کشیدند دست }38 عنکبوت،{بودند آورده بدست نوح طوفان از پس که استبصاري از و بازگشتند نوح از پیش آیین به و

 و اخروي زندگی هرگونه تا شد موجب خوشی و رفاه اندك اندك. بازگشتند آنها پرستش یعنی خویش نیاکان آیین و بتها
 تغذیه و کشاورزي حوزه در آسایش چون تمدنی امکانات.}مؤمنون  37 تا 31 آیات{کنند انکار را کتاب و حساب و باخواست

 میوه درختان از پوشیده باغهاي و سارها چشمه و آبگیرها و سدها وجود و باروها و برجها و بلند و رفیع هاي سازه و کاخها و
 به را آنان آرامش و آسایش از برخوردار فراوان جمعیت }توبه 70 تا 68ات آی{زیاد ثروت و }134 تا 123 آیات شعراء{

 و بیرونی دشمن هر شکست و تمدنی و قوم قدرت و نیرومندي .کرد دچار}احقاف 26 آیه و فصلت 15 آیه{آخرت انکار
 و شود دگرگون آنان سیاسی و اخالقی نظام تا شد موجب }15 آیه فصلت{ مطلق آرامش و آسایش به دستیابی و درونی

 توده بر اشراف و کنند تبدیل استبدادي نظام به را ساالر مردم نظام و بازگردند خویش پدران آیین و سنتها به اندك اندك
  ).، هماندهی جواهر علی( }59 آیه هود{بگویند زور مردم

 و .است نیامده میان به سخنی آن از تورات در و قرآن ویژه است داستانی ثمودیان  داستان عادیان همچون داستان              
 و پایه بی را آنان درباره شده گفته رویدادهاي و ثمود و عاد دلیلبی و شتابزده از خاورپژوهان بسیاري که اینجاست از گویا

 بطلمیوس تاریخ در دو هر ثمود، و عاد نامهاي دریافتند که نپایید دیري اما :می نویسد مهران دکتر بیومی .اند شمرده گزافه
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 اي پشتوانه و نشانه خود این و دیدند "أدرامیت"ساخت در  رما نام با همراه یونانی هاي نوشته در را عاد نام نیز،. است آمده
 نیز خاورپژوهان از کارشان مسلمان مورخان ماا. است آورده همراه "العماد ذات ارم" با را عاد که قرآن سخن درستی بر بود

. سازند آهنگ هم آن با را تورات در آمده نامهاي از اي پاره و زنند پیوند تورات با را آن تا اند، کوشیده زیرا است، شگفت تر
 نوشته در عاد نام که باشد این آنان پشتوانه بسا چه و است، آمده تورات در که است  هدورام همان عاد :اند گفته کسانی مثال

 شرقی شمال در احقاف، در را عادیان ، سرزمین"احقاف" 21 پایه آیه بر مسلمان مورخان .است آمده همراه رما با عبري هاي 
 ابن ؛12/ 2 الذهب، مروج ؛115/ 1 یاقوت، ؛120/ 1 کثیر، ابن ؛97/ 1 ابوالفدا،{اند دانسته  الخالی ربع  جنوب در حضرموت

 شن خمیده هاي پشته معنی به آمده قاموس در چنانکه حقف و است  حقف جمع احقاف. }19/ 2 خلدون، ابن ؛85/ 1 اثیر،
 شبه جنوب ویژه شنزار و کویري مناطق اینگونه که است این سخن اما برآمده؛ }دراز یا گرد {شنی هاي توده معنی به یا و است

 قرآن و .است شنزار و کویري جزیره، شبه بیشتر گفت توان می بلکه شود، می یافت آن جاهاي از بسیاري در و نیست جزیره
 ربع غربی جنوب در "شحر" ناحیه را  آن جاي که اند قرآن مفسران این. است نداده نشان جزیره شبه در را احقاف جایگاه نیز

 یاقوت، فروخ، عمر{ است داشته جاي شنزار این در عادیان هاي خانه: اند گفته و اند دانسته یمن حضرموت در الخالی
: به بنگرید نیز است؛ گفته هند اقیانوس حضرموت را عادیان سرزمین که قسطالنی،: با بسنجید بکري؛ عبید ابو قلقشندي و

 شمرده عاد قوم را معینیان که مدنی، ابن و  المعانی، روح به بنگرید نیز اند؛ بوده یمن و شام میان عادیان: گفته که المنار،
 رو این از آنان اند گفته که اند داده گسترش یمن همه و حضرموت تا عمان از را آنان سرزمین تنها نه رفته، پیشتر برخی. }است

 اما .}المنار تفسیر طبري و تفسیر{ساختند خود زیردست را جا همه و شدند پراکنده زمین همه در بودند توانا بسیار که
 از درازي و دور منطقه بسا چه و اند داشته جاي}آن جنوب در نه و{عربستان جزیره شمال در عادیان که اند این بر امروزیان،

 و ها نشانه استوارترین اینک. است بوده آنان پوشش زیر "شمر" قبیله منطقه در "سلمی" و "أجأ" تا سینا در "حسمی"
 بود، نامیده oditae بطلمیوس که را کسانی: که"فورستر" گفته پیش سخن این ):1:رویکرد چنین است و راي این هاي پشتوانه

 شمال وادیهاي و ها دره اگر اینکه):2.اند کرده می زندگی حسمی در  ارم چاه کنار در شاید و عربی جزیره غربی شمال در
 را جایی نیز باستانشناسانه کندوکاوهاي. شود می نامیده "ارم وادي" آنها از یکی اینک که دید کنیم، خواهیم بررسی را حجاز

 در قرآن گفته به که ثمودیانی ثمودیان، نام با عادیان نام بودن همراه:)3است داده نشان ارم نام به اردن جنوب در
 وادي" گویا اند گفته مفسران از برخی چنانکه وادي این و .بودند تراشیده خانه صخره، و سنگ از خویش}سرزمین{وادي
 هاي دره از یکی یعنی }آلوسی قتیبه، ابن  یاقوت،  اثیر، ابن طبري، تاریخ  بکري، عبید ابو ابوالفداء، کثیر، ابن{باشد "القري
 و است حجاز شمالی مرز و}شود می گفته "رم" امروزه همانکه{داشته نام "ارم" از کوههایش یکی که حسمی کوههاي سلسله

 از یکی ،"أجأ" کنار در که ،"ارم حبش" نام با کوهی از یاقوت این، بر افزون. }الحجاز شمال موسیل، الویس {دارد بسیار آب
 بر و اند چریده می آن در شتران و است بوده هموار و نرم کوه، آن باالي که است گفته و کرده یاد داشت جا ء، طی کوه دو

 بودن ):4 .}141/ 2 یاقوت،{ سنگ از تراشیده هایی پیکره و صورتها با است، داشته جاي ارم و عاد هاي خانه آن، بلندیهاي
 عادیان جایگاه عربی کتابهاي در و است شده یافت هایی سنگ نوشته و ها پیکره نقشها، آنها در که دیگري جایگاههاي نامهاي
 و "ساوینیاك" ،کندوکاوهاي عقبه، نیز شرق میلی 25 در "رم" کوه در "هرتسفلد" کندوکاوهاي):5.اند شده شمرده

 گشته ویرانی دچار اسالم از پیش و آمده قرآن در نامش که است "ارم" همان این که کند می ؛آشکار"گلیدن" اکتشافهاي
 آورده چنگ به را "شویک" و "کرك" صلیبیان دژهاي که روزگاري در که "ابوشامه" به متعلق یادداشت یک از نیز،. است

 و گیرند پناه در رفتند می مکه به "ایله" از که را حاجیانی حج، فصل در تا بود زده اردو "رم" کوه کنار در مصر لشکر بودند،
 عرب، خود نویسندگان از برخی اینکه): 6.}.الحجاز شمال موسیل، الویس{ دارند پاس صلیبیان یورشهاي برابر در را آنان
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 .}119/ 1 استعجم، ما معجم بکري، ابوعبید{درحسمی یا سنگستانی و اند دانسته شام کوه بوده، عادیان جایگاه که را احقاف
 و .}137 همان، موسیل، الویس{است مانده هنوز مدین "بدع" غربی جنوب در "حقاف" یا "احقاف" نام اند، نیز، گفته
 کسانی اینکه):7. }19 العرب، انساب معرفۀ فی االرب نهایۀ قلقشندي،{ است دانسته عاد سرزمین را مدین همین قلقشندي

 و ها قرینه همه اینها. است شده فرستاده عاد قوم سوي به که بوده حجاز شمال و فلسطین پیامبران از یکی هود: اند گفته
 گزارشگران. بشماریم عادیان سرزمین را، آن جنوب نه و عربستان، جزیره شبه شمال تا دارد وامی را ما که است هایی نشانه
 و کهن اي پیشینه دو هر که اسکندریه و دمشق شهرهاي در بیشتر بودند، ساخته خویش پندار در "ارم" شهر درباره را آنچه
 یک هر البته. یافتند آنجا }العماد ذات{پرستون و شکوهمند و شگفت ساختمانهاي در ویژه به داشتند، سرافراز تمدنی و تاریخ

 این از یکی اند دانسته "ارم" جایگاه را دمشق اینکه و است داشته اي ویژه زمینه دانستن، "ارم" جایگاه را بزرگ شهر دو این از
 سومین فینیقیان، و کنعانیان اموریان، و اکدیان از پس آرامیان.است آرامیان پایگاههاي ترین برجسته از دمشق که بوده رو

 سوي از و نهادند پا زیر را جزیره شمالی بخشهاي نخست آنان کردند، کوچ عربستان جزیره شبه از که هستند مهاجرانی موج
 آرامیان که کند می آشکار جدید پژوهشهاي .ماندند میانه عراق در سرانجام و رفتند غرب به سوریه سوي از و شرق به عراق

 از رسد، م می. ق 23 سده به که بابل پادشاه ،"نرمسین"روزگار از نوشته سنگ یک در زیرا. دارند کهن بسیار اي پیشینه
. م. ق 2000 سال به که بازرگانی لوحه یک در نیز،. است داشته جاي عراق باالي در که شده یاد "ارام" نام با سرزمینی

 جاي دجله پایینی هاي کناره در ،}کنونی احمر تل{"اشنونا" نزدیکیهاي در که "ارام" نام با شده یاد دولتی یا شهر از رسد می
 اینکه دیگر است؛ بوده آنان یافتند پایتخت دست آن بر"ماري" نصوص در. م. ق 1700 سال در "ارام" نام نیز،. است داشته

 آنان نامهاي درباره "مورتز" پژوهشهاي و دانیم می چنانکه آرامیان و است }آرامیان{"ارام عاد" همان بیش و کم "ارم عاد"
 تا شد زمینه اینها و بودند کرده کوچ "خصیب هالل" منطقه به عربستان جزیره شبه از که اند بوده است،عربهایی کرده آشکار

 یا عاد فرمان به که شهري براي بپندارند صفت را "العماد ذات" و بیامیزند هم با را "ارام عاد" و "ارم عاد" مسلمان مورخان
 نشان که نیامده بدست دلیلی هیچ تاکنون البته. }علی جواد و یاقوت،  سعد، ابن  بکري، ابوعبید{بود شده بنا عاد بن شداد
 که است بوده رو این از خاورپژوهان، گفته به اند، دانسته "ارم" جایگاه را اسکندریه اینکه .است "ارام" همان "ارم" دهد

 و نشت "منبه بن وهب" هايگزارش و ها نوشته در ویژه به جنوبی عربهاي هاي اسطوره و داستانها در بزرگ اسکندر داستانهاي
 آن یابنده تنها مقدونی اسکندر و است اسکندریه سازنده ”عاد بن شداد“ که داستانهاست این در. است داشته بسیار نفوذ

 اند دانسته می اي قبیله یا امتی نام که شهري نام نه را "ارم" که اند بوده نیز کسانی که است افزودنی اینجا در. شود می شمرده
 تفسیر: با بسنجید زیدان، جرجی و خلدون، ابن{ اند دانسته نمی سازان افسانه خیالبافی جز چیزي را آن شمردن شهر و

 و نام در مفسران. دارد خریدار بسیار مفسران از گروهی میان در که خیالبافیهایی .}رازي فخر تفسیر و طبري، قرطبی، تفسیر
 و است همین داستان نیز او مدفن درباره. اند نهاده ما روي پیش نظر چندین نبوده، يأهمر نیز هود بزرگوار پیامبر نژاد

 جواد یاقوت و بطوطه، ابن رحلۀ المعانی، روح  کثیر، ابن{ داند می دمشق در را آن گزارش یک: است شده گفته نظر چندین
 شنی اي تپه در هم آن را، حضرموت سوم، گزارش و }کثیر ابن{ است دانسته هوددفن  جایگاه را یمن دوم، گزارش .}علی
 سعد، ابن طبري، تفسیر المعانی، روح المنار، تفسیر االرب، نهایۀ نویري،{ زند می سیاهی به دم آن باالیی بخش که رنگ سرخ

 ؛240 االنبیاء، و النبوة صابونی،{ است دانسته فلسطین در را هود مدفن که هست نیز چهارمی گزارش. }یعقوبی تاریخ یاقوت،
 سه شمارشان و بودند آورده ایمان او به که آنان با همراه هود که آمده چنین پنجم گزارش در و .}53 االنبیاء، قصص نجار،

 المعانی، روح{ شد سپرده خاك به دیگر پیامبر 98 کنار در و "حجر" در نیز همانجا و رفت مکه به بود، کس هزار چهار یا
 شبه شمال از را عادیان که گزارشهایی با باشد پیوند در گویا فلسطین، در هود قبر داشتن جاي داستان. }علی ابوالفدا،وجواد
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 بررسی":خالصه اي از(باشد درست تواند می اي اندازه تا باشد، چنین اگر و آن، جنوب از نه و داند می عربستان جزیره
     ). 219 تا 203ص  ،1 ج  بیومى مهران، محمد قرآن، دکتر قصص تاریخی
ارجحیت  يرضو نظرآیه اهللاکه درباره منطقه زندگی قوم عاد داده شده است، به نظر می رسد که  نظراتیاز کل               

نامیده شد که امروز  "بکّه"اولین دهکده که در روي زمین پیدا شد  ":سدینو یم وي، .داشته باشد که به آن اشاره می کنیم
می توان گفت از پهلوي غربی  .پدید شده است }عراق{معتنابه، در بین النهرین مدناما اولین ت ،شهر مکه نامیده می شود

با فاصله اي از همدیگر می زیسته اند؛ اینان همگی در اصل  ،رشته کوه زاگرس تا دره هاي مدیترانه، اقوامی نه چندان بزرگ
که از شرق به غرب عبارت بودند  ،و به طور روز افزون تکثیر می یافتند زمینها آمده بودنداز بکّه به آن سر

شان در که ثقل مدنیت "آکِْد=عاد  "):2.در جنوب عراق واقع است "قرنه"در سرزمینی که امروز شهر "سومر=ثمود"):1:از
قوم نوح در ):3.شهر سامرّاي امروزي با فاصله اي که ویرانه هاي شهر بابل به جاي مانده است یدر حوال "آکْداد= آکّاد"

شمال عراق {ثمود و عاد ۀدر سرزمین شمال منطق):4.مانده است  دره ها و جلگه اي که امروز در زیر آبهاي مدیترانه،
که در این اجتماعهاي ظاهراً پیش از آن.ندود ساخته بوددهکده هائی براي خ ز، نی"اتور= آسور= آشور"، قوم }کنونی

نوح در میان قوم مدیترانه، هود در میان آکدیان، صالح در : کوچک، دولتی پدید آید چند پیامبر در میانشان مبعوث شده اند
ر از طوفان نوح و تباهی قوم نوح، مردمان آکد از نظ در فاصلۀ زمانی طوالنی. میان سومریان و یونس در میان آشوریان

در سبک و . ...را پرستیدند}هابت{ند، رسیدند و سمبلهاي تندیسی کثرت و دهکده سازي به بیش از آنچه قوم نوح رسیده بود
این وقتی است که . شوریده است "آکد=عاد "و علیه نظام جامعۀ  تهسیاق قرآن، پس از نوح، هود را می بینیم که بر خاس

 انیکاباال و پا("است و هنوز از شهر بزرگ آکدیان یعنی بابل خبري نیست "آکداد= آکّاد"مرکزیت آکدیان قریه بزرگ
  ).114ص  ،يرضو یمرتض خ،یتار

  
 طورب را قرآن تفسیر) ص(اسالم پیامبر رحلت از پس کابالیستها هنگامیکه متاسفانه ":می نویسد ، در ادامهرضوي               

 غربی شمال در امروز که احقاف شهر به را آمده هود به مربوط هاي آیه در که "احقاف" کلمه گرفتند، اختیار در انحصاري
 معرب "احقاف" حالیکه در. دارد جریان تفسیري متون در تحریف این هم هنوز کردند، تفسیر است، سرخ دریاي نزدیک یمن
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 محل حتی ،بیت اهل احادیث. است "آکْد" معرّب "عاد" که همانطور. ندارد سرخ دریاي ساحل احقاف به ربطی و است "اَکّاد"
) ع(حسن امام از آنها از اي نمونه که هستند ،هم متواتر اصطالحه ب و فراوان حدیثها این و اند، کرده تعیین نیز را هود قبر

 بالغی .}218ص 42ج بحار،{"هود قبر کنار در: فرمود کردید؟ دفن کجا در را امیرالمومنین: پرسیدند حضرت آن از"  :است
 از نامی کتاب اهل کتب در و شده ذکر قرآن در منحصراً هود نام: گوید می دارد جالبی سخن هود، بخش قصص، فرهنگ در
 اما.کند می تایید را آن کامالً اخیر اکتشافات و است قرآن پرداخته سخن به عاد قوم دربارة که منبعی تنها و نیامده میان به او

 ثابت که است کشفیات کدام آن نیست معلوم: اوالً.}است{ عمان و یمن میان احقاف سرزمین: گوید می قصص، خود متن در
 به اثر هر توان نمی.  هست؟ هم عاد عنوان یا نام شده کشف آثار در مگر: ثانیاً. اند؟ بوده احقاف همین ساکن عاد قوم کرده
 سرخ دریاي نزدیک ناحیه در نیست عمان و یمن فاصله در احقاف: ثالثاً. داد نسبت قومی به بیدلیل را جائی از آمده دست
 آثار که باشد آن از تر دیرین خیلی تاریخش باید که شمارد نوح می از پس پیامبر دومین را هود قرآن شد گفته: رابعاً. است

 است درست آمده، قرآن در فقط هود اینکه دربارة سخنش اما .باشد آن از نشان النهرین بین از غیر جاهائی از آمده دستب
 قرآن معجزات از این و. نیست بین آن در هود نام اند شده ردیف حبقوق و دانیال تا آدم از تورات در که پیامبرانی میان در و

 تا "شقوق" بین ما سرزمین در هود قوم آبادیهاي که کند می نقل ابراهیم بن علی از ،350ص 11ج بحار، در مجلسی .است
 به کوفه مسیر در شقوق که است آورده}البلدان معجم{حموي یاقوت از نویس پی در و. منزل چهار طول به است بوده "اجفر"

 23 حدود منزل هر زیرا بوده، کیلومتر یکصد حدود  ،سرزمین آن طول این، بنابر .است منزل دومین "واقصه" از بعد مکه
 ،"کثیر نخل و زرع لهم کان و": است آمده ابراهیم بن علی سخن ادامۀ در چون و شناسیم، نمی را " اجفر "اما. است کیلومتر

 به شقوق از زیرا .مکه طرف به نه شده، می کشیده آن شمال سوي به و شده شروع شقوق از سرزمین آن که شود می معلوم
 46 حدود معادل{منزل دو ،حساب این با. است داشته نخلستانها براي استعداد نه و بوده زراعت جاي نه قدیم از ،مکه طرف

. است شده می کشیده کوفه شمال طرف به نیز کیلومتر 46 حدود و بوده کوفه غرب جنوب در سرزمین آن طول از }کیلومتر
 در که حدیثی از نیز است و بوده تمدن اولین و آبادیها اولین جایگاه فرات، و دجله وجود دلیل به سرزمین این است بدیهی
 کاظم امام از یحدیث همچنین و است بوده عراق عاد قوم زندگی محل که دهد می نشان آورده، هادي امام از ،353صفحۀ

 شد، خواهد و شد ذکر که اي ادلّه بر عالوه ،این بنابر .است بوده عراق در هم احقاف گوید که میمی باشد  356صفحه در
 داستان ضمن ،}168ص 3ج{البالغه نهج شرح در الحدید ابی ابن .است   آکْد همان عاد که کند می تایید نیز حدیثی منبع

 زمزمه و برد سرب "ساباط" در را شب ،کرد عبور بابل هاي ویرانه محل از که است آورده امیرالمومنین از طوالنی تاریخی
 در کند، می نقل قومش، به خطاب هود زبان از قرآن که آیه این یعنی. }شعرا 128آیه{"تَعبثُونَ آیۀً رِیعٍ بِکُلِّ تَبنُونَ أَ": کرد

 ):1: اعراف نتیجه می گیرد سورة 68 تا 65اترضوي با استناد به آی ).117تا  116صهمان،، ...کاباال و ("است بوده همانجا
 عهدة به جامعه مدیریت دولتها پیدایش از پیش و آغاز در که قوم و قبیله طایفه، هر "شورائی مجمع" از است عبارت "مالء"

 خود کار به امروز تا "سنا" صورت به دولتها پیدایش از پس دوران در و. است اریستوکراسی اولیۀ نطفه که بود مجمع آن
 از نوح مانند نیز هود: گفت باید ندارد، حضور حاکم، یا و دولت نام به چیزي هود، ماجراي در چون):2دهد می ادامه

 بوده، نوح قوم تمدن دنبال به عاد، قوم تمدن که دارد تصریح  69آیه ادامه، در):3است دولت پیدایش از پیش دورة پیامبران
 از شده و بال دچار }آکد{ عاد از اي عمده بخش": و).118ص("هیکلشان و بدن اندام در حتی بودند آنان از تر پیشرفته نیز و

 گرفت پیشی آنان از} سومر{ثمود قوم و رفت دست از آمده بدست اقتدار و ماندند بودند آورده ایمان که بخشی و رفتند بین
اشاره  "اولیه تمدنهاي در سازي سمبل"به موضوعی با عنوان ،وي ).119ص( "کرد تاسیس زمین کره روي در را دولت اولین و

 نماد هم چون بودند مهم و بزرگ معنائی بار داراي بتها: بت ):1: اند بوده نوع دو تاریخ در هاسمبل ":کرده و می نویسد
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 پرستان بت شناسی هستی و جهانبینی اساس و پایه یعنی انسان، و جهان با خدا رابطه بیانگر هم و خدایان، و خداوند
 اند بوده سمبلهائی بود، نرسیده دولت تاسیس به بشر هنوز که عصري آن در هود، قوم میان در: معنی بی سمبلهاي):2.بودند

 از غیر هدفی و بت، نه و بودند پرستش مورد نه که بودند شده ساخته }عادیان{ آکدیان آبادیهاي از کدام هر در گویا که
 بنائی اي بلندي هر روي بر":بینیم می چنین قومش به را هود گفتار شعراء سوره 128آیه در.نبود آنها در بیهودگی و "عبث"

 در همچنان نیز، دولت از پیش عصر بالي از پس سازي، سمبل رسم این ."!بپردازید؟ بیهودگی و "عبث" به که اید ساخته
 دیگر و بود بابل بزرگشان مرکز ،بار این. کردند تاسیس هم دولت و یافته قدرت نو از عادها که وقتی تا بود مانده ها خاطره
 از را آن هم امروز که ساختند را بابل برج یعنی بیهودگی نماد بزرگترین ،بابل مرکز در. نبود "احقاف= آکّاد" از خبري

 که شود می ساخته اي خانه. است ساختمانها نماي در گرائی نماد ابلیس، سنتهاي از دیگر یکی .شمارند می تاریخ عجایب
 از بیش آن عبث هاي هزینه که شود می ساخته باغی. شود می آن هدفمند ساخت هزینه از بیش گاهی آن نماي آرایش هزینه
 در دقت یا کاري محکم نکوهش ،}آیه{مراد.}استاشاره به این امر {شعراء سورة 129آیه .گردد می آن هدفمند هاي هزینه

 مطلوب و مثبت شود، ساخته نیز ابدیت براي هدف، این با ساختمان بناي اگر حتی. است عاقالنه و هدفمند که نیست بنا ساخت
 ابدیت" مراد. کند آورده بر نیز را آینده نسلهاي سکونتی نیاز که شود ساخته طوري خانه یک امکان صورت در که است

 مصرانه نیز را خود سنت این ،تمدن آغاز همان از ابلیس .است هود اعتراض و نکوهش مورد که است نسل یک در "انگاري
 باغ" از سر آکد اقتدار دوم دورة در که کاشته را سنتش این نطفۀ اولیه هاي دهکده آن در هود عصر در است؛ کرده دنبال

  ).،رضوي...و کاباال("است آورده در "سمیرامیس

  
 اي تپه سنگی سقف آن روي آمده، بوجود ستونها روي که وسیعی مساحت سنگی، ستونهاي روي تو، در تو باغ هفت"                 

 قلعۀ تپه، باالي آن در اند، آورده بوجود را بزرگ بس باغ هفت ،تو در تو قلعۀ هفت طوریکه به شده ساخته خاك از عظیم
 زبان در. دارد قرار آن در اش گسترده باغ با }ایران ماد شاه دختر و آکد دربار عروس{سمیرامیس کاخ که داشته قرار اصلی

 که کردند می تعبیر "آکدآد باغ" به آن از نیز گاهی و. گفتند می "ارم" است، تاریخ هفتگانه عجایب از که باغ این به آکدیان
 ها افسانه خالفت، اول دورة کابالیست مفسرین و گشته معروف }آکدآد محرّف شداد{"شداد بهشت" به بعدي زمانهاي در

 ساخته است موجود عراق در آن هاي ویرانه امروز که آکدیان پایتخت بابل حوالی یا بابل در ،باغ این. اند ساخته آن دربارة
 نیز و سنگی، ستون صدها سنگهاي تمام .ندارد و نداشته وجود اي صخره و کوه سرزمین، آن در که دانیم می. بود شده
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 دادند، می جان شالقها زیر که بردگانی توسط زاگرس کوههاي از را بود، هکتار چندین که ستونها سقف و تپه زیر سنگهاي
شروع  کوچک، هاي دهکده در هود عصر کوچک هاي خانه از ستم، و ظلم بنیان. اند رسانیده بابل به و کشانیده کیلومتر صدها

 چه آکد سر بر پروردگارت که ندیدي ":قرآن می فرماید .آورد می در سر سمیرامیس باغ از ،بعدي دوران در و شود می
 تا ):1: نکات .} 8تا  6فجر،{"سرزمینها همۀ در آن مانند نشده ساخته که باغی *ستونها آن داراي باغ }آن برسر و{*آورد

 هیچ در باغ آن مانند" گوید می قرآن دید خواهند بخوانند، و کنند باز را قرآن وقت هر زمین، روي در بشر نسل پایان روز
 که دهد می نشان مطلب این):2.است یافته قدرت آن ساختن به باریک فقط بشر که بوده کاري یعنی ،"نشده ساخته سرزمینی

 آینده در که شده اشاره مصر اهرام به ها آیه همین دنبال به. است شده ساخته باغی چنین تا است رفته بردگان بر ستمی چه
 بوده مصر اهرام از عظیمتر سمیرامیس باغ که رسد می ذهن به احتمال این قرآن بیان از اما. کرد خواهیم بحث
فعال به همین اندازه در . درباره قوم عاد، کتابهاي بسیاري می توان نوشت .)"124تا 120ص،...وکاباال ":برداشت از("است

  .یماین فصل بسنده می کنیم و ما بقی را در فصلی که مربوط به هالکت اقوام است می آور
 و با ثمود همان=الصخْرَ بِالْوادوثَمود الَّذینَ جابوا ":گروه دومی که قرآن از نابودي آنان خبر داده قوم ثمود است                 

راغب می  "ابواج"درباره َ.بار در قرآن آمده است 26نام ثمود .}9فجر،{"بریدند سنگها را مى تخته ،که در درهکسانی
 رود یبکار م ینیاست، سپس در کندن هر زم زیآبر يبرا نیکندن حفره و چاله که همان گود کردن زم یعنی  "جوب":نویسد

جواب را از آنجهت جواب گویند که " :اقرب الموارد گوید .است بریدن به معنی  "جوب": و).429، ص 1 فردات، جترجمه م(
قاموس می ). 86  ، ص2 جعلی اکبر قریشی ،قاموس قرآن، (}اقرب الموارد{"سخن گوینده با آن قطع و تمام می شود

قوم ثمود که سنگها را در وادي . واحد آن صخره است . کند بزرگی را نیز قید می ،در اقرب. سنگ سخت یعنی "صخر" :نویسد
 آب زشیبستر ر "يواد"اصل  ":راغب درباره وادي می نویسد).111، ص 4 ، جهمان(حجر82آیه  بریدند و تراشیدند مثل

 اند گفته يدو کوه را هم واد انیفاصله و دره م یمعن نیو از ا. دارد انیو آب در آن جر دیآی بوجود م لیاست که در اثر س
وادي کرانه کوه است، مجراي بزرگ آب را : طبرسی فرموده.است دره و سیلگاه به معنی وادي":و).436، ص 4 مفردات، ج(

 ،معنی درهه یعنی جاري شد و وادي ب "ء ودي الشّی": در مصباح گوید .بزرگی امر است  ،در اصل ،و آن. نیز وادي گویند
 ایندر اینجا، قرآن   ).195، ص 7 قاموس قرآن، ج( سوره رعد 17آیه  مثل .است "اودیه"جمع وادي در قرآن . ازآنست

صالح  ،قوم اینپیامبر .را با ویژگی ساختمان سازي از تخته سنگهاي بزرگ معرفی کرده است نیشیاز اقوام پ انگریگروه طغ
تمدنى  آنان داراي. می کردندو شام زندگى  نهیمد انیم "وادى القرى"نام ه ب نىیدر سرزمبنا بر تفسیر نمونه، آنان  .است

را  قطعات کوهها آنان ،سوره حجر 82بر اساس آیه .بودند شرفتهیو زندگانى مرفه، و صاحب ساختمانهاى عظیم و پ شرفتهیپ
 تاویب"به  ریآمده، و در آنجا تعب زینسوره شعراء  149 هیمعنى در آ نیهم رینظ .می ساختند هاى مطمئن و خانهمی بریدند 

اند قوم ثمود  بعضى گفته .پرداختند و نوش و هوسرانى مى شیها به ع خانه نیآنها در اکه، بر آن است لیشده که دل "نیفاره
 بنا بر نظر تفسیر نمونه، .هاى محکم در دل کوهها اقدام کردند خانه جادینخستین قومى بودند که بریدن سنگها را از کوه و ا

قرآن که در باره  گرید اتیبا توجه به آ رایز ،است ترمناسب ها هیها و کوهپا دره عنىی گفته شد، "وادي"ی که براي معنى دوم
که سنگها را  بیترت نیساختند، به ا هاى خود را در دامنه کوهها مى و در باال اشاره شد قوم ثمود خانه دیگو قوم سخن مى نیا

و شهرهائى  شرفتهیپ ىدر عصر خود تمدن ،زیبدون شک قوم ثمود ن .دکردن مى جادیهاى امنى ا و در درون آنها خانه دندیبر مى
جمعى  نکهیرسد ، مثل ا مى افسانه به نظر ای زیآم که مبالغه میکن به اعداد و ارقامى برخورد مى نجایآباد داشتند ، ولى باز در ا

). "تفسیر نمونه، فجر ":برداشت از(!و هفتصد شهر ساخته بودند که همه آنها از سنگ بود  کهزاریاند که آنها  از مفسران نوشته
] مناسب[گردانید و در زمین به شما جاى ] آنان[و به یاد آورید هنگامى را که شما را پس از عاد جانشینان ":قرآن می فرماید
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تراشیدید پس نعمتهاى خدا  مى] زمستانى[هایى  ها خانهکاخهایى اختیار مى کردید و از کوه] براى خود[داد در دشتهاى آن 
. قوم ثمود، بعد از قوم عاد می باشد ):1:تا اینجا قطعی شد که. }74اعراف،{را به یاد آورید و در زمین سر به فساد برمدارید

اي سوراخ کردن کوهها بر} مثال لیزري{و چه بسا داراي تکنولوژي بسیار پیشرفته اي. این قوم، در معماري سرآمد بودند): 2
  . می باشد مثل لیزر بودند، زیرا امروزه نیز، حفر تونلها در کوهها؛ نیازمند تجهیزات بسیار پیشرفته

غالب  دگاهیبودن آن را د یعرب ی،آلوس.ستین نظر اتفاق ثمود، واژه بودن لیدخ ای یعرب زیو ن يلغو يمعنادرباره                 
 ییاز واژگان و کاربردها یفقط گزارش ثمود،ماده  لیدر ذ یعرب سانیفرهنگ نو .}112، ص19ج روح المعانی،{خوانده است

و  "دیسرمه کش=ثَمد "؛ "آب اندك شد=ثَمدالماء"  ؛"شود یجمع م یبارندگ یکه در پ هیما یآب اندك ب=ثَمد "چون
 و پژوهشگران }161ص،14جر،یالکب ریالتفس{مفسران یبرخ ،یمعان نیبر اساس ا .اند آورده"سرمه، سنگ سرمه =اثْمد"
و اوضاع  يلغو يمعنا انیاند م تالش کرده  "ابوعمرو بن عالء" دگاهید رشیبا پذ }233، ص5ج ع،یالمعارف تش رةیدا{

 "ابوعمرو" دگاهیبر اساس د. دهند وندیپ ،گرید ينام از سو نیآنها به ا يسو و سبب نامگذار کیثمود از  ستگاهیز ییایجغراف
 يشده، ثمود به معنا یتلق ينامگذار نیثمود سبب ا نیدر سرزم يا و سرمه اهیس یسنگ يها و گاه صخره یکم آب وجودکه 

ثمود به  يرا سبب نامگذار نیسرزم نیا رامونیپ يسنگها ،یراغب اصفهان. اند ستهیز یم ینیسرزم نیاست که در چن یمردمان
ثمود و کم آب بودن  انیم ییمعنا وندیپ ،از مفسران ياردر مقابل، شم .}حجر، 220مفردات، ص {داند یاصحاب الحجر م

چنانکه وجود باغها، چشمه ساران و .}173، ص2بغوي، ج فسیرتو  89، ص2الکشاف، ج:مثل{تابند یآنان را برنم نیسرزم
 و 157، ص9نمونه، ج{با کم آب بودن آنجا } 148و  147، شعراء{بودن آن هم زیو حاصلخ نیانبوه در آن سرزم يها نخلستا

 درباره: ددکتر بیومی می نویس .)ویکی فقه، ثمود در قرآن:برداشت از(ستیشده سازگار ن ادی وندیو پ}305، ص15ج
 و اند شده یاد آشوري هاي نوشته در که اند عرب هاي تیره از یکی که دانیم می دارند، عادیان از تر روشن تاریخی که ثمودیان

درباره وي، برخی نظرات را ).  219 تا 203همان، ص بیومی،(اند زیسته می عربستان جزیره شبه شمال در م،.ق هشتم سده از
برخاستند و در  منیکه از  اند انیاز بازماندگان عاد انیثمود: اند گفته یبرخ":کرده و می نویسدپیشینه قوم ثمود نقل ونقد 

 "حجر"ساختند به شمال کوچ کنند و در منطقه  رشانیشدند و ناگز رهیبر آنان چ انیریتا آنکه حم ستندیهمانجا ز
 ،سو کیاز  رایز رفتیپذ توان ینظر را نم نیا. }312/ 2؛ تاج العروس، 105/ 3؛ لسان العرب، 70/ 1ابوالفداء، {بمانند

از }ندیگو یم نانیکه انچنا{انیاگر ثمود ،سو گریو نه در جنوب آن؛ و از د اند ستهیز یعربستان م رهیان در شمال شبه جزیعاد
 ودهب م،.ق 1940- 1765 يدر سالها میو روزگار ابراه اند ستهیز یم) ع( میاز روزگار ابراه شیپ ریاند، ناگز عاربه يهاعرب

 يا فاصله انیبوده  و با روزگار ثمود) ع( حیمس الدیم يهایکینزد شیکم و ب منیدر  شان يدوران سرور ، انیریاما حم: است
از  یاست که برخ نانیبه پشتوانه سخن ا ایاند و گو را از بازماندگان عمالقه گفته انیثمود گر،ید یبرخ .دور و دراز داشته است

 1575اول در حدود سال  "احمس"اند که  از آنان شمرده یداده و گروه وندیپ انیکسوسیرا با ه انیثمود ،يمورخان امروز
کندند همانند  ییها خانه شیخو يبرا ،حجر رفتند و در آنجا در کوهها طقهآنان سپس به من. راند رونیب}آنهارا{از مصر ،م.ق

 نانیا نکهیندارد جز ا یلیپشتوانه و دل چگونهیه نانیسخن ا. بودند دهیدر مصر د یکهن که هنگام زندگ انیمصر يگورها
 یروه سومگ . میا آن را نادرست شمرده کسوسیخود درباره ه يهاکه ما در پژوهش يزیچ ،اند را از عمالقه پنداشته کسوسیه
 یجنوب ياند، و عربها عربستان کوچ کرده رهیکه به شمال غرب شبه جز  دانند یم یجنوب يرا از عربها انیهستند که ثمود زین

معموال  ،کوچ و هجرت رایباشد، ز یرفتنیدرست و پذ تواند یچندان نم نانیسخن ا. هستند و فراوان زبانزد وستهیپ يهابه کوچ
غرب و شمال  منیدرباره کوچ به  نیو ا رد،یگ یآباد و پرآب انجام م ينهایبه سرزم يآب و دشوارز خشک و کم ينهایاز سرزم
از  دیپس از آن روزگاران انجام گرفته است و شا اریبس یجنوب يعربها يکوچها ن،یگذشته از ا. دیآ یدرست در نم رهیشبه جز
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هست  ییها هر رو، نشانه به. اند داشته يالدیدر قرن ششم م "مأرب"باشد که پس از شکست بزرگ سد  ییهمه معروفتر، کوچها
 یبه معن ،مملکت و دولت انیثمود ن،یافزون بر ا. اند ستهیز یم رهیجز اند که در شمال شبه بوده ییهااز عرب انیکه ثمودنیبر ا

دکتر بیومی ).222و 221بیومی،همان،ص("اند ساکن نبوده يا ژهیو يجا کیاند و همواره در  نداشته ،آن یو تمدن یاسیس
 رو نینکته را از ا نیا دیالبته نبا" :را به ذکر ثمودیان در نوشته هاي کهن اختصاص داده و می نویسد کتاب226تا 223صفحات
همانگونه که  ،میبر آنان بار کن ریدناپذیمطلق و ترد قتیحق کیاند، به گونه  بوده يابانزیو ب يبدو لهیقب کی عتایطب انیکه ثمود

 شیپ انیدثمو ينهایکه آنها از سرزم يریتصو رایز. میدرباره آنان آمده صد در صد بشمار کیآنچه را در منابع کالس دینبا
درباره  م،.قاز سده سوم  یمنبع هیبر پا "استرابون"نمونه در همان هنگام که  يبرا. ستیکامل ن يریاند، تصو ما نهاده يرو

. دیگو یم انیثمود ستگاهیسرخ را ز يایدر يها هم روزگار او، کرانه "یصقل ودورید" کند، یثمود تجاهل م لهیوجود قب
از  ایگو .سرخ يایدر يها و نه در کرانه شمارد یعربستان م رهیآنان را در درون شبه جز ستگاهیو ز دیآ یم "ینیپل"سپس

پس از سه ربع  .اند انیاز ثمود يا شاخه ستندیز یم نیمد يها که در آن روزگار در کرانه انیانیلح دانسته یکه او نم رو نیا
  ."برد یم شیپ زیو سپس آن را تا درون حجاز ن شمارد یآنان م گاهتسیرا ز نیمد يها و دوباره کرانه دیآ یم وسیبطلم ،قرن

  
 يالقر ياز حجر تا واد انیثمود ستگاهیکه زنیبر ا ندأیهمه همر بایتقر ،یاما منابع عرب":در ادامه، بیومی می نویسد                
 یکسان رو، نیاست ، از ا گریکدیبا  آنان يها ستگاهیز یکیالزمه نزد انیآنان با عاد وندیحجاز و شام بوده است و چون پ انیم

در کوه  ییها و در خانه یکوهستان ینیدر سرزم اند، ستهیز یسرخ م يایدر يها شام و حجاز تا کرانه انیم انیثمود: اند گفته
 یانی، در رهگذر حاج}رفته است ایاز دن. ق.ه 346سخن در سال  نیا سندهینو{است ياز آنها هنوز بر جا يکه آثار دهیتراش

همان،  دان،یز ی؛ جرج324/ 1 ،ی؛ جواد عل71/ 13االرب،  ۀی؛ نها14/ 2مروج الذهب، {ندیآ یم يالقر يکه از شام به واد
تا  م، 166سال  انیآن را در پا انیکه ثمود يمعبد{"غوافه"معبد  يها نوشته چنانکه از سنگ ،يبار .}36نافع،  رولی؛ م67

را در  }االرحاء{عوارض و رحا يسنگستانها يالدیسده دوم م مهیدر ن انیثمود د،یآ یبرم} ساخته بودند م، 169آغاز سال 
داشته و نه در  يجا}العال{ بهیدر خر انیثمود يها ستگاهیاز ز یکی "حجر"است که  نیبر ا "یدوت"گرچه . اند دست داشته

در سر امبریآمده است که پ زین یدر گزارش .است دانسته انیاست، حجر نبط بهیخر یلیرا که در ده م یکی نیمدائن صالح، و ا
شهر نرود و از آب آن  نیاز شما درون ا یکس": فرمود شیخو ارانیبه  گذشت یم انیراه تبوك، چون از کنار شهر ثمود

را که گذرگاه شتر صالح بود، به آنان نشان  یو راه رفت یرا در کوه که کرّه شتر صالح بر آن باال م ،ییبلندا سپس.اشامدین
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آن است که به سرنوشت آنان گرفتار  میب رایز د،یشدگان وارد نشو عذاب نیبر ا ه،یدر حال گر جز:گوشزد کرد که زین و  .داد
  ). 228و 227، همان، صمهران بیومیدکتر(" }...و . 524/ 1 ،يطبر ریتفس؛ 171/ 4ر،یابن کث ری؛ تفس93/ 1 ر،یابن اث{دییآ

 مطلق بطور ثمود لفظ مورد، 25 حدود قرآن در: می نویسد قرآن در}سومریان{ ثمودیانآیه اهللا رضوي در باره                
 نظر از و دهد، می نشان سرزمین دو در جغرافی نظر از را ثمود که آمده ویژگی و"وصف" یک با مورد سه در اما. است آمده

 }آکد{عاد دربارة که وقتی: اول تقسیم.  کند می تقسیم تاریخی دورة دو به را نشین ثمود سرزمین دو هر مردمان نیز تاریخی
 زبان از دیگر، جانب از .}57هود، {"کرد خواهد شما جانشین را دیگر مردم خداوند ":گوید می آنان به خطاب هود زبان از

 می معلوم پس،. }74اعراف، {"کرد آنان جانشین عاد از بعد را شما خداوند که آورید یاد": گوید می ثمود به خطاب  صالح
 دیگر، از جانب از و .اند بوده مسلط منطقه بر ثمودیان بود، شده متالشی عاد جامعه نظام که هود دورة از پس که گردد

  "قرنۀ"حوالی "اور" شهر در}سومریان{ثمودیان توسط زمین کره در دولت اولین تاسیس از پس که است تاریخ مسلمات
 با تفوق آغاز، در این بر بنا.  است شده منتقل }آکد به سومر از{عادیان به ثمودیان از قدرت دوباره مدتی از پس امروزي،

. سومریان بار یک و اند شده برجسته آکدیان دوبار پس،. است برگشته آکد به قدرت آنگاه کرده، رشد ثمود سپس بوده، آکد
نجم، {نگذاشت باقی را }آنان از کسی{و را ثمود همچنین و کرد هالك را اول، عاد که }خدا{اوست و": گوید می قرآن لذا و

 دو از "قوم" عنوان به نسلی هیچ اینکه جالب{است داشته وجود نیز دوم عاد که دهد می نشان  "اولی عاد"عبارت .}51و  50
  ).،رضوي....کاباال و(}دارند وجود شده شناخته نسل یک صورت به هم هنوز آشور از اما نمانده، سومر و آکد قوم

  
 را ها صخره درون که }ثمود از بخش آن{آنان ثمود و: جغرافی تقسیم دوم، تقسیم ":رضوي در ادامه می گوید                    

 در که باشند ثمود از بخشی اینان باید صخره، نه و دارد وجود کوه نه ثمود سرزمین در اینکه به نظر. }9فجر، {کندند می
 دو هر در شده کنده اطاقهاي حتی و سنگها شدة کنده آثار البته. اند شده رانده زاگرس کوههاي سمت به آکد اقتدار دورة

 ثمود همین ساختند، را زیگوراتهائی و را دولتی ایالم، در زمانی که ایالمیان هست قوي احتمال و. دارد وجود زاگرس، پهلوي
 همان نیز، ثمود این از مراد: اند گفته تفسیري متون در. نیست تردیدي النهرین، بین مردم با ایالمیان همنژادي در و باشند
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 تفکیک براي دقیقاً  "بِالْواد الصخْرَ جابوا" با مردم این توصیف حالیکه در. بود شده مبعوث میانشان در صالح که است ثمود
 از نیز را ثمود اند، کشانیده یمن به النهرین بین از را عاد قوم که همانطور: اینکه شگفت و. است اصلی، ثمود از گروه این میان

 }پیامبر رحلت دنبال به{آغاز همان در قرآن تفسیر که وقتی .اند کشانیده"تبر" دره و عقبه خلیج نزدیکیهاي به النهرین بین
 به سوم کابالیست هم او از بعد و ،"االحبار کعب"نام به دیگر کابالیست او از پس و کابالیست "داري تمیم"اختیار در منحصراً

 می فرا را تفسیري متون هائی افسانه چنین باشند، ممنوع قرآن تفسیر از مسلمانان، خود و گیرد قرار ،"منبه بن وهب" نام
 چون. است نیامده شان هدربار ثمود لفظ و اند شده نامیده"الحجر اصحاب" عنوان با قرآن، در "تبر"درة ساکنان. گیرد

 دیگر مهم نکتۀ. اند کرده قلمداد واحد مردم یک را دو هر کابالیست مفسرین آمده، ها صخره دل کندن نیز آنان  دربارة
ی که این گفته با  متن{نیامده میان به آنان دربارة کوهکنی از سخنی هیچ و شده، مبعوث ثمود اصلی بخش میان صالح اینکه،

از مولف  یپاسخکتاب  تا زمان انتشارایم، اما متاسفانه  به سایت آیه اهللا رضوي  اي میل زده. در تضاد است بعدا می آید،
 بصري حسن جبائی، مانند مسئولی غیر افراد آنان از پیروي به و کابالیستی منابع وجود، این با ،}محترم دریافت نشده  است

 میان در پیامبري از نامی حالیکه در. است شده مبعوث حجر، اصحاب همان میان در صالح که اند گفته دیگران، و کابالیست
 تنگ درة طرف در دو سنگها، دل در شده کنده هاي خانه به "حجر اصحاب= تبریا"مردم. است نیامده میان به حجر اصحاب

 ساز دست خانۀ هیچ آنان که است روشن خوبی به و. است مانده باقی صورت همان به هم هنوز آثارشان که اند کرده بسنده
 سازید می قصرها هموار زمینهاي در ":گوید می صالح زبان از ثمود درباره قرآن حالیکه در. اند نداشته دشت و باز محیط در

تضادي است که به آن اشاره کردیم، این همان {}74اعراف، {آورید  می در اطاق صورت به کنده را سنگ دل کوهها در و
 اطاقهاي هم هنوز شد، گفته که همانطور. } "نیامده میان به آنان دربارة هیچ سخنی از کوهکنی":گفته انددر متن باال  زیرا

 کنده ها صخره دل در که زیادي اطاقهاي بود، روزي آن ایران با سومر شرقی مرز که زاگرس کوه رشته طول در شده کنده
 بوده ثمود قوم بانان هدید محل ،اطاقها این: گفت توان می. ام دیده نزدیک از را آنها از برخی من خود موجودند، اند شده

 شده ساخته کردند، می حمله سومریان هاي دهکده به غارت براي که مهاجم ایرانی گروههاي تجاوزهاي قبال در که اند
 پدیده یک دولت که شد بیان پیشتر: رضوي درباره نظام حکومتی آنان می نویسد).  138تا  136،همان، ص...کاباال و(اند

 داشته حضور مردم زندگی در دهکده کوچکترین پیدایش از  "مالء مشورتی مجلس= سنا" لیکن یافته، پیدایش بعدها که است
 بر کیفیتی و کمیت چه از شد مبعوث صالح که زمان آن در ثمود قوم دانیم نمی ما...است کرده می مدیریت را مردم و

 قوم زمین، کره روي در دولت اولین تاسیس از پیش دورة در و. شد می اداره سنا وسیله به که دانیم می قدر این بود، خوردار
 ضعیف شدت به و شده بال دچار "اولی عاد" قوم آنان، از پیش. باشد کرده تهدید را ثمودیان که شناسیم نمی را اي قبیله یا

 نبوده طوري عاد شدة متالشی قوم و آنان میان تعامل گویا اما است مسلط نیز عاد بقایاي بر و گرفته قوت ثمود اینک بود، شده
 شده متالشی قوم دو اینک. گردند می بال دچار نیز سومریان صالح، زمان در.کند وادار مرکزي قدرت تاسیس به را آنان که
 قدرت{دولت اولین و کرده اقدام دولت تاسیس به آکدیان از پیش سومریان  گیرند؛ می قوت نو از همدیگر همسایگی در

 به و بوده دولت فاقد صالح زمان در سومریان روي؛ هر به. کنند می پیدا دولتی سلطۀ آکدیان بر و کنند می ایجاد را}مرکزي
  ). 140،ص...وکاباال ("اند شده می مدیریت مالء وسیله

آیه اهللا رضوي گفته است قوم ثمودي که در سوره .ثمود باید تحقیق بیشتري کرد درباره مکان جغرافیایی سرزمین                
 پهلوي دو هر در شده کنده اطاقهاي حتی و اند شده رانده زاگرس کوههاي سمت فجر وصف شده آنانی هستند که  به

] زیرا[و چه بسیار شهرها که هالکش کردیم ":ن می فرمایدزیرا قرآ. این نمی تواند صحت داشته باشد. دارد وجود زاگرس،
به تلک که اسم  ریتعب":تفسیر نمونه می نویسد.}58قصص،{"...سراهایشان ستا زندگى خوش آنها را سرمست کرده بود این
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م لوط باشد که عاد و ثمود و قو نیرود ممکن است اشاره به سرزم اشاره به دور است و غالبا در امور قابل مشاهده به کار مى
سوره نمل می  52قرآن  پس از اشاره به عذاب قوم ثمود در آیه ."با مردم مکه قرار داشت ادیاى نه چندان ز در فاصله

دانند  براى مردمى که مى] کیفر[اند قطعا در این  بیدادى که کرده] سزاى[هاى خالى آنهاست به  خانه] هم[و این ":فرماید
براى مردمى که ] شهر سوخته[و از آن ":در سوره عنکبوت، پس از نابودي قوم لوط می فرماید و."عبرتى خواهد بود

شهر  ماندهیاشاره به آثار باق "نشانه روشنى=نۀیب ۀیآ"به  ریتعب".}35عنکبوت،{"اى روشن باقى گذاشتیم اندیشند نشانه مى
باقى  زیاسالم ن امبریداشت ، و تا زمان ظهور پ راه کاروانهاى مردم حجاز قرار ریقرآن در مس اتیسدوم است که طبق آ

آثار آن بر سر راه =میمق لیو انها لبسب": میخوان مىدر باره آثار قوم لوط سوره حجر  76 هیدر آو  ).تفسیر نمونه(بود
 همیو انکم لتمرون عل":است که آمده صافات 138و  137 یاتدر آ باز درباره قوم لوط،و ."برقرار است انیکاروان

در سوره عنکبوت، از نابودي   ."؟دیکن نمى شهیاند ایآ دیگذر شما صبح و شام از کنار آنها مى =و باللیل ا فال تعقلون*مصبحین
] فرجام آنان[قطعا ] نیز هالك نمودیم[و عاد و ثمود را ":قوم شعیب که در مدین بوده اند صحبت می کند و سپس می فرماید

شهرهاى عاد و ثمود را با چشم  هاى رانهیومنظور این است که .}38عنکبوت،{"...یده استاز سراهایشان بر شما آشکار گرد
اقوام عاد،ثمود، شعیب و  شهرهاى هاى رانهیو طبق آیاتی که به آنها اشاره شد.؟ دیریگ ، چرا عبرت نمى دیکن خود تماشا مى

 زیستگاه ثمودیانزاگرس نمی تواند  کوههايمی توان گفت که و  با اطمینان  لوط براي مردم عربستان مشخص بوده است
اتفاقا نوع عذابی که بر آنها نازل می شود متناسب با . در اینکه قوم ثمود در کوهستان زندگی می کردند شکی نیست. باشد

ربطی  زاگرسکوههاي  اما این کوهستان به. منطقه کوهستانی است که ما در فصل بعدي کتاب به آن اشاره خواهیم کرد
 بایتقر ،یمنابع عرب ،همانگونه که قبال از دکتر بیومی مهران  نیز،نقل کردیم .که از محدوده عربستان به دور می باشد دندار

  .حجاز و شام بوده است انیم يالقر ياز حجر تا واد انیثمود ستگاهیکه زنیبر ا ندأیهمه همر

  
 شیخو ارانیبه  گذشت یم انیراه تبوك، چون از کنار شهر ثمود در سرامبریآمده است که پ زین یدر گزارش ضمنا                 

، به نقل از کتاب دکتر يطبر ریتفس  و ریابن کث ریتفس ر،یابن اث("اشامدیشهر نرود و از آب آن ن نیاز شما درون ا یکس": فرمود
  .خواهیم کردبوط به هالك اقوام گذشته بیشتر صحبت ردرباره قوم ثمود در بحث م.)بیومی مهران، همان

در  .}10فجر،{"اوتاد" و فرعون صاحب=وفرْعونَ ذي الْأَوتَاد":شده استاینگونه معرفی در سوره فجر  تمدنسومین                   
فقط همین دو  .}12ص،{ "تکذیب کردند  "اوتاد "قوم نوح و عاد و فرعون صاحب  ،پیش از ایشان":آیه دیگري آمده است

داراي چرا فرعون را  نکهیدر ا .است میخ به معنی  دتَو. می باشد "دتَو"اوتاد، جمع  .فرعون را صاحب اوتاد دانسته است ،آیه
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او داراى لشکر فراوانى بود  نکهینخست ا":تفسیر نمونه به برخی از آنها اشاره کرده است .ى استتفاوتم نظراتاند  گفته میخها
 .کردند محکم مى خهایشد با م کردند ، و چادرهاى نظامى را که براى آنها بر پا مى زندگى مى ها مهیآنها در خ از ارىیکه بس

، دیکش مى خیبود که آنها را به چهار م نیگرفتند ا که مورد خشم او قرار مىیشکنجه فرعون نسبت به کسان نیشتریب ،نکهیا گرید
این !  ردیکردند تا بم ، و به همان حال رها مىنددیکوب مى نیبه زم خیبا م ای، ندبست مى نیبه زم خیدستها و پاهاى او را با م

 نیآورد او را به هم مانیکه همسرش آسیه به موسى اینگامتفسیردر حدیثى از امام صادق نقل شده چنانکه در تواریخ آمده ه
با هم  ریالبته این سه تفس.استاز قدرت و استقرار حکومت  هیاصوال کنا  "ذى االوتاد" نکهیا گرید .صورت شکنجه کرد و کشت

زیرا باید بین سه .این توضیح تفسیر نمونه نمی تواند قانع کننده باشد."منافاتى ندارد و ممکن است در معنى آیه جمع باشد
 قوم و "ارم ذات العماد " قوم عاد با. گروهی که قرآن معرفی کرده است، یک وجه مشترکی براي بیان معرفی اشان باشد

یکی از آیاتی که . ساختمان باشد "اوتاد "پس، باید .استکه هردو مربوط به ساختمان . تعریف شده اند "جابو الصخر"ثمود با 
والْجِبالَ *؟اى نگردانیدیم آیا زمین را گهواره":سوره نباء است 8و 7ات کمک می کند تا معنی اوتاد را بهتر درك کنیم آی

 اي که نتیجه. آمده است فقط درهمین سه آیه اي که بیان شد "اوتاد "واژه. "؟]نگذاشتیم[میخهایى ] چون[و کوهها را =أَوتَادا 
واژه  این رابطه را خوب حدس زده و رضوي آیه اهللا.باشدرابطه اي بین کوهها و او تاد باید که  این است می توان گرفت

البته می توان بطور کنایی معناي آن را قدرت هم دانست و  .این توضیح، مناسبترین است. دانسته است "اهرام "را "اوتاد"
 ساخته هرمهائی سوم، سلسلۀ زمان در: )1 :است بوده دوره دو در مصر، در سازي هرم" :وي می نویسد.مانعه الجمع نیست

 را آنها اولین که اند شده ساخته ثالثه اهرام چهارم، سلسلۀ توسط دوم، دورة ):2.ندارند و نداشته اهمیتی چندان که اند شده
 مبحث ادامه می نویسد در وي، در ).168، همان،ص ... کاباال و("است ساخته زیسته، می م،.ق 2600حوالی درکه   "خوفو"
 باشد، نگرفته النهرین بین از را خود چیز همه مصري تمدن اگر. رفت مصر به النهرین بین از تمدن انتقال از سخن "ادریس"

 ناف و گرفت جاي مصر در قدرت ثقل که شده ساخته زمانی اهرام.است آکد و سومر وامدار را خود پیشرفت سرعت دستکم
 در "ایمحوتپ" به نام هنرمند و طبیب مهندس، شخصی. گشت می محسوب دوم قدرت بابل و طپید می "منفیس" در جهان

 همان باید این]. 177ص 1ج دورانت، ویل[دهد قرارمی دربار اختیار در را خود هاي دانسته و علوم ،م.ق 3150حوالی
. است بوده ادریس واسطۀ با شاگرد او گفت باید و داده قرار مصر دربار خدمت در و گرفته ادریس از را علوم که باشد یشخص
 اهرام از هرم بزرگترین و نخستین .است بوده م،.ق3150 از پیش مصر به النهرین بین از ادریس مهاجرت ،حساب این با البته
. است نوشتهم، .ق 3098ا ر او تاریخ و نامیده "خئوپس" یونانی، تلفظ با را او هرودت. است ساخته "خوفو" فرعون را ثالثه

 دو میان یعنی است نوشته م،.ق 2600 بود خاندان آن فرعون اولین او خود که را "خوفو" سلسلۀ آغاز اعالم بخش  المنجد
 می در قرنها از سر مصر، کهن تاریخ درباره مورخین اختالف که دیدیم نیز پیشتر .است اختالف قرن 4حدود مذکور تاریخ
 با کرد چه*}آکْد{ عاد با کرد چه پروردگارت ندیدي آیا"قرآن می فرماید :وي، می نویسد .)226تا  224ص ،همان(آورد

 می دره در را ها صخره که}سومر{ ثمود بر کرد چه و*سرزمینها در نشده ساخته مانندش که باغی *ستونها داراي باغ
. "ها جامعه در را فساد افزودند پس *سرزمینها در کردند طغیان که اینان *اوتاد صاحب فرعون با کرد چه و*بریدند
 و فرعون این از مراد اما. رفت سخن لزوم حد در النهرین، بین در سمیرامیس عظیم باغ و}آکد{ عاد و }سومر{ ثمود  دربارة

 متون وارد را شده تحریف اسرائیلیات تنها نه ":نویسدمی   رضوي در پاسخ  ).227، صهمان( چیست؟ و کیست اوتاد از مراد
 برئ آنها از هم شده تحریف تورات که کردند مسلمانان فرهنگ وارد را موضوعاتی رفته فراتر آن از بل ،کردند تفسیري

 کرده عمر سال 400که شخصی .کردند شخص یک شخصیِ نام عنوان به بلکه،  شاه، معنی به نه را "فرعون" لفظ اینان.است
 قبیل از افرادي توسط و کرده نفوذ نیز شیعه میان به حتی ،تحریف این. است شده غرق آب در) ع(موسی زمان در و است
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. است شده داده نسبت نیز) ع(طاهرین ائمۀ به امثالشان و "االحمر عثمان بن ابان "و حدیث، کنندة جعل و کذاب د ابوالجارو
 اما. بوده زرنگها آن از به اصطالح که شود می معلوم اند؛ کرده ییدأ شناسان رجال از خیلی را } ابان{ دوم فرد این متاسفانه

 سخن اولیه تمدنهاي در کابالیسم سمبلهاي دربارة دقیقاً باال هاي آیه .اند کرده رد شدت به را او فخرالمحققین و حلی عالمۀ
 اشتباه فرعونها دیگر با که شده تعیین خاص "وصف" با آیه این در فرعون. اند کرده ردیف هم درکنار را آنها و گویند می

 زمان در و شد بزرگ او دربار در دو آن از یکی زمان در موسی حضرت که) ع(موسی معاصر فرعون دو با ویژه به نشود
 یعنی زمین، اوتاد: الجبال: "االرض اوتاد".است اوتاد صاحب که است فرعونی از سخن آیه، این در. کرد قیام دیگري
 و باشد نمی اهرام از بزرگتر کند، ایجاد را آن بتواند انسان که کوهی است؛ کوهها بنیانگذار که فرعونی است ""خوفو".کوهها

 آن مصداق مصر اهرام اما .نیستند کوه مصداق باشند چه هر امروزي آسمانخراشهاي بسازد، آنگونه نتوانسته کسی نیز کنون تا
 پرستش مورد نیز امروز به تا و بوده تاریخ در کابالیسم قدرت مقدس سمبل سومین هرم این .شانا هرمی شکل ویژه به هستند
 جدید ساختمانهاي در جهان نقاط در را آن اند کوشیده و دارد حضور متحده ایاالت دالر اسکناس در و است کابالیسم جریان

 از را سبقت گوي سمبل این حفظ و احیاء در اسالمی ممالک قلب در دبی گفت باید باز که کنند حفظ و رسانیده ظهور به
 صاحب فرعون و عاد نوح، قوم ،}قریش= کافران{آنان از پیش ":ص می فرماید سورة 13و 12 اتآی.است ربوده دیگران

 آیه دو این در که مردمان این همۀ ."حزبها آنانند ایکه، اصحاب و لوط قوم و ثمود و*}را پیامبران{کردند تکذیب اوتاد
 موسی حضرت ماجراي به ربطی و هستند موسی معاصر فرعون دو از پیش و موسی از پیش زمانهاي جوامع همگی ،اند آمده

 ظاهراً. "ثمود؟ و فرعون لشکرهاي *است؟ رسیده تو به لشکرها داستان آیا: بروج می فرماید سورة 18و 17 اتآی و ندارند
 ایدرباره فرعون  ).229و  228همان، ص(دارند توجه لشکرها اولین پیدایش به اند، آورده نیز ثمود از سخن که ،آیه دو این

از  کیارائه داده اند و هر  هینظر نیمهران بازگو کرده است پژوهشگران چند یومیچنانکه دکتر ب یمعاصر با موس يفرعونها
استاد برجسته دانشگاه  یومیبدکتر . دانسته اند یبا موس از فراعنه سلسله نوزدهم را فرعون معاصر یکیپژوهشگران  نیا

گشته  است را مشروحا مطرح نموده و سپس  انیب اتینظر نیکه به پشتوانه ا يها و قرائن و شواهددگاهید نیهمه ا هیاسکندر
عموما {پژوهشگران  گرید يهادگاهینچه خود ارائه نموده  از دآها افزون بردگاهید نیا یو در نقد و نف گذاردی به نقد م

از  یکیکه  ییهادگاهی، د یشناس باستان يها افتهیاز  یبرخ هیافزود که بر پا دیهم با نرایوالبته ا. مدد جسته است زنی} غربی
 ،انیدر پا. اساس کرده است یب کسرهی ،گمان زده شده یعنوان فرعون معاصر با موسه رامسس دوم، ب از شیپ يها فرعون

و چنانکه .  شماردی م دگاهید نیدرستتر ،داندی م یمعاصر موس يها را فرعون  مرنپتاح و   دومکه رامسس  یدگاهید یومیب
 و نکات باستان یفرعون معاصر با  موس وبالگ عصیان،(دانند یاکثر پژوهشگران مرنپتاح را فرعون زمان خروج م دآی یبر م

 .)یشناس
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بدون شک یکی از پر راز و رمزترین بناهاي ساخته شده در . اهرام مصر است ،ز جمله عجایب خلق شده توسط بشرا                   
که پیش از یاند تا ببینند فرجام کسان ردیدهآیا در زمین نگ":قرآن در آیه نهم سوره روم فرموده است.زمین اهرام هستند  کره

ت آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آنچه آنها آبادش کردند آنان بودند چگونه بوده اس
پرکشتار  يهایسوم و چهارم مصر در کنار لشکرکش يسلسله ها ۀفراعن شتریبدرباره این اهرام می گویند . "آن را آباد ساختند

دوره  نیمربوط و متعلق به هم انیپررمز و راز مصر يهنر معمار.پرداخته اند زیمصر ن یبه عمران و آبادان زشان،یو رعب انگ
مجموعه سه گانه  نیهرم از ا نیترزرگب.ساختن اهرام مصر است ،دو سلسله نیا ۀفراعن  یمهم ساختمان يکارها ةدر زمر. است

هرم  خئوپس . پس معروف شده استهرم متعلق و به نام هرم خئو نیا. ساخته شد سیممف یۀغزه در ناح يروستا یکیدر نزد
 2500ساخته شده که وزن هر قطعه سنگ  میقطعه عظ ونیلیمتر ارتفاع است و از دو م 5/146متر عرض و 230 يدارا

 یمجموعه مکان نیا.وجود دارد زین يگریجالب د ساتیشمار و تأسیب يهاهرم  راهروها  و اطاق نیدر اندرون ا. است لوگرمیک
 یتینارضااز  تیاشاره کرده اند که حکا يخود به موارد يهاگزارش یط انیونانی. بوده است انیبه خدا شیایجهت دعا ون

 یدر فرصت انیآورده است که شورش  یلیسیس ودورید.آورده است انیساختن اهرام مصر به م ةمردم مصر دربار یعموم
 زین يموارد.انداخته اند یم رونیفراعنه را از مقابر باشکوهشان ب ییایشان اجساد مومتیو عصبان يمناسب از فرط ناخرسند

به  انیو روم انیونانی یخیچهارم مصر در منابع تار ۀکار سلسل انیها در پاعکس العمل نیگزارش شده است که به موازات هم
 2900خئوپس در سال  .پنجم مصر کارساختن اهرام بزرگ مصر را متوقف گذاشتند ۀسلسل ۀسرانجام فراعن ،خورد یچشم م

 نیاز ا یکیقطعه سنگ در ابعاد گوناگون، ونیلیو دو م یانسان يرویهزار ن کصدی يریکارگسال وقت و ب ستیبا صرف ب  م،.ق
 ژهیفراعنه و به و ةبنا معرف قدرت فوق العاد نیا ،متر ارتفاع دارد و در مجموع 137هرم خئوپس . اهرام مصر را بنا کرد

 است، یدر نظر گرفته شده است که تا جهان باق يو يابد راثیوم ادمانی نوانهرم خئوپس به ع ییاز سو .خئوپس  بوده است
در  میقد اریبس  يهادر زمان .نشان دهد انیاهرام را به جهان نیهمانند ا یعظمت تاکنون نتوانسته است ییبنا چیه. بماندداریپا
و بزرگ  نیسنگ يمعابد وبناها.ابهت را نداشته اند نیهرگز ا یرا ساخته اند، ول يبوده و معابد ییهاتمدن زین يمرکز يکایمرآ
در طول  انیجهان یگونه موجب شگفتنیمصر در نظر گرفته اند و نه ا ۀداشته اند که فراعن يکاربرد نینه چن يمرکز يکایمرآ

و واقعاً  زیانگمانند، شگفت  یاهرام مصر ب یقالب هندس.و پرجاذبه بوده اند لیگونه شکنیا ،شده اند و نه از نظر شکل خیتار
تواند اسرار آن را  یدست آمده است، هنوز نماهرام مصر ب رامونیکه در مطالعات پ یجینتا. است یقابل مطالعه  و بررس

 خیتار بیاز عجا یکیبودند که اهرام مصر  افتهیاز همان آغاز در صاحبنظران ،گریبه سخن د .مردم جهان آشکار سازد يبرا
شناسان اظهارنظر کرده اند، اهرام مصر از همان آغاز  میشناسان و اقل نیآنگونه که زم.ماند هدبوده، هست و خوا يهنر معمار

نقش داشته اند،  قیو دق شاوندیعلوم خو گریمانند هندسه و د یاضین دانش رآکه در  یعلم قیو محاسبات دق یبا طراح
داده است،  يکه تاکنون صدها بار در مصر رو دیو شد يقو اریبس يبرابر زلزله هااهرام مصر در  .و ساخته شده است یطراح

 یامر م نیا. کرده اند بیمصر را تخر يبناها ازي اریبا شدت و قدرت متوسط بس ییکه زلزله هایکامالً مقاوم مانده، در حال
از جمله در ساختن و پرداختن  يبوده و در قلمرو معمار شرفتهیگوناگون پ يهادانش ۀتا چه اندازه درعرص انیرساند که مصر

که در مورد اهرام مصر مورخان را به اعجاب واداشته است، به کار بردن  يگرید ۀنکت .کار برده اندآن را ب یعظمت نیچن
 نیاز ا یمینبوده و بخش عظ يآنها مصر ۀاست،که به نظر کارشناسان هم ریفناناپذ گریمقاوم و به سخن د یمصالح ساختمان
تکرار کرد که  گریبار دکیرا  تیواقع نیتوان ا یجمله م کیدر .به آنجا آورده اند گرید ينهایمصر از سرزم ۀمصالح را فراعن

: برداشت از(جهان به حساب آورده اند ۀهفتگان يها یاهرام مصر را در شمار شگفت ،به حق در روزگاران باستان انیونانی
یک صالحی، اسرار اهرام مصر، نسایت ): 1":مراجعه شود بهمصر،براي اطالع از اسرار اهرام  .)"سایت بیتوته، اهرام مصر"
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 یاطالعات سایت تاپ طنز،):4،پر رمز و راز اهرام مصر يمعمار سایت برترینها،):3اسرار اهرام مصر، سایت شجره علم، ):2
  ."جالب در مورد اهرام ثالثه مصر

نویسنده   "اریک فون دنیکن "نکته اي که اینجا می خواهیم به آن فقط در حد یک تذکر اشاره کنیم، مطالبیست که                  
کتاب در  نیترشکه پرفرو است }1968{ "انیارابه خدا "وي، اثر  نیاول. سویسی سالهاست در کتابهاي خود مطرح کرده است

کتاب  نیدر ا يو اتینظر. روبرو شد یکتاب با استقبال فراوان نیچاپ ا زین گریکشور د 38بود و بعدها در  کایآلمان و آمر
ترجمه  ایزبان زنده دن 20که به  کتاب مختلف نوشته 26او  .لقب بدهند یباستان يفضانورد اتیرا پدر نظر يباعث شد تا و

 "کارل ساگان"شمندان از جمله از دان ياریبس .است فروش رفتهه جلد از آنها در سراسر جهان ب ونیلیم 60است و حدود  شده
ه را کامالً رد نکرد کنیدن يها هیاگرچه ساگان نظر. اند سوال برده ریرا ز یباستان يفضانورد اتینظر ،"چیلوویسامو وسفی"و 

هم  یبعض.هاستینیزم ءاز شواهد حضور ماورا یکی ،یستون آهن یضد زنگ دهل يفلز یباستان بهیادعا داشت کت کنیدن. است
در کتاب  او.برند یسوال م ریبشقاب پرنده به ز یسفال يها از جمله عکسها و نمونه یرا به خاطر شواهد جعل کنیاعتبار دن

 مجسمه يکسری شیبه همراه راهنما ساخته دست بشر در اکوادور یتونل باستان يکسریشده که در  یمدع "انیخدا يطال"
او  يراهنما کند یادعا م کنیکه دن يفرد ،"کزیخوان مونر". هاستینیکه مطمئننا کارفرازم دهید يفلز يها بهیو کت بیعج ياه

موجود  يبوده و عکسها یطوالن ییتنها محصول گفتگو کنیدن حاتیگفت که تمام توض گلیبوده در مصاحبه با اشپ ادر تونله
 پیشینیان از قبیل اهرام مصر را نمی تواند نادیده بگیرد، ازاو به علت اینکه آثار به جا مانده . )ویکی پدیا(اند شده يدستکار

 ییموجودات فضا یدور باستان اریبس يقرار بود که در زمانها نیاز ا يتئور نیا .دست به فرصیه سازي زده استم، 1966 سال
 یآثار باستان يدر البال نیاز حضور خود در زم ییاه انسانها آمده و آنها را در ساخت آثار بزرگ کمک کرده و نشانه دنیبه د
اجرا کرده و ساختند که  نیرا در زم ییو بناها یساختمان يپروژه ها یموجودات و فضانوردان باستان نیا. گذاشتند يبجا

قرآن به صراحت اعالم می کند تمدنهاي عظیمی  در گذشته بودند که  .ممکن بوده است ریاجرا و ساخت آنها توسط انسانها غ
به نظر می رسد اینگونه فرضیه سازیها براي این باشد که . }آیه نهم روم{شهر سازي شگفت آور بوده استقدرت آنها در 

آنها می خواهند به . غربیها می خواهند تمدنهاي عظیم گذشتگان را که اکثرا در جهان سوم بوجود آمده است را نفی کنند
سایت حقیقت خاموش می . هاستمدنی هم بوده، ار آن فرازمینیر تجهان سومی ها بگویند که تو  هیچ نیستی و نبوده اي،و اگ

. نسبت دهند انیمهم انسانها را به خدا يوجود داشته است که تمام دست آوردها لیتما نیا ،کهن يدر تمام فرهنگها گوید
افراد غالبا  نگونهیکار ا.کرده اند جادیا را یبزرگ یخاص جهش علم يبوده اند که در رشته ا ییانسانها ،خیهمواره در تار

 .به پرستش او پرداخته اند یخداگونه در نظرگرفته و حت يدرك نشده و لذا آنها ،آن فرد را موجود يمردم عاد توسط
بناها و مقابر فرعون به دست آورد  يمعمار نهیدر زم  جوزر ی به ناممعمار بزرگ فرعون  هوتپنمیکه مثال ا میدان یامروزه ما م

خدا مورد  کیاو را پس از آن به عنوان  .خشت و گل در ساختمان مقابر استفاده کرد يبه جا ،از سنگ او .افتیدست  يدیجد
ی خود نم ،باستان انیاست مصر یمدع دنیکن".)بخش اول،کنیفون دان کیاشتباهات ار سایت خاموش،("پرستش قرار دادند

نادرست است  ییادعا نیا. سنگ آهک را نداشتند دنیو تراش دنیبر ياهرام را ساخته باشند چون ابزار الزم برا توانستند
مطالعه  " کنیدان ستهیالکتر ای لوفریگل ن"و  "کنیاشتباهات دان"در مقاالت  دیتوانی که م یاز اطالعات یهمچون انبوه

موزه ها در  از آنها در ياریوبس خورندی باستان برم انیمصر یو مس یسان به وفور به ابزار سنگشنادر واقع باستان .دییبفرما
رند، انتقال آنها که به طور متوسط ببسنگها را ِ توانستندی م انیاگر هم مصر دیگوی م نیهمچن کنیدان. عموم اند شیمعرض نما

 خارج بوده است، چرا که آنها چوب و طناب نداشتند انیترند از عهده مصر نیسنگ اریبس ین وزن دارند و برختُ کی
 دکتر. در آمده است شیطناب از زمان مصر باستان هم اکنون در موزه قاهره وجود دارد و به نما بقایاي .)همان،بخش سوم(
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.Basil Hennessy  رایو اخ Edwin Cuthbert Hall  صدها سال قبل از  یحت.ادعا را رد کرده اند نیخود ا يدر کتابها
طناب از معابد مربوط به سلسله اول  يایبقا یحت.شده است یدر مصر استفاده م نیسبک و سنگ ياز طنابها ،ساخت اهرام

 }تصویر صفحه بعد{وجود دارد يریتصو قایمربوط به سلسله دوازدهم فراعنه دق یدر نقاش .کشف شده است Sakkarفراعنه در 
 یم یچوب يا مهسورت يور بکار رفته در اهرام را بر ياز سنگها تر نیسنگ اریبس يمجسمه ا اندهد چگونه  کارگر یکه نشان م

  .)همان،بخش اول("کنند یکشند و حمل م

  
 انیمصر يریاز ابزار اندازه گ يبه نمونه ا "نهیالمد رید "از مصر باستان در يمعمار "خع"باستانشناسان در آرامگاه "               

 انیك مصر دهدی ابزار ها نشان م نیشناسان درباره انمطالعات باستا. است  همحفوظ ماند یاند که به خوب افتهیباستان دست 
امر عاجز است که  نیاز تصور ا کنیناد. ساختن اهرام و معابد با شکوه خود برخوردار بوده اند يالزم برا یاز دانش محاسبات

که یدرحال. اهرام و معبد خود را بر پا کرده اند منتقل و گرید يبه جا ییبزرگ را از جا يباستان چگونه سنگها انیمصر
 شدهی کار چگونه انجام م نینشان داده اند که ا یبه خوب دینیبی م باال  آنچه در شکل ری، نظيواریخود با نقوش د انیمصر
قرار  يشش متر يآن مجسمه ا يهستند که بر رو يسورتمه ا دنیدر حال کش نفر 168متشکل از  یشکل گروه نیدر ا. است

همان،بخش ("بخورد زیآسانتر ل چون روغن در مقابل سورتمه است تا سورتمه یعیما ختنیاز کارگران در حال ر یکی. دارد 
 که که استراحتگاه کارگران باشد در اطراف اهرام وجود نداشته است یآلونک ایکلبه  چگونهیه نیکن می گویداد". )سوم

اهرام که سکونتگاه کارگران بوده است  یکیدهکده بزرگ در نزد کی Sir Flinders Petrieبه نام  یباستانشناس .دروغ است
ساخت اهرام  نیکن می گویداد .کشف شده است يکارگر يهاسکونتگاه نیاز ا گریمورد د نیو تا کنون چند. را کشف کرد

او از  .فرعون ساخته شده است کیمعادل طول عمر  یهر هرم در مدت زماندرحالیکه  است دهیانجام یسال بطول م 664
 ستیاهرام ب نیبه او گفته بوده که ساخت ا يکاهن مصر کیکه  دیگو یهرودوت م .کرد یساخت آنها استفاده م يبردگان برا

 ده هزارکه حدود  دیرس جهینت نیبا محاسبات خود به ا "ریاستوارت کرکمن و").همان،بخش اول("است دهیول انجامطبسال 
 نیچن کنیناد" .)همان،بخش سوم(}Weir 1996{کار را به انجام برسانند تندستوانی ساله خوفو م 28سلطنت  ینفر ط
مصر  انیفرمانروا قیطر نیباستان آموختند تا از ا انیبه مصر ییفضا تکردن را موجودا ییایموم يکند که فن آور یادعا م

ها و تیدر سا ارینوع استداللها بس نیا.زنده کنندرا دوباره آنها  ییرا سالم نگاهدارند و به هنگام بازگشت موجودات فضا
بار به انسان  نیبودند که اول ییموجودات فضا ،نیبنابرا .خوردی به چشم م یرانیمخصوصا از نوع ا یستیوفولوژی يوبالگها

که  نجاستیمشکل ا. باز گرداند اتیبه ح ،سالم نگاهداشت تا جسد را بتوان هزاران سال بعد دیبدن را با يآموختند که سلولها
بدن  ياحشا گریها، کبد ود هیوقلب، ر کردندی را از بدن خارج م ءحشاو ا ء، امعا يکردن کاهنان مصر ییایعمل موم یط
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ی م رونیدماغ ب يله کرده و از سوراخها ،به کمک انبر زیمغز را ن نکهیا گرید .دادندی قرار م ییرا در کوزه ها یمتوف
 يسنگها يبر رو: خالصه کنم. بازگرداند؟  اتیرا بتوان به ح یانتظار داشت که متوف توانی م ،ایبال نیپس از ا ایآ. دندیکش

شده مصر  ییایکدام از فراعنه مومچیپنهان نشده و ه ییفضا نهیسف کی ،بوالهولا ریدر ز, خورد یبه چشم نم زریم اثر لااهر
بلکه از نبوغ و , ستیدر مصر باستان ن ییفضانشان دهنده دخالت موجودات  میرو دار شیآنچه در پ. دوباره زنده نشده اند

بلکه , ستین ییفضا يها نهیآموزد در مورد موجودات و سف یآنچه مصر باستان به ما م. کند یم تیپشتکار مردم مصر حکا
سایت حقیقت خاموش به اکثر ادعاهاي ).همان، بخش چهارم(چون ماست ییانسانها يهوش و دستاورد ها, هاییدرباره توانا

  .به این سایت مراجعه نمایند براي مطالعات بیشتر،خوانندگان .اریک فون دنیکن پاسخ داده است
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  فصل بیستم
  

  اقوام گذشته عاقبت
  در

  قرآن
در آیه نهم . این انسانهاي ظاهربین و غافل نمی اندیشند؟در آیه هشتم روم،  خداوند بازخواست می کند که چرا                   

 درست نیز دیگران هاي تجربه از ظاهربین انسانهاي شود می معلوم .هم می فرماید چرا اینها از تاریخ درس نمی گیرند؟
وجاءتْهم رسلُهم بِالْبینَات " :در انتهاي آیه نهم می فرماید.گیرند نمی عبرت دیگر جوامعِ و اقوام زندگی از و کنند نمی استفاده

خدا بر آن نبود که  ،و پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند بنابراین=فَما کَانَ اللَّه لیظْلمهم ولَکن کَانُوا أَنفُسهم یظْلمونَ 
بدتر ] بسى[که بدى کردند یاه فرجام کسانآنگ":آیه دهم می فرماید."کردند بر ایشان ستم کند لیکن خودشان بر خود ستم مى

. همه این موارد را در این فصل بررسی می کنیم. "گرفتند که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند مى] چرا[بود 
در . در قرآن آمده است بار 513با مشتقاتش  "رسل"واژه . آغاز می کنیم "وجاءتْهم رسلُهم بِالْبینَات"ابتدا مطلب را با عبارت

 ارسل، ". است نرمی و آرامی به شدن برانگیخته "رسل "اصل: نویسد می راغب.غالب آیات، همان مفهوم فرستاده می باشد
 فرمان و تکلیف با برانگیختن و فرستادن ):2. کردن رها و آزاد و برانگیختن ):1: است رفته بکار زیر معانی در "ارساال یرسل،
 در عاقل موجودات فرستادن و بعث):3.رود می کار به زیانبار و زشت کارهاي در عاقل غیر موجودات در که انقیاد و پذیري

 .است شده ذکر قرآن در دیگر مورد سه از بیشتر اخیر قسمت این و دینی، امور در عاقل فرستادن و ارسال ):4.دنیایی امور
 "شود اداء تکلّف و تقیید بدون که سخنییعنی  "کالم ارسال "و. صورت و سر موي نستردن و کردن رها یعنی: استرسال ):5
 فرستادن خواه است فرستادن معنی به "ارسال" :می نویسد قاموس )."75تاا  72 ص ،2 ج مفردات، ترجمه":گزیده اي از(

 مراد مالئکه آن، از گاهی ولی است پیامبران اکثرا قرآن، در "رسل" از مراد. غیره و معجزه یا عذاب یا باد یا باشد پیامبر
 لغت رسل،: سدینو یم یاهللا طالقان هیآ). 91 ص ،3 ج قرآن، علی اکبر قریشی، قاموس( "سوره هود 81آیه   مثل است

بندها رها و آزاد شده  نیهستند که از همه ا یآن کسان "رسل". رها شده است یمعن همرسل، در حاق لغت،ب رسول، رسالت،
 یم "ارسال "و در باره). "11،ص1360 رماهیانتشار،ت یسهام ،شرکتیاهللا طالقان هیبه قسط،آ امیق":از يا دهیگز("اند

 "ارسلنا". آزاد شدن است نیهم ،مرحله ازرسالت نیاول. باز کردن رها کردن،آزاد نمودن، راه را یعنی "ارسال": سدینو
 یرا م نیا. کند یخودش حرکت م یعیدر جهت طب دیکن یکه رها م یسنگ": و). 19همان، ص(میرا رها کرد نهایا یعنی،

آثار  د،یشهوات، تقل يهمه گرفتار بندها). 29همان،ص("ارسله":ندیگو یم د،یکن یکه بازش م يزیچ کی. "ارسله  " ندیگو
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بندها آزاد  نیهستند که از همه ا یآن کسان "رسل"اما . ستندیجهت، همه رها ن نیاز ا. هستند تماعمتقابل اج راتیو تاث طیمح
. را رها کرده اند ییسر بر آورده اند و انسانها خیاز تار یانسانها در هر فصل نیا. شوند یطرف خدا ارسال م شده اند و از

از نظر . است "بینات"مطلب دیگري که باید توضیح دهیم  ).یاهللا طالقان هیبه قسط،آ امیق("مبداّ حرکت رسل است ییرها
چیزي هم که از هم . وقتی گفته می شود برهان براي اینکه مطلب مبهمی را روشن کند. "برهان"یعنی   "بینه"طالقانی 

هرچه نور بیشتر باشد، تمییز اشیاء . گویند، زیرا در تاریکی، همه چیز یکسان می نماید "مباین"جداست و تمییز داده می شود 
ا روشن می کند، شناحت می دهد و این سالح و سرمایه بینه آن چیزي است که مردم ر. از هم بهتر و بیشتر احساس می شود

در نتیجه،  پیامبران با پرتوهاي عظیمی که بر هستی  می افکنند، افق ). "قسط،همان به قیام "برداشت از(اولیه پیامبران است
ا به سوى تو فرود المر، کتابى است که آن ر ":در ابتداي سوره ابراهیم می فرمایدخداوند .دید انسانها را بازتر می کنند

آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى به سوى راه آن شکست ناپذیر ستوده 
] و به او فرمودیم[و در حقیقت موسى را با آیات خود فرستادیم ": دیفرما یم ابتدایی این سوره اتیآادامه و در  .}1م،یابراه{

] یادآورى[را به آنان یادآورى کن که قطعا در این  خداتاریکیها به سوى روشنایى بیرون آور و روزهاى  که قوم خود را از
 خارج کردن انسانها از ظلمتها به نور یخییک  نمونه  تار  ،آیهاین . }5م،یابراه{"براى هر شکیباى سپاسگزارى عبرتهاست

برنامه همه پیامبران مبارزه با بدیها، زشتیها، گمراهیها، انحرافها، ظلم و ستمها،  ،دو آبه نیا بر اساس .توسط پیامبران است
  هیآ نیقرآن درنهم .باشد یاند م "هایکیتار=الظلمات"از مصادق  یفساد و آلودگیها  که جملگ  زبونیها، ذلتها و  استثمارها،
 یاشاره کرده و م خدا} فت و رحمتأر{بر دو صفت دیبا تاک ها،یکیخروج انسانها از تار يبرا ءایبه هدف مهم انب د،یسوره حد

فرستد تا شما را از تاریکیها به سوى نور بیرون کشاند و در  او همان کسى است که بر بنده خود آیات روشنى فرو مى":دیفرما
ند براي ارسال و آیه بیست و پنجم حدید، به برنامه دقیق خداو."به شما سخت رئوف و مهربان است] سبتن[خدا  حقیقت

به راستى ":می فرماید. یک کتاب گنجاند بیش از رسوالن تخصیص داده شده است که شرح و تفسیر همین آیه را می توان در
برخیزند و آهن را  قسطپیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به ] ما[

او و پیامبرانش را  ،سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان "سأب "مکه در آن براى مرد
اوست  ":دیفرما یچهل و سوم سوره احزاب م هیودر آ .}25حدید،{ "کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است یارى مى

به سوى روشنایى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان  فرستد تا شما را از تاریکیها که با فرشتگان خود بر شما درود مىیکس
 هایکیتا ما را از تار فرستدی فرشتگان بر ما درود م هخداوند به همرا نکهیمضافا بر ا .شده است دیباز بر رحمت خدا تاک  ."است

نکته ظریفی در این آیه می باشد، خداوند و همه کارگزاران هستی دست در دست هم داده اند و می خواهند انسانها  .برهاند
پاسخ مخالفین آنها چه  ،اما در برابر این رفتار کریمانه پیامبران .داراي نوري شوند که خود را از تاریکیها نجات دهند

پاسخ دیگري، مثل قوم ابراهیم، تهدید به  .بود}56نمل،{وانش به اخراج آنانپاسخ یکی مثل قوم لوط، تهدید لوط و پیر.بود؟
نام می  را در سوره شعراء تعدادي از اقوام که پیامبران خود را تکذیب می کنند. ابراهیم بود} 24عنکبوت،{قتل و سوزاندن

شیوه  .}176آیه {اصحاب االیکهو } 160آیه {، قوم لوط}141آیه {، ثمود}123آیه {، عاد}105آیه {قوم نوح":مثل برد،
پیامبران در . وکوشش در زدودن جهالت آنان بوده است متانت، ، عقلی استدالالت خود بر اساس  قوم با پیامبران برخورد
اما بر عکس، . اندیشه آنان استفاده کرده اند براي تهییج عقالنی روشهاي از ،دگم ومتعصب ، لجوج انسانهاي با این برخورد

 ،بیتکذ سازد یمربوط به اقوام گذشته روشن م اتیمطالعه آ .به دور از منطق بوده است  امبرانیبا پ شان برخوردآنها 
و  بیشعابراهیم ، لوط، چون نوح، هود، صالح،  یامبرانیقرآن از پ. بوده است اءیرسالت انب هیها عل حربه نیتریهمواره از اساس

، شامل رسالت، آیات و خود پیامبر آنان تکذیب. اند نموده بیرا تکذامبران پی آن، سخن گفته است که مخالفان) ع(یموس
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همواره از ترفندها و روشهاي گوناگون و تبلیغات گسترده علیه پیامبران استفاده  ،عالوه بر تکذیب پیامبران مخالفین .بوده است
کوشیدند که شخصیت آنان را بوسیله تحقیر و استهزاء و  مى: تحقیر و استهزاء ) 1":برخی از این شیوه ها عبارتند از. می کردند

از جمله آنان را : افتراء و نسبتهاى ناروا) 2.تا توده هاى مردم نسبت به ایشان بى اعتناء شوند بکوبندتوهین و مسخره کردن 
 کردند از گوش دادن به سخنان ایشان منع مىسردمداران کفر مردم را : مجادله و مغالطه)3.خواندند مى "مجنون"و "سفیه"

کوشیدند توده هاى مردم را با سخنان آراسته بفریبند و بهانه  و مى ددادن و سپس با منطقى ضعیف و ابلهانه به ایشان پاسخ مى
انتخاب  چرا خدا رسوالن و سفیران خود را از میان فرشتگان، ،از این قبیل که .دادند هایى را دستاویز خودشان قرار مى

و  تیاذ ء،سردمداران استهزا ی،شراف و بزرگان در هر شهر و روستائا. "خشونت و قتل :)5. تهدید و تطمیع :)4 .نکرده است؟
گماریم تا در آن به  بدینگونه در هر شهرى گناهکاران بزرگش را مى و":قرآن می فرماید .اند بوده ء ایمخالفت با رسالت انب

و در هیچ شهرى ":همچنین. }123انعام،{"کنند زنند و درك نمى آنان جز به خودشان نیرنگ نمى] لى[نیرنگ پردازند و
 .}34سبا،{ "ریماید کاف آنها گفتند ما به آنچه شما بدان فرستاده شده "نیمترف"اى نفرستادیم جز آنکه  هشداردهنده

"جمع "ترفوهام"که فزونى نعمت و زندگى مرفه او را  ندیبه معنى تنعم است، و مترف به کسى مى گو "ترف" از ماده  "ترفم
 نیکه در صف اول مخالفیمعموال کسان). ء ایاشراف و انب ویکی فقه،(گرى واداشته استانیمست و مغرور و غافل کرده و به طغ

. دندیدی را مزاحم کامجوئى و هوسرانى خود م اءیانب ماتیتعلکه  بودند  خوشگذرانگروه مترف  نیا قرار داشتند، اءیانب
ی آنها در بست م در این مبارزات،. همواره در صف اول مبارزه بودندلذا ف دند،یدی را در نقطه مقابل خود م امبرانیپ آنان،
 نیبهتر ،خود نیای نمایند و همراه انبیاءگام با  کی حاضر نبودند و حتى ،"میکافر دیما به تمام آنچه شما مبعوث شده ا "گفتند

در . قسمت عمده آیات سوره  هود درباره سر گذشت پیامبران پیشین است. می باشدبر لجاجت و عناد آنها در برابر حق  لیدل
منه دارشان بر ضد شرك و کفر و و موسى و مبارزات دا ، شعیبلوطگذشت نوح،  هود ، صالح ، ابراهیم، سوره  به سر  نیا

نوح  .توجه داده شده است فوق الذکر امبرانیبه مبارزات پ ،زین ءدر سوره شعراهمچنین،  .و ستمگرى اشاره شده است انحراف
گفت اى قوم من به من بگویید اگر از طرف " :او می پرسد.}116شعراء، {از طرف قوم خود، تهدید به سنگسار می شود

شما را در ] باید[بخشیده باشد که بر شما پوشیده است آیا ما  حمتىروشن داشته باشم و مرا از نزد خود ر پروردگارم حجتى
نکته بسیار ظریف در این آیه این است که،کار پیامبران این نیست . }28هود،{"؟که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیمیحال

به عبارت دیگر، کار پیامبران این نیست که مردم را به زور به .  که مردم را اجبار به پذیرش آن چیزي که اکراه دارند نمایند
می دعوت  قوم خود را به راه راست قتهر و نوح  .را بکار برده و اذهان را روشن می کنند "بینات"بهشت ببرند، بلکه آنان 

 رفتار. ماند یم جهینت ینوح  پس از سالها ب غاتیتبل. می کنند تا پیام حق را نشنوند شانیانگشتانشان را در گوشهاآنان  ،کند
ب دور اگر بخواهیم  شیوه برخورد همه اقوام را ذکر کنیم، از اصل مطل .است این برخوردها با انبیاء ازقوم نوح نمونه اي 

که همان  هدایت با  در دست داشتن  مشعل اي دوره درهر پیامبران که است آنچه می توان استنباط کرد این .خواهیم شد
 تالششان تمام .،واکنشی منطقی داشتند قومشان افراد عقل کامل بودند که، در برابر توهینهاي  انسانهایی با نمونه است، "بینه"

و دفینه هاي  حساب شده و منطقی بدهند پاسخهاي مخالفانشان،  جاهالنه یا مغرضانه نظرهاي اظهار درمقابل که بود برآن
هر گز . مجنون، جز با رحمانیت برخورد نمی کرد یا و سفیه تهمتهایی همچون  پیامبري درباره هیچ. عقول آنان را بر انگیزانند

ن این بود به جاي مونولوگ بودن، دیالوگ با مخاطبین تمام تالششا. خشمگین نمی شد وهر گز عقیده اي را تحمیل نمی کرد
          .در یک کالم، آنان آمده بودند که عقلهاي مردم را تکمیل نمایند و بس.داشته باشند، که مناظره بکی از این روشهاست

که یفرجام کسان":چیزي را ببینند؟، چه "اند تا ببینند آیا در زمین نگردیده":در آیه نهم  سوره روم آمده است که                
این  به "سیر فی االرض"تا اندازه اي در بحث . چرا ببینند؟، براي اینکه عبرت بگیرند. "؟پیش از آنان بودند چگونه بوده است
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 :بر چهار پایه استوار است ،یقین نیز": امام علی می فرماید. ، اما توضیح تفصیلی آن اینک مطرح می شودهموضوع اشاره شد
پس آنکس که . بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیتها، پند گرفتن از حوادث روزگار، و پیمودن راه درست پیشینیان"

ها نگریست، حکمت را آشکارا بیند، و آنکه حکمت را آشکارا دید، عبرت آموزى را شناسد، و آنکه عبرت تهوشمندانه به واقعی
 با قرآن). 31نهج البالغه،ترجمه محمد دشتی، حکمت ("تگان مى زیسته استکه با گذش گویا چنان است ،شناختآموزى 

 این به توجه با که خواهد انسانها مى از گیرند و  پند آدمیان تا کند مى یاد الهى سنتهاى از پیشینیان، زندگى تذکر در باره
به نظر قرآن فقط  .مشابه پیشینیانشان شوندنگذارند جوامعشان دچار سرنوشت  و کنند اصالح را جامعه خود ،}قوانین{سنتها

که یاند از اینکه عذاب ما شامگاهان در حال آیا ساکنان شهرها ایمن شده":انسانهاى زیانکار خود را از حوادث ایمن مى دانند
بازى سرگرمند که به یاز اینکه عذاب ما نیمروز در حالاند  وآیا ساکنان شهرها ایمن شده*اند به آنان برسد به خواب فرو رفته
خود را از مکر خدا ایمن ] کسى[جز مردم زیانکار ] با آنکه[آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند *به ایشان دررسد

با برنامه ریزي .  می توان  جامعه را مدیریت صحیح کرد با استفاده از تجربه هاى گذشتگان .}99تا  97اعراف،{ "داند نمى
این همه  تاکید قرآن . کردبیمه  ، جامعه را از حوادث ناگواري که بر پیشینیان حادث شده،حوادثدر مقابل صحیح،  می توان 

براى [پس این داستان را  "در همین سوره اعراف توجه داده است که. میبه خاطر این است که بیندیشداستان امتهاى گذشته بر
 به راستى در سرگذشت آنان براى":دیگر می فرماید و در جاي.}176اعراف،{"حکایت کن شاید که آنان بیندیشند] آنان

فَاعتَبِرُوا یا أُولی " :قرآن عالوه بر تعقل، تشویق کرده که با چشم بصیرت ببینیم.}111یوسف،{" خردمندان عبرتى است
 نظرقرآن بر این است که، .می نامد قوانیینی  حاکم هستند که قرآن آنها را سنتهاي الهی  ،بر تمام جوامع. }2حشر،{الْأَبصارِ

آنچه بر گذشتگان ما رفته  ،جریانها، مشابه هم اند و جوامع یک راه بیشتر در پیش روى ندارند، آن هم .می شودتاریخ تکرار 
امام علی  به کرات درباره شبیه بودن سرنوشت . ، مگر اینکه انسانها سرنوشت خود را تغییر دهنداست بر ما نیز خواهد گذشت

اى بندگان خدا بدانید، شما و آنان که در این ":می فرماید.کر داده اند،، که فقط به برخی موارد اشاره می کنیمجوامع تذ
شان آبادتر، و یها تر، خانهیشان از شما طوالنیروید که گذشتگان پیمودند آنان زندگان کنید، بر همان راهى مى دنیا زندگى مى

اهایشان خاموش، و وزش بادها در سرزمینشان ساکت، و اجسادشان پوسیده، و آثارشان از شما بیشتر بود، که ناگهان صد
سرزمینشان خالى، و آثارشان ناپدید شد قصرهاى بلند و محکم، و بساط عیش و بالشهاى نرم را به سنگها و آجرها، و قبرهاى 

گورها به هم نزدیک اما ساکنان  گورهایى که بناى آن بر خرابى، و با خاك ساخته شده است،: به هم چسبیده تبدیل کردند
شما هم راهى را خواهید رفت که آنان . ..آنها از هم دور و غریبند، در وادى وحشتناك به ظاهر آرام اما گرفتارند

درسهاى عبرت فراوان وجود  ،مردم براى شما در تاریخ گذشته..." :و .)،ترجمه علی دشتی226نهج البالغه، خطبه ("اند رفته
 کجایند مردم شهر رس ؟کجایند فرعونها و فرزندانشان.؟}پادشاهان عرب در یمن و حجاز{عمالقه  و فرزندانشان دارد کجایند

آنها که پیامبران خدا را کشتند،  و چراغ نورانى سنّت آنها را خاموش کردند، .؟}درخت پرستانى که طوالنى حکومت کردند{
ن را شکست جایند آنها که با لشکرهاى انبوه حرکت کردند و هزاران تَک .و راه و رسم ستمگران و جباران را زنده ساختند

از  دیو بترس":و).  ،ترجمه علی دشتی182نهج البالغه، خطبه ("؟دادند، سپاهیان فراوانى گرد آوردند، و شهرها ساختند
 ادي یو بد یکیآنان را در ن يشامدهایو پ د،یاز شما رس شیپ يبه امتها هایو بدکردار هایکه بر اثر زشتکار هایعذابها و سخت

 ،نهج البالغه("دیکن شهیاز خودتان اند شیپ نیو در حاالت گذشتگان از مومن...از مانند آنان شدن دیو بر حذر باش دیآور
قرآن کتاب تاریخى نیست، ولى گاهى براى هدفهاى تربیتى خود به ذکر برخى از حوادث تاریخى ".)803ص  ،فیض االسالم

قرآن در بیان این رخدادها شیوه خاصى دارد و . امبران و امتهاى پیشین و حوادث عصر پیامبر مى پردازدمانند زندگى پی
یعقوب  ،تاریخ اسالم از منظر قرآن("اجمال و تفصیل، آغاز و انجام مطلب و استخدام واژه ها همگى تابع هدفى خاص است
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در پایان این   به عنوان جمعبندي،که اشاره می کندنکات بسیار جالبی  نیز، به در بحث عبرتها، خطبه قاصعه ).3،ص جعفرى
  .خواهد بود ،این کتاب فصل، زینت بخش

بنابراین خدا بر آن نبود که  .و پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند":در پایان آیه نهم سوره روم آمده است                  
قرآن به کرات این نکته را که خود این اقوام با دست خود باعث . "کردند بر ایشان ستم کند لیکن خودشان بر خود ستم مى

در اینجا .به این موضوع اشاره خواهیم کرد ،هالکت اقوام گذشته ما در خالل بحث نابودیشان شده اند، تکرار می کند، که
د، بلکه هالکت آنان محصول ناز امیر کالم می آوریم تا تصور نشود که این هالکتها جنبه انتقامی داری را کالمفعال، 

یا را در هم نشکسته مگر پس از آنکه مهلتهاى الزم و خدا هرگز جباران دن ":می فر مایدامام علی . بوده است شانعملکرد
ر د ،مردم. ها و تحمل مشکالتمگر پس از آزمایش ،از سازى نفرمودرا بهاى فراوان بخشید، و هرگز استخوان شکسته ملّتى نعمت
نه هر که صاحب قلبى . هاى عبرت فراوان وجود داردمشکالتى که پشت سر گذاردید، درس هایى که با آن روبرو هستید ویسخت

البالغه،ترجمه محمد دشتی، خطبه نهج ("است خردمند است، و نه هر دارنده گوشى شنواست، و نه هر دارنده چشمى بیناست
اند تا  آیا در زمین نگردیده":آیه نهم روم می فرمایددر  .ندمی بینید باز هم امیر المومنین، در باره عبرتها تذکر داده ا).88

که پیش از آنان بودند چگونه یتا ببینند فرجام کسان =فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ من قَبلهِم":براي اینکهبراي چه؟."؟ببینند
را که  "کیف تکفرون "آیاتی از قبیل.این آیات را دسته بندي کرده ایم. در قرآن آمده  است بار 83"کیف"واژه  ."استبوده 

بخش اندکی ):الف: کرده ایمداده هاي استخراج شده را به سه بخش تقسیم . خداوند نیست کنار می گذاریم "فعل"مربوط به 
پانزده آیه مربوط به پدیده هاي ): ب. }21؛  اسراء،9؛ فرقان،  24؛ ابراهیم،75،مائدة؛  65و46انعام،{که، متفرقه می نامیم

؛ و غاشیه، 15؛ نوح، 6ق،  ؛50و  48روم، ؛20و19؛ عنکبوت، 45؛ فرقان،  31، مائدة؛ 6؛ آل عمران،  260و 259بقره، {هستی
که، با عناوینی چون مفسدین، مجرمین و غیره، مشخص است  ، آیاتی مربوط به فرجام کار گذشتگان بخش سوم): ج.}20تا17

دسته بندي این آیات، اینگونه می . می گیرددر ردیف اول قرار  می باشد که بیست و پنج آیهداراي این بخش، . شده اند
صافات، {"شدگان هشدارداده=منذَرِینَ"با ): 2.}109وسف،ی؛ و 44؛ فاطر،82و21؛ غافر،10محمد،{"من قَبلهِم"با ): 1 :باشد
 "مشْرِکینَ"با ): 4.}137؛ آل عمران،11؛ انعام،36؛ نحل،25زخرف {"مکَذِّبِینَ"با ): 3.}73ونس،ی؛ 58؛ نمل،73

با ): 7. }84اعراف،؛ 69نمل،{"مجرِمین"با ): 6. }39ونس،ی؛ 45م،یابراه؛ 40؛ قصص، 19رومٍ ،{ "ظلم"با ):5.}42روم،{
در  .}6و فجر، 1فیل،{"فعل فیالم تر ک"با ترکیب ):10و 9. }103و 86؛ اعراف، 14نمل، {"مفْسدینَ"با ): 8. }51نمل،  "مکر"

 این به معناي.آمده است "ریس"و"يار"،"نظر"مشتق از کلماتیبا  ،}6عمران، وآل45م،یابراه يبه استثنا{اتیآ نیا همه

در قرآن آمده است که  "فیفک"هم  باواژه  هیآ 16تعداد  .گذشتگان است کارفرجام  در رابطه با "خیمطالعه تار تیاهم"
فَکَیف کَانَ ): ب.} 5؛ غافر، 32رعد،{فَکَیف کَانَ عقَابِ): الف:است که عبارتند از انینیشیبخش عمده آن در باره عذاب پ

   .است تکرار شده  "فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِ  ""بار 4  ،مردر سوره ق): ج.}18ملک،؛ 26؛ فاطر،45و44حج، {نَکیرِ
اینک، در این فصل، در باره هالکت اقوام .با الگو گرفتن از سوره فجر، سه تمدن را بررسی کردیم قبل،فصل  در                 

به سه نوع  اند آیات ابتدایی سوره فجر دادهدر توضیحی که درباره  .بحث را آغاز می کنیم ،کید بر همان سه تمدنأگذشته با ت
از احکام و ضوابط  ،آنان در کار تولید. دسته اول قوم عاد است" :اند اشاره کرده} عاد،ثمود و فرعون{فساد، از طرف سه قوم

جهت الهی منحرف شدند، تولید کشاورزي را که در آن زمان تولید عمده و اصلی جوامع بشري بوده است به جاي اینکه در 
توسعه ثروت و تولید به دلخواه و . رفع نیازهاي اولیه توده مردم بکار بندند به طور دلخواه و هوسبازانه توسعه می دادند

باغها و بوستانهاي معلق پدید  قوم عاد،.خارج از ضوابط معین شده و مقرره در شرایع آسمانی یک نوع فساد فی االرض است
به لحاظ فنی و زیبایی ساختمان در همه  اقدامات آنها. وده هاي زحمتکش داشته باشدبدون اینکه حاصلی براي ت ،آوردند
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آنان در کار مصرف تولیدات . دسته دوم قوم ثمود است.بود کشورهاي آن عصر بینظیر و در عین حال براي مردن بیفایده
اینها تولیدات . برابر خدا کردندجامعه و خودشان از احکام و ضوابط الهی منحرف شدند و به نحوي طغیان و سرکشی در 

جامعه را به جاي اینکه به عدالت توزیع کنند و به مصرف نیازهاي حیاتی مردم برسانند، صرف ساختن کاخ، استحکامات و 
دسته سوم فرعونیان هستند که نوع فساد آنها سپاهیگري است که به اصطالح امروزي میلیتاریسم نامیده .امثال اینها می کردند

اینها کسانی بودند که امر دفاع و تسلیحات و تجهیزات را بوالهوسانه انجام می دادند و در کار تشکیل سپاه و .دمی شو
برداشت ("تجهیزات و تسلیحات از ضوابط و احکام الهی خارج شدند و نتیجه کارشان افتادن به وادي افساد فی االرض شد

پدیده  5خداوند در سوره فجر، به  )."،جالل الدین فارسی1362 انقالب و ضد انقالب،سخنرانی سی ویکم اردیبهشت":از
 .این سوگندها در نوع خود بى سابقه است، و مقدمه اى است براى تهدید جباران به عذاب الهى.یاد می کندسوگند  طبیعی

 انتقام شدید خداوند از آنانو } ثمود و فرعون ،عاد  {ى از اقوام پیشینرخبفرجام  کار  به  ،سورهازآیات  ششم تا چهاردهم 
چیست ؟ دو  "چیزى که این سوگندها به خاطر آن یاد شده است=مقسم به "در اینکه  .عبرت دیگران باشد  است، تا شده اشاره

دیگر .جواب این قسمها است  "پروردگار تو در کمینگاه است=ان ربک لبالمرصاد"نخست اینکه جمله : احتمال وجود دارد
و در معنى چنین  .می باشدکه سخن از مجازات طغیانگران  است آیات آیندهمربوط به  م محذوف است و جواب قس ،اینکه
آیه ششم، پس از ). "نمونه،سوره فجر":برداشت از( "قسم به آنچه گفته شد که ما کفار و طغیانگران را عذاب مى کنیم  ":است

در  "رؤ یت "منظور از  ."اى که پروردگارت با عاد چه کرد  مگر ندانسته":سوگندها، خطاب به پیامبر، پرسشی تاریخی است
به قدرى مشهور و معروف بوده که گویى مردم زمانهاى بعد نیز  ،علم و آگاهى  است، منتها از آنجا که داستان این اقوام،اینجا

در توضیح این . نیست، بلکه همگانی استاین خطاب،خاص پیامبر . بکار رفته است "الم تر"،واژه آن را با چشم خود مى دیدند
در یک جمع قرآن   با تمام قدرتی که داشتند، .توضیح دادیم که سازه ساختمانی بود نماد قدرت آنان سه قوم، درباره سه

 و*برداشتند طغیان به سر شهرها در که همانان":بیان کرده است اینگونهفساد  طغیان وبر اثر را  دردناك آنهافرجام  ،بندى
 حد تجاوز آنرا راغب":قاموس می گوید. حد دانسته اند از تجاوز را "طغیان". }12و11فجر،{کردند تبهکارى بسیار آنها در
به  "فساد"). 224ص، ،4 قریشی، ج قرآن، قاموس("است حد از تجاوز مطلق آن، معنی نگارنده به نظر .می داند گناه در

 بیشتر یا باشد کم خواه می کند معنی ،اعتدال از ء شی خروج راغب. اند گفته ضد صالح آنرا لغت تباهی است و در معناي
، که یکی از نکات مهم سقوط تمدنها و افول جامعه ها از نگاه قرآن،خروج از حد اعتدال می باشد). 175 ص، ،5 همان، ج(

سرنوشت  .یکى از آثار طغیان آنها بود در آیه، "کردن تبهکارى بسیار ".ث فروپاشی تمدنها به آن اشاره شده استحقبال در ب
 فرو را عذاب تازیانه آنان سر بر پروردگارت=م ربک سوطَ عذَابٍفَصب علَیهِ":پاسخ این است. این قدرتها چه می شود؟

این عذاب به شدت و استمرار  در اینجا اشاره ،به معنى فرو ریختن آب است ،که در اصل "ب ص"تعبیر به  .}13فجر،{نواخت
 به همهاست هشدارى   ،آخرین آیه.شد آناناین تعبیر کوتاه اشاره به مجازاتهاى شدید و مختلفى است که دامنگیر  .است

 پروردگار زیرا":زنگ خطري که قرآن به صدا در آورده این است .به حقوق دیگران تجاوز می کنندآن اقوام  مانندکه  آنانی
تر مکه که شاید از آنها بسیار ضعیف مشرکاناین هشدار ي است به . }14فجر، {"ک لَبِالْمرْصادإِنَّ رب=است کمین در سخت تو

حکومت با ظلم باقی ":امام علی فرمود کهزیرا،این هشدار براي همه دوران است البته،.از خواب غفلت بیدار شوند تابودند 
 دگاهیآن در اسالم از د گاهیعدالت وجا سانی حوزه،رپایگاه اطالع  ":، به نقل از غررالحکم ودرر الکلم فیتصن ("نمی ماند

 مراقبت و مراقب به معنی نیز و. گرفتن نظر زیر را چیزي و کردن مراقبت رصد، .است "رصد"از  "مرصاد".)"يمطهر دیشه
 .است مکان اسم نیز مرصاد،. است کمینگاه معنیه ب مکان اسم مرصد، ."کننده کمین و کردن کمین"یعنی  است، آمده شده

 ، جقاموس قرآن("می شود گفته است کمین مخصوص فقط به مکانیکه مرصاد که آنست مرصد با مرصاد فرق: می گوید راغب
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نهایی بر او  ضربههمیشه در کمینگاهها است که دشمن غافلگیر می شود و .کمینگاه است  "مرصاد" فارسى  معادل ).101 ص ،3
قدرت او  یددر چیز از چنگال عذاب الهى بگریزد، همه  تا ، کسی را راه گریز نیست اشاره به این است این آیه .فرود می آید

این آیات تسلی خاطر  و نوید پیروزي پیامبر و یارانش بر .صورت می پذیرداراده کند مجازات  زمان خداوندو هر  .می باشد
   .لف بیان شده استدشمنان می باشد که مکررا در سوره هاي دیگر به وجوهی مخت

فَکُلا أَخَذْنَا بِذَنبِه فَمنْهم منْ أَرسلْنَا  ":قرآن در  آیه چهلم عنکبوت از انواع عذابهاي اقوام گذشته  اینگونه یاد می کند               
از آنان را به گناهانشان  کیما هر  ...=أَرض ومنْهم منْ أَغْرَقْنَا علَیه حاصبا ومنْهم منْ أَخَذَتْه الصیحۀُ ومنْهم منْ خَسفْنَا بِه الْ

را در  گرید یفروگرفت، و بعض یآسمان حهیاز آنان را ص یو بعض م،یفرستاد زهیاز سنگر یاز آنها طوفان یبر بعض م،یگرفت
 یمعن ."! کردند یآنها خودشان بر خود ستم م یخداوند هرگز به آنها ستم نکرد، ول م؛یرا غرق کرد یو بعض م،یفرو برد نیزم

 .مراد عاد است: "حاصباً هینْ أَرسلْنَا علَم". گناهکاران مذکور را نیا یجملگ یعنی، "کُال":این آیه چنین اند کلمات و عبارات
ها که  صاعقه يندا: "حۀُیالص". مراد ثمود است: "حۀُیأَخَذَتْه الص". ندیبه حرکت درآ ها زهیکه در آن سنگر یطوفان: "حاصباً"

مراد قوم نوح : "منْ أَغْرَقْنَا". مراد قارون و قوم لوط است: "منْ خَسفْنَا بِه األرض". در مرکز وقوع آن همراه است لرزه نیبا زم
و چه بسیار شهرها ":دیفرما یم بهاقرآن درباره دقت و شدت این عذا ).40سایت الکتاب، عنکبوت،(است انیو فرعون و فرعون

و آنها را به مجازات وحشتناك  میدیپروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و ما حساب آنها را با دقت و شدت رس که از فرمان
 انتا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زی":دیفرما یو بالفاصله م."میگرفتار ساخت رىینظ و عذاب کم

 دیبه معنى مجازات شد ای، و است رىیو توأم با سختگ قیبه معنى حساب دق ای ،فوق در آیه "دایحسابا شد". }9طالق،{"بود
آیه چهلم عنکبوت، بیانگر این اصل است که عذاب  هر گروهی به نوعی، متفاوت از  .باشد مى قیحساب دق جهیاست که نت

غافر  سورهدر  .جغرافیایی این اقوام دارد تفاوت محیط، ریشه در وناگونیگدیگران است که بعدا مشخص خواهیم ساخت این 
من از  ،که ایمان آورده بود گفت اى قوم منیو کس":بوده، هشدار به فرعونیان می دهد هم صاحب منصبکه از زبان مومنی 

 و عاد و نوح قوم سرنوشت نظیر] سرنوشتى از[...=مثْلَ دأْبِ قَومِ نُوحٍ  *ترسم بر شما مى] مخالف خدا[احزابمثل روز ] روزى[
 :تفسیر نمونه می نویسد.}31غافر،{"خواهد نمى ستم] خود[ بندگان بر خدا] گرنه[ و] آمدند[ آنها از پس کهکسانی و ثمود

"سپس به هر عادت  .در اصل به معنی ادامه سیر است و دائب به موجودي گفته می شود که به سیر خود ادامه می دهد،  "أبد
عادت مستمري است که آنها داشتند و آن استمرار بر شرك و طغیان ، در آیه "دأب  "مستمري اطالق شده و منظور در اینجا از

گروهى با تند باد عادتشان شرك و کفر و طغیان بود، و دیدیم به چه سرنوشتى گرفتار شدند؟  ،این اقوام. و ظلم و کفران بود
آیا احتمال نمى دهید که شما هم !عده اى با زمین لرزه هاى ویرانگر  ، وتند، جمعى با صاعقه هاى آسمانىگشنابود  وحشتناك

پس به من اجازه دهید که بگویم من از ! با این اصرارى که بر کفر و طغیان دارید گرفتار یکى از این بالهاى عظیم الهى شوید؟
اى الهى دامانتان را دارید که شما تافته جدا بافته اید؟ و اینگونه عذابهآیا دلیلى .!آینده شومى در مورد شما خائفم چنین

؟ مگر آنها چه کرده بودند که آنچنان گرفتار شدند؟ جز اینکه در برابر دعوت پیامبران الهى ایستادند و گاهى نخواهد گرفت
ز ناحیه خود شما است چرا که خداوند ظلم کردند؟ولى بدانید هر چه بر سر شما آید امی  کشتند، و یا تکذیب می پیامبران را 

ویا قَومِ إِنِّی أَخَاف علَیکُم یوم ":دنباله این هشدارها چنین است ).تفسیر نمونه، سوره غافر(و ستمى بر بندگانش نمى خواهد
 مى توان  ".}32غافر،{"دارم بیم دهند درمى ندا] هم یارى به[ را یکدیگر مردم که روزى از شما بر من ،من قوم اى و =التَّنَاد

تنها    مفهومش "یوم التناد "این دنیا را نیز شامل شود، چرا که ،  "یوم التناد "براى این آیه معنى وسیعترى را در نظر گرفت که 
افرادى به استخوان مى رسد، و  ، و این تعبیر نشانه نهایت عجز و بیچارگى است در زمانى که کاردروز ندا دادن یکدیگر است

 ها "یوم التناد"،در این جهان نیز .جائى نمى رسده که دستشان از همه جا بریده یکدیگر را صدا مى کنند و فریادشان ب
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، روزهائى که عذاب الهى نازل مى شود، روزهائى که جامعه ها بر اثر گناهان و خطاهایشان به بن بست کشیده مى ندفراوان ا
دث سخت همه را تحت فشار قرار مى دهد، فرار مى کنند و پناهگاهى مى جویند اما شوند، روزهائى که بحرانها و حوا

  ).همان("پناهگاهى وجود ندارد
 داشتم حذر بر ثمود و عاد آذرخش چون آذرخشى از را شما بگو برتافتند روى اگر پس":قرآن می فرماید                

 را رسوایى عذاب دنیا زندگى در تا فرستادیم "نحسات"روزهاي  در توفنده تندبادى }عادیان{آنان بر پس" .}13فصلت،{
 این سیزدهم آیه مطابق .}16فصلت،{شد نخواهند یارى آنان و است تر رسواکننده آخرت عذاب قطعا و بچشانیم بدانان
 سرد باد تند با عاد قوم گوید مى ،ی که بعدا خواهد آمدآیاتدر حالیکه در شدند، نابود صاعقه با دو هر ثمود و عاد قوم سوره،

 صاعقه براى لغت ارباب و مفسران ":می دهد پاسخ تفسیر نمونه. ندارد؟ یکدیگر با منافاتى ،دو این آیا رفتند، میان از شدید و
 معنى به اما،. کند مى هالك را انسان که است چیزى هر ،عام معنى به " صاعقه": اند کرده ذکر} خاص و عام،{ معنى دو

 جرقه این. سوزاند مى گیرد قرار آن مسیر در که را چیزى هر و آید، مى فرود آسمان از که است آتشینى عظیم جرقه خاص،
 باد تند با منافاتى هیچ باشد اول معنى به صاعقه اگر ،بنابراین .شود مى حاصل زمین و ابر میان الکتریسته مبادله از بزرگ
 به و عذاب، معنى به و مرگ، معنى به صاعقه:است گونه سه صاعقه که اند گفته بعضى: گوید مى مفردات در راغب. ندارد
 معنى یک در اینها همه: افزاید مى راغب سپس است، شده تفسیر عذاب معنى به فصلت، 13 آیه در مخصوصا و. آتش معنى
 مرگ، گاه و دیگر، عذاب گاه و است، آتش آن در تنها گاه که خیزد برمى جو از که است شدیدى صداى صاعقه: دشو مى جمع

 تند نخست شدند، عذاب گونه دو گرفتار عاد قوم که دارد وجود نیز احتمال این. " است آن اثرات اینها و است چیز یک صاعقه
 به مرگبار آتشین صاعقه سپس شد، مسلط آنها دیار بر کوبید مى هم در طوالنى مدت یک در را آنها چیز همه که کوبنده بادى

 گوید مى سخن عاد قوم مجازات از که قرآن دیگر آیات گرفتن نظر در با اول پاسخ ولى. گرفت فرو را آنها خدا فرمان
سوره نجم، از دو قوم عاد یاد  50با توجه به اینکه خداوند در آیه .)"تفسیر نمونه،سوره فصلت ":برداشت از(است مناسبتر

توان گفت که قوم عادي که به صاعقه عذاب شده اند عادیان دوم می باشند و نیازي به توجیه واژه صاعقه ب شایدکرده است، 
بیان  آنان راکیفیت نابودي ،ویژه قوم عاد، ثمود و فرعون بطور درباره هالکت سه، }حاقه و قمر{دردو سوره قرآن، .نیست

 در سوره .به تناسب آیات،در بخشهاي مختلف، داده خواهد شدضمنا توضیحاتی علمی براي عذابهاي این سه قوم  .کرده است
 را قیامت یعنی حاقه مساله سوره، این. بحثهائى است پیرامون سرنوشت اقوام پیشین، مخصوصا قوم عاد و ثمود و فرعون ،حاقه

 و سرکش مجرمان دامان انناگه این دنیا، در باشدکه عذابهائى به می تواند اشاره " الحاقه" یکی از معانی. آورد مى یاد به
 معنى همین به مفسران از بعضى کلمات در پنجم این سوره آیه در " القارعۀ" که همانگونه گیرد، مى را خودخواه طاغیان

 گوید مى لوط قوم و فرعون و ثمود و عاد قوم کوبنده عذابهاى از سخن که آینده آیات با تفسیر این اتفاقا و است، شده تفسیر
 درباره آنچه نظیر ،"عذاب شدن نازل به است هشدارى حاقه" :خوانیم مى ،نیز  ابراهیم بن على تفسیر در.دارد بیشترى تناسب

 نازل فرعون آل بر سخت عذاب=آلِ فرْعونَ سوء الْعذَابِوحاقَ بِ":فرماید مى سوره غافر 45درآیه  ،که است آمده فرعون آل
با توجه به تعریف ). "تفسیر نمونه، سوره الحاقه":برداشت از(از یک ماده است "حاق"با   "حاقۀ" :توجه داشته باشید ."گشت

} سزاى{ به ثمود اما*کردند تکذیب را کوبنده حادثه عاد،آن و ثمود":واژه حاقه، اینک نوبت به نوع عذابها می رسد
در اینجا سه . }6تا 4حاقه، {شدند هالك سرکش توفنده تندبادى} وسیله{به عاد اما و*رسیدند هالکت به }خود{سرکشى

بکار رفته است، که مورد اول براي قومهاي عاد و ثمود مشترك آمده است، اما موارد دوم وسوم   "طاغیه و عاتیه قارعه ،"واژه 
 هقارع. }راغب{چیزي است بر چیزي کوفتن قارعه از قرع":نویسدقاموس می .جداگانه براي اقوام ثمود و عاد ذکر شده است

 واقعۀ اعمالشان اثر در کفّار بر پیوسته یعنی .است کننده خرد و کوبنده حادثۀ قارعه از مراد .است} 31 رعد،{کوبنده و زننده
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 خواهند وضع این در .می اندازد به وحشت را آنها و می شود نازل والیتشان کنار در یا و می کند هالکشان و می رسد کوبنده
 عجیبی کوبندة که شده نامیده قارعه  ؛ قیامت،"القارعه"سوره  3تا 1درآیات .پذیرد انجام خدا وعدة و آید سر مدتشان تا بود

 خبر صالح و هود که است بالئی مراد، ظاهرا چهارم سوره حاقه، آیۀ در .می کوبد را کوهها و زمین حتی و چیز همه و است
به  آیه در قارعه این، بر بنا .برد بین از را ثمود "صاعقه"" و را ، عاد "صرصر باد" باالخره می کردند، انکار آنها و می دادند

گفته  مصدر آنرا مجمع البیان .طغیان از است فاعل اسم "طاغیۀ ").308 ص ، 5ج قرآن،قریشی، قاموس("نیست قیامت معنی
 و گذشت حد از که باشد طاغیه ،صاعقه آن از مراد که آنست ظاهر ولی .شد هالك طغیانش به سبب ثمود یعنی .است

 از مراد که است قرینه "بریح"لفظ  ، }6حاقه،{" َأَما عاد فَأُهلکُوا بِرِیحٍ صرْصرٍ عاتیۀٍ":فرموده بعد آیۀ درو  کرد، نابودشان
تجاوز و نافرمانی  ،"عتو").224 ص ،4 همان، ج( کرد هالکشان که است عذابی بیان صدد در قرآن زیرا است صاعقه طاغیه،

 ،4 جهمان،( گشتند هالك حد از خارج سرد بسیار بادي با عاد قوم اما. متجاوز است و طاغی "عاتیه و عاتی".}21فرقان،{است
 تعبیرات می کنید، باید بدانید علت صیحه و غیره برخورد ، طاغیه،صاعقه رجفه،":اگر در قرآن به آیاتی مانند). 291: ص

همانگونه که . است مؤثر غرض ایفاي در است که مهمی و برجسته نکاتی اشاره به مختلف، اقوام عذابهاي از قرآن مختلف
وجه .مالحظه می کنید واژه ها حساب شده است و می توان با ریشه یابی آنان تا اندازه اي به عمق عذاب آنان پی برد

رتباط عذابها با منطقه جغرافیایی از نکات مهم در این آیات، ا. مشترك در هر سه قوم، مجازاتی سهمناك و دور از تصوراست
 را هالکتشان سبب ،هود 67در آیه  .صاعقه است؟ زلزله و یا آسمانی، آیا صیحه چیست؟، طاغیه از مراد اینکه در. آنان است

بنا . دانسته است "آذرخش =صاعقۀ " ،فصلت 13در آیه  و "زلزله= الرَّجفَۀُ" سوره اعراف78آیه  در ،" مرگبار  بانگ =صیحه"
د، زیرا صاعقه همیشه با صداى عظیمى همراه است، و لرزه بر ندر حقیقت همه به یک معنى بازمى گردبر نظر تفسیر نمونه، 

 زندگى شام و حجاز میان کوهستانى منطقه یک ثمود در قوم. نقطه اى که فرود مى آید وارد مى کند و عذابى است طغیانگر
، جزییات بیشتري در سوره قوم عادی  هالکت زچگونگا .متناسب با همان جغرافیا می باشد این اقوام،نوع عذاب . "کردند مى

ا صرْعى سخَّرَها علَیهِم سبع لَیالٍ وثَمانیۀَ أَیامٍ حسوما فَتَرَى الْقَوم فیه*وأَما عاد فَأُهلکُوا بِرِیحٍ صرْصرٍ عاتیۀٍ":شده استحاقه بیان 
 روز هشت و شب هفت را آن] خدا که[ *شدند هالك سرکش توفنده تندبادى] وسیله[ به عاد اما و=کَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ خَاوِیۀٍ

 .}7و 6حاقه{اند تهى میان نخلهاى هاى تنه آنها گویى دیدى مى افتاده فرو را مردم] مدت[ آن در بگماشت آنان بر پیاپى
این .، و مفسران هر سه معنى را در تفسیر آن ذکر کرده اند .به بادهاى سرد یا پرسروصدا و یا مسموم گفته مى شود "صرصر"

چون ] نیز[عاد } يماجرا{و در=وفی عاد إِذْ أَرسلْنَا علَیهِم الرِّیح الْعقیم":دیگري هم داشته است چنانکه می فرمایدویژگی  ،باد
 41ات ، یذار{"گردانید وزید آن را چون خاکستر استخوان مرده مى به هر چه مى*باد مهلک را فرستادیم آنها آن ] سر[بر 

: در سبب نامگذارى باد مزبور به این نام گفته اند ،یبرخ. شده است فیتوص "میعق"به صفت  "باد=حیر"وازه  نجایدر ا. }42و
چنانکه در وصف دنیا گویند دنیاى عقیم؛ یعنى . مراه نیاورده بودبادى بود که حاصلخیر نبود و جز شرّ و عذاب چیزى به ه"

. باشد "عاقم"به معناى  "عقیم"و  "فاعل "به معنی "فعیل "ممکن است به اصطالح اهل فن.دنیایى که چیزى به کسى نمى دهد
ى سودمند بود، بلکه به هرچه یعنى بادى بود که نه درختى را آبستن مى کرد و نه براى لطافت هوا مؤ ثر بود و نه براى حیوان

بودن بادها زمانى است که ابرهاى بارانزا   میعق). یاله يوبالگ امام سجاد،عذابها("مى رسید آن را خشک و نابود مى کرد
رحمت از  یعنیکرد،  یم حیباد عذاب را به آنها تلق نیا یول کنند یم حیتلق اهینطفه را به گ گر،ید يرابا خود حمل نکند، بادها

و  بیبلکه عالوه بر تخر د،تند باد معمولى نبو کیتند باد قوم عاد . که صاحب فرزند نشود يمانند مرد گشت، ینم داریآن پد
 ویژگی.پوساند گوناگون را مى اءیبود که اش تىیداراى سوزندگى و مسموم کى،یزیو به اصطالح فشارهاى ف دنیدرهم کوب

، منتها نه سرکش از تبه معنى سرکش اس "عتو"از ماده  "عاتیۀ "ه شدهمانگونه که گفت .است "عاتیۀ"دیگر این باد این است که 
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است که این نوع عذاب کوبنده  هاي تندباد که در اینجا منظورفرمان خدا، بلکه سرکش در معیار نسیمها و بادهاى معمولى، 
، جاي دیگري بود دردناك عذابى آن در که شده، باديپس، در جایی گفته  .عربستان استشبه جزیره  متناسب  با جغرافیاي 

 این شدت .گفته شده است که این باد، هم بسیار سرد و هم سرکش بوده است }6حاقه،{، در اینجانازا باد یعنى عقیم بادگفته، 
 سو این به باشند، کنده نب از که خرما درخت چون و کند جا برمى از را قامت بلند و هیکل قوى مردم آن که بود حدى به باد

توصیف  "سرکش=عاتیه "دراین سوره، با صفت "صرصر "این باد، با واژه .کرد مى نابود بود سرراهش چه هر و پرتاب سو آن و
 سپس به توصیف دیگرى از این تندباد کوبنده.آمده است }قمر فصلت و{این واژه، بدون صفت در دو سوره دیگر. شده است

گفته مى   سام ح به معنى از بین بردن آثار چیزى است، و اگر به شمشیر  سم از ماده ح "حسوما". است پرداخته در آیه هفتم
سم  گفته مى شود، و در اینجا منظور شود به همین مناسبت است، و گاه به داغ نهادن بر زخم براى سوزاندن ریشه آن نیز ح

با رونق این قوم عظیم را درهم کوبید و متالشى کرد و  زندگى گسترده و ،این است که این هفت شب و هشت روز پى در پى
همگى به روى زمین  ،آنجا بودى مشاهده مى کردى که آن قومفرماید اگر نتیجه آن شد که قرآن مى . ریشه کن ساخت

کند،  چه تشبیه جالبى که هم بزرگى قامت آنها را مشخص مى .بودند افتاده، همچون تنه هاى پوسیده و تو خالى درختان نخل
و هم ریشه کن شدن آنها را، و هم تو خالى بودن در برابر عذابهاى الهى به گونه اى که تندباد آنها را به آسانى جابه جا مى 

 در اصل به معنى خالى شدن است ، این تعبیر در مورد شکمهاى گرسنه ، ستارگان خالى از باران  واءخَ خاویۀ  از ماده .کرد
 ؟آیا کسى از آنها را باقى مى بینى":فرمایدمى  بعد و درآیه. گردوى پوك نیز به کار مى رود و }به اعتقاد عرب جاهلى{
آرى امروز نه تنها اثرى از قوم عاد نیست که از ویرانه هاى شهرهاى آباد، و عمارتهاى پرشکوه ، و مزارع سرسبز .}8حاقه،{

تفسیر نمونه، سوره  ":برداشت از(شدندر خروارها شن ناپدید همه آنها به همراه مردمشان زی.آنها نیز چیزى باقى نمانده است
 ظرف در چطور آید می باال از که سرکشی باد :می توان کرد، این است که  "رِیحٍ صرْصرٍ عاتیۀٍ"درباره  پرسشی که .)"الحاقه

 در. است سردتر زمین هواي از خیلی جوي باالي ارتفاعات در هوا":پاسخ داده اند. کشد؟ می را مردم روز هشت و شب 7
 که است کیلومتري 80 تا 50 بین ارتفاع در دما سردترین و. است صفر زیر درجه 75 تقریبا هوا دماي ،کیلومتري 15 ارتفاع
 روز به چه که است روشن بوزد، سرکش بطور و پی در پی روز 8 و شب 7 بادي چنین وقتی. است صفر زیر درجه 160 تقریباً
 طوفان و است سرد آید می باال از که بادي. که طوفان شن قوم عاد را نابود کرده است ندیگو یم نیمحقق .آورد می مردم

. است دقیق و درست گوید می عاد مورد در قرآن آنچه و اند رفته بین از شن و سرما با ،این بنابر می دارد، بر خود با نیز شن
ویژگیهاي درباره  ).صرصر باد با عاد قوم ،  نابوديقرآنولوژيسایت ("آنها ساختمان هم و آنها رفتن میان از نحوه مورد در هم

آیات از بخش دیگري. اشاره خواهد شد ،نحوه کیفیت عذاب قوم ثمودهمراه  ، در بخش مربوط به سوره قمر بهدیگر این باد
 سدوم[ شده سرنگون شهرهاى] مردم[ و بودند او از پیش کسانیکه و فرعون و":درباره فرعون و قوم لوط است حاقه نیز، سوره

 فرو سخت گرفتنى به را آنان] هم خدا[ و کردند سرپیچى پروردگارشان فرستاده امر از و* شدند خطا مرتکب] عاموره و
 "مؤ تفکه"جمع  "مؤ تفکات ".و مراد از خطا در اینجا انواع گناهان است .به معنى خطا است "خاطئۀ " .}10و 9حاقه،{گرفت

و در اینجا اشاره به شهرهاى قوم لوط است که با زلزله شدیدى زیر . به معنى انقالب و زیر و رو شدن است "اءتفاك "از ماده 
 و گردنکشانى همچون نمرود "شعیب "اقوامى است که قبل از فرعون بودند، مانند قوم  "من قبله "منظور از  .و رو گردید

از  "ربا"و "رابیۀ ":تفسیر نمونه نوشته است. براي عذاب آنان ذکر شده است "رابیه"واژه  )."تفسیر نمونه، حاقه":برداشت از (
همانگونه که  ."بود یک ماده است ، و به معنى افزایش و اضافه است، و در اینجا منظور عذابى است که بسیار سخت و شدید

متناسب با  به نوعى عذاب  آنانوهى از هر گر .می باشد هاگفته شد وجه مشترك کلیه عذابها در شدت بیش از اندازه آن
، و قوم لوط با شدندآبادى و برکت کشورشان بود غرق  منشاکه  "نیل"گرفتار شدند، فرعونیان در کام امواج جغرافیایشان 
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 چون ما":حاقه، در باره قوم نوح استآخرین آیات بحث مورد نظر ما در سوره .نابود شدند بارش سجیلشدید، و اي  زلزله
 قبال متذکر شدیم که طغیان را.از طغیان آب یاد کرده است، که }11حاقه،آیه{"نمودیم سوار کشتى بر را شما کرد غیانط آب

طغیان  با ناسبتباز از شدت عذاب  سخن گفته شده،آن هم، در منطقه اي که بین النهرین است و م.حد دانسته اند از تجاوز
آیه دوازدهم حاقه در یک جمع .؟ه استچرا این عذابها صورت گرفت. ی دیگرآبهاست و دقیقا عذابی دیگر، متناسب با جغرافیای

اصلی از این  هدف ."دارد نگاه را آن شنوا گوشهاى و گردانیم تذکرى] مایه[ شما براى را آن تا ":بندي پاسخ داده است
تفسیر نمونه به نکته ظریفی  در جمع بندي عذابهاي آنان اشاره کرده و . گیريانتقام ست، نه انسانها  تربیت و هدایت عذابها،

تعبیراتى که در آیات فوق آمده جالب توجه است که همه اینها مفهوم طغیان و  .ی استتناسب گناه  و کیفر میان :می نویسد
اعم از  .غیان بعضى از مواهب زندگى شمرده شده استط،سرکشى در آن نهفته است و به این ترتیب عذاب این اقوام طغیانگر

کیدى بر این حقیقت است که کیفرهاى دنیا و آخرت تجسمى از اعمال خود ما است و أت ،این تعبیرات .خاك و آتش ،باد  ،آب
  )."تفسیر نمونه، سوره حاقه": برداشت از(این کردار انسانهاست که به آنها باز مى گردد

چهارچوب مطالبی که ارایه خواهد شد از تفسیر . ویژه دیگري که از عذاب اقوام فوق سخن می گوید، قمر است سوره               
بیانگر کیفرهاى  ،این سوره .اشاره شده است دیگر ، اما در ذکرجزییات مطالب، در صورت ضرورت، به منابعاست نمونه

، به عذابهاى کوبنده يیکى  پس از دیگر ؛ظلم و فساد ،گروهى از اقوام پیشین است که بر اثر لجاجت و عناد و پیمودن راه کفر 
 عذَابِی کَانَ فَکَیف":اي ترجیع بند سرنوشت آنان است جمله ،و به دنبال هر یک از این سرگذشتها .الهى گرفتار و هالك شدند

 فَذُوقُوا"در داستان قوم لوط پس از ذکر جزییات عذاب آنان، عبارت . "}من ى{هشدارها و من عذاب بود چگونه پس: ونُذُرِ
بار  در قرآن  9 ،"عذاب من=عذابی"واژه . آمده است}39و37قمر،{"بچشید مرا هشدارهاى و عذاب پس: ونُذُرِ عذَابِی

یازده بار در قرآن تکرار شده که هشت بار آن در سوره قمر   "هشدارها=نُذُرِ".آمده که شش بار آن مختص سوره قمر است
استثنایی ترین سوره در رابطه با شدت هشدارها و عذاب خدا و تهدیدهاي هولناکی براي  ،شاید بتوان گفت  این سوره .است

 در که گفته مصدر اسم آنرا لبیانمجمع ا در .نذارا به معنی است مصدر ،"نُذُر":قاموس می نویسد .مخالفین راه انبیاء باشد
 قمر،{"کردند تکذیب را کنندگان انذار ثمود قوم : بِالنُّذُرِ ثَمود کَذَّبت ":مثل آید، نذیر جمع بیشتر ولی.شود واقع مصدر مقام
به "نذیر"جمع  "نُذُر " ).41 ص ،7 قاموس قرآن،قریشی، ج(است انبیاء گذشته کتابهاي "رذُنُ" از مراد اول، صورت در. }23

معنى بیم دهنده است خواه انسانى باشد یا حادثه اى از حوادث که به انسانها هشدار مى دهد و آنها را از عاقبت کارشان 
شرحى از سرگذشت اقوام  ،سنت قرآن بر این است که در بسیارى از موارد بعد از انذار کفار و مجرمان ."برحذر مى دارد

را بیان مى کند، تا به اینها بفهماند که اگر به راه نادرست خویش ادامه دهند سرنوشتى بهتر از پیشین و عاقبت دردآلود آنها 
مى کند که نخستین آنها قوم نوح است، مى یاد  سرگذشت پنج قوم سرکش از اقوام پیشین از ،در این سوره نیز.آنان ندارند

آزار ] بسى[اى است و  ما را دروغزن خواندند و گفتند دیوانه به تکذیب پرداختند و بنده] نیز[پیش از آنان قوم نوح ":فرماید
که به کلى مایوس یکه امید به هدایت آنها داشت از خدا مى خواست آنها را ببخشد، اما هنگامیتا زمان نوح .}9قمر،{"کشید

راستى آن را بر جاى نهادیم و به ":ى از این ماجراى عظیم مى فرمایدسپس به عنوان نتیجه گیر.گشت درباره آنها نفرین نمود
و در آیه بعد به عنوان یک سؤ ال تهدیدآمیز و پرمعنى نسبت به  .}15قمر،{"؟اى هست پس آیا پندگیرنده] باشد[عبرتى ] تا[

قوم  .}16قمر،{؟}من ى{هشدارها و من عذاب بود چگونه پس ":کافرانى که همان راه کفار زمان نوح را مى سپرند مى گوید
هود بر تبلیغات خود مى افزود، و از راههاى مختلف براى بیدار ساختن آنها تالش حضرت  هر قدر،  است، "ادقوم ع"، بعدي

مى کرد، آنها بر خیره سرى و لجاجت خود مى افزودند، و غرور ناشى از ثروت و امکانات مادى و غفلت ناشى از غرق بودن 
قابل توجه . دناکى مجازات کردسرانجام خداوند آنها را با عذاب در.در شهوات ، گوش شنوا و چشم بینا را از آنها گرفته بود
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یکى در آغاز بیان این  ،در مورد قوم عاد دو بار تکرار شده "؟}من ى{هشدارها و من عذاب بود چگونه پس"که جملهاین
این تفاوت شاید از این جهت است که عذاب این گروه از دیگران شدیدتر و وحشتناکتر  .هم در پایان آن دیگريسرگذشت، و 

 و تنومند مردم کند، می آنها از قرآن که توصیفاتی بنابر ":چنانچه نوشته اند.دنبود، هر چند عذابهاى الهى همه شدید مى باش
 کشاورزي و انسانی و دامی و حیوانی ثروتهاي اند، بوده قدرت ابر اند، کرده می جابجا را سنگ تخته اند، بوده هیبتی پر

 از یکی. اند نداشته نمونه سازي سد و شهرسازي معماري در و. است شده جمع قوم این بین در ،تاریخ در اولین بار براي
مضمون {اند کرده نمی آنها به رحمی هیچگونه و اند آورده می در خود تسلط تحت را دیگران که بوده این آنها منفی موارد

قبال  توضیح تکمیلی درباره کیفیت عذاب قوم عاد را به این بخش، موکول ). سایت قرآنولوژي،  همان("}شعراء130آیه 
به طور مداوم تندبادى توفنده  "نحس "آنان در روز] سر[ما بر :قرآن می فرماید. اینک تتمه بحث را پی می گیریم. کردیم

در اینجا الزم است  .}20و  19قمر،{کن شده بودند هاى نخلى بودند که ریشه ند گویى تنهک مردم را از جا مى] که*[فرستادیم
بدون آوردن متن عربی توجه {به مطالبی که در یکی از کتابها نوشته شده عینا. شودپاسخ داده  به  یکی  از شبهات

رتبه که از عذاب آنها صحبت می کند، هر در مورد قوم عاد، محمد چندین بار دچار تناقض گویی می شود و در سه م":فرمایید
آیا خداوند او را فراموش کرده است که در دفعه قبل چه گفته است؟در سوره . بار موضوع را متفاوت از بار قبل بیان می کند

ید می ، تاک16ولی  همین خدا در سوره فصلت، آیه .  "تندبادي در یک روز نحس قوم عاد را از بین  برد "، آمده19القمر آیه 
الب جاین آیه با آیه مربوط به سوره القمر کامال منافات دارد، اما . "تندبادي در چندین روز قوم عاد را از بین می برد"کند 

 :اینکه دوباره محمد در بار دیگري که از عذاب این قوم یاد می کند هر دو سوره را فراموش  کرده بود و این چنین می گوید
 واژه ،آیه در این. به این موضوع اشاره دارد که قوم عاد در هفت شب و روز از بین می برد 8الی  6سوره الحاقه آیه هاي "

در این سوره به شب هم اشاره می کند، در .بکار برده و مدت آن را هم ذکر می کند} روزها{نیز در کنار ایام} شبها{لیال
، 1اریخ و اساطیر تطبیقی ایران باستان،جواد مفرد کهالن، جت(حالیکه در سوره هاي قبل فقط از کلمه ایام استفاده شده بود

متاسفانه بی دقتی این نویسنده محترم  سبب اظهار .ما حتی ترجمه غلط آیات را نوشتیم که رعایت امانت شده باشد ).8ص 
، "لَیالٍ وثَمانیۀَ أَیامٍ سبع":قرآن می فرماید. سوره الحاقه است 7نمونه این بی دقتی در ترجمه آیه  .چنین شبه اي شده است

ما بر ":قرآن می فرماید:اما پاسخ ایراد اصلی چنین است . "هفت شب و روز"است، نه  "شب و هشت روز هفت"که به معنی 
روز بوده  کینفرموده که مدت عذاب قرآن  . }19قمر،{"بطور مداوم تندبادى توفنده فرستادیم نحسیآنان در روز }سر{

را بر  توفندهتندباد  اینصورت خواهد بود که  نیبد هیمضمون آ. "فی یومِ نَحسٍ مستَمرٍّ":آیه آمده است نیاست، در آخر ا
 و همچنین شبها گرید يعذاب فقط در آن روز نبوده و و در روزها نیا یعنی فرستادیم، که استمرار داشت نحسیآنان در روز 

 هیآ نیاست، در ا دهیطول کش ينابود نیکه ا یی، پس مدت زمان عذاب و تعداد روزها .امه داشته استاستمرار و اد زین
در اینجا براي زدودن . داشته باشد یتناقض ،هدیعذاب چند روز طول کش ندیگوی که م یاتیمطرح نشده است، که بخواهد با آ

، توضیحی را الزم می  "مداوم طور به شومى روز= مستَمرٍّ نَحسٍ یومِ"افکار خرافی از ساحت مقدس قرآن براي  عبارت 
من  یرْسلُ علَیکُما شُواظٌ: گفت تعالی خداي: را توضیح داده و می نویسد "حاسنُ"، ابتدا  "نحس "راغب در شرح واژه . دانیم

اسنُحشعله حاسنُ پس. }35الرحمن، {"فرو فرستاده خواهد شد "نحاس "و "نار"] نوع[هایى از  بر سر شما شراره =نَّارٍ و 
 " مستَمرٍّ نَحسٍ یومِ فی":فرمود آیاتی در.است  "سعد"ضد    "نحس".است شده تشبیه مس رنگ به ،رنگ در که است دود بدون

 ناخوشایند و شوم که چیزهائی همه یعنی شده خوانده هم "ح"حرف فتحه با که}16 فصلت،{نَحسات أَیامٍ فی"و } 19 القمر، {
 سرخ ،مس رنگ مانند آسمان کرانه و افق که اینست "نحس "اصل .سرماست هايسختی  "ساتحنَ" معنی شده گفته نیز و است
 ترجمه(است  آمده در ناخوشایند و شوم چیز هر براي لیثَم بصورت معنی این و دود بدون اي شعله یعنی می شود رنگ
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 الزم استمرار و است »یومِ« وصف »مستَمرٍّ« ، به نظرم "مستَمرّ نَحسٍ یومِ"در آیه" :قاموس می نویسد ).296 ص ،4 ج مفردات،
 .باشد روز هشت و شب هفت همان ،استمرار از مراد ظاهرا .است صادق استمرار ،باشد هم روز چند اگر .باشد االبد الی نیست

 معنی باشد، »نَحسٍ« وصف اگر و داشت ادامه یک هفته شومیکه روز: یعنی .می شود تطبیق کامال" نَحسات أَیامٍ" با اینصورت در
 .کنیم معنی روز یک را فقط  "یوم" نیست الزم.داشت ادامه روز هشت و شب هفت تا آن نحوست روزیکه در :می شود این

 روزها مبارکی و شومی که آنست ظاهر .است مراد وقت ،هم اینجا. باشد که قدر هر آورند تعبیر زمان؛ از یوم، با: گوید راغب
 در عاد قوم که آنست براي فرموده »نَحسٍ یومِ فی« که عاد به قوم راجع هذا علی. می افتد آنها در که است اتفاقاتی اثر در

 ماه که است جعلی حرام ماههاي احترام ایضا. زمان حیث من زمان در نه ه،بود عذاب اثر در نحوست و شدند هالك آن روزها
 بن حسن از العقول تحف در .دارند فرق دیگر ماههاي با و داشته مزیت واقع لحاظ از اینکه نه اند عبادت ماه و جنگ تحریم
 به میان و زد تنه من بر سواري و برداشت زخم انگشتم راه در شدم مشرّف النقی علی امام به محضر: گوید که شده نقل مسعود
 امام ،!شومی؟ روز چه کند کفایت تو شرّ از مرا خدا روز، اي: گفتم کردند پاره را لباسم از قسمتی که شدم وارد انبوه جمعی

 به خودم من عقل: گوید! می دهی؟ نسبت گناهبی به کسی را خویش گناه و ئیآمی ما پیش .حسن اي: فرمود بشنید این چون
 که دارند گناهی چه روزها ،حسن اي: فرمود .می خواهم آمرزش خدا از من آقاي: گفتم شدم خود خطاي متوجه و برگشت
 دخیل خدا کار در را روزها و مگو چنین دیگر: فرمود تا... می پندارید شوم را روزها می شوید مجازات اعمالتان چون با

تفسیر نمونه ). 34و 33 ص ،7 ج  قرآن، قاموس("نیست نحسی و سعد را وقت و زمان اینکه در است صریح حدیث. ندان
تقدند روزهاى سال بر گروهى مع":که فشرده آن را می آوریم، می نویسد" سعد و نحس ایام"دربحثی  مفصل  تحت عنوان 

ثیر مرموز أت: استدالل کرده اند، آنها مى گویند ،، و به آیات فوقنحس و شوم ، و روزهاى سعد و برکتروزهاى : دو گونه است
که بعضى یدر حال .روزها و شبها وجود دارد که آثار آن را احساس مى کنیم، اما علل آن براى ما مبهم استو ناشناخته اى در 

تند بادى  و قوم عاد گرفتار چنین .روزهاى پر گرد و غبار تفسیر کرده اند به معنى ،را در آیات مورد بحث"ایام نحسات  "دیگر
که یکدیگر را نمى دیدند وقتى از دور نمایان گشت آنها تصور کردند ابر پر شدند، چرا که این تندباد به قدرى غبارآلود بود 

سوره  24اما به زودى فهمیدند که تندبادى است مامور عذاب و هالك آنها، چنانکه در آیه  ، !بارانى به سوى آنها مى آید
ستاده شده رکه براي قوم عاد ف، و آن هم درباره بادي }16؛ و فصلت،19قمر،{فقط دوبار "نحس"واژه ."احقاف آمده است

تَنزِع النَّاس کَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ  :شدت این طوفان را بیان کرده است":، تفسیر نمونه می گویدآیه بیستم قمردر باره .آمده است
به معنى  "قعر"ده از ما "منقعر"."کن شده بودند هاى نخلى بودند که ریشه کند گویى تنه مردم را از جا مى] که[ =منقَعرٍ

این تعبیر یا به خاطر آن است که قوم عاد .کار مى رودریشه کن ساختن ب ، و لذا این واژه در معنىپائینترین نقطه چیزى است
گودالها و پناهگاهى  ،اندامى قوى و هیکلهائى درشت داشتند، و چنانکه بعضى از مفسران گفته اند براى حفظ خود از تندباد

زیرزمینى ساخته بودند، اما قدرت تندباد در آن روز به حدى بود که آنها را از پناهگاههایشان ریشه کن مى کرد و به این 
تعبیر  .!حتى گفته اند آنها را چنان با سر به زمین مى کوبید که سرهایشان از تنها جدا مى شد! طرف و آن طرف مى افکند

، و تشبیه آنها به قسمت پائین نخلها به خاطر آن است که به پائین چیزى است به معنى قسمت عقب یا "جزع"جمع  "اعجاز"به
دنهایشان همچون نخل بى باد به قدرى شدید بود که نخست دست و سرهاى آنها را کند و با خود برد، و بعد بقیه ب ،گفته بعضى

یا به خاطر چیزى است که در باال اشاره کردیم که باد .رتاب مى گشت ، از زمینى کنده شده به هر گوشه و کنار پشاخ و برگ
  ."!آنها را با سر به زمین مى کوبید و گردنها مى شکست و سرها جدا مى شد

 محل سکونت آنان  قبال هم درباره.  بوده است طوفان شننابودي قوم عاد،  عامل با توضیحاتی که دادیم مشخص شد،               
در حوالی شهر سامرّاي امروزي با فاصله اي که ویرانه  "آکْداد= آکّاد"که ثقل مدنیتشان در  "آکِْد=عاد ":که دادیمتوضیح 
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می  نحوه شکل گیري این نوع طوفانها توضیحاتی تکمیلی در بارهاینک  ."می باشد هاي شهر بابل به جاي مانده است
 گرم، و سرد هواي جبهه دو برخورد براثر گاه. هوا فشار شدید اختالل و جوي شدید آشفتگی از است عبارت طوفان":دهیم

 هايعرض در معموالً دریایی گردبادهاي و عظیم طوفانهاي. شود}خرابی{موجب تواند می که پیوندد می بوقوع طوفانی
 لغت در"طوفان" شده، یاد دهخدا لغتنامه در آنچه بر بنا.برخوردارند زیادي تخریب قدرت از و دهند می رخ استوا به نزدیک

 گفته فروگیرد را همه و باشد غالب و بزرگ بسیار که هرچیزي به همچنین. است سخت باران و هوا سخت انقالبات معنی به
 و نامساعد هواي ٔنشان دهنده و بگذارد تأثیر زمین سطح بر که جو در آشفتگی حالت": است آمده آن توضیح در  و ."شود می

 یکی از ."وخروش جوش و سخت باد": است آمده معین فرهنگ در رواژهس این برابر در همچنین .باشد مخرب احتماالً
 از که آید بوجود مناطقی در طوفان اقلیمیِ شرایط که دهد می رخ شرایطی در شن است و آن، طوفان معروف،ي طوفانها
 تاریخ طوفانهاي بارترین فاجعه از .باشد باد فرسایش به حساس طوفان، بحران کانون و نبوده برخوردار مناسب گیاهیِ پوشش

 شنزارها و باد تونلهاي مجاورت در که مناطقی )."پدیا، طوفان ویکی":برداشت از(کاترینا نام برد آمریکا، می توان از طوفان
نمونه هایی از این   زابل شهر,  میبد باد تونل,  یزد شهر مانند مناطقی .شوند می تهدید شن طوفانهاي توسط دایما,  دارند قرار

 .دهند می روي هستند گیاهی پوشش فاقد که کویر از مناطقی در اغلب شن طوفانهاي: در این باره نوشته اند.نوع طوفانهاست
به  رویه بی برداري بهره.  هستند طوفانها نوع این تشکیل مهمترین عوامل زیاد، سرعت با بادهاي وزش و گیاه، از عاري زمین

 حرکت و بیابانها گسترش به منجر زیرزمینی، آبهاي سفره سطح کاهش نیز و پیاپی خشکسالیهاي وقوع سوخت، تامین منظور
 روان هاي ماسه زیر در یزد شهر حوالی در کامل بطور روستا سه از بیش گذشته سال صد طی در . گردد می روان هاي ماسه

 به یزد از عبور موقع در":نویسد می ها ماسه هجوم طوفانهاو درباره ،خارجی سیاح }م، 1881{ستاكا. است شده مدفون
 دریاي همان این.  کردیم گم را راهمان دوبار دلیل همین به و کردیم می عبور اي ماسه هاي تپه میان از باید غرب شمال سمت
 تاریکی در را یزد شهر,  طوفان وزش یشمس 1379 سال در ."کند غرق را یزد شهر روزي شود می پیشبینی که است شنی

 می تنفسی بیماریهاي کننده تشدید مهم عوامل از یکی غبار و گرد ذرات.گردید مردم وحشت رعب وموجب فروبرد مطلق
 این همچنین.  شود می ریه هاي دهنده فیبروز و مزمن برونشیتهاي آسم، نظیر ریوي بیماریهاي انواع شیوع به ومنجر باشد

 راهکارها، محسن و شن کویر، توفانهاي درگاه":از برداشت(ندکن وارد شما چشمان به جدي صدمات توانند می ذرات
به است که   "صرصرریح "براي عذاب قوم عاد بر شمرده  عبارت   قرآن حتما به خاطر دارید که یکی از ویژگیهایی که)."ادیب

روزهاى  "ایام نحسات  "نىامع که یکی از در شرح آیه فصلت،گفتیم ضمنا .بادهاى سرد یا پرسروصدا و یا مسموم گفته مى شود
درباره این طوفانها .دغبار بوجود می آین و گرد ؛ که  در مکانهاي مشابه، این طوفانهاي شن، همراه با ذراتاستپر گرد و غبار

 باالي کیلومتري چند ارتفاعات تا خاص مواقع در است ممکن و هستند خاك ریز ذرات شامل غبار و گرد طوفانهاي":نوشته اند
 از پوشیده و خشک زمینهاي روي از را خاك زیادي مقدار اي حفره غبار و گرد و شدید بادهاي. شوند پراکنده زمین سطح
 هواي چنین شدن رانده و شدن  کشانده. نمایند می  تاریک و تیره را هوا معلق و متحرك حالت به و نموده بلند خود با خاك

 می کمرنگ و گداخته قرص صورت به را آن یا و پوشانده را خورشید که دهد می تشکیل را ابري خاکی، مواد از  شده اشباع
 ویژه به جهان، خشک نیمه و خشک مناطق در گسترده بطور که هستند طبیعی رخدادهاي ،غباري و گرد هاي پدیده.نمایاند

 ).محیطی بحران یک عنوان به غباري و گرد طوفانهاي ، بررسی86فضا  وبالگ( "دهند می رخ اي حاره جنب عرضهاي در
آورنده به سوى  ابرى روى}بصورت{را}عذاب{پس چون آن ":به آن اشاره کرده است این همان پدیده اي است که قرآن

واستارش بلکه همان چیزى است که به شتاب خ }هود گفت نه{دهنده ماست وادیهاى خود دیدند گفتند این ابرى است که بارش
کند پس چنان شدند  کن مى همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان*است }نهفته{دبادى است که در آن عذابى پر در.بودید
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: دارند یم انیب  نیچن  تهایروا.}26تا  24احقاف، {"دهیم نین گروه بدکاران را سزا مىشد این چ که جز سراهایشان دیده نمى
. دیدودگونه گرد  یرامونشان  بر  اثر  گرما  و  خشکیپ  يفضا .دینبار  شانیباران  بر  ا .دیرس  یسخت  يبه  مردمان  گرما"

   رهیرفتند  و  درکوه  وکمر  پذ  رونیب.  دندیآن  ابر  سخت  شاد  گرد  دنیاز  د. راند  شانیرا  به  سو  يآنگاه  خداوند  ابر
است که در عرض  يدر اینجا به معنی ابر» عرض«از ماده  "عارض").قطب،سوره احقاف دیظالل قرآن،س یف("آن  ابر شدند

آسمان گسترده می شود، و شاید این، یکی از نشانه هاي ابرهاي باران زاست که در همان افق پهن می شود و سپس باال می 
چشم قوم عاد  کهیا گرم و خشک و خفه کننده شده بود، هنگاممفسران گفته اند مدتى باران براى قوم عاد نازل نشد، هو. رود

بسیار مسرور شدند و به  ،گسترده اى که از افقهاى دور دست به سوى آسمان آنها در حرکت بود افتاد وبه ابرهاى تیره و تار 
ولى به .د و روحى تازه کننداستقبال آن شتافتند و در کنار دره ها و سیلگیرها آمدند تا منظره نزول باران پر برکت را ببینن

ا گوینده این سخن خداوند ظاهر.که در آن عذاب دردناکى بود بودتندباد شدیدى  راآن،یبردند، ز یزودى به اشتباه خود پ
همه چیز را به دستور ":که فریادهاى شوق و شادى آنها را شنید این سخن را به آنها گفتیبه هنگام ،یا حضرت هود است

 "دهیم سزا مى اشد این چنین گروه بدکاران ر کند پس چنان شدند که جز سراهایشان دیده نمى کن مى بنیانپروردگارش 
اگر یک تند باد شن از دور تماشا شود به شکل .قوم عاد طوفان را ابر فرض کرده بودند). نمونه،احقاف ریتفس(}25احقاف،{

 نقشه روي در فرد به منحصر مخرب پدیده یک طوفان ،سینوپتیکی دیدگاه از":و توضیحات تکمیلی تر .یک ابر دیده می شود
 قابل طوفان رادار توسط و برگرفته در را...  و باد بارندگی، ابر، فشار، هاي پدیده از ترکیبی که بوده سینوپتیکی هاي

 می ایران و جهان بیابانی و خشک نواحی در زیادي خسارات سبب ساله هر که طبیعی بالیاي انواع از یکی. است شناسایی
 مرتبط باد سرعت با غبار و گرد رویدادهاي صحرایی، شرایط در. است شدید بادهاي با همراه ماسه غبار، و گرد طوفان. شود
 وقوع که رود می انتظار دهد، می رخ کم ،گیاهی پوشش و خاك رطوبت با مناطق در غبار و گرد طوفان که آنجایی از . است

 غباري و گرد طوفانهاي خشکسالیها، افزایش با. باشد داشته باران بارش مقدار با معکوسی ارتباط گسترده غبار و گرد طوفان
 وبالگ(باالست غباري و گرد طوفانهاي وقوع فراوانی دارد وجود محدودي گیاهی پوشش که مناطقی در .یابد می افزایش

کل مختصات .ساله در قوم عاد بوقوع پیوست 7که یک دوره سه تا  در روایات آمده استدرباره خشکسالیها ). همان، 86فضا 
: نوشته اندچنانکه .بوده است قوم عاد غبار در عذاب و مطرح شده فوق الذکر از قبیل سرعت باد و وجود ماسه ها همراه با گرد

 براي مواد اساس این :زمین مواد روي بر غبار و گرد اول، :دارد شرط سه به نیاز شن طوفان گیري شکل خالصه، طور به
 نیز غبار و گرد طوفان است، طوفان اساس تشکیل براي محرکه نیروي این:بادها دوم،.است غبار و گرد طوفانهاي از تشکیل

است  مهم ،محلی ترمودینامیکی شرایط این :هوا ناپایدار دولت سوم،.کند تضمین را قدرت انتقال طوالنی مسافتهاي تواند می
. کید مکرر قرآن بر ارسال بادها در آیات عذاب قوم عاد،  نکته اي کلیدي استأت ).شن جهانی،طوفان المعارف دائره دانش(

 در حرکت به اب معموالً ...گردد می محسوب شن حرکت اصلی عامل باد،: نوشته اند شنی طوفانهاي اهمیت بادها دردرباره 
 جو در فشار و حرارتی تعادل خوردن هم بر با شدیدي آشفتگی ،باال چندان نه ارتفاع در آن شدن پراکنده و شن آمدن

 سایت داك ایران،(است شنی طوفان به آن تبدیل و محل در باد تندي افزایش آن نتیجه که شود می ایجاد زمین سطح نزدیک
  تندبادي{=ربها بِأَمرِ شَیء کُلَّ تُدمرُ :قرآن هم در قضیه عذاب قوم عاد می فرماید ).زنده موجودات و اکوسیستم بر توفان اثر

توجه داشته باشیم به آن نکته  .}25ف احقا{سازد می  نابود  و  کوبد می  درهم  پروردگارش  فرمان  به  را  چیز  همه } که  است
قرآن وقتی می خواهد به نشکیل قطرات باران مثال زند، . ظریفی که  همه امور بر اساس نظام علت و معلولی پیش می رود

آن ] اجزاء[راند سپس میان  ابر را به آرامى مى] ست که[اى که خدا یا ندانسته":به این نظام علیت اشاره کرده و می فرماید
از ] خداست که[آید و  بینى که از خالل آن بیرون مى هاى باران را مى سازد پس دانه دهد آنگاه آن را متراکم مى ىپیوند م
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رساند و آن را از  ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند مى که در آنجاست تگرگى فرو مى] زده از ابر یخ[آسمان از کوههایى 
نوشته  هم شنی هاي تپه تشکیل درباره عامل .}43نور،{ى برقش چشمها را ببر ددارد نزدیک است روشن هر که بخواهد باز مى

 حرکت از تواند می گیاه کوچک بوته حتی مانعی کوچکترین ،بنابراین گردد می حمل زمین سطح نزدیک در معموالً شن:اند
این نوع طوفانها  ءدرباره منشا ).همان سایت داك ایران،(آورد بوجود را شنی کوچک هاي تپه تدریج به و کند جلوگیري شن

 مرکز غربی، جنوب آسیاي خاورمیانه، ، افریقا بزرگ بیابان مانند محدودي نواحی از دنیا غبارهاي و گرد اکثریت: نوشته اند
 غرب به شده وارد غباري و گرد منبع مهمترین ...گیرند می منشاء آمریکا و اروپا قاره از بخشهائی و مغولستان استرالیا،

 بزرگ صحراي نقش و باشند می عراق جنوب بیابانهاي و عربستان جزیره شبه شمال در نفوذ صحراي سوریه، صحراي کشور،
آنهم ، عذاب قوم عاد در خاورمیانه با توجه به اینکه محل ).، همان 86فضا  وبالگ(باشد  می ناچیز بسیار میان این در افریقا

 روي آبستن که محلی به همواره خاورمیانه: رخ داده است، به توضیحاتی که درباره این منطقه داده اند توجه شود در سامراء
 شن شدید طوفان دادن روي چگونگی دهنده نشان اي ماهواره جدید عکسهاي. است معروف بوده متعددي طوفانهاي دادن

 ناسا توسط شده ارائه گزارشهاي مطابق. است فارس خلیج همچنین و عراق ایران، کشورهاي حوزه در ویژه به و منطقه این در
 این در طوفانی شکل به ،بعد روز در و شد دیده آگوست سی و یکم در سوریه و عراق مرز در ابتدا شن، از وسیع پهنه این

 خلیج منطقه به را خود ،شنی ابر این سپتامبر، دوم در. بود منطقه این در گرمسیري طوفانهاي مشابه بسیار که درآمد منطقه
 موسوم "هابوب "به که طوفانهایی یادآور ،خود به مخصوص الگوي با ،شن طوفان این .رساند بزرگ خلیج این حوضه و فارس

 این دادن روي زمان مدت}ناسا{آمریکا هوایی سازمان گفته به. است دهند می روي عظیم بسیار و ناگهانی طورب و اند
 به نیز شباهتهایی طوفان این ناسا مقامات توسط شده ارائه گزارشهاي مطابق اما. است ساعت نیم حدود در چیزي طوفانها

 و دجله حوضه عمق کم دره سوي از که غربی شمال هاي باد با و کشد می درازا به روز چند که شنی  طوفان,  دارد شمال
 خاطر به که هوایی اثر در و تندري شدید طوفان یک دادن روي از بعد "هابوب".است مرتبط وزد می فارس خلیج و فرات

 و آب شرایط این. آید می بوجود وزد می زمین سمت به ساعت در کیلومتر 160 بر بالغ سرعتی با و شده خنک باران ریزش
 رسد می نظر به. کنند می بلند هوا به را سبک بسیار و خشک شن,  زمین به برخورد با که است عظیمی نیروهاي داراي هوایی
 که محیطی یا  زمین سطح در موجود پایین فشار اثر در است شده رصد“ترا"  نام به ناسا ماهواره توسط که اخیر شن طوفان

اخیر،  شن طوفانهاي آمدن بوجود سایت سیناپرس،علت(آید می بوجود نمایند می برخورد یکدیگر با گرم و سرد هواي حجم
 آنان بر پس...=نَّحسات أَیامٍ فی صرْصرًا رِیحا علَیهِم فَأَرسلْنَا": را مرور می کنیماتی یکبار دیگر آی  ).1394 شهریور 21 شنبه

 و واژه "روزهاى پر گرد و غبار= "ایام نحسات  "واژه .}13، فصلت {" فرستادیم پر گرد و غبار روزهایى در توفنده تندبادى

 کهحالی در":می نویسد نمونه ریتفس ."می باشد بسیار سرد یا پر سر و صدا، و یا مسموم و کشنده بادهاىکه به معناي  "صرصر"
 تند چنین گرفتار عاد قوم و،اند کرده تفسیر غبار و گرد پر روزهاى معنى به بحث مورد آیات در را "نحسات ایام "،دیگر بعضى
:  فرماید مى ، شود مى استفاده نیز احقاف سوره 24 آیه از چنانکه ، دیدند نمى چشم با را یکدیگر که اى گونه به شدند، بادى

 آنها سوى به باران پر ابرى کردند گمان آنها که بود غبار پر و تاریک آنچنان کرد حرکت آنها سوى به باد تند کههنگامی
که قرآن از نظر علمی به مالحظه می کنید   ،فوق الذکر بیان شده مطالب با توجه به).241 ص، 20نمونه ، ج ریتفس("آید مى

 منتشر گزارشهاي و موجود عینی شواهد مطابق: آمده است ،در دنباله خبر فوق .بیان کرده است را عذاب قوم عاد  ،طور دقیق
 وقوع و اند شده مرسوم عراق و ایران منطقه در بزرگ بسیار شن طوفانهاي ،اخیر سالهاي در ،مختلف هاي رسانه توسط شده

 رخ دالیل مهمترین از یکی ناسا سازمان کارشناسان گفته به, آیند می بحساب منطقه این در عادي امري طوفانهایی چنین
 رفتن میان از علت به خشکسالی این .است عراق شمالی مناطق در گسترده بسیار خشکسالیهاي وجود طوفانهایی چنین دادن
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 این طبیعت روي انسانها که اثراتی و طبیعی هاي پدیده اثر در ،فرات و دجله هاي رودخانه اطراف مناطق در موجود تاالبهاي
منابع اصلی گرد و غبارهاي ورودي به غرب ایران، نواحی  ).همان سایت سیناپرس،(است آمده بوجود اند گذاشته مناطق

 اثرات(بیابانی نسبتاً نزدیک به این منطقه مثل صحراي سوریه، عراق و صحراي موجود در شمال شبه جزیره عربستان است
قوم در آن با توجه به منطقه عراق که عذاب  ).شاهسونی و دیگران زیست، عباس محیط و سالمت بر غباري و گرد هايطوفان

می بینید که، کلیه این عذابها در بستر  ،رخ داده است }شهر کویري{در آن طوفان شن طبس نازل شده و منطقه ایران که
  .استطبیعی و  مرتبط با جغرافیاي مناطق بوده 

 ر سوره که شرح زندگى آنها به طور فشرده به عنوان درس عبرتى در تعقیب بحثهاى گذشته د قومى سومین             
قرآن می .نهایت کوشش را در هدایت آنها کرد اما به جائى نرسید ،پیامبرشان صالحکه قوم ثمود است  ،مطرح شدهقمر،

آنچه مرتکب ] کیفر[کوردلى را بر هدایت ترجیح دادند پس به ] لى[و اما ثمودیان پس آنان را راهبرى کردیم و":فرماید
، "دادند ترجیح هدایت بر را نابینائى آنها":اینکه می گوید.}17فصلت،{فروگرفتآور آنان را  شدند صاعقه عذاب خفت مى

قرآن، به کرات . "شدند آنچه مرتکب مى] کیفر[پس به  =بِما کَانُوا یکْسبونَ ":در پایان آیه فرموده است. دلیل بر اختیار است
در برخی موارد توضیح  حتی، یا .ستاورد خودشان استدر رابطه با عذاب اقوام گذشته تاکید می کند که این عذابها نتیجه د

کردند پس خدا  انکار مى] آنها[آوردند ولى  از آن روى بود که پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان مى] کیفر[این  ":می دهد
کَذَّبت ثَمود ":فرمایدمی قرآن، در آیه بیست و پنجم قمر  .}22غافر،{"کیفر است آنها را گرفت زیرا او نیرومند سخت] گریبان[

اند، و  گرفته "کننده پیامبران انذار"به معنى  ،را در اینجا نُّذُر گرچه بعضى از مفسران ."را تکذیب کردندنُّذُر ثمود=بِالنُّذُرِ
ولى  تکذیب قوم ثمود را نسبت به صالح به عنوان تکذیب تمام پیامبران شمرده اند، چرا که دعوت تمام انبیاء هماهنگ بود،

إِنَّا أَرسلْنَا علَیهِم صیحۀً واحدةً ":قرآن، درباره فرجام کارشان می فرماید. به معناي هشدارها باشد نُّذُرظاهر این است که 
 .}31قمر،{دریزریز شدن] ها کومه[فرستادیم و چون گیاه خشکیده] بارمرگ[شان یک فریاد]سر[ما بر=کَانُوا کَهشیمِ الْمحتَظرفَ

بسیار عجیب و پرمعنى است، چرا که خداوند براى نابودى این قوم  ،تعبیرى که در این آیه درباره عذاب قوم ثمود آمده
سرکش، تنها با یک صیحه، یک صاعقه گوشخراش، یک موج عظیم انفجار، که همه چیز را در مسیر خود در شعاع وسیعى در هم 

و اکثرا درباره صیحه عذابی است که  بار در قرآن استفاده شده استسیزده حه واژه صی.!کار آنها را ساخت،کوبید و خرد کرد
است که قرآن فرموده  قوم لوط یکی.چند قوم گنه کار به وسیله صیحه آسمانى مجازات شدند .وام گذشته استقدرباره ا

یکی هم اصحاب .}73حجر،{"آنان را فرو گرفت] مرگبار[پس به هنگام طلوع آفتاب فریاد =فَأَخَذَتْهم الصیحۀُ مشْرِقینَ":است
پس ":}در صورتیکه بین قوم ثمود و اصحاب حجر آنچنانکه آیه اهللا رضوي، تفاوت قایل شده فرق بگذاریم{الحجر است

کسانى را که ستم کرده بودند فریاد ":است قوم شعیبسومی درباره  .}83حجر،{آنان را فرو گرفت] مرگبار[صبحدم فریاد 
و کسانى را که ستم ورزیده ":گروه، قوم ثمود استچهارمین .}94هود،{هایشان از پا درآمدند فرو گرفت و در خانه] مرگبار[

کوهستانی   مکان هر چهار قوم ذکر شده، .}67هود،{هایشان از پا درآمدند فرا گرفت و در خانه] مرگبار[بودند آن بانگ 
یکی از موارد دیگري که قرآن به صیحه اشاره  .علت آن را توضیح خواهیم داد. است و زمان عذاب آنها صحرگاه می باشد

. البته مکان و زمانی در آن ذکر نشده است و باید از روي متون تاریخی و تفسیري به آن دست یافت. کرده  سوره یس است
 نیا نکهیدر ا ."زنبل ثَمردم آن شهرى را که رسوالن بدانجا آمدند براى آنان م] نداستا[:درآیه سیزدهم یس می فرماید

 کىیشهر  نیاز شهرهاى شامات بوده است ، و ا هیاست که انطاک نیمفسران ا انیاز شهرها بوده است مشهور در م کیشهر کدام
که حضرت مسیح، رسوالنى را به اطراف فرستاد تا پیام الهى یهنگام :نوشته اند .است بوده  میمعروف روم قد اریاز شهرهاى بس

پرستى باز دارند، دو نفر از حواریهاى خود را به نام شمعون و یوحنّا به این سرزمین  را به گوش مردم برسانند و آنها را از بت
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یک معنى رسوالن خدا نیز  رسوالن مسیح که به.پرستى بازداشته و به یکتاپرستى دعوت کنند اعزام کرد تا مردم را از بت
رو   بودند، وارد انطاکیه شده، مردم آنجا را دعوت به آیین توحید کردند ولى ناگهان با تکذیب مردم و بدگویى آنان روبه

او نیز با . رسان سومى را فرستاد که درباره نام او در تاریخ اختالف هست حضرت مسیح براى تقویت این دو نفر، پیام .شدند
سرگذشت  ،پایگاه معارف قرآن(رو شدند ه تبلیغ آیین توحید پرداخت و همگى با مخالفت سرسخت مردم روبهرسوالن، ب

یکی از مومنین وفادار به این رسوالن .این رسوالن را تهدید کردند مخالفین، دیگو قرآن مى .) رسوالن انطاکیه جعفر سبحانى
شتاب خود را به مرکز شهر با ، اند دهیشور هىال امبرانیپ نیمردم بر ا ،که در قلب شهر دار شدخبر  وقتی ، نجار بیحب به نام

عالوه بر کشتن آن مرد  ،اند که آن قوم جمعى از مفسران نوشته .داشت در دفاع از حق فروگذار نکردو آنچه در توان  دیرسان
ما بر قوم : دیگو مى نهیزم نی؟ قرآن در اسرانجام کارشان چه شد مینیاکنون بب .به قتل رساندند زیرا ن شیخو امبرانیپ ،مؤمن

که براى نابود ساختن این اقوام سرکش متوسل  ستی، و اصوال سنت ما چنین ن میلشکرى از آسمان نفرستاد چیاو بعد از وى ه
اشاره کافى است که همه آنها را خاموش  کی، تنها میامور ندار نیبه ا ازىیما ن .}یس 28مضمون آیه { میبه این امور شو

و بناگاه تنها یک فریاد بود و بس ":دیافزا مىقرآن سپس )."سوره یستفسیر نمونه، ":برداشت از(میعدم بفرست اریو به د میساز
چنانکه نوشته  .باشد یکوهستانمی بایستی که آدرس داده شده،  يمنطقه ا .}29یس،{"آنها سرد بر جاى فسردند] همه[

نامند و مورد کشمکش هر دو  انطاکیه، شهرى مرزى است بین سوریه و ترکیه کنونى که امروزه آن منطقه را اسکندرون مى:اند
باشند، و به هنگام تقسیم سرزمینهاى عربى، فرانسویها این سرزمین را به ترکیه  مىدولت است و هر دو مدعى مالکیت آن 

  .)،همانپایگاه معارف قرآن( بخشیدند که پیوسته ماده نزاعى بین دو دولت باشد

  
راغب در .، که همه این اقوام در مناطق کوهستانی می زیستندشدندقوم گرفتار عذاب صیحه  5تا اینجا مشخص شد که              

 }29یس،{ "ستین کبارهی یجز بانگ امتیآغاز ق":اتیدر آ .است بانگ برداشتن  "حۀیالص" :نوشته است "صاح"ذیل کلمه 
در صور و اصلش  دنیدم یعنی .}42ق،{و آن روز، روز خروج از قبر است شنوند یرا م امتیق حهیکه بانگ و صیروز":و

و  شود، یپارچه شکسته و پاره م ایاست که چوب  یدر وقت"انصاح الخشب او الثّوب"ندیگو یشکستن صداست، چنانکه اگر م
الن رض فُاَبِ":ندیگو یم .است پارچه و جامه دنیبر يصدا "بالثّو حیص"از عبارت نطوریو هم شود یم دهیاز آن شن ییصدا

بر وجود آن درخت داللت  نندهیب يبرا شیکه بلند. "است که سر بر افراشته و بلند شد یدرخت یفالن نیدر زم: د صاحجر قَشَ
، ص 2 ترجمه مفردات، ج( شود یم ریبه فزع تعب ،هر گاه صدا ترس آور باشد و.شیکننده بر وجود خو ادیدارد و مثل داللت فر

 يکه از نابودیذکر کرده است، هنگام اتیاز آ يرا در تعداد هحیص هقرآن کلم":این نوع عذاب نوشته اند در توضیح ).430
ال به ذهن ؤس نیکرده است، حال ا انیب دیشد يصدا ریهالکت آنها را با  تعب د،یگو یو ثمود و قوم لوط سخن م ن،یقوم مد
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در  ردیشود؟ چگونه ممکن است بم لتم کی ایقوم  کیسبب مرگ  ،کند که چگونه ممکن است صدا یم تیشخص متفکر سرا
 تیاهم يموضوع دارا نیکه در ا يگرید سوال. به خانه اش اصابت کند؟ يزیچ نکهیاست، بدون ا شیخو ۀدر خان يکه ویحال

صورت گرفته است؟ و در وقت  "نیسهمگ يصدا=هحیص" لهیوسه در وقت  صبح و ب یهمگ ،اقوام نیچرا هالکت ا نکهیاست، ا
اقوام هالك  ۀو چرا هم مده؟بوده؟ و از کجا آ ییچه صدا نیا .کنند یم دییرا تأ هیقض  نیا قرآن اتیآ .است؟ نبوده گرید

آنچه می توان با قاطعیت گفت این است که محل سکونت اقوام فوق در جایی بوده که در  . نرفتند؟ نیروش از ب نیشده به ا
  . منطقه کوهستانی بوده است

  
 يلومتریک 225عقال در  ي، و در واد يسعود یکه در شمال غرب "البدع"که از عرب بودند  در شهر  مدینقوم "                 

و چون فرمان ما آمد شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمتى ":قرآن می فرماید.غرب تبوك واقع گشته است
 *هایشان از پا درآمدند فرو گرفت و در خانه] مرگبار[ریاد از جانب خویش نجات دادیم و کسانى را که ستم کرده بودند ف

. }95و  94هود، {"دور افتادندگونه که ثمود مدین همان] مردم[هان مرگ بر  .اند هرگز اقامت نداشته] ها خانه[گویى در آن 
 حیرا ترج نیهم زین نیزم ةکر يبر رو یعیاست، ظواهر طب دیشد ينام برده است، همان صدا آن که قرآن از يا حهیآن ص

 ریبودند که غ یصوت ییهابلکه موج ست،یمسموع ن ،صوت حهیص ،ریتفاس یصوت است، اما بر خالف بعض حۀید که صنده یم
خود ب يشتریشدت ب ،داخل کوهها یصوت يموجها نیمانند زلزله و باد هستند، ا ،عتیظواهر طب جهیهستند، که نت دنیقابل شن

 ياز اعضا یکه بعضییکنند، تا جا یم يدیکنند احساس ترس شد یم یکه در غار زندگ ییجهت آنها نیبه هم رند،یگ یم
 ،زیاقوام ن نیشود، ا یم یداخل ياز اعضا یبعض یسبب انفجار و پارگ یامواج صوت نیا ،افتد، و گفته شده یبدنشان به لرزه م

رجفه که همان لرزش است به بدنشان اصابت نمود و هالك  ،مسموع را تحمل کنند، پس ریغ یصوت هايموج نینتوانستند ا
 ستندین دنیکه قابل شن یصوت هايموج نیبه ا .کرده است هیصاعقه تشب ایجهت آن را به رجفه و  نیو قرآن به هم. گشتند

 دندینرس نیکه به سطح زم یداخل ياه زلزله يسر کیاز  ،بر قول راجح یصوت ریز يهاموج نیا ند،یگو یصوت ریزهاي موج
بدون آنکه از قدرتشان کاسته شود، و معموال داخل کوهها  ندیمایپ یرا م یطوالن يمعموال مسافتها ،امواج نیبوجود آمده، ا

مرگبار خواهند  اریاستمرار داشته باشند بس یاگر مدت زمان طوالن ،خاطر نیبه هم رند،یگ یخود مب يشتریلرزش ب وشدت 
نابود  شانید بدون آنکه خانه هانبه هالکت برس ياریدر د هاشود که چگونه انسان جادیسؤال ا نیا است، شما ممکن يبرا .بود
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لرزه آنان را فرو گرفت و در  آنگاه زمین":قرآن درباره قوم ثمود و شعیب می فرماید.به آنها اصابت کند؟ يزیچ ایشوند؟ 
و  91براي ثمود، هود، 67هود، ":و ایضا. براي قوم شعیب 91براي ثمود و اعراف، 78اعراف،{خانه هایشان از پا درآمدند

ن به هالکت آ لهیکه قوم ثمود بوس ياآن رجفه ،دیفرما یم در این آیات که قرآن گونههمان .}براي قوم شعیب 37عنکبوت، 
بر  لیشکل گرفته اند؛ و دل یصوت ریز يجسم انسان بود که از موجها يدر اعضا ییلرزشها ریتأث جهینبود بلکه نت لهزلز دند،یرس

آنها دست  يکه خانه هایساخت در حال یهم نابود مرا  شانیخانه ها یستیبا یبود م لهزلز ررجفه اگ نیگفته آن است که ا نیا
ها و کوهدرنفوذ  ییتوانا }بدون صوت{یصوت ریامواج ز نیدهد که ا ینشان م قاتینتائج تحق .مانده بود ینخورده باق

مسافت  ندقادر نیهمچن .را نابود سازند شینکه اطراف خوآبدون  ،توانند سبب هالکت انسانها شوند یرا داشته، و م وارهاید
 نی، چون اافزوده تیموقع يدر دل کوه بر بد اقوام نیکاسته شود، و وجود ا انن آنکه از قدرتشودب ندینما یرا ط یطوالن

از کوهها }براى خود{و:می فرماید "اصحاب الحجر"درباره قرآن، .رندیگ یخود مب يشتریموجها در دل کوهها شدت ب
دون شک ب.}84و  83حجر، {آنان را فرو گرفت}مرگبار{پس صبحدم فریاد*تراشیدند که در امان بمانند  هایى مى خانه

 حهیعذاب با رجفه و ص ،که در هر دو مورد وست،یوقوع پ ببقوم شعی رخ داد که براي" اصحاب حجر" يبرا ياهمان حادثه 
که خداوند بر قوم صالح نازل کرد،  یعذاب: دیگو یسوره اعراف در مورد قوم ثمود م ریدر تفس يامام بغو .ه استبود همراه

با خون  نکهیسرخ رنگ شد مثل ا شانیدر روز اول زرد رنگ گشت، و در روز دوم چهره ها شانیشکل بود که چهره ها نیبد
که دو روز گذشته بود، در روز سوم چهره یعذاب را شناختند، در حال ۀافتادند، و نشان يو زار هیشده بود، و به گر نیرنگ
صاعقه بود، پس  يمانند صدا ییاز آسمان آمد که در آن صدا يا حهیگشت، و در روز چهارم ص رهیو ت اهیس ریمانند ق شانیها

 تیوضع ،تیروا نیجالب است که ا یاست، ول فیضع ثیکه سند حدیبا وجود .تکه و پاره گشت شانیها نهیدر س شانیقلبها
نها آکه چرا خداوند  نجاستیال اؤاما س .قرار گرفته اند یصوت ۀکشاند که  در معرض اسلح یم ریبه تصو يامردم  را به گونه 

هستند،  دنیقابل شن ریکه غ یصوت يموجها نیااین است که،   هیقض نیا يبرا یعلم ریتفس .د؟یرا در وقت صبحگاه هالك گردان
در بدن  زولیرمون کورتواست که سبب ترشح ه دیو فشار شد یهمراه با تنگ ،احساس نیکند، ا یرا احساس م نهاآ ،فقط جسم

سبب  ،در اثناء خواب یصوت ریمواجهه شدن با امواج ز ،نیهمچن.شناخته شده است يامر یاز نظر پزشک هیقض نیشود، ا یم
ترشح کند، اما  زولیرمون کورتوکند تا ه یم کیشود، و بدن را تحر یمانند قلب و معده م ،جسم ياز اعضا یلرزش بعض

باشد، نقش مهم و  یم هیمجاور کل يغده ها قیرمون گه ترشح آن از طروه نیا.رمون چه خواهد بود؟وه نیترشح ا ۀجینت
مقدار قند  ،نیبرد و همچن یفشار خون را باال م ،هورمون نیکند، ا یم يبله با فشارها بازمقا يبدن برا یدر آمادگ یاساس

در صورت قرار گرفتن در  یرا دارا باشد؛ ول ياضطرار يتهایالزم در مواجهه با موقع ییدهد، تا توانا یم شیافزا زیخون را ن
 ایبدن، و بروز فشار خون باال، و  یمنیسبب ضعف دستگاه ا زولیرمون کورتوه ادیز دیتول ،یبه مدت طوالن ادیمعرض فشار ز

 یاساس یزندگ ۀادام يبرا ،اعضاء نیا ۀشوند، و هم یم زیدرون ر يکار غده ها فیسبب تضع ایخون به مغز، و  انیانسداد جر
 يهاموج نیچرا ا حال.شود یمنجر به وفات شخص م ،هورمون نیا يادیز تولیداست که  نیا جهیباشند، و نت یم يو ضرور

 ،در آن وقت زیرا.دارند؟ يدتریشد ریصبح  تأث هیبشر هستند در ساعات اول ییتر از شنوا نییپا ینوسان يکه دارا یصوت ریز
هورمون در وقت صبح گردد  نیا دیتول کیمنجر به تحر یاگر عامل ،پس .سطح است نیدر باالتر زولیترشح هورمون کورت

 دیتول جهیبرسد احساس خطر نموده، در نت دهیامواج به شخص خواب نیهورمون بر هم خورده، و چون ا نیا یعیطب دیتول
 یهورمون مورد استفاده قرار نم نیو چون شخص خواب است، ا افته،ی شیافزادر بدن  ییدر حد باال زولیهورمون کورت

ثمود و  قومهايمرگ  يبرا یعلم ریهمان تفس نیاشود، و  یبدن او م ياعضا بیسبب تخر ،ماندن آن در جسم یپس باق رد،یگ
 کیبه عنوان  یاستفاده از امواج تحت صوت يبرا سري ینظام يهاپژوهش.نابود شدند حهیکه در صبحگاه با همان ص شعیب اند
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 ریامواج ز نیکه در معرض ا يانتشار شده که افراد یمطالب ،موضوع نیدر ا .آزار دهنده، صورت گرفته است ایکشنده  ۀاسلح
اعجاز علمی در  ،ریاسالم، قرآن و تفسسایت ":برداشت از(گردد یرنگشان سبز رنگ مانند رنگ چمن م رندیگ یقرار م یصوت

همانگونه که قبال هم گفتیم، مساکن آنها نابود ، نوع عذاب قوم ثمودبا توجه به  ).نیهالکت قوم ثمود ومد یچگونگ ،صوت
  .پیدا کردبتوان مکان قوم ثمود را  شایدنشده است، 

  
شناخته  "صالح نیمدا"به عنوان نکیکه ا یدر مکان و تبوك نهیمد نیب یدر شمال کشور عربستان در محل":نوشته اند            

 آثار نیا.شده است ادیاز آن  "الحجر"که در دوران گذشته به عنوان.از دوران باستان وجود دارد یآثار باشکوه شود، یم
در شمال  هیدر جنوب و سور منی نیب يتجار یالحجر در سر راه اصل .باشد یها م شده درون صخره دهیتراش يشامل خانه ها

 یفراوان ،یبه خاطر وجود راه بازرگان ،یمحل در مدت زمان طوالن نیاست، و استقرار در ا دهیعربستان واقع گرد رهیشبه جز
 انیاز نبط شیها پاز قرنالحجر .بزرگ، وجود داشت يها صخره نیدر ب یعیطب مه،حفاظتتر از هو مهم زیآب، خاك حاصلخ

 يبعد از پترا در اردن، برا تختشانیپا نیشهر را به عنوان دوم نیا هاینبط نکهیا لیبه دل شانیدر دوران ا یوجود داشت ول
 1336 سالدر  یمسافران اندلس لهیصالح، به وس نیمدا ینام کنون .کرد دای، توسعه پدعربستان قرار دادن یکنترل شمال غرب

و در .شهر قوم ثمود نام برده است يایاسالم درسفر به تبوك از آن به عنوان بقا امبریپ داده شده است و  رییبه الحجر تغ م،
ژوسان و  ات،یروا نیرغم ا یالبته عل اند، ادکردهیثمود  متمام دوران پس از اسالم، اعراب از آن به عنوان مسکن قو

 ).پرتال جامع علوم انسانی، بررسی مدارك باستانشناسی مداین صالح(دانند یم ینبط يها را قبرها صخره نیا اك،ینیساو
، نوشته و نیز .نده اکرد یم یو پر از صخره زندگ یکوهستان ینیقوم ثمود در سرزم نهم سوره فجر، بخشی از هیمفاد آطبق 

و مسلم به  يبخار. دیرس "الحجر"راه به منطقه  انهیتبوك راه افتاد، در م نیسرزم يبه سو نهیکه از مدیهنگام اکرمرسول ":اند
تبوك فرود آورد،  نیاز مسلمانان را در سرزم یگروه خدا امبریآنگاه که پ":فتاند که او گ کرده تینقل از عبداهللا بن عمر روا

که قوم ثمود در  یآب يهااز چاهامبریهمراهان پ. را نشانشان دهد انیثمود  یسنگ يها تا خانه برد "الحجر"آنان را به منطقه 
 هیو پا گیفراهم ساختند و د ریپختن نان خم يبرا، کردند و از همان آب  رابیخود را س دندینوش یاز آنها م ،دور يها گذشته

 زیرا ن ریو خم زندیبر نیزم يرا به رو هاگیفرمان داد که آب درون د ،کردند نیتا متوجه شد که چن رسول خدا. برپا کردند
رساند که  یآب هچا ایهمان چشمه  کیکه رسول خداآنان را به نزدنیتا ا دادند سپس به راه خود ادامه . خوراك شتران کنند

 یکه به عذاب و قهر اله یهمراهانش را از وارد شدن به اقامتگاه قوم امبر،یهنگام پ نیدر ا. دینوش یناقه صالح از آب آن م
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پس به اقامتگاه آنان در  د؛یشو }یعذاب اله{مانند آنان گرفتار زیآن دارم که شما ن میب ":گرفتار آمدند، بازداشت و فرمود
 الحجر ساختمانهاي شهریکی از زیر،  تصویر). مرکز فرهنگ و معارف قرآن، داستان قوم ثمود، علیرضا بهاردوست ("دییاین

  .ساخته شده استهنرمندانه نشان می دهد که در دل کوه را } مداین صالح{

  
در مورد نوع عذاب قوم ثمود بایستی بیشتر تحقیق کرد، چرا که می بینیم پیامبر اکرم، پس از قرنها سپري شدن  از                   

 ،ایی که در روایت بدان اشاره شدههآیا این.اجازه نمی دهد که از آب آن نوشیده شود و یا اینکه در آنجا توقف نمایند ،عذاب
هود، صالح و {در مورد سه پیامبربه خاطر همین ویژگیهاست که می بینیم که .؟می باشندمشخصات انفجار هسته اي بیانگر 
نقل  72تا  65قرآن، داستان قوم عاد را از آیات .آورده است "بِرَحمۀٍ منَّا" و پیروانشان، خداوند نجات آنان را با واژه} شعیب

  پس او=نینَأَنجینَاه والَّذینَ معه بِرَحمۀٍ منَّا وقَطَعنَا دابِرَ الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا وما کَانُواْ مؤْم:َمی کند و در آخرین آیه می فرماید
کن  رحمتى از خود رهانیدیم و کسانى را که آیات ما را دروغ شمردند و مؤمن نبودند ریشهو کسانى را که با او بودند به 

مفهوم آیه این است که آنها را تا به آخر  ،نی، بنابرااست زىیچ انیدر لغت به معنى آخر و پا "دابر".}72اعراف،{کردیم
سوره هود، سرگذشت آنان را  60تا  50در آیات .)تفسیر نمونه، سوره اعراف("به کلى قطع شد شانیها نابود ساختیم و ریشه

َلَما جاء أَمرُنَا نَجینَا هودا والَّذینَ آمنُواْ معه بِرَحمۀٍ منَّا ونَجینَاهم منْ عذَابٍ " :مجددا مطرح می کند و در پایان می فرماید
یظخود نجات بخشیدیم و آنان را از گرویده بودند به رحمتى از جانب و چون فرمان ما دررسید هود و کسانى را که با او =غَل

، نجات و کند انیو ستمکار را ب اغىیو  مانیا قبل از آنکه مجازات افراد بى: نکهیجالب ا .}58هود،{ "عذابى سخت رهانیدیم
خشک و تر با هم  :عروفنشود که به هنگام عذاب الهى طبق ضرب المثل م دایپندار پ نی، تا اکند را ذکر مى مانیرهائى قوم با ا

و گناهکار  مانیا انبوهى بى انیرا در م مانیفرد با ا کی تى، و محال است که حاست و عادل می، چرا که او حکخواهند سوخت
، سازد و امانى منتقل مى ه محل امنب ،شدن مجازات ریگونه اشخاص را قبل از درگنیا "رحمت الهى"بلکه  .مجازات کند

، شب شود دهیاز آنکه شهرهاى لوط درهم کوب شیکشتى نجات نوح آماده بود و پ ،قبل از آنکه طوفان فرا رسد میدیچنانکه د
 درباره عذاب غلیظ، ).142،ص   9نمونه، ج  ریتفس(شدند ارجبه فرمان الهى خ مانشیبا ا ارانیلوط و تعداد معدود  ،هنگام

قابل مالحظه است که قوم عاد، افراد خشن و درشت و بلند قامت بودند، که اندام  ز،یتناسب ن نیا":که را داده اند  احتمالاین 
قبل از  خینسبت ساختمانهاى محکم و بزرگ و بلند داشتند تا آنجا که در تار نیشده و به هم هیآنها به تنه درختان نخل تشب

مانند خودشان  زیلذا عذاب آنها ن ،گفتند عادى دادند و مى حکم را به عاد نسبت مىعربها بناهاى بلند و م: میخوان اسالم مى
جز عده به ").همان("و خشن بود دیشد اریمجازات آنها بس ز،ین ایدن نیدر ا گر،یو خشن بوده است، نه تنها در جهان د ظیغل
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پس از آن ماجرا، . که به همراه وي در جاي امنی، پناه گرفته بودند، کسی از آن قوم باقی نماند،اي از اصحاب و یاران هود
و ).49 ص صحفی، محمد سید، قرآن هاي قصه("رفت و بقیه عمر خویش را در آن جا گذرانید "حضرموت"به سرزمین  هود

سوره هود،  68تا  61در آیات . }94هود،{""والَّذینَ آمنُواْ معه بِرَحمۀٍ منَّاولَما جاء أَمرُنَا نَجینَا شُعیبا ":براي شعیب هم  آمده
 ک هو الْقَوِيفَلَما جاء أَمرُنَا نَجینَا صالحا والَّذینَ آمنُواْ معه بِرَحمۀٍ منَّا ومنْ خزْيِ یومئذ إِنَّ رب" :درباره قوم ثمود می فرماید

خود رهانیدیم و از رسوایى آن  چون فرمان ما در رسید صالح و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمت ،پس=الْعزِیزُ
 ":این است که "الْقَوِي الْعزِیزُ"معنی . }66هود،{"ناپذیر است تو همان نیرومند شکست به یقین پروردگار] نجات دادیم[روز 

ائى مقابله با اراده قدرتى توان چی، و هستیبراى او محال ن زیچ چیه. و مسلط به هر کار است زیهمه چ قوى و قادر بر خداوند
زحمت و  چگونهی، هشوند عذاب الهى مى رقکه غ تىیانبوه جمع انیاز م مانینجات گروهى با ا ،لیدل نی، و به هماو را ندارد

ناهان به آتش گنهکاران نسوزند ، و مؤمنان یگکند، ب مى جابیرحمت الهى است که ا نی، انخواهد کرد دیاشکالى براى او تول
با توجه به ). 163ص،  9نمونه ج  ریتفس(آسمانى فرو گرفت حهیولى ظالمان را ص.گرفتار نشوند مانیا به خاطر افراد بى

و }در عذاب  قوم ثمود و شعیب{پناهگاهی که تاثیرات امواج صوتی ویژگی عذاب سه قوم فوق، ضرورت انتقال مومنین به
  .، الزم بودکند، را خنثی }قوم عاد عذاب{مسمومیت ضایعات ناشی از

مبتال ی به سرنوشت شوم است که قوم لوطمربوط به  در سوره قمر، از سرگذشت اقوام پیشین چهارمین قسمت                
در یک جمله کوتاه به گوشه اى  سپس.}قمر 33مضمون آیه {توجه نکردند و آنها را تکذیب کردندآنها هم به هشدارها .شدند

] انفجارى[آنان سنگبارانى ] سر[ما بر =...إِنَّا أَرسلْنَا علَیهِم حاصبا ":فرمایدمى ا و نجات خانواده لوط اشاره کرده،از عذاب آنه
 "حصباء"به معنى تندبادى است که   "حاصب" .}34قمر،{{ان رهانیدیمه سحرگاهفقط خانواده لوط بودند ک] و[فروفرستادیم 

در آیات دیگر قرآن نیز هنگامى که عذاب قوم لوط را مى شمرد عالوه بر زلزله  .یعنى ریگ و سنگ را به حرکت درمى آورد
ما فرارسید آن شهر و دیار را زیر و  که فرمانیهنگام":مثل اى که شهرهاى آنها را زیر و رو کرد سخن از باران سنگ مى گوید،

لوط و پیروانش، قبل از انفجار  .}82هود،{"رو کردیم و بارانى از سنگ از گلهاى متحجر و متراکم آنها نازل نمودیم
مفصلی در این  درباره قوم لوط، در کتابی که انشاء اهللا منتشر خواهد شد، توضیحات. صبحگاهی به پناهگاه امنی برده شدند

با این توضیح که  .به آنها اشاره مى شود قوم فرعون است ،نجمین و آخرین قومى که در این سلسلهپ. داده خواهد شد باره
عذاب فقط،  اما در این بخش ما .قبال هم نوشتیم فرعونی که  در سوره فجر مطرح شده با فرعون زمان موسی یکی نمی باشد

اینکه به این مورد در سوره قمر بپردازیم، براي توضیح درباره عذابهاي  قبل از. فرعونیان دوره موسی  را توضیح می دهیم
 ،کید کرده ایمأت، یکی از مواردي که تا کنون در برخی از فصلهاي این کتاب .می کنیم مراجعهسوره اعراف  بهقوم فرعون، 

 امتناع خداوند=بإسبابها اال االشیإ یجرى إن اهللا بىا ":هم می فرماید  معصوم . در بستر امور طبیعی می باشد الهیتحقق امور
خداوند درقضیه ساختن کشتی نوح .).90 ص, 2ج, بحاراالنوار( درآورد اجرا به آنها اسباب وسیله به جز را چیزها که دارد

] به[ و ما نظر زیر که کردیم وحى او به پس"و } 37هود،{ بساز را کشتى ما وحى] به[ و ما نظر زیر" :مقدمه سازي می کند
این دو آیه، اشاره  به این مطلب است . }27مومنون،{آمد فوران به تنور و دررسید ما فرمان چون و بساز را کشتى ما وحى

ر بودن ، بیانکر زمان بهود 37 آیه.که قرار است حادثه اي رخ دهد، فلذا باید براي نجات نوح و پیروانش کشتی ساخته شود
قوم لوط، اخطارها و هشدارها به جایی می رسد که شمارش معکوس براي رسیدن در قضیه نابودي .ساخت کشتی  می باشد

 مورد عذاب قوم فرعونبه  تنها از اینگونه موارد بسیار در قرآن می توان پیدا کرد که .عذاب توسط فرشتگان اعالم می شود
اقوام کذشته  عذابهايخداوند می باشند، مربوط به  اراده مجارى تحقّق طبیعى، یکی از مواردي که عوامل: اشاره می کنیم

خداوند در .تحقق یافته است و مرتبط با جغرافیاي آن منطقه، در بستر امور طبیعی نیز،عذابهاي نازل شده بر فرعونیان . است
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نینَ ونَقْصٍ من الثَّمرَات لَعلَّهم ولَقَد أَخَذْنَا آلَ فرْعونَ بِالس ":سوره اعراف، به این عذابها اشاره کرده است 136تا 130آیات 
 ها گرفتار ساختیم ، شاید متذکر گردند و بیدار شوند ما آل فرعون را به قحطى و خشکسالى و کمبود میوه=یذَّکَّرُونَ

به نیز،  اهل و .است "اهل" ،در اصل کلمه آل.در اینجا با استفاده از تفسیر نمونه این بالها را توضیح می دهیم.}130اعراف،{
معنى نزدیکان و خاصان انسان است، با اینکه خشکسالى و قحطى، دامان همه فرعونیان را گرفت ولى در آیه فوق ، تنها سخن 

زیرا ، آنچه مهم است این است که آنها بیدار شوند،کهباشد اشاره به این شاید از نزدیکان و خاصان او به میان آمده است،
آنها است، آنها هستند که مى توانند دیگران را گمراه سازند و یا به راه آورند، و به همین جهت تنها  نبض سایر مردم به دست

مصر یک کشور کامال کشاورزى بود و خشکسالى  .سخن از آنان به میان آمده ، اگر چه دیگران هم گرفتار همین عواقب بودند
آل فرعون که صاحبان اصلى زمینها و منافع آن بودند بیش از  همه طبقات آن را تحت فشار شدید قرار مى داد، ولى مسلما

نقص من " معلوم مى شود که خشکسالى، چند سال ادامه یافت، بخصوص اینکه "سنین "از کلمه  .همه زیان مى دیدند
د، اما کمتر اثر بگذار ،به آن اضافه شده، زیرا خشکسالیهاى موقت ممکن است در درختان ،نیز "ها کمبود میوه=الثمرات

یعنى خشکسالى و زیانهاى مالى در آنها، اثر  ،که مرحله اولیهنگام .که طوالنى گردد، درختان را نیز از بین مى بردیهنگام
درپى  تر و شدیدتر بود فرا رسید، و خداوند آنها را به بالهاى پی تبیدار کننده نگذاشت، نوبت مرحله دوم که مجازاتهاى سخ

پس بر آنان طوفان و ":می فرماید.!، اما متاسفانه باز هم بیدار نشدندب نازل مى شد، گرفتار ساختمتناو و کوبنده که به طور
هایى آشکار فرستادیم و باز سرکشى کردند و گروهى بدکار  ملخ و کنه ریز و غوکها و خون را به صورت نشانه

 یمعن نیو بر ا ردیشود و فراگ طیاست که بر انسان مح يا هر حادثه ،طُوفان":راغب می نویسد.}133اعراف،{بودند
و چون  رسد یم تیبه نها يادیاست که از ز یآب ،طوفان در عرف لفظ.است}133اعراف،{الطُّوفانَ هِمیَأَرسلْنا علَ"هیآ

و  النیلفظ طوفان به س ،پس. }14عنکبوت،{فَأَخَذَهم الطُّوفانُ"گفت یتعال ياز آب بود، خدا دیکه به قوم نوح رس يا حادثه
باران  ،در اقرب الموارد،طوفان :قاموس می نویسد). 518، ص 2 ترجمه مفردات، ج(آب اطالق شده است ریفراگ زشیخ

 قول .گیرد، شدت تاریکی شب، مرگ عمومی، قتل عام، سیل غرق کننده آمده است شدید، آب غالب که هر چیز را فرا می
چنانکه در مجمع در روایتی که  .باشدمی آب و سیل  ،ظاهرا مراد از طوفانیکه فرعونیان را گرفت. نظیر اقرب است ،مجمع نیز

بیابان پناه برده ه اند که دیار و مساکن فرعونیان را خراب کرد تا ب از صادقین علیهما السالم نیز نقل شده آنرا آب فرموده
آنرا تگرگ توأم با رعد و آتش گفته است که بر مصریان بارید  ،روج باب نهمسفر خ ،در تورات فعلی.چادرها بپا داشتند

به معنى موجود گردنده و طواف کننده است،  "وف طُ"از ماده  طوفانپس، )."253: ، ص4 قاموس قرآن، ج ":برداشت از(
سیالبها و امواج گردنده و اى که انسان را احاطه کند، طوفان گفته شده، ولى در لغت عرب، بیشتر به  سپس به هر حادثه

 زبان فارسى امروز، طوفان اما در{اى گفته مى شود که خانه ها را ویران مى کند و درختان را از ریشه برمى کند کوبنده
 به ناگهان که بود نیل رود طغیان و باران اولین مرحله عذاب، باریدن. }بیشتر به بادهاى شدید و کوبنده اطالق مى گردد

 ،سپس. فراگرفت ،رود لجن و لگ را کشتزارها و ریخت فرو و گرفت فرا را ها خانه نمود، تهدید را شهر سو هر از  سیالب صورت
ملخ را بر زراعتها و درختان آنها، مسلط ساخت در روایات وارد شده است آنچنان ملخ به جان درختان و زراعتها افتاد که 

هر بار که  .همه را از شاخ و برگ خالى کرد، حتى بدن آنها را نیز آزار مى داد آنچنان که داد و فریاد آنها بلند شده بود
باز دست از لجاجت  رفع بال،بعد از  اما  ، تا از خدا بخواهد رفع بال کند،شدندوسى مى بالئى فرا مى رسید، دست به دامن م

چیست ؟ میان مفسران گفتگو است ،  "قُملَ "در اینکه منظور از .را بر آنها مسلط ساخت " قُملَ "بار سوم  .داشتندمی خویش برن
ایمان نیاوردند، بار دیگر  هم باز. ها افتاد، و همه را فاسد کردنوع آفت نباتى بوده که به غالت آن است که یک ولى ظاهر این

 که  ها به معنی قورباغه "ضفادع ".خداوند، نسل قورباغه را آنچنان افزایش داد که بصورت یک بال زندگى آنها را فرا گرفت
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یل بر آن باشد که انواع شاید دل ،ولی عذابهاي دیگر به صورت مفرد ذکر شده است است، به صورت جمع در آیه فوق آمده
حتى در خانه ها و اطاقها و سفره ها و  ها، قورباغهبه طوریکه  این ه است، مختلفی از قورباغه را خداوند بر اینها مسلط ساخت

مرحله در . ظروف غذا مزاحم آنان بودند، آنچنان که دنیا بر آنان تنگ شد ولى باز در برابر حق زانو نزدند و تسلیم نشدند
یم نیل به رنگ خون درآمد، و مفسران گفته اند رودخانه عظ راویانبیشتر  .خداوند خون را بر آنها مسلط ساخت آخر،

در فواصل مختلف و جدا  این بالها که شک نیست ،هر حالبه  .!که براى هیچ مصرفى قابل استفاده نبودآنچنان
در  .هلت کافى براى تفکر و تنبه و بیدارى داشته باشند، تا مهصورت گرفت }"مفصالت"مى گوید  آیه فوق، چنانکه{ازیکدیگر

 شاید بتوان اینگونهروایات مى خوانیم که این بالها تنها دامان فرعونیان را مى گرفت و بنى اسرائیل از آن برکنار بودند، 
یم نیل بوده است همان دو طرف شط عظ ،در کشورى با مشخصات مصر، بهترین نقطه زیبا و مورد توجه که،توجیه علمى نمود 

هاى مجلل و باغهاى خرم و مزارع آباد را در همین منطقه  ، قصرهاى زیبا و خانهیار فرعونیان و قبطیها قرار داشتکه در اخت
 .، سهمى مى رسیدافتاده و بیابانها و نقاط کم آب مى ساختند و طبعا به بنى اسرائیل که بردگان آنها بودند از زمینهاى دور

، از همه نزدیکتر به کام خطر دو طرف شط عظیم نیل بوده و همچنین قورباغه ه طوفان و سیالب برخاستکیامطبیعى است هنگ
قبل از همه در خانه هاى فرعونیان نمایان شد، و اما ملخ و آفات نباتى نیز در  ،ها از شط برخاستند و اثر خونابه شدن شط

  عذاب مشخص صحبت کرده است، اما واژه  5قرآن در آیات فوق، از  .تر مى شود درجه اول متوجه نقاط سرسبزتر و پربرکت
هاي باب "سفر خروج"این معناي عامتر بهبراي دریافت  .معناي عامتري را در بر می گیردسوره اعراف،  135در آیه   "رجز"

در بستر امور  در قرآن انهتحقق عذابهاي پنجگ  درباره علمی یکی از نویسندگان، با نگرشی .چهارم، هفتم تا نهم مراجعه شود
 دیگر با تناسبی چه و چیست این آیه در خون از منظور بداند که است او در صدد .پرداخته است فوق، آیه حبه شر طبیعی
 تفسیرهاي: او می نویسد. که در تورات آمده نیز، اشاره می کند يي دیگرها بالبرخی از ضمنا به  .دارد؟ نامبرده عناصر

 که بیماري نوعی معناي به نور تفسیر در مثالً اند کرده معنی مختلفی تعابیر به را خون کلمه معاصر، مفسران برخی مختلف
 خون به آب تبدیل از المیزان تفسیر جمله از تفاسیر بیشتر در اما برد؛ می نام شود می مردم عمومی شدن دماغ خون باعث
 شپش و ملخ و طوفان از ،آیه این در: )الف:نکات مهم آیه ."برد می نام "آب شدن خون" نام به اي پدیده از و کند می اشاره

 نشان که شود می آورده حیوان چند اسامی از بعد خون، :)ـب.داند می عذاب مایه را آنها و برد می نام ،خون و وزغ و
 جالبتر و کند می بیان خوبی به را "آب شدن قرمز" پدیده و طوفان عامل بین رابطه:)جـ. است یکدیگر با آنها ارتباط دهنده

 صادق تواند می نیل، رود مورد در پدیده، این. دارد مستقیم رابطه وزغها و شپشکها و ملخها افزایش با ،طوفان عامل این اینکه
 کوچک بسیار موجودات. است شده گزارش نیل رود مورد آب، در شدن قرمز از مورد چندین حال به تا چنانکه. باشد

 مثل تولید سرعت به گاهی ،موجودات این که دارند وجود }خوفناك تاژکداران معناي به{دانیوفالژله نام به میکروسکوپی
. آورند می در قرمز رنگ به را آب ،حالت این در پوشانند؛ می را دریا سطح از وسیعی مناطق جمعیت، انفجار اثر در و نموده

 عامل  بیشتر، است اي رودخانه محیط، اینکه دلیل به نیل رود در و. شود می گفته  "Redtide"اصطالحاً  پدیده این به

"Redtide"  باعث آب شدن قرمز):1 :تبعات چنین پدیده اي عبارت است از. دهد می رخ طوفان چون محیطی استرس اثر در 
 و دریایی موجودات و ماهیها میر و مرگ:)2.}امر این بودن غیرطبیعی علت به{شود می مردم میان در وحشت و رعب ایجاد

 خود ):4.دریایی موجودات بقیه و ماهیها مرگ از حاصل متعفن بوي ایجاد ):3.کنند می تغذیه آنان از که انسانها همچنین
 ایجاد باعث آب،  در سم این وجود ):5.شود می تنفسی هاي ناراحتی ایجاد باعث که کند می نامطبوع بوي ایجاد ،پدیده این

 الیؤس. کند می اثر تنفسی سیستمهاي و اعصاب سیستم روي بر که کند می عصبی سموم ایجاد همچنین و خونی اسهال بیماري
 از بعد چرا و دارد؟ وجود خون و وزغها؛ و شپشک و ملخ، طوفان بین اي رابطه چه که است این شود می مطرح اینجا در که
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 باید احتماالً است که آمده حیوان چند اسامی از بعد خون کلمه. است؟ شده برده نام "خون" از حیوانها نام و طوفان کلمه
 علم دانشمندان. اند نبات و حیوان مشترك خصوصیات داراي تاژکداران. باشد }نباتی یا حیوانی{موجود  یک به مربوط

 کروماتین dna .ندارند نظر اتفاق نباتات یا حیوانات عالم به موجودات این ارتباط سر بر گیاهشناسی و جانورشناسی
 در "یوکاریوتها" سایر با "داینوفالژله" فرق. گویند می "مزوکاریوت "را آن دلیل همین به است، باکتري مشابه ،"داینوفالژله"

 بر که هستند "ساکسیتوکسین" نام به سمی داراي "تاژکداران" این.کروموزمهاست عملکرد و شدن تقسیم ، عمل dnaمحل
 رد .باشد می تاژکداران نوع این از آنها تغذیه علت به ماهیها و صدفها انواع در سم این وجود.کند می اثر اعصاب سلسله روي
 را رسمی تحقیقات دانشمندان، همکاري با مسئول مقامات .گرفت فرا را سانفرانسیسکو ناحیه ،اپیدمی نوعی م،1927 سال

 متوجه الزم بررسیهاي از پس بعد، سال 5. نمودند آغاز بود صدفها انواع مسمومیت از ناشی که اپیدمی شیوع علت تبیین براي
 شدید مسمومیت موجب احتماالً که یافته افزایش منطقه از وسیعی سطح در Gonyaulax Centellaنام به تاژکدار نوعی شدند

 به باز دیر از آمریکا غربی شمال مناطق سرخپوستان. کرد تایید را نظریه این بعداً آزمایشگاهی تحقیقات. است گردیده صدفها
 انفجار مرحله در تاژکداران مقدار تراکم. بودند برده پی تاژکداران حد از بیش نماي و نشو و صدفها مسمومیت بین رابطه

 و آلوده را منطقه آب که معنی این به. است شناور آنها از عدد میلیون 40 حدود ،آب لیتر یک در که است حدي به جمعیت
 فراوانی و شپش و ملخ و وزغ روي بر طوفان که است این جالبتر مساله .گردد می موجب را ماهی هزاران مرگ و کرده بدبو
 می ناحیه در رطوبت و امالح افزایش باعث ،باد و آب جریانهاي ایجاد با طوفان وقوع. دارد جالبی بسیار اثر آنها دفعه یک

 می طوفان مثل محیطی استرس ایجاد دیگر، طرف از .بکند فراوانی کمک ملخها مهاجرت و تخمگذاري به تواند می که گردد
 که است این آب، رنگ تغییر اکنون مشخص شده علت. کند خارج خود پناهگاههاي از را آنها و گذاشته تاثیر وزغها روي تواند
 می خون مانند را آب رنگ جهت این به و هستند "سرخ پیگمانهاي" داراي ،"سبز پیگمان" بر عالوه تاژکداران  از نوعی
 بدنه داراي گیاه= Pylrohopyta" گروه آنها به ،دلیل همین به .هستند موثر آب کردن قرمز در پیگمانها این بنابراین، .سازند
 موفقیتهایی به فلوریدا غربی ساحل در واقع mote موت دریایی آزمایشگاه کارشناسانم، 1972سال در. گویند می"رنگی

 خصوصب  ،آب غذایی مواد افزایش و نمک میزان تقلیل  حرارت، افزایش که داد نشان شده انجام تحقیقات  .آمدند نایل
 فعالیت حاصل که  B12ویتامین. هستند تاژکداران سریع رشد براي مناسب محیط ایجاد در موثر عوامل از B12 ویتامین
 ریزش. شود می شسته دریا به زیاد مقدار به شدید بارندگیهاي از پس است مردابی مناطق گیاه از و پوشیده محیط در باکتریها

.  .آید می بوجود تاژکداران رشد براي مناسبی محیط ،ترتیب این به و گردد می آب نمک شدن کم موجب طرفی از باران
 طرف از و طرف، یک از آب داخل به مواد حمل و ایجاد با طوفان. باشد طوفان عامل تواند می  "Redtide"عامل مهمترین

 کوچک بسیار دفعه موجودات یک فراونی باعث و شود می سطحی زون ریختگی هم به باعث  Lougmriجریانات دیگر،
 متوجه بیشتر  داینوفالژله از ناشی خطر حاضر، حال در .}M.Grant 1987{شود می "ها داینوفالژله" نام به میکروسکوپی

 فراوانی تنوع که است داده نشان تحقیقات زیرا دارند؛ قرار دریا مجاور و پایین جغرافیایی عرض به که است کشورهایی
 کند می وارد نواحی این ساکنان به را زیادي تلفات سال هر و بوده بیشتر دیگر نواحی از عرض، این در  ها داینوفالژله

عذابهایی که در زمان از  ياین بود توضیح مختصر )."دریاها آب شدن سرخ و ،قرآنسایت معجزات علمی قرآن":از برداشت
آنگاه بعد از آنان موسى را با آیات خود به سوى ":عذاب نهایی را چنین توصیف می کند قرآن .حیات فرعون اتفاق افتاد

. }103اعراف،{ستم ورزیدند پس ببین فرجام مفسدان چگونه بود ] آیات[فرعون و سران قومش فرستادیم ولى آنها به آن 
سرانجام  ":دهد یم حیتوض اینگونه فرجام آنان را .محل آن بکار برند ریرا در غ زىیه، آن است که چکلم عیظلم به معنى وس

 شک .}136اعراف،{ کردند و از آن غافل بودند بیما را تکذ اتیآ رایز میغرق کرد ایو آنها را در در میما از آنهاانتقام گرفت
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 دیگران اعمال برابر در و برخیزد مقابله به ،توز کینه اشخاص همانند خداوند که نیست این الهى انتقام از منظور که نیست
خودشان  اعمالفوق الذکر آمده، این عذاب، نتیجه  103در آیه  همانگونه که که است آن منظور بلکه .دهد نشان واکنش

] خود[خدا بر بندگان ] نه گر[دستاوردهاى پیشین شماست و ] کیفر[این ":یا در آیاتی به عنوان نتیجه گیري فرموده است.است
مانند رفتار خاندان فرعون و کسانى است که پیش از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند پس ] رفتارشان[*ستمکار نیست

بدان سبب است که خداوند نعمتى ] کیفر[این *کیفر است گناهانشان گرفتارشان کرد آرى خدا نیرومند سخت] سزاى[خدا به 
دهد مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنواى  ارزانى داشته تغییر نمىرا که بر قومى 

] ارىرفت[":می فرماید اشاره می کند و در آیه بعد به دلیل اهمیت موضوع رفتار زشت فرعونیان.}53و 51انفال،{"داناست
] سزاى[ن را تکذیب کردند پس ما آنان را به که پیش از آنان بودند که آیات پروردگارشایچون رفتار فرعونیان و کسان

همان  ،54 آیه:عالمه طباطبایی می گوید.}54انفال،{گناهانشان هالك و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنان ستمکار بودند
الى مث ،"...کداب آل فرعون":فرمود ،52پس اینکه در آیه . تشبیه سابق را تکرار مى کند، چون هر دو فرض شبیه به هم اند

چیزى که هست مثال دوم مشتمل بر نوعى التفات هم  .؛53آیه مثالى است براى  ،54همچنانکه در آیه  ؛51آیه بود براى 
و وجه این التفات  . "فاهلکناهم بذنوبهم": فرمود ، "فاخذهم اهللا بذنوبهم":جاى اینکه مانند آیه قبلى بفرمایده هست، چون ب

مسبوق به این معنا بود که خداوند نعمتها را بر بندگان خود افاضه نموده و آن را تغییر  ،شاید این باشد که تشبیه در این آیه
نمى دهد مگر بعد از آنکه مردم آنچه را که در نفوس خود دارند تغییر دهند و این خود از شؤ ون پروردگار نسبت به بندگان 

و چه  ،این است که همه این اقوامى که به عذاب خدا گرفتار شدند چه کفار قریش "و کل کانوا ظالمین "ناى جمله و مع .است
و از این بیان این نکته نیز .همه ستمگر و نسبت به خداى تعالى ظالم بودند ؛؛و چه آنها که قبل از فرعونیان بودند ،آل فرعون

مگر  ،خود گرفتار نکرده و نعمتش را مبدل به نقمت نمى کند قابسى را به عاستفاده مى شود که خداى سبحان هیچ وقت ک
که ظالم شمرده شود و ظلم کفران نعمت و کفر به آیات خدا را مرتکب گردد، پس خداوند جز مستحقین را به عذاب خود یوقت

است که این  فرمودهکید أد تبه این چند آیه و همچنین آیات دیگري که خداون با توجه .)9المیزان،ج (معذب نمى سازد
سوره  137آیه .عذابها نتیجه طبیعی اعمال آنان می باشد، مطلب کامال رسا می باشد و نیازي به توضیح بیشتر نمی بینیم

را که در آن ] فلسطین[باختر و خاورى سرزمین ] بخشهاى[شدند،  که پیوسته تضعیف مىیو به آن گروه":اعراف می فرماید
بودیم به میراث عطا کردیم و به پاس آنکه صبر کردند وعده نیکوى پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق برکت قرار داده 

 قدرت شکستن درهم و فرعون قوم نابودى از پس ."یافت و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم
 پایان در و .شدند آنها پهناور سرزمینهاى وارث بردند، مى سر به ىبردگ و اسارت زنجیر در دراز سالیان که اسرائیل بنى آنها،

 کاخهاى و فرعونیان و فرعون زیباى قصرهاى ما و=یعرشون کانوا ما و قومه و فرعون یصنع کان ما دمرنا و":کند مى اضافه آیه
 کتاب در راغب آنچنانکه "صنع" ."ساختیم رانابود پرشکوهشان باغات همچنان و آنها جالب و برق و زرق پر بناهاى و مجلل

 آمده فرعونیان عصر چشمگیر و زیبا هاىمعماری معنى به فوق آیه در و آید، مى جالب کارهاى معنى به  غالبا ،گفته مفردات
 و زیبا منظره و شوند مى برپا داربستها نصب بوسیله که است باغهائى و درختان معنى به اصل در  "یعرشون ما و" . است

 که آید مى پیش سؤال این اینجا در .است ساختن نابود و کردن هالك معنى به "تدمیر "ماده از "دمرنا" .دارند پرشکوهى
 ها زلزله نیست بعید:  گوئیم مى پاسخ در است؟ داشته ضرورتى چه ثانیا و بوده؟ وسیله باچه اوال ،باغها آن و کاخها این نابودى

 غرق دریا در فرعونیان تمام که شود مى روشن اینجا از آن ضرورت و باشد کرده ایجاد را وضع این جدیدى سیالبهاى و
 مالى قدرت اگر مسلما و رفتند، میان از بودند موسى تعقیب در که او لشکریان و خاصان از جمعى و فرعون خود بلکه ،نشدند

 بنى که داشتند را این توانائى باز ماند مى جا بر بود زیاد بسیار مصر سراسر در آنها نفوس تعداد که باقیماندگان اقتصادى و
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 شد سبب وسائل این از آنها دست شدن تهى اما سازند، فراهم آنها براى بزرگى مزاحمتهاى اقل ال یا و بکوبند درهم را اسرائیل
درباره جسد اما قرآن  .)"331تا 325 ص، 6ج ،نمونه تفسیر":برداشت از(شود داده خاتمه آنها طغیانگرى به همیشه براى که

هاى ما ، و همانا بسیارى از مردم از آیترهانیم تا عبرت آیندگان شوى مى]  از آب[ما امروز پیکرت را " :فرعون می فرماید
شود که بدن همان  یوجود دارد که گفته م ییایموم کیمصر واقع در شهر قاهره  یدر موزه سلطنت" .}92یونس،{ خبرند بى

 دایجسدش را پ يعده ا ،پس از غرق شدن جسد فرعون یمدت.رق شده استغ لیدر رود ن یاست که در زمان موس یفرعون
قرآن در مورد  ینیب شیپ ،سایت معجزات علمی قرآن("دهند یها قرار مییایکرده و در اتاق موم ییایکنند و او را موم یم

بوده ) ع( یفرعون معاصر حضرت موسن اعتقاد دارند رامسس دوم  رآق مفسرانو  اکثر مورخان .)سالم ماندن بدن فرعون
 تواند یادعا م نیو هم .دوجود ندار یشک، از جنگ باشد یجراحات ناش ایفاقد زخم  ،رامسس دوم ییایموم نکهیدر ا .است
زمام امور فرانسه را بر عهده  ،م1981در سال  ترانیکه فرانسوا میهنگام.فرعون به امر پروردگار باشد نیاز غرق شدن ا ینشان

جسد .از مصر به فرانسه منتقل شود قاتیو تحق شهایآزما یبرخ يشده فرعون برا ییایگرفت،از مصر تقاضا شد تا جسد موم
 نیدانشمندان باستانشناس به همراه بهتر نیرداده شد تا بزرگت خاص در مرکز آثار فرانسه انتقال طیبا شرا یفرعون به مکان

گروه  نیا سیرئ. کشف اسرار متعلق به آن شروع کنندجسد و  نیا يخود را بر رو شاتیکالبد شکافان فرانسه،آزماجراحان و 
که قصد  نیریبود که برخالف سا يبوکا سینام پروفسور موره دانشمندان فرانسه ب نیاز بزرگتر یکی ،جسد میو ترم قیتحق

 نکهیهمچنان ادامه داشت تا ا يبوکا قاتیتحق .فرعون بود نیمرگ ا یاو در صدد کشف راز و چگونگ داشتند،را جسد  میرمت
بود که  نیبر جسد فرعون کشف شد دال بر ا قیکه پس از ساعتها تحق ینمک يایبقا .ظاهر شد یینها جیشب نتا یانیدر ساعات پا

اما مسئله . کرده اند ییایحفظ جسد،آن را موم يبرا ایغرق شده و مرده است و پس از خارج کردن جسد او از در ایاو در در
 ،اجساد ریجسد سالمتر از سا نیا چگونهمسئله بود که  نیشده بود ا ياز حد پروفسور بوکا شیو آنچه باعث تعجب ب بیغر
تکان تصاویر و مطالب  انجمن پاتوق یو،: برداشت از(شده است دهیکش رونیب ایجسد از در نیکه ایمانده است در حال یباق

به  سوره، این در .به بحث عذابها در سوره قمر ادامه می دهیم ).دهنده کشف تاریخی در مورد فرعون و حضرت موسی
 همه] آنها اما[*آمدند فرعونیان جانب به هشداردهندگان حقیقت در و :شده است یکوتاه اشاره فرعون، سرگذشت قوم

این آیات، بسیار تهدید کننده . }42و41قمر، {گرفتیم را آنان] گریبان[ زورمند زبردستى چون تا کردند تکذیب را ما معجزات
آل فرعون آورده، در  ي که براي هالکت"مقْتَدرٍ عزِیزٍ أَخْذَ فَأَخَذْنَاهم"تعبیر. واژه ها وجمله هاي این سوره استثنایی اند.است

از آنجا که مجرم را براى  .است مختلف آن کیفیت و اخذ دیقمصا. است أَخْذ، گرفتن   واژه. مقایسه با دیگر اقوام بینظیر است
 اسماء از  عزیز  واژه.رفته استبه عنوان کنایه از مجازات بکار  در آیه فوق، مجازات کردن قبال دستگیر مى کنند این کلمه

به  گاهی عزیز. "شودنمی  مغلوب که است توانائی عزیز،: فرموده مجمع البیان در .قادر است و توانا به معنی است حسنی
 قرآن در بار 45 و است حسنی اسماء از توانا و قدیر به معناي). 341 ص ،4 ج قرآن، قاموس(آمده دشوار و سخت معنی
 نیست صحیح لذا کم، نه و زیاد نه می کند حکمت مقتضاي مطابق بخواهد را آنچه که آنست قدیر: می گوید راغب.است آمده

این سه واژه را کنار هم  می گذاریم متوجه می شویم، نوع ). 251ص ،5 ج قرآن ، قاموس( شود توصیف آن با خدا غیر
به  دیگرانبیش از شاید، به خاطر این بوده که آنان .اعمال شده بی اندازه شدید بوده است فرعونیانباره که در  مجازاتی

و ببر کاغذي بودن قدرتهاي این چنینی در  پوشالىواژه هاي فوق، تداعی  کاربرد.کردندمی  قدرتاحساس و  ،هخود بالید
 کافران آیا":استبراي نتیجه گیري آیات بعدي که مطرح شد  شدت هالکت آنان تا اینجا ی که دربارهتمام مقدمات. جهان است

آیه ودو آیه  این. }43قمر،آیه{"است امانى خط] آسمانى ى[ها نوشته در را شما یا برترند] برشمردیم که[ اینان از شما
مقایسه اى میان  قرآن،. کرده است ذکر مکرر را آن که قبال است انگیزى عبرت اخبار و مطالب از گیرى نتیجه منزله هب ،بعدي
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مى اعالم خطر ین اندپیش اقوام راه براي آنانی که خواهان  ادامه این اقوام و مشرکان مکه و مخالفان پیامبر اسالم کرده، 
 که همانطور و نیستند، گذشته زورگو و قدرتمند  امتهاى کفار از بهتر شما کفار که ست، خدا سول ر قوم خطاب به. کند

و امثال آنان که از اینها قویتر بودند در برابر . خواهد کرد هالك نیز را اینان کرد؛ هالك وجه، هولناکترین به را خداوندآنها
از خود نشان ندادند تا چه رسد به این گروه اندك و  کمترین مقاومتى ،عذاب الهى همچون پر کاه در برابر یک طوفان عظیم

زودا ...=سیهزَم الْجمع" :کهسپس به عنوان یک پیشگوئى قاطع براى رد سخنان آنها، مى افزاید آنها بدانند.!فاقد همه چیز
دادن جسم خشک است زم  در اصل به معنى فشار سیهزم  از ماده ه .}45قمر،{"که این جمع در هم شکسته شود و پشت کنند

این تعبیر ممکن است  .و در هم شکستن آن بکار رفته است به حدى که متالشى شود، و به همین مناسبت در متالشى شدن لشکر
اشاره اى به این نکته باشد که اگر چه آنها ظاهرا متحد و منسجمند، ولى چون موجوداتى خشک و فاقد انعطافند در برابر یک 

کنند، برعکس مؤ منان که صالبتى توام با انعطاف دارند که اگر تندباد حوادث کمر آنها را خم کند به فشار قوى درهم مى ش
مسلمانان در  ،بدون شک آن زمان که این آیات در مکه نازل شد .زودى قامت راست کرده و باز هم در برابر حادثه مى ایستند
یروزى سریع مسلمانان بر آنها قابل باور نبود، ولى مدت کوتاهى اقلیت شدید و دشمن در اوج قدرت بود، و هرگز پیش بینى پ

گذشت که مسلمانان هجرت نمودند و آنقدر قدرت پیدا کردند که در نخستین برخورد مسلحانه خود با دشمن در میدان بدر 
در بیشتر نگذشت که نه ضربه سهمگینى بر آنان وارد ساختند، آنچنان که هرگز انتظارش را نداشتند، و چند سالى از ماجراى ب

این نوع گزارشات از اقوام گذشته در قرآن، روح امید .!فقط کفار مکه، بلکه تمام جزیره عربستان در مقابل آنها تسلیم شدند
و نکته مهمی که درباره این .است یاد می کندهولناکترکه  مجازاتهاى قیامت  در آیات پایانی سوره، از. در مسلمانان می دمید

 هم عذابهاى دنیوى یعنی .}49قمر،{"ایم آفریده اندازه به را چیزى هر که ماییم" :خداوند بیان می کند این است ،رخدادها
افول وصعود تمدنها، بهره مند شدن یا محروم شدن جامعه ها از مواهب طبیعت، آنها در آخرت،  حساب است، و هم مجازاتبه 

عالمه طباطبایی . روى حساب و نظام حساب شده اى است، دهخدا آفری هر چیزى رابه حساب و اندازه است وخالصه اینکه 
 چیز، هر "ردقَ" و. "کردیم خلق }گیرى اندازه با توام{ردقَ مصاحبت با را چیزى هر ما": که است این آیه معناى و: می نویسد

 جهت هیچ از نه و کمى، جهت از نه و زیادى جهت از نه کند، نمى تجاوز آن از که اى هندسه و حد و مقدار از است عبارت
 در و کند، نمى تجاوز آن از که محدود، است حدى خلقتش در چیزى هر براى ":فرماید مى باره این در تعالى دیگر، خداى

و آیه مورد بحث در مقام .نماید مى سلوك راه، آن در تنها و کند، نمى تخطى آن از که شده کشیده است صراطى هستیش
چرا کیفر مجرمین ضاللت و : گفت، گویا شخصی پرسیده  مجرمین در قیامت است که دو آیه قبل از آن سخن میتعلیل عذاب 

و کوتاه سخن ...ایم خلق کرده "ردقَ "اینکه ما هر چیزي را به براي":شد ؟ در پاسخ فرموده ن مس سقرسعیر در قیامت و چشید
شود، و اما افعال خداي تعالی  است، که از وجود خارجی انتزاع میافعال ما تابع قواعدي کلی و ضوابطی عمومی : اینکه

شود ، و بعد از  ته میوجود عینی خارجی است، و اصول و ضوابط کلی عقلی از فعل او گرف اینطور نیست ، بلکه فعل او عین
م قوانینی کلی اتخاذ و خالصه بعد از آنکه خدا عالمی آفرید ، و نظامی در آن جاري ساخت، ما از آن نظا .فعل او است

کنیم، پس قوانین ما بعد از فعل خدا و محکوم به حکم خداست، نه اینکه آن ضوابط و قوانین حاکم بر فعل خدا، و جلوتر از  می
 ،المیزان("ان اهللا یفعل ما یشاء ":فرموده  ،و نیز "ال یسئل عما یفعل و هم یسئلون":آن باشد، و به همین جهت است که فرموده 

تا بدانند خداوند در عین حکیم بودن قاطع است، و  است همه هشدارى براى گناهکاران ذکراین عذابها، ).،سوره قمر 19ج  
در قیامت سخن  مجرماناز عذاب  قمر، 48تا  46اگرچه آیات  .، و از مخالفت فرمانش بر حذر باشندیت، حکیمدر عین قاطع

ولَقَد " :باز می بینیم تهدیدي دیگر صورت می پذیرد .قبلی بر می گردد به بعد، موضوع بحث  به سبک 49، اما از آیه گفته
اشیاع .}51قمر، {"هست اى پندگیرنده آیا پس رساندیم هالکت به سخت را شما مسلکان هم و=یاعکُم فَهلْ من مدکرٍأَهلَکْنَا أَشْ
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و امور مربوط به او را نشر و شیاع مى دهند، و او را به معنى کسانى است که از سوى فردى به هر طرف مى روند  جمع شیعه
مسلما اقوام پیشین ، پیرو مشرکان مکه و  .ز از همین جهت استتقویت مى کنند و اگر شیعه به معنى پیرو استعمال مى شود نی

 "شبیه و مانند"در معنىمانند آنها نبودند، بلکه قضیه بر عکس بود، اما از آنجا که طرفداران یکنفر شبیه او هستند این واژه 
این را نیز نباید نادیده گرفت که این گروه از کفار مکه از برنامه هاى پیشینیان نیرو مى گرفتند، و از خط .نیز بکار مى رود

شاید، اشاره خدا به دنباله . اطالق شده است}شیعه ها{اشیاع ،مکتب آنها استفاده مى کردند، و به همین جهت بر اقوام پیشین
، وقتى رفتار و اعتقادات شما با آنها یکى است این باشدکه، به آنها هشدار می دهد که پیشینیاناز  فار مکهک روي
در بخش سوره قمر، از تفسیر نمونه استفاده شده (بیدار شوید و پند گیرید .خواهیدداشتسرنوشت آنها  مانندسرنوشتى قطعا
 .سته جمعی پیشینیان است که در بحث فلسفه تاریخ به آن اشاره کردیمسوره قمر، در باره نامه اعمال د 53و  52آیات .)است

اي اکثریتش فاسد شد و هیچ راهی براي اصالح آن جامعه  اگر جامعهبر اساس مطالب فوق،آنجه مسلم گشت این است که 
  .خود را نابود کرده و مستحق هالکت شده اند ،ست که آنها بدست خودشانا  باقی نماند، طبیعی

اینک، درآخرین بخش این فصل، فرازهایی از خطبه قاصعه را زینت بخش پایانی کتاب  قرار داده ایم، به گونه اي                  
زیرا بخشهایی از این خطبه، درباره تاریخ و فرجام تمدنهاي .که شاید بتوان گفت تا اندازه اي جمعبندي فصلهاي گذشته است

و  حیدارد و موضوعش تقب یو اجتماع یاخالق يخطبه نهج البالغه است که محتوا نیتری، طوالنخطبهاین  .کذشته می باشد
و باعث اختالف و  ج،یرا انیکوف انیم نیرالمؤمنیصفت در اواخر حکومت ام نیا نکهیبا توجه به ا. است تینکوهش عصب

بحث و عامالن آن را به شدت سرزنش و به مناسبت، مردم را به امر به  یعخطبه از تفرقه اجتما نیامام در ا شد، یم يریدرگ
در شرح نهج البالغه  ریز لیسه دل. اند ذکر کرده لیخطبه چند دل نیا ينامگذار يبرا.کند یم بیاز منکر ترغ یمعروف و نه
شتر هنگام نشخوارکردن غذا را از  نکهیو با توجه به ا رود یکار مدر مورد نشخوار شتر ب قصع ):1:آمده است يقطب راوند

 شیها یپندها و نه ان،یاز آغاز تا پا نکهیبه جهت ا زیخطبه ن نیبرد، ا یو دوباره فروم جود یو م آورد یدرون به دهان م
خطبه قاصعه،  ایگو ،معنا نیبد. رود یکار مب ،زیکشتن و خُردکردن ن يبه معنا قصع ):2.شده است دهیقاصعه نام شود یتکرار م

خطبه  نیا ایگو ،معنا نیدر ا. رود یکار مب ،زیکردن ن و کوچک ریتحق يبه معنا قصع ):3.است سیقاتل و خُردکننده ابل
این خطبه از آیه اهللا مکارم  بخشی از ترجمه.)ویکی شیعه،خطبه قاصعه(هرچند مسلمان باشند کند، یم ریمتکبران را تحق

 کرده پافشارى که، بود کسى نخستین او اینکه است و شیطان سرزنش و مذمت متضمن، خطبه ابتدایی هايبخش .است
به عبرت گیري از تاریخ بارها حضرت  ،در این خطبه. نمود پیروى را خودخواهى و نخوت و ساخت، آشکار را حق نپذیرفتن

لّه  فَاعتَبِرُوا بِما کَانَ منْ فعلِ ال":در فرازي از آن می فرماید .خطبه را با حمد خدا آغاز می کند ،امام  .تذکر داده است
لیبِإبرا بر باد داد  ارشیبس يو کوششها یاعمال طوالن رایز د،یریکرد عبرت بگ سیکه خداوند با ابل ياز کار ن،یبنابرا =...س

همه آنها را  }يآر{آخرت  ایبود  ایدن ياز سالها ستیکه معلوم ن ییکه خدا را شش هزار سال عبادت کرده بود، سالهایدر حال
و بر حذر  دیبترس د،یبه هوش باش...=أَالَ فَالْحذَر الْحذَر منْ طَاعۀِ ساداتکُم و کُبرَائکُم":و."تکبر نابود ساخت یبه سبب ساعت

امام،در ."ورزند یت خود، تکبر میهمانها که به سبب موقع تان،یبزرگترها و رؤسا }کورکورانه{و اطاعت يرویاز پ دیباش
ز ا...=نَیاعتَبِرُوا بِما أَصاب الْاُمم الْمستَکْبِرِ":بخشی از این خطبه، توصیه هایی براي درس آموزي از تاریخ دارد، و می فرماید

آنها و خوابگاهشان در  يو از قبرها دیریعبرت بگ ،دیاو رس يو مجازاتها فرهایو ک یاز عذاب اله نیشیمستکبر پ يآنچه به امتها
اگر خدا به . دیبر یاز بالها و مشکالت روزگار به او پناه م کهگونه آن د،یو به خدا از آثار شوم کبر پناه بر دیخاك پند آموز ریز

خداوند  یول .خاصش داده بود يایو اول امبرانیاجازه آن را به پ ،نخست داد، یم دنیاز بندگانش اجازه تکبر ورز یکس
کرد و به  شیآزما یگرسنگ باخداوند آنها را ...دیآنان پسند يرا برا یآنها منفور شمرد و تواضع و فروتن يسبحان تکبر را برا
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ظلم و  میو سرانجام وخ یسرکش عیسر فریاز ک! خدا را خدا را ...=یعاجِلِ الْبغْ یلّه ف لّه ال اَل":و."مشقّت و رنج مبتال ساخت
احذَروا ما نَزَلَ  :امام، در ادامه، به راز صعود و سقوط تمدنها اشاره کرده و می فرماید. "دیستم و سوء عاقبت تکبر بر حذر باش

 لَکُممِ قَبحاالت آنها را در  د،یوارد شد، برحذر باش نیشیپ يکه بر اثر سوء افعال و اعمال ناپسند بر امتها ییفرهایاز ک...=بِالْاُم
 }تو شکس يروزیپ{هرگاه به تفاوت دو حال آنها  د،یشما هم مانند آنان شو نکهیاز ا دیو بترس دیآر ادیبه  يو بد یخوب

و سالمت را بر آنان  تیعاف .دشمنان را از آنها دور کرد.که موجب عزّت و اقتدار آنان شد دیبرو يبه سراغ امور دیشیاند یم
از تفرقه،  زیپره ،یخوشبخت نیعامل ا. وستیرشته خود را به آنان پ ت،یشد و کرامت و شخص عشانینعمتها مط .گسترش داد

که ستون فقرات آنها را در هم  ياز هر کار.به آن و سفارش نمودن به انجام آن بود گریکدی قیبر الفت و اتحاد، تشو دیتأک
هم برداشتن  ياریپشت به هم کردن و دست از  ،یبدخواه ،یدرون يها نهیاز ک: دیشکست و قدرتشان را سست کرد اجتناب کن

در احوال =...فَساموهم سوء الْعذَابِ، وجرَّ عوهم الْمرَار، داًیتَّخَذَتْهم الْفَرَاعنَۀُ عبِا ...نَیتَدبّرُوا أَحوالَ الْماض :و."دیزیبپره
از همه مردم بار مشکالت را بر دوش  شیآنها ب ایو امتحان چگونه بودند؟ آ شیکه در حال آزما دیشیندیب نیشیمؤمنان پ

قرار نداشتند؟ فرعونها آنان را  يترسخت يدر تنگنا انیاز همه بندگان در شدت و زحمت نبودند و از همه جهان شیو ب دندینکش
روزگار را جرعه جرعه به آنها نوشاندند و  يهایها قرار دادند و تلخ شکنجه نیآنها را در بدتر وستهیساختند و پ شیبرده خو

داشتند که از آن وضع سرباز زنند و نه  يا نه چاره .افتیوضع با ذلّت و هالکت به سبب قهر و غلبه ظالمان ادامه  نیهمچنان ا
 ریدر مس ماتیدر صبر و استقامت در برابر نامالآنها را  تیکه خداوند سبحان جدیتا زمان افتند،ی یاز خود م اعدف يبرا یراه

آنان  يبال برا ياز تنگناها یشیگشا ،هنگام نیدر ا. در آنها مشاهده کرد تشیرا به جهت خوف و خش هایمحبتش و تحمل ناراحت
برجسته شدند و  انیشوایمبدل کرد و آنها زمامداران فرمانروا و پ تیرا به امن یامنذلّت را به عزّت، و ترس و نا .فراهم ساخت

با توجه به این بخش  ."کرد یکس فکر آن را هم درباره آنان نم چیشامل حالشان شد که ه یآن قدر لطف و کرامت اله
این همان مطلبی است که در .ازخطبه، متوجه می شویم که اوال، امدادهاي الهی به رایگان گزاف نیست وثانیا، قانونمندهستند

به ظلمها و ستمهایی که ستمگران تاریخ به مردم   ضمنا در این بخش از خطبه.به آن اشاره کردیمیک فصل از این کتاب، 
، "ن شکنجهجرعه جرعه نوشاند :بکاربرده استتعبیر جالبی امام  در اینجا درباره شکنجه .ستمدیده کرده اند اشاره شده است

 و گرفتند بندگى به را آنان فرعونان":ستمگران می باشد، و می فرماید توسط و زجرکش کردنقطره چکانی کنایه از شکنجه 
امام از ). ترجمه دکتر سید جعفر شهیدي( "نوشانیدند بدیشان جرعه جرعه را  زندگانى  تلخى و کشیدند، سخت عذاب در

استفاده  در این بخش، محمد دشتیاز ترجمه  .اینجا به بعد، به جزییات بیشتر تاریخ در رابطه با منطقه خاورمیانه می پردازد
درس عبرت  عقوبیو اوالد اسحاق و  لیکنون از سرنوشت فرزندان اسماعا ...=و ٍ لَیاعتَبِرُوا بِحالِ ولَد إِسماع" : می کنیم

بودند  یاکندگدر کار آنها در آن زمان که گرفتار تشتّت و پر! است گریکدی هیو سرنوشتها شب کسانیچقدر احوال امتها . دیریبگ
 يایدر يها آباد و کناره ينهایمالک و ارباب آنان بودند و آنها را از سرزم صرهایآن زمان که کسراها و ق د،یشیندیب

در آن سخت  یکه زندگ ییو علف، محل وزش تندبادها و مکانها آب یو مناطق سرسبز و خرم به نقاط ب }دجله و فرات{عراق
. خشن ساختند نیپشم يشتران مجروح و لباسها نیهمنش ،نیو مسک ریفق یکردند، و آنها را به صورت گروه دیو مشکل بود تبع

بودند که از  ینه در پناه کس. ساکن کردند نهایزم نیتر حاصلیامتها از نظر محل سکنا قرار دادند و در ب نیترلیآنها را ذل
 تیکنند، وضع آنها ناآرام، قدرتها پراکنده، جمع هیکه بر عزتش تک يالفت و اتحاد هیو نه در سا رندیاو کمک گ تیحما

مورد پرستش، قطع رحمها  يرفتند، دختران زنده به گور شده، بتها فرو ریفراگ یو جهل دیشد ییدر بال. انبوهشان متفرق شد
 حضرت: می گوید ،خطبهاز این بخشدر شرح  جوادي آملیآیه اهللا  ."از آثار آن دوران بود یدر پ یپ يو جنگها و غارتها

 شمال و غرب در روم وريتامپرا براي و شرق در ایران وريتامپرا براي بود خلوت حیات یک حجاز که مستحضرید شما فرمود
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 را توحید پرچم این ،خلیل ابراهیم مبارك وجود برکت به ابراهیمی انبیاي نبود قائل اهمیتی و عظمت ،حجاز براي کسی .غرب
 تا اسماعیل, چنین این هم اسحاق .بود عام و خاص زبانزد نامش ابراهیم مبارك وجود مدتی کردند موحد را جامعه برافراشتند

 نتوانستند اینها فرزندان بزرگواران این از بعد کردند رحلت اینها فرمود بعد, دیگر فرزندان و چنین این هم یوسف , حدودي
 به راجع ،خطبهاین  در قیاصره و اکاسره عبارت دو .کنند حفظ را ملیتشان و ملت کنند حفظ را نظامشان کنند حفظ را وحدت

 در حضرت. بود روم پادشاهان لقب قیصر .بود ایران پادشاهان لقب کسرا.کسراست جمع اکاسره .است روم و ایران وريتامپرا
 .کردند "اربا ارباً" را خاورمیانه منطقه این و را حجاز این آمدند غرب از قیاصره و شرق از اکاسره فرمود خطبه آن

. کردند "وبر و دبر " اصحاب را ءانبیا فرزندان اینها :فرمود .بردند بردگی به را ها امامزاده .بردند اسارت به را ها پیغمبرزاده
 دارند رسمی کار دو ،شتر و شتربان. این امثال و شتربانی و بود شتر همین ،روز آن .نبود اتومبیل امثال و اتومبیل که روز آن

 اینکه است بادوامی نرم هايپشم چینند می را آن که است شتر سینه روي هايکُرک و هاپشم آن "وبر " .وبر یکی و دبر یکی
 بچیند را اینها باید ساربان آن است شتر سینه قسمت روي بادوام و لطیف هايپشم از بروَ این دارند بريو عباي یک بینید می

 را ها امامزاده, را ها پیغمبرزاده اینها :فرمود .است شتر پشت هايزخم آن "دبر " .بیاورد در پارچه صورت به بعد بریسد بشورد
نمونه اي از این . )"1391بهمن  19پرتال اسرا، درس اخالق آیه اهللا جوادي آملی،":برداشت از( کردند چاروادار آوردند

ت برخی شاهان را ااگرچه سایتهاي افراطی طرفدار ایران باستان سعی دارند جنای.است ساسانی دوم ها در  رفتار شاپورستم
 که وجدانی بیدار دارنداما هنوز هستند کسانی،نشان دهند را عین عدالت "آن چه خسرو می کند شیرین بود "به مصداق شعر

 فتنه ،}م 325{ شد ساله شانزده دوم شاپور چون ساسانی، دوره منابع استناد به :چنانچه نوشته اند تا حقیقت را بنویسند،
 از سپس و تاخت "شواد" ساکن ایاد قبیله به آغاز در. کرد برقرار شاهنشاهی مرزهاي در را امنیت و فرونشاند را عرب قبایل
 بکر تمیم، قبایل مسکن که کرد حمله "هجر" به آن از پس. رسید قطر و بحرین ساحلی ناحیه ،"الخط "به و گذشت فارس خلیج

 دستیابی مانع تا کرد ویران را آب چاههاي آنها بیشتر تنبیه براي و کشت را بسیاري ،قبایل این از. بود عبدالقیس و وائل بن
 به اعراب از اي عده ،وي حمالت اثر بر .تاخت تغلب و بکر یمامه، شهرهاي و سوریه عربستان، شرق به سپس. شود آب به آنها

 سرزمین به حمله در. ماند باقی ساسانی شاهنشاهی تسلط در فارس خلیج ناحیه و شدند رانده عربستان مرکزي نواحی
 سپس و می کرد سوراخ را کتفهایشان و می گرفت را عرب اسیران و نمی یافت نجات او شمشیر از هم عرب یک حتی ،اعراب

 خبر عرب تا و":است آمده چنین وي، مورد در 191 ص بلخی ابن اثر فارسنامه در .می داد عبور سوراخها آن از را هایی حلقه
 از و شدند گرفتار یا کشته یا همه الّا نیافتند، خالص عرب آن از هیچکس و دیدند کشیده شمشیرها و پوشیده سواران یافتند،

 ىا حلقه و کردى مى سوالخ و کشیدى مى هم به او کتف دو هر و آوردى مى را مرد پس. گرفتند مالل بکشتند، کى بسیارى
 کنند، جدا وى از کتف، کرا هر چه است مستعبد آورد، مى بیرون ایشان کتف گویند آنک و کشیدى، اومى کتف سوالخ هر در
 از باستان؛ ایران طرفداران با سایت راه دوستی ،سخنی ":برداشت از( "گفتندى االکتاف ذو این، بهر از را او و. بزید همانا نه

 این اما است، ایران عاشق فردوسی:آبادي  در مورد رفتار شاپور با اعراب می نویسد غیاث مرادي رضا )."!بدانید دوم شاپور
 را منابع هايگزارش او. بیفکند پرده آن بر و انگارد نادیده را ایرانیان هايزشتکاری شود موجب تا نیست کورکورانه عشقی
 و ها تجربه کردن تباه جز چیزي ،گذشته رویدادهاي سانسور که داند می و است آورده خویش شاهنامه در اغماض بدون

 سپاه با ذواالکتاف شاپور که است آورده او .داشت نخواهد پی در را آینده هاينسل به رساندن آسیب و تاریخی هايدرس
 و کودك از آمد خروش" که کند می غارت چنان را ملک آن "بر و بوم همه" و برد می حمله"غسانی طایر" ملک به شمارشبی

 بند در را غسانیان شاه "طایر" کند، می تاراج را "کهن هايگنج" و کشد می را زیادي عده آنکه از پس شاپور. "زن و مرد
 سرش بی بدن و برد می سر دخترش چشم برابر در را او سپس. کند می جدا دستانش از فجیعی شکلی به را او کتف و کند می
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 این از پس شاپور فردوسی، گزارش به. "»تَنَش بسوزد اندر آتش به  زنَد/ گردنش تا فرمود دژخیم به":کشد می آتش به را
 به و کند می تصرف بود، دلبسته بدو که را غسانیان شاه همان دختر "مالکه" آنگاه او. شود می "ذواالکتاف" به ملقب اعمال
 سایت غیاث(نکنیم نیز ما. است نکرده سانسور را حکایت این فردوسی."نماز پیشش برد همی جهانی" تا گردد می باز پارس

 از بعضی دوم شاپور":ویکی پدیا می نویسد ،درباره کوچ اجباري ).1391 شهریور 23 شنبه ، پنج195 بشري هايآبادي ،رنج
 و عبدالقیس قبیله الخط، و}بحرین در بندري{دارین در تغلب قبیله. داد اسکان شاهنشاهی قلمرو در و کوچاند را عرب قبایل

 براي دوم، شاپور. شدند ساکن}اهواز نزدیکی در{رمیله در حنظله بنی و کرمان در وائل بن بکر قبیله هجر، در تمیم بنی
 حیره شهر نزدیکی در ظاهراً دیوار این. گرفت نام "تازیان دیوار"که داد تشکیل دفاعی سیستم اعراب، یورش از جلوگیري

از تاریخ براي توضیح  به نمونه ايدر اینجا )."شاپور دوم دریایی،":ویکی پدیا به نقل از("بود معروف شاپور خندق به و ،واقع
،اسحق و یعقوب نتوانند ر خود داشتند تا فرزندان اسماعیلآنها کوچ اجباري را در دستور کا"که می فرمایدعلی  عبارت امام

می ایران و روم به خاطر منافع استعماري که داشتند به استبداد شاهان  امام، اشاره.اشاره کردیم "حاکمیت  داشته باشند
تا به اسناد دیگري  نمود بررسیجنایات اکاسره وقیاصره می بایستی از نظر تاریخی بیشتر  دربارهدرباره سخن امام .باشد

لّه  مواقعِ نعمِ ال یاُنْظُرُوا إِلَ":است درباره فراخوانی مجدد به وحدت و عدم تشتت قاصعه ادامه خطبه .دسترسی پیدا کنیم
 ،خود نییآ هیکه در سا دیداشت بنگر یاسالم به آنها ارزان امبریکه خداوند هنگام بعثت پ یبزرگ يکنون به نعمتهاا...= هِمیعلَ

چگونه نعمت پر و بال کرامت خود را بر آنها گسترد و }دیبنگر{.فرمان ساخت و با دعوتش آنان را متحد کرد عیآنها را مط
 انیحقّ با همه برکاتش آنان را در بر گرفت تا آنجا که در م نییساخت، آ يآنها جار يرا به سو شیمواهب خو ينهرها

استوار شد و تحت  يحکومت قدرتمند هیامور آنها در سا. خرّمش شادمان گشتند یغرق شدند و در زندگ نییآ نیا ينعمتها
آنها  ،امور نیا هیدر سا. افتیسامان  دار،یپا یحکومت يها بر قلّه شانیقرار گرفتند و کارها يروزمندیعزّت پ تیحما

داشتند حکم راندند و احکام  ییاز آن بر آنها فرمانروا شیکه پیو بر کسان نیگرداگرد زم نیشدند و سالط انیزمامداران جهان
و نه سنگ آنان در هم  شد یآنها کج م يها زهینه ن بودند،امور  انیبه اجرا درآوردند که درگذشته آنها مجر یرا درباره کسان

و با  دیدیاطاعت خدا کش سمانیشما دست از ر دیآگاه باش. }بود ریشکست ناپذ شانیروهایقدرتشان ثابت و ن{شکست یم
 وندیو پ ادهامت منّت نه نیخداوند سبحان بر ا د،یرا که گرداگرد شما بود درهم شکست یدژ محکم اله تیاحکام جاهل يایاح

آن قرار  تیرفت و آمد کنند و در کنف حما }تیامن تیدر نها{آن هیکه در سا یآنان برقرار ساخته، الفت انیاتحاد را مالفت و 
تر  پرارزش یبا ارزش زیبرتر و از هر چ ییاز هر بها رایآن بشناسد، ز يبرا ییبها تواند یکس از مردم نمچیکه ه ینعمت. رندیگ

و  یو بعد از دوست دیبازگشت }قبل از اسالم{نینش هیاعراب باد يبه خو }اسالم يبه سو{بعد از هجرت ماش دیبدان. است
جز  مانیو از ا دیز اسالم تنها به نامش قناعت کردا.دیپراکنده درآمد يهابه صورت گروه }و دیرشته الفت را گسست{محبت
و  یاله يفرهایاز ک ییها نمونهو ...=و وقَائعه، امهیو قَوارِعه، و أَلّه  إِنَّ عنْدکُم الْاَمثَالَ منْ بأْسِ ال و":و."دیشناس ینم یصورت

در  }در قرآن{اتفاق افتاد نهیزم نیکه در ا یعیدامن گنهکاران را گرفت و وقا يکه مجازات و ییکوبنده او و روزها يعذابها
 د،یاو دور نشمر فریاز ک یمنیرا به جهت جهل و سبک شمردن خشم پروردگار و ا یاله يدهایتهد ،نیبنابرا ست،دسترس شما

از منکر را ترك  یسبب که امر به معروف و نه نیرا از رحمت خود دور نساخت جز به ا نیشیخداوند سبحان مردم قرون پ رایز
شما  دیآگاه باش. ز رحمت خود دور ساختاز منکر ا یبه علت ترك نه ار انیکردند، لذا افراد نادان را به سبب گناه و دانا

حال انتظار نجات  نیبا ا{دیکشاند يو احکامش را به نابود دینمود لیو حدود آن را تعط دیرشته اسالم را قطع کرد
  ).يرازیمکارم ش اهللا تیترجمه آ،}خطبه قاصعه{192ویکی شیعه، خ  (}!د؟یدار
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ل می ؤدکتر شریعتی در کتاب پیام امید به روشتفکر مسهمانگونه که در مقدمه آوردیم،   :پایانی این کتابو اما حرف                
 هم مسلمین به خطاب و شده نازل اکنون هم گویی که است آن دهنده نشان و است، قرآن سوره یک از امشب درس": گوید

 شگفت پیام یک که است روم سوره آن و دارند حاضر حال در دنیا مسلمانان که است وضعی به نزولش شأن و دنیاست اکنون
 قرآن که است اصل این اثبات هاي نشانه از یکی روم سوره"."ماست زمان مسئول روشنفکران همه به نیرومندي و زنده انگیز
 بشري جوامع سرنوشت و هابینش و نیازها و ها درد زاید، می میرد، می چیز همه است، تغییر در چیز همه حالیکه در است زنده

 دارد، عملی اثر و ماند می ثابت تغییرات و تحوالت همه در که است سخنی قرآن ولی است، شدن عوض تغییرو حال در همیشه
 نجات را او و دهد می نشان راه باشد گرفتار که اجتماعی و طبقاتی فرهنگی، سیاسی، از اعم شرایطی هر در آگاه انسان به و

 که تفاسیري و روایات با را سوره تمام کردند، پیدا فراغتی گاه هر بعداً کنم می خواهش دانشجویان آقایان از و"."بخشد می
 باشد اي نمونه و کنید کشف را سوره این غنی و عظیم محتواي تا کنید تعقل آن درباره و مطالعه است آمده سوره این درباره

 م برآن شدیم  که بر اساس روش عصري نگري به قرآن،ه با توجه به این رهنمود، ما.  "برگردیم قرآن به توانیم می چگونه که
و ماه، همیشه در جریان  دیقرآن مانند خورش": مثالی زده وفرموده است آنجاودانگی  امام باقر، براي تشبیههمانگونه که 

قرآن جهان  مشخص سازیم که ،)94، ص 89بحار،ج سایت راسخون،("سازد روشن می نیااست و زندگی انسانها را تا پایان د
ناپذیر  کند که رسالت او نیز دائمی و زوال جاودانگی قرآن ایجاب می .و نسلها نازل شده است اهمه عصره يشمول است و برا

 بیستبا الگو گرفتن از کتاب شریعتی بر آن شدیم که مطالبی که گفته است بسط داده، تکمیلش کنیم و با مستندات در  .باشد
، سوره روم به مساله ابرقدرتها آیات دهگانه اول که مشخص سازیمبر آن شدیم تا . فصل به خوانندگان عزیز تقدیم نماییم

از  يهمان برداشت عصر این، و.پرداخته استو مسایل مبتال به امروز ما،  فروپاشی آنها، و  پیام امید به پیروزي ستمدیگان 
   .دیگري به آن نیازمندیم که امروزه بیش از هر زمان قرآن است

  
  
  
  

  پایان
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