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إنّ الشِّركَ لَظُلمٌ عظيم
( لقمان)49 :
هست قرآن حالهاي انبياء
ماهيان بحر پاك كبریا
مولوي
چكيده
قصه در تاریخ فرهنگ بشري به مثابة وجودي حاضر و غایب است و تقریباً همة ادیان و كيشهاي
توحيدي و غيرتوحيدي در كتابهاي مقدس خویش از آن براي ابالغ پيام و آموزههاي خود بهره
جستهاند تا آنجا كه ميتوان قرآن كریم ،معجزة جاویدان دین اسالم را« ،قصهگویي» اعصار خواند .قرآن
به دليل تنوع مخاطبان از قالب قصه به ویژه قصه هاي پيامبران براي تقویت باورهاي دیني و الگوسازي و
معرفي اسوه و آشنایي مسلمانان با سنت هاي اسالمي و تربيت و ترغيب آنان به تدبر و مشاهدة آیات
الهي و جلوههاي متكثّر آفرینش و عبرتآموزي ،غایت بهره را ميبرد .قصه یكي از ابزارهاي مهم براي
ابالغ دعوت به وحدانيت خدا از طریق تصویر احوال و انبياي پيشين و جلوههاي روز قيامت و بهشت و
دوزخ است .بنمایة اصلي قرآن و قصههاي پيامبران آن ،تقابل خير و شر یا به عبارت دیگر ،دیالكتيك
بخردي و نابخردي است .در این مقال بر آن هستيم كه این بنمایه یا استعارة مفهومي را در قصههاي
قرآن واكاویم؛ لذا ابتدا واژة ظلم را از نظر لغوي در قرآن بررسي ميكنيم و آنگاه جلوههاي مختلف این
فراروایت را در آن تبيين خواهيم كرد.

واژههاي كليدي :قرآن ،قصههاي پيامبران ،بنمایه ،تقابل بخردي و نابخردي ،توحيد ،شرك ،ظلم.
 .4رایانامة نویسندة مسئول:
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 .1مقدمه
قدمت قصه به قدمت انسان است .بشر از همان زماني كه «در اخم جنگلي» یا «خميازة
كوهي ،روز و شب ميگشت یا ميخفت» (اخوان ،)99 :4934 ،با قصه سروكار داشت و
تجربههاي شگفت خویش را در قالب قصه بيان ميكرد .قصه همان تاریخ بشر است و
شاید از همين روست كه بيهقي مينویسد« :به سرِ قصه خواهم شد» و عرب نيز هنوز
تاریخ را قصه ميخواند و تاریخ تمدن ویل دورانت را زیر عنوان «قصةالحضاره» ترجمه
ميكنند.
قصه در تاریخ فرهنگ بشري به مثابة وجودي حاضر و غایب است و تقریباً همة
ادیان و كيشهاي توحيدي و غير توحيدي در كتابهاي مقدس خویش از آن براي ابالغ
پيام و آموزههاي خود بهره جستهاند تا آنجا كه ميتوان قرآن كریم ،معجزة جاویدان
دین اسالم را «قصهگویي» اعصار خواند .قرآن به دليل تنوع مخاطبان از قالب قصه،
بهویژه قصههاي پيامبران ،براي تقویت باورهاي دیني و الگوسازي و معرفي اسوه و
آشنایي مسلمانان با سنتهاي اسالمي و تربيت و ترغيب آنان به تدبر و مشاهدة آیات
الهي و جلوههاي متكثر آفرینش و عبرتآموزي ،غایت بهره را ميبرد.
قرآن بر قصه و قصهگویي بسيار تأكيد دارد؛ واژة «قصه» ،نهتنها  22بار در قرآن تكرار
شده ،بلكه قصه و روایت نيز وجه غالب این كتاب مقدس و بستري بایسته براي تبلور
بالغت و اعجاز آن طي تاریخ بوده است .قرآن از این قالب در عرصههاي مختلف بهره
جسته و با آن به تحدي شعر و هم به تحدي قصة قوم عرب رفته است (قطب:2002 ،

 .)493یكي از ویژگيهاي مهم قصههاي قرآن (جز قصة یوسف) ،پراكندگي آنها در
سورههاي مختلف است .این تكرار قصهها كه در درجة نخست ،به دليل تدریجي بودن
نزول قرآن است ،خود از جلوههاي هنري اعجاز آن به شمار ميرود كه گاهي مضموني
واحد را با بيانهاي مختلف و اسلوبهاي متفاوت بيان ميكند.
قرآن كریم كتاب دعوت به توحيد و معرفت خدا و ایمان به اوست .ابزارهاي دعوت
گوناگون و بسيارند .قصه ،یكي از ابزارهاي مهم براي ابالغ دعوت به وحدانيت خدا از
طریق تصویر احوال انبياي پيشين و جلوههاي روز قيامت و بهشت و دوزخ است .اگرچه
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برخي پژوهشگران ،قصههاي قرآني را به انواع مختلفي چون قصة تخيلي ،تاریخي،
تعليمي ،روانشناختي و رمزي تقسيم ميكنند (همان ،)220 :بنمایة اصلي قرآن و
قصههاي پيامبران در آن ،تقابل خير و شر یا به عبارت دیگر ،دیالكتيك بخردي و
نابخردي است كه در فراروایت ظلم و ستم متبلور شده است.
دربارة ظلم و ستم در قرآن كریم سخن بسيار گفته و نوشتهاند .در تفاسير مختلف به
این مهم پرداختهاند؛ در دانشنامة عقاید اسالمي كه دارالحدیث قم منتشر كرده است،
دربارة ظلم و انواع آن كه ظلم فردي و ظلم اجتماعي است ،بحث شده است 9.حسيني
نيز در پایاننامة كارشناسي ارشد خود در دانشكدة الهيات دانشگاه تهران دربارة ظلم و
ماهيت آن با عنوان «بررسي ماهيت ظلم در قرآن» كاوش كرده است و صدیقه گيوي
جامعةالزهراي (س) قم پایاننامهاي را با عنوان «بررسي مفهوم ظلم در قرآن با

نيز در
رویكرد فقهي و اخالف» براي اخذ مدرك سطح سه در سال  4935به رشتة تحریر
درآورده است ،اما كتاب و مقالهاي مالحظه نشد كه ظلم را به مثابة یكي از بنمایههاي
اصلي قصههاي قرآن و پيرنگهاي عمدة آن به شمار آورد.
در این مقال بر آن هستيم كه این بنمایه یا استعارة مفهومي را در قصههاي قرآن
واكاویم؛ لذا ابتدا ظلم را از نظر لغوي در قرآن بررسي ميكنيم و آنگاه جلوههاي
مختلف این فراروایت را در قرآن تبيين خواهيم كرد.
 .2ظلم در لغت و قرآن
 .1-2ظلم در لغت و اصطالح

واژة «ظلم» و مشتقات آن بيش از سيصد مرتبه در قرآن تكرار شده است كه این بسامد
زیاد بایستة تأمل و ژرفنگري است .ظلم در لغت به معني «وضع شيء در غير موضع آن
است» (ابنمنظور ،ذیل ظلم ،ج)227 :1؛ در امثال عرب آمده است« :من أشبه أباه فما ظلم»
(همان و الميداني ،ج)992 :2؛ یعني «شباهت در غير موضع خود ظلم است ».یا در مثل
است كه «من استرعى الذئب فقد ظلم» (همان .)991 :معني دیگر آن ،از مسير منحرف
شدن است .خداوند در قرآن فرموده است :إنّ الشِّركَ لَظُلمٌ عظيم (لقمان)49 :؛ یعني
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خداوند بزرگمرتبه به تنهایي زندهكننده و ميراننده و روزيده نعمتبخش است و او را
شریكي نيست .اگر كسي براي او شریكي بگيرد ،آن بزرگترین ظلم است؛ زیرا غيرِ
خداي خویش را راهنما قرارداده است .ظلم در اصطالح ،عبارت از جور و تجاوز از حد
است( 4ابن منظور :4557 ،ذیل ظلم) .راغب اصفهاني نيز در این باره مىگوید:
«ظلم نزد اهل لغت و بسياري از علما ،وضع شيء در غير موضع خاص آن است؛ یا با
نقصان یا با زیادت ،یا با عدول از زمان و مكانش ،چنانكه گفتهاند« :ظلمتُ السِّقاء» اگر
آن را در غير وقتش تناول كنم .و نيز گفتهاند «ظَلمتُ االرض»؛ یعني آن را حفركرد ،در
حالي كه موضعي براي حفر كردن نبود ،به این زمين «مظلومه» گفتهاند و به خاكي كه
از آن خارج ميشود« ،ظِلم» به معني تجاوز از حق؛ ازاینرو ،به معني گناه كبيره و گناه
صغيره به كار رفته ،و به آدم در ترك اولي ظالم ،و به ابليس نيز ظالم گفتهاند ،اگرچه

ميان دو ظلم تفاوت از زمين تا آسمان است» (اصفهاني ،بيتا .)922 :
در ادامه راغب مينویسد كه برخي حكما ظلم را سه نوع ميدانند :نخست ظلم ميان
انسان و خدا كه عظيمترین آن كفر و شرك است؛ دوم ،ظلم ميان انسان و مردم است و
سوم ،ظلم ميان انسان و خودش است (اصفهاني ،بيتا .)922 :
 .2 -2ظلم در قرآن

واژة ظلم در قرآن به چند معني آمده است كه از جمله ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
« .4الذینَ آمنوا و لَم یَلبِسوا إیمانَهُم بظُلم» (األنعام)32 :؛ یعني به شِرك.
 .2ظلم به معني عمل است و آن ظُلم انسان به خود و ظُلم وي به غير خویش است؛
خداوند فرموده است« :فمِنهُم ظالمٌ لنفسِه» (فاطر )92 :و« :إذ ظَلَموا أنفسَهُم» (النساء)21 :

و نيز «إنَّما السَّبيلُ على الذینَ یَظلمونَ الناسَ» (الشورى.)12 :
 .9ظلم به معني كاستي و نقص؛ چنانكه در این آیه آمده است« :كِلتا الجَنّتَينِ آتَتْ
2

أُكُلَها و لم تَظِلمْ مِنهُ شيئاً» (الكهف.)99 :
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 .9جلوههاي مهم ستم در داستان پيامبران
ظلم از پدیدههاي بارزي است كه از بدو زندگي انسان تا امروز وجود داشته است و
گسترة فراخي از زندگي انسان را در قلمروهاي مختلف فراگرفته است .بخش عظيمي از
تاریخ انساني و بهویژه متون ادبي جهان ،اعم از منظوم و منثور ،به این پدیده اختصاص
دارد و در مناسبتهاي مختلف تاریخ بشر و حتي در عجایب هفتگانة جهان متبلور
است .راغب اصفهاني بدایت ظلم را همان تعامل نامناسب بشر با پدیدههاي مادي
مختلف ميداند و از همين جاست كه به حوزههاي دیگر تسرّي پيدا ميكند و جلوة بارز
آن تجاوز به حقوق دیگران است (اصفهاني :ذیل ظلم).
در اینجا ضمن بررسي جلوههاي مهم ستم در ادوار مختلف تاریخي ،ميخواهيم
تصویر جامعي از آن ترسيم كنيم تا نشان دهيم بنمایة اصلي بيشتر حوادث تاریخي ،به
ویژه قصههاي پيامبران ،همان استكبار ضدقهرماناني است كه به شيوههاي مختلف به
ظلم دست ميیازند و عليه بخردي و توحيد طغيان ميكنند.
 .1-9ستم قوم نوح (ع)

ستم حاكم در جامعة روزگار حضرت نوح (ع) از استكبار و استبداد نشئت ميگيرد .طبق
سورههاي قرآن ،ستم در ادوار مختلف محصول فراروایت استبداد و استكباري است كه
برخي افراد بر قوم خویش اعمال ميكنند .استكبار به معني قراردادن نفس بشري در
جایگاهي است كه با چارچوب تكویني انسان به مثابة آفریدة تابع واجبالوجود تناسبي
ندارد .استكبار با سيطره بر هستي و استغنا از آفرینش پيوند دارد و این همه ،صفت
آفرینندة همة آیينهاست .مستكبر بدون هيچ مانع اخالقي و روحاني به حقوق دیگران و
بهویژه ستمدیدگان تجاوز ميكند و فاقد هر نوع عاطفه و توازني بين عقل و وجدان
است .او خود را فراتر از همه و داراي قدرت امر و نهي ميپندارد؛ چندان كه هيچ گروهي
حق ندارد از خواستهها و دستورهاي وي تخطي كند .استكبار و استبداد ،افرادي از قوم
نوح را واداشت تا رسالت آسماني او را بهویژه وقتي تالش ميكرد دایرة پيروانش را
گسترش دهد ،با ترفندهایي تعطيل كنند .مستكبران روزگار از وي خواستند كه به
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اجابت آنان بسنده كند ،از دعوت مستضعفان روي برتابد؛ چه مستضعفان را گروهي
بيسواد و بيثمر ميدانستند كه از لحاظ تفكر با آنان همخواني نداشتند.
نوح (ع) نقشة گروهي مستكبر و ستمگر را نقش بر آب كرد و آنان را مأیوس كرد،
به ویژه وقتي براي آنان روشن ساخت جذب مردم به رسالتش در گرو مال و ثروت
نيست ،بلكه به دليل ایمان است .هم چنين به قوم خود متذكر شد كه استكبارشان را
اعتباري نيست و ستم آنان با عدل و حق در تناقض است .آیات زیر بيانگر همين
حقيقت است:
«فَقَالَالْمَألالَّذِينَكَفَرُوامِنْقَوْمِهِمَانَرَاكَإِالبَشَرًامِثْلَنَاوَمَانَرَاكَاتَّبَعَكَإِالالَّذِينَهُمََْرَاِِلُنَا
بَادِيَالرََّْيِوَمَانَرَىلَكُمْعَلَيْنَامِنْفَضْلٍبَلْنَظُنُّكُمْكَاِِبِينَ.قَالَيَاقَوْمََِرَََيْتُمْإِنْكُنْتُعَلَى
بَيِِّنَةٍمِنْرَبِِّيوَآتَانِيرَحْمَةًمِنْعِنْدِهِفَعُمِِّيَتْعَلَيْكُمََْنُلْزِمُكُمُوهَاوَََنْتُمْلَهَاكَارِهُونَ .وَيَاقَوْمِال
ََسْأَلُكُمْعَلَيْهِمَاالًإِنََْجْرِيَإِالعَلَىاللَّهِوَمَاََنَابِطَارِدِالَّذِينَآمَنُواإِنَّهُمْمُالقُوارَبِِّهِمْوَلَكِنِِّيََرَاكُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُونَ .وَيَا قَوْمِمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ََفَال تَذَكَّرُونَ .وَال ََقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَائِنُاللَّهِوَالََعْلَمُالْغَيْبَوَالََقُولُإِنِِّ يمَلَكٌوَالََقُولُلِلَّذِينَتَزْدَرِيََعْيُنُكُمْلَنْيُؤْتِيَهُمُاللَّهُ
خَيْرًا اللَّهُ ََعْلَمُ بِمَا فِي ََنْفُسِهِمْ إِنِِّي إًِِا لَمِنَ الظَّالِمِينَ».؛ یعني «مهتران قومش كه كافر
بودند ،گفتند :ما تو را جز انسانى همانند خویش نمىبينيم و نمىبينيم كه جز اراذل
قوم از تو متابعت كنند و نمىبينيم كه شما را بر ما فضيلتى باشد ،بلكه پنداریم كه
دروغ مىگویيد .گفت :اى قوم من ،چه مىگویيد ،اگر از پروردگارم حجتى به همراه
داشته باشم و او مرا رحمت خویش ارزانى كرده باشد و شما از دیدن آن ناتوان باشيد.
آیا در حالى كه خود نمىخواهيد ،شما را به اكراه به قبول آن واداریم؟ اى قوم من ،در
برابر تبليغ رسالت خویش مالى از شما نمىطلبم .مزد من تنها با خداست .آنهایى را كه
ایمان آوردهاند از خود نمىرانم؛ آنان با پروردگار خویش دیدار خواهند كرد ،ولى
مىبينم كه شما مردمى نادان هستيد .اى قوم من ،اگر آنها را از خود برانم ،چه كسى
در قبال خدا مرا یارى خواهد كرد؟ آیا حقيقت را درنمىیابيد؟ به شما نمىگویم كه
خزاین خدا در نزد من است .و علم غيب هم نمىدانم .و نمىگویم كه فرشته هستم .و
نمىگویم كه خدا به آنان كه شما به حقارت در آنها مىنگرید ،خير خود را عطا نكند.
خدا به آنچه در دلهاى آنهاست آگاهتر است .اگر چنين كنم ،از ستمكاران خواهم بود»
(هود.)94-27 ،
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در نهایت چون این قوم ستمگر و مستكبر بر طبل تباه ستم و استكبار خویش
ميكوبند ،به نوح (ع) وحي ميشود كه با مدد مستضعفان كشتياي بسازد تا در اثر
طوفان ستمگران نابود شوند و او و پيروانش به سالمت به ساحل نجات برسند« :وَقِيلَ یَا
أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ األمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ
بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».؛ یعني «و گفته شد :اى زمين آب خود فروبر و اى آسمان باز
ایست .آب فروشد و كار به پایان آمد و كشتى بر كوه جودى قرارگرفت و ندا آمد كه اى
لعنت باد بر مردم ستمكاره!» (هود .)11 :این عقاب و كيفري كه بر سر قوم ستمگر نوح
بارید ،به دليل ستم و سركشي آنان در برابر عدل یا به تعبيري ،طغيان شرك در برابر
توحيد بود .تقابل بين شرك و توحيد یا عدل و ستم همچنان تداوم یافت و قوم عاد
حلقة بعدي این زنجيرة ستم را پدیدار كرد و سرانجام نيز به ارادة خدا نابود شد تا تمدن
جدیدي مبتني بر توحيد شكوفا شود.
در واقع ،كيفري كه بر قوم نوح (ع) آمد ،همان كيفري است كه خداوند آن را بر قوم
هود (ع) (عاد) به دليل ستم و سركشي آنان فرستاد ،اما اینكه چگونه این ستم در قالب
چنين پيشامد سوئي متبلور شد ،اكنون بدان ميپردازیم تا روشن كنيم ستم زنجيرهاي
از حلقههایي است كه از عصر نوح (ع) شروع ميشود و تا زمان موسي(ع) تداوم ميیابد.
وقتي ستم در جایي پدیدار ميشود ،به دنبال آن تباهي و ویراني ميآید و این همه با
حكم الهي نابود و عدل جایگزین آن ميشود .بيشك وقتي ستمي گسترش ميیابد،
سرانجام با ارادة خدا از بين ميرود و تمدن جدیدي به دنبال آن بنا ميشود.
 .2-9ستم قوم عاد ـ هود(ع)

هر خوانندهاي از آیات قرآني مربوط به این موضوع ،درميیابد كه طغيان قبيلة عاد در دو
زمينه متبلور ميشود؛ نخست در زمينة نژادپرستي ،یعني افرادي قبيلة خود را از قبایل
كوچك پيرامون خویش برتر ميدانستند و دوم ،در حوزة طبقاتي دروني .این طبقة
ثروتمند از آبشخورهاي مختلف داخلي و خارجي بهرهمند بود و در عيش و رفاه
ميزیست .وقتي این آبشخورها اندك شد ،به ستم گرایيد و به مستضعفان و قبایل
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ضعيف ستم كرد و به گردآوري اموال بسيار دست زد و بخش بزرگي از آن اموال را براي
ساختن شهر ارم صرف كرد؛ شهري كه در قرآن به بينظير بودن آن در ميان شهرهاي
جهان اشاره شده است« :إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ .الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِالدِ»؛ یعني« :با ارَم
كه ستونها داشت .و همانند آن در هيچ شهرى آفریده نشده بود» (فجر 7 :ـ )3

نشانة ستم مستكبران عاد ،شكافي بود كه بين صاحبان قدرت و مال و مستضعفان
پدید آمد .بيتردید براي جامعهاي كه چالش و برخوردهاي داخلي را قاعده ميشمرد و
از مساوات دور ميشود ،حياتي نخواهد بود؛ از اینرو ،خداوند هود(ع) را گسيل داشت تا
این وضعيت را با رسالت آسمانياش از طریق تقویت توحيد و دعوت به حق اصالح كند،
اما مستكبران بر هود برتري جستند و دعوتش را بيجواب گذاشتند و منكر توحيد و
قدرت خداوند بر زمين شدند و این اوج كفر و گمراهي فكري بود .اعتالي فكري ،پيوسته
انسان را به تدبر و تأمل در كارگاه آفرینش و مقایسة پدیدهها واميدارد تا وي را به
درجة ایمان روشنگر برساند ،اما مستكبران عاد به دليل بيبهرهگي از آن در سراب توهم
زیستند و از اینروست كه قرآن ميفرماید« :فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي األرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآیَاتِنَا
یَجْحَدُون»؛ یعني« :اما قوم عاد ،به ناحق در روى زمين گردنكشى كردند و گفتند :چه
كسى از ما نيرومندتر است؟ آیا نمىدیدند كه خدایى كه آنها را آفریده است از آنها
نيرومندتر است كه آیات ما را انكار مىكردند؟» (فصلت.)49 :
این استكبار قوم عاد بر روي زمين ،به دليل عدم ادراك آنان از محدود بودن بشر
بود .خداوند آنان را به كيفري سخت مبتال ساخت و مایة عبرت جهانيان گردانيد« :وَأَمَّا
عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ .سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ
فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ .فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ»؛ یعني« :و اما قوم عاد با
وزش باد صرصر به هالكت رسيدند .آن عذاب را هفت شب و هشت روز پى در پى بر
آنان بگماشت .آن قوم را چون تنههاى پوسيده خرما مىدیدى كه افتادهاند و مُردهاند .آیا
كسى را مىبينى كه از آنها برجاى مانده باشد؟» (سورة الحاقّه .)3-2 ،خداوند با این تندباد
سركش ،مستكبران را نابود ساخت و آنان چنان شدند كه گویي «أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ»
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(الحاقه )7 :بودند .این بالي الهي هم ضعف قدرت مادي ،اعم از نظامي و غيرنظامي را
آشكار ميكند و هم ميزان ضعف ستمگران را در ستمشان نشان ميدهد .آیة «فَهَلْ تَرَى
لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ» (همان ،)3 :این عبرت را تجسّم ميبخشد و بيان ميدارد كه وقتي ستم در
دورههایي از تاریخ انساني به اوج خود برسد و مستضعفان از مقابله با آن درمانند،
خداوند ستمگران را با قدرت كوبندهاي به تحدي ميطلبد تا حق و عدل را بر زمين
تثبيت كند .بدینگونه دورة ستم عاد به پایان رسيد و گردونة تاریخ با شتاب معهود خود
حركت كرد و در مطاوي آن تمدن ثمود (قوم صالح) شكل گرفت.
 .9-9ستم قوم ثمود ـ صالح(ع)

جامعة ثمود ،به طور كلي جامعهاي ستمگر بود و اگر گروه اندكي افراد خوب در آن یافت
ميشد ،در ميان آن جماعت ستمگرِ غالب ،گم بودند و مورد ستم و بهرهكشي
قرارميگرفتند و حقوق و كرامت انساني آنان رعایت نميشد؛ از اینرو بود كه خداوند
صالح (ع) را به مثابة مصلح اجتماعي براي آن قبيله فرستاد تا گروه ستمگران را سركوب
كند و حقوق انسانها را به خودشان بازگرداند؛ جز آن دسته كه در برابر رسالت آسماني
او مقاومت كردند و به تكذیب وي برخاستند .برخي مردمان از وي براي اثبات صدق
رسالتش معجزهاي طلب كردند؛ چنانكه خداوند ميفرماید« :قَالُواإِنَّمَاََنْتَمِنَالْمُسَحَّرِينَ.
مَا ََنْتَ إِال بَشَرٌ  ِمثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»؛ یعني« :گفتند :جز این نيست كه تو
را جادو كردهاند .تو نيز بشرى همانند ما هستى .اگر راست مىگویى ،نشانهاى بياور»
(شعراء 499 :ـ .)491
از جلوههاي ستم قوم صالح (ع) ،متهم كردن وي به سحر بود كه در واقع تالشي
براي تكذیب او و سپس درخواست معجزهاي از ایشان براي اثبات صداقت نبوتش بود .در
همان حين ،رسالت آسماني وي از صداقت آن سخن ميگوید .از آنجایي كه خداوند از
انجام دادن امور آسماني و زميني عاجز نيست ،معجزهاي را كه طلب كرده بودند ،در
صورت ناقهاي گسيل داشت با الزام آنان به رعایت قوانين آن و تهدیدكردن آنان به
عاقبت سوء عدم تبعيت از آن اصول و قوانين؛ چنانكه در قرآن بدان تصریح شده است:
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«قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.وَال تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ»؛
یعني« :گفت :این ماده شترِ من است .یك روز آب خوردن ،حق او باشد و یك روز حق
شما .به آن آسيبى مرسانيد كه عذابِ روزى بزرگ شما را فرومىگيرد» (شعرا 499 :ـ

.)492
اما آن شتر را كشتند و از كشتن آن نادم شدند ،چنانكه در قرآن تصریح شده
است« :فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي َِلِكَ آليَةً وَمَا كَانَ ََكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ»؛
یعني« :آن را كشتند و پشيمان شدند .پس عذاب آنها را فروگرفت .هرآینه در این عبرتى
است ،و بيشترینشان ایمان نياوردند» (شعرا 497 :ـ .)493
در اینجا باید اشاره كرد كه فرستادن ناقه از سوي خدا به قوم ثمود ،امتحاني براي
آن قوم بود كه اگر از اوامر الهي تبعيّت ميكردند و به آن ناقه گزندي نميرساندند،
صفحة جدیدي در تاریخ آنان آغاز ميشد و آن ،بازگشت به توحيد و عدل بود ،اما آنها
دستورهاي الهي را رعایت نكردند و ناقه را پي كردند و این بدان معني بود كه تكذیب در
جانشان ریشه دوانيده ،تا آنجا كه محال بود ایمان آورند.
وقتي ناقه را پي كردند ،ثابت شد كه این قوم را مجال اصالح در ميان نيست؛ زیرا
تجاوز به رسالت را به اوج خود رسانيدند .پي كردن ناقه دليلي است بر اینكه آنان كامالً
اهل دنيا هستند و هيچ اعتباري براي دین قائل نيستند و به هرج و مرج در دین عادت
كردهاند تا حدي كه محال است به قانونمندي و دین و آموزهها و شرایع آن ملتزم
شوند ،بلكه آن را دشمن خویش ميپندارند و با غرور تمام ميخواهند از آن رها شوند.
آنان همانند قوم عاد به قدرت مادي خود مغرور شدند؛ لذا خداوند آنان را نابود كرد ،اما
پيش از نابودكردنشان در همين دنيا آنان را عذاب كرد؛ چنانكه در قرآن آمده است:
«فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَالثَةَ ََيَّامٍ َِلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ»؛ یعني« :پس ماده شتر را
پى كردند .گفت :سه روز در خانههاى خود از زندگى برخوردار شوید و این وعدهاى است
عارى از دروغ» (هود.)29 :
به دليل گمراهي قوم ثمود و دنياگرایي آنان ،خداوند سه روز بدانها مهلت داد تا از
دنيا و اسباب آن تمتع جویند ،اما نه در شرایط معمولي ،بلكه در احوال غيرعادي؛ «یعني
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احوالي كه خداوند بيماري را بر آنان چيره كرد»؛ چنانكه در شرح آیة  29سورة هود
آمده است :خداوند بدانها فرمود پس از سه روز عذاب به شما ميرسد؛ روز نخست ،در
حالي بيدار ميشوید كه چهرههایتان زرد است و روز دوم ،سرخ و روز سوم ،سياه است.
سپس آنگونه كه خداوند فرموده بود ،در روز چهارم عذاب بر آنان نازل شد و «فَلَمَّا جَاءَ
أَمْرُنَا» (هود )22 :اشاره به همان عذاب است (طباطبایي 127 :4929 ،و .)170خداوند آنان را
به صيحهاي گرفتار كرد كه در آن مردند« :وَََخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
جَاثِمِينَ»؛ یعني« :و ستمكاران را صيحهاى فروگرفت و در خانههاى خود بر جاى مُردند»
(هود.)27 :
این همان پایان ستم است؛ عذاب در دنيا و آخرت و ترس و بيتابي دنيایي و
شرمساري هنگام حساب اخروي و تمام آن مذلت و خذالن قوم است...؛ خذالن تاریخي
و خذالن در آخرت .خذالن قوم ثمود در این فرمودة خداوند متبلور است« :كَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا
فِيهَا أَال إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَال بُعْدًا لِثَمُود»؛ یعني« :چنانكه گویى هرگز در آن دیار
نبودهاند .آگاه باشيد كه قوم ثمود به پروردگارشان كافر شدند ،هان بر قوم ثمود لعنت
باد» (هود .)23 :مال و ثروت ثمود به دليل كفر و سركشي آنان تباه شد و بدنامي
جایگزین آن در دنيا شد .عالوه بر شرمساري اخروي كه حتمي است ،ریشة ستمگران از
صفحة زمين بركنده شد و مایة عبرت دیگران شدند .آیا همة مردمي كه بعد از ثمود
آمدند ،از آنچه بر آنان رفت عبرت گرفتند یا پس از آنكه مدتي از نابودي ثمود گذشت،
به همان سركشي و طغيان بازگشتند؟ واقعيت این است كه این سركشي همچنان تكرار
شد ،اما با قوم لوط(ع) زاویة جدیدي پيدا كرد و حلقة تازهاي از همان زنجيرة ستمگري
شكل گرفت.
 .1-9ستم قوم لوط

اگر جدال در جامعة قوم نوح به سبب به این بود كه قدرتمندان ضعفا را به بردگي
ميگرفتند و ثروتمندان فقرا را استثمار ميكردند و اگر نزاع جامعة قوم هود و عاد به
جهت نژادپرستي و بي عدالتي در آن جامعه بود و عامل نزاع و اصطكاك جامعة قوم
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صالح و ثمود ،هرج و مرج و تكذیب جدي دین خدا و عدم اجراي موازین الهي بود،
چالش و اصطكاك در جامعة قوم لوط از رهگذر اخالل در موازین و اصول به وجود آمد
كه حيات بدون آنها تداوم نميیابد .معضل قوم لوط نابكاري مردان آن بود كه گویي هيچ
فهم و دریافتي از انسانيت انسان نداشتند و فقدان انسانيت باعث عدم توازن بين عقل و
وجدان و سقوط انسان به مرتبة حيوانيت ميشود .انسان اسير غرایز و اميالي ميشود كه
او را از مسير طبيعياش خارج ميكند و مسير طبيعي زندگي در سایة ازدواج مبتني بر
شرایع و قوانين دیني بين مرد و زن اقتضاي توالد و تناسل ميكند .این همان دقيقة
اصلي است كه مردان قوم لوط از آن تمرّد كردند .مردان آن قوم خواستند كه برخي از
آنان با دیگر مردان قرابت جویند؛ از اینرو ،،موازین دیني را بر هم زدند و باعث تباهي
جامعه شدند .بنا بر این وضعيتِ سركشانه ،خداوند لوط (ع) را با رسالت آسماني گسيل
داشت تا مردان را از مرداب حيوانيت به انسانيت سوق دهد ،اما واكنش آنان در این
ميان چگونه بود؟
سبكسري و سركشي و یورش عليه رسالت لوط (ع) موجب شد تا شرایط همچنان
باقي بماند و این قوم به پستترین درجه سقوط كردند .در همين زمان خداوند لوط (ع)

را گسيل داشت ،اما مردان نهایت حيوانيت را در حق او روا داشتند و به رسالت خود در
آفرینش خود وفادار نماندند .آن حضرت تالش كرد كه آنان را از زشتي عملشان آگاه
سازد و سعي كرد تا آنان را قانع سازد كه طریق درست را در پيش گيرند و با زنان
ازدواج و از قوانين طبيعي و شرعي پيروي كنند و تقواي الهي پيشه سازند ،اما آنان به
دليل غلبة غریزه بر عقل ،همچنان از سر غرور و خودستایي بر انحراف خود اصرار كردند
و ازدواج شرعي با زنان را منكر شدند و خواستند كه لوط (ع) باور آنان را بپذیرد .این
آیات بر این موضوع داللت دارد:
«وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا یَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَؤُالءِ بَنَاتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَال تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ .قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا
لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ»؛ یعني« :و (چون فرشتگان به صورت
جوانان زیبا به خانه لوط درآمدند) ،قوم لوط به قصد عمل زشتي كه در آن سابقه
داشتند به سرعت به درگاه او وارد شدند ،لوط به آنها گفت :این دختران من (جنس
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زنان امتم كه به منزلة دختران من هستند) براي شما پاكيزه و نيكوترند ،از خدا
بترسيد و مرا نزد مهمانانم خوار و سرشكسته مكنيد ،آیا در ميان شما یك مرد رشيد
نيست؟ قوم لوط گفتند :تو خود ميداني كه ما را رغبت و ميلي به آن دختران نيست و
تو به خوبي ميداني كه مطلب ما چيست» (هود 73 :ـ .)75

در اینجا باید اشاره كرد كه آنان با جهتگيري بيشرمانة خود خواستند ارادة خویش
را بر سنتهاي زندگي تحميل كنند و آنها را تغيير دهند؛ زیرا مسير صحيح زندگي
همان پيروي از اخالق و بناي خانواده و زاد و ولد و فعاليت درستي است كه زنان و
مردان با هم در آن مشاركت جویند .اكنون ،به نگرش تحديگرایانة مردان جامعة لوط
عليه دین و ارزشهاي آن نظري ميافكنيم .این نگرش تا حدودي شبيه نگرش
همجنسبازان امروز در برخي نقاط جهان است .آنچه براي قوم لوط اتفاق افتاد ،همان
ویرانياي بود كه تقدیر تغييرناپذیر الهي رقم زد؛ چنانكه در قرآن آمده است« :فَلَمَّا جَاءَ
ََمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَََمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِِّيلٍ مَنْضُودٍ.مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ
الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ».؛ یعني« :چون فرمان ما فرازآمد ،آنجا را زیر و زبر كردیم و بر آن شهر
بارانى از سنگهایى از سجّيل ،پى در پى ،فرو باریدیم كه بر آنها نشان پروردگارت بود و
چنين عذابى از ستمكاران دور نيست» (هود 32 :ـ .)39
این فرمودة خدا بار دیگر روشن ميكند كه پایان ستم ،نابودي اهل آن است به
وسيلة حوادث و بالهاي طبيعي پي در پي كه خداوند نازل ميكند .پس از آنكه ستم
قوم لوط (ع) از روي زمين محو شد ،گردونة تاریخي به جلو حركت كرد و به نقطة
معيني رسيد .این بار ستم در ميان قوم مدین گسترش یافت و از اینرو ،خداوند شعيب
(ع) را براي هدایت این قوم گسيل داشت.
 .9 -9ستم قوم شعيب (ع)

ظلم در مدین ویژگي و صبغة اجتماعي داشت و آن رعایت نكردن وزن و ترازو بود .این
معضل عمدتاً دامنگير جوامعي است كه ماديگرایي بر نفوس تأثير مينهد و مردم
یكسره متوجه دنيا ميشوند .چيرگي دنيامداري بر هر انساني ،طمع افسارگسيخته به
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دنبال خود دارد؛ یعني دوستي مال دنيا در جان فرد النه و او را به گردآوري و شمارش
اموال مشغول ميكند و این همان حرص است.
در این ميان ،بيشتر گروههایي كه متضرر ميشوند ،همان گروههاي مستضعف
خواهند بود .اموال اغنيا بيشتر و فقر و نداري مستضعفان نيز افزون ميشود .این ستم به
پدید آمدن نزاع و چالش اجتماعي ميانجامد و این همان چيزي است كه دقيقاً در
جامعة مدین اتفاق افتاد؛ پس خدا شعيب (ع) را براي هدایت این قوم فرستاد تا در
معامالت به انصاف رفتار كنند .خداوند راههایي براي اصالح روحي و اخالقي آنان قرار
داد و روشن ساخت كه سرانجام كار سوء و عدم رعایت حقوق گروههاي ضعيف جامعه
چيست و آنان را از این امور سوء بر حذر داشت.
«وَإِلَى مَدْيَنَ ََخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَال تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ
وَالْمِيزَانَ إِنِِّي ََرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِِّي ََخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ.وَ يَا قَوْمِ ََوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَال تَبْخَسُوا النَّاسَ ََشْيَاءَهُمْ وَال تَعْثَوْا فِي األرْضِ مُفْسِدِينَ.بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَوَمَاََنَاعَلَيْكُمْبِحَفِيظٍ :و بر مَدیَن برادرشان شعيب را فرستادیم .گفت :اى قوم من،
خداى یكتا را بپرستيد شما را هيچ خدایى جز او نيست .و در پيمانه و ترازو نقصان
مكنيد .اینك شما را در نعمت مىبينم .و از روزى كه عذابش شما را فروگيرد بيمناكم
اى قوم من ،پيمانه و ترازو را از روى عدل ،كامل ادا كنيد و به مردم چيزهایشان را كم
مدهيد و چون تبهكاران در زمين فساد مكنيد .اگر ایمان آوردهاید ،آنچه خدا باقى
مىگذارد برایتان بهتر است .و من نگهبان شما نيستم» (هود 31 :ـ .)32

اما واكنش گنهكاران قوم مدین به رسالت آسماني شعيب كه آنها را به ایمان خالص
به خدا ،دوري از شرك ،ترس از روز قيامت و رعایت امانت فراميخواند ،چگونه بود؟
واكنش آنها رويبرتافتن كامل و به سخره گرفتن شعيب (ع) و متهم كردن وي به نهي
آنان از چيزي كه خودش ميخواهد و سپس تهدید او به كشتهشدن با پرتاب سنگ بود.
شعيب (ع) به باور آنان ،فردي ضعيف مينمود كه نزد آنان هيچ منزلت و احترامي
نداشت .بدیهي است كه این قوم به دليل حرص و ميل به تباهكاري و بيبصيرتي،
نتوانستند اهميت نبوت شعيب (ع) را دریابند؛ لذا با هم عهد كردند كه دور از چشم
خانوادهاش او را با سنگي بكشند ،در حالي كه از حمایت آسماني از وي غافل بودند و
درنميیافتند كه او تحت حمایت و عنایت خداست و خداوند آنان را در گمراهي و ستم و
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تباهكاریشان رها نميسازد ،بلكه آنان را با عذاب خود خوار ميكند .به دليل عدم رعایت
عدالت در وزن و ترازو ،مسخرهكردن رسالت آسماني شعيب (ع) و به تحدي برخاستن با
وي و خداوند ،در نهایت خداوند این ستمگران را نابود ساخت؛ چنانكه در قرآن كریم
بدین موضوع تصریح شده است« :وَلَمَّا جَاءَ ََمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَََخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ََال بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا
بَعِدَتْثَمُودُ».؛ یعني« :چون امر ما فرازآمد ،شعيب و كسانى را كه به او ایمان آورده بودند
به رحمت خویش رهانيدیم .و ستمكاران را صيحهاى فروگرفت و در خانههاى خویش بر
جاى مُردند؛ چنانكه گویى هرگز در آن دیار نبودهاند .هان لعنت بر مردم مدین باد ،هم
چنان كه لعنت بر قوم ثمود( ».هود 51 :ـ .)59
بدینگونه به فرمان الهي كه برگشتناپذیر است ،دورة پنجم ستم بشري تمام شد و
ستمگران به ترس و وحشت گرفتار آمدند و همگان در سرزمينشان زمينگير شدند،
بدون آنكه مالي كه گرد آورده بودند ،بدان ها سودي برساند و نه تنها از آنان در برابر
مرگ حمایت نكرد ،بلكه باعث پایان حياتشان نيز شد و همچنين موجب شرمساري
دنيوي و اخروي آنان شد .نام مدین مانند نام ثمود ،به جهت تجاوز به حدود الهي با
خذالن مرتبط است و بدینترتيب با نزول عذاب الهي بر این اقوام ،داستان این دو قوم
ستمگر ،عبرت دیگران شد و دورة دیگري از ستم در تاریخ بشري به پایان رسيد.
 .1-9ستم فرعون

چنانكه از قرآن برميآید ،ششمين حلقه از ستم در قرآن كریم ،در روزگار فرعون و
پيشتر از ظهور موسي (ع) رقم ميخورد .در اینجا ظلم با استكبار مرتبط است كه به
جاي تمركز بر یك قبيله ،بر دولت و حكومتي به ریاست فرعون متمركز بود؛ حكومتي
كه دیكتاتوري بود .حكومت را گروهي اداره ميكردند كه خود فرعون آنان را براي ادارة
امور كشور برگزیده بود .در این دستگاه ،فرماندة سپاه براي حفظ قدرت فرعون و حمایت
از آن تالش ميكرد و همچنين به حمایت از دعوي خدایي وي برميخاست.
بهرغم اینكه چنين حمایتي ستم فراواني در پي داشت ،خدا انگاشتن هر حاكمي،
خضوع و تسليم افراد را در برابر دو قدرت قانونگذاري و اجرایي او به همراه داشت.
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چنين بود كه فرعون خود را برتر ميانگاشت و بر آن بود كه دست هيچ بشري به او
نميرسد ،در حالي كه چيرگي بر مردم تنها از آن خداست .اما انساني كه خود را خدا
ميانگارد ،بر اساس عادت در كانون خواستهها و مصالح و منافع خود دخل و تصرف
ميكند .وقتي كه مسئلة مصالح با قدرت نامحدود جمع ميشود ،به ستم ميانجامد و
این معضل عمدة عصر فرعوني بود .فرعون هر چه ميخواست با عنوان خدایي انجام
ميداد و هر كه الوهيت را تنها از آن خداي یكتا ميدانست ،نابود ميكرد؛ خدایي كه
اجازة دعوي خدایي به هيچ انساني نميدهد .از آنجا كه بنياسرائيل منكر الوهيت فرعون
بودند ،او تمام تالش خود را به كار بست تا به شيوههاي مختلف آنان را مغلوب كند كه
بر دیگران تأثير ننهند و سایران را به نفي و انكار الوهيتش تشویق نكنند.
بدینگونه فرعون بنياسرائيل را خوار كرد و آنان را به بردگي گرفت و از كرامت
انساني محروم كرد؛ چنانكه شرح خواهيم داد .این همه موجب شد كه در دورة وي
چالش اجتماعي در جامعة حكومت فرعون پدید آید و خداوند موسي (ع) را براي اصالح
جامعه فرستاد .آیات قرآن تبيين ميكند كه استكبار پيوسته در ميان انسانهاست.
موسي (ع) با استكبار بزرگ فرعون و سپاه وي روبهرو و پيروز شد؛ چنانكه همة انبياء
پيش از موسي (ع) با تكبر اقوام خود مواجه شدند ،اما سرانجام به مدد خدا از بحرانها و
طغيانها عبور كردند .پيامبر اعظم محمد (ص) نيز با تكبر و خودستایي مستكبران
مواجه شد ،چنانكه پيامبران پيش از وي روبهرو شده بودند ،اما او آگاه بود كه دورة وي
از همة دورههاي دیگر مهمتر است؛ زیرا او خاتم پيامبران و رسوالن است و حامل رسالت
فراگير و جهاني است.
نقطة آشكار در این جا آن است كه كالم قرآن دربارة استكبار و ستم اقوامي كه در
برابر رسالتهاي آسماني مقاومت كردند ،در چارچوب منظمي با قواعد و اصول خاص
خود آمده است؛ از اینرو ،ذكر موسي (ع) و فرعون در قرآن كریم آمده است تا اهميت
عبرت گرفتن را در تاریخ بشري روشن سازد .قرآن اهميت خاصي براي این تاریخ و
حلقههاي كاملش در زنجيرهاي واحد قایل است.
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قرآن ستم فرعون و اسالف وي را نمونهاي از ستمهایي ميشمارد كه با ارادة آسماني
ویران شده است .به جهت تناقض ستم با سنتهاي ثابت هستي ،در دوران موسي(ع)

مستضعفان بنياسرائيل در كانوني قرار ميگيرند كه مستضعفان قوم نوح ،هود ،صالح،
لوط و شعيب در آن ایستادند؛ همانها كه خداوند با نابودكردن ستم و اهلش ،داد آنان را
ستاند .همة كارها بسته به تقدیر الهي و منوط به زمان خاص خود است؛ چنانكه
خداوند مشركان قریش را شكست داد و محمد (ص) و پيروانش را بر آنان پيروز گردانيد.
این همه آشكار ميكند كه سنتهاي زندگي بر عدل و حق استوارند .وقتي اقوامي به
ظلم تمایل پيدا كنند و به گروههاي اندك مؤمنان ستم شود و آنان توان دفاع از خویش
در برابر نيروهاي ستمگر نداشته باشند ،خداوند بر اساس سنت ازلي خود عمل ميكند و
ستمگران را به انحاء مختلف از ميان ميبرد .قرآن انسان را در هر دورهاي از ستم بر حذر
ميدارد و آن را نكوهش ميكند؛ به عبارت دیگر ،قرآن كریم انسان را از اصل عمومي
ستم بر حذر ميدارد.
 .1نتيجه
بدایت ظلم همان تعامل نامناسب بشر با پدیدههاي مادي است و از همين جاست كه
ظلم به حوزههاي دیگر تسرّي پيدا ميكند و جلوة بارز آن تجاوز به حقوق دیگران است.
جهان مبتني بر این حقيقت ثابت است كه چالش مستمر بين خير و شر و عدل و
ظلم طي تاریخ بين اصناف و طبقات مختلف انسانها در جریان بوده است .گاهي دایرة
خير فراخ است و روحانيت و معنویت در آن ميشكوفد و ميبالد و گاهي دایرة شر
گسترده است كه خير را محدود ميسازد .قهرمانِ قلمرو خير و عدل ،انسان مؤمنِ
خردمند و حكيم نيكوكار و ضد قهرمان ،آن فرد شریر ستمگر و تباهكار است .ظلم توازن
عقل و وجدان را كه باعث حفظ ایمان انسان فرهيخته ميشود ،نابود ميكند تا
وسوسههاي شيطاني بر انسان چيره شود و او را به ستم وادارد .قرآن شكلهاي مختلف
این ستم را در ضمن قصههاي پيامبران چونان زنجير بلندي تصویر كرده است كه از
روزگار آدم تا خاتم (ص) ادامه دارد.
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این ظلم در دورههاي مختلف ،شكل و اسلوب جدیدي پيدا ميكند ،اما جوهره و
حقيقت آن در همة این ادوار یكي است و جلوههاي بارز تقابل خير و شر و توحيد و
شرك یا به عبارتي ،بخردي و نابخردي است .بارزترین جلوة نابخردي در قرآن ،شرك
است؛ از همينرو ،به محض آنكه پيامبري از دنيا رخت برميكشيد و عقل و خرد یا به
تعبيري توحيد مقلوب شرك و نابخردي ميشد ،پيامبر دیگري برانگيخته ميشد تا مردم
را به صراط مستقيم كه همان عقل است رهنمون كند.
به طور خالصه انواع ستم در قرآن عبارت است از:
الف .ستمي كه از طبقهاي نشئت ميگيرد و خود را از دیگر طبقات اجتماعي برتر
ميداند .اینان خود را در خرد ،مال و منزلت از دیگران برتر ميدانند .نمونة آن در قرآن
قوم نوح (ع) است.
ب .ستم با منحصركردن آبشخورهاي داخلي و خارجي به دست طبقهاي كه خصلت
ایشان تجملپرستي ،نژادپرستي و رفاهطلبي است كه در قبيلة عاد شيوع پيدا كرد.
ج .ستمي كه سخت با تكذیب دین مرتبط است .این ستم عدل را محو ميكند و
همة موازین حق را وارونه ميسازد و این همان ستمي است كه در جامعة ثمود (ع) رواج
یافت.
د .ستم قوم لوط (ع) كه با عدول از جریان طبيعي تكوین صورت گرفت .این قوم به
دليل كبر و غرور با جریان طبيعي خلقت به محاربه برخاستند.
سرشت گفتمان عقلي پيامبران ،اعم از آدم و نوح و ابراهيم ،با گفتمان عقلي پيامبر
اسالم تفاوتي ندارد .این چالش بين نابخردي با بخردي پيوسته در طبيعت ساري و
جاري است و در نهایت بخردي پيروز ميدان است و نمایندگان نابخردي خواه نمرود
باشد یا فرعون هرگز پيروز نخواهند شد.
پینوشت
َ .1صلالظلم:وضعالشيءفيغيرموضعه،ومنَمثالالعربفيالشبه:منَشبهَباهفماظلم؛قالاألصمعي:
ماظلمَ ،ي  :ماوضعالشبهفيغيرموضعه،وفيالمثل:مناسترعىالذئبفقدظلم.يقال:لزمواالطريقفلم
يظلموهَيلميعدلواعنه؛ويقالَ:خذفيطريقفماظلميميناوالشماال.والظلم:الجورومجاوزةالحد.والميلعن
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القصد،والعربتقول:الزمهذاالصوبوالتظلمعنهَ ،ي :التجرعنه.وقولهعزوجل:إنالشركلظلمعظيم؛
يعنيَنهللاتعالىهوالمحييالمميتالرزاقالمنعموحدهالشريكله،فإِاَشركبهغيرهفذلكَعظمالظلم،
ألنهجعلالنعمةلغيرربها.يقال:ظلمهيظلمهظلماوظلماومظلمة،فالظلممصدرحقيقي،والظلماالسميقوممقام
المصدر(ابنفارس،مادةظلم).
 .2دربارة واژة ظلم و مشتقات آن در قرآن ر.ك :عبدالباقي ،بيتا :ذیل «ض ل م».
 .9در اینجا بایسته است كه به خطبة امام علي(ع) اشاره كنيم كه متعرض سه نوع ستم ميشود .ر.ك:
نهجالبالغه ،شرح شيخ محمد عبده ،جزء ،4بيروت :المكتبةاالهلية ،ال.ت .59 .همچنين باید اشاره كرد كه
فرعون با حكومت خود به بندگان ،بهویژه به بنياسرائيل ستم كرد .یكي از انواع ظلم در قرآن ،ظلم

اعتقادى است كه گاهي در ظلم فردى و گاهي در ظلم اجتماعى تبلور ميیابد (محمدي ريشهري،
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