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از نظر قرآن کسانی که مانع از انجام مناسک 
حج می شوند مستکبر و شیطانی و طاغوتی 
و کافر و منافق و مشرک هستند و به عنوان 

سوداگران دین باید با آنان برخورد کرد. 
مقاومت در برابر این افراد همانند مقاومت در 

برابر طاغوت، ضروری
 است

از نظر قرآن انجام مناسک حج، سبیل اهلل 
و بستن و سد کردن آن گناهی بزرگ و 
تجاوزی عظیم به حدود الهی است که 
خداوند وعده عذاب در دنیا و آخرت به 

مانعان و مسدودکنندگان راه خود را 
داده است.

* جرم قوم ثمود 
تنها کشتن ناقه 

نبود تا میان 
جرم و مجازات تناسبی 

نباشد؛ جرم آنان غرق شدن 
در نافرمانی خدا و فساد 
بی اندازه در میانشان بود. 
صالح آنان را از بدرفتاری 

نهی کرد؛ ولی او را مسخره 
کرده و به آزار وی روی 

آوردند و چون با کشتن ناقه 
همه  تالش ها را به بن بست 
کشاندند، به عذاب الهی 

دچار شدند. 

* برطبق تصریح قرآن کریم همه قوم ثمود هالک نشدند؛ بلکه خداوند، صالح پیامبر 
و مؤمنان را به رحمت خود نجات داد. همواره روش خداوند در سرکوبی ظالمان چنین  
بوده است که با نجات گروه مؤمنان و حق جویان، تنها معاندان و مخالفان لجوج را به 
عقوبت دچار می کند. در مواردی که برخی از مؤمنان  هم جزو هالک شدگانند، جایی 
است که با ترک امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به رفتار کافران، بی تفاوت بوده و 

موجبات تجری آنان را فراهم می کرده اند.

* سرگذشت اقوام در قرآن، با هدف عبرت آموزی و پندگیری بیان شده است تا 
انسان ها با آگاهی از اوضاع و احوال ایشان، خود را از اشتباهات و مهلکات دور 

بدارند؛ اما نکته  حائز اهمیت این است که قرآن کریم،تنها به آن قسمتی از واقعه 
اشاره می کند که پیامی دربردارد و به مخاطب هشدار می دهد که درصورت 

عبرت نگرفتن و توجه نکردن به سرگذشت پیشینیان، به سرنوشت 
مشابه آنها دچارخواهد شد.

حج از بزرگ ترین شــعائر الهی است که نماد تجلی وحدت 
اسالمی و عبادی سیاسی اجتماعی است. از نظر قرآن کسانی که 
مانع از اجرای مناسک حج می شوند، به عنوان مانعان از سبیل اهلل 
شناخته شده و مستحق خشم الهی در دنیا و آخرت هستند. 
نویســنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآن،  علل و 
آثار بازداشتن مردم از انجام مناسک حج را تبیین کرده است.

***
اهمیت برگزاری مناسک حج

با نگاهی به آثاری که قرآن برای مناسک حج بیان کرده به روشنی 
اهمیــت و ارزش حج و جایــگاه واالی آن در آموزه های وحیانی قرآن 
دانسته می شــود. خداوند در آیات قرآن آثاری را برای حج بیان کرده 
که شــامل آمرزش همه گناهان حج گزار و پاکیزگی روحی وی )بقره، 
آیه 203(، تقویت دیانت مردم )مائده، آیه 97(، توشه خیر برای آخرت 
)بقره، آیه 197؛ حج، آیات 27 تا 30(، جلب خشنودی خداوند )مائده، 
آیه 2(، لغو هرگونه امتیاز گروهی و طایفه ای )بقره، آیات 125 و 199؛ 
حج، آیات 25 تا 28(، بهره مندی از منافع مادی دنیوی و کسب درآمد 
و رشد و رونق کسب کار )حج، آیات 28 و 36(، ایجاد اجتماعی مردمی 

ممانعتازحج
ازدیدگاهقرآن

 فرزاد کرمی
97( و از مصادیق نیکی و تقوا و مناســک آن به عنوان شــعائر بزرگ 
الهی مطرح است. )مائده، آیه 2( بنابراین کسی نمی تواند هتک حرمت 
این عبادت عظیم و با اهمیت نماید؛ چرا که خداوند در آیه 2 ســوره 
مائده بر لزوم تعظیم مناســک حج و نشانه های آن و اجتناب از هتک 
حرمــت آنها تاکید کرده و جلوگیری از اجرای مناســک حج را گناه و 

تجاوز شمرده است.
جلوگیری از حج، گناه و تجاوز

چنان که گفته شد حج از مهم ترین فروعات اسالمی است که به عنوان 
شعائر بزرگ الهی نمادی از اسالمیت انسان است و همان طوری که نماز 
جداکننده ایمان و کفر است، حج نیز جدا کننده ایمان و کفر است. از 

همین رو ترک آن را به عمد در صورت استطاعت، کفر شمرده است.
از نظر قرآن مناســک حج به سبب اهمیت در تولی و تبری نمادی 

از عبادت سیاسی و اجتماعی است.
خداوند می فرماید: و این آیات، اعالمی است از جانب خدا و پیامبرش 
به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشــرکان تعهدی 
ندارند، با این حال اگر از کفر توبه کنید، آن برای شما بهتر است و اگر 
روی بگردانید پس بدانید که شما خدا را درمانده نخواهید کرد؛ و کسانی 

را که کفر ورزیدند از عذابی دردناک خبر ده. )توبه، آیه 3( 
این آیه بصراحت اعالم می کند ایام حج، فرصتی مناسب برای اعالن 
مواضع اسالم در برابر کفر است و مردم با آمدن در این مراسم با اعالن 
تولی نسبت به خدا و پیامبر)ص( و تبری و برائت جویی نسبت به کفر 
و طاغوت، به طور رسمی مواضع خویش را اعالم می کنند. این در حالی 
اســت که خداوند اجتناب از هرگونه بیهوده گویی و باطل ســرایی در 
مراسم حج را توصیه کرده است. )توبه،  آیه 30( این بدان معناست که 
اعالن برائت از کفار و مشرکان نه تنها یک امر خالف شرع نیست بلکه 
از اجزای الزم و واجب حج اکبر ابراهیمی اســت. بنابراین، مانع تراشی 
در اجرای این شرط و این بخش از حج اکبر به معنای هتک حرمت و 

سد سبیل اهلل خواهد بود.
خداوند در آیات قرآن از جمله آیه 2 سوره مائده بصراحت جلوگیری 
از انجام و اجرای مناسک حج را به عنوان گناه و تجاوز نسبت به حدود 
الهی معرفی کرده و فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، حرمت 
شــعایر خدا و ماه حرام و قربانی بی نشــان و قربانیهای گردن بنددار و 
راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودی پروردگار خود را می طلبند، 
نگه دارید. و چون از احرام بیرون آمدید می توانید شــکار کنید و البته 

نباید کینه توزی گروهی که شما را از مسجدالحرام باز داشتند، شما را 
به تعدی وادارد و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید 
و در گناه و تعدی، دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت 

کیفر است. )مائده، آیه 2(
از نظر قرآن انجام مناســک حج، سبیل اهلل و بستن و سد کردن آن 
گناهی بزرگ و تجاوزی عظیم به حدود الهی اســت که خداوند وعده 
عذاب در دنیا و آخرت به مانعان و مسدودکنندگان راه خود را داده است.
از نظر قرآن »ســبیل اهلل« راهی است که خداوند برای بندگان خود 
تعیین کرده تا مطابق آنچه دستور داده و دعوت نموده آن را بپیمایند 
)التبیان، ج 2، ص 143( و به گفته برخی هر چیزی است که به رضای 
خدا منتهی شود. )المیزان، ج 2، ص 385( در مقابل این واژه، »سبیل 

الطاغوت« است. )نساء، آیه 76(
بنابراین، کســی که از راه خدا جلوگیــری می کند، در راه طاغوت 
گام برمی دارد و خود طاغوتی و از اصحاب طاغوت اســت. پس پذیرش 
والیت چنین افرادی جایز نیست و مبارزه با طاغوت و اهل طاغوت الزم 
و ضروری دین اســت. خداوند در آیه 76 سوره نساء بصراحت به تضاد 
و تقابل میان راه خدا و راه طاغوت اشاره کرده و می فرماید: کسانی که 
ایمان آورده اند و در راه خدا مقاتله و جهاد می کنند و کسانی که کافر 

شدند در راه طاغوت به جنگ می روند.
خداوند در آیه 6 سوره لقمان می فرماید به تمسخر گرفتن راه خدا، 
از اهداف رواج دهندگان ســخنان بیهوده اســت و بر اساس همین آیه 

شکی نیست که استهزای راه خدا، در پی دارنده عذابی ذلت بار است.
از نظر قرآن کسانی از راه خداوند اعراض می کنند که چون یهودیان 
مردمانی منحرف بوده )نساء، آیه 160( و قیامت را به فراموشی سپرده 

باشند )ص، آیه 26(
خداوند در تبیین علل و عوامل اعراض از سبیل اهلل به اموری چون 
نفاق )منافقون، آیات 1 و 2(، رفتار زشــت )غافر، آیه 36(، سوداگری با 

دین و آیات الهی همان طوری که دولت ســعودی انجام می دهد )توبه، 
آیه 9( و مانند آنها توجه می دهد.

به طور طبیعی کسی که از سبیل اهلل اعراض می کند باید در انتظار 
تباهی و احباط اعمال نیک )محمد، آیات 1 و 37(، ســرزنش و توبیخ 
الهی )توبه، آیه 9(، محرومیت از رحمت الهی )اعراف، آیات 44 و 45(، 

عذاب بزرگ الهی )نحل، آیه 88( و مانند آن باشد.
تهدید خداوند به عذاب بزرگ نسبت به اعراض کنندگان از راه خدا 
بیانگر آن است که چنین عملی جزو گناهان کبیره است. پس اگر اعراض 
از راه خدا چنین آثاری دارد به طور اولی باید گفت کسانی که مانع در 
راه خدا می شوند و از رفتن مردم در مسیر سبیل اهلل جلوگیری می کنند 
و راه را برایشان برای انجام مناسک حج می بندند گناهی بزرگ تر مرتکب 

می شوند و باید خود را برای عذابی دردناک تر آماده سازند.
به ســخن دیگر، اگر فرجام اعراض کننــدگان از راه خدا، دوزخ و 
جاویدانگی در آن است، باید این حکم را برای راه بندان سبیل اهلل سخت تر 
دانســت که نمی گذارند مردم حج خویش را انجام دهند و به مناسک 

الهی و واجب اسالمی خویش بپردازند.

مانعان از راه خدا و حج گزاری
قرآن افراد و گروه هایی را به عنوان مانعان از راه خدا معرفی می کند 
که شامل احبار و دانشمند دنیاپرست دین فروش )توبه، آیه 34(، اهل 
کتاب دشمن اسالم و قرآن و پیامبر )آل عمران، آیه 99(، رهبانان مسیحی 
)توبه، آیه 34(، ابلیس و شیاطین )عنکبوت، آیه 38؛ زخرف، آیه 37(، 
عهدشــکنان )نحل، آیه 94(، کافــران )ابراهیم، آیات 2 و 3؛ نحل، آیه 
88، محمد، آیه 32 و آیات دیگر(، مشــرکان )بقره، آیه 217؛ توبه، آیه 
9(، منافقان )مجادله، آیه 16؛ منافقون، آیات 1 تا 4(، یهود )نساء، آیه 

160( و مانند آنها می شود.
ممانعت از حج، محاربه با خدا

از نظر قرآن جلوگیری از راه خدا مانند جلوگیری از انجام مناسک 
حج که دولت سعودی انجام داده، گناهی بزرگتر از جنگیدن در ماههای 
حرام در نزد خداوند است. از تو درباره ماهی که کارزار در آن حرام است 
می پرســند. بگو: »کارزار در آن، گناهی بزرگ و باز داشتن از راه خدا و 
کفر ورزیدن به او و بازداشــتن از مسجدالحرام [=حج]، و بیرون راندن 
اهل آن از آنجا، نزد خدا [گناهی] بزرگتر، و فتنه [=شــرک] از کشتار 
بزرگتر است.« و آنان پیوسته با شما می جنگند تا- اگر بتوانند- شما را 
از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال 
کفر بمیرند، آنان کردارهایشــان در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان 

اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود«. )بقره، آیه 217(
براســاس این آیه ممانعت از راه خدا از جمله حج و مناسک آن به 
معنای فتنه گری است که خود بدتر از قتل و کشتار و جنگ است. کسانی 
مرتکب این اعمال می شوند که کافر به حکم الهی باشند و در سیطره 

و والیت شیطان درآمده و والیت طاغوتی شیطان را پذیرفته باشند.

عوامل ممانعت از حج
از نظر قرآن عواملی چند در اتخاذ این رفتار و رویه مؤثر اســت که 
مهمترین آنها عبارتند از: استکبارورزی )منافقون، آیه 5(، زیبا جلوه دادن 
بدکاریها )عنکبوت، آیه 38(، ثروت و امکانات مادی فریبنده در دســت 
افراد فرعون صفت )یونس، آیه 88(، حق ناپذیری و ناتوانی از شــنیدن 
سخن حق )هود، آیات 19 و 20(، کسب درآمد و سوداگری با آیات الهی 
و دین فروشی )توبه، آیه 9(، کفر و بی ایمانی )نساء، آیه 167؛ محمد، آیه1؛ 
منافقون، آیات 3 و 4(، ظلم و ستم )نساء، آیات 167 و 168(، کوردلی و 
نداشتن بصیرت )هود، آیات 19 و 20( و نفاق و دورویی )منافقون، آیه 
2(.باید توجه داشت که براساس آیه 217 سوره بقره و روایات تفسیری، 
حج از مصادیق ســبیل اهلل است؛ چنان که براساس آیه 88 سوره نحل و 
روایات تفسیری، کعبه خود سبیل اهلل شمرده شده است. اصوالً هر چیزی 
که انسان را به خدا برساند و به بهشت وارد کند، سبیل اهلل می باشد لذا 

دین اسالم به عنوان سبیل اهلل در آیات قرآن مطرح می شود.
آثار ممانعت از حج

کســانی که مانع ســبیل اهلل 
هســتند و راه را بــر مؤمنان در 
اعمال عبــادی چون حج  انجام 
و جهاد )بقــره، آیه 273( و نماز 
می بندند، از ســوی خداوند کیفر 
می شوند. اعمال و رفتار زشت آنها 
آثار و پیامدهائی دارد که در اینجا 
به برخی از آن ها اشــاره می شود: 
احباط عمل و از دست رفتن آثار 
اعمال نیک و صالح )محمد، آیه 
32(، خســران ابدی )هود، آیات 
19 تا 22(، ضرر به خویشــتن 
)همان(، گمراهی و محرومیت از 
هدایت الهی )نساء، آیات 167 و 
168( و محرومیــت از مغفرت و 

آمرزش الهی )نساء، آیه 168(.

خداوند در آیاتی از قرآن به مردم هشدار می دهد ممانعت از راه خدا، 
موجب عقوبت و کیفر الهی است )نساء، آیات 167 و 168؛ اعراف، آیات 

44 و 45؛ انفال، آیات 36 و 47، توبه، آیه 34 و آیات دیگر(
به هر حال کســانی که مردم را از انجام مناسک عبادی سیاسی و 
اجتماعی حج باز می دارند و اجازه نمی دهند تا آنها در کنگره جهانی حج 
حاضر شوند و تولی و تبری نمایند و شعائر عظیم الهی را به جا آورند، به 
عنوان مانعان راه خدا بشمار می روند و خداوند آنان را به عنوان گناهکار و 
مجرم تلقی کرده و به عذاب دردناک در دنیا و آخرت تهدید نموده است.
از نظر قرآن کسانی که مانع از انجام مناسک حج می شوند مستکبر و 
شیطانی و طاغوتی و کافر و منافق و مشرک هستند و به عنوان سوداگران 
دین باید با آنان برخورد کرد. مقاومت در برابر این افراد همانند مقاومت 
در برابر طاغوت، ضروری است و باید کاری کرد که حاکمیت طاغوت بر 
بالد اسالمی و به ویژه حرمین شریفین بلکه حرم الهی قدس در فلسطین 

از میان برود و اسالم و مسلمانان بر آن حاکمیت یابند.

و قوام برپایی اجتماع )مائده، آیه 
97( و مانند آنها می شود.

در اهمیت حج همین بس که 
خداوند حجه االسالم را برای همه 
مکلفان در صورت استطاعت مالی 
و بدنی واجب کرده )آل عمران، آیه 
97( و آن را از شعائر اسالمی قرار 
داده و از همگان خواسته است تا 
این شعائر را تعظیم دارند )مائده، 

آیه 2(
از نظــر آموزه های قرآن، حج 
عبادتــی ارزشــمند و با اهمیت 
)بقره، آیــه 189؛ آل عمران، آیه 

قرآن کریم از هرگونه تغییر، 
تصریح خود،  بــه  و  محفوظ 
هرگونه اختالف ناشی از تصرف 
مردود  آن  آیات  در  بشــری 
اســت. بادقت در آیاتی که به 
ذکر سرگذشــت عبرت آموز 
قوم ثمــود پرداخته به خوبی 
ذره ای  تنها  نه  که  درمی یابیم 
تناقض و تضاد در آن نیست، 
بلکه با ظرافتی به غایت دقیق، 
واقعه ای واحد را با چند بیان، 
مکمل  نوعی  بــه  همگی  که 
یکدیگرند، همچون حلقه های 
زنجیر به هم متصل می کند و 
یکپارچه و واحد، به بیان ماوقع 
حاضر  نوشتار  در  می پردازد. 
شبهه مربوط به چرائی عذاب 
ناقه  با  ارتباط آن  قوم ثمود و 

صالح بررسی شده است.
***

 قرآن کریم با صراحت هرچه 
تمام، وجــود هرگونــه اختالف، 
تناقض، تضاد و باطل را از ساحت 
مقدس خــود دور می داند.)1( زیرا 
از جانب خداونــد حکیم و علیم 
نازل شــده)2( و علــم مطلق او به 
همه چیز، مانع نفوذ باطل در کالم 
اوست. قرآن کتاب هدایت است و 
در طی 23 ســال بر قلب مبارک 
پیامبر رحمت فرود آمده اســت. 
پراکندگی موضوعات قرآن در میان 
آیات متعدد و سوره های گوناگون، 
مانع یکپارچگی آن نیســت. برای 
به دست آوردن نظر قرآن راجع به 
یک موضوع خاص، به جمع آوری 
همه  آیات و بررســی آنها در کنار 
هم نیازمندیم. برخی از آیات ممکن 
اســت در نگاه اول با هم اختالف 
داشته باشند. ولی با تأمل در همه  
آیات به صورت یکپارچه، اختالف 
برمی خیزد و ائتالف می نشــیند. 
کسانی که به انگیزه خرده گیری بر 
آیات یا جستن نقص ها و ضعف ها 
به قرآن مراجعه می کنند، به خیال 
خود به آنچه می خواهند می رسند؛ 
چون هدفی جــز آن ندارند! آنها 
نمی خواهند قرآن را کتاب خدا و 
عاری از هرگونه نقص بیابند؛ از این 
رو به متشابهات چنگ زده)3( و بر 
اختالفات ظاهری تکیه می کنند. 
قــرآن کتاب هدایت اســت برای 
متقین.)4(کسانی که با فطرت پاک 
و دور از آلودگی به شبهه  علمی و 
شــهوت عملی به قرآن می رسند 
و  مقصــود خود را در آن می یابند 
و با ریســمان قــرآن به حقیقت 
ادامه یکی  پیوند می خورند.)5( در 

می پــردازد. برخالف تصریح قرآن 
مبنی بر نبود تناقض در آن و مصون 
 بودن از تحریف و تصرف، می بینیم 
که این داستان، به دالئل نامعلوم، 
دچار تناقض و تضاد می شود. یعنی 
در هر سوره ای که این جریان بازگو 
می شود، علت نابودی آنها، چیزی 
متفاوت از علتی است که در سوره  
دیگر بیان می شــود. ضمن اینکه 
نابــودی یک قــوم، صرفا به دلیل 
شکســتن پای شــتربچه ای و نیز 
تقسیم بندی آب یک رودخانه میان 

مردم و یک شتر، عادالنه نیست!
پیش درآمد

سرگذشــت اقوام در قرآن، با 

دورشــدن از هدف شود؛ بلکه تنها 
به آن قسمتی از واقعه اشاره می کند 
که پیامی دربــردارد و به مخاطب 
هشدار می دهد که درصورت عبرت 
نگرفتن و توجه نکردن به سرگذشت 
پیشینیان، به سرنوشت مشابه آنها 
دچار خواهد شد.                                                         

عذاب قوم ثمود چه بود؟
آیاتی که به بیان سرنوشت قوم 
ثمود پرداخته اند، در چند ســوره  
مختلف پراکنده است. ابتدا برداشت 
کلــی از آیات را بیــان می کنیم و 
ســپس به ذکر ارتبــاط میان آنها 

می پردازیم:
- سپس »ناقه« را پی کردند... 

فراگرفت و در خانه هاشــان کشته 
شدند.)7(

- در سوره   شعرا بدون اینکه به 
نوع عذاب اشاره کند، تنها هالکت 
آن قوم، در پی کشتن ناقه را بیان 

می کند.)8(
- درجای دیگــر، بدون اینکه 
سخن از کشتن ناقه به میان بیاید، 
توطئه علیه جان صالح نبی را علت 
نابودی قوم ثمود معرفی می کند.)9(

- در سوره  قمر باز هم می بینیم 
که علت نابودی قوم ثمود، کشتن 
ناقه است؛ با این تفاوت که این بار 

قاتل، یک نفر است نه چندنفر.)10(
_ در نهایت در ســوره  شمس 

آنها و درمرحله  بعد، باقی افراد قوم 
هالک می شوند؛ اما این بار به سببی 
متفــاوت و به نوعی دیگر از عذاب 
الهی. آیات ســوره  نمل به عذاب 
مرحلــه  اول اشــاره می کند. ابتدا 
چنین به نظر می رسد که برخالف 
عذاب بیان شده برای قوم ثمود در 
آیات سوره های دیگر، خداوند، آنها 
را به ســبب توطئه بر علیه صالح 
پیامبر)ع( به هالکت رســاند؛ اما 
مال محسن فیض کاشانی در کتاب 
تفسیر خود، االصفی، این جریان را 

چنین  نقل می کند:
شــب هنگام گروهــی از قوم 
آمدند تا صالح پیامبر را بکشــند. 
در نزد صالح فرشتگانی بودند که 
از او حفاظت می کردند؛ پس چون 
آمدند تا صالح را بکشند، فرشتگان 
آنهــا را با ســنگ در خانه  صالح 
کشتند. پس در خانه  صالح کشته 
شــدند و باقی قوم او را زمین لرزه 
دربرگرفت و در خانه هاشان به رو 

افتاده جان دادند.)12(
عالمه طباطبایی در تفســیر 
المیزان می نویســد: قوم ثمود با 
سرپیچی از دستور الهی و کشتن 
شتربچه، مستوجب عقاب شدند. 
وقتی حضرت صالح به آنها ســه 
روز مهلت داد، با هم قرار گذاشتند 
صالح را به قتل برسانند؛ به همین 

منظور عده ای از آنها شبانه به خانه  
او هجوم آوردند تا کار او را یکسره 
کنند. اما خداوند با پرندگانی نامرئی 
و بوسیله  سنگ هایی که بر سرشان 
فرود آمد، آنها را کشــت و در نیت 
شومشان ناکام ماندند. بعد از این 
جریان و بعد از اتمام سه روز مهلت، 
عذاب دوم که همان کشته شــدن 
باقی قوم بوسیله صیحه  آسمانی یا 
همان صاعقه بود، اتفاق افتاد و به 
هالکت همه  آنها منجر شد.                                                      

سر اختالف در بیان 
عذاب های قوم ثمود

در مورد اختالف آیات سوره های 
اعراف، قمر، هود، شمس و شعرا در 
ذکر نوع عذاب قوم ثمود، گفتنی 
اســت آیه ای کــه در آن از کلمه  
عذاب استفاده شده، حاوی واژه ای 
عام است که مصادیقی دارد و این 
مصادیق در آیات دیگر بیان شده 
اســت. پس کلمه  رجفه، صیحه و 
صاعقه، همگــی مصداق عذابند و 
نمی توان به دلیل اختالف ظاهری 
الفاظ، بــه تناقض حکم کرد. ثانیا 
تفاوت ظاهری میان نوع عذاب نیز 
با تأمل در آیات از میان می رود.                                                                                                                            

شــدیدی را در دل ها می افکند، 
عذاب شدند و همه مردند.                                                                                                    
سبب نزول عذاب بر قوم 

ثمود
در شــمار قابــل توجهــی از 
پی کردن  بــه  ترجمه ها،»عقــر« 
ترجمه شــده اســت که ترجمه  
دقیقی نیســت. همین امر باعث 
توهم عدم مناسبت جرم و عذاب 
شده است! در حالی که علت عذاب 
قوم ثمود، تنها شکستن پای ناقه یا 
صرفا پی کردن آن نبود؛ بلکه عذاب 
آنها نافرمانی از قوانین الهی و تجری 
بر خداوند بود که با کشتن ناقه به 
اوج خود رســیده بود. آنها  خود از 
صالح خواسته بودند تا برای اتمام 
حجت از جانب خدا شــتری را از 
دل کوه بیرون بیــاورد و آنان اگر 
ایمان  ببینند،  را  چنین صحنه ای 
می آورند؛ اما چون خواســته آنها 
برآورده شد، ساز ستیز نواختند و 
به کشتن ناقه مصمم شدند. »عقر 
ناقه« به معنای نحر آن است و کلمه 
»نحر« و »عقر« به معنای طریقه 
خاصی است که به آن طریقه ،شتر 
را ســر می برند؛ یعنی پای حیوان 

کیفر قوم ثمود
 عبرتی برای همه نسلها

و مخالفان لجوج را به عقوبت دچار 
می کنــد. در مواردی که برخی از 
مؤمنان  هم جزو هالک شدگانند، 
جایی اســت که با تــرک امر به 
معــروف و نهی از منکر، نســبت 
بــه رفتار کافران، بی تفاوت بوده و 
موجبات تجری آنان را فراهم می 
کرده اند.                                                      
تقسیم آب، چرا و چگونه؟!

پس از آنکه ناقــه از دل کوه 
بیــرون آمد و حجــت خداوند بر 
قوم ثمود تمام شد، خداوند مقرر 
کــرد تا آب رودخانــه یک روز از 
آن مــردم و یــک روز از آن ناقه 
باشد. روزی که آب از آن ناقه بود، 
مردم از شــیر پربرکت او استفاده 
می کردند و همه را کفایت می کرد. 
از این رو تقســیم آب میان مردم 
و شــتربچه بی عدالتی نبود؛ بلکه 
به ســود مردم آن دیار بود. عالوه 
بر اینکه این تقســیم بندی، نوعی 
امتحان هم برای آن قوم محسوب 
اطاعت پذیری  میزان  تا  می شــد 
از پیامبرشان سنجیده شود.  آنها 
مردمی که بخواهند با حق مخالفت 
کنند، تنها دنبــال بهانه اند وگرنه 

هدف عبرت آموزی و پندگیری بیان 
شــده است تا انسان ها با آگاهی از 
اوضاع و احوال ایشــان، خود را از 
اشــتباهات و مهلکات دور بدارند؛ 
امــا نکته  حائز اهمیت این اســت 
که قرآن کریم، کتاب قصه سرایی 
نیســت تا با ذکــر جزئیات، باعث 

ســرانجام زمین لرزه آنهــا را فرا 
گرفــت.)6( طبق ایــن دو آیه، قوم 
ثمود به علت پی کردن و کشــتن 
ناقه، به زمین لرزه گرفتار شــده و 

هالک گشتند.
- بــه علت اینکه مردم، ناقه را 
از پای درآوردند، صیحه ای آنها را 

کلمــه  »رجفــه ًْ« بــه معنای 
لرزیدن و اضطراب شــدید است؛ 
ماننــد زلزله در زمین و تالطم در 
دریا. »جاثمین« در آیه 94  سوره  
هود  و آیه  94 سوره  اعراف آمده، 
از ریشه  »جثوم« است به معنای 
به ســینه درافتادن شتر. از طرف 
دیگــر نوعا صاعقه های آســمانی 
بــدون صیحه و صدای هولناک و 
نیز بدون زلزله نیست؛ چون معموال 
این گونه صاعقه ها باعث اهتزاز جو 
می شــود و اهتزاز جوی نیز وقتی 
به زمین می رســد، باعث لرزیدن 
زمین شــده، ایجاد زلزله می کند. 
ممکن اســت گفته  شود که وجه 
تسمیه »صاعقه« به »رجفه« این 
است که صاعقه باعث تکان خوردن 
دل ها و لرزیدن اندام آدمی است. با 
این توضیح، توهم تناقض، مرتفع 
می شــود. زیرا قوم ثمود با همان 
صاعقه که ســبب لرزیدن دل ها 
تا ســرحد مرگ می شود و ترس 

را بســته رو به قبله می نشانند و 
سپس با کارد رگ گردنش را قطع 
می کنند و چون سست شد، سرش 
را می برنــد)13( از این رو جرم آنان 
تنها کشتن ناقه نبود تا میان جرم 
و مجازات تناسبی نباشد؛ جرم آنان 
غرق شدن در نافرمانی خدا و فساد 
بی اندازه در میانشان بود. صالح آنان 
را از بدرفتاری نهی کرد؛ ولی او را 
مســخره کرده و به آزار وی روی 
آوردند و چون با کشتن ناقه همه  
تالش ها را به بن بست کشاندند، به 
عذاب الهی دچار شدند.                                                      

رهایی مؤمنان 
برطبــق تصریح قــرآن کریم 
همه قوم ثمود هالک نشدند؛ بلکه 
خداوند، صالح پیامبر و مؤمنان را 
به رحمت خود نجات داد. همواره 
روش خداوند در سرکوبی ظالمان 
)همچون داستان نوح نبی )ع( و...( 
چنین  بوده است که با نجات گروه 
مؤمنان و حق جویان، تنها معاندان 

تقســیم آب میان آنها و شتربچه، 
نمی توانســت دلیل موجهی برای 
کشتن آن ناقه باشد!                         
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همــان قضیــه  پی کــردن ناقه و 
بیان  ثمــود  قــوم  هالک شــدن 

می شود)11(
 طبــق نظر غالب مفســران و 
بنابرگواهــی تاریخ، قــوم ثمود به 
دو عذاب دچار شدند؛ البته با این 
توضیح که در مرحله  اول، تعدادی از 

از برداشت های نادرست از برخی 
آیات قرآن که مربوط به قوم ثمود 
و علل هالکت آنهاســت در قالب 
یک شــبهه  و پاســخ به آن مورد 

بحث قرار می گیرد.
چکیده  شبهه

در چند سوره از قرآن، داستان 
قوم ثمود و صالح پیامبر ذکر شده 
است. در این آیات به بیان نافرمانی 
قوم ثمود و چگونگی هالکت آنها 

در حدیث قدســی وارد شده که حضرت موسی)ع( به خداوند عرض 
کرد: پروردگارا! نشانه رضا و خشنودیت از بنده ات چیست؟

خداوند به او وحی فرستاد: هرگاه دیدی که بنده ام را برای اطاعتم مهیا 
کرده ام، و او را از معصیت بازداشته ام این خود نشانه رضایت و خشنودی 
من است و هرگاه دیدی که خودت مساکین را دوست داری و با جباران 

و ستمگران دشمن هستی، این نیز نشانه رضایت من است.)1(
همچنین در حدیث قدسی دیگر از پیامبر اسالم)ص( نقل شده است 
که هرگاه بدانم بنده ام، غالبا به ذکر من مشــغول اســت، او را متمایل به 
درخواســت و مناجات با خود می نمایم. پس هرگاه بنده من این چنین 
شد، اگر بخواهد خطایی مرتکب شود و به اشتباه بیفتد، بین  او و خطایش 
حایل و مانع می شوم، که اشتباه نکند، آنان به حق، دوستان من هستند. 
آنان دلیران واقعی هســتند، آنان، کسانی هستند که هرگاه بخواهم اهل 
زمین را هالک گردانم و آنها را عقاب نمایم، به خاطر آن قهرمانان، هالکت 

و عقوبت را برمی دارم.)2(
____________________

1- سخن خدا )کلیات احادیث قدسی(، سیدحسن شیرازی، ص 197
2- همان، ص 198

قال االمــام علی)ع(:  »ایاک و االعجاب بنفســک والثقه بما 
یعجبک منها«

امام علی)ع( به مالک اشــتر فرمود: مبادا هرگز دچار خودپسندی )و 
خودشیفتگی( گردی! و به خوبی های خود اطمینان کنی! )1(

____________________
1- نهج البالغه- نامه 53

پرسش: 
محاسبه نفس چیست و راهکارهای انجام آن کدام است؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به جایگاه و نقش محاسبه 
نفس در تکامل انســان و بحث مشــارطه به عنــوان اولین راهکار 
حسابرسی از نفس اشاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب 

را پی می گیریم. 
2- مراقبه

چون انسان با خود عهد و پیمان کرد که از گناهان دوری کند و 
همه کوشش خویش را صرف انجام واجبات و کسب خشنودی خداوند 
نماید، زمان وفای به این عهد و پیمان می رســد و چون نفس برای 
انجام گناهان و پیروی از شــهوات آمادگی بیشتری دارد، ناخودآگاه 
بدان سو کشیده می شود. به همین جهت انسان پس از مشارطه برای 
اجرای عهد و پیمان باید مواظب و مراقب خود باشد و بدون مراقبه 
نمی تواند خود را از وسوسه های شیطان و راه های انحرافی نجات دهد 
و اصالح کند. علی)ع( در این رابطه می فرماید: ینبغی ان یکون الرجل 
مهیمنا علی نفسه، مراقبا قلبه، حافظا لسانه« سزاوار است که انسان 
بر نفس خود مسلط باشــد و قلب و زبانش را مراقبت نماید. )شرح 

غرر الحکم، ج 6، ص 445(
3- محاسبه

محاســبه یعنی اینکه انسان در هر شبانه روز، وقتی را معین کند 
تا در آن خود را حسابرسی کند و طاعات و معاصی خود را بسنجد و 
اگر دید معصیتی از او سر زده یا تقصیر نموده است، از خداوند طلب 

بخشش کند و تصمیم بگیرد که دیگر چنین کاری را انجام ندهد.
امام صادق)ع( در این رابطه می فرماید: »اذا اویت الی فراشــک، 
فانظر ما سلکت فی بطنک و ما کسبت فی یومک و ا ذکر انک میت 
و ان لــک معادا« وقتی در رختخواب قرار می گیری، ببین )در طول 
روز( چه خورده ای و چه به دســت آورده ای و به یاد داشته باش که 
تو خواهی مرد و به ســوی خدا باز خواهی گشــت )از تو در قیامت 

حسابرسی خواهد شد( )بحار االنوار، ج 71، ص 267(
4- معاتبه 

معاتبه یعنی اینکه انسان پس از محاسبه چون دید مرتکب گناهانی 
شده و یا واجبی را انجام نداده، خود را سرزنش و مالمت کند، مثال 
خطاب به نفس بگوید: ای نفس! تو مرا هالک کردی و به زودی در 
آتش جهنم با شیاطین و بدکاران عذاب خواهی شد! ای نفس اماره! 
آیا نمی دانی که در مقابل تو بهشت و جهنم است و تو به زودی داخل 

یکی از اینها خواهی شد؟
5- معاقبه

برای اصالح، تنها سرزنش و مالمت کافی نیست، بلکه باید نفس 
را در برابر گناهانی که مرتکب شده، مجازات و معاقبه کرد و برای هر 
گناهی مجازات مناسب آن را قرار داد. مثال اگر لقمه حرامی خورده 
اســت با گرسنگی دادن به نفس، او را مجازات نماید. یا در احواالت 
برخی عرفا آمده اســت که با روزه، نماز، صدقه و برخی دیگر از امور 

مادی و معنوی خود را معاقبه می کردند.

)بدان ای سالک راه خدا!( ای عزیز! اوال، مگذار مفاسد اخالقی یا عملی 
در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود که این خیلی سهل تر از دفع آن است... 
و اگر وارد شد، هر چه دیرتر درصدد رفع آن برآیی، زحمتت زیادتر گردد... 
شــیخ جلیل ما آقای شاه آبادی، روحی فداه، فرمودند که تا قوای جوانی و 
نشــاط آن باقی است، بهتر می توان در مقابل مفاسد اخالقی قیام کرد و 
خوب تر می توان وظایف انســانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دســت 
برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال مشکل است. )1(

____________________
1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص94

لزوم پرهیز از خودشیفتگی

نشانه رضایت الهی

محاسبه نفس

لزوم اصالح مفاسد اخالقی سالک 
در جوانی


