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  چكيده
ها را به دو گروه سعيد و شقي        ي هود انسان   سوره 105ي   در آيه  كريمن  قرآ

اُسـوه  . »شقاوت عبارت است از محروميت و نداشتن خيـر        « . كندتقسيم مي 
باشد، اما تأسي به معنـي پيـروي        مي... نيز به معني الگو، مقتدا و سرمشق و         

- يكي از شيوه   شود كه يادآوري مي . باشدكردن از اعمال و رفتار ديگران مي      

ي الگودهي است و با توجه به سهولت در دسـترس           هاي تربيتي قرآن، شيوه   
هـاي شـقاوت   بودن الگوها در برابر ديدگان مردم، بهتر است به معرّفي چهره       

  . اي داده شوداهميت ويژه
هاي زشت  هاي زندگي افراد، بيان شيوه    يكي از هدفهاي قرآن از بيان داستان      

در ايـن پـژوهش     . روش الگويي آنها است تا افراد پند گيرند       رفتاري آنها و    
تكذيب آيـات خـدا، هواپرسـتي،       : ضمن پرداختن به عوامل شقاوت از قبيل      

منـدان ماننـد   مندان و مـصاديق شـقاوت     به اقسام شقاوت  .... حرص، طمع و    
   .پرداخته شده است... ابليس، قابيل، پسر نوح، اصحاب فيل، قوم عاد و 

  .مندانهاي شقاوت، مصاديق شقاوتقرآن، اُسوه، چهره :يواژگان كليد
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  قدمهم

  ترين كتابي است كه براي هدايت و تربيـت بـشر نـازل شـده و                بهترين و كامل  قرآن كريم   
  ي بـشر همـواره ايـن بـوده كـه بـه             تـرين دغدغـه   مهـم . اي را فرو نگذارده است    هيچ نكته 

از قـرآن كـريم   ز اين روي، بهتر اسـت   ا. كمال و سعادت دست يابد و از شقاوت دوري كند         
هاي شقاوت  ها، معرّفي و تبيين عوامل و چهره      هاي مختلف تبيين شود كه يكي از جنبه       جنبه

  . باشدمي
ي جسم و جـان و از        را از هر دو جنبه     با توجه به تعريف اسالم از سعادت بشر كه انسان         

او را در برخـورداري از كمـاالت        نظر مادي و معنوي مورد توجه قرار داده است، سـعادت            
بنابراين، شقاوت انسان نيز در گرو توجه به هر دو جهـت            . داندروحي و تمايالت مادي مي    

، راه سـعادت خـود را       قرآن كـريم  هاي بيان شده در     باشد و افراد بايد با تدبر در داستان       مي
  . انتخاب و از شقاوت دوري كنند

بـه بررسـي ابعـاد     » اند؟ چگونه مطرح شده   قرآنان در   شقاوتمند«اين مقاله با سؤال اصلي    
پردازد و روش تحقيق اين مقاله از نوع تفسير موضوعي است، بدين صـورت كـه                مسأله مي 

 بيـان   قـرآن بنـدي شـده و نظـر        بندي، آنگاه جمع  آيات مربوط به موضوع، استخراج، دسته     
  . گرديده است

  هاي شقاوت و اُسوه معناشناسي واژه. 1

، 1372طبرسـي،   (» نيرو گرفتن اسباب و موجبات گرفتاري و سـختي        «ه معنيِ   شقاوت ب 
» نداشتن و محروميت از خيـر     «و  ) 410.: ق1412راغب اصفهاني،   (» بدبختي«،  )296: 5ج
  شقاوت در اثر اعتقـاد باطـل و اعمـال ناشايـست            . است) 18: 11، ج .ق1417طباطبايي،  (

ي آل  چنانكه اين مطلب بـه روشـني در سـوره         ي آن به جهّنم رفتن است؛       باشد و نتيجه  مي
؛ پـس هـر كـس از        ...فمن اخرج عنِ النّار و ادخل الجنّة فقد فاز          «:  عمران بيان شده است   
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ابـن  . »... جهّنم دور شود و به بهشت داخل شود، به سعادت و پيـروزي نائـل شـده اسـت       
الگـو،  «يعنـي   ) 35: 14، ج .ق1410ابـن منظـور،     (» اُسوه به معناي ُقدوه   «: گويدمنظور مي 

اُسوه گرفتن به معني تأسي و ائتـساء يعنـي اقتـدا كـردن           . باشدمي» نمونه، پيشوا و سرمشق   
  ).227: 1، ج1377خرّمشاهي، (است 

 و روايات معصومين اُسوه در موارد شايسته و كمـاالت انـساني و    قرآنيبا توجه به آيات     
اند، الگو و   ب كماالت به مراتب برتر رسيده     هايي كه در طي مرات    معنوي كاربرد دارد و انسان    

را الگوي عملـي  ) ص(، پيامبر21ي ي احزاب آيهگيرند كه در سوره   ي ديگران قرار مي   اُسوه
  . كندموحدان معرّفي مي

  نقش الگو در زندگي انسان . 2

ت  عبـار آنهـا تواند رازهاي گوناگوني داشته باشد كه برخي از      ها مي ي الگو به انسان   ارائه
ي الگو سبب آرامش و باشد و ارائه  زندگي انسان با مشكالت فراوان همراه مي      . 1: هستند از 

را در برابر مشركين مّكـه و مدينـه در          ) ص( اگر مشكالت پيامبر  . گرددتحمل مشكالت مي  
. يابـد نظر بگيريم، تحمل مشكالت را در هر دو آسان و مقاومت در برابر دشمن افزايش مي               

  رك مّكـه را در نظـر بگيـريم، مقاومـت در              ل بالل در برابر شكنجه    يا اگر تحمرانِ شهاي س
  . يابدبرابر مشكالت افزايش مي

  ها ارائه كرده است، بـا بيـان الگـوي عملـي اثبـات       به انسان قرآني سعادت كه    برنامه. 2
نامـه عمـل    و پيروان ايشان بـدان بر     ) ص(كند كه آن برنامه تنها نظريه نيست، بلكه پيامبر        مي

دهد كه آنان را الگوي عملي قرار دهيد و با عشق و محبت مسير الهـي          اند و دستور مي   كرده
 به جاي تعريف ايمان، مـؤمن را معرّفـي        قرآنبه همين جهت در موارد زيادي،       . را طي كنيد  

خـصلت  . 3. كنـد كند و يا بـه جـاي تعريـف انفـاق و احـسان، محـسن را معرّفـي مـي         مي
 .باشدسان از عوامل تأثيرگذار معرّفيِ الگو و اُسوه ميتأثيرپذيري ان
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  فوايد روش الگويي. 3

از آنجـا كـه در روش       . 1:  كـه بـدين قرارنـد       روش الگويي بيان شده است     برايفوايدي  
 پايدارترين روش   ، اين روش  ،گيرد مستقيم صورت مي   يالگويي، يادگيري از طريق مشاهده    

 .3. يردگ انجام مي بيشتريتر و با سهولتسريعدر اين روش     تفهيم و انتقال پيام    .2. باشدمي
برد و براي شكوفايي اين     ها و استعدادهاي خود پي مي     تبه قابلي ي الگوها   انسان با مشاهده  

هرچند ممكن اسـت الگوپـذير در مقـام         اينكه،   ي ديگر فايده. 4. نمايداستعدادها تالش مي  
در مقام عمل ممكن است مشكل داشته باشـد كـه بـا              ولي   ، بسياري از مسائل را بداند     ،نظر

بـا  . 5). 4: 1379مقـدم،   قـايمي ( تواند راهكارهاي عملي را ياد بگيرد      الگوها مي  يمشاهده
 اين است كه همواره و به سهولت  ، از ديگر مزاياي آن    ،هاسوه بشري بودن اُ   يعنايت به جنبه  

ـ . 6. اشـند بدر برابر ديدگان مردم قابل مراجعه و دسترسي مي         آن  ت ديگـر ايـن روش     مزي ،
توان با انحرافات اخالقـي، اجتمـاعي و كـاهش          في الگوهاي خوب و بد مي      كه با معرّ   است

ها سوهبنابراين، اُ.  خيرخواهي و صداقت و پاكي را افزايش داد     يجرايم مبارزه كرد و روحيه    
 ها و تمايالت انسان   ل گرايش در تحو  توان ها مي سوهفي اين اُ  اس دارند و با معرّ    ها نقش حس
ل ساخت و بـه ايجـاد رونـد فكـري پـسنديده و      هاي نامطلوب را متحوها و گرايش  انديشه

 گروه  يترين اقدام اين است كه قلب و انديشه       مطلوب در انسان كمك كرد و همواره سازنده       
 :1379م، اسـي مقـد  عب(  آنگاه الگوهاي پاك و صالح را جايگزين سازيم  ،بدكار را بشكافيم  

  ).167و 170

  عوامل شقاوت. 4

 بـدانها   قـرآن كند كـه    برخي افكار و اعمال نيز موجبات شقاوت را براي انسان فراهم مي           
  :اين عوامل عبارتند از. پرداخته است
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 كذب، اظهار امري است برخالف واقع؛ چه در كالم باشـد، چـه             :تكذيب آيات خدا  ) 4ـ1
ظلم، . المعني است ص از كذب است و با تهمت قريب       افترا، اخ . در كتابت يا در فعل و عقيده      

هر چه اهميت آن بيشتر باشد، ظلم كردن   . گاهي به نفس است و گاهي به چيز ديگري است         
كفّار و مشركين جميع مراتب كذب و افتـرا و ظلـم را دارنـد و          . به آن، عقوبتش بيشتر است    

 بايـد گفـت محّققـاً سـعادت و          بنابراين. اعلي مراتب كذب و افتري، نسبت به خداوند است        
شود و حتّي عقوبت دنيـوي هـم متوجـه او           نجات و رستگاري نصيب ظالم و دروغگو نمي       

  ).32: 5 ، ج1378طيب، (شود مي
   إِلهـه  اتََّخـذَ  مـنِ  أَفَرَأَيـت «: ي جاثيـه آمـده اسـت       سوره 23ي   در آيه  :هواپرستي) 4ـ2
واهه و أَضَلَّه لى اللَّهلْمٍ  عع و لـى  خَتَمع   هعـمس و  قَلِْبـه ـلَ  وعلـى  جع   رِهـصةً  بـشاوـنْ  غفَم   

يهدهنْ يم دعب معبـود  را خـويش  هـوس  كـه  را كـسى  ديـدى  آيـا  پس: تَذَكَّرُون أَفَال اللَّه   
   بـر  و زد مهـر  دلـش  گـوش و   بـر  و گردانيـد  گمـراه  دانـسته  را او خـدا  و داده قـرار  خود
 پنـد  آيـا  كـرد؟  خواهـد  هـدايت  را او كـسى  چه خدا از پس آيا است؟ نهاده پرده اش ديده
  . »گيريد؟ نمى
سـقوط از   «است كه در اصل از هوي به معني         » تمايل نفس به شهوات   «به معني   » هوي«

شود انسان سقوط كند و در دنيا گرفتار انواع         گرفته شده است كه سبب مي     » بلندي به پايين  
تار آتش دوزخ شود و در اين آيه سخن از كساني است كه هـواي               مصائب و در آخرت گرف    

اند نفس را به عنوان معبود خود برگزيده است و هرچه دارند در پاي اين معبود قرباني كرده                
داند چنين كساني شايسته هدايت نيستند، گمراهشان سـاخته و بـر قلـب و               و چون خدا مي   

: 1 ، ج1368مكـارم شـيرازي،   (كنـده اسـت    مهر نهاده و بر چشمانشان پـرده اف  آنهاگوش  
317.(  

اگر تمايلي در انسان از حد اعتدال بگذرد و به مرز پايـاني نرسـد،               : طمع حرص و . 4-3
طلبي از نظر اخالقي، اجتماعي و حقوقي مـشكالت         افزون. شوددچار حرص و آزمندي مي    
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 حتَّـى * التَّكـاثُرُ    لْهـيكُم أَ«: فرمايـد آورد؛ چنانكه خداوند متعال مي    فراواني را به وجود مي    
تُمرقابِر زگورسـتان  به]  پايتان و [كارتان داشت تا  غافل را شما داشتن، بيشتر به تفاخر: الْم 
: هلُوعاً خُلقَ الْإِْنسانَ إِنَّ«: فرمايدي معارج مي   سوره 19ي  يا در آيه  ). 1ـ2 / تكاثر(» رسيد

به معنـاي ناشـكيبا،     » هلوع«. »است شده خلق]  تاب بى و [آزمند سخت انسان كه راستى به
به معناي خروشـيدن نيـز هـست؛ يعنـي          » هلع«ي  قرار و آزمند آمده است؛ چنانكه ماده      بي

   اسـت و    طبيعت انسان طوري است كه دائم در تـالش و كوشـش بـراي بـه دسـت آوردن                  
ان به كنترل درآيد    ايستد، ولي اين روحيه بايد توسط خود انس       اي از خروشيدن باز نمي    لحظه

  ).187: 1372رشيدپور، (
  هـاي شـقاوت شـمرده شـده     نيـز آزمنـدي يكـي از نـشانه     ) ع(در حديثي از امـام علـي      

: 12ج ،.ق1408نـوري،   (» ترين شما آزمنـدترين شماسـت     شقي«: فرمايداست، چنانكه مي  
290.(  
حريم ايجاد هايي كه بين انسان و بهشت و سعادت او           يكي از آفت   :نفاق و دورويي  ) 4ـ4

  كند و موجـب انحطـاط و سـقوط شخـصيت انـسان             كرده و او را از خوشبختي محروم مي       
هاي ديني و اشخاص خردمند نيـز       ترين شخصيت حتّي عظيم . شود، نفاق و دورويي است    مي

كوشند اين آفات ناستوده در درونشان پنهان بماند، ولـي اگـر            حامل اين آفات هستند و مي     
حجتـي،  (سـازد   د با نفاق همراه نباشد، موجبات سعادت آنها را فراهم مي          اين علمي كه دارن   

 نيز آيات زيادي متعّلقات كفر را كه موجب هالكت انـسان و حـبط               قرآندر  ). 546: 1373
نفاق هم چيزي جز كفر باطني      . اندبيان كرده ... شود؛ نظير كفر بالّله، كفر به آخرت        اعمال مي 

پس منافقين  . ت و شقاوت انسان در گرو حقايق باطني است        و ايمان ظاهري نيست و سعاد     
آيات زيادي نيز بيانگر ايـن      . روند و بلكه از آنها هم بدترند      ي كفّار به شمار مي    هم در زمره  

 َتِجـد  َلـنْ  و النَّـارِ  منَ اْلأَسفَلِ الدرك في الْمنافقينَ إِنَّ«: است كه منافقين اهل عذاب هستند     
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ملَه نخـواهى  ياورى آنان براى هرگز و دوزخند، درجات فروترين در منافقان !آرى: يراًَنص 
  ).118: 1373مصباح يزدي، ) (145 / نساء(» يافت
گذاشـتن  «است و عبارت است از     » انحراف از روش عدالت   «به معني   » ظلم «:ظلم) 4ـ5

ود شـمرده  پذيري مـرد چيزي در غير جاي مخصوص خود و در اسالم هر گونه ظلم و ستم           
آشتياني، ) (279 / بقره(» بينيد مى ستم نه و كنيد مى ستم نه: تُظْلَمون ال و تَظْلمونَ ال« :است

:  و روايات انواع و اقسامي براي ظلم بيان شـده اسـت، از قبيـل     قرآناز نظر   ). 208: 1375
ـ                 ران كـه  ظلم به خداوند، ظلم به بندگان و مخلوقات خدا، يعني تجاوز به مـال و جـان ديگ

النّاس است يا ظلم به بندگان در جهت آبروي آنها، مثل غيبت، تهمت، استهزاء، يا ظلـم                 حقّ
تر از اقسام گذشته است و البّته ظلم به نفـس،           به ديگران در جهت عرض و ناموس كه قبيح        

 از كس هر: َنْفسه لَمَظ َفقَد اللَّه حدود يَتعد منْ و«:  هم مكرّراً به آن تذّكر داده است       قرآنكه  
و مـراد از آن،   ) 1 / طـالق (» است كرده ستم خودش به قطعاً نهد، فراتر]  پاى [خدا مقرّرات

مخالفت امر پروردگار در ترك واجبات و ارتكاب محرّمات است كه شقاوت را براي انسان               
  ).54: 1387مظاهري، (كند فراهم مي

غفلت از شـناخت خـود و   . ن، غفلت است يكي ديگر از عوامل شقاوت انسا   :غفلت) 4ـ6
توجه بودن به ابعاد رشد خويش و غفلت از هدف حيات، انـسان            امكانات وجودي خود، بي   

. غفلت از عظمت خدا و مرگ نيز از موانع رشد و كمال انسان اسـت . داردرا از كمال باز مي   
  از كـار افتـادن     دانـد كـه موجـب        نيز علّت سقوط بسياري از افراد را غفلت مي         قرآن كريم 

  خداونـد در   . دانـد تـر مـي   شود و حتّي غافالن را از حيوانات پـست        قواي ادراك انسان مي   
   اْلـإِنْسِ  و اْلِجـنِّ  مـنَ  كَثيـراً  لجهـنَّم  ذَرأْنـا  َلَقـد  و«: فرمايـد ي اعراف مي   سوره 179ي  آيه
ملَه ونَ ال قُلُوبْفقَهبِها ي و منٌ لَهيال أَع رُونَيصبِها ب و  ـمونَ  ال آذانٌ لَهعمـسبِهـا  ي  ـكأُولئ 

 براى را آدميان و جّنيان از بسيارى حقيقت، در و: اْلغافلُون هم أُولئك أَضَلُّ هم بلْ َكاْلأَْنعامِ
 چـشمانى  و كننـد  نمـى  دريافـت ] را حقايق [آن با كه دارند دلهايى]  زيرا [ايم؛ آفريده دوزخ
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 چهارپايـان،  همانند آنان. شنوند نمى آنها با كه دارند هايىگوش و بينند، نمى آنها با كه دارند
 هوا و هوس و زر و زيورهاي دنيوي و        . »ماندگانند غافل همان آنها] آرى،. [ترند گمراه بلكه
: 1379نـصري، (باشـد    انسان از كمال و سعادت مي      ي غفلت از عوامل بازدارنده و زاينده    ... 

280.(  
ترين بيماري رواني و پليدترين رذائل است كه عبارت اسـت از            حسد، سخت : حسد) 4ـ7

كه آن نعمت به خيـر و صـالح او باشـد و    آرزوي زوال نعمت براي برادر مؤمن در صورتي       
سـازد؛ زيـرا   ي اخالقي صاحب خود را به عقوبت دنيا و عذاب آخرت گرفتار مي       اين رذيله 

حسد فرد به محسود ضـرري      . بردبيند، رنج مي   ديگران مي  در دنيا به هر نعمتي كه در دست       
اگر نعمت به صالح    . شودرساند، بلكه موجب ازدياد حسنات و باال رفتن درجات او مي          نمي

نراقـي،  (او باشد، خواستن زوال آن، حسد و خواسـتن دوام و بقـاء آن، خيرخـواهي اسـت             
  ).192: 2، ج.ق1408

  علـى  النَّاس يحسدونَ أَم«: فرمايدوهش اهل حسد مي    نيز در مقام توبيخ و نك      قرآن كريم 
 كرده، عطا آنان به خويش فضل از خدا آنچه براى مردم، به بلكه: ...َفضْله   منْ اللَّه آتاهم ما

گاهي خداي متعال به بعضي از بنـدگانش نعمتـي عطـاء            ). 54 / نساء(» ...ورزند مى رشك
  ايـن آيـه    . ورزنـد ستند كه نسبت بـه ايـن انعـام حـسد مـي            نظر ه اي تنگ كند، ولي عده  مي
  ورزي آگـاه بـاش كـه تنهـا بـا شـخص             اي كـسي كـه حـسادت مـي        : خواهـد بگويـد   مي

پـس  . متنعم خصومت نداري، بلكه با خدا هم كه اين نعمت را بـه او داده سـرِ جنـگ داري    
: 1378گيالنـي،   محمـدي   (ورزد، در واقع با خدا به معارضه برخاسته اسـت           آنكه حسد مي  

371.(  

   قرآنشقاوتمندان در . 5

  : به قرار زير استقرآناقسام شقاوتمندان در 
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دهد، لذا مـشركان از اهـل شـقاوت         ، انسان را به شقاوت سوق مي      شرك :مشركان). 5ـ1
 اللَّـه  ونِد مـنْ  يـدعونَ  الَّتي آلهتُهم عنْهم أَغْنَت فَما... «: فرمايدهستند؛ آنجا كه خداوند مي    

 َففـي  َشقُوا الَّذينَ َفأَما * سعيد و َشقي فَمنْهم بِإِذْنه إِالَّ َنفْس َتكَلَّم ال يأْت يوم... * ء شَي منْ
 ى[خدا جاى به كه خدايانى آمد، پروردگارت فرمان چون پس: شَهِيق و زفيرٌ فيها لَهم النَّارِ

 كـس  هيچ رسد فرا چون كه]  است [روزى... *  نيامد كارشان به هيچ ،خواندند مى]  حقيقى
 امـا  و* نيكبخـت   ]  برخـى  [و بختنـد  تيره آنان از بعضى آنگاه. نگويد سخن وى اذن به جز

). 106 و 105 ،101 / هود(» آورندبرمي  ناله و فرياد آتش، در اند، شده بخت تيره كه كسانى
  » الّلـه «ن خود پناه بردند، امـا خدايانـشان را كـه بـه جـاي                ها و خدايان دروغي   آنها به بت  

بنابراين، در آخـرت  . خواندند، هيچ مشكلي را در برابر فرمان پروردگار از آنها نگشودند   مي
الي انـواع  گروهي خوشبخت و گروهي بدبختند و سعدا همان نيكوكاراني هستند كه در البه            

كاراني هستند كه در دل دوزخ در انـواع مجـازات           ها جايِ آنهاست و شقاوتمندان، بد     نعمت
ي اعمال و كـردار و گفتـار و نيـات           بنابراين، سعادت و شقاوت چيزي جز نتيجه      . گرفتارند

سپس حالت شقاوتمندان را بيان فرموده كه آنها كه شـقاوتمند شـدند،             . انسان در دنيا نيست   
بـه  » شـقوا «اختالف تعبيـرِ  . دهنددر آتش دوزخ زفير و شهيق دارند و نعره و فرياد سر مي       

به صورت مجهول اشاره به اين نكته است كه انسان براي پيمودن            » سعدوا«صورت معلوم و    
راه سعادت تا امداد و كمك الهي نباشد، پيروز نخواهد شد، ولي راه شقاوت را با پاي خـود           

  ).238و  235: 9 ، ج1374مكارم شيرازي، (پيمايد مي
 مـنْ  َتـدعونَ  مـا  و أَعَتزُِلكُم و«: ي مريم آمده است    سوره 48ي   در آيه  :تانپرسبت) 5ـ2
 خـدا  از غيـر  آنچه] از [و شما از و: َشقياً ربي دعاء بِ أَكُونَ أَالَّ  عسى ربي أَدعوا و اللَّه دونِ
 پروردگـارم  خوانـدنِ  در كـه  اميـدوارم . خوانم مى را پروردگارم و گيرم مى كناره خوانيد، مى

منظـور  (گـزينم   شـوم و كنـاري را برمـي       گويد از شما دور مي    مي) ع(ابراهيم. »نباشم نااميد
ـ  أَكُونَ  أَالَّ  عسى«ي  اما جمله . كنمو پروردگارم را عبادت مي    ) مهاجرت به شام است     دعاء ِب
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پرسـتيدند و    متعدد را مي   پرستان دارد كه خدايان   اشاره به بدبختي و شقاوت بت     » َشقياً ربي
: 2، ج 1377طبرسي،  (در مقابل خداي يكتاست     ) ع(ي تواضع ابراهيم  نشانه» عسي«ي  كلمه
398.(  
   الـدرك  فـي  الْمنـافقينَ  إِنَّ«: ي نـساء آمـده اسـت    سـوره 145ي   در آيه  :منـافقين ) 5ـ3

 هرگـز  و دوزخند درجات فروترين در منافقان آرى،: َنصيراً لَهم َتجِد لَنْ و النَّارِ منَ اْلأَسفَلِ
ي طوايف گوناگوني به كار رفتـه        درباره قرآنمنافقين در   . »يافت نخواهى ياورى آنان براى
  بـا شـما هـستيم، ولـي     : گفتنـد ي يهوديان كه به مسلمانان ميدر برخي موارد، درباره   . است

در مـوارد   .  بـا شـما هـستيم      گفتنـد كردند و مي  در غياب مسلمانان با مشركين همكاري مي      
ايـم،  ما اسـالم آورده : گفتندديگر، به گروهي كه ظاهراً اسالم آورده بودند و به مسلمانان مي        

بايد توجه داشت، تظاهرات    ). 204 :2، ج 1387مصباح يزدي،   (ولي در باطن ايمان نداشتند      
  در اقليـت هـستند     منافقين متظاهر به اسالم، به منظور فريب دادن مسلمانان اسـت و اينـان               

  هـاي سـرّي هـستند و در فكـر ايجـاد            كه در برابر اكثريت مسلمانان واقعي مشغول فعاليت       
توانند در مجالس مسلمانان باشند و به حكم اينكه مسلمانند، مي   تفرقه در ميان مسلمانان مي    

 عـنِ  ينْهـونَ  و ِبـالْمْنكَرِ  رُونَيـأْم  بعـضٍ  مـنْ  بعـضُهم  الْمنافقات و الْمنافقُونَ«. حاضر شوند 
رُوفعالْم قِْبضُونَ وي مهيدوا أَيَنس اللَّه مهيينَ إِنَّ فََنسقنافالْم  ـمـقُون  هو منـافق  مـردان : اْلفاس 

 جلو نيك كارهاى از و دهند مى فرمان زشت كارهاى به يكديگرند؛ همانند همه منافق، زنان
 نيـز  خدا اند و  كرده فراموش را خدا بندند، مى خدا راه در انفاق از را خود شتم و گيرند مى

: 1369سـبحاني،   ) (67 / توبـه (» نافرماناننـد  منافقـان  زيـرا  است؛ كرده فراموش را ايشان
187.(  
 يفْلـح  ال ويَكأَنَّـه ... «: فرمايـد ي قـصص مـي     سـوره  82ي   خداوند در آيه   :كافرين) 5ـ4

كافر كسي است كه به خدا و معـاد         . »گردند نمى رستگار كافران كه گويى واى، ... :اْلكافرُونَ
پرست و اهل كتـاب را دربـر   ايمان نياورد و اين، گروه مادي و بت     ) ص( و يا رسالت پيامبر   
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كافران كساني هـستند كـه همگـي فريفتـه و         : توان گفت همچنين مي ). 186: همان(گيرد  مي
اند و از سوي ديگر شيطان، آنهـا را نـسبت            زندگي دنيا را خورده    از سويي، فريب  . مغرورند

به خدا غرّه ساخته است، اما كساني كه زندگي دنيا آنان را فريفته، انگيزه و علّت غرورشان                 
دو استداللي است كه شيطان در دلشان ترتيب داده است؛ نخست اينكه دنيا، نقد و آخـرت،                 

 و دوم آنكه لذّات دنيا، يقينـي اسـت و لـذّات آخـرت،               نسيه است و نقد، بهتر از نسيه است       
 ِبالْإِيمانِ اْلُكفْرَ اشْتَرَوا الَّذينَ إِنَّ«: مشكوك و احتمالي است و يقيني، بهتر از مشكوك است           

 هـيچ  خريدنـد،  كفـر  و دادنـد  ايمان كه آنان آينه هر: أَليم عذاب لَهم و شَيئاً اللَّه يضُرُّوا لَنْ
نراقـي،  ) (177 / عمـران آل(» اسـت  دردنـاك  عـذابى  برايـشان  و رسانند نمى خدا به زيانى
  ).31: 2، ج.ق 1408

  قرآنهاي شقاوت در چهره. 6

هـا  نهاي خـوب و حـسنه بـراي انـسا          عالوه بر افرادي كه به عنوان اُسوه       قرآن كريم در  
ي ار بردن تعبير الگو دربـاره     باشند كه به ك   هاي ديگري از افراد نيز مي     اند، نمونه معرّفي شده 

. كنـيم هاي شقاوت تعبير مـي بنابراين ما از اين افراد به عنوان چهره  . آنها جالب توجه نيست   
هـاي زشـت     به معرّفي افراد منفور پرداخته كه هـدف از طـرح آن، بيـان شـيوه                قرآن كريم 

   اخالقـي منفـور     هـاي ها از ايـن نمونـه     رفتاري و اخالقي آنان و در نتيجه، پندگيري انسان        
  .باشدمي

  هاي غرور و تكّبرابليس؛ از چهره) 6ـ1

كبر، حالتي است كه انسان با آن ترّفع كند و بر غير خود بزرگي فروشد و اثر آن، اعمـالي    
وقتي انسان در خود كمـالي ببينـد و ديگـران را فاقـد آن               . شوداست كه از انسان صادر مي     

دهد كه آن، رؤيت تفوق و تقدم است و از اين دست ميكمال متوهم گمان كند، در او حالتي      
ي اصـلي و    ريـشه . دهد كه آن را كبر گويند     فروشي به او دست مي    رؤيت، يك حالت بزرگ   
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علّت كبر، همين كمال متوهم است كه مخلوط با حب نفس گرديده اسـت و حجـاب كمـال                  
 موجبات تكبر، كوچكي دمـاغ و       از ديگر . كندتر از خود گمان     ديگران شده تا آنها را ناقص     
ظرفيت است، به مجرّد اينكـه كمـالي        حوصلگي است و چون كم    ضعف قابليت و پستي و كم     

). 79: 1376امـام خمينـي،     (اي اسـت    كند داراي مقـام و مرتبـه      بيند، گمان مي  در خود مي  
لم جـنّ   او و فرزنـدانش از متمـرّدين عـا        . ي نخستين آنهاست  ها و ريشه  ابليس، پدر شيطان  

 إِالَّ َفـسجدوا  لـĤدم  اسـجدوا  للْمالئَكـةِ  قُلْنا إِذْ و«: خوانيم مي قرآن كريم هستند؛ چنانكه در    
يسلنَ كانَ إِبقَ اْلجِنِّ منْ َفَفسرِ عأَم هبر ذُونَهأَفَتَتَّخ و تَهيذُر ياءلنْ أَوي موند و مه َلكُم ودع 

ينَ بِئْسملظَّالالً لدجـز  همـه  كنيـد،  سـجده  را )ع( آدم كـه  گفتيم فرشتگان به كه آنگاه و: ب 
 و شـيطان  آيـا  .كردنـد  سـجده  بتافـت،  سـر  پروردگـارش  فرمان از و بود جن از كه ابليس

 چيزى بد ظالمان، شمايند؟ دشمن آنكه حال گيريد، مى دوستى به من جاى به را فرزندانش
باشـند كـه داراي عقـل و    اجّنه، نوعي از ارواح مي ). 50 / كهف(» زيدندبرگ خدا جاى به را

ابلـيس نيـز    .  هستند و جنّ از آتش آفريده شده اسـت         اراده و مانند انسان مكلّف به تكليف      
 آتـش  از مـرا : ... طـين  مـنْ  خََلقَْتـه  و نارٍ منْ خََلقْتَني... «: كندخطاب به خداوند عرض مي    

. ابليس و شياطين همـراه او دشـمنان انـسان هـستند     ). 76 / ص(» گل از را او و اى آفريده
خدا براي هر انساني، شيطاني قرار داده تا او را وسوسه كند و بديها را براي او زيبـا جلـوه                     
دهد و وي را بفريبد و تفاوتي بين پيامبران و ديگران وجود ندارد؛ چنانكه در داستان آدم و                  

ي ممنوعه تناول كردند    مسرش را فريب داد تا سرانجام از آن ميوه        ، شيطان، آدم و ه    )ع(حوا
و با اصرار، به فريبكاري خود ادامه داد و در آخر، سوگند خورد كه خيرخواه و دلسوز آنان           

هاست و بايـد از آن دوري كـرد و بايـد فهميـد كـه تكبـر              است، اما شيطان، فريبكار انسان    
و عـدم  ) ع(ي فرشتگان، براي سـجده كـردن بـر آدم   هشيطان ـ به هنگام امر خداوند به هم 

گفت من بر آدم برترم و من از آتش آفريده شدم و آدم از گل و                امتثال او با اين دليل كه مي      
به نظر ابليس آتش برتر از گل بود ـ سرانجامي جز خوار شدن و بيرون رانده شدن ذليالنـه   
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 َفـاخْرُج  فيهـا  تََتكَبرَ أَنْ َلك يكُونُ فَما منْها بِطَْفاه قالَ«: فرمايدخداوند مي . از بهشت ندارد  
نَ إِنَّكرِين ماغكنـى؟  گردنكـشى  آن در كه رسد چه را تو. شو فرو مقام اين از: گفت: الص 
بنابراين، تكبر همان خودخواهي است كه      ). 13 / اعراف(» خوارشدگانى از تو كه رو بيرون

شـود و   چنين فردي در برابر حقّ تسليم نمي      . ق زمين باشد  خواهد حاكم مطل  صاحب آن مي  
بـه همـين دليـل      . خواهد تـابع كـسي باشـد       كس پند و اندرزي نپذيرد؛ زيرا او نمي        از هيچ 

، بيچارگي و نافرجامي ياد شده است؛ زيرا خداوند از انـسان متكبـر           قرآنسرانجام تكبر در    
: 137خاكـساران،   (» ندارد دوست را متّكبران او: بِرِينالْمسَتْك يحب ال إِنَّه«: ناخرسند است 

  ).56 و54
 و گيـرد،  مـى  سرچشمه شيطانى هاى وسوسه از انحرافات، كه كند مى مشخّص داستان اين
 احمقانه چقدر است، بسته را ما دشمنى كمرِ آغاز از كه او هاى وسوسه برابر در شدن تسليم

 ى سـابقه  بـه  ي ديگر اين است كه نبايـد       نكته ).461: 12 ، ج 1374 مكارم شيرازي، (است؟  
 ج ،1383قرائتـي،   ( شد عبادت خود فاسق   طوالنى ى سابقه با ابليس شد؛ زيرا  مغرور خود

 7 :184.(  

  ي حسدقابيل؛ چهره) 6ـ2

   سرگذشت آنها و پنـد و انـدرزهايي         قرآن كريم . بودند) ع(  و هابيل از فرزندان آدم     قابيل
  قابيـل شخـصيتي بيمارگونـه داشـت        . ود دارد، بيان فرموده است    را كه در ماجراي آنان وج     

  هاي حـرص و طمـع و گنـاه و معـصيت بـود،           كه آميخته با خُلق و خوي ناپسند و خصلت        
اما در مقابل، هابيل شخصيتي درستكار و پرهيزگار و تسليم حقّ بود كه بين او و بـرادرش                  

   و باطل بـود كـه بـه ُكـشته شـدن             اختالف آنان كشمكش بين حقّ    . وجود آمد كشمكش به   
  ي مائـده ايـن داسـتان بيـان      سوره 30 تا 27 در آيات    كريم قرآنهابيل انجاميد؛ چنانكه در     

   يَتقَبـلْ  َلـم  و أَحـدهما  مـنْ  فَُتقُبلَ قُرْباناً قَرَّبا إِذْ ِبالْحقِّ آدم ابنَي نَبأَ علَيهِم واتْلُ«: شده است 
   مـا  لَتقْتُلَنـي  يـدك  إَِلـي  بـسطْت  لَئنْ الْمتَّقينَ منَ اللَّه يَتقَبلُ إِنَّما قالَ َلأَقْتُلَنَّك قالَ اْلĤخَرِ منَ
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   ِبـإِثْمي  تَبـوء  أَنْ أُرِيـد  إِنِّـي  اْلعـالَمينَ  رب اللَّـه  أَخـاف  إِنِّي لأَقْتَُلك إِلَيك يدي بِباسط أََنا
و إِثْمنْ فََتكُونَ كحابِ مالنَّارِ أَص و كذل  ـزاءج    ـتعين فَطَومالظَّـال  َلـه  هقَْتـلَ  َنْفـس  يـهأَخ   

َفقَتَلَه حبنَ َفأَصـرِين  مهنگـامى  بخـوان،  ايشان بر درستى به را آدم پسر دو داستان و: الْخاس   
 ديگرى از و شد پذيرفته دو آن زا يكى از پس،. داشتند پيش قربانى] دو، آن از يك هر [كه

 تقواپيشگان از فقط خدا: گفت]  هابيل. [ُكشت خواهم را تو حتماً: گفت]  قابيل. [نشد پذيرفته
   سـوى  بـه  را دسـتم  مـن  بُكـشى،  مرا تا كنى دراز من سوى به را خود دست  اگر .پذيرد مى
   .ترسـم  مـى  انيـان جه پروردگـار  خداونـد،  از مـن  زيـرا  بُكـشم؛  را تـو  تـا  كنم نمى دراز تو
   از نتيجـه  در و بـازگردى، ] خـدا  سـوى  بـه  [خـودت  گنـاه  و مـن  گناه با تو خواهم مى من

 بـرادرش  قتـل  بـه  را او اش] اماره [نفسِ  پس .ستمگران سزاى است اين و باشى، آتش اهل
  ي تقـوا كـه بـر       سـزاوار بـود كـه كلمـه       . »شـد  زيانكاران از و ُكشت را وى و كرد، ترغيب

ي شرارت قابيل را از بين ببرد، ولي افسوس كه قابيل           يل جاري گشته، قصد و اراده     زبان هاب 
-طينتي هابيل نشان مي   پرهيزگار نبود و به همين دليل خداوند قرباني او را نپذيرفت و پاك            

كرد، ولـي قابيـل كـه شـرارت سراسـر وجـودش را              دهد كه وي بدي را مقابله به مثل نمي        
بنابراين بايـد گفـت كـه    . را به اجرا درآورد) ُكشتنِ برادر (يش  فراگرفته بود، عمل زشت خو    

بايـست بـا اسـتيالي بـر ايـن          درگيري و كشمش، بين قابيل و َنفسِ سركش وي بود كه مي           
آميزتـرين  كرد، ولي عاجز و درمانده شد و اين عمـل او خـشونت            تمايالت، آنها را مهار مي    

  ). 78ـ 79: 1379خاكساران، (نوع حسد بود 
 و اختالفـات  نخـستين  يسرچشمه كه شودمي استفاده به خوبى  استان هابيل و قابيل   د از
 اهميت به را ما موضوع اين و است حسد يمسأله انسانيت، جهان در تجاوز و تعدى و قتل
سازد كه بايد از     مى آشنا اجتماعى هاى رويداد در آن يالعادهفوق اثر و اخالقى يرذيله اين

  ).349: 4 ، ج1374 مكارم شيرازي،( دوري كرد آن درس آموخت و
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  هاي كفر؛ از چهره)ع( پسر نوح) 6ـ3

  ) ع( شروع شد، پـسر نـوح     ) ع( توانزگفت كه وقتي طوفان نوح    مي) ع( ي پسر نوح  درباره
   فـي  بِِهـم  َتجـرِي  هـي  و«: او را دعـوت كـرد  ) ع( اي كـه نـوح  از او فاصله گرفت، به گونه 

  : اْلكـافرِين  مـع  َتكُنْ ال و معنا اركَب بنَي يا معزِلٍ في كانَ و ابنَه نُوح  نادى و َكاْلجِبالِ موجٍ
 كنـارى  در كـه  را پسرش )ع( نوح و برد، مى آسا كوه موجى ميان در را ايشان]  كشتى [آن و

  ، )42 / هـود (» مبـاش  كـافران  بـا  و شـو  سـوار  مـا  بـا  !مـن  پسرك اى: درداد بانگ بود،
- نگـه  امـروز هـيچ   : گفـت ) ع( نوح. برممن به كوه پناه مي    : ولي پسرش در جواب او گفت     

قـالَ  «: تواند انسان را از امر خدا حفظ كند       امروز احدي نمي  . اي از فرمان خدا نيست    دارنده
:  گفـت  : ... إِالَّ منْ رحـم       جبلٍ يعصمني منَ الْماء قالَ ال عاصم الْيوم منْ أَمرِ اللَّه            سĤوِي إِلى 

 در امـروز «: گفـت  .»دارد مـى  نگاه امان در آب از مرا كه جويم مى پناه كوهى به زودى به«
 / هـود (» ...كنـد  رحم] او بر خدا [كه كسى مگر نيست، اى نگاهدارنده هيچ خدا فرمان برابر
كار شـد و مـوج،      در اين حال، طولي نكشيد كه خام بودن خيال پناهندگي به كوه آش            ). 43

را در كام خود فرو برد و غرق كرد و بعد از آن دستور خدا رسيد كـه زمـين،              ) ع( پسر نوح 
با صدور  . زمين و آسمان هم اطاعت كردند     . آبها را فرو ببرد و آسمان از باريدن امساك كند         

كشتي روي كوهي فـرود آمـد و فرمـان          . اين فرمان، آنها كه بايد هالك شوند، هالك شدند        
 َفكـانَ ... «ا به حيات ستمكاران خاتمه داد و آنها براي هميشه از سعادت محروم ماندند               خد
: 6 ، ج 1387جوادي آملـي،    ) (43 / هود(» گرديد شدگان غرق از] پسر [و... : الْمغْرَقين منَ

272.(  
 بـه  گروهـى  ثروت، به برد؛ گروهى  مى پناه چيزى به زندگى مشكالت در كس هر معموالً

 كه همانگونه ولى فكري خود،  نيروى به جمعى و ،  جسماني قدرت به اى عده منصب، و مقام
 تـاب  كمتـرين  پروردگـار  فرمـان  برابـر  در اينها از هيچ يك  داده، نشان اين ماجرا و تاريخ   

 سـرعت  بـه  گيرد، قرار طوفان وزش برابر در كه عنكبوت تارهاى همچون و ندارد مقاومت
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 گمـان  بـود،  اشـتباه  همين در نيز) ع(پيامبر نوح پسر يخيره و نادان  فرزند .ريزد مى هم در
 !بزرگـى بـود     اشتباه چه اما دهد، پناه او به خدا خشم طوفان برابر در تواند مى كوه كرد، مى

: 9 ج ،1374مكارم شـيرازي،    (فرستاد   عدمش ديار به و ساخت را او كار موج يك حركت
107.(  

  ي خيانت ها؛ از چهره)ع(برادران يوسف ) 6ـ4

اي داشـت كـه در دوازده سـالگي         طلعـت زيبـا و فريبنـده      ) ع( فرزند يعقوب ) ع( يوسف
. مادرش از دنيا رفت و او و برادرش بنيامين را در آن اوان به داغ فراق خود مبتال سـاخت                   

  داد و بـا    ي بيـشتري نـشان مـي      نسبت به اين دو كـودك عالقـه       ) ع( به همين دليل، يعقوب   
  مـضاعف شـد    ) ع( نـسبت بـه يوسـف     ) ع( ي يعقوب ديده بود، عالقه  ) ع( خوابي كه يوسف  

) ع( ممكن نبود كه اين شدت عالقـه را از بـرادران يوسـف            ) ع( و ديگر اينكه، براي يعقوب    
  ي بـرادران   كرد به طـور مـساوي نـسبت بـه همـه           سعي مي ) ع( با اينكه يعقوب  . كتمان كند 

  ي مـر بـر بـرادران مخفـي نمانـد و نتيجـه            تظاهر به دوستي و دوست داشتن كند، ولي اين ا         
حسد بردند و براي تسكين خـاطر       ) ع( آن شدت عالقه اين شد كه برادران نسبت به يوسف         

  چرا ما بايـد در نظـر پـدر كمتـر           : جويي پرداختند و گفتند   و فرونشاندن آتش كينه به چاره     
   چـه سـبب شـده       شود، پـس  از آن دو كودك باشيم؟ امور زندگي همه به دست ما اداره مي            

  ي خود را به آن دو اختصاص داده است؟ راستي اين رفتـار پـدر نـسبت بـه                   كه پدر عالقه  
 عـصبةٌ  نَحـنُ  و منَّا أَبِينا  إِلى أَحب أَخُوه و لَيوسف قالُوا إِذْ«: ما ظلم و گمراهي آشكار است     

   پـدرمان  نـزد  بـرادرش  و يوسف«: گفتند] او برادران [كه هنگامى: مبِين ضَاللٍ َلفي أَبانا إِنَّ
ـ  از ـ  نيرومند جمعى كه ما   آشـكارى  گمراهـى  در مـا  پدر قطعاً. ترند داشتنىدوست هستيم 

  ي محبـت پـدر مـا نـسبت بـه ايـن دو         گفتند كه مسأله  ديگران هم مي  ). 8 / يوسف(» است
  بينـيم   و مـا مـي  توان بيـرون آورد ي عشق است كه اگر در دلي راه يافت، نمي      فرزند، مسأله 
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  ي اند و اين مطلـب، باعـث غـصه        و برادرش در سويداي دل پدر جاي گرفته       ) ع( كه يوسف 
را نسازيم و يـا الاقـل او را در بيابـان دوري بـه دسـت      ) ع( ما خواهد شد و تا كار يوسف 

  هاي خود را شفا دهيم و با ايـن كـار، شـكاف عميقـي كـه           توانيم دل درندگان نسپاريم، نمي  
ي ايم و مـسأله   ما پيامبرزاده : در اين ميان يهودا گفت    . شود ما و پدر پديد آمده، كمتر مي       بين

  انـدازيم كـه    بنـابراين، او را در چـاهي مـي        . دهد و نـه ديـن     قتل َنفس را نه عقل اجازه مي      
   مـنْهم  قائـلٌ  قـالَ «: كننـد المقدس است و اشخاص مختلفي از آنجا عبور مي        در سر راه بيت   

   اى گوينـده : فـاعلين  كُنْتُم إِنْ السيارةِ بعض يلَْتقطْه اْلجب غَيابت في أَْلقُوه و يوسف قْتُلُواَت ال
 افكنيـد،  چـاه  ينهانخانه در را او كنيد، مى كارى اگر. مُكشيد را يوسف«: گفت آنان ميان از
  گـي ايـن رأي را پـسنديدند و نـزد           هم). 10 / يوسف(» برگيرند را او مسافران از برخى تا

پنداري و او را همـراه      بيگانه مي ) ع(چرا ما را نسبت به يوسف     ! اي پدر : پدر آمدند و گفتند   
   و  شـويم، او نيـز بـراي خـود جـست          فرستي؟ ما مـشغول چرانـدن گوسـفندان مـي         ما نمي 

ـ        . كندخيزي مي  . كوشـيم ياگر او را با ما روانه سـازي، مـا در نگهـداريش از جـان و دل م
  دهيـد كـه از صـميم دل  او را حفـظ            اگر قـول مـي    : گو گفت وبعد از كمي گفت   ) ع( يعقوب

كنيد و مورد توجه قرار دهيد، مانعي ندارد، اما بدانيد كه خدا در همه حال بـه شـما احاطـه      
ي رهسپار بيابان شدند و هنوز بـه چـاه نرسـيده، كينـه      ) ع( بامدادان برادران با يوسف   . دارد

  هايشان بروز نمود و بـا قـساوت قلـب، او را لُخـت كردنـد و بـه كنـار چـاه آوردنـد و                          دل
، او را در چاه انداختند و بـه دسـت          )ع(هاي سوزان يوسف  ها و اشك  بدون توجه به التماس   

  ).99ـ 104: 1370موسوي، (قضا و قدر سپردند 
   كـه  اى شـده بحـسا  هـاى  نقـشه  بـا  نيرومنـد  افـراد  از گروهى كه برتر اين از درسى چه

 كوشـش  تمام تنها، و ضعيف ظاهراً فرد يك نابودى براى گرفته است،  سرچشمه حسادت از
   بنـشانند  قـدرت  تخـت  بـر  را او توجـه  بـدون  كـار،  همـين  بـا  امـا  گيرند، كار به را خود

   .آورنـد  فـرود  تعظـيم  سـرِ  او برابـر  در همگى پايان در و كنند پهناورى كشور فرمانرواى و
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   بـه دسـت    حّتـى  را آن توانـد  مـى  كنـد،  اراده را كـارى  خداوند وقتى دهد كه  مى نشان اين
   و نيـست  تنهـا  بـا ايمـان    و پـاك  انـسان  يك كه شود روشن تا كند، پياده كار آن مخالفين

   نخواهـد  كـم  او سـرِ  از مـويى  تارِ نخواهد، خدا اما بندند، كمر او نابودى به جهان تمام اگر
   !شد

 آدمـى  تواند مى حسد چگونه كه است اين آموزيم مى داستان اين از هك ديگرى مهم درس
 ايـن  اگر و ببرد پيش او براى شديد خيلى سرهاى درد توليد يا و برادر كشتن حد سر تا را

مكارم (را   انسان خود هم و كشد مى آتش به را ديگران چگونه هم  نشود، مهار درونى آتش
 عواطف و خانواده مرز بنابراين، حسد چيزي است كه    ). 326 و   321: 9 ، ج 1374 شيرازي،

 خود شخصيت و سنّ بزرگسال افراد گردد مى شكند و موجب   مى در هم  نيز را خويشاوندى
 او بـه  بزرگترهـا  بـود،  كـوچكتر  همچنانكه يوسف (كنند   توزىكينه كودكان با و فراموش را

  . )ورزيدند حسادت
 كننـد،  جووجست خود در آنكه جاى به را ىناكام عوامل درس ديگر اينكه، خودخواهان   

 )اسـت  منحرف ما پدر: گفتند حسوديم، ما :بگويند آنكه جاى به(دهند   مى نسبت ديگران به
  ).36: 6  ، ج1383 قرائتي،(

  ي غرور و خودبينيفرعون؛ چهره) 6ـ5

 و مردمان زيردست خود را مورد ظلـم و          نهايت سنگدل بود تا جايي كه رعيت       بي فرعون
مـردم  . شـدند داد، لذا اين مردمان بيچاره روزگار خوشي نداشته و تعذيب مـي           ستم قرار مي  

فرمـان يافـت بـا      ) ع( ي كار خود قرار داده بودند تا اينكه موسـي         ي صبر را سرلوحه   مقوله
با گامي مطمئن و قلبي سرشار از ايمان        ) ع( موسي. رسالت الهي به سوي فرعون عازم شود      

ي كـامالً متمـايز     مردم مصر در دوران حكومت فرعون به دو دسته        . شدبه سوي مصر روانه     
بنـي  . پرسـتيدند  و فرعـون را مـي      اي بت اي خداپرست بودند و عده    عده: تقسيم شده بودند  
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اسرائيل بعد از اعالم خطر كاهنان مبني بر توّلد پسري كه فرعون را از ميان خواهد برد، بـه                   
در فرعون اثري نبخشيد و فرعـون مثـل هـر           ) ع( م موسي رفتار نر . شدندشدت شكنجه مي  

تهمـت  ) ع(قدرتمند ديگري از خواب كبـر و نخـوت بيـدار نـشد و بـه موسـي و هـارون                      
روزي را تعيـين كـن تـا جـادوگران و           : گفـت ) ع( جادوگري زد و سپس خطاب به موسي      

در آن روز   روز عيد را تعيين كـرد و سـاحران          ) ع( موسي. ساحران من به تو نمايش بدهند     
آنان به يكباره در وسـايل افـسون خـود        . هرچه از نيرنگ و جادو داشتند، به ميدان آوردند        

گفـت نتـرس و   ) ع( پروردگار توانا به موسـي . دميدند و هزاران مار در ميدان به راه افتادند        
اين عصا چنان مـاري عظـيم       . عصاي خود را افكند   ) ع( آرامشي به او عطا فرمود و موسي      

در اين حال، ساحران ايمان آوردند؛ زيرا بـه        . مامي مارهاي جادوگران را فرو بلعيد     شد كه ت  
فرعـون تـصميم گرفـت بـر آزار بنـي           . ي يقين رسيدند و حق را از باطل شـناختند         مرحله

شـبانه  ) ع( موسي. را از ميان بردارد   ) ع( بودند، بيفزايد و موسي   ) ع( اسرائيل كه قوم موسي   
با قوم خود از شهر خارج شدند، اما دريا را در پـيش رو داشـتند و    سر و صدا، همراه     و بي   

مأمور شد كه   ) ع( موسي. آمدندفرعونيان نيز كه از فرار آنها آگاه شده بودند، از پيِ آنها مي            
از ) ع( بنابراين، قـوم موسـي    . با عصاي خود به دريا بزند تا راه خشكي براي آنها پديد آيد            

 با ديدن آن منظره، پشت سر آنها حركت كردند، اما همين كه بـه              آن راه گذشتند و فرعونيان    
موسوي گرمارودي، : تلخيص از(ي راه رسيدند، همگي حتّي خود فرعون نيز غرق شد        ميانه

  ).144ـ150: 1389
 و حـقّ  ينـشانه  را آنهـا  داشـتن  و كنـد  مى تكيه زينت و ثروت به ندارد، منطق كه كسى
 مجـازات  ها،مجازات تمام ميان از مخصوصاً خداوند .پندارد ىم باطل ينشانه را آن نداشتن

 همـان  به قدرت آنها  و افتخار و شوكت و عزّت تمام زيرا فرمود؛ انتخاب آنها براى را غرق
 قدرت خود  منابع تمام ميان از فرعون كه بود فراوانش و بزرگ هاى شاخه و نيل عظيم رود

 حكومت آيا :تَحتي منْ َتجرِي اْلأَنْهار هذه و مصرَ ْلكم لي أَلَيس«: گفت و كرد تكيه آن بر
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 كـه  چيزى همان بايد پس، .»!باشد؟ نمى من فرمان تحت نهرها اين و نيست من آنِ از مصر
 عبرت همگان تا گردد گورستانشان و نابودى و فنا عامل است، آنها قدرت و حيات يمايه

  ).89 :21  ، ج1374 مكارم شيرازي، (!گيرند

  ي بخلقارون؛ چهره) 6 ـ6

   عَلـيهِم   فَبغـى   موسـى  َقـومِ  منْ كانَ قارونَ إِنَّ«: ي قصص آمده است    سوره 76ي   آيه در
و ناهنَ آتَيإِنَّ ما اْلكُنُوزِ م هحفاتةِ لَتَنُوأُ مبصي ِباْلعة    أُولع( موسـى  قـوم  از قـارون : ...اْلُقـو(   

   بـر  آنهـا  كليـدهاى  كـه  بـوديم  داده او بـه  قـدر  آن هـا  گنجينه از و كرد ستم آنان بر و بود
  و از افـرادي بـود كـه        ) ع( قـارون از خانـدان موسـي      . »...آمد   مى سنگين نيرومندى گروه

  خداوند به قارون زندگي سعادتمندي داده بـود و رزق فـراوان         . نسبت نزديكي با وي داشت    
  ن قـدر صـندوق پـول داشـت كـه حمـل و نقـل آن        و اموال زيادي در اختيـار داشـت و آ         

  هايي سـاخته بـود و نـوكراني بـراي          كرد و كاخ  اسرائيل زندگي مي  در ميان بني  . مشكل بود 
  كـرد، بـراي خـود      آن قدر ثروت داشت كه بـه هرچـه عالقـه پيـدا مـي              . خود برگزيده بود  

   مـردم زنـدگي     ي اجتماعي نبـود، بلكـه بـه روش سـاير          قارون فرد نوخاسته  . كردآماده مي 
. چـشاند كرد و غضب خـود را بـه آنـان مـي       كرد، ولي نسبت به زيردستان خود ستم مي       مي

  هـا را متوجـه خـود سـازند و مفاسـد را از             تواننـد قلـب   ثروتمندان با احسان به مردم مـي      
  هـا را كـور     خود دور كنند و خشنودي خدا را به دست آورند، ولـي مـال و ثـروت، قلـب                  

  بنـي اسـرائيل نيـز      . كـار هـستند   بينند كه فريب  رادي را در اطراف خود مي     كند و فقط اف   مي
هـاي  ديدند كه قارون در ستمگري خود پابرجاست و غم او افزايش مال و پوشـيدن لبـاس          

  مـردم بـا ديـدن روش قـارون     . دهـد زيباست و ايـن روش را بـا خودخـواهي انجـام مـي       
  او را به گمراهي نكـشاند و كـاري كنـد كـه             تصميم گرفتند او را پند و اندرز گويند تا مال،           

  خـواهي از   هـر چقـدر مـي     : گفتنـد . در دنيا محترم باشد و در آخرت به پاداش نيك برسد          
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لـيكن خودخـواهي   . اعتنايي به بينوايان باشد ببر، ولي اين روش نبايد با بي    ثروت خود بهره  
ـ               ن بهتـر از شماسـت   قارون باعث شد كه بگويد من احتياجي به پند شـما نـدارم و عقـل م

  ي ايـن    ايـن اسـت كـه سـزاوار و شايـسته           به خاطر ها را به دست آوردم،      و اگر اين ثروت   
  هـاي زيبـا در بـين مـردم         مال هستم و تصميم گرفت بر ناراحتي مردم بيفزايد و بـا لبـاس             

  داشـت و مـردم بـا       كرد و ثروت خود را با ناز و خودخواهي به مردم عرضـه مـي              عبور مي 
   حـظٍّ  َلـذُو  إِنَّـه  قـارونُ  أُوتـي  مـا  مثْلَ لَنا لَيت يا... «: گفتند وضع به يكديگر مي    ديدن اين 

   واقعـاً  .شـد  مـى  داده]  هـم  [مـا  به شده، داده قارون به آنچه مثل كاش اى«: گفتند...  :عظيم
  بـر  قارون در نافهمي فرو رفتـه و بخـل           ). 79 / قصص(» دارد]  ثروت از [بزرگى يبهره او

  كنـد و   دهـد و او را مـسخره مـي        نيز گـوش نمـي    ) ع(ي  او غلبه كرده است و به هدف موس       
  دين جديدي براي ما آوردي و مـا همكـاري كـرديم و ايـن اطاعـت مـا تـو را            «: گويدمي

  خـواهي  كار ساخت و به تو جرأت داد كه بر ما بتازي و فقط مال ما باقي مانـده و مـي   طمع
  ) ع( پرداخـت و موسـي    ) ع( قارون به بحث و جدال با موسـي       . »بر ثروت ما هم غلبه كني     

  هم اصرار ورزيد؛ زيرا زكات گرفتن از قارون امر خداست، ولـي قـارون بـا بررسـي سـهم                
فقرا از اموال خود، ديد رقم هولناكي است و باز، بخل او را تحت تصرّف درآورد و تـصميم                   

  لبـاس ريـا بـر تـن        ) ع( موسي: و گفت پراكني كرد   گرفت ثروت خود را حفظ كند و شايعه       
  ) ع( ي مردم از دين دورتر اسـت و بـا ثـروت خـود مـردم را عليـه موسـي                كرده و از همه   

ـ   موقعي. شوراند   از اصـالح قـارون مـأيوس گرديـد، از خـدا خواسـت تـا        ) ع(ي  كـه موس
  را بـه اجابـت رسـانيد و        ) ع( خداونـد دعـاي موسـي     . عذاب خود را بر قارون وارد سازد      

  هـاي وي در آن فـرو      قبت قارون اينگونه شد كه زمين، قارون را بلعيـد و امـوال و كـاخ               عا
  رفت و مردم با ديدن مـصيبت قـارون از روش خـود پـشيمان شـدند و خـدا را سـتايش                       

   يْنـصرُونَه  فَئـةٍ  مـنْ  َلـه  كـانَ  فَما اْلأَرض بِدارِه و بِه فََخسفْنا«: كردند كه مانند قارون نشدند    
   نداشـت  گروهـى  و بـرديم،  فـرو  زمـين  در اش خانـه  بـا  را]  قارون [آنگاه: ...اللَّه   دونِ منْ
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ــه ــر در ك ــذابِ [براب ــدا]  ع ــارى را او خ ــد  ي ــصص(» ... كنن ــاني، ) (81 / ق   : 1375زم
  ).233ـ239

 جـويى  برتـرى  بـراى  گـاه  و طلبى افزون جنونِ اثر بر ايمان، گاه  بى ثروتمندان از بسيارى
 انحـصار  در را چيـز  كشانند و همه   مى فقر و محروميت به را جامعه زنند، مى فساد به دست
   اعتـراض  بـه  زبـان  كـسى  هـر  و خواهنـد  مـى  خـود  يبنده و برده را مردم گيرند، مى خود

   خـود  مرمـوز  عوامـل  يوسيله به تهمت طريق از نتوانند، اگر و كنند مى نابود را او بگشايد،
 مكـارم شـيرازي،   (كـشند    مـى  تباهى و فساد به را جامعه خالصه، و سازند مى منزوى را او

 تنهـايى  بـه  ،))ع( موسـي (بـودن    پيامبر همچنين بايد گفت كه فاميل    ). 157 :16  ، ج 1374
   مقـام  از منحـرف نيـز نبايـد      بـستگان  و بـرعكس وجـود     نيـست  نجـات  و موّفقيت عامل
  قـدرت   و قـدرت  ى هوسـيل  حـساب،  بـدون  بكاهـد و اينكـه ثـروت       مصلح و صالح افراد

 سرمـست  و مغـرور  را مـا  است، ولي اين ثروت نبايد     عياشى و تجاوزگري براى عاملى نيز
   حّتـى  داران، سـرمايه  مقابـل  در منكـر  از  درس ديگر اين ماجرا اين اسـت كـه نهـى           .سازد

 ،1383قرائتي،  (محرومند   الهى محبت از سرمست، افراد است و    الزم نيز محروم يطبقه بر
  ).93: 9 ج

  هاي خيانت؛ چهره)ع(همسران نوح و لوط ) 6ـ7

بيـان كـرده    ) ع( ي زنان بد را با نقل داستان زن نوح و لـوط            نمونه قرآن كريم  در   خداوند
 تَحـت  كانَتـا  ُلـوط  امـرَأَت  و نُوحٍ امرَأَت َكفَرُوا للَّذينَ مثَالً اللَّه ضَرَب«: فرمايداست و مي  

 مـع  النَّـار  ادُخـال  قيـلَ  و شَيئاً اللَّه منَ عنْهما يغْنيا فَلَم فَخانَتاهما صالحينِ بادناع منْ عبدينِ
 هر]  كه [آورده مَثل را )ع( لوط و زن  نوح اند، زن  ورزيده كفر كه كسانى براى خدا: الداخلين

ـ  بـه  و بودنـد  ما يشايسته بندگان از بنده دو نكاح در دو    از كـارى  و كردنـد  خيانـت  اآنه
 آتـش  داخـل  شوندگانداخل با«: شد گفته و نبود ساخته خدا برابر در آنها]  شوهران [دست
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   سال در ميان قوم خـود بـه تبليـغ پرداخـت،             950كه مدت ) ع( نوح). 10 / تحريم(» شويد
  بـرد  زني را به همسري گرفت كه عادت ناپسندي داشت و اسـرار خانـه را بـه خـارج مـي        

  ي تبليغـات همـسرش، كـافر     زن نوح با همـه    . كردو از شوهر خود به اين و آن شكايت مي         
بود و به خداي يگانه ايمان نداشت و تحت تأثير انحـراف فكـري مـردم محـيط در مقابـل                  

همچنـان در معـصيت    ) ع( سالها گذشت و قوم نوح    . كردسرپيچي مي ) ع( نصايح نوحِ پيامبر  
ز همرنگ جماعت شده بود و از اينكه يكتاپرست باشد، سـرباز     فرو رفته بودند و زن نوح ني      

داشت و بـه ميـان      نمود و پاس احترام او را نگه نمي       او به شوهر خود نيز خيانت مي      . زدمي
  ) ع( در نتيجـه، نـوح  . داشـت آمد و آنان را از پـذيرش دعـوت همـسرش بـاز مـي         قوم مي 

  يانـت همـسرش و اينكـه وي نيـز     بـرد، بلكـه از خ     نه تنها از گمراهي قوم خـود رنـج مـي          
  كنـد، رنـج بيـشتر      فكـر اسـت و آنـان را بـه گمراهـي بيـشتر دعـوت مـي                 با گمراهان هم  

  : از اصـالح قـوم خـود مـأيوس شـد و آنـان را نفـرين نمـود            ) ع( سـرانجام، نـوح   . بردمي
»بال ر لَى تَذَرضِ عـنَ  اْلأَررِينَ  مـاراً  اْلكـافيبـر  را كـافران  از كـس  هـيچ  !پروردگـارا : د   

  را پـذيرفت و دسـتور داد كـه         ) ع( خداونـد نفـرين نـوح     ). 26 / نوح(» مگذار زمين روى
  تمام پيروانش در كشتي سوار شوند، ولي سـتمگران را رهـا كنـد؛ زيـرا همـه بايـد غـرق                      

ـ  ُكـلِّ  مـنْ  فيهـا  احملْ قُلَْنا التَّنُّور فار و أَمرُنا جاء إِذا حتَّى«: شوند جونِزنِ  ياثَْنـي و  َلـكأَه   
   در رسـيد   مـا  فرمان كه آنگاه تا: قَليل إِالَّ معه آمنَ ما و آمنَ منْ و اْلقَولُ علَيه سبقَ منْ إِالَّ
ـ   بـا  جفـت،  يـك  حيوانى هر از]  كشتى [آن در: فرموديم كرد، فوران تنور و    مگـر  كـسانت 

ـ  رفته سخن او ي بارهدر قبالً كه كسى    بـا  و كـن  حمـل  انـد،  آورده ايمان كه كسانى و است 
  بنـابراين، بـا آمـدن طوفـان،        ). 40 / هـود (» بودنـد  نيـاورده  ايمـان  اندكى]  يعده [جز او

  كـه از كـافران بـود بـا سـاير سـتمگران             ) ع( و پيروانش نجات يافتند و زن نـوح       ) ع( نوح
  : 1378دوانــي، :  ازبــا تلخــيص(هــالك شــد و نــام ننگــي از خــود بــه يادگــار گذاشــت 

  ).17ـ23
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   خيانـت  كردنـد، ولـي    خيانـت  بـزرگ  پيـامبر  دو اين به زن دو  داشت كه اين   توجهبايد  
   بـه  آلـوده  پيـامبرى  هـيچ  همـسر  هرگـز  زيـرا  نبـود؛  عّفـت  يجـاده  از انحراف هرگز آنها

 ىهمكـار  )ع( پيامبر آن دشمنان با كه بود اين »لوط« همسر خيانت. است نشده ناپاكدامني
   .بـود  چنـين  نيـز  )ع( نـوح  همـسر  كـه  سـپرد  مـى  دشـمن  به را او يخانه اسرار و كرد مى

   آموزي كه بايد از اين ماجرا گرفت، اين اسـت كـه ايـن مـاجرا اميـدهاى                 هاي عبرت درس
  ) ص( پيـامبر  همچـون  بزرگـى  شـخص  بـا  ارتبـاط  تنهـا  كنند مى گمان كه را افرادى كاذب

   تـا  كنـد،  مـى  قطـع ) باشـند  آلـوده  عمـل  در چنـد  هـر  (ددگـر  آنهـا  نجات يمايه تواند مي
  آيـات مربـوط بـه اينـان         پايان در لذا نشود، قائل مصونيتى خود براى نظر اين از كسهيچ

 امتيـازى  هيچ نظر اين از ديگران و شما ميان يعنى »الداخلين مع النَّار ادخُال«: شودگفته مي 
  ).302: 24  ،ج1374 مكارم شيرازي،(نيست 

  گيري نتيجه

 بهترين كتابي است كه در راستاي تربيت افـراد بايـد بـه كـار گرفتـه شـود و                     قرآن كريم 
خوانـد، بايـد در ايـن كتـاب     ها را به تدبر فـرا مـي   در آياتي انسانقرآن كريم چنانكه خود   

 هاي پندآموز به كار گرفت تـا بـه   آسماني تدبر و دقّت الزم را به خصوص در مورد داستان          
  .عمل به بيانات اين كتاب آسماني از شقاوت دور بمانيم

باشـد، نقـش مهمـي را در        ي الگودهي كه همان معرّفي الگوهاي صحيح و منفي مي         شيوه
هـاي شـقاوت تبعيـت       هرگاه از چهـره    قرآنيبنابراين، طبق آيات    . كندحيات انسان ايفا مي   

رسند و با ذلّت و خواري، هالكـت        شود، افراد نسبت امور اخروي به فالح و رستگاري نمي         
شوند، لذا در اين پژوهش عوامل   دنيوي را به جان خريده و در آخرت نيز گرفتار عذاب مي           

هاي شقاوت معرّفي شدند تا افراد با دقّت در زندگي آنهـا بـه اصـالح رفتـار خـود         و چهره 
 .بپردازند
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