
 جوامع های دستیابی به رشدو راههای جوامع رشد نیافته بررسی شاخصه

 (موردی سوره نوح علیه السالم )مطالعه

 1سمیه افشار

 چکیده

های دستیابی به های جوامع رشد نیافته و راهشاخصهتالش اصلی این مقاله، بررسی 

السالم از  حضرت نوح علیهکه نکته مهم  اینبا توجه به در این مقاله  است. رشد

هایی که در قرآن برای قوم ایشان گفته  از ویژگی ،اند ها بوده پیامبران امم ابتدایی انسان

های بدوی بودن و رشدنیافتگی یک جامعه استفاده شده است.  است در جهت شاخصه

مطلوب و دو وضعیت و بررسی که حضرت نوح علیه السالم سوره مبار لذا با مطالعه

های رو به زوال عاد طبیعی بر هر یک از این دو وضعیت شاخصهابو تاثیر نامطلوب 

طبع اجتماعی انسان که  استنتایج به دست آمده حاکی از آن . استخراج گردیدجوامع 

دنیا و آخرت ادت سعسوق یافته و از به سمت هالکت اگر با هدایت الهی آموزش نبیند 

 گونه خود متوقف گردند بیعتط در وضعیتجوامع به عبارت دیگر اگر . گیرد فاصله می

شده و به اضمحالل ابدی کشیده خواهند شد. روش مطالعه قانون هالکت  مشمول

 ای است.ای و تدبر سورهسوره نوح بر اساس تلفیقی از روش تدبر کلمه

 اطوار، نبات. لیدی: وضعیت مطلوب، وضعیت نامطلوب،واژگان ک

 مقدمه

-ی میاست، چرا که انسان در اجتماع زندگ جامعه انسانی ضروریتی بدیهی برای انسان

افتد، از دیگران تاثیر دهد در بستر اجتماع اتفاق میکند و هر عملی که از خود بروز می

یابد. او در مواجهه با دیگران تحقق می گذارد و بسیاری از صفاتپذیرد و تاثیر میمی

گرفتن روابط و  انسان برای رسیدن به غایت و هدف زندگی خود ناگزیر به درنظر
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انسان فارغ از نظام  لذا توجه و مطالعه تک ساحتی ختارهای اجتماعی است؛سا

تغییرات  رسد. از سویی دیگرغیر منطقی به نظر میتغییرات آن امری  اجتماعی و

های درنظر گرفته حرکت او به سمت اهداف و غایتانسان بیانگر جسمی و روحی 

  است.شده 

ز کند هر رومانند یک کودک، روزی زاده شده و سعی میها انسانجامعه نیز متشکل از 

و همچنین مانند یک انسان روزی مراحل تکوین  به سمت رشد و توسعه قدم بردارد؛

نوعاً طول عمر  ،و روایت تاریخبه منطق عقل رود. خلقی خود را سپری کرده، از بین می

مع جدید و از بین رفتن جوامع گاهی تولد جوابیشتر است.  جوامع از طول عمر انسان

قدیم با تغییر قریه ها و بلدها مقارن است و گاهی مرگ و تولد جوامع بدون تغییر مکان 

توان گفت درواقع می تد.افک زندگی و خصوصیات مردم اتفاق میو تنها با تغییر در سب

توسعه  رشد و بلوغ هستند. رشد طبیعی هر جامعه بادارای  هاجوامع نیز مانند انسان

امکانات مادی )مال( و افزایش عدّه )نفر( همراه است و به بلوغ رسیدن یک جامعه به 

رود. بنابراین جوامع معنی رسیدن به حدی از توانمندی است که از آن جامعه انتظار می

های مختلف بلوغ هستند که هر مانند انسان دارای دورهبشری در طول حیات خود 

  .شد استدوره دارای مراحلی از ر

های مختلفی ها با اعتقادات و رویهای از انسانجامعه متشکل از مجموعهاز آنجا که 

های است که بعضا همگی دارای مشترکات خاصی هستند و این مشترکات و حرکت

توان گفت با در نظر گرفتن برآیند دهد، میجمعی آنان را به سمت و سویی سوق می

نمند شدن آنها، فضای کلی جامعه به سمت پیشرفت افراد و توا های اجتماعیحرکت

در صورت رسیدن یک جامعه به بلوغ خود، افراد این جامعه هم  کند.سوق پیدا می

های بالفعل و بالقوه در یک برآیند اقتضائات و توان»قیام خواهند شد. قصد، همراه و هم

طفولیت خود سر آغاز سیر و حرکت یک جامعه به سمت بلوغ و خروج از جامعه، 

های بالفعل و بالقوه خویش همچون باشد. به این ترتیب یک جامعه با مجموعه توانمی



ها و گردد. برآیند فعالیتپیکری واحد و به مثابه انسانی رو به رشد دارای تشخصی می

)اخوت: بررسی «. دهنده وضعیت رشدی آن جامعه استروابط افراد یک جامعه نشان

های بلوغ و رشد متفاوتی بنابراین چون انسان دارای دوره (199فرآیند رشد: ص 

های بلوغ و های برآیند افراد جامعه دارای دورهجامعه نیز متناسب با توانمندی ،است

وغ در جوامع های بلدورههر یک از  2بندی است.رشدی است که قابل احصاء و دسته

شود و عدم گذراندن شناسایی میهای بلوغ در انسان، با معیارها و ضوابطی مانند دوره

رود؛ لذا شناسایی هر یک از مراحل رشد به منزله نرسیدن به بلوغ آن دوره به شمار می

البته باید  ها و علم به آنها در شناخت بلوغ و مرحله رشد جوامع ضروری است.نشانه

سب در نظر داشت درصورتیکه برآیند تغییرات و روابط اجتماعی مردم یک جامعه متنا

وال رفته و هالک خواهد شد. های بالقوه و بالفعل آنها نباشد آن جامعه رو به زبا توان

 دعا باشد.م اند شاهدی بر اینتومیهای بسیاری از این جوامع در تاریخ نمونه

هایشان و تنوع در توان گفت جوامع انسانی در عین تفاوتبا توجه به مطالب فوق می

یا در حال رشد و طی کردن بلوغ  ،روابط پیچیده اجتماعیها و سبک زندگی و حرکت

اجتماعی خویشند و یا در حال زوال و هالکت. بنابراین اگر مردم یک جامعه از نیروها 

های های خود در راستای رسیدن به کمال و رشد خود و جامعه بهره نگیرند پایهو توان

 زوال آن جامعه را رقم خواهند زد.

بوده و  3«ء شَیْ لِكُلِّ تِبْیاناً»ریم به عنوان کتاب زندگی که دارای قابلیت قرآن کاز آنجا که 

لذا باید یاد آور شد این ها بهره برد، ها و مكانندگی در تمام زمانتوان از این کتاب زمی

تواند سطوح زندگی خود را بیان کننده حقایقی است که انسان با مراجعه به آن میکتاب 

مطالعه موردی در این مقاله درصدد هستیم با  کمال انسانی دست یابد.داده و به  ارتقا
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ای جوامع رشد نیافته و روبه زوال پرداخته هبررسی شاخصهسوره نوح علیه السالم به 

  بیان نماییم.اجتماعی جوامع را مبتی بر این سوره  های دستیابی به رشدراه و

 چارچوب نظری
محلی است که انسان باید در آن رشد کرده و با پاسخ دادن به ، دنیا بنا بر آیات نورانی قرآن

. انسان با بهره گرفتن از وجود پر 4نیازهای حقیقی از ظلمت به سمت نور خارج شود

هایش را به فعلیت و عمل رسانده و در جهت رشد خود گام تواند تواناستعداد خود می

را به مات به نور، یا وضعیت نورانی ز ظلآیات هر سوره برای خارج کردن انسان ا» بردارد.

دهند و یا وضعیت ظلمانی که الزم است از آن خروج وضوح و به داللت ظاهر نشان می

 (65، ص 4، ج1392)اخوت،  «نمایانند.صورت گیرد را به انسان می

حضرت نوح علیه السالم بعد از حضرت آدم است اولین نبی است که داستانشان در 

 روند.موع به عنوان انبیای اولیه به شمار میقرآن آمده و در مج

سوره مبارکه حضرت نوح از سور خاص قرآن کریم است. زیرا به غیر از سوره 

ای است که مختص حضرت یوسف علیه السالم، سوره نوح علیه السالم تنها سوره

 نماید. زندگی رسالتی یک نبی بوده و با سیاق مثالی داستان رسالت یک نبی را ذکر می

از آنجا که امر نبوت منوط به توجه به شأن دریافت وحی بوده و در بعد اجتماعی همین 

توان بنا بر آیات ابتدایی این سوره، ابالغ وحی به قوم می ؛شودشأن به رسالت تعبیر می

و توجه دادن به روز قیامت، دعوت به عبودیت و اطاعت رسول را از اصول پایه 

لزوم رعایت و پایبندی به آن را برای یاء الهی بر آن تاکید کرده و دانست که اولین انب

 اند.رشد جوامع ضروری دانسته

 أَن قَبْلِ مِن قَوْمَکَ أَنذِرْ أَنْ قَوْمِهِ  إِلىَ نُوحًا أَرْسَلْنَا إِنَّا» در آیات اولیه این سوره آمده است 

 5«أَطِیعُونِ وَ اتَّقُوهُ وَ اللَّهَ اعْبُدُواْ مُّبِین. أَنِ نَذِیرٌ   لَکمُ   إِنىّ یَاقَوْمِ أَلِیمٌ. قَالَ عَذَابٌ یَأْتِیَهُمْ
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شروع کار نبوت انبیاء نخست بشریت از جمله حضرت نوح علیه  ،توان دریافتکه می

ول متذکر ساختن و توجه دادن مردم به سه محور عبودیت، تقوا و اطاعت از رس ،السالم

که این سه محور از ارکان دوری از عذاب الیم است. این سه محور اساسی به  بوده

های صنعت و ها و پیچیدگیهمان زبان ساده و بی تکلف بشر اولیه، به دور از آسیب

فهمد. در واقع این تمام بشریت آن را درک کرده و می 6تکنولوژی بیان شده که فطرت

و قومیت پایه و مبنایی برای ادامه مباحث دیگر  پیام فارغ از زمان، مکان، اقلیم، زبان

 باشد.میبشری جوامع انبیای الهی در حیطه هدایت و دستیابی به کمال 

آیات ابتدایی سوره خطاب به حضرت نوح است و در ادامه اجرا و ابالغ پیام رسالتی 

حضرت و نوع واکنش قوم ایشان مطرح شده و در آیات انتهایی سوره شاهد گفتگوی 

علیه السالم اتفاقاتی که در جامعه  این نبی الهی با پروردگار عالم هستیم. حضرت نوح

افتاده و نوع مواجهه مردم را با حالت دعایی و گفتگوی دو نفره با خدا در میان گذاشته 

 کنند.و سپس نه تنها برای قوم خود که برای تمام بشریت دعا می

بدیهی  7بنا شده و با توجه دادن به آیات آفاقیدیگر آیات این سوره نیز بر مبنای فطرت 

 شود.بودن اموری را یادآور می

، به سادگی بدیهیات 8این سوره نیز مانند خود حضرت نوح عاری از هرگونه تکلف

عالم را در قالب انواع رابطه انسان با خدا و انسان با دیگران بیان داشته و از هرگونه 
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7
 وَ جَنَّاتٍ   لَّكمُ یجَْعَل وَ بَنِینَ وَ بِأَمْوَالٍ یُمْدِدْکمُ وَ (11)مِّدْرَارًا عَلَیْكمُ السَّمَاءَ یُرْسِلِ» 20-11سوره مبارکه نوح آیات  

 سَمَاوَاتٍ سَبْعَ اللَّهُ خَلَقَ کَیْفَ تَرَوْاْ لَمْ أَ (14)أَطْوَارًا   خَلَقَكمُ قَدْ وَ (13)وَقَارًا لِلَّهِ تَرْجُونَ لَا   لَكمُ مَّا (12)أَنهَْارًا   لَّكمُ یجَْعَل

 وَ فِیهَا   یُعِیدُکمُ    ثمُ (17)نَبَاتًا الْأَرْضِ مِّنَ أَنبَتَكمُ اللَّهُ وَ (16)سِرَاجًا الشَّمْسَ جَعَلَ وَ نُورًا فِیهِنَّ الْقَمَرَ جَعَلَ وَ (15)طِبَاقًا

 «(20)فِجَاجًا سُبُلًا مِنهَْا تَسْلُكُواْ(19ِّ)بِسَاطًا الْأَرْضَ   لَكمُ جَعَلَ اللَّهُ وَ (18)إِخْرَاجًا یخُْرِجُكُمْ
8
 هُمْ الَّذینَ إِالَّ اتَّبَعَكَ نَراكَ ما وَ مِثْلَنا بَشَراً إِالَّ نَراكَ ما قَوْمِهِ مِنْ کَفَرُوا الَّذینَ الْمَلَأُ فَقالَ» 27سوره مبارکه هود آیه  

  کاذِبینَ نَظُنُّكُمْ بَلْ فَضْلٍ مِنْ عَلَیْنا لَكُمْ  نَرى ما وَ الرَّأْیِ بادِیَ أَراذِلُنا



را به عالی ترین کمال انسانی جامعه  به زبان فطرت، سعی دارد پیچیدگی پرهیز نموده و

 و بلوغ فکری و عقلی سوق دهد.

برای مردم جامعه  10ایبه عنوان انذار دهنده 9حضرت نوح علیه السالم بنا بر این سوره

لذا  کند.که منذر بودنش به طور قطع آشکار است و حجت را بر همه تمام می است

زمان های مختلف  در سوره مربوط به همه نسل ها از اینرهنمودهای به دست آمده 

  است.

بندی و وضعیت مطلوب و غیر مطلوب طبقهدجامعه را این سوره بنا بر سیاق آیات، 

 کند.می

های طبیعی انسان و جامعه است که خصلتدر طبع و وضعیت غیر مطلوب وضعیت توقف 

در و جامعه فرد  تی است کهدر مقابل وضعیت مطلوب، وضعیشود. منجر به ظلمت بیشتر می

  صفات وجودی خود را در راستای رشد قرار داده است.مسیر هدایت قرار گرفته و 

و اختیار پیوسته در حال شعور و صاحب اراده از آنجا که انسان به عنوان موجودی ذی

حرکت است، چنانچه روزی از حرکت به سمت رشد متوقف گردد و یا در زندگی مسیری 

دچار وضعیت نامطلوب شده توان گفت این فرد می ،دخود را برگزینخالف کمال و رشد 

و چنانچه پیشتر ذکر شد جامعه نیز مانند انسان در صورت رکود و عدم رشد دچار  است.

 گردد.طلوب و زوال میوضعیت نام

اند جزء ار داده شدهها و حقایقی که در هستی قربر این اساس استفاده از امكانات و نعمت

است و یا حاکی از صفات گناه  دهنده وضعیت طبیعیکه نشان وضعیت مطلوب و صفاتی

ر این دو وضعیت تنها از روی نتایج و آثا آید.شمار میآلود است جزو وضعیت نامطلوب به

 (66، ص 4،ج1392)اخوت،  شوند.سنجش می
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شود و نذیر انذار دهنده به معنای ایجاد خوف و برانگیختن درونی است که به حرکت منجر می« نذر»نذیر از ریشه   

 شودایی است با تشویق و تحذیر انسان را به سمت جلو سوق داده و منجر به هدایت می



حقایق و  یتوضع که نوح علیه السالم را در سهآیات سوره مبارتوان بنا بر مطالب فوق می

 بندی کرد.طبقه وضعیت نامطلوبمطلوب،  رخدادها، وضعیت

-است، موضوعر دو وضعیت مطلوب و نامطلوب از آنجا که برخی از آیات این سوره بیانگ

 گیرد.بر اساس این دو وضعیت انجام میبندی آیات 

به موضوعات زیر توجه نشان رخدادها و حقایق بنابراین در ادامه پژوهش جهت شناخت 

 خواهیم داد.

  به قانون کلی اشاره داد.موضوعاتی که 

  بیان کننده اسماء و صفات الهی است.موضوعاتی که 

  دهد.افعال منتسب به خدا را نشان میموضوعاتی که 

 تحقیقروش 

هر سوره قرآن کریم شأنی از هدایت را بر عهده دارد که متناسب با مقطع رشد انسان و 

ای از جامعه منحصر به فرد است، که در قالب، محتوا، غرض و چینش موضوعات سوره

، 4، ج1392)اخوت،  سور قرآن مشتمل بر موضوعاتی است که با یكدیگر پیوند دارند.

 برداری بهتر از سور و آیات خواهد شد.بهره( شناخت این شئون موجب 13ص

و تاکید بر واژگانی از آنجا که موضوع مورد بررسی پژوهش حاضر تدبر در یك سوره 

، لذا در روش تدبر در قرآن کریم سازدهای ذکر شده رهنمون میاست که ما را به وضعیت

بندی ه سوره و دستهمدد گرفته و با مطالعای و تدبر کلمهای تدبر سوره تلفیقی از روش

 آیات در صدد کشف روابط میان آیات در راه دستیابی به موضوح مطرح شده خواهیم بود.

توانیم الزم به ذکر است دستیابی به غرض حقیقی سوره از عهده ما خارج بوده و ما تنها می

به غرض نزدیك شویم زیرا قرآن کتابی جامع و کامل است که تنها انسان کامل توانایی 

 بهره برداری کامل از آن را دارد.

 شود.در این پژوهش مراحل زیر جهت نیل به اهداف یاد شده درنظر گرفته می

 مطالعه سوره  -1



 دسته بندی ترتیبی آیات سوره -2

 آیاتترتیبی بندی موضوع -3

 بندی بر اساس جریان شناسی سورهموضوع -4

 یافتن غرض سوره -5

 یافتن غرر آیات -6

بر اساس بندی سوره مربوط به حقایق و رخدادها و ارائه طبقهسپس با در نظر گرفتن آیات 

به هر های مرتبط برای انسان و شرح و تفصیل کلید واژه دو وضعیت مطلوب و نامطلوب

بندی نكات و سعی داریم به تاثیر این دو وضعیت در زندگی انسان رسیده و جمعدسته 

 های تحقیق را بیان نماییم.یافته

برای فهم و ارتباط دهی وضعیت مطلوب و ح داده شد ضروری است بنا بر آنچه توضی

لوب و که پل ارتباطی وضعیت مط فصیل واژگانی حقایق و رخدادهابه بررسی و تنامطلوب 

مراحل زیر را مد نظر قرار  11ایاست پرداخته و با مدد گرفتن از روش تدبر کلمه نامطلوب

 دهیم.

 هر دستهانتخاب واژگان کلیدی  -1

 کلمات مورد نظر و بسط مفهومی آنهاتعریف  -2

 یافتن وجوه ارتباطی کلمات یاد شده با یكدیگر -3

 مرتبط ساختن این واژگان با دو وضعیت مطلوب و نامطلوب. -4

 های تحقیقیافته

در مرحله اول پس از مطالعه سوره، آیات را دسته بندی کرده و طبق روش بیان شده روند 

 دهیم.تحقیق را ادامه می

 بر اساس دسته بندی ترتیبی و موضوعی هر دسته طراحی شده است.جدول زیر 
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 3های تدبر در قرآن جلد آموزش روش 



 موضوعات آیات

ارسال رسول و  (1قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ)  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلىَ

 انذار

رْکُمْ إِلىَ أَجَلٍ وَ یُؤَخِّ   یَغْفِرْ لَكمُ مِّن ذُنُوبِكمُ (3أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِیعُونِ) (2نَذِیرٌ مُّبِینٌ)   لَكمُ   یَاقَوْمِ إِنىّقَالَ 

(  فَلَمْ یَزِدْهُمْ 5دَعَوْتُ قَوْمِى لَیْلًا وَ نَهَارًا)   إِنىّ   رَبّ(  قَالَ 4إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا یُؤَخَّرُ  لَوْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ) مُّسَمًّى

 کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فىِ ءَاذَانهِِمْ وَ اسْتَغْشَوْاْ ثِیَابهَُمْ وَ أَصَرُّواْ وَ   ( وَ إِنى6ّدُعَاءِى إِلَّا فِرَارًا)

 (9أَعْلَنتُ لهَُمْ وَ أَسْرَرْتُ لهَُمْ إِسْرَارًا)   ( ثُمَّ إِنى8ّدَعَوْتهُُمْ جِهَارًا)   ( ثُمَّ إِنى7ّسْتِكْبَارًا)اسْتَكْبرَُواْ ا

عدم اطاعت و فرار 

قوم از رسول و 

 انذار او

( وَ یُمْدِدْکمُ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِینَ وَ یجَْعَل 11دْرَارًا)( یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكمُ م10ِّفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ کاَنَ غَفَّارًا)

( أَ لَمْ تَرَوْاْ کَیْفَ 14أَطْوَارًا)   ( وَ قَدْ خَلَقَكم13ُلَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا)   ( مَّا لَكم12ُأَنهَْارًا)   جَنَّاتٍ وَ یجَْعَل لَّكمُ   لَّكمُ

( وَ اللَّهُ أَنبَتَكمُ مِّنَ الْأَرْضِ 16( وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا)15طِبَاقًا)خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 

نهَْا سُبُلًا ( لِّتَسْلُكُواْ م19ِالْأَرْضَ بِسَاطًا)   ( وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكم18ُفِیهَا وَ یخُْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا)   یُعِیدُکمُ    ( ثم17ُنَبَاتًا)

 (20فِجَاجًا)

بیان ربوبیت 

خداوند و توجه 

 دادن به آن

( وَ قَالُواْ لَا 22( وَ مَكَرُواْ مَكْرًا کُبَّارًا)21إِنهَُّمْ عَصَوْنىِ وَ اتَّبَعُواْ مَن لَّمْ یَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا)   قَالَ نُوحٌ رَّبّ

وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا  ( وَ قَدْ أَضَلُّواْ کَثِیرًا23وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لَا سُوَاعًا وَ لَا یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْرًا)   تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكمُ

 (25) صَارًا( مِّمَّا خَطِیَتهِِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ یجَِدُواْ لهَُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَن24ضَلَالًا)

 نافرمانی قوم

( إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا یَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا 26لَا تَذَرْ عَلىَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّارًا)   وَ قَالَ نُوحٌ رَّبّ

 (28مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارَا)   تىِاغْفِرْ لىِ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَن دَخَلَ بَیْ   ( رَّب27ّکَفَّارًا)

نوح علیه دعای 

 السالم

توان گفت سوره حضرت نوح علیه السالم با غرض کلی ارسال بر اساس جدول فوق می

بیان مفاد انذار شروع شده و از جانب خداوند در ابتدا با )مردم جامعه( نبی برای انذار قوم 

یابد. قسمت بعدی سوره به های قوم در برابر این انذار ادامه میسپس با بیان عكس العمل

های مقابله قوم با حضرت نوح پرداخته و در خاتمه با های کلی دعوت و انواع شیوهشیوه

-م میبیان عاقبت قوم نوح علیه السالم و دعای حضرت برای تمام مومنین به اتما

 (39،ص 20، ج1374رسد.)طباطبایی،



 .استموضوعات کلی و جزئی آیات  میان ارتباطنمودار زیر بیانگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب خداوند
ش از جان

ی انذار قوم
ت نوح برا

ضر
ارسال ح

 

 مفاد انذار

 عكس العمل قوم

 شیوه کلی مقابله قوم با او

 عاقبت قوم

عاقبت نوح و 

 مومنین

 شیوه کلی دعوت
بیان دلیل برای اعتقاد به فقدان 

 خدا

مناجات حضرت نوح با خدا در رابطه 

 عكس العمل قومش

 توجه به قانون اجل

داللت به افعال خدا در 

 رابطه با حیات بخشی
 به روئت صحیحدعوت 

دعوت به استغفار/ 

منافع و برکات و نتایج 

 آن

 عاقبت نافرجام قوم نوح

وضعیت توالد و تناسل 

 قوم = ضاللت بندگان

دعا برای غفران مومنین 

 و مومنات و بیت

 بیان قانون نتیجه ظلم

مناجات حضرت نوح با خدا و 

 بیان دلیل عذاب ایشان

 العمل مردم در دفاع از بتهاعكس 

مناجات نوح با خداوند در 

 رابطه با عصیان و مكر مردم



توان از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار داد. به طور کلی هر سوره قرآن کریم را میهر 

خاصی بیان شده است.  بیان غرضسوره حاوی جریان حق و جریان باطلی است که برای 

در پژوهش حاضر، همانگونه که پیشتر بیان شد درصددیم تاثیر وضعیت مطلوب و 

-این جریان شناسی سوره بر این مبنا را پیگیری میبرهیم، بنانامطلوب را مورد بررسی قرار د

و عدم مطلوب  مطلوبحقایق و رخدادها، نماییم. برای این منظور سه وضعیت، با محوریت 

 داریم.بیان میبا محوریت گناه را 

 / آیهوضعیت نامطلوب: گناه آلود / آیهمطلوبوضعیت  آیه /حقایق و رخدادها

قوم توسط نبی قبل از عذاب انذار  (1ارسال نبی به قوم )

 (1الیم)

 (6فرار از دعوت رسول )

توجه دادن در باب رسالت انذار )نذیر  (5دعوت شبانه روزی رسول)

 (2مبین()

 (7انگشت در گوش کردن )

 (7جامه بر سر کشیدن ) (3عبادت خدا ) (7دعوت به سوی خدا برای آمرزش )

 (7اصرار بر استكبار ) (3رعایت تقوای الهی) (8دعوت با صدای بلند )

 (13عدم رجاء ) (3اطاعت از نبی) (9دعوت علنی و سری و خصوصی )

عدم در نظر گرفتن وقار برای خدا  (4تا مستوجب غفران شوید. ) (10دعوت به استغفار کردن )

(13) 

 (22بتها) اصرار بر پرستش (4تا اجل تاخیر افتد )اجل مسمی( ) (11بارش باران از آسمان به صورت پیاپی )

 (24گمراه کردن دیگران )  (12مدد کرن خدا به وسیله اموال و بنین )

 (25غرق در گناه )  (12قرار دادن باغها برای انسان)

 (25ورود در آتش )  (12قرار دادن نهرهای آب )

 (25عدم یاور در برابر خدا )  (14خلقت به گونه های مختلف )اطوارا( )

 (26عدم باقی ماندن در زمین )  (15آسمان)خلقت هفت طبقه 

 (27گمراه کردن بندگان )  (16خلقت ماه روشنی بخش )



 (27تولید نسل و ذریه فاجر و پلید )  (16خلقت خورشید به عنوان سراج)

 (28هالکت و تباهی ظالمین )  (17رویش به صورت گیاه از زمین )

   (18خروج انسان از زمین )

و  19فرش برای تردد ) خلقت زمین مانند

20) 

  

   (21مناجات با خدا و بیان شرح حال قوم )

دعا برای هالکت ظالمان و نسل ظالم آنها 

(26) 

  

   (28دعای برای والدین )

   (28دعا برای مومنین)

   (28دعا برای اهل بیت مومن)

 

توان گفت السالم میبا توجه به مطالب فوق و بنا بر آیات سوره مبارکه حضرت نوح علیه 

علی رغم اینكه رسولی از جانب خداوند برای انذار قوم فرستاده شد و رسول به طرق 

، اما مردم جامعه به مختلف مردم جامعه را انذار داده و متوجه آیات آفاقی و انفسی نمود

دلیل عدم قائل شدن هیچگونه شأنی برای پروردگار رسول او را نیز نپذیرفته و عناد 

 دند.ورزی

های جوامع به عواملی که منجر به انحطاط قوم حضرت نوح شد در قالب شاخصهدر ادامه 

 نماییم.اشاره میرو به زوال 

 های جوامع رو به زوالشاخصه

 عامل اول: شأن قائل نبودن برای خدا .1



به عنوان  12«وَقَارًا لِلَّهِ تَرْجُونَ لَا   لَكمُ مَّا »، آیه در میان آیات سوره مبارکه نوح علیه السالم

حاکی از آن است که دلیل اصلی عدم اطاعت مردم جامعه از حضرت نوح آیه غرر سوره 

 علیه السالم، درنظر نگرفتن وقار برای خداوند بوده است. بنا بر این آیه و آیات بعد، زمینه

 ست،ا مشرکین پایه بى پندارهاى نفى و تعالى، خداى براى ربوبیت در ثبوت و وقار اثبات

 این با و کند، رد را آنان به عالم تدبیر استناد و را، جن و مالئكه عبادت وجوب خواهد مى

، 20، ج 1374)طباطبایی،  .کرد تعالى خداى به عبادى توجه توان مى که سازد روشن بیان

 ( 48ص 

کند. و ما را در فهم بهتر آیه مدد می« رجاء»و « وقار»جدول زیر با توسعه مفهومی واژه 

 توان بر این مبنا در یافتن ارتباط بین آیات از این جدول بهره برد.عالوه بر آن می

 

 لوازم معنا قیود معنا معنا واژه

ثبوت و استقرار/ عظمت/  13وقار

 وزانت

نقطه ثقل/ امر حق/ دارای ثبوت/ امید/ترس/  ثقل/ ثبات در رفتار/ کنش واکنش/

 مقصد/ سیر/ انذار/

به خیر/ توقع در وصول  14رجاء

 میل داشتن به خیر

درنظر داشتن غایت/ وجود خیر و شر/ 

 وجود مبداء و مقصد در راه وصول/ فطرت

شناخت خیر/ تالش برای حصول به خیر/ توجه 

 به غایت و قصد و غرض/ رجوع به فطرت
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 13سوره مبارکه نوح آیه  

13
ء، مادّیّا أو معنویّا. و  هو ثقالة یحمل على شخص أو شی» 195، ص: 13 ات القرآن الکریم، جالتحقیق فى کلم 

ء و من حیث هو. کما أنّ العظمة هو تفوّق قوّة و قدرة. و الجاللة: عظم شأن و یکون  الثقل یالحظ فی نفس الشی

 «.قبال الحقارة راجع العظم. فالوقار فی قبال الخفّة، کما أنّ العظمة فی -فی غیر األجسام
14

هو توقّع لما یمکن حصوله من خیر و المیل الیه. و قد سبق 84، ص: 4 التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، ج 

د حصوله، و الطمع فیما قرب فی األمل: انّ الرجاء واقع بین الطمع و األمل، فانّ اکثر استعمال األمل فیما یستبع

 «.حصوله



عدم رجاء به وقار خداوند نتیجه سرکشی جامعه شده و اصل ارسال رسل برای بیان این مهم 

سول این سوره برای فهماندن این نكته به جامعه خود، از سوی خداوند به انذار بوده و ر

 شود.دعوت شده و اصول عبودیتی را برای آنها یادآور می

وقار به معنای ثبوت و استقراری است که ثمره عظمت چیزی است و رجاء نیز به معنای 

 "رجاء "کلمه از مراد« وَقَارًا لِلَّهِ ونَتَرْجُ لَا   لَكمُ مَّا»امید رسیدن به مقصد است. و در آیه 

 از است کنایه رجاء نداشتن و است، خوف مقابل که باشد مى معروفش معناى همان

 مثال رجاء، نداشتن به کنند مى تعبیر کنایه طور به نومیدى از که شود مى بسیار چون نومیدى،

 که است این معنایش ،"ندارم او در خیرى امید من -خیرا فیه ارجو ال"گوید مى کسى وقتى

 ثبوت معناى به تعالى خداى مورد در "وقار "کلمه و. مایوسم باشد خیرى او در اینكه از من

 مسلكان وثنى هست، هم معبودیت و الوهیت مستلزم قهرا که است، ربوبیت در او استقرار و

 از و بپرستند، را او تا باشد، ربوبیت در ثبوت و وقار داراى که بودند ربى یافتن دنبال به

 حاصل و. اند پرداخته خدا غیر عبادت به نتیجه در اند، بوده مایوس خدا ربوبیت ثبوت

 و نفى، را تعالى خداى ربوبیت اینكه به کرد وادار را شما چیز چه: که است این آیه حجت

 خود شما اینكه با شوید؟ مایوس او وقار از و نفى، را او معبودیت و الوهیت آن تبع به

 خلق طورى و کرده خلق کنید مى زندگى آن در شما که را عالم این و شما او که دانید مى

 شما که -عالم تدبیر و شود، نمى منفك است جارى آن در که نظام این از هرگز که فرموده

 تدبیر نیست، اجزا در آمده پدید تطورات همین جز هم -دهید مى نسبت ارباب به را آن

 به مستند نیز آن و است، جارى عالم در که نظامى این از و تطورات، همین از است عبارت

 از است عبارت خدا بودن خالق و است، عالم خلقت همان عالم تدبیر پس خداست، خود

 نیست ربى هیچ او جز و است، او خود نیز عالم رب پس باشد، عالم مدبر و مالك او اینكه

( و این شرط خروج از ظلمت به 48: ص )همان، .گرفت اله و معبود را او تنها باید پس

رجاء به معنای توجه دادن به مقصد و ایجاد ها و جوامع است. سمت نور و هدایت انسان

کند و وقار به معنای عظمتی انتظار جهت رسیدن به آن است که اگر نباشد تولید یأس می



وان گفت وقتی امر حق تبنا بر توضیحات این آیه میشویم. است که برای چیزی قائل می

برای فرد و یا مردم جامعه دارای ثبوت نباشد و مردم نه تنها تالشی جهت دسترسی به خیر 

حاکی از آن است که مردم آن جامعه نكنند، بلكه حتی نتوانند خیر را تشخیص دهند 

 هیچگونه شأن ربوبیتی برای خداوند متصور نیستند.

 مبینرسول و نذیرعدم پذیرش عامل دوم:  .2

أَنِ » و 15«قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَکَ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلىَ»آیه دو 

آیات مربوط به ارسال رسول و انذار ایشان برای هدایت  16«اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِیعُونِ

ذکر شده است راه رهایی از هالکت و  3مردم جامعه است و دستوراتی که در آیه 

 دهیم.را مورد بررسی قرار می« انذار»رسیدن به رشد است. برای فهم بهتر آیات، واژه 

 دهد.جدول زیر این واژه را توسعه مفهومی می

 

 لوازم معنا ود معناقی معنا واژه

وجود امری حق/ بیم رسان/  بیم رساندن 17نذر

 دریافت کننده محتوا

هر عامل برانگیزاننده اعم از تشویق و یا تحذیر/ غایت/ منذر/ 

 سیر/ محتوا/ قالب ارائه محتوا/ دریافت کنندگان انذار

 

به پیشگیری از انذار به معنای برانگیختن درونی است که فرد را با توجه به جدول فوق، 

شود خود فرد به نتیجه برسد و نه اینکه کند، و باعث میعذاب تقویت و هدایت می

مجبور به کاری شود. در واقع انذار فعال کننده توجه و فکر است. نذیر مبین نیز به دلیل 

شود که آشکاری نحو عمل کامال قابل شناسایی است و هر فردی با دیدنش متوجه می
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 3ره مبارکه نوح علیه السالم آیه سو 

17
و یقابله التبشیر.و أمّا النذر  هو تخویف بالقول، و لیس کلّ تخویف إنذارا.» 82ص  12التحقیق فی القرآن الكریم ج  

 «بمعنى التعهّد و االلتزام على عمل



ت. البته باید به این نکته توجه کرد که انذار دارای مراتب است که کارش انذار اس

بستگی به خود مخاطب دارد که خودش به نتیجه عبودیت، تقوا و اطاعت از نبی برسد 

 و در فرد این امر تقویت شود.

یعنى ما نوح را به سوى قومش فرستاده و به وى وحى کردیم » بنابر این در این آیات

و این سخن داللت  قبل از اینکه عذابى الیم به سراغشان آید انذار کن.که قوم خودت را 

اند، هم چنان که  دارد بر اینکه قوم نوح به خاطر شرک و گناهان در معرض عذاب بوده

، "إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ "از کالم آن جناب در آیه بعدى که فرموده:

به معناى ترساندن است، و ترساندن همواره  "انذار"شود، چون ن معنا استفاده مىز اینی

مِنْ قَبْلِ  " رسد. و جمله از خطر محتملى است که اگر هشدار و تحذیر نباشد حتما مى

رساند که این عذاب الیم متوجه ایشان بوده، و اگر هشدار  مى "أَنْ یَأْتِیَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ

)طباطبایی،  «حتما خواهد آمد، و از ایشان دست بردار نخواهد بود. نوح )ع( نباشد،

 (39، ص 20، ج 1374

آیات سور حاکی از آن است که مردم جامعه در برابر نذیر مبین واکنش منفی نشان داده 

های مختلف را بر خود مسدود کردند. آنها به مدل با لجبازی و عناد ورزی راه هدایتو 

 های ایشان ابراز داشتند. را در قالب اعراض از مقاصد و آموزهشدت مقابله با نبی 

 :بی اعتنایی نسبت به آموزه های ولیّ /شدت مقابله به نحو .2.1

 اعراض و فرار از مقابل نذیر )تغییر مكان( 2.1.1

 انگشت در گوش کردن )برای نشنیدن( 2.1.2

 پوشاندن صورت و روی برای ندیدن نذیر 2.1.3

 لجاجت بر افكار و باورهای خوداصرار و  2.1.4

 :با بی اعتنایی نسبت به آموزه های ولیّ /شدت مقابله .2.2

 دعوت به اطاعت .2.2.1

 دعوت به تقوا .2.2.2



 دعوت به عبادت  .2.2.3

 غفران الهی .2.2.3.1

 تاخیر افتادن اجل .2.2.3.2

 دعوت به استغفار .2.2.4

 )عامل حیات مطلوب( توجه دادن به نزول باران مداوم .2.2.5

 هاتوجه دادن به نظام طبقاتی آسمان .2.2.6

 به ماه و خورشید توجه دادن .2.2.7

 توجه دادن به خلقت زمین برای سكونت و امرار معاش .2.2.8

و فرزند و و شرایط محیطی مناسب )اعم از مال توجه دادن به امكانات  .2.2.9

 باغ و زمین خرّم(

 گونه نباتخلقت توجه دادن به  .2.2.10

 توجه دادن به خلقت اطوار گونه .2.2.11

  تتوجه دادن به بعث و روز قیام .2.2.12

مربوط به خلقت است  19«نَبَاتًا الْأَرْضِ مِّنَ أَنبَتَكمُ اللَّهُ وَ»و آیه  18«أَطْوَارًا   خَلَقَكمُ قَدْ وَ»آیه  دو

را مورد بررسی « نبات» و « اطوار»، دو واژه اصلی در این قسمت که برای فهم بهتر آیات

 دهیم.قرار می

 لوازم معنا قیود معنا معنا واژه

 حدود/ قوانین/ مرحله/ شرایط و ویژگی/ لوازم قدر/ کیفیت/ حالتی که دارد.کیفیت مقدر و معین شیء و  20طور

 رشد/ مسیر/ صیر وجود شیء/ ورود در محلی/ خروج از محلی خروج شیء از محل رشد. 21نبت

                                                           
18

 14سوره مبارکه نوح علیه السالم آیه  
19

 17 سوره مبارکه نوح علیه السالم آیه 
20

 أنّ إلّا الحالة، من المعنى هذا یقرب و. ء الشی فی معیّنة مقدّرة کیفیّة هو » 133ص  7التحقیق فی القرآن الكریم، ج  

 «.الحدّ و الهیئة، الحالة، مفاهیم على تطلق المناسبة بهذه و .تحوّلها بلحاظ ء الشی فی کیفیّة على تطلق الحالة



باشد. دارد، می که است حالتى آن و چیز هر حد معناى به« طور»از ریشه « اطوار»کلمه 

السالم در دعوت خود، قوم را متوجه نوع خلقت کرده و بیان بنابراین حضرت نوح علیه 

 به را دیگر طور طورى هر که کرد، خلق گوناگون احوال و اطوار به را خدا شما»دارد می

 مرحله در و علقه سپس نطفه، گاه آن آفرید، خاك نخست را شما از فرد یك دارد، دنبال

 سپس و جوان گاه آن و طفل ششم مرحله در و جنین، پنجم مرحله در و مضغه چهارم

 مختلف هم را شما جمع. بود شما فرد فرد به راجع این آفرید، پیر آخر در و سالخورده

« ذلك غیر و ضعف نیرومندى، قیافه، رنگ، نظر از هم و مادگى، و نر نظر از هم آفرید،

 ( وگوناگونی و حد و حدود انسان در هر حالتی خود48، ص 20، ج 1374)طباطبایی، 

 22بیانگر تدبیر در خلقت است که در آیات ابتدایی سوره به آن اشاره شده است.

 یعنى»به معنای خروج شیء از محل رشد است و در این آیه « نبت»از ریشه « نبات»کلمه 

 به شود مى منتهى باألخره انسان خلقت چون نبات، رویاندن رویانید، زمین از را شما خدا

 به و شود، مى ترکیب خاصى طور به که است زمین عناصر همین خالصه و زمینى، عناصر

 نطفه مزاجشان در و خورند، مى را آن مادران و پدران و آید، مى در غذایى مواد صورت

 وسیله به هم آن که رحم در رشد و مادران، رحم به پدران پشت از نقل از پس و شود، مى

 هم نبات حقیقت. شود مى متولد و آید مى در انسان یك صورت به است، غذایى مواد همین

 و تشبیه بخواهد اینكه نه است، حقیقت یك بیان مقام در بحث مورد جمله پس است، همین

 (48، ص 20، ج 1374)طباطبایی، « .ببرد کار به را اى استعاره

بنابراین طبیعت انسان و به تبع آن جامعه، دارای سیر تكوینی و تشریعی و مراحلی از رشد 

 باشد. های خود با نوع دیگر جامعه متفاوت میجامعه متناسب با ویژگیاست و هر 
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 و آخر، محلّا أو أرضا المحلّ کان سواء بالنموّ، محلّ من ء شی خروج هو»20ص  ،12التحقیق فی القران الكریم، ج  

 «.مادّىّ غیر و نبات، غیر أو له، ساق ال ممّا غیره و کالكإل ال أم کاألشجار ساق له الخارج النبات کان سواء
22

 «أَطِیعُونِ وَ اتَّقُوهُ وَ اللَّهَ اعْبُدُواْ أَنِ » 3سوره مبارکه نوح آیه  



جامعه نیز مانند انسان به صورت محدود از حالتی به حالت دیگر تغییر کرده و چون خلقت 

های نوع بشری برگرفته از عناصر زمین است و چونان نبات رویش یافته است دارای ویژگی

می این دو واژه ما را در یافتن ارتباط آنها با یكدیگر خاصی است. جدول زیر با توسعه مفهو

 نماید.مدد می

 :عامل سوم: استكبار و اتكای شدید به خود، حس برتری جویی .3

به معنای بزرگ دیدن خود به نحوی است که موجب خودبینی و خود خواهی  23استكبار

شود و انسان را از خدا جدا کند. درواقع به عنوان مانع مهم در پذیرش خداوند در امور 

زندگی و فراموشی عبودیت است. لذا باعث خدچه دار شدن امور توحیدی )تقوا، 

شود با وجود انذار نبی آن منجر می حس خود برتر بینی شود.عبودیت، اطاعت نبی( می

ها در راستای هدایت باز هم فرد دعوت نبی را های مختلف و انواع روشهم به مدل

های متفاوت دعوت قوم نپذیرفته و با آن مقابله نماید. حضرت نوح عالوه بر روش

شماری را بر جهت عبودیت، رعایت تقوا و اطاعت از نبی آیات آفاقی و انفسی بی

 شمرده و مردم را متوجه آنها نموده است.

 اع دعوت:انوعدم پذیرش  .3.1

 در شب و روز )بازه زمانی( .3.1.1

 با صدای بلند .3.1.2

 دعوت سرّی و علنی .3.1.3

 ه علیه نذیرسمكر و حیله و دسی .3.2

 هابر پرستش بت لجاجت و اصرار .3.3

 عامل چهارم: واگذاری حاکمیت به مأل  .4
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هو ما یقابل الصغر، کما أنّ العظیم یقابل الحقیر. و أمّا االستكبار: »17، ص: 10 التحقیق فى کلمات القرآن الكریم، ج 

 «فهو طلب الكبر، و الطلب إمّا إرادىّ أو طبیعىّ



نبی و اعراض از فرامین او نیز به همان وقتیكه حس خود برتر بینی بال رود، مراتب تمرد از 

یابد. بدین معنا که عالوه بر نپذیرفتن ولی الهی، زیر بار اندازه تغییر کرده و شدت می

-کنند که جز خسران چیزی به ارمغان نمیحاکمیت ولی طاغوت رفته و از کسی تبعیت می

 24آورد.

 گمراه کردن مردم جامعه .4.1

 عامل پنجم: عدم ادامه نسل .5

که تولید نسل متناسب با قانون رویش و زوجیت است و رشد و نمو را به همراه  از آنجا

تواند رود که میدارد، عدم هدایت فرد منجر به قطع شدن این نظام شده و تا جایی پیش می

  ر به هالکت جامعه و حتی نسل شود.منج

 عدم نسل توحیدی و مومن .5.1

 د فرزندان و نسل فاجرووج .5.2

  )شاخصه های( رشد عوامل

 های جامعه رشد یافته عبارت است از:از منظر سوره مبارکه نوح عوامل و شاخصه

ای که برای خداوند شأن ربوبی قائل بوده و برای احكام خداوند جامعهعامل اول:  .1

اند. مردم این جامعه با ارزش قائل بوده و در هر کار و عملی در پی یافتن حكم الهی

 کنند.از اوامر الهی و رسول نذیر مبین اطاعت می امید به رحمت و لطف خداوند تنها

 عامل دوم: پذیرش رسول و نذیرمبین .2

 بت به آموزه های ولیّ نس  .2.1

دهند. دارد قرار میخود را در معرض اوامر الهی که نذیر آن را ابالغ می 2.1.1

 )توجه به قرب مكانی نسبت به ولی الهی

 تالش برای شنیدن دستورات نبی 2.1.2
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ی کردن به ولی الهی و به دنبال او بودن. دیدن نبی برایشان رو 2.1.3

کنند وجوه و صورتشان به سمت نبی باشد موضوعیت دارد.حتی تالش می

 )شدت توجه(

 آمادگی پذیرش و تغییر باورها و افكار اشتباه 2.1.4

 بت به آموزه های ولیّ نس توجه .2.2

 دعوت به اطاعت .2.2.1

 دعوت به تقوا .2.2.2

 دعوت به عبادت  .2.2.3

 الهیغفران  .2.2.3.1

 تاخیر افتادن اجل .2.2.3.2

 دعوت به استغفار .2.2.4

 توجه دادن به نزول باران مداوم )عامل حیات مطلوب( .2.2.5

 هاتوجه دادن به نظام طبقاتی آسمان .2.2.6

 توجه دادن به ماه و خورشید .2.2.7

 توجه دادن به خلقت زمین برای سكونت و امرار معاش .2.2.8
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 وضعیت نامطلوب: گناه آلود وضعیت مطلوب و رخدادهاحقایق 

 مردم جامعه دعوت رسول خود را نپذیرفتند شود.جامعه، رسولی از جانب خداوند فرستاده میبرای انذار  فرستد.خداوند برای جوامع رسول می

رسول به طور شبانه روزی، با صدای بلند و سّری و علنی مردم 

 کند.جامه را به سمت هدایت دعوت می

 عناد ورزیدند.مردم جامعه از دعوت رسول روی برتافته و  کند.رسول خود را به عنوان نذیر مبین معرفی می

رسول با ذکر آیات آفاقی و یاد معاد خالقیت و ربوبیت خداوند 

 دارد.را بیان می

 جامعه بر باطل خود اصرار کرده و مستكبرانه رسول را طرد کردند.مردم  نماید.رسول مردم جامعه را به عبادت خدا دعوت می

انسان موجودی است که با طی کردن مراحلی به رشد رسیده و 

 ویش کرده است.ر

های گوناگون رسول را طرد کرده و از او آنها در مقابل طرق مختلف انذار به روش نماید.رسول مردم جامعه را به رعایت تقوای الهی دعوت می

 و پیامش تبری جستند.

-در هر مرحله به حد کافی رشد خود رسیده و از آن خارج می

 شود.

جامعه نه تنها برای خدا عظمت و شأنی قائل نبودند، بلكه حتی امیدی به الوهیت و  نماید.)نبی( دعوت میرسول مردم جامعه را به اطاعت از خود 

 معبودیت خدا نیز نداشتند.

شود رعایت موارد فوق رسول به عنوان نذیر مبین یادآور می گیرد.با خروج از هر مرحله، در مسیر جدید قرار می

در زندگی فرد و جامعه  موجب غفران الهی شده و امتداد اجل

 شود.می

 مردم جامعه مستكبرانه بر پرستش بتها اصرار ورزیدند.

شود رعایت موارد فوق رسول به عنوان نذیر مبین یادآور می در این مسیر، سیر انسان با صیرورت و تحول همراه است.

 . )تاخیر اجل(شودموجب امتداد اجل در زندگی فرد و جامعه می

 کردند دیگران را نیز گمراه سازند.جامعه نه تنها خود گمراه بودند بلكه تالش می



 گردد.موارد فوق موجب طول عمر جوامعه میدرواقع رعایت 

در هر مرحله برای رسیدن به رشد و خروج از آن ملزم به رعایت 

 قوانین و حدود آن مرحله است.

 شوندجامعه سرانجام غرق در گناه وارد آتش می 

های هر مرحله برای خروج از آن گرفتن شرایط و ویژگیدرنظر 

 الزامی است.

 شوند.آن جامعه بی یاور و تنها عذاب می 

ایی نیز با حدود و قوانینی و رعایت آنها میسور ورود به هر مرحله

 است

 از آنها و نسلشان کسی در زمین باقی نماند و همگی هالك شدند. 

حالی از رفتار قوم را بیان کرده  رسول با بیانی مناجات گونه شرح

و به درگاه خداوند برای نجات مومنین و نسل و ذریه آنهاو 

 کند.هالکت ظالمین، نسل و ذریه آنها دعا می

 عاقبت مستكبرین و ظالمین هالکت و فنا است. 

-نوع رفتار مردم جامعه و سو گیری آنان نسبت به اوامر الهی می

و بقای جامعه و یا هالکت و  تواند موجب رشد مردم و سعادت

 زوال جامعه شود.

همانگونه که آنها امیدی به وقار و عظمت و کبریایی خدا نداشتند خدا نیز آنها را  

 گذارد.تنها می

جامعه به دلیل عدم امید به عظمت خداوند و عدم درنظر گرفتن شأن ربوبیت برای   

خالق در مقابل فرامین او استكبار ورزیده و از رسول او فرمانبرداری نردند، لذا به 

 رکود و عدم رشد مبتال شدند که خود بزرگترین عذاب است. 



در نتیجه  نوع جهت گیری جمعی خود، از رسول دوری جستند.مردم جامعه با رویكرد و 

عواقب و نوع عكس العمل آنها متوجه تمام مردم جامعه شده و خود جامعه را تحت تاثیر 

 قرار داده است.

به های فوق انجام شد میان وضعیتهایی که با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی

 :نتایج زیر دست یافتیم

 در بروز رفتار:تاثیر حقایق و رخدادها 

  های مختلف خلق شده اند.به گونهجوامع 

 تعدادهاو اقتضائات های مختلف منجر به وجود شرایط، اسخلقت به صورت گونه

 شود.می مختلف در جوامع

 های زندگی وجود دارد.بنابراین انواع شیوه 

 العمل نسبت به وقایع، های متفاوت زندگی، انواع عمل و عكس بنا بر شیوه

 حوادث و رخدادها وجود دارد.

 آید.بنابراین انواع رویكرد نسبت به اشیاء پدید می 

 ها و شرایط افراد رسوالنی برای دعوت به هدایت به طرق با توجه به تنوع زندگی

 اند.مختلف انذار کرده و راه را به انسان نشان داده

  راه را آن برای رسیدن به کمال وجود راه روشن برای هدایت و مشخص شدن

 باز کند.همه افراد و همه جوامع  برای رشد

 توانند راه ها همگی میهایشان و انواع استعدادها و قابلیتجوامع با وجود تفاوت

 هدایت را بپیمایند.

  جوامع با توجه به خلقت اطوارگونه خود باید در راه سالم و توحید پا گذارند تا از

 ر امان بمانند.ها دانواع آسیب

  انسان نیز مانند نبات دارای رشد و نمو و نسل ست 

 را از مرحله پیشین خارج سازد. تواند جامعهرشد و نمو در هر مرحله زندگی می 



 شود.ها میهدایت شدن منجر به در امان ماندن از انواع آسیب 

  کند.میآنها را مشمول دعای نبی نوع نگاه و وجه افراد نسبت به دعوت انبیاء 

 افراد جامعه و خود جوامع را تواند ها و تمایزات میبر اساس تفاوت رشد جامعه

 مشمول دعای خیر نبی کند.

  آن جامعه و افرادی که بنا بر اقتضائات و تمایزات در مسیر کمال قرار گرفته و

 کنند قابلیت ورود به بیت نبی را دارند.رشد می

  نیست. بیت نبی مكانمند و زمانمندبنابرین 

 .بیت نبی متشكل از مردم جوامع رشد یافته است 

 .بیت نبی همان جامعه رشد یافته است 

  جامعه رشد یافته متشكل از افرادی است که نسل اندر نسل در راه رشد گام

 اند.برداشته

 شود نسل و ذریه آنها و آیندگان نیز رو به هدایت هدایت مردم جامعه منجر می

 میل پیدا کنند.

  گردد نسل از فسق در امان باشد.شدن جامعه منجر میهدایت 

 شود از نسل افراد آن جامعه او فاسق به دنیا نیاید.هدایت شدن جامعه باعث می 

 شود.هدایت جامعه منجر به بقا و عدم هالکتش می 

  خروج مردم جامعه از هر مرحله، و رشد او باعث ورود به جرگه مومنین شده و او

 گیرد.یاء قرار میمشمول دعای خیر انب

 منا اهل البیت شود»تواند مشمول انسان در سایه هدایت  می.» 

 :تاثیر وضعیت مطلوب در سرنوشت و زندگی جوامع

 یكسان و واحد است. برای همه راه هدایت 

 درست زندگی کردن را به تا شیوهای دارد برای هدایت نیاز به انذار دهنده جوامع

 بیاموزاند. مردم



 از نذیر مبین که از جانب خداوند فرستاده شده است، برای هدایت  پیروی کردن

 الزامی است.

  دهد.نشان میراه عبودیت در زندگی را نذیر مبین 

 .عبودیت به معنای عبادت خداوند، رعایت تقوای الهی و اطاعت از نبی است 

  انبا هدایت شدن توسط نذیر مبین راه استغفار را برای خود و نسلشمردم جامعه 

 د.نآوررده و هدایت ثانویه را برای خود به ارمغان میباز ک

 شود.موجب رشد و نمو او می هدایت شدن 

 یابد.منجر به خروج او از حالت قبل شده و ارتقا می رشد ونمو 

  را به رشد مرحله و  و احكام هر مرحله از زندگی، جامعهرعایت قوانین و حدود

 سازد.مرتبه باالتر رهنمون می

 قوانین و حدود و احكام هر مرحله از زندگی، پیروی از نذیر مبین است. رعایت 

  خروج انسان از هر مرحله و رشد و نمو او تنها در سایه عبودیت، رعایت تقوای

 الهی و اطاعت نبی میسور است.

 توانیم پذیرای انذار نذیر غفران الهی خطاهای ما را بدل به حسنات کرده و می

 وت او را فهم نماییم.بوده و بیّن بودن دع

 .شأن ربوبیت قائل شدن برای خداوند الزمه صعود است 

  برای دستیابی به رجاء باید پیوسته از اعمال خود استغفار کرده و اجل هر عمل را

 در کارهایمان لحاظ نماییم.

 :مطلوب در زندگی جامعیر وضعیت ناتاث

 از هر مرحله به مرحله باالتر و از هر مرتبه به مرتبه باالتر صعود نكند،  اگر جامعه

تر خواهد بود؛ چراکه نبات از مرحله دانه به نباتات نیز پست زندگی حتی از

-ه برایش مهیا شده است رشد کرده و به مرحله بعدی صعود میکواسطه شرایطی 

 کند.



 و ارتباط برقرار کردن  حقایق حله و عدم استفاده از رخدادها وسكون در هر مر

را در گناه غرق کرده و مشمول قانون  جامعه ،ان آن وضعیت با وضعیت مطلوبمی

 کند.هالکت می

 شود که نظام ربوبی پروردگار را نپذیرفتهدر یك مرحله متوقف می ایجامعه 

 است.

 را در وضعیت نامطلوب  جامعهبه ربوبیت و عظمت کردگار عالم نیز  عدم امید

 دهد.زندگی قرار می

  است. به معنای هالکت استتوقف و سكون و عدم رشد 

 توسط نظام ربوبیت الهی امید داشته  شدنبه هدایت باید  ،برای رهایی از عذاب

 باشد.

 .آنانكه امیدی به ربوبیت خداوند ندارند پیوسته در معرض گناهند 

 آورد.ی اصرار بر گناه را به همراه میعدم امید به ربوبیت و ثبوت حكم اله 

  عدم امید به ربوبیت خداوند و عدم قائل شدن شأن برای خداوند و اراده او انسان

 کند.یاور میرا در مشكالت و مسائل دنیا بی

 شود.شأن ربوبیت قائل نشدن برای خداوند موجب هالکت می 

 .هالکت انسان به معنای عدم بقای اوست 

 .در نتیجه از انسانی که امیدی به وقار خدا ندارد نسل صالح به دنیا نخواهد آمد



 گیرینتیجه

مكانمند نبوده و در میان  وهای رشد زمانمند مطالعات فوق حاکی از آن بود که شاخصه

مبتی بر  انجام شده ها و مطالعاتبررسیساس ار و بتمام جوامع یكسان است لذا بر این مبنا 

رو جوامع های اولیه جهت شناسایی شاخصهبرخی از آیات سوره مبارکه نوح علیه السالم، 

و  ها اشاره خواهیم کرد.آن شاخصهبرخی از مصادیق  ه و در ادامه بهنمود را ارائهه زوال ب

های کیفی شاخصه ها برخی از در ادامه با ارائه فرم پرسشنامه پیشنهادی جهت بررسی سنجه

 نماییم.و کمی را معرفی می

 چگونگی بررسی جوامع با شاخصه های فوق 

 :به موارد زیر دست یافتتوان از میان آیات سوره های مطرح شده میبا توجه به شاخصه

  ها و جوامع نذیر مبین و رسولی را فرستاده، خداوند برای هدایت انساناز آنجا که

 دستورات الهی دسترسی دارند. لذا تمام جوامع به راه هدایت و

 .با وجود نذیر در جامعه و انذار وی تمام جوامع قابلیت هدایت را خواهند داشت 

 های دعوت، جوامع را با اصول توحیدی آشنا کرده و ها و شیوهنذیر با انواع مدل

 راه هدایت را نشان داده است.

 های ایط و توانهای مختلف خلق شده و دارای شراز آنجا که جوامع به گونه

های های مختلف زندگی و عكس لعملتوان گفت شیوهباشند، میمختلف می

متفاوت وجود دارد که بنا بر تمام این موارد دستورات و اوامر الهی از جانب نذیر 

 برای مردم ابالغ شده است.

 ها در امان است.جامعه انذار پذیر از انواع آسیب 

  های خود را شناسایی کنند، ها و ویژگیو تواندرصورتیكه مردم جامعه امكانات

 توانند بهره ببرند.ها در راه هدایت خود میاز این قابلیت

  هر مرحله رشد از آنجا که جوامع مانند نبات دارای رویش و زوجیت هستند، لذا

 تواند گامی به سوی هدایت باشد.و خروج از مرحله قبل می



  هالکت است.عدم توجه به انذار رسول برابر با عدم هدایت و 

  اگر افراد یك جامعه همگی در راه عناد و لجبازی با نذیر گام بردارند و از ولی

الهی تبعیت نداشته باشند سرانجامی جز هالکت نداشته و نسل و ذریه آنان نیز 

 مشمول همین قانون خواهند شد.

  مبین وجود حس خودبرتر بینی و استكبار است که ثمره و نتیجه عدم پذیرش نذیر

این حس نیز متاثر از عدم قائل شدن شأن ربوبی برای خداوند و وزانت برای مقام 

 باشد.ربوبیتی اهلل می

 

 استخراج شاخصه های کمی و کیفی برای شناخت وضعیت جوامع 

معیارهای زیر به عنوان برای استخراج شاخصه های کمی و کیفی بنا بر مطالعات انجام شده 
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 گامی به سوی تحقیقات موضوعی 

ی کل زندگی از آنجا که مطالعه قرآن حد نهایت نداشته و کتابی جامع و کامل برا

بشریت است، لذا آخرین گام در هر مرحله به عنوان مرحله آغازین پژوهشهای دیگر 

 درنظر گرفته شده و آغازی است برای سطوح باالتر مطالعه در حیطه پژوهش حاضر.

-توان گفت مطالعه پیرامون وضعیتپژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می

از زوایای مختلف قابل افراد با توجه به نوع خلقت آنها  های بیان شده و عکس العمل

 موضوعلذا موضوعات زیر به عنوان پیشنهادی برای کاربردی کردن این بررسی است. 

 باشد.های مختلف علمی، فرهنگی میدر عرصه

  جوامع رشد یافته از منظر قرآن کریمبررسی 

 شناخت عوامل رشد جوامع 

  منظر قرآن کریمبررسی انواع سبک زندگی از 

  های تغییر ذائقه از منظر قرآن کریمراهبررسی 

 بررسی تاثیر امید در ارتقاء کیفیت زندگی از منظر قرآن کریم 

 و نشاط آور از منظر قرآن کریم بررسی نمودهای زندگی شاد 

 ی عمل در شرایط مختلف زندگیسبررسی زیبایی شنا 

 بررسی چگونگی گذر از شرایط بد به شرایط خوب 

 های تبلیغ موثر از منظر سوره مبارکه نوح انواع شیوه ررسیب 

  مندی از آنها بر اساس سوره مبارکه های شناسایی امکانات و بهرهراهبررسی

 نوح

  چرخه معیوب سبک زندگیبررسی 

 ها(ها و فرصتبررسی نقش هشدارها در تکامل جوامع ) آسیب 

  بررسی انواع ارتباطات در زندگی 

 اعی ساختار طلب در زندگیبررسی نمود اجتم 



 شود.بررسی گرایشاتی که منجر به وضعیت مطلوب در زندگی می 

 جوامع بررسی ساختار طفولیت تا بلوغ 

 بررسی چگونگی نظام سازی بلوغ در جامعه 

 .... 
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