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یه علمی تمدن اسالمی و دین                                                              پژوهی نشر

 
                              9911ستانبتا /مچهار شماره  /سال اول  

     
یم درباره عوامل پیشرفت و انحطاط امت ها  دیدگاه قرآن کر

 2/ سمانه گوهری فخرآباد1مصطفی گوهری فخرآباد

  (91 – 72 ) 

 چکیده

های الیتغیر الهی، کریم، سرگذشت اقوام و امت های بسیاری، آمده است که با توجه به سنتدر قرآن 
 -است، ازاین رو، این مقاله، با روشی توصیفی قابل الگوبرداری و تعمیم به همه دوره ها و زمینه ها

 یات قرآنها را بر مبنای آتحلیلی، در نیل به  این هدف که نشان دهد: عوامل پیشرفت و انحطاط امت
های امم و اقوام در قرآن، نتیجه می چیست؟ به رشته تحریر درآمده است. از بررسی مجموع سرگذشت

گیریم که: عواملی چون فساد، رفاه زدگی، فسق، اسراف، استکبار، کفر به خدا، ظلم، پیروی کورکورانه 
های الهی، قاعده تعمیم سنتند. براساس از زمامداران و نظایر آن، سبب انحطاط و نابودی جوامع شده 

هایی خواهد بود که در صورت بروز این عوامل، به خواست و مشیت الهی، انحطاط در کمین سایر ملت
به فساد و ... دست می زنند، در مقابل، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ایمان به خداوند و 

 ثبات و پیشرفت یک جامعه است. رعایت اعتدال و میانه روی در تمامی امور از اسباب

 قرآن، انحطاط، اقوام،امم، پیشرفت و سّنت الهی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

قرآن کریم سرگذشت اقوام مختلفی را بازگو کرده است که تامل در آنها موجب بازشناسایی راه مستقیم 
موضوع، تحقیقاتی انجام شده از مسیرهای انحرافی و پرهیز از افتادن در گرداب ها است. درباره این 

« هنوز نپرسیده ایم که چرا قرآن از ظهور و سقوط تمدن ها سخن می گوید؟»است. محمد در مقاله 
ضرورت توجه به سرگذشت اقوام پیشین در قرآن به عنوان زیرساخت احیای تمدن نوین اسالمی را بیان 

ر زمین و دیدن اماکنی که زمانی مسکن و کرده است. به باور او، هدف قرآن از ترغیب انسان به گردش د
ماوای اقوام و تمدن ها بوده اند، بیشتر از این جهت است که انسان با نگاه به گذشته، دیدگاهی انتقادی 
بیابد و به اصالح خود بپردازد و در این مساله تامل و تحقیق کند که چرا این اقوام از بین رفتند و آیا ما نیز 

ه روش آنها را پیشه سازیم، مضمحل نخواهیم شد؟ به نظر وی یکی از دالیل مثل آنها در صورتی ک
بالندگی تمدن غربی و جلوافتادن آنها از مسلمانان بررسی چرایی و چیستی ظهور و سقوط تمدن ها و 
پرداختن موشکافانه به پدیده بحران است. باید دید چه بحران هایی در قوم نوح به وجود آمد که منجر به 

ادث شد؟ تشکیالت فرعون بر اساس کدام بحران، فروپاشید؟ اقوام عاد و ثمود چرا به زوال آن حو
گراییدند؟ بی گمان پاسخ به همه این سئواالت در قرآن به وضوح مشاهده می شود و ما می توانیم با 

ه ددرکی متدولوژیک و از نگرش هستی شناختی تاریخی قرآن، نسبت به تمدن های انحطاط یافته استفا
نماییم و ساختمان تمدنی را که مدعی احیا یا بازسازی آن هستیم به شیوه ای صحیح پی ریزی کنیم. 

 (81: 8933)قراگزلو، 

اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن ها از منظر کالم وحی، مولف از همان آغاز، خاطرنشان »در مقاله 
ری معقول و بر اساس ضوابط و قوانین می کند که با توجه به آن که از دیدگاه قرآن، سیر تاریخ سی

فتح،  29سوره آل عمران و  893است،بنابراین، می توان از سرگذشت اقوام گذشته عبرت گرفت. آیات 
َقد َخَلت ِمن َقبِلکم ُسَنٌن َفسیروا فی االرِض َفانُظروا کیَف کاَن عاقبُة »همین موضوع را بیان می دارد: 

بین: ّنتهایی ]بوده و[ سپری شده است. پس، در زمین بگردید و بنگرید که قطعًا پیش از شما سالُمَکذِّ
ِة اللِه تبدیاًل: »،«کنندگان چگونه بوده است؟فرجام تکذیب َسّنَة اللِه اّلتی َقد َخَلت ِمن َقبُل و َلن َتِجَد ِلُسنَّ

های  گرگونیتحوالت و د« سّنت الهی از پیش همین بوده، و در سّنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت.
تاریخ از حیات تا ممات و از صعود تا سقوط تمدن ها همه تابع ضوابط و مقررات مشخصی است که 
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گاهی از آنها و برقراری رابطه مطلوب با آن سنن و قواعد که جلوه ای از  جامعه بشری می تواند در پرتو آ
م آورد. وی در ادامه عوامل حاکمیت و اراده خدا بر تاریخ است، زمینه های سعادتمندی خود را فراه

زایش و تعالی تمدن ها را در دوازده مورد فهرست کرده است. مولف در ادامه عامل اصلی سقوط ملت 
ها را بر اساس منطق وحی، انحراف از مسیر حق می داند به طوری که دیگر قابل برگشت نباشد و در 

 دی آنها شد،بر می شمارد.ادامه چند مورد از انحرافات پیشینیان را که سبب ساز نابو

نوآوری مقاله حاضر در این است که عواملی سقوط اقوام و تمدن ها، بر اساس منطق قرآن بیان شده 
است و در مقابل، ویژگی های مثبتی را که قرآن کریم از امت اسالمی حکایت می کند معرفی کرده، تا 

 (866:  8913حمدی، در مسیر تمدن نوین اسالمی به عنوان الگو استفاده شود. )م

در این مقاله حاضر، ابتنای کار بر روی تفاسیر شیعه و سّنی است که به تناسب با اظهارنظرهای مولفان 
 همراه شده است. 

 بخش اول: عوامل انحطاط و سقوط

در قرآن کریم به آیات بسیاری بر می خوریم که در آنها متذکر شده، خداوند متعال اقوام و . فساد: 9
ملل گوناگونی را به خاطر فساد نمودن در زمین و عدم بازگشت از روش خود به هالکت رسانده است. 

ذیَن جاُبوا الصَّ »به عنوان نمونه، درباره قوم ثمود و فرعون چنین آمده است:   خَر ِبالواد َو ِفرَعونَ و ثموَد الَّ
َک َسوَط َعذاٍب: و با ثمود همانان  ذیَن َطَغوا فی الِبالد َفَاکَثروا فیها الَفساد َفَصبَّ َعَلیِهم َربُّ ِذی ااَلوتاد الَّ
که در دره، تخته سنگ ها می بریدند؟ /و با فرعون، صاحب خرگاه ها/ همانان که در شهرها سر به طغیان 

 «بسیار تبهکاری کردند/ تا آنکه پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب را فرو نواخت. برداشتند/ و در آنها
قوم ثمود و فرعونیان در روی زمین اشاره شده است؛ لذا « فساد بسیار»( در این آیات به 89-3)فجر/ 

وَن سی ِبایاِتنا الی ِفرَع ُثمَّ َبَعثنا ِمن َبعِدِهم مو»خداوند تازیانه عذاب را بر سر آنها فرود آورد. همچنین آیه 
َو َماَلِئِه َفَظَلموا بها َفانُظر َکیَف کاَن عاقبُة الُمفِسدین: آنگاه بعد از آنان موسی را با آیات خود به سوی 

 «فرعون و سران قومش فرستادیم ولی آنان به آن آیات کفر ورزیدند. پس ببین فرجام مفسدان چگونه بود.
 41ت فسادگران فرعونی را هالکت و نابودی بیان فرموده است و نیز، آیه ( که خداوند عاقب819)اعراف/ 

آنها معرفی کرده است. همچنین عاقبت قوم « مفسد بودن»سوره نمل که یکی از ویژگی های قوم ثمود را 
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لَیوَم ارُجوا او الی َمدَیَن َاخاُهم ُشَعیبًا َفقاَل یا َقوِم اعُبدوا اللَه َو »شعیب که فساد می کردند، هالکت بود: 
جَفُة َفاصَبُحوا فی داِرِهم جاِثمین: و به سوی مدین  االِخَرَو اَلَتعَثوا فی االرِض ُمفِسدین َفَکّذبوه َفَاَخَذتُهُم الرَّ
برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید و به روز بازپسین امید داشته باشید و در 

د./ پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه زمین سر به فساد بر مداری
فساد »( محمد عبده مصادیق فساد را چنین برشمرده است: 93-96عنکبوت/ «)هایشان از پا درآمدند.

ضد صالح است، بنابراین، هرچیزی که از وضعیتی که در آن صالح و منفعتش است خارج گردد، گفته 
ن چیز فاسد شده است و هر کس عملی انجام دهد که باعث فساد چیزی شود گفته می می شود که آ

شود که او آن را فاسد کرده است، لذا از بین بردن امنیتی که بر نفوس و اموال و آبرو وجود دارد و نیز 
 «معارضه کردن با اجرا و پیاده کردن شریعت عادل و برپایی آن فساد کردن در زمین محسوب می شود.

 (232: 6، ج8331)رشید رضا، 

سوره شعراء درباره این که فساد چگونه باعث هالکت امت  822و828عالمه طباطبایی در تفسیر آیات 
 ها و رسیدن عذاب الهی می شود، می نویسد: 

جهان هستی دارای یک هدف واحد است و به گونه ای آفریده و سازماندهی شده تا به آن هدف غایی و 
جزایی که در جهان هستی نیز قرار دارند، طوری برنامه ریزی و خلق شده اند که هماهنگ نهایی برسد. ا

و در ارتباط با یکدیگر رو به سوی آن هدف و غایت نهایی در حرکت اند و اگر یک جزء از اجزاء هستی 
در مسیر منحرفی از آن خط سیری که برایش پیش بینی و طراحی شده حرکت کند، نظم جهان هستی را 
مختل می کند و غایت و هدف همه را به تباهی می کشاند، لذا سایر اجزاء هستی سعی می کنند آن جزء 
متخلف را به مسیر صحیح باز گردانند و اگر بازنگشت، نابودش کنند تا به نظم و هدف جهان هستی 

ادت نند به سعخلل وارد نکند. انسان ها هم که جزئی از این نظام خلقتند اگر بر طبق فطرت شان عمل ک
خود می رسند و اگر عمل نکنند و راه فساد را در زمین پیش گیرند، خداوند متعال ابتدا آنها را به قحط و 
بال گرفتار می کند؛ شاید که بازگردند و اگر باز نگشتند آنها را از بین می برد همچنان که در سوره اعراف 
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ُبوا فرمود : َو َلو َانَّ َاهَل الُقَری آَمنُ  36آیه  ماِء َو ااَلرِض َو لِکن َکذَّ َقوا َلَفَتحَنا َعَلیِهم َبَرکاٍت ِمَن السَّ وا َو اتَّ
 (913-916: 82، ج8483)طباطبایی،  1َفَاَخذناُهم ِبما کانوا َیکِسبون

بر این اساس، هالکت قوم فسادگر، یک سنت الهی است؛ یعنی اگر امتی فساد کرد و به هشدارهای خدا 
چار عذاب الهی شده، به هالکت می رسند؛ زیرا با وجود فساد، نظام خلقت به هم می توجهی نکنند، د

 خورد و طبعا خداوند عالم و نظام هستی چنین چیزی را نمی پذیرد.

سوره شعراء میان فساد و اسراف، رابطه برقرار کرده  822-821یکی دیگر از مفسران با توجه به آیات 
قوا اللَه َو َاطی»، مسرفان، مفسدان فی االرض معرفی شده اند: است به این صورت که در این آیات عون َفاتَّ

ذیَن ُیفِسدوَن فی ااَلرِض َو الُیصِلحون: از خدا پروا کنید و فرمانم برید/ و فرمان  َو الُتطیعوا َامَرالُمسِرفین الَّ
از  اسراف همان تجاوز«  افراط گران را پیروی نکنید. آنان که در زمین فساد می کنند و اصالح نمی کنند.

حد قانون آفرینش و قانون تشریع است. در یک نظام صحیح هر گونه تجاوز از حد موجب فساد و از هم 
گسیختگی می شود، به تعبیر دیگر، سرچشمه فساد، اسراف است و نتیجه اسراف، فساد است. )مکارم 

 ( 913-916: 82، ج8934شیرازی، 

در جامعه ای فساد به وجود آید به طرف نابودی خود حرکت می کند، در مجموع، می توان گفت که اگر 
مگر این که به مسیر صحیح بازگردند و از اسراف در هر کاری دوری کنند؛ چرا که پیامد اسراف، فساد 

 است و پیامد فساد، هالکت و تباهی است و این سنت و قانون الهی است.

ویژگی های امت های هالک شده، رفاه زدگی و عدم  یکی دیگر از. رفاه زدگی و عدم سپاسگزاری: 7
َو َکم َاهَلکنا »سوره قصص چنین آمده است:  21شکر در برابر نعمات الهی است. به عنوان نمونه در آیه 

سا ب ِمن َقرَیٍة َبِطَرت معیشَتها َفِتلَک مساِکُنُهم َلم ُتسَکن ِمن َبعِدِهم ِااّل َقلیاًل َو ُکّنا َنحُن الواِرثین: و چه
شهرها که هالکش کردیم؛ زیرا زندگی خوش آنها را سرمست کرده بود. این است سراهاشان که پس از 

راغب اصفهانی در « آنان جز برای عده کمی مورد سکونت قرار نگرفته و ماییم که وارث آنان بودیم.
به حق  قیام ننمودنبطر، تحّیر و غفلتی است که دراثر سوء استفاده از نعمت و »معنای بطر می نویسد: 

                                                                 
یده بودند، قطعا برکاتی از آسمان و زمین برای شان می گشودیم. پس به کیفر دستاوردشان ـ و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گرای 1

 گریبان آنان را گرفتیم.
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( 823: 8482)راغب اصفهانی، « آن نعمت و مصرف کردن آن در غیر موردش به انسان دست می دهد.
شت را طغیان در معی« َبِطَرت معیشَتها»طباطبایی نیز، َبطر را طغیان به هنگام نعمت معنا کرده است و 

کر و تکبر کردن را بطر در ( طبرسی، اعراض از ش68: 86، ج8483تفسیر کرده است. )طباطبایی، 
به آنها زندگی مرّفهی دادیم اما آنها حق نعمت را »معیشت می داند و آیه را چنین معنی کرده است: 
( سید قطب نیز بطر 413: 3، ج8932)طبرسی، « نشناختند و کفر ورزیدند، پس هالک شان کردیم.

 (2314: 2، ج8482طب، نعمت و عدم شکر را سبب هالک قریه ها عنوان کرده است. )سید ق

با توجه به این آیه، رفاه بسیار و عدم توجه به مبدأ و سپاس در برابر آن انسان را به طغیان می کشند و باعث 
سقوط و انحطاط می گردد. در آیات متعددی از قرآن، به رفاه زدگی به عنوان عامل هالکت امت ها، 

بوا ِبلقاِء االِخَرِة و »سوره مومنون:  99اشاره شده است؛ از جمله آیه  ذیَن َکَفروا َو َکذَّ قاَل الَمََلُ ِمن َقوِمه الَّ
نیا: و اشراف قومش که کافر شده و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند و در  َو َاتَرفناُهم فی الَحیاِة الدُّ

 ات، خبر از هالکتاشراف این قوم به رفاه گرایدند و در ادامه آی« زندگی دنیا آنان را مرّفه ساخته بودیم.
یَحُة ِبالَحقِّ َفَجَعلناُهم ُغثاًء َفُبعدًا ِللَقوِم الّظاِلمین: و اشراف قومش که کافر »آنها داده است: َفَاَخَذتُهُمالصَّ

( 48)مومنون/ « شده و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند و در زندگی دنیا آنان را مرّفه ساخته بودیم. 
دی خود عامل سقوط بشر نمی گردد و هیچ مکتب و منطقی فقر و بیچارگی واضح است که رفاه به خو

را راه سعادت بشر معرفی نمی کند، بلکه منظور عدم شکر در برابر نعمت ها و استفاده نادرست از آنها 
 و مستی و غفلت و طغیان است که باعث سقوط انسان و جامعه وی می گردد. 

هالکت اقوام و امت ها فسق است. فسق، در لغت به معنای خارج از نگاه قرآن یکی از اسباب . فسق: 9
َطب»شدن هسته از درون خرما است.  یعنی هسته از درون خرما خارج شد و در اصطالح به « َفَسَق الرُّ

یعنی از محدوده شریعت خارج شد. )راغب « َفَسَق فالٌن »معانی خارج شدن از محدوده شرع است: 
دارای معنای وسیعی است و هر گونه نافرمانی و خروج از راه و رسم  ( فسق،696: 8482اصفهانی، 

( ابن 242: 2، ج8934بندگی را شامل می شود و حتی کفر را هم در بر می گیرد. )مکارم شیرازی، 
عاشور، فسق را خارج شدن از مسلکی می داند که شأن شیء، سلوک آن مسلک است. )ابن عاشور، 

 (861: 88، ج8314
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ماِء ِبما »ال درباره قوم لوط چنین فرموده است: خداوند متع ِاّنا ُمنِزلوَن َعلی َاهِل هذِه الَقرَیِةِرجزًا ِمن السَّ
 «کانوا َیفُسقون: ما بر مردم این شهر به سزای فسقی که می کردند عذابی از آسمان فرو خواهیم فرستاد.

خدا بیان شده و تعبیر به فعل  ( در این آیه علت مجازاتاین قریه، فسق و نافرمانی94)عنکبوت/ 
: 86، ج8934دلیل بر استمرار و ادامه کارها و زشتی هایشان دارد )مکارم شیرازی، « َیفُسقون»مضارع

262-266 .) 

َفاصِبر َکما َصَبَر اولوا الَعزِم ِمن »سوره احقاف  92آیات دیگری نیز در همین باره وجود دارد از جمله آیه 
ُسِل َو  ُهم َیوَم َیَروَن مایوَعدوَن َلم َیلَبثوا ِااّل ساَعًة ِمن َنهاٍر َبالٌغ َفَهل ُیهَلُک ِااّل الَقومُ الرُّ  الَتسَتعِجل َلُهم َکَانَّ

الفاِسقون: پس همان گونه که پیامبران نستوه، صبر کردند صبر کن و برای آنان شتابزدگی به خرج مده. 
رند گویی که آنان جز ساعتی از روز در دنیا نمانده اند؛ این روزی که آنچه را وعده داده می شوند بنگ

در آیه فوق که مربوط به قوم عاد است « ابالغی است. پس آیا جز مردم نافرمان هالکت خواهند یافت؟
را در این آیه، عاصیان خارج از « فاسقون»فسق آنها، سبب هالکت شان معرفی شده است. طبرسی 

سوره زخرف که  24( در آیه 849: 3، ج8932نموده است. )طبرسی،  فرمان خداوند متعال، تفسیر
ُهم کانوا »درباره قوم فرعون است آنها را به فاسق بودن متصف نموده است:  َفاسَتَخفَّ َقوَمه َفَاطاعوه ِانَّ

َقومًا فاِسقین: پس قوم خود را سبک مغز یافت )و آنان را فریفت( و اطاعتش کردند چرا که آنها مردمی 
 «نحرف بودند.م

بر طبق نگاه قرآنی یکی از عوامل سقوط امت ها، مسرف بودن آنان است؛ چنان که در آیه . اسراف: 4
ُثمَّ َصَدقناُهُم الَوعَد َفانَجیناُهم َو َمن َنشاُء َو َاهَلکنا الُمسرفین: سپس وعده »سوره انبیاء می خوانیم:  3

ه را خواستیم نجات دادیم و افراط کاران را به هالکت خود را به آنان راست گردانیدیم و آنها و هر ک
جاَل َشهَوًة ِمن »سوره اعراف، درباره قوم لوط چنین آمده است:  18در آیه « رسانیدیم. ُکم َلَتاتوَن الرِّ َو ِانَّ

 دوِن الّنساِء َبل انتم َقوٌم ُمسِرفون: شما از  روی شهوت به جای زنان با مردان در می آمیزید. آری شما
با توجه به این آیات، ویژگی مشترک این اقوام که دچار عذاب الهی شده اند، « گروهی تجاوزکارید.

 مسرف بودن آنها است.

اسراف همان تجاوز از حد قانون آفرینش و شریعت است و این نیز، روشن است که در یک نظام صحیح 
ارت دیگر اسراف نتیجه ای جز هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسیختگی می شود. به عب
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( هالکت اقوام فاسد هم، یکی از سنت های 913-916: 82، ج8934فساد ندارد. )مکارم شیرازی، 
 الهی است.

در آیات بسیاری از قرآن کریم، استکبار و مستکبر بودن به عنوان یکی از اوصاف اقوام . استکبار:5
ن، انسان خود را بزرگ تر از غیرش ببیند و بزرگ هالکت شده معرفی شده است. کبر حالتی است که در آ

ترین کبر، کبر بر خداست و آن با امتناع از قبول حق و اذعان به عبادتش به وجود می آید. راغب اصفهانی، 
. مذموم. استکبار ممدوح را همان تالش برای بزرگ شدن می 2. ممدوح 8کبر را بر دو گونه می داند: 

خودنمایی و اظهار کماالتی که در شخص نیست، معرفی می کند و استکبار را داند و استکبار مذموم را 
( اما طباطبایی معتقد است 633: 8482در قرآن به همان معنای مذمومش می داند  )راغب اصفهانی، 

احق ن َفاّما عاٌدَفاسَتکَبروا فی االرِض ِبغیِر الَحّق: و اما عادیان به»که استکبار همواره مذموم است و در آیه 
: 83، ج8483توضیحی است. )طباطبایی، « بغیر الحق»( قید 82فصلت: «)در زمین سر برافراشتند.

( وی همچنین مستکبر را کسی می داند که می خواهد به بزرگی دست یابد و در صدد است که 936
 ( 294: 82، ج8483بزرگی خود را به فعلیت برساند و به رخ دیگران بکشد. )طباطبایی، 

شته فخر رازی، برخی معتقدند که تکبر اظهار بزرگی نفس بر غیرش است و صفت تکبر ویژگی به نو
ناپسندی است در همه بندگان و صفت ممدوحی است در مورد خداوند متعال؛ زیرا خداوند، مستحق 
است که آن را بر ماسوایش اظهار کند؛ چرا که تکبر در مورد خداوند حق است و در غیرش، باطل )فخر 

 (966: 82، ج8421زی، را

 46و  42آیات قرآنی بسیاری مستکبر بودن اقوام را موجب هالکت آنان دانسته است؛ از جمله آیات 
ُثمَّ َارَسلنا موسی و َاخاُه هاروَن ِبایاِتنا و سلطاٍن مبین الی فرعوَن و َماَلِئه َفاسَتکبروا و کانوا »سوره مومنون: 

رون را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادسم/ به سوی فرعون و قومًا عالین:سپس موسی و برادرش ها
َفَارَسلنا َعَلیِهُم »سوره اعراف:  899و آیه « سران قوم او، ولی تکبر نمودند و مردمی گردنکش بودند.

الٍت َفاسَتکَبروا و کانوا قومًا مج َم ایاٍت ُمَفصَّ َل و الّضفاِدَع و الدَّ ر آنان رمین: پس بالّطوفاَن و الَجراَد و الُقمَّ
طوفان و ملخ و کنه ریز و غوکها و خون را به صورت نشانه هایی آشکار فرستادیم و باز سرکشی کردند و 

مشخص است که استکبار،سبب گوش نسپردن و توجه نکردن به آیات و نشانه « گروهی  بدکار بودند.
 شنیدن سخن حق نیستند تا چه های الهی می شود؛ به طوری که گویا، انسان های متکبر حتی حاضر به
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رسد به عمل بدان، آنان راه های هدایت را خودخواسته بر روی خود بسته اند و از مسیر انحرافی خود 
 حاضر به بازگشت نیستند، طبعا، تنها راه عالج آنها، گرفتار آمدن به عقوبت الهی است.

خوریم که عدم ایمان به خدا و تکذیب  در قران به آیاتی بر می. عدم ایمان به خدا و تصدیق انبیاء: 6
و َلو َانَّ اهَل الُقَری اَمنوا و »سوره اعراف:  36رسوالن الهی باعث هالکت اقوام شده است. از جمله آیه 

بوا َفاخذناُهم ِبما کانوا َیکِسبون: و اگر مردم  َقوا َلَفَتحنا علیهم برکاٍت ِمن الّسماِء و االرِض و لکن َکذَّ اتَّ
ان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم ولی تکذیب شهرها ایم

بوا »سوره فرقان:  93و نیز آیه « کردند پس به کیفر دستاوردشان گریبانشان را گرفتیم. و َقوَم َنوٍح َلّما َکذَّ
ُسَل َاغَرقناُهم و َجعلناُهم ِللّناِس آَیًة و َاعَتدنا لِ  لّظاِلمیَن عذابًا َالیما: و قوم نوح را آنگاه که پیامبران را الرُّ

تکذیب کردند غرقشان ساختیم و آنان را برای مردم عبرتی گردانیدیم و برای ستمکاران عذابی پر درد 
 که در این آیه، تکذیب پیامبران علت نابودی آنها ذکر شده است.« آماده کرده ایم.

نابودی اقوام برشمردیم، توجه کنیم، در می یابیم که سرچشمه همه آنها به  اگر به عللی که تاکنون درباره
عدم ایمان به خدا باز می گردد و چنانچه آنها به خداوند ایمان داشته و به دعوت پیامبران را پاسخ مثبت 

بران، ممی دادند، دچار فسق و فساد و استکبار و ناسپاسی نمی شدند، بنابراین، ایمان به خدا و تصدیق پیا
تنها راه سعادت بشر است و در صورت گسترش بی ایمانی در جامعه ای باید منتظر رشد فساد، فسق و 

 استکبار و دیگر نشانه های انحراف بود.

بر طبق آیات قرآن کریم ظلم از عوامل قطعی هالکت اقوام و ملت های پیشین بوده است. . ظلم: 2
ست. در قرآن کریم از جهل و شرک و فسق تعبیر به ظلم شده ظلم در لغت به معنای تاریکی )عدم نور( ا

(. 291-293: 8482است، همچنان که نقطه مقابل این امور به نور تعبیر شده است. )راغب اصفهانی، 
ظلم در حقیقت به این معناست که چیزی را در غیر محل خود قرار دهیم، مثال قرار دادن بت به جای 

( بنابراین، ظلم 411: 22، ج8934وب می شود. )مکارم شیرازی، خدا، مهمترین مصداق ظلم محس
نقطه مقابل عدل است. پس اگر هرچیز را در محل شایسته خود قرار دهیم، عدل است. ظلم بر اساس 

ِانَّ الّشرَک َلُظلٌم »سوره لقمان:  89. ظلم انسان به خدا مانند آیه 8آموزه های قرآنی به سه صورت است: 
. ظلم 2که شرک نسبت به خدا را ظلم به خدا دانسته است. « ک، ظلم بزرگی است.عظیم: همانا شر

ِاّنما الّسبیُل علی الذیَن َیظِلموَن الّناس: راه نکوهش تنها بر »سوره شوری  42انسان به انسان، مانند آیه 
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ته انی دانسکه در این آیه، خداوند ایراد و مجازات را برای کس« کسانی است که به مردم ستم می کنند.
ی »سوره نمل که ملکه سبا گفت:  44. ظلم انسان به خود مانند آیه 9است که به مردم ظلم می کنند.  ِانِّ

اگر به دو دسته نخست، بنگریم در می یابیم که در حقیقت، آنها هم باز به دسته سوم « َظلمُت نفسی
 ( 291-293: 8482یعنی ظلم انسان به خودش باز می گردد. )راغب اصفهانی، 

آیاتی که علت معذب شدن اقوام مختلف را ظلم و ظالم بودن آنها معرفی می کند، بسیار است؛ از آن 
ها رسواًل َیتلوا علیهم آیاِتنا »سوره قصص:  23جمله، آیه  َک ُمهِلَک الُقری حّتی َیبَعَث فی امِّ و ما کاَن ربُّ

وردگار تو هرگز ویرانگر شهرها نبوده است تا پیشتر در و ما ُکّنا ُمهِلِکی الُقری ااّل و اهُلها ظالمون: و پر
مرکز آنها پیامبری برانگیزد که آیات ما را برایشان بخواند و ما شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند ویران 

در آیه فوق، تکذیب رسوالن و کفر به خداوند، عامل ظالم نامیده شدن آنها معرفی شده « کننده نبوده ایم.
و لقد َارَسلنا نوحًا الی قوِمه َفَلِبَث فیهم الَفَسَنٍة ااّل »سوره عنکبوت چنین آمده است:  84یه است. در آ

َخمسیَن عامًا َفَاَخَذُهُم الّطوفاَن و هم ظالمون: و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم پس در میان 
و »یه در این آ« مکار بودند فراگرفت.آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا طوفان آنها را در حالی که ست

چنین تفسیر شده که آنها با کفر ورزیدن، به خودشان ستم کردند و همچنین به خاطر طغیان « هم ظالمون
( در همین سوره و 98: 81، ج8483و تمردشان به انسان ها و به حیات بشری ظلم کردند. )فضل الله، 

نا ابراهیَم ِبالُبشَری قالوا ِاّنا ُمهِلکوا اهِل هِذِه القریِة ِانَّ َاهَلها کانوا و لّما جاَءت ُرُسلُ »آمده است:  98در آیه 
ظالمین: و چون فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند گفتند: ما اهل این شهر را هالک خواهیم کرد؛ 

ا ِمن َقریٍة کانت ظالمًة و َکم َقَصمن»سوره انبیاء آمده است که:  88و در آیه « زیرا مردمش ستمکار بوده اند.
و َانَشأنا بعَدها قومًا آَخرین: و چه بسیار شهرها را که مردمش ستمکار بودند در هم شکستیم و پس از 

در دو آیه اخیر نیز، ویژگی آبادی های عذاب شده، ظالم بودن آنها ذکر « آنها قومی دیگر پدید آوردیم.
و تلک الُقری َاهَلکناهم َلّما َظَلموا و َجَعلنا »ید: سوره کهف خداوند می فرما 23شده است. در آیه 

ِلَمهِلِکِهم َموِعدا: و مردم آن شهرها چون بیدادگری کردند هالکشان کردیم و برای هالکتشان موعدی 
علت  «لّما ظلموا»اندلسی در تفسیر این آیه، به نکته نغزی اشاره می کند. به نوشته او « مقرر کردیم.

ا ظلم است، بیان می کند و بر همین اساس، ابوالحسن بن عصفور استدالل کرده هالکت را که همان
در اینجا حرف است )به معنی زیرا( و ظرف )به معنی هنگامی که( نیست؛ زیرا ظرف « لّما»است که 
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تحذیر از ظلم است؛ زیرا نتیجه اش هالکت است. )اندلسی، « لّما ظلموا»داللت بر عّلیت نمی کند و 
 (832 :3، ج8421

در آیات متعددی از قرآن کریم به دنباله روی مردم از رهبران ناالیق . پیروی کورکورانه از زمامداران: 8
اشاره شده و عاقبت آنها را هالکت معرفی کرده است که در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره می کنیم: 

ّما ءاَسفونا ِانَتَقمنا منهم َاغَرقناهم َاجمعین: پس قوم َفاسَتَخفَّ قوَمه َفَاطاعوه ِاّنهم کانوا قومًا فاسقین َفلَ »
خود را سبک مغز یافت )و آنان را فریفت( و اطاعتش کردند چرا که آنها مردمی منحرف بودند/و چون ما 

( این آیات، در 22-24)زخرف/ « را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنها را غرق کردیم.
است که کورکورانه از او پیروی و اطاعات کردند و سرانجام در دریا غرق شدند، همچنین  مورد قوم فرعون

و َلَقد َارَسلنا موسی ِبایاِتنا و ُسلطاٍن مبین الی فرعوَن و »سوره هود چنین آمده است:  33-36در آیات 
َبعوا امَر فرعوَن و ما امُر فرعوَن ِبرشید: و به راستی موسی را با آیات خود و حجتی آشکار / به  َماَلِئِه َفاتَّ

سوی فرعون و سران قوم وی فرستادیم ولی سران از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون صواب 
در این آیه، بیان شده که آنها از دستور فرعون پیروی کردند در حالی که فرمان فرعون مایه رشد و « نبود.

 نجات نبود.

ای وجود دارند که مردم را گمراه می سازند و آنها را به بندگی می کشانند، همواره در میان بشریت، فراعنه 
مردم نیز، از روی نادانی یا ترس از آنها اطاعت می کنند و همانند برده در برابر صاحبش رفتار می کنند 
 و فرعونیان نیز آنها را به سوی گمراهی و فساد رهبری می کنند و در آخرت به آتش جهنم می کشانند،

َحٍد فی َمعصیِة الله ِاّنما الّطاعُة فی »این در حالی است که پیامبر اکرم )ص( فرموده است که  ال طاعَة اِلَ
 «المعروف: کسی را بر مبنای نافرمانی خدا نمی توان پیروی کرد؛ پیروی فقط در کارهای نیک است.

از رهبران ناصالح اطاعت  ( جوامع بشری همواره باید مواظب باشند که826: 82، ج8331)رشید رضا، 
 نکنند و خود را چشم و گوش بسته در اختیار آنان قرار ندهند که آنان را به هالکت خواهند افکند. 

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که یکی از ویژگی های اقوام هالکت شده را طغیان معرفی . طغیان: 1
خَر ِبالواد و فرعوَن ذی ااَلوتاد و ثموَد الّ »فجر:  89-3کرده است به عنوان نمونه آیات  ذیَن جابوا الصَّ

َک َسوَط عذاب: و با ثمود همانان که در دره،  اّلذین َطَغوا فی البالد َفَاکَثروا فیَها الَفساد َفَصبَّ علیهم رُبّ
تخته سنگ ها می بریدند؟ و با فرعون، صاحب خرگاه ها، همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند 
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ین آیات، در ا«ها بسیار تبهکاری کردند تا آنکه پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب را فرو نواخت.و در آن
سیر را چنین تف« َطَغوا فی البالد»بیان شده که قوم ثمود و فرعون در آبادی ها، طغیان کردند. طبرسی 

خدا را کردند. )طبرسی، با پیامبران با خشونت و زور برخورد کردند و در زمین نافرمانی »نموده است:
 (393: 81، ج8932

( طغیان در 221: 8482طغیان در لغت به معنای تجاوز از حد و سرکشی است. )راغب اصفهانی، 
حقیقت به معنای سرکشی و خروج از مسیر طبیعی و فطری است، آب نیز، زمانی که طغیان می کند از 

رع را ویران می کند. طغیان بر خلق به معنای بستر طبیعی و ساخته خود بیرون می رود و آبادی و مزا
الد اّلذیَن َطَغوا فی الب»سلطه جابرانه بر حقوق و مواهب آنهاست که نتیجه اش افساد در زمین می باشد. 

 (82-88)فجر: « َفَاکَثروا فیها الفساد

ان، یورای طغیان، چیزی جز فساد نیست، بنابراین طغ»سید قطب در توضیح این آیات نوشته است: 
طاغی را فاسد می کند و سپس کسانی را که بر آنها طغیان روا شده را فاسد می کند، لذا روابط و ارتباطات 
در همه جوانب حیات، فاسد می شود و حیات از مسیر درست و مستقیم خود که خداوند برای آن در 

 یط خالفت انسان درنظر گرفته، خارج می شود و به مسیر دیگری منحرف می شود. در نتیجه، با شرا
: 6، ج8482)سید قطب، « زمین سازگار نیست و باید به وسیله عذاب الهی زمین از فساد تطهیر شود.

9314 ) 

و قوَم نوٍح ِمن َقبُل ِاّنهم کانوا هم َاظلَم و َاطَغی: و پیشتر قوم نوح را هالک کرد؛ »در آیه دیگر می خوانیم 
( در این آیه نیز، به طغیانگری قوم نوح )ع( که سبب 22)نجم/ .« زیرا که آنان ستمگرتر و سرکش تر بودند

 هالکت شان گردید، اشاره شده است.  

یکی از مبانی اندیشه ای قرآن، عدم سکوت در برابر زشتی . تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر: 91
که با هالکت همزمان  ها و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و چه بسا، تعطیل کردن آن

کم »شده است:  ُبهم عذابًا شدیدا قالوا معذرًة ِالی ربِّ و ِاذ قالتُاّمٌة منهم ِلَم َتِعظون قومًا اللُه ُمهِلُکُهم او ُمَعذِّ
روا به َانَجینا اّلذیَن َینَهون عن الّسوِء و َاَخذنا اّلذین َظَلموا ِبعذا قون َفلّما َنُسوا ما ُذکِّ هم َیتَّ ئیٍس ِبما ٍب بَ و َلعلَّ

کانوا َیفُسقون فلّما َعَتوا َعن ما ُنهوا عنه ُقلنا لهم کونوا ِقَرَدًة خاسئین: و آنگاه که گروهی از ایشان 
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« گفتند:برای چه قومی را که خدا هالک کننده ایشان است یا آنان را به عذابی سخت عذاب خواهد.
مانی خدا را می کردند و گروهی آنان را از ( آیات فوق، داستان قومی است که نافر866-864)اعراف/ 

این کار باز می داشتند، اما آنها مورد اعتراض عده ای قرار گرفتند که چرا شما گروهی را که عاقبت شان 
هالکت و عذاب الهی است، نهی از منکر می کنید. ناهیان از منکر می گفتند که برای برداشته شدن 

تعالی، چنین می کنیم؛ به عالوه شاید که آنها باز گردند و توبه  مسئولیت خود و داشتن عذر نزد خدای
کنند. سرانجام هنگامی که موعظه ها تاثیر نکرد و عذاب الهی بر سر آنها فرود آمد، خداوند ناهیان از 

 منکر را نجات داد، اما سکوت کنندگان را به همراه گناهکاران هالک گرداند.

از سنت های الهی تاکید می کند که کسانی که در برابر فساد سکوت  طباطبایی در ذیل این آیات به یکی
کنند در حالی که امکان نهی از منکر داشته باشند در فساد و سپس عذاب آنها شریک اند. )طباطبایی، 

 (236-232: 1، ج8483

واقع  ،اصل امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مترقی سالم است که حتی مورد توجه غربیان نیز
دو جلد کتاب  1شده است. طی چند سال اخیر یکی از خاورشناسان برجسته غربی به نام مایکل کوک

تحقیقی درباره امر به معروف و نهی از منکر در اسالم با همین عنوان نوشته است و آن را بسیار ستوده 
از این اصل : صفحات مختلف( به نظر می رسد شاید علت گریز جامعه فعلی ما 8916است.)کوک،

مترقی، مربوط به نحوه اجرای آن است که با کج سلیقگی ها و گاه تخلیه عقده ها و احساسات همراه می 
شود و موجب بدبینی توده عوام نسبت به آن می گردد. احساس مسئولیت کردن نسبت به سرنوشت 

 یرد.آن صورت گ دیگران، سرشت اصلی و واقعی این فریضه است که باید به روشی درست و توسط اهل

 . ویژگی های مثبت امت اسالمی از نگاه قرآن7بخش 

قرآن در کنار توبیخ اقوام گذشته و بیان علل معذب شدن آنها، در مواردی پاره ای از نقاط مثبت امت 
اسالمی را می ستاید و علت آنرا نیز، بیان می کند. از مجموع این آیات می توان دریافت: همانطور که 

سقوط مادی و معنوی امت ها و در نهایت گرفتار شدن به عذاب الهی می گردد، موارد و  عواملی سبب

                                                                 
1 . Michael Cook 
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معیارهایی نیز، سبب رشد و ترقی مادی و معنوی آنها می شود. در ادامه، شماری از این ویژگی ها که به 
 واسطه آنها خداوند امت اسالمی را ستوده است، بیان می گردد.

یضه امر به معروف9 کنُتم خیَر ُاّمٍة ُاخِرَجت للّناِس َتامروَن ِبالمعروِف و »و نهی از منکر:  . انجام فر
سندیده اید: به کار پَتنَهون َعن المنَکِر و ُتؤِمنوَن بالله: شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده

( در این آیه، امت 111/ )آل عمران« دارید، و به خدا ایمان دارید.دهید، و از کار ناپسند بازمیفرمان می
اسالم به عنوان بهترین امت شناخته شده است چرا که آمر به معروف و ناهی از منکر و مومن به خداوند 
است. طبعا خطاب قرآن تنها به امت زمان پیامبر نیست؛ چرا که خطابات قرآن عام است و زمان بردار 

را  این آیه«  کنتم»چنان که فیض کاشانی نیست و هر امت و ملتی را که چنین کند در بر می گیرد،
و کان اللُه »مخصوص زمان گذشته نمی داند و معتقد است که همه زمان ها را در بر می گیرد، مانند 

 ( 071: 1، ج1111)فیض کاشانی، « غفورًا رحیماً 

بر  مسلمانانیکی از مفسران تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان را در این آیه، دلیل بر برتری 
غیرشان دانسته است؛ چرا که غیر مسلمانان نیز، مدعی ایمان هستند و این برتری مسلمانان بر دیگران تا 
هنگامی است که امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا در میان شان وجود داشته باشد. )زحیلی، 

 (41: 4، ج8481

تقیمی با گسترش فساد و جنایت در جامعه دارد؛ چرا که تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر رابطه مس
افراد موانع کمتری در برابر گناه و جنایت می بینند و آزادی عمل بیشتری احساس می کنند، اما در 
جوامعی که مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت نیستند، آمار جرم و جنایت و فساد کاهش می 

 یابد.

یژگی هایی که خداوند متعال امت اسالمی را بدان ستوده است، ایمان به یکی ازو. ایمان به خدا: 7
خداست. فیض کاشانی معتقد است هنگامی ایمان محقق می شود که هر آنچه خدا فرمان داده، بدان 

( به باور یکی دیگر از مفسران، ایمان به خدا همه 931: 8، ج8482ایمان آورده شد. )فیض کاشانی، 
است به آن ایمان بیاوریم در بر می گیرد، مانند ایمان به بعث، رسول، کتاب، حساب  مواردی را که واجب

ق نمی  و ... چرا که اگر به برخی از این موارد ایمان داشته باشیم، ایمان به خدا شمرده نمی شود و محقَّ
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آورده  سوره نساء 828-821گردد، گویا که به خدا، غیرمومن است، همچنان که خداوند متعال در آیه 
و َیقولوَن نؤِمُن ِبَبعٍض و َنکُفُر ِبَبعٍض و ُیریدوَن َان َیّتِخذوا بیَن ذلک سبیال اولئَک ُهُم الکافروَن »است: 

خواهند میان این ]دو[، راهی کنیم و میگویند:ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار میو میحّقا: 
( این ایمان ناقص و 48-41: 4، ج8481زحیلی، «).برای خود اختیار کنند.آنان در حقیقت کافرند

گزینشی که برخی آن را با اعتدال و میانه روی، اشتباه می گیرند و تعطیلی عده ای از احکام را به معنای 
ُفروَن َافتؤِمنوَن ِبَبعِض الکتاِب و َتک»اعتدال می گیرند، یکی از صفات ناپسند قوم یهود نیز، بوده است: 

 (12)بقره/ « ورزید؟ای کفر میآورید، و به پاره[ ایمان میای از کتاب ]توراتا به پارهآیا شمِبَبعض: 

و کذلک َجَعلناکم ُاّمًة َوَسطًا »سوره بقره می فرماید:  849خداوند در آیه . اعتدال و میانه روی: 9
سوُل علیکم شهیدًا :  ا شما را امتی میانه قرار دادیم، تو بدین گونه ِلَتکونوا ُشهداَء علی الّناِس و َیکوَن الرَّ

کلمه وسط را به معنای اعدل و بهترین یک شیء گرفته « بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد.
( شیخ طوسی نیز وسط را همان عدل معنا کرده است. )طوسی، بی تا، 61: 2، ج8413اند. )فراهیدی، 

از افراط و تفریط در امان است و در حالت اعتدال  ( منظور از امت وسط، امت میانه است که6: 2ج
زندگی می کند. با توجه به این آیه، خداوند متعال امت اسالم را یک امت میانه و معتدل معرفی کرده 
است، اما امت اسالمی از چه نظر معتدل و میانه است؟ اگر به سایر امت ها بنگریم، خواهیم دید که 

ای اعتدال است؛ چرا که نه راه غلّو را می پیمایند و نه راه تقصیر و شرک را. امت اسالم از نظر عقیده، دار
از نظر ارزش های معنوی و مادی نیز، امت اسالم یک امت معتدل است؛ نه به کلی در جهان ماده فرو 
 می روند که معنویت به فراموشی سپرده شود و نه آنچنان در عالم معنا فرو می روند که از جهان ماده به
کلی بی خبر گردند. نه همچون گروه عظیمی از یهود، جز گرایش مادی چیزی را نشناسند و نه همچون 
راهبان مسیحی، به کلی ترک دنیا کنند. از نظر اجتماعی اعتدال دارند؛ چرا که نه اطراف خود را حصاری 

می دهند که همچون می کشند که از جهانیان به کلی جدا شوند و نه اصالت و استقالل خود را از دست 
غرب زدگان در این و آن ملت، ذوب شوند. در اخالق و عبادت و تفکر و خالصه در تمامی جهات 

 (413: 8، ج8934زندگی معتدل هستند. )مکارم شیرازی، 

سوُل علیکم شهیدًا: یعنی شما را »در ادامه آیه خداوند می فرماید:  ِلَتکونوا ُشهداَء علی الّناِس و َیکوَن الرَّ
( تعبیر گواه بودن امت اسالم بر مردم جهان و 849امت معتدل قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید." )بقره/
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همچنین گواه بودن پیامبر )ص( نسبت به مسلمانان ممکن است، اشاره به الگو و اسوه بودن باشد؛ چرا 
شما با داشتن این عقاید و  که گواهان و شاهدان را همیشه از میان افراد نمونه انتخاب می کنند، یعنی

تعلیمات، امتی نمونه هستید، همان طور که پیامبر )ص( در میان شما یک فرد نمونه بود. شما با عمل و 
برنامه خود گواهی می دهید که یک انسان هم می تواند مرد دین باشد و هم مرد دنیا و در عین اجتماعی 

شما با این عقاید و برنامه ها، گواهی می دهید که  بودن جنبه های معنوی و روحانی خود را حفظ کند.
دین و علم، دنیا و آخرت نه تنها تضادی با هم ندارند، بلکه یکی در خدمت دیگری است. )مکارم 

( در یکی دیگر از آیات قرآن کریم از زبان لقمان خطاب به فرزندش 414-419: 8، ج8934شیرازی، 
( مفسران معنای آیه را عام 83)لقمان/ « رو باشرفتِن خود میانهراهو در و اقِصد فی َمشِیک: »می خوانیم: 

گرفته و میانه روی را در تمام امور یک امر عقالنی و قرآنی سفارش شده دانسته اند.)مکارم شیرازی، 
 (26: 83، ج8934

 

 نتیجه گیری

هدف قرآن از بیان عاقبت شوم اقوام گذشته، برحذر داشتن امت اسالمی از گرفتار آمدن به رذایل و ویژگی 
های منفی است که موجبات هالکت آنها را فراهم کرد. بر اساس آموزه های قرآنی، جوامعی که از خدا 

داوند رسیدند. سنت خ رویگردان شدند و دچار فساد یا طغیان یا بطر نعمت یا فسق گردیدند، به هالکت
چنین قرار گرفته است که این گونه کارها، انسان و جامعه را به نابودی و خسران می کشاند. بر همین 
اساس، آلوده شدن به اسراف، فسق، فساد، استکبار و ... از اسباب نابودی اقوام گذشته بود و طبیعتا هر 

به سرنوشت گذشتگان مبتال خواهد شد؛ چرا که امتی که در آینده نیز، دچار چنین آلودگی هایی گردد 
 این امور جزء سنت های الیتغیر الهی است. 

در مقابل، ایمان به خدا، اعتدال و میانه روی در امور و امر به معروف و نهی از منکر از جمله صفات 
عت رمثبتی است که قرآن برای امت اسالمی برشمرده است، طبعا در حال حاضر که جوامع غربی به س

به سوی مفاسد اخالقی پیش می روند؛ به گونه ای که راه بازگشتی برای شان، متصور نیست، بر امت 
اسالمی است که خود را از آن موانع دور نگه دارد و با احیاء مجدد ایمان اسالمی در قلوب مردم با 

 غربی و اجرای مناسب ابزارهای مناسب و دور ساختن افراد جامعه از مفاسد فریبنده و سراب آلود فرهنگ
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و قاعده مند و خردمندانه امر به معروف و نهی از منکر خود را از آنان متمایز و شاخص سازد. این امری 
 است که نیاز به استفاده از متخصصین در علوم دینی از حوزه های علمیه و دانشگاه ها دارد.
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