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                                                                                  زهره باقریان*

چکیده: 

تمدن هــا و حکومت هایــی کــه در طــول تاریــخ ظهــور کرده انــد پــس از مدتــی شــکوفایی یــا رو 

بــه ضعــف و انحطــاط نهاده انــد و یــا بــه کلــی از بیــن رفته انــد. قــرآن در رابطــه بــا علــل ســقوط و 

انحطــاط تمدن هــا عوامــل بســیاری را ذکــر می کنــد کــه هــر قــوم و تمدنــی بــه جهــت آن عوامــل، 

تمــدن خویــش را در معــرض نابــودی قــرار داده اســت امــا علــت اصلــی مــرگ تمدن هــای طغیــان 

گــر در قــرآن عواملــی طبیعــی هماننــد، زلزلــه، ســیل، رانــش زمیــن و...ذکــر شــده اســت. بــه عبارتــی 

خداونــد بــه منظــور مجــازات اقــوام و تمدن هــای گناهــکار اراده خویــش را بواســطه عوامــل طبیعــی 

ــا  ــراض تمدن ه ــد در انق ــه خداون ــرا و چگون ــه چ ــا ســوال اینجاســت ک ــذارد. ام ــش می گ ــه نمای ب

اراده خویــش را بواســطه عوامــل طبیعــی اعمــال کــرده اســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش راقــم در 

ایــن پژوهــش بــه فرضیاتــی می پــردازد کــه بــا توجــه بــه آیــات قــرآن و احادیــث و یــا بــه صــورت 

عقلــی یــا تحلیــل ارائــه می گــردد امــا مهمتریــن نتیجــه ای کــه از ایــن فرضیــات بدســت می آیــد، 

ایــن اســت کــه بــه جهــت عنایــت خــاص خداونــد بــه طبیعــت، ایــن مســاله در ســقوط تمدن هــا 

ملحــوظ گردیــده اســت. 

واژه گان کلیدی؛ طبیعت، قرآن، محیط زیست، سقوط تمدن ها، تاریخ

* دکتری تاریخ اسالم
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رابطه طبیعت و سقوط تمدن ها در قرآن
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مقدمه 

بــدون شــک طبیعــت یکــی از نعمــات الهــی و بخشــی از نظــام خلقــت اســت و جهــان و هــر چــه 

در اوســت تصویــری از خداونــد واحــد اســت. در اســالم هــر گونــه رفتــاری کــه منجــر بــه فســاد و 

تباهــی در طبیعــت شــود نهــی شــده زیــرا از منظــر قــرآن بیــن انســان و طبیعــت جدایــی وجــود 

ــوان مســیری الهــی مــورد توجــه ی  ــه عن ــدارد بلکــه آن هــا مکمــل یکدیگرنــد و حفــظ طبیعــت ب ن

قــرآن کریــم قــرار می گیــرد بــه طــوری کــه انســان ها در پیشــگاه خداونــد دربــاره ی چگونگــی حفــظ 

ــی، 1363، ج2، ص 331(  ــرار می گیرند)کلین ــورد. بازخواســت ق ــان در طبیعــت م ــن و چهارپای زمی

ــردازد و از  ــه بحــث در مــورد ســقوط تمدن هــا و جوامــع انســانی می پ ــرآن ب ــه ق ــی ک ــا زمان ام

سرکشــی انســان ها بحــث می کنــد، علــل اصلــی ســقوط و مــرگ ایــن جوامــع را بواســطه ی عناصــر 

ــزد  ــه بســیار ن ــی اســت ک ــودی طبیعت ــز اســت ناب ــل برانگی ــح می دهــد. آنچــه تأم ــی توضی طبیع

ــع  ــت در حــق جوام ــن طبیع ــی به واســطه همی ــه اراده اله ــه طــوری ک ــد ارزشــمند اســت ب خداون

ــردد.  ــال می گ ــرکش اعم س

ــا و  ــاط تمدن ه ــوع ارتب ــه ن ــدا ب ــت در ابت ــاله می بایس ــن مس ــی ای ــی چرای ــور بررس ــه منظ ب

ــم.  ــری کنی ــی گی ــا پ ــاله را آن آنج ــم و مس ــرآن بپردازی ــت در ق طبیع

رابطه مطالعه تمدن ها و طبیعت در قرآن: 

ــد  ــوت می کن ــت دع ــا و طبیع ــه تمدن ه ــه مطالع ــان ها را ب ــا انس ــم باره ــرآن کری ــد در ق خداون

کــه در ایــن آیــات خداونــد دعــوت خویــش را بــا عبــارت »ســیروا فــی االرض« آغــاز می کنــد. کــه در 

یــک تقســیم بنــدی کلــی می تــوان ایــن آیــات را بــه ســه دســته کلــی تقســیم بنــدی نمــود. 

ــه منظــور کشــف اســرار  ــه گــردش در طبیعــت ب ــد انســان ها را ب ا- آیاتــی کــه در آن هــا خداون

ــد.  ــوت می کن ــان دع ــن جه ــق ای ــی او در خل ــش موجــودات و توانای آفرین

ْشــَأَة اْلِخــَرَة ِإنَّ اهّلَل َعَلــى ُکلِّ  ْرِض َفانُظــُروا َکْیــَف َبــَدَأ اْلَخْلــَق ُثــمَّ اهّلُل ُینِشــُئ النَّ »ُقــْل ِســیُروا ِفــی اأْلَ

َشــْیٍء َقِدیــٌر« )عنکبــوت: 20(

بگـو: در زمیـن بگردیـد و بنگریـد که خدا چگونه در آغـاز موجودات را پدید آورده اسـت و )چه رنگ 

و بـو و سـیما و ویژگی هایـی بـه هـر یک داده اسـت، و چه اسـراری در آن هـا به ودیعت نهاده اسـت. 

تـا از مشـاهده ی اشـیاء پـی بـه راز و رمز آن هـا ببریـد و در برابر قدرت مافوق تصّور آفریدگارشـان سـر 

تسـلیم فـرود آوریـد و بدانیـد کسـی کـه اّول این جهان را از نیسـتی به هسـتی آورده اسـت( بعدًا هم 

جهـان دیگـر را پدیـدار می کنـد؛ چرا کـه خدا بر هـر چیزی توانا اسـت. 
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َهــا اَل َتْعَمــى  ْرِض َفَتُکــوَن َلُهــْم ُقُلــوٌب َیْعِقُلــوَن ِبَهــا َأْو آَذاٌن َیْســَمُعوَن ِبَهــا َفِإنَّ  »َأَفَلــْم َیِســیُروا ِفــی اأْلَ

ــُدور«ِ )حج: 46( ِتــی ِفــی الصُّ ْبَصــاُر َوَلِکــن َتْعَمــى اْلُقُلــوُب الَّ اأْلَ

آیــا آنــان در زمیــن ســیر نکردنــد، تــا دلهایــى داشــته باشــند کــه حقیقــت را بــا آن درک کننــد؛ یــا 

گوشــهاى شــنوایى کــه بــا آن ]نــداى حــق را[ بشــنوند؟! چــرا کــه چشــمهاى ظاهــر نابینــا نمى شــود، 

بلکــه دلهایــى کــه در سینه هاســت کــور مى شــود. 

2-دســته دوم آیاتــی اســت کــه در آن خداونــد، انســان ها را بــه مطالعــه سرگذشــت تمدن هایــی 

دعــوت می کنــد کــه انــذار پیامبــران را جــدی نگرفته انــد. 

ْن  ْن َهـَدى اهّلُل َو ِمْنُهم مَّ اُغـوَت َفِمْنُهم مَّ ُسـواًل َأِن اْعُبـُدوْا اهّلَل َواْجَتِنُبوْا الطَّ ٍة رَّ »َو َلَقـْد َبَعْثَنـا ِفـی ُکلِّ ُأمَّ

ِبیَن« )نحل: 36( الَلُة َفِسـیُروْا ِفی اأَلْرِض َفانُظـُروْا َکْیَف َکاَن َعاِقَبـُة اْلُمَکذِّ ـْت َعَلْیـِه الضَّ َحقَّ

مــا در هــر امتــى رســولى برانگیختیــم کــه : )خــداى یکتــا را بپرســتید؛ و از طاغــوت اجتنــاب کنیــد!( 

خداونــد گروهــى را هدایــت کــرد؛ و گروهــى ضاللــت و گمراهــى دامانشــان را گرفــت ؛ پــس در روى 

زمیــن بگردیــد و ببینیــد عاقبــت تکذیب کننــدگان چگونــه بــود!

ْن َأْهـِل اْلُقَرى َأَفَلـْم َیِسـیُروْا ِفـی اأَلْرِض َفَینُظُروْا  وِحـی ِإَلْیِهـم مِّ »َو َمـا َأْرَسـْلَنا ِمـن َقْبِلـَک ِإالَّ ِرَجـااًل نُّ

َقوْا َأَفـاَل َتْعِقُلوَن« )یوسـف: 109( ِذیـَن اتَّ ِذیـَن ِمـن َقْبِلِهـْم َو َلـَداُر الِخَرِة َخْیـٌر ِللَّ َکْیـَف َکاَن َعاِقَبـُة الَّ

و مــا نفرســتادیم پیــش از تــو، جــز مردانــى از اهــل آبادیهــا کــه بــه آن هــا وحــى مى کردیــم ! آیــا 

]مخالفــان دعــوت تــو، [ در زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه پیــش از آن هــا بودنــد 

چــه شــد؟! و ســراى آخــرت بــراى پرهیــزکاران بهتــر اســت ! آیــا فکــر نمى کنیــد؟!

ِبیَن« )انعام: 11( »ُقْل ِسیُروا ِفی اأَلْرِض ُثمَّ انُظُروا کْیَف کاَن َعاِقَبُة الُمکذِّ

بگو در زمین بگردید، آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. 

ــور  ــه منظ ــن ب ــیر در زمی ــه س ــان ها را ب ــد انس ــه در آن خداون ــت ک ــی اس ــوم آیات ــته س 3-دس

ــد.  ــرا می خوان ــین ف ــای پیش ــت تمدن ه ــه سرگذش مطالع

ــْم َو  ــَر اهّلُل َعَلْیِه ــْم َدمَّ ــن َقْبِلِه ــَن ِم ِذی ــُة الَّ ــَف َکاَن َعاِقَب ــُروا َکْی ْرِض َفَینُظ ــی اأْلَ ــیُروا ِف ــْم َیِس  »َأَفَل

ــد: 10( ــا« )محم ــَن َأْمَثاُلَه ِلْلَکاِفِری

آیــا در زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه قبــل از آنــان بودنــد چگونــه بــود؟! 

خداونــد آن هــا را هــالک کــرد؛ و بــراى کافــران امثــال ایــن مجازاتهــا خواهــد بــود!

ِذیــَن َکاُنــوا ِمــن َقْبِلِهــْم َکاُنــوا ُهــْم َأَشــدَّ  ْرِض َفَینُظــُروا َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة الَّ »َأَوَلــْم َیِســیُروا ِفــی اأْلَ
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ــَن اهّلِل ِمــن َواٍق« )غافــر: 21( ْرِض َفَأَخَذُهــُم اهّلُل ِبُذُنوِبِهــْم َو َمــا َکاَن َلُهــم مِّ ًة َو آَثــاًرا ِفــی اأْلَ ِمْنُهــْم ُقــوَّ

آیــا آن هــا روى زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه پیــش از آنــان بودنــد چگونــه 

بــود؟! آن هــا در قــدرت و ایجــاد آثــار مهــّم در زمیــن از این هــا برتــر بودنــد؛ ولــى خداونــد ایشــان 

را بــه گناهانشــان گرفــت ، و در برابــر عــذاب او مدافعــى نداشــتند!

ْکَثــَر ِمْنُهــْم َوَأَشــدَّ  ِذیــَن ِمــن َقْبِلِهــْم َکاُنــوا َأ ْرِض َفَینُظــُروا َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة الَّ »َأَفَلــْم َیِســیُروا ِفــی اأْلَ

ــا َکاُنــوا َیْکِســُبوَن« )غافــر: 82( ْرِض َفَمــا َأْغَنــى َعْنُهــم مَّ ًة َوآَثــاًرا ِفــی اأْلَ ُقــوَّ

آیــا روى زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه پیــش از آن هــا بودنــد چــه شــد؟! 

ــز  ــا هرگ ــود؛ اّم ــر ب ــن فزونت ــان در زمی ــرو و آثارش ــتر، و نی ــا بیش ــان از این ه ــه نفراتش ــا ک همان ه

آنچــه را بــه دســت مى آوردنــد نتوانســت آن هــا را بى نیــاز ســازد و عــذاب الهــى را از آنــان دور کنــد 

ِبیــَن« )انعــام: 11( »ُقــْل ِســیُروْا ِفــی اأَلْرِض ُثــمَّ انُظــُروْا َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمَکذِّ

بگو: )روى زمین گردش کنید! سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهى چه شد؟!(

ــَن« ِبی ــُة الُمکذِّ ــَف کاَن َعاِقَب ــُروا کْی ــی اأَلْرِض َفانُظ ــیُروا ِف ــَنٌن َفِس ــْم ُس ــن َقْبِلک ــْت ِم ــْد َخَل »َق

)آل عمران: 137(

قطعــًا پیــش از شــما ســنت هایى ]بــوده و[ ســپرى شــده اســت پــس در زمیــن بگردیــد و بنگریــد 

کــه فرجــام تکذیب کننــدگان چگونــه بــوده اســت. 

»ُقْل ِسیُروا ِفی اأَلْرِض َفانُظُروا کْیَف کاَن َعاِقَبُة الُمْجِرِمیَن« )نمل: 69(

بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه پیشگان چگونه بوده است. 

ُهـْم َیْرِجُعوَن  ـِذی َعِمُلوا َلَعلَّ ـاِس ِلُیِذیَقُهم َبْعَض الَّ »َظَهـَر الَفَسـاُد ِفـی الَبـرِّ وَ اْلَبْحِر ِبَما کَسـَبْت َأْیِدی النَّ

ْشـِرکین« )بلد: 42(  کَثُرُهم مُّ ِذیَن ِمـن َقْبُل کاَن َأ ُقـْل ِسـیُروا ِفـی اأَلْرِض َفانُظُروا کْیـَف کاَن َعاِقَبُة الَّ

ــرک  ــان مش ــوده ]و[ بیشترش ــر ب ــه پیش ت ــانى ک ــام کس ــد فرج ــد و بنگری ــن بگردی ــو در زمی بگ

ــوده اســت.  ــه ب ــد چگون بودن

کــْم و اْشــکُروا  َتــاِن َعــْن َیِمیــٍن و ِشــَماٍل کُلــوا ِمــْن ِرْزِق َربِّ »َلَقــْد کاَن ِلَســَبٍإ ِفــی َمْســکِنِهْم َآَیــٌة َجنَّ

ــِن  َتْی ــْم َجنَّ َتْیِه ــْم ِبَجنَّ ْلَناُه ــِرِم و َبدَّ ــْیَل اْلَع ــْم َس ــْلَنا َعَلْیِه ــوٌر * َفَأْعَرُضــوا َفَأْرَس ــٌة و َربٌّ َغُف َب ــَدٌة َطیِّ ــُه َبْل َل

ْیَناُهــْم ِبَمــا کَفــُروا و َهــْل ُنَجــاِزی ِإالَّ  َذَواَتــْی ُأکٍل َخْمــٍط و َأْثــٍل و َشــْیٍء ِمــْن ِســْدٍر َقِلیــٍل * َذِلــک َجَز

ــْیَر ِســیُروا  ْرَنــا ِفیَهــا السَّ ِتــی َباَرکَنــا ِفیَهــا ُقــًرى َظاِهــَرًة و َقدَّ اْلکُفــوَر * و َجَعْلَنــا َبْیَنُهــْم و َبْیــَن اْلُقــَرى الَّ

اًمــا َآِمِنیــن« )ســبا: 15 -18( ِفیَهــا َلَیاِلــَی و َأیَّ

ــم و  ــاغ )عظی ــود. دو ب ــدا( ب ــدرت خ ــانه ای )از ق ــان نش ــّل سکونتش ــبأ در مح ــی س ــرای اهال ب

ــه شــد:( از  ــراوان بدیشــان گفت ــا میوه هــای ف ــن، ب گســترده( در ســمت راســت و چــپ )شــهر یم
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روزی پروردگارتــان بخوریــد و شــکر او را بــه جــای آوریــد. شــهری اســت پــاک و پاکیــزه، و )پربرکــت 

و نعمــت، و آفریدگارتــان( پــروردگاری اســت بــس آمرزنــده * اّمــا آنــان )از شــکر نعمــت( رویگــردان 

شــدند )و مغــرور رفــاه و لذائــذ گشــتند(. بدیــن ســبب مــا ســیل ویرانگــری را بــه سویشــان روان 

کردیــم و باغ هــای )پربرکــت و پرمیــوه ی( ایشــان را بــه باغ هــای )بــی ارزش( بــا میوه هــای تلــخ و 

درخت هــای شــوره گــز و اندکــی درخــت ســدر، مبــّدل ســاختیم. * ایــن )تعویــض و تبدیــل( چیــزی 

بــود کــه بــه خاطــر کفــران نعمــت، ایشــان را بــدان کیفــر دادیــم. مگــر مــا جــز ناســپاس را مجــازات 

ــهرک ها  ــم، ش ــرده بودی ــت ک ــت و نعم ــه پربرک ــری ک ــهرهای دیگ ــان و ش ــان آن ــم؟ * می می کنی

ــا  ــان آن ه ــود و در می ــان ب ــری( نمای ــی، دیگ ــه )از یک ــم ک ــه بودی و روســتاهایی ســاخته و پرداخت

ــود  ــرار ب ــت برق ــه امنّی ــه ای ک ــم )به گون ــب داده بودی ــه هــم ترتی ــک ب فاصله هــای مناســب و نزدی

و نیــازی هــم بــه حمــل آب و توشــه ی ســفر دیــده نمی شــد. توّســط انبیــاء بدیشــان پیــام دادیــم 

کــه( شــب ها و روزهــا در امــن و امــان در آنجاهــا ســیر و ســفر کننــد )و از حــق منحــرف نشــوند و 

بــه یــاد الطــاف خــدا باشــند و پرســتش او را فرامــوش ننماینــد

ًة  ِذیــَن ِمــن َقْبِلِهــْم و کاُنــوا َأَشــدَّ ِمْنُهــْم ُقــوَّ »َأَو َلــْم َیِســیُروا ِفــی اأَلْرِض َفَینُظــُروا کْیــَف کاَن َعاِقَبــُة الَّ

ــُه کاَن َعِلیمــًا َقِدیــرًا« )فاطــر: 44( ــَمَواِت و اَل ِفــی اأَلْرِض ِإنَّ و َمــا کاَن اهّلُل ِلُیْعِجــَزُه ِمــن َشــْیٍء ِفــی السَّ

آیــا در زمیــن نگردیده انــد تــا فرجــام ]کار[ کســانى را کــه پیــش از ایشــان ]زیســته[ و نیرومندتــر از 

ایشــان بودنــد بنگرنــد و هیــچ چیــز نــه در آســمان ها و نــه در زمیــن خــدا را درمانــده نکــرده اســت؛ 

چــرا کــه او همــواره دانــا و تواناســت. 

در مــواردی نیــز خداونــد بــا عبــارت ســیروا فــی االرض انســان ها را هــم بــه مطالعــه در سرگذشــت 

تمدن هــا و مکذبیــن ارســال رســل دعــوت می کنــد و هــم بــه تفکــر در اســرار آفرینــش هســتی. 

ــٍل  ــا ِإالَّ ِباْلَحــقِّ و َأَج ــا َبْیَنُهَم ــَمَواِت و َاأَلْرَض و َم ــَق اهّلُل السَّ ــا َخَل ــِهم مَّ ــی َأنُفِس ــْم َیَتَفکــُروا ِف »َأَو َل

ــُروَن« )روم: 9(  ــْم َلکاِف ِه ــاِء َربِّ ــاِس ِبِلَق ــَن النَّ ــًرا مِّ ى و ِإنَّ کِثی ــمًّ َس مُّ

آیــا در زمیــن نگردیده انــد تــا ببیننــد فرجــام کســانى کــه پیــش از آنــان بودنــد، چگونــه بــوده 

اســت، آن هــا بــس نیرومندتــر از ایشــان بودنــد و زمیــن را زیــر و رو کردنــد و بیــش از آنچــه آن هــا 

آبــادش کردنــد، آن را آبــاد ســاختند و پیامبرانشــان دالیــل آشــکار برایشــان آوردنــد، بنابرایــن خــدا 

بــر آن نبــود کــه بــر ایشــان ســتم کنــد، لیکــن خودشــان بــر خــود ســتم مى کردنــد. 

ــوان در آن  ــه می ت ــد ک ــل می آی ــی حاص ــا نتایج ــدی آن ه ــع بن ــات و جم ــن آی ــی ای ــا بررس ب

هــدف از مطالعــه تمدن هــا و طبیعــت از منظــر قــرآن را در یــک دور قانونمنــد توضیــح داد و اهــداف 

ــر در  ــد از تفک ــن دور قانونمن ــود. ای ــیم نم ــی تقس ــته کل ــه دس ــه س ــن را ب ــیر در زمی ــه و س مطالع
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جهــان هســتی آغــاز می گــردد و ســپس در دور دوم بــا تذکــر و یــادآوری پیامبــران ادامــه می یابــد و 

نهایتــا در دور آخــر بــه عبــرت گیــری از سرگذشــت مکذبیــن ختــم خواهــد گشــت. بــه عبــارت دیگــر 

نخســتین هــدف خداونــد از ســیر در زمیــن، تأمــل و تفکــر در آیــات الهــِی موجــود در طبیعــت اســت، 

مرحلــه ی دوم مرحلــه ی ارســال رســل و کمــک بــه فهــم شــهودی ایــن نشــانه هاســت و ســرانجام 

ــرت  ــه عب ــد از ســیر در زمیــن، دعــوت انســان ها ب ــه آیــات دســته ســوم هــدف خداون ــا توجــه ب ب

گیــری از سرنوشــت کافــران اســت. بنابرایــن می تــوان اهــداف مطالعــه و ســیر در زمیــن را در یــک 

دور فلســفی اینگونــه ترســیم نمــود. 

     عبرت گیری                                                              تذکر

         

         

 

                                                        تفکر و تأمل

ــزار  ــه اســتفاده از اب ــد انســان ها را دعــوت ب ــه نخســت خداون در ایــن نگــرش فلســفی در مرحل

حــس و تجربــه می کنــد و از انســان ها می خواهــد کــه در جهــان ســیر کننــد و قوانیــن طبیعــت را 

بنگرنــد و در اســرار آفرینــش جهــان و ســایر موجــودات تدبــر کننــد بــه عبــارت دیگــر طبیعــت آمــوزگار 

ــیاری  ــوزی بس ــرت آم ــات عب ــا و امکان ــت زمینه ه ــام طبیع ــرا در نظ ــد. زی ــمار می آی ــه ش ــان ب انس

بــرای انســان پیــش بینــی شــده اســت کــه بــا الگوهــا، پیامهــا و روش هایــی کــه ارائــه می دهــد راه 

بهــره بــرداری از عناصــر مــادی و معنــوی را بــه انســان می آمــوزد. 

َهــاِر ُمْبِصــَرًة ِلَتْبَتُغــوا َفْضــاًل ِمــْن  ْيــِل َوَجَعْلَنــا آَيــَة النَّ َهــاَر آَيَتْيــِن َفَمَحْوَنــا آَيــَة اللَّ ْيــَل َوالنَّ »َوَجَعْلَنــا اللَّ

ــِنيَن َواْلِحَســاَب« )اســرا: 12( و شــب و روز را دو آیــه قــرار دادیــم تــا اینکــه  ُكــْم َوِلَتْعَلُمــوا َعــَدَد السِّ َربِّ

شــمارش ســال و حســاب را بدانیــد.

ْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن« )نحل: 16( »و بوسیله ی ستارگان، راه می یابند«.  »َوِبالنَّ

ُجــوَم ِلَتْهَتــُدوا ِبَهــا ِفــي ُظُلَمــاِت اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر« )انعــام: 97( اوســت کــه  ــِذي َجَعــَل َلُكــُم النُّ »َوُهــَو الَّ

ســتارگان را بــرای شــما قــرار داد تــا بوســیله ی آن در ظلمــت دشــت و دریــا راه را بــاز شناســید . 
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عبــرت آمــوزی از طبیعــت درواقــع بهــره گیــری از طبیعــت در قــرآن معنــا می گــردد زیــرا طبیعــت 

ــط،  ــد. نظــام طبیعــت دارای ضواب ــه شــمار می آی ــرای انســان ب ــوزی ب ــه و درس آم ــدان مطالع می

رمــوز و اشــارت هایی اســت کــه تنهــا در پرتــو اندیشــه و تفکــر بشــر قابــل شناســایی و بهــره وری 

َمــَراِت ِإنَّ ِفــي َذِلــَك َلَيــًة  ْعَنــاَب َوِمــْن ُكلِّ الثَّ ِخيــَل َواأْلَ ْيُتــوَن َوالنَّ َع َوالزَّ ْر اســت »ُيْنِبــُت َلُكــْم ِبــِه الــزَّ

ــُروَن« )نحــل: 11( و بوســیله ی بــاران بــرای شــما کشــتزار و زیتــون و نخلهــا و تاکســتانها و  ِلَقــْوٍم َيَتَفكَّ

انــواع میوه هــا می رویانــد، همانــا در ایــن رویــش آیــه و عبرتــی اســت بــرای اهــل اندیشــه و تفکــر. 

در برخــی آیــات قــرآن حــذف ایــن مســئولیت در قبــال طبیعــت، مســتلزم باطــل شــمردن آفرینــش 

گیتــی اســت. از اینــرو اندیشــیدن دربــاره ی طبیعــت مهمتریــن مســئولیت انســان در قبــال آن بــه 

ــد  ــدرت خداون ــت از ق ــاد و غفل ــاره مع ــد درب ــان را از تردی ــت، انس ــیر در طبیع ــد. س ــمار می آی ش

ــت را  ــتجو در طبیع ــد جس ــی خداون ــات فراوان ــاند. در آی ــن می رس ــه یقی ــی آورد و او را ب ــرون م بی

معرفــه اهلل بــه حســاب مــی آورد )روم: 22؛ روم: 24؛ مومــن: 79؛ جاثیــه: 5؛ جاثیــه: 12؛ فصلــت: 39، 

ــرد  ــره می گی ــت به ــرگ از طبیع ــس از م ــات پ ــاد و حی ــن مع ــرای تبیی ــی ب ــات فراوان ....( و در آی

ــی  ــه، معرفت ــر در آن بواســطه ی حــس و تجرب ــر و تدب ــر ســیر در طبیعــت و تفک ــا اگ )فاطــر: 9( ام

را بــه بــار نیــاورد، بلکــه وســیله ای بــرای جهــل بیشــتر وی گــردد، خداونــد در مرحلــه دوم، ارســال 

ــزار شــهود بــه شــناخت خداونــد  ــا اب رســل را پیــش پــای انســان ها قــرار می دهــد تــا انســان را ب

و نزدیــک شــدن بــه امــر او دعــوت کنــد. وحــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای شــناخت 

ــن  ــد. ای ــوزش می دهن ــان ها آم ــه انس ــت را ب ــهود، حکم ــطه ش ــران بواس ــت و پیامب ــد اس خداون

مراحــل هیــچ تقــدم و تاخــری نســبت بــه یکدیگــر ندارنــد و در همــه ی ادوار تاریــخ انســان ها بــه 

ایــن مراحــل از تدبــر و تفکــر و کســب حکمــت فراخوانــده شــدند. در مرحلــه تدبــر و تفکــر )مرحلــه 

نخســت( خداونــد بواســطه عناصــر طبیعــی و علــم بــه آن هــا، انســان ها را دعــوت بــه خداشناســی 

ــد  ــد، خداون ــر نامی ــه تذک ــوان آن را مرحل ــاید بت ــه ش ــه دوم ک ــه در مرحل ــی ک ــد در صورت می کن

ــذاب  ــان ها را از ع ــود و انس ــر می ش ــر متذک ــی دیگ ــت و جهان ــال طبیع ــش را در قب ــت خوی حکم

ــه  ــن در مرحل ــاند. بنابرای ــد می ترس ــد ش ــن خواه ــر مکذبی ــه دامنگی ــروی ک ــوی و اخ ــاب دنی و عق

تذکیــر، خداونــد بــر خــالف مرحلــه نخســت کــه انســان ها را بــا ابــزار حــس و تجربــه بــه خداشناســی 

ــا در  ــا نهایت ــد. ام ــر می ده ــهود تذکی ــی و ش ــزار وح ــا اب ــان و ب ــطه زب ــار بواس ــن ب ــاند، ای می کش

ــن انحطــاط و  ــد قوانی ــه معرفــت و شــناخت منجــر نگشــت، خداون ــر، ب ــه تفکــر و تذک ــی ک صورت

ســقوط را بــه منصــه ظهــور می گــذارد و آن تمــدن را بــه عذابــی ســهمگین گرفتــار خواهــد ســاخت. 
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در ایــن صــورت نابــودی ایــن تمــدن، آغــاز بخــش تمــدن دیگــری خواهــد بــود. بنابرایــن بــه نظــر 

می آیــد بــر اســاس نظــام فلســفی قــرآن، دور عبــرت یــا علــم آمــوزی در ســه بخــش »تفکــر، تذکــر و 

عبــرت« مــورد تأییــد خداونــد اســت. ایــن ســه مرحلــه، مراحــل اصالحــی یــک تمــدن اســت کــه بــا 

3 ابــزار متفــاوت شــناخت: 1-حــس و تجربــه 2-وحــی و شــهود 3- عقــل در قــرآن معرفــی می گــردد. 

مرحلــه ی نهایــی ایــن دور کــه مرحلــه ی ظهــور و عینیــت یافتــن قــدرت الهــی اســت، خداونــد 

سرنوشــت محتــوم تمدن هــا را بــه منظــور عبــرت بــرای ســایر تمدن هــا مثــال مــی آورد و بــا عبــارت 

ــد. تمدنــی کــه  ــه مطالعــه ی سرگذشــت کافریــن می کن ْرِض« انســان ها را دعــوت ب ــي اأْلَ ــيُروا ِف »ِس

ــتخوش  ــز دس ــی را نی ــتم طبیع ــت و اکوسیس ــازد، طبیع ــود می س ــت ناب ــطه طبیع ــد بواس خداون

ــک تمــدن توســط  ــودی ی ــرآن ناب ــات ق ــه آی ــا توجــه ب ــن ب ــد. همچنی ــب می گردان تغییــر و تخری

ــی  ــنت های اله ــی و س ــنت های طبیع ــد و س ــی روی می ده ــل طبیع ــطه عوام ــز بواس ــد نی خداون

ــه  ــه ب ــرای نمون ــد. ب ــل دارن ــر متقاب ــوزی تأثی ــرت آم ــی و فلســفه عب ــر روی هــم در چرخــه تمدن ب

تمــدن ســبأ بنگریــد کــه شــکوفایی تمدنــی بــه طبیعــت و درختــان سرســبز و پــر محصــول بســتگی 

ــار  ــا را در کن ــدن آن ه ــد تم ــد خداون ــی روی آوردن ــه ناسپاس ــبأ ب ــوم س ــه ق ــی ک ــا زمان ــت ام داش

طبیعــت آن هــا نابــود ســاخت و خداونــد ایــن ســقوط تمدنــی و محیــط زیســتی را بواســطه عوامــل 

محیطــی بــه اجــرا می گــذارد. بنابرایــن بــر اســاس چرخــه تمدنــی قــرآن و فلســفه عبــرت آمــوزی 

آن، رســتگاری، ســعادت، هالکــت و فســاد جوامــع و طبیعــت کامــال بــا هــم ارتبــاط دارنــد و خداونــد 

ــه منصــه  ســنت های اجتماعــی –الهــی خویــش را بواســطه ی عوامــل طبیعــی در حــق تمدن هــا ب

ــی  ــا زندگ ــن آبادی ه ــه در ای ــی ک ــر مردم ــد: اگ ــرآن می فرمای ــه ق ــور می رســاند. از اینروســت ک ظه

می کردنــد ایمــان می آوردنــد و تقــوی پیشــه می کردنــد درهــای بــرکات آســمان و زمیــن را بــر روی 

ــراف: 96( ــودیم. )اع ــا می گش آن ه

ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها« )هود:  ُكْم ِمَن اأْلَ طبیعت آزمایشگاه انسان است. قرآن می فرماید: »ُهَو َأْنَشَأ

61( اوست که شما را از دل زمین بوجود آورد و بر آباد ساختن آن مسئولیت داد. 

امام علی؟ع؟ نیز در این باره می فرماید: تقوا پیشـه کنید؛ زیرا شما در پیشگاه خـداوند، مسئوِل 

بندگاِن خدا، شهرها و خانه ها و حیوانات هستید. )دشتی، 1379، ص 229(1 

انســان نســبت بــه اعمــال و رفتــارش و همچنیــن نســبت بــه دخــل و تصرفــى کــه در طبیعــت 

انجــام مــى دهــد مســئول اســت و از ایــن منظــر، طبیعــت جایگاهــی بــرای آزمایــش او وتمدن هــا 

ــرت  ــرای عب ــی ب ــش نیزجایگاه ــی خوی ــوالت درون ــه ی تح ــت از زاوی ــد. طبیع ــمار می آی ــه ش ب



89

ن
رآ

 ق
در

ها 
ن 

مد
 ت

ط
قو

س
و 

ت 
یع

طب
ه 

ط
راب

ــا  ــر فصل ه ــذارد و تغیی ــش می گ ــه نمای ــد را ب ــار خداون ــت آث ــیر در طبیع ــردد. س ــوب می گ محس

ــاد  ــان و مع ــاالت انس ــوال و ح ــر در اح ــاد تغیی ــه ی ــان را ب ــت، انس ــول در طبیع ــالها و تح و س

ــت  ــت بدس ــا و طبیع ــیر در تمدن ه ــه از س ــترکی ک ــداف مش ــا اه ــد ب ــرو خداون ــدازد. از این می ان

ــرات  ــطه تغیی ــا بواس ــان ی ــا انس ــد ت ــان می ده ــی االرض فرم ــیروا ف ــه س ــان ها را ب ــد انس می آی

ــه  ــت ب ــا طبیع ــخ ی ــل در تاری ــا تأم ــرد و ب ــرت گی ــا عب ــوالت تمدن ه ــطه ی تح ــا بواس ــی وی طبیع

ــد.  ــن گردشــگری دســت یاب ــی ای مقصــود اصل

ــه  ــه مطالع ــان ها را ب ــد انس ــت خداون ــری اس ــرت گی ــه دور عب ــدن ک ــک تم ــی ی در دور نهای

ــا،  ــن تمدن ه ــه در ای ــد ک ــوت می کن ــدند دع ــی ش ــذاب اله ــار ع ــه گرفت ــن ک ــت مکذبی سرگذش

خداونــد زندگــی جامعــه و امتــی را در هــم می پیچــد و آن هــا گرفتــار خرابــی و مــرگ پیــش از موعــد 

می کنــد. ایــن عــذاب و مــرگ پیــش از موعــد، ســنتی الهــی اســت امــا بواســطه قوانیــن طبیعــت 

ــردد.  ــال می گ ــرکش اعم ــوام س ــر اق ب

ــْم  ــُة َو ِمْنُه ْیَح ــُه الصَّ ــْن َأَخَذْت ــْم َم ــًا َو ِمْنُه ــِه َحاِصب ــْلَنا َعَلْی ــْن َأْرَس ــْم َم ــِه َفِمْنُه ــا ِبَذْنِب ــُکالًّ َأَخْذَن »َف

ــْم َو لِکــْن َکاُنــوا َأْنُفَســُهْم  ــا َکاَن اهّلُل ِلَیْظِلَمُه ــا َو َم ْرَض َو ِمْنُهــْم َمــْن َأْغَرْقَن َمــْن َخَســْفَنا ِبــِه اأْلَ

)40 َیْظِلُموَن«)عنکبــوت: 

هــر طایفــه را بــه کیفــر گناهــش مؤاخــذه کردیــم، بعضــی را بــر سرشــان ســنگ بــال باریدیــم و 

برخــی را هــم بــر صیحــه ی عــذاب آســمانی و برخــی را بــه زلزلــه ویرانگــر زمیــن و گروهــی دیگــر را 

بــه غــرق در دریــا بــه هالکــت رســانیدیم و خــدا بــه آنــان هیــچ ســتم نکــرد و لیکــن آن هــا خــود در 

حــق خویشــتن ســتم کردنــد. 

ــتند  ــازات گش ــد مج ــط خداون ــه توس ــی ک ــوام و تمدن های ــن اق ــک از ای ــر ی ــودی ه ــل ناب دالی

متفــاوت اســت. امــا آنچــه مــد نظــر ایــن پژوهــش اســت، بررســی دالیــل نابــودی ایــن اقــوام و 

ــت. 2 ــقوط آن هاس ــل س ــی عل ــه بررس ــت بلک ــا نیس تمدن ه

با این توضیحات به بررسی علل سقوط تمدن ها می پردازیم:    

فرعون: 

ــل چــادر  ــد قبای ــدا مانن ــه در ابت ــر؟ع؟ می باشــند ک ــوب پیغمب ــدان اوالد یعق ــی اســرائیل فرزن بن

ــا آن هــا  ــرده و ب ــه مملکــت مصــر ب ــه ی مصــر آن هــا را ب ــد، ســپس فراعن نشــین زندگــی می کردن

چــون اســیران مملــوک رفتــار می کردنــد تــا ایــن کــه خــدای متعــال بــه وســیله ی موســی؟ع؟ آنــان 

را از فرعــون و طــرز ســلوکش نجــات بخشــید. 

ــوند و  ــار می ش ــد گرفت ــرده بودن ــم ک ــه فراه ــره در نابســامانی هایی ک ــان باالخ ــون و فرعونی فرع
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ــه ی موســی و  ــا روشــنگری و اقدامــات آگاهان ــه اعــال درجــه رســید ب ــه ســتم در آن ب ــه ای ک جامع

قومــش، فرعونیــان را در خــود غــرق می نمایــد و ایــن قانــون حاکــم بــر سرنوشــت ســتمکاران اســت. 

اِلِمین« )قصص: 40( »َفَأَخْذَناُه َو ُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفی اْلَیمِّ َفاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة الظَّ

مــا هــم از اعمــال آن متکبــر ظالــم و لشــکر و اتباعــش آنــان را ســخت مؤاخــذه کردیــم و همــه را 

بــه دریــا غــرق ســاختیم، بنگــر عاقبــت کار ســتمکاران بــه کجــا رســید. 

قوم سبأ: 

یکــی دیگــر از تمدن هایــی کــه قــرآن بــه آنــان اشــاره داشــته، تمــدن ســبأ بــوده کــه در انهــدام 

و ســقوط آن همــان کفــران نعمــت نقــش داشــته اســت. پیامبــر قــوم ســبأ حضــرت ســلیمان؟ع؟ 

بــود و ســبأ شــهری خــوش بــود بــا آب هــای روان و درختــان بســیار و ایشــان را دور بوســتان بــود 

بســیار نیکــو و در آن جــا نعمت هــای فــراوان بــود کــه در جهــان چــون ایــن نعمــات نبــود امــا چــون 

بســیاری نعمــت خداونــد چنــدان شــد کــه آنــان ســیر و فربــه شــدند، ناسپاســی کردنــد و شــکرگزاری 

از یــاد بردنــد، پــس خــدای تعالــی همــه ی ایــن نعمــات را از ایشــان گرفــت. سرچشــمه ی آبهــا را 

خشــکاند و همــه ی ایــن وفــور را برایشــان زوال گردانیــد. )نیشــابوری، 1381، ص 510-509(

در همین مورد خداوند در قرآن می فرماید: »ذِلَک َجَزْیَناُهْم ِبَما َکَفُروا َو َهْل ُنَجاِزی ِإالَّ اْلَکُفوَر«)سبا: 17(

)ایــن کیفــر کفــران آنــان بــود و آیــا بــا مرحمتــی کــه بــه بنــدگان داریــم تــا کســی کفــران نکنــد 

مجازاتــش خواهیــم کــرد(

امــا ایــن مــردم ناســپاس در برابــر آن همــه نعمت هــای بــزرگ الهــی کــه سرتاســر زندگــی آن هــا 

را فــرا گرفتــه بــود - ماننــد بســیاری دیگــر از اقــوام متنعــم - گرفتــار غــرور و غفلــت شــدند. مســتی 

ــر آن داشــت کــه راه ناسپاســی پیــش گیرنــد و از مســیر حــق  نعمــت و کمــی ظرفیــت آن هــا را ب

ــد. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج11، ص64( ــا گردن ــه دســتورات الهــی بی اعتن منحــرف شــوند و ب

و چــون ایــن قــوم کفــران و ناسپاســی و طغیــان کردنــد، شــالق مجــازات بــر پیکــر آن هــا نواختــه 

شــد. چنانکــه قــرآن می گویــد: 

ُکٍل َخْمــٍط َو َأْثــٍل َو  َتْیــِن َذَواَتــْی ُأ َتْیِهــْم َجنَّ ْلَناُهــْم ِبَجنَّ »َفَأْعَرُضــوا َفَأْرَســْلَنا َعَلْیِهــْم َســْیَل اْلَعــِرِم َو َبدَّ

َشــیْ ٍء ِمــْن ِســْدٍر َقِلیــٍل « )ســبأ: 16(

امــا آن هــا)از خــدا( روی گــردان شــدند و مــا ســیل ویرانگــر را بــر آن هــا فرســتادیم و بــاغ )پــر 

برکت(شــان را بــه دو بــاغ )بــی ارزش( بــا میوه هــای تلــخ و درختــان شــوره گــز و اندکــی درخــت 

ســدر مبــدل ســاختیم.

قــوم ســبأ در اثــر کفــران نعمت هــای بــی حســاب الهــی چنــان زندگیشــان در هــم کوبیــده شــد 
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کــه عبــرت همــگان گشــتند و سرنوشــت آنــان ضــرب المثلــی بــرای جهانیــان شــد. )مــکارم شــیرازی، 

1371، ج 18، ص5(

قوم نوح: 

وَفــاُن َو  »َو َلَقــْد َأْرَســْلَنا ُنوحــًا ِإَلــى َقْوِمــِه َفَلِبــَث ِفیِهــْم َأْلــَف َســَنٍة ِإالَّ َخْمِســیَن َعامــًا َفَأَخَذُهــُم الطُّ

ُهــْم َظاِلُمــوَن« )عنکبــوت: 14(

و همانــا مــا نــوح را بــه رســالت ســوی قومــش فرســتادیم و او هــزار ســال و پنجــاه ســال کــم 

میــان قــوم درنــگ کــرد)و خلــق را دعــوت بــه خداپرســتی نمــود و اجابــت نکردنــد(و چــون همــه 

ــه وســیله ی طوفــان هــالک شــدند.  ــد و ب ــم بودن ســتمگر و ظال

ــًا  اِلِمیــَن َعَذاب ــا ِللظَّ ــًة َو َأْعَتْدَن ــاِس آَی ــْم ِللنَّ ــْم َو َجَعْلَناُه ــَل َأْغَرْقَناُه ُس ــوا الرُّ ُب ــا َکذَّ ــوٍح َلمَّ ــْوَم ُن »َو َق

ــان: 37( ــاً« )فرق َأِلیم

و نیــز قــوم نــوح چــون رســوالن حــق را تکذیــب کردنــد، مــا آن هــا را بــه طوفــان هــالک ســپردیم 

و آیــت عبــرت مــردم قــرار دادیــم، و بــرای ســتمکاران عــذاب دردنــاک مهیــا گردانیدیــم. 

قوم عاد: 

ــات« و  ــرآن آمــده، ســوره ی »ذاری ــودی آن ســرزمین در جــای جــای ق ــاد و ناب ــوم ع ــورد ق در م

»حاقــه« و»قمــر« آمــده کــه طوفــان شــدید بــه مــدت هفــت شــب و شــش روز بــر آن هــا مســلط 

ــد:  ــد می فرمای ــرد. چنانچــه خداون ــرای همیشــه آن هــا را در خــود فروب ــه ب شــد و ســپس صاعق

یَح اْلَعِقیَم « )ذاریات: 41(  »َو ِفی َعاٍد ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْیِهُم الرِّ

و نیز در قوم عاد که بر هالکشان تندباد صرصر فرستادیم عبرت خلق است. 

و یا در جای دیگر فرموده است: 

ا َعاٌد َفُأْهِلُکوا ِبِریٍح َصْرَصٍر َعاِتَیٍة« )حاقه: 6( »َو َأمَّ

و اما قوم عاد نیز بوسیله ی باد تند و سرکش به هالکت رسیدند. 

قوم لوط: 

ــر  ــوم لجــوج و غی ــن ق ــه، شــهوتران و هواپرســت، ای ــد، مرف ــد ثروتمن ــی بودن ــوط مردم ــوم ل ق

ــد و  ــرگردان ماندن ــراف س ــاده انح ــاده و در ج ــر نه ــا فرات ــی پ ــن اله ــدود قوانی ــه از ح ــی ک منطق

ــدن  ــرون ران ــتار بی ــد و خواس ــه گرفتن ــل او جبه ــد و در مقاب ــود را بپذیرن ــر خ ــد پیامب ــر نبودن حاض

لــوط و پیروانــش شــدند. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج6، ص 244( لــوط زمانــی کــه از هدایــت قــوم 

نامیــد شــد از پــروردگار خــود درخواســت کــرد تــا او را بــر آن قــوم نصــرت داده و عذابــی دردنــاک 
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ــاد و فســق و فجورشــان را بدهــد و بیــش از ایــن ایشــان را  برایشــان بفرســتد و ســزای کفــر و عن

ــه ی عجیبــی ســرزمین ســدوم را زیــر و رو  ــازل شــد و زلزل مهلــت ندهــد. در نهایــت عــذاب خــدا ن

کــرد، بالفاصلــه آســمان ســنگ باریــدن گرفــت و در مــدت کوتاهــی شــهر بــه صــورت بیابــان صــاف 

ــاری، 1368، ج5، ص91-78(  ــوی و غف ــد. )موس ــواری درآم و هم

»َو َأْمَطْرَنا َعَلْیِهْم َمَطرًا َفاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمیَن« )اعراف: 48(

و برای آن قوم بارانی از سنگ فرو باریدیم پس بنگر که عاقبت و سرانجام بدکاران چیست. 

قوم مدین: 

حضــرت شــعیب؟ع؟ نیــز هماننــد ســایر پیامبــران پیشــین قــوم خــود را از انحرافــی کــه دچــار آن 

بودنــد و از عــذاب الهــی بیــم مــی داد و ســعی در دعــوت مــردم بــه ســوی خــدا و اعتقــاد بــه معــاد 

ــرد.  ــت می ک ــدأ و خلق و مب

قــرآن کریــم قــوم مدیــن را بــا عنــوان »خاســرین« یــاد کــرده، زیــرا بــا تجارتــی کــه همــراه بــا 

ــاه ســاخته و دچــار  تقلــب و خیانــت و کــم فروشــی می باشــد هــم دنیــا و هــم آخــرت خــود را تب

خســران شــدند: 

ْجَفــُة َفَأْصَبُحــوا ِفــی َداِرِهــْم َجاِثِمیــَن« )عنکبــوت: 37( آن هــا او را تکذیــب  ُبــوُه َفَأَخَذْتُهــُم الرَّ »َفَکذَّ

کردنــد و بــه ایــن ســبب زلزلــه آن هــا را فــرو گرفــت و در خانه هــای خــود بــه رو درافتادنــد و مردنــد.

اصحاب االیکه: 

اصحــاب االیکــه، نیــز همــان قــوم شــعیب اند کــه در ســرزمین پــر آب و مشــجر در میــان شــام 

ــت،  ــن جه ــه همی ــی داشــتند. ب ــروت فراوان ــه و ث ــی مرف ــا زندگ ــد. آن ه ــی می کردن ــاز زندگ و حج

غــرور و غفلــت آن هــا را فراگرفتــه و مخصوصــًا دســت بــه کــم فروشــی و فســاد در زمیــن زده بودنــد. 

شــعیب آن پیامبــر بــزرگ، آن هــا را از ایــن کارشــان بــر حــذر داشــت و دعــوت بــه توحیــد و راه حــق 

نمــود امــا آن هــا تســلیم حــق نشــدند و ســرانجام بــر اثــر مجــازات دردناکــی نابــود شــدند. گرمــای 

ــد.  ــان ش ــی نمای ــر بزرگ ــن روز اب ــت و در آخری ــرو گرف ــا را ف ــی آن ه ــی در پ ــن روز پ ــدید چندی ش

آن هــا بــه ســایه ی ابــر پنــا بردنــد امــا صاعقــه ای فــرود آمــد و آن بیدادگــران را نابــود کــرد )مــکارم 

شــیرازی، 1371، ج11، 121-120( 

ْیَکــِة َلَظاِلِمیــَن « )حجــر: 78( و اهــل شــهر ایکــه )شــهر قــوم شــعیب هــم(  »َو ِإْن َکاَن َأْصَحــاُب اأْلَ

بســیار مــردم ســتمکاری بودنــد

قوم ثمود: 

قــوم ثمــود نیــز قومــی بــت پرســت و گناهــکار بودنــد. آن هــا در ســرزمین وادی القــری )منطقه ای 
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ــاد و خــرم و سرســبز و باغ هایــی  ــد زمین هــای آب ــد. خداون ــه و شــام( زندگــی می کردن میــان مدین

ــد.  ــرج می دادن ــه خ ــراوان ب ــدرت ف ــکار و ق ــاورزی ابت ــود. در کش ــا داده ب ــه آن ه ــت ب ــر نعم پ

عمرهایــی طوالنــی، اندام هایــی قــوی و نیرومنــد داشــتند. در ســاختن بناهــای محکــم و پیشــرفته 

ماهــر بودنــد. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج 20، ص243-242( 

چنانکــه خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »َو َکاُنــوا َیْنِحُتــوَن ِمــَن اْلِجَبــاِل ُبُیوتــًا آِمِنیــَن« )حجــر: 82( 

)و در کوههــا منــزل می ســاختند تــا از خطــر ایمــن باشــند. 

ــود.  ــدون ب ــود و نســبت او ای ــدان ســام ب ــری آمــده اســت»و ثمــود از فرزن در تاریخنامــه ی طب

ثمــود بــن حاثــر بــن آدم بــن ســام بــن نــوح و ایــن گــروه هــم از فرزنــدان او بودنــد و ایشــان بــه 

ســرزمین حجــر نشســتندی و زمیــن حجــر میــان حجــاز اســت و میــان اول حــد از شــام و مردمانــی 

بودنــد بــه زور و قــوت چــون قــوم عاد«)بلعمــی، 1378، ج1، ص124( 

آئینشــان بــت پرســتی بــود و در انــواع گناهــان غوطــه ور بودنــد. صالــح پیغمبــر بــزرگ الهــی از 

میــان آنــان برخاســت و بــرای هدایــت و نجاتشــان همــت گماشــت ولــی آن هــا نــه دســت از بــت 

پرســتی برداشــتند و نــه در طغیــان و گنــاه تجدیــد نظــر کردنــد. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج27، ص60( 

هنگامـی کـه تقاضـای معجـزه کردنـد خداونـد شـتری را از میان کوه برایشـان فرسـتاد امـا از عناد 

َبـْت َثُمـوُد ِبَطْغَواَها« )شـمس: 11(  و لجاجـت آن هـا نکاسـت و در کمـال وقاحـت شـتر را کشـتند. »َکذَّ

طایفـه ی ثمـود از غـرور پیغمبـر خـود صالح را تکذیـب و طغیـان کردند. 

آیات زیادی در مورد نابودی این قوم سرکش وجود دارد از جمله: 

ــاز  ــر آن هــا آغ ــه ب ــَن« )اعــراف: 78( پــس زلزل ــْم َجاِثِمی ــی َداِرِه ــوا ِف ــُة َفَأْصَبُح ْجَف ــُم الرَّ »َفَأَخَذْتُه

ــیدند.  ــت رس ــه هالک ــود ب ــای خ ــا در خانه ه ــه ی آن ه ــه هم ــا آنک ــد ت گردی

اِغَیِة« )حاقه: 5( و قوم ثمود به کیفر طغیان هالک شدند.  ا َثُموُد َفُأْهِلُکوا ِبالطَّ »َفَأمَّ

اصحاب الحجر: 

اصحــاب الحجــر همــان قــوم حضــرت صالــح؟ع؟ بودنــد کــه در ســرزمین حجــر زندگــی مرفهــی 

ــِر  ــاُب اْلِحْج َب َأْصَح ــذَّ ــْد َک ــد: »َو َلَق ــر می فرمای ــاب الحج ــی اصح ــاره ی سرکش ــرآن درب ــتند، ق داش

ــد.  ــی تکذیــب کردن ــه کل ــد: 80( و اصحــاب حجــر هــم رســوالن مــا را ب ــِلیَن « )بل اْلُمْرَس

در نهایت این قوم نیز مانند سایر اقوام گناهکار نابود شدند

ْیَحُة ُمْصِبِحیَن « )حجر: 83( صبحگاهی صیحه عذاب آن ها را نابود کرد.  »َفَأَخَذْتُهُم الصَّ

بررســی آیــات بــاال نشــان می دهــد کــه مــرگ تمدن هــا بواســطه ی طبیعــت بــه دوگونــه اســت. 

ایــن مســاله بــه تعریــف از طبیعــت و اکوسیســتم بــاز می گــردد. طبیعــت بــه دو اکوسیســتم مجــزا 
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تقســیم می گــردد: نخســت اکوسیســتم طبیعــی و دیگــری اکوسیســتم انســان ســاز. 

اکوسیســتم های انســان ســاز، بــه بازســازی طبیعــت توســط انســان مربــوط می گــردد. 

ــرای آب ایجــاد می گــردد و....ایــن  ــاغ هــا، فضــای ســبز و بوســتانها، ســدبندهایی کــه ب هماننــد ب

اکوسیســتم ها بخشــی از تمــدن هســتند و بــا تمدن هــا شــکل می گیرنــد و بــا رشــد تمدن هــا، بــه 

توســعه و پیشــرفت و بالندگــی می رســند. هماننــد تمــدن قــوم ســبأ کــه ســدها و باغاتــی راایجــاد 

کــرده بودنــد کــه نشــانه مدنیــت آن هــا بــود. بــه عبــارت دیگــر اکوسیســتم انســان ســاز بخشــی 

ــه  ــت ک ــتمی اس ــی، اکوسیس ــتم های طبیع ــی اکوسیس ــد. ول ــکیل می ده ــا را تش ــی تمدن ه از تعال

ــدارد.  ــی ن ــا دخالت ــاد آن ه ــر در ایج ــد و یش ــرار گرفته ان ــل آن ق ــا در داخ تمدن ه

بــا توجــه بــه آیــات قــرآن ایــن اکوسیســتم انســان ســاز اســت کــه در نابــودی تمدن هــا، نابــود 

ــاورزی  ــازی، کش ــهر س ــات، ش ــد باغ ــی همانن ــای طبیع ــا مولفه ه ــتم ها ب ــن اکوسیس ــد. ای می گردن

ــا،  ــوه ه ــا، ک ــد دریاه ــی مانن ــتم های طبیع ــا اکوسیس ــد. ام ــان شــکل می گیرن ــت انس ــا دخال و...ب

ــودی  ــد در نتیجــه ناب ــه شــمار می آین ــت ب ــی از طبیع ــا و....، خــود جزئ ــا، چراگاه ه دشــتها، جنگله

آن هــا منــوط بــه طبیعــت نیســت. بلکــه آشــفتگی در آن هــا )زلزلــه، ســیل، طوفــان، رانــش و....(، 

بخشــی از قوانیــن خــود طبیعــت اســت کــه عاملــی را بــه عامــل دیگــر تبدیــل می کنــد. 

ــته  ــردازد. دس ــا می پ ــا تمدن ه ــت ب ــه ی طبیع ــه رابط ــرآن ب ــات ق ــته از آی ــن دو دس بنابرای

ــاغ  ــد ب ــا مولفه هــای طبیعــی انســان ســاز همانن ــی را ب ــد تمدن ــه خداون ــی اســت ک نخســت آیات

ــد  ــا، خداون ــه در آن ه ــاره دارد ک ــی اش ــه آیات ــته دوم ب ــت و دس ــرده اس ــود ک ــتان ها و...ناب و بوس

ــرده  ــن موجــود در طبیعــت ســرنگون ک ــی را بواســطه ی اکوسیســتم های طبیعــی و قوانی تمدن های

اســت. در ایــن دســته ی اخیــر، طبیعــت از بیــن نمــی رود و بــر اکوسیســتم های طبیعــی کــه بــدون 

دخالــت انســان موجــود اســت، آســیبی وارد نمیگــردد و اگــر آشــفتگی در ایــن بخــش بوقــوع بپیوندد، 

خــودش بخشــی از قوانیــن طبیعــی اســت کــه نشــان می دهــد، طبیعــت مــدام در حــال بازســازی 

و تبدیــل اســت. مســاله ای کــه در اینجــا مطــرح می شــود در چرایــی نابــودی تمدن هــا بواســطه ی 

ــا صیحــه و آتشفشــان و  ــه وی ــا زلزل ــا ســیل و ی ــد قومــی را ب ــن عوامــل طبیعــی اســت. خداون ای

ــرا  ــه چ ــا مســاله اینجاســت ک ــد. ام ــذاب می ده ــه طغیانشــان ع ــی را بواســطه ســنگ و...ب اقوام

ــا طبیعــت بــه ســراغ تمدن هــا و  خداونــد در انقــراض تمدن هــا از عوامــل طبیعــی بهــره بــرده و ب

اقــوام ســرکش مــی رود؟ دالیــل بســیار ولــی متفاوتــی می تــوان در پاســخ بــه ایــن مســاله ارائــه کــرد 

کــه برخــی از مهمتریــن دالیــل روایــی و عقلــی را می تــوان در زیــر خالصــه کــرد: 

1- انسـان از طبیعـت روییـده اسـت و بـا طبیعـت رشـد می کند و سـرانجام بـه لحاظ علـوم تجربی 
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ْرِض َنَباًتا*ُثـمَّ ُيِعيُدُكـْم ِفيَهـا  بـه طبیعـت بـاز می گـردد و در آن هضـم می شـود. »َواهّلُل َأْنَبَتُكـْم ِمـَن اأْلَ

َوُيْخِرُجُكـْم ِإْخَراًجـا« )نـوح: 17- 18( خـدا شـما را از زمیـن رویانیـد، روییدنـی خاص، سـپس شـما را به 

عناصـر زمیـن بـاز می گردانـد و پـس از آن شـما را بـه گونـه ای از زمیـن بیرون می کشـد.

از نظــر قــرآن نیــز انســان زاده ی طبیعــت اســت و بخشــی از وجــود انســان طبیعــی اســت و در 

عذاب هــای الهــی کــه انســان و تمــدن دست ســاز او نابــود می گــردد، دوبــاره بــه اصــل و خویشــتن 

خــود یعنــی طبیعــت بــاز می گــردد. 

ــاَرًة« )طــه: 55( شــما را از خــاک و عناصــر  ــْم َت ــا ُنْخِرُجُك ــْم َو ِمْنَه ــا ُنِعيُدُك ــْم َو ِفيَه ــا َخَلْقَناُك »ِمْنَه

ــم.  ــاز می گردانی ــن ب ــه زمی ــم و ســپس ب ــن آفریدی زمی

ــا  ــَنٍة ِممَّ ــَف َس ــَداُرُه َأْل ــْوٍم َكاَن ِمْق ــي َي ــِه ِف ــُرُج ِإَلْي ــمَّ َيْع ْرِض ُث ــى اأْلَ ــَماِء ِإَل ــَن السَّ ــَر ِم ْم ــُر اأْلَ »ُيَدبِّ

وَن« )ســجده: 5( آن خداونــدی کــه هــر چیــزی را نیــک و شایســته آفریــد و آفرینــش انســان  َتُعــدُّ

ــد.  را از گل آغازی

ــه شــما را از خــاک و  ــی ک ــٍة« )فاطــر: 11( اوســت خدای ــْن ُنْطَف ــمَّ ِم ــَراٍب ُث ــْن ُت ــْم ِم »َواهّلُل َخَلَقُك

ــد.  ــه آفری ســپس از نطف

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطيٍن« )مومنون: 18( ما انسان را از گل خالص آفریدیم.  »َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

انســان در نــگاه معرفــِت تجربــی و حســی و همچنیــن در نگــرش مکتب هــای ماتریالیســتی نیــز، 

موجــودی اســت کامــال طبیعــی آفریــده ی طبیعــت و از نظــر ارزشــی و کارکــرد، مســاوی بــا آن اســت. 

از اینــرو تابــع قوانیــن طبیعــت اســت. خویشــتن را حتــی در عالــم اندیشــه لحظــه ای نمــی توانــد 

از ایــن قوانیــن جــدا ســازد یــا گامــی از آن هــا فراتــر نهــد )ویــل دورانــت، 1367، ج9، ص781( ولــی 

در معرفــت متکــی بــر وحــی، انســان چیــزی بیــش از طبیعــت مــادی اســت هــر چنــد کــه بخشــی 

ــده  ــت نامی ــدای طبیع ــان خ ــان هم ــدای انس ــرو خ ــد. از این ــمار می آی ــه ش ــادی ب ــودش م از وج

ــن انســان جنــس طبیعــی  ْرَض« )یونــس: 3(ای ــَماَواِت َواأْلَ ــَق السَّ ــِذي َخَل ــُم اهّلُل الَّ ُك می شــود »ِإنَّ َربَّ

ــودی انســان و تمدنــش  ــا ناب ــد ب ــرو خداون ــز فرامــوش نمــوده اســت. از این اولیــه ی خویــش را نی

ــه خویــش آگاه می ســازد بواســطه ی عوامــل طبیعــی در واقــع او را از خلقــت اولی

ــاد  ــه برخــی از آن هــا قســم ی ــه ب ــه طــوری ک ــت خاصــی دارد ب ــه طبیعــت عنای ــد ب 2- خداون

می کنــد. ”ســوگند بــه خورشــید و پرتــو تابانــش و بــه مــاه آنــگاه کــه در پــس خورشــید بــر آیــد و 

بــه روز آنــگاه کــه جهــان را روشــن ســازد و بــه شــب وقتــی کــه عالــم را در پــرده ســیاهی کشــد و بــه 

آســمان بلنــد و آنکــه آن را بنــا کــرد و بــه زمیــن و آنکــه آن را بگستراند...”)شــمس: 6-1(
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ــوره ی  ــن، س ــوره ی تی ــاًل س ــت. مث ــی اس ــور طبیع ــز، ام ــرآن نی ــوره های ق ــیاری از س ــام بس  ن

ــد،  ــر، بل ــی، فج ــل، ضح ــمس، لی ــته(، ش ــون بس ــق )خ ــه، عل ــات، قارع ــه، عادی ــوره ی زلزل ــل، س فی

غاشیه)پوشــاننده تاریکــی(، انشقاق)خورشــید دو تــا شــد. مــاه دو تــا شــد( انفطــار، ســوره ی تکویــر، 

ــور،  ــم، ن ــال، نحــل، کهــف، مری ــده، اعــراف، انعــام، انف ــره، نســاء، مائ ــوره بق ــور، خورشــید و....ُس ن

ــد.  ــا طبیعت ان ــه ب ــه در رابط ــتند ک ــواردی هس ــز از م ــم نی ــوت و نج ــل، عنکب نم

خداونــد در بیــان نتایــج و آثــار کار نیــک و بــد در زندگــی دنیــوی و اخــروی انســان بــاز از طبیعــت 

ــَك َفِهــَي َكاْلِحَجــاَرِة َأْو َأَشــدُّ َقْســَوًة« )بقــره: 74( بهــره می گیــرد. »ُثــمَّ َقَســْت ُقُلوُبُكــْم ِمــْن َبْعــِد َذِل

ــرض  ــن تع ــت. همچنی ــه اس ــاوت گرفت ــای قس ــمی از قلب ه ــخت تجس ــای س ــنگها و صخره ه س

ــِل  ــُه َكَمَث ــوه می دهــد »َفَمَثُل ــی از انســان های حــق ســتیز جل ــه انســان را نیــز مثال ســگ نســبت ب

ُبــوا ِبآَياِتَنــا« )اعــراف: 176( ِذيــَن َكذَّ اْلَكْلــِب ِإْن َتْحِمــْل َعَلْيــِه َيْلَهــْث َأْو َتْتُرْكــُه َيْلَهــْث َذِلــَك َمَثــُل اْلَقــْوِم الَّ

ــی االرض،  ــروه مفســدان ف ــدی گ ــه بن ــد در طبق ــه خداون ــا آنجاســت ک ــت ت ــه طبیع ــت ب عنای

ــان  ــتمگران و نافرمای ــان و س ــر ظالم ــالوه ب ــده اند، ع ــرنگون ش ــی س ــای اله ــطه عذاب ه ــه بواس ک

ــد  ــات و گیاهــان دســت می زنن ــه انهــدام کشــت وزرع و نســل حیوان از حــق و...، از کســانی کــه ب

ــد  ــز مشــمول عذاب هــای الهی ان ــا نی ــه آن ه ــد ک ــاد می کن ــی االرض ی ــوان مفســدان ف ــه عن ــز ب نی

ــی انســان ها را  ــط اجتماعــی و درون ــه رواب ــی ک ــر گناهــان اجتماعــی و عقیدت ــی عــالوه ب ــه عبارت ب

ــه  ــی را ک ــد گناهان ــازد خداون ــون می س ــقوط رهنم ــوی س ــه س ــا را ب ــدازد و آن ه ــر می ان ــه خط ب

انســان ها در حــق طبیعــت مرتکــب می شــوند را نیــز در ردیــف گناهــان اجتماعــی و دینــی قلمــداد 

می کنــد و مرتکبــان آن را بــه عنــوان مفســد فــی االرض بــه حســاب مــی آورد »َو ِإَذا َتَولــىَ  َســَعى  فــِى 

ْســَل َو اهّلُل اَل یُحــبُّ اْلَفَســاَد« )بقــره: 205( ــَک اْلَحــْرَث َو النَّ ــا َو ُیْهِل ْرِض ِلُیْفِســَد ِفیَه اأْلَ

دســتورها و توصیه هــای رســول اکــرم و ائمــه معصومیــن نیــز در همیــن راســتا اســت بــه طــوری 

کــه رســول اکــرم مســلمانان را بــر آن مــی دارد تــا بــا تقــدس و احتــرام بــه طبیعــت و عوامــل زیســت 

محیطــی و بــا رعایــت حقــوق آن هــا، در راه رشــد و تعالــی خویــش گام بــر دارنــد. زیــرا در اســالم هــر 

گونــه آلودگــی در طبیعــت بــه معنــای انحــراف از طبیعــت )بــه عنــوان مخلــوق الهــی(و بــه معنــای 

تعــدی از حــق و حرکــت بــه ســوی باطــل اســت همچنانکــه بــه هــر گونــه تجــاوز از حــق نیــز اطــالق 

ــی  ــذاب اله ــه ع ــر آین ــد ه ــوه دار را قطــع نکنی ــان می ــد »درخت ــی؟ع؟ می فرماین ــام عل می شــود. ام

متوجــه شــما خواهــد شــد.« )حرعاملــی، 1409، ج12، ص46( »و پرهیــز از قطــع درختــان سرســبز، بــر 

طــول عمــر انســان می افزایــد.« )مجلســی، 1362، ج72، ص319( 

ــر در راه  ــک عص ــی ی ــان تمدن ــه: گفتم ــت ک ــن اس ــد ای ــت می آی ــرآن بدس ــه از ق ــن آنچ بنابرای
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ــز از  ــان زیســت محیطــی نی ــه گفتم ــی نیســت بلک ــردی و اجتماع ــل ف ــا عوام ــال تنه ــی و کم تعال

دغدغه هــای اصلــی اســالم اســت تــا آنجــا کــه رســول اکــرم؟ص؟ می فرماینــد: »َمــن َ َغــَرس َ َغْرســًا َلــم ْ 

َیــْأُکل ْ ِمْنــه ُ آَدِمــی ٌ َوال َخْلــق ٌ ِمــن ْ َخْلــق ِاهّلِل ِااّل کان َ َلــه ُ َصَدَقــة ٌ« )محــدث نــوری، 1408، ج 13، ص460(. هر 

کــس  درختــی  بنشــاند کــه  انســانی  یــا دیگــر مخلــوق  خــدا از آن  بخــورد، بــرای  وی  صدقــه ای  اســت  

ــه ُ َلیــس َ ِمــن ْ َأَحــٍد عاَمــل َ َعَلْیهــا  ُکــم ْ َو ِانَّ هــا ُأمُّ ظــُوا ِمــن َ َااْلْرض ِ َفِإنَّ و یــا حضــرت می فرمایــد: َ»َحفَّ

ــه ِ«. زمیــن را خــوب نگــه داریــد کــه گویــی مــادر شماســت. هــر  ــَرة ٌ ِب ــرًا َاْو َشــّرًا ِإاّل َو ِهــی َ ُمْخِب َخْی

کــس بــر روی زمیــن خوبــی یــا بــدی کنــد زمیــن خبــر می دهــد. 

از ایــن احادیــث بدســت می آیــد، کــه ایــن مفســدان فــی االرض کــه بــه عنــوان گناهــکار مــورد 

بازخواســت قــرار می گیرنــد، مفســدین زیســت محیطــی و ملغــی کننــدگان حقــوق طبیعــت را نیــز 

ــد.  ــاز خواســت واقــع می گردن ــر در قیامــت مــورد ب ــر اســاس حدیــث پیامب شــامل می شــود کــه ب

توجــه امــام ســجاد نیــز بــه حقــوق حیوانــات در کنــار حفــظ و احتــرام بــه ســایر حقوق هــای انســانی 

نشــان دهنــده اهمیــت ایــن مســاله در آخــرت اســت. 

از اینــرو تمدن هــا و عوامــل ســقوط آن نــزد خداونــد همــان جایگاهــی را دارا اســت کــه طبیعــت و 

حفــظ آن دارد و همیــن عنایــت و توجــه خداونــد بــه طبیعــت کــه مخلــوق خداونــد اســت منجــر بــه 

عامــل تأثیرگــذاری در ســقوط یــک اجتمــاع می گــردد بــه طــوری کــه خداونــد یکــی را )تمدن هــا( را 

بــه واســطه دیگری)طبیعــت( ســاقط می کنــد. بــا ایــن تفــاوت کــه مخلــوق اول )اقــوام و تمدن هــا(

ــت  ــت اس ــه طبیع ــی ک ــوق دوم ــه و مخل ــش یافت ــدی گرای ــه ب ــی ب ــان داده و از نیک ــر گفتم تغیی

ــع  ــد واق ــدی خداون ــات بع ــرای مخلوق ــی ب ــد جایگاه ــت و می توان ــدس اس ــاک و مق ــان پ همچن

شــود. 

3-دلیــل دیگــری را کــه می تــوان در پاســخ بــه ایــن مســاله ارائــه داد، بــه تفــاوت نگــرش بشــر 

ــد از  ــری خداون ــن مســاله عامــل بهره گی ــردد و همی ــاز می گ ــه طبیعــت ب ــد نســبت ب ــم و جدی قدی

ــردد.  ــا ی پیشــین تفســیر می گ ــرگ تمدن ه ــی درم ــل طبیع عوام

از آغــاز آفرینــش انســان، طبیعــت، نخســتین و مهربان تریــن همــدم او بــوده اســت. در باســتان 

سرنوشــت بشــر گــره می خــورد بــه سرنوشــت کیهــان و تأثیــر پدیده هــای کیهانــی در زندگــی بشــر 

)دیــن پرســت، 1389( و تاریــخ بشــر مســتقل از کیهــان و جهــان طبیعــی نگریســته نمــی شــد و بشــر 

جزئــی از طبیعــت و بــه آن پیوســته بــود و نــگاه بشــر نســبت بــه خــود یــک نــگاه طبیعــی بــود 

کــه خــود را مقولــه ای جــدا از طبیعــت نمــی دیــد و بــه خویشــتن هماننــد طبیعــت می نگریســت. 
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امــا نــگاه انســان جدیــد بــه طبیعــت نــگاه روح زدایــی شــده اســت. علــم جدیــد نیــز بــه طبیعت 

نگاهــی ظاهــری و ســطحی دارد و معتقــد اســت طبیعــت همیــن اســت کــه قابــل مشــاهده اســت 

و هیــچ ُبعــد دیگــری جــز همــان کــه در مشــاهده و آزمایــش مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد بــرای 

آن متصــور نیســت. آگوســت کنــت کــه محصــول انســان عصــر جدیــد )عصــر روشــنگری( اســت 

می گویــد کــه بشــر در دوره هــای اولیــه در عصــر کودکــی و طفولیــت خــود بــوده کــه متناســب بــا 

آن عصــر کودکــی، عقلــش هــم رشــد چندانــی نداشــت لــذا بــه نحــوی خرافــی و وهــم آلــود بــه عالــم 

نــگاه می کــرد لــذا پشــت هــر چیــزی روح می دیــد و عالــم پــر بــود از ارواح. او نگاهــی شــاعرانه بــه 

طبیعــت داشــت و جزئــی از طبیعــت و یــا خویشــاوند او بــه شــمار می آمــد و طبیعــت قلمــرو روح 

بــود. امــا در دوره جدیــد، انســان بــه طبیعــت بــه عنــوان یــک ُابــژه نــگاه می کنــد کــه تنهــا در صــدد 

ــتدالل های  ــه اس ــا ب ــت تنه ــم واقعی ــف و فه ــرای کش ــن ب ــان نوی ــت. انس ــز آن اس ــل و آنالی تحلی

ــتقل از  ــود را مس ــدارد و خ ــه ن ــش توج ــر از خوی ــی فرات ــدأ و اصل ــه مب ــد؛ ب ــه می کن ــض تکی مح

آســمان و ملکــوت می پنــدار )نصــر1386، ص220-225( رابطــه بشــر بــا طبیعــت در ایــن دوره رابطــه 

ــز اســت.  ــدرت نی ــژه ق ــه اب ــش اســت همچنانک ــژه دان ــت اب ــی طبیع ــدرت اســت یعن ــش و ق دان

انســان عاصــی، کــه برآمــده از انســان شناســی نویــن بــود و خــود را مرکــز موجــودات می پنداشــت 

و عالــم را بــه دایــره ای بــدون مرکــز تنــزل مــی داد، برخــالف انســان ســنتی کــه حــوزه اختیاراتــش 

محــدود و در قبــال خداونــد نیــز مســئول بــود؛ انســان مــدرن خــود را جایگزیــن خــدا کــرد و بــرای 

طبیعــت نیــز هیــچ حقــی قائــل نیســت. )قاســمی، 1389( بشــر جدیــد در صــدد رام کــردن و بــه 

خدمــت گرفتــن طبیعــت اســت تــا از آن ســود و بهــره کافــی را بــرد. او خــود را جانــدار و طبیعــت 

را بــی جــان تلقــی می کنــد. در حالــی کــه بشــر قدیــم بــرای همــه چیــز جــان قائــل بــود و بشــر و 

طبیعــت را یــک جنــس تصــور می کــرد بــه همیــن دلیــل در توتیســم یــک قبیلــه خــودش را از نســل 

کالغ می بینــد ویــا همــه اعضــای قبیلــه را از نســل یــک حیــوان می بینــد حتــی بشــر بــه خــودش 

و تاریــخ و سرنوشــت خــودش مثــل طبیعــت نــگاه می کــرد و چــون در طبیعــت همــه چیــز دایــره 

ــر می نگریســت.  ــه صــورت دوری و تکــرار پذی ــز ب ــرو جهــان و تاریــخ را نی وار تکــرار می شــد از این

از منظــر قــرآن کریــم نیزمحــور جهــت گیــری و کارایــی از طبیعــت، منافــع انســان اســت، آیاتــی 

از قــرآن بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه طبیعــت و جلوهــای هســتی همــه و همــه در جهــت تامیــن 

نیازهــای مــادی و معنــوی انســان بــه شــمار می آیــد. امــا بــر خــالف تصــور بشــر جدیــد اگــر تصــرف 

انســان در طبیعــت مایــه فســاد و طغیانگــری و پیــروی از امیــال شــیطانی باشــد قــرآن ایــن دخــل و 

ْرِض ُمْفِســِديَن« )بقــره: 60(  تصــرف را محــدود می کنــد »ُكُلــوا َواْشــَرُبوا ِمــْن ِرْزِق اهّلِل َواَل َتْعَثــْوا ِفــي اأْلَ



99

ن
رآ

 ق
در

ها 
ن 

مد
 ت

ط
قو

س
و 

ت 
یع

طب
ه 

ط
راب

بخوریــد و بیاشــامید از روزی خداونــد، ودر زمیــن فســاد و سرکشــی نکنیــد. 

»ُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفو« )اعراف: 21(بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. 

پیــش از آنکــه بشــر در باتــالق مــادی گرایــی گرفتــار شــود، طبیعــت در نــگاه او همــواره محتــرم 

و آســمانی بــود. در دوره هــای مذهبــی تاریــخ، انســان بــه عالــم طبیعــت بــه عنــوان صحنــه جمــال 

و جــالل الهــی نظــر می کــرد و تجــاوز بــه طبیعــت، در حکــم طغیــان و سرکشــی در برابــر خداونــد 

بــود. ایــن فرهنــگ، ریشــه در آموزه هــای الهــی داشــت. قــرآن کریــم، فصــل مشــترک طبیعــت بــا 

انســان را در عبــادت خداونــد بیــان مــی دارد: »مگــر ندانســته ای کــه هــر کــه در آســمان ها و هــر کــه 

ــدگان و بســیاری از مردمــان  در زمیــن اســت، و مهــر و مــاه و اختــران و کوه هــا و درختــان و جنبن

بــرای خداونــد ســجده می کننــد. » )حــج: 18( بنابرایــن عبــادت و ســجده بــه درگاه خداونــد توســط 

طبیعــت، هویــت و موجودیــت طبیعــت را اثبــات می کنــد و شــعوری عبــادی بــرای او قائــل اســت. 

ــت  و داش ا ــزد  ن ــه  ــی ک ــم و تقدس ــر قدی ــزد بش ن ــت  ــگاه طبیع ی ــن جا ــت همی ــه عل ب

Nasr: 1968( خداونــد نیــز از همیــن طبیعــت بــرای ســقوط مفســدان اجتماعی  ,  Seyyed Hossein(

بهــره بــرده اســت و ایــن تقــدس گاهــی تــا بدانجــا پیــش می رفــت کــه بشــِر گذشــته را بــه پرســتش 

طبیعــت، کیهــان و اجــرام آســمانی وا می داشــت و یــا نقــش آن هــا را در سرنوشــت خویــش دخیــل 

می دانســت بــرای نمونــه بیــن ایرانیــان، پرســتش میتــرا یــا خورشــید، بیــن هندیــان و مصریــان، 

تقدیــس رودخانه هــای گنــگ و نیــل و بیــن بابلیــان، پرســتش ســتارگان رواج داشــته. اقــوام دیگــر 

ــی  ــس پدیده هــای طبیع ــه تقدی ــز ب ــکا نی ــا و این ــوام مای ــا، اق ــا، هیتی ه ــا، لیدی ه چــون فنیقی ه

ــط زیســت از ادوار گذشــته می باشــد.  ــه طبیعــت و حفــظ محی ــه ب ــه نشــانه ی عالق ــد ک پرداخته ان

)نــک: ویــل دورانــت، 1367، ج 1-5( از اینــرو خداونــد بــا اراده ای آگاهانــه عذاب هــای الهــی خویــش 

را )بخصــوص در گذشــته( بــا شــعور طبیعــت بــه نمایــش می گــذارد. 

3- قــرآن کاوش در طبیعــت را توصیــه می کنــد تــا انســان بــه چگونگــی پیدایــش زمیــن پــی ببــرد 

ــا را ایجــاد نمــوده  ــر اســاس همــان مــالک و شــیوه ای کــه دنی ــد ب ــد کــه خداون و همچنیــن دریاب

اســت جهــان آخــرت را نیــز بوجــود خواهــد آورد. در قــرآن زمیــن و پدیده هــای آن میــدان مطالعــه 

و اندیشــه ی انســان معرفــی شــده اند تــا از ایــن رهگــذر از شــهود عالــم بــه غیــب آن نیــز راه یابــد. 

ــد و  ــش خداون ــت و دان ــه خالقی ــت راه دســتیابی ب ــر در طبیع ــم تدب ــرآن کری ــر ق ــن از منظ بنابرای

ــاًل«  ــَذا َباِط ــَت َه ــا َخَلْق ــا َم َن ْرِض َربَّ ــَماَواِت َواأْلَ ــِق السَّ ــي َخْل ــُروَن ِف قوانیــن آفرینــش اســت »َوَيَتَفكَّ

ــروردگارا ایــن جهــان را بیهــوده  ــد پ )آل عمــران: 191( و در آفرینــش آســمانها و زمیــن تفکــر می کنن



100

نیافریــدی. 

ــه  ــرآن ب ــاره ق ــان ها و اش ــت انس ــط زیس ــت و محی ــب طبیع ــار تخری ــا در کن ــقوط تمدن ه س

ْرُض ِزْلَزاَلَهــا«  عبــرت گیــری از آن بازتــاب یــاد آوری معــاد محــوری نــزد انسان هاســت »ِإَذا ُزْلِزَلــِت اأْلَ

)زلــزال: 1(. قــرآن می فرمایــد: زنــده را از مــرده و مــرده را از زنــده بیــرون آوردیــم و زمیــن را پــس از 

مــرگ گیاهــان بــاز زنــده می گردانــد و بــه همیــن نحــو شــما را در قیامــت از خــاک بیــرون آرنــد...

بنابرایــن نتیجــه عملــی مجــازات اقــوام ســرکش بواســطه طبیعــت ارائــه ی الگویــی توســط خداونــد 

ــب  ــت تخری ــردد و طبیع ــی نگ ــن تلق ــری دور از ذه ــاد ام ــان ها مع ــایر انس ــرای س ــا ب ــت ت اس

شــده توســط خداونــد دوبــاره زنــده گــردد و محــل زندگــی تمدن هــای جدیــد شــود، زیــرا خداونــد 

آســمان و زمیــن و اشــیاء بیــن آن هــا را بــه بازیچــه نیافریــد )نــک: انبیــاء: 16(

تخریب تمدن ها با طبیعت          عبرت گیری           بازسازی طبیعت          ایجاد مفهوم معاد 

ــودی تمــدن توســط عوامــل طبیعــی را می تــوان بازتابــی از چگونگــی  بنابرایــن دلیــل دیگــر ناب

ــری انســان ها را  ــرت گی ــد نخســت در دور عب ــه شــمار آورد. خداون ــد ب ــوع معــاد توســط خداون وق

بــه ســیر در طبیعــت فــرا می خوانــد تــا از تغییــر فصل هــا و مــردن و زنــده شــدن طبیعــت، معــاد 

را یــاد آور ســازد. همچنیــن خداونــد عظمــت خویــش را نیــز در آیــات قــرآن به واســطه مخلوقاتــش 

ــوری در  ــند به ط ــن برس ــه یقی ــان ها ب ــا انس ــد ت ــان می ده ــان ها نش ــه انس ــت ب ــان طبیع در جه

آیاتــی از قــرآن می خوانیــم )مــا ملکــوت آســمانها و زمیــن را بــه ابراهیــم ارائــه کردیــم تــا بــه یقیــن 

برســد( بنابرایــن طبیعــت خــود صحنــه ی اصلــی پرســتش خداونــد و مهمتریــن معبــد اســت. نظــام 

آن، نظامــی الهــی و قوانیــن آن نیــز الهــی اســت. و طبیعــت بــه صــورت آیینــه وار ایــن نظــام الهــی 

ــازد.  ــس می س را منعک

4- از آنجــا کــه گناهــان اجتماعــی بــر کل جامعــه تأثیــر گذارنــد و روح جمعــی یــک تمــدن را در 

ــا کل  ــذارد ت ــش می گ ــه نمای ــر را ب ــه گی ــی هم ــت عذاب ــطه ی طبیع ــد به واس ــرد خداون ــر می گی ب

عرصــه اجتمــاع را در بــر گیــرد و ســقوط تمــدن را بــه بــار آورد زیــرا گفتمــان آن تمــدن دیگــر آلــوده 

ــد در مســیر تکامــل  ــی جدی ــا گفتمان ــردد ت ــود گ ــر ناب ــی فراگی شــده و می بایســت به واســطه عذاب

رشــد نمایــد و مهمتریــن عاملــی کــه ایــن روح جمعــی را از پــای در خواهــد آورد بــی شــک عوامــل 

طبیعــی اســت کــه در میرانــدن افــراد اســتثنائی قائــل نمی گــردد. 

گناهــان مــا منجــر بــه تأثیــر بــر طبیعــت شــده و واکنــش طبیعــت را بــه همــراه خواهــد داشــت. 

ــه روی آن هــا  ــن را ب ــا در هــای آســمان و زمی ــد م ــه ایمــان بیاورن ــر اهــل قری ــد اگ ــرآن می فرمای ق
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می گشــائیم. یعنــی قــرآن یــک شــعور عبــادی را بــرای طبیعــت قائــل اســت و معتقــد اســت نجــم و 

شــجر بــر خداونــد ســجده می کنــد. در واقــع فصــل مشــترک انســان و طبیعــت همیــن شــعور عبــادی 

ــطه ی  ــا به واس ــودی تمدن ه ــه ناب ــه ب ــد ک ــخ می ده ــش پاس ــا واکن ــان را ب ــش انس ــه کن ــت ک اس

عــذاب الهــی ختــم می گــردد. تســبیح طبیعــت نشــان از هوشــمندی آن دارد و کنــش خطــا و گنــاه 

انســان را تشــخیص داده بــه آن واکنــش نشــان می دهــد. در اســالم نــه تنهــا طبیعــت واجــد شــعور 

اســت بلکــه موجــودی هوشــمند و نشــانه ای از آیــات الهــی بــه شــمار می آیــد »َســُنِريِهْم آَياِتَنــا ِفــي 

ــر طبیعــت  ــد طبیعــت اســت و اگــر بخواهــد ب ــِهْم« )فصلــت: 53( انســان فرزن ــي َأْنُفِس ــاِق َوِف اْلَف

ــن  ــد در ای ــق ده ــت تطبی ــن طبیع ــا قوانی ــش را ب ــد اعمال ــرد بای ــره گی ــته و از آن به ــتیال داش اس

صــورت، خداونــد طبیعــت را مســخر وی می ســازد )آیــا ندیــدی خداونــد آنچــه را در زمیــن اســت 

بــه نفــع شــما رام گردانیــد( )حــج: 65( ایــن اســتیال مشــروط بــر آن اســت کــه مطابــق قوانیــن الهــی 

عمــل کنــد و خلیفــه ی واقعــی خداونــد بــر زمیــن باشــد. خداونــد متعــال انســان را جانشــین خــود 

بــر زمیــن قــرار داده و مــى فرمایــد: در زمیــن جانشــینى خواهــم گماشــت)بقره: 30( همیــن صفــت 

خلیفــه بــودن انســان ســبب می شــود محیطــی را کــه در آن نقــش محــوری ایفــا می کنــد بپرورانــد 

و از آن مراقبــت کنــد )نصــر، 1382، ص222( و کمــال جویــی او نبایــد مانــع بــه کمــال رســیدن طبیعت 

شــود کــه قــرآن کریــم بــا صراحــت انســان را از فســاد کــردن برحــذر داشــته و از او می خواهــد کــه 

ْرِض َبْعــَد ِإْصاَلِحَهــا« )اعــراف: 56( عالــم هســتی یکپارچــه  در زمیــن اصــالح نمایــد »َواَل ُتْفِســُدوا ِفــي اأْلَ

نظــم و اصــالح اســت و حتــی بــا تضــادی کــه احیانــا در میــان اجــزای آن دیــده می شــود هماهنگــی 

فــراوان دارد. از اینــرو نظــام بــه ســوی اهــداف صالحــی در جریــان اســت و بــرای هــر یــک از اجــزای 

ــاد  ــود و راه فس ــارج ش ــدار خ ــزاء از م ــی از اج ــر یک ــال اگ ــد ح ــن می کن ــبزی تعیی ــط س ــود خ خ

ــر نتوانســتند  ــه اگ ــری ایجــاد می شــود ک ــان درگی ــن جه ــان آن و ســایر اجــزای ای ــرد می پیــش گی

ــه  ــا نظــام ب ــد ت ــود می کنن ــر و اال آن را ناب ــد چــه بهت ــاز گردانن ــه مــدار اصلیــش ب ــی را ب جــزء اصل

خــط ســیر خــود ادامــه دهــد )طباطبایــی، 1371، ج15، ص333(پیامبــر؟ص؟ می فرمایــد )بالعــدل قامــت 

الســماوات و االرض( )کاشــانی، 1374، ج5، ص107(آســمانها و زمیــن بــا عــدل پــا برجاســت. یعنــی 

روابــط درونــی انســان ها در اجتمــاع تأثیــر مســتقیمی در محیــط زیســت وطبیعــت دارد و اگــر ایــن 

روابــط اصــالح نشــود طبیعــت خــود بــه خــود بهــم می خــورد. بــه طــوری کــه خداونــد نیــز در آیاتــی 

از ســوره الرحمــن بــه آن اشــاره می کنــد: خداونــد آســمانها را برافراشــت و میــزان را در عالــم قــرار داد. 

حکــم کــرد کــه ای بنــدگان هرگــز از میــزان عــدل تعــدی و ســرپیچی نکنیــد و هــر چیــز را بــه میــزان 

عــدل و انصــاف بســنجید و در میــزان )عدالــت( نادرســتی نکنیــد. )الرحمــن: 7-9( بنابرایــن عــدل و 
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میــزان همــان معیــاری اســت کــه در اجتمــاع انســانی تمــدن ســاز اســت. در نظــام طبیعــت نیــز 

ســبب احیــاء و برافراشــتن نظــام طبیعــت می گــردد. از اینــرو چــون جنــس و مــاده تشــکیل دهنــده 

ــودی تمدن هــا  ــز مشــترک اســت و ناب ــا نی ــودی آنه ــن ناب تمدن هــا و طبیعــت یکــی اســت قوانی

تخریــب طبیعــت را بــه همــراه خواهــد داشــت. بــه عبارتــی در اســالم قانونمنــدی حاکــم بــر طبیعــت 

از قانونمنــدی حاکــم بــر جوامــع انســانی غیــر قابــل تفکیــک اســت. اصطــالح قرآنــی ســنت اهلل کــه 

ــر اســت از نظــر بســیاری از شــارحان ســنتی مســلمان هــم  ــوان یــک اصــل ثابــت و الیتغی ــه عن ب

ــخصی  ــی مش ــی دو گانگ ــه عبارت ــود ب ــالق می ش ــان اط ــم انس ــه عال ــم ب ــت و ه ــان طبیع ــه کی ب

ــم  ــن حاک ــه دارای ویژگی هــای اخالقــی اســت و قوانی ــر جامعــه انســانی ک ــم ب ــن حاک ــان قوانی می

بــر طبیعــت وجــود نــدارد زیــرا هــر دو از حقیقــت واحــد الهــی سرچشــمه می گیرنــد )نصــر، 1386، 

ص110( قوانیــن بشــری و قانونمندی هــای طبیعــت نــه تنهــا از هــم جــدا نیســتند بلکــه عمیقــا بــا 

یکدیگــر مربوط انــد از اینــرو انســان می توانــد از نظــام طبیعــت نــه تنهــا درس هــای بی شــمار بلکــه 

اصــول اخالقــی، فکــری و معنــوی بســیار بیامــوزد. 

بنابرایــن بــر اســاس آیــات قرآنــی، همــه اشــیاء در نهایــت در پایــان حیــات بــه منشــاء اعــالی 

خــود بــاز خواهنــد گشــت. آیــا آنــان در دل خــود فکــر نکردنــد کــه خداونــد آســمان ها و زمیــن و 

اشــیاء بیــن آن هــا را جــز بــه حــق و بــرای مهلــت معینــی نیافریــده اســت. ولــی بســیاری از مــردم 

لقــای پروردگارشــان را منکــر هســتند. )روم: 8(

 نتیجه گیری: 

بــا توجــه بــه فرضیــات ذکــر شــده بــه نظــر می آیــد کــه عنایــت خــاص خداونــد بــه طبیعــت 

ــات و  ــه آی ــا توجــه ب ــه ب ــراض تمدن هاســت ک ــری حضــرت حــق در انق ــره گی ــل به ــن دلی مهمتری

روایــات می تــوان صحــت آن را بــه اثبــات رســاند. از اینــرو آنچــه منجــر بــه بهــره گیــری خداونــد در 

انقــراض تمدن هــا از طبیعــت شــده نشــان دهنــده اهمیــت و جایــگاه مهمــی اســت کــه خداونــد 

نســبت بــه طبیعــت دارد. امــا در نهایــت آنچــه قابــل تأمــل اســت توجــه بــه ایــن مســاله می باشــد 

کــه در انحطــاط یــک تمــدن آلودگــی روابــط بیــن انســان ها مثــل گرایــش بــه ظلــم و زنــا و...ســبب 

ــراه  ــر هم ــه گی ــی هم ــذاب اله ــا ع ــه ب ــا در ســقوط تمدن هــا ک ــردد ام ــک تمــدن می گ انحطــاط ی

اســت خداونــد از مخلوقــات طبیعــی بهــره می گیــرد تــا معــاد را یــاد آور ســازد و پــس از گــذر از یــک 

ــع اســت،  ــودی تمدن هــا و جوام ــه ناب ــد ک ــن ســنت الهــی خداون ــرت، انســان وارد مهمتری دور عب

داخــل شــود، تــا ســنت اهلل بــه عنــوان یــک اصــل ثابــت، تمامــی جوامــع و تمدن هــا را بــه ســوی 

کمــال نهایــی برســاند. 
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پی نوشت

1. خطبه 167

ــارت در ایــن اســت کــه دالیــل یــک امــر ذهنــی اســت کــه ملمــوس و عینــی  2. تفــاوت مفهومــی ایــن دو عب
نیســت و اصــوال هنگامــی کــه بــه بررســی تدریجــی ســقوط یــک تمــدن می پردازیــم در واقــع بــه دالیــل ســقوط 
اشــاره داریــم. امــا علــل یــک امــر عینــی و ملمــوس اســت و عامــل عینــی ســقوط یــک تمــدن را گوینــد. هماننــد 

ســیل و زلزلــه و...
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