
 

 

 كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀفصلنامدو 
 سیزدهم ۀ(، شمار9314) پنجمسال  

 

 

 
 

ۀ
 1یحیی معروف

 2منشالله پاکنبی

 

 چکیده
ای هتکرار و واگویی برخی از مضامین قرآنی و همچنین كیفیّت قرار گرفتن آیات ضمن سور، قضاوت

و  اندهای شخص پیامبر )ص(، طبیعی دانستهمتفاوتی به دنبال داشته است. برخی تکرار را همانند سخنرانی

 اند. از منظر قائلان به این دو فرض، نیازی به توجیهآوردهبرخی دیگر به تفسیر و توجیه موارد اختلافی روی

نفسه، منعی ندارد. در مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد كه  نزول تکراری آیات نیست، زیرا تکرار فی

ها گوییمستقل و مکمّل یکدیگر دانسته و به شناسایی اهداف و نکات جدید دوبارهضامین به ظاهر تکراری را م

 .اندها پرداختهگوییو چندباره

واند تای در تفسیر آیات مشابه میدر این پژوهش، در راستای شناخت یک نگرش درست كه تأثیر سازنده

های مختلف گردآوری و با یکدیگر )ع( از سوره حضرت لوط گانۀ داستانهای هشتداشته باشد، قسمت

اند تا به این اشکال پاسخ داده شود كه حوادث مشترک این داستان قرآنی، از نوع تکرار نیست؛ مقایسه شده

های مختلفی از یک واقعۀ حقیقی و تاریخی است كه در محدودۀ زمانی و كنندۀ قسمتبلکه هر بخش، بیان

ای با توجّه به ساختار و كیفیّت تأثیر آن بر مخاطبان، بخشی از اتّفاق افتاده و در هر سورهمکانی مشخصّی 

گردد. هدف این مقاله، زدودن ابهام در این آن ذكر شده كه با در كنار هم قرار گرفتن آنها، داستان تکمیل می

 زمینه است.

 ، داستان حضرت لوط )ع(.واگویی و تکرار، قرآن كریم، تفسیر، قصص قرآنی واژگان كلیدی:

                                                           

   Y.Marof@yahoo.com استاد گروه عربی دانشگاه رازی کرمانشاه/. 1

ات و علوم انسانی دانشگاه پيام نور )نويسنده مسئول(/ دکترای زبان و ادبيات عرب دانشکده ادبّي 2.
N1348pak@yahoo.com  
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 مقدمه -9

های قرآن یکی از مباحث قدیمی در علوم قرآنی است، که گروهی داستاندر بحث تکرار م

ای . عدّهانددانستهقرآن بلاغت  ة فصاحت وو گروهی نیز آن را لازمکرده  ضعف را حمل بر آن

 هکدهند مجاز مینوعی متشابهات دانسته و به آنها نسبت  ورا جز ی قرآنیهاداستان تکرار در

ه این گروه به این نکت ،هبتّنامند. المی ـ حقیقت تاریخی در مقابلـ دبی اامروزه آن را حقیقت 

های قرآنی و یا آیاتی از هر داستان، مربوط به زمان و مکان از داستانبسیاری اند که دقت نکرده

، یادب ونةگاین »زیرا  ؛ست، درست نییآیات چنینبه دادن دبی احقیقت نسبت خاصی هستند و 

 .(14، ص1423، د قطب)سیّ «زمانی و مکانی باشند ةزمانی واقعی هستند که خارج از محدود

ازل شده ن توصیف عذاب خاص، مانندة یك واقع آیات مربوط به توصیفِ که ی نیستشکّ البته

یقت تواند از نوع حقعصای حضرت موسی )ع( به اژدها، میتبدیل یا توصیف  بر اقوام گذشته و

ه توجّ با ،ایدر هر سوره که های متفاوتی بیان گرددبه صورت از زوایای مختلف و و باشدادبی 

ی داشته باشد؛ ولی مواردی که سخن خود خداوند متعال نبوده و ت و ضعفشدّ، به ساختار آن

روه دیگری گ توصیف یك واقعه هم نیست، بلکه نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم از یك شخص یا

تواند با کلمات مختلف بیان شود؛ زیرا شأن قرآن کریم فراتر از این است که است، هرگز نمی

بخواهد سخنی را که توسّط شخصی بیان نشده به او نسبت دهد و یا زبان حال یا نقل به مضمون 

ن ای از طرف دیگر ویژگی اصلی این اخبار غیبی، همین واقعی بودن آنهاست، در غیر .نماید

 توان خبر غیبی نامید.صورت هر کتاب تاریخ و هر افسانه و روایتی را می

ای هسی داستان حضرت لوط )ع( در سورهربا بر جستار حاضر این است که فرضیّة حاکم بر 

ظاهر  به ی آیاتِفلاتت در موارد اخهر یك از مراحل آن در هر سوره و دقّ ةمختلف و مقایس

ها تکراری نیستند و آیات مشابه در هر مجموعه، داستان آنشود که یمشابه، این حقیقت روشن م

ه که ملائکحضرت لوط )ع(، آن زمان در داستان  ،اند. برای مثالبیان شده دیگری ةهرکدام از زاوی

دی از زوایای متعدّ امّا این رخداد ،است ای ساده رخ دادهآمدند، هر چند تنها حادثهفرود  شنزد

 بودهصورت چه در این ماجرا به  لوط )ع(العمل عکس آنکه از جمله دارد؛یّت پرداخت قابل

مانی زدادند؟  العملی نشانعکسآنها چه  ،گردید منتشرقوم آن است؟ وقتی که این خبر در میان 

 د؟داشتن سخنانی اظهاربرای دلداری حضرت لوط چه  مواجه شدند، ،این وضعیتبا ملائکه  که

های مفّسران را بازتاب ها، دیدگاهجهة عالمان اسلامی با این سؤالبرای روشن شدن نحوة موا 

خواهیم داد تا نوع نگاه هر یك به پدیدة تکرار و اثر آن بر تفسیر آیات مشابه، به روشنی مشّخص 

 شود. 
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های اعراف و نمل برای نمونه، دو صحنة متفاوت از داستان حضرت لوط را که در سوره 

دهیم، تا مشخص گردد فراوانی به یکدیگر دارند، مورد مقایسه قرار میاند و شباهت بیان شده

رغم تشابه ظاهری، اختلافات فراوانی دارند که عقیده به تکرار موجب حذف که این آیات علی

 ها خواهد شد:یکی از این صحنه

 الرِ جالَّ لَّتَّْأُتونَّ ن َُّكْمِإ اْلعالَّمينَّ ِمنَّ حٍَّدأ ِمْن ِبها سَّبَّقَُّكْم ما اْلفاِحشَّةَّ تَّْأُتونَّأ ِلقَّْوِمِه قالَّ ِإْذ ُلوطًا وَّ﴿ 

 قَّْريَِّتُكْم ِمْن ْمِرُجوُهْخأ قاُلوا ْنأ ِإل ا قَّْوِمِه جَّوابَّ كانَّ ما وَّ ُمْسِرُفونَّ قَّْوم  ْنُتْمأ بَّْل النِ ساِء ُدوِن ِمْن شَّْهوًَّة

 كَّْيفَّ  فَّاْنُظْر مَّطَّرًا عَّلَّْيِهمْ  ْمطَّْرناأ وَّ اْلغاِبرينَّ  ِمنَّ كانَّْت تَُّهأاْمرَّ  ِإل ا ْهلَُّهأ وَّ ْنجَّْيناُهأفَّ يَّتَّطَّه َُّرونَّ ُأناس  ِإن َُّهْم

 .(٣4ـ٣2/ 1اعراف: ) ﴾اْلُمْجِرمينَّ عاِقبَُّة كانَّ

 ُدونِ  ِمْن شَّْهوًَّة الرِ جالَّ لَّتَّْأُتونَّ ِإن َُّكْم أ ُتْبِصُرونَّ ْنُتْمأ وَّ اْلفاِحشَّةَّ تَّْأُتونَّأ ِلقَّْوِمِه قالَّ ِإْذ ُلوطًا وَّ﴿

 ُأناس  ِإن َُّهْم قَّْريَِّتُكْم ْنِم ُلوٍط آلَّ ْخِرُجواأ قاُلوا ْنأ ِإل ا قَّْوِمِه جَّوابَّ كانَّ فَّما تَّْجهَُّلونَّ قَّْوم  ْنُتْمأ بَّْل النِ ساِء

 ﴾اْلُمْنذَّرينَّ  مَّطَُّر فَّساءَّ طَّرًامَّ عَّلَّْيِهْم ْمطَّْرناأ وَّ اْلغاِبرينَّ ِمنَّ قَّد َّْرناها تَُّهأاْمرَّ ِإل َّا ْهلَُّهأ وَّ ْنجَّْيناُهأيَّتَّطَّه َُّرونَّ فَّ
 کند که این دو داستان، نقلخواننده ابتدا با توجّه به آیات مشابه، تصوّر می .(۵٣ـ۵4/ 21نمل: )

شود هر کدام از عبارات یك حادثة تاریخی است؛ ولی با دقّت در موارد اختلافی، مشخّص می

کند؛ یعنی داستان مربوط به مواجهات دیگری را نقل میای متفاوت با فوق، در حقیقت حادثه

 های متفاوت بوده است.مختلف حضرت لوط )ع( با مخاطبین و در زمان

 شلازم به ذکر است در مواردی شبیه به این آیات که در حقیقت، گفتگویی میان پیامبر و قوم 

ه واحدی هستند و شایست ای از اجزای غیر قابل تفکیك از صحنةاست، مطالب به عنوان مجموعه

به این موضوع باعث نکردن ت دقّ ای از مجموعة دیگر مقایسه شود.نیست تنها یك آیه با آیه

 ران در این دو صحنة مستقل و متفاوت، به مقایسة تنها دو آیه بپردازند:شده که تعدادی از مفسّ 

 .(٣2/ 1)اعراف:  ﴾مِ ن قَّْريَِّتُكْم ِإن َُّهْم ُأنَّاس  يَّتَّطَّه َُّرونَّْخِرُجوُهم أن قَّاُلوْا أ ِإل َّاوَّمَّا كَّانَّ جَّوَّابَّ قَّْوِمِه ﴿-

 /21)نمل:﴾نَّقَّْريَِّتُكْم ِإن َُّهْم ُأنَّاس  يَّتَّطَّه َُّروْخِرُجوا آلَّ ُلوٍط مِ نأاُلوا ن قَّأفَّمَّا كَّانَّ جَّوَّابَّ قَّْوِمِه ِإل َّا ﴿-

۵۶.) 
. است« هُم»به جای ضمیر « لوطآل »چنانکه ملاحظه شد، تنها تفاوت این دو آیه، ذکر کلمة 

یکی »ند: اکسانی که معتقد به تکرار این آیه هستند، در تفسیر و توجیه این اختلاف چنین گفته

ة آید و دیگر اینکه سورکه در سورة اعراف، کنایه است و سپس در سورة نمل، تفسیرش میاین

ه می به صورت کنای، و در دوّنمل قبل از سورة اعراف نازل شده است. بنابراین در اوّلی تصریح
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اضح و روشن است در نقل یك (. امّا همچنان که بسیار و12۵تا، صآمده است )کرمانی، بی

تاریخی، اوّلاً نزول دیر یا زود هنگام سوره، هیچگونه تأثیری در انتخاب کلمات آن واقعه  واقعة

ت؛ در این آیات، تکرار دیگری استواند داشته باشد. ثانیاً، به فرض اگر بپذیریم که یکی از نمی

 توان گفت که این کاربرد متفاوتاین صورت، چه ضرورتی باعث این تغییر شده است؟ آیا می

هیچ تأثیری در مفهوم این دو جمله ندارد، در حالی که از نظر بلاغی، کاربرد آن دو متفاوت 

 است؟

رغم تشابه فراوان، دو  را علی در مقابل، کسانی که معتقد به عدم تکرار بوده و این دو آیه 

اند از نظر بلاغی، به تفاوتِ میانِ آوردن اسم عَلم و جملة مستقل و متفاوت با یکدیگر دانسته

م عَلَم آوردن اس»اند: را جواب دو گروهِ متفاوت دانسته و در تفسیر آن گفته آنهاضمیر پرداخته و 

)ابو جعفر، « ن و خانواده، صراحت داردبه شمول تمام افراد، از جمله خود حضرت و اطرافیا

)بقاعی، « تر استاظهار در این سوره، از لحاظ علم و حکمت، شایسته»( و 223، ص1تا، جبی

تنها اختلاف بر سر )آل لوط( و ضمیر )هُم( نیست که بتوان آن بنابراین، (. 1٣3، ص14، ج141۵

ره، کاملاً بر مجزّا و متفاوت بودن آن را توجیه کرد، بلکه سایر اختلافات موجود در این دو محاو

برداری شود که از هر مجموعه، اغراض و بهرهدو دلالت دارند. پذیرفتن این مطلب باعث می

 رد.داخاصّ خود را دنبال کنیم، در حالی که اعتقاد به تکرار، ما را از رسیدن به آن اهداف باز می

 ؛توان حکم به تکراری بودن آنها دادنمی، مجموعهمشابه در هر ة چند آی ةبا مشاهد ،بنابراین

به تناسب اهداف آن،  ،قرآن کریم است که در هر سوره اسلوب ویژة شیوه، یكبلکه این 

متفاوت  ،بان قرآنطمخا، چرا که است بیان شدهنی از یك داستان های مشخص و معیّقسمت

 رتا از احوال گذشتگان متأثّ وده شآنها سخن گفتحال به فراخور  باید ،و با هر گروهی هستند

 گیرند. قرار ،و در مسیر صحیح هدایت شوند

های قرآنی تاکنون از لحاظ شیوة بیان و اهداف متعدّد، مورد توجّه محقّقان بوده البته داستان

یر تفس»تحریر در آمده است، از جملة این منابع،  ةو آثار فراوانی نیز در این خصوص به رشت

و...  «تفسیر المیزان»، «تفسیر المنار»، «تفسیر قرطبی»، «تفسیر مجمع البیان»، «بغویتفسیر »، «تبیان

، «البرهان فی علوم القرآن»، «الإتقان فی علوم القرآن»باشند. همچنین در آثار مستقلّی چون: می

 جزاتالمع»، «الفن القصصی فی القرآن الکریم» ،«فی ظلال القرآن»، «اسرار التکرار فی القرآن»

 نیز به این موضوع پرداخته شده است.« نيةالقرآ

پردازد؛ بدین گونه که امّا این مقاله از زاویة دیگری به بررسی داستان حضرت لوط )ع( می

در ابتدا، برای روشن شدن بیشتر موضوع، در مورد مفهوم تکرار و انواع و اهداف آن در قرآن 
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بتوان در مورد مطابقت یا عدم مطابقتِ  کریم، بحث مختصری خواهد شد تا در مقام مقایسه،

تی گیری درسکنند با این انواع و اهداف، نتیجههای قرآن یاد میآنچه از آن به عنوان تکرار داستان

های خاذ کرد؛ سپس همچنان که بیان شد، تمام آیات مربوط به حضرت لوط )ع( از سورهاتّ 

وند شبندی و با یکدیگر مقایسه میتهمختلف قرآن کریم گردآوری و در هشت قسمت مجزّا، دس

ی ظاهر مشابه، مورد بررسهای قرآنی، موارد اختلافی این آیاتِ به تا به عنوان یك نمونه از داستان

توان از نوع تکرار نامید و یا در حقیقت، دقیق قرار گیرد و مشخّص گردد که آیا این آیات را می

ث مهم بح کنند.وار، این داستان را تکمیل میدولهر کدام بخشی مستقل هستند که در نهایت، ج

ای دیگری که در این اثنا بدان اشاره خواهد رفت اینکه در مواردی که خود خداوند، از واقعه

های آورد، آیا ممکن است الفاظ و کلماتش را در سورهحقیقی ـ تاریخی سخن به میان می

ت؟ ها در چیسجواب، ضرورت این تفاوتمختلف، متفاوت تدارک کند؟ در صورت مثبت بودن 

آور الکننده و ملآیا هدف این بوده است با اندکی تغییر، این موارد تکراری برای شنونده، خسته

 گیرند؟نباشد و یا این موارد اصلاً در چهارچوب تعریف تکرار، جای نمی

 نگاه اجمالی به مبحث تکرار و كیفیّت بیان حوادث تاریخی در قرآن كریم -2

تنها آشنایی مختصری است برای قضاوت  ،بخش نیا ارائة از هدفچنانکه قبلاً اشاره شد، 

بهتر در خصوص آنچه که این مقاله در پی اثبات آن است؛ زیرا بر اساس تعاریف تکرار و انواع 

ای ههای قرآنی و از جمله داستان حضرت لوط، با توجّه به تفاوتو اهداف آن، تکرار در داستان

در هر قسمت ـ و از همه مهمتر با عنایت به این که در بیشتر این موارد، مجموعه را باید  موجود

در نظر گرفت نه فقط تنها چند جملة به ظاهر مشابه را ـ تحت هیچ کدام از انواع تکرار قرار 

های ظاهری باعث شده تا گروهی، آنها را از نوع تکرار بدانند و در گیرد و صرفاً، شباهتنمی

 د.انها، تحت تأثیر این نگرش، بازماندهیجه، از اهداف و اغراض اصلی بیشتر این مجموعهنت

 تعريف لغوي و اصطلاحي تکرار -2-1

نی: ؛ تکرار کردن یك چیز یع«َکرََّر الشَّيَء تکريرًا: أعاَدُه مرًة َبعَد ُاخري»معنی لغوی تکرار: 

، 14، ج13۵1/ زبیدی، 13۵، ص۵، ج1414بازگرداندن آن، یك بار پس از دیگری )ابن منظور، 

بزرگ تکرار همان تقریر و تثبیت است،  ةگوید: فائدزرکشی پیرامون تکرار چنین می(.21ص

دن و یابد، همچنین تأکید و ترسانشود، تثبیت میزیرا گفته شده: هنگامی که سخنی تکرار می

جز ها گفته است: عتکرار داستان ا دربارةفوائد دیگر آن است و امّ زدگی نیز ازتهدید و شگفت



   
 

 

 

 

 9314پاییز و زمستان ، سیزدهم ۀ، شمارپنجمكتاب قیم، سال  ۀدو فصلنام  14

دهد، یعنی: معجزه بودن قرآن کریم را سرایی را نشان میو ناتوانی دیگران در برابر چنین داستان

 (. 32ـ13، صص3، ج13۵1سازد )زرکشی، آشکار می

 انواع تکرار در قرآن-2-2

شود یریم، دیده مهای مختلفی در قرآن کتکرار، با توجّه به کاربردهای متفاوت آن، به صورت

 که برخی از آنها عبارتند از:

 تکرار لفظ و معنی -2-2-9

 های مختلف، کاربرد دارد: )پشت سر هم(، که به صورتمتوالی  -2-2-9-9

 (.3۶/ 23)مؤمنون:  ﴾ِلما ُتوعَُّدونَّ هَّيهاتَّ هَّيهاتَّ﴿ أ( تکرار کلمات در سیاق آیه؛ مانند:

وَُّيطَّاُف عَّلَّْيِهم ِبآِنيٍَّة مِ ن ِفض ٍَّة ﴿: آیة بعدی؛ مانند تکرار کلمات در آخر آیه و در اوّلب( 

 (.1۶ـ 1۵/ 1۶)إنسان:  ﴾ِمن ِفض ٍَّة قَّد َُّروهَّا تَّْقِديًرا قَّوَّاِريرَّ قَّوَّاِريرَّاْكوَّاٍب كَّانَّْت أوَّ

 (.21/ ٣3)فجر:  ﴾دک ًا دک ًاکَّل ًا ِاذا دَّک ت الارُض  ﴿: تکرار کلمات در آخر آیه؛ مانندج( 

 (.۶ـ ۵/ 34: )شرح ﴾ِإن َّ مَّعَّ اْلُعْسِر ُيْسًرا ن َّ مَّعَّ اْلُعْسِر ُيْسًراإفَّ﴿ ؛ مانند:تکرار کامل یك آیهد( 

 آید: )تکرار به دنبال هم نباشد( که به چند صورت میغیر متوالی  -2-2-9-2

 (.4/ 1حمد: ) ﴾نَّستَِّعيُن إي اکَّنَّعُبُد و  إي اکَّ ﴿ با کمی فاصله در یك آیه؛ مانند: تکرار کلمهأ(

 عراءدر سورة ش ﴾و إن  لَُّهو العَّزيز الر َّحيم﴿ ةتکرار یك آیه در یك سوره؛ مانند: تکرار آیب( 

 (.هشت مرتبه)

و يَُّقوُلونَّ متي هذا الوعُد إن ُکنُتم ﴿ ةآی های مختلف قرآن؛ مانندتکرار یك آیه در سورهج( 

 ؛34/23سبأ:  ؛11/ 21النمل:  ؛3٣/ 21انبیاء:  ؛4٣/ 12های یونس: شش مرتبه )در سوره ﴾صاِدِقينَّ

 (.2۵/ ۶1الملك:  ؛4٣/ 3۶یس: 

 تکرار در معنی بدون لفظ -2-2-2

منحصر به فرد قرآن کریم در پرداخت به نقل حوادث پیامبران و اقوام گذشته که در هر  ةشیو

آنها را از نوع شود، موجب شده که گروهی صی از آنها بیان میسوره و موقعیتی، مقدار مشخّ 

، ذکر بهشت و نعمتهای آن و نیز توصیف های پیامبرانتکرار یك صحنه بشمارند؛ مانند: داستان



   11   هشت پردۀ داستان حضرت لوط )ع(: تکرار یا تکمیل؟                                                    

 
اشاره  طور که پیش از این(. البته همان232ـ224، صص3، ج1334م و عذاب آتش )سیوطی، جهنّ

 تکرار بشمارند. ءهای موجود باعث شده که این موارد را جزت در تفاوتعدم دقّ ،شد

 فواید تکرار -2-3

 د:شودارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میمختلفی کاربردهای متفاوت تکرار، اهداف 

 ارد:دها و اندرزها را چنین بیان میعّلت تکرار قصه ،تقریر یا تثبیت کلام: خداوند متعالأ( 

 گونهاین و»؛ ﴾ِذْكرًا لَُّهْم ْحِدُثيُ  أْو يَّت َُّقونَّ لَّعَّل َُّهْم اْلوَّعيِد ِمنَّ فيِه صَّر َّْفنا وَّ عَّرَِّبيً ا ُقْرآنًا ْنزَّْلناُهأ كَّذِلكَّ وَّ﴿

 ونگوناگ تهدیدهاى و هشدارها آن، در و کردیم، نازل[ گویا و فصیح] عربى زبان به قرآنى را آن

 و ىبیدار آنان، براى یا بپرهیزند،[ طغیان و گناه و پایهبى آراى و عقاید از] است امید آوردیم.

، 1334)سیوطی، نین است نیز چ «الرّحمن» تکرار در سوره؛ (113 /22طه: )« آورد پدید هشیارى

 (.232ـ224، صص3ج

. ن َّ مَّعَّ اْلُعْسِر ُيْسًراإفَّ ﴿و  (۵-4 /1٣)نبأ:  ﴾سَّيَّْعلَُّمون اكَّل  ُثم َّ سَّيَّْعلَُّمونَّ اكَّل  ﴿ :تأکید؛ مانندب( 

شود: (. این حالت همانند زمانی است که به تیرانداز گفته ۶ـ۵/ 34)شرح: ﴾ ن َّ مَّعَّ اْلُعْسِر ُيْسًراإ

 إِرمِ إِرمِ، )همانجا(.

و  «والله لا أفعل کذا ثم والله لا أفعله» : مانند:تأکید به منظور قطع طمع و حرصِ مخاطبج( 

 )همانجا(. همانند تکرار در سورة کافرون

 بَّن َّ لاتَّْحسَّ﴿؛ مانند: اگر فاصله دو کلام آنقدر زیاد باشد که احتمال فراموشی آن داده شود د(

 عَّذاب  لَُّهْم وَّ اْلعَّذاِب ِمنَّ مَّفازٍَّةِب تَّْحسَّبَّن َُّهْم فَّلا يَّْفعَُّلوا لَّْم ِبما ُيْحمَُّدوا ْنأ ُيِحبُ ونَّ وَّ أتَّْوا ِبما يَّْفرَُّحونَّ ال َّذينَّ

 وَّ  كَّْوكَّبًا عَّشَّرَّ  حَّدَّ أ ْيُترَّأ نِ يإ بَِّتأ يا بيِهِلأ ُيوُسُف قالَّ ْذإ﴿و همچنین  (3/1٣٣)آل عمران: ﴾ ليم أ

 ( )همانجا(.12/4: )یوسف﴾ ساِجدينَّ لي ْيُتُهْمرَّأ اْلقَّمَّرَّ وَّ الش َّْمسَّ

 مَّا اْلقاِرعَُّة﴿، (2-1/ ۶3)حاقه: ﴾ اْلحَّاق َُّة مَّا اْلحَّاق َُّة﴿: مانند: به منظور ترساندن و تعظیمه( 

 ن َّاإ﴿، (21/ ۵۶)واقعه:  ﴾اْليَّميِن ْصحابُ أ ما اْليَّمينِ  ْصحاُبأ وَّ﴿، (2-1/ 121)قارعه:  ﴾اْلقاِرعَُّة

( و گاهی 2۵2تا، ص(، )کرمانی، بی2ـ1/ 31)قدر:  ﴾اْلقَّْدر لَّْيلَُّة ما ْدراكَّأ ما وَّ اْلقَّْدِر لَّْيلَِّة في ْنزَّْلناُهأ

 (. 2۵٣ناس )همان، صلیه است؛ مانند: تکرار در سورة برای بزرگ شمردن مضاف إ
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 نَّْعُبدُ  اكَّ ي َّإ﴿: مانند: با مطلب دیگری، اشتباه شود نشدن تکرارگاه لفظ مکرّر در صورت هرو( 

شد، احتمال داشت مخاطب م تکرار نمیدر جملة دوّ« اّیاک»(. اگر ۵ /1)حمد: ﴾ نَّْستَّعين إي َّاكَّ وَّ

 (. ۶۶اشتباه بگیرد )همان، ص «نستعینك»با 

 ن َّإ ن َّاُسال لَُّهُم قالَّ ال َّذينَّ﴿مانند:  گاه یك کلمه در یك آیه، معانی متفاوتی داشته باشد:هرز( 

/ 3)آل عمران:  ﴾لاْلوَّكي ِنْعمَّ وَّ الل َّهُ  حَّْسُبنَّا قاُلوا وَّ إيمانًا فَّزادَُّهْم فَّاْخشَّْوُهْم لَُّكْم جَّمَُّعوا قَّْد الن َّاسَّ

دوّمی مشرکین و دشمنان هستند « الناس»اوّلی منافقین و جاسوسان و « الناس»(، منظور از 113

 (. 431، ص3،ج131٣، طیّب/ ۶4، ص4، ج1411)طباطبایی، 

در این  ذکر داستان در مواضع متعدّد به همراه عبرت و استدلالی غیر از موضع دیگر:ح( 

( و در عین حال، هیچ 42٣، ص14، ج141۶)ابن تیمیه،  شودصورت، تکراری محسوب نمی

 (.32٣، ص٣، ج1332تعارضی نیز با یکدیگر ندارند )رشید رضا، 

 های قرآن كریمهای بیان داستانشیوه -2-4

های متفاوتی دارد که بیان تمام آنها از حوصلة این مقاله ها، شیوهقرآن کریم در بیان داستان

 (:24۵، ص1424مریم السباعی، ر.ک. شود )به ذکر چند نمونه اکتفا میخارج است. در اینجا، تنها 

  أ( بیان تفصیلی یك داستان؛ مانند داستان حضرت یوسف.

داستان  های مختلف؛ مانندهای مجزا از هم در سورهب( بیان داستان طولانی در قسمت

 حضرت لوط.

 ل، نحل، هدهد، اصحاب فیل.های نمج( داستان کوتاه و مختصر در یك سوره؛ مانند داستان

به عنوان هدف اصلی در سورة مورد نظر، مانند  داستانات و تشریح قسمتی از یّد( بیان کل

؛ قرآن کریم در نقل این داستان، در ابتدا کلیّات را «1۵حجر: »)ع( در سوره  داستان حضرت لوط

(. سپس، بخشِ آمدن قوم و مجادلة آنها با حضرت ۶۶تا  ۵1/ 1۵های )حجر: بیان فرموده است آیه

لوط )ع( تشریح شده که بر گناه خود اصرار داشتند و نتیجة اصرارشان بر گناه، نزول عذاب الهی 

 بوده که بلافاصله پس از آن ذکر شده است. 

یند که تاده، تصوّر نمااین شیوة نقل داستان در قرآن کریم باعث شده که گروهی به اشتباه اف

هستند و نه یك واقعیّت تاریخی که در دنیای واقعی « حقیقت ادبی»های قرآن از نوع داستان

کنند که در این خود، به همین سورة حجر استشهاد می حادث شده است. آنها برای اثبات اّدعای

حالی که  (؛ در1۶3ـ1۶3، صص1333الله، آیات، ترتیب زمانی، رعایت نشده است )خلف

ای مختصّ قرآن کریم است و ادّعای آنها برای حمل آن بر غیر های قصص قرآنی، شیوهپرداخت
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ّلت امه طباطبایی، عواقعی بودن و یا صرف ادبی بودنِ داستان صحیح نیست. در این راستا علّ

 ُهوَّ عَّذابي ن َّأ وَّ﴿ریختگی و اتّصال آن قسمت داستان به آیة عذاب را روشن شدن آیة همبه

کند که در ابتدای آیات نامبرده، واقع شده است )طباطبایی، بیان می (1۵/۵2)حجر: ﴾ ليمأاْل اْلعَّذاُب

 .(1٣3، ص12، ج1411

های قرآن، نقل داستان به هر دو صورت نقل قول مستقیم و غیر مستقیم ه( یکی دیگر از شیوه

ونَّ ْذ قَّالَّ ِلقَّْوِمِه أتَّأُتوَُّلوًطا إ﴿است که هر کدام تأثیر متفاوتی در مخاطبان خود دارند. مانند: 

 هنگامى[ آورید یاد به] را لوط و» (؛1/٣2)اعراف:  ﴾اْلفَّاِحشَّةَّ مَّا سَّبَّقَُّكم ِبهَّا ِمْن أحٍَّد مِ ن اْلعَّالَِّمينَّ

 پیشى ماش بر آن در جهانیان از کس هیچ که را قبیح و زشت بسیار کار آن آیا: گفت قومش به که

كَّذ َّبَّْت ﴿ :فرمایدقول غیرمستقیم، میوگاهی هم به صورت نقل «شوید؟مى مرتکب است، نگرفته

طَّمَّْسنَّا أْعُينَُّهْم فَُّذوُقوا فَّتَّمَّارَّْوا ِبالنُ ُذِر. وَّلَّقَّْد رَّاوَُّدوُه عَّن ضَّْيِفِه فَّنذَّرَُّهم بَّْطشَّتَّنَّا وَّلَّقَّْد أ قَّْوُم ُلوٍط ِبالنُ ُذِر

 سخت همؤاخذ به را آنان لوط راستى به کردند تکذیب را دهندگان بیم لوط قوم»﴾؛ عَّذَّاِبي وَُّنُذِر

 و دندکر ستیزه و مجادله سرسختانه[ یش]هشدارها و بیمها در[ وى با آنان] ولى بود، داده بیم ما

 را اندیدگانش نتیجه در خواستند، جویى کام[ بودند ما فرشتگان حقیقت در که] میهمانانش از

(. 31و 3۶ـ33/ ۵4)قمر:  «بچشید را هشدارهایم و عذاب[ طعمِ: گفتیم] پس کردیم نابینا و محو

(. این لحن، 232ص، 3، ج1312یعنی از حضرت لوط میهمانان او را مطالبه کردند )طبرسی، 

 31 ةت عذاب و قهر الهی به کار رفته است. به تعبیر عّلامه طباطبایی در آیگاهی برای بیان شدّ 

قمر، التفاتی از غیب به خطاب شده و روی سخن با قوم لوط است و غرض از التفات،  ةسور

 (. ٣13، ص13، ج1411توبیخ بیشتر است )طباطبایی، 

هایی از آن، به صورت های طولانی قرآن است که بخشداستان حضرت لوط از جمله داستان

بار ذکر شده است و داستان  21 ،در قرآن های مختلف آمده است. کلمة لوطا در سورهمجزّ 

سوره بیان شده که با توجّه به نظر اکثر مفّسران، تمامی آنها مّکی  12در  مجموعاًحضرت لوط 

(. در این بخش، مجموع این آیات به صورت هشت پردة 13۶، ص12، ج1411است )طباطبایی، 

رار گیری لازم مبنی بر عدم تکو در پایان هر قسمت ضمن مقایسة آیات، نتیجه نمایشی تقسیم

 شود.آنها ارائه می
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 ت پردۀ نمایشی داستان حضرت لوطهش-3

 های مختلفهای داستان حضرت لوط )ع( که در سورهبر اساس آنچه قبلًا بیان شد، قسمت

وصًا وضعیّت را خص داشته و غیرقابل تفکیك از یکدیگر هستند؛ این مجموعیذکر شده، حالت 

اّما از آنجا که معتقدان به تر است. پیامبر در مقام مکالمه با قومش باشد، نمایاندر مواردی که 

تکرار، به تشابه بین تعدادی از آیات و جملات هر مجموعه معتقدند، ما نیز بر آن شدیم که به 

های موجود در این جملاتِ به ظاهر مشابه پرداخته و ضمن اثبات عدم تکرار، به توضیح تفاوت

 .اغراض و اهداف هر کدام از آنها بپردازیم

 لوط با قومشمشاجرۀ حضرت -3-9

خداوند حکیم چهار صحنة متفاوت از مشاجرة لفظی حضرت لوط با قومش را در چهار 

ردد. گسوره بیان داشته است. با مقایسة این گفتگوها با یکدیگر، متفاوت بودن آنها مشخص می

 پردازیم:)ع( در این چهار صحنه می در این قسمت به سخنان لوط

 الرِ جالَّ  لَّتَّْأُتونَّ ن َُّكْمإ حٍَّد مِ ن اْلعَّالَِّمينَّأِمْن  ِلقَّْوِمِه أتَّْأُتونَّ اْلفَّاِحشَّةَّ مَّا سَّبَّقَُّكم ِبهَّاوَُّلوًطا إْذ قَّالَّ ﴿ (أ

: گفت قومش به که هنگامى[ آورید یاد به] را لوط و»﴾؛ ُمْسِرُفون قَّْوم   ْنُتْمأ بَّْل النِ ساِء ُدوِن ِمْن شَّْهوًَّة

 ست،ا نگرفته یپیش شما بر آن در جهانیان از کس هیچ که را قبیح و زشت بسیار کار آن آیا

 یقوم شما یآر! رانیدیم شهوت سخت مردان با و کرده ترک را زنان شما شوید؟یم مرتکب

 (.٣1-1/٣2)اعراف:  «اسرافکارید( بزهکارى و فساد در)
﴾؛ نُتمْ قَّْوم  عَّاُدونَّبَّلْ أ ِجُكمْزوَّاخَّلَّقَّ لَُّكمْ رَّبُ ُكمْ ِمنْ أ تَّْأُتونَّ الذُ ْكرَّانَّ ِمنَّ اْلعَّالَِّمينَّ وَّتَّذَُّرونَّ مَّاأ﴿ ب(

 از شما براى پروردگارتان را آنچه و کنید؟مى آمیزش مردان با شما جهان، مردم میان از آیا»

[ داریدن استوارى برهان و دلیل سابقه،بى زشت کار این یبرا] کنید؟مى رها آفریده همسرانتان

 (.1۶۶ـ1۶۵/ 2۶)شعراء:  «هستید[ انسانیّت یمرزها و خدا حدود از] تجاوزکار یگروه شما بلکه

ًة مِ ن ُدوِن الرِ جَّالَّ شَّْهوَّ ِئن َُّكْم لَّتَّْأُتونَّوَُّلوًطا إْذ قَّالَّ ِلقَّْوِمِه أتَّْأُتونَّ اْلفَّاِحشَّةَّ وَّأنُتْم ُتْبِصُرونَّ أ﴿ (ج

 زشآمی مردان با زنان یجا به شهوت و میل یرو از شما آیا»﴾؛ نُتْم قَّْوم  تَّْجهَُّلونَّالنِ سَّاء بَّْل أ

 پس .هستید نادان یگروه شما بلکه[ ندارید برهانى و دلیل زشت کار این براى شما] کنید؟یم

 اندنىمردما آنان زیرا کنید بیرون شهرتان از را لوط خاندان: گفتند که نبود این جز قومش جواب

 . (۵۵ـ۵4/ 21)نمل:  «اندیپاک خواهان همواره که
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ُتونَّ ِئن َُّكْم لَّتَّأأ ْلعَّالَِّمينَّ،حٍَّد ِمنَّ اأن َُّكْم لَّتَّْأُتونَّ اْلفَّاِحشَّةَّ مَّا سَّبَّقَُّكم ِبهَّا ِمْن قَّالَّ ِلقَّْوِمِه إْذ وَُّلوًطا إ﴿ د(

 قومش به آنگاه ،[تادیمفرس نیز] را لوط و» ﴾...ُتونَّ ِفي نَّاِديُكُم اْلُمنكَّرَّوَّتَّْقطَُّعونَّ الس َِّبيلَّ وَّتَّأ الرِ جَّالَّ

 انجام ار آن جهانیان از یك هیچ شما از پیش که شویدمى مرتکب زشتى بسیار کار شما: گفت

 لمحف در و نماییدمى قطع را[ تناسل و توالد] راه و کنیدمى آمیزش مردان با شما آیا .اندنداده

 وا قوم جواب پس. شویدمى مرتکب را زشت بسیار کار این[ یکدیگر انظار در] خود یعموم

  (.23ـ2٣/ 23)عنکبوت:  «بیاور ما یبرا را خدا عذاب راستگویانى از تو اگر: گفتند که نبود این جز
این قسمت از داستان در حقیقت، گفتگو بین حضرت لوط )ع( و قوم اوست و خداوند متعال 

ل که قابها علاوه بر اینبخش کند. ایناین کلمات را از زبان آنها در این چهار سوره نقل قول می

تفکیك نیستند، در موارد مشابه نیز در آنها، کلمات متفاوتی به کار رفته که هر کدام بار معنایی 

 خاص خود را دارند و این امر، نشان از عدم تکرار دارد.

 ملن، در سورة ﴾قَّْوم  عَّاُدونَّ﴿ ، در سورة شعراء﴾ُمْسِرُفون قَّْوم ﴿ أعرافبرای مثال، در سورة  

ر معنایی به کار رفته که اگر چه همگی با ﴾اْلُمْفِسدين اْلقَّْوِم﴿و در سورة عنکبوت  ﴾قَّْوم  تَّْجهَُّلونَّ﴿

منفی دارند، ولی مترادف یکدیگر نیستند و معانی متفاوتی دارند و از همین روست که به جای 

رود که مصرف، مواقعی به کار میدر « اسراف»شوند. برای نمونه، کلمة هم نیز به کار برده نمی

ولی کلمة ای معقول انجام پذیرد که زیاده از آن، تجاوز خواهد بود؛ بر اساس حدّ و اندازه

ه فرد، رغم آنکیعنی به ﴾تَّْجهَُّلونَّ﴿از همان اّول، به معنی متجاوز است. همچنین تعبیر  ﴾عَّاُدونَّ﴿

علاوه »عنکبوت  ةزنند. در سورقبیحی دست میعلم به نادرستی عملی دارد، باز هم به چنین کار 

بر عمل ناپسند لواط، دو عمل دیگر یعنی راهزنی و ارتکاب آشکار منکر را نیز برایشان اثبات 

 .(442، ص٣، ج1312)طبرسی، « نمایدمی
شود که لحن آیات بسیار تندتر است؛ زیرا در مقابل احساس می ،شعراءاز سوی دیگر، در سورة 

ن دون مِ ﴿آمده و به جای عبارت  ﴾الذُ ْكرَّانَّ﴿های دیگر، در اینجا کلمة سوره ﴾الرِ جَّالَّ﴿کلمة 

استفاده شده است. از  ﴾ونعاد ﴿و همچنین از کلمة  ﴾م...ُکلَّ قَّلَّ ما خَّ  رونَّذَّتَّوَّ﴿جملة  ،﴾النساء

 رغمشود که خطاب به گروهی است که علیها، استنباط میدر سایر سوره ﴾سرفونُم﴿کلمة 

شدند؛ ولی در سورة شعراء، به گروهی اشاره شده داشتن زن و فرزند، مرتکب این عمل شنیع می

فت نقل توان گاند. بدین ترتیب میکه اصلاً میل به ازدواج با زنان نداشته و افرادی متجاوز بوده

ب اهای مختلف، نه تنها تکراری نیست بلکه بازتاز داستان در سوره این فراز به ظاهر یکسان

 است.های متفاوت سخنان حضرت لوط با قشرهای مختلف قومش در زمان
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 جواب قوم حضرت لوط )ع( به قوم خویش -3-2

ر های متفاوت است، با تعابیاین بخش از داستان نیز که در حقیقت جواب قوم لوط در صحنه

  مختلفی در قرآن کریم به ثبت آمده است. آیات از این قرارند:

 پاسخ و»؛ ﴾ْخِرُجوُهم مِ ن قَّْريَِّتُكْم ِإن َُّهْم ُأنَّاس  يَّتَّطَّه َُّرونَّأن قَّاُلوْا أ ال اوَّمَّا كَّانَّ جَّوَّابَّ قَّْوِمِه ﴿ (أ

 که اندمردمانى زیرا کنید بیرون شهرتان از را اینان: گفتند یکدیگر به که نبود این جز قومش

 (.٣2/ 1)اعراف:  «دهندمى نشان پاک را خود همواره
[ دین تبلیغ از] اگر !لوط یا: گفتند»﴾؛ قَّاُلوا لَِّئن ل َّْم تَّنتَِّه يَّا ُلوُط لَّتَُّكونَّن َّ ِمنَّ اْلُمْخرَِّجينَّ﴿ ب(

 (.1۶1/ 2۶)شعراء:  «شد یخواه تبعید حتماً نایستى، باز

 پس»﴾؛ تَّطَّه َُّرونَِّإن َُّهْم ُأنَّاس  يَّ ْخِرُجوا آلَّ ُلوٍط مِ ن قَّْريَِّتُكْم أن قَّاُلوا أفَّمَّا كَّانَّ جَّوَّابَّ قَّْوِمِه ِإل َّا ﴿ ج(

 اندنىمردما آنان زیرا کنید بیرون شهرتان از را لوط خاندان: گفتند که نبود این جز قومش جواب

 .(۵۶/ 21)نمل:  «اندیپاک خواهان همواره که
 با شما آیا»﴾؛ ُكنتَّ ِمنَّ الص َّاِدِقينَّن قَّاُلوا اْئِتنَّا ِبعَّذَّاِب الل َِّه ِإن أ... فَّمَّا كَّانَّ جَّوَّابَّ قَّْوِمِه ِإل َّا ﴿ د(

 ارانظ در] خود عمومى محفل در و نماییدمى قطع را[ تناسل و توالد] راه و کنیدمى آمیزش مردان

: فتندگ که نبود این جز او قوم جواب پس. شویدمى مرتکب را زشت بسیار کار این[ یکدیگر

 .(23/ 23 )عنکبوت: «بیاور ما براى را خدا عذاب راستگویانى از تو اگر

مسلّماً، این قسمت از داستان در عمل، قابل تفکیك از قسمت اوّل نیست، ولی از آنجا که 

اند، در این قسمت نیز به همین صورت قائلان به تکرار، این آیات را به صورت مجزّا مقایسه کرده

 ﴾ْخِرُجوا آلَّ ُلوطٍ أ﴿( عبارت ۵۶ /21شود، در سورة )نمل: چنانکه ملاحظه می بررسی شده است.

ذکر شده است و کاربست اسم عََلم  ﴾ْخِرُجوُهمأ﴿( ٣2 /1آمده، در حالی که در سورة )اعراف: 

بر شمول تمامی افراد، از جمله خود حضرت و اطرافیان و خانواده صراحت دارد؛ زیرا با توّجه 

 ؛ به عمل زشت﴾نُتم ُتبِصُرونَّأ﴿به ویژگی علنی بودن عمل شنیع لواط، مندرج در عبارت 

، ﴾ُفونَّ ُمسِر﴿گرید، قبح این گناه از بین رفته بوده است و لذا جوابشان از گروه همدیگر، نظاره

( و اظهار در این سوره از لحاظ علم و حکمت، 223، ص1تا، جتر است )ابو جعفر، بیصریح

ر (. همچنین، در خصوص ضمی1٣3، ص14، ج141۵تر از درج ضمیر است )بقاعی، شایسته

، دو نظر دیگر نیز نقل شده است: یکی این که در سورة اعراف، کنایه ﴾أخِرُجوُهم﴿در  ﴾ُهم﴿

کند و دیگر اینکه سورة نمل، قبل از سورة اعراف است و سپس در سورة نمل آن را تفسیر می
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نازل شده؛ بنابراین، در اوّلی، تصریح صورت گرفته و در دومی، به صورت کنایه آمده است 

 (.12۵تا، ص)کرمانی، بی

اید ها نبهای اقوام گذشته، تقدیم و تأخیر نزول سورهباید در نظر داشت که در نقل داستان

ند اتأثیری در کلمات به کار رفته در آنها داشته باشد؛ زیرا این وقایع، در زمان گذشته اتفاق افتاده

در گذشته تغییر نخواهد داد.  ای در حقیقت، چیزی راو نقل هر قسمتی از آنها در هر سوره

 های دو گروه متفاوت و یا مربوط به دو زمان مختلف است.توان گفت اینها جوابرو، میایناز

و امّا در جواب قوم، در سورة شعرا ـ چنانکه قبلا بیان شدـ خطاب حضرت لوط به آنها، تند  

و نون  که دو تأکید )لام ﴾ُکونَّن َّلَّتَّ﴿و جواب این گروه نیز تند است. این تفاوت از کاربرد کلمة 

شود که از نظر بلاغی، از صورت ، معلوم می﴾الُمخرَّجين﴿مشدّد( دارد و نیز از بار معنایی کلمة 

فعلی آن بیشتر است. در سورة عنکبوت نیز صحنه، کاملاً متفاوت است؛ زیرا با لحن استهزا، بیان 

 /1۵ما فرود آور. امّا آیاتی از سورة )حجر: گویی، عذاب الهی را بر کنند که اگر راست میمی

، گویی در جواب ﴾نَّلَّصاِدُقو ن َّاإ وَّ ِباْلحَّقِ  تَّْيناكَّأ وَّ يَّْمتَُّرونَّ فيِه كاُنوا ِبما ِجْئناكَّ بَّْل قاُلوا﴿( ۶4ـ۶3

ملائکه به حضرت لوط و در پاسخ به استهزای این گروه نازل شده است. بدین ترتیب، به این 

شوند و هیچکدام تکراری های مختلف محسوب میکه این آیات، جواب گروهرسیم نتیجه می

 (.۵2، ص2۵، ج1421نیستند )فخر رازی، 

 فرود فرشتگان بر حضرت ابراهیم، قبل از تعذیب قوم لوط -3-3

نان پس کشد، آاین پرده از داستان، مأموریت فرشتگان قبل از عذاب قوم لوط را به تصویر می

)ع(، و بشارت به فرزنددار شدنِ وی، مأموریت بعدیشان را نیز به وی  ابراهیم از فرود آمدن بر

کنند، در این زمان بین ملائکه و ابراهیم گفتگوهایی انجام گرفته که خداوند متعال در اعلام می

 هایی از این گفتگو را بیان داشته است:چهار سوره، قسمت

و ملائکه در جوابش ؛ ﴾الر َّْوعُ وَّجَّاءْتهُ اْلُبْشرَّي ُيجَّاِدُلنَّا ِفي قَّْومِ ُلوٍطْبرَّاِهيمَّ فَّلَّم َّا ذَّهَّبَّ عَّنْ إ﴿ (الف

 پس»﴾؛ ُدوٍدن َُّهْم آِتيِهْم عَّذَّاب  غَّْيُر مَّْرقَّْد جَّاء أْمُر رَّبِ كَّ وَّإ ن َُّهيَّا إْبرَّاِهيُم أْعِرْض عَّْن هَّذَّا إ﴿گویند: می

 به] لوط قوم ةدربار ما با رسید، او به مژده آن و شد برطرف ابراهیم از دلهره و ترس که هنگامى

 انفرم زیرا درگذر[ گفتگو] این از! ابراهیم یا. پرداخت گفتگو به[ آنان از عذاب دفع قصد

 «دآم خواهد بازگشت بدون عذابى را آنان یقیناً و رسیده فرا[ لوط قوم عذاب بر] پروردگارت

 (1۶ـ14/ 11)هود: 



   
 

 

 

 

 9314پاییز و زمستان ، سیزدهم ۀ، شمارپنجمكتاب قیم، سال  ۀدو فصلنام  12

 أْهلَّهَّا كَّاُنوا ن َُّمْهِلُكوا أْهِل هَِّذِه اْلقَّْريَِّة إ ْبرَّاِهيمَّ ِباْلُبْشرَّي قَّاُلوا إن َّاُرُسُلنَّا إوَّلَّم َّا جَّاءْت ﴿ ب(

وابش و ملائکه در ج ﴾ن َّ ِفيهَّا ُلوًطاقَّالَّ إ﴿ فرماید:سپس از زبان حضرت ابراهیم، می؛ ﴾ظَّاِلِمينَّ

 که زمانى و»﴾؛ ِرينَّتَُّه كَّانَّْت ِمنَّ اْلغَّاِبن َُّه وَّأْهلَُّه ِإل َّا اْمرَّألَُّننَّجِ يَّْعلَُّم ِبمَّن ِفيهَّا أقَّاُلوا نَّْحُن ﴿ گویند:می

 ابودن را شهر اهل یقیناً ما: گفتند آمدند، ابراهیم نزد[ اسحاق ولادت] بشارت با ما فرستادگان

 هستند، آنجا در که کسانى به ما: گفتند. آنجاست در لوط: گفت. ستمکاراند آن اهل زیرا کنیممى

 خواهد ماندگانیباق از که را همسرش مگر دهیم،مى نجات را اشخانواده و او حتماً داناتریم،

 . (32ـ 31/ 23)عنکبوت:  «دبو

آلَ لُوطٍ إِن َا لَمُنَج ُوهُمْ  إِلَى قَوْمٍ م ُجْرِمِينَ إِل ارْسِلْنَا لْمُرَْسلُونَ قَالُواْ إِن َا أي ُهَا اقَالَ فَمَا خَطْبُکُمْ أ﴿ج( 

 گنهکار قومى سوى به ما: گفتند چیست؟ شما مهم کار! فرستادگان اى: گفت[ سپس]»﴾؛ جْمَعِينَأ

 گرم دهیم،مى نجات را آنان ةهم قطعاً که را لوط خاندان مگر[ کنیم نابودشان تا] ایمشده فرستاده

 و شهر در] بازماندگان از ایمکرده مقدّر[ حق از اشگردانىروى سبب به] که را همسرش

 . (۵3ـ۵1/ 1۵)حجر:  «باشد[ نابودشوندگان
لَّ عَّلَّْيِهْم ِحجَّارًَّة مِ ن ِلُنْرِس ُمْجِرمينَّ قَّْوٍم یلإ ْرِسْلناأ ن َّاإ قاُلوا اْلُمْرسَُّلونَّ يُ هَّاأ خَّْطُبُكْم فَّما قالَّ﴿د( 

 یا: گفت[ ابراهیم]»﴾؛ ْخرَّْجنَّا مَّن كَّانَّ ِفيهَّا ِمنَّ اْلُمْؤِمِنينَّفَّأ َُّمسَّو َّمًَّة ِعندَّ رَّبِ كَّ ِلْلُمْسِرِفين ِطيٍن

[ بارانى] تا اندفرستاده گنهکار یمردم یسو به را ما: گفتند هستید؟ یمهم کار چه دنبال! فرستادگان

 شده یرگذا نشانه تجاوزکاران یبرا پروردگارت نزد[ که یسنگ] بفرستیم آنان بر سنگگِل از

/ ۵1)ذاریات:  «بردیم بیرون[ عذاب آمدن از پیش] بود شهر آن در مؤمنان از را هرکه پس است

 .(3۵ـ31
آید که چون حضرت ابراهیم )ع( های هود و عنکبوت چنین برمیاز آیات موجود در سوره

ند؛ کپیامبری بردبار و عطوف بوده، برای نجات قوم لوط از عذاب، از ملائکه التماس مساعدت می

رو، یناشنود که این عذاب، حتمی و غیرقابل برگشت است؛ ازدر جواب از زبان فرشتگان می ولی

فرماید: حضرت ابراهیم )ع( به دنبال مأیوس شدن از التماس برای دور کردن عذاب از قوم، می

خواهد یعنی به فکر نجات حضرت لوط است و می (32 /23)عنکبوت: ﴾ قَّالَّ ِإن َّ ِفيهَّا ُلوًطا﴿

شود. در این مرحله، ملائکه ند حالا که عذاب قطعی است، پس سرنوشت حضرت لوط چه میبدا

﴾ نَّْت ِمنَّ اْلغَّاِبِرينَّ تَُّه كَّاأْهلَُّه ِإل َّا اْمرَّأْعلَُّم ِبمَّن ِفيهَّا لَُّننَّجِ يَّن َُّه وَّ أقَّاُلوا نَّْحُن ﴿گویند: در جواب او، می

 .(32 /23)عنکبوت: 
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بنابراین این آیات مکمّل یکدیگر هستند. در دو سورة حجر و ذاریات هم که دو آیه عینًا  

تکرار شده، گویا گفتگو میان حضرت ابراهیم )ع( و ملائکه قبل از دو مورد بالا اتفاق افتاده است؛ 

به اند، شروع زیرا بعد از آنکه حضرت ابراهیم )ع( پی برد که آنها برای عذاب قوم لوط آمده

های التماس کرد. در ضمن اینکه همة آنچه رخ داده را در یك سوره نیاورده است، از اسلوب

 قرآنی است. ةویژ

امّا آنچه در دو سورة حجر و ذاریات آمده که به حسب ظاهر، دو آیة تکراری هستند، آیة 

ورة ه در سدهد که هدف از بیان آن دو، متفاوت است. توضیح، اینکبعدی آنها به خوبی نشان می

ولی در سورة ذاریات  ﴾ْجمَِّعينَّأآلَّ ُلوٍط ِإن َّا لَُّمنَّجُ وُهْم  ال ا﴿: فرمایدحجر پس از آن دو آیه می

ویی در سورة حجر، گ .﴾ِلُنْرِسلَّ عَّلَّْيِهْم ِحجَّارًَّة مِ ن ِطيٍن ُمسَّو َّمًَّة ِعندَّ رَّبِ كَّ ِلْلُمْسِرِفينَّ﴿فرماید: می

کنند؛ ولی در سورة ذاریات، جواب نگرانی حضرت ابراهیم در خصوص حضرت لوط را بیان می

دارند. پس باز هم تکراری شدّت عذاب قطعی بر قوم لوط را به حضرت ابراهیم )ع( اعلام می

 شود، یعنی در هر سوره به قسمت متفاوتی از یك گفتگو اشاره شده است.مشاهده نمی

 رویفرود ملائکه به شکل پسرانی زیبا -3-4

آیند، رسد و به نزد خاندان حضرت لوط میبالاخره زمان انجام مأموریت دوم ملائکه فرا می

 دارد:این پرده را نیز خداوند حکیم در سه سوره و با زوایای مختلفی بیان می

 که یهنگام و»؛ ﴾ِبِهْم ذَّْرًعا وَّقَّالَّ هَّذَّا يَّْوم  عَِّصيب  وَّلَّم َّا جَّاءْت ُرُسُلنَّا ُلوًطا ِسيءَّ ِبِهْم وَّضَّاقَّ ﴿ أ(

 دفع یبرا را خود زیرا] شد اندوهگین و تنگدل آمدنشان سبب به آمدند، لوط نزد ما فرستادگان

 یدشوار و سخت روز این: وگفت[ نیافت، توانمند تبهکارش قوم برابر در مهمانانش از خطر

 (؛11/ 11)هود:  «است

 خدا رستادگانف که یهنگام پس»﴾؛ جَّاء آلَّ ُلوٍط اْلُمْرسَُّلونَّ قَّالَّ ِإن َُّكْم قَّْوم  مُ نكَُّرونَّ فَّلَّم َّا﴿ ب(

 (.۶2ـ۶1/ 1۵)حجر:  «ایدناشناخته گروهى شما تردیدبى: گفت لوط آمدند، لوط خاندان نزد

زَّْن ِإن َّا ُمنَّجُ وكَّ وَّقَّاُلوا لَّا تَّخَّْف وَّلَّا تَّْحن جَّاءْت ُرُسُلنَّا ُلوًطا ِسيءَّ ِبِهْم وَّضَّاقَّ ِبِهْم ذَّْرًعا أوَّلَّم َّا ﴿ ج(

[ حضور] بسب به آمدند لوط نزد ما فرستادگان چون و»﴾؛ تَّكَّ كَّانَّْت ِمنَّ اْلغَّاِبِرينَّأْهلَّكَّ ِإل َّا اْمرَّ أوَّ

 قطعاً  مباش، غمگین و مترس: گفتند و شد طاقتبى و بدحال[ آراسته جوانانى صورت به] آنان

 «بود خواهد ماندگانباقى از که را همسرت مگر هستیم، اتخانواده و تو دهنده نجات ما

 (.33/ 23)عنکبوت: 
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ذکر گردیده ولی در سورة عنکبوت، در « هذا يوم عَّصيب»در سورة هود در آخر آیه، عبارت 

آمده است؛ در نتیجه، کاملاً مشهود است که در سورة هود،  ﴾...وَّقَّاُلوا لَّا تَّخَّْف﴿مقابل آن، جملة 

گویی حضرت لوط )ع( وقتی ملائکه را به صورت پسرانِ زیباروی دید، با شناختی که از روحیة 

خود سراغ داشت، این جمله را بر زبان جاری ساخت که در حقیقت، بیانگر گرفتاری  منحرف قوم

برابر تقاضای نامشروع قوم خویش است. به همین حضرت لوط )ع( و مستأصل شدن وی در 

در  کند. ولیدلیل، در ادامة داستان، شتابان آمدن قومش به سوی او و مجادله با ایشان را نقل می

 که ملائکه، حضرت لوطشود؛ یعنی هنگامیسورة عنکبوت، همین حادثه از زاویة دیگری نقل می

مقام دلداری وی، گفتند که مترس و غمگین مباش را با چنین حالت غمگینی مشاهده کردند، در 

ه رسد ککه ما تو و اهل بیت تو را نجات خواهیم داد؛ البته با آوردن حرف عطف واو، به نظر می

به جای « آل لوط»ی زمانی، بیان شده است. در سورة حجر نیز با آوردن ااین سخن با فاصله

 ها نیز متفاوت است.فتگو، کاملاً مشهود است که زمان و مکان این گ«لوط»

 وارد خبردار شدن قوم لوط از میهمانان تازه -3-1

در این پرده، خداوند متعال به روایت وقایعی که بعد از باخبر شدن قوم لوط از میهمانان 

 پردازد، که در هر سوره به قسمتی از این صحنه اشاره شده است:ایشان اتفاق افتاده، می

ْطهَُّر أ وَّجَّاءُه قَّْوُمُه ُيْهرَُّعونَّ ِإلَّْيِه وَِّمن قَّْبُل كَّاُنوْا يَّْعمَُّلونَّ الس َّيِ ئَّاِت قَّالَّ يَّا قَّْوِم هَُّؤلاء بَّنَّاِتي ُهن َّ﴿ أ(

ِفي بَّنَّاِتكَّ ِمْن حَّقٍ  ا لَّنَّ لَّْيسَّ ِمنُكْم رَُّجل  ر َِّشيد  قَّاُلوْا لَّقَّْد عَِّلْمتَّ مَّاألَُّكْم فَّات َُّقوْا الل هَّ وَّلاَّ ُتْخُزوِن ِفي ضَّْيِفي 

 سویش به شتابان قومش و»﴾؛ لَّی ُرْكٍن شَِّديٍدي إْو آِوأن َّ ِلي ِبُكْم ُقو ًَّة أن َّكَّ لَّتَّْعلَُّم مَّا ُنِريُد قَّالَّ لَّْو وَّإ

 زشت کارهاى آن از پیش که[ قومى آن کنند، درازىدست مهمانانش به خود خیال به تا] آمدند

[ ازدواج نظر از] اینان هستند، من دختران اینان! من قوم اى: گفت شدند،مى مرتکب ناپسند و

 یمرد شما میان از آیا نکنید رسوا مهمانانم میان در مرا و کنید پروا خدا از ترند،پاکیزه شما براى

 و ستنی ینیاز و حاجت هیچ دخترانت به را ما که اىدانسته مسلماً : گفتند نیست؟ یافته راه

 مداشت نیرویى و قدرت شما با مبارزه یبرا کاش اى: گفت!! خواهیممى چه ما که دانىمى خوب

 .(٣2ـ1٣/ 11)هود:  «گرفتمیم یمأو استوار یپناهگاه به یا

ب( در سورة حجر، ابتدا کلّیاتی را بیان فرموده سپس به خاطر اهمیّت خاص این قسمت، به 

 تَّْفضَُّحوِن ْهُل اْلمَِّدينَِّة يَّْستَّْبِشُرونَّ قَّالَّ ِإن َّ هَُّؤلاء ضَّْيِفي فَّلاَّ أوَّجَّاء ﴿ توضیح مفصّل آن پرداخته است:

 شهر اهل و»؛ ﴾وَّلَّْم نَّْنهَّكَّ عَِّن اْلعَّالَِّمينَّ قَّالَّ هَُّؤلاء بَّنَّاِتي ِإن ُكنُتْم فَّاِعِلينَّأوَّات َُّقوا الل هَّ وَّلاَّ ُتْخُزوِن قَّاُلوا 
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 منند، مهمانان اینان: گفت لوط. آمدند[ لوط خانه به] کنان یشاد[ لوط مهمانان از شدن آگاه با]

 ما رمگ: گفتند. نسازید مقداربى و خوار[ مهمانانم نزد] مرا و کنید پروا خدا از. نبرید مرا یآبرو

[ معقولى و درست کار] خواهیدمى اگر: گفت[ لوط] نکردیم؟ ینه مردمان[ کردن مهمان از] را تو

 (11ـ۶1/ 1۵حجر: ( «[ندهست مناسب ازدواج یبراو ] ن هستندم دختران اینان دهید، انجام

ْعُينَُّهْم فَُّذوُقوا عَّذَّاِبي أنذَّرَُّهم بَّْطشَّتَّنَّا فَّتَّمَّارَّْوا ِبالنُ ُذِر وَّلَّقَّْد رَّاوَُّدوُه عَّن ضَّْيِفِه فَّطَّمَّْسنَّا أوَّلَّقَّْد ﴿ ج(

 و هابیم در[ یو با آنان] ولى بود، داده بیم ما سخت مؤاخذه به را آنان لوط راستى به»﴾؛ وَُّنُذِر

 ام فرشتگان حقیقت در که] میهمانانش از و کردند ستیزه و مجادله سرسختانه[ یش]هشدارها

 عذاب[ طعمِ :گفتیم] پس کردیم نابینا و محو را دیدگانشان نتیجه در خواستند، جویى کام[ بودند

 .(31ـ3۶/ ۵4)قمر:  «بچشید را هشدارهایم و
این سه سوره در بیان این قسمت از داستان که در مقطع زمانی مشخصّی اتفاق با مقایسة 

 ز جمله: دارد؛ ا آنهایابیم که نشان از تکراری نبودن افتاده است، موارد مشترک و متفاوتی را درمی

 ﴾رونبِشستَّ يَّ﴿ که در سورة حجر ازآمده، در حالی ﴾عون إليههرَُّي﴿سورة هود عبارت أ( در 

 های قوم به هنگام آگاهی یافتن از میهمانان دارد.استفاده شده که هر کدام اشاره به یکی از حالت

 العمل ایشان اینب( وقتی حضرت لوط )ع( آنها را با چنین حالتی مشاهده کرد، اوّلین عکس

؛ ﴾لاَّ ُتْخُزونِ وَّات َُّقوا الل هَّ وَّن َّ هَُّؤلاء ضَّْيِفي فَّلاَّ تَّْفضَُّحوِن قَّالَّ إ﴿ فرماید:بوده که در سورة حجر، می

یهمانان یعنی ما تو را از پذیرفتن م ؛﴾وَّلَّْم نَّْنهَّكَّ عَِّن اْلعَّالَِّمينَّأقَّاُلوا ﴿ ولی آنها در جوابش گفتند:

شنید، کاملاً مستأصل شده و  آنهاغریبه منع کرده بودیم. وقتی حضرت لوط )ع( این جواب را از 

لَّ هَُّؤلاء قَّا﴿دهد: شان، پیشنهاد تزویج دخترانش را به آنها میزشتکشیدن از این عملِ برای دست

 . ﴾ن ُكنُتْم فَّاِعِلينَّإبَّنَّاِتي 

ی ای که گویاز سوی دیگر در سورة هود، این قسمت، کمی متفاوت ذکر شده است؛ به گونه

ُر لَُّكْم فَّات َُّقوْا ْطهَّأ... قَّالَّ يَّا قَّْوِم هَُّؤلاء بَّنَّاِتي ُهن َّ ﴿حضرت این پیشنهاد را دو بار بیان کرده است: 

قَّاُلوْا لَّقَّْد عَِّلْمتَّ ﴿ که این بار در پاسخ گفتند: ﴾لَّْيسَّ ِمنُكْم رَُّجل  ر َِّشيد أالل هَّ وَّلاَّ ُتْخُزوِن ِفي ضَّْيِفي 

شنود، آنها می که وقتی آن حضرت این پاسخ را نیز از ﴾ن َّكَّ لَّتَّْعلَّمُ مَّا ُنِريُدإمَّا لَّنَّا ِفي بَّنَّاِتكَّ ِمْن حَّقٍ  وَّ

ورة قمر در و در س ﴾لَّي ُرْكٍن شَِّديٍدإْو آِوي أن َّ ِلي ِبُكْم ُقو ًَّة أقَّالَّ لَّْو ﴿ فرماید:کاملاً مأیوسانه می

، ﴾ُذوُقوا عَّذَّاِبي وَُّنُذرِ فَّْعُينَُّهْم أوَّلَّقَّْد رَّاوَُّدوُه عَّن ضَّْيِفِه فَّطَّمَّْسنَّا ﴿ قسمتی کاملًا متفاوت بیان فرمود:

 ت کور شدنشان، دیگر نتوانستند به میهمانان دست بیابند.یعنی به علّ
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 جواب ملائکه به حضرت لوط )ع( پس از هجوم به خانه -3-1

العمل فرشتگان در برابر حرکات قوم و همچنین دلداری به حضرت لوط که شدیدًا عکس

 شود:آن پرداخت می نگران و غمگین بود، در این پرده به

لل َّْيِل وَّلاَّ يَّْلتَِّفْت ِمنُكْم ْهِلكَّ ِبِقْطٍع مِ نَّ اأْسِر ِبألَّْيكَّ فَّإن َّا ُرُسُل رَّبِ كَّ لَّن يَِّصُلوْا إقَّاُلوْا يَّا ُلوُط ﴿الف( 

: گفتند[ میهمانان]»؛ ﴾ِريٍبِبقَّلَّْيسَّ الصُ ْبُح أن َّ مَّْوِعدَُّهُم الصُ ْبُح إصَّابَُّهْم أن َُّه ُمِصيُبهَّا مَّا إتَّكَّ أاْمرَّ ال احَّد  أ

 اتخانواده پس کنند،ینم پیدا دسترسى تو به هرگز آنان توایم، پروردگار فرستادگان ما! لوط اى

 همسرت اامّ  بازگردد، شهر یسو به شما از یك هیچ نباید و ده حرکت شب همین از یاپاره در را

 یبرا] گاهشانوعده یقیناً. رسید خواهد هم او به رسدیم تبهکاران به که عذابى زیرا مبر خود با را

 (. ٣1/ 11)هود: « نیست؟ نزدیك صبح آیا است،[ فردا] صبح[ عذاب به شدن دچار

  (31/ ۵4)قمر:  ﴾ْعُينَُّهْم فَُّذوُقوا عَّذَّاِبي وَُّنُذرِ أوَّلَّقَّْد رَّاوَُّدوُه عَّن ضَّْيِفِه فَّطَّمَّْسنَّا ﴿ب( 

)و( آمده است:  در سورة عنکبوت، با حرف عطفهمچنانکه قبلاً ذکر شد، جواب ملائکه 

که مربوط به زمان دیدار اوّلیه بوده است؛ یعنی هنوز قوم نیامده  ﴾...وَّ قَّاُلوا لَّا تَّخَّْف وَّلَّا تَّْحزَّْن...﴿

(، 11کرد. ولی در این سوره )هود: بودند و حضرت لوط )ع( در دلش، احساس ترس و اندوه می

این سخن بلافاصله در جواب این مرحله از داستان ـ پس  بدون حرف عطف آمده است؛ یعنی

های خداییم و آنها از هجوم قوم به منزلش ـ گفته شده است: ای لوط چرا نگرانی؟ ما فرستاده

 د.انکنند. علّت آن را نیز در سورة قمر آورده است؛ زیرا همگی کور شدهبه تو دست پیدا نمی

 ب الهی، به جز همسر نافرمان وی نجات اهل بیت لوط )ع( از عذا -3-1

آموز آن نیز هست در ده سوره های عبرتاین قسمت از داستان که یکی از مهمترین قسمت

 دی به آن اشاره شده است:و از زوایای متعدّ

 مگر مدادی نجات را اهلش و او پس»﴾؛ تَُّه كَّانَّْت ِمنَّ اْلغَّاِبِرينَّأاْمرَّ ال اْهلَُّه أنجَّْينَّاُه وَّأفَّ( ﴿8

 (؛1/٣3)اعراف:  «بود[ کافران میان در] ماندگانباقى از که همسرش

إن َّ  صَّابَُّهْمأُه ُمِصيُبهَّا مَّا ن َّإتَّكَّ أاْمرَّ  ال احَّد  أْهِلكَّ ِبِقْطٍع مِ نَّ الل َّْيِل وَّلاَّ يَّْلتَِّفْت ِمنُكْم أْسِر ِبأ... فَّ﴿( 2

 ؛(٣1/ 11 )هود: ﴾لَّْيسَّ الصُ ْبُح ِبقَِّريٍبمَّْوِعدَُّهُم الصُ ْبُح أ

﴾؛ ُتْؤمَُّرونَّ د  وَّاْمُضوْا حَّْيثُ حَّأْدبَّارَُّهْم وَّلاَّ يَّْلتَِّفْت ِمنُكْم أْهِلكَّ ِبِقْطٍع مِ نَّ الل َّْيِل وَّات َِّبْع أْسِر ِبأفَّ﴿ (3

 یك هیچ و برو آنان دنبال خودت و ده کوچ را خاندانت[ گذشت] شب از یاپاره[ چون] پس»

 .(۶۵/ 1۵)حجر:  «بروید هستید، مأمور که آنجا و بازنگردد،[ شهر به] ماش از
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 نجات را یمگه اشخانواده و او ما پس»﴾؛ ل َّا عَُّجوًزا ِفي اْلغَّاِبِرينَّإْجمَِّعينَّ.أْهلَُّه أفَّنَّج َّْينَّاُه وَّ﴿ (4

 .(111ـ112/ 2۶)شعراء:  «ماندگانیباق[ میان] در پیرزنى مگر دادیم،

 مگر دادیمجاتن را اشخانواده و او پس»﴾؛ تَُّه قَّد َّْرنَّاهَّا ِمنَّ اْلغَّاِبِرينَّأاْمرَّل َّا إْهلَُّه أنجَّْينَّاُه وَّأفَّ﴿ (5

  .(۵1/ 21)نمل:  «[بماند هلاکت یبرا شهر در] ماندگان یباق در بودیم کرده مقدر که را همسرش

تَّكَّ كَّانَّْت ِمنَّ أا اْمرَّ ل َّإْهلَّكَّ أُمنَّجُ وكَّ وَّ ن َّاإتَُّه كَّانَّْت ِمنَّ اْلغَّاِبِرينَّ...أل َّا اْمرَّإْهلَُّه ألَُّننَّجِ يَّن َُّه وَّ...﴿ (3

 (.33ـ32/ 23)عنکبوت:  ﴾اْلغَّاِبِرينَّ

 اهلش همه و او که را هنگامى[ کن یاد]»﴾؛ ل َّا عَُّجوًزا ِفي اْلغَّاِبِرينَّإْجمَِّعينَّ.أْهلَُّه أذْ نَّج َّْينَّاُه وَّ إ﴿ (7

  (.13۵ـ134/ 31)صافات:  «بود[ شهر در] ماندگانباقى میان در که را پیرزنى مگر دادیم، نجات را

 از یشپ] بود شهر آن در مؤمنان از را هرکه پس»﴾؛ ْخرَّْجنَّا مَّن كَّانَّ ِفيهَّا ِمنَّ اْلُمْؤِمِنينَّأفَّ﴿ (1

 (.3۵/ ۵1)ذاریات:  «بردیم بیرون[ عذاب آمدن

 خود با که سخت انىتوف آنان بر ما»﴾؛ ِبسَّحٍَّرل َّا آلَّ ُلوٍط ن َّج َّْينَّاُهم إْرسَّْلنَّا عَّلَّْيِهْم حَّاِصًبا أن َّا إ﴿ (9

 سحرگاهان که را لوط خاندان مگر ،[کرد هلاک را همه نتیجه در] فرستادیم آوردمى سنگ و ریگ

 (.34/ ۵4: )قمر «دادیم نجاتشان

 لوط، به و»﴾؛ ...بَّاِئثَّت َّْعمَُّل اْلخَّوَُّلوًطا آتَّْينَّاُه ُحْكًما وَِّعْلًما وَّنَّج َّْينَّاُه ِمنَّ اْلقَّْريَِّة ال َِّتي كَّانَّت ﴿( 80

 نجات شدند،یم مرتکب زشت کارهاى[ اهلش] که یشهر آن از را او و دادیم دانش و حکمت

 .(14/ 21)انبیاء:  «... دادیم

های قبلی تفاوت دارد؛ زیرا که پیش از این بیان شد، با قسمتاین قسمت از داستان، چنان

کند و طبعاً، )ع( و ارادة الهی در این خصوص را ذکر می کیفیّت نجات خاندان حضرت لوط

همانند نقل قول از دیگران نیست. تفاوت کلمات در بیان این قسمت، در حقیقت اشاره به نکات 

 خاصّی دارد، از جمله:

 أ( نجات مؤمنان، بعد از مدتی تحمّل سختی، یك سنّت الهی است؛

نیکوی اوست؛ وگرنه همنشینی و همراهی با ب( نجات هر انسانی در گروِ اعمال و کردار 

 ها نیز کاری از پیش نخواهد برد.بهترین انسان

نه مدر دو سورة ذاریات و قمر، همسر حضرت لوط را استثنا نکرده است؛ زیرا در اوّلی مستثنی

 شود. پس در هیچیعنی مؤمنین، و در دوّمی، شکرگزاران هستند که هیچکدام شامل آن زن نمی

 و سوره، نیازی به استثناء نبوده است.یك از د
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ـ از جمله، ج( با توجّه به ساختار هر یك از سوره ، ﴾ناهنج َّي﴿ ﴾،أنجيناه﴿ها از کلمات مختلفی 

 ـ استفاده شده است که البتّه ریشه در تفاوت معنایی ﴾إن ا لُمنج وهم﴿ ،﴾إن ا ُمنج وك﴿، ﴾لُننَّجِ ين ه﴿

از زبان ملائکه برای آرامش خاطر حضرت ابراهیم  ﴾لَُّننَّجِ يَّن َُّه﴿آنها با هم دارند. برای نمونه، کلمة 

تر، از آنجا که نجات مؤمنان، سنّتی عینی رو با تأکید آمده است. از همه مهماین)ع( بیان شده، و از

ا بر های متفاوتی بیان شده، تها با الفاظ و تأکیدای همگان است، در بیشتر سورهو قابل فهم بر

 هدف اصلی طرح این سوره تصریح و پافشاری شود.

 فرود آمدن عذاب بر قوم لوط -3-8

 تین قسمت از داستان که آخرین قسمت و نتیجة نهایی آن نیز هست در ده سوره و با شدّا

 سایر آیات هم مطابقت داشته باشد، بیان شده است:ی که با سیاق و ضعف خاصّ

 یهاسنگ از] یشبار آنان بر و»﴾؛ ْمطَّْرنَّا عَّلَّْيِهم م َّطًَّرا فَّانُظْر كَّْيفَّ كَّانَّ عَّاِقبَُّة اْلُمْجِرِمينَّأوَّ ﴿ (8

 ؛(٣4/ 1)اعراف:  «بود؟ چگونه گنهکاران سرانجام که بنگر لتأمّ  با پس باراندیم،[ آتشین

سَّو َّمًَّة ِعندَّ رَّبِ كَّ ْمطَّْرنَّا عَّلَّْيهَّا ِحجَّارًَّة مِ ن ِسجِ يٍل م َّنُضوٍد مُ أْمُرنَّا جَّعَّْلنَّا عَّاِليَّهَّا سَّاِفلَّهَّا وَّأفَّلَّم َّا جَّاء ﴿ (2

 را[ آلوده زمینسر] آن بالاترین رسید، فرا ما عذاب که یهنگام پس»﴾؛ وَّمَّا ِهيَّ ِمنَّ الظ َّاِلِمينَّ ِببَِّعيٍد

 نزد که[ ىهایسنگ] .ریختیم فرو لایه لایه گلِ سنگِ نوع از هایىسنگ آن بر و نمودیم فروترینش

  ؛ (٣3ـ  ٣2/ 11)هود:  «نیست دور ستمکاران از هاسنگ آن و بود دارنشانه پروردگارت
 پس»﴾؛ جَّارًَّة مِ ن ِسجِ يٍلعَّلَّْيِهْم ِحْمطَّْرنَّا أخَّذَّْتُهُم الص َّْيحَُّة ُمْشِرِقينَّ فَّجَّعَّْلنَّا عَّاِليَّهَّا سَّاِفلَّهَّا وَّ أفَّ﴿ (3

. رفتگ فرا را آنان[ سهمگین غّرشى و وحشتناک و مرگبار] صدایى درآمدند، صبح به که یهنگام

 «نکرد دفع آنان از را خدا عذاب آوردند،مى فراهم[ که یاستوار و محکم بناهاى از] آنچه و

 ؛(٣4ـ٣3/ 1۵)حجر: 

 کردیم، نابود را دیگران سپس»﴾؛ ْمطَّْرنَّا عَّلَّْيِهم م َّطًَّرا فَّسَّاء مَّطَّرُ اْلُمنذَِّرينَّأاْلآخَِّرينَّ وَّ ُثم َّ دَّم َّْرنَّا ﴿ (4

/ 2۶)شعراء:  «شدگانداده بیم باران بود بد پس باراندیم آنان سر بر گِل سنگ از بارانى و

 (؛113ـ112

 پس باراندیم، انآن بر[ گِل سنگ] از بارانى و»﴾؛ اْلُمنذَِّرينَّْمطَّْرنَّا عَّلَّْيِهم م َّطًَّرا فَّسَّاء مَّطَُّر أوَّ﴿ (5

 (؛۵٣/ 21)نمل:  «شدگان داده بیم باران بود بد چه
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 شهر این اهل بر ما» ﴾؛ْهِل هَِّذِه اْلقَّْريَِّة ِرْجًزا مِ نَّ الس َّمَّاِء ِبمَّا كَّاُنوا يَّْفُسُقونَّأن َّا ُمنِزُلونَّ عَّلَّي إ﴿ (3

 «کرد خواهیم نازل آسمان از سختى عذاب شوند،یم مرتکب که زشتى بسیار کار علت به

 (؛34/ 23)عنکبوت: 

 (؛13۶/ 31صافات: ) «کردیم هلاک را دیگران سپس»﴾؛ ُثم َّ دَّم َّْرنَّا اْلآخَِّرينَّ﴿ (7

 بفرستیم آنان بر سنگلگِ از تا»﴾؛ ِلُنْرِسلَّ عَّلَّْيِهمْ ِحجَّارَّةً مِ ن ِطينٍ ُمسَّو َّمَّةً ِعندَّ رَّبِ كَّ ِلْلُمْسِرِفينَّ﴿ (1

 (.34ـ33/ ۵1ذاریات: ) «است شده یگذار نشانه تجاوزکاران یبرا پروردگارت نزد[ که یسنگ]

﴾؛ ْكرًَّة عَّذَّاب  مُ ْستَِّقر  وَّلَّقَّْد صَّب َّحَُّهم ُب ...ل َّا آلَّ ُلوٍط ن َّج َّْينَّاُهم ِبسَّحٍَّرإْرسَّْلنَّا عَّلَّْيِهْم حَّاِصًبا أن َّا إ﴿ (9

 هلاک را همه نتیجه در] فرستادیم آوردیم سنگ و ریگ خود با که سخت توفانى آنان بر ما»

 و یرپیگ عذابى دم سپیده در یقین به. دادیم نجاتشان سحرگاهان که را لوط خاندان مگر ،[کرد

 (.3٣ـ34/ ۵4)قمر:  «رسید آنان به پایدار

ْن ِعبَّاِدنَّا صَّاِلحَّْيِن ةَّ ُلوٍط كَّانَّتَّا تَّْحتَّ عَّْبدَّْيِن مِ أْمرَّإةَّ ُنوٍح وَّأْمرَّإضرَّبَّ الل َُّه مَّثًَّلا لِ ل َِّذينَّ كَّفَُّروا ﴿ (80

 نوح زن کافران، یبرا خدا»؛ ﴾فَّخَّانَّتَّاُهمَّا فَّلَّْم ُيْغِنيَّا عَّْنُهمَّا ِمنَّ الل َِّه شَّْيًئا وَِّقيلَّ اْدُخلَّا الن َّارَّ مَّعَّ الد َّاِخِلينَّ

 ولى ،بودند ما بندگان از شایسته بنده دو زوجیت و سرپرستى تحت که زده مثل را لوط زن و

 از یچیز[ پیامبر] دو آن و ورزیدند، خیانت[ ما شایسته بنده] دو آن به[ یداردین و دین امر در]

 شوندگان وارد با: شد گفته دو آن به[ مرگ هنگام] و نکردند دفع زن دو آن از را خدا عذاب

 (.۶۶/12)تحریم: « شوید آتش وارد

یان که در برخی از آیات، به ب نیز بیان یك حقیقت تاریخی واقعی استاین قسمت از داستان 

ات نیز آمده است. هدف غایی، بیان سرنوشت ات آن، اکتفا شده ولی در برخی دیگر، جزئیّیّکل

، «ظالمین»، «مجرمین»گروهی منحرف و زشت سیرت و عمل است که مصادیق آن، عبارات 

 است.« مسرفین»، «یفسقون»، «منذرین»

های مختلف، متفاوت است، برای نمونه در سورة حجر با توصیف خودِ عذاب نیز در سوره

ْمطَّْرنَّا عَّلَّْيِهمْ ِحجَّارًَّة أخَّذَّْتُهمُ الص َّْيحَّةُ ُمْشِرِقينَّ فَّجَّعَّْلنَّا عَّاِليَّهَّا سَّاِفلَّهَّا وَّ أفَّ ﴿ داردشدّت فراوانی، اعلام می

 ﴾ُثم َّ دَّم َّْرنَّا اْلآخَِّرينَّ ﴿ جمله یك به فقط صافّات، درسورة ولی( ٣4ـ ٣3/ 1۵)حجر:  ﴾مِ ن ِسجِ يٍل
در همین راستا، نورسی معتقد است قرآن همچنانکه کتاب ذکر و توحید است،  است. شده اکتفا

کتاب دعوت و ارشاد هم هست، بنابراین برای هدایت طبقات مختلف مخاطبان خود، نیاز به 

های تکراری در قرآن، در حقیقت معانی متعدّد و تعابیر فراوانی دارد؛ پس تمامی آیات و داستان

 (.1٣۵-1٣4صص، 1412برت جدیدی هستند )نورسی، شامل یك معنی جدید و ع
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 داستانی ۀبیان اهداف اصلی از هر مجموع -4

خته پردانیز گیری نهایی داستان حضرت لوط )ع(، خداوند به نتیجهاز بخش در پایانِ هر  

 ست:  ه ا، شایان توجّو اهداف هر سوره هاه به سیاق آنکه توجّ

 .﴾عَّلَّْيِهم م َّطًَّرا فَّانُظْر كَّْيفَّ كَّانَّ عَّاِقبَُّة اْلُمْجِرِمينَّْمطَّْرنَّا أوَّ﴿: ٣4/ 1اعراف: ( 8

 .﴾مُ سَّو َّمًَّة ِعندَّ رَّبِ كَّ وَّمَّا ِهيَّ ِمنَّ الظ َّاِلِمينَّ ِببَِّعيٍد﴿: ٣3/ 11هود: ( 2
  .﴾لِ ْلُمؤِمِنينَّ  ذَِّلكَّ لايًَّة  ِفين َّإن َّهَّا لَِّبسَِّبيلٍ مُ قيمٍ إن َّ ِفي ذَِّلكَّ لايَّاتٍ لِ ْلُمتَّوَّسِ ِمينَّ وَّإ﴿: 11ـ1۵/ 1۵حجر: ( 3
  .﴾ِزيُز الر َِّحيُمن َّ رَّب َّكَّ لَُّهوَّ اْلعَّإْكثَُّرُهم مُ ْؤِمِنينَّ وَّأن َّ ِفي ذَِّلكَّ لَّآيًَّة وَّمَّا كَّانَّ إ﴿: 11۵ـ114/ 2۶شعراء: ( 4

 .﴾ا ُيْشِرُكونَّم َّأُقِل اْلحَّْمُد ِلل َِّه وَّسَّلَّام  عَّلَّی ِعبَّاِدِه ال َِّذينَّ اْصطَّفَّی الل َُّه خَّْير  ﴿: ۵3/ 21( نمل: ۵
 .﴾وَّلَّقَّد ت َّرَّْكنَّا ِمْنهَّا آيًَّة بَّيِ نًَّة لِ قَّْوٍم يَّْعِقُلونَّ﴿: 3۵/ 23عنکبوت: ( ۶

 .﴾نَّفَّلَّا تَّْعِقُلوأن َُّكْم لَّتَُّمرُ ونَّ عَّلَّْيِهم مُ ْصِبِحينَّ. وَِّبالل َّْيِل إوَّ﴿: 13٣ـ31/ 31صافات: ( 1
 .﴾ِليمَّأوَّتَّرَّْكنَّا ِفيهَّا آيًَّة لِ ل َِّذينَّ يَّخَّاُفونَّ اْلعَّذَّابَّ اْل﴿: 31/ ۵1ذاریات: ( ٣

 .﴾ِللذِ ْكِر فَّهَّْل ِمن مُ د َِّكٍروَّلَّقَّْد يَّس َّْرنَّا اْلُقْرآنَّ  فَُّذوُقوا عَّذَّاِبي وَُّنُذرِ ﴿: 42ـ33 /۵4قمر: ( 3
 کدامهیچ بنابراین .است مجموعه هر اهدافِ بیان عصارة ،فوق آیات از هریك حقیقت، در

 هایانانس آنها، مخاطبان زیرا دارند؛ توجّهی قابل تفاوت نیز مورد ترینشبیه در و نبوده تکراری

  است. مختلف نیز یك هر اثرپذیری میزان و بوده متفاوتی

 گیرینتیجه

 هن اند؛داده رخ خارج عالم در یعنی هستند تاریخی وقایع بیان جنس از قرآنی، هایداستان (1

 هایصحنه و باشد هاانسان تبشیر و انذار هدف با پردازیلفظ از ناشی و ادبی آفرینشی صرفاً آنکه

 اسطوره به را قرآنی هایداستان اخیر، قول پذیرش باشد. شده ترسیم مجازی و واقعی غیر

 است. کرده نفی خود از را بودن اسطوره اتّهام بارها کریم، قرآن آنکه حال کاست؛ فروخواهد

 ردیدگ صمشخّ کریم، قرآن مختلف هایسوره در لوط قوم داستان به مربوط آیات در دقت با (2

 تحقیق در آمده، مشترک صورت به مجموعه، دو در ایآیه اگر و نبوده آنها در تکراری گونههیچ که

 است. شده آن از متفاوتی استفادة که است مشترکی مقّدمة

 اختپرد لذا است، متفاوت دیگری با سوره، هر در داستان یك بیان از نهایی هدف که آنجا از (3

 ارد.د بسیاری تفاوت دیگری با سوره، هر ساختار به بنا داستان از قطعه هر
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 آنها سِپ در و باشد داشته متفاوتی دلایل تواندمی قرآنی، قصص پرداخت در موجود اختلاف (4

 داشت: اشاره موارد این به توانمی جمله از باشد. نهفته هاییحکمت

 خود؛ قوم از مختلفی اقشار با برانپیام برخورد نحوة در تفاوت الف(

 تاریخی؛ واقعیات بیان در قرآن فرد به منحصر شیوة ب(

 قرآن. مخاطبانِ متفاوت اثرپذیری و خود خاصّ تربیتی هایشیوه به هاانسان نیاز ج(
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