0

1

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و صلی اهلل علی محمد و اله الطاهرین

2

سلسه دروس تفسیر قرآن کریم
(جلد اول)
جلوههای هدایتی داستان حضرت موسی (ع)
در سوره مبارکه قصص

تالیف :آیت اهلل سید احمد علم الهدی
تنظیم :حجة السالم محمد حسین الهیزاده و دکتر عباس اسماعیلزاده

3

فهرست مطالب
سخن ناشر
بخش اول :کلیات
-1اهداف قصص قرآن
-1-1مقدمه
- -1 -1 1هدایت فرد و جامعه
- -2 -1 1رسالت اصلی قصص قرآن
 - -2 1اهداف مصرح
-1-2-1قوت قلب بخشیدن به پیامبر (ص)
-2-2-1انذار مردم
-3-2-1عبرت آموزی
-4-2-1تربیت عقالنی مردم
-3-1اهداف غیر مصرح
-1-3-1اثبات وحی و رسالت پیامبر (ص)

4

-2-3-1اعتالی ایمانی انسانها
-3-3-1بیان سنتهای الهی
-3-3-1تغییر اوضاع اجتماعی مردم به دست خودشان
-2-3-3-1پیروزی حق بر باطل
-3-3-3-1ابتالء و امتحان
-2ویژگیهای قصص قرآن
 -1-2مقدمه
-1-1-2ویژگیهای قصص تاریخی
-2-2ویژگیهای محتویی
-1-2-2حق بودن
-2-2-2وحیانی بودن
-3-2-2حکیمانه بودن
-4-2-2رشد آفرین بودن
-3-2ویژگیهای اسلوبی

5

-1-3-2تکرار نکات تاریخی
-2-3-2گستردگی داستان و محدودیت آیات
بخش دوم :جلوههای هدایتی داستان حضرت موسی(ع)
مقدمه
-1داستان حضرت موسی(ع) از آغاز تا انجام
-2شناخت سوره قصص
-3سرانتخاب داستان حضرت موسی(ع)
فصل اول :جامعهای که حضرت موسی(ع) در آن تولد یافت
-1آیات
-1-1ترجمه
-2واژهها
-1-2معنای «شیعا» و مراد از «شیعه»
-2-2مراد از «استضعاف»
-3-2معنای «منت»

6

-4-2معنای «تمکین»
-3نکتهها و پیامها
-1-3سرآغاز داستان موسی(ع) از زمینههای قبل از والدت
-2-3ویژگیهای جامعه نابهنجار
-1-2-3استکبار حاکمان
-1-1-2-3منشا پیدایش استکبار
-2-2-3ابزار قدرت شدن مردم
-3-2-3ناتوان پنداری مردم
-1-3-2-3علت ناتوانسازی بنیاسرائیل
-3-3عالم امر و عالم خلق
-1-3-3اراده خدا در عالم خلق و عالم امر
-2-3-3پیدایش موجودات در عالم خلق
-3-3-3غلبه اراده خدا در تولد موسی(ع)
-4-3-3چگونگی اطالع کاهنان از غیب

7

-4-3علت تقدم «ائمه» بر «وارثین»
-5-3علت تفاوت در معنای «ارض»
-6-3سبب ترس فرعون و هامان
-7-3مژده فرج امام زمان (عج)
فصل دوم :کودکی حضرت موسی(ع)
-1آیات
-1-1ترجمه
-2واژهها
-1-2معنای «التقاط»
-2-2مراد از «حزن» و تفاوت «حزن» با «خوف»
-3-2تفاوت «خاطی» و «مخطی»
-4-2معنای «قصیه»
 -5-2معنای «نصیحت»
-3نکتهها و پیامها

8

-1-3وحی و چگوگی آن نسبت به مادر موسی(ع)
مبدا انحرافات فالسفه غربی
نتیجه تفیسر فالسفه غربی از وحی
وحی و قرآن از دیدگاه روشنفکران غربزده
پاسخ تحلیل غربیها نسبت به وحی
وحی مبدا مستقل شناخت
-1-1-3وحی به مادر موسی(ع) ،عین عبارات خدا
-2-1-3به آب انداختن ،تنها راه حیات موسی(ع)
-3-1-3داستان نجار و ساختن صندوقچه
-4-1-3اشکال یک نقل تاریخی
-5-1-3موسی(ع) در قصر فرعون
-2-3زمان نبوت حضرت موسی(ع)
-3-3مستکبر بودن همه عوامل در حکومت مستکبر
-4-3مراد از خطای فرعون

9

-5-3غفلت از خدا و مردم؛ خصوصیت استکبار
-1-5-3یکی از عبرتهای جریان موسی(ع)
-2-5-3فرهنگ انتظار و انتظار بنیاسرائیل
-1-2-5-3عوامل تعجیل فرج
-3-5-3عالم بنیاسرائیلی و مژده فرج موسی(ع)
-4-5-3لطیفهای در تعبیر «و هم الیشعرون»
-6-3تحریم مرضعهها بر موسی(ع)؛ سنتی الهی
-1-6-3علت تحریم مرضعهها بر موسی(ع)
-1-1-6-3مبدا تغذیه حزب اهلل
-7-3چگونگی ورود خواهر موسی(ع) به قصر فرعون
-8-3بستر پرورش ،مهمتر از تغذیه
-1-8-3تاثیر و نقش خانواده در پرورش افراد
-2-8-3اهل بیت (ع) ،مناسبترین بستر پرورش
-9-3ثمرات هور حضرت موسی(ع)

10

-1-9-3مرغوبیت فرعون در مواجهه با موسی(ع)
-11-3اکثریت و نظر قرآن در این باره
فصل سوم :جوانی حضرت موسی(ع)
 -1آیات
-1-1ترجمه
-2واژهها
-1-2معنای «وکز»
-2-2مراد از «مال»
-3نکتهها و پیامها
-1-3زمان و چگونگی ارتباط موسی(ع) با خدا
-1-1-3زمان بلوغ اشد و استواء
 -2-1-3اعطای نبوت به موسی(ع) در  18سالگی
 -2-3سر اعطای نوبت به موسی(ع)
-3-3زمان و تحوه ورود موسی(ع) به شهر

11

-4-3مراد از شیعه موسی(ع)
-5-3قتل نفس موسی(ع) و عصمت انبیاء (ع)
-1-5-3مناظره حضرت رضا(ع) با مامون
-6-3شب بیرون ماندن موسی(ع) و افشای قضیه
-1-6-3یک خاطره و درک معنای «خائفاً یترقب»
-7-3تصمیم فرعونیان به قتل موسی (ع) و فرار او
-1-7-3علت تصمیمگیری دسته جمعی
-2-7-3پاسخ به یک اشکال درباره فرار موسی(ع)
-8-3مقایسهای میان ابراهیم و موسی(ع)
-9-3موسی(ع) در آستانه نقطه فرار زندگی
فصل چهارم :میان سالی حضرت موسی(ع)
-1آیات
-1-1ترجمه
-2واژهها

12

-1-2معنای «تلقاء»
«-2-2سواء السبیل» و تفاوت آن با «صراط»
-3-2معنای «تذودان»
-4-2معنای از «حجج»
-3نکتهها و پیامها
-1-3هجرت از پیش تعیین شده موسی(ع)
-1-1-3چگونگی هجرت موسی(ع)
-2-1-3دو دلیل موسی(ع) در انتخاب مدین
-2-3ورود موسی (ع) به مدین
-1-2-3موسی(ع)؛ در همه احوال به یاد خدا
-2-2-3چه چیزی بر موسی(ع) نازل شده بود؟
-3-3حجاب و حیای دختر حضرت شعیب(ع)
-1-3-3لزوم عفت برای مردان و حیا برای زنان
-2-3-3اشکال یک نقل تاریخی

13

-4-3انگیزههای شعب(ع) از تزویج موسی(ع)
 -5-3درسهایی از کار شعیب(ع)
سه شاخصه مم داماد در ازدواج
توکل بر خدا؛ سنت انبیاء (ع)
 -6-3چگونگی اطالع شعیب(ع) از نبوت موسی(ع)
فصل پنجم :نبوت حضرت موسی(ع)
-1آیات
-1-1ترجمه
 -2واژهها
 -1-2معنای «انس»
 -2-2معنی «تصطلون»
 -3-2مراد از «شاطی وادی ایمن»
-4-2معنای «اسلک» و تفاوت آن با «ادخل»
 -5-2معنای «رهب» و قرائتهای مختلف آن

14

 -6-2معنای فسق
 -7-2مراد از «ردء»
-3نکتهها و پیامها
-1-3دوره آرامش میان دو بحران در زندگی موسی(ع)
-1-1-3مسئولیت بندگی یا اجرای بندگی
-2-1-3تدبیر حضرت شعیب(ع) در سال آخر
-3-1-3حرکت موسی(ع) به سوی مصر
-4-1-3دلیل جمع بودن خطابهای موسی(ع)
-2-3اولین مکالمه خدا با کلیم اهلل (ع)
-1-2-3چگونگی شنیدن ندای الهی از درخت
-2-2-3چند نکته درباره اولین سخن خدا
)1سر دو گانگی ضمایر مربوط به خدا
)2علت تکرار ضمیر متکلم
)3نام «اهلل» مبین ارتباط مخلوق و خالق

15

«)4رب»؛ جامعترین نام خدا
-3-3دو بیان از معجزه عصای موسی(ع)
-1-3-3چگونگی مار شدن عصا
-4-3دو تفسیر راجع به ترس موسی(ع)
-5-3دومین معجزه حضرت موسی(ع)
-6-3یک دستور مدیریتی به موسی(ع)
-7-3جمع میان دو تعبیر متفاوت از رسال موسی(ع)
-8-3سر فاسق نامیدن فرعونیان
-9-3درخواست موسی(ع) از خدا ،نه بهانهجویی
فصل ششم :رسالت حضرت موسی(ع)
-1آیات
-1-1ترجمه
-2واژهها
-1-2معنای «صرح»

16

-3نکتهها و پیامها
-1-3ورودی موسی(ع) به مصر و اولین برخورد با فرعون
-2-3موضع فرعون در برابر آیات الهی و پاسخ موسی(ع)
-1-2-3سوال از مبنای فرعون
-2-2-3یک شبهه و پاسخ آن
-3-2-3تعریض موسی(ع) به فرعون و فرعونیان
-3-3مواجهه حضرت موسی(ع) با ساحران و سرانجام آن
-1-3-3حقیقت سحر و معجزه
-2-3-3شکست ساحران و عاقبت نیک آنها
-3-3-3برخورد فرعون با آسیه و ماشطه
-4-3سخن فرعون و درخواست ساختن قصر
-1-4-3چرایی خطاب فرعون به اطرافیان
-2-4-3استدالل نادرست فرعون
-3-4-3تخریب قصر و چاره دیگر فرعون

17

 -4-4-3شکست دیگر فرعون و متهم ساختن موسی(ع)
 -5-3فرهنگ استکبار؛ نتیجه عدم اعتقاد به معاد
-6-3عذاب ذلیالنه و تحقیرآمیز فرعونیان
-1-6-3نجات بنیاسرائیل
-2-6-3غرق شدن فرعون و لشکریانش
-3-6-3عذاب مقتدرانه و تحقیرآمیز
 -7-3نتیجه هدایتی داستان
فصل هفتم :حضرت موسی(ع) و قارون
-1آیات
-1-1ترجمه
-2واژهها
-1-2معنای «بغی» قارون
-2-2معنای عبارت «ان مفاتحه التنوا بالعصبه»
-3-2معنای «فرح» و مقصود از «فرح»

18

-4-2معنای «خسف» قارون و خانهاش
-5-2مراد از «فئة»
-3نکتهها و پیامها
-1-3خویشاوندی حضرت موسی(ع) با قارون
-1-1-3برخورد همزمان انبیا(ع) با زر و زور و تزویر
-2-1-3جدا بودن زر و زور و تزویر در رسالت موسی(ع)
-3-1-3داخلی بودن جریان زر و تزویر در زمان موسی(ع)
-2-3بغی قارون ضد مومنان بنیاسرائیل
-1-2-3علم کیمیا و ثروتمند شدن قارون
-3-3اراده الهی در ثروتمندی قارون
-4-3نهی قارون از فساد ،نه از شاد زیستن
-1-4-3نصیحت مومنان به قارون
-5-3توصیه به قارون درباره توجه به آخرت
-1-5-3یک پندار نادرست در تفسیر آیه

19

-2-5-3دو تفسیر صحیح از آیه
-6-3فساد؛ نتیجه خودمحوری قارون
-1-6-3نهی قارون از فساد در زمین
-7-3پاسخ قارون و توبیخ وی
-1-7-3مواخذه بدون سوال برخی مجرمان
-8-3جذاب دنیامداران و تبدیل شدن قارون به جریان
-1-8-3مذموم بودن هدف قرار دنیا
-2-8-3لزوم جلوگیری از رواج فرهنگ مادی
-9-3عالم بودن مومنان بنیاسرائیل نه قارون
-1-9-3همراهی علمآموزی و دینآموزی در اسالم
-1-1-9-3سکوالر شدن علم در ایران
-11-3باال بودن ظرفیت علمی و دینی مومنان بنیاسرائیل
-11-3پایان مهلت قارون و خسف او و اموالش
-1-11-3مخالفتهای قارون با موسی(ع)

20

-2-11-3نقشه قارون برای شکستن قداست موسی(ع)
-3-11-3نفرین حضرت موسی(ع) و هالکت قارون
-12-3یاری نشدن قارون ونصرتناپذیربی وی
-1-12-3تمثیلی برای افاضه الهی به بندگان
-13-3ندامت فریفتگان قارون از دو عقیده باطل
فصل هشتم :خاتمه و نتیجهگیری
-1آیات
-1-1ترجمه
-2نکتهها و پیامها
-1-2سعادت اخروی در اسله عدم برتریجویی در زمین و فساد
-1-1-2عظمت سرای آخرت
-2-1-2مقصود از جعل الهی آخرت
-2-2معای اراده برتریجویی در زمین و رابطه آن با فساد
-1-2-2فساد؛ نتیجه برتریجویی در زمین

21

-2-2-2راه درمان حس برتریجویی بر دیگران
-3-2فضل الهی نصیب نیکوکار؛ و عدل وی برای گناهکار
-1-3-2لزوم دستیابی به فضل خدا
-2-3-2نیت و آثار عمل؛ محور ثواب و عقاب
-4-2اطالق خیر و شمول خیر کمی و کیفی
 -1-4-2بهتر از توحید چیست؟
 -5-2استمرار ناه و اصرار بر آن؛ علت عذاب قیامت
 -1-5-2آوردن حسنه و سیئه به قیامت ،نه انجام دادن آنها
-6-2وجوب قرآن بر پیامبر(ع) و وعده بازگشت به مکه
 -1-6-2منظور از فرض قرآن بر پیامبر (ص)
 -2-6-2چند تفیسر درباره مقصود از «معاد»
 -3-6-2رابطه وجوب قرآن و بازگشت به مکه
 -4-6-2لزوم هدایت بشر از مجاری طبیعی
 -5-6-2بازگشت عزتمندانه اولیاء؛ سنت الهی

22

 -7-2مخالفت کافران با رسالت پیامبر(ص) ،نه شخص وی
 -8-2چگونگی امید نداشتن پیامبر(ص) به نزول وحی
 -1-8-2آگاهی موسی(ع) و پیامبر(ص) از نبوت خود
-2-8-2دو احتمال در معنای آیه
-9-2معنای نهی پیامبر (ص) از پشتیبانی کافران و شرک ورزیدن
-1-9-2برخورد سخت با کافران
-2-9-2شرکت بودن دعوت به خویشتن
-11-2خطاب به پیامبر(ص) و اراده کردن مردم
-1-11-2سرآمدن واژه «اله» به جای «رب»
-2-11-2پاسخ به یک شبهه در مسئله توسل
-11-2سه خصوصیت معبود واقعی
-1-11-2فناناپذیری
-1-1-11-2مقصود از «وجه» خدا ومعنای «هالک»
-2-11-2حاکم مطلق هستی

23

-3-11-2تنها مرجع مخلوقات
فهرست منابع و ماخذ

-1-6-2

24

سخن ناشر
أَفَالَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِالَفًا کَثِیرًا
(قرآن کریم؛ ،سوره مبارکه النساء ( )4آیه شریفه )82
جایگاااه محااوری قاارآن کااریم در منظومااه فکااری اسااالم و ویژگاایهااای منحصاار بااه فاارد آن ،منجاار
شده تا خداوند متعاال نسابت باه تادبر در ایان کتااب الهای و بهارهمنادی از اصاول و آماوزههاای آن
به مثابه راهنمایی جااودانی ،باه کارات توصایه نماوده باشاد .در واقاع قارآن کاریم در کاالم الهای باه
اوصاااافی شناساااانده شاااده کاااه حکایااات از حیاااات و تاثیرگاااذاری مساااتمر آن در ورای تماااامی
زمااانهااا و مکااانهااا دارد ،اوصااافی چااون هاادایتگااری و بشااارتدهناادگی (إِنَّ هَاذَا الْقُارْآنَ یِهْادِی
لِلَّتِاای هِ ایَ أَقْ اوَمُ وَیُبَشْ ارُ الْمُ ا ْمِنِینَ -بخشاای از سااوره مبارکااه االسااراء ( )17آیااه شااریفه ( ،)9صاادور
حکمااات) (و القااارآن الحلااایم -ساااوره مبارکاااه یاااس ( -)36آیاااه شاااریفه  ،)2دارای کرامااات (اناااه
القااارآن کاااریم -ساااوره مبارکاااه الواقعاااه ( )56آیاااه شاااریفه  )77و ماااواردی از ایااان قبیااال کاااه در
مجمااوع داللاات باار ضاارورت مراجعااه مسااتمر بااه ایاان کتاااب الهاای و بهاارهمناادی از آن باارای فهاام
معنااای زناادگی ،فلساافه حیااات و نحااوه اداره امااور دارد .بااه همااین خاااطر اساات کااه خداونااد متعااال
«قاارآن کااریم» را از ایاان حیاام جااامع معرفاای نمااوده و تصااریح دارد کااه « وَلَقَ ادْ صَ ارَّفْنَا فِاای هَٰذَا
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الْقُ ارْآنِ لِلنَّاااسِ مِ انْ کُ الْ مَثَاال ٰ وَکَااانَ الْنِنْسَااانُ أَکْثَ ارَ شَ ایْءا جَ ادَلًا» (قاارآن کااریم ،سااوره مبارکااه
الکهااف  ،18آیااه شااریفه  .)54ایاان خطاااب عمااومی بااه انسااان داللاات باار آن دارد کااه «قاارآن کااریم»
باارای تمااامی صاااحبان عقااول ساالیم ماایتوانااد راهنمااا باشااد و قاارآن از ایاان منظاار «هااادی» و
«روشنگار» اسات .ایان معناا آن زماان آشاکارتر مای گاردد کاه بادانیم خداوناد متعاال ساالمت معناا
و صاایانت مااتن از هرگونااه انحرافاای را در طااول زمااان منتفاای ساااخته و در تمااامی اعضااای متناای
معتبر و مستند را در اختیاار انساان قارار مایدهاد کاه مای تواناد بادان اتکاا نمایاد ،چناان کاه فرماوده
اساات :انااا نحاان نزلنااا الااذکر و انااا لااه لحااافظون (قاارآن کااریم ،سااوره مبارکااه الحجاار ( ،)15آیااه
شریفه .)9
با این مبنا و باا عنایات باه سافارشهاای بیاان شاده از ساوی رساول خادا (ص) و ائماه معصاومین (ع)
در خصااوص ضاارورت تمسااک بااه قاارآن کااریم و اهاال بیاات (ع) ضاارورت مطالعااات قرآناای بااا
اسااتفاده از روشهااای میااان رشااتهای متناسااب بااا نیازهااا و مسااائل هاار دورهای ،آشااکار ماایگااردد.
دانشگاه امام صادق (ع) باه عناوان نها ادی کاه بار بنیاادی خیار و نیکاو و مطاابق باا آماوزههاای دینای
تاساایس شااده و چنااان تعریااف شااده تااا باار ایاان اصاال اسااتوار باشااد و باادین ترتیااب از کااژی و
س بُنْیَانَاهُ عَلَاتَ
ن َأسَّا َ
خیْا َّر أَم مَّا ْ
ن اللّا ِه َو ِرضْاوَان َ
انحراف دور باشد (أَفَمَانْ أَسَّاسَ ُب ْنیَانَا ُه َعلَات َتقْاوَِ مِا َ
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شَاافَا جُاارُفا هَااار -قاارآن کااریم .سااوره مبارکااه التوبااه ( )9بخشاای از آیااه شااریفه  ،)119از حیاام
محتااوایی ،فلساافی و ساااختاری در ارتباااطی تنگاتنااگ بااا قاارآن کااریم دارد و توسااعه مطالعااات
قرآناای و تااالش باارای حاکمیاات فرهنااگ قرآناای (در پاارورش نیااروی انسااانی ،تربیاات ماادیران،
تولیااد نظریااه علماای و  )...تنهااا اولویاات محااوری دانشااگاه بااه شاامار ماایآیااد کااه تمااامی سیاسااتهااا
در ذیال آن معنااا مایدهااد .ایان رویکاارد بااا هادف خااروج قارآن کااریم از مهجاوریتی تعریااف شااده
کااه رسااول خاادا (ص) پیوسااته نگااران آن بااوده و اماات را نساابت بااه ایاان پدیااده خطرناااک تحااذیر
مایدانناد ،باشاد کاه باا قارآن از در افتاادن باه گمراهای و کفار بازداشاته شاوند « ،وَقَاالَ الرَّسُاولُ یَاا
رَبِّ إِنَّ قَااوْمِی اتَّخَااذُوا هَااذَا الْقُاارْآنَ مَهْجُااورا» (قاارآن کااریم ،سااوره مبارکااه الفرقااان ( .)25آیااه
شریفه .)31
معاوناات پژوهشاای دانشااگاه امااام صااادق (ع) :بااا هاادف همراهاای بااا ایاان آرمااان بلنااد و بااا انگیاازه
بهاارهمناادی از هاادایتهااای قرآناای در گسااتره جااامع علماای ،طاارح کااالن (توسااعه مطالعااات قرآناای)
را از سااال  1387همزمااان بااا هفتااه پااژوهش آغاااز و طاارحهااای متعااددی را بااا رویکاارد تخصصاای و
میااان رشااتهای تعریااف و بااه اجااراء گااذارده اساات .اثاار حاضاار از جملااه محصااوالت ایاان طاارح بااا
برکت اسات کاه پاس از طای مراحال پژوهشای جهات بهارهمنادی جامعاه علمای عرضاه مایگاردد.
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ناشاار ضاامن تشااکر از تمااامی افاارادی کااه در نهااایی شاادن ایاان طاارح همکاااری نمااودهانااد ،بااه ویااژه
پدیدآورنااده محتاارم ،امیااد دارد کااه بااه ایاان وساایله در توسااعه آمااوزههااای قرآناای بااا بهاارهمناادی از
راهنماااییهااای ارائااه شااده از معصااومین (ع) ،در سااطح جامعااه علماای تااوفیقی کسااب نمایااد .در ایاان
صاورت رحمات قرآناای مشامول حاال محقااق ،ناشار و خوانناادگان خواهاد باود کااه جماع کثیااری از
اساااتید ،دانشااجویان و عالقااهمناادان بااه مطالعااات قرآناای را شااامل ماایشااود و ایاان وعااده حااق الهاای
اساات ،آنجااا کااه ماایفرمایااد « :وَنُنَ ازْلُ مِ انَ الْقُ ارْآنِ مَ اا هُ اوَ شِ افَاء وَرَحْمَ اةَّ لْلْمُ ا ْمِنِینَ» َ(قاارآن کااریم،
سااوره مبارکااه االسااراء ( .))17بخشاای از آیااه شااریفه  .)82در ایاان راسااتا و همچااون قباال ناشاار
آمادگی خود را جهت دریافت آثار پژوهشی محققان و نشر آنها اعالم میدارد.
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بخش اول
کلیات
اهداف قصص قرآن
ویژگیهای قصص قرآن
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 -1اهداف قصص قرآن
 -1-1مقدمهشان نزول آیه
از مباحاام مطاارح پیرامااون قصااص قاارآن کااه پاایش از بیااان هاار مطلااب دیگااری در ایاان باااب،
ماایبایساات بااه آن پرداختااه شااود ،بحاام اهااداف و مقاصااد قصااص قرآناای اساات ،چااه دانسااتن ایاان
اهااداف ،مااا را در فهاام سااایر مطالااب مربااوط بااه قصااص ،ماننااد خصوصاایات و ویژگیهااای آنهااا،
یاری میرساند.
بااه تصااریح بساایاری از دانشاامندان و محققااان قرآناای و علااوم قرآناای ،قصااه و قصااهگااویی در قاارآن،
اینگونه نبوده که به عناوان کاار هناری صارف و مساتقل باه آن پرداختاه شاده باشاد ،چناان کاه میاان
رمان نویسان مرساوم و متاداول اسات ،و نیاز در نظار نباوده اسات کاه از ایان طریاق ،باه بیاان تااریخ و
شاارح حااال افااراد و اقااوام مختلااف پرداختااه شااود ،آنگونااه کااه شااان تاااریخ و داب تاااریخنویسااان
اساات بلکااه قصااه در قاارآن ،بااه عنااوان یکاای از ابزارهااا و اساالوبهااای متعاادد و متفاااوت قاارآن،
جهت تحقق اهدافش به شمار میرود .1این خود به خوبی بیانگر آن است که:

 ر.ک .عالمه طباطبایی ،المیزان ،ج  ،7ص 67سید محمد باقر حکیم ،القصص القرآنی ،ص 66
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و  61؛

 -1پاایشگ اویی از بیااان و تبیااین اهااداف قصااههااای قاارآن ،بایااد نظااری هرچنااد کوتاااه و گااذرا بااه
اهداف نزول قرآن داشته باشیم.
 -2چه بسا برخی از اهداف قصص قرآن ،همان اهداف نزول قرآن باشد و بالعکس.
باار ایاان اساااس بااه نظاار ماایرسااد در میااان اهااداف متکثاار قاارآن ،همچااون :انااذار ،2تبشاایر ،3تااذکر،4
هاادایت ،5اتمااام حجاات ،6تعقاال و تاادبر 7و  ....هاادایت انسااانهااا بااه سااعادت دنیااوی و اخااروی،
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هاادف جااامع و جااامع اهااداف قاارآن باشااد .البتااه بایااد دانساات مقصااود از ایاان هاادایت ،ارائااه طریااق
نیساات ،بلکااه بیشااتر ایصااال بااه مطلااوب مااراد اساات ،یعناای ایجاااد تغییااری ریشااهای در زناادگی

یادآوری کسانی که (از خدا) میترسند ،نازل ساختیم».
(سوره طه ،آیات
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اجتماااعی افااراد و تبیااین راه صااحیح زناادگی کااه در قاارآن ،از آن بااه صااراط مسااتقیم یاااد شااده
است.

8

 -1-1-1هدایت فرد و جامعه
از مسااائل مهاام بحاام هاادایت و تربیاات انسااان کااه تاااثیر بااه ساازایی در جهاات جلااوگیری مکاتااب
بشری و غیار آنهاا در تعالیمشاان دارد ،ایان اسات کاه در فرایناد هادایت و تربیات ،فارد مقادم اسات
یا جمع یا باید گزینه دیگری را مطرح کرد؟
در پاسااخ بااه ایاان پرسااش بایااد بگااوییم امااروز در دنیااا دو مبنااا وجااود دارد کااه همااه مکاتااب
اقتصادی -سیاسی جهان ،بر این دو مبنا استوارند :یکی اصالت فرد و دیگری اصالت جمع.
صاااحبان نظریااه نخساات معتقدنااد بایااد فاارد را اداره کاارد و اوساات کااه بایااد تعااالی پیاادا کنااد .اگاار
فاارد ،رشااد و تعااالی داشااته باشااد ،جامعااه نیااز بااه خاااطر رشااد و تعااالی او رشااد ماایکنااد .توضاایح آن
کااه همااه افااراد ،از یااک اسااتعداد و تااوان در زناادگی برخااوردار نیسااتند و انسااانهااا از ایاان نظاار
مختلاافانااد .چنانچااه آن عااده از انسااانهااایی کااه از اسااتعداد سرشااار و تااوان باااالیی برخوردارنااد و

 -1برای توضیح بیشتر ،ر.ک :سید محمد باقر حکیم،
القصص القرآنی ،صص

66-6
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ماایتواننااد جامعااه را بااه دنبااال خودشااان بکشااانند ،رشااد و تعااالی پیاادا کننااد ،جامعااه نیااز توسااعه
مییابد و رشاد مایکناد و اگار ایان گاروه رشاد نکنناد ،جامعاه نیاز عقاب مایماناد .پاس اصاالت باا
فاارد اساات .تمااام اندیشااه لیبرالیساام ،چااه لیبرالیساام اقتصااادی و چااه لیبرالیساام سیاساای ،باار ایان اصاال
اسااتوار اساات .در چنااین نظااامهااایی ،منااافع انسااانهااای میلیااونی بایااد فاادای منااافع یااک جریااان
(کارتریسم) شود.
مبنااای اصااالت جمااع ماایگویااد اصاال بااا فاارد نیساات .مااردم در بسااتر زناادگی اجتماااعی ساااخته
مایشااوند .فارد بااه خااودی خاود ،هاار قاادر کاه اسااتعداد و تاوان داشااته باشااد ،جادای از جمااع ،تااوان
رشد و پیشرفت نادارد ،بلکاه از اساتعدادش اساتفاده مایکناد و باا کماک جماع رشاد مایکناد .پاس
اصااالت از آن جمااع اساات کااه فاارد را ماایسااازد .در ایاان صااورت ،فاارد هاار چااه درماایآورد بااه نفااع
جمع است و مصالح جمع باید در نظر گرفته شود و منافع فرد فدای منافع جمع گردد.
در اسااالم ،باارخالف دو مکتااب قباال ،هاام جمااع مطاارح اساات و هاام فاارد ،یعناای اسااالم هاار دو را بااا
هاام ماایبینااد و هاای کاادام را جاادای از دیگااری تصااور نماایکنااد .مطااابق نظاار اسااالم ،اگاار افااراد
ساخته شاوند ،جماع را مای ساازند و جامعاه سااخته شاده نیاز از افاراد سااخته شاده تشاکیل مایشاود.
اگاار بسااتر اجتماااعی آماااده و جامعااه ساااخته شااده باشااد ،افااراد هرچنااد ساااخته نشااده باشااند ،در ایاان
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بساتر ساااخته ماایشااوند ولاای اگار بسااتر اجتماااعی آماااده نباشااند ،افاراد ساااخته شااده نیااز فاسااد شااده،
رشااد و فعالیتشااان محاادود ماایشااود .بااه همااین جهاات ،اسااالم وقتاای وارد عرصااه هاادایت و تربیاات
ماایشااود ،تنهااا فاارد را تربیاات نماایکنااد کااه او را عاقاال ،نمااازخوان ،خااوش اخااالق ،متکاماال و در
خااع عبودیاات و بناادگی خاادا پاارورش دهااد .اسااالم هاام فاارد و هاام جمااع را ماایسااازد و بااه همااین
دلیل ،در قرآن ،بر جمعسازی به اندازه فردسازی تکیه شده است.
 -2-1-1رسالت اصلی قصص قرآن
از آنچه گفتاه شاد ،باه خاوبی فهمیاده مایشاود کاه رساالت اصالی قصاص قارآن نیاز رشاد و تعاالی
فاارد و جامعااه اساات .همااه داسااتانهااا ،قصااههااا و تاااریخهااایی کااه در قاارآن آمااده باار یااک محااور
است ،محاوری کاه مشاخص مای کناد یاک عاده غیار خادا را پرساتیدند و در نتیجاه باه چاه مساائلی
گرفتاار شادند .یاا ایان کاه انبیااء چگوناه انساانهاا را از پرساتش غیار خادا باه پرساتش خادا دعااوت
کردناااد .هرجاااا ذات مقااادس پروردگاااار تااااریخی از انبیااااء ،افاااراد و ملاااتهاااا ذکااار مااایکناااد،
نتیجهگیاری هاا مشاترک اسات و نهاایتش ایان کاه غیار خادا عباادت نشاود .فلسافه هماه تربیاتهاای
قرآناای عبودیاات خداساات .پااس محااور قصااص قاارآن ،عبودیاات خاادا و تربیاات فاارد و جامعااه باارای
بندگی خدا و نفی بندگی غیر خدا است.
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بعد از ذکار ایان اقادامات ،نوبات باه بررسای اهاداف و مقاصاد قصاص قارآن مایرساد .بارای تبیاین
هرچااه بهتاار ایاان اهااداف و مقاصااد ،صااحیحتاارین راه ایاان اساات کااه پاسااخ ایاان سااوال را در خااود
آیاات قارآن بیاابیم و باا اساتفاده از آیاات ،نظار قاارآن را نسابت باه ایان مسائله تبیاین نمااییم .بار ایاان
اساااس در یااک تقساایم کلاای ماایتااوان اهااداف قصااص قاارآن را بااه دو دسااته اهااداف مصاارح و غیاار
مصاارح تقساایم نمااود .مقصااود از اهااداف مصاارح ،اهاادافی هسااتند کااه آیااه یااا آیاااتی از قاارآن ،بااه
وضااوح بااه آن اشاااره کاارده اساات و اهااداف غیاار مصاارح نیااز اهاادافی هسااتند کااه بااه صااراحت ،در
قرآن به آنهاا اشااره نشاد ه اسات ولای از بررسای مجماوع آیاات مرباوط باه قصاص ،مایتاوان آنهاا
را بدست آورد.
 -2-1اهداف مصرح
 -1-2-1قوت قلب بخشیدن به پیامبر (ع)
ق َو َم ْو ِعظَا َّة َو ِذکْارَِ
ک فِای هَا ِذ ِه ا ْلحَا س
ک َوجَااء َ
ت بِا ِه فُا َا َد َ
ل مَاا ُن َثبِّا ُ
ن أَنبَااء ال سرسُا ِ
ک ِم ْ
ص َع َل ْی َ
ال َّن ُق ُّ
َو ُک ًّ
لِلْمُ ْمِنِینَ (سوره هود ،آیه )121
در ایاان آیااه ،خداونااد متعااالی پااس از ذکاار داسااتان برخاای از انبیاااء الهاای ماننااد نااوح ،هااود ،صااالح،
ابااراهیم ،لااوط ،شااعیب و موساای (ع) و بیااان نحااوه مواجهااه کااافران بااا ایشااان ،از تکااذیب و اذیاات ،و
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خاطرنشااان ساااختن چگااونگی نصاارت الهاای ایشااان ،هاادف از ایاان قصااهگااویی را قااوت قلااب
بخشایدن باه پیاامبر (ع) معرفای مای کناد ،زیارا از یاک ساو ،باه ذکار جمیال ایان انبیااء و استقامتشااان
در مسیر دعوت ماردم باه ساوی معباود حقیقای پرداختاه اسات و از ساوی دیگار ،اناواع ناارواییهاا و
سااختیهااایی را کااه ایشااان تحماال کااردهانااد برشاامرده و از سااوی سااوم ،بااه نصاارت الهاای نساابت بااه
ایشااان کاارده اساات .پاار واضااح اساات کااه تمااام ایاان مااوارد ،موجبااات تسااالی خاااطر شااریف رسااول
اکرم (ص) را فراهم آورده ،باعم تقویت قلب ایشان میشود.
 -2-2-1انذار مردم
ک ِلتُنا ِذ َر َقوْماا مَّاا أَتَااهُم مِّان نَّاذِیر مِّان قَبْلِاکَ
حمَا ًة مِّان َّربِّا َ
ب الطسو ِر ِإ ْذ نَا َد ْینَاا َو َلکِان َّر ْ
ت ِبجَا ِن ِ
َومَا کُن َ
لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ (سوره قصص ،آیه )46
یکاای دیگاار از اهااداف قصااص قاارآن را خداونااد ساابحان ،در سااوره قصااص و پااس از جمااعبناادی
داسااتان حضاارت موساای (ع) بااه ماننااد آیااه قباال ،خطاااب بااه پیااامبر اعظاام (ع) ذکاار ماایکنااد ،و آن
انااذار مااردم اساات نساابت بااه ساارانجام تکااذیب انبیاااء (ع) ،باایتااوجهی بااه قاادرت مطلقااه الهاای در
نصرت رسوالن (ع) و ...
 -3-2-1عبرتآموزی
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ن َیدَیْاهِ
ق الَّاذِی بَا ْی َ
ب مَاا کَاا َن حَادِیثًا ُی ْفتَارَِ َولَااکِن َتصْادِی َ
ب ْلبَاا ِ
م ِعبْا َر َّل لْا ُل ْولِی ا َ
صصِا ِه ْ
َل َق ْد کَا َن فِای َق َ
وَتَفْصِیلَ کُلَّ شَیْءا وَهُدِ وَرَحْمَةً لْقَوْم یُ ْمِنُونَ (سوره یوسف ،آیه )111
بااه تصااریح ایاان آیااه ،یکاای دیگاار از اهااداف قصااص قاارآن ،عباارت آمااوزی اساات کااه خداونااد
ساابحان ،در پایااان داسااتان حضاارت یوسااف (ع) پااس از چناادین خطاااب بااه پیااامبر (ع) ،از جملااه:
ایاانهااا خبرهااای غیااب اساات کااه باار تااو وحاای ماایکناایم( :ذَلِ اکَ مِ انْ أَنبَاااء الْغَیْ ابِ نُوحِی اهِ إِلَیْ اکَ)
(سااوره یوسااف ،آیااه )112؛ بگااو ایاان ،راه ماان اساات و بااه سااوی خاادا دعااوت ماایکاانم ،در حااالی
ن ا َّت َب َعنِای)
ل هَاا ِذ ِه سَابِیلِی َأ ْدعُاو ِإلَات اللّا ِه َعلَات َبصِایرَل َأنَا ْا َومَا ِ
که من و پیروانم بر بصایرت هساتیم ( :قُا ْ
(سااوره یوسااف ،آیااه  ،)118و پاایش از تااو ،مرداناای را فرسااتادیم کااه باار آنهااا وحاای ماایکااردیم:
(وَمَااا أَرْسَ الْنَا مِاان قَبْلِ اکَ إِالَّ رِجَاااالً نسااوحِی إِلَ ایْهِم مِّ انْ أَهْ الِ الْقُ ارَِ) (سااوره یوسااف ،آیااه  -)119در
آیااه مااورد بحاام ماایفرمایااد :بااه تحقیااق ،داسااتان یوسااف و باارادرانش ،باارای اهاال اندیشااه و عقاال
مایه عبرتآموزی است:
) لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَلَّ لْلُوْلِی ابَلْبَابِ)
چنانکااه در ابتاادای داسااتان نیااز فرمااوده بااود ،در ایاان داسااتان ،آیااات و نشااانههااای الهاای باارای اهاال
تحقیق وجود دارد:
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(لَّقَدْ کَانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِّلسَّائِلِینَ) (سوره یوسف ،آیه )7
 -4-2-1تربیت عقالنی مردم
(فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ) (سوره اعراف ،آیه )176
در ایاان آیااه ،خداونااد متعااال پااس از بیااان مااوارد متعااددی از نافرمااانیهااای بناای اساارائیل از فاارامین
الهی و ذکر برخای از عقوباتهاای الهای کاه در اثار نافرماانی باه آن دچاار شادند ،مانناد نافرماانی از
امر الهی ورود باه شاهر موعاود و دچاار شادن باه باالی آسامانی( :وَإِذْ قِیالَ لَهُامُ اسْاکُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْیَاةَ
م فَلَرْسَالْنَا عَلَایْهِمْ رِجْازًا
ل َلهُا ْ
م َق ْولًاا َغیْا َر الَّاذِی قِیا َ
ن َظ َلمُاو ْا مِا ْن ُه ْ
وَکُلُواْ مِنْهَاا حَیْامُ شِائْتُمْ * َفبَا َّد َل الَّاذِی َ
مِّانَ السَّامَاءِ بِمَااا کَااانُواْ یَظْلِمُااونَ) (سااوره اعااراف ،آیااات  ،)162 -161و جریااان تخطاای از نهاای الهاای
صااید ماااهی در روز شاانبه و در نتیجااه ،مباادل شاادن بااه میمااون( :واَسْ الَلْهُمْ عَ انِ الْقَرْیَ اةِ الَّتِاای کَانَ اتْ
م شُارَّعا ...فَلَمَّاا عَتَاوْاْ عَان مَّاا نُهُاواْ
م یَا ْو َم سَا ْب ِت ِه ْ
م حِیتَاا ُن ُه ْ
ت ِإ ْذ تَا ْلتِی ِه ْ
حَاضِرَلَ الْبَحْارِ إِذْ َیعْادُو َن فِای السَّا ْب ِ
عَنْاهُ قُلْنَااا لَهُامْ کُونُااواْ قِارَدَلً خَاسِائِینَ) (سااوره اعااراف ،آیااات  163و  )166و برخاای مااوارد دیگاار ،بااه
داسااتان بلعاام باااعورا اشاااره ماایکنااد کااه بااا وجااود روشاان بااودن آیااات الهاای باار او ،بااه آنهااا
بیاعتنایی کرد و فریب شیطان را خورد:
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ن) (سااوره
ن ا ْلغَاااوِی َ
خ ِم ْنهَااا َف َل ْت َبعَاا ُه الشَّاا ْیطَا ُن َفکَااا َن مِاا َ
ی آ َت ْینَااا ُه آیَا ِتنَااا فَانسَاا َل َ
م َنبَاا َل الَّاا ِذ َ
ل َعلَاا ْی ِه ْ
( وَاتْاا ُ
اعراف ،آیه )175
سپس در آیاه ماوردنظر ،خطااب باه پیاامبر (ع) مایفرمایاد :ایان قصاه هاا را بارای ماردم باازگو کان،
شاید به فکر آیند ،که این همان تربیت عقالنی مردم است.
 -3-1اهداف غیر مصرح
 -1-3-1اثبات وحی و رسالت پیامبر (ع)
داستان های قرآن ،هماه وحای الهای خادا بار پیاامبر (ع) اسات و چناان کاه در بحام از ویژگایهاای
ایاان قصااص خااواهیم گفاات ،داشااتن مصاادر الهاای و وحیااانی ،از بااارزترین ویژگاایهااای قصااص
قاارآن اساات ،زیاارا سااخن گفااتن از سرگذشاات انبیااا (ع) و اماام پیشااین بااا چنااین دقاات ،نکتااهساانجی،
اطمینااان و هماااهنگی ،کاشااف از یااک حقیقاات مهاام اساات و آن ایاان کااه وجااود نااازنین رسااول اهلل
(ع) ،ایاان مطالااب را از مصاادر غیباای مطلااع از اساارار و باااطن امااور ،یعناای ذات مقاادس پروردگااار
دریافت میکند.
در بسیاری از آیات مربوط به قصص قرآن ،به این حقیقت اشاره شده است .از جمله:
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* در سااوره آل عمااران ،پااس از ذکاار جریااان نااذر مااادر حضاارت مااریم (ع) و تولااد وی و داسااتان
زکریا و حضرت مریم (ع) ،میفرماید:
(ذَلِکَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیکَ) (سوره آل عمران ،آیه )44
همااین تعبیاار در دو مااورد دیگاار ،پااس از داسااتان حضاارت نااوح (ع) و طوفااان 9و حضاارت یوسااف
(ع) و برادرانش 11نیز آمده است.
* در ابتاادای سااوره یوسااف (ع) ،ضاامن «احساان القصااص» دانسااتن داسااتان حضاارت یوسااف (ع)،
آن را وحی الهی معرفی کرده است:
ن
ت مِاان َق ْبلِاا ِه َلمِاا َ
ک هَااذَا ا ْلقُاارْآ َن َوإِن کُناا َ
ح ْینَااا ِإ َلیْاا َ
ص ِبمَااا َأ ْو َ
ن ا ْل َقصَاا ِ
حسَاا َ
ک َأ ْ
ص َع َلیْاا َ
ن َنقُاا ُّ
( َنحْاا ُ
الْغَافِلِینَ) (سوره یوسف ،آیه )3
در سااوره قصااص ،بعااد از بیااان تفصاایلی داسااتان حضاارت موساای (ع) آن را وحاای الهاای بااه پیااامبر
(ع) معرفی کرده است:

 -9سوره هود ،آیه 9
7

 -سوره یوسف ،آیه 76
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ن* وَلَکِنَّاا أَنشَالْنَا قُرُونًاا
ن الشَّاا ِهدِی َ
ت مِا َ
ی ِإ ْذ َقضَا ْینَا ِإلَات مُوسَات الْا َل ْم َر َومَاا کُنا َ
ب ا ْل َغ ْربِا ِّ
ت ِبجَانِا ِ
( َومَا کُن َ
فَتَطَاااوَلَ عَلَایْهِمُ الْعُمُارُ وَمَااا کُناتَ ثَاوِیااا فِاای أَهْالِ مَادْیَنَ تَتْلُااو عَلَایْهِمْ آیَاتِنَااا وَلَکِنَّااا کُنَّااا مُرْسِالِینَ* وَمَااا
کُن اتَ بِجَانِ ابِ الطسااورِ إِذْ نَادَیْنَااا وَلَکِاان رَّحْمَ اةً مِّاان رَّبِّ اکَ لِتُن اذِرَ قَوْمااا مَّااا أَتَاااهُم مِّاان نَّ اذِیر مِّاان قَبْلِ اکَ
لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ) (سوره قصص ،آیات )46-44
در سااوره «ص» نیااز پاایش از ورود بااه داسااتان خلقاات حضاارت آدم (ع) و سااجده مالئکااه باار ایشااان،
بر این حقیقت تاکید کرده و فرموده است:
(قُ الْ هُ اوَ نَبَ الَّ عَظِاایمٌ* أَن اتُمْ عَنْ اهُ مُعْرِضُااونَ* مَااا کَااانَ لِاای مِ انْ عِلْاام بِالْمَلَ انِ الْ الَعْلَت إِذْ یَخْتَصِ امُونَ* إِن
یُوحَت إِلَیَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِیرَّ مُّبِینَّ) (سوره ص ،آیات )71-67
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 -2-3-1اعتالی ایمانی انسانها
همااانطور کااه در ابتاادای بحاام اشاااره شااد ،هاادایت و تربیاات ،جااامعتاارین هاادف قاارآن اساات و از
آنجااا کااه قصااه و قصااهگااویی یکاای از ابزارهااای قاارآن باارای محقااق ساااختن ایاان هاادف اساات،
میتوان همین هدف را از اهداف قصص قرآن نیز به شمار آورد.

-

با

استفاده

القرآنی ،ص

از:

سید

-
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محمد

باقر

حکیم،

القصص

تامل و دقت در قصه هاای قارآن ،چنانکاه برخای نیاز اشااره کاردهاناد ،12نشاان مایدهاد در بیاان ایان
قصهها ،تربیت انساان هاا حاول چناد محاور مادنظر اسات کاه در اداماه ،باه ساه ماورد از آنهاا اشااره
میشود:
 )1ایمااان بااه غیااب :از یااک سااو ،همااانطور کااه گفتاایم قصااص قرآناای از خبرهااای غیباایانااد کااه
خداونااد متعااال ،انبیاااء الهاای از جملااه پیااامبر خاااتم (ع) را از آنهااا مطلااع نمااوده اساات و از سااوی
دیگر یکی از اوصاف متقین در قرآن ،ایمان به غیب است:
(ذَلِااکَ الْکِتَااابُ الَ رَیْاابَ فِیااهِ هُاادِ لْلْمُتَّقِااینَ* الَّااذِینَ یُ ْمِنُااونَ بِالْغَیْاابِ وَیُقِیمُااونَ الصَّاااللَ وَمِمَّااا
رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ) (سوره بقره آیات )3-2
پس یکی از اهداف بیان خبرهای غیبی ،میتوان تربیت انسانها بر ایمان به غیب باشد.
 )2ایمااان بااه قاادرت مطلقااه الهاای :ایاان مساائله ،بیشااتر در قصااههااایی مشاااهده ماایشااود کااه بااه امااور
خااارقالعاااده اشاااره دارنااد ،ماننااد قصااه کساای کااه از کنااار یااک آبااادی ویااران شااده عبااور کاارد در
حالی که دیوارهای آن باه روی ساقف هاا فارو ریختاه باود و او باا خاود گفات :چگوناه خادا ایانهاا
را پس از مرگ ،زنده میکند:
6

 -ر ک :همان ،ص 7- 6
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(أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَت قَرْیَة وَهِیَ خَاوِیَةَّ عَلَت عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّتَ یُحْیِای هَاَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا)
و خداوند او را میراند و بعد از صد سال زندهاش کرد:
ت ِمئَا َة عَاام
ض یَاوْم قَاا َل بَال َّل ِبثْا َ
ت َیوْماا َأ ْو َبعْا َ
ت قَاا َل َل ِبثْا ُ
م َل ِبثْا َ
م َب َعثَا ُه قَاا َل کَا ْ
( َف َلمَاتَا ُه اللّا ُه ِمئَا َة عَاام ثُا َّ
فَااانظُرْ إِلَاات طَعَامِ اکَ وَشَارَابِکَ لَامْ یَتَسَانَّهْ وَانظُ ارْ إِلَاات حِمَااارِکَ وَلِنَجْعَلَ اکَ آیَاةً لْلنَّاااسِ وَانظُارْ إِلَاات
العِظَااامِ کَیْ افَ نُنشِ ازُهَا ثُ امَّ نَکْسُااوهَا لَحْمااا فَلَمَّااا تَبَ ایَّنَ لَاهُ قَااالَ أَعْلَ امُ أَنَّ اللّ اهَ عَلَاات کُ الْ شَ ایْءا قَ ادِیرَّ)
(سوره بقره ،آیه )259
همچنااین اساات قصااه خلقاات حضاارت آدم (ع) ،13تولااد حضاارت عیساای (ع) ،14داسااتان گاااو بناای
اسرائیل ،15حضرت ابراهیم (ع) و چگونگی کشتن پرندگان و زنده شدنشان به دست ایشان.

16

 )3ایمااان بااه مشاایت الهاای :از دیگاار محورهااای تربیتاای قصااص قاارآن ،ایمااان بااه مشاایت خاادا و
خضااوع در براباار حکمااتهااای الهاای نهفتااه در ورای حااوادو و وقااایع زناادگی دنیااوی اساات ،ماننااد
داستان الهام خدا به مادر موسی (ع) برای به آب انداختن نوزادش:
 -از جمله ،سوره بقره ،آیه 7

به بعد

 -از جمله ،سوره مریم ،آیه 6

به بعد

 سوره بقره ،آیه  67به بعد6

 -سوره بقره ،آیه 667
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(إِذْ أَوْحَیْنَااا إِلَاات أُمِّ اکَ مَااا یُااوحَت* أَنِ اقْذِفِی اهِ فِاای التَّااابُوتِ فَاقْذِفِی اهِ فِاای الْ ایَمِّ فَلْیُلْقِ اهِ الْ ایَمُّ بِالسَّاااحِلِ
یَلْخُذْهُ عَدُوٌّ لْی وَعَدُوٌّ لَّهُ) (سوره طه ،آیات )39-38
یا داستان دیگری از حضرت موسی (ع) و همراهی وی با آن عبد خدا (حضرت خضر (ع)):
ن عِنا ِدنَا َو َع َّل ْمنَاا ُه مِان لَّا ُدنَّا ِعلْماا* قَاالَ لَاهُ مُوسَات هَالْ أَتَّبِعُاکَ
حمَا ًة مِا ْ
ن ِعبَا ِدنَا آ َت ْینَاا ُه َر ْ
جدَا َعبْدا ِّم ْ
( َف َو َ
عَلَت أَن تُعَلْمَنِ مِمَّا عُلْمْتَ رُشْدا) (سوره کهف ،آیات )66-65
 -3-3-1بیان سنتهای الهی
آخرین هدف از اهاداف قصاص قارآن کاه براماده از خاود قصاص اسات ،بیاان سانتهاای الهای در
زنادگی فاردی و اجتماااعی انساانهاا در طااول تااریخ اساات .انساان در مسایر حرکاات زنادگی فااردی
و اجتماعی خود ،تاابع قاوانین و سانت هاایی اسات کاه قارآن ،دربااره برخای از آنهاا ساخن گفتاه و
باار اهمیتشااان تاکیااد کاارده اساات .در قصااص قاارآن نیااز برخاای از ایاان ساانتهااا بااه تصااویر کشاایده
شدهاند.
 -1-3-3-1تغییر اوضاع اجتماعی مردم به دست خودشان
قاارآن ،در مااوارد متعااددی از تغییاار ی اافتن وضااع اجتماااعی مااردم در اثاار تغییاار خصوصاایات روحاای
و درونی ایشان سخن گفته است:

45

م َو َأ َّن اللّاهَ سَامِیعٌ عَلِایمٌ*
حتَّات ُی َغیِّارُو ْا مَاا ِبلَن ُفسِا ِه ْ
ک ُم َغیِّارًا ْن ْعمَا ًة َأ ْن َع َمهَاا َعلَات قَاوْم َ
م َی ُ
ک ِب َل َّن ال ّل َه َل ْ
( َذ ِل َ
کَادَأْبِ آلِ فِرْعَاوْنَ وَالَّاذِینَ مِاان قَابْلِهِمْ کَاذَّبُواْ ب یَاااتِ رَبِّهِامْ فَلَهْلَکْنَاااهُم بِاذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَااا آلَ فِرْعَااونَ
وَکُلٌّ کَانُواْ ظَالِمِینَ) (سوره انفال ،آیات )54-53

17

شبیه همین مطلوب است:
(إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّت یُغَیِّرُواْ مَا بِلَنْفُسِهِمْ) (سوره رعد ،آیه )11

18

در جای دیگری ،این سنت به گونهای دیگر بیان شده است:

7

 -این ،بخاطر آن است كه خداوند ،هیچ نعمتى را كه

به گروهى داده ،تغییر نمىدهد; جز آنكه آنها خودشان
را

تغییر

دهند;

و

خداوند،

شنوا

و داناست*

این،

(درست) شبیه (حال) فرعونیان و كسانى است كه پیش از
آنها بودند; آیات پروردگارشان را تكذیب كردند; ما
هم بخاطر گناهانشان ،آنها را هالك كردیم ،و فرعونیان
را غرق نمودیم; و همه آنها ظالم (و ستمگر) بودند.

1

-

خداوند

سرنوشت

هیچ

قوم

(و

ملتی)

را

تغییر

نمیدهد ،مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر
دهند.
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ض َو َلکِاان کَاا َّذ ُبواْ
ب ْر ِ
ن السَّاامَا ِء وَا َ
ت مِّاا َ
حنَااا َعلَاا ْیهِم َب َرکَااا ا
ل ا ْلقُاارَِ آ َمنُااو ْا وَا َّتقَااو ْا َل َف َت ْ
( َولَاا ْو َأ َّن َأهْاا َ
فَلَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ) (سوره اعراف ،آیه )96
از مثاالهااای واضااح قصاص قاارآن باارای ایاان غارض ،سااوره اعااراف اساات کاه پااس از بیااان داسااتان
نااوح ،هااود ،صااالح ،لااوط و شااعیب (ع) و آنچااه میااان ایشااان و اقوامشااان گذشااته اساات ،سااخن را بااا
بیان همین قاعده کلی به پایان میرساند:
(وَمَاا أَرْسَالْنَا فِاای قَرْیَاة مِّاان نَّبِایٍّ إِالَّ أَخَاذْنَا أَهْلَهَااا بِالْبَلْسَااء وَالضَّارَّاء لَعَلَّهُامْ یَضَّارَّعُونَ* ثُامَّ بَادَّلْنَا مَکَااانَ
م الَ یَشْاعُرُونَ*
س آبَاءنَاا الضَّارَّاء وَالسَّارَّاء َف َلخَا ْذنَاهُم َب ْغتَا ًة َوهُا ْ
حتَّات َعفَاو ْا َّوقَاالُو ْا قَا ْد مَا َّ
حسَا َن َة َ
ال َّس ِّی َئ ِة ا ْل َ
ض َو َلکِاان کَاا َّذبُو ْا
ب ْر ِ
ن السَّاامَا ِء وَا َ
ت مِّاا َ
حنَااا َعلَاا ْیهِم َب َرکَااا ا
ل ا ْلقُاارَِ آ َمنُااو ْا وَا َّتقَااو ْا َل َف َت ْ
وَ لَاا ْو َأ َّن َأهْاا َ
فَلَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ) (سوره اعراف ،آیات )96-94
9

19

 -و ما در هیچ شهر و آبادى پیامبرى نفرستادیم مگر

اینكه اهل آن را به ناراحتیها و خسارتها گرفتار
ساختیم; شاید (به خود آیند ،و به سوى خدا) بازگردند
و تضرع كنند* سپس (هنگامى كه این هشدارها در آنان
اثر نگذاشت) ،نیكى (و فراوانى نعمت و رفاه) را به
جاى بدى (و ناراحتى و گرفتارى) قرار دادیم ;آنچنان
كه فزونى گرفتند( ،و همهگونه نعمت و بركت یافتند ،و
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 -2-3-3-1پیروزی حق بر باطل
در مواردی چون آیه  81سوره اسرا ،به این سنت تصریح شده است:
(وَقُلْ جَاء الْحَقس وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا)
در همااین راسااتا ،قاارآن باار نصاارت الهاای انبیاااء (ع) تاکیااد ماایکنااد و پیوسااته اشاااره دارد کااه نهایاات
درگیری پیامبران و پیروانشاان باا مخالفاان ،باه ساود پیاامبران باوده اسات .چنانکاه آیااتی از قارآن باه
این مهم تصریح کردهاند:

مغرور شدند )،و گفتند(« :تنها ما نبودیم كه گرفتار
این مشكالت شدیم;) به پدران ما نیز ناراحتیهاى جسمى
و مالى رسید ».چون چنین شد ،آنها را ناگهان (به سبب
اعمالشان)

گرفتیم

نمىفهمیدند*

و

(و

اگر

مجازات كردیم)،

اهل

شهرها

و

در

حالى

آبادیها،

كه

ایمان

مىآوردند و تقوا پیشه مىكردند ،بركات آسمان و زمین
را بر آنها مىگشودیم; ولى (آنها حق را) تكذیب
كردند; ما هم آنان را به كیفر اعمالشان مجازات
كردیم.
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(وَلَقَ ادْ کَتَبْنَااا فِاای الزَّبُااورِ مِاان بَعْ ادِ ال اذْکْرِ أَنَّ الْ الَرْضَ یَرِثُهَااا عِبَااادِیَ الصَّااالِحُونَ) (سااوره انبیاااء ،آیااه
)115

21

م یَقُلومُ الََْْْلهَادُ) (ساوره غاافر،
و َ
حیَلا ِد اللد ْنیَا َویَل ْ
ن آ َمنُلوا فِلی ا ْل َ
ص ُر ُرسُل َلنَا وَالَّلذِی َ
( نَّا َلنَن ُ
آیه )51

21

در بعضی از قصص قارآن ،هماین مطلاب باه وضاوح دیاده مایشاود کاه پاس از بیاان دعاوت پیاامبر
و تکااذیب قااوی وی ،داسااتان بااا ذکاار عاقباات شااوم قااوم بااه پایااان رساایده اساات .مااثالً در سااوره
اعراف ،پس از ذکار دعاوت حضارت ناوح (ع) باه عباادت خادای یکتاا و هشادار نسابت باه عاذاب
روز قیامت:
(لَقَ ادْ أَرْسَ الْنَا نُوحااا إِلَاات قَوْمِ اهِ فَقَااالَ یَااا قَ اوْمِ اعْبُ ادُواْ اللَّ اهَ مَااا لَکُاام مِّ انْ إِلَ اها غَیْ ارُهُ إِنْ ایَ أَخَااافُ عَلَ ایْکُمْ
عَذَابَ یَوْم عَظِیم) (سوره اعراف ،آیه )59

 -67در زبور بعد از ذکر (تورات) ،نوشتیم بندگان
شایستهام ،وارث (حکومت) زمین خواهند شد.
 -6ما به یقین پیامبران خود و كسانى را كه ایمان
آوردهاند ،در زندگى دنیا و (در آخرت )روزى كه گواهان
به پا مىخیزند یارى مىدهیم
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و تکذیب مردم و گمراه نامیدن ایشان از سوی قوم:
(قَالَ الْمَألُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاکَ فِی ضَالَل مُّبِین) (سوره اعراف ،آیه )61
داسااتان بااا اشاااره بااه نجااات نااوح (ع) و مومنااان قااوم وی و غاارق شاادن تکااذیبکنناادگان در پاای
طوفان ،پیان یافته است:
(فَکَ اذَّبُوهُ فَلَنجَیْنَاااهُ وَالَّ اذِینَ مَعَ اهُ فِاای الْفُلْ اکِ وَأَغْرَقْنَااا الَّ اذِینَ کَ اذَّبُواْ بِ یَاتِنَااا إِنَّهُ امْ کَااانُواْ قَوْمااا عَمِااینَ)
(سوره اعراف ،آیه )64
داستان حضرت نوح (ع) در سوره یونس (ع) نیز مانند قبل است:
م َن َب َل نُاوح ِإ ْذ قَاا َل ِل َق ْومِا ِه یَاا قَا ْو ِم إِن کَاا َن َکبُا َر َعلَا ْیکُم َّمقَاامِی وَتَاذْکِیرِی بِ یَااتِ اللّاهِ فَعَلَات
ل َع َل ْی ِه ْ
( وَا ْت ُ
اللّااهِ تَوَکَّلْااتُ فَاالَجْمِعُواْ أَمْاارَکُمْ وَشُاارَکَاءکُمْ ثُاامَّ الَ یَکُاانْ أَمْاارُکُمْ عَلَاایْکُمْ غُمَّااةً ثُاامَّ اقْضُااواْ إِلَاایَّ وَالَ
تُنظِاارُونِ* فَاانِن تَااوَلَّیْتُمْ فَمَااا سَاالَلْتُکُم مِّاانْ أَجْاار إِنْ أَجْاارِیَ إِالَّ عَلَاات اللّااهِ وَأُمِاارْتُ أَنْ أَکُااونَ مِاانَ
الْمُسْالِمِینَ* فَکَاذَّبُوهُ فَنَجَّیْنَاااهُ وَمَان مَّعَاهُ فِای الْفُلْاکِ وَجَعَلْنَااهُمْ خَالَئِافَ وَأَغْرَقْنَاا الَّاذِینَ کَاذَّبُواْ بِ یَاتِنَااا
فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِینَ) (سوره یونس ،آیات )73-71
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 -66سرگذشت نوح را بر آنها بخوان .در آن هنگام كه
به قوم خود گفت« :اى قوم من! اگر تذكرات من نسبت به
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و نیز چنین است جریان دعوت حضرت هود (ع) و تکذیب کافران قوم وی:
ال َت َّتقُاو َن* قَاالَ الْمَاألُ الَّاذِینَ
ن ِإلَا اه َغیْا ُر ُه َأفَا َ
م هُودا قَا َل یَاا قَا ْو ِم ا ْعبُادُو ْا اللّا َه مَاا َلکُام مِّا ْ
( َو ِإلَت عَا اد َأخَا ُه ْ
کَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاکَ فِی سَفَاهَة وِإِنَّا لَنَظُنسکَ مِنَ الْکَاذِبِینَ) (سوره اعراف ،آیات )66-65
تا نجات او و مومنان و از میان رفتن مکذبان:
(فَلَنجَیْنَاااهُ وَالَّااذِینَ مَعَااهُ بِرَحْمَااة مِّنَّااا وَقَطَعْنَااا دَابِاارَ الَّااذِینَ کَااذَّبُواْ بِ یَاتِنَااا وَمَااا کَااانُواْ مُاا ْمِنِینَ) (سااوره
اعراف ،آیه )72

آیات الهى ،بر شما سنگین است( ،هر كار از دستتان
ساخته است بكنید ).من بر خدا توكل كردهام! فكر خود،
و قدرت معبودهایتان را جمع كنید; سپس هیچ چیز بر
شما پوشیده نماند .سپس به حیات من پایان دهید ،و
مهلتم ندهید و اگر از قبول دعوتم روى بگردانید .من
از شما مزدى نمىخواهم; مزد من ،تنها بر خداست! و من
مامورم كه از مسلمانان باشم .اما آنها او را تكذیب
كردند! و ما ،او و كسانى را كه با او در كشتى
بودند ،نجات دادیم; و آنان را جانشین قرار دادیم; و
كسانى را كه آیات ما را تكذیب كردند ،غرق نمودیم!
پس ببین عاقبت كار كسانى كه انذار شدند ،چگونه بود!
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جریان حضرت لوط (ع) و کار زشت قوم وی نیز آشنای همگان است:
(وَلُوطاااً إِذْ قَااالَ لِقَوْمِااهِ أَتَاالْتُونَ الْفَاحِشَااةَ وَأَنااتُمْ تبْصِاارُونَ* أَئِاانَّکُمْ لَتَاالْتُونَ الرْجَااالَ شَااهْوَلً مِاان دُونِ
النْسَاااءِ بَ الْ أَن اتُمْ قَ اوْمٌ تَجْهَلُااونَ* فَمَااا کَااانَ جَ اوَابَ قَوْمِ اهِ إِلَّااا أَن قَااالُوا أَخْرِجُااوا آلَ لُااوطا مِاان قَ ارْیَتِکُمْ
ن* وَأَمْطَرْنَاا عَلَایْهِم مَّطَاراً فَسَااءَ
ن ا ْلغَاا ِبرِی َ
ج ْینَاا ُه َو َأ ْهلَا ُه ِإلَّاا ا ْم َر َأتَا ُه قَا َّد ْرنَاهَا مِا َ
إِنَّهُمْ أُنَااسٌ یَتَطَهَّارُونَ* فَلن َ
مَطَرُ الْمُنذَرِینَ) (سوره نمل ،آیات )58-54
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 -6لوط را (به یاد آور) هنگامى كه به قومش گفت:
آیا شما به سراغ كار بسیار زشتی میروید در حالی که
(نتایج شوم آن را) میبینید* آیا شما به جای زنان،
از

روی

نادانید*

شهوت
آنها

به

سراغ

پاسخی

مردان

جز

این

میروید؟
نداشتند

شما
که

قومی

گفتند:

خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید که
اینها افرادی پاکدامن هستند* ما او و خانوادهاش را
دادیم،

نجات

جر

همسرش

که

مقدر

کردیم

جزو

باقیماندگان (در آن شهر) باشد* سپس بارانی (از سنگ)
بر

سر

آنها

فرو

ریختیم

انذارشدگان.
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و

چه

بد

است

باران

ایاان ،ساارانجام حتماای معارضااان انبیاااء (ع) و تکااذیبکنناادگان دعااوت آنهاساات کااه قاارآن آن را
به تصویر میکشد ،و برای همه انبیاء (ع) ثابت کرده است:
(ثُامَّ أَرْسَ الْنَا رُسُ الَنَا تَتْ ارَا کُ الَّ مَااا جَاااء أُمَّ اةً رَّسُااولُهَا کَ اذَّبُوهُ فَلَتْبَعْنَااا بَعْضَ اهُم بَعْضًااا وَجَعَلْنَاااهُمْ أَحَادِی امَ
فَبُعْدا لْقَوْم لَّا یُ ْمِنُونَ) (سوره مومنون ،آیه )44
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 -3-3-3-1ابتالء و امتحان
خداوند ،در آیاتی به شمول و عمومیت این سنت اشاره کرده است:
(ذِِ خَلَ اقَ الْمَ اوْت وَ الحَْیَااولَ لِیَبْلُ اوَکُمْ أَیُّک امْ أَحْس انُ عَمَ االًوَ هُ اوَ الْعَزِی ازُ الْغَفُااورُ) (سااوره ملااک ،آیااه
)2
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 -6سپس رسوَّلن خود را یكى پس از دیگرى فرستادیم؛ هر
زمان رسولى براى (هدایت) قومى مىآمد ،او را تكذیب
متهاى سركش را یكى پس از
مىكردند؛ ولى ما این اّ
دیگرى هالك نمودیم ،و آنها را احادیثى قرار دادیم
(چنان محو شدند كه تنها نام و گفتگویى از آنان باقى
ماند)

دور

باد

(از

رحمت

نمىآورند.
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خدا)

قومى

كه

ایمان

(إِنَّا خَلَقْنَا الْنِنسَانَ مِن نسطْفَة أَمْشَاج نَّبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعا بَصِیرًا) (سوره انسان ،آیه )2
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بااارزترین قصااه قاارآن کااه در جوانااب متعاادد ایاان ساانت عمااومی الهاای را دربااردارد ،داسااتان
حضرت نوح (ع) در سوره مومنون است:
ن ِإلَا اه َغیْا ُر ُه َأ َفلَاا َت َّتقُاونَ* فَقَاالَ الْمَلَالُ
( َو َل َق ْد َأ ْر َس ْلنَا نُوحا ِإلَت َق ْو ِم ِه َفقَاا َل یَاا قَا ْو ِم ا ْعبُادُوا اللَّا َه مَاا َلکُام مِّا ْ
م َولَا ْو شَااء اللَّا ُه لَالَن َز َل َملَا ِئکَا ًة مَّاا
ک ْ
ل َعلَا ْی ُ
الَّذِینَ کَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّاا بَشَارَّ مِّاثْلُکُمْ یُرِ یا ُد أَن َی َت َفضَّا َ
حتَّات حِاین* قَاالَ رَبِّ انصُارْنِی
جنَّا َّة َف َت َر َّبصُاوا بِا ِه َ
ل بِا ِه ِ
سَمِعْنَا بِهَذَا فِای آبَائِنَاا الْالَوَّلِینَ* ِإ ْن هُا َو ِإلَّاا َرجُا َّ
ک فِیهَاا
ح ِینَاا فَا ِنذَا جَااء َأ ْم ُرنَاا َوفَاا َر ال َّتنساو ُر فَاسْا ُل ْ
ک ِب َل ْع ُی ِننَاا َو َو ْ
بِمَا کَذَّبُونِ* فَلَوْحَیْنَاا إِلَیْا ِه َأ ِن اصْا َن ِع ا ْل ُفلْا َ
ن َظ َلمُاوا إِنَّهُام
م َولَاا ُتخَاا ِط ْبنِی فِای الَّاذِی َ
ق َع َلیْا ِه ا ْلقَا ْو ُل مِا ْن ُه ْ
ک ِإلَّاا مَان سَا َب َ
ن َو َأ ْهلَا َ
ن ا ْثنَا ْی ِ
ج ْی ِ
ل َز ْو َ
مِن ُک ٍّ
مُّغْرَقُااونَ* فَ انِذَا اسْ اتَوَیْتَ أَن اتَ وَمَاان مَّعَ اکَ عَلَاات الْفُلْ اکِ فَقُ الِ الْحَمْ ادُ لِلَّ اهِ الَّ اذِی نَجَّانَااا مِ انَ الْقَ اوْمِ
-6

آن

كس

كه

مرگ

و

حیات

را

آفرید

تا

شما

را

بیازماید كه كدامیك از شما بهترعمل مىكنید و او
شكستناپذیر و بخشنده است.
 -66ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را
مىآزماییم

(بدین جهت)

او

دادیم.
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را

شنوا

و

بینا

قرار

الظَّااالِمِینَ* وَقُاال رَّبِّ أَنزِلْنِاای مُنزَلًااا مُّبَارَکًااا وَأَنااتَ خَیْاارُ الْمُناازِلِینَ* إِنَّ فِاای ذَلِااکَ لَ یَاااتا وَإِن کُنَّااا
لَمُبْتَلِینَ) (سوره مومنون ،آیات )31-23
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 -67و ما نوح را بسوى قومش فرستادیم؛ او به آنها
گفت( :اى قوم من! خداوند یكتا را بپرستید ،كه جز او
معبودى براى شما نیست! آیا (از پرستش بتها) پرهیز
ّت اشرافى از قوم نوح كه كافر
نمىكنید؟ »! «23جمعی
بودند گفتند :این مرد جز بشرى همچون شما نیست ،كه
مىخواهد
(پیامبرى

بر

شما

بفرستد)

جوید.

برترى

فرشتگانى

نازل

اگر

خدا مىخواست

مىكرد؛

ما

چنین

چیزى را هرگز در نیاكان خود نشنیدهایم »! «24او فقط
دتى درباره
مردى است كه به نوعى جنون مبتالست! پس مّ
او صبر كنید ( .نوح (ع)) گفت :پروردگارا! مرا در
برابر تكذیبهاى آنان یارى كن .ما به نوح وحى كردیم
كه كشتى را در حضور ما ،و مطابق وحى ما بساز و
هنگامى كه فرمان ما فرا رسد ،و آب از تنور بجوشد،
از هر یك از انواع حیوانات یك جفت در كشتى سوار كن؛
و همچنین خانوادهات را ،مگر آنانى كه قبالً وعده
هالكشان داده شده و دیگر درباره ستمگران با من سخن
مگو ،كه آنان همگى هالك خواهند شد ». «27و هنگامى كه
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 -2ویژگیهای قصص قرآن
 -1-2مقدمه
تمااایز قصااص قاارآن از غیاار آن ،گذشااته از اهاادافی کااه پاایش از ایاان بیااان شااد ،در خصوصاایات و
ویژگاایهااای آنهاساات کااه ماارز میااان قصااص قرآناای بااا غیاار آن را هرچااه بیشااتر نمایااان ماایسااازد.
تبیااین ایاان ویژگاایهااا ،مطلااوب ایاان بخااش اساات کااه ماننااد بحاام از اهااداف ،بیشااتر از خااود آیااات
قرآن بهره خواهیم برد.
 -1-1-2ویژگیهای قصص تاریخی

تو و همه كسانى كه با تو هستند بر كشتى سوار شدید،
بگو :ستایش براى خدایى است كه ما را از قوم ستمگر
نجات بخشید .و بگو :پروردگارا! ما را در منزلگاهى
پربركت فرود آر ،و تو بهترین فرودآورندگانى .در این
ً همگان را
ّما
ماجرا آیات و نشانههایى است و ما مسل
آزمایش مىكنیم.
-61

با

استفاده

القرآنی ،ص 7

از:

سید

به بعد.
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محمد

باقر

حکیم،

القصص

از آنجااا کااه بیشااتر قصااص قاارآن صاابغه تاااریخی دارنااد ،باادیهی اساات کااه قصااص قرآناای،
ویژگاایهااای قصااص تاااریحی را نیااز بااه تمامااه دارا هسااتند .باار ایاان اساااس ،مناسااب اساات قباال از
ورود به اصل بحم ،برخی از ویژگیهای تاریخ و تاریخنگاری را ارائه نماییم.
 )1عباارتآمااوزی :بااه گفتااه راغااب اصاافهانی« ،عباارت» در لغاات عبااارت اساات از ایجاااد حااالتی
برای فرد که او را از شناخت حقیقتی دیدنی ،به واقعیتی غیر دیدنی بکشاند:
(االِعْتِبَارُ وَالعِبْرَلُ :الْحَالَةُ الّتِت یَتَوَصَّلُ بِهَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدِ اِلَت مَا لَیْسَ بِمُشَاهَد)29
انسااان چیزهااای زیااادی را نماایبینااد ،ماننااد عواقااب و نتااایج کارهااا و آینااده خااودش ،امااا زمااانی کااه
در تاااریخ ،ایاان سرنوشاات را ماایبینااد ،باارایش مشااهود ماایشااود ،بااه ایاان حالاات« ،عباارت» گفتااه
میشود.
عباارت در اسااتعمال عاارف ،بیشااتر در مقاباال تجربااه اساات ،یعناای تجربااه ،بهاارهباارداری از نقطااههااای
مثباات هاار حادثااه اساات و عباارت ،توجااه بااه نقطااههااای منفاای آن ،مااثالً در انقااالب امااام حسااین (ع)
در کااربال ،ایاان تجربااههاساات :حماسااه ،قهرمااانی ،وفاااداری ،فااداکاری ،ایثااارگری ،مقاوماات و

 -69راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن الکریم ،ذیل
ماده «عبر»
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ایسااتادگی .از طاارف دیگاار ،ایاان حادثااه عباارتهااایی نیااز دارد کااه حااوادو سااوء واقااع شااده در آن
است :جنایات ،فجایع و جرائم غیر قابل تصوری که افراد انجام دادند.
حضاارت علاای (ع) در نصااایحش بااه امااام حساان مجتباای (ع) بااه همااین ویژگاای تاااریخ اشاااره دارد،
آنجا کاه مایفرمایاد :دلات را باه انادرز زناده دار و باه پارساایی بمیاران و باه یقاین نیاروبخش و  ...و
خبرهااای گذشااتگان را بااه او عرضااه دار و آنچااه را بااه انااان کااه پاایش از تااو بودنااد رسااید ،بااه یااادش
آر و در خانااههااا و بازماناادههااای آنااان بگاارد و بنگاار کااه چااه کردنااد و از کجااا بااه کجااا شاادند و
کجا بار گشودند و در کجا فرود آمدند:
(أَحْایِ قَلْبَاکَ بِالْمَوْعِظَاةِ وَ أَمِتْاهُ بِالزَّهَااادَلِ وَ قَاوِّهِ بِااالْیَقِینِ  ...اِعْارِضْ عَلَیْاهِ أَخْبَااارَ اَلْمَاضِااینَ وَ ذَکْارْهُ بِمَااا
أَصَااابَ مَانْ کَااانَ قَبْلَاکَ مِانَ اَلْالَوَّلِینَ وَ سِارْ فِاای دِیَااارِهِمْ وَ آثَااارِهِمْ فَااانْظُرْ فِیمَااا فَعَلُااوا وَ عَمَّااا اِنْتَقَلُااوا وَ
أَیْنَ حَلسوا وَ نَزَلُوا).31
 )2دادگاااه بااودن :تاااریخ بااه مثابااه یااک دادگااه اساات ،زیاارا امااروز کااه مااا ماجراهااای گذشااتگان را
ماایبیناایم ،بااه راحتاای ماایتااوانیم نساابت بااه خااوب یااا بااد آن قضاااوت کناایم .در واقااع ،سرنوشاات
گذشااتگان را در عرصااه تاااریخ مشاااهده کاارده ،بااا تاماال در ساایر و ساالوک آنهااا در زندگیشااان،

 - 7امام علی (ع) ،نهج البالغه ،ترجمه سید جعفر
شهیدی ،نامه
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نسبت به آنها به سهولت حکام مای کنایم ،در حاالی کاه ایان کاار ،در هماان زماان گذشاته ،یاا میسار
نبوده یا به سادگی صورت نمیگرفته است.
 )3آموزشهاای اخالقای و تربیتای :آیاا اهمیات تااریخ از نظار داساتانسارایی و مشاهور کاردن افاراد
است ،یا تاریخ و تاریخنگاری در عرصه تربیت و سازندگی نیز موثر است؟
معمااوالً افااراد بااه تاااریخ و داسااتان از موضااع صاارف وقاات ،مشااغولیت و سااربندی توجااه ماایکننااد،
مخصوص ااً آنجااایی کااه مسااائل تاااریخی در قالااب تصااویر درماایآیااد و ماایخواهنااد تاااریخ را بااه
روایاات تصااویر مطالعااه و بررساای کننااد .حااال آنکااه تاااریخ ،یااک نقااش سااازنده دارد ،علمااای علاام
اخالق ،تاریخ را به آیناه تشابیه مایکنناد .همانگوناه کاه شاما وقتای در برابار آیناه مایایساتید ،انادام
خودتااان را ماایبینیااد و اگاار اشااکالی در لباااس یااا صااورت شااما باشااد بااا نگاااه کااردن بااه آینااه ،آن
اشکال را متوجه مایشاوید ،تااریخ نیاز آیناهای اسات بارای جواماع کاه انادام اجتمااعی انساانهاا در
آن نمایااان اساات .وقتاای انسااان بااه تاااریخ نگاااه ماایکنااد ،سرنوشاات خااودش را در تاااریخ دیااده،
حساااب ماایکنااد کااه مشااکالت و مسااائل پاایش آمااده باارای انسااانهااای گذشااته ممکاان اساات در
زندگی او نیز اتفاق افتد.
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تاااریخ اص االً یااک آموزگااار اساات و چیزهااای زیااادی بااه آدم ماایآموزانااد ،چیزهااایی کااه ممکاان
است در فکر کاردن ،تحلیال کاردن و مطالعاه کاردن ،باه ذهان انساان نیایاد ،اماا وقتای کاه تااریخ را
میخواناد ،در سرگذشات یاک فارد ،نقطاهای نظارش را جلاب مایکناد کاه ایان نقطاه ،باه صاورت
یک جریان آموزنده ،نصبالعین فرد در زندگی قرار میگیرد.
 )4آمااوزش بصااری تاااریخ :معمااوالً دو نااوع آمااوزش وجااود دارد :ساامعی و بصااری .صااحبت
کااردن بااا یکاادیگر ،آمااوزش ساامعی اساات امااا یااک وقاات همااین گفتااه ،در یااک فاایلم نمااایش داده
ماایشااود کااه آمااوزش بصااری اساات .بااه عبااارت دیگاار ،تعلاایم از راه گااوش را آمااوزش ساامعی و
تعلیم از راه چشم را آموزش بصری میگویند.
روانشناسااان معتقدنااد آمااوزش بصااری ،نفااوذش از آمااوزش ساامعی بیشااتر اساات .آنچااه را انسااان
ببیناد و بیاااموزد ،نساابت باه آنچااه بشاانود بیشااتر در ذهانش جااای ماایگیارد .تاااریخ یکاای از ابزارهااای
آمااوزش بصااری اساات کااه در آن ،بساایاری از مسااائل و خصوصاایات و موضااوعات آموزشاای ،در
قالب داستان به تصویر کشیده میشوند.
قاارآن نیااز در مقااام ارائااه آمااوزههااای اخالقاای ،بهاارهاش از تاااریخ ایاان اساات کااه نظااام آمااوزش
بصااریاش را در قالااب تاااریخنگارانااه ارائااه ماایدهااد .امکانااات آموزشاای بصااری کااه امااروزه وجااود
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دارد ،از قبیاال فاایلم ،اسااالید و وسااایل مختلااف و هنرهااای نمایشاای امااروز ،در گذشااته نبااوده اساات.
قارآن ،کتا اب جاامعی اسات کااه تماام زنادگی بشار را از روز نازول تااا صابح قیامات در برمایگیاارد.
برحسااب جااامعیتی کااه قاارآن دارد ،آمااوزش بصااریاش را در قالااب تصااویر فناای تاااریخنگاااری
ارائه میدهد و غالباً جریان آموزه خود را در یک تابلوی تاریخی به نگارش درمیآورد.
بااا توجااه بااه ایاان کااه در هاار قصااه و داسااتان ،دو عنصاار محتااوا و اساالوب وجااود دارد ،در ادامااه،
ویژگاایهااا و امتیااازات قصااههااای قاارآن را در دو دسااته کلاای ویژگاایهااای محتااوایی و ویژگاایهااای
اسلوبی ،به بحم مینشینیم.
 -2-2ویژگیهای محتوایی
 -1-2-2حق بودن
شاااخصتاارین ویژگاای قصااص قرآناای ،حااق بااودن آنهاساات .در آیااات قاارآن نیااز تنهااا وصااف
مااذکور باارای ایاان قصااص ،صاافت حااق اساات .مااثالً در سااوره آل عمااران ،پااس از بیااان داسااتان نااذر
مادر مریم (ع).
إِذْ قَالَ اتِ امْ ارَأَلُ عِمْ ارَانَ رَبِّ إِنْاای نَ اذَرْتُ لَ اکَ مَااا فِاای بَطْنِاای مُحَ ارَّرا فَتَقَبَّ الْ مِنْاای إِنَّ اکَ أَن اتَ السَّ امِیعُ
الْعَلِیمُ (سوره آل عمران ،آیه )35
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و تولد حضرت مریم (ع) و قبول شدن نذر مادر وی:
(فَلَمَّااا وَضَااعَتْهَا قَالَااتْ رَبِّ إِنْاای وَضَااعْتُهَا أُنثَاات  ....فَتَقَبَّلَهَااا رَبُّهَااا بِقَبُااول حَسَاان وَأَنبَتَهَااا نَبَاتًااا حَسَاانًا)
(سوره آل عمران ،آیات )37-36
مسائل ایشان با حضرت زکریا (ع) از پذیرفتن کفالت و مشاهده کرامات حضرت مریم (ع):
م َأ َّناات لَاکِ هَاذَا
جا َد عِنا َدهَا ِر ْزقًاا َقااا َل یَاا مَا ْر َی ُ
ب َو َ
ل َع َل ْیهَاا َز َک ِر َّیااا ا ْل ِمحْارَا َ
( َو َک َّف َلهَاا َز َک ِریَّاا ُک َّل َمااا َدخَا َ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَاب) (سوره آل عمران ،آیه )37
دعای طلب فرزند جناب زکریا (ع) در پیری و استجابت آن با تولد حضرت یحیی (ع):
(هُنَالِ اکَ دَعَااا زَکَرِیَّااا رَبَّ اهُ قَااالَ رَبِّ هَ ابْ لِاای مِاان لَّ ادُنْکَ ذُرِّیَّ اةً طَیِّبَ اةً إِنَّ اکَ سَ امِیعُ ال ادُّعَاء* فَنَادَتْ اهُ
الْمَآلئِکَ اةُ وَهُ اوَ قَااائِمٌ یُصَ الْی فِاای الْمِحْ ارَابِ أَنَّ اللّ اهَ یُبَشْ ارُکَ بِیَحْیَاات مُصَ ادِّقًا بِکَلِمَااة مِّ انَ اللّ اهِ وَسَ ایِّدا
وَحَصُورا وَنَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ) (سوره آل عمران ،آیات )39-38
تااا تولااد حضاارت عیساای (ع) ،رسااالت و معجاازات ایشااان ،از دمیاادن در تمثااال گل ای پرنااده و زنااده
شاادن آن و بینااا ساااختن نابینااا و شاافای بیمااار پیساای و زنااده ساااختن مردگااان؛ کفاار ورزیاادن بناای
اسرائیل ،توطئه قتل مسیح (ع) و نافرجام ماندن و به آسمان رفتن ایشان:
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ک ِلمَاة ِّمنْا ُه اسْا ُم ُه الْمَسِایحُ عِیسَات ابْانُ مَارْیَمَ وَجِیهاا فِای
ک ِب َ
م ِإ َّن اللّا َه ُی َبشْا ُر ِ
ت ا ْلمَآل ِئکَا ُة یَاا مَا ْر َی ُ
( ِإ ْذ قَا َل ِ
الادُّنْیَا وَاِخِارَلِ وَمِانَ الْمُقَارَّبِینَ*  ...وَرَسُااولًا إِلَاات بَنِاای إِسْارَائِیلَ أَنْاای قَادْ جِئْاتُکُم بِ یَااة مِّاان رَّبِّکُامْ أَنْاای
أَخْلُ اقُ لَکُاام مِّ انَ الطْااینِ کَهَیْئَ اةِ الطَّیْ ارِ فَ الَنفُخُ فِی اهِ فَیَکُااونُ طَیْ ارًا بِ انِذْنِ اللّ اهِ وَأُبْ ارَُِ ابکْمَ اهَ وابَبْ ارَصَ
وَأُحْیِاای الْمَااوْتَت بِاانِذْنِ اللّااهِ  ...فَلَمَّااا أَحَااسَّ عِیسَاات مِاانْهُمُ الْکُفْاارَ قَااالَ مَاانْ أَنصَااارِی إِلَاات اللّااهِ قَااالَ
الْحَوَارِیُّااونَ نَحْ انُ أَنصَااارُ اللّااهِ آمَنَّااا بِاللّ اهِ وَاشْااهَدْ بِلَنَّااا مُسْ الِمُونَ*  ...وَمَکَ ارُواْ وَمَکَاارَ اللّ اهُ وَاللّ اهُ خَیْاارُ
ن َکفَارُو ْا) (ساوره
ن الَّاذِی َ
ک مِا َ
ی َو ُم َطهِّا ُر َ
ک ِإلَا َّ
ک َورَا ِفعُا َ
الْمَاکِرِینَ* ِإ ْذ قَا َل اللّا ُه یَاا عِیسَات ِإنْای ُم َت َوفْیا َ
آل عمران ،آیات )59-45
پس از همه این امور ،میفرماید :همانا این داستان ،حق است:
(إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقس) (سوره آل عمران ،آیه )62
در سوره کهف نیاز نقال داساتان اصاحاب کهاف ،باا تاذکر هماین مطلاب (حاق باودن) شاروع شاده
است:
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَلَهُم بِالْحَقْ) (سوره کهف ،آیه )13

31

 -ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو میکنیم.
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در سااوره مااورد بحاام در ایاان کتاااب (سااوره قصااص) نیااز آغاااز داسااتان موساای (ع) و فرعااون بااه
همین صورت است:
(نَتْلُوا عَلَیْکَ مِن نَّبَنِ مُوسَت وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقْ لِقَوْم یُ ْمِنُونَ) (سوره قصص ،آیه )3
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آوردن وصف «حاق» بارای قصاص قارآن ،بیاانگر ایان اسات کاه قصاههاای قارآن« ،اسااطیر» نیساتند.
«اساااطیر» عبااارت اساات از داسااتانهااا و افسااانههااای ساااختگی .عالمااه طباطبااائی (ع) نقاال کاارده
اساات کااه اساااطیر ،جمااع الجمااع سااطر اساات (سااطر ،اسااطار یااا اسااطوره و اساااطیر) 33.از ایاان رو،
«اساااطیر» و «اسااطوره» یعناای سااطرهای مشااخص شااده در وجااه تساامیه داسااتانهااای ساااختگی بااه
اسااطوره نیااز ماایتااوان گفاات :همااانطور کااه ممکاان اساات افااراد بااه هنگااام نوشااتن ،یااک سلسااله
سطرها را در کنار هام تنظایم کنناد ،گااهی از اوقاات نیاز یاک سلساله جریاانهاا را کناار هام تنظایم
ماایکننااد و بااه صااورت یااک داسااتان در ماایآورنااد کااه بااه ایاان داسااتان ساااختگی «اسااطوره» گفتااه
میشود و جمع آن« ،اساطیر» است.

 - 6ما از داستان حضرت موسی (ع) و فرعون به حق بر
تو میخوانیم ،برای گروهی که (طالب حقاند و) ایمان
میآورند.
 -سید محمد حسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ، 6ص 669
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قاارآن اساااطیر ناادارد .حتاای بااه منظااور تربیاات ،داسااتان نماایسااازد .نقاال تاااریخی قاارآن ،اساااطیری و
ساختگی نیست ،بلکه بیان واقعیت است و قهرمان داستان ،در همه جا ،وجود خارجی دارد.
نکته :اثرات منفی برخی داستانها
گاااهی از اوقااات ،بااه منظااور تربیاات انسااانهااا ،داسااتانی در قالااب زناادگی حیوانااات و بااه نااام یااک
جاانور ساااخته ماایشاود کااه از نظاار رواناای ،در عرصاه آمااوزش و تربیاات ،هام اثاار مثباات دارد و هاام
اثاار منفاای ،و چااه بسااا اثاار منفاای آن بیشااتر از اثاار مثبااتش باشااد .بیشااتر کااارتونهااایی کااه امااروزه بااه
عنوان آموزش و تربیات کودکاان ارائاه مایشاود ،اثار منفایشاان بیشاتر از اثار مثبات آنهاسات .ایان
کااه انسااان ،زناادگانی انسااانی را در عرصااه زناادگانی حیااوان تصااویر کنااد و بساایاری از نکااات
ارزشاای را در قالااب سرگذشاات یااک حیااوان مثاال خاارس ،خااوک و پرنااده بااه تصااویر بکشااد ،اثاار
سااوء دارد .چااون در ذهاان کااودک جااای ماایگیاارد کااه ایاان خاصاایت ،خاصاایت زناادگی حیااوان
اساات ،از ایاان رو ،یااا خااودش را در حااد ی اک حیااوان تناازل داده و بااه منزلااه یااک حیااوان تصااور
میکند ،یاا ایان کاه نقطاه فصایلت و هنجاار باه تصاویر کشایده شاده در سرنوشات حیاوان ،بارایاش
حالت ضد ارزشی و ضد هنجااری پیادا مایکناد و کاودک باا خاودش مایگویاد خاوک یاا خارس
بود که اینگونه بود ،چرا من اینگونه باشم؟ من آدمیزادم ،از این رو نباید اینگونه شوم.
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بیانی دیگر از وصف حق
حق باودن داساتان هاای قارآن ،در ساوره یوساف (ع) نیاز باه بیاان دیگاری ماورد تاکیاد قارار گرفتاه
است:
ن َیدَیْاهِ
ق الَّاذِی بَا ْی َ
ب مَاا کَاا َن حَادِیثًا ُی ْفتَارَِ َو َلکِان َتصْادِی َ
ب ْلبَاا ِ
م ِعبْا َر َّل لْا ُل ْولِی ا َ
صصِا ِه ْ
( َل َق ْد کَا َن فِای َق َ
وَتَفْصِیلَ کُلَّ شَیْءا وَهُدِ وَرَحْمَةً لْقَوْم یُ ْمِنُونَ) (سوره یوسف ،آیه )111

34

شااهید آیااتاهلل حکاایم (ع) ،ایاان آیااه را مبااین خصااایص و صاافات اصاالی قصااص قاارآن دانسااته و از
آن ،چهااار خصوصاایت باارای قصااص قاارآن اسااتفاده کاارده اساات .دو مااورد از آنهااا ،بااا ایاان بحاام
ارتباط دارد و خالصه آن چنین است:
 )1بیااان واقعیاات ،بااه معنااای ذکاار حااوادو و وقااایع ماارتبع بااا زناادگی انسااانهااا در طااول تاااریخ ،در
قالب قصاص قرآنای :ناه ایان کاه قصاه هاا ،سااخته و پرداختاه ذهان ،خیاال ،وهام و آرزوهاای انساان
باشد ،زیارا قارآن مایخواهاد انساانهاا از بیاان ایان وقاایع و حاوادو حقیقای ،بارای زنادگی حاال و
آیناادهشااان بهااره ببرنااد .اگاار قصااه از واقعیاات و حقیقاات جاادا شااود ،دیگاار انسااان نماایتوانااد از آن
 در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشهبود! اینها داستان دروغین نبود ،بلکه (وحی آسمانی
است و) هماهنگ است با آنچه پیش روی او (از کتب
آسمانی پیشین) قرار دارد و شرح هر چیزی (که پایه
سعادت انسان است) و هدایت و رحمتی است برای گروهی
که ایمان میٱورند.
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استفاده الزم را ببرد ،زیارا صارف صاورتهاای وهمای و خیاالیای مایشاود کاه چاه بساا در خاارج
محقق شود و چه بسا اصالً اتفاق نیفتد.
 )2بااه همااین جهاات اساات کااه قاارآن ،از طریااق بیااان قصااه و داسااتان سااعی دارد وضااعیت موجااود
مساالمانان زمااان پیااامبر (ع) را سااامان دهااد .از ایاان رو وقااایعی را ذکاار ماایکنااد کااه تااا حاادودی بااا
وضااعیت آنهااا مطابقاات دارد ،چنااان کااه از طریااق همااین قصااههااا نیااز مسااائل پاایش روی انسااانهااا و
نسلهای آینده بشر را سامان میبخشد.
 )2صااداقت در بیااان وقااایع و حااوادو تاااریخیای کااه باارای انبیاااء و اقوامشااان اتفاااق افتاااده اساات:
ایاان در مقاباال دروغهااا ،خرافااات و سااوء فهاامهااایی اساات کااه در کتااب عهاادین (تااورات و انجیاال)
درباره داستانهای پیامبران (ع) آمده است.
بنااابراین وقااایع تاااریخی قاارآن ،حقااایق ثااابتیانااد کااه هاای گونااه دروغ ،خطاااء و اشااتباه در آنهااا
وجود نادارد ،زیارا قارآن ،وحای الهای اسات و خادا کسای اسات کاه باه انادازه سانگینی ذرهای ،در
آسمانها و زمین از علم او دور نمیماند:
(لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّل فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْلَرْضِ) (سوره سبا ،آیه )3
و نیز میداند چشمهایی را که به خیانت میگردد و آنچه را سینهها پنهان میدارند:

67

(عْلَمُ خَائِنَةَ الََْعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصدُورُ) (سوره غافر ،آیه )19
و گذشته و حال و آینده ،پیش او یکسان است.
برای روشان تار شادن تفااوت میاان واقعیات و صادق ،بایاد بگاوییم کاه ماراد از واقعیات ،آن چیازی
اساات کااه در زناادگی مااردم جریااان دارد و ایاان واقعیاات ،متناسااب بااا زناادگی مااردم ،گاااهی دروغ
بااوده و اصااالً در زناادگی آنهااا اتفاااق نیفتاااده اساات و گاااهی حقیقاات داشااته و در خااارج واقااع
شده است که مراد از وصف صدق همین است.
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 -2-2-2وحیانی بودن
ویژگی دیگر داساتانهاای قارآن کاه آنهاا را از قصاص غیار قرآنای کاامالً متماایز مایساازد ،داشاتن
مصدر الهی و وحیانی است .در آیات قرآن نیز به این مهم تصریح شده است:
ن
ت مِاان َق ْبلِاا ِه َلمِاا َ
ک هَااذَا ا ْلقُاارْآ َن َوإِن کُناا َ
ح ْینَااا ِإ َلیْاا َ
ص ِبمَااا َأ ْو َ
ن ا ْل َقصَاا ِ
حسَاا َ
ک َأ ْ
ص َع َلیْاا َ
ن َنقُاا ُّ
( َنحْاا ُ
الْغَافِلِینَ) (سوره یوسف ،آیه )3
در ایااان آیاااه ،خااادا سااابحان ضااامن احسااان القصاااص نامیااادن داساااتان حضااارت یوساااف (ع) و
باارادرانش ،خطاااب بااه پیااامبر (ع) ماایفرمایااد :مااا بااا وحاای ایاان قاارآن بااه تااو ،بااا بهتاارین روش،
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67-6

نیکااوترین قصااههااا را برایاات حکایاات ماایکناایم .در ادامااه نیااز تصااریح ماایکنااد کااه پاایش از ایاان
وحی ،هی اطالعی از این داستان نداشتی.
 -3-2-2حکیمانه بودن
از آنجا که قارآن ناه کتااب تااریخ اسات کاه هادفش تنهاا شارح حاال گذشاتگان باشاد و ناه کتااب
قصااه کااه بااه هنرپااردازی صاارف بپااردازد ،در بیااان قصااههااا و بااه تصااویر کشاایدن وقااایع و حااوادو،
کااامالً حکیمانااه عماال کاارده اساات .از ایاان رو ،ماایبیناایم در نقاال تاااریخ ،ذات مقاادس پروردگااار
هاای جااا تاااریخ را ذکاار نماایکنااد یااا ایاان را کااه در چنااد سااال پاایش و در چااه روزی اتفاااق افتاااد،
نمی گویاد یاا باه سان قهرماان قصاه اشااره نمایکناد ،ماثالً داساتان حضارت موسای (ع) را در ساوره
قصااص ،از زمینااههااای اجتماااعی قباال از والدت او شااروع ماایکنااد -چنااان کااه مالحظااه خواهااد
شااد -یااا داسااتان حضاارت ابااراهیم (ع) را از شااانزده سااالگی ایشااان شااروع ماایکنااد 36و در داسااتان
صالح 37و نوح( 38ع) اصال به دوره جوانی ایشان کار ندارد.

به بعد
 - 6رک :سوره مریم ،آیه
 - 7از جمله ،رک :سوره اعراف ،آیه
هود ،آیه  6به بعد
 - 1از جمله ،رک :سوره نوح
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 7به بعد ،سوره

بایااد خاطرنشااان ساااخت کااه حکیمانااه بااودن قصااص قاارآن ،چنااان کااه برخاای بیااان داشااتهانااد ،39بااه
ایاان معنااا نیااز اساات کااه در قصااص قرآنای ،حکماات ،حقااایق هسااتی ،ساانتهااای تاااریخی ،قااوانین و
اسباب تاثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی انسان بیان شده است.
 -4-2-2رشد آفرین بودن
آخاارین ویژگاای محتااوایی قصااص قاارآن ،رشااد آفریناای و تعااالیبخشاای اساات .ایاان ویژگاای ،بااا
توجااه بااه ایاان کااه گفتااه شااد یکاای از اهااداف قصااههااای قاارآن ،هاادایت انسااانهاساات ،بیشااتر جلااوه
مایکنااد ،زیارا ایاان هاادف ساامی موجااب شااده اسات کااه قصااههاای قاارآن باار اخاالق انسااانی تکیااه
داشته باشاند و مانناد ناوع قصاه هاای انساانی ،باه بارانگیختن احساساات و عواطاف انساانهاا بارای باه
انفعال واداشتن آنها ،توجهی نداشته باشند.
 -3-2ویژگیهای اسلوبی
 -1-3-2تکرار نکات تاریخی
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در اساالوب تاااریخنگاااری قاارآن ،خداونااد متعااال باارخالف تاااریخنگاااران ،در مااواردی تاااریخ را
تکرار میکناد ،ماثالً داساتان حضارت موسای (ع) حادود  31باار در قارآن آماده و بیشاتر نیاز تکارار
است.
علت تکرار این اسات کاه خداوناد مای خواهاد ثابات کناد قارآن کتااب تااریخ و قصاه نیسات ،بلکاه
کتاااب هاادایت و تربیاات اساات ،و اگاار در یااک جااا قساامتی از تاااریخ را ماایگویااد ،بااه ایاان دلیاال
اسات کاه در مقاام نتیجاهگیاری یاک جریاان تربیتاای اسات .یاک جریاان تااریخی کاه ممکان اساات
در ده آماوزه تربیتای و اخالقای خاوب ،ماورد استشاهاد قاارار بگیارد ،ده باار تکارار مایشاود و قاارآن
برحسااب موضااوعات مختلااف هاادایتی و تربیتاای کااه ارائااه ماایدهااد ،بااه تصااویرهای تاااریخی
استشااهاد ماایکنااد و البتااه بااه همااان مقاادار هاام اکتفااا ماایکنااد .از ایاان رو ،ممکاان اساات یااک نکتااه
تاااریخی ،در چنااد موضااوع مااورد استشااهاد قاارآن قاارار گیاارد و ایاان تکاارار ،از مقولااه تکاارار لغااو
نیست.
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بحاام درباااره حکماات تکاارار بعضاای از قصااص در قاارآن ،از دیرباااز مااوردنظر قاارآن شناسااایی
بااوده 41و بساایاری سااعی نمااودهانااد حکمااتهااایی را غیاار از آنچااه در باااال بااازگو شااد ،برشاامارند.
برخی از آنها چنین است:
گاااهی تکاارار بااه جهاات تعاادد اهااداف مااوردنظر در قصااه اساات ،زیاارا همااانطور کااه در بحاام
اهاداف گذشاات ،قصاص قاارآن اهاداف متعااددی دارنااد کاه چااه بساا در تکاارار یاک قصااه در چنااد
جا ،در هر مورد هدفی غیر از هدف قبل مراد باشد.
قاارآن ،در بیااان قصااههااا سااعی دارد ،بااا توجااه بااه وحاادت هاادف و مضاامون ،بااا در نظاار گاارفتن
واقعیات فعلای مسالمانان عصار نازول و ارتبااط دادن آن باا وقاایع مطارح در قصاه ،بار برخای مفاااهیم
تاکید کند .ارتباط میاان ایان دو مسائله ،گااهی باعام مایشاود برخای گماان کنناد مفهاوم ماوردنظر
قصااه ،تنهااا منحصاار بااه همااان قصااه اساات و از ایاان رو ،قصااه تکاارار ماایشااود تااا ایاان انحصااار را
شکسته ،تاکید کناد کاه ایان قصاه ،شاامل هار حادثاه و واقعاه مشاابهی مایشاود .باه ایان ترتیاب ،آن

 - 7بیشتر مفسران ،یا در مقدمه یا ذیل اولین
داستان ،به این مسئله پرداختهاند .از جمله رک:
 ،و سید قطب ،فی ظالل
طوسی ،التبیان ،ج  ،ص
القرآن ،ج  ،ص 6
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را بااه عنااوان یااک قاعااده و قااانون اخالقاای و تاااریخی قاباال انطباااق باار تمااام حااوادو و وقااایع
درمیآورد.
تکرار سابب مایشاود قصاه مانناد هشاداردهنده ای بارای امات عمال کناد؛ هشادار نسابت باه ارتبااط
قضاایه مبااتال بااه مااردم عصاار ناازول یااا بعااد از آن ،بااا مفهااوم اسااالمی مطاارح در قصااه ،تااا از روح
حاکم بر داستان تاریخی و روش آن استفاده کنند.
ایاان حکماات و حکماات پیشااین را ماایتااوان در تکاارار قصااه حضاارت موساای (ع) و روح حاااکم باار
آن ،در دو فضای مکاه و مدیناه مالحظاه کارد .در بیاان ایان قصاه در مکاه ،بار ارتبااط باین حضارت
موساای (ع) و فرعااون و اطرافیااانش تاکیااد شااده اساات ،باادون ایاان کااه متعاارض وضااعیت بناای
اساارائیل در ارتباااط بااا موساای (ع) شااود -جااز در دو مااورد کااه بااه طااور کلاای ،بااه انحااراف بناای
اساارائیل از عقیااده الهاای اشاااره شااده اساات -ولاای در طاارح (تکاارار) داسااتان حضاارت موساای (ع)
در سورههای مدنی ،بر ارتباط میان موسی (ع) و بنی اسرائیل تاکید شده است.
ایاان مساائله بااه خااوبی نشااان ماایدهااد کااه در تکاارار قصااه موساای (ع) در سااورههااای مکاای ،بیشااتر
معالجااه حااوادو مختلااف میااان پیااامبر (ع) و سااران شاارک ماادنظر اساات ،ولاای در تکاارار همااین
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داسااتان در سااورههااای ماادنی ،بیشااتر رابطااه میااان پیااامبر (ع) بااا اماات اسااالمی و از جملااه یهودیااان
مورد توجه است.
اسالم در طول دعاوت خاود مراحال متعاددی داشاته و قارآن نیاز هماراه و همگاام ایان مراحال باوده
اساات ،ایاان مسااتلزم بیااان یااک قصااه در اساالوبهااای مختلااف و بااا بیااانهااای متفاااوت اساات .از ایاان
رو ،در سورههای مکی ،قصاههاا در ساوره هاای کوتااه و باه صاورت مختصار بیاان شاده اسات ،ولای
در سورههای مدنی ،بعضی از همین قصهها تفصیل بیشتری یافته است.
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 -2-3-2گستردگی داستان و محدودیت آیات
در تاااریخنگاااری قاارآن ،مثاال همااه خصوصاایات آن ،معجاازه قاارآن مشااهود اساات .قاارآن ،همیشااه
داسااتانهااا و مطالااب تاااریخی را بااا همااه گسااتردگیاش ،در مختصاارترین و مجماالتاارین الفاااا بیااان
ماایکنااد و در عااین حااال ،در بیاانش و در اندیشااه خواننااده ،ایاان لفاا مختصاار و مجماال ،همااان
گسترش قلمفرسااییهاای رماانناویس را دربااره فضاای داساتان ایجااد مایکناد .ماثال باا خوانادن یاا
شاانیدن جریااان سااخن گفااتن خداونااد بااا حضاارت موساای (ع) در وادی طااور کااه ای موساای! ماانم
خداوند ،پروردگار جهانیان:
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ج َر ِل أَن یَاا مُوسَات ِإنْای َأنَاا
ن الشَّا َ
ن فِای ا ْل ُب ْقعَا ِة ا ْل ُمبَا َرکَا ِة مِا َ
(فَلَمَّا أَتَاهَاا نُاودِی مِان شَااطِلِ الْاوَ ادِی الْا َل ْی َم ِ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ) (سوره قصص ،آیه )31
و فهمیدن این که انساان باه کجاا سایر مای کناد ،خوانناده یاا شانونده باه عاالمی مایرود کاه از خاود
باایخااود و از همااه متعلقاااتش رهااا م ایشااود ،و گااو ایاان کااه در آن لحظااه بااا موساای (ع) را درک
ماایکنااد .مالحظااه ماایشااود کااه چگونااه عبااارتی یااک سااطری ،ایاان مقاادار وسااعت و گسااترش در
فضاای داسااتان ایجااد کاارده اسات .ایاان خاصایت قاارآن اسات و رد پااای اعجااز ،هماننااد فصاااحت و
بالغاات ،در اساالوب تاااریخنگاااری قاارآن نیااز مشاااهده ماایشااود .نمونااه دیگاار ،بخااش دیگااری از
داستان حضرت موسی (ع) در سوره قصص است که در بخش بعد ،به آن اشاره خواهد شد.
بخش دوم
جلوه های هدایتی
داستان حضرت موسی (ع)
مقدمه
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همااانطورکااه پاایش از ایاان وعااده نمااودیم ،د رایاان بخااش از کتاااب ،بااه بیااان جلااوههااای هاادایتی
داسااتان حضاارت موساای (ع) در سااوره قص اص خااواهیم پرداخاات و بااه ساار ایاان انتخاااب نیااز اشاااره
خواهیم نمود.
نااام حضاارت موساای (ع)  136بااار و در  34سااوره قاارآن آمااده اساات کااه در  22سااوره ،داسااتان
ایشااان؛ و در  11سااوره ،تنهااا نااام وی ذکاار شااده اساات.سااورههااایی کااه در آنهااا ،داسااتان حضاارت
موسی(ع) آمده است ،به ترتیب ،از این قرارند:
 )1سااوره بقااره :آیااات  48تااا  74و آیااات  83تااا  .118در پایااان سااوره نیااز بااه بناایاساارائیل پااس از
موسی (ع) پرداخته شده است ( 243تا .)259
 )2سوره نساء :آیات  153تا 161
 )3سوره مائه :آیات  21تا 26
 )4سوره اعراف :آیات  113تا 171
 )5سوره یونس :آیات  113تا 171
 )6سوره هود :چهار آیه  96تا 99
 )7سوره ابراهیم :آیات  5تا 8
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 )8سوره اسراء :آیات  2تا  8و  111تا 114
 )9سوره کهف :آیات  61تا 82
 )11سوره مریم :آیات  51تا 53
 )11سوره طه 91 :آیه از  9تا 98
 )12سوره مومنون :آیات  45تا 49
 )13سوره فرقان :دو آیه  35و 36
 )14سوره شعراء :آیات  11تا 68
 )15سوره نمل :آیات  7تا 14
 )16سوره قصص :آیات  3تا 42
 )17سوره صافات :آیات  114تا 122
 )18سورفه غافر :آیات  23تا  45و  35و 54
 )19سوره زخرف :آیات  46تا 56
 )21سوره ذاریات :از آیه  38تا 41
 )21سوره صف :آیه 5
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 )22سوره نازعات :آیات  15تا 25

42

در  12س اوره دیگاار  ،تنهااا بااه ناااو حضاارت موساای (ع) اشاااره شااده اساات؛ سااورههااای آل عمااران
( ،)84انعاااام ( )154 ،91 ،84انبیااااء ( )48حاااج ( ،)44عنکباااوت ( ،)39ساااجد ( ،)23احااازاب( 7و
 ،)69فصلت ( ،)45شوری ( ،)13احقاف ( 12و  ،)31نجم ( )36و اعلی (.)19
 -1داستان حضرت موسی (ع) از آغاز تا انجام
از مجمااوع آنچااه درباااره حضاارت موساای (ع) در قاارآن آمااده اساات ،ماایتااوان داسااتان زناادگانی
حضاارت موساای (ع) را در ساایر تاااریخی آن ،بااه ترتیباای کااه عالمااه طباطبااایی (ع) براساااس آیااات
قرآن آورده است ،به شرح ذیل تقریر نمود:
حضاارت موساای(ع) در ساارزمین مصاار در خااانوادهای بناایاساارائیل و در زمااانی بااه دنیااا آمااد کااه بااه
دسااتور فرعااون ،نااوزادان را ماایکشااتند .پااس از تولااد ،مااادرش او را درون صااندوقچهای گذاشااته،
به دریا انداخت .و به این ترتیب ،موسی (ع) در خانه فرعون رشد کرد.

 - 6آیت هللا سید محمد باقر حكیم ،موارد قصه موسي (ع)
را نوزده مورد شمارش كرده و ذیل هرموضع ،به بیان
هدف از بیان قصه و سر تكرار آن پرداخته است .رك:
.
القصص القرآني ،صص -1
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سااپس موساای (ع) باازرگ شااد .قبطاایای را کشاات و بااه خاااطر تاارس از ایاان کااه مبااادا فرعااون و
اطرفانیاااانش او را قصااااص کااارده ،بکشاااند ،باااه ساااوی مااادین گریخااات .در مااادین ،مااادتی را باااا
حضرت شعیب (ع) زندگی کرد و یکی از دختران او را به همسری برگزید.
پااس از آن کااه حضاارت موساای (ع) ماادت قااراردادش را بااا شااعیب(ع) بااه پایااان رساااند ،بااه همااراه
خااانوادهاش از ماادین بیاارون رفاات .در شاابی تاریااک ،در حااالی کااه در طااور راه را گاام کاارده
بودنااد ،موساای(ع) آتشاای را از دور دیااد .خااانوادهاش را همااانجااا گذاشاات و باار آن شااد تااا از آن
آتااش ،شااعلهای بگیاارد یااا راهنمااایی بیابااد .هنگااامی کااه موساای (ع) بااه آتااش رسااید ،خداونااد
ساابحان از طاارف وادی ایماان در بقعااه ای مبااارک از میااان درختاای او را ناادا داد .بااا او صااحبت
کاارد و او را برگزیااد؛ و معجاازه عصااا و یااد بیضااا را در قالااب نااه معجاازه بااه او عطااا کاارد؛ و او را
باارای رسااالت بااه سااوی فرعااون و اطرافیااانش ،و نجااات دادن بناایاساارائیل برگزیااد؛ و دسااتور داد
که به سوی آنها برود.
موساای (ع) سااراغ فرعااون رفتااه ،او را بااه حااق دعااوت نمااود .از او خواساات ت اا بناایاساارائیل را بااه
همااراه او بفرسااتد و عذابشااان نکنااد .معجاازه عصااا و یااد بیضاااء را نیااز بااه او نشااان داد ،ولاای فرعااون
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نپااذیرفت و بااا سااحر ساااحران ،بااا حضاارت موساای (ع) مقابلااه کاارد .ساااحران بااا مکاار و حیلااه،
سحری بزرگ از مارهای کوچک و بزرگ به اجرا درآوردند.
موساای(ع) نیااز عصااایاش را انااداخت و هاار آنچااه را ساااحران آورده بودنااد بلعیااد .بااا دیاادن ایاان
صااحنه ،ساااحران بااه سااجده افتاااده ،گفتنااد کااه بااه خاادای موساای و هااارون (ع) ایمااان آوردهانااد؛
ولی فرعون بر کفرش اصرار ورزیدهف ایمان نیاورد و ساحران را تهدید کرد.
موساای (ع) پیوسااته فرعااون و اطرافیااانش را دعااوت ماایکاارد و معجاازات الهاای را یکاای پااس از
دیگری به آنها نشان میداد؛ معجزاتی مثل طوفان ،ملخ ،شپش ،وزغ و خون.
ولاای آن هااا باار استکبارشااان اصاارار ماایورزیدنااد و هاار گاااه بالیاای بااه آنهااا ماایرسااید ،بااه موساای
(ع)ماایگفتنااد بااه خاااطر رابطااهای کااه بااا خاادا دارد ،از او بخواهااد ایاان بااال را از آنهااا باار دارد و
آنااان نیااز بااه او ایمااان آورده ،بناایاساارائیل را همااراه وی ماایفرسااتند؛ ولاای هاار گاااه خاادا بااال را از
آنها بر می داشت ،عهدشان را میشکستند.
پاس از ایانهاا ،خادای متعاالی باه موساای (ع) دساتور داد شابانه بنایاسارائیل را از مصار بیارون بباارد.
او نیااز چنااین کاارد و شاابانه بااه همااراه بناایاساارائیل از مصاار گریخاات تااا ایاانکااه بااه ساااحل دریااا
رساایدند و فرعااون بااا سااپاهیانش آنهااا را تعقیااب کاارد .زمااانی کااه دو گااروه بااه هاام رساایدند ،یاااران
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موساای (ع) گفتنااد :ایاانهااا مااا را خواهنااد گرفاات .حضاارت موساای(ع) سااخن آنهااا را رد کاارده،
گفاات :خاادا بااا ماان اساات و ماارا هاادایت خواهااد کاارد .سااپس دس اتور داده شااد کااه عصااایش را بااه
دریااا بزنااد .آبهااا از هاام جاادا شاادند و موساای(ع) و بناایاساارائیل از آب گذشااتند .فرعونیااان نیااز
همگی باه تعقیاب آنهاا وارد دریاا شادند .خداوناد نیاز آبهاا را بار سار آنهاا فارو ریختاه ،همگای
را غرق کرد.
هنگااامی کااه خاادا بناایاساارائیل را از دساات فرعااون و سااپاهیانش نجااات داد و آنهااا را بااه خشااکی
باایآب و علفاای باارد ،تکریمشااان کاارده ،ماارغ بریااان و تاارانگبین باار آنهااا نااازل کاارد؛ و بااه موساای
(ع) دسااتور داد بااا عصاایاش بااه ساانگ بزنااد و از آن ساانگ ،دوازده چشاامه جوشااید .هاار گااروه از
بنااایاسااارائیل آبشاااخور خاااودرا مااایدانساااتند .بنااایاسااارائیلیان از آن آب نوشااایدند و آن غاااذا را
خوردند .خدا همچنین ابر را سایبان آنها قرار اد.
بعااد از آن ،خاادا بااا موساای (ع) قاارار گذاشاات تااا باارای دریافاات تااورات ،چهاال شاابانه روز بااه کااوه
طااور باارود .حضاارت موساای (ع) هفتاااد نفاار از مااردان قااومش را باارای شاانیدن مکالمااه خاادا بااا او
انتخاااب کاارد .آنهااا ایاان گفااتو را شاانیدند ،ولاای گفتنااد :تااا خاادا را آشااکارا نبیناایم ،بااه تااو ایمااان
نماایآوریاام .سااپس در حااال کااه نظااارهگاار بودنااد ،صاااعقهای سااوزان آن هااا را گرفاات .بااا دعااای
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حضاارت موساای (ع) ،خاادا آنهااا را زنااده کاارد .پااس از اتمااام وعااده الهاای ،خاادا تااورات را باار
موساای (ع) نااازل کاارد و بااه او خباار داد کااه سااامری در نبااود او ،قااومش را گمااراه کاارده اساات و
آنها گوسالهپرست شدهاند.
حضاارت موساای (ع) بااه حالاات خشاام و تاسااف بازگشاات و گوساااله را سااوزانده ،دریااا انااداخت.
سامری را نیز بیارون کارد و باه او گفات :از میاان ماا بیارون شاو کاه تاو در زنادگی دنیاا ،باه مرضای
معذب خواهد شد که دائم میگویی کسی به من نزدیک نشود.
بنیاسرائیل نیز مامور شدند توبه کرده ،یکدیگر را بکشند تا خدا توبه آنها را بپذیرد.
آنهااا همچنااان از قبااول شااریعت حضاارت موساای (ع) ساار باااز زدنااد تااا ایاان کااه خاادا کااوه طااور را
باالی سر آنها بلند کرد.
بناایاساارائیل از غااذای ماارغ و تاارانگبین خسااته شاادند و گفتنااد :مااا باار یااک نااوع غااذا تاااب
نمایآوریام .از موسای (ع) خواساتند تااا از خادا بخواهاد بارایشااان از زماین ،گیاهاانی مانناد خیااار و
ساار و عاادس و پیاااز برویانااد .بعااد از آن ،بناایاساارائیل مااامور شاادند وارد ساارزمین مقدساای شااوند
کااه خاادا باارای آنهااا مقاارر کاارده بااود ،ولاای آنهااا ساارپیچی کردنااد .خاادا نیااز آن ساارزمین را باار
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آنها حرام کرد؛ و آنهاا را باه بیاباان گاردی مباتال نماود و تاا مادت چهال ساال در بیاباان سارگردان
بودند.

43

ْ -2ناخت سوره قصص
در ادامااه مناسااب اساات جهاات اتمااام فایااده ،سااوره «قصااص» را بااه اختصااار معرفاای نماااییم .نااام ایاان
سوره« ،قصص» است که به نظر برخی ،ماخوذ از آیه  25همین سوره است که میفرماید:
(فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَص)
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قصااص ،بیساات و هشااتمین سااوره قاارآن و از طواساایم اساات کااه بااا  88آیااه ،بعااد از سااوره نماال و
پاایش از سااوره عنکبااوت قاارار داده شااده اساات .در ترتیااب ناازول نیااز چهاال و نهمااین سااوره نااازل در
مکه ،بعد از نمل و پیش از اسراء بوده است.
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 ،صص  . - 6عالمه
 عالمه طباطبایي ،المیزان ،جطباطبایي (ع) این را نیز متذكر شدهاند كه داستان
موسي(ع) و جوان؛ و داستان همراهي ایشان با عبد صالح
ً به جهت مشخص
نیز در سوره كهف آمده است كه ظاهرا
نبودن این كه در چه مقطع زماني از حیات حضرت موسي
(غ) اتفاق افتادهاند ،عالمه آن را در داخل داستان
نیاورده است.
فیروزآبادي ،بصائر ذوي التمییز ،ج  ،ص96 استاد معرفت در التمهید؛ رامیار در تاریخقرآن؛ دروزه در الحدیث و سیوطي در یكي از روایتهایش
در اَّلتقان .در روایت حضرت علي (ع) ،ترتیب ابن ندیم
و شهرستاني نیز اختالف اندكي با این ترتیب وجود
دارد.
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در فضیلت تالوت این سوره ،مرحوم طبرسی روایت ذیل را از پیامبر (ص) نقل کرده است:
( من قرأ طسام القصاص أعطای مان ابجار عشار حسانات بعادد مان صادق بموسات وکاذب باه ،ولام
یبااق ملااک فاای السااماوات وابرض إال شااهد لااه یااوم القیامااة أنااه کااان صااادقا ،إن کاال شاایء هالااک
إال وجهه) ،
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« هاار کااس سااوره قصااص را بخوانااد ،بااه تعااداد کسااانی کااه موساای (ع) را تصاادیق و تکااذیب
کردنااد ،ده حساانه بااه او داده ماایشااود و فرشااتهای در آساامان و زمااین نماایمانااد ،مگاار ایاانکااه او
شااهادت ماایدهنااد کااه او ایاان آیااه را کااه ماایفرمایااد«همااه چیااز تباااه ماایشااود جااز ذات اقاادس
خداوند» ،به صداقت میگفت».
غاارض ایاان سااوره را عالمااه طباطبااایی (ع) چنااین بیااان نمااوده اساات :غاارض ایاان سااوره ،وعااده
نیکوساات باااه مااومنینی کاااه قباال از هجااارت ،در مکااه و باااا تعااداد انااادک ،روزگااار ساااخت و
طاقااتفرسااایی را ماایگذراندنااد و فراعنااه و گااردنکشااان قااریش ،آنهااا را بااه استضااعاف کشاایده

 - 6طبرسي ،مجمع البیانف ج  ،7ص 6
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بودند؛ وعده به ایان کاه خداوناد بار آنهاا منات خواهاد گذاشات و آنهاا را اماماان و وارثاان زماین
قرار داده ،امکانات زمین را در اختیارشان قرار خواهد داد.
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 -3سر انتخاب داستان حضرت موسی (ع)
داستان حضرت موسای (ع) در ساور زیاادی آماده اسات ،چناان کاه پایش از ایان بیاان شاد ،اماا تنهاا
جااایی کااه خداونااد بااهطااور جااامعتاار ،مشااروحتاار و مفصاالتاار ،جریااان و داسااتان موساای(ع) را بااا
شااواهد سااازنده تربیتاای هاادایتیاش؛ و از قباال از والدت او نقاال ماایکنااد ،در چهاال و دو آیااه
ابتاادای و ساایزده آیااه پایااانی سااوره قصااص اساات .از ایاانرو ،در تفساایر آیااات زناادگی حضاارت
موسی(ع)ف تکیه ما بر این آیات سوره قصص است.
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داسااتان حضاارت موساای (ع) در ایاان سااوره ،در هشاات مقطااع(شااش مقطااع در آغاااز و دو مقطااع در
پایااان) بیااان شااده اساات کااه همااان ،معیااار ایاان کتاااب در فصاالبناادی داسااتان ،جهاات ارائااه بحاام
اساات .مباحاام مربااوط بااه آیااات هاار فصاال ،پااس از ذکاار آیااات مربوطااه و ترجمااه آنهااا ،تحاات دو
عنوان «واژه ها» و «نکتهها و پیامها» خواهد آمد.
 - 7طباطبایي ،المیزان ،ج  ، 6ص 6
 - 1برخي به درستي متذكر شدهاند كه سوره قصص ،تنها
سورهاي است كه سبب هجرت موسي(ع) از مصر به مدین ،در
آن بیان شده است( .دكتر محمد مطني ،سوره القصص؛
دراسه تحلیلیه ،دراسه تحلیلیه ،ص ؛
) http://www.saaid.net/book/list
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بنابراین فصول مربوط به داستان حضرت موسی (ع) در این کتاب ،از این قرار خواهد بود:
* فصل اول :جامعهای که حضت موسی (ع) در آن تولد یافت( / .آیه  1تا )6
* فصل دوم :کودکی حضرت موسی (ع) ( /آیه  7تا )13
* فصل سوم :جوانی حضرت موسی(ع)( /آیه  14تا )21
*فصل چهارم :میانسالی حضرت موسی (ع)( /آیه  22تا )28
*فصل پنجم :نبوت حضرت موسی (ع)( /آیه  29تا )35
*فصل ششم :رسالت حضرت موسی (ع)( /آیه  36تا )42
*فصل هفتم :حضرت موسی (ع) و قارن( /آیه  76تا )82
*فصل هشتم :خاتمه و نتیجهگیری( /آیه  83تا )88
فصل اول:
جامعهای حضرت موسی (ع) در آن تولد یافت
-1آیات
طساام( )1تِلْااک ءَایَاات الْکِتَاابِ الْمُبِااینِ( )2نَتْلُااوا عَلَیْااک مِاان نَّبَاانِ مُوساای وَ فِرْعَااوْنَ بِااالْحَقّ لِقَااوْم
یُ ْمِنُااونَ( )3إِنَّ فِرْعَاوْنَ عَااال فاای ابَرْضِ وَ جَعَالَ أَهْلَهَااا شِایَعاً یَستَضاعِف طائفَاةً مِّاانهُمْ یُاذَبِّحُ أَبْنَاااءَهُمْ وَ
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یَسااتَحْی نِساااءَهُمْنِنَّهُ کااانَ مِاانَ الْمُفْسِاادِینَ( )4وَ نُرِیاادُ أَن نَّمُاانَّ عَلاای الَّااذِینَ استُضااعِفُوا فاای ابَرْضِ وَ
نجْعَلَهُ امْ أَئمَّ اةً وَ نجْعَلَهُ امُ الْ اوَرِثِینَ()5وَ نُمَکْ انَ لهَُ امْ فاای ابَرْضِ وَ نُ ارِی فِرْعَ اوْنَ وَ هَمَ انَ وَ جُنُودَهُمَااا
مِنْهُم مَّا کانُوا یحْذَرُونَ()6
 .1-1ترجمه
«طلساام* ایاانهااا آیااات کتاااب مبااین اساات* مااا از داسااتان موساای (ع) و فرعااون بااه حااق باار تااو
میخوانیم بارای گروهای کاه (طالاب حاقاناد و ایماان) مایآورناد* فرعاون در زماین برتاریجاویی
کاارد و اهاال آن را ماازدوران و عواماال گسااترش قاادرت خااودش قاارار داد .گروهاای از آنااان را بااه
ضااعف و ناااتوانی ماایکشاااند .پسرانشااان را ساار ماایبریااد و زنانشااان را (باارای کنیاازی و خاادمت)
زنااده نگااه ماایداشاات .او بااه یقااین از مفساادان بااود* مااا نعماات کوچااک و باازرگ خااود را باار افااراد
توانمندی که ضاعف و نااتوان پنداشاته شاده اناد ،زیااد کاردیم و نظاام عاالم و خلقات را باه گوناهای
قرار دادیم که زنگی ماادی بشار باه جاایی مای رساد کاه آناان ،پیشاوایان و وارثاان زماین مایشاوند*
و زمااین را جایگاااه آنهااا قاارار ماایدهاایم بااه گونااهای کااه هماادیگر را در باار ماایگیرنااد و آنهااا باار
کاال زمااین حاااکم ماایشااوند و بااه فرعااون و هامااان و لشکریانشااان نشااان ماایدهاایم انچااه را از آنهااا
(بنیاسرائیل) بیم داشتند».

87

 -2واژهها
 .1-2معنای «ْیعًا» ومرا از «ْیعه»
شیعه بیشتر به معنای «پیرو» مطرح میشود ،در حالی که معنای شیعه ،پیرو نیست.
راغب ،اصال مااده «شَایَعَ» را باه معناای انتشاار یاافتن و ت قویات شادن دانساته اسات؛ مثال شایوع خبار
که به معنای انتشار یافتن و تقویت آن است .سپس شیعه را چنین معنا نموده است:
(من یتقوی بهم االنسان و ینتشرون عنه).49
یعناای شاایعه کساای اساات کااه فاارد بااه وساایله او تقویاات شااده ،از طاارف او ،در همااه جااا پراکنااده
میشوند .باراین اسااس ،معناای شایعه علای (ع) ،پیارو علای (ع) نیسات ،بلکاه باه معناای کسای اسات
کااه علاای (ع) بااه وساایله او تقویاات ماایشااود و او از علاای (ع) الهااام ماایگیاارد؛ و بااه عنااوان ساااخته و
پرداختااه او پراکنااده ماایشااود .پااس ایاان کااه مااا را شاایعه امیرالمااومنین (ع) ماایگویناادف بااه ایاان
خاطر نیسات کاه ماا پیاروان ایشاان هساتیم ،بل کاه از ایان نظار اسات کاه ماا موجاب تقویات و انتشاار
حضاارت (ع) و والیاات ایشااان هسااتیم .در زمااان پیااامبر اکاارم (ص) نیااز عاادهای مصاال ساالمان،

 - 9راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن الكریم ،ص
 ، 77ماده «شیع»
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اباذر ،مقادار ،عماار و زبیار ،اطاراف امیار مومناان (ع) بودناد کاه مسالمانان ،باه آنهاا شایعه حضارت
(ع) میگفتند .اینها ،به اصالح ،دور و بریهای امام بودند.
بنابراین (جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً) باه ایان معناسات کاه ماردم ،زیار باار قادرت فرعاون رفتاه ،مهاره و مازدور
او؛ و عوامل ،عناصر و جریانهای مقوی قدرت فرعون شدند.
 -2-2مراد از «استضعاف»
«استضعاف» دو معنی دارد که هر دوی آنها ،در آیات این فصل به کار رفته است:
 )1ناااتوانسااازی :در عبااارت (یَسْتَضْ اعِفُ طائِفَ اةً مِ انْهُمْ ) ایاان معنااا اراده شااده اساات .معنااایاش ایاان
اساات کااه در جامعااه ،جریااانی مااردم را مستضااعف قاارار داد و آنهااا را ضااعیف و ناااتوان ساااخت.
جریااانی اجتماااعی کااه خااودش را بااه قاادرتی غیاار از فااروعن وابسااته ببینااد و نقطااهای غیاار از فرعااون
را بااه عنااوان قاادرت صاااحب اراده در طبیعاات بدانااد ،جریااان خطرناااکی باارای تااداوم اسااتکبار
فرعااون اساات و بااه صااورت یااک ویااروس ،باارای او بااه حساااب ماایآمااد کااه ماای بایساات ناااتوان
میشد.
 )2نااتوان پناداری :یعنای تواناا را نااتوان دیادن ،مثال جریاان استضاعاف ماردم دنیاا در برابار اساتکبار
جهااانی؛ اساتکبار جهااانی دنیااا را ناااتوان ماایپناادارد ،در حااالی کااه ایاانهااا ناااتوان نیسااتند .استضااعاف
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در آیه (وَ نُرِیادُ أَنْ نَمُانَّ عَلَات الَّاذِینَ اسْتُضْاعِفُوا فِای الْالَرْضِ وَ نَجْعَلَهُامْ أَئِمَّاةً وَ نَجْعَلَهُامُ الْاوارِثِینَ) باه
همااین معناساات؛ یعناای بنااا داریاام توانمناادانی را کااه از دیاادگاه مسااتکبران ،ناااتوان پنداشااته شاادهانااد،
امااام و وارو زمااین قاارار دهاایم .در واقااع ،ناااتوانسااازی جریااان حاااکم ،نتیجااهاش ایاان ماایشااود کااه
مردم ،خودشان را ضعیف میپندارند؛ نه این که واقعاً بتوانند آنها را ضعیف کنند.
 .3-2معنای «منّت»
در عاارف مااا« ،منّاات» معنااای معروفاای دارد و اگاار کساای بخواهااد منّاات بگااذارد ،آن را خااوب
نماایداننااد .حااال آن کااه منّاات بااه ایاان معنااا نیساات .راغااب در مفااردات ،منّاات را ایاان گونااه معنااا
میکند:
(المنّااة :النعمااة الثقیلااة ،ویقااال ذلااک علاات وجهااین :أحاادهما أن یکااون ذلااک بالفعاال ،فیقااال :ماانّ
فااالنَّ علاات فااالن إذا أثقلااه بالنعمااة ،و علاای ذلااک قولااه( ... :وَنُرِی ادُ أَن نَّمُ انَّ عَلَاات الَّ اذِینَ اسْتُضْ اعِفُوا
فِاای الْ الَرْضِ) (القصااص )5 ،و ذلااک علاای الحقیقتااه ال یکااون إال هلل تعااالی .و الثااانی ان یکااون ذلااک
بااالقول و ذلااک مسااتقبح فیمااا بااین الناااس إال عنااد کفااران النعمااة .و لقاابح ذلااک قیاال :المنااة تهاادم
الصنیعة و لحسن ذکرها عند الکفران قیل :اذا کفرت النعمة حسنت المنة).

 - 7همان ،ص  ،777ماده «منن»
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منّت یعنی بار نعمت را بر کسی ریخاتن .منّات وقتای باه قاول درآیاد ،باد اسات .اماا اگار فعلای باشاد
خااوب اساات؛ بااه ایاان معنااا کااه انسااان ،عطااا و بخششاای بااه کساای داشااته باشااد .البتااه -چنااانکااه در
گفته راغب آمده است -منتِ فعلی در حقیقت به خدا اختصاص دارد.
آیااه (وَ نُرِیادُ أَنْ نَمُانَّ عَلَاات الَّاذِینَ اسْتُضْاعِفُوا فِاای الْالَرْضِ)  ،یعناای مااا نعماات صااغیر و نعماات ساانگین
را باار مستضااعفان قاارار ماایدهاایم؛ یااا ریاازش نعماات را باار مستضااعفان ،ساانگین و بااار نعماات را باار
ایشااان زیاااد کاارده ،آنهااا را امااام و وارو زمااین قاارار ماایدهاایم .وقتاای بااار نعماات باار مستضااعفان
سنگین شاد ،ضاعف از باین مایرود و مقتادر ،قدرتمناد و توانمناد مایشاوند .پاس نعمات دادن خادا
به مستضعفان ،به ایان معناا نیسات کاه خادا بار سار آنهاا منّات مایگاذارد و آناان را زیار باار مناتش
قرار میدهد؛ و آنها را سرزنش یا توبیخ و تحقیر میکند.
 4-2معنای «تمكین»
راغب ،در معنای ماده «مکن» ،چنین گفته است.
( المکان عناد اهال اللغاة الموضاع الحااوی للشایء و عناد بعاض المتکلماین اناه عارض و هاو اجتمااع
جساامین :حاااو و محااوی و ذلااک ان یکااون سااطح الجساام الحاااوی محیطااا بااالمحوی ،فالمکااان
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عنادهم هااو المناساابة باین هااذین الجساامین  ...و یقاال :مکنتااه و مکناات لاه فااتمکن ،قااال( ... :وَ نُمَکِّانَ
لَهُمْ فِی الْلَرْضِ ) (القصص.)6/
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مکااان از نظاار اهاال لغاات ،جااایی اساات کااه شاای را در باار مااییگاارد؛ و از نظاار برخاای از متکلمااانف
عبارت اسات از دو جسامی کاه باا هام تناساب دارناد .یاک جسام ،حااوی و دیگاری محاوی اسات
و به حااو ی کاه محاوی را در بار گرفتاه اسات ،مکاان گفتاه مایشاود .مثال ریاسات کاه انساان را در
بر میگیرد و مکان او میشود؛ یعنی جایگاه او ،رئیس بودن است.
بنااابراین عبااارت (وَ نُمَکِّاانَ لَهُاامْ فِاای الْاالَرْضِ ) ،یعناای آنهااا را بااه گونااهای قاارار ماایدهاایم کااه
مستضااعفان و کااره زمااین ،هماادیگر را در باار ماایگیرنااد و تمااام زمااین ،جایگاااه مستضااعفان ماایشااود
و مستضعفان ،بر کل زمین حاکم میشوند.
 -3نكتهها و پیامها
 .1-3سر آغاز داستان موسی (ع) از زمینههای قبل از والدت
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در قااارآن کاااریم ،جاااز داساااتان حضااارت یوساااف(ع) ،سرگذشااات هااای پیغمباااری باااه جامعیااتِ
سرگذشاات و تاااریخ حضاارت موساای(ع) نیسااتز زیاارا در تاااریخ حضاارت موساای (ع) و سرگذشاات
ایشان ،مسئله هدایت و تربیت ،هم نقش فردسازی و هم نقش جامعهسای دارد.
بااا وجااود ایاان کااه مبنااای قاارآن ایاان نیساات کااه تاااریخهااا و داسااتانهااا را از همااان لحظااه اول یااا از
مقااادمات والدت قرماااان تااااریخ شاااروع کناااد ،داساااتان حضااارت موسااای (ع) را از زمیناااههاااای
اجتماااعی قباال از والدت وی شااروع ماایکنااد و نخساات ،از تبیااین زمینااه اجتماااعی پیاادایش موساای
(ع) سااخن ماایگویااد؛ ایاانکااه فرعااون در زمااین برتااریجااویی کاارد و اهاال آن را ماازدوران خااویش
قرارداد ،و گروهی از آنان را به ضعف و ناتوانی میکشاند و...
(إِنَّ فِرْعَ اوْنَ عَلَ اا فِاای الْ الَرْضِ وَجَعَ الَ أَهْلَهَااا شِ ایَعاً یَسْتَضْ اعِفُ طَائِفَ اةً مِّ انْهُمْ یُ اذَبِّحُ أَبْنَاااءهُمْ وَیَسْ اتَحْیِی
نِسَاءهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ)
از خود موسی(ع) شاروع نمایکناد و نمای گویاد ماادر و پادرش کاه باود یاا چگوناه باه دنیاا آماد و
مسائل دیگری از ایان دسات .دلیال ایان نحاوه بیاان داساتان در ساوره قصاص ایان اسات کاه عنایات
ذات مقدس پروردگاار ،در ایان آیاات ،بیشاتر باه جامعاهساازی اسات و در جامعاهساازی ،نمایتاوان
سرغ نکات مثبت اخالق جمعی رفت.
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توضااایح ایااانکاااه در عرصاااه فااارد ساااازی ،اصاااولی قطعااای وجاااود دارد کاااه جاااامع باااین هماااه
انسااانهاساات؛ ماننااد وفااای بااه عهااد ،امانااتداری ،هاام نااوع دوسااتی ،محباات بااه دیگااران ،خیاناات
نکااردن بااه یکاادیگر و بااه یکاادیگر حساان ظاان داشااتن .ایاانهااا اصااول و هنجارهااایی هسااتند کااه در
فردسازی ،در همه انسانها ،غربی یا شرقی و امروزی یا قدیمی ،وجود دارد.
امااا در جامعااهسااازی ،هنجارهااای مشااترک ،یااا نیسات یااا بساایار کاام اساات؛ از انجااا کااه از یااکسااو،
هاار جامعااهای دارای ساااختار ویااژه و قالااببناادی خاااص خااود اساات و شاارایع اقلیماای ،جغرافیاااییف
فرهنگاای و ساانتی ویااژهای باار آن حاااکم اساات؛ و از سااوی دیگاار ،هنجارهااا در آن بسااتر خاااص
تشااکیل ماایشااوند ،بایااد دیااد در شاارایع خاااص جامعااه مااوردنظر ،کاادام هنجااار ماایتوانااد جمااع را
بسااازد؛ چااه ممکاان اساات در جامعااهای ،بااه خاااطر شاارایع و مقتضاایات زمااان ،خصوصاایات و
هنجارهااای خاصاای آن جامعااه را بسااازد و در جامعااه دیگاار ،جمااع بااا هنجارهااای دیگااری ساااخته
شاود .ایان گوناه نیساتکه هماه جوامعاف باا یاک سلساله هنجارهاای حسااب شاده و مشاترک سااخته
شااوند .البتااه جوامااع در عرصااه ساااخته شاادن ،در یااک جهاات بااا هاام مشااترکانااد و آن ،نفاای ضااد
هنجارها و رذائل اجتماعی است.
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بنااابراین خداونااد ساابحان ،در مقااام جمااعسااازی در تاااریخ موساای (ع) ،ابتاادا جامعااه عقااب افتاااده،
پست و ضد انسانی بستر پیدایش حضرت موسی(ع) را به تصویر کشیده است.
اعجاز قرآن در بیان قصص
در آیااه چهااارم ،زمینااه و بسااتر اجتماااعی محاال تولااد حضاارت موساای (ع) ،ایاانگونااه بااه تصااویر
کشیده شده است:
إِنَّ فِرْعَ اوْنَ عَلَااا فِاای الْاالَرْضِ وَجَعَ الَ أَهْلَهَااا شِاایَعاً یَسْتَضْااعِفُ طَائِفَ اةً مِّ انْهُمْ یُااذَبِّحُ أَبْنَاااءهُمْ وَیَسْااتَحْیِی
نِسَاءهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ
خداونااد متعااال ،در همااین عبااارات محاادود ،فضااای وساایعی را در براباار دیااد و بیاانش خواننااده بااه
وجااود ماایآورد کااه همااه جریااانهااای زمااان فرعااون و مظااالم او در آن زمااان ،کااامالً مجساام و
مصاور مایشااود؛ و آدم را باه عاالمی ماایبارد کاه در آن ،انااواع فجاایع ،جنایاات ،نکبااتهاا و مظااالم
بااه دساات جریااان حاااکم صااورت ماایگرفتااه اساات .حااال آن کااه اگاار یااک مااورو یااا یااک
رمااان نااویس بخواهااد ایاان فراخنااای فضااای داسااتانی و زمینااه اجتماااعی حکوماات فرعااون را بااه
تصااویر بکشااد ،ماای بایساات حااداقل ده صاافحه قلاامفرسااایی کنااد .ایاان معجاازه قاارآن اساات کااه بااا
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یاک کاالم مجمال ،فضاای داساتان را گساترش ماایدهاد و اعجااز را هماانگوناه کاه در فصااحات و
بالغت آن است ،در اسلوب تاریخنگاریاش نیز به نمایش میگذارد.
 .2-3ویژگیهای جامعه نابهنجار
خصوصاایات و ویژگاای هااایی کااه ذات مقاادس پروردگااار در ایاان آیااات شااریفه آورده اساات،
مشخصااههااایی هسااتند کااه در صااورت پیاادا شاادن در هاار جامعااهای ،آن را جامعااه پساات قاارار
میدهند.
در آیه ذیل ،سه ویژگی بهصورت سه امر نابهنجار ،مطرح شده است:
إِنَّ فِرْعَ اوْنَ عَلَااا فِاای الْاالَرْضِ وَجَعَ الَ أَهْلَهَااا شِاایَعاً یَسْتَضْااعِفُ طَائِفَ اةً مِّ انْهُمْ یُااذَبِّحُ أَبْنَاااءهُمْ وَیَسْااتَحْیِی
نِسَاءهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ
 )1استکبار حاکمان( :إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْلَرْضِ)
 )2ابزار قدرت شدن مردم( :وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعاً)
 )3ناتوانپنداری مردم( :یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ)
اگاار ایاان سااه مولفااه در جامعااهای پیاادا شااوند ،آن جامعااه از انسااانیت سااقوط کاارده ،جامعااه انسااانی
نیساات ،بلکااه جامعااه درناادگان و وحااوش و جامعااهای نابهنجااار اساات .هاار گاااه مااردم متوجااه ایاان
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مولفااههااای نابهنجااار اجتماااعی شااوند ،بایااد عباارت بگیرنااد و در مقاباال آن ،مقاوماات و ایسااتادگی
کرده ،آنها را از بین ببرند .اما شرح و توضیح هر یک از ویژگیهای پیش گفته چنین است:
 -1-2-3استکبار حاکمان
استکبار ،یاک ناهنجااری اجتمااعی و متارادف باا «علاو» اسات .ماراد از «اساتکبار» ایان اسات کاه در
جامعااه ،انسااانی بااا تکیااه باار قاادرت زور یااا بااه خاااطر داشااتن پااول ،ماشااین آخاارین سیسااتم ،بهتاارین
کاوهاا ،زیبااترین لبااسهاا و بااالترین وساائل تفریحای ،خاودش را تافتاه جادا بافتاه از افاراد جامعاه
بدانااد و جامعااه و مااردم ،بااه وساایله او تحقیاار شااوند .چنااین کساای کااه جامعااه را جریااانی پااایینتاار و
پسااتتاار از خااود ماایدانااد و همااه جااا انتظااار دارد تنهااا بااه خاااطر اتکاااء باار پااول ،احتاارام و تجلیاال
شااود ،مسااتکبر اساات .از ایاان رو ،ممکاان اساات گاااهی فااردی معمااولی و باایبهااره از فضااایل و
کماااالت انسااانی ،تنهااا بااه ساابب برخااورداری از قاادرت زر یااا زور مسااتکبر شااود .ایاان حالاات ،در
هر عنصری از جامعه که پیدا شود ،ناهنجاری اجتماعی است.
 -1-1-2-3منشا پیدایش استکبار
منشااا پیاادایش اسااتکبار ،فاارد اساات یااا جامعااه؟ آیااا جامعااه ،روحیااه اسااتکبار و خااود برتربین ای را در
افااراد ایجاااد ماایکنااد ،یااا ایاان خااود افااراد هسااتند کااه چنااین روحیااهای را در خااود بااه وجااود
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میآورند؟ عباار (ان فرعاون عاال فای االرض) نشاان مایدهاد کاه فرعاون ،خاود باه نقطاه اساتکبار و
علااو رسااید و در واقااع ،اسااتکبار ،کااار خااود او بااود امااا ایاان ،منافااات ناادارد بااا ایاان کااه جامعااه نیااز
م وجب علاو و اساتکبار و علاو رساید و در واقاع ،اساتکبار ،کاار خاود او باود اماا ایان ،منافاات نادارد
با این که جامعه نیز موجب علو و استکبار گردد.
بنااابراین نساابت بااه منشااا پیاادایش اسااتکبار فرعااون ،کااه در ایاان آیااات بااه آن اشاااره شااده اساات،
میتوان دو تحلیل ارائه داد:
 )1اسااتکبار پااروری کااار فاارد نیساات و فاارد نماایتوانااد اسااتکبار ایجاااد کنااد .جمااع ،اسااتکبار را بااه
وجااود ماایآورد و تااا مااردم کساای را برتاار و تافتااه جاادا بافتااه نداننااد و نپذیرنااد کااه وی ،موجااودی
برتاار نساابت بااه آنهاساات ،او نماایتوانااد برتااری خااود را باار مااردم تاکیااد کنااد .پااس ابتاادا مااردم
برتری و علو را میپذیرند و بعد استکبار در فرد ایجاد میشود.
 )2فرعااون ،قباال از فرعااون شاادن ،بااا تولیااد فرهنگاای خاااص ،جامعااه را در خااع اسااتکبارپااروری
قرار داد .او فرهنگی ایجاد کرد که مردم ،سرکوب شده و توسری خور شدند.
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این حالات ،باه تادریج در ماردم رساوو کارد و موجاب اساتکبارپذیری آنهاا شاد و باه طاور طبیعای،
جامعااه اسااتکبارپذیر ،مسااتکبر بااه وجااود ماایآورد .ایاان ،همااان ناااتوان پنااداری اساات کااه در تبیااین
ویژگی سوم ،بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
 -2-2-3ابزار قدرت شدن مردم
در یااک بسااتر اجتماااعی ،شاایع شاادن مااردم( ،وَ جَعَ الَ أَهْلَهااا شِ ایَعاً) بااه ایاان معناساات کااه مااردم ،بااه
وساایله توسااعه قاادرت فرعااون و جریااانی وابسااته بااه او شاادهانااد .در ایاان حالاات ،مااردم ،مااروج ،مبلااز
و تضمینکننده گسترش قدرت صاحب قدرت میشوند.
اگار بخااواهیم یاک مصااداق از ایاان حالات را در دوران جدیااد نشااان دهایم ،ماایتااوان باه ایاان واقعااه
تاریخی توجه کارد .در احاوال ناصارالدین شااه آماده اسات کاه وقتای بارای زیاارت اماامزاده هاشام
آمااده بااود ،جااد خلعااتبااریهااا -از طاااغوتهااای زمااان شاااه -کااه از اربابااان منطقااه دماونااد بااود و
بساایاری از امااالک آنجااا مااال او بااود ،ساااکنان روسااتا را جمااع کاارد و تختاای روان باارای ناصاارالدین
شاااه درساات کردنااد .ناصاارالدین شاااه و همساارش ،اناایسالدولااه ،باار تخاات روان نشسااتند و مااردم از
پااایین کااوه امااامزاده هاشاام تااا باااالی کااوه ،تخاات روان را حماال کردنااد تااا رساایدن ناصاارالدین شاااه
برای زیارت امامزاده هاشم ،چهارده نفر زیر تخت زوان مردند.
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امااا درباااره جامعااهای کااه حضاارت موساای (ع) در آن متولااد شااد ،ماایتااوان بااه ایاان واقعااه تاااریخی
توجااه کاارد .در احااوال ناص ارالدین شاااه آمااده اساات کااه وقتاای باارای زیااارت امااامزاده هاشاام آمااده
باود ،جاد خلعاتباریهااا -از طااغوتهاای زماان شااه -کااه از ارباباان منطقاه دماوناد باود و بساایاری
از امااالک آنجااا مااال او بااود ،ساااکنان روسااتا را جمااع کاارد و تختاای روان باارای ناصاارالدین شاااه
درساات کردنااد .ناصاارالدین شاااه و همساارش ،اناایسالدولااه ،باار تخاات روان نشسااتند و مااردم از
پااایین کااوه امااامزاده هاشاام تااا باااالی کااوه ،تخاات روان را حماال کردنااد تااا رساایدن ناصاارالدین شاااه
برای زیارت امامزاده هاشم ،چهارده نفر زیر تخت روان مردند.
امااا درباااره جامعااهای کااه حضاارت موساای (ع) در آن متولااد شااد ،ماایتااوان سااوالی در ایاان باااره
مطاارح کاارد و آن ایاان کااه آیااا همااه مااردم مصاار ،اباازار قاادرت فرعااون شااده بودنااد یااا تنهااا قطبیااان
چنین شاه بودند نه بنای اسارائیل؟ از ایان آیاات فهمیاده مای شاود کاه بنای اسارائیل نیاز ابازار قادرت
فرعون شاده بودناد ،زیارا در آیاه ،ابتادا (وَ جَعَالَ أَهْلَهاا شِایَعاً) و بعاد (یَسْتَضْاعِفُ طائِفَاةً مِانْهُمْ) آماده
اساات و از آنجااا کااه مااراد از «طائفااه» ،بناای اساارائیل اساات و ضاامیر «هاام» در «ماانهم» نیااز بااه «اهلهااا»
باااز ماایگااردد ،فهمیااده ماایشااود کااه بناای اساارائیل ،گروهاای مستضااعف از اهاال مصاار بودنااد و همااه
مصریان ،ابازار قادرت ،فرعاون بودناد( :وَ جَعَالَ أَهْلَهاا شِایَعاً) .پاس بنای اسارائیل ،جریاانی جادای از
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مااردم نبودنااد و آنهااا نیااز در اسااتخدام فرعااون درآمااده ،باارای انتشااار و گسااترش قاادرت او ،در کنااار
قطبیها و وابسته به انها بودند.
 -3-2-3ناتوان پنداری
همانطور کاه در بحام از معناای استضاعاف گفتاه شاد ،نتیجاه نااتوانساازی ماردم ایان مایشاود کاه
خااود م اردم ،تااوان و استعدادهایشااان را نادیااده ماایگیرنااد و روحیااه ظلاامپااذیری و اسااتکبارپروری
در آنهااا ایجاااد ماایشااود .پیاادا شاادن چنااین حااالتی در جامعااه ،نشااانه ناسااالم و نابهنجااار بااودن آن
جامعه است.
بشاار فطرت ااً آزاد و ظلاامناپااذیر اساات ،امااا اگاار باار ساار او زدنااد ،ابتاادا ممکاان اساات پرخاااش کنااد و
درگیاار شااود ،امااا دفعااه دوم و سااوم کااه باار ساارش زدنااد ،ساارش را پااایین ماایگیاارد و توسااریخااور
ماایشااود .یکاای از مبااارزان در زمااان طاااغوت ،در بااازجوییهااا چنااد نفاار را لااو داد و مااا بااه او
اعتااراض کااردیم کااه تااو انسااان خااوب و مقاااومی بااودی ،چاارا دیگااران را لااو دادی؟ گفاات :بااه
هنگااام بااازجویی ،همااین کااه ماارا بااه اتاااق بااازجویی بردنااد ،فااردی قااد کوتاااه و کاام ساان و سااال بااا
قیافااهای پساات و رذل ،بااه محااض دیاادن ماان ،ساایلیای محکاام بااه ماان زد و بااا همااان ساایلی او،
احساس حقارت کردم و تسلیم شدم.
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ناااتوانپنااداری ،ساانت جباااران و سااتمگران اساات .حضاارت علاای (ع) نیااز در فرمایشاای بااه آن اشاااره
کاارده و فرمااودهانااد :کجاینااد فرعونیااان و فرزناادان فرعونیااان؟ کجاینااد مردماای کااه در شااهرهای
رس بودنااد؟ پیااامبران را کشااتند و ساانت فرسااتادگان خاادا را ماایراندنااد و ساایرت جباااران را زنااده
کردند:
(أیاان الفراعنااة و أبناااء الفراعنااة؟ أَیْاانَ أَصْااحَابُ مَاادَائِنِ الاارَّسِّ الَّااذِینَ قَتَلُااوا النَّبِیِّااینَ وَ أَطْفَئُااوا سُاانَنَ
الْمُرْسَلِینَ وَ أَحْیَوْا سُنَنَ الْجَبَّارِینَ؟!).52
ساانت و ساایرت جباااران اینگونااه بااود کااه وقتاای باار مردماای مساالع ماایشاادند ،تساامه از گاارده آنهااا
مایکشایدند و کاار را بااه جاایی مایرساااندند کاه ماردم ،های احساااس قادرتی نداشاته ،خودشااان را
ذلیل میدیدند و استکبار را میپذیرفتند.
در تاااریخ ،درباااره حملااه چنگیزخااان مغااول بااه بخااارا نقاال ماایکننااد کااه وقتاای چنگیزخااان بخااارا را
فااتح کاارد و وارد آنجااا شااد ،دسااتور داد تمااام مااردم را از شااهر بیاارون کننااد .در دل بیابااان ،زنهااا را
از مردهااا جاادا کاارد و تصاامیم گرفاات تمااام مااردان بخااارا را گااردن بزنااد .مردهااا را میااان سااربازان
تقسیم کرد و به هار سارباز پنجااه مارد ساپرد تاا گاردن آنهاا را بزناد .یاک سارباز مغاول ،پنجااه آدم
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شهیدی ،خطبه 1

102

را ماایباارد و در گوشااهای از بیابااان ،مثاال گنجشااک سرشااان را ماایبریااد .باادن و ساار را همانجااا
میانداخت و مایآماد .پنجااه نفار در دسات یاک سارباز! آن هام زماانی کاه اسالحه سارد و شمشایر
بااود! پنجاااه نفاار ،هاار قاادر کااه ضااعیف باشااند ،اگاار بااه آن ساارباز حملااه ماایکردنااد ،هرچنااد ممکاان
بود آن سارباز بیسات نفار از آناان را بکشاد ،حاداقل سای نفرشاان زناده مایماندناد .اماا آنهاا چناان
حالتی داشاتند کاه تنهاا عکاس العملشاان ،افتاادن باه دسات و پاای سارباز بودناد کاه اول گاردن او را
بزنااد تااا گااردن زدن دیگااران را نبینااد .ایاان ،همااان حالاات ناااتوان پنااداری اساات کااه مااردم ،خااود و
نیروهایشان را نادیده میگیرند و اصالً متوجه آن نیستند.
 -1-3-2-3علت ناتوانسازی بنی اسرائیل
نااااتوانساااازی بنااای اسااارائیل توساااع فرعاااون ،باااه خااااطر ایااان باااود کاااه آنهاااا ،برخاااوردار از دو
خصوصیت بودند:
 -1انفصااال از قطبیااان :بناای اساارائیل ،نساال مهاااجر و از اوالد حضاارت یعقااوب (ع) بودنااد .زمااانی
که یوساف (ع) مالاک مصار شاد ،یعقاوب و فرزنادانش نیاز باه مصار آماده ،همانجاا توالاد و تناسال
کردنااد و از نساال یعقااوب (ع) بناای اساارائیل در مصاار بااه وجااود آمدنااد .طبیعاای بااود ک اه یکاای از
ابزارهای اساتکبار فرعاون و مازدور سااختن ماردم ،برجساتهساازی و تارویج بعضای از مولفاههاا باود.
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یکاای از مولفااههااایی کااه بایااد برجسااته ماایشااد و بااه صااورت عاااملی مااوثر در اباازار قاادرت کااردن
مااردم درماایآمااد ،مساائله «ناسیونالیساام» بااود .مردماای کااه قاارار اساات اباازار قاادرت فرعااون شااده ،در
همااه شاائونات بااه اسااتخدام او درآینااد ،بایسااتی قریحااه «ناسیونالیسااتی» ،در بعضاای از آنهااا تقویاات
شود .الزمه این کاار ایان باود کاه نسال غیار باومی (بنای اسارائیل) ،باه عناوان شاهروند شاماره دو یاا
یک عنصر پستتر به شمار آیند.
 -2نپذیرفتن خادایی فرعاون :بنای اسارائیل ،باه خااطر ایان کاه از نسال انبیااء (ع) و حضارت اباراهیم
خلیااال الرحماااان (ع) -بنیانگاااذار توحیاااد و یکتاپرساااتی -بودناااد .باااه خااادایی فرعاااون ایماااان
نمیآوردناد ،اگرچاه عکاسالعملای هام نشاان نمایدادناد .آنهاا باه خااطر وابساتگی ناژادی و نسالی
بااه ابااراهیم (ع) ،باار اعتقاااد بااه خاادای یکتااا و خااالق آساامان و زمااین و فرعااون ایسااتادگی کاارده
بودند و فرعون نیز احساس خطر میکرد.
 -3-3عالم امر و عالم خلق
در عرصااه هسااتی ،دو عااالم وجااود دارد :عااالم اماار و عااالم خلااق .عااالم اماار ،ماااورای طبیعاات و
جااایی اساات کااه پیاادایش و وجااود ،بااه صاارف اراده حااق تعااالی حاصاال ماایشااود .چنانکااه فرمااوده
است:
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(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) (سوره یس ،آیه )82
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عااالم اماار ،محکااوم قااوانین طبیعاای نیساات و پیاادایش موجااود در آنجااا ،بااه صاارف تعلااق اراده حااق
اساات ،یعناای آن شاایء همانگونااه کااه ذات مقاادس پروردگااار اراده کاارده اساات ،وجااود پیاادا
ماایکنااد .در مقاباال ،در عااالم خلااق ،هساتی و پیاادایش موجااودات ،محکااوم جریااان طبیعاات اساات و
هرچه بخواهد در این عالم وجود پیدا کند ،از مجرای طبیعی صورت میگیرد.
توضاایح ایاان کااه مااثال پیغمباار اکاارم (ع) یااک وجااود در عااالم اماار دارد کااه آن روح و جااان ایشااان
اساات و بااه صاارف اراده خاادا مکااون شااده اساات .چنانکااه حضاارت (ع) ،خودشااان را اولااین مخلااوق
معرفی کردهاند( :أَوَّلُ مَاا خَلَاقَ اللَاهُ ناوری) 54یاا باه لفا دیگار( ،أَوَّلُ مَاا خَلَاقَ اللَاهُ روحای) .55پیاامبر
(ع) هسااتی دیگااری در عااالم خلااق دارد کااه محکااوم جریااان طبیعاات اساات ،بااه ایاان صااورت کااه
عبدالااه و آمنااه بناات وهااب (ع) بااا هاام ازدواج کردنااد و جنااین اولیااه و س الول اولیااه حیاااتی پیغمباار
اکرم (ص) در رحام آمناه ایجااد شاد .ایان سالول باه صاورت جناین رشاد کارد و باه صاورت ناوزاد
متولااد شااد .هاام رشااد جنیناای او و هاام والدت و نااوزادی ایشااان ،محکااوم سلساالهای از خصااائص و

 «امر خدا این است که هرگاه اراده کند به چیزیبگوید :باش! پس میباشد».
 محمد باقر مجلسی ،بحاراَّلنوار ،ج  ،ص  97و 7 ،ص 79
 -همان ،ج
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جریااانهااای طبیعاای بااود و بعااد از والدت نیااز بااا وجااود آن روح کلاای الهاای کااه پیغمباار اکاارم (ص)
داشاات ،از نظاار خلقاات جساامانی و ساااختار جساامانی ،محکااوم عااوارض طبیعاای در ایاان عرصااه
زندگی بود.
 -1-3-3اراده خدا در عالم خلق و عالم امر
از آنچه گفتاه شاد ،باه خاوبی فهمیاده مای شاود کاه اراده خادا در عاالم امار ،عاین تکاوین و خلقات
خداساات ،یعناای بااین اراده خاادا و تکااوین او هاای فاصاالهای نیساات و باارای وی ،ماضاای ،مضااارع و
مسااتقبل معنااا ناادارد .باارخالف بشاار کااه میااان اراده و فعلااش فاصااله اساات و گذشااته و حااال و آینااده
دارد .مااثالً اگاار کساای اراده کنااد در جااایی حاضاار شااود ،بااه صاارف اراده نماایتوانااد چنااین کنااد،
بلکه باید راهی را بپیماید و امکانات و مقدماتی را آماده سازد تا در آنجا حضور پیدا کند.
خداونااد ساابحان ،ارادهای هاام در عااالم خلااق دارد .اراده خاادا در عااالم خلااق ،بااا اراده او د عااالم
امر فرق دارد .معنای این سخن خدا که فرمود:
(وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُانَّ عَلَات الَّاذِینَ اسْتُضْاعِفُوا فِای الْالَرْضِ وَ نَجْعَلَهُامْ أَئِمَّاةً وَ نَجْعَلَهُامُ الْاوارِثِینَ) ایان اسات
کااه مااا ،ناااموس ،قااانون و نظااامی در دنیااا و عااالم طبیعاات قاارار دادهایاام کااه جریااان طبیعاات در
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تحوالت زندگانی مادی نسال بشار ،باه جاایی منتهای مایشاود کاه مستضاعفان ،ائماه و وارثاان زماین
میشوند .پس اراده خدا در عالم خلق و طبیعت ،همان نظامسازی اوست.
 -2-3-3پیدایش موجودات در عالم خلق
نظااامسااازی خاادا تااا پیاادایش مصااادیق آن ،مساایری مشااخص دارد کااه در روایتاای از امااام صااادق
(ع) و امام کااظم (ع) ایان گوناه بیاان شاده اسات کاه های چیاز در زماین یاا آسامان وجاود نادارد،
مگر با خصلتهای هفتگانه مشیت ،اراده ،قدر ،قضا ،اذن ،کتاب و اجل:
خصَاا ِل السءابْعِ بِمَشِایئَة وَ إِرَادَل وَ قَادَر وَ قَضَااءا وَ
ض َو لَاا فِای السءامَا ِء ِإلّاا ِبهَا ِذ ِه ا ْل ِ
(یَکُونُ شَایْ ٌء فِای الْا َل ْر ِ
إِذْن وَ کِتَاب وَ أَجَل).56
اینکااه امااام (ع) ماایفرمایااد« :و ال فاای السااماء» ،مقصااود عااالم خلااق اساات نااه عااالم اماار ،چااون عااالم
اماار مااافوق آساامان اساات .قرینااه مقابلااه «فاای االرض» نیااز مویااد دیگااری باار ایاان معناساات .اصااال
بساااط عااالم اماار ،بعااد از آساامان هفااتم اساات .در جریااان معااراج نیااز هرچنااد پیااامبر (ع) موجااودات
عااالم اماار را از همااان لحظااه اول حرکاات ماایدیااد ،پااس از گذشااتن از آساامانهااا ،وارد عااالم اماار

 - 6کلینی ،اصول الکافی ،ج  ،ص  ، 77کتاب التوحید،
باب «فی انه َّل یکون شیء فی السماء و اَّلرض إَّل
بسیعة» .در بحار اَّلنوار ،ج  ،ص  ،11تنها روایت
امام کاظم (ع) آمده است.
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شااد .همچنااین امااام (ع) بااا ذکاار آساامان و زمااین در کنااار هاام ماایخواهنااد بگوینااد کااه عااالم خلااق،
منحصر به زمین نیست ،بلکه کرات و فضا و جو ،همه عالم خلق هستند.
براساااس ایاان روایاات ،در جریااان پیاادایش موجااودات در عااالم خلااق ،از جانااب ذرات مقاادس
پروردگااار هفاات جریااان طاای ماایشااود :اولااش مشاایت و خواساات خداساات بعااد اراده .مشاایت و
اراده خدا باا هام فاصاله ندارناد .انساان باین خواسات و ارادهاش فاصاله اسات ،چاون توانااییهاای او
محاادود اساات و هرچااه را بخواهااد ،نماایتوانااد اجاارا کنااد .نساابت بااه آن تصاامیم نیااز نماایتوانااد
بگیرد ،چاون زماانی مایتواناد تصامیم بگیارد کاه بداناد مایتواناد آن کاار را انجاام دهاد ،پاس باین
تصمیم و خواسات انساان فاصاله اسات .اماا باین خواسات و تصامیم خادا فاصاله نیسات .یااد کردنای
اساات کااه تعاقااب مشاایت و اراده از نظاار فاصااله نیساات ،بلکااه از نظاار ترتااب مقااامی اساات ،یعناای در
عالم خلق ،موقعیت و مقام خواست خدا بر اراده او مقدم است.
گذشاات کااه اراده خاادا در عااالم خلااق ،همااان نظااامسااازی او در عااالم طبیعاات اساات .بیااان مطلااب
این که وقتای خادا اراده مایکناد ،قضاا و قادر پایش مایآیاد .قضاا و قادر نظاام طبیعات اسات .ماثالً
کساای ساانگی را برماایدارد ،بااه فااردی ماایزنااد و ساار او را ماایشااکند .ساار را چااه کساای شکسااته
اسات؟ بادیهی اسات کاه ضاارب آن وقات درصادد گاارفتن دیاه یاا قصااص کاردن برمایآیایم .ساار
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به اراده ضاارب شکساته اسات ،اماا باه قضاا و قادر الهای باوده اسات ،چاه های کااری نیسات ،مگار
این که در آن قضا و قدر است.
نبایااد گمااان کاارد قضااا و قاادر الهاای یعناای خواساات خاادا کااه در اراده بشاار نیساات و انسااانهااا چااه
بخواهنااد و چااه نخواهنااد ،هرچااه هساات قضااا و قاادر الهاای اساات .قضااا و قاادر تااابع قااانون طبیعاات و
به این معناست کاه سانگ ،سافت و محکام اسات و ایان قادرش اسات و اگار سانگ مثال پنباه باود،
سر کسی نمیشکسات .قادر پوسات سار ،ناازک با ودن اسات و اگار پوسات سار از فاوالد باود ،های
زمااان نماایشکساات .دو قاادر ساافتی ساانگ و نااازکی پوساات اسااتخوان ساار در کنااار هاام قاارار
ماایگیاارد و از ایاان دو قاادر ،یااک قضااا بااه وجااود ماایآیااد و آن ،شکسااته شاادن ساار در اثاار اصااابت
ساانگ ساافت بااه پوساات نااازک آن اساات .امااا نماایتااوان گفاات ساار را خاادا شکساات ،بلکااه آن را
ضارب شکسته است ،ولی به قضا و قدر الهی اتفاق افتاده است.
هر موجود و هار حرکتای در عاالم ،محکاوم قضاا و قادر اسات .قضاا و قادر ،نظاامی اسات کاه اراده
خاادا آن را بااه وجااود ماایآورد و در هاار مخلااوق ،حاااکم اساات و جریااان دارد .خداونااد ساابحان
چرخی را به کار انداختاه اسات کاه مایچرخاد و جریاانهاایی ایجااد مایشاود .مهنادس و مادیر آن
نیااز خااود اوساات .چنااان کااه اصاال معنااای رب و ربوبیاات ،ماادیریت اساات ،یعناای خداونااد ایاان عااالم
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را خلااق نکاارده اساات کااه رهااایش کنااد .خاادا در همااه خلقااتهااا ،جریااانهااا و پیاادایشهااا از کاارم
کوچک ،سلول کوچک ،یک مولکول تا یک کهکشان ،همه را مدیریت میکند.
بنااابراین در پیاادایش هاار موجااودی ،اراده خاادا ،قضااا و قاادر و نظااام طبیعاات را درساات ماایکنااد .امااا
لحظااهای کااه ایاان موجااود ماایخواهااد از چاارو طبیعاات بیاارون بیایااد ،اذن خاادا را الزم دارد و اگاار
خدا نخواهد ،آتش داغ هم بر ابراهیم (ع) سرد و امن میشود:
(قُلْنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدا وَسَلَاما عَلَت إِبْرَاهِیمَ) (سوره انبیاء ،آیه )69
اگر تیز عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای
پس از تعلاق اذن ،چیازی جلاودار و ماانع پیادایش نیسات .موجاود پیادا مایشاود و محکاوم باه یاک
سلسله قوانین و ضوابع میگردد.
ششاامین خصاالت در مساایر پیاادایش موجااودات ،در فرمااایش امااام (ع)« ،کتاااب» اساات« .کتاااب»
یعناای انسااان کااه بااه وجااود ماایآیااد ،همااه چیااز او ،از دیاادههااا ،شاانیدههااا ،حرکاات قلااب ،گاارفتن
اکساایژن از هااوا و پااس دادن کااربن ،فعالیااتهااای دسااتگاه هاضاامه ،گااردش خااون و پیاادایش هاار
سلول ،حساب است.
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مقصود از «اجال» نیاز -هفتماین و آخارین خصالت -ایان اسات کاه موجاودات در عاالم خلاق ،هماه
محدود بوده ،مدت مشخصی دارند.
 -3-3-3غلبه اراده خدا در تولد موسی (ع)
از آنچااه گفتااه شااد ،بدساات ماایآیااد کااه در عااالم خلااق نیااز اراده خاادا باار همااه چیااز غلبااه دارد،
خداونااد ،پاایش از ذکاار تولااد حضاارت موساای (ع) در آیااات فصاال دوم ،در آیااات مااورد بحاام
میفرماید :ما اراده کردهایم بر مستضعفان منت گذاریم:
(وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَت الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْلَرْضِ)
اولااین مصااداق ایاان اراده الهاای ،نظااامسااازی خاادا در خلقاات حضاارت موساای (ع) اساات ،یعناای در
عااالم خلااق کااه نظااامسااازی بااود ،اذن الهاای بااه پیاادایش حضاارت موساای (ع) تعلااق گرفاات و چااون
اینگونه شد ،دیگر چیزی نتوانست مانع آن شود.
توضیح این کاه فرعاون ،هماه قادرتش را باه کاار گرفات تاا نگاذارد موسای (ع) باه دنیاا بیاباد .تنهاا
یااک راه داشاات و آن نساالکشاای بااود .بایااد پساارها را ماایکشاات .دخترهااا را بایااد زنااده نگااه
می داشات ،زیارا برانادازی نسال باا فقادان مردهاا صاورت مایگیارد و طباق فرهناگ فرعاونی ،نسال
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مربااوط بااه ماارد بااود نااه زن .زنهااا را نگااه ماایداشاات تااا وساایله اسااتمتاع و خاادمت قطبیااان باشااند و
مردها را میکشت تا به این صورت ،نسل بنی اسرائیل منقرض شود.
احساس خطار فرعاون از اینجاا باود کاه شابی ،در خاواب دیاد آتشای از طارف شاام باه طارف مصار
آمااد و تمااام امااالک و عقااار مصااریان را سااوزاند .از خااواب بیاادار شااد و کهنااه معبرهااا را احضااار
کرد و خوابش را به آنهاا گفات .آنهاا تعبیار کردناد کاه چاون شاام ،مقار ،مولاد و مبادا بنای اسارائیل
اساات ،فااردی از بناای اساارائیل ،اساااس قاادرت او را باارهم ماایزنااد و وی را نااابود ماایکنااد .فرعااون
درصاادد برآمااد تااا دقیقااا شااخص و زمااان ایاان واقعااه را مشااخص کنااد .آنهااا گفتنااد زمااانش آینااده
اساات و ایاان شااخص هنااوز بااه دنیااا نیامااده ،در بناای اساارایل نیساات .ایاان جریااان ،بهانااهای باارای
فرعاون در نساالکشاای بناای اساارائیل بااود ،و البتااه انگیاازه قطعاای او در ایاان کااار نبااود .بلکااه وساایلهای
باارای تثبیاات و تحکاایم اسااتعال و اسااتکبار فرعااون بااود ،بااا ایاان ادعااا کااه بناای اساارائیل جریااانی
تروریساات هسااتند و نطفااه یااک تروریساات در ایاان نساال و نااژاد در حااال انعقاااد اساات ،از ایاان رو،
بایااد نساال و نژادشااان از بااین باارود .قاارآن نیااز استضااعاف بناای اساارائیل و نساالکشاای آنهااا را در
همین راستا میداند و در آیه چهارم ،ابتدا استعالی فرعون را مطرح میسازد:
(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْلَرْضِ المفسدین)
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و سااپس فرقااه فرقااه ساااختن مصااریان ،استضااعاف بناای اساارائیل و ذبااح مااردان و زنااده نگااه داشااتن
زنانشان را مطرح میکند:
(جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیی نِساءَهُمْ)
همزمااان بااا عاازم فرعااون باارای محقااق ساااختن تصاامیمش ،بیماااریای در میااان بناای اساارائیل منتشاار
شده بود کاه تنهاا در میاان آنهاا باود و قطبیاان باه آن مباتال نشاده بودناد .قطبیاان باه فرعاون شاکایت
کردند که عادهای از ایان اسارائیلیهاا را بیمااری از باین مایبارد و تاو نیاز پسرهایشاان را مایکشای.
اگر این وضاع اداماه یاباد ،باه زودی ایان نسال منقارض مای شاود و کسای بارای خادمت باه ماا بااقی
نمیماند .به دنباال شاکایت قطبای هاا ،بناا شاد فرعاون ،یاک ساال پسارهای بنای اسارائیل را بکشاد ،و
یااک سااال آنهااا را نکشااد .در آنسااالی کااه بچااههااا را نماایکشاات ،هااارون (ع) باارادر موساای (ع) بااه
دنیا آمد و از جاایی کاه خادا مایخواهاد قادرتنماایی کناد ،در آنساالی کاه بچاههاا را مایکشات،
حضرت موسی (ع) به دنیا آمد.
در آن زماااانی کاااه بناااا باااود نطفاااه موسااای (ع) منعقاااد شاااود ،غیااابگاااویی اوج گرفتاااه باااود و
غیبگوئی هاای شایطانی کاه منجماان و سااحران دساتگاه فرعاون بودناد ،بناابر اختیااری کاه باه آنهاا
داده ماایشااد ،بااه فرعااون اعااالم کردنااد کااه شااب انعقاااد نطفاه موساای کاای اساات .آن زمااان ،تمااامی
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بناای اساارائیل در اسااکندریه بودنااد .فرعااون دسااتور داد بااه تمااامی بناای اساارائیل اعااالم کننااد کااه
فرعااون تصاامیم گرفتااه اساات پسرکشاای را در بااین شااما تعطیاال کنااد ،ولاای شاارطش ایاان اساات کااه
امشااب ،هاای کااس در خانااهاش نمانااد و همااه از خانااه و شااهر بیاارون بیاینااد .بناای اس ارائیل خوشااحال
شاادند و هاای زن و ماارد و کوچااک و بزرگاای در شااهر نمانااده ،بیاارون رفتنااد .فرعااون مااامورانی را
جلوی دروازه گذاشات تاا هنگاام بیارون آمادن ماردم ،زناان را از ماردان جادا کنناد تاا نطفاه موسای
(ع) در آن شاااب منعقاااد نشاااود .فرعاااون در کااااخش در اساااکندریه ماناااد و هماااان جاااا باااا زن
اسرائیلیاش مجامعت کرد تا اگر بنا شد موسی (ع) متولد شود ،الاقل بچه خودش باشد.
رئاایس نگهبانااان کاااو ،عمااران پاادر موساای (ع) بااود .فرعااون بااه او ساافارشهااای الزم را کاارده بااود
و کااو کاامالً در امنیات باود .عماران هماین طااور کاه جلاوی کااو قادم مایزد ،از دور چشامش بااه
عیااالش افتاااد و غریاازهاش تحریااک شااد .زنااش را پاایش خااود آورد و آن شااب ،بااه قاادرت خاادا
نطفااه موساای (ع) در کاااو فرعااون منقعااد شااد .فرعااون ،نااه تنهااا موساای (ع) را باازرگ کاارد ،کااه
نطفه او نیز در کاخش منعقد شد.
غیبگوهای شایطانی هماان لحظاه بااخبر شادند کاه نطفاه موسای (ع) منعقاد شاد .باه سارعت داخال
کاو فرعاون شاده ،سار و صادا کردناد .فرعاون از خاواب پریاد و باه خااطر سار و صادای آنهاا را از
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اتاااقش بیاارون آمااد و از عمااران ،علاات را جویااا شااد .عمااران گفاات خبااری نیساات .چااون مااژده
دادهایااد کااه دیگاار بچااههایشااان را نماایکشااید ،شااادی و خوشااحالی ماایکننااد .خااود عمااران
میدانسات کاه موضاوع چیسات .بعاد از خبار دادن غیابگاوی شایطانی باه فرعاون نسابت باه انعقااد
نطفااه موساای (ع) ،فرعااون جریااان امنیتاایاش را باارای پیشااگیری از ظهااور موساای (ع) ،فرعااون
جریااان امنیتاایاش را باارای پیشااگیری از ظهااور موساای (ع) ،چناادین براباار تقویاات کاارد .کااار بااه
جااایی رساایل کااه باارای هاار خانااه از بناای اساارائیل و هاار زناای از زنهااای آنهااا ،مااامور گذاشااته بااود.
زنهااای قابلااه زیااادی را اسااتخدام کاارده بااود کااه مااامور و ناااظر بودنااد تااا در اولااین مرحلااهای کااه
احساااس کردنااد یااک زن اساارائیلی حاملااه اساات ،موضااوع را گاازارش دهنااد .باارای آن زن حاملااه
پرونااده درساات ماایکردنااد و کااامالً تحاات کنتاارل و در قرنطینااه بااود تااا زمااانی کااه بچااهاش متولااد
میشد و اگر پسر بود ،بدون چون و چرا او میکشتند.
آثااار حماال در مااادر موساای (ع) ظاااهر نشااد ،امااا خااود او ماایدانساات حاملااه اساات .از ایاان رو ،از
قرنطینااه مسااتثنی بااود .از آنجااا کااه ماایدانساات تنهااا نماایتوانااد زایمااان کنااد و نیاااز بااه کمااک قابلااه
دارد ،زن قابلااهای را از میااان بناای اس ارائیل کااه بساایار هاام مومنااه بااود پیاادا کاارد و رازش را بااا او در
میااان گذاشاات و از او خواساات در وضااع حماال ،وی را کمااک کنااد .آن زن نیااز قااول کمااک داد.
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از آن طاارف نیااز فرعااون بااه خاااطر اینکااه غیاابگوهااا گفتااه بودنااد آثااار حماال در مااادر موساای (ع)
ظاهر نخواهد شد ،بارای هار کاس از یاک حمال ناامعلوم و غیار باارز یاا از والدت بچاه از زنای کاه
آثار حمال در او پیادا نیسات خبار بیااورد ،جاوایز بسایار سانگینی قارار داده باود .زن قابلاه ،باا وجاود
این کاه در ظااهر بسایار متادین باود و ماادر موسای (ع) نیاز او را پاس از جسات و جاوی بسایار پیادا
کرده باود ،وقتای جاایزه را اعاالم کردناد ،طماع کارد و تصامیم گرفات هرگااه بچاه متولاد شاد ،باه
مامورین خبر دهد.
هنگااام وضااع حماال کااه رسااید ،مااادر موساای (ع) خااواهرش را دنبااال آن قابلااه فرسااتاد .آن زن پاایش
از آماادن باارای کمااک بااه مااادر موساای (ع) ،بااه ماااموران خباار داد و گفاات« :ماان بااه خانااه عمااران
ماایروم کااه زن او حاملااه اساات و آثااار حماال در او پیادا نیساات .پرونااده نیااز باارای او تشااکیل نشااده
اسات .بچاهاش کااه متولاد شاد ،اگاار پسار باود ،ماان کاف مایزناام یاا فریااد ماایکشام و شاما داخاال
شااوید و بچااه را بکشااید ».ماااموران پشاات در خانااه عمااران منتظاار شاادند .بااه محااض تولااد حضاارت
موساای (ع)  ،خداونااد متعااال در دل زدن قابلااه ،عشااقی عجیااب نساابت بااه موساای (ع) انااداخت.
چشمش کاه باه صاورت موسای (ع) افتااد ،بایش از محبات ماادر باه بچاه ،زن قابلاه دلاداده و فریفتاه
او شد .حقیقت مسئله را به مادر موسی (ع) گفت و اظهار پشیمانی کرد.
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گفته شده زن قابله از خاناه بیارون آماد و باه مااموران گفات :مان اشاتباه کاردم ،ایان زن حاملاه نلاود
و مااایعی در رحمااش جمااع شااده بااود کااه بیاارون آمااد .مااادر موساای (ع) بچااه را در یااک پارچااه
کهنااه پیچیااد و او را داخاال تنااور گذاشاات و ساار تنااور را بساات .از طاارف دیگاار ،خااواهرش -خالااه
موساای -آمااد ،داخاال آشااپزخانه شااد و خواساات نااان بپاازد .هیاازم داخاال تنااور ریخاات و آنهااا را
آتااش زد .ماااموران حاارف قابلااه را باااور نکردنااد و وارد خانااه شاادند .از داخاال تااور ،شااعله آتااش
بلند شاده باود ،آنهاا هماه جاای خاناه را گشاتند ،بچاه را پیادا نکردناد و رفتناد .ماادر موسای (ع) باه
خااواهرش گفاات :تنااور را کااه روشاان کااردی ،بچااه را چااه کااردی؟ گفاات« :مگاار بچااه کجااا بااود؟»
گفاات« :او را داخاال تنااور گذاشااته بااودم» .در تنااور را برداشااتند و دیدنااد بچااه ،سااالم وسااع آتااش
لبخند میزند .فهمیدند این ،همان نوزادی است که میخواهد حکومت فرعون را براندازد.
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 -4-3-3چگونگی اطالع کاهنان از غیب

 - 7آنچه از داستانهای حضرت موسی (ع) در این کتاب
ذکر میشود ،با استفاده از این منابع است :محمد تقی
سپهر ،ناسخ التواریخ ،جزء اول هبوط ،کتاب فروشی
اسالمیه ، 6 ،مصطفی زمانی ،کودک نیل یا مرد انقالب،
جلسات علمی اسالمشناسی زیر نظر دکتر مفتح ،قم ،چاپ
دوم ،کودک نیل یا مرد انقالب ،جلسات علمی اسالمشناسی
،
زیر نظر دکتر محمد مفتح ،قم ،چاپ دوم ،مرداد
سید نبی الدین اولیائی ،تاریخ انبیا یا قصص قرآن،
انتشارات زرین ،ابن کثیر ،قصص اَّلنبیاء ،تحقیق:
عبدالقادر احمد عطاء بیروت ،المکتبة اَّلسالمیة
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نکتااهای قاباال تاماال در ایاان داسااتان وجااود دارد و آن ایاان کااه کاهنااان ،جادوگرهااا یااا معبرهااا،
چگونه توانستند باه غیاب دسات پیادا کنناد و کیفیات سالطه آناان بار غیاب ،باه چاه صاورت اسات؟
آنهااا بااه خاااطر انکااار خداونااد ساابحان و اعتقاااد بااه خاادایی فرعااون ،نماایتوانسااتند بااا ارتباطااات
معنااوی از غیااب باااخبر شااوند .پااس چگونااه باار غیااب مساالع شاادند؟ در اینجااا دو تحلیاال وجااود
دارد:
 -1حاادس و گمانااهزناای :بخشاای از غیاابگااوییهااا مربااوط بااه حاادس اساات و افااراد برحسااب
ریاضااتهااایی کااه ماایکشااند ،تااوان حدسشااان باااال ماایرود .مرتاضاای کااه ریاضاات ماایکشااد و
جساامش را بااه شاادت تضااعیف و روحااش را تقویاات کاارده اساات ،قاادرت گمانااهزناای و حدسااش
خیلاای باااال ماایرود و حتاای گاااهی حدسااش مقاارون بااه صااحت شااده و صااحیح درماایآیااد .بعضاای
معتقدند که غیبگویی کاهنان فرعون از این قبیل بوده است.
 -2ارتباااط بااا شاایاطین :شاایاطین بااه خاااطر ساالطهای کااه باار جریااانهااای طبیعاای دنیااا دارنااد ،حقااایق
زیادی را میدانند که انساانهاا نمایدانناد و نیاز مایدانناد کاه انساانهاا نمایتوانناد آنهاا را ببینناد .از
طرف دیگار ،شایطانهاا باه اساتخدام انساانهاای کاافر و دشامن خادا درمایآیناد و خبرهاایی را کاه
آنها میخواهند ،به اطالعشان میرسانند.
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در زمااان قاادیم در میاادان شااهدای مشااهد (میاادان مجساامه) ،فااالگیری بااود کااه بااه او شاایخ دروغگااو
ماایگفتنااد .شاایخ بااود و منباار نیااز ماایرفاات و مراجعااان زیااادی داشاات .زنهااا پیشااش ماایرفتنااد و او
تمااام جزئیااات زندگیشااان را بااه آنهااا خباار ماایداد .مرحااوم حاااج شاایخ محمااد قاااری از شاااگردان
مرحااوم حاااج شاایخ حساان علاای نخااودکی و اهاال ساایر و ساالوک بااود .ایشااان همسااایه مااا بودنااد.
پاادرم از شاایخ محمااد قاااری سااوال کاارد کااه ایاان شاایخ ،چگونااه ایاان خبرهااا را ماایدهااد و از کجااا
آنها را میداند؟ شایخ محماد گفات :ایان مارد کاافر و نجاس اسات و اگار کسای دسات باه بادن او
بزنااد ،بایااد آب بکشااد .او گفاات کااه ایاان افااراد ،کارهااا و گناهااانی انجااام ماایدهنااد کااه شاایاطین بااا
آنهااا دوساات ماایشااوند ،بااه استخدامشااان در ماایآینااد و اخبااار غیبیااهای را کااه ماایداننااد بااه آنهااا
ماایگوینااد .او ،همچنااین گفاات خباار دارد کااه او یاسااین مغرباای را نوشااته (نوشااتن سااوره یاسااین بااه
صااورت باارعکس) و بااه نجاساات خااودش آلااوده ماایکنااد .شاایاطین هاام پیشااش ماایآینااد و تمااام
اسرار زندگی مراجعهکنندهاش را در اختیار او میگذارند و او هم به آنها میگوید.
در حااال حاضاار نیااز چنااین افاارادی هسااتند و بخااش عماادهای از کاهنااان ب اودایی کااه اخبااار غیباای
زیااادی دارنااد ،از طریااق ارتباااط بااا شاایاطین ،اخبااار غیباای را ارائااه ماایدهنااد .کاهنااان فرعااون نیااز
شیاطین را در استخدام داشتند و با توجه به ارتباط با آنها ،از اخبار غیبی مطلع بودند.

119

 -4-3علت تقدم (ائمه) بر (وارثین)
در آیااه چهااارم ،خداونااد متعااال ابتاادا ام اام شاادن مستضااعفان را ذکاار کاارده اساات و سااپس وارو
زمین شدن آنان را.
(وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَت الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْلَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ)
این باه ایان معناسات کاه ذات مقادس پروردگاار ،نخسات مستضاعفان را در شارایطی قارار مایدهاد
کااه شاارایع اماماات اساات و آنهااا رهبااری و پیشااوایی انسااانها را در خااع عبودیاات و بناادگی خاادا
عهاادهدار ماایشااوند و مشااخص ماایشااود کااه رسالتشااان ،ابتاادا در قاادرت مااداری و ماادیریت،
رساااندن بناادگان خاادا بااه کمااال بناادگی اساات و سااپس وارو ماایشااوند .وارو قاادرت ،مکناات،
ثااروت ،ریاساات و سیاساات .اینهااا زمااانی در اختیارشااان قاارار ماایگیاارد کااه امااام هسااتند و ایاانهااا را
در جهت امام بودنشان استخدام میکنند .چه قدرت فساد میآورد و این طبیعی است.
یکای از عواماال بطااالن و سااقوط دموکراسای غاارب ،قاادرت اوساات .مشاکل دموکراساای غرباای ایاان
است که از طریق انتخاباات -بار فارض کاه هماه چیازش درسات باشاد -فاردی را انتخااب مایکنناد
که مردم او را پسندیده اناد و قباولش دارناد و در نتیجاه ،ایان فارد بار سار کاار مایآیاد .صاالح باودن
او پاایش از قاادرت ،محاارز اساات ولاای وقتاای قاادرت بااه او داده ماایشااود ،ضااامن اجرایاای بقااای
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صااالحیتش در بسااتر قاادرت چیساات؟ پااول نیااز ماننااد قاادرت فساااد بااه همااراه دارد .اگاار کساای پااول
زیاد داشته باشاد و جاای خارج مناساب آن را نداناد یاا نداشاته باشاد ،دنباال هرزگای و الاباالیگاری
میرود و فساد مایکناد .مثال ایان کاه فاردی را اساتاندار یاک شاهر یاا رئایس جمهاور یاک کشاور
قاارار دهنااد ،ولاای وظااایف او را مشااخص نکننااد و نظااام کاااری او مشااخص نباشااد ،ماننااد سااالطین
قدیم .ایان قادرت ،فسااد مایآورد .آدمهاای ساالم زیاادی باودهاناد کاه پاس از رسایدن باه قادرت،
فاسد شدهاند.
 -5-3علت تفاوت در معنای ارض
در این بخاش از آیاات« ،ارض» دو باار باه کاار رفتاه اسات ،در آیاه چهاارم کاه فرماود( :إِنَّ فِرْعَاوْنَ
عَلَا فِی الْالَرْضِ) و آیاه ششام کاه فرماود( :وَ نُمَکِّانَ لَهُامْ فِای الْالَرْضِ) .ماورد اول باه بخشای از زماین
و ساارزمین مصاار معنااا شااد کااه فرعااون در آن اسااتکبار ماایورزیااد ،ولاای مااورد دوم ،بااه همااه زمااین
معنااا شااد کااه خداونااد ساابحان مستضااعفان را در آن جااای خواهااد داد و آن را جایگاااه ایشااان قاارار
خواهد داد .این تفاوت معنا به چه دلیل است؟
پاسااخ ایاان اساات کااه در مااورد اول نیااز در واقااع ،کاال زمااین مااراد اساات زیاارا فرعااون مصاار
ماایخواساات همااه کااره خاااک را تصاااحب کنااد و باار سرتاساار زمااین مساالع شااود .شاااید هاام در آن
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روز ،از همااه حکااام روی کااره زمااین ،قدرتمناادتر بااود .اراده او اسااتکبار در کاال کااره زمااین بااود،
ولاای از مصاار بیشااتر نشااد و فقااع در همانجااا بااود .بااه همااین جهاات ،در بیااان معنااا نیااز گفتااه شااد کااه
فرعااون در مصاار اسااتکبار ورزیااد .امااا در مااورد دوم ،تمکااین مااذکور در آیااه ،اراده خداساات و
اراده و اذن خاادا تخلاافناپااذیر اساات .خاادا ماایخواهااد مستضااعفان در زمینااه مکناات پیاادا کننااد و
اراده خاادا در مکناات مستضااعفان در زمااین ،بایااد مکناات در همااه زمااین باشااد نااه بخشاای از آن .بااه
همین جهت ،در معنای تمکاین ،باا توجاه باه معناای مکاان ،گفتاه شاد کال زماین حااوی مستضاعفان
میشود و همه مستضعفان بر زمین حاکم میشوند.
 -6-3سبب ترس فرعون و هامان
در آیااه پایااانی فرمااوده اساات :بااه فرعااون و هامااان و سپاهیانشااان ،آنچااه را کااه از بناای اساارائیل
میترسیدند ،نشان دادیم:
(وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ)
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عالمااه طباطبااائی بااا توجااه بااه آیااه (قَااالُوا إِنْ هَااذَانِ لَسَاااحِرَانِ یُرِیاادَانِ أَن یُخْرِجَاااکُم مِّاانْ أَرْضِااکُم
بِسِحْرِهِمَا وَیَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثْلَی) (سوره طه ،آیه )63

58

اشاااره کاارده اساات کااه آنچااه فرعونیااان از آن ماایترساایدند ،ایاان بااود کااه موساای و هااارون (ع) باار
آنها پیروز شوند و مال و ملک و سنتهای آنها را از بین ببرند.
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 -7-3مژده فرج امام زمان (عج)
آیه پایانی این فصل ،از فارج اماام زماان (عاج) نیاز حکایات مایکناد و باه تعبیاری ،وعاده ظهاور آن
حضرت اسات .ایان مطلاب ،از عباارت (وَ نُمَکِّانَ لَهُامْ فِای الْالَرْضِ) فهمیاده مایشاود ،ناه از عباارت
(و نَجْعَلَهُامُ الْاوارِثِینَ) در آیاه پیشاین ،زیارا هماانطور کاه گفتاه شاد ،باا توجاه باه معناای (وَ نُمَکِّانَ)،
مطااابق ایاان فااراز از آیااات ،بااه اراده الهاای مستضااعفین و کااره زمااین ،هماادیگر را در برماایگیرنااد و
کل زمین ،جایگااه مستضاعفان مایشاود .از ایان رو ،مطاابق ایان آیاه ،کال زماین بایاد تحات قادرت
مستضااعفان قاارار گیاارد ،و آنهااا بایااد باار کاال زمااین حاااکم شااوند و ایاان زمااانی محقااق ماایشااود کااه

ً ساحرند .میخواهند با
 - 1گفتند این دو نفر مسلما
سحرشان شما را از سرزمینشان بیرون کنند و راه و رسم
نمونه شما را از بین ببرند.
 - 9طباطبایی ،المیزان ،ج  ، 6ص 9
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وجااود مقاادس امااام زمااان (ع) ظهااور کنااد و تااا قباال از ظهااور ایشااان ،چنااین چیاازی تحقااق نخواهااد
یافت.
بنااابراین ماایتااوان گفاات خداونااد ساابحان ،در ایاان آیااه ،خباار از ظهااور امااام زمااان (عااج) ،مصاالح
جهانی ،داده است.
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فصل دوم
کودکی حضرت موسی (ع)
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 .1آیات
(وَأَوْحَیْنَااا إِلَاای أُمِّ مُوسَاای أَنْ أَرْضِ اعِیهِ فَ انِذَا خِفْ اتِ عَلَیْ اهِ فَلَلْقِی اهِ فِاای الْ ایَمِّ وَلَااا تَخَااافِی وَلَااا تَحْزَنِاای إِنَّااا
رَادُّوهُ إِلَیْااکِ وَجَاااعِلُوهُ مِاانَ الْمُرْسَاالِینَ( )7فَالْتَقَطَااهُ آلُ فِرْعَااوْنَ لِیَکُااونَ لَهُاامْ عَاادُوّا وَحَزَنًللا إِنَّ
ک
ت عَایْن ِلّای َولَا َ
ت ِف ْرعَا ْو َن قُا َّر ُ
ت امْا َر َأ ُ
فِرْعَاوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کَلانُوا خَلاِِِِینَ (َ )8وقَالَا ِ
ن( )9وَحَرَّمْنَلا عَلَیْاهِ الْمَرَاضِاعَ
م لَا َینْل ُعرُو َ
ذ ُه َولَلدًا َوهُل ْ
لَلا َت ْق ُتلُلو ُه َعسَلی َن یَن َف َعنَلا َ ْو َن َّتخِل َ
مِاان قَبْالُ فَقَالَاتْ هَالْ َدُلُّكُلمْ عَلَللی َهْللِ بَیْلتک یَكْفُلُونَلهُ لَكُلمْ وَهُلمْ لَلهُ نَاصِلحُونَ ()11
ی َتقَا َّر َع ْی ُنهَاا َولَاا َتحْا َز َن وَلِلتَعْلَمَ أَنَّ وَعْلدَ اللَّلهِ حَل وّ وَلَكِلنَّ َکْهَلرَهُمْ لَاا
فَرَدَدْنَاهُ ِإلَای ُأ ِمّا ِه کَا ْ
یَعْلَمُونَ() )13
 .1-1ترجمه
«و مللا بلله مللادر موسللی (ع) الهللام کللردیم کلله او را ْللیرده و هن للامی کلله بللر او
ترسیدی ،وی را در دریا (نیل) بیفكن و نتلرس و غم لین مبلاه کله ملا او را بله تلو
باز می گردانیم و او را از رسوالن قلرار ملی دهلیم * (هن لامی کله ملادر بله فرملان
خدا او را به دریا افكنلد) خانلدان فرعلون (گلو ایلن کله گمنلدهْلان را یافتله) او
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را از آب گرفتند تلا سلرانجام دْلمن آنلان و مایله انلدوه بسیارْلان گلردد .مسللماً
فرعللون و هامللان و لنكریاننللان در ایللن کارْللان خطاکللار بودنللد* همسللر فرعللون
(چللون دیللد آن هللا قصللدی کنللتن کللود

را دارنللد) گفللت نللور چنللم مللن و

توسللت ،او را نكنللید! ْللاید بللرای مللا مفیللد باْللد یللا او را بلله عنللوان پللر خللود
برگللزینیم .و آنهللا نمللیفمیدنللد (و ازقللدرت خللدا در حمایللت از او غافللل
بودنللد *).سللرانجام قلللب مللادر موسللی (ع) از هملله چیللز جللز یللاد فرزنللده تهللی
گنت و اگر دل او را (به وسیله ایملان و امیلد) محكلم نكلرده بلودیم ،نزدیلد بلود
مطلب او را افنلا کنلد* و ملادر موسلی (ع) بله خلواهر او گفلت :وضلع و حلال او
را پللیگیللری کللن .او نیللز از دور مللاجرا را منللاهده کللرد ،در حللالی کلله آنللان
بیخبر بودند (و نسلبت بله وضلعیت بنلیاسلرائیل در انتظلار موسلی (ع) هلم غافلل
بودند) * ما همه زنان ْیرده را از پلیش بلر او حلرام (تكلوینی) کلردیم (تلا تنهلا بله
آغوه مادر باز گلردد) و خلواهره (کله بلیتلابی ملاموران را بلرای پیلدا کلردن
دایلله منللاهده کللرد) گفللت :آیللا ْللما را بلله خللانواده ای راهنمللایی کللنم کلله
می توانند این نوزاد را بلرای ْلما کفاللت کننلده و خیرخلواه او باْلند ملا او را بله
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مادره باز گرداندیم تا چنلمش روْلن باْلد و غم لین نباْلد و بدانلد کله وعلده
الهی ح

است ،ولی بینتر آن را نمیدانند».

 .2واژهها
 .1-2معنای «التقاط»
برخللی «التقللا » را «دریافللت کللردن»؛ و بعضللی دی للر «دسللت چللین کللردن» و
«برداْتن از روی زملین» معنلا کلردهانلد 1.در هلر صلورت« ،التقطله»ماضلی بلاب
افتعال از ماده «لقط» و به معنای «پیدا کلردن گمنلده» اسلت؛ چنلانکله بله ْلیء
گم ْده «لقطه» گفته میْود.
بنللابراین(لِیَکُااونَ لَهُ امْ عَ ادُوّا وَحَزَنًااا ۗ) یعنللی گللو ایللن کلله آل فرعللون ،موسللی (ع) را
گم کرده بودند و دنبلال او ملیگنلتند .آنهلا هلر چله بلا اسلتفاده از جاسوسلان و
مللاموران ،تللاله کردنللد ،موسللی (ع) را پیللدا نكردنللدف حللال آن کلله موسللی (ع)
دقیقاً به داماننان آمده و آنها گمندهْان را پیدا کردند.
حزَن» و تفاوت «حُزن» با «خوف»
 .2-2مراد از « َ

 -67العین ،ج

 ،ص  77؛ لسان العرب ،ج  ،7ص 96
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«حَلزَن» و «حُللزن» یللد معنللا دارنللد ،مهللل «سُللقم» و «سَلقَم» .مللراد از «حَلزَن» در
عبللارت(لِیَكُللونَ لَهُللم عَ لدُوَا وَحَزَنًللا) سللبب و عامللل حللزن اسللت و ایللن تسللمیه ،بلله
جهللت مبال لله د رسللببیت اسللت؛ یعنللی موسللی (ع) سللبب نللاراحتی بیللار آنهللاس
ْد.
«حُللزن» بللا توجلله بلله مللورارد کللاربرده  ،بللا «خللوف» تفللاوت دارد؛ «خللوف» در
مواردی به کار می رود کله چیلز مكروهلی محتملل الوقلوع اسلت«،حُلزن» جلایی
است که آن ،مكروه قطعی الوقوع باْد.

1

 .3-2تفاوت «خاطی» و «مخطی»
«خاااطی» اساام فاعاال از «خطاال ،یخطاال ،خِطنااً» اساات «علاام ،یعلاام ،علمااً»؛ امااا «مخطاای» اساام فاعاال از
«اخطاال ،یخطاای ،اخطاااء» اساات .تفاااوت «خاااطی» و «مخطاای» بااه گفتااه راغااب ،در ایاان اساات کااه
«خاطی» ،بر کسی اطاالق مایشاود کاه مایخواساته اسات کااری را کاه نمایداناد انجاام دهاد ،مثال
(إِنَّ قَ اتْلَهُمْ کَااانَ خِ اعْءا کَبِی ارًا) (سااوره اساارا ،آیااه )31؛ 62یعناای کشااتن فرزناادان از تاارس گرساانگی،
چیاازی نیساات کااه خواساات و اراده حقیقاای آنهااا باشااد ،امااا «مخطاای» در مااورد کساای بااه کااار ماای
 -6طباطبایي ،المیزان ،ج  ، 6ص 7
ً كشتن آنها (فرزندان از ترس گرسنگي)
« -66مسلما
گناه بزرگي است».

129

رود کااه ماایخواسااته اساات فعلاای را انجااام دهااد کااه ماایدانااد ،ولاای غیاار از آن اتفاااق افتاااده اساات.
اساام مصاادرش «خطااا» اساات کااه در مثاال آیااه (وَمَانْ قَتَ الَ مُ ْمِنًااا خَطَالً فَتَحْرِی ارُ رَقَبَااة مُ ْمِنَااة) (سااوره
نسااا ،آیااه )92آمااده اساات؛ یعناای آنچااه اتفاااق افتاااده اساات (قتاال) ،چیاازی نیساات کااه فاارد (قاتاال)
میخواسته و توان آن را داشته است.
 .4-2معنای «قُصّیه»
«قَ اصء» بااه معنااای «پاایگیااری ،دنبالااهروی و جساات و جااو» اساات 63.در زیااارت جامعااه ماایخااوانیم:
(وَ جَعَلَنِاای مِمَّانْ یَقْاتَصُّ آثَااارَکُمْ)؛ 64یعناای خاادا ماارا از کسااانی قاارار دهااد کااه دنبالااهرو ،پاایگیاارف
تحقیق کننده و جست و جوگر آثار شما هستند.
بنااابراین ایاان سااخن مااادر موساای (ع) کااه گفاات( :وَ قال ااَت لِ ااُ ختِااه قُصِّ ایهِ ،باادین معناساات کااه ایاان
بچه را پیگیری کن و دنبالش برو و ببین کارش به کجا میانجامد و چه کار میکند؟
 .5-2معنای «نصیحت»

 -6راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن الكریم،
ذیل ماده «قصص»
 -6رك :مفاتیح الجنان ،زیارت جامعه كبیره
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«نصاایحت» بااه معنااای «خیراندیشاای» اساات بااه پنااد و موعظااه .از ایاانرو ،چنانچااه بااه پنااد و موعظااه
«نصاایحت» گفتااه شااود ،بیااان مصااداق اساات؛ یعناای یکاای زا مصااادیق خیراندیشاای ،پنااد دادن و
موعظه کردن است.
 .3نكتهها و پیامها
 .1-3وحی و چ ون ی آن نسبت به مادر موسی (ع)
مساائله وحاای و شااناخت آن ،از مهاامتاارین مباحاام روز اساات کااه تضااارب آراء و اندیشااههااای
فالفسااه غرباای و اسااالمی را بااه همااراه داشااته اساات .بااه جاارات ماایتااوان گفاات در میااان مبااانی
اعتقااادی اسااالم ،ایاان حقیقاات وحاای اساات کااه امااروزه ،بیشااتر مااورد تهاااجم قاارار گرفتااه و هاادف
تهاجمااات دشاامن علیااه اسااالم ،ایاان حقیقاات وحاای اساات کااه امااروزه ،بیشااتر مااورد تهاااجم قاارار
گرفتااه و هاادف تهاجمااات دشاامن علیااه اسااالم واقااع شااده اساات .البتااه از قاادیم ،میااان علمااا و
اندیشاامندان ،اعاام از مساالمان و غیاار مساالمان و فیلسااوف ،مااتکلم ،محاادو و دیگاار بزرگااان عااالم
اسالم ،در موضوع علام و معرفات ،بحام هاای داغای در جریاان باوده اسات؛ ایانکاه ابازار شاناخت
و معرفاات چیساات؟ و چااه ماایتوانااد باشااد؟ پیوسااته محاال بحاام و معرکااه آراء بااوده اساات .مرحااوم
عالماه مجلسای ،باه هنگاام نوشاتن کتااب بحاار االناوار ،اولاین مبحام آن را باه جماعآوری روایااات

131

و احادیاام علاام و معرفاات اختصاااص داد .ایاان توجااه بزرگااان بااه مبحاام علاام و معرفاات باادین
جهاات بااوده اساات کااه ایاان بحاام ،در واقااع ،تااامین کننااده تمااام جریااان فکااری آنهااا در سااایر
موضوعات و مباحم بوده است.
اماروزه نیاز عمااده درگیاریهاایف بحاامهاا و کشااکشهااای فکاری میاان اندیشاامندان دنیاا ،درباااره
مسائله شااناخت اساات .برخای -کااه بیشااتر فالساافه غربای چنااینانااد -مبادا شااناخت را حااس و تجربااه
ماایداننااد و و غیاار از حااس و تجربااه ،مباادئی باارای شااناخت قائاال نیسااتند .عااده دیگااری -کااه بیشااتر
فالسفه اسالمی در این زمارهاناد -بارای شاناخت ساه مبادا قائالاناد :عقال ،حاس و احسااس .جمعای
از علماای اساالمی ،وحای را نیاز بااه ایان مباادی اضاافه کاارده و آن را وسایله و ابازاری مساتقل باارای
رساایدن بااه شااناخت و معرفاات دانسااتهانااد .نکتااه قاباال توجااه ایاان کااه فالساافه بااه اصااالح متافیزیااک
غرب هم با وجود ایان کاه باه نباوت و انبیاا اعتقااد داشاته ،ادیاان آسامانی و حاداقل آیاین مسایحیت
را قبااول داشااتند؛ و حتاای در مقاباال فالساافه الحااادی قیااام کاارده بودنااد ،وحاای را مباادا شااناخت
نماایدانسااتند ،بلکااه وحاای را از مقولااه شااناخت احساساای و تقریب ااً جریااانی از نااوع شااهود و مواجهااه
ربانی به شمار میآوردند.
مبدا انحرافات فالسفه غربی
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مباادا بساایار از انحرافاااتی کااه در فلسااه غاارب -چااه در گذشااته و حااال و چااه قباال و بعااد از مدرنیتااه-
به وجود آمده ،از جمله انحراف در شناخت وحیف انجیل است.
دانشمندان غربای ،وحای را در آیناه انجیال مای دیدناد و در مقاام تحلیال وحای ،ساراغ قارآن نرفتناد.
انجیاال را بررساای کاارده ،دیدنااد در اناجیاال چهارگانااه متاااف مرقسااف لوقااا و یوحنااا انااواع و اقسااام
تناقضها و تعاارضهاا وجاود دارد .باه ایان مهام توجاه نکردناد کاه غالاب ایان اناجیال را حواریاون
حضاارت عیساای (ع) یااا شاااگردان آنهااا و کسااانی کااه اص االً مساایح (ع) را درک نکردنااد ،بعااد از
ایشان نوشتهاند 65.آن هاا مانناد مسالمانان قائال نیساتند کاه انجیال حقیقای و واقعای از باین رفتاه اسات
و برخاای آن را تحریااف کااردهانااد؛ اعتقاااد ندارنااد کااه انجیاال در دساات رس ،دسااتساااز افااراد
دیگری غیر از عیسی (ع) است ،بلکه انجیل و نویسندگان آن را مقدس میدانند.
بنااابراین علمااا و فالساافه غرباای کااه از یااکسااو انجیاال موجااود را مقاادس ماایدانسااتند و از سااوی
دیگر ،تنااقضهاا و تهافاتهاای بسایاری در آن مایدیدناد ،نتوانساتند درک کنناد کاه وحای جریاان
ارتباطی مساتقل باین انساان و خادا اسات و در ایان جریاان ارتبااطی ،خداسات کاه ساخن مایگویاد

 -6براي اطالع از انجیل حقیقي و حقیقت اناجیل
به بعد
موجود ،رك :طباطبایي ،المیزان ،ج  ،ص
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و پیااام ماایرساااند و حضاارت عیساای (ع) در قالااب چنااین ارتباااطی ،انجیاال را دریافاات کاارده اساات؛
و انجیل واقعی چیزی نیست جز وحی خدا بر حضرت عیسی (ع).
علماااا و فالسااافه غااارب ،بااارای ان کاااه تنااااقضهاااا و تعاااارضهاااای موجاااود در انجیااال ،کتااااب
مقدسشان ،را حال و فصال کنناد ،باه جاای ایان کاه حقیقات و اصاالت انجیال رسایده باه دستشاان را
مااورد کنکاااش و واکاااوی قاارار دهناادف حقیقاات مقاادس وحاای را دگرگااون کردهااف گفتنااد:
وحاای عبااارت اساات از جریااانی احساساای کااه در آنااف باار حسااب نبااوغ و اسااتعداد عیساای (ع)،
رابطهای میان او و خدا برقرار مایشاده اسات .البتاه مای گویناد ایان طاور نباوده اسات کاه مسایح (ع)
حرف خدا را بزناد ،بلکاه باه دلیال ایان کاه از یاک طارف ارتبااطش باا خادا ،از ناوع ارتبااط ماادی
و قاباال گنجاناادن در قالااب الفاااا نبااوده اساات؛ و از طاارف دیگاار ،ماایخواسااته اساات فهاام خااودش
را در قالااب الفاااا بریاازد و فهاام و تفساایرش را از ایاان رابطااه بااه حواریااون منقاال کنااد ،انجیاال دچااار
تعااارض و تناااقض شااده اساات .سااپس نتیجااه گرفتااهانااد کااه وجااود عااارض در انجیاال ،بااه معنااای
وجااود تعااارض در اصاال انجیاال نیسااتف بلکااه ایاان اشااکالهااا بااه خاااطر وجااود اشااکال در اصاال
ارتباااط عیساای (ع) بااا خداساات و ایاان کااه مساایح (ع) ماایخواسااته اساات فهاام خااودش را از آن
ارتباااط ،در قالااب اباازار ارتباطااات مااادی بریاازد .حااال آن کااه ایاان اباازار ارتباااط مااادی ،گنجااایش
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مطالااب و مسااائل موجااود در عرصااه ارتباااط بااا خاادا را نداشااته اساات و آن ارتباااط و تفساایرش،
وقتاای در قالااب الفاااا ریختااه شااد ،درونااش تناااقض بااه وجااود آمااد و حواریااون هاام آن چیاازی را
مدون کردند که از مسیح (ع) شنیده و دریافت کرده بودند.
نتیجه تفسیر فالسفه غربی از وحی
تفساایر وحاای در اندیشااه فالساافه غاارب از اینجااا شااروع شااد و بعااد مساایرش را طاای کاارد و بااه اینجااا
رسیدند که گفتناد :وحای اختصااص باه انبیااء نادارد و بارای هار انساانی ،ممکان اسات اتفااق بیفتاد.
در دیاادگاه آنااان ،انسااان دو بعااد شخصاایتی دارد :یااک بعااد شخصاایت ظاااهر و یااک بعااد شخصاایت
باااطن .شخصاایت باااطنی انسااان ،کااوه اسااتعداد و قاادرت و توانمناادی اساات کااه همااه چیااز را
ماایفهمااد و باارای او ،همااه مشااکالت قاباال حاال اساات .امااا وقتاای آن شخصاایت باااطینی در قالااب
شخصاایت ظاااهر قاارار ماایگیاارد ،تمااام آن اسااتعدادها و امکانااات فااوقالعااادهاش فعلیاات نیافتااه ،قاباال
بهاارهباارداری نیساات؛ زیاارا ماایخااواهیم آن اسااتعداد و توانااایی را بااا اباازار شخصاایت ظاااهری چااون
مغااز ،زبااان و گااوش بااه فعلیاات برسااانیم ،حااال آن کااه همااه آنهااا ،بااه ایاان نحااو قاباال بهاارهباارداری
نبوده ،به فعلیت نمیرسند.
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اما اگار شخصایت بااطنی از شخصایت ظااهری مجارد شاود ،انساان خیلای چیزهاا را مایتواناد درک
کنااد .بساایاری از حقااایقی را کااه باارای انسااانهااای عااادی غیاار قاباال درک اساات ،درک ماایکنااد،
برای ایان مسائله باه خاواب مغناطیسای استشاهاد مای کنناد کاه گااهی اوقاات ،یاک فارد بایساواد را
کااه نماایتوانساات ضاارب ساااده را حاال کنااد ،هیپنااوتیزم کاارده ،بااه خااواب مغناطیساای ماایبردنااد،
شخصاایت ظاااهریاش را از شخصاایت باااطنی جاادامیکردنااد و بعااد گسااتردهتاارین ضاارب هااای ساای
و شااش رقماای را حاال ماایکاارد .ماایگوینااد :در بااین اف اراد بشاار ،انسااانهااایی هسااتند کااه خودشااان
قدرت ایان تجریاد را دارناد و مایتوانناد شخصایت بااطنیشاان را از شخصایت ظااهری جادا کنناد.
زمااانی کااه ایاان تجاارد و جاادایی اتفاااق ماایافتااد ،بااه درکهااا و مطااالبی نائاال ماایشااوند کااه در
شخصاایت ظاااهریشااان نماایتوانسااتند بااه آنهابرسااند .در ایاان حالاات ،بااه معااارف و دانسااتنیهااای
فااوق بشااری ماایرسااند کااه در حالاات عااادیف قااادر بااه رساایدن بااه آن نیسااتند .فالساافه غرباای ایاان
حالاات را وحاای ماایگوینااد .باار ایاان اساااس ،از نظاار ایاان افااراد ،وحاای عبااارت اساات از درکهااا و
شااناختهااایی کااه باارای برخاای از افااراد مثاال انبیاااء (ع) از طریااق تجریااد شخصاایت ظاااهر از باااطن
ایجاد میشود.
وحی و قرآن از دیدگاه روْنفكران غرب زده
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متاساافانه بااه تااازگی ،ایاان تحقیاال از وحاای میااان بعضاای از روشاانفکران مااا نیااز نفااوذ کاارده اساات و
آنها ،با وجاود ایان کاه قارآن را مایشناساند و مقاام قداسات آن بارایشاان روشان اسات ،وحای را
ایاان گونااه تفساایر کاارده ،از دل آن ،هاار منوتیااک را در ماایآورنااد .آنهااا بااه دلیاال متاااثر شاادن از
افکاار فالسافه غارب و پاذیرفتن تحلیال آنهاا دربااره مسائله وحای ،مایگویناد وحای مبادا شاناخت
مسااتقل نیساات و از مقولااه احساااس و شااناخت احساساای اساات .سااپس نتیجااه ماایگیرنااد کااه قاارآن،
کااالم خاادا نیساات و فهاام پیغماار اساات .در دیاادگاه ایاان افااراد ،پیغمباار (ع) -نعااوذ باااهلل -فااوق بشاار
نیسات ،بلکاه بشااری مثال هماه انسااانهاسات؛ و در خاود قاارآن نیاز ایان گونااه آمدهاسات( :قُالْ إِنَّمَااا
أَنَا بَشَرَّ مِثْلُکُمْ) (سوره کهف ،آیه .)111
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البته ایان قیاد را ذکار مایکنناد کاه پیغمبار (ع) ،قادرت تجریاد شخصایت بااطن از شخصایت ظااهر
را داشااته و شخصاایت باااطنش را از شخصاایت ظاااهر مجاارد کاارده اساات و در ایاان تجریااد ،بااا
شخصاایت باااطنش ،حقااایق فااوقالعاااده باااال و بلناادی را کشااف کاارده اساات کااه نتیجااه مواجهااه و
شهود او در ارتبااط باا خادا باوده اسات – .اسام ایان مواجهاه را «مشااهده میناوی»مایگذارناد -.بعاد

« -66بگو من فقط بشري مثل شما هستم»
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فهاام خااودش را از آن حقااایق بیااان کارده اساات و ایاان فهاام پیااامبر از آن حقااایق ،قااران شااده اساات.
پس این قرآن -نعوذ باهلل -فهم پیغمبر (ص) است و کالم خدا نیست.
ادامااه ماایدهنااد :حااال کااه قاارآن فهاام پیغمباار (ص) اساات ،از آنجااا کااه فهاام هاار انسااان مبتناای باار
یااکسااری پاایشفاارضهاساات ،بایااد گفاات کااه پیغمباار (ص) نیااز پاایشفاارضهااایی داشااته و بااا آن
پیشفرضها ،از آن ارتباط و تجرید شخصیت باطنی ،این مطالب را فهمیده است.
باار فاارض کااه پیااامبر (ص) در عرصااه تجریااد باااطن از ظاااهر ،توانسااته باشااد بااا خاادا ارتباااط برقاارار
کنااد ،باااز هاام ایاان مطالااب (قاارآن) را فهمیااده اساات و ایاان فهاام وی ،مبتناای باار پاایشفاارضهااایی
اساات .هاار کااس کااه قاادرت تجریااد داشااته باشااد و بتوانااد در عرصااه تجریااد شخصاایت باااطن از
شخصاایت ظاااهر بااا خاادا ارتباااط برقاارار کنااد ،ایاان نیااز فهماای خواهااد داشاات کااه چااون مبتناای باار
پیشفرضهای خود اوست ،فهم او با فهم پیغمبر (ص) فرق میکند.
بنااابراین فهاام پیغمباار(ص) کااه عبااارت از قاارآن اساات ،باارای دیگااران فایاادهای ناادارد و هاار کااس
بایااد بااه سااراغ فهاام خااودش باارود .اگاار قاادرت تجریااد دارد ،خااودش اقاادام کنااد؛ و اگاار قاادرت
تجریااد ناادارد ،هاار چااه بااه فکاارش ماایرسااد ،بااه آن عماال کنااد .در هاار صااورت ،قاارآن کتاااب
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آساامانی همااه نیساات .ایاان را بایااد دانساات کااه اگاار کساای چنااین نظااری داشااته باشااد ،یقینااً وحاای و
خاتمیت را انکار کرده است.
اخیر ًا نظریاه ای در میاان فالسافه غارب باه وجاود آماده اسات کاه بار خاالف تحلیال قبال گفتاهاناد
کااه وحاای فهاام نیساات ،بلکااه ارتباااط گفتاااری میااان خاادا و پیااامبر اساات و در ایاان ارتباااط ،خاادا بااا
پیامبر سخن گفته است و وحای ،فهام پیاامبر نیسات .ایانهاا باه تادریج باه مباانی فکاری ماا در مسائله
وحاای نزدیااک ماایشااوند .نظریااه پاایش گفتااه ،در میااان فالساافه غرباای بساایار تضااعیف شااده اساات،
ولاای متاساافانه برخاای اوقااات ،پااس آورده غرباایهااا کااه مااتعفن هاام شااده اساات ،بااه دساات بعضاای
روشنفکران میرساد و آن هاا ،آن را باه عناوان یاک فکار ناو علام مایکنناد .حاال آن کاه ریشاهاش
در خود خشکیده و از درجه اعتبار ساقع شده است.
پاسخ تحلیل غربیها نسبت به وحی
این کاه انساان دارا ی دو شخصایت بااطنی و ظااهری اسات ،اصالی مسالم و پذیرفتاه شاده اسات .ماا
نیااز ماایپااذیریم کااه انسااان ،از دو جاازء باادن و روح تشااکیل شااده اساات و انسااان ،ماااورای ایاان
جساام ،از شخصاایت موجودیاات دیگااری برخااوردار اساات کااه روح و جااان اوساات .ایاان مطلااب نیااز
تاا حادودی ثاباات اسات کاه توانمناادیهاای بااطنی انسااان ،وقتای در قالاب اباازار و اعضاای مااادی او
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در میآید ،محدود میشاود .یاک فارد قادرت دیاد هماه چیاز را دارد ،ولای وقتای مایخاواه قادرت
دید را با عضاو ماادی چشام باه کاار بینادازد و بارای قادرت دیاد ،آیناه چشام را اساتخدام کناد ،باه
اندازه تاوان چشامش مایبیناد .چشام یاک نفاری قاوی تار اسات و تاا بیسات متار را مای بینیاد ،ولای
فاارد دیگااری چشاامش ضااعیفتاار اساات وتااا پاانجمتاار را بیشااتر نماایبینااد .قاادرت دیااد آن دو بااا هاام
متفاااوت نیساات و همااان تااوان دیاادی کااه در ساااختار باااطن یکاای هساات ،در باااطن دیگااری نیااز
وجااوددارد؛ ولاای چااون اباازار مااادی یکاای قااویتاار از دیگااری اساات ،میاازان بینااایی آنهااا بااا هاام
متفاوت میشود.
قااوه درک نیااز همااین گونااه اساات؛ قاادرت باااطنی درک همااه بااه یااک اناادازه اساات ودر اصاال
سرمایه فهام ودرک ،هماه باا هام برابرناد .در خلقات خادا تفااوت نیسات و سارمایههاای خادادادی،
در هماه انسااانهااا یکسااان اساات .لکاان ایاان کاه یکاای بهتاار از دیگااری ماایفهمااد و دیگااری کمتاار از
او ماایفهمااد ،بااه دلیاال ایاان اساات کااه قاادرت فهاام ،بااه وساایله اباازار مااادیای بااه نااام مغااز بااه فعلیاات
ماایرسااد کااه در افااراد متفاااوت بااوده ،بااه یااک اناادازه نیساات و مغااز یکاای از دیگااری ،قااویتاار یااا
ضااعیفتاار اساات .آن کااه از اباازار قااویتااری برخااوردار اساات ،بهتاار وزودتاار ماایفهمااد و درک
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عالیتاری دارد؛ و آن کاه از ابازار ضاعیفتاری برخاوردار اسات ،کمتار مایفهماد .ایان مسائله را ماا
نیز قبول داریم .اما این ،غیر از مسئله وحی بر انبیاء (ع) است.
مطلب دیگر این که از نظار عارف و اهال سایر و سالوک اساالمی ،ایان مسائله نیاز ثابات شاده اسات
کااه افاارادی دارای قاادرت تجریااد نفااس بااوده ،ماایتواننااد شخصاایت باطنشااان را مجاارد از ظاااهر
کننااد .ایاان افااراد حقااایق زیااادی را درک ماایکننااد و آینااده را نیااز ماایبیننااد و حتاای نساابت بااه
سرنوشات خودشاان اطاالع پیادا مایکنناد .ایانهاا ،دیگار ابازار درکشاان ابازار ماادی نیسات تاا بااه
اناادازه تااوان اباازار مااادی بتواننااد درک کننااد ،بلکااه در آن تجریااد ،بااه اناادازه امکانااات واقعاای
شخصاایت باااطنیشااان درک ماایکننااد .بااا وجااو ایاان ،باااز هاام مساائله وحاای باار انبیاااء (ع) چیاازی
جدای از این حرفهاست و داخل در این مقوله نیست.
وحی مبدا مستقل ْناخت
وحی مبادا شاناخت مساتقل اسات .دلیال ایان مطلاب ایان اسات کاه ماا ،باا وحای در ماورد حقاایقی
شااناخت پیاادایش ماایکناایم کااه نااه بااا حااس قاباال شااناخت اساات و نااه بااا احساااس و عقاال .ایاان کااه
انسااان پااس از مااردن و از کااار افتااادن باادنش ،بااا چااه سرنوشااتی مقاباال اساات و بعااد از انقااراض
زناادگی دنیااا و در هاام ریخااتن کاارات و منظومااه شمساای ،سرنوشاات موجااودات چااه ماایشااود؟
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عرصه معااد چیسات؟ در قیامات چاه پایش مای آیاد؟ هماه سلساله عقایادی هساتند کاه وجاود دارناد
و به هی وجه بارای انساان هاا قابال تشاخیص نیساتند؛ باا های بیانش ،دیاد و قادرتی ،اعام از قادرت
شخصیت بااطنی مجارد شاده یاا شخصایت بااطنی ممازوج باا شخصایت ظااهری ،نمایتاوان آنهاا را
فهمید و درک نمود.
موارد یاد شاده فاوق از مقولاه عرصاه ماادی نیساتند و مبادا شاناخت آنهاا بایاد إنبااء و إخبااری باشاد
کااه وحاای نااام دارد .از ایاان رو ،وحاای مباادا شااناخت مسااتقلی اساات کااه در نتیجااه ارتباااط برخاای
افراد خاص و برگزیاده باا خادا و إاخباار خادا ،باه کاار مایافتاد و شاناختهاای باه هماراه مایآورد
که با چیز دیگری قابل درک و شناخت نیست.
در روایتاای ،پیااامبر (ص) ،در پاسااخ سااوالی کااه از کیفیاات وحاای نااازل باار ایشااان ماایپرسااید\ آن را
بر دوگونه تفسایر مایکناد :حالات اول ،شابیه صادای زناگ اسات؛ مثال ایان کاه یاک مرتباه زنگای
به صادا در آیاد و هشاداری باه مان داده شاود .ایان جریاان ،جادای از مان اسات ،اساتعداد ،درک و
فهم من نیست ،بلکه آنچاه صاادر مایشاود ،بار مان جاا مایگیارد و در مان قارار مایگیارد .صاورت
دوم ایان اساات کااه فرشااته باار ماان متمثاال ماایشااود و هاار چااه ماایگویااد ،در ذهاان ماان و وجااود ماان
جای میگیرد.
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(کَیْ افَ یَلْتِی اکَ الْ اوَحْیُ ؟ ...أَحْیَانًااا یَ الْتِینِی مِثْ الَ صَلْصَ الَةِ الْجَ ارَسِ  ،وَهُ اوَ أَشَ ادُّهُ عَلَ ایَّ فَیُفْصَ امُ عَنِّاای ،
ک ِّل ُمنِاااای فَاااا َلعِی
جلًااااا َف ُی َ
ک َر ُ
ل لِاااای ا ْل َملَاااا ُ
حیَانًااااا َی َت َم َثّاااا ُ
ت َعنْاااا ُه مَااااا قَااااا َل َ ،و َأ ْ
َوقَاااا ْد َو َعیْاااا ُ
مَا یَقُولُ).

67

بدیهی اسات کاه وحای باه ماادر موسای (ع)  ،های یاک از دو ناوع وحای ای کهخااص ابنیااء اسات
نماای توانااد بااوده باشااد .حااال کااه مشااخص شااد وحاای مباادا مسااتقلی باارای شااناخت و معرفاات و
شناختی ربانی و غیرتجربای اسات ،بایاد ببینایم وحای باه ماادر موسای (ع) کاه مایفرمایاد( :وَ أَوْحَیْناا
إِلاای أُمِّ مُوساای) ،بااه چااه معناساات؟ از یااک سااو ،گفتااه ش اد کااه وحاای عبااارت اساات از رابطااهای
خاااص میااان خاادا و پیغمباار؛ و از سااوی دیگاار ،ماایداناایم کااه مااادر موساای(ع) پیااامبر نبااوده اساات،
پس چرا در آیه محل بحم ،از رابطه خدا با مادر موسی(ع) ،به وحی تعبیر شده است؟
در قرآن کریم ،ماده «وحی» در سه مورد ،درباره رابطه خدا با غیر پیامبر به کار رفته است:
 )1به مادر موسی (ع) در آیه موردبحم:
(وَأَوْحَیْنَاااااااا إِلَااااااات أُمِّ مُوسَااااااات أَنْ أَرْضِااااااعِیهِ فَاااااانِذَا خِفْااااااتِ عَلَیْااااااهِ فَلَلْقِیااااااهِ فِااااااای
الْیَمِّ وَال تَخَافِی وَال تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ)

 -67محمد باقر مجلسي ،بحار اَّلنوار ،ج  ، 1ص667؛ ج
 6ص 6؛ مالك بن انس ،الموطا ،ج  ،ص 676
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 )2وحی خداوند به زنبور عسل:
ج ِر َو ِممءااااا
ن الشّاااا َ
جبَااااا ِل ُبیُوتاااا ًا َومِاااا َ
ن ا ْل ِ
ل َأ ِن ا ّتخِااااذِی مِاااا َ
ت ال ّنحْاااا ِ
ک ِإلَاااا َ
ت َربءاااا َ
( َو َأ ْوحَاااا َ
یَعْرِشُااونَ * ثُاامَّ کُلِاای مِاانْ کُاالِّ الثَّمَاارَاتِ فَاسْاالُکِی سُاابُلَ رَبِّااکِ ذُلُلًااا ٰ یَخْاارُجُ مِاانْ بُطُونِهَااا شَاارَابٌ
مُخْتَلِ افٌ أَلْوَانُ اهُ فِی اهِ شِ افَاءٌ لِلنَّاااسِ ٰ إِنَّ فِاای ذَٰلِ اکَ لَ یَ اةً لِقَ اوْم یَتَفَکَّ ارُونَ( ).سااوره نحاال ،آیااا -68
)69

68

 )3وحی به حواریون حضرت عیسی (ع)
(أَوْحَیْاتُ إِلَاات الْحَااوارِیِّینَ أَنْ آمِنُااوا بِاای وَ بِرَسُااولِی قااالُوا آمَنَّااا وَ اشْاهَدْ بِلَنَّنااا مُسْالِمُونَ) (سااوره مائااده،
آیه )111

69

درباره وحی خدا به مادر موسی (ع) ،دو تحلیل میتوان ارائه کرد:

« -61و پروردگار تو به زنبور عسل« ،وحي» (و الهام
غریزي) نمود كه از كوهها و درختان و داربستهایي كه
مردم ميسازند ،خانههایي برگزین!* سپس از تمام ثمرات
(و شیره گلها) بخور و راههایي را كه پروردگارت براي
تو تعیین كرده است ،به راحتي بپیما! از درون شكم
آنها نوشیدني با رنگها مختلف خارج ميشود كه در آن،
شفا براي مردم است .به یقین ،در این امر ،نشانه
روشني است براي جمعیتي كه مياندیشند».
« -69و به یادآور زماني را كه به حواریون وحي
فرستادم كه به من و فرستاده من ،ایمان بیاورید.
آنها گفتند :ایمان آوردیم و گواه باش كه ما
مسلمانیم».
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 -1برحسااب ساااختار باااطنی مااادر موساای (ع) ،حالاات تجریااد شخصاایت باااطن از شخصاایت ظاااهر
باارای مااادر موساای (ع) حاصاال شااد و آن درک و شااناخت را پیاادا کاارد کااه بایسااتی بچااهاش را
داخل صندوقچهای بگذارد و در آب بیندازد تا از دست جالدهای فرعون نجات پیدا کند.
 -2تجریااد باااطن از ظاااهر نبااوده اساات ،بلکااه ذات مقاادس پروردگااار در همااان حااال شااناخت
خاصی را در فکار ماادر موسای (ع) باه وجاود آورد و فکار او هادایت شاد باه ایان کاه بایاد باا بچاه
چه کند ،تا نجات یابد.
در ایان میاان ،بااه نظار ماایرساد کااه وحای باه مااادر موسای (ع) از نااوع اول باوده اساات و ایان ،شاابیه
همااان درک فطااری زنبااور عساال اساات کااه خداونااد ساابحان ،از خانااه سااازی زنبااور کااه عماال
غریزی و فطری اوست ،به وحای تعبیار کارده اسات .شااهد ایان مطلاب ،ایان اسات کاه اولاین ماورد
وحی شده باه ماادر موسای (ع) ،ایان اسات کاه بچاهات را شایر باده( :أَن أَرضِاغِیِه) روشان اسات کاه
شاایردادن مااادر و شاایرخوردن بچااه از مااادر در لحظااات آغااازین حیااات وی ،جریااانی فطااری و
غریاازی اساات .ایاان کااه بچااه پااس از تولااد ،بالفاصااله پسااتان مااادر را ماایمکاادف باار حسااب غریاازه
اوست.
 .1-1-3وحی به مادر موسی (ع) عین عبارت خدا
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باید در نظر داشت کاه هار چناد وحای بار ماادر موسای (ع) از ناوع وحای بار انبیااء (ع) نباوده اسات،
امااااا عبااااارت (أَنْ أَرْضِاا اعِیهِ فَاا انِذَا خِفْاا اتِ عَلَیْاا اهِ فَلَلْقِیاا اهِ فِاااای الْاا ایَمِّ وَال تَخَااااافِی وَال تَحْزَنِاااای
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ)
عین جمالت خداست که بر مادر موسی (ع) به معنایی که گفته شد ،القا شده است .مانند:
(إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوی)(سوره طه ،آیه)12

71

در گفتگااوی خاادا بااا حضاارت موساای (ع) کااه جمااالت و الفاااا آن ،همااه از خداساات؛ و نیااز
موارد دیگر گفت و گو و وحی خدا به انبیاء (ع) که در قرآن آمده است.
 .2-1-3به آب انداختن ،تنها راه حیات موسی (ع)
ذات مقاادس پروردگااار در ایااان آیااه ،خاااود را در مقااام مااتکلم و ماااادر موساای (ع) را در مقاااام
مخاطب قرار میدهد که اگر ترسیدی ،بچه را در دریا بینداز ،نترس و نگران نباش:
(فَنِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَلَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَال تَخَافِی وَال تَحْزَنِی)
در ایاان تعااابیرف لطااافتی خاااص وجااود دارد .ایاان کااه ماایفرمایااد« :اگاار ترساایدی ،بچااه را بااه آب
بینااداز» ،بااه ایاان دلیاال اساات کااه ماایخواهااد مطااالبی را کااه بااه او القااا ماایکنااد ،موجااب نگراناای و

« -77من پروردگار توام .كفشهایت را بیرون آر؛ كه
تو در سرزمین مقدس طوي هستي».
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تشااویق او نشااود؛ چااون دل بریاادن از موساای (ع) ،و بااه طااور کلاای ،دل بریاادن مااادر از بچااه ،مشااکل
بزرگاای اساات .تعبیاار(فَ انِذَا خِفْ اتِ عَلَیْ اهِ) موجااب شااد در دل مااادر موساای (ع) چنااین خطااور نکنااد
کااه بایااد از بچااهاش دل بباارد و ایاان بچااه ،نااه داشااتنی نیساات و سرنوشاات نااامعلومی دارد ،بلکااه بااا
این تعبیار ،آن چیازی کاه در درک ماادر موسای (ع) قارار گرفات ،ایان باود کاه ایان بچاه ،نگهباان،
حاااف و نگااهدار خاصاای دارد کااه آن ،خااود خداساات و اوساات کااه کفالاات ایاان بچااه را بااه عهااده
گرفتاه اساات .حااال اگار تااو ماایترساای ،او را باه کفیاال واقعاایاش بسااپار؛ و اگار نماایترساای ،بچااه را
نگهدار.
مااادر موساای (ع) نیااز کااه از قباال ،گوشااههااایی از عنایااات خاادا نساابت بااه فرزناادش را دیااده بااود- ،
ماننااد جریااان تنااور کااه بچااه سااالم مانااد و جریااان وضااع حماال کااه آن قابلااه ،ابتاادا قصااد خیاناات
داشاات ،ولاای بااا دیاادن موساای (ع) ،بااه آن صااورت متحااول شااد – .بچااه را شاایر ماایدهااد و داخاال
صندوقچه گذاشته ،به داخل آب میاندازد.
بنااابراین عملاای کااه مااادر موساای (ع) انجااام داد ،از روی استیصااال و بیچااارگی و دل بریااادن از
ال
بچه اش نباود ،بلکاه ایان عمال ،باه عناوان چااره یاابی منحصار باه فارد و بااور شاده او باود کاه اصا ً
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مساایر بقاااء موساای (ع) همااین اساات .بااه همااین دلیاال ،بعااد از انااداختن فرزناادش بااه آب ،دختاارش را
به دنبال او میفرستد( :وَقَالَتْ لِلُخْتِهِ قُصِّیهِ)
 .3-1-3داستان نجار و ساختن صندوقچه
زمااانی کااه مااادر موساای (ع) تصاامیم گرفاات بچااه را بااه آب بیناادازد ،طبیعاای بااود کااه بایااد او را در
چیااازی قااارار مااایداد .پااایش از آن ،ساااراغ نجاااار رفااات .نجاااار پرساااید« :ایااان جعباااه بااارای چاااه
ماایخااواهی»؟ مااادر موساای (ع) چیاازی نگفاات .زمااانی کااه نجااار فهمیااد مااادر موساای (ع) چیاازی را
از او پنهااان ماایکنااد ،اصاارار زیاااد و حااس کنجکاااویاش تحریااک شااد .مااادر موساای (ع) نتوانساات
سرش را نگه دارد و ماجرا را برای نجار توضیح داد.
زمااانی کااه نجااار بااه خیااال خااود ،گمااان کاارد راز بزرگاای را کشااف کاارده اساات - ،اتفاق ااً او نیااز
یکی از درباریان فرعون بود -پشت سر مادر موسی (ع) راه افتاد و خانه او را یاد گرفت.
سپس باه سارعت خاود را باه کااو فرعاون رسااند تاا مااجرا را بگویاد .زماانی کاه خواسات بگویاد،
زبااانش بنااد آمااد و هاار چااه سااعی کاارد ،نتوانساات چیاازی بگویااد .ماااموران گفتنااد او دیوانااه شااده و
بیاارونش کردنااد .نجااار بااه مغااازه بازگشاات .مشااتریانش کااه آمدنااد ،زبااانش باااز شااد و شااروع بااه
حاارف زدن کاارد .بااا خااود گفاات« :آن هیباات قضاایه و ولعاای کااه داشااتم و دسااتپاچگیام ،موجااب
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شاد تااا زبااانم بناد بیایااد .دفعااه بعاد بااا خونسااردی و آراماش ماایروم و قضاایه را بارای فرعااون بااازگو
ماایکاانم» .دفعااه دوم بااه خااودش تلقااین ماایکاارد کااه دسااتپاچه نشااودف امااا تااا خواساات قضاایه را
بگویااد ،دوباااره زبااانش بنااد آمااد .بااا حرکاات دساات و پااا و صااورت نیااز نتوانساات چیاازی بااه آنهااا
بفهماند .دوباره بیارونش کردناد .هناوز قضایه بارای او جاا نیفتااده باود .مرتباه ساوم باه درباار راهاش
نمیدادند ،ولی هار طاور باود رفات .ایان دفعاه هام زباانش بناد آماد و چشامش هام کاور شاد .ایان
بار ،درباریان کتکش نیز زدند و فرعون دستور داد به هی وجه ،او به کاو هم نزدیک نشود.
هنگامی که بر می گشات ،در راه ناذر کارد کاه اگار زباانش بااز و چشامش بیناا شاود ،تاا آخار عمار
این راز را پیش خود نگه دارد .پس از این نذر ،زبان و چشمش خوب شد.
سااپس پاایش مااادر موساای (ع) رفاات و قضاایه را باارای او گفاات؛ و بااه او گفاات کااه بچااه تااو ،همااان
موعااودی اساات کااه بناایاساارائیل را نجااات ماایدهااد و فرعااون را از بااین ماایباارد .بچااه تااو دارای
رسااالت الهاای اساات .از همااانجااا ،نجااار بااه رسااالت موساای (ع) ایمااان آورد و او ،همااان مااومن آل
فرعون است کاه باه هنگاام تصامیم فرعونیاان بارای کشاتن موسای (ع) ،پشات دیاوار خاناه او آماد و
گفت:
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(یَااامُوست إِنَّ المَاألَ یَاالتَمِرُونَ بِاکَ لِیَقْتُلُااوکَ فَاااخْرُجْ إِنِّاات لَاکَ مِانَ النَّاااصِحِینَ) (سااوره قصااص ،آیااه
)21
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و بعد به دست فرعون ،به شدیدترین وضع کشته شد.
 .4-1-3اْكال ید نقل تاریخ
در هاار صااورت ،جعبااه ساااخته شااد و مااادر موساای (ع) بچااه را داخاال آن گذاشاات و جعبااه را روی
امواج رود نیل اناداخت .برخای از ماورخین مایگویناد :زماانی کاه ماادر موسای جعباه را رهاا کارد،
مقااداری کااه جعبااه حرکاات کاارد ،وحشااتزده شااد و خواساات جعبااه را رهااا کاارد ،مقااداری کااه
جعبااه حرکاات کاارد ،وحشااتزده شااد وخواساات جعبااه را بگیاارد کااه ناارود .زمااانی کااه خواساات
جعبه را بگیرد ،موجی آمد و جعبه را وسع رودخانه برد؛ و از دسترس مادر دور ساخت.
این سخن ،با مبانی اعتقاادی ماا و آنچاه دربااره وحای باه ماادر موسای (ع) گفتایم و باا تبیینای کاه از
آیااه ارائااه نمااودیم ،سااازگار نیساات .صااحیح ایاان اساات کااه هنگااامی کااه امااواج رود نیاال ،جعبااه را
مقااداری پاایش باارد ،مااادر و خااواهر موساای (ع) ،از ساااحل رودخانااه ،جعبااه را دنبااال کردنااد تااا ایاان
کااه مااادر از پااا افتاااد و بااه دختاارش گفاات« :جعبااه را تعقیااب کاان و ببااین بااه کجااا ماایرود؟» جعبااه
« -7اي موسي! این جمعیت براي كشتن تو به مشورت
ً از شهر خارج شو؛ كه من از خیرخواهان
نشستهاند ،فورا
توام».
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دقیق ااً از همااان نهااری کااه از نیاال منشااعب ماایشااد و بااه کاااو فرعااون ماایرفاات ،داخاال کاااو شااد.
خواهر موسی (ع) نیاز جعباه را تعقیاب مای کارد تاا جاایی کاه دیاد داخال نهار شاد و از زیار دیاوار،
وارد کاو گردید.
 .5-1-3موسی (ع) در قصر فرعون
آب در اسااتخر وساایعی وارد ماایشااد .فرعااون و همساارش کنااار اسااتخر بودنااد کااه دیدنااد جعبااه
وسااع آب اساات .فرعااون بااه مااامورانش دسااتور داد جعبااه را بیاورنااد .آن را باااز کردنااد و چشمشااان
بااه موساای (ع) افتاااد .کااودک بساایار زیبااایی کااه بااین دو چشاامش ،نااور زیبااایی اساات .انگشاات در
دهااان دارد و هاام اکنااون ،از انگشااتش شاایر مااینوشااد و شاایر از کنااار لاابهااایش جاااری بااود .وقتاای
کااه فرعااون ایاان خصوصاایات را در بچااه دیااد ،حاادس زد کااه همااان معهااود و موعااود بناایاساارائیل
اساات کااه علیااه اوقیااام ماایکنااد .از ایاان روم ،تصاامیم گرفاات او را بکشااد .ولاای آساایه ،زنشااف مااانع
وی شد؛ چاون تاا بچاه را دیاد ،محبات شادیدی در دلاش جاای گرفات و فاوقالعااده عاشاق موسای
(ع) شااد .آساایه بااه فرعااون تساالیم شااد و قاارار شااد دنبااال زن مرضااعهای بگردنااد کااه بااه طفاال شاایر
دهد.
 .2-3زمان نبوت حضرت موسی (ع)
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خداوناد متعاال ،پاس از آن کاه باه ماادر موسای (ع) مایگویاد او را باه رودخاناه بیناداز( :فَلَلْقِیاهِ فِای
الْیَمِّ) ما او را به تو باز میگردانیم و از جمله رسوالن ،قرار میدهیم:
(إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ)
ایاان تعبیاار حاااکی از آن اساات کااه موساای (ع) ،در آینااده پیغمباار خواهااد شااد؛ زیاارا گذشااته از آن
کااه برگرداناادن موساای(ع) بااه مااادر ،چیاازی بااوده کااه در آینااده اتفاااق افتاااده اساات ،آوردن اساام
فاعل «جاعل» نیز تنها با حال و آینده سازگار است و هی تناسبی با گذشته ندارد.
مثالً وقتی گفتاه مایشاود فاالن کاس «قاائم» اسات ،ت نهاباا حاال و آیناده مناساب اسات و های وقات
به شخصی که در گذشته ایستاده« ،قائم» گفته نمیشود.
ممکاان اساات سااوال شااود :مگاار موساای(ع) از همااان اول ،مقااام نبااوت و خاصاایت وحاای و نبااوت را
نداشاات؟ اگاار جنااین اساات ،پااس تعبیاار (وَ جَااا عِلُااوه) باارای چیساات؟ در جااواب بایااد گفاات :مقااام
نبااوت چیاازی غی ار از خااود نبااوت اساات .خصااایت نبااوت ،از قباال بایااد در موساای(ع) باشااد؛ چااون
در آینااده ماایخواهااد در مقااام نبااوت قاارار گیاارد .رسااالت موساای (ع) مربااوط بااه آینااده اساات ،ولاای
خاصاایت نبااوت ماایتوانااد از قباال ،در او وجااود داشااته باشااد .در دوره زناادگی موساای (ع) ،خااوارق
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عادتی از او باروز کارد کاه داللات مای کارد بار ایان کاه شخصایت بااطنی او ،شخصایتی فاوقالعااده
است.
بااه تعبیاار دیگاار ،میااان نبااوت و رسااالت فاارق اساات .آنچااه در ایاان آیااه بااه آن اشاااره شااده کااه در
آینده محقق میشود ،رساالت اسات( :وَ جَاا عِلُاوه لَمِانَ الْمُرْسالِینَ) ناه نباوءت؛ و ایان های منافااتی باا
این ندارد که موسی (ع) ،از قبل به مقام نبوءت رسیده و خاصیت نبوت در او ظاهر شده باشد.
 .3-3مستكبر بودن همه عوامل در حكومت مستكبر
در آیااه هشااتم ،خداونااد متعااال خطااا را تنههااا بااه فرعااون نساابت نااداده و هامااان و سااپاهیان را نیااز در
این حکم داخل کرده است:
(إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا کَانُواْ خَطِِینَ)
تعمایم حکام بااه ایان جهاات اسات کااه فرهناگ اساتکبار ،گرچااه از یاک فاارد یاا یااک مبادأ قاادرت
آغاااز ماایشااود ،جریااانهااای وابسااته بااه آن مباادأ قاادرت آغاااز ماایشااود ،جریااانهااای وابسااته بااه آن
مباادأ قاادرت نیااز تااابع همااین فرهنااگ اسااتکبارند و در ظاارف وجااودی و توانمناادی خودشااان ،آنهااا
نیز مجری آن هستند.
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ایاان نکتااه ،در نظااامهااای حکااومتی امااروز نیااز مشاااهده ماایشااود .در یااک حکوماات دیکتاااتور و
مسااتبد ،اسااتبداد و دیکتاااتوری تنهااا بااه راس حکوماات محاادود نمیشااود و در چنااین حکااومتی،
یااک ساارباز ،پاساابان و مااامور هاام در حااوزه کااار و اقتاادار خااود ،همااان اسااتکبار را اعمااال ماایکنااد.
در نظام طاغوت ایاران در قبال از انقاالب نیاز دقیقااً هماین گوناه باود و اساتکبار ،تنهاا باه شااه رجاوع
نداشاات؛ یعناای تنهااا شاااه کااه در راس قاادرت قاارار داشاات مسااتکبر نبااود و پااایینتاار از او ،بااه هاار
نقطهای که میرسیدید ،حتی یک سرباز یا یک پاسبان هم استکبار داشت.
اسااتکبار یااک جریااان اساات کااه بااهصااورت یااک ویااروس ،ابتاادا در بخشاای از جامعااه فراگیاار
ماایشااود و بعااد بااه تاادریج ،تمااام افااراد جامعااه را در باار ماایگیاارد .حتاای کسااانی کااه در جریااان آن
قاادرت و اقتاادار هاام نیسااتند ،آنهااا هاام روحیااه اسااتکباری پیاادا ماایکننااد .اسااکتبار ،همچنااین یااک
فرهنااگ اساات و ممکاان اساات در حاارف زدن ،راه رفااتن ،لباااس پوشاایدن و در تمااام اعمااال و
کردار روزمره فرد ،نفوذ میکند.
این مسئله ممکان اسات در نظاام جمهاوری اساالمی ماا در ایاران نیاز دیاده شاود .درسات اسات کاه
نظااام مااا ،نظااامی دیناای اساات و فرهنااگ دیناای باار آن حاااکم اساات ،لکاان جریااانهااایی کااه در
سیاساات و ماادیریت کشااور نفااوذ ماایکننااد ،وقتاای عهاادهدار کااار و مساائولیتی ماایشااوند ،اگاار واقعااً
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دارای وحیااه اسااتکباری باشااند و خودشااان را تافتااه جاادا بافتااه از مااردم بداننااد ،کاام کاام ایاان روحیااه
به صورت یک فرهنگ ،همه جامعه را فرا میگیرد.
از حضرت علی (ع) نقل شده است که مردم ،به حاکمان خود شبیهترند تا به پدرانشان:
(اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِ بائِهِمْ)
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ایان تعبیار نیاز بار زباان بسایاری از بزرگاان ،باه عنوانمثال رواج دارد کاه ماردم ،بار دیان حاکمانشااان
هستند( :الناسُ علای دیانِ مُلاوکهم) .73ایان مسائله ،باه ایان دلیال اسات کاه در انساان ،قادرتگرایای
اماری فطاری اسات و بشار ،ها ر چناد موحاد و خداپرسات باشاد ،بااه طاور غریازی قادرتگراساات و
بااه آن قاادرت ،عشااق ماایورزد؛ و بااه طاارف هاار جریااانی کااه در راس قاادرت باشااد ،گاارایش پیاادا
ماایکنااد .بااهطااور طبیعاای ،بشاار بااه هاار طاارف کااه گاارایش پیاادا کاارد ،از همااان رنااگ ماایگیاارد و
فرهنگش را از همان اخذ میکند.

 -76ابن شعبه حراني ،تحف العقول ،ص 671؛ محمدباقر
مجلسي ،بحار اَّلنوار ،ج  ،7ص6
 -7از جمله ،رك :عالمه حلي ،قواعد اَّلحكام ،ج  ،ص
 6؛ عالمه امیني ،الغدیر ،ج ،6ص 97؛ آیت هللا مرعشي
 ،ص  . 16شیخ عبدالصمد
نجفي ،شرح احقاق الحق ،ج
عاملي ،پدر شیخ بهایي ،در وصول اَّلخیار ،ص 7؛ و مولي
صالح مازندراني در شرح اصول كافي ،ج  ، 6ص  ، 67به
مثل بودن این عبارت تصریح كردهاند.
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لااذا ایاان کااه ذات مقاادس پروردگااار ،در ایاان آیااات ،جریااان اسااتکبار فرعااون را بااه همااه فرعونیااان
نسبت مایدهاد ،باه خااطر ایان اسات کاه آنهاا هام از تباار فرعاون بودناد و اساتکبار ،در آنهاا نیاز
وجود داشت.
.4-3مراد از خطای فرعونیان
در آیه هشتم میفرماید:
(فَالْتَقَطَااا اهُ ءَالُ فِرْعَااا اوْنَ لِیَکُاااااونَ لَهُااا امْ عَااا ادُوءاً وَحَزَنااا ااً إِنَّ فِرْعَااا اوْنَ وَهَمَااا انَ وَجُنُودَهُمَاااااا
کَانُواْخَطِئِینَ)
بااا توجااه بااه متعلااق خطااا ،ماایتااوان دو تفساایر باارای خطاکااار بااودن فرعااون و هامااان و سپاهیانشااان
ارائه کرد.
تفساایر اول :در ایاان آیااه ،مساائله کفاار و الحاااد و جنایااات و اسااتکبار فرعااون و فرعونیااانف بااه عنااوان
خطااای آنهااا معرفاای شااده اساات .در ایاان صااورت ،ایاان سااوال پاایش ماایآیااد کااه چاارا خداونااد
متعال ،از این همه ظلام و جاور و جنایات ،باه خطاا تعبیار کارده اسات؟ باه بیاان دیگار ،مطاابق آنچاه
از پیامبر (ص) نقل شده ،خطا از مسائلی است که عقوبت آن از انسان برداشته شده است:
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(رُفِعَ عَنْ هَذِهِ الْلُمَّةِ سِتُّ خِصَال الْخَطَلُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ)...
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یعنی اگار انساان در ماوردی خطاا کارد ،ایان خطاا عقوبات نادارد و قابال تعقیاب و پایگارد نیسات.
پس چرا در این آیه ،کارهای فرعون خطا معرفی شده است؟
پاسااخ ایاان کااه خطااا باار دو قساام اسات :خطااای در عماال و خطااای در هاادف .مااثالً کساای ساانگی را
برداشته تا به عقرب روی دیوار بزند .هدف او ،زدن عقرب است تا کسی را نگزد.
بهطاور اتفااق ،سانگ باه شیشاه مایخاورد و آن مایشاکند .در اینجاا ،آن شاخص خطاا کارده اسات
امااا بااه خاااطر ایاان کااار ،مااورد مزماات عقااالء قاارار نماایگیاارد؛ چااون هاادف او کشااتن عقاارب بااوده
اسات نااه شکساتن شیشااه .ایان خطااا ،خطاای در عماال اسات و در حاادیم رفاع ،عقوباات ایان نااوع از
خطا برداشته شده است .این که ضمان دارد یا ندارد ،مربوط به بحم فقهی است.
امااا گاااهی خطااا در هاادف اساات .مساایر فاارد اشااتباه اساات و راه را کااج ماایرود .خطااای در هاادف،
دیگااار مرفاااوع نیسااات .مانناااد خطاااای بااارادران یوساااف(ع) کاااه در مقاااام توباااه و عاااذرخواهی از
حضرت یعقوب(ع) به او گفتند :پدر جان! برای ما استغفار کن؛ ما خطاکار بودیم:
(یَا أبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ ) (سوره یوسف ،آیه)97
 -7كلیني ،الكافي ،ج  ،6ص  6؛ شیخ حر عاملیف
 ،ص  77؛ عالمه مجلسي ،بحار
وسائل الشیعه ،ج
اَّلنوار ،ج 67
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آنااان ،یوسااف (ع) ،بچااه ده یااا دوازده ساااله ،را از پاادر دزدیدنااد و بهچاهانداختنااد و بعااد بااه عنااوان
باارده ،او را بااه رئاایس قافلااه مصاار فروختنااد .نماایتااوان گفاات آنهااا در ایاان کارهااایشااان بااه معنااای
قبل خطا کردند ،بلکاه ایان هاا ،جنایات ،جارم و گنااه اسات .ایان خطاا ،خطاای در هادف اسات کاه
مباادا همااه جاارائم و جنایااات اساات .در مثااال ذکاار شااده ،آدمکشاای ،انااداختن یوسااف(ع) بااه چاااه و
فروختن او به عنوان بنده ،خطا نبوده است ،بلکه مبدا ،منبع و منشااینها خطا بوده است.
در جریااان موردبحاام نیااز خطااای در هاادف ،باعاام شااد کااه فرعون،هامااان و سربازانشااان ،بااه
صورت تشاکیالتی ،آن هماه جارائم ،گاناهاان ،بایبناد و بااریهاا ،باردهساازی ماردم و حتای کشاتن
بچههای بی گناه را مرتکب کردند.
بنابراین ایان کاه قارآن جنایاات فرعاون را خطاا معرفای مایکناد( :کَاانُواْ خَطِِاینَ) ،مقصاود او ،هماان
خطای در هدف است که عقوبت و کیفر به همراه دارد.
تفساایر دوم :مقصااود ایاان اساات کااه فرعونیااان ،در تشااخیصشااان نساابت بااه کااودکی کااه از نیاال
گرفتناااد ،خطاااا کاااار بودناااد .خطاااای آنهاااا ایااان باااود کاااه موسااای(ع) را از آب گرفتناااد و از او
نگااه داری کردنااد و پاارورش دادنااد ،نااه ایاان کااه نساابت بااه همااه اعمااال و جاارائم و جنایاتشااان
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خطاکااار بودنااد .در آیااه نیااز از آب گاارفتن موساای (ع) ،بااه همااه آنهااا نساابت داده شااده اساات:
(فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ)
 .5-3غفلت از خدا و مردم؛ خصوصیت استكبار
درآیات این فصل ،عبارت (وَ هُمْ الَیَشْعُرُونَ) دو بار تکرار شده است؛
در آیه نهم:
(وَقَالَتِ امْارَأَتُ فِرْعَاوْنَ قُارَّتُ عَایْن لِای وَلَاکَ ٰ لَاا تَقْتُلُاوهُ عَسَاتٰ أَنْ یَنْفَعَنَاا أَوْ نَتَّخِاذَهُ وَلَادا وَهُامْ لَاا
یَشْعُرُونَ)
و آیه یازدهم:
(وَقَالَتْ الُِخْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُب وَ هُمْ الَیَشْعُرُونَ)
در هاار دو مااورد ،ضاامایر ،مربااوط بااه آل فرعااون اساات ،امااا موضااوع عاادم شااعور ،در هاار دو مااورد
با هم متفاوت است.
توضاایح مطلااب ایاان کااه در داسااتان حضاارت موساای(ع) ،سااه جریااان در کمااین او بودنااد و در
واقااع ،یااک مثلاام موساای (ع) را محاصااره کاارده بااود :جریااان اول ،فرعونیااان بودنااد کااه موساای (ع)
را عاماال سااقوط و نااابودی قدرتشااان ماایدیدنااد .جریااان دوم ،مااادر موساای (ع) و بناایاساارائیل
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بودناد کااه منتظاار باود نااد او بااا مااوجی از قادرت برسااد و آنهااا را نجااات بدهاد .و جریااان سااوم نیااز
خداوند متعال بود که موسی (ع) را تعقیب میکرد تا راه رشد و توسعه را برای او بگشاید.
در مااورد اول ،عبااارت (وَ هُ امْ ال یَشْ اعُرُونَ) مربااوط بااه خداساات کااه آل فرعااون از او غافاال بودنااد و
قاادرت حااق تعااالی را بااه دنبااال موساای(ع) و در حمایاات او نماایدیدنااد .ایاان ناآگاااهی ،در همااه
جریااانهااای اسااتکباری و مااادی وجااو دارد کااه از خاادا غافاال ماایشااوند و تااوان درک امااداد و
نصاارت الهاای در توانمنااد ساااختن جریااان حااق را ندارنااد .ایاان اماار در زمااان پیااامبر اکاارم (ص) نیااز
بوده است .چنانکه اماروزه نیاز هسات و شااهدیم کاه نظاام کفار و الحااد ،اناواع و اقساام توطئاههاا را
از روز نخساات پیااروزی انقااالب در ایااران ،در براباار آن انجااام داده اساات و بااا وجااود شکساات
توطئااههااا و بااه نتیجااه نرساایدن برنامااههااا ونقشااههااای شومشااان ،همچنااان بااه دنبااال توطئااه دیگااری
میروند.
حادثه و جریان
حوادو و وقایعی که در دنیا اتفاق افتاده یا رو خواهد داد ،بر دو قسم است:
 -1وقااایعی کااه در هاار زمااان ،برحسااب شاارایع و موقعیااتهااای خاااص آن زمااانف اتفاااق ماایافتااد و
مخصااوص همااان زمااان اساات و در زمااانهااای دیگاار و جوامااع دیگاار ،تکاارار نماایشااود .مااثالً
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چناادین سااال پاایش ،در وسااع یکاای از خیابااانهااای شااهر مشااهد ،فااردی رد ماایشااد و بااا اتااومبیلی
تصااادف کاارد .ایاان قضاایه ،مخصااوص همااان زمااان اساات و امااوز کااه ساااختار آن خیابااان عااوض
شده و اوضاع تغییار کارده اسات ،ایان قضایه تکارار نمایشاود .ایان ناوع از وقاایع ،در لساان تااریخ،
«حادثااه» نامیااده ماایشااوند؛ چااه خصااوص همااان زمااان بااوده و در همااان زمااان حااادو شااده اساات و
جز یک سلسله مطالب داستانی و قصهای ،اثر دیگری برای ما ندارد.
 -2بعضاای از وقااایع ،مخصااوص زمااانی خاااص نیسااتند و آنچااه اتفاااق افتاااده اساات ،علاال و عواماال
آن در بسااتر تاااریخ و در همااه زمااانهااا وجااود دارنااد و تکاارار ماایشااوند .ایاان قساام از وقااایع را
«جریان» میگویند.
یکی از امتیازات تااریخنگااری قارآن ایان اسات کاه ساراغ داساتانهاا و تااریخهاایی مایرود کاه از
بخش دوم است؛ یعنای جریاانی اسات کاه عال و عاواملش ،هار چناد بعاد از چناد قارن ،در زماانهاا
و جوامااع ادامااه دارد .ماننااد جریااان حضاارت موساای(ع) کااه همااان علاال و عواماال آن زمااان ،در
بستر این زمان و هر زمان دیگار هام باه وجاود مایآیاد و هار کاس مایتواناد باا مطالعاه ایان قسام از
وقایع و شناسایی علل و عوامل آن ،عبرت بیاموزد تا برای امروزش آن را به کار ببرد.
 .1-5-3یكی از عبرتهای جریان موسی (ع)
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از نکااات عباارتآمااوز ایاان بخااش از جریااان حضاارت موساای (ع) ایاان اساات کااه در آن زمااان،
جریااان اسااتکبار بااه خاااطر انکااار خاادا ،از قاادت خاادا و امااداد الهاای خباار نداشاات و غافاال بااود .از
اینرو ،برای همه چیز برنامهریزی میکرد ،جز برای کاری که به خدا منسوب و مربوط بود.
از سخنانمقام معظام رهباری اسات کاه «بارای روز رحلات اماام(ع) ،هماه دنیاا برناماه داشاتند ،غیار از
خااود مااا» .آنهااا براساااس تحلیلاای مااادی و ظااهری ،همااه مبااادی انقااالب و نظااام اسااالمی را بااه امااام
خمیناای (ره) وابسااته ماایدانسااتند و معتقااد برودنااد امااام (ره) ،همااه کاااره اساات و اگاار او از دنیااا
برود ،هماه مباانی و مباادی انقاالب او نیاز از باین خواهناد رفات .آنهاا بارای ایان کاه هنگاام از باین
رفتن همه اینها ،چه باید انجام دهند و چطور بر مردم مسلع شوند ،برنامه داشتند.
جریان کفر والحااد ،در توساعه اساتکبار خاود ،هماه مباانی قادرت را در نظار مایگیارد ولای در ایان
برناماااهریااازی ،خااادا را در نظااار نمااای گیااارد .هااار کاااس ایااان گوناااه باشاااد کاااه در تحلیااالهاااا و
برنامااهریاازیهااایش ،همااه چیااز جااز خاادا را در نظاار بگیاارد ،او نیااز مسااتکبر اساات .تحلیاالهااا و
برنامااهریاازیهااایش ،همااه چیااز جااز خاادا را در نظاار بگیاارد ،او نیااز مسااتکبر اساات .در همااه کارهااای
فااردی ،سیاساای و اجتماااعی ،در درجااه اول بایااد خاادا را در نظاار گرفاات و بعااد بااا توجااه بااه قاادرت
غیباای حااق باار سااایر مبااادی ،علاال و عواماال ،حساااب باااز کاارد .مرحااوم پاادر مااا ،هاار زمااان کااه مااا
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تحلیاالهااای سیاساای داشااتیم و خیلاای حاارف ماایزدیاام ،آخاارش ماایگفاات« :همااه حاارفهااایی کااه
زدید درست است ،اما یک جایی هم برای خدا بگذارید».
جریااانهااای اسااتکباری دنیااا ،در برنامااهریاازیهااای خااود خیلاای دقیااقانااد؛ و بااا حساااب و کتاااب
برنامهریزی می کنناد ،ولای علات ایان کاه باا وجاود هماه ایان برناماهریازیهاای قاوی ،بایش از رباع
قرن است کاه ماردم ایاران اساالمی مقابال آنهاا ایساتادهاناد و آنهاا قادرت طراحای و برناماهریازی
باارای براناادازی انقااالب اسااالمی را ندارنااد و عاااجز شاادهانااد ،همااین اساات کااه همااه چیااز را در نظاار
میگیرند ،ولی خدا را در نظر نمیگیرند( :وَ هُمْ ال یَشْعُرُونَ)
اما (وَ هُامْ ال یَشْاعُرُونَ) در ماورد دوم ،مرباوط باه بنایاسارائیل اسات؛ یعنای فرعونیاان از بنایاسارائیل
غافل بودند که توضیح آن ،در ادامه میآید.
.2-5-3فرهنگ انتظار و انتظار بنیاسرائیل
خواهر موسی (ع) از ساحل ،چشم به تابوت حامل او داشت تا ببیند کجا میرود.
(فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُاب)؛ یعنای متقایم پای گیاری نکارد ،بلکاه از کناار سااحل ،دنباال جعباه شاناور در
امواج آب بود .
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پاایگیااری از کنااارف فرهنااگ حرکاات بناایاساارائیل قباال از موساای (ع) بااود و پاایگیااری خااواهر
موسای (ع) نمااد حرکاات بنایاساارائیل اسات .ایاانطاور نبااود کاه بناایاسارائیل شااب بخوابناد و صاابح
روز بعااد ،پااس از بیاادار شاادن ببیننااد دو چوپااان در مصاار ظاااهر ظاااهر شااده و بااه کاااو فرعااون
رفتهاند و او را به حق دعوت میکنند بلکه بنیاسرائیل ،پیگیر کار او و در انتظارش بودند.
انتظار بنیاسرائیل نسبت به موسی(ع) دو خاصیت داشت:
 )1آنهااا در کناای موساای (ع) بودنااد و پیوسااته سااعی داشااتند او را پیاادا کننااد؛ و در واقااع ،موساای
(ع) گمشده آنها بود.
 )2آنهااا درصااد جساات و جااو از موساای(ع) نیااز برآمااده بودنااد و انتظارشااان ،یااک حالاات رواناای
محااض یااا یااک جریااان تخیلاای نبااود .در مقدمااه هاار فاارج آساامانی و هاار امااداد غیباای الهاای ،بایااد
انتظار باشاد و خداوناد متعاال ،فارج را بارای مردمای رقام مایزناد کاه در انتظاار باشاند .ایان مسائله،
ناموس تکوینی و جریان قطعی برنامه آفرینش است.
توضاایح بیشااتر آن کااه تااااوت میااان انسااانو سااایر موجااودات در جریااان کمااال ،اختیاااری و اکتسااابی
بااودن آن در انسااان و قهااری بااودنش در دیگااران اساات .هدایتخاادا نساابت بااه موجااودات ،در همااه
ابعاااد زناادگیشااان تکااوینی اساات؛ مثاال خانااهسااازی کااه ذات مقاادس پرورگاادار ،باار طبااق هاادایت
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تکااوینی بااه زنبااور آموختااه و در فطاارت و ذاتااش قاارار داده اساات .امااا انسااان ،چااون کمااالش کمااال
اختیاااری و اکتسااابی اساات ،بایااد تصاامیم بگیاارد ،بخواهااد ،اراده کنااد و در جریااان کمااال پاایش
باارود و آن را کسااب کنااد .از آنجااا کااه کمااال بشاار قهااری نیساات ،هاادایتش نیااز هاادایت تکااوینی
نیساات و تشااریعی اساات .فاارج الهاای و امااداد غیباای پروردگااار در مساای کمااال انسااانف زمااانی
محقق میشاود کاه خاود انساانهاا بخواهناد و تصامیم بگیرناد .از ایان رو ،تاا انتظاار نباشاد فارج نیاز
نخواهد بود و هر فرجی ،مبتنی و متکی بر انتظار است.
 .1-2-5-3عوامل تعجیل فرج
سالهای ساال بنای اسارائیل انتظاار کشایدند و انتشارشاان خیلای طاول کشاید .هازاران و شااید صادها
هزار طفال سار بریاده شاد تاا کلایم اهلل (ع) دیاده شاد .علات طاوالنی شادن و تاجیال انتظاار ،فقادان
دو چیز است که فراهم بودنشان ،بودنشان ،موجب تعجیل در فرج است.
 )1جدی بودن انتظار
انتظااار بایااد جاادی باشااد و اگاار بااه صااورت یااک جریااان رواناای باااقی بمانااد یااا خاادایی ناااکرده در
عرصه تخیل باشد ،فایادهای نادارد .نیاز انتظاار وقتای جادی مایشاود کاه در جریاان آن ،حرکات باه
وجود آید و منتظران ،اقدام علمی داشته باشند.
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از دالیال طاوالنی شادن انتظاار بنایاسارائیل ،جاادی نباودن انتظاار آنهاا باود؛ چاون آنااان در والدت
موسی (ع) شک داشاتند و نمای دانساتند او متولاد شاده اسات یاا ناه؛ و آیاا آن کسای کاه بایاد آنهاا
را نجااات بدهااد ،زنااده اساات و در جریااان مشااکالت آنهااا ،از بربختاای و فالکاات و ذبااح پسااران و
استحیای دخترانف قرار دارد یا خیر؟
بدیهی اسات اگار باه جامعاهای کاه رناج مایبارد و ماردم آن ،دردهاا ،رناجهاا ،مصایبتهاا ،داغهاا و
حااوادو تخاال بساایاری را تحماال ماایکننااد ،گفتااه شااود منجاای آنهااا از ایاان مسااائل باایخباار اساات،
انتظارشااان سساات ماایشااود؛ چااون انتظااار وقتاای صااورت جاادی پیاادا ماایکن اد کااه آمیختااه بااا امیااد
باشد و اگار در انتظاار ،امیاد وجاود نداشاته باشاد و بار جامعاه ،حالات یااس و ناامیادی حااکم باشاد،
ایاان انتظااار حالاات رواناای محااض خواهااد داشاات کااه مشااکلی را حاال نماایکنااد .همااینطااور اساات
اگار کسای فقاع منتظار باشاد و بگویاد خادا موساایی خلاق مایکناد کاه هماه را نجاات مایدهاد؛ و
اینطور در جنگ و ظلم نمیمانیم و روزی این قصه تمام خواهد شد.
در جریااان انتظااار فاارج امااام زمااان (عااج) نیااز همااینگونااه اساات و اگاار منتظاار حضاارت (ع) یااک
حالاات رواناای خاااص داشااته باشااد و در آن حالاات رواناای ،مقااداری عواطااف و احساساااتش نیااز
تحریک شود ،هر چند انتاظر نام دارد ،انتظار غیرجدی است.
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چنااانکااه منتظاار میهمااان ،بایااد باارای او امکانااات پااذیرایی را نیااز مهیااا کنااد؛ و اگاار چنااین نکنااد ،او
منتظر جدی محسوب نمیشود.
 )2هم انی بودن انتظار
در صااورت همگااانی نبااودن انتظااار ،فاارج طااوالنی ماایشااود .فرجاای کااه خداونااد ماایخواهااد ایجاااد
کنااد ،متعلااق بااه یااک ،ده ،صااد نفاار و حتاای اهاال یااک شااهر نیساات .فاارج از آن مومنااان ،اماات
اسااالمی و در نهایاات جامعااه مستضااعف بشاار اساات .از ایاانرو ،انتظااار بایااد همگااانی شااود و انتظااار
جامعااه صااد ،دویساات ،هاازار یااا ده هاازار نفااری فایاادهای نداشااته ،انتظااار محسااوب نماایشااود .انتظااار
این افراد ،هر چند هم جدی باشد ،به طول میانجامد و به پایان نمیرسد.
طااوالنی شاادن انتظااار بناایاساارائیل بااه ایاان دلیاال بااود کااه همااه آنهااا در انتظااار موساای (ع) نبودنااد.
ولاای پااس از توسااعه فرهنااگ انتظااار و ازدیاااد منتظااران و همگااانی شاادن آن ،حضاارت موساای (ع)
در جمع بنی اسرائیل ظهور کرد.
از آنجااا کااه فاارج وجااود اقاادس امااام زمااان (ع) ،در درجااه نخساات فاارج شاایعه اساات و بعااد فاارج
اماات اسااالم و بعااد فاارج جامعااه مستضااعفان ،انتظااار حضاارت مهاادی (ع) بایااد در ایاان سااه حلقااه بااه
وجااود آیااد تااا فاارج حاصاال شااود .حااداقل در حلقااه اول ،بایااد انتظااار ،جاادی و فراگیاار شااود .امااا
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بررساای اوضاااع نشااان ماایدهااد کااه در همااان حلقااه اول ،انتظااار جاادی و فراگیاار نیساات؛ یعناای
ممکن است افراد زیادی اقادام باه توسال باه اماام زماان (ع) ،خوانادن دعاای ندباه و دعاا بارای فارج
ایشااان کنااد ،امااا بیشااتر ایاانهااا ،تنهااا یااک حالاات رواناای اساات کااه در عرصااه حرکاات در نیامااده و
فراگیر نشده است.
 .3-5-3عالم بنیاسرائیل و مژده فرج موسی (ع)
بعااد از آن کااه فرعااون ،موساای (ع) را از آب گرفاات ،او را باازرگ کاارد تااا بااه ساان چهااارده یااا
پااانزده سااالگی رسااید .آساایه ،بااه خاااطر عالقااه زیاااد فرعااون بااه موساای (ع) ،خیلاای بااه او رساایدگی
ماایکااارد و در پااارورش او ،جااادیت زیااادی داشااات؛ چاااون فرعاااون دختاار داشااات ،ولااای پاااس
نداشاات 75.آساایه ،چهارصااد غااالم زریاان کماار را در خاادمت موساای (ع) قاارارداده بااود کااه در
رکاب او بودند و همگان ،موسی (ع) را فرعون زاده و پسر فرعون میدانستند.
فرعااون همااه زنااان و مااردان بناایاساارائیل را در کارهااا و برنامااههااایش اسااتخدام کاارده بااود و انااواع
مظااالم را باار آنهااا باااری ماایکاارد .از جملااه دسااتورات او بااه عااواملش ایاان بااود کااه زنهااای حاملااه
بنی اسارائیل را در کارهاای سانگین باه کاار بگیرناد تاا بچاهشاان ساقع شاود .در سااخت و ساازهایی
َّخَِ
دا)
ه و
َت
ْ ن
َو
 -7عالمه طباطبایي(ره) از عبارت (أ
ََلً
ذُ
در آیه نهم ،استفاده كردهاند كه فرعون فرزندي
نداشت .رك :المیزان ،ج  ، 6ص7
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که فرعونیان انجام مایدادناد ،کارهاای سانگین را باه عهاده زنهاای حاملاه مایگذاشاتنند .کپاههاای
گل ،آجر و سنگ را بر آنان بار میکردند و از نردبانهای بلند ،آنها را باالمیفرستادند.
در باااین بنااایاسااارائیل عاااالمی باااود کاااه در صاااومعه زنااادگی مااایکااارد و در انتظاااار موسااای (ع)
بسارمیباارد؛ و بناایاسارائیل را نیااز بااه انتظاار تشااویق ماایکارد .او بااه آنهااا مایگفاات خداونااد متعااال
برای نجاات شاما ،پیغمباری باه ناام موسای مایفرساتد .او را ماردم بنایاسارائیل قطاع کارده و دساتور
داده بااود کااه کساای حااق دیاادن او را ناادارد؛ و اگاار ماایفهمیااد کساای از بناایاساارائیل سااراغ او رفتااه،
مجازاتش میکرد.
گروهی از بنای اسارائیل کاه شااهد فشاار روزافازون فرعونیاان بودناد ،شابانه خودشاان را باه آن عاالم
رساااندند و ضااجه و زاری کردنااد کااه فکااری بااه حااال مااا کاان! از بااس بااه مااا گفتاای موساای(ع)
مایآیااد و مااا اساام او را باار ساار زبااان جاااری کااردیم ،فرعااون در کمااین او نشسااته اساات و بااه خاااطر
انتظااار ،روز بااه روز ظلمااش را باار مااا شاادیدتر ماایکنااد .آن عااالم ،آنهااا را دلااداری ماایداد و
کیفیت نجاتشان به دست موسی (ع) را برایشان بیان میکرد.
همینطور کاه آن جماع چاارهجاویی مای کردناد و عاالم نیاز مشاغول بیاان نحاوه ظهاور موسای(ع) و
عالئاام آن بااود ،موساای (ع) کااه از مالزمااانش جاادا افتاااده بااود ،پااس از شاانیدن صاادای گریااه آنهااا
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از دور ،در حااالی کااه لباااس قیمتاای پوشاایده و سااوار باار مرکااب بااود ،وارد معبااد شااد .ماارد عااالم بااه
آنها میگفت« :طباق عالئام ظهاور ،موسای (ع) متولاد شاده اسات و باه یقاین هماین روزهاا ،وسایله
نجااات شااما بااه دساات او حاصاال خواهااد شااد» .مشخصااات موساای (ع) را بیااان ماایکاارد کااه قااد،
شاکل و خصوصایات صااورتش چناین اساات و موسای(ع) نیااز گاوش ماایداد .عاالم کااه گارم حاارف
زدن بااود ،یااک مرتبااه ساارش را باااال کاارد و چشاامش بااه موساای (ع) افتاااد .مشاااهده ک ارد کااه تمااام
عالئام در قیافاه اوهساات .باه بناایاسارائیل گفاات« :باه شاما مااژده مایدهاام کاه ایاان خاود موساای (ع)
اساات»؛ و بااه دساات و پااای حضاارت موساای (ع) افتاااد .جمعیاات نیااز چنااین کردنااد .باادین ترتیااب،
حضرت موسی(ع) آن شب برای بنیسارائیل کشف شد.
فرعااون از ایاان کااه بناایاساارائیل بااا ایاان کیفیاات ،در کمااین موساای (ع) بااوده ،دنبااال او ماایگشااتند و
حتاای او را شااناختهانااد ،خباار نداشاات؛ چااه عناصاار قدرتمنااد و مسااتکبر گاااهی چنااان مساات قاادرت
ماایشااوند کااه نماایفهمنااد در اطرافشااان چااه ماایگااذرد .چنااانکااه گاااهی حرکاات کوچااک
ضعیفترین افراد ،قویتارین توطئاه هاای اساتکبار را از باین مایبارد و خاود آنهاا غافالاناد( :وَ هُامْ
ال یَشْعُرُونَ)
توصیه بزرگان دین به جدا نندن از مردم
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امیرالمااومنین علاای (ع) در نامااه معروفشااان بااه مالااک اشااتر ،درباااره انااس و حشاار بااا عامااه مااردم
میفرماید :کاری نکنید که از تبار مرده جدا شده ،جزء اقلیت مرفه جامعه قرار بگیرید:
ستثارِ بِمَا الناسُ فیهِ اسوَلَّ)
(إیءاکَ وَ اإل ِ
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جدایی از مردم خطر بزرگای اسات و اگار ساران و مسائوالن یاک نظاام ،هار چناد نظاام حاق و دیان
محااوری مثاال جمهااوری اسااالمی ایااران ،تبارشااان را عااوض کننااد و از طبقااه آساایبپااذیر جامعااه
جدا شده ،به طبقه مرفاه جامعاه بپیوندناد ،لفافاه قادرت ،کاور و کرشاان مای کناد و دیگار نمایبینناد
اطرافشان چه میگذرد.
حضاارت امیاار(ع) در فرمااایش دیگااری ،در توصاایف اعمااال پیااامبر (ص) ،از جملااه فرمااودهانااد :او
که درود خدا بار وی بااد ،روی زماین مایخاورد و چاون بنادگان ماینشسات و باه دسات خاود پاای
افاازار خااویش را پینااه ماایبساات و جامعااه خااود را خااود وصااله مااینمااود و باار خاار باایپاااالن سااوار
میشدد و دیگری را بر ترک خود سوار میکرد:
(وَ لَقَادْ کَااانَ (ع) یلکاال علاات ابرض و یجلااس جلسااة العباادوَ یَخْصِافُ بِیَادِهِ نَعْلَاهُ وَ یَرْقَاعُ بِیَادِهِ ثَوْبَاهُ
وَ یَرْکَبُ الْحِمَارَ الْعَارِیَ وَیُرْدِفُ خَلْفَهُ)
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حضاارت علاای (ع) در ایاان فرمااایش ،تبااار وجااود مقاادس پیغمباار اکاارم (ص) را مشااخص ماایکنااد
کااه در عرصااه زناادگی بااا تبااار االغ سااواران بودنااد نااه اسااب سااواران؛ االغ ،نااازلتاارین وساایله نقلیااه
آن روز بود.
تاکیاادهای مقااام معظاام رهبااری جهاات اساات .مساائوالن نظااام اسااالمی نیااز در هاار مساائولیتی کااه
هسااتند ،مقااام قضاااوت ،اجاارا یااا قااانونگااذاری ،بایااد بداننااد از تبااار قشاار آساایبپااذیر و مستضااعف
مردم اند و نباید رنگ و سابغه زنادگیشاان را عاوض کنناد .بناده ،نبایاد یاادم بارود کاه طلباه هساتم،
چنااانکااه مقااام معظاام رهبااری در همااه حااال در نظاار دارنااد کااه طلبااهانااد .قشاار روحانیاات بایااد
ایاانگونااه باشااد و طلبگاای را از خودشااان جاادا نکننااد .اگاار طلبااهای طلبگاای اش را از خااودش جاادا
کنااد و روح طلبگاای از او گرفتااه شااود ،در راسااتای آل فرعااون قاارار خواهااد گرفاات و جاازو آن
تبار خواهد شاد؛ چاه آنهاا نیاز چشمشاان ماردم را نمایبیناد .فرعونیاان قادرت ماردم و تباار مردمای
را نادیاده گرفتااه ،بااه جریااانهاای مردماای توجااه نداشااتند .هماین مااردم ،حکوماات آنهااا را ساارنگون
کردنااد .اگاار بنااا شااد مساائوالن کشااور مااا نیااز -خاادای نکاارده -در ایاان مرحلااه وارد شااوند ،همااین
مشکل را خواهند داشت و به همین سرنوشت دچار خواهند شد.
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بنااده ،گاااهی اوقااات بعضاای حرکااات را از بعضاای از دوسااتانم ماایبیاانم کااه مااو باار باادنم راساات
مایشااود و وحشات ماایکانم کااه ایاانهاا ،بااا چاه جراتاای ایاان کارهاا را انجااام مایدهنااد .در مدرسااه
باقریااه مشااهد طلبااه بااودم ،خاادا آیاات اهلل ساابزواری را رحماات کنااد ،ایشااان ماااهی 25تااا  31قاارص
نان به طلباههاا مایدانناد .طلباههاا باا کاغاذهای ممهاور ایشاان از ناانواییهاا ناان مایگرفتناد .شایخی
سبزواری در مسیر مدرساه باقریاه باود کاه سااعت  11تاا  11صابح کاه ناانواییهاا پخات مایکردناد،
ماایرفاات و بااا مهاار آقااای ساابزواری نااان ماایگرفاات و یااک تکااه از نااان را ماایخااورد .هنگااام ظهاار
تکااه دیگااری از نااان را بااه عنااوان نهااار ماایخااورد و تکااه سااوم نااان را باارای شااام شاابش نگااه
ماایداشاات .تمااام شاابانه روز را بااه یااک قاارص نااان خااالی زناادگی ماایکاارد و چنااان الحماادهلل
ماایگفاات کااه صاادایش در فضااای مدرسااه ماایپیچیااد .مااا از تبااار ایاان افاارادیم و اگاار روزی
امکاناااتی در دساات مااا قاارار گرفاات ،نبایااد آن را فرامااوش کاارده ،سااطح زناادگی خااود را عااوض
کنیم.
وقتاای در یااک نظااام ،روحانیاات در جریااان امااور آن نظااام قاارار ماایگیاارد ،بااهطااور طبیعاای افااراد از
این قشر ،مسئولیت هایی در ایان نظاام پیادا مایکنناد .ولای بایاد توجاه داشاته باشاند .باه هار جاا وارد
شاادند ،ماننااد عقیاادتی سیاساایهااای ارتااش و نیااروی انتظااامی ،ایاانگونااه نباشااد کااه امکانااات در
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اختیارشااان را در جهاات زناادگی خودشااان اسااتخدام کننااد و ایاانهااا باارای زناادگی آنهااا رنااگ
درساات کننااد .مااا بایساات طلبگاایمااان را چااه از نظاار اجتماااعی و چااه از نظاار اقتصااادی فرامااوش
نکناایم .حتاای اگاار یااک روحااانی غیروابسااته بااه نظااام ،بااه خاااطر داشااتن فعالیااتهااای اقتصااادی
درساات ،پولاادار شاادف نبایااد رنااگ زناادگی ،خانااه ،ماشااین ،رفاات و آمااد و جریااان زد و بچااهاش
عوض شود.
مضم ون برخای روایاات اسات کاه اگار کسای تباار خاودش را فراماوش کناد ،مثال جوجاه پرنادهای
اساات کااه از النااه خااودش خااارج شااده اساات و بااه ساارعت طعمااه عقاااب ماایشااود و او را پاار پاار
مایکنناد .طلباه نیاز اگار از خاناه اش خاارج شاود ،مانناد هماان پرناده ،صاید عقااب مایشاود و هماه
چیزش را میگیرند و نابرود خواهد شد.
خالصااه آن کااه از مجمااوع آنچااه در بیااان مااراد از عبااارت (وَ هُاامْ ال یَشْااعُرُونَ) ،در دو آیااه از
آیااات ایاان فصاال گفتااه شااد ،بااه خااوبی روشاان ماایشااود کااه ایاان دو ،بیااانگاار دو خصوصاایت
اسااتکبارند؛ و آن ایاان کااه آنهااا نااه خاادا را ماایبیننااد و نااه مااردم را( .وَ هُامْ ال یَشْاعُرُونَ) اول ،غفلاات
از خدا؛ و (وَ هُمْ ال یَشْعُرُونَ) دوم ،غفلت از مردم است.
 .4-5-3لطیفهای در تعبیر «و هم الینعرون»
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در (وَ هُاامْ ال یَشْااعُرُونَ) دوم ،مطلااب لطیااف و دقیااق دیگااری وجااود دارد ،چااون از باایاطالعاای و
بیخبری ،باه عادم شاعور تعبیار نمایشاود ،از ایان رو ،ایان کاه خداوناد سابحان در ایان آیاه ،شاعور
و درک را از جریااان اسااتکباری فرعااون نفاای ماایکنااد ،مربااوط بااه چیاازی باااالتر از خباار و اطااالع
اساات و آن ،عاادم درک راهکااار مناسااب باارای مقابلااه بااا مسااائل اساات؛ یعناای آنهااا از بساایاری از
مسااائل خباار داشااته ،مطلااع بودنااد ،امااا رهکارشااان در برخااورد بااا آن مناسااب نبااود .فرعونیااان
ماایدانسااتند جریااانی در مااردم بااه وجااود آمااده و حرکتاای ایجاااد شااده اساات ،ولاای دنبااال راه کااار
حق نبودند.
بناابراین(وَ هُامْ ال یَشْاعُرُونَ) دوم ،صارف باایخبار و بایاطالعای از جریااانهاای مردمای نیسات ،بلکااه
بااه ایاان معناساات کااه ایاانهااا ،قاادرت درک واقعیاات را ندارنااد تااا برحسااب آن درک واقعاای ،بواننااد
با حرکت مردم مقابله کنند.
در حکوماااتهاااای اساااتکباری کاااه جنایاااتکااااران در راس قااادرت قااارار مااایگیرناااد ،در برابااار
جریانهایی که در حاوزه قادرت آنهاا باه وجاود مایآیاد ،باه دو صاورت برخاورد مایکنناد :یاک
برخورد ،سرکوب اثر نکرد ،دنبال راهکار دوم میروند و آن ،هار کردن جریان است.
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گاااهی نیااز باارعکس اساات :نخساات دنبااال ایاان ماایرونااد کااه جریااان را بااه نفااع خااود و در راسااتای
منااافعشااان در آورده ،مهااارش کننااد؛ و اگاار مهااار نشااد ،آن وقاات در پاای ساارکوب آن باارماایآینااد.
آنها چنین تصور میکنند کاه ایان حرکات هاا ،معماولی و قابال مهاار کاردن اسات و مایتاوان آنهاا
را از باین بارد ،لااذا ناوع برخاورد ایشااان تناسابی باا آن حرکااتهاا نادارد .از ایاان رو ،ایان برخوردهااا
حرت را قویتر ،جدیتر و فراگیرتر میکند.
در انقالب اساالمی ایاران ،عاین هماین مسائله وجاود داشات .زماانی کاه انقاالب اوج گرفات و کاار
به جاای ریاد کاه مساتکبران عاالم دیدناد شااه نمایتواناد حکومات کناد ،اول درصادد مهاار کاردن
جریان بار آمدناد .دو نفار پیادا شادند کاه هار دو از نماینادگان مجلاس شاورای ملای بودناد؛ محسان
پزشکپاور و احماد بنایآدم .ایان دو باه یاک بااره از داخال مجلاس قیاام کردناد کاه چارا ماردم را
ماایکشااید و بااا ساارنیزه بااا مااردم مقابلااه ماای کنیااد؟ بناایآدم کااه نماینااده مااردم تبریااز بااود ،در تبریااز
اعتصاب غذا کرد و گفت :تاا حکومات نظاامی تعطیال نشاود ،مان اعتصااب غاذا مایکانم .غاذا هام
نخااورد تااا ایاان کااه او را بااه بیمارسااتان بردنااد .مااردم خوشااحال شاادند کااه انقااالب در مجلااس
شااورای ملاای نفااوذ کاارده و دو نماینااده هاام بااه انقااالب پیوسااته ،قیااام کااردهانااد .گااروههااای سیاساای
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نیااز بااه ایاان حرکاات گرویدنااد .ملاایگراهااا تحریااک شااده ،از احمااد بناایآدم تشااویق و تقاادیر
کردند.
تنهااا کساای کااه اصاال قصااه را درک کاارد و بااا یااک نهیااب ،توطئااه را از بااین باارد ،امااام خمیناای (ره)
باود .کساای توقاع نداشاات اماام (ره) ایاانطاور برخااورد کنناد .ایشااان اعاالم کردنااد کاه ایاان دو ،هاام
به دستگاه شااه و هام باه دساتگاه آمریکاا وابساته هساتند و ایان توطئاه دشامن اسات کاه مایخواهاد
انقااالب و حرکاات را بااه نفااع خااودش مهااار کنااد .همچنااین فرمااود :در حااال حاضاار دو نفرنااد و بعااد
بیشاتر هاام خواهنااد شاد .روش ایاانهااا ایانطااور اساات کااه چناد نفاار را بااه وجاود ماایآورنااد کااه در
صف انقالب و جلو آن جاای مای گیرناد و انقاالب را باه جاایی مای برناد کاه خودشاان مایخواهناد
و غیاار از مساایر مااوردنظر انقالبیااون اساات .وقتاای حرکاات بااه آن طاارف رفاات ،دیگاار برگرداناادن
مااردم کااار آسااانی نیساات و هاار چااه گیریبااان چاااک شااود ،بااه جااایی نماایرسااد .ایاان آگاااه ساااختن
امااام (ره) موجااب شااد آن دو نفاار ،بااه طااور کلاای از نظاار مااردم مطاارود شااوند .آنهااا نیااز دیدنااد
نقشااهشااان نگرفاات ،رهااا کردنااد .بعااد حکوماات درصاادد برخااورد و ساارکوب برآمااد ،ولاای هاار چااه
برخورد میشد ،فراگیری و وسعت حرکت بیشتر میشد تا این که انقالب پیروز شد.
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در انقااالب مشااروطهف ایاان ترفنااد اسااتکببار کارساااز شااد و جریااانهااای وابسااته بااه آنهااا ،انقالباای
را که به دسات متادینان و باه فتاوای مراجاع تقلیاد انجاام شاده باود ،باه نفاع خودشاان مصاادره و آن
را مهار کردند.
 . -3تحریم مرضعهها بر موسی (ع)؛ سنتی الهی
گذشاات کااه مساائله حضاارت موساای (ع) یااک جریااان بااود نااه حادثااه .جریااانی کااه نمااادش موساای
(ع) بااود .گاااهی ذات مقاادس پروردگااار واقعیااتهااای مهماای را کااه در زناادگی بشاار بااه عنااوان
ناااموس تکااوین و ساانت آفاارینش وجااود دارنااد ،در یااک تااابلوی تاااریخی نمااایش ماایدهااد؛ و بااه
صااورت یااک جریااان تاااریخی ارائااه ماایکنااد ،حااال آن کااه آن جریااان ،در واقااع یااک ساانت
تکوینی و رگه ثابت آفرینش در بستر زندگی بشری است.
در ایاان بخااش از آیااات ،خداونااد در آیااه دوازدهاام ماایفرمایااد :مااا قباال از والدت موساای(ع) و
پیش از آن که در دامان فرعاون و آسایه قارار گیارد و نیااز باه مرضاعه داشاته باشاد ،مرضاعههاا را بار
او حرام کردیم:
(وَ حَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ)
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در دو کلمااه (وَ حَرَّمْنااا) و (مِاان قَباالُ) دو نکتااه اساات کااه از آنهااا ،یااک اصاال کلاای آفاارینش
استنباط میشود.
از (وَ حَرَّمْنااا) فهمیااده ماایشااود کااه تحااریم مرضااعههااا باار حضاارت موساای (ع) صااادر کاارده باشااد؛
یعنی اینکه زنهاای شایرده آمدناد تاا باه موسای(ع) شایر بدهناد ،ولای او پساتان های یاک از آنهاا
را نگرفت ،حرمتم تشریعی نباود .چناان کاه از نظار قاانونی نیاز های منعای بارای شایر دادن باه موسای
(ع) وجااود نداشاات .مرضااعههااا ماای آمدنااد و باادون کوچااکتاارین منعاای ،کااامالً آزاد ،پسااتان در
دهااان او ماایگذاشااتند ،ولاای او آن هااا را نماایگرفاات و شاایر نماایخااورد .پااس ایاان تحااریم ،تحااریم
تکنااوینی رود تااا آن مرضااعههااا ،مباادا تغذیااه موساای (ع) قاارار نگیرنااد .در جریااان طبیعاات و در
تکوین و خلقتف برناماههاای خادا باه گوناهای تنظایم شاد کاه ایان مرضاعههاا نتوانناد باه موسای(ع)
شیر دهند.
(مِن قَبلُ) نیز یعنی قبال از ایان کاه موسای در دامان فرعاون و آسایه قارار بگیارد و حتای قبال از ایان
کااه بااه دنیااا بیایااد ،مرضااعههااا را حاارام کاارده بااودیم .البتااه بااا توجااه بااه ایاان کااه در صااورت نبااود
موسی(ع) ،نیازی به مرضاعه نباوده اسات تاا خادا آنهاا را حارام کناد ،بایاد گفات (مان قبال) اشااره
دارد به این که تحاریم تکاوینی مرضاعه هاا ،جریاانی اسات کاه در عاالم خلقات و طبیعات باه وجاود
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آمااده اساات و موساای (ع) ،یکاای از نمادهااا و مصااادیق آن اساات .در واقااع ،ایاان قااانون قباال از
موسی (ع) و دیگر مصادیق آن ایجاد شده بود.
م َأ ِئ َمّااا ًة
ج َع َلهُااا ْ
ض َو َن ْ
ن ا ْس ُتضْااا ِعفُوا فِااای الْااا َل ْر ِ
ن َعلَااات ا َلّاااذِی َ
در تفسااایر آیاااه ( َو ُنرِیااا ُد َأ ْن َنمُااا َّ
وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ)
در فصاال اول گفتااه شااد کااه خداونااد ساابحان دو اراده دارد :یااک اراده در عااالم اماار و یااک اراده
در عالم خلاق .اراده خادا در عاالم امار عباارت اسات از اراده تکاوین و پیادایش کاه باه مجارد تعلاق
اراده خداف موجاود باه وجاود مایآیاد .اماا اراده خادا در عاالم خلاق باه قضاایا و قاوانین حااکم بار
عااالم طبیعاات باااز ماایگااردد و معمااوالً قااانون و نظااام طبیعاای ،قباال از پیاادایش موجااودات وجااود
دارد و همااه موجااودات ،محکااوم ایاان قااوانین و نظااام هسااتند .در طبیعاات ،ابتاادا نظااام بااه وجااود
ماایآیااد و بعااد ایاان موجااودات و مصااادیق وجااود یافتااه ،تحاات احکااام و قااوانین نظااام طبیعاات قاارار
میگیرند تحریم مرضعهها بر موسی(ع) از نوع اراده خدا در عالم خلق محسوب میشود.
 .1- -3علت تحریم مرضعهها بر موسی(ع)
برخی از علل تحریم مرضعهها بر موسی (ع) را میتوان چنین ذکر کرد:
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-1بنااا بااود موساای (ع) کلاایم اهلل شااود و بااه عنااوان برتاارین و مقااربتاارین بنااده خاادا ،نااه تنهااا روی
زمااین کااه در عااالم وجااود ،خاادا را عبااادت کنااد .از حضاارت صااادق (ع) روایاات اساات کااه
فرمودند :قرب و دلادادگی موسای(ع) باه خداوناد طاوری باود کاه وقتای باهطاور دعاوت شاد ،بایاد
دو شاابانه روز راه ماایرفاات تااا بااه میقااات برسااد .از آن لحظااه ،موساای (ع) از شااوق دیاادار ،نااه غااذا
خااورد ،نااه آب آشااامید ،نااه اسااتراحت کاارد و نااه خوابیااد .تمااام ایاان دو شاابانه روز را دویااد تااا
خااودش را بااه میقااات برساااند 78.مساالم اساات باادنی کااه ماایخواهااد افضاال عبااادات را باارای خاادا
انجام دهد ،نبایاد بافات هاا و نساوجش از شایر یاک ملحاده و کاافره و عنصاری کاه در خاع توحیاد
و عبودیت نیست ،تشکیل شود.
 -2اثاار ذاتاای شاایر تنهااا در جساام نیساات و شاایر ،گذشااته از اثاار جساامی و تاااثیر باار بافااتهااا و نسااوج
بدن ،اثار روانای نیاز دارد .دانشامندان ژنتیاک معتقدناد کاه یاک بخاش از وراثات انفعاالی افاراد ،باه
شاایر مااادر مربااوط ماای شااود؛ چااه وراثاات باار دو قساام اساات :وراثاات تاااریخی کااه روحیااات،
اختالقیااات و خلقیااات پاادران و اجااداد از طریااق ژنهااا و کرومااوزمهااا از نساالی بااه نساال دیگاار
منتقل مای شاود؛ و وراثات انفعاالی کاه مخصاوص ماادر اسات؛ یعنای از لحظاه ورود جناین باه رحام
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مااادر ،روحیااات ،اخالقیااات و افعااالی در شاایر اساات کااه بخشاای از روحیااات و اخالقیااات مااادر از
طریق شیر به طفل منتقل میشود.
 .1-1- -3مبدا ت ذیه حزت اهلل
بااااااااااا توجااااااااااه بااااااااااه آنچااااااااااه درباااااااااااره آیااااااااااه (وَحَرَّمْنَااااااااااا عَلَیْااااااااااهِ
الْمَرَاضِ اعَ مِاان قَبْ الُ) گفتاایم ،بایااد اشاااره کاارد کااه جریااان حضاارت موساای (ع) ،نمااادی از قااانون و
نظااامی اساات کااه خاادا باار عااالم طبیعاات حاااکم کاارده اساات؛ نمااادی از جریااان وابسااته بااه خاادا و
صف خدا .بشر دو صف دارد:
صااف الحاااد و شاایطان و صااف خداونااد کااه در قاارآن ،از آنهااا بااه حاازب اهلل و حاازت شاایطان یاااد
شاااده اسااات .موسااای (ع) نماااادی از حااازب اهلل اسااات .پاااس ایااان کاااه ذات مقااادس پروردگاااار
میفرمایاد قبال از تولاد موسای (ع) نمااد و مصاداق جریاان حازب اهلل ،در نظاام طبیعات محارز شاده
بود که مبدا تغذیه و مرضاعه انحرافای نادارد ،نشاان مایدهاد کاه حازب اهلل نمایتواناد از هار جریاان
فکااری تغذیااه کنااد و منبااع تغذیااهاش منبعاای خاااص اساات .ایاان یااک قااانون الهاای اساات کااه از قباال
تعیین شده اسات( :وَ حَرَّمْنَاا عَلَیْاهِ الْمَرَاضِاعَ مِان قَبْالُ) .و نیاز فارق نمایکناد کاه انساان از پساتان شایر
بنوشد یا از یک مبدا فکری تغذیه کند.
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نکتااه مطاارح در زناادگی مومنااان امااروز نیااز همااین اساات .اگاار کساای وابسااتگیاش را در خااع
بندگی و عبودیت خادا محقاق کارد؛ یعنای قباول کارد کاه بناده خادا و در جریاان حازب اهلل داخال
است ،نمی تواند از هار مبادا فکاری در دنیاا تغذیاه کناد؛ چاون مرضاعه متعادد و مختلاف داشاتن ،بار
حاازب اهلل ،عبااداهلل و انسااان وابسااته بااه جریااان حااق ،حاارام تکااوینی اساات ،مگاار ایاان کااه شااخص،
عبودیت و بندگی خدا را قبول نکرده و نپذیرفته باشد.
تمااام مشااکل مااا ایاان اساات کااه بااه عبااداهلل بااودن خودمااان ایمااان نااداریم و قبااول نااداریم کااه در
جریااان بناادگی و عبودیاات خااداییم .حااال آن کااه اگاار در جریااان بناادگی و عبودیاات خاادا قاارار
گاارفتیم ،از همااان لحظااه دیگاار نماایتااوانیم سرسااپرده هاار فکاار ،مکتااب ،اندیشااه و ایاادهای باشاایم و
از آن تغذیه کنیم؛ چناان کاه بیشاتر انحرافااتی کاه امات اساالمی از صادر اساالم تاا باه اماروز دچاار
آن شادهانااد ،بااه ایاان دلیاال بااوده اساات کااه برخاای ،باای باکانااه سرسااپرده اندیشااههااا و مکاتااب دیگاار
شدهاند.
بنابراین نبایاد آزاداناه و بای موضاع ساراغ هار فکار ،مکتاب و صادایی رفات؛ و نبایاد باه مجارد ارائاه
یااک تحلیاال نااو ،جااذب آن شااده ،سرسااپرده و تساالیم شااویم .بلکااه بایااد مطالعااه بااه موضااعگیااری
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بپاردازیم .البتااه مقصاود رهااا کاردن اندیشااههاا ،افکااار و مکاتاب نیساات ،بلکاه آگاااهی از اندیشاههااا،
افکار و نظریات دیگر خوب است.
در روایتاای از وجااود ذی جااود رسااول (ص) و حضاارت جااواد (ع) نقاال شااده اساات کااه هاار کااس
به سخن گویی گوش فرا دهد ،گویا آن صاحب کالم را پرستیده است:
(مَن أَصْغَت إِلَت نَاطِق فَقَدْ عَبَدَهُ)
«صااغی» بااا «ساامع» و «اسااتماع» فاارق دارد؛ «ساامع» و «اسااتماع» شاانیدن اساات ،امااا «صااغی» یعناای
گااوش دادن و جااا دادن در قااوه سااامعه؛ یعناای از موضااع اسااتفاده و بهاارهباارداری بااه سااراغ سااخنی
رفااتن .اگاار کساای بااا چنااین قصاادی سااراغ سااخنی رفاات ،در واقااع ،صاااحب آن سااخن را پرسااتیده
است.
حضاارت علاای (ع) فرمااوده اساات :منشااا فتنااههااا و فسااادها در میااان مااردم ،پیااروی از خااواهشهااای
نفااس و احکااامی اساات کااه باار خااالف شاارع صااادر گااردد ،و حااال آن کااه کتاااب خاادا ،بااا آن
خااواهشهااا و حکاامهااا مخااالف اساات؛ و همچنااین از اسااباب فتنااه و فساااد آن اساات کااه گروهاای از
مردم ،دیگران را بر خواهشها و حکمها خالف دین ،یاری و [از آنها] پیروی میکنند:
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(إِنَّمَااا بَادْءُ وُقُااوعِ الْفِاتَنِ أَهْاوَاءٌ تُتَّبَاعُ وَ أَحْکَااامٌ تُبْتَ ادَعُ یُخَااالَفُ فِیهَااا کِتَااابُ اللَّاهِ وَ یَتَاوَلَّت عَلَیْهَااا رِجَااالَّ
رِجَالًا عَلَت غَیْرِ دِینِ اللَّهِ )
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امیر مومنان علی (ع) ،در این فرمایش ،سه چیز را مبدا پیدایش و وقوع فتنهها معرفی کردهاند:
 )1پیروی از هوی و خواستههای نفسانی؛
 )2نوگراییها؛
 )3تشکلهایی که بر محوری غیر از محور دین تشکیل میشوند.
چناااان کاااه مالحظاااه مااایشاااود ،در بیاااان حضااارت علااای (ع) ،یکااای از مباااادی وقاااوع فتناااههاااا
 ،نااوگرایی اساات .فتنااههااا در جوامااع اسااالمی ،همیشااه از آنجااا آغاااز شااده کااه در جامعااه ،یااک
حالت نوگرا و اندیشاهای ناو باه وجاود آماده اسات و انساانهاا و جریاانهاای متادین و متعبادی کاه
از یاااک طرفاااف مباااادی تغذیاااه فکاااری را آزاد مااای دیدناااد؛ و از طااارف دیگااار ،دارای غریااازه
نااوگرایی بودنااد ،آن را قبااول کاارده ،سااراغش رفتنااد ،از آن تغذیااه کردنااد و نتیجااهاش ،انحرافاااتی
شد که به وجود آمد.

 -79امیرالمومنین ،نهج البالغه ،ترجمه فیض اَّلسالم،
خطبه 7

185

مشکل امروز جوانان ماا نیاز هماین مسائله اسات کاه متاسافانه ،ناوگرایی بسایار هام تشاویل مایشاود.
در جهاات مقابلااه بااا ایاان رویااداد ،ابتاادا بایااد سااعی کاارده کااه قباال از هاار چیااز آیااه (وَ حَرَّمْنَااا عَلَیْ اهِ
الْمَرَاضِ اعَ مِاان قَبْ الُ) را در فکاار جااوان جااا انااداخت؛ یعناای قباال از ایاان کااه س اراغ اندیشااه او بااریم و
بگاوییم کاه تاو باد فکاار مایکنای و عقیادهات نااجور و اندیشااهات غلاع و جریاانی باطال و شاایطانی
اساات ،بااه او بگااوییم کااه تااو ،نمااادت موساای (ع) اساات کااه در مرضااعه داشااتن و مباادا تغذیااه آزاد
نبااود .تااو هاام کااه در خااع او هسااتی ،در مباادا تغذیااه فکااریات آزاد نیسااتی و مرضااعههااا باار تااو
حراماند.
 .7-3چ ون ی ورود خواهر موسی (ع) به قصر فرعون
در آیه دوازدهام ،پاس از بیاان تحاریم مرضاعههاا بار موسای (ع)( :وَ حَرَّمْنَاا عَلَیْاهِ الْمَرَاضِاعَ مِان قَبْالُ)
 ،سااخن خااواهر وی آمااده اساات کااه آیااا شااما را بااه خااانوادهای راهنمااای کاانم کااه سرپرسااتی او را
بر عهده میگیرند و خیر خواه اویند:
(هَ الْ أَدُلُّکُ امْ عَلَاای أَهْ الِ بَیْ اتا یَکْفُلُونَ اهُ لَکُ امْ وَهُ امْ لَ اهُ نَاصِ احُونَ) مساائله ورود خااواهر موساای (ع) بااه
قصاار فرعااون ،اولااین نکتااهای اساات کااه بایااد بااه آن پرداخاات .قصاار پادشاااه ،آن هاام قصااری کااه
مسااتکبری چااون فرعااون بااا حفاظااتهااا و تشااریفات زیاااد در آن زناادگی ماایکنااد ،ایاانگونااه نبااود
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که درش بااز باشاد و کسای بتواناد باه راحتای داخال آن شاود .خاناه یاا کااروانسارا نباود کاه درش
بااز باشااد و هاار کااس بیایااد و ببیناد چااه خباار اساات و بعااد شاروع کنااد بااه نظاار دادن .خااواهر موساای
(ع) کااه از تبااار بناایاساارائیل ،نااژاد و شااهروند درجااه دوم و طبقااه ضااعیف و پااائین جامعااه بااود،
چگونه به داخل قصر راه پیدا کرد؟
گذشاات کااه عمرانااف پاادر موساای (ع) ،رئاایس نگهبانااان فرعااون در کاااو اسااکندریه بااود .رئاایس
نگهبانااان ،موقعیاات خیلاای باااالیی داشاات و بااهطااور طبیعاای ،خااانواده او افااراد معمااولی نبااوده ،داخاال
کاااو رفاات و آمااد داشااتند .زمااانی کااه موساای(ع) فرعااون را بااه بناادگی خاادا دعااوت و رسااالتش را
بااه او ابااالغ ماایکنااد ،فرعااون بااه او ماایگویااد :آیااا مااا تااو را از کااودکی در بااین خودمااان تربیاات
نکردیم( :قَالَ أَلَمْ نُرَبِّاکَ فِینَاا وَلِیاداً) ایان آیاه ثابات مایکناد کاه ناه تنهاا پارورش موسای (ع) در دل
قاادرت فرعااون بااوده ،بلکااه والدتااش نیااز در تبااار او بااوده اساات .عمااران ،بااا وجااود ایاان کااه
بناایاساارائیلی بااود ،چااون کارمنااد ،کااارگزار و وابسااته بااه دربااار بااود ،از تبااار فرعااون بااه حساااب
میآمد .پس ورود خواهر موسی (ع) به داخل کاو فرعون ،مسئلهای کامالً طبیعی بوده است.
خالصااه آن خااواهر موساای (ع) و خااانواده عمااران درباااری بودنااد و درباااریهااا نیااز در جسااتو
جوی مرضاعهای بارای طفال بودناد .آسایه کاه موسای(ع) را باه فرزنادی برداشات ،درصادد آن باود
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کااه او فرزنااد فرعااون شااود ،از ایاان رو ،مرضااعه و دایااه وی را ماایبایساات از تبااار حکماات و از
درباااریهااا انتخاااب ماایکردنااد .خااواهر موساای (ع) نیااز کااه بااه داخاال کاااو راه داشاات و از
درباریها به شمار میآمد ،پیشنهادی داد و موفق شد.
 .8-3بستر پروره ،مهمتر از ت ذیه
در پیشاانهاد خااواهر موساای (ع) نکتااه قاباال تااوجهی وجااوددارد و آن ایاان کااه نماایگویااد زناای
شاایرده و مرضااعه سااراغ دارم ،بلکااه در ایاان مصاالحت اندیشاایاش باارای فرعااون ،آساایه و خااانواده
سلطنتی ،می گوید شما تنهاا باه زن شایرده نیااز نداریاد کاه دنباال دایاه بگیریاد تاا بچاه را شایر دهاد،
شااما بااه تبااار و خااانوادهای احتیاااج داریااد کااه او را باارای شااما کفالاات کنااد و خیراناادیش او نیااز
باشد( :هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَت أَهْلِ بَیْتا یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ).
یعنی تنها مبدا تغذیه کافی نیست و بستر تربیتی و پرورشی نیز نیاز است.
 .1-8-3تاثیر و نقش خانواده در پروره افراد
این آیه ،باه ماا کاه اساتمرار جریاان موسای(ع) هساتیم ،نشاان مای دهاد کاه تنهاا مبادا تغذیاه فکاری
نماایخااواهیم ،بلکااه نیازمنااد بسااتر پرورشاای نیااز هسااتیم .مااا بایااد در بساتر فرهنااگ ی رشااد کناایم تااا
پاایشرفاات کناایم؛ و اگاار بسااتر پرورشاای نداشااته باشاایم ،فکاار و تلقااین اندیشاایه ،نتیجااهای باارای مااا
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نخواهااد داشاات و بااه جااایی نخااواهیم رسااید .ایاان بسااتر ،تبااار ،اهاال بیاات و خااانواده اساات نااه یااک
اندیشمند یا فیلسوف.
گاااهی اوقااات ،افااراد در داخاال خااانواده حاااالتی دارنااد کااه بااا برخوردهااای روزماارهشااان بااا دیگاار
فاارق دارد و بااه گونااهای خاااص ،از خااانواده حاارف شاانوی دارنااد؛ و حالاات محاااوره ،گفاات و
شاانود و پذیرشاای در خااانواده دارنااد کااه در جااای دیگااری ندارنااد .بعضاای اوقااات ،شخصاایتهااایی
دیااده ماایشااوند کااه علاایرغاام برجسااتگی ،مشااکالت رفتاااری و غیررفتاااری زیااادی دارنااد .در
جریااان انقااالب مااا ،ایاان مشااکل وجااود دارد؛ افاارادی هسااتند کااه هاام از نظاار ایمااان و هاام از نظاار
وابسااتگی بااه انقااالب ،از شاااگردان ممتاااز امااام خمیناای (ره) و از مبااادی و عناصاار اصاالی انقااالب بااه
شاامار ماایرونااد .امااا گاااهی اوقااات ،متاساافانه در خااع مشاای و ساالیقههااای ایشااان حرکاااتی صااورت
میگیرد که اصاالً باا فضایلت آنهاا قابال مقایساه نیسات .انساان ناراحات مایشاود کاه شخصایتی باا
این عظمت ،چرا این گونه است؟
وقتی قضیه بررسای مایشاود ،باه دسات مای آیاد کاه مشاکالت از داخال زنادگی اوسات و مساائل و
مشااکالتی در درون خااانواده بااه وجااود آمااده اساات کااه جریااان فکااری افااراد خااانواده ،ناخودآگاااه
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در او موثر واقاع شاده و تحاوالت شخصایتی پیادا کارده اسات .ماثالً خباری کاه فاردی معتماد باه او
میگوید ،با خبری که بچهاش به او میگوید تفاوت دارد.
ایاان هااا همااه بااه خاااطر ایاان اساات کااه وابسااتگی خااانوادگی ،بسااتر بااودن زناادگی خااانوادگی و
خودمانی بودن داخل زندگی ،همه چیز را برای آدم عوض میکند.
 .2-8-3اهل بیت (ع) مناسبترین بستر پروره
مااا کااه در جریااان اسااتمرار موساای (ع) قاارار داریاام ،بایااد در بسااتر و گهااواره اهاال بیاات(ع) قاارار
بگیااریم .اگاار اهاال بیاات پیغماار (ع) داخاال خااانواده و بسااتر خااانوادگی مااا شاادند ،مااوطن اصاالی مااا
معااارف محمااد (ع) و آل محمااد (ع) ماایشااود .و وقتاای قااال الصااادق و قااال الصااادق و قااال الباااقر
میشنویم و برایمان حادیم مای خوانناد ،حارف خودماانی ماا باود ،مثال ایان اسات کاه از خودماان
بااا مااا حاارف ماایزننااد؛ یااا زمااانی کااه از امیرالمااومنین(ع) یااا امااام صااادق(ع) حاادیم ماایخواننااد،
گااویی از شاایره و عمااق جانمااان حاارف ماایزننااد .از هاای چیااز ایاان قاادر لااذت نباارده ،خوشاامان
نماایآی و آن چنااان حالاات پااذیرش در مااا ایجاااد ماایشااود کااه هاای حاارف دیگااری آن قاادر در مااا
ال انگیازه چاون و چارا باه ماا دسات نمایدهاد؛ ناه
اثر نمیگاذارد .دیگار چاون و چارا نادرایم و اصا ً
ایاان کااه نکنااد از چشاام معصااوم (ع) بیفتاایم یااا در عقیااده والیتاایمااان مشااکلی ایجاااد شااود ،بلکااه
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قضاایه آنقاادر باارای مااا مشااخص اساات کااه دنبااال دلیاال نماایگااردیم .کساای کااه در بسااتر اهاال بیاات
(ع) قاارار ماایگیاارد ،ایاان حالاات را پیاادا ماایکنااد و دیگاار هاای فکاار ،متفکاار ،فیلسااوف ،اسااتاد و
نااوگرایی ،از او دلربااایی نماایکنااد .و اگاار خاادای نکاارده در ایاان بسااتر قاارار نگیااریم ،حاضااریم
دنبال هر صدا،اراده ،انگیزه ،صاحب فکر و مطلبنویسی راه بیفتیم.
ما نیز باه اهال بیتای نیااز داریام کاه ماا را بارای خادا کفالات و بارای خادا بساازد و از ماا ،بناده خادا
درست کناد .از ایان رو ،خادمت وجاود مقادس اماام هشاتم(ع) و هار اماامی کاه متوسال مایشاوید،
عرض کنید شاما اهال بیتای هساتید کاه بایاد مارا بارای خادا کفالات کنیاد .در مقاام تصاویر ،موسای
(ع) نااوزاد شاایرخواری بااود کااه روی دساات مانااده بااود .مااا هاام روی دساات ماناادهایاام .اگاار بناساات
شااما مااا را باارای خاادا کفااات کنیااد .در مقااام تصااویر ،موساای (ع) نااوزاد شاایرخواری بااود کااه روی
دساات مانااده بااود .مااا هاام روی دساات ماناادهایاام .اگار بناساات شااما مااا را باارای خاادا کفالاات کنیااد،
پس نواقص ماا را در درگااه بنادگی خادا ،رفاع کنیاد و طردماان نکنیاد .خودتاان بایاد ماا را درسات
کنید.
 .9-3ثمرات ظهور حضرت موسی (ع)
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خااواهر موساای (ع) مااادرش را بااه عنااوان دایااه موساای (ع) معرفاای کاارد .او آمااد و موساای (ع) را در
آغااوش گرفاات و پسااتان در دهااانش گذاشاات .آساایه (ع) کااه دیااد زناای پیاادا شااد و ایاان بچااه
پساااتانش را گرفااات ،خیلااای خوشاااحال شاااد .فرعاااون گفااات :ایااان کاااه بچاااه و دایاااه ،هااار دو از
بنیاسرائیل هستند ،برای ما مشاکل ایجااد مای کناد ،لاذا باا وجاود ایان کاه دایاه از خاانواده عماران و
عمران هام از دربااریهاای خاودش باود ،قباول نکارد و گفات :بایاد دایاهای غیار بنایاسارائیلی پیادا
کنید .آسیه خیلی فعالیت کرد و زحمت کشید تا این که فرعون را راضی کرد.
ماااادر موسااای(ع) وقتااای او را در آغاااوش گرفااات و پساااتان در دهاااانش گذاشااات ،بااایاختیاااار از
دهاااانش پریاااد کاااه «موساااای عزیااازم» .از آنجاااا کاااه کهناااه باااه فرعاااون گفتاااه بودناااد آن فرزناااد
بناایاساارائیلی کااه علیااه تااو قیااام ماایکنااد ،اساامش «موساای» اساات ،فرعااون تااا ایاان کلمااه را شاانید،
گفاات :ایاان همااان بچااه اساات و ایاان زن نیااز بااا بچااه رابطااهای دارد و بایااد آنهااا را بکشاایم .خداونااد
متعااال بااه زبااان مااادر موساای (ع) انااداخت کااه ماان نگفااتم «موساای» ،بلکااه «موشاای» گفااتم -در زبااان
عرباای ،یعناای از آب گرفتااه شااده – چااون شاانیدم شااما ایاان بچااه را از آب گرفتیااد ،اساام «موشاای» را
بریش گذاشتم .با همین قضیه ،مسئله تمام شد.
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در برگشاات موساای (ع)بااه داماان مااادرش ،سااه جریااان صااورت گرفاات کااه در آیااه ساایزدهم بااه آن
اشاره شده است.
(فَرَدَدْنَاهُ إِلَی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ)
ماااادر موسااای (ع) نیاااز مثااال خاااواهر او ،نمااااد بنااایاسااارائیلی دراد و خطااااب باااه او ،خطااااب باااه
بنیاسرائیل و دیگران است.
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بااه بیااان دیگاار ،در هاار فرجاای و از جملااه حضاارت موساای (ع) ،سااه مطلااب تحقااق مااییابااد :مطلااب
اول و دوم در (کَاای تَقَ ارَّ عَینُهااا وَال تَح ازَنَ) اساات؛ یعناای مااردم چشمشااان روشاان شااده ،خوشااحال و
مساارور ماایشااوند و انتظااار بااه پایااان ماایرسااد .غاامهااا و غصااههااا تمااام ماایشااود و حاازن ریشااه کاان
ماایشااود و اناادوهی وجااود نخواهااد داشاات .بااا آماادن منجاای ،بااا وجااود ایاان کااه هنااوز اصااالح،
سراسااری نشااده و مقاادمات زیااادی الزم اساات تااا حاکمیاات حااق جهااانی شااود ،مااردم دیگاار غصااه
نخواهنااد داشاات و در همااه درگیااریهااا ،کشاااکشهااا و زد و خوردهااا ،از کشااته شاادن و ایثااارگری
لذت میبرند.

 -17موید این تعمیم ،ذیل آیه است كه پس از آوردن
ضمیر مفرد مونث كه مناسب است با خطاب به مادر موسي
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در جریااان فااارج موسااای(ع) ،اولااین کساااانی کاااه چشمشااان باااه جماااال او روشاان شاااد و نااااجی
بنی اسارائیل را دیدناد ،ماادر ،خواهاد و خاانواده او بودناد .البتاه ایان کاه خداوناد سابحان ،در آیاات
قاارآن ،سااخنی از پاادر موساای (ع) بااه میااان نیاااورده اساات ،بااه ایاان معنااا نیساات کااه او در جریااانی
انحرافاای بااود یااا از جریااان حااق برکنااار بااود .بلکااه بااه خاااطر ایاان اساات کااه نقاال برخااورد و
عکااسالعماال او در ایاان جریانااات ،در برنامااه هاادایتی و آموزشاای قاارآن بااه عنااوان شاااهد مااوردنظر
نیست؛ چرا که گفتاه شاد قارآن کتااب تااریخ نیسات و تنهاا آن بخاش از تااریخ را مایگویاد کاه باا
نتیجهگیریهای او ارتباط دارد و به هدایت مربوط است.
خاصایت سااوم فارج ایاان اساات کاه باااور بااه اوج کماال ماایرساد( :وَ لِاتَعْلَمَ أَنَّ وَعْادَ اللَّاهِحَاقَّّ وَلَکِانَّ
أَکْثَارَهُمْ لَااا یَعْلَمُااونَ) جامعااه منتظاار ،جامعااهای باورمنااد اساات و در عااین ایاان باورمناادی ،زمااانی کااه
ظهور حاصل شود ،این باور به مرحله کمال میرسد.
یادکردنی است که درمسئله فرج ،دو باور در میان است:
-1باااور اول در جریااان انتظااار اساات کااه محاارک مااردم در انتظااار اساات .اگاار بناایاساارائیل موساای
(ع) را باااور نماایکردنااد ،انتظاااری نیااز نداشااتند .ایاان باااور ،ریشااه انتظااار و مخااتص منتظااران اساات.
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نسبت باه ظهاور اماام زماان (ع) نیاز هماین گوناه اسات و اگار ماا فارج را بااور نداشاته باشایم ،انتظاار
نیز نخواهیم داشت .البته این باور باید روز به روز توسعه پیدا کند و فراگیر بشود.
 -2هنگاام ظهااور ،بااور قباال بااه کماال ماایرساد کااه اینااف بااور دیگااری اسات و در کنااار منتطااران،
جریااانهااای اسااتکباری نیااز آن را دارا ماایباشااند؛ یعناای ایاان باااور تنهااا باارای بناایاساارائیل نبااود و
فرعااون و فرعونیااان نیااز چنااین باااوری داشااتند .ذات مقاادس پروردگااار عااواملی را ایجاااد جریااان
خاصاای وجااود دارد .موساای (ع) ابتاادا بااه طاارف تشاات یاااقوت آمااد ،ولاای خداونااد فرشااتهای را
موظف کارد تاا او را باه طارف تشات آتاش برگردانناد و اتفاقا ًا دساتش را باه آتاش زد کاه ساوخت
و فریاااد کشااید .آساایه ویااد و موساای (ع) را گرفاات .بااا ایاان آزمااایش ،موساای (ع) از نظاار فرعااون
تبرئه شد.
 .11-3اکهریت و نظر قرآن در این باره
موضااوع اکثریاات ،همااواره موردبحاام بااوده اساات .در اندیشااه سیاساای نیااز خواساات ،نظاار و رای
اکثریت بسیار مطرح میشود .آیا خواست و رای اکثریت بر حق نیست یا بر حق است؟
همیشااه بایااد اکثریاات مااردم را در نظاار گرفاات و درصاادد تااامین رضااای آنهااا بااود و رضااای اقلیاات
مااردم را باار اکثریاات آنهااا تاارجیح داد .چنااان کااه در عهدنامااه امیرالمااومنین (ع) بااه مالااک اشااتر،
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یکاای از سفارشااات آن حضاارت ایاان اساات کااه همانااا غااذب عمااوم رضااایت خااواص را از بااین
میبرد؛ و غصب خواص ،در صورت وجود رضایت عموم مردم ،بخشیده میشود:
(فَنِنَّ سُخْعَ اَلْعَامَّةِ یُجْحِفُ بِرِضَت اَلْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْعَ اَلْخَاصَّةِ یُغْتَفَرُ مَعَ رِضَت اَلْعَامَّةِ)
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از ایاان فرمااایش فهمیااده ماای شااود کااه خواساات اکثریاات ،موردتاییااد امیرالمااومنین(ع) قاارار گرفتااه
است.
شااواهد دیگااری نیااز وجااوددارد .از جملااه ایاان کااه روش پیااامبر اکاارم(ع) در حکوماات ،بااه گونااهای
بوده است که معموالً روی خواست اکثریت حساب میکردند.
نمونااههااایی چنااد در کتااابهااای ساایره و تاااریخ گاازارش شااده اساات .مااثالً در جریااان جنااگ احااد،
وقتاای اماار دائاار شااد بااین ایاان کااه در شااهر بماننااد یااا از شااهر بیاارون بیاینااد و بجنگنااد ،نظاار شخصاای
پیامبر (ص) این باود کاه در شاهر بمانناد و هماان جاا بجنگناد ،ولای ایشاان رای اکثریات را مبنای بار
جنااگ در خااارج از شااهر پذیرفتنااد .بعااد از آن کااه لباااس جنااگ پوشاایدند و راه افتادنااد ،اصااحال
کااه فهمیدنااد نظاار پیغماار(ص) خااالف ایاان بااوده اساات ،آنهااایی کااه نظرشااان ایاان بااود ،گفتنااد« :یااا
رسااول اهلل ،مااا پیاارو شااما هسااتیم .اگاار شااما مخااالف هسااتید ،هاار چااه نظاار شماساات ،عماال کنیااد».

-1امیرالمومنین ،نهج البالغه ،ترجمه عالمه جعفري،
نامه
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پیغمبااار (ص) فرماااود« :اکناااون کاااه تصااامیم گرفتاااه شاااده اسااات ،دیگااار از ایااان تصااامیم بااار
نمیگردیم».

82

ایاان کااه آیااا رای اکثریاات حااق اساات یااا نااه ،محاال بحاام مااا نیساات .امااا ایاان کااه در مقااام اجاارا،
بایساتی روی نظار اکثریات تکیاه کارد ،تقریبا ًا یااک هنجاار اسات کاه از نظار ماا نیاز هنجااار و ارزش
است .ولی برخی ،با توجه باه تعاابیری در آیاات قارآن ،مانناد آیاه پایاانی ایان فصال کاه مایفرمایاد:
(أَکْثَ ارَهُمْ لَااا یَعْلَمُااونَ)؛ و نیااز (أَکْثَ ارَهُمْ لَااا یَعْلَمُااونَ) (سااوره آل عمااران ،آیااه( )111أَکْثَاارکُمْ لِلْحَ اقِّ
کَااارِهُونَ) (سااوره مائااده آیااه )113؛ (أَکْثَاارکُمْ لِلْحَ اقِّ کَااارِهُونَ) (سااوره زخاارف ،آیااه)78؛ (وَ لَکِ انَّ
أکثَ ارَ النَّاااسِ لَااا یَش اکُرُونَ) (سااوره بقااره ،آیااه  ،)243معتقدنااد کااه رای و خواساات اکثریاات ،از نظاار
قرآن معقول نیست.
در پاسخ ،باید گفت آیات قرآن در موضوع اکثریت را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
دسااته اول آیاااتی هسااتند کااه واژه «أکثاار» در آنااتهااا ،باار ساار ضاامیر مخاطااب درآمااده و دو مااورد
بیشااتر نیساات :آیااه (أَکْثَاارکُمْ لِلْحَااقِّ کَااارِهُونَ) (سااوره زخاارف ،آیااه)78؛ و آیااه(و أَنَّ أکثَاارَکُم
فَسِقُونَ) (سوره مائده ،آیه .)59
 -16رك :ابن هشامف سیره ابن هشام ،ج  ،ص67؛ ابن
؛ ابن كثیر،
اثیر ،الكامل في التاریخ ،ج  ،ص
التاریخ ،ج  ،ص 66؛ ابن خلدون ،ج  ،6ص 6
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در سوره مائده ،سیاق آیه که میفرماید:
(قُ الْ یَاااٰأَهْ الَ ٱلْکِتَااابِ هَ الْ تَنقِمُااونَ مِنَّ ا إِالَّ أَنْ آمَنَّااا بِٱللَّ اهِ وَمَ ا أُن ازِلَ إِلَیْنَااا وَمَ ا أُن ازِلَ مِاان قَبْ الُ
وَأَنَّ أَکْثَرَکُمْ فَاسِقُونَ)
بااه خااوبی نشااان ماایدهااد کااه مخاطااب ،اهاال کتاااب هسااتند .در سااوره زخاارف نیااز مخاطااب آیااه،
گناهکاااران معااذب در جهاانم هسااتند زیاارا در آیااات ایاان سااوره ،پاایش از آیااه مااوردنظر ،چنااین
آمده است:
(إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِای عَاذَابِ جَهَانَّمَ خَالِادُونَ * ال یُفَتَّارُ عَانْهُمْ وَهُامْ فِیاهِ مُبْلِسُاونَ * وَمَاا ظَلَمْنَااهُمْ وَلَکِان
کَااانُوا هُ امُ الظَّااالِمِینَ * وَنَااادَوْا یَااا مَالِ اکُ لِ ایَقْضِ عَلَیْنَااا رَبُّ اکَ قَااالَ إِنَّکُاام مَّاااکِثُونَ) (سااوره زخاارف،
آیات )78-74
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بنااابراین در ایاان دو مااورد ،اماات اسااالم و مومنااان موردخطاااب نگرفتااهانااد؛ تااا بتااوان اکثریاات آنااان
را محکوم کرد.

 -1مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه ميمانند* هرگز
عذاب آنان تخفیف نميیابد و در آنجا از همه چیز
مایوساند* ما به آنها ستم نكردیم ،آنان خود ستمكار
بودند* آنها فریاد ميكشند؛ اي مالك دوزخ! (اي كاش)
پروردگارت ما را بمیراند(تا آسوده شویم) .ميگوید:
شما در اینجا ماندني هستید.
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دسته دوم آیاتی اسات کاه واژه «أکثار»  ،بار سار ضامیر غایاب درآماده کاه تعاداد آنهاا نیاز  45ماورد
است .در تمام ایان ماوارد« ،أکثار» بار ضامیر «هام» وارد شاده اسات؛ مانناد (بَالْ أَکْثَارُهُمْ الَ یُ ْمِنُاونَ)
(ساااوره بقاااره ،آیاااه )111؛ (وَأَکْثَاارُهُمُ الْفَاسِااقُونَ) (ساااوره آل عماااران ،آیاااه ( ،)111وأَکْثَاارُهُمْ لَاااا
یَعْقِلُااونَ) (سااوره مائااده ،آیااه ( ،)113وَلَکِاانَّ أَکْثَاارَهُمْ یَجْهَلُااونَ) (سااوره انعااام ،آیااه )111؛ (وَلَاااکِنَّ
أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَشْکُرُون)
دقات در تمااام ایاان مااوارد نشااان مایدهااد کااه غالبااً مصااادیق ایان عبااارات ،افااراد و جااوامعی خاااص
مثاال مشاارکان ،اهاال کتاااب و یهودیااان هسااتند؛ و ایاانطااور نیساات کااه اکثریاات را بااهطااور مطلااق
محکااوم کاارده باشااد .در قاارآن« ،أکثاار الماا منین»« ،أکثاار ابمااة» یااا «اکثاار المساالمین» نااداریم .در
آیه موردبحم نیز واضح است که مراد از (أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ) ،فرعونیان هستند.
دسااته سااوم مااواردی اساات کااه «أکثاار» ،باار ساار اساام ظاااهر درآمااده کااه در ایاان بااین« ،أکثرالناااس»
محاال بحاام اساات .ایاان عبااارت 21 ،بااار در قاارآن در ساایاق مااذمت آمااده اساات :ماننااد (وَلَاااکِنَّ
أَکْثَاارَ النَّااااسِ الَ یَشْااکُرُون) (ساااوره بقاااره ،آیاااه )243؛( وَلَکِاانَّ أَکْثَاارَ النَّااااسِ ال یَعْلَمُاااونَ) (ساااوره
اعراف ،آیه)187؛ و (وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یُ ْمِنُونَ) (سوره هود ،آیه.)17
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در ایاان مااوارد ،وقتاای اکثریاات مطاارح ماایشااود ،آیااه اکثریاات نخبگااان مطاارح اساات یااا اکثریاات
تااوده؟ در اندیشااه سیاساای اسااالم ،در مقااام رای و نظاار ،اکثریاات تونااده موضااوعیت ناادارد و تنهااا
اکثریاات نخبگااان موضااوعیت دارد؛ یعناای اکثریاات نخبگااان مقاادم اساات باار اکثریاات تااوده؛ چااون
در نظاار قرآنااف پااذیرش اکثریاات تااوده بااه دلیاال آیااات مااذکور ،مااذمت شااده اساات .آیااات
می فرمایند که طباع تاوده ایان اسات کاه در مقاام ساپاسگاذاری و تشاکر نیسات؛ نمایداناد و ایماان
نمیآورد .تاوده غیار از خاود جامعاه اسات .قاوام جامعاه باه نخبگاان آن اسات ناه تاوده عاوام؛ یعنای
اگاار روزی عااوام در یااک جهاات قاارار گرفتنااد و نخبگااان در یااک جهتااف نخبگااان هاار چنااد هاام
اقلیاات باشااند ،باار اکثریءاات تااوده مق ادءم هسااتند« .اکثاار الناااس»هااای قاارآن تااوده مجاارد از نخبگااان
است؛ و اکثریت توده مجرّد از نخبگان ،مقبول نیست و نمیتوان به آنها اعتماد کرد.
بنابراین نمیتوان گفت اکثریت محکوم است یا نباید مورد توجه بگیرد.
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فصل سوم:
جوانی حضرت موسی (ع)
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.1آیات
(وَلَمَّاااااااا بَلَاااااازَ أَشُااااا ادَّهُ وَاسْااااااتَوَِ آتَیْنَااااااااهُ حُکْماااااااا وَعِلْماااااااا وَکَااااااذَلِکَ نَجْااااا ازِی
الْمُحْسِ انِینَ( )14وَدَخَ الَ الْمَدِینَ اةَ عَلَااتٰ حِااینِ غَفْلَااة مِّ انْ أَهْلِهَااا فَوَجَ ادَ فِیهَااا رَجُلَ ایْنِ یَقْتَتِلَااانِ هَ اذَا مِاان
ن عَا ُد ِّو ِه فَا َو َک َز ُه مُوسَای َف َقضَای َع َلیْا ِه
شِیعَتِهِ وَ هَذَا مِنْ عَادُوِّهِ فَاسْا َتغَا َث ُه ا َلّاذِی مِان شِای َع ِت ِه َعلَای ا َلّاذِی مِا ْ
قَااااااااالَ هَااااااااذَا مِاااااااانْ عَمَاااااااالِ الشَّاااااااایْطَانِ إِنَّااااااااهُ عَاااااااادُوٌّ مُّضِاااااااالَّّ مُّبِینَّقَااااااااالَ
رَبِّ إِنِّااای ظَلَمْا اتُ نَفْسِااای فَااااغْفِرْ لِااای فَغَفَا ارَ لَا اهُ إِنَّا اهُ هُا اوَ الْغَفُاااورُ الا ارَّحِیمُ{ }16قَاااالَ رَبِّ بِمَاااا
أَنْعَمْااتَ عَلَاایَّ فَلَاانْ أَکُااونَ ظَهِیاارًا لِلْمُجْاارِمِینَ( )17فَلَصْاابَحَ فِاای الْمَدِینَااةِ خَائِفًااا یَتَرَقَّاابُ فَاانِذَا الَّااذِی
اسْتَنْصَاارَهُ بِالْاالَمْسِ یَسْتَصْاارِخُهُ ٰ قَااالَ لَااهُ مُوسَااتٰ إِنَّااکَ لَغَااوِیٌّ مُبِااینَّ( )18فَلَمءااا أَن أَرادَ أَن یَاابطِشَ
بِالَّااااذِ هُااااوَ عَاااادُوٌّ لَهُمااااا قااااالَ یٰموسااااتٰ أَتُریاااادُ أَن تَقتُلَناااات کَمااااا قَتَلااااتَ نَفسااااا
بِااابَمسِ إِن تُری ادُ إِلّااا أَن تَکااونَ جَبءااارا فِاات ابَرضِ وَمااا تُری ادُ أَن تَکااونَ مِ انَ المُص الِحینَ ( )19وَجَاااء
ج ِإ ِنّاای
خ ُر ْ
ک فَااا ْ
ک ِل َی ْق ُتلُااو َ
ن َأ ْقصَاات ا ْل َمدِینَاا ِة َیسْااعَت قَااا َل یَااا مُوسَاات ِإ َّن ا ْل َملَاا َل یَاا ْل َت ِمرُو َن بِاا َ
ل ِمّاا ْ
َرجُاا َّ
لَکَ مِنَ النَّاصِحِینَ(َ)21خَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً یَتَرَقَّبُ قال رَبِّ نَجِّنِی مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ()21
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 .1-1ترجمه
«و هنگااامی کااه موساای (ع) بااه بلااوغ مشااتدش(18سااالگی) رسااید و در فکاار و زناادگی بااه اسااتقالل
رسااید ،حکماات و دانااش (نبااوت) بااه او دادیاام و ایاان گونااه نیکوکاااران را جاازا ماایدهاایم* و
هنگاامی کاه اهاال شاهر (بااه جهات تعطیلاای یاا هنگااام عصار در خانااههاای خااود بودناد و) در غفلاات
بساار میبردنااد( ،از قصاار فرعااون خااارج و) وارد شااهر شااد( .یااا ایاان کااه موساای (ع) بااا لباااس مباادل
داخاال شااهر شااد و کساای او را نشااناخت) ناگهااان دو ماارد را دیااد کااه بااه جنااگ و ناازاع مشااغولانااد.
یکاای از پیااروان او (و بناایاساارائیلی) بااود و دیگااری از دشاامنان (قبطاای) .آن کااه از پیااروان او بااود،
در براباار دشاامنش از وی تقاضااای کمااک نمااود .موساای (ع) مشاات محکماای باار سااینه آن قبطاای زد
و کار او را سااخت (بار زماین افتااد و مارد) .موسای (ع) گفات :ایان نازاع شاما از عمال شایطان باود
کااه او دشاامن و گمااراه کننااده آشااکاری اساات * سااپس عاارض کاارد :پروردگااارا! ماان بااه خوشااتن
ستم کردم (که در این موقع باه شاهر آمادم) مارا از دشامنانت بپوشاان (تاا باه مان دسات نیابناد و مارا
بکشااند) .خداونااد او را بخشااید کااه او آمرزنااده مهربااان اساات* عاارض کاارد :پروردگااارا! بااه
شااکرانه نعماات قااوت بااازویی کااه بااه ماان دادی ،هرگااز پشااتیبان مجرمااان نخااواهم بااود موساای (ع)
شااب را در ش اهر مانااد (و بااه قصاار فرعااون بازنگشاات) ترسااان بااود و هاار لحظااه در انتظااار حادثااهای.
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(روز بعااد) ناگهااان دیااد همااان کساای کااه دیااروز از او یاااری طلبیااده بااودف فریاااد ماایزنااد و از او
کمااک ماایخواهااد .موساای (ع) بااه او گفاات :تااو آشااکارا انسااان ماااجراجو و گمراهاای هسااتی* و
هنگااامی کااه موساای (ع) خواساات بااا کساای کااه دشاامن هاار دوی آنهااا بااود ،درگیاار شااود و بااا
قاادرت مااانع او گاارددف آن اساارائیلی (بااه گمااان ایاان کااه موساای (ع) ماایخواهااد او را بزنااد،
فریاادش بلنااد شاد و) گفاات :ای موسای! ماایخاواهی ماارا بکشای ،همااان گوناه کااه دیاروز انسااانی را
کشااتی .تااو فقااع ماایخااواهی جباااری در روی زمااین باشاای و نماایخااواهی از مصاالحان باشاای * در
ایاان هنگااام ،مااردی (مااومن آل فرعااون کااه در قصاار فرعااون زناادگی ماایکاارد) بااا ساارعت از
دورتاارین نقطااه شااهر (کااه قصاار فرعااون در آنجااا قاارار داشاات) آمااد و گفاات :ای موساای! ایاان
جمعیاات باارای کشااتن تااو بااه مشااورت نشسااتهانااد .فااوراً از شااهر خااارج شااو کااه ماان از خیرخواهااان
تااوام * موساای (ع) از شااهر خااارج شااد ،در حااالی کااه ترسااان بااود و هاار لحظااه د رانتظااار حادثااهای.
عرض کرد :پروردگارا! مرا از این قوم ظالم رهایی بخش».
 .2واژهها
 .1-2معنای «وکز»
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چنااان کااه راغااب گفتااه اساات« ،وکااز» بااه معنااای «راناادن و زدن باتمااام دساات» و بااه تعبیااری ،زدن بااا
مشت است:
« الوکزُ :الطعنُ و الدفع و الضربُ بجمیعِ الکَفِّ».
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از این رو( ،فَوَکَزَهُ مُوسی) ،یعنی حضرت موسی (ع) آن قبطی را با مشت زد.
 .2-2مراد از «مأل»
راغب ،در بیان معنای «مأل» ،گفتاه اسات :باه جمااعتی مای گویناد کاه بار یاک چیاز اجمااع دارناد یاا
بر یک حکومت اجتماع مایکنناد(جماعات حااکم) .جمااعتی کاه چشامهاا و دلهاا را پار مایکنناد
و عظماات ،هیباات و قدرتشااان بااه گونااهای اساات کااه چشاام مااردم ،از منظاار و ماارآی آنهااا؛ و
دلشان ،از ابءهت و جاللشان پر میشود:
«المالَّ :جماعة یَجتمعونَ علت رأی ،فیَملَ ون العیون رواء ومنظراً والنفوس بهاء وجالالً »
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جریااان حاااکم و حاازب حاااکم جریااانی اساات کااه از نظاار بهااا و جااالل و منظاار ،چشاامهااا و دلهااا را
پار ماایکناد؛ اینااان تافتاه جاادا بافتااه از ماردم هسااتند و باه ساابب روایااتهاا و نقاالهاایی کااه از آنهااا
ماایشااود و خبرهااایی کااه از آنهااا بااه وش مااردم ماایرسااد ،هیبتشااان مااردم را ماایگیاارد؛ و از نظاار
 -1راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن الكریم،
ذیل ماده «وكز»
-1همانف ذیل ماده «مأل».
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منظاار ،در قالااب اس اکورتهااا ،تجمااالت و تشااریفات خاصاای دیااده ماای شااوند کااه چشاامهااا را پاار
میکنند.
ایااان کاااه پیاااامبر اکااارم(ص) و امیرالماااومنین(ع) شااارایع زنااادگی خاااود را پاااایین مااایآوردناااد،
صاارفنظاار از ساانخیت بااا مااردم در غااذا و لباااس و مسااکن ،ماایخواسااتند حالاات و قاادرتی را کااه
حکومت در انسانهاا ایجااد مایکناد و آنهاا را تافتاه جادا بافتاه از ماردم مایگرداناد ،از باین ببرناد.
نبایااد پنداشاات کااه زناادگی پیغمباار اکاارم(ص) یااا امیرالمااومین و سااایر اهاال بیاات (ع) در سااطح
زندگی مردم عادی باود و ایشاان ،مطاابق عارف ماردم زنادگی مایکردناد؛ ناه ،بلکاه ساطح زنادگی
آنهااا از عاارف مااردم هاام پااایینتاار بااود .در روایتاای ،از امااام صااادق(ع) سااوال ماایشااود کااه از پاادر
شاما ،امااام باااقر (ع) نقال شااده اساات کااه پیاامبر(ع) هاای وقاات در زناادگی خاود ،از نااان گناادم ساایر
نشاادند .ایااا ایاان سااخن صااحیح اساات؟ امااام (ع) فرمااود :پیااامبر (ص) اصاالً نااان گناادم نخوردنااد کااه
بخواهند سیر شوند ،از نان جو هم سیر نشدند.
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«قااال العایصُ بانُ القاساام :قلاات للصااادق(ع) :حاادیمَّ یااروی عاان أبیااک(ع) أنَّااه قااال :مااا شَابِع رسااولُ
اهلل (ع) مِاان خُبازِ بااز قَااع .أهااو صااحیح؟ فقااال :ال مااا أکاال رسااول اهلل (ع) خُبازَ بُارً قًاعس وَ ال شَابِعَ مِان
خُبزِ شَعیر قَعس»
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ماایشاادند؛ ولاای امااروزه ،چااون رشااد جساامی ضااعیفتاار و کمتاار اساات ،دخترهااا دیرتاار بااالز و
مکلف میشوند.
بایااد گفاات تکلیفااف در هنگااام بلااوغ جنساای باار انسااان تعلااق ماایگیاارد و مکلااف شاادن انسااانهااا،
منااوط بااه عقاال و فکاار و اندیشااه نیساات .هاار چنااد انسااان مکلااف بایااد عاقاال نیااز باشااد .بااه عبااارت
دیگاار از آنجااا کااه عمااده تکااالیف متوجااه انسااان ،در جهاات کنتاارل غرایااز و گاارایشهااای اوساات،
هاار لحظااه کااه شااکوفایی غرایااز صااورت بگیاارد ،تکلیااف نیااز سااراغ انسااان ماایآیااد .بااا تکلیااف
ماایتااوان طغیااان عرایااز را کنتاارل کاارد و اگاار کساای کااه غرایاازش شااکوفا شااده؛ تکلیفاای در تاارک
محرمات و انجام واجبات نداشته باشد ،غرایز و گرایشهای او غیرقابل کنترل خواهد شد.
همچناین نمایتااوان گفات اگار اسااتخوانبنادی یاا بلناادی قامات و باهطااور کلای توانمنادی جساامانی
بیشااتر باشااد ،بلااوغ جنساای و در نتیجااه ،تکلیااف زودتاار اساات؛ و اگاار قاادرت جساامانی کمتاار شااد،

 -16طبرسي ،مكارم اَّلخالق ،ص  .61این حدیث ،به نحو
دیگري در منابع دیگر نیز آمده است ،از جمله ،رك:
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بلوغ جنسی و تکلیاف نیاز دیرتار اسات؛ چاه ماالک تکلیاف رشاد جسامی نیسات .ماالک تکلیاف،
تحول قدرت تناسالی و فارا رسایدن بلاوغ جنسای اسات کاه ربطای باه رشاد جسامی نادراد و مرباوط
بااه تحااول غاادد تناساالی و شااکوفایی گاارایش جنساای اساات کااه حتاای ممکاان اساات باادن کساای
ضااعیف و از لحاااا جساامانی ناااتوان باشااد ،ولاای بلااوغ جنساایاش از دیگااران زودتاار برسااد .بخشاای
از بلااوغ جنساای بااه اوضاااع اقلیماای؛ و مقااداری از آن بااه جریااانهااای تحریکاای موجااود در عرصااه
زندگی افاراد مرباوط اسات .اماروزه جریاانهاای تحریکای در زنادگی انساانهااف باه مراتاب بیشاتر
از گذشااته اساات و شااکوفایی گاارایش جنساای در انسااانهااا زودتاار اتفاااق ماایافتااد .از ایاان رو،
نماایتااوان گفاات اگاار در گذشااته دخترهااا در  11سااالگی بااالز ماایشاادند ،امااروزه در  13بااه بلااوغ
میرسند.
 .1-1-3زمان بلوغ ْد و استواء
در آیااه نخساات ،سااخن از «بلااوغ أشادء» اساات( :وَلَمَّللا بَلَلََ َْلدَّهُ ءَاتَیْنَاهُ حُکْمااً وَ عِلْمااً) کااه زمااان
آن ،طبااق روایتاای از امااام صااادق(ع) در تفساایر همااین آیااه 18 ،سااالگی اساات 87.عالمااه طباطبااایی

 -17شیخ صدوق ،معاني اَّلخبار ،ص 666؛ فیض كاشاني،
تفسیر األصفي ،ج  ،6ص 966
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(ره) نیااز معتقااد اساات ایاان بلااوغ ،غالب ااً در ساان  18سااالگی حاصاال ماایشااود« 88.بلااوغ أش ادء» غیاار از
بلااوغ جنساای اساات کااه باارای ماارد و زن فرقاای ناادارد .قاارار دادن ساان  18سااالگی بااه عنوانزمااان
تکلیف و بلوغ قانونی دختر و پسر ،بیریشه نبوده و میتواند ناظر به «بلوغ أشدء» باشد.
در همین آیه ،پاس از (بَلَلََ َْلدَّهُ)( ،وَاساتَوَی) آماده اسات کاه ماراد از آناف اساتقالل در فکار و
زناادگی اساات .توضاایح مطلااب ایاان کااه انسااان از لحظااه والدت ،و بااهویااژه در دوران نوجااوانی کااه
تزلزل فکری فاوق العااده اسات ،ناه از نظار زنادگی و ناه از نظار فکاری اساتقالل نادارد .البتاه اماروزه
اسااتقالل زناادگی در ساان  18سااالگی حاصاال نماایشااود؛ چااه میااان بلااوغ اقتصااادی و بلااوغ جنساای،
خطی وجود دارد که تاا پار نشادن ایان فاصاله ،اساتقالل زنادگی ترسایم نمایشاود .اماروزه باه دلیال
وجود فاصاله میاا ن بلاوغ اقتصاادی و بلاوغ جنسای ،خطای وجاود دارد کاه تاا پار نشادن ایان فاصاله،
اسااتقالل زناادگی ترساایم نماایشااود .امااروزه بااه دلیاال وجااود فاصااله میااان رشااد اقتصااادی و رشااد
جنساای ،جااوانهااا دیرتاار بااه اسااتقالل زناادگی ماایرسااند .امااا در گذشااته ،شاارایع زناادگی ایاانگونااه
نبااوده و جریااانهااای اقتصااادی و اجتماااعی بااه گونااهای بااوده اساات کااه بااا حصااول «بلااوغ أشااد» یااا
«اشتداد بلوغ» ،استقالل در زندگی نیز حاصل میشده است.

 -11طباطبایي ،المیزان ،ج  ، 6ص
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 .2-1-3اعطای نبوت به موسی (ع) در  18سال ی
احساااس انسااانهااا نساابت بااه خااود و جریااانهااای اطرافشااان ،در ساان  18سااالگی فاارق ماایکنااد و بااه
استقالل فکری میرساند .قارآن نیاز مایفرمایاد :وقتای موسای (ع) باه ایان سان رساید ،باه او حکام و
علم عطااء نماودیم( :وَلَمَّلا بَلَلََ َْلدَّهُ ءَاتَیْنَاهُ حُکْمااً وَ عِلْمااً)؛ یعنای پیغمباری و نباوت موسای (ع)
در ساان  18سااالگی محقااق شااد؛ و در جریااان نجااات بناایاساارائیل و سااازندگی انسااانهااا قاارار
گرفت؛ و باری یک ماموریت عظیم الهی آماده شد.
اکر خداوند سبحان تنهاا اعطاای علام باه موسای (ع) را ذکار مایکارد و ناه علام و حکام را ،ممکان
بااود گفتااه شااود موساای (ع) زمااانی کااه بااه بلااوغ مشااتدء رسااید ،باار حسااب اسااتعداد و بلااوغ خاصااش،
در ساان کاام ،از نظاار علماای بااه ماادارج عااالی رسااید و علااوم فااوقالعااادهای را کسااب کاارد .امااا آیااه
شریفه میگوید( :ءَاتَیْنَهُ حُکْماً وَ عِلْماً)؛ یعنی هم حکم به او دادیم و هم علم.
حکم اعطایی خادا باه موسای (ع) حاکمیات نباود؛ چاه او حااکم نشاد ،بلکاه آنچاه خادا باه وی داد،
پیااامبری و نب اوءت بااود .پااس موساای در بلااوغ مشااتدءش بااه مقااام نبااوت و پیااامبری رسااید و کارهااایی
که بعد صورت میگرفت ،در ارتباط با اجرای همان جریان نبوت و پیامبری ایشان بود.
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بنااابراین طبااق ایاان آیااه شااریفه ،ارتباااط موساای (ع) بااا مباادأ هسااتی در ساان  18سااالگی بااود ،امااا
چگونگی این ارتبااط معلاوم نیسات کاه آیاا باا نازول فروشاته و جبرئیال (ع) باوده اسات یاا در عاالم
رویااا رو داده اساات .البتااه روشاان اساات کااه از ساان  18سااالگی ،جبرئیاال باار موساای(ع) نااازل
نماایشااده اساات؛ زیاارا آماادن امااین وحاای ،مربااوط بااه آغاااز رسااالت اساات نااه نب اوءت؛ یعناای آماادن
جبرئیل (ع) ،هنگاام رسامیت یاافتن رساالت اسات .پیغمبار اکارم (ص) نیاز در سان چهال ساالگی باه
رسالت مبعاوو شادند ،هار چناد از مادت هاا پایش و حتای پایش از خلقات موجاودات ،نبای بودناد؛
و در روایتاای از لسااان مبااارک ایشااان اساات کااه آن زمااان کااه آدم (ع) میااان آب و گاال و در حااال
تبدیل شدن به انسان بود ،من نبی بودم:
« کُنْتُ نَبِیّاً وَ آدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ»
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 .2-3سر اعطای نبوت به موسی (ع)
آنجا کاه ساخن از نباوءت حضارت موسای (ع) اسات ،خداوناد متعاال اعطاای «حکام» و «علام» باه او
را بااه عنااوان پاااداش و احسااان الهاای بااه او معرفاای ماایکنااد( :و کَللذَلِدَ نَجْللزِی الْمُحْسِللنِینَ).
حااال آن کااه نبااوت و پیغمبااری ،ساااختار ویااژهای دارد و پیغمباار ،از نظاار شخصاایت باااطنی ،ساااختار
 -19محمد باقر مجلسي ،بحار اَّلنوار ،ج  ، 6ص 76؛ ص
 .7در مسند ابن حنبل« ،بین الروح و الجسد» آمده
است؛ حدیث . 667
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ویژه و مخصاوص باه خاود و متفااوت از دیگاران دارد کاه باه دلیال آن ،بار او وحای مایشاود ،ولای
بر دیگران وحی نمایشاود .اعطاای حکام و علام باه حضارت موسای (ع) نیاز بار حساب آن سااختار
ویااژه او بایااد بااوده باشااد .پااس موساای (ع) چااه نیکوکاااریای داشااته کااه جاازای او اعطااای نبااوت
بود؟
در پاسخ به این سوال ،دو تحلیل میتوان ارائه کرد.
(-1و کَ لذَلِدَ نَجْ لزِی الْمُحْسِ لنِینَ) اشاااره بااه آینااده موساای (ع) دارد؛ بااه ایاان کااه او ،بااه دلیاال
مقااااومتی کاااه در آیناااده از خاااود نشاااان خواهاااد داد و آن قااادرت و کمااااالتی کاااه در جهااات
سااازندگی خااودش کسااب خواهااد کاارد ،خااواهناااخواه ،زمینااه ،ظرفیاات و قااابلیتی باارای او بااه وجااود
ماایآیااد کااه آن ساااختار ویااژه شخصاایت باااطن در او قاارار ماایگیاارد؛ و معمااوالً افاضااات پروردگااار
به مخلوقات نیز مطابق زمینه و ظرفیت خود آنهاست.
بنابراین داشتن سااختار ویاژه شخصایت بااطن کاه موجاب شاد موسای (ع) باه مقاام نباوت برساد ،بار
حسااب رشااد و آمااادگی و ظرفیاات خاصاای اساات کااه موساای (ع) ،نساابت بااه سااایر افااراد داشااته
است.
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 -2ممکاان اساات (و کَلذَلِدَ نَجْلزِی الْمُحْسِلنِینَ) بااه گذشااته حضاارت موساای (ع) اشاااره داشااته
باشاد؛ ایا ن کاه حتاای در کااو فرعاون نیاز عبودیاات و بنادگی خاد را دنباال ماایکارد .یعنای ساان 18
سااالگی ،لحظااه اشااتداد بلااوغ موساای (ع) بااودف امااا از نظاار عبودیاات و بناادگی خاادا ،پاایش از ایاان
نیز بنده خدا بود و با وجاود ایان کاه در کااو فرعاون رشاد کارده و پارورش یافتاه باود ،تحات تااثیر
جریانهای شیطانی آن محیع قرار نگرفته بوئد و خالصترین بنده خدا بود.
همچنین گذشات کاه موسای (ع) ،قبال از رسایدن باه بلاوغ مشاتد ،درگیاریهاایی باا فرعاون داشات
و فرعااون ،چناادین مرتبااه تصاامیم گرفاات او را از بااین بباارد .امااا از طرفاای بااه موساای(ع) عالقااه
داشاات و آساایه نیااز بساایار دلااداده او شااده بااود .چنااان کااه در حاادیثی از معصااوم (ع) اساات کااه
خداونااد ،در موساای (ع) چنااان ویژگاایای قاارار داده بااود کااه هاار کااس چشاامش بااه او ماایافتاااد،
دلدادهاش میشد .آن چند باار هام کاه فرعاون تصامیم باه قتال او گرفات ،ایان باود کاه حکومات و
ساالطنت ،باارای او مهاامتاار بااود .موساای (ع) ،در براباار او ،آشااکارا خاادا را ماایپرسااتید و از توحیااد
سخن میگفت؛ و فرعون ،با این کارهای او مخالف بود.
 .3-3زمان و نحوه ورود موسی (ع) به ْهر
موسی (ع) به داخل شهر آمد ،در حالی که اهل شهر در غفلت بودند:
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(وَ دَخَلَ الْمَدینَةَ عَلى حینِ غَفْلَةٍ مِنْ َهْلِها)
از ایاان آیااه اسااتفاده ماایشااود کهکاااو فرعااون دور از شااهر بااوده اساات؛ چااون در آن چنااین تعبیااری
آمااده اساات( :وَ دَخَللَ الْمَدینَلةَ)؛ یعناای موساای (ع) از کاااو فرعااون کااه در ساااحل نیاال و خااارج
از شهر بود بیرون آمد و داخل شهر شد.
دلیل دیگار مبنای بار دوری قصار فرعاون کاه عالماه طباطباایی (ره) نیاز باه آن توجاه کارده اسات،
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ادامه آیات سوره است که میفرماید:
(وَ جَاءَ مِنْ َقْصَا الْمَدِینَةِ رَجُلو یَسْعَی)
و خواهااد آمااد کااه «رجاال» مااوردنظر ،مااومن آل فرعااون اساات کااه خباار نقشااه قتاال موساای (ع) را از
کاااو فرعااون باارای او آورد؛ و در آیااه ،از محاال کاااو بااه ( َقْصَللا الْمَدِینَللةِ)« .دورتاارین نقطااه
شهر» ،تعبیر شده است.
درباااره زمااان و نحااوه ورود موساای (ع) بااه شااهر کااه در آیااه ،از آن بااه (عَلَللی حِللینِ غَفْلَ لةٍ مِّ لنْ
َهْلِهَا) یاد شده ،دو احتمال مطرح است:

 -97طباطبایی ،المیزان ،ج  ، 6ص66
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 -1مقود از هنگام غفلات ماردم ،زماانی اسات کاه شاهر خلاوت باود و ماردم باه خاناههاا رفتاه بودناد.
در روایتاای از حضاارت رضااا (ع) ،زمااان آن بااین مغاارب و عشاااء ذکاار شااده اساات 91.یااا روز تعطیاال
بوده است.
 -2گفتاه شاد وقتای موسای (ع) باه سان چهاارده ساالگی رساید ،آسایه چهارصاد غاالم زریان کماار،
مالزم رکاب او کرد که هار جاا مای رفات ،باا ایان اساکورت و تشاکیالت حرکات مایکارد .از ایان
رو ،مقصااود از (عَلَللی حِللینِ غَفْلَلةٍ مِّلنْ َهْلِهَللا) ایاان اساات کااه موساای (ع) مخفیانااه داخاال شااهر
شااد؛ یعناای بااا آن اسااکورت ساالطنتی و تشااکیالت و تشااریفات نیامااد و بااه اصااطالح بااا لباااس مباادل
و محرمانه ،و به صورت آدم معمولی میان مردم آمد تا ببیند چه خبر است.
در هاار صااورت ،مساالم اساات کااه حضاارت موساای(ع) در کسااوت خاااص خااودش بااه شااهر نیامااد،
زیاارا اگاار در آن کسااوت خاااص آمااده بااود ،جریااان قتاال -کااه در ادامااه آیااات ذکاار شااده اساات-
اتفااق نمایافتاااد .نهایات ایاان اسات کااه بگاوییم زمااان آمادن حضاارت موسای (ع) بااه صاورت یااک
آدم معمولی ،طبق روایت امام رضا(ع) ،بین مغرب و عشاء بوده است.
 .4-3مراد از ْیعه موسی (ع)
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وقتای موسای (ع) داخاال شاهر شااد ،دیاد دو نفار بااا هام دعااوا مایکنناد .دعااوا هام باااال گرفات و بااه
مرحله مقاتله رسید .یکی شیعه او و دیگری دشمن او بود:
(فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِالَنِ هَذَا مِن ِْیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ)
مقصود این است که یکی از بنیاسرائیل و یکی از قبطیان بود.
تعبیر «شایعه» بارای بنایاسارائیل قابال توجاه اسات؛ چاه موسای(ع) در آن زماان ،هناوز حکام و علام
خااودش را بااروز نااداده بااود و ادعااای نبااود و رهبااری نباایاساارائیل نداشاات کااه بناایاساارائیل شاایعه او
شااوند« .شاایعه» در اینجااا بااه معنیااا پیااروم نیساات؛ بلکااه عبااارت اساات از کساای کااه در انتشااار
شخصاایت و توسااعه آثااار کساای مااوثر اساات؛ و عاماال تقویاات و انتشااار قاادرت و شااهرت اوساات .باار
این اساس ،این کاه در ایان آیاات مایگویاد( :هَلذَا مِلن ِْلیعَتِهِ) ،باه ایان خااطر اسات کاه قائماه
رهبااری و نبااوت موساای (ع) ،بناای اساارائیل بودنااد .آنهااا نیااز در انتظااار موساای(ع) بودنااد و هاار چااه
میگذشت ،انتظارشان شدیدتر میشد.
جریااان دعااوا از ایاان قاارار بااود کااه آشااپز یااا مااامور تشااریفات رسااتوران فرعااون ،هیاازم بااار یااک
اسرائیلی کرده بود که بسایار سانگین باود .او را کتاک مایزد کاه باار را بکشاد .او نیاز باه یاک بااره
ساارکش شااده ،بااار هیاازم را انااداخت و بااا آشااپز دساات بااه یقااه شااد .موساای (ع) دیااد یکاای از
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بنی اسرائیل کاه از تباال خاودش اسات و یکای از قبطیاان کاه از تباار و وابساتگان دشامنش اسات ،باا
هم درگیر شدهاند .آن اسرائیلی تا موسی (ع) را دید استغاثه کرد و کمک خواست.
ممکاان اساات گفتااه شااود در جریااان اسااغاثه ،آن اساارائیلی موساای (ع) را نشااناخت و متوجااه نشااد
او چااه کساای اساات؛ ماارد قبطاای ،نااه تنهااا زورمناادتر از او ،کااه رئاایس ،فرمانااده و کارفرمااایش بااود و
مرد اسرائیلی خود را در آستانه خطر دید که نزدیک است کشته شود.
از ایاان رو ،چشاامش بااه یااک نفاار (موساای) افتاااد ،فریاااد زد و کمااک خواساات .ایاان احتمااال را نیااز
میتوان مطرح کارد کاه موسای(ع) باه عناوان موعاود بنایاسارائیل ،در باین آنهاا شاناخته شاده باود
و آن مرد بنای اسارائیلی هام وقتای چشامش باه موسای(ع) افتااد ،او را شاناخت و بار حساب شاناختی
که داشت و شیعه موسی(ع) بود ،از او استغاثه کرد.
 .5-3قتل نفس موسی (ع) و عصمت انبیاء (ع)
پااس از آن کااه موساای (ع) اسااتغاثه آن بناایاساارائیلی را مایشاانود ،بااه کمااک او رفتااه ،مشااتی بااه آن
قبطاای ماایزنااد و وی ماایمیاارد( :فَ لوَکَزَهُ مُوسَللى فَقَضَاات عَلَیْ لهِ) .تعبیاار(فَقَضَاات عَلَیْ لهِ) بااه جااای
«فقتلااه» ،باارای ایاان کااار حضاارت موساای (ع) ،باادان جهاات اساات کااه او ،قصااد کشااتن قبطاای را
نداشاات و تنهااا ماایخواساات مشااتی بااه او بزنااد تااا کنااار باارود و آن اساارائیلی نجااات پیاادا کنااد .بااه
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تعبیاار عالمااه طباطبااایی (ره) ،قتاال خطئاای بااود 92.کشااتن ،بااه مصاالحت موساای (ع) نبااود؛ و او ،اگاار
از ابتدا قصاد انجاام چناین کااری را داشات ،باه خاوبی مایدانسات کاه اداماه جریاان و عاقبات کاار،
برای او آسان نخواهد بود.
 .1-5-3مناظره حضرت رضا(ع) با مامون
در یکی از مجاالس ماامون باا اماام هشاتم (ع) ،ماامون گفات :آیاا چناین نیسات کاه شاما مایگوییاد
پیغمبااران (ع) معصااومانااد؟ حضاارت فرمااود :بلااه ،پیغمبااران معصااومانااد .مااامون از امااام (ع) سااواالتی
درباااره برخاای از آیااات مااوهم نقااض عصاامت انبیااا(ع) ماایپرسااد و حضاارت رضااا(ع) ،یکایااک
آنها را پاسخ میدهد و مامون میپذیرد .سپس مامون از همین آیه مورد بحم سوال میکند:
قال المامونُ :بارکَ اهللُ فیکَ یا ابا الحسن فاخبرینی عن قولِ اهلل عزَّو جلَّ:
(فَوَکَزَهُ مُوسَى فَقَضَت عَلَیْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مِضلَّ مبینَّ)
حضاارت (ع) فرمااود :موساای(ع) داخاال شااهری از شااهرهای فرعااون شااد .در زمااانی کااه اهاال شااهر
غافاال بااوده ،در خیابااانهااا نبودنااد .زمااانش بااین مغاارب و عشاااء بااود .حضاارت موساای (ع) دو نفاار را
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دیااد کااه بااا هاام گالویااز شااده ،ماایخواهنااد هماادیگر را بکشااند .موساای(ع) ،بااه حکاام خااد اونااد بااه
دشمنش حمله کرد ،مشتی به آن دشمن زد و او مرد:
«قااال الرضااا(ع) :انَّ موساای دخاال مدینااه مِاان ماادائن فرعااون حااینِ غفلااها مِاان اهلهااا .و ذلااک بااین
المغرب و العشاء( :فَوَجَدَ فِیهَلا رَجُلَلیْنِ یَقْتَلتِالَنِ هَلذَا مِلن ِْلیعَتِهِ وَهَاذَا مِلنْ عَادُوِّهِ فَاسْاتَغَثَهُ
الَّااذِِ مِللن ِْللیعَتِهِ عَلَاات الَّااذِِ مِللنْ عَاادُوِّهِ)فقضاای موساای علاای العاادوِّ و بحکاام اهلل تعااالی
ذکره(فَوَکَزَهُ) فلمات».
این کاه اماام (ع) مایفرمایاد موسای (ع) باه حکام خادا ،باه آن قبطای حملاه کارد؛ یعنای موسای(ع)
اساارائیلی مستضااعف را گرفتااار جبااار فرعااونی دیااد و قاعاادتاً پیغمباار خاادا بایسااتی انسااان مظلااوم،
موحااد و گرفتااار از چنگااال ملحااد نجااات دهااد و ایاان وظیفااه او بااود .از ایاان رو ،کااار او خاادایی و
برای انجام وظیفه بود .پس میتوان گفت به حکم خداوند متعال ،این کار را کرده است.
اماام (ع) در معناای (قَلالَ هَلذَا مِلنْ عَمَللِ النَّلیْطَانِ) فرماود :موسای (ع) کاار خاود را نگفات؛
بلکااه مقصااود وی ،درگیااری و دعااوای بناایاساارائیلی بااا قبطاای و گالویااز شاادن آن دو بااا یکاادیگر
بود:
(یعنی االقتتالَ الذی کانَ وقع بین الرجلینِ الما فَعله موسی(ع) مِن قتِله).
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شاایطان آن اساارائیلی را وسوسااه کاارد تااا بااا قبطاای درگیاار شااود ،حااال آن کااه او ،بااه دلیاال نداشااتن
زور و قدرت ،نباید درگیر میشد ،بلکه باید بار را میبرد و به سر منزل میرساند.
امام(ع) ،مرجع ضمیر «ه» در (إِنَّلهُ عَلدُوٌّ مُّضِللوّ مُّبِلینو) را نیاز شایطان دانساته اسات؛ یعنای شایطان،
هم دشمن است و هم آشکارا مردم را گمراه میکند.
مااامون قااانع نشااد و باااز اعتااراض کاارد کااه اگاار موساای(ع) گناااه نگاارده بااود ،چاارا در ادامااه آیااات
آمده است که او استغفار کرد؟
«فقال المامون :فما معنی قول موسی(قالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی)».
حضاارت رضااا(ع) فرمااود :اسااتغفار او از گناااه نبااود ،بلکااه از انجااام دادن کاااری بااود کااه باار خااالف
مصلحت او بود؛ این که چرا در چنین ساعتی داخل شهر شد و با این منظور برخورد کرد.
«قااال (ع) :یقااول اناای وضااعت غیاار موضااعها باادخولی هااذه المدینااه (فَللاغْفِرْ لِاای) ای اسااترنی ماان
اعاادائک لاائال یظفااروا باای فیقتلااونی(،فَغَفَ ارَ لَ اهُ إِنَّ لهُ هُ لوَ الْ َفُللورُ ال لرَّحِیمُ)؛ در ایاان سااخن ،امااام
«غفاار» را بااه معنااای پوشاااندن ماای داننااد نااه آمرزیاادن .چنااانکااه عاارب نیااز بااه کالهخااود« ،مِغفَاار»
میگوید؛ چون سر را میپوشاند.
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ظلاام بااه نفااس مصااادیق متعاادد دارد ،مثاال ایاان کااه کساای بااا بااودن غااذا ،باایدلاای از آن نخااورد و
گرساانه بمانااد یااا در انجااام کاااری ،از ظرفیاات عااادی بیاارون باارود و باایش از معمااول کااار و فعالیاات
کند .کار حضرت موسی (ع) نیز از این قبیل بوده است.
حضاارت رضااا(ع) دلیاال دیگااری نیااز از آیااات قاارآن ،باار گناهکااار نبااودن موساای (ع) در جریااان
قتااال ،ذکااار مااایکناااد و آن ،هنگاااامی اسااات کاااه موسااای (ع) بعاااد از رساااالتش ،بااارای نجاااات
بنیاسرائیل ،ساراغ فرعاون مای آیاد و فرعاون باه جریاان قتال اشااره مایکناد(:وَ فَعَلاتَ فَعلتَاکَ التِای
فعلااتَ و انااتَ ماانَ الکفاارینَ) (سااوره شااعراء ،آیااه ،)19و ایشااان در پاسااخ او ،خااودش را در آن
زمااان «ضااالّ» معرفاای ماایکنااد .امااام (ع) امااام (ع) ضااال بااودن موساای (ع) را بااه همااان معنااای ضااال
بودن پیامبر (ع) در سوره ضحی و ناشناخته بودن معنا میکنند.
«قال موسی :رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ»
مدائِنک  ...و قد قال اهللُ عزَّ و جلَّ لِنبِّیه محمد (ص)( :ووجد
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ضالّاً فهدی)

(سوره ضحی ،آیه )7یقاول :الام یجادک وحیادا فااوی الیاک النااس(ووجلد
قومک (فهدی) ای هداهم الی معرفتک.

ضلالّاً) یعنای عناد
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ساومین دلیاال باار گناهااان نبااودن موساای (ع) ،سااخن او در آیاه پایااانی همااین فصاال اساات کااه هنگااام
خارج شدن از مصر ،از خدا میخواهد او را از ظالمان نجات دهد:
(رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ) (سوره قصص ،آیه )21
بااه تعبیاار عالمااه طباطبااایی(ره) ،از ایاان عبااارت موساای (ع) معلااوم ماایشااود کااه او ،در کشااتن آن
قبطای ،خاود را گنهکاار نمایدانسات؛ چاون اگار گناهکاار باود و آنهاا مایخواساتند یاک مجاارم و
قاتل را بگیرند ،دیگر ظالم نبودند.
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این نظار ،در مقابال نظریاه مفسارین عاماه و اهال سانت اسات کاه معتقدناد عمال موسای (ع) گنااه و
فسق بود؛ و انبیاء(ع) معصوم نیستند.
ْ. -3ب بیرون ماندن موسی(ع) و افنای قضیه
موساای(ع) پااس از کشااته شاادن قبطاای ،بااه قصاار فرعااون بازنگشاات؛ زیاارا احتمااال افشااای قضاایه بااه
خاااطر شااناخته شااده بااودن قبطاای وجااود داشاات .کاهنااان نیااز بااه فرعااون خباار داده بودنااد کااه از
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و

عالئم موساای موعاد ایان اسات کاه آشاپز تاو را مایکشاد و او ،اولاین کسای اسات کاه در مقابلاه و
مبارزه باا اوَ کشاته مایشاود .موسای (ع) دیاد آنچاه کهناه و منجماان خبار داده بودناد محقاق شاد،
از اینرو ،به قصر بازنگشت و آن شب را تا صبح در شهر ماند:
(فَََصْبَحَ فِی الْمَدِینَةِ خَائِفًا یَتَرَقَّبُ)
روز بعااد ،موساای(ع) دوباااره بااه همااان اساارائیل برخااورد کاارد و دیااد بااا قبطاای دیگاار درگیاار شااده،
دعوا میکند .این بار نیز آن اسرائیلی تا موسی (ع) را دید ،فریاد زد و از او کمک خواست:
(فَإِذَا الَّذِی اسْتَنصَرَهُ بِالْلَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ)
همین که موسای (ع) مشاتش را گاره کارد و باه طارف آنهاا آماد تاا آن فرعاونی را بزناد .اسارائیلی
خیااال کاارد ،موساای (ع) ماایخواهااد بااه او مشاات بزنااد؛ چااون در ابتاادا ،بااه او خطااا و عطاااب کاارد و
تشر زد که تو انسان ماجرا جو و گمراهی هستی:
(قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّدَ لَ َوِیٌّ مُّبِینو)
لاذا قضایه دیاروز را افشاا کارد و گفات تاو دیاروز یاک نفار را کشاتی ،اماروز هام مای خاواهی مارا
بکشاای .تااو اراده کاارده ای کااه جبااار باشاای و روی زمااین زورگااویی کناای و آدم بکشاای و بااا
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کشتار ماردم ،بار ماردم مسالع بشاوی .تاو ،آن اصاالح گار و مصالحی نیساتی کاه بایاد بنای اسارائیل
را نجات بدهد:
(فَلَمَّللا َنْ َرَادَ َن یَ لبْطِشَ بِالَّ لذِی هُ لوَ عَ لدُوٌّ لَّهُمَللا قَللالَ یَااا مُوسَاای أَتُرِی ادُ َن تَقْتُلَنِ ای کَمَااا
قَتَلْا اتَ نَفْساااا بِالْا الَمْسِ إِن تُرِیا ادُ إِلَّاااا َن تَکُاااونَ جَبَّاااارا فِااای الْا الَرْضِ وَمَاااا تُرِیا ادُ َن تَکُاااونَ مِا انَ
الْمُصْلِحِینَ).
شاایطنت و نکباات بناای اساارائیل در اینجااا بااه خااوبی روشاان ماای شااود .روز قباال ،موساای(ع) او را
نجات داده و با این کار ،بارای خاودش مشاک ل ایجااد کارده باود؛ ولای او باه مجارد ایان کاه ترساید
نکنااد در براباار ایاان تشااری کااه موساای(ع) بااه او زده ،مشاات گااره کاارده اش را بااه او حوالااه کنااد،
یک مرتبه قصه را افشا کرد .مردم مطلع شدند و موسی(ع) فرار کرد و مخفی شد.
.1- -3ید خاِره و در

معنای «خائفاً یترقب»

در ایاان آیااات ،دو بااار عبااات (خَآئِف لاً یَتَرَقَّ لبُ) آمااده اساات :یکاای در آیااه مااورد بحاام و درباااره
شااب بیاارون ماناادن موساای(ع)؛ و دیگااری هنگااام خااروج وی از مصاار کااه ماای فرمایااد( :فَخَللرَجَ
مِنْهَا خَآئِفاً یَتَرَقَّبُ) (سوره قصص ،آیه .)21
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در سااال  ،1343هرماااه مقااام معظاام رهبااری در گرگااان منباار ماای رفااتم کاه منبرهااای تناادی نیااز بااود.
ماااموران شاااه ماای خواسااتند هاار دوی مااا را بگیرنااد .آقااا بااا کمااک جااوان هااا بااه طاارف بهشااهر
حرکت کارده ،از آنجاا باه تهاران ،و بعاد باه قام رفتناد .مارا هام باه طارف بجناورد بردناد .مساجدی
کااه در آنجااا منباار ماای رفااتم ،دو در داشاات و هاار در بااه یااک کوچااه باااز ماای شااد کااه ایاان کوچااه،
ملحله اش با آن محله فرش داشت.
ماااموران باارای دسااتگیر کااردن ماان آمااده بودنااد ،ولاای نماای دانسااتند کااه مسااجد ،دو تااا در دارد و
آدرس مسااجد را از یااک در آن داشااتند .دم در ایسااتادند تااا پااس از منباار ،ماارا بگیرنااد .منباار کااه
تمااام شااد ،ماادیر مجلااس آمااد و بااه ماان گفاات« :همااین جااا بنشااین؛ بیاارون ناارو! کااه مامورهااا آمااده
اناادن شااما را بگیرنااد» .گفااتم« :اینجااا بنشااینم؛ ماای آینااد ماارا ماای گیرنااد» .بااه جمعیاات نیااز گفاات:
«بیاییااد دسااته جمعاای ایشااان را از ایاان در بیاارون ببااریم .مااا مردهااا جلااو ماای رویاام .زن هااا هاام از
پشاات ساار بیاینااد» .کوچااه هاام تنااگ بااود .مااا را از ایاان طاارف بردنااد .زن هااا هاام آمدنااد و پهنااای
کوچااه را بنااد آورنااد .ماااموران فهمیدناادن کااه مااا از آن طاارف رفتااه ایاام .تااا ماشینشااان را دور زدنااد
و آمدند ،زن هاا پهناای کوچاه و جلاوی ماشاین را گرفتناد .آن هاا هار چاه باوق زدناد ،زن هاا کناار
نرفتناد .پاساابان هااا از ماشاین پااایین آمدنااد تااا زن هاا را کنااار بزننااد .یکاای از آن هاا بااه باادن یکاای از
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زن هااا دساات زد .یااک مرتبااه آن زن فریاااد زد کااه بااه زن مااردم چااه کااار داری؟ چاارا دساات بااه تاان
ماان ماای زناای؟ ساار و صاادایی باار پااا شااد و مااا هاام از آن طاارف رفتاایم .بااه خیابااان رساایدیم و فاارار
کردیم.
از آنجا که شب قبلش آقا رفته بودناد و شاب بعاد هام بناا باود مان باروم ،آن هاا مای دانساتند کاه ماا
قصااد فاارار داریاام ،لااذا دروازه هااای شااهر را بسااته بودنااد .آن هااایی کااه ماای خواسااتند ماارا فااراری
بدهنااد ،گفتنااد کااه دروازه هااا را بسااته انااد و امشااب امکااان فاارار نیساات .حاادود  24ساااعت ماارا در
خانااه یااک بنااا مخفاای کردنااد ،و رفتنااد فااردی را پیاادا کردنااد کااه از الت هااای درجااه یااک و عاارق
خورهااای ممتاااز گرگااان بااود .گفتنااد هاار جااور مااا باارویم شناسااایی ماای شااویم ،جااز بااا ماشااین ایاان
آدم؛ چااون تمااام ماااموران شااهربانی و ساااواکی هااا ماای دانسااتند او آدم باادی اساات و بااا هاای
آخوناادی ارتباااط ناادارد .بااه او گفتنااد« :بیااا و زناادگی ات ایاان مردانگاای را بکاان! ایاان سااید اوالد
پیغمبر (ص) می خواهد گیر بیفتد .بیا و نجاتش بده».
خالصااه ایاان بنااده خاادا آمااد و مااا را بااا ماشااینش باارد .جلااوی دروازه ماشااینش را گرفتنااد و چااون
ماان کاات و شاالوار پوشاایده بااودم ،تشااخیص ندادنااد .همااین کااه در ماشااینش را باااز کردنااد و دیدنااد
این است ،گفتند« :برو! با تو کاری نداریم».
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در آن واقعااه ،تعبیاار (خَآئِف لاً یَتَرَقَّ لبُ) بساایار باارای ماان ملمااوس شااد و فهمیاادم حااالتی اساات کااه
انسان ،هر لحظه احتمال می دهد گرفتار شود.
 .7-3تصمیم فرعونیان به قتل موسی(ص) و فرار او
مااومن آل فرعااون کااه از نقشااه فرعونیااان باارای کشااتن موساای(ع) مطلااع شااده بااود ،از کاااو بیاارون
آمد:
(وَجَاء مِنْ َقْصَی الْمَدِینَةِ رَجُلو یَسْعَی)
( َقْصَللی الْمَدِینَللةِ) «دورتاارین نقطااه شااهر» اساات و بااه دو جااا گفتااه ماای شااود :پااایین تاارین یااا
باالترین نقطه شهر که بساتگی باه محال قارار گارفتن انسااندارد؛ یعنای اگار بااالی شاهر باشاد ،پاایین
شااهر را «اقصاای المدینااه» ماای گوینااد؛ و اگاار در پااایین شااهر باشااد ،باااالی شااهر را«اقصاای المدینااه»
می گویند .مهم این است که کاو فرعون ،خارج زا شهر یا در باالترین نقطه آن بود.
بااه طااور طبیعاای ،بعااد از ایاان واقعااه ،تنهااا جااایی کااه موساای(ع) ماای توانساات بااه آنجااا باارود ،منطقااه
مسکونی بنی اسرائیل باود .فرعاون نیاز از مخفای گااه او باه درساتی خبار نداشات و تنهاا مای دانسات
کااه موساای(ع) فااراری شااده و در میااان بناای اساارائیل و در کوچااه هااا و محلااه هااای آن هااا مخفاای
شااده اساات .مااومن آل فرعااون نیااز چااون محاال دقیااق مخفاای گاااه موساای(ع) را نماای دانساات ،از
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ابتاادای محلااه بناای اساارائیل شااروع کاارد و در کوچااه هااا فریاااد ماای زد کااه ای موساای! ایاان جمعیاات
برای کشتن تو به مشورت نشسته اند .فوراً از شهر خارج شو که من از خیر خواهام توام.
(یا مُوست إِنَّ الْمَلَََ یََْتَمِرُونَ بِدَ لِیَقْتُلُو

َ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحینَ)

موسی(ع) که در مخفیگاه بود ،صدای او را شنید و تصمیم گرفت از مصر خارج شود.
 .1-7-3علت تصمیم گیری دسته جمعی
در ایاان آیااه ،تصاامیم قتاال موساای(ع) تنهااا بااه فرعااون نساابت داده نشااده ،بلکااه آن را نقشااه همااه
فرعونیااان دانسااته اساات( :إِنَّ الْمَلَللََ یَللَْتَمِرُونَ بِللدَ لِیَقْتُلُللو

َ) .درباااره چرایاای ایاان تعبیاار ،دو

تحلیل می توان ذکر کرد.
 -1از آن لحظااه ای کااه موساای(ع) را از آب گرفتنااد تااا قباال از ایاان واقعااه و روشاان شاادن ایاان
مطلااب کااه او همااان اساات کااه حکوماات مصاار را باار خواهااد انااداخت ،مسااائل موساای(ع) بااا خااود
فرعون بود و او ،تنهاا تصامیم گیرناده باود .اماا بعاد از ایان جریاان کاه بناسات نظاام فرعاونی از باین
باارود و تنهااا فرعااون سااقوط نماای کنااد و جریااان حاااکم نیااز ساااقع خواهااد شااد؛ چااه آن هااا نیااز در
خااوردن هااا ،بااردن ،لااذت هااا ،حاکمیاات باار مااردم و اسااتخدام منااافع و مصااالح انسااان هااا ،بااا فرعااون
شااریک هسااتند ،دیگاار تنهااا فرعااون در مااورد موساای(ع) تصاامیم گیرنااده نیساات و مااال نیااز تصاامیم

228

می گیارد .از اینجاا باه بعاد ،فرعاون باا ماال صاحبت مای کناد و هماه باا هام تصامیم مای گیرناد .در
آیات نیز یا فرعون و هامان با هم مطرح هستند یا فرعون و مال را با هم.
 -2شاااید در آن شاارایع ،خااود فرعااون نماای توانساات تصاامیم بگیاارد؛ چااون او رابطااه ای عاااطفی بااا
موساای(ع) داشاات و از لحظااه ای کااه چشاامش بااه او افتاااده بااود ،او را دوساات داشاات و پساار
خوانااده اش بااود .اکنااون کااه کااار بااه جااایی رساایده اساات کااه بایااد موساای(ع) را بکشااد ،ممکاان
است باا انادک جریاانی منصارف شاود .پایش از ایان نیاز در چناد مرحلاه ،بارای فرعاون ثابات شاده
بود که موسای(ع) هماان کسای اسات کاه مای خواهاد حکومات او را برانادازد؛ اماا باه مجاردی کاه
ماای خواساات تصاامیم بگیاارد ،ارتباااطی عاااطفی اش بااا موساای(ع) ،در لحظااه آخاار ،قاادرت تصاامیم
گیری را از او می گرفت.
همه انسان هاا ،چاه خاوب و چاه باد ،چاه ماومن و چاه ملحاد ،در عرصاه مساائل عااطفی ،باه هنگاام
تصمیم گیاری دچاار مشاکل مای شاوند .باه هماین جهات اسات کاه خداوناد سابحان ،در میاان هماه
امتحان هاایی کاه حشارت اباراهیم(ع) مای شاود ،جریاان ذباح حضارت اساماعیل(ع) را «باالء مباین»
می نمامد.
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(و ندینه ان یابرهیمُ قَلدْ صَلدَّقْتَ الرُّيْیَلا إِنَّاا کَلذَلِدَ نَجْلزِی الْمُحْسِلنِینَ*إِنَّ هَٰذَا لَهُاوَ
ٱلْبَلَٰٰؤُاٰ ٱلْمُبِینُ) (سوره صافات ،آیات )116-114
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یا از او به عنوان ابراهیم وفادار یاد می کند:
(وَ إِبْراهیمَ الَّذی وَفَّی) (سوره نجم ،آیه )37
ذبااح اسااماعیل(ع) از همااه امتحااان هااای حضاارت ابااراهیم(ع) ،از باات شااکنی و حتاای از تبعیااد زن و
بچااه اش سااخت تاار و ساانگین تاار بااود؛ چاارا کااه تصاامیم گیااری در خااع اطاعاات خاادا در عرصااه
عاطفه بود.
تصاامیم گیااری در عرصااه عاطفااه بساایار سااخت اساات .بااه همااین جهاات ،بعضاای از بزرگااان کااه
گاهی به نظر می رساد در ارتبااط باا خاانواده و اطرافیاان خاود مشاکل پیادا مای کنناد و نمای توانناد
تصمیم بگیرند ،نباید فاور ًا تخطئاه شاوند و حکام باه بادی آن هاا شاود و مجرمشاان بادانیم؛ چاه بساا
اگاار مااا نیااز جااای آن هااا باشاایم ،نتااوانیم درساات تصاامیم بگیااریم و خودمااان را تبرئااه کناایم .فرعااون
نیااز بااا آن شااقاوت و ساانگدلی و کفاار ،در عرصااه عاطفااه نماای توانساات تصاامیم بگیاارد .از ایاان رو،
مال تصمیم گیرنده است.
« -9او را ندا دادیم که ای ابراهیم! * رویا [ی
خود] را حقیقت بخشیدی .ما نیکوکاران را چنین پاداش
می دهیم* راستی که این همان آزمایشگاه آشکار بود».
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امااا چاارا فرعونیااان ،بااه ساارعت ،تصاامیم بااه قتاال موساای(ع) گرفتنااد و ابتاادا تصاامیم نگرفتنااد او را
زندانی کنناد یاا در قصار فرعاون محادودش کارده ،نگذارناد رابطاه اجتمااعی داشاته باشاد؟ تعجیال
در تصاامیم قتاال بااه ایاان جهاات بااود کااه آن هااا فهمیدنااد نماای تواننااد کساای را در زناادان نگااه داری
کنناد کاه علاای رغام رشاد و نمااو در کااو فرعاون و در بحبوحااه قادرت او ،باه جااایی رسایده اساات
که هی یک از جریاان هاای فرعاونی ،موفاق نشاده اناد او را شناساایی کنناد .از ایان رو ،باا تکیاه بار
این تجربه ،چاره ای جز کشتن او ندیدند.
 .2-7-3پاسخ به ید اْكال درباره فرار موسی(ع)
ماومن آل فرعاون ،فاردی معمااولی باود کاه هاام از نقشاه فرعونیاان نسابت بااه کشاتن موسای(ع) خباار
داشاات؛ و هاام ماای دانساات کااه موساای(ع) تااوان مقابلااه و مقاوماات در براباار آن هااا را ناادارد .در
نتیجااه ،تنهااا راه چاااره را بااه موساای(ع) پیشاانهاد داد و آن ،خااروج از مصاار بااود .حضاارت موساای(ع)
نیز همان کار را انجام داد:
(فَاخْرُجْ إِنِّی لَدَ مِنَ النَّاصِحِینَ*فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا یَتَرَقَّبُ)
ممکاان اساات گفتااه شااود :مااومن آل فرعااون ،مطااابق جریااان هااای عااادی و تحلیاال هااای معمااولی،
تنهااا چاااره را در فاارار دیااد و آن را بااه موساای (ع) پیشاانهاد کاارد؛ امااا چاارا حضاارت موساای(ع) کااه
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از لحاااا مقااام و ربتااه ،برتاار از او و برخااوردار از حکاام الهاای بااود( :ءَاتَینَ اهُ حُکمااا وَ عِلمااا) ،و نیااز
خااودش را در آسااتانه انقااالب و مقابلااه بااا فرعااون و براناادازی اوماای دیااد ،بااه جااای ایسااتادگی و
مقابلااه در براباار آن هااا ،فاارار کاارد؟ آیااا خاادایی کااه موسااای کوچااک را از ذبااح جااالدان فرعااون
نجااات داد و در بسااتر قاادرت آنااان ،پاارورش داد ،نماای توانساات او را باار فرعااون پیااروز کنااد و
همااین جااا ،نقطااه آغاااز انقااالب و حرکاات موساای(ع) باشااد؟ مگاار موساای(ع) از کشااته شاادن و
شهادت وحشت داشت که فرار کرد؟ سه پاسخ می توان مطرح کرد:
-1موساای(ع) تااابع رسااالت خداونااد ساابحان ومااامور او بااود و در آن زمااان ،هنااوز ماموریاات مقابلااه
بااا فرعااون را باار عهااده نداشاات .رسااالت و ماموریاات او ،سااال هااا بعااد زا ایاان اساات کااه خاادا در
وادی طوی به او می گوید:
(اذْهَبْ إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی) (سوره نازعات ،آیه )17
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موساای(ع) تساالیم رسااالت و ماموریاات الهاای بااود و ایاان فرمااان ،در آن روز از طاارف خاادا صااادر
نشده؛ و این رسالت وماموریت برای او نیامده بود.

« -96برو به سوی فرعون! همانا او طغیان کرده است».
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 -2در ایاان مقطااع از زناادگانی حضاارت موساای(ع) ،فرعااون باارای مقابلااه بااا او ،توجیااه مناساابی
داشاات؛ زیاارا جریااان حاااکم ،موساای(ع) را بااه عنااوان فااردی انقالباای و عنصااری خطرناااک باارای
نظااام و حکوماات تعقیااب نکاارده بااود ،بلکااه از نظاار آن هااا ،موساای(ع) مجاارم و قاتاال بااود .در ایاان
فضااا ،مقابلااه و ایسااتادگی موساای(ع) ،مقابلااه یااک قاتاال و مجاارم بااا حکوماات محسااوب ماای شااد و
ایاان ،در هاار منطااق و عرفاای ،حرکتاای ضااد ارزش و نابهنجااار اساات .بااه همااین جهاات ،موساای(ع)
نماای خواساات قیااام و انقالبااش از حرکتاای نابهنجااار و ضاادارزش شااروع شااود تااا مااردم او را بااه
عنوان قاتل و آدم کش بشناسند.
-3وقتاای خداونااد ساابحان ،در وادی طااوی بااه موساای(ع) گفاات( :اذْهَلبْ إِلَاای فِرْعَاوْنَ إِنَّلهُ طَغَاای)،
موسای(ع) شاروطی باا خاادا داشات و در نهایات ،پااس از قباول ماموریات ،معجزاتاای باه عناوان اباازار
مقابلااه بااا فرعااون ،بااه او داده شااد .امااا در ایاان مرحلااه ،موساای(ع) اباازار مقاباال بااا فرعااون را نداشاات؛
نه عصا ،نه اپدها و نه ید بیضا .پس چگونه موسی(ع) می توانست بایستد و مقابله کند؟
 .8-3مقایسه ای میان ابراهیم و موسی(ع)
بااه اسااتثنای سااخن گفااتن خداونااد ساابحان بااا پیغمباار خاااتم (ص) در شااب معااراج ،موساای(ع) تنهااا
پیغمبااری اساات کااه خداونااد متعااال ،باای واسااطه بااا او سااخن گفتااه و او «کلاایم اهلل» ایاان مساائله ،از
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مقااام باااال و واالی حضاارت موساای(ع) حکایاات دارد .حضاارت ابااراهیم(ع) نیااز «خلیاال اهلل» بااود و
به مقام باالیی در عشق به پروردگار و بنیان گذاری توحید رسیده بود.
در ایاان میااان ممکاان اساات سااوال شااود :چاارا موساای(ع) پااس از کشااتن آن آشااپز فاارار کاارد:
(فَخَلرَجَ مِنْهَللا خَآئِفلاً یَتَرَقَّلبُ) ،امااا ابااراهیم(ع) پااس از شکسااتن باات هااا کااه مشاارکان بااه دنبااال
عامل این کار می گشتند:
(قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ) (سوره انبیاء ،آیه )59
و انگشت اتهام را به سوی او دراز کردند:
(قَالُوا سَلمِعْنَا فَتًلی یَلذْکُرُهُمْ یُقَلالُ لَاهُ إِبْارَاهِیمُ *.قَلالُوا فَلَْتُوا بِاهِ عَلَاتٰ أَعْایُنِ النَّااسِ لَعَلَّهُامْ
یَشْهَدُونَ* قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِ لِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ) (سوره انبیاء ،آیات )62-61
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ابراهیم(ع) ایستاد و این گونه جواب داد:
(قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْلَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ) (سوره انبیاء ،آیه )63
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« -97گفتند :شنیدیم نوجوانی از (مخالف با) بت ها
سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند* گفتند :او
را در برابر دیدگان مردم بیاورید ،تا گواهی دهند*
(هنگامی که ابراهیم(ع) را حاضر کردند )،گفتند :تو
این کار را با خدایان ما کرده ای ،این ابراهیم!»
« -91گفت :بلکه این کار را بزرگشان کرده است .از
آن ها بپرسید ،اگر سخن می گویند».
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حااال آن کااه حضاارت ابااراهیم(ع) ماای دانساات عقوباات باات شااکنی ،کشااته شاادن اساات .بااه عبااارت
دیگاار ،باات شااکنی ابااراهیم(ع)نساابت بااه آشپزکشاای موساای(ع) ،کااار مهاام تاار و ساانگین تااری بااود؛
چاارا کااه موساای تنهااا آشااپز فرعااون را کشااته بااود ،ولاای ابااراهیم(ع) تمااام پایگاااه فکااری ،اعتقااادی و
اسااتکباری نماارود را از بااین باارده بااود؛ چیاازی را از بااین باارده بااود کااه مااردم ،آن را بااه عنااوان
معبودشااان ماای پرسااتیدند .پااس چاارا موساای(ع) فاارار کاارد و ابااراهیم(ع) ایسااتاد؟ آیااا ماای تااوان
گفاات ایاان مساائله ،مقااام و امتیاااز باااالی حضاارت ابااراهیم(ع) نساابت بااه حضاارت موساای(ع) را ماای
رساند؟
پاسااخ :ایاان نحااوه امتیازبناادی و تحلیاال در عرصااه نبااوت و والیاات و بناادگان مقاارب پروردگااار،
ماننااد ارزیااابی بچااه ساااله از دو قهرمااان کشاای اساات کااه بگویااد یکاای از آن هااا زورش بیشااتر از
دیگااری اساات .در حااالی کااه بچااه پاانج ساااله نماای توانااد رد یااک مسااابقه وزرشاای بااین المللاای و
جهااانی داوری کنااد .ایاان نااوع داوری میااان ابااراهیم و موساای(ع) ،مثاال داوری بچااه پاانج ساااله و
بلکاه پااایین تار زا آن اساات؛ چااون میاان مااا و ایاان دو پیاامبر الهاای ،فاصااله زیاادی اساات و چناادان از
حیات ایشان اطالع نداریم تا بتوانیم تحلیل کامل و درستی داشته باشیم.
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در هاار حااال بایااد گفاات کااه حرکاات ابااراهیم(ع) در جهاات آگاااه سااازی مااردم بااود ،ولاای کااار
حضاارت موساای(ع) مربااوط بااه جریااان حاااکم ومقابلااه بااا آن هااا بااود؛ مخاطااب وی «مااال» بااود نااه
ماردم .حضاارت اباراهیم(ع) ،ابتاادا از پادر و قااوم خاودش شااروع کارده ،از آن هااا مای پرسااد باه چااه
جهت مجسمه های بیر روح را می پرستند:
(إِذْ قَالَ لِلَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی َنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ) (سوره انبیاء ،آیه )52
و جواب می شنود ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند:
(قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِینَ) (سوره انبیاء ،آیه )53
اباراهیم(ع) بااه آن هااا ماای گویااد :بااه همااان مالکای کااه شااما محکااوم هسااتید ،پاادرانتان نیااز محکااوم
هستند:
(قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ َنتُمْ وَآبَاؤُکُمْ فِی ضَلَال مُّبِین) (سوره انبیاء ،آیه )54
بقیه گفت و گوی آن ها با حضرت ابراهیم(ع) تا شکسته شدن بت ها چنین است:
(قَالُوا َجِِْتَنَا بِالْحَ ِّ َمْ َنلتَ مِانَ اللَّااعِبِینَ* قَلالَ بَلل رَّبُّكُلمْ رَبُّ السَّلمَاوَاتِ وَالْالَرْضِ الَّاذِی
فَطَ ارَهُنَّ وَأَنَااا عَلَاات ذَلِکُاام مِّ انَ الشَّاااهِدِینَ* وَتَاللَّ اهِ لَلَکِی ادَنَّ أَصْ انَامَکُم بَعْ ادَ َن تُوَلُّللوا مُللدْبِرِینَ*
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ) (سوره انبیاء ،آیه )58-55
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چنااان کااه مالحظااه ماای شااود ،دعااوت اصاالی حضاارت ابااراهیم(ع) ،وحاادانیت ،عظماات قاادرت و
خلقاات پروردگااار بااود و بعااد از آن کااه دیااد تنهااا راه تبیااین ایاان آگاااهی ،یااک برخااورد عملاای
اساات ،باات هااا را شکساات و کااار او ،حرکاات انقالباای و ضااد حکااومتی نبااود .هاار چنااد ابااراهیم(ع)
ضااد حکوماات انقااالب کاارده ،بااا حاااکم برخااورد کاارد ،ولاای اصاال انگیاازه او ،آگاااه سااازی مااردم
بود؛ و با های عملای نمای توانسات آن هاا را بیادار کناد ،جاز ایان کاه بات هاا را بشاکند و بعاد تبار
را به گردن بات بازرگ بینادازد و بگویاد :او ایان کاار را کارده اسات ،اگار قادرت بار ساخن گفاتن
دارد ،از او بپرسید:
(قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْلَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ) (سوره انبیاء ،آیه)63
ماردم بااه درونشاان رجااوع کردناد و در باااطن ،خودشاان را تااوبیخ و سارزنش کاارده ،گفتناد :تااو کااه
می دانی این ها حرف نمی زنند ،چرا به ما می گویی از این ها بپرس؟
(فَرَجَعُللوا إِلَللى َنفُسِلهِمْ فَقَللالُوا إِنَّكُلمْ أَناتُمُ الظَّللالِمُونَ* ثُلمَّ نُكِسُللوا عَلَللى رُيُوسِلهِمْ لَقَلدْ
عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء یَنطِقُونَ) (سوره انبیاء ،آیه )65-64
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ابراهیم(ع) هم آن ها را سرزنش مای کناد کاه آیاا جاز خادا ،چیازی را مای پرساتید کاه ناه کمتارین
سااودی باارای شااما دارد ،و نااه زیااانی بااه شااما ماای رساااند .اف باار شااما و باار آنچااه جااز خاادا ماای
پرستید .آیا اندیشه نمی کنید:
(قَالَ َفَتَعْبُدُونَ مِلنْ دُونِ اللَّلهِ مَلا ال یَلنْفَعُكُمْ شَایْئًا وَال یَضُارُّکُمْ* ُفکّ لَّكُلمْ وَلِمَلا تَعْبُلدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ َفَلَا تَعْقِلُونَ) (سوره انبیاء ،آیه )67-66
حضرت ابراهیم(ع) باا ایان عمال ،باه نتیجاه ای ماتقن و اساسای و حسااب شاده رساید کاه برانادازی
تفکر بت پرستی باود .او ،در خاع آزادساازی ماردم از بناد جهال باود و آگااه ساازی او ،جاز باا ایان
عمل تمام نمی شد؛ و این ،رسالت ابراهیم (ع) بود.
امااا موساای(ع) در خااع آگاااه سااازی مااردم نبااود و اگاار ایسااتادگی ماای کاارد ،بااه دساات مااردم را
بسازد و به آن هاا اطاالع رساانی کارده ،هدایتشاان کناد ،بلکاه اگار باا وجاود ایان مسائله ،باا فرعاون
درگیاار ماای شااد ،تعقیااب فرعااون درباااره او عملاای ماای شااد و در نتیجااه ،جریااان انتظااار فاارج الهاای و
نجات بنی اسرائیل باه دسات موسای(ع) و جریا ان اصاالح گاری او لاوو مای شاد؛ ناه تنهاا باه نتیجاه
نماای رسااید ،بلکااه نتیجااه عکااس ماای داد و موسااای نباای اهلل ،کلاایم اهلل ،ناااجی بناای اساارائیل ،و باار
اندازنااده دسااتگاه فرعااون و فرعونیااان ،بااه موسااای آدم کااش و مجاارم تباادیل ماای شااد .باار ایاان
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اساااس ،پااس از ایاان جریااان ،موساای(ع) فاارار کاارد .از ایاان رو ،نماای تااوان گفاات چااون موساای(ع)
فرار کرد و ابراهیم(ع) ایستاد ،ابراهیم(ع) در مقام بندگی خدا ،باالتر از موسی(ع) است.
 .9-3موسی(ع) در آستانه نقطه فراز زندگی
بعااد از کشااته شاادن ماارد قبطاای و افشااا شاادن آن در روز بعااد ،حضاارت موساای(ع) در سرنوشاات
متحوالنااه ای قاارار گرفاات .او کااه تااا پاایش از ایاان ،پساار خوانااده فرعااون بااود و در قصاار او جااا
داشاات و غاارق ناااز و نعماات و زناادگی کااذایی دربااار بااود ،از ایاان لحظااه بااه بعااد ،زناادگانی اش
متحاول شاد .علاای رغام ایان کااه ظااهراً موسای(ع) در شاارایطی ساخت قارار گرفتااه اسات و در نظاار
اشااخاص ظاااهربین ومااادی نگاار ،ایاان تحااول یااک نشاایب در زناادگی موس ای(ع) بااه حساااب ماای
آیااد؛ در حقیقاات ،ایاان تحااول باارای او یااک فااراز بااود؛ زیاارا بااا آن اعتقااادی کااه وی داشاات ،و بااه
ویااژه بعااد از اعطااای حکاام و علاام( :ءَاتَینَااهُ حُکمااا وَ عِلمااا) ،آن کاااو بااا عظماات و آن چهارصااد
غااالم زریاان کماار و امکانااات لااذت بخااش زناادگی ،باارای او از هاار زناادان و هاار شااکنجه ای
ناااگوارتر بااود .در واقااع ،موساای(ع) در محاادودیت شاادیدی قاارار داشاات و از نظاار روحاای در فشااار
بااود و از آن همااه تبعاایض و ناااروایی و ساامتگری و تجاااوزگری کااه خااودش را در لفافااه آن هااا
احساااس ماای کاارد ،رنااج ماای باارد ،لااذا ایاان گونااه نبااود کااه موساای(ع) از مرحلااه باااالی زناادگی بااه
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یااک نقطااه پااایین ،نشاایت پیاادا کنااد ،بلکااه ایاان اماار ،باارای او آزادی ،خالصاای و نجااات از جریااانی
بود که باا آن های سانخیتی نداشات و ایان تحاول باه وجاود آماده ،او را در آساتانه یاک فاراز قارار
داد تا در جایگاه اصلی خودش قرار گیرد.
خالصااه آن کااه دغدغااه موساای(ع) ،ایاان نبااود کااه از آن زناادگی لااذت بخااش و از آن جریااان
تجمالتاای دور افتاااده و بااا یااک زناادگانی پریشااان درگیاار شااده اساات کااه معلااوم نیساات شااب کجااا
ساارش را بگااذارد و بخوابااد ،روز کجااا ظاااهر شااود و چااه بخااورد .بلکااه او ،خااودش را در یااک
آزادی و فراز احساس می کرد.
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فصل چهارم:
میان سالی حضرت موسی(ع)
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آیات

(وَلَمَّا تَوَجَّاهَ تِلْقَااء مَادْیَنَ قَاالَ عَسَات رَبِّای أَن یَهْادِیَنِی سَاوَاء السَّابِیلِ ( )22وَلَمَّاا وَرَدَ مَااء مَادْیَنَ وَجَادَ
کمَاا قَالَتَاا لَاا نَسْاقِی حَتَّای
خ ْط ُب ُ
ن تَاذُودَا ِن قَاا َل مَاا َ
م امْارَأ َت ْی ِ
س َیسْاقُو َن َو َوجَا َد مِان دُو ِنهِا ُ
ن ال َنّا ِ
َع َل ْی ِه ُأ َّم ًة ِّم َ
ی
ت ِإلَا َّ
ب ِإ ِنّای ِلمَاا أَن َزلْا َ
ل َفقَاا َل َر ِّ
م تَا َو َلّی ِإلَای ال ِظّا ِّ
یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَایْخَّ کَبِیارَّ(َ )23فسَاقَی َل ُهمَاا ثُا َّ
مِ انْ خَیْاار فَقِی ارَّ( )24فَجَاءَتْ اهُ إِحْ ادَاهُمَا تَمْشِاای عَلَاات اسْ اتِحْیَاءا قَالَ اتْ إِنَّ أَبِاای یَ ادْعُوکَ لِیَجْزِیَ اکَ أَجْ ارَ
ف ٰ نَجَاوْتَ مِانَ الْقَاوْمِ الظَّاالِمِینَ)25( .
ص قَاا َل لَاا َتخَا ْ
ص َع َلیْا ِه ا ْل َقصَا َ
مَا سَقَیْتَ لَنَاا ٰ فَلَمَّاا جَاا َء ُه َوقَا َّ
ن( )26قَااالَ إِنِّاای أُرِیاادُ أَنْ
المِاای ُ
جرْت ا ْلقَااوِی ا َ
ن اساا َت ْئ َ
ج ْر ُه ِإ َّن خَیاا َر مَاا ِ
ت اساا َت ْئ ِ
قَالَاات ِإحْاادَا ُهمَا َی َلبَاا ِ
أُنکِحَاکَ إِحْادَِ ابْنَتَایَّ هَاااتَیْنِ عَلَاات أَن تَالْجُرَنِی ثَمَااانِیَ حِجَااج فَانِنْ أَتْمَمْاتَ عَشْارًا فَمِانْ عِنادِکَ وَمَااا
أُرِیاادُ أَنْ أَشُااقَّ عَلَیْااکَ سَااتَجِدُنِی إِن شَاااء اللَّااهُ مِاانَ الصَّااالِحِینَ( )27قَااالَ ذَلِااکَ بَیْنِاای وَبَیْنَااکَ أَیَّمَااا
الْلَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیَّ وَاللَّهُ عَلَی مَا نَقُولُ وَکِیلَّ())28
 .1-1ترجمه
(قُلْ مَا یَكُونُ لِی َنْ ُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِی ٰ)
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«و هنگااامی کااه موساای (ع) متوجااه دروازه ای شااد کااه بااه ماادین ماای رفاات ،گفاات :امیاادوارم
پروردگااارم ماارا بااه راه مسااتقیم و کوتاااه هاادایت کنااد* و هنگااامی کااه (در ورودی شااهر) بااه چاااه
آب ماادین رسااید ،گروهاای از مااردم را در آنجااا دیااد کااه چهارپایااان خااود را ساایراب ماای کننااد و
در کنااار آن هااا دو زن را دیااد کااه مراقااب گوساافندان خویشااند و در تااالش انااد تااا آن هااا بااه چاااه
نزدیک نشاوند یاا باا گوسافندان دیگاران مخلاوط نشاوند .موسای (ع) باه آن دو گفات :مشاکل شاما
چیساات؟ (چاارا گوساافندان خااود را آب نماای دهیااد؟) مااا آن هااا را آب نماای دهاایم تااا چوپااان هااا
همگاای خااارج شااوند و پاادر مااا پیرماارد کهاان سااال و متشخصاای اساات (کااه نااه قااادر باار ایاان
کارهاساات و نااه شخصاایت و مااوقعیتش ایجاااب چنااین کاااری را ماای کنااد)* موساای(ع) باارای
گوساافندان آن دو آب کشااید .سااپس رو بااه سااایه آورد و عاارض کاارد :پروردگااارا! هاار خیاار و
نیکی بار مان فرساتی باه آن نیازمنادم* ناگهاان یکای از آن دو زن در حاالی کاه باا نهایات حیاا گاام
بر می داشت به سراغ او آمد و گفت :پادر مان تاو را فارار مای خواناد تاا مازد ایان کاار تاو را کاه از
چاااه باارای گوسافندان مااا آب کشاایدی بپااردازد .هنگااامی کااه موساای (ع) ناازد او (شااعیب (ع)) آمااد
و سرگذشاات خااود را شاارح داد ،شااعیب(ع) گفاات :نتاارس! تااو از قااوم ظالمااان نجااات یااافتی *
یکاای از آن دو دختاار (همااان کااه دنبااال موساای (ع) رفتااه بااود) گفاات :پاادرم! او را اسااتخدام کاان؛
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زیاارا بهاارتین کااس را ماای تااوانی اسااتخدام کناای آن کااس اساات کااه قااوی و امااین باشااد و او همااین
ماارد اساات* شااعیب(ع) بااه موساای(ع) گفاات :ماان ماای خااواهم یااک یاااز ایاان دو دختااریم را بااه
همسااری تااو در آورم بااه ایاان شاارط کااه هشاات سااال باارای ماان کااار کناای و اگاار آن را تااا ده سااال
افاازایش دهاای محبتاای از سااوی توساات .ماان نماای خااواهم باار تااو سااخت بگیاارم و ان شاااء اهلل ماارا از
صااالحان خااواهی یافاات * موساای (ع) گفاات :مااانعی ناادارد .ایاان قااراردادی میااان ماان و تااو باشااد.
البتااه هاار کاادام از ایاان دو ماادت را انجااام دهاام منتاای باار ماان نخواهااد بااود (و ماان در انتخاااب آن
آزادم) و خدا بر آنچه ما می گوییم گواه است».
 .2واژه ها
 .1-2معنای «تلقاء»
«تلقاااء» مصاادر ماااده «لقاای» ،باار وزن تفعااال اساات 99و تنهااا نظیاار آن در زبااان عرباای« ،تبیااان»
اساات 111.ایاان کلمااه ،در اصاال بااه معنااای «نگاااه کاارد» اساات کااه در اسااتعمال آن ،توسااعه داده شااده
و به عنوان ظرف مکان ،به معنای «جهت نگاه کردن» نیز به کار رفته است.
اهل لغت ،دو معنا برای «تلقاء» ذکر کرده اند که هر دو معنا ،در قرآن به کار رفته است:
 العین ،ج ،8ص .22 ،ص
 تاج العروس ،جص 383
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33؛ قاموس المحیط ،ج ،4

« )1عند» و «لدن» (پیش و نزد) که تنها مورد آن ،این است است:
(قُل مَا یَکونُ لِی أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلقَایِ نَفسِی) (سوره یونس ،آیه )15
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 )2سمت و سو و جهت ،کله در دو آیله از قلرآن اسلتعمال ْلده اسلت :آیله ملورد
بحث در سوره قصص و آیه  47سوره اعراف:

111

(وَإِذَا صُرِفَتْ َبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ)

112

بنللابراین عبللارت (وَلَمَّااا تَوَجَّااهَ تِلْقَاااء) بللدین معناسللت :زمللانی کلله موسللی (ع) مللی
خواست از مصر خ ارج ْلود ،بله دروازه ای کله بله ملدین منتهلی ملی ْلد آملد و
گفت :امیدوارم پروردگارم مرا به راه مستقیم و کوتاه هدایت کند:
(قالَ عَسى رَبِّی َنْ یَهْدِیَنی سَواءَ السَّبیلِ)
در آن زمللان ،ماننللد امللروز ،جللاده هللا معللین و منللخص وجللود نداْللت و معمللوالً
ال اگلر ملی خواسلتند بله
افراد از دروازه ْهر مقصد ْان را انتخاب ملی کردنلد؛ مله ً
مقصدی در ْرق بروند ،ملی دانسلتند از کلدام دروازه ْلهر بایلد خلارج ْلوند .بله
همللین جهللت ،دروازه هللای ْللهر را بلله اسللم آن ْللهری کلله از آن دروازه مللی

 مجمع البحرین ،ج  ،4ص  33؛ الصحاح ،ج  ،3ص2233
«- 2آن هنگام که نظر بهشتیان به سوی دوزخیان می
افتد ،می گویند :پروردگارا! ما را در کنار این
ظالمان قرار نده».
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رفتند  ،نلام گلذاری ملی کردنلد ،مهلل دروازه قوچلاق در ْلهر مقلدس منلهد یلا
دروازه ْللیراز در اصللفهان .از ایللن رو ،از (وَلَمَّااا تَوَجَّ اهَ تِلْقَاااء) فهمیللده مللی ْللود در
مصللر ،دروازه ای بلله نللام دروازه مللدین بللوده اسللت کلله موسللی(ع) بلله ِللرف آن
آمد و از آجا راهی مدین ْد.
« .2-2سواء السبیل» و تفاوت آن با «صرا »
بااا توجااه بااه اینکااه «ساابیل» بااه معنااای راه اساات« ،سَ اوَاء السَّ ابِیلِ» بااه راهاای گفتااه ماای شااود کااه هاام
کوتاه ترین و نزدیاک تارین راه و هام مساتقیم و مشاخص اسات .بار ایان اسااس ،باه جااده کوتااهی
کااه آدم در آن گاام شااود ،هاار چنااد کوتاااه اساات« ،سَااوَاء السَّاابِیلِ» گفتااه نماای شااود .بلکااه بایااد
مشخص و مستقیم نیز باشد.
درخواساات موساای (ع) از خداوننااد ساابحان باارای هاادایت بااه راه نزدیااک و مسااتقیم( :عَساات رَبِّاای
أَنْ یَهْدِیَنی سَواءَ السَّلبیلِ) ،نشاان مای دهاد کاه راه هاای مادین تاا مصار ،متعادد باوده اسات؛ نظیار
کااوه و دره و دشاات و صااحرا و بیابااان ،کااه موساای (ع) از خاادا ماای خواهااد در ایاان میااان ،او را بااه
نزدیااک تاارین و مسااتقیم تاارین راه رهنمااون شااود .از ایاان رو موساای (ع) مساایر مصاار تااا ماادین را
که هشت منزل بود ،در سه روز طی کرد و به آنجا رسید.
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بنابراین ایان کاه حضارت موسای(ع) در ایان فرماایش ،هادایت باه «صاراط مساتقیم» را نمای خواهاد
و نمای گویاد« :ان یهادینی الاای الصاراط المساتیم» یاا «الاای ساواء الصاراط» باه ایاان جهات اسات کااه
«ساابیل» متعاادد اساات ،ولاای «صااراط» یکاای بیشااتر نیساات؛ زیاارا «صااراط» ،جمااع ناادارد ،ولاای «سُابُل»
جمع بسته می شاود .باه هماین جهات ،در نمااز هادایت باه صاراط مساتقیم را درخواسات مای کنایم:
(اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ)
آیلله (اه ادِنَا الصِّ ارَاطَ المُس اتَقِیمَ) ،بااا بیااان فااوق ،ازادل اه ابطااال پلورالیساام دیناای بااه شاامار ماای رود؛
چااون «ساابیل» قاباال تعاادد اساات ،امااا صااراط تعاادد ناادارد .چنااان کااه پیغمباار اکاارم (ص) ،در سااخن
معروفشان درباره حضرت علی (ع) که می گوید:
(عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ)

113

تنهااا یااک جریااان باارای حااق معرفاای کاارده و ان ،راه خاناادان عصاامت و طهااارت (ع) اساات .تااا
زمانی که حق یکی است« ،صراط مستقیم» نیز یکی است.
« .3-2تذودان»
 ،ص 432؛
 - 3عالمه مجلسی ،بحال االنوار ،ج
االحتجاج ،ج  ،ص  9؛ ری شهری ،میزان الحکمه ،ج  ،ص
 . 38این تعبیر به صورت جمع ،برای تمام اهل بیت(ع)
نیز آمده است .رک :عالمه امینی ،الغدیر ،ج  ،ص  33؛
.2
کتاب سلیم بن قیس ،ص

248

«ذَوَد» چنااان کااه راغااب گفتااه اساات ،بااه معنااای راناادن ،طاارد کااردن و مااانع شاادن اساات 114.لااذا
عبااارت (وَوَجَ لدَ مِ انْ دُونِهِامُ امْ ارَأَتَیْنِ تَ لذُودَانِ)؛ یعناای موساای (ع) دو زن را دیااد کااه گوساافندان
شااان را مااانع شااده ،دور ماای کننااد .دلیاال طاارد و منااع گوساافندان ،بااه فرمااوده عالمااه طباطبااایی(ره)،
یا این بود که به سمت چشمه نروند؛ یا این که با گوسفندان دیگران مختلع نشوند.
 .4-2معنا

115

«خَطب»

«خَطَااب» بااه معنااای رنااج ،مصاایب و مشااکل اساات؛ و بااه بیااان راغااب «خَطَااب» بااه چیاازی گفتااه ماای
شود که درباره آن زیاد صحبت می شود:
(الخَطْبُ :األمر العظیم الذی یكهر فیه التخاطب).

116

باراین اسااس ،بهتاارین معناای (مَااا خَطْبُکُمَاا) ،بااا توجاه بااه اساتفهامیه بااودن «ماا» ،ایاان اسات« :مشااکل
شما چیست؟»
 .5-2مراد از «حِجج»

 راغب اصفهان ،مفردات الفاظ القرآن ،ذیل ماده«ذود».
عالمه طباطبایی ،المیزان ،ج  ، 3ص .22 راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ذیل ماده«خطب».
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«حِجاااج» جماااع حاااج اسااات و ماااراد از آن در ایااان آیاااه «ساااال» اسااات؛ چاااه بعاااد از حضااارت
ابااراهیم(ع) ،در میااان اهاال دیاناات ،حااج بااه عنااوان محااور سااال بااوده اساات و از سااال ،بااه حااج تعبیاار
می کردناد؛ چناان کاه در روایتای ،اماام صاادق(ع) ،در پاساخ شخصای کاه از ایشاان دربااره مرساوم
بااودن حااج پاایش از پیااامبر خاااتم (ص) پرساایده بااود ،پااس از تاییااد وجااود آن ،بااه ایاان موردبحاام
تمسک یافتند:
«سُاائلَ ابااو عب ادِاهلل (ع) عاان البی اتِ اکااان یُحَ اجُّ قب الَ ان یُبع امَ النب ایُ؟ قااال (ع) :نعاام و تصاادیقُه فاای
القاارآنِ قااولُ شااعیب(ع) حااینَ قااال لموساای(ع) حیاامُ تاازوَّج( :عَلَللى َنْ تَللَْجُرَنِی ثَمَانِیَللةَ
حِجَجٍ) ،و لم یَقل ثمانیَ سنینَ»

117

پس معلوم می شود که حج ،در آن زمان مرسوم بوده است؛ و سال را حج می نامیدند.
ظاهراً حج در ابتدای سال بوده است.
.3نكته ها و پیام ها
 .1-3هجرت از پیش تعیین ْده موسی (ع)

 - 9عیاشی ،التفسیر العیاشی ،ج
مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ، 3ص .34
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 ،ص

3؛ عالمه

هجااارت ،در فرهناااگ عبودیااات و بنااادگی خااادا ،در کناااار جهااااد اسااات؛ یعنااای اهمیااات آن در
فرهناااگ توحیااادی و بنااادگی ذات مقااادس پروردگاااار ،همچاااون جهااااد و فاااداکاری در راه
خداساات .هجاارت ،تنهااا تغییاار مکااان و مسااکن و عااوض کااردن مساایر زناادگی نیساات؛ چنااان کااه
امروزه در فرهناگ اجتمااعی ،باه هار کاس کاه زنادگی اش را عاوض کناد ،مهااجر کاه اماروزه در
فرهنااگ اجتماااعی ،بااه هاار کااس کااه محاال زناادگی اش را عااوض کنااد ،مهاااجر گفتااه ماای شااود،
ماننااد یاایالق و قشااالق پرنااده هااا در ساافرهای تابسااتانی و زمسااتانی .در ایاان مااوارد ،بیشااتر معنااای
لغوی هجرت صادق است نه معنای اصطالحی آن.
هجاارت در اصااالح اسااالمی ،عبااارت اساات از تحااولی کااه انسااان در راسااتای عبودیاات و بناادگی
خدا ،در زندگی خاود باه وجاود مای آورد تاا بتواناد باه طاور کامال ،عبودیات و بنادگی خادا را باه
جای آورد .چنان که در قرآن ،این گونه فرموده است:
(إِنَّ الَّلذِینَ تَوَفَّللاهُمُ الْمََئِكَلةُ ظَللالِمِی َنْفُسِلهِمْ قَللالُواْ فِایمَ کُناتُمْ قَللالُواْ کُنَّااا مُسْتَضْاعَفِینَ فِاای
ابَرْضِ قَللالْوَاْ أَلَامْ تَکُ انْ أَرْضُ اللّ اهِ وَاسِ اعَةً فَتُهَ ااجِرُواْ فِیهَااا فَلُوْلَئِ اکَ مَ الْوَاهُمْ جَهَ انَّمُ وَسَاااءتْ مَصِاایرًا)
(سوره نساء ،آیه )97
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آن هنگااام کااه فرشااتگان باارای قاابض روح بناادگان گناهکااار خاادا ماای آینااد ،بااه اینااان کااه بااه
خودشااان ظلاام کاارده انااد ،ماای گوینااد :شااما در چااه وضااع و شاارایطی قاارار داشااتید کااه ایاان قاادر
الابااالی هسااتید و اعمالتااان فاسااد و نامااه عملتااان آلااوده اساات؟ آن هااا در جااواب ماای گوینااد :مااا در
زمااین ،اقلیاات ناااتوانی بااودیم کااه جریااان فکاار عقااب نگااه داشااته شااده ای داشااتیم و در جریااانی
اجتماااعی قاارار گرفتااه بااودیم کااه تااوان اباازار علناای بناادگی خاادا را نداشااتیم .در پاسااخ آن هااا گفتااه
می شاود :مگار زماین خاد ا وساعت نداشات تاا باه جاای دیگاری مهااجرت کنیاد و در آنجاا خادا را
عبادت کنید.
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این آیه داللت مای کناد بار ایان کاه اگار انساان در زنادگی خاود ،بساتر اجتمااعی را مطاابق جریاان
فکری و اعتقاادی خاودش نساازد ،نمای تواناد بناده ماومن خادا باشاد و کساانی کاه در بساتر کفار و
در جوامااع کفاار زناادگی ماای کننااد ،نماای تواننااد انسااان هااای کااامالً مااومن و متاادینی باشااند؛ و بااه
طاور طبیعاای ،زناادگی آنااان آلااوده شااده ،دچااار فسااق و فجااور ماای شااوند .ماننااد کساای کااه در شااهر

 - 8تغبیر «ظالمی انفسهم» نشان می دهد؛ مقصود،
انسان های موحد و خداپرست هستند؛ زیرا اگر کافر
بودند ،این تعبیر بر آن ها صدق نمی کرد .پس مراد
آیه کسانی است که ایمان به خدا داشته ،موحد و
خداباور بودند و خدا را بندگی می کردند؛ منتها به
خاطر قرار گرفتن در بستر اجتماعی فاسد ،فاسد شده
بودند.
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لااس آنجلااس آمریکااا زناادگی ماای کنااد؛ چااون او د ربسااتر اجتماااعی فاساادی بساار ماای باارد کااه
هنجارهااای دیناای مستضااعف اساات و هنگااام مااردن ،مالئک اه بااه او ماای گوینااد زمااین خاادا وسااعت
داشت و مراکز عبودیت و بندگی خدا آماده بود ،می توانستید هجرت کنید.
بنااابراین مفهااوم ارزشاای هجاارت ایاان اساات کااه انسااان ،تحااولی در زناادگی خااود ایجاااد کنااد و بااه
خاطر خادا و عبودیات اوف باه جاای دیگاری هجارت کناد ،یعنای هجارت باه خااطر یاافتن شاغل و
موقعیت بهتر زندگی ،باار ارزشای نادارد ،بلکاه هجارت بایاد باه خااطر حفا دیان ،ایماان و بنادگی
خدا باشاد .ذات مقادس پروردگاار نیاز ایان ناوع جارت را ساتوده و بارای چناین مهااجرینی ،پااداش
دنیوی و اخروی را وعده داده است:
(وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا فلی اللَّلهِ مِلن بَعْلدِ مَلا ظلِمُلوا لَنُبَاوِّئَنَّهُمْ فلی الادُّنْیَا حَسانَةًوَ بَجْارُ االَخِارَلِ
أَکْبرُلَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ) (سوره نحل ،آیه )41
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(ثُلمَّ إِنَّ رَبَّلدَ لِلَّلذِینَ هَللاجَرُوا مِانْ بَعْادِ مَاا فُتِنُااوا ثُلمَّ جَاهَادُوا وَصَابَرُوا إِنَّ رَبَّلدَ مِانْ بَعْادِهَا
لَغَفُورٌ رَحِیمٌ) (سوره نحل ،آیه )111

111

 «کسانی که بعد از مورد ظلم واقع شدن ،در راهخدا هجرت می کنند ،در دنیا آن ها را جایگاه نیکویی
خواهیم داد و به درستی که پاداش اخروی بزرگ تر است،
اگر آن ها می دانستند».
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 .1-1-3چ ون ی هجرت موسی (ع)
شارایع موسای (ع) در مصار باه گونااه ای باود کاه اداماه زناادگی در آنجاا بارای او امکاان نداشاات و
می بایسات تحاول هجارت در زنادگی وی باه وجاود مای آماد .وقتای کاه موسای (ع) مای خواسات
از مصاار خااارج شااود ،بااه ساامت دروازه ای آمااد کااه بااه ماادین منتهاای ماای شااد و از پروردگااار
خواست تا او را به راه روشن و مستقیم هنمون شود:
(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدْیَنَ قَالَ عَسَت رَبِّی أَن یَهْدِیَنِی سَوَاء السَّبِیلِ)
تعبیر فوق نشان می دهاد کاه جریاان هجارت موسای (ع) ایان گوناه نباوده اسات کاه او فارار کناد و
از مصاار بیاارون بیایااد و راه بااه جااای نداشااته باشااد ،بعااد راه بیایااد و راه بااه جااایی نداشااته باشااد ،بعااد
راه بیابااان را بگیاارد و یااک مرتبااه ساار از ماادین در آورد؛ یعناای موساای (ع) بعااد از قتاال آن قبطاای
آواره نشااد تااا از ایاان طاارف بااه آن طاارف و از ایاان خانااه بااه آن خانااه فاارار کنااد و زمااانی کااه دیااد
نماای توانااد در مصاار بمانااد ،از آنجااا فاارار کاارده ،آواره بیابااان هااا شااود و روزهااا ،شااب هااا ،ماااه هااا
بگااردد تااا ایاان کااه در نهایاات ساار از دروازه ماادین در آورد .بلکااه دقاات در آیااه ،خااالف ایاان
 «پروردگار تو با کسانی است که بعد از این کهمورد فتنه و آزمایش قرار گرفتند و نسبت به آن ها
آزمایش الهی پیاده شد ،هجرت کردند و بعد از آن در
راه خدا مجاهد کرده ،صبر نمودند .همانا پروردگار تو
بعد از آن آمرزنده و مهربان است».
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مطلااب را ثاباات کاارده ،نشااان ماای دهااد رفااتن موساای (ع) از مصاار بااه طاارف ماادین ،یااک برنامااه
مهاااجرتی بااود و او از قباال ماادین را انتخ ااب کاارده بااود؛ زیاارا توجااه بااه «تلقاااء ماادین» ،در زمااان
حرکاات موساای (ع) از مصاار بااود ،نااه ایاان کااه ابتاادا راه افتاااده باشااد و بعااد بااه«تلقاااء ماادین» رساایده
باشد؛ چنان که ووردی موسی(ع) به مدین در آیه بعد ذکر شده است:
(وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ)
 .2-1-3دو دلیل موسی (ع) در انتخهاب مدین
حضرت موسی(ع) ،به دو دلیل مدین را برای هجرت انتخاب کرد:
 )1ماادین تحاات قاادرت فرعااون نبااود و حاکمیاات فرعااون ،تنهااا در مصاار بااود؛ چنااان کااه سااخن او
در خطاب به قومش این بود که آیا ملک مصر مال من نیست:
(نَادَی فِرْعَوْنُ فِی قَوْمِهِ ی قَالَ یَقَوْمِ أَلَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ)(سوره زخرف ،آیه)51
ظاهراً فاصله بین مدین و مصر ،تقریباً بخش عمده ای از صحرای سینای امروز است.
 )2در آن زمااان معااروف بااود کااه ماادین ،مااوطن خداپرسااتان ،موحاادان و یکتااا پرسااتان و جایگاااه
انبیاء الهی چون حضرت شعیب(ع) است.
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موساای(ع) تااا آن زمااان بااه قصااد مسااافرت از مصاار خااارج نشااده بااود و جاااده ،راه و مساایری را بلااد
نبود .در این سافر ،باا قافلاه و کااروانی نیاز بیروننیاماده باود تاا هماراه آن هاا باه مقصاد برساد .کسای
مسااافرت کاارده اساات کااه نااه راه را ماای دانااد و نااه راه بلاادی بااه همااراه دارد ،مقصااد برسااد .کساای
مسافرت کارده اسات کاه ناه راه را مای داناد و ناه راه بلادی باه هرمااه دارد ،لاذا خاودش را باه خادا
سپرد و گفت :امیدوارم خداوند راه راست را به من نشان دهد:
(قال عَسَى رَبِّی َن یَهْدِیَنِی سَوَاءَ السَّبِیلِ)
 .2-3ورود موسی(ع) به مدین
از آنجااا کااه معمااوالً در زمااان هااای قاادیم ،ابتاادای شااهر یااا آبااادی ،سرچشاامه ،چاااه یااا رودخانااه ای
بااود کااه مااردم اطااراف آن شااهر یااا روسااتا را بنااا کاارده ،زناادگی ماای کردنااد ،بااه طااور طبیعاای،
موساای(ع) ابتاادا بااه آب شااهر ماادین وارد شااد( :وَرَدَ مَللاء مَللدْیَنَ) .پااس از ورود ،موساای(ع) در
آنجااا دیااد کااه عااده زیااادی از گلااه دارهااا ساارچاه آمااده و صااف کشاایده انااد تااا گوساافندان شااان را
آب دهنااد .در بااین چوپااان هااا کااه غالباااً مااردان قااوی هیکلاای هسااتند ،دو دختاار را دی کااه چنااد
راس گوساافند دارنااد و تمااام همتشااان ایاان بااود کااه گوساافندان را محافظاات کننااد تااا بااا گلااه هااای
دیگران مخلوط نشوند:
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(وَلَمَّللا وَرَدَ مَللاء مَللدْیَنَ وَجَللدَ عَلَیْللهِ ُمَّللةً مِّ انَ النَّاااسِ یَسْ اقُونَ وَوَجَللدَ مِاان دُونِهِ امُ امْ ارَأتَیْنِ
تَذُودَانِ)
فاارد غریبااه و تااازه واردی کااه جااایی را بلااد نیساات و گرسااته و خسااته از آن بیابااان و صااحرا و آفااات
مسافرت و آسیب های سافر نجاات پیادا کارده و باه آباادی رسایده اسات ،ابتادا بایاد دنباال لقماه ای
نااان باارود و چیاازی بااه دساات آورده ،بخااورد؛ چااون گرساانه اساات و سااه روز هاای غااذایی نخااورده
اسااات .همچناااین بایاااد در اساااتفاده از قاااوی جسااامانی اش صااارفه جاااویی کناااد و جاااایی رفتاااه،
اسااتراحت کنااد .امااا موساای (ع) آن منظااره را کااه دیااد ،باارایش قاباال تحماال نبااود و علاای رغاام همااه
خسااتگی هااا و گرساانگی هااا و مشااکالتی کااه داشاات ،نماای توانساات از کنااار آن باای تفاااوت
بگذرد.
احساااس مساائولیت موساای(ع) نکتااه ای قاباال توجااه اساات .او کااه قربااانی حااس مساائولیت قاباال
تقدیرش اسات ،باار دیگار جلاو آماد و باه آن دو دختار گفات :مشاکل شاما چیسات؟ آن هاا گفتناد
تا زمانی که این چوپاان هاا از اینجاا بیارون نروناد و اینجاا خلاوت نشاود ،ماا نمای تاوانیم گوسافندان
مان را سقایت کنیم .پدرمان نیز پیرمرد است:
(قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا الَ نَسْقِت حَتَّت یُصْدِرَ الرِّعَ ءُ وَ اءَبُونَا شَیْخَّ کَبِیرَّ)
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از آنجااا کااه «شاایخَّ کبیاارَّ» هاام ماای توانااد بااه معنااای پیرماارد مساان باشااد و هاام آدم باازرگ و
متشااخص ،مقصااود دخترهااای شااعیب(ع) از (وَ اءَبُونَااا شَاایْخَّ کَبِیاارَّ) ایاان اساات کااه پدرشااان هاام
پیرماارد مساانی اساات؛ و هاام فااردی متشااخص و بااا شخصاایت کااه شخصاایتش ایجاااب نماای کنااد،
بیاید گوسفند چرانی کند.
پااس از شاانیدن ایاان سااخن ،موساای (ع) جلااو آمااد و چوپااان هااا کااه مشااغول کشاایدن آب بودنااد،
دیدنااد جااوانی قااوی هیکاال و بلنااد قاماات ،آن هااا را عقااب ماای زنااد .از یااک سااو ناراحاات شاادند؛
چرا که صاف کشایده و پشات سار هام ایساتاده بودناد تاا گوسافندان شاان را آب دهناد؛ و از ساوی
دیگاار ،از موساای(ع) ماای ترساایدند کااه مبااادا بااا او درگیاار شااوند و او مشااکلی باارای شااان ایجاااد
کنااد .موساای(ع) متوجااه ایاان مطلااب شااد و بااه آن هااا اطمینااان داد کااه نماای خواهااد بااه آن هااا زور
بگوید .گفت :شاما هار دلاو را چناد نفاری بااال مای کشاید -دلوهاای آن زماان از جانس سانگ باود
و کشیدن آب از چاه با آن ها ،کاار یاک یاا دو نبار نباود – .مان مای تاوانم دلاو را یاک نفاره بکشام
و هماه گوسافندان شااما را آب بادهم .شااما زحمات نکشااید و کناار بایساتید .البتااه باه ایاان شارط کااه
یک دلو بارای گوسافندان ایان دو دختار مای کشام و یاک دلاو هام بارای گوسافندان شاما ،آن هام
هم قبول کرده ،کنار رفتند.
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بااادین ترتیاااب موسااای(ع) آب کشاااید و گوسااافندان شاااعیب(ع) و هماااه جمعیااات را آب داد.
گوساافندان شااعیب ،بااه جهاات کماای تعااداد ،زودتاار از دیگاار گوشاافندها ساایراب شاادند و دختااران
شااعیب راه افتاااده ،رفتنااد .موساای (ع) بقیااه گوساافندها را آب داد و کااارش کااه تمااام شااد و مااردم
رفتند ،به گوشاه ای رفات و زیار ساایه خوابیاد و باا خادا مناجاات کارد کاه خادایا! آنچاه از خیار بار
من نازل کردی ،من محتاج همان خیر هستم:
(فَسَقَی لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّی إِلَی الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْر فَقِیرَّ)
 .1-2-3موسی(ع) در همه احوال به یاد خدا
ال وقتی باا مشاکلی مواجاه مای شاوند ،ابتادا باا خادا دعاوا مای کنناد و اگار آدم خاوب و
افراد ،معمو ً
معتقدی باشاد و باا خادا دعاوا یاا از او گلاه نکناد ،حاداقل ایان اسات کاه خواساته هاایش را از خادا
می خواهد؛ ولی اصالً به آنچه که گذشته از خدا به او رسیده است ،توجه ندارد.
عبااارت موساای(ع) در اینجااا آموزنااده اساات .او کااه فااراری شااده و تااا آنجااا مساائولیت شااناس اساات
کااه بااا آن خسااتگی و گرساانگی ،باارای گوساافندان آب ماای کشااد و کساای هاام او را نماای شناسااد و
از او خباار ناادارد ،وقتاای کااه چوپااان هااا و دختااران شااعیب گوسفندانشااان را برداشااتند و رفتنااد ،او
بود و چاه آب و به هی جاه راه نداشت ،اولین حرفی که با خدا می زند ،این است:
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(رَبء إِنِّی لِمَا َنْزَلْت إِلَیَّ مِنْ خَیْر فَقِیر)
نکتااه جالااب توجاااه ایاان اساات کاااه موساای (ع) ،از ابتاادای گرفتااااری هااایش ،همیشااه متوجاااه
خداست؛ چناان کاه در هماین بخاش ،چناد «ربَّ» و دعاا از زباان او نقال شاده اسات؛ زماانی کاه آن
قبطاای کشااته شااد و فهمیااد باارایش مشااکل ایجاااد شااده ،بالفاصااله سااراغ خاادا رفاات و گفاات :خاادایا
باارای خااودم مشااکل ایجاااد کااردم ،یااک طااور آن را بپوشااان ،و خداونااد نیااز درخواساات او را
اجابت کرد:
(قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَلاغْفِرْ لِلى فَغَفَارَ لَاهُ إِنَّاهُ هُاوَ الْغَفُاورُ الارَّحِیمُ) (ساوره قصاص ،آیاه
)16

بعد نیز باز به خادا پنااه مای بارد و در مقابال خادا اقارار مای کناد کاه خادایا ،ایان نعمتای کاه تاو باه
ماان دادی و بااا یااک مشاات آدم ماای کشاام ،باارای ایاان نیساات کااه پشااتیبان مجرمااان باشاام ،بلکااه ماان
می خواهم دادخواه مظلومان باشم:
(قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیرًا لِّلْمُجْرِمِینَ) (سوره قصص ،آیه )17
در ادامااه داسااتان،چنان کااه مالحظااه شااد ،زمااانی کااه ماای خواسااتند او را بگیرنااد و از مصاار فاارار
کرد ،باز هم توجهش به خداست و از او می خواهد که نجاتش دهد:
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(مِنْهَا خَائِفاً یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ) (سوره قصص ،آیه )21

111

این حرف را زمانی که از مصر خارج می شد و یقیناً نجات پیدا می کرد ،بر زبان آورد.
بااه تعبیاار عالمااه طباطبااایی(ره) ،ایاان بیانااات موساای(ع) در موقعیتهااای مختلااف ،نشااان ماای دهااد کااه
موساای(ع) ،تااا چااه میاازان در اعمااالش مراقااب بااود و سااعی داشاات تمااام کارهااایش را ،حتاای آن
هایی که مقتضی طبع بشری است ،برای رضای خدا انجام دهد.
حضاارت موساای(ع) هفاات روز بااه عنااوان یااک مجاارم و قاتاال تحاات تعقیااب بااود و در بااه در ،باادون
زاد و توشااه و مرکااب از مصاار بیاارون آمااد؛ و در طاای هفاات روز ،از روی تخاات دامااادی ساار در
آورد .چه بساا ایان هاا هماه اثار آن «یاا رب» هاای هفات روزه و هجارت الهای او باوده باشاد؛ چناان
که پیش از این ،به این ایاه اشااره شاد کاه مای فرمایاد :خادای تاو ماال کسای اسات کاه بارای او در
راه او هجرت می کند:
(ثُمَّ إِنَّ رَبَّدَ لِلَّذِینَ هَاجَرُواْ) (سوره قصص ،آیه )111
خادا پناین خادایی اسات کاه اگار انساان باا او زد و بناد کارد و پیماان بسات و برناماه زناادگی اش را
با او هماهنگ کرد ،چیزی کم نخواهد داشت.

 -طباطبایی ،المیزان ،ج  ، 3ص .22
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ابدا خودمان پند ب یریم
بایااد سااعی کاارد مثاال دالک حمااام نباشاایم :در قاادیم چااون در خانااه هااا امکااان اسااتحمام نبااود ،در
هاار محلااه عمااومی بااود کااه چنااد دالک داشاات .مااردم غالبااً روز جمعااه بااه حمااام ماای رفتنااد و همااه
کثیف بودند .ایان دالک هاا افاراد زیاادی را کیساه مای کشایدند و شسات و شاو مای کردناد .ماردم
تمیز شده ،مای رفتناد .از سار صابح تاا شاب یاک دالت ،ده ،پاانزده و حتای بیسات نفار را کیساه مای
کشااید و آن هااا را صااابون ماای زد امااا خااود ایاان دالک ،هنگااام شااب کااه ماای خواساات باارود ،آن
قادر خساته بااود کاه دیگاار خاودش را تمیااز نمای کارد ،یااک دوش مای گرفاات و غالبا ًا همااان دوش
را نیز نمی گرفات و باا هماان بادن کثیاف کاه از صابح افاراد زیاادی را چارک کارده باود و چارک
باادن مااردم بااه باادن او چساابیده بااود ،بااه خانااه ماای رفاات .ایاان هااا مااردم را تمیااز ماای کردنااد امااا
خودشااان را نماای شسااتند .از ایاان رو ،غالااب ایاان افااراد ،اطااراف پایشااان لکااه هااای ساایاهی چاارک
بسته بود و وسع انگشت های دست و پایشان از چرک و کثافت سیاه می زد.
غاارض ایاان کااه همااه حاارف هااا ،باارای گفااتن بااه دیگااران نیساات .ایاان خطاساات کااه کساای یااک
ساااعت منباار باارود و آیااه قاارآن و حاادیم و روایاات بخوانااد و مااردم را نصاایحت و موعظااه کنااد و
آن هااا اشااک بریزنااد و بااا گریااه و توساال ،توبااه و انابااه کاارده ،چاااک شااوند و برونااد ،امااا خااود او
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مثاال آن دالک هااا کثیااف بمانااد .بایااد حواساامان جمااع باشااد تااا ایاان گفااتن هااا باارای دالکاای حمااام
نباشد و خودمان نیز درست شویم.
 .2-2-3چه چیزی بر موسی (ع) نازل ْده بود؟
درباره این سخن موسی(ع) کاه (رَبء إِنِّلی لِمَلا َنْزَلْلت إِلَایَّ مِانْ خَیْار فَقِیار) بایاد دیاد آن چیسات
کااه خداونااد ساابحان باار موساای نااازل کاارده بااود و او نساابت بااه آن فقیار بااود؟ عالمااه طباطبااایی(ره)
معتقااد اساات آنچااه در ارتباااط بااا کااار موساای(ع) در دروازه ماادین بااود ،قااوه باادنی و قاادرت
جساامانی او بااود و موساای(ع) بعااد از آن کااه بااا آن گرساانگی و تشاانگی و خسااتگی توانساات آن
همااه گوساافند را آب دهااد ،گفاات :خاادایا! ماان محتاااج ایاان قاادرت و قااوه باادنی ای هسااتم کااه بااه
من داده ای و اگر غذا نخورم  ،این قوه از بین می رود و بدنم نابود می شود.

112

ایاان تفساایر از آیااه ،بااا روایااات نیااز تاییااد ماای شااود؛ چنااان کااه در روایتاای از پیااامبر(ع) نقاال شااده
است که موسی(ع) در آن روز ،محتاج مشتی خرما بود که بخورد و سیر شود:
(انه فقیرَّ الی کفٍّ مِنَ التَّمرِ)

2
3

113
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طبااق ایاان روایاات ،موساای(ع) فقیاار غااذا و خااوراک بااود ،لااذا آنچااه خداونااد باار او نااازل کاارده و بااا
گرسااانگی و نیااااز او باااه غاااذا نیاااز تناساااب داشاااته اسااات ،قاااوه بااادنی اوسااات .بناااابراین مقصاااود
موسی(ع)از (لِمَا َنْزَلْت إِلَیَّ مِنْ خَیْر) ،قوه بدنی باالیی بوده که خدا به او داده است.
 .3-3حجاب و حیای دختر حضرت ْعیب(ع)
بعااد از آن موساای(ع) باارای دختااران شااعیب آب کشااید و آن هااا گوسفندانشااان را برداشااته ،بااه
خانااه رفتنااد ،شااعیب(ع) متوجااه شااد کااه دخترهااا زودتاار از هاار روز گوساافندان را آورده انااد .علاات
را پرسااید و آن هااا جریااان را گفتنااد .حضاارت شااعیب(ع) بااا شاانیدن ماااجرا ،احساااس کاارد جااوانی
کااه بااا ایاان خصوصاایات کناااره چاااه آب بااوده ،یااک آدم معمااولی و عااادی نیساات و آن احساااس
مساائولیت ،از وجااود شخصاایتی باااالت و واال در او حکایاات ماای کنااد .مساائله ار تعقیااب کاارد و
یکاای از دخترهااا را دنبااال موساای (ع) فرسااتاد کااه باارو ،آن جااوان را احضااار کاان؛ تااا ماازدش را
بدهیم و در مقابل این محبتی که کرده ،ما نیز به او احسان کنیم.
دختاار شااعیب(ع) در حااالی کااه بااا حیااا راه ماای رفاات ،پاایش موساای (ع) آمااد و درخواساات پاادر را
مطرح کرد:
(فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْنِی عَلَى اسْتِحْیَاءا قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا)
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در ایاان آیااه ،ذات مقاادس پروردگااار ،نحااوه راه رفااتن دختاار شااعیب(ع) را مااورد توجااه قاارار ماای
دهاد کاه (تَمْنِلی عَلَات اسْاتِحْیَاءا) ؛ یعنای خاودش را خیلای جماع کارده باود و باا حالات حیاا و حیااا
پذیری نزد موسی (ع) آمد.
آیه ،در مقام بیاان خصوصایت و ویژگای یاک زن باا فضایلت اسات .باه هماین جهات ،تنهاا بحام از
حجاااب نیساات و خداونااد ساابحان ،حیااا را بااه عنااوان امتیااازی باارای دختاار شااعیب(ع) ذکاار کاارده
اساات و نکتااه حساساای را کااه جنبااه آموزشاای و جتماااعی دارد ،مااورد عنایباات قاارار ماای دهااد .در
حااالی کااه در آماادن دختاار شااعیب(ع) از مناازل ،موضااوعات دیگااری نیااز مطاارح بااوده اساات کااه در
کتاااب هااای تاااریخی آمااده اساات؛ امااا قاارآن هاای کاادام از ایاان هااا را نماای گویااد و تنهااا چگونااه
آمدن او پیش موسی(ع) را بیان می کند.
 .1-3-3لزوم عفت برای مردان و حیا برای زنان
درباااره زن ،تنهااا مساائله حجاااب مطاارح نیساات .حیااا چیاازی دیگااری در کنااار آن اساات .قاارآن نماای
گوید دختار شاعیب(ع) باا حجااب پایش موسای(ع) آماد ،بلکاه باا حجااب و اساتحیا آماد( :تَمْنِلی
عَلَاات اسْااتِحْیَاءا) .زن ،غیاار از مساائله حجاااب ،بااه چیااز دیگااری نیاااز دارد کااه اسااتحیا اساات؛ یعناای
نحوه ،هیکل ،راه رفتن و حرف زدنش بایستی آمیخته با حیا باشد.
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بنااده در مسااجدی نمااای اقامااه ماای کااردم .در ایاان مسااجد ،تعاادادی چااادر گذاشااتند و بعضاای خااانم
هااا ماای آمدنااد چااادر سرشااان ماای کردنااد ،نماااز ماای خواندنااد و بعااد چااادر را گذاشااته ،ماای
رفتند.ک بنده گفاتم :چادرهاا را جماع کنیاد؛ و بعاد هام اعاالم کاردم :هار زن بای چاادری کاه بیایاد
اینجاا نمااز بخواناد ،مان راضای نیساتم .هار چنااد در اقتادا ،رضاایت اماام شارط نیسات .خوشام نمای
آمااد و راضاای نبااودم زن باای چااادری بیایااد چااادر بااردارد ،پشاات ساار ماان نماااز بخوانااد و بعااد
چااادرش را باار دارد و دنبااار کااارش باارود .بعضاای از مساائوالن آنجااا کااه تقریب ااً آدم هااای تحصاایل
کارده ای نیاز بودناد ،گفتنااد :ایان چاه حرفای اساات شاما مای زنیاد .چااه کسای گفتاه حجااب چااادر
اساات؟ مگاار حجاااب منحصاار بااه چااادر و چااادر واجااب اساات؟ بااه آن هااا گفااتم حجاااب چااادر
نیست ،اما حیا چاادر اسات .ممکان اسات زن بای چاادر باا حجااب باشاد ،اماا بای حیاسات و اساتحیا
ندارد .خانمی که بای چاادر اسات ،هنگاام حارف زدن باه صاورت مارد ناامحرم نگااه مای کناد ،ایان
طااور بااه صااورت او نگاااه نماای کاارد .حااداقل چشاام هااایش را پااایین ماای انااداخت و حاارف ماای زد.
پس برای زن ،غیر از حجاب ،حیا نیز الزم است.
به آن هاا گفاتم :از شاما کاه انساان هاای خاوب و متادینی هساتند ،یاک سائوال مای کانم و آن ایان
که اِن که مان و شاما اینجاا نشساته ایام ،اگار اطاالع دهناد کاه حضارت زهارا(ع) از دروازه تهاران
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وارد شااهر شااده انااد ،بااه نظاار شااما حضاارت(ع) بااا مااانتو و روسااری وارد ماای شااوند یااا بااا چااادر؟
طبیعتاً با چادر یا چادر عربی که شبه چادر است ،وارد می شوند.
در فرمایشاای از حضاارت علاای (ع) آمااده اساات کااه فرمااود :فساااد عااالِم ،فساااد عااالم را بااه همااراه
دارد:
(اذ فسد العالِم فسدَ العالَم)

114

و حتی حضرت(ع) لغزش عالم را موجب فساد عوالم دانسته اند:
(زَلّةُ العالم تُفسد العَوالِم)

115

در بیااان دیگااری ،امیرالمااومنین(ع) لغاازش عااالم را بااه شکسااته شاادن کشااتی تشاابیه کاارده انااد .کااه
هم خود فرد غرق می شود و هم دیگران را غرق می سازد:
(زَلّةُ العالِم کَانكِسارِ السفینهِ تَ رِقُ و تُ رِقُ)

116

یا ک عااالم نبایااد باارای خااوش آمااد چنااد آدم ،حکاام خاادا ،ارزش هااا و هنجارهااای دیاان را عااوض
کند .اگر عالمی بارای رضاای ماردم ،از رضاای خادا صارف نظار کارد ،ایان کاه در آخارت چاه باه

 آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص .49.2
 ری شهری ،میزان الحکمه ،ج  ،3ص همان ،عالمه مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،2ص28؛کراچکی ،کنز الفوائد ،ص . 49
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ساارش ماای آیااد ،ماان نماای داناام ،امااا در دنیااا بنااده تجربااه دارم کااه ایاان فاارد باادبخت ماای شااود و
خداونااد متعااال بااه طااور قطااع ،او را ذلیاال و خااوار ماای کنااد .انسااان اگاار بخواهااد روی رضااای خاادا
بایساتد ،ممکاان اسات مااردم خوششاان نیایااد و او را طاارد کارده ،لعاانش کنناد؛ امااا اگار رضااای خاادا
را تشااخیص داد و بااه آن جمااه عماال پوشاااند ،تااا آخاار عماار عزیااز خواهنااد مانااد و خاادا عاازتش را
تضمین می کند.
آیاات اهلل مطهااری (ره) ماای گفاات :عیااب برخاای آخوناادها عااوام زدگاای اساات کااه ماای خواهنااد
ببینناد عاوام از چاه خوششاان مای آیاد و خودشااان را هماان طاور درسات کنناد .حالات روشاانفکری
نیز برای بعضی از روحانیون ،همان وضعیت عوام زدگی را دارد.
امااروزه یکاای از مشااکالت خااانم هااای متاادین ،باای حیااایی اساات کااه ارتباااط زن و ماارد میااان آن هااا
معمااولی و عااادی شااده اساات .زن نااامحرم و ماارد نااامحرم بااه راحتاای کنااار هاام ماای نشااینند ،حاارف
ماای زننااد و احااوال پرساای ماای کننااد و رفاات و آمااد دارنااد .نااه در مکالماتشااان حیااا دارنااد و نااه در
برخوردهااای شااان .در بساایاری از محاایع هااا مثاال محاایع هااای اجتماااعی ،کاااری و علماای ،دختاار و
ال حیاا از زن هاا رخات بار بساته اسات .حجااب دارناد،
پسر ،مارد و زن باا هام مخلاوط هساتند و اصا ً
ولی حیا ندارند .با مردم ناامحرم و اجنبای باه گوناه ای حارف مای زنناد کاه باا برادرشاان حارف مای
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زننااد ،اگاار نگااوییم مثاال زن و شااوهر .ایاان مشااکل در مظاااهر زناادگی متاادینین جامعااه ،زیاااد دیااده
می شود.
بایااد توجااه داشاات بااه همااان میزاناای کااه پوشااش زن در پاایش گیااری از فساااد مااوثر اساات ،کنتاارل
نگاااه نیااز باارای ماار چنااین اساات .بااد چشاامی ،حالاات رواناای باادی اساات کااه متاساافانه در بعضاای از
مردهااا وجااود دارد .در حااالی کااه باارای ماارد ،چیاازی باادتر از بااد چشاامی نیساات .افااراد بااد چشاام
غالبااً در مسااائل اخالقاای دچااار انحااراف ماای شااوند و نماای تواننااد خودشااان را نگاااه دارنااد؛ و انسااان
اگاار نتوانااد در مسااائل اختالقاای خااودش را حفاا کنااد ،آباارویش ماای رود .خیلاای افااراد ،متاادین
هساتند ،امااا بااد چشاام انااد و چشمشااان کااه بااه زن ماای افتااد ،ماای خواهنااد همااه چیااز او را در بیاااورد.
حتی سعی می کند زیر و باالی زن محجبه و پوشیده را هم با نگاهش ببیند.
مرحااوم حاااج شاایخ مرتضاای انصاااری -یکاای از منبااری هااای معااروف قباال از انقااالب بااود و در
همان زماان از دنیاا رفات؛ بعاد از مرحاوم آقاای فلسافی ،او اولاین منباری ایاران باود .او هماان کسای
اساات کااه کماناادوهای شاااه ،وسااع منباار او در مدرسااه فیضاایه حملااه کردنااد و طلبااه هااا را زدنااد-.
ماای گفاات :مریاادی داشااتم کااه بساایار مقاادس ،ولاای بااد چشاام بااود .هاار جااا منباار ماای رفااتم ،از ایاان
مجلااس بااه آن مجلااس ،بااا ماان ماای آمااد .آن زمااان ،زمااان رضااا شاااه بااود و زن هااا هاام باای حجاااب
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بودنااد .ایشااان ماای گفاات :ایاان مقاادس بااد چشاام ،وقتاای از دور زناای را ماای دیااد ،اگاار زشاات بااود،
«استغفر اهلل» مای گفات؛ و اگار زیباا باود« ،ال الاه اال اهلل» .ایشاان مای گفات :مان تحمال مای کاردم و
او گماان مای کاارد کاه مان نماای فهمام؛ ولای یااک روز کاه در خیاباان راه ماای رفتایم ،دیاادم از دور
دو زن می آیناد ،باه او گفاتم :حااج آقاا ایان دو نفار کاه مای آیناد«،ال الاه اال اهلل» هساتند یاا«اساتغفر
اهلل» ؟
روزی در حضااور مرحااوم پاادرمان ،درابااره یکاای از علمااا صااحبت شااد کااه از علمااای معااروف بااود
و پااس از پاادر مااا مرحااوم شااد .ماان گفااتم ایشااان آدم مقدساای اساات .پاادر گفاات :او مااومن اساات،
ولاای ماان بااه مقاادس بااودنش عقیااده ناادارم .علاات را کااه پرساایدم ،گفاات :روزی بااه خانااه فااردی
مراجعه کاردیم کاه در خاناه اش نباود .ه نگاام بازگشات کاه در کناار خیاباان راه مای رفتایم ،باه مان
گفت :خانم آن آقاا از آن طارف خیاباان رد مای شاود .ایشاان گفات :ایان کاه ماردی بتواناد از یاک
طااارف خیاباااان ،زنااای را کاااه در آن طااارف خیاباااان راه مااای رود بشناساااد ،بایاااد آن زن را بسااایار
ورانداز کرده باشد که این طور بشناسد؛ و این بد چشمی است.
همیشه دو بند را باید محکام بسات :بناد شاکم و بناد شاهوت .کسای کاه شاکم چاران و اهال غاذای
چاارب و ناارم باشااد ،زود منحاارف ماای شااود؛ چااون ایاان مسااائل ،همیشااه آماااده نیساات و او باارای
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رسیدن باه خواساته اش ،زود گاول مای خاورد .کساانی کاه مقیاد باه شکمشاان هساتند کاه صابحانه،
نهار و شام شان چه باشد ،نمای توانناد باا آبارو زنادگی کنناد .دساته دیگار کساانی هساتند کاه دنباال
شااوت راناای و خاادای ناااکرده زن بااارگی هسااتند .حااال آن کااه شااهوت ،ارزش ناادارد کساای
خااودش را بااه آب و آتااش بزنااد و بااا بااه خطاار انااداختن آباارو و حیثیااتش ،بااه یااک لحظااه خااوش
گذرانی دست پیدا کند.
مرحااوم آقااا باازرگ حکاایم کااه از فالساافه باازرگ بااود و تمااام فالساافه کنااونی ،شاااگرد او هسااتند،
بعااد از مرحااوم حاااج مالهااادی ساابزواری ،اسااتاد فلساافه ایااران و در مشااهد ساااکن بااود .ایشااان
خااانمی داشاات کااه شاااگردش بنیااز بااود و بااه او حاااج باای باای ماای گفتنااد .شاااید در فلساافه ،بعااد از
مرحاوم آقااا باازرگ ،شااخص اول بااود .آقاا باازرگ خیلاای بااه حاااج بای باای عالقااه داشاات .حاااج باای
باای کااه از دنیااا رفاات ،بااه مرحااوم آقااا باازرگ گفتنااد :االن کااه کساای نیساات شااما را جمااع و از شااما
پذیرایی کند ،زن دیگری بگیرید تا به شما رسیدگی کند .ایشان فرمود:
اگاار ماای شااد زن را مثاال خیلاای چیزهااا نصاافه گرفاات ،نصااف زن بهتاار از یااک زن بااود .معقااول
نیست که انسان بیاید حیثیت و آبروی خود را اسیر او کند.
 .2-3-3اْكال ید نقل تاریخی
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دختاار شااعیب(ع) پاایش موساای(ع) آمااد و یااک کااالم بیشااتر نگفاات .نااه تشااکر کاارد نااه عااذرخواهی
و نااه چیااز دیگااری .تنهااا گفاات :پاادرم تااو را ماای خوانااد کااه پاااداش سااعیت را بدهااد( :إِنَّ َبِللی
یَدْعُو

َ لِیَجْزِیَدَ َجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا) .موسی(ع) نیز از جا حرکت کرد و همراه او شد.

گفته شاده وقتای موسای(ع) باا دختار شاعیب(ع) راه افتااد ،مقاداری کاه آمدناد ،چاون بااد لبااس آن
دختر را کناار مای زد و قسامتی از بادن او نمایاان مای شاد ،موسای (ع) باه دختار شاعیب (ع) گفات:
تو از پشت سر مان ب یاا و مان از جلاو مای روم؛ و باا اناداختن ریاگ و سانگ باه هار طارف کاه بایاد
بروم ،راه را به من نشان بده.
لشااکال ایناات سااخن آن اساات کااه وقتاای خااانمی بااه تعبیاار قاارآن(تَمْنِللی عَلَاات اسْ اتِحْیَاءا) اساات،
لباسش لباس پوشیده ای اسات کاه بااد نمای تواناد آن را پاس بزناد و بادنش پیادا شاود .اماا ایان کاه
علاات پیشاانهاد موساای(ع) چااه بااود ،در روایاات آمااده اساات کااه پااس از راه افتااادن ،موساای(ع) بااه او
گفت :ماا اوالد یعقاوب پیغمبار(ع) رساممان ایان اسات کاه از پشات سار باه زن و برجسساتگی هاای
بدن او نگاه نمی کنیم ،لذا تو پشت سر من بیا و مرا راهنمایی کن:
(وَجِّهینی الی الطریق وَامشی خَلفی ،فننّا بنو یعقوبَ النَنظُر فی أعجازِ النساءِ).
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دختااری کااه دنبااال موساای(ع) آمااد ،ظاااهراً همااان بااود کااه داسااتان را بااراش شااعیب(ع) نقاال کاارد و
اتفاق ااً همااو زن موساای(ع) شااد؛ چنااان کااه از امااام صااادق (ع) ساائوال کردنااد :کاادام یااک از آن دو
دختاار دنبااال حضاارت موساای(ع) آمااد؟ حضاارت(ع) فرمااود همااان کااه موساای(ع) بااا او ازدواج
کرد:
(عاان أباای عبااداهلل(ع) قااال :سُائِل ایَّتُهمااا التاای قالاتُ( :انَّ أبِاای یَاادعُوکَ)؟ قااال (ع) :التاای تَازَوَجَ بهااا).
118

آن دختاار بااه پاادرش پیشاانهاد داد تااا موساای(ع) را بااه خاادمت بگیاارد کااه او بهتاارین اجیاار و قااوی و
امین است:
(قَالَت احدئهُمَا یَابتِ استَئجِره اِنَّ خَیره مَنِ استَئجَرت القَوِیُّ االمیُن)
شااعیب(ع) گفاات :از آب کشاایدنش فهمیاادم او قااوی اساات؛ امااا امااین بااودنش را از کجااا فهمیاادی؟
دختاار ،جریااان آماادنش بااا موساای(ع) را باارای شااعیب(ع) نقاال کاارد کااه وقتاای ماای خواسااتیم راه
بیفتاایم ،ایاان جااوان بااه ماان گفاات :تااو از پشاات ساار ماان بیااا ،و در عااین حااال نگفاات بااا صاادا ماارا
 - 8همان ،ص22؛ طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،9ص .43
این مطلب در سوال و جواب دیگری از حضرت رضا(ع) نیز
نقل شده است.رک :بحار االنوار ،همان ،ص44؛ مسند
ص  .33این مضمون ،در روایت اهل
االمام الرضا ،ج
سنت نیز آمده است ،رک :جامع البیان ،ج  ،2ص .82
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راهنمااایی کاان ،بلکااه گفاات :ساانگ بینااداز و بااا ساانگ ماارا هاادایت کاان .بااا اطااالع از ایاان جریااان،
شعیب(ع) فهمید که او مسلماً شخصیت با فضیلتی است.
 .4-3ان یزه های ْعیب (ع) از تزویج موسی(ع)
حضاارت شااعیب(ع) از ایاان کااه دختاارش را بااه همسااری موساای(ع) داد( :قَللالَ إِنِّللی ُرِیللدُ َنْ
ُنكِحَدَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ) ،چند انگیزه داشت:
-1انگیاازه نخساات جناااب شااعیب(ع) ،خااود موساای(ع) بااود؛ حضاارت شااعیب(ع) بایااد باارای چنااین
جااوان بااا فضاایلتی کااه نااه خانااه دارد و نااه زناادگی و زاد و توشااه ،برنامااه ریاازی کاارده ،باارای اوَ
بسااتری باارای اساتقرار زناادگی بااه وجااود ماای آورد .تنهااا چیاازی کااه در آن موقااع ماای توانساات ایاان
جااوان را بااا داشااتن چنااین شاارایطی در شااهر ماادین مسااتقر ساااخته و او را از نظاار احساساای و عاااطفی
وابسااته کنااد تااا در دیااار غرباات ،اذیاات و زجاار نبینااد ،ایاان بااود کااه بااه خااانواده شااعیب(ع) وابسااته
شااود .وابسااتگی خااانوادگی بااه شااعیب(ع) ،عاماال اسااتقرار و آرامااش فکااری و روحاای و چیاازی
باالتر از تولید و کار و درآمد و گذران زندگی بود.
 -2انگیاازه دوم شااعیب(ع) ،خااودش بااود؛ چااه او پساار نداشاات و تنهااا دو دختاار داشاات .وجااود یااک
مارد جااوان در ایاان زناادگی ،آن هاام محاارم بااه یکاای از دختاارانش ،باارای تاییااد و تقویاات خااانواده و
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سااامان دهاای زناادگی خااانوادگی شااعیب(ع) ،بساایار مااوثر و ذی قیماات بااود .بااه ویااژه انسااانی کااه از
یااک سااو ،آن همااه قاادت و قااوت و اسااتعداد جساامانی و باادنی دارد و از سااوی دیگاار ،از اماناات و
عفاات باااالیی برخااوردار اساات ،اگاار موساای(ع) وارد ایاان خااانواده ماای شااد و بااه آن هااا وابسااتگی
پیدا می کرد ،سطح خانواده شعیب (ع) را باال می برد.
 -3انگیاازه سااوم شااعیب(ع) ،سرنوشاات دختاارش بااود؛ فرزنااد انسااان ،پاااره جگاار اوساات .ایاان مساائله
باار خااالف امااروز ،در گذشااته بیشااتر بااوده اساات .امااروزه بااه خاااطر ایاان کااه دخترهااا و پساارها در
مسااائلی مثاال هاام هسااتند ومااثالً دخترهااا هماننااد پساارها دنبااال کااار ماای رونااد و درآمااد دارنااد و
مشکالتشان را خودشان حال مای کنناد ،ایان مسائله کمتار اتفااق مای افتاد .ولای در گذشاته کاه ایان
گونااه نبااود ،هاار خااانواده ای کااه دختاارش را بااه همسااری کساای ماای داد ،در واقااع قطعااه ای از
جگاارش را زیاار دناادان او داده بااود .دانسااتن ایاان کااه آیااا ایاان دناادان ،دناادان یااک درنااده اساات یااا
لب نارم یاک انساان اسات ،بارای آراماش قلاب خاانواده هاا بسایار مهام باود .ایان سرنوشات ،مسائله
مهماای باارای حضاارت شااعیب(ع) بااود .البتااه امااروزه نیااز ایاان مساائله باارای خااانواده هااا تااا حاادودی
اهمیت دارد.
توصیه ای به دامادها
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مسئله دامااد در سرنوشات زنادگی دختار ،مسائله مهام و ساازنده ای اسات .جواناانی کاه دامااد یاک
خانواده هساتند ،بایاد توجاه داشاته باشاند تماام رگاه هاای عاطفاه و احسااس پادر و ماادر خانمشاان،
بااه آن هااا وابسااته اساات .زن و شااوهر ،همااه چیااز بااا هاام دارنااد؛ هاام لااذ و خوشاای؛ و هاام بعضاای
اوقات ،بد اخالقای و نااراحتی .هار چاه شاما باا خانمتاان خاوش هساتید و لاذت داریاد ماال خودتاان
اساات؛ امااا اگاار خاادای نکاارده یااک برخااورد باادی میااان شااما و خااانم رو داد ،دیگاار مااال خودتااان
تنها نیست؛ آن پدر و مادری نیاز کاه رگاه هاای عاطفاه شاان باه ایان دختار وصال اسات ،عواطفشاان
جریحااه داد ماای شااود .جلااوی چشاام پاادر یااا مااادر زن ،یااک خاارده بااا زناات بلناادتر حاارف بزرناای،
قلااب او تکااان ماای خااورد؛ چااون میااوه دل و پاااره جگاارش اساات کااه زیاار دناادان شااما داده اساات.
این برخاورد شاما ،اثار بسایار ساوئی در زنادگی آن هاا مای گاذارد .آن هاایی کاه باا اهال خودشاان
بدرفتاری مای کنناد و ایان بادرفتاری ماادرزن و پادرزن را رنجیاده مای کناد ،ایان عمال ،اثار خیلای
باادی در زناادگی شااان دارد .روش برخااورد بااا میااوه ای کااه از درخاات خااانواده ای کنااده شااده و
در دامن شما آمده ،بسیار مهم است.
 .5-3درس هایی از کار ْعیب(ع)
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کااار حضاارت شااعیب(ع) در تاازویج حضاارت موساای(ع) بااا دختاارش ،درس هااای متعااددی دارد
که به برخی از آن ها اشاره می شود.
 -1ایاان کااه حضاارت شااعیب(ع) پااا پاایش گذاشاات و پیشاانهاد ازدواج بااا یکاای از دختاارانش را بااه
موساای(ع) داد ،نشااان ماای دهااد کااه حضاارت(ع) ،تشااریفات ازدواج را رعایاات نکاارد .نبایااد گمااان
کاارد کااه چااون در زمااان شااعیب(ع) زناادگی هااا ساااده بااود و خااانواده هااا نیااز ساااده زناادگی ماای
کردنااد ،ایاان حرکاات او کااار معمااولی ای بااود؛ زیاارا وقتاای بااه عقااب بااازگردیم ،ماای بیناایم در
گذشااته ،تشااریفات ازدواج و تشااکیل خااانواده و زناادگی از االن ساانگین تاار بااوده اساات .هاار چنااد
بخااش هااایی از زناادگی آن هااا آسااان تاار بااود ،تشااریفات اولیااه سااخت تاار بااوده اساات؛ ماننااد مهریااه
های سنگینی که در قدیم رسم بوده است و امروزه دیگر رسم نیست.
در گذشااته ،خااانواده هااا بایس اتی سااه مهمااانی ماای دادنااد :مهمااانی اول ،بلااه باارون بااود کااه خااانواده
دختاار ماای داد .مهمااانی دوم ،مجلااس مفصاال تااری بااود کااه باارای عقااد ماای گرفتنااد و جاادای از
مجلااس عروساای بااود .مهمااانی سااوم ،عروساای بااود کااه در آن سااور مفصاالی ماای دادنااد .اِن تقریبااً
همه این هاا منساوو شاده و غالبا ًا باا یاک جلساه ،کاار را انجاام مای دهناد و حاداقل ایان اسات کاه
تشریفات ،نسبت به قبل کمتر شده است.
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هاار چااه بااه عقااب تاار باار گااردیم ،مثاال قاارون وسااطا و زمااان جاااهلی ،تشااریفات ازدواج بیشااتر بااوده
اساات .در زمااان شااعیب(ع) نیااز ایاان طااور نبااود کااه مااردم ،دخترشااان را مفاات بااه کساای بدهنااد؛
چیاازی نخواسااته باشااند و مجلااس و جشاانی نگیرنااد .ایاان اقاادام حضاارت شااعیب(ع) ،در بسااتر
فرهنگاای جامعااه آن زمااان ،یااک اقاادام بااه اصااطالح فرهنااگ ساااز بااود .حضاارت شااعیب(ع) درمقااام
تحاول بخشاایدن بااه فرهنااگ ماردم متاادین ،ایاان کااار را انجااام داد تاا هاار گاااه خااانواده ای جااوانی را
دیدنااد کااه از هاار جهاات خااوب اساات ،باادون هاای واهمااه ای به ااو ،پیشاانهاد ازدواج بااا دختاارش را
بدهد.
وقتاای انسااان فهمیااده ،شایسااته ،خااوش قااد و قاماات ،متاادین ،بااا عرضااه ،نجیااب و امیناای مثاال
موساای(ع) پیاادا شااده اساات ،چاارا شااعیب(ع) منتظاار بمانااد تااا او تقاضااای ازدواج دهااد؟ یقیناااً
موساای(ع) در خااودش نماای دیااد تااا از دختاار شااعیب(ع) خواسااتگاری کنااد؛ چاارا کااه او تااازه از راه
رسیده و بسیار گرسنه و تشانه و خساته باود ،ناه خاناه داشات و ناه زنادگی .در ایان شارایع کاه های
کااس و کاااری نیااز در آن شااهر نداشاات ،نااه تنهااا خواسااتگاری نماای کاارد ،بلکااه اصااالً فکاار زن
گرفتن به مغزش خطور نمی کرد.
سه ْاخصه مهم داماد در ازدواج
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باارای حضاارت شااعیب (ع) ،سااه چیااز درباااره موساای (ع) موضااوعیت داشاات و ایاان سااه خصوصاایت
را در موساای(ع) احااراز کاارد :عقاال ،تاادین و عرضااه و اسااتعداد باااال .عقلااش را از آنجااا فهمیااد کااه
همه درگیری هاا و پایش آمادهایش باه خااطر حاس مسائولیت بسایار بااالی او باوده اسات .تادینش
را هاام از آن قضاایه بااین راه بااا دختاارش شااناخت .عرضااه اش را نیااز از آنجااا فهمیااد کااه موساای(ع)
بااه جهاات کمااک بااه آن دخترهااا ،بااا چوپااان هااا درگیاار نشااد و پیشاانهاد کاارد کااه هاام گوساافندهای
آن هااا و هاام گوساافندهای دختااران را ،یااک نفااره آب دهااد .باار ایاان اساااس کساای کااه ماای خواهااد
دختری را به ازدواج مردی در آورد ،باید در طرف مقابل سه شاخصه را احراز کند:
)1عقل :عقل بر تدین مقدم است؛ متدینی که رشد عقلی ندارد ،سبب زحمت می شود.
 )2دیاان :آن کساای کااه قاارار اساات پاااره جگاار و ناااموس انسااان زیاار دناادان او باارود ،اگاار خاادای
ناااکرده باای دیاان باشااد ،هاار قاادر کااه بااا عاطفااه و خااوش اخااالق و ناارم نیااز باشااد ،فایااده ای ناادارد؛
زیارا ممکاان اساات یااک روز جریاانی در زناادگی اش پاایش آیااد و او ،تماام حیثیاات زنااش را نادیااده
بگیرد؛ و تمام رابطه های عاطفی با او را به هم می زند.
 )3عرضااه :فاارد عاقاال و متاادین ،چنانچااه دساات و پااا چلفتاای باشااد ،از پااس کارهااا باار نماای آیااد و
نمی تواند کاری را درست انجام دهد.
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 -2قاعااده ایاان بااود کااه حضاارت شااعیب(ع) بگویااد :ابتاادا دختاار باازرگ تاارم را بااه تااو ماای دهاام؛
چااون معمااوالً خااانواده هااایی کااه چنااد دختاار دارنااد ،ماای گوینااد تااا دختاار باازرگ ازدواج نکنااد،
کوچااک تاار را شااوهر نماای دهنااد .ایاان طاارز تفکاار ،بساایار غلااع اساات .اگاار امکااان ازدواج باارای
دختاار کوچااک تاار فااراهم اساات ،نبایااد بااه خاااطر دختاار باازرگ تاار او را عقااب انااداخت .حضاارت
شااعیب(ع) نیااز نگفاات دختاار باازرگم را بااه تااو ماای دهاام ،بلکااه سااخنش ایاان اساات کااه یکاای از
دخترهایشاام را ماای دهاام( :قَللالَ إِنِّللی ُرِیللدُ َنْ ُنكِحَللدَ إِحْاادَی ابْنَتَاایَّ هَاااتَیْنِ) .شااعیب(ع)،
سرنوشت آن دو را به هم گره نزد.
 -3حضاارت شااعیب(ع) راه انتخاااب را باارای موساای(ع) باااز گذاشاات تااا پااس از ارزیااابی ،یکاای را
باارای خااود بپسااندد و بگیاارد .اگاار حضاارت شااعیب(ع) یکاای از آن هااا را مشااخص ماای کاارد ،دیگاار
موسی(ع) قدرت انتخاب نداشت.
قدرت مرد در انتخاب زن و زن در انتخاب شوهر ،امری الزم و ضروری است.
هاای وقاات در ازدواج نبایااد یااک پساار را در مسایری قاارار داد کااه بااه ازدواج بااا مااوردی خاااص تاان
دهااد یااا دختاار را مجبااور کاارد کااه تساالیم موردخاصاای شااود .غالااب ازدواج هااایی کااه ایاان طااور
صورت می گیرد ،ناموفق است و به مشکل برخورد می کند.
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استباه برخی خانواده ها در ازدواج فرزندان
در موارد زیاادی مشااهده مای شاود دو خاانواده کاه باا هام رفیاق و دوسات صامیمی هساتند و یکای
دختاار و دیگااری پساار دارد ،تصاامیم ماای گیرنااد بااه خاااطر صاامیمت زیااادی کااه بینشااان اساات،
دوسااتی شااان را بااه قااوم و خویشاای مباادل کننااد .خااانواده صاااحب پساار اصاارار ماای کنااد پساارش
دختر خاانواده دیگار را باه همساری بگیارد؛ یاا آن طارف ،دختار را مجباور مای کنناد باه ازدواج آن
پسر دراید .این دو جوان ،باه خااطر فشاار خاانواده هاا باا هام ازدواج مای کنناد ،ولای باالفاصاله ایان
زندگی به هم خورده و آن ها نمی توانند زندگی شان را ادامه دهند.
دختر خانمی که دختر شهید نیاز باود ،باه مان مراجعاه کارد؛ وضاع بسایار رقات بااری داشات .زماانی
که پدرش شاهید مای شاو د ،ایان دختار خاانم کوچاک باوده و تحات کفالات عماویش در مای آیاد
و باازرگ ماای شااود .عمااو نساابت بااه خااانواده باارادرش شااهیدش ،شاادیداً احساااس مساائولیت داشااته
اساات .زمااانی کااه ایاان دختاار بااه کااالس اول دبیرسااتان ماای رسااد ،بااه اصاارار شاادید عمااو کااه اتفاقااً
قاضاای دادگسااتری نیااز بااوده اساات ،پساارش مجبااور ماای شااود آن دختاار را بااه ازدواج خااود در
آورد .آقااا پساار ،دختاار خااانم را نماای خواسااته و از او خوشااش نماای آمااده اساات .از آنجااا کااه دختاار
دبیرستانی بوده است ،پسر عماو باه ایان بهاناه کاه دبیرساتان دختار تماام شاود و بعاد ًا باا هام عروسای
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کننااد ،بااه هاای وجااه طاای ایاان سااه چهااار سااال ،بااه او ساار نماای زده اساات .زمااانی کااه دختاار در
دانشااگاه قبااول ماای شااود ،آقااا پساار بااه دختاار ماای گویااد :اگاار ماای خااواهی همساار ماان شااوی ،بایااد
دانشااگاه را رهااا کناای .دختاار نیااز مجبااور ماای شااود از دانشااگاه صاارف نظاار کنااد .بعااد کااه دختاار در
دانشاگاه اماام صااادق(ع) قباول ماای شاود ،پساار باه ایاان دلیال کااه در ایان دانشااگاه مارد نیساات آن را
ماای پااذیرد .دختاار از مشااهد بااه تهااران رفتااه ،در دانشااگاه ثباات نااام ماای کنااد .پساار نیااز در تهااران،
دانشااجوی دانشااگاه دیگااری بااوده اساات .دو ماااه ایاان دختاار در تهااران آواره بااوده تااا جااایی پیاادا
کنااد ،دانشااگاه باارود .پساار هاام در ایاان ماادت دانشااجویی ،باااز بااه او ساار ناازده و رساایدگی نکاارده
اساات .حاااال بعااد از شااش ،هفاات سااال گفتااه اساات کااه ماان تااو را از اول نماای خواسااتم و مااا نماای
تااوانیم بااا هاام زناادگی کناایم ،بایااد از هاام زناادگی کناایم ،بایااد از هاام جاادا شااویم .اجبااار در اماار
ازدواج ،آخرش این است و ممکن است به اینجا ختم شود.
-4در ایاان جریااان ،حضاارت شااعیب(ع) در مااورد مهریااه ،باار موساای(ع) سااخت نماای گیاارد .او کااه
می بیند موسای(ع) ماالی نادارد و آیناده اقتصاادی روشانی نیاز نادارد ،مای گویاد :مهریاه دختار مان
این اسات کاه هشات ساال بارای مان چوپاانی کنای! اگار خاودت خواساتی ،مای تاوانی مادت آن را
ده سال کنی .من نمی خواهم بر تو سخت بگیرم و تو مرا از صالحان خواهی یافت:
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(عَلاای َن تَاالْجُرَنی ثَمَناایَ حِجَااج فَاانِنْ أَتْمَمْاات عَشااراً فَمِاانْ عِناادِک وَ مَااا أُرِیاادُ َنْ أَشااقَّ عَلَیْللد
ستَجِدُنی إِن ْاءَ اللَّهُ مِنَ الصلِحِینَ)
در تعیین مهریه و مساائل ماالی اولهای ازدواج ،نبایاد باه دا مااد ساخت گرفات؛ زیارا ممکان اسات باه
خاااطر برخوردهااای اولیااه کااه چااه بخرنااد و چااه نخرنااد ،حالاات دل خااوری پاایش آیااد و ایاان دل
خوری ،در زندگی آینده زن و شوهر اثر بدی گذاشته ،رابطه آن ها را مخدوش سازد.
حضارت موسای(ع) در جاواب شاعیب(ع) گفات :ایان مسائله میاان مان و شماسات هار کادام از ایاان
دو مدت را من عمل نمودم ،حرجی بر من نیست .خدا نیز بر آنچه ما می گوییم ،وکیل است:
(ذلِکَ بَیْنی وَ بَیْنَکَ أَیَّمَا الْلَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَال عُدْوانَ عَلَیَّ وَ اللَّهُ عَلت ما نَقُولُ وَکیلَّ)
ایان سااخن موساای(ع) کااه (وَ اللَّاهُ عَلاات مااا نَقُااولُ وَکیالَّ) ،منطاق انبیاساات و آن هااا در هاار قاارارداد و
برنامااه ای و در هاار عهااد و پیمااانی ،قضاایه را بااا خاادا تمااام ماای کردنااد؛ ومهاار و امضاااء وثیقااه شااان
خاادا بااوده اساات؛ چنااان کااه در داسااتان حضاارت یوسااف(ع) نیااز وقتاای باارادران خواسااتند بنیااامین را
با خودشان ببرند:
ب
ق َومَاا شَا ِه ْدنَا إِال ِبمَاا َع ِل ْمنَاا َومَاا ُک َنّاا ِل ْل َغیْا ِ
ک سَا َر َ
(فَلَمَّا ارْجِعُوا إِلَى َبِیكُمْ فَقُ ولُاوا یَاا َأبَانَاا ِإ َّن ا ْبنَا َ
حَافِظِینَ) (سوره یوسف ،آیه )63
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حضاارت یعقااوب (ع) ابتاادا نماای پااذیرد و ماای گویااد :یوسااف(ع) را باار دیااد ،گاارگ او را خااورد و
خباارش را باارای ماان آوردیااد .حااال کااه ماان ماای خواهیااد بنیااامین را ببریااد ،ماان او را بااا شااما نماای
فرستم مگر این که وثیقه ای از جانب خدا به من بدهید که او را به من باز می گردانید:
(قَالَ لَنْ ُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّت تُ ْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَلْتُنَّنِی بِهِ) (سوره یوسف ،آیه )66
و بعااد از آن کااه باارادران وثیقااه را آوردنااد ،حضاارت یعقااوب (ع) نیااز عااین عبااارت موساای(ع) را
گفت:
(اللَّهُ عَلت ما نَقُولُ وَکیلَّ) (سوره یوسف ،آیه )66
 . -3چ ون ی اِالع ْعیب(ع) از نبوت موسی(ع)
دو جریااان موجااب شااد کااه جناااب شااعیب(ع) یقااین کنااد موساای(ع) آن کساای اساات کااه در کااالم
الهی موجود در کتب سلف ،به آمدنش وعده داده شده است:
جریااان اول زمااانی بااود کااه بنااا شااد شااعیب (ع) گوشاافندانش را بااه دساات موساای (ع) بسااپارد .پااس
از آن که عقاد ازدواج بساته شاد و عروسای نیاز برگازار شاد ،طباق قارار بایاد موسای(ع) گوسافندان
را به چرا می بارد و شاعیب نیاز باه پیغمباری خاود مای پرداخات .صابح کاه موسای (ع) خواسات سار
کااار باارود و گوساافندها را بااا خااود بباارد ،اولااین اباازاری کااه الزم داشاات ،عصااایی بااود تااا بااا آن
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چوپااانی کنااد و گوساافندها را برانااد .حضاارت شااعیب(ع) از موساای(ع) خواساات تااا داخاال پسااتویی
شااود کااه چنااد عصااا در آن بااود ،و یکاای از آن هااا را باارای کااارش بااردارد .وقتاای حضاارت
موساای(ع) رفاات و از جمااع آن عصاااها ،یااک عصااا را برداشاات و آمااد ،شااعیب(ع) دیااد او عصااای
یادگاااری حضاارت نااوع پیغمباار(ع) را برداشااته اساات .عصااایی کااه از آن پیغمبااران الهاای(ع) بااوده
اساات و دسااته بااه دساات در سلسااله انبیاااء گشااته تااا بااه دساات شااعیب(ع) رساایده بااود .شااعیب(ع)
گفاات آن را بساار جااایش بگااذارد و عصااای دیگااری بااردار .موساای(ع) آن عصااا را گذاشاات و
عصای دیگری برداشت.
شااعیب(ع) دیااد موساای(ع) دوباااره بااا همااان عصااا برگشاات ،گفاات :مگاار نگفااتم ایاان را بگااذار.
موساای(ع) نگاااهی کاارد و گفاات :ایاان همااان اساات؟! ماان بااه خیااالم ایاان را گذاشااته ام؛ ولاای باااز
هماین باه دسات مان آماده اسات .باار دیگار رفاات و ایان باار نیاز باا هماان عصاا بازگشات .ایان بااار
شعیب(ع) خاودش آماد و عصاا را در میاان عصااها پنهاان کارد و باه موسای گفات« :بارو یاک عصاا
بااردار!» بازدیااد از میااان عصاااها ،همااان عصااا بااه دساات موساای(ع) آمااد و در مشاات او قاارار گرفاات.
باادین ترتیااب باارای شااعیب(ع) مساالم شااد کااه موساای(ع) همااان موعااود پروردگااار و منجاای بناای
اسرائیل است .صورت موسی(ع) را بوساید و باه او گفات :مان باه تاو ماژده مای دهام کاه تاو ،هماان
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پیغمبر کلیم اهلل هساتی؛ چاه ایان عصاا از زماان ناوح(ع) بااقی ماناده اسات و بایاد باه دسات کلایم اهلل
می رسید ،و اکنون در دست تو قرار گرفته است.
جریااان دوم پااس از شااروع بااه کااار و چوپااانی موساای(ع) بااود .روزی بااره ای از رمااه موساای(ع)
فارار کارد و او هار چاه دویاد ،باه او نرساید .مقادار زیاادی رفات تاا باه باره رساید و آن را گرفاات و
در آغوش کشید و هماراه باا ناوازش آن گفات :مان نمای خواساتم تاو را ذباح کانم کاه دنبالات مای
آماادم؛ ماان ماای خواسااتم تااو را از دساات گاارگ نجااات باادهم .بااا ایاان عم ال و سااخن نیااز نبااوت
موساای(ع) باارای شااعیب (ع) ثاباات شااد؛ چااون ایاان روش انبایساات کااه در خااع اسااتخدام مااردم
نیسااتند و نماای خواهنااد باار مااردم مساالع شااوند ،بلکااه آن هااا در خااع نجااات دادن مااردم از دساات
گرگ ها و ظالمان می باشند.
نجات مردم؛ وظیفه علماء
علماااء نیااز بایااد ایاان روش انبیاااء (ع) را در پاایش بگیرنااد و نبایااد دنبااال مریااد بااازی و بااه خاادمت
گرفتن مردم باشند؛ بلکه باید درصدد این باشند که مردم را از دست گرگ ها نجات دهند.
زمانی که ماا جاوان باودیم ،ابتادای طلبگای ماان ،پیوساته شخصایت شادن و مشاهور شادن را در ماد
نظر داشتیم؛ این کاه بارای ساخنرانی کجاا بارویم؛ آیاا منبا ر بگیارد یاا نگیارد و کسای مریاد بشاود یاا
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نشااود؟ در فعالیاات هااای اجتماااعی سیاساای و برخااورد بااا مااردم ،چقاادر مااردم خوششااان آمااد و چااه
میاازان بدشااان آمااد؟ انسااان ابتاادای طلبگاای بیشااتر دنبااال ایاان مسااائل اساات؛ لکاان وقتاای ماادتی از
عمرش می گاذرد ،تجرباه مای کناد کاه هماه ایان هاا پاود و بای خاود اسات و آنچاه در آخار کاار
می ماند ،کار بارای اساالم اسات .متوجاه مای شاود ارتبااط هاا و حشار و نشار باا ماردم و مریاد باازی
ها ،جز مصیب چیزی برای او ندارد.
بنابراین یک عاالم بایاد توجاه داشات باشاد کاه باه فکار ایان نباشاد کاه ماردم را اساتثمار کارده ،آن
هاا را باه اساتخدام خااود در آورد؛ و بایاد بداناد کااه انبیااء (ع) و پیغمبار مکاارم اساالم (ع) ایان گونااه
نبودند.
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فصل پنجم:

نبوّت حضرت موسی (علیه السّالم)
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 .1آیات
ت نَاارا
کثُاوا ِإنْای آ َنسْا ُ
ب الطساو ِر نَاارا قَاا َل ِل َل ْهلِا ِه ا ْم ُ
س مِان جَانِا ِ
ل َوسَاا َر ِب َل ْهلِا ِه آنَا َ
ج َ
َف َلمَّا َقضَت مُوسَِا ْل َل َ
لَّعَلْاای آتِاایکُم مِّنْهَااا بِخَبَاار أَوْ جَ اذْوَل مِ انَ النَّااارِ لَعَلَّکُ امْ تَصْ اطَلُونَ { }29فَلَمَّااا أَتَاهَااا نُااودِی مِاان شَاااطِلِ
الْاوَادِی الْالَیْمَنِ فِاای الْبُقْعَاةِ الْمُبَارَکَاةِ مِانَ الشَّاجَرَلِ أَن یَااا مُوسَاات إِنْاای أَنَااا اللَّاهُ رَبُّ الْعَااالَمِینَ { }31وَأَنْ
ف إِنَّاکَ مِانَ
ل َولَاا َتخَا ْ
ب یَاا مُوسَات َأ ْقبِا ْ
م ُی َعقْا ْ
ک َف َلمَّا رَآهَا َت ْه َت سز َک َل َّنهَاا جَاا ٌّن َولَّات مُا ْد ِبرًا َولَا ْ
ق َعصَا َ
َأ ْل ِ
ن
ک مِا َ
جنَاحَا َ
ک َ
م ِإ َلیْا َ
ن َغیْا ِر سُاو اء وَاضْا ُم ْ
ج َب ْیضَااء مِا ْ
ک َتخْا ُر ْ
ج ْیبِا َ
ک فِای َ
ک یَا َد َ
الْ مِنِینَ { }31اسْا ُل ْ
ن { }32قَاالَ رَبِّ إِنْای
م کَاانُوا َقوْماا فَاسِاقِی َ
ک ِإلَات ِف ْرعَا ْو َن َو َم َلئِا ِه ِإ َّنهُا ْ
ک ُب ْرهَانَاا ِن مِان َّربِّا َ
ب َفذَا ِن َ
ال َّر ْه ِ
قَتَلْاتُ مِانْهُمْ نَفْسااا فَلَخَااافُ أَن یَقْتُلُااونِ { }33وَأَخِاای هَااارُونُ هُاوَ أَفْصَاحُ مِنْاای لِسَااانًا فَلَرْسِالْهُ مَعِایَ رِدْءا
یُصَ ادِّقُنِی إِنْاای أَخَااافُ أَن یُکَ اذْبُونِ { }34قَااالَ سَنَشُ ادُّ عَضُ ادَکَ بِلَخِی اکَ وَنَجْعَ الُ لَکُمَااا سُ الْطَانًا فَلَااا
یَصِلُونَ إِلَیْکُمَا بِ یَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغَالِبُونَ {}35

 1 .1ترجمه
« هنگاامی کااه موساای (علیااه السءااالم) ماادت خااود را بااه پایااان رساااند و همااراه خااانوادهاش (از ماادین
بااه سااوی مصاار) حرکاات کاارد ،از جانااب طااور آتشاای (بااه او نشااان داده شااد و او آن را) دیااد .بااه
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خاانوادهاش گفات :درناگ کنیااد کاه آتشای (بااه مان نشاان داده شاد و ماان آن را) دیادم( .باه آنجااا
مایروم) شااید خباری از آن بارای شااما بیااورم باا شاعلهای از آتاش تااا باا آن گارم شاوید* هنگااامی
کااه بااه سااراغ آتااش آمااد ،از کرانااة راساات درءه ،در آن ساارزمین پاار برکاات ،از میااان یااک درخاات
ناادا داده شااد کااه ای موساای! ماانم خداونااد ،پروردگااار جهانیااان* و (دیگاار) ایاان کااه عصااایت را
باایفکن .هنگااامی کااه عصااا را افکنااد دیااد گویااا موجااود جاناادار و جنبناادهای اس (و بااا ساارعت
حرکاات ماایکنااد .از ایاان کااه دیااد ایاان چنااین عصااایش مظهاار غضااب خاادا شااده اساات از غضااب
خاادا) ترسااید و بااه عقااب برگشاات و حتاای پشاات ساار خااود را نگاااه نکاارد .ناادا آمااد :ای موساایت
برگاارد و نتاارس ،تااو در امااان هسااتی* دسااتت را بااه طااور مخفیانااه و غیاار ملمااوس در گریبااان خااود
فرو ببر .هنگاامی کاه خاارج مای شاود ،سافید اسات و درخشانده و بادون عیاب و نقاص .و (همچاون
پرناادهای کااه قباال از بلنااد شاادن از زمااین بااالهااایش را بااه خااودش ماایچسااباند و بااا عاازم جاادی
خاودش را از زمااین مایکنااد ،تااو نیاز) عزماات را در اجاارای رساالت الهاای جاازم کان و از موانااع ساار
راه نتاارس! ( یااا ایاان کااه در مقاباال مااردم خاضااع و نساابت بااه آنهااا مهربااان باااش) ایاان دو( ،معجاازل
عصا و یاد بیضاا) برهاان روشانی از پروردگاارت باه ساوی فرعاون و اطرافیاا اوسات کاه آناان قاومی
فاسااق هسااتند* عاارض کاارد :پروردگااارا! ماان یااک تاان از آنااان را کشااتهام ،پااس ماایترساام ماارا بااه
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قتاال برسااانند * و باارادرم هااارون زبااانش از ماان فصاایحتاار اساات ،او را همااراه ماان بفرساات تااا یاااور
من باشد و (در ماواردی کاه باه خااطر خشام از تاوهین آنهاا باه تاو ،نمایتاوانم حارفم را بازنم) مارا
تصاادیق کنااد .ماایترساام ماارا تکااذیب کننااد * فرمااود :باازودی بااازوان تااو را بااه وساایلة باارادرت
محکاام و نیرومنااد ماایکناایم و باارای شااما ساالطه و برتااری قاارار ماایدهاایم و بااه برکاات آیااات مااا ،باار
شما دست نمییابند .شما و پیروانتان پیروزید».

 .2واژهها

 .1-2معنای «آنس»
«آنااس» بااه معنااای دیاادن چیاازی اساات کااه آن را بااه انسااان نشااان ماایدهنااد؛ و بااا حااالتی کااه انسااان
خااودش چیاازی را ببینااد ،متفاااوت اساات؛ یعناای ایاانکااه چشاام انسااان بااه چیاازی بیفتاد و خااودش آن
را ببینااد ،غیاار از آن اساات کااه چیاازی را بااه او نشااان دهنااد و او آن را ببینااد .بااه عبااارت دیگاار،
«آنس» به معنای «بصر» نیست ،بلکه به معنای «اُبصر» است.
بنابر این عبارت {ءَانَسَ مِان جَانِابِ الطساورِ نَاارا}  ،یعنای آتشای از طارف کاوه طاور باه موسای (علیاه
السءااالم) نشااان داده شااد و او آن را دیااد ،نااه ایاان کااه خااودش آنشاای را از طاارف کااوه طااور دیااد؛
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چااون در اصاال ،آنجااا آتشاای وجااود نداشاات کااه موساای (علیااه السءااالم) آن را ببینااد .چنااان کااه در
ادامه نیز موسی (علیه السءاالم) نمایگویاد مان آتاش مایبیانم ،بلکاه مایگویاد{ :إِنْای آنَسْاتُ نَاارا }؛
یعنی آتشی به مان نشاان داده شاده اسات و مان آن را مایبیانم .ایان تعبیار نشاان مایدهاد کاه ظااهراً
خود حضرت موسای (علیاه السءاالم) نیاز متوجاه باوده اسات کاه وساع بیاباان ،آتاش وجاود نادارد و
ممکن است چیز دیگری باشد.
در تلیید این معنا از «آنس»،دو شاهد در آیة محل بحم وجود دارد:
 )1بعااد از آنکااه حضاارت موساای (علیااه السءااالم) بااه اهلااش ماایگویااد{ :إِنْاای آنَسْ اتُ نَااارا} ،ابتاادا
میفرماید :مان باروم از آنجاا خباری بارای شاما بیااورم و ببیانم آنجاا چاه خبار اسات{ :لَّعَلْای آتِایکُم
مِّنْهَااا بِخَبَاار} .و بعااد ماایگویااد :یااا قطعااهای از آتااش باارای شااما بیاااورم تااا گاارم شااوید { :أَوْ جَ اذْوَل
مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ}.
 )2آتش را تنها موسای (علیاه السءاالم) مایدیاد ،ناه زن و بچاههاایش کاه هماراه او بودناد؛ زیارا اگار
همراهااان او نیااز ماایتوانسااتند آتااش را ببیننااد ،حتمااً آن را صاادا ماایزدنااد؛ «آتااش! نگاااه کنیااد آنجااا
آتش است» .حال آن که موسی (علیه السءالم) تنها میگوید :درنگ کنید! بایستید{ :امْکُثُوا}.
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آنچااه در شاااهد اول ذکاار شااد ،بااا آیااة دیگااری کااه در آن ،ابتاادا ،آوردن آتااش ذکاار شااده اساات:
{اِذْ رَءَا نَااارا فَقَااالَ لِلَهْلِااهِ امْکُثااواْ إِنْاای ءَانَسْااتُ نَااارا لَّعَلِاای ءَاتِاایکُم مِّنْهَااا بِقَاابَس أَوْ أَجِاادُ عَلَاای النَّااارِ
هُدی}
نقااض نماایشااود؛ چااون در پاسااخ ماایتااوان گفاات :آوردن آتااش ،نفاای کنناادل انفااراد موساای (علیااه
السءالم) در دیدن آنش نیست ،که به عنوان شاهد دوم ذکر شد.

 2 .2معنای «تصطلون»
«تصاااطلون» از ماااادل «صااالی» ،باااه معناااای «افاااروختن آتاااش» اسااات« 119.تصاااطلون» باااه معناااای
«تسااتدفئون» نیااز گفتااه شااده اساات 121کااه از «دفاال» بااه معنااای «گرمااا» اساات .بااا توجااه بااه ایاانکااه
«اسااتدفاء» از باااب اسااتفعال اساات و معنااای طلااب دارد ،عبااارت { لَعَلَّکُ امْ تَصْ اطَلُونَ} ،یعناای (آتشاای
بیاااورم) تااا شااما بااا آن گاارم شااوید؛ یااا خودتااان را بااا آن گاارم کنیااد .ولاای چنانچااه «تصااطلون» را از
همان مادل «صالی» بادانیم ،عباارت {لَعَلَّکُامْ تَصْاطَلُونَ} باه ایان معناسات کاه آتشای بیااورم تاا باا آن
آتش روشن کنید.
راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن ،ذيل مادة «صلي».
از جمله :همان؛ طبرسي ،مجمع البيان ،ج ،7ص 344؛ طباطبايي ،الميزان ،ج  ، 1ص .4
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یاد کردنی اسات کاه بناا بار معناای نخسات ،تعبیار {لَعَلَّکُامْ تَصْاطَلُونَ} نشاان مایدهاد کاه آن شاب،
شب سردی بوده است.
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 .3-2مراد از «ْاِی وادی یمن»
«شاطل» باه معناای «کناار ،لباه و حاشایه» اسات« 122.وادی» نیاز باه قسامت شایبدار دامناه کاوه گفتاه
ماایشااود کااه غلب ااً ممکاان اساات زمااین زراعتاای باشااد؛ زیاارا آب باااران کااه از باااالی کااوه پااایین
میآیاد ،در آن سارازیر مایشاود .پاس «وادی» دره یاا دشات نیسات ،بلکاه چیازی باین دره و دشات
اساات« .أیماان» را برخاای از مفسااران ،از ماااده «یُماان» در مقاباال «شااوم» دانسااتهانااد کااه باار اساااس آن،
«وادی أیمااان» ،یعنااای وادی مباااارک 123.ولااای چناااانکاااه عالماااه طباطباااایی (علیاااه السءاااالم)  124و

طباطبايي ،الميزان ،ج  ، 1ص .4
راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن ،ذيل ماده «شطي».
4

شوكاني ،فتح القدير ،ج ،3ص  . 7البته ايشان احتمال ديگر را نيز ذكر كرده است.

3

طباطبايي ،الميزان ،ج  ، 1ص .4
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بساایاری از مفسااران 125متااذکر شاادهانااد «آیماان» بااه معنااای ساامت راساات ،و در مقاباال «أیساار» یااا
سمت چپ است.
ن
ل الْاوَادِی الْا َل ْی َم ِ
بنابر ایان مقصاود از ایان بخاش آیاه کاه مایفرمایادَ { :ف َلمَّاا َأتَاهَاا نُاودِی مِان شَاا ِط ِ
فِای الْبُقْعَاةِ الْمُبَارَکَاةِ مِانَ الشَّاجَرَلِ } چناین اسات :زمااانی کاه حضارت موسای (علیااه السءاالم) باه ماات
آتااش آمااد ،از طاارف لبااة ساامت راساات دامنااة کااوه ،از درختاای کااه در قطعااه زمیناای مبااارک بااود،
نادایی باه گاوش او رساید .از میااان دو لباة دامناه ،موسای (علیاه السءااالم) از لباة سامت راسات کاه بااه
کاوه متصال اساات آن نادا را شاانید و ایان نشااان مایدهااد کاه ظاااهراً مسایر حرکاات حضارت موساای
(علیه السءالم) از پایین دامنه و مرکز ندا ،باالی دامنه بوده است.

 .4-2معنای «اُسلُد» و تفاوت آن با «اَدخِل»
«سالوک» و «إدخاال» ،هاردو باه معناای «داخال کاردن» هساتند ،ولای تفااوتی نیاز میاان آن دو وجاود
دارد و آن ایاانکااه «ساالوک» ،داخاال کااردن آهسااته و غیاار ملمااوس اساات؛ بااه گونااهای کااه کساای
متوجه آن نشود.
از جمله :طبرسي ،مجمع البيان ،ج  ،7ص 344؛ طبري ،جامع البيان ،ج
قرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ، 4ص . 8
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،ص 88؛

بنااابر ایاان عبااارت { اسْاالُکْ یَاادَکَ فِاای جَیْبِااکَ} یعناای دسااتت را آهسااته و غیاار ملمااوس در
گریبانت فرو ببار؛ باه گوناه ای کاه کسای نبیناد و نفهماد تاو چاه کاار مایخاواهی انجاام دهای؛ زیارا
اگاار بفهمنااد کااه ماای خااواهی معجاازه بیاااوری ،خودشااان را باارای مخالفاات و تکااذیب آماااده
میکنند.
توضیح این که نحول برخورد افاراد باا معجازه ،مهام و ما ثر اسات .افاراد معاناد و آناانی کاه بار عنااد
و تکااذیب پااای ماایفشااردند و نماایخواسااتند بااه موساای (علیااه السءااالم) ایمااان بیاورنااد ،اگاار متوجااه
میشدند که او مایخواهاد معجازه باه آنهاا نشاان دهاد ،از هماان اول آمااده مایشادند کاه قضایه را
ساابک شاامرده ،کاام اهمیاات جلااوه دهنااد؛ آن را ساارکوب کننااد و بگوینااد چیااز مهماای نیساات .امءااا
اگاار ی اک مرتبااه ،بااا یااک جریااان غیاار قاباال پاایشبیناای روبااهرو شااده ،شااگفتزده شااوند ،دیگاار
نماایتواننااد ساابک برخااورد کننااد .بااه همااین جهاات ،خداونااد بااه موساای (علیااه السءااالم) ماایفرمایااد:
همی طور که دساتت را باه بادنت یاا باه ساینهات مایکشای ،آن را باه طارف داخال گریبانات جهات
بااده! ساافید و باادون پیساای در ماایآیااد و ایاان ساافیدی و نورانیاات دساات ،خااودش یااک عماال
خارقالعادهای است که آنها را متحیر میکند:
{ اسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءا }.
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 .5-2معنای «رهب» و قرائتهای مختلف آن
واژه «رهب» ،ر سه گونه قرائت شده است:
« )1رَهْب» که قرائت حفص است.
« )2رَهَب» در قرائت نافع ،ابن کثیر و ابو عمرو.
« )3رُهْب» که در قرائت بقیه قاریان آمده است126.
خواندن آیاه باه هار ساه قرائات صاحیح اسات و در هماة ایان هاا ،چناان کاه راغاب گفتاه اسات ،باه
معنااای «خااوف» اساات 127.در اصااطالح عرباای روز ،بااه تروریساات «ارهااابی» ماایگوینااد کااه از هماین
ماده است و در اصل ،به معنای کسی است که دیگران را میترساند.
بنابر این و نیاز باا توجاه باه ایانکاه «جنااح» در کباوتر باه معناای «باال» و در انساان باه معناای «باازو»
اساات ،عبااارت { وَاضْ امُمْ إِلَیْ اکَ جَنَاحَ اکَ مِ انَ الرَّهْ ابِ} ،یعناای از تاارس ،بازوهایاات را بااه خااودت
بچسبان .مراد از آن ،در بحم از نکتهها و آموزهها خواهد آمد.

1

محمد جواد شريعت ،چهارده روايت در قرائت قرآن مجيد ،ص . 4

7

راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن ،ذيل مادة «رهب».
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 . -2معنای فس
ایاانکااه در معنااای «فسااق» ،خااروج از طاعاات و طریااق شاارع گفتااه ماایشااود 128،معنااای فسااق نیساات،
بلکه الزمة معنای آن اسات .باه ایان بیاان کاه «فساق» ،در اصال باه معناای «تجااوز و تعادءی باه حاق و
حقااوق دیگااران» اساات؛ و الزمااة ایاان اماار ،خااروج از طالعاات و مساایر شاارع اساات .نقطااةمقابل آن،
«اصالح» است .اصالح نیز یعنی براندازی تمام هنجارهای سوء و ارزشهای منفی جامعه.

 .7-2مراد از «رِدء»
«رِدء» به کسی مای گویناد کاه باه قصاد کماک کاردن ،دیگاری را همراهای مایکناد« :الاردءُ :الاذی
بَتبَعُ غیره معیناً له».

129

بر این اساس« ،ردء» ،همدوش و همسر و همشلن است.

8

همان ،ذيل مادة «فسق».
همان ،ذيل مادة «ردأ».
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 .3نكتهها و پیامها

 .1-3دورد آرامش میان دو بحران در زندگی موسی (علیه السّالم)
موساای (علیااه السءااالم) ،ده سااال را باارای خاادمت ناازد شااعیب (علیااه السءااالم) بساار باارد 131.ایاان ده
سال ،سال هاای بسایار خاوب و خاوش بارای او باود؛ چاه زنادگی آرام و باا اساتقراری داشات .شااید
ایاان ده سااال ،تنهااا مقطااع زناادگی آرام موساای (علیااه السءااالم) بااود کااه میااان دو مقطااع بحراناای
زندگی او قرار داشت .مقطع بحرانی اول ،منفی؛ و مقطع بحرانی دوم ،مثبت بود.
حضاارت موساای (علیااه السءااالم) ،از روزی کااه چشاام باااز کاارد و خااود را در بسااتر ق ادرت فرعااون
دیااد ،زناادگیاش بحراناای بااود .از همااان دورل طفولیاات ،بااا زناادگی کفاار آمیااز فرعااونی انااس
نماایگرفاات و زناادگانی او بااه سااختی ماایگذشاات .وی ،خااود را عنصااری عاااریتی ،در یااک فضااای
ناملنوس و نامناسب احسااس مای کارد و دنباال فرصاتی باود تاا خاودش را از ایان قالاب شاوم نجاات

4

در روايات فريقين آمده است كه از معصوم (عليه السّالم) سؤال ميشود :موسي (عليه

السّالم) كدام يك از آن دو اجل را گذراند؟ و پاسخ ميدهند :دومي يا طوالنيتر را .نك:
كليني ،الكافي ،ج ،ص 3 3؛ عالمه مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ، 4ص
المصنف في االحاديث اآلثار ،ج  ،7ص

؛ ابن أبي شبيه،

3؛ حميدي ،المسند الحميدي ،ج  ،ص . 33
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دهااد .بااا وجااود ایاانکااه از نظاار ظاااهر ،همااة امکانااات مااادی باارای او فااراهم بااود ،هاای انساای بااا
جریانهای کاو نگرفت و از همان اول ،این نحو زندگی برایش بحران بود.
بعااد از آن نیااز کااه بااه رسااالت مبعااوو شااد و از طاارف خاادا ،حکاام پیااامبری پیاادا کاارد ،زناادگی او
یااک دورل بحراناای بااود .ماادتی مشااغول مبااارزه و درگیااری بااا فرعااون و فرعونیااان بااود -چنااان کااه
در ادامااة آیااات سااوره قصااص خواهااد آمااد -.و بعااد از نااابودی فرعااون ،درگیااری او بااا خااود
بناایاساارائیل شااروع ماایشااود و مشااکالتی کااه اساارائیلیان ،یکاای پااس از دیگااری ،در جریااان تبلیااز و
ایفای رساالت ،بارای او باه وجاود آوردناد؛ مساائلی کاه تاا آخار عمار موسای (علیاه السءاالم) وجاود
داشت.
بااین دو مقطااع فااوق ،ده سااال زناادگی موساای (علیااه السءااالم) بااا شااعیب و خااانوادهاش اساات کااه از
اسااتقرار برخااوردار بااود؛ از یااک سااوء همساار جااوانی داشاات کااه کااامالً مطلااوب وی بااود و از نظاار
روحیااات ،پاکاادامنی ،عفاات ،ایمااان و تقااوی ،بااا خااود او تناسااب داشاات؛ و از سااوی دیگاار ،فضااای
پاار برکاات اعتقااادی و معنااوی زناادگانی بااا شااعیب (علیااه السءااالم) و وحاای و نبااوت او ،بااا آن فضااای
فکااری و اعتقااادی و نبااوت خااود موساای (علیااه السءااالم) متناسااب تااود .در واقااع ،موساای (علیااه
السءااالم) از ساانخ شااعیب (علیااه السءااالم) و شااعیب (علیااه السءااالم) از ساانخ موساای (علیااه السءااالم) بااود.
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همااه در یااک بسااتر خااانوادگی ماالنوس و مناساابی بساار ماایبردنااد .موساای (علیااه السءااالم) ،روزهااا
بارای چوپااانی باه بیابااان مایرفاات و آنجاا در فضااایی خلاوت ،بااا خادا ماالنوس باود؛ و خاادا ،فضااایی
بسیار شیرین و لذتبخش برای عبودیت و بندگی او ایجاد کرده بود.
این مدت تمام شد و البتاه ،موسای (علیاه السءاالم) از هماان ابتادا ،بارهاا باا خاودش زمزماه کارده باود
که مدت توقف مان در اینجاا ،بعاد از اتماام مادت قاراردادم ،تماام مایشاود و دیگار اینجاا نخاواهم
مانااد .علاایرغاام ایاان کااه زناادگی باارای ماان ،زناادگی ملنوساای اساات و اسااتقرار بساایار لااذتبخشاای
دارم ،باااز هاام از اینجااا خااواهم رفاات؛ زرا ماان باارای اسااتقرار نیاماادهام ،بلکااه باارای حرکتاای عظاایم و
هدفمند آمادهام و بایاد رساالت خاود را اجارا کانم .جایگااه اجارای رساالت مان ،سارزمین مصار و
جایی است که فامیل و بستگان من در چنگال فرعون اسیر هستند.

 .1-1-3مسِولیت بندگی یا اجرای بندگی
اشاااره شااد کااه حضاارت موساای (علیااه السءااالم) ،در ماادین بهتاارین زناادگی را داشاات .دو بچااه هاام
داشت و بچة ساومش در راه باود .هناوز نیاز مالمور نشاده و از طارف خادا رساالتی پیادا نکارده باود.
هرچااه از معنویااات کااه ماایخواساات؛ از تقااوا و دیاان و عبااادت و ذکاار و عرفااان ،همااه در آن
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جریااان زناادگی باارای او آماااده بااود .ولاای همااة ایاان هااا را رهااا کاارد و بااه کافرسااتان مصاار و جااایی
رفت که فرعون خدایی میکرد و خودش هم در آنجا سوء سابقه داشت.
این تصمیم موسای (علیاه السءاالم) کاه تصامیم بحارانزایای بارای او باود ،نشاان مایدهاد کاه انساان،
در شاارایع تقااوا و قاارب بااه حاقّ و عبودیاات و بناادگی خاادا ،وقتاای ماایتوانااد مقامااات عااالی را طاای
کند که در بستر مسئولیت بندگی باشد ،نه در بستر اجرای بندگی.
توضاایح ایاان کااه انسااان ،گاااهی بناادل مساائول خااداو گاااهی بناادل آزاد خداساات .در بناادگی آزاد
خدا ،انسان به جایی نمای رساد؛ و اگار بناا باود کسای از ایان طریاق باه جاایی برساد ،ایان هماه ُعبءااد
رسیده بودناد .اماا آن مقادا ری کاه انبیاا و اولیااء الهای و علمااء و مراجاع باه مقاماات عاالی رسایدند،
عرفا و عُباد این قدر به جایی نرسیدند.
فضاایلت عااالم باار عابااد و حتاای شااهید ،امااری مساالم اساات کااه در روایااات معصااومین (علیااه السءااالم)
نیز بر آن تلکید شده است .مانند روایتی که میفرماید:
«إذا کانَ یومُ القیامة یوزَنُ دماءُ الشهداءِ بمدادِ العلماءِ فیُرجَّحُ مدادُ العلماءِ علی دمِ الشهداءِ».

4

131

«در روز قيامت كه خون شهيدان در برابر مركب علما سنجيده ميشود ،مركب علما بر

خون شهيدان برتري مييابد».
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و ایاان روایاات ،در مجااامع حاادیثی شاایعه و ساانی آمااده اساات 132.بااه نظاار ماایرسااد ایاان فضاایلت و
برتااری ،بااه خاااطر مساائلة مساائول بااودن در عرصااة بناادگی خداساات؛ و ایاان کااه انسااان ،خاادا را
بندگی کند و مسئول نیز باشد؛ یعنی به خدا بازخواست نیز تحویل دهد.
بنابر ایان بااال رفاتن در خاع عبودیات و بنادگی خادا ،باا احسااس مسائولیت داشاتن میسار مایشاود،
نه انزوا و گوشه نشینی.

پندار غلط برخی از جوانان درباره عبادت
اماروزه در جامعاه ،بعضااً باا افاراد و جریاانهاایی مواجاه مایشاویم کاه در مسایر عبودیات و بنادگی
خاادا ،گوشااه نشااینی اختیااار کاارده ،از همااهچیااز فاصااله ماایگیرنااد .ایاان طاارز تفکاار در برخاای از
متاادینان وجااود دارد و متلساافانه بااه تااازگی ،در جااوانهااا نیااز در حااال رسااوو کااردن اساات و آنهااا
را تحاات عنااوان عرفااان و ساایر و ساالوک ،بااه گوشااهنشااینی و اناازوا وا ماایدارد؛ تحاات ایاان عنااوان
کااه مااا خودمااان را محکاام بگیااریم و گوشااهای مشااغول نماااز و عبااادت و اطاعاات خداونااد باشاایم تااا
4
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4؛ عالمه مجلسي ،بحار األنوار،

 ،ص  74؛ سيوطي ،الجامع الصفير ،ج ،

بااه گناااه و خراباای آلااوده نشااویم .ایاان افااراد بااه خیااال خوشااان ،بناادگان خااوب خاادا هسااتند و
ماایگوینااد کااه از همااه چیااز بریاادهانااد و نااه مقااام ماایخواهنااد نااه قاادرت و نااه ثااروت .بااه زعاام
خودشاااان ،لقماااه ناااان حاللااای از گوشاااهای باااه دسااات مااایآورناااد و ونااادگیای دور از شااادائد،
گرفتااااریهاااا ،بحااارانهاااا و درگیاااریهاااای جامعاااه داشاااته ،خااادا را عباااادت مااایکنناااد .ایناااان
مساائولیتهااای اجتماااعی و آماادن در عرصااة جامعااه بااه دساات گاارفتن رسااالتهااای اجتماااعی را
آمیخته با مظالم میبینند.
این افراد باید بدانناد کاه مایبایسات دنباال چهاارده معصاوم (علیاه السءاالم) پااک باشاند .خاوبی ایان
چهااارده وجااد نااورانی ،مااال همااه اساات و غیاار از ایشااان ،هرچااه آدم خااوب اساات ،خااوبیاش مااال
خااودش اساات .چنااانکااه در مسااائل مااادی نیااز خااوبی هاار کااس از آن خااود اوساات و مااثالً بااه ماان
ربطاای ناادارد کااه فااالن شااخص آدم ثروتمناادی اساات و بهتاارین کاااو و بهتاارین ماشااین را دارد؛ چااه
همااه مااال خااودش اساات .ثااروت معنااوی نیااز همااینطااور اساات و یااک آدم متاادین ،عابااد ،زاهااد،
عااارف و اهاال کرامااات ،خااوبیاش مااال خااودش اساات .آن خااوبیای کااه بایااد دنبااال آن را افتاااد،
تنها چهارده نفرند که مرده و زنده هم ندارند و خوبیشان مال من نیز است.
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 .2-1-3تدبیر حضرت ْعیب (علیه السّالم) در سال آخر
حضاارت شااعیب (علیااه السءااالم) کااه از ابتاادا در خااع ساااماندهاای موساای (علیااه السءااالم) بااود،
مشاااهده کاارد موساای (علیااه السءااالم) ماایخواهااد زن و دو بچااهاش را نیااز بااا خااود بااه مصاار بباارد .نیااز
ماایدانساات او بااه جااایی ماایرود کااه در آنجااه ،پروناادل آدمکشاای دارد و تحاات تعقیااب اساات؛ و
مصاار جااایی نیساات کااه موساای (علیااه السءااالم) در آنجااا کااار و کاساابی کنااد ،پااول در آورد و
زناادگی خااود را اداره کنااد .بااه همااین جهاات ،در سااال آخاار کااه ماادت قاارارداد موساای (علیااه
السءااالم) تمااام ماایشااد ،بااا او قاارار گذاشاات و گفاات :حااال کااه تااو زحماات کشاایدی و دو سااال هاام
اضااافهتاار کااار کااردی ،امسااال کااه سااال آخاار اساات ،ایاان گوساافندها کااه زاییدنااد ،هرچااه بارّه ابلااق
(سیاه و سفید) بود ،مال تو و هر چه برّه سفید یا سیاه یک دست بود ،مال من».
پااس از ایاان قاارار ،حضاارت شااعیب (علیااه السءااالم) ،در زمااان جفااتگیااری گوساافندان ،گوساافند یااا
ب ارّل ابلقاای را کشاات و پوساات آن را روی عصااایش گذاشاات و هرجااا کااه گلااه ماایایسااتاد عصااا را
جلااوی گوساافندان نصااب ماایکاارد تااا در حااال جفااتگیااری چشمشااان بااه ایاان پوساات ابلااق باشااد و
در نتیجااة وراثاات انفعااالی ،باارههااایی کااه بااه دنیااا ماایآینااد ،همااه ابلااق شااوند .در علاام ژنتیااک ثاباات
شااده اساات کااه معمااوالً در حااال مباشاارت جنساای و انعقاااد نطفااه ،حاااالت و دوحیااات جاانس ناار بااه
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جنااین منتقاال ماایشااود؛ کااه هاام در انسااان اساات و هاام در حیااوان اتفاااق ماایافتااد .بااه طااور طبیعاای،
وقتی در مقابل چشام گوسافند نار کاه در حاال مباشارت باا گوسافند مااده اسات ،رناگ ابلاق باشاد،
تلثیر گذاشته ،بره ابلق میشود.
همچنین گفته شادهاسات کاه موسای (علیاه السءاالم) ،پوسات عصاایش را کناد و رناگ عصاا را ابلاق
کرد و آن عصا را جلاوی چشام گوسافندان نصاب کارد تاا بارههاا ابلاق شاوند .باا ایان ترفناد موسای
(علیه السءالم) ،تمام بارههاای ساال آخار ابلاق شادند و های کادام سایاه یاا سافید یاک دسات نشادند.
در نتیجه ،همة برههای آن سال به موسی (علیه السءالم) رسید.
اما در جریاان اعتقاادی ماا نسابت باه انبیاا (علیاه السءاالم) و از جملاه حضارت موسای (علیاه السءاالم)،
ال امکاان نادارد؛ زیارا سااحت قدسای انبیاا (علیاه السءاالم) از ایان
چنین مسائله ای وجاود نادارد و اصا ً
مسااائل مبراساات .بلکااه بایااد گفاات :خاادا خواساات موساای (علیااه السءااالم) سااهمی از ایاان گوساافندان
داشته باشد و آن سال ،برهها همه ابلق شدند.

 .3-1-3حرکت موسی (علیه السّالم) و سوی مصر
ده سااا تمااام شااد و گوساافندهای ابلااق سااال آخاار از آن موساای (علیااه السءااالم) شااد .گوساافندان
شااعیب (علیااه السءااالم) را تحویاال داد و زن و بچااهاش را برداشاات و بااه همااراه گلااة گوساافندان ،بااه
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طرف مصار باه راه افتااد .ظااهراً زماان حرکات موسای (علیاه السءاالم) فصال زمساتان باود و باا توجاه
بااه ایاانکااه از یااکسااو ،شااعیب (علیااه السءااالم) کساای را نداشاات کااه گوساافندانش را بچرانااد؛ و از
سااوی دیگاار ،فصاال زمسااتان زمااانی بااود کااه گوساافنددارها بااه قش االق ماایرفتنااد و گوساافندها در
آغل نگهداری مای شادند و نیااز باه چریادن نداشاتند ،موسای (علیاه السءاالم) ایان زماان را بارای رهاا
کااردن رنااة شااعیب انتخاااب کاارد؛ کااه تااا زمااان رساایدن فصاال چاارا ،او فرصاات داشااته باشااد چوپااان
دیگری بگیرد.
پیش از این نیاز گفتاه شاد کاه از جریاان آتاش آوردن موسای (علیاه السءاالم) بارای گارم شادن اقال
م َتصْا َطلُو َن} ،نیاز فهمیاده مایشاود کاه
ن النَّاا ِر َل َع َّلکُا ْ
خبَار َأ ْو جَا ْذوَل مِا َ
و عیالشَّ { :ل َعلْی آتِیکُم ِّم ْنهَاا ِب َ
زمااان حرکاات او ،در فصاال ساارما بااوده ات .پااس اول شااروع سااردی هااوا کااه دیگاار فصاال چاارا بااه
پایان میرسد ،موسی (علیاه السءاالم) باه هماراه اهال و عیاالش باه طارف مصار حرکات کارد { :فَلَمَّاا
قَضَت مُوسَِالْلَجَلَ وَسَارَ بِلَهْلِهِ}.
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شاابی کااه موساای (علیااه السءااالم) و خااانوادهاش در صااحرای سااینا بااه طاارف مصاار ماایرفتنااد ،شااب
جمعااه بااود و ظاااهراً باارف نیااز ماایباریااد 133.آنهااا راه را گاام کاارده ،در حااال جسااتو جااوی راه
بودند .گوسافتندان نیاز در بیاباان پراکناده شاده بودناد .موسای (علیاه السءاالم) ماناده باود کاه چگوناه
گوسافندان را جمااع کنااد .از طارف دیگاار درد زایمااان بار عیااالش عااارض شاده بااود و نماایتوانساات
راه باارود .در حااالی کااه سراساایمه و نگااران بتااود ،از طاارف کااوه طااور آتشاای را دیااد { :آنَ اسَ مِاان
جَانِبِ الطساورِ نَاارا} ،و باه خاانوادهاش گفات :هماینجاا صابر کنیاد! مان آتشای را مایبیانم .باه آنجاا
می رودم تا شااید از آنجاا خباری بارای شاما بیااورم یاا قطعاهای از آن آتاش را بیااورم تاا شاما باا آن
خودتان را گرم کنید:
{قَالَ لِلَهْلِهِ امْکُثُوا إِنْی آنَسْتُ نَارا لَّعَلْی آتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَر أَوْ جَذْوَل مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ }.
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چنانچه بارش برف در صحراي سينه را امري طبيعي ندانيم ،حداقل ،همانطور كه

گفته شد ،از سياق آيات بر ميآيد كه آن شب ،شب سردي بوده است.
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 .4-1-3دلیلی جمع بودن خطابهای موسی (علیه السّالم)
خطااابهااای حضاارت موساای (علیااه السءااالم) در ایاان آیااه ،بااه صااورت جمااع آمااده اساات{ :
امْکُثُااوا} { ،ءَاتِاایکُم} و { تَصْااطَلُونَ} ،حااال آن کااه در آن شااب ،موساای همااراه زن و دو بچااهاش
بود .دربارل چرایی این مطلب ،دو اتمال میتوان مطرح کرد:
 )1اهاال موساای (علیااه السءااالم) تنهااا زن و بچااهاش نبااودهانااد و شاااید در ایاان مادءت ،حضاارت موساای
(علیه السءالم) دوستانی پیدا کرده بود که آنها نیز در آن شب ،او را همراهی میکردند.
 )2در ایاان خطاااب جمااع ،هاای مااانعی نیساات کااه مقصااود ،زن و دو بچااة موساای (علیااه السءااالم)
باشااد کااه در مجمااوع سااه نفاار بااودهانااد و همااین ،اقِالَ جمااع و مقتضاای خطاااب جمااع موساای (علیااه
السءالم) بوده است و الزم نیسات فارد یاا افاراد دیگاری نیاز باوده باشاند .اگار چاه بچاههاا کوچاک و
خردسااال بااودهانااد ،فرزناادان موساای (علیااه السءااالم) بااوده ،از رشااد الزم برخااوردار بودنااد .صاایغه و
ضاامیر جمااع در ایاان خطااابهااا از آن حکایاات ماایکنااد کااه بچااههااای موساای (علیااه السءااالم)،
شایسته توجه بودند و اینطور نبود که قابل ذکر نباشند.
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 .2-3اولین مكالمة خدا با کلیم اهلل (علیه السّالم)
پااس از آنکااه حضاارت موساای (علیااه السءااالم) آتشاای را از دور ماایبینااد ،بااه ساامت آن حرکاات
می کند تا یا خباری در آنجاا بیاباد و راهاش را پیادا کناد؛ یاا شاعلة آتشای جهات گارم شادن اهال و
عیااالش بیاااورد .همااین کااه آمااد بااه طاارف آتااش ،در یااک نقطااة بساایار پاار برکاات و در یااک بقعااة
متبرک ،از درختی که در آنجا بود ندایی شنید که ای موسی! منم خدا ،پروردگار عالمیان:
ج َر ِل أَن یَاا مُوسَات ِإنْای أَنَاا
ن الشَّا َ
ن فِای ا ْل ُب ْقعَا ِة ا ْل ُمبَا َرکَا ِة مِا َ
ل الْاوَادِی الْا َل ْی َم ِ
{ َف َلمَّا َأتَاهَا نُاودِی مِان شَاا ِط ِ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ }
تمااام جریااان رسااالت حضاارت موساای (علیاه السءااالم) ،از همااین آیااه شااروع ماایشااود و اوج عظماات
و مقام قرب موسی (علیه السءالم) ،در همین آیات شان داده شده است.

 .1-2-3چ ون ی ْنیدن ندای الهی از درخت
در اینجااا کااه ماایفرمایااد موساای ناادا را از درخاات شاانید { :نُااودِی مِاان شَاااطِلِ الْ اوَادِی الْ الَیْمَنِ فِاای
الْبُقْعَاةِ الْمُبَارَکَاةِ مِ انَ الشَّاجَرَلِ} ،س ا ال اساات کااه آیااا درخاات ،مصاادر و منشاال صاارا بااوده اساات؟ یااا
حضاارت موساای (علیااه السءااالم) صاادا را از سااوی درخاات شاانیده اساات؟ بااه عبااارت دیگاار ،آیااا در
ایاان جریااان ،درخاات بااه اذن خاادا بااه سااخن آمااده و حاارف زده اساات یااا ایاانکااه موساای (علیااه
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السءااالم) ،تنهااا صاادا را از سااوی آن شاانیده اساات؟ برخاای از مفسااران عامااه و اهاال ساانت 134معتقدنااد
کااه صاادا از درخاات بلنااد شااد؛ چااون کااالم از مقولااة عَاارَض اساات و هاار عرضاای بایااد قااائم بااه
جااوهری باشااد .جااوهری کااه در جریااان موساای (علیااه السءااالم) ،عاارضِ کااالم بااه آن قااائم بااود،
درخت است .پس خداوناد باا موسای (علیاه السءاالم) حارف مای زناد ،امءاا ایان صادا قاائم باه درخات
بوده است .با توجه به همین تفسیر است ،برخی چنین سرودهاند:
روا باشد «انا الحق» از درختی
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چاااااااااارا نبااااااااااود روا از نیااااااااااکبختاااااااااای

در پاسااخ بایااد بگااوییم :ایاان برداشاات از آیااه ،خااالف صااریح آیااات قاارآن اساات؛ زیاارا بااه تعبیاار
قرآن ،تکلّم الهی با انبیا (علیه السءالم) ،تنها به سه صورت بوده است:
 )1وحی و سحن گفتن بیواسطه؛
 )2از پشت پرده و حجاب؛
 )3با وساطت فرشتة وحی:
43

اين عجيبه ،ابو عباس احمد بن محمد ،البحر المديد في تفسير قرآن المجيد ،ذيل همين

آيه.
4

شبستري ،گلشن راز ،مثنوي «سؤال از معني انا الحق» .در خسرو نامة عطار

نيشابوري نيز همين بيت با تعبير «انا اهلل» آمده است.
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ی ِب ِن ْذنِاهِ مَاا یَشَااء
ح َ
ل َرسُاولًا َفیُاو ِ
حجَااب َأ ْو ُی ْرسِا َ
ک ْلمَا ُه اللَّا ُه ِإلَّاا َوحْیاا َأ ْو مِان َورَاء ِ
{ َومَا کَا َن ِل َبشَر أَن ُی َ
إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیمٌ } (سورل شوری ،آیة )51
مکالمااة خاادا بااا حضاارت موساای (علیااه السءااالم) در طااور ،از گونااة دوم و از پااس پاارده و حجاااب
بااوده اساات{ :مِاان وَرَاَِ حِجَاااب}؛ یعناای درخاات تنهااا حجاااب بااود و چنااین نبااود کااه صاادا از آن
بلند شود و مصادر صادا باشاد ،بکلاه خادا از پشات درخات ،باا موسای (علیاه السءاالم) ساخن گفات.
کالم را خادا خلاق کارد و کاالم مخلاوق حاق ،از حجااب درخات باه گاوش موسای (علیاه السءاالم)
رسید.
بنااابر ایاان درخاات نشااانی بااود کااه را ه گاام نشااود نااه درخاات «أنااا الحااق» بگویااد .درخاات و
نیکبخت ،هر دو مخلوق خدایاند.

 .2-2-3چند نكتة دربارد اولین سخن خدا
در اولااین کالماای کااه خداونااد متعااال ،بااا آن موساای (علیااه السءااالم) را مااورد خطاااب قاارار ماایدهااد:
{یمُوسَاای إِنْاایِ أَنَااا اهلل رَبُّ العَلَمِااینَ} ،نکااات چناادی وجااود دارد کااه بااه برخاای از آنهااا اشاااره
میشود.
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 )1سرّ دوگان ی ضمایر مربو

به خدا

ضمائری کاه در قارآن بارای خداوناد سابحان باه کاار رفتاه ،بار دو صارت اسات :گااهی باه صاورت
مااتکلم وحااده اساات ،ماننااد کااالم خاادا بااا موساای (علیااه السءااالم) در آیااه محاال بحاام { :إِنْایِ أَنَااا اهلل
رَبُّ العَلَمِااینَ}،و نیااز ماننااد { :فَلُوْلَئِااکَ أَتُااوبُ عَلَاایْهِمْ وَأَنَااا التَّااوَّابُ الاارَّحِیمُ} (سااورل بقااره ،آیااة
{ ،)161نَبِّااتءْ عِبَااادِی أَنْاای أَنَااا الْغَفُااورُ ال ارَّحِیمُ} (سااورل الحجاار ،آیااة { ،)49الَ أُضِاایعُ عَمَ الَ عَامِاال
مِّاانکُم مِّاان ذَکَاار أَوْ أُنثَاات} (سااورل آل عمااران ،آیااة  .)195گاااهی نیااز ضاامایر بااه صااورت مااتکلم مااع
الغیاار بااه کااار فتااه اساات ،ماننااد{ :إِالَّ نَحْ انُ مُهْلِکُوهَااا قَبْ الَ یَ اوْمِ الْقِیَامَ اةِ أَوْ مُعَ اذْبُوهَا عَ اذَابا شَ ادِیدا }
(سااورل اسااراء ،آیااة  { ،)58نَحْانُ نَقُاصُّ عَلَیْاکَ نَبَالَهُم بِااالْحَقْ} (سااورل کهااف ،آیااة  { ،)13إِنَّااا نَحْانُ
نَ ارِوُ الْ الَرْضَ وَمَ انْ عَلَیْهَااا وَإِلَیْنَااا یُرْجَعُااونَ} (سااورل مااریم ،آیااة  )41و {یَااا أَیُّهَااا النَّاااسُ إِنَّااا خَلَقْنَاااکُم
مِّاان ذَکَاار وَأُنثَاات وَجَعَلْنَاااکُمْ شُااعُوبا وَقَبَائِاالَ لِتَعَااارَفُوا } (سااورل حجاارات ،آیااة  .)13دلیاال ایاان
دوگانگی در تعبیر چیست؟
پاسااخ ایاان اساات کااه ذات مقاادس پروردگااار ،هرجااا از مقااام توحیااد و وحاادانیءت خااود حاارف
میزند ،ضمیر متکلم وحاده مایآورد و ضامیر جماع باهکاار نمایبارد؛ ولای هرجاا کاه ضامایر را باه
صااورت جمااع ماایآورد .موضااع ذات مقاادس پروردگااار در عرصااة قاادرت و علیءاات باارای جهااان و
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جهانیااان ،موضااع جمااع الجمااع اساات .چااون همااة قاادرتهااا و علااتهااا بااه او منتهاای ماایشااوند و او،
قمااه قاادرتهااا و همااه علااتهاساات .پااس خاادا در عااین وحاادت ،جمااع اساات؛ یعناای جااامع همااه
قدرتها و علتها بوده ،علت العلل است.

)2علت تكرار ضمیر متكلّم
خداوند متعاال ،در مقاام معرفتای خاود باه موسای (علیاه الساالم) ،ضامیر ماتکلم را دو باار پشات سار
هاام آورده اساات :یااک بااار ضاامیر متصاال {إِنّاایِ} و بااار دیگاار ضاامیر منفصاال {أَنَااا} .ایاان تکاارا
ضاامیر باارای تاکیااد اساات .بیااان مطلااب ایاان کااه اگاار بخااواهیم ضاامیر متصاالی را تلکیااد کناایم ،بایااد
بعااد از ذکاار ضاامیر متصاال ،ضاامیر منفصاالی نیااز بیاااوریم؛ زیاارا ضاامیر متصاال ،در شناسااایی مرجااع
خودش چنادان قاوی نیسات و در واقاع ،آن فعال یاا اداتای کاه ضامیر باه آن متصال شاده اسات ،باه
آن جهاات ماایدهااد .مااثالً ضاامیر متصاال در فعاال «ضااربت» یااا «ضَااربَک» ،تنهااا جهاات فاااعلی یااا
مفعولی را مشاخص مایکناد و در مقاام تبیاین شاهص نیسات .تنهاا جهات فعال را مشاخص مایکناد
کااه در فعاال اول« ،ت» فاعاال و در دوماای «ک» مفعااول اساات .ولاای هرگاااه بخااواهیم روی جنبااة
تبیااین فااردیاش تکیااه کناایم ،بایااد ضاامیر منفصاالی در کنااار ضاامیر متصاال بیاااوریم و مااثالً بگااوییم
«ضَااربتَ أناات»؛ یعناای خااودت زدی .در ایاان نحااول بیااان ،ماایخااواهیم شااخص مخاطااب را بااه عنااوان

314

ضااارب معرفاای کناایم و بفهماایم یااا بعهمااانیم مخاطااب چااه کاااره اساات .از آنجااا کااه تکیااه روی
مخاطب است ،باید ضمیر متصل را با منفصل تلکید کنیم.
در آیة ماورد بحام نیاز چاون ذات مقاداس پروردگاار مایخواهاد بگویاد خاود مان ،منای کاه دارم
حارف مایزناام ،خادای جهانیاان هسااتم{ :اهللُ رَبُّ الْعَلَمِاینَ} ،ضاامیر متصال باا ضاامیر منفصال تلکیااد
شده است.

 )3نام «اهلل» مبین ارتبا

مخلوق و خال

ذات مقاادس پروردگااار در ایاان سااخن ،ابتاادا خااودش را بااا اساام «اهلل» معرفاای ماایکنااد و بعااد نااام
«ربء» را ماایآورد {:إِنْاای أَنَااا اللَّااهُ رَبُّ الْعَااالَمِینَ} .اسااامی ذات مقاادس پروردگااار ،مبااین ارتباااط
خاادا و خلااق اساات .در دعااای شااریف کمیاال ماایخااوانیم کااه خاادایا تااو را بااه حااق نااامهایاات
میخوانم که ارکان هر چیزی را پر کرده است:
« و بلسمائِکَ التی مَلَئَتْ أرکان کُلَّ شیء»
یعناای بااه هاار موجااودی کااه نگاااه کناایم ،چنااد اساام از اسااامی خاادا را در آن موجااود پیاادا ماایکناایم.
اساامهااایی چااون «خااالق»« ،رازق»« ،محیاای» و «ممیاات» ،رابطااة خاادا را خلااق را تببااین ماایکننااد .مااثالً
در رابطه با خلقت« ،یا خاالق» بارای روزی« ،یاا رازق»؛ نسابت باه ایان کاه خادا هماهچیاز را مایبیناد
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و باار همااة موجااودات احاطااه دارد« ،یااا بصاایر»؛ و دربااارل ایاان کااه خاادا هاار صاادایی از موجااودات را
میشانود« ،یاا سامیع» مایگاوییم .بار ایان اسااس ،ایانکاه دراویاش «هاو» مایگویناد ،تنهاا ضامیری
است که به ذات مقدس پروردگار برمیگردد وبه او اشاره دارد.
«اهلل» اسم خداست که از «ألِاهَ» یاا «وَلَاهَ» باه معناای متحیار و شایدا شادن اسات« .اهلل» یعنای کسای کاه
همااه در او متحیاار و والااهانااد .باار ایاان اساااس ،بایااد گفاات کااه «اهلل» تبیااین کننااده ارتباااط ،از سااوی
خلااق بااا خااالق اساات نااه از طاارف خااالق بااا خلااق .در میااان اسااامی خاادا« ،اهلل» تنهااا نااامی اساات کااه
رابطة مخلوق با خاالق را بیاان مای کناد؛ اماا بقیاه اساماء الهای ،مباین رابطاة خاالق باا مخلاوق هساتند.
از ایاانرو ،خداونااد در خطااابش بااه حضاارت موساای (علیااه السءااالم) ،ابتاادا نااام «اهلل» را ماایگویااد؛
چااون فطاارت موساای (علیااه السءااالم) دنبااال «اهلل» اساات .موساای (علیااه السءااالم) نمِاایخواهااد ببینااد چااه
کساای او را خلااق کاارده اساات؛ زیاارا مطماائن اساات کااه خاادا خلقااش کاارده اساات .آن کساای کااه او
دنبالش می گردد ،معباودی اسات کاه باا رسایدن باه او ،دلاش آرام مایشاود .ایان ،فطاری بشار اسات
و آن کااس کااه بشاار دنباااش اساات« ،رازق»« ،محیاای» و «ممیاات» نیساات ،بلکااه معبااود او و کساای
اساات کااه همااه والااه و حیااران اوینااد؛ و نقطااة حساساای اساات کااه قلااب انسااان ،بااا رسااید بااه او آرام
میگیرد.
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در میااان پرناادههااا ،خاصاایت گنجشااک ایاان اساات کااه در هاای جااا آران نماایگیاارد؛ روی شاااخهای
مینشیند و چند ثانیه بعد میپارد و روی دیاوار ماینشایند ،کمای مایماناد و بااز مایپارد .تنهاا جاایی
کااه گنجشااک در آن آرام ماایگیاارد ،النااهاش اساات کااه وقتاای وارد آن ماایشااود ،چنااد ساااعت
بیاارون نماایآیااد .دل انسااان نیااز ماننااد گنجشااک اساات کااه روی هرچااه مااینشاایند ،قاادرت ،مقااام،
پول،؛ علام ،آراماش نماییاباد .ایان باه خااطر آن اسات کاه الناه گنجشاک دل ،عشاق حاق اسات و
وقتی به آن رسید ،آرام میشود.
هر جمیلی که بدیدیم بدو یار شدیمهر جمالی که شنیدیم گرفتار شدیم
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کبریایحرمحسن توچون جلوهنمودچهار تکبیر زدیم از همه بیزار شدیم
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« )4ربّ»؛ جامعترین نام خدا
در بااین اسااامی پروردگااار ،بعااد از «اهلل» کااه افضاال اسااماء و تبیااین کنناادل رابطااه خااالق بااا مخلااوق
اسات ،هاای اساامی جااامعتار از «رب» نیساات .در ادعیااة رساایده از ائمااة اطهاار (علیااه السءااالم) نیااز هاار
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جا اسامی از اساامی خادا تکارار مایشاود ،یاا «اهلل» تکارار مایشاود یاا «ربء» .ماثالً در دعاای شاریق
ابو حمزه ثمالی ،همان ابتدای دعا پس از
:وَال الذی أساءَ وَاجْتَرأ علیک وَلم یَرضِک خَرج عن قُدرتِک»
ماایگویااد:آنقاادر «یااا ربء» بگااو تااا نفساات قطااع شااود .در دعااای کمیاال و برخاای دعاهااای ماالثور
دیگر نیز همین گونه است.
یاااد کردناای اساات کااه معنااای «ربء» ،پروردگااار یااا صاااحب نیساات ،بلکااه معنااای جااامعی دارد و
موارد یاد شاده ،الزم معناای آن هساتند .توضایح ایانکاه بارای بسایاری از واژههاای عربای ،باه ویاژه
واژههای قرأنی ،نمایتاوان جایگزینای باه جامعیات آنهاا پیادا کارد .ماثالً کلماات «فارس»« ،جاواد»
و «حصان» ،همه باه اساب ترجماه مای شاوند؛ درحاالی عارب ،هار یاک از ایان اصاطالحات را بارای
است خاصی اساتعمال مایکناد؛ باه اساب تربیات شاده و بااهوش« ،فارس» مایگویناد؛ باه اسابی کاه
برای مساابقه و جناگ اساتفاده مایشاود« ،جاواد» مایگویاد\ و باه اساب کهناه کااری کاه باه جهات
مهاارت در سااواری دادن ،سااوارش را باه زمااین نماایزناد و در واقااع ،باارای ساوارش همچااون حصاان
و حفاااا اساات« ،حصااان» گفتااه ماایشااود .از ایاانرو ،نماایتااوان واژل معااادلی آورد کااه بااه معنااای
اسااب دونااده یااا اساات تربیاات شااده باشااد .همچنااین اساات تعااابیر مختلااف زبااان عرباای دربااارلابر،
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ماننااد« :سااحاب»« ،غمااام»« ،غیاام» و «وبَاال» و مااوارد متعاادد دیگاار .ایاان خاصاایت زبااان عرباای اساات
که جامعیت آن ،در هی زبان دیگری پیدا نمیشود.
در معنااای ربوبیاات ،بیشااتر ماادیریت مااد نظاار اساات؛ ایاانطااور نیساات کااه ذات مقاادس پروردگااار،
مخلوقات را آفریاده و دهاا کارده باشاد .پایش از ایان ،در بحام از عاالم خاالق و امار ،گذشات کاه
ارادل خداونااد متعااال ،در هاارد دو عااالم اماار و خلااق ،باار همااه چیاازی علبااه دارد .البتااه در عااالم اماار،
چااون بااین ارادل خاادا و تکااوین اشاایاء فاصاالهای نیاات ،بااه محااض ارادل الهاای ،آن شاایء یااا اشاایاء بااه
وجود میآیند:
{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ} (سورل یس ،آیة )82
ولاای در عااالم خلااق ،ارادل خاادا بااه نظااام طبیعاات تعلااق ماایگیاارد و در نتیجااه ،هاار مخلااوقی کااه
می خواهاد در مظاام آفارینش ،در جریاانی باه کاار افتاد و سالول اولیاه حیااتی بادنش درسات شاود،
اذن خاادا را الزم دارد و تااا اذن خاادا نباشااد ،اسااپرمی کااه ماایخواهااد ساالول اولیااه حیاااتی کساای
شااود ،مثاال یااک میلیااون اسااپرم دیگااری کااه از بااین ماایرونااد ،آن هاام از بااین ماایرود و چیاازی در
ایاان چاارخش آفاارینش بااه وجااود نماایآیااد .اذن خاادا ،جاازء اخیاار علّاات تامااةخلقت اساات؛ یعناای تااا
اذن نباشااد ،موجااودی از مخلوقااات ظاااهر نماایشااود و چاارخش ایاان نظااام خلقاات ،بااه پیاادایش
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موجااود نماایانجامااد .ارادل خاادا نیااز قاابال از ایاانهاساات .ایاان نحااول پیاادایش موجااودات در عااالم
خلقاات را ربوبیاات خاادا ماایگوینااد و معنااای «ربء» همااین اساات .عبااارت «ربء العااالمین» چنااین
ماایفهمانااد :ایاان طااور نیساات کااه خداونااد ساابحان ،نظااامی را در خلقاات ایجاااد کاارده و کارخانااهای
را راه انداختااه باشااد تااا از آن بااه خااودی خااود هاار چیاازی درآیااد ،بلکااه خداونااد متعااال ،ایاان
کارخانه و ماشین را که نظام خلقت نام دارد ،مدیریت میکند.
در دعای بعاد از زیاارت حضارت رضاا (علیاه السءاالم) ایان گوناه مایخاوانیم :ای کسای کاه جاز او،
کااس دیگااری کارهااا را تاادبیر نماایکنااد! ای کساای کااه تنهااا اوساات کااه مخلوقااات را خلااق کاارده
است! ای کسی که باران نازل نمیکند مگر او:
« یا مَن ال یُدَبِّرُ ابمر إال هو یا مَن ال یَخلُقُ الخَلقَ إال هو یا مَن ال یُنَزْلُ الغَیمَ إال هو».
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اشاااره بااه تاادبیر خاادا در جریااان ناازول باااران ،در میااان تاادبیر همااة مخلوقااات ،بااه ایاان جهاات اساات
کااه تاادبیر خاادا در باااران ،بااارزتر و روشاانتاار از بقیااة اور اساات .توضاایح ایاان کااه بااااران از
فرآیناادهای جریااان نظااام آفاارینش اساات کااه باار اثاار تااابش نااور خورشااید و تاالثیر گرمااای هااوا در
دریاهااا و آبهااای سااطحی ،آب بتخیاار ماایشااود .آب تبخیاار شااده باااال ماایرود و بخااار بااه صااورت
48

رك :مفاتيح الجنان.

320

اباار در ماایآیااد .اباار بااه قاادرت باااد حرکاات ماایکنااد و وقتاای بااه نقطااة خاصاای ماایرسااد ،باار اثاار
فشارهای کاه از طریاق بااد یاا ابرهاای دیگار از چناد طارف حاصال مایشاود ،ابار شاروع باه باریادن
میکند .گاهی اتفاق می افتاد کاه ابار باارداری از دریاا حرکات مایکناد پاس از پیماودن چناد هازار
کیلااومتر ،مااثالً از دریااای مدیترانااه تااا ایااران ،در یااک نقطااه ماایبااارد .هنااوز بااار اباار تمااام نشااده،
بارشش قطع میشاود بااز مساافت دیگاری را مایپیمایاد و در کشاور دیگاری بااز هام مایباارد .ایان
عملکاارد ،دقیق ااً نشااان ماایدهااد کااه ارادهای باار اباار حاااکم اساات و همااة آن ،فرآینااد یااک نظااام و
یااک جریااان نیساات ،بکلااه محکااوم ارادل الهاای اساات کااه بخشاای از آن ،در جااایی و بقیااهاش در
جای دیگری میبارد.
انسااان نیااز اگاار فراینااد زناادگی خااود در بسااتر مااثالً پنجاااه یااا شااعت ساااله بررساای کنااد ،بااه وضااوح
مااوارد زیااادی از تاادبیر خاادا را مشاااهده ماایکنااد کااه اگاار تاادبیر الهاای نبااود ،در مااواردی سااالم و
ال در یاک جریاان طبیعای و معماولی بایاد مایمارد ،ولای نمارد؛ یاا بایاد آبارویش
استثنا نمی ماند؛ ماث ً
می رفت ،ولی نرفات؛ یاا بایاد منحارف مایشاد ،ولای نشاد ،و ماوارد متعادد دیگار .ایام ،هماان مقاام
ربوبءیاات و ماادیریت ذات مقاادس پروردگااار اساات .ایاان ادارل موجااودات ،از یااک کاارم کوچااک
در دل صاخره ساایاه گرفتااه ،تااا یااک کهکشااان بااا آن عظماات ،همااه تحاات یااک ربوبیاات و ماادیریت
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واحدنااد و بااه همااین جهاات ،گفتااه شااد کااه ربوبیاات ح اقّ ،باااالترین جریااان ارتباااطی خااالق و خلااق
است؛ و نام «ربء» ،جامعترین نامهای خداست.

 .3-3دو بیان از معجزد عصای موسی (علیه السّالم)
بعد از مورد خطاب واقاع شادن موساای کلایم اهلل (علیاه السءاالم) باه کاالم الهای {:یَاا مُوسَات إِنْای أَنَاا
اللَّااهُ رَبُّ الْعَااالَمِینَ } ،از اعجاااز عصااای او صااحبت بااه میااان آمااده اساات{ :وَ أَنْ أَلْااقِ عَصَاااکَ}.
همااان عصااایی کااه از نااوح پیغمباار (علیااه السااالم) در سلساالة انبیااا (علیااه السااالم) ،بااه نحااوی کااه از
پاایش از ایاان گفتتاایم ،بااه دساات موساای (علیااه السااالم) دساایده بااود .در ایاان آیااات ماایفرمایااد:
هنگااامی کااه موساای (علیااه السااالم) دعصااا را انااداخت ،دیااد کااه گویااا آن عصااا ،موجااودی زنااده و
جنبندل جانداری است:
{ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزس کَلَنَّهَا جَانٌّ}
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در آیااة دیگااری نیااز عااین همااین تعبیاار آمااده اساات؛ 139ولاای در آیااات دیگاار ،ایاان حادثااه و معجاازه
ایاانگونااه بیااان شااده اساات کااه موساای (علیااه السءااالم) عصااایش را انااداخت و در ایاان هنگااام ،آن
عصا به صورت اژدهایی پدیدار شد:
{ فَلَلْقَت عَصَاهُ فَنِذَا هِیَ ثُعْبَانَّ مُّبِینَّ} (سورل اعراف ،آیة 117؛ سورل شعراء ،آیة )32
جمااع میااان ایاان دو تعبیاار متفاااوت از یااک واقعااه ،امکااانپااذیر اساات و اختالفاای میااان آنهااا وجااود
ناادارد؛ زیاارا در تعبیاار نخساات ،نماایگویااد عصااا تباادیل بااه اژدهااا شاادف بلکااه ماایگویااد :موساای
(علیااه السااالم) دیااد کااه گویااا عصااای جاااد ،جنبنااده و جانااداری { :کَلَنَّهَ اا جَااانٌّ} اساات؛ ولاای در
تعبیاار دوم ماایگویااد :عصااا تباادیل بااه اژدهااا و ماااری باازرگ شااد .در واقااع ،جاناادار آیااة قباال را
ماری بزرگ و عظیمالجثاه معرفای مایکناد { :فَانِذَا هِایَ ثُعْبَاانَّ مُّبِاینَّ} .در ساورل دیگاری نیاز هماین
مطلب بیان شده است:
{ فَلَلْقَاهَا فَنِذَا هِیَ حَیَّةَّ تَسْعَت} (سورل طه ،آیة )21
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 .1-3-3چ ون ی مار ْدن عصا
در جریان ایان معجازه ،حضارت موسای (علیاه الساالم) عصاایی را کاه ساالهاای ساال دساتش باود،
انااداخت و در حااالی کااه ماایدانساات آن عصااا از جاانس چااوب اساات ،دیااد ماایجنبااد ،تکااان
ماایخااورد ،حرکاات ماایکنااد و گویااا جنبناادهای اساات .پااس از نظاار موساای (علیااه السااالم) ،عصااا
تغییر ماهیت پیدا نکرده باود؛ چناان کاه از نظار فالسافه نیاز قلاب ماهیات ممکان نیسات .لکان ممکان
است گفته شود :این کاه یاک جمااد باه صاورت جانادار درآماد ،قلاب ماهیات باوده اسات؛ و چاون
موساای (علیااه السااالم) نماایتوانساات باااور کنااد کااه عصااا جاناادار شااده باشااد ،ترسااید و پااا ب اه فاارار
گذاشت:
{وَلَّت مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقْبْ }
پاایش از بررساای ایاان مساائله کااه آیااا قلااب ماهیاات ممکاان اساات یااا خیاار؛ و آیااا در ایاان جریااان
حضرت موسی (علیاه الساالم)  ،قلاب ماهیات اتفااق اعتااده اسات یاا خیار ،یاادکردنی اسات کاه مثال
همااین قضاایه ،در زمااان امااام علاای باان موساای الرضااا (علیااه السااالم) نیااز واقااع شااده اساات؛ پااس از
جریااان نماااز استسااقای حضاارت رضااا (علیااه السااالم) و اسااتجابت دعااای ایشااان ،ایاان کراماات بااه
عنااوان معجاازهای از حضاارت (علیااه السااالم) در ذهاان مااردم نقااش بساات و باار محبوبیاات باایش از
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پیش ایشان افازود .عاده ای از بنای عبااس کاه از قبال نیاز نسابت باه والیات عهادی اماام رضاا (علیاه
السااالم) اعتااراض داشااتند ،ناازد ماالمون آمااده ،از ایاان مساائله ابااراز ناااراحتی کردنااد و گفتنااد :تااو بااا
ایاان کااار ،موجبااات نااابودی خااودت و خااروج خالفاات از خاناادان بناای عباااس را فااراهم آوردی.
ملمون نیز که هادفش از واگاذاری والیات عهادی باه اماام (علیاه الساالم) ایان باود کاه ایشاان را در
چشاام پیااروان و محبءانشااان خااوار سااازد و بااه آنهااا روشاان سااازد کااه وی لیاقاات و شایسااتگی باار
عهااده گاارفتن زمااام امااور مااردم را ناادارد ،دیااد کااه بااا ایاان کااار نقشااههااایش خااراب شااده ،خااوف
هالکاات او پیااروزی امااام (علیااه السااالم) اساات .سااعی مجاادد کاارد تااا منزلاات امااام (علیااه السااالم) را
در دیاادگاه مااردم پااایین آورد .یکاای از آن جمااع ،بااه او پیشاانهاد داد تااا مجلساای از بزرگااان بیارایااد
و در حضااور همگااان ،بااه خیااال خااودش ،هیباات امااام را بشااکند .ماالمون از ایاان پیشاانهاد اسااتقبال
کاارد و در ماارو مجلساای ترتیااب داد و جمااع زیااادی از صاااحب منصاابان را ،اعاام از اماارا ،قضااات و
فقیهان ،دعوت کرد؛ و از امام رضا (علیه السالم) نیز خواست تا در این مجلس شرکت کند.
ماالمون ،حاجااب خااود ،حمیااد باان مهااران ،را طلبیااد و پااول هنگفتاای بااه او داد و گفاات :ماایخااواهم
در ایاان مجلااس کاااری کناای کااه هیباات علاای باان موساای (علیااه السااالم) بشااکند .ساافره را انداختنااد،
مااردم آمدنااد و حضاارت (علیااه السااالم) نیااز تشااریق آوردنااد و در مقاباال ماالمون ،در جااایی کااه
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مالمون بارای ایشااان در نظار گرفتااه باود ،نشسااتند .حاجاب شااروع باه ایااراد ساخن کاارد و خطااب بااه
اماام رضاا (علیاه الساالم) گفات :ماردم درباارل شااما ساخنهاا و حکایاتهاای زیاادی نقال مایکننااد
که باه نظار مان ،های کادام از آنهاا در حاق شاما صاحیح نیسات .تاو از خادا طلاب بااران کاردی و
بارانی کاه از قبال معلاوم باود ،باریاد .ماردم ایان را معجازهای از جاناب شاما قلماداد نماوده و معتقاد
شاادهانااد کااه دیگاار در ایاان عااالم ،نظیااری مثاال شااما وجااود ناادارد و حااال آنکااه امیاار الم ا منین
(ماالمون) ،از همااة خالیااق در ایاان عااالم برتاار اساات .حضاارت رضااا (علیااه السااالم) پاسااخ او را
ماایدهنااد و او عصاابانی ماایشااود .سا ال و اعتااراض دیگااری ماایکنااد و پاسااخ دناادان شااکنی هاام از
امام میشنود.
آنچاه شااهد بحام ماسات ایان کاه در تااالر مالمون ،بااالیتختی کاه او نشساته باود ،پاردهای آویختااه
شااده بااود کااه عکااس دو شاایر در آن بااود .حاجااب بااه امااام (علیااه السااالم) گفاات :اگاار راساات
ماایگااویی و آنچااه مااردم درباااره تااو ماایگوینااد ،حقیقاات دارد ،ایاان دو شاایر را زنااده کاان تااا ماارا
بخورنااد .ماان ،آن جریااان کااذایی ناازول باااران را قبااول ناادارم و اگاار بتااوانی چنااین کناای ،ایاان
ماایتوانااد معجاازهای از جانااب شااما محسااوب شااود .حضاارت رضااا (علیااه السااالم) بااه پاارده نگاااه
کردن اد وبااه آن دو شاایر روی پاارده اماار کردنااد کااه ایاان فاااجر را بدریااد! یااک مرتبااه آن دو شاایر
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روی پاارده ،وسااع تاااالر آمدنااد .یکاای ساار اباان مهااران و دیگااری پااای او را گرفتااه ،او را تکّااه تکّااه
کاارده ،خوردنااد و هاای اثااری از او باااقی نگذاشااتند؛ حتاای خااونهااای ریختااه شااده را لیساایدند.
حاضااران همااه نظااارهگاار ایاان صااحنه بودنااد .بعااد آن دو شاایر ،در حااالی کااه بااه ماالمون اشاااره
میکردند ،به اماام عرضاه داشاتند :ای حجات خادا در زماین ،آیاا باه ماا اجازاه مایدهیاد باا او هماان
کناایم کااه بااا آن کااردیم؟ ماالمون از شاانیدن ایاان حاارف غااش کاارد .حضاارت اجاازل ایاان کااار را
ندادناد وبااه آن دو شاایر اماار فرمودنااد کااه بااه جاای خودتااان برگردیااد .آنهااا هاام چنااین کردنااد وبااه
همان حالت اول در آمدند.

141

ملمون را به زحمات باه حاال آوردناد  .چشام بااز کارد و دیاد کاه اوضااع بادتر شاده اسات .از آنجاا
کااه طرفااداران ماالمون در مااردم منتشاار کاارده بودنااد کااه امااام رضااا (علیااه السءااالم) جااادوگر اساات و
اصااالً علویااون جادوگرنااد و چشاامبناادی و سااحر ماایکننااد ،خواساات بگویااد کااه ایاان قصااه،
چشامبنادی باوده اسات ،گفاات :آقاا ابان مهاران آدم باادبخت ،جاهال و ناادان اسات .زن و بچااه دارد

3

شيح صدوق ،عيون أخبار الرضا (عليه السّالم) ،ج  ،ص  84؛ عالمه مجلسي ،بخار

اآلنوار ،ج  ،3ص  84؛ اين شهر آشوب،مناقب آل ابي صالب ،ج  ،4ص 378؛ مسند اإلمام
الرضا ،ج  ،ص . 8
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و بچااههااایش یتاایم ماایماننااد و زنااش بیااوه ماایشااود .شااما ،خااانوادلکرم و لطااف و رحماات هسااتید،
کاااری کنیااد کااه او زنااده شااود .حضاارت (علیااه السءااالم) فرمااود :فکاار کااردی ماان سااحر یااا
چشاامبناادی کااردن ،اگاار عصااای موساای (علیااه السءااالم) آن اباازار سااحر را کااه بلعیااد پااس داد ،ایاان
شیر ها هام ابان مهاران را پاس مایدهناد .ایان ساخن حضارت رضاا (علیاه السءاالم) باه ایان معناسات
که زنده شدن نقش دو شیر ،از نوع اژدها شدن عصای موسی (علیه السءالم) است.
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به نظر می رساد ماار شادن عصاا و شایر شادن نقاش پارده ،قلاب ماهیءات نیسات؛ چاون از نظار علمای
ثابت است کاه برگشات هماة اجساام و مادیاات باه ذرات اتام اسات؛ یعنای هماة اجساام ماادی ،اعام
از انسااان ،حیااوان ،دیااوار ،آهاان ،عناصاار همگاای آنهااا از ذرات اتاام تشااکیل شاادهانااد و برگشاات
عناصاار ،بااه ذرات اتماای اساات .ایاانکااه اجسااام ،از نظاار جساامی بااا هاام تفاااوت دارنااد ،تفاوتشااان در

3

شبيه همين قضيه در مجلس معغاويه با امام حسن (عليه السّالم) اتفاق افتاد .در آنجا

شخصي به قصد توهين به ساحت مقدس امام مجتبي (عليه السّالم) ،شوخي كرد و
حاضران خنديدند .حضرت (عليه السّالم) فرمودند :اي زن ،از مجلس مردها بلند شود و
برو .تا نگاه كرد ،ديد كه زن شد و زنش مرد شد .معاويه هرچه اصرار كرد ،حضرت
(عليه السّالم) فرمودند نه .اين دو با هم ازدواج ميكنند و دو فرزند هم از آنها به دنيا
ميآيد.
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عناصر است؛ یعنی به مجارد ایان کاه تعاداد الکتارون هاای اطاراف پاروتن و ناوترون عاوض شاود یاا
نااوع حرکاات الکتاارونهااا در اطااراف هسااته مرکاازی تغییاار کنااد ،ایاان عنصاار ،عنصاار دیگاار و ایاان
جساام ،جساام دیگااری ماایشااود .مااثالً اگاار ذرات تشااکیل دهنااده عاادس اناادکی تغییاار یابنااد ،آن
عاادس ،هنوانااه یااا چیااز دیگااری ماایشااود .ایاان یااک جریااان طبیعاای غیاار عاااری اساات ،نااه قلااب
ماهیت .چیزی اسات کاه ماا تاا باه حاال ندیاده ایام و خارق عاادت اسات ناه خارق قاانون علیات .باه
ایاان معنااا کااه جساامی کااه از نااخ و پشاام و ابرایشاام و رنااگ تشااکیل شاادهف بااه ذرات اولیااه اتاام و
عنصر برگشاته و بااز از آن عنصار و اتمای کاه از تحلیال آن جسام باه وجاود آماده ،دو مرتباه جسام
دیگری درست شده اسات کاه ماثالً پیکارل شایر اسات .ماار شادن عصاای موسای (علیاه السءاالم) نیاز
به همین صورت ،برگشت به عناصر اولیه بود نه قلب ماهیت.
انسانی میمیرد و از بادنش ،اجساام دیگاری باه وجاود مایآیاد .البتاه در ایان سایری کاه یاک جسام
تااا جساام دیگااری دارد ،ممکاان اساات پانصااد سااال زمااان طاای شااود و پانصاار میلیااون تباادیل و تبادءل
در عناصار بااه وجااود بیایااد تااا جسام دارای روح بااهوجااود آیااد؛ امااا قادرت والیاات مطلقااة الهاای امااا
(علیااه السءااالم) ،مجموعااه ایاان مساایر و تباادیل و تباادالت را در یااک طرفااة العااین انجااام ماایدهااد.
ارادل حق نسبت به عصاای موسای (علیاه السءاالم) نیاز هماین کاار را کارد و چاوبی کاه ممکان اسات
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در یاک فرایناد چناد ده یاا صار ساااله ،باه ماار تبادیل شاود ،بااه عنابات الهای ،هماةاین مسایر را یااک
دفعه طی نمود و در یک لحظه ،این کار صورت گرفت؛ این را قلب ماهیت نمیگویند.

 .4-3دو تفسیر راجع به ترس موسی (علیه السّالم)
عکااس العماال موساای (علیااه السءااالم) نساابت بااه اژدهااا شاادن عصااایی کااه تااا پاایش از ایاان چااوبی در
دستش بود ،این باود کاه پشات کارد و پشات سارش را هام نگااه نکارد { :وَلَّات مُادْبِرًا وَلَامْ یُعَقْابْ}.
برخای ایاان خاوف موساای (علیاه السااالم) را نقطاة ضااعف او دانساته و گفتااهاناد :خااوف او بایجهاات
بود و –نعاوذ بااهلل -نمایاانگار ایان اسات کاه موسای (علیاه الساالم) ،در اعتفااد و ایماانش نسابت باه
خاادا ،از کمااال باااالیی برخااوردار نبااوده اساات .اگاار موساای (علیااه السااالم) در ایمااانش از کمااال
باااالیی برخ اوردار بااود ،معجاازهای کااه بااه دساات او جاااری شااده و در حقیقاات ،عماال پروردگااار و
امر خارق العادهای از جانب خدا بود ،نباید باعم ترس او میشد.
این عده ،در تلییاد نظار خاود ،باه اداماة آیاات و خطااب خداوناد باه موسای (علیاه الساالم) استشاهاد
کردهاند که او را از ترسیدن نهی کرده و خواسته است بازگردد:
{ یَا مُوسَت أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْ مِنِینَ}
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و در جای دیگری ،اینگونه فرموده است:
{ یَا مُوسَت لَا تَخَفْ إِنْی لَا یَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ} (سورل نمل ،آیة )11
ظاهر این دو آیه ،عتااب و تاوبیخ موسای (علیاه الساالم) اسات باه ایان کاه شایساتة «مرسالون» نیسات
کااه در درگاااه ماان بترسااند .پااس کاااری کااه تااوی موساای انجااام دادی و از ایاان عصااای اژدهااا شااده
ترسیدی ،برخالف شلن «مرسلون» است.
ایاان مساائله ،بااا اعتقاااد مااا نساابت بااه عصاامت انبیااا (علیااه السااالم) و از جلااخ حضاارت موساای (علیااه
السااالم)؛ و بااا تعااابیر خداونااد در قاارآن باارای موساای (علیااه السااالم) سااازگار نیساات .تعااابیری کااه
شاید دربارل پیغمبر و نبی دیگری نیامده باشد ،مثل مخلص و مقرَّب:
خلَصاا َوکَاا َن َرسُاولًا َّن ِبیًّاا * وَنَادَیْنَااهُ مِان جَانِابِ الطساورِ الْالَیْمَنِ
ب مُوسَات ِإنَّا ُه کَاا َن ُم ْ
کتَاا ِ
{ وَا ْذ ُک ْر فِی ا ْل ِ
وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا} (سورل مریم ،آیات )52-51
از اینرو ،اگر گفتاه شاود موسای (علیاه الساالم) ترساید و تارس او ،بار ضاعف یاا عادم کماال ایماان
او داللاات دارد ،بااا عظماات و مقااام و مااوقعیتی کااه او دارد و مقااام کلاایم اللهاای کااه حتاای ابااراهیم
خلیل الرحمن (علیه السالم) هم به آن نرسید ،تناسب ندارد.
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در ح الّ ایاان شاابهه ،ماایتااوان دو تفساایر از خصاااب {الَ تَخَاافْ} بااه موساای (علیااه السااالم) ،ارائااه
کرد:
« -1خااوف» در اینجااای بااه معنااای «خشاایت» اساات؛ از همااا اتباادا کااه بااه موساای (علیااه السااالم) ناادا
شااد { :یَااا مُوسَاات إِنْاای أَنَااا اللَّ اهُ رَبُّ الْعَااالَمِینَ} ،حالاات خشاایت عظیماای ب اه او دساات داد و بااا دیاادن
صااحنة اژدهااا شاادن عصااا ،ایاان خشاایت او بااه گونااهای اوج گرتفاات کااه سراساایمه در بیابااان شااروع
به دویدن کرد؛ او ،اصالً در مقام فرار از اژدها نبود.
ایاان تفساایر از آیااه درساات نبااوده ،اشااکالهااای متعااددی دارد .از جملااه ایاان کااه در ایاان خطاااب،
خداونااد ساابحان موساای (علیااه السااالم) را از آن نهاای نمونااه و گفتااه اساات{ :الَ تَخَاافْ} ،حااال
آنکااه خشاایت ،مااورد نهاای پروردگااار قاارار نماایگیاارد و بااالعکس ،خشاایتی کااه خااوف از هیباات
پروردگااار و کبریااایی حااق سااا ،مااورد تلکیااد خداساات و آن را بااه بناادگان اهاال علاام و معرفاات
خود نسبت داده است:
{ إِنَّمَا یَخْشَت اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} سورل فاطر ،آیة )28
پااس چنانچااه خااوف حضاارت موساای (علیااه السااالم) خشاایت بااود ،بنایسااتی خداونااد او را از آن
نهی میکرد .لذا این خوف نمیتواند به معنای خشیت باشد.

332

اشااکال دیگاار ایاان اساات کااه خشاایت بااا فاارار نماایسااازد .حااال آنکااه قباال از نه ایِ {الَ تَخَ افْ}،
فرمااوده اساات :موساای (علیااه السااالم) پشاات کاارد و پشاات ساارش را نیااز نگاااه نکاارد { :وَلَّاات مُ ادْبِرًا
وَلَ امْ یُعَقْ ابْ} .اگاار خشاایت موساای (علیااه السااالم) بااه خاااطر خظمتاای بااود کااه از خاادا دیااد ،پشاات
کردن معنا ندارد.
 -2موسی (علیاه الساالم) حقیقتا ًا ترسایده باود؛ ولای تارس او از اژدهاا شادن عصاا نباود ،بلکاه تارس
از غضااب خاادا بااود .موساای (علیااه السااالم) ،ایاان عصااا را وساایلة خیاار و رحماات ماایدانساات .همااان
گونااه کااه در نقاال دیگاار ایاان داسااتان ،خااود حضاارت موساای (علیااه السااالم) در پاسااخ س ا ال خاادا
کااه آن چیساات در دساات راساات تااو؟ ماایگویااد :ایاان عصااای ماان اساات ،باار آن تکیااه ماایکاانم،
باارگ درختااان را بااا آن باارای گوساافندانم فاارو ماایریاازم و ماارا بااا آن ،کارهااا و نیازهااای دیگااری
است:
{ وَمَااا تِلْاکَ بِیَمِینِاکَ یَااا مُوسَاات *قَااالَ هِایَ عَصَااایَ أَتَوَکَّالُ عَلَیْهَااا وَأَهُاشُّ بِهَااا عَلَاات غَنَمِاای وَلِایَ فِیهَااا
مَ رِبُ أُخْرَِ} (سورل طه ،آیات )18-17
ایاان عصااا بااا آن ویژگاایهااا و کااارآییهااایی کااه در ذهاان موساای (علیااه السااالم) دارد ،ناگهااان بااه
صااورت ماااری عظاایم الجثااه در آمااده کااه از دهااانش آتااش ماایبااارد و مظهاار عااذاب اساات .او کااه
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ماایبینااد ذات مقاادس پروردگااار ،عصااایش را بااه صااورت اذدهااا در آورده اساات تااا بااا آن ،عااذاب
بر فرعون و فرعونیان ناازل شاود و از با ین بروناد ،ممکان اسات چناین باه ذهانش خطاور کارده باشاد
کااه ایاان اژدهااا ،مظهاار غضااب خداساات .از ایاان رو ،ترسااید و ترسااش ار غضااب الهاای بااود .ایاان
تاارس از غضااب الهاای ،ترساای اساات کااه همااة انبیااا و اولیااای خاادا از آن برخوردارنااد؛ چنااانکااه
حضاارت علاای (علیااه السااالم) نیااز در وصااف اولیااای الهاای فرمااوده اساات :امیااد و آرزویاای باااالتر از
امیدشااان (بااه پاااداش خداونااد ساابحان) و ترساای باااالتر از ترسشااان (از کیفاار ]و غضااب[ الهاای)
نمیبینند:
«الیَرَونَ مَرجُوءاً فَوقَ ما یَرجُونَ و ال مَخُوفاً فَوقَ ما یَخافونَ».
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دیگر ایان کاه خداوناد متعاال ،در مقاام تالمین دادن باه موسای (علیاه الساالم) اسات و مایفرمایاد :او
از غضااب ماان امنیاات داری { :إِنَّ اکَ مِ انَ الْ ا مِنِینَ} ،و هاای عتااابی متوجااه حضاارت موساای (علیااه
السااالم) نشااده اساات .در واقااع ،عبااارت { إِنَّااکَ مِاانَ الْاا مِنِینَ} ،تعساایر { إِنْاای لَااا یَخَااافُ لَاادَیَّ
الْمُرْسَ الُونَ} اساات؛ یعناای پیغمبااران ،چااون در درگاااه خاادا و در سااایة رحماات پروردگااار هسااتند،

3

امير المؤمنين ،نهنج البالغه ،حكمت ( 3 3براساس ترجمة فيض اإلْسالم) .عبارت داخل

] [ بر اساس شرح محمد عبده است.
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نمی ترسند ،تو نیاز نتارس کاه اینجاا جاای تارس نیسات و تاو ،از جملاة کساانی هساتی کاه در امنیات
قاارار داردنااد .تاارس از عضااب باارای بناادل عااارف ،نااه تنهااا موجااب هاازازت مقااام قااربش نماایشااود
بلکه آن ،از لوازم مقام قرب به حقّ است که بنده ،از غضب و قهر خدا بترسد.
همچنااین ایاان طااور نبااوده اساات کااه قضاایه باارای موساای (علیااه السااالم) ماابهم باشااد ،بلکااه قصءااه از
همان آغاز بارای روشان باود؛ چاون مادت هاا پایش از ایان واقعاه ،زماانی کاه موسای (علیاه الساالم)
هنوز در مصر باود ،خداوناد مایفرمایاد :باه او حکام و علام دادیام { :آتَیْنَااهُ حُکْماا وَعِلْماا} (ساورل
قصص ،آیة  .)14حضرت شاعیب (علیاه الساالم) نیاز پیشااز ایان ،باه او خبار داده باود کاه ایان عصاا،
نهایتاااً بااه دساات کلاایم اهلل ماایرسااد و او ،در انتظااار بااود تااا روزی کلاایم اهلل شااود؛ و اوج بناادگی
خودش را در درگاه خدا ،رسیدن به نقطة کلیم اللهی میدانست.

 .5-3دومین معجزد حضرت موسی (علیه السالم)
دومااین معجاازهای کااه بااه موساای (علیااه السااالم) داده شااد و بااه عنااوان آیاات رسااالت ،در اختیااار او
قرار گرفت ،معجزل ید بیضا بود:
{ اسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءا}.
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در تااورات ،جریااان یااد بیضااای حضاارت موساای (علیااه السااالم) بااه گونااة دیگااری بیااان شااده اساات.
در تورات عربی ،در سفر خدوج چنین آمده است:
«ثاام قااال لااه الااربُّ أیض ااً :أدخِ الْ ی ادَک فاای عب اکَ .فَلدخ الَ یاادهَ فاای عبِااه ،ثاام أخرَجَهااا و إذا یاادهُ
بُرَصاءُ مثلُ الاثَّلجِ .ثام قاال لاهَ :ر ِّد یادَک إلای عبالَ ،فَا َر َّد یدهاة إلای عبِاه ،ثام آخ َرجَهاا مِان عبِاه و إذا
هی قد عادتْ مثلُ جَسدِه».
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و در نسخة فارسی آن ،چنین ترجمع شده است:
«و خداونااد دیگاار باااره وی را گفاات :دساات خااود را در گریبااان خااود بگااذار! چااون دساات بااه
گریبااان خااود باارد و آن را بیاارون آورد ،اینااک دساات او مثاال باارف مبااروص شااد .پااس گفاات:
دساات خااود را باااز بااه گریبااان خااود بگااذار! چاون دساات بااه گریبااان خااود بااا ز باارد و آن را بیاارون
آورد ،اینک مثل سایر بدنش باز آمده بود».
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همااانطااور کااه مالحظااه ماایشااود ،در تااورات ،ساافیدی دساات موساای (علیااه السءااالم) از نااوع پپساای
دانسته شاده اسات .حاال آن کاه آیاة محال بحام ،عکاس ایان را مایگویاد و تصاریح مایکناد کاه

See: http://bctemple.org/02exodAB1.htm
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_See: http://www.farsecrc.com/index.php?option=com
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content&task=category &sectioned=23 &id=69 &Itemid=186
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ساافیدی دساات موساای (علیااه السءااالم) ،باادون عیااب و علاات و بیماااری اساات { :مِانْ غَیْارِ سُااوءا} .در
روایتاای از صااادقین (علیااه السااالم) در تفساایر ایاان آیااه تلکیااد شااده اساات کااه ایاان ساافیدی از پپساای
نبوده است« :مِن غیرِ بَرَص»
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بااه تعبیاار عالمااه طباطبااایی (علیااه السااالم) ،قیااد {مِ انْ غَیْ ارِ سُااوءا} در ایاان آیااه ،در واقااع تعریضاای
است به این پندار علع موجود در تورات کنونی.
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 . -3ید دستور مدیریتی به موسی (علیه السالم)
بعد از اعطای دوماین معجازه باه حضارت موسای (علیاه الساالم) ،چگاونگی فهام و تفسایر اداماة ایان
آیه که میفرماید:
{ وَاضْمُمْ إِلَیْکَ جَنَاحَکَ مِنَ الرَّهْبِ}
محل آرای مفسران است و در تبیین این دستور خدا ،سه تفسیر بیان شده است:

3

رك :علمه مجلسي ،بحار االنوار ،ج  ، 4ص  4و  41؛ شيخ طوسي ،التبيان ،ج ،7ص

 . 18اين تفسير ،در كتب حديثي و تفاسير روايي اهل سنت نيز آمده است .از جمله رك:
بيهقي ،السنن الكبري ،القرآن العظيم ،ج  ،ص  31؛ سيوطي ،الدر المنثور ،ج  ،3ص
31

طباطبايي ،الميزان ،ج  ، 1ص .44
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 -1وقتی چشم موسای (علیاه الساالم) باه اژدهاا افتااد ،وحشات کارد و دساتانش را بااال گرفات؛ مثال
کسی کاه یاک دفعاه از چیازی مایترساد و یکاه خاورده و دساتانش را بااال مایگیریاد .از ایانروف
خاادا بااه او خطاااب ماایکنااد { :وَاضْ امُمْ إِلَیْ اکَ جَنَاحَ اکَ مِ انَ الرَّهْ ابِ}؛ یعناای دسااتهایت را پااایین
بینداز؛ یا بازوهایت را به خودت بچسبان.
بااارزترین اشااکال ایاان نظاار آن اساات کااه اگاار مااراد آیااه ایاان باشااد ،بایااد عبااارت { وَاضْ امُمْ إِلَیْ اکَ
جَنَاحَکَ مِانَ الرَّهْابِ} ،بالفاصاله بعاد از { یَاا مُوسَات أَقْبِالْ وَلَاا تَخَافْ إِنَّاکَ مِانَ الْا مِنِینَ} مایآماد.
حال آن که این عبارت ،بعد از بیان دومین معجزل حضرت موسیعع آمده است.
 -2هنگااامی کااه پرناادهای ماایخواهااد پاارواز کنااد ،در آغااز کااه ماایخواهااد خااودش را از زمااین
بکند ،بالهایش را باه بادنش مای چساباند و بعاد کاه از زماین کناده شاد ،باالهاایش را بااز مایکناد.
تعبیاار { وَاضْ امُمْ إِلَیْ اکَ جَنَاحَ اکَ مِ انَ الرَّهْ ابِ} نیااز از باااب تشاابیه موساای (علیااه السااالم) بااه پرنااده
اساات؛ یعناای ای موساای ،همااانطااور کااه مرغاای کااه قصااد پاارواز دارد ،بااالهااایش را بااه باادنش
میچشباند و باا عازم جادی پارواز مای کناد ،تاو هام باا عازم جاذّی پارواز کان و از تبلیاز رساالت و
موانااع ساار راه آن و مبااارزه بااا فرعااون نتاارس؛ و تاارس تااو را وادار نکنااد کااه عزماات جاادی نشااود و
در اجرای رسالت تردید کنی.
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ایاان تفساایر از آیااه را ساایاق آیااات محاال بحاام تنییااد ماایکنااد؛ چااه در ادامااه آیااات ،پااس از بیااان
رسااالت موساای (علیااه السااالم) مبناای باار مواجااه بااا فرعااون و ماا ،او ،موساای (علیااه السااالم) بااه
مشکالت راه تبلیز رسالت اشاره میکند و درخواستهایی را مطرح میکند:
ن *قَاالَ رَبِّ إِنْای قَتَلْاتُ مِانْهُمْ
م کَاانُوا َقوْماا فَاسِاقِی َ
ک ِإلَات ِف ْرعَا ْو َن َو َم َلئِا ِه ِإ َّنهُا ْ
ک ُب ْرهَانَا ِن مِن َّربِّا َ
{ َفذَا ِن َ
نَفْسااا فَلَخَ اافُ أَن یَقْتُلُااونِ *وَأَخِاای هَااارُونُ هُ اوَ أَفْصَ احُ مِنْاای لِسَااانًا فَلَرْسِ الْهُ مَعِ ایَ رِدْءا یُصَ ادِّقُنِی إِنْاای
أَخَافُ أَن یُکَذْبُونِ} (سورل قصص ،آیات )24-22
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حضرت موسی (علیه السءاالم) مواناع زیاادی بار سار راه تبلیاز خاود مایبیناد و طبیعتاًباا وجاود آنهاا،
ترس و وحشات دارد کاه آیاا رساالتش قابال اجراسات یاا ناه .و طبیعای اسات کاه تصاور ماانع ،عازم
انسان را مردد مایکناد .خداوناد هام بارای برطارف شادن ایان دغدغادههاا و نگرانایهاای حضارت
موسی (علیه السءالم) ،عرضه میدارد که از آن موانع سر راهت ،نترس و عزمت را جرم کن.

37

«اين دو( ،معجزة عصا و يد بيضا) برهان روشني از پروردگارت به سوي فرعون و

اطرافيان اوست كه آنان قوم فاسقي هستند* عرض كرد :پروردگارا! من يك تن از آنان را
كشتهام ،پس ميترسم مرا به قتل برسانند * و برادرم هارونزبانش از من فصيحتر است،
او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند .ميترسم مرا تكذيب كنند.
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بر اساس این تفسایر« ،رهاب» ،باه خاود موسای (علیاه السءاالم) متعلّاق مایشاود کاه ای موسای! تارس
از موانع سر راه تبلیز نداشته باش؛ و در اجرای رسالت ،عزمت را جدی کن.
 -3در این آیه ،خداوناد متعاال باه موسای (علیاه السءاالم) یاک دساتور اخالقای و مادیریتی مایدهاد؛
چنانکه در جای دیگری ،باه پیاامبر خااتم (علیاه السءاالم) دساتور مایدهاد کاه بارای م مناان خفاض
جناح کن و نسبت به آنها مهربان باش:
{ وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُ ْمِنِینَ} (سورل حجر ،آیة )88
طبیعی است کاه وقتای موسای (علیاه الساالم) باه قادرتی رسایده اسات کاه عصاایش اژدهاا مایشاود
و ایاان یااد بیضااا هاام شاااهد دیگاار نبااوت و رسااالت اوساات ،ممکاان اساات احساااس قاادرت بااه او
دساات دهااد و ایاان احساااس قاادرت در دوحیااهاش اثاار سااوء بگااذارد .لااذا خاادا بااه موساای (علیااه
السالم) دستور می دهاد کاه در مقابال دشامن ،خاوب اسات خاودت را باا اقتادار نشاان دهای ،اماا در
جمع دوستان و م منان ،این تظاهر به اقتدار خوب نیست.
روش پیغمباار اکاارم (علیااه السااالم) ،امیرالماا منین (علیااه السااالم) و اهاال بیاات (علیااه السااالم) نیااز
همااین بااود و ایاان ذوات مقاادس ،در بااین م منااان ،متواضااعتاارین و ناارمتاارین افااراد بودنااد .روش
پیغمباار (علیااه السااالم) و امیرالم ا منین (علیااه السااالم) ایاان بااود کااه در حکومااتداری ،هاار چیااز را
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که باعم نمایش اقتادار مایشاد ،تنهاا در جناگهاا باه کاار مایبردناد و در میاادین جناگ ،قیافاهای
به خود میگرفتند تا این قیافه ،اقتدار آنها را ثابت کند؛ ولی در بین مردم ،اینگونه نبودند.
دربارل حضارت علای (علیاه الساالم) نقال کارده اناد کاه وقتای باا دشامن مقابال مایشاد ،آن دشامن
در صورتی جرأت مایکارد باه اماام علای (علیاه الساالم) ضاربه بزناد کاه چشامهاای حضارت (علیاه
السااالم) را نیدیااه باشااد .امءااا اگاار چشاام آن دشاامن در چشاام امیرالم ا منین (علیااه السااالم) ماایافتاااد،
هر قادر هام کاه قاوی باود ،مرعاوب مای شاد و قادرت هار تکاان خاوردنی از او گرفتاه مایشاد .در
جناااگهاااا ،برخااای از شاااجاعان عااارب ،مقابااال علااای (علیاااه الساااالم) ،از دعاااب و تااارس حاااالتی
ماایگرفتنااد کااه تااوان هاار نااوع تصاامیمگیااری و حرکاات از آنهااا گرفتااه ماایشاادو تساالیم حضاارت
(علیه السالم) مایشادند و حضارت (علیاه الساالم) باا یاک ضاربت آنهاا ار مایکشات .اماا در برابار
م منان و در بین مسلمانها چنین قیافهای نداشتند.
از علل عمدلساادهزیساتی پیغمبار اکارم (علیاه الساالم) و امیار الماومنین (علیاه الساالم) ،ایان باود کاه
مبادا در اثر تجمال مظااهر زنادگانی ،هیبتای پیادا کنناد کاه ایان هیبات ،نماایش دهنادل اقتادار آنهاا
در پاایش مساالمانان باشااد .سااادهزیسااتی ،حالاات خضااوع خاصاای در براباار مومنااان بااه آنهااا ماایداد و
این ،در واقع یک دستور و عملکرد مدیریتی از ایشان بود.
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در نظااام ماادیریتی دنیااای امااروز ،عکااس ایاان دسااتور العماال مطاارح اساات؛ امااروزه اصااوالً ماادیر
بایستی با شارایطی در برابار زیار مجموعاة خاود جلاوه کناد کاه اقتادار او نماایش داده شاود و چشام
همگااان را پاار کنااد .مااواردی کااه امااروزه دیااده ماایشااود ،مثاال تجمااالت اتاااق ماادیر از نظاار میااز،
صااندگلی ،نگهبااان ،تشااکیالت دفتاار و رفاات و آمااد ،جاازو اصااول میاادریتی اساات تااا هیباات ماادیر و
اهمیاات و عظماات او در چشاام زیاار مجموعااه اثاار بگااذارد و آنهااا مطیااع شااوند .در حااالی کااه در
نظااام دیریتاای اسااالم ،خااالف ایاان اساات و ماادیر بایسااتی در براباار زیاار مجموعااه ،خااودش را ساااده و
خاضااع نشااان دهااد و آنهااا را از نظاار عاااطفی جااذب کنااد؛ چااون زیاار مجموعااهای کااه از نظاار
عاااطفی جااذب میاادر شااود ،در اجاارای اواماار او یااا در اجاارای برنامااههااا و وظااایف خااود ،بااا کمااال
صااداقت و اخااالص برخااورد ماایکنااد؛ امااا زیاار مجموعااهای کااه بااه خاااطر هیباات و قاادرت ماادیر،
جاذب او شااود؛ چااون ارتباااط عاااطفی بااا ماادیر ناادارد ،بیشااتر فکاار ایاان اساات کااه از زیاار کااار فاارار
میکند و هرجا گیر کرد ،کار را انجام میدهد؛ و هرجا گیر نکرد ،کار را رها میکند.
بنااابراین خطاااب { وَاضْاامُمْ إِلَیْااکَ جَنَاحَااکَ مِاانَ الرَّهْاابِ} ،در واقااع ،یااک دسااتور ماادیریتی بااه
موسای (علیاه السءاالم) اسات کاه باه اصااطالح ،خفاص جنااح کان و باا سایمای خضاوع و خشااوع در
براباار مااردم ظاااهر شااود .پااایین آوردن بااازو ،الزمااة خضااوع و خشااوع اساات و مشاای متواضااعانه ایاان
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اساات کااه انسااان بازوهااایش را بچسااباند و پااایین بیاااورد .برخااالف تکباار ،کااه شااخص متکباار
بازوهایش را باز میگیرد و متفاخرانه را میرود.
همچنین برخاالف تفسایر قبال کاه «رهاب» باه موسای (علیاه السءاالم) متعلاق مایشاد ،در ایان تفسایر،
«رهب» باه ماردم و افاراد زیار مجموعاه متعلاق مایشاود؛ آنهاایی کاه موسای (علیاه السءاالم) در برابار
آنها باید خفض جناح کند ،تا مردم از او نترسند و وحشت نکنند.
از میااان س اه احتمااال پاایش گفتااه ،دو تفساایر اخیاار ،هماااهنگی بیشااتری بااا ظاااهر آیااه دارنااد و قاباال
قبولتر مینماید.

 .7-3جمع میان دو تعبیر متفاوت از رسالت موسی (علیه السّالم)
خداونااد متعااال ،در ایاان آیااات بااه حضاارت موساای (علیااه السءااالم) ماایگویااد :رسااالت تااو ،متوجااه
فرعون و مألاوست:
{ فَذَانِکَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّکَ إِلَت فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْما فَاسِقِینَ}
ولی در جای دیگری ،تنها از فرعون یاد نموده است ،مانند:
{ اذْهَبْ إِلَت فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَت} )سورل طه ،آیة )24
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{ وَفِی مُوسَت إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَت فِرْعَوْنَ بِسُلْطَان مُّبِین} (سورل ذاریات ،آیة )38
ایاان دو تعبیاار متفاااوت ،منافاااتی باااهم ندارنااد؛ بکلااه ایاان دو تعبیاار ،کنااار یکاادیگر قاارار دارنااد و
خداونااد بااه موساای (علیااه السااالم) ماایگویااد :دو معجاازل اژدهااا شاادن و عصااا و یااد بیضااا ،دو برهااان
از جانااب پروردگااارت بااه سااوی فرعااون و مااأل او هسااتند کااه بایااد آنهااا را ارائااه باادهی .امااا نقطااة
حساس حرکت تو ،فرحون است؛ چون او در رأس قدرت جریان کفر و الحاد قرار دارد.
در دستوری از امیار الماومنین (علیاه الساالم) باه پسرشاان محماد بان حنیفاه در جناگ جمال ،زماانی
کااه ماایخوانهااد پاارچم را بااه او بسااپارند ،چنااین آمااده اساات :اگاار کااوههااا از جااای کنااده شااود ،تااو
جااای خااویش باادار .دناادانهااا را باار هاام فشااار و کاسااه ساارت را بااه خاادا عاریاات سسااپار .پااای در
زمااین کااوب و چشاام باار کااران سااپاه نااه و باایم باار خااود راه مااده و باادان کااه پیااروزی از سااوی
خداست:
«تَاازولُ الجبال الُ و التَ ازُلْ .عَ اضَّ علاای ناج اذِک .أعِ ارِ اهللَ جُمجمتَ اکَ .تِ ادْ فاای ابرضِ قَاادمَکَ .إرمَ
ببصرِکَ أقصَ القومِ .و غُضَّ بَصرَکَ .و اعلَمْ أنَّ النَّصرَ مِن عندِ اهللِ».

38

امير المومنين ،نهج البالغه ،ترجمةدكتر شهيدي ،خطبة
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حضاارت در ایاان سااخنان ،از جملااه بااه محمااد ماایگوینااد کااه در وقاات حرکاات ،چشاامت بااه آخاار
صااف دشاامن باشااد ،جلااوی صااف را نبااین کااه تااو بایااد بااروی بااا همااین جلااوی صااف مقابلااه کنای؛
چااون اگاار جلااوی صااف را دیاادی ،بااا انگیاازه دفاااع وارد کااارزار ماایشااوی و برنامااة دفاااعی باارای
خااودت تنظاایم ماایکناای ،ولاای اگاار آخاار صااف را دیاادی و نشااانه گرفتاای ،برنامااة تهاااجمی باارای
خودت تنظیم میکنی.
در مقابلاه بااا دشامن ،انسااان نبایاد بااا برناماة دفاااعی جلااو بارود کااه اگار چنااین شاود ،از تمااام تااوانش
اسااتفاده نماایکنااد و تنهااا آن بخااش از تااوانش را اسااتفاده ماایکنااد کااه در دفاااع دخالاات دارد؛ ولاای
اگاار بااا برنامااة تهاااجمی بااه سااراغ دشاامن باارود ،همااة نیااروی خااود را صاارف ساارکوبی دشاامن
ماایکنااد و دیگاار در ایاان فکاار نیساات کااه مقااداری از نیاارویش را صاارف حف ا ساار ،پااا یااا دساات
نماید؛ و خود را حف کند.
در ایاان آیااات نیااز خاادا بااه موساای (علیااه السءااالم) ماایگویااد { :فَ اذَانِکَ بُرْهَانَااانِ مِاان رَّبِّ اکَ إِلَاات
فِرْعَ اوْنَ وَمَلَئِ اهِ}؛ یعناای تااو بایااد بااروی تااا بااه خااد فرعااون بررساای و شااخص او ،موضااوع رسااالت
توساات نااه ایاان جریااانهااای صااپیش آهنااگ و عواماال و عناصاار و جریااانهااایی کااه فرعااون باارای
تقویت و تحکایم حکومات خاود ،سااخته و پرداختاه اسات .تنهاا برخاورد باا جریاانهاا نبایاد هادف
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تو باشد؛ هدف باید خاود فرعاون باشاد .باه هماین دلیال اسات کاه در برخای ماوراد ،رفاتن باه ساوی
149

فرعااون را مااد نظاار قاارار ماایدهااد؛ و در مااوارد دیگااری کااه غالااب تعبیرهااا هاام ایاان گونااه اساات،
فرعون و مأل در کنار هم ذکر شدهاند.

 .8-3سرّ فاس

نامیدن فرعونیان

خداوند متعال در این آیات ،فرعون و مألاو را فاسق نامیده است:
{ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْما فَاسِقِینَ}
این در حاالی اسات کاه آن هاا ناه تنهاا فاساق بودناد ،بلکاه کاافر و ملحاد نیاز بودناد .پاس بایاد دیاد
چرا خداوند ،صرفاً آنها را فاسق نامیده است.
فسااق ،مرتبااهای خفیاافتاار و نااازلتاار از کفاار و الحاااد اساات .یکاای از تفاااوتهااای کفاار و فسااق ایاان
اساات کااه کفاار و الحاااد مربااوط بااه خااود خداساات ،ولاای فسااق –چنااانکااه در بحاام از واژههااا نیااز
گفتااه شااد – .تجاااوز بااه حقااوق مااردم اساات .میااان کفاار و فسااق ،رابطااه عمااوم و خصااوص مطلااق
وجااود دارد؛ یعناای هاار کااافری فاسااق اساات ،امااا هاار فاسااقی کااافر نیساات؛ کااافر ،بااه ساابب الحااادی
3

از جمله :سورة اعراف ،آية  4؛ سورة يونس ،آية 7؛ سورة هود ،آية  7؛ سورة

مؤمنون ،آية 31؛ سورة زخرف ،آية 31
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که در مقابل پروردگار دارد ،کاافر اسات و باه سابب ایان کاه حادود انساانهاا را رعایات نمایکناد،
فاسااق هاام هساات؛ ولاای ممکاان اساات انسااانی خاادا را قبااول داشااته و حقااوق الهاای را پذیرفتااه باشااد،
امااا باارای مااردم حقیااق قائاال نبااوده ،بااه حقااوق دیگااران تجاااوز کنااد کااه بااه چنااین شخصاای ،فقااع
«فاسق» گفته میشود.
این که فرعون با صفت «فسق» باه موسای معرفای مایشاود ناه باا صافت «کفار» ،بارای ایان اسات کاه
در واقااع ،ماایخواهااد محااور رسااالت موساای (علیااه السااالم) را مشااخص کنااد و بگویااد :رسااالت او
تن ها برانادازی یاک دشامن خادا نیسات ،بکلاه محاور رساالت او ،اصاالحگاری اسات و بایاد جامعاه
ار اصالح کند .باه عباارت دیگار ،محاور رساالت موسای (علیاه الساالم) تنهاا ایان نیسات کاه فرعاون
و مااألش از بااین برونااد ،بلکااه بایااد جامعااه ار اصااالح کنااد .از ایاانرو ،اگاار روزی فرعااون و مااألش
از بین رفتناد ،ولای هماان فساق فرعاون و ماأل باه جامعاه رساید ،آنجاا موسای (علیاه الساالم) رساالت
خود را ایفا نکارده اسات؛ چاون اصال رساالت او اساالحگاری اسات و اساالح یعنای برانادازی تماام
هنجارهااای سااوء و ارزشهااای منفاای در جامعااه .در واقااع ،عبااارت { إِنَّهُ امْ کَااانُوا قَوْمااا فَاسِ اقِینَ} از
باااب قاع ادل «توصاایف بااه وصااف ،مُشااعر بااه علیءاات اساات» ماایباشااد؛ یعناای بااه کااار بااردن وصااف
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«فاسااق» ،باارای ایاان اساات کااه بفهمانااد علاات مقابلااه بااا فرعونیااان ،فسااق ایشااان اساات .پااس تااا فسااق
هست ،رسالت موسی (علیه السءالم) نیز خواهد بود.
بااه همااین دلیاال ،پااس از گذشااتن بناای اساارائیل از رودخانااة نیاال ،زمااانی ک اه حضاارت موساای (علیااه
السءالم) گفت :بایاد باه فلساطین بروناد؛ و آنهاا گفتناد :چارا باه فلساطین بارویم ،باازگردیم باه مصار
کااه پااول ،مقااام ،قاادرت ،ثااروت ،همااه آنجاساات؛ ماادلی فرعوینااان در آن قصاارها و کاااوهااا لااذت
بردنااد ،اکنااون مااا باارویم و لااذت ببااریم .اگاار در ایاان هنگااام برماایگشااتند ،آنهااا هاام جریااانی
فرعونی میشدند و موسی (علیه السءالم) در اصالحگری خود موفق نبود.

 .9-3درخواست موسی (علیه السّالم) از خدا ،نه بهانه جویی
هنگامی که به حضرت موسی ععع گفته شد به دنبال ایفای رسالت برو ،او گفت:
{ رَبِّ إِنْاای قَتَلْ اتُ مِ انْهُمْ نَفْسااا فَلَخَااافُ أَن یَقْتُلُااونِ * وَأَخِاای هَااارُونُ هُ اوَ أَفْصَ احُ مِنْاای لِسَااانًا فَلَرْسِ الْهُ
مَعِیَ رِدْءا یُصَدِّقُنِی إِنْی أَخَافُ أَن یُکَذْبُونِ}
در اینجا ممکن است گفته شود :آنچه او گفت ،در واقع ،نوعی بهانهجویی بود.
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در پاسااخ بااه ایاان تااوهءم بایااد گفاات :منطقااق موساای (علیااه السااالم) در اینجااا ،بهانااهجااویی نیساات؛
منطااق او ،اظهااار عجااز در مقاباال خاادا و درخواساات همااه چیااز از اوساات .ایاان کااه بنااده در مقاباال
خدا تاوانش را نشاان دهاد و بگویاد مان قادرت دارد ،مایتاوانم و انجاام مایدهادم ،مطلاوب نیسات
و بااا مقااام عبودیاات سااازگار نیساات .خداونااد در قاارآن ماایفرمایااد :اگاار درخواس ات شااما از خاادا
نباشد ،خدا به شما اعتنا نمیکند:
{ قُلْ مَا یَعْبَلُ بِکُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَکُونُ لِزَاما} (سورل فرقان ،آیة )77
و چااون نخساااتین اثاار دعاااا ،اظهاااار ضااعف و عجاااز و نااااتوانی در براباار خداسااات ،ذات مقااادس
پروردگار ،بنده را در مقام عبودیت ،این چنین میپسندد.
چرا پای کوبم چرا دست یازم

مرا خواجه بیدست و پا میپسندد
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خدا از بنادل بای دسات و پاا خوشاش مایآیاد ،ناه بناده ای کاه قادرت و سات و پاای خاودش را باه
خدا نشان دهد.
در حدیم قدسای آماده اسات کاه خادا باه موسای (علیاه الساالم) خطااب کارد :هماه چیازت ،حتای
نمک خمیرت را از من بخواه:

ديوان نشاط اصفهاني ،غزل . 4
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«یا موسی سَلْنی کَلَّ ما تَحتاجُ إلیه حتی عَلَفَ شاتِک و ملحَ عَجیِنکَ».
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این ،اظهار عجاز در مقابال خداسات؛ اظهاار ضاعف در مقابال خادا و چیازی اسات کاه خادا از بناده
میخواهد.
دلیل دیگری کاه نشاان مایدهاد ،منطاق موسای (علیاه الساالم) بهاناهجاویی نباود ،اداماة آیاات اسات
کااه موساای (علیااه السااالم) اعااالم ماایکنااد :خاادایا! هااارون را بااه همااراه ماان بفرساات تااا کمااک کااار
من باشد؛ چه میترسم مرا تکذیب کنند:
{ وَأَخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنْی لِسَانًا فَلَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءا یُصَدِّقُنِی إِنْی أَخَافُ أَن یُکَذْبُونِ}
ایاان لسااان ،لسااان شااانه خااالی کااردن از زیاار بااار مسا ولیت نیساات .یااا ایاانکااه در جااای دیگااری در
همین مقام ،از موسی (علیه السالم) چنین نقل شده است:
{ قَااالَ رَبِّ اشْ ارَحْ لِاای صَ ادْرِی * وَیَسِّ ارْ لِاای أَمْ ارِی * وَاحْلُ الْ عُقْ ادَلً مِّاان لْسَااانِی * یَفْقَهُااوا قَ اوْلِی *
وَاجْعَاال لْاای وَزِیاارًا مِّاانْ أَهْلِاای * هَااارُونَ أَخِاای *اشْاادُدْ بِااهِ أَزْرِی * وَأَشْاارِکْهُ فِاای أَمْاارِی * کَاایْ
نُسَبِّحَکَ کَثِیرًا * وَنَذْکُرَکَ کَثِیرًا * إِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا} (سورل طه ،آیات )35-25
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شيخ حر عاملي ،الجواهر السنية ،ص 7؛ عالمه مجلسي ،بحار األنوار ،ج
ري شهري ،ميزان الحكمة ،ج  ،ص .87
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 ،ص 4 4؛

مشاااهده ماایشااود کااه همااة خواساات موساای (علیااه السااالم) ،نشااان از اظهااار ضااعف دارد؛ الزمااة
عبودیت و بندگی عبد خالص در درگاه خدا ،مدد گرفتن و درخواست کردن از اوست.
نیااز ممکاان اساات س ا ال شااود :وقتاای آنهااا موساای (علیااه السااالم) را تکااذیب کننااد ،هااارون را نیااز
تکااذیب ماایکننااد ،پااس چاارا موساای (علیااه السااالم) دلیاال درخواساات همراهاای هااارون (علیااه
السالم) را خوف از تکذیب آها ذکر میکند:
{ وَأَخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنْی لِسَانًا فَلَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءا یُصَدِّقُنِی إِنْی أَخَافُ أَن یُکَذْبُونِ}
آیااا هااارون (علیااه السءااالم) چیاازی باایش از موساای (علیااه السءااالم) داشاات؟ دربااارل علاات ایاان
درخواست ،دو احتمال مطرح است:
 -1موساای (علیااه السءااالم) کلناات زبااان داشاات و سااببش نیااز آن آتشاای بااود کااه در کااودکی بااه آن
دساات زده بااود .در اوایاال داسااتان اشاااره شااد کااه فرعااون ماایخواساات موساای (علیااه السءااالم) را
«موسي (عليه السّالم) گفت :پروردگارا! سينهام را گشاده كن * و كارم را برايم آسان
گردان * و گره از زبانم بگشاي* تا سخنان مرا بفهمند * و وزيري از خاندانم براي من
قرار ده* برادرم هارون را* با او پشتم را محكم كن * و او را در كارم شريك ساز * تا
تو را بسيار تسبيح گوييم * و تو را بسيار ياد كنيم * چرا كه تو هميشه از حال ما آگاه
بودهاي».
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بکشاد ،بعاد در آزمایشای ،یااقوت را کناار آتاش گذاشاتند و موسای (علیاه السءاالم) باه طارف آتااش
رفته ،آن را برداشت و به زبانش زد و زبانش به لکنت افتاد.
اما آیات دیگر قرآن ،لکنت زبان موسی (علیه السءالم) را به گونة دیگری بیان میکنند:
{ قَاااالَ رَبِّ إِنْااای أَخَاااافُ أَن یُکَاااذْبُونِ * وَیَضِااایقُ صَااادْرِی وَلَاااا یَنطَلِاااقُ لِسَاااانِی فَلَرْسِااالْ إِلَااات
هَارُونَ}(سورل شعراء ،آیات )13-12
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او میگوید :وقتای ایانهاا مان را تکاذیب مایکنناد ،ساینهام تناگ مایشاود و بایتحمال مایشاوم و
نمیتوانم حارفم را بازنم .ایان مسائله چیازی فراتار از لکنات زباان معماولی ساا ،چاون در کناار عادم
انطالق زبان ،ضیق صادر را نیاز مطارح کارده اسات کاه باه معناای بایحوصالهگای و تحمال نکاردن
است؛ در مقابل شرح صدر که به معنای با حوصله بودن و تحمل کردن و تاب آوردن است.
 -2موساای (علیااه السااالم) ،آدماای عصاابی و یااک حاازب اللهاای تنااد و رادیگااان بااود؛ زمااانی کااه بااا
تکاذیب افارادی چاون فرعاون و مااأل او مواجاه مایشاد ،تحمال شاانیدن یاا دیادن اهاناتهاای آنهااا

4

«موسي (عليه السّالم) عرض كرد:پروردگارا! از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند * و

سينهام تنگ شود ،و زبانم به قدر كافي گويا نيست( .برادرم) هارون را نيز رسالت ده (تا
مرا ياري كند).
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بااه خاادا را نداشاات و نماایتوانساات اهاناات بااه مقدسااات را تحماال کنااد؛ زیاارا تکااذیب آهااا ساااده
نبااود ،بکلااه در براباار او ،خاادا را مسااخره ماایکردنااد .پااس در واقااع ،موساای (علیااه السااالم) در ایاان
آیات میگویاد :خادایا مان حاالتی دارم کاه اهانات باه مقدساات را نمایتاوانم تحمال کانم و وقتای
ایاانهااا تااوهین و تکااذیب ماایکننااد ،سااینهام تنااگ ماایشااود و انسااان عصاابانی ،زبااانش بااه لکناات
میافتد و نمیتواند به راحتی حرف را بزند.

توصیهای به ِلّاب جوان
دوستان طلبه بایاد توجاه داشاته باشاند اگار در جاایی یاا بااالی منبار ،در حاال بحام یاا تبیاین مطلبای
بودناد ،سااعی کننااد احساساااتی نشااوند؛ زیاارا اگاار احساساااتی شااوند ،قاادرت تبیااین خااود را از دساات
ماایدهنااد .منبااری یااا گویناادل موفااق ،بایااد در نظاار داشااته باشااد کااه تااا ماایتوانااد تحاات تاالثیر
حرفهای خاود قارار نگیارد .حارف بزناد و احساساات ماردم را تحریاک کناد ،اماا حواساش جماع
باشااد ،آنطااور کااه مااردم تحریااک شااده ،احساساااتی ماایشااوند ،خااودش احساس ااتی نشااود .اگاار
خااودش احساساااتی شااود ،نماای توانااد سااخنش را درساات ادا کنااد .بعضاای از روضااهخااوانهااا و
منبااریهااا ،روی منباار کااه روضااه ماایخواننااد ،خودشااان زیاااد گریااه ماایکننااد .زیاااد گریااه کااردن
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نماایگااذارد حرفشااان را بزننااد؛ بلکااه تنهااا بایااد مقااداری حالاات بکااا و اشااک بگیرنااد ،تااا مسااتمع
تحت تاثیر حالت آنها ،قرار بگیرد.
ما اوایل طلبگی ماان ،در بیرجناد منبار رفتاه باودیم .فارد دیگاری کاه کوتااه قاد باود و اِن نیاز زناده
و مرد محترم مقدسای اسات ،باا مان منبار مایرفات و منبارش نگرفتاه باود .ایان آقاا وقتای روی منبار
روضااه ماایخوانااد ،خااودش گریااه ماایکاارد؛ ولاای مااردم گریااه ن امِ کردنااد .بیرجناادیهااا بااا لهجااة
بیرجناادی باارای او حرفاای درساات کاارده بودنااد کااه مضاامونش ایاان بااود« :آخونااد کوچولااو دارد باار
خودش گریه میکند».
انسااان ،وقتاای خیلاای داغ و احساساااتی شااود ،چااه در مثاال روضااه خواناادن یااا در مسااائل تحریکاای یااا
در مقابلااه کالماای بااا دشاامن ،در حااال عصاابانیت نماایتوانااد منطااق خااود را ارائااه دهااد .فحااش
میدهد و بد و بیراه میگوید و اگر استداللی نیز داشته باشد ،آن هم از بین میرود.
موساای (علیااه السااالم) از ایاان حالاات خااودش وحشاات داشاات .او ماایدانساات همااین کااه پاایش
فرعون و مأل او بارود ،آنهاا حارفهاایی مای زنناد و باه مقدساات و خادای او ،حملاه مایکنناد و او
قدرت تحمال ایان اهاناتهاا ار نادارد و ناراحات مایشاود .لاذا مایگویاد :ساینهام تناگ مایشاود و
وقتی سینهام تنگ شد ،زبانم از کار میافتد و نمیتوانم حرف را بزنم:
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{ وَیَضِیقُ صَدْرِی وَلَا یَنطَلِقُ لِسَانِی فَلَرْسِلْ إِلَت هَارُونَ} (سورل شعراء ،آیات )13-12
حال کاه چناین اسات ،هاارون باا مان باشاد کاه او از مان فصایحتار و زباانش باازتر اسات؛ و اگار در
جاایی زباان مان باه لکنات افتااد و باه خااطر عصابانیت و احساسااتی شادن و ضایق صادرم ،نتوانساتم
حاارفم را باازنم ،او حاارفهااای ماارا تصاادیق کنااد و دنبالااة حاارفهااای ماارا بگیاارد و مطلااب را باار
دشمن تمام کند:
{وَأَخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنْی لِسَانًا فَلَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءا یُصَدِّقُنِی}
این که گفته شاد موسای (علیاه السءاالم)  ،یاک حازب اللهای تناد و ساخت باود ،یاک امتیااز بارای او
محسااوب ماایشااود و نبایااد تصااور شااود موساای (علیااه السءااالم) ،مثاال بعضاایهاساات کااه تصاانعی
احساساتی مایشاوند .عصابانیت موسای (علیاه السءاالم) بارای خادا ،باه طاوری کاه از خاود بای خاود
میشاود ،عظمات او را نشاان مایدهاد .اگار آن ماردک کاافر طغیاانگار باه مقدساات موسای (علیاه
السءااالم) تااوهین کنااد و او نیااز حااالش دگرگااون نشااود و مثاال ساایبزمیناای باایرگ بایسااتد و نگاااه
کند ،امتیازی نبوده ،بیارزش است.
همچنین دستور خادا باه موسای و هاارون (علیاه السءاالم) در جاای دیگار مبنای بار ایانکاه باا فرعاون
بااه آراماای و بااا زبااان خااوش صااحبت کننااد { :فَقُولَااا لَ اهُ قَوْلًااا لَّیِّنًااا} (سااورل طااه ،آیااة  ،)44منافاااتی
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ناادارد بااا ایاان کااه وقتاای فرعااون بااه مقدسااات او تااوهین ماایکنااد ،تحملااش را از دساات بدهااد و
غضبناک شود؛ و در ان حالت غضب ،نتواند سخنش را بزند.
خاادا نیااز در اجاباات خواسااتة موساای (علیااه السااالم) ماایگویااد :باازودی بااازوان تااو ار بااه وساایلة
باارادرت ،محکاام و نیرومنااد ماایکناایم و باارای شااما ،ساالطه و برتااری قاارار ماایدهاایم و بااه برکاات
آیات ما ،بر شما دست نمییابند و شما و پیروانتان پیروزید:
{ سَنَشُاادُّ عَضُاادَکَ بِلَخِیااکَ وَنَجْعَاالُ لَکُمَااا سُاالْطَانًا فَلَااا یَصِاالُونَ إِلَیْکُمَااا بِ یَاتِنَااا أَنتُمَااا وَمَاانِ اتَّبَعَکُمَااا
الْغَالِبُونَ}
و از اینجاست که مرحلة بعدی زندگانی حضرت موسی (علیه السالم) آغاز میشود.
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فصل ْنم:

رسالت حضرت موسی (علیه السالم)
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 .1آیات
ح َّر ُّم ْفتَارًِ َومَاا سَا ِم ْعنَا ِبهَاذَا فِای آبَا ِئنَاا الْالَوَّلِینَ
ت قَاالُوا مَاا هَاذَا ِإلَّاا سِا ْ
{ َف َلمَّا جَاءهُم مُّوسَت ِب یَا ِتنَاا َب ِّینَاا ا
ن عِنا ِد ِه َومَان َتکُاو ُن لَا ُه عَاقِبَاةُ الادَّارِ إِنَّاهُ لَاا یُفْلِاحُ
م ِبمَان جَااء بِا ْلهُادَِ مِا ْ
{َ }36وقَا َل مُوسَت َربِّای َأ ْعلَا ُ
ن ِإلَا اه َغیْارِی َف َل ْوقِا ْد لِای یَاا هَامَاا ُن َعلَات
ت َلکُام مِّا ْ
الظَّالِمُونَ {َ }37وقَا َل ِف ْر َع ْو ُن یَاا َأ ُّیهَاا ا ْل َملَا ُل مَاا َع ِلمْا ُ
جعَال لْای صَارْحا َّل َعلْای َأ َّطلِا ُع ِإلَات ِإلَا ِه مُوسَات َو ِإنْای َللَظُنساهُ مِانَ الْکَااذِبِینَ { }38وَاسْاتَکْبَرَ هُاوَ
ن فَا ْ
الطْی ِ
جعُاو َن { }39فَلَخَاذْنَاهُ وَجُنُاودَهُ فَنَبَاذْنَاهُمْ فِای
م ِإ َل ْینَاا لَاا ُی ْر َ
ق َو َظنساوا َأ َّنهُا ْ
ض ِب َغیْا ِر ا ْلحَا ْ
جنُو ُد ُه فِای الْا َل ْر ِ
َو ُ
الْ ایَمِّ فَااانظُرْ کَیْ افَ کَااانَ عَاقِبَ اةُ الظَّااالِمِینَ { }41وَجَعَلْنَاااهُمْ أَئِمَّ اةً یَ ادْعُونَ إِلَاات النَّااارِ وَیَ اوْمَ الْقِیَامَ اةِ لَااا
یُنصَرُونَ { }41وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِینَ{}}42

 .1-1ترجمه
«هنگااامی کااه موساای (علیااه السءااالم) معجاازات روشاان مااا را باارای آنااان آورد ،گفتنااد :ایاان چیاازی
جز سح نیست که باه دروغ باه خادا بساته شاده]اسات[ و ماا هرگاز چناین چیازی را در نیاکاان خاود
نشاایندهایاام * موساای (علیااه السءااالم) گفاات :پروردگااارم از حااال کسااانی کااه هاادایت را از ناازد او
آوردهانااد و کسااانی کااه عاقباات نیااک ساارا (ی دنیااا و آخاارت) از آن آنهاس ات ،آگاااهتاار اساات.
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مساالماً ظالمااان رسااتگار نخواهنااد شااد * فرعااون گفاات :ای جمعیاات اشااراف! ماان خاادایی جااز
خودم بارای شاما ساراغ نادارم( .اماا بارای تحقیاق بیشاتر) ای هاماان! بارایم آتشای بار گال بیفاروز (و
آجرهااای محکاام بساااز) و باارای ماان باارج بلناادی ترتیااب ده تااا از خاادای موساای خباار گیاارم .هاار
چنااد ماان گمااان ماایکاانم او از دروغگویااان اساات * فرعااون و لشااکریانش باادون حااق در زمااین
اسااتکبار کردنااد و پنداشااتند بااه سااوی مااا بازگردانااده نماایشااوند * مااا نیااز او و لشااکریانش را
گاارفتیم و بااه دریااا افکناادیم .اکنااون بنگاار پایااان کااار ظالمااان چگونااه بااود * و آنااان ر پیشااوایانی
قاارار دادیاام کااه بااه آت اش (دوزو) دعااوت ماایکننااد و روز رسااتاخیز یاااری نخواهنااد شااد * و در
این دنیا نیز لعنتی به دنبال آنان قرار دادیم و روز قیامت از زشترویان هستند».
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 -2واژهها

 .1-2معنای «صرح»
«صاارح» در لغاات بااه معنااای «خااالص» اساات 154،و باار هاار چیااز روشاان ،ظاااهر و بااارز اطااالق
ماایشااود؛155چنااان کااه بااه فااردی کااه روشاان و باایپاارده سااخن ماایگویااد« ،رجاال صااریح» گفتااه
میشود 156.در زبان فارسی نیز همین گونه است.
از موارد کاربرد «صارح» ،بناای مرتفاع 157،مانناد قصار 158و بارج اسات کاه باا توجاه باه معناای لغاوی
آن ،علّاات ایاان نااامگااذاری آن اساات کااه ساااختمان بلنااد ،بااه ساابب ارتفاااع و بلناادیاش،از سااایر
ساختمانها ،ظاهر و آشکارتر است.

3

لسان العرب ،ج  ،ص

159

.

مصطفوي ،التحقيق في كلمات القرآن ،ج  ،1ص
1

لسان العرب ،ج  ،ص

7

معجم مقاييس اللغه ،ج  ،4ص .437

8

مجمع البحرين ،ج  ،ص .48
كصطف.ي ،تلنجقيق في كلمات القرآن ،ج  ،1ص
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 -3نكتهها و پیامها

 .1-3ورود موسی (علیه السّالم) به مصر و اوّلین برخورد با فرعون
حضرت موسی (علیاه السءاالم)  ،پاس از مبعاوو شادن باه رساالت و دریافات معجازات الهای ،باه امار
خداونااد ساابحان ،بااه طاارف مصاار ،مرکااز حکوماات فرعااوم ،حرکاات کاارد .از آنسااو ،خداونااد بااه
هااارون (علیااه السءااالم) ،باارادر او ،دسااتور داده بااود بااه اسااتقبال او باارود .هااارون (علیااه السءااالم) از
مصار بیاارون رفاات تااا ساار راه میاادن رسااید و موسای (علیااه السءااالم) را دیااد .دو باارادر یکاادیگر را بااه
آغاوش کشاایدند و بااا هام وارد مصاار شااده ،بااه خاناه رفتنااد .موساای (علیاه السءااالم) سااه روز در خانااه
نشساات و باازرگ و گوچااک بناایاساارائیل بااه زیااارتش آمااده ،ضاامن اظهااار شااادمانی از ایاان کااه
خداونااد بااه دساات موساای (علیااه السءااالم) آنااان را نجااات خواهااد داد ،بااه او ایمااان آوردنااد .پااس
موساای و هااارون (علیااه السءااالم) ،مطااابق آیااات دیگااری از قاارآن ،ماالمور شاادند بااه سااوی فرعااون
بروند:
{ اذْهَبَا إِلَت فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَت} (سورل طه ،آیة )43
فرعاوم هفات یااا هفتااد شاهر تااو در تاو درساات کارده باود کااه فاصالة میاان دیااوار شاهرها را جنگاال
تشااکیل ماایداد .از تاارس ایاان کااه مبااادا روزی موساای (علیااه السااالم) بااه او حملااه کنااد ،شاایرهای
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درندهای را در این جنگالهاا رهاا سااخته باود تاا او را بدرناد .موسای (علیاه الساالم) پشات در اولاین
شااهر کااه رسااید ،آن را بسااته دیااد .بااا عصااایش بااه در زد و باااز شااد .شاایرها تااا چشمشااان بااه موساای
(علیااه السااالم) افتاااد ،اظهااار تواضااع کاارده ،خودشااان را بااه خاااک مالیدنااد و رفتنااد .ایاان اتفاااق در
بقیة شهرها نیز رو داد تاا ایان کاه موسای (علیاه الساالم) باه در قصار فرعاون رساید .چناد روز پشات
در قصاار مانااد .هاای کساای بااه او اعتنااا نماایکاارد و هرچااه از خدمااه ماایخواساات باارای او اذن ورود
بگیرند ،نمیگرفتند.
روزی دلقااک فرعااون ،پاایش از رورد بااه قصاار ،آن دو را دیااد و وقتاای ناازد فرعااون حاضاار شااد بااه او
گفاات :دو نفاار بیاارون ایسااتادهانااد و آن چنااان هیبتاای دارنااد کااه شاایرها از آنهااا ماایترسااند و گویااا
آنهااا را سااحر کااردهانااد؛ و قائاالانااد کااه خااالق آساامان و زمااین غیاار از توساات .فرعااون غضاابناک
شااد و دسااتور داد آنهااا را بیاورنااد .هنگااامی کااه وارد شاادند ،فرعااون دیااد فااردی پشاامینهپااوش
اساات کااه نعلااین بااه پااا و عصااایی در دساات دارد .فهیمااد او همااان کساای اساات کااه چنااد سااال در
خانااهاش زناادگی ماایکاارده اساات .بااه او گفاات :تااو کیسااتی؟ موساای (علیااه السااالم) گفاات :بناادهای
از بندگان خادایم .فرعاوم گفات :سازاوار اسات بگاویی بنادهای از بنادگان مان .مگار تاو ساالهاایی
از عمرت را در خانه من زندگی نکردی و ما از تو پذیرایی نکردیم:
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{ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّکَ فِینَا وَلِیدا وَلَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِکَ سِنِینَ} (سورل شعراء ،آیة )18
و تو در مقابل ،کفران نعمت کردی و آن کار را انجام دادی (و کسی از ما را کشتی):
{ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتِی فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْکَافِرِینَ} (سورل شعراء ،آیة )19
موسی (علیه الساالم) گفات :اگار معجازل روشانی بارای تاو بیااورم ،باه مان ایماان مایآوری؛ فرعاوم
پذیرفت:
{ قَااالَ أَوَلَ اوْ جِئْتُ اکَ بِشَ ایْءا مُّبِااین * قَااالَ فَ الْتِ بِ اهِ إِن کُن اتَ مِ انَ الصَّااادِقِینَ} (سااورل شااعراء ،آیااات
)31-31
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 .2-3موضع فرعون در برابر آیات الهی و پاسخ موسی (علیه السالم)
فرعااون و فرعونیااان ،پااس از مشاااهدلآیات روشاان الهاای کااه بااه دساات موساای (علیااه السااالم) ارائااه
شد { :فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَت بِ یَاتِنَا بَیِّنَاتا} ،دو جمله گفتند:
 )1آنچااه موساای (علیااه السااالم) آورده ،سااحر و جااادویی اساات ساااختة دساات خااودش کااه بااه
دروغ ،به خدایش نسبت میدهد:
1

سؤال و جوابهاي ديگر ميان موسي (عليه السّالم) و فرعوم ،در همين سوره آمده

است كه پرداختن بيشتر به آنها ،مربوط به تفسير اين آيات و سورههاي ديگر است.
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{ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرَّ مُّفْتَرًِ}.
 )2ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیدهایم:
{ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِی آبَائِنَا الْلَوَّلِینَ}.
سه احتمال دربارل مشار الیه «هذا»
درباره مشارٌ الیه اسام اشاارل { هَاذَا} در عباارت {وَمَاا سَامِعْنَا بِهَاذَا فِای آبَائِنَاا الْالَوَّلِینَ} ،ساه احتماال
مطرح است:
 )1مقصااود ،آیااات الهاای و معجاازات حضاارت موساای (علیااه السااالم) اساات؛ چاارا کااه اژدهااا شاادن
عصااا و ماننااد آن ،در گذشااته سااابقه نداشااته اساات .ایاان احتمااال ،بااا منطااق فرعااون مناسااب نیساات؛
زیاارا او ،نساابت ب اه دعااوت موساای (علیااه السااالم) ،منطااق اعتراضاای و انکاااری داشاات ،حااال آنکااه
الزم ایاان سااخن ،تلییااد موساای (علیااه السااالم) و اعتااراف اساات بااه ایاان کااه کااار او ،ابتکااار تااازهای
است که کسی نمیتواند مانند آن را بیاورد.
 )2مقصاود ،اصال دعاوت موسای (علیاه الساالم) باه یکتاا پرساتی و عبودیات خداوناد سابحان اسات.
ایاان سااخن نیااز بعیااد اساات؛ چااه در تاااریخ مصاار و آثااار باااقی مانااده از گذشااتگان ،عالئاام و
نشانههای یکتا پرستی و عبادت خدای سبحان کامالً مشخص بود.
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 )3مشااادٌ الیااه ،عنااوان موجااود در کااالم فرعااون اساات؛ یعناای ایاانکااه کساای کاااری شاابیه سااحر و
جااادو انجااام دهااد و سااپس آن را بااه عنااوان معجاازه ،بااه خاادای خااود نساابت دهااد ،در تجربیااات
پدران و نیاکان ماا بایساابقه اسات .ایان نظار ،باا پاساخی کاه در اداماه از موسای (علیاه الساالم) نقال
شده است که میگوید:
{أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَِ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَکُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}
مناساابت بیشااتری دارد؛ یعناای هاادایت ،کااار خداساات و او ماایدانااد صاااحب رسااالت هاادایت
کیساات؛ و اگاار شاایادی بخواهااد بااا جااادوگری باار بناادگان خاادا مساالع شااود ،کااارش بااه ساارانجام
نخواهد رسید .این مطلبای نیسات کاه از تجربیاات گذشاتگان باه دسات آیاد و آنهاا ،نسابت باه ایان
امر آگاه نیستند.

 .1-2-3سؤال از مبنای فرعون
فرعون در بیاان خاود کاه مایگویاد { :وَمَاا سَامِعْنَا بِهَاذَا فِای آبَائِنَاا الْالَوَّلِینَ} ،مبناای خاصای را ارائاه
ماایدهااد و آن ایاان کااه تنهااا راه اثبااات چیاازی ،بجربااة گذشااتگان اساات؛ در ایاان ادعااای موساای
(علیااه السااالم) شاااهی از تجربیااات گذشااته وجااود ناادارد .حضاارت موساای (علیااه السااالم) بااا پاسااخی
کااه ماایدهااد ،اصاال ایاان مبنااا ار زیاار س ا ال ماایباارد؛ ایاان کااه تشااخیص کساای کااه برخااوردار از
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هاادایت الهاای اساات ،در حااوزل دانااش احاادی جااز خاادا نیساات و اوساات کااه بااا ارائااه آیااات الهاای،
ایاان حقیقاات را در فاارد یااا افاارادی اثبااات ماایکنااد .در مقااام مسااابقه و رقاباات جریااانهااای مختلااف
شاایطانی و مااادی ،تنهااا خاادا ماایدانااد عاقباات پیروزمندانااة زناادگی ،از آنِ چااه کساای اساات و ایاان
که ظالمان رستگار نخواهند شد:
{ رَبِّی أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَِ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَکُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}
عاقبت کدامین دار
احتماااالت مختلفاای کااه ماایتااوان دربااارل مااراد و مقصااود از «دار» در عبااارت {وَمَاان تَکُااونُ لَااهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ} ،مطرح کرد ،به این قرار است:
 )1بهشت که عاقبت سعادتمندان است؛ چنان که از ایشان چنین نقل شده است:
{ وَقَااالُوا الْحَمْ ادُ لِلَّ اهِ الَّ اذِی صَ ادَقَنَا وَعْ ادَهُ وَأَوْرَثَنَااا الْ الَرْضَ نَتَبَ اوَّأُ مِ انَ الْجَنَّ اةِ حَیْ امُ نَشَاااء فَ انِعْمَ أَجْ ارُ
الْعَامِلِینَ} (سورل زمر ،آیة .)74

1

161

«آنها ميگويند:حمد و ستايش مخصوص خداوندي است كه به وعدة خويش دربارةما

وفا كرد و زمين (بهشت) را ميراث ما قرار داد كه هرجا را بخواهيم ،منزلگاه خود قرار
دهيم؛ چه نيكوست پاداش عمل كنندگان».
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 )2دنیااا کااه مقصااود ،پیااروزی ،عاازت ،اقتاادار و بااق در آن اساات .همااان کااه در سااخن دیگااری از
حضرت موسی (علیه السالم) خطاب به بنیاسرائیل ،از آن اهل تقوا دانسته شده است:
{ قَااالَ مُوسَاات لِقَوْمِ اهِ اسْ اتَعِینُوا بِاللّ اهِ وَاصْ ابِرُواْ إِنَّ ابَرْضَ لِلّ اهِ یُورِثُهَااا مَاان یَشَاااء مِ انْ عِبَااادِهِ وَالْعَاقِبَ اةُ
لِلْمُتَّقِینَ} (سورل اعراف ،آیة .)128
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 )3دنیا و آخرت؛ به این معنا که مقصود ،عزت و سعاد دنیا و رستگاری آخرت ،هر دو باشد.

 .2-2-3ید ْبهه و پاسخ آن
ممکن اسات چناین اشاکال شاود کاه در جاواب ساخن فرعاون کاه نسابت دادن ساحر و جاادو را باه
عنااوان آیااات الهاای و م یااد رسااالت ،در ساانن گذشااتگان سااراع نااداریم { :وَمَااا سَاامِعْنَا بِهَااذَا فِاای
آبَائِنَااا الْاالَوَّلِینَ} ،ساازاوار بااود موساای (علیااه السااالم) ،ساارل انبیاااء ساالف (علیااه السااالم) ،چااون
حضرت ابراهیم و حضرت یوسف (علیه السالم) را یاد کند.

1

«موسي (عليه السّالم) به قوم خود گفت :از خدا ياري بخوييد و استقامت پيش كنيد كه

زمين از آن خداست ،و آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد واگذار ميكند و سرانجام
(نيك) براي پرهيزكاران است».
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در پاسخ میگاوییم :چنانچاه حضارت موسای (علیاه الساالم) ایان کاار را مایکارد ،باا توجاه باه ایان
کااه خلیاال اهلل و حضاارت یوسااف (علیااه السااالم) ،اجااداد و نیاکااان بناایاساارائیل بودنااد ،ممکاان بااود
دسااتآویااز دیگااری باارای فرعااون حاصاال شااود و بااه قبطیااان بگویااد :ایاانهااا تعلیمااات اساارائیلی
است که به منظور مسلع سااختن بنای اسارائیل بار شاما و سارزمین مصار انجاام شاده اسات؛ و باه ایان
وساایله ،عواطااف نژادپرسااتانة مصااریان را تحریااک کنااد .از ایاان رو ،موساای (علیااه السااالم) علاام و
قدرت خدا ار به میان میکشد و آنها را به سوی خدا متوجءه میکند.

 .3-2-3تعریض موسی (علیه السالم) به فرعوم و فرعونیان
عبااارت پایااانی پاسااخ موساای (علیااه السااالم) کااه ظالمااان رسااتگار نخواهنااد شااد { :إِنَّااهُ لَااا یُفْلِااحُ
الظَّااالِمُونَ} ،در واقااع ،تعااریض بااه فرعااون و قااوم اوساات؛ تعااریض بااه ایاان کااه آن کااه سااعادت و
رسااتگاری دنیااا و آخاارت بااه او تعلااق دارد { :وَمَاان تَکُااونُ لَاهُ عَاقِبَ اةُ الادَّارِ إِنَّ اهُ لَااا یُفْلِ احُ الظَّااالِمُونَ}،
یقیناً آنها نیساتند؛ چارا کاه خصوصایت برجساتة آن هاا ،بناای زنادگی بار اسااس ظلام و ساتم باود و
عدم رستگاری ظالمان ،ناموس نظام هستی است.
دلیل عاطفه بودن «واو»
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برخاای در بیااان ایاان کااه چاارا جااواب حضاارت موساای (علیااه السااالم) بااا حاارف عطااف «واو» شااروع
م ِبمَان جَااء بِا ْلهُادَِ} ،گفتاهاناد :خداوناد سابخان ،باا کناار هام
شده استَ { :وقَاا َل مُوسَات َربِّای َأ ْعلَا ُ
گذاغشااتن ایاان سااخن و سااخن فرعااون کااه گفاات { :وَمَااا سَامِعْنَا بِهَاذَا فِاای آبَائِنَااا الْالَوَّلِینَ} ،خواسااته
اساات تااا مخاطااب ،خااود میااان آن دو مقایسااه کنااد وصااحیح و فاسااد آنهااا ار مشااخص سااازد .ولاای
عالمااة طباطبااایی (علیااه السااالم) ،بااا توجااه بااه ساایاق آیااات ،مناسااب دانسااته اساات کااه سااخن موساای
(علیه السالم) ،پاسخ فرعون باشد 163.چنانکه پیش از این ،بازگو شد.

 .3-3مواجهة حضرت موسی (علیه السالم) با ساحران و سرانجام آن
مطااابق آنچااه در کتااابهااای تاااریخی دربااارل داسااتان حضاارت موساای (علیااه السااالم) آمااده اساات،
جریااان رویااارویی موساای (علیااه السااالم) و سااحره ،پاایش از درخواساات فرعااون از هامااان باارای
ساختن قصار مرتفاع جهات اصاالع از خادای موسای (علیاه الساالم) ،ابفااق افتااده اسات .ایان مطلاب
را سیاق آیات ماورد بحام نیاز تلییاد مای کناد؛ چاه در آیاة نخسات ،فصال ،ساخن باا عکاس العمال
فرعونیان ،پس از ارائه آیات به دست موسی (علیه السالم) ،آغاز شده است:
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{ فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَت بِ یَاتِنَا بَیِّنَاتا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرَّ مُّفْتَرًِ}
پیش از ایان ،باه تبیاین ایان مطلاب پرداختاه شاد .بناابر ایان مناساب اسات تاا باا توجاه باه شاماری از
آیات سور دیگار ،نگااهی نیاز باه ایان بخاش از جریاان حضارت موسای (علیاه الساالم) و مواجهاة او
با ساحران بیفکنیم.

 .1-3-3حقیقت سحر و معجزه
فالساافة قاادیم باار آن بودنااد کااه مااواد اولیااه عااالم ،چهااا چیااز اساات و از آن بااه «عناصاار اربعااة» یاااد
میکردند:
اما الطبیعیات فابرکان

تقوم من خراجها اببدان

و قول بقراط لها صحیح نار و ماء و ثری و ریح

164

هماان زماان ،برخاای معتقاد بودنااد غیار از عناصاار اربعاه ،عنصار دیگااری باه ناام ناور نجماای یاا نفااس
عااالم وجااود دارد کااه در خورشااید ماااه و سااتارگان اساات و بااا نااور خورشااید بااه زمااین ماایآیااد و
وارد گیاهااان و ساانگهااا ماایشااود .البتااه بعضاای ایاان عنصاار را بااه خورشااید اختصاااص داده و

13

مال هادي سرزواري ،منظومه.
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دیگران به مااه و ساتارگان نیاز نسابت دادهاناد .ایان گاروه ،سااحران بودناد کاه ماواد ساحر را از ایان
عنصاار ماایدانسااتند و سااعی داشااتند بااا ریاضاات کشاایدن باار آن ،غالااب شااوند تااا بااه عقیاادل خااود ،در
موجااودات تصاارف کننااد .از دیگاااه ایشااان ،صااورتهااای افااراد بشاار و هاار چااه در زمااین هساات ،در
این عنصر وجود دارد.

165

در مقاباال ،انبیاااء (علیااه السااالم) بااا آوردن معجاازه ماادعیانااد اعجاااز بااه واسااطة ارتباااط بااا غیااب و
ماوراءالطبیعه است .شااهد مادعای ایشاان نیاز تحادءی آنهاا باا دیگاران باوده اسات .برخاالف ساحره
کااه تح ادءی نماایکردنااد؛ چااون ممکاان بااود مجااربتاار از اوبیایااد و باااالتر از کااار او را انجاام دهااد.
عااالوه باار آن ،از چنااان نیرویاای برخااوردار بودنااد کااه علویااات را نیااز تسااخیر ماایکردنااد ،ماننااد
شاقالقمار پیاامبر خااتم (علیاه الساالم) .همچنااین بایاد توجاه داشاد سااحران ،تنهاا در چشام و گااوش
بیننده تصرف میکنند و اینگونه نیست که در ماهیت چیزی تصرف کنند.

1

مجله المقنطف ،قاهره ،مصر.

371

ْ .2-3-3كست ساحران و عاقبت نید آنها
پس از معجزل عصاای حضارت موسای (علیاه الساالم) ،فرعاون باه پیشانهاد درباریاان ،بارای مقابلاه باا
موساای (علیااه السااالم) و معجاازات او ،دسااتور داد در شااهرها بگردنااد و حاااذقتاارین و عااالمتاارین
ساحران را پیش او بیاورند:
{ قَااالُوا أَرْجِ اهِ وَأَخَاااهُ وَابْعَ امْ فِاای الْمَ ادَائِنِ حَاشِ ارِینَ * یَ الْتُوکَ بِکُ الْ سَ احَّار عَلِاایم} (سااورل شااراء،
آیات )37-36
از موسااای (علیاااه الساااالم) نیاااز خواسااات در روزی معاااین کاااه روز عیاااد را مشاااخص کردناااد ،باااا
ساحران رویارو شود:
{فَلَنَلْتِیَنَّ اکَ بِسِ احْر مِّثْلِ اهِ فَاجْعَ الْ بَیْنَنَااا وَبَیْنَ اکَ مَوْعِاادا لَّااا نُخْلِفُ اهُ نَحْ انُ وَلَااا أَن اتَ مَکَانًااا سُااوِ * قَااالَ
مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزْینَةِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحت} (سورل طه ،آیات )59-58
ساارانجام هفتاااد و ددو ساااحر جمااع شاادند و پااس از گفااتوگااویی بااا فرعااون و گاارفتن و عاادل
مقرب شدن در درگاه او پس از پیروزی و غلبه بر موسی (علیه السالم) ،آمادل مقابله شدند:
{ وَجَاء السَّحَرَلُ فِرْعَاوْنَ قَاالْواْ إِنَّ لَنَاا بَجْارًا إِن کُنَّاا نَحْانُ الْغَاالِبِینَ * قَاالَ نَعَامْ وَإَنَّکُامْ لَمِانَ الْمُقَارَّبِینَ}
(سورل اعراف ،آیات )114-113
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پااس از سااخن حضاارت موساای (علیااه السااالم) و عشاادار بااه ساااحران کااه اگاار بااه خاادای ساابحان
نساابت دروغ داده شااود ،نتیجااهای جااز گرفتااار شااده بااه عااذاب او بدساات نماایآیااد ،ساااحران دچااار
نزاع شدند و با یکدیگر نجوا کردند:
{ قَااالَ لَهُاام مُّوسَاات وَیْلَکُ امْ لَااا تَفْتَ ارُوا عَلَاات اللَّ اهِ کَ اذِبا فَیُسْ احِتَکُمْ بِعَ اذَاب وَقَ ادْ خَااابَ مَ انِ افْتَ ارَِ *
فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ وَأَسَرسوا النَّجْوَِ} (سورل طه ،آیات )62-61
آنها گفتند :حرف زدن او به ساحران نمیماند و چه بسا با غیب ارتباط داشته باشد.
در روز معااین ،همااه خااارج از شااهر جمااع شاادند و باار تپااة بلناادی بااه طااول هشااتاد ذراع نشسااتند .بااا
آماادن موساای (علیااه السااالم) ،ساااحران دیدنااد او بااه آساامان مااینگاارد .بااه فرعااون گفتنااد :او بااه
آساامان نظاار دارد ،حااال آن کااه سااحر مااا بااه آساامان نماایرسااد .سااپس بااه موساای (علیااه السااالم)
گفتنااد :یااا تااو بینااداز یااا مااا ماایاناادازیم ،و موساای خواساات تااا آنهااا بیندازنااد و آنهااا ،بااا انجااام
سحری بزرگ ،دیدگان مردم را افسون کردند و آنان را به وحشت انداختند:
{قَااالُواْ یَااا مُوسَاات إِمَّااا أَن تُلْقِ ایَ وَإِمَّااا أَن نَّکُااونَ نَحْ انُ الْمُلْقِااینَ * قَااالَ أَلْقُ اوْاْ فَلَمَّااا أَلْقَ اوْاْ سَ احَرُواْ أَعْ ایُنَ
النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْر عَظِیم}(سورل اعراف ،آیات )116-115
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کااار ساااحران ایاان گونااه بااود کااه ریساامانهااایی را آغشااته بااه جیااوه کردنااد و آنهااا را بااه زمااین
انداختند .با توجاه باه ایان کاه نزدیاک ظهار باود و جیاوه در مقابال حارارت باه حرکات در مایآیاد،
در اثار تااابش نااور خورشاید ،ریساامانهااا بااه حرکات در آمدنااد و روی هاام مایرفتنااد و مااردم خیااال
کردند ،آنها مار هستند.
بزرگی سحر سااحران باه گوناهای باود کاه حضارت موسای (علیاه الساالم) نیاز در درون خاود بیمای
احساااس کاارد و فرمااان الهاای آمااد کااه نتاارس! تااو مساالماً برتاار هسااتی؛ آنچااه را در دساات راساات
داری باایفکن ،تمااام آنچااه را ساااختهانااد ماایبلعااد .آنچااه آنهااا ساااختهانااد تنهااا مکاار ساااحر اساات و
ساحر از هر راه درآید ،رستگار نخواهد شد:
{فَلَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَاةً مُّوسَات * قُلْنَاا لَاا تَخَافْ إِنَّاکَ أَناتَ الْالَعْلَت * وَأَلْاقِ مَاا فِای یَمِینِاکَ تَلْقَافْ
مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا کَیْدُ سَاحِر وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْمُ أَتَت} (سورل طه ،آیات )69-67
موسای (علیاه الساالم) عصاایش را اناداخت و باه اژدهااای مهیبای تبادیل شاد .دهاانش را باه گونااهای
بااز کارد کاه لااب بااالیی آن بار فاراز قبااه فرعاون قارار گرفات و لااب پاایینیاش را چرخانیاد و همااه
ریساامانهااا را بلعیااد .غاارشکنااان جااوالن ماایداد و از سااوراو بیناایاش دود بیاارون ماایآمااد و از
میان دندانهاایش ،شاعلههاای آتاش متصااعد باود .ماردم ترسایدند و فارار کردناد و آن چناان عجلاه
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داشااتند کااه طبااق قااولی ،ده هاازار نفاار زیاار و دساات و پااا مردنااد .فرعااون و هامااان نیااز بااه قاادری
وحشت کردند کاه موهاای سرشاان سافید شاد .سااحران ،باا مشااهدل ایان صاحنه ،باه ساجده افتادناد
و گفتند که به خدای موسی و هارون (علیه السالم) ایمان آوردهاند:
{ فَلُلْقِیَ السَّحَرَلُ سُجَّدا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَت} (سورل طه ،آیة )71
بعااد از ایاان ،گفااتوگوهااای دیگااری میااان سااحره و فرعااون صااورت گرفاات کااه در ادامااة آیااات
فوق ،این گونه نقل شده است:
{قَااالَ آمَناتُمْ لَاهُ قَبْالَ أَنْ آذَنَ لَکُامْ إِنَّاهُ لَکَبِی ارُکُمُ الَّاذِی عَلَّمَکُامُ السِّاحْرَ فَلَالُقَطْعَنَّ أَیْادِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُاام
ن َأ ُّینَاا َأشَا ُّد عَاذَابا َو َأ ْبقَات * قَاالُوا لَان نسا ْثِرَکَ عَلَات
ل َولَا َت ْع َل ُم َّ
م فِای جُاذُو ِع ال َّنخْا ِ
ک ْ
ف َو َل ُلصَا ْل َب َّن ُ
خلَا ا
ن ِ
ِّم ْ
حیَاا َل الا ُّد ْنیَا * إِنَّاا آمَنَّاا
ت قَااض ِإ َّنمَاا َت ْقضِای هَا ِذ ِه ا ْل َ
ض مَاا أَنا َ
مَا جَاءنَاا مِانَ الْبَیِّنَااتِ وَالَّاذِی َف َط َرنَاا فَاا ْق ِ
بِرَبِّنَااا لِیَغْفِ ارَ لَنَااا خَطَایَانَااا وَمَااا أَکْرَهْتَنَااا عَلَیْ اهِ مِ انَ السِّ احْرِ وَاللَّ اهُ خَیْ ارَّ وَأَبْقَاات} (سااورل طااه ،آیااات -71
)73
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« (فرعون) گفت :آيا پيش از آن كه به شما اذن دهم ،به او ايمان آورديد؟ مسلماً او

بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است .به يقين دستها و پاهايتان را به طور
مخالف قطع ميكنم و شما را از تنههاي نخل به دار ميآويزيم و خواهيد دانست مجازات
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بااه جااز سااحره ،هفتاااد قبیلااه اط قبطیااان در مقاباال معجاازل موساای (علیااه السااالم) ایمااان آوردنااد.
فرعااون دسااتور داد دساات و پااای ساااحران را قطااع کردنااد و آنااان را بااه هماارا م ا من آل فرعااون بااه
دار آویختند.

 .3-3-3برخورد فرعون با آسیه و ماْطه
فرعااون هاار کساای را کااه ماایشاانید بااه موساای (علیااه السااالم) ایمااان آورده اساات ،بااه شاادت آزاد و
اذیاات ماایکاارد .از جملااه بااه او خباار دادنااد ماشااطه (آرایشااگر) دختاار یااا زنااش بااه موساای (علیااه
الساااالم) گرویاااده اسااات .او را احضاااار کااارد و گفااات :از ایااان دیااان دسااات باااردار؛ در غیااار
ایاانصااورت ،عاااقبتی ماننااد ذیگااران خااواهی داشاات .ماشااطه نپااذیرفت و گفاات :محااال اساات چنااین
کاانم و اگاار در ایاان راه کشااته شااودم ،سااعاتی باازرگ خواهااد بااود .فرعااون دسااتور داد طشااتی از

كدام يك از ما دردناكتر و پايدارتر است* گفتند :سوگند به آن كسي كه ما را آفريده
است ،هرگز تو را بر داليل دوشني كه براي ما آمده است ،مقدم نخواهيم داشت .هر
حكمي ميخواهي بكن ،تو تنها در اين زندگي دنيا ميتواني حكم كني * ما به
پروردگارمان ايمان آورديم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحميل كردي ،ببخشايد
و خدا بهتر و پايدارتر است».

376

آتااش باار ساار او گذاشااتند و بچااة سااه ماهااهای را کااه در آغوشاات داشاات ،از او گرفتنااد و بااه آتااش
افکندنااد .طفاال از میااان آتااش صاادا زد :مااادر صاابر کاان! تااو بااه مقااام رضااا رساایدهای و میااان تااو و
تهشت ،چند گام بیشتر نمانده است؛ و به زودی به خدا واصل خواهی شد.
از سااوی دیگاار ،هاامزمااان بااا اناای واقعااه ،آساایه همساار فرعااون کااه تااا آن زمااان ایمااانش را مخفاای
کاارده بااود ،پاایش از آن کااه فرعااون تصاامیمش را عملاای سااازد ،ناازد او آمااد و وساااطت ماشااطه را
کاارد .فرعااون بااه مااادر آساایه گفاات :دختاارت دیوانااه شااده اساات ،او را بااه حجااره بباار .آساایه صاابر
نکرد و به فرعاون گفات :تاو باا ایان قادرت پوشاالی ادعاای خادایی داری و مارا دیواناه مایخاوانی.
فرعااون کااه از زمااان تربیاات موساای (علیااه السءااالم) از آساایه کینااه داشاات ،دسااتود داد او را بااا چهااار
میخ بساتند و باه اناواع آزار و اذیات معاقاب سااختند .در ایان زماان ،آسایه سار باه آسامان بلناد کارد
و گفاات :پروردگااارا! خانااهای باارای ماان ناازد خااودت در بهااش بساااز؛ ماارا از فرعااون و کااار او
نجات ده؛ و مرا از این گروه ستمگر رهایی بخش!:
{ رَبِّ ابْ انِ لِاای عِن ادَکَ بَیْتًااا فِاای الْجَنَّ اةِ وَنَجِّنِاای مِاان فِرْعَ اوْنَ وَعَمَلِااهِ وَنَجِّنِاای مِ انَ الْقَ اوْمِ الظَّااالِمِینَ}
(سورل تحریم ،آیة )11
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 .4-3سخن فرعون و درخواست ساختن قصر
برخاای نقاال کااردهانااد :پااس از مغلااوب شاادن سااحره در براباار موساای (علیااه السااالم) و ایمااان آنهااا
به وی ،فرعون مردءد شاد و مقاداری نسابت باه ایماان باه خادا و نباوت موسای (علیاه الساالم) متمایال
گردیااد .فرعااون تردیاادش را بااا هامااان در میااان گذاشاات و بااا او مشااورت کاارد .هامااان بااه او گفاات:
آیااا از مااردم خجالاات نماایکشاای کااه پااس از ماادت زیااادی ادعااای خاادایی ،از چوپااای پشاامینه
پوشاای دنبالااهروی کناای .بعااد از ایاان مشااورت ،هامااان فرعااون را باار آن داشاات تااا بااه اطرافیااانش
چنین اعالم کند :من خدایی جز خودم رای شما سراغ ندارم:
{ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلَلُ مَا عَلِمْتُ لَکُم مِّنْ إِلَها غَیْرِی}

 .1-4-3چرایی خطاب فرعون به اِرافیان
پیش از این گفته شد که «ماأل» باه اطرافیاان مساتکبر گفتاه مایشاود کاه اساتکبار را باه طاور مطلاق و
باایچااون و چاارا ماایپذیرنااد و خااود آنهااا نیااز نساابت بااه دیگااران ،مسااتکبرانه برخااورد ماایکننااد.
شکساات سااحره در براباار موساای (علیااه السااالم) ،همااانگونااه کااه در فرعااون اثاار گذاشاات و او را از
درون خارد نماود ،بار اطرافیاان نیاز اثار گذاشاات و باعام شاد آناان نیاز در پاذیرش اساتکبار فرعااون
و اعمال همین روش نسابت باه ساایرین ماردءد شاوند .گویاا آناان نیزباه فکار عبودیات خادای یکتاا و
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کاارنش در براباار او افتاااده بودنااد ،و شاااید ایاان اماار بااه مرحلااة اظهااار نیااز رساایده بااود کااه فرعااون بااه
آنهااا ای گونااه خطاااب کاارد و گفاات :ماان غیاار از خااودم ،باارای شااما الهاای نماایشناساام؛ و نگفاات
خالقی بارای جهاان ،غیار از خاودم نمایشناسام .البتاه فرعاون مایدانسات کاه ماردم ،او را باه عناوان
خالق جهان قبول ندارند .از اینرو ،آنچه از آنها میخواست عبودیت بود.

 .2-4-3استدالل نادرست فرعون
ن ِإلَا اه َغیْارِی} ،از
ت َلکُام مِّا ْ
فرعون ،در این ساخن کاه گفاتَ { :وقَاا َل ِف ْرعَا ْو ُن یَاا َأ ُّیهَاا ا ْل َملَا ُل مَاا َع ِلمْا ُ
مبنااایی فاسااد و باادیهی الاابطالن اسااتفاده کاارد و آن ایاان کااه ندانسااتن و عاادم درک یااک حقیقاات
را دلیل بر نیساتی آن دانسات .حاال آن کاه اصال عقالنای قطعای ایان اسات کاه نیاافتن چیازی دلیال
باار نبااود آن نیساات« :عاادم الوجاادان االیاادل علاای عاادم الوجااود» .جهاال انسااان بااه یااک حقیقاات،
فقاادان آن را اثبااات نماایکنااد؛ و اگاار کساای چیاازی را ندانااد ،هاای گاااه نماایتوانااد منکاار وجااود آن
شود.
بااه دنبااال ایاان اسااتدالل فاسااد ،فرعااون قیافااهای علماای بااه خااود گرفاات و باارای ایاان کااه ادعااایش را
در قالااب یااک تحقیااق و بررساای محسااوس اثبااات کنااد ،بااه هامااان دسااتور داد تااا آتشاای باار گاال
بیفااروزد و آجرهااای محکاام بسااازد و برخاای بلنااد باارای او ترتیااب دهااد؛ تااا از خاادای موساای (علیااه
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السااالم) خباار بگیاارد و بااه ایاان ترتیااب ،ذروغگااو بااودن حضاارت موساای (علیااه السااالم) را نمایااان
سازد:
{ فَلَوْقِادْ لِاای یَااا هَامَااانُ عَلَاات الطْااینِ فَاجْعَاال لْاای صَارْحا لَّعَلْاای أَطَّلِاعُ إِلَاات إِلَاهِ مُوسَاات وَإِنْاای لَلَظُنساهُ مِانَ
الْکَاذِبِینَ}.
ایاان کااار تحقیقاااتی فرعااون ،براساااس همااان مبنااای فاسااد نیااز نادرساات بااود؛ زیاارا حضاارت موساای
(علیه الساالم) های گااه ادعاا نکارده باود کاه خداوناد سابحان در آسامان اسات ،بلکاه پایش از ایان،
در پاساااخ سا ا ال فرعاااون از چیساااتی پروردگاااار عالمیاااان ،جاااواب داده باااود کاااه او ،پروردگاااار
آساامان و زمااین اساات و هرچااه میااان ایاان دو قاارار دارد .امااا نگفتااه بااود کااه پروردگااار جهانیااان ،در
آسمان است:
{ قَااالَ فِرْعَااوْنُ وَمَااا رَبُّ الْعَااالَمِینَ * قَااالَ رَبُّ السَّاامَاوَاتِ وَالْاالَرْضِ وَمَااا بَیْنَهُمَااا إن کُنااتُم مُّااوقِنِینَ}
(سورل شعراء ،آیات )24-23
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 .3-4-3تخریب قصر و چاره دی ر فرعون
هامااان قصاار مرتفعاای باارای فرعااون ساااخت .ارتفاااع قصاار بااه حاادی مرتفااع بااود کااه بااه ساابب وزش
باااد شاادید ،مساای نماایتوانساات روی آن بایسااتد .خداونااد بااادی فرسااتاد و تمااام ساااختمان آن را
منهدم ساخت.
بعااد از خااراب شاادن قصاار ،فرعااون و هامااان چااارل دیگااری اندیشاایدند .جعبااهای ساااختند و چهااار
کرکس بزرگ را تربیت نمودناد تاا باا بساتن آن هاا باه چهاار گوشاة جعباه ،بتوانناد آن را بااال ببرناد.
بااه هاار طاارف جعبااه چااوبی بسااتند و باار ساار آنهااا گوشاات قاارار دادنااد .سااپس منتظاار ماندنااد تااا
کاارکسهااا خااوب گرساانه شاادند .فرعااون و هامااان در جعبااه نشسااتند  .کاارکسهااای گرساانه باارای
رسیدن باه گوشاتهاا پارواز کردناد و آن دو را نیاز بااال بردناد .فرعاون باه هاماان گفات :باه آسامان
رساایدیم .هامااان گفاات :ماان آساامان را ماایبیاانم ،همااان طااور کااه از روی زمااین ماایدیاادم .پاارواز
کاارکسهااا تااا غااروب آفتاااب ادامااه دشااات و سااتارههااا در آساامان پدیاادار شااد و هاار چااه باااالتر
ماایرفتنااد و فرعااون بااه هامااان ماایگفاات :ببااین بااه آساامان نزدیااک شاادیایاام ،او جااواب ماایداد:
فرقای نکارده و هماننااد زماانی کااه در زماین بااودم ،آنهاا را مایبیاانم .باادی وزیااد و جعباه را منقلااب
ساخت؛ کرکسها به سمت زمین پرواز کردند و آن دو را به زمین رساندند.
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ْ .4-4-3كست دی ر فرعون و متهم ساختن موسی (علیه السالم)
فرعااون ،در پایااان عماال بااه ظاااهر تحقیقاااتیاش کااه بااه نتیجااه نرسااید ،بااه اطرافیااان خااود اعااالم کاارد
که من ،موسی (علیه السالم) را از دروغگویان میپندارم:
{ وَإِنْی لَلَظُنسهُ مِنَ الْکَاذِبِینَ}
او اعالم نکارد کاه مان ،در نتیجاة ایان تحقیاق ،قاطعاناه اعاالم مایکانم خادا وجاود نادارد و موسای
(علیااه السااالم) دروغ ماایگویااد؛ زیاارا او ،پااس از ایاان کااار ،دلیاال و ماادرکی باارای سااخنش نیافتااه
بود .از ایورو ،دروغ گاو باودن موسای (علیاه الساالم) را ماری ظنّای و مبتنای بار گماان مایداناد .چاه
بسااا علاات ایاان کااار فرعااون ایاان باشااد کااه در درون هاار فااردی حتاای کااافر و مسااتکبر نیااز فطاارت
خداشناسی وجود دارد و همین امر ،مانع او شد که به طراحت وجود خدا را انکار کند.

 .5-3فرهنگ استكبار؛ نتیجة عدم اعتقاد به معاد
پیش از این گفتاه شاد کاه اساتکبار ،یاک جریاان اسات کاه پاس از صادور از ساوی مساتکبر اولیاه،
بااه فرهنااگ تباادیل ماایشااود ،هنگااان آن را ماایپذیرنااد ،و هاار فاارد نساابت بااه زیاار دساات خااود ،بااه

382

جای محبت ،باا اساتکبار رفتاار مایکناد .در ایان آیاان نیاز اساتکبار ،عاالوه بار فرعاون ،باه لشاکریان
او نیز نسبت داده شده است:
{ وَاسْتَکْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِی الْلَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقْ}
پیدایش این روحیه در افراد ،باه دلیال عادم اعتقااد باه معااد اسات .چناان کاه در ایان آیاات ،پاس از
اشاره به اساتکبار فرعاون و لشاکریانش ،بالفاصاله فرماوده اسات :آنگماان مایکردناد کاه باه ساوی
ما بازگردانده نمیشوند.
{ وَظَنسوا أَنَّهُمْ إِلَیْنَا لَا یُرْجَعُونَ}
ایاان ،همااان عاادم باورمناادی بااه معاااد اساات کااه موجااب ماایشااود انسااان ،همااة هسااتی را منحصاار در
این زندگی ماادی بداناد؛ و در صادد باشاد تاا هرچاه بیشار بار آن مسالع شاود و قادرت یاباد .نتیجاة
آن نیز پیدایش روحیة استکباری است.
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 . -3عذاب ذلیالنه و تحقیرآمیز فرعونیان

 .1- -3نجات بنی اسرائیل
بناایاساارائیل سااالهااا در مقاباال آزار و اذی ات فرعونیااان صاابر کردنااد و رنااج و زحماات بساایاری را
تحماال کردنااد .امااا ساارانجام هنگااام فاارج رسااید و خداونااد ساابحان ،آنااان را بااا دساات بااا کفایاات
حضاارت موساای (علیااه السااالم) نجااا داد .شااب نهاام محاارم موساای (علیااه السااالم) ماالمور شااد بااا
بنیاسرائیل از مصر خارج شود.
حضرت یوساف (علیاه الساالم) ،باه هنگاام مارگ ،مطلبای را باا فرزنادانش در میاان گذاشاته باود تاا
آن را نساال بااه نساال حفا کننااد و بااه موساای ععااع برسااانند و آن ایاان کااه موساای (علیااه السااالم) در
خروج از مصر موفاق نمای شاود ،مگار زماانی کاه تاابوت مادفون یوساف (علیاه الساالم) در رود نیال
را به بیت المقدس ببارد .ایان خبار باه موسای (علیاه الساالم) رساید ،ولای کسای نباود کاه محال دفان
تااابوت را بااه آنهااا نشااان دهااد .پااس از ماادتی جسااتوجااود ،پیاارزن فرتااوتی را پیاادا کردنااد کااه از
ایاان مساائله مطلااع بااود .زمااانی کااه موساای (علیااه السااالم) محاال دفاان تااابوت را از او س ا ال کاارد،
گفاات :ماان دو حاجاات دارم کااه در صااورت باارآورده شاادن آنهااا ،محاال تااابوت را نشااان ماایدهاام.
یکی این کاه از خادا بخاواهی مارا جاوان کناد؛ و دیگار ایان کاه مارا باه ازدواج خخاودت درآوری
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ل تاابوت را
تا من در دنیاا و آخارت هماراه تاو باشام .هار دو خاساتة پیارزن اجابات شاد و او نیاز محا ّ
نشااان داد .بااا دعااای حضاارت موساای (علیااه السااالم) ،آب از آنجااا دور شااد و آنهااا توانسااتند تااابوت
را در آورند و با خود ،به خارج از مصر ببرند.
سابح هنگااام کااه فرعااون از فاارار بناایاساارائیل مطلّاع شااد ،بساایار خشاامگین گشاات و تصاامیم گرفاات
آنهااا را بازگردانااد .قاصاادهای خااود را بااه شااهرهای مختلااف فرسااتاد و لشااکر انبااوهی نیااز سااامان
داد و به تعقیاب آنهاا پرداخات .خداوناد متعاال پاس از خاروج بنایاسارائیل از مصار ،ساتونی از ابار
را راهنمااای آنااان قاارار داد تااا پشاات ساار آن حرکاات کننااد .آنهااا حرکاات کردنااد تااا بااه کنااار دریااا
رسیدند و همانجا خسمههاا را برپاا کردناد .چیازی نگذشاته باود کاه دیدناد قشاون فرعاون باه آنهاا
نزدیااک ماایشااود .ترساایدند و ناازد موساای (علیااه السااالم) جمااع شاادند .حضاارت موساای (علیااه
الساالم) آرامشااان کارد و دساات باه دعااا برداشاات کاه خاادایا ،حماد از آن توساات و شاکایت نیااز بااه
سوی توست و تو یاریرسان هستی و هی تالش و کوششی جز به تو نیست:
«اللهم لک الحمد و الیک المشتکی و أنت المستعان و الحول و ال قول إال باهلل العلی العظیم».
پس از این دعا ،به امر الهی عصایش را در آب زد:
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{ فَلَوْحَیْنَا إِلَت مُوسَت أَنِ اضْرِب بِّعَصَاکَ الْبَحْرَ} (سورل شعراء ،آیة .)63

167

و گفت :ای ابا خالد ،باه اذن خادا بشاکاف« :انفلاق یاا أباا خالاد بانذن اهلل» ،و مشااهده کارد کاه دریاا
شکافت:
{ فَانفَلَقَ فَکَانَ کُلس فِرْق کَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ} (سورل شعراء ،آیة )63
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بعااد از شااکافته شاادن دریااا ،دوازده کوچااه بااه تعااداد اسااباط بناایاساارائیل باااز شااد و باارای ایاان کااه
بناایاساارائیل یکاادیگر را ببیننااد و نهراسااند ،دیوارهااای کوچااه مش ابءک شااد .بااا تااابش خورشااید نیااز
همان لحظه ،کف دریاا خشاک شاد .حضارت موسایعع باه بنایاسارائیل امار کارد وارد دریاا شاوند و
خود ،پس از داخل شدن همة آنها ،وارد شد.

 .2- -3غرق ْدن فرعون و لنكریانش
فرعااون کنااار دریااا رسااید و بااا مشاااهدل شااکافته شاادن دریااا ،بااا هامااان مشااورت کاارد و او گفاات:
«چهارصاد ساال باار ماردم مصار خاادایی کاردهای و اکناون اگاار بااز گاردیم و موساای (علیاه السااالم)
و بنایاسارائیل بااا ساحر و جااادو از آب بگذرناد ،موجااب خجالات خواهاد بااود .ضامن ایاان کاه ایاان
17

«و به موسي (عليه السالم) وحي كرديم كه عصايت را به دريا بزن».

18

«و دريا از هم شكافته شد ،و هر بخشي همچون كوه عظيمي بود».
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آبهااا ،از عظماات و هیباات تااو ایاان گونااه شاادهانااد .بایااد هاار طااور شااده آنهااار را تعقیااب کاارده،
دستگیرشااان کناایم» .در ایاان مسااان ،جبرئیاال (علیااه السااالم) سااوار باار مادیااانی شااد و جلااو اسااب
فرعااون دویااد و آن اسااب بااا دریااا وارد شااد و بااه دنبااال آنهااا نیااز لشااکریان فرعااون وارد شاادند .بااه
امر پروردگار ،آبها به هم پیوستند و همة فرعونیان غرق شدند.
گفتااه شااده چنااد سااال پاایش از ایاان واقعااه ،آب نیاال کاام شااد و قبطیااان ناازد فرعااون آمااده ،گفتنااد:
توخاادا هسااتنی ،کاااری بکاان تااا آب نیاال زیاااد شااود .فرعااون دسااتور داد تمااام لشااکریان و اماارا از
شااهر خااارج شااوند .خااودش بااه بیابااان رفتااه ،صااورت باار خاااک گذاشاات و بااا اعتااراف بااه عجااز،
تقاضااای قبطیااان را مطاارح کاارد و از خاادا خواساات آب نیاال بااه ححالاات اولااش بااازگردد .خداونااد
ساابحان درخواساات او را اجاباات کاارد .جبرئیاال نااازل شااد واز او پرسااید :جاازای بناادهای کااه در
نعماات خاادای خااود باازرگ شااود ،ولاای بااه مبااارزه بااا او برخیاازد و در مقااابلش ،ادعااای الوهیاات
کنااد ،چیساات؟ فرعااون نامااهای نوشاات کااه جاازای بنااده گریزپااایی کااه از طاعاات مااوالی خااود
خارج شود و نعمتهای او را شکر نگذارد ،غرق شدن در دریاست:
«هذا ما ا یقاول اباو العبااس ولیاد بان مصاعب بان آل ریاان أن جازاء العباد الخاارج عان طاعاة سایده،
اِبق من شکر نعمه ،أن یغرق فی البحر».
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هنگااام غاارق شاادن فرعااون ،جبرئیاال (علیااه السااالم) آن نوشااته را باارای او آورد و بااه او نشااان داد.
او بااه هالکاات خااود یقااین کاارد و گفاات :ایمااان آوردم کااه هاای معتااودی ،جااز کساای کااه
بنیاسرائیل به او ایمان آوردهاند ،وجود ندارد و من از مسلمانانم:
ن الْمُسْالِمِینَ}
ل َو َأنَا ْا مِا َ
ت بِا ِه َبنُاو ِإسْارَائِی َ
ال الَّاذِی آ َمنَا ْ
ت َأنَّا ُه ال ِإلِا َه ِإ َّ
ق قَاا َل آمَنا ُ
حتَّت ِإذَا َأ ْد َر َک ُه ا ْل َغ َر ُ
{ َ
(سورل یونس ،آیة )91
جبرئیل (علیاه الساالم) مشاتی از خااک تاه دریاا بار دهاان او زد و پیاام الهای را باه او گفات کاه آیاا
اکنااون (ایمااان آوردهای) درحااالی کااه پاایش از ایاان عصاایان کااردی و از مفساادان بااودی .ولاای
امروز بدنت را (از آب) نجات میدهیم تا موجب عبرت آیندگان باشی:
{ آِنَ وَقَ ادْ عَصَ ایْتَ قَبْ الُ وَکُن اتَ مِ انَ الْمُفْسِ ادِینَ * فَااالْیَوْمَ نُنَجِّی اکَ بِبَ ادَنِکَ لِتَکُااونَ لِمَ انْ خَلْفَ اکَ
آیَةً} (سورل یونس ،آیة )92-91

 .3- -3عذاب مقتدرانه و تحقیرآمیز
در آیااات مااورد بحاام ،خداونااد ساابحان از معاقااب شاادن فرعااون و فرعونیااان و غاارق شدنشااان کااه
پیش از این باه تفصایل بیاان شاد ،ایان گوناه ت عبیار کارده اسات کاه او و لشاکریانش را گارفتیم و باه
دریا افکندیم:

388

{ فَلَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ}.
تعبیاار { فَلَخَااذْنَاهُ} ،ساالطه و قاادرت پروردگااار باار فرعااون و فرعونیااان را ماایرساااند و در واقااع،
ماایفهمانااد کااه همااة حرکااتهااا ،جااوالنهااا و ادعاهااای آنه اا ،در حااوزل قاادرت خداونااد بااوده
است؛ و اکنون با اراده خود ،باه هماة توانمنادیهاای آنهاا خاتماه مایدهاد .مانناد زماانی کاه انساان
فرفاارهای را در کااف دساات ماایچرخانااد و بعااد بااا بسااتن دساات ،تمااام حرکاات و چاارخش فرفااره را
یااک دفعااه متوقااف ماایسااازد .نااه تنهااا فرعااون و فرعونیااان در کااف قاادرت الهاای قاارار دارنااد ،کااه
همة هستی چنین است؛ چنان که فرموده است:
{ وَمَااا قَاادَرُوا اللَّااهَ حَااقَّ قَاادْرِهِ وَالْاالَرْضُ جَمِیعااا قَبْضَااتُهُ یَااوْمَ الْقِیَامَااةِ وَالسَّااماوَاتُ مَطْوِیَّاااتٌ بِیَمِینِااهِ}
(سورل زمر ،آیة .)67
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در تعبیاار { فَنَبَ اذْنَاهُمْ} نیااز تحقیاار فرعااون و فرعونیااان نهفتااه سااات؛ زیاارا چنااان کااه راغااب گفتااه
است« ،نباذ» باه معناای اناداختن و پرتااب کاردن چیازی باه جهات کام تاوجهی و بایاعتناایی باه آن
است؛ مانند انداختن کفش کهنه:

1

«آنها خدا را آن گونه كه شايسته است نشناختند ،در حالي كه تما زمين در روز

قيامت ،در قبضة اوست و آسمانها پيچيده در دست اويند».

389

«إلقاء الشیء و طرحه لقلّة اإلعتداد به ،و لذلک یقال :نبذته نبذ النعل الخلق».
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همچنااین ماایتااوان گفاات« :یاام» (دریااا) نامیااده شاادن رودخانااهای کااه فرعونیااان در آن عاارق شاادند،
برای بیاان شادت وحشات آنهاا در حاال غارق شادن مایباشاد؛ یعنای آن چناان غارق شادند ،بارای
بیااان شاادت وحشاات آنهااا در حااال غاارق شاادن ماایباشااد؛ یعناای آن چنااان خااود را حقیاار و ناااتوان
دیدند که رودخانه ،در برابر دیدگانشان ،مانند دریا جلوه کرد.

 .7-3نتیجة هدایتی داستان
در آیااات پایااانی ایاان فصاال کااه خااود نیااز آخاارین فصاال داسااتان حضاارت موساای (علیااه السااالم) در
این ساوره اسات ،خداوناد سابحان مایفرمایاد :بنگار پایاان کاار ظالماان چگوناه باود؛ و فرعونیاان را
پیشااوایانی قاارار دیااادیم کااه بااه آتااش (دوزو) دعااوت ماایکننااد و روز رسااتاخیز ،یاااری نخواهنااد
شد؛ و در دنیا نیز لعنتی به دنبال آنان قرار داریم و دوز قیامت ،از زشترویان هستند:
م َأ ِئمَّا ًة یَا ْدعُو َن ِإلَات النَّاا ِر َویَا ْو َم ا ْل ِقیَامَا ِة لَاا یُنصَارُو َن *
ج َع ْلنَاا ُه ْ
{فَانظُرْ کَیْافَ کَاانَ عَاقِبَاةُ الظَّاالِمِینَ * َو َ
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِینَ}
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ایاان آیااات ،در واقااع نتیجااة هاادایتی قاارآن از بیااان داسااتان حضاارت موساای (علیااه السااالم) در سااورل
قصااص اساات و آن ،عباارتآمااوزی انسااانهاساات .توضاایح ایاان کااه توجااه و نگاااه بااه حااوادو و
رویاادادهای تاااریخی ،دو خاصاایت دارد :تجربااهآمااوزی و عباارتآمااوزی .توجااه در ابعاااد مثباات
حواذو ،بارای انساان ،تجرباهآماوز اسات؛ و دقّات در جنباههاای منفای آنهاانیز عبارتآماوز اسات.
در ایااان آیاااات نیاااز خداوناااد سااابحان ،باااا بیاااان عاقبااات ساااوء فرعونیاااان و تعبیااار «فاااانظَّر» ،باااه
عبرتآموزی دعاوت کارده اسات .آنچاه در عاقبات کاار فرعاون مشااهده مایشاود ،قاانون تکاوینی
هستی و عاقبت همة ظالمان و ستمگران ،در هر زمان و مکان ،است.
همچنین تاذکر ایان نکتاه الزم اسات کاه ماالک پیاروزی و شکسات و ساود و زیاان در هار کااری،
ساارانجام آن اساات و آنچااه در میااان راه رو ماایدهااد ،اعاام از سااختی و لااذّت ،گااذرا و مااوقّتی
است.
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فصل هفتم:

حضرت موسی (علیه السالم) و قارون
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 .1آیات
{إِنَّ قَااارُونَ کَااانَ مِاان قَ اوْمِ مُوسَاات فَبَغَاات عَلَ ایْهِمْ وَآتَیْنَاااهُ مِ انَ الْکُنُااوزِ مَااا إِنَّ مَفَاتِحَ اهُ لَتَنُااوءُ بِالْعُصْ ابَةِ
أُولِی الْقُاوَّلِ إِذْ قَاالَ لَاهُ قَوْمُاهُ لَاا تَفْارَحْ إِنَّ اللَّاهَ لَاا یُحِابُّ الْفَارِحِینَ { }76وَابْتَازِ فِیمَاا آتَااکَ اللَّاهُ الادَّارَ
ک َولَاا َتبْا ِز ا ْل َفسَاا َد فِای الْا َل ْرضِ إِنَّ
ن اللَّا ُه ِإ َلیْا َ
حسَا َ
حسِان َکمَاا َأ ْ
ن الا ُّد ْنیَا َو َأ ْ
ک مِا َ
س َنصِای َب َ
خ َر َل َولَا تَن َ
ا ْل ِ
ک مِان
م َأ َّن اللَّا َه قَا ْد َأ ْهلَا َ
م َی ْعلَا ْ
اللَّهَ لَا یُحِابُّ الْمُفْسِادِینَ { }77قَاا َل ِإ َّنمَاا أُوتِیتُا ُه َعلَات ِعلْام عِنادِی َأ َولَا ْ
ج ِرمُاو َن { }78فَخَارَجَ
م ا ْل ُم ْ
جمْعاا َولَاا ُیسْا َل ُل عَان ُذنُاو ِب ِه ُ
ن هُا َو َأشَا ُّد ِمنْا ُه قُا َّو ًل َو َأ ْکثَا ُر َ
ن ال ُقرُو ِن مَا ْ
َق ْب ِل ِه ِم َ
ی قَاارُو ُن ِإنَّا ُه لَاذُو حَا ٍّ
ل مَاا أُوتِا َ
ت َلنَاا ِمثْا َ
حیَاا َل الادُّنیَا یَاا َلیْا َ
ن ُیرِیادُو َن ا ْل َ
عَلَت قَوْمِهِ فِی زِ ی َن ِت ِه قَاا َل الَّاذِی َ
عَظِاایم { }79وَقَااالَ الَّاذِینَ أُوتُااوا الْعِلْامَ وَیْلَکُامْ ثَاوَابُ اللَّاهِ خَیْارَّ لْمَانْ آمَانَ وَعَمِالَ صَااالِحا وَلَااا یُلَقَّاهَااا
ض َفمَاا کَاا َن لَا ُه مِان ِفئَاة یَنصُارُو َن ُه مِان دُو ِن اللَّا ِه َومَاا کَاا َن
خ َس ْفنَا بِا ِه َوبِادَا ِر ِه الْا َل ْر َ
إِلَّا الصَّابِرُونَ {َ }81ف َ
مِانَ المُنتَصِارِینَ { } 81وَأَصْابَحَ الَّاذِینَ تَمَنَّاوْا مَکَانَاهُ بِالْالَمْسِ یَقُولُااونَ وَیْکَالَنَّ اللَّاهَ یَبْسُاعُ الارْزْقَ لِمَاان
یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَلَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُونَ{}}82
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 .1-1ترجمه
«قارون از قاوم موسای (علیاه الساالم) باود؛ اماا بار آناان ساتم کارد .ماا آن قادر از گانجهاا باه او داده
بااودیم کااه کلیاادهای آن (از شاادت ساانگینی بااه جهاات زیااادی اش) گااروه نیرومنااد (مس ا ول حماال
آن) را از حالاات قیااام منحاارف و متمایاال ماایساااخت( .بااه خاااطر آوریااد) هنگااامی را کااه قااومش بااه
او گفتنااد :ایاان همااه شااادی خااارو از حااد اعتاادال و باطاال مکاان ،کااه خداونااد شااادیکنناادگان بااه
باطاال را دوساات نماایدارد* و در آنچااه خاادا بااه تااو داده اساات ،ساارای آخاارت را طلااب کاان و
بهادهات از دنیااا را فرامااوش (و رهااا) نکاان (و آنهااا را در جهاات تحصاایل آخاارت بااه کااار ببنااد) (یااا
فراموش نکن کاه نصایب تاو از دنیاا کام و تنهاا هماان مقاداری اسات کاه باه اساتفادهات مایرساد و
بقیه خیااالت و عاتباریاات اسات)و هماانگوناه کاه خادا باه تاو نیکای کارد ،نیکای کان و هرگاز در
زمااین در جسااتجوی فساااد مباااش ،کااه خاادا مفساادان را دوساات ناادارد * (قااارون) گفاات :ایاان
ثااروت را بااه وساایلة دانشاای کااه ناازد ماان اساات بااه دساات آوردهام .آیااا او نماایدانساات کااه خداونااد
اقااوامی را پااایش از او هااالک کااارد کاااه نیرومناادتر و ثروتمنااادتر از او بودنااد .و (هنگاااامی کاااه
غااذاب الهاای فاارا رسااد) مجرمااان ،از گناهانشااان سا ال نماایشااوند( * .روزی قااارون) بااا تمااام زیناات
خود در برابار قاومش ظااهر شاد .آن هاا کاه خواهاان زنادگی دنیاا بودناد ،گفتناد :ای کااش! همانناد
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آنچه باه قاارون داده شاده اسات ،ماا نیاز داشاتیم .باه راساتی کاه او بهارل عظیمای دارد * اماا کساانی
که علم و دانش باه آنهاا داده شاده باود گفتناد :وای بار شاما ،ثاواب الهای بارای کساانی کاه ایماان
آوردهانااد و عماال صااالح انجااام ماایدهنااد بهتاار اساات؛ امااا جااز صااابران آن را دریافاات نماایکننااد *
سااپس مااا او و خانااهاش را در زمااین فاارو بااردیم کااه هاای اثااری از آنهااا باااقی نمانااد و گروهاای
نداشت که او را در برابار عاذاب الهای یااری کنناد از جملاة نصارتپاذیران نیاز نباود * و آنهاا کاه
دیروز آرزو مایکردناد باه جاای او باشاند( ،هنگاامی کاه ایان صاحنه را دیدناد) گفتناد :وای بار ماا!
گویی خدا روزی را بار هار کاس از بنادگانش بخواهاد گساترش مایدهاد یاا تناگ مایگیارد .اگار
خادا باار مااا مناات ننهاااده بااود ،مااا را نیااز بااه قعاار زمااین فاارو ماایباارد .ای وای! گااویی کااافران هرگااز
رستگار نمیشوند».

 .2واژهها

 .1-2معنای «ب ی» قارون
اصاال مااادل «بغْاای» بااه معنااای «طلااب شاادید» و «ارادل م کَّااد» اساات کااه ایاان معنااا ،بااه حسااب مااوارد
اسااتعمال ،مختلااف ماایشااود؛ یعناای معااانی ظلاام ،فساااد ،تع اذّی ،تجاااور و زنااا ،معنااای اصاال ماااده
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نیساات و بااه خاااطر وجااود قاارائن ،آن معنااای حقیقاای ،باار معااانی پاایش گفتااه منطبااق ماایشااود .مااثالً
هرگاااه بااا حاارف «علاای» اسااتعمال شااود ،بااه معنااای تع ادءی و تجاااوز کااردن اساات در قااول ،فعاال یااا
فکر؛ و هرگاه مطلق و بدون ذکر متعلق ،به زن نسبت داده شود ،به معنای فجور و زناست.

171

بنااابراین بغاای قااارون باار قااوم موساای (علیااه السااالم) در عبااارت { إِنَّ قَااارُونَ کَااانَ مِاان قَ اوْمِ مُوسَاات
فَبَغَاات عَلَ ایْهِمْ} ،بااه معنااای صاارف مخالفاات نیساات؛ بلکااه بااه ایاان معناساات کااه جهاات نشااان دادن
مخالفاات خااود ،دساات بااه اقاادام عملاای نیااز زده و ض ادء دیگااران شااورش و طغیااان کاارده بااود .پااس
«بغْی»  ،ظلم آمیخته با شورش ،طغیان و مخالفت است.

 .2-2معنای عبارت « إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ»
«مفاتح» جمع «مفاتح» اسات؛ چناان کاه «مفااتیح» نیاز جماع «مفتااح» اسات و هار دو باه یاک معناا باه
کار میروند کاه عباارت اسات از« وسایله و ابازاری کاه باا آن ،قفال و هار چیاز بساته را کاه رسایدن
به آن دشوار است ،باز میکنند.
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.4 -4
1؛ طبرسي،

«تنوء» از مادل «نَاوَء» (نااء) باه معناای «مایال شادن باه سابب سانگینی» اسات؛ حالات کسای کاه شایء
ساانگینی را حماال ماایکنااد و بااه ساابب ساانگینی آن ،از حالاات اسااتقامت مایاال و منحاارف ماایشااود.
از ایاان رو ،معناای «بلنااد شاادن» 173و «سااقورط کااردن» کااه برخاای بااه خاااطر ایاان دو معنااا« ،ناااء» را از
اضااداد دانسااتهانااد 174و نیااز «بلنااد شاادن بااا مشااقت و سااختی» 175و «طلااوع کااردن» 176،همااه از لااوازم
معنای اصلی هستند.
«عُصاابه»بااه مفنااای «گااروه و جماعاات» اساات 177کااه در مااورد تعااداد آن ،برخاای اقااوال مختلفاای را
به نقل از صاحابه و تاابعین ذکار کارده اناد؛ از ساه تاا ده نفار ،از ده تاا پاانزده نفار ،از ده تاا چهال نفار
و چهل نفر نقل شده است.
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همااانطااور کااه عالمااه طباطبااایی (علیااه السااالم) متااذکر شااده اساات ،تعبیاار باارادران یوسااف (علیااه
السالم) باه هنگاام نقشاه کشایدن بارای جادا کاردن یوساف (علیاه الساالم) از یعقاوب (علیاه الساالم)
که گفتند { :وَنَحْانُ عُصْابَةَّ} (ساورل یوساف ،آیاة  ، )8در حاالی کاه ناه نفار بودناد ،ساه نظار اخیار را
سست میکند.

179

در هاار صااورت ،مناسااب آن اساات کااه گفتااه شااود :در معنااای «عصاابه» ،عاادد شاارط نیساات و معنااای
آن ،بااه نوشااتة راغااب ،عبااارت اساات از گااروه منسااجمی کااه نساابت بااه هاام تعصااب دارنااد و از
یکدیگر پشتیبانی میکنند.

181

بنااابراین معنااای عبااارت {إِنَّ مَفَاتِحَااهُ لَتَنُااوءُ بِالْعُصْاابَةِ} ،بااا توجااه بااه ساایاق قباال و بعااد آن کااه
ماایفرمایااد { :وَآتَیْنَاااهُ مِانَ الْکُنُااوزِ مَااا إِنَّ مَفَاتِحَاهُ لَتَنُااوءُ بِالْعُصْابَةِ أُولِاای الْقُاوَّلِ} ،ایاان اساات کااه کلیااد
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گنجهاای قاارون (از شادت سانگینی باه جهات زیاادیاشات) ،گاروه نیرومناد (مسائول حمال آن) را
از حالت قیام ،منحرف و متمایل میساخت.
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 .3-2معنای «فَرَح» و مقصود از «فَرِح»
«فارَح» مقاباال غامء و عبااارت اساات از انبساااطی دروناای کااه غاام و کاادورت خاااطر انسااان را برطاارف
ماایسااازد« 182.فاارح» نیااز صاافت مشاابهه و بااه معنااای اساام فاعاال «فاارح» اساات؛ و بااه کساای گفتااه
ماایشااود کااه انبساااط دروناای در او حاصاال شااده اساات .در معنااای «فاارح» ،انشااراح صاادر بااا لااذت
گذرا نیز گفته شده است.

183

تفاوت «فرح» باا ماادههاای قریاب المعنای آن مانناد «سارور»« ،طارب»« ،بطار» و «أشار» در ایان اسات
کااه «ساارور» معنااای «حاازن» اساات و بااه آن انبساااطی گفتااه ماایشااود کااه حاازن و درد انسااان را زائاال

8

عالمه طباطبايي (رحمه اهلل) اين معنا را موافقتر با آيه دانسته است( .الميزان ،ج ، 1

ص )7
8
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ماایسااازد« .طاارب» خااروج از حالاات اعتاادال و مماادوح در ساارور اساات« .بطاار» خااارج شاادن از حااد
«طرب» و «أشر» گذشتن از حد «بطر» است.
دیگر آن که فرح ،یا نسبت باه یاک امار حاق اسات یاا باطال؛ 184یعنای فارح مایتواناد حاق باشاد یاا
باطل؛ چنان که در قرآن این گونه آمده است:
«ذَلِکُم بِمَا کُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِی الْلَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقْ» (سوره غافر ،آیه )75
در این آیه ،قید «» نشان مایدهاد فارح ،باه حاق نیاز مایاواند باشاد .فارح باه حاق مانناد فارح انساان،
آن هنگام که رحمتی از جانب خدا به او میرسد:
«وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا» (سوره روم ،آیه )36
و حتاای م منااان اماار شاادهآنااد کااه بااه خاااطر برخااورداری از فضاال و رحماات الهاای ،فاارح داشااته
باشند.
«قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُواْ» (سوره یونس ،آیه )58
و ف ارح باطاال ماننااد فاارح کسااانی کااه از جهاااد همااراه بااا رسااول اهلل (صاالی اهلل علیااه و آلااه) تخلااف
کردند و نسبت به انجام این وظیفه الهی کراهت داشتند:
83
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«فَ ارِحَ الْمُخَلَّفُااونَ بِمَقْعَ ادِهِمْ خِ االَفَ رَسُااولِ اللّ اهِ وَکَرِهُااواْ أَن یُجَاهِ ادُواْ بِ الَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِ اهِمْ فِاای سَ ابِیلِ
اللّهِ»
باار ایاان اساااس ،نهاای از فاارح در خطاااب قااوم قااارون بااه او« :لَااا تَفْ ارَحْ إِنَّ اللَّ اهَ لَااا یُحِ ابُّ الْفَ ارِحِینَ»،
نشان از باطل و باه غیار حاق باودن آن دارد کاه در ایان صاورت ،مایاوا گفات :فارح درایان آیاه باه
معنای «بطر» و «أشر» است.

 .4-2معنای «خسف» قارون و خانهآه
«خسااف» دراصاال بااه معنااای فاارو رفااتن یااا فاارو کااردن در زمااین اساات،

185

بااه گونااهای کااه اثااری از

آن شاایء باااقی نمانااد 186.ماااه گرفتگاای را از آن جهاات «خسااوف» ماای گوینااد کااه نااور ماااه ،از نظاار
بیننده غایب و زایل میشود« 187.کسوف» نیز به همین معنا و از «خسوف» ضعیفتر است.

8
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بنااابراین عبااارت «فَخَسَ افْنَا بِ اهِ وَبِ ادَارِهِ الْ الَرْضَ» ،باادین معناساات کااه قااارون و خانااهاش را در زمااین
فرو بردیم؛ به گونهای که هی اثری از آنها باقی نماند.

 .5-2مراد از «فِة»
«فئااة» در لغاات بااه معنااای «گااروه و دسااته» اساات؛189امااا نااه هاار گروهاای؛ بلکااه مااراد ،گااروه طرفاادار
یااک جریااان و خااع خاااص اساات .یعناای انسااانهااایی کااه باار اساااس یااک تفکاار مشااترک کنااار هاام
جمااع شااده آنااد و جریااان و نحلااة خاصاای را تعقیااب ماایکننااد .ازایاان رو« ،فئااه» در کنااار «نحلااه»
است؛ «نحله» به جریان فکری – عقیدتی گفته میشود و «فئه» به طرفداران آن.

 . 3نكتهها و پیامها

 .1-3خویناوندی حضرت موسی (علیه السالم) با قارون
آیااات ایاان فصاال مربااوط بااه جریااان رویااارویی حضاارت موساای (علیااه السااالم) بااا قااارون اساات کااه
در زمان اوج گیری جریان اجتماعی زندگانی بنی اسرائیل ،اتفاق افتاد.

8

.
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 .1-1-3برخورد همزمان انبیاء (علیه السالم) با زر و زور و تزویر
سااه عنصاار و اهاارم زر ،زور و تزویاار ،در زناادگی و تاااریخ بساایاری از انبیااای الهاای(علیااه السااالم)
وجااود داشاات کااه بااا آن مقابلااه و مبااارزه کردنااد .غالااب مخالفااان انبیااا ،طبقااة مرفااه ،ثروتمناادان و
صاااحبان زر بودنااد کااه اجاارای رسااالت انبیااا (علیااه السااالم) را مخااالف منااافع مااادی و اقتصااادی
خااود ماایدانسااتند و بااه همااین جهاات ،بااا آنهااا مقابلااه ماایکردنااد .زورمناادان و صاااحبان قاادرت نیااز
کااه توسااعة رسااالت انبیااا (علیااه السااالم) و اصاال جریااان توحیااد را موجااب نااابودی ساالطنت و
استیالی قادرت خاود مایدیدناد ،تماام قامات وارد صاحنة نبارد باا آنهاا مایشادند و مایجنگیدناد.
جریااان تزویاار ،نیرنااگ و فریااب نیااز بیشااتر همااان صاااحبان زر و زور بودنااد کااه از ایاان راه بااا انبیاااء
(علیااه السااالم) رویااارویی ماایکردنااد؛ و در مااواردی نیااز افاارادی بودنااد کااه بهااره ای از ثااروت و
قاادرت نداشااتند تااا بااه جهاات در مخاااطره افتااادن منااافع اقتصااادی یااا سیاساای خااود ،دساات بااه ایاان
اقدام زده باشند.

 .2-1-3جدا بودن زر و زور و تزویر در سالت موسی (علیه السالم)
در میااان انبیاااء الهاای (علیااه السااالم) ،رسااالت حضاارت موساای (علیااه السااالم) دارای ویژگاای خاصاای
اساات و آن ایاان کااه در زناادگی سااایر انبیاااء (علیااه السااالم) ،سااه اهاارم زر ،زور و تزویاار بااا هاام
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آمیختااه بااود و چناادان شاافاف و جاادای از هاام نبودنااد .البتااه گاااهی هاار سااه بااا هاام در براباار آنهااا
بااروز ماایکردنااد؛ مااثالً در زناادگانی پیااامبر مکاارم اسااالم (صاالی اهلل علیااه و آلااه) ،از همااان آغاااز
رسااالت در مکااه ،چنااان کااه مشااهور و مساالم تاااریخ اساات ،هاار سااه جریااان قاادرت و ثااروت و
نیرنگ در مقابل ایشان قارار گرفتناد و پیاامبر (صالی اهلل علیاه و آلاه) ،باه طاور هام زماان ،باا هار ساة
آنهااا مبااارزه ماایکاارد .بعااد از ورود ایشااان بااه مدینااه و تشااکیل حکوماات اسااالمی نیااز همااین گونااه
بااود و البتااه درا یاان دوران ،جریااان تزویاار ،باارخالف مکااه کااه مخفاای و غیاار رساامی بااود ،در قالااب
منافقان ،چهرل رسمی به خود گرفت که سرآمد و سردستة آنها ،عبداهلل بن ابی بود.
اما در عرصاة رساالت حضارت موسای (علیاه الساالم)  ،ایان ساه عنصار باه صاورت شافاف و جادا از
هاام وجااود داشاات و هاار کاادام ،مقطعاای از زناادگانی موساای (علیااه السااالم) را بااه خااود اختصاااص
داده است .این گونه نباود کاه موسای (علیاه الساالم)  ،هام زماان باا هار ساه اهارم مقابلاه کارده باشاد.
در ابتااادا ،جریاااان زور و قااادرت در برابااار موسااای (علیاااه الساااالم) قااارار گرفااات و آن فرعاااون و
فرعونیااان بودنااد کااه شااروع رسااالت او نیااز بااا خطاااب « اذْهَابْ إِلَاات فِرْعَاوْنَ إِنَّاهُ طَغَاات» (سااوره طااه،
آیااه 24؛ سااوره نازعااات ،آیااه  )17بااود .در آیااات مااورد بحاام سااوره قصااص نیااز مالحظااه شااد کااه
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موساای (علیااه السااالم) ،بعااد از دریافاات معجاازات الهاای ،مساائوول برخااورد بااا فرعااون و فرعونیااان
شد:
ن» نیااز چنااان کااه در
م کَااانُوا َقوْمااا فَاسِااقِی َ
ک ِإلَاات ِف ْرعَاا ْو َن َو َم َلئِاا ِه ِإ َّنهُاا ْ
ک ُب ْرهَانَااا ِن مِاان َّربِّاا َ
« فَااذَا ِن َ
فصاالهااای پیشااین مالحظااه شااد ،حضاارت موساای (علیااه السااالم) ایاان جریااان را ساااقع کاارد و از
میان برد.
البتااه چنانچااه س ا ال شااد :بااا وجااود مقابلااة موساای (علیااه السااالم) بااا سااه عنصاار یاااد شااده ،چاارا در
آیااات قاارآن ،موساای (علیااه السااالم) تنهااا بااه رویااارویی بااا فرعااون و اهاارم زور اماار شااده اساات و
سااخنی از مقابلااه بااا زر و تزویاار نیساات؟ در پاسااخ ماایگااوییم :فرعااون ،عاماال تثبیاات شاارک میااان
مردم در مقابال توحیاد باود .ایان گوناه نباود کاه فرعاون ،مانناد دو جریاان دیگار ،تنهاا ماانع رساالت
حضاارت موساای (علیااه السااالم) باشااد؛ بلکااه در براباار خاادا ،ادعااای خاادایی داشاات .پااس دو جریااان
ثروت و فریاب ،تنهاا باا رساالت موسای (علیاه الساالم) مقابلاه مایکردناد؛ ولای مسائله فرعاون فراتار
از اینها بود و اودر مقابل رب العالمین ایستاده بود.
بعااد از هالکاات اهاارم قاادرت و نجااات بناای اساارائیل ،تزویاار دومااین عنصااری بااود کااه در مقاباال
موساای (علیااه السااالم) ظاااهر شااد و آن جریااان سااامری بااود کااه در سااورههااای دیگاار قاارآن آمااده
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اساات 191.موساای (علیااه السااالم) ایاان مااانع را نیااز بااا همااة مشااکالت و تلف ااتی کااه در بناای اساارائیل
هب وجود آورد ،پشت سر گذاشت و بر آن مسلع شد.
آخاارین اهرماای کااه در براباار موساای (علیااه السااالم) بااه وجااود آمااد ،جریااان ثااروت و مساائله قااارون
بود که در آیات این فصل ،به آن اشاره شده است:
« إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَت فَبَغَت عَلَیْهِمْ»

 .3-1-3داخلی بودن جریان زر و تزویر در زمان موسی (علیه السالم)
نکتااه قاباال تلماال دیگاار در جریااان مقابلااة حضاارت موساای (علیااه السااالم) بااا عناصاار یاااد شااده ،ایاان
اساات کااه باارخالف سااایر انبیاااء (علیااه السااالم) کااه ایاان سااه عنصاار ،غالب ااً خااارج از اماات ایشااان
بودنااد ،در جریااا حضاارت موساای (علیااه السااالم) ،زر و تزویاار از درون بناای اساارائیل برخاساات و
عناصری داخلی بودناد .ماثالً در زماان پیاامبر اساالم (صالی اهلل علیاه و آلاه) ،هار ساه جریاان ،خاارج
از اماات ایشااان و از مشاارکان و یهودیااان بودنااد .هاار چناادب عااد از رحلاات پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و

 .نك :سوره طه ،آيه  8به بعد.
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آلاااه) ،کساااانی چاااون طلحاااه و زبیااار و دیگرانااای از دل امااات اساااالمی درآمدناااد و ساااردمداران
جریانهای زر و زور و تزویر شدند.
ظاااهراً در مااورد پیغمباار دیگ اری چنااین نبااوده اساات کااه ماننااد موساای (علیااه السءااالم) ،جریااانهااای
مقاباال و مخااالف او ،از دل اماات خااود او بیاارون آمااده باشااند .سااامری و قااارون بااه عنااوان بزرگااان
نیرنااگ و ثااروت ،هاار دو از قااوم بناایاساارائیل و حتاای از نزدیکااام موساای (علیااه السءااالم) بودنااد؛
چنااان کااه در مااورد قااارون ،تعبیاار آیااة شااریقه ایاان اساات کااه قااارون ،از قااوم موساای (علیااه السءااالم)
بود { :إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَت}.
این که آیاه شاریفه مایفرمایاد :اقارون از قاوم موسای (علیاه الساالم) باود ،منظاور تنهاا بنایاسارائیلی
بااودن او نیساات؛ بلکااه رابطااة نزدیااک و فامیاال او و موساای (علیااه السااالم) را ماایرساااند .در میااان
اسااباط بناایاساارائیل کااه دوازده قبیلااه بودنااد ،موساای (علیااه السااالم) و قااارون از یااک ساابع بودنااد.
قااارون پساار خالااة موساای (علیااه السااالم) و از سااه نفااری بااود کااه بااه موساای (علیااه السااالم) نزدیااک
بودنااد :بکاار باان الویااه ،یوشااع باان نااون و قااارون .او ،همچنااین جاازو هفتاااد نفاار عابااد و زاهااد نخبااة
بنیاسرائیلی بود که حضرت موسی (علیه السالم) آنها را همراه خود به کوه طور برد:
{ وَاخْتَارَ مُوسَت قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُالً لْمِیقَاتِنَا} (سورل اعراف ،آیة )155
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مطلب دیگر این است کاه در ایان آیاات ،بغای قاارون ایانگوناه بیاان شاده ساات { :فَبَغَات عَلَایْهِمْ}،
و بااا توجااه بااه ایاان کااه مرجااع ضاامیر «هاام» ،قااوم مااذکور در عبااارت قباال اساات کااه فرمااود { :إِنَّ
قَارُونَ کَاانَ مِان قَاوْمِ مُوسَات} ،ماراد از { فَبَغَات عَلَایْهِمْ} ،بغای قاارون علیاه بنایاسارائیل اسات .بایاد
دید بغی او نسبت به بنی اسرائیل چگونه بوده و مقصود از آن چیست؟

 .1-2-3علم کیمیا و ثروتمند ْدن قارون
قااارون ،در ابتاادا از مالزمااین موساای (علیااه السااالم) بااود و در همااة عبااادتگاااههااا همااراه او بااود .در
ایان مادت ،او توانسات علاام کیمیاا را از یوشاع باان ناون یاا از خاود موساای (علیاه الساالم) بیاااموزد و
با اساتفاده از آن و تبادیل فلازات مختلاف باه طاال ،ثاروت هنگفتای بارای خاودش باه وجاود آورد و
ثروتمندترین فرد بنیاسرائیل شد.
زیادی ثروت قارون به انادازه ای باود کاه باه تعبیار قارآن ،کلییاد گانجهاای او کاه در صاندوقهاایی
گذاش اته شااده بااود ،آنقاادر زیاااد بااود کااه گااروه نیرومنااد مساائول حماال و نقاال آنهااا ،بااه هنگااام
حملشان ،از حالت قیام و ایستاده خارج و منحرف میشدند:
{ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّلِ}
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در واقااع ،مقصااود ایاان اساات کااه حماال ایاان کلیاادها ،باارای آن گااروه دشااوار بااود .البتااه برخاای از
مفسااران گفتااهانااد کااه مقصااود از «مفاااتح» در اینجااا ،خااود گاانجهااا هسااتند؛ و ایاان را نظاار بیشااتر
مفسران دانساتهاناد 191.اماا طباق نظار عالماه طباطباایی (رحماة اهلل) ،ایان نظار درسات نیسات؛ 192چارا
که خالف ظاهر الفاا آیه است.
حال کاه مشاخص شاد قاارون ثاروتش را از بنایاسارائیل نگرفتاه باود ،پاس مقصاود عباارت { فَبَغَات
عَلَایْهِمْ} ،ایاان نیساات کااه قااارون از لحاااا اقتصااادی و مااالی ،بااه بناایاساارائیل ظلاام کاارده بااود؛ بلکااه
مقصود این است کاه قاارون ،از لحااا جریاانی بار آن هاا ظلام کارده باود؛ یعنای قاارون ،باا جریاانی
کااه تااابع موساای (علیااه السااالم) بودنااد و اردات تااامء بااه او داشااتند ،مخالفاات کاارده و بااا ایاان کااار
خود ،به آنها ظلم کرده بود.

طبرسي ،مجمع البيان ،ج  ،7ص .3 1
طباطبايي ،الميزان ،ج  ، 1ص 71
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 .3-3ارادد الهی در ثروتمندی قارون
چنان که پایش از ایان مالحظاه شاد ،قاارون ثاروت خاود را از طریاق علام کیمیاا کساب کارده باود؛
چنااان کااه سااخن او در ادامااة آیااات ایاان اساات کااه ایان ثااروت را بااه وساایلة علاام و دانشاای کااه ناازد
خودم بود ،به دست آوردم:
{ قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَت عِلْم عِندِی}
ولی تعبیر خداوند سبحان این است که این ثروت عظیم را ما به او دادیم:
{ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّلِ}
ایاان تعبیاار ،پاسااخ همااان سااخن قااارون اساات کااه ایاان ثااروت را حاصاال علاام خااود ماایدانساات و
مقصااود ایاان اساات کااه خداونااد ساابحان ،ایاان ویژگاای و خاصاایت را در جریااان عااالم طبیعاات قاارار
داده اساات کااه کساای ماایتوانااد یااک فلااز را از طریااق دگرگااونی عناصاار شاایمیایی آن ،بااه طااال
تباادیل سااازد .اگاار خداونااد ایاان خاصاایت را در طبیعاات قاارار نااداده بااود و ایاان ارادل تکااوینی او در
عالم طبیععت نبود ،قاارون باه های وجاه نمای توانسات چناین ثروتای را بارای خاود جماع کناد .پاس
در واقع ،این ثروت را خدا به او داده بود.
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 .4-3نهی قارون از فساد ،نه از ْاد زیستن
مقصااود از قااوم اقاارون در عبااارت { إِذْ قَااالَ لَااهُ قَوْمُااهُ} ،همااان جریااان معتقااد و ماا من بااه موساای
(علیه السالم) اسات کاه پایش از ایان نیاز از آنهاا ساخن گفتاه شاد .اطرافیاان موسای (علیاه الساالم)
مردمان ساادهای بودناد کاه دل بساتگی باه دنیاا نداشاتند و تنهاا دلادادل خادا بودناد .ثروتای نیاز جماع
نکرده بودند؛ چاه هار چاه دسات مای آوردناد ،اگار اضاافه بار نیازشاان باود ،آن را در راه خادا انفااق
ماایکردنااد .اشااتغال قااارون بااه کسااب ثااروت و ثااروتاناادوزی ،موجااب افتااراق و جاادایی او از
بنی اسارائیل شاد و اولاین برخاورد باا قارون ،از ساوی بنایاسارائیل صاورت گرفات .برخاورد موسای
(علیه السالم) باا او –چناان کاه خواهاد آماد -بعادها صاورت گرفات .جاراین طرفادار موسای (علیاه
السااالم) ،بااه جهاات تغییاار ساابک و روش زناادگی ،بااه قااارون اعتااراض کردنااد وبااه وعا و نصاایحت
او پرداختند.

لزوم رنگ نباختن در ْرایط مختلف زندگی
چنااان چااه کساای بااه محااض تغییاار اوضاااع و شاارایع اقتصااادی و سیاساایاش ،روش زناادگی و
برخ اورد خااود بااا دیگااران را باار هاام بزنااد ،مااورد اعتااراض واقااع ماایشااود .کسااانی کااه در خااع

411

عبودیااات خااادا هساااتند و انساااانهاااای متقااای و مخلصااای مااایباشاااند ،بایاااد مراقاااب باشاااند کاااه
موقعیتهای مختلف و عرصههای اقتصادی و سیاسی زندگی ،آنها را عوض نکند.
در گذشته ،موقعیاتهاای اجتمااعی بارای طلباههاا ،در مسایر روحانیات و آخونادی آنهاا باود .یاک
طلبااه درس را ماای خونااد و بعااد از ماادتی ،یااا در همااان شااهر و روسااتای محاال اقااامتش ،مااورد
مراجعااه مااردم قاارار ماایگرفاات؛ یااا ایاان کااه در مساایر مرجعیاات دیناای قاارار ماایگرفاات و آیااتاهلل
ماایشااد .در ایاان میااان ،معاادود افاارادی پیاادا ماایشاادند کااه ایاان تغییاار موقعیاات اجتماااعی ،روش
زندگی آنها را نیز عوض میکرد و روح و زیء طلبگی خود را از دست میدادند.
امروزه که باه دلیال پیاروزی انقاالب اساالمی در ایاران ،عاالوه بار موقعیاتهاای اجتمااعی حاوزوی
و تبلیغاای گذشااته ،در عرصااههااای حکااومتی نیااز موقعیااتهااای زیااادی رای اهاال علاام و روحااانیون
فااراهم شااده سااات ،ایاان قشاار بایااد بیشااتر مواظباات کننااد کااه رساایدن بااه مناصااب و موقعغیااتهااای
باااااللی اجتمااااعی و سیاسااای ،روش زنااادگی آنهاااا را از روح طلبگااای ،ساااادهزیساااتی و حالااات
متواضعانهای که باید در برابر مردم داشته باشند ،تغییر ندهد.
کساای کااه بناادل خداساات و در ایاان راه خااالص اساات ،در همااة احااوال ،بااا بناادگان خاادا متواضااعانه
برخورد میکناد .انبیااء الهای (علیاه الساالم) ایان گوناه بودناد .بازرگتارین برجساتگی رساول اکارم

412

(صاالی اهلل علیااه و الااه) نیااز حضااوع ،تواضااع و نرماای ایشااان در برخااورد بااا مااردم باااود و هاادف
بعثتش را نیز کامل ساختن مکارم اخالق معرفی کرد:
«بعثت بتمم مکارم ابخالق».
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حضرت علی (علیه السالم) و دیگر اهل بیت (علیه السالم) نیز همین گونه میزیستند.

 .1-4-3نصیحت مؤمنان به قارون
اولین ساخن م مناان بنای اسارائیل در مقاام نصایحت قاانون ،نهای از فارح اسات کاه خادا انساانهاای
فرِح را دوست ندارد:
{ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ}
چنااان کااه در بحاام واژههااا گفتااه شااد ،مقصااود از «فاارَح» در اینجااا ،مطلااق شااادمانی و ساارور
مماادوح نیساات؛ بلکااه مقصااود ،فاارح باطاال و آن ساارور و شااادمانیای اساات کااه از حادء مماادوحش
خااارج ماایشااود و در واقااع« ،بطاار» و «أشاار» اساات .پااس سااخن م منااان بناایاساارائیل بااا قااارون ایاان

4
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اساات کااه بااه ایاان ثااروت ،دارایاای و گاانجهااایی کااه جمااع کااردهای خوشااحال نباااش؛ کااه خداونااد
کسانی را که به جهت دلبستگی به مال شادمانی مِیکنند ،دوست نمیدارد.
بنابراین نبایاد تصاوءر شاود کاه در ایان آیاه ،خوشاحال باودن و شااد زیساتن ماذمت شاده ساا؛ چناین
نیساات کااه اگاار کساای بنااده خاادا بااود و در مقااام اطاعاات پروردگااار مشااکلی نداشاات و نیااز فاارد
پولاادار و ثرومتناادی بااود و زناادگی مرفااه و شااادی داشاات ،بااه او گفتااه شااود :ایاان گونااه زناادگی
نکاان؛ چااون خاادا ماایفرمایااد { :إِنَّ اللَّ اهَ لَااا یُحِ ابُّ الْفَ ارِحِینَ} .بلکااه در اینجااا مقصااود ،کساای اساات
کااه در خااع توسااعة اقتصااادی زناادگی بااه سااوی افاازونخااواهی و گسااترش لااذت و عاایش و نااوش
اساات؛ کساای کااه بااه دنبااال پااول درآوردن اساات و خااود پااول باارای او موضااوعیت دارد و اهاال
عیاشاای ،خااوشگااذرانی و برخااورداری از لذائااذ نفسااانی اساات .تمااام مفاسااد جامعااه بااه ایاانهااا باااز
می گاردد کاه باا ثاروت زیااد خاود ،وساایل فساق و فجاود را فاراهم مایکنناد و پساران و دختاران و
زنان را به فساد میکشند.
همچنااین نبایااد پنداشاات کااه دیاانداری یعناای محاازون و مغمااوم بااودن؛ چنااان کااه فااردی ماایگفاات:
زمااانی سااوار باار یااک تاکساای شاادم و راننااده نیااز آهنااگ مبتااذلی گذاشااته بااود .از داننااده خواسااتم
آن را خاااموش کنااد .پاسااخ راننااده ایاان بااود کااه از شاانیدن ایاان آهنااگ ،حالااک خوشاای بااه انسااان
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دست نمیدهد ،بلکاه ناراحات هام مایشاود .ایان قبیال افاراد گماان مایکنناد هرچاه را انساان از آن
خوشش بیاید ،دین گناه میداند و تحریم کرده است.

 .5-3توصیه به قارون دربارد توجّه به آخرت
نصیحت دیگر م منان بنایاسارائیل باه قاارون ایان اسات کاه در آنچاه خداوناد باه تاو داده اسات ،باه
دنبال آخرت باش:
{ وَابْتَزِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْ خِرَلَ}
پیشنهاد آن ها به قاارون ایان باود کاه ایان هماه ثاروت و دارایای خادادادی را در جهات تثبیات خاود
و فااراهم کااردن مقااام و موقعیاات دنیااایی صاارف نکاان ،بلکااه آنهااا را در راه آخاارت هزینااه کاان و
با این کاار ،ساعاد اخاروی خاود را تالمین کان .ایان ساخن نشاان مایدهاد کاه م مناان بنایاسارائیل،
در رویااارویی بااا قااارون ،بااه مااال و ثااروت او نظاار نداشااتند کااه چاارا او ثروتمنااد اساات و آنهااا نااه؛
بلکااه بااه همااة چیزهااایی کااه او داشاات ،از ثااروت ،قاادرت ،علاام ،اسااتعداد و توانااایی ،توجااه داشااتند
و آنها را نعمتها خدادادی او میدانستند { :مَا آتَاکَ اللَّهُ}.
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 .1-5-3ید پندار نادرست در تفسیر آیه
پس از توصیه به قارون دربارل توجه به آخرت ،عبارت دیگری آمده است که میگوید:
{ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا}
ایان تعبیاار ،بساایار باار ساار زبااانهااا بااوده ،متاداول و مااورد اسااتفادل عااوام اساات کااه تفساایر انحرافاای و
نادرست نیز از آن صورت گرفته است.
عااوام مااردم ،تعبیاار { وَلَااا تَاانسَ نَصِاایبَکَ مِ انَ ال ادُّنْیَا}را در مااورد کسااانی بااه کااار ماایبرنااد کااه در
زناادگی مااادی خااود ،از خااوراک و پوشاااک و مسااکن ،زهااد ورزیااده ،مضااایق ماایکننااد و اهاال
تفاارج و تفااریح نیسااتند .مقصودشااان نیااز ایاان اساات کااه نصاایبت را از دنیااا ،در خااوشگااذرانی،
خوردن ،خوابیاد و لاذت باردن فراماوش نکان .حاال آن کاه بایاد باه سایاق ایان آیاات توجاه داشات
که این تعبیر را چاه کساانی و باه چاه کسای مایگویناد .عباارت { وَلَاا تَانسَ نَصِایبَکَ مِانَ الادُّنْیَا} را
م و غمءاش دنیاسات؛ آن هام بعاد از توصایة او
م منان بنیاسارائیل باه قاارونی مای گویناد کاه هماة ها ء
بااه اسااتفاده از ثااروت خاادادادی باارای بااه دساات آوردن سااعدت آخاارت{ :وَابْتَ ازِ فِیمَااا آتَاااکَ اللَّ اهُ
الدَّارَ الْا خِرَل} .پاس نمایتاوان ایان تعبیار را بارای کساانی کاه از دنیاا و لاذتهاای آن کناارهگیاری
کردهاند؛ یا کمتر به آنها میپردازند و بیشتر توجهشان به معنویات و زهد است ،به کار برد.
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 .2-5-3دو تفسیر صحیح از آیه
باار خااالف برداشاات و تفساایر انحرافاای پاایش گفتااه ،دو معنااا و تفساایر صااحیح باارای عبااارت { وَلَااا
تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا} ،میتوان ذکر کرد:
 -1معنای آیه این اسات کاه آنچاه از دنیاا را خادا بارای تاو تقسایم کارده و رزق تاو قاار داده اسات،
رهااا نکاان و آنهااا را در جهاات تحصاایل آخاارت بااه کااار بگیاار؛ زیاارا نصاایب حقیقاای انسااان از دنیااا،
آن مقااداری اساات کااه باارای آخاارت او ماایمانااد و در آنجااا بااه کااراش ماایآیااد؛ ه ار چااه را انسااان
برای دنیا و اساتفاده از لاذت هاای آن خارج کناد یاا بارای دگیاران بگاذارد ،از باین رفتاه اسات .بایاد
داشتههای مادءی را برای خود نگهداشت و بیجهت خرج نکرد.
همچناااین بایاااد توجاااه داشااات مقصاااود از نصااایب دنیاااا ،خصاااوص ماااال نیسااات؛ بلکاااه هماااة
برخااورداریهااا و نعمااتهااای مااادءی را شااامل ماایشااود؛ اعاام از نیاارو و توانمناادی جساامانی ،قاادرت
اندیشه و ابتکار ،علم و قادرت مادیریت ،کاه نبایاد هماة ایان بهارهمنادیهاای دنیاا را فراماوش کارد
وباید آنها را در مسیر سعاد آخرت ،مدیدیت و ساماندهی کرد:
{ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا}.
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 -2معنااای دیگاار ،عکااس معنااای اول اساات و آن ایاان کااه بااه قااارون گفتنااد :فرامااوش نکاان کااه
نصاایب تااو ،از دنیااایی کااه بااه تااو روی آورده اساات ،مقاادار کماای از آن چیزهااای اساات کااه بااه تااو
داده شااده { :وَلَااا تَاانسَ نَصِاایبَکَ مِانَ الادُّنْیَا} .نصاایب تااو ،تنهااا همااان چیاازی اساات کااه ماایخااوری،
مینوشی و میپوشی و بقیه ،خیاالت و اعتباریات است.
اگر انسان در بهترین موقعیات اقتصاادی و اجتمااعی نیاز زنادگی کناد ،جاز آنچاه مایخاورد تاا سایر
شود یا می پوشاد کاه او را از سارما و گرماا حفا کناد ،چیاز دیگاری باه کاار او نخواهاد آماد .ایان
کااه انسااان باار بهتاارین نااوع فاارش بنشاایند یااا نااوع متوسااع آن ،فاااخرترین لباااس را بپوشااد یااا لباساای
کاام ارزش را ،هاای فرقاای بااه حااال او ناادارد .ایاان طااور نیساات کااه فاارد برخااوردار از بهاارههااای
مااادءی ،بااه خاااطر اسااتفاده از مرغااوبتاارین مااواد ،اباازار و وسااایل ،از خااوردن ،آشااامیدن ،پوشاایدن و
حتاای خوابیاادن ،لااذت بیشااتری از دیگااران بباارد؛ بلکااه آنچااه هساات ،مربااوط بااه همااان تخاایالت و
اعتباریات است.
زودگذر و خیالی بودن لذتهای دنیا
طبع دنیاا چناان اسات کاه انساان ،در هار ماوقعیتی کاه قارار داشاته باشاد ،بعاد از مادت کمای باه آن
وضع عادت مایکناد وبارایش عاادی مایشاود .ماثالً کسای کاه در جدیادترین و گارانتارین ماشاین
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نشسااته اساات ،چااه بسااا بااه مقاادار کساای لااذت بباارد کااه در ماشااین معمااولی خااودش یااا تاکساای و
اتوبااوس نشسااته اساات و در ایاان جهاات ،تفاااوتی بااا هاام نداشااته باشااند .لااذت ،جااال و نمااایش از آن
کساای اساات کااه بااه آن فاارد برخااوردار مااینگاارد .همااین گونااه اساات کساای کااه در کاااو و قصاار
زناادگی ماای کنااد؛ در روزهااای اول ،منظاارل ساااختما و گاال و گیاااه آنجااا باارایش جلااوه دارد و
لااذت ماایباارد ،ولاای بااا گذشاات زمااان ،چااه بسااا دیگاار بااا مسااتلجری کااه در ساااختمانی کوچااک
زندگی میکند ،تفاوت نداشته باشد .این مسئله ،از بدیهای دنیاست.
وقتاای انسااان بااه گذشااتهاش نگاااه ماایکنااد ،ماایبینااد از همااة آنچااه خااورده و پوشاایده اساات ،چیااز
زیااادی باارایش نمانااده اساات و در واقااع ،فرقای بااه حااالش نداشااته کااه بهتاارین غااذا یااا سااادهتاارین را
خااورده اساات .گرچااه ممکاان اساات در لحظااة خااوردن ،میااان آنهااا تفاااوتی در میااان باشااد ،امااا
بالفاصااله پااس از خااوردن ،دیگاار لااذتی نماایمانااد .زودگااذر بااودن لذائااذ مااادی دنیااا ،در مسااائل
جنساای و نفسااانی نیااز مشااهود اساات؛ مااثالً فااردی باارای یااک لااذت شاهوی ،مقاادمات زیااادی فااراهم
میکند و زمان زیادی صرف میکناد ،اماا تماام لاذتی کاه مایبارد ،بسایار کوتااه اسات .البتاه ایان از
راه مشااروع آن اساات و گاار نااه لگاار –معاااذ اهلل -از راه غیاار شاارعی آن باشااد ،چااه بسااا همااین مقاادار
لذت کوتاه نیز نصیب فرد نشود.
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مساائلة زودگااذری ل اذّتهااای دنیااوی و اعتباااری و خیااالی بااودن آنهااا ،باارای افااراد پیاار ملمااوستاار
اساات .علاایرغاام آنکااه انسااان پیاار ممکاان اساات بااه جهاات پیااری ،حافظااهاش را از دساات بدنااد و
گذشااتة نزدیااک را بااه یاااد نیاااورد ،گذشااته دور و بااه ویااژه دوران جااوانی و لحظااات عاایش و
نوشااش را بااه راحتاای بااه خاااطر ماایآورد .اصاالً کااار خاادا در ایاان خصااوص بااه گونااهای اساات کااه
هرچااه انسااان بااه ماارگ ناازدگتاار ماایشااود ،گذشااتة زناادگی باارای او جلااول بیشااتری مااییابااد و
جلااوی چشاامانش مجساام ماایشااود .آن وقاات اساات کااه انسااان در مقاباال رنااجهااا و غاامهااایش ،از
فقاار ،فالکاات ،بیماااری ،درگیااری بااا دیگااران و  ،...همچااون جعبااة کااوچکی در براباار یااک انبااار
است؛ و در واقع ،نصیب او از دنیا جز همان لذتهای محدود و ناچیز نبوده است.

 . -3فساد؛ نتیجة خودمحوری قارون
از آنجااا کااه قااارون ،دادههااای خداونااد ساابحان بااه خااود را فرامااوش کاارده بااود و آنهااا را در راه
خدا مصرف نمیکارد ،م مناان بنای اسارائیل اصارار داشاتند باه او گوشازد کنناد کاه هماانگوناه کاه
خداوند به او احسان کرده است ،او نیز به دیگران احسان کند:
{ وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ}
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سااخن آنهااا ایاان بااود کااه بااه فقاارا و ضااعیفان بناایاساارائیل کااه در خاادمت تااو هسااتند ،احسااان کاان.
این گونه نباشد که چند برابر به تو خدمت کنند و تو کمتر از حقشان به آنها مزد دهی.

 .1- -3نهی قارون از فساد در زمین
عباارت { وَلَااا تَبْازِ الْفَسَااادَ فِاای الْالَرْضِ} ،بعااد از ساافارش او بااه احسااان { :وَأَحْسِاان کَمَااا أَحْسَانَ اللَّاهُ
إِلَیْا اکَ} ،اشااااره دارد باااه ایااان کاااه اگااار انساااان دارائااایهاااای ماااادی و معناااویاش مثااال ماااال،
عقل،اندیشااه ،اسااتعداد و توانااایی را تنهااا در خاادمت خااود درآورد تااا لااذتهااا و برخااورداریهااای
هرچااه بیشااتر را باارای خااود فااراهم آورد ،ساارانجام آن ،فساااد در زمیااان خواهااد بااود؛ چااه خااود
محااوری و منّیاات ،بتاای باازرگ باارای انسااان اساات کااه اگاار بااه درون اندیشااة او راه یابااد ،توسااعه
می یاباد و دیگار حادء و مارزی نادارد .در ایان حاال ،انساان پیوساته در فکار باه دسات آوردن هرچاه
بیشتر لاذّت ،قادرت ،شاهوت و تسالّع بار دیگاران اسات؛ و بارای نیال باه ایان مقصاود ،از های چیاز
فروگاازار نخواهااد کاارد و ایاانهااا ،همااه منشلفساااد اساات .چنااین کساای بااه طااور قطااع ،محبااوب
خداوند سبحان نیست:
{ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ}
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بر عکس چنانچه انسان در مسایر احساان باه دیگاران قارار گیارد ،های وقات باه فسااد مباتال نخواهاد
شااد؛ زیاارا باار فاارض کااه زناادگیاش اوج بگیاارد و امکانااات مااادی فراواناای بااه دساات آورد،
دیگران را در آنها سهیم میکند و همه را از آن خودش نمیداند.
بنااابراین بایااد بااه { وَابْتَ ازِ فِیمَااا آتَاااکَ اللَّ اهُ ال ادَّارَ الْ ا خِرَلَ} و { وَأَحْسِاان کَمَااا أَحْسَ انَ اللَّ اهُ إِلَیْ اکَ}
اعتقاااد داشاات تااا در مساایر بناادگی قاارار بگیااریم .در زناادگی ،بایااد بااا تثبیاات نظاار و اعتقاااد ،وارد
عمل شد؛ چرا کاه اگار فکار و بیانش صاحیح باشاد ،مثال خاداباوری و معادبااوری ،در عمال نیاز باه
قرار گرفتن در خع بندگی خدا منجر خواهد شد.

 .7-3پاسخ قارون و توبیخ وی
در براباار توصاایة م منااان بااه قااارون کااه در آنچااه خداونااد ساابحان بااه او داده اساات ،دنبااال آخاارت و
احسان به دیگران باشد:
{ وَابْتَزِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْ خِرَلَ  ...وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ}
پاسخ قارون چنین است :اینها را با علم خودم کسب کردم:
{ قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَت عِلْم عِندِی}
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پیش از این ،اشاره شد که چگونه از راه علم کیمیا ،ثروتمند شده بود.
تعبیاار { أُوتِیتُااهُ}در سااخن قااارون ،مقاباال تعبیاار { آتَاااکَ اللَّااهُ} اساات و نشااان ماایدهااد در ایاان
پاسااخ ،قااارون بااا مباادأ سااخن م منااان بناایاساارائیل مخالفاات کاارده اساات؛ یعناای قبااول ناادارد کااه
خداونااد ساابحان ،ایاان دارائاایهااا را بااه او داده اساات .مشااکل او ،مخالفاات بااا کااار باارای آخاارت و
احسااان بااه دیگااران نیساات ،بلکااه از اساااس بااا خاادا مشااکل دارد .در واقااع ،ای ،آغاااز کفاار و ارتااداد
قارون است.
در ادامه ،قرآن کاریم قاارون را تاوبیخ کارده و فرماوده اسات :آیاا نمایداناد خداوناد سابحان ،پایش
از او ،افرادی نیرومندتر و ثروتمندتر از او را هلک کرده است:
{ أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَکَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّلً وَأَکْثَرُ جَمْعا}
استفهامی که در این عبارت آمده است ،استفهام حقیقی نبوده ،توبیخی است.

 .1-7-3مؤاخذد بدون سؤال برخی مجرمان
ساا ال نشاادن مجرمااان از گناهانشااان { :وَلَااا یُسْاالَلُ عَاان ذُنُااوبِهِمُ الْمُجْرِمُااونَ} ،ادامااة تااوبیخ قباال
است؛ یعنای باا توجاه باه وقاوعش در سایاق هشادار قاارون کاه خداوناد سابحان پایش از او ،افارادی
نیرومناادتر و ثروتمناادتر از او را نیااز هااالک کاارده اساات { :أَوَلَ امْ یَعْلَامْ أَنَّ اللَّ اهَ قَادْ أَهْلَ اکَ مِاان قَبْلِ اهِ
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مِ انَ القُاارُونِ مَاانْ هُااوَ أَشَاادُّ مِنْااهُ قُااوَّلً وَأَکْثَاارُ جَمْعااا} ،بااه معنااای بازخواساات نشاادن گناهکاااران در
قیامت نیست؛ چنان که آیة
{ فَیَوْمَئِذا لَّا یُسْلَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ} (سورل رحمن ،آیة )39
به دلیل آیات هام سایاق پاس از آن کاه مایفرمایاد:مجرماان از چهارههاایشاان شاناخته مایشاوند و
آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پایشان میگیرند (و به جهنم میاندازند):
{ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُ ْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْلَقْدَامِ} (سورل رحمن ،آیة )41
به معنای م اخذه نشدن انس و جن نیست.
در ایاان مااوارد ،سااخن از مجرمااانی اساات کااه مقاادمات بازخواساات آنهااا وجااود ناادارد و هاای
مهلتاای بااه آنااان داده نماایشااود .اینااان کسااانی هسااتند کااه خداونااد ساابحان ،در مااوارد متعااددی ،بااا
ایجاااد مشااکل باارای آنهااا و اهاال خااانوادهشااان یااا یااادآوری نعمااتهااای باایشاامار داده شااده بااه
آنها ،ایشان را متذکّر ساخته؛ ولی متنّبه نشدند و از راه خود بازنگشتند.
گاهی در زنادگی ،زماانی کاه ا نساان از خادا جادا شاده از نتیجاة اعماالش غافال مایشاود ،مساائل و
مشااکالتی باارای خااود یااا زن و فرزناادش پاایش ماایآیااد کااه بااا همااة قاادرت و ثااروتش ،در مقاباال
آنها میماناد از حالّ و رفاع آنهاا بااز مایماناد .ایان هاا ،در واقاع تلنگرهاایی اسات کاه خادا باه او
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میزند تا باه خاودش آیاد و از غفلات خاارج شاود .گااهی نیاز ایان تلنگرهاا باه صاورت بازخواسات
از گناااه اساات؛ فاارد درشاارایطی قاارار ماایگیاارد کااه گویااا از گناهااانش س ا ال ماایشااود و آن ایاان
است کاه خداوناد سابحان ،در زماانی کاه فارد نافرماانی مایکناد ،گذشاته اش را باه یااد او مایآورد
و به رخش می کشاد کاه چاه باوده و چاه شاده اسات .بعاد از ایان تلنگرهاا ،اگار انساان بیادار نشاود،
دیگاار باادون هاای نقدمااه و تشااریفاتی و آتااش انداختااه ماایشااود؛ و بااه تعبیاار ایاان آیااه ،از گناهااانش
س ال نمیشود { :وَلَا یُسْلَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ}.

 .8-3جذب دنیامداران و تبدیل ْدن قارون به جریان
تااا اینجااا سااخن از خااود قااارون ،کفاار و رویااارویی وی بااا م منااان بناایاساارائیل بااود .امااا بااه تاادریج،
قارون به یک جریاان تبادیل شاد .روزهاای شانبه کاه روز تعطیلای هفتگای بنایاسارائیل باود ،قاارون
سااوار باار اساابی ساافیر ماایشااود و همااراه بااا هاازار غااالم و هاازار کنیااز ،در شااهر و در مقاباال دیاادگان
مردم ،میچرخید:
{ فَخَرَجَ عَلَت قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ}
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زمااانی کااه دنیاپرسااتان بناایاساارائیل ،ایاان عظماات و قاادرت مااادءی قااارون را ماایدیدنااد ،حساارت
خورده ،آرزو میکردند که ای کاش آها نیز آن چیزی را داشتند که به قارون داده شده بود:
{ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَالَ الدُّنیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِیَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَ ٍّ عَظِیم}
بعااد از تااذکرهای م منااان بناایاساارائیل بااه قااارون ،او تصاامیم گرفاات بااا بااه رو کشاایدن ثااروت و
قادرتش و تظااهر باه عیاشای و خااوشگاذرانی ،جامعاه را باه انحاراف کشااد .باا ایان کارهاای او ،بااه
تاادریج مساائلة مااالدوسااتی و پااولپرسااتی در میااان بناایاساارائیل بااه صااورت یااک فرهنااگ درآمااد.
البته به تصاریح ایان آیاه ،کساانی دنباال ایان جریاان رفتناد و جاذب قاارون شادند کاه زنادگی دنیاا
را اراده کرده بودند { :قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَالَ الدُّنیَا}.

 .1-8-3مذموم بودن هدف قرار دادن دنیا
همة انسانها خواساتا ر زنادگی دنیاا هساتند؛ چاه هماه باه خاوراک ،پوشااک ،مساکن و وساایل رفااه
و آسااایش نیاااز دارنااد وبایااد زناادگی خااوبی داشااته باشااند .از ایاانرو ،مقصااود از {الَّ اذِینَ یُرِی ادُونَ
الْحَیَالَ الدُّنیَا}  ،فاراهم کاردن ایان ماوارد نیسات؛ بلکاه مقصاود کساانی هساتند کاه دنیاا و رسایدن باه
آن را هاادف زناادگی خااود قاارار دادهانااد .پااس نبایااد پنداشاات داشااتن زناادگی خااوب و راحاات ،بااد
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اساات؛ چااه در روایااات اهاال بیاات (علیااه السااالم) نیااز داشااتن خانااه باازرگ ،مرکااب خااوب و زن
صالح از نشانههای سعادتمندی انسان دانسته شده است:
195

«مِاان سااعادل الماارء المساالم المسااکن الواسااع»؛« 194مُاان سااعادل الماارء المساالم المرکااب الهناایء»؛
«مِن سعادل المرء الزوجة الصالحة».

196

آنچااه مااذموم و مااورد نهاای اساات ،هاادف و مقصااد قاارار دادن دنیااا و داشااتن تفکاار اونانیسااتی اساات
که فرد ،خاودش ،امیاال و خواهشاتهاای نفساانی خاود را محاود قارار مایدهاد؛ حاال آ» کاه انساان
باید دنیا را ابزار و راه بداند.

 .2-8-3لزوم جلوگیری از رواج فرهنگ مادّی
دستور دیان و قارآن ایان اسات کاه نبایاد در جامعاه ،فرهناگ دینای و آموزهاای انبیاای الهای (علیاه
السااالم) کاامرنااگ و ضااعیف شااود و اشاارافیگااری و فرهنااگ مااادی رواج یابااد؛ زیاارا چنااین
چیاازی ،نتیجااهای جااز گسااتزش فساااد و فحشااا نخواهااد داشاات .البتااه مقصااود ایاان نیساات کااه مااردم
3
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در سااختی زناادگی کننااد از رفاااه ،آسااایش ،آرامااش و زناادگی خااوب و خااوش برخااوردار نباشااند؛
بلکااه مقصااود ایاان اساات کااه برنامااهریاازان و مساائوالن نظااام اسااالمی و جمعااة دیاان ایااران ،بایااد بااه
گوهای برنااه ریازی کنناد کاه پاول و اقتصااد ،در جامعاه ارزش نشاود کاه اگار چناین شاود ،فرهناگ
اشاارافیگااری و فساااد و فحشااا در میااان مااردم رواج مااییابااد؛ چنااان کااه در برخاای کشااورهای
غرباای ،در سااالهااای نخساات اجاارای طاارحهااای توسااعة اقتصااادی ،فساااد و فحشااا ،بااه ویااژه در میااان
زنان ،گساترش یافات .نبایاد بحام توساعة اقتصاادی باه گوناهای مطارح شاود کاه تمرگاز ثاروت در
میااان عاادهای خاااص باشااد و جمااع زیااادی از مااردم در فقاار و بیچااارگی بساار برنااد؛ بلکااه بایااد
ثروت ،به صورت عادالنه میان همة اقشار جامعه تقسیم شود.
کسااانی کااه بااه عنااوان کرشااناس و طااراح مسااائل اقتصااادی در تصاامیمسااازیهااا و تصاامیمگیااریهااا
نقش دارند ،باید به مسائل دینی نیاز توجاه کنناد .ایانگوناه نشاود کاه ماثالً باا اساتدالل باه لازوم بااال
بااردن کیفیاات ماشااینهااای تولیااد داخاال ،تصااویب کننااد کااه تعرفااة گمرکاای ماشااینهااای تولیااد
خااارج ،حااذف یااا کاام شااود؛ تااا بااا ورود آنهااا بااه داخاال کشااور ،خوردوسااازان داخلاای مجبااور بااه
رقاباات بااا آنهااا شااوند و در نتیجااه ،کیفیاات ماشااینهااای ایراناای بهبااود یابااد و صاانعت خااودرو در
کش اور پاایشرفاات کنااد .قباال از اتخاااذ چنااین تصاامیمی ،ایاان نیااز بایااد لحاااا شااود کااه بااا ورود
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ماشااینهااای لااوکس خااارجی چرخیاادن آنهااا در سااطح شااهر ،داشااتن چنااین ماشااینی ،بااه هنجااار و
ارزش تباادیل ماایشااود  .موجااب رواج اشاارافیگااری میااان مااردم ماایگااردد .بایااد دانساات کااه
گسترش فساد و فحشا ،از توسعة مادی و اقتصادی ،به شکل غربی آن اتفاق میافتد.
ل دادهاناد کاه بایاد حجام نقادینگی
در مقابل ،دیده مای شاود کاه بارای مهاار تاورءم ،از جملاه راه حا ّ
را در جامعااه کاااهش داد و جلااوی رشااد آن را گرفاات .بعااد تصااویب کردنااد کااه بیساات درصااد از
بودجااة همااة وزارتخانااههااا و سااازمانهااا را کاام کننااد .نتیجااه ایاان شااد کااه حقااوق کااارگران را
افاازایش ندادنااد و طرحاای را کااه باارای پرداخاات معوءقااههااای فرهنگیااان بااه مجلااس داده شااده بااود،
تصااویب نکردنااد؛ در حااالی کااه آمااوزش و پاارورش ،وزاتخانااهای اساات کااه نااود و پاانج درصااد
بودجااهاش بااه حقااوق معلاامهااا اختصاااص دارد و کاام کااردن بودجااة آن ،تنهااا باار معلاامهااا فشااار
ماایآورد ،و آنهااا ضااربه ماایخوردنااد کااه جباارانناپااذیر اساات .ایاانهخااا خااالف فرهنااگ اسااالم و
عدالت اجتماعی اسالم است.
البته مقصاود ایان نیسات کاه مسائوالن در کشاور ماا ،انساانهاای مغارض ،خاائن و مازدوری هساتند؛
بلکااه بایااد در تصاامیمهااا و کارهااای خااود ،نگاااه جمعاای داشااته باشااند و هم اة برنامااههااا ،بایااد زیاار
مجموعة فرهنگ باشند.
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ت ییر نیافتن مسیر انقالب اسالمی
آنچااه اشاااره شااد و بااه ویااژه ،ایاان کااه بعااد از جنااگ تحمیلاای ،فرهنااگ مااادی و اشاارافیگااری تااا
حاادودی در میااان برخاای از سااطوح جامعااه رواج یافاات ،بااه معنااای تغییاار مساایر انقااالب اسااالمی
ایااران – کااه انقالباای فرهنگاای بااود -نیساات؛ بلکااه انقااالب ،همچااون کشااتیای اساات کااه بااه لطااف
امااا زمااان (عااج) باار امااواج دریااا در حااال حرکاات اساات و زمااانی مساایر آن عااوض ماایشااود کااه
دساات در دساات غرباایهااا بگااذاریم و بااا آنهااا هاامفکاار و هاامراه شااویم .خوشاابختانه تااا زمااانی کااه
والیاات در جامعااه حاااکم اساات ،جلااوی بساایاری از ایاان قبی ال مسااائل را ماایگیاارد؛ هرچنااد چنااین
مسائلی ،حرکت انقالب را کند میسازد.

 .9-3عالم بودن مؤمنان بنیاسرائیل نه قارون
پاس از نقال ساخن دنیاماادارانی کاه فریفتاة ثااروت و قادرت قاارون شااده و آرزو مایکردناد کااه ای
کاااش ،آهااا نیااز مثاال او بودنااد { :زِینَتِاهِ قَااالَ الَّاذِینَ یُرِیادُونَ الْحَیَااالَ الادُّنیَا یَااا لَیْاتَ لَنَااا مِثْالَ مَااا أُوتِایَ
قَااارُونُ إِنَّ اهُ لَ اذُو حَ ا ٍّ عَظِاایم} ،سااخن جریااان مقاباال آنهااا ،یعناای م منااان بناایاساارائیل ،نقاال شااده
اساات کااه وای باار شااما ،ثااواب الهاای باارای کسااانی کااه ایمااان آوردهانااد و عماال صااالح انجااام
میدهند ،بهتر است؛ اما جز صابران آن را دریافت نمیکنند:
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ل صَااالِحا َولَااا ُی َلقَّاهَااا ِإلَّااا
ن َو َعمِاا َ
ن آمَاا َ
خیْاا َّر ْلمَاا ْ
ب اللَّاا ِه َ
م ثَااوَا ُ
م َو ْی َلکُاا ْ
ن أُوتُااوا ا ْل ِعلْاا َ
{ َوقَااا َل الَّااذِی َ
الصَّابِرُونَ}
همااانطااور کااه مالحظااه ماایشااود ،خداونااد ساابحان ،جریااان ماا من و متاادءینی را کااه طرفاادار
حضاارت موسای (علیااه السااالم) اساات ،کسااانی نامیااده اساات کااه بااه آنهخااا علاام داده شااده اساات و
اهاال علاام هسااتند  { :الَّ اذِینَ أُوتُااوا الْعِلْ امَ} .ایاان عبیاار ،در مقاباال سااخن پیشااین قااارون اساات کااه در
جااواب سااخن م منااان کااه ثااروت او را خاادادادی و احسااان خاادا بااه او دانسااته بودنااد { :وَابْتَ ازِ فِیمَااا
آتَاااکَ اللَّ اهُ ال ادَّارَ الْ ا خِرَلَ  ...وَأَحْسِاان کَمَااا أَحْسَ انَ اللَّ اهُ إِلَیْ اکَ} ،خااودش را عااالم دانسااته و ادعااا
کاارده بااود کااه آنچااه را بااه دساات آورده ،نتیجااة عملااش بااوده سااات { :إِنَّمَااا أُوتِیتُااهُ عَلَاات عِلْاام
عِندِی} .ذاغت مقدس پروردگاار باا ایان تعبیار مایفهماناد کاه قاارون ،عاالم نیسات و جریاان مقابال
او عااالم هسااتند و اساس ااً در فرهنااگ قاارآن ،علاام سااکوالر ،علاام نیساات؛ و علاام آن اساات کااه بااا
توحید و عبودیت حقّ آمیخته باشد.

 .1-9-3همراهی علم آموزی و دینآموزی در اسالم
خصوصاایتی در اسااالم اساات کااه از زمااان پیااامبر اکاارم (صاالی اهلل علیااه و الااه) و ائمااه طااهرین (علیااه
السااالم) بااه وجااود آمااد و البتااه اختصاااص بااه شاایعیان داشااته ،در سااایر فرقااههااای اسااالمی نیااز دیااده
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ماایشااود و آن ،همراهاای و آمیتگاای علاامآمااوزی بااا دیاانآمااوزی اساات .در قاادیم ،دانشاامندان
مسلمان در کنار آماوختن علام دیان ،علاوم تجربای و ساایر تخصاصهاا را نیاز یااد مایگرفتناد؛ ماثالً
شیخ بهایی (رحماة اهلل) گذشاته از آن کاه مجتهاد باود و در علام دیان باه مقاام فقاهات رسایده باود،
مهناادس نیااز بااود .اطبااا نیااز همااین گونااه بودنااد؛ در کنااار فراگیااری فقااه و اصااول ،طباباات نیااز
میکردناد .اباوعلی ساینا نیاز از ایان دانشامندان باود کاه هام علام دیان آموختاه باود و هام حکایم و
فیلسوف بود .همین گونه بودند محمد بن زکریان رازی و خواجه نصیرالدین طوسی.
در نظامیااههااای بغااداد کااه حااوزههااای علمیااه آن زمااان جهااان اسااالم محسااوب ماایشاادند و سیسااتم
آمااوزش کالساایک داشااتند ،علاامآمااوزی و دیاانآمااوزی در کنااار هاام بونااد و درکنااار قاارآن،
حادیم ،فقااه و اصااول ،تخصااصهااای علماای را نیاز یاااد ماایگرفتنااد .نماایتااوان عااالمی را پیاادا کاارد
که تنها مهندس یاا پزشاک باشاد و عاالم دینای نباشاد .بارخالف اماروز کاه چاه بساا فاردی پزشاک
فااوق متخصااص یااا مهناادس حاااذق دارای ابتکااار و اختااراع اساات ،ولاای در زمینااة علاام دیاان ،در
سطح یک عامی دست نخوانده است.
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 .1-1-9-3سكوالر ْدن علم در ایران
از دورل صاافویه بااه ایاان طاارف کااه اولااین دانشااجوی ایراناای باارای تحصاایل بااه غاارب فرسااتاده شااد،
سااکوالر شاادن علاام در ایااران آغاااز شااد و در زمااان قاجااار بااه لااوج رسااید و تثبیاات شااد .مردسااة
دارالفناون ،نخساتین دساتگاه تعلایم و تارویج علام سااکوالر در ایاران اسات .امیار کبیار ،م ساس ایاان
مردسااخ ،گرچ اه شخصاایتی ملّاای و ض ادء اسااتکبار و اسااتعام اساات ،بااه جهاات تلساایس ایاان مدرسااه،
مروءج علم ساکوالر اسات و قابال تلییاد نیسات .مدرساه ای کاه او تلسایس کارد باا ایان قیاد باود کاه
درس خواند در آن ،به های وجاه باا آماوزههاا و علاوم دینای ارتبااط نداشاته باشاد .باه هماین جهات،
دو نفاری را در رأس ایاان مدرسااه قاارار داد کاه در الئیاال و معانااد دیاان باودن آنهااا تردیاادی نیساات:
میاارزا ملکاام خااان و آخوناادزاده .ایاان دو ،اصاالً مقیااد بودنااد کااه افااراد شاااغل بااه تحصاایل در آنجااا
را بیدین کنند و لذا با مبانی اعتقادی جوانان ،به شدءت مبارزه میکردند.
این کار امیر کبیر ،هامزماان باا آغااز مد رنیتاه در غارب و بعاد از سافری باود کاه باه روسایه داشات؛
بعااد از جنااگ گلسااتان کااه روسهااا نخجااوان ایااران را تصاارف کردنااد ،مااردم مساالمان آنجااا از
دساات دولاات کااافر روس فاارار کردنااد و بااه شااهرها و مناااطق داخلاای ایاااران آمدنااد و تشااکیل
خااانواده دادنااد .بعااد از ماادتی ،دولاات روساایه فشااار آورد تااا آنهااا را بازگردانااد و دولاات ایااران
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نپااذیرفت .روسهااا از ضااعف دولاات شکساات خااوردل ایااران اسااتفاده کردنااد و بااا ورود بااه ایااران و
شناسااایی زنااان و مااردان مااورد نظاار ،آنااان را بااه اجبااار از همسرانشااان جاادا کاارده و بااه روساایه
فرسااتادند .در مقاباال ایاان کااار ،مااردم بااه تحریااک علماااء ،بااه ساافارت روساایه حملاه بردنااد و گااری
بایاادوف ،وزیاار مختااار روساایه در ایااران را کشااتند .بعااد از ایاان واقعااه ،در زمااان محمااد شاااه قاجااار،
هیئتی برای عذرخواهی ،به عنوان هیئت حُن نیءت ،به روسیه فرستاده شد.
میاارزا ابوطالااب ،از اعضااای ایاان هیئاات ،در ساافرنامة خااود بااا عنااوان ساافرنامه طااالبی ،دربااارل ایاان
هیلت مینویساد :اعضاای هیالت کاه افاراد ما من و متادینی هام بودناد ،باا مشااهدل پایشرفاتهاای
آنجا کاه در اثار رنساانس علمای غارب اتفااق افتااده باود ،چناان متحاول شادند کاه برخای از آنهاا،
بعااد از بازگشاات از ساافر ،حتاای نماااز نماایخواندنااد؛ چاارا کااه گمااان کاارده بودنااد پاایشرفااتهااای
آنها ،به خاطر بایدینایشاان و عقابافتاادگی ایرانیاان باه سابب دیناداریشاان اسات .امیار کبیار نیاز
بعااد از ایاان ساافر ،باارای انتقااال علااوم تجرباای غاارب بااه ایااران ،دارالفنااون را تلساایس کااردو در ادامااه
نیااز در زمااان رضاااخان ،دانشااگاه تهااران بنااا شااد و نظااام آمااوزش کالساایک سااکوالر ،در ایااران
رواج بیشتری یافت.

434

هاار کجااا اسااتعمار وارد کشااورهای اسااالمی شااد ،نخسااتین برنامااهای کااه دنبااال کاادر ،سااکوالر
کردن علم بود.

 .11-3باال بودن ظرفیت علمی و دینی مؤمنان بنیاسرائیل
این ساخن م مناان بنایاسارائیل باه دلباختگاان ثاروت قاارون کاه گفتناد :وای بار شاما ،ثاواب الهای
برای کسانی که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند ،بهتر است:
{ وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَکُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرَّ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا}
نشان دهندل ظرفیت باالی علمی و دینی آن ها است.
کساانی کااه ظرفیات دیاان آنهاا بااه ماوزات باااال رفااتن بااال رفااتن ظرفیات علماایشاان باااال ماایرود و
در واقع ،به هماراه رشاد علمای ،باورهاا و اعتقاداتشاان نیاز رشاد مایکناد ،دنیاا و جریاانهاای ماادی
در براباار آنهااا هاای جلااوهای ناادارد؛ چااون چنااین کساای  ،بااه حسااب رشااد باااور دیناای ،هاای وقاات
امکانااات ،تااوان و ظرفیاات باااالی خااود را باارای بهاارهمناادی از یااک زناادگی گااذرا بااه کااار
نمایگیارد؛ بلکاه از آن ،بارای باه دسات آوردن عرصااههاای بااالتر و کامالتار زنادگی کاه گسااترده
و ابدی است استفاده میکند.
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باار ایاان اساااس ،زناادگی عالمااان دیناای ،نوعاااض آمیختااه بااا فقاار و نداشااتن امکانااات مااادی و
اقتصادی باود .ایان فقار باه ایان جهات نباود کاه فکار اقتصاادی نداشاتند؛ بلکاه ماواردی دیاده شاده
کااه در اثاار امحااراف از مساایر تقااوا ،بااا بهاارهگیااری از ظرفیاات عقلاایشااان ،آن چنااان مااال و ثروتاای
کسااب کردنااد کااه بعااد از مرگشااان ،نقاادینگی طااال و نقاارل آنهااا را بااا تاارازو و ماننااد آن میااان
فرزندانشاان تقساایم کردنااد .در فقاار زناادگی کااردن عالمااان دیناای ،بااه جهاات باایاعتنااایی بااه مادیااات
بود و انی کاه بارای آن هاا مهام نباود کاه روی چاه بنشاینند یاا چاه بخاورن؛ بلکاه تنهاا باه دنباال ایان
بودند که علمشان را در جعت تعالی روح و تلمین زندگی حقیقی اخروی بخ کار گیرند.
انسااانهااا ،در طاای مساایر زناادگی ،باار دو گونااهانااد :کساای کااه همچااون م منااان بناایاساارائیل،
خاادامحور و معاااد باااور اساات ،باار فااراز قلااهای قاارار دارد کااه مقصااد اباادی خااود را ماایبینااد .از
ایاانرو ،پاایش از حرکاات ،از باااالی بلناادی مقصااد خااود را دیااده اساات و ماایدانااد آنجااه چااه خباار
اساات؛ و چااه لااذتهااا ،رفاااه و آسااایش در انتظااار اوساات .م ا من ،بااه ساابب ایاان اطااالع ،بااا یقااین و
باور ،به سارعت باه ساوی مقصادش حرکات مای کناد و دیگار بارای او فرقای نادارد کاه ایان مسایر،
سااانگالو و نااااهموار باشاااد یاااا صااااف و مساااطح؛ در میاناااة راه درختااای باشاااد تاااا زیااار ساااایة آن
اسااتراحت کنااد یااا نااه؛ آب و غااذای خااوبی در ایاان مساایر بخااورد یااا غااذای ساااده و معمااولی داشااته

436

باشااد .در مقاباال ،کساای اساات کااه بااه جهاات نداشااتن چنااین باااور و اندیشااهای ،گااو ایاان کااه در تااه
دره قاارار دارد و هاای نماایتوانااد قلااه را ببینااد .از ایاانرو ،همااین راه دنیااا باارای او موضااوعیت دارد و
مهم است که غذای لذیذ شام و نهارش چه باشد؛ و از فالن عیش و نوش برخوردار باشد.

 .11-3پایان مهلت قارون و خسف او و اموالش
ثااروت زیاااد ،باارای اقاارون شخصاایتی خاااص بااه وجااود آورد و بااه تاادریخ ،تافتااهای جدابافتااه از
دیگران شاد؛ و توانسات دنیاا دوساتان بنایاسارائیلی را نیاز باه خاود جاذب کناد .ایان گوناه باود کاه
قاارون ،جریااانی تشااکیل داد؛ و دو جریااان در بناایاساارائیل هااب وجااود آمااد :یااک جریااان ،مااادءه
پرسااتان ،پااولدوسااتان و رفاااه طلبااانی بودنااد کااه نماااد اصاالی و الگااوی آنهااا قااارون بااود؛ و جریااان
دیگر ،خداپرستان و م مناانی بودناد کاه تاابع حضارت موسای (علیاه السءاالم) بودناد .از ایان باه بعاد،
قارون در صدد آن بود که موسی (علیه السءالم) و جریان او را شکست دهد و نابود سازد.
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 .1-11-3مخالفت قارون با موسی (علیه السّالم)
اولااین مخلفاات قااارون بااا موساای (علیااه السءااالم) مربااوط بااه قضاایة تعیااین تولیاات خیمااة بیااتالمقاادس
و تابوت شاهادت( 197تاابوت یوساف (علیاه السءاالم)) اسات کاه موسای (علیاه السءاالم) ،باه امار خادا،
تولیات آن و امااوالی را کاه آنجااا جماع شااده بااود ،باه باارادرش هاارون (علیااه السءاالم) واگااذار کاارد.
ایاان مساائله ،حسااادت قااارون را برانگیخاات و بااه موساای (علیااه السءااالم) پرخاااش کاارد کااه چاارا همااة
مقااامهااا و موقعیااتهااا را بااه خااود و باارادرت اختصاااص دادهای؟ در خواساات او ایاان بااود کااه چااون
موساای (علیااه السءااالم) پیغمباار و هااارون جانشااین اوساات ،تولیاات خیمااه را بااه قااارون واگااذار کنااد.
موساای (علی اه السءااالم) قااارون را نصاایحت و موعظااه کاارد و گذشااتة او و عبااادت و تقااوای او را بااه
یادش آورد؛ و تذکّر داد که این انتصابها از جانب خداست ،ولی او نپذیرفت.
ایاان اخااتالف ادامااه داشاات تااا آن کااه بااا آماادن قااانون زکااات ،ش ادءت یافاات .از آنجااا کااه ثااروت
بناایاساارائیل بااه جهاات نداشااتن زراعاات و کشاااورزی ،بیشاارت بااه صااورت طااال و نقااره بااود و نیااز
دلبسااتگی زیااادی بااه مااال داشااته و دارنااد ،ثروتمناادان و آنااانی کااه بایااد زکااات بیشااتری پرداخاات
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ماایکردنااد ،بنااا را باار مخالفاات بااا موساای (علیااه السءااالم) گذاشااتند .آنهااا دور قااارون جمااع شاادند و
از او کااه از همااه ثروتمناادتر بااود خواسااتند تااا در ایاان مبااارزه ،ریاساات آنهااا را بپااذیرد .قااارون کااه
دنبااال چنااین فرصااتی بااود ،ایاان پیشاانهاد را پااذیرفت و بااه موساای (علیااه السءااالم) اعااالم کاارد کااه
آنها ،حاضر باه پرداخات زکاات نیساتند .در ایان ماورد نیاز موسای (علیاه السءاالم) قاارون را موعظاه
کرد ،ولی او نپذیرفت.

 .2-11-3نقنة قارون برای ْكستن قداست موسی (علیه السّالم)
روزی ،قااارون بااه ثروتمناادانی کااه او را بااه رساامیت شااناخته بودنااد ،اعااالم کاارد کااه ایاانگونااه
نماایتااوان بااا موساای (علیااه السءااالم) مقابلااه کاارد؛ چااه او پیغمباار خاادا و باازرگ بناایاساارائیل اساات و
چون آن ها اکثریت هساتند و بار ماا غلباه دارناد ،هار طاور شاده ،زکاات را از ماا خواهناد گرفات .او
گفت باید کاری کارد کاه قداسات موسای (علیاه السءاالم) باه عناوان پیغمبار خادا بشاکند تاا ماردم از
اطرفااا او پراکنااد شااوند .دسدسااهای بااه نظاارش رسااید .زن فاحشااهای را بااا دادن مااال زیاااد بااه
اسااتخدام درآورد و بااه او گفاات :وقتاای موساای (علیااه السءااالم) در میااان بنایاساارائیل مشااغول وعا و
سخنرانی اسات ،بلناد شاود و صادایت را بلناد کان و باه ماردم بگاو کاه ایان مارد ،باا مان زناا کارده
است .بقیة کار را ما پی میگیریم.
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در روز موعااود ،قااارون و سااایر ثروتمناادان ،بااه همااراه خاادم و حشاام ،در مجلااس وعاا موساای
(علیه السءاالم) حاضار شادند .موسای (علیاه السءاالم) منکارات و محاارم را بارای ماردم ذکار مایکارد
و آنهاا را از ارتکااب معاصای نهای مایکارد و بار حاذر مایداشات .تاا ایان کاه نوبات باه گنااه زنااا
رساای .در حااالی کااه موساای مشااغول نهاای از زنااا و برشاامردن عواقااب سااخت آن بااود کااه ح اذّ آن
چنااین و چنااان اساات و مااثالً جاازای زنااای محصاانه ،سنگسااار اساات ،قااارون بااه پااا خواساات و پرسااید:
آیا این حدء بر همه جااری مای شاود ،هارکس کاه باشاد حتای موسای؟ موسای (علیاه السءاالم) جاواب
داد همین گوناه اسات .قاارون گفات :اگار ایان طاور باشاد ،ماا بایاد تاو را سنگساار کیانم و آن زنای
کااه بااا او مرتکااب زنااا شاادهای ،در مجلااس حاضاار اساات و ماایتوانااد اعتااراف کنااد .موس ای (علیااه
السءااالم) ناراحاات شااد و از قااارون خواساات دساات از ایاان کااار بااردارد و بااه پیغمباار خاادا تهماات و
افتاارا نزنااد .در ایاان قنگااام ،قااارون بااه آن زن اشاااره کاارد کااه اعتااراف کنااد .آن زن ،همااین کااه
چشاامش بااه چشاامان موساای (علیااه السءااالم) افتاااد ،لاارزه باار اناادامش افتاااد و شااروع کاارد بااه گریااه
کااردن .سااپس حقیقاات مطلااب را بیااان کاارد و کیسااههااای رزی را کااه از قااارون گرفتااه و ممهااور بااه
ال مفتضااح شاادند و
مهاار او بااود ،نشااان داد .بااا وقااوع ایاان جریااان ،قااارون و اطرافیااانش کااام ً
رویااارویی آنهااا بااا حضاارت موساای (علیااه السءااالم) علناای شااد .موساای (علیااه السءااالم) از او و
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همراهانش خواست تاا جلاو خیماة صاندوق شاهادت حاضار شاوند و بارای روشان شادن حاقّ ،آنجاا
با هم مقابل کنند.

غیر قابل تحمل بودن منكل بیآبرویی
در بین مصاائبی کاه در زنادگی بارای انساان پایش مایآیاد ،مساگالت ماادی و حتای جاانی بارای او
ال انساان در برابار فقار و نااداری ،مایتواناد صابر کناد و باه تادریج باه آن عاادت
قابل تحمل ساا؛ ماث ً
نیکند .در شرایع بیمااری نیاز هماینگوناه اسات و انساان مایتواناد در برابار آن تااب بیااورد ،حتای
اگاار فلااج باشااد و در گوشااة خانااه یااا بیارسااتان بسااتری باشااد .امااا باایآبرویاای مساائلهای نیساات کااه
انساان بتواناد آن را تحمال کناد؛ زیارا انساان مایخواهاد در میاان ماردم زنادگی کناد و زناده باشااد؛
او پیوسااته چشاام بااه چشاام دیگااران ماایاناادازد ،کااه در صااورت باایآبرویاای ،چنااین کارهااایی میساار
نیساات و انسااان ،پیوسااته شاارمنده و ساارافکنده اساات .اولیااای خاادا نیااز بااا فقاار ،بیاااری ،درد و رنااج
میساختند؛ اما بیآبرویی را تحمل نمیکردند.

441

 .3-11-3نفرین حضرت موسی (علیه السّالم) و هالکت قارون
قااارون ،بااا همااة یاااران و پیااروانش ،در مقاباال خیمااة مااورد نظاار حاضاار شاادند و حضاارت موساای
(علیااه السءااالم) نیااز حضااور یافاات .اگاار قااارون باارای کشااتن حضاارت موساای (علیااه السءااالم) توطئااه
میکرد ،بارای او چیازی نباود و چیازی نمایگفات؛ ولای حضارت موسای (علیاه السءاالم) کاه خیلای
ناراحاات بااود ،بااه درگاااه خاادا نالااه کاارد و عرضااه داشاات :پروردگااارا! هاار مشااکل و سااختی کااه در
راه بناادگی تااو و ایفااای رسااالت ،باارای ماان پاایش آمااد ،تحماال کااردم و تساالیم بااودم؛ امااا مشااکل
باادنامی باارای ماان قاباال تحماال نیساات .سااپس قااارون را نفاارین کاارد و از خاادا ،باارای او درخواساات
عذاب کرد.
بااه حضاارت موساای (علیااه السءااالم) خطاااب رسااید کااه خداونااد ،زمااین را در اختیااار تااو قاارار داده
است .موسی (علیاه السءاالم) باه زماین خطااب کارد :قاارون را بگیار! پاهاای قاارون باه زماین چسابید.
اطرافیااان او کااه دیدنااد زمااین ماایلاارزد ،ترساایدند و فاارار کردنااد .تنهااا یااک نفاار کنااار او مانااد کااه
پاهای او نیز باه زماین چسابید .قاارون خندیاد و باه موسای گفات :آیاا مایخاواهی ساحر و جاادو باه
ماان نشااان باادهی .موساای (علیااه السءااالم) غضاابناک شااد و بااه زمااین دسااتور دارد قااارون را فاارو بباارد.
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قااارون ،از اسااتبداد و تکباار خااود دساات برنداشاات و بااه موساای تااوهین کاارد .ساارانجام زمااین ،قااارون
و آن فرد همراه او را در خود فرو برد؛ آنها ناپدید شدند و هی اثری از آنها باقی نماند
هنگااامی کااه خباار معجاازل حضاارت موساای (علیااه السءااالم) بااه بناایاساارائیل رسااید ،جمعاای از آنهااا
کاه عناود بودنااد ،چناین شااایعه کردناد کااه موسای (علیااه السءاالم) ،قااارون را هاالک کاارد تاا ثااروت
او را تصاااحب کنااد ،و آن را در شااهر پراکنااده ساااختند .از ایاانرو ،موساای (علیااه السءااالم) دعااا کاارد
گنج هاای قاارون نیاز مثال خاود او ،در زماین فارو بروناد؛ و چناین باود کاه خداوناد سابحان ،قاارون
و خانهاش را در زمین فرو برد{ :فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْلَرْضَ}.

 .12-3یاری نندن قارون و نصرت ناپذیری وی
در زمااان ناازول عااذاب الهاای باار قااارون ،آن جریااان اجتماااعیای کااه او بااه وجااود آورده بااود و آهااا
را رهبری میکرد ،هی کمکی به او نکردند:
{ فَمَا کَانَ لَهُ مِن فِئَة یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ}
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آماادن واژل «فئااة» بااه جااای «ناصاار» یااا «انصااار» ،بااا توجااه بااه معنااای «فئااة» کااه در بخااش واژههااا
گذشاات ،باارای فهماناادن ایاان مطلااب کااه یاااری رساااندن بااه قااارون ،حتاای از جانااب هااوادارانش نیااز
ممکن نبود.
اما در ادامة آیه میفرماید:
{ وَمَا کَانَ مِنَ المُنتَصِرِینَ}
با توجه باه ایان کاه «منتصار» از بااب افتعاال اسات و معناای غالاب ایان بااب ،مطاوعاه اسات ،معناای
ایاان قساامت از آیااه چنااین اساات کااه قااارون ،نصاارتناپااذیر بااود از ایاان رو ،دیگاار سا ال نماایشااود
کااه هرچنااد طغیااان و کفاار قااارون او را از رحیمیاات و رحماات خاااص خداونااد محااروم ساااخته بااود،
چرا باه عناوان مخلاوق ،از رحمانیات و رحمات عاام خادا کاه کاافر و ملحاد را نیاز شاامل مایشاود،
محروم گردید؟ فئاهای نباود کاه قاارون را یااری کناد { :فَمَاا کَاانَ لَاهُ مِان فِئَاة یَنصُارُونَهُ} ،خادا کاه
بااود ،چاارا خداونااد رحمااان او را یاااری نکاارد؟ مشااکل قااارون ایاان بااود کااه بااه درجااه و نقطااهای
رسیده بود کاه جاوهره و خیمار مایاه اش فاساد و ماتعفن شاده باود و باا خاراب کاردن هماة پالهاای
پشاات ساار و قطااز کااردن همااة رگهااای ارتباااطیاش بااا خداونااد ساابحان ،دیگاار نصاارتپااذیر نبااود:
{ وَمَا کَانَ مِنَ المُنتَصِرِینَ} ،و این ممکن نبود که خداوند ،او را اری کند.
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 .1-12-3تمهیلی برای افاضة الهی به بندگان
در ایاان گونااه مااوراد ،نبایااد تنهااا از افاضااه و عنایاات حااق تعااالی سااخن گفاات ،بلکااه میاازان پااذیرش
مخلوقااان نیااز مطاارح اساات؛ افاضااات ذات مقاادس پروردگااار همچااون تااابش نااور خورشااید اساات
که باه طاور یکساان ،بار هماه چیاز و باه هماه جاا مای تاباد و در ایان تاابش ،های فرقای میاان آنهاا
نیست .این که هنور خورشاید وقتای باه شیشاه مایرساد ،از آن مایگاذرد و باه ماا مایرساد ،ولای از
دیوار نمیگاذرد ،مر باوط باه خورشاید نیسات؛ بلکاه اشاکال از دیاوار اسات کاه مثال شیشاه ،قادرت
انعکااس نااور را ناادارد .افاضااات خداونااد سابحان نیااز بااه همااة بناادگان ما من و کااافر ماایتابااد؛ ولاای
این جوهرل کافر است که قدرت جذب آنها را ندارد.

 .13-3ندامت فریفت ان قارون از دو عقیدد باِل
در آخرین آیه ایان فصا ل ،ساخن از کساانی اسات کاه تاا دیاروز ،آرزومناد جایگااه قاارون بودناد و
بعااد از هالکاات او ،سخنشااان ایاان بااود کااه وای باار مااا! گااویی خاادا روزی را باار هاار کااس از
بندگانش که بخخواهد گساترش مایدهاد یاا تناگ مگیارد .اگار خادا بار ماا منّات ننهااده باود ،ماا را
نیز به قعر زمین فرو میبرد .ای وای ،گویی کفران هرگز رستگار نمیشوند:
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ن ِعبَاادِهِ وَیَقْادِرُ
ق ِلمَان َیشَااء مِا ْ
ع الا ْر ْز َ
س َیقُولُاو َن َو ْیکَا َل َّن اللَّا َه َی ْبسُا ُ
ن َت َم َّنوْا َمکَانَا ُه بِالْا َل ْم ِ
ح ا َّلذِی َ
ص َب َ
{ َو َأ ْ
لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَلَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُونَ}
پاس از هالکات قاارون ،مسایر جریاان طرفادار او نیاز باه کلّای عاوض شاد و آنهاا از خاع انحرافاای
قبلاای بازگشااتند .از آنجااا کااه کلمااة «وَی» باارای ناادامت و تحسءاار ماایآیااد198،در ایاان سااخن
فریفتگان قارون ،از دو عقیدل باطل پیشین آنها ،اظهار ندامت شده است:
 -1عبااارت { وَیْکَالَنَّ اللَّاهَ یَبْسُاعُ الارْزْقَ لِمَاان یَشَاااء مِانْ عِبَااادِهِ وَیَقْادِرُ} ،ناادامت از ایاان تفکّاار اساات
کااه در جریااان وسااعت یااا کماای رزق ،خاادا را هاای کاااره ماایدانسااتند .در واقااع ،ناادامت آنهااا از
آن رگة محوری جریاان قاارون باود کاه در مقابال ساخن م مناان بنایاسارائیل مبنای بار خادادادی و
الهاای بااودن ثااروت قااارون {{ :وَابْتَ ازِ فِیمَااا آتَاااکَ اللَّ اهُ ال ادَّارَ الْ ا خِرَلَ  ...وَأَحْسِاان کَمَااا أَحْسَ انَ اللَّ اهُ
إِلَیْ اکَ} ،قااارون آن را نتیجااة علاام خااود ماایدانساات { :قَااالَ إِنَّمَااا أُوتِیتُ اهُ عَلَاات عِلْاام عِن ادِی} .هاای
کااس نماایتوانااد خااودش چیاازی را بااه دساات آورد .تحصاایل علاام و کاساابی کااردن ،اباازار کسااب
رزق است و اصل رزق ،از آن خدا است.
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بنااابر ایاان ناادامت آنهااا از ایاان نبااود کااه چاارا از قااارون و ثااروت او خوششااان آمااد و آرزو کردنااد
کااه ای کاااش همچااون او بونااد :یَااا لَیْاتَ لَنَااا مِثْالَ مَااا أُوتِایَ قَااارُونُ إِنَّاهُ لَاذُو حَا ٍّ عَظِاایم}؛ زیاارا ایاان
طبیعاای بشاار اساات کااه زرق و باارق دنیااا ،پولااو ثااروت باارای او جلااوه دارد و جااذب آنهااا ماایشااود.
این حالت را نمیتوان گناه دانست.

توجه به الهی بودن رزق ،مانع ِ یان
دلیال روی آوردن برخای انساان هاا بااه بادی ،فسااد و حتای ارتاداد و کفاار ،رسایدن باه ماال و مکناات
دنیاوی اسات؛ چناان کاه در جریاان قاارون مالحظااه شاد .البتاه صارف رخاورداری از ماال و ثااروت،
موجااب انحااراف نیساات؛ بلکااه غفلاات از ایاان مساائله کااه بسااع رزق بااه اذن و ارادل خداونااد ساابحان
است ،همان طور کاه تنگای معیشات ایان گوناه اسات ،موجاب فسااد مایشاد .باه هماین جهات ،بعاد
از فاارو رفااتن قااارون در زمااین ،کسااانی کااه تااا پاایش از ایاان آرزو داشااتند بااه جااای او ماایبودنااد ،بااه
ایاان مهاام اعتااراف کردنااد کااه گااویی خداونااد ساابحان ،روزی را باار هاار کااس از بندگاشاان کااه
بخواهد گسترش میدهد یا تنگ میگیرد:
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{ وَأَصْاابَحَ الَّااذِینَ تَمَنَّااوْا مَکَانَااهُ بِالْاالَمْسِ یَقُولُااونَ وَیْکَاالَنَّ اللَّااهَ یَبْسُااعُ الاارْزْقَ لِمَاان یَشَاااء مِاانْ عِبَااادِهِ
وَیَقْدِرُ}
در جریان قارون نیاز مالحظاه شاد کاه ریشاة کفار او ایان باود کاه وساعت رزقاش را از جاناب خادا
ندیااد و آنهااا را حاصاال علاام خااود ماایدانساات { :إِنَّمَااا أُوتِیتُااهُ عَلَاات عِلْاام عِناادِی} ،و بااه همااین
جهاات ،در ادامااه ،بااا اساافهامی تااوبیخی بااه او تااذکّر داده شااد کااه آیااا نماایدانااد پاایش از او ،افاارادی
قدرتمندتر و نیرومندتر بودهاند که خداوند سبحان ،همة آنها را هالک کرده است:
{ أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَکَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّلً وَأَکْثَرُ جَمْعا}

نمونهای از ِ یان بعد از ثروتمندی
افااراد متعاادد و حتاای متاادینی را ماایتااوان مثااال زد کااه بعااد از بااه دساات آوردن مااال و ثااروت ،بااه
کلی تغییر کاردهاناد .کساانی را نگاارده بعاد از انقاالب اساالمی ایاران باه یااد دارد کاه هار زماان باه
یاااد آنهااا ماایافتااد ،آنهااا را در لباااس جبهااه و جنااگ ماایبینااد؛ ولاای بااا گذشاات زمااان ،آنچنااان
متحول شده اند که بااور کردنای نیسات .تنهاا ساخن از ایان نیسات کاه انساانهاای باد و اهال فساق و
فجور شدهاند؛ بلکه اصالً مقابل همه چیز ایستاده ،با همه چیز میجنگند.
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در زمااان تصادءی انیجانااب در دانشااگاه و ماادارس تعطیاال شااده بااود .بااه همااین جهاات ،دانشاگاه امااام
صااادق (علیااه السااالم) را بااه مشااهد منتقاال کااردیم و آیاات اهلل طبساای –حفظااه اهلل -بخشاای از
دانشااگاه علااوم اسااالمی رضااوی را در اختیااار مااا قاارار داد تااا بااه دانشااجویان درس دهاایم .ماان نیااز
میااان مشااهد و تهااران ،رفاات و آمااد ماایکااردم .در اواخاار تاارم تحصاایلی کااه مصااادف بااود بااا زمااان
انجااام عملیااات مرصاااد ،بااه ماان خباار دادنااد کااه دانشااجویان ماایخواهنااد بااه جبهااه برونااد و امتحااان
ندهند .به مشهد آمدم و به شدت اصرار داشتم که امتحانات برگزار شود.
در مسااجدی کااه نزدیااک مدرسااة میاارزا جعفاار بااود ،دانشااجویان را جمااع کااردم تااا میااان دو نماااز بااا
آنهااا سااحبت کاارده و آنهااا را باارای برگاازاری امتحانااات مجاااب کاانم .بعااد از آنکااه نماااز
خواناادم ،یکاای از دانشااجویان کااه در جبهااه مجااروح شااده و بااه بیمارسااتانهااای مشااهد منتقاال شااده
بااود ،بااا آن ححااال خااودش را بااه دانشااگاه رساااند و از ماان تقاضااا کاارد کااه پاایش از سااحبتهااای
ماان ،زمااان کوتاااهی صااحبت کنااد .وقتاای شااروع بااه صااحبت کاارد ،بااا آن ظ ااهر مجااروح و قیافااة
معصااومانهاش ،چنااد جملااهای دربااارل جبهااه گفاات و بیشااتر از ایاان نیااز تااوان صااحبت نداشاات .از
سخنان او ،همه منقلاب شادند و گریاه کردناد .مان نیاز کاه منقلاب شاده باودم باه دانشاجویان گفاتم:
آمااده بااودم تااا بهشااما بگااویم حااتم بایااد امتحااان بدهیااد و بااه جبهااه نرویااد؛ ولاای اکنااون منصاارف
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شاده ،ماایگااویم هارکس کااه ماایخواهاد ،امتحااان بدهااد و هارکس کااه ماایخواهاد ،بااه جبهااه بااود.
بعداض از آنها امتحان میگیریم و ترم تحصیلیشان مورد قبول است.
ایاان قضاایه گذشاات و بعااد از ماادتی آن جااوان کااه همااه را تحاات تاالثیر قاارار داده بااود ،فااارغ
التحصاایل شااد و سااپس در کنکااور اعاازام بااه خااارج از کشااور قبااول شااد و راهاای خااارج گردیااد .در
در یکاای از دانشااگاههااای انگلسااتان ،مااردک دکتااری را گرفاات و بااه تهااران بازگشااته ،در جااای
خااوبی مشااغول بااه کااار شااد و حقااو و مزایااای زیااادی داشاات .روزی بااه دانشااگاه آمااد و ماان او را
دیاادم .صااورتش را تراشاایده و ساایبیلهااای آن چنااانی داشاات .بااه او گفااتم :عکساای از مااان جبهااهات
داری؟ گفت :بله .گفتم :خودت را در آینه ببین و با آن عکس مقایسه کن.
غاارض آن کااه نمونااههااای زیااادی را ماایتااوان پیاادا کاارد کااه ثااروت ،در آنهااا تغییاارات زیااادی
ایجاد و زیارورویشاان کارده اسات .سا ّر ایان مطلاب ،در ایان اعتاراف دنیاگرایاان بنایاسارائیل پاس
از نااابود شاادن قااارون و امااوالش آمااده اساات{ :وَیْکَ الَنَّ اللَّااهَ یَبْسُ اعُ الاارْزْقَ لِمَاان یَشَاااء مِ انْ عِبَااادِهِ
وَیَقْادِرُ} .آن ایان اساات کاه آنهااا نمایدانناد کااه بساع رزق بااه دسات خداسات و بااه آنهاا مربااوط
نیساات .اگاار کساای بدانااد بسااع رزق از سااوی خداساات ،دیگاار مااال و ثااروت او را تغییار نماایدهااد.
شبیه این بیان ،در آیات دیگر و با خطاب عام آمده است:
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{ أَوَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُعُ الرْزْقَ لِمَن یَشَاء وَیَقْدِرُ} (سورل زمر ،آیة )52
اگار انساان بدانااد قابض و بساع رزق بااه دسات خاادا اسات ،باا پااایین یاا بااال شاادن زنادگی ،از خااع
بندگی جدا نمیشود.
وقتی انساان داشاته هاای خاود را متعلّاق باه خادا نداناد ،دیگار از خادا جادا مایشاود و هماان مایود
که به فرمودل خداوند سبحان ،اگر انسان خودش را بینیاز ببیند ،طغیان میکند:
{ کَلَّا إِنَّ الْنِنسَانَ لَیَطْغَت * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَت} (سوره علق ،آیات )7-6
 -2اظهار ندامت فریفتگان قارون در مرحلة دوم این بود که گفتند:
{ وَیْکَلَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُونَ}
ایاان سااخن ،در مقااام بازگشاات از ایاان تفکاار اساات کااه فااالح و رسااتگاری را در داشااتن زر و زور
ماایدانسااتند .البتااه ایاان کااه نگفتنااد ثروتمناادان یاقدرتمناادان رسااتگار نماایشااوند و کااافران را ذکاار
کااردن ،بااه ایاان جهاات کااه اصاال ثااروت و قاادرت چیااز باادی نیساات .آنچااه مااذموم اساات و اشااکال
دارد ،دلبستگی و وابستگی به اینهاست و کافران این گونه هستند.
چنانچااه قاادرت و ثااروت ،آمیختااه بااا خااداباوری باشااد ،انسااان آنهااا را در جهاات کسااب کماااالت
معنااوی بااه کااار ماایگیاارد .اصاالً قاادرت و ثااروت الزم اساات و اگاار ایاانهااا نباشااند ،نماایتااوان دیاان
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خاادا را اشاااعه و بتلیااز کاارد یااا حاادود الهاای را اجاارا کاارد؛ چنااان کااه قاارآن نیااز در وصااف م منااان
ماایفرمایااد:انیااان کسااانی هسااتند کااه هرگاااه در زمناای بااه آنهااا قاادرت بخشاایدیم ،نماااز را باار
پامیدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند:
ن الْمُنکَارِ}
ف َو َنهَاوْا عَا ِ
ض َأقَاامُوا الصَّالَا َل وَآتَاوُا ال َّزکَاا َل َو َأمَارُوا بِاا ْل َم ْعرُو ِ
م فِای الْا َل ْر ِ
کنَّاا ُه ْ
ن إِن َّم َّ
{ ا َّلذِی َ
(سورل حج ،آیة )41
نیااز بایااد گفاات کااه غ ازّت بناادل خاادا در داشااتن و دارایاای اساات و اگاار ثااروت و قاادرت نداشااته
باشد ،به تدریج ممکن است ذلیل شود؛ که بسیار ناپسند است.
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فصل هنتم:

خاتمه و نتیجهگیری
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 .1آیات
ض َولَاا َفسَاادا وَا ْلعَا ِقبَا ُة ِل ْل ُم َّتقِاینَ {}83
ن لَاا ُیرِیادُو َن ُعلُاوًّا فِای الْا َل ْر ِ
ج َع ُلهَاا ِللَّاذِی َ
خ َر ُل َن ْ
ک الادَّا ُر الْا ِ
{ ِت ْل َ
مَاان جَاااء بِالْحَسَ انَةِ فَلَ اهُ خَیْ ارَّ مِّنْهَااا وَمَاان جَاااء بِالسَّ ایِّئَةِ فَلَااا یُجْ ازَِ الَّاذِینَ عَمِلُااوا السَّ ایِّئَاتِ إِلَّااا مَااا کَااانُوا
یَعْمَلُااونَ {}84إِنَّ الَّ اذِی فَ ارَضَ عَلَیْ اکَ الْقُ ارْآنَ لَ ارَادُّکَ إِلَاات مَعَااادا قُاال رَّبِّاای أَعْلَ امُ مَاان جَاااء بِالْهُ ادَِ
ک َفلَاا
حمَا ًة مِّان َّربِّا َ
ب ِإلَّاا َر ْ
کتَاا ُ
ک ا ْل ِ
ت َت ْرجُاو أَن ُی ْلقَات ِإ َلیْا َ
وَمَنْ هُاوَ فِای ضَالَال مُّبِاین {َ }85ومَاا کُنا َ
تَکُاونَنَّ ظَهِیارًا لْلْکَااافِرِینَ { }86وَلَاا یَصُادُّنَّکَ عَانْ آیَااتِ اللَّاهِ بَعْادَ إِذْ أُنزِلَاتْ إِلَیْاکَ وَادْعُ إِلَات رَبِّاکَ
وَلَااا تَکُااونَنَّ مِانَ الْمُشْارِکِینَ { }87وَلَااا تَادْعُ مَاعَ اللَّاهِ إِلَهااا آخَارَ لَااا إِلَاهَ إِلَّااا هُاوَ کُالس شَایْءا هَالِاکٌ إِلَّااا
وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ {}}88

 .1-1ترجمه
« سرای باا عظمات آخارت را بارای کساانی قارار مایدهایم کاه ارادل فسااد و برتاریجاویی در زماین
ندارنااد و عافباات نیااک باارای پرهیزگاااران اساات* کساای کااه کااار نیکاای انجااام دهااد (و آنهااا را
همراه خودش باه قیامات بیااورد ،ناه کارهاایی کاه حابع شادهاناد) ،بارای او پاداشات کمای و کیفای
بهتاار از آناان اساات کااه کساای کااه کااار بااد انجااام دهااد (و آنهااا را بااا توبااه نکااردن و بااینصاایبی از
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مغفاارت الهاای ،بااا خااود بااه قیاماات آورد) ،پااس مجااازات باادکاران ،جااز (بااه مقاادار)اعمالشااان
نخواهااد بااود * آن کااس کااه تااالوت ،عماال و تبلیااز قاارآن را بتااو واجااب کاادر( ،بااه اقتضااای
ضاارورت توسااعة قاادرتت باارای عماال بااه ایاان وظااایف) تااو را بااه مکااه بااازمیگردانااد .بگااو:
پروردگااار ماان از همااه بهتاار ماایدانااد چااه کساای (برنامااه)هاادایت آورده اساات و چااه کساای در
گمراهاای آشااکار اساات * و تااو هرگااز امیااد نداشااتی کااه (باار اساااس اسااباب و علاال طبیعاای) ایاان
کتاب آسمانی باه تاو القاا گاردد؛ ولای رحمات پروردگاارت چناین ایجااب کارد .اکناون کاه چناین
اساات( ،در انجااام رسااالتت بااه گونااهای عماال نکاان کااه فرصاات باارای کفاار ورزی کااافران فااراهم
شااود کااه پشااتیبانی آنااان محسااوب ماایشااود و) هرگااز از کااافران پشااتیبانی مکاان * و هرگااز (آنهااا)
تااو ار از آیااات خداونااد ،بعااد از آن کااه باار تااو نااازل گشاات ،باااز ناادارد .و بااه سااوی پروردگااارت
دعااوت کاان ،و (بااا خواناادن مااردم بااه سااوی خااودت) هرگااز از مشاارکان مباااش * معبااود دیگااری را
با خدا مخوان ،چاه های معباودی جاز او نیسات؛ زیارا هماه چیاز جاز ذات (پااک) او فاانی مایشاود.
حاکمیت تنها از آن اوست و همه به سوی او بازگردانده میشوید».
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 .2نكتهها و پیامها

 .1-2سعادت اخروی در ساد عدم برتریجویی در زمین فساد
آیاات پایااانی ساوره قصااص در ایان فصاال ،باه منزلااة قطعناماهاساات کاه بااا هماة جریااانهاای داسااتان
حضارت موساای (علیاه السااالم) در ایان سااوره مارتبع اساات .بااه ایان معنااا کاه هاار آیاه ،بااا بخشاای از
داسااتان حضاارت موساای (علیااه السااالم) در فصاالهااای پیشااین ماارتبع و باار آن قاباال تطبیااق اساات.
چگونگی این ارتباط و تطبیق را در ادامه مالحظه خواهیم کرد.
آیااة مااورد بحاام از آیااات مهاام قاارآن اساات کااه حضاارت امااام خمیناای (رحمااة اهلل) ،در آغاااز
تاادریس خااود ،آن را تااالوت ماایکردنااد .ایاان آیااه نتیجااهگیااری داسااتان قااارون در فصاال قباال اس
کااه ذات مقاادس پروردگااار ،یااک جریااان قطعاای تکااوینی و تخلاافناپااذیر را بیااان ماایکنااد و آن
این که خداوناد سابحان ،سارای آخارت را بارای کساانی قارار مایدهاد کاه در زنادگی دنیاا ،دنباال
برتریجویی و فساد نیستند:
{ تِلْکَ الدَّارُ الْ خِرَلُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْلَرْضِ وَلَا فَسَادا}.
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 .1-1-2عظمت سرای آخرت
آمدن اسام اشاارل دور { تِلْاکَ} بارای آخارت در آغااز آیاه ،ممکان اسات بارای ماا انساانهاا قابال
قبااول باشااد کااه در دنیااا و ظاارف زمااان قاارار داریاام و اینجااا دوری ونزدیکاای زمااانی و مکااانی
موضااوعیت دارد\ امااا باارای خداونااد ساابحان کااه محصااور در ظاارف زمااان و مکااان نیساات و تمااام
عااالم از گذشااته ،حااال و آینااده ،همااه در محضاار اوینااد و لااذا دور و نزدیااک باارای او مطاارح
نیساات ،چیاانن چیاازی تصااوءر نماایشااود .از ایاان رو ،مناسااب بااود در ایاان آیااه ،اساام اشااارل {
تِلْ اکَ}نیایااد یااا باارای خاادایی کااه دوری و نزدیکاای باارای او مطاارح نیساات ،چااون اصاال باار اشااارل
قریب است ،اسم اشارل «هذه» و مانند آن بیاید.
لااذا ایاان کااه خداونااد ساابحان ضاامیر اشااارل دور آورد و فرمااوده اساات { :تِلْااکَ الاادَّارُ الْاا خِرَلُ}،
باارای اشاااره بااه بزرگاای و عظماات شاالن ساارای آخاارت اساات و البتااه مااراد از ایاان عظماات ،تنهااا
بزرگاای فیزیکاای و مکااانی آخاارت نیساات کااه وسااعتش قاباال مقایسااه بااا دنیااا نیساات؛ ماننااد آن کااه
فضای داخل رحم ماادر بارای جناین را نمای تاوان باا وساعت دنیاایی سانجید کاه باه آن وارد خواهاد
شااد؛ چااه واقااع اماار همااین اساات کااه نماایتااوان عظماات فیزیکاای آخاارت را بااا دنیااا قیاااس کاارد؛
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چنااانکااه بهشاات و باااغی کااه تنهااا بااه یااک م ا من بااا تقااوا تعلّااق ماایگیاارد ،عاارض آن بااه اناادازه
آسمانها و زمین است:
{ وَسَااارِعُواْ إِلَاات مَغْفِ ارَل مِّاان رَّبِّکُ امْ وَجَنَّااة عَرْضُ اهَا السَّ امَاوَاتُ وَابَرْضُ أُعِ ادَّتْ لِلْمُتَّقِااینَ} (سااورل آل
عمران ،آیة )133
بلکااه مقصااود از عظماات ساارای آخاارت ،اباادی بااودن آن اساات کااه مقاادار هفتاااد یااا عشااتاد سااال
زندگی دنیا را نمیتوان با آن مقایسه کرد .از اینرو ،حیات حقیقی در سرای آخرت است:
{ وَإِنَّ الدَّارَ الْ خِرَلَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ} (سورل عنکبوت ،آیة )64
و حیات محدود ،بیثبات و زودگذر دنیا را نمیتوان حیات نامید.

 .2-1-2مقصود از جعل اللهی آخرت
سااعاد اخااروی ،تحصاایلی و اکتسااابی اساات کااه فاادر پااس از گذراناادن آزمااایشهااا و مشااقتهااای
بساایار در زناادگی دنیااا ،آن را بااه دساات ماایآورد .از ایاانروف بایااد دیااد چاارا در ایاان آیااه ،آخاارت
به جعل الهی دانسته شده است { :تِلْکَ الدَّارُ الْ خِرَلُ نَجْعَلُهَا}.
پاسااخ ایاان اساات کااه مااراد از جعاال آخاارت ،ایاان نیساات کااه خداونااد ساابحان آن را بااه صااورت
امری ذاتی قرار داده است که افاراد از دنیاا باه آنجاا منتقال مایشاوند؛ بلکاه مقصاود ،ایان اسات کاه
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خداونااد در تکااوین ،اباازار و اسااباب و عللاای قاارار داده اساات کااه افااراد بتواننااد بااا اسااتفاده از آنهااا،
آخرت را تحصایل کنناد .در ایان آیاه ،دنباال برتاری جاویی نباودن و فسااد نکاردن ،باه عناوان سابب
و ابرزاری معرفی شده است که فرد در سایة آنها ،به سعادت اخروی دست مییابد:
{ تِلْکَ الدَّارُ الْ خِرَلُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْلَرْضِ وَلَا فَسَادا}

 .2-2معنای ارادد برتریجویی در زمین و رابطه آن با فساد
در برخاای از روایااات معصااومین (علیااه السااالم) ،بااه صااورت ساالبی و ایجااابی ،برتااریجااویی در
زمین با ذکر مصادیق آن معنا شده است که به مواردی از آنها اشاره میکنیم:
الف) حضرت علای (علیاه الساالم) در باازار باه تنهاایی راه مایرفات و باه قصاد هادایت گمراهاان و
کمااک بااه ضااعیفان ،باار فروشااندگان و مغااازهدارهااا ماایگذشاات؛ قاارآن را باااز و ایاان آیااه را تااالوت
میکرد:
{ تِلْکَ الدَّارُ الْ خِرَلُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْلَرْضِ وَلَا فَسَادا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ}.
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ب) نیااز از امیاار الماا منین (علیااه السااالم) نقاال شااده اساات کااه ایاان آیااه ،دربااارل والیااان عااادل و
متواضع و مردمان قدرتمند نازل شده است:
«نزلت هذه اِغیة فی أهل العدل و المواضع من الوالل و أهل القدرل من سائر الناس».
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ج) در کااالم دیگااری ،امیاار الم ا منین (علیااه السااالم) کساای را کااه بااا بنااد نااو کفشااش باار دیگااران
ببالد ،در زمرل مصادیق این آیه دانسته است:
«الرجل لیعجبه شراک نعله فیدخل فی هذه اِیة».
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مقصااود امااام (علیااه السااالم) ایاان اساات کااه ایاان فاارد ،برتااریجااویی کاارده اساات و ایاان ،حااداقل
شمول ارادل علو در زمین است.
د) پیااامبر اکاارم (علیااه السااالم) نیااز کساای را کااه بااا تکباار و جبااروت راه باارود و بااا زورگااویی و بااه
ناحق از مردم چیزی مطالبه کند ،از مصادیق برتریجویی معرفی کرده است:
«التجبر فی ابرض و ابخذ بغیر الحق».
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طبرسي ،مجمع البيان ،ج  ،ص
فيض كاشاني ،تفسير صافي ،ج ،3ص 1
سيوطي ،الدر امنثور ،ج  ،ص . 4
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از مجمااوع ایاان روایااات بااه دساات ماایآیااد کااه منظااور از ادال علاوء در زمااین ،ایاان اساات کااه انسااان
خااود را هرچنااد بااه اناادازل نااو بااودن بنااد کفشااش ،تافتااة جاادا بافتااه از دیگااران بدانااد .حاااکلی کااه
متلسفانه در افراد بسیاری وجود دارد.

 .1-2-2فساد؛ نتیجة برتریجویی در زمین
ض َولَاا َفسَاادا}
ن لَاا ُیرِیادُو َن ُعلُاوًّا فِای الْا َل ْر ِ
ج َع ُلهَاا ِللَّاذِی َ
همراهی برتاریجاویی در زماین باا فساادَ { :ن ْ
نشااان ماایدهااد کااه میااان آنهااا رابطااة ساابب و مس ابءب اساات؛ یعناای نتیجااة اراده برتااریجااویی در
زمین این است که فارد فسااد مایکناد؛ زیارا انساان باا رادل برتاریجاویی ،دنباال لاذّت بیشار اسات و
همین ک خودش را برتار از دیگاران دانسات ،باه خاود ایان اجاازه را مایدهاد کاه باه حاق دیگاران
تجاااوز کنااد و بااه حااریم مااال و ناموساای آنهااا وارد شااود .پااس الزمااة ارادل «علااوء فاای ابرض»،
ارادلفساد است و این دو را نمیتوان از هم جدا کرد.
البته چون میازان فسااد ها ر فارد ،باه حاوزل فعالیات او بساتگی دارد ،چنانچاه حاوزل فعالیات و قادرت
کساای کاام باشااد ،فسادشاانیز کاام خواهااد بااود .ایاان باادان معنااا نیساات کااه چنااین فااردی فسااان
نمیکند؛ بلکه بیشتر از این نتوانسته است فساد کند.
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 .2-2-2راه درمان حسّ برتریجویی بر دی ران
برای درماان رذیلاة برتاریجاویی و خاود برتار بینای ،پایش از هار نچیاز بایاد دنباال ریشاه و منشال آن
بااود کااه از کجااا و چگونااه در انسااان شااکل ماایگیاارَ و فاادر خااوش را بهتاار و برتاار از دیگااران
میداند و میبیند.
سااه عنصاار پااول ،قاادرت و معنویاات اساات کااه انسااان ،بااه ساابب داشااتن آنهااا احساااس برتااری
ماایکنااد .اگاار پااول علّاات برتااریجااویی باشااد ،بایااد مقااداری از آن را در راه خاادا انفاااق کاارد .اگاار
کساای بااه ایاان کااار عاااد داشااته باشااد و همیشااه بااه یاااد داشااته باشااد کااه فقاارا نیااز در امااوال و
دارائیهای او شاریکاناد ،بازرگتارین عااملی اسات کاه ماانع شاکلیگیاری ارادل برتاریجاویی در
انسااان ماایشااود .در صااورتی کااه دشااان قاادرت ساابب احساااس خااود برتاار بیناای باشااد ،انسااان بااا
خاادمت کااردن بااه دیگااران ماایتوانااد از پیاادایش ایاان رذیلااه در وجااود خااود جلااوگیری کنااد یااا آن
را ریشهکن ساازد .باه بیاان دیگار ،چنانچاه اساناس باه اساتخدام پاول و قادرت درآیاد و آنهاا کنتارل
او را بااه دساات گیرنااد ،رذیلااة مااورد بحاام در او شااکل مِگیاارد؛ امااا اگاار پااول و قاادرت در انحصااار
خااود انسااان نباشااد و دیگااران نیااز در آن سااهم داشااته باشااند و بااری خاادمترسااانی بااه دیگااران بااه
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کااار گرفتااه شااوند ،اساانان گرفتااار حاسء برتااریجااویی نماایشااود .البتااه بایااد مراقااب بااود کااه همااین
کار و تالش برای دیگران نیز سبب نشود که فرد ،آن را امبیازی باری خود بداند.
همچنااین چنانچااه اساانان در مسااائل معنااوی ،خااوش را برتاار از دیگاارا نبدانااد و در واقااع ،علّاات
برتااریجااویی او ،معنویءااات وی باشااد ،باارای رهااایی از آن بایااد بااه باادیهااای نفسااانی خااود نگاااه
کند و پیوساته باا خاود ش حادیم نفاس داشاته باشاد کاه اگار فاالن شاخص امتیازهاای معناوی مارا
ناادارد ،دس ات کاام گناهااان ،باادیهااا و وظیفااهنشناساایهااای ماارا هاام ناادارد تااا نیاازا بااه آه و نالااه و
استغفر به درگاه خداوناد سابحان داشاته باشاد .در ایان صاورت اسات کاه هرگااه انساان کاار خیاری
انجاام دهااد ،آن کاار در نظاارش جلاوه نماایکناد تااا باه ساابب آن ،خاود را بهتاار و برتار ببینااد .در هاار
حال ،عاقبت از آن کسی است که اهل تقوا باشد { :وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ}.
یاااد کردناای اساات کااه نبایااد رذیلااة خااودبرتربینی را بااا ح اسء کمااالگرایاای اشااتباه کاارد؛ چاارا کااه
کمالطلبی ،نیاز حقیقای انساان اسات؛ ولای برتاریجاویی زماانی در فارد ایجاا مایشاود کاه خاودش
را دارای امتیازی و دیگران را فاقد آن میداند.
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دو توصیه و تذکّر
 -1باااا پیاااروزی انقاااالب اساااالمی در ایاااران و پررناااگتااار شااادن نقاااش طاااالب و روحاااانیون در
عرصااههااای مختلااف اجتماااعی و سیاساای ،ایاان قشاار بایااد همیشااه طلبااه بااودن خودشااان را بااه یاااد
داشااته باشااند و آن را فرامااوش نکننااد کااه اگاار –خاادای نکاارده -چنااین شااود ،در حیطااة «عل اوء فاای
ابرض» قرار خواهند گرفت و در نتیجه ،از مسیر اصلیشان منحرف خواهند شد.
یک روحانی و طلباه نبایاد در محایع کاار خاودف قیافاة یاک مادیر کال یاا فرماناده را داشاته باشاد
کااه اتاااق محاال کااار ،وساایلة رفاات و آمااد و یاحاااف و نگهااابش ،دارای ویژگاایهااایی خاااص باشااذ؛
زیرا او علم آموختاه اسات تاا خاادم مکبات اهال بیات (علیاه الساالم) باشاد ،ناه ایان کاه باا آن علام،
ال عالقاه و محبءات ماردم باه روحاانیون و طلباههاا ،باه
بر دیگاران برتاری جویاد و ساروری کناد .اصا ً
جهت نوکری اهال بیات اعاع اسات .تفااوت طلباه باا صانعتگار ،مهنادس و پزشاک ایان اسات کاه
علم آموزی آنهاا بارای کساب رزق ا سات؛ ولای طلباه بارای ناوکری اهال بیات (علیاه الساالم) علام
آموختااه اساات .ماانش طلبااه نبایااد بااه گونااهای باشااد کااه «عل اوء فاای ابرض»داشااته باشااد تااا کساای از
حالاات و ژساات او ،در مقااابلش احساااس کااوچکی کااد یااا در براباار هیباات او موضااع بگیااارد؛
چنانکه در روایات آماده اسات :شخصای نازد پیاامبر (صالی اهلل علیاه و الاه) آماد تاا ساخنی بگویاد.
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همااین کااه خواساات حاارف بزنااد ،زبااانش بنااد آمااد .پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) او را در آغااوش
گرفته ،در گوشش گفتند :مادر من ،مانند مادر تو از گوسفند شیر میدوشید.
 -2کسااانی کااه در سااحنههااا مختلااف انتخابااات کاندیاادا ماایشااوند ،بایااد توجااه داشااته باشااند کااه بااه
صِاارف احساااس مس ا ولیت و قصااد خاادمت بااه مااردم ،نماایتواننااد وارد صااحنه شااوند؛ زیاارا معنااای
کاندیدا شدن این است کاه چاون هماه ماردم نمای توانناد باه طاور مساتقیم در عرصاة سیاسای حاضار
شاوند و وظیفاة شارعی خاود در جامعاه اساالمی را انجاام دهنااد ،یاک نفار وکیال آنهاا مایشاود تااا
ایاان تکلیااف شاارعی آنهااا را از دوششااان بااردارد .در روایاات معروفاای کااه مااورد اتفّاااق فااریقین
اساات ،آمااده اسااتکه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) فرمااود :هاار کااس صاابح کنااد و اهتمااامی بااه امااور
مسلمانان نداشته باشد ،مسلمان نیست:
«من أصبح و الیهتم بلمور المسلمین ،فلیس بمسلم».
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جماع بااودن کلمااة «أماور» و اضااافة آن بااه جمااع «مسالمین» نشااان ماایدهااد کاه مقصااود ،لاازوم توجااه
بااه کارهااای اجتماااعی و سیاساای اساات ،نااه پاارداختن بااه کارهااای جزئاای و مربااوط بااه یااک فاارد یااا
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جمااع محاادود؛ هاارکس کااه در کارهااای اجتماااعی مشااارکت نداشااته باشااد و بااه امااور سیاساای
اهتمام نورزد ،نه تنها م من که مسلمان نیست.
همانطور که در مثال نمااز ،کسای نمایتواناد بگویاد مان احسااس تکلیاف کاردهام و مایخاواهم از
طاارف دگیااارن نماااز بخااوانم ،در مااورد ورود بااه صااحنة رقابااتهااای انتخاباااتی نیااز تنهااا احساااس
مس ا ولیت کفایاات نماایکنااد\بلکااه زمااانی ماایتااوان ایاان کااار را انجااام داد کااه اگاار ایاان حضااور
نباشااد ،رکناای از ارکااان و اصاالی از اصااول اجتماااعی و سیاساای ضااربه بخااورد .در صااورت لحاااا
نکااردن ایاان مساائله ،انسااان بااه راحتاای دچااار برتااریجااویی و علاوء خواهااد شااد کااه بااه تصااریح آیااه
مورد بحام باا بیاانی کاه گذشات ،فسااد در دنیاا و باینصایبی از ساعاد اخاروی را باه هماراه خواهاد
داشت:
{ تِلْکَ الدَّارُ الْ خِرَلُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْلَرْضِ وَلَا فَسَادا}

 .3-2فضل الهی نصیب نیكوکار؛و عدل وی برای گناهكار
گذشت که آیات ایان فصال ،قطعناماه هاایی اسات ماربتع باا داساتان حضارت موسای (علیاه الساالم)
در سااورل قصصااو از جملااه جریااان او بااا قااارون .آیااة دوم ،دومااین قطعنامااه و در واقااع ،پاسااخ بااه
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شبهة طرفداران قاارون اسات کاه بعاد از فارو رفاتن قاارون در زماین ،همچناان بار طرفاداری خاود از
او تلکید میکردند.
بعااد از خسااف قااارون ،علاایرغاام آن کااه عاادهای از طرفااداران او پشاایمان شاادند و اظهااار ناادامت
کردند؛ که سخن آنها در آیة پایانی فصل قبل آمد:
ن ِعبَاادِهِ وَیَقْادِرُ
ق ِلمَان َیشَااء مِا ْ
ع الا ْر ْز َ
س َیقُولُاو َن َو ْیکَا َل َّن اللَّا َه َی ْبسُا ُ
ن َت َم َّنوْا َمکَانَا ُه بِالْا َل ْم ِ
ح ا َّلذِی َ
ص َب َ
{ َو َأ ْ
لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَلَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُونَ}
برخاای دیگاار متنبااه نشاادند و چنااین مطاارح کردنااد کااه عااذاب سااخت قااارون ،دلیلاای باار خشااونت و
بیرحمی خادای موسای (علیاه الساالم) اسات .در هار صاورت ،وقتای کسای در دنیاا عاذاب ظاالم و
ستمکار نیاز باشاد .ماثالً وقتای مایخواهناد ظاالمی را کاه مادتهاا باه دیگاران ساتم کاردهاساتت یاا
قاتلی را به حکام قاضای قصااص کارده ،اعادام کنناد ،لحظاهای کاه بااالی دار دسات و پاا مایزناد،
احساسات مردم تحریک میشود و متلثر میشوند.
در ایاان آیااه ،خداونااد ساابحان پاسااخ آنهااا را ماایدهااد کااه خالصااهاش چنااین اساات :آنچااه باار ساار
قارون آماد ،عاین عادل خداوناد سابحان باود؛ چاه خداوناد باه اقتضاای فضال خاود ،باه کساانی کاه
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کار خاوب انجاام مایدهناد ،بهتار از آن را مای دهاد؛ و باا عادالت خاود ،آناان را کاه بدکارناد ،تنهاا
به اندازل کارشان عقوبت میکند:
ت ِإلَّاا مَاا کَاانُوا
ن َع ِملُاوا السَّا ِّیئَا ِ
خیْا َّر ِّم ْنهَاا َومَان جَااء بِالسَّا ِّی َئ ِة َفلَاا ُیجْازَِ الَّاذِی َ
حسَا َن ِة َفلَا ُه َ
{ مَن جَااء بِا ْل َ
یَعْمَلُونَ}
در واقع ،این که میفرماید مجازات کسانی که اهل گناه بودن ،جز به مقدار اعمالشان نیست:
{ فَلَا یُجْزَِ الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ إِلَّا مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ}
بیااان کنناادل ایاان اساات کااه عااذاب قااارون ،نتیجااة حقیقتاای عماال خااود او بااود؛ زیاارا محااور همااة
جنایااتهااا و طغیااانهااای او ،وابسااتگی او بااه زناادگی زمیناای و دلبسااتگی بااه دنیااا بااود؛ خصاالتی کااه
قرآن ،از آن به سنگین شدن به سمت زمین یاد میکند:
{اثَّاقَلْتُمْ إِلَت ابَرْضِ} (سورل توبه ،آیة )38
او که می توانست باا ساعی و تاالش و اساتفاده از اماوال و دارائایهاای خاود رشاد کناد و بااال بارود،
بااه زمااین چساابید و سااقوط کاارد .نتیجااة طبیعاای ایاان کااار وی نیااز ایاان بااود کااه پاهااایش را زمااین
چساابید و در همااان زمیناای فاارو رفاات کااه بااه آن چساابیده بااود .پااس عااذاب قااارون ،دلیاال باار
بیرحمی و خشونت خداوند سبحان نبود.
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 .1-3-2لزوم دستیابی به فضل خدا
مهاام ایاان اساات کااه بنااده بااه مقااامی برسااد کااه ذات مقاادس پروردگااار ،بااا فضاال خااود بااا او رفتااار
کند؛ چه اگر بنا باشد خداوند سابحان باا عادالت خاود باا نساان هاا رفتاار کناد ،اولیاای الهای نیاز کام
خواهنااد آورد ،چااه رسااد بااه انسااانهااای معمااولی؛ چنااان کااه امااام حسااین (علیااه السااالم) در دعااای
عرفااه عرضااه ماایدارد:پروردگااارا! کساای کااه خااوبیهاای او باادی اساات ،چگونااه باادیهااایش باادی
نباشد:
«الهی من کانت محاسنه مساوی ،فکیف التکون مساویه مساوی».
به همین جهت ،باید همیشه از خداوند بخواهیم با فضل خود با ما رفتار کند ،نه با عدلش:
«اللهم عاملنا بفضلک و التعاملنا بعدلک».
خداونااد ساابحان نیااز وعااده داده اس ات کااه هاار کساای کااار خیااری انجااام دهااد ،بهتاار از آن را بااه او
پاداش مای دهاد کاه ایان نشاانة فضال الهای اسات؛ وهار کاس کاار بادی انجاام دهاد ،باه انادازل آن
کار جزا میبیند که این نیز نشانة عدل اوست.
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 .2-3-2نیّت و آثار عمل ،محور ثواب و عقاب
ال نماازی کاه بناده مایخواناد ،های
خود سایئه و حسانه ،اساتحقاق ثاواب و عقااب ندار ناد؛ زیارا ماث ً
تلثیری در دساتگاه کبریاایی خداوناد متعاال نادارد تاا باه سابب آن ،مساتحق پااداش باشاد؛ چناانکاه
اگاار بناادهای مااثالً –معاااذ اهلل -شااراب خااورد ،ایاان کااار او نیااز ضاارری بااه ساااحت کبریااایی خداونااد
ساابحان نماایرساااند تااا بااه دلیاال آن ،مسااتوجب عااذاب الهاای باشااد .محااور اسااتحقاق ثااواب و عقاااب
الهی در انجام حسنات یا سیئات ،دو چیز است:
 -1نیءااات و اراده :نیءااات اطاعااات و جلاااب رضاااای خداوناااد ،تسااالیم و عبودیءااات در برابااار او ،باااه
هنگااامی کااه کساای کااار خیااری انجااام ماایدهااد؛ و در مقاباال ،ارادل عصاایان و نافرمااانی خاادا ،زمااانی
کااه فاارد ،گناااهی مرتکاب ماایشااود ،موجااب اسااتحقاق ثااواب و عقاااب اخااروی اساات؛ یعناای عماال
محساان و مساایء در درگاااه خداونااد ساابحان ،سااود و زیااانی ناادارد و ایاان ،نیءاات آنهاساات کااه
موجااب پاااداش و عااذاب ماایشااود .مااثالً اگاار فااردی لیااوانی را بااه نیءاات آب بااودن نوشااید و بعااد
متوجااه شااد کااه شااراب بااوده اساات ،چااون نیءاات عصاایانن و طغیااان در براباار خااالق نداشااته اساات،
عااذاب نخواهااد شااد؛ ولاای بااالعکس اگاار کساای همااین کااار را بااه قصااد نوشاایدن شااراب و مسااکر
انجااام داد و بعااد مشااخص شااد آب بااوده اساات ،بااه دلیاال ارادل گناااه و بجااریاش در براباار ذاب
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کبریایی حق ،عذاب خواهاد شاد؛ ایان گوناه نیسات کاه چاون ساکر و مساتی نداشاته اسات ،معاذّب
نباشد؛ هر چند چون شرب خمر نبوده است ،در دنیا ،حدء شرعی بر او جاری نمیشود.
در همااین رابطااه ،روایتاای از پیااامبر اکاارم (صاالی اهلل علیااه و الااه) در دساات اساات کااه ماایفرمایااد:
میءت ما من بهتار از عمال او؛ و نیءات کاافر بادتر از عملاش اسات؛ و هار کسای بار اسااس نیءات خاود
کار میکند:
«نیة الم من خیر من عمله و نیة الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته».
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ایاان روایاات نسشااان ماایدهااد کااه نیءاات کااار خااوب ،بهتاار از انجااام داد آن عماال\ و نیءاات کااار بااد،
باادتر از انجااام دادن آن اساات .معنااای ایاان سااخن آن اساات کااه حساان و قاابح فاااعلی ،مهاامتاار از
حساان و قاابح فعلاای اساات .م اثالً کساای کااه ظرفاای را باار ماایدارد و بااه قصااد شااراب بااودن ،آن را
مااینوشااد ،دو مطلااب نساابت بااه او صااارق اساات :یکاای ایاان کااه ظاارف شااراب را برداشاات و آن را
نوشااید کااه شاارب خماار و همااان قاابح فعلاای او اساات؛ و دیگاار حااالتی اساات کااه در درون او بااه
وجااود آمااده کااه همااان نیءاات و قاابح فاااعلی وی اساات .در مقایسااه میااان ایاان دو ،باادی قاابح فاااعلی و
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آنچه در ذهن شاارب خنار اسات ،بیشاتر ساات .البتاه معناای ایان ساخن ایان نیسات کاه عمال او ،باد
نیست.
همچنین ایان گوناه نیسات کاه حسان و قابح فعلای و فااعلی ،باه هام وابساته باشاند .باه ایان معناا کاه
حسن و قابح فااعلی ،تنهاا در صاورت همراهای حسان و قابح فعلای باا آن ،باه وجاود مایآیاد؛ بلکاه
حسان فاااعلی خیار اساات ،هار چنااد حسان فعلاای هماراه آن نباشااد؛ چناان کااه قابح فاااعلی باد اساات،
هرچنااد فاعاال قاابح فعلاای نداشااته باشااد .روایاات معااروف شاایعه و ساانی از پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و
الااه) کااه فرمااود :اعمااال باار اساااس نیءااتهااا اساات؛ و باارای هاار انسااانی ،آنچااه نیءاات کاارده اساات،
محسوب میشود:
«إنما ابعمال بالنیءات و لکل إمرَ مانوی».
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م یءد اهمیت و برتری نیت نسبت به عمل است.

شيخ طوسي ،امالي ،ص 1 8؛ عالمه مجلسي ،بحار االنوار ،ج  ،17ص
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؛ سيوطي،

گفتنی است که خاود نیءات نیاز حسان و قابح فعلای و فااعلی دارد؛ زیارا نیءات ،در واقاع عمال جاان و
روان آدماای اساات؛ چنااان کااه خداونااد ساابحان در قاارآن ،برخاای از ظاانّهااا و گمااانهااا را گناااه
دانسته و اهل ایمان را از آن برحذر داشتهاست:
{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنْ إِنَّ بَعْضَ الظَّنْ إِثْمٌ} (سورل حجرات ،آیة )12
حال آن که ظنّ ،عمل جوارح انسان نیست و کار ذهن و فعل جوانحی اوست.
 -2آثااار و عااوارض عماال :دومااین خصوصاایتی کااه موجااب اسااتحقاق ثااواب یااا عقاااب ماایشااود،
آثار و عوارض عمل اسات ناه خاود عمال .وقتای کسای نااتوانی را دساتگیری مایکناد یاا گرساتهای
را سیر می کند ،اصال کاار او ثاواب نادارد؛ بلکاه نتیجاة کاار او کاه نااتوانی از جاای خاود برخاسات
یااا فقیاار و گرساانهای از گرساانگی رهااا شااد ،پاااداش بااه همااراه دارد .در مقاباال ،زمااانی کااه فااردی
شراب ماینوشاد ،عقاابش باه خااطر نفاس شارابخاوری او نیسات؛ بلکاه عقااب وی ،نتیجاة فساادی
اساات کااه در اثاار شاارب خماار ،در جساام و جااان او ایجاااد ماایشااود و بااه دنبااال آن ،حرکااات
نابهنجاری از او سر میزند.
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 .4-2اِالق خیر و ْمول خیر کمّی و کیفی
عبارت { مَن جَااء بِالْحَسَانَةِ فَلَاهُ خَیْارَّ مِّنْهَاا} باه ایان معناسات کاه جازای اعطاایی باه انساان نیکوکاار
بهتاار از حساانهای اساات کااه انجااام داده اساات .مطلااق بااودن واژل {خَیْ ارَّ} نشااان آن اساات کااه خیاار
کمءی و کیفی ،هر دو را شامل میشود.
خیاار کیفاای همااان فضاال خداساات کااه بااه انسااانهااای نیکوکااار ،معااادل و براباار کارشااان پاااداش
نماایدهااد؛ بلکااه باایش از آن نصیبشااان اساات { :فَلَ اهُ خَیْ ارَّ مِّنْهَااا} .خیاار کمءاای نیااز در آیااات دیگاار
قاارآن بیااان شااده اساات .یکاای آنجااا کااه ماایفرمایااد:هاارکس کاار نیااک انجااام دهااد ،پاااداش او ده
برابر است:
{ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (سورل انعام ،آیة )161
و دیگااری پاااداش هفتصااد برابااری اساات کااه در تمثیلاای ،دربااارل انفاااق در راه خاادا فرمااود :همچااون
دانة گندمی است که از آن ،هفت خوشة گندم بروید و در هر خوشه ،صد دانه گندم باشد:
{ مَّثَ الُ الَّ اذِینَ یُنفِقُااونَ أَمْ اوَالَهُمْ فِاای سَ ابِیلِ اللّ اهِ کَمَثَ الِ حَبَّااة أَنبَتَ اتْ سَ ابْعَ سَ انَابِلَ فِاای کُ الْ سُاانبُلَة مِّئَ اةُ
حَبَّة} (سورل بقره ،آیة )261
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عقال معااش ،در زنادگی حکاام مایکناد کاه وقتاای باه تااجری گفتاه شااود :متااع تاو در فاالن شااهر،
دو براباار قیماات خریاادار دارد ،او بااه آن شااهر باارود تااا ایاان معاملااه را انجااام دهااد؛ هرچنااد در آن،
احتمال ضرر و زیان نیاز وجاود داشاته باشاد؛ چاه باه صارف یاک احتماال ،نمایتاوان ساود قطعای را
از دست داد .حال اگر کسی که صادقتر از او نیست:
{ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثًا} (سورل نساء ،آیة )87
بااه انسااان ،تاااجر زناادگی دنیااا ،خباار از سااود در قیاماات دهااد وبگویااد :هاار کااس کااار خیااری انجااام
دهد ،بهتار از آن از اهار جهات نصایبش خواهاد شاد { :مَان جَااء بِالْحَسَانَةِ فَلَاهُ خَیْارَّ مِّنْهَاا} ،باه یقاین
بایااد بااه آن عماال کنااد و ایاان تجااارت پاار سااود را انجااام دهااد؛ آن هاام جااایی کااه دساات انسااان از
همة دارائایهاای دنیاایی کوتااه اسات .انساان عاقال ،وقتای مایبینناد طارف حساابش خداوناد اسات
که مالک همة هستی است:
{ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ} (سورل آل عمران ،آیة )26
و ماای گویااد یااک تومااان باادهی ،در قیاماات بااه تااو ده یااا هفتصااد تومااان ماایدهاام ،آن هاام در
عرصهای که هی یک از دارائیهایش را همراه ندارد ،این معامله را میپذیرد.
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 .1-4-2بهتر از توحید چیست؟
با توجه به وعدل الهای { مَان جَااء بِالْحَسَانَةِ فَلَاهُ خَیْارَّ مِّنْهَاا} ،اشاکالی مطارح اسات کاه بهتار و بااالتر
از توحیااد کااه در رأس همااة حساانات قاارار دارد ،چیساات کااه خداونااد ساابحان در قیاماات بااه انسااان
بدهااد؟ در پاسااخ ممکاان اساات گفتااه شااود :ایاان آیااه اعتقااادات را شااامل نماایشااود و در محاادود بااه
اعمااال انسااانهاساات؛ چنااان کااه در ادامااة آیااه ،نساابت بااه جاازای باادکاران ،تصااریح شااده اساات کااه
آن ،به مقدار عمل آنان خواهدبود:
{ فَلَا یُجْزَِ الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ إِلَّا مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ}
یااا گفتااه شااود کااه ایاان آیااه ،اعتقااادات را نیااز شااامل ماایشااود ،ولاای چااون باااالتر از توحیااد چیاازی
نیست ،آن را باید استثنا کرد.
اطالق { مَن جَااء بِالْحَسَانَةِ فَلَاهُ خَیْارَّ مِّنْهَاا} نشاان مای دهاد کاه دو پاساخ فاوق ،صاحیح نساتند؛ بلکاه
بهتاار اساات در پاسااخ گفتااه شااود :چااون توحیااد ذو المراتااب اساات و شاادءت و ضااعف و زیاااده و
نقصان دارد ،وقتی باه کسای مای خواهناد بهتار از توحیادی کاه باا خاود دارد بدهناد ،درجاات بااالتر
آن را به او اعطا میکنند.
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 .5-2استمرار گناه و اصرار بر آن؛ علّت عذاب قیامت
اقتضااای ظاااهر آیااه ایاان بااود کااه بعااد از تعبیاار { مَاان جَاااء بِالْحَسَ انَةِ فَلَ اهُ خَیْ ارَّ مِّنْهَااا} کااه مقاباال آن،
فاعاال ساایئه را آورده و فرمااوده اساات { :وَمَاان جَاااء بِالسَّایِّئَةِ فَلَااا یُجْازَِ الَّاذِینَ عَمِلُااوا السَّایِّئَاتِ إِلَّااا مَااا
کَاااانُوا یَعْمَلُاااونَ} همانناااد تعبیااار نخسااات کاااه ضااامیر آورد و فرماااود{ :فَلَا اهُ} ،در بیاااان جااازای
گناهکاااران نیااز ضاامیر آورده ،بفرمای اد« :فااال یجاازاه» یااا «فااال یُجاازون» و ماننااد آن؛ امااا بااه سااورت
موصول آمده سات { :الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ}.
این گونه از بیاان اشااره اسات باه ایان کاه ذات مقادس پروردگاار ،بناا نادارد بنادگان را در برابار هار
عمل بد و خالفای کاه از آنهاا سار مایزناد ،مجاازات کناد؛ چاون راه توباه را بااز گذاشاته ساات و
بسیاری از گناهاان را در دنیاا و پایش از ورود باه صاحنة محشار مایبخشاد؛ چناانکاه فرماوده اسات:
کسااانی کااه بااه گناهااان خااود اعتااراف کردنااد و کااار خااوب و بااد را بااه هاام آمیختنااد ،امیااد ماایرود
خداوند توبة آنها را بپذیرد:
م} (سااورل
ب َعلَا ْی ِه ْ
خا َر سَا ِّیئًا َعسَات اللّا ُه أَن َیتُاو َ
ال صَاالِحا وَآ َ
خ َلطُاو ْا َعمَا ً
{ وَآخَارُونَ اعْتَرَفُاواْ بِاذُنُوبِهِمْ َ
توبه ،آیة )112
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و در دعااا نیااز بااه تعلاایم معصااوم (علیااه السااالم) ،بااه خاادا ماایگااوییم :خاادایا! اگاار اجاال ماان نزدیااک
شده و عملم مرا به تو نزدیک نکرده سات ،اعتراف به گناه را وسیله تقربم به تو قرار میدهم:
«الهاای! إن کااان قااد دنااا أجلاای و لاام یاادننی منااک عملاای ،فقااد جعلاات اإلقاارار بالااذنب إلیااک
وسیلتی».
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ایاان نشااان ماایدهااد حتاای اقاارار بااه گناهااان نیااز در بارگاااه ربااوبی خاادا ،موجااب مخشااش گناهااان
است و عبد را به خدا نزدیک میسازد.
بنااابراین آوردن موصااول { الَّاذِینَ} بااه جااای ضاامیر در عبااارت { فَلَااا یُجْازَِ الَّاذِینَ عَمِلُااوا السَّایِّئَاتِ
إِلَّااا مَااا کَااانُوا یَعْمَلُااونَ} ،ماایفهمانااد کااه اسااتمرار گناهااان و اصاارار باار آنهااا اساات کااه موجااب
اسااتحقاق عااذاب الهاای ماایشااود .جمااع { السَّ ایِّئَاتِ} و ماضاای اسااتمراری {مَااا کَااانُوا یَعْمَلُااونَ} نیااز
م یااد ایاان مطلااب اساات .در واقااع ،جاازای مااذکور باارای کساای اساات کااه گناهااان بساایاری انجااام
داده است و به تعبیر قرآن ،معاصیاش از هر سو او را احاطه کرده است:
{ َحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ} (سورل بقره ،آیة )81
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پااس خداونااد ساابحان ،دو نااوع بناادل گناهکااار دارد :یکاای کساای کااه خطااایی از او ساارزده اس ات،
اماا پشایمان شاده ،قصاد تکارار آن را نادارد؛ و ایاان بناده را خادا مایبخشاد .دیگاری بنادهای کااه از
خطایش دست برنمیدارد و بر انجام دادن آن اصرار دارد؛ که شامل حکم این آیه میشود.
مورد اول ،جرم و گنااهی اسات کاه باه تعبیار آیاة محال بحام { ،مَاا کَاانُوا یَعْمَلُاونَ} نباوده اسات و
به هماین جهات ،مقابال عفاو و غفارت الهای بلاوده ،باا محبءات خادا قابال جماع اسات .هماان کاه در
ادعیة مالثوره باه درگااه خادا عرضاه مایدارد :پروردگاارا! اگار مارا باه سابب جارمم م اخاذه کنای،
من نیز از عفاو تاو مایپرسام (کاه تاو چارا در نمایگاذری) و اگار از گناهاان بازخواساتم کنای ،مان
نیز به سابب مغفرتات تاو را م اخاذه مایکانم (کاه چارا تاو نمایبخشای)و اگار مارا باه آتاش جهانم
اناادازی ،بااه اقاال آن خباار خااواهم داد کااه ماان تااو را دوساات دارم (حااال آن کااه تااو ماارا بااه آتااش
انداختهای):
« إلهاای إن أخااذتنی بجرماای أخااذتک بعفااوک و إن أخااذتنی بااذنوبی أخااذتک بمغفرتااک و إن
أدخلتنی النار أعلمت أهلها أنی أحبک».
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 .1-5-2آوردن حسنه و سیِه به قیامت ،نه انجام دادن آنها
آماادن تعبیاار { َمَاان جَاااء بِالسَّاایِّئَةِ} بااه جااای «ماان أساااء» تلکیااد دیگااری اساات باار ایاان کااه تنهااا
گناهااانی موجااب عقاااب ماایشااود کااه انسااان ،در اثاار اسااتمرار و اصاارار ،آنهااا را همااراه خااود بااه
عرصااة قیاماات آورده باشااد؛ نااه آنهااایی کااه پاایش از ورود بااه آنجااا ،در اثاار پشاایمانی و توبااه بااه
درگاه خدا ،بخشیده شدهاناد .هماین نحاو از بیاان بارای فاعال کاار خاوبَ { :مَان جَااء بِالسَّایِّئَةِ} ،نیاز
به این معناسات کاه کارهاای خاوبی پااداش و ثاواب اخاروی باه دنباال دارد کاه انساان بتواناد آنهاا
را هماراه خااود بااه قیاماات بباارد؛ نااه ایاان کااه در میانااة راه آنهااا را حاابع کاارده باشااد؛ چنااان کااه در
حاادیم معااراج آمااده اساات کااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) فرمااود :در شااب معااراج کااه ماارا بااه
آساامان بردنااد ،داخاال بهشاات شاادم .در آنجااا زمااینهااایی ساافید دیاادم .درآن زمااینهااا مالئکااهای
بودند کاه سااختمانهاایی از خشاتهاای طاال و نقاره مایسااختند و گااهی از کاار بااز مایایساتادند.
از ایشان پرسایدم :سابب چیسات کاه گااهی کاار مایکنیاد و گااهی از کاار بااز مایایساتید؟ گفتناد:
کااار را متوقااف ماایکناایم تااا هزینااة مااا برسااد .پرساایدم :هزینااة شااما چیساات؟ گفتنااد :ایاان اساات کااه
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مااا من در دنیاااا بگویاااد« :سااابحان اهلل و الحمااادهلل و ال الاااه اال اهلل و اهلل اکبااار» .هرگااااه بگویاااد،
میسازیم؛ و هرگاه نگوید ،کار نمیکنیم.
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«قال رساول اهلل (صالی اهلل علیاه و الاه) :لماا أساری بای إلای الساماء دخلات الجناة .فرإیات فیهاا قیعاناا
یققاً من مسک .و رأیات فیهاا مالئکاة یبناون لبناة مان ذهاب و لبناة مان فضاة .و ربماا أمساکوا .فقلات
لهاام :مااا لکاام ربمااا بنیااتم و ربمااا أمسااکتم .قااالوا :حتاای تلتینااا الفقااة .قلاات :و مااا نفقااتکم؟ قااالوا :قااول
المااومن ساابحان و الحمااد هلل و ال إلااه إال اهلل و اهلل أکتاار .فاانذا قااالهن بنینااا ،و إذا سااکت و أمسااک
أمسکنا».
از روایت فوق ممکان اسات باه ذهان برساد کاه در ایان صاورت ،ما منی کاه ایان اذکاار را بگویاد،
در بهشاات قصاارهای متعااددی خواهااد داشاات؛ ولاای ایاان گونااه نیساات ،چااه در مجلساای پیااامبر
(صاالی اهلل علیااه و الااه) فرمااود :هاار کساای بگویااد «ساابحان اهلل» ،درختاای در بهشاات باارای او روئیااده
ماایشااود و چنااین اساات گفااتن «الحماادهلل» یااا «ال الااه اال اهلل» یااا «اهلل اکباار» .مااردی از قااریش عاارض
کاارد :ای رسااول خاادا ،پااس مااا در بهشاات درختااان بساایاری داریاام .پیغمباار فرمااود :اگاار آتشاای
نفرستید تا آنها را بسوزاند.
8
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،ص . 7

«قااال رسااول اهلل (صاالی اهلل علیااه و الااه) :ماان قااال ساابحان اهلل ،غاارس اهلل لااه بهااا شااجرل فاای الجنااة .و
ماان قااال الحمااد هلل ،غاارس اهلل لااه بهااا شااجرل فاای الجنااة .و ماان قااال ال إلااه إال اهلل ،غاارس اهلل لااه بهااا
شااجرل فاای الجنااة .و ماان قااال اهلل أکباار ،غاارس اهلل لااه شااجزل فاای الجنااة .فقااال رجاال ماان قاایش:
یارسااول اهلل! إن شااجرنا فاای الجنااةلکثیر .قااال (صاالی اهلل علیااه و الااه) :نعاام ولکاان إیاااکم أن ترساالوا
علیها نیراناً فتحرقوها».
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نتیجاه آنکاه در ایان آیااه ،حسانه و سایئهای مااراد اسات کاه بنااده ،پاس از انجاام دادن ،آن را تااا روز
قیامت همراه خاود داشاته باشاد؛ ناه اعماال نیکای کاه حابع شادهاناد یاا کارهاای بادی کاه بخشایده
شدهاند.

 . -2وجوب قرآن بر پیامبر (صلی اهلل علیه و اله) و وعدد بازگنت به مكّه
گذشاات کااه آیااات ایاان فصاال ،همچااون بناادهای قطعنامااهای هسااتند کااه بااا مجمااوع داسااتان موساای
(علیه السالم) در سورل قصص ارتباط دارند و مواردی از آنها نیز گفته شد .در آیة
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م مَان جَااء بِا ْلهُادَِ َومَانْ هُاوَ فِای
ک ِإلَات َمعَاا اد قُال َّربِّای َأ ْعلَا ُ
ک ا ْلقُارْآ َن لَارَا ُّد َ
ض َع َلیْا َ
{ ِإ َّن ا َّلذِی فَا َر َ
ضَلَال مُّبِین}
بنااد دیگااری از ایاان قطعنامااه آمااده اساات کااه چگونااه ارتباااط ای آیااه بااا داسااتان حضاارت موساای
(علیه السالم) را نشان میدهد؛ و در ادامه مالحظه خواهد شد.

 .1- -2منظور از فرض قرآن بر پیامبر (صلی اهلل علیه و اله)
از آننجااا کااه «فاارض» بااه معنااای «واجااب کااردن» اساات 211 ،مااراد ازا یاان کااه خداونااد ساابحان قاارآن
را بر پیاامبر (صالی اهلل علیاه و الاه) واجاب کارد { :إِنَّ الَّاذِی فَارَضَ عَلَیْاکَ الْقُارْآنَ} ،واجاب کاردن
همة خواص و ویژگیهای قرآن بار ایشاان اسات .توضایح ایان کاه ساه رفتاار و برخاورد مایتاوان باا
قاارآن داشاات:تااالوت ،عماال و تبلیااز؛ کااه بااه دلیاال ایاان آیااه ،هاار سااة آنهااا ،یعناای تااالوت آیااات
قاارآن ،عماال بااه احکااام آن و تبلیااز قاارآن بااه دیگااران ،باار پیغمباار (صاالی اهلل علیااه و الااه) واجااب و
الزم شااده بااود .بنااابراین نماایتااوان گفاات «فاارض» در اینجااا ،تنهااا بااه معنااای ناازول قاارآن باار پیااامبر
(صلی اهلل علیه و اله) است.

راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن ،ص .14
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 .2- -2چند تفسیر دربارد مقصود از «معاد»
بعااد از بیااان وجااوب قاارآن باار پیااامبر اکاارم (صاالی اهلل علیااه و الااه) { :إِنَّ الَّااذِی فَاارَضَ عَلَیْااکَ
الْقُارْآنَ} ،بازگشات ایشاان بااه «معااد» مطارح شااده اسات { :لَارَادُّکَ إِلَات مَعَااادا}« .معااد» در لغات بااه
معنااای «مباادأ و محاال عااود» (بازگشاات گاااه) اساات کااه در بیااالن مقصااود و مااراد از آن ،تفاساایر
211

مختلفای ارائااه شااده اساات :مکّااه ،ماارگ ،قیاماات ،محشاار ،مقااام محمااود ،بهشاات و بیاات المقاادس.

در روایتاای از امااام سااجاد (علیااه السااالم) نیااز ماارا از { لَاارَادُّکَ إِلَاات مَعَااادا} ،رجعاات و بازگشاات
دوبارل پیامبر (صلی اهلل علیه و اله) و اهل بیت (علیه السالم) به دنیا دانسته شده است.
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طباطبايي ،الميزان ،ج  ، 1ص  81و 87
قمي ،التفسير الهمي ،ج  ،ص  . 37چنانچه رجعت نباشد ،خلقت خداوند متعال ناقص
و بيهوده خواهد شد؛ پيامبر صص و ائمه (عليه السّالم) ميتوانستند دنيا را به گونهاي
رهبري و مديريت كنند كه همه به كمال مورد نظرشان برسند؛ چنان كه امام زمان –عجّ
اهلل تعالي فرجه -چنين خواهد كرد .ولي شرايط حاكم بر آن زمان و مكان و مردم آن
دوره ،به هيچ يك از اين دوات مقدس اجزاه نداد كه اين ظرفيت وجودي خود را ظاهر كند
و همگي شهيد شدند« :ما منا إال مسموم أو مقتول» (بحار االنوار ،ج  ،33ص  .) 4جبران
نشدن اين نقيصه ،مضّر به حكمت خدا است؛ چه خداوند حكيمي كه در يك منطقة گمسير،
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در این میان ،بیشتر مفسران تفسیر { مَعَادا} به مکّه را ترجیح دادهاند؛ 213زیرا:
 )1ایاان آیااه بعااد از جریااان حضاارت موساای (علیااه السااالم) در آیااات ابتاادایی سااوره ،آمااده اساات و
باید مناسبتی باا آن داشاته باشاد .وجاه مناسابت ایان دو داساتان ایان اسات کاه خداوناد سابحان ،بعاد
از آن کااه مااادر موساای (علیااه السااالم) نااوزادش را بااه الهااام الهاای در نیاال انااداخت ،بااه او بازگشاات
روبارل موسی (علیه السالم) را وعده داد:
{ وَأَوْحَیْنَااا إِلَاات أُمِّ مُوسَاات أَنْ أَرْضِ اعِیهِ فَ انِذَا خِفْ اتِ عَلَیْ اهِ فَلَلْقِی اهِ فِاای الْ ایَمِّ وَلَااا تَخَااافِی وَلَااا تَحْزَنِاای إِنَّااا
رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ} (سورل قصص ،آیة )7
گلي را كامالً مطابق با اوضاع و شرايط آنجا قرار ميدهد تا بتواند با سازگاري با انجا ،به
حياتش ادامه دهد و به كمال الزمش برسد ،به نقين وجود نوراني و پر خير و بركت
اشرف مخلوقاتش يعين پيامبر و امامان معصوم (عليه السّالم) را در زماني به وجود
نمآورد كه نتوانند به كمال مطلوبشان برسند ،از اين رو رجعت قرار داده شده است كه
اين ذوات مطهر با ابزگشت دوباره به دنيا ،در زماني كه انسانها با رسيدن به سر حدّ
كمال عقلي و علمي ،ليقات و شايستگي رهبري آنها را داشته باشند ،ظرفيت وجوديشان
تكميل ،و آن نقيصة قبل جبران شود.
4

از جمله :سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،ص

 7؛ آلوسي ،روح المعاني ،ج

،ص
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و این وعدل الهی محقق شد:
ن َأ ْکثَارَهُمْ لَاا یَعْلَمُاونَ}
ق َو َلکِا َّ
م َأ َّن َوعْا َد اللَّا ِه حَا ٌّ
ی َتقَا َّر َع ْی ُنهَاا َولَاا َتحْا َز َن َولِا َت ْع َل َ
{ َف َر َد ْدنَا ُه ِإلَت ُأمِّا ِه کَا ْ
(سورل قصص ،آیة )13
اینجااا نیااز خداونااد ساابحان بااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) وعااده ماایدهااد کااه او را بااه مکااه باااز
خواهد گرداند.
مشااابهتهااای داسااتان پیااامبر اکاارم (صاالی اهلل علیااه و الااه) بااا جریااانهااای حضاارت موساای (علیااه
السااالم) بااه اناادازهای اساات کااه در آیااة دیگااری ،خداونااد ساابحان در آغاااز بعثاات پیااامبر (صاالی اهلل
علیه و اله) ،خطاب باه مشارکان مکاه مایفرمایاد :ماا پیاامبری باه ساوی شاما فرساتادیم کاه گاواه بار
شماست؛ همان گونه که به سوی فرعون رسولی (حضرت موسی (علیه السالم)) فرستادیم:
{ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْکُمْ رَسُولًا شَاهِدا عَلَیْکُمْ کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَت فِرْعَوْنَ رَسُولًا} (سورل مزمل ،آیة)15
ن هُا َو فِای ضَالَال ُّمبِاین}،
م مَان جَااء بِا ْلهُادَِ َومَا ْ
 )2عبارت پایاانی آیاة ماورد بحام { :قُال َّربِّای َأ ْعلَا ُ
شبیه سخنی اسات کاه حضارت موسای (علیاه الساالم) ،هنگاام تکاذیب فرعونیاان ،باه آنهاا گوشازد
کرد:
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ن عِنا ِد ِه َومَان َتکُاو ُن لَا ُه عَا ِقبَا ُة الادَّا ِر} (ساورل قصاص،
م ِبمَان جَااء بِا ْلهُادَِ مِا ْ
{ َوقَا َل مُوسَت َربِّی َأ ْعلَا ُ
آیة )37

 .3- -2رابطة وجوب قرآن و بازگنت به مكّه
ایاان سااخن کااه خاادایی کااه قاارآن را باار تااو واجااب کاارده اساات ،بااه یقااین تااو را بااه مکااه باااز ماای
گردانااد { :إِنَّ الَّ اذِی فَ ارَضَ عَلَیْ اکَ الْقُ ارْآنَ لَ ارَادُّکَ إِلَاات مَعَااادا} ،نشااان ماایدهااد وجااوب قاارآن باار
پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) ،بااا وعاادل بازگشاات ایشااان بااه مکااه ارتباااط دارد .توضاایح ایاان کااه
تحقااق وجااوب تااالوت قاارآن ،عماال بااه آن و تبلیااز آن باار پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) ،در زمااان
توسعة قدرت حضرت ممکن است؛ چون مقصود از امر به تالوت قرآن در مثل آیة
{ أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا} (سورل مزمل ،آیة )4
تااالوت فااردی قاارآن نیساات کااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) در خانااه بنشاایند و آیااات قاارآن را
تااالوت کنااد؛ بلکااه مقصااد ،بااالوت علناای قاارآن اساات تااا شااعار برپیااایی توحیااد و یگانااهپرسااتی بااه
گااوش همگااان برسااد .در عماال بااه قاارآن نیااز عماال فااردی م ادءنظر نیساات؛ بااه ویااژه آن کااه بیشااتر
احکااام قاارآن ،احکااام اجتماااعی اساات .همااین گونااه اساات تبلیااز قاارآن کااه اساس ااً رسااالت قاارآن،
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جهانی است و بایاد باه همگاان برساد و هماه ،مبلاز آن باشاند .بادیهی اسات کاه هماة ایان ماوارد در
فضایی تحقق می یابند که قدرت پیامبر (صلی اهلل علیه و اله) توسعه یافته باشد.
از سوی دیگار ،شااهد ایان هساتیم کاه پاس از فاتح مکّاه ،هنگاامی کاه پیاامبر اکارم (صالی اهلل علیاه
و الااه) بااه آنجااا باااز ماایگااردد ،از چنااان قاادرت و عظمتاای برخااوردار اساات کااه مشاارکان را آزاد
میکند و میفرماید:
«اذهبوا أنتم الطلقاء».

214

در واقااع ،بعااد ار فااتح مکااه و تساالع پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) و مساالمانان باار آنجااا ،در کنااار دو
امپراطااوری دوم و ایااران ،قاادرت سااومی شااکل گرفاات و زمینااه باارای انجااام دادن آن سااه وظیفااه،
بیشاار فااراهم شااد .پااس همااانطااور کااه خداونااد ،قاارآن را بااا آن سااه خصوصاایت ،تشااریعاً باار پیااامبر
(صاالی اهلل علیااه و الااه) واجااب نمااود ،تکوین ااً نیااز الزم کاارد تااا او را دوباااره بااا ع ازّت و قتاادار ،بااه
موطن اصلیاش ،که در حالت ضعف از آنجا رانده شده بود ،باز گرداند.
از آنچااه گفتااه شااد بااه خااوبی روشاان ماایشااود کااه مقصااود خداونااد ساابحان از بیااان قصااة حضاارت
موساای (علیااه السااالم) در ابتاادای سااوره ،تساالی خاااطر و آرامااش دادن بااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و
3
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الااه) اساات؛ ایاان کااه در براباار برخااوردی کااه کااافران بااا تااو دارنااد و بااه جهاات اذیاات و آزار بساایار
آنهااا ،ماایخااواهی بااه اماار الهاای در لیلااة المبیاات ،مکااه را تاارک کناای ،نگااران نباااش؛ زیاارا خداونااد
ساابحان اراده کاارده اساات تااو را بااا عازّت و قاادرت ،دوباااره بااه ایاان شااهر بازگردانااد؛همانطااور ک
موسی (علیه السالم) نیاز زماانی باه دسات مااردش ،از تارس جاانش ،باه نیال انداختاه شاد؛ ولای بعاد
خداوند سبحان او را باا غازّت و عظمات ،باه عناوان فر زناد خوانادل فرعاون ،دوبااره باه آغاوش ماادر
بازگرداند.

 .4- -2لزوم هدایت بنر از مجاری ِبیعی
مقایسااة چگااونگی بازگشاات حضاارت موساای (علیااه السااالم) بااه آغااوش مااادر و بازگشاات پیااامبر
(صلی اهلل علیه و اله) به مکاه ،گذشاته از تشاابه هاای میاان آن هاا کاه اشااره شاد ،نشاان مایدهاد کاه
خااارق العااده بااودن در جریااان حضاارت موساای (علیااه السااالم) ،نمااود بیشااتری دارد و جریااان پیااامبر
اکرم (صلی اهلل علیه و اله) ،بسیار طبیعیتر است.
زمااانی کااه موساای (علیااه السااالم) در آب انداختااه شااد و آب او را بااه داخاال کاااو فرعااون باارد،
باارای فرعااون مسالّم مبااود کااه او بناایاساارائیلی اساات و از تاارس کشااته شاادن ،بااه آت انداختااه شااده
اساات .بااه طااور طبیعاای ،بایااد فرعااون او را ماایکشاات؛ ولاای خداونااد ساابحان عالقااه و محباات او را
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آن چناااان باااه دل فرعاااون و همسااارش اناااداخت کاااه از کشاااتن او منصااارف شاااد و او را باااه
فرزندخواناادگی برگزیااد کااه کاااری غیاار طبیعاای و خااارق العاااده اساات .امااا ایاان اماادادها در جریاان
خااروج و بازگشاات پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و الااه) ،طبیعاایتاار بااه نظاار ماایرسااد؛ یعناای ایشااان ،در پاای
تحریااکهااای مشاارکان ،از مکااه خااارج ماایشااود و بااا رهااایی از دساات آنهااا ،بااه مدینااه هجاارت
ماایکنااد .در میدنااه نیااز جنااگهااایی میااان مساالمانان و مشاارکان رو ماایرهااد و در مجمااوع ،ساالطة
نظااامی بااه نفاع مساالمانان ماایشااود و ساارانجام طاای یااک لشااکر کشاای نظااامی ،مکااه باادون جنااگ و
خونریزی باه دسات مسالمانان فاتح مایشاود  .پیاامبر (صالی اهلل علیاه و الاه) ،در اوج عازّت و اقتادار،
وارد آنجا میشود .گرچاه هماة ایان جریاان هاا در اثار امادادهای الهای باود ،اماا اغاز مجااری طبیعای
نصیب مسلمانان شد و طبیعیتر از جریانهای حضرت موسی (علیه السالم) به نظر میرسد.
س ّر این تفاوت این است که از ابتادای خلقات بشار ،سانت الهای بار ایان باوده اسات کاه انساانهاا باه
صااورت طبیعاای هاادایت شااوند .بااه ایاان معنااا کااه انسااانهااا ،در یااک بسااتر طبیعاای ،هاادایت الهاای را
برگزینناد و بااه کمااال برساند .مگاار در مااواردی خااص کااه ضاارورت دارد هادایت ،بااه وساایلة امااری
خارق العااده اتفااق افتاد یاا راهای جاز آن وجاود نداشاته باشاد .باه هماین جهات ،سار پیغمبار خادا،
حضاارت یحیاای (علیااه السااالم) را بااه خاااطر تمنااای زناای زناکااار ماایبرنااد و هاای اتفاااقی نماایافتنااد؛
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ایان کااه چاااقویشااان کناد شااود یااا آن زن مسااخ شاود یااا عااذابی باار آن قاوم نااازل شااود .در جریااان
شااهادت سااید الشااها (علیااه السااالم) نیااز همااین گونااه اساات و حجءاات خاادا را بااه صااورت بساایار
فجیعی به شهادت میرساانند و عاذابی ناازل نمایشاود .هماة ایانهاا باه جهات لازوم عادایت بشار از
مجااری طبیعای اسات .بارای پیاامبر اساالم (صالی اهلل علیاه و الاه) ،بار خاالف موسای (علیاه السااالم)،
شرایع بیشتری فراهم بود و ضرورتی برای استفاده از جنبههای خارق العاده نبود.

 .5- -2بازگنت عزّتمندانه اولیاء؛ سنّت الهی
سنّت نهادینه شادل خادا در کناه عاالم هساتی ایان اسات کاه هار کاس باه خااطر خادا از زنادگیاش
آواره شااود ،او را بااا عاازت و قتاادار بیشااتر ،بااه همااان زناادگی اول باااز ماایگردانااد .ایاان س انّت بااه
انبیاااءالهی (علیااه السااالم) و زمااان گذشااته اختصاااص ناادارد؛ بلکااه در عصاار حاضاار نیااز امااام خمیناای
(رحمااة اهلل) وضااعی مشااابه داشاات .در سااال  1342کااه ماالموران شاهنشاااهی شاابانه بااه مناازل امااام
(رحمااة اهلل) در قاام ریختنااد و دستگیرشااان کردنااد ،تصاامیم اعاادام قطعاای بااود؛ چااون امااام (رحمااة
اهلل) تنهااا مقاباال شاااه نایسااتاد؛ بلکااه بااا آمریکااا و منااافع قاادرتهیااا اسااتعماری دنیااا مبااارزه ماایکاارد.
باایش از چهاال هاازار مستشااار آمریکااایی در ایااران کااار ماای:ردنااد و تمااام ارتااش و نیروهااای مساالح،
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بااه نااوعی تحاات اماار آنهااا بودنااد .اطرافیااان امااام (رحمااة اهلل) نیااز احتمااال شااهادت او را بعیااد
نمیدانستند .در هر حال ،جریانها به تبعید امام (رحمة اهلل) به نجف انجامید.
سیزده سال امام در نجاف باود .در مادت ایان ساالهاا ،کشاتن اماام (رحماة اهلل) بارای حازب بعام و
صدام خبیام کاار آساانی باود؛ چاه منازل اماام (رحماة اهلل) داخال کوچاهای تناگ و تاریاک باود و
محااافظی نیااز نداشاات .تنهااا یااک پیرماارد ،خاادمتکار مناازل امااام (رحمااة اهلل) بااود کااه او هاام وضااع
درسااتی نداشاات و برخاای از کارهااای او را هاام امااام (رحمااة اهلل) انجااام ماایداد .حاازب بعاام ابتاادا
ماایخواساات از امااام (رحمااة اهلل) بااه عنااوان حربااهای ضااد شاااه اسااتفاده کن اد و از او امتیاااز بگیاارد؛
ال مسائله او ،تنهاا شااه نیسات و باا
ولی بعد فهمیاد کاه اماام (رحماة اهلل) مهارل کسای نمای شاود و اصا ً
آمریکااا و انگلاایس و همااة دولااتهااای اسااتکباری مشااکل دارد .از ایاان رو ،کاامکاام ،و بااه ویااژه
انقالب از امام (رحمة اهلل) احساس خطر کرده ،با او دشمنی کردند.
در سال هاای جناگ ،از صادام نقال شاد کاه گفتاه اسات :باه جهات انجاام دادن یاک کاار و نکاردن
یک کاار پشایمانم؛ از ایان کاه دسات شااه را در جریاان امضاای قارارداد الجزایار بوسایدم؛ و از ایان
که در مادت سایزده ساالی کاه اماام (رحماة اهلل) در نجاف باود ،او را نکشاتم .در هماة ایان ساالهاا،
تنها حاف امام (رحمة اهلل) خدا باود .باه هار حاال ،بعاد ازساال هاای متماادی کاه اماام راحال (رحماة
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اهلل) در راه خااادا از خاناااه و کشاااورش آواره شاااده باااود ،در ساااال  1357باااا اساااتقبال سیاسااای و
شااجاعت و قاادرت اندیشااة زیاااد امااام (رحمااة اهلل) ،بااه جهاات اخااالص باااالی وی در طااول حیاااتش
بااود کااه تنهااا دنبااال انجااام دادن وظیفااة شاارعی خااود بااود .ا زایاان جهاات ،بایااد او را شخصاایتی باای
نظیر در عصر حاضر و از تبار اولیای الهی دانست.

 .7-2مخالفت کافران با رسالت پیامبر (صلی اهلل علیه و آله )  ،نه ْخص وی
در عبااارت « قُاال رَّبِّاای أَعْلَ امُ مَاان جَاااء بِالْهُ ادَِ وَمَ انْ هُ اوَ فِاای ضَ الَال مُّبِااین» ،از آنجااا کااه در مقاباال
کسی که در گمراهی به سار مای بارد ،کسای اسات کاه هادایت شاده باشاد ،مناساب باود در مقابال «
وَمَ انْ هُ اوَ فِاای ضَ الَال مُّبِااین» ،بفرمایااد« :رباای أعلاام بماان اهتاادی» .امااا تعبیاار ایاان اساات« :مَاان جَاااء
بِالْهُاادَِ»؛ یعناای کساای کااه هاادایت را آورده اساات .ایاان نحااوه از بیااان ،ماایفهمانااد کااه دلیاال
گمراهی کافران ،مقابلاه باا شاخص پیاامبر (صالی اهلل علیاه و آلاه ) نباود کاه هادایت یافتاه باود؛ زیارا
تااا پاایش از بعثاات ،همااه او را دوساات داشااتند ود رمیااان آنهااا ،ملقااب بااه محمااد امااین بااود .دشاامنی
آنهااا بااا پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) ،از بعااد از بعثاات و باه خاااطر پیااری بااود کااه از جانااب خاادا
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باارای هاادایت آنهااا آورده بااود .در واقااع ،علاات ضاااللت کااافران ،مقابلااه آنهااا بااا رسااالت پیااامبر
(صلی اهلل علیه و آله ) بود.

 -8-2چ ون ی امید نداْتن پیامبر (صلی اهلل علیه و آله ) به نزول وحی
قطعنامااة دیگاار خداونااد ساابحان در ارتباااط بااا جریااان حضاارت موساای (علیااه السءااالم)  ،ایاان آیااه
اساات کااه خطاااب بااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) ماایفرمایااد :تااو هرگااز امیااد نداشااتی کااه ایاان
کتاب آسمانی به تو القا گردد؛ ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد:
« وَمَا کُنتَ تَرْجُو أَن یُلْقَت إِلَیْکَ الْکِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّکَ »
بیشااتر مفسااران شاایعه و ساانی گفتااهانااد کااه در واقااع ،خداونااد بااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه )
ماایفرمایااد :همااان طااور کااه موساای (علیااه السءااالم) پاایش بیناای نماایکاارد بااه رسااالت مبعااوو شااود و
احتمال نمیداد کتاب بر او نازل شود ،تو نیز امید نداشتی قرآن بر تو نازل شود.

 .از جمله رك :طبرسي ،مجمع البيان ،ج  ،7ص
 84؛ آلوسي ،روح المعاني ،ج
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 :3شيخ طوسي ،التبيان ،ج ،8ص

 ،ص 443؛ قرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ، 3ص
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 .1-8-2آگللاهی موسللی (علیلله السّللالم) و پیللامبر (صلللی اهلل علیلله و آللله ) از نبللوت
خود
امید نداشاتن باه نازول کتااب ،شااید دربااره حضارت موسای (علیاه السءاالم) درسات باشاد؛ چاون در
فصلهای پیشاین گذشات کاه موسای (علیاه السءاالم) در مسایر بازگشات باه مصار از مادین ،در شابی
تاریک و سرد ،وسع بیابا ان کاه راه را گام کارده باود و وضاع حمال همسارش نیاز فارا رسایده باود،
از دور آتشاای را دیااد و بااه قصااد آوردن شااعلهای باارای گاارم شاادن یااا یااافتن کساای کااه راه را بااه او
نشااان دهااد ،بااه سااوی آن آتااش رفاات .در آنااش رایااع کااه اص االً مساائله رسااالت و پیغمبااری باارای
حضاارت موساای (علیااه السءااالم) مطاارح نبااود ،بااه ناگاااه بااا وحاای الهاای مواجااه گردیااد و بااه پیااامبری
مبعوو شد .البته در اداماه خاواهیم گفات کاه ایان فارض ،نسابت باه حضارت موسای (علیاه السءاالم)
صحیح نیست.
اما این مطلب دربااره پیاامبر مکارم اساالم (صالی اهلل علیاه و آلاه ) صاحیح نیسات کاه بگاوییم ایشاان
کااه باارای عبااادت بااه غااار حاارا ماایرفات ،پاایش بیناای نماایکاارد بااه رسااالت مبعااوو شااود؛ و آماادن
جبرئیل (علیاه السءاالم) باه ساراغ ایشاان و نازول قارآن ،اماری اتفااقی باود کاه پیاامبر (صالی اهلل علیاه
و آله ) برای آن ،به غاار حارا نمایرفات .ایان مطلاب باا اعتضااد شایعه درباارل پیاامبر (صالی اهلل علیاه
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و آلااه ) سااازگار نیساات؛ زیاارا مااا معتقاادیم کااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) ،از پاایش از والدت،
دارای مقاام نباوت باود؛ چناان کاه خاود حضارت فرماود :زماانی کاه آدم میاان آب و گال باود ،مان
پیامبر بودم:
«کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین».
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و نیااز ایشااان از آغاااز تولااد ،بااه پیااامبری خااود علاام داشااته اساات و معجزاتاای کااه از کااودکی ایشااان
نقال شاده اسات ،ایان ساخن را تلییاد مایکناد .حتاای چاه بساا نازول دفعای قارآن کاه از مثال سااوره
قدر و آیه « إِنَّا أَنزَلْنَااهُ فِای لَیْلَاةِ الْقَادْرِ» فهمیاده مای شاود ،و عباارت اسات از نازول حقیقات قارآن بار
قلب پیامبر (صالی اهلل علیاه و آلاه ) ،پایش از بعثات ایشاان اتفااق افتااده باشاد .پاس نسابت عادم امیاد
القاء کتاب به پیامبر (صلی اهلل علیه و آله ) بیمعناست.
حتاای در صااورتی کااه نظاار فالساافه در باااب جساامانیة الحاادوو و روحانیااةالبقاااء بااودن روح را
بپااذیریم کااه روح در چهااار ماااهگی جنااین ،در آن حلااول ماایکنااد (حاادوو جساامانی) و بعااد ا
زماارگ او و ا زمیااان رفااتن جساامش ،باااقی ماایمانااد (روحانیااة البقاااء) ،دساات کاام روح پیااامبر و
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اولیاء خدا (صالی اهلل علیاه و آلاه ) از ایان قاعاده مساتثنا اسات .ایان طاور نباود کاه روح پیاامبر اکارم
(صلی اهلل علیه و آله ) در اثر ازدواج عبداهلل و آمنه به وجود آید.
بنااابراین آنچااه در چهاال سااالگی حضاارت محماد (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) در غااار حاارا اتفاااق افتاااد،
نبااوت او نبااود؛ بلکااه آغاااز رسااالت روی بااود .ازایاان رو ،آنچااه در روایاات مشااهور آغاااز بعثاات
پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) آمااده اساات کااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) در براباار اماار جبرئیاال
(علیااه السءااالم) بااه خواناادن« :إقاارأ» فرم اود« :مااا أقاارأ» 217،معنااایش ایاان نیساات کااه ماان نماای×واناام،
چنان کاه اهال سانت پنداشاتهآناد ،بلکاه «ماا» در آن عباارت ،موصاوله اسات و باه ایان معناسات کاه
چه بخوانم؟

 .2-8-2دو احتمال در معنای آیه
حال که ثابات شاد پیاامبر (صالی اهلل علیاه و آلاه ) ،از ابتادا پیاامبر باوده اسات ،دو توجیاه بارای عادم
ک » مایتاوان ذکار
حمَا ًة مِّان َّربِّا َ
ب ِإلَّاا َر ْ
کتَاا ُ
ک ا ْل ِ
ت َت ْرجُاو أَن ُی ْلقَات ِإ َلیْا َ
امید به القاء کتاب « َومَاا کُنا َ
کرد:

7

 .همان ،ج  ،ص

.
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 - 1با توجه به اساتثناء « إِلَّاا رَحْمَاةً مِّان رَّبِّاکَ » ،مفهاوم آیاه ایان اسات کاه ای پیاامبر! اگار
رحماات خاادا نبااود ،امیااد بااه القاااءکتاااب باار خااودت نداشااتی؛ امااا بااه واسااطة رحماات
خدا ،از چناین امیادی برخاوردار باودی .باه عباارت دیگار ،آیاه مایفرمایاد :ای پیاامبر!
به خودی خود و باه عناوان قاوه و اساتعداد یاک موجود،امیاد باه نازول وحای نداشاتی؛
امااا رحماات خاادا ،موجااب شااد کااه نساابت بااه ناازول وحاای و قاارآن باار خااودت ،امیااد
داشته باشی.
 - 2مساائله رسااالت و نبااوت و ناازول وحاای و کتاااب ،مطااابق قااوانین عااادی و طبیعاای ،قاباال
پاایش بیناای نیساات .مااثالً باارای یااک دانشااجوی کوشااا ،قاباال تصااور اساات کااه در
صااورت گذراناادن واحاادهای درساای و مقاااطع مختلااف تحصاایلی ،بااه ماادارج باااالی
علمی دسات یاباد؛ چارا کاه ایان مسائله ،در نتیجاة علال و عوامال طبیعای رو مایدهاد.
اما این مطلاب درباارل رساالت و نباوت صاادق نیسات کاه – ماثالً – بگاوییم :هار کاس
از اسااتعداد و نبااوغ کااافی و ماادارج معنااوی برخااوردار بااود،؛ لزوم ااً بااه مقااام نبااوت و
رسااالت ماایرسااد؛ زیاارا مقااام نبااوت عبااارت اساات از ابااالغ رسااالت از جانااب خداونااد
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متعال و القاء کتااب بار پیاامبر ،و تنهاا خداسات کاه مایداناد ایان رساالت را کجاا قارار
دهد:
« اللّهُ أَعْلَمُ حَیْمُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » (سوره انعام ،آیه )124
با توجه به این مطلب است که خداوند به پیامبر (صلی اهلل علیه و آله ) میفرماید:
« وَمَا کُنتَ تَرْجُو أَن یُلْقَت إِلَیْکَ الْکِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّکَ »
ایان مطلب،درباارل حضارت موساای (علیاه السءاالم) نیااز صاادق اسات؛ یعنای نماایتاوان گفات موساای
(علیه السءاالم) از نباوت خاود خبار نداشات؛ زیارا بنای اسارائیل در اخباار سالف خاود خواناده بودناد
و ماایدانسااتند کااه وقتاای بااه ظلاام فرعااون گرفتااار شااوند ،شخصاای از آنهااا بااه نااام «موساای» ،باارای
نجاتشان خواهد آماد .خاود حضارت موسای (علیاه السءاالم) نیاز ،چناان کاه در خاناة فرعاون باود؛ باه
ویااژه هنگااامی کااه ناازد حضاارت شااعیب (علیااه السءااالم) بااود و ماایخواساات عصااایی باارای چوپااانی
برگزیند ،فهمیاده باود کاه موعاود بنای اسارائیل اسات و خداوناد ،اراده کارده اسات بنای اسارائیل را
به دست او نجات دهد.
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 .9-2معنللای نهللی پیللامبر (صلللی اهلل علیلله و آللله ) از پنللتیبانی کللافران و ْللر
ورزیدن
در دو آیااه از آیااات ایاان فصاال ،خداونااد ساابحان در ساایاقی شاابیه هاام بااا تلکیااد ،پیغمباار (صاالی اهلل
علیااه و آلااه ) را ازدو چیااز نهاای کاارده اساات کااه بااا توجااه بااه عظماات شاالن و مقااام ایشااانف محاال
س ال هستند .یکی نهی از پشتیبانی کافران است:
« فَلَا تَکُونَنَّ ظَهِیرًا لْلْکَافِرِینَ »
و دیگری نیز نهی از مشرک شدن است:
« وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ »
نهاای بایااد در مقااامی صااورت گیاارد کااه امکااان ارتکاااب مااوردنهی ،باارای شااخص وجااود داشااته
بادش .مثالً نهی کاردن انساان الل کاه قاادر باه تکلام نیسات از غیبات کاردن ،بای معناا اسات؛ چاه او
اصالً نمی تواناد ساخن بگویاد تاا بخواهاد غیبات زباانی هام داشاته باشاد .در ماورد ایان دو نهای نیاز
ممکاان اساات س ا ال شااود :مگاار ممکاان اساات وجااود بااا عظمتاای مثاال حضاارت محمااد (صاالی اهلل
علیه و آله ) پشتیبان کافران باشد یا – معاذ اهلل – مشرک شود؟!
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 .1-9-2برخورد سخت با کافران
نسبت به نهای اول بایاد گفات :تعبیار «»  ،شابیه ساخن حضارت موسای (علیاه السءاالم) پاس از کشاتن
آن قبطی است:
« فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی مِن شِیعَتِهِ عَلَت الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ فَوَکَزَهُ مُوسَت فَقَضَت عَلَیْهِ »
(سوره قصص ،آیه )15
ایشان ،ابتدا از خدا مغفرت طلب کرد:
« قَالَ رَبِّ إِنْی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ »
(سوره قصص ،آیه )16
و پااس از مغفاارت الهاای ،فرمااود :پروردگااارا بااه خاااطر ایاان نعمتاای کااه بااه ماان دادی ،پشااتیبان
مجرمان نخواهم بود:
« قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیرًا لْلْمُجْرِمِینَ » (سوره قصص ،آیه )17
ایان مطلااب ،نظااارت آیاات ایاان فصاال باار مجماوع داسااتان موساای (علیاه السءااالم) در سااوره را بیشااتر
نمایان میسازد.
این آیه نشان میدهد پیامبر (صلی اهلل علیه و آله )  ،میاوانست این کار را نکند.
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ْ .2-9-2ر

بودن دعوت به خوینتن

در نهاای دوم « :وَلَااا تَکُااونَنَّ مِ انَ الْمُشْ ارِکِینَ »  ،منظااور از شاارک ،معنااای اصااطالحی آن یعناای باات
پرسااتی نیساات؛ بلکااه مااراد از آن ،شاارک طبیعاای اساات .توضاایح ایاان کااه دعااوت مااردم ،بااه دو
صااورت ماایتوانااد انجااام گیاارد :یکاای ایاان کااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) مردمااردم را بااه خاادا
دعوت کند؛ ودیگار آن کاه آنهاا را باه خاودش دعاوت کناد .تفااوت دعاوت انبیااء (علیاه السءاالم)
بااا جریااانهااای سیاساای الئیااک ایاان اساات کااه انبیاااء (علیااه السءااالم) مااردم را بااه خاادا ودیاان خاادا
دعوت میکنند ،اماا جریاان هاای سیاسای ،ماردم را باه خودشاان دعاوت مایکنناد ودر صادد مطارح
کردن خود در عرصههای سیاسی – اجتماعی هستند.
در نهاای دوم ،خداونااد ساابحان از پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) ماایخواهااد مااردم را بااه خااودش
دعااوت نکنااد؛ کااه اگاار چنااین کنااد ،گرفتااار شاارک شااده اساات « :وَلَااا تَکُااونَنَّ مِاانَ الْمُشْاارِکِینَ».
آماادن ایاان نهاای پااس ا زاماار بااه دعااوت بااه خاادا« :وأدعُ إلَاای رَبِّ اکَ» ،بااه خااوبی ایاان معنااا را تلییااد
میکند.
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 .11-2خطاب به پیامبر (صلی اهلل علیه و اله) و اراده کردن مردم
« وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کُلس شَیْءا هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»
هماننااد دیگاار آیااات آن ،ماارتبع بااا داسااتان حضاارت موساای (علیااه السءااالم) در ابتاادای سااوره اساات.
نکتة محوری در جریاان موسای (علیاه السءاالم) ایان باود کاه آنچاه غیار خادا باود ،در نهایات از باین
رفت و تنها جریاان موسای (علیاه السءاالم) و شاریعت او کاه از جاناب خادا فرساتاده شاده باود ،بااقی
مانااد و ادامااه پیاادا کاارد .فرعااون کااه ادعااای خاادایی داشاات و سااامری ودیگاار گردنکشااان بناای
اساارائیل ،همااه نااابود شاادند و تنهااا خاادا مانااد کااه در جریااان شااریعت موساای (علیااه السءااالم) متبلااور
بااود .در ایاان آیااه نیااز سااخن از ایاان اساات ک اه مااا سااوی اهلل هااالک خواهنااد شااد و تنهااا خاادا باااقی
میماند:
« کُلس شَیْءا هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ »
ابتاادا ،در ساایاقی شاابیه دو نهاای آیااات قباال ،پیااامبر (علیااه السءااالم) را از خواناادن معبااود دیگااری
همراه خدا نهای کارده اسات «:وَلَاا تَادْعُ مَاعَ اللَّاهِ إِلَهاا آخَارَ » کاه در پاساخ باه چرایای و توجیاه ایان
قبیل نهیهاا نسابت باه پیاامبر (صالی اهلل علیاه و آلاه ) و از جملاه نهای ماورد بحام ،عاالوه بار آنچاه
در قبل گفتاه شاد ،مای تاوان باه روایتای از اماام صاادق قاق استشاهاد کارد کاه فرماود :قارآن از بااب
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«إیاک أعنی و اسمعی یاا جاارل» ناازل شاده اسات؛218یعنای ایان خطاابهاا باه پیاامبر (صالی اهلل علیاه
و آلااه ) اساات ،امااا مااردم اراده شاادهانااد« :المخاطبااة للنباای (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) و المعناای
للناااس» 219.ادامااه جملااه نیااز کااه ماایفرمایااد معبااودی جااز او نیساات« :ال الااه اال هااو» ،تعلیاال ایاان نهاای
است؛ یعنی نخواندن معبود دیگاری هماراه خادا ،باه ایان دلیال اسات کاه معباودی جاز خادا نیسات؛
تا بخواهی آن را نیز بخوانی.

 .1-11-2سر آمدن واژد «إله » به جای «ربّ»
با توجاه باه تناساب ایان آیاات باا داساتان حضارت موسای (علیاه السءاالم) کاه در ماوارد متعاددی باه
آن اشاااره شااد ،مناسااب بااود در نهاای « وَلَااا تَادْعُ مَ اعَ اللَّاهِ إِلَهااا آخَارَ » ،بااه جااای واژل «إلااه» ،از «ربء»
استفاده شود و ماثالً بفرمایاد« :ال تادع ماع اهلل ربااً آخار» ؛ چارا کاه ادعاای فرعاون نیاز ربوبیات ماردم
بود « :فَقَاالَ أَنَاا رَبُّکُامُ الْالَعْلَت » (ساوره نازعاات ،آیاه )24؛ چناان کاه عادهای از بنای اسارائیل نیاز باه
عبااادت الهااه مبااتال بودنااد و در خواساات آنااان از حضاارت موساای (علیااه السءااالم) ایاان بااود کااه
بتهایی را به عنوان اله برای آنها قرار دهد تا آن ها را بپرستند:
8

 .كليني ،الكافي ،ج  ،ص .14
 .عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ، 7ص .84
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«قَالُواْ یَا مُوسَت اجْعَل لَّنَا إِلَها کَمَا لَهُمْ آلِهَةَّ » (سوره اعراف ،آیه )138
آمدن واژه «الاه» باه جاای «رب» ،بادین جهات اسات کاه انساانهاا ،در عرصاههاای مختلاف زنادگی
خاود ،بااه گوناهای کااار ماایکنناد کااه مااافوق و بااال ساار دارناد ،مثاال کارمنااد و کاارگر کااه مرئااوس
دیگران هستند؛ یا این کاه انساان هاا نسابت باه یکادیگر ،والیات هاای مختلفای دارناد ،مانناد والیات
پدر بر فرزناد و شاوهر بار زن .آن هاا بایاد پیوساته باه ایان اماور نظار داشاته باشاند و باه طاور طبیعای،
در طااول زناادگی بایااد آنهااا را بخواننااد و چیزهااایی را از آنهااا درخواساات کننااد؛ امااا آن کساای
کااه نبایااد او را همااراه خاادا خوانااد« ،إلااه» اساات « :وَلَااا تَادْعُ مَ اعَ اللَّ اهِ إِلَهااا آخَارَ» ؛ چااون تنهااا «إلااه»،
خداساات« :ال الااه اال هااو» .از هاار مااادهآی کااه آن را باادانیم؛ از «الااه» بااه معنااای معبااود ،از «ألااه» بااه
معناای کسای کاه هماه در او متحیرناد یاا از «ولاه» باه معناای محباوب هماه و آن کاس کاه دیگااران،
دلداده و شیدای او هستند.

221

بنااابراین خواناادن دیگااران و توجااه بااه آنهااا ،بایااد تااا جااایی باشااد کااه بااه پرسااتش و عبااادت آنهااا
نرسااد .البتااه بایااد توجااه داشاات کااه اطاعاات ،غیاار از عبااادت و پرسااتش ،و اعاام از آنهااا اساات.

 .راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن ،ص .8
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پرستش خادا یعنای هماة گارایشهاا ،خواساته هاا و امیاال انساان ،تحات الشاعاع خاداجویی او باشاد؛
و تنها نقطة امید و وابستگیهای او ،ذات مقدس پروردگار باشد.

 .2-11-2پاسخ به ید ْببه در مسِله توسل
وهاابیون ،بااا اسااتناد بااه آیااه « فَلَااا تَادْعُوا مَاعَ اللَّاهِ أَحَاادا » (سااوره جاان ،آیااه  )18کااه ماایگویااد :هاای
کااس را بااا خاادا نخوانیااد ،بااه ساابب توساال بااه پیااامبر (صاالی اهلل علیااه و آلااه ) و اهاال بیاات (علیااه
السءالم)  ،باه شایعه اعتاراض کارده ،آنهاا را باه شارک ماتهم مایکنناد .مایگویناد :شایعیان کاه ایان
ذوات مقاادس را ماایخواننااد و یااا محمااد (صاالی اهلل علیااه و آلااه )  ،یااا علاای (علیااه السءااالم) ،یااا زهاارا
(علیااه السءااالم) و ماننااد آن ماایگوینااد ،در واقااع ،آنهااا را همااراه خاادا خواناادهانااد .حااال آن کااه در
آیة مذکور ،از این کار نهی شده است.
از آنچه در معنای عباارت « وَلَاا تَادْعُ مَاعَ اللَّاهِ إِلَهاا آخَارَ » گفتاه شاد ،پاساخ باه ایان شابهه باه خاوبی
روشاان ماایشااود و آن ایاان کااه باار اساااس اصاال معااروف «إنااالقرآن یفساار بعضااه بعض ااً» آیااةمحاال
بحاام ،نهاای مااورد نظاار در آیااه  18سااورل جاان را تفساایر ماایکنااد .یعناای مقصااود و مااراد از «أحَاادا»
در آیه  18ساورل جان ،هماان «إِلَهااً إخَارَ» اسات کاه در آیاة  88ساوره قصاص آماده اسات؛ مقصاود
ایان اساات کاه خواناادن دیگاران در صااورتی کااه باه قصااد پرساتش و عبااادت باشاد و آنهااا را «إلااه»
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بداننااد ،مااورد نهاای اساات و ایاان چیاازی اساات کااه شاایعه از آن مبراساات؛ چااه آنهااا در توساال بااه
پیامبر (صالی اهلل علیاه و آلاه ) و اهال بیات (علیاه السءاالم) ،آنهاا را باه عناوان بنادگان مقارب خادا و
مقااربتاارین آنهااا ،واسااطة خودشااان قاارار ماایدهنااد؛ و چنااان کااه در ادامااه خواهااد آمااد ،بااه آنهااا
به عنوان «وجه اهلل» توجه میکنند.
امااا چنانچااه تفساایر وهااابیون را بپااذیریم و ایاان کااه صاارف خواناادن هاار کااس ،شاارک باشااد ،بایااد
گفاات :مراجعااة انسااانهااا بااه یکاادیگر و درخواس ات آنهااا از هاام باارای رفااع حاجااات نیااز شاارکت
اساات .و نیااز توجااه مساالمانان بااه کعبااه باارای خواناادن نماااز و عبااادت خاادا نیااز شاارک خواهااد بااود.
حال آن که هی انسان عاقل و ذی شعوری ،این سخنان را روا نمیداند.

 .11-2سه خصوصیت معبود واقعی
ادامة آیة پایانی فصل تا آخر آن که میفرماید:
« کُلس شَیْءا هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ »
تعلیل است برای جملة « لَاا إِلَاهَ إِلَّاا هُاوَ »  ،کاه در واقاع ،ساه خصوصایت را بارای معباود حقیقای کاه
خداوند سبحان است ،برمیشمارد.
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 .1-11-2فنا ناپذیری
اولااین خصوصاایت معبااود حقیقاای ایاان اس ات کااه هرچااه غیاار از اوساات ،هااالک ماایشااود « :کُ الس
شَیْءا هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ » و تنها اوست که فنا ناپذیر و عدم ناپذیر است.

 .1-1-11-2مقصود از «وجه» خدا و معنای «هالد»
در عبارت « کُالس شَایْءا هَالِاکٌ إِلَّاا وَجْهَاهُ» معناای کلماه «هالاک» ،باا توجاه باه مقصاود از «وجاه اهلل»
در «وجهااه» مشااخص ماایشااود؛ یعناای هاار چااه مقصااود از «وجااه» باشااد ،کلمااه «هالااک» را بایااد
متناسب با آن معنا کرد .دراین زمینه ،چهار احتمال قابل بررسی است:
 -1وجااه هاار چیاازی در عاارف عااام ،آن ناحیااهای از آن چیااز اساات کااه بااا آنااف بااا غیاار مواجااه
ماایشااود و ارتباااط برقاارار ماایکنااد؛ چن اان کااه وجااه هاار جساامی ،سااطح بیاارون آن اساات و وجااه
انسان ،صاورت اوسات کاه باا آن ،باا ماردم ارتبااط برقارار مایکناد؛ و در واقاع ،دیگاران هار فارد را
با صاورت او مایشناساند .باراین اسااس ،مقصاود از وجاه خادا ،آن حقیقتای اسات کاه مخلوقاات از
طریااق آن ،بااا خاادا ارتباااط برقاارار ماایکننااد؛ و عبااارت اساات از همااان صاافات کریمااه او همچااون،
حیااات ،علاام ،قاادرت ،ساامع و بصاار و نیااز هاار صاافتی از صاافات فعاال ،ماننااد خلقاات ،رزق ،احیااا،
اماته ،مغفرت و رحمت.
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با توجه باه ایان معناا از «وجاه اهلل» ،معاای «هالاک» ،عادم و نیساتی بالفعال اسات؛ یعنای هار موجاودی
کااه تصااور شااود ،فاای نفسااه هالااک و باطاال اساات .توضاایح ایاان کااه موجااودات دو حیثیاات دارنااد:
یکاای چیسااتی و ماهیاات آنهااا اساات؛ و دیگااری وجااود و هسااتی شااان .وجااود و هسااتی ،مقااوم
موجاااودات اسااات و چنانچاااه از هااار مااااهیتی ،هساااتی او را بگیرناااد ،اعتبااااری محاااض و معااادوم
میشاود .البتاه سابب تماایز دهنادل موجاودات ،ماهیات آنهاسات کاه انحصااری هار موجاود اسات،
مااثالً تفاااوت انسااان بااا حیااوان و جماااد در ماهیتشااان اساات؛ امااا هسااتی همااة آنهااا یکاای ،و هسااتی
مشترک همه است.
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بااا توجااه بااه ایاان معنااا از «وجااه اهلل» بایااد نااوع اسااتثناء در« کُالس شَایْءا هَالِاکٌ إِلَّااا وَجْهَاهُ» را مشااخص
ساااخت .اگاار اسااتثناء را متصاال باادانیم ،در ایاان صااورت اشااکال ماایشااود کااه چااون در اسااتثنای
متصاال ،مسااتثنی منااه از جاانس مسااتثنی و جاازء آن اساات ،بایااد گفاات خاادا نیااز شاایء اساات و در
نتیجااه ،بایااد چیسااتی و ماهیاات داشااته باشااد .حااال آن کااه خداونااد ساابحان ،وجااود محااض اساات و
ماهیت برای او غیر قابل تصور است.

 .اين مطلب بر اساس عقيدة قاتالن به اصالت وجود است .اما به حسب اعتقاد فالسفه
مشاء كه به اصالت ماهيت معتقد هستند ،مطلب به گونة ديگري است.
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باارای حاال ایاان اشااکال ،ممکاان اساات گفتااه شااود کااه در ایاان آیااه ،از اسااتثناء منقطااع اسااتفاده شااده
کااه درایاان صااورت ،دیگاار مسااتثنی جاازء مسااتثنی منااه نیساات .لکاان ایاان سااخن صااحیح نیساات؛ چااه
اصاال در اسااتثناء ،متصاال بااودن اساات و در آیااه نیااز قرینااهای باارای منقطااع بااودن اسااتثناء وجااود
ناادارد .صاارف نظاار از ایاان مطلااب ،باار فاارض کااه بتااوان اسااتثناء رادرایاان آیااه ،منقطااع دانساات و
اشکال شیء بودن خدا را مرتفع ساخت ،ولی در آیة دیگری ،به صراحت ،چنین آمده است:
« قُلْ أَیُّ شَیْءا أَکْبَرُ شَهَادلً قُلِ اللّهِ » (سوره انعام ،آیه )19
پاسااخ ایاان اشااکال همااان اساات کااه عالمااه طباطبااایی (رحمااة اهلل) فرمااوده اساات :کلمااه «شاایء» از
نظاار مصااداق ،بااا کلمااه «موجااود» مساااوی اساات؛ یعناای هاار چیااز کااه «موجااود» باشااد« ،شاایء» نیااز
هساات و هاار چااه «شاایء» باشااد« ،موجااود» نیااز هساات .در نتیجااه ،از حیاام وجااود داشااتن و موجااود
بودن ،بر تمامی موجودات و حتی خداوند متعال ،شیء» اطالق میشود.

222

 -3ممکاان اساات گفتااه شااود« :وجااه» بااه معااای جهاات اساات و مقصااود از «وجااه اهلل» نیااز جهاات
منسااوب بااه خاادا و ناحیااهای اساات کااه خاادا ،از آن ناحیااه منظااور ماایشااود و بااا آن ،بااه سااوی او

 .طباطبايي ،الميزان ،ج ، 3ص

.
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توجااه ماایکننااد .م یااد ایاان احتمااال ،اسااتعمال زیاااد آ» در کااالم الهاای اساات :مثاال « یُرِیادُونَ وَجْهَاهُ
»(سوره انعام ،آیه  )52و « إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْلَعْلَت »(سوره لیل ،آیه .)21
ایاان معنااا نزدیااک بااه همااان معنااای اول اساات و اسااماء و صاافات کریمااه الهاای کااه در آن جااا ذکاار
شااد ،از مصااادیق «وجااه اهلل» ماایشااود .البتااه انبیاااء ،اولیاااء و اهاال بیاات (علیااه السءااالم) نیااز از مصااادیق
آن خواهنااد بااود؛ کااه مااردم از طریااق توساال بااه آنهااا ،بااه خداونااد ساابحان توجااه ماایکننااد و روی
میآورند.
در روایتاای نیااز روای از امااام صااادق (علیااه السءااالم) در ایاان باااره ساا ال کاارد .حضاارت (علیااه
السءااالم) ابتاادا نظاار مااردم را پرسااید .راوی گفاات :مااردم معتقدنااد همااه چیااز نااابود ماایشااود ،جااز
صاورت خاادا .امااام (رحمااة اهلل) فرمااود :ایاان ،حاارف بزرگای اساات؛ بلکااه مقصااود جهتاای اساات کااه
به خدا توجه میشاود و انساانهاا باه خادا روی مایآورناد و آن جهات ،ماا اهال بیات (علیاه السءاالم)
هستیم.
«سئل أبو عبداهلل (علیه السءالم) عن قول اهلل تبارک و تعالی « :کُلس شَیْءا هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ»،
فقال :ما یقولون فیه؟ قلت :یقولون :یهلک کل شیء اال وجه اهلل .فقال (علیه السالم):
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ساابحان اهلل ،لقااد قااالوا عظیم ااً .انمااا عناای بااه وجااه اهلل الااذی ی ا تی منااه؛ و نحاان وجهااه الااذی ی ا تی
منه».
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چنااان کااه در پاسااخ بااه شااببه وهابیاات گفتاایم ،ایاان کااار نااه تنهااا شاارک محسااوب نماایشااود ،بلکااه
توجااه بااه خاادا نیااز اساات .همچنااین در ایاان احتمااال ،معنااای «هالِااک» ،بااا معنااای آن در احتمااال بعااد
یکسان میشود.
 -4در برخاای از روایااات« ،وجااه اهلل» باار دیاان خاادا تطبیااق شااده اساات 224.باار ایاان اساااس ،معنااای
«هالک» ،فساد و عدم تالثیر اسات .نیاز « کُالس شَایْءا هَالِاکٌ إِلَّاا وَجْهَاهُ» بادین معناسات کاه هار دینای
جز دین خدا (اسالم) فاسد و بی تلثیر است.
باار اساااس احتمااال سااوم نیااز معنااای عبااارت ایاان اساات کااه هاار چااه غیاار ازانبیاااء ،اولیاااء ،اهاال بیاات
(علیاه السءاالم) و اوصااف کریماه او ،بارای ارتبااط باا خادا و توجاه باه او ماورد اساتفاده قارار گیارد،
باطاال و باای تاالثیر اساات .توضاایح بیشااتر آن کااه اگاار معرفاات خاادا ،همچااون قلعااهای وسااع بیابااان
فاارض شااود کااه دور آن دیااوار اساات و در مکااانهااای مخصوصاای ،در وجااود دارد .ایاان طااور

4

 .عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ، 3ص
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 .برقي ،المحاسن ،ج  ،ص  8؛ شيخ صدوق ،التوحيد ص . 3
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نیساات کااه هاار کااس از هاار طاارف کااه حرکاات کنااد ،لزوم ااً بتوانااد وارد قلعااه شااود؛ بلکااه باارای
ورود ،بایااد بااه مکااانهااایی مراجعااه کنااد کااه در دارد و در غیاار ایاان صااورت ،بااه دیااار برخااورد
ماایکنااد .درهااای قلعااة معرفات الهاای ،انبیاااء ،اولیاااء و اهاال بیاات (علیااه السءااالم) هسااتند کااه بایااد بااه
آنهااا مراجعااه کناایم؛ چنااان کااه در زیااارت ائمااه طاااهرین و اوالد آنهااا (علیااه السءااالم) ماایخااوانیم:
«أناات باااب اهلل الما تی منااه» .از ایاان رو ،در روز عرفااه ،اشااک باار چشاام کسااانی دیااده ماایشااود کااه
دعای عرفاه اماام حساین (علیاه السءاالم) را مایخوانناد و ازایان بااب ،باه خادا روی میکنناد .بقیاه نیاز
به خدا روی آوردهاند؛ لکن گویی سرشان به دیوار خورده است.

 .2-11-2حاکم مطل

هستی

هاار موجااودی در عااالم ،حتاای قدرتمناادترین انسااانهااا و موجااودات ،تحاات تاالثیر عواماال طبیعاای و
محکااوم آنهااا هسااتند؛ ولاای تنهااا کساای کااه حاااکم مطلااق جهااان هسااتی اساات و هاای چیاازی در او
تاالثیر ناادارد ،ذات مقاادس پروردگااار اساات کااه نااه تنهااا هاای م ا ثری در عااالم ،جااز او نیساات« :ال
م ثر فی االوجود اال اهلل» ،بلکه همه چیز محکوم حکم اویند« :له الحکم».
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 .3-11-2تنها مرجع مخلوقات
سااومین خصوصاایت معبااود واقعاای ایاان اساات کااه فرجااام تمااام موجااودات و ساارانجام و سرنوشاات
همااه آنااان در دساات اوساات .در ظاااهر ،علاال و عواماال طبیعاای ،در پیاادایش ،بقااا و فنااای موجااودات
نقااش دارنااد؛ امااا همااة ایاان علاال و عواماال نیااز از بااین خواهنااد رفاات و نهایاات همااه موجااودات ،در
روزی کااه همااه ارتباااطهااای مااادی از بااین خواهااد رفاات و همااه بااه سااوی تنهااا خالقشااان باااز
میگردند ،در دست خداست« :والیه ترجعون».
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العربی.
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التفسیر ،تحقیق ،محمد بن عبدالرحمان ،بیروت :دارالفکر ،چا اول 1417 ،ق.
 .11ابن حنبل ،احمد ،المسند ،بیروت :دار صادر.
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دارالقلم ،چا پنجم.1984 ،
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تحقیق :علی اکبر غفاری ،م سسه النشر السالمی ،چا دوم1414 ،ق1363 -ش
 .13ابن شاهر آشاوب ،مناقاب آل أبای طالاب ،تحقیاق :لجناة مان اسااتذل النجاف ابشارف،
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 .14اباان عبدالصاامد العاااملی ،حسااین ،وصااول االخیااار إلاای أصااول االخبااار ،تحقیااق :سااید
عبداللطیف الکوهکمری ،مجمع الذخائر االسالمیة.
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 .21اباان هشااام ،ابااو محمااد عباادالملک ،ساایرل النباای ،تحقیااق :محیاای الاادین عبدالحمیااد،
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 .27جااوهری ،اسااماعیل باان حماااد ،الصااحاح تاااج اللغااة و صااحاح العربیااة ،تحقیااق :احمااد
بن عبدالغفود العطار ،بیروتا دار العلم للمالیین ،چا چهارم1417 ،ق.
 .28حاار عاااملی ،محمااد باان حساان باان علاای باان حسااین ،الجااواهر الساانیة فاای االحاذیاام
القدسیة ،قم :مکتبة المفید.

518

 .29حکاایم ،سااید محمااد باااقر ،القصااص القرآناای ،هاام :المجمااع العااالمی بهاال البیاات،
چا دوم1425 ،ق.
 .31حمیادی ،اباوبکر عبااداهلل بان زیباار ،المساند الحمیاادی ،تحقیاق :حبیااب الرحاام العظماای،
دار الکتب العلیمه ،چا اول1419 ،ق – 1988م.
 .31دروزه ،محمد عزت ،تفسیرالحدیم ،قاهره :دار إحیاء الکتب العربیة1383 ،ق.
 .32راغااب اصاافهانی ،حسااین باان محمااد ،مفاادرات الفاااا القاارآن ،تحقیااق :صااعوان عاادنان
داوودی ،دمشق :دار العلم؛ بیروت :الدار اشامیة ،چا اول1416 ،ق – .1996
 .33ری شااهری ،محمااد ،میاازان الحکمااة ،تحقیااق :دار الحاادیم ،شااهر ری :دار الحاادیم،
چا اول1416 ،ق.
 .34زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :مکبتة الحیال.
 .35زمااانی ،مصااطفی ،کااودک نیاال یااا ماارد انقااالب؛ جلسااات علماای اسااالم شناساای زیاار
نظر دکتر محمد مفتح ،قم ،چا دوم ،مرداد 1344ش.
 .36سبزواری ،هادی بن مهدی ،شرح منظومه.
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 .37سااپهر ،میاارزا محمااد تقاای ،ناسااخ التااواریخ ،جاازء اول هبااوط ،کتاااب فروشاای اسااالمیه،
.1363
 .38ساایوطی ،جااالل الاادین عباادالرحمان ،الجااامع الصااغیر فاای أحادیاام البشاایر النااذیر،
بیروت :دار الفکر ،چا اول1411 ،ق.
 .39همااو ،التقااان فاای علااوم القاارآن ،تحقیااق :محمااد الوالفضاال ابااراهیم ،منشااورات الشااریق
الرضی – بیدار -عزیزی.
 .41همو ،الدر المنثور فی التفسیر بالملثور ،دار المعرفه ،چا اول1365 ،ق.
 .41شبستری ،شیخ محمود ،گلشن راز.
 .42شااریعت ،محمااد جااواد ،چهااارده روایاات در قرائاات قاارآن مجیااد ،مرکااز چااا ونشاار
سازمان تبلیغات اسالمی ،چا اول ،زمستان 1371
 .43شوکانی ،محمد بن علی بن محمد ،فتح القدیر ،عالم الکتب.
 .44صدوق ،محمد بان علای بان حساین بان بابویاه قمای ،االماالی ،تحقیاق :قسام الدراساات
االسالمیه – م سسه البعم؛ چا اول1417 ،ق
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 .45صدوق ،محماد بان علای بان حساین بان بابویاه قمای ،مان ال یحضاره الفقیاه ،تحقیقات:
علی اکبر عفاری؛ جامعة المدرسین ،چا دوم1414 ،ق
 .46همااو ،عیااون أخبااار الرضااا (علیااه السءااالم) ،تحقیااق :علاای اکباار غفاااری ،انتشااارات
اسالمی1361 ،ش
 .47همو ،معنای االخبار ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،انتشارات اسالمی1361 ،ش
 .48طباطبااایی ،ساایر محمااد حسااین ،المیاازان فاای تفساایر القاارآن ،بیااروت :م سسااه ابعلماای
للمطبوعات ،چا اول1417 ،ق1997 -م
 .49طبرسی ،اباو علای فضال بان ح سان ،مجماع البیاان فای علاوم القارآن ،تحقیاق :لجناة مان
العلماءو المحققین ،بیروت :م سسه ابعلمی للمطبوعات ،چا اول1415 ،
 .51طبرساای ،ابااو نصاار حساان باان فضاال ،مکااارم االخااالق ،منشااورات الشااریق الرضاای،
چا ششم1392 ،ق1972 -م
 .51طبااری ،محمااد باان جریاار ،جاااع البیااان عاان تلویاال آی القاارآن ،تحقیااق :صاادقی جمیاال
العطار ،بیروت :دار الفکر1415 ،ق
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 .52طریحاای ،فخاار الاادین ،مجمااع البحاارین ،تحقیااق :سااید احمااد حسااینی؛ مکتااب نشاار
الثقافة السالمیة ،چا دوم1418 ،ق
 .53طوسی ،اباو جعفار محماد بان حسان ،التبیاان فای تفسایر القارآن ،تحقیاق :احماد حبیاب
نصیر العاملی؛ مکتب ابعالم و االسالمی ،چا اول1419 ،ق
 .54همااو ،االمااالی ،تحقیااق :قساام الدراسااات االسااالمیة م سسااة البعثااة؛ دار الثقافااة ،چااا
اول1414 ،ق
 .55عیاشاای ،ابااو نصاار محمااد باان مسااعود باان عیاااش ،تفسیرالعیاشاای ،تحقیااق :سااید هاشاام
رسوالتی محالتی ،تهران :امکتبة العلمیة االسالمیة.
 .56عطار نیشابوری ،فرید الدین ،خسرو نامه.
 .57فراهیاادی ،ابااو عبااداهلل خلیاال باان احمااد ،العااین ،تحقیااق :دکتاار مهاادی المخزوماای،
ابراهیم السامرائی ،م سسه دار الهجرل ،چا دوم1419 ،
 .58فیروزآبااادی ،مجدالاادین محمااد باان یعقااوب ،بصااائر دوی التمییااز فاای لطااائف کتاااب
العزیز ،تحقیق :محمد علی النجار ،قاهره ،المجلس ابعلی ابسالمیه1416 ،ق
 .59همو ،القاموس المحیع ،بحقیق :شیخ نصر الهورینی.
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 .61فاایض کاشااانی ،مااولی محمااد محساان ،االصاافی فاای تفساای القاارآن ،تحقیااق:مرکااز
ال]أبحاااو او الدراسااات االسااالمیه ،مرکااز انتشااارات اسااالمی دفتیاار تبلیغااات اسااالمی،
چا اول1418 ^،ق
 .61همو ،دیوان اشعار
 .62همو ،الصافی ،تهران :انتشارات صدر1415 ،ق
 .63قرطباای ،ابااو عبااداهلل محمااد باان احمااد انصاااری ،الجااامع الحکااام القاارآن ،بیااروت:
م سسه التاریخ العربی.
 .64قطب ،سید ،فی ظالل القرآن ،بیروت؛ قاهره :دار الشروق1412 ،ق
 .65همی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،قم :م سسه دار الکتب ،چا سوم.
 .66کراجکاای ،ابااوالفتح محمااد باان علاای ،کنااز الفوائااد ،قاام :کمبتااة المصااطفوی ،چااا
دوم1411 ،ق
 .67کرکاای ،محقااق ،الخراجیااات ،تحقیااق :م سسااه النشاار اإلسااالمی ،قاام :م سسااه النشاار
اإلسالمی ،چا اول1413 ،ق
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 .68کلینااای ،محماااد بااان یعقاااوب ،الکاااافی ،تحقیاااق :علااای اکبااار غفااااری ،دار الکتاااب
االسالمیة ،چا سوم1388 ،ق
 .69مازندرانی ،مولی صالح ،شرح أصول الکافی ،تعلیق :میرزا ابوالحسن شعرانی.
 .71متقاای هناادی ،عااالء الاادین علاای ،کنااز العمااال فاای ساانن االقااوال و االفعااال ،تحقیااق:
شیخ بکری ،شیخخ صفول السقا ،بیروت :م سسه الرسالة.
 .71مجلساای ،مااال محمااد باااقر ،بحااار االنااوار الجامعااة لاادرر اخبااار االئمااة االظهااار ،م سسااه
الوفاء ،چا دوم1413 ،ق1983 -م
 .72مرعشاای شوشااتری ،سااید نااوراهلل ،شاارح إحقاااق الحااق و إزهاااق الباطاال ،تحقیااق :سااید
شهاب الدین نجفی ،قم :منشورات مکتبه آیة اهلل المرعشی النجفی.
 .73معرفاات ،محمااد هااادی ،التمهیااد فاای علااوم القاارآن ،م سسااة النشاار االسااالمی ،چااا
اول1411 ،ق
 .74مکااارم شاایرازی ،ناصاار ،تفساایر نمونااه ،بااا همکاااری جمعاای از محققااان ،دار الکتااب
االسالمیه1374 ،ش
 .75نشاط اصفهانی ،دیوان اشعار
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 .76ناااوری طبرسااای ،میااارزا حساااین؛ مساااتدرک الوساااائل و مساااتنبع المساااائل ،تحقیاااق:
م سسه آل البیت ،م سسه آل البیت إلحیاء التراو ،چا اول1418 ،ق
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