
 

 

 

 

 

 هاتیشخص رفتار از یابیالگو یندتحلیل فرآ

 قرآن یهاقصه در
 *اهلل نجفیروح

 چکیده

نظر دارد و مقدمات  قرآن یهاقصهدر  هاتیشخصرفتار  از یابیقاعدهو  الگوگیری تحقیق حاضر به

 مودنیمستلزم پانتقال از نمونه جزئی به قاعده کلی،  .نهدیمیند فکری را به ترازوی تحلیل این فرآ

جواز رفتار، احراز قصد  ای یستگیاحراز شا ،در قصه ی خاصاست: احراز وقوع رفتار لیگام ذچهار 

رداشت الگوهای عام رفتاری یند بآدر فر رفتار. یابیتیعمومو احراز دامنه  رفتاربر الگوشدن  گوقصه

بسا و مفروضات پیشین مخاطبان گریزی نیست، بلکه چه هادانستهآفرینی ، از نقشقرآن یهاقصهاز 

و کدام است مناسب نا رفتارکدام و  ب الگوشدنرفتار مناسکه  داندیم قبلاز خود  ،قصه مخاطبِ

اما رفتار فاقد امتیاز را به الگو بدل  ،کندیمرفتار مناسب و دارای امتیاز را به الگو تبدیل  ،گاهآن

قصه،  مفروضات مخاطبان، به یسازقاعدهبر  گوقصهابهام و تردید در قصد  ،. افزون بر اینکندینم
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 مقدمه

عقیدتی، اخالقی و تربیتی  هاییامپو  هادرس توانیمقرآن  یهاقصهنیست که از  یاشبهه

 هایتشخصاز رفتار  یریالگوگ ، مستعد الگوگیری است.در قصص هایتشخصرفتار و  استخراج کرد

عاّم و فراگیر  یهاخصلتقرآن به بیان  یهاقصهکه  است یفرض مبتن نیبر ا، قرآن یهاقصّه در

کهف، از  82 هیآ مثالً. شوندیمکلّی قلمداد  یاز حقیقت یانمونهقصه،  هاییتشخصنظر دارند و 

 ریرا تعم یرانیدر آستانه و واریصالح داشتند و خضر، د یکه پدر گویدیمسخن  میتیدو پسر 

از امام باقر و امام  ه،یآ نیا لی. ذابندیدست  آنجامدفون در  یتا آن دو پسر به گنج کندیم

که خدا آن دو چنان ،شوندیمشده است که اطفال با اعمال پدرانشان محافظت  تیروا صادق

 .(61: 5ج ،1428، ی)بحران 1بودن پدرشان محافظت کردپسر را به سبب صالح

را  هیاما آن آ اندکردهاذعان  نیمعضوعی در مو هیبا آنکه به نزول آ ر،یگاه اهل تفس

 مثالً . اندهشد داریپد یکه پس از رحلت رسول و انقطاع وح انددانسته ییهانمونهبر  ابندهیانیجر

ا یدن یدر زندگ شانیا کوششه ک گویدیممردمان سخن  کارترینیانزکهف، از  104-103 اتیآ

 هیه شده است که آگفت اتیآ نیا لی. ذدهندیمانجام  کوین یارک ،دخو پنداربه  یول ،به هدر رفته

 .(535: 4ج ،1419 ،یکاشان ضی)ف است افتهی انینازل شده و درباره خوارج جر هودیدرباره 

 هایینهزمشیدر قصص قرآن، بر مفروضات و پ هایتشخصاز رفتار  به هر تقدیر، الگوگیری

 نهموناز  تقالانند یآفرحاضر بر آن است تا  قیدارد. تحق ژهیو هاییدشواراست و  یمتعدد مبتن

مونه به قاعده از ن عبور :پرسش آن است که .را بررسی کندقرآن  یهاقصهدر  عامّبه قاعده  خاصّ

 هایاریدشو؟ چیستیند آفر؟ مقدمات و مراحل این شودیمانجام  چگونهقرآن  یهاقصهدر 

ذر از گدر  چگونه یک هر ،مخاطبو  گوقصه؟ کدام استاین مراحل  باه همواجمحتمل به وقت 

 ؟کنندیم ینیآفرنقشاین مقدمات، 

 

 

 

                                                             
 .«باعمال ابائهم کما حفظ اهلل الغالمین بصالح ابیهماُیحفظ االطفال » :عن ابی جعفر و ابی عبداهلل .1
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 از قصه یابیمبانی و مراحل قاعده .1

کرد، الزم است چهار  یابیقاعدهقصه در قرآن، الگوگیری و  هاییتشخصکه بتوان از رفتار برای آن

د. در گام دوم، باید شودر قصه احراز خاص گام ذیل پیموده شود. در گام نخست، باید وقوع رفتار 

در گام  است.کم جایز و مباح یا دستیافته، نیک و پسندیده اطمینان حاصل شود که رفتار وقوع

تاری داشته است. در گام سوم، باید محرز شود که گوینده قصه، قصد الگوسازی و بیان قاعده رف

 1.چهارم، باید دامنه و محدوده تعمیم رفتار الگوشونده مشخص گردد

 نیرنو خضر و قصه ذوالق یبه قصه اصحاب کهف، قصه موس تحقیق حاضر یهامثالگستره 

ه قصه وجه مماثلت س .است پذیراما نتایج حاصل از آن بر عموم قصص قرآن تطبیق ،محدود شده

. در اندشده تیروا نیآفرشگفت و تعجب ییفضاو در در سوره کهف  یکه همگآن است منتخب 

 ریمتح ،یداریپس از ب شانیا یجوانان موحد و سالمت یقصه اصحاب کهف از خواب طوالن

و  گزیمیم و خضر از اعمال خالف قاعده خضر، انگشت تعجب به دندان ی. در قصه موسشویمیم

خالف بر .کنیمیم یاحساس شگفت نیاو در زم مانندیبو مکنت  بیاز قدرت عج نیدر قصه ذوالقرن

 .اندشدهایت یک بار در قرآن حک فقط، این سه قصه اندآمدهتکرار در قرآن که به ییهاقصه

 یهاقصهاز  یابیقاعده در ادامه، با تکیه بر شواهد متعدد از این سه قصه، مراحل چهارگانه

 .دهیممیتوضیح  راقرآن 

 داللت قصه بر وقوع رفتار .1. 1

، قرآن مستلزم آن است که در گام نخست یهاقصهدر  هایتشخصاز رفتار  یابیقاعدهالگوگیری و 

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُم وَمَا »در قصه اصحاب کهف، آیه  مثالًد. شومحرز خاصی بر حسب قصه، وقوع رفتار 

جدایی  (16: کهف) «م مرْفَقاکم من أَمْرِکئ لَیهَیم من رحمته وکم رَبُّکنشُرْ لَ یهْفِ کالْ یعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأوُوا إِلَ ی

ستن به غار را به تصویر جپناهبرای هجرت و  شانجوانان موحد از قوم مشرک خویش و تصمیم

گستراند و در ایشان بخود بر  رحمتان از شپروردگار، در حالی که ایشان امید داشتند کشدیم

ی لزوم هجرت برای حفظ باورهای قاعده کل توانیم کند. از این آیهش فراهم یگشا ،انشارک

                                                             
قرآن، ابتکار نگارنده تحقیق است و ممکن است دیگر محققان،  یهایابی از قصهطرح مراحل چهارگانه قاعده .1

 کنند. مطرح یمتفاوت ییهاطرح
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کاررفته در آیه ناظر به جمعی معدود در زمان و مکانی ، گرچه الفاظ بهرا استخراج کرد توحیدی

، هجرت جوانان موحد به غار، گویای این درس کلی و پیام عاّم است که عالوهبهمعین است. 

 ،گرچه در غار باشد، از زیستن در جمع مشرکان، ارزشمندتر و برتر است. همچنینزندگی توحیدی 

ی لزوم اعتماد موحدان به رحمت کل اصل توانیمهی، از اتکا و اطمینان اصحاب کهف به امداد اال

 .کرد نباطرا است و دستگیری خدا

، همیشه به این سهولت انجام خاص بر گزارش رفتارداللت الفاظ قصه  احرازست که ا آشکار

خَرْجًا  کالْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَ  یأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِ ینِ إِنَّ یا ذَا الْقَرْنَیقَالُوا »وفق آیات  مثالً . شودینم

-94: کهف) «نَهُمْ رَدْمًایمْ وَبَکنَیبِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَ ینُونِیرٌ فَأَعِیخَ یهِ رَبیفِ ینِّکنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَینَنَا وَبَیأَن تَجْعَلَ بَ یعَلَ

 برای کنندیمتقاضا ن یذوالقرن بودند، ازجوج أجوج و مأی قومی که در معرض آزار و آسیب (95

در  ،94. آیه کندیمرا اجابت  شاندرخواستن یذوالقرن و در برابر آن حمالت بنا کند یسدّ ایشان

 در مقام تقریر اجابت 95را به کار برده است اما آیه  «سدّا»مقام بیان درخواست آن قوم، واژه 

رکردن پُ یعنی ،«سدّ الثُّلمَة بالحجر»را به  «دمالرّ» راغب .جویدیمبهره « ردماً»، از واژه نیذوالقرن

« السدّ»از « دمالرّ»ی گفته زمخشر به. (201: 1429)راغب اصفهانی،  کندیممعنا  ،شکاف با سنگ

و  تربزرگ« السدّ»از « دمالرّ»است معتقد  زین ی. آلوس(548: 2ج ،1429)زمخشری،  است تربزرگ

تنها درخواست آن قوم را نهن یذوالقرن بر این اساس، .(480: 16ج ،1421)آلوسی،  است ترمستحکم

، به خواهندیمبلکه به ایشان وعده داده است که آن درخواست را بهتر از آنچه آنان  اجابت کرده

یک ارزش اخالقی کلی استنباط کرد.  توانیم نیذوالقرن. از این گفتار و رفتار رساندیمانجام 

 یاری شوند. طلبندیمیعنی شایسته است درماندگان متقاضی یاری و امداد، به بهتر از آنچه 

، ملقنابن) انددانسته «سدا»را مترادف  «ردما» ،ملقّنابننظیر  ،سو، برخی از اهل لغتاز دیگر  

را سبب « ردما» و« سدا»، کاربرد دو واژه در کالمآفرینی بر این اساس، شاید تنوع .(236: 1432

در برابر درخواست  نیذوالقرنست که در فرض ترادف این دو واژه، اساسًا آشکار اشده است. 

 یابیقاعدهبنابراین، مبنای  است.نداده  ترمستحکمتر و بزرگ سدسازی مردم، وعده ساختن سدی

در راه  چندانی، دشواری هایینمونهین چن. با این همه، در کندیمشده مخدوش جلوه انجام
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را ترجیح دهد و  آرا ر وفق قرائن و شواهد، یکی از. زیرا وی باید بشودینمدیده کننده قرآن فهم

 ائل شود.قرفتار الگوشونده نشدن یا شدن قعابر وفق آن، به و

 شدنای الگوشایستگی رفتار بر .2. 1

قرآن الزم است پس از احراز وقوع رفتار، از درون قصه یا از بیرون آن،  یهاقصهبرای الگوگیری از 

درک  غالباًاطمینان حاصل کرد که رفتار مدّ نظر، نیک و پسندیده یا روا و مباح است. 

 اغلب، زیرا دهدیمو مفروضات پیشین مخاطبان قرآن رخ  هادانستهمبتنی بر  ،بودن رفتارپسندیده

وجود ندارد، بلکه صرفاً بیان شده است که فالن خاص  یبودن رفتارمیبر الگوی عمو ایینهقر

است که در این حالت، امکان برداشت الگوی آشکار شخصیت نیک قصه، به فالن شکل رفتار کرد. 

 شده الگو است.ار انجامخود از قبل بداند که آن ک ،مگر آنکه شنونده قصه ،عمومی وجود ندارد

. این نکته کندیم، وی ابتدا به غرب و سپس به شرق سفر نیذوالقرن در حکایت قرآنیمثالً 

إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ  یثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّ»و  (86-85: کهف) «... إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ  یحَتَّ  فَأَتْبَعَ سَبَبًا»از آیات 

 نیذوالقرنعملکرد  شنونده قصه از این اما شودیموضوح استنباط به (90-89: کهف) «... الشَّمْسِ

و  کندینمداشتن سفر به غرب بر سفر به شرق استنباط الگویی رفتاری مبنی بر مطلوبیت مقدم

داشتن را مطابق معلومات پیشین او، مقدم. زیخواندینمرا به متابعت از این رفتار فرا  گردانجهان

د و این نکته برای الگوشدن مناسب نیست. سفر به غرب بر سفر به شرق، حسن و امتیازی ندار

 کندینممثبت و نیک قصه است کفایت  هاییتشخصدر زمره  یصرف آنکه شخصیت سانینبد

 گیری عام شود.الگو شکه از رفتار

 کیهَا أَزْینظُرْ أَینَةِ فَلْیالْمَدِ یمْ هَذِهِ إِلَ کم بِوَرِقِکفَابْعَثُوا أَحَدَ» اتآیاز دیگر سو، در قصه اصحاب کهف، 

مِلَّتِهِمْ  یمْ فِ کدُویعِیمْ أَوْ کرْجُمُویمْ یکظْهَرُوا عَلَیإِنَّهُمْ إِن  مْ أَحَداکشْعِرَنَّ بِ یتَلَطَّفْ وَلَا یم بِرِزْقٍ منْهُ وَلْکأْتِیطَعَامًا فَلْ

 شوندیمغارنشینان خفته پس از بیداری بر آن که  داردیمبیان  (20-19: کهف)« وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

، فرستاده خود نانیغارنش اورد.یب ییبا سکه نقره به شهر بفرستند تا غذا ،نفر از میان خود یککه 

آشکارشدن قضیه برای اهل شهر را به او  هایو خطر کنندیمتوصیه  بینییکباررا به احتیاط و 

 که هر گاه فردیمبنی بر این ،کلی برداشت کرد یاقاعده توانیم آیات نیاز ا .شوندیادآور می

محتمل  هاییبآسو  هاخطر ازسپاران باید وی را ، مسئولیتپذیردیمرا  اییفهوظمسئولیت و 

 ند.کنآگاه  اشیفهوظ دادندر راه انجام
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یرا فهمنده قصه زقاعده عامّ رفتاری برداشت کرد،  توانیمخالف مثال قبل، ر این موضع، برد

کو است. اگر پذیرندگان، نیمحتمل به مسئولیت هاییبآسکه یادآوری  داندیمخود از قبل 

 یاقاعده تواندینمدر قرآن، غار فهمنده از پیش این نکته را نداند، به صرف ذکر سخن ساکنان 

الگویی  داشتن سفر به غرب،در مقدم نیالقرنذوبه صرف عملکرد  کهچنانعامّ برداشت کند، 

 وی شخصیتی نیک در قصه دارد. هرچند ،دشوینمرفتاری استنتاج 

ت، تفاوتی نیس نانیغارنش و نیذوالقرن بودن شخصیت، میانبر این اساس، از حیث مثبت

صیت ، شخواقعدر شده است. به رفتار حکایت راجعدر دیدگاه شنونده قصه  فقطبلکه تفاوت، 

که از کدام  دهندیم تشخیصخود  ،او و مالزمان دارد ییکه رفتارها است معلمی بسان صهقنیک 

 پاکیزه و خاکستری بپوشد، یاجامه اگر معلم کهچنان .دنریو از کدام رفتار الگو نگ دنریالگو گ رفتار

وگیری که از پاکیزگی جامه الگ دهندیم، تشخیص خودبر وفق مفروضات پیشین  شانهمراه

 الگوی مطلوبیت عاّم برداشت نکنند. شبودنکنند اما از خاکستری

استخراج  هیکه از آ گیرندیمدر نظر  یکل یاقاعدهمطلوب است را  آنچهفهمندگان قرآن، گاه 

خاص  یاواقعهبلکه آن را  ،گیرندینمدر نظر  یکل یاقاعده ستیمطلوب ن را اما آنچه شودیم

رٌ یخَ یهِ رَبِّ یفِ ینِّکقَالَ مَا مَ» هیراهنما از آ ریتفس مثالً  که در گذشته رخ داده است. کنندیمتلقّی 

 یخود طراح و مجر نیکه ذوالقرن کندیماستنباط ، (95: کهف) «نَهُمْ رَدْمًایمْ وَبَکنَیبِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَ ینُونِیفَأَعِ

اما  .(514: 10ج ،1379 ،و دیگران یرفسنجان ی)هاشم 1آن بود یتیریو مد یدار امور فنسّد و عهده یبنا

 یبنا یطراح و مجر دیخود با دینی،که حاکم  داردینممقرر  یکل یاقاعده عنوان به ،ریتفس نیا

 .دشو آنها یتیریو مد یدار امور فنسدّها و عهده

ساختن سد،  یاز مردم برا نیذوالقرن یاز درخواست همکار ، مفسرهیهمان آدر  از دیگر سو،

 یهاپروژه دادندر انجام هاتوده یاریکه جذب همنیبر ا یمبن کندیماستنباط  یکل یاقاعده

از  پیش مذکور مفسر رسدیمبه نظر  .(515: 10ج )همان، است تیریاز اصول مد یو مردم میعظ

 یاریاز مردم هم یفن هایطرح دادنانجام یبرا یکه حاکم اسالم شمردیممطلوب ورود به تفسیر، 

                                                             
« قَالَ انفُخُوا حَتَّی إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیهِ قِطْرًا آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّی إِذَا سَاوَی بَینَ الصَّدَفَینِ»داللت آیه  .1

 بر این برداشت آشکارتر است. (96: کهف)



 قرآن یهاقصه در هاتیشخص رفتار از يابيالگو يندتحلیل فرآ 

 

 

133 

و سپس  ردیرا خود به عهده گ یفن هاییطراح یکه حاکم اسالم شمردینممطلوب  لیبخواهد و

حکایت  به دیگر بیان، .دهدیمو باورهای پیشین خود را بر آیه تطبیق  هادانستهدر مقام تفسیر، 

 بر دو گزاره ذیل داللت دارد: ،نیذوالقرن قرآنی سدسازی

 کرد. یاریساختن سد درخواست هم یاز مردم برا نیذوالقرن .1

 را به عهده گرفت. سد یبنا یامور فنطراحی و خود  نیذوالقرن .2

بهره جست  یکل ییالگو نوانبه ع دیبا نیکه از کدام رفتار ذوالقرن ستین یداللت هیدر الفاظ آ

که از  کندیمخود انتخاب قصه  رو، مخاطباز اینقاعده عام ندارد. الگو و جنبه  شو کدام رفتار

 نیابنده تلقّی کند.کدام رفتار، الگوی کلی استخراج کند و کدام رفتار را فردی و تعمیم

داشت و بر ساختن سد توانا  ژهیو یتیشخص نیذوالقرن در این موضع، مفروض آن است که

 بنابراین،نبود.  ازین یکنون یهاتخصصو  هایچیدگیپسد به  یبنا یبرا ،گار، در آن روزعالوهبه. بود

 نیاز ا دینباحاکمان دینی  گریداما سدّ را به عهده گرفت  یبنا یو امور فن یخود طراح نیذوالقرن

 نیذوالقرناین رفتار فردی  رایز .رندیسدها را به عهده گ یبنا یکنند و امور فن یریگالگو رفتار

 یامور فن در نیذوالقرندخالت » ازذهن مخاطب  سانینبد. دادبه دیگران تعمیم توان نمیبوده و 

 ردیبزرگ را خود به عهده گ هایطرح یامور فن دیبا دینیکه حاکم  گیردینم جهینت «سدّ یبنا

 دینیکه حاکم  گیردیم جهینت« ساختن سد یاز مردم برا نیذوالقرنهمیاری  درخواست» اما از

زیرا خارج از قصه، رفتار اخیر را  ،بخواهد یاریاز مردم هم دیبزرگ با یهاطرح دادنانجام یبرا

 .داندیمپسندیده و مطلوب 

مدد  آنهادر بنای سد خود از  نیذوالقرن الگوی عام نگرفتن از مصالحی است که ،مثال دیگر

إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ  ینِ قَالَ انفُخُوا حَتَّ ینَ الصَّدَفَیبَ یإِذَا سَاوَ یدِ حَتَّیزُبَرَ الْحَدِ یآتُونِ»جسته است. وفق آیات 

ذوالقرنین به مردم  (97-96: کهف) «ظْهَرُوهُ وََما اسْتََطاعُوا لَهُ نَقْبًایفَمَا اسْطَاعُوا أَن  هِ قِطْرًایأُفْرِغْ عَلَ یآتُونِ

هماهنگ و برابر در  یاگونهرا به قطعات آهن سپس وی  .دیاوریمن قطعات آهن ب یبرا گویدیم

مس گداخته  آنگاهو  گرداندیمرا بسان آتش قطعات  با امر به دمیدن، و دهدیمقرار وه کان دو یم

سدی مستحکم  آیندرا پر کند. فرجام این فر هاخللد و زیآهن برقطعات  یرو تا بر کندیمطلب 

 ند.اردنش ناتوانکسوراخیا  از آن فتنباالر بر یأجوج و مأجوج که است
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به « طرالقِ»و  (30: 16ج ،تایب، ی)طبرآهن  یهاقطعه یبه معنا «دیر الحدبَزُ»، لغتبه گفته اهل 

از آهن و مس  کیهر  ،یتهران یبه گفته صادق .(33: 16ج )همان، شده استمس ذوب ایمس  یامعن

آهن  ختنیرو، آمنی. از ا(133: 18ج ،1434)صادقی تهرانی،  است تریفضعاز مخلوط آن دو  ییتنهابه

و  شمردیمرا همان اسکندر  نیذوالقرن یابوالحسن شعران .دش نیسد ذوالقرن میو مس سبب تحک

 ه استمعمول بود ،انیونانیخاصه  ،میامم قد انیم ،حفظ از دشمن یساختن سّد برا گویدمی

 .(820: 2ج ،1390)شعرانی، 

سد  گرید یکنند و با مصالح شرفتیممکن است پ انیآدم ،گریدر اعصار دست که ا هویدا

و  هنلزوم ساختن سدّ از آمبنی بر  یکل یاقاعده رو عموم فهمندگان، از این قصه،از اینبسازند. 

 ،خوانندینمفرا  نیذوالقرن منان را به متابعت از این رفتارؤو م کنندینماستخراج  مس گداخته

 فرمایدینم هیآبر این اساس، که در گذشته رخ داده است.  انگارندیمخاص  یاواقعهبلکه آن را 

بلکه  دیاستفاده کن تهساختن سد از آهن و مس گداخ یباوران! در هر زمان و مکان براقرآن یا

از دیگر سو،  شد. ابیکرد و البته موفق و کام نیدر آن زمان و مکان چن نیذوالقرن گویدفقط می

 دادندر انجام هاتوده یاریکه جذب هم شده استاستنباط  نیذوالقرن یاز قصه قرآن دیدیم که

است که  نآ ،مفروض نهان در پس این برداشتاست.  تیریاز اصول مد یو مردم میعظ یهاطرح

 هامکانو  هازمانکه در همه  استخراج کردجامع  یتیریاصول مد توانیم نیاز رفتار ذوالقرن

الگو  یاجتماع تیریدر مد نیذوالقرنقصه چرا از  :است کهاین حال پرسش باشد.  کاربردی

سد متناسب با روزگار  یبنا یچرا مسائل فن ؟گیریمینمالگو  یسدساز وهیشاما در  گیریمیم

دانسته  هامکانو  هازمانبر همه  پذیرقیتطب ،شتیریاما نحوه مد دشویمقلمداد  نیذوالقرن

 شرفتیپ یتیریاما در اصول مد کنندیم شرفتیسد پ یبنا یندر امور ف انیآدم ای؟ آشودیم

 کنندیم شرفتیو صنعت پ یدر علم تجرب فقط انیاقامه شده است که آدم یلی؟ چه دلکنندینم

 ند؟و ماندگارثابت  ،دیگرمسائل در و 

با مردمان  شتعاملو نحوه  نیذوالقرن زیساسد انیم یتفاوت ،متن رفته درکارالفاظ بهاز لحاظ 

 حیتصر کی چیاست و در ه دهیکش ریرا به تصو نیذوالقرن یرفتارها ،قرآن ،وجود ندارد. در هر دو

 دهدیم صیخود تشخفهمنده قرآن شود.  لیتبد یعام و کل یاقاعدهبه  دیرفتار با نیکه ا کندینم

و  هازمان مهه برایعام  یاقاعدهست که از آن ا است و سزا یریالگوگ ستهیشا ،رفتار کدامکه 
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 فهمندگانانتظارات ست که در این میان، ا هویدا. چنین نیست رفتار و کدام دشواستخراج  هامکان

 الگوهایکه قرآن  ندانتظار دارداران به نحو معمول ایمان .کندیمآفرینی وفور نقشبهاز قرآن 

 ،همه نی. با ااموزدیب علوم تجربی و صنعتکه  نداما انتظار ندار اموزدیب آنانبه  یتیو ترب یاخالق

از  کهچنان، ستیو واضح ن چندان آشکار قرآن، از آیات هایفراناگرفتنو  هایفراگرفتنمیان مرز 

 (69: نحل)« رُونَکتَفَیةً لِّقَوْمٍ یآل کذَلِ یهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِیخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِی ...»آیه 

گفت  توانینمو  شودیمشفابخشی عسل و تشویق آدمیان به استفاده از عسل طبیعی استفاده 

 دیس ،نیذوالقرنست. حتی در همان ماجرای سدسازی ا ناروا در تغذیه الگوگیری از آیات قرآن

)قطب،  آموختخدا  تیهدا در اثرآهن با افزودن مس را  تیتقو نیکه ذوالقرن بر آن استقطب 

گرفتن قرآن بر علم از سبقت یانمونهله را در قرآن ئمس نیذکر ا یو ،عالوهبه. (412 :5ج ،1391

نظیر  یاگزارهباوران حتی قرآناز  یاپارهدر ذهن  سانینبد .)همان( کندیمقلمداد  دیجد یبشر

با آنکه در خود آیات چنین  هی بیابد.، آمادگی دارد که رنگ اعجاز و هدایت االآهن با مس تیتقو

 یفلز، آهن و مس گداخته بیترکمدعایی مطرح نیست بلکه نهایت داللت متن آن است که 

نتیجه گرفت که آدمیان در گذشته  توانینمو از این نکته  آوردیم دیپد ریناپذسخت و رخنه اریبس

 توانینم کهچنان ،انددهبوشدن آهن و مس ناتوان با اتکا به دانش خود، از دانستن خاصیت ترکیب

و  هازمان، بهترین مصالح برای ساختن همه سدها در همه آهن و مس گداخته نتیجه گرفت که

 هستند. هامکان

از دیگر سو، مفروضات پیشین مخاطبان قرآن درباره پسندیده یا ناپسندبودن افعال، عالوه بر 

أَن تُعَلِّمَنِ  یعَلَ کهَلْ أَتَّبِعُ یَقالَ لَهُ مُوسَ»در آیه  مثالً . نهدیماصل الگوگیری، بر کمّ و کیف آن نیز تأثیر 

 وی هدایت و علم فرا گیرد.از تا  خواهدیم یرویپاز خضر اجازه  یموس (66: کهف) «مِمَّا عُلِّمْتَ رُْشدًا

موسی  (77: کهف) «... فُوهُمَایضَیةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یا أَهْلَ قَرْیإِذَا أَتَ یَفانطَلَقَا حَتَّ»وفق آیه  ،همچنین

. مانندیممحروم دن شاز مهمان یول طلبندیمطعام  اناز آن اییهقراهل  ه باهدر مواج و خضر،

 هیآن دو از اهل قر یخواهاز خضر و هم طعام یموس یخواههم علم ،این داستاندر  سانینبد

فهمنده است. اما  دهشطعام خواهان علم و هم خواهان هم  یموس ر این اساس،گزارش شده است. ب

فتار را استنتاج بودن این رپسندیده یموس یخواهاز علمبسا چه برآید یابیقاعدهقرآن اگر در مقام 

بسا چه یابیدهقاععالوه، مخاطب قرآن در مقام فقط اباحه را دریابد. بهخواهی او کند اما از طعام
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خواهی او ها قلمداد کند اما الگوی طعامموقعیترا الگویی برای همگان و در همه  یموس یخواهعلم

را به وقت نیاز یا وقت سفر اختصاص دهد. زجاج از طلب علم کردن موسی و سفر برای آن استنباط 

که شایسته نیست هیچ کس طلب علم را ترک کند، اگرچه به نهایت آن رسیده باشد و به  کندیم

زجاج با  ،عالوهبه. (231: 3ج ،1427)زجاج،  احاطه یافته باشد فهمندیمبیشتر آنچه اهل زمانش 

 سانینبد .)همان( خواندیماستشهاد به رفتار موسی همگان را به تواضع در برابر داناتر از خود فرا 

اما اهل تفسیر در تعمیم  یابدیمقیدی تعمیم  هیچیببرای همه افراد  یموس یخواهعلمالگوی 

قائالن به جواز  گویدیم. سخاوی در این باره کنندینمی چنین مطلق عمل موس یخواهطعامالگوی 

. به (449: 1ج ،1430)سخاوی،  اندجستهو درخواست به وقت حاجت، گاه به این آیه احتجاج  سؤال

، آیه بر اباحه طلب طعام برای گذرکننده از راه )شخص در راه سفر( داللت دارد، عاشورابنعقیده 

 زیرا شرع پیش از ما چنین بوده و قرآن آن را حکایت کرده و ناسخی برای آن وارد نشده است

 .(114: 15ج ،1420، عاشورابن)

، عالوهبهبودن. و اباحه است نه پسندیده خواهی سخن از جوازدر تعمیم الگوی طعام سانینبد

این قاعده به قیودی نظیر وقت حاجت یا وقت سفر محدود شده است. با این همه، کافی است 

خواهی دگرگون شود و وی با باوری دیگر به آیه بنگرد فهمنده قرآن درباره طعام یهادانستهپیش

در برخی  المثلیف کهچنانو شرط دریابد،  قیدیبخواهی از مردم را بودن طعامتا مطلوب

 استقد تعمکسروی  احمد سخن رفته است.ان یصوفنزد  ،ییگداتاریخی، از توصیه به  یهاگزارش

ز یرانشان نیبزرگان و پ بلکه بودهن ارج و گمنامیبافراد کار صرفاً  هیصوفدر  یگردوزهیو در ییگدا

از »که  جویدیمیر استشهاد د ابوالخیابوسع. وی به این گفته (18: 1323)کسروی،  دکردنچنین می

 .)همان(« م بر نفسیدین ندیاز ا ترسختز یچ چیم که هیسؤال مشغول شد شان بهیجهت درو

خ گفت یش .دارمینمزی یهمانی خواست و زن گفت چیشان میخ از زنی برای درویش» ،همچنین

باشد که  معتقد ،از صوفیان یاپاره بسان، اگر فهمنده قرآن .)همان( «وزه کن و به دست آوریدر

، مطلوب و پسندیده است غرور آدمی، درخواست مادی از مردمبرای مبارزه با نفس و شکستن 

کلی مبنی بر مطلوبیت درخواست مادی از مردم  یاقاعده« اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا»بسا از عبارت چه

 این قاعده را به وقت حاجت یا وقت سفر محدود سازد. کهآنبی ،استخراج کند
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و مفروضات مخاطبان  هادانستهمیان پیش با این همه، چنین نیست که از نظر اعتبار و ارزش

در این میان قائل به صواب و خطا یا پسندیده و ناپسند شد.  توانیممختلف تمایزی نباشد بلکه 

مفروضات خود را تنقیح  ،به عالم تفسیر، در حدّ امکان پیش از ورود بکوشندفهمندگان قرآن باید 

 شویند.بنادرست یا ناپسند دست  یهادانستهو تصحیح کنند و از 

 برای الگوسازی گوقصهقصد  .3. 1

قرآن گاه ممکن است تردید  یهاقصه در هایتشخصرفتار و الگوگیری از  یابیقاعدهبه وقت 

د کرده است یا نه؟ و آیا متن شونده را قصقاعده برداشت یآیا گوینده قصه، القا :حاصل شود که

و به صاحب قصه  آفریندیمرا  هابرداشتبر قاعده و پیام داللت دارد یا آنکه ذهن مخاطب،  قصه

 ؟دهدیمنسبت 

د که گوینده قصه، رفتار شوقرآن باید احراز  یهاقصهدر الگوگیری معتبر از  رسدیمبه نظر 

که آن رفتار، سرمشق و الگوی دیگران شود. احراز است الگوشونده را مدّ نظر داشته و بر آن بوده 

 یاز سفرها توانیم ایآ مثالً  مراتب دشوارتر است.و شایستگی آن، به این نکته از احراز وقوع رفتار

را استنباط  نیبودن سفر در زمدهیپسند ،سخن رفته است آنهااز  نیکه در قصه ذوالقرن یاگانهسه

وی سخن گفته است گانه سه یسفرها تصریح ازبه نیذوالقرندر این مثال ساده، حکایت قرآنی  کرد؟

 یدر وقوع رفتار ،است. بنابراین دهیپسند نیسفر در زم که داندیمو در خارج از قصه، مخاطب خود 

 نیقصه چنبیان  ازمتکلم  ایآ :تردید آن است که و شایستگی آن تردیدی نیست بلکه خاستگاهخاص 

یا آنکه این مطلب به خودی خود، مقبول و پسندیده است ولی  است؟ هم اراده کردهرا  یانکته

 .یستنیا متن قصه در مقام بیان آن  گوقصه

 یبرا دینیلزوم تالش حاکم  و اقدامات ذوالقرنین، از سفرها توانیم ایآ به همین سان،

 نیچن ،قصهبیان  از قرآن ایآ را استفاده کرد؟ مختلف هایینسرزمگسترش حوزه نفوذ خود در 

 تیو تالش و فعال نیکه سفر در زم داندیمخود  خاطبمیا آنکه است؟  هم اراده کردهرا  ییهانکته

 ؟دهدیماست و آن را به قرآن نسبت  دهیپسند ،مختلف هایینسرزمدر 

قاعده قرآنی، فرض اخیر صادق است. یعنی چون  یهابرداشتدر بسیاری از  رسدیمبه نظر 

بسا ، حال آنکه چهشودینم دیترد قرآن یاتدادن آن به آدر نسبت کندیم جلوه دهیپسند ی،کل

 مطلبی به خودی خود پسندیده باشد اما آیات استشهادشده در مقام بیان آن نباشد.
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از خضر اجازه  یموس که شودیم دهیدکهف  66در آیه  ،یریالگوگ ییدر روا دیترد دیگر مثال

به  یموسو دانش خدایی وی بهره جوید. در این موضع،  نشیاز ب تا طلبدیمهمراهی و متابعت 

خواهان بلکه  اموزیرا به من بهی و علوم االمعارف  خود، و تو با گفتار نشینمیممن  گویدینمخضر 

 گرددمیاو همسفر  و شودیمکه در ادامه داستان چنین چنان ،خضر به راه افتد آن است تا در پی

 .نگردیمرا  یو هایرفتار و

بر  یمبن ،استخراج کرد تیو ترب میدر تعل یکل یاقاعده توانیم از این عملکرد موسی ایآ

کردن یرویپ قیاز طر دیبا مؤثردارد و آموزش  اجیاحت یبه مرب ،که آموختن معارف و علومنیا

آیا آیه  شود؟میآیا ترجیح آموزش عملی بر آموزش نظری از آیه استنباط  باشد؟از مربی شاگرد 

 ؟هستصدد بیان این ظرایف نیز  یا در کشدیمصرفاً رفتار متعارف موسی را به تصویر 

درخواست همراهی و  به خضر پاسخ (67: کهف)« صَبْرًا یعَ مَعِ یلَن تَسْتَطِ کقَالَ إِنَّ» هیوفق آ

 یفَ تَصْبِرُ َعلَکیوَ » هیآ در. ینکدر کنار من صبر  توانیینمآن است که تو هرگز  یموسآموزی علم

 ییبایبر شک یموس یتوانناخضر علت  کارهایجامع از  یهآگا فقدان ،(68: کهف)« مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

 شانشاگردفهم  ظرفیت و توانباید معلم  گفت توانیم یابیقاعدهحال آیا در مقام  .شودیم یمعرف

آیا گوینده  ؟را به آنان یادآور شود رو یشپ هاییدشواررا در نظر گیرد و پیش از آغاز آموزش، 

پیامی را قصد نکرده باشد آیا بر  قصه ندهیگوقصه، رساندن چنین پیامی را قصد کرده است؟ اگر 

 نسبت دهد؟ست که آن را از قصه برداشت کند و به صاحب قصه ا مخاطب روا

خضر به موسی  (70: کهف) «رًاکمِنْهُ ذِ کأُحْدِثَ لَ یءٍ حَتَّ یعَن شَ یفَلَا تَسْأَلْنِ  یَقالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِ »در آیه 

گویم. سخن  من از آن خودهنگامی که تا  کنیسؤال  یزیاز چ نباید کنییم یرویاگر مرا پ گویدیم

در پرسش  لی، تعجتیهدا علم و یریدر مقام فراگاستنباط کرد که  توانیمآیا با استشهاد به این آیه 

 یمطلب نیچن انیدر مقام ب آیه آنکهیا  ؟دمطرح شو یدر وقت مقتض دیبا هاپرسشناپسند است و 

 روناپسند است از آن آندر  لیتعج و طرح شودم مناسبدر وقت  دیکه پرسش بانکته  نیاو  ستین

این  ،. یعنی مخاطبستا ناروا یدر هر کار عجلهشود و  نجاما یدر وقت مقتض دیبا همه امورست که ا

 .ببرد یپنه آنکه از داللت قصه به آن  داندیم از بیرون قصه مطلب را
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ی غذا گویدیم اشبه بنده یموس (62: کهف) «... لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنا قَالَ»، در آیه سانبه همین 

 معنا کرده است ،و بنده برده یعنی ،«عبد»به  موضع نیرا در ا «یفت» یزمخشر. اوریما را بچاشت 

شخص  ،. در این صحنه از قصه، بر حسب حکایت قرآن، جز موسی و بنده او(537: 2ج ،1429)زمخشری، 

 نباشد بلکه مراد یشخص موس یغذا «نا»به دلیل ضمیر « َغدَاءنَا»مراد از  اگردیگری حاضر نیست. 

غذا را در مالک و بنده  یبودن هماننددهیپسند از آیه، توانیم ایباشد آ اشبندهموسی و  یغذا

جدا  اشبنده یخود را از غذا یغذا ،گرفت که سزاوار است مالک جهینت توانیم ایاستنباط کرد؟ آ

به خادم معنا شود همین پرسش « فتی»؟ اگر شوند مندبهرهغذا  کیبلکه به نحو مشترک از  ،نکند

خادم و تابع ، موضع نیرا در ا «یفت»مراد از  عاشورابن .شودیمدرباره غذای خادم و مخدوم مطرح 

 خواندیم «یفت»غالم را و خدمتگار را  ،عرب ،به گفته ابوالفتوح .(98: 15ج ،1420، عاشورابن) داندیم

به هر  .(6: 13ج ،1378)ابوالفتوح،  خواند و اگرچه عجوز بود «فتاة» ار راگخدمت زکیبود و کن ریاگرچه پ

چنین رفتاری  تصریحاست و آیه، به «غَداءنا»از لوازم تعبیر  غذادر  اشو بنده تقدیر، اشتراک موسی

آن لوازم را  توانیمرا به تصویر نکشیده است. البته هر متکلم به لوازم سخن خود نیز ملتزم است و 

به نحو خاصّ از این رفتار موسی خبر نداده است، احتمال  گوقصهبه وی نسبت داد. با این همه، چون 

قصد الگوسازی از  گوقصه، امری اتفاقی در سفر باشد و غذادر  اشو بنده که اشتراک موسی رودیم

اگر فردی به نحو اتفاقی خیزی رفتاری نیک است اما سحر المثلیف کهچنانآن را نداشته باشد. 

نهایت داللت قصه  اساس، نیبر االگوگیری کرد.  شاز رفتار توانینمسحرگاهان از خواب بیدار شود 

و این نکته، مشخص  در یکی از روزهای سفر مشترک بوده اشآن است که غذای موسی و بنده

دشواری  مثالً  ،علتی دیگریا به است فتار کرده چنین ر که موسی با عنایت به نیکی عمل کندینم

 بودنبر پسندیده «غَدَاءنَا»داللت تعبیر  گوقصهبسا اساساً چه، سانینبد تفکیک غذا در سفر.

 باشد. کردهقصد نرا  غذادر  و مخدومخادم یا مالک و بنده  یهمانند

البته در بسیاری از مواضع قرآن، از نحوه روایت قصه آشکار است که متکلم، در مقام معرفی 

 نانیکه غارنشنیاز اکهف،  19در آیه  مثالً ی وجهی ندارد. ریدر الگوگ دیتردالگو برای مخاطبان است و 

باید به تنباط کرد که موحدان این اصل کلی را اس توانیم ،گویندیمتهیه طعام پاک سخن  از

 اییهتوص این»ند. به تعبیر اهل تفسیر نکبند باشند و از طعام ناپاک اجتناب پای شانبودن طعامپاک
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تنها به غذای روحانی بیندیشند بلکه مراقب پاکی غذای است همیشگی به رهروان راه حق که نه

 اهل شهر و موحدبودن بودنبا توجه به مشرک .(28-27: 3ج ،1389، )مکارم شیرازی« جسمانی نیز باشند

. در این مثال تکیه قرآن بر کندیمبرای غیرخدا جلوه  یهاشده، ذبح، مراد از طعام ناپاکنانیغارنش

چنان صریح و آشکار است که در تشخیص قصد متکلم برای  نانیغارنشتهیه غذای پاک از زبان 

، یسازقاعدهبرای  گوقصهکه مالحظه شد، قصد اما چنان ،نمایدینمرخ  یاشبههالگوگیری مخاطبان 

 نیست. شدنیاحراز در همه مواضع، به این سهولت و وضوح

 رو هر. از اینکندینمرفتاری به قرآن، موجه جلوه  ایدادن مردّدانه قاعدهبه هر تقدیر، نسبت

بایسته  نکردنیابیقاعدهکردن فهمندگان و توقف دمحلّ تردید باش یسازقاعدهاز گو قصهقصد گاه 

 است.

 دامنه تعمیم الگو .4. 1

با وجود همه این فرض متکی است که  رب خاصّ در قصص قرآن یهانمونهعام از  یالگوها ترسیم

 یفرد اتیداد و خصوص میتعم گرانیرا به د نیمع یرفتار فرد توانیم ان،یآدم انیم یهاتفاوت

باور به وجود  ،سانینبد. آوردینم دیپد یآن رفتار خلل یابییمتعمدر  ،یو مکان یزمانموقعیت و 

 قصه در قرآن هاییتشخصرفتار فطرت و سرشت مشترک در میان آدمیان زمینه الگوگیری از 

؛ شودیمزاده « فطرت»بر  اییابندهمنقول است که هر تولّد از رسول خدا .آوردیمرا فراهم 

بر این مبنا،  .(322 :1423 ،بابویه قمیابن) 1ستا اووجلّ خالق عزّ  یخدا نکهیبا شناخت ا یعنی

وفق آیین اسالم، پایه حق در احکام و قوانین انسانی همان  گویندطباطبایی میمفسرانی چون 

 دهدینماست که خدا آدمیان را بر اساس آن سرشته است و در خلقت خدا دگرگونی رخ « فطرت»

 .(226: 4ج ،تایب )طباطبایی،

بر  گوقصهاراده  رفتار پسندیده و احرازقرآن، پس از مواجهه با  یهاقصهبا این همه، فهمنده 

 هقاعده ب میمتعو از  آن رفتار، باید دامنه و محدوده این تعمیم را تشخیص دهد یابییتعموم

 خودداری ورزد. نامشابه صادیقم

                                                             
 .«بانّ اهلل عزّ وجلّ خالقه ةیعنی علی المعرف ةقال رسول اهلل کلّ مولود یولد علی الفطر». 1
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حسب قصه، فرد الف رفتاری را انجام داده است و  قرآن، همیشه بر یهاقصهاز  یابیقاعدهدر 

... نیز  د و ،کم جایز است که افراد ب، جکه شایسته است یا دست گیردیممخاطب قصه نتیجه 

خاص خود موقعیت  ،در قرآنشده یادنمونه بسان الف رفتار کنند. حال آنکه همواره محتمل است 

 تواندیمخاص  ایرو، مخالف قاعدهاز این نباشد. گرید یهانمونهبه  پذیرمیرا داشته باشد و تعم

مدخلیت داشته است. از فرد الف  در وقوع رفتار A یژگیو است و Aدارای ویژگی  فرد الف بگوید

رفتار فرد الف را به افراد ب،  توانینم. بنابراین، ندهست Aفاقد ویژگی و د  افراد ب، جدیگر سو، 

بتواند صحت مقدمات فوق را مدلل کند قاعده مفروض،  یابیقاعدهج و د سرایت داد. اگر مخالف 

باید در صحت این مقدمات تشکیک کند و  یابیقاعدهمدافع  ،. بنابرایندشویممخدوش 

مدخلیت فرد الف  در وقوع رفتار A یژگیوکه نشان دهد پیش رو دارد. نخست آنمنظور دو راه بدین

. راه دوم آن دادیمبود، باز هم آن رفتار را انجام  Aحتی اگر فاقد ویژگی  الف، نداشته است. یعنی

افراد  اما ادعا شود که ،پذیرفته شود فرد الف در وقوع رفتار A یژگیوداشتن است که مدخلیت

 .ندهست Aنیز دارای ویژگی د و ب، ج 

به  باید مدلل کرد که وقوع رفتار از جانب فرد الف یابیقاعده، برای دفاع از اساس نیبر ا

 د و افراد ب، ج در وی بوده، Aویژگی  در وی نبوده یا اگر به سبب وجود Aسبب وجود ویژگی 

 نیافته است. مینامشابه تعم صادیقم هقاعده ب ،. بنابراینندهست Aنیز دارای ویژگی 

لُْبهُْم کقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ یلْبُهُمْ وَ کقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رابِعُهُمْ یسَ»مثال دشواری تشخیص دامنه الگو در آیه 

 شودیمدیده  (22: کهف) «لٌیعْلَمُهُمْ إِلَّا َقلِیأَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا  یلْبُهُمْ قُل ربِّکقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ یبِ وَیرَجْمًا بِالْغَ

له علم این مسئ ،تعداد اصحاب کهف راجع بهاست در برابر اقوال ظنّی مختلف پیامبر اسالم مأمور  که

نکردن بحث و لی استنباط کرد. نخست لزوم دنبالدو قاعده ک توانیم آیه نیاز ارا به خدا واگذارد. 

 اهمیت تاریخی و دیگری لزوم ترک اظهارنظرهای ظنّی تاریخی.کنکاش در امور کم

که پیامبر اسالم از آن حیث که پیامبر است  بگوید تواندیم یابیقاعدهدر این مثال، مخالف 

به مورخان  توانینماما این قاعده رفتاری را  کند،بحث و کنکاش اهمیت تاریخی نباید در امور کم

ند شایسته است اتعمیم داد. زیرا مورخان دارای نقش پیامبری نیستند بلکه از آن حیث که مورخ

، پیامبر اسالم از آن حیث که سان ینهماهمیت تاریخی نیز بحث و کنکاش کنند. به در امور کم

 انداما مورخان از آن حیث که مورخ ،پیامبر است نباید در امور تاریخی اظهارنظرهای ظنّی کند
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واقع، کثیری از امور تاریخی بر ظنّ استوار است و با  درناگزیر به اظهارنظرهای ظنّی هستند. 

یابی . حال مدافع قاعدهشودیمنون است که راه کشفیات جدید در علوم بشری گشوده تراکم ظ

 مدخلیت نداشته است. یعنی پیامبربودن در توصیه قرآن به این رفتار یژگیوباید ادعا کند که 

. شدیم، باز هم این رفتار به وی توصیه خاطب قرآن فاقد منصب پیامبری بودم حتی اگر فرضاً 

ی رهبر دینی بودن را ژگیو ی پیامبربودن،ژگیو ، به جاییابیقاعدهممکن است مدافع  ،همچنین

به مورخان  پذیردر این توصیه دخیل بداند و بر آن شود که هرچند این توصیه رفتاری تعمیم

 گیرند.بند و باید از آن حضرت الگو ااسالم نیست اما رهبران دینی در این قاعده همسان پیامبر

 کنییم یرویاگر مرا پ گویدیمکه خضر به موسی  شودیمدیده  کهف 70ر، در آیه مثال دیگ

گویم. آیا با استشهاد به این رفتار بسخن  من از آن خودهنگامی که تا  بپرسی یزیاز چ نباید

ی نه یا آنکه علم را محدود کند؟ رانیطرح پرسش از جانب فراگ تواندیممعلم  گفت توانیمخضر 

در  یکل یاقاعدهاز آن  توانینمو  اختصاص دارد قصه خضر و موسی به صرفاً کردناز پرسش

خضر  رسدیمبه نظر  ؟استخراج کرد یدنپرسدر علم  رانیفراگمحدودکردن بودن یا پسندیدهجواز 

آموخته از جانب او است و از آن حیث که دست به کارهای از آن حیث که بنده خاص خدا و دانش

را محدود کند  ،یعنی موسی ،فراگیرنده علم طرح پرسش از جانب، شایسته است زندیمنامتعارف 

خضر  هاییژگیوا دارای هبه دیگر معلمان تعمیم داد. زیرا آن توانینماما این قاعده رفتاری را 

 پرسش از جانب کردنطرحمند شایسته است انیستند بلکه از آن حیث که معلم متعارف

بندگان  رفتار خضر را به دیگر توانیمفراگیرندگان علم را تشویق و توصیه کنند. با این همه، 

با محدودترکردن  اساس، نیبر اآموخته از جانب او هستند، تعمیم داد و که دانش ،خاص خدا

 ، اصل قاعده را حفظ کرد.دامنه تعمیم

پیشین با امت اسالم توجه  یهاامتبودن الگوی رفتاری اهل تفسیر نیز گاه به امکان متفاوت

که اگر اهل شهر ما را به آیین  گویندیمکهف، غارنشینان از آن سخن  20در آیه  . مثالً اندداشته

« تقیه»در مذهب تشیع،  یژهوبه ،. از دیگر سو، در اسالمدشویمخود بازگردانند رستگاری ما منتفی 

د. در مقام شویه نباید همراهی با آیین باطل موجب زوال رستگاری جایز است و بر فرض جواز تق

که در زمان اصحاب کهف، تقیه در اظهار کفر  انددانستهاز اهل تفسیر جایز  یاپارهرفع این اشکال، 

خواهی کهف، که از طعام 77در مثالی دیگر، ذیل آیه  .(143: 3ج ،1388، )جزایریجایز نبوده باشد 
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که در آیین آن زمان، بر اهل شهر  اندکردهرفته است، برخی مفسران گمان موسی و خضر سخن 

 .(229: 2ج ،1420، )قشیری که به موسی و خضر طعام دهند واجب بوده است

نبودن دامنه الگوگیری از برخی رفتارها توجه شده است. میراث روایی امامیه نیز به مطلق در

که کرد اعتراض به وی ی ان ثوریسف نیکو به تن داشتبها و چون لباسی گران امام صادق مثالً

 رسول خدا به مانند این لباس نپوشیده و ]امام[ علی و هیچ یک از پدران تو نیز چنین نپوشیدند.

و مراعات آن  زیستیمو فقر  یدستتنگ هدر زمان رسول خدا» :دوفرماین اعتراض، امام در پاسخ 

افراد  ترینیستهشا ،ارانکویکنعمت را گشود و ن یا درهایدن ،از آن پس اما؛ کردیمها را یدستتنگ

 .(442: 6ج ،1367، )کلینی 1«هستند آن یهانعمتاستفاده از  یبرا

 نتیجه

در . دهدیمخبر  یرفتار یابیقاعده یقرآن برا یهاقصهوافر، از مستعدبودن  قیشواهد و مصاد

که فالن رفتار برای  از خود قصه بتوان دریافت ایینهقرگاه وفق  هرروند برداشت الگوهای عام رفتاری، 

 وابستهب بیرون از متن مخاط یهادانستهالگوگیری مخاطبان بیان شده است برداشت قاعده، به 

 شیاز پخود  قصه، مخاطبدر اختیار نیست بلکه  ایینهقراما در کثیری از مواضع، چنین  ،دشوینم

 دهدمی قیرا بر قصه تطب شیهادانستهکدام است و سپس  ییکویکدام و کار فاقد ن کویکه کار ن داندیم

 دهدیمان را قرآن به شنونده قصه، همدر این حالت، حکایت  .دشویماز قرآن  آنهااستخراج  یو مدع

 .که خود از قبل آموخته است آموزدیمکه خود از قبل دارد و همان را 

و  کنندیمآفرینی نقش قرآن همچنان در تثبیت رفتار نیک یهاقصه، قعالبته در این موا

. کثیری از آدمیان به لزوم نهدیمتأکید قصه بر الگوهای رفتاری معین، تأثیر روانی بر مخاطبان 

 ییا دیدن فیلم ایاخالقی اذعان و آگاهی دارند اما گاه با خواندن قصه یهاارزشمراعات 

آموزش تأثیر فیلم یا قصه،  چنین مواقعی. در شودیمبرانگیخته  هاارزشبه این  احساساتشان

از دیگر از طریق تأثیرگذاری بر روان افراد است.  هادانستهنیست بلکه تعمیق و تثبیت  هانادانسته

 قرآن قرآن است. فهمنده یهاقصهرفتاری از  یابیقاعدهامنه الگو نیز امری مهم در سو، تشخیص د

                                                             
دنیا بعد ذلک أرخت عزالیها قتر مقتر و کان یأخذ لقتره و إقتاره و إن ال زمان فی اللّه رسول کان  هقال له أبو عبد اللّ» .1

 .«فأحق أهلها بها أبرارها
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 ندادمیتعماست و  پذیرتعمیم شهمانند و همسان صادیقبر م فقط قاعده رفتاریباید بداند که هر 

 .کندیمخطری است که همواره الگوگیران را تهدید  نامشابه صادیقم هقاعده ب

 منابع

  .قرآن کریم 

 یوالسبع المثان میالعظ القرآن ریتفس یف یروح المعان ،(1421)ن محمود یشهاب الد ،یآلوس، 

 یّ.التراث العرب اءی: دار احروتیب

 حسینی هاشم: تحقیق ،التوحید ،(1423) الحسین بن علی بن محمد ،(صدوققمی )بابویه  بنا 

 االسالمی. النشر ةسسمؤ: قم تهرانی،

 یالعرب خیالتار ةسسؤ: مروتیب ،ریوالتنو ریالتحر ،(1420) ، محمد الطاهرعاشور ابن. 

 طه المجذوب،  ری: سمقی، تحقالقرآن بیغر ریتفس ،(1432) نیالحس یابن ملقّن، عمر بن اب

 : عالم الکتب.روتیب

 یهاپژوهش ادی، مشهد: بنروض الجنان و روح الجنان ،(1378) یبن عل نیحس ،یابوالفتوح راز 

 .یآستان قدس رضو یاسالم

 سسة دار المجتبی.، قم: مؤالبرهان فی تفسیر القرآن ،(1428) سید هاشم ،یبحران 

 قم: نور وحی.عقود المرجان فی تفسیر القرآن ،(1388)اهلل جزایری، سید نعمت ، 

 الصادق. ةسسؤ، تهران: مالقرآن بیغر یالمفردات ف ،(1429) دبن محم نیحس ،یراغب اصفهان 

 ،می: عرفان بن سلحی، تصحالقرآن و اعرابه یمعان ،(1427) یالسر میابو اسحاق ابراه زجّاج، 

 .ةیالعصر ة: المکتبروتیب

 دار الکتاب روتیب ،لیالکشاف عن حقائق غوامض التنز ،(1429) محمود بن عمر ،یزمخشر :

 .یالعرب

 قاهره: دار النشر للجامعات.میالقرآن العظ ریتفس ،(1430) بن محمد یابوالحسن عل ،یسخاو ، 

 یاثی: محمدرضا غیگردآور ،یعالمه شعران یقرآن یهاپژوهش ،(1390) ابوالحسن ،یشعران 

 قم: بوستان کتاب. ،یکرمان

 ةری: االمروتی، بالقرآن ریتفس یالفرقان ف ،(1434) محمد ،یتهران یصادق. 

 النشر االسالمی. ةسسؤ، قم: مالمیزان فی تفسیر القرآن ،(تایب) طباطبایی، محمد حسین 
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 القرآن یآ لیعن تأو انی: جامع البیالطبر ریتفس ،(تایب) ریابو جعفر محمد بن جر ،یطبر ،

 .یّالتراث العرب اءیدار اح: روتیب

 تحقیق: سید محسن کتاب الصافی فی تفسیر القرآن ،(1419)مولی محسن  ،کاشانی ضیف ،

 .ةیالکتب االسالم ، تهران: دارحسینی

 تفسیر القشیری المسمی لطائف االشارات ،(1420)الکریم بن هوازن  القاسم عبد ابو ،یریقش ،

 .ةالکتب العلمی بیروت: دار

 یالتراث العرب اءیدار اح :روتی، بظالل القرآن یف ،(1391) دیّقطب، س. 

 ( 1323کسروی، احمد،) نایب، تهران: گریصوفی. 

 اکبر غفاری، تهران: ، تحقیق: علیالفروع من الکافی ،(1367جعفر محمد بن یعقوب ) کلینی، ابو

 .ةالکتب االسالمی دار

 تحقیق و تنظیم: احمدعلی بابایی، تهران: ، برگزیده تفسیر نمونه ،(1389) ناصر ،یرازیمکارم ش

 .ةالکتب االسالمی دار

 انتشارات دفتر ، قم: ر راهنمایتفس ،(1379) از محققان یجمع و ؛اکبر، یرفسنجان یهاشم

 .تبلیغات اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




