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چكيده
حكايت سفر پرفراز و نشيب حضرت موسى(ع) به سوى عبد صالح(ع) در سوره كهف از داستانهاى پرمفهوم و پررمز 
و راز قرآن كريم است. بهره گيرى هنرمندانه از عناصر داستانى و اشارات و مبهماتى كه در قصه وجود دارد به زيبايى 
مجموعه و كل داستان افزوده است كه مقاله حاضر با هدف نشان دادن ساختار ادبى داستان و آشنايى عميق تر با آيات 
آن نگاشته شده است و از آنجا كه قصه نكات تربيتي و آموزنده بسياري را در خود جاي داده است در ادامه به تبيين 
ــليم بودن انسان در برابر مشيت  ــده و مواردى همچون آداب و اهداف تعليم و تعلم، تس پيامهاي تربيتي آن پرداخته ش
ــود و اين نتيجه حاصل مي گردد كه افزون بر آنكه عناصر  ــاره مى ش خداوند و تأثير متقابل اعمال والدين و فرزندان اش
ــتجوي هر كدام  ــده اند با تحليل و جس ــتاني در قرآن كريم به اقتضاي اهداف و پيامهاي مورد نظر به كار گرفته ش داس

مي توان به راهكارهاي ارزشمندي از اخالق و عقيده براي سامان بخشيدن به زندگي ايماني دست يافت.

كليدواژه ها: سوره كهف، ابعاد تربيتى، حضرت موسى(ع)، عبد صالح(ع).

بررسـي ابعاد تربيتي سرگذشـت 
حضرت موسـى(ع) و  عبد صالح(ع) 

با تكيه بر تفاسـير فريقين
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مقدمه
يكى از روشهاى قرآن كريم براى هدايت انسان استفاده از 
فن قصه گويى است كه به منظور تأثيرپذيري بيشتر مخاطب 
ــيوه اي ادبي و  ــتاني به ش ــتانهاي آن از عناصر داس از داس
ــت و در همان راستا مفاهيم و  ــده اس هنري بهره گرفته ش
ــت، اما تاكنون در تحقيقات  ــتانها بيان شده اس اهداف داس
قرآني كمتر به تحليل محتوايي قصص قرآن بدون پرداختن 
به حاشيه ها توجه شده است. از اين رو در اين مقاله سعي 
ــى عناصر داستانى قصه حضرت موسي(ع) و  شد به بررس
ــوزه ادبيات و  ــا نيم نگاهى به آنچه در ح ــد صالح(ع) ب عب
ــت، پرداخته شود و نقش هريك از  نويسندگى مرسوم اس
ــتان مؤثر واقع شده اند، بيان  آنها را كه در پيام و هدف داس
ــود و روشن گردد كه در چه مواردي عناصر برجسته و  ش
ــوند. از آنجا كه يكي  در چه مواردي عناصر كم رنگ مي ش
اهداف بيان قصص در قرآن كريم رساندن مفاهيم و پيامهاي 
ــكوفايي انسان بوده  ــد و ش مورد نظر در جهت تربيت، رش
ــاس مفاهيم آيات مرتبط در تفاسير  است، تالش شد براس
و با توجه به عكس العمل شخصيتها و قهرمانان با حوادث 

قصه پيامهاي تربيتى آن مورد بررسي قرار گيرد.

عناصر داستانى سرگذشت حضرت موسى(ع) 
و عبد صالح(ع)

هر داستان از مجموعه اى عناصر تشكيل شده است كه در 
ــكل و قالب خاصى به قصه جهت مى بخشند و به سوى  ش
ــه  هدف آن حركت مى كنند. بافت اصلى قصص قرآن از س
ــكيل شده و از عناصر  ــخصيت، حادثه و پيام تش عنصر ش
ــرايط  ــب ش ــيوه اى هنرمندانه و دلپذير به تناس ديگر به ش
ــت.1 مهم ترين اين عناصر  ــده اس طرح قصه بهره بردارى ش
ــان، عنصر مكان،  ــخصيت، عنصر زم عبارتند از: عنصر ش
ــر گره افكني، عنصر  ــمكش، عنص عنصر گفتگو، عنصر كش

غافلگيري و عنصر درون مايه.
ــح(ع) كه از  ــد صال ــي(ع) و عب ــرت موس ــه حض در قص
قصه هاي اسرارآميز و پرفراز و فرود قرآن كريم است و در 
ــده است، از عناصر داستاني به  سوره هاي ديگر تكرار نش
ــيو ه اي هنري بهره گرفته شده است، شخصيتهاي داستان  ش

1. تحليلى نو از قصص قرآن، ص85.

ــكل سفر، گفتگوها،  و تحول و ثبات احوال آنها، مكانها، ش
ــده از جمله مواردي  ــها و صحنه هاي غافلگيركنن كشمكش
ــت كه باعث جذابيت داستان شده و پيوند مخاطب را با  اس
ــت كه در اين مقاله به بيان و  ــتان فراهم كرده اس عمق داس

تحليل آنها پرداخته مي شود.
1) عنصر شخصيت

قصه با محوريت دو شخصيت بزرگ حضرت موسى(ع) و 
ــكل گرفته است و در كنار آنها اشخاص  عبد صالح(ع) ش
ــاهده مى شوند. اين افراد در  ــهاى كوتاه مش ديگرى با نقش
ــوند كه عالوه بر معرفى  ــمتهايى از داستان ظاهر مى ش قس
بيشتر دو شخصيت اصلى، سبب حركت داستان مى شوند.

الف) حضرت موسى(ع)
ــتان همان موسى بن عمران، رسول  موسى(ع) در اين داس
ــت؛ چنان كه در هرجا از قرآن كريم موسى(ع)  خداوند اس
ــده، مقصود موسى بن عمران است. در اين مورد نيز  ذكر ش
اگر منظور كسى غير از موسى بن عمران بود، بايد قرينه اى 

آورده مى شد تا اين شبهه به وجود نيايد.2
ــخصيتى  ــتان به عنوان ش ــى(ع) در اين داس حضرت موس
ــت، نقش اصلى و پررنگ را در  ــتجوى علم اس كه در جس
ــيدن به هدف خود در  ــتان بر عهده دارد كه براى رس داس
ــمندى راه سفر را در پيش مى گيرد. سفرها و نقل  پى دانش
مكانهاى حضرت موسى(ع) از بدو تولد تا زمان عروج را 
ــته توصيف كرد: دسته اول سفرهايى كه  مى توان به دو دس
ــت،  با تصميم آزادانه نبوده، بلكه به فرمان خداوند بوده اس
مانند رفتن به سوى فرعون و شوريدن بر وى «اْذَهْب ِإلَى 
ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى»؛3 «برو به سوى فرعون كه او طغيان كرده 
ــته دوم كه با طيب خاطر و با تصميم خود كه  ــت». دس اس
البته اين بخش نيز در راستاى اطاعت خداوند بوده، انجام 
داده است، مانند هجرتى كه از دربار شعيب به سوى دربار 
مقدس طور داشته است. به نظر مى رسد سفر موسى(ع) در 
ــت؛ يعنى موسى(ع) با عشق و  ــتان از نوع دوم اس اين داس
ــفر پر مشقت و طوالنى مى گيرد.  عالقه وافر، تصميم به س
ــتاورد آن بيشتر پيروزيها و نتايجى است كه  سفرى كه دس

2. مجمع البيان، ج6، ص742؛ مفاتيح الغيب، ج21، ص478؛ الميزان 
في تفسير القرآن، ج13، ص339.

3. طه، 24.
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جنبه روحانى و معنوى آن برجسته و آشكارتر است؛ يعنى 
ــل و پرده بردارى از  ــد و قدرت تأوي ــت آوردن رش به دس
ــيدن به علم و دانش  ــتى و رس راز و رمز پديده نظام هس

هدايت گر است.4
سفر موسى(ع) در اين داستان در دو مرحله است: 1. آغاز 
سفر تا مالقات با عبد صالح (ع). 2. ادامه سفر و همراهى 

با عبد صالح(ع).
شروع داستان حضرت موسى(ع) با شخصى است كه از او 
با عنوان فتى ياد مى شود. موسى(ع) در اين مرحله از سفر 
ــت كه مصمم و قدرتمند  ــخصيتى ثابت برخوردار اس از ش
ــت خستگيها و رنجهاى راه را به  در عطش علم حاضر اس
جان بخرد و هيچ مسئله اى نمى تواند او را منصرف سازد. 
ــفر خود، فتى، مى فرمايد: «الَأْبَرُح  ــان خطاب به همس ايش
ــى َأْبُلَغ َمْجَمَع الَْبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقبًا»؛5 «من دست از  َحتَّ
ــم هرچند  ــب برنمى دارم تا به محل تالقى دو دريا برس طل
ــا توجه به آيه  ــود ادامه دهم». ب ــدت طوالنى به راه خ م
ــير و پيدا كردن عبد صالح(ع)  آن حضرت در پيمودن مس
ــارى دارد و كوچك ترين سستى و ترديدى  اصرار و پافش

به خود راه نمى دهد.
ــى(ع) بعد از مالقات عبد  ــفر حضرت موس مرحله دوم س
عالم(ع) است، سفرى كه به جز تجربه اندوزى، علم آموزى 
ــت و هدف آن حضرت تحقق  محوريت آن قرار گرفته اس
ــى(ع)  ــا در اين مرحله حضرت موس ــت، ام پيدا كرده اس
ــى(ع)  ــت. حضرت موس ــخصيتى متحرك و متحول اس ش
ــان تقاضاى آموختن علم و  ــمند، از ايش بعد از ديدن دانش
ا  َمِن ِممَّ ــد دارد: «قاَل لَُه ُموسى  َهْل َأتَِّبُعَك َعلى  َأْن ُتَعلِّ رش
ــروى كنم تا از آنچه به  ــداً»؛6 «آيا من از تو پي ْمَت ُرْش ُعلِّ
ــده است و مايه رشد و صالح است به من  تو تعليم داده ش
بياموزى؟»، اما دانشمند خطاب به ايشان مى فرمايد: «قاَل 
ِإنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً»؛7 «گفت تو هرگز نمى توانى 
ــت روش تعليم مرا ندارى.  ــكيبايى كنى»، تو طاق با من ش
ــت كه عبد عالم(ع)  ــاره به اين اس آوردن لفظ «معى» اش
نخواسته است كه قدرت صبر و تحمل حضرت موسى(ع) 

4. «عناصر داستانى موسى و عبد(عليهما السالم)»، ص68.
5. كهف، 60.
6. كهف، 66.
7. كهف، 67.

ــز و ناتوانى او را  ــت عج ــته اس را انكار كند، بلكه خواس
ــان كند8 و آن حضرت  ــر، فقط در همراهى خود بي بر صب
ــاَء اهللا صابِراً َو ال  ــَتِجُدِني ِإْن ش ــخ مى فرمايد: «َس در پاس
ــكيبا خواهى  ــاءاهللا مرا ش َأْعِصي لََك َأْمراً»؛9 «گفت: ان ش
ــان تو نخواهم كرد».  ــت و در هيچ كارى مخالفت فرم ياف
ــده مى دهد كه صبر  ــى(ع) در اين جمله وع حضرت موس
ــت نخواهد كرد، ولى وعده  ــان را مخالف خواهد كرد و ايش
خود را به مشيت خداوند نمود تا اگر مخالفت كرده باشد، 
ــد.10 اما در ادامه داستان مشاهده مى شود  دروغ نگفته باش
ــى(ع) هرچند خود را تسليم استاد خود  كه حضرت موس
نموده اند و با تواضع گام به گام با وى حركت مى كنند، اما 
ــان اعتراض نموده  ــن همراهى در قبال اقدامات ايش در اي
ــرانجام بعد از  و ناراحتى خود را از آن بيان مى دارند و س

تأويل آن توسط معلم خود آرام مى گيرند.
حضرت موسى(ع) به عنوان پيامبر بزرگ الهى بايد حافظ 
ــد، امر به معروف و نهى از منكر كند  جان و مال مردم باش
ــانى به او اجازه نمى داد، در  ــوى ديگر وجدان انس و از س
ــكوت اختيار كند. بنابراين  برابر چنين كار هاى خالفى س
ــوى عبد عالم(ع) ديد تعهدى كه  در اولين اقدامى كه از س
ــت به دست فراموشى سپرد و زبان به اعتراض  با وى داش

گشود.11
ب) عبد  صالح(ع)

در داستان، عبد صالح(ع) در كنار حضرت موسى(ع) نقش 
ــى و پررنگ ايفا مى كند، اما به نام اين معلم بزرگ كه  اصل
ــى(ع) براى پيدا كردن وى متحمل سفرى با  حضرت موس
ــاره نشده است،  ــختيهاى بسيار شده بود، اش ــقت و س مش
ــت: «َفَوَجدا َعْبداً ِمْن  ــه فقط توصيفاتى از او آمده اس بلك
ــا َو َعلَّْمناُه ِمْن لَُدنَّا ِعْلمًا»؛12  ِعباِدنا آَتْيناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدن
«(در آنجا) بنده اى از بندگان ما را يافتند كه او را مشمول 
ــوى خود علم فراوانى به او  ــاخته و از س رحمت خود س
ــتگى دريافت رحمت  تعليم داده بوديم». بنده اى كه شايس
ــت؛ به  ــته اس خاص از جانب خداوند و علم لدنّى را داش

8. مع قصص السابقين في القرآن، صص 428و429.
9. كهف، 69.

10. رك: الميزان فى تفسير القرآن، ج13، ص344.
11. تفسير نمونه، ج12، ص492.

12. كهف، 65.
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ــته با عنوان عبد صالح(ع) ياد  همين دليل از او در اين نوش
مى شود. بنابر آنچه از بعضى روايات رسيده منظور از عبد 
ــت.13 در آيات  ــح(ع) در اين قصه حضرت خضر اس صال
اشاره اى به ابتداى تولد، طفوليت و جوانى وى نشده است 
ــت كه در ميان كدام قومى زندگى مى كرد و  ــن نيس و روش
مكان اقامت او كجا بود؟14 زيرا در شكل داستان ضرورتى 
ــت، روح كلى داستان بر اغماض و ابهام  براى بيان آن نيس
ــى(ع) پى فردى با ويژگيهاى خاص مى گردد،  است، موس
ــايى هويت و شخصيت عبد صالح(ع)  اما هدف وى شناس
ــرانجام  ــت. س ــد اس ــت، بلكه هدف وى تعليم و رش نيس
ــى(ع) موفق به ديدار وى مى گردد و بعد از  حضرت موس
سفر و كسب تجربه آن معلم بزرگ به صورت مجهول از او 
ــى مى كند؛ زيرا مردان بزرگ و اولياى خدا هيچ  خداحافظ
ــان نبوده اند و در آيات نيز متناسب  وقت جوياى نام و نش
ــه اقتضاى دينى و تربيتى  ــخصيت آنها تنها، آنجايى ك با ش
ــان ارائه مى شود و نامى از آنها به  دارد، توصيفاتى از ايش

ميان نمى آيد.
ــوت عبد صالح(ع) ذكر  ــران داليلى براى نب برخى از مفس
ــداً ِمْن ِعباِدنا آَتْيناُه  ــد: 1. قول خداوند: «َفَوَجدا َعْب كرده ان
ــْن لَُدنَّا ِعْلمًا».15 اين رحمت،  ــًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعلَّْمناُه ِم َرْحَم
ــر به آن تأكيد  ــت و در جاى ديگ همان رحمت نبوت اس
شده است، هنگامى كه خضر(ع) در تأويل حوادث و افعال 
سه گانه فرمود: «َرْحَمًة ِمْن َربَِّك َو ما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري»؛16 
ــتور خود اين كار  «رحمتى از پروردگارت بود، من به دس
ــردم»؛ يعنى من آن را از رحمت پروردگار تو انجام  را نك
دادم.17 2. «َعلَّْمناُه ِمْن لَُدنَّا ِعْلمًا»، علم لدنى در آيه، همان 
ــت.18 3. اگر نبى نباشد غيرمعصوم است و با اين  نبوت اس
ــا وجود دارد. پس در  ــا در بعضى افعال او امكان خط معن
ــن صورت چگونه نبى معصوم مى تواند از او تبعيت كند.  اي
ــر قتل غالم داللت بر نبوت او دارد؛ زيرا  4. اقدام خضر ب
قتل نفس جز به حق اجازه داده نشده است و تعليل خضر 

13. الجامع الصحيح، ج1، ص26.
14. مع قصص السابقين في القرآن، ص400.

15. كهف، 65.

16. كهف، 82.
17. مع قصص السابقين في القرآن، ص400.

18. همان.

ــه دليل كفر او  ــر آن دارد كه خداوند قتل او را ب ــت ب دالل
ــخن خضر به حضرت موسى(ع):  صادر كرده است. 5. س
ــا َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري»، اين افعال را از پيش خود انجام  «َو م
ــت و اين امر ربانى از  ــدادم، بلكه خداوند امر فرموده اس ن

طريق وحى است.
ــت،  ــر(ع) در قرآن كريم عبد اس ــر خض ــاف ديگ از اوص
ــى و طاعت و فرمان بردارى و  عبوديّت يعنى اظهار فروتن
ــى كه عبادت او براى خدا از روى  در اينجا عبد يعنى كس
ــت.19 از توصيف «َعْبداً ِمْن ِعباِدنا» در سوره  اخالص اس
ــن مى گردد كه از اين بندگان خدا در روى زمين كم  روش
ــايد هيچ وقت حتى به دوستان خود معرفى  ــتند كه ش نيس

نشده اند.20
ــب درمى يابد كه  ــده در آيه مخاط ــاى ذكر ش ــا توصيفه ب
ــتباه  ــى(ع) در انتخاب راه و معلم خود اش ــرت موس حض
ــيده است و كسى را  ــت، بلكه به هدف خود رس نكرده اس
ــت و با توجه  ــدا نموده كه فرمان بردار كامل خداوند اس پي
ــن مى شود آن  به ادامه آيه، دادن رحمت و علم لدنى روش
ــت شايستگى  ــته اس بنده خدا با مقام عبوديت خود توانس
ــاص خداوند و علم لدنى  ــدا كند كه از رحمت خ آن را پي

برخوردار گردد.
ــازى  ــى عالوه بر نكات تربيتى، در زيباس چنين توصيفات
ــتان نقش زيادى را ايفا مى كند. فردى كه عبد خداوند  داس
است و مشمول علم و رحمت او قرار گرفته است، چگونه 
مى تواند اعمالى را انجام دهد كه عالوه بر تعجب مخاطب 

عادى خود، حيرت و تعجب پيامبر خدا را برانگيزد.
ــّر ذكر نشدن نام خضر در  ــايد س به گفته خليل پروينى ش
ــفر پرراز و رمز  ــْن ِعباِدنا»، در جريان س ــف «َعْبداً ِم وص
ــد كه عبد بودن و مخصوص  ــى(ع) در اين نهفته باش موس
عبد خالص خدا بودن و برخوردارى از علم لدنى باالترين 
ــت كه اولياء اهللا در آرزوى دريافت آن  نشان افتخارى اس
ــاحت مقدس ربوبى هستند. حضرت خضر كه موفق  از س
به دريافت چنين افتخارى شده است، توانست به كمك آن 
ــر تصورناپذيرى انجام  ــرو، كارى خارق العاده و به ظاه ني
ــى(ع) را به  ــول خدا، حضرت موس دهد، تا جايى كه رس

19. رك: المفردات في غريب القرآن، ص543.
20. رك: مع قصص السابقين في القرآن، صص422و423.

9

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم



تحيّر وادارد. بنابراين اهميت ذكر  «َعْبداً ِمْن ِعباِدنا» هم از 
ــتر از ذكر نام  ــر تربيتى و هم از نظر هنرى به مراتب بيش نظ

اصلى «خضر» است.21
ج) فتى

ــى(ع) با وى  ــفر حضرت موس ــى» در مرحله اول از س «فت
ــمت وى ذكر نشده است و روشن  ــت، اما نام و س همراه اس
ــير را باهم طى كرده اند. درباره  ــت كه چه اندازه از مس نيس
ــخصيت او برخى گفته اند: او يوشع بن نون بوده است.22  ش
ــفر و  ــده؛ زيرا همواره در س برخى مى گويند فتى ناميده ش
ــت و برخى نيز  ــى(ع) بوده اس ــر همراه حضرت موس حض
ــرت را مى كرده  ــت آن حض ــون همواره خدم ــد: چ گفته ان

است.23
ــه گفتگوى ميان آن دو را به  ــفر كه قص در مرحله اول از س
ــد وى نقش اصلى را  نمايش مى گذارد، چنين به نظر مى رس
ــتان  ــفر، «فتى» از داس به عهده دارد، اما در مرحله دوم س
ــود و ادامه سفر حضرت موسى(ع)، كه قسمت  حذف مى ش
اصلى داستان است، با خضر انجام مى گيرد؛ بنابراين مى توان 
ــتان  گفت كه نقش «فتى» به خالف آنچه كه در ابتداى داس
به نظر مى رسد، فرعى و تا حدودى كم رنگ است، اما تأثير 

مهمى در حركت داستان دارد.
مهم ترين نقش هنرى «فتى» در جريان داستان تأثيرگذارى 
ــت. فراموشى و يادآورى او، مسير  در چرخش داستان اس
ــوى هدف تغيير مى دهد.24 همچنين حضور  حركت را به س
ــا و زنده ترى مى تواند به  ــتان به صورت زيب «فتى» در داس
ــناخت مخاطب از حضرت موسى(ع) و هدف وى كمك  ش
ــدى وى، ارتباط با وحى و  ــد. همانند تصميم قاطع و ج كن
ــير؛ و نيز برخورد  ــوى خداوند در اين مس ــت او از س هداي
ــبت آن موسى(ع) با خضر در  ــى(ع) و به نس «فتى» با موس

قالب هنر نكات تربيتى و آموزنده اى به همراه دارد.
ــفر با وى  ــى(ع) در طول س ــى كه حضرت موس از گفتگوي
ــام مى دهد و به وى خطاب مى كند تا به مجمع البحرين  انج
ــت از تالش برنمى دارم، گويا او را مخير در سفر  نرسم دس

21. تحليل عناصر ادبى و هنرى داستانهاى قرآن، ص155.
ــير القرآن العظيم، ج5، ص157؛  ــع البيان، ج6، ص742؛ تفس 22. مجم

انوار التنزيل و اسرار التأويل، ج3، ص287.
23. مفاتيح الغيب، ج7، ص455.

24. دراسات فنية فى قصص القرآن، ص321.

گذاشته است، كه با توجه به آيات بعد كه با فعل مثنى آمده: 
ا، فََوَجدا، هم سفر وى تا پيدا شدن  ــيا، فَاْرتَدَّ جاَوزا، بََلغا، نَِس
عبد صالح(ع) به حضرت وفادار بوده و با ايشان در سختيها 

و مشكالت راه همراهى كرده است.
ــخنى به  ــى(ع) س اما در مورد جدايى وى با حضرت موس
ــت و روشن نيست كه «فتى» بعد از جدايى  ميان نيامده اس
ــت و آيا «فتى» منتظر بازگشت  با آن حضرت كجا رفته اس
موسى(ع) خواهد ماند و دوباره يكديگر را مالقات مى كنند 

يا هركسى به دنبال كار خود مى رود؟
د) حوت

ــيا ُحوَتُهما  ــا بََلغا َمْجَمَع بَْيِنِهما نَِس ــا توجه به آيات: «َفَلمَّ ب
ــاَل لَِفتاُه آِتنا  ا جاَوزا ق ــَربًا  َفَلمَّ ــِبيَلُه ِفي الَْبْحِر َس ــَذ َس َفاتََّخ
ــذا نََصبًا  قاَل َأ َرَأْيَت ِإْذ َأَوْينا  ــَفِرنا ه َغداَءنا لََقْد لَِقينا ِمْن َس
ْيطاُن  ــيُت الُْحوَت َو ما َأْنساِنيُه ِإالَّ الشَّ ْخَرِة َفِإنِّي نَِس ِإلَى الصَّ
ــِر َعَجبًا»؛25 «هنگامى كه  ــِبيَلُه ِفي الَْبْح َأْن َأْذُكَرُه َو اتََّخَذ َس
ــى به يار هم سفرش گفت: غذاى ما  ــتند، موس از آنجا گذش
ــفر، سخت خسته شده ايم. او گفت: به  را بياور كه از اين س
ــه كنار آن صخره پناه برديم، من  ــاد دارى هنگامى كه ما ب ي
ــو كنم، اين  ــردم جريان ماهى را بازگ ــا فراموش ك در آنج
ــيطان بود كه ياد آن را از خاطر من برد و ماهى به طرز  ش
شگفت انگيزى راه خود را در دريا پيش گرفت!». توصيفى 
ــت، پيش گرفتن راه خود در دريا با  ــده اس كه از حوت ش

تعبير َسَربًا و َعَجبًا است.
ــده و از  ــت كه در زير زمين كنده ش ــرب و نفق راهى اس س
ــت، گويا راهى كه ماهى در پيش گرفته  نظر عموم پنهان اس
و به دريا رفته است، شبيه به نقبى بوده است كه كسى پيش 
ــاى ديگرى آمده كه خداوند  ــود.26 در ج بگيرد و ناپديد ش
ــدن آب را از دنباله حركت ماهى بازداشت، شبيه  جارى ش
راه زير زمين شد و بدين وسيله راهى واضح و روشن براى 

رسيدن به مكان خضر ايجاد شد.
ــاند كه ماهى مذكور،  ــاد كردن ماهى به عنوان غذا مى رس ي
ــود كه آن را با خود  ــده ب ماهى نمك خورده و يا بريان ش
ــه همين دليل  ــد و ب ــه اينكه ماهى زنده باش ــته اند، ن برداش
ــت.27 بنابراين ترسيم ماهى دو نقش  ــده اس «َعَجبًا» ذكر ش

25. كهف، 63-61.
26. الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص341.
27. مع قصص السابقين في القرآن، ص413.
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ــه و  ــت، نقش توش آميخته به هم و متداول را ايفا نموده اس
ــى(ع) و شاگرد او آماده باشد و  ــتى براى موس غذا كه بايس
ــراب بودن اين توشه و عدم دسترسى به آن  ديگرى نقش س
و نيز ارتباطى كه بين به آب رفتن اين توشه و سفر غامض 
آنها موجود است كه نقش اصلى همان ارتباط بين «فتى» و 

موسى(ع) با مجمع الجزاير و عبد(ع) در داستان است.28
ــول خدا(ص) فرموده  ــَربًا» و «َعَجبًا» رس درباره تعبير «َس
ــربًا براى ماهى و عجبًا براى موسى(ع) و جوان  ــت: «س اس
ــتفاده از دو تعبير بستگى به زاويه اى دارد  ــّر اس بود»29 و س
ــَربًا» به  ــود. مرحله اول كه «َس كه از آن به قصه نگاه مى ش
ــده، نگاه به حادثه از منظر ماهى است و حركت  كار برده ش
ــا در مرحله دوم از  ــى در دريا مالك قرار مى گيرد، ام ماه
ــمان حضرت موسى(ع) و «فتى» به حادثه نگاه  زاويه چش

مى شود.30
با اين تعبيرات هنرمندانه مناظر و تصاوير طبيعت به روشنى 
ــن مخاطب جاى مى گيرد و در همان حال چگونگى  در ذه
ــن تصاويرى  ــتان با ديدن چني ــل قهرمانان داس عكس العم
ــن اثر تنها در  ــيم اي ــود. اما اهميت ترس نمايش داده مى ش
چهارچوب زيبايى و حيرت انگيزى منحصر نمى شود، بلكه 
ــتان و  ــاختار اندامى داس ــم فراتر رفته و اهميت س از آن ه
درهم آميختن و پيوستگى اجزاى آن را نيز مى رساند؛ زيرا 
ترسيم اين اثر موجب پيشرفت و تحول رويدادهاى داستان 

مى شود.31
ــتان مى تواند نمادى باشد كه اين  جان گرفتن ماهى در داس
سفر، سفر عادى و معمولى نيست، بلكه سفرى وراى ظواهر 
ــه انتظار ديدن  ــت، بنابراين خواننده ب ــع ملموس اس و وقاي
ــت و اين انتظار خود به  ــگفت در ادامه داستان اس وقايع ش

جذابيت هرچه بيشتر داستان افزوده است.
هـ) مساكين

ــكافتن كشتى، كشته شدن غالم و بناى ديوار  در ماجراى ش
ــر قهرمانان اصلى  ــت، عالوه ب ــه گنجى زير آن پنهان اس ك
ــتان، افرادى وجود دارند كه در نقشهاى متفاوت ظاهر  داس

شده اند و در سه پرده پشت سر هم به نمايش درآمده اند.

28. رك: دراسات فنية فى قصص القرآن، ص316.
29. الجامع الصحيح، ج4، ص127.

30. رك: مع قصص السابقين في القرآن، ص421.
31. دراسات فنية فى قصص القرآن، ص316.

ــى(ع) و حضرت  ــفر حضرت موس ــن افرادى كه در س اولي
ــوند، مساكين هستند. مسكين از سكن  خضر مشاهده مى ش
ــت و  ــدن بعد از حركت اس ــتادن و ثابت ش ــه معناى ايس ب
ــته باشد.32 ممكن است  ــكين كسى كه هيچ چيزى نداش مس
ــاكين بر آنها از نظر فقر مالى نبوده است، بلكه از  اطالق مس
ــه  ــر فقر قدرت بوده و اين تعبير از زبان عرب و با ريش نظ

اصل لغت سازگارى دارد.33
طبق آنچه كه در قصه آمده است، مساكين بدون اينكه تعداد 
ــتى حضور دارند و كشتى توسط  ــود، داخل كش آنها ذكر ش
ــى(ع) نسبت به آن  ــوراخ مى شود و موس عبد صالح(ع) س
ــْيئًا  اعتراض مى كند: «قاَل َأَخَرْقَتها لُِتْغِرَق َأْهَلها لََقْد ِجْئَت َش
ــوراخ كردى كه اهلش را غرق  ِإْمراً»؛34 «گفت آيا آن را س
ــا از واكنش  ــدى انجام دادى؟»، ام ــتى چه كار ب كنى، راس
سكنه كشتى چيزى بيان نشده است، شايد به دليل آنكه اين 
ــت. سپس پرده با تذكر عبد  عمل دور از انتظار آنها بوده اس
ــى(ع) كه قول داده بودند سؤالى  صالح(ع) به حضرت موس
نكنند، كشيده مى شود. با ابهامات قصه تصورات خواننده از 
ــت تا زمانى كه پرده آخر  ــاكين و اقدام عالم مختلف اس مس
كنار مى رود و تأويل آن توسط عبد صالح(ع) بيان مى شود. 
ــتى با ديدن سوراخ و تعمير آنچه  چگونگى واكنش اهل كش
ــط  هنگام نمايش پرده اول و چه هنگام بيان تأويل آن توس

دانشمند به عهده خيال گذاشته مى شود.
ــانهايى سخت كوش و بلندهمتى  ــاكين مى تواند نماد انس مس
ــير طبيعى  ــد كه بر روى درياى متالطم زندگى در مس باش
ــت آوردن روزى و امرار معاش  ــه دس ــالش و تكاپوى ب ت
ــوند و در امور  خود با طوفانهاى غيرمنتظره اى مواجه مى ش
ــه در وراى آن موانع،  ــش مضطر مى مانند، در حالى ك خوي
حكمتها و مصلحتهايى است كه تنها خداوند از آن آگاه بوده 
ــير را به گونه اى كه  ــف خود با امدادهاى غيبى مس و از لط

سرانجام آن خير باشد، تغيير مى دهد.
و) غالم

ــى(ع) با دانشمند، قتل پسر  ــروع سفر موس حادثه دوم از ش
بچه اى بى گناه توسط عبد صالح(ع) است. حضرت موسى(ع) 
ــاهده آن عمل برانگيخته مى شود و مى فرمايد: «قاَل َأ  با مش

32. المفردات في غريب القرآن، ص418.
33. رك: تفسير نمونه، ج12، ص502.

34. كهف، 71.
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ــًا َزِكيًَّة بَِغْيِر نَْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيئًا نُْكراً»؛35 «گفت:  َقَتْلَت نَْفس
ــتى؟! به  ــد ُكش ــان پاكى را بى آنكه قتلى كرده باش آيا انس
راستى كار منكر و زشتى انجام دادى!». «نَْفسًا َزِكيًَّة» گواه 
ــى(ع) فرمود: آيا انسان  ــت.36 حضرت موس عدم بلوغ اوس
ــتى؟ به درستى كه  ــد كش پاكى را بدون آنكه قتلى كرده باش
كار منكر و زشتى انجام دادى! در همان حال كه آن حضرت 
در انتظار پاسخى مستدل از سوى خضر است، مخاطب نيز 
ــخى براى قتل غالم و شناسايى  با ذهن تحليلگر در پى پاس
ــخصيت وى است كه با يادآورى شرطى كه موسى(ع) به  ش
ــيده مى شود و ابهامات آن تا پرده  خضر داده بود، پرده كش
ــرانجام در  ــش در ذهن خواننده باقى مى ماند. س آخر نماي
ــود با تأويل حوادث توسط  پرده آخر ابهامات زدوده مى ش
ا الُْغالُم َفكاَن َأبَواُه  عالم، هويت غالم آشكار مى شود: «َو َأمَّ
ــًا َو ُكْفراً»؛37«و اما آن  ــينا َأْن ُيْرِهَقُهما ُطْغيان ــِن َفَخِش ُمْؤِمَنْي
ــتيم او آنها  نوجوان پدر و مادر او با ايمان بودند، ما نخواس
را به طغيان و كفر وادارد». غالم يا كودكى كه پدر و مادرى 
باايمان دارد و تهديدكننده ايمان آن دو مى باشد، بنابراين به 
امر پروردگار توسط عبد صالح(ع) كشته مى شود تا خداوند 

فرزندى صالح را به والدين او عطا كند.
ــده اند، بلكه نيروى  ــودك روى صحنه حاضر نش والدين ك
ــت كه مى تواند آنها را وارد صحنه كند تا ناراحتى  خيال اس
ــان را با ديدن جسد فرزند و خوشحالى آنها را با تولد  ايش

كودكى ديگر به تصوير بكشاند.
از نام والدين، شغل، مكان اقامت آنها، نام و سن غالم سخن 
گفته نشده است؛ زيرا هدف قصه بيان حفظ ايمان آنها بوده 
ــت كه در معرض خطر جدى قرار داشته اند، نه پرداختن  اس

به جزئيات و حواشى كه هيچ نكته آموزنده اى ندارد.
ز) اهل قريه

ــه گروه وجود دارند كه در ارتباط باهم  ــتا س در ميان روس
قصه سوم را در پرده پايانى به وجود آورده اند. 1. اهل قريه 

2. دو يتيم 3. پدر صالح.
ــَتْطَعما  ــه «َفاْنَطَلقا َحتَّى ِإذا َأَتيا َأْهَل َقْرَيٍة اْس ــا توجه به آي ب
ُفوُهما َفَوَجدا ِفيها ِجداراً ُيِريُد َأْن َيْنَقضَّ  ــا َفَأبَْوا َأْن ُيَضيِّ َأْهَله

35. كهف، 74.
36. تفسير معارف القرآن، ج8، ص413.

37. كهف، 80.

َفَأقاَمُه قاَل لَْو ِشْئَت التََّخْذَت َعَلْيِه َأْجرا»؛38 «باز به راه خود 
ادامه دادند، تا به قريه اى رسيدند، از آنها خواستند كه به آنها 
غذا دهند، ولى آنها از مهمان كردنشان خوددارى نمودند (با 
ــت فرود  اين حال) آنها در آنجا ديوارى يافتند كه مى خواس
آيد، (آن مرد عالم) آن را برپا داشت، (موسى) گفت (ال اقل) 
ــتى در مقابل اين كار اجرتى بگيرى؟!»، در ادامه  مى خواس
ــفر، موسى(ع) و عبد صالح(ع) به روستايى مى رسند و از  س
اهالى آن طلب غذا مى كنند، اما مردم آنجا از مهمانى كردن 
ــل قريه مردمى  ــوددارى مى كنند. پس منظور از اه ــا خ آنه
ــبت به  ــات آنها بخل و بى تفاوتى نس ــت كه از خصوصي اس

ديگران يا حداقل به رهگذران و مسافران است.
ــى و عبد صالح(ع) در حالت گرسنگى و خستگى در  موس
همان روستا به ديوارى مى رسند كه در حال افتادن است و 
به رغم مشاهده آن رفتار، دانشمند شروع به تعمير و برپايى 
ــراض مى كند و  ــن مرتبه نيز اعت ــى(ع) اي آن مى كند. موس
ــنهاد دريافت دستمزد از اهالى را به عبد صالح(ع) بيان  پيش
مى كند. جمله «َحتَّى ِإذا َأَتيا َأْهَل َقْرَية» دليل بر آن است كه 

اقامه ديوار در حضور اهل ده بوده است.39
سرانجام راز تجديد بنا در كنار اقدامات ديگر خضر گشوده 
مى شود و روشن مى گردد كه در زير ديوار گنجى متعلق به 
ا الِْجداُر  دو يتيم بوده است كه در شهر به سر مى بردند. «َو َأمَّ
ــي الَْمِديَنِة َو كاَن َتْحَتُه َكْنٌز لَُهما َو  َفكاَن لُِغالَمْيِن َيِتيَمْيِن ِف
ُهما َو َيْسَتْخِرجا  كاَن َأبُوُهما صالِحًا َفَأراَد َربَُّك َأْن َيْبُلغا َأُشدَّ
َكنَزُهما»؛40 «و اما آن ديوار متعلق به دو نوجوان يتيم در آن 
شهر بود، و زير آن گنجى متعلق به آنها وجود داشت، و پدر 
ــت آنها به حد  آنها مرد صالحى بود، پروردگار تو مى خواس
ــند و گنج خود را استخراج كنند». برخى گفته اند  بلوغ برس
كه مدينه همان قريه است و خداوند در موارد ديگرى، قريه 
َل هَذا  ــوا لَْو ال نُزِّ ــت. مانند: «َوقالُ را مدينه اطالق كرده اس
ــم»41 كه منظور همان  ــى  َرُجٍل ِمَن الَْقْرَيَتْيِن َعِظي الُْقْرآُن َعل

مكه و طائف است.42
ــه مذكور در آيه غير از  ــا برخى ديگر عقيده دارند، مدين ام

38. كهف، 77.
39. الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص347.

40. كهف، 82.
41. زخرف، 31.

42. تفسير القرآن العظيم، ج5، ص168.
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ــرف به خرابى  ــت كه در آن ديوار مش ــه اى بوده اس آن قري
ــان قريه بود، ديگرى  ــت؛ زيرا اگر مدينه هم ــده اس ديده ش
ــم در آن بودند. پس  ــه بفرمايند دو غالم يتي ــازى نبود ك ني
گويا توجه به اين نكته بوده كه اشاره باشد بر اينكه دو يتيم 
ــايد آنها به همراه  ــت آن دو در قريه نبودند.43 ش و سرپرس
ــن مردمانى به مدينه مهاجرت  ــت خود از ميان چني سرپرس
ــود و به طور قطع  كرده اند تا امور زندگانى آنها بهتر اداره ش
آنها بعد از بزرگسالى به آن محل مراجعه مى كنند و آن گنج 

را بر مى دارند.
ــدر آنها فردى صالح  ــت كه پ در معرفى دو كودك آمده اس
ــطه اعمال نيك او اراده كرده  ــت و خداوند به واس بوده اس
ــت ديوار تا هنگام بلوغ آنها و استخراج گنج برپا باشد.  اس
ــتان از دنيا رفته و خود در  پدر صالح دو يتيم از ابتداى داس
ــده  ــدارد، اما باقيات صالحات او باعث ش صحنه حضور ن

است كه كودكان وى مشمول رحمت پروردگار گردند.
2) عنصر زمان

ــتان در هاله اى از ابهام قرار دارد،  فضاى كلى حاكم بر داس
ــت و در آن حركت وجود دارد. در  ــا قصه زنده و پوياس ام
نتيجه همراه با حركت و انتقال، زمان در آن جريان مى يابد، 
ــخص نيست همچنان كه  اما زمان دقيق رويداد و وقايع مش

فضاى غالب ديگر سور قرآن اين گونه است.
شروع قصه، شروع سفر حضرت موسى(ع) است، اما معلوم 
ــفر در كدام دوره حيات آن حضرت بوده  ــت كه اين س نيس
است، «فتى» و موسى(ع) چه زمانى را براى رسيدن به عبد 
ــت دوباره «فتى» و  صالح(ع) طى كرده اند و همچنين برگش
موسى(ع) به صخره قبل از پيدا كردن نشانه، طول مصاحبت 
ــى و عبد صالح(ع) و مدت فاصله حوادث پيش آمده،  موس
همه در پرده ابهام است. تنها با توجه به حرف «فا» در واژه 
ــت، مى توان دريافت  ــا» كه به معناى ادامه دادن اس «فانطلق
ــى(ع) و عبد صالح(ع) بدون درنگ و توقف  ــفر موس كه س

صورت گرفته است.
ــى(ع) آمده است، اشاره  اما واژه «ُحقبا»44 كه از قول موس
ــت براى  ــدى آن حضرت دارد، كه حاضر اس به تصميم ج

43. الميزان في تفسير القرآن، ص13، ص349.
44. زمانى از روزگار كه غيرمحدود و مبهم است و همچنين برخى 70 
ــال گفته اند (جامع البيان، ج15، ص177؛ الجامع  ــال و برخى 80 س س

الحكام القرآن، ج11، ص12).

ــرى از علم او راه طوالنى را طى  ــيدن به عالم و بهره گي رس
ــت و تعبير كننده  ــد. بنابراين واژه، تعبير كننده تصميم اس كن
ــخص نيست،45 هرچند كه زمان در اين  مدت محدود و مش
ــب و جوش، تحرك و  ــت، اما گوياى جن قصه كم رنگ اس
جابه جايى در آن زمان را با خود همراه كرده است و نه تنها 
ــتان چيزى نكاسته است، بلكه به جذابيت  از زيباييهاى داس

نيز آن افزوده است.
3) عنصر مكان

ــكل مى گيرد  ــفر ش تمام جريانات و اتفاقات اين قصه در س
ــير  و به تبع آن اماكنى كه در قصه وجود دارند، در طول مس
ــت،  ــده اس قرار گرفته اند. اولين مكانى كه از آن نام برده ش
مجمع البحرين يا محل تالقى دو دريا است كه موسى و عبد 

صالح(ع) آنجا همديگر را مالقات كرده اند.46
ــير صخره همان مكانى كه موسى(ع) و «فتى»  در ادامه مس
آنجا مأوا گرفتند، محدوده اى كه اثر رفتن ماهى بر آن نقش 
بست و قريه مشاهده مى شود، اما نام آن مكانها و مكانهاى 
ــر را پيدا نمودند، نام دريا و  ــر از جمله مكانى كه خض ديگ
ــتى شدند، محلى كه موسى و  ــوار بر كش محلى كه آن دو س

عبد(ع) از هم جدا شدند، ذكر نگرديده و مبهم است.47
ــير پوشيده از چشم انداز ها و  با نگاهى به قصه، سراسر مس
ــت و خواننده در اين راه همراه با مسافران  مناظر طبيعى اس
ــام مناظر آن،  ــير را مى پيمايد و تم ــه گام مس ــه گام ب قص
ــتر حوادث شده است را با چشم دل  مخصوصًا جايى كه بس
مشاهده مى كند. گويا خواننده قصه، مسافرى است كه داخل 
خودرويي نشسته است و از پنجره هاى آن مناظر بيرونى را 
مى نگرد؛ اما تابلويى براى نام آن محلها نصب نشده است و 
آنجايى كه حوادث رخ مى دهد، بدون آگاهى از نام آن محل 
ــخصيتها، تصاوير آن را شفاف و به روشن ترين  و اسامى ش
ــت و  ــته اس ــى هم كنار او نشس وجه دريافت مى كند و كس
چرايى حوادث را براى او شرح مى دهد. به جرأت مى توان 
گفت كه تصويرسازى دقيق، ظريف و هنرى اين قصه را در 

رديف زيباترين قصه هاى قرآن قرار داده است.

45. في ظالل القرآن، ج4، ص2279.
ــف و البيان عن تفسير القرآن، ج6، ص182؛ انوار التنزيل و  46 . الكش

اسرار التأويل، ج3، ص287.
47 . رك: مع قصص السابقين في القرآن، ص412.
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4) عنصر گفتگو
ــروع حركت موسى(ع) به سمت عبد  ارتباط قهرمانان از ش
صالح(ع) تا هنگام جدايى آن دو برپايه گفتگو است. اساسًا 
ــت: اصل  ــده اس ــتان بر دو پايه و اصل مبتنى ش محور داس

گفتگو و اصل حركت و جابه جايى.48
الف) گفتگوى حضرت موسى(ع) با فتى

ــى(ع) با فتى است كه دو مرتبه  اولين گفتگو، گفتگوى موس
ــت. گفتگوى اول وى در  وى را مورد خطاب قرار داده اس
آيه  «َو ِإْذ قاَل ُموسى  لَِفتاُه ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع الَْبْحَرْيِن 
ــت كه نشانه عزم و اراده  ــده اس َأْو َأْمِضَي ُحُقبًا»،49 بيان ش
ــمت دوم  ــت و قس محكم وى براى يافتن عبد صالح(ع) اس
ــبت و ارتباط بين  گفتگوى وى با فتى، عالوه بر معرفى نس
ا  آن دو، زمينه را براى پيدا كردن نشانى فراهم مى كند: «َفَلمَّ
ــَفِرنا هذا نََصبًا   ــاَل لَِفتاُه آِتنا َغداَءنا لََقْد لَِقينا ِمْن َس جاَوزا ق
ــيُت الُْحوَت َو  ْخَرِة َفِإنِّي نَِس ــَت ِإْذ َأَوْينا ِإلَى الصَّ قاَل َأ َرَأْي
ــْيطاُن َأْن َأْذُكَرُه َو اتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي الَْبْحِر  ــاِنيُه ِإالَّ الشَّ ما َأْنس
ا َعلى  آثاِرِهما َقَصصًا»؛50  ــًا  قاَل ذلَِك ما ُكنَّا نَْبِغ َفاْرَتدَّ َعَجب
ــى به يار همسفر خود  ــتند موس «هنگامى كه از آنجا گذش
گفت غذاى ما را بياور كه از اين سفر، سخت خسته شده ايم. 
ــاد دارى هنگامى كه ما به كنار آن صخره پناه  ــت به ي او گف
ــان ماهى را بازگو  ــم، من در آنجا فراموش كردم جري بردي
ــيطان بود كه ياد آن را از خاطر من برد و ماهى  كنم، اين ش
ــود را در دريا پيش گرفت!.  ــگفت انگيزى راه خ به طرز ش
ــى) گفت اين همان است كه ما مى خواستيم، و آنها از  (موس
ــه پى جويى مى كردند». در  ــتند در حالى ك همان راه بازگش
ــخصيت و شرح حال موسى(ع)  سخنان فتى تا حدودى ش
ــتگى راه و بى صبرى وى دارد،  ــان از گرسنگى، خس كه نش
ــت. فتى بعد از فراموشى ماهى منتظر برخورد تند  هويدا اس
ــت و به همين دليل فراموشى را به  ــوى موسى(ع) اس از س
شيطان نسبت مى دهد، اما برخالف انتظار، موسى(ع) با صبر 
ــوى صخره  ــخ مى دهد و مى خواهد كه به س و حوصله پاس

رهسپار شوند.
ب) گفتگوى حضرت موسى(ع) با عبد صالح(ع)

48. «عناصر داستانى موسى و عبد(عليهما السالم)»، ص72.
49. كهف، 60.

50. كهف، 64-62.

ــخصيتهاى داستان، گفتگو بين حضرت  دومين گفتگو بين ش
موسى و عبد صالح(ع) است. در اين قسمت نيز آغاز گفتگو 
ــمند طلب علم  ــت كه از آن دانش ــى(ع) اس با حضرت موس
َمِن  ــى  َأْن ُتَعلِّ ــى  َهْل َأتَِّبُعَك َعل ــد دارد: «قاَل لَُه ُموس و رش
ــدا»،51 در همين آيه هدف موسى(ع) روشن  ْمَت ُرْش ا ُعلِّ ِممَّ
ــت، عدم  ــى اين درخواس ــد صالح(ع) در پ ــود و عب مى ش
ــت آن حضرت را در روش تعليمى خود بيان مى كند و  طاق
موسى(ع) پاسخ مى دهد كه به درخواست خدا صبر مى كند 
ــرانجام در توافق نهايى عبد  و از او پيروى خواهد كرد و س
ــؤالى شود  ــان نبايد س صالح(ع) به وى مى فرمايد كه از ايش
ــَتِطيَع  تا هنگامى كه خود آن را بيان كند: «قاَل ِإنََّك لَْن َتْس
ــْط بِِه ُخْبراً  قاَل  ــراً  َو َكْيَف َتْصِبُر َعلى  ما لَْم ُتِح ــَي َصْب َمِع
ــاَء اهللا صابِراً َو ال َأْعِصي لََك َأْمراً قاَل َفِإِن  َسَتِجُدِني ِإْن ش
اتََّبْعَتِني َفال َتْسَئْلِني َعْن َشيْ ٍء َحتَّى ُأْحِدَث لََك ِمْنُه ِذْكراً»؛52 
ــكيبايى كنى و چگونه  ــت تو هرگز نمى توانى با من ش «گف
ــتى شكيبا  مى توانى در برابر چيزى كه از رموز آن آگاه نيس
ــى) گفت ان شاءاهللاَّ مرا شكيبا خواهى يافت، و  باشى. (موس
در هيچ كارى مخالفت فرمان تو نخواهم كرد. (خضر) گفت 
ــؤال  ــس اگر مى خواهى به دنبال من بيايى از هيچ چيز س پ

مكن تا خودم (به موقع) آن را براى تو بازگو كنم».
ــه گفتگو بعد از اقدامات به ظاهر عجيب عبد صالح(ع)  ادام
است كه موسى(ع) نسبت به آنها اعتراض مى كند. موسى(ع) 
ــح(ع) به او  ــط عبد صال ــتى توس ــوراخ كردن كش بعد از س
مى فرمايد: «قاَل َأ َخَرْقَتها لُِتْغِرَق َأْهَلها لََقْد ِجْئَت َشْيئًا ِإْمرا»53 
ــتن غالم با واكنشى تندتر نسبت به قبل به وى  و بعد از كش
ــٍس لََقْد ِجْئَت  ــًا َزِكيًَّة بَِغْيِر نَْف ــد: «قاَل َأ َقَتْلَت نَْفس مى فرماي
ــْيئًا نُْكراً»؛54 زيرا آدم كشى در نظر مردم كارى زشت تر و  َش
ــوراخ كردن كشتى است55و عبد صالح(ع)  خطرناك تر از س
در پاسخ اعتراضات هر مرتبه شديدتر از مرتبه قبل شرطى 
ــفر داشته اند را تذكر مى دهد؛56 بدين ترتيب در  كه قبل از س
قالب گفتگو و كلمات ويژگى شخصيتها از جمله ميزان علم 

51. كهف، 66.
52. كهف، 70-67.

53. كهف، 71.

54. كهف، 74.
55. رك: الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص346.

56. كهف، 72و75.
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ــز ظاهر و باطن امور در  ــى، صبر و تحمل آنها و ني و آگاه
قصه مورد بحث به طور زنده نمايش داده مى شود.

5) عنصر گره افكنى
ــتان مورد بحث در اقدامات خضر  عنصر گره افكنى در داس
ــدا مى كند:  ــى(ع) انعكاس پي ــدم آگاهى حضرت موس و ع
ــاَل َأ َخَرْقَتها  ــِفيَنِة َخَرَقها ق ــا َحتَّى ِإذا َرِكبا ِفي السَّ «َفاْنَطَلق
ــْم َأُقْل ِإنََّك لَْن  ــْيئًا ِإْمراً  قاَل َأ لَ ــِرَق َأْهَلها لََقْد ِجْئَت َش لُِتْغ
ــا َحتَّى ِإذا لَِقيا ُغالمًا َفَقَتَلُه  ــَتِطيَع َمِعَي َصْبراً»،57 «َفاْنَطَلق َتْس
ــًا َزِكيًَّة بَِغْيِر نَْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيئًا نُْكراً قاَل َأ  قاَل َأ َقَتْلَت نَْفس
ــَتِطيَع َمِعَي َصْبراً»،58 «َفاْنَطَلقا َحتَّى  لَْم َأُقْل لََك ِإنََّك لَْن َتْس
ُفوُهما َفَوَجدا  ــَتْطَعما َأْهَلها َفَأبَْوا َأْن ُيَضيِّ ِإذا َأَتيا َأْهَل َقْرَيٍة اْس
ــْئَت التََّخْذَت  ــُد َأْن َيْنَقضَّ َفَأقاَمُه قاَل لَْو ِش ِفيها ِجداراً ُيِري
ُئَك بَِتْأِويِل  ــُأنَبِّ ــاَل هذا ِفراُق بَْيِني َو بَْيِنَك َس ــِه َأْجراً  ق َعَلْي
ــَتِطْع َعَلْيِه َصْبراً».59 آن گونه كه در آيات مشاهده  ما لَْم َتْس
مي شود با اعتراضات آن حضرت و تذكرات عبد صالح(ع) 

گره ايجاد شده در داستان پررنگ تر مى شود.
6) عنصر كشمكش

ــاهده  ــى دو گروه متقابل مش ــرى از صف آراي ــه اث در قص
ــود، بلكه جدال در اين داستان براساس داورى افراد  نمى ش
از پديده ها و وقايع به وجود آمده در هستى است و هركس 

تحت تأثير قضاوت خود واكنش نشان مى دهد.
شخصيتهاى اصلى داستان موسى، عبد صالح(ع) و فتى همه 
ــتند و همگام باهم در پى هدفى حركت  متعهد و مؤمن هس
ــفر  ــى(ع) و فتى در پى پيدا كردن عالم هم س مى كنند؛ موس
ــدن عالم، فتى از آنها جدا مى شود  ــده اند و بعد از پيدا ش ش
ــفر را موسى و عبد صالح(ع) جهت تعليم و تعلم  و ادامه س
ــير به دليل درك متفاوت از جريانات  مى پيمايند، اما در مس
ــمكش و درگيرى رخ مى دهد، كه عالوه بر  پيش آمده، كش
ــبب هيجان بخشى به داستان شده  انتقال مفاهيم سازنده، س

است.
الف) درگيرى فتى با خود

ــى(ع) و فتى درگيرى وجود  ــمت اول سفر بين موس در قس
ندارد، اما نسبت دادن فراموشى به شيطان از سوى فتى بعد 
ــى(ع) نشان از درگيرى فتى با خود است؛  از تقاضاى موس

57 . كهف، 71و72.

58 . كهف، 74و75.

59 . كهف، 77و78.

ــدن ماهى و از دست دادن غذا را همان  زيرا صحنه زنده ش
ــت و به همين  ــى(ع) نگفته اس ــگام، كنار صخره به موس هن
ــوى موسى(ع) مى ماند و  ــخت از س دليل منتظر برخورد س
ــت كه  اين همان درك ظاهرى فتى از اين موضوع بوده اس
ــته است، اما موسى(ع)  به ماهى فقط از جنبه غذا مى نگريس
ــت:  ــت به همان محل اس با ديدن باطن امر، خواهان بازگش
ْخَرِة َفِإنِّي نَِسيُت الُْحوَت َو ما  «قاَل َأ َرَأْيَت ِإْذ َأَوْينا ِإلَى الصَّ
ْيطاُن َأْن َأْذُكَرُه َو اتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي الَْبْحِر َعَجبًا   َأْنساِنيُه ِإالَّ الشَّ

ا َعلى  آثاِرِهما َقَصصًا».60 قاَل ذلَِك ما ُكنَّا نَْبِغ َفاْرَتدَّ
ب) درگيرى حضرت موسى(ع) با عبد صالح(ع)

جدال حضرت موسى(ع) با عبد صالح(ع) نيز همانند جدال 
ــوى عبد صالح(ع) اقداماتى به  ــت؛ او از س فتى با خود اس
ظاهر خالف فطرت و وجدان بشرى، قانون و شرع مشاهده 
مى كند، از اين رو با وجود ايمان به علم و بندگى معلم خود، 

ناخودآگاه واكنش تند نشان مى دهد.
7) عنصر غافلگيرى

ــيار دارد و همراه با آن  ــوض و پيچيدگيهاى بس ــه، غم قص
ــود كه مى توان به  ــاهده مى ش حركات غافلگير كننده اى مش

موارد ذيل اشاره كرد:
ــبد و چگونگى رخداد  ــدن ماهى و خروج از س 1. زنده ش

اين پديده.
2. گذاشتن غذا كنار صخره به دليل فراموشى.

ــى(ع) با فتى در قبال فراموشى غذا به خالف  3. رفتار موس
ــاى آن حضرت براى  ــى(ع) و تقاض ــت انفعالى موس طبيع

برگشت به محل صخره.
4. نمايان شدن ناگهانى نشانى جايگاه خضر.

ــم از او كه  ــى(ع) در پى طلب عل ــخن خضر به موس 5. س
فرمود: «قاَل ِإنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً».61

6. ايجاد شكاف در كشتى از سوى خضر.
7. كشته شدن غالم.

ــل عجيب مردم  ــر به رغم بخ ــط خض ــر ديوار توس 8. تعمي
روستا.

9. كشف داليل اقدامات خضر.
ــدن پادشاه ظالم با كشتى معيوب كه به دنبال  10. مواجه ش

غصب آن بود.
60 . كهف، 63و64.

61 . كهف، 67.
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ــه در هاله اى از ابهام  ــى آمدن و رفتن خضر ك 11. چگونگ
است.62

 8) عنصر درون مايه
ــر در قرآن  ــى(ع) و خض ــتان موس هدف بازگو كردن داس
ــت كه مردم بايد بپذيرند كه هرچند داراى علم  كريم اين اس
ــرفته، مشاعر قوى و مقامات باال باشند،  گسترده، عقل پيش
ــيارى از  ــر علمى محدود و در تنگنا قرار دارند و بس از نظ
امور ممكن است از ديدگان آنان ناشناخته باشد و نيز اشاره 
ــت كه آنان را به نوعى  ــه اينكه خداوند داراى بندگانى اس ب
ــيده است، ولى آن را  از علم و آگاهى و تفطن ويژگى بخش
ــرا در اين صورت نظام  ــت؛ زي به همه مردم بذل نكرده اس

زندگى مختل مى شد و حال دنيا دگرگون مى گرديد.63

ابعاد تربيتى سرگذشـت حضرت موسـى(ع) و 
عبد صالح(ع)

ــتان افزون بر عنصر درون مايه، مطالب آموزنده و پربار  داس
ديگري را در بردارد كه انسان با مطالعه آن مي تواند به سمت 
ــد گام بردارد كه در مقاله حاضر به مواردي از  تعالي و رش

آن اشاره مي شود:
1) رعايت آداب تعّلم

ــت64 و در تعريف  ــت ادراك حقيقت چيزى اس ــم در لغ عل
ــت كه  ــت: علم نفوذ و احاطه بر چيزى اس ديگرى آمده اس
ــرق مى كند و در هر  ــا اختالف حدود و قوا ف ــن احاطه ب اي

موجودى به اندازه قوا و حدود اوست.65
ــات اين قصه، فضيلت علم و  ــى ترين موضوع يكى از اساس
ــيارى درباره آن در دل آيات  ــت و نكات بس آداب آن اس
ــت و آن اهميت تعليم و تعلم را مى رساند كه بدان  نهفته اس
ــان مراحل ترقى، پيشرفت و تعالى را يكى پس  وسيله انس
ــرآن كريم نيز به  ــد. در ديگر آيات ق ــرى طى  نماي از ديگ
ــت. از جمله اولين آياتى  ــده اس ــئله مهم اشاره ش اين مس
ــِم َربَِّك الَِّذي  ــد: «اْقَرْأ بِاْس كه بر پيامبر اكرم(ص) نازل ش
ْكَرُم الَِّذي َعلََّم  ــاَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َو َربَُّك اْألَ ْنس َخَلَق  َخَلَق اْإلِ

62 . رك: مع قصص السابقين في القرآن، صص413و414.
ــوره هاى قرآن كريم،  ــر تحقيق در اهداف و مقاصد س ــدى ب 63 . درآم

ص324.
64 . المفردات في غريب القرآن، ص343.

65 . التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج8 ، ص206.

ــاَن ما لَْم َيْعَلْم»66 و درباره مقام دانشمندان  ْنس بِالَْقَلِم َعلََّم اْإلِ
مى فرمايد: «َيْرَفِع اهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن ُأوُتوا الِْعْلَم 
َدَرجاٍت و اهللا بِما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر»؛67 «خداوند آنها را كه ايمان 
ــانى را كه از علم بهره دارند درجات عظيمى  آورده اند و كس
مى بخشد». خداوند با علم، انسان را افضل موجودات قرار 
ــاير موجودات متمايز  داد و او را به زينت علم و عقل از س

ساخت.
ــٌة َعَلى  ُكلِ   ــد: «َطَلُب  الِْعْلمِ  فَِريَض ــر اكرم(ص) فرمودن پيامب
ــِم»68 و خداوند پيامبر  ــاَة الِْعْل ــُب  بَُغ ــِلمٍ  أََال َو إِنَ  اهللا  يُِح ُمْس
ــر نفرمود، مگر  ــادى در مورد چيزى ام ــتن زي را به خواس
ــْل َربِّ ِزْدِني  ــان فرمودند:  «ُق ــوع علم كه به ايش در موض
ِعْلمًا».69 اما انسانى كه مى خواهد در طلب علم گام بردارد، 
ــله مراتبى  ــت ابتدا آداب آن را بپذيرد و سلس بر او الزم اس
ــات در ذيل به بيان برخى  ــت كند كه با توجه به آي را رعاي

از آنها مى پردازيم:
الف) برخوردارى از هدف متعالى

ــد از ابتدا هدف او  ــان هر كارى را كه آغاز مى كند، باي انس
ــتجو و طلب علم مى رود نيز  ــن باشد، كسى كه به جس روش
ــر كه هدف او،  ــد و چه بهت ــد داراى هدف و انگيزه باش باي
ــير حق و رسيدن به خدا قرار گيرد. همچنان  هدايت در مس
ــد بيان كرد: «قاَل  ــى(ع) هدف خود را تحصيل رش كه موس
ْمَت ُرْشداً»،70  ا ُعلِّ َمِن ِممَّ ــى  َهْل َأتَِّبُعَك َعلى  َأْن ُتَعلِّ لَُه ُموس
ــتقامت در راه حق است  ــد خالف گمراهى به معناى اس رش
ــيله استحكام مى يابد 71 و ارشاد  و آنچه كه انسان بدان وس
امرى است كه اگر حاصل نشود، گمراهى و ضاللت است72 
و علمى كه در آن رشد و هدايت نباشد، خيرى در آن وجود 

ندارد و بال و فتنه اى براى صاحب آن است.73
ــد با تكيه بر دانايى به وجود نمى آيد، بلكه بايد در عمل  رش
نشان داده شود، بنابراين همواره بايد علم را براى عمل آموخت. 
همانند آيه ذكر شده كه موسى(ع) فرمود: دانش را براى خود 

66 . علق، 5-1.
67 . مجادله، 11.

68 . الكافي، ج1، ص31.
69 . طه، 114.
70 . كهف، 66.

71 . فرهنگ لغات قرآن، ص300.
72 . مفاتيح الغيب، ج7، ص484.

73 . العواصم من الفتن فى سورة الكهف، ص100.
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آن نمى خواهم، بلكه براى رسيدن به هدف مى طلبم.74
ــراى دانش آموخته در نظر  ــوان ب ــى از اهدافى كه مى ت يك
گرفت، استفاده از آن در جهت خدمت رسانى به مردم است 

كه در آن هم رشد است و هم رضاى خداوند.
ــه كار گرفته  ــه براى خدمت به مردم ب ــت ك علمى مفيد اس
ــكالت مردم حل شود. بر عالم الزم است  شود و با آن مش
ــاند، به ضعفا كمك كند و آنها  با علم خود به مردم نفع برس
ــتبدان حمايت كند، براى حفظ  را در مقابل طاغوتيان و مس
ــوق يتيمان تالش كند و كمك به آنها را جدى بگيرد تا  حق
به بلوغ برسند. چنان كه عبد صالح(ع) انجام داد و از علمى 
ــاكين و حفظ  ــه خداوند به او داده بود، براى كمك به مس ك
كشتى آنها در برابر پادشاه ظالم استفاده كرد و با حفظ مال 

دو يتيم آنها را يارى نمود.75
ــوع آن علم يا فن  ــتگى به ن ــتفاده از علوم بس چگونگى اس
ــى  ــه عنوان مثال بر متخصصان علوم و فنون مهندس دارد ب
الزم است قبل از هر چيز از علوم خود در جهت آبادانى و 
ــلمان گام بردارند. پزشكان از تالش  عمران كشورهاى مس
براى نجات جان انسانهاى مناطق محروم غفلت نكنند و بر 
ــمندان علوم دينى است كه شبهه ها را از اذهان بزدايند  دانش
ــند،  ــخگو باش و در مقابل جريانات انحرافى و عقيدتى پاس
ــخن عبد صالح(ع) به حضرت موسى(ع) كه قصد  همانند س
ــراى او بيان كند:  ــت در انتها داليل اقدامات خود را ب داش

«َفال َتْسَئْلِني َعْن َشيْ ٍء َحتَّى ُأْحِدَث لََك ِمْنُه ِذْكراً».76
ب) جديت و پيگيرى

ــد براى  ــم خود قاطع بود و حاضر ش ــى(ع) در تصمي موس
ــختيهاى زيادى را تحمل كند.  پيدا كردن عبد صالح(ع)، س
ــَع الَْبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي  ــَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَم ــود: «ال َأْب او فرم
ــى(ع) رنجهاى شديد و زحمات زياد سفر را  ُحُقبًا».77 موس
ــدارى براى يك  ــراى طلب علم به جان خريد و اين هش ب
متعلم است كه اگر مشرق تا مغرب را براى طلب يك مسئله 

سفر كند، شايستگى آن كار دارد.78

74 . تفسير نمونه، ج12، ص519.
75 . العواصم من الفتن فى سورة الكهف، ص106.

76 . كهف، 70.

77 . كهف، 60.
78 . مفاتيح الغيب، ج21، ص480.

در صدر اسالم و قرون بعدى كه ارتباطات به شكل امروزى 
نبود، محققان و دانشمندان براى فراگيرى علم، مسافرتهاى 
زيادى را به نقاط دوردست داشتند، كه از جمله آنها برخى 
ــارى بابى با عنوان  ــه پيامبر بودند. در صحيح بخ از صحاب
خروج در طلب علم آمده است و در آن ذكر شده است كه 
ــمت عبداهللا  جابر بن عبداهللا انصارى به مدت يك ماه به س
ــفر كرد، تا حديثى را از او بشنود،79 بنابراين علم  بن انس س
به آسانى و بدون خستگى و مشقت به دست نمى آيد و براى 

به دست آوردن آن، بايد متحمل سختى شد.
ج) رعايت تواضع و ادب

ــتاد است و تواضع  از آداب تعليم، رعايت ادب در مقابل اس
را نيز مى توان حالتى از ادب به شمار آورد كه بايد در برابر 
ــان داد. نمونه كامل تواضع و ادب را مى توان از  ــتاد نش اس

چگونگى برخورد موسى با عبد صالح(ع) دريافت نمود.
ْمَت ُرْشداً»80 داللت  ا ُعلِّ َمِن ِممَّ آيه «َهْل َأتَِّبُعَك َعلى  َأْن ُتَعلِّ
ــه عبد صالح(ع)  ــبت ب ــى(ع) نس بر كمال ادب و لطف موس
است. هنگامى كه موسى(ع) خواسته خود را بيان كرد، خود 
ــدن او را به مصاحبت و  ــفر ش را تابع او قرار داد و در هم  س
همراهى نخواند و فرمود: «َهْل َأتَِّبُعَك». او تقاضاى خود را 
به صورت امر بيان نفرمود، بلكه به صورت استفهام آورد و 
فرمود: آيا مى توانم تو را پيروى كنم.81 او براى تبعيت خود 
ــت.82 او  ــت و اين مبالغه بزرگى در تواضع اس اجازه خواس
ــم نكرد و نفرمود من تو را  ــروط به تعلي پيروى خود را مش
ــرطى كه من را تعليم دهى، بلكه فرمود:  پيروى مى كنم به ش
تو را پيروى مى كنم، باشد كه من را تعليم دهى.83 «َعلى  َأْن 
َمِن» اقرار به جهل خود و علم استاد دارد.84 با اين جمله  ُتَعلِّ
ــاگرد او خواند.85 در  ــى(ع) به طور رسمى خود را ش موس
ْمَت» من تبعيض آمده؛ يعنى بعضى از آنچه  ــا ُعلِّ جمله «ِممَّ
ــعر بر تواضع  ــت و اين مش ــه خداوند به او آموخته اس را ك
ــم، من جزئى  ــت؛ يعنى من نمى خواهم با تو برابر باش اوس

79 . الجامع الصحيح، ج1، ص27.
80 . كهف، 66.

81 . الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص344.
82 . مفاتيح الغيب، ج21، ص484.

83 . الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص344.
84 . مفاتيح الغيب، ج21، ص484.

85 . الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص344.
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ــه آن حضرت علم  ــو را خواهانم86 و با اين جمل ــم ت از عل
ــم و  ــبت داد و به اس او را تعظيم كرد و به مبدئى نامعلوم نس
ــرد، بلكه فرمود: از آنچه تعليم داده  صفت خاصى معين نك
ــده اى و نفرمود از آنچه مى دانى87 و جمله اعتراف به اين  ش
است كه خداوند آن علم را به وى آموخته است88 و علم او 
ــد مدح گفت و فهماند كه علم او رشد است.  را به كلمه رش
ــتورات عبد را امر ناميد و خود را در مخالفت عاصى و  دس
نافرمان او خواند و به اين وسيله شأن استاد خود را باال برد 
ــده اى كه داد، وعده اى صريح نبود و نفرمود من چنين  و وع
و چنان مى كنم، بلكه فرمود: ان شاءاهللا به زودى خواهى ديد 

كه چنين و چنان مى كنم.89
د) پيروى از معّلم

از آداب علم آموز آن است كه تابع استاد خود باشد؛ متابعت 
ــال و رفتار متبوع،  ــردن يعنى تابع، همانند اعم ــروى ك و پي
ــت كه متبوع او چنين  ــار خود را تنظيم كند، از آن جه رفت
ــتور  ــرا هيچ مالك ديگرى نمى تواند جز انجام دس كرد؛ زي
ــد. ذكر كلمه «أَتَّبُِعَك» مى رساند كه  متبوع معيار تبعيت باش
شاگرد و دانشجو بايد در نخستين گام خود در راه تحصيل، 
اين خصيصه و وظيفه را به كار برد و همواره در برابر گفتار 
ــود و با او نستيزد. اگر شاگرد  ــتاد، تسليم او ش و رفتار اس
ــوع مورد تعليم  ــد، علم او در موض ــتاد خود نباش مطيع اس
ناقص مى ماند و با توجه به جمله «َوَال َأْعِصي لََك َأْمًرا»90 

به دليل سرپيچى مرتكب گناه شده است.
ــًدا»91  ْمَت ُرْش ا ُعلِّ َمِن ِممَّ ــْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلِّ ــه «َه در آي
ــبت به معلم، اين جهات به ترتيب  درباره وظيفه شاگرد نس
ــده است: پيروى، تعليم، خدمت و دانشجويى؛ به اين  ذكر ش
ــاگرد بايد در گام نخست تابع و پيرو معلم باشد  معنى كه ش
و سپس معلم او را تعليم دهد و در سومين مرحله، خويشتن 
ــرانجام در نهايى ترين  ــتاد قرار دهد، تا س را در خدمت اس
مرحله از علم و دانش برخوردار گردد و به علم آموزى نزد 

86 . مفاتيح الغيب، ج21، ص484.
87 . الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص344.

88 . مفاتيح الغيب، ج21، ص484.
89 . الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص344.

90 . كهف، 69.

91 . كهف، 66.

وى بپردازد.92
هـ) صبر و پايدارى

از نكات ديگر قصه، داشتن صبر و تحمل در هنگام آموزش 
ــت طمأنينه و آرامش خود را در  ــت؛ بر شاگرد الزم اس اس
ــظ كند و تا آخرين مرحله  ــل آموزش و يادگيرى حف مراح
ــتاد  ــدن مبحث به اعتراض و نزاع و جدال با اس و تمام نش

خود برنخيزد.
2) رعايت آداب تعليم

ــت براى تعليم  چنان كه از آيات بر مى آيد، بر معلم الزم اس
شاگردان خود از شرايطى برخوردار باشد كه در ذيل به دو 

مورد آن اشاره مى شود:
الف) احاطه علمى به موضوع

ــا لَْم ُتِحْط بِِه  ــح(ع) «َو َكْيَف َتْصِبُر َعلى  م ــخن عبد صال س
ــه موضوعى دارد كه  ــاره به احاطه علمى او ب ــراً»،93 اش ُخْب
ــناختى كه از  ــم دهد، از اين رو با ش ــد آن را تعلي مى خواه
حضرت موسى(ع) و علم او دارد، حصول صبر را براى وى 

بعيد مى شمارد.
علم حضرت موسى(ع) مربوط به شريعت و احكام ظاهرى 
ــناخت بواطن اشياء و حقايق  بود و خضر در مرتبه اى از ش
ــرار پوشيده قرار داشت.94 بنابراين يك  امور و اطالع بر اس
ــه آنچه كه به  ــبت ب ــته در مرحله اول بايد نس ــم شايس معل

ديگران تعليم مى دهد، مهارت و تسلط كافى داشته باشد.
ب) احترام متقابل ميان معّلم و شاگرد

ــته است، نيز الزم است  ــتادى كه به اخالق الهى آراس بر اس
ــوزان خود حفظ كند،  ــرام متقابل را با دانش آم ادب و احت
ــر(ع) با  ــود خض ــاهده مى ش ــتان مش چنان كه در اين داس
ــته و به دور از هرگونه بى ادبى و  ــى(ع) رفتارى شايس موس
سخت گيرى داشت. هنگامى كه موسى(ع) از وى طلب علم 
كرد، خضر(ع) با صراحت وى را رد نكرد، بلكه با اشاره به 
ــى و تحمل ديدن كار هاى من را ندارى  او فرمود: تو تواناي
ــه مخالفت نكند. امر  ــى(ع) وعده داد ك و هنگامى كه موس
ــود به طور حتمى با من بيا، بلكه او  ــه پيروى نكرد و نفرم ب
ــت همراه او شود و فرمود:  ــت كه اگر خواس را آزاد گذاش

92 . منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد، ص354.
93 . كهف، 68.

94 . مفاتيح الغيب، ج21، ص490.
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ــؤال نهى نفرمود؛  «َفِإِن اتََّبْعَتِني» و به طور مطلق او را از س
ــى ننمود، بلكه  ــوان صرف مولويت او را نه ــن به عن همچني
ــى خود را منوط به پيروى كرد تا بفهماند نهى وى صرف  نه

اقتراح نيست، بلكه پيروى از او آن را اقتضا مى كند.95
ــت نهايت بردبارى و  ــن عالم ربانى در مقام تعليم و تربي اي
ــر هيجان زدگى  ــى(ع) بر اث ــان داد، هرگاه موس حلم را نش
تعهد خود را فراموش مى كرد و زبان به اعتراض مى گشود، 
ــردى در لباس استفهام مى گفت: من نگفتم  او تنها با خونس

نمى توانى در برابر كار هاى من شكيبا باشى؟96
3) تسليم بودن در برابر مشيت خداوند

ــت همچون چرخى بزرگ با اجزاى فراوان است كه  سرنوش
ــيار به گردش  ــردد و از حركت آن چرخ دنده هاى بس مى گ
درمى آيد. بيننده عادى كه از بيرون به اين منظره مى نگرد، با 
ــت: يكى حركت چرخ بزرگ كه  دوگونه حركت روبه رو اس
ــيرى واحد و منظم حركت مى كند و ديگرى حركت  در مس
ــيرى  چرخ دنده هاى كوچك و كوچك تر كه هركدام در مس
ــردد و حركت آنها ناهماهنگ و ناهمگن جلوه  خاص مى گ
ــن ابزار، همه  ــنا به اي ــناس آش مى كند، اما براى يك كارش
ــازگارى در  ــوا و هم جهت حركت مى كنند و ناس اجزا هم ن
گردش آنها مشهود نيست.97 دنيا نيز اين گونه است در پشت 
ــود، امورى وجود دارد  ــاهده مى ش ظواهرى كه در آن مش
ــت و هركدام مطابق حكمتها و  ــان از آن بى خبر اس كه انس
ــان رقم مى زند كه  ــت كه خداوند براى انس مصلحتهايى اس
ــود. خداوند مى فرمايد:  ــه نام نظام تكوين ياد مى ش از آن ب
ْحمِن  ــماواٍت ِطباقًا ما َترى  ِفي َخْلِق الرَّ ــْبَع َس «الَِّذي َخَلَق َس
ِمْن َتفاُوٍت َفاْرِجِع الَْبَصَر َهْل َترى  ِمْن ُفُطوٍر ُثمَّ اْرِجِع الَْبَصَر 
ــيٌر»،98 از نظر  ــئًا َو ُهَو َحِس َتْيِن َيْنَقِلْب ِإلَْيَك الَْبَصُر خاِس َكرَّ
نظام تكوين الهى هيچ مانعى ندارد كه خداوند كودك نابالغى 
ــپارد؛ زيرا  را گرفتار حادثه اى كند و در آن حادثه جان بس
ــرات بزرگى را به بار  ــت خط وجود او در آينده ممكن اس
آورد؛ همچنان كه گاهى ماندن اين اشخاص داراى مصالحى 
مانند آزمايش و امتحان و امثال اينها است.99 ليكن خداوند 

95 . رك: الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص344.
96 . تفسير نمونه، ج12، ص523.

97 . مبانى هنرى قصه هاى قرآن، ص231.
98 . ملك، 3و4.

99 . تفسير نمونه، ج12، ص58.

ــدن قرار داده است و انسان  ــان را بر حب آگاه ش نفس انس
ــد و  ــه در اطراف او مى گذرد، بشناس ــت دارد آنچه ك دوس
ــاهده كرد و آن را نفهميد به انكار  اگر از امور چيزى را مش
ــا كمترين فهم خود آن را  ــتاب مى كند و ب و اعتراض آن ش
تجزيه و تحليل مى كند و اگر طبيعت انسان قانع نشد عقل و 
فكر او آن موضوع را مردود مى شمارد و بر آنچه نمى فهمد، 
صبر نمى كند و آنچه را نمى تواند درك كند ساكت نمى نشيند 
ــتان آن را از طبيعت نفس  و حضرت خضر(ع) در اين داس
انسانى دانست و به اين دليل به موسى(ع) كه مأمور احكام 
ــدم  ــب خداوند بود گفت: به چيزى امر ش ــريعى از جان تش
ــى؛ زيرا تو  ــى بر آن صبر كن ــر آن را ببينى نمى توان ــه اگ ك
ــدارى.100  در اين قصه نيز  ــر حقيقت آن احاطه و آگاهى ن ب
ــوى پرده ايستاده اند، جز به  خداوند مخاطبان را كه در فراس
ــازد.101 بنابراين  ــرار نهانى آن آگاه نمى س اندازه الزم از اس
ــايند كه در زندگى پيدا  ــان نبايد در رويدادهاى ناخوش انس
مى شود، عجوالنه قضاوت كند؛ زيرا بسيارى از حوادث كه 
نا خوش پنداشته مى شود، بعد معلوم مى شود از الطاف خفيه 
ــت.102 در قرآن كريم آمده است: «َو َعسى  َأْن  الهى بوده اس
َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخْيٌر لَُكْم َو َعسى  َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َو ُهَو َشرٌّ 

لَُكْم َواهللا َيْعَلُم َو َأْنُتْم ال َتْعَلُموَن».103
4) عدم سكوت در برابر ظلم

ــاره شد، حضرت موسى(ع) در همراهى با سفر  چنان  كه اش
خضر به رغم تعهدى كه داشت در مقابله با اقدامات او ساكت 
ننشست و زبان به اعتراض گشود. با اعتراضهاى موسى(ع) 
ــات مهم تر از تعهدات  ــوان دريافت كه مراعات محكم مى ت
ــى(ع) به دليل ديدن عمل قتل، نهى از  ــت، موس اخالقى اس
منكر را بر خود الزم ديد، به همين دليل از تعهد اخالقى كه 
ــاس اعتبار امر به معروف و  داده بود دست برداشت.104 اس
نهى از منكر همان تقرير اسالم و بيان كتاب و سنت است و 

رضايت مردم يا عدم رضايت آنان شرط نيست.105
يك نكته بزرگ اين داستان آن است كه تابع و پيرو تا آنجا 

100 . رك: مع قصص السابقين في القرآن، صص429و430.
101 . في ظالل القرآن، ج4، ص2283.

102 . تفسير نمونه، ج12، ص517.
103 . بقره، 216.

104 . تفسير نور، ج7، ص206.
105 . مع قصص السابقين في القرآن، ص437.
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تابع پيشواى خود است كه اصول و مبادى قانون نشكند، در 
ــكوت كند. در اين  غير اين صورت نمى تواند در برابر آن س
ــتان عملى كه عبد صالح(ع) كرد برخالف اصول نبود،  داس
ــخن در اين است كه  بلكه عين وظيفه و تكليف بود، ولى س
ــى داد، صبر نمى كرد. نقص  ــى(ع) با اينكه وعده م چرا موس
ــود، بلكه به رمز و  ــاد و اعتراض نب ــى(ع) در انتق كار موس
باطن كار آگاه نبود و اگر آگاه مى شد، اعتراض نمى كرد، او 
ــول و قانون الهى مى ديد، بنابراين ايمان  عملى برخالف اص
به او اجازه نمى داد سكوت كند. برخى گفته اند اگر تا قيامت 
عمل عبد صالح(ع) تكرار مى شد، موسى(ع) از اعتراض باز 

نمى ايستاد، مگر آنكه به رمز مطلب آگاه مى شد.106
5) دفع افسد به فاسد

ــراى جلوگيرى از  ــح(ع) ب ــورد بحث عبد صال ــه م در قص
ــت به اقداماتى زد كه در آن خسارت و  زيانهاى بزرگ، دس
فساد بود. در معيوب كردن كشتى شكى وجود نداشته است 
ــينان  ــه ضرر آن كمتر از ضررى بوده كه در انتظار سرنش ك
ــرر دوم كه  ــل آن براى دفع ض ــت، بنابراين تحم ــوده اس ب
ــده است. در مسئله دوم، زنده ماندن  بزرگ تر بوده، الزم ش
ــده اى براى دين و دنياى والدين خود به همراه  آن بچه مفس
ــته است، هرچند بر سيماى ظاهر كودك نشانه هاى كفر  داش
ــدا نبود، ولى براى عبد صالح كه پرده هاى غيب كنار زده  پي
ــده بود، معلوم گرديد كه در نهاد وى دانه هاى كفر وجود  ش
ــته  ــد مى كند و دانس ــه به مرور جوانه مى زند و رش دارد ك
ــر از مصيبتهاى  ــل از قتل فرزند كمت ــود كه مصيبت حاص ب
ــاد براى والدين بوده  ــل از زنده ماندن او و ايجاد فس حاص
است، بنابراين او را به قتل رسانده است107 و در مورد سوم 
ــقوط مى كرد، مال آن دو يتيم ضايع مى گشت.  اگر ديوار س
پس به رغم خستگى و گرسنگى زياد و بى اعتنايى مردم آن 

روستا نسبت به آنها، ديوار را تعمير كرد.
ــى از آنها در ظاهر  ــالم نيز اقامه حدود را كه حتى برخ اس
ــت، براى محافظت بر امت، دين و اخالق واجب  ــاد اس فس
ــت  ــت، از جمله قتل قاتل، رجم زانى، قطع دس گردانيده اس
ــارق و ... كه در ظاهر فساد و از بين بردن جانها است و  س

106 . رك: ده گفتار، صص115و116.
107 . في ظالل القرآن، ج4، ص2282.

ليكن براى ايجاد اصالح ضرورى است.108
6) تأثير متقابل اعمال والدين و فرزندان

ــًا َفَأراَد َربَُّك  ــخن عبد صالح(ع) «َو كاَن َأبُوُهما صالِح س
ــَتْخِرجا َكنَزُهما َرْحَمًة ِمْن َربَِّك»109  ُهما َو َيْس َأْن َيْبُلغا َأُشدَّ
ــان صالح و فرزندان او را  داللت دارد بر اينكه خداوند انس
ــد، اگرچه آن پدر صالح  ــطه اعمال نيك حفظ مى كن به واس
از فرزند خود دور شده باشد.110 حفظ اوالد به سبب صالح 
بودن پدران از سنن خداوند در خلقت است و اين از اسباب 
الهى و از نوع ارتباط سبب و مسبب است.111 با توجه به آيه 
ــت؛  ــده اس فوق رعايت مصالح دو يتيم به خداوند اضافه ش
ــون ضامن به مصالح فرزندان به دليل رعايت حق پدران  چ
ــط خداوند امكان پذير نيست.112 بنابراين فرزند در  جز توس
ــود و نتيجه  ــعادتمند ش پرتو ايمان و امانت پدر مى تواند س
ــو فرزندان نيز بايد احترام  نيك آن را دريافت كند. از آن س
ــن خود را حفظ كرده و به آنان نيكى كنند؛ زيرا اذيت  والدي
ــوئى دارد؛ در جايى كه فرزند  ــردن پدر و مادر عواقب س ك
ــه در آينده پدر و مادر خويش را آزار مى دهد  به دليل آنك
ــا آنها را از راه  ــا كفران و طغيان مى كند و ي ــر آنه و در براب
الهى خارج مى سازد، مستحق مرگ است، حال فرزندى كه 
ــت چگونه است؟ از اين رو  ــغول اين گناه اس هم اكنون مش
ــك و بد پدران در زندگى فرزندان  مى توان گفت: اعمال ني
ــو بدرفتارى فرزندان نسبت به  ــت و از آن س تأثيرگذار اس

والدين، عواقب سوئى به همراه دارد.
ــواُه ُمْؤِمَنْيِن  ــه  «َفكاَن َأبَ ــت با توجه به آي ــه ذكر اس الزم ب
ــينا َأْن ُيْرِهَقُهما ُطْغيانًا َو ُكْفرا» خداوند به پدر و مادر  َفَخِش

مؤمن عنايت خاصى دارد.113

نتيجه گيرى
1. با توجه به اهداف و پيامهاى قصه برخى عناصر پررنگ 
ــوادث در طول  ــتند، اما رخ دادن ح ــى كم رنگ هس و برخ

ــابقين في القرآن، ص435؛ رك: تفسير الكاشف،  108 . مع قصص الس
ج5، ص151.

109 . كهف، 82.
110 . الجامع الحكام القرآن، ج11، ص40.

111 . المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة، ج1، ص399.
112 . مفاتيح الغيب، ج21، ص494.

113 . تفسير نور، ج7، ص215.
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ــر طبيعى و  ــف و دقيق مناظ ــراه توصيف ظري ــفر به هم س
ــانهاى متفاوت از عوامل زيبايي داستان به  ــتن از انس گذش
ــمار مي روند، همچنين عنصر گفتگو پويايى و زنده بودن  ش
داستان را چندين برابر كرده و عنصر مفاجات يا غافلگيرى 

جذابيت داستان و هيجان مخاطب را در پي دارد.
ــتان منظم و به ترتيب توالى زمان  ــير و حركتهاى داس 2. س
است و بروز حوادث در سه پرده و تأويل آن در پرده آخر 
ــدن ذهن مخاطب از  ــث تأخير در اطالعات و فعال ش باع

جريانات به وجود آمده در قصه شده است.
ــتان صاحب حضرت موسى(ع) و عبد  3. پيام محورى داس
صالح(ع) لزوم تسليم شدن انسان در برابر مشيت خداوند و 

راضى شدن به حكمتها و مصلحتهاى او است.
ــه در زندگى اتفاق مى افتد، با اختيار  4. برخى از امورى ك
ــت، به عنوان مثال تصميم  ــان و برخى با جبر همراه اس انس

حضرت موسى(ع) به سفر به قصد علم و آگاهى و كوشش 
ــدن  ــراى پيدا كردن عبد صالح(ع) و همچنين مخيّر ش وى ب
فتى براى همراهى با حضرت موسى(ع) از نشانه هاى اختيار 
انسان در زندگى است، ولى اقدامات عبد صالح(ع) همچون 
كشتن فرزند نابالغ از نشانه هاى جبر و عدم نقش و دخالت 

انسان در برخى امور زندگى است.
ــيدن به رشد و  ــى آموختن علم بايد رس 5. از اهداف اساس
تعالى باشد و قبل از شروع تعليم و تعّلم الزم است آداب و 
ــالم آموزشى  اهداف آن مورد توجه قرار گيرد، تا فضاى س

فراهم گردد.
ــًا برپايى احكام  ــور زندگى مخصوص ــيارى از ام 6. در بس
ــد  ــد به فاس ــالم همانند امنيت افراد، دفع افس و قوانين اس
ضرورت دارد.7. اعمال صالح والدين سبب عنايت خداوند 

به حفظ فرزندان آنها مى شود.

1. قرآن كريم.
2. ابن كثير، اسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، بيروت، 

دارالكتب العلميه، 1419ق.
ــماعيل، الجامع الصحيح،  3. بخارى، ابوعبداهللا محمد بن اس

بى جا، دارالفكر، 1401ق.
4. بستانى، محمود، دراسات فنية فى قصص القرآن، مشهد، 

مجمع البحوث االسالمى، 1372ش.
ــرار التأويل،  5. بيضاوى، عبداهللا بن عمر، انوار التنزيل و اس

بيروت، داراحياء التراث العربى، 1418ق.
ــابورى، احمد بن ابراهيم، الكشف و البيان عن  6. ثعلبى نيش

تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1422ق.
ــتانهاى  7. پروينى، خليل، تحليل عناصر ادبى و هنرى داس

قرآن، تهران، فرهنگ گستر، 1379ش.
8. حسينى، سيد ابوالقاسم، مبانى هنرى قصه هاى قرآن، قم، 

دارالثقلين، 1378ش.
9. خالدى، صالح عبدالفتاح، مع قصص السابقين فى القرآن، 

دمشق، دارالقلم، چاپ پنجم، 1428ق.
10. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات فى غريب 
ــق، دارالقلم؛  ــرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودى، دمش الق

بيروت، الدار الشاميه، 1416ق.
11. زيدان، عبدالكريم، المستفاد من قصص القرآن للدعوة و 

الدعاة، بيروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1419ق.
12. شحاته، عبداهللا محمود، درآمدى بر تحقيق در اهداف و 
مقاصد سوره هاى قرآن كريم، ترجمه سيد محمدباقر حجتى، 

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، بى تا.
ــن على، منية المريد فى آداب  ــهيد ثانى، زين الدين ب 13. ش
ــالم)، ترجمه  ــتفيد (آداب تعليم و تعلم در اس المفيد و المس
ــر فرهنگ اسالمى،  ــيد محمدباقر حجتى، تهران، دفتر نش س

چاپ شانزدهم، 1369ش.
ــب، بيروت،  ــر، مفاتيح الغي ــد بن عم ــررازى، محم 14. فخ
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