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  *تحلیل ابهام صبر موسی )ع( در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک داللتی
 زهرا رادی میبدی1
 اعظم پرچم2

 چکیده
 67شده است. در آیه  در قرآن به انحاء گوناگونی با آن برخورد صبر موسی )ع( از موضوعاتی است كه

سوره قصص نیز،  15كهف، به عدم استطاعت موسی بر صبر تصریح شده و مدلول برخی آیات مانند آیه 

نماید؛ اما آیات فراوانی نیز در قرآن موجود است كه چارچوب صبر موسی را در این موضوع را تأیید می

ین های متفاوت مفسران در تبیین، دیدگاهگذارد. افزون بر اشئونات مختلف حیات و رسالتش به نمایش می

مفهوم عدم استطاعت موسی بر صبر نیز به این ابهام، افزوده است. تشابک داللتی كه به پیوستگی و درهم

های رفع ابهام موجود میان این آیات است. این های آیات قرآن اشاره دارد، یکی از راهتنیده بودن داللت

نموده  ـ تحلیلی، چیستی صبر موسی را تحلیلشابک داللتی و با روش توصیفیمقاله تالش نموده از رهگذر ت

ها حاكی از آن است كه تشابک داللتی، سطوح باالیی از و پرده از ابهام صبر موسی در قرآن بردارد. رهیافت

ر د سازد و قرائن موجودویژه امر رسالت، نمایان میصبر و صالبت موسی را در مراحل مختلف زندگی و به

ای خاص بوده و از مقام واالی صبر دهد كه استطاعت نداشتن، ناظر به مفهومی خاص و دورهآیات نشان می

 كاهد. موسی )ع( نمی

 صبر، موسی )ع(، داللت، تشابک داللتی، استطاعت.واژگان كلیدی: 
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/ اصفهان دانشگاه انساين علوم و ادبيات دانشکده حديث و قرآن . دانشجوي دکتراي علوم1
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 مقدمه -1

مر: داده شده )ق از آنجا که قرآن کریم، کتاب هدایت بشر بوده و برای فهم و تذکر، آسان قرار

های فهم و تفسیر آن در درون خودش نهفته است. این کتاب آسمانی متنی است (، راه40/ 54

ای برخوردار است. مراد از انسجام که از لحاظ مضمون و ساختار، از انسجام و یکپارچگی ویژه

تنها  نهاین مطلب،  نوعی پیوستگی بین اجزای کالم و وجود محوری یگانه در موضوع آن است.

مورد اجماع دانشمندان علوم قرآنی بوده و به عنوان یک اصل اساسی در تفسیر پذیرفته شده، 

پژوهان غربی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. چنانکه ایزوتسو معتقد است بلکه توسط قرآن

 های معنایی مختلفیای هستند که از جهات گوناگون، حوزهواژگان قرآن کلمات به هم پیوسته

 های وسیعی از ارتباطاتمتعدد بر روی یکدیگر قرار گرفته و پهنه دهند و در مواضعرا تشکیل می

 (.25، ص1361دهند )ایزوتسو، گوناگون معنایی را شکل می

 یانم وسیع و عمیق پیوندهای کریم، بیانگر قرآن ساختاری و مضمونی وحدتبنابراین، 

 خود تفسیر مقدمه در سعیدحوی .است آن هایسوره و قرآن آیات مختلف هایبخش و سطوح

 عجازا اسرار از پرده که سازدمی آشکار را ظرایفی و هاقرآن، نکته وحدت نظریه که کندمی تأکید

 با اهسوره پیوند و قرآن کل در آیات سوره، سیاق در آیه سیاق واسطه به دارد. قرآنبرمی قرآن

ت نیس ممکن آنها به احاطه ناپذیرند و پایان که داردمی را عرضه آن، معناهایی نظایر و یکدیگر

 قرآن اعجاز و سیوطی نیز در این رابطه معتقد است، زیبایی (.28، ص1ج، 1424ی، رک: حوّ)

 اهرظ به موضوعاتِ  بین که است ارتباطی و نگریجامع در نیست، بلکه آن نماییپراکنده در

 .(217، ص2، ج1421رک: سیوطی، )است  کرده برقرار پراکنده

وجود این خصیصه در قرآن، سبب گشته که دانشمندان علوم قرآنی از دیرباز، شیوه تفسیر 

ای ر پارهای بای از آیات را نشانهقرآن به قرآن را درپیش بگیرند و برای فهم و تفسیر قرآن، پاره

وادی آملی، های آیات را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیرند )رک: جدیگر قرار داده و داللت

(؛ زیرا آنچه که سازنده یک متن و معنای حاصل از آن است، ارتباط و 22-21، صص3، ج1390

های اصلی و فرعی متعدد موجود در متن است و در اثر این تعامل و رابطه تعامل میان نشانه

 ( که برای46-27، صص1393گیرد )رک: محققیان، های گوناگونی از معنا شکل میمتقابل، الیه

آیند. قرآن کریم نیز به عنوان یک متن، سرشار از فهم متن، به کمک مفسر یا تحلیلگر معنا می

قرائنی از قبیل صرف، نحو، بالغت، بافت فیزیکی،  ها و یا به عبارت دیگر، مجموعههمین نشانه

 یلکنند که از مجموع مدالاجتماعی و ذهنی است که هریک از این قرائن، نقش دالی را بازی می

تواند مفسر را به مراد خداوند نزدیک های گوناگونی از معنا تشکیل شده و میآنها، سطوح و الیه

نماید. رابطه موجود میان مجموع این قرائن لفظی و معنوی یا سیاق حالی و مقالی موجود در 

قرآن،  مها در فهشود. استفاده از این روش و توجه به نقش داللتکالم، تشابک داللتی نامیده می
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از ابتدای شروع تفسیر، همواره مورد اهتمام و توجه اندیشمندان علوم قرآنی و علمای تفسیر 

نیا، نیا، با عنوان تشابک داللتی )قائمیبوده؛ اما امروزه این شیوه در بین محققانی از قبیل قائمی

 ( نامبردار شده است.165، ص1393

شناختی متن است و مراد از آن این است که های نشانهیکی از ویژگی« هاتشابک داللت» 

های گوناگون نص، درهم فرورفته و با هم درگیر هستند و ارتباط های آیات و بخشداللت

ای تعبیرش را در دیگر های )قرائن( موجود در متن وجود دارد. هر نشانهای میان نشانهپیچیده

ا ههای نص متشابک باشند. این داللتلتشود که دالیابد و این امر موجب میهای متن مینشانه

دهند که مفسر از هر آیه شروع نماید، با آیات بسیار دیگری با هم، شبکه تورمانندی را تشکیل می

یابد. این ویژگی در حد وسیع، تنها در قرآن قابل مشاهده است درگیر شده و بین آنها ارتباط می

ای ها یا وحدت شبکهتشابک داللت ک: همان(.شود)رو در دیگر متون، به این وسعت یافت نمی

در قرآن، مدعی است قرآن کالمى است که الفاظش در عین جدایی، به یکدیگر متصلند؛ یعنی 

توان به مدلول یک هریک، بیانگر دیگرى و شاهدی بر مراد دیگرى هستند. بر همین اساس، نمی

، یوند معنایی با آن، تمسک جست)طباطبایآیه، به تنهایی و بدون مراجعه به دیگر غایاتِ دارای پی

(. بر این اساس، تنها با داشتن نگرشی فراگیر به قرآن و در نظر گرفتن ارتباط 76، ص3، ج1390

 توان به مراد خداوند از آیات، نزدیک شد. و پیوستگی آیات و مدالیل آنهاست که می

تی در یر دیگری از تشابک داللگرایانه و نگرش پیوستاری به مجموع آیات قرآن، تعبنگاه کل

های آیات قرآن، اشاره دارد. این دیدگاه، باب فهم قرآن است که به در هم تنیده بودن داللت

 مفسر تنها نگرانه، دغدغهروش جامع در اینگشاید، زیرا جدیدی از قرآن را به روی انسان می

ی آیات را ساختار و تواییمح انسجام و یکپارچگی کوشدمی نیست، بلکه آیات واژگانی تفسیر

 پیوسته و دارای وحدتیهماین سخن بدین معناست که چون قرآن متنی منسجم، به .نمایان سازد

توان برای فهم مراد و داللت حقیقی آیات، های موجود در آن، میای است، از تمام رمزگانشبکه

رد گیدیگر آیات، شکل می رو، در قرآن کریم، داللت یک آیه، در ارتباط بابهره جست. از این

، 1392هرچند که این آیات از لحاظ موضوع و زمان نزول، متفاوت باشند )رک: پیروزفر، 

ترین شیوه برای کشف مراد خداوند از قرآن، نگرشی پیوستاری (. بنابراین، مطمئن100-86صص

ست که آیات رو، گریزی جز این نیسویی مدالیل آن است. ازاینبه متن قرآن و هماهنگی و هم

گوناگونِ مربوط به هر موضوع را در کنار هم و همچون اعضای یک پیکر نگریست. در غیر این 



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  50

 

صورت، برداشت از قرآن، تصویری ناقص و یا حتی همراه با ضاللت و به دور از حقیقت قرآن 

 خواهد بود. 

ک داللتی، اببر مبنای آنچه گذشت، با توجه به پیوستگی و انسجام موجود در آیات قرآن، تش

ترین کارکردهای تشابک داللتی، آید؛ زیرا از مهمهای رفع تشابه از آیات، به شمار مییکی از راه

 ها در تبیین آیات و تعیین برخی از احتماالت تفسیری است.رفع اختالف برداشت

 هایی همراه است. آیاتی در این رابطه وجودموضوع صبر موسی )ع( در قرآن کریم، با ابهام

صبری موسی به موضوع بی (67/ 18)کهف:  ﴾َصرْبًا َیِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمعِ ﴿ دارند که با عبارت

ای که به موضوع قتل قبطی توسط جناب موسی اند و آیاتی دیگر، همچون آیه)ع( تصریح نموده

یاتی از دهد. از سوی دیگر، آ(، این موضوع را مورد تأیید قرار می15/ 28اشاره دارد )قصص: 

های گوناگونی از قبیل امر رسالت، مبارزه با فرعون قرآن، ناظر به صبر و صالبت موسی در عرصه

ظاهر های پراکنده و بهاسرائیل است. این سه دسته از آیات، داللتو یا رهبری قوم لجوج بنی

یتی صمتفاوتی دارند که یکی حکایتگر عدم توانمندی موسی )ع( بر صبر و دیگری بیانگر شخ

عصبانی و عجول از موسی )ع( است و برخالف دو دسته قبل، دسته سوم موسی )ع( را پیامبری 

 هایهای متفاوت این آیات، مفسران نیز، با ارائه انگارهدهد. افزون بر داللتصبور جلوه می

درت ق اند. برخی عدم استطاعت را به معنای عدمگوناگون از مفهوم استطاعت، به این ابهام افزوده

/ 163، ص5، ج1419/ ابن کثیر، 484، ص21، ج1407اند )فخر رازی، موسی بر صبر دانسته

ای، عدم استطاعت را نه به معنای عدم قدرت، که به (؛ پاره342، ص13، ج1390طباطبایی، 

رازی، / ابوالفتوح746، ص6، ج1372اند )طبرسی، بودن صبر برای موسی تعبیر نمودهسنگین

، 1426/ جبائی،  314، ص8، ج1415/ آلوسی، 71، ص7تا، ج/ طوسی، بی11ص، 13، ج1408

، 1371اند )میبدی، ای دیگر از مفسران، پیرامون این موضوع مطلبی ارائه نداده( و عده241ص

، 8تا، ج/ امین، بی172، ص3، ج1415/ خازن، 734، ص2، ج1407/ زمخشری،  719، ص5ج

 (. 61ص

وجود در مفاهیم قرآنی، این پژوهش تالش دارد به این پرسش بر اساس وحدت معنایی م 

های به ظاهر متناقض آیات، کیفیت صبر موسی )ع( را چگونه تبیین میپاسخ دهد که داللت

نمایند؟ این مقاله درصدد است برای فهم چیستی صبر موسی )ع(، بر مبنای اصل تشابک داللتی، 

ای قرار دهد و ده آیات را در یک وحدت شبکههای پراکنتحلیلی داللتـبه روش توصیفی

توانمندی یا عدم توانمندی موسی در صبر را بر اساس قرائن و سیاق تبیین نموده و از ابهام 

 موجود پیرامون صبر موسی )ع( پرده بردارد.

بر اساس تتبعاتی که توسط نگارندگان در پیشینه این پژوهش انجام شد، اثر مجزایی که ابهام 

ی در قرآن را مطرح نموده و مستقالً بدان پرداخته باشد، یافت نشد. تنها چیزی که در صبر موس
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هایی پیرامون مالقات موسی و خضر بود که هر یک، این این راستا بدان برخورد شد، پژوهش

ماجرا را از منظر خاصی مورد بررسی قرار داده بودند؛ اما حل ابهام صبر موسی، اولویت هیچ 

 گردد.ها نبوده است. در ادامه به برخی از آنها اشاره میوهشیک از این پژ

(. در این مقاله، 1392از سیدمحمود یوسف ثانی )« تفسیر عرفانی مالقات خضر و موسی» -

 های سلوکی این داستان و تطبیق مراحل سفرهای عرفانی با آن، پرداخته شده است.به جنبه

از محمدرضا شاهرودی « ت موسی و خضرآداب استاد و شاگردی در بازخوانی آیا» -

های مفسران به ارائه یک منشور اخالقی در روابط شاگرد و (. این مقاله با بررسی دیدگاه1394)

 استادی پرداخته است. 

از  «تحلیلی بینامتنی بر داستان شیخ صنعان با نظری به داستان موسی و خضر» -

یسنده به جستجو و بررسی دو رکن اساسی (. در این مقاله، نو1393السادات حجازی )بهجت

ان گرایی زبان در داستان شیخ صنعان، در داستنظریه بینامتنیت یعنی عدم استقالل متن و مکالمه

 پردازد. موسی و خضر می

ریده از ف« های گفتمانیزبانی داستان قرآنی موسی و خضر، از منظر نظام ـتحلیل ادبی» -

این پژوهش با تحلیل داستان موسی و خضر، بر اساس تحلیل . نویسنده 1393داودی مقدم )

ویزی های گفتمانی چون رخدادی، تجنشانه معناشناسی گفتمانی، به توصیف و تبیین انواع نظام

 پردازد. و تنشی در این داستان می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:هایی که در این زمینه نگاشته شده است، مینامهاز بین پایان

ازاده از مصطفی رض« در تفاسیر عرفانی فریقین، بررسی داستان حضرت موسی و خضر»ـ 

یرامون پبه کاوش در مبانی اشتراک و اختالف تفاسیر مهم عرفانی تشیع و تسنن (. نویسنده 1395)

  این داستان، پرداخته است.

زهرا  از« تفسیری و تأویلی داستان حضرت موسی و جناب خضر بر اساس روایات اسرار» ـ

 هایی پیرامون امامتشناسی و آموزهنامه به مباحثی پیرامون امام(. در این پایان1395زاده )میرزایی

 ، پرداخته شده است. و مبانی اعتقادی شیعه

بیولوژی »توان در این راستا به کتاب یپیرامون تشابک داللتی اثر مستقلی به دست نیامد، اما م

ای بوده و تالش نموده به ( اشاره نمود که تحقیقی بین رشته1393نیا )از علیرضا قائمی« نص

ی نیز، پژوهشهای قرآنشناسی در تفسیر قرآن بپردازد. در زمینه داللتتبیین تأثیرات دانش نشانه

ماهیت معنا در »( و 1386« )ناسی زبان قرآنششیوه»توان از مقاالت هایی صورت گرفته که می

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800001
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( از محمدباقر سعیدی روشن نام برد که نویسنده در مقاله 1385« )بازخوانی سه رویکرد تفسیری

اول، شیوه زبان قرآن و سبک گفتمان هدایتی آن را مورد بررسی قرار داده و در مقاله دوم، تالش 

و  تأویلی میان مسلمانانـه رویکرد تفسیرینموده به بررسی ماهیت معنای قرآن و بازیابی س

سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی »های آنها بپردازد. سهیال پیروزفر در مقاله دیدگاه

 توان بر مبنای( با بررسی موردی آیات، به اثبات این مطلب پرداخته که می1392« )و تطبیقی

ای گوناگون آیات در نظر گرفت که با معنای قواعد و مبانی تفسیری، معنای مستقلی از فرازه

م از اعظ« کارکرد علم دالالت در کثرت معنای وجوه قرآن»برخاسته از سیاق همسو باشد. مقاله 

های قرآنی در بافت و سیاق آیات جدیت داشته و مقاله ( که به بررسی داللت واژه1393پرچم )

ا محققیان از زهر« روابط درون متنی و بینامتنیای آیات قرآن کریم با توجه به شناسی الیهنشانه»

های آن انجام شناسی متن قرآن و داللتهایی است که در راستای نشانه( که از پژوهش1393)

 گرفته است. 

های یاد شده، رفع ابهام صبر موسی )ع(، یک از پژوهششود، اهتمام هیچچنانکه مالحظه می

 باشد.اختصاصی این پژوهش است، نمی بر مبنای اصل تشابک داللتی که رویکرد

 های موجود پیرامون صبر موسی )ع( تبیین ابهام -2

چنانکه در مقدمه بیان شد، صبر موسی )ع( از موضوعاتی است که محل نزاع و اختالف واقع 

صبری قرار داده است. این تفاوت و اختالف نظر از دو منظر شده و آن حضرت را در مظانّ بی

ض های متناقهای متفاوت آیات و بخشی از سوی دیدگاهت: بخشی از جانب داللتایجاد شده اس

 گردد.مفسران. در ادامه این دو بخش تبیین می

 ابهام موجود در آیات -2-1

قرآن کریم با موضوع صبر موسی )ع(، برخورد متفاوتی نموده است. از سویی در بسیاری از 

گوناگون حیات وی، مکرراً به تصویر کشیده شده؛ های آیات، صبر و بردباری موسی در صحنه

و  70-49/ 20گوید )طه: اش سخن میاز قبیل آیاتی که از صالبت موسی در انجام رسالت الهی

را  اسرائیلو عناد بنی ( و یا آیاتی که شکیبایی موسی در مواجهه با نادانی37-36/ 28قصص: 

ای از آیات، شکیبایی و...(. از طرفی دیگر، در پاره 55/ 2و بقره:  138/ 7نماید )اعراف: ترسیم می

موسی مورد خدشه واقع شده و صبر از وی نفی گشته است. از قبیل آیات مربوط به ماجرای 

ی تصریح به عدم صبر موس ﴾َصرْبًا َیِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمعِ ﴿ مالقات موسی و خضر که با عبارت

(. 75، 72، 67/ 18کرار و تأکید قرار گرفته است )کهف: نموده و این موضوع، سه مرتبه مورد ت

ََِل اْلَمِديَنَة َعَلي﴿آیات دیگری همچون آیه  َِ َهَذا ِحِن َغْفَلٍة مِّْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِن َيقْ  َو َد َتِتَلا
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َعَلْيِه  َفَقَضي َزُه ُموَسيِمْن َعُدوِِّه َفَوَك یَعَلي الَّذِ ِمن ِشيَعِتِه  یِمن ِشيَعِتِه َو َهَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذ

( نیز، ظهور در عدم توانمندی 15/ 28)قصص:  ﴾َقاَل َهاَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطِن ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبُن

 هموسی بر صبر دارد. سؤال اینجاست که آیا توانمندی موسی در صبر با ضعف و نقصان همرا

بوده، یا مراد از آیات چیز دیگری است؟ این پژوهش در نظر دارد از رهگذر اصل تشابک داللتی 

و بررسی تحلیلی مجموع آیاتی که به صبر یا عدم صبر موسی داللت دارند، به تبیین مراتب صبر 

 موسی )ع( بپردازد.

 ابهام موجود در كالم مفسران  -2-2

 ﴾ َصرْبًایَ ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِع﴿بر صبر که در آیه از منظر مفسران، عدم استطاعت موسی 

 ( بدان تصریح شده، در سه مفهوم آمده است: 67/ 18کهف: )

الف( مراد از نفی استطاعت، نفی قدرت است؛ بدین معنا که موسی قدرت بر صبر نداشته 

، 1997وی، / طنطا163، ص5، ج1419کثیر، / ابن484، ص21، ج1407رازی،  است )رک: فخر

، 1390/ طباطبایی، 1443، ص2، ج1422/ زحیلی، 385، ص8، ج1369/ طیب، 553، ص8ج

 فعل زا (. در بیانات تفسیری، نفی قدرت اینگونه تبیین شده که استطاعت، قبل342، ص13ج

 بود، قطعاً حاصل فعل آن حصول از فعل، قبل انجام بر استطاعت اگر شود؛ زیرانمی حاصل

 آمدمی زمصورت، ال این در .بود حاصل صبر حصول از موسی نیز، قبل توسط رصب بر استطاعت

 گردداست، روشن می باطل چیزی چنین چون و باشد کهف، کذب 67 آیه در خداوند سخن که

ُِ ﴿آیه  به عالوه، در. وجود ندارد فعل از استطاعت، قبل که  ﴾ْبًراَو َكْيَف َتْصِبُر َعلی َما َلْم ُتِحْط ِبِه 

 و شده دانسته نیست، بعید واقف آن حقیقت به انسان که آنچه بر صبر (، حصول68/ 18: )کهف

 لحاص باید علم آن حصول از قبل نیز علم بر داشت، قدرت وجود فعل از استطاعت، قبل اگر

 بر رقاد که کسی زیرا نبود، علم، بعید عدم وجود با صبر بود، حصول چنین این اگر و شدمی

 استبعاد این کهف به 68در آیه  چون خداوند پس،. نیست بعید او فعل از آن بر مباشد، اقدا فعلی

 شود. بنابراین، عدمنمی حاصل حصول فعل از استطاعت، قبل که شودمی نموده، معلوم حکم

، 1407رازی،  است )رک: فخر صبر بر موسی قدرت عدم با آیه مذکور، مساوی در استطاعت

 او از تعلیم طریق موسی در آنچه مشاهده خاطر ، به( و جناب خضر485ـ484، صص21ج

َّ﴿ با کالم هم، تأکید آن دلیل و نموده از او نفی مؤکداً  را بیند، صبرمی  نکره ﴾ًاَصْبر﴿ .است ﴾ِإ

 لن»یند: بگو اینکه تا دارد بیشتری کالم، تأکید این و کندمی عموم افاده نفی بوده و سیاق در
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راین، در بناب .کندرا مضاعف می نیز، این تأکید «ال»جای  به ﴾َلْن﴿زا به عالوه، استفاده«. تصبر

 تفیآن، من اسباب از یکی نفی واسطه به فعل و شده قدرت بر متوقف علمکهف،  68و  67 آیات

 آن که رب قدرت سببِ نفیِ است و صبر با نفی قدرت معنای به استطاعت نفی پس. شده است

 (.342، ص13، ج1390است )رک: طباطبایی،  شده ، نفیبوده امور حقیقت به علم و احاطه

 موسی رب نفى استطاعت است نه نفى قدرت؛ بدین معنا که صبر ﴾َلْن َتْسَتِطيَع﴿ب( مراد از 

 فالنی» د:شومی گفته عرف در آنکه بوده، نه اینکه او قدرت بر صبر نداشته است؛ مانند سنگین

بدان دلیل  این است. سنگین او کار بر این ، زیرا«کند تاو مجالس با یا ببیند را فالنی تواندنمی

امور،  بواطن به لدنی علم واسطه به خضر و کردمی عمل امور ظواهر اساس بر بوده که موسی

 هک نبود. بنابراین، مراد این نیست آسان موسی بر هاصحنه آن رو، مشاهدهایناز نمود.می حکم

، 13، ج1408/ ابوالفتوح رازی، 746، ص6، ج1372، ک: طبرسی.ندارد )ر صبر بر قدرت موسی

/ جبائی، 296، ص1410/ شّبر،  314، ص8، ج1415/ آلوسی، 71، ص7تا، ج/ طوسی، بی11ص

، 5، ج1424/ مغنیه، 240، ص2، ج1413/ ابن ابی جامع، 395، ص1422/ دخیل، 241، ص1426

کهف استناد  68 ه آیهاین عده در تأیید سخن خود، ب. (455، ص6، ج1419/ مدرسی، 145ص

 رادکند. بنابراین، منمی علم، صبر عدم خاطر به موسی که دارد کنند که بر این موضوع داللتمی

 چه ود، موسیب صبر بر قدرت مراد، نفی اگر نیست چون صبر بر قدرت نفی ﴾َلْن َتْسَتِطيَع﴿از 

رسی، ک: طب.نداشت )ر صبر بر کند، زیرا قدرت صبر توانستنداشت، نمی علم چه و داشت علم

 وجه ترینبلیغ به کهف، صبر 67 آیه (. پس در71، ص7تا، ج/ طوسی، بی746، ص6، ج1372

َّ﴿شده، زیرا همراه با  نفی الوه، به ع است و دارد، آمده بیشتری آن تأکید نفی که ﴾َلْن﴿و  ﴾ِإ

 نماید؛ زیرا نفی هانیبر طریق به را صبر نموده است تا عدول ﴾َلْن َتْسَتِطيَع﴿به  «تصبر لن»از

 تلزماستطاعت مس نفی که ایگونه است؛ به متوقف آن بر فعل وقوع که است چیزی استطاعت

 اصالً  وت کند، یعنیمی عموم افاده و است نفی سیاق در صبر، نکره .باشدمی نیز فعل آن نفی

 خضر هک دهد اطالع اشود، تمی تعلیل بعد آیه با جمله اما این .کنی صبر من با ایذره توانینمی

 یکس ویژه صالح، به انسان یک و بود ناپسند و منکر هاآن ظاهر که بود باطنی دار اموریعهده

ه بنابراین، اینک. نگردد امور، مشمئز آن مشاهده هنگام به تواندباشد، نمی شریعت صاحب که

 صولح از ، قبلاستطاعت اگر شود، زیرانمی حاصل فعل از قبل استطاعت»دسته اول معتقدند 

 آیه در رصب نفی بود و نیز حاصل صبر حصول از صبر، قبل بر شد، استطاعتمی حاصل فعل

 اطرخ به صبر مگر، نفی از آیه، چیزی نیست مراد ظاهر بوده و غیر استداللی «گشتمی کذب

 که هنگامی است موجود صبر استطاعت؛ و نفی یعنی است متوقف آن بر صبر که آنچه نفی

 است حاصل فعل وقوع از استطاعت قبل باشد، زیرا حاصل آن با همزمان یا قبل استطاعت

 (.314ص، 8، ج1425)آلوسی، 
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ن و تنها به ذکر این مضمو ج( در دیدگاه سوم، مفسران به بحث استطاعت ورودی پیدا نکرده 

در اند که موسی مأمور به ظاهر امور بود و خضر بواسطه علم لدنی که خداوند بسنده کرده

توانست در برابر اقدامات رو، موسی نمینمود. ازایناختیارش نهاده بود، به باطن امور حکم می

ند؛ کهایی مشمئز شده و اعتراض میخضر صبر نماید، زیرا هر انسان صالحی با دیدن چنین صحنه

/ 719، ص5، ج1371ک: میبدی، .چه برسد به موسی که پیامبری صاحب شریعت بود )ر

/ 172، ص3، ج1415/ خازن، 530، ص3، ج1422/ ابن عطیه، 734، ص2، ج1407زمخشری، 

/ قرشی، 316، ص10، ج1404/ حسینی همدانی، 652تا، ص/ کاشفی، بی61، ص8تا، جامین، بی

 (.89، ص8، ج1363/ شاه عبدالعظیمی، 250، ص6، ج1375

دههام صبر موسی )ع( را پیچیهای متفاوت، ابگردد، مفسران با بیان دیدگاهچنانکه مالحظه می

رو، مقاله حاضر در تالش است بر مبنای اصل تشابک داللتی و قرائن موجود ایناند. ازتر کرده

 در آیات، مفهوم حقیقی عدم استطاعت را تبیین نموده و پرده از ابهام صبر آن جناب بردارد.

 تشابک داللتی و تبیین چیستی صبر موسی )ع( -3

ت، تشابک داللتی بدان معناست که همه آیات قرآن از منظر داللت با هم همانگونه که گذش

مرتبطند و گویا شبکه تورمانندی را تشکیل داده که هر گره، به گره دیگر اتصال یافته و سیستم 

ها یا اند؛ یعنی داللت هر بخش یا آیه از قرآن، با داللت بخشای عظیمی را به وجود آوردهشبکه

که نزول تدریجی و موضوعات به ظاهر متفاوت بط و وابسته است؛ به طوریآیاتی دیگر، مرت

گردد و سراسر قرآن، دستگاه معناشناختی آیات، مانع از این وحدت و به هم پیوستگی نمی

 گشته قرآن متن هدفمند کاربرد به منجر قرآن معارف پیوستگی هم بهدهد. واحدی را تشکیل می

 استخراج رو، به منظورازاین. گرددگوناگون می موضوعات در قرآن دیدگاه استخراج باعث و

 و موضوع یک به آیاتِ مربوط بندیدسته گوناگون، جز موضوعات پیرامون قرآنی هایدیدگاه

ا، ترک: صدر، بی)بود  نخواهد ایچاره یکدیگر، راه با آنها نمودن مرتبط و آیات به جمعی نگاه

 .(39ص

وسی )ع( تنها پیامبری است که ماجرای زندگی ایشان، از ابتدای بر همین اساس، از آنجا که م

نوزادی تا دوران رسالت، در قرآن بیان شده، به منظور فهم چیستی صبر موسی در آیات و درک 

یات گیری از مجموع آداللت حقیقی آیه مورد بحث، باید بر مبنای اصل تشابک داللتی و بهره

بندی زمانی پیرامون زندگی ایشان پرداخت و صبر یک دستهمربوط به قصه موسی )ع(، به ارائه 
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ایشان را در مقاطع مختلف حیات، مورد تحلیل قرار داد تا در نهایت، به درکی صحیح از ساختار 

 صبر موسی در قرآن دست یافت.

 صبر موسی )ع( در دوران سکونت در قصر  -3-1

سکونت ایشان، در دربار فرعون اولین مقطع زمانی در زندگی موسی )ع( مربوط به دوران 

؛ بردهاست. به گواهی آیات،  موسی )ع( از زمان تولد تا آغاز جوانی در قصر فرعون به سر می

گیرد که همچون نقطه عطفی، ها سکونت در قصر، ناخواسته در شرایطی قرار میپس از سالاما 

ت همیشگی موسی از سازد و آن، ماجرای قتل قبطی و هجرزندگی موسی )ع( را دگرگون می

ای از هرچند این اتفاق در ظاهر، امری قبیح و جلوه(. 21-15/ 28)قصص: دربار فرعون است 

صبری موسی است، اما حقیقتِ امر، چیز دیگری است و همین رویداد، نظام صبر موسی )ع( بی

 سازد.را برای نخستین بار نمایان می

لرَِّحيم َقاَل َربِّ ِبَما َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر ا یَفاْغِفْر ِل ِیَنْفس َظَلْمُت یَقاَل َربِّ ِإنِّ ﴿از داللت آیات 

ََ َظِهرًيا لِّْلُمْجِرِمن گردد که موسی )ع( (، روشن می17-16/ 28)قصص:  ﴾َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُكو

نگام ارتکاب قتل قبطی، دانسته است، زیرا به ههای دربار را از جانب خداوند میتمامی نعمت

نماید و به خاطر متنعم شدن از غفران الهی، برد و از او، طلب مغفرت میفقط به خداوند پناه می

ر پیشه رو، در برابر سختی ترک زندگی دربار، صبگیرد که پشتیبان ظالمان نباشد. ازاینتصمیم می

های دربار موسی )ع( به نعمت هگزیند. این امر حکایت از این دارد کساخته و راه مدین برمی

وابسته نبوده و این موضوع، از گفتارهایی که پس از ماجرای قتل قبطی از وی نقل شده نیز، قابل 

ای از حسرت یا ناراحتی، به جهت از (؛ زیرا در آنها، نشانه22-16/ 28استنباط است )قصص: 

خدا را بر ماندن در قصر شود. او هجرِت در راه دست دادن زندگی مرفه دربار دیده نمی

خواهد راه درست را به او رو، از خداوند میگزیند و از انتخابش نیز راضی است. ازاینبرمی

َْ َيْهِدَيىِن َس َو َلمَّا َتَوجََّه ِتْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسي﴿فرماید: نشان دهد آنجا که می  ﴾َواَء السَِّبيلَربِّى َأ

 . (22/ 28)قصص: 

سوره قصص، خداوند اعطاء علم و حکمت به موسی )ع( را جزاء  14این، در آیه  گذشته از

های زبانی موجود در آیه است یکی از نشانه ﴾ُمْحِسن﴿محسن بودن او عنوان کرده است. واژه 

 توان در راستای تحلیل صبر موسی )ع( در اولین مقطع از زندگی وی، از آن بهره برد. که می

)زبیدی، « ةِضدُّ اإلساءَ»به معنی « احسان»سازد که ی این واژه، روشن میدقت در داللت لغو  

ای است که مصادیق فراوانی دارد واژه(، 200، ص4، ج1415/ فیروزآبادی، 142، ص18، ج1414

 و یداللت دامنه ای از مراتب معنایی این واژه داللت دارند.ها به داللت مطابقی، به مرتبهو همه آن

 گوناگون )بافت و سیاق( نیست، زیرا در کاربردهای در کلمه وسیع قلمرو از ه، جداواژ معنایی
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 با که دارد ایدهد، گسترهمی تشکیل را واژه معنای اصلی هسته که وضع علم داللت، حقیقت

ر د حقیقی و به داللت مطابقی نحو نیز، به را وضع از پس مستعملِ مصادیق عنوان، تمامی صدق

 (.9-8، صص1385روشن، یسعید)گیرد برمی

بر همین اساس، بر مبنای اصل تشابک داللتی و با مراجعه به دیگر آیاِت مرتبط، از قبیل: 

َّ اللََّه  ا ُيضيُع َأْجَر اْلُمْحِسنَنَو﴿ گردد که یکی از مصادیق (؛ روشن می115)هود/  ﴾اْصِبْر َفِإ

/ 173، ص12، ج1411/ زحیلی، 95، ص12تا، جعنوان شده است )مراغى، بی« صبر»احسان، 

َّ اللََّه  ا ُيضيُع َأْجَر ﴿(؛ به عالوه، در آیه 353، ص6، ج1415آلوسی،  ِإنَُّه َمْن َيتَِّق َو َيْصِبْر َفِإ

قرار گرفته، تا این آگاهی را « هُم»جانشین ضمیر  ﴾ُمْحِسنَن﴿( نیز، واژه 90)یوسف/  ﴾اْلُمْحِسننَ 

، 2، ج1407کسی است که بین تقوا و صبر جمع کند )زمخشری، « محسِن»ایجاد نماید که 

ت اس« صبر»(. بنابراین، یکی از مراتب معنایی واژه احسان، 54، ص13، ج1411/ زحیلی، 502ص

( به داللت مطابقی، بر این مرتبه معنایی از واژه 14/ 28در آیه مورد نظر )قصص:  ﴾ُمْحِسن﴿و 

ست که چون موسی )ع( در زمره صابران قرار داشته، به او احسان داللت دارد و این بدین معنا

علم و حکمت عطا شده و این اعطاء، متعلق به زمان حضور او در دربار فرعون بوده است. بدین 

 گردد. ترتیب، ساختار صبر موسی )ع( در اولین فصل از زندگی وی روشن می

 صبر موسی )ع( در مَدْیَن -3-2

شود. قرآن کریم، این دوره از سی )ع(، در شهر مدیَن سپری میدومین مقطع از زندگی مو  

کشد. در این مقطع، نمایش صبر سوره قصص، به تصویر می 28تا  23زندگی موسی را در آیات 

گردد که پس از رویگردانی از رفاه دربار، شرایط زندگی در شخصیت موسی )ع( زمانی هویدا می

به  ایای در دل داشته باشد و یا گالیهآنکه شکوهیند، بیگزروستایی و ازدواجِ در آن را برمی

 درگاه خداوند آورَد.

رغم ضعف شدید بدنی، خود را (، علی24-23سیراب نمودن گوسفندان شعیب )قصص/   

يَّ ِمْن ِلَما َأنَزْلَت ِإَل یَربِّ ِإنِّ﴿محتاج خیر و احسانی از جانب پروردگار معرفی نمودن با عبارت 

(، که خود حکایت از رضایت به شرایط و شکرگزاری وی برای 24/ 28)قصص:  ﴾ِقرٌيَِْيٍر َف

(؛ اِبا نمودن از تناول غذایی که شعیب او را به 590، ص24، ج1420خداوند دارد )فخر رازی، 

ترسم این اطعام، مزد آب دادن من به گوسفندان مى»صَرف آن دعوت نموده بود، با این تعبیر که 

، 7، ج1372)طبرسی، « گیرندن از خاندانى هستم که در برابر عمل آخرت، مزد نمیباشد؛ زیرا م
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(؛ برگزیدن زندگی در روستا و ازدواج با دختری روستایی، باوجود آنکه خودش در 388ص

غم مجاز رساله به او، علیمحیط دربار پرورش یافته بود؛ چوپانی گوسفندان شعیب و خدمت ده

؛ همگی بازتاب روشنی از صبر موسی )ع(، در دومین فصل از زندگی 1سال خدمت بودنبه هشت

 او هستند.

 صبر موسی )ع( در مبارزه با فرعون -3-3

گردد. موسی )ع( بازگشت او به زادگاه خویش آغاز می باسومین دوره از زندگی موسی )ع(، 

ظیر زن، فرزند، های دنیایی، نپس از ده سال زندگی در مدَین و دست یافتن به آرامش و نعمت

اموال، گوسفندان و اموری از این قبیل، مدیَن را رها نموده و با همسر باردار خود، از آنجا کوچ 

ای از نماید؛ زیرا دغدغه اصلی او، نجات قومش از یوغ بندگی فرعون بود و این خود، نمونهمی

 صالبت و پایداری این شخصیت الهی است.

و  32-29/ 28گردد )قصص: فیض عظیم رسالت نائل میدر آغاز این سفر، موسی )ع( به 

اش با ساحران از آیات فراوانی که در وصف رویارویی موسی با فرعون و مقابله(. 24/  20طه: 

هایی است که موسی )ع( با آن مواجه که این مواضع، از دشوارترین صحنه گرددمیآمده، روشن 

ترین ترین پادشاهان زمانه و دارای پیشرفتهاز سرکش بوده است، زیرا او به سوی پادشاهی جبّار که

(، اما 2690، ص5، ج1425دارترین تمدن بود، فرستاده شده بود )سید قطب، پادشاهی و ریشه

-36/ 28و قصص:  70-49/ 20وی با صبر و ثبات قدم، به انجام رسالت خویش پرداخت )طه: 

توان از داللت دیگر ی است. این معنا را می( و این ویژگیِ همه انبیاء در انجام رسالت اله37

ئمًَّة َو َجَعْلَناُهْم َأ﴿فرماید: در وصف پیامبران خویش میآیات قرآن دریافت نمود آنجا که خداوند، 

ََ ِبَأْمِرَنا ََ ِبَأْمِرَنا ﴿فرماید: ( و یا آنجا که می73/ 21)انبیاء:  ﴾َيْهُدو مَّا َلَو َجَعْلَنا ِمْنُهْم َأئمًَّة َيْهُدو

ََ (. به داللت آیات یادشده، پیامبران زمانی در 24/ 32)سجده:  ﴾َصَبُروْا َو َكاُنوْا ِبخَياِتَنا ُيوِقُنو

رو، داللت این یافته باشند. از اینگیرند که به مقام صبر و یقین دستجایگاه هدایتگری قرار می

 حیات ایشان کافی است.آیات به تنهایی، برای تأیید صبر موسی )ع( در سومین دوره از 

 اسرائیل صبر موسی )ع( در رهبری قوم بنی -3-4

و کوته ، سرکشیاسرائیلی، جهالتهای بنیدر آخرین مرحله از زندگی موسی )ع(، بهانه

گر شدن پرتوهای جدیدی از بردباری موسی )ع( های این قوم پدیدار گشته و سبب جلوهفکری

 ها به تصویر کشیده شده است.م، این نافرمانیگوشه قرآن کریگردد. در گوشهمی

                                                           

موسي )ع( مهان ده سال را به شعيب خدمت كرد، چون انبياء مهواره طرف فضل و ». چنانکه در روايات آمده است: 1

 (.139، ص2، ج1363)قمي، « كنندمتاميت را اختيار مي
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(، طلب رؤیت خداوند با چشم 138/ 7)اعراف: درخواسِت قراردادن خدایی از جنس بت 

رغم مشاهده معجزات فراوان الهی، سرپیچی از فرمان موسی )ع( مبنی بر ( علی55/ 2سَر )بقره: 

گیری و ناسپاسی به (، بهانه24-21 /5مائده: المقدس و جهاد با اهل آن )ورود به سرزمین بیت

پرستی در زمان غیبت موسی )ع( از میان قوم )بقره: (، گوساله61/ 2خاطر عدم تنوع غذایی )بقره: 

بستن تهمت و افتراء(، 64/ 2)بقره: اسرائیل های بنیشکنی(، نقض عهدها و پیمان92/ 2

ها هایی از این نافرمانیین قبیل، نمونه( و اموری از ا69/  33)احزاب: اسرائیل به موسی )ع( بنی

 آید. به شمار می

اسرائیل است. این موضوع مدلول تمامی این آیات، آزار و اذیت موسی )ع( توسط قوم بنی

سوره صف نیز، مورد اشاره قرار گرفته است. گرچه برخی مفسران، اذیت در آیه مذکور  5در آیه 

ای (، اما پاره418، ص9، ج1372دانند )طبرسی، )ع( می بستن به موسیرا اشاره به خصوص افتراء

ل به اسرائیهایی است که از جانب قوم بنیدیگر بر این باورند که این آیه، اشاره به تمام اذیت

پرستی و طلب رؤیت خدا تا عصیان و سرکشی در برابر آیات موسی )ع( رسیده بود. از گوساله

، 4، ج1407بستن به موسی )ع( )زمخشری، تهمت و افتراءها و های الهی و تکذیب آنو نشانه

 (. 524ص

بنابر آنچه گذشت، موسی )ع( نه تنها در راه مبارزه با طاغوت زمان خویش، بلکه در رهبری 

اسرائیل نیز، متحمل آزارهای فراوانی گشت؛ اما تا واپسین لحظات حیات، با قوم خود قوم بنی

وسی همین بس که تا زمان وفاتش، پا به پای قوم خویش که مدارا و شکیبایی نمود. در صبر م

المقدس، در صحرای سینا سرگردان شده بودند، در به خاطر نافرمانی از ورود به سرزمین بیت

 آن بیابان سکونت نمود، اما قوم خود را مورد نفرین قرار نداد.

 حل ابهام صبر موسی )ع(  -4

هایی که در ابتدای مقاله پیرامون ست که به ابهامپس از بیان آنچه گذشت، اکنون وقت آن ا

 صبر موسی )ع( مطرح شد، پاسخ داده شود. 

 رفع ابهام موجود میان آیات  -4-1

های حاصل از تشابک داللتی نشان از این دارد که نامالیمات زندگی و تحمل سختیرهیافت

ناب اسرائیل، از جبه آزارهای بنیهای امر رسالت و مبارزه با فرعونیان و نیز مدارا و تحمل نسبت 

ان از جانب صبری به ایشموسی شخصیتی برجسته و باصالبت ساخته بود. بنابراین، اتهام بی
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حضرت خضر و نقل آن توسط خداوند در قرآن کریم، با تصویری که سایر آیات از شخصیت 

قطعاً مفهوم خاصی  آن جناب ارائه داده، همخوانی ندارد. پس بر مبنای قرائن موجود در آیات،

 از آیات سوره کهف مد نظر است.

کهف،  67سازد که در آیه مداقه در سیاق آیاتِ مربوط به مالقات موسی و خضر روشن می

ها و یا ثبات قدم در طاعات الهی، بلکه در صبر نه به معنای متداولِ تحمل شداید و مصیبت

سبت به اقدامات نامتعارف و به ظاهر معنای سکوت، عدم اعتراض و در یک کالم خویشتنداری ن

های معمول صبریصبری، از سنخ بیخالف شرع خضر به کار رفته است. بدیهی است که این بی

ه شود، نبوده است تا بتوان بصبری اطالق مییابد و بدان بیکه از سایر افراد انسانی بروز می

نمود،  صبریرا متهم به بی صرف تصریح این آیه به عدم استطاعت موسی بر صبر، آن جناب

بلکه این عدم صبوری مربوط به دوره و موضوعی خاص بوده و منافاتی با مقام صبر جناب 

 موسی )ع( ندارد.

رغم عدم صبوری موسی )ع( و اعتراضات ایشان به مؤید بر این مطلب آن است که علی

در صدد عمل به  چون او جناب خضر، مالمتی از جانب خداوند متوجه آن حضرت نشده است،

مقام  .دانسته استتکلیفی بوده که بر اساس رسالت و شریعتش، خود را موظف به انجام آن می

و درجه موسی )ع( در شناخت شرایع و احکام، مبنی بر ظاهر امور بود و مقام خضر عالم، اشراف 

 ﴾ِمن لَُّدنَّا ِعْلًماَو َعلَّْمَناُه ﴿و وقوف بر باطن امور چنانکه خداوند در وصف علم خضر فرمود: 

این علم، علم لدنّی و غیبی بوده که خداوند، فقط در اختیار خضر قرار داده  (.65/ 18)کهف: 

ُِرًب َو َكْيَف َتْصِبُر َعلي﴿ در آیهاطالع بود چنانکه بود و موسی )ع( از آن، بی  ﴾اَما َلْم ُتِحْط ِبِه 

 . ( به این موضوع اشاره شده است68/ 18)کهف: 

آن هنگام که مرتبه موسی )ع( در علم شریعت کامل شد، خداوند وی را به سوی آن عالم 

فرستاد تا دریابد کمال معرفت در این است که انسان از علوم شریعت که مبتنی بر ظواهر است، 

رو، به علوم باطنی که مبتنی بر شناخت بواطن و اشراف بر حقایق امور است، منتقل گردد. از این

اعتراضات موسی )ع( به خضر، فقدان علمی بود که برای درک تأویل اقدامات خضر، بدان  علت

نیاز داشت، اما خداوند بنا به صالحدید خود، آن را در اختیار موسی قرار نداده بود )رک: آلوسی، 

 (. 313، ص8، ج1415

ن بود، بر همین اساس، در این اعتراضات قصوری از جناب موسی سر نزده است. اگر چنی

نمود تا پیامبر اکرم )ص( و مخاطبان قرآن را بدان آگاه نموده و از آن خداوند آن را گوشزد می

 صبری جناببرحذر دارد؛ چنانکه دأب قرآن در اینگونه موارد این چنین است. مثال در مورد بی

 ﴾کظُومدی َو ُهَو َمَو ا َتُکن َکصاِحِب احُلوِت ِإذ نا﴿فرماید: یونس، خطاب به پیامبر اکرم )ص( می

 (؛ حال آنکه در مورد موسی )ع( چنین نفرموده است. 48/ 68)قلم: 
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نکته شایان ذکر آنکه یکی از اهداف الهی از فرستادن موسی به این سفر، آگاهانیدن آن جناب 

آن ( آمده، 742، ص6، ج1372ک: طبرسی، .ر) از قلّت علمش بوده؛ زیرا چنانکه در تفاسیر

رو، خداوند ایشان را به این سفر ترین فرد زمان خویش است. ازاینکرد عالمحضرت تصور می

 مأمور نمود تا این تصور را در وی تصحیح و او را به نقصان علمش واقف سازد.

متفاوت آیه قتل قبطی با آیاتی که شکوه صبر و افزون بر آنچه گذشت، در تبیین فحوای 

واند تواکاوی بیان موسی )ع( در پاسخ به فرعون، می، کشنداستقامت موسی )ع( را به تصویر می

خواند و موسی در پاسخ، می ناسپاس ،راهگشا باشد. فرعون موسی )ع( را به جهت قتل قبطی

د شود که خداوند بعمی شمرده و مدعی ﴾الَِّنَِض﴿این نسبت را نفی نموده و در پاسخ خود را از 

فرماید: لت عطا نموده است. قرآن در این باره میاز فرار از دست فرعون، به او حکمت و رسا

الَِّن َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا قاَل َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّ َو َفَعْلَت َفْعَلَتَك الَِّتي َفَعْلَت َو َأْنَت ِمَن اْلكاِفِريَن﴿

  .(21-19/ 26: شعراء) ﴾ِلَنِِْفُتُكْم َفَوَهَب ِلي َربِّي ُحْكمًا َو َجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَس

نکه، گمراه اند؛ از قبیل ایبه ایراد اقوال گوناگونی پرداخته ﴾الَِّنَِض﴿مفسران در تبیین معنای 

تحریم قتل قبطى به من وحى نشده بود  یا شوددانستم عمل من منجر به قتل مىنمىبودم و 

اند )آلوسی، تعبیر کرده« جاهل» را به« ضالّ»ای مفسران، (. پاره292، ص7ج، 1372)طبرسی، 

( و برخی آن را 306، ص3، ج1407/ زمخشری، 12، ص8تا، ج/ طوسی، بی69، ص10، ج1415

(؛ اما دقت در فضای حاکم بر 306، ص3، ج1407اند )زمخشری، نیز دانسته« سفیه»به معنای 

 اگر مقصود موسی کند.دربار و نیز بافت و سیاق آیه، در صحت این نظریات تردید ایجاد می

کرد تا به خودش نسبت ضاللت دهد و از را از خود نفی نمی ناسپاسیگمراهی بود، موسی )ع( 

رو بود که درکی از هدایت الهی نداشتند تا بخواهند مفهوم طرفی، دیگر او با قوم کافری روبه

. موسی در رودر فرهنگ دینی انبیا به کار میضاللت ضد هدایت را درک کنند و این مفهوم د

دانست که اگر ها قرار گرفته و میها به آیین توحیدی، در مقابل آندربار به جهت دعوت آن

درست از موضع خود دفاع نکند وخود را نادان، سفیه و گمراه بخواند با مقاومت و حتی تمسخر 

 یا گمراهی ها روبرو خواهد شد و با این شرایط، درباریان دعوت او را نتیجه سفاهت، نادانی وآن

 شمردند. وی می

دهد. بررسی افزون بر این، فضای لغوی واژه ضاللت، مفهومی غیر از گمراهی را نشان می

عدول و انحراف »حاکی از این است که هسته اصلی معنای لغوی این واژه، « ضالل»لغوی واژه 

سهوى و کم یا  از راه مستقیم است که به هر عدول و انحرافى از راه مستقیم، خواه عمدى یا



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  62

 

برای کسی که خطایى از او سر « ضالل»شود. بنابراین، صحیح است که لفظ زیاد، اطالق مى

رو، به پیامبران و کّفار نیز نسبت داده شده است هرچند که میان این دو زند، به کار رود. ازاینمى

در آیه مورد  «ضالّ»(. بر همین اساس، 510، ص1412)راغب، « ضالل، فاصله زیادى بوده باشد

نظر، به معنای عدول از مسیر صحیحِ سازش برقرار کردن بین فرد قبطی و اسرائیلی به کار رفته 

  .که این عدول، منجر به قتل قبطی شده است

بنابراین، اگر چه قتل قبطی در ظاهر گواهی بر ناشکیبایی موسی است، اما دقت در داللت 

سازد که این اتفاق، به دلیل عدول غیر عمدی موسی در این نکته را روشن می« ضالّ»لغوی واژه 

 حادثه مورد نظر از مسیر صحیحِ جداسازی بین قبطی و اسرائیلی، واقع شده و از آنجا که موسی

طلب برخوردار و همواره در صدد احقاق حق مظلومین به آنها بوده شخصیتی اندفاعی و حق از

ل منجر به قت عمل او سهواًر بازوی فراوان بوده، زو و نیز جوانی برومند و صاحب قدرت بدنی و

  غیر عمد فرد قبطی گشته است.

 مفسران رفع ابهام از دیدگاه -4-2

در راستای تبیین ابهامی که از جانب مفسران پیرامون صبر موسی )ع( ایجاد شده، تشابک 

 زد.پرداداللتی با تبیین مفهوم واژه استطاعت، وارد میدان شده و به رفع آن می

به معنی طلِب طاعت است و طلب، اعم از آن « طوع»از باب استفعال و از ریشه « استطاعت»

ی وجود مقتض»زبان حال باشد و معنای کلی آن عبارت از است که با خواستن، با عمل و یا به 

 های محتلفچیزی است که باعث وقوع حالتبه معنای توانایى و آن است. همچنین « برای عمل

پس معنی استطاعت، یعنی تحقق شود. و کار هم، از استطاعت و توانایى صادر مىردد گفعل می

که تکلیف نمودن، ای گونهوظیفه و امتثال امر بهیافتنِ اقتضاء، آمادگی و موقعیت، در مقام عملِ به 

باشد )مصطفوی، با حصول آن شرایط، صحیح است و بدون واجد بودن آن، انسان مکلّف نمى

َلِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا ﴿ (. به عنوان نمونه، در آیات530، ص1412/ راغب، 167، ص7، ج1430

ِْْمَناِت...﴿( و 42/ 9)توبه:  ﴾َمَعُكْم َِْو ًا َأَ َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُم / 4)نساء:  ﴾َو َمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنُكْم 

(. به همین دلیل، 530، ص1412دارد )راغب، (، استطاعت، به فقدان وسیله مادّى و مالى اشاره 25

 (97/ 3)آل عمران:  ﴾َو ِللَِّه َعَلي النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل﴿فرماید: می حج مورددر 

گردد و حج بر کسی واجب است که شرایط استطاعت یعنی استطاعت با حصول شرایط محقق می

. بنابراین، اقتضاى شرع چنین است که تکلیف کردن بدون حصول در او جمع و محقق باشد

َْ ﴿رو، در آیه فوق الذکر از سوره آل عمران و نیز در آیات شرایط صحیح نباشد )همان(. از این ِإ

ا ِِ َو ِمْن رَِّب َو َأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّْن ُقوٍَّة﴿(؛ 88/ 11)هود:  ﴾ُأِريُد ِإلَّا اْلاْصَلاَح َما اْسَتَطْعُت

عبارت « استطاعت( »67/ 18کهف: ) ﴾َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَى َصْبرًا﴿(؛ 60/ 8)انفال:  ﴾اْلَخْيِل
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یافتن شرایطی که حصول آن از هر جهت، عمل به آنچه فرد نسبت به آن موظف است از تحقق

 (.169، ص7، ج1430کند )مصطفوی، گشته را اقتضا می

معنای لغوی این واژه، مؤیّد دیدگاه مفسران دسته دوم، در بیان مفهوم استطاعت در  مداقه

فعل و کار از استطاعت و توانایى صادر شناسان، برمبنای کالم واژهاست؛ زیرا چنانکه بیان شد، 

شود و این سخن بدان معناست که استطاعت قبل از حصول فعل حاصل است. بر همین مى

به حصول استطاعت قبل از فعل باور ندارد و نفی استطاعت را به معنای اساس، دیدگاهی که 

گردد که بر مبنای دیدگاه دوم، نفی استطاعت، به شود. پس، روشن میداند، رد مینفی قدرت می

معنای نفی قدرت موسی بر صبر نبوده و اعتراض او به اقدامات خضر، به جهت سنگین بودن 

ُِ َو َكْيَف َتْصِبُر َعلي﴿یرا مطابق آیه صبر بر موسی واقع شده است، ز )کهف:  ﴾رًباَما َلْم ُتِحْط ِبِه 

موسی احاطه علمی به تأویل آن وقایع نداشته است. اینکه نفی استطاعت به معنی نفی (، 68/ 18

قدرت صبر از موسی نیست، بدان معناست که موسی از نظر وجودی و شخصیتی، این قدرت را 

حامل علم لدنی گردد و در برابر اقدامات خضر صبر کند، اما مصلحت و  داشته که مانند خضر

مشیت خداوند در این ماجرا بر این قرار داشته که موسی فاقد چنین آگاهی باشد تا متوجه کاستی 

 علم خویش گردد. 

نکته شایان ذکر اینکه، همانگونه که در بیان معنای لغوی این واژه گذشت، تکلیف نمودن 

شرایط استطاعت، صحیح نیست. بنابراین، موسی )ع( به دلیل عدم حصول شرایط  بدون حصول

استطاعت )علم باطنی(، مستطیع و مکلّف به چنین صبری نبوده و به همین جهت، در برابر این 

 صبری مورد سرزنش و مالمت قرار نگرفته است.بی

 گیرینتیجه

یی را در درون خود نهفته دارد. هاصبر موسی )ع( در قرآن کریم، موضوعی است که ابهام

فحوای و  صبری موسی )ع( تصریح نمودهکهف، به بی 67مدلول برخی از آیات از قبیل آیه 

نماید. از سوی دیگر، آیات قصص نیز، این موضوع را تأیید می 15برخی دیگر از آیات مانند 

ب اسرائیل و دیگر جوانیفراوانی از قرآن، صبر و صالبت موسی )ع( را در امر رسالت، رهبری بن

دم های متفاوت از مفهوم عکشد. در این میان، مفسران نیز با ارائه دیدگاهحیات وی به تصویر می

اند. این پژوهش، با تمسک به روش تشابک داللتی، به استطاعت، بر ابهام صبر موسی دامن زده
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-فتبیین نموده است. رهیاهای پراکنده این آیات پرداخته و کیفیت صبر موسی را تجمع داللت

 های حاصل از کاربست تشابک داللتی حاکی از آن است که:

 عنصر صبر موسی در آیات بسیاری از قرآن به صورت مکرر به تصویر کشیده شده است. -1

اگر ظاهِر عباراتی در قرآن، با این موضوع  رو، وی از مقام رفیعی در صبر برخوردار بوده وازاین

دهد که آن آیات، ناظر به موقعیت راجعه به قرائن موجود در آیات نشان میمناسبت ندارد، م

 خاصی است و منافاتی با مقام صبر موسی )ع( ندارد.

شود، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر مفهوم صبری که از آیات قرآن برداشت می -2

ر شئونات مختلف بر مصائب و نامالیمات است که موسی )ع( حد اعالی هر سه نوع صبر را د

اسرائیل از خود نمایان ساخته است. از سوی دیگر، ویژه، در امر رسالت و رهبری بنیحیاتش و به

کهف، صبر نه به معنای  67دهد که در آیه سیاق آیاتِ مربوط به مالقات موسی و خضر نشان می

به اقدامات متداولِ آن در قرآن، بلکه در معنای خویشتنداری، سکوت و عدم اعتراض نسبت 

توان به ِصرف تصریح آیات نامتعارف و ظاهراً خالف شرع خضر به کار رفته است. پس، نمی

ر صبری نمود و مراتب صبسوره کهف به عدم استطاعت موسی بر صبر، ایشان را متهم به بی

 موسی را در مقاطع مختلف حیات وی، نادیده انگاشت.

ر صبر نیست؛ بلکه مراد سنگین بودن سکوت مراد از عدم استطاعت، نفی قدرت موسی ب -3

الت ه حکم رسبرای موسی در همراهی با خضر است و این سنگینی به آن دلیل است که موسی ب

، خود را موظف به در راستای انجام وظایفش که احقاق حقوق مظلومین، بخشی از آن بودهو 

ار کند. ت باشد و سکوت اختیتفاوبی توانسته نسبت به اقدامات خضردانسته و نمیاعتراض می

رو، تصریح به عدم استطاعت موسی بر صبر در سوره کهف، از مقام و منزلت صبر وی ایناز

 گذارد.صبری را از او به نمایش نمیکاهد و عنصر بینمی

رو، موسی مقام و درجه موسی )ع( در شناخت شرایع و احکام، مبنی بر ظواهر بود. ازاین -4

طه به باطن امور، در همراهی با خضر، مستطیع و در نتیجه، مکلف به صبر نبوده به دلیل عدم احا

دانسته، علیرغم اعتراضاتش به و چون به حکم نبوتش، خود را موظف به شکستن سکوت می

 جناب خضر، از جانب باری تعالی مورد مالمت واقع نشده است.
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