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 1طلبه سطح چهار (دکتری) رشته تفسیر و علوم قرآن ،حوزه علمیه حضرت خدیجه سالم اهلل علیها ،بابل
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چکیده
داستان رویارویی حضرت موسی (ع) و جناب خضر(ع) ،حکایتی واقعی همچون دیگر قصص قرآنی است که هدایتگر راه معرفت
به خدا و انبیای الهی (ع) و شناخت طریق حق می باشد .مقاله حاضر با هدف شناخت نکات اخالقی وکالمی و تحلیل برخی از
نکات اخالق و کالمی داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن تنظیم و تدوین شده است .نکات ارزنده تفسیری این داستان
در تحلیل اخالقی مبنی بر عدم صبر و فراموشی حضرت موسی(ع) نسبت به حضرت خضر (ع) و نیز در بحث کالمی کشتن
جوان توسط حضرت خضر(ع) بر اساس نظام تکوین و تشریع پاسخ داده شده و هیچ شبهه ای بر این دو پیامبر وارد نیست و
عصمت این دو پیامبر بر اساس شواهد و دالیل تفسیری و روایی ثابت شده است.
واژههای کلیدی :اخالق ،کالم ،داستان ،موسی ،خضر.
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مقدمه
داستان و قصهها نقش سازندهای در تربیت و شکل گیری شخصیت انسان ایفا می کنند .از این رو خداوند متعال جهت تکاملل و
تعالی بشر در ابعاد مختلف از این شیوه به بهترین وجه استفاده نموده که از جمله این داستانها ،داستان حضلرت موسلی(ع) و
حضرت خضر (ع) است که در سوره کهف به آن اشاره شده است .با تفکر و تدبر در اهداف این داستان می توان به نکات اخالقی
و کالمی این داستان پی برد که این قصه زمینه عبرت گیری و تعلم را برای انسان فراهم می کند .به همین جهت ،بررسلی ایلن
موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که کالم خداوند در بر دارنده تکامل دنیوی و اخروی بشر می باشد در ارتبلا بلا
این مسئله تألیفاتی به منظور شناساندن این قصه انجام گرفته از جمله :کتاب موسی و خضر در فرهنل

اسلالمی از قلدرت اهلل

مرادی و پایان نامه تحلیل تربیتی داستان حضرت موسی (ع) و سامری از نرگس رمضان زاده می توان نام برد .اما تحلیل اخالق
و کالمی داستان حضرت موسی(ع) و خضر (ع) به این نحو به احصاء نگارندگان در نیامده است .لذا پژوهش حاضر در صدد است
که با بررسی کتب متعدد تاریخی و اخالقی و تفاسیر متعدد به این مسئله بپلردازد کله چله نکلات اخالقلی و کالملی را از ایلن
داستان می توان برداشت نمود و از این رو مقاله حاضر با بهره گیری از قرآن و روایات به منظور پلی بلردن بله اسلرار کالملی و
اخالقی سعی در بیان این مطلب دارد که خداوند بعد اخالقی این داستان را ادب و تواضع و صبر استاد و شاگرد نقل می کنلد و
همچنین از نظر بعد کالمی به اثبات عصمت حضرت خضر (ع) اشاره دارد.
 .1شرح آیات  60-82سوره کهف
ضمن آیات  60-82سوره داستان تعلیم حضرت موسی (ع) توسط یکی از مردان الهی که قرآن نام او را ذکر نکرده وللی طبلق
نظرات مفسران معروف نام این شخص خضر بوده است .با تعبیرات بسیار ظریف و حساب شلده ای در سله ملاجرا بله حضلرت
موسی (ع) علومی که خدا به او تعلیم داده بود بهره مند نمود.
ماجرا از این قرار بود که قبل از سفر حضرت خضر (ع) به ایشان فرمود که اگر هر کاری کردم دلیل آن کار را از من نپرس .فقط
با من همراه باش و موسی (ع) هم موافقت کرد و به اتفاق او حرکت کرد .نخست سوراخ کردن کشتی بود که متعلق به گروهلی
از طبقه کم درآمد بود .دوم کشتن یک جوان؛ سوم تجدید بنای دیواری که در حال فرو ریختن بود.
در همه این حوادث موسی (ع) اعتراض نمود و دلیل اعتراض حضرت موسی (ع) این بود که در حادثه اول مصونیت اموال مردم
از سوی خضر(ع) نقض شد و در حادثه دوم مصونیت جان انسان ها و در حادثه سوم عملی ظاهراً بدون دلیل از او سر زد.
سرانجام حضرت خضر(ع) اسرار نهانی این کارها را برای او فاش نمود تا به فلسفه و حکمت آن پی برد .دلیل حادثله اول را ایلن
گونه مطرح نمود که اگر کشتی را سوراخ نمی کردند پادشاه غاصبی آن را به تصرف خود در می آورد و صاحبان کشلتی بیچلاره
میشدند .دوم اگر آن جوان کشته نمی شد بیم آن می رفت که پدر و مادر صالح خود را گمراه سازد .و سلوم در زیلر آن دیلوار
گنجی نهفته بود که متعلق به یتیمان بود که پدر آن ها مردی با ایمان و صالحی بود خدا می خواست از این طریق گنج آنها را
محفوظ بدارد تا زمانی که یتیمان به حد رشد برسند( .مکارم شیرازی،1374 ،ج  ، 7ص .)248 – 249
در مصاحبه و مناظره حضرت موسی (ع) با حضرت خضر (ع) معارف عمیقی مطرح شده خداوند درباره حضرت خضر(ع) فرمود:
«فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا؛

34

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

در آنجا بندهای از بندگان خاص ما را یافتند که او را رحمت و لطف خاصی از نزد خود عطا کردیم و هم از نزد خلود وی را عللم
(لدنّی و اسرار غیب الهی) آموختیم».
یعنی رحمت خدا با علم راستین همراه است و علمی که رحمت خدا را همراهی نکند نافع نیست و علم نلافع چیلزی اسلت کله
پرهیزکاران گوششان را وقف آ ن نموده اند و سالکان صالح از علم غیر نافع به خدا پناه می برند ولی ایلن رحملت مظهلر هملان
رحمت بیکران خدا است که مهندسی غضب نیز خواهد بود یعنی همان طور که غضب الهلی بلر اسلاس رحملت مطلقله اسلت.
غضب حضرت خضر(ع) نیز که ماجرای همان رحمت مطلقه خداست بر اساس رحمت خواهد بلود .از ایلن رو دو کلار قهرآمیلز
انجام داد که باطن آنها رحمت بود یکی کشتن جوان و دیگری سوراخ کردن کشتی.
البته کار سوم یعنی مرمت دیوار ویران یتیمان آن شهر نیز ظاهر و باطن آن برابر رحمت بود .اعتراض موسلی در بلاره کارهلای
حضرت خضر بر اساس ظاهر شرع بود و پاسخ خضر(ع) به حضرت موسی(ع) بر اساس والیت و رحمت مطلقه و علم لَلدُنّی بلود
که هر دو صحیح و هر یک به جای خود معتبر است .غرض آنکه رحمت رحمانیه یک اقتضلا دارد و رحملت رحیمیله اقتضلایی
دیگر و آنچه خداوند به حضرت خضر عطا کرده بود گذشته از رحمت رحیمیه رحمت رحمانیه بود که به استناد هملان رحملت
کشتن جوان و سوراخ کردن کشتی مصداق رحمت خواهد بود( .جوادی آملی  ،ج  ،2ص )209 - 208
محاورت و مصاحبت موسی کلیم (ع) و خضر (ع) در محدوده والیت است .خضر به موسی کلیم می گوید من و تو تحت والیلت
خداییم و آنچه به دست من و تو انجام گرفته اراده خداوند بوده است .در تعبیرات حضرت خضلر نکلاتی وجلود دارد؛ از جملله
اینکه وی معیوب کردن کشتی را به خود نسبت داده و می فرماید (فَاَرَدتُ اَن اَعیبَها) (کهف .)79 ،نمی گوید خدا خواست آن را
عیبناک کند بلکه می گوید من خواسته ام معیوبش کنم .اما درباره آن جوان میگوید:
« فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِنْهُ زَکَاةً وَ أَقْرَبَ رُحْمًا» (کهف )81 ،
اراده تبدیل به احسن را به خود و خدا نسبت داده و می گوید ما خواستیم خدای سبحان آن فرزند ناصلالح را بله فرزنلد صلالح
تبدیل کند اما در مورد دیوار میگوید:
«فَأَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا( ،کهف)82 ،؛
خدا اراده کرده است که آنها بالغ شوند و از گنج استفاده کنند».
در این مورد فعل را تنها به خدا نسبت می دهند .بعضی از اهل معرفت از این سه تعبیر استفاده کرده اند کله آنجلا کله نقلص
است خضر به خود نسبت می دهد و آنجا که می تواند مشترک باشد به خود و خدا نسبت می دهلد و آنجلا کله کملال صلرف
است به خدا نسبت می دهد.
البته چنین نیست که خیر را به خدا نسبت دهد و شر را به خود ،زیرا همه مراحل کار ،کار خیر بود بلکه روش موحد شدن ایلن
است که یک موحد در آغاز خود را موثر می بیند بعد کم کم می بیند که غیر خداوند موثر دیگری در کار نیست و به جایی ملی
رسد که خودش و همه ماسوی را جزو ستاد و سپاهیان خداوند می بیند چنین نیست که ما جدای از جنود خدا نتلوانیم کلاری
انجام دهیم .بلکه ما مهره ای از مهرههای درجات فاعلیت خدای سبحانیم در مقام فاعلیت که وصف زائلد بلر ذات اسلت انسلان
جزء جنود الهی است( .همان ،ص .)198 ،197
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 .2علت مسافرت حضرت موسی (ع)
هنگامی که فرعون و فرعونیان در دریای نیل غرق شده و به هالکت رسیدند بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی پس از سال
ها مبارزه پیروز شدند و زمام امور رهبری به دست موسی افتاد او در یک اجتماع بزرگ در حضور بنی اسلرائیل سلخنرانی کلرد
مجلس باشکوهی بود ناگهان یک نفر از موسی پرسید آیا کسی را می شناسی که نسبت به تو اعلم باشد  .موسی در پاسخ گفلت
نه( ،محمدی اشتهاردی ،ج  ،4ص .) 289
اینجا موسی با خود گفت خداوند فردی عالم و آگاه تر از من نیافریده پس خداوند به جبرئیل وحی کرد که موسی را دریاب کله
نابود می شود و به او بگو که در محل مالقات دو دریا صخره مردی است که از تو عالم تر است پس به سوی او حرکت کلن و از
علم او بیاموز .پس جبرئیل بر موسی نازل شد و او را از فرموده خداوند آگاه ساخت .اینجا بود که موسی در نفس خلود احسلاس
خواری کرد و متوجه اشتباه خود گردید و ترس و رعب بر او غلبه نمود و به وصی خود یوشع گفت :خداونلد ملرا ملأمور نملوده
است که مردی را که در محل برخورد دو دریاست مالقات کنم و از وی تبعیت و علم وی را فرا بگیرم پلس یوشلع بلرای سلفر
موسی یک ماهی نمک زده و مقداری وسایل مورد نیاز را آماده ساخت( .کاشانی ،ج  ،2ص .)287
در روایتی از امام محمد باقر (ع) آمده است که فرمود:
هنگامی که موسی (ع) و یوشع (ع) برگشتند دیدند که ماهی به دریا افتاده است پس به جست و جوی دوستانشلان برخاسلتند
و او را در جزیره ای از جزایر دریا پیدا کردند که تکیه داده یا نشسته است .پس موسی (ع) بله او سلالم کلرد و خضلر از سلالم
نمودن موسی تعجب کرد چرا که در سرزمینی زندگی می کرد که کسی به دیگری سالم نمی نمود .لذا پرسید تو کیستی گفلت
من موسی بن عمران هستم فرمود تو همان موسی بن عمران که خداوند با او تکلم می کند گفت بله حاجت تلو چیسلت گفلت
آمده ام که آنچه در مورد اسرار الهی آموخته ایم به من تعلیم نمایی ،خضر گفت من به امری مامور شده ام که تلو طاقلت آن را
نداری و تو نیز به چیزی مکلف شدی که من طاقت آن را ندارم( .همان.)289 ،
علت دیگر این بود که حضرت موسی (ع) در خود احساس غرور کرد که از همه عالم تلر اسلت پلس خداونلد او را بله ایلن کلار
دستور داد( .عروسی حویزی ،ج.)270 ،3
 .3نکات اخالقی داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)
.3-1

صبر و بردباری در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

در مقام تعلیم و تربیت نهایت بردباری را باید نشان داد همان طور که در این داستان می بینید هر گلاه حضلرت موسلی (ع) در
اثر هیجان عهد خود را فراموش می کرد و زبان به اعتراض می گشود خضر تنها با خونسردی و در لباس استفهام می فرمود:
«قال أَلَمْ أَقُلْ إِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا( ،کهف)18 ،؛
گفت :آیا با تو نگفتم که تو هرگز ظرفیت و مقام آنکه با من صبر کنی نخواهی داشت؟».
.3-2

ادب وتواضع در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

یکی از مسائلی که در تعلیم و تربیت اهمیت ویژه ای دارد برخورداری از ادب شاگردی است بلا اینکله حضلرت موسلی (ع) بله
عنوان پیامبری اولو العزم بودند در مالقات با حضرت خضر(ع) از وی درخواست می کند که با او همراهی کند ایلن جملله را در
بیان قرآنی اینگونه نقل می کرد آیا اجازه می دهی که با تو بیایم و تو را بر این اساس پیروی کلنم کله آنچله بله تلو داده بلرای
اینکه من هم به وسیله آن رشد بیابم به من تعلیم کن.
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«قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا( ،کهف)66 ،؛
موسى به او (خضر) گفت :آیا (اجازه مىدهى) در پى تو بیایم ،تا از آنچه براى رشد وکمال به تو آموختهاند ،به من بیاموزى؟».
مطلب قابل توجه در این آیه رعایت ادبی است که موسی (ع) در مقابل استادش حضرت خضر (ع) نمود .به ایلن صلورت کله از
همان ابتدا با سخنی که سرشار از ادب بود به صورت استفهامی فرمود آیا می توانم تو را پیروی کنم و همراهی خود را با ایشلان
مشرو به تعلیم نکرد و نگفت من تو را همراهی می کنم به شرطی که مرا تعلیم کنی بلکه گفت تو را پیروی می کنم باشد که
تو مرا تعلیم کنی( .خوش دل روحانی.)1393 ،
موسی با کمال تواضع به او گفت« :هَلْ أَتَّبِعُکَ.»...
در مذاکره موسی بااین معلم باالترین ادب در سخن رعایت شده است .زیرا قبل از اظهار هر نوع مطلبی اجازه پیروی می طلبد
و مقصود اصلی را که آموزش بود نتیجه مترتب برآن قرار می دهد و می گوید« :عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ».
در نتیجه او را از درخواست مقصود اصلی به صورت امر (علمنی) بی نیاز می سازد .آن گاه خواهان آموزش برخی از دانش های
معلم می گردد نه همه را .دانش را برای رشد و راهیابی به .سوی سعادت می طلبد و برآن موضوعیتی قائل نمی شود( .سبحانی،
ج ،2ص .)225
و نیز موسی وعده صبر داد و افزود که با تو مخالفت نخواهم کرد .این نوع سخن گفتن نیز یک نوع ادب بزرگی است از موسای
کلیم در برابر معلم بزرگوار( .همان ،ص.)226
حضرت موسی (ع) خود را در خدمت حضرت خضر (ع) قرار می دهد و به ایشان می گوید آیااجلازه ملی دهیلد ملن هملراه و
مالزمتان باشم تا از دریای علم شما چیزی دست مرا هم بگیرد با این تواضع شدید هم تقاضامندانه اجازه می گیرد هم هملواره
خودرا شاگرداستاد معرفی می کند .شاگرد باید پا به پای استاد حرکت کند و هر جا کوتاهی کرد و عقب مانلد جلز خلودش را
سرزنش نکند( .درستی مطلق ،ص)22
حضرت موسی(ع) هرگز از گفتن نمی دانم اباو گریز نداشت اگر هم به علمی رسید ثمره اعتراف به نمی دانم بود (أن تُعَلِّمَلن) (
همان ،ص) 35
.3-3

عظمت خدا و نیستی ما در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

خدای متعال فرموده است« :وَ أَنْ ال تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ؛ بر خدا برتری مجویید»؛
یعنی در مقابل خدا سر و گردن خود را باال نیاورید .علو را کنار بگذارید هر کس در مقابل هست حقیقی که خداوند متعال است
نیست حقیقی نشود و تسلیم محض نشود خود را از بین برده بر او علو برتری جسته است باید آنقدر عظمت خدا و بزرگی خلدا
ما را بگیرد که خود را فراموش کنیم یعنی خود را کنار بگذاریم و عظمت و بزرگی خدا در دل ما تجللی کنلد( .فرحلزاد،1393 ،
)72-71
حضرت موسی (ع) در برابر حضرت حق تسلیم محض بود چنانچه وقتی مأموریت یافت برای تعلیم به نزد خضر بلرود پرسلید
کجا بروم و تقاضانکرد که حقیقت جریاناتی که در پیش است شرایط تدریس را معلم معلوم می کند نه ملتعلم و شلاگرد بایلد
معلم و شرایط راهمانطور که هست بپذیرد( .درستی مطلق ،1391 ،ص )21
.3-4

تسلیم در برابر مربیان الهی در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

حضرت خضر(ع) گفت تو می خواهی از این به بعد شاگرد من بشوی گفت بله گفت فقط یک شر دارد،
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«قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی فَال تَسْئَلْنِی عَنْ شَیْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْراً( ،کهف)70 ،؛
اگر مرا پیروی می کنید از چیزی سوال مکن تا خودم از آن با تو سخن آغاز کنم».
یعنی هر چیزی دیدی نباید دم بزنی باید تسلیم محض باشی تا خود من برای تو توضیح بدهم شر اول و آخر ایلن اسلت کله
سوال نکنی مگر تو نمی گویی که خدا گفته است تو نزد من بیایی و شاگردی کنی من هم اول می گویم تو قدرت نلداری وللی
تو می گویی من قدرت دارم ان شاء اهلل صبر می کنم خوب می رویم ولی هرکاری کردم شلما نبایلد سلوال کنیلد بایلد تسللیم
باشید( .همان.)83-84 ،
به خاطر اینکه حضرت موسی (ع) یک لحظه به ذهنش خطور کرد که خدا عالم تر از من خلق نکرده است خلدا ایلن طلور ایلن
داستان را پیش آورد که حضرت موسی (ع) این اندازه منیت نشان ندهد ولی دیگر توان او از دست رفت و خلدا هلم البتله ملی
خواست او را تربیت کند که حواس او جمع باشد( .همان)91،
حضرت موسی(ع) در تمام مدت تعلیم پاسخ هیچ سؤال رادریافت نکرد معلوم می شود اولین شر

شاگردی در مدرسه علم

تأویل تسلیم و رضاست (ال اَعصی لک أمرا)( ،درستی مطلق ،ص )28
.3-5

شوق و رغبت در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

در این سه جریان نکته مهم و اساسی این است که در هر سه حادثه این فقط حضرت خضر(ع) است که اقدام می کند (فَخَرَقَها،
فَقَتَله ،فَاَقامَه) و این اقدام نه خضر (ع) دستوری داد و نه موسی (ع) به خضر کمک نمود موسایی که ادعایی تبعیلت و شلاگردی
خضر (ع) را داشت .ارتبا و تعامل سازمانی این دو وجود بزرگوار در سطح عصمت الهی مطرح است .با این وجود چون شلرعا و
عقال خصوص عملکرد خضر برای موسی روشن نیست به کمک او بر نمی خیزد و حتی اعتراض هم می کند از آن طلرف خضلر
هم به او تحمیل نمی کند و حتی به موسی (ع) اعتراض هم نمی کند که مگر خدا مرا به معلمی معرفلی نکلرد؟ و مگلر از عللم
لدنی برخوردار نیستم پس چرا از من تبعیت نمی کنی؟ و از این سخنان بلکه این امر الهی صرفا عدم ظرفیت همراهلی در حلد
نظار ه گری را اشکال می کند! از این رو در همراهی و پذیرش موسی امتناع می ورزید نکته دیگر اینکله خلدا هلم موسلی(ع) را
مواخذه نکرده است هر چند به ایشان امر کرده که شاگردی خضر (ع) را بکند و این نشان می دهد که حتی در سطح عمل یک
معصوم یا معصوم دیگر تبعیت از روی میل و رغبت صورت می گیرد و این میل در رغبت از بصیرت به عمل بر می خیلزد پلس
در مقام مدیریت والیی و الهی شوق و رغبت محور اعمال مدیریت و تحقق تبعیت از نیروهای تحت فرمان است( .نقلی پلور فلر،
)1377
.3-6

خدمت رسانی در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

مسأله سوراخ کردن کشتی به خاطر حفظ آن از دستبرد حاکم ستمگر که در تعقیب کشتی های سالم بلود ملی توانلد الگلوی
خدمت باشد البته نه برای هر انسانی بلکه برای افرادی که از جانب خدا مقام سرپرستی جامعه را بر عهده دارند همچنان کله
تعمیر دیوار به طور رایگان به منظور حفظ اموال نشانه ایثاراست که برای همگان می تواند الگو و درس باشد( .سبحانی،1416 ،
ص.)235
نام و نسب حضرت خضر (ع) روایت شده که آن جناب پیغمبری مرسل بوده و خدااو را به سوی قومش فرسلتادو او ملردم
قوم خود را به سوی قومش فرستاد واو مردم قوم خود را به سوی توحیددعوت کرده است و معجزه اواین بوده که بر هر چوب
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خشکی که می نشست سبز می شد و نیز بر هیچ زمین بی علفی نمی نشست مگر اینکه سبز و خرم می شد به هملین دلیلل
او را خضر نامیدند( .جزائری ،1372 ،ص)293
در مورد نبوت حضرت خضر عالمه طریحی می فرماید بسیاری از علماء می گویند وی پیامبر بوده واستدالل کرده اند به اینکه
به موسی گفت (وَ ما فَعلتُ عَن اَمری) هرگز این کارها را از پیش خود انجام ندادم( .طریحی ،1415 ،ص.)241
 .4تحلیل اخالقی داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)
نکته قابل توجه در داستان موسی و خضر (ع) این است که مزدخواهی و اعتراض موسلی بله خضلر از روی دنیلا طلبلی و علدم
اخالص بلکه از روی نداستن دلیل کارهای خضر (ع) بود( .آقایی جلیانی  ،1391،ص)67
از سوراخ کردن کشتی توسط خضر پیامبر نتیجه می گیریم که اگر کار خیر می کردیم و پس از آن پیشامد بلدی بلرای ملا رخ
داد یکی از علل آن می تواند این باشد که قرار بود این پیشامد ناگوار برای ما اتفاق بیفتد و لذا در عوض کار نیک مان با پیشامد
ناگوار پیشامدی از آن جلوگیری کرده است  .از داستان دوم نتیجه می گیریم که مصیبت هایی حتی بله بزرگلی از دسلت دادن
فرزند هم برای اهل ایمان خالی از خیر و مصلحت نیست و خداوند بعضی مواقع با پیش آوردن چنین مصائبی جللوی مصلیبتی
بسیار بزرگتر مثل مصیبت خلل در ایمان را می گیرد و در عوض چیزی بهتر از آن عطا می کند آری خداونلد همیشله بلا اهلل
ایمان معامله پرسود می کند و چیزی از آن نمی گیرد مگر آنکه بهتر از آن را به آنها می دهد( .همان.)77 ،
اما شبهه اخالقی درزمینه صبرنکردن حضرت موسی علیه السالم وجودداردواین است که چراحضرت موسی علیه السالم به عنوان
پیامبر الوالعزم در مقابل کارهای حضرت خضر علیه السالم صبر نکردند و همیشه اعتراض می کردند؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت که صبر نکردن موسی بر کارها و اعمال خضر نه تنها ضلعفی نبلود بلکله از نقلا قلوت
اخالقی او بود ،چرا که اگر ضعف بود قرآن حتما به آن اشاره می کرد اما می بینیم که قرآن عکس العمل موسی را رد نمی کنلد
و مورد سرزنش قرار نمی دهد .موسی (ع) در مقابل کارهای خضر (ع) امر به صبر نشده بود کله بلی صلبری و عکلس العمللش
مخالف با اطاعت از خدا باشد موسی نسبت به این و حقوق مردم بسیار غیور و کم طاقت بود و به محض اینکه پایمال شدن حق
کسی را مشاهده می کرد یا می دید خدشه ای به دین خدا وارد می شود قرار از کف داده و به شدت عکلس العملل نشلان ملی
داد .و آن طور که در قرآن بیان شده این از بارزترین نقا

قوت اخالقی موسی(ع) بود اگلر همله مسللمانان چنلین اخالقلی

داشتند نه کوچکترین حقی از کسی ضایع و نه خدشه ای به دین خدا وارد می شد .با این که به موسی (ع) وحلی شلده بلود
که به سوی شخصی می رود که مقامی بس بلند دارد و از علومی واال برخورداراسلت املا چلون از عصلمت حضلرت خضلر(ع)
چیزی به او گفته نشده بود برای خود حجت شرعی نمی دید که بدون داشتن دلیل کارهای خضر در برابرش سلکوت کنلد و
حرفی نزند و هر بار که خضر به او یادآوری می کرد که قرارمان این بود که اعتراض نکنی چون کارهای من بی حکمت نیست
وی قانع می شد و در نهایت نیز هر دو به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با یکدیگر همراه باشند(.همان ،ص ) 78
حضرت خضرعلیه السالم به علم باطنی عمل می کرداماحضرت موسی علیه السالم مأمور نبود که به علم باطنی عمل کند و بایلد
برحسب شریعت خود عمل می کرد بر همین اساس بود که بله کارهلایی کله حضلرت خضلرعلیه السلالم انجلام ملی داد و بله
ظاهرخالف شریعت بود اعتراض می کرد.
چقدر فرق است بین این اخالق موسوی و عملکرد کسانی که بدون داشتن کوچکترین حجت شرعی وتأییدالهی دیلن وایملان
خود را به دست کسانی به تمام قطب داده و مطیع محلض فلرامین آنهلا ملی شلوند بلدون کلوچکترین سلؤال و اعتلراض بله
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کارهایشان ،درصورتی که خداوند فقط و فقط در برابر پیامبر یا امام معصوم به ملا دسلتور اطاعلت بلی چلون و چلرا داده اسلت.
(همان ،ص)79
انسان براثر پیمودن مراحل تقرب و عبودیت می تواند از امور غیبی آگاهی یابد و آنچه خضر را به ایلن مقلام رسلانده بنلدگی و
عبودیت وی در مقابل خداوندبود( .سهراب پور ، 1374 ،ص)151
شبهه اخالقی دیگری که به حضرت موسی علیه السالم وارد شده این است که طبق آیه  73سوره کهف موسی علیه السالم دچار
نسیان و فراموشی شده و عصیان و فراموشی با عصمت أنبیا سازگاری ندارد.
معنی«ال تُؤاخِذنی بِما نُسیتُ( ،کهف)73 ،؛ مرابه آنچه فراموش کرده ام مؤاخذه نکن» ،چیست؟
در حالی که فراموش کردن برای پیامبران نزد شما جایز نیست؟
در پاسخ به این شبهه باید گفت اوالً منظور آن حضرت همین فراموشی عادی بوده است و این امر با وجود کوتاهی زمان شگفت
نیست زیرا چه بسا که انسان آنچه راکه نسبت به آن قریب العهد است به دلیل گرفتاری و مشاغل ذهنی و مانند آن فراموش می
کند.
دوم اینکه قصد وی آن بوده است که مرا به آنچه ترک نمودم مؤاخذه مکن نظیرآیه شریفه« :وَ لَقد عَهدنا اِلی آدمَ مِن قَبل فَنَسی،
( طه)115 ،؛ پس از این با آدم علیه السالم عهد کردیم اما عمل به عهد خود را ترک کرد» ،که این وجه به نقلل از رسلول خلدا
َسلیتُ؛ یعنلی
صلی اهلل علیه و آله و از طریق ابن عباس و ابی ابن کعب نقل شده است حضرت فرمودند« :قَالَ الَ تُؤَاخِلذْنِی بِمَلا ن ِ
بدانچه که از عهد با تو ترک کرده و انجام نداده ام مؤاخذه ام نکن».
سومین پاسخی که به این شبهه می توان داد این است که حضرت فرمود مرا به آنچه انجام داده ام و شبیه فراموشلی ملی باشلد
مؤاخذه نکن و به خاطرمشابهت (کار انجام شده) با فراموشی ،آن را «نسیان» نامید چنان که داسلتان یوسلف علیله السلالم بله
برادران آن حضرت گفته شده« :إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ( ،یوسف)70 ،؛ یعنی شما (چون) دزدان هستید (علم الهدی ،1377 ،ص.)145
بنابراین اگر واژه نسیت را به معنای فراموشی غیرمعمول بگیریم جای شبهه ای باقی نمی ماند و اگر به معنی فراموشلی واقعلی
باشد و به گونه باشد که در امر دین و رسالت باشد برای پیامبر جایز نیست اما اگر در موارد دیگر باشد مانعی برای پیامبر وجلود
ندارد مانند اینکه اگر پیامبری در امرخوردن او و امور روزمره اش فراموشی صورت بگیرد اسناد این فراموشی به پیامبر مشکلی
ندارد.
 .5تحلیل کالمی داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)
در مسئله کالمی این داستان فقط بخشی از ماجرای این داستان که راجع به کشتن جوان توسط حضرت خضلر(ع) انجلام
گرفته است مورد بررسی قرار می دهیم .در ماجرای کشتن آن جوان این سؤال در ذهن انسان بله وجلود ملی آیلد کله چلرا
حضرت خضر (ع) جوانی را قبل از ارتکاب جرم کشت؟ پاسخ این سؤال را بر اساس دو نظام تکوین و تشریع بیلان ملی کنلیم
خضر می دانست که جوان مرتکب جرم نگردیده است و در آینده مرتکب جرم خواهد شد او را کشت؟ آیا عللم خضلر علیله
السالم در برابر عمل جوان مسئولیت آور بوده است.
حال عمل حضرت خضر علیه السالم را از نظر نظام مقتضای تکوین و تشریع بررسی می نماییم.
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.5-1

تبیین نظام تکوین در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

مقتضای نظام تکوین خلقت و تدبیر و تصرف موجودات عالم از طریق علت و معلول بر مبنای حکمت الهی می باشد یعنی هلر
پدیده ای در عالم است در اثر علت های خاص و با ضوابط مشخص ایجاد می گردد .گروهی با استفاده از ایلن قاعلده چنلین
پاسخ داده اند که خضر مأمور تشریعی خداوند نبوده بلکه مأمور تکوینی بوده و از طرف خداوند براسلاس مصلالح و حکملت
الهی مأمور به انجام این کار شده است .اعتراض موسی علیه السالم براساس ظاهر و نظام تشریع صورت گرفته است .یعنی
همان طور که خداوند از مالئکه و بقیه موجودات؛ همانند سیل ،زلزله و ...برای ایجاد یک امر خاص استفاده می کنلد و تملام
علت ها و موجودات در جهان مأمور الهی هستند ،خضر علیه السالم نیز در این جا مأمور انجام این امور خاص است و شاید آیه
شریفه  61سوره انعام اشاره به همین مطلب باشد که می فرماید:
«وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَایُفَرِّطُونَ؛
و اوست که بربندگانش قاهر و غالب است و نگهبانانی بر شمامی فرستد تا هنگامی که یکی از شمارا مرگ فرا رسد فرستادگان
ما جانش بستانند در حالی که کوتاهی نمی کنند».
یعنی حضرت خضر علیه السالم ،مانند یک فرشته که مأمور به قبض روح است مأمور به قبض روح شده است و این که می
بینیم حضرت موسی علیه السالم تاب تحمل کارهای خضر علیه السالم را نداشته است به همین خاطر بوده که مأموریلت آن
دو با یکدیگر فرق داشته است موسی علیه السالم مأمور به ظاهر و خضر مأمور به بلاطن بلوده اسلت( .مکلارم شلیرازی،1377 ،
ج ،12ص ) 508 – 507
شعرانی در این باره می نویسد« :النَّ تلک االفعالَ کانت مِن اَحکلامِ روحِ االلهلامِ اللوالئی( ،شلعرانی ،1418 ،ج ،1ص ،)320ایلن
اعمال  ،نشأت گرفته ازاحکام روح الهام و والئی بوده است».
خضر علیه السالم در انتهای این داستان می گوید« :وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی( ،کهف)82 ،؛ من این کار را از پیش خود نکردم».
و روایات متعدّدی در منابع اهل سنت وجود دارد که این دیدگاه را تأیید می کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.
 -1مسلم از اُبَی بن کعب نقل می کند که پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله فرمودند:
«إِنَّ الْغُلَامَ الذی قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ کَافِرًا وَ لَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَیْهِ طُغْیَانًا وَ کُفْرًا ( ،نیشابوری ،ج ، 4ص)205؛
جوانی را که خضر به قتل رسانید ،کفر بر دل او نقش بسته بود )دیگر اسالم نمی آورد( و اگر زنده می ماند پلدر و ملادرش را در
حالت طغیان و کفر به قتل می رسانید».
حال چه مصلحت و حکمتی موجب این عمل و این مأموریت شده است؟ شاید بتوان از ظاهر آیه برداشت کرد که ایمان آن پدر
و مادر در نزد خدا ارزش زیادی داشته است؛ آن قدر که اقتضا داشته است فرزندی مؤمن و صالح در همین دنیا داشته باشند و
این فرزند خالف این اقتضا بود و خداوند امر فرمود او را بکشند تا فرزندی دیگر بهتر از او و صالح به آنها عنایت نماید و با این
عمل ایمان آنها نیز محفوظ بماند .در حقیقت این کار لطفی بود که خداوند در حق این دو بنده صالح خود کرده است.
فخررازی دراین باره می نویسد:
زنده ماندن غالم مفسده برای والدین در دین و دنیای آنهاداشته است  ،شاید خضر علیه السالم از طریق وحی دانسلته کله ضلرر
ناشی از قتل غالم کمتراست ازضرر زنده ماندن اوبرای پدر و مادرش  ،و به این سبب اقدام به قتل او کرد( .رازی شافعی،1421 ،
ج ،21ص.)136
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.5-2

تبیین نظام تشریع در داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

نظام تشریع مربو به قوانین و احکام عملی است که خداوند متعال برای هدایت انسان مقرر کرده و انسان موظف است با اختیار
خود به این فرامین و احکام عمل کند .حکم قصاص قبل از ارتکاب جرم و سؤالی که در این رابطه مطلرح شلده در محلدوده
نظام «تشریع»است.
طبق این دیدگاه ،آن پسر ،جوانی بالغ و مکلف بود ؛ چرا که واژه «غالم» به معنای جوان نورس نیز به کار می رود؛ فخررازی
در این باره می نویسد:
لفظ) غالم( گاهی شامل جوان بالغ می گردد؛ دلیل آن این است گفته می شود :نظرانسان بزرگ بهتراز نظر جوان است دراین
مثال شیخ مقابل و نقیض غالم قرارداده شده است این دلیل براین است که غالم همان جوان است( .همان ،ج ،21ص.)132
و از آنجا که موسی علیه السالم در اعتراض خود به خضر علیه السالم می گوید« :آیلا نفلس پلاکی را بلدون حکلم و قصاصلی
کُشتی؟» ،داللت بر این دارد که او بالغ بوده است؛ زیرا اگر غیربالغ بود ،حتی اگر کسی را می کشت ،حکم او قصاص نبود .و این
جوان بالغ گناهش یا «ارتداد» بوده؛ زیرا پدر و مادرش افرادی مؤمن بوده اند و او مؤمن به دنیا آمده و بعلد از ایملان ،کلافر و
مرتد شده و مرتد فطری حکمش قتل است ،چه توبه کند و چه توبه نکند( .صادقی ،ج ،18ص)166
در نتیجه جوان به دلیل اعمالش جایز القتل بوده است و اگر خضر علیه السالم عمل خود را مستند به جنایات او در آینده می
کند به این دلیل است که می خواهد بگوید این فرد نه تنها فعال مشغول به جرم است؛ بلکه در آینده نیز جرم های بزرگتری را
مرتکب خواهد شد؛ لذا کشتن او طبق موازین شرع به سبب اعمالش بوده و نه این که از باب قصاص قبل از ارتکلاب جلرم
باشد( .سبحانی ،ج ،12ص 235؛ شیرازی  ،ج ،12ص .)508-507
بنابراین می توان گفت که رفتار خضر با جوان به مقتضای نظام تکوین مشکل ندارد زیرا در این صورت خضر مأمور الهی بوده
که دستور خداوند را اجرا نماید مثل بقیه مأموران الهی و فرشتگان مأمور به قبض روح انسان ها ،روایات متعددی هلم ایلن
مطلب را تأیید می کند که خضر علیه السالم در راستای مسئولیت تکوینی جوان را کشته است .از نظر نظام تشریع نیز عمل
خضر علیه السالم مصداق قصاص قبل از جرم و جنایت نبوه زیرا عمل خضر علیه السالم مطابق شریعتی بوده که خضر علیه
السالم جوان مرتد فطری شناخته شده و مجازات او از نظر شریعت موسی علیه السالم قتل است در هر صورت نسبت به عمل
خضر علیه السالم هیچ شبهه کالمی وجود ندارد.
نتیجه گیری
ماجرای خضر (ع) موسی (ع) مشتمل بر اسرار و آموزه های کالمی اخالقی فراوانی است که به برخی از آنهلا اشلاره شلد ،املا از
مجموعه مطالبی که ذکر گردید می توان گفت که رفتار حضرت موسی (ع) در مقابل کارهای حضرت خضر (ع) به عنوان پیامبر
اولو العزم از نظر اخالقی درس بزرگی برای ما می تواند باشد؛ اینکه چگونه به استاد باید احترام گذاشت و مقام و منزلت استاد تا
چه اندازه است و صبر و ادب و نیز رفتار خضر(ع) با جوان به مقتضای نظام تکوین مشکل ندارد؛ زیرا در این صورت خضر مأمور
الهی بوده که دستورخداوند را اجرا نماید و اینکه خضر (ع) در راستای مسئولیت تکوینی جلوان را کشلته اسلت .از نظلر نظلام
تشریع نیز عمل خضر(ع) مصداق قصاص قبل از جرم و جنایت نبوده؛ زیرا عمل خضر(ع) مطابق شریعتی بوده که خضلر(ع) از
آن پیروی می کرده است .بنابراین نسبت به عمل خضر(ع) هیچ شبهه کالمی وجود ندارد.
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