بسن ا ...الرحوي الرحین

عٌَاى هقالِ:
( بررسی یکی از داستاًهای قرآى کرین )

گفتگَی حضرت هَسی با دختراى شعیب ،در قرآى

ًَشتِ  :فاطوِ کٌعاًی پَر
کارشٌاسی ارشذ علَم قرآى ٍ حذیث ،هذرّس داًشگاُ

ایي ًَشتار را بِ رٍح هطهر شهذا هخصَصا شهذای کربال سیذ ٍ ساالر شهذا
اباعبذالِ حسیي کِ با خًَش اسالم زًذُ هاًذ تقذین هی دارم.
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گفتگَی حضزت هَسی تا دختزاى ضؼیة ،در قزآى
پیاهثز گزاهی اسالم فزهَد :هي اسهیاى ضوا هی رٍم ٍ دٍچیش گزاًْا در هیاى ضوا تِ
یادگار هی گذارم ،هاداهی کِ تِ آى دٍ توسک جَییذ ّیچ گاُ گوزاُ ًخَاّیذ
ضذ کتاب خذا ٍ اّل تیتن آى دٍ اس ّن جذا ًوی ضًَذ تا در ًشد حَؼ کَثز تز
هي ٍارد ضًَذ .تز اساس ایي حذیث السم است ها قزآى ٍ اّل تیت را تطٌاسین ٍ
اس ایي چزاغْای ّذایت در سًذگی خَد تْزُ گیزی ًوایین خذاًٍذ تزای ّذایت
تطز داستاًْای ٍاقؼی را تِ غَرت ٍحی تز آخزیي رسَل خَد تیاى کزدُ است.
در ایي ًَضتار داستاى تزخَرد حضزت هَسی تا دختزاى ضؼیة کِ تسیار آهَسًذُ
است تزای ػالقِ هٌذاى تِ داستاًْای قزآى کزین هخػَغا جَاًاى هی ًَیسن اهیذ
است کِ تتَاًین تْزُ کافی اس پٌذّای داستاى در سًذگی خَد تِ خػَظ در ایام
جَاًی تثزین.
آیات 22الی27سَرُ هثارکِ قػع تِ هاجزای حضزت هَسی هی پزداسد.
(ٍ ٌّگاهی کِ تِ چاُ هذیي رسیذ گزٍّی اس هزدم را در آى جا یافت کِ
چْارپایاى خَد را سیزاب هی کزدًذ ٍ پاییي تز اس آًاى دٍ دختز را یافت کِ
گَسفٌذاى خَد را اس رفتي تِ آتطخَر تاس هی داضتٌذ هَسی تِ آى دٍ گفت
جزیاى کار ضوا چیست آًْا گفتٌذ ها گَسفٌذّایواى را سیزاب ًوی کٌین تا ایي کِ
ضثاًْا خارج ضًَذ ٍ پذر ها پیز کٌْسالی است .پس هَسی تزای آى دٍ گَسفٌذاى
را سیزاب کزد تؼذ تِ سَی سایِ رفت ٍ گفت پزٍردگارا در حقیقت ،هي تِ آًچِ
اس ًیکی کِ سَی هي فزٍ فزستی ًیاسهٌذم)تؼذ دختزاى تِ خاًِ رفتٌذ ٍ سٍدتز اس
رٍسّای قثل تِ خاًِ رسیذًذ پذر ایي دختزاى حضزت ضؼیة کِ پیاهثز ضْز هذیي
تَد سَال کزد ضوا اهزٍس سٍد تِ خاًِ آهذیذ دختزاى گفتٌذ پذر :اهزٍس تا یک
جَاًی آضٌا ضذین کِ گَسفٌذاى را آب داد ،پذر گفت تزٍیذ ٍ اس آى پسز دػَت
کٌیذ تِ هٌشل ها تیایذ تا اجزت کارش را تذّن قزآى هی گَیذ یکی اس دختزاى
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رفت اس هَسی دػَت کزد در سَرُ قػع هی گَیذ ایي دختز تا ضزم ٍ حیا راُ
هی رفت ٍقتی تِ ًشد هَسی رسیذ تِ قَل خَدهَى پسز خالِ ًطذ ٍ ًگفت هي
است دػَت هی کٌن گفت پذرم اس ضوا دػَت هیکٌذ تِ هٌشل ها تیاییذ تا اجزت
کارتاى را تذّذ دختز اس جلَ حزکت کزد ٍ هَسی اس پطت سزش ،تاد هی آهذ ٍ
احتوال داضت غفَرا لثاسص کٌار تزٍد هَسی گفت هي جلَ هی رٍم ٍ ضوا اضارُ
کي سوت چپ یا راست تزٍم دختز هتَجِ حیای هَسی ضذٍ .قتی تِ هٌشل
رسیذًذ هَسی جزیاًص را تِ حضزت ضؼیة تؼزیف کزد رٍسی در هػز قذم هی
سدم کِ هتَجِ ضذم یک سزتاس فزػَى یک هزد را کتک هی سد آى هزد اس هي
کوک خَاست تِ کوکص رفتن ٍلی سزتاس ٍل کي ًثَد هي سیلی تْص سدم درجا
افتاد ٍ هزد ،خثزدرضْز پیچیذ ،قَم فزػَى در هػز دًثال هي تَدًذ ٍ هی
خَاستٌذ هزا تکطٌذ هي فزار کزدُ ام .حضزت ضؼیة فزهَد ًگزاى ًثاش ایٌجا در
اهاى ّستی ٍ ایي ضْز اس هػز دٍر است ٍ آًْا ًوی تَاًٌذ تَ را پیذا کٌٌذ.یکی
دختزاى یؼٌی ّواى دختز کَچکتز تِ پذر پیطٌْاد داد پذر ایطاى را اجیز کي تا
تزای ضوا کار کٌٌذ ایي پسز ّن قَی ٍ ّن اهیي است .پذر گفت اس کجا هی داًی
اهیي ٍ قَی است دختز گفت دلَ سٌگیي تَد اٍ تِ تٌْایی اس چاُ آب کطیذ اس
ػْذُ کار سٌگیي تزهی آیذ تؼذ ٍقتی اس چاُ آب کطیذ سیز سایِ درخت رفت ٍ
دػا کزد .هَقغ آهذى ّن اس هي خَاست هي اس پطت سزش تیاین .پذر تا تَجِ تِ
اعالػات دختز ٍ ػلن پیاهثزی هتَجِ حیا ٍ ًجاتت هَسی ضذ تِ هَسی پیطٌْاد
کزد هي هایلن یکی اس دختزاًن را تِ اسدٍاج تَ در تیاٍرم تِ ضزط ایي کِ ّطت یا
دُ سال تزای هي کاری کٌی هَسی هایل ضذ تا دختز کَچکتز اسدٍاج کٌذ دختز
ّن اس اسدٍاج تا هَسی راضی ضذ هَسی قثَل کزد دُ سال کار کٌذ الثتِ ّشیٌِ
خاًَادُ هَسی تا ضؼیة تَد ٍ آى سهاى رسن تَدُ داهاد تزای پذر خاًن کار کٌذ
تِ ػٌَاى هْزیِ ٍ .پذرخاًن ّشیٌِ خاًَادُ داهادش را تذّذ .تِ ایي تزتیة تا
سادگی هَسی تا غفَرا اسدٍاج کزد تا خَضی ٍ خَتی سًذگی سادُ ای را در
3

کٌار حضزت ضؼیة آغاس کزدًذ دُ سال توام ضذ ٍ آًْا غاحة فزسًذی ضذًذ تؼذ
هَسی تػوین گزفت تِ دیذار هادرش تِ هػز تزٍد تا خاًَادُ اش حزکت کزد
ضة ،راّطاى را گن کزدًذ یک دفؼِ آتطی اس دٍر دیذ تِ سى ٍ تچِ اش گفت
ایٌجا تواًیذ تا هي اس آى آتص ضؼلِ ای تیاٍرم ضوا گزم ضَیذ ٍ ّن راٌّوایی پیذا
کٌن راُ را تِ ها ًطاى دّذ ٍقتی ًشدیک آتص ضذ دیذ ًَری است کِ اس درخت
هیایذ ایٌ جا خذاًٍذ تِ هَسی ٍحی فزستاد ٍ اٍ تِ هقام تشرگ پیاهثزی تزگشیذُ
ضذ.
ًکتِ ّایی هْن ایي قسوت داستاى حضزت هَسی ایي است کِ هَسی اس هػز
خارج ضذ ٍ تِ سَی هذیي حزکت کزد تؼذ اس چٌذ رٍس خستگی تِ سزسهیي هذیي
رسیذ ٍ رفت سز چاّی آب تٌَضذ تِ اعزافص تی اػتٌا ًثَد هَقؼی کِ دیذ دٍ
دختز تا ػفت کٌار آب ایستادُ اًذ ٍچَپاًاى راُ را تاس ًوی کٌٌذ تا آًاى تِ راحتی
تتَاًٌذ اس آب استفادُ کٌٌذ تِ سزاؽ آًاى رفت ٍ اس ّزدٍ سَال کزد .تا تَجِ تِ
آیات قزآى کزین در سَرُ قػع هطخع هی ضَد کِ دختزاى ضؼیة تا یکذیگز
تَدًذ ًِ تِ تٌْایی ،یؼٌی دختزاى در تیزٍى رفتي ،سؼی کٌٌذ تٌْا ًزًٍذ تلکِ
حذاقل دٍ ًفز تاضٌذ تا اهٌیت تیطتزی تزایطاى حاغل ضَد ًکتِ تؼذ ایي کِ
دختزاى ضؼیة تزای آب دادى گَسفٌذاى تِ هحل اجتواع ٍ کار حضَر داضتٌٌذ.
یؼٌی سهاًی کِ ضزٍری است دختزاى ٍ سًاى تا رػایت ػفت ٍحیا هی تَاًٌذ
تیزٍى هٌشل کار کٌٌذ الثتِ سؼی کٌٌذ اس اختالط هزد ٍ سى پزّیش کٌٌذ غحثت
حضزت هَسی در گفتگَ تا دختزاى تسیار کَتاُ است پس السم است دٍ ًاهحزم
هَقغ غحثت ،تِ هقذار ضزٍری ٍ کن تسٌذُ کٌٌذ .در ایي داستاى دختزاى ًیش تِ
حضزت هَسی پاسخ کَتاُ هی دٌّذ در جَاب هی گَیٌذ پذر پیزی دارین.آهذُ
این گَسفٌذّایواى را آب تذّین ٍ تا هزدّا ًوی خَاّین اختالط پیذا کٌین .در
ٍاقغ ًیت حضَرضاى را گفتٌٌذ در ضوي تا ّن غحثت کزدًذ ًِ تِ تٌْاییٍ .قتی
4

حضزت هَسی گَسفٌذاى را آب داد یؼٌی هزداى هی تَاًٌذ تا رػایت حیا ٍ ضزم
ٍ تذٍى هشاحوت تِ دیگزاى ،تِ سًاى کوک کٌٌذ ،سهاًی کِ گَسفٌذاى را آب داد
تِ سایِ درخت رفت ٍ تِ ارتثاعص تا دختزاى اداهِ ًذاد یؼٌی در حذ السم تا
دختزاى غحثت کزد ٍ هَسی خَاستِ اش را در درگاُ پزٍردگار هغزح کزد در
ٍاقغ تا خذا راس ٍ ًیاس کزد .قزآى هی گَیٌذ آى دختزاى تا ضزم ٍ حیا راُ هی
رفتٌٌذ یؼٌی راُ رفتي دختزاى ًیش تا حیا تاضذ ٍ حیا را تسیار رػایت کٌٌذ ٍ هَاظة
حزکات خَد تاضٌذ تا کسی عوغ ًکٌذ.دختز حضزت ضؼیة تا اجاسُ پذر تِ هال
قات هَسی آهذ پس در هالقات دختز ٍ پسز ،اجاسُ پذر السم است .پذر تِ دختزش
اعویٌاى داضتِ است .یؼٌی در فضای خاًَادُ حضزت ضؼیة اػتواد ٍجَد داضتِ
است .حضزت ضؼیة تِ خاعز ایي کِ هَسی گَسفٌذاًص را آب دادُ تَد تی هشد
ًگذاضت پس اگز کسی تِ دیگزی کوک کزد ًثایذ تی هشد تاضذ .حضزت ضؼیة تِ
ػٌَاى پذر خاًَادُ تا دختزش خطي تزخَرد ًکزد کِ چزا تا اٍ سخي گفتی تلکِ
آى را جْت داد ٍ هذیزیت کزد .پس اگز جَاى ػفیف ٍ پاکذاهٌی پیذا ضذ پذر
خاًَادُ جَاى را دػَت ٍ ارسیاتی کٌذ کِ آیا غالحیت دارد تا ایي خاًَادُ
ارتثاط تزقزار کٌذ یا خیز.پیام تؼذی ایي است کِ دختزاى ارتثاط غویواًِ ای تا
پذر داضتٌذ آهَسُ هْن ایي است کِ دختزاى تایذ هسایل هْن تیزٍى را تا پذر در
هیاى تگذارًذ ،پذر ٍ هادر فضای خاًِ را ػاعفی کٌٌذ تا دختزاى تِ راحتی تا آًْا
در هیاى تگذارًذ حضزت ضؼیة فکز تذ در هَرد دختزاًص تِ خَد راُ ًذاد ٍ تِ
دختزاًص اػتواد داضت ٍ در رٍایات آهذُ است کِ دختزاى اس ػقة حزکت هی
کزدًذ ٍ هَسی اس جلَ ٍ در رٍایات آهذُ اگز سى اس جلَ حزکت کٌذ ٍ هزد اس
پطت سزش ،ضیغاى هزد را رّا ًخَاّذ کزد.اس ایي هسألِ تزداضت هی ضَد کِ
پسزاى ًثایذ تِ هٌشل دختزاى تذٍى اجاسُ پذر یا ٍلی ٍارد ضًَذ .دختزاى هطَرت
هی دٌّذ کِ هَسی قَی است در آب دادى ٍ اهیي ،در تزخَرد تا ایي دختزّا،
تؼذ اس آب دادى تِ سایِ درخت رفت ٍ در آهذى جلَ حزکت کزد پس رفتار
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هَسی را دقیق تحلیل کزدى ٍ دچار احساسات ًطذًذ هثال ًگفتٌذ اٍ پسز سیثایی
است یا هَّایص تَر است یا قذش تْواى استٍ .قتی تِ ػٌَاى چَپاى ،هَسی
پذیزفتِ ضذ دیگز تِ کار دختزاى در تیزٍى اس خاًِ ضزٍرتی ًذاضت ًکتِ هْن ایي
است ک ِ گاّی السم است دختزاى یا سًاى تا تَجِ تِ ضزایظ خاًَادُ در تیزٍى
کار کٌٌذ ٍ در هَاقؼی کِ درآهذ خاًَادُ تأهیي است ٍاقؼا چِ ضزٍرتی دارد
تؼضی خاًوْا تچِ ّای کَچک خَد را رّا ًوَدُ ٍ تیزٍى کار کٌٌذ کِ ضزرّای
جثزاى ًاپذیز رٍی تچِ ّا هخػَغا در سٌیي پاییي هی گذارد .حضزت ضؼیة تِ
اسدٍاج دختزاًص تَجِ داضت ٍ حق اًتخاب را تزای آًاى ٍ اختیار اسدٍاج را
لحاػ کزد یؼٌی پیطٌْاد اسدٍاج داد ٍلی ٍلی ًِ هَسی را هجثَر کزد ٍ ًِ
دختزاى راً .کتِ هْن دیگز ایي کِ اگز پسز هٌاسثی پیذا ضذ پذر تِ دًثال ضَّز
دادى دختز تاضذ ٍ اس فزغت استفادُ کٌذ .حضزت هَسی تِ جای هْزیِ کار هی
کٌذ یؼٌی در اسدٍاج تثیٌیذ اس داهاد چِ کاری تز هی آیذ ّواى را هْزیِ قزار
دّیذ ٍ هْزیِ را تِ غَرتی قزار دّیذ کِ سَد آى تزای تواهی اػضای خاًَادُ
هفیذ ٍاقغ ضَد.اگز خَاستین هْزیِ را کن ٍ سیاد کٌین اختیار را تِ داهاد تذّین تا
هحث ت سیاد ضَد هَسی ّن تا کوال احتزام قثَل کزد دُ سال کار کٌذ .ایي
داستاى هی رساًذ کِ داهاد را تِ ػلت تیکاری ٍ فقز رد ًکٌیذ اگز هتخػع ٍ
هتؼْذ است ٍی را تپذیزیذ ٍ سهیٌِ اضتغال اٍ را فزاّن کٌیذ ٍ السم است دختز ٍ
پسز اس ّن ضٌاخت داضتِ تاضٌذ ٍ تا ًظارت پذر ٍ هادر اس ّن اعالػات کسة کٌٌذ.
ٍ ایٌکِ دختز کَچکتز ضؼیة اسدٍاج هی کٌذ ایي تسیار هْن است کِ تذاًین
اگزفزغت خَب اسدٍاج ،تزای دختز کَچکتز خاًَادُ پیص آهذ ایي فزغت
خَب تِ تْاًِ ایي کِ اٍل دختز تشرگتز تایذ اسدٍاج کٌذ تؼذ کَچکتز ،اس دست
ًزٍد ٍ دختزاى تشرگ خاًَادُ ٍ پذر ٍ هادراى ػشیش تِ اهز هْن تَجِ داضتِ تاضٌذ.
اس خذاًٍذ هی خَاّین ها را تا قزآى سًذُ تذارد ٍ،در فزدای قیاهت قزآى اس ها
ضفاػت کٌذ.
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هٌاتغ  :قزآى کزین سَرُ هثارکِ قػع .کتاب پزسطْای قزآًی جَاًاى جلذ اٍل.
اس هحوذ ػلی رضایی اغفْاًی

ًَضتِ فاعوِ کٌؼاًی پَر :کارضٌاسی ارضذ ػلَم قزآى ٍ حذیث ،هذرّس داًطگاُ
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