الگوی نظری عربتپذیری در قرآنکریم
عباس

پسندیده

چکیده
عبرتگیری از موضوعات مهم در اخالق اسالمی بوده وج ِ
ود عبرت با عبرتپ یری متفـاوت اسـت.
هدف این پژوهش طراحی الگوی نظـر ِ
ی عبرتپـ یری اسـت .رویکـرد پـژوهش ،کیفـی ،نـوع آن
کتابخانهای و رو

آن تحلیل محتوا است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که عبرت به معنی گ ر

و عبور از نامعلوم به معلوم ،بازگشت به موقعیت اول و تبدیل نامعلوم بـه معلـوم اسـت کـه موجـب
اتخاذ تصمیم متفاوت میشود .در قرآن کریم از سه عنصر مؤثر در عبرتپ یری یاد شده که عبارتنـد
از :بصیرت ،لب و خشیت .دو عنصر اول ماهیتی شناختی دارنـد و عنصـر سـوم ،عـاطفی و هیجـانی
است .از این سه عنصر ،یک الگوی دو وجهی شناختی -عاطفی به دست میآید که از سویی به باطن
امور نفوذ میکند(بصیرت) و به تحلیل ناب دسـت مییابـد(لب) و از سـوی دیگـر تـرس ناشـی از
عظمت امر(خشیت) ،موجب تأثیرپ یری از عبرت میشود و تکلیف فرد را روشـن مـیکنـد .نتیجـه
پژوهش این که برای بسط عبرتپ یری ،باید در بعد شناختی تـوان نفـوذ بـا بـاطن امـور و تحلیـل
پیراسته از اوهام را ایجاد کرد و در بعد عاطفی ،حالت ترس ناشـی از ادراک عظمـت و هیبـت را بـه
وجود آورد .این میتواند راهبرد فعالیتهای فرهنگی ،تبلیغی و آموزشی را روشن کند.
کلیدواژهها :عبرت ،عبرتپ یری ،الگوی نظری ،قرآن ،اخالق.
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 دانشیار گروه حدیث ،دانشکده علوم و معارف حدیثی ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران.
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درآمد

یکی از موضوعاتی که قرآن کریم به آن پرداخته است ،مسـئله عبـرت و عبـرتپـ یری
است .قرآن کریم به اعتباری کتاب عبرتهاست و عبرتهای بزرگ را در قالب قصـ
و یا یر آن مطرح میکند (یوسف .)۱۱۱ :این ،یکی از رو های تربیتی قرآن کریم است
(دلشاد تهرانی )۱۵۶ :۱۰۹۳ ،تا او را از بدیها به نیکیها و از تاریکیها بـه روشـناییها
سیر دهد (دلشاد تهرانی  .)۴۵۱ :۱۰۵۶قرآن کریم در هفت مورد به مسئله عبرت پرداخته
است .هر مورد دارای یک «موضع» و یک «موضوع» است .موضع عبرت ،آن موقعیـت و
پدیدهای است که عبرت در آن نهفته است و موضوع عبرت ،آن درسی است که بایـد از
آن پدیده گرفت .این آیات هفتگانه ،به دو گروه کلی حوادث تاریخی و شـگفتیهـای
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

آفرینش تقسیم میشوند .از میان آیات عبرت ،چهار آیه حوادث و داستانهای تاریخی را
به عنوان موضع عبرت یاد میکند .سه آیه دیگر ،پدیدههای شـگفت آفـرینش را مایـهی
عبرت معرفی میکنند (اجتهادی ،زهـرا؛ پسـندیده ،عبـاس )۱۰۷۴ ،کـه در جـدول زیـر
نمایش داده شده است:
موضع

موضوع

آیه
فی فِئتی ِ
ق ْد کان لکُ ْم مای ٌة ِ
ن الْتقتا فِئ ٌة
فی سب ِی ِل ل ِ
تُقات ِ ُل ِ
ال و ُأ ْخرى کافِر ٌح

۰۶

حوادث تاریخی

جنگ بدر

نصرت الهی

اخراج یهودیان

نفوذ قدرت و

ْ
ال یُؤیِّ ُد
یر ْون ُهم ِّمثْلیْ ِه ْم رأى الْعی ِن و ل ُ
بِن ِ
ام ِإنَّ ِ
فی ذلِك لعِبر فح
ْ
ص ِره من یش ُ
ِ ْو ِ
لی ا ْ بْصا ِر (آل عمران.)۱۰:
ُهو الَّ ِى أ ْخرج الَّ ِین کف ُرواْ م ِ ْن أ ْه ِل
ال ِْکت ِ
اب مِن ِدیا ِره ِ ْم ِ َّو ِل الحشْ ِر ما

بنی نضیر

سرنوشت
فرعون

حضرت
یوسف با
برادران

طغیانگران و

فأر ُاه اآلیة الْکُبرى؛ فک َّ ب و عصی؛ ثُ َّم
أ ْدبر ی ْسعی؛ فحشر فنادى؛ فقال أنا
ال نکال اال ِخر ِح و
ربُّک ُُم ا ْ ْعلی؛ فأخ ُه ل ُ
ا ْ ُولی؛ ِإنَّ ِ
فی ذلِك لعِبر فح لِّمن ی ْخشی

نابودی
اهل انانیت

والیت خاصهی
الهی نسبت به
بندگان مخل

آفرینش

آمد و شد شب

قدرت و مشیت

و روز

الهی

آفرینش

قدرت و مشیت

چهارپایان

الهی

(نازعات ۱۷ :تا )۱۶
لق ْد کان فی قص ِ
ص ِه ْم عِبْر ٌح ِ ُولِی
ْباب ما کان حدیثفا یفْترى و ِ
اْ ل ِ
لک ْن
ُ
صدیق الَّ ی بیْن یدیْ ِه و تفْصیل کُ ِّل
ت ْ
ٍ
ِ
ِ
ش ْیم و ُه فدى و ر ْحم فة لق ْومٍ یُ ْؤمنُون.
(یوسف)۱۱۱ :
ال اللَّیْل و ال َّنهار ِإنَّ فی ذلِك
یُقلِّ ُ
ب لُ
ِ
ِ
لعِبْر فح ُولی ا ْ بْصا ِر (نور)۴۴ :
و ِإنَّ لکُ ْم ف ِی ا ْ نْعامِ لعِبْر فح ن ُْسقیکُ ْم م ِ َّما
ن فر ٍ
ِِ ِ
ِ
ث و دمٍ لبنفا
فی بُطُ ونه م ْن بیْ ْ
ِ
صا سائِغفا لِلشَّ ا ِربین (نحل)۶۶ :
خال ف
و ِإنَّ لکُ ْم ف ِی ا ْ نْعامِ لعِبْر فح ن ُْسقیکُ ْم م ِ َّما
فی بُطُ ونِها و لکُ ْم فیها مناف ِ ُع کثیر ٌح و
مِنْها ت ْأکُلُون (مؤمنون)۱۱ :
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ماجرای

اراده الهی

ظننتُ ْم أن یخ ُر ُجواْ و ظنُّواْ أن َُّهم َّمانِعتُ ُه ْم
ِ
ث
ال م ِ ْن حیْ ُ
ونهم ِّمن لال فأت ُ
ص ُ
ُح ُ
اه ُم ل ُ
ِ
ل ْم یحتسبُواْ و ق ف ِ
الر ْعب
فی ُقلُوب ِه ُم ُّ
ی ُخ ِربُون بُیُوتهم بِأیْ ِدیهِ ْم و أیْ ِدى
ال ُْم ْؤمِن ِین فا ْعت ُبرواْ یا ُأ ْو ِ
لی ا ْ بْصار
(حشر.)۱ :
ث ُموسی؛ ِإ ْذ ناد ُاه ربُّ ُه
ل أتا ح ِدی ُ
ه ْ
ِ
ِ
ب ِإلی
المق َّدس طُ فوى؛ اذْه ْ
بِالْواد ُ
ل هل لَّك ِإلی أن
ف ِ ْرع ْون ِإنَّ ُه طغی؛ ف ُق ْ
تزکی؛ و أ ْه ِدیك ِإلی ربِّك فت ْخشی؛

۰۵

عبرت ،موجب برانگیخته شدن تقوا و خویشتنداری که اساس اخالق است ،گشـته و
از این طریق رفتارهای انسان را تنظیم میکند .امام علی 7در این باره میفرمایدِ « :ذ َّمتِـی
ت ل ُه الْعِبر عما بین یدی ِه مِـن الْمـثُال ِ
ت حجزتْـ ُه
بِما أقُو ُل ره ِین ٌة و أنا ب ِ ِه زع ِی ٌم ِإنَّ م ْن ص َّرح ْ
ُ َّ
الشبه ِ
ات» (نهجالبال ه ،خطبه )۱۶
التَّقْوى ع ْن تق ُّحم ِ ُّ ُ
اما طبق حدیثی از امیرمؤمنان علی ع عبرتها بسیار ،اما عبرتپـ یری بسـیار انـدک
است« :ما أکْثر الْعِبر و أق َّل ِ
اإل ْعتِبار» (نهجالبال ه ،حکمت  .)۱۷۵این سـخن تأمـلبرانگیز،
بیانگر این مسئله است که صرف وجود عبرت ،موجب عبرتپ یری نمیشود مسئلهای
که وجود دارد این که با وجود عبرت ،چرا عبرتگیری اتفاق نمـیافتـد و چـه عـواملی
برای عبرتگیری نیاز است؟ بررسی این عوامل میتواند چارچوب نظری عبرتپـ یری
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۰۹

را روشن سازد .در قرآن کریم عواملی برای عبرت گیری مطرح شده که بررسی و تحلیل
مجموعی آنها میتواند چارچوب نظری عبرت پ یری را مشخ

سازد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کشف چارچوب نظری میتواند راهگشـای
دست اندرکاران برای تقویت عبرتپ یری باشد .جامعه از تکرار تجربههای ناموفق رنج
میبـرد .ازدواج نـاموفق ،راننـدگی مـرگبـار ،اعتیـاد خانمـانسـوز ،روابـط نامشـروع،
ورشکستگیهای ویرانگر ،قانونشکنی ،بیانضباطی اجتماعی و دهها موضـوع فـردی و
اجتماعی از این دست در جامعه وجود دارد ،اما درس عبرت برای دیگران نمـیشـود و
تجربهها پی در پی تکرار میشوند این پدیده نیازمند تحلیل نظری دقیق است .در اختیار
داشتن چارچوب نظری عبرت پ یری ،به دست اندکاران کمک میکند تا با برنامهریـزی
دقیق ،زمینههای پ یر

عبرت را در جامعه به وجود آورند.

پژوهشهای پراکنده و گاه منسجمی درباره عبرت یا عبرتآمـوزی صـورت گرفتـه
است .برخی درباره عبرتهای مطرح در قرآن کـریم اسـت؛ بسـیاری از پـژوهشهـای
موجود یا به ِ
خود عبرت پرداختهاند و یا عبرتپ یران .محتوای این پژوهشها کم و بیش
ِ
شناسی عبرت ،داستانهـای عبـرتآمـو ِز تـاریخ ،عبـرتپـ یران ،اهمیـت
شامل مفهوم
عبرتآموزی و یره است ،اما هـیچکـدام از ایـن تحقیقـات ،بـه طـور ویـژه بـه تحلیـل
عبرتپ یری و چارچوب نظری حاکم بر آن ،آنگونه که در ایـن مقالـه صـورت گرفتـه،
نپرداختهاند.
درگام نخست الزم است معنا و مفهوم عبرت روشن شود؛ در یر این صورت معلوم
نمیشود برای پ یر

عبرت به چه چیزی نیازمندیم و مشخ

نخواهد شد چه منطقی

بر عوامل مطرح در قرآن کریم حاکم است .در گام دوم باید زمینهها یـا عوامـل پـ یر

سوم باید به بررسی مجموعی این امور پرداخت و چـارچوب نظـری عبـرت پـ یری را
تبیین کرد .الزم به ذکر است در این مقاله فقط به آیاتی از قرآن کریم استناد میشـود کـه
واژه عبرت در آنها وجود دارد.
 .1مفهوم عبرت

"عبرح" از ریشهی (ع ب ر) گرفته شده است و ابنفارس در معجم مقاییس اللغه یـک
اصل برای آن درنظر گرفته ،آن را به معنای نفوذ و عبور از چیزی به چیز دیگر میدانـد
(ابن فارس .)۱۳۵ /۴ :۱۰۵۱ ،زبیدی و فراهیدی نیز به معنای اخیر تصـریح کـردهانـد
(فراهیدى۱۱۷ /۱ :۱۴۳۷ ،؛ زبیدى .)۱۵۹ /۵ :۱۴۱۴ ،را ب ،اصل کلمـه "عبـر" را بـه
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عبرت را بررسی کرد و رابطه آن را با عبرت و عبرت پ یری مشخ

ساخت .و در گام

۰۷

معناى تجاوز از حالی به حالی دانسته ،ولی عبور را تنها ،مخت

به تجاوز از آب آورده

است ،و در ادامه" ،إعتبار" و "عبرح" را مخصوص به حـالتی مـیدانـد کـه انسـان بـه
وسیلهی آن از شناخت آنچه مشاهده میشود ،به شناخت آنچه قابل مشـاهده نیسـت،
میرسد (را ب .)۷۴۰ :۱۴۱۱ ،زبیدی نیز جملهی اخیر را در معنای "عبـرح" مـیآورد
(زبیدی .)۱۹۱/۵ :۱۴۱۴ ،ابنمنظور ،زبیدی و ابنأثیـر ،عبـرتپـ یری را اسـتدالل بـه
چیزی برای یر آن مـیداننـد (ابـنمنظـور۷۰۱ /۴ :۱۰۵۷ ،؛ زبیـدى۱۵۹ /۵ :۱۴۱۴ ،؛
ابنأثیر .)۱۵۳/۰ :۱۰۶۵ ،ابنمنظور و زبیدی "عبر الکتاب یعبره عبرا" را «تدبر درونـی
بدون آنکه بـا صـدایی بلنـد بیـان شـود ».معنـا کـردهانـد (جـوهرى۵۰۰ /۱ :۱۴۱۳ ،؛
ابنمنظور۷۰۱ /۴ :۱۰۵۷ ،؛ زبیدى .)۱۵۵ /۵ :۱۴۱۴ ،جوهری و زبیدی نیز همین معنا را
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۴۳

از قول ا صمعی ،آوردهاند .ابنمنظور همچنین "عبرح" را به معنی شگفتی و "اعتبر" را
به معنای شگفتزده شدن دانسته و جملهی "واعتبروا یا أولی ا بصـار" را در انتهـای
آیهی دوم سورهی حشر ،این گونه معنا میکند« :در آنچه بر سر بنینضیر و بنـیقریظـه
آمد ،تدبر و نظر کنید و اعمال آن ها را بسنجید ،پس ،از ع ابی که بر سرشان نازل شد،
پند و عبرت گیرید( ».ابنمنظور )۷۰۱ /۴ :۱۰۵۷ ،زبیدی نیـز ،شـگفتزده شـدن را در
معنای "اعتبر" آورده است (زبیـدى .)۱۵۹ /۵ :۱۴۱۴ ،طریحـی در معنـا و تحلیلـی از
عبرت میگوید «اعتبار فکر کردن است به آنچه از ترک دنیا و عمل کردن برای آخرت،
حق و درست است ،و اشتقاق "عبرح" از کلمه "عبور" بـرای آن اسـت کـه انسـان در
عبرت از امری به امر دیگر منتقل میشود و گویی داستانهای پیشینیان و مصائب نازل
شده بر آنها ذهن انسان را به تطبیق آن عبرتها بر خود

و احوالش منتقل میکند و

بدین ترتیب انزجار از اعمال بدعاقبتان ،بازگشت به سوی خدا برایش حاصل میشود».
(طریحی)۰۷۰ /۰ :۱۰۵۷ ،
همان طور که مشاهده میشود در اکثر معانی م کور برای عبرت ،صـحبت از نـوعی
عبور ،نفوذ ،گ ر و انتقال است و این عبور و انتقال توأم با شگفتی و دقت و نظر است که
از یک چیز قابل مشاهده به شناخت چیزی مشاهده نشده اتفاق میافتد .در برخی معانی
نیز دقت نظر ،تفکر ،تدبر درونی ،شگفتزدگی و حیـرت ،اسـتدالل و مقایسـه مشـاهده
میشود و بیانگر و تکمیلکنندهی تعریف فوق است .با توجه به آنچه گ شت ،میتـوان
مؤلفه های اصلی مفهوم عبرت را بیان کرد .عبرت سه مؤلفه کلیدی دارد :یکی «انتقـال و
گ ر» است .در عبرت ،همواره نـوعی گـ ر و انتقـال وجـود دارد کـه تـا اتفـاق نیفتـد،
عبرتپ یری نیز محقق نخواهد شد .آنچه در آیات قرآن کریم برای عبرت مخاطبان ذکر

بواطن ،تنها راه ،انتقال از ظاهر به باطن است .مؤلفه دوم« ،تفکر و تـدبر اسـت» .پـس از
گ ر (به اموری که در آنها عبرت نهفته اسـت) ،تفکـر و تـدبر در جوانـب مختلـف هـر
رویداد ،باعث آگاهی و تسلط کامل به آن میشـود و چنـین تفکـری هماننـد مطالعـهی
نقشهای است که حاوی تمام جزئیات است و فرد پس از بررسی این نقشـه بـه درسـتی
میداند که در هر مرحله باید چطور عمل کند .نتیجهی چنین تفکر و تـدبری ،آگـاهی و
بصیرت است .و مؤلفه سوم ،بازپردازی و استدالل است .انسان از یک چیز شناخته شـده
و قابل مشاهده (مایه عبرت) به معرفت چیزی ناشناخته و مشاهده نشده (موقعیت کنونی
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شده ،ظواهر آشکاری است که در درون خود بواطن پنهـانی دارد و بـرای دریافـت ایـن
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وی) گ ر میکند .برای اینکه افراد بتوانند به معرفت این ناشناختهها و مجهوالت دسـت
یابند و آن را در جهت اصالح عمل و سبک زندگیشان به کار بندند ،به نـوعی اسـتدالل،
مقایسه و بازپردازی نیاز دارند .منظور از این بازپردازی ایجاد یک نوع تغییـر در دیـدگاه
ِ
اکنون آنهاست ،تا به وسیلهی این تغییر ،در چارچوب تازهای کـه در
شناختی و عاطفی
جهت کمال و سعادت حقیقی قرار دارد ،جـای گیرنـد؛ در نتیجـه ،اعمـال و رفتـاری در
ایشان بروز کند ،که سرنوشت نیک و سعادت ابدیشان را تضمین کند (شـجاعی:۱۰۹۹ ،
۱۷۹ـ .)۱۶۶در فرایند عبرت و عبرتپ یری فرد پس از گ ر از معلومات به مجهوالت و
دقتنظر و تدبر در رویدادها ،باید بتواند موشکافانه به تحلیل و استدالل وقایع بپـردازد و
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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در بازگشت به اکنون ،آنها را یک به یک با احواالت خـود مقایسـه کنـد ،مشـترکات را
تطبیق دهد و به یک بازنگری و بازپردازی کلی در اعمال و رو

زندگی خود در جهت

اصالح آن به سوی سعادت حقیقی بپردازد.
 .2عبرتپذیری

قرآن کریم در دو آیه (که هر دو به یک موضع عبرت اشاره میکننـد) ،عبـرتپـ یری را
برای عموم مخاطبین خود ذکر کرده و ویژگی خاصی را برای عبرتپ یری از آن موضع
برنشمردهاند 1.اما پنج آیهی دیگـر ،عبرتپـ یری را منـوط بـه دارا بـودن ویژگـیهـایی
مشخ

از سوی افراد دانسته و تنها صاحبان این ویژگیها را عبرتپ یر معرفـی کـرده

است که در ادامه به آنها میپردازیم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1

و ِإنَّ لکُ ْم فِي ا ْ نْعامِ لعِبْر فح ...نحل66/؛ مؤمنون.11/

الف) بصیرت

یکی از گروههایی که در آیات قرآن ،عبرتپ یر معرفی شدهاند" ،أولی ا بصار" هسـتند،
آیات  ۱۰سورهی مبارکهی آلعمران ۴۴ ،1سورهی مبارکهی نور ،2و دومین آیهی سورهی
مبارکهی حشر 3به صراحت ،مواضع و موضوعات مورد اشـارهی ایـن آیـات را مایـهی
عبرت این گروه میخواند .خداوند متعال در این آیات عبرتپ یری از جنگ بدر ،اخراج
یهود بنینضیر و آمد و شد شب و روز را در گرو داشتن "بصـیرت" دانسـته اسـت ،امـا
سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه چرا "صـاحبان بصـیرت" ،عبـرتپـ یران از ایـن
مواضع معرفی شدهاند؟ و چه رابطهای بین بصـیرت و مواضـع مـ کور وجـود دارد کـه
عبرتپ یری از آنها را منوط به داشتن بصیرت دانسته است؟
"بصیرت" از ریشهی (ب ص ر) و جمع آن "بصائر" است .ابنفارس معنای اصـلی

میآورد ،اما اصل همهی اینها را واضح و روشن بودن چیزی میداند (ابنفارس:۱۰۶۶ ،
۱۷۰ /۱ـ .)۱۷۴فراهیدی ،ابنمنظور و زبیدی" ،بصر" را به معنای چشم و نیز نفوذ در دل
دانستهاند (فراهیدى۱۱۵ /۵ :۱۴۳۷ ،؛ ابنمنظـور۶۴ /۴ :۱۰۵۷ ،ــ۶۷؛ زبیـدى/۶ :۱۴۱۴ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"بصر" را علم داشتن به چیزی مـیدانـد و بـرای بصـیرت دو کـاربرد سـپر و برهـان را
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 .)۷۳همچنین ابنمنظور و زبیدی بصر را علم و بصیر را عالِم معنا کردهاند (ابـنمنظـور،
۶۷ /۴ :۱۰۵۷؛ زبیدى .)۷۱ /۶ :۱۴۱۴ ،ابنمنظور در ادامه بصیرت را بـه معـانی عقیـدهی
قلبی ،حجت ،فهم ،زیرکی ،عبرت ،ثبات در دین ،شاهد و گواه ،سـپر و زره آورده اسـت
(ابنمنظور۶۷ /۴ :۱۰۵۷ ،ـ ،)۶۹که فراهیدی به طور پراکنـده بـه برخـی از آنهـا اشـاره
میکند (فراهیدی .)۱۱۵/۵ :۱۴۳۷ ،را ب "بصر" را به عضوی کـه مـیبینـد (چشـم) و
نیرویی که در آن است ،و همچنین به نیروی ادراککننـدهی دل معنـا مـیکنـد (را ـب،
 ،)۱۱۵ :۱۴۱۱و زبیدی نیز جملهی اخیر را در تبیین معنـای بصـیرت مـیآورد (زبیـدى،
 .)۷۳/۶ :۱۴۱۴فیومی "بصر" را نوری معرفی میکند که به وسیلهی آن هدف صـحیح را
میشناساند (فیومی .)۷۳/۱ :۱۴۱۷ ،بنابراین میتوان گفت در لغت ،بصیرت بـه نـوعی از
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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درک و علم اطالق میگردد که با زیرکی و تیزبینی همراه است .در اصطالح ،جرجانی و
مناوی بصیرت را نیرویی برای قلب معرفی میکنند که به نور قدسی (الهی) منور است و
"صاحب بصیرت" به وسیلهی آن حقیقت و باطن اشیام را میبیند (جرجانی۶۶ :۱۴۱۹ ،؛
مناوی .)۹۵ :۱۴۰۱ ،کفوی نیز بصیرت را نیرویی در قلب تعریف میکند که معقوالت به
وسیلهی آن درک میشود ،همچنین آن را نیروی ادراککنندهی قلب مینامد ،او بصـیرت
را در معانی یقین و گواه هم میآورد (کفوی ۱۴۵ :۱۴۱۰ ،و .)۱۷۱عالمه طباطبـایی ذیـل
برخی آیات شریفه ،بصیرت را رؤیت قلبی و ادراک بـاطنی مـیآورد (طباطبـایی:۱۴۱۵ ،
 ،)۱۳۶ /۱۳و در جای دیگر آن را ادراکی میداند که به واقعیت اصابت کند (همـان/۱۹ :
.)۱۶۷
از آنچه در مفاهیم لغوی و اصطالحی بصیرت گفته شد به نظر میرسد رکـن اصـلی

در بصیرت ،ادراک حقایق باطنی است .بصیرت به خاطر نفوذی که دارد ،نوعی تیزبینی و
زیرکی به بینش به صاحبش میبخشد .این نفوذ به خاطر نور الهی است که به باطن امور
نفوذ میکند و به حقایق پنهان دست مییابد؛ چیزی که با چشم ظاهری نمیتوان به آنهـا
دست یافت.
با توجه به معنای بصیرت و عبرت ،میتـوان رابطـه ایـن دو را بـا یکـدیگر روشـن
ساخت .در حادثهی جنگ بدر ،بارزترین اتفاق ،لبهی حیرتآور گروه اندک مسـلمانان
با تجهیزات بسیار کم ،اما با ایمانی راسخ ،بر لشکری از دشمنانی با امکانات و تجهیـزات
بسیار بود و به شهادت آیات قرآن و کتب تاریخی این پیروزی ارزشمند و مهم با نصرت
و امداد یبی خداوند انجام شده است 1.عامل پیروزی بخش یعنی نصرت الهی در جنگ
بدر با چشم سر دیدنی نبود .خداوند متعال در آیهی دوم سورهی مبارکهی حشر پـس از

بصیرت" را به عبرتپ یری از این واقعه فرامیخواند 2.عالمه طباطبـایی ذیـل ایـن آیـه
میفرماید « :منظور از" آمدن خدا" نفوذ ارادهی او در میان آنان است ،اما نه از راهـی کـه
آنان گمان میکردند ـ که همان دژها و درها است ـ بلکه از طریـق باطنشـان کـه همـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :آلعمران111 ،11/ـ 116و 151؛ أنفـال 11/و 31ــ33؛ أحـزاب16/؛ حشـر1/؛ توبـه 16/و 34؛
فتح 11 ،3/و  )11و نیز (تاریخ طبری114 /1 :1311 ،؛ ابنهشام611 / :1314 ،ـ613؛ خلخالی:1131 ،
351؛ عاملی 613 /1 :1115 ،و654ـ.)651
ُ .2هو الَّ ِى أ ْخرج الَّ ِین کفرواْ م ِ ْن أ ْه ِل ال ِْکت ِ
اب مِن ِدیا ِره ِ ْم ِ َّو ِل الحشْ ِر ما ظننتُ ْم أن یخ ُر ُجواْ و ظنُّواْ أن َُّهم
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ل ْم یحتسبُواْ و ق ف ِ
یخ ِربُـون بُیُـوتهم
ال م ْن حیْ ُ
الر ْعـب ُ
ونهم ِّمن لال فأت ُ
ص ُ
َّمانعتُ ُه ْم ُح ُ
اه ُم ل ُ
فی ُقلُـوب ِه ُم ُّ
بِأیْ ِدی ِه ْم و أیْ ِدى ال ُْم ْؤمِنِین فا ْعتب ِرواْ یا ُأ ْو ِ
لی ا ْ بْصار

الگوی نظری عبرتپذیری در قرآنکریم

ذکر خالصهای از وقایع تاریخی اخراج یهود بنینضـیر" ،اولـی االبصـار" یـا "صـاحبان
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راههاى قلبیشان است( »...طباطبایی،

 )۱۳۱ /۱۷ :۱۰۹۷رعب و وحشتی که در دلشـان

رسوخ کرده بود آنها را وادار ساخت با دست خود شروع به تخریـب دیوارهـای قلعـه
کردند و بدین سان پیروزی نصیب مسلمانان شد .ایـن پیـروزی ،بـا محاسـبات عـادی
امکانپ یر نبود .آنچه میتواند عامل پیروزی را قابل درک سازد ،بصیرت اسـت .روشـن
است که حادثهی م کور با حواس ظاهری مثل چشم قابل لمس نیست .بصیرت ،علـم و
معرفت به قدرت الهی را برای صاحب آن نمایان میکند و او با تمام وجود ،نفوذ ارادهی
خداوند را درک میکند .خداوند متعال همچنـین آمـد و شـد شـب و روز را بـه عنـوان
موضعی برای عبرت صاحبان بصیرت در قرآن ذکر میکند 1.عالمه طباطبـای؛ ذیـل آیـه،
کوتاه میگوید« :این آیه ،تنها بیان دیگری برای بازگشت امر بـه مشـیت خداونـد متعـال
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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است( ».همان )۱۰۵ /۱۷ :ظاهر امر ،آمد و شد شب و روز است ،که همهی انسانها اعـم
از موحد و مشرک ،مؤمن و کافر ،مسلمان و اهل کتاب ،زن و مرد و کودک و ...هر روز و
هر لحظه آن را از نظر میگ رانند ،اما با نور بصیرت است کـه یـک پدیـدهی بـه ظـاهر
روزمره و تکراری ،تحت نفوذ قدرت و مشیت الهی دیده میشود .فرد بصـیر مـیتوانـد
عالوه بر ظاهر این شرایط طبیعی ،باطن آن را هم ببینـد ،تحلیـل کنـد و رمـز و راز ایـن
آفرینش شگفت را استخراج کند ،پس از دریافت حقایق باطنی ،باطل را کنـار زنـد و بـا
انتقال به اکنون و حال خود ،از حقایق دریافتی برای اصالح امور
۱۷۹ :۱۰۹۹ـ)۱۶۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال اللَّیْل و النَّهار ِإنَّ فی ذلِك لعِبْر فح ِ ُولِی ا ْ بْصا ِر  ،نور.33/
 .1یُقلِّ ُ
ب لُ

بهره بـرد( .شـجاعی،

ب) ل ُب

گروه دوم" ،صاحبان لُب" هسـتند .خداونـد متعـال بعـد از ذکـر سرگ شـت حضـرت
یوسف 7در سورهی مبارکهی یوسف ،سرگ شت انبیای الهی ـ به تعبیر بیشتر مفسـرین
(طباطبــایی۱۹۳ /۱۱ :۱۴۱۵ ،؛ زمخشــرى۷۱۱ /۱ :۱۴۳۵ ،؛ ابــنکثیــر ۰۶۶ /۴ :۱۴۱۷؛
گنابـادى۵۶ /۱ :۱۴۳۹ ،؛ شـریف الهیجــی۷۵۱ /۱ :۱۰۵۰ ،؛ حسـینی شـاهعبــدالعظیمی،
۰۱۵ /۶ :۱۰۶۰؛ طیب۱۷۶ /۶ :۱۰۵۹ ،؛ مکارم شیرازی۱۳۳ /۱۳ :۱۰۵۴ ،؛ قرائتـی:۱۰۹۰ ،
 )۱۹۳ /۶ـ و به طور ویژه سرگ شت پر فراز و نشـیب زنـدگی حضـرت یوسـف ،7را
مایهی عبرت تنها دستهای از افراد با ویژگیهای منحصر به فرد ،یعنـی "أولـی ا لبـاب"
دانسته است 1.سؤال این است که چرا کسانی کـه میتواننـد از ایـن سرگ شـتها عبـرت
بگیرند فقط این گروهاند؟

میکند و معتقد است" ،لب" بر لزوم و ثبات و نیز بر خلوص و بهترین ،داللت مـیکنـد
(ابنفارس۱۷۷ /۷ :۱۰۶۶ ،ـ .)۱۳۳اکثر لغتشناسان لُب هـر چیـز را خـال

شـدهی آن

مـیداننــد (ابــنفـارس۱۳۳ :۱۰۶۶ ،؛ را ــب۵۰۰ :۱۴۱۱ ،؛ ابــنمنظــور۵۱۷ /۱ :۱۰۵۷ ،؛
فراهیــدی۰۱۶ /۹ :۱۴۳۷ ،؛ جــوهرى۱۱۶ /۱ :۱۴۱۳ ،؛ زبی ـدى۰۷۱ /۱ :۱۴۱۴ ،؛ فی ـومی،
۷۴۵ /۱ :۱۴۱۷؛ طریحی۱۶۷ /۱ :۱۰۵۷ ،؛ مصطفوی ،بیتا .)۱۷۷ /۱۳ :همچنین تعـدادی
از لغتدانان ،لُب را عقل و لبیب را عاقل معنا میکنند( .ابنفـارس۱۳۳ :۱۰۶۶ ،؛ را ـب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
 . 1لق ْد کان في قص ِ
ص ِه ْم عِبْر ٌح ِ ُولِی ا ْ ل ِ
صدیق الَّ ی بیْن یدیْ ِه و تفْصیل
ْباب ما کان حدیثفا یُفْترى و لک ْن ت ْ
کُ ِّل ش ْی ٍم و ُه فدى و ر ْحم فة لِق ْومٍ یُ ْؤمِنُون .
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"لُب" از ریشهی (لبب) است و ابن فارس بـرای آن یـک اصـل صـحیح مطـرح

۴۵

۵۰۰ :۱۴۱۱؛ ابنمنظور۵۱۷ /۱ :۱۰۵۷ ،؛ جوهرى۱۱۶ /۱ :۱۴۱۳ ،؛ فیومی۷۴۵/۱ :۱۴۱۷ ،؛
طریحی .)۱۶۷ /۱ :۱۰۵۷ ،برخی نیز لُب را به عقل خال

شده از آلودگیها تعبیرو لُـب

انسان را آنچه از عقل در قلب او قرار داده شده است ،بیان مـیکننـد (را ـب اصـفهانی،
۵۰۰ :۱۴۱۱؛ زبیدى۰۷۰ /۱ :۱۴۱۴ ،؛ مصطفوی ،بیتا۱۷۷ /۱۳ :؛ ابـنمنظـور/۱ :۱۰۵۷ ،
 .)۵۱۷را ب معتقد است که هر لُبی عقل است ولی هر عقلی نمیتواند لُب باشد (را ب
اصفهانی.)۵۰۰ :۱۴۱۱ ،
در تعریف اصطالحی ،مناوی (به نقل از ابنالکمال) و جرجانی" ،لُب" را عقل منـور
به نور قدسی معرفی میکنند که البته از پوشش اوهام و تخیالت پـاک باشـد (جرجـانی،
۱۴۷ :۱۴۱۷؛ مناوی .)۰۵۷ :۱۴۰۱ ،مناوی همچنین از قول حرالی ،لُب را باطن عقلی بیان
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۴۹

میکند که شأن و مقامش این است که حقایق مخلوقات را ببینـد (منـاوی.)۰۵۹ :۱۴۰۱ ،
در تعریف "أولی ا لباب" ،مناوی و جرجانی آن را شامل افـرادی مـیداننـد کـه از هـر
پوستی ،مغز آن و از ظاهر هر سخنی ،سر درونش را دریافت میکنند (جرجـانی:۱۴۱۷ ،
۷۱؛ مناوی .)۷۶ :۱۴۰۱ ،عالمه طباطبایی همانند برخی لغتشناسان از لب به عقل صاف
و خال

از شوائب تعبیر میکند (طباطبایی)۱۷ /۰ :۱۴۱۵ ،؛ و طبرسی نیز لب هر چیزی

را بهترین و خال

ترین چیزی میداند که در آن وجود دارد (طبرسـی.)۴۴۱ /۶ :۱۰۵۱ ،

جوادی آملی در معرفی لبیب مینویسد« :لبیب در فرهنگ قرآن ،انسان ویژهای است کـه
دارای مغز متفکر ،مغزبین و دروننگـر ،بـاطنجو و لُبطلـب اسـت و هرگـز زیبـایی و
فریبایی ظاهر ،در نظر او از اصالت لُب نمیکاهد که به فرعیت قِشـر بیفزایـد( ».جـوادی
آملی )۱۷۷ /۷ :۱۰۹۷ ،شهید مطهری در برداشت خود از مفهوم لُب ،آن را عقل انسان در

درجهای میداند که از مقهوریت وهم و خیال و حس بیرون آمده باشـد و معتقـد اسـت
هرگاه انسان در علم و معرفت کامل گردد ،عقلش از حس و وهم و خیال جدا و مسـتقل
میشود و انسانی که قوهی عاقلها  ،استقالل خـود را بازیافتـه اسـت" ،لبیـب" نامیـده
میشود (مطهری۱۳۹ :۱۰۷۳ ،ـ.)۱۱۳
به نظر میرسد تمام این معانی به نوعی به خلوص و پاکی از هر آلودگی ممکن اشاره
دارد و در مورد انسان نیز عقلی است کـه چنـین خلـوص و پـاکی را بـه همـراه دارد و
حقیقت آن از هر گونه ناخالصی و آلودگی به دور باشد .لُب عقل معمولی نیست بلکه آن
عقلی است که با نور الهی منور شده باشد .ایـن نـور الهـی اسـت کـه حجـاب اوهـام و
تخیالت را کنار میزند و آن را از هر گونه ناخالصی و آلودگی پاک و خال

میگردانـد

و صاحب آن را قادر به درک حقایق هستی و حکمتهای خداوند میکند.

عبرتپ یری معرفی شده است و تنها "أولی ا لباب" میتواننـد از آن عبـرت پ یرنـد؟
واقعیت این است که سرگ شت این پیامبر بزرگ خدا حقایق و حکمـتهـای کـمنظیـر
بسیاری را در دل خود نهفته دارد ،اما هر فرد یا گروهی ممکن است بر اساس سلیقهها و
عالقههای شخصی یا گروهی آن را به گونهای تحلیل یا تفسیر کند .این در حـالی اسـت
که تنها یک تفسیر صحیح و واقعی از آن وجود دارد و آن شکلی است که خداوند متعـال
آن را تدبیر نموده است .در این شرایط ،تنها صاحبان عقلهای نورانی بـه نـور قدسـی و
خال

از شوائب میتوانند به معرفت و درک این حقایق دست یابند .لب ،بـه صـاحبش

این ویژگی را میبخشد که ناخالصیها و اوهام را از عقل خـود بزدایـد و آن را بـه لبـی
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با توجه به مؤلفههای اصلی لب  ،میتوان به این سؤال پاسخ داد که چرا "لب" عامـل

۴۷

خال

و پاک از آلودگیها تبدیل کند تا پ یرای مضامین و معارف ناب این سرگ شـت

کمنظیر شود .صاحب لب ،نگر

و تفکر خود را از امور مادی اطرافش به بطـن مـاجرا

میبرد ،تا با تأمل در آنچه بر حضرت یوسف ۵و اطرافیانش گ شت ،عقل و ذهن خود را
وسعت و روحش را رشد دهد و به آنچه تا به حال به آن توجه نمیکرد و در اندیشهی او
جایی نداشت ،بپردازد تا بتواند ،نکات کلیدی این سبک زندگی را بیرون کشد و زنـدگی
خود را در راستای عملی کردن این نکات تنظیم کند و والیت الهی بر بندهای که خود را
برای او مخل

ساخته و در این راه هر سختی را به جان خریده است ،را دریابد.

ج) خشیت

گروه سوم "صاحبان خشیت" هستند که در آیهی  ۱۶سورهی مبارکهی نازعات از آنهـا
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۷۳

با عنوان عبرتپ یران از "سرنوشت فرعون" یاد میکند 1 .اینکه چرا خداونـد دارنـدگان
خشیت را عبرتپ یر از این موضع دانسته و چه رابطهای بین خشـیت و عبـرتپـ یری
وجود دارد که عبرتپ یری از آن را بر وجود خشیت متوقف کرده ،سـؤاالتی اسـت کـه
باید به آن پاسخ داد.
بسیاری از لغتشناسان "خشیت" را به خوف و ترس معنـا کـردهانـد (ابـنفـارس،
۱۹۴ /۱ :۱۰۶۶؛ را ب اصفهانی۱۹۴ :۱۴۱۱ ،؛ ابـنمنظـور۱۱۹ /۱۴ :۱۰۵۷ ،؛ فراهیـدی،
۱۹۴ /۴ :۱۴۳۷؛ جوهرى۱۰۱۵ /۶ :۱۴۱۳ ،؛ زبیدى۰۵۷ /۱۷ :۱۴۱۴ ،؛ فیـومی/۱ :۱۴۱۷ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ل هـل لَّـك
ل أتا ح ِد ُ
ب ِإلی ف ِ ْرع ْون ِإنَّ ُه طغی؛ ف ُق ْ
 .1ه ْ
یث ُموسی؛ ِإ ْذ ناد ُاه ربُّ ُه بِالْواد المق َّدس طُ فوى؛ اذْه ْ
ِإلی أن تزکی؛ و أ ْه ِدیك ِإلی ربِّك فت ْخشی؛ فأر ُاه االیة الْکُبرى؛ فک َّ ب و عصی؛ ثُم أ ْدبـر ی ْسـعی؛ فحشـر
ال نکال اال ِخر ِح و ا ْ ُولی؛ ِإنَّ ِ
فی ذلِك لعِبر فح لِّمن یخشی
فنادى؛ فقال أنا ربُّک ُُم ا ْ ْعلی؛ فأخ ُه ل ُ

۱۵۳؛ طریحی .)۱۱۱ /۱ :۱۰۵۷ ،را ب عالوه بـر ایـن ،آن را تـرس همـراه بـا تعظـیم و
بزرگداشت هم آورده و در ادامه توضیح داده است که این حالت بیشتر از علم نسبت بـه
آنچه که از آن خشیت حاصل شده ،محقق میشود و برای همین در قـرآن 1ایـن حالـت
مخصــوص "علمــام" ذکــر شــده اســت (را ــب اصــفهانی .)۱۹۰ :۱۴۱۱ ،در تعریــف
اصطالحی ،کفوی خشیت را شدیدتر از خوف و وجود آن را در اثر هیبت چیزی یا کسی
که از آن در خشیت است ،میداند (کفوی .)۴۱۹ :۱۴۱۰ ،مناوی و کفوی اصل خشیت را
به معنای ترس همراه با تعظیم و بزرگداشت میآورند ،و توضیح میدهند که این حالـت
بیشتر به خاطر علم و آگاهی نسبت به آنچه که از آن خشیت حاصل شده ،محقق میشود
و برای همین در سورهی مبارکهی فاطر آیهی  ۱۹این حالت مخصـوص "علمـام" ذکـر
شده است (همان؛ مناوی .)۱۳۹ :۱۴۰۱ ،همچنین مناوی بـه نقـل از حرالـی خشـیت را

همان) .جرجانی ،خشیت را دردمندی قلب به خاطر وقوع امر نامطلوبی در آینده معرفـی
میکنند که یا ممکن است به سبب بسیاری گناه از سوی بنده و یا به سبب شناخت جالل
و هیبت خداوند متعال رخ دهد ،و خشیت پیامبران را از نـوع دوم مـیداننـد (جرجـانی،
 .)۱۰۰ :۱۴۱۹عالوه بر این طریحی به نقل از شیخ طوسی خشـیت را بـه حـالتی تعبیـر
میکند که با درک به عظمت و بزرگی خداوند متعال و ترس بـه خـاطر حیـای از او بـه
دست میآید و این حالت را فقط برای کسی که کبریایی حضـرت حـق را درک کنـد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ ِ ِِ
ِ
مام ؛ فاطر.11 /
 .1إنَّما ی ْخشی لال م ْن عباده ال ُْعل ُ
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ترسیدن ن ِ
ِ
فس عالِم از درک او از عظمت و هیبت خداوند متعال بیـان مـیکنـد (منـاوی،

۷۱

ل ت تقرب و نزدیکی به او را چشیده باشـد ،محقـق مـیدانـد (طریحـی.)۱۱۴ :۱۰۵۷ ،
عالمه طباطبایی ،خشیت را نوعی تأثر قلبی از چیزی میداند که انسان از اتفاق افتـادنش،
میترسد ،البته نه هر ترسی بلکه ترسی با اهمیت و تعظیم همراه باشـد ،یعنـی آن امـر در
نظر انسان امری عظیم و خطری بزرگ جلوه کند (طباطبایی .)۱۳۳ /۴ :۱۴۱۵ ،همچنـین
ایشان فرد خاشی را در عبرت از سرنوشت فرعون به هر کسـی کـه بـر اسـاس فطـرت
انسانیش دارای ریزهی ترس از شقاوت و ع اب باشد ،تعبیر میکند (طباطبایی:۱۴۱۵ ،
 ۱۹۵ /۴و  .)۱۹۷طبرسی نیز بیانی مشابه تعبیر اخیر عالمـه از خشـیت دارد و فـرد اهـل
خشیت را به کسی که از ع اب خدا ترسیده و از عقاب و ع اب و شکنجههاى او واهمه
دارد ،تعبیر میکند (طبرسی .)۶۷۷ /۱۳ :۱۰۵۱ ،آیت لال جوادیآملی "خشیت" را مراقبت
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۷۱

و خود نگهداری همراه با خوف ،و در بیانی دیگر ،آن را ترسـی کـه بـا اعتقـاد بـه تـأثیر
چیزی ،تأثر قلبی و مراقبت کردن از خود همراه باشد ،بیان میکند؛ بدین معنا که انسـان،
کسی یا چیزی را منشأ اثر و مبدأ تأثیر بداند ،از او هراسان و متـأثر و قلبـاف منفعـل گـردد.
همچنین ایشان در بیان تفاوت خوف و خشیت" ،خوف" را ترتیب اثر عملی و پرهیز از
گزند هر عامل مضر میداند ،هرچند با تأثر و اعتقاد قلبی به مضر بودن آن همـراه نباشـد؛
مانند هراس انسان از مار و عقرب و صیانت خـود از آنهـا (جـوادی آملـی/۱۱ :۱۰۹۷ ،
۷۷۱؛ همان.)۷۱۰ /۱۱ :
با توجه به معنای اصطالحی خشیت میتوان نتیجه گرفت که خشیت ،فراتـر از یـک
ترس عادی است ،در حقیقت خشیت نوعی دردمندی و ترس همراه تـأثر قلبـی اسـت،
ترسی خاص که با نوعی بزرگداشت و تعظیم همراه میشود و این تعظیم در اثـر علـم و

آگاهی نسبت به هیبت و عظمت آنچه از آن خشیت حاصل شده ،ایجاد میشـود .تـرس
گاهی از هیبت و بزرگی عقوبت گناهانی که فرد خاشی انجـام داده ،و گـاهی ،از درک و
شناخت جالل و عظمت خداوند متعال ایجاد میشود ،که خشـیت نـوع دوم در مرتبـهی
باالتری از نوع اول قرار دارد و آن را خاص پیامبران و علمام و کسانی که قـادر بـه درک
این عظمت باشند ،دانستهاند.
با توجه به آنچه در بیان مؤلفههای اصلی خشیت گ شت ،به این سؤال میپردازیم که
چرا در موضع سرنوشت فرعون" ،خشیت" به عنوان عامل عبرتپـ یری معرفـی شـده
است .در ظاهر این موضع عبرت ،ماجرای تاریخی دعوت موسی ۵از فرعون برای دست
برداشتن از طغیان و روی آوردن به بندگی پروردگار یکتاست کـه در نهایـت فرعـون بـا
ادامهی سرکشیهایش و رساندن آنها به نهایت تجاوز از حدود الهی ،به سرنوشتی بـس

یر مستقیم ،دیدهاند یا شنیدهاند ،و یا از طریق آیات قـرآن کـریم بـه آن دسترسـی پیـدا
کردهاند ،ظاهر امر را به خوبی دریافت میکنند .اما به نظر میرسد هدف خداوند از نزول
آیات قرآن ،صرفاف بیان تاریخ و اخبار شگفت آن نیست ،حرف به حرف آیات قرآن کـریم
"ذکر" 1است و در راستای هدایت بشر نازل شدهاند .2به نظر میرسد باطن ایـن عبـرت،
یافتن چرایی عاقبت هولناک فرعون با آنهمه فرمانروایی و شکوه دربار و درباریان باشد،
مقام و جایگاهی که تکبر و انانیت او را صدچندان میکرد .عامل مهمی که در این آیات و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ .1إنَّا ن ْح ُن ن َّزلْنا ال ِّ کْر و ِإنَّا ل ُه لحافِظُ ون  ،حجر9/؛ نیز ر.ک :یوسف143/؛ أنبیام.54/
 .2بقره115/؛ آلعمران111/؛ أعراف141/؛ یونس53/؛ یوسف111/؛ نحل 63/و . ...
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ناگوار و برگشتناپ یر دچار شد .همهی افرادی که این حادثه را در تـاریخ ،مسـتقیم یـا

۷۰

سایر آیات قرآن کریم به آن اشاره میشود ،طغیان و تجاوز از حدود الهی است ،این دلیل
را قبل از نمایاندن معجزات الهی به فرعون ،ذکر میکنـد؛ لحـن آیـات ،امیدوارانـه ،ایـن
موضوع را دنبال میکند که شاید بعد از سـخنان لـین حضـرت موسـی 7و مشـاهدهی
معجزات بزرگ الهی دست از طغیان برکشد ،خشیت پیشه کند و سر تسـلیم فـرود آورد
(نازعات۱۹/ـ ،)۱۷اما گویی ذرهای خشیت در قلب فرعون وجود ندارد چرا کـه بعـد از
مشاهدهی معجزات روشن الهی ،آن هیبت و عظمت الهی ،اندکی در قلبش اثـر نکـرد و
شروع به تک یب و سرپیچی نمود و نهتنها سر تسلیم فرود نیاورد ،بلکه شروع به مقابلـه
با خدا و پیامبر

کرد ،سرکشیا

را به اوج رساند و خود را رب برتر اعالم کرد .جاه و

مقام و تکبر نسبت به آنها ،فرعون را چنان ره و فریفتهی قدرت و شوکتش شـده بـود
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که خصوصیات محدود و نیازمندیهای انسانیش را به دسـت فراموشـی سـپرد و خیـال
ربوبیت در سر افکند
فردی که از ظاهر این حوادث به حقایق درونی آن گ ر میکند با علم و آگاهی که از
عظمت قدرت پروردگار

کسب نموده ،از عاقبت هولناک فرعون و همهی فرمانروایی

به ظاهر ،پرشکوهش ،از اینکه روزی خود با سرکشیهایش از دسـتورات الهـی بـه ایـن
عاقبت دچار شود ،در دل و جانش ،احساس ترس میکند؛ و این ِ
ترس فطری (طباطبایی،
۱۷۳ /۱۳ :۱۴۱۵؛ دلشاد تهرانی )۱۹۰ :۱۰۹۳ ،و همـراه بـا معرفـت و تـأثر قلبـی باعـث
میشود وقتی به اکنون خود بازمیگردد و سرگ شت فرعون را با احواالت خـود تطبیـق
میدهد ،خاشعانه سر تسلیم فرود آورد و خود را از ارتکاب به اعمال مشابه فرعون نگـه
دارد ،و از اعمالش در جهت آنچه پروردگار عالمیان از او خواسته ،مراقبت نماید.

 .3الگوی نظری

از آنچه گ شت روشن شد که انسان در عبرتپ یری ،از شناخت آنچه مشاهده میشـود
به شناخت آنچه قابل مشاهده نیست گ ر میکند .اما آیات شریفهی عبرت" ،بصـیرت"،
"لب" و "خشیت" را به عنوان سه مؤلفه عبرتپـ یری معرفـی مـیکننـد .اکنـون بایـد
مناسبات میان آنها را بررسی کرد تا به الگوی نظری عبرتپـ یری دسـت یافـت .شـاید
بتوان گفت که در هر دو عامل "بصـیرت" و "لـب" نـوعی شـناخت وجـود دارد ،کـار
شناخت ،ایجاد تمایز و تشخی

است .چنین شناختی ،علمـی را در اختیـار صـاحبانش

قرار میدهد تا بتوانند ،حقایق الهی را ببینند و درک کنند و از آن برای اصالح خود بهـره
برند و در حقیقت ،عبرت پ یرند .بنابراین میتوان گفت نوعی شناخت و علم به حقایق،
در هر دو مشترک است ،اما همان طور که اشاره شد راه رسیدن به این شناخت متناسـب

گرفته شود) متفاوت خواهد بود .در "بصیرت" ،چشم تیزبینی وجود دارد کـه از ظـواهر
عبور و گ ر میکند به الیه های زیرین امور دست مییابد .امور ،ظاهری و باطنی دارنـد.
آنچه فوری دیده میشود ،ظاهر امور است اما باطن امور کـه حـاوی عبـرت اسـت ،بـه
راحتی قابل رؤیت نیست .اینجاست که توان نفوذ به باطن امور نیاز است تا بـه حقیقـت
پنهان یابد؛ این را بصیرت گویند اما در مورد "لب" ،صـحبت از ظـاهر و بـاطن نیسـت،
بلکه زدودن اوهام و دستیابی به حقیقت ناب ،محور اصلی است .گاه انسان در تفسـیر و
تحلیل امور دچار وهم و خطای در تشخی
یک تحلیل و درک خال

میشود ل ا مهم این است که فرد بتواند بـه

و ناب دست یابد .این یر از دید ناف (بصیرت) است که باید
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با موضع عبرت (جایی که عبرت مطرح شده) و موضـوع آن (چیـزی کـه بایـد عبـرت

۷۷

از ظواهر به باطن عبور کند .اینجا سخن از تمیز سره از ناسره است ،نه نفوذ به الیـههای
زیرین و ناپیدا .بنا بر این ،در و ای تحلیلهای درست و نادرست ،لـب نیـاز اسـت تـا
بتواند تحلیل صحیحی از ماجرا ارائه کند و برای امروز خود از آن بهره ببرد.
عامل "خشیت" ،از دو عامل قبلی خیلی متفاوت اسـت ،در اینجـا محـور ،شـناخت
نیست ،بلکه این عامل مربوط به عواطف شخ

میشود ،و میتـوان گفـت "خشـیت"

بیشتر جنبهی عاطفی دارد تا شناختی" .خشیت" با تأثر قلبی که از عظمت خداونـدی در
فرد ایجاد میکند ،سبب میشود فرد در مواجهه با عبرتها ،عظمـت خـدا را ببینـد و در
نتیجه در زندگی خود ،او را از تکبر ،طغیان و سرکشی در مقابل ذات یگانها

بـازدارد و

از او انسانی خاشع و خاضع در برابر پروردگار یگانه و دستوراتش ،سازد.
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وقتی مؤلفههای این سه در کنار هم قرار میگیرند ،ترکیب جالبی به وجود میآورند.
در عبرتپ یری (اعتبار) با سه چیز مواجه هستیم :عبور از ظاهر و نفوذ به باطن حـوادث
و پدیدهها (بصیرت) ،تحلیل ناب و خـال

از امـور (لـب) ،و ادراک عظمـت و هیبـت

دلهرهآور (خشیت) .اگر بصیرت و لب را شناختی و خشیت را عـاطفی بـدانیم ،میتـوان
گفت در مواجهه با عبرتها ،دو چیز اساسی مانع استفاده صحیح یا همان عبرتپـ یری
است :یکی عدم فهم یا فهم نادرست از امور و دیگری بیتوجهی و تأثیرناپ یری از پیـام
نهفته در امور .عبرتگیری اوالف به این نیاز دارد که پیام نهفته در آن کشـف و درک شـود.
ثانیاف نیاز به آن دارد که با اهمیت تلقی شده و تحت تأثیر آن قرار گیرد .کشف و درک پیام
نهفته در عبرتها نیز از دو راه ممکن میشود :یکی به وسیله عبـور از ظـاهر و نفـوذ بـه
باطن امور؛ و دیگری دستیابی به تحلیلی نـاب و پیراسـته از امـور عبـرتدار بـه وسـیله

اوهامزدایی .گاه ممکن است افراد و جوامع به عمق امور راه نیابند و در ظاهر آن بمانند و
گاه ممکن است در بررسی آن به اشتباه تحلیلی دچار شده و دیدگاههای آلوده به وهـم و
خیال پیدا کنند .این هر دو برای فهم ،زیانبار اسـت .پـس از فهـم بایـد تأثیرپـ یری نیـز
صورت گیرد تا بتواند از نتایج آن بهرهمند گردد .ممکن است کسـی امـری را مهـم و بـا
عظمت ارزیابی نکند که در این صورت تحت تأثیر نیز قرار نخواهد گرفـت .پـس بـرای
تأثیرپ یری نیاز به دلهره و ترسی ناشی از ادراک هیبت و عظمت وجود دارد که خشـیت
نامیده میشود .فرایند این امر در شکل زیر به تصویر کشیده شده است:

باید انجام دهد ،نیاز به تصمیم و تفکر دارد .یکی از منـابع ایـن تفکـر و تأمـل میتوانـد
عبرتهای موجود باشند؛ چه از جنس حوادث باشند و چه از جنس پدیدهها .فرد با گ ر
به منابع عبرت ،باید آنها را بررسی کند تا نیاز خود را برآورده سازد .این محقق نمیشـود
مگر آن که از ظاهر امور عبرتدار به باطن و درون آنها نفوذ کند (بصـیرت) و بـا تعقلـی
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بنا بر این ،وقتی کسی با مسئلهای مواجه میشود که ابهامهـایی دارد و نمیدانـد چـه

۷۵

تهی از رض و وهم آنها را بررسی نماید و به درک صحیح و واقعی دست یابـد (لـب).
وقتی ادراک واقعی حاصل شد ،باید برای آن اهمیت قائل شد و از آن تأثیرپـ یرفت و در
بازگشت ،برای وضعیت حال و مسئلهای که فرد با آن روبـهرو اسـت ،تصـمیم جـدی و
درست بگیرد.
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نتیجهگیری

خالصه سخن این که :اوالف عبرت به معنی گ ر از موقعیـت نـامعلوم حـال بـه موقعیـت
معلوم (منابع عبرت) و بازگشت و استفاده از آن در روشن ساختن وضعیت فعلـی و بـه
کاربستن آن .ثانیاف عبرتها در زندگی فراوان ،اما عبرتپ یران اندکاند .این نشان میدهد
که وجود عبرت کافی نبوده و عبرتپ یری (اعتبار) نیاز به عواملی دارد .ثالثاف بـر اسـاس
قرآن کریم سه عنصر در عبرتپ یری نقش دارند :بصیرت ،لب و خشیت .عنصـر اول و
دوم ماهیتی شناختی و نزدیک به هم دارند و عنصر سوم بیشتر ماهیتی عاطفی و هیجانی

دهد و مسیر و نوع آن را تعیین کند ،نیاز به دو مؤلفه اساسی دارد :یکـی فهـم و ادراک و
دیگری تأثیرپ یری .ادراک و فهم وابسته به دو چیز است :یکی عبور از ظـاهر بـه بـاطن
امور که «بصیرت» نامیده میشود و دیگری دستیابی به تحلیـل نـاب کـه «لـب» خوانـده
میشود .تأثیرپ یری نیز در گرو دلهره ناشی از عظمت و هیبت است که «خشیت» نامیده
میشود .بنا بر این ترکیب «بصیرت» « ،لب» و «خشیت» موجب عبرتپ یری میشود .و
این با مفهوم عبرت نیز سازگار است .بـرای عبرتپـ یری (کـه یـک گـ ر و بازگشـت
سازنده است) نیاز به کشف و درک پیام موضوع عبرت وجود دارد که بـا دو عنصـر اول
(بصیرت و لب) به دست میآید و سپس عنصر سـوم (خشـیت) تأثیرپـ یری را ممکـن
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دارد .بر این اساس ،اگر در عبرتگیری باید درسآموختهشده ،وضعیت حال فرد را تغییر
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میسازد که در مجموع موجب دستیابی به آگاهی سازنده و تغییر ،اصالح و تنظیم امور بر
اساس آن میگردد .به همین جهت امیرالمؤمنین 7در نامهاى به امام حسن 7میفرماید:
«پسرعزیزم من تورا از دنیا و تحوالت گوناگونش و نابودى ودست به دست گردیـدنش
آگاه کردم و از آخرت و آنچه براى انسانها در آنجا فراهم است اطالع دادم و بـراى تـو از
هر دو مثال زدم تا به آن پندپ یرى و براساس آن در زندگی گام بـردارى( » .نهجالبال ـه،
نامه )۰۱
آنچه این رفت و برگشت را توجیهپ یر میکند سـه چیـز اسـت :اوالف ،قانونمنـدی و
تشابه امور زندگی با یکدیگر است که تکرارپ یری را ممکن میسازد؛ چه این مربوط به
حوادث پیشین باشد یا پدیدههای موجود (مثل شب و روز و مانند آن) .آنچـه در بـاطن
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۶۳

اینها نهفته است ،قانونمند بوده و تکرارپ یر اسـت .ثانیـا ،انسـان موجـودى حسـابگر و
اندیشهورز است .او همواره به مقایسه امور با یکدیگر میپـردازد .شـباهتها و تفاوتهـا را
مشخ

کرده به تجزیه و تحلیل و تبیین آنها میپردازد .ثالثا ،انسان موجـودى تأثیرپـ یر

است .او همواره با محیط اطراف خود در تعامـل اسـت ،حـوادث و پدیـدههاى اطـراف
میتوانند وی را تحت تأثیر قرار دهند.
بنا بر این ،برای عبرتپ یری ،پیش از هر چیز باید توانمندی عبور از ظاهر بـه بـاطن
(بصیرت) و زدودن اوهام هنگام تحلیل و تعقل (لب) را؛ و نیز ادراک عظمت دلهرهآور را
ایجاد کرد .این ،میتواند دستمایه مسئوالن فرهنگی در سطح خرد و کالن قرار گیرد تـا
برای تحقق فرهنگ عبرتپ یر برنامه مدون و حساب شده طراحی کنند .همچنین مبلغان
و روحــانیون بــر اســاس ایــن نتــایج میتواننــد بــه جــای توصــیه و تحکــم نســبت بــه

عبرتآموزی ،سخنرانیها و تبلیغهای خود را بر سه محور یـاد شـده متمرکـز کننـد تـا
ریشههای عبرتپ یری در جامعه شکل گیرد .مسئوالن نهاد آمـوز
اعم از آموز

و پـرور

کشـور

ابتدایی ،متوسطه ،کارشناسی و تحصیالت تکمیلـی نیـز میتواننـد بـرای

تحقق عبرتپ یری بر این سه اصل متمرکز شده و تعالیم خود را سامان دهند.

الگوی نظری عبرتپذیری در قرآنکریم
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منابع
 .۱ابن أثیر جزرى ،مبارک بن محمد ( ،)۱۰۶۵النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،تحقیق
محمود محمد طناحی ،طاهر احمد زاوی ،قم ،مؤسسه ی مطبوعاتی إسماعیلیان.
 .۱ابن فارس ،أحمد بن فارس ( ،)۱۰۶۶معجم مقاییس اللغه ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون،
قم ،مکتب ا عالم اإلسالمی.
 .۰ابنکثیر دمشقی ،إسماعیل بن عمرو ( ،)۱۴۱۷تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق محمدحسین
شمس الدین ،بیروت ،دارالکتب تفسیر العلمیة ،منشورات محمدعلی بیضون.
 .۴ابنمنظور ،محمد بن مکرم (۱۰۵۴ـ ،)۱۰۵۷لسان العرب ،بیروت ،دار صادر.
 .۷ابنهشام ( ،)۱۴۱۳السیرة النبویه ،تحقیق مصطفی السقا ،إبراهیم ا بیاری ،عبدالحفیظ شلبی،
عربستان ،ریاض ،دارالمغنی.
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 .۶جرجانی ،علی بن محمد ( ،)۱۴۱۹التعریفات ،تحقیق إبراهیم ا بیاری ،بیروت ،دارالکتب
العربی.
 .۵جوادی آملی ،عب ل
دال ( ،)۱۰۹۷تسنیم ،تحقیق عبدالکریم عابدینی ،قم ،مرکز نشر إسرام.
 .۹جوهرى ،إسماعیل بن حماد ( ،)۱۴۱۳الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه ،تحقیق أحمد
بن عبد الغفور عطار ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
 .۷حسینی شاهعبدالعظیمی ،حسین بن أحمد ( ،)۱۰۶۰تفسیر إثناعشرى ،چاپ :اول ،تهران،
میقات.
 .۱۳حمیدزاده ،اکبر ( ،)۱۰۹۷قطرهای از دریا (گ ری و نظری بر حکمتهای نهجالبال ه)،
تهران ،انتشارات پیام نوین.
 .۱۱خلخالی ،علیاشرف ( ،)۱۰۵۱راه و روش أنبیاء ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .۱۱دلشاد تهرانی ،مصطفی ( ،)۱۰۹۳سیری در تربیت اسالمی ،تهران ،ذکر.
 .۱۰ــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۵۶ماه مهرپرور (تربیت در نهجالبال ه) ،تهران ،دریا.

 .۱۴را ب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۴۱۱مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت ،دارالقلم.
 .۱۷رضی ،محمد بن حسین ( ،)۱۴۱۴نهج البالغة (للصبحی صالح) ،تحقیق صبحی صالح ،قم،
هجرت.
 .۱۶روحی ،محمد؛ فیاضبخش ،محمدتقی ( ،)۱۰۷۱تفسیر واژگان قرآن کریم (برگرفته از
تفاسیر مجمع البیان و المیزان) ،فردافر ،تهران.
 .۱۵زبیدى مرتضی ،محمد بن محمد ( ،)۱۴۱۴تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقیق علی
شیری ،بیروت ،دارالفکر.
 .۱۹زمخشرى ،محمود ( ،)۱۴۳۵الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت ،دارالکتاب
العربی.
 .۱۷شجاعی ،محمدصادق ( ،)۱۰۹۹درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسالمی،
قم ،دارالحدیث.
 .۱۳شریف الهیجی ،محمد بن علی ( ،)۱۰۵۰تفسیر شریف الهیجی ،تحقیق میرجاللالدّین

 .۱۱طباطبایی ،محمدحسین( ،)۱۴۱۵المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
جامعهی مدرسین قم.
 .۱۱طبرسی ،علی بن حسن ( ،)۱۰۹۷مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،نجف ،المکتبة الحیدریه.
 .۱۰طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)۱۰۵۱مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات
ناصرخسرو.
 .۱۴طبری ،محمد بن جریر ( ،)۱۴۱۹تاریخ الطبری (تاریخ ا مم و الملوک) ،تحقیق عبدأ علی
مهنا ،بیروت ـ لبنان ،مؤسسة ا علمی للمطبوعات.
 .۱۷طریحی ،فخر الدین بن محمد ( ،)۱۰۵۷مجمع البحرین ،تحقیق أحمد حسینی ،تهران،
مرتضوی.
 .۱۶طیب ،عبد الحسین ( ،)۱۰۵۹أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسالم.
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حسینی ارموى (محدث) ،تهران ،دفتر نشر داد.

۶۰

 .۱۵عاملی ،جعفرمرتضی ( ،)۱۰۹۷سیرت جاودانه (ترجمه و تلخی

کتاب الصحیح من سیرح

النبی ا عظم) ،ترجمهی محمد سپهری ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
 .۱۹فراهیدى ،خلیل بن أحمد ( ،)۱۴۳۷العین ،قم ،نشر هجرت.
 .۱۷فیومی ،أحمد بن محمد ( ،)۱۴۱۷المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،قم،
دارالهجره.
 .۰۳قرائتی ،محسن ( ،)۱۰۹۰تفسیر نور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
 .۰۱کفوی ،أبوالبقام ایوب بن موسی ( ،)۱۴۱۰الکلیات (معجم فی المصطلحات و الفروق
اللغویه) ،بیروت ،مؤسسة الرساله.
 .۰۱گنابادى ،سلطان محمد ( ،)۱۴۳۹تفسیر بیان السعادة فی مقامات العباده ،بیروت ،مؤسسة
ا علمی للمطبوعات.
 .۰۰مصطفوى ،حسن (بیتا) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،دارالکتب العلمیه ،بیروت،
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قاهره ،لندن ،مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی.
 .۰۴مطهری ،مرتضی ( ،)۱۰۷۳بیست گفتار ،قم ،صدرا.
 .۰۷مکارم شیرازى ،ناصر( ،)۱۰۵۴تفسیر نمونه ،چاپ :اول ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه.
 .۰۶مناوی ،عبدالرؤوف محمد بن تاج العارفین ( ،)۱۴۰۱التوقیف علی مهمات التعاریف،
تحقیق جالل ا سیوطی ،بیروت ،دارالکتبالعلمیه.

