«قاعدهی لقمانی» بسان «تربیتی سلبی» با نگاهی به بنیاسرائیل در
قرآن کریم

«روش تربیــت ســلبی» ناظــر بــر فرآینــد اســتخراج و اکتشــاف
چکیده درونمایههــای مخاطــب از طریــق پیرایــش و زدایــش موانــع
راه رشــد ،بــهقصــد شــکوفا شــدن و آشــکار کــردن قابلیتهــای
نهفتــه او اســت .در روشهــای تعلیــم و تربیــت امــروز ،وجــه ایجابــی بــر وجــه
ســلبی غلبــه کــرده اســت و بــه اصــل آمادهســازی و رغبتانگیــزی ،کمــر
توجــه میشــود کــه موجــب ناهمخوانــی و بلکــه تعــارض میــان نظــام فکــری
و گرایشــی فــرد و تجویزهــای بیرونــی اســت .قــرآن کریــم بــا شــناخت دقیــق از
زوایــای وجــودی انســان ،از روشهــای ایجابــی و ســلبی ب ـرای تربیــت اخالقــی و
اجتامعــی مســلامنان ،متناســب بــا موقعیتهــای گوناگــون ،بهدرســتی اســتفاده
کــرده اســت .روش تربیــت ســلبی ،بهویــژه روش ســلبی معطــوف بــه فاعــل از
مهمتریــن و مؤثرتریــن آنهاســت کــه در مقالــهی حــارض بــا عنــوان «قاعــدهی
لقامنــی» وضــع اصطــاح شــده اســت .کاربســت ایــن اصــل را در داســتانهای
قرآنــی اقــوام و تاریــخ انبیــا ،بهویــژه در ذکــر احــوال و رسنوشــت قــوم یهــود
میتــوان آشــکارا دیــد .درواقــع ،قــوم یهــود بــه ســبب شــباهتهای بســیار بــا
امــت اســامی ،بیــش از ســایر اقــوام ،مجـرای قاعــدهی لقامنــی قـرار گرفتــه اســت
و خداونــد از ایــن راه خواســته اســت مســلامنان را بــه بهرتیــن وجــه ،هدایــت
و تربیــت کنــد و آنــان را ب ـرای ایجــاد جامعــه آرمانــی آمــاده منایــد .هــدف از
پژوهــش حــارض ،تبییــن روش ایجابــی و ســلبی بــا نگرشــی نــو در بســر تربیــت
اخالقــی و دینــی و نیــز تبییــن «قاعــدهی لقامنــی» یــا روش ســلبی معطــوف بــه
فاعــل ،بهعنــوان تأثیرگذارتریــن روش در تربیــت ایامنــی و سیاســی جامعــه ،بــا
رویکــرد ذکــر حداکــری از بنیارسائیــل در قــرآن کریــم اســت.
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مقدمه

در «فرهنـگ علـوم رفتـاری» ،هدفسـازی یـا رسمشقسـازی یکـی از فنـون رفتاردرمانـی اسـت کـه بـرای
«تغییـر و تعدیـل رفتـار در ضمـن یادگیـری» و با امکان دادن به فرد که از کسـی «تقلید» کنـد ،به کار میرود
(شـعارینژاد ،1375 ،ص « .)259تقلیـد» ،یکـی از فرآیندهـای روانی اسـت که اسـاس بسـیاری از یادگیریهای
انسـان به شمار میرود .گرایش به «تقلید» بهاندازهای در انسـان رایج اسـت که برخی از روانشناسـان آن را
غریـزه دانسـتهاند .در مقابـل ،برخـی ماننـد «مـک دوگال» و «ا ُتو کالین بـرگ» معتقدند کـه رفتارهای آدمی،
تنهـا از راه تقلیـد ،فهمپذیرنـد (اتـو کالیـن بـرگ ،1386 ،ج  ،2ص  .)494از سـوی دیگر ،برخی از روانشناسـان
بر این باورند که هامنندسـازی ،نوعی یادگیری اسـت (اتکینسـون و همکاران ،1377 ،ج  ،1ص )158؛ بنابراین،
روش الگویـى یكى از روشهـای مؤثـر در تعلیم و تربیت فراگیران اسـت.
اگرچــه الگــو میتوانــد خــوب و مطلــوب و یــا بــد و نامطلــوب باشــد ،روشــن اســت کــه چــون اســاس
بــر دادن الگــو بـرای تقلیــد و یادگیــری اســت ،همــواره توجــه دادن بــه الگوهــای خــوب و مثبــت و مطلــوب،
بیشــر مــورد تأکیــد بــوده و هســت .پــس در ایــن روش اگــر اولــی ،ایجابــی و دومــی ،ســلبی تلقــی گــردد؛
همــواره روش ایجابــی ،غالــب و روش ســلبی در مرتب ـهی بعــدی ق ـرار دارد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه
نظــر برخــی از پژوهنــدگانِ حــوزهی تربیــت ،یکــی از چالشهــای اصلــی در تربیـ ِ
ـت اخالقــی ،غلبــه یافــن
وجــه ایجابــی بــر وجــه ســلبی اســت .در روش ایجابــی ،کمــر بــه اصــل «آمادهســازی و رغبتانگیــزی»
مرتبــی توجــه میشــود .در مقابــل ،جهتگیــری اصلــی راهــرد ســلبی ،روشهــای «اکتشــافی» ب ـ ه جــای
«اکتســابی» و یــا «پرهیــز» ب ـ ه جــای «تجویــز» اســت .بهعبارتدیگــر ،در روش ســلبی و راهــر ِد پرهیــز ،از
هرگونــه تحمیــل و تجویــز ارزشهــا از بیــرون بــر فــرد «خــودداری» میشــود .روش تربیــت ســلبی ،ناظــر
بــر فرآینــد اســتخراج و اکتشــاف درونمایههــای مخاطــب ،از طریــق پیرایــش و زدایــش موانــع راه رشــد ،بــه
قصــد شــکوفا شــدن و آشــکار کــردن قابلیتهــای نهفتــه او اســت؛ امــا روش ایجابــی و دینــی کــردن افـراد
از بیــرون ،بــدون اتــکا بــه فطــرت ،مانــع بزرگــی بـرای دینــی شــدن افـراد بهصــورت طبیعــی و خودانگیختــه
اســت (کریمــی ،1391 ،ص 139؛ تانهگــی دوکهنهتــن ،1357 ،ص .)۴۰۲-۳۸۳
توجــه قــرآن و متــون دینــی و بازشناســی روشهــای تربیـ ِ
ـت اخالقــی بــر اســاس اصــل فضائــل و رذایــل
کــه ماهیــت آنهــا بـرای نفــس شناســانیده شــده اســت ،رویکــرد متفاوتتــری از روشهــای ســلبی و ایجابــی
را بــه دســت میدهــد و تأثیــر و نفــوذ روش ســلبی در عمــوم انســانها را بیــش از روش ایجابــی آشــکار
میســازد .امیراملؤمنیــن عــى(ع) فرمــود« :كفــاك مؤدبـاً لنفســك تجنــب مــا كرهتــه مــن غیــرك» (اللیثــی،1376،
ص  387؛ مجلســی ،1404 :ج  ،69ص 407؛ نــک :شــیخ مفیــد ،1413 ،ص 336؛ الشــیخ الطوســی ،1411 ،ص
 115؛ دشــتی،1387:ص .)520در برخــی روایــات آمــده اســت کــه« :حــرت عیــى(ع) را گفتنــد :چــه كــى
تــو را ادب كــرد؟ حــرت فرمــود :كســی مـرا ادب نكــرد ،بلکــه زشــتی جهــل را دیــدم و از آن پرهیــز كــردم»
(حلــی ،1392 ،ج  ،1ص.)٩٦
ســطور آتــی تبییــن یکــی از اقســام روشهــای تربیتــی -ســلبی معطــوف بــه فاعــل -بهعنــوان مؤثرتریــن
روش تربیتــی و اســتفادهی بینظیــر قــرآن از ایـ ن روش ،در خــال بیــان رسگذشــت اقــوام بهویــژه بنیارسائیــل
است.
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پیشینهی پژوهش

خادمــی و مهرولــی( )1394در پژوهــش خویــش آوردهانــد :خداونــد بــا ارشاف و آگاهــی بــر اســتعدادها،
ظرفیتهــا و متایــات انســانی ،جامعتریــن روشهــای تربیتــی را بــه انســان شناســانده اســت؛ ازایــنرو،
قصهپــردازی یــا قصهگوئــی را یکــی ازاینروشهــای فعــال نامیدهانــد و از آن ،بــه بهرتیــن شــیوه بــرای
تشــویق بــه تفکــر و اســتدالل بــا محوریــت تربیــت درونــی ،تعامــل دوســویهی یادگیــری بــر پایــهی فعالیــت
مخاطــب و تســهیلکنندهی مربــی یــاد میکنــد و هــدف از قصههــای قرآنــی را اســطورهزدائی میدانــد؛
امــا بــه کیفیــت اثرگــذاری معکــوس ایــن اســطورهها اشــاره نکــرده اســت کــه هــدف مقالــه حــارض اســت.
عبدالعظیـم کریمـی ( ،)1394بـا انتقـاد از غلبـهی روش ایجابـی بـر روش سـلبی در مراکـز آموزشـی و
فرهنگـی ،بـا مقایسـهی ایـندو و بـه اسـتناد آیـات و روایـات قـرآن ،روش تزکیـه و سـلب را به علـت آنکه از
درونمایههـای فطـری و ذاتـی انسـان نشـأت گرفتـه اسـت ،بـر روش ایجابی ترجیـح میدهد و معتقد اسـت
توجـه بـه درونمایههـای وجـودی و تلاش بـرای به فعلیت رسـاندن آنها ،در شـکوفایی اسـتعدادهای انسـان
مؤثرتـر از تربیـت بـه روش ایجابـی اسـت .وی معتقد اسـت تزکیه (سـلب) برخالف تدسـیه ،موافـق با فطرت
َـح َمـ ْن َزكَّاها» (شـمس ،)9 :درحالیکه تدسـیه
انسـانی و زمینهسـاز فلاح و رسـتگاری انسـان اسـتَ « :قـدْ أَ ْفل َ
خـاب َمـ ْن د ََّسـاها» (همان)10 :؛ زیـرا مغایر با رسشـت اصیل
منجـر بـه غفلـت و خسـارت میشـودَ « :و َقـدْ َ
انسـانی است.
کریمــی ( ،)1393ضمــن تحمیلــی خوانــدن روش تجویــزی در تبلیــغ ،بــا تأکیــد بــر رســالت خطیــر مبلغین
دینــی کوشــیده اســت نشــان دهــد کــه راهــرد «دینیابــی» از درون ،بایــد جایگزیــن راهــرد «دیندهــی»
از بیــرون شــود؛ ازای ـنرو ،معتقــد اســت مبلغــان بایــد زمینــهای فراهــم ســازند تــا درونمایههــای فطــری
بــه فعلیــت برســد .بــه عقیــدهی وی ،آمــوزش و تبلیــغ بهمنظــور تغییــر رفتــار و نگــرش ،بــدون پیونــد بــا
خاســتگاه فطــری ریشـهدار نخواهــد بــود.
قامئیمقــدم ( ،)1389مهمتریــن نــوع یادگیــری را از طریــق مشــاهده میدانــد و تربیــت الگویــی را بــا
توجــه بــه محتــوای عینــی آن ،از طریــق ارائــهی مصادیــق و اســوههای حســنه ،در انتقــال مفاهیــم و آمــوزش
برنامههــای تربیتــی بســیار مؤثــر میشــارد کــه منابــع اســامی بــر بهرهگیــری از آنهــا تأکیــد دارد.
اگرچــه مقالـهی حــارض در تأثیرگذارتــر بــودن روش ســلبی ،نســبت بــه روش ایجابــی در تربیــت اخالقــی،
بــا برخــی از پژوهشهــای پیشــین مشــرک اســت؛ امــا متایــز آن ،عــاوه بــر تبییــن معنــا و تقســیمبندی
روشــنتر از روش ایجابــی و ســلبی نســبت بــه آنهــا ،تبییــن روش ســلبی معطــوف بــه فاعــل ،بهعنــوان
تأثیرگذارتریــن روش و نیــز جعــل اصطــاح قاعــدهی لقامنــی بـرای ایــن روش اســت کــه امــری بدیــع و نــو
بهشــار م ـیرود .در ضمــن ،از راه ایــن قاعــده ،یکــی از وجــوه ذکــر حداکــری بنیارسائیــل در قــرآن نیــز
تبییــن شــده اســت کــه مســبوق بــه ســابقه نیســت.

قاعدهی لقامنی

رویکــرد اصلــی تربیــت اخالقــی انســان ،بــر فضایــل و رذایــل مبتنــی اســت و خداونــد بــا توجــه بــه
فطــرت انســان ،او را از ماهیــت هــر یــک از آن دو آگاه میســازد و میفرمایــدَ « :فأَلْ َه َمهــا ُف ُجو َرهــا َو
«قاعدهی لقمانی» بسان «تربیتی سلبی» با نگاهی به بنیاسرائیل در قرآن کریم
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ـاب َم ـ ْن
تَقْواهــا» (شــمس )8 :و او را در انتخــاب آنهــا مخیــر میکنــدَ « :قــدْ أَ ْفلَـ َ
ـح َم ـ ْن َزكَّاهــاَ ،و َقــدْ خـ َ
د ََّســاها» (هــان 9 :و )10؛ و ایــن روش ،دو راه بیشــر نــدارد؛ یکــی ،نشــان دادن خوبیهــا و تشــویق فــرد
ب ـرای رســیدن بــه آن؛ و دیگــری ،نشــان دادن بدیهــا و ترســانیدن از رســیدن بــه آن اســت .ایــن هــان
ماهیــت حقیقــی تبشــیر و انــذار اســت کــه در حــوزهی تربیتــی و اخالقــی ،از آن بــه روش ایجابــی و ســلبی
تعبیــر میکنیــم .جنبــهی ایجابــی بــه آمــوزش فضایــل اخالقــی و آثــار و نتایــج مثبــت آن اشــاره دارد و
جنب ـهی ســلبی بــر تذکــر بــه نتایــج رذایــل اخالقــی و عربتگیــری از آن تأکیــد میکنــد .در هــر دو روش،
گاهــی توجــه و مترکــز بــر فعــل اســت و گاهــی بــر فاعــل .چنانکــه گاهــی در جهــت ایجابــی ،فــرد بــه
فعــل حســن و نیکــو توجــه داده میشــود تــا از ایــن طریــق ،بــه ســوی انجــام آن ســوق داده شــود .گاه
کانــون توجــه ،فاعــل فعــل نیــک و حســن اســت .قــرآن میفرمایــدَ « :و لَ ـ ْو أَ َّن أَ ْهـ َـل الْ ُقــر ى آ َم ُنــوا َو ات َّ َق ـ ْوا
لَ َفتَ ْحنــا َعلَیْ ِهـ ْم بَـ َر ٍ
ش َذلِــكَ الْ َیـ ْو ِم َو
الســا ِء َو ْالَ ْر ِض ( »...اعـراف )۹۶ :و میگویــدَ « :ف َوقَا ُهـ ُ
كات ِمـ َن َّ
ـم اللَّــهُ َ َّ
سو ًرا» (انســان .)11 :اولــی ،تبشــیر معطــوف بــه فعــل اســت و دومــی تبشــیر معطــوف بــه
لَ َّقا ُهـ ْ
ـم نَـ ْ َ
ـر ًة َو ُ ُ
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ـاب الْ ِفیــلِ» (فیــل)1 :؛ کــه آیــهی اول ،انــذار معطوف به
ـف َف َعـ َـل َر ُّبــكَ ِبأَ ْص َحـ ِ
ـم تَـ َر كَ ْیـ َ
(مؤمنــون )103 :و «أَلَـ ْ
ـت أَقْ َدا َم ُكـ ْم»
نصكُـ ْم َو یُثَ ِّبـ ْ
ـروا اللَّـ َه یَ ُ ْ
فعــل و دومــی معطــوف بــه فاعــل اســت .گاهــی میفرمایــد« :إِن تَنـ ُ ُ
ـاب إِ ْسـ َـا ِع َیل إِنَّــهُ کَانَ َصــا ِد َق الْ َو ْعـ ِد و َکَانَ َر ُسـ ً
ـول نَ ِب ًّیــا  ،و
(محمــد )7 :و گاه میگویــدَ « :وا ْذکُـ ْر ِفــی الْ ِک َتـ ِ
ِالصـ َـا ِه َو الـ َّزکَا ِه َو کَانَ ِع ْنــدَ َربِّـ ِه َم ْر ِض ًّیــا » (مریــم 55 :و  . )56گاه میفرمایــد« :کســی کــه
َکَانَ یَأْ ُمـ ُر أَ ْهلَــهُ ب َّ
مــال یتیــم را بخــورد ،آتــش میخــورد» و گاه میگویــد« :صبحگاهــان چــون بــه بــاغ خــود رفتنــد ،دیدنــد
ســوخته و خاکســر شــده اســت» .در ادامــه ،تبییــن میشــود کــه از میــان چهــار روش یادشــده ،روش ســلبی
بـرای عمــوم مــردم ،از روش ایجابیتاثیرگذارتــر اســت و نیــز از جهــت توجــه دادن مخاطــب بــه فعــل و یــا
فاعــل ،توجــه دادن بــه فاعــل بهمراتــب نفــوذ و تأثیرگــذاری بیشــری دارد .قــرآن کریــم ضمــن بهرهبــرداری
از هــر چهــار روش بــاال ،در موقعیتهــای مناســب ،بــه ایــن مســئله توجــه دارد و بــر روش ســلبی بهویــژه
از طریــق توجــه دادن بــه رسنوشــت افـراد و اقــوام بــزهکار و متمــرد و نهــی از شــبیه آنــان شــدن ،بیشــرین
تأثیــر را بــر مخاطــب خویــش ،بهویــژه در حــوزهی اخــاق و تربیــت اجتامعــی میگــذارد.
رستــارس قــرآن ،نهتنهــا مشــحون از مصادیــق ایــن چهــار روش در انتقــال مقاصــد تربیتــی خــود بــه
مخاطــب اســت کــه در زندگــی فــردی و اجتامعــی انســان هــم روشهــای تربیتــی ،در همیــن چهــار روش
محصــور اســت .بلکــه فــارغ از تحلیلهــای علمــی میتــوان گفــت رفتــار تربیتــی همــهی انســانها بــا
مخاطبانشــان ،بــر ایــن چهــار روش اســتوار اســت و از آنهــا بهــره میبرنــد .یــک پــدر ب ـرای تربیــت فرزنــد
خــود ،گاه رفتارهــای خــوب و نتایــج مطلــوب آنهــا را متذکــر میشــود و میخواهــد از ایــن راه ،فرزنــدش
را بــه ســوی ایــن نــوع افعــال ســوق دهــد و گاه انســانها و الگوهــای موفــق را بــه او نشــان میدهــد تــا
فرزنــد بــا ترســیم موفقیــت آنــان ،ب ـرای خــود انگیــزهی شــبیه آنــان شــدن را پیــدا کنــد .از یکســو او را از
ســوءنتیجهی خــافکاری و قانونشــکنی میترســاند و از ســوی دیگــر ،پــا را فراتــر میگــذارد و مصادیــق
انســانهای خــافکار و قانونشــکن را بــه او میمنایانــد تــا فرزنــد از تــرس اینکــه مبــادا ماننــد آنــان شــود،
بــه ســوی ایــن افعــال نــرود.
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میـزان تأثیرگــذاری در ایــن چهــار روش متفــاوت اســت .از میــان تبشــیر و انــذار ،در عمــوم انســانها،
انــذار مؤثرتــر از تبشــیر اســت .بســیار اتفــاق میافتــد کــه انســان بــه عللــی -ماننــد تنبلــی ،لــزوم رصف زمــان
و هزینــه و کار -عالقـهای بــه حرکــت و تغییــر وضــع موجــود نــدارد؛ امــا اگــر تهدیــدی را در آینــده احســاس
کنــد ،بهرسعــت آمــادهی حرکــت میشــود؛ مثـاً یــک کارمنــد اگــر بــا تهدیــدی ماننــد تــورم و بـیارزش شــدن
حقــوق و رسمایـهاش مواجــه نباشــد ،چهبســا اصـاً بــه فکــر تــاش بـرای ارتقــای وضعیــت خــود نیفتــد؛ امــا
بهمحــض اینکــه بــا چنیــن تهدیــدی روبــرو شــود ،تــاش خــود را ب ـرای بهبــود وضعــش دوبرابــر میکنــد.
انســانها در مواجهــه بــا وعدههــای بهشــت و عذابهــای جهنــم همینگونــه عمــل میکننــد .بســیاری از
آنــان نقــد دنیــا را بــه وعــدهی بهشــت و نعــات آن ترجیــح داده و رغبتــی بــه آنهــا نشــان منیدهنــد« :بَـ ْـل
یُرِیــدُ ْ ِ
الن َْســانُ لِ َی ْف ُجـ َر أَ َما َمــهُ » (القیامــه)5 :؛ امــا طیــف قابلتوجهــی از هــان افـراد ،در اثــر انــذار از جهنــم
و عذابهــای آن ،محتاطانهتــر عمــل میکننــد و خداونــد هــم بــا شــناخت و آگاهــی از زوایــای وجــودی
انســان ،بخــش فراوانــی از آیــات خویــش را بــا تأکیــد بــر ایــن روش اســتوار کــرده اســت؛ ازایـنرو ،انــذار بــر
عمــوم انســانها از تبشــیر مؤثرتــر اســت .در بســیاری از آیــات قــرآن کریــم ،هــر دو صفــت تبشــیر و انــذار
در کنــار یکدیگــر و بهعنــوان دو ویژگــی پیامــر اعظــم(ص) آمــده اســت؛ امــا در برخــی آیــات ،صفــت انــذار از
ـت ُم ْنـ ِذ ٌر َو لِک ُِّل
تبشــیر جــدا و بهصــورت مجـزا مــورد تأکیــد و گاهــی مــورد حــر قرارگرفتــه اســت« :إِنَّ ــا أَنْـ َ
َقـ ْو ٍم هــا ٍد» (رعــد .)7 :درحالیکــه دربــارهی صفــت بشــارت چنیــن تأکیــد و حــری مشــاهده منیشــود .بــه
لحــاظ آمــاری نیــز بــا بررســیهای بهعملآمــده در قــرآن کریــم ۶۶ ،آیــه در بــاب بشــارت و  ۹۷آیــه در بــاب
انــذار بـهکار رفتــه اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه درجــه و اهمیــت انــذار بـرای ســاخنت فــرد و جامعــه
بیشــر اســت (نــک :کیهان،بــی نــام ،۱۳۸۷ ،شــاره .)۱۹۱۴۱
راز توجــه بیشــر مربیانــی ماننــد والدیــن ،معلــان ،خطبــا و  ...بــه نهــی و انــذار ،مؤیــد همین امر اســت؛
امــا تأثیــر تبشــیر و انــذار در مــوارد معطــوف بــه فاعــل ،از مــوارد معطــوف بــه فعــل بیشــر اســت .یکــی از
علــل آن ،همذاتپنــداری و خــود موقعیتبینــی اســت کــه در تبشــیر و انــذار معطــوف بــه فاعــل ،مخاطــب
بــا آن درگیــر میشــود .قطع ـاً دیــدن اوضــاع اســفبار معتــادان بــه مــواد مخــدر و فرجــام فالکتبــار آن
بـرای مرتبــی ،اثرگذارتــر از ترشیــح بــدی اعتیــاد و عواقــب ســوء آن اســت .اینگونــه اســت کــه هــان کســانی
کــه امــروز میگفتنــد« :یَــا لَ ْیـ َ
ـی َقــا ُرونُ» (قصــص .)79 :فــردا گفتنــدْ « :و َل أَنْ َمـ َّن اللَّــهُ
ـت لَ َنــا ِم ْثـ َـل َمــا أُوتِـ َ
ِ
ْ
ـح الْكَا ِف ـ ُرونَ» (هــان .)82 :درنتیجــه ،اگرچــه هــر چهــار روش الزم و در
ـ
ل
ف
َعلَ ْی َنــا لَخ ََسـ َ
ـف ِب َنــا َو ْیكَأَنَّــهُ َل ُی ُ
موقعیتهــای مناســب اثرگــذار هســتند؛ امــا روش چهــارم (انــذار معطــوف بــه فاعــل) از بقیــه تأثیرگذارتــر
اســت و بیشــر اســتفاده میشــود.
نگارنــدگان مقالــهی حــارض بــر آننــد کــه رویکــرد و روش تأکیــدی قــرآن کریــم در تربیــت اخالقــی،
بهویــژه اخــاق اجتامعــی ،بیشــر بــر روش چهــارم ،یعنــی روش ســلبی معطــوف بــه فاعــلِ فعــل و نهــی
از ماننــد او بــودن ،مبتنــی اســت و چــون ایــن روش در ســخن لقــان ،بهخوبــی متجلــی و قابلفهــم
اســت – هامنکــه لقــان را گفتنــد :ادب از کــه آموختــی؟ گفــت :از بیادبــان؛ هــر آنچــه آنــان میکردنــد،
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مــن پرهیــز میمنــودم -1.آن را «قاعــدهی لقامنــی» مینامنــد .در قاعــدهی لقامنــی ،همــواره مرجوعبــه -
فاعلــی -هســت کــه مخاطــب بــه او و فعــل او و درنهایــت ،رسانجــام و رسنوشــت او توجــه داده میشــود
و از ایــن راه ،بــر پرهیــز از ماننــد او بــودن و بــه عبارتــی ،چــون او نبــودن و نشــدن ،کار صحیــح و رسانجــام
مطلــوب بــه مخاطــب نشــان داده میشــود .تبییــن قاعــدهی لقامنــی ،مؤلفههــای تأثیرگــذاری آن ،اســتفادهی
بســیار عالــی قــرآن از ایــن قاعــده و معیــن کــردن مرجوعبههــا در قــرآن کــه بــه عللــی در حــوزهی اخــاق
و مســائل اجتامعــی ،بیشــر قــوم یهــود و بنیارسائیــل هســتند ،رســالت مقالــه حــارض اســت.

ک پرسش
پاسخ به ی 

روش انــذار و ســلبی معطــوف بــه فاعــل را ازآنرو «قاعــدهی لقامنــی» نامیدیــم کــه در ســخن لقــان،
تجلــی روشــن و واضحــی دارد .لقــان را گفتنــد :ادب از کــه آموختــی؟ گفــت :از بیادبــان .هــر آنچــه آنــان
میکردنــد مــن پرهیــز میمنــودم؛ امــا اگــر لقــان در جــواب ســؤال میگفــت :از باادبــان .هــر آنچــه آنــان
میکردنــد مــن هــم یــاد میگرفتــم و انجــام مـیدادم؛ آیــا ســخن اشــتباهی گفتــه بــود و یــا تأثیرگــذار نبــود؟
جــواب منفــی اســت .پــس تفــاوت ایــن دو در چیســت؟
اختــاف ایــن دو در ایــن اســت کــه یکــی ایجابــی و دیگــری ســلبی اســت؛ امــا هــر دو در اینکــه معطــوف
بــه فاعــل هســتند نــه معطــوف به فعــل ،مشــرکند؛ بنابرایــن ،اگر قاعــدهی لقامنــی را رصفـاً از جهــت معطوف
بــه فاعــل بــودن ،قاعــدهی لقامنــی بدانیــم ،روش ایجابــی هــم شــامل قاعــدهی لقامنــی میشــود؛ امــا رصف
معطــوف بــه فاعــل بــودن در قــوام قاعــدهی لقامنــی کفایــت منیکنــد ،بلکــه عــاوه بــر آن ،بایــد ســلبی هــم
باشــد و بــه جهــت هــردوی اینهــا اســت کــه رضیــب نفــوذ و تأثیرگــذاری در قاعــدهی لقامنــی ،بهمراتــب
بیشــر اســت .ایــن تفــاوت تأثیــر در جــواب ایجابــی و ســلبی لقــان بــه ســؤال ادب از کــه آموختــی؟ نــزد هــر
عقــل ســلیمی پذیرفتــه و روشــن اســت .اگرچــه قــرآن کریــم در موقعیتهــای مناســب ،از هــردو جنبهی ســلبی
و ایجابــی اســتفاده کــرده اســت؛ امــا بــه علــل پیشگفتــه و تأثیــر آن ،خداونــد بـرای هدایــت و تربیــت اخالقــی
انســانها ،از روش ســلبی بیــش از روش ایجابــی اســتفاده کــرده اســت؛ بهعنــوان منونــه ،بـرای اثبــات معــاد در
مقابــل منکـران (نبــاء ،)38-40 :بـرای بــازداری انســان از غــرور و تکــر (انفطــار ،)1-19 :بـرای مقابلــه بــا رذیلهی
تطفیــف (مطففیــن  ،)1-6 :بـرای توجــه دادن مخاطبــان بــر لــزوم جــدی گرفــن مالقــات بــا پــروردگار در قیامت
(انشــقاق )6-15 :و بـرای مقابلــهی شــدید بــا فتنهگـران کافــر (بــروج )10 :و ماننــد آن ،از نــوع رفتــاری کــه آن
گروههــا در پیشگرفتهانــد ،بــه مخاطبــان خویــش هشــدار داده و آنــان را بهســوی پــروردگار و اجابــت دعــوت
2
فرســتادگان خویــش فراخوانــده اســت.

 -1گفتنی است چنان که در منت سببش بیان شد ،این تعبیر و نام گذاری به معنای این نیست که لقامن ُمبدع این روش در اخالق عملی است.
 -2بـرای مطالعـه بیشتر نـک :اصالـت انـذار در قـرآن و سـیره نبـوی و امئـه اثنی عشری ،مرکز آمـوزش تخصصی تفسـیر و علوم قـرآن ،پرسمان قرآنی،9 ،
.1393 ،12
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

مؤلفههای تأثیرگذاری در قاعدهی لقامنی

ایــن کــه در تربیــت ،روش ســلبی بــه ویــژه قاعــده لقامنــی نســبت بــه روش ایجابــی تأثیــر و نفــوذ
بیشــری روی مخاطــب دارد ،و مرتببیــان عمومــا رسیــع تــر نســبت بــا آن واکنــش نشــان مــی دهنــد بــه جهت
اســباب و عوامــل متعــددی اســت .برخــی از آن اســباب  .مولفــه هــا عبــارت انــد از:

 .1تربیت تعارضی یا الگو زدایی منفی)

انســان ذاتـاً خواهــان جــذب مالمئــات و دفــع مـرات اســت؛ یعنــی بهســوی ســودمندی میشــتابد و از
هــر چــه مــر اســت ،میگریــزد« :فأَلْ َه َمهــا ُف ُجو َرهــا َو تَقْواهــا» (شــمس .)8 :یکــی از ویژگیهــای قاعــدهی
لقامنــی و روش ســلبی و انــذاری ،ایــن اســت کــه عاقبــت کار نادرســت و رسانجــام بــدکاران را بهوضــوح بــه
مخاطــب نشــان میدهــد تــا برخــاف آن عمــل کنــد و بــه ســوی کار نیــک و رسنوشــت خــوب بــرود .امــام
علــی(ع) ،شــناخت ضاللتهــا و گمراهیهــا را رشط هدایــت انســان میدانــد و میفرمایــدَ « :و اعلَمــوا
ـاب َحتّــی ت َعرِفــوا الّــذی نَق ََص ـ ُه»...
اَنّ ُکــم لَــن ت َعرِفــوا ال ُّرش ـ َد حتّــی ت َعرِفــوا ت َرکَ ـ ُه و لَــن تَا ُخ ـذُوا مبیثــاقِ الکتـ ِ
(مجلســی ،1404 ،ج  ،77ص 367؛ نهجالبالغــه ،خطبــهی )147؛ بنابرایــن ،شــناخت حــق از راه ضــد آن ممکــن
اســت« :ت ُعـ َر ُف االشــیا َء ِباَضدادهــا» .هنگامیکــه انســان رسنوشــت شــوم گروهــی را میبینــد و یــا میشــنود
کــه چگونــه در میــان انــواع اشــتباهات و خطاهــا و بدبختیهــای خــود غوطــهور شــدهاند ،ناخــودآگاه
درمییابــد کــه راه صحیــح از راه آنــان جداســت و بایــد اصولــی را کــه آنــان بــر آن تکیــه کردهانــد رهــا ســازد
و ادب را از بیادبــان و عدالــت را از ظاملــان و پاکــی را از ناپــاکان بیامــوزد.

 .2همذاتپنداری و خودموقعیتبینی

وجــود «الگوزدایــی» در قاعــدهی لقامنــی ،اصلیتریــن ویژگــی تأثیرگــذاری ایــن روش نســبت بــه ســایر
روشهــا اســت؛ زیـرا مرتبــی خــود را در موقعیــت الگــوی نامطلــوب قـرار میدهــد و او را خــود میپنــدارد؛
ازای ـنرو ،فالکــت و بدبختــی او را ب ـرای خــود میبینــد و همیــن امــر ســبب میشــود کــه بــا عزمــی جــزم،
از آن رفتارهــا پرهیــز کنــد و خــاف آن عمــل منایــد .برخــی از روانشناســان تربیتــی بــر ایــن باورنــد کــه
درگیریهــای هیجانــی و اخالقــی کــه از طریــق خوانــدن قصــه و داســتان در ذهــن ایجــاد میشــود ،مخاطــب
را بهســوی شبیهســازی ذهنــی میکشــاند ،بــه حــدی کــه خــود را در جایــگاه شــخصیتهای حقیقــی
قصــه ق ـرار میدهــد و بــر اســاس فرآینــد شبیهســازی «همذاتپنــداری» بــا شــخصیتهای واقعــی قصــه،
بهروشــنی قــادر اســت رفتــار دیگ ـران را در زندگــی روزمــرهی خویــش پیشبینــی کنــد و در موقعیتهــای
خــاص ،رفتارهــای متفاوتــی را از خــود بــروز دهــد (نــک :نوئــل کــرول 2001 ،م ،ص .)38-28
قــرآن کریــم ،در آیــهی «مــا آنــان را (اهــل مكــه را) آزمودیــم ،هامنگونــه كــه صاحبــان آن بــاغ را
آزمودیــم» (قلــم ،)17 :رسنوشــت بخــلورزی و حــرص را بیــان میکنــد .هــدف آن اســت کــه مخاطبــان،
بــا آگاهــی از رسنوشــت آنــان ،از انفــاق نعمتهایــی کــه بــه آنــان دادهشــده ،پرهیــز نکننــد تــا گرفتــار
رسنوشــت آنــان نشــوند.
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 .3قضاوت و انتخاب

قضـاوت و انتخـاب از وجـوه دیگـر تأثیرگـذاری در قاعـدهی لقامنی اسـت .در انذار و تبشـیر معطوف به
فعـل ،مربـی ،خـوب و بـد فعـل یا صفتـی را معین میکند و بـه مرتبی امرونهـی میمناید؛ اما در روش سـلبی
و انـذار و تبشـیر معطـوف بـه فاعـل ،مرتبـی فعاالنـه رسنوشـت الگـو را میبیند و قضـاوت میکنـد و آزادانه
تصمیـم میگیـرد کـه ماننـد او نباشـد و هـر آنچـه را که بیادبـان کردند ،پرهیـز کند (قصـص 79 :و .)82

 .4آموزش غیرمستقیم

در تربیــت فــردی و اجتامعــی ،روش غیرمســتقیم بهمراتــب مؤثرتــر از روش مســتقیم اســت .حــرت
ـاس ِب َغیْـ ِر أَل ِْسـ َن ِت ُك ْم» (کلینــی ،1365 ،ج  ،2ص  .)78ایــن قاعــده در گفتــار
صــادق(ع)فرمــود« :كُونُــوا ُد َعــا َة ال َّنـ ِ 
و کالم هــم جــاری اســت« :ا َل ِکنایَـ ُة ابلــغ ِمـ َن التَّرصیــح» ( .ســکاکی ،بــی تــا ،ص )397
قاعــدهی لقامنــی و روش تربیتــی ســلبی ،یکــی از مصادیق آموزش غیرمســتقیم اســت .در روش مســتقیم،
تکیــه بــر امرونهــی اســت ،درحالیکــه در روش غیرمســتقیم ،مخاطــب خــود آزادانــه تصمیــم میگیــرد کــه
از انســان تـراز قرآنــی پیــروی کنــد و هامننــد الگــوی نامطلــوب و بــزهکار نباشــد .اهمیــت ایــن نکتــه زمانــی
روشــن میشــود کــه بدانیــم ســختترین مرحلــه در تربیــت و یــا حتّــی رواندرمانــی ،پذیــرش تربیــت و
درمــان توســط مرتبــی اســت و ایــن غالبـاً زمانــی اتفــاق میافتــد کــه فــرد آگاه اســت کــه میخواهنــد او را
تربیــت یــا درمــان کننــد.

کاربرد قاعدهی لقامنی در قرآن

بخــش فراوانــی از آیــات قــرآن کریــم ،از راه بیــان قصــص و داســتان زندگــی افـراد و عاقبــت ســوء آنــان
اســت .بیشــرین انذارهــای قــرآن ،معطــوف بــه فاعــل و در قالــب قاعــدهی لقامنــی اســت .بیشــر آیاتــی کــه
در آنهــا رسگذشــت قــوم نــوح ،صالــح ،عــاد ،مثــود و لــوط ...بیانشــده ،مصادیقــی بـرای انــذار مخاطبــان قــرآن
و مصــداق بــارز ایــن قاعــده اســت .مقصــود آن اســت کــه امــت اســامی ماننــد ایــن اقــوام عمــل نکننــد تــا
بــه رسنوشــت مشــابه دچــار نشــوند .چنانکــه ایــن هــدف را از زبــان شــعیب(ع) ،در مقــام انــذار بــه قــوم
خویــش کــه در برابــر فرمانهــای الهــی مقاومــت میکردنــد ،چنیــن بیــان میکنــد« :اى قــوم مــن! دشــمنى
و مخالفــت بــا مــن ،شــا را بــه جایــى نرســاند كــه [عــذاىب] ماننــد آنچــه بــه قــوم نــوح یــا قــوم هــود یــا قــوم
صالــح رســید ،بــه شــا هــم برســد» (هــود .)89 :طراحــی داســتان آدم و حــوا در قــرآن و وسوســهی شــیطان
بــا تظاهــر بــه خیرخواهــی و فریفــن آن دو ،همــه بــر اســاس ایــن قاعــدهی تربیتــی صــورت گرفتــه اســت
(اعـراف25-20 :؛ طــه.)123 :
قــرآن کریــم ،از طریــق کاربــرد قاعــدهی لقامنــی ،بــا هــدف فردســازی و جامعهســازی ،بــه ذکــر زندگانــی
مجرمــان و فاســقان و کافـران ...میپــردازد تــا بــا فهــم درســت و انتخــاب آزاد ،از هامننــدی بــا آنــان اجتنــاب
ورزنــدَ « .و التَكُونُــوا كَالَّ ِذی ـ َن ن َُســوا اللَّــهَ َفأَنْســاه ُْم أَنْف َُس ـ ُه ْم» (حــر .)19 :دربــارهی منافقــان مىخوانیــم:
«ن َُســوا اللَّــهَ َف َن ِسـ َی ُه ْم» (توبــه .)67 :فرمــود :گروهــى از مــردم ،بــه ســبب غفلت از خــدا ،از چهارپایــان بدترند
(اعـراف.)179 :
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گاه داســتان قومــی را بیــان میکنــد کــه بــه علــت رسپیچــی از دســتورات الهــی ،خداونــد طیبــات را
بــر آنــان حـرام کــرد« :بــه سـزاى (اینهمــه) ظلمــى كــه از یهــودان رس زد ،چیزهــاى پاكیــزهاى را كــه بـراى
آنــان حــال شــده بــود ،بــر آنــان ح ـرام کردیــم (نســاء)160:؛ یــا هنگامیکــه میخواهــد مخاطبــان را بــه
حقــوق محرومــان و مســتضعفان توجــه دهــد تــا نســبت بــه آن اهتــام بورزنــد ،بــا ارجــاع بــه گروهــی کــه
در اثــر بیاعتنایــی بــه همنوعــان خویــش ،گرفتــار عــذاب و کیفــر الهــی شــدند ،تصویــر روشــنی از عملکــرد
آنــان بــه منایــش میگــذارد .چنانکــه در ســورهی قلــم ،داســتان عربتانگیــزی از «صاحبــان بــاغ» را بیــان
میکنــد« :آنــان همقســم شــدند کــه صبحــگاه ،میــوه را بچیننــد؛ یعنــی همــه را خــود بردارنــد و فقیـران را
محــروم ســازند  ...نتیجـهی ایــن تصمیــم غلــط ،ایــن شــد کــه شــبانگاه بالیــی بــر رس ایــن بــاغ فــرود آمــد کــه
از بــاغ ،جــز مشــتی خاکســر ســیاه باقــی منانــد» (قلــم ۱۷ :ـ ( )۲۴طباطبایــی ،بیتــا ،ج  ،۱۹ص ۶۲۳؛ مــکارم
شــیرازی ،بیتــا ،ج  ،۲۴ص ۳۹۴؛ طربســی ،بیتــا ،ج  ،۱۰ص .)۹۲
خداونـد ،بـا بیـان ایـن داسـتان ،آدمـی را بـه رعایت حقوق محرومـان و مسـتضعفان فراخوانـده و آنان را
از عـذاب الهـی بیـم داده اسـت .داسـتان شـیطان نیـز مصداقـی از ایـ ن روش اسـت کـه خداوند بـرای تربیت
مخاطبـان خویـش از آن اسـتفاده کـرده و بـه آنـان هشـدار داده اسـت کـه ماننـد او عمـل نکنند .اینکـه امام
یـس» (مجلسـی ،1404 ،ج ،11ص ،)102همان
َـاس إِبْلِ ُ
صـادق(ع) خطـاب بـه ابوحنیفـه فرمـود« :إِ َّن أَ َّو َل َمـ ْن ق َ
قاعـدهی لقامنـی اسـت؛ یعنـی تـو ماننـد ابلیس نبـاش .او چنین کـرد و از درگاه خداوند رانده شـد .تـو به راه
شـیطان نـرو تـا رانـده شـوی! (نـک :مدثـر .)45-42 :گاه قـرآن از مخاطبانـش میپرسـد« :آیـا خرب کسـانی که
پیـش از آنـان بودنـد ،به آنان نرسـیده اسـت؟ "قوم نوح" و "عـاد" و "مثود" و "قوم ابراهیـم" و "اصحاب َمدین"
[= قـوم شـعیب] و "شـهرهای زیـرورو شـده" [قـوم لوط] ،پیامربانشـان دالیل روشـن بـرای آنـان آوردند [ولی
نپذیرفتنـد] (توبـه .)70 :آیـات بـاال ،همـه با رویکرد قاعدهی لقامنی بیانشـدهاند تا انسـانها متن ّبه شـوند و
تجربـهی تلـخ اقوام گذشـته را تکـرار نکنند.

قوم یهود مهمترین الگو در تربیت لقامنی قرآن

منافقــان ،مؤمنــان ،منازگ ـزاران ،بهشــتیان ،جهنمیــان ،اصحــاب اخــدود ،اصحــاب رس ،اصحــاب کهــف و
در رأس همــهی آنــان ،قــوم بنیارسائیــل ،الگوهــا و منونههــای متعــددی هســتند کــه قــرآن خواســته اســت
تــا بــا بیــان رسنوشــت آنــان ،مســیر ســاخنت امتــی پیراســته از آن کژیهــا و ناهنجاریهــا را همــوار ســازد؛
بنابرایــن ،پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چ ـرا قــرآن کریــم مســلامنان را بیــش از همــه ،بــه بنیارسائیــل و
رسنوشــت آنــان ارجــاع میدهــد؟ چـرا در ســورهها و آیاتــی کــه درصــدد تبییــن مســائل اجتامعــی اســت ،از
بنیارسائیــل بســیار یــاد میشــود؟
پاســخ همــهی ایــن پرســشها را بایــد در شــباهت بســیار قــوم یهــود بــه امــت اســامی یافــت .از
تأ ّمــل در قــرآن و بررســی روایــات معصومیــن(ع) میتــوان دریافــت کــه در میــان فرزنــدان آدم(ع) در طــول
تاریــخ ،قــوم بنیارسائیــل ،شــبیهترین قــوم بــه مســلامنان بودهانــد .ســخن رســول خــدا(ص) دربــارهی شــباهت
بنیارسائیــل و بنیاســاعیل بیــش از همــه جلبتوجــه میمنایــد .حــرت(ص) فرمــود« :امــت مــن ،ســنت
بنیارسائیــل را مرتکــب خواهنــد شــد ،بهطوریکــه قــدم جــای قــدم آنــان میگــذارد و تیــر بــه هامنجــا
«قاعدهی لقمانی» بسان «تربیتی سلبی» با نگاهی به بنیاسرائیل در قرآن کریم
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میزننــد کــه آنــان زدنــد .وجببهوجــب و ذراع بــه ذراع ،کارهــای آنــان را انجــام خواهنــد داد تــا آنجــا
کــه اگــر آنــان داخــل ســوراخ حیوانــی شــده باشــند ،اینــان نیــز هم ـراه آنــان داخــل میشــوند و فعلهــا و
ســنتها (در آنــان و اینــان) بــه یــک صــورت جاریشــده اســت (ســلیمبنقیس الهاللــی ،1381 ،ص 559؛
مجلســی ،1404 ،ج  ،51ص  .)252وجــود ایــن شــباهتها و ذکــر منونههایــی ماننــد آن ،در میــان ایــن دو
امــت ،علــل فراوانــی ذکــر قــوم یهــود ،از طریــق انــذار بــه روش لقامنــی آشــکار اســت.

کتاب و رشیعت آسامنی

دو امــت بنیارسائیــل و مســلامنان ،صاحــب کتــاب و رشیعــت آســانی هســتند .وجــود ایــن شــباهت و
نحــوهی عملکــرد مثبــت و منفــی قــوم یهــود در برابــر ایــن ودیعــه الهــی و نتایــج حاصــل از آن ،بـرای امــت
اســامی پندآمــوز اســت و آثــار ارزنــدهای را در تربیــت اخالقــی و اجتامعــی آنــان بــه همـراه دارد .بــه روایــت
قــرآن کریــم ،رفتــار یهــود نســبت بــه تعالیــم الهــی بهویــژه کتــاب آســانی ،بســیار خصامنــه و بــه دور از
انتظــار بــوده اســت« .بنیارسائیــل ،ســخنان (خــدا) را از مواضــع خــود تحریــف و جابهجــا كردنــد و ســهمى
بهسـزا از آنچــه را كــه بــدان گوشــزد شــده بودنــد ،فرامــوش كردنــد» (مائــده13 :؛ بقــره.)79 :
انــذار بــه ایــن عوامــل و عواقــب ســوء آنهــا ،مســلامنان را از اینکــه ماننــد بنیارسائیــل باشــند ،برحــذر
م ـیدارد تــا برخــی نیــز بــا نیــات شــوم ،بــه قــرآن دس ـتاندازی نکننــد و تجربــهی ضددینــی یهــود را در
مقابــل کتــاب تــورات تک ـرار ننامینــد و چنیــن نباشــد کــه مطالبــی را از پیــش خــود بنویســند و بــه خــدا
نســبت دهنــد (بقــره .)79 :قــوم یهــود ،بخــش گســردهای از حقایــق آســانی تــورات را مخفــی کردنــد کــه
بــا منافــع مــادی آنــان در تضــاد بــود تــا بدینوســیله ،افــکار خویــش را بــر کتــاب خــدا تحمیــل کننــد (انعــام،
 ،)91درحالیکــه هــدف از اعطــای کتــاب بــه موســی(ع) هدایــت بنیارسائیــل بــوده اســتَ « :و َج َعلْ َنــا ُه ُهــدًى
سائِیـ َـل» (ســجده.)23 :
لِ َب ِنــی إِ ْ َ
خداون ــد ب ــا بی ــان داس ــتان موس ــی و بنیارسائی ــل ،مؤمن ــان را دل ــداری میده ــد و آن ــان را ب ــه ص ــر
و پای ــداری دع ــوت میکن ــد و بش ــارت میده ــد ک ــه درنهای ــت ،ب ــر کافــران لج ــوج پی ــروز خواهن ــد ش ــد
(ن ــک :م ــکارم ش ــیرازی ،بیت ــا ،ج  ،17ص  .)163ب ــه س ــبب آنک ــه خداون ــد ام ــور را از طری ــق مج ــاری و
اســباب آنهــا انجــام میدهــد (کلینــی ،1348 ،ج  ،1ص  ،)259بعیــد نیســت یکــی از اســباب مؤثــر مصــون
مان ــدن ق ــرآن کری ــم از تحری ــف نس ــبت ب ــه ت ــورات ،ان ــذار ب ــر مبن ــای قاع ــدهی لقامن ــی ب ــوده باش ــد ت ــا
مس ــلامنان از دس ــتاندازی ب ــه کت ــاب خ ــدا ب ــر ح ــذر داش ــته ش ــوند .آنگون ــه ک ــه هنگامیک ــه معاوی ــه
خواس ــت ب ـرای مقاص ــد ش ــوم خ ــود ،آی ــهی  34س ــورهی توب ــه را تحری ــف و ح ــرف «واو» را ح ــذف کن ــد؛
مس ــلامنان شمش ــیر برداش ــتند و گفتن ــد :آن را ب ــر زمی ــن منیگذاری ــم ت ــا اینک ــه «واو» ب ــه م ــکان خ ــود
برگ ــردد (ابنعرب ــی ،1408 ،ج  ،۲ص ۹۲۹؛ واح ــدی ،1411 ،ص ۲۴۹؛ ابنکثی ــر ،1419 ،ج  ،۴ص ۱۲۵؛ مغنی ــه،
 ،1424ج  ،۴ص ۳۶؛ س ــیوطی ،1404 ،ج  ،۳ص .)۲۳۳
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نژادپرستی

یهــود ،بــه تصــور قــوم برگزیــدهی خــدا بــودن ،خــود را یکــی از ســه ضلــع مثلــث آفرینــش یعنــی
خــدا ،زمیــن و قــوم یهــود ،بــا نامهــای «قــوم ازلــی» و «قــوم ابــدی» میشــارد (خزایــی ،1388 ،ص .)94
برگزیدگــی قــوم یهــود بهعنــوان یــک تکلیــف الهــی تلقــی میشــود و آن را ســبب افزایــش مســئولیت ایــن
قــوم میداننــد« :از میــان هم ـهی اقــوام روی زمیــن ،مــن تنهــا شــا را انتخــاب کــردم؛ بــه همیــن علــت،
زمانــی کــه گنــاه میکنیــد ،مــن شــا را تنبیــه میکنــم» (املســیری ،1382 ،ج  ،5ص  .)70بنیارسائیــل بــر
نیــاکان و افتخــارات آنــان و عظمتــی کــه در پیشــگاه خداوند داشــتند ،بســیار تکیــه میکردند و میپنداشــتند
علیرغــم نافرمانــی ،در پرتــو چنیــن نیاکانــی ،اهــل نجــات خواهنــد بــود .اندیشــهی نژادپرســتانه یهــود ســبب
شــد تــا بـرای خویــش ،موقعیتــی خــاص و ممتــاز در آفرینــش قائــل شــوند تــا حـ ّدی کــه خــود را فرزنــد و
محبــوب خــدا تصــور کننــد و بگوینــد« :نَ ْحـ ُن أَبْنــا ُء اللَّـ ِه َو أَ ِح َّبــا ُؤهُ» (مائــده)18 :؛ مــا فرزنــدان خداونــد و
دوســتان خــاص او هســتیم و عــذاب کــردن مــا ،بــا آن محبوبیــت و کرامتــی کــه نــزد خــدا داریــم ،منافــات
دارد (طباطبایــی ،بیتــا ،ج  ،10ص  76و .)77
«برنــارد الزار» ،پژوهشــگر یهــودی ،تعصبــات دینــی و نژادپرســتی همکیشــان خــود را اســاس نفــرت
مــردم از آنــان برشــمرده و اذعــان داشــته کــه «یهــود» بــا نفــرت و انزجــار همــهی ملتهایــی روبــرو
بــوده کــه در میــان آنــان ســکونت داشــته اســت (تقیپــور ،1385 ،ص  .)20برخــی نیــز گفتهانــد :دلیــل و
انگیــزهی انزجــار و نفــرت نســبت بــه یهــود را بایــد در درون خــود بنیارسائیــل جســتجو کــرد؛ نــه دیگـران
(روبرفورســیون ،1381 ،ص .)21
اعـراب پیــش از اســام ،درگیــر تعصبــات قومــی و قبیلـهای بودنــد .حتــی پــس از فتــح ایـران نیــز ،رفتــار
اع ـراب مســلامن بــا ایرانیــان ،از برتریجویــی عــرب بــر عجــم حکایــت دارد تــا ح ـ ّدی کــه بــا انتقــاد بــه
امــام علــی(ع) گفتنــد :چـرا بــه ایــن رسخرویــان (ایرانیــان) کــه اطرافــت را گرفتهانــد ،توجــه کــرده و بــه آنــان
اجــازهی جــوالن دادهای؟! آن حــرت نیــز بــا دفــاع بینظیــر از ایرانیــان ،خــط بطــان بــر تفکــر نژادپرســتی
کشــید و فرمــود« :آیــا میخواهــی مــن آنــان را برانــم؟ اگــر چنیــن کنــم ،قطعـاً نــادان خواهــم بــود .قســم
بــه کســی کــه دانــه را شــکافت و انســان را آفریــد ،ایرانیــان ،شــا را بـرای بازگشــت بــه دیــن خواهنــد کوبید،
چنانکــه شــا آنــان را ب ـرای پذیــرش دیــن کوبیدیــد (قمــی ،بیتــا ،ج  ،2ص 693؛ ابنابیالحدیــد ،بیتــا ،ج
 ،20ص 284؛ مجلســی ،1404 ،ج  ،41ص  118و ج  ،34ص .)319
(ص)
وجــود تشــابه میــان بنیارسائیــل و جامعــهی جاهلــی عهــد رســولالله ســبب شــد تــا قــرآن کریــم،
بــا بیــان قصــهی قــوم یهــود ،امــت اســامی را بــه عربتآمــوزی از رسنوشــت ایــن قــوم معطــوف بــدارد و بــا
بیــان مالکهــای برتــری انســانها نــزد پــروردگار ،خــط بطــان بــر اندیشــه نژادپرســتی و تعصبــات قبیلــهای
بکشــد و تنهــا معیــار برتــری نــزد خداونــد را تقــوای الهــی اعــام منایــد (حج ـرات ،)13 ،چنانکــه برق ـراری
عقــد اخــوت میــان مهاجــر و انصــار از ســوی رســول اکــرم(ص) را میتــوان تابعــی از تربیــت قرآنــی در عرصــهی
عمــل دانســت کــه در آیــهی یادشــده ریشــه دارد و نقطـهی مقابــل نژادپرســتی اســت .در بعــد نظــری نیــز
قــرآن کریــم بــا بیــان زیبــای «إِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ إِ ْخـ َوةٌ» (حجـرات ،)10 :مرزهــای عاریـهای و غیرانســانی تفکــر
نژادپرســتی و تفاخــر قومــی و قبیل ـهای را درهمشکســته و مخاطبــان خویــش را بهســوی معیارهــای الهــی
«قاعدهی لقمانی» بسان «تربیتی سلبی» با نگاهی به بنیاسرائیل در قرآن کریم
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فراخوانــده اســت تــا مشــمول رحمــت پــروردگار قـرار گیرنــد.
قــرآن کریــم در تربیــت اخالقــی و اجتامعــی جامعــه ،ابتــدا بــا بیــان جلوههــای نژادپرســتی قــوم یهــود،
چــون «نَ ْح ـ ُن أَبْ َنــا ُء اللَّ ـ ِه َو أَ ِح َّبــا ُؤهُ» (مائــده )18 :و «مــا كُ َّنــا ُم َع ِّذبِی ـنَ» (ارساء ،)15 :مســلامنان را انــذار
میدهــد کــه مبــادا تعصبــات کــور نــژادی ،آنــان را از حــق منحــرف ســازد .پیامــر خاتــم(ص) نیــز بــر پایــهی
همیــن اندیشــه ،حکومتــش را بنــا نهــاد و عــرب و عجــم ،ســیاه و ســفید ،فقیــر و غنــی ...را زیــر پرچــم توحید
جمــع کــرد و جامع ـهای بــر محــور تقــوا بنیــاد نهــاد .ایــن اقــدام ،نقطــهی مقابــل اندیشــه یهــود و نتیجــه
درســت و منطقــی از قاعــدهی لقامنــی اســت.

خیانت و بدعهدی به جانشینان پیامربان

پیشــینهی تاریخــی بنیارسائیــل بیانگــر تخلــف ،ن ـزاع و بدعهــدی و مقاومــت آنــان در امــر جانشــینی
اســت .نخســتین ســابقهی رویگردانــی آنــان در ایــن موضــوع ،بــه زمــان پیامــری موســی(ع) و میقــات
سـیروزهی او بــه کــوه طــور بازمیگــردد .هنگامیکــه بــا جانشــینی بـرادرش ،هــارون ،قومــش را بــه اطاعــت
و فرمانبــرداری از وی فراخوانــد؛ امــا تأخیــر در بازگشــت وی از میعــاد و اغفــال و وسوســهی ســامری ،آنــان
را بــه مت ـ ّرد و نافرمانــی از هــارون و گوسالهپرســتی کشــانید .ایــن تجربــهی تلــخ جانشــینی ،در دورههــای
گوناگــون زندگــی اجتامعــی قــوم یهــود تکـرار شــد ،چنانکــه وقتــی اســموئیل(ع) بــه بنیارسائیــل خــر داد کــه
خداونــد طالــوت را بهعنــوان فرمانــده بـرای شــا انتخــاب کــرده اســت ،مخالفــت کردنــد و خویــش را بـرای
ایــن منصــب شایســتهتر خواندنــد و گفتنــد :او نــه از نســل الوی اســت و نــه از نســل یوســف ،بلکــه فقیــر
اســت و مــال و رسمایــهای نیــز نــدارد (بقــره« .)248-246 :آنــان دربــارهی جانشــینی داود نیز اختــاف افکنده
و بــه خاطــر تــرس از اقتــدار وی ،تصمیــم بــه قتلــش گرفتنــد؛ امــا موفــق نشــدند» (نــک :عهــد عتیــق ،کتــاب
دوم ســموئیل ،فصــل « .)4-5 ،5و آنــگا ه کــه حــرت ســلیامن بــه جانشــینی داود(ع) از ســوی خداونــد معرفــی
شــد» (هــان ،اول تواریــخ ،فصــل  ،)5-6 ،28بــا مخالفــت برخــی ،ازجملــه فرزنــد چهــارم داود مواجــه شــد که
میخواســت وارث ســلطنت شــود» (هــان ،اول پادشــاهان ،فصــل  .)13-11 ،1دربــارهی آصــف برخیــا ،وصــی
و جانشــین حــرت ســلیامن نیــز اختــاف کردنــد و رسانجــام فرزنــد ناخلــف ســلیامن بــه نــام ُر ُحبعــام ،حــق
او را غصــب منــود (هــان ،ســفر دوم تواریــخ ،فصــل  )31 ،9و صلــح و وحدتــی کــه آن حــرت در یهــود برپــا
داشــته بــود ،بــه تفرقــه و جدایــی تبدیــل کــرد.
ختــم نبــوت اســام ،رضورت تعییــن جانشــین و برحــذر داشــن مســلامنان از اینکــه در ایــن موضــوع شــبیه
یهــود باشــند ،میتوانــد یکــی از دالیــل مهــم ذکــر ایــن قــوم دراینبــاره باشــد .بیشــک مســئلهی جانشــینی
پیام ـران الهــی ،نهتنهــا ب ـرای پیــروان آنــان اهمیــت دارد ،بلکــه از مهمرتیــن مســائل دشــمنان نیــز بهشــار
مــیرود؛ زی ـرا تثبیــت موضــع حــق و اســتمرار هــدف انبیــاء یــا انح ـراف و نابــودی آن ،دقیق ـاً بــا موضــوع
جانشــینی و مصادیــق آن مرتبــط اســت ،بهویــژه آنکــه اهمیــت جانشــینی پیامــر خاتــم(ص) و اســام ،بهمراتــب
بیــش از ادیــان و انبیــای ســلف اســت؛ ازایـنرو ،خداونــد بارهــا در قــرآن کریــم ،بــر تخلــف قــوم یهــود دربــارهی
جانشــینی انبیــاء بنیارسائیــل و عاقبــت ســوء آن تذکــر داده اســت تــا مســلامنان هوشــیار شــوند و دربــارهی
ـح َو َل
جانشــین پیامــر اکــرم(ص) گم ـراه نگردنــد .اگــر موســی(ع) فرمــودَ « :هــا ُرونَ ا ْخلُ ْف ِنــی ِفــی َق ْو ِمــی َوأَ ْصلِـ ْ
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تَ َّت ِبـ ْـع َسـب َِیل الْ ُمف ِْسـ ِدینَ» (اعـراف)142:؛ امــا بنیارسائیــل هــارون را رهــا کردنــد و بــه دنبــال ســامری رفتنــد.
مســلامنان نیــز ،بهرغــم تعییــن مصــداق جانشــینی و ســفارش مک ـ ّرر پیامــر(ص) بــه امــام علــی(ع) کــه فرمــود:
َبی بَعــدی» (نیشــابوری ،1329 ،ج  ،6ص )120؛ او را رها نکنید
«أنـ َ
ـت ِم ّنــی بِ َنزلـ ِة هــارو َن ِم ْن ُموســی ،اِ ّل أنـّــه الن ّ
و دنبــال دیگــری نرویــد ،مؤثــر واقــع نشــد و درحالیکــه هنــوز مراســم غســل و کفنودفــن آن حرضت بــه پایان
نرســیده بــود ،مســلامنان بــا تجمــع در ســقیفه ،بیعــت شکســتند و از اطاعت امــام پارســایان علی(ع) رسبــاز زدند
و هنگامیکــه ایشــان را نــزد خلیفــه اول میبردنــد ،زبــان بــه شــکوه گشــود و خطــاب بــه پیامــر(ص) ،دقیق ـاً
هــان آیـهای را تــاوت فرمــود کــه هــارون(ع) خطــاب به موســی(ع) گفتــه بــود« :یابـ َن اُ ِّم اِنَّ القو َم اسـ َتض َعفُونی
و کادوا یَق ُتلوننــی» (اعـراف)150 :؛ (نــک :الهاللــی ،1405 ،ص  .)569گویــا انحراف جانشــینی پیامــر(ص) از موضع
حــق آن ،شبیهســازی آســیبهای ا ّمــت یهــود بــوده اســت تــا جایــی کــه امــام علــی(ع) فرمــود« :ولــی افســوس
کــه دوبــاره ماننــد بنیارسائیــل زمــان موســی(ع) ،در کار خــود حیــران و رسگــردان میشــوید ...ســوگند یــاد
میکنــم کــه تحیّــر شــا پــس از مــن ،بهمراتــب بیــش از حیــرت و رسگردانــی بنیارسائیــل خواهــد بــود»
(مجلســی ،1363 ،ص 351؛ هــان ،1404 ،ج  ،51ص .)123

پیامربکشی

تکذیـب پیامبران و در مـوارد متعـدد قتـل آنـان ،از بارزتریـن مشـخصات قـوم یهـود اسـت ،بهطوریکـه
تکبر آنـان میداند.
قـرآن بارهـا بـه ایـن ویژگـی بنیارسائیـل اشـاره میکنـد و ریشـهی آن را در هواپرسـتی و ّ
«چـرا هـر زمـان كـه فرسـتادهاى چیـزى را كـه میلتـان منىگرفـت ،بـراى شما آورد ،تكبر ورزیدیـد؛ گروهى را
تكذیـب میکردیـد و گروهـى را مىكشـتید؟» (بقـره)87 :؛ و ا ّمـت اسلامی را از اینکه مانند قوم یهود باشـند
برحـذر داشـته اسـت .تـذکار بـا تکـرار قتـل انبیـاء الهـی بـه دسـت قـوم یهـود ،درواقع ،پیشدسـتی قـرآن در
نهـی ا ّمـت اسلامی از برخـورد مشـابه بـا پیامبر(ص) و اوصیای او(ع) اسـت .هرچند متاسـفانه ،گروهـی از ا ّمت
اسلامی نیـز در کشتن امامـان و اوصیـای خلـف رسـول خـدا(ص) ،با پیـروی از هـوای نفس خویش ،به شـیوهی
بنیارسائیـل عمـل کردنـد تـا آنجـا کـه در منابـع روایـی شـیعه ،از امـام حسـن مجتبـی(ع) نقلشـده اسـت که
ٌ
ٌ
مقتول شـهی ٌد؛ به خدا
مقتـول ا َو مسـمو ٌم» (خـزاز قمـی ،بیتـا ،ص « .)226والله ،مام ّنـا اِ ّل
فرمـود« :مـا ِم ّنـا اِ ّل
سـوگند! نیسـت از مـا ،مگـر کشـت ه شـده و به شـهادت رسـیده اسـت» (شـیخ صـدوق ،بیتـا ،ج  ،2ص .)256
حکومت جهانی و موعودگرایی
اعتقـاد بـه غلبـهی ایمان بـر کفر ،حاکمیـت حق و علـم ،عدالت اجتامعـی و رهایی برش از ظلم و سـتم،
از وجـوه مشترک میـان ادیـان ابراهیمـی بهویـژه اسلام و یهود اسـت .در دین یهـود ،میل به جهانی روشـن و
فارغ از دلبسـتگیهای مادی و جلوههای زشـت و گناهان که آدمی را به همهی آمال و آرزوهایش برسـاند،
منشـأ ایمان بـه منجـی موعـود شـده اسـت و همیـن امیـد بـه آینـده ،آنـان را بهسـوی عقیـدهی قـوم برتر و
حکومـت بالمنـازع پایـان تاریـخ و مطیع و منقاد بودن سـایر اقوام در برابر آنان سـوق داده اسـت« :آنگاه در
رسارس زمین ما ،سلامتی و عدالت برقرار خواهد شـد .باشـد که پادشـاه به داد مظلومان برسـد و از فرزندان
فقیـر حامیـت کنـد و ظاملـان را رسکوب منایـد» (عهد عتیق ،کتـاب مزامیر داوود ،فصـل .)72 ،3
انتظـار موعـود ،امیـد بـه آینده ،پیـروزی حق بر باطـل (ارساء )81 :و حاکمیت صالحان ،از وجوه مشترک
«قاعدهی لقمانی» بسان «تربیتی سلبی» با نگاهی به بنیاسرائیل در قرآن کریم
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بـا یهـود و از باورهـای عمیـق ا ّمت اسلامی اسـت کـه قرآن بـدان ترصیح کرده اسـت« :هرآینـه در زبور ،پس
از ذکـر نوشـتیم کـه زمین را بندگان نیک و شایسـتهی من بـه میراث میبرند» (انبیاء )105 :و به مسـتضعفان
نویـد داده اسـت کـه در آن رسزمیـن ،فرودسـتان جامعـه را پیشـوایان و وارثـان زمیـن گردانـد (قصـص،)5 :
چنانکـه پیامبر اکـرم(ص) نیـز نوید داده اسـت (مجلسـی ،1363 ،ج  ،51ص .)74
اگرچـه در نـگاه یهـود ،موعود و منجی ،کسـی اسـت که میخواهد تنها قوم یهـود را نجات دهد و تنها آنان
را از سـختی و فالکت رهایی بخشـد و به فرمانروایی جهان برسـاند (نک :کرینسـتون ،1377 ،ص  ،)76درحالیکه
موعود(عـج) در اسلام ،بـر اسـاس آیـات وحیانـی و روایات معصومین(ع) ،بـرای رهایی همهی انسـانها از زیر ظلم
و سـتم بـه پـا میخیـزد و عدالـت را در رسارس جهـان حکمفرمـا خواهـد کـرد؛ امـا در آمادگی بـرای ظهور منجی
و تحقـق حاکمیـت تحـت قـدرت موعـود ،شـباهت بسـیاری میان قوم یهـود و ا ّمـت اسلام وجـود دارد .درواقع
میتـوان گفـت :غیـر از مسـلامنان ،بهویژه پیـروان اهلبیت(ع) که منتظر موعود هسـتند و بـرای تحقق آن تالش
میکننـد ،تنهـا قومـی کـه ایـن ویژگی تاحدی در آن به چشـم میخـورد ،قوم یهود اسـت .عطف توجـه و ارجاع
قـرآن کریـم بـه ایـن امـر میتواند مسـلامنان را از سسـتی و احیانـاً انحراف و نـگاه نژادپرسـتانه و انحصارگرایانه
نسـبت به مسـئلهی موعود و منجی باز دارد.

وعد ههای الهی

بخشــی از شــباهت امــت اســامی بــا قــوم یهــود ،بــه وعدههــای الهــی و چگونگــی تحقــق آنهــا مرتبــط
اســت .خداونــد بــا ارجــاع بــه قــوم بنیارسائیــل و چگونگــی رفتــار آنــان در برابــر وعدههــای الهــی ،بــه
دنبــال تربیــت اجتامعــی ا ّمــت اســامی اســت و بــرای همیــن هــدف ،رسگذشــت قــوم یهــود را بــه دو
مرحلــهی اساســی تقســیم کــرده اســت:
الــف .مرحلــهی نخســت از زندگــی اجتامعــی ایــن قــوم ،بــه دورهای از زندگــی آنــان مربــوط اســت
کــه ســالیان متــادی ،بدتریــن شــکنجهها و ســختیها را زیــر ســیطرهی ظلــم فرعونیــان بــه امیــد تحقــق
وعدههــای الهــی و ظهــور منجــی از جانــب پــروردگار ســپری کردنــد و در ایــن راه صــر و اســتقامت ورزیدنــد
و آنــگاهکــه بــا ظهــور موســی(ع) ،وعــدهی الهــی تحقــق یافــت و آنــان را بــه اســتقامت و پایــداری و تقــوا
فراخوانــد (اعـراف )128 :و وعــدهی نابــودی فرعونیــان و حاکمیــت بنیارسائیــل بــه آنــان داد و نتیجــهی ایــن
پیــروزی را صــر و پایــداری در امــور معرفــی کــرد (هــان )137 :و نیــز بــه آنــان وعــدهی ســلطنت ـ قــدرت
و توانایــی و قهــر و غلبــه بــر فرعونیــان ـ داد (نــک :طباطبایــی ،بیتــا ،ج  ،16ص  .)48چنانکــه خداونــد بــه
ا ّمــت اســامی نیــز اطمینــان میدهــد کــه تحقــق وعدههــای الهــی قطعــی اســت و رشط آن ،اســتقامت و
پایــداری و رعایــت تقــوی و پیــروی از فرمانهــای اوســت و خداونــد از وعــدهی خویــش تخلــف منیکنــد
(نــور55 ،؛ انبیــاء.)105 ،
ب .در مرحلــهی دوم از زندگــی اجتامعــی ا ّمــت یهــود ،خداونــد رشط تحقــق وعدههــای الهــی را رعایــت
آداب و التـزام بــه فرمانهــای پــروردگار و جهــاد و پایــداری در راه او دانســته و از آن بهعنــوان یــک سـ ّنت
تغییرناپذیــر در تربیــت دینــی و ایامنــی ا ّمتهــا یــاد کــرده اســت ،چنانکــه مــژدهی فتــح و پیــروزی آنــان
در ورود بــه بیتاملقــدس ،مــروط بــه رعایــت آداب بندگــی و اســتغفار و بازگشــت بهســوی پــروردگار و
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تجدیــد عهــد بــا او اعالمشــده اســت (نــک :بقــره58 ،؛ اع ـراف)161 ،؛ امــا بنیارسائیــل گفتنــد« :اى مــوىس!
تــا آنــان در آن (شــهر) هســتند ،مــا هرگــز وارد آنجــا نخواهیــم شــد؛ پــس تــو و پــروردگارت برویــد( ،بــا آنــان)
بجنگیــد( »...مائــده .)24 :در رشایــط مشــابهی کــه در ســال ششــم هجــری ب ـرای مســلامنان در فتــح مکــه
فراهــم شــد و مســلامنان در رکاب پیامــر(ص) بــه قصــد عمــره تــا نزدیکــی مکــه پیــش رفتنــد و اگــر مخالفــت
رســول خــدا(ص) و رشایــط صلــح حدیبیــه نبــود ،قطعـاً بــه شــهر مکــه حملــه میکردنــد و هامنطــور کــه پیــش
از رشوع جنــگ بــدر در ســال د ّوم هجــری گفتــه بودنــد :مــا همچــون بنیارسائیــل نیســتیم کــه «اِنّــا ها ُهنــا»
بگوییــم .مــا همــواره در رکاب تــو آمــادهی جنگیــم .خداونــد بــا ارجــاع و تذکــر عملکــرد ا ّمتهــای پیشــین
بهویــژه ا ّمــت یهــود ،قابلیتهــای اطاعتپذیــری و منقــاد بــودن در برابــر دســتورات الهــی و فرســتادگانش
را زمینهســاز نــرت و پیــروزی بنــدگان و تحقــق وعدههــای الهــی قــرار داده و مصادیــق متفاوتــی از
ظرفیــت ا ّمتهــای پســین را ب ـرای عربتآمــوزی ا ّمــت اســامی بــه تصویــر کشــیده اســت تــا آنــان را بــه
صــر و پایــداری بیشازپیــش در برابــر مشــکالت ،دعــوت کنــد و از آنــان ا ّمتــی مقــاوم و اســوه بـرای ســایر
ملــل بســازد.

نتیجهگیری

قــرآن بــه قــوم یهــود بهعنــوان الگــو و منونــهی عینــی تاریخــی ،در مســائل گوناگــون عنایــت ویــژه
دارد؛ تــا نخســت ،امــت اســامی بــا نصبالعیــن قـرار دادن رسگذشــت آنــان ،بهعنــوان شــبیهترین قــوم بــه
مســلامنان و عربتآمــوزی از آنــان ،در شــناخت مســیر درســت و حرکــت در آن بکوشــند و منحــرف نشــوند؛
دوم ،در طــول زندگــی خویــش همــواره متوجــه خطــر یهــود ،کارشــکنی و دشــمنی آنــان باشــند و هیـچگاه از
آنــان غفلــت نکننــد.
قــرآن کریــم بــا منایــش هرنمندانــه از پــژواک رفتارهــای ناهنجــار اقوام پیشــین  -بهویــژه قــوم بنیارسائیل-
بــا تحریــک و بهکارگیــری اندیشــه و خــرد انســانی ،درصــدد آمــوزش اخــاق عملــی و عربتآمــوزی از ســبک
زندگــی آنــان ،ب ـرای همــهی جوامــع انســانی در دورههــای مختلــف تاریخــی اســت تــا بــه مصــداق ســخن
لقــان« ،ادب را از بیادبــان آموختــه» و آن را در وجــود خویــش نهادینــه ســازند .ایــن روش تربیتــی در
بســیاری از آیــات وحــی تجلییافتــه اســت و رضورت بهکارگیــری بیشازپیــش آن را از امــت اســامی
میخواهــد .گزینــش ایــن روش از ســوی قــرآن ،بــر پایــهی شــناخت پــروردگار از زوایــای وجــودی انســان،
تنوعپذیــری ذائقههــای او و تأثیرگــذاری حــوادث گوناگــون بــر روح و روان وی صــورت گرفتــه کــه بــا
منســوخ شــدن برخــی روشهــا درگــذر زمــان ،بــر پرجاذبهتــربــودن روش لقامنــی تأکیــد کــرده اســت،
چنانکــه بیــان قصههــای قرآنــی ازرسگذشــت اقــوام گذشــته ماننــد عــاد ،مثــود ،مدیــن ،صالــح ،اصحــاب
کهــف و ،...همــه بهمنظــور عربتآمــوزی از عملکــرد رفتــاری پیشــینیان نیــز بــر پایـهی همیــن روش صــورت
گرفتــه اســت .شــباهتهای زیســتی امــت اســامی بــا قــوم یهــود ب ـرای تشــکیل حکومــت و امتســازی،
در زمینههــای گوناگونــی چــون کتــاب و رشیعــت ،نژادپرســتی ،بدعتگــذاری در امــر جانشــینی ،پیامربکشــی
و امامکشــی ،حکومــت جهانــی و موعودگرایــی و وعدههــای الهــی ســبب شــده اســت تــا قــرآن کریــم بــا
ارجــاع حداکــری بــه قــوم یهــود و تخلــف آنــان از پیامنهــا و رشوط الهــی و آداب و دســتورات او ،بــه امــت
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اســامی از جهــت عملکــرد مشــابه در ویژگیهــای مشــرک بــا ایــن قــوم و خطـرات و تهدیدهــای آنــان در
آینــده ،بهشــدت هشــدار دهــد.
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منش ــورات محمدعل ــی بیض ــون 1411 ،ق.
•بی نام ،لزوم غلبه انذار ،کیهان؛ شامره  ،۱۹۱۴۱پنجشنبه  ۳مرداد .۱۳۸۷
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