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  چكيده
تـرين رسـالت   آرامش و سالمت روان به عنوان اساسـي  مسئلةامروزه 

پژوهـي ايفـا   ررنگـي در حـوزه ديـن   شـناختي، نقـش پ  مطالعات روان
ســازي مبتنــي بــر فــراهم درمــاني كــهكنــد. در ايــن راســتا، روان مــي

بسترهايي بـه منظـور ايجـاد آرامـش و سـالمت روان اسـت، در بعـد        
بهـره   "گـويي داسـتان "آموزش و درمان، از ابـزاري مـؤثر بـا عنـوان     
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هـاي  هـاي زيبـايي از داسـتان   جا كـه در قـرآن نمونـه   جويد. از آن مي
كوشـد كـه بـا    شود، پژوهش حاضـر مـي  آموزشي و درماني ديده مي

اصـحاب كهـف،    هـاي سـورة كهـف شـامل داسـتان     داسـتان بررسي 
صاحب دو باغ و دوست فقيرش، موسي و مرد عالم و ذوالقرنين، بـه  

هاي قرآن در ارائة الگويي كارآمد و مـؤثر  پردازيتبيين نقش داستان
ها و اختالالت رواني و در نتيجه دستيابي بـه  به منظور مقابله با چالش

هـاي  دهد كـه داسـتان  نشان مي پژوهشد سالمت روان بپردازد. برآين
راه  يادشده درصدد اصالح باورهـاي شـناختي، تغييـر نگـرش، ارائـة     

 .هاي درست و معرفي انسان كامل هستندحل

 
  . هاي قرآندرماني، سالمت روان، داستانروان: هاي كليدي واژه

	
  مقدمه

رواني است و هـدف  داشتن روان از هرگونه آسيب سالمت رواني به معناي سالم نگاه
عبـارت ديگـر، سـالمت    هاي رواني است. بـه وجود آمدن ناراحتياصلي آن، پيشگيري از به

گيـرد.  رواني علمي است براي بهزيستي و رفاه اجتماعي كه تمام زواياي زندگي را دربرمـي 
سـازي بسـتري بـه منظـور تحقـق      درماني كه در پي فراهمروان .)345 ، ص1372(شاملوس، 

هاي بسـياري در ايـن امـر مهـم شـناخته      رواني در جامعه شكل گرفته است، با روشسالمت 
كاوي، درمان متمركـز  درماني پويشي، رواندرماني شناختي، روانشده است؛ از جمله روان

هـاي گفتـاري   جو، گروه درماني و خانواده درماني و ... كه غالبا بر محور عمليـات بر درمان
 چرخند. مي

هـاي مـديريت اضـطراب    س با او، و استمداد از نيروي بيكران الهـي از راه ياد خدا و ان
رود. در عصري كه به عصر مشكالت رواني معروف است و رقابت شديد بـراي  شمار ميبه
شود. در همين دست آوردن ماديات وجود دارد، نياز بيشتري به غذاي روحي احساس ميبه

م وحي با مقولـة سـالمت روان پرداختـه و در ايـن     راستا سعي خواهيم نمود تا به ارتباط كال
هاي قرآن به عنوان يكي از ابزارهاي تحقـق ايـن امـر مهـم در زنـدگي بشـر       مسير، از داستان
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هـايي درصـدد تعـديل يـا تغييـر افكـار و       پرده برداريم. قرآن كـريم در بطـن چنـين داسـتان    
و در  هـا كالت و حـلّ آن وسـيله او را در برابـر مشـ   هاي فكري انسان است تـا بـدين  گرايش

دار بخشي از فرايند درمان و نزديـك  توانند عهدهها ميداستانكاهش اضطراب ياري نمايد. 
گـري مـدرن   هـا پـيش از ابـداع روان درمـان    جو به سالمتي روان باشند. مدتساختن درمان

درمـان  ها به عنوان يك عامل اصـالح، بازسـازي و   ها، اساطير و تمثيلتوسط فرويد، داستان
  اي داشتند. ها نقش عمدهعاميانه در كمك به حل تعارضات انسان

شروع  1971گويي با كار ريچارد گاردنر در سال  گران به استفاده از قصهعالقة درمان
هـاي اخيـر    درماني كـودك اسـتفاده كـرد. در سـال     گويي متقابل در روان شد. او از فن قصه

هـا در سـطحي   گـوي آن  و هاي مباحثـه و گفـت   گويي كودكان در رشد مهارت اهميت قصه
گــويي  گسـترده آشــكار شـده اســت. در همــين مـورد برخــي پژوهشــگران از توانـايي قصــه    

انـد. از   هاي مختلف آنها استفاده كـرده  كودكان براي ارزيابي و سنجش مشكالت و توانايي
اني با رويكرد درم تلفيق قصه«با عنوان  2003در سال  "گريفين"توان از پژوهش آن ميان مي

و » عملـي كودكـان گـردد    -تواند باعث كاهش معنادار وسواس فكـري  رفتاري مي شناختي 
درماني در اصالح   درماني و كتاب فن قصه «با عنوان  2002در سال  "مونترو ورني"پژوهش 

  نام برد. » ها به انجام كارهاي صحيحرفتار كودكان و ترغيب آن
تمثيـل  «اين زمينه صورت گرفتـه اسـت از جملـه كتـاب     هايي در در ايران نيز پژوهش

توسـط انتشـارات    1387نوشتة علي صاحبي كـه در سـال   » گري در بازسازي شناختيدرمان
تـأثير  «نامة كارشناسي ارشد معصومه يوسـفي لويـه بـا عنـوان     سمت منتشر گرديد و نيز پايان

زاد واحـد تهـران بـه    در دانشـگاه آ  1386كـه در سـال   » درماني بـر اضـطراب كودكـان   قصه
  .نگارش در آمده است

از سوي ديگر توجه به تأثير دين در بهداشت جسمي و روحـي افـراد از ديربـاز مـورد     
توجه پيروان اديان مختلف قرار گرفته است. مسلمانان از زمـان بزرگـاني همچـون فـارابي و     

اند اي داشتهتوجه ويژههاي اسالم و قرآن كريم در سالمت روان افراد سينا به تأثير آموزهابن
انـد. در عصـر حاضـر نيـز ايـن موضـوع       هاي پر شماري در اين رابطه تـأليف نمـوده  و كتاب

نوشـتة  » شناسـي قرآن و روان«هايي مانند اهميت خود را براي مسلمانان حفظ نموده و كتاب
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و  شناسياعجاز علمي قرآن در روان«نوشته شده است.  1982به سال  "محمد عثمان نجاتي"
 2006هم كتاب ديگري در اين زمينه است كه در سال  "محمد رمضان"نوشتة » كاويروان

  منتشر گرديد. » مكتبة الشروق«المللي توسط انتشارات بين
اند نكاتي را گردآوري نمايند كه قرآن صدها سال پيش بـدان  ها كوشيدهاين پژوهش

ند. ليكن تا جـايي كـه نگارنـدگان ايـن     اشناسان به آن دست يافتهاشاره كرده و امروزه روان
درمـاني،  داسـتان هـاي قرآنـي از منظـر    اند پژوهشي در رابطه با داسـتان سطور جستجو نموده

هـاي قصـص قرآنـي    تـر تفاسـير قـرآن بـه انـدرزها و پيـام      صورت نگرفته اسـت. البتـه بـيش   
تخصصـي و بـا    اند؛ امـا بـه صـورت مسـتقل و    باره به تفصيل سخن گفتهاند و در اين پرداخته

   شناختي، كاري در اين زمينه صورت نگرفته است.رويكرد روان
هاي قرآني، در اين مختصـر بـرآنيم تـا يكـي از     با توجه به گستردگي و تعدد داستان   

را در سورة مباركة كهف بررسـي نمـاييم و   » داستان درماني«درماني با عنوان ابزارهاي روان
اهللا مجيد، از اين منظر نيز قابل تأمل است. الزم به ذكر كالمنشان دهيم كه اعجاز شفابخشي 

هـاي قرآنـي و   هاي ادبـي داسـتان  اي براي بررسي جنبهاست كه اين پژوهش به عنوان مقدمه
شناختي بـه نگـارش درآمـده اسـت. از ايـن رو،      هماهنگي جوانب ادبي با كاركردهاي روان
شناسـي ميـل نكنـد و    ل بـه سـمت روان  طور كامـ كوشش شده است كه مباحث ارائه شده به

  .هاي قرآني فراهم آوردهاي آتي با محوريت ابعاد ادبي داستاناي براي پژوهشزمينه
  

  . كاركردهاي داستان درماني1
شـود.  ها اطـالق مـي  هاي كوتاه و حكايتبه استعاره، قصه "متافور"در زبان انگليسي، 

به صـورت غيـر مسـتقيم، امـا بسـيار بـا قـدرت،        اند كه هاي آموزشيها، داستانقصهدر واقع 
اندازي غير منتظـره يـا   معاني متفاوتي را براي بازسازي تجارب فرد و ارائة نگاهي نو از چشم

تواننـد نقـش مهمـي ايفـا     ها در عمليات گفتاري درمان، مـي كنند. داستانغير عادي ارائه مي
  كنند. 

درمـانگري  ه ابزاري قدرتمند بـراي روان را بهاي بسيار مهم داستان كه آنيكي از جنبه
دهـد تـا مفـاهيم    گر اين امكان را مـي سازد، اين است كه داستان به مشاور و درمانمبدل مي
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نمايد، به شكل كـامال  پيچيده و غامض را كه توضيح و تبيين آن براي افراد بسيار دشوار مي
  .عيني و ساده بازآفريني كند

هاي گوناگون با خواننده ارتباط يت ذاتي خود به شكلداستان و حكايت به دليل جذاب
   اند از:كند. برخي از كاركردهاي داستان عبارتبرقرار مي

نشـان دادن يـك رفتـار يـا      -2تغيير خلق و يا افزايش سطح انـرژي فـرد يـا گـروه      -1
نشـان دادن ايـن    -4آموختن نكات مهم به طور غير مسـتقيم   -3نگرش از زواياي گوناگون 

هر مسأله يا مشكل، منحصر به فرد و جديد نبوده، بلكه همـواره بـه نـوعي وجـود داشـته       كه
ايجـاد رابطـه بـين گذشـته،      -7تشويق به بحث و مناظره  -6تقويت خالقيت ذهني  -5است 

هـاي پيچيـده   سـازي ايـده  سـاده  -9پـرورش مهـارت تصويرسـازي ذهنـي      -8حال و آينـده  
  ).47 ، ص1389(سليمي، 

هـا گذشـته را بـه حـال ربـط      كننـد. آن مكاني عمـل مـي   -گونة فرا زمانيبه ها،داستان
افكننـد. در واقـع داسـتان، بـا     گاه، هر دو زمان گذشته و حال را بـه آينـده مـي   دهند و آن مي

ها و مفاهيم و بين رفتارها و ارزشـها،  ها و بافتارهاي مختلف، و بين ايدهايجاد رابطه بين زمان
بيني كند. از سوي ديگر، تار و سازد كه فكر و عملش را بازنگري و پيششنونده را قادر مي

اند، فـرد  ها به هم پيوستهعاطفي و ذهني و حوادث اجتماعي كه در داستان –پودهاي فكري 
  كنند. اش رهبري ميرا در جهت حل مشكالت شخصي

  
  گويي در قرآن . نقش و كاركرد داستان2

قرآن و ساير كتب آسماني براي برانگيختن نيروي فكر هاي نوآورانه كه يكي از شيوه
پردازي است. خداوند گويي و تمثيلاند، شيوة داستانو انديشة بشر، فراوان از آن بهره جسته

هايي زيبا و تأثيرگذار بيان فرموده و در پـي آن متـذكّر شـده    ها و داستانبارها در قرآن مثل
  زدگان و پندگيري مخاطبان است:مودن غفلتها بيدار نگوييكه هدف از اين داستان

ـ ﴿ ه كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمنَ الْقَصسأَح كلَيع نُ نَقُصإِن الْقُـرْآنَ  ذَانحو  ـن  كُنـتم  ـهلقَب 
  ).3:(يوسف ١﴾الْغَافلينَ لَمنَ

                                                 
 گوييم و هر چند پيش از اين از آن آگاه نبودي.كنيم به تو ميها را با اين قرآن كه به تو وحي ميما بهترين داستان .1
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مـان و  ها، فهم ژرفـاي آن را در انحصـار عال  و در جايي ديگر به دنبال بيان اهميت مثل
 ١﴾تلْـك الْأَمثَـالُ نَضْـرِبها للنَّـاسِ ومـا يعقلُهـا إِلَّـا الْعـالمونَ        و﴿فرمايـد:  فرهيختگان دانسته مـي 

هاي مبدع و نوآور قـرآن را همـة   كه هر چند مثالاين آيه اشاره دارد به اين). «43:(عنكبوت
كننـد؛ آن  ا اهل دانش درك ميشنوند، لكن حقيقت معاني و مغز مقاصد آن را تنهمردم مي

كننـد. پـس درك   فهمند و بـر ظـواهر هـر چيـزي جمـود نمـي      كساني كه حقايق امور را مي
هايي كه در كالم خدا زده شده، نسبت به فهم و شـعور مـردم مختلـف اسـت. بعضـي از       مثال

اي از آن اش، هـيچ بهـره  شنوندگان هستند كه به جز شنيدن الفاظ آن و تصـور معـاني سـاده   
كنند، ولي بعضي ديگر هستند كه عالوه بـر آنچـه از دسـتة    برند؛ چون در آن تعمق نمينمي

كننـد و حقـايق باريـك و دقيـق آن را     فهمند، در مقاصـد آن تعمـق مـي   شنوند و مياول مي
  ).207 ، ص17 ، ج1363(طباطبايي، » كننددرك مي

كند ايـن اسـت   توجه مي اي كه جلبها در كالم الهي نخستين نكتهدر بررسي داستان
هاي مقدسي چون انجيل و قرآن كـه سرشـار از اسـتعاره و حكايـت و     خداوند از كتاب«كه 
هـاي درسـت زنـدگي و كشـف     هاي اقوام و مردمان مختلف است، براي آموزش شيوهقصه

  ). 18 ، ص1386(يوسفي لويه، » حقايق استفاده كرده است
هـاي قـرآن بـا سـاير كتـب      و تمثيـل  هاعلي اصغر حكمت در خصوص تفاوت داستان

رساند تطبيق تمثيالت قرآن مجيد با ديگر كتب سماوي، اين فايده را مي«گويد: آسماني مي
كه خواننده مالحظه كند چگونه امثال وارده در قرآن، به كمال بالغت و نهايت فصـاحت و  

بـه ايجـاز   در همان حال، به منتهاي سهولت و غايت ايجـاز وارد شـده كـه موجـب تصـديق      
» است، در صورتي كه در ديگر كتب عهد عتيق و جديد، به اطنـاب و تفصـيل پرداختـه انـد    

  ).114 ، ص3، ج1387(حكمت، 
هاي تورات و انجيـل و يـا ديگـر كتـب     البته در اين مختصر، سر آن نداريم كه داستان

نيـز شـاهد    هاي قـرآن بسـنجيم؛ چـه در ايـن زمينـه     شناسي با داستانآسماني را از منظر روان
هـاي قرآنـي در   مندي داستانبرتري قصص قرآني خواهيم بود؛ زيرا دقت و ظرافت و هدف

  هاي ديگر كتب بر همگان عيان است. مقايسه با داستان
                                                 

 يابند.ن در نميها را جز دانايازنيم و آنها را براي مردم مياين مثل .1
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گويد: پردازد، ميكه چرا قرآن به سرگذشت پيشينيان ميعالمه طباطبايي در زمينة اين
سرگذشت مردم را از نيك و بد براي ما باز  قرآن به عنوان يك كتاب تاريخ نازل نشده كه«

بلكه قرآن، كتاب هـدايت اسـت و موجبـات سـعادت و حـق صـريح را بـراي مـردم         ؛ گويد
كند تا بدان عمل كنند و در زندگي دنيا و آخرتشـان سـعادتمند گردنـد و    تشريح و بيان مي

خدا را در بين بنـدگان  كند تا سنّت هاي انبيا و امم اشاره مياي از داستانگاهي هم به گوشه
اند از آن خود روشن سازد و كساني كه مشمول عنايت الهي شده و توفيق كرامت او را يافته

 ).247 ، ص10، ج1363(طباطبايي، » پند گيرند و براي ديگران نيز اتمام حجت شود

هاي قرآني، به ويژگي شـموليت و  ها و تمثيلهاي داستانترين مشخّصهدر بررسي مهم
هاي قرآن مثال«گويد: باره ميرسيم. محمد جابر فياض در اينتردگي موضوعات آن ميگس

  عنوي) و مسايل شريعت اسالمي است.كريم در بردارندة بسياري از موضوعات(مادي و م
هايي از خداوند متعال و از يگانگي، قدرت و توانمندي و نور ذات اقـدس الهـي،   مثال

آيـد، از دنيـا و   ها به واسطة آن پديد مـي تي كه در برخي دلاز قرآن و فرازمندي آن و شبها
هايش و فرجام و سرانجام آن، از آخرت و بهشت و دوزخ، از آفرينش عيسـي(ع)، از  زينت

ديگـر و بـا دشمنانشـان و    رسول خدا(ص) و اصحاب آن حضرت و نوع رفتار آنهـا بـا يـك   
رك و مشركان، كفر و كافران، توحيد ارتباطشان با خدا، از ايمان و كفر، نفاق و منافقان، ش

شكنان، از شكني و پيمانو موحدان، انفاق و منفقان، آز و آزمندان، غرور و مغروران، پيمان
گـردد و از  هاي انسان و آنچه باعث خشنودي يا خشم خداي تعـالي مـي  خصايص و ويژگي

قالب تمثـيالت  اي از موضوعات مختلف كه در طبيعت پيرامون آدمي و در مجموع، گستره
  ). 427-426 ، ص1408(فياض، » هاي قرآني به تصوير كشيده شده استو داستان

اند از: هاي قرآن نام برد، عبارتها و تمثيلتوان براي داستانهايي كه ميديگر ويژگي
گرايـي  هـاي طبيعـي، واقـع   استفاده از زبـان سـهل و قابـل فهـم، اسـتفاده از مظـاهر و پديـده       

(خيالي و خرافي نبودن)، تنـوع در اسـلوب و موضـوع، تقابـل و رويـارويي       نداستانهاي قرآ
ير و انــذار و  ارائــة الگــو و اي)، تشــويق و ترغيــب در عــين تحــذهــا(روش مقايســهصــحنه
  ).135 ، ص1391هاي عيني (حسيني اجداد و ديگران،  نمونه
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كـه قـرآن از آن    كننده بودن، از جمله ابزارهاي مهمي هسـتند ها به دليل تشويقداستان
هـاي  براي برانگيختن انگيزه و انرژي آموختن استفاده نموده اسـت و در خـالل آن، داسـتان   

هاي كافر پيشين را نقل كرده اسـت. همچنـين از ايـن    انبيا و پيامبران گذشته و يا احوال امت
، ها و انـدرزها پرداختـه اسـت (نجـاتي    طريق به آموزش مبادي دين و اصول عقيده يا عبرت

  ).174 ، ص1388
  
  ي آنها. سورة كهف و داستان3

هاي آيه است. اين سوره جزو سوره 110سورة كهف هجدهمين سورة قرآن و داراي 
مكّي است كه در برگيرندة موضوعاتي كلي از قبيل: تشريح و تبيين مبـدأ و معـاد و مسـايل    

و عظمت جهـان  خداشناسي، نزول قرآن جهت اصالح جامعه، ترسيم حقيقت دنيا و وسعت 
توحيـد و   مسـئلة اين سوره زماني نازل شد كه مشـركان مكـه بـه شـدت دو     «باشد. هستي مي

كردند، و با توجه به شأن نزول آيه دربارة رسالت پيامبر اكـرم(ص) ترديـد   معاد را انكار مي
هاي سـوره بـا محوريـت اثبـات توحيـد و نفـي       كردند. بنابراين قصهداشته و بهانه جويي مي

، 6، ج1372(طبرسي، » از خداوند و تشويق به تقوا و تأكيد بر روز رستاخيز نازل شدشريك 
  .)697 ص

اين سوره متضمن دعوت بـه  «فرمايد: عالمه طباطبايي در مقدمة تفسير سورة كهف مي
سوي اعتقاد حق و عمل صالح و تهديد و تطميع است. در عين حـال بـا تأكيـد، از خداونـد     

يد نيست كسي بگويد كه غرض از نزول اين سوره،  بيان سه داستان نفي ولد شده است و بع
عجيب است كه در قرآن كريم جز در اين سـوره ذكـر نشـده اسـت. يكـي قصـة اصـحاب        
كهف و يكي داستان موسـي و آن جـواني كـه در راه مجمـع البحـرين ديـدار كـرد و سـوم         

اثبـات نفـي شـريك و     گاه از اين سه داستان در غـرض سـوره كـه   حكايت ذوالقرنين. و آن
  ).236 ، ص13 ، ج1363(طباطبايي، » تشويق بر تقوا و ترس از خداست استفاده كند
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  . داستان اصحاب كهف3-1
به  26تا  9پردازد و آيات اولين داستان در سورة كهف، به ماجراي اصحاب كهف مي

مـان بـه غـار آغـاز     آن اختصاص يافته است. خداوند متعال داستان را از پناه بردن مردان با اي
نمايد؛ يعني از جايي كه گره ماجرا در حال گشوده شدن است. آنان با اميـد بـه خـدا بـه     مي

گاه خداوند به جزئيـاتي چـون نحـوة تـابش نـور      ها به خواب رفتند. آنغار پناه بردند و سال
  پردازد.خورشيد به غار، خوابيدن اصحاب كهف و جزئيات بيدار شدن آنان مي

گشـايي، ايـن داسـتان را جـزو آن دسـته از حكايـاتي قـرار        ان از نقطـة گـره  آغاز داست
هـاي داسـتان اسـت. ديگـر     ها اسـتفاده از راه حـل قهرمـان   ترين كاربرد آندهد كه عمده مي

كاربردهــاي داســتان نيــز از جملــه ملمــوس كــردن مشــكالت و افــزايش درك مخاطــب از 
يـد راه حلـي اسـت كـه مـردان خـدا در       خويش و ... در آن وجود دارد. ايمـان، توكـل و ام  

اي در پيش گرفتند كه از نظر منطقي، هيچ گريـزي از آن وجـود نداشـت. آنـان در     مخمصه
  كفر و در پيش روي آنان مرگ بود. مسيري قرار داشتند كه از پس آنان گردن نهادن به

ل و كه مشكل چندان در محور توجه قرار نگرفته، به كليت بخشيدن به ايـن راه حـ  اين
خلــق يــك مشــكل نــوعي كمــك كــرده اســت. زيــرا بســط جزئيــات مشــكل، راه حــل را  

  امنيت رواني بر كسي پوشيده نيست.نقش ايمان و توكّل در  دهد.تر جلوه مياختصاصي
اند كه بسيارى از افراد متدين، از نوعى آرامـش و كنتـرل نفـس    ها نشان دادهپژوهش«

ارهاى عـاطفى را تحمـل كننـد. ايـن پرسـش بـراى       برخوردارند و اين توان را دارند كه فشـ 
، تـوان بـا ارائـة يـك توصـيه دينـى بـه بيمـار        آيد كه آيا مـى گران پيش مىبسيارى از درمان

درمـانى  درجاتى از آرامش روانى را به او بخشيد؟ كسانى كه بر نقـش سـنتى ديـن در روان   
(آلسـتون و  » دينـى اسـت  تأكيد دارند، باور دارند كه الزمـة درمـان مـؤثر، گسـترش ايمـان      

  ).126 ، ص1376همكاران، 
نى خـود دريافـت كـه اعتقـاد دينـى      درمـا هـاى روان ) در جريان فعاليت1933ييونگ (

تواند موجب باال بردن يكپارچگى و معنا دادن به شخصيت فـرد گـردد. وى متوجـه شـد      مى
انسـجامى هسـتند كـه    انـد، فاقـد اسـتوارى و    كه تمام افرادى كه مبتال به بيمارى روانى شـده 
  ).58 ، ص1377اعتقاد دينى قادر است به افراد بدهد (ييونگ، 
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خداوند در سورة كهف، بارها دعاهاي آن افراد با ايمان به درگاه الهي را بيان كرده و 
 ). ذكـر جزئيـاتي از  13 :(كهـف  ١﴾هـدى  وزِدنَـاهم  بـرَبهِم  آمنُوا فتْيةٌ إِنَّهم﴿فرمايد: تأكيد مي

اوضاع اصحاب كهف، ابزاري است كه خداوند متعال از آن بهره جسته تـا حقيقـت داشـتن    
تر داستان بر اين ماجرا را در ذهن مخاطب تقويت كند و نتيجة مستقيم آن تأثيرگذاري بيش

  .مخاطبان است
كنـد.  (جـوانمردان) يـاد مـي   » فتيـه «خداوند در اين آيه، از اصـحاب كهـف بـا عنـوان     

هـاي ارزشـمندي اسـت كـه انسـان را بـه اصـول انسـاني،         نمردي، از خصلتمردانگي و جوا
سازد. كسي كه بـه حـق وفـادار    بند ميشرافت، تعهد و پيمان و رعايت حال درماندگان پاي

بماند و از پستي و ستم گريزان باشد، از ضعيفان پشتيباني كنـد، از خيانـت و نيرنـگ دوري    
ندهـد و اهـل گذشـت و ايثـار و فـداكاري باشـد،       گزيند، و به ظلم و حقارت و دنائـت تـن   

است؛ چرا كه اين افراد زير بار ظلم و طاغوت زمانه، سر تسليم فرود نياوردنـد و  » جوانمرد«
پرستي بيزار بودند و ايمان واقعي به پروردگارشان داشتند و همين امـر زمينـة   از شرك و بت

هـا  فرمايـد بـر هـدايت آن   ين آيـه مـي  رشد و هدايت آنها را فراهم آورد. خداوند در ادامة ا
هـا از ايـن هـدايت نيـز     شود كه هـدايت داراي مراتبـي اسـت و آن   افزوديم. لذا مشخص مي

  برخوردار بودند.
 آتنَـا  ربنَـا  فَقَـالُوا  الْكَهف إِلَى الْفتْيةُ أَوى إِذْ﴿فرمايد: سورة كهف خداوند مي 10در آية

دهنـدة درخواسـت قلبـي اصـحاب     اين آيه نشان ٢﴾وهيئْ لَنَا منْ أَمرِنَا رشَدانك رحمةً لَّد من
شـان  كهف از خداوند است و خداوند نيز دعاي ايشان را به خاطر صدق نيت و ايمـان قلبـي  

 روانـي  آرامـش  و نـوعي امنيـت   به دستيابي در قدرتمند بسيار ابزاري دعا .مستجاب نمود

 انـواع فشـارهاي   معرض در لحظه هر كه معاصر دوران براي انسان ويژه به امر اين است؛

او  بـر  را عرصـه  امـروز،  ماشـيني  زندگي و دارد بيروني قرار و دروني مشكالت و روحي
 از پيشـگيري  در مـذهب  و نقـش دعـا   است. برخوردار چندان دو اهميتي از كرده، تنگ

                                                 
  آنان جوانمرداني بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم. .1
گاه كه جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند: پروردگارا! از جانب خود به ما رحمتى بخش و كار مـا را بـراى   آن .2

 .ما به سامان رسان
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 و نظري هايبر بررسي عالوه كه است اينكته انسان، به آرامش بخشيدن و انساني فجايع
 و جوامـع مختلـف   در روزمـره  ملمـوس  و عينـي  هـاي تجربهاري، آم هايكاوش و علمي
  )128 ، ص2006است. (كليني،  تاييد كرده راآن نيز گوناگون هايآيين پيروان

فَقَـالُوا  وربطْنَا علَـى قُلُـوبِهِم إِذْ قَـاموا    ﴿فرمايد: همين سوره مي 14خداوند متعال در آية 
گـر ايـن   اين آيه بيـان  ١﴾ربنَا رب السماوات والْأَرضِ لَن نَّدعو من دونه إِلَها لَقَد قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

انـد و خداونـد آنهـا را بـه واسـطة قيـامي كـه        است كه آنها معترض عقايد باطل مـردم شـده  
هـاي داسـتان، افـراد    موده است. شخصـيت كردند، قوت قلب بخشيده و در اين مسير ياري ن

هايشان استوارتر گرديده و دعايشان ثابت قدمي هستند كه با گام برداشتن در مسير حق، قدم
به اجابت رسيده است. استجابت دعاي آنان دليل بر صداقت و ايمان قلبـي آنهاسـت و ايـن    

كـه دخـول او   يـن خواهد وارد اسالم شود و آن اآيه متضمن درسي است براي كسي كه مي
  ).72، ص1392كني و ميري، بايد با اعتقاد قلبي به خداوند و صداقت همراه باشد (مهدوي
هاى قرآن مملو از نكات سـازندة  اين داستان عجيب قرآني تاريخي، مانند همه داستان

كنيم. نخسـتين آمـوزة تربيتـي ايـن     اي چند از آن اشاره ميتربيتى است كه در اينجا به نمونه
ستان، مقولة مبارزه با تقليدهاي نابجا و عـدم همسـويي بـا محـيط فاسـد اجتمـاعي اسـت،        دا

جاي سازش با محيط پيرامون خود، سعي در سـاختن و تغييـر   كه اصحاب كهف، بههمچنان
هـا داشـته   تواند اثر تربيتي شاياني براي همه جوامع و محـيط آن محيط داشتند. اين مسأله مي

  باشد. 
شود، لزوم توكّل بـه خداونـد در تمـام مراحـل     اين داستان استنباط مي نكتة دوم كه از

كه با ايمان داشتن به ياري خداوند و ياد و نام او، زندگي و تكيه به الطاف او است. همچنان
سوم، توجه قرآن به مقولة معاد در خـالل ايـن    مسئلةشود. آرامش دروني بر انسان غالب مي

هف پس از سيصد و نُه سال، در پناه خداوند حفظ شـدند و  كه اصحاب كداستان است. اين
سپس از خواب برخاسته و پس از مدت زماني اندك، از دنيا رفتند، همگي، مقولـة معـاد را   

كه هدف از اين داسـتان، تنهـا سـرگرمى و    شود و سخن پاياني اينبراي مخاطبان يادآور مي

                                                 
هـا   ] قيام كردند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمان گاه كه [در مقابل مشركان آنهايشان قوت بخشيديم  و بر دل .1

 .ايم و زمين است، غير او هرگز معبودى را نخواهيم خواند كه در اين صورت حتما ناحق گفته
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هاى مقـاوم، بـا ايمـان، آگـاه و شـجاع      داستان سرايى نبوده است؛ بلكه هدف، ساختن انسان
ل در طـول تـاريخ پرمـاجراى بشـرى     هاي آن، نشان دادن الگوهاى اصياست كه يكى از راه

  ت.اس
مند نمودن زندگي صراحت به نقش ايمان راسخ  در ارشاد و هدفداوند در قرآن بهخ

 أَعـرَض  ومنْ﴿رمايد: فباره ميگرايانه اشاره نموده و دراينفرد و دوري از افكار منفي و پوچ
). اين آيه دقيقا به تأثير 124 :(طه ١﴾أَعمى الْقيامةِ يوم ونَحشُرُه ضَنكًا معيشَةً لَه فَإِنَّ ذكْرِي عن

گــذارد. تــا زمــاني كــه انســان از يــاد و ذكــر خداونــد  ايمــان در زنــدگي انســان صــحه مــي
كند. بنابراين نبايد نقش ايمان را به دست نميگردان شود، به جز ناكامي، چيز ديگري  روي

ويژه روان ناديده گرفت؛ چراكه انسان بنا به فرمودة خداوند تنهـا بـا   را در سالمت جسم و به
كـه داسـتان اصـحاب كهـف در قـرآن را مطالعـه       يابـد. زمـاني  ايمان و ياد خدا، آرامش مـي 

تـر و  يز بـراي انسـان حقيقـي   كنيم، زنـده شـدن و احيـاي مجـدد كائنـات در روز رسـتاخ       مي
سال در غار كهف، آرميدنـد و ايـن    309تر خواهد شد. كساني كه به روايت قرآن، ملموس
  اي است از خداوند سبحان تا اعتقاد انسان را استوار نمايد. معجزه

شك در سالمت روان انسان نيز مؤثر درك چنين مضامين وااليي در سورة كهف، بي
تواند در آنجا بـه  بداند پس از اين دنيا، دنياي ديگري نيز هست كه ميكه انسان است. زماني

آرامش برسد؛ چه بسا درك و تحمل بسياري از مشـكالت و كمبودهـاي زنـدگي بـراي او     
  تر خواهد شد. آسان
ين داستان با ظرافت خـاص خـود از طريـق تصويرسـازي عينـيِ مفـاهيم پيچيـده، بـه         ا

هر چيزي واجد يك ساخت است و در درون هر سـاختي،   آموزد كهشنونده يا خواننده مي
كه همواره در وراي يك اتفاق و رخداد، بـيش از يـك   پذير است و اينهمواره تغيير امكان

مقصـود از ذكـر قصـص قرآنـي، تفكـر در آيـات قـرآن و         .انداز وجـود دارد منظره يا چشم
هاي قرآني عالوه بر جاذبة ادبي، حـاوي نكـات تعليمـي،     پندآموزي بيان شده است. داستان

  تربيتي و اخالقي است. 

                                                 
  اش تنگ شود و در روز قيامت نابينا محشورش سازيم.و هر كس كه از ياد من اعراض كند، زندگي .1
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داستان اصحاب كهف نيز داستان جذابي است كه به دليل اثبات حقانيت برانگيختن و 
صوص در قرون وسطي، مورد توجه جوامع مسيحي خرستاخيز مردگان، در طول تاريخ و به

انتهـايش، سـير كلـي و خـط مشـي      و مسلمان بوده اسـت. درواقـع ايـن داسـتان، از آغـاز تـا       
با ذكر مصاديق، راهكارهـاي هـدايت    نمايد و در اثناي داستان،هاي موحد را ترسيم ميانسان

  كند.پذيري انسان را بيان مي
كهـف دربرگيرنـدة مضـامين واالي اخالقـي و     در يك نگـاه كلّـي، داسـتان اصـحاب     

روحي بسياري است؛ از جمله اهميت دعا و استجابت آن، بازخواني معـاد، ضـرورت ثبـات    
ترين شرايط قدم در اعتقادات، ياري گرفتن از خدا و توكّل به او، حفظ دين حتي در سخت

آنهـا در زنـدگي   هـا امـوري اسـت كـه بـا در نظـر گـرفتن آن و الگوسـازي از         و غيره... اين
  .هاي فردي و اجتماعي فائق آمدتوان بر بسياري از مشكالت و بحرانشخصي، مي

  
  . داستان صاحب دو باغ و دوست فقيرش3-2

ادامه دارد، حكايت مردي است كه دو باغ سرسبز و  43تا  32داستان دوم كه از آيات 
ن جايگاه حاصـل شايسـتگي   پنداشت ايهاي خود مغرور بود و ميپر ثمر داشت. او به داشته

خودش بوده و قيامتي در كار نيست؛ اگر هم وجود داشته باشد در آن نيز جايگاهي بهتـر از  
اين به دست خواهد آورد. او دوست فقيري داشت كه به رحمت الهي اميدوار بود و بر ايـن  

د. لـذا او را  تواند بيش از ثروت اين مرد به او عطا كنباور بود كه اگر خداوند اراده كند مي
داد كه به خدا شرك نورزد و در برابر ارادة الهي خاشـع باشـد. امـا مـرد ثروتمنـد      اندرز مي

   هايش خشك شده بود.زماني به حقانيت كالم او پي برد كه باغ
درماني داراي نقاط قوت بسياري است؛ كوتاهي داستان يكي داستان فوق از منظر قصه

 لَهـم  واضـرِب ﴿فرمايد: بر آن خداوند در ابتداي اين داستان مياز اين امتيازات است. افزون 
  )32 :(كهف ١﴾أعنابٍ منِ  جنَّتَين الَحدهما ِجعلنا رجلَينِ مثَالً

اي كـه بخـش   گونـه يكي از نكات كليدي اين داستان، دوري از فخرورزي اسـت. بـه  
نمـود. او بـا   دارايي خود فخر مـي آخر اين آيات حاوي پاسخ مرد فقير به مردي است كه به 

                                                 
 براى ايشان مثلى بزن، دو مرد كه يكى را دو باغ از انگور داده بوديم. .1
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اساس بودن فخر به دارايـي را  توجه دادن مرد ثروتمند به چگونگي خلقت و رشد انسان، بي
به او يادآور شد؛ چرا كه انسان با دقت در چگونگي آفـرينش، بـه پسـتي خـود پـي بـرده و       

  ). 354 ، ص1378زدايد (طيب، احساس تفاخر را از وجود خويش مي
توجهي انسان به معاد و يا عدم ايمان به زنـدگي  دهندة اين است كه بيشاناين آيات ن

پس از مرگ، از علل اصلي تفاخر بـه مـال، اوالد و نياكـان بـوده؛ لـذا قـرآن بـا تأكيـدهاي         
ها، به درمان و جلوگيري از تفاخر گونه فخرگراييارزشي و بد عاقبتي اينفراواني جهت بي

  ).283-281، ص27  ، ج1374پرداخته است (مكارم شيرازي،
ين داستان به عاقبت دل بستن به دنيا و سرمست شدن به آن اشاره نموده تـا آنجـا كـه    ا

و هسـتي را محـدود بـه دنيـا      كننـد رسـد كـه قيامـت را انكـار مـي     كار اين افراد به آنجا مـي 
بـه   اي زيـاد اسـت كـه   هـا بـه انـدازه   بيني در آنطلبي و خود بزرگشمرند. روحية برتري مي

گويند، اگر هم بر فرض، سخن شما درست باشد و قيامتي بر پا شود، بـاز هـم مـا    مؤمنان مي
ها برخـورداري از امكانـات را حـق مسـلّم     در رفاه و آسايش خواهيم بود، نه شما! گويي آن

ها نـژاد  ها را دراختيار آنها قرار دهد؛ چرا كه آندانند و همواره بايد خداوند بهترينخود مي
ها را دارند، چه در دنيا باشند، چـه در آخـرت. درحـالي    ر هستند و ذاتاً شايستگي بهترينبرت

هـا بـر مبنـاي    كه آخرت، بازتاب همين دنياست، نه ادامة آن و در دادگاه عدل الهـي، انسـان  
عـالوه بـر آن،   . شوند، نه بر مبناي ثروت و مكنـت و قدرتشـان  اعمالشان، كيفر و پاداش مي

استعدادهايي كه بشر در دنيا دارد، از بابـت لطـف و فضـل خداسـت، نـه بـه       همة امكانات و 
  افراد كافر از اين مسئله غافلند.كه بشر از خدا، طلبي داشته باشد. ولي متأسفانه دليل اين

انجامـد و  بنابراين ثروت و قدرت، اگر در مسير ايمان قرار نگيرد، به كفر و انكـار مـي  
آنچه كه آدمـى يعنـى    فرمايد:باره عالمه طباطبايي ميدر همين .فرستدانسان را به دوزخ مي

الخلقه از علم و قـدرت و حيـات و تـدبير دارد، و بـا تـدبير خـود       يك انسان تمام عيار و تام
كند، همـه و همـه تنهـا     اسباب هستى و طبيعى عالم را در راه رسيدن به مقاصدش تسخير مى

انسان داده و از ملك خويش خارج نكـرده و   مملوك خداى سبحان است، و خدا آنها را به
خواسـت انسـان    هر چه را كه به انسان عطا نموده، با مشيت خـود انجـام داده، كـه اگـر نمـى     

تواند مستقل از خداى سبحان باشد، نه در ذاتش، نه  مالك هيچ چيز نبود، بنابراين انسان نمى
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، 13  ، ج1363دارد. (طباطبـايي،   در آثار ذاتش و نه در چيزى از اسباب هستى كه در اختيار
  ).437ص

امروزه بسياري از افراد در سير تفكّر خود به دليل عدم آشنايي با اصول تفكّر منطقي و 
اي شوند. عدم اطالع از خطاهاي شناختي، ورطـه صحيح، ناخواسته دچار خطاي شناختي مي

ها ناشـي از آلـوده   نهاي انسابسيار خطرناك و سهمگين است كه شايد بسياري از گرفتاري
هـاي  قـراري، رقابـت  رسد افسـردگي، بـي  بودن افكارشان به اين نوع خطاها است. به نظر مي

ارتبـاط بـا   ناصحيح، خشونت، پرخاشگري و بسياري از رفتارهاي غير عادي اطراف مـا، بـي  
  خطاهاي شناختي نباشد. 

ارايي داستان ياد ترين كز بروني كردن و ملموس نمودن خطاي شناختي به عنوان مهما
كه  مستقيما فرد را خطـاب قـرار داده و   شده است. به ديگر سخن خداوند متعال به جاي آن

گذرا و متغير است، با خلق دو شخصـيت،   -چه خوب و چه بد -به وي گوشزد كند كه دنيا
بـا  «انديشد. در حقيقـت  دهد كه يكي به حق و ديگري به خطا ميدو شيوة تفكر را نشان مي

شـوند يـا   تر تبديل مـي كارگيري داستان، برخي از مفاهيم به گروه ديگري از مفاهيم عينيهب
دهنـد. ايـن چـارچوب جديـد، امكـان ارزشـيابي مجـدد تفكـر موجـود در          تغيير شـكل مـي  

سـازد. توانـايي مـا در فكـر كـردن بـه نحـوة تفكرمـان         خصوص مفهوم اوليـه را فـراهم مـي   
اي فرا موضعي به مفهوم مورد نظـر بنگـريم و بـه    گونهد تا بهده(فراشناخت)، به ما اجازه مي

تر نگاه تر و با وضوحي بيشتر، منظري گستردهاندازي كالنموقعيت و شرايط اوليه با چشم
  ).26 ، ص1389(صاحبي، » كنيم

  
   . داستان حضرت موسي(ع) و مرد عالم3-3

مباركـة كهـف آمـده    سـورة   82تـا   60حكايت موسي و مرد عالم (خضـر) در آيـات   
است. حضرت موسي(ع) سفر خود را با جواني آغاز كرده و در راه با مردي مالقات ميكند 

گردد. كه از علم الهي بهرة فراوان دارد و به شرط صبوري پيشه كردن با مرد عالم همراه مي
گاه بـه شـهر ديگـري    آن دو سوار بر كشتي شدند و مرد عالم آن كشتي را سوراخ كرد، آن

فته و مرد عالم كودك معصومي را به قتل رساند، سپس به روستايي رفته و در آنجـا عـالم   ر
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اي را ترميم كرد و در هر سه مورد موسي(ع) لب بـه اعتـراض گشـود و عهـد     ديوار مخروبه
  صبوري خويش بشكست. 

سرانجام عالم، علت هر سه ماجرا را عنوان كرده و گفت: پادشـاهي در آن دريـا همـة    
كرد و آن كشتي متعلّق بـه مردمـي بينـوا بـود و در صـورت      ي سالم را تصاحب ميهاكشتي

گذشت. آن كودك، پدر و مادري بـا ايمـان داشـت و در    معيوب شدن پادشاه از آن در مي
رفت كه پدر و مادر را نيز به شرك بكشاند پس به شد و بيم آن ميآينده به كفر كشيده مي

ار از آنِ يتيمان بود و پدر گنجي در زير آن نهان كرده بود؛ اذن خدا او را كشتم. اما آن ديو
  .خواستم ديوار تا رسيدن آنان به نهايت رشد، سالم باقي بماند

داستان موسـي و عـالم، بلنـدترين داسـتان سـورة كهـف اسـت. تنـوع در ايـن داسـتان           
همچون اختصار در ذكر مشكل اصحاب كهف، به ارائـة يـك راه حـل كلـي مـدد رسـانده       

اي كه خداوند حكيم بارها نيـز  ها است؛ آموزهترين اين راه حلست. صبر پيشه كردن مهما
دانشي اوست و اعتماد داشتن تابي انسان حاصل بيصراحت آن را بيان كرده است. گاه بيبه

كنــد. دوري از پــيش داوري كــه از تــابي آدمــي را كــم مــيبــه خــالق و حــاكم هســتي، بــي
   هاي داستان ياد شده است. ي است، نيز از جمله پيامترين خطاهاي شناخت بزرگ

هايي انداز بوده و از آن دست داستانترين شيوة اثرگذاري اين داستان، تغيير چشممهم
كند تا به جهان پيرامون و دنياهايمان بـا نگـاهي متفـاوت و جديـد     به ما كمك مي«است كه 

كنـد،  ه يك مفهوم مشـخص را بيـان مـي   كه ما تمثيلي كبنگريم و آنها را درك كنيم. چنان
ايم، اين امر را ممكن كاري كنيم و تغيير دهيم، چون چارچوب اطالعات را تغيير دادهدست
اي متفاوت درك و فهميده شود. در واقع همين تغييـر  گونهسازيم كه مفهوم مورد نظر بهمي

هاي متفاوتي را در گزينهگشايد و هاي بيشتري را فرا روي ما ميانداز است كه انتخابچشم
اي متفـاوت دريافـت   گونـه توان جهان را بـه كه چگونه ميدهد؛ از قبيل اينبرابرمان قرار مي
، 1387(صـاحبي،  » اي مختلف نسبت به آن واكـنش نشـان داد  گونهتوان بهكرد و چطور مي

  ).51ص
راي شماري را بـ هاي بيداستان همراهي حضرت موسي و خضر در قرآن كريم، درس

  كنيم:ها اشاره ميها در بطن خود نهفته دارد كه به برخي از آنانسان
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گيري از علم و اخالق او تا آن حد اهميت . پيدا كردن رهبري آگاه و فرزانه، و بهره1
شود كـه راه دور  مأمور مي -به طور نمادين  –دارد كه پيامبر اولوالعزمي همچون موسي(ع) 

  حضر او، و اقتباس از چراغ پر فروغش، بپيمايد.و درازي را براي حضور در م
هـاي  كه در كارها نبايد عجله كرد و هرگز نبايد درگيـر قضـاوت  . دومين آموزه اين2

  عجوالنه شد؛ چرا كه بسياري از امور، نياز به گذر زمان و پيش آمدن فرصت مناسب دارد.
اي در هر و چهـره اي در ظادهد ممكن است چهره. حوادثي كه در اطراف ما رخ مي3

باطن داشته باشـند؛ هرگـز نبايـد بـه چهـرة ظـاهري رويـدادهاي ناخوشـايند قناعـت كـرد و           
  .هاي ظاهري را نيز از نظر دور نداشتعجوالنه قضاوت نمود؛ بلكه بايد ماوراي چهره

طور مكرّر، ممكن است انسان را براي هميشه از فوايـد  هاي معنوي به. شكستن پيمان4
گونه كه حضرت موسي(ع) پيماني را كه در خصوص داشـتن  روم سازد. همانو بركاتي مح

شكست؛ اما خضر با بردباري، فرصت ديگري در اختيار صبر و حوصله با خضر بسته بود مي
  داد.او قرار مي

. حمايت از مستضعفان، خيرخواهي يتيمـان و مبـارزه بـا ظالمـان و كـافران اغـواگر،       5
گونه كه حضـرت خضـر   توان در برابر آن پرداخت. همانرا مياي است كه هر بهايي وظيفه

  باره ادامه دادند.و موسي با تحمل مشكالتي كه تحمل آن دشوار بود، به راه خود در اين
. انسان هر قدر عالم و آگاه باشد، نبايد به علم و دانش خويش مغرور گردد و تصور 6

ايـن تصـور او را از رسـيدن بـه كمـاالت      كند ماوراي علوم او علوم ديگري نيست؛ چرا كه 
دارد. در اين داستان نيز، خداوند با چنين آزموني، حضرت موسي(ع) را به ايـن  بيشتر باز مي

  نتيجه رسانيد و همگان بايد بدين مسأله واقف باشند.
. جايگزين نمودن افكار مثبت با افكار منفي، مطلبي است كـه بـه خـوبي در داسـتان     7

-شود كه دغدغهتصوير كشيده شده است. اين داستان به مؤمنان يادآور ميموسي و عالم به 

كنـد كـه وراي علـم و ارادة بشـر، خـداي      هاي آنان همواره حقيقي نيست و خاطر نشان مي
  .قادري هست كه رحمتش جهان را لبريز ساخته است

هاي داسـتان موسـي و مـرد عـالم اسـت كـه در       دعوت به صبر، يكي ديگر از آموزه   
هـا  تواند صبور باشد و سختيجاي قرآن، صراحتا به آن اشاره شده است. فرد زماني ميجاي
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را تحمل كند و در راه رسيدن به هدف سخت تالش كند كه آن هدف در نظرش ارزشمند 
كند و ارزشمندي ايـن هـدف را   بيان مي» جلب رضايت خداوند«باشد. قرآن هدف صبر را 

 أَجـرَهم  صـبرُواْ  الَّـذينَ  ولَنَجـزِينَّ  بـاقٍ  اللّـه  عنـد  وما ينفَد عندكُم ما﴿دهد: گونه نشان مياين
  ). 96:(نحل ١﴾يعملُونَ كَانُواْ ما بِأَحسنِ

داند كه انسان تنها به خـاطر  از آن رو كه خداوند متعال خود روان بشر را سرشته و مي
هاي انسـان و بقـاي عطايـاي    اينجا به فناي داشتهتواند صبر پيشه كند، در هدفي ارزشمند مي

دهـد. در منـابع مـأثور روايـي بـراي صـبر       ها را نشان مـي خود اشاره نموده و ارزشمندي آن
  اند از:اقسامي شمرده شده است كه عبارت

 )صبر بر اطاعت: مقاومت در برابر مشكالتي كه در راه اطاعت وجـود دارد. ب  )الف«
صبر بر مصـيبت:   )هاي گناه و شهوت سركش. جي در برابر انگيزهصبر بر معصيت: ايستادگ

). 519 ، ص1: 1374(مكارم شيرازي، » پايداري در برابر حوادث ناگوار و عدم خودباختگي
در بررسي داستان حضرت موسي و خضر، شاهد اين هسـتيم كـه صـبوري خواسـته شـده از      

حية صبوري در انسـان، يكـي از   شك وجود روموسي، از نوع صبر بر اطاعت بوده است. بي
  شود.هاي بسيار عالي سالمت رواني محسوب ميجنبه

هـا و مصـايب،   روانـي در سـختي   هـاي روحـي و  يكي از راهكارهاي مقابله بـا آسـيب  
مندي از روحية صبر و بردباري است، صبر انسان را نيرومنـد، قابـل اعتمـاد و متّكـي بـه       بهره

اجتمـاعي و در برخـورد بـا ديگـران، نيازمنـد صـبر و       سازد. انسـان در زنـدگي   خويشتن مي
ترين اثر صبر و بردباري تأمين سالمت جسم و روح انسـان اسـت؛ زيـرا    مهم شكيبايي است.

كشـاند و  دارد و او را به تعقّل و تأمـل مـي  صبر، انسان را از اقدام عجوالنه و نا معقول باز مي
هاي جسمي و روحي جبران ناپـذيري  يبشود كه از بسياري اقدامات كه آسهمين باعث مي

  دارد، پيشگيري نمايد. 

                                                 
مانـد و آنـان را كـه، شـكيبايي ورزيدنـد پاداشـي بهتـر از        شود و آنچه نزد خداست باقي ميآنچه نزد شماست فنا مي .1

 كردارشان خواهيم داد.
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در نحوة نگرش موسي و مرد عالم نكتة قابل توجهي وجود دارد. مرد عـالم نسـبت بـه    
اي برخـوردار اسـت. تكميـل ايـن نـوع نگـرش       ارتقـا يافتـه   ١حضرت موسي از ديد انتزاعي

 فَضَّـلْنَا  الرُّسـلُ  تلْـك ﴿تواند يكي از عللي باشد كه خداونـد بـه سـبب آن فرمـوده اسـت:       مي
مضَهعلَى بضٍ عع253:(بقره ٢﴾ب.(   

داستان حضرت موسى و حضرت خضر (عليهما السالم) اشاره به اين دارد كه چگونـه  
بود نتوانسـت   حضرت موسى(ع)در برابر كارهايى كه ظاهرش زننده اما باطنش پر مصلحت

خرج دهد، ولى پس از توضيحات حضرت خضر(ع) به عمق مسائل كامال صبر و حوصله به
تابى خود پشيمان گشت. اين نيز درسى است براى همـة مـا، تـا بـه ظـواهر      آگاه شد و از بي

حوادث و رويدادها ننگريم، و بدانيم در پس اين ظواهر، باطنى بسيار عميق و پر معنى نهفته 
  ).338، ص12: 1374ارم شيرازي، است (مك

  
  . داستان ذوالقرنين3-4

بـه   98تـا   84ذوالقرنين آخرين داستان سورة كهف است كه خداوند متعال در آيـات  
پردازد كه از غـرب تـا شـرق عـالم را سـفر كـرده و كـافران را بـه عـذاب          بيان احوالش مي

رسـد كـه از او   بـه قـومي مـي    رسـاند. او در ميانـة راه  ميرساند و به مـردم نيازمنـد يـاري مـي    
گويـد  خواهند در ازاي دريافت مزد ميان آنان و دشمنشان سدي بسازد و او در پاسخ مي مي

   آنچه خدايم به من بخشيده مرا بس است و به ياري آنان، سد غير قابل نفوذي ساخت.
عموما وقتي قرآن كريم داستان واقعه يا شخصي از گذشتگان را ذكر مي كنـد، روش  

پردازد و متعـرض جزئيـاتي كـه    خاصي دارد؛ به جزئيات افراد و اشخاص و موضوعات نمي
شود؛ بلكه تنها نقاط كليـدي و اساسـي   در اصل واقعه يا نتيجه قرآني آن دخالتي ندارند نمي

نمايد. البتـه  گيري آن را هم به مخاطب واگذار ميرا مطرح كرده و در مواردي، حتي نتيجه

                                                 
وع نگرشي است كه فرد در مراحل رشد خود )، تفكر انتزاعي آخرين ن1980- 1886طبق نظرية يادگيري ژان پياژه ( 1.

  گيرد.كند و در برابر نگرش عيني قرار ميكسب مي
  .برخي از آن رسوالن را بر برخي ديگر برتري داديم 2.
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توان بعضي جزئيات را هـم بـه   الي بعضي جمالت و كلمات، مياز البه اين طبيعي است كه
  هاي قرآني است.دست آورد كه اين هم يكي از ظرايف هنري داستان

هاي سورة كهف متفاوت است؛ زيرا بـر خـالف آنهـا قصـد     ين داستان با ساير داستانا
كـه قصـد دارد ابعـاد    انـداز مخاطبـان را نـدارد؛ بل   هاي غلط و يـا تغييـر چشـم   اصالح انديشه

هـاي  وجودي آدمي را به او يادآور شود. ذوالقرنين انساني اسـت كـه بسـياري از توانمنـدي    
هـاي  صـراحت در سـوره  وجودي خويش را دريافته و به كار بسته است. خداوند حكـيم بـه  

بـرد كـه   هـاي عظـيم وجـود آدمـي اشـاره كـرده و او را تـا جـايي بـاال مـي          ديگر به ظرفيت
  ).30:(بقره ١﴾خَليفَةً األَرضِ في جاعلٌ إِنّي﴿ فرمايد: مي

هاي خود، از نظر رشد اخالقي نيـز  كارگيري توانمنديذوالقرنين عالوه بر كشف و به
شـود. وقتـي مـردم از    اي رسيده كه از آن با عنوان مرحلـة پـس قـراردادي يـاد مـي     به مرحله

 دهـد: نان سـدي بسـازد او پاسـخ مـي    خواهند در ازاي دريافت دستمزد براي آذوالقرنين مي
  ).95 :(كهف ٢﴾خَيرٌ ربي فيه مكّنّي ما قَالَ﴿

كـه  كند. از جمله اينهاي فراواني را به مخاطبان خود القا ميداستان ذوالقرنين، آموزه
اعتنا به مال و ماديات باشـد و بـه آنچـه خـدا در اختيـارش گـذارده،       يك رهبر الهي بايد بي

بينيم كه ذوالقرنين برخالف سالطين ديگر كه حرص و ولـع عجيبـي بـه    ا ميقناعت كند. لذ
  گويد:شود،  نپذيرفته و مياو مياندوختن اموال دارند، هنگامي كه پيشنهاد مال و اموال به 

كنيـد، بهتراسـت،   آنچه پروردگارم در اختيارم گذاشته از مـالي كـه شـما پيشـنهاد مـي     
ه طـور مكـرّر در داسـتان انبيـاء     خواهم. در قرآن مجيـد بـ  يبنابراين من از شما اجر و مزد نم

هاي ايشان، عدم دريافت اجر و مزد در برابـر ابـالغ   ترين سخنخوانيم كه يكي از اساسي مي
است. اگر چه خداوند براي اعمال مردم پاداش و جزا وضع كرده تا همـة   رسالت الهي بوده

الي كـالم خـويش اشـاره    ند؛ امـا در البـه  افراد در سطوح مختلف، به رشد اخالقي نايل شـو 
اي همچـون ذوالقـرنين را در بـر    هـاي وارسـته  فرمايد كه واالترين مرحلة رشد كه انسـان مي
  گيرد، آن است كه انسان از درون، به اصول اخالقي پايبند باشد. مي

                                                 
  .من در زمين جانشينى خواهم گماشت .1
  گفت آنچه پروردگارم مرا بدان توانايي داده بهتر است. .2
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آموزة ديگر اين داستان، اين است كه ذوالقرنين در پايان كـار سدسـازي گفـت: ايـن     
نعمت و رحمتي از سوي پروردگار من است و هنگامي كه فرمان پروردگارم فرا رسـد،  سد 

در واقع جوهره و . كوبد و وعدة پروردگار حق است و تحقّق خواهد يافتآن را در هم مي
اساس دين، اعتقاد و عمل به دو اصل توحيد و معاد است و نبوت، اصـلي اسـت كـه زائيـدة     

  باشد. اين دو مي
يگر، وقتي به خداي يگانه ايمان داشتيم و دانستيم كه خداوند مـا و دنيـا را   به عبارت د

نه بيهوده؛ بلكه براي هدفي آفريده است تا نيكان را پاداش داده و بـدان را مجـازات كنـد و    
رسيم كه خالق يگانه، آن پاداش و مجازات در روز قيامت داده خواهد شد، به اين نتيجه مي

مخلوقات ارتباط برقرار كرده و هدف خلقت و جزئيات آن را بيان نموده اي با يقينا به وسيله
يـابي بـه پـاداش رهنمـون نمـوده اسـت. ايـن وسـيلة         هاي دسـت و ما را به صالح و دقايق راه

ارتباط، همان نبوت و پيامبري است. بنابراين اعتقاد به نبوت زاييدة اعتقاد به توحيـد و معـاد   
  است.

توان آموخت، اين است كه كسـاني كـه   ماجراي تاريخي ميديگري كه در اين  مسئلة
شوند، خود نيز بايد در حّل آن مشكل شريك باشـند. بـه همـين    دچار مشكلي در جامعه مي

مرا «خاطر ذوالقرنين به گروهي كه از هجوم اقوام ياجوج و ماجوج شكايت داشتند، گفت: 
بـدين سـبب،   » مـي ايجـاد كـنم   با نيروي انساني كمك كنيد تا ميان شما و آن هـا سـد محك  

  ذوالقرنين در تمام مراحل سدسازي از نيروي كار آنان بهره جست. 
اساسا چيزي كه با همكاري استفاده كنندگان آن ساخته شود، هم بهتر و زودتر ساخته 

گيـرد؛ چـرا كـه    شود و هم نتيجة حاصل از آن مـورد ارج و قـدرداني مناسـبي قـرار مـي     مي
رو، هر شخص اند و به ارزش آن واقفند. از اينرا چشيدهرنج تهيه آناستفاده كنندگان خود 

يا گروهي كه خواستار انجام كاري است، خود بايد حاضر به هر گونه همكاري و تالش در 
راه انجام آن باشد. در ساية اين آمادگي و تالش همه جانبـه (بـه اضـافة مـديريت صـحيح و      

شـود؛  كـار مهـم و بزرگـي بزنـد، در آن موفّـق مـي      امين) است كه انسان دست به انجام هر 
  كه آن مردم توانستند آن چنان سد مهم و محير العقولي بسازند.چنان
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  گيرينتيجه
براي ايجاد تعديل يا تغيير شخصيت و در نتيجه حصول سـالمت روان، ضـرورت دارد   

شود. از همـين رو، هـدف   هاي فكري افراد اقدام ابتدا درباره تعديل يا تغيير افكار و گرايش
درماني، تغيير تفكّر بيماران درباره خود، مردم، زندگي و مشـكالتي اسـت كـه    اساسي روان

اند. در راستاي پيوند استوار دين و سـالمت جسـم و روح، در   قبال از مقابله با آن عاجز بوده
مت سـازي سـال  اين جستار به واكاوي مضامين چهار داستان سـورة كهـف در زمينـة فـراهم    

  رواني جامعه پرداختيم و نتايج زير به دست آمد:
-درماني و در نتيجه تحقّق مهمهاي قرآن، ايجاد نوعي روان. از جمله اهداف داستان1

درمـاني نيـز   كـه روان اسـت. همچنـان   -يعني سالمت روان -شناختيترين رسالت علم روان
ايي كـه عمـدتا گفتـاري    هـ درصدد است تا به صورت آگاهانـه و از طريـق سلسـله عمليـات    

  جو را به سالمت روان نزديك گرداند. هستند، درمان
هـاي قرآنـي، ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا روح و      هـا و ديگـر آمـوزه   . بين احكام، داسـتان 2

هـاي  سالمت روان آدمي برقرار است كه در صورت ايمـان و پـذيرش كامـل چنـين آمـوزه     
  گردد.ارزشمند ديني، اعتدال روحي در انسان كامل مي

هـاي سـالمت روان از جملـه: صـبر و     تـرين مؤلفـه  ها به مهـم . خداوند در اين داستان3
هاي نفساني و اظهـار محبـت   ها، مجاهدت با نفس و تسلّط بر خواهشتحمل در برابر سختي

ها، در صدد افزايش روحية همكاري و نيكي به مردم اشاره نموده است. همچنين اين داستان
شـود كـه انسـان،    ي بين افراد جامعه اسـت. همـة ايـن مـوارد باعـث مـي      و همبستگي اجتماع
دهـد و از او  هاي سـالمت روان او را شـكل مـي   اي كسب كند كه پايهخصوصيات پسنديده

  سازد.هنجار، رشديافته و داراي سالمت روان ميشخصيتي به
كالت . داستان اصحاب كهف، ايمان و توكّل را به عنوان راه حلي براي تمـامي مشـ  4

انـداز افـراط و   كند. داستان صاحب دو باغ و دوست فقيرش، براي اصـالح چشـم  عرضه مي
شود. داستان موسي و مرد عالم نيـز  تفريط آورده شده كه يك خطاي شناختي محسوب مي

هاي مثبـت، عـدم پـيش    نفي به انديشهتر و تبديل تفكّرات مبا پيام گرايش به تفكّري انتزاعي
شود. آخرين داستان سورة كهف، حكايـت ذوالقـرنين   كردن مطرح ميداوري و صبر پيشه 
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كند كـه ابعـاد وجـودي خـويش را     است كه خداوند حكيم او را به عنوان انساني معرفي مي
    .شناخته و آن را به منصة ظهور رسانده است

ديگر هستيم. با تدبر در سورة مباركة كهف شاهد رويارويي دو گروه متقابل با يك. 5
شـويم كـه بيـانگر راه روشـن     هاي عالي انسانيت و جوانب سخيفي آشـنا مـي  ر واقع با جنبهد

براي مخاطبان خود هستند. در اين سوره، مصداق تبيين راه رشـد از گمراهـي بـه خـوبي بـه      
گيـري از كـالم وحـي، در راسـتاي     توانـد بـا بهـره   خورد و اين انسان است كه مـي چشم مي

  گرايي دست يابد.، به سالمت روان و همچنين كمالاصالح خطاهاي شناختي خود
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