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کارکرد شناسی ساختار تکرار در تصویرپردازی های قرآن
(مطالعه موردی داستان حضرت موسی(ع))
رضا امانی  ،رخساره خدادوستی و فاطمه الهوتی یگانه
چکیده
خداوند متعال مفاهيم و حقايق واال و قدسي را در قالب متن قرآن كريم بر پيامبر اسالم(ص) وحي نموده است .در
طي اين فرايند جهت بهره مندي وهدايت بشريت ،بخشي از اين مفاهيم در قالب داستانهاي پيامبران بيان شده است .
تصويرپردازي ها و جنبه هاي هنري و زيبا شناختي گنجانده شده در اين داستان ها چنان است كه عقل و روان هر
شنونده و خواننده اي را مجذوب خود مي سازد.
بررسي قصه هاي قرآني از جمله داستان حضرت موسي(ع) كه در اين تحقيق بطور اخص بدان پرداخته مي شود،
ما را با ابعادي از تصويرپردازي قرآن آشنا مي سازد .به طوري كه قرآن كريم شيوه هاي مختلفي را در تصويرسازي
خود به كار بسته است ،از جمله ساختار تکرار ،كه در آن وجود تراكيب يا عبارات به ظاهر يکسان يا متشابه ،در نگاه
نخست ممکن است اين ذهنيت در خواننده ايجاد شود كه اين گزاره ها بي هيچ تفاوت معنايي در سوره هاي مختلف
تکرار شده اند .حال آنکه بررسي دقيق اينگونه ساختار ها ما را به تفاوتهاي دقيق و لطيفي ميان آنها رهنمون مي
سازد و نشان مي دهد اين گزاره ها در سوره هاي مختلف ،هرچند در كليت امر مشترک مي باشند اما هريک نسبت
به ديگري مفهوم و داللت خاص خود را نيز دارد ،به طوري كه در حقيقت هر گزاره به زماني خاص و حادثه اي
مشخص و بخشي از كل داستان اشاره دارد .به طوريکه از كنار هم گذاشتن مجموع اين آيات و گزاره ها مي توان به
تصويري كامل و دقيق از داستان هاي پيامبران از جمله داستان حضرت موسي ( ع) در قرآن دست يافت.
کلید واژه ها :قرآن كريم ،داستان هاي قرآني ،حضرت موسي (ع) ،تکرار ،تصوير پردازي

 - 1مقدمه
قرآن كريم كتابي آسماني است كه از هر سو بدان بنگريم بخشي از زيبايي ها و جلوه هاي بديعش بر ما آشکار مي
گردد .يکي از اين جلوه هاي شگفت قرآن كه به معاني آن حيات و عمق مي بخشد و آنها را براي انسان شيرينتر و
جذاب تر مي نمايد تصويرگري و مجسم نمودن آنها به شيوه هاي گوناگون است .تصوير بهره گيري از كلمات و
جمالت با نظمي دقيق به شيوه اي لطيف و هنري است به گونه اي كه يک معنا و مفهوم را در قالب حقيقتي زنده و
مجسم ارائه دهد و ضمن برانگيختن خيال و احساسات مخاطب ،انديشه و پيام خاصي را نيز به وي منتقل نمايد .به
تعبير ساده و موجز تصوير يعني پرده برداري از معاني و به كارگيري تعابيري زنده و احساس برانگيز (محمدقاسمي،
 ،3131ص.)4
تصويرپردازي در قرآن نيز به عنوان ابزاري جهت به تصوير كشيدن مفاهيم ذهني ،حاالت دروني و يا مجسم نمودن
حوادث گذشته به كار رفته است .قرآن كريم به مدد تصويرگري عالوه بر بيان معاني انتزاعي ،بخشهايي از داستانهاي
پيامبران را نيز به يک تابلو يا يک صحنه گويا تبديل كرده است ،به گونه اي كه منظره هاي شنيداري براي مخاطبان
به منظره هاي ديداري و تماشايي مبدل شده است .گويي شخصيت هاي داستان بر روي صحنه نمايش در حال آمد
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و شد و گفت و شنو هستند (سيد قطب ،بي تا ،ص .)13طوري كه انسان مي تواند خود را در جريان اتفاقات و
رويدادها حاضر و ناظر تصور كند.
در اين نوشتار سعي شده به كاركرد ساختار تکرار در تصوير پردازي در داستان حضرت موسي(ع) كه يکي از
داستانهاي اصلي قرآن را تشکيل مي دهد ،پرداخته شود .به طور كلي داستانها در قرآن به گونه اي اتفاق افتاده كه
تکرار آن انسان را كسل نکند ،بلکه در هر بار كه اصل مطلب را تکرار مى كند ،خصوصيات و لواحقى در آن ذكر مي
شود كه در ديگر موارد نيست ،بلکه هر بار يک نکته مهم عرفانى يا اخالقى مورد نظر قرار مي گيرد .گاهي نيز تکرار
برخي آيات و عبارات مشابه در داستانهاي قرآن نشانگر تکرار حادثه در فضايي جديد و زماني ديگر و با نگاهي
متفاوت است .
گفتني است داستان حضرت موسي(ع) به طور پراكنده در سوره هاي طه ،شعراء ،اعراف ،بقره ،انفال ،نمل و قصص
آمده است و داراي عبارات و آياتي به ظاهر مشابه مانند آيات ﴿فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سجَُّدًا قَالُواْ ءَامَنَُّا بِرَبّ هَارونَ وَ موسى﴾

(طه )17،و آيات ﴿قَالُواْ ءَامَنَُّا بِرَبّ الْعَالَمِینَ*رَبّ موسىَ وَ هَارون﴾ (شعراء )41-43،مي باشد .بر اين اساس در تحقيق
حاضر تالش مي شود تا به اين پرسش ها پاسخ داده شود كه آيا اساساً ميان عبارات و آيات به ظاهر مشابه قرآن كه
در آنها داستان حضرت موسي(ع) – به طور ويژه – بيان شده و در چند سوره آمده است ،تفاوتي وجود دارد؟ چگونه؟
و يا اينکه اين آيات بر يک مفهوم واحد داللت دارند و هيچ گونه تفاوتي ميان آنها نيست و آيا داستان حضرت
موسي(ع) به صورت كلي در قرآن تکرار شده است يا در سوره هاي مختلف قسمت هايي از اين داستان بيان شده
است؟
بررسي دقيق اينگونه آيات نشان مي دهد كه خداوند متعال در قرآن وراي هر واةه و عبارت ،هر چند كه تکرار
شده باشد هدف و منظور خاصي در نظر داشته و از بيان هر داستاني حتي به ظاهر يکسان و مشابه نيز هدف دقيقي
را دنبال نموده است .لذا تکرار -به اين معنا كه عبارات مکرر هيچ گونه تفاوتي با يکديگر نداشته باشند و دقيقاً يک
مفهوم را برسانند  -در داستانهاي قرآن وجود ندارد و هريک داراي سياق و داللت جداگانه اي مي باشند و در واقع در
مقام و موضعي متفاوت نازل شده اند .به طوريکه از كنار هم گذاشتن مجموع اين آيات مي توان به معنا و تصويري
كامل و دقيق از داستانهاي انبياء و ديگر رخدادهاي ذكر شده در قرآن رسيد.
اما به اعتقاد برخي خاورشناسان اين تکرارها نشان مي دهد كه پيامبر(ص) تحت تاثير حاالت نفساني مختلف خود
كلماتي برانگيخته كه گاه مکرر و گاه نيز ناهمسان هستند و از اين طريق مي خواهند آسماني و وحياني بودن قرآن را
مورد ترديد قرار دهند (سالم،3773 ،ج،3ص  .)363انجام پژوهش هاي علمي -مانند آنچه در اين مقاله دنبال مي
شود -ضمن بررسي متن شناختي قرآن كريم كه امروزه از حوزه هاي پژوهشي پردامنه و پر بسامد در مطالعات قرآني
است ،مي تواند پاسخي علمي و مقنع به چنين شبهاتي نيز به همراه داشته باشد .
از سوي ديگر بررسي تصويرسازي هاي قرآن كريم نيز دير زماني است مورد توجه قرآن پژوهان قرار گرفته است .
نخستين قرآن پژوهي كه مستقالً به طرح نظريه هنر تصويرگري آيات قرآن پرداخته «سيدقطب» در كتاب
«التصويرالفني في القرآن» است .عالوه بر اين اثر مي توان دركتابهاي « داللة السياق و أثرها في توجيه المتشابه
اللفظي في قصة موسي» (محمد بن عمر بازول)« ،اسالم و هنر» (محمود بستاني)« ،مباني هنري قصه هاي قرآن»
(ابوالقاسم حسيني) « ،جلوه هايي از هنر تصوير آفريني در قرآن» (حميد محمدقاسمي) و مقاله هاي «دراسة التکرار
فى قصة موسى وفرعون فى القرآن الکريم» (پرستو قياسوند و على باقر طاهرى نيا) و «هدف ها و شيوه هاي داستان
پردازي در قرآن» (محمدرضا سنگري) نيز مطالبي را در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر يافت .اما اين پژوهش ها
عموماً به صورت كلي و پراكنده به اين مسئله پرداخته و آنگونه كه شايسته است جزئيات و تفاصيل آن را واكاوي

ننموده اند .ضمن آنکه معموالً آيات را به طور جداگانه و نه در كنار يکديگر ،مورد بررسي قرار داده اند .حال آنکه در
مقاله حاضر تالش شده است به طور دقيق و جزئي و با بررسي واژگان و عبارات مشابه در سوره ها و سياق هاي
مختلف به تفاوتها و ويژگي هاي تصويري و معنايي بخش هايي از داستان حضرت موسي(ع) پرداخته شود.
 - 2تصویرآفرینی ساختار تکرار در قرآن
تصوير مهمترين عنصري است كه مفهوم هنر را تشکيل مي دهد و آن را از زبان علمي ممتاز مي سازد و وظيفه آن
ايجاد رابطه جديد ميان اشياء به منظور عمق بخشيدن به انديشه و پيامي است كه يک داستان در پي رساندن آن به
مخاطب مي باشد .موفقيت تصوير بر دو عنصر مترتب است :يکي مأنوس بودن و ديگري تازگي داشتن .مراد از مأنوس
بودن تصوير آن است كه اجزا و عناصر آن از پديده هايي باشند كه ما در زندگي روزمره خود با آن آشناييم .اما
منظور از تازگي داشتن اين است كه تركيب عمومي تصوير به گونه اي نو و اعجاب انگيز باشد ،نه آنکه به حالت
استبدال درآمده باشد (بستاني،3113،ص .)331
از سوي ديگر راه ها و شيوه هاي تصويرگري هنري در قرآن منحصر به استفاده از صور خيال شناخته شده در علم
بيان همچون تشبيه و استعاره نيست ،بلکه عالوه بر آنها چگونگي تركيب عبارات ،گزينش واژگان و استفاده از اسلوب
هاي بياني متعدد در تصوير سازي معاني ،مناظر و حاالت دروني نقش مهمي در تصويرگري هنري دارد .برخي ديگر
از شيوه هاي تصويرگري در قرآن عبارتند از« :التفات»« ،تجسيم»« ،تشخيص»« ،تخييل»«،گزينش و حذف
جزئيات» و «تکرار» .
تکرار در قرآن داراي سطوح مختلفي همچون تکرار واژگان ،عبارات و آيات است .آوردن بخشهايي از يک داستان
با الفاظ و تركيبهاي يکسان يا نزديک به هم نيز ،پس از بررسي و دقت نظر فصاحت و بالغت قرآن را نشان مي دهد
(حسيني ،3111،صص .)33-31
از سوي ديگر داستانهايي كه در قرآن تکرار شده اند و غالباً داستانهاي پيامبرانند بيشتر در زماني نازل شده اند كه
پيامبر اكرم (ص) دعوت آسماني و تبليغ دين را به تازگي آغاز كرده بودند و شايد يکي از اهداف اين تکرارها براي
ثابت قدم نگه داشتن ايشان در دعوتش و همچنين صبر بر تحمل اذيت و آزارهاي مشركان بوده باشد .لذا اهداف
ديني خاصي موجب تکرار داستان مي شود (باحاذق،3431،صص  .)43-41زركشي نيز معتقد است كه در اين تکرارها
فوائدي همچون افزودن مطلبي به قصه ،ابراز سخن واحد به گونه هاي مختلف كه نشانگر فصاحت است و تاكيد بر
ناتواني ديگران در آفرينش چنين آثاري نهفته است (زركشي،134 ،ج ،4ص.)11
اما به نظر مي رسد انگيزه ي اصلي تکرار در قصه هاي قرآن– آنچنان كه در ادامه مورد تحليل قرار خواهد گرفت-
تکميل تصاوير و افزودن به قدرت تجسيم و عينيت بخشيدن به آنها از طريق آوردن عناصر نو به تناسب فضاي
بازگويي هر قصه است .به طوريکه بررسي دقيق واژگان و عباراتي به ظاهر يکسان و مشابه كه در آيات و سوره هاي
مختلف تکرار شده اند ،ما را به اين نتيجه مي رساند كه خداوند حکيم در هر يک از اين موقعيت ها به بخشي و
مقطعي از آن داستان اشاره مي كند كه هرگز نمي توان آنها را «تکرار»  -به معناي واقعي كلمه -تلقي نمود.
 - 3ساختار تکرار و تصویرپردازی در داستان حضرت موسی(ع)
داستان حضرت موسي(ع) در قرآن به صورت كلي تکرار نشده است ،بلکه در سوره هاي مختلف در هر قسمت بخشي
از داستان حضرت موسي(ع) آمده كه با در كنار هم قرار گرفتن اين قسمت ها داستان كامل مي گردد .در ادامه به
بخشهايي از اين قطعات يکسان و مشابه و تصويرسازي هاي آنها اشاره مي شود .
 -3-1در آيات:
أ﴿ -إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُواْ إِنىّ ءَانَسْت نَارًا لَُّعَلىّ ءَاتِیکم مِّنهَْا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِد عَلىَ النَُّارِ هدًى﴾ (طه)37،

ب﴿ -إِذْ قَالَ موسىَ لِأَهْلِهِ إِنىّ ءَانَسْت نَارًا سََاتِیکم مِّنهَْا بخَِبرٍَ أَوْ ءَاتِیکُم بِشهَِابٍ قَبَسٍ لَُّعَلَُّکم تَصْطَلُون﴾ (نمل)1 ،
ج﴿ -فَلَمَّا قَضىَ موسىَ الْأَجَلَ وَ سَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُواْ إِنىّ ءَانَسْت نَارًا لَُّعَلىّ ءَاتِیکُم مِّنْهَا
بخَِبرٍَ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَُّارِ لَعَلَُّکُمْ تَصْطَلُون﴾ (قصص)33 ،
بررسي اين سوره ها نشان مي دهد كه در سوره ي«طه» داستان به صورت مجمل و اشاره وار آمده در حاليکه در
سورهي«قصص» همهي حوادث به شکل مفصل آورده شده است 3اين در حالي است كه بسياري از آنها در سوره
ي«طه» ذكر نشده است و اگر گاهي حوادث مشترک در قرآن ديده مي شود به اقتضاي سياق سوره ها است .با اين
وجود اين حوادث مشترک با اسلوب واحدي بيان نشده اند (شحاته،3114 ،صص .)114-134
اينکه قرآن خود واقعيتي واحد را با تفاوت در جزئيات روايت كرده است ،بايد با روشن بيني مورد عنايت قرار
گيرد .تأمل در اينگونه روايات روشن مي كند كه گاهي اختالف ها ناشي از چند گونگي واقعيت ها است و گاه
برخاسته از تفاوت بازتاب هاي ذهني اشخاص بوده و گاه نيز گوناگوني الفاظ به حسب حالتها و فضاهاي مختلف است.
در آيات مذكور مشاهده مي شود كه درسوره طه به جاى عبارت ﴿لَُّعَلىّ ءَاتِیکُم مِّنْهَا بخَِبرٍَ﴾ عبارت ﴿لَُّعَلىّ ءَاتِیکم مِّنهَْا
بِقَبَسٍ أَوْ أَجِد عَلىَ النَُّارِ هدًى﴾ آمده و اين تعبير بهترين دليل است بر اينکه اين كاروان در آن شب راه را گم كرده
بودند (طباطبايي،3431،ج،36ص .)44لذا در سوره ي طه اشاره به مطلبي افزون بر آنچه در سوره هاي نمل و قصص
آمده شده است.
در واقع دو امر در اين سه گزارش ثابت است:
 -3موسي از دور آتشي مي بيند.
 -3موسي از خانواده خود مي خواهد در اين نقطه درنگ كنند.

بنابراين در هر سه روايت از اين داستان عبارت ﴿اِنىّ ءَانَسْت نَارًا﴾ ثابت است .اما آنچه تفاوت دارد ،ادامه گفت وگوي

موسي با خانواده خويش است .خداوند اين بيان را دقيقاً طبق آنچه در خاطر موسي مي گذشته و در هر بار به گونه
اي ديگر بوده ،روايت كرده است .حضرت موسي(ع) مي پندارد نخست شعله اي آتش برمي گيرد و آنگاه انساني بر
كناره ي آتش مي يابد كه راه را بر او نشان دهد .از اين رو مي گويد﴿ :لَُّعَلىّ ءَاتِیکم مِّنهَْا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِد عَلىَ النَُّارِ
هدًى﴾ (طه )37،در حاليکه در سوره هاي نمل و قصص از تعبير « لَّعَّلَّکمُ تَّصْطَّلُونَّ» استفاده مي كند و چون در ابتدا
مهم ترين هدف او رهايي از گم شدن در بيابان مي باشد تا از اين طريق مشکل سرما را نيز رفع نمايد بيشترين
احتمالي كه مي دهد اين است كه شايد كسي را بيابد تا آنان را هدايت كند و به فکر سردي هوا نبوده است براي
همين با توجه به آيه برايش چاره اي نمي انديشد .تعبير «إِذْ رَّءَّا نَّارًا» نيز در ابتداي آيه مؤيد همين نکته است .به
طوريکه اين آيه نخستين حکايت از اين داستان را نشان مي دهد .در ترتيب نزول سوره ها نيز مالحظه مي شود كه
ابتدا سوره طه ،سپس سوره هاي نمل و قصص نازل شده اند .در سوره نمل نيز مي گويد﴿ :سََاتِیکم مِّنهَْا بخَِبرٍَ أَوْ

ءَاتِیکُم بِشهَِابٍ قَبَسٍ لَُّعَلَُّکم تَصْطَلُونَ﴾ (نمل )1،و چون نوع سخن گفتن موسي(ع) در اين آيه با قاطعيت است لذا مي
گويد اگر نتوانم هدايت يا خبري بياورم به طور قطع مي توانم پاره اي آتش براي گرم شدن بياورم  .اما با اندكي تأمل
درمي يابد كه نمي توان با اين قاطعيت وعده يافتن انساني را در شبي چنين تاريک داد .در نتيجه آهنگ سخن را به

اميد مي گراياند و از حتميت آن مي كاهد﴿ :لَُّعَلىّ ءَاتِیکُم مِّنْهَا بخَِبرٍَ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَُّارِ لَعَلَُّکُمْ تَصْطَلُون﴾ (قصص.)33،

بنابراين در هريک از اين سه نما يکي از حاالت دروني حضرت موسي (ع) به تصوير كشيده شده است و از مجموعه
آنها برآيند ذهنيت او نمايان مي شود (حسيني،3111،صص .) 11-13

لذا در سوره ي نمل ﴿سََاتِیکم مِّنهَْا بخَِبرٍَ﴾ مراد اخبار است ،و در سوره ي طه ﴿لَُّعَلىّ ءَاتِیکم مِّنهَْا بِقَبَسٍ﴾ و نيز در

سورهي قصص ﴿لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهابِخَبَرٍ﴾ مراد اظهار اميد است .معنى و تصوير برآمده از اميد نيز غير از خبر است و
زماني كه اميد قوي باشد جايز است كه شخص اميدوار به ديگران اطالع دهد ولي چون اينجا اطمينان وجود ندارد
«سين» در ابتداي فعل آورده شده است (اندلسي،3437،ج، 3ص.)337
نکته ديگر ذكر فعل «امکثوا» در سوره هاي طه و قصص و عدم ذكر آن در سوره نمل است كه به نظر مي رسد
بودن يا نبودن فعل«امکثوا» با لفظ «لعلي» ارتباط مستقيمي داشته باشد .لذا در دو آيه اي (در سوره هاي طه و
قصص) كه كالم موسي(ع) با بيان امي دواري و احتمال است و از اينکه بتواند پاره اي آتش بياورد تا راه را بيابند با
اطمينان سخن نمي گويد لفظ«لعلي» را آورده و از اهل خود خواسته درنگ كنند تا شايد او راهنمايي بيابد .اما در
سوره نمل كه موسي(ع) با اطمينان سخن گفته ،به جاي لفظ «لعلي» حرف «س» را بر سر فعل «اتيکم» آورده است
كه خود داللت بر قطعيت مي كند -و چون موسي(ع) مطمئن بوده كه پاره اي آتش خواهد آورد از اهل خودنخواسته درنگ كنند و آنان به راه خود ادامه داده اند تا موسي(ع) به زودي برايشان نوري بياورد تا راه را بيابند .
نکته قابل توجه ديگر اينکه با توجه به آيه  3سوره ي طه و عبارت ﴿وَ هَلْ أَتَیكَ حَدِیثُ موسى﴾ در اين سوره
قرآن براي نخستين بار داستان حضرت موسي را براي پيامبر بيان مي كند .به همين علت از كلمه «لعلي» استفاده
مي كند .از آنجايي كه پيامبر از پايان ماجرا اطالع نداشته «سين» بر سر فعل «آتيکم» نيامده است .اما در سوره ي
نمل –با توجه به واژه إذ -خداوند به پيامبر مي فرمايد﴿ :إِذْ قَالَ موسىَ ألَهْلِهِ إِنىّ ءَانَسْت نَارًا﴾ كه نشان مي دهد اين
آيه براي يادآوري است و پيامبر به طور كامل پايان ماجرا را مي داند لذا با حرف «سين» از آينده خبر مي دهد و از
كلمه «لعلي» نيز استفاده نمي كند .همچنين در سوره ي قصص با توجه به سياق سوره داستان به گونه اي بيان شده
كه گويي براي نخستين بار روايت مي شود.
 -3-1در آيات:
أ ﴿ -فَأَلْقَئهَا فَإِذَا هِىَ حَیَّةٌ تَسْعَى﴾ (طه)37،

ب ﴿ -فَأَلْقَى عَصَاه فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِین﴾ (اعراف)371 ،
ج ﴿ -وَ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تهَْتزَُّ کَأَنهََّا جَانٌّ وَلىَُّّ مدْبِرًا وَ لَمْ یعَقِّبْ یَاموسىَ لَا تخَفْ إِنىّ لَا یخََاف لَدَىَّ الْمرْسَلُون﴾
(نمل)37،
در اين سه آيه نيز سه تصوير از عصاي حضرت موسي(ع) ارائه شده است﴿ :حَیَّةٌتَسْعَى﴾ (ماري كه مي دود)﴿ ،ثُعْبَا نٌ

مُّبِینٌ﴾ (اژدهاي راستين) و ﴿تهَْتزَُّکَأَنهََّاجَانٌّ﴾ (همانند ماري كه مي جنبد) اين سه تصوير به تنهايي نسبت به يکديگر
تناقض و تکرار ندارند بلکه مکمل يکديگرنيز مي باشند .عصاي موسي به فرمان خدا در ستبري همانند اژدها ،در
چابکي همچو مار دونده ودر بيم انگيزي مانند مار جنبنده بود (حسيني،3111،ص.)13-13
در واقع اين عصا حاالت مختلفي داشته است؛ براى موسى«حيه» ،براى فرعون «جان» و براي ساحران «ثعبان»
بوده است .هنگامي كه خداوند موسى را به دعوت فرعون و القاء عصا امر نمود ،از عصا تعبير به «حية» و «جان» نمود
چرا كه غرض اعطاء معجزه بوده است .اما در مقام بيان «ثُعْبَّانٌ مُبِينٌ» غرض اظهار معجزه و تهديد و تخفيف و تعجيز
فرعونيان بوده و كلمه مبين شايد اشاره به همين عظمت داشته باشد (طيب ،3113 :ج،3ص.)433

در واقع هر يک از اين آيات اشاره به مرحله اي خاص دارد .به طوري كه در مرحله اول لفظ «حيه» را همراه لفظ
«تسعي» ذكر نموده است .إذا فجائيه نيز در اين آيه نشان دهنده آن است كه اولين حالت عصا «حيه تسعي» بوده
است و هدف از اين حالت بزرگداشت رسالت موسي مي باشد نه مقام تحدي و معجزه .زيرا «حيه» اسم جنس است و
بر مذكر و مونث و كوچک و بزرگ داللت مي كند .لذا هدف فقط نشان دادن زندگي بخشي به عصاي جامد و بي
جان است .اما در مرحله بعد كه لفظ «جان» همراه لفظ «تهتز» آورده شده است ،منظور ماري است كه حركت سريع
و دقيق دارد كه موجب شده حضرت موسي بترسد و فرار كند و اين امر به افزايش يقين در اثبات معجزه كمک مي
كند .اما در مرحله پاياني كه در مقام اثبات عجز ساحران است ،عصا به صورت بزرگ و وحشتناک نمايان مي شود .
براي همين لفظ «ثعبان» را همراه لفظ «مبين» مي آيد .ساحران از اين حالت عصا به وحشت مي افتند .در حالي كه
دو حالت قبل چنين موقعيت و تصويري را خلق نمي كرد (الدوري،3436 ،صص  .)337-333بنابراين هرچند در نگاه
اول اين آيات به يکديگر شباهت دارند و ممکن است در خواننده چنين تصوري به وجود آيد كه اين دسته آيات تکرار
شده اند ،اما بررسي دقيق آنها نشان مي دهد در هر آيه بخش و زاويه اي از داستان روايت و به تصوير كشيده شده
است كه در آيات ديگر ديده نمي شود .لذا هيچ گاه نمي توان در مورد آنها قائل به تکرار حقيقي شد .
 -1-1در آيات:
أ﴿-کَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَُّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَفَرُواْ بَِایَاتِ اللَُّهِ فَأَخَذَهم اللَُّه بِذُنُوبِهِمْ إِنَُّ اللَُّهَ قَوِىٌّ شَدِید الْعِقَاب﴾ (انفال)33،

ب﴿-کَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ الَُّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَُّبواْ بَِایَاتِ رَبهِِّمْ فَأَهْلَکْنَاهم بِذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَ کلُ کاَنُواْ ظَالِمِین﴾
(انفال)34،
اين آيات نيز در نگاه نخست همان تصور تشابه و تکرار را ايجاد مىكند ،با اين تفاوت كه آيه دوم مشتمل بر نوعى

التفات هم هست ،چون بجاى اينکه مانند آيه نخست بفرمايد﴿ :فَأَخَذَهم اللَُّه بِذُنُوبِهِمْ﴾ فرموده﴿ :فَأَهْلَکْناهمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾

و وجه اين التفات شايد اين باشد كه تشبيه در اين آيه مسبوق به اين معنا بود كه خداوند نعمتها را بر بندگان خود
افاضه نموده و آنها را تغيير نمى دهد ،مگر بعد از آنکه مردم آنچه را كه در نفوس خود دارند تغيير دهند .همين سابقه
اقتضا مى كند كه مشركان را بندگانى خارج از رسوم بندگى بداند بدين سبب سياق تشبيه را تغيير داده و با اينکه در
آيه  33فرموده بود﴿ :کَفَرُواْ بَِایَاتِ اللَُّهِ﴾ در آيه  34مي فرمايد﴿ :کَذَُّبواْ بَِایَاتِ رَبهِِّمْ﴾ و اين سياق را نيز كه غيبت است
به سياق متکلم مع الغير تغيير داده و مي فرمايد﴿ :فَأَهْلَکْناهمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ تا نشان دهد كه خداى سبحان پروردگار و

هالک كننده آنان است .همچنين اگر در آيه فرمود «هالک كرديم» و نفرمود «هالک كردم» به جهت داللت بر
عظمت شأن و جاللت مقام است و اين كه اشاره به وسايطى كند كه به امر خداوند متعال عمل نموده و مجرى
مشيت او هستند (طباطبايي ،3431،ج،3ص .)373
از سوي ديگر به نظر مي رسد آيه دوم از شدت و تهديد بيشتر و قوي تري برخوردار است .در آيه نخست سخن از
كافران و در آيه دوم سخن از تکذيب كنندگان است .به طوريکه در مرحله نخست ممکن است بدون علم ،كافر و
منکر امري از جمله دعوت انبياء شوند ،ولي تکذيب كردن قطعاً تکذيبشان همراه علم و يقين به حقانيت آيات الهي

است .شايد به همين خاطر نيز باشد كه در آيه ﴿وَالَُّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذَُّبوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَکْناهمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْناآ لَ
فِرْعَوْنَ وَ کُلٌّ کانُوا ظالِمینَ﴾ از لفظ جالله «اهلل» استفاده نشده و در ادامه تعابيري همچون «أغرقنا» و «ظالمين» به
كار بسته شده است .همچنين گفتني است به كاربردن ضمير«نا» در«أهلکنا» نشانگر آن است كه بر شدت عذاب
آنان افزوده خواهد شد.

لذا گرچه تکرار و تأكيد در مسائل حساس و حياتى يکى از اصول بالغت است و در سخنان فصيحان و بليغان
همواره ديده مى شود ،ولى در آيات فوق عالوه بر موارد مذكور تفاوت مهم ديگري نيز وجود دارد كه عبارات را در
واقع از صورت تکرار خارج مىسازد .و آن اينکه آيه نخست اشاره به مجازاتهاى الهى در مقابل انکار آيات حق
مىكند ،سپس حال آنان را به فرعونيان و اقوام پيشين تشبيه مىنمايد .اما در آيه دوم به دگرگونيهاى نعمتهاى دنيا
و از ميان رفتن مواهب الهى يعنى پيروزيها ،امنيت ها ،قدرتها ،وساير افتخارات اشاره شده﴿ :ذَالِكَ بِأَنَُّ اللَُّهَ لَمْ یَك مغَیرًِِّا

نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلىَ قَوْمٍ حَتىَ یغَی رُِّواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (انفال )31،سپس حالشان به حال فرعونيان و اقوام گذشته تشبيه شده
است .در حقيقت در يک مورد سخن در سلب نعمتها و مجازاتهاى ناشى از آن و در مورد ديگر بحث از تغيير نعمتها و
دگرگونيهاى آنها است (مکارم شيرازي،3114 ،ج،1ص.)373
ديگ ر آنکه در آيه اول منظور ،بيان حال كافران از نظر استحقاق عذاب اخروي و در آيه دوم منظور ،بيان حال
تکذيب كنندگان از لحاظ استحقاق عذاب دنيوي است (طبرسي،3113 ،ج ،4ص  )343به طوري كه در آيه نخست
سخن از «أخذ» يعني مواخذه و بازخواست و در آيه دوم سخن از «أهلک» يعني به هالكت رساندن و نابود ساختن
است.
 -4-1در آيات:

أ﴿ -اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَُّه طَغَى﴾ (طه)34،

ب﴿ -اذْهَبَا إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَُّه طَغَى﴾ (طه)41،
در آيه نخست تنها حضرت موسي(ع) مورد خطاب قرار گرفته ،لذا فرموده است« :اذْهَّبْ» .اما در آيه دوم حضرت

موسي(ع) و هارون هر دو مورد خطاب مي باشند .در آيه پيش از آن نيز چنين آمده است ﴿اذْهَبْ أَنتَ وَ أَخُوكَ

بَِایَاتىِ وَ لَا تَنِیَا فىِ ذِکْرِى﴾ (طه )43 ،در حالى كه قبل از آن نهى و اين امر ،درجمله ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾ كه جنبه
زمينه چينى براى آن دو خطاب داشت هر دو را مخاطب نکرد ،بلکه يکى را مخاطب كرد و ديگرى را ملحق به او
نموده است ،و از اين رو مىتوان احتمال داد كه آيه ﴿اذْهَبَاإِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَُّه طَغَى﴾ گفتگوي ديگرى بوده كه بعد از آن
موقعيت ،ميان خدا و آن دو (يا با هم و يا جداى از هم) واقع شده است ،به اين قرينه كه در ادامه فرموده﴿ :قَالَا رَبَّنَا
إِنَُّنَا نخََاف أَن یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَن یَطْغَى ،﴾...زيرا هر دو با هم مىگويند« :خدايا مىترسيم به ما ستم و تعدى شود»
(طباطبايي،3431،ج،34ص .)334اما طبرسي آيه دوم را تأكيد دستور سابق مي داندكه نزد فرعون بروند (طبرسي،
،3113ج  ،1ص .)37برخى هم مي گويند :در دستور اول فقط خود موسى مأمور شده بود ولى موسي و هارون هر دو
مأموراند و نتيجه مي گيرند كه هر دو پيامبر و شريک در رسالت اند (همان).
درست است كه هارون در آن موقع در آن بيابان حاضر نبود ،و طوريکه مفسران گفتهاند خداوند او را از اين ماجرا
آگاه ساخت و او به استقبال برادرش موسى براى انجام اين ماموريت به بيرون مصر آمد ،ولى به هر حال هيچ مانعى
ندارد كه د و نفر مخاطب قرار گيرند و ماموريت براى انجام كارى پيدا كنند ،در حاليکه تنها يکى حاضر باشد .و در
تعبيرات فارسى روزانه نيز از اين نمونه بسيار داريم ،مثال اينکه مىگوئيم « :تو و برادرت كه فردا از سفر مىآيد نزد من
آييد» (مکارم شيرازي،3114 ،ج ،31ص. )371
 - 3-1در آيات:

أ﴿ -وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَکُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًاوَ ادْخُلُواْ الْبَابَ سجَّدًا وَ قُولُواْ حِطَُّةٌ نَُّغْفِرْ لَکم خَطَایَاکُمْ وَ
سَنزَِید الْمحْسِنِینَ* فَبَدَّلَ الَُّذِینَ ظَلَمواْ قَوْالً غَیرَْ الَُّذِى قِیلَ لَهمْ فَأَنزَلْنَا عَلىَ الَُّذِینَ ظَلَمواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا کاَنُواْ یَفْسقُونَ*
وَ إِذِ اسْتَسْقَى موسىَ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْه اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهمْ کُلُواْ وَ
اشْرَبواْ مِن رِّزْقِ اللَُّهِ وَ لَا تَعْثَوْاْ فىِ الْأَرْضِ مفْسِدِینَ﴾ (بقره)33-67،
ب﴿ -وَ قَطَُّعْنَاهم اثْنَتىَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَ أَوْحَیْنَا إِلىَ موسىَ إِذِ اسْتَسْقَئه قَوْمه أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْه
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهمْ وَ ظَلَُّلْنَا عَلَیْهِم الْغَمَامَ وَ أَنزَلْنَا عَلَیْهِم الْمَنَُّ وَ السَّلْوَى کُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا کُمْ
وَ مَا ظَلَمونَا وَ لَکِن کَانُواْ أَنفُسَهمْ یَظْلِمونَ* وَ إِذْ قِیلَ لَهم اسْکُنُواْ هَذِهِ الْقَرْیَةَ وَ کُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُواْ حِطَُّةٌ وَ ادْخُلُو اْ
الْبَابَ سجَّدًا نَُّغْفِرْ لَکُمْ خَطِیَاتِکُمْ سَنزَِید الْمحْسِنِینَ* فَبَدَّلَ الَُّذِینَ ظَلَمواْ مِنهُْمْ قَوْالً غَیرَْ الَُّذِى قِیلَ لَهمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا کَانُواْ یَظْلِمونَ﴾ (اعراف)367-363 ،
در داستان حضرت موسي در سوره ي بقره و اعراف اختالفات و اشتراكاتي وجود دارد .بررسي سياق مجموع اين آيات
علت يا علل اين تشابه ها و تفاوتها را نشان مي دهد .در سوره ي بقره خداوند نعمتهايي را كه به بني اسرائيل عطا
فرموده ،بيان نموده است .اما سوره ي اعراف در مقام عقوبت ،توبيخ و تنبيه آنان است .بعد از اينکه آنان از دريا نجات
داده شدند و آل فرعون غرق شدند ،آنان از موسي خواستند كه برايشان بتي را براي عبادت و بندگي قرار دهد .لذا در
اين آيات داستان بنى اسرائيل و نافرمانى هاى ايشان نقل شده كه بخاطر نقض عهدى كه كردند خداوند به عقوبت
گرفتارشان كرده و گروهي از ستمگران را بر آنان مسلط نموده .اين حال اسالف ايشان بوده و از اين نياكان بنى
اسرائيل نسلهايى به وجود آمدند كه آيات خدا را به بهاى اندكى فروخته و در امر دين بىاعتنايى كردند ،جز عده
اندكي كه از حق نگذشتند (طباطبايي،3431 ،ج ،3ص.)131
در واقع نقطه كانوني درسوره ي بقره ذكر كلياتى از حاالت بنى اسرائيل است .حال آنکه در سوره ي اعراف تکيه
سخن بر ذكر حاالت حضرت موسى است كه از آيه  371شروع شده است و به مناسبت هايي از بنى اسرائيل و ديگر
مسائل سخن به ميان مي آيد (مصطفوي،3137،ج  ،3ص .)337
تفاوت هاي موجود ميان اين دو دسته از آيات را مي توان در موارد زير دانست:
 -1واذ قلنا -و اذ قیل لهم
در«قلنا» خداوند قول را به خود نسبت داده ولي در«قيل» فعل را به صورت مجهول آورده است .در واقع قرآن
فعل ها را در مقام تکريم و مقام خير عام به خدا نسبت داده ولي در شر و بدي به ديگري نسبت داده است .مانند﴿ :وَ
الَُّذِى هوَ یطْعِمنىِ وَ یَسْقِینِ* وَ إِذَا مَرِضْت فَهوَ یَشْفِینِ﴾ (شعراء )13-37،كه خير را به خدا نسبت داده ولي بيماري را به

ابراهيم .همچنين شر را به صورت مجهول آورده است .مانند﴿ :زیِّنَ لِلنَُّاسِ حبُّ الشَُّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ

الْمقَنطَرَةِ مِنَ الذَُّهَبِ وَ الْفِضَُّةِ وَ الْخَیْلِ الْمسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَمِ وَ الْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَع الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ اللَُّه عِندَه حسْنُ الْمََاب﴾ (آل
ن» (مجهول) آورده است.
عمران )34،كه تزيين حب شهوات را براي انسان به صورت « زُيِ َّ

همچنين در قرآن هرگاه د ر مقام مدح و ستايش است ايتاء كتاب را به خود نسبت داده است .مانند﴿ :اءتینهم

الکتاب﴾ (فاطر )47،ولي هنگامي كه مقام ،مقام سرزنش و تنبيه است به صيغه مجهول فرموده﴿ :اُوتُوا الکتاب﴾

(بقره .)373،در سوره ي اعراف نيز به همين علت به جاي «قال» « ،قيل» به صورت مجهول ذكر شده است زيرا در
چنين سياقي اليق اين تشريف نيست كه خدا فعل را به خود نسبت دهد.
 -2فکلوا – وکلوا
يکي از انواع تشابهات لفظي در قرآن تشابه ابدال(جانشيني) است كه اين آيه از نوع ابدال حرف به حرف ديگر مي
باشد .به طوريکه حرف عطف «فاء» به حرف عطف «واو» تبديل شده است .اين نوع تشابه بر شناخت معاني حروف
بستگي دارد .ما نبايد بعضي از حروف را به اشتباه جاي حروف ديگر قرار دهيم .مفسر نيز بايد با توجه به بافت كالم و
حسب حال علت ترويج استعمال برخي حروف را بر برخي ديگر بيان نمايد (بازمول،3436،صص .)333-331ابدال
كلمه به كلمه كه مترادف نيز ناميده مي شود در الفاظ قرآن نادر است يا اصالً وجود ندارد .كمتر مي توان از لفظي با
لفظ واحد ديگر كه همه معاني آن را داشته باشد تعبير كرد .بلکه فقط مي توان تقريب معنا ايجاد نمود و اين از
اسباب اعجاز قرآن مي باشد (ابن تيميه،3433 ،ج،31ص.)143
در آيات مذكور نيز «فاء» در«فکلوا» براي تعقيب است .به اين معني كه خوردن بالفاصله و به دنبال داخل شدن
است .اما درسوره ي اعراف خوردن بعد از ساكن شدن و نه بالفاصله پس از وارد شدن است .همچنين در سوره ي
بقره غذا پيش از ساكن شدن ،آماده شده است .اما در سوره ي اعراف زمان برايش محدود نشده و غذا نيز آماده
نيست .به همين علت «رغداً» را نياورده است .در صورتي كه موقعيت توصيف شده در سوره بقره بهتر و مطلوب تر
است ،چراكه مقام مدح و شمارش نعمت ها است ،ذكر «رغداً» شايسته بوده است .ولي در اعراف چون مقام تنبيه
است ،شايسته طعام آماده نيستند  .از سوي ديگر«رغداً» در آياتي كه مربوط به بهشت است مقدم بر «حيث شئتما»
آمده ،ولي در آياتي كه مربوط به دنيا است مؤخر آمده است ،زيرا آمادگي و مهيا بودن طعام در دنيا برتر و شريف تر
و بنده از طريق سجده به پروردگارش نزديک تر است و اين تقدم براي تکريم مقام سجده مي باشد
(سامرائي،3431،صص .)131-133
 -3نغفر لکم خطاياکم – نغفر لکم خطیئاتکم
از ديگر تشابهات موجود در اين آيات مي توان به دو تعبير﴿نغفر لکم خطایاکم﴾ و ﴿نغفر لکم خطیئاتکم﴾ اشاره
نمود .در سوره ي بقره« خطايا» به صورت جمع كثرت آمده است تا با تعداد فراوان نعمت هاي مذكور تناسب داشته
باشد .اما در سوره ي اعراف «خطيئات» به صورت جمع قلت آمده است و اين به علت تناسب با مقام سرزنش و
تنبيه است ،به اين معنا كه تعداد اندكي از گناهانتان مورد آمرزش قرار مي گيرد (همان،ص.)133
 -4الذين ظلموا – الذين ظلموا منهم
علت اينکه در سوره ي اعراف عبارت «منهم» آمده ،اين است كه در ابتداي اين سوره آيه با حرف «من» خاص

شده است﴿ :وَ کَم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسنَا بَیَاتًا أَوْ همْ قَائلُون﴾ (اعراف .)4،به همين علت در پايان قصه نيز

براي مطابقت با ابتداي قصه لفظ «من» ذكر شده است .اما در سوره بقره براي تناسب اول قصه با آخرش لفظ «من»
را نياورده است .از سوي ديگر آوردن لفظ «من» بدين منظور است كه ظالمان از قوم بني اسرائيل اند و براي همين
هم سرزنش مي شوند اما در بقره چون مقام تکريم است ،نمي خواهد تصريح كند كه تکريم براي آنان است (فخر
رازي ،بي تا،ج ،1صص .)31-34
همچنين در سوره ي بقره ،آيه به صورت عام آورده شده است و همه ي ظالمين را به خاطر ظلمشان شامل
«رجز» مي داند .در حاليکه در سوره ي اعراف با آوردن لفظ «منهم» جمله را خاص نموده و عذاب را فقط شامل
مخاطبان آيه مي داند ،كه البته متناسب با سياق سوره نيز مي باشد (بازمول،3436 ،صص .)336-331

 - 5أنزلنا – أرسلنا
در تفسير البرهان چنين آمده است كه لفظ ارسال در سوره ي اعراف بيشتر تکرار شده است و به همين جهت هم
به جاي انزال ،ارسال را آورده است (بحراني،3436 ،ج،3ص .)37اما فخر رازي تفاوت معنايي دقيقي را ميان دو واژه
در اين آيات بيان مي كند .وي مي گويد :پاداش و عقاب در ارسال شديد تر از انزال است .انزال اتفاق در ابتداي كار
است ،اما ارسال به اين معنا است كه ب ه طوركامل بر آن مسلط شوي و اتفاق آخر كار است (فخر رازي ،بي
تا،ج،1ص .)34به نظر مي رسد استفاده از تعابير «أنزلنا» و «أرسلنا» با تعابير «ادخلوا» و «اسکنوا» در اين دو آيه
مرتبط باشند ،به طوري كه خداوند در اين آيات با متفاوت بيان نمودن دو كلمه«ادخلوا» و «اسکنوا» هدفي خاص
داشته است .اين تفاوت نشان دهنده پاداش و مجازاتي متفاوت براي اين دو گروه است .بي شک ميان مجازات كساني
كه بعد از سکونت گزيدن با كساني كه بعد از داخل شدن نافرماني نمايند تفاوتي وجود دارد كه اين تفاوت ا با دو
لفظ «ارسلنا» و «انزلنا» بيان شده است.
 -6يفسقون – يظلمون
در تفاوت معنايي اين دو واژه نيز بايد گفت كه ظلم مرتبه اي پس از فسق است و اصطالحاً ظلم بدتر از فسق مي
باشد .از اين رو اين واژه با لفظ ارسال و نيز سياق آيات تناسب كامل دارد (سامرائي،3431،ص .)133در«تفسير
كبير» نيز آمده است « :لفظ ظالم بر افرادي اطالق مي شود كه نسبت به خود ظلم نموده اند و لفظ فاسق براي
افرادي است كه از طاعت خداوند سرباز زدند» (فخر رازي  ،بي تا ،ج ،33ص.)16
از سوي ديگر در سوره ي بقره مخاطبان ،يهوديان زمان پيامبراند و هدف اين آيات جلب و دعوت آنان به ايمان
است .در واقع در اين آيات هدف عمل است نه عامل .در حاليکه در سوره ي اعراف هدف عامل است و نه عمل ،چرا
كه در سوره ي اعراف شر ح حال بني اسرائيل آمده است كه نسبت به خود ظلم كردند (بازمول،3436 ،ص .)333
 -7فانفجرت – فانبجست
در تفاوت ميان اين دو واژه ،ذكر چند مسئله الزم مي نمايد:
 -3انفجار براي آب فراوان به كار مي رود اما انبجاس براي آب كم .
 -3انبجاس بيشتر درباره خارج شدن چيزى از جاى تنگ و سخت است ،ولي انفجار براى شکافته شدن و خارج شدن
از جاى تنگ و وسيع ،هر دو به كار مىرود (طبرسي،3113 ،ج  ،3ص.)333
 -1چون درسوره ي بقره حضرت موسي درجستجوي آب بود ،لذا اجابت خواسته اش با انفجار آب مناسب است.
بنابراين فعل «انبجست» در سوره اعراف ،نا ظر بر ابتداي خارج شدن چشمه هاي آب از سنگ است ،كه مقدار آن
اندک مي باشد ،و فعل «انفجرت» به زماني اشاره دارد كه آب به طور كامل و خروشان از سنگها خارج مي گردد.
خداي سبحان درسوره ي اعراف به ابتداي اين تصوير اشاره كرده و فرموده« :فَانْبَجَسَتْ» و در سوره بقره به كمال و
انتهاي اين تصوير اشاره مي نمايد و مي فرمايد« :فانفجرت» (شريف الهيجي،3111 ،ج،3ص .)333
 - 6- 3در آیات:

أ ﴿ -قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَُّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ * یرِید أَن یخُْرِجَکم مِّنْ أَرْضِکُمْ فَمَا ذَا تَأْمرُونَ* قَالُواْ أَرْجِهْ وَ أَخَاه

وَ أَرْسِلْ فىِ الْمَدَائنِ حَاشِرِینَ * یَأْتُوكَ بِکلُ سَاحِرٍ عَلِیم﴾ (اعراف)373-333 ،
ب ﴿ -قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَه إِنَُّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ* یرِید أَن یخُْرِجَکُم مِّنْ أَرْضِکُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمرُونَ* قَالُواْ أَرْجِهْ وَ أَخَاه وَ
ابْعَثْ فىِ المَْدَائنِ حَاشِرِینَ* یَأْتُوكَ بِکُلّ سَحَّارٍ عَلِیم﴾ (شعراء)14-11 ،

در سوره اعراف فاعل «قال» بزرگان و سرشناسان قوم فرعون (مأل) مي باشند ،در حاليکه فاعل «قال» در سوره
شعراء خود فرعون است .ضمن اينکه در آيه  13سوره شعراء قيد «بسحره» ديده مي شود ،اما در سوره اعراف اين قيد
نيامده است .
دقت در تعابير ذكر شده و چگونگي روايت داستان حضرت موسي(ع) در اين دو سوره ما را به اين نکته رهنمون
مي سازد كه در سوره اعراف داستان حضرت موسي(ع) معطوف به مقطع ابتدايي ابالغ رسالتش است و در سوره
شعراء داستان حضرت موسي(ع) مربوط به زماني است كه مدتي از تبليغ گذشته و حضرت موسي(ع) داراي قدرت و
پيرو اني شده و تهديد جدي تري براي فرعونيان به شمار مي رود؛ طوريکه در سوره اعراف ابتدا ماجراي تبليغ
حضرت موسي(ع) در ميان بزرگان و سرشناسان قوم مطرح و چاره جويي شده است و از آنجا كه هنوز مسئله ي
جدي اي آنان را تهديد نمي كند ،براي خاموش ساختن حضرت موسي(ع) در پي «ساحران» مي فرستند .اما در
سوره شعراء اين خود «فرعون» است كه حضرت موسي(ع) را ساحري دانا و توانا مي خواند و تأكيد مي كند كه او با
سحرش(بسحره) مي خواهد آنان را از سرزمينشان بيرون سازد .لذا در پي چاره جوي به اين نتيجه مي رسند كه بايد
ساحران چيره دست و بسيار توانا را براي تحدي با حضرت موسي(ع) فراخوانند .لذا در اين آيات از تعابير «ساحر» و
«سحار» استفاده شده است .همانگونه كه در برخي تفاسير آمده است «سحار» داللت بر ساحران كاردان (طوسي،بي
تا:ج ،3ص،)33كاركشته و چيره دست دارد (ابن عاشور،بي تا،ج،33ص.)313
فاضل سامرائي در اين باره مي نويسد« :درسوره اعراف لفظ سحر بصورت اسم فاعل (ساحر) و در سوره شعراء با
صيغه مبالغه (سحار) به كار رفته است .دليل آوردن صيغه مبالغه در سوره شعراء تناسب داشتن با شدت رويارويي
ميان فرعون و موسي و همچنين متناسب با خشم فرعون براي دفع كردن و آسيب رساندن به موسي است .به همين
خاطر بيان كرده كه آنان ساحراني ماهر و توانمند را انتخاب كردند و اين امر با مقام تأكيد بر سحر مناسبت دارد
(سامرائي،3431،ص.)113
همچنين آوردن قيد «بسحره» در اين موضع داللت دارد بر اينکه فرعون بر سحر حضرت موسي –به زعم او-
تأكيد دارد .چرا كه موسي مي خواهد آنان را با سحر خود از سرزمينشان بيرون كند .و اين با توصيه فرعون به بزرگان
قومش كه بهترين و ماهرترين ساحران را بياورند تا سحرشان بر سحر موسي فائق آيد سازگاري دارد (هنداوي،
،3433ص .)373
 - 7- 3در آیات:

أ﴿ -قَالُواْ ءَامَنَُّا بِرَبّ هَارونَ وَ موسَى﴾ (طه)17،

ب﴿ -قَالُواْ ءَامَنَُّا بِرَبّ الْعَالَمِینَ*رَبّ موسَىَوَ هَارونَ﴾ (شعراء)41-43 ،
اين دو آيه نيز به ظاهر در سوره هاي طه و شعراء تکرار شده اند ،اما تقديم و تأخير ميان «هارون» و «موسي» در
آنها نشانگر همان تفاوت دقيقي است كه در قسمت قبل بدان پرداخته شد  .به طوريکه اين قسمت از داستان كه در
سوره طه آمده و ابتدا «هارون» و سپس «موسي» ذكر شده ،اشاره به مرحله آغازين تبليغ رسالت حضرت موسي(ع)
دارد و اما در سوره شعراء مدت زماني از تبليغ رسالت گذشته است و در واقع مقطع زماني ديگري روايت مي شود.
البته مفسران به داليل ديگري اشاره نموده اند ،مثالً برخي دليل لفظي يعني رعايت فاصله در سوره طه را مقتضي
تقديم هارون بر موسي دانسته اند( 3طيب،3113 ،ج ،3ص .)63برخي ديگر نيز رعايت احترام نسبت به هارون را كه
از حضرت موسي(ع) بزرگتر و در ميان قومش از جايگاه وااليي برخوردار بود ،دليل تقديم آن مي دانند (شريف
الهيجي،3111 ،ج،1ص  .)317البته مي توان پرسيد كه چرا در نمونه هاي ديگر همچون سوره شعراء اين امر رعايت
نشده است؟! عده اي ديگر نيز چنين استدالل نموده اند كه اگر در آيه مذكور «رب موسي» گفته مي شد احتمال مي

رفت كه مخاطب تصور كند كه منظور «فرعون» است ،چرا كه فرعون مربي و پرورش دهنده موسي(ع) بوده است
(فخر رازي ،بي تا،ج ،6ص .)337اين دليل نيز به نظر مي رسد با توجه به آيه بعد كه مي فرمايد﴿ :قَالَ ءَامَنتُمْ لَه قَبْلَ
أَنْ ءَاذَنَ لَکُم( ﴾...طه )13،پذيرفتني نباشد .

لذا همانگونه كه بيان شد به نظر مي رسد در سوره طه مقطع ابتدايي دعوت حضرت موسي(ع) روايت مي شود ،و
از آنجايي كه دعوت حضرت موسي(ع) هنوز فراگير نشده و پيروان زيادي اطراف او گرد نيامده بودند و او نيز ترسي
در دل داشت ﴿فَأَوْجَسَ فىِ نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسى﴾( 1طه ،)61 ،به نوعي از هارون برادر بزرگتر خود كه در ميان قوم،

سرشناس و داراي اعتبار و جايگاه وااليي بوده استمداد كرده است .اما سوره شعراء اشاره به مقطع زماني ديگري دارد،
كه در آن دعوت حضرت موسي(ع) در ميان مردم منتشر و پيروان بيشتري اطراف او گرد آمده و حضرت نيز از قدرت
و توان و نفوذ بيشتري برخوردار شده است ،و اكنون شايد ديگر نياز زيادي به حمايت هاي هارون نباشد.
ديگر قرينه دال بر اين موضوع ذكر تعبير «رب العالمين» در سوره شعراء است كه پيش از «رب موسي و هارون»
ذكر شده است .حال آنکه در سوره طه اين عبارت وارد نشده است .اين امر خود نشان مي دهد در سوره شعراء ،تبليغ
حضرت موسي(ع) نهادينه شده است .چرا كهساحران ابتدا از تعبير «پروردگار جهانيان» استفاده مي كنند و بعد
«پروردگار موسي و هارون» حال آنکه در سوره شعراء خداوند را «پروردگار هارون و موسي» مي خوانند.
همچنين نگاه آماري به دو واژه «هارون» و«موسي» در اين دو سوره مباركه مي تواند دليل ديگري براي اثبات اين
مدعا باشد به گونه اي كه اوالً :واژه«هارون» در سوره طه بسيار تکرار شده است 4و خداوند او را در تبليغ رسالت
شريک حضرت موسي(ع) قرار داده است .اما در سوره شعراء تکرا آن اندک است .3ثانياً :خطاب سوره «طه» به حضرت
موسي(ع) و هارون مي باشد .ولي خطاب سوره «شعراء» تنها به حضرت موسي(ع) است .مثالً در آيه ﴿قَالُواْ إِنْ هَاذَانِ
لَسَاحِرَانِ یرِیدَانِ أَن یخُْرِجَاکم مِّنْ أَرْضِکُم بِسِحْرِهِمَا وَ یَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُم الْمثْلى﴾ (طه« )61 ،سحر و ساحري» به حضرت
موسي(ع) و هارون نسبت داده شده است در حاليکه در آيات ﴿قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَه إِنَُّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ* یرِید أَن

یخُْرِجَکُم مِّنْ أَرْضِکُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمرُون﴾ (شعراء )14-13،تنها به حضرت موسي(ع) و يا آيه ﴿قَالَ لَئنِ اتخََُّذْتَ إِلَهًا
غَیرِْى لَأَجْعَلَنَُّكَ مِنَ الْمَسْجونِین﴾ (شعراء)33 ،كه خطاب به حضرت موسي(ع) است.
نکته قابل تأمل ديگر اينکه ،سوره طه با حروف مقطعه «طه» آغاز شده و در آيه  17اين سوره ابتدا «هارون» و
سپس «موسي» ذكر شده است و شروع سوره شعراء با حروف مقطعه «طسم» است و در آيه  43آن ابتدا «موسي» و
سپس «هارون» ذكر شده است .اين هماهنگي ميان آخرين حرف از حروف مقطعه اين سوره ها با حروف آغازين
«موسي» و «هارون» خود جاي تأمل و شگفتي دارد.
نتیجه گیری
بر اساس آنچه در اين پژوهش گذشت ،مي توان دريافت كه تکرار عبارات و گزاره هاي به ظاهر يکسان و مشابه در
داستان هاي قرآني ،اتفاقي و بيهوده و بي هدف نيست .بلکه با تدبير و رمزگشايي آنها ،درمي يابيم كه در هر كدام
معنا و نکته اي نهفته است كه نشانگر دقت تعبير و آگاهي و شعوري است كه وراي اين واژگان و عبارات نهفته است.
روايت يک داستان با عبارات به ظاهر يکسان يا مشابه ،نشان دهنده اين است كه شکل گيري شخصيت قهرمان و
نيز حوادث داستان در سوره هاي متفاوت ،گوناگون بوده است .به عبارت ديگر خداوند اين داستانها را هر بار با
جزئيات متفاوتي بيان نموده است .به طوريکه در هر بار بيان دوباره داستان ،جزئيات و جلوه هايي از آن را نمايان
ساخته است كه در روايت هاي ديگر نمي توان آنها را ديد .گاهي هر قسمت اشاره به مقطع زماني خاصي از كل

داستان دارد و گاهي نيز مقطعي از داستان روايت مي شود .به طوريکه از كنار هم قرار دادن مجموع اين آيات مي
توان به تصويري كامل و دقيق از داستانهاي پيامبران -از جمله داستان حضرت موسي(ع) -دست يافت .بنابراين مي
توان ادعا نمود كه در قرآن كريم به طور عام و داستان هاي پيامبران به طور خاص ،تکرار به معناي دقيق و كامل
كلمه وجود ندارد.

پی نوشت ها:
 -3يعني وحي بر مادر موسي(ع) ،نجات حضرت موسي(ع) از دست فرعونيان ،بازگرداندن وي نزد مادرش پس از چند روز،
نجات وي از غم قتل انساني ،زندگي در شهر مدين .در حالي كه حوادثي كه در سوره «طه» به آنها اشاره شده ،در
سوره «قصص» به طور كامل شرح داده شده اند.
 -3حرف فاصله در سوره «طه» «الف» است .مثالً هر يک از آيات  63تا  13به واژه هاي«االعلي»« ،أتي»« ،موسي»،
«أبقي» و «الدنيا» منتهي شده است.
 -1در سوره «شعراء» چنين تعبيري كه نشان از ترس يا ضعف جسماني حضرت موسي(ع) باشد ،نيامده است.
 -4در آيات  33تا  41 ،13تا  61 ،43تا  17و  37تا .31
 -3در آيات  33 ،31و .43

منابع و مآخذ
قرآن کریم
ابن تيميه ،احمد بن عبدالحليم(3433ق) ،مجموع فتاوی ،جمع عبدالرحمن بن قاسم ،بي جا ،انتشارات عالم الکتب .
ابن عاشور ،محمد بن طاهر(بي تا) ،التحریر و التنویر (تفسیر ابن عاشور) ،بي جا ،مؤسسة التاريخ.
اندلسي ،محمد بن يوسف(3437ق) ،البحرالمحیط فی التفسیر ،بيروت ،دارالفکر.
بازمول ،محمد بن عمر( « ،)3436داللة السیاق و أثرها فی توجیه المتشابه اللفظی فی قصه موسی ،مکه ،جامعه أم
القري.
بحراني ،هاشم(3436ق) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران ،بنياد بعثت ،چاپ اول.
بستاني ،محمود( ،)3113اسالم و هنر ،ترجمه حسين صابري ،مشهد ،بنياد پژوهش هاي اسالمي.
حسيني ،ابوالقاسم( ،)3111مبانی هنری قصه های قرآن ،قم ،انتشارات پارسيان ،چاپ اول.

الدوري ،محمد ياس خضر( ،)3436دقائق الفروق اللغویة فی البیان القرآنی ،بغداد ،بي نا.
زركشي ،بدرالدين(134ق) ،البرهان فی علوم القرآن ،بيروت ،دارالمعرفه.
سالم ،الحاج(3773م) ،نقد الخطاب االستشراقی ،بي جا ،دار المدار االسالمي ،الطبعة األولي.
سامرائي ،فاضل صالح( ،)3431التعبیر القرآنی ،عمان ،دارعمار ،الطبعة الرابعة.
سيد قطب ،ابراهيم حسين شاذلي (بي تا) ،التصویر الفنی فی القرآن ،مصر ،دار المعارف.
شحاته ،عبداهلل محمود( ،)3114درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره های قرآن کریم ،ترجمه محمد باقر
حجتي ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،چاپ سوم.
شريف الهيجي ،محمدبن علي( ،)3111تفسیرشریف الهیجی ،تهران ،دفتر نشر داد ،چاپ دوم.
طباطبايي ،محمدحسين(3431ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه
قم.
طبرسي ،فضل بن حسن(3113ق) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،ناصرخسرو ،چاپ سوم.
طوسي ،محمد بن حسن(بي تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقيق أحمد قصير عاملي ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
طيب ،عبدالحسين(3113ق) ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسالمي ،چاپ دوم.
فخر رازي ،محمد بن عمر(بي تا) ،التفسیر الکبیر ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
محمد باحاذق ،عمر محمد (3431ق) ،الجانب الفنی فی قصص القرآن الکریم ،بيروت ،دارالمأمون للتراث ،الطبعة
األولي.
محمد قاسمي ،حميد ( ،)3131جلوه هایی از هنر تصویرپردازی در قرآن ،تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ
اول.
مصطفوي ،حسن( ،)3137التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
مکارم شيرازي ،ناصر (،)3114تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميه ،چاپ اول.
مکارم شيرازي ،ناصر(3433ق) ،األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل ،قم ،مدرسه علي بن ابي طالب ،چاپ اول.
هنداوي ،عبدالحميد(3433ق) ،اإلعجاز الصرفی فی القرآن الکریم ،عمان ،دارالکتاب العالمي ،الطبعة األولي.

