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 چکیده
گرفتن فرهنگ گفتگو و نقش آن در پیشبرد داستان موسی و فرعون در قرآن شکل جستار حاضر به چگونگی

کردن پردازد تا نشان دهد فرهنگ گفتگو در قرآن کریم چگونه به ظهور رسیده است. این کار به روشنکریم می
اشارتی به  کند. به این منظور، یکایک آیاتی که در آنهاشود کمک میبخشی از آنچه به اعجاز قرآن تعبیر می

ایم که وگوها، نشان دادهکردن انواع گفتمکالمة موسی و فرعون رفته است بررسی شده و در کنار مشخص
توان برای ارائة اطالعاتی فرض کرد که از طریق های دیگری که میجای همة راهکاربرد چنین عنصری به

ایم که، برخالف نظر برخی است. نیز، نشان دادهوگوها ارائه شده است، تا چه اندازه دقیق و هدفمند بوده گفت
اش، صدایی غالب در آن، بلندتر از صداهای محققان، قرآن متنی چندصدایی نیست و به اقتضای ماهیت هدایتگرانه

 رسد.دیگر به گوش می
 

 وگو، قصة موسی و فرعون.قرآن، صدا، لحن کالم، گفت :هاکلیدواژه
 
 
 

 مقدمه
گوید: روایت قصه، که ای آشنا و آزموده با بشر سخن میخداوند برای هدایت بندگانش از رهگذر قرآن کریم به شیوه

گفتن کهن در یاد دارد که پدرانش چگونه در حین سخنآدم از روزگاران با جان بشر سخت درآمیخته است؛ چراکه بنی
های روزمره به کام نیوشندگان روان از شیوة گذران روزهایشان، رهنمودها و تجارب شگفت خویش را در قالب روایت

. هایی که بر گذشتگان رفته بود آگاه سازدها و بلندیتوانست روح بشر را از پستیرو، قصه میاند و ازاینداشتهمی
های قرآن، آشنا و درخور فهم خود بیابد و به ها را در قصهاد تا تقابل شخصیتدتجربة مألوف بشر به او امکان می

وجوی های قرآن در جستهای قصهراهنماییِ روان ناخودآگاهش، در اعماق افکار و نمودهای رفتاری شخصیت
ترین مقصود آفریدگار از خلقت خود راهی بجوید. یدریافت هدف راوی باشد تا چیزی برای خود بیندوزد و به نهای

ای که تنها درخور هایی پرتأللؤ از درآمیختن خرد و اعجاز، با هنرمندیهای پیامبران، با صحنهگونه است که قصهاین
پیش افکنند تا مسیر کعبه و ترکستان را شوند و پرتوهایی بر راه میخداوند است، به نبردگاه خوبی و بدی تبدیل می

 چشمان مشتاق راهجویان ترسیم کنند.
ها را برای کردن بشر نبوده است، بلکه خداوند قصهها، تنها سرگرماما باید دانست که هدف خداوند از بیان قصه

اهل اندیشه در قرآن گنجانیده است تا به یاری اطالع از سرگذشت پیشینیان، آنها را به تأمل در کار خود وادارد و 
های قرآن پیوسته نیستند و ابتدا ای از این تأمل بردارد. به همین دلیل است که داستانخور حال خود بهرههرکس به فرا

ای از شود. بلکه خداوند، به مناسبت موضوع، هرجاکه ضرورتی اقتضا کند، گوشهتا انتهایشان در یک نشست بیان نمی
. در این میان، سهم قصة موسی بیش از دیگران (176)اعراف/ « مْ یَتَفَکََّرُونَفَاقُْصصِ الْقَصَصَ لَعَلََّهُ»کند: سرگذشتی را بیان می

رود. سرگذشت بار در قرآن ذکر شده است و قصة او بلندترین قصة قرآن به شمار میاست. نام موسی یکصدوسی
افتن در دامان آسیه همسر یآید، اپیزودهای متنوعی دارد که از تولد او، پرورشموسی، آنچنان که از قرآن و تفاسیر برمی

فرعون، بازگشت به آغوش مادر، مالقات با فرعون، مالقات با شعیب، شرح معجزات، رسالت، دعوت فرعون و 
 گیرد.اسرائیل به دین حق، مالقات با خضر و... را دربرمیبنی

 زمن  فرعون  موسیا در پیش 
 صوابنرم گو لیکن مگو غیر 

 یناـل  قوال گفت  د ــبای رم ــن 
 وسوسه مفروش در لین الخطاب
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انجامید، به کناری قصة موسی مشهور است، از همین روی، در اینجا بازگویی آن را که به تطویل کالم خواهد 
وگوی موسی با فرعون است، بپردازیم. نیز، به همین منظور، کردن سازوکار گفتنهیم تا به مقصود اصلی، که روشنمی

پوشیم تا نوری بر مکالمة موسی و فرعون بتابانیم و مقصود خود را از های قصه چشم میاز پرداختن به سایر قسمت
اسرائیل نقل شده های یونس، شعراء، قصص، طه، اعراف، و بنیاز قصه، در سوره این جستار برجسته کنیم. این بخش

 است.
 

 پیشینة تحقیق
وگو وگو، تنها به آداب گفتاند، به رغم تمرکز بر عنصر گفتهای متعددی که به قرآن و قصص قرآنی پرداختهپژوهش

وگوی د، یا در نهایت، به بررسی معناشناختی گفتاندر قرآن پرداخته و از واکاوی سازوکار این عنصر مهم غفلت کرده
وگو آداب گفت»های قرآن؛ جواد ایروانی، اند )خلیل پروینی، تحلیل عناصر ادبی و هنری داستانها اکتفا کردهشخصیت

وشنود اهمیت فرهنگ گفت»فروش، های قرآن؛ مریم پشم، سید ابوالقاسم حسینی، مبانی هنری قصه«در قرآن و حدیث
منزلة اثری ادبی ببینند )ر.ک: محمود بستانی، اند قرآن را بهو...(. حتی آن دسته از تحقیقاتی که سعی کرده« قرآندر 

اند و با وجود اهمیتی که دارند، وگوها ارائه ندادههای قرآن(، درنهایت، چیزی از سازوکار گفتهای هنری داستانجلوه
اند. برخی محققان بازگویی حوادث در قرآن را مبنای عمل قرار داده گونگی ایجاب آن نوعسیر نقل حوادث و شگفت

وگویی باختین بررسی کنند )ر.ک: غالمرضا پیروز، اند قرآن را از منظر منطق گفتهای جدیدتر، کوشیدهدر تحقیق
دی مکانیکی توجه به ماهیت قرآن، رویکر، اما بی«(تحلیل چندصدایی در قرآن کریم از منظر منطق مکالمة باختین»

چندصدایی به معنای توزیع مساوی صداها در یک متن »اند که اند و اصل مهم نظریة باختین را نادیده گرفتهاتخاذ کرده
تواند، به اقتضای ماهیتش، از غلبة که قرآن، ماهیتاً کتابی تعلیمی است و نمی. درحالی(399: 1387)نامورمطلق، « است

وگو در قرآن کریم، با تکیه بر قصة موسی حاضر، از منظری دیگر به بررسی گفت صدای خداوند بگریزد. در پژوهش
وگوها بتابانیم تا زوایای ناپیدای این عنصر و کارکردهای آن ایم نوری دیگر بر این گفتو فرعون پرداخته و کوشیده

 را برجسته کنیم.
 

 وگوگفت
فکار و عقاید است. صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر، کردن با هم و مبادلة اوگو به معنای مکالمه و صحبتگفت

وگو نامند. میان روایت قصه و گفتوگو میشود، گفتیا آزادنه در ذهن شخصیتی واحد در اثر ادبی رد و بدل می
و وگشود. گفتوگو از خود استقاللی ندارد و از مقولة پیکرة قصه قلمداد میای نیست. درواقع، گفتفاصله و نشانه

وگو با ذهنیت برد. گفتآید، بلکه عمل داستانی را درجهت معینی پیش میتنها برای آرایش و زینت کالم به کار نمی
دهد شخصیت داستان هماهنگی و همخوانی دارد و روحیات و سالیق و به طور کلی، زندگی آنها را در خود بازتاب می

ها، وزن، آهنگ و درازی و ایشان را به نمایش بگذارد. واژههای درونی و خلقی و فعل و انفعال شخصیت تا ویژگی
کاهد و آن را باطراوت وگو از سنگینی بار روایت میها با گویندگان مختلف آنها ارتباط مستقیم دارد. گفتکوتاهی جمله

 .(330: 1364)ر.ک: میرصادقی، دهد انگیز جلوه میو نشاط
های رایج ارتباط وگو از شیوهاند. گفتی و عمومی با یکدیگر مرتبطفردفردی، میانها در سه سطح درونانسان

وگو متفاوت است، اما درهرحال، ابزار آن زبان است. زبان به مفهوم وسیع کلمه، مجموعة نمادها، های گفتاست. شیوه
ها زبان از آن زبان کند و یکیها ارتباط برقرار میهایی است که از راه حواس بین انسانها، ابزار و وسیلهنشانه
کند. اگر صدای وگو امکان حضور در عرصة عمومی را فراهم می. گفت(15-14: 1381االمینی، )روحوشنود است گفت

 ها و مشکالت خواهد بود.همگان شنیده شود، تقابل صداها راهگشای تعارض
س کلمه است که معنای خاصی وگو معادل دیالوگ از ریشة یونانی دیالوگوس مشتق شده است. مفهوم لوگوگفت

تواند در دهد. دیا نیز به معنای درون و میان است. بنابراین، دیالوگ میای توجه میدهد و به معنای ویژهرا انتقال می



 795   /    وگو در قرآن، با تکیه بر تحلیل صداها در قصة موسی و فرعونفرهنگ گفت 

ها واقع شود. حتی یک شخص واحد هم، اگر استعداد دیالوگ در او موجود باشد، ممکن است در میان جمعی از آدم
 (.33-31: 1381)بوهم، ار کند درون خود دیالوگ برقر

گیرد، وگو همان مکالمه است؛ چراکه مکالمه تنها به قصد برقراری ارتباط صورت مینباید تصور کرد که گفت
تواند ابزاری اجرایی تلقی شود و حالتی نمایشی داشته باشد که هدف آن چیزی سوای برقراری وگو میکه گفتدرحالی

تواند نوع نگرش را مشخص کند، سؤالی را به ذهن متبادر وگو میازی معین است. گفتارتباطی صرف به منظور رفع نی
وگو را با متن از بین ببرد و به این ترتیب، موجد نوعی آگاهی به خواننده اعطا کند یا فاصلة ناظر گفتکند، نوعی پیش
 آزمایی تلقی گردد. همدلی و راستی

وگو برای گسترش رویارویی و کشمکش وسیلة مناسبی است و . گفتکندوگو لحن داستان را نیز افشا میگفت
ها پرده های گوناگون وجودی شخصیتدهد و از ساحتهایی متفاوت را از یک یا چند شخصیت نشان میجنبه
ای شود و شخصیت به شیوهوگوی مستقیم، نمای بهتری از شخصیت نمایش داده می. در گفت(83: 1387)نوبل،  داردبرمی
 نماید.نقاب رخ میبی

وگویی با قرار خود را در قالب گفتوگو ممکن است درونی باشد، یعنی شخصیت نمود ذهن پریشان و بیگفت
یابد، به بیان درآورد. در این حالت، تجربة درونی و عاطفی شخصیت درون خویش که در ذهن خود او بازتاب می

)میرصادقی، آید تا تصویرهای خیال پیش چشم مخاطب جلوه کنند درمیشود و الیة پیچیدة ذهن او به تصویر گزارش می

1364 :337). 
 

 و فرعون )ع(تفکیک صداها در داستان موسی
 1 فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

ها را ترسیم و راه را برای انتقال شوند تا صحنههای گوناگونی وارد فضای روایت میگرفتن قصه، شخصیتبرای شکل
شنویم که پیام هموار کنند. در اپیزود مورد نظر ما در قصة موسی )ع(، صداهای موافق و مخالفی را در میان آیات می

 وگوها شکل ببخشند: در کنار هم به گفتشوند تا های متفاوتی به بیرون منتشر میاز دهان
ترین صدا، البته، صدای خداوند است که به وجهی شورانگیز پیامبر )ص( را از سرگذشت موسی آگاه قوی .1

توانیم صدای راوی را در جریان نقل قصه بتابانیم و آن را جزئی از قصة متفاوت لحاظ منطقی، نمیکند. بهمی
اش، هاست و به جهت غلبهبریم که این صدای منتشر در همة داستاناز یاد نمیموسی و فرعون ذکر کنیم. اما، 

های متفاوت قصه براین، اقتضای ذکر بخشتواند، دست کم در متنی مقدس، ناشنیده انگاشته شود؛ عالوهنمی
ان برای پیامبر اسالم، که همانا وضعیت خاص زندگی مردم زمانة اوست، شباهت دو قصه را که در طول زم

دهد که روزگار پیامبر، که ذکر قصة فرعون را اقتضا کند و به ما نشان مییابند، گوشزد میامکان تکرارشدن می
که، کسانی که در آینده پیوندی نیست. همچنانکند، با روزگار خود فرعون و پیامبر زمانش موسی، بیمی

ز شنیدن داستان پیامبر، داستان موسی، و داستان ما شنوند، به همان دلیل تکرار تاریخ، ناگزیر اداستان ما را می
های مکرر خواهد بود؛ راوی بزرگی که هستند و البته صدای خداوند، تنها صدای غالب در همة این تاریخ

های روشن یا تاریک سرنوشت تک ما شخصیتداند و حق نخستین را بر گردن تکها را از پیش میهمة قصه
وسی باشیم یا فرعون، دارد. چنین است که خداوند دائماً بر حضور و احاطة خود نظر از اینکه مبشر، صرف
َما کُنَْت بِجَانِِب  وَها خبر دارد: کسی است که از تمام داستانشود که او خود یگانهورزد و متذکر میتأکید می

 (.44)قصص/  دِینَالَشَّاهِ مِنَ کُنْتَ وَمَا الْأَْمرَ  ُموسَىالْغَرْبِیَِّ إِذْ قَضَیَْنا إِلَى 

افکندن طفل در قصه غایب است. چنین است که صدای آسیه، آبصدای مادر موسی تا پس از تولد و به .2
نور چشم من و توست! او را نکشید، شاید برای ما مفید باشد »گوید: رسد که میهمسر فرعون، به گوش می
ای خود با فرعون، وگوی چندکلمهآسیه کسی است که در گفت 2(.9)قصص/«! یا او را پسر خود برگزینیم
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دهد و زمینة پیوند دوبارة مادر و فرزند سرنوشت موسی را به آن جهت که خداوند مقدر کرده است تغییر می
 آورد.را فراهم می

و سپس صدای   3(11)قصص/« وضع و حال او را پیگیری کن!»گوید: صدای مادر موسی که به دخترش می .3
گیرد تابی مأموران برای یافتن زنی که موسی از شیر او تغذیه کند بهره میشنویم که از بیواهر موسی را میخ

 4.(12)قصص/گردانند تا درنهایت، فرعونیان طفل را ناآگاهانه به آغوش مادر بازمی

مصر  کشیدن موسی ازشود تا مقدمات رختصدای درگیری مرد معارض که به ضرب مشت موسی کشته می .4
 5.(15)قصص/و رفتن او به مدیَن برای مالقات با شعیب فراهم شود 

کند صدای موسی که برای طلب بخشش از خداوند به دلیل قتلی که ناخواسته مرتکب شده است دعا می .5
 6.(16)قصص/

شدن موسی به دست جماعتی که کند تا از کشتهصدای یاور موسی که او را به خروج از شهر ترغیب می .6
 7.(20)قصص/آیند جلوگیری کند خشمگین به سوی او می

بندد که دست رسد که با موس قراردادی میپس از این، صدای دختران شعیب و صدای شعیب به گوش می .7
ای گردد، و یابد تا از سرگردانی رها شود، صاحب خانوادهپناهی می کم سه خیر در آن نهفته است: موسی

 8.(28)قصص/مند شود و بیاموزد همزمان از محضر شعیب بهره

شود و آنجاست که صدای خداوند را در یافتن قرارداد، موسی به همراه خانواده عازم مصر میپس از پایان .8
؛ 30)قصص/« ای موسی! منم! خداوند! پروردگار جهانیان!»واند: خشنود که او را میبیابان از پی دیدن آتشی می

اندازد که آید، چنان در فضای قصه طنین میاین صدا، که ظاهراً از دل یک درخت بیرون می 9.(14-12طه/
گوید که برای شود. این صدا به موسی میای از آن، به آرزوی هر جان مشتاقی تبدیل میشنیدن حتی کلمه

ش چه معجزاتی به او اعطا شده است و وقتی هم که موسی از اژدهایی که عصایش به آن تبدیل اعالم رسالت
دهد و او را در پناه خود ترسد، همان صدا، با همان لحن باشکوه و آرزویی، به او امان میشده است می

 10.(21؛ طه/31)قصص/« نترس! در امانی!»گیرد: می

گذارد؛ زیرا او یکی از فرعونیان جان خود را با خداوند در میان میپس از آن، صدای موسی است که ترس از  .9
تر است خواهد تا برادرش هارون را با او همراه کند که زبانش نیز فصیحرا کشته است و سپس از خداوند می

گوید، در قصه دادن فصاحتی که موسی از آن سخن میکند. صدای هارون، برای نشانو موسی را تأیید می
آید. نکتة جالب توجه ای، به سخن درمیشنود؛ هرچند، بعدتر، در ماجرای سامری، هارون به گونهه نمیشنید

گذاشتن آتش بر او عارض شد و دهانواسطة بهدر این بخش، لکنت موسی است که در دوران طفولیت، به
بینیم که خداوند قصه می وگو است، اما درفرعون را از کشتن او منصرف کرد. لکنت به طور طبیعی مانع گفت

 سازد.کند و هارون را نیز با او همراه میگوید، لکنت او را برطرف میبه دعای موسی پاسخ می

کند تا به فرمان خداوند گردن بگذارد گرم میدهد و پشتو باز صدای خداوند است که موسی را دل می .10
 11.(24-23؛ طه/35)قصص/

کنند و آنها را شنویم که معجزات موسی را انکار میرعونیان را میتوضیحی، صدای جماعتی از فسپس، بی .11
 12.(36)قصص/اند گویند که چنین چیزی از نیاکان خود نشنیدهپندارند و میسحر می

کند که خداوند از حال همه دهد از رستگارنشدن ظالمان و اعالم میسپس، صدای موسی است که بیم می .12
 13.(37)قصص/آگاه است 

دهد شناسم و به هامان فرمان میگوید من جز خودم خدایی برای شما نمیصدای فرعون که به جماعت می .13
کند، تا آتشی بیفروزد و برج بلندی برافرازد تا بتواند از خدای موسی خبر گیرد و موسی را دروغگو خطاب می

 14.(38)قصص/شود صدای بعدی است که در داستان شنیده می
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دهد و نتیجه خاتمه مین راوی است که در جایگاه دانای همة اسرار به این مجادلة بیصدای بعدی از آ .14
اند و نفرینی را که از پی آنان روان است برای جویندگان حقیقت سرانجام کافران را که در زمین استکبار کرده

 15.(42-39)قصص/کند بیان می

گویند و از او ست که با موسی سخن میشود صدای ساحران اصدای دیگری که در داستان شنیده می .15
خواهد موسی از ایشان می 16.(116)اعراف/اش را آشکار کند خواهند که تعیین کنند چه کسی اول معجزهمی

 17.(121-117)اعراف/شود که ابزار خود را بیفکنند و در این هنگام است که حق آشکار می

ستأصل ساحرانی را که به خدای موسی ایمان خورده و مشنویم که شکستسپس، صدای فرعون را می .16
 18.(124-123)اعراف/ کندای دردناک و مرگی قطعی تهدید میاند به شکنجهآورده

برند کنند و به پروردگار یگانه پناه میاند، فرعون را خوار میدر پی آن، ساحران، که ایمانی یقینی به کف آورده .17
 19.(67؛ طه/125)اعراف/

زنند که موسی رسد، صدای اعتراف اشراف است که به فرعون نهیب میین به گوش میصدایی که پس از ا .18
 20.(127)اعراف/و قومش را رها نکند تا در زمین به فساد بپردازند 

شود که با همان غرور دروغین و از سر یأس، از تسلط کامل بر موسی خبر بالفاصله، صدای فرعون شنیده می .19
  .)همان(گیرد! کشد و دختران را به کنیزی میدهد که پسران قوم او را میدهد و به اشراف وعده میمی

دهد تا شاید متذکر شوند و باز صدای خداوند است که فرعون و قومش را به خشکسالی وعده می .20
 21.(130)اعراف/

 

 ابعاد متفاوت صداها
آیند؛ به عبارت دیگر، به سخن در می های متفاوتیطور که در بخش گذشته شاهد بودیم، هریک از صداها با لحنهمان

ترین این گیرند. در اینجا به مهمهای متفاوتی به خود میوگو کیست، هریک از صداها لحنبسته به اینکه طرف گفت
 کنیم.ها اشاره میتفاوت
خداوند: در اینجا هم مانند بخش گذشته پیش از همه باید به صدای خداوند دقت کنیم که صدایش شش  .1

گیرد؛ دانای کل قصة موسی و فرعون، که حتی از ترس خفیفی که در دل موسی راه تفاوت به خود میلحن م
شود و زمینة داستان را ، در آیات تحت بررسی ما گاه در قامت راوی ظاهر می(67)طه/ یابد آگاهی دارد می

کند؛ گاه در ن ایشان نقل میپردازد؛ گاهی سخنی را از زباها میکند؛ گاه به قضاوت دربارة شخصیتبیان می
سازد؛ گاه فرمانی رود مطمئن میدهد و او را به راهی که میعیار به موسی دل میکسوت یک پشتیبان تمام

کند و دهد و زمانی دیگر امیدوار میخواند؛ زمانی بیم میکند و همگان را به پیروی از آن فرامیصادر می
ها، دانای کل قدرت و صالبتی گذارد. در همة این موقعیتایش میگونه خصلت خداوندی خود را به نمبدین

ها درخور مقایسه نیست؛ یک از شخصیتگذارد که با لحن هیچرا در الحان متفاوت صدایش به نمایش می
ها آگاه است و هرجا ضرورتی اقتضا لحن خداوندی شایستة ستایش که بر همة نیات پیدا و پنهان شخصیت

 نماید.گذارد و رخ مین میکند، پا به میدا

دهد گیرد: او به پیروانش فرمان میهای متفاوتی به خود میموسی: صدای بعدی صدای موسی است که نقش  .2
کننده و گیرد، دعوتکه به خداوند توکل کنند و از فرمان او اطاعت کنند؛ زمانی که دربرابر فرعون قرار می

گیرد، برحذردارنده است؛ وقتی دربرابر خداوند قرار قرار می دهنده است؛ زمانی که دربرابر ساحرانبیم
کند؛ و زمانی که دراجرای فرمان خداوند گیرد، پیوسته از او طلب یاری دارد و به عجز یا بیم خود اقرار میمی
 دهنده و استوار است.کوشد، بشارتمی

بیند و مرگ و زندگی مردمش می فرعون: صدای فرعون در قصه لرزان است. او خود را در جایگاه خداوند .3
داند که دربرابر قدرت خدای موسی پندارد، اما در دل بیم شکست دارد؛ چون میرا در دست خود می
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گاهی برای کند وعدهسرانجامی جز شکست در پیش ندارد. از همین روست که چون از موسی درخواست می
کند و خواستار مکانی برابر برای هردو طرف یآزمایش سحرش تعیین کند، روز و ساعتی برای آن مشخص نم

کند که روز جشن گاه را در روزی تعیین میکه پیشنهاد موسی کامالً برعکس است و وعدهدرحالی»شود، می
 (.2/48: 1376)ر.ک: بستانی، « شده حضور دارنداست و همگان در مکان وعده

خورند که پیروز ساحران به عزت فرعون سوگند میساحران: صدای ساحران در قصه دو بعد دارد: ابتدا  .4
اما در میدان مبارزه، پس از آنکه عصای موسی در هیئت اژدهایی سهمگین بساط باطل  ،(44)شعراء/ شوندمی

آورندگان و امیدوار به افتند و خود را از نخستین ایمانآورند و به سجده میچید، ایمان میایشان را درهم
 .(50-46)شعراء/ کنندی میبخشش خداوند معرف

 نمودار نقش صداها در قصة موسی و فرعون

 اشراف ساحران فرعون موسی خداوند
 کنندهتکذیب کنندهجدل دهندهفرمان دهندهبیم کنندهنقل

 کنندهطغیان آورندهایمان دهندهبیم تقاضاکننده قاضی
 تحقیرکنندة )فرعون( کنندهمجازات دهندهبشارت پشتیبان
 خواهندهیاری فرمانده

 دهندهبیم
 دهندهبشارت

تا  18آیند تا قصه بازگفته شود. آیات که دیدیم، صداهای متنوعی در قصة موسی و فرعون به سخن درمیچنان       
 پردازد: در سورة شعراء به مناظرة رو در روی موسی و فرعون می 32

ات در میان ما نبودی؟ هایی را از زندگیخود پرورش ندادیم و سالآیا ما تو را در کودکی در میان »)فرعون( گفت: 
« نفر از ما را کشتی(، و تو از ناسپاسانی!بایست انجام دهی( انجام دادی )و یک( و سرانجام، آن کار را )که نمی18)
هنگامی که از شما ترسیدم، پس، (. »20« )خبران بودمکه از بیمن آن کار را انجام دادم، درحالی»)موسی( گفت:  (.19)

آیا این منتی است که تو بر (. »21فرار کردم، و پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد )
)موسی(  (23« )پروردگار عالمیان چیست؟»فرعون گفت:  (.22« )ای؟!اسرائیل را بردة خود ساختهگذاری که بنیمن می
)فرعون( به اطرافیانش گفت:  (24« )ها و زمین و آنچه میان آن دو است، اگر اهل یقین هستیدنپروردگار آسما»گفت: 

 (26« )او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست!»)موسی( گفت:  (25« )گوید؟!(شنوید )این مرد چه میآیا نمی»
او پروردگار مشرق »)موسی( گفت:  (27« )پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلماً دیوانه است!»)فرعون( گفت: 

)فرعون خشمگین شد و(  (28« )گرفتید!و مغرب است و آنچه میان آن دو است، اگر عقل و اندیشة خود را به کار می
حتی اگر نشانة »)موسی( گفت:  (29« )اگر معبودی غیر از من برگزینی، تو را از زندانیان قرار خواهم داد!»گفت: 

در این هنگام، موسی عصای خود را افکند و ناگهان ماری عظیم  (30« )آوری(؟!بیاورم )باز ایمان نمی آشکاری برای تو
 (.  32آشکار شد )

نهد و دین شود این است که فرعون بر موسی منت میوگو به ذهن متبادر میای که پس از این گفتاولین نکته
کند و یکی از شمارد که به جای شکر نعمت، کفران میپاس میآورد و موسی را فردی ناسموسی را به او به یادش می
نشناسی و قتل را در برابر همگان به یاد رساند. در واقع، فرعون با این سخن دو اتهام نمکفرعونیان را نیز به قتل می

پذیرد و خود را در آنکه قتل را انکار کند، یا کار خود را موجه جلوه دهد، اشتباه خود را میآورد. موسی، بیموسی می
کند. پس از آن، فرصت مناسبی است که بگوید، با اینکه شما مرا پرورش دادید، خبران معرفی میهنگام وقوع قتل از بی

به دلیل عمل منکری که انجام دادم، از واکنش سوء شما که قصد جان مرا داشتید ایمن نبودم. بنابراین، گریختم و این 
ا حکمت و دانش بخشید و از پیامبرانم قرار داد. این سخن موسی، تلویحاً، به ماجرای تولد بار پروردگارم بود که مر
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اش کند که او را نجات بخشیده است تا روزی به مقام پیامبریموسی نیز اشاره دارد؛ چراکه بر ارادة پروردگار تأکید می
 نائل گرداند. 

داند، چه وقت و چگونه، کدام شناس است و دقیقاً میآید که موسی بسیار فرصتوگوی کوتاه برمیاز این گفت
که گفتیم، یکی از کارکردهای خواهد، بر دل و جان دشمن وارد کند. چنانسخن را بر زبان آورد تا تأثیری را که می

 وگو،کاربستن گفتدر به« راوی بزرگ»ها و کاستن از سنگینی بار روایت است. هنری که وگو، شناساندن شخصیتگفت
 دهد، درس بزرگی برای نویسندگان است.یه جای روایت از بیرون، نشان می

بیند، جز اینکه زبان به تحقیر بگشاید و از ماهیت پروردگار موسی با لفظی بپرسد ای نمیپس از این، فرعون چاره
ادبی فرعون اشاره که به بیآن. موسی، بی(23)شعراء/« رب العالمین؟ ماقال فرعون و »برند! که برای غیرعاقل به کار می

سپس، فرعون «. ها و زمین و آنچه میان آن دو است، اگر اهل یقین هستیدپروردگار آسمان»دهد: کند، پاسخ او را می
کس نیست که بتواند پروردگار بین او، هیچخواند. گویی، به دیدة تنگکند و موسی را دیوانه میبه اطرافیانش رو می

کند که پیشتر خود را پروردگار که به دلیل خشمی که بر او غلبه کرده است، فراموش میشد. درحالیها و زمین باآسمان
جهانیان خوانده بود و خواهان ساختن برجی شده بود که بتواند از آن باال برود و با خدای موسی آشنا شود! بعد از آن 

اسرائیل استفاده و موسی را به زندان اش بر بنیریبیند، از قدرت برتهم که خود را دربرابر موسی خوار و ضعیف می
هیچ منطقی، و بدون کند. روشن است که تا چه حد استکبار و استیصال بر فرعون غلبه کرده است که بیتهدید می

 دادن به قائله را دارد.و فیصله اینکه به قضاوت شاهدان بیندیشد، تنها قصد سرکوب موسی
بودن فرعون به شک ین سخنان، حق را به موسی خواهد داد یا دست کم دربارة محقهر انسان آگاهی، با شنیدن ا

ها از روی کار او نماید و پردهاش رخ میخواهد افتاد. اینجاست که شخصیت واقعی فرعون، از پس جبروت ظاهری
 زند.دست به افشای حقایق نهان میوگو است که چنین افتد و این خاصیت گفتفرومی

وگوها، شخصیت موسی در تضاد با شخصیت فرعون قرار گرفته و وقتی که فرعون مرتباً موضع خود تدر این گف
: 1383)میر، بخشد تحکیم میایستد و فقط با ادای عباراتی آن را دهد، موسی بر همان موضع اولیة خود میرا تغییر می

230). 
درش هارون به سراغ فرعون بروند که طغیان کرده دهد که با براسورة طه، خداوند به موسی فرمان می 42در آیة 

دهد که من با دل می ، و ایشان رافَقُولَا لَهُ َقوْلًا لَیًَِّنا لَعَلََّهُ یَتَذََکَّرُ أَوْ یَخْشَىکند که: تأکید می 44است، اما بالفاصله، در آیة 
 (.46)طه/شنوم بینم و میچیز را میشما هستم و همه

 وگویی دیگر بین موسی و ساحران اشاره دارد:اعراف نیز به گفت سورة 116تا  103آیات 
سپس، به دنبال آنها )پیامبران پیشین( موسی را با آیات خویش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم، اما آنها )با 

ون! من ای فرع»و موسی گفت:  (103عدم پذیرش(، به آن )آیات( ظلم کردند. ببین عاقبت مفسدان چگونه بود! )
سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من دلیل روشنی از »(، 104« )ای از سوی پروردگار جهانیانمفرستاده

ای، نشان ای آوردهاگر نشانه»)فرعون( گفت:  (105« )اسرائیل را با من بفرست!ام، پس بنیپروردگارتان برای شما آورده
( و دست خود را از 107خود را افکند، ناگهان اژدهایی آشکار شد! ) )موسی( عصای (106« )بده، اگر از راستگویانی!

شک، این ساحری ماهر بی»اطرافیان فرعون گفتند:  (108گریبان بیرون آورد، سفید )و درخشان( برای بینندگان بود! )
« دستوری دارید؟خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند )نظر شما چیست؟ و( دربرابر او چه می( »109« )و داناست!

« کنندگان را به همة شهرها بفرستآوریکار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع»)سپس به فرعون( گفتند:  (110)
آیا اگر ما »( ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: 112« )ای را به خدمت تو بیاورندتا هر ساحر دانا و کارآزموده» (111)

)روز  (114« )آری، و شما از مقربان خواهید بود»گفت:  (113« )مهمی خواهیم داشت؟پیروز گردیم، اجر و پاداش 
« شما بیفکنید!»گفت:  (115« )افکنیم!ای موسی! )وسائل سحرت را( بیفکن! یا ما می»مبارزه فرارسید. ساحران( گفتند: 
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« و سحر عظیمی پدید آوردند بندی کردند و ترساندندو هنگامی که )وسائل سحر خود را( افکندند، مردم را چشم
(116) 

کنند و به این ترتیب هم وجه دیگری از شخصیت ناپذیربودن فرعون ارائه میاین آیات نیز دلیل دیگری بر اصالح
بیند، کند و آن را به چشم میبند نیست؛ چه، وقتی تقاضای معجزه مینمایند که حتی به سخن خود پایفرعون را بازمی

کند. بندد و هم پایان داستان را که عذاب دردناک او و قومش است توجیه میساحری به موسی می باز منکرانه تهمت
 (:38-25)طه/گوید گیرد با لحن موسی، هنگامی که با پروردگارش سخن میوگویی در تقابل آشکار قرار میچنین گفت

ردان! و گره از زبانم بگشای تا سخنان مرا ام را گشاده کن و کارم را برایم آسان گپروردگارا! سینه»)موسی( گفت: 
بفهمند! و وزیری از خاندانم برای من قرار ده، برادرم هارون را! با او پشتم را محکم کن! و او را در کارم شریک ساز! 

ای موسی! »فرمود:  (35-25) «ایتا تو را بسیار تسبیح گوییم و تو را بسیار یاد کنیم؛ چراکه تو همیشه از حال ما آگاه بوده
آنچه را خواستی به تو داده شد! و ما بار دیگر تو را مشمول رحمت خود ساختیم... آن زمان که به مادرت آنچه الزم 

 (38-36)« بود الهام کردیم...
مستکبرانه که فرعون، که کند، درحالیهای او را اجابت میپروردگار موسی با او همراه و همگام است و خواسته

کند. همچنان گوید و آنها را به مرگی دردناک تهدید میای سخن میاست، با مخالفانش به برترین شیوهمدعی خداوندی 
که پس از به خشم آمدن از ماجرای ساحران، وعدة عذابی دردناک را بر ایشان حواله کرد. در اینجا، ماهیت وجودی 

دهد که هیچ ئماً در پی معارضه است و نشان میشود و داشود؛ چراکه او هرگز توجیه نمیفرعون بر همگان آشکار می
کند، نه ید پسندد. او مردی تباهکار است که نه عصای موسی او را اقناع میتعالی نمیبرهانی را بر خداوندیِ باری

 .(101)اسراء/یک از هفت معجزة دیگر موسی بیضای او، و نه هیچ
ت فرعون دربرندارد؛ هرچند فرعون، مغرورانه، ای جز شکسآهنگ موسی و فرعون نتیجهوگوهای سریعگفت

نهد و تنها به آورد و لحن تحقیرکنندة فرعون را وقعی نمیکوشد خود را از مهلکه برهاند، موسی برهان و دلیل میمی
دادن موسی گیرد با هدف فرعون، که شکستاین نکته در تقابل قرار میدنبال اثبات حقانیت رسالت خویش است. 

خواهد در جایگاهی که برای خود تدارک دیده کند. او مینکه موسی برحق است یا نه، برای او فرقی نمیاست و ای
آید این کند. نکتة دقیقی که از این مکالمه برمیاست استوار بایستد و در این راه هر صدای مخالفی را سرکوب می

دهد آید. این نشان میشود، به دست مین تابانده میوگو کامالً از میان صداهایی که از ایشااست که هویت طرفین گفت
وگو روزی در کند که این گفتبردن به این تفاوت، مخاطب را مطمئن میها هم متفاوت است و پیکه لحن شخصیت

 گیرد.مانندی است که در روایت قصه، اصل قرار میعالم خارج روی داده است و این همان حقیقت
 

 نبودن قرآنچندصدایی
تواند متنی چندصدایی وگوها، قرآن نمیکتة مهمی که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست، اینکه با وجود تنوع گفتن

قلمداد شود. برخی پژوهشگران کاربرد افعالی را که اقتضای پاسخ دارند، از قبیل مشتقات قال و سأل، نشانة 
انگارانه است. اقتضای متن که این تعبیری ساده، درحالی(60-49: 1389)ر.ک: پیروز، اند بودن متن قرآنی دانستهچندصدایی

که یک بر دیگری برتری نداشته باشد، درحالیچندصدایی این است که همة صداها به موازات هم پیش بروند، و هیچ
باشد که کند که صدایی برتر در آن جریان داشته اش چنین اقتضا میقرآن متنی تعلیمی است و ماهیت هدایتگرانه

کند، مسیرهایی که دورشدن از آنها عذابی و سخت و دردناک درپی خواهد داشت. این البته مسیرها را معین می
شود. اینکه آدمیان مخیرند راه سعادت یا شقاوت را برای خود برگزینند، مبحث روی، نقصان محسوب نمیهیچبه

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ شهور خداوند در قرآن )دیگری است که ارتباطی با مقولة چندصدایی ندارد. قول م

گروند بشارت شنوند و به بهترین آنها میکند. او خود به کسانی که همة صداها را مینیز این معنی را تأیید می( أَحْسَنَهُ
 داده است.

 



 801   /    وگو در قرآن، با تکیه بر تحلیل صداها در قصة موسی و فرعونفرهنگ گفت 

 فرجام سخن
ترین و هدفمندترین شکل کند تا در کوتاهوگو استفاده میمون از عنصر گفتتصویرکشیدن مضگفتیم قرآن برای به
وخو، گیرد، خلقها درمیای که بین شخصیتهای نیک و بد را به مخاطبان بشناساند. از رهگذر مکالمهممکن، شخصیت

ت امر، که همانا شود و حقیقها بر ما آشکار میها، تعصبات و مکنونات قلبی شخصیتهای ذاتی، اندیشهویژگی
گردد. دهد، بر ما روشن میشان ارجاع میهایی است که قرآن به کردار و رفتار گذشتهداشتن زندگی شخصیتواقعیت

وگو، تا این اندازه بودن آنهاست. شاید نتوان تصور کرد که داستانی با این مقدار از گفتوگوها خالصهویژگی این گفت
، این بار نیز برگ زرینی از دفتر معرفت کردگار «اندیشندبرای کسانی که می»زة خداوند، معنی در خود بگنجاند. اما معج

 آید. کند که به کار اهل آن میرو می
ها و افتد که دوراندیشیشدت انسانی هستند، پرده از چهرة کسانی فرومیوگوها، که بهدر خالل گفت

های امروز در دل توان تصور کرد کههایشان را میها و شوقترس اند وها داشتههایی همچون همة انساناندیشینازک
شود. تنها در آن قسمت که موسی بیم خوانیم، بر ما آشکار میما تازه شود و اینجاست که رازِ بزرگیِ آنچه کالم اهلل می

گذارد ه فضای قصه پامیکند، راوی بزرگ بشدن برای خداوند بیان میخود را از نادانی مردمان و ترس خود را از کشته
وگوها در خاطر ما ها را هشدار دهد. به کمک تصاویری که گفتتا مسیر را بنمایاند و احتمال تکرار آن سرگذشت

اندازد تا به در کوه طور طنین می 22،فَوْقَ إِحْساِس الَْکرُوبِینَ، فَوْقَ غَمائِمِ النُّورِدهند، هنوز هم صدای خداوند، جان می
وگوها را به این ترتیب های گفتن فضل عظیم، نعلین از پا بیفکنیم و به فضای قصه قدم بگذاریم. ویژگیاحترام آ

. تناسب 3وگو ها از خالل گفت. آشکارشدن خصایص شخصیت2وگوها بودن گفت. کوتاه1توان در کنار هم آورد: می
. حفظ آهنگ قصه از طریق 5ردی ایشان های فها با جلوه. تناسب لحن شخصیت4ها با فضای قصه لحن شخصیت

 وگوها.گفت
آهنگ وگو سریعکند. آن هنگام که ضرورتی در کار است، گفتوگوها تغییر میآهنگ قصه همراه با اسلوب گفت

شود با مقصود گوینده متناسب است. هنگام که الزم است لحن اقناعی و کوتاه است و حسی که در مخاطب ایجاد می
شود. آن هنگام که الزم است مطلبی به تفصیل آید، مجاب میسخنی که از دهان گوینده بیرون می باشد، مخاطب با
های قرآن و در اینجا توان در پیوند با قصهوگو را میانجامد. بنابراین، چندین گفتوگو به طول میبیان شود، گفت

 قصة موسی و فرعون بازشناخت:
کننده و کوشند و ما در جایگاه قضاوتجهت مقصود خود میوگوی موسی و فرعون که هریک در گفت .1

 یابیم.گذاری و انتخاب میوگوی این دو، امکان ارزششنوندة گفت

کنند که موسی را رها کرده است وگوی اشراف با فرعون که پس از ماجرای ساحران، او را سرزنش میگفت .2
 ت کند.تا در زمین به فساد بپردازد و به فرعون و خدایانش خیان

شدن دهند و در نهایت، با تسلیموگوی ساحران و فرعون که در بدو امر او را از پیروزی خود اطمینان میگفت .3
 گیرند.کنند و تهدید او را به هیچ میبه پروردگار، از فرعون اعالم برائت می

کند و برادرش هارون  خواهد زبانش را گویاجوینده که از او میوگوی موسی با خداوند در جایگاه یاریگفت .4
 را به یاری او بفرستد.

گوید و او را دل عیار که با او سخن میدهنده و پشتیبانی تماموگوی خداوند با موسی در جایگاه یاریگفت .5
 دهد که به ادای رسالتش برخیزد.می

نظر ما، آیات های قرآن خداوند است. برای مثال، در قصة مورد وگوهای پیامبران در قصهمخاطب بیشتر گفت .6
کند و این شاید از داللتی ضمنی خالی وگوی موسی با خداوند را به تفصیل بیان میسورة طه، گفت 98تا  8

خو، همواره کند و انسان، هرچند فرزانه و آگاه و فرشتهوگو را خداوند است که تعیین مینباشد: مسیر گفت
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ترین صداهاست کمال مطلق است و صدایش غالب شود که منبعای هدایتگر و مطمئن سیراب میاز سرچشمه
 که فرکانسی قابل شنیدن برای همة مخلوقات دارد. 

گوید تا او سخن می 23(3)قصص/« ما»شود که برای پیامبر تر، صدای خداوند در قصه شنیده میبا دقتی افزون .7
 وگو با مردم آنها را به پذیرش دعوت حق برآغالد.بتواند در گفت

ای دورتر شنویم، به فاصلههای قصص قرآنی میقرآن بیرون آییم و صداهایی را که از شخصیتاگر از متن  .8
، در جایگاه مخاطبان و شنوندگان «ما»وگو با تری را خواهیم شنید که در گفتاز خود منتقل کنیم، صدای غالب

« خود»تر و فراتر، عمیق ها، در پیوندیبر شنیدن صداهای گوناگون از زبان شخصیت، عالوه«ما»هاست. قصه
خواند و به جانبی برتر هدایت یابیم که ما را به تأمل در سرگذشت پیشینیان فرامیرا مخاطب کالم خداوند می

کند و وگو را تکمیل میکند. پاسخ ما در عمل به دستورات خداوند در مقام نیوشندگانی حقیقی، این گفتمی
 سازد.ها میرانخطاب خداوند را صاحب مخاطب در همة دو

چنین شیوة تخاطبی، و گوشزدکردن جایگاه انسان درصورت عدول از دستورات خداوند، امکان چندصدایی  .9
توان قرآن را متنی بخشد که با وجود آن، دیگر نمیکند و ویژگی خاصی به آن میرا از متن مقدس سلب می

 چندصدایی تلقی کرد.
  

 نوشتپی
 18-17زمر/  .1

 یَشْعُرُونَ  لَا وَهُمْ  وَلَدًا نَتََّخِذَهُ أَوْ یَنْفَعَنَا أَنْ عَسَى تَقْتُلُوهُ لَاتُ فِرْعَوْنَ قُرََّتُ عَیْنٍ لِی وَلَکَ وَقَالَتِ امْرَأَ .2

 فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ  .3

 نَاصِحُونَ لَهُ  وَهُمْ لَکُمْ یَکْفُلُونَهُ بَیْتٍ أَهْلِوَحَرََّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَُّکُمْ عَلَى  .4

 عَلَى شِیعَتِهِ مِنْ  الََّذِی فَاسْتَغَاثَهُ عَدُوَِّهِ مِنْ ذَا وَهَ عَتِهِشِی مِنْ هَذَا یَقْتَتِلَانِ رَجُلَیْنِ فِیهَا فَوَجَدَ  أَهْلِهَا مِنْ  غَفْلَةٍ  حِینِوَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى  .5
 مُبِین  مُضِل َّ عَدُو َّ إِنََّهُ الشََّیْطَانِ عَمَلِ مِنْ هَذَا قَالَ عَلَیْهِ فَقَضَى مُوسَى فَوَکَزَهُ عَدُوَِّهِ  مِنْ الََّذِی

 الرََّحِیمُ  الْغَفُورُ هُوَ إِنََّهُقَالَ رَبَِّ إِنَِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَغَفَرَ لَهُ  .6

 رُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنَِّی لَکَ مِنَ النََّاصِحِینَیَأْتَمِ  الْمَلَأَ إِنََّ مُوسَى یَا قَالَوَجَاءَ رَجُل  مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ یَسْعَى  .7

 وَکِیل   نَقُولُ مَا عَلَى وَاللََّهُ عَلَیََّ عُدْوَانَ فَلَا قَضَیْتُ الْأَجَلَیْنِ أَیََّمَا وَبَیْنَکَ بَیْنِی لِکَقَالَ ذَ .8

 الْعَالَمِینَ  رَبَُّ اللََّهُ أَنَا إِنَِّیفَلَمََّا أَتَاهَا نُودِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشََّجَرَةِ أَنْ یَا مُوسَى  .9

 إِنََّکَ مِنَ الْآمِنِینَ  تَخَفْ وَلَا أَقْبِلْ مُوسَى یَا یُعَقَِّبْ وَلَمْ  مُدْبِرًا وَلََّى جَان َّ کَأَنََّهَا تَهْتَزَُّ رَآهَا فَلَمََّاوَأَنْ أَلْقِ عَصَاکَ  .10

 الْغَالِبُونَ  اتََّبَعَکُمَا وَمَنِ أَنُْتمَا بِآیَاتَِنافَلَا یَصِلُونَ إِلَیْکُمَا  قَالَ سَنَشُدَُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَنَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَانًا .11

 الْأَوََّلِینَ  آبَائِنَا فِی ذَاا سِحْر  مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَ إِلََّ هَذَا مَا قَالُوا بَیَِّنَاتٍ بِآیَاتِنَافَلَمََّا جَاءَهُمْ مُوسَى  .12

 الظََّالِمُونَ  یُفْلِحُ لَا إِنََّهُ الدََّارِ  عَاقِبَةُ لَهُ تَکُونُ وَمَنْ  عِنْدِهِ مِنْ بِالْهُدَى جَاءَ بِمَنْ أَعْلَمُ رَبَِّیوَقَالَ مُوسَى  .13

 مُوسَى إِلَهِ إِلَى أَطََّلِعُ لَعَلَِّی صَرْحًا لِی فَاجْعَلْ الطَِّینِ عَلَى هَامَانُ یَا لِی فَأَوْقِدْ غَیْرِی هٍوَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیَُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلَ  .14
 الْکَاذِبِینَ مِنَ لَأَظُنَُّهُ وَإِنَِّی

 کَانَ کَیْفَ فَانْظُرْفَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمَِّ ( 39) وَاسْتَکْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقَِّ وَظَنَُّوا أَنََّهُمْ إِلَیْنَا لَا یُرْجَعُونَ .15
 هُمْ الْقِیَامَةِ مَوَیَوْ لَعْنَةً الدَُّنْیَا ذِهِوَأَتْبَعْنَاهُمْ فِی هَ( 41)  الْقِیَامَةِ لَا یُنْصَرُونَوَیَوْمَوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمََّةً یَدْعُونَ إِلَى النََّارِ ( 40) الظََّالِمِینَ عَاقِبَةُ
 (42) الْمَقْبُوحِینَ مِنَ

 عَظِیمٍ  بِسِحْرٍ وَجَاءُوا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ النََّاسِ أَعْیُنَ سَحَرُوا أَلْقَوْا فَلَمََّاقَالَ أَلْقُوا  .16

 یَأْفِکُونَ  مَا تَلْقَفُ هِیَ فَإِذَا عَصَاکَ أَلْقِ أَنْ مُوسَىوَأَوْحَیْنَا إِلَى  .17

 تَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ أَهْلَهَا مِنْهَا لِتُخْرِجُوا الْمَدِینَةِ فِی مَکَرْتُمُوهُ لَمَکْر  هَذَا إِنََّقَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ  .18

 مُنْقَلِبُونَ رَبَِّنَاقَالُوا إِنََّا إِلَى  .19

 وَإِنََّا نِسَاءَهُمْ وَنَسْتَحْیِی أَبْنَاءَهُمْ  سَنُقَتَِّلُ قَالَ وَآلِهَتَکَ وَیَذَرَکَ  الْأَرْضِ فِی لِیُفْسِدُوا وَقَوْمَهُوسَى وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُ  .20
 قَاهِرُونَ  فَوْقَهُمْ

 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَِّنِینَ وَنَقْصٍ مِنَ الثََّمَرَاتِ لَعَلََّهُمْ یَذََّکََّرُونَ  .21



 803   /    وگو در قرآن، با تکیه بر تحلیل صداها در قصة موسی و فرعونفرهنگ گفت 

 بخشی از دعای سمات .22

 نُونَ یُؤْمِ لِقَوْمٍ بِالْحَقَِّ وَفِرْعَوْنَنَتْلُو عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى   .23
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