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 نکهیا. کندیم لیرا تحلو فرعون  لیاسرائیبن ناسازگار یرفتارهانسبت به موسی )ع(  رفتارپژوهش حاضر 
لیقابل تحل یروان که با مفهوم دفاع ییهایناسازگارنسبت به ، جامعه یروان تیریمد یبرا)ع(  یموس یراهکارها»
مباحث در « متون لیتحل یفیکروش »با استفاده از  افراد نیا ناسازگارانه یهادفاع، اساس نیبرا «؟ستیچ، ندا

 یهاوهیش ادیاصط یبرا، نیشد. همچن لیو تحل یبندمقوله گردید و استخراج، یدفاع روان یهازمیمربوط به مکان
ضوابط و » تیو با رعا «یمتعارف در علوم اسالم یهاروش»از ، ناسالم یدر مواجهه با رفتارها یروان تیریمد

 در «یفرافکن و یتراشلیدل» سازوکار دو نییتب، مطالعه نیا جیاز نتااستفاده شد.  میدر فهم قرآن کر «ریقواعد تفس
 یتوسط موس تیریمد روش هفت و فرعون در «یکارتوانو همه یسازارزشیب، یفرافکن» سازوکارسه ، لیاسرائیبن

ا مدار»شامل  دیجد روش ششمشترک و  یقرآن یهاو آموزه یشناسروان نیب «یبخش نانیاطم»راهکار است.  )ع(
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 مقدمه-1
 کنش از خاص یادسته، میکر قرآن قصص یهاتیشخص یو گفتار یرفتار یهابه تعامل یشناختبا نگاه روان

 یهاخپاس، یدفاع روان .است لیتحل قابل «یروان دفاع» یشناختروان مفهوم با که است یابیها قابل ردو واکنش
 پژوهش هنیشیست. از مرور پدر اواضطراب  لیتقل یبرا ندیناخوشا یهابا تکانه ییارویبه هنگام رو انسان یروان
 یستیهزکه از ب یآن است که افراد گرانیب جینتا، یدفاع یهازمیو مکان یشناختروان یستیبهز نیب رابطه نهیزم در

، 1391، گرانیو د ی)احد کنندیتر استفاده مپخته یدفاع یهازمیاز مکان، برخوردار هستند یباالتر یشناختروان
 یکاواز عناصر روان یاژهیموارد در نوع و نیبروز ا یو مشخص الگو یمصداق به گونه، حاضر پژوهشدر (. 12ص

 درک یبرا را راه تا شده یسع، واقع در. است شده حیارائه و تشر لیاسرائیدر قوم بن، یدفاع یهازمیبا عنوان مکان
 یهازمیمکانگاه قصص آن به عنوان جلوه در حوزه، خصوصبه قرآن یشناسروان و یتیترب مباحث یهایدگیچیپ

است: چه  ذیلپرسش در مقام پاسخ به  قیتحق نیاپنهان قصه هموارتر سازد.  یهاهیبه صورت ال، یدفاع
 یشناختنگاه روان نیبا ا ؟شد گرفته کار به فرعون و لیاسرائیبن تیهدا و تیترب یبرا)ع(  یتوسط موس ییراهکارها

 است.بوده در ارتباط  یدفاع روان یبا نوع شانیناسالم ا یاز رفتارها یکه بخش شودروشن می
پژوهش  یراهنما»کتاب ، پرداخته است میدر قرآن کر یدفاع یهازمیمکان وجود به که یقیتحق نیخستنتنها و 

 نیا از یبخش درنژاد محسن عباساست. ( 1390« )یتیو علوم ترب یروانشناس، قرآن، (1) در قرآن و علوم روز
در قرآن  یدفاع زمیمکان 4تنها به ، هازمیمکان نیا از یناش ناسازگارانه یرفتارها تیرینحوه مدبدون اشاره به ، کتاب

 یبه بررس، (1390« )قرآن دگاهیبه انسان کامل از د یروان شناخت ینگاه»در  فریساالر .ه نموده استاشار میکر
که فارغ  ،عنوان انسان کامل پرداخته استبه )ع( نیمعصوم و اءیانب رهیس در یرفتار و یعاطف، یشناخت یهایژگیو

 یدر بعد رفتارها، ویژههب، هازمیمکان تیریمد از یبخش در تواندیم، یدفاع یهازمیمکان یروانشناخت نییاز تب
نهج  ژهیبه و یانیاز منظر معارف وح دیفرو یکاوروان هینظر یابیارز»در  ییرضا .دیبه کار آ یو خانوادگ یشخص
 بخش در ییمبنا ثیح از اثر نیا. پردازد یم دیفرو یکاودر حوزه روان یطرح مباحث مبان به، (1396« )البالغه

  .است دیمف روش ثیح از نیهمچن، ینظر چارچوب
 کتاب، است مرتبط پژوهش موضوع از یبخش به هم آن، میطور مستقه بهک یانهیشیپ تنها، چنانچه معلوم شد

ناسانه شروان لیمند به تحلها به شکل کامل و نظامپژوهش نیاز ا کی چیو ه است نژاد عباسمحسن  قلم به مذکور
ک با، لیاسرائیقوم بن یهاکنشاز کنش و وا  یئهارا بخش به ترمهم همه از و نپرداخته یروان دفاع سازوکار بر دیتأ

 توجه نشده است. رفتار تیریمد یهاروش
 بحث، خاص طوربه و تیدر حوزه شخص یشناسروان یمتون علم لیبه تحل، قیتحق پاسخ به پرسش یبرا

 یرفتارها، )ع( یمربوط به موس اتیآ، ژهیوبه، یطور در بخش قصص قرآننیپرداخته شد. هم یکار دفاع روانسازو
 یهازمیکانمفهوم مبا جامعه  یاز رفتارها یبخشقرار گرفت.  یمورد بررس یاله امبریدر برابر پو فرعون  لیاسرائیبن

 لیاسرائیناسازگار قوم بن یناظر به رفتارها که یاتیآ، راستا نیدر هم .دیرسیبه نظر م لیو تحل نییقابل تب یدفاع روان
 یهاروش، ریتفس یو مبانطبق ضوابط ، نیشد. همچن یبندمقولهو  یبنددسته، استخراج، شودیم فرعون و



 

  111 نژاد.../ حسین هاشمو فرعون لیاسرائیبن یهایناسازگار  یروان تیر ی)ع( در مد یموس وهیش

 یبندد و عنوانایاصط میقرآن کر اتیاز آ، ناسازگارانه مردم یبه رفتارهابت نس)ع(  یموس توسط رفتار تیریمد
 مشترک یهاوجود مؤلفه لیبه دل یروان که با مفهوم دفاعو فرعون  لیاسرائیمذموم بن یابتدا رفتارها، نیبنابرا .شد

 نینسبت به مخاطب )ع( یموس عملکرد اساس بر هادفاع نیا تیریمد وهیش، سپس و است نییقابل تب یروانشناخت
ه ادار» مبحث بسط یبرا یتیترب یالگو ارائه در امبرانهیپ یاستفاده از راهکارها، پژوهش ثمره نیمهمتر. شودیم انیب

 یگسترش فضا زین، و ناسالم مارگونهیب یهاکمک به درمانگران در مواجهه با دفاع جهت یشناسدر روان« هادفاع
پژوهش بر  یهاافتهی نکهیضمن ا است.علم  نیادر  یصورت کاربردبه یقرآن یهااز آموزه یمندبهرهتعامل و 

 است.افراد  یروان یستیبهز یدر راستا یبه زبان روانشناخت یه قرآناساس نگا

 یدفاع روانمفهوم -2
 یسازوکارها، کندیم دیرا تهد یس و ثبات روانفکه عزت ن یدفاع از خودش در برابر عوامل یروان انسان برا

 ادی (Defense Mechanisms) یدفاع زمیمکان به آن از یشناسروان در که کندیم ابداع یمؤثر و خالقانه اریبس
هد د رییکه بخواهد آن را تغ یدر برابر هر عامل ،خود دگاهید نیبه خودشان دارند و از ا یمطلوب دی. افراد دشودیم
 ییدهایشان در برابر تهدمعاصر معتقدند که افراد از عزت نفسشناسان . اکثر روانکنندیال ببرد دفاع مؤس ریز ای

(. 53ص، 1396، ستیف، 320ص، 1395، و باس )الرسن کنندیم دفاع گروه از طرد و یشرمندگ، یناکام رینظ
 در یمنف احساسات و یدیناام، موجب کاهش استرس، شده استفاده شود ها به صورت محدود و کنترلاگر دفاع
یم دایپ ارتباط یشناختروان یهایماریب به دفاع حد از شیب استفاده ولی باید توجه داشت که ،شودیم شخص

 بالقوه ریثأت به بردنیپ و آنها آشکارکردن لذا، دارند پنهان یتیماه هادفاع آنکه لی. به دل(Carmer, 2009, p1) کند
قابل رفتار . 1سه جزء دارند:  یدفاع یهازمیمکان. (Blackman, 2004, viii) باشد سودمند تواندیآورشان مانیز

 یجانیتعارض ه .3، ستیقابل قبول ن ماریب یکه برا یقصد ایتکانه  کی. 2، (است عالمت کیمشاهده )اغلب 
آن  امدیبدون تفکر درباره پ یانجام دادن کار یبرا یناگهان دیشد ازین ای لیم، . تکانهشده است جادیاو ا یبراکه 

هر دو ها به (. دفاع166ص، 1395، هنریعی)رف است یقو (Incentive) یختاریارزش انگ یاست و نوعا دارا
 ها استفاده کننددفاع نیاز ا زینبه شکل هدفمند  توانندیافراد م یعنی کنندیعمل م اریو ناهش اریصورت هش

(Blackman, 2004, p4.) زمیکه فرد از کدام مکان نی. اشوندیفعال م یطور گروهاغلب به یدفاع یسازوکارها 
  .(134ص، 1392، ی)گنج نده وابسته استکنناکام تیاو و موقع تیبه شخص، استفاده کند یدفاع

 یروان یهادفاع تیر یمد یهاوهیش-3
، یبخشنانیاطم، زدن برانیم: از عبارتند کرد اداره را هادفاع توانیم مؤثر طوربه که ییهاکیتکن یشناسدر روان

مراد از ، پژوهش نیاما در ا(. 99-96صص، 1383، کردن )اوتمر ریو تفس کردن روبرو، حواس کردن منحرف
 یدر برابر عملکردها میقرآن کر اتیرفتار قابل استنباط از آ ایهرگونه سخن ، یروان یهادفاع تیریمد ای راهکار

ها با دفاع اداره نیا از یبخش، نینابراب هاست.دفاع ادارهضمن اشاره به سطوح متفاوت ، یبرخاسته از دفاع روان
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 قرآن اتیکه بر اساس آ ییراهکارهااما ، و فرعون اشتراک دارد لیاسرائینسبت به بن)ع(  یموس یامقابله یرفتارها
 کند.یم اضافه یشناسروان در گفتهشیموارد پرا به  یدیجد یهاوهیش، شودیم فهم میکر

 فرعون یناظر به دفاع روان یهارفتار-3-1
ز عوامل ا ینظام یرویبر ن هیفراوان و تک انیکارفرما، یاسیقدرت س، یاجتماع تیموقع، از ثروت یبرخوردار

اگر دچار  یشخص نیمستکبرانه است. چن یبروز رفتارها ،و به تبع آن ینیتوهم خودبرترب جادیا یبرا سازنهیزم
 طراباض کنترل و خود تیحفظ موقع یبرا یاقدامات، ندیخود را در خطر بب تیموقع ،مثال یبرا و اضطراب شود

 به عتایطب که یاگونه به گرفته قرار یتیموقع نیچن در که است افراد نیهم قیمصاد از یکی فرعون. دهدیم انجام
 زین میکر قرآن(. 187ص، 1380، ی)جادالمول بود یروح فشار تحت خود دولت و قدرت زوال از هراس خاطر

 انیاطراف. دهدیگزارش م )ع( یموس مقابل در را انشیاطراف و فرعون یرفتارها و سخنان از یبخش یمتعدد اتیآ در
 اتیمتص در افراد نگهداشتن زنده ای قتل به نسبت ،مثالا  حساس موارد در که یحد به داشتند اراتیاخت فرعون
 مشتمل اتیآ ی(. با بررس38-25/ 40غافر: ، 20/ 28قصص: ، 141/ 7أعراف: ، 49/ 2)بقره:  بودند ثرؤم فرعون

، یسازارزشیب» یحداقل سه نوع دفاع روان، )ع( یموس دعوت با مواجهه در انشیاطراف و فرعون یرفتارها بر
 .است یابیرد قابل «یو فرافکن یکارتوانهمه

 یساز ارزشیب -3-1-1
 نیچن او کهیدرحال ،است ریحق و پست گرید شخص کندیفرد تصور م، (Devaluation) یسازارزشیدر ب

 ای گرانید کردن ارزشیب از یحاک که پردازدیم یجمالت انیب به، نی(. بنابراBlackman, 2004, p15) ستین
 رفتار نیا، میکر قرآن قصص به ینگاه با(. 98ص، 1383، )اوتمر ابدی دست آن به تواندینم که است یهدف

، جنون، یدزد افتراء مثل بکاهند شانیا ارزش از تا کندیم بروز اءیانب با معاند یهاتیشخص یسو از ،عمدتاا 
 دور ،جهینت در و آنها دادنجلوه ناکارآمد و ساختن ارزشکم جهت در که یموارد ی،کل طوربه و بطالن، سفاهت

 مسائل روی خاصی تعصب، افراد نگونهیا، گرید یسو از. است مردم نظر در شانیواقع گاهیجا از شانیا کردن
 رعاقالنهیغ دعوت عنوان به ایتازه دعوت هر با ،لذا .باشد ضاللت و گمراهی هرچند دارند طشانیمح در موجود
(. 14ص، 11ج، 1372، بندند )مکارمیهای غلط سخت پاو به سنت دارند وحشت هاینوآور از، کنندمی مبارزه

گاه رییتغ رشیکه با پذ ترسندیافراد متعصب م، یشناسرواندیدگاه از  خود و ، دیجد یهاینفوذ اطالعات و آ
 دینتوانند بر اوضاع جد گریرا از دست بدهند و د طیکنترل اوضاع و شرا، ردیدر معرض خطر قرار گ تشانیموجود

 و گرددیم متعصب فرد در اضطراب جادیا باعث، قیعم یباورها شدنشکسته درهم و ختنیفرور مسلط گردند.
 (. 54ص، 1384، ییتبراکند )یم دیترد دچار، خود یفکر نظام و هاسازه و خود به نسبت را او

 یشد و آن به خاطر ترس و وحشت جادیا ینسب یدوران آزاد کی ،)ع( یموسبعد از شکست فرعون در برابر 
معجزات  مردم به موجب مشاهده یهاتوده افکار، یبود که معجزات در دل فرعون به وجود آورده بود. بعد از مدت



 

  113 نژاد.../ حسین هاشمو فرعون لیاسرائیبن یهایناسازگار  یروان تیر ی)ع( در مد یموس وهیش

نسبت به نظام ، (50-46/ 43)زخرف:  )ع( یموس یمتعدد و رفع آن به برکت دعا یدر بالها یگرفتار، بزرگ
 شمردن او وبر کوچک یسع )ع( یموس نفوذ از یریجلوگ یبرا فرعون. شد دیموجود دچار ترد یو اجتماع یمذهب

 ثقل و فقر و (51/ 43)زخرف:  لین بر تشیمالک و مصر بر خود تیحاکم به، نیخود نمود. بنابرا یاثبات برتر
(. در 308ص، 6ج، 86-84صص، 26ج، 1371، ( استناد کرد )مکارم52/ 43)زخرف:  )ع( یموس سخن

(. در 370ص، 3ج، 2000، یریکرد )قش ریو سخنانش را کوچک شمرد و او را با فقر تحق )ع( یموس، قتیحق
فرعون تالش ، نیا (. عالوه بر463ص، 8ج، 1388، یشود )قرائتده مییخوبی د ترس به، فرعون یهاصحبت

، کند ریتعب ضعف نقطه کیاز آن به عنوان ، )ع( یمردم نسبت به تکلم موس یقبل نهیزمشیکرد با سوء استفاده از پ
)طه:  شد اعطا شانیا به، (27، )طه نمود خداوند از رسالتش یابتدا در که یدرخواست با یو زبان فصاحت اگرچه

(. 86-84صص، 26ج، 1371، مکارم، 42ص، 12ج، 1369، بیط، 77ص، 9ج، 1372، ی( )طبرس36/ 20
برد. یرا به کار م« نیَمه  »واژه )ع(  یموس نسبت فرعون سخنان در ریتحق زانیم دادن نشان یبرا قرآن، نیهمچن

، 9ج، 1372، ی)طبرس کند کمکش تا ندارد را یکس و است ناتوان امور تمام در که است یریفق یمعنا به «نیمه»
 نژاد( 2 ؛بودند مستضعفان از یاجتماع طبقهاز نظر ل یاسرائیبن( 1: بود جهت چند از واژه نیا استعمال(. 78ص

 یبا عصا ساده و یظاهرموسی )ع( با ( 3 ؛پنداشتندان خود را سرور آنها مییل بود و قبطیاسرائاز بنی )ع( موسی
ی از یاچرا دستبنده: »گفت)ع( فرعون نسبت به ظاهر موسی  رو،. ازاینبه نزد فرعون آمد نیپشم یو لباس یچوب

 ؛(53/ 43)زخرف: « ق کنند؟یاند تا گفتار او را تصدامدهینکه چرا فرشتگان همراه او نیا ایطال به او داده نشده؟! 
 طبق، نکهی(. ضمن ا251ص، 20ج، 1419، اللهفضل /1369، بیط /1371، به همراه او نبود )مکارم یتی( جمع4
یم معلوم، فرعون عملکرد یبرا( 54/ 43)زخرف:  «قوم استخفاف» ریتعب از استفاده در میکر قرآن فیلط انیب

 را ودخ قوم ولی، داشت توجه شیب و کم هاارزش نیا اعتباریبی به و نبود غافل چندان امر تیواقع از فرعون شود
 . (88ص، 21ج، 1372، )مکارم کردند اطاعت وی از زین آنها و شمرد سبك را آنها عقول و کرد قیتحم
تو  :او را متذکر شد و بر او منت نهاد و گفت سابقه، )ع( یموس سرزنش و ریتحق منظور به، ادامه در رعونف
 استفهام نیا(. 18/ 26)شعراء:  ؟یکن تیهدا مرا یخواهیو حاال م یکه در بارگاه من بزرگ شد یهست یهمان
-260صص، 15ج، 1390، ییگذشته نسبت به او بود )طباطبا یهابر احسان)ع(  یموس خوارکردن یبرا یانکار
یب و ریتحق یبرا، است مشهود آن در زین ییجوبهانه رنگ که فرعون سخنان :گفت توانیم یطور کلبه .(161

، زبان، ظاهر، نسب، فقر مانند توانستیم که یریتحق نوع هر از ریمس نیبود و در ا)ع(  یموس دعوت کردن ارزش
 .جست بهره سابقه و گذشته

 یکارتوانهمه-3-1-2
 به حق، کردن فی( از خود تعرOmnipotence) یکارتوانقابل مشاهده در همه یاز جمله عالئم و رفتارها

 موجب، نییپا نفس عزت و شکست، حقارت احساس مثل یجانیه تعارضات. است بودن مغرور و بودن جانب
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 کند لیتبد منشانهبزرگ اعمال و احساس به را خود حقارت احساس ،معکوس ندیفرآ کی در شخص شودیم
  (.99ص، 1383، )اوتمر

متکبر گفته شده  نکهیچه ا، شوندیبا صفت کبر شناخته م یاست که در منابع اسالم یظاهر  رفتار افراد، نیا
، انددیم تربزرگ و بهتر را خود و کندینم قبول شانیا از را حق و کندیم نگاه گریبه چشم حقارت به بندگان د

 طبق زین آن لیدل(. 257-255صص، 2ج، 1385، ی)غزال کندیم منسوب خود به را یکمال صفات ،نیهمچن
 نی(. ا761ص، 3ج، 1429، کلینی) 1است که در شخص وجود دارد یاحساس حقارت)ع(  صادق امام تیروا

 قرآن. کند جبران را نفس یخوار تا کند ارائه خود از یقیرحقیغ یشینما شودیم باعث، یدرون حقارت احساس
)قصص:  داشتند مآبانه بزرگ یرفتارها که کندیم تیحکا قارون و او قوم، فرعون رینظ ییهاتیشخص از میکر

 اهل بر و داشت کتاتوریید و علو نیزم در روزگار آن در فرعون(. 46/ 23: مؤمنون ؛83/ 10: ونسی، 79/ 28
/ 28)قصص:  داشت تیالوه یادعا نکهیا بر عالوه یو(. 112ص، 10ج، 1390، یی)طباطبا بود مسلط نیزم

 (.93ص، 26ج، 1372، مکارم و نک. 24/ 79)نازعات:  کردیم زین تیربوب یادعا، (38

 یفرافکن-3-1-3
 خودشان کهدرحالی ،کردندمی طلبیسلطه و ییجوبرتری به متهم را امبرانیپ که است نیا طاغوت هیروح

 لیاسرائبنی به حقارت دهید با شهیهم هاقبطی نکهیا چه(. 250ص، 14ج، 1371، )مکارم بودند جوسلطه نیبدتر
 قرآن در(. 406ص، 9ج، 1369، بی)ط دادندیم قرار خود فشار تحت و دست ریز و لیذل را آنها و کردندیم نگاه

مطرح  )ع( هارون و یموس به نسبت انیفرعون یسو از االرضیف إفساد ای یتیامن اتهام نوع از یفرافکن، زین میکر
خود فرعون را به خاطر  میقرآن کر کهیدرحال ؛(26/ 40غافر:  ؛57/ 20طه: ؛127و  110/ 7شده است )اعراف: 

)اعراف:  کندیم یمعرف بشر خیتار مفسدان از ییخدا یادعا و پسران کشتن، ستم و ظلم، مردم قیو تحم ریتحق
 عمل کندیم یسع فرد رایز ؛است یفرافکن نوع از زین اتهام نیا گفت توانیم، نیبنابرا(. 91/ 10: ونسی ؛103/ 7

، (78/ 10: ونسی) )ع( یموس به نیزم در علو و ییجویبرتر اتهام مانند. دهد نسبت گرانید به را خود زشت
 و یموس به و دور خود از را یعموم افکار، یفرافکن با کردیم تالش فرعون. بود آن به عامل فرعون قایدق که یزیچ

 ع() یموس و ساحران رقابت دانیم در که یپادشاه گاهیجا در فرعون رفتار، اساس نی. برادیمتوجه نما)ع(  هارون
 شیاز شگردها یکیاست.  شیآبرو یایإح یتمام تالش او برا نشان دهنده، در برابر چشمان همه شکست خورده

واژگون مطرح ساخت  ،از مصر را کامالا  لیاسرائیخروج بن بر اجازه یمبن)ع(  یموس هیبود که درخواست اول نیا زین
/ 20)طه:  یاست که ما اهل مصر را از کشور خودمان اخراج کن نیتو ا یقصد واقع :گفتخطاب به موسی )ع( و 

مردم  یدوستکرد احساسات وطنیم یسع یجنجال و فرافکن، یاسیفرعون با استفاده از تهمت س، (. در کل57
فرعون و  نکهیمانند ا ؛(228ص، 13ج، 1371، مکارم /172ص، 14ج، 1390، یی)طباطبا دینما کیخود را تحر

                                           
ُد ».  1 ٍة یج  َلّ ن ذ  اّل م  ن َأَحٍد َیتیُه إ  ه  ما م   «.ها فی َنفس 



 

  115 نژاد.../ حسین هاشمو فرعون لیاسرائیبن یهایناسازگار  یروان تیر ی)ع( در مد یموس وهیش

ان یدار قبطشهید تا دولت فرعونی و حکومت ریاشما آمده :گفتند)ع(  به موسی )ع( و برادرش هارون او انیاطراف
  (.109ص، 10ج، 1390، یی( )طباطبا78/ 10: ونسید )یکن لیلی تبدیدولتی اسرائرا به 

 
 یدفاع روان یبروز خارج اتیآ هامؤلفه یروان دفاع

 یساز ارزشیب

 فال بد زدن
 َئٌة یَفِإَذا َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َهِذهِ َو ِإْن ُتِصْبُهْم َس

 (131/ 7: اعراف) َمَعهُ ُروا ِبُموَسی َو َمْن یَط  ی
 هب ناگوار یآمدهاشیانتساب پ
 و همراهان )ع( یموس

 یفقر ظاهر

 ْم
َ
َنا أ

َ
ِذ  هَذا ِمْن  ٌر یَخ  أ / 43: زخرف) ٌن یَمِه  ُهو یالَّ

52)  
 ْلقِ  ال َفَلْو

ُ
ْسِوَرةٌ  هِ یَعلَ  یأ

َ
ْو  َذَهب   ِمْن  أ

َ
 َمَعهُ  جاءَ  أ

 (53/ 43: زخرف) نیُمْقَتِرنِ  اْلَمالِئَکةُ 

 و شکوه عدم خاطر به ریتحق
، عصا و نی)لباس پشم  جالل

 عدم، طال دستنبد بدون
 (فرشتگان یهمراه

 سابقه
 قاَل  

َ
َك  َلْم  أ بِّ  ُعُمِرَك  ِمْن  نایفِ  َلِبْثَت  َو  دا  یَولِ  نایفِ  ُنَر

 (.18/ 26: شعراء) نیِسنِ 
گذشته و  یهاتذکر احسان

 نید حس جادیا

 زبان و نژاد
 ْم
َ
َنا أ

َ
ِذ  هَذا ِمْن  ٌر یَخ  أ  نیبِ ی کاُد ی ال َو  ٌن یَمِه  ُهو یالَّ

 (52/ 43: زخرف)
ینب نژاد، یاجتماع طبقه ریتحق

 یموس سخن ثقل و یلیاسرائ
 (54/ 26: شعراء) ُلوَن یَقلِ  َلِشْرِذَمةٌ  ُؤاَلِء َه  ِإَن   قوم یو پراکندگ )ع(

 یکارتوانهمه

 
 

علو در 
 نیزم

 َقْوِم  ای قاَل  َقْوِمهِ  یفِ  ِفْرَعْوُن  نادی َو  
َ
 ُمْلُك  یلِ  َس یلَ  أ

ْنهاُر  هِذهِ َو  ِمْصَر 
َ
  یَتْحتِ  ِمْن  یَتْجرِ  اْْل

َ
 ُتْبِصُروَن  َفال أ

 ( 51/ 43: زخرف)
 استخفاف، نیتسلط بر اهل زم

 خود قوم
یشکنجه و برده گرفتن بن

 لیاسرائ
زنده نگهداشتن زنان و کشتن 

 لیاسرائیپسران بن

  ْرِض  یفِ  َلَعال   ِفْرَعْوَن  َوِإَن
َ
 َن یاْلُمْسِرفِ  َلِمَن  ِإَن هُ  َو  اْْل

 (83/ 10: ونسی)
 َّطاُعوهُ َقْوَمهُ  َفاْسَتَخف

َ
ُهْم  َفأ  نیفاِسقِ  َقْوما   کاُنوا ِإنَّ

 (54/ 43: زخرف)
 یادعا
 تیالوه

 ای ِفْرَعْوُن  قاَل  َو  
َ
  َهایأ

ُ
 ِإله   ِمْن  َلُکْم  َعِلْمُت  ما اْلَمَل

 (38/ 28: قصص) یرِ یَغ 
 یادعا
 تیربوب

 َنا َفقاَل
َ
ُکُم  أ بُّ ْعلی َر

َ
 (24/ 79: نازعات) اْْل

 یفرافکن

 
 
 
 
 

 َقاَل  َو  
ُ
َتَذُر  ِفْرَعْوَن  ْوِم قَ  ِمْن  اْلَمَل

َ
 َقْوَمهُ  َو  ُموَسی أ

ْرِض  یفِ  ْفِسُدوایلِ 
َ
/ 7: اعراف) َوآِلَهَتَك  َذَرَك ی َو  اْْل

127) 

 یموس به نیاتهام فساد در زم
 )ع(

 او دعوت از ییزدا تیو مشروع
  َعَن َقِط 

ُ
  َْل

َ
ْرُجَلُکْم  ُکْم یِد یأ

َ
ُکْم  َو  ِخاَلف   ِمْن  َوأ َبَن  َصِل 

ُ
 َْل

ْجَمِع 
َ
 (49/ 26: شعراء) َن یأ

 انیارعاب حام
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اتهام 
 یتیامن

 ْقُتْل  یَذُرونِ  َعْوُن ِفرْ  َقاَل  َو
َ
هُ  ْدُع یَولْ  ُموَسی أ َب  َخ  یِإِن   َر

َ
 اُف أ

ْن 
َ
َل ی أ ْو  َنُکْم یدِ  َبِد 

َ
ْن  أ

َ
ْرِض  یفِ  ْظِهَر ی أ

َ
: غافر) اْلَفَساَد  اْْل

40 /24) 
 

، یقوم احساسات کیتحر
ِجْئَتَنا َقاُلوا انیقبط یدوست وطن و یمذهب

َ
ا ِلَتْلِفَتَنا أ : ونسی) آَباَءَنا هِ یَعلَ  َوَجْدَنا َعَم 

10 /78) 
ْن  ُد یرِ ی

َ
ْرِضُکْم  ِمْن  ْخِرَجُکْم ی أ

َ
ُمُرون ذا َفما أ

ْ
 َتأ

  (110/ 7: اعراف)
وارونه جلوه دادن درخواست 

در مورد اجازه  )ع( یموس
 اخراج با، لیاسرائ یخروج بن

 انیقبط

 َِّمْنها ِلُتْخِرُجوا َنِة یاْلَمِد  یفِ  َمَکْرُتُموهُ َلَمْکٌر  هذا ِإن 
ْهَلها

َ
 (123/ 7: اعراف) أ
 قاَل  

َ
ْرِضنا ِمْن  ِلُتْخِرَجنا ِجْئَتنا أ

َ
  ُموسی ای ِبِسْحِرَك  أ

 (57/ 20:طه)

 اتهام علو
ِجْئَتَنا َقاُلوا

َ
ا ِلَتْلِفَتَنا أ  ُکوَن تَ  َو  آَباَءَنا هِ یَعلَ  َوَجْدَنا َعَم 

ْرِض  یفِ  اءُ یاْلِکْبرِ  َلُکَما
َ
 (78/ 10: ونسی) اْْل

 یبه موس ییجو یاتهام برتر
 )ع(

 لیاسرائیو بن )ع( یبا موسدر رابطه  یو یاز رفتارها «یروان شناخت لیتحل»فرعون بر اساس  یروان یهادفاع .1 جدول

 لیاسرائیبن یروان دفاعناظر به  یهارفتار-3-2
، یاخالق یهاچالش. است شده انیب )ع( یموس و لیاسرائیمربوط به قوم بن یهاآموزه یمتعدد اتیدر آ

، لهأپر مس جامعه نیبه عنوان رهبر ا)ع(  یموس و است شده نقل میکر قرآن در قوم نیا از یفراوان یدتیعق و یرفتار
مخاطب و شدت  کیتفک، دقت بر نوع عملکرد. داشته است یدر شأن رهبر ییهاواکنش شانیدر برابر رفتار ا

 قابل ارائه است. یشناسروان میاهدهد که در قالب مفیدست مبه  ییالگو، شانیابرخورد 
در روان آنها  هیروح نیا، مصر یپرستبت طیدر مح یبه خاطر زندگ و بودند یماد و گراحس یقوم لیاسرائیبن

 138 هیبر اساس آ. (335ص، 6ج، 1371، مکارم /234ص، 8ج، 1390، ییشده بود )طباطبا تیتثب به شدت
نشان ا کردند دیان نجات پینکه از فرعونیبعد ابالفاصله را پرستی به شرك و بتل ین تمایاولل یاسرائبنی، عرافا

 لیدرحال پرستش تماثپرست را بت یشد که گروه کیتحر یزمان شانیادر  یپرستاصل گوساله شده گفته .دادند
با وجود مشاهده  یحت التیتما نیا شهیر، میقرآن کر انی(. طبق ب722ص، 3ج، 1371، یبدی)م دندید گاو

، 5ج، 1369، بیاست )ط یعقلیحمق و ب یجهل به معنا، (138 /7: بود )اعراف جهل، الهی میعظ معجزات
 حیتصح یاله معجزات دنیو دموسی )ع(  یهابا موعظه بود که یبه قدر شانیدر ا هیروح نیا زانیم(. 444ص

 «یفرافکن»با ، دفاع به شدت آماده یهابا روان ،. سپسظاهر شد یپرستگوساله  به شکل فرصت نیدر اول و نشد
ان یل سالیاسرائبنی رایز ،(87/ 20)طه:  دادندخود را موجه جلوه  «یتراشلیدل»با  و چهره خود پرداخته ریبه تطه
، نییبخودکم، های حقارتن دوران به صورت عقدهیتحت استعمار فرعون به سر برده بودند و رسوبات ا یطوالن

 یذهن سابقه نیابا  یافراد نیچن(. 345ص، 4ج، 1371، روح آنها النه کرده بود )مکارم احساس ذلت و کمبود در
قرار  یترنییپا یدهند که در سطح سازگاریمرا بروز  ییهادفاع، زااضطراب تیبه هنگام مواجهه با موقع، یروحو 
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 کنندیاستفاده م را یترپخته یدفاع یهازمیبرخورداند مکان یترذهن و روان سالمکه از  یافراد نکهیچه ا ،ددار
 نیبارزترشود یم مشخص، لیاسرائیبندر مورد  شده یبررس اتیبر اساس آ (.12ص، 1391، گرانیو د ی)احد
 یشناختمنظر رواناز  کهاست  «یفرافکن و یتراشلیدل»، )ع( یموسحضرت در برابر دعوت  قوم نیا یهارفتار

در  مناسبرفتار ، میدر قرآن کر. شودیمحسوب م یاز نظر سازگار نییسطوح پا یاندفاع رو یسازوکارها وجز
 یبتوانند حقارت درون، افراد جامعه نیدر باراده  و دانش شیتا با افزا هدشارائه  یبه شکل، جامعه نیمواجهه با ا

 .ابندیخود را رفع و عزت نفس خود را ب

 یتراشلیدل-3-2-1
مطلوب جامعه به رفتارمان است  ای یمنطق یهازهینسبت دادن انگ یبه معنا (Rationalization) یتراشلیدل

 شکل به زمیمکان نی(. ا621ص، 2ج، 1395، گرانیو د هوکسماـ  )نولن میکنیتا به نظر رسد که عاقالنه رفتار م
 یهاکانهت، زاقابل مشاهده است. عامل استرس، رفتار هیتوج یبرا یقیرحقیغ لیو دال یواقعریغ حاتیتوض ارائه

 یاجتماع پسندانه برا یول ،نادرست لیدال با ارائه یندیفرآ یاست که ط نییقبول اجتماع و عزت نفس پا رقابلیغ
 ریهمراه با تفس یتراشلیدل(. Blackman, 2004, p14 /95ص، 1383، )اوتمر شودیرفتار انجام م هیتوج

 به که است یتدافع و ناقص فکرکردن ینوع قتیحق( و در 66ص، 1394، )شولتزاست از رفتار خود  یادوباره
 احترام قیطر از یموقت طوربه کمدست، یروان دفاع نیا. شودیم ختهیانگ، خود به احترام حفظ یبرا آرزو یلهیوس
)عباس ببخشد را خود یهاشکست و کند زیپره هاتیواقع با شدن روبرو از تا سازدیم قادر را شخص، خود به

 وجود آن یبرا یمنطق هیتوج نکهیا به خودمان کردن قانع با را یادکنندهیتهد عمل ای(. ما فکر 98ص، 1390، نژاد
 (.92ص، 1394، )شولتز میدهیم جلوه موجه، دارد

 ییجوکه بهانه یاافکار و رفتار فرد و جامعه است. جامعه حیجهت تصح رگذاریاز موانع تأث یکی، ییجوبهانه
که چرا ؛دینادرست خود دست بشو یبود که از رفتارها دواریام توانیبه ندرت م، ها باشدآن هیاول یهااز واکنش

که  شودیقوی م یب افراد به قدریو تکذ ییجوبهانهخوی  یگاه .تراشدیم خود سوء یرفتارها یبرا یعلت شهیهم
 ،نندیآسمان که نشانه عذاب است ببای از حتی اگر قطعه»که یطوربه، کندیانکار م زیمحسوسات و مشهودات را ن

در  یتراشلیو دل ییجوبهانه، یگرهیافراط در توج(. 44 /52 :)طور« ابری متراکم است، ستیزی نیند چیگومی
ییجوبهانه قرآن کریم ی ازمتعدد اتیخداوند در آ .است شده انیب میدر قرآن کر لیاسرائیقوم بن یضمن رفتارها

ها یدرخواست تنوع خوراک، (24/ 5فرار از جهاد )مائده:  یبرا یتراشبهانهمانند  کندیگزارش مرا  لیاسرائ یبن یها
 بتدرخواست ساختن ، (153نساء: / ، 55/ 2)بقره: موسی )ع( خداوند از  تیدرخواست رؤ، (61/ 2)بقره: 

( و 183/ 3)آل عمران:و صاعقه بر آن از آسمان  یقربانفرودآمدن  به مانیکردن امشروط، (138/ 7)اعراف:
 شدیم مطرح قاتل یسو از هابهانه نیا شده گفته نکهیا چه( 71-67/ 2)بقره:  گاو اوصاف انیدر ب یتراشبهانه

 .(544ص، 3ج، 1420، ی)فخرراز
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فرار از  یبرا یرا سازوکار ییجوبهانه زین لیاسرائیبن .خواهد شد زین یزیگرتیمنجر به مسئول ییجوبهانه
از شرکت مقدس  نیفتح سرزم یبرا، (13-12 /5: )مائده کردند یشکنمانیپ نکهیچه ا، دادندیم قرار تیمسئول

 یزیگرتیمسئول نیا .(65/ 2: )بقرهنکردند  تیرا رعاحرمت روز شنبه  و (24 /5: )مائده امتناع کردندجهاد در 
 حد از شیب، فرمانده رغم دستوریوجود داشت و عل زیزمان طالوت ن بلکه در، نبودموسی )ع( محدود به زمان 

 (. 249/ 2 :)بقره دندینوش آب

 (یفکنیَ )سو یفرافکن-3-2-2
، موارد از یاریبس در لذا. است نگران و ناراحت شینزد وجدان خو، انجام داده یکه کار خالف و گناه یکس

گاهانه  است نیا ردیگیم نظر در ییرها یبرا که ییهاراه از یکی. برهاند ینگران آن از را خود کندیم یسع ناخودآ
( Projection) «یفرافکن» یشناسروان اصطالح در را واکنش نیدهد. ایم نسبت گرانیناه و خالف را به دکه آن گ

نوع  کی نیا سازد.یم گرانیو متوجه د کندیدور م، افکندیم رونیب خود از را خود اعمال و افکار یعنی. نامندیم
، نژاد)عباس ردیگیصورت م یاز اضطراب و ناکام یریجلوگ یاست که برا یرمنطقیجبران و دفاع غ زمیمکان

. سازوکار دهدینسبت م گرانیقبول خود را به د رقابلیغ یهایژگیو شخص، گری(. به عبارت د378ص، 1390
. کندیحفظ م گرانیها به دآن زیآمبا انتساب اغراق ندمانیناخوشا اتیما را از قبول خصوص، یفکنفرا یدفاع

و  هوکسا ـ)نولن طلبدیرا م یااما چنان نافذ است که بحث جداگانه ؛است یتراشلیاز دل یدر واقع شکل یفکنفرا
که  یایطیمح یدادهایاشتباه را به رو ماتیمثل تصم، شیخو یهایافراد ناکام(. 621ص، 2ج، 1395، گرانید

است و  عیشا یامر دهیپد نیا، دهندیرا به خود نسبت م شانیهاتیهاست نسبت داده و موفقخارج از کنترل آن
 (.320ص، 1395، و باس )الرسن کنندیم ادی «إسناد یادیبن یخطا»شناسان از آن تحت عنوان روان

 زمانهم و خود اشتباه «هیتوج» به شروع، شدند خود اشتباه متوجه یسامر یماجرا در لیاسرائیبن نکهیبعد از ا
ا ِمْن ِز  :کردند «یفرافکن» ْوَزار 

َ
ْلَنا أ ا ُحِم  ْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِبَمْلِکَنا َوَلِکَن 

َ
ْلَقی یَقاُلوا َما أ

َ
َنِة اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَکَذِلَك أ

اِمرِ   یورهایاز ز یبلکه مقدار م؛یو اراده خود از وعده تو تخّلف نکرد لیما به م»گفتند:  :(87/ 20)طه:  یالَس 
م مربوط و بخش دو هیمربوط به توج هیآ بخش اول .القا کرد نینچنیا یو سامر!« میافکند میقوم را که با خود داشت

کنند و به گردن یگناه را از خود دور م، باالدست یاز سو خیبه هنگام توب ردستیمعموال افراد زاست.  یبه فرافکن
خواستند تمام یمده بودند ید به شرك گرائیکه با اراده خود از توح زینل یاسرائپرستان بنیگوسالهافکنند. یم یگرید

 ندینما تیسلب مسئول خود از قیطر نیتا از ا، (271ص، 13ج، 1371، )مکارم فکنندیگناه را بر گردن سامری ب
 گرانیفرد د، کندیم فیرا تعر یفرافکن زینهمانگونه که الرسن ، هیقض نیدر ا(. 209ص، 7ج، 1419، ی)مدرس

 دیآیم بدش آنها داشتن از دایشد خودش که هستند ییهایژگیواجد وافراد به خاطر آنکه  کندیشماتت مرا 
از  را آن و کردند ادی« لف وعدهُخ » به خود عمل از لیاسرائیبن زین نجایدر ا(. 325ص، 1395، و باس )الرسن

 رقابلیغ یجانیبه عنوان تعارض ه دهد که خلف وعدهیم نشان نیا نسبت دادند. «یسامر یالقا»خود دور و به 
« ساده انگاشتن»، عالوه بر آنحداقل در ظاهر از آن ابا دارند.  زین لیاسرائیاست که خود بن ییاز رفتارها، قبول
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، دادند انجام که یکار تنها و نداشته یاشکال شانیا عمل ییگو. است شانیا هیتوج قیمصاد از زین وعده خلف نیا
 !بوده است یخود به سامر یدادن طالها

دفاع 
 یروان

 اتیآ هامؤلفه
دفاع  یبروز خارج
 یروان

 
 
 
 
 
 

 یتراشلیدل

 
 

 دهیعق

 َِتْوا َعَلی یِإْسَرائِ  یَو َجاَوْزَنا ِبَبن
َ
َلی َع  ْعُکُفوَن ی َقْوم  َل اْلَبْحَر َفأ

ْصَنام  
َ
ا َلَنا اْجَعْل  ُموَسی ای َقاُلوا َلُهْم  أ  ِإَن ُکْم  َقاَل  آِلَهةٌ  َلُهْم  َکَما ِإَله 

 (138/ 7 )اعراف: َتْجَهُلوَن  َقْومٌ 
 درخواست ساختن بت

 یا مُ یِإْذ ُقْلُتْم  َو َه َجْهَرة   وَسی َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحَت   :بقره) (َنَری الَل 
2 /55) 
 ُلوا ُموَسی

َ
ْکَبَر َفَقْد َسأ

َ
ِرَنا َفَقاُلوا َذِلَك  ِمْن  أ

َ
هَ  أ  )نساء: َجْهَرة   الَل 

4 /153) 

 خدا تیدرخواست رؤ

 ِذ َه َعِهَد ِإلَ یاَل   یَن َقاُلوا ِإَن  الَل 
َ
یَنا أ تِ ی اَل  ُنْؤِمَن ِلَرُسول  َحَت 

ْ
َبان   َنایأ ِبُقْر

اُر  ُکُلُه الَن 
ْ
 (183/ 3)آل عمران: َتأ

 مشروط مانیا

 یزندگسبک 
 َك  َلَنا َفاْدُع  َواِحد   َطَعام   َعَلی َنْصِبَر  َلْن ا ُموَسی یَو ِإْذ ُقْلُتْم َب   َر

ا َلَنا ْخِرْج ی ْرُض  ُتْنِبُت  ِمَم 
َ
اِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َو مِ  اْْل ْن َبْقِلَها َوِقَث 

 (61/ 2)بقره:  َبَصِلَها
 یطلبتنوع

 رزم
 ْا نَّْدُخَلَها َلن ِإنَّا ُموسَی ی َقاُلوا َبد 

َ
ا أ نَت  َفاْذَهْب  َهایفِ  َداُمواْ  مَّ

َ
 َو  أ

َك  بُّ  (24/ 5: مائده) َقِعُدون َهاُهَنا ِإنَّا َفَقِتاَل  َر
 فرار از جهاد

مسائل 
 یاجتماع

 هَ  ِإنَّ  ِلَقْوِمهِ  ُموسی قاَل  ِإذْ  َو ُمُرُکْم ی اللَّ
ْ
ْن : أ

َ
 ... َبَقَرة َتْذَبُحوا أ

 (71-67/ 2: بقره)

در مورد  یپرسش افراط
 نافتی یصفات گاو برا
 قاتل

ْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِبَمْلِکَنا اخالق
َ
 (87/ 20)طه:  َقاُلوا َما أ

ساده ُخلف وعده و 
 آنانگاشتن 

 یفرافکن
گناه خود به رد 

 گرانید
 ْخَلْف

َ
ا َنا َمْوِعَدَك ِبَمْلِکَنا َولَ َقاُلوا َما أ ْوَزار 

َ
ْلَنا أ ا ُحِم  َنِة یِمْن ِز ِکَن 

اِمرِ  ْلَقی الَس 
َ
ِلَك أ  (87/ 20)طه:  یاْلَقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَکَذَٰ

ا خود ر یگوساله پرست
 یبه گردن سامر

 انداختند
 ی )ع(مرتبط با موسآنها  یاز رفتارها «یروان شناخت لیتحل»بر اساس  لیاسرائیبن یروان یهادفاع. 2 جدول

 لیاسرائیبن و فرعون نیمشترک ب رفتار تیر یمد یهاوهیش -3-3
رتند از: عبا یروان یهااز دفاع یناسازگارانه ناش یتارهارف با انهیبرخورد مرب یهاراهکار، قیتحق جیبر اساس نتا

گاه، ییزداتیحساس یبرا مدارا، یبخشنانیاطم  ازاتیاز امت تیمحروم، دادن افرادشرکت، یسازداستان، یسازآ
رک آنها مشت نیب زین یفرافکن یدفاع روان نکهیچه ا، مشترک است لیاسرائیبن و فرعون نیب یبرخ. طیمح رییو تغ
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 کیتفک هب که دارد لیاسرائ یاختصاص به قوم بنموسی )ع( رفتارها توسط  تیریاز مد یبرخ، گرید یاست. از سو
 شود.یم انیب

 یبخش نانیاطم-3-3-1
 یو اعتماد به نفس و شودیشخص کاسته م یهایبدگمانها و از اضطراب، تیحما جادیبا ا کیتکن نیدر ا

که درمانگر همراه اوست.  دیایاحساس در فرد به وجود ب نیا شودیهمدالنه باعث م شیگرا نی. اابدییم شیافزا
در (. 100ص، 1383، مؤثر است )اوتمر اریاند بسکه تحت فشار مشکالت قرار گرفته یکار در مورد کسان نیا

 یاما به هر رو، وجود دارد لیاسرائیبن در مورد «یبخش نانیاطم»کاربرد از  یترحجم گسترده، فرعونبا  سهیمقا
 نانیاطم نیتا ا کندیم انیرسالت خود را بموسی )ع( که ییجا. افتیتوان یم زینرا در مورد فرعون  تیریمد نیا

، است امدهیمصر ن نیفساد در سرزم ای ییفرمانروا یندارد و هدف ابالغ رسالت است و برا یئرا بدهد که قصد سو
تِ تصاحب مملکت را ندارد:  ایقصد شورش  ای

ْ
ا َفُقواَل  اهُ یَفأ َك  َرُسواَل  ِإَن  ِب  اَلمُ ...  َر َبَع  َمِن  َعَلی َوالَس   اْلُهَدی اَت 

 و ساحران آنجا که خطاب به فرعونیان داستیهو موسی )ع( سخنان در زین تیقاطع ،حال نی( در ع47/ 20)طه: 
هِ  َعَلی َتْفَتُروا اَل  َلُکْم یَو  گفت: ا الَل   (. 61/ 20)طه:  اْفَتَری َمِن  َخاَب  َقْد  َو  ِبَعَذاب   ْسِحَتُکْم یفَ  َکِذب 

 به ناظر که است شده انیب لیاسرائیبننسبت به  یبخشنانیاطم از یادیز یهانمونه یمتعدد اتیدر آ
نداشتند و مانند  یااز خود خانه لیاسرائیبن، در زمان فرعون. است یمعجزات اله ها ونعمت، هاارتبش

، )ع(یبعد از ظهور موس(. 114ص، 10ج، یی)طباطبا کردندیم یزندگ مهیخ رینظ ییهادر مکان نانیصحرانش
تماع اج یبازساز»مأمور به  نماز داشتن برپا و گریکدی کینزد ییهاخانه ساختن قیاز طربه دستور خداوند  یو
ْوَح  َو شد:  «لیاسرائیبن

َ
ِخ  َو  ُموسی ِإلی نایأ

َ
ْن  هِ یأ

َ
ءا أ قِ  َو  َلة  ِقبْ  وَتُکْم یبُ  اْجَعُلوا َو  وتایبُ  ِبِمْصَر  ِلَقْوِمُکما َتَبوَّ

َ
 ُموایأ

الةَ  رِ  َو  الصَّ و وحشت از دل مردم رنج بردن آثار ترس  نیبکار از  نی(. هدف از ا87/ 10: ونسی) نیاْلُمْؤِمنِ  َبشِّ
ن از برمال شد، دکریتر مآسانرا  غیتبلو  یدسترس نکهیچه ا ،بود یو کسب قدرت روح یانقالب هیروح جادیا، دهید

اع به تمرکز و اجتم یکمک مؤثر ،تیو در نها دنمویم یریجلوگ انیقبط انیم در نیجامعه مؤمن یسر یهانقشه
 یبه قدر لیاسرائیامر موجب شد انسجام بن نیا .(371-370صص، 8ج، 1371، )مکارمکرد می لیاسرائیبن
عالوه بر (. 321ص، 6ج، 1388، یشبانه هجرت کردند )قرائت یهمگ یاشاره و فرمان موس کیشود که با  ادیز
 یزود به خداوند نکهیا به بده بشارت را نیمؤمن که کندیخطاب مموسی )ع( خداوند به ، هیآ نیهم لیدر ذ نیا
ها یسخت تحمل از بعد لیاسرائیبن یبرا ایدر (.115ص، 10ج، یی)طباطبا داد خواهد نجات فرعون شر از را شانیا

)طه:  افتندینجات عبور کردند و از دشمن  آناز عاقبت با معجزه ( و 50/ 2)بقره: شد شکافته فراوان یهاو رنج
 یهایخوردنانواع ، نی. عالوه بر ا(82/ 20)طه:  داد زیوعده بخشش ن شانیخداوند به ا انیم نیدر ا، (80/ 20

)بقره:  سنگ از چشمه دنیجوش، (57/ 2)بقره:  ابانیانداختن ابر در ب هیسا، (80/ 20)طه:  یلوو َس  ّن مَ  مانند پاک
اندوه برطرف کردن  ،تیو در نها (21/ 5)مائده:  سکونت یبرا مقدس نیاذن دخول به سرزم نیهمچن، (60/ 2
 است. یبخشنانیاطم یعمل قیاز مصاد (115/ 37شان )صافات: ای
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 ییزدا تیحساس یبرا مدارا-3-3-2
اگر شخص به ، گریبه عبارت ده است. یاول یریگموضععدم ، در مخاطب کالم یرگذاریتأث از عوامل یکی
 بخش نخواهد بود. لذااثرکالم او ، کند کیتحر یریگرا به موضع مخاطب ابتدا همان از که دیسخن گو یاگونه

 ختهیبرانگ شانیاز کالم ا یاحساس منف گونهچیه ،امر یکه در ابتدا کردندیصحبت م یابا قوم خود به گونه امبرانیپ
رشان بودن کا یرعقالنیاز همان ابتدا غ نکهیا یبه جا، از اجداد دیتقل یواه هاتیبه هنگام توج، مثال ینشود. برا

کند که کو اقتضا مییجدال ن 1.کردندیم صحبت آنها با دینما نرم را شانیا یهادل که مؤدبانه ریتعاب با، کند انیرا ب
گفتن از باب مدارا نوع سخن نیا و (447ص، 8ج، 1388، ی)قرائت با مخالفان مماشات کرد وت به حقبرای دع

در مقابل قومی لجوج و سخن حق را توان می مؤدبانه ریبا تعاب. (93ص، 18ج، 1390، یی)طباطبا با خصم است
 . (40-39صص، 21ج، 1371، مکارم) دار نشودحهیجروجه چیان کرد که عواطف آنها به هیب یبه نحومغرور 
 یلحن و نرم انییب با و دیبرو فرعون سوی به که کرد وحی برادرش و او به خدا، )ع( یموس بعثت هنگام در

 فرعون برای حق رشیپذ( 1: توجود داش علت چند کار نیا یبرا .(44-43/ 20)طه: دییگو سخن او با میمال
 کم او خودخواهی و غرور و شده نرم او نیسنگ دل دیشا( 3 ؛نشود وارد او عزت به یاخدشه( 2 ؛شود ترآسان
 عذر راه( 5 ؛نسازد فراهم را)ع(  هارون و موسی تیاذ موجبات تا نگردد کیتحر تشیجاهل و تکبر رگ( 4 ؛شود

 اب که کردمی جابیا سابقه نیا و داشت تیترب حق موسی بر فرعون( 6 ؛شود تمام او بر حجت و شده بسته او بر
مطالب  دنیشن یآمادگ تا (7 ؛(184ص، 1380، ی)جادالمول دیبگو سخن او با میمال و روان برهانی و نیریش زبان
 حسن و متیمال به را شانیا خداوند ،نیبنابرا. (570ص، 6ج، 1376، ی)جعفر در او فراهم شود دنیشیو اند
، ق1390، ییطباطبان آداب دعوت است )یترواجب، داری از تندیشتنیخو نیهم. کرد سفارش فرعون با رفتار

ست ا تیکسب مقبول یبرا آَشکار او یورزادبموسی )ع( غالب در گفتار  شیگرا، نیهمچن (.155ص، 14ج
ن)دهقا کردندیماستفاده  ییباال زانیبه م یادبیب یهبردهااز را یدارامعن اختالف با که انیفرعون و فرعونخالف بر

 .(21ص ،1397، گرانید و یرین
 یروان یراهبردها نسبت به کننده دار از عوامل کنترلشهیر یو فرهنگ یه به احساسات قومتوج، اساس نیبر ا

 به عبارتلحاظ شود.  دیفرد با ایجامعه  طیشرا، وهیش نیدر کاربرد ا نکهیچه ا ،شودیمحسوب مجامعه  کیدر 
 ؛دار نشودحهیبود که عزت او جر نیا یبرا، (44/ 20)طه:  فرعون یبراو توأم با ادب سخن گفتن نرم دیگر، 
، دنشو کیشان تحرایو لجاجت  رگ تعصب که بود نیا یبرا لیاسرائیبنبا قوم لجوج نرمش در سخن  کهیدرحال

 (.607ص، 9ج، 1388، ی)قرائت نمود استفاده عاطفه اهرم از زیاز منکر ن یدر نه یحت ،رونیازا

                                           
1  .ْهدی

َ
 َو َلْو ِجْئُتُکْم ِبأ

َ
ا َوَجْدُتْم َعَلْیِه  قاَل أ  (24/ 43)زخرف:  آباَءُکْم ِممَّ
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گاه -3-3-3  یساز آ
 یکی که قابل استنباط است زین افراد نیا با برخورد روش، گناهکاران توسط یگرهیتوج شامل اتیآ یبا بررس

گاه آنهااز  گاه شود دیفرد با، اساس نیاست. بر ا یافشاساز ای یسازآ  ،یارتبه عب و نسبت به نوع عملکرد خود آ
با  آن را، گناه خود پسند ازعوام یریتصو میترس یبرا افراد .نمودروبرو ، استساخته خود که  یبا دروغاو را  دیبا

 «یاله ریتقد»به  خود را ینموده و معاص اریاز خود سلب اخت ایو  ندکنیم هیتوج «اکانین از دیتقل» یمجوز توهم
ش از گناه یاری از مجرمان برای تبرئه خویبس .(35 /16: نحل ؛157 /6: انعام ؛28 /7: )اعراف ندینمایمنتسب م

انند دز مییکه خود ندرحالی ؛ن راه کشاندهیر ما را به ایند دست تقدیگوموضوع جبر را مطرح نموده و می، و فساد
که او در کار  هین توجیستند با ایهرگز حاضر ن ،مال کندیاز آنها را پا یاگر کسی حق رایز ،ستیش نیای بنها بهانهیا

قرآن  که از همین روست. (35-34صص، 21ج، 1371، )مکارم از مجازات او چشم بپوشندخود مجبور بوده 
به  فعل حرامانتساب  مانند، کندیم یمعرف جهل یرو از را شانیرفتار ا، گرانهیتوجضمن رد سخنان باطل  میکر

  .(28 /7: عرافا) ستین شیب یهیو توججاهالنه  یرفتارکه ، از پدران محض دیتقل ای خدا میخواست مستق
 سوء به ار شانیا دیبا بلکه ؛شوند رها خود حال به دینبا، هستند یتراشلیدل دچار که یکسان، اساس نیبر ا

ز اهشدار داده شود.  زین آن سوء عواقب، رفتار حیتصح از نانیاطم یبراالزم است ، نیهمچن. داد توجه خود رفتار
 ییدروغگوو  هیتوجرفتار و إفشاء  نیعالوه بر رد ا، کندیمورد سکوت نمیب یهایتراشلیقرآن در برابر دلآنجا که 

 امدیپ، لیاسرائیقساوت قلب بن، مثال یبرا. شودیمتذکر م را رفتار نیعواقب ابتالء به ا، (28 /7: )اعراف شانیا
 به زیدآمیتهد یاگونهبه، فهیشر هیآ نیهم لیدر ذ، نیهمچن. (74 /2: )بقره بود آنان یهاینافرمان و هاییجوبهانه

 نزد پروردگار ثبت است یفراموش ای سهو چیه بدون، دیدهیم انجام که یاعمال تمام که کندیم گوشزد مخاطب
یمتذکر م زیرا ن یاله انتقام، نیشیپ اقوام هالکت کردن گوشزد با، نیعالوه بر ا(. 312ص، 1ج، تایب، ی)طوس

پروردگار  اطاعت از عوامل از معرفت یناش خوف )ع( امام صادق تیطبق روا نکهیچه ا(. 25 /43: زخرف) شود
 دیمجوز تقل، اعمال زشت خود یبرا یگروه. (171ح، 198ص، 1423، ای از علماءعده) 1است شخص بیتأد و

 یتراشلیدل، ییو جبرگرا یبا استناد به امر اله ای پنداشتندیده متیخود را هدا یو حت آوردندیم هیتوج را پدران از
کند یم یمعرف جاهل از جاهل دیتقل را انینیشیپ نییآ از دیتقل، شانیا هانگار رد بر عالوه میکر قرآن. کردندیم

 دعوت ییزداتیدر مشروع یسع یو دستور یواژگان، یانیفرعون در سطوح مختلف ب، نیهمچن (.170 /2: )بقره
بر موسی )ع( است که گفتمان  یدرحال نیا، حضار داشت انیآن در م تیشخص یسازو مخدوشموسی )ع( 

، 50و  47 /20: طه، 104 /7: اعرافاز جمله )، (34، 1398، یمیرح و)پاشازانوس  است نیرب العالم یمبنا
گاه یکه در راستا 2(24 /26: شعراء  است. یفرعون نسبت به اوصاف اله یسازتذکر و آ

                                           
 «.هأدیبِ تَ بِ  خِذ اْل  َو  هِ تِ طاَع بِ  ِل َم ی الَع لَ َع  هِ الل   َن مِ  وُف الَخ  هُ ثَّ َح  هَ الل   ن خاَف مَ  َو  هُ خافَ  هَ الل   َف رِ ن َع مَ ».  1
2  . َوَقاَل ُموَسی َیا ِفْرَعْوُن ِإِن ي َرُسوٌل ِمْن َرِب  اْلَعاَلِمیَن  :(،104/ 7)اعراف  َك ِإَن ا ِب  َنا (،47/ 20)طه:  َرُسواَل َر ُب  َقاَل َر

ْعَطی ُکَل  َشْيء  َخْلَقُه ُثَم  َهَدی
َ
ِذي أ ْرِض َوَما َبْیَنُهَما، (50/ 20)طه:  اَل 

َ
َماَواِت َواْْل  (، 24/ 26)شعراء:  َقاَل َرُب  الَس 
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به قائالن آن را  (2 ؛ردیگیم موضع یتراش لیدل برابر در( 1 به شیوه ذیل عمل کرده است: میرآن کرق، نیبنابرا
 ؛ارندجامعه د قیو تحم یتراش لیدل، لیتحم بر یسع خود منافع حفظ بخاطر نیکند که مترفیرسوا مشکل  نیا

 جادیا عمل ترک یبرا ینیتضم( 5 و موضع خود را اعالم نموده (4 ؛دینمایسرکوب مو  بیتکذرا  یتوهم لیدل( 3
 .علم پروردگار یعنی است یاله اوصاف به معرفت از یناش خود که است یخوف جادیکند و آن ایم

 
 تیر یمد اعمال وهیش اتیآ هادفاع تیر یمد یدفاع روان

 یساز ارزشیب

 یبخش نانیاطم
َك ... َقْد ِجْئَناَك ِبآ بِّ َك َو یِإنَّا َرُسواَل َر بِّ ة  ِمْن َر

َبَع اْلُهَدی اَلُم َعَلی َمِن اتَّ  (47/ 20)طه:  السَّ

خود به عنوان رسول  یمعرف
 با  یشورش کینه  ،یاله

 ارائه برهان

گاه ساز  یآ

 َْرِض َوَما ب
َ
َماَواِت َواْْل  َنُهَمایَقاَل َرُب  الَس 

 (24 /26)شعراء: 

 تذکر اوصاف یگفتمان در راستا
 نیو شناخت رب العالم یاله

 ِذ َنا اَل  ُب  ْعَطی  یَقاَل َر
َ
 ُثَم   َخْلَقهُ  ء  یَش  ُکَل  أ

 (50/ 20)طه:  یَهَد 
 ِذ ا َوَسَلَك َلُکْم فِ  یالَّ ْرَض َمْهد 

َ
َها یَجَعَل َلُکُم اْْل

َماِء  ْنَزَل ِمَن السَّ
َ
ا ُسُبال  َوأ ْزَواج 

َ
ْخَرْجَنا ِبِه أ

َ
َماء  َفأ

ی  (53/ 20)طه:  ِمْن َنَبات  َشتَّ

 یمدارا برا
 ییزداتیحساس

 َُه یَفُقواَل َلُه َقْوال  ل ا َلَعَل  ْو ین 
َ
ُر أ )طه:  ْخَشییَتَذَک 

20 /44) 

عدم ، یقول نرم توأم با ادب ورز
 مخاطب دار کردن عزت حهیجر

 آداب دعوت تیرعا

 یکارتوانهمه

گاه ساز  یآ
 َرِب   ِمْن  َرُسوٌل  یِإِن   ِفْرَعْوُن  ایَو َقاَل ُموَسی 

 (104/ 7)اعراف:  َن یاْلَعاَلِم 
 َك ِب   (47/ 20)طه:  ِإَن ا َرُسواَل َر

 یقیحق نیاشاره به رب العالم

کاهش دامنه 
 اعمال قدرت

 ْوَح  َو
َ
ْن  ُموَسی ِإَلی َنایأ

َ
ْسرِ  أ

َ
 ِإَن ُکْم  یِبِعَبادِ  أ

َبُعوَن   (52/ 26)شعراء:  ُمَت 
و  ردستیمردم ز ییرها

 مستضعف
 ْن یْوُم الزِّ یَقاَل َمْوِعُدُکْم

َ
اُس یَنِة َو أ ْحَشَر النَّ

 (59/ 20)طه:  یُضح  
 یقبول هماوردطلب

گاه ساز یفرافکن  یآ

 ْرِسْل َمَعنا َبنِ یِإَن ا َرُسوُل َرِب  اْلعاَلِم
َ
ْن أ

َ
 یَن أ

 (17-16/ 26)شعراء:  َل یِإْسرائِ 
 ِْرِسْل َمَعَنا َبن

َ
َك َفأ بِّ اَل  َل َو یِإْسَرائِ  یِإنَّا َرُسواَل َر

ْبُهْم   (47/ 20)طه:  ُتَعذِّ

 خود گاهیاعالم موضع و جا
 صراحت در درخواست

 )ع( یموس یرفتارها «یشناخت روان لیتحل»بر اساس  فرعون یهادفاع تیری. مد3 جدول
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 لیاسرائیبن مختص رفتار تیر یمد یهاوهیش-3-4
 ،یسازشامل داستان، نسبت به قوم خود اعمال نمود یطور اختصاصهبموسی )ع(  که ییهااز واکنش یبرخ
 .است طیمح رییو تغ ازاتیاز امت تیمحروم، گران در کارهیتوج دادنشرکت

 یساز داستان -3-4-1
 یاوستهیپ دعملکر و طرح کی ازمندین بلکه ؛ستین کارساز میمستق رفتار کی مخاطب تیترب یبرا، یدر موارد

که به اعمال بد  یابه گونه، دهدیم قرار یفکر چالش کی در را مخاطب و ستین معلوم ابتدا از آن مراد که است
یبندر مورد بازگشت ، هاشینما نیا از یکید. شویم متوجه اشتباهشو با رجوع به وجدان خود  کندیخود فکر م

 خاص مورد نیرا در اخود  یتراشلیو دل یشد فرافکناست که موجب  یسامر یرادر ماج یپرستبه بت لیاسرائ
سه در  یسامر یماجراموارد است که در  نیتردهیچیاز پ لیاسرائیبن یرفتارها تیریمد .کنند توبه و بگذارند کنار

: )طه شد ایو علت آن را جو کرد خیخلف وعده توب را به خاطر لیاسرائیبنموسی )ع( در ابتدا ، مرحله انجام شد
( 150 /7: اعراف ؛93-92 /20: )طه کرد عتابخود  برادر به «دبشنو واریبه در بگو د»از باب  ،سپس، (86 /20

  (.96-95 /20: )طه بردن گوساله ختم نمود نیرا با از ب هیرا مورد خطاب قرار داده و قض یسامر ،تیو در نها
شب به کوه طور رفت و  30، بنابر دستور خداوندموسی )ع( ، از اسارت فرعون لیاسرائیبنبعد از نجات 

 شانیا ریتأخ لیدل به لیاسرائیبنموسی )ع(  بتی(. در غ142 /7: )اعراف نمود یخود معرف نیرا جانش )ع( هارون
)ع(  یموسفرار و خلف وعده  عهیپخش شا، (87-88 /20: )طه یسامر یرکیو ز یتردست، (142 /7: )اعراف

( 376ص، 5ج، 1388، ی)قرائت یپرستبت طیمح از گرفتن ریتأث و یواقع مانیعدم ا، (62ص، 2ج، 1363، ی)قم
 ؛148 /7: )اعراف شوندیمشغول م، از طال که او ساخته بود یاخورند و به پرستش گوسالهیم را یسامر بیفر

 (. 88 /20: طه
موسی )ع( را که  یباره شدت عملنیاما در ا، (150 /7: )اعراف دیدر اصالح قوم خود کوش ن )ع(اگرچه هارو

: )طه مردم نیب تفرقه جادی( و عدم ا150 /7: )اعراف دشمنانش هیناح از گرفتن قرار قهیبه علت در مض، داشت
: )طه است کرده امتحان را لیاسرائیدر کوه طور مطلع شد که خداوند بنموسی )ع( . دیبه مصلحت ند، (94 /20
ها صحبت آن با خیتوب لحن با لیاسرائید با بنردر برخو وبه قوم خود بازگشت ، ( و از طور با حالت غضب85 /20

 و اکراه، اجبار بهانه به را خود کار، ریتقص قبول بدون شانیاما ا ؛(87 /20: )طه کرد و اشتباهشان را گوشزد نمود
در جهت اصالح وضع موجود  یاقدام چیفضا ه نیاست که در ا یهی(. بد87 /20: )طه کردند هیتوج یخارج فشار

، تیموقع یشناسروان به واسطهموسی )ع(  ،رونیشکسته شود. ازا یفضا به نوع نیکه ا نیمگر ا، کارگر نخواهد بود
/ 7؛ اعراف: 93-92/ 20)طه:  به وجود آمده را شکست یفضا، ن )ع(د تند با هاروربرخو و الواح انداختن با

 گمراه قوم به، برادر با برخورد نحوه نیا باو  کرد وارد لیاسرائیبن به شوک ینوع شینما نیبا اموسی )ع( . (150
 ،نی(. بنابرا284ص، 13ج، 1371، مکارم /88ص، 9ج، 1369، بی)ط اندشده یمیعظ گناه مرتکب که داد نشان
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است تا  1«بشنود وارید تا بگو در به» ییعقال روش لیتحل نیا هیمابنبر اساس ، ن )ع(هارو با یموس تند برخورد
یبن مثل یلجوج قوم، بیترت نیبه ا .(48-47صص، 1391، ی)نادر باشد لیاسرائیبن دارکردنیب یبرا یالهیوس

 گریکدی تنکش به عمل نیا از توبه یبرا شدند حاضر یمانیپش بر عالوه بلکه ؛نکردند یاعتراض تنها نه لیاسرائ
 یامر )ع( میابراه توسط لیاسماع ذبح انیجر مانند لهأمس نیگرچه ا، (38ص، 1392، ی)نادر اورندیب یرو

 برادرش با یموس زیآمخشونت تظاهر، یقرآن تیحکا نیدر ا (.287ص، 1ج، 1390، یی)طباطبا بود یامتحان
 است.  شانیا گرهیتوج هیدر برابر روح میرمستقیغ یانیاز باب متنبه کردن قوم با ب )ع(

 کار در گرانهیشرکت دادن توج-3-4-2
 شانیا ییجوبهانه زانیگر به کار برد تا از مهیتوج و تراشلیدل افراد به نسبت توانیم که ییهاروش از یکی

 وقوع ،مشاهده یبرا قوم دادن دخالت، اساس نیا بر. است تنش مورد امور در شانیا مشارکت شیافزا، شود کاسته
 هدف به لین و معجزه بهتر رشیپذ جهینت در و امبریپ با جامعه شتریب یهمکار موجب، آن آثار حفظ ای معجزه

نمونه مناسبی بر این بحث  (71-67 /2: )بقره بقره معجزه رخداد در لیاسرائیشود. مشارکت دادن بنیم یتیهدا
 کنندیم اشاره بحث مورد اتیآ در لجاجت و یریگبهانه به مورد نیا در یری. گرچه غالب کتب تفساست

، 1371، یقرش /59ص، 2ج، 1369، بیط /304ص، 1ج، 1371، مکارم /199ص، 1ج، 1390، ییطباطبا)
و  ردیبعد از آن صورت نگ یبحث و جدل گریمعجزه موجب شد تا د نیا جادیاما حضور مردم در ا، (161ص، 1ج

 ای ییجوانهبهادامه نسبت به  زین ریو تفاسآن  لیذ اتیروا، مربوط اتیآ نکهیچه ا درک کنندرا  قتیحق با عمق جان
و ماجرا  نداشتند رشیعدم پذ یبرا یگرید بهانه لیاسرائینشود که بیفهم م نگونهیاند و ااکتس حاصله جهیرد نت

در مورد  ییجوهانهاز ب بعدکه  نبودانتظار دور از  لیاسرائیمانند بن یریگقوم بهانه یبرا کهیدرحال ؛کرد دایپ صلهیف
 . شوند متوسل یگرید راداتیبه ا، گاو یهایژگیو

 ازاتیامتاز  تیمحروم-3-4-3
، ظاهر شدمصر به کنعان حرکت از  ریدر مس، نقل شده است میکه در قرآن کر لیاسرائیانحرافات قوم بن شتریب

مسائل  ،روایناز را نشان دهند. شانیواقع خود، یاجتماع جبر از فارغ تا افتندی فرصت لیاسرائیبن که یزمانهمان 
درخواست ساختن  از جمله، مطرح شد شانیا یاز سو، مقدس نیبعد از هجرت از مصر به سمت سرزم یاریبس

، موارد نیتمام ا .(55 /2: )بقره خدا تیدرخواست رؤ و (51 /2: )بقره یستپرگوساله، (138 /7: )أعراف بت
بروز از خود  یطور افراطبهرا  یو فرافکن یتراشلیدل، لیاسرائیبندفاع  آمادهناسازگار و  یهاشد تا روان موجب

از خدا سخت شد که  )ع( موسی بر ایاندازه به کار، انیکنعان با جهاد فرمان از تخلف از بعد ،تیدر نها .دهند
. (340ص، 4ج، 1369، بیط/ 25 /5 :)مائده ل را رها کند و از آنها جدا شودیاسرائدرخواست اجازه کرد که بنی

                                           
َي َعْنُه » . 1 ي َیا َجاَرة   (ص)َو ُرو  ي َو اْسَمع  اك  َأْعن  یَّ یُعُه َعَلی َمْعَنی إ  نَّ اْلُقْرآَن َنَزَل َجم  ُه َقاَل: إ   (.115، ص4ج، 1405ابن ابی جمهور، ) «َأنَّ
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 یبرا ابانیدر ب یسرگردان به عالوه، بود یو معنو یار از مواهب مادسرش مقدس که نیساله از سرزم 40 تیمحروم
  .(26 /5: )مائده قوم از طرف خداوند انجام شد نیا بیتأد

 طیمح رییتغ-3-4-4
 یزندگفرعون  یسلطهتحت  یاریمدت زمان بس میقرآن کر تیبه روا که یاجامعهبه عنوان ل یاسرائبنی

، های حقارتعقدهدچار ، یریپذاسارت و ذلت هیموجب رسوب روح به، کردیرا تحمل م یآورعذاب
 یامبریپرهبری  اب حاضر نشدند در مدتی کوتاه ،لیدل نیهم به. ندبود شدهاحساس ذلت و کمبود ، نییبخودکم

زندگی مقتدرانه همراه با عزت  ع براییسر یو با جهش دادهروح و جان خود را شستشو ، )ع( بزرگ همانند موسی
که حاصل عادت به  انیبه خاطر وحشت از مبارزه با کنعان را امثتال نکردندجهاد  امر به جهیدر نت آماده شوند.

 تیخدا با خودت و میستین جنگ اهل ما گفتندیم . آنها(341ص، 4ج، 1371، بود )مکارم یبردگ یها خوسال
حضرت  نیبا نفر لذا. (24/ 5)مائده:  کن رونیب قدس نیسرزم از را آنان و بجنگ نیفلسط ساکن انیکنعان با و برو

 دیجد طیمحدر  یسرگردان نیا شدند. بیو تأد بیتعذسرگردان  ابانیدر ب، انتقام نبود یاز روگرچه ع( ) موسی
رفته ن ایاز م جیتدر به فاسق و یطاغ، گرهیتوج نسل تا شد موجب ابانیدر ب یطوالن یزندگ( 1داشت:  دهیفاچند 

شان مصر که پسران طیبرخالف مح، وجود داشت تیآزادی و حرط صحرا ی( در مح2 ؛ابدیپرورش نسلی نو  و
را  دیجدروح و جسم جامعه  ابانیب یهایو سخت مشکالت( 3 ؛شدندیشان به اسارت برده مو دخترانکشته 

ابانی چوبشان یدرختان ب :دیفرمایم )ع( یعل نیرالمؤمنیه امکچنان، (115ص، 3ج، 1375، )مکارم رومند نمودین
 یتریوق هیروح، فرعون زمان یبردگ از فارغ و ابانیب طیدر مح یبا تجربه زندگ زین لیاسرائیبن، 1تر استمحکم

 یزادآ دست به جهادی ندتوانست یاله ماتیتحت تعل، صاحب اراده ینسل ینیگزیبا جا لیاسرائیبن .ندکرد دایپ
  .(345ص، 4ج، 1371، مکارم) دند و حکومت حق را برپا دارننمقدس بز نیبخش در سرزم

دفاع 
 یروان

 تیر یمد روش
 هادفاع

 تیر یمد اعمال وهیش اتیآ

 یتراشلیدل
 نانیاطم

 یبخش

 
 یزبان

 ْوَح  َو
َ
ِخ  َو  ُموسی ِإلی نایأ

َ
رِ  َو ...  هِ یأ  نیاْلُمْؤِمنِ  َبشِّ

 (.87/ 10: ونسی)
 هِ  ُنوایاْسَتِع  ِلَقْوِمهِ َقاَل ُموَسی ْرَض ا ِإَن   َواْصِبُروا ِبالَل 

َ
 ْْل

هِ  قِ  َواْلَعاِقَبةُ  ِعَباِدهِ  ِمْن  َشاُء ی َمْن  وِرُثَهای ِلَل   َن یِلْلُمَت 
 (128/ 7)اعراف: 

 ییبشارت به رها
 روشن ندهیآ به دیام

 دعوت به صبر

 
 یروان

 

 ْوَح  َو
َ
ِخ  َو  ُموسی ِإلی نایأ

َ
ْن  هِ یأ

َ
ءا أ  ْصَر ِبِم  ِلَقْوِمُکما َتَبوَّ

 (.87/ 10: ونسی) ِقْبَلة   وَتُکْم یبُ  اْجَعُلوا َو  وتایبُ 
 اجتماع یبازساز

 برطرف کردن اندوه

                                           
َرقُّ ُجُلودا  » . 1

َ
َواِتَع اْلَخِضَرَة أ ْصَلُب ُعودا  َو الرَّ

َ
َة أ یَّ َجَرَة اْلَبرِّ اَل َو ِإنَّ الشَّ

َ
 (.554، ص45البالغه، نامه )نهج  «أ
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  ِم یَناُهَما َو َقْوَمُهَما ِمَن اْلَکْرِب اْلَعِظ یَوَنَج 
 (115/ 37: صافات)

 
 
 

 یکیزیف

 ْْنَج  اْلَبْحَر  ِبُکُم  َفَرْقَنا َوِإذ
َ
ْغَرْقَنا َناُکْم یَفأ

َ
 ْوَن ِفْرَع  آَل  َوأ

ْنُتْم 
َ
 (50/ 2: بقره) َتْنُظُروَن  َوأ

 تیامن جادیا
 از نجات و ای)عبور از در

 (دشمن
 ْلَنا َو ْلَوی اْلَمَن   ُکُم یَعلَ  َنَز   (80/ 20: طه) َوالَس 
 ْنَزْلَنا َو

َ
ْلَوی اْلَمَن   ُکُم یَعلَ  أ  امَ  َباِت یَط  ِمْن  ُکُلوا َوالَس 

 (57/ 2: بقره) َرَزْقَناُکْم 
 

 رفاه جادیا
 پاک یهایخوردن و یدنی)نوش
 در انداختن هیسا، ژهیو و

 (ابانیب

 َِك ِبَعَصا اْضِرْب  َفُقْلَنا ِلَقْوِمهِ  ُموَسی اْسَتْسَقی َوِإذ 
ایَع  َعْشَرةَ  اْثَنَتا ِمْنهُ  َفاْنَفَجَرْت  اْلَحَجَر  /  2:بقره) ن 

60) 
 ْلَنا َو  (57/ 2: بقره) اْلَغَماَم  ُکُم یَعلَ  َظَل 

 
 یمدارا برا

 ییزداتیحساس

 وَن َوَقْد َتْعَلُم  یا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَننِ یَوِإْذ َقاَل ُموَسی ِلَقْوِمِه
ِن  
َ
ِه ِإلَ  یأ  (5/ 61)صف:  ُکْم یَرُسوُل الَل 

 لجاجت کیعدم تحر
ر د یعاطف اتیاستفاده از ادب

 سخن با قوم

 
 
 

گاه ساز  یآ

 ْْنُفَسُکْم  َظَلْمُتْم  ِإَن ُکْم  َقْوِم  ای ِلَقْوِمهِ  ُموَسی َقاَل  َوِإذ
َ
 أ

 (54/ 2: بقره)
  ْو  َکاْلِحَجاَرِة  یَفِه  ِلَك ذَ  َبْعِد  ِمْن  ُقُلوُبُکْم  َسْت قَ  ُثَم

َ
 أ

َشُد  
َ
هُ  َوَما...  َقْسَوة   أ ا ِبَغاِفل   الَل  : بقره) َتْعَمُلوَن  َعَم 

2 /74) 
 َفاَل
َ
اَل   َرْوَن ی أ

َ
 اَضر    َلُهْم  ْمِلُك ی اَل  َو  َقْوال   ِهْم یِإلَ  ْرِجُع ی أ

ا َواَل   (89/ 20: طه) َنْفع 
 َما َقْوِم  ای َقْبُل  ِمْن  َهاُروُن  َلُهْم  َقاَل  َوَلَقْد  َوِإَن   هِ بِ  ُفِتْنُتْم  ِإَن 

ُکُم  َب  ْحَمُن  َر ِبُعونِ  الَر  ِط  یَفاَت 
َ
ْمرِ  ُعوایَوأ

َ
/ 20: طه) یأ

90) 
هُ  ِإَلُهُکُم  ِإَن َما ِذ  الَل   ء  یَش  ُکَل   َوِسَع  ُهَو  ِإاَل   ِإَلهَ  اَل  یاَل 

ا  (98/ 20: طه) ِعْلم 

 
روبرو ساختن افراد نسبت به 

 هابهانه
 ییجوبهانه جینتا انیب

 برهان با همراه خیتوب
 صوابنشان دادن راه 

شرکت دادن 
 کار در گرانهیتوج

 ْهَ  ِإَن   ِلَقْوِمهِ  ُموَسی َقاَل  َوِإذ ُمُرُکْم ی الَل 
ْ
ْن  أ

َ
 َتْذَبُحوا أ

 (67/ 2: بقره) َبَقَرة  
 ییکاهش بهانه جو

 جهینت یچون وچرا یب رشیپذ
 

 ازاتیامت از تیمحروم
 ْمِلُك  اَل  یِإِن   َرِب   َقاَل

َ
ِخ  یَنْفِس  ِإاَل   أ

َ
 َو  َنانَ یبَ  َفاْفُرْق  یَوأ

 (25/ 5: مائده) َن یاْلَفاِسقِ  اْلَقْوِم  َن یبَ 
 یرهبر حضور از تیمحروم

 موسی )ع(
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 َها َقاَل َمةٌ  َفِإَن  َبِع  ِهْم یَعلَ  ُمَحَر  ْر
َ
/ 5: مائده) َسَنة   َن یأ

26) 

 از ساله 40 تیمحروم
 بیتأد یبرا مقدس نیسرزم

 مردم

 
ْرِض  یفِ  ُهوَن یتِ ی طیمح رییتغ

َ
 (26/ 5: مائده) اْْل

 گرهیتوج نسل رییتغ
 آزاد طیدر مح یتجربه زندگ

جان و جسم در  یرومندین
 ابانیب یهایسخت

 یداستان ساز یفرافکن

ا ا َغْضَباَن  َقْوِمهِ  ِإَلی ُموَسی َرَجَع  َوَلَم  ِسف 
َ
 َماِبْئَس  َقاَل  أ

َعِجْلُتْم  یَبْعِد  ِمْن  یَخَلْفُتُمونِ 
َ
ْمَر  أ

َ
ُکْم  أ ِب  ْلَقی َر

َ
 َوأ

ْلَواَح 
َ
َخَذ  اْْل

َ
ِس  َوأ

ْ
ِخ  ِبَرأ

َ
هُ ی هِ یأ / 7: اعراف) هِ یِإلَ  ُجُر 

 (93-92/ 20: طه ؛150

 یگرهیتوج یشکستن فضا
حاکم )با انداختن الواح و 

 رشیپذ یبرا هارون( خیتوب
 قوم خود توسط خطا

 )ع( یموس یرفتارها «یروان شناخت لیتحل»بر اساس  لیاسرائیبن در «یفرافکن و یتراشلیدل» یهادفاع تیری. مد4 جدول

 یر یگجهینت
با  و فرعون لیاسرائیبن ناسازگار یرفتارهادر برابر موسی )ع(  تیریمد یهاوهیش به مطالعه حاضر پژوهش

 یهامؤلفه وجود لیدل به فرعون و لیاسرائیمذموم بن یاز رفتارها یبخش. پردازدیم یبر مفهوم دفاع روان دیکأت
را  لیاسرائیقوم بن عیکه وقا یاتیآ یاست. بر اساس واکاو نییقابل تب یبا مفهوم دفاع روان یشناختروان مشترک

. از شودیم لیتحل «یو فرافکن یتراشلیدل» یروان یهااضطراب با دفاع طیدو نوع واکنش در شرا، کندیم تیروا
 حیتصح یاله معجزات دنیو دموسی )ع(  یهابود که با موعظه یبه قدر قوم نیاجاهالنه در  هیروح زانیمآنجاکه 

 یپرستبه شکل گوساله اریو اخت یبه احساس آزاد شانیواکنش ا، بعد از نجات از فرعون فرصت نیدر اول، نشد
 «یفرافکن»با ابتدا ، و ذلت یها بردگخوگرفتن به سال به واسطه دفاع به شدت آماده یهابا روان شانیاظاهر شد. 

خود را موجه جلوه عمل  «یتراشلیدل»با  ،سپس، انداختند یرا گردن سامر ریچهره خود پرداخته و تقص ریبه تطه
  دادند.

قابل  «یفرافکن» و« یسازارزشیب» ،«یکارتوانهمه» یهاناسازگار فرعون با دفاع یرفتارها، گرید یاز سو
خود را نزد مردم  تیموقع داشت یسع ییقدرت فرمانروا بر هیبا تک «یکارتوانهمه» قیاز طر ی. واست لیتحل

 «یفرافکن»با  ،تیدر نها .دینما نیبدبو دعوتش موسی )ع( مردم را نسبت به ، «یسازارزشیب» با حفظ کند و
  .بود فساد شهیر خود کهیدرحال، نسبت دهد یبه ورا  یزیانگفسادتالش کرد تا 

 یبه شکل، لیاسرائیبا خصلت بن یامناسب در مواجهه با جامعه یتیترب راهکار، پژوهش یهاافتهیبر اساس 
خود را رفع و عزت نفس خود  یآنها بتوانند حقارت درون، افراد جامعه نیدانش و اراده در ب شیارائه شده تا با افزا

 رفتار رشیپذ نهیزم «ییزداتیحساس یبرا مدارا و یبخشنانیاطم»از با استفاده موسی )ع( ، نیبنابرا .ابندیرا ب
گاه ساز» قیطر از ،سپس، آورد وجود به شانیا در را مناسب  را به عاقبت شر رفتارشان توجه شانینمود ا یسع« یآ

گاه موجود یفضاتالش کرد تا  «یسازداستان» قیاز طر یجو روان رییبه منظور تغ یدهد و حت  یرا به نفع خودآ
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 نهیزم« اردر ک گرانهیشرکت دادن توج» وهیش یریبا به کارگ یو، نیهمچنبرد.  شیاشتباه پ رشینسبت به پذ
 تیمحروم» مقاومت نشان دادند، پاسخکه نسبت به هرگونه  یدر برابر افراد ،تیدر نهابرد.  نیرا از ب یتراشاشکال

ر برابر دموسی )ع(  .شود تیترب سالم یهاصاحب اراده و با روان ینسل انجام گرفت تا «طیمح رییتغو  ازاتیاز امت
 با، ادب تیرعا بر عالوه رهگذر نی. از ااستفاده نمود زین «مداراو  یبخشنانیماط»از فرعون  یمقاومت روان

فراهم آورد تا  یاگونه به را طیشرا، اشیچون فرعون و حفظ عزت ساختگ یدر فرد استعمارگر ییزداتیحساس
گاه»، فرعون روش برخورد با نی. مهمتردینماابالغ  خود را بتواند رسالت است چرا که فرعون نسبت به « یسازآ

قوم خود را به ، امور نیا کردن قلمداد ارزشمند با حال نیا با یول داشت توجه شیکم و ب یامور ماد یاعتباریب
 رببلکه بر  ،اوردین یمجدد رو یسازیبه منف، هایسازیمنف نیدر برابر اموسی )ع( . ه بوداستخفاف کشاند

 کرد. یادآوریاو  یپروردگار را برا تیربوب و داشت دیتأک خداوند بودن نیالعالم
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