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  در سوره طه از منظر نشانه شناسی) ع(داستان حضرت موسی 

1محمد رحيمي خويگاني

   

2نصراهللا شاملي

  

  چكيده

به فراخور حال مخاطب در مقاطع مختلف ،  زباني قرآن شمار اعجازهاي هاي قرآني به عنوان يكي از بي داستان

، صاين راوي توانا هر داستاني را براي منظوري خاص و در جهت هدفي مشخّ. اند توسط اهللا جل شأنه روايت شده

عاملي شد تا در اين پژوهش با ، ضرورت اين تدبر. ر كندخواهد كه در آن تدب كند و از مخاطب خود مي ذكر مي

 ـ » طه« ةدر سور) ع(داستان حضرت موسي ـ  ها شناسي به يكي از اين داستان يعني از ديد علم نشانهديدي نو 

  . نگريسته شود

توصيفي نگاشته شده بيانگر اين مطلب است كه داستان  ـ  هاي اين پژوهش كه با روش تحليلي مهمترين يافته

كه تمام عناصر يك داستان را در حد مطلوبي دارد و يك داستان روايي است ، الًاو »طه« ةدر سور) ع(حضرت موسي 

، »ةالصال«، »النار«هاي اين داستان مثل  شناسي براي فهم بهتر آن سود جست و نشانه توان از علم نشانه خوبي ميب، ثانياً

  . را كشف و بررسي كرد ـ »لجالع«و » العصا«، »ميلْاَ«

  . نشانه شناسي، نشانه، »طه« ةسور، )ع(حضرت موسي ، داستان قرآني: واژگان كليدي

                                                           

  rahimim65@gmail. com )/نويسنده مسئول( دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان. ١

  dr_nasrollahshameli@yahoo. com/ گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان استاد. ٢
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1 - مهمقد  

» sémiologie«شناسي  ي است كه در مطالعات نشانهيكي از انواع مهمهميشه متن داستاني 

شناسانه  پژوهش حاضر بر آن است تا با ديدي متن، گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي
»textologie« ،طه را بررسي و عناصر اين داستان قرآني را به  ةداستان حضرت موسي در سور

هاي  نشانه، اين تحليل استخراج نمايد و از رهگذر، »Text Narratif«عنوان يك متن داستاني 
»signes« ص كندهاي آنها را مشخّ اين داستان را استخراج و داللت .  

و سطح  سطح گفتماني، ه داشتتوجمهم  نشاسي روايي بايد به دو سطح براي نشانه
و  )Roman Jackobson( اين پژوهش در سطح گفتماني با تكيه بر نظريه ياكوبسن، ساختاري

سعي دارد تا به ، )J. Gremas Algirdas( در سطح ساختاري با تكيه بر نظريه گريماس
  . شناسانه از متن داستان برسد تحليلي نشانه

  شناسي روايي  نشانه - 2

صاحب ، ت كوتاه عمر خودا در همين مدام، ديرپا نيست اي پديدهشناسي هرچند  علم نشانه
. توان يافت ي شده است كه در كمتر علمي مثل آن را ميهاي خاص ها و سبك گرايش، ها شاخه

ناممكن  ط بر همه آنها را مشكل و احياناًها هرچند آگاهي و تسلّ ها و نظريه د شاخهاين تعد
مورد نظر به  ةق بهتر بتواند در زمينشود تا محقّ ث ميها باع نگري اين جزئي صرفا ام، كند مي

  . بحث و بررسي بپردازد

، هاي قرآني همانند بيشتر داستانطه را  ةدر سور) ع(رسد داستان حضرت موسي  به نظر مي
. چنين متني را داردهاي  زيرا ويژگي؛ شناسي دانست يك متن گفتماني قابل نشانه  بتوان

، معتقد است كه هر روايتي داراي سطحي گفتماني است )(Roman Jackobsonياكوبسن 
كه به قرار  برشمردهمهم را  ةسه جنب، او براي اين سطح. )158-157صص ،1982، المسدي(

  :شود زير است و در داستان مورد نظر يافت مي

آنكه صاحب گفتمان و عامل و فاعل برقراري گفتمان و : )Destinateur(رسان  پيام -
ص همانگونه كه مشخّ. )24ص ،2007، بومزبر(رسان است  ديگر او پيامبيان به ، روايت است

 . رسان است پيام ـ جالله جلّـ اهللا ، )ع(در داستان حضرت موسي ، است

آن كسي است كه پيامي را دريافت ، طرف ديگر يك گفتمان: )Destinataire(: گير پيام -
كه اين داستان براي او روايت شده پيامبر  اي ليهاز آنجا كه مخاطب او. )25ص ،همان( كند مي
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 خبر آيا و« :﴾موسی حديثُ أَتاك وهلْ﴿: اليه دانست  لٌپس بايد ايشان را مرس، است) ص(اسالم 

گفتمان قرآن براي يك شخص و نسل و ، ا حقيقتاًام )9/ 20: طه( »است؟ رسيده تو به موسي
 ةپس هم. ويژگي جاودانگي داده است، كه بدانص نيست و پيام آن فرازماني است زمان مشخّ

اليه اين داستان دانست لٌبشريت را بايد مرس . 

آن پيامي را كه متن روايي در دل خود دارد و در فرآيند گفتمان در : )Messege(پيام  -
ميان مرسع(پيام اصلي داستان حضرت موسي  .)29، همان( شود ل اليه رد و بدل ميل و مرس (

، 14ج، 1417، طباطبائي(فرجام بودن كارهايشان دانست  يتنذير ظالمان و طاغيان و برا بايد 
  . )118ص

، همانطور كه گفته شد. شناختي تحليل كرد بايد اين متن گفتماني را با الگويي نشانه، حال
فكرانش در مگريماس و ه. انتخاب شده است براي اين كار الگوي چهارگانه مشهور گريماس

كه فقط به  كردندارائه  »شناسي روايي نشانه«اي با نام  نظريه، شناسي پيشرفت علم نشانهادامه 
اين نظريه چند ويژگي دارد كه از اين قرار ، پردازد مي) ...رمانس و، رمان، داستان(متون روايي 

  :است

- سوسور  ود ةنظري ،و ابتدائاً الًآنها او)Ferdinand de Saussure (دال  مبني بر تمييز بين
شكل تعبير و «ز بين مبني بر تميLouis Hielmslev( (» يفلمسلهي« ةو مدلول و در ادامه نظري

و » تعبير ةماد»محتوا  ةفقط به جنب، ولي از اين ميان؛ را پذيرفتند» محتوا ةشكل محتوا و ماد
 .)154ص ،2010، المرابط( بسنده كردند و تعبير را مورد پسند نيافتند

واحدهاي «لي به ركن داللي و ركن نحوي كه از او، داراي دو ركن است اين سطح محتوا -
با ، ي ارتباط بين واحدهاي قبلي را بر عهده داردربرقرا ةمي كه وظيفو از دو» داللت ةكمين

 .)75ص ،1383، سجودي( كنند مي  ياد» داللت ةليساختارهاي او«عنوان 

هاي  نشانه«است كه گرماس آن را  ساختار چهارگانهظهور اين ارتباطات در يك  -
 :آيد داراي ساختاري است كه در ادامه مي، و بنا به نظر او )76ص ،همان( نامد مي» چهارگانه

كه » سفيد«خود را نيز به همراه دارد مثال  داللي متضادّد هر واحد داللي ناخودآگاه واح
شان ممكن با دريافت معناي ضدها جز  معناي نشانه، در نظر گريماس. را در كنار دارد» سياه«

  .)75ص، 2002، طالب(» نيست

 و در» ناسفيد«سفيد  فيدر ن ،مثالً د؛هم دار نفيهر كدام از اين دو طرف تضاد يك طرف 
  . خورد به چشم مي» ناسياه«سياه  نفي
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  :آمده استسازد كه در زير  را مي اي چهارگانه ها نفيارتباط و تقابل بين اين تضادها و 

  سياه                                 سفيد                                 

     

   

  ناسفيد                                 ناسياه                                

  

  اي گريماس ساختار چهارگانه نشانه -1-2شكل 

  

به نظر . و ارائه كرده است رسم، هاي مستخرج از متن اين ساختار را گريماس براي نشانه
همين الگو و  هگذرهاي جديدي از معاني آن را از ر توان جنبه با اين ساختار در هر متني مي، او

ارائه  ،)گيرد اي كه در مركز اين ساختار قرار مي آن نشانه( »اي نشانه ةهست«با اضافه كردن يك 
را » طه«در سورة ) ع(هاي داستان حضرت موسي  اين پژوهش بر آن است تا نشانه. داد

شناسانه از اين داستان  آنها را رسم كند و به تحليلي نشانه  استخراج و ساختارهاي چهارگانه
شايان ذكر است كه الگوي كنشگر گريماس در اين مقاله مورد نظر نگارندگان ( دست يازد

  . )نيست

  داستان حضرت موسيعناصر  - 3

شناسي است كه به  هاي علم متن يكي از زير مجموعه )Narratologie( شناسي علم روايت
گذارد كه ادبيت متون داستاني را  پردازد و تمام هم و غم خود را بر اين مي تحليل داستان مي

و  صرود تا عناصر داستان حضرت موسي مشخّ در اينجا سعي بر آن مي، ص و ظاهر كندمشخّ
  . در روند داستان بيان گردد هاجايگاه آن

 ها و سان داستانه ها و قصص قرآني به هيچ روي ب نكته شايان ذكر آن است كه داستان

براي سرگرمي و  ـ معاذ اهللا ـگوي آن يعني خداوند باري تعالي  قصص ادبي نيست و داستان
براي پيشبرد اهداف توحيدي و در  ها هر كدام از اين داستان. آنها را روايت نكرده است، نتفنّ

طه به منظور تنذير  ةهمين سور در) ع(طرح داستان حضرت موسي ، مثالً؛ راه هدايتگري است
و يا آگاه ) 118ص ،14ج، 1417، طباطبائي(فرجام بودن كارهايشان  ظالمان و طاغيان و بي

، زمخشري( است ل مشكالتشانگذشته براي تحم) ع(از قصص پيامبران ) ص(كردن پيامبر 
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ها با ديد  بايد ديد ما به اين داستان، بنابراين. )11ص ،16ج، 1412، و طبري 53ص ،3ج، 1407
طرح عنوان ، رو يناهم از ،)353ص، 2ج، 2000، حسان( هاي ادبي متفاوت باشد ما به داستان

  . ادبي متن كار دارد و ال غير ةتنها با جنب» هاي قرآني داستان«نشاسي  نشانه

  رنگ پي -1- 3

و وابستگي ميان آنها را به  كه حوادث داستان را به هم مربوط آن چيزي است» رنگ پي«
معتقد ) Vladimir. Propp(» پراپ«. )152ص ،1364، ميرصادقي( كند  طور عقالني تنظيم مي

، و به حالت ناپايدار رسيدهشود رنگ داستان بايد به خوبي از حالت پايدار شروع  پياست 
. )143ص ،1368، پراپ(ليه را به دست آورد حالت پايدار او، دوباره و به صورت منطقي

ص زماني نامشخّ ةصي است كه در گستررنگ مشخّ داراي پي »طه«ة در سور) ع(داستان موسي 
فرعون با (و شر ) موسي با تكيه بر نيروي خداييحضرت (در حركت است و تنش ميان خير 

شروع ) ع(ط موسي ه از رؤيت آتش توسقص. كشد ا به تصوير مير) تكيه بر غرور شيطاني
، و به پيش فرعون رفتن از حالت تعادل و پايداري) ع(شود و بعد از مبعوث شدن موسي  مي

بعد از نجات قومش و پيروزي بر ، شود و دوباره خارج و وارد مراحل بحران و ناپايداري مي
؛ ريزد تعادل داستان را به هم مي، ه سامري بار ديگرشود تا آنجا ك همه چيز پايدار مي، فرعون

شود عامل ثبات و پايداري مي، دوباره) موسي(ت اصلي ولي شخصي .  

3 -2- تشخصي  پردازي تو شخصي  

ي كه هاي تشخصي ـ ستاآن  هاي تد شخصيتعد) ع(موسي داستان هاي بارز  يكي از جلوه
ط كه در داستان توس هستند  كساني ها تشخصي. دهند را تشكيل مي هر داستاني ةمهمترين جنب

آيد و  عمل با حضور آنها به وجود مي«و ) 184ص، 1364، ميرصادقي(شوند  راوي ساخته مي
كند و گفتگوها هم گفتار آنها با يكديگر يا با خود  فضا و مكان به خاطر آنها مفهوم پيدا مي

 ي نقشهاي زير ايفا تشخصي، ترتيب به، در اين داستان. )50ص ،1381، عبداللهيان(» است
  :كنند مي

نقشي كليدي است و در تمامي ، نقش خداوند در اين داستان: خداوند جلّ جالله -
: كند كمك مي، اساو در لحظات حسبه و  او با موسي گفتگو. لحظات داستان حضور دارد
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اي است كه در اين  لين نشانهاواين حضور ، )68/ 20: طه( ﴾يقُلْنا ال تخف إِنك أَنت الْأَعل﴿
   !اي كه داللتش عين خود نشانه است نشانه ـ كند داستان خودنمايي مي

» خير«مصداق بارز  او، دانست) ع(ت اصلي داستان را بايد موسي شخصي ):ع(موسي  -

روند . شود بنوعي به او مرتبط مي شده روايتحوادث  و همة، برد است و داستان را به پيش مي
با يك ، سپس؛ شود داستان به صورتي است كه از چگونگي به رسالت رسيدن موسي آغاز مي

سخن به ميان فاقاتي از اتّ، كشد و در ادامه د او را به تصوير ميزمان تولّ، بازگشت به عقب زيبا
  . دهد و همينطور تا پايان داستان كه براي موسي در ديدار با فرعون رخ ميآيد  مي

خداوند طغيان و  ةكسي است كه به گفت. است» شر«مصداق او داستان  در اين: فرعون -

: طه( ﴾ٰیغطَ هونَ إنعرف إلٰی بهإذْ﴿: سركشي پيشه كرده و راه ناسپاسي در پيش گرفته است

كه ساحران فرعون و  آنجا؛ ل داستان دانستاوج او ةنزاع فرعون با موسي را بايد نقط. )24/ 20
  . است) ع(پيروزي از آن موسي ، خيزند و سرانجام به مبارزه برمي) ع(موسي 

، در سايه است و هر چند از ابتدا تقريباً، ت تا قسمت پاياني داستاناين شخصي: هارون -
ي بعد از قبول درخواست موسي مبني دارد و حتّ حضور، در گفتگوهاي بين خداوند و موسي

از ) ع(ولي تا آنجا كه موسي  ؛شود حاضر مي، در گفتگوي بعدي با خداوند، شدن اوبر وزير 
گويد  مي) ع(او همانگونه كه موسي . كند ي در داستان ايفا نمينقش خاص، گردد كوه باز مي

  . ستوا ةهمراه و پشتوان

هاي فرعي داستان  تها را بايد شخصي تاين شخصي: و خواهرش) ع( مادر موسي -
ها همه جزو  تاين شخصي، كند در يك بازگشت به عقب از آنها ياد مي كه راوي تنهادانست 

كند  دارد ذكر مي) ع(تي كه بر موسي منّ سببخويشان موسي هستند كه خداوند آنها را به 
  . اند هيچ كاره ،و در روند فعلي داستان تقريباً) 738، ص1390، خطيب(

قوم  ،اي از طال ست كه با ساختن گوسالهمصداق ديگر شر در اين داستان ا: سامري -
  . به در برددين  راه موسي را فريفت و آنها را از

 شمار بهكساني  ةي در داستان دارند و در زمرتها هم نقش مهماين شخصي: ساحران -
انيت دين اما با آگاهي از حقّ، با موسي سر جنگ داشتند و شر بودند، كه در ابتدا روند مي

 . گرويدند و در اهل خير وارد شدندبه آن ، موسي
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اهل ، رنگي در داستان دارند هاي ديگري كه حضور كم تشخصي: موسي) ةخانواد(اهل  -
 ةتنها با ذكر واژ، و كيف آنها بدون ذكر كم ـ  شأنه جلّـ    موسي هستند كه راوي يعني اهللا

 :)10/ 20: طه( ﴾...لأَهله امكُثُوا ناراً فَقالَ  يآإِذْ ر﴿: بسنده كرده است »و«ضمير جمع  و» أهله«

 . »اش گفت كه بمانيد چون آتشي ديد به خانواده«

  ديد راوي ةزاوي -3- 3

 خود در داستان حضور ندارد، بيروني است يعني راوي هديد اين داستان يك زاوي ةزاوي

ل خود را از زبان او جااين، تر ا به زيبايي هر چه تمامام ؛هرچند خداوند در داستان هست(
خود ، بنابراين(. كند براي ما روايت مي» داناي كل«اين داستان را يك . )كند شخص روايت نمي

تي مستقل صدايي كه گويا شخصيـ  كند بلكه صداي او ايفاي نقش مي؛ راوي در داستان نيست
خواند و  را ميرسد صدايي او  س طوي ميبه وادي مقد) ع(كه موسي  هنگامي، رو ينااز، )است

 فَلَما﴿: كند تمام گفتگوها و مطالب را به او گوشزد مي ،همين صدا بدون هيچ تغيير ديگري

» ...!موسي اي«: كه شد داده ندا، آمد آتش نزد كه هنگامي. )11/ طه( ﴾موسی يا نودي أَتاها

تي انتزاعي از ندا داده شد تا شخصي: فرمايد بلكه مي ،»اي موسي«: فرمايد ندا دادم خداوند نمي(
تش مورد سؤال اين ندا مجهول است و نه كيفي. )را در داستان خلق كند) از صداي خود(خود 

4ج، 1412، شاذلي( توضيح نداده است، از اين زيرا خدا بيش؛ تشآدمي است و نه كمي ،
  .)2331ص

  انمكان و زم -4- 3

ا يك زمان تقويمي نيست و گويا ام؛ ص استمشخّ، ها هرچند غالباً داستاندر   عنصر زمان
حوادث اين داستان . )234ص ،1371، اخوت( در سيالن است، متناهيداستان در يك بستر نا

، زيادي داشته باشند ةهايي كه شايد از هم فاصل زمان، فاق افتاده استهاي مختلفي اتّ در زمان
  :كند در چهار مقطع خودنمايي ميعنصر زمان در اين داستان 

 -  و  كند حكايت ميديده شدن آتش در دور دست از ل در ابتداي داستان است كه مقطع او
  ؛ فاقات داستان در شب به وقوع پيوسته استاتّ از اي گوشه، حتماً دهد كه نشان مي

-  با ساحران را ) ع(موسي  ةزمان مبارز، كه خدا به زيبايي شود به آنجا م مربوط ميمقطع دو
و » يوم الزينه«دهد كه اين مبارزه در روزي خاص با نام  نشان مي، يروشنبو ، كند ص ميمشخّ
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/ طه( ﴾ضحی الناس حشري وأَنْ الزينة ومي موعدكُم قَالَ﴿: بوده است» ضحي«ظهر در هنگام 

 هنگامي، مردم ةهم كه اين شرط به؛ است] عيد روز[=  زينت روز شما و ما ميعاد«: گفت ؛)59

  ؛ »شوند جمع، آيد مي باال، روز كه

-  سخن » مدين«در ) ع(موسي  ةسال ست كه خداوند از سكونت چندم آنجامقطع سو
  ؛ )40/ 20: طه( ﴾یوسلی قَدرٍ يا مت عئْجِ ن ثُميدلِ مني فی أهنِت سثْبِلَفَ﴿: كند مي

ت كوتاهي مد) ع(موسي حضرت مقطع چهارم مربوط است به قسمت پاياني داستان كه   -
زمان غيبت باعث شد تا قومش بر  همين. از قوم خود دور شد و به گفتگوي با خدا سپري كرد

  . فريفته گوساله سامري شوند، از او جدا شده، هاي هارون خالف تالش

، ترين مكاني كه در داستان از آن ياد شده بنيانيبايد گفت كه مهمترين و ، در مورد مكان
إنی أنا ﴿ :و پرداختبا موسي به گفتگ، در آناست كه خداوند » ويطُ سِدقَمي الْوادلْاَ«، همان

ك فَربلَاخع نلَعيبِ ك كإنالوی الْادقَماز اين مكان به ـ جالله جلّـ اهللا ، )12/ طه( ﴾ویسِ طُد 
اش صحبت  خداوند با فرستاده، جاآنقرار است در  زيرا؛ ياد كرده است »وادي مقدس« عنوان

  . كند

در روند اصلي داستان ، هاست كه البتّ» مدين« سرزمينمكان ديگري كه در داستان ذكر شده 
 و﴿: م داستان جايي است كه موسي و قومش در آن سكني گزيدنداما مكان سو. قرار ندارد
ناكُمدواع الطُّورِ جانِب نمافتد فاق ميو قسمت پاياني داستان در آن اتّ) 80/ 20: طه( ﴾الْأَي ،

موسي و  ةو بازگشت دوبار او از دين) ع(رفتن قوم موسي  خوردن و بيرون حوادثي مثل فريب
   . ...نابود كردن گوساله و

  حوادث -5- 3

از ، از لحاظ زمانيرسد  ميافتد و هرچند به نظر  فاق ميحوادث اين داستان بسيار سريع اتّ
سير اين حوادث را بايد اينگونه . هستند صلبه هم متّ، ولي با تسلسلي منطقي؛ باشند هم دور

   :بيان داشت

شدن به   س و مبعوثرفتن به وادي مقد ←) ع(ط حضرت موسي شدن آتش توس  ديده
كردن  پيروزي و خارج ←با ساحران فرعون رفتن به پيش فرعون و مبارزه  ←پيامبري 

و خروج ) ع(و غيبت كوتاه موسي  »الطور األيمن«سكونت در  ←اسرائيل از ملك فرعون  بني
  . بازگشت موسي و نابودي گوساله ←سامري  ةگوسال سبببه  او قومش از دين
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) ع(موسي ة رويارويي و مبارز حاصلاوج وجود دارد كه هر دو  ةدو نقط، در اين داستان

خيزد و در نقطه دوم گوساله  او با ساحران فرعون به مبارزه برمي، لاو ةدر نقط. با مخالفان است
برخاسته از  هنقطدو اين  وجود. دهد آن نجات مي قومش را از شرّكند و  ميسامري را نابود 

ل و فرجام كند و آن هم اثبات پيروزي نهايي حق بر باط هدفي است كه داستان آن را دنبال مي
  . ناخوش طاغيان و فريبكاران است

  گوهاگفت -6- 3

به طوري كه اين عنصر ، ها در جريان است تگفتگوهاي زيادي بين شخصي، در اين داستان
  :ترين عناصر داستان دانست توان يكي از پررنگ را مي

گفتگوي  )3؛ گفتگوي خداوند با موسي و هارون) 2؛ )ع( گفتگوي خداوند با موسي )1
گفتگوي  )6؛ گفتگوي ساحران و فرعون) 5؛ گفتگوي موسي و ساحران) 4؛ موسي و فرعون
گوي گفت) 9؛ گفتگوي هارون و قومش )8؛ گفتگوي هارون و موسي )7؛ موسي و قومش
  . موسي و سامري

  هاي داستان نشانه - 4

  ل داستاناي مقطع او واحدهاي نشانه -1 - 4

در اين قسمت تنها ، پردازد مي) ع(بعثت حضرت موسي ل داستان به چگونگي مقطع او
شود واحدهاي  در اينجا سعي مي، هارون و اهل موسي حضور دارند، )ع(موسي ، خداوند

  . مورد تحليل و بررسي قرار گيرد، اي مرتبط با اين مقطع نشانه

  نبوت و پيامبري، هاي دال بر هدايت نشانه - 1-1- 4

حضرت (اش  ت اصليو شخصي) اهللا(وجود دارد كه خود راوي اي  نشانه، در ابتداي داستان
محسوب  بر هدايت اي كه دالّ نشانه، است» آتش، نار«اين نشانه . كنند بدان اشاره مي) موسي

اين آتش نقش بنيادين در ، قرار داده شد) ع(بر سر راه موسي ، و به همين منظور شود مي
شده  ذكر، بار هم با ضمير» يك«و  بار مستقيماً» سه«روايت داستان دارد و در ابتداي داستان 

 منها آتيكُم لَعلِّي نارا آنست إِني امكُثُوا لأَهله فَقَالَ نارا رأَی إِذْ یسمو حديثُ كاأَت وهلْ﴿: است

 رسيده تو به موسي خبر آيا و« :)9-11/ 20: طه( ﴾...لما أتاهافهدی  النارِ علَی أَجِد أَو بِقَبسٍ
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 كنيد درنگ) اندكي: (گفت خود ةخانواد به و كرد مشاهده آتشي) دور از( كه است؟ هنگامي

 و. كنم پيدا را راه، آتش اين ةبوسيل يا بياورم شما براي آن از اي شعله شايد؛ ديدم آتشي من كه
   .»... چون بدان رسيد

گيرد كه اطراف آن را اينچنين  قرار مي اي ما اين آتش در مركز ساختار چهارگانه نشانه
  :توان دانست مي

 ضاللت                                       هدايت           

  )نور(آتش                                   

  

  ناهدايت                                       ناضاللت         

  )هدايت و ضاللت(آتش  ةنشان ةساختار چهارگان -4-1-1-1 

  

ضاللت ، است كه در مقابل خود) ع(هدايت موسي  ةآتش نشان، اي نشانه هدر اين چهارگان
 شود و اگر نرود دچار ضاللت مي) هدايت(به وادي مقدس برود ) ع(اگر موسي ، را دارد

» ناهدايت«به  لذا موسي با نرفتن؛ ه برعكس استقضي، عا در طرف ديگر اين مربام؛ خواهد بود

  . رسد مي» ناضاللت«و با رفتن به 

 آتيكُم لَعلِّي نارا آنست إِني﴿: مصداق اين نشانه هم به طرز زيبايي در آيه ذكر شده است

» هدي«اشاره شده كه ، بتلويح، در اين آيه. )10/ 20: طه( ﴾هدی النارِ علَی أَجِد أَو بِقَبسٍ منها

  . است» تاريكي«يا » نارفقدان «مدلول » ضاللت«، الزاماً پس؛ است» نار«مدلول 

آن اند  اشاره كرده بدان رينبيشتر مفس و كند آنچه در مورد اين نشانه بسيار غريب جلوه مي
تأكيددار استفاده كرده  ةاز جمل، و به همين دليله ديد) ع(اين نشانه را فقط موسي است كه 

اي زيبا بدين مطلب است كه هر  در اينجا هم اشاره) 137ص ،14ج، 1417، باطباييط(، است
  . !يستهاي هدايت ن ديدن نشانه توانكسي را 

هدايت  ةنيز نشان» قبس« ،است) ع(» موسي«هدايت  كه نشانة» آتش«عالوه بر  ،در اين آيه
هرچند  ؛﴾بِقَبسٍ امنه لَعلِّي آتيكُم﴿: اي از احتمال قرار دارد در هاله ،اهل و قوم اوست كه البته

 ين، بنِيعقَّوتم »دیاهلُ« ودجو و سةُبتقْمالْ النار وه و »سِبقَالْبِ« يانُإتالْ كانَ املّ و«: طبرسي گفته است
، 1377طبرسي، (» اًنقيتسم هبِ فاُءوالْ سيلَ ما عدي لّائَل »لَعلِّي«: قالَفَ عِمالطَّ و جاِءالر یلَع مافيهِ رأمالْ

و وجود هدايت امري  )روشن است آتشكه به معناي ( از آنجا كه آوردن قبس«): 416، ص2ج
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ه دحتمي نداوعدة امر غير استفاده كرده است تا » لعل«ي رجمتوقّع بوده است، لذا از اسلوب ت
: قسمتي از آتش است  كه شعله  كما اين، تر است لذا قبس نوعي هدايت سطح پايين. »باشد

قبس يعني «): 159، ص7تا، ج طوسي، بي(» بِصقَ أو ودع فرطَ يف نار وه ، وةُلَعالش سبقَالْفَ«
و معدن » نار« موسي به سوي ،بدين ترتيب. »گيرد شعله و آن آتشي است كه در چوب در مي

 علي. مردمانش را هم هادي شود، از هدايت در دست» اي شعله«شود تا با  هدايت رهنمون مي

يقُولُ آتيكُم بِقَبسٍ   ،﴾آتيكُم منها بِقَبسٍ﴿: ولهق« كه كرده روايت )ع( باقر حضرت از ابراهيم بن
كَانَ قَد أَخطَأَ الطَّرِيق يقُولُ أَو أَجِد عند النارِ  ﴾ يالنارِ هد يأَو أَجِد علَ﴿و   من النارِ تصطَلُونَ

  ،﴾آتيكُم منها بِقَبسٍ﴿ با جملة) ع(موسي « :)53ص ،3ج، 1373، شريف الهيجي(» طَرِيقال
 يأَجِد علَأَو ﴿ و عبارتآورم كه از آن روشني بگيريد  اي از آتش مي براي شما شعله: گويد مي

موسي راه را گم كرده بود ) چون(در نور اين آتش راهي بيابم،  به اين معناست كه ﴾ يالنارِ هد
   .»در نور اين آتش راهي بيابم: و به همين خاطر گفت

، پردازد مي) ع(آتش در مقطع اول داستان كه به چگونگي مبعوث شدن موسي ، ينابنابر
را » عليننَ« رسد كه فرمان ميشود و  وارد ميقات مي) ع(موسي ، به هر حال. نقشي بنادين دارد

م و مكان مثل احترام به متكلّ؛ اند ذكر كرده مفسرين براي آن مداليل زيادي. از پاي در آورد
بركت آن مكان سببهايش به  قدم يافتن سي كه خدا براي گفتگو برگزيده است و يا بركتمقد ،

 حضرتمهمترين اين مداليل را بايد آنچه تفاسير شيعي از  اما، )109ص ،16ج، 1412، طبري(
 اللَّه صلوات ـ دمحم آل قائم از و«: كنند دانست روايت مي) جع( المهدي حجت بن الحسن

 كه چنان، بوده ميته جلد از نعلين آن اينكه نفى از بعد حضرت آن كه است مروى ـ آله و عليه

 و سبحانهـ  حق، بود خود اهل تمحب ةشيفت موسى چون: كه فرمودند، است تسنّ اهل معتقد
 كه فرمايد مى و او دل از اهل تمحب انتزاعه ب كند مى اشارت، نعلين خلعه ب امر از ـ تعالى

در كه آن تا كن دور، خود دل از عيال و اهل از را ما غير تمحب و باشى رو يك، ما تمحب 
  . )51-50صص، 3ج، 1373، الهيجي شريف(» لقبِم ما بر و ضعرِم ما غير از و يكدل

 أو كنَدب و كسفْنَ: أي نَعلَيك فَاخْلَع«: چنين گفته است، عبارتاين  ةابن عربي هم دربار

را درآر، يعني ) نعلينت(هايت  پايپوش«: »نِينَوكَالْ نِع درَّجتَ دقَفَ ماهنْع درَّجتَ إذا هأنَّل نِينَوكَالْ
خود يا بدنت يا دو جهان را كنار بگذار، زيرا كسي كه از اين دو چشم پوشد، قطعاً، از دو نفس 

في خداوند خود را معرّ، در ادامه. )20ص، 2ج، 1422، ابن عربي( »جهان چشم پوشيده است
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ديگري از هدايت و اطاعت را  نشانة گويد و سخن مي) ع(كند و از انتخاب شدن موسي  مي
ت او دارد و بر عبودي اي كه او را بر اين مسير هدايت ثابت نگه مي نشانه؛ كند بدو گوشزد مي

نِي﴿ :است» ةصال«اين چيز همان ، گذارد ه ميصحا إِنأَن لَا اللَّه ا إِلَّا إِلَهنِي أَندبمِ فَاعأَقلَاةَ والص 

 براي را نماز و بپرست مرا. نيست من جز معبودي؛ هستم »اهللا« من« :)14/ 20: طه( ﴾لذكْرِي

  . »دار پار ب من ياد

اطاعت و هدايت و در طرف ، آن اين نشانه داراي دو طرف متضاد است كه در يك طرف
ست و در غير اين صورت ومطيع ا، كسي كه به ياد خداست، ديگر عصيان و ضاللت قرار دارد

  :استصورت  ة اين نشانه بدينساخت چهارگان. عصيانگر

  ضاللت، عصيان                                            هدايت، اطاعت               

  ةصال                                                     

   

   

  )اطاعت و ضاللت شامل، ةصال ةنشان ةساختار چهارگان( -4-1-1-2

  

ذكري كه از روي هدايت و اطاعت است و كسي كه از سوي خدا ؛ ذكر خداست» ةصال«
انتخاب شده است بايد جانب اطاعت و هدايت و ناعصيان و ناضاللت را بر طرف ديگر برتري 

موسي را به سوي هدايت ، در تاريكي» نورِ آتش«پس . به دور نيفتد، دهد تا از مسير صواب
  . بر اين هدايت استوار بماند، »ذكر«و » ةصال«اما او بايد با ؛ استكشيده 

مربوط ) ع(ت موسي م آنها كه به نبوسو ةبا حلق، ل داستانها در مقطع او نشانه ةاين حلق
خداوند با . هستند» يد بيضاء«و » عصا«، هايي كه به ترتيب نشانه ـ گردد تكميل مي؛ شود مي

به ديدار فرعون بروند و او را ، خواهد كه به كمك برادرش هارون مي از او، دادن اين دو نشانه
ـٰ﴿: عصياني كه طرف ديگر ساختار ذكر شده در باالست ـ از عصيان بازدارند  حيةٌ هي فَإِذَا هافَأَلْقَ

 غَريِ من بيضاَء تخرج جناحك إِلَی يدك الْأُولَی واضمم سريتها سنعيدها تخف ولَا خذْها قَالَ تسعی

 به كه شد اژدهايي ناگهان كه، افكند را) عصا( آن موسي پس« :)22/ 20: طه( ﴾یأُخر آيةً سوٍء

 دستت گردانيم و بازمي اولش صورت به را آن ما؛ ترسم و بگير را آن: گفت. شتافت مي سو هر

  . »است) خداوند سوي از( ديگري ةنشان اين؛ آيد بيرون عيب بي و سفيد تا، ببر گريبانت به را

  نااطاعت و ناهدايت عصيان و نا ضاللتنا                
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  انسان عادي                                       پيامبر                

  يد بيضاء، عصا                                  

   

  ناپيامبر                                       انسان ناعادي      

  )پيامبري و انسان عادي(نشانه عصا و يد بيضاء  ةچهارگانساختار  -4-1-1-3

  

آنها  ةهاي بزرگ ديگري است كه خداوند وعد نشانه ةمها مقد شايان ذكر است كه اين نشانه
هاي بزرگ  تا از نشانه«؛ )23/ 20: طه( ﴾یالْكُبر آياتنا من لنرِيك﴿ :دهد مي) ع(را به موسي 

  . داند فقط خداوند مي؛ ها چيست حال اين نشانه. »به تو نشان دهيم، خويش

  ) ع(هاي دال بر نعمت خداوند بر موسي  نشانه - 1-2- 4

 ةاي به لحظ خداوند اشاره، ذكر شد ،طور كه قبالً همان، در ميانه گفتگوي خداوند با موسي
خود  لطف بزرگخداوند به ، در اين داستان. دهد ميالد موسي كرده و داستان آن را توضيح مي

 خری إِذْاُ مرةً علَيك مننا ولَقَد﴿ :كند به دريا فتادن او را يادآوري مي ةقضي واشاره ) ع(موسي  بر

 لي عدو يأْخذْه بِالساحلِ الْيم فَلْيلْقه الْيم في فَاقْذفيه التابوت في اقْذفيه يوحی أَن ما مكاُ إِلَی أَوحينا

ودعو لَه أَلْقَيتو لَيكةً عبحي منم عنصتللَی وع يمشمول را تو، ديگر بار ما و« :)39/ طه( ﴾نِيع 

 صندوقي در را كه او كرديم الهام بود الزم آنچه مادرت به كه زمان آن، ساختيم خود نعمت

 او دشمن و من دشمن و افكند ساحل به را آن دريا تا بينداز دريا به را صندوق آن و قرار بده

 و( »شوي ساخته، من ديدگان برابر در تا، افكندم تو بر خودم از تيمحب من و برگيرد را آن
  )!يابي پرورش

به  زيرا ؛در اين آيه بسيار پررنگ است) دريا(» مالي«يافت كه نقش درتوان  مي، تبا كمي دقّ 
اين واژه دو بار ديگر هم در سوره ، عنوان مأمور خداوند موسي را به ساحل امن رهنمون شد

اي به در  كرده و او را از ورطه ايفاهمين وظيفه را براي موسي ، آمده است كه در هر دو بار
فرعونيان را در هم » ميلْاَ«با كمك همين ) ع(آنجايي است كه موسي ، لبار او. آورده است
 ما مالْي من همفَغشي بِجنوده فرعونُ فَأَتبعهم﴿: آنان محفوظ داشت او را از شرّ» ميلْاَ« شكست و

يغَشمآنان دريا و كردند دنبال را آنها لشكريانش با فرعون) ،ترتيب اين به(«؛ )78/ 20: طه( ﴾ه 

  . »پوشانيد كامل بطور) خود خروشان امواج ميان در( را
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 بِعبادي أَسرِ أَنْ موسی إِلَی أَوحينا ولَقَد﴿ :كند هم ياد مي» البحر«خداوند از ، در همين مقطع، هالبتّ

رِبفَاض مي اًطَرِيق لَهرِ فحالْب يسلَا اًب افخك ترلَا اًدی وشخوحي موسي به ما« :)77/ 20: طه( ﴾ت 

 باز كن دريا در خشك راهي، آنها براي و ببر خود با) مصر از( را بندگانم شبانه: كه فرستاديم

 »البحر« رسد مي به نظر . »!دريا در شدن غرق از نه و ترسيد خواهي) فرعونيان( تعقيب از نه كه

او درباره . آيد ابن منظور برمي »لسان العرب«اين سخن از . نداشته باشد» ميلْاَ«اختالف معنايي با 
 كانَ ما ليع اليم ماس يقَعو] ...[، تابِكالْ يف وه ذلككَو، رحبالْ اليم: اججالز قالَ« :گويد مي» ميلْاَ«

ماؤلْحاً هعاقاً مز ،ويلَع النذْبِ بريِكَالْ رِهماُءالْ الع ،وترأُم أُم وسيم حني هتلَدو خافَوت لَعينَ هوعرف 

. )4966ص ،6ج، تا بي، ظورابن من(» رصمبِ يلِالن رنه وه، واليم يف تقْذفَه مثُ وتتاب يف لَهعجت أَنْ

» مي«واژة آمده است،  معناهمين قرآن نيز به همان بحر است و در  »يم«: زجاج گفته است يعني

كه او را  مادر موسي هنگامي. شود اطالق مي شور و بدمزه و هم بر نهر شيرين پر آب هم بر آب
د و هاي قرار د او را در جعبهور شد ناك بود مأمموسي ترس) جان(بر  از فرعونو به دنيا آورد 

» البحر« ةواژ ليذدر  ابن منظور. نهر نيل در مصر است »يم«مراد از اين ، و زداندا »يم«در 

 دقَ، هساعاتو قهعمل كذلبِ يمس، برالْ الفخ وهو، عذْباً أَو كانَ ملْحاً، ثريالكَ املاُء: البحر«: آورد مي
غلب لْحِي الْلَعم حقَلَّ يت ذْبِالْ يفع ،وجمعه رحأَب وورحب وشور باشد  ،آب زياد استبحر «: »بِحار

واژة يا شيرين و آن خالف برّ و بيابان است، بحر را بحر خواندند به خاطر عمق و وسعتش، 
و جمعش  كاربرد است و استعمالش در آب شيرين كم رود بكار مي شوربحر بيشتر در آب 

  . )215ص، 3ج، همان( »ابحر و بحور و بحار است

گوساله سامري رها  است كه موسي را از شرّ» ميلْاَ«اين ، و دوم بار هم در آخر داستان
 إِلَی وانظُر تخلَفَه لَن موعدا لَك وإِنَّ مساس لَا تقُولَ أَنْ ةٰوالْحي في لَك فَإِنَّ فَاذْهب قَالَ﴿: كند مي

ي إِلَهِكالَّذ ظَلْت لَيهفًا عاكع هقَنرحلَن ثُم هِسفَنني لَنف ِّفًا الْيمسگفت) موسي(« :)97/ 20: طه( ﴾ن :

 تماس من با" :ييبگو) شود نزديك تو با كس هر( كه است اين دنيا زندگي در تو ةبهر كه، برو

 اين به بنگر) اكنون(. شد نخواهد فتخلّ هرگز كه، داري) خدا عذاب از( ميعادي تو و. "گيرم

 آن اتذر سپس؛ سوزانيم مي نخست را آن ما ببين و كردي مي پرستش را آن پيوسته كه معبودت

  . »پاشيم مي دريا به را

شك از يك طرف  اما بي؛ داند فقط خدا مي، ي نهفته استرّكه در اين واژه چه س اين
اي  دريغ خداوند بر موسي و از طرف ديگر نشانه هاي بي ها و نعمت تاي است بر محب نشانه
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توان اين واژه را در مركز  مي، در نتيجه. عصيانگران و طاغياناست بر سخط و خشم خداوند بر 
  :رسيم كردتساختار قرار داد و شكلي اينگونه 

  غضب و حرمان                                         محبت و نعمت

                                                 اليم  

  

  نعمت عدممحبت و  عدم                                        حرمانعدم غضب و  عدم 

  )نعمت و حرمان) (محبت و غضب(اليم  ةنشان ةساختار چهارگان -4-1-2-1

  

برد و آماده  مقطع اول داستان را به پايان مي، )ع(هايش بر موسي  خداوند با يادآوري نعمت
  . ست كه در ادامه خواهد آمدهايي ا در مقطع دوم نشانه. شود روايت مقطع دوم مي

  اي مقطع دوم داستان  واحدهاي نشانه -2- 4

اسرائيل  خواهد كه بني به سراغ فرعون رفته و از او مي) ع(موسي ، در اين مقطع از داستان
شروع نزاع و درگيري در ميان  ةاين به معناي نقط، را آزاد كند تا با او به منطقه ديگري بروند

اي كم كند بعد از  هذر، تواند از غرور خود فرعون كه نمي. دو طرف خير و شر داستان است
  . طلبد او را به مبارزه مي) ع(هاي موسي  ديدن معجزه

  و ضعف فرعونيان) ع(قدرت موسي  ةنشان - 2-1- 4

اين عصا يك بار از جانب ، ست»عصا«كند وآن  اي اساسي بروز مي در اين مبارزه نشانه
آيد و يك بار هم به اذن خداوند باري تعالي از جانب موسي چون  ساحران به شكل مار در مي
نقشي اساسي را » عصا«، در اين مقطع از داستان، بدين ترتيب. كند اژدهايي دهشتناك جلوه مي

، در مركز قرار دهيمپس اگر اين واژه را . گرداند ص ميمبارزه را مشخّ ةنتيج كند و ميايفا 
 قدرت وفقدان «و در دو طرف نفي آن » ضعف«و » قدرت«آن  توان در دو طرف تضاد مي

به پشتوانه خداي متعال قرار دارد و در ) ع(موسي ، در طرف قدرت؛ را قرار داد» ضعففقدان 
  :فرعون حضور دارند ةساحران به پشتوان، طرف ضعف

  

  

  ضعف                                          رتقد                         
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  عصا

  

  قدرت فقدان                                          ضعففقدان                  

  )قدرت و ضعف(عصا  ةنشان ةساختار چهارگان -4-2-1-1

  

خواسته است اين مطلب را بيان دارد كه هر  ،رسد خداوند با طرح اين نشانه به نظر مي
قدرت قرار  ةتواند نشان مي، )عصا(تنها ، الهي داشته باشد ولو يكي باشد ةچيزي كه پشتوان

ضعف  ةنشان) عصي(زياد باشد ، كه در تعداد بگيرد و همان چيز بدون اين پشتوانه ولو اين
 ـ و نشانه مسلّطي كارگر افتاد كه ساحران قدرت به حد ةه اين نشانك شايان ذكر آن. است

شناس به سرعت دست از اطاعت فرعون كشيدند و دست نياز به دامان خداي موسي دراز 
؛ )66/ 20: طه( ﴾تسعی أَنها سحرِهم من هإِلَي لُخيي هموعصي حبالُهم فَإِذَا أَلْقُوا بلْ قَالَ﴿ :كردند

 به چنان سحرشان اثر بر آنان عصاهاي و ها طناب، هنگام اين در. "بيفكنيد، لاو شما": گفت«

 بِرب آمنا قَالُوا سجدا السحرةُ فَأُلْقي﴿ :ا طولي نكشيد كهام. »كند مي حركت كه رسيد مي نظر

 پروردگار به ما«: گفتند و افتادند سجده به همگي ساحران؛ )70/ 20: طه( ﴾وموسی هارونَ

  . »آورديم ايمان موسي و هارون

 :از آن ياد شد، است كه قبالً» ميلْاَ«ديگري كه در اين مقطع از داستان ذكر شده همان  ةنشان

﴿مهعبنُ فَأَتوعرف هودنبِج شفَغيمه نم الْيا مم غَشيمبا فرعون) ترتيب اين به(«: )78/ 20: طه( ﴾ه 

 كامل بطور) خود خروشان امواج ميان در( را آنان دريا و؛ كردند دنبال را آنها، لشكريانش

  . »پوشانيد

  مين و آخرين مقطع داستاناي سو واحدهاي نشانه -3- 4

او به همراه قومش به مكاني . شود بر فرعون شروع مي) ع(اين مقطع از پيروزي موسي 
 عدوكُم من ناكُمأَنجي قَد إِسرائيلَ بنِي يا﴿ :، نامد مي» ور األيمنالطّ«روند كه خداوند آن را  مي

اكُمنداعوو انِبالْأ الطُّورِ جنا ميلْنزنو لَيكُمع نی الْملْوالسما، اسرائيل بني اي« )80/ 20: طه( ﴾و 

 و؛ شتيمگذا وعده شما با، طور كوه راست طرف در و داديم نجات دشمنتان چنگال از را شما
  . »...كرديم نازل شما بر »سلوي« و »منّ«
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شوند و راه  مي» سامري« ةدچار فتن، در كوه طوراو در هنگام غيبت كوتاه ) ع(موسي ا قوم ام
اي كه سامري از طالهايشان برايشان ساخته است  كنند و به پرستش گوساله هدايت را گم مي

 ما«: فرمود )85/ 20: طه( ﴾ُالسامرِي وأَضلَّهم بعدك من قَومك فَتنا قَد فَإِنا قَالَ﴿ :. آورند ميروي 

  . »ساخت گمراه را آنها سامري و آزموديم، تو از بعد را تو قوم

  اسرائيل نعمت خدا بر بني ةنشان - 3-1- 4

رسند  مكاني ميو قومش به ) ع(موسي ، در مقطع سوم داستان، اشاره شد ،همانطور كه قبالً
اسرائيل فرو  الهي بر بنيي »اسلو«و » منّ«جايي كه ، كند ياد مي» الطور األيمن«كه خدا از آن به 

پايان خداوند  هاي بي اي است براي نعمت توان دريافت كه اين مكان نشانه مي، از اينجا. آيد مي
مصاديق زيادي براي ، سيردر تفا ،هالبتّ. است» آرامش :سلوي«كه مهمترين آن ) ع(بر قوم موسي 

تنها به قول صاحب  در اينجا. طلبد ذكر شده است كه ذكر آنها مجالي ديگر مي» سلوي«و » منّ«
 إىل ماو ...«: كنيم بسنده مي ـ  آورد كه تعدادي از اين اقوال را مي بعد از اين ـ »شفاالكتفسير «

ذلك مال ام نطْقَ صعي ظَ الوني يلُّد لَعيه ،ويبعد الو قَيرب قَود َثبت نِع الرالْ ولِسنَّإ): ص( مِظَأع 
اللّه كَست عن لَ ياَءأشم يكُست عاناً هانيا ،نِسكَلَّفُوهتفَلَا ت رحةًم من كُلَ اللّهم يف و نجِه البالغة 

علَيكُم فَرائض فَلَا تضيعوها و حد لَكُم حدوداً فَلَا تعتدوها و نهاكُم  إِنَّ اللَّه افْترض :)۱۰۲حكمت (
، 1ج، 1424، مغنيه(» عن أَشياَء فَلَا تنتهِكُوها و سكَت لَكُم عن أَشياَء و لَم يدعها نِسياناً فَلَا تتكَلَّفُوها

اقوال كه هيچ نص قطعي و يا ظنّي براي اثبات آن وجود ندارد، اقوالي  اين  و مثلِ ...« ):106ص
حضرت رسول در اين باره فرموده . گردانند نمي كنند و نزديك كه آدمي را از معني دور مي

خداوند دربارة بعضي امور سكوت كرده است كه از روي فراموشي نيست، لذا شما هم «: است
: در نهج البالغه هم آمده است. ا مشمول رحمت خدا شويددر فهم آن سختگيري نكنيد ت

خداوند فرائضي را بر شما واجب كرده است، آنها را ضايع نكنيد و حدودي را براي شما قرار 
داده است، از آنها تعدي نكنيد و شما را از اموري نهي كرده است كه نبايد به سوي آنها برويد 

روي نسيان و فراموشي نيست، پس در فهم آنها  و از بعضي امور حرفي نزده است كه از
  . »سماجت نكنيد
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  اضطراب                                       آرامش                           

  الطور األيمن

  

  آرامشنبود اب                                       اضطر بودن                  

  )آرامش و اضطراب(الطور األيمن  ةنشان چهارگانةساختار  -4-1-3-1

  

دچار اضطراب و ، در اين مكان سراسر آرامش نيست) ع(كه با موسي  هر آن، در اينجا
با غيبت كوتاه موسي ، قدر اين آرامش و راحتي را ندانسته) ع(ا قوم موسي ام؛ شود ناراحتي مي

اي كه  گوساله ـ آورند سامري مي ةشبيه گوسالبرند و رو به سوي بت  خداي او را از ياد مي) ع(
  . گمراهي و ضاللت است  ةنشان، در اين داستان

  )ع(نشانه گمراهي و ضاللت قوم موسي  - 3-2- 4

اي است  نشانه، سامري در آخرين مقطع داستان ةگوسال، پيش از اين ذكر شدهمانطور كه 
رود  اينان در زماني كه پيامبرشان به ميقات مي. )ع(بر گمراهي و سست ايماني قوم موسي دالّ 

گمراهي و ، اين نشانه در يك طرف خود. آيند و به دين سامري درميشوند  مياز دين او خارج 
، كند زند و در دريا غرق مي گردد و آن را آتش مي باز مي) ع(ولي چون موسي ؛ ضاللت دارد

تضاد را با خود دارد به صورتي كه نبود اين نفي گوساله و تضاد با آن در مفهوم هم معاني م
  :هدايت و بيداري است ةماي، آن يگوساله و امحا

  

  هدايت                                     ضاللت                          

  سامري ةگوسال

  

  ضاللت فقدانيت                                       هدافقدان                   

  )ضاللت و هدايت(سامري  گوسالة ةنشان هساختار چهارگان -4-3-2-2

  

هدايت موسي و  ةآتشي كه نشانـ آتش است  ةمقابل نشان ةنقط، رفه آنكه اين نشانه دقيقاًطُ
هدايتگر را به شكلي  عنصرآفريني آتش به عنوان  دوباره نقش، در همين مقطع، هالبتّ. قومش شد
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، هدايت بود و هست ةگمراهي است با آتشي كه نشان ةكه نشاناي  گوساله. بينيم ديگر مي
، ت خداوند بر موسي استنعمت و منّ ةكه در دريايي كه نشان تر اين رفهشود و طُ سوزانده مي

 فَاذْهب قَالَ﴿: ارزاني داشته باشد) ع(شود تا بار ديگر خداوند نعمتي ديگر بر موسي  نابود مي

 علَيه ظَلْت الَّذي إِلَهِك يإِلَ وانظُر تخلَفَه لَن موعدا لَك وإِنَّ مساس لَا تقُولَ أَنْ ةٰوالْحي في لَك فَإِنَّ

هقَنرحفًا لناكع ثُم هِسفَنني لَنف فًا الْيمسدر تو ةبهر كه، برو: گفت) موسي(«: )97/ 20: طه( ﴾ن 

 ميعادي تو و "!گيرم تماس من با" ييبگو) شود نزديك تو با كس هر( كه است اين دنيا زندگي

 پيوسته كه معبودت اين به بنگر) اكنون(. شد نخواهد فتخلّ هرگز كه، داري) خدا عذاب از(

 دريا به را آن اتذر سپس؛ سوزانيم مي نخست را آن ما ببين و كردي مي پرستش را آن

  . »پاشيم مي

پاياني كه همانطور ـ   رسد در اين سوره به پايان مي) ع(داستان حضرت موسي  ،بدين ترتيب
ط سامري را به تعادل و عدم تعادل و ناپايداري به وجود آمده توس، رفتاشاره ، كه قبالً

  . زند پايداري دوباره گره مي

﴿ككَذَل قُصن لَيكع ناِء مبا أَنم قَد قبس قَدو اكينآت نا منا لَدكْراينگونه«: )99/ 20: طه( ﴾ذ ،
. »!داديم تو به) قرآني( ذكر، خود نزد از ما و كنيم مي بازگو تو براي را پيشين اخبار از بخشي

اي كه باعث تذكار و يادآوري و  قصه ،گويد گويي خود مي خداوند از قصه، در پايان داستان
ه استتنب .  

  گيري يجهنت

به ، لمقطع او :توان به سه مقطع تقسيم كرد را مي» طه« ةموسي در سورداستان حضرت  -1
و فرعون و مقطع سوم به ) ع(موسي  ةمقطع دوم به مبارز، )ع(چگونگي مبعوث شدن موسي 

هر كدام از اين ؛ پردازد ايشان با سامري مي ةبه سرزمين طور و مبارز) ع(مهاجرت موسي 
  . تحليل و بررسي است، قابل رهيافت، به خوبي هاي خاص خود را دارد كه مقاطع نشانه

بيانگر هدايتگري و روشنگري ، خوبيمقطع اول داستان است كه ب ةنشانمهمترين » ارلنّاَ« -3
ت ثبات بر هدايت و عبودي ةكه نشان» ةصال«هاي ديگري مثل  نشانه، در كنار اين نشانه، است

  . اند قرار گرفته هستند) ع(نبوت موسي  ةكه نشان» عصا و يد بيضاء«است و 

 ةمبارز، )ع(د موسي هاي مهم اين داستان است كه در سه مقطع تولّ يكي از نشانه» ميلْاَ« -4
هنگامي كه مادر موسي  در» ميلْاَ«. كند مي ايفانقش مهمي را ، او با سامري ةاو با فرعون و مبارز
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سامري را به كام خود  ةو گوسال كه فرعونيان زماني، اندازد و همچنين او را در آب مي) ع(
 ةنشان، زمان نعمت خداوند و همة نشان، گرداند راحت مي، آنان را از شرّ) ع(كشاند و موسي  مي

  . است) ع(غضب او بر مخالفان موسي 

واقع ، قدرت موسي و ضعف ساحران ةست كه نشان»عصا«در مقطع دوم داستان اين  -5
اي از قدرت و چندين عصا كه خداوند از آنها به  نشانهيك عصا در دست موسي ؛ شود مي

»عصاي جز ضعف براي مخالفان و ساحران ندارد كند نشانه ياد مي» ي .  

وجود اين نشانه عامل ، مهم مقطع آخر داستان است ةسامري نشان» ةگوسال«يا » لجعلْاَ« -6
به نيز » ور األيمنالطّ«از  خداوند در اين مقطع، هدايت است ةو نابود شدن او ماي، ضاللت

  . برد عنوان مكان آرامش نام مي
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