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چکیده

در این پژوهش ،پدیدۀ تکراار در صصر هرا صرا ا اد دیرد ا

مفسااا و صا ا پژوهراا راریرو و ررارراد ا رنو ا رو رن
د ایرت رر عقیردۀ طییرب ،ایرن پدیرد اد یرو

اوهرو،

ر ویژ طاور نایاا ،دیتاویز راا طعن ددا ر یاحت صا ا
ایجاد راد ایت؛ چاار نشانۀ اطتالل در نظر صرا ا ،صصرور

در رالغت و اعجراد ا و نراتوانو در ریراا دانسرت رد ایرت

همچنین وجود اطتالف در تصاویا عاض د اد یر
 .1دانشجو درتا دانشگا تاریت مدرس a.foroozanfar@yahoo.com
 .2ایتاد دانشگا تاریت مدرس naeeni_n@yahoo.com
 .3ایتادیار دانشگا تهااا naficy_z@yahoo.com

رۀنۀ
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دایتاا در جاها مختنف صا ا ،دمینۀ اعتقاد رر واصعرونبرودا
راطرو اد عنا ررا و مقومررات دایررتااهررا

ا را فررااه

ورد

ایت در مقارل این او  ،راطو اد مفسااا و صا اپژوهراا ررا
را مادا پار ا اد ایاار و فواید این پدید  ،اد یراحت صرا ا

دفاع راد اند عبدالکای طییب اد مفساانو ایت رر نر تنهرا
پدیرردۀ تکرراار را مخررل اعجرراد صررا ا و اطررتالل در نظرر

نموداند ،رنک ا را یکو اد وجو اعجاد صا ا مو مارد و
معتقد ایت را توج ر نقش تکمیلرنند و ها ی
مختنف ی

ا

اد تصاویا

رۀن در پیونرد ررا هر  ،ا رو تکراار در ا

تصاویا و ۀن ها وجود ندارد

کلیدددواژههددا تکرراار ،صصرر هررا صررا ا ،اعجرراد صررا ا،
عبدالکای طییب

 .1بیان مسئله

تکاار در صص ها صا ا ،یکو اد موضوعاتو ایت ر اد دیاراد توجر راطرو اد مفسرااا و
صا اپژوهاا را ر طود معیوف راد ایرت منظرور اد پدیردۀ تکراار در صصر هرا صرا ا،
مدا تصاویا حوادث ی

صص ریش اد ی

رار و در جاهرا متعردد ایرن رترام یرمانو

ایت (طییب)059 :9511 ،
چاا راطو اد ۀن ها دایتااها در صا ا تکاار د اند؟ یرا پدیردۀ تکراار در صصر هرا
صا ا مخل اعجاد صا ا نیست؟ چاا را وجود یکو رودا راطرو اد رۀن هرا دایرتااهرا
صا نو در یور ها متعدد ،در تصویا ا صا ا اد ا ۀن ها اطتالف وجرود دارد؟ یرا
وجود اطتالف در تصویا ا راطو اد حوادث تکاار دۀ دایتااها صا نرو ،اهرا را در
دماۀ دایتااها ادرو صاار نمودهد و واصعیت را اد اها ینب نمورند؟
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پایشهایو اد این ون دمین را راا راریو پدیدۀ تکاار در صص ها صرا ا فرااه رراد
ایت درطصوص این پدید  ،دو دید ا وجود دارد :الرف) تکراار نشرانۀ ضرعف صرا ا در
نظ  ،رالغت و اعجاد دانست مو ود؛ م) تۀنیل ایاار و فوایرد ایرن پدیرد  ،ا را در دمراۀ
یکو اد وجو اعجاد صا ا صاار مو دهد عبدالکای طییب ر دیرد ا دو اعتقراد دارد رر

در دو رتام التفسیاالقا نو لنقا ا و القصصالقا نو فو منیوصر و مفهومر رر ایرن مسر ن
پاداطت ایت در این مقالر ررا نی ترا دیرد ا و

را در دمینرۀ وجرو مختنرف تکراار در

دایتاا حضات مویو (ع) راریو رنی
 .2پدیدۀ تکرار در قصههای قرآن ،اسرار و فواید آن

اوهو پدیدۀ تکاار در صص ها صا ا 9را دیتاویز راا طعن ددا رر صرا ا و رد اعجراد

ا صاار داد اند ر عقیردۀ ا هرا ،تکراار نشرانۀ اطرتالل در نظر صرا ا ایرت رر در نتیجرۀ
حالتها نفسانو و عصبو پیامبا رخ داد ایت (ر نقل اد :طییب )79 /92 :9197 ،ایشراا
تکاار رۀن هرا دایرتاا هرا صرا ا را نا رو اد صصرور در رالغرت صرا ا (همراا:9197 ،
 )059/7و ناتوانو در ادا و ریاا مودانند (هماا )195/1 :9197 ،همچنین ریاا ی

دایتاا ر

ورتها مختنف و عاضۀ ا را اینومها متفاوت را دلینو را ادرو ررودا دایرتااهرا
صا ا و درنتیج واصعو نبودا همۀ عنا را و مقومرات اهرا مروپندارنرد (طنرفاهلل:9111 ،
970؛ الخییب )99 :9511 ،این او راا اثبات مدعا طویش رر تکراار مراجاا

غراد

پیامبا حضات مویو (ع) و یخن فتن طداوند ررا او در یر یرورۀ طر  ،نمرل و صصرص
ایتناد مو رنند و معتقدند را وجود مکو رودا ها ی یور و یکساا رودا انگیزۀ نقل مراجاا
(رویارویو دعوت ایالمو را صایش) ،تکاار دایتاا هماا را اطتالف در عاضرۀ ا ،معنرایو
جز واصعیت ندا تن همۀ عنا ا و مقومات ا ندارد (هماا)15 - 10 :9511 ،

 .1نورالدین عتا ر رار رفتن واژۀ «تکاار» در صص ها صا ا را اد رو تسامح موداند و معتقد ایت ر ذرا حادث ا
اد دایتاا ی

پیامبا را صومش در جاها متعدد ،تکاار ر معنا حقیقو نیست؛ چاار ایتشهاد ر دایتاا راا اهداف

متعدد ایت ر همین طاطا ،ردنۀ دایتاا (جز در موارد نادر) تکاار نمو ود رنک جزئو اد دایتاا ر متنایب را
غاض ایت ذرا مو ود (عتا )051 :9599
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در مقارل این او  ،عد ا اد مفسااا و صا اپژوهاا را را مادا پار ا اد ایراار و فوایرد
تکاار در صص ها صا ا ،اد یاحت صا ا دفاع راد اند و تکاار را وجهرو اد وجرو اعجراد
ا را ماد اند (ارنعا ور91 – 99 /9 :9195 ،؛ رامانو ،رو ترا12 :؛ رافعرو- 957 :9509 ،

959؛ طییب91 :9511 ،؛ صیاا520 :9509 ،؛ رضواا  )971/0 :9595ارنصتیب ()095 – 079
هدف اد تکاار اطبار و صصص صا ا را چنین ریاا مورند ر پیامبا (ص) رر هنگرا دعروت
طویش ر یااغ صبایل مختنف مورفت؛ ا ا این اطبار و صصص تکاار نمو د ،هرا یر

اد

صص ها در میاا صبین ا رواج مویافت و دیگااا اد ا رواطالع موماندند( 9ارنصتیب :9515 ،
 )990ارورکا راصالنو ( )559 – 525نیز تکاار ی

صص ررا الفرا و ایرنومهرا مختنرف و

معنا واحد را اما د وار و اد نمون ها فصاحت و رالغرت صرا ا و تۀرد

ا مرودانرد

ر ناتوانو دیگااا را اد وردا چنین تکاار اعجاد ون ا نشراا مرودهرد (رراصالنو:9509 ،
 )19همچنین صاضرو عبردالجبار معتزلرو (  )591رر نقرل اد ایرتاد طرود ،ارروعنرو جبرایو،
مو وید :صا ا در مدت ریستوی یال و در احوال و امارن مختنف ررا پیرامبا (ص) نرادل
د ایت و در این مدت معارضاا و رفار او را رسیار مو دردند طداوند را تکراار صصرص
پیامبااا و اصوا

ذ ت  ،ایشاا را دلدار و دلگامو مورخشید و دلتنگو او را رفع مورراد؛

دیاا طود مو فاماید« :وَ رُالًّ نَقُصُّ عَنَیْ

َ مِرن أَنبرا ِالاُّیُرل مرا نُثَبِّرتُ رر ِ فُراادَ َ وَا َ َ فِرو

هذِ ِالۀَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِراى لِنمُامِنِینَ» (هود ( 0)902/اید راد )517/99 :9592 ،

تثبیت صنب پیامبا (ص) و مامناا ا ه در اایط یخت مک  ،یکو دیگا اد ایاار متاترب
را تکاار دایتااها صا ا ایت (دررشو)992/5 :9591 ،؛ راا مثال ،تکاار دایتانو ماننرد
دایتاا حضات موی و (ع) و ریراا مبراردۀ ایشراا ررا فاعروا و پیراود او ررا مشرکالت در
دلگا

دا ریشتا پیامبا (ص) ماثا واصع مو د مۀمدراصا حکی در این رار مونویسرد :در

دایتاا حضات مویى (ع) در یور هاى مکّرى ،ررا رواررط ایشراا ررا فاعروا و درراریراا او
تأرید د و ر راطوردهاى رنىایاائیل را حضات مویى (ع) ا ار ا نشد ایت؛ مگرا در
 9مشار چنین تبیینو در ریاا عنت تکاار اطبار و صصص صا ا ،اد یخ طویو ( )591 – 592نیز نقل د ایت
(طویو ،رو تا :ج )95 ،9
 .2فخرالدین رازی ( )455 – 606نیز در قرن بعد همین سخنان را عیناً نقل کرده است (رازی.)280 – 281 :1512 ،
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دو مورد ر یخن اد انۀااف و رجاوى رنىایاائیل اد طداپایتى ر ونر ا رنّرى رر میراا
مد ایت ر عکس ،در یور هاى مدنى ،هموار یخن اد روارط مویى را رنىایاائیل ایت
ر نکت ر نکت  ،را مسائل اجتماعى و ییایى دماا نزول یات صا نى ماتبط ایت و این طود
نشاا مودهد این تکاارها در دایتاا حضات مویى (ع) در یور هاى مکّى ،هم ر منظرور
تقویت روحیّۀ پیامبا ارا (ص) و مسنماناا ،در رویرارویى ررا حروادث مختنرف ماررو رر
دوراا مکّى دعوت ایالمى رود ایت (حکی )599 – 597 :9597 ،

یکو دیگا اد فواید تکراار دایرتااهرا صرا ا ،ترذرا و عبرات رافتن مراد اد اهایرت
(ارررنعا ررور )15/02 :9195 ،مرراد رررا

رراهو اد صهررا طداونررد نسرربت ررر رنررد انش و

ایتد لهایو ر در دایتااها را صدرت طدا د ایت ،درمویارند ر اچ رراا

رخص

یا اوهو اتفاق افتاد  ،راا مانند اها نیز رخ طواهد داد (دحینو)009/52 :9599 ،
اوهو افزودا مینبو را میالب صص  ،جنو ا دا فصراحت صرا ا اد طایرق ریراا ررال
واحد را اینومها مختنف و اعالا ناتوانو دیگااا اد وردا مانند صا ا را اد جمن ایراار

تکاار در صص هرا صرا ا را رماد انرد (دررشرو992 – 921/5 :9591 ،؛ یریوطو ،ررو ترا:
 )559 - 557/9راطو دیگا چنرد انگو اهرداف دینرو در ریراا یر

دایرتاا و همراهنگو

دایتاا ها را مااحل مختنف دعوت ایالمو را عنت تکاار مروداننرد (حکری – 597 :9597 ،
 )591یید صیب نیز تکاار را یکو اد نشان ها طضروع صصر هرا صرا ا در رااررا اغرااض
دینو ر

مار مو ورد (صیرب )911 :9505 ،و معتقرد ایرت رر ایرن تکراار در حنقر هرا

ایایو دایتاا نیست؛ دیاا را تکراار هایر
عاض

اد حنقر هرا ا رنو دایرتاا ،مینرب جدیرد

د ایت (هماا)995 ،

اوهو معتقدند تکاار اد روشها و اینوم ها رالمو عام رود  ،و صرا ا نیرز رر جهرت
دا تن مخاطباا عام ،را این طایق رفت ایت (رضواا )992/0 :9595 ،عد ا دیگرا ریراا
رالغت صرا ا ،صردرت اعجراد ،اهتمرا رر

رأا صصر و ریراا اطرتالف اهرداف دایرتاا را اد

حکمتها تکاار در صص ها صا ا مودانند (القیاا)525-520 :9509 ،
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 .3پدیدۀ تکرار در قصههای قرآن در کالم خطیب

عبدالکای طییب ،اد مفساانو ایت رر پدیردۀ تکراار در صصر هرا صرا ا را رر

مبۀثو مستقل راریو راد ایت  9او اد ی

رورت

طاف ،پدیدۀ تکاار را ویژ و غالب حروادث

دایتااها صا نو (الخییب )055 :9511 ،و یکرو اد وجرو اعجراد صرا ا مرودانرد (همرو،
 17 /92 :9197و  )929و اد طاف دیگا معتقد ایت این پدید  ،تکاار خصریت ایرت ،نر
تکاار حادث (همو )50 :9511 ،در دیا ر راریو مه تاین دیرد ا هرا و در ایرن دمینر
موپادادی :
 .1-3تکرار شخصیت ،نه تکرار حادثه

طییب معتقد ایت تکاار در صص ها صا ا ،دررارۀ خصیت رخ داد ایت ن حادثر و

ظهور ی

خصیت در جاها متعدد را عنت ا نو اعتقراد رر تکراار در صصر هرا صرا ا

راا نگا ها طالو اد تعمق و تدرا ذرا مورند و را ا ایت ر تکاار ر در صص هرا
صا نو اد ا یخن ر میاا مو یرد ،تکراار حادثر و اعرادۀ واصعر رر همراا رورت پیشرین
نیست ،رنک در ریشتا صص ها صا نو این خصیت ایت ر تکراار مرو رود نچر راعر
صول ر تکاار در صص ها صا نو د  ،ظهور خصیت در جاهرا متعردد ایرت؛ در حرالو
ر

خصیت در صص ها صا نو ر تنهایو مقصود نیست (هماا )50 ،را همین ایاس ،فتار

مویو و هاروا را ر هنگا رویارویو را فاعوا 0صول واحد نموداند رنک هرا یر

اد اهرا

را صولو مستقل مو مارد ر صائ ر طویش ایت؛ هاچند راملرننردۀ غیاطرود ،رارا یرا
مارد ا نیز هست (طییب)909/92 :9197 ،

 .1برای آگاهی بیشتر ر.ک« :التفسیرالقرآنی للقرآن» ،ج  ،10صص  135 – 66و «القصصالقرآنی فی منطوقه و
مفهومه».
« .2إِنَّا قَدْ أُوحِیَالیْنا أَنَّالعَذابَ عَلى مَنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّى» طه58/؛ «یا فِرْعَوْنُ  ..إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّالعالَمِینَ .حَقِیقٌ عَلى
أَنْ ال أَقُولَ عَلَىاللَّهِاالالحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بَنِی إِسْرائِیلَ» (اعراف)104-105/؛ «إِنَّا رَسُولُ
رَبِّالعالَمِینَ .أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِی إِسْرائِیلَ» (شعراء)11-16/؛ «هَلْ لَكَالى أَنْ تَزَکَّى .وَ أَهْدِیَكَالى رَبِّكَ فَتَخْشى»
(نازعات .)16-18/
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ر عقیدۀ طییب ،حضور خصیتها در دایرتاا هرا صرا ا متنایرب ررا حروادث ایرت ررا
همین ایاس ،ی

خصیت در جاها متعدد و را حادث ها متعدد ظاها مو رود و پرس اد

وارنش نسبت ر ا حادث  ،دایتاا طاتم مویارد یپس هماا خصیت در موصعیرت دیگرا
و را حادثۀ دیگا نمایاا مو ود و پس اد موضع یا در رااررا ا حادثر دوررار دایرتاا
پایاا موپذیاد این ر معنا تکاار ی

خصیت درجاها متعدد نیست؛ دیاا در ها یر
مضرموا را رکل مرودهنرد

اد این موارد ،خصیت و حادث ا ر را ا رور رو د ی

رنارااین ،تکاار میاا درطصوص صص ها صا ا ،تکاار حادث نیست رنک تکاار خصیت
در حادث ها مختنف و متنایب را مااحل مختنف دعوت ایالمو ایت (همو)50 :9511 ،
 .2-3تکرار در قصههای قرآن ،یکی از وجوه اعجاز

طییب ،پدیدۀ تکاار حوادث دایتانو در صص هرا صرا ا را اد وجرو اعجراد ا رر
مررو ورد (طییررب 17 /92 :9197 ،و )929و رررا ا ایررت ررر

رمار

ررورتهررا تکاار رردۀ

دایتااها صا ا ،مکمل ه و ارائ رنندۀ تصویا رو ن ،رامل ،مجسر یرا رب مجسر اد
ی

حادث هستند و اطتالفات میاا مقو ت مارو ر یر

حادثر چیرز جرز جمرع میراا

اصوال پاارند یا التقا ظاها اصوال نیست؛ در حالو ر تایی حا ت و ایاار نهفت در پرس
ایررن اطتالفررات ظرراها  ،جررز در یررایۀ نظرر صا نررو و ایررنورو را مررد اد چنررین تکرراار
اعجاد ون ا امکااپذیا نیست (همو922/92 :9197 ،؛ )055 :9511
و ورود دایتااها صا ا در جاها مختنف ر

ورت موجز و مفصل را أا صصر هرا

صا ا موداند (همو )059/7 :9197 ،و معتقد ایت ر تکاار راطو اد ۀن ها دایتااها
اد

صا نو در ارااد راطو اد جوانب صص  ،رارراد حیاتو دارد رر اررااد ا ررا هری یر
وجو نظ جز را اعادۀ عبارت امکااپذیا نیست (هماا)922/92 ،

ر عقیدۀ و  ،تکاار حوادث دایتانو در صص ها صا نرو یکرو اد جنبر هرا اعجراد صرا ا
ایت ر در ا دلانگیز و دیبایو رنم
ا در هی دراا و هی

کار مو ود؛ ر ون ا ر وجهو نزدیر

رر

ورتو ریانو دید نمو ود و معتقد ایت نظ صا نو ۀن هرا

دایتااها را را همۀ رعد و عمق ،حارات و یکنات و ویوی هرا و حرا ت درونرو در صالرب
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تصاویا مۀدود عاض مورند ر اد تعداد انگشتاا دیت تجاود نمورند همچنین صرا ا
همۀ تصاویا مارو ر ی

ۀن اد دایتااهرا صرا ا را یر

متاار عاض نمورند رنک اها را درجاها دور یا نزدی
ر امکاا ایتقالل و ررونیراد هرا یر

جرا و رر

رورت فشراد و

ر ه موپاارنرد؛ رر

ونر ا

اد ا تصراویا اد غیراطرودش وجرود دارد و ا را

رینند ا اد طالل دیگا تصاویا همانند ا ر ا ۀن نگا رند ،همۀ اها را هماهنر

و

متنایب موریند (هماا)920-929/92 ،
 .3-3اسرار تکرار در قصههای قرآن

طییب

کار دا جنب ا اد صص یا مجس دا ورتو اد ا یا رامل ردا حادثر ا را

اد ایاار نهفت در تکاار صص ها صا ا رامو مارد و معتقد ایت ر چنرین اهردافو جرز در
یایۀ تکاار ر دیت نمو ید و همچنین ها ی

اد ورتها تکاار دۀ ی

رۀن اد

دایتاا را مکمل ورت دیگا مودانرد و ررا ا ایرت رر ایرن رورتهرا تکراار در
مجموع تصویا رامل ،رو ن و مجس اد ا ۀن را عاض مورنند و اطتالفات موجود
در عاضۀ ی

حادث اد حوادث دایرتاا چیرز جزجمرع میراا اصروال پاارنردۀ پیاامروا ا

واصع یا حادث نیست؛ راا مثال مجموع ورتها ی انۀ عاض د اد دایتاا حضرات
مویو (ع) ر هنگا مناجاتش در رو طور ،در ی یورۀ صصص ،ط و نمل ،تصویا واحد
و رامل اد ا حادث را تایی مورند؛ ا اچ ها ی

اد این ورتها نیز ر تنهرایو ریرانگا

مضموا صص هستند همچنین مجموع رنمراتو رر حضرات مویرو (ع) اد جانرب طردا در
رو طور نید ،ر ها تاتیبو ر در ی یورۀ ذرا د مد را ند ،تصرویا مینرورو اد ایرن
ماجاا تایی مورنند ر هماا مواجهۀ نا هرانو مویرو (ع) ررا رنمرات طداونرد و ایرتقاار
رامش در صنب اویت (همو)055 - 055 :9511 ،
و معتقد ایت در ها رار عاضۀ ها ی

اد ۀن ها دایتااها صا ا ،مینب جدید را

اها افزود مو رود (همراا )15 ،رنرارااین ،رراردتاین انگیرزۀ تکراار در صصر هرا صرا ا،
افزودا مینبو ایت (هماا )055 ،را همین ایاس ،اضاف ها وارد را ها ی
عاضۀ ماجاا

اد ماتبر هرا

غاد پیامبا حضات مویو (ع) در یور ها صصص ،ط و نمل را ر منزلرۀ
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تکمیل هماا ۀن اد ماجاا مورد نظا و در مجموع تایری رننردۀ واصعیرت ا ونر رر
هست مو مارد و ا را نا رو اد یرهو و نسریاا و صصرور و عجرز طداونرد تنقرو نمرورنرد
(هماا)15 ،
ر نظا مورید ر دید ا طییب چیز نیست جز راا و رسرط یکرو اد ایراار تکراار در
صصر هرا صررا ا رر دررشرو صبررل اد او رر ا ا ررار رراد ایرت دررشررو در ایرن ررار
مونویسد :صا ا ها ا صص ا را تکاار رنرد ،مینبرو ررا ا مروافزایرد (دررشرو:9591 ،
 ) 921/،5طییب نیرز در راا ا افرزود ایرت :ررا هرا تکراار در صصر ا  ،جنبر ا اد ا
مکشوف ،یا ورتو مجس  ،یا حادث ا تکمیل مو ود
 .4تکرار در داستان حضرت موسی (ع)

یکو اد دایتااهایو ر در صا ا ریشتاین تکاار را دا ت  ،دایتاا حضات مویو (ع) ایرت
طییب در راریو پدیدۀ تکاار در دایتاا حضات مویرو (ع) ،رر فاضریۀ تکراار در مرورد
راطو رۀن هرا ذرا رد در دو یرا چنرد یرور پاداطتر ایرت او ررا اثبرات ایرنرر در

ها ۀن ا  ،مینبو را ۀنۀ صبنو افزود د و ۀنۀ رعد مکمرل تصراویا رۀنۀ صبنرو
ایت ،نشاا داد رر در ا رۀن هرا تکراار وجرود نردارد اد طراف دیگرا ،اطتالفرات
ظاها موجود در عاضۀ راطو اد ۀن ها دایتاا فوق را توجی راد و نشاا داد ایرت
ر این اطرتالف در عاضر و ایرنوم ریراا دایرتاا ،ا را در ردیرف صصر هرا فنرو صراار
نمودهد و واصعیت را اد ا ینب نمورند در دیا پس اد ا ار ر نمونر هرایو اد تکراار در
این دایتاا ،دید ا طییب را ریاا طواهی راد
 .1-4وحی خداوند به مادر حضرت موسی (ع) پس از تولد

تصویا ماجاا وحو طداوند ر مادر حضات مویو (ع) پس اد تولد و در یورۀ صصرص

ر طور مفصل و در یورۀ ط ر

ورت مجمل ریاا د ایت:

«وَ أَوحَیناالو أُ ِّ مویو أَا أَرضِعی ِ فَإذا طِفتِ عَنَی ِ فَأَلقی ِ فِوالری ِّ وَ تَخرافو وَ تَۀزَنرو أِنّرا
ر دُّو ُالی

َ وَجاعِنو ُ مِنَالمُایَنینَ» (صصص)7 /؛ و ر مادر مویو (ع) وحو رادی ر او را
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یا د و چوا را او ریمنا
راد مو ادانی و اد [دما
«إذ أَوحَینا الو أُمِّ

د او را در نیل انداد و متاس و اندو مدار ر ما او را ر ترو
] پیامباانش صاار مودهی

9

َ ما یُوحَو أَا اصذِ فی ِ فَوالتَّاروتِ فاصذِ فی ِ فِوالیَ ِّ فَنیُنقِ ِالیَ ُّ رالسَّاحِل یَأطُذ ُ

عَدُوٌّ لِّو وَ عَدُوٌّ لَ ُ» (ط )51 – 59 /؛ هنگامو ر ر مادرت اچ را ر [راید] وحو مرو رد

وحو رادی  :ر او را در ندوصچ ا رگذار ،یپس در دریایش افکن تا دریا [= رود نیرل]
او را ر راان اندادد [و] د من من و د من و  ،او را را یاد
ر عقیدۀ طییب ،را ها رار دصت در این دو تصویا ،جنو ها جدید اد دیبرایو ،عظمرت و
اعجاد صا ا

کار و اد رنار ه صاار دادا ا دو ،جنب ها پنهاا ا رو نتا مرو رود و

حتو رسانو ر صدرت در

اعجاد ریانو صرا ا را ندارنرد ،ایرن عظمرت را در

طواهنرد

راد همچنین اد پیوند دادا جنو ها مختنف ایرن دو تصرویا رر هر  ،تصرویا مجسرمو اد
حادث را موتواا ر دیت ورد (طییب )051 - 059 :9511 ،ر اعتقاد و  ،تصرویا مراجاا
در یورۀ صصص دمین یاد و ماد یاد ذهنو و روانرو مرادر حضرات مویرو (ع) رراا
راطورد را حادث ا ایت ر هنود واصع نشد ؛ اد همینرو لۀن رنمرات رر رراررفتر در ا،
رصیق ،را و رالیافت ایت درواصع ،این تصویا مارو ر دمانو ایت ر مادر مویو هنود
اد او مۀافظت مورند و او را یا مودهد اما در یرورۀ طر ررا تصرویا نا هرانو رورر رو
هستی ر در ا نقرش مرادر حضرات مویرو (ع) در مواجهر ررا حادثر ا رخداد تایری
مو ود و حوادث جنبۀ تدافعو پیدا مورنند طییب معتقد ایت ر اد صاائت تصویا یرورۀ
ط ر دنبال تصویا یورۀ صصص درمویراری رر میراا اهرا نروعو همراهنگو وجرود دارد؛
ر ون ا ر تصویا دو تکمیلرنندۀ تصویا اول ایت و تصویا اول نقش دمین یاد راا
اجاا تصویا دو را دارد (هماا)052 ،
رنارااین ،طبق فتار طییب ،در ها ی

اد این دو یرور  ،تصراویا جدیرد اد مراجاا ارائر

د ایت ر در تصویا صبنو وجود ندارد همچنین تصاویا یورۀ ط تکمیلرنندۀ تصراویا
یورۀ صصص ایت اد طاف دیگا ،اد پیویتن این دو تصویا ،تصویا رامنو اد ماجاا مجس

 .1در تاجمۀ یات صا ا اد تاجمۀ مۀمد مهد فو دوند ایتفاد د ایت
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مو ود درنتیج  ،در تصاویا ارائ د اد ایرن مراجاا در دو یرورۀ صصرص و طر  ،تکراار
وجود ندارد
 .2-4موسی (ع) در خانۀ فرعون و برگزیدهشدن مادرش به عنوان دایه

یکو دیگا اد ۀن ها دایتاا حضات مویو (ع) ر در دو یورۀ صصص و ط ر تصرویا
رشید د ایت ،ماجاا حضات مویو (ع) در طانۀ فاعوا و را زید دا مرادرش رر
عنواا دای راا نگهدار اویت:

«فَالتَقَطَهُ ءَالُ فِرعَونَ لِیَكونَ لَهُم عَدُوًّا وَ حَزَنًا أِنَّ فِرعَونَ وَ هامانَ وَجنودَهُما کاانوا اااطِئینَ
( )8وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَكَ ال تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ
ال یَشْعُرُونَ ( )6وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ کادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْ ال أَنْ رَبَطْنا عَلاى قَلْبِهاا
لِتَكُونَ مِنَالمُؤْمِنِینَ ( )10وَ قالَتْ لِأُاْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْنُاٍٍ وَ هُامْ ال یَشْاعُرُونَ ( )11وَ
حَرَّمْنا عَلَیْهِ المَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِاحُونَ
( )12فَرَدَدْناهُالى أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ ال تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّاهِ حَاقو وَ لكِانَّ أَکََْارَهُمْ ال
یَعْلَمُونَ (( »)13صصص)95 – 9 /؛ پس طانداا فاعوا ،او را [اد م] را افتنرد ترا یراانجا
د من [جاا] ناا و مایۀ اندوهشاا را د ر فاعوا و هامراا و لشرکایاا اهرا طیاررار
رودند و همسا فاعوا فت[ :این رود ] نور چش مرن و ترو طواهرد ررود او را مکشرید
اید راا ما یودمند را د یا او را ر فادند رگیای  ،ولو اهرا طبرا ندا رتند و دل مرادر
مویو (ع) [اد ها چیز ،جز اد فکا فادند] تهو شت ا ا صنبش را ایتوار نساطت ررودی ترا
اد ایماا ورند اا را د ،چیز نماند رود ر ا [راد] را افشرا رنرد و رر طرواها [مویرو]
فت :اد پو او راو پس او را اد دور دید ،در حالو ر ناا متوج نبودند و اد پریش ،ریا
دایگرراا را رررا او حرراا

ادانیررد رررودی پررس [طررواهاش مررد و] فررت :یررا ررما را رررا

طانواد ا راهنمایو رن ر راا

ما اد و یاپایتو رنند و طیاطوا او را رند؟ پرس او

را ر مادرش راد ادانیدی تا چشمش [ردو] رو ن ود و غ نخورد و رداند ر وعدۀ طدا
دریت ایت ،ولو ریشتا اا نمودانند
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«یَأطُذ ُ عَدُوٌّ لِو وَ عَدُوٌّ لَ ُ وَ القَیْرتُ عَنَیْر
أُطتُ

َ مَۀَبَّرۀ مِنِّرو وَ لِتُصْرنَعَ عَنرى عَیْنِرو ( )51إذ تَمْشِرو

َ فَتَقُولُ هَل أَدُلُّکُ ْ عَنى مَن یَکفُنُ ُ فَاَجَعْنا َ الى أُمِّ

َ رَوْ تَقَاَّ عَیْنُها وَ تَۀْزَاَ»(طر /

 )52 - 51؛ د من من و د من و او را را یاد و مها اد طود را تو افکند تا دیرا نظرا
من پاورش یارو ا ا ر طواها تو مورفت و مو فت :یا ما را را رسو ر عهرد دار
او ادد د لت رن ؟ پس تو را ر یو مادرت راد ادانیدی تا دید اش رو ن ود و غر
نخورد
طییب معتقد ایت ر این تصویا ،ا اچ در یورۀ صصص ر طور مفصل و در یورۀ ط رر
ورت مجمل ریاا د ایت ،در یورۀ ط ر رغ ایجادش ،دو نمرا جدیرد را رر تصرویا
رشید ایت ر در تصاویا یورۀ صصص وجود ندارد -9 :تو یف فاعوا ر د رمنو طردا
و د منو حضات مویو (ع)  -0مشیت طداوند و مۀبت او ر حضات مویو (ع) را القرا
انگیزۀ نگهدار اش در دل همسا فاعوا (هماا)050 ،
رنارااین ،اد دید ا و در این ۀن اد دایتاا ،یکو اد ایاار تکراار در صصر هرا صرا ا،
یعنو افزودا مینبو را صص  ،وجود دارد
طییب در ی

جمعرند رنو اد دو ماحنرۀ فروق نتیجر مرو یراد در هرا یر

اد ایرن دو

تصویا ،رو نایو طا و وجود دارد ر را تصویا دیگا پاتو افکند و جاهرا طرالو ا را
پا راد ایت رنارااین ،در این دو تصویا تکاار وجود ندارد (همااجا)
 .3-4آغاز پیامبری حضرت موسی (ع) و تکلم خداوند با او

این ماجاا ر در یور ها صصص ،ط و نمل 9تکاار رد  ،اد دیرد ا طییرب مشرتمل ررا
پنج ۀن ایت :ۀنۀ اول ا ،یعنو مراجاا دیردا ترش تویرط حضرات مویرو (ع)،
ر منزلۀ ورود ر دایتاا ردوا هی هدفو ا یل ایرت رر در یرورۀ نمرل ذررا نشرد ایرت
(هماا)17 ،

ۀنۀ دو  ،یعنو دیتور توصف ر طانواد اش پس اد دیردا ترش ،در هرا یر

یور ر ی

ورت و را عبارت « َصالَ لِأَهْنِ ِ امْکُثُوا إنِّو نَسْتُ نارا» اوع مو ود ا راچر

این عبارت را تغییا نامۀسوس در ی

یور ررا حراف عیرف «ف» و در یرورۀ دیگرا ررا

 .1قصص26 – 32 /؛ طه6 – 23 /؛ نمل.1 – 12 /
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ظاف «إذ» هماا ایت ،طییب این تغییا نامۀسوس را اد ییاق نظ مو رمارد و نر مراتبط
را معنایو ر ی صصد ریاا ا را دارد (هماا)19 ،
ۀنۀ یو دایتاا ریاا ا هدف حضات مویو (ع) اد رفتن ر یو

تش ایت ر اعتقراد

طییب ،را اینر هدف حضات مویو (ع) در ایرن ماحنر تۀقرق رخشریدا رر یکرو اد دو
مینوم رود ایت  -را افتن عن ا اد تش یا یافتن مونسو در رنار تش رراا راطراف
رادا وحشتشاا  -تصویا ا صا ا اد این ۀن در ی یورۀ یاد د اطتالفراتو دارد-9 :
تقد و تأطا دو مینوم در ی یور  -0اطتالف تعاریا «جذوة» « ،هام صبس» و «صبس» در
مورد تش  -5اطتالف تعاریا «طباا» و «هد » در مورد مینوم مورد جستوجو نزد ترش
 -5اطتالف در اوع دا این ۀن در دو یور را حاف تاجو «لعرل» و در یر

یرور

ردوا این حاف و این اطتالفات را لفظو دانسرت ایرت رر هری تغییرا در معنرا ایجراد
نمورنند ر عقیدۀ و  ،فتار مویو (ع) را طانواد اش پس اد دیردا ترش ،رراا متوصرف
رادا ا ها در مکانشاا رود ر در ها ی یور ر یر

رکل و ررا عبرارت «امْکُثُروا إنِّرو

نَسْتُ نارا» ریاا د ایت و اد تکاار ا موتواا ر الزامرو ررودا دیرتور و رراا اهنرش
پوراد همچنرین معتقرد ایرت ا چر در طراطا حضرات مویرو (ع) پرس اد دیردا ترش
مو ذ ت متفاوت رود ،اداینرو ،طداوند تصاویا ی انرۀ ایرن رۀن ماررو رر حرا ت
درونو حضات مویو (ع) را در ی یور پاارند ایت و این تصویا ا دصیرق اد احروال
نفس را نظمو جز نظ اعجاد ونۀ صا ا درراندارد (هماا)99 - 19 ،
ر عقیدۀ طییب در ۀنۀ چهار  ،ی رویداد دیرا رر تصرویا رشرید رد ایرت :ریریدا
حضات مویو (ع) ر تش ،نیدا ندا حق در نجا و اررالغ ایرنرر ایرن ترش ،تشرو
نیست ر او تصور موراد  ،رنک نور حق ایت و او راید طود را راا دریافت وحرو الهرو
ماد رند ر عقیدۀ و  ،ی تصویا ر این ی

ۀن دررادارد ،تصرویا واحرد هسرتند

ر ر طور دصیق و مۀک در ی یور پخش د اند؛ ر ون ا ر ها ردا اد اهرا رهراۀ
طود در تصویا ا
)95

ۀن را دارند ،صائ ر طرویش و ررونیراد اد غیرا هسرتند (همراا-90 ،
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در ۀنۀ پنج  ،ر اد معجزات حضات مویو (ع) پاد رادار مرورنرد ،همراا چیرز را
مورینی ر در رۀن هرا صبنرو دیردی و ا ایرنرر تصرویا رزر رو رر همرۀ رۀن را
دررامو یاد رین ی یور پخش د ایت؛ ر
های

ون ا ر ها مقیعو اد این رۀن رر در

اد ا ی یور مد ایت ،معنا تصویا متشرکل اد هرا یر یرورۀ مسرتقل را ریراا

مورند؛ چناار ا ا همۀ مقاطع را ه جمع وند ،تصویا اد اهرا رکل مرو یراد رر
همۀ اجزا دصیق و مخفو ۀن را دررادارد در یکو اد مقاطع این ۀن  ،حضات مویرو
(ع) اد عصا و وظیفۀ ا نو ا ر در دو یورۀ دیگا وجود نردارد ،یرخن مرو ویرد« :وَ مرا
تِن

َ ریَمِینِ

َ یا مُویى صالَ هِوَ عَصا َ أَتَوَرَّاُا عَنَیْها وَ أَهُشُّ رها عَنى غَنَمِو وَ لِوَ فِیها مَرررمُ

أُطاى» (ط  )97 – 99 /یپس هنگامو ر مأمور ر انداطتن ا مو ود ،در یر
ورت مار دونرد و در دو مقیرع دیگرا رر

مقیرع رر

رورت مرار جنبنرد درمرو یرد و رردین

ورت ،تصویا حقیقو ر عصا ر طود افت ایت تکمیرل مرو رود رنرارااین ،ایرن یر
تصویا مکمل یکدیگاند و های

عصا را اد داوی ا روایت مورننرد (طییرب95 :9511 ،

 )95 .4-4موضع حضرت موسی (ع) بههنگام دعوت برای مالقات با فرعون

این ۀن اد دایتاا حضات مویو (ع) ر در پنج یور اد صا ا رای رر تصرویا رشرید
د  ،مشتمل را اجزا دیا ایت -9 :دیتور طداوند ر مویو (ع) رراا حاررت رر یرو

فاعوا (در هاپنجیور )  -0تو یف فاعوا و صومش ر یارشو و طغیاا (در یرورۀ طر و
نادعات) ،فسق (در یورۀ صصص و نمل) ،و یت ا (در یورۀ رعاا )  -5تراس حضرات
مویو (ع) اد رشت دا تویط فاعوا رر طراطا رشرتن یر

مصرا (در یرورۀ صصرص و

عاا ) و همچنین تاس اد تکذیب دا و ندا تن تۀمل و دراا ویا (در یورۀ رعاا ) -5
درطوایت مویو (ع) اد طداوند راا هماا رادا راادرش هاروا را او (در یور ها طر ،
صصص و عاا ) و شاد رادا یین اش ،یاارادا رارش و شودا را اد دررانش (در
یورۀ ط )  -1را ورد دا درطوایت حضات مویرو (ع) (در یرور هرا طر  ،صصرص و
عاا )
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طییب پس اد ذرا اجزا تصاویا پنج انۀ این ۀن  ،ضمن ا ار ر فقرداا راطرو اد ایرن

اجزا در راطو تصاویا ،9مونویسد :ما موتوانی ررا ضرمیم ررادا راطرو اد ایرن تصراویا رر

راطو دیگا ،اها را ر توالو ه تالوت رنی ردوا اینرر تردافعو میراا اهرا ربینری  ،یرا
تصویا واحدندر پنج رار تکاار رد انرد در هراتصرویا نمرا

اینر احساس رنی ی

ج دید اد ۀن ذرا د ر تصویا دیگا فاصرد ا ایرت رردوا ایرنرر روچر
طننرو در اثرا فقرداا ا ررا تصرویا وارد رود همرو در ادامر در یر
مونویسد :را وجود امکاا جمع دا این تصاویا در ی
حفر مشخصرات و مقومرات هایر

تراین

نتیجر یرا رنرو

جا و تشکیل تصویا رزرگتا ررا

اد اهرا ،اعتقراد رر تکراار ررودا ایرن تصراویا را

روایاس مورند (هماا)059 - 057 ،
 .5-4دیدار موسی (ع) و هارون با فرعون و ماجراهای میان آنها
طییب أا همرۀ تصراویا ایرن رۀن اد حیر

تایری یر

صص ها تکاار د در صا ا موداند و معتقد ایت ر ها ی

تصرویا ررزرگ را رأا همرۀ
اد این تصاویا جنو و نمرا

طاص طود را دارد و وصتو در رنار ه جمرع مرو روند ،ررل رۀن را مجسر مرورننرد؛
ر ون ا ر اجزا روتۀا

ا نیز ر تۀا

در مو ید (هماا)059 ،

و در طصوص تصاویا این ۀن ر در چهار یورۀ یونس ،اعااف ،ط و عاا رر طرور
مبسررو عاض ر
خصیتها
عاضۀ ی

ررد ایررت و مه ر ترراین حرروادث و حررا ت نفسررانو اتفرراقافترراد میرراا
ا ۀن را تایی مورند ،مونویسد :در اینجرا نیرز ماننرد یرایا مکرااهرا
ورتها متعدد ،ا ا راطو اد ایرن تصراویا رر هر ضرمیم

روند،

حادث ر

تصویا واحد اد ماجاا تایی مو ود ر ر منزلۀ تصرویا ررزرگ رراا هرا یر

اد ا

رار ر تصویا رزرگ یپس ر ها یر

اد ا

تصاویا جدا ان ایت؛ ر
تصاویا روچ

ون ا ر ا ا ی

نگا رنی  ،درمویاری ر تصاویا و جوانب مراجاا یکسراا ایرت هراچنرد

 .1الف :ذرا نشدا تاس مویو (ع) اد رشت

دا تویط فاعوا ر طاطا رشتن ی

مصا و مس نۀ فصیحتا رودا

هاروا نسبت ر مویو (ع) در تصویا یورۀ ط و ذرا ا در تصویا یورۀ صصص م :ذرانشدا لکنت دراا حضات
مویو (ع) در تصویا یورۀ صصص و ذرا ا در تصویا یورۀ ط (طییب)057 :9511 ،

« / 92تکرار در قصههای قرآن» از دیدگاه عبدالکریم خطیب با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع)

تصویا رزرگ ون ها ریشتا را حمل و فضا ریشتا را ا غال راد ایت ایرن تصرویا
رزرگ اد حادث را موتواا اد طایق ضمیم رادا راطرو اد ایرن تصراویا رر هر و ترالوت
اها ر

ورت ی

جا مشاهد راد ،ردوا اینر صار یا طواننرد احسراس تکراار در ا

تصاویا رند (هماا)015 ،
طییب تصاویا چهار انۀ این ۀن را مشتمل را چهار مضموا موداند -9 :مواجهۀ مویرو
(ع) و هاروا را فاعوا  -0موضع یا فاعوا ،مأل و یاحااا در راارا فتار مویرو (ع) -5
ماجاا میاا مویو (ع) و یاحااا  -5ماجاا میاا فاعوا وجادو ااا
در طصوص تصاویا ی انۀ عاض د اد ۀنۀ مواجهۀ مویو و هاروا ررا فاعروا در یر
یورۀ اعااف ،ط و عاا  ،و معتقد ایت ر ا را ایرن تصراویا را یکرو پرس اد دیگرا
صاائت رنی  ،تصویا
ا اچ های

ادق ،دصیق و مۀکر اد مراجاا ررا همرۀ جروانبش تایری مرو رود؛

اد این مقو ت ی ان مستقل و صائ ر طویشاند (هماا)015 ،

و در طصوص عنصا دو در ۀنۀ فروق ررا یر
تصاویا عاضر رد  ،ماررو رر یر
مجموع ا اد مالصاتها
ایت رار اها در ی

ایرتد ل عقنرو معتقرد ایرت رر ایرن

ررار مالصرات مویرو و فاعروا نیسرتند رنکر تصراویا

ورت افت میاا ا دو را امل مو ود؛ چراارر غیراطبیعرو
مالصات ر یأس اد رییدا رر توافرق ررا یکردیگا و تۀرد و تعیرین

دماا مالصات مویو را یاحااا رکشد همچنین ر تصویا رشیدا رۀن هرا ایرن مراجاا ررا
وجود اطتالف دماا و احوال و عاضۀ اها در ی
ا و ردوا روچ

ۀن را حف همۀ احسایات ا ۀام

تاین طنل یا تداطنو میاا اها را نشاادهندۀ اصتدار صا ا و اعجراد ا

مو مارد (هماا )017 ،طییب همچنین مدا فتار فاعوا در پایخ رر دعروت مویرو و
هاروا در ی

یرور و فترار مرأل در یرورۀ دیگرا را نمونرۀ دیگرا اد اعجراد صرا ا در

تصویارادار اد این ۀن ر حسرام مرو ورد؛ چاارر در اهرا تصراویا متراار نشرد
ایت و تکاار ر هی ی

اد ورتها لفظو و معنو اش واصع نمو ود (هماا)099 ،

طییب در طصوص یومین مضموا این رۀن (مراجاا حضرات مویرو و یراحااا) ،ررا
ضمیم رادا تصاویا عاض د اد ا در یور ها یونس ،رعاا  ،اعرااف و طر  ،تصرویا
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رامنو اد ۀن را ارائ راد و نشاا داد ر در هی ی

ۀن تکاار وجرود

اد نماها

ندارد:
الف -ارتدا تصمی فاعوا و یارانش را مبنو ررا جمرعررادا همرۀ یراحااا اد رهاها رراا
مقارن را یاحا حضات مویو (ع) در پیشپادۀ ایرن رۀن ذررارراد رر در دو یرورۀ
اعااف و عاا ر تصویا رشید د ایت ،ولو در طصوص تکاار رودا این دو تصرویا
یخنو ر میاا نیاورد ایت:

«صالوا أَرج وَ أَطا ُ وَ أَریِل فوالمَدائِن حا ِاینَ یَأتو َ رکُرلِّ یراحِاع عَنری ع» (اعرااف– 999/
ررهاها رفایررت تررا

)990؛ فتنررد او و ررراادرش را راددا ررت رررن و اد ورنررد انو را ر ر
هایاحا دانایو را نزد تو رند
« صالوا أَرج وَ أَطا ُ وَ أرعَ

فوالمَدائِن حا ِراینَ یَرأتو َ رکُرلِّ یَرۀّارع عَنری ع» ( رعاا – 59/

)57؛ فتند او و راادرش را در رند دار و اد ورنرد اا را رر

رهاها رفایرت ترا هایراحا

ماها را نزد تو ریاورند
م -یپس ا ها پنهانو فاعوا و دیتورهایش مبنو را اد وردا یاحااا در یور هرا
ط و یونس را در ادامۀ این ۀن ذرا مورند:
«فَتَوَلَّو فِاعَواُ فَجَمَعَ رَیدَ ُ» (ط )92/؛ پس فاعروا رفرت و [همر

] نیانر

طرود را راد

ورد
«إئتُونِو رکُلِّ یَاحِاع عَنی ع» (یونس)71/؛ هاجادو ا دانایو را پیش من ورید
ج-جمع دا یاحااا و درطوایت اد ماد راا حمایت اد ناا را یومین ماحنرۀ رۀن
موداند ر در یورۀ عاا ر ا ا ار د ایت:
«فَجُمِعَالسَّۀَاَةُ لِمِیقاتِ یَو ع مَعنو ع وَ صیلَ لِننّاس هَل أَنتُ مُجتَمِعواَ لَعنَّنا نَتَّبرعُالسَّرۀَاَةَ إا ررانوا
هُ ُالغالِبینَ» ( عاا )52 – 59/؛ پس یاحااا راا موعد رود معنو
تودۀ ماد

فت

اد ور

دند و رر

د :یا ما ه جمع طواهید د؟ ردین امید ر ا ا یاحااا غالب دند،

اد ناا پیاو رنی ؟
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د -ماحنۀ رعد

ۀن  ،نمایش ون ها مختنف یۀا تویرط یراحااا در مقاررل دیرد اا

فاعوا و پایخ و راا
نمایش ذا ت

ماد و در رود معار ایت ر در یور ها

عاا و اعرااف رر

د ایت:

نالغَرالِبینَ صَرالَ نَعَر وَ إنَّکُر إذَا
ن َلنَرا لَرأَجاا إا ُرنَّرا نَۀر ُ
«فَنمَّاجا َالسَّرۀَاَةُ صَرالُوا ِلفِاعَرو َا َأئِر َّ
لَمِنَ المُقَاَّرینَ» ( عاا )50 – 59/؛ و چوا یاحااا پیش فاعوا مدنرد ،فتنرد :یرا ا را مرا
غالب یی واصعا راا مرا مرزد طواهرد ررود؟ فرت ر و در ا رورت رما حتمرا اد
[دماۀ] مقاراا طواهید د
«وَجا َالسَّۀَاَةُ فِاعَواَ صالوا إاَّ لَنا لَأَجاا إا رُنَّا نَۀنُالغَرالِبینَ صرالَ نَعَر وَ إنَّکُر لَمِرنَالمُقَراَّرینَ»
(اعااف)995 – 995/؛ و یاحااا نزد فاعوا مدند [و] فتند [ :یرا] ا را مرا پیراود روی ،
راا ما پادا و طواهد رود؟ فت :ر و مسنما ما اد مقاراا [دررار من] طواهید رود
طییب را را مادا اطتالفات موجرود در تصراویا عاضر رد اد ایرن ماحنر در دو یرورۀ
عاا و اعااف ،را ا ایت ر ذرا واژۀ «لما» در تصویا یورۀ عاا و نبود ا در تصویا
یورۀ اعااف ،ذرا نشدا واژۀ «فاعوا» ر عنواا مفعول فعل «جا » در تصویا یورۀ عاا و
ذرا ا در تصویا یورۀ اعااف و همچنین نۀوۀ پایخدهرو فاعروا رر یراال یراحااا در
طصوص پاداش اها در ورت غنب را مویو (ع) ،دلیل را ا ایرت رر میراا فاعروا و
یاحااا دو مالصات (مالصات غیامستقی را فاعروا و اد طایرق اعرواا و یراراا او در تصرویا
یورۀ عاا و مالصات مستقی را فاعروا در تصرویا یرورۀ اعرااف) رورت افتر ایرت
رنارااین ،در این ۀن اد دایتاا تکاار وجود ندارد (طییب)099 -095 :9511 ،
 -ف رایو یاحااا در ی

طاف و حضات مویرو (ع) و هراروا در طراف دیگرا در

رود معار و دعوت مویرو اد نراا رراا راد شرت رر را حرق و راحرذردا رتن اهرا اد
مااهو ،ماحنۀ رعد
«صَالَ لَهُ مویو وَینَکُ

ۀن ایت ر در یورۀ ط ر تصویا رشید د ایت:
تَفتَاُوا عَنَواهلل رَذِرًا فَیُسۀِتَکُ رعَذامع وَ صَد طَامَ مَرن افتَرا » (طر /

 )99؛ مویو ر [یاحااا] فت :وا را رما ،رر طردا دروغ مبندیرد رر
[یخت] هال

مورند و ها ر دروغ رندد نومید مو ادد

رما را رر عرذارو
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و -ماحنررۀ رعررد  ،وارررنش یرراحااا در راارررا دعرروت حضررات مویررو (ع) و مشررورت و
تصمی یا نهایو ا ها در رود معار ایرت رر در یرورۀ طر رر نمرایش ذا رت

رد

ایت:
«فَتَنادَعوا أَماَهُ رَینَهُ وَ أَیَاُّوا النَّجر َو صَرالوا إا هرذاا لَسراحِااا یُایردَاا أَا یُخاجَرا ُر مِرن
أَرضِکُ رسِۀاهِما وَ یَذهَبا ریَایقَتِکُ المُثنَو فَأَجمِعُوا رَیدَرُ ثُ َّائتُوا َفًّا وَ صَد أَفنَحَالیَرو َ مَرن

ایتَعنَو» (ط )95 – 90/؛ [یاحااا] میاا طود ،دررارۀ رار اا ر نرزاع راطایرتند و رر نجروا

پاداطتند [فاعونیاا] فتند :صیعا این دو تن یاحاند [و] موطواهند ما را را یرۀا طرود اد
یادمینتاا ریاوا رنند و یین وا

ما را رااندادنرد پرس نیانر

طرود را راد وریرد و

ر ف پیش یید در حقیقت ،اماود هار فایق ید طو بخت مو ود
د -پیشنهاد یاحااا ر حضات مویو (ع) مبنو را اینر ردا طاف معار را راوع رنرد
و پایخ و ر ا ها ،ماحنۀ رعد ماجاایت ر در دو یورۀ اعااف و ط ر تصویا رشید
د ایت:
«صالوا یا مویو إمَّا أَا تُنقِروَ وَ إمَّرا أَا نَکرواَ نَۀرنُالمُنقِرینَ صرالَالقُروا» (أعرااف)991 -999/؛
فتند :ا مویو ،یا تو موافکنو یا اینر ما موافکنی ؟ فت :ما ریفکنید
«صالوا یا مویو إمَّرا أَا تُنقِروَ وَ إمَّرا أَا نَکرواَ أَوَّلَ مَرنالقَرو صرالَ رَرلالقُروا» (طر )91 – 99 /؛
[یاحااا] فتند:ا مویو یا تو موافکنو یا [ما] نخستین رس را ی ر مواندادی ؟ فرت:
[ن ] رنک

ما ریندادید

طییب معتقد ایت اد نجا رر پایرخ حضرات مویرو (ع) رر پیشرنهاد یراحااا در یرورۀ
اعااف را دا

هست و مضریام ررود ،یراحااا ا را دوررار و ررا صردرت ریشرتا تکراار

رادند تا ه حضات مویو (ع) را رتایانند و ه توج مشاهد رنند اا را رر طرود جنرب
رنند لذا در این ماحن نیز تکاار وجود ندارد (هماا)097 ،
ا -وارنش حضات مویو (ع) در راارا اصدا یراحااا در راوع معارر و رر درراا وردا
رنماتو ر دنبال هااصدا اها ر چ رسا رسو غیا اد او اها را نمرو رنید ،ماحنرۀ رعرد
ماجاایت ر در دو یورۀ یونس و عاا ر تصویا رشید د ایت:
«أَلقُوا مَا أَنتُ مُنقُواَ» (یونس)92 /؛ اچ را مواندادید ریندادید
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«أَلقُوا مَا أَنتُ مُنقُواَ» ( عاا )55 /؛ اچ را مواندادید ریندادید
ر عقیدۀ طییب ،در این ماحن نیز تکاار وجود ندارد؛ چاار اینهرا رنمراتو هسرتند رر
حضات مویو (ع) ر دنبال اصدامات یاحااا را دراا جار موراد ،و توأ را یرأس و امیرد
رود مانند وارنش رسو ر در راارا ضارم طود مو وید :رزا ،رزا؛ درحالور را اینررار
درطوایت رت

ریشتا نمورند ،رنک را این رنمات طودش را تقویت مورند و تصرمیمش

را مۀک مویادد (هماا)099 - 097 ،
 در ماحنۀ رعد ،اعمال یاحااا و تأثیا اها را حضات مویو و دیگرا راهداا معارردر ی یورۀ عاا  ،ط و اعااف ر تصویا رشید د ایت ر تکاار در اها نیست:
«فَأَلقَوا حِبالَهُ وَ عِصِیَّهُ وَ صالوا رعِزَّةِ فِاعَواَ إنَّا لَنَۀنُالغَالِبُواَ» ( عاا )55 /؛ پس ریسرمااهرا
و چومدیتوهایشاا را انداطتند و فتند :ر عزت فاعوا ر ما حتما پیاودی
«فَإذا حِبالُهُ وَ عِصِیُّهُ یُخَیَّلُ الی ِ مِن یِۀاهِ أَنَّها تَسرعَو فَرأَوجَسَ فرو نَفسِر ِ اِیفَاةً مُّویرو»
(ط )97 – 99 /؛ پس نا هاا ریسمااها و چومدیتوهایشاا ررا اثرا یۀا راا ،در طیرال او
[چنین] مونمود ر اها ر

تام موطزند مویو در طود ریمو احساس راد

«فَنَمَّا القَوا یَۀَاُوا أَعیُنَالنَّاس وَ ایتَاهَبُوهُ وَجرا ُوا رسِرۀاع عَظِری ع» (أعرااف)999 /؛ و چروا
افکندند دید اا ماد را افسوا رادند و ناا را ر تاس انداطتند و یۀا رزرگ در میاا
وردند
 در ماحنۀ رعد ،ندا حق مو ید تا ر صنب مویو (ع) رامش ربخشد این ماحن نیز دردو یورۀ اعااف و ط ر تصویا رشید د ایت:
«وَ أَوْحَیْنا الى مُویى أَا الق عَصا َ» (أعااف)997 /؛ و ر مویو وحو رادی رر عصرایت
را رینداد
«صُننا تَخَفْ إنَّ

َ أَنتَاألَعْنى وَ الق ما فِو یَمِینِ

َ تَنقَفْ ما َنَعُوا إنَّما َنَعُوا رَیْردُ یراحِاع وَ

یُفنِحُالسَّاحِاُ حَیْ ُ أَتى» (ط )91 – 99 /؛ فتی متاس رر ترو طرود راترا ؛ و اچر در
دیت رایت دار رینداد ،تا ها چر را یراطت انرد ربنعرد در حقیقرت ،اچر یراهر رنرد
راد اند ،افسوا افسوا ا ایت و افسوا ا هاجا راود ریتگار نمو ود
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طییب معتقد ایت ر در این ماحن دو ندا ر حضرات مویرو (ع) مرد رویو در نردا
اول ر در یورۀ اعااف ر تصرویا رشرید رد  ،حضرات مویرو (ع) رامرش د را رر
دیت نیاورد ایت ر همین طاطا ،ندا دو –ر در یورۀ ط ر نمرایش ذا رت

رد -

ررکارتا و واضررحتررا مررو یررد و امنیررت و رامررش و امیررد وجررود حضررات مویررو (ع) را
فاامو یاد (هماا )099 ،رنارااین ،در این ماحن نیز تکاار وجود ندارد
 -فتار مویو (ع) ر

او یاحااا در حالو ر عصایش را تکاا موداد ،ماحنۀ رعد

ماجاایت ر در یورۀ یونس ر تصویا رشید د ایت:
«مَائتُ ر ِالسِّۀاُ إاَّاهللَ یَیُبیِنُ ُ إاَّاهللَ یُصرنِحُ عَمَرلَالمُفسِردِینَ وَ یُۀِرقُّاهللُالۀَرقَّ رّکَنِماتِر ِ وَ لَرو

رَا َالمُجامُواَ» (یونس)90 – 99 /؛ اچ

ما ر میاا وردید یرۀا ایرت رر دود طردا

ا را راطل طواهد راد ر طدا رار مفسداا را تأیید نمورند
ل -عصا انداطتن مویو (ع) راا رنعیدا یاطت ها یاحااا ،ماحنۀ رعرد ماجاایرت رر
در یورۀ عاا ر نمایش ذا ت

د ایت:

«فَأَلقَو مویو عَصرا ُ فَرإذا هِروَ تَنقَرفُ مَرا یَرأفِکُواَ» ( رعاا )51 /؛ پرس مویرو عصرایش را
انداطت و ر نا ا هاچ را ر دروغ رایاطت رودند رنعید
 ماحنۀ رعد ماجاا ،اد کست یۀا یاحااا در مقارل معجزۀ حضات مویو (ع) طبرامودهد ر در یورۀ اعااف ر تصویا رشید د ایت:
«فَوَصَعَالۀَقُّ وَ رَیَلَ مَا رانُوا یَعمَنُواَ فَغُنِبُوا هُنالِ
پس حقیقت

َ وَ انقَنَبُوا راغِاینَ» (أعرااف)991 – 999 /؛

کار ادید و رارهایو ر مورادنرد راطرل رد و در نرا مغنروم و طروار

ادیدند
ا -یاانجا در ماحنۀ طا ماجاا ،تفصیل اجمال ماحنۀ صبل در ی یورۀ اعرااف ،رعاا و
ط ر تصویا رشید د ایت:
«وَالقِوَالسَّۀَاَةُ یاجدینَ صالوا مَنَّا راَمِّالعالمَینَ رَمِّ مویو وَ هارواَ» (اعااف)900 – 902 /؛
و یاحااا ر یجد در افتادند [و] فتند :ر پاورد ارجهانیراا ایمراا وردیر  ،پاورد رار
مویو و هاروا
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«فَأُلقِوَالسَّۀَاَةُ یاجدِینَ صالوا مَنَّا راَمِّالعالَمِینَ رَمِّ مویو وَ هارواَ» ( رعاا )59 – 59 /؛ در
نتیج  ،یاحااا رر حالرت یرجد درافتادنرد فتنرد :رر پاورد ارجهانیراا ایمراا وردیر ؛
پاورد ار مویو و هاروا
«فَأُلقِوَالسَّۀَاَةُ یُجَّدًا صالوا مَنَّا رراَمِّ هرارواَ وَ مویرو» (طر )72/؛ پرس یراحااا رر یرجد
درافتادند فتند :ر پاورد ار مویو و هاروا ایماا وردی
طییررب معتقررد ایررت تکرراار ایررن ماحن ر در دو تصررویا اول ،ر ر طرراطا تأریررد ایررن طبررا
طوشعاصبت ایت و اد طاف دیگرا ریراا را واررنش راو دیراد اد یراحااا در مقاررل
معجزۀ حضات مویو (ع) ایت تصویا یو نیز وارنش او دیگرا اد یراحااا را ریراا
مو رند ر

فتار اا نسبت ر دو او صبرل متفراوت ایرت؛ چاارر ررا طرالف دو راو

صبنو ،ایمانشاا را ر پاورد ار هاروا و مویو (ع) – ن پاورد ار مویرو و هراروا -اعرال
مورنند و اد طاف دیگا ،دید ا همۀ یاحااا نسبت ر مویو و هاروا یکسراا نبرود و رر
نظا ریشتا اها ،حضات مویو رهبا این معار رود؛ در حالو ر

او رمو اد اهرا نیرز

همین اعتقاد را در مورد هاروا دا تند؛ چوا اد مویو فصیحتا رود (هماا)072 - 091 ،
ماجاا میاا فاعوا و یاحااا پس اد تسنی
نیز چهارمین مضموا این ۀن ایت ر

اها در مقارل معجرزات حضرات مویرو (ع)
فتار تهدید میز فاعوا و وارنش منفو یراحااا

را ر ا تهدیدها ریاا مورند ،و در ی یورۀ ط  ،عاا و اعرااف رر تصرویا رشرید رد
ایت

طییب مجموع فتار فاعوا در تصاویا منعکس د در ها ی یور  9را فتار هزیاا ونرۀ
فاعوا مو داند ر پس اد تسنی یاحااا را طودش تکراار و اد ایرن طایرق اهرا را تهدیرد
موراد ایت (همراا )079 ،رنرارااین ،اد دیرد ا و در ایرن رۀن نیرز تکراار وجرود
ندارد؛ چاار طداوند در ایرن یر تصرویا همرۀ حرا ت درونرو و طرواطا را رر در دل
فاعوا پس اد تسنی یاحااا مو ذ ت و را درانش جار مو د در ی یرور و متنایرب
را موصعیت هایور ر تصویا رشید ایت

 .1طه11 – 13 /؛ شعراء 56 /و اعراف.123 – 125 /
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در طصوص تصویا ا صا ا اد ۀنۀ وارنش یاحااا نسبت ر

فتار فاعوا 9نیز رر در

ی یورۀ مذرور تکاار د  ،طییب معتقد ایت ر ایرن تصراویا ،فترار یر

رخص یرا

اوهو اد یاحااا نیست ،رنکر چکیرد ا اد مجمروع فترار اهرا در ایرن یر یرور رر
تصویا رشید د ایت (هماا )070 ،رنارااین در این ۀن نیز تکاار وجود ندارد
اد راریو دید ا طییب در طصوص موارد ذرا د در دایتاا حضات مویو ،رر دیرت
مو ید ر و تکاار را تنها در مورد ۀن هایو اد دایتاا اردیارو راد ایت ر در چنرد
یور ر طور مشار یا ررا انرد

تفراوتو میراا رد انرد و در همرۀ اهرا ،رو رید ایرت

تکاار نبودا ا ۀن ها را ر
ر مکملرودا ها ی

ون ا توجی رند و ا اچ راا اثبات تکاار نبودا،

اد ا ۀن ها نسبت ر

ییاق میاا ۀن ها ارائ د اد ی

ۀنۀ دیگا ا ار راد ایرت ،رر اطرتالف

دایتاا در ی

یور را ۀن ها ارائ د اد همراا

دایتاا در یور ها دیگا توجهو نکاد ایت
اد طاف دیگا ،ر یبب توج ر

ۀن ها ر ظاهاتکاار دایتاا حضات مویرو (ع) و نر

تکاار طود دایتاا در یور ها مختنف ،راطو اد فواید مه این پدیرد اد دیرد و پنهراا
ماند ایت؛ راا مثال تذرا و عبات یا ماد و تثبیت صنب پیامبا (ص) و مامناا ا ه
در اایط یخت مک  ،اد مه تاین فواید پدیدۀ تکراار در دایرتاا حضرات مویرو (ع) رر
مار مورود ر اد دید و پنهاا ماند ایت
 .5نتیجهگیری

دررارۀ پدیدۀ تکاار در صص ها صا ا ،دو دید ا وجود دارد :دید اهو ر تکاار را نشانۀ
ضعف صا ا در نظ  ،رالغت و اعجاد موداند و دید اهو ر را ررا رمادا ایراار و فوایرد
این پدید  ،اد ا ر عنواا وجهو اد اعجاد صا ا یاد مورند عبدالکای طییب اد معتقرداا
ر دید ا دو ایت ر اد راریو دید ا و نتایج دیا ر دیت مو ید:
طییب در راریو پدیدۀ تکاار در دایتاا حضات مویو (ع) ،ر فاضیۀ تکاار در مرورد

راطو ۀن ها ذرا د در دو یا چند یور توج راد ایت و ررا اثبرات ایرنرر در هرا
 .1طه12 – 13 /؛ شعراء 40 – 41 /و اعراف.124 – 126 /

« / 100تکرار در قصههای قرآن» از دیدگاه عبدالکریم خطیب با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع)

ۀن ا مینبو ر

ۀنۀ صبنو افزود د و ۀنۀ رعد مکمل تصاویا ۀنۀ صبنو ایرت،

نشاا داد ر در ا رۀن هرا تکراار وجرود نردارد رر عقیردۀ و  ،تکراار رۀن هرا
دایتااها صا نو در جاها مختنف ر

ورت موجز و مفصل ،أا صص ها صرا ا ایرت

و تکاار ر در صص ها صا ا اد ا یاد مو ود ،اعرادۀ حادثر رر همراا رورت پیشرین
نیست ،رنک در ریشتا صص ها صا نو این خصیت ایرت رر تکراار مرو رود نر حادثر و
نچ راع

صول ر تکاار در صص ها صا نو د  ،ظهور خصیت در جاها متعدد ایرت

ر عبارت دیگا ،تکاار میاا در صص ها صا ا ،تکاار خصیت در حادث هرا مختنرف و
متنایب را مااحل مختنف دعوت ایالمو ایت
و وجود اطتالف میاا تصاویا عاض د اد ی

حادثر در جاهرا مختنرف صرا ا را

نشانۀ دو رانگو ،تعرارض و واصعرونبرودا راطرو اد مقومرات و عنا را دایرتااهرا صرا ا
نموداند ،رنک را توج ر نقش تکمیلرنند و ها ی

اد ا تصاویا نسربت رر یکردیگا و

مجس دا رامل حادث در پاتو اتصال ا تصاویا ر ه  ،را ا ایرت رر ا رو تکراار
در ا تصاویا و حادث ها وجود ندارد
دید ا و چیز نیست جز اا و رسط یکو اد ایاار تکراار در صصر هرا صرا ا رر
دررشو صبل اد او ر ا ا ار راد ایت
و در اثبات تکاار نبودا ۀن ها دایتااها صا ا ،ر این نکت توج نکراد ایرت
ر فاضیۀ تکاار دمانو میاا ایت ر ی
در چند یور ذرا د را د ،در حالو ر ها ی

ۀن را الفا و اینوم یکساا و ییاق واحرد
اد ۀن ها دایتااها صا ا ررا یریاق

یات یور ا ر در ا صاار دارند و هدف ا نو اد ریاا ا یرور متنایربانرد رنرارااین،
فاضیۀ تکاار در این ون موارد معنا ندارد
و در راریو پدیدۀ تکاار در دایتاا ها صا ا ،ر مسر نۀ ورود دایرتااهرا صرا ا در
یور ها مختنف ا ار ا نکاد ایت ،در حالو ر این مس ن توج

اوهو اد مفسرااا و

صا ا پژوهاا را ر طود معیوف راد ایت و در ریراا عنرت ا ،ایراار و حکمرتهرایو را
را ماد اند ر اد دید و پنهاا ماند ایت؛ موارد مهمو چوا تثبیرت صنرب پیرامبا (ص) و
مامناا و عبات افتن ماد ر در نظایۀ طییب ر اها توجهو نشد ایت

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 101 /

منابع

 قرآن کریم ،تاجمۀ مۀمد مهد فو دوند


ارنعا ور ،مۀمد الیاها ( ،)9195تفسیرالتحریر والتنویر ،توا :دارالتونسیة لننشا



ارنصتیب  ،مۀمد عبداهللرن مسن ( ،)9515تأویل مشکل القدرآن ،تۀقیرق احمرد رقا،



اید راد  ،صاضو عبدالجباررن احمرد ( ،)9592المغنی فی ابوابالتوحید والعدل،

صاها  :دارالتااث

تۀقیق امینالخولو ،صاها  :الشرکةالعربیة للطباعة والنشا




راصالنو ،ارورکا مۀمدرن الییب ( ،)9509اعجازالقرآن ،ریاوت :دارالکتبالعلمیة

حکی  ،مۀمد راصا ( ،)9597علومالقرآن ،ص  :مجمعالفکاا یالمو

طییب ،عبردالکای ( ،)9511القصصالقرآندی فدی منطوقده و مفهومده ،ریراوت:
دارالمعافة



___________ ( ،)9197التفسیرالقرآنی للقرآن ،صاها  :دارالفکاالعارو

 طنفاهلل ،مۀمد احمد ( ،)9111الفنالقصصی فیالقرآنالکریم ،ریاوت :یینا لننشا

 رافعررو ،مصرریفو ررادق ( ،)9509اعجددازالقددرآن والددبالغةة النبویةة  ،ریرراوت:
دارالکتبالعلمیة



رضواا ،عمارن ارااهی ( ،)9595آراءالمستشرقین حولالقرآنالکریم و تفسدیره،
ریاض :دار طیبة

 دحینو ،وهبة رن مصریفو ( ،)9599التفسیرالمنیدر فدیالعقیةة والشةییع والمدنه ،
ریاوت :دارالفکاالمعا ا

 دررشو ،ردرالدین مۀمدرن عبداهلل ( ،)9591البرهان فدی علدومالقدرآن ،ریراوت:
دارالمعافة

 یرریوطو ،ج راللالرردین (ررروتررا) ،معتددر

األقددران فددی إعجددازالقددرآن ،ریج را،

دارالفکاالعارو


طویو ،مۀمد رنالۀسن (روتا) ،التبیان فدی تفسدیرالقدرآن ،تۀقیرق احمرد حبیرب

صصیاالعامنو ،ریاوت :دار احیا التااث العارو


عتا ،نورالدین ( ،)9599علومالقرآنالکریم ،دمشق :مطبعة الصباا
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القیاا ،مناع ( ،)9509مباحث فی علومالقرآن صاها  :مكتبة وهبة الصبعة

صیب ،یید ( ،)9505التصویرالفنی فیالقرآن ،صاها  :دارالشاوق

رامانو ،مۀمودرن حمزۀ (روتا) ،اسرارالتکرار فیالقرآن صاها  :دارالفضیلة

