دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»
سال اول ،شماره دوم – پاییز و زمستان 5931؛ صص543 -575

چگونگی تحقق معجزه عصای حضرت موسی علیه السالم در قرآن کریم
(مطالعه موردی دو دیدگاه متفاوت)
کاووس

روحیبرندق5

خدیجه

فریادرس2

محسن

فریادرس9

(تاریخ دریافت5931/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)5931/55/80 :

چکیده

حضرت موسی ،در مسیر هداییت ودو بندییسدری یل بد سدوی خایوندا ،مجزدتیت مدجدادی ری در حیانیدت رید خدود

و یبطال مسیر مخالفدا ررهد ددردس یسدتی یزدی ی ییدا مجزدتیت ،تبدایلشدا رصدای ن حضدرت بد مداری بدترر در

بریبددر سددار سدداحری یسددتی ییددا مجزددتس در تفاسددیر فددریییا ،دیریی دو نددو :تفسددیر مدفدداوت یسددت -5 :رصددای موسددی،

یدویت سددارس سدداحری ری ب جیددا و ی ددری ی ن هددا بدداوی نتذیشددت؛  -0رصددای موسددی سددار و یفددس سدداحری ری ب جیددا و
یبتیرها ب حالت نخست برگشدنای
میال حاهدر بدا روش تا یدل ماددویی دیفدی (ی ندو :تا ی دی-توصدیفی) بد شدیوس مطالجد یندیدادی  -تطبییدی تادامی
دالیل ییا دو دیداگاس در تفاسدیر فدریییا ری مدورد بررسدی ودریر دیدس و پدل ی تا یدل و نیدا دو دیداگاس یادشداس ،بدا یسددناد
ب دالیل ری ی و نی ی سا گاری میا ییا دو دیاگاس ری ی بات و ندیزداً ب دیاگاس نو در حل مسال دست یافد یستی

کلید واژهها :ورن دریم ،رصای موسی ،مجزتس ،سار ،یفس ،یدویت ساری

5ی یسدادیار دینشتاس تربیت مارس تهری (نویسناس مسئول)ی

k.roohi@modares.ac.ir

0ی دینشزوی دارشناسی یرشا ر و ورن مزیا ،دینشتاس ر و و مجارف ورن دریم ،تهری ی
9ی دارشناس یرشا ر و ورن و حایث ،دینشتاس تربیت مارس تهری ی

faryadres@chmail.ir

m.faryadres@modares.ac.ir

 .5مقدمه
حضدرت موسدی ب رنوی پیامبری د ورن دریم بیشددریا مارریها ری ی یو گتیرش دردس یست ،در مسیر هاییت وو
خود بد دادال و سدددجدادت رداودیند  ،مجزتیت گوناگونی ری در بریبر مخالفا یری دیدس یسدددتی یزی ی ییا مجزتسها،
تبایلشا رصای موسی ب یژدها در بریبر ساحری یست د در چهار نی ورن ب شرح ذیل مطرحشاس یست:
 -5وَ أَوْحَيْنَا إِلىَ مُوسىىىَ أَ أ أَلأ ِ صَاىىَاََ ذَاِهَى تىَ قَفأ ََُ مَا فَكأذت و َ( یرریف« )551 /و ب موسدد وح دردیم د
رصایت ری بینای ی پل [ینایخت و یژدها شا] و ناگها ننچ ری ب دروغ ساخد بودنا ری فرو ب جیا»؛
 -0وَ أَلأ ِ مَا ذىِ فَمتينتكَ قَفأ ََْ مَا صىَنَُُوىأ إَِّممَا صىَنَُُوىأ يَيْ ُ سَاحت « )93 / ( و ننچ در دست ریست دیرى بینای تا
هر چ ری ساخد ینا بب جای در حیییت ،ننچ سرهمبناى دردسینا ،یفسو س یفسونتر یست»؛
 -9ذَكَلأ َى مُوسىَ صَاَاهُ ذَاِهَى تىَ قَفأ ََُ مَا فَكأذت و َ( شجریء« )51 /پل موس رصایش ری ینایخت و ناگها هر چ ب
دروغ ساخد بودنا ری ب جیا»؛
 -5ذَفَمَّا أَلأ َوْىأ قَالَ مُوسىىَ مَا جِئأتم بِهت ىلسىحْْ إِ م ىلفمهَ سىَيُِْْتفهُ( یونل« )05 /پل چو یفس ینایخدنا ،موس گفت:
ننچ ری شاا ب میا نوردیا سار یستی ب ودی خای ن ری با ل خویها دردی»
مفسددری در تبییا چتونتی ییا مجزتس ،دو دیاگاس مدفاوت د رااتاً ناشددی ی یخد ف در بردیشددت مفهو و هور
نیات و روییات دیرد ری بیا دردسینا:
 -5رصای موسی ،یدویت ،نابها و ریساا های ساحری ری ب جیا؛
 -0رصای موسی فیط سار ساحری ری ب جیا و یبتیرهای سار در رای خود باوی مانای
بر یسداس دیاگاس نخسدت ،رصای موسی ب مار بترگی تبایل شا و با مهارت فوقیلجادس و سریجی ،تاا ریساا ها،
چوبدسددیها و یدویت ساحری ری ب جیا؛ ب ناوید ی ن یدویت چیتی باوی ناانا؛ یما بر یساس دیاگاس دو  ،ساحری با
یسددفادس ی گرمای هوی ،یدویت تریشدیاس شاس و ریوس داری ری در تخیل مرد ب حردت درنوردنا و ییا تخیل رت یفس و
دروغ نبود د رصدای موسدی صرفاً ییا یفس ری ب جیا و با ل درد ولی یدویت سار ب حالت خود باوی مانانای پیریمو
ییا موهدو ،:مفسدری ب ور هدانی ذیل نیات یادشداس مطالبی ری بیا دردسینا یما پژوهشدی مسددیل درییابارس صورت
نترفد یسدتی ییا میال در یبدای دالیل هر دو دیاگاس و نیاهای ویرد بر هریس ری ب صورت تطبییی بیا ناودس و در پایا
ب باث و تا ی ی رامع پیریمو ییا دو دیاگاس پردیخد یسددت؛ یما پیش ی ها ب مفهو شددناسددی چنا ویژس د ی مبادی
تصوریّ باث ب شاار مینینا ،پردیخد شاس یست:
 .2مفهوم شناسی
 .5-2معجزه
ییا ویژس ی ریشد «رزت» یسدت د با مشددیات خود  09مرتب در  01نی و  05سورس بزار رفد یست؛ 5ناودیر نماری
ییا ویژس ب صورت ذیل یست:
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برخ ی یهل لغت یصدددل مجنایی «رزت» ری «هدددج » (یبا فارس :5585 ،ج  )090/5و برخی دیتر ن ری «تأخر ی
چیتى» م دیننای (ریغبیصدفهان  )151 :5550 ،فیومی نیت ی وول برخ دیتر ،مجناى «ی دسدت رفدا»« ،یافدا هج
دیترى» و «ییزاد هج

در

در دیترى» ری یهاف میدنا؛ (ریک :فیوم  :5555 ،ج  )939/0لیزا ویژس مجزتس د یسم فارل ی

باب إفجال ی ریشد یاد شداس یست و «ة» ن ب مجنای دثرت و شاّت ،ب مجنای چیت بسیار و یا شایایً رارت دنناس یست؛
یما در تجری

یصدط حی ییا ویژس ،سدیو ی چنیا میگویا :مجزتس ،رال و داری خارقیلجادس و فوق اوت بشری یست

د هاریس با تاای و مجارهد

بی یسدت ،هاا ن د نظیر و ماننای بریی ن ورود نایردی (سیو ی :5505 ،ج -055/0

 )090و با بایی مجزتس ری ربارت ی ینزا دید دار یا یری د م میدینا د دس د ندوینا نظیر ن دار ری ینزا دها ،یا
هادانندا ن د

ری بیا دنا؛ بنابرییا ،ب نیات و رزایب د پیغابری بریى ی بات نبوّت خویش م نوردنا ،مجزتس

م گوینا؛ ب ربارتیدیتر ،یمرى خارق رادت د هیچدل ندوینا ماننا ن ری بیاورد؛ یلبدّ  ،خارق رادت د یوالً رتء شددرور
نباشدا؛ انیاً ب ر ل غیررادى شدزسدتناپذیرى مسددنا باشدا؛ و الثاً با تااّى و دروى پیامبرى هاریس باشدای ( با بابی،
)3 :5990
ر م مصدباحیتدی دربارة تجری
شدخ

مجزتس مینویسدا :مجزتس ربارت یست ی یمر خارقیلجادسیى د با یریدس خایونا ی

مار نبوت اهر شدود و نشدان صداق یدراى وى باشای (مصباحیتدی )099 :5910 ،ر م رویدینم ی نیت

درییابارس یادنور میشود د مجزتس ،دار ویژس و خارقیلجادسیی یست د بشر رادی ،حدّی با ورود ب دارگیری تاامی وویی
خود ،ی نورد ماننا ن رارت و ناتوی یسدتی ییا یمر ،دلی ی ری ی و برهانی بر صاّت یدرای نبوّت یست (رویدینم ی،
 )35 :5903لذی یگر در شناخت مجزتس صرفاً ب خرق رادت بسناس شود و ب برها ری ی مسدنا نباشا ،هیچگون یرداادی
ب ن نخویها بودی (رویدینم ی )501 :5901 ،بر ییا یسدداس ،در مجزتس یموری شددرت یسددت -5 :خارقیلجادس و مسددد ت
یسدداالل ری ی باشدا؛  -0نورناة ن پیشاپیش یدرای نبوت دنا؛  -9هاریس با تاای و مبار س بی باشا؛  -5نشان صاق
یدرای نبوت نبی باشای
 .2-2سحر

مشددیات مادة «سدار»  99مرتب در  13نی و  01سورة ورن ب دار رفد یستی 0ناودیر نماری ییا ویژس ب صورت ذیل
یست:
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ریغب در تجری

ییا ویژس میگویا :سدددار در

چنا مجن داربرد دیرد -5 :خار ها و

تخی تی دد حیییدی نایرد؛  -0ر ب هاریهی و داس گرفدا ی شدددیطا  ،ب یزی ی گون های نتدیزی ب یو؛  -9تغییر
صورت و بیجت یشیاءی هرچنا ییا یدرا ویوجیدی نایردی (ریغبیصفهان )588 :5550 ،
ییا ویژس در یصددط ح ربارت ی یمر خارقیلجادسیی د ی ریس تصددرف در مشددارر یدریدی ینسددا تای پیای دنا؛ ماننا
بسددیاری ی چشددمبنایها و تسددخیر یشددخای ،ییزاد حب و بغا راییی ،ینایخدا میا

و شددوهر و ریا یلررال د

راوماً ب تصددرف در یدریک مربوت یسددتی ( با بابی )559-551 :5990 ،ر م رویدینم ی درییابارس بر ن یسددت د
سددار ربارت یسددت ی یموری د ر ل و مبادی غیرمادی و غیر ماسددوسددی دیرد؛ نظیر پیش گوییهای و گتیرشهای
مرتاهددا  ،سدداحری و داهنا ی نیناس د در بجضددی ی مویرد مطاب با ویوع و در مویردی نیت مخال

با ویوع یسددتی

(رویدینم ی :5903 ،ج )939/1بایا ترتیب ،سدار با صدرفنظر ی یوسدا ن  ،ب دو صورت ینزا میپذیرد -5 :گاس در

ویوجیت خارری تصدرف صورت میپذیرد؛  -0گاس در ویوجیت خارری تصرف و تغییری ب ورود ناینیا ،ب ز صرفاً در
دیا و خیال تصرف صورت میگیردی
 .9-2افک
ویژة «یفس» ب هاریس مشددیات خود 01 ،مرتب در  09نی و  53سدورس ورن ب دار رفد یستی 9ناودیر نماری ییا ویژس
ب صورت ذیل یست:
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رند بالزذب و یلبا ل»
برگردینا یمری با دذب و با ل
برمیشداارد (فریهیای :5583 ،ج )559/1و یبا فارس یصدل مجنایی «یفس» ری ربارت ی «و ب یلشد و صرف را رهد »
«تغییر و دگرگونی چیتی ی رهت خود» بیا میدیردی (یبافارس :5585 ،ج )550/3ریغب نیت ب شز ی صریحتر ییا مجنا
ری چنیا بیا میدیرد« :دل مصدددروف را وره یلذی یا أ یزو ر ی » یفس هر چیتى ربارت یسدددت ی تغییر دید
وره شدایسد و نیزوی ن د ستیویر یست بر ن باشای (ریغبیصفهان  )13 :5550 ،بر ییا یساس میتوی گفت ییا ویژس
در لغت ،در یصل ب مجناى مط
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دروغ و ویرون و یر رو درد و برگردینا چیتی ی وهع حیییی ن یستی

 .4-2لقف
ییا ویژس تنها سد بار ،ن هم در نیات «یرریف551 :؛

93 :؛ شجریء »51 :بزار رفد یست د دهاتریا دداب لغت ییا

ویژس ری ب مجنای «تناول شددیء یرم ب إلیس» «تناول درد چیتی د سددات وی پرتاب میشددود» ،ذدر میدنا؛ لذی وودی
گفد میشددود «ررل لی » ب مجنای «سددریع یلفهم لاا یرم إلی ما د  ،أو رمی بالیا» «فهم سددریع د می یسددت د
ب سددوی وی و یا با دسددت پرتاب میشددود» خویها بود (فریهیای :5583 ،ج )595/1د یبا فارس در تأییا هایا مجنا ی
وول یبا سددیاة مجنای ییا ویژس ری چنیا نیل میدنا د «سررة
چیتی با دسدت یا دها د ب سدات شدخ

یألخذ لاا یرم إلیس بالیا أو بال سددا » «سددررت دریافت

پرتاب میشودی» (یبافارس :5585 ،ج )908/3یما صاحب مفردیت مجنایی

دیتر بریی ییا ویژس ذدر میدنا و میگویا د «ت ی » ب مجنای «تناولت یلشددیء بالاذق ،سددویء فی ذلس تناول بالفم أو
یلیا» «تناول ناود چیتی با یردی؛ ن با دها و دسدت» و ب نی ذَاِهى تيَ قَفأ ََُ ما فَكأذت و َ( یرریف )551 :یسددشهاد

میدنای (ریغبیصدفهان  » )115 :5550 ،باورودییا ،مصدطفوی تنها یصل «یألخذ ،یإلمااء» «گرفدا و نابود درد » ری بریی
ییا ویژس ذدر میدنای (مصطفوی)009/58 :5990 ،

 .9دیدگاهها پیرامون معجزه حضرت موسی
یافد های ییا تایی د دیاگاس مفسددری ری ب ور دوی مورد پژوهش وریر دیدس یسددت ،گویای ن یسددت د مفسدری
دربارة مجزتة حضرت موسی دو نو :دیاگاس ری مطرح دردسینای
برخی ی مفسری مجدیانا د بجا ی یرریی سار ساحری  ،حضرت موسی ب یمر خایونا ،رصای خود ری ینایخت و
در ی ر مجزتة حضدرت موسدی ،رصدا ب مار تبایل شا و حیییداً ریساا ها و نابهای خارری ری ب جیا ،ب گون یی د
سدبب حزیم شدا ن گردیا ولی دوبارس ب حالت نخست برگشتی فخرری ی بجا ی نیل سخا مفسری مبنی بر ب جیا
رصداها و ریساا ها توسط رصای حضرت موسی ،ن ری دلیل بر ورود خایونا و رظات مجزتة حضرت موسی بیا
میدنا« :الن ذلك الثعبان العظيم لما ابتلعت تلك الحبال و العصرر مع كثةتها ثم صررا
هنتامی د

نابها و چوبدسددیهای فریوی ری ب جیا ،دوبارس ب شزل رصا در نمای (فخرری ی :5508 ،ج )991/55د

مخشدری در ییا یمر نیت چنیا یسدت« :لما ألقى صرراص صرا
موسرى تعات

صررا كما كانت» یری مار بترر

.ي

تابتلعت الحبال و العصر كلها لى كثةتها ثم أخذها

صرا كما كانت » هنتامی د حضدرت موسدی رصا ری ینایخت ب ماری بترر تبایل شا و تاا

ناب و

چوبدسددیها ری با ورود یادیشدا ب جیا و سد ل حضرت موسی ن ری گرفت و رصا ب هاا حالت نخست خود
برگشددتی ( مخشددری :5581 ،ج )555/0و برسددی در مزاعیلبیا چنیا میگویا« :ألقاها تصررا

ثعبانا تإذا ه تبتلع ما

يكذبون تيه » رصا ری ینایخت و ب ماری تبایل شا و ناگها ننچ ری ی روی دذب برساخد بودنا ب جیای ( برسی:5910 ،
ج )150/5و ر م

با بایی ذیل نی ذَفَمَّا أَلأ َوْىأ قَالَ مُوسىىَ مَا جِئأتم بِهت ىلسىحْْ إِ م ىلفمهَ سَيُِْْتفه( یونل )05 ،چنیا بیا

میدیرد د « :بيان لحقيق من الحقائق لينطبق ليها ما سرريظهةص اهلل من الحق لى يديه من صريةو العصررا ثعبانا يلقف ما ألقوص
من الحبال و العصر و أظهةوص ت صرو الحيا و الثعابين بسرحةهم» د

حضدرت موسی مبنی بر یینز ننچ نوردسییا،

سددار یسددت ،بیا حیییدی ی حیای یسددت؛ تا ننچ ری د خایونا ی ح ب دسدددا وی اهر میدنا (ینایخدا رصددا و
تبایلشدا ب مار و ب جیا چوبدسدیها و نابها و ننچ د با سار در شزل مارها اهر دردسینا) ،بر ن منطب دنا
( با بایی :5551 ،ج )558/58و سددرینزا فضددلیهلل چنیا بیا میدیرد د «تتناول كل هذص العص ر ا الت أ اتوا أن يصررةتوا
وجوص النرا

بسرررحةها ن الحق و يقوتوهم الى البا ل» تاا چوبهایی ری د میخویسددددنا با ن ذها مرد ری ی ح

رویگردی دردس و ب با ل سوق دهنا ،خوردی (فضلیهلل :5553 ،ج)083/58
برخی دیتر ی مفسری نی موردباث ری ب خورد یفس و دروغ مجنا میدننا؛ یما بایا تور دیشت د مجزتس حضرت
موسددی ب ناوی بود د وارت تولیا سددار ی سدداحری گرفد نشددا تا ندویننا ب رادوگری ب ردی نا؛ ب ز دسددداورد
سدددارنمیت ن ها ری با مجزتس با ل درد؛ یری یگر توینایی ینزا دید سدددار ی ن ها گرفد میشدددا تااشددداگری صدددان
نایتوینسدددنا دیوری دننا و تفاوت میا سددار و مجزتس ری دریابنا؛ بنابرییا ،سدداحری هنر خود ری نشددا دیدنا و مجزتة
حضدرت موسدی سار ننا ری نابود ساخت و ساحری نیت با مشاهاس مجزتة حضرت موسی دریافدنا د دار یو ی سنخ
سار نیست و ب یو ییاا نوردنای (م حویش نلغا ى :5900 ،ج933/5؛ رویدینم ی :5930 ،ج)910/03

ی ننزاد منشددأ ییا یخد ف بردیشددت ،تفاوت در فهم و بردیشددت صددایح ی
هاچنیا دالیل ری ی هریس ی

اهر و مفهو نیات و روییت یسددت و

رفیا نا ر ب رف دیتر یسددت ،در ییا میال  ،نخسددت دو دیاگاس مطرحشدداس و در یدیم

دالیل هر دو دسد ری هاریس با تا یل ،یر یابی و نیا تات رنوی «باث و تا یل» ذدر شاس یستی
 .4بحث و تحلیل
بررسدی سدخا رفیا منا ر در باث حاهر گویای ن یست د دالیل ن ها ب س دسد «دالیل ورننی ،دالیل روییی
و دالیل ری ی» تیسیم می گرددی رهت روشا شا باث ،دالیل هر دو رف ری ذدر دردس و مورد یر یابی وریر میدهیمی
 .5-4ظهور آیات قرآن
 -1دیاگاس مایفع ب جیاس شا یدویت بر ن یست د ییا بردیشت ی نظر هور نیات موردباث ،مبدنی بر ییا یست د
«ما» در ربارت مَا فَكأذت و  موصدول باشای توهیح ییاد در مجنای «ما» دو یحداال یست -5 :یینز مصاری باشا؛ -0
یا موصول باشا د هایر را ا ن حذف شاس یستی بر یساس یحداال نخست ،فجل ب هاریس «ما» تأویل ب مصار رفد و
«اتكهم» خویها بود و میصود خورد سار ساحری ب وسی رصای موسی یست ن یبتیر و وسا ل؛ یما یگر «ما» موصول
باشدا« ،ما یؤفزون » خویها بود و ب ییا مجنا یسدت د رصدای موسی ،وسایل ساحری ری در خارج ب جیاس یستی (فخر
ری ی :5508 ،ج991/55؛ مخشددری :5581 ،ج 555/0؛ برسددی :5911 ،ج513/5؛ داشددانی :5509 ،ج 110/0؛ مظهری،
 :5550ج 939/9؛ نطاوی ،بیتا :ج )915/1ی دسانید صریااً برن ینا د ما در ییا نی موصول یست ،یبا راشور یستی
(یباراشددور ،بیتا :ج  )099 /0و بر ییا یسدداس ننچ ری د ی ریسدداا و چوبدسدددی ینایخدنا ،رصددا خوردس یسددتی
(حا ریتهرینی :5910 ،ج)0/1
در میابل ،دیاگاس مایفع ب جیاس شدا سدار و ن یدویت بر ن یست د بجا ی ماارّ  ،خایونا فرمود :وَأَوْحَيْنَا إِلَي
مُوس ىَي أَ أ أَلأ ِ صَا ىَاََ ذَاِهَى تيَ قَفأ ََُ مَا فَكأذت و َ ذَوَقَعَ ىلأَْ ُّ وَبََِلَ مَا يَاَّوى فَُْمَفو َ؛ یجنی ن چ سدداحری ینزا دیدنا و
رال ن ها ب شداار مینما ،با ل گردیا؛ وَبََِلَ مَا يَاَّوى فَُْمَفو َ ن «زَهَقَ الْبَا ِلُ» تا گفد شود د «زَهَقَ الْبَا ِلُ» وابل
ینطباق بر خورد چوب و رصددا یسددت؛ یری ننچ د سدداحری ینزا دیدنا ،ناب و ناببافی و چوب و چوبتریشددی
نبود؛ یری تریشددیا و بافدا چوب و ناب ری یفریدی دیتر ینزا دیدنا؛ ب ز سدداحری
درنوردنای (رویدینم ی ،ذیل نی 93

ناب و چوب ری ب صددورت مار

)

نیت بر یسدداس ییا دیاگاس ،در نی قَفأ ََُ مَا فَكأذت و َ ی لفظ «یأفزو » یسدددفادس شدداس یسددت ن «ما یَنسددزو » یا «ما
یَنادو »؛ بنابرییا ،یِفس ،دذب و با ل خوردس شدداس یسددت ن چوب؛ مرد نیت مشدداهاس دردنا د تاا ییا نابها یس
گوش یفدادس و فیط مار حضرت موسی باوی مانای (رویدینم ی ،ذیل نی 93

)

ی ییا گذشدد  ،دیاگاس مایفع ب جیاس شا سار بر ن یست د یگرچ در مورد «ما» مورود در ما یأفزو  ،دو دیاگاس
مصدداری یا موصددولی ورود دیردی (داشددانی :5509 ،ج00/1؛ ج110/0؛ بیضدداوی :5550 ،ج03/9؛ وایمشددهای:5990 ،

ج515/1؛ مظهری :5550 ،ج510/9؛ ج90/1؛ نلوسددی :5551 ،ج )10/58لیزا بایا تور دیشددت د «ما» در ما یأفزو چ
مصداری باشدا و چ موصولی ،ی ن بر مینیا د مجزتس حضرت موسی سار ساحری ری ب جیاس یست؛ یری بر یساس
مصداری بود  ،تأویل ب مصدار رفد و میصدود «تَلْقَفْ اِتْكَهُمْ» یستی ب ییا مجنی د یفس ساحری ری ب جیاس یست؛ و یگر
میصود موصول باشا مجنی ییا خویها بود د مجزتة حضرت موسی چیتی ری د ساحری ساخد بودنا ب جیا :قَفأ ََْ
مَا صىَنَُُوىأ إَِّممَا صىَنَُُوىأ يَيْ ُ سىَاحت  و دار سداحری  ،سدار و تصدرف در چشدم و خیال تااشاچیا بود :سََْ وىأ أَصْيُنَ

ىلنماسِ ،ن چوبسدا ی و ناببافی؛ ن ها روی چوبها و نابها دار دردنا؛ پل مرید ی «ما یأفزو » سدار یست و
مجزتة حضرت موسی هایا سار ری ب جیای (رویدینم ی :5930 ،ج)911/03
 -9و سدرینزا ییا دیاگاس میگویا د ویژة «ما» در نی قَفأ ََْ مَا صىَنَُُوىأ ب مجنی «یلذی» یست و ییا ب مجنی ن
یسدت د رصدای حضرت موسی ن چ ری د ساحری ی سار ساخدنا ری خورد؛ یری فجل ن ها ب دلیل ییاد ی رَرَض
(و ن روهر) یست ،مازا نیست خوردس شاس باشای ( وسی ،بیتا :ج )500/1توهیح ییاد حرف إِ م در نی إَِّمما
صىَنَُُوى يَيْ ُ سىَاحت  یسدت د مدّصدل نوشدد شاس یست؛ یما رسم یلخط صایح ن ییا یست د رای نوشد شود« ،إس َّ مَا
صدَنَجووی» یسدت؛ ماننا نی إَِّمما غَنتمتم( ینفال )55 /د بایا ییاگون نوشدن شود« :إِ م مَا غَنتتمْ»؛ بنابرییا ییاگون مویرد،
تردیب ی «إ َّ» و «ما» یسددت و «ما» یسددم «إ َّ» خویها بود؛ بر خ ف مویردی د «إنَّاا» حرف یسددت؛ ماننا« :إَّمما ىلأكصْمال
بِالنتياتت» (مز سدی :5589 ،ج )058/91؛ و یا نظیر «دُ َّاا» د گاهی حرف یسدت و پیوسدد نوشدن میشود؛ ولی ن را د
یسدم و مضافیلی یست ،بایا رای نوشد شودی ی

اهر نی قَفأ ََْ مَا صَنَُُوىأ إَِّممَا صَنَُُوىأ يَيْ ُ سَاحت  مجنای «ت ی

یسدفادس میشود و ییاد رصا ،دیا -و ن چوبها -ری خوردی (رویدینم ی :5930 ،ج911/03؛ ذیل نی 93

یلزیا»

) چرید در

نی قَفأ ََْ مَا ص ىَنَُُوىأ إَِّممَا ص ىَنَُُوىأ يَيْ ُ س ىَاحت  د ا قَفأ ََْ مزتو و رویب یمر یسددت و مررع هددایر مسددددر در
قَفأ ََْ ،رصدا یسدت؛ د بایاصدورت مجنا میشدود :رصدا ری بیفزا تا با یها و دیا ساحری ری بب جا؛ ن چوبها و
نابها ری؛ یری خایونا نفرمود« :تَلْقَفْ ِ.بالَهُمْ وَ َصرايَهُمْ» ب ز فرمود :قَفأ ََْ مَا صَنَُُوىأ هاچنیا بر یساس مجنای ویژة
قَفأ ََْ در نی قَفأ ََُ مَا فَكأذت و  مشدخ

یسدت د سدخا ی خورد و ب ع نیسدت؛ ب ز میصود یبطال یستی لذی

یلیای رصدای موسدی ییا مفهو ری میرسانا د ننچ ری نوردیا ،سِار یست د بر یساس نی إِ م ىلفمهَ سَيُِْْتفهُ ،یبطال
بریی چوب و ناب نیست؛ ب ز بریی سِار یستی ویاس ذیل نیت ییا یمر ری تأییا میدنا:
د صغری :قَفأ ََْ مَا صَنَُُوى؛
د دبدری :إِ م مَا صَنَُُوى يَيْ ُ سَاحت ؛
ددد ندیزددد « :قَفأ ََْ ىلأ َي َ»ی ناب د دیا نیست؛ ب ز سار دیا یستی (رویدینم ی :5930 ،ج915-911/03؛ ذیل نی
93

)
پل حاصدل د

ییا دیاگاس ن یست د ی

هور نیات مَا جِئأتم بِهت ىلسحْْ إِ م ىلفمهَ سَيُِْْتفهُ ،قَفأ ََْ مَا صَنَُُوىأ إَِّممَا

صىَنَُُوىأ يَيْ ُ سَاحت  و  تىَ قَفأ ََُ مَا فَكأذت و  برمینیا ننچ خوردس و با ل شاس ،سار یست و یدویت ب حالت نخست
خود برگشددنای بایا مجنا د نیات صدریااً یشارس دیرد د مجزتس حضرت موسی سار ساحری ری ب جیا و با ل درد؛ ن
یبتیر سار ن ها ریی (رویدینم ی :5930 ،ج)919/03
ننچ ب رنوی حاصدل د

در دیوری میا یدرای رفایری ب جیاس شدا یبتیر سدار و یا با ل شا خود سار و ن

یدویت میتوی گفت ییا یسدت د یگرچ

هور پارس یی ی نیات ب ب جیاس شدا سار یشارس دیرد و ییا مسئ وابل ینزار

نیسددت؛ لیزا ییا در صددورتی یسددت د «ما» در مَا فَكأذت و  و مَا صىَنَُُوىأ و نیت إَِّممَا صىَنَُُوىأ يَيْ ُ سىَاحت « ما»

مصداری باشدا د یزی ی دو یحداال مطرحپ پیریمو ییا نیات یستی چنا د در مورد را  مَا جِئأتم بِهت ىلسحْْ إِ م ىلفمهَ
سىَيُِْْتفهُ نیت ی

ق «سدار» بر «ما فُسَْْ » یجنی یبتیر و یدویت سار ،داربرد رییج و مدایولی یست؛ هااننا ی

ق «خَ ْ »

بر «مخ وق» (مان  ،بیتا15 :؛ نا ر یلزیش ،بیتا5055 /5 :؛ یلصبا  ،بیتا )530 /0 :بنابرییا دلیل وا جی بر یناصار ن در
مجنای مصداری در میا نیسدتی بایاسدا  ،مسددفاد ی

هور نیات یزی ی دو یحداال ب جیاس شدا یبتیر سار و یا خود

سدار یسدت و دلی ی بر رد ب جیاس شدا یبتیر سدار ورود نایردی لذی هر دو یحداال هاچنا ب صدورت مساوی در مورد
نیات چهارگان موردباث ،مطرح یست و هیچیس بر دیتری ترریای نایردی
 .2-4دالیل روایی
 -5پارسیی ی مفسدری یهل تسنا روییاتی ی یبا رباس و مزاها ری مؤیا دیاگاس مویف با ب جیاس شا یدویت میدیننای
( برسددی :5910 ،ج 159/5؛ یبا أبی حاتم :5553 ،ج 0191/0؛ حزا ی :5559 ،ج115/5؛ مریغی ،بیتا :ج90/3؛ حی ی،
 :5550ج )51/3سیو ی نیت درییابارس شش روییت دیتر ری نیل دردس یستی (سیو ی581/9 :5585 ،؛ ج)985/5
 -0روییت منیول ی یما صدادق نیت مؤیا ییا بردیشت یست د میفرماینا 5:ساحری ب فررو گفدنا« :مَا هَذَا سِحْةٌ؛
لَوْ كَانَ سرِحْةا لَبَقِيَتْ ِ.بَالُنَا وَ ِصرِيننَا» (مز سدی :5589 ،ج« )558/59ییا سدار نیسدت؛ یگر سدار بود وطجاً ریساا ها و
چوبدسدیهای ما باوی میمانای»
یفتو بر ییا ،دو روییت یر نیت مؤیا ییا بردیشت یست:
 -9ی ر یّ با ییطیا روییت شداس یست د هارو یلرّشیا مردی ری خویست تا یمر یمامت یما دا م ری با ل سا د و
ی ییا ری  ،ن حضدرت ری در مز ل خزالت دس دنای بریی ییا منظور ،مرد سداحری ری نوردس و یو هنتامید سددفرس
پها شدا بر روی نا را ی ینزا دید تا وودید خاد ن حضدرت میخویست نانی ری بتیرد ی دست یو مییفدادی هارو
ی ییا منظرس بسدیار مسدرور شدای در ییا حال ،حضدرت بیدرنگ سر خود ری ب رف نیش شیری د در پردس بود ب نا
دردس و فرمودنا« :يا أس رَدَ اهللخ خُذْ َدُوا اهللخ»؛ «یی شددیر خای ،دشدداا خای ری بتیری» ناگها ن نیش ماننا یس حیوی درناس
شدرو :ب حردت درد و ن ساحر ری دریاس و جا خود ساختی هارو و یردسدا یو هاتی بیهوش شانای هنتامید
ب هوش نمانا؛ هارو ب حضددرت گفت :ب حیّی د بر تو دیر ب ییا صددورت شددیر یمر دا د ییا مرد ری برگردینای
حضدرت فرمودنا :یگر رصدای موسدی ریسداا ها و رصداهای رادوگری فررو ری برگردینا ،ییا صورت هم ن مرد
ب جیاس شاس ری بر میگردینای( 1صاوق550 :5919 ،؛ مز سی :5589 ،ج)50/50
 -5یما رهدا نیت مشداب ییا مجزتس ری یری دیدس یسدت :حاربس مأمو در مز سدی مأمور بود تا یما رها ری تاییر
دنا؛ ب ن حضدرت گفت:یییمرد بریی تو مجزتیتی ی بات میدننا د بریی یحای ی مرد  ،غیر ی تو ی بات نشداس یست؛
گویی مجزتسیی ماننا مجزتة حضدرت یبریهیم د پرناگا ری ناس درد ،نوردسیی؟ یگر ریست میگویی ب ییا دو تصویر
شدیر یمر دا و ن ها ری ناس و بر ما مس ّط دای حضرت ب غضب نمانا و ب ن دو صورت یمر دردنا د ییا فارر ری

بتیریا و یو ری جا خود وریر دیدس و ی یو ی ری باوی نتذیریای ن دو شدددیر برخاسددددنا و ن مرد ری پارس دردس و
یسدخوی های یو ری خرد دردس و یو ری خوردنای( 9صاوق :5910 ،ج590-510 /0؛ مز سی :5589 ،ج)509/53
لیزا یسدداالل ب ییا روییات ی سدوی مایفجا ب جیاس شدا سدار ب ییا صورت مورد مناوش وریر گرفد یست د
روییت منیول ی یما دا م یگرچ ی نظر سدنا مجدبر یسدت؛ لیزا ی م ایات یمالی صاوق یست؛ لذی بایا ابت شود د
شود د چ دسی گفد یست یگر

یوالً ن ری چ دسدی نیل دردس و ن «وال» ،گفد صداوق یست یا دیتری؟ انیاً مشخ

رصددای موسددی ن چوبها و نابهایی ری د خوردس یسددت ،برمیگردینا ،ییا یفرید مسددخرسدنناس نیت برمیگشدددنای
(رویدینم ی ،ذیل نی 93

) یما ییا در حالی یست د ب نظر میرسا ییا یشزال ویرد نیست؛ یری هور روییات نامبردس

ب ییا یمر یشارس دیرد د وطجاً گویناة ییا سخا ،یما دا م یستی
یما روییت منیول ی یما رهدا د ب ن یسددشدهاد شداس بود ،ی نظر سنا و داللت دیریی یشزال یست؛ یری سنا ن ،
سدنا روییت تفسدیر منسدوب ب یما رسزری یست د یفرید بسیاری ی را نیتیهلل خویی ن یسناد ری وبول نایشدنا،
لذی سنا مجدبری نایردی 1هاچنیا در ییا روییت ،داللدی مبنی بر ییاد حضرت فرمودس باشا یگر ننچ ری رصای موسی
ب ع درد دوبارس برمیگردینا ننچ ری د ییا شیرها خوردنا هم دوبارس برمیگشدنا ،ورود نایرد؛ لذی مضاو ن ب گون یی
نیست د

اهر نیات ورن ری تغییر دهای هرچنا یصل مط ب دام ً پذیرفدنی یست و ب هیچ رو ماال نیستی باییاورود،

یگر فرهداً حدی روییدی صدایح نیت درییابارس ورود دیشدد باشدا بایا دام ً مشدخ

شدود د ننچ د رصای موسی

خوردس ،خودِ سِار بودس یا چوب و ناب؟ (رویدینم ی :5930 ،ج919/03؛ ذیل نی 93

) باییاحال ،میتوی گفت د

یفتو بر ی بات یردبار تفسدیر منسوب ب یما حسا رسزری توسط برخی أَ َریً و رد دالیل خویی (تبریتی-010 :5509 ،
 ،)001حیییداً هور روییت ب ویژس با تأدیا بر ربارت «وَ لَا تُبْقِیَا لَهُ عَیْناً وَ لَا أَثَراً» و یدیم ن  ،ب خورد و ب جیاس شددا
شدخ

یاد شداس ب ناو دام ً روشنی یشارس دیرد و لذی یشزال یاد شاس بیمورد یستی ی ییا گذشد  ،هور روییت منیول

ی یما دا م نیت بر ییا داللت دیرد د یبتیر نالت سدار ب د ی توسدط رصدای حضرت موسی ب جیاس شاس یست« :إِ أ
يَاََّتْ صَاَا مُوسَى رَدَّتْ مَا ىبْتَفََُتأهُ متنأ حتَْالِ ىلأ َوْمِ وَ صتاتيحهِمْ ذَاِ م َذتهت ىلاُّورَةَ قَ دُّ مَا ىبْتَفََُتأهُ متنأ َذَى ىل مجُلِ»ی
باییاحال ،با ییاگون تفسیری د روییات گذشد ی نیات موردباث یری دیدسینا ،نایتوی با لبود یحداال دیتر ری
ندیز گرفت؛ یری یحادیث ،صرفاً تأییا ور خوردس شا یبتیر سار ری میدننا و ب جیاس شا خود سار ری ردّ نایدننای
 .9-4دالیل عقلی
 -5رااة یسدداالل مفسدری مایفع ی بات ب جیا یدویت ب وسی مار حضرت موسی یس دلیل ری ی و ربارت ی ییا
یسدت د درصدورتید یدویت خوردس شدود هاتا یبطال سدار سداحری ری ب روشنی خویهنا دیا و لذی دسی یردریهی
نخویها درد؛ ب ربارتدیتر ،سدداحری با میایسدد سددار خود با رال حضددرت موسددی ب برخی دیتر گفدنا د رال
حضرت موسی ،فوق رال ما یست؛ یری یگر ننچ د یو ساخد یست ماننا ننچ د ما ساخد ییم میبود وطجاً ریساا ها
و چوبدسددیها باوی میمانانا و ناپایا نایشانا (ب خی :5509 ،ج11/0؛ 99/9؛ ج 091/9؛ مخشری :5581 ،ج555/0؛

فیاداشدانی :5550 ،ج939/5؛ شدبر :5581 ،ج )585/0لذی یردریف دردنا د وطجاً ییا سدار نیسدت و ب وارت خایونا
حاصل شاس یستی (مظهری :5550 ،ج939/9؛ حا ریتهرینی :5910 ،ج0/1؛ گنابادی :5580 ،ج)088/0
لیزا ییا یسدداالل ری ی ی سدوی مایفجا ب جیاس شا سار با ییا یشزال مویر یست د مسدزبری و ح گریتینی
هاچو فررو و درباریا فررو نیت ن تنها مجزتة حضدددرت موسدددی ن ذیرفدنا؛ ب ز مجزتة ن حضدددرت ری سدددار
برشداردنا و یو ری مج م سداحری و ااید دردنا :إَِّمهُ لَ َْي يمُ ىلمذي صَفممَ مُ ىلسىحْْ َ15 / ( ؛ شجریء )53 /؛ «یو بترر
شااست د ب شاا رادوگرى نموخد یستی» و پل ی روشا شا ح نیت ب ن ییاا ناینوردنا :وَ لَئتنأ أَقَيْتَ ىلمذفنَ
أوقوى ىلأ تتابَ بِ لِّ آفَة ما قَُُِْوى قتْْفَتَك( بیرس )551 /؛ «بریى یهل دداب هر برها و نشددان یى د بیاورى ی وب تو پیروى
نخویهندا دردی» بنابرییا ،ی ییارهت تفاوتی نایرد؛ یری بر پای هر دو یحداال راسیی ن ذیرفدنا و ییاا نیاوردنای ی ییارو
حفظ اهر نیات پسنایاستر یستی (رویدینم ی :5930 ،ج)919/03
در میابل ،مایفجا ب جیاس شدا یدویت بر ن ینا د یگر بنا بود یرزا حضدرت موسد  ی

ری یبطال سار ساحری

نشدزار شدود ،لتوم نایشدت د رصا ب شزل مار رظیا درنیای ر وس بر ییا ،یگر هاف ییزاد تردیا و وسوس یست،
با گشددا وسدایل سداحری ب شدزل یول نیت وابلتردیا و وسدوسد یسدت؛ یری ییا یحداال ب ورود مینیا د حضرت
موسد  ن چنا در سدار یسدداد یسدت د توینسدد سدار دیتری ری یبطال دنا و ب حال یول برگردینای (مزار شیری ی،
 :5505ج )515/1یفتو بر ییا ،یسدداالل ری یی مایفجا ب جیا یدویت هاچنا وابل دفا :یست و یشزالس یشزالدنناس بر
ن ویرد نیسدت؛ یری مزریی یسداالل ری ی ییا یست د مجاوالً راو مرد در چنیا مویردی د ب فاص صورت شیء
ب حالت وب ی خود برمیگردد -حالت یبطال سددار د با لبود مارری ری ی نظر را مطابیت با ویوع نشددا میدها -ب
ن بسناس نزردس و یونا :نایشونا د سبب یبطال یصل بنیاد یسدناد ب مجزتس بریی یونا :مخا با میشود؛ ولی یگر یبتیر و
بسددات سددار ب جیاس شددود ،هرگت در ذها مخا با تصددور سددار پنایشدددا مجزتس خطور نایدنا و لذی وطجاً با ن یونا:
میشونای
یما ییاد در پاسخ ،را یونا :مسدزبری و فررو و درباریا فررو (با ویاس معیلفارق) با راو مرد میایس شاس و
گفد شداس د یینا با ورود یبطال سدار توسدط حضدرت موسی هاچنا مجزتس ری ن ذیرفدنا ،بایا ییا نزد ری در نظر
گرفت د دلیل را پذیرش در ییا مورد ،رناد و سدرسدخدی مسددزبری و فررو و فررونیا یسدت و ن چ در یسداالل
ری ی بر ن پای فشددار میدنا و ب ح یسددت ،میبولیت راومی و فطری یسددت د ویژگی مجزتس ب شدداار میرود ،ن
میبولیت موردییی د حدی مازا یست با رناد هاریس باشای
 -0ی سدوی دیتر در رد نظری ب جیاس شا یدویت سار گفد شاس یست د چتون مازا یست مارها بان ها حزم
در حزم دوچزی وریر گیرد؟ (دریایحویتی :5580 ،ج  )999-995/1نیت ی نظر ریل ،ب جیا چیتی توسدط چوبدسدی
و ریسداا مجیول نیسدت؛ یری گنزایش رسدم دوچس در ریا دوچزی بایا بترر باشدا د ییا یمر ی ماال یستی لذی
بایا گفد شود د رصای موسی ریوسیی ری د ن ها در درو ن یدویت وریر دیدس بودنا ری مزیا ،پل حردت یدویت ،ب
ویسددط مزیا ریوس یبطال شددا؛ بنابرییا ،مرید ی تَلْقَفُ مَا یَأْفِکُونَ ،خورد یفس ن ها بود و یدویت دوبارس ب حالت

نخسددت خود برگشدددنای (م حویش نلغا ى  :5900 ،ج 933/5؛ ج )995/9ولی در پاسددخ میتوی گفت د بجیا نیسددت
خایونا توسدع حزم ری ییزاد دردس باشا؛ هاا ور د ینای س لخد خو پل ی ن د رذب میشود ب صورت تصارای
و با تور ب ننچ وبل ی ن بود گسدرش مییابای (دریایحویتی :5580 ،ج )999-995/1درهرحال یا خایونا ن یدویت
ری نابود درد و یا ن ها ری ب صدورت ذریت غیر ماسوس (نر و پریدناس) مدبال درد ،ب گون یی د مشاهاس نایشانای ییا
مجنا در د

فخر ری ی با ربارت «ان اهلل تعالى ا دم أجسرام تلك الحبال و العصى او لى انه تعالى تة بين تلك االجاا و

جعلها ذ ا غية محسروس و اذهبها ت الهوا بحي ال يح

بذهابها و ترةهها» بیا شاس یست ،یجنی خایونا یا نابها و

چوبدسدددیها ری نابود درد یا یرتیی ن ری ب صددورت ذریت غیر ماسددوس چنا در هوی پریدناس درد د رفدا در هوی و
پریدناگی یحسدداس نشددای (فخرری ی :5508 ،ج )991/55و مخشددری با ربارت «أ دم اللّه بقد ته تلك األجةام العظيم أو
تةّههرا أجاا لطيرر » بیدا می دنا د خایونا با وارت خود ن یرری بترر ری نابود درد و یا ب صدددورت یرتیی لطی
پریدناس سداختی ( مخشری :5581 ،ج )555/50و برسی بایاصورت بیا میدنا د «أكلها .بالهم و صيهم مع كثةتها و
منها تنا .بالهم و صررريهم ت بطنها اما بالترة و اما بالرنا ند من جوزص» « نابها و چوبدسددددیها ری با ورود یاد
بودنشدا خورد و سد ل ن ها در درو ن پریدناس شدانا؛ یا بنا بر وول دسدی د رایت برمیشاارد نابود شای ( برسی،
 :5910ج)150/5
 -9ی دیتر سدو ،مایفجا ب جیاس شا یدویت بر مایفجا دیاگاس ب جیاس شا سار خردس گرفد شاس یست د با فرض
یینز باوی مانا چوبها دلیل بر حیانیت یسددت؛ یما بایا رنایت ناود د ییا شددبه در مورد مار حضددرت موسددی د
دوبارس ب رصدا تبایل شدا نیت ورود دیرد؛ لذی یگر حدی ن ویوجاً رصدا شود ،بیجداً سار خویها بود و ی ییارهت ،رال
حضدرت موسی و ساحری یزسا خویها بود؛ درندیز رال حضرت موسی نیت سار خویها بودی (سیا وطب:5550 ،
ج 0139/1؛ رویدینم ی ،ذیل نی 93

) ر م رویدینم ی ب ح ییا شددبه ری ییاگون رویب میدهنا د چوبها

اهریً و در خیال ،مار بودنا ،یما ویوجاً دذب و یفس بودنا؛ یما رصدای موسدی ویوجاً رصداسدتی اهریً رصا وودید رصا
یسدت ،ویوجاً رصدا یست و اهریً وودید مار یست ویوجاً مار یست؛ ماننا دیایاگری و یا ناسدرد مردس ب وسی حضرت
ریسی؛ ن

ما د مردس ،مردس یست ویوجاً مردس یست و مانی د

ناس یست ویوجاً ناس یستی (رویدینم ی ،ذیل نی 93

)
 -5هاچنیا مویفیا ب جیاس شدا سدار مجدیانا د ییاا نورد سداحری د دارشدناس مسدئ هسدنا ،دلی ی دیتر
برخورد یفس یست؛ یری یگر رصای موسی نابها و چوبها ری میخورد حزّت یلهی ،بالغ نبود؛ چرید یگر ساحری
ب تااشدداچیها یلیا میدردنا د یو سدداحرتر ی ماسددت و ماری د یو درسددت دردس ،مارهای ما ری خوردس و ن ها نیت
میپذیرفدنا ،دار مجزتس نیت ب سداما نایرسدیا؛ یری دام ً مشدخ

یست د مار بترر و یفجی ،مارس دوچس و مارهای

دیتر ری میخورد د در ییا صدددورت ،سدددخا فررو مبنی بر إَِّمهُ لَ َِْي يمُ ىلمذتي صَفممَ مُ ىلسى ىحْْ َ صدددایح میبودی
(رویدینم ی ،ذیل نی 93

) ویوجیت ییا یسدددت د ییا یسدددداالل ری ی نیت نادارنما یسدددت؛ یری ب ریحدی مخا با

میتوینسددنا مشداب خورد و ب جیا ویوجی ری در مورد دیتر ،ی سداحری درخویسدت دننا د وطجاً ننا نایتوینسدنا و
درویوع ی تصرف درمیمانانا و سار بود ن ها نشزار میشای
 -1بدا تورد ب باث ،تا یل و نیا دالیل دو رف ،ی میا دو ور یری شددداس در تفسدددیر نیات مربوت ب مجزتة
تبایلشدا رصا حضرت موسی ب یژدها (مار بترر) ،هیچیس ترریای بر دیتری نایرد ،ب رت دلیل ری ی د میدضای
ییا یسدت د یبتیرهای سدار ب جیاس شاسینا؛ یما هور نیات هر دو یحداال ری برمیتابا و حایول بخشی ی نیات نا ر ب
یس یحداال و برخی نا ر ب یحداال دیتر یسدت و روییات نیت مؤیا یزی ی دو یحداال در تفسیر نی بودس و نافی یحداال
دیتر نیسدتی ندیز یی د تادنو ی بررسی یدل دو رف حاصل میشود ووو :هر دو نو :تصرف در مارریی موردباث
یسدت؛ یجنی هم یدویت سدار ی بیا رفت و هم بط

سار در نظر مخا با روشا گردیای لیزا ی ننزاد مازا یست

گفد شدود ییا دو دیاگاس وابل راع نیسددنا؛ چرید هنر سار ی رنل یرریض یست و ییاگون تصرف ب مجنای ی بیا
برد ررض یست و در میابل یدویت سار ی رنل یریا خارری و روهر هسدنا و تصرف در ن ها تصرف در روهر و
ذیت یسچیت یسددت و ن ررض و خصددوصددیت ن ؛ لذی دو یمر غیروابل یرداا :خویهنا بودی در پاسددخ ییا یشددزال ری ی
میتوی گفت یمزا دیرد ی بیا رفدا رنب سار ی خیال مخا با و یبطال سار پیش ی خوردس شا یبتیر سار ساحری
رخ دیدس باشدا و ننتاس بیدرنگ یبتیرها نیت توسط یژدها ب جیاس شاس باشنا؛ و یا یساساً ییا دو ویوج هاریس باهم و هم ما
رخ دیدس باشدا؛ چرید هیچگون دلیل ری ی بر را یمزا ی بیا رفدا روهر و ررض هاریس با یزایتر در میا نیسدت و
ینفزداک مفهومی ررض در ذها و نیت ینفزاک ورودی ییا دو در خارج دلیل بر ییا نایشدددود د در ورود مث ً روهر
میا بر ررض ب ررص د ورود ریس پیای دنا و هنتا ی بیا رفدا ،ررض پیش ی روهر نابود گردد؛ و ننتهی یسدداس داً ی
سنخ ررض دینسدا سار و ی سنخ روهر برشارد یدویت سار ب صورت مدیابل دام ً یشدباس یست؛ چرید بسیار روشا
یسدت د سدار هرگت ی ویژگیها و یرریض یشدیای خارری و یدویت سدار نیسددنا تا مین یشزال یاد شاس پیش بیایا؛
ب ز د ر مسئ موردباث تصرف در نفل مخا با میدضای یس یحداال یست و تصرف در یدویت سار میدضای یحداال
دیتر د هر یس مو ا و رف رایگان یی دیرنا؛ ن ننز هر دو باهم یس ورود ب شددداار نینا و یزی روهر و دیتری
ررض دیتری ب شاار نیای
نتیجه
حاصدل پژوهش حاهر در بررسی و میایس دالیل دو رف در یینز نیا در مجزتس موسی  ،،رصای موسی ،یدویت
سدارس سداحری ری ب جیا و ی ری ی ن ها باوی نتذیشت؛ و یا یینز رصای موسی سار و یفس ساحری ری ب جیا و یبتیرها
ب حالت نخسددت برگشدددنا ،ییا یسددت د دو دیاگاس فوق یگرچ مدناوا ناا هسدددنا ولی حیییت ییا یسددت د دیریی
تناوا نیسدددنا و ی

هور نیات ،یدل ری ی و روییی ی بات هر دو مسددئ (یبطال سددار در نظر مخا با و خوردس شددا

یبتیرهای سدار) یسددفادس میشدود ،بایا ترتیب د در ییا ویوج  ،رصای موسی هم یدویت سار و هم سار ساحری ری
ب جیاس و با ل دردس یست.

یادداشتها
5ی نس :ینجا 95 ،595 /؛ ینفال13 /؛ توب 0 ،9 /؛ یونل19 /؛ هود08 ،99 ،10 /؛ نال59 /؛ حج15 /؛ نور11 /؛ شجریء515 /؛ رنزبوت00 /؛ سبأ/
1 ،90؛ فا ر55 /؛ صافات591 /؛ مر15 /؛ شوری95 /؛ یحیاف90 /؛ ذیریات03 /؛ وار08 /؛ حاو 1 /؛ را50 /ی
0ی نس :بیرس580 /؛ نلراری 51 /؛ ما اس558 /؛ ینجا 1 /؛ یرریف583 ،550 ،559 ،559 ،508 ،590 /؛ یونل0 ،19 ،13،11 ،08 ،05 /؛ هود1 /؛
حزر51 :؛ إسریء51 ،585 /؛

11 ،10 ،99 ،99 ،93 ،18 ،15 ،19 /؛ ینبیاء9 /؛ مؤمنو 03 /؛ فروا 0 /؛ شجریء،93 ،58 ،55 ،59 ،53 ،519 ،501 /

95 ،91 ،90؛ نال59 /؛ وص

99 ،50 /؛ سبأ59 /؛ صافات51 /؛ ی5 /؛ غافر05 /؛ خرف98 ،53 /؛ یحیاف1 /؛ ذیریات50 ،93 ،10 /؛ ور51 /؛

وار0 ،95 /؛ ص 9 /؛ ما ر05 /ی
9ی نس :ما اس11 /؛ ینجا 31 /؛ یرریف551 /؛ توب 98 /؛ یونل95 /؛ نور55 ،50 /؛ فروا 5 /؛ شجریء51 ،000 /؛ رنزبوت51 ،95 /؛ رو 11 /؛ سبأ/
59؛ فا ر9 :؛ صافات09 ،515 /؛ غافر90 ،99 /؛ خرف01 /؛ را ی 1 /؛ یحیاف55 ،00 ،00 /؛ ذیریات3 /؛ منافیو 5 :ی
5ی حایث منیول ی یما صادق ربارت یست ی « :ىلاَّ ُوق صَنِ ىبْنِ ىلأوَلتي ت صَنِ ىلاَّفمارِ صَنِ ىبْنِ صتيسَى صَنِ ىلأَْجَّالِ صَنأ صَْْ ت ىل محْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ صَنأ
حَفأصِ بْنِ غتيَاثٍ صَنأ أَبِي صَْْ ت ىلفمهت قَالَ...« :مَا َذَى ستْْ ٌ؛ لَوْ يَا َ ستْْ ىً لََْ تيَتْ حتَْالنَا وَ صتاتيُّنَا».

1ی حایث منیول ی یما دا م ب ییاصورت یست« :وَ حَ َّثَنتي ىلشميْخ أَبُو جَُْفَ قت َىءَةً صَفَيْهت قَالَ حَ َّثَنَا مَُْمَّ ُ بْن ىلأَْسَنِ بْنِ أَحْمَ َ بْنِ ىلأوَلتي ت  قَالَ
حَ َّثَنَا مَُْمَّ ُ بْن ىلأَْسَنِ ىلاَّفمارُ وَ حَ َّثَنَا سَُْ ُ بْن صَْْ ت ىلفمهت جَمتيُاً قَالَ حَ َّثَنَا أَحْمَ ُ بْن مَُْمَّ ت بْنِ صتيسَى صَنِ ىلأَْسَنِ بْنِ صَفتيح بْنِ فَ أِتين صَنأ أَختيهت ىلأُْسَيْنِ
صَنأ أَبِيهت صَفتيح بْنِ فَ أِتين قَالَ ىسْتَ ْصَى ىل مشتي ُ رَجُفًا فُِْْتل بِهت أَمْ َ أَبِي ىلأَْسَنِ مُوسَى بْنِ جَُْفَ ع وَ فَ أَُُِهُ وَ فُخأجِفهُ ذتي ىلأمَجْفتسِ ذَاَّأت تبَ لَهُ رَجُلٌ مَُُِِّّم ذَفَمَّا
أحْضت َتت ىلأمَائت َة صَمتلَ ََّامُوساً صَفَى ىلأخِِّْْ ذَ َا َ يفممَا رَىمَ خَادتمُ أَبِي ىلأَْسَنِ ع قَنَاوُلَ رَغتيٍَ متنَ ىلأخِِّْْ ََارَ متنأ بَيْنِ فَ َفْهت وَ ىسْتَفَِّم َارُو َ ىلأفَ َحُ وَ ىلضمْتكُ
لتذَلتكَ ذَفَمْ فَفأَْثأ أَبُو ىلأَْسَنِ أَ أ رَذَعَ رَأأسَهُ إِلَى أَسَ ٍ مُاَوَّر صَفَى بَُْضِ ىلسُّتورِ ذَ َالَ لَهُ فَا أَسَ َ ىلفمهت خذأ صَ ُوَّ ىلفمهت قَالَ ذَوَثََْتْ قتفأكَ ىلاُّورَة يَكَصََْمِ مَا
فَ و متنَ ىلسحَْاعِ ذَاذأتَ َسَتْ هَلتكَ ىلأمَُُِِّّمَ ذَخَ م َارُو وَ َّ َمَاؤهُ صَفَى وُجُو تهِمْ-مَغأشتيّاً صَفَيْهِمْ وَ ََارَتْ صُ ولهُمْ خَوْذاً متنأ َوْلِ مَا رَأَوْهُ ذَفَمَّا أَذَاقوى متنأ هَلتكَ
بَُْ َ حتين قَالَ َارُو لتكَبِي ىلأَْسَنِ ع أَسْكَلكَ بَِْ ِّي صَفَيْكَ لَمَّا سَكَلأتَ ىلاُّورَةَ أَ أ قَ دَّ ىل مجُلَ ذَ َالَ إِ أ يَاََّتْ صَاَا مُوسَى رَدَّتْ مَا ىبْتَفََُتأهُ متنأ حتَْالِ ىلأ َوْمِ وَ
صتاتيحهِمْ ذَاِ م َذتهت ىلاُّورَةَ قَ دُّ مَا ىبْتَفََُتأهُ متنأ َذَى ىل مجُلِ ذَ َا َ هَلتكَ أَصْمَلَ ىلأكَشأيَاءت ذتي إِذَاقَةِ ََّفأسته».
9ی حایثی د ب مجزتة یما رها یشارس دیرد ،ب صورت ذیل یست« :حَ َّثَنَا أَبُو ىلأَْسَنِ مَُْمَّ ُ بْن ىلأ َاستمِ ىلأمُفَسح قَالَ حَ َّثَنَا فُوسَُُ بْن مَُْمَّ ت بْنِ
زِفَادٍ وَ صَفتيُّ بْن مَُْمَّ ت بْنِ سَيَّار صَنأ أَبَوَفْهِمَا صَنِ ىلأَْسَنِ بْنِ صَفتيٍّ ىلأَُسْ َ ِيح صَنأ أَبِيهت صَفتيح بْنِ مَُْمَّ ٍ صَنأ أَبِيهت مَُْمَّ ت بْنِ صَفتيٍّ :وَ يَا َ ىلأَْاجِبُ أَشَارَ إِلَى
أَسَ َفْنِ مُاَوَّرَفْنِ صَفَى مَسْنَ ت ىلأمَكأمُو ِ ىلمذتي يَا َ مُسْتَنت ىً إِلَيْهت وَ يَاََّا مُتَ َابِفَيْنِ صَفَى ىلأمَسْنَ ت ذَغَضتبَ صَفتيُّ بْن مُوسَى وَ صَاحَ بِالاُّورَقَيْنِ دُوََّ مَا ىلأفَاجِ َ
ذَاذأتَ ِسَاهُ وَ لَا قْْ تيَا لَهُ صَيْناً وَ لَا أَثَ ىً ذَوَثََْتت ىلاُّورَقَا ِ وَ قَ ْ صَادَقَا أَسَ َفْنِ ذَتَنَاوَلَا ىلأَْاجِبَ وَ رَضماهُ [وَ رَضمضَاهُ] وَ َشَمَاهُ وَ أَيَفَاهُ وَ لََْسَا دَمَهُ وَ ىلأ َوْمُ
فَنأَ و َ مُتََْيح ِفنَ متمَّا فُْْات و َ».
1ی سنا تفسیر یما حسا رسزری :ب ییا صورت یست« :حَ َّثَنَا ىلشميْخ ىلأفَ تيهُ أَبُو جَُْفَ مَُْمَّ ُ بْن صَفتيح بْنِ ىلأُْسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَفْهت ىلأ محيُّ
قَال أَخأَْ َََّا أَبُو ىلأَْسَنِ مَُْمَّ ُ بْن ىلأ َاستمِ ىلأمُفَسح ىلأكَسْتَ أآبَاهتيُّ ىلأخَِتيبُ قَالَ :حَ َّثَنتي أَبُو فَُْ وبَ فُوسَُُ بْن مَُْمَّ ت بْنِ زِفَادٍ وَ أَبُو ىلأَْسَنِ صَفتيُّ بْن مَُْمَّ ت
بْنِ سَيَّار » مای خوی در ییابارس مینویسا :تفسیر منسوب ب یما حسا رسزرى هاا تفسیرى یست د ب روییت دو شخ
د ر

با مااّا با سیّار و یوس

مزهولیلاال

با مااّا با یاد نا دیرنا نیل شاس یست د یردنای ب روییت ییا دو ی یما  نا شودی (موسویخویی،

بیتا :ج)511/59

منابع
قرآن کریم ،تررا مااامهاى فوالدونا5551( ،ق) مای  :هیئتر ای دیریلیرن یلزریم (دفدر مطالجات تاریخ و مجارف یس م ) ،تهری :
دیریلیرن یلزریم (دفدر مطالجات تاریخ و مجارف یس می) چاپ یولی
5ی یبا یب حاتم ،ربایلرحاا با مااا (5553ق) ،تفسيیر القرآن العظیم ،مای  :یسدجامااا یلطیب ،سو  ،رربسدا  :مزدب نتیر مصطف
یلبا ی
0ی یبا راشور ،مااا با اهر (بیتا) ،التحریر و التنویر ،بیچا ،بیرا :بینای
9ی یبا فارس ،یحاا با فارس (5585ق)  ،معجم مقاییس ىلفغة ،مای  :ربایلس

ماااهارو  ،وم :مزدب یإلر

5ی نلوس  ،مااود (5551ق) ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،مای  :ر

ربایلبارى رطی  ،بیروت :دیریلزدب یلج ای ی

یالس میی

1ی تبریتی ،مااا صالح (5509ق) ،بحوث فی مبانی علم الرجال ،وم :مایای
9ی رویدینم ی ،ربایهلل (5901ش) ،قرآن در قرآن ،مای  :مااا ماریبی ،وم :مردت نشر یسریء ،سو ی

1ی ددددددددددددددددد (5903ش) ،همتایی قرآن و اهلبیت ،مای  :مااود صادوی ،وم :مردت نشر یسریءی
0ی ددددددددددددددددد (5930-03ش) ،تسنیم ،مای  :یحاا واسی (ج - )1روحیهلل ر وی (ج ،)03وم :مردت نشر یسریء ،پنزم -یولی
3ی حا رىتهرین  ،میر سیا ر

(5911ش) ،مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر ،بیچا ،تهری  :دیر یلزدب یالس می ی

58ی حزا ى ،مااا مااود (5559ق) ،التفسیر الواضح ،دهم ،بیروت :دیر یلزیل یلزایای
55ی ریغبیصدفهان  ،حسدیا با مااا (5550ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،مای  :صدفوی رانا دیوودى ،بیروت -دمش  :دیر یلی م -یلایر
یلشامی ی
50ی حی  ،وهب با مصطف (5550ق) ،التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج ،دو  ،بیروت-دمش  :دیر یلفزر یلاجاصری
59ی مخشرى ،مااود (5581ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دیر یلزداب یلجربی ،سو ی
55ی سیو

 ،ر لیلایا (5585ق) ،الدر المنثور فى تفسیر المأثور ،وم :ددابخان نیتیهلل مررش نزف ی

51ی ددددددددددددددددد (5505ق) ،اإلتقان فی علوم القرآن ،دو  ،بیروت :دیر یلزداب یلجرب ی
59ی شبر ،ربایهلل (5581ق) ،الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ،دویت :مزدب یأللفیای
51ی صدبا  ،مااا با ر ی (بیتا) ،حاشدی الصيبان على شيرح امشيمونى على ألفیة ابن مالک و معه شيرح الشواهد للعینی  ،تایی
هنایوى ،ربایلاایا ،یلازدب یلجصری  ،بیروتی

50ی صاوق ،مااا با ر ی با حسیا (5910ق) ،عیون أخبار الرضا ،مای  :مهاى الروردى ،تهری  :نشر رها ی
53ی ددددددددددددددددد (5919ش) ،اممالی ،ششم ،تهری  :ددابچ ی
08ی با بای  ،ماااحسیا (5551ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،وم :دفدر یندشاریت یس م رامج مارسیا حو ة ر ای وم ،پنزمی
05ی ددددددددددددددددد (5990ش) ،اعجاز قرآن ،وم :بنیاد ر ا و فزرى ر م

با بای ی

00ی برس  ،فضل با حسا (5910ش) ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،سو  ،تهری  :یندشاریت ناصر خسروی
09ی ددددددددددددددددد (5911ش) ،تفسیر جوامع الجامع ،تهری  :یندشاریت دینشتاس تهری و مایریت حو س ر ای ومی
05ی نطاوى ،مااا (بیتا) ،التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،بیچا ،بیرا :بینای
01ی وس  ،مااا با حسا (بیتا) ،التبیان فى تفسیر القرآن ،مای  :یحاا وصیررام  ،بیچا ،بیروت :دیر یحیاء یلدریث یلجرب ی
09ی فخرری ى ،یبوربایهلل مااا با رار (5508ق) ،مفاتیح الغیب ،سو  ،بیروت :دیر یحیاء یلدریث یلجرب ی
01ی فریهیاى ،خ یل با یحاا (5583ق) ،کتاب العین ،دو  ،وم :نشر هزرتی
00ی فضلیهلل ،ماااحسیا (5553ق) ،تفسیر من وحى القرآن ،دو  ،ناشر :بیروت دیر یلا ک للطبا
03ی فیومی ،یحاا با ر ی (5555ق) ،مصباح المنیر ،مای  :یوس

و یلنشری

یلشیخ مااّا ،بیروت :یلازدب یلجصری ی

98ی فیاداشان  ،م ماسا (5550ق) ،امصفى فى تفسیرالقرآن ،مای  :مااارها نجاد  ،وم :مردت یندشاریت دفدر تب یغات یس م ی
95ی وطب ،سیا (5550ق) ،فى ظالل القرآن ،هفاهم ،بیروت -واهرس :دیر یلشروقی
90ی وا مشدهاى ،مااا با مااارهدا (5990ش) ،تفسيیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،مای  :حسیا درگاهی تهری  :سا ما چاپ و
یندشاریت و یرت یرشاد یس م ی
99ی داشان  ،م فدحیهلل (5509ق) ،زبدة التفاسیر ،مای  :بنیاد مجارف یس م وم :بنیاد مجارف یس م ی
95ی درم حویتى ،مااا (5580ق) ،التفسیر لکتاب اهلل المنیر ،وم :چاپخان ر ای ی
91ی گنابادى ،س طا مااا (5580ق) ،تفسیر بیان السعادة فى مقامات العباده ،دو  ،بیروت :مؤسس یألر ای ل اطبوراتی
99ی مز س  ،ماااباور (5589ق) ،بحار امنوار ،مای  :راج ی ماییا  ،دو  ،بیروت :دیر إحیاء یلدریث یلجربیی
91ی مان  ،ر یخا با یحاا( .بیتا) ،الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة ،تایی سزادى ،یبو یلفضل ،ذوی یلیرب  ،ومی
90ی مریغ  ،یحاا با مصطف (بیتا) ،تفسیر المراغى ،بیروت :دیریحیاء یلدریث یلجرب ی
93ی مصباحیتدى ،ماااتیی (5910ش) ،آموزش عقاید ،شردت چاپ و نشر بیایلا ل سا ما تب یغات یس م  ،دو  ،تهری ی

58ی مصطفوی ،حسای ()5990ی التّحقیق فی کلمات القرآن الکریم .چاپ یوّلی تهری  :و یرت فرهنگ و یرشاد یس میی
55ی مظهرى ،مااا ناءیهلل (5550ق) ،التفسیر المظهرى ،مای  :غ نب تونس  ،بیچا ،پادسدا  :مكتب رشای ی
50ی میاتل با س یاا (5509ق) ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،مای  :ربایهلل مااود شاات  ،بیروت :دیر یحیاء یلدریثی
59ی مزار شیری ى ،ناصر (5505ق) ،اممثل فى تفسیر کتاب اهلل المنزل ،وم :مارس یما ر

با یب

البی

55ی م حویش نلغا ى ،ربایلیادر (5900ق) ،بیان المعانى ،دمش  :مطبج یلدرو ی
51ی موسوی خویی ،یبویلیاسم (بیتا) ،معجم رجال الحدیث ،نز

یشرف :مؤسس یإلما یلخویی یإلس می ی

59ی نا ر یلزیش ،مااا با یوس ی (بیتا) ،شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ،دیر یلس  ،واهرسی
منابع الکترونیک:
5ی نر یفتیر رامع یلدفاسیری
0ی نر یفتیر رامع یألحادیثی
9ی بنیاد بیایلا ی ر و وحیانی یسریء /ر سات درس تفسیر نیتیهلل رویدی نم یhttp://www.esra.ir /

