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 چکیده

دو  در  ع() در موارد متعدّد نشننانگر آن اسننت که ححننرت موسننی    قرآنای از آیات اهور ابتدایی پاره

ااهر تحقیر   2( کشنننتن فرد قبطی؛ و ۱مورد:  به  هارون     ( برخورد  یامبر الهی، برادر خود  با پ به   ع() آمیز 

نت   مل ممکن دسننننت زده آمیزترین خشنننو لب،     ع طا که در روش گردآوری م اسننننت. این پژوهی 

کند و در تجزیه و تحلیل مطالب، ها، از شیوة اسنادی پیروی می  ای است و در نحوة استناد داده  کتابخانه

صیفی تحلیلی می  شد. روش آن تحلیل محتوایی از نوع تو سخ  با آمیز  های مربوط به عملکرد خشونت پا

گردآوری، تحلیل و بررسی و نقد نموده و در دیدگاه برگزیده به این نتیجه دست    راع( ) ححرت موسی  

ست که  یافته صورت قتل غیر عمدی و یا       ا صد دفاع از مظلوم خواه به  سخ به ق سألة قتل، فقط دو پا در م

حرت  حآمیز تنها پاسخ موجه این است که   باشند و در زمینه برخورد تحقیر قتل عمدی پاسخ موجه می 

 پرستى را به نمایی بگذارد. صورت عملی، عواقب سوء بتخواست بهبا این کار خود میع( )  موسی

  ع(.) ، قتل، هارونقرآنآمیز، ، عملکرد خشونتع() موسی واژگان کلیدى:

                                                            
 E_mail: k.roohi@modares.ac.ir )نویسندة مسدول( 
E_mail:  hasanzadeh@atu.ac.ir 
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 مسئلهطرح 

اسننت، از ایننن شننده ع() خاسننتگاه شننبهه در اصننل عصننمت پیننامبران قننرآنای آیننات پنناره

منظننور دانشننمندان اسننالمی، شننامل مفسّننران، شننارحان حنندیث، متکلّمننان و غیننره بننه رو، 

تبیننین اننند. دفنناع از اصننل بنیننادین عصننمت، درصنندد تبیننین ایننن نصننو  برآمننده        

هننای کالمننی تمننامی مننذاهب اسننالمی   ای دیرینننه در کتنناا محنندوده عصننمت پیشننینه 

 قننرآندر ذیننل آیننات  اعننم از اشنناعره، معتزلننه و شننیعه دارد. از سننوی دیگننر مفسّننران     

 اند.مربوط به مقولة عصمت، به تفسیر این آیات پرداخته

 گسترۀ عصمت .1

 دینن  وحنی،  بنه  مربنوط  صنورت: امنور   بنه دو  را عصنمت  گسنترة  تنوان منی  کلی در نگاه

 کرد. بندیزندگی تقسیم عادی مسایل به مربوط امور تشریع و و

 امور مربوط به وحی، دين و تشريع .1-1

در امنور مربنوط بنه وحنی، دینن       عصنمت  مربنوط بنه گسنتره   دانشنمندان اسنالمی  دیدگاه 

 گنجد.و تشریع در سه عنوان کلّی زیر می

 تلقّی وحی مقام .1-1-1

اتفنناق نظننر دارننند کننه    مسنندله، در ایننن و اهننل تسنننن  مننذاهب اسننالمی اعننم از شننیعه  

 پیننامبران در مقننام دریافننت، تلقّننی و حفننم وحننی معصننوم هسننتند و منظننور از عصننمت   

تواننند خننود را جننای در تلقّننی وحننی ایننن اسننت کننه هنگننام گننرفتن وحننی کسننی نمننی  

یننا جننای خنندا وانمننود کننند و نیننز در دریافننت و فهننم آن معصننوم و     ححننرت جبرئیننل

، ر.ک؛ مجلسننی) اسننتمننورد اتفنناق همننه مننذاهب اسننالمی مسنندلهتند و ایننن مصننون هسنن

 :۱۴0۶؛ ابنننننن میننننن م، ۸/2۶3: ۱32۵، ؛ جرجنننننانی3۵۸: ۱۹۹7، ؛ ایجنننننی۱۱/۸۹: ۱۴03

 (.30۴: ۱۴0۵، ؛ فاضل مقداد۴2۱: ۱3۸3، ؛ قربانی الهیجی۱2۵

 تبلیغ وحی . مقام1-1-2

اتفنناق نظننر دارننند  مسنندله، در ایننن و اهننل تسنننن همچنننین مننذاهب اسننالمی اعننم از شننیعه

باید در مقنام تبلینو وحنی معصنوم باشنند و آنچنه را کنه بنه آننان رسنیده بنی             که پیامبران
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، ر.ک؛ مجلسنننی) کنننم و زیننناد عرضنننه کننننند و در آن هنننیم گوننننه تصنننرفی ننماینننند 

مینننن م، ؛ ابننننن۸/2۶3: ۱32۵، ؛ جرجننننانی3۵۸: ۱۹۹7، ؛ ایجننننی۱/۶0۴؛ ۱۱/۸۹: ۱۴03

( بننننه جننننز 30۴: ۱۴0۵، ؛ فاضننننل مقننننداد۴2۱: ۱3۸3 ؛ قربننننانی الهیجننننی،۱2۵ :۱۴0۶

ر.ک؛ ) و نسننیان در مقننام تبلیننو را جننایز دانسننته اسننت  کننه سننهو بنناقالنی ابننوبکر قاضننی

؛ ۴/۵0: ۱۴0۱؛ تفتنننننازانی، ۱۱/۸۹: ۱۴03، ؛ مجلسنننننی۴2۱: ۱3۸3، قربنننننانی الهیجنننننی

( و نیننز نقننل شننده کننه کرّامیننه کننذا پیننامبر در مقننام تبلیننو وحننی   ۱/۶0۴: ۱۴22، مظفننر

 همان(.) اندپنداشتهرا بی اشکال 

 عمل به وحی . مقام1-1-3

کنننند در عمننل ملتننزم پیننامبران باینند بننه محننامین وحننی و آنچننه بننه دیگننران ابننال  مننی   

باشننند، زیننرا در غیننر ایننن صننورت هنندف خداوننند از ارسننال رسننل بننرآورده نخواهنند     

 پینامبران الهنی در مقنام عمنل بنه وحنی، منورد اتّفناق علمنای شنیعه           شد. کلّینت عصنمت  

باشند، کنه بنه تفصنیل ذکنر      باشند، ولنی جزئینات آن منورد اخنتالف منی      می و اهل تسنن

 گردد:می
 . شرک و عمل کافرانه و مشرکانه1-1-3-1

الهننی دچننار شننرک نشننده و  اتفنناق معتقدننند کننه پیننامبران  بننه هننای اسننالمیفرقننه همننة

 ای از خنوار  انند. تنهنا عنده   عملی که متناسنب بنا کفنر و ینا شنرک باشند، انجنام ننداده        

نیننز  قبننل و بعنند از رسننالت اننند کننه ممکننن اسننت پیننامبربننر ایننن عقیننده« ازارقننه»بننه نننام 

؛ ۵/۱۹7 :۱۴27، ر.ک؛ سننبحانی) دچننار شننرک شننده و اعمننال کفرآمیننز انجننام دهنند     

. امننا ۱۱/۸۹ :۱۴03، ؛ مجلسننی۴/۵0: ۱۴0۱، ؛ تفتننازانی7/۹، بننی تننا:  ابننن ابننی الحدینند  

امامیننه ااهننار کفننر از روی تقیننه  گویننند کننه روافننع و شننیعهایننن سننخن کننه برخننی مننی

 :۱۴20، ؛ ابوحینننان3/7 :۱۴2۱، رازیر.ک؛ ) انننندرا بنننرای انبینننای الهنننی جنننایز دانسنننته

 :۱۴20، ؛ مقریننننننننننننزی3/32۶ :۱۴00، رازی؛ ۴/۱۱۸ :۱۴۱۵؛ شنننننننننننننقیطی، ۱/3۱۴

(، حقیقنننت اینننن اسنننت کنننه شنننیعه اینننن نسنننبت را نمنننی  7 :۱۴2۶، ؛ حیننندری۱۱/۱۸3

ر.ک؛ ) شننمارندپذیرننند از و بننه هننیم وجننه ااهننار کفننر را بننرای انبیننای الهننی جننایز نمننی
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( در ۱70 :۱3۸0، ؛ فاضنننل مقنننداد ۴2-۴3 :۱۴20، ؛ سنننبحانی2/207: ۱۴0۹، شوشنننتری

معتقدننند کننه شننرک انبیننای الهننی قبننل از نبننوت  « حشننویه»ای از گننروه هننر حننال، عننده

 (.7/۹، بی تا: ابن ابی الحدید) استممکن 
 کبیره . گناه1-1-3-2

و سنننّی معتقدننند پیننامبران قبننل و بعنند از بع ننت     علمننای اسننالمی، اعننم از شننیعه   همننة

ارتکنناا ای اسننت کننه تنهننا فرقننه« حشننویه»شننوندگنناه مرتکننب گننناه کبیننره نمننی هننیم

 داننندنمننی گننناه کبیننره توسننط انبیننای الهننی قبننل و بعنند از بع ننت را م ننایر بننا عصننمت    

کننه اهننل   -نیننز اشنناعره ( ۱۶۵: ۱۴0۵، ؛ فاضننل مقننداد ۱۱/۹0: ۱۴03، ر.ک؛ مجلسننی)

بنر اینن باورنند کنه پینامبران قبنل از بع نت حتّنی از          -دهنند منی موجنود را تشنکیل    تسننّن 

؛ 2۶۵/ ۸: ۱32۵، ؛ جرجنننانی3۵۹: ۱۹۹7، ر.ک؛ ایجنننی) گنننناه کبینننره معصنننوم نیسنننتند

 (.3/۱۶۶: ۱۴0۵، فاضل مقداد
 . گناهان صغیره1-1-3-3

شننود مرتکننب نمنی  صن یره  همچنننان معتقند اسننت معصنوم بننه هنیم وجننه حتّنی گننناه     شنیعه 

ای کننه مننورد تنفّننر عمننوم مننردم معتقدننند انبیننا از گناهننان صنن یره از اهننل تسنننن نیننز معتزلننه

مننورد تنفّننر مننردم نیسننت، برخننی  ای کننهاننند، امننا در مننورد گناهننان صنن یرهباشنند، معصننوم

ی و برخنننی ئنن گوینننند امکننان دارد از انبینننای الهننی گنننناه صنن یره و کوچنننک و جز   مننی 

گویننند و یننا ای کننه در ا ننر شننبهه ارتکنناا شننود، و برخننی مننی  گویننند گننناه صنن یره مننی

 زننندنمننی ای بننه عصننمتسننهواا انجننام شننده باشنند، صننادر گننردد و چنننین گناهننان لطمننه   

؛ فاضنننل ۸۹-۱۱/۹0: ۱۴03، ؛ مجلسنننی۱۱-7/۱2، بنننی تنننا:  بنننن ابنننی الحدیننند  ر.ک؛ ا)

 (.۱۶۵: ۱۴0۵، مقداد
 . انجام عمل خالف مروّت1-1-3-4

کننه  -ایننن موضننوع مطننرک اسننت کننه انجننام کارهننای خننالف مننرّوت  در بحننث عنندالت

اوّلینه حنرام نیسنت ولنی از      در اینجا به معننای عملنی اسنت کنه انجنام آن از نظنر احکنام       

( مانننند 30۴، 30۱، ۱3/2۹۴، بننی تننا:  ر.ک؛ نجفننی) بسننیار ناپسننند اسننت   نظننر عننرف 
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و نننه در جبهننه جنننگ و یننا مقنندّمات آن، فقیننه مجتهنند       اینکننه در موقعیننت معمننولی  

خننالف عنندالت اسننت و شخصننی کننه ایننن   -لبنناس مخصننو  نظامیننان را بننه تننن کننند 

: ۱۴۱7، ر.ک؛ شننهید اول) شننود، از درجننه عنندالت سنناقط اسننت اعمننال را مرتکننب مننی

و در درجننه مننی ئکننه ملکننه اجتننناا دا  نیننز ( بننر ایننن پایننه، در مننورد عصننمت  2/۱2۵

تننوان گفننت بننه طریننق اولننی، انجننام اعمننال خننالف  بنناالتر از عنندالت قننرار دارد نیننز مننی

 با عصمت سازگار نیست.  قطعاامروّت 
 ، يا ترک اولی، يا ترک عمل مستحب. انجام عمل مکروه1-1-3-5

یکسننان  ، انجننام عمننل مکننروه بننا تننرک عمننل مسننتحبّ از نظننر درجننه تنننافی بننا عصننمت 

آینند کننه درجننه مخالفننت مکننروه بنناالتر از تننرک   اسننت، هرچننند از سننخن برخننی برمننی 

(، ولننی در اینکننه آیننا انجننام مکننروه بننا      ۵/3۹۱: ۱3۸۴، ر.ک؛ عنناملی) مسننتحب اسننت 

-رایننا ایننن دو را همسننان تلقّننی کننردهتننرک اولننی نیننز مسنناوی هسننتند یننا خیننر  دینندگاه 

، ؛ صنندرالدین شننیرازی ۱/۱۹۵: ۱372، ؛ طبرسننی۱/۱۵۹، بننی تننا:  ر.ک؛ طوسننی) اسننت،

۱3۶۶ :3/۹0.) 
 به شکل سهوی زندگی و انجام گناه عادی مسايل به مربوط . امور1-2

واقعیت این است کنه ارتکناا گنناه بنه شنکل سنهوی، اساسناا گنناه نیسنت؛ زینرا وجنود            

 هوشننیاری و توجّننه در شننخ ، شننرط تکلیننج و در نتیجننه شننرط گننناه خواهنند بننود.      

از خطیدننه، بننا انجننام گننناه سننهوی سننازگار خواهنند بننود. لننیکن  بننر ایننن اسنناس، عصننمت

شنرط اسنت بنه لحناع باعند اجتمناعی و لنزوم جنذّابیت          ع() عصمتی کنه در انبینا و امامنان   

اسننت، بننا انجننام   ع() عصننمت انبیننا و امامننان  نبننودن کننه از ادلننه عقالیننی و تنفّننر برانگیننز

ویننژه اگننر در معننرم دینند مننردم باشنند و یننا تکننرار صننورت سننهوی بننهگننناه هرچننند بننه

 (.3۶-3۱: ۱3۹7ر.ک؛ برندق و خسروپناه، ) شود، ناسازگار خواهد بود

اسننت، از  ع() امننا در ایننن میننان، بسننیاری از ایننن آیننات مربننوط بننه ححننرت موسننی   

در مننوارد متعنندّد نشننانگر آن اسننت کننه   قننرآنای از آیننات جملننه اهننور ابتنندایی پنناره 

( برخننورد بننه انناهر تحقیننر2( کشننتن فننرد قبطننی؛ و ۱در دو مننورد:  ع() ححننرت موسننی
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آمیزتننرین عمننل ممکننن دسننت بننه خشننونتع( ) هننارونآمیننز بننا پیننامبر الهننی، بننرادر خننود 

 است.زده

 . شیوۀ پژوهش2

ای اسننت و در نحننوة اسننتناد  کننه در روش گننردآوری مطالننب، کتابخانننه  ایننن پننژوهی

کننند و در تجزیننه و تحلیننل مطالننب، روش آن   هننا، از شننیوة اسنننادی پیننروی مننی   داده

هننای مربننوط پاسننخباشنند درصنندد اسننت تحلیننل محتننوایی از نننوع توصننیفی تحلیلننی مننی

( کشنننتن فنننرد ۱را در دو موقعینننت:  ع() آمینننز ححنننرت موسنننیبنننه عملکنننرد خشنننونت

را  ع() آمیننز بننا پیننامبر الهننی، بننرادر خننود هننارون  ( برخننورد بننه انناهر تحقیننر 2قبطننی؛ و 

 گنننردآوی، تحلینننل و بررسنننی و نقننند نمنننوده و دیننندگاه برگزینننده در هنننر دو زمیننننة  

یعه در ا بننات گسننتره وسننیع عصننمت ذکننر  ینناد شننده را مبتنننی بننر رویکننرد معننروف شنن 

و  قننرآن هننای تفسننیر   الی کتنناا نماینند. از دیننر زمننان دانشننمندان اسننالمی در البننه      

هننای مسننتقل و مقنناالتی در زمینننه عصننمت انبیننای الهننی، بننه دفنناع از سنناحت      کتنناا

 اند. انبیای الهی پرداخته

 . پیشینۀ پژوهش3

 اند از:های مستقل چاپ عبارتترین کتااعمده

. تنزیننه االنبینناء عمننا نسننب الننیهم ح الننه االغبینناء ، ۱۴20، ابننن خمیننر، علننی بننن احمنند( ۱

  الفکر.دمشق: دار

  . قم: دار فراقد.عصمه االنبیاء فی القرآن، ۱۴2۶، حیدری، کمال( 2

، بینننروت: دارالکتنننب عصنننمةاالنبیاء، ۱۹۸۸ رازی، فخنننر الننندین محمننند بنننن عمنننر،( 3

 . العلمیه

سسننه ؤ. قننم: معصننمه االنبینناء فننی القننرآن الکننریم ، ۱۴20، جعفننرسننبحانی تبریننزی، ( ۴

 السالم.االمام الصادق علیه

، قننم: دار الشننریج تنزیننة االنبینناء علننیهم السننالم، علننم الهنندی، بننی تننا( سننید مرتحننی، ۵

 .الرضی
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. تنزیننه االنبینناء عننن تسننفیه ا غبینناء    ، ۱۴۱7، سننیوطی، عبنندالرحمن بننن ابننی بکننر    ( ۶

  بیروت: عالم الکتب.

. ]بننی جنناک: مکتبننه  رفننع الشننبهات عننن االنبینناء علننیهم السننالم ، ۱۴20، محمنند ،صنندر( 7

 .االمام الصادق

  . ]بی جاک: ]بی ناک.عصمه االنبیاء و الرسل، بی تا، عسکری، مرتحی( ۸

بیننروت: دار ) تنزیننه القننرآن عننن المطنناعن   ، ۱۴2۶، قاضننی عبنندالجبار بننن احمنند   ( ۹

 النهحه الحدی ه(.

 ؛ ۱37۴، نبو ( معرفت، محمدهادی، تنزیه انبیاء، قم: ۱0

 ترین مقاله در این زمینه عبارت از: و مهم

نویسنننده: ، آراء متکلمننان و آیننات مننورد اسننتفاده ایشننان در ا بننات عصننمت انبینناء     ( ۱

 7۴شنننماره  -۱3۸2زمسنننتان « هنننا مقننناالت و بررسنننی ؛ مجلنننه: زهنننرا مصنننطفوی،

 . (۱3۸تا  ۱۱۱از  -صفحه 2۸) پژوهشیک-]علمیدفتردوم( )

السننالم در مواجهننه بننا ححننرت   بررسننی تفسننیری عصننمت ححننرت موسننی علیننه    ( 2
؛ مجلنننه: سنننعید رهنننایی،؛ حمیننند ننننادری قهفرخنننی،نویسننننده: ، هنننارون علینننه السنننالم

 2۴) پژوهشننیک-]علمننی ۱2شننماره  -، سننال سننوم ۱3۹۱زمسننتان « مطالعننات تفسننیری 

 . (70تا  ۴7از  -صفحه 

 . ضرورت پژوهش4

پژوهی در این بناره بنا وجنود تحقیقنات گذشنته، اینن اسنت کنه کمتنرین ا نر بنه            ضرورت 

اسننت و یننا آ ننار اننندک مکتننوا در موضننوع مقالننه عمنندتاا  موضننوع مقالننه حاضننر پرداختننه

 است.ها بدون تحلیل و نقد موضوع را بررسی کردهفقط به ذکر احتمال

 شناسی عصمت در لغت و اصطالح. مفهوم5

در ل ننت بننه معنننای منننع و نگنناه     « فِعلننه»بننر وزن « عصننم»، از ریشننه «عصننمت»واژة 

؛ راغنننب ۱2/۴0۵بنننی تنننا:  ،منظنننور ابنننن؛ ۴/33۱ :۱3۹۹ ،فنننارس ابنننن) داشنننتن اسنننت،

 اسننتنیننز ایننن واژه بننه معنننای وسننیله بازداشننتن آمننده   .( 33۶ -337، بننی تننا: اصننفهانی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/83523/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%aa%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%a1?q=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA&score=2.5039883&rownumber=17
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/83523/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%aa%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%a1?q=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA&score=2.5039883&rownumber=17
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/176355/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%88%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/116/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4709
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4709
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981053/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85?q=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA&score=2.0802803&rownumber=25
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981053/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85?q=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA&score=2.0802803&rownumber=25
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/172053/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c_%d9%82%d9%87%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/3544/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/946/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52552


  زادهروحی و حسن/ ...آمیز حضرت موسی )ع( ظاهر ضداخالقی و خشونتارزیابی کالمی موارد عملکرد به 1۴
 

 

(. امننا در اصننطالک، در تعریننج عصننمت، دو نظریننه ارائننه      ۴0۵: ۱3۹۹ ،منظننور ابننن)

هننای مختلننج شننبیه بننه هننم عصننمت را لطفننی      بننا عبننارت  متکلّمننان (۱اسننت: شننده

ا انسننان در پرتننو آن از ارتکنناا کننند تننشننمارند کننه خداوننند بننه انسننان عطننا مننی برمننی

 و تننرک طاعننت مصننونیت پینندا کننند، در حننالی کننه قننادر بننه انجننام آن اسننت       گننناه

، 37: ۱۴۱3، ؛ مفیننننند3۶۹: ۱۴0۵، نصنننننیرالدین طوسنننننی؛ ۱۹۵ :۱3۶3، ر.ک؛ حلنننننی)

فاضننننل   ؛۹0 :۱372، ؛ الهیجننننی 27۸ :۱۴۱۵، حلّننننی ؛ ۶2: ۱3۶۵، حلّننننی ؛220و  ۱۵0

، آملنننننی ؛3۶۵ :۱۴22، حلّنننننی؛ ۱7/۹۴: ۱۴03، جلسنننننیم ؛30۱-302 :۱۴0۵، مقنننننداد

، ابنننننن رشننننند ؛3/۱0۴7 :۱۹۹۶، ؛ تهنننننانوی۱۱۶و  ۱/۵0: ۱3۸۴ ،؛ عننننناملی2۴2 :۱3۶۸

؛ ۱3/۱۵ :۱۴0۵ ؛ ابنننن قدامنننة، 2۶3 :۱۴00، ؛ اشنننعری۹۹ :۱۴07 ،تفتنننازانی؛ 3۵۴ :۱۹۹3

، ( در اصنننننطالک فالسنننننفه2.( ۱۹/2۶0؛ ۱3/2۴۸؛ 7/۸ :۱۴0۶ ابنننننن میننننن م بحراننننننی،

نفسننانی اسننت کننه موجننب     عصننمت یننک صننفت درونننی و حالننت راسننخ و ملکننه     

ر.ک؛ ) شننود انسننان بننا وجننود اختیننار، طنناعتی را تننرک و گننناه را مرتکننب نگننردد  مننی

؛ ۶2 :۱3۶۵، حلّنننننی؛ 3/۱0۴7 :۱۹۹۶، تهنننننانوی ؛3۶۹: ۱۴0۵، طوسنننننی نصنننننیرالدین

؛ ۴/3۱3 :۱۴0۱، ؛ تفتننننننننازانی۸/2۸۱ :۱32۵، ؛ جرجننننننننانی۶۵ :۱370 ،جرجننننننننانی

، آملننننی؛ ۱2۵ :۱۴0۶ ابننننن مینننن م بحرانننننی،؛ ۵/7۸و  ۱3۹و  2/۱3۸ :۱3۹3 ،طباطبننننایى

؛ 3۶۸ :۱۴0۵، ؛ نصنننننیرالدین طوسنننننی۹3 :۱۴۱3، ؛ نصنننننیرالدین طوسنننننی2۴3 :۱3۶۸

 ؛۵۴۶ :۱۴0۴، ابننننن سننننینا؛ 2/۱30: ۱37۵، ابننننن سننننینا؛ 2۱۵و  ۸0و  7۹: ۱۴۱3، دیننننمف

( بننه جننز ایننن دو تعریننج، دو تعریننج دیگننر از عصننمت    37۹ :۱3۸3، الهیجننیقربننانی 

؛ 3/۱0۴7 :۱۹۹۶، تهننانوی) «گننناهعنندم آفننرینی »اننند از اسننت کننه عبننارت ارائننه شننده

، تفتنننننازانی ؛۱/۶02 :۱۴22، مظفنننننر ؛۴/2۸0 :۱32۵، ؛ جرجنننننانی3۶۶ :۱۹۹7،ایجنننننی

 ؛3۶۵: ۱۹۹۱، رازی) «توانننننایی بننننر طاعننننت »و  ( از سننننوی بیشننننتر اشنننناعره ۱ :۱۴07

(. از سنننوی برخنننی اشننناعره، کنننه   3/۱0۴7: ۱۹۹۶، تهنننانوی ؛۴/3۱2: ۱۴0۱، تفتنننازانی

 باشد که مردود است. مبتنی بر مبانی اشاعره در عدم اختیار انسان می
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عنننایتی کننه »امّننا واژة لطننج دارای معنننای اصننطالحی خاصّننی در علننم کننالم اسننت:  

 ؛«بندون اجبنار کنار درسنت و صنحیح صنادر شنود       کنند تنا از او   ای منی خداوند بنه بننده  

: ۱۴۱3، موسنننننوی زنجنننننانی  ؛2/۱۴0۶: ۱۹۹۶، ؛ تهنننننانوی۴/3۱2: ۱۴0۱، تفتنننننازانی)

؛ نصنننیرالدین ۱۵3 :۱3۶3، ؛ حلنننی۵۵ :۱۴۱3، ؛ ابنننن نوبخنننت3۵ :۱۴۱3، ؛ مفیننند2/۱۴۸

یننابی مسننتقیم بننه  انسننان بننرای راه ( زیننرا عقننل2۵۴ :۱۴22؛ حلننی، 3۴2 :۱۴0۵، طوسننی

ححرت حق کنه کمنال مطلنق اسنت، نارسنا اسنت، لنذا خداونند بنرای اینن کنه بنندگان             

اعننمّ از ) هننایی او راه یابننند، لطننج کننرده و راهنمایننانی    بتوانننند بننه سننوی راهنمننایی   

( را فرسننتاده اسننت تننا بننندگانی را بننه سننمت طاعننات برانگیزننند و  ع() پیننامبران و امامننان

 ها دور بدارند، تا به این وسیله مقرّا شوند و کار درست را تحصیل کنند. از بدى

دادن معصننوم، لطننج الهننی اسننت. و قننرار     و امننامِ از ایننن رو خننود وجننود پیننامبر   

باشنند. محننل بحننث مننا اسننت، لطفننی محنناعج مننی عصننمت در وجننود پیننامبر و امننام کننه

گننرفتن دینندگاه کالمننی و فلسننفی از نظننرتننوان تعریننج جننامعی بننا دربننر ایننن پایننه، مننی

عصننمت عبننارت اسننت از ملکننه نفسننانی در درون     »عصننمت ارائننه داد و گفننت کننه    

 انسننان کننه یننک نننوع لطننج خنندادادی اسننت و باعننث تنفّننر فننرد معصننوم از گننناه         

ارائننه دهننیم تننا شننامل هننر دو نننوع  و اگننر بخننواهیم تعریفننی جننامع از عصننمت «شننودمننی

 ( شننود، باینند عصننمت را بننه ملکننه   عصننمت از خطیدننه و عصننمت از خطننا   ) عصننمت

خدادادی تعبیر کننیم کنه لطنج و عننایتی خندایی بنوده، کنه هنم موجنب تنفّنر شندید و            

کننند و هننم ای کننه هننیم تخطّننی نمننی شننود، بننه گونننهو... مننی دائمننی از ارتکنناا گننناه

شننود کننه و کامننل و صنند در صنندی مننیبینننی درونننی دائمننی موجننب معرفننت و روشننن

ای کننه هرگننز خطننا در آن راه ننندارد. و ایننن ملکننه واقعیّننت اسننت بننه گونننه دهننندةنشننان

 و مقوله، حقیقتی مشکّک و دارای مراتب است.

 ع( ) فردی به دست حضرت موسیشدن . تبیین مسألۀ کشته6

( ارتکنناا 33؛ قصنن / ۱۹؛ قصنن / ۱۵؛ قصنن / ۴0طننه/ ) قننرآندر برخننى آیننات  

 سننورة ۱۵ اسننت. بننرای نمونننه در آیننة  انتسنناا داده شننده  ع() قتننل بننه ححننرت موسننی  



  زادهروحی و حسن/ ...آمیز حضرت موسی )ع( ظاهر ضداخالقی و خشونتارزیابی کالمی موارد عملکرد به 16
 

 

 رَجُلَلیْنِ  فِیهلا  فَوَجَلدَ  أَهْلِهلا  مِلنْ  غَفْلَل    حِلینِ  عَلل   الْمَدِینَل َ  دَخَل َ  وَ استقص  آمده

 الَّلذِ  مِلنْ   عَلَل   شِلیعَتِهِ  الَّلذِ  مِلنْ   فَاسْلتَااََهُ  عَلدُوِّهِ  مِلنْ  هلذا  وَ شِیعَتِهِ مِنْ هذا یَقْتَتِالنِ

 مُضِل    عَلدُو   إِنَّلهُ  الشَّلیْاانِ  عَمَل ِ  مِلنْ  هلذا  قلالَ  عَلَیْلهِ  فَقَضل   مُوسل   فَلوَََََهُ  عَلدُوِّهِ 

آنکنه منردمی متوجّنه باشنند. پنا دو منرد را بنا هنم در         و داخل شنهر شند بنى   ) ؛مُبِینٌ

زدوخننورد یافننت: یکننى، از پیننروان او و دیگننرى از دشننمنانی ]بننودک. آن کننا کننه از    

پیننروانی بننود، بننر ضنندّ کسننى کننه دشننمن وى بننود، از او یننارى خواسننت. پننا موسننى   

ایننن کننار شننیطان اسننت، چننرا کننه او دشننمنى    »مشننتى بنندو زد و او را کشننت. گفننت:   

دوران کننودکى و نوجننوانى خننود را در    ع() کننننده ]وک آشننکار اسننت( موسننى   گمننراه

سنپرى کنرد. سنپا تصنمیم گرفنت از کناخ خنار  شنده و بنا تنرک شنهر             کاخ فرعنون 

شنناهد  ع() بننه نننوعى از فرعننون و فرعونیننان فننرار کننند. در حننین خننرو  از شننهر، موسننى 

شننود کننه اسننرائیل بننا فننردى از قبطیننانِ طرفنندار فرعننون مننیدرگیننرى یکننى از افننراد بنننی

شننود، و ایننن امننر منجننر بننه     اسننرائیلى وارد معرکننه مننی  دارى از فننرد بنننی بننه جانننب 

اینن موضنوع از شنهر فنرار      هنم بنا مشناهده    ع() گنردد. موسنى  فنرد قبطنى منی   شندن  کشته

بننه اینجننا   مسنندله( ۱00 ، بننی تننا: ؛ علننم الهنندی ۱/۱2۵ :۱۴0۵، ر.ک؛ بالغننی) کننندمننی

شننود ایننن شننود، بلکننه چننالی دیگننری کننه در مننورد همننین شننبهه مطننرک مننیتمننام نمننی

صننحیح بننوده و اشننکالی بننرآن وارد نیسننت، چننرا در    ع() اسننت کننه اگننر عمننل موسننی  

 هَللذَا مِللنْ عَمَلل ِ الشَّللیْاَانِ    اسننتآمننده ع() آیننه از قننول ححننرت موسننی    ادامننه

 (.۱۵قص / )

-افننزون بننر دو عنننوان گذشننته، عنننوان کفننر نیننز پینندا کننرده   قننرآنمسننألة قتننل از دینند  

مننرور خنناطرات گذشننته شننعرا خداوننند  اسننت، زیننرا در زمینننه قتننل ینناد شننده، در سننوره

و فرعننون رد و بنندل شنند، بننه ایننن صننورت    ع() و سننخنانی را کننه بننین ححننرت موسننی 

شنعرا/  ) قَلاَل أَلَلْ  نَبَِِّّلَف ِفینَلا وَِلیلد ا َو لَِبفْلَن ِفینَلا مِلْن عُمُلِبَ  سِلِنینَ          کند: نقل می

 سننالیانى و نپننروردیم خننود میننان در کننودکى از را تننو آیننا: »گفننتک فرعننون]) (؛۱۸
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قبطننی را بننه شنندن نماننندى ( سننپا فرعننون داسننتان کشننته  مننا پننیی را عمننرت از چننند

وَ فَعَلْللنَ یننادآور شنند و بننه نننوعی او را بابننت ایننن کننار سننرزنی کننرد        ع() موسننی

 را خننود کننارک سننرانجام] و) (؛۱۹شننعرا/ ) فَعَلْللنَ وَأَنْللنَ مِللنَ الْکللافبین فَعْلَتَللفَ الَّتِللی

سنننوی دیگنننر، از عمنننل قتنننل در آینننه دیگنننر، عمنننل ناسپاسنننانى( از  از تنننو و کنننردى،

قَللالَ رَبِّ إِنِّللی اسننت: االمانننه و نیازمننند بننه آمننرزش ینناد شننده اسننت؛ آنجننا کننه آمننده

: گفننت) (؛۱۶قصنن / ) ظَلَمْللنُ نَفْيِللی فَللاغْفِبْ لِللی فَاَفَللبَ لَللهُ إِنَّللهُ هُللوَ الْاَفَللورُ الللبَّحِی ُ

و در مننورد دیگننر، در زمینننه  « یبننبخ مننرا کننردم، سننتم خویشننتن بننر مننن پروردگننارا،»

در پاسننخ فرعننون خننود را گمننراه برشننمرده و     ع( ) قتننل ینناد شننده، ححننرت موسننی    

 هنگنامى  را آن: گفنت ) (؛20شنعرا/  ) قَلالَ فَعَلْتَهَلا إِا ا وَ أَنَلا مِلنَ الضَّلالِّینَ     گویند:  می

از عمننل  ۱۴ شننعراء، آیننة  خره در سننورهبننودم( و بننا   گمراهننان از کننه شنندم مرتکننب

شنعراء/  ) وَ لَهُل ْ عَلَلیذ اَنْلبَ فَََخَلاَُ أَنْ یَقْتَلَلونِ     اسنت:  عنوان گناه یناد کنرده  خود به

 بکشند(. مرا ترسممى و دارند خونى منک گردن] بر آنانک طرفى از] و) (؛۱۴

فاردی باه دسات حضارت     شادن  هاا در مساالۀ کشاته   رفت.تحلیل انتقادی انواع برون7

 ع( ) موسی

اننند کننه مقصّننر حاد ننه و کننار او شننیطانی و  عمننل مقتننول را شننیطان دانسننتهبرخننی  .7-۱

؛ علننم الهنندی، بننی ۶۵: ۱۹۸۸ر.ک؛ رازی، ) اسننتیننا او خننود از لشننکریان شننیطان بننوده 

 فنردی شندن  کشنته  مسنألة  ( ولنی اهنور سنیاق آینات بنا مالحظناتی کنه در تبینین        ۱0۴تا: 

ذکننر شنند، ایننن اسننت کننه عمننل قاتننل و عمننل قتننل را     (ع) موسننی ححننرت دسننت بننه

در عبننارت « هَننذ ا»کننند، نننه عمننل مقتننول را. بنننابراین، مرجننع ضننمیر شننیطانی معرفننی مننی

 بنه « هَنذ ا »عمنل قاتنل و عمنل قتنل اسنت و لنذا ارجناع ضنمیر         « هَذَا مِلنْ عَمَل ِ الشَّلیْاَانِ   »

ن برداشننت نیننز از اینجننا معلننوم مننی شننود اینن  عمننل مقتننول خننالف اهننور خواهنند بننود. 

کنننند و اخننتالف پننذیرفتنی نیسننت کننه گفتننه شننود زمننانی کننه دو نفننر بننا هننم نننزاع مننی  

دارند، به طور قطنع هنر دو بنر حنق نبنوده و بنه هنر حنال یکنی از طنرفین بنه طنور کامنل              
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و یا تنا حندودی نناحق اسنت و عمنل شنیطان همنین بخنی نناحق یکنی از طنرفین دعنوا             

آیند از طنرفین دعنوا،    یاق آینات کنه از آن بنر منی    باشد، زیرا اینن برداشنت نینز بنا سن     می

 یکی حق و دیگری ناحق است، سازگار نیست. 

 ع() را بننه کننار ححننرت موسننی« هَللذَا مِللنْ عَمَلل ِ الشَّللیْاَانِ»گروهنی از مفسّننران نیننز   .7-2

در ورود بننه دعننوا ع( ) ححننرت موسننی اننند، ولننی نننه اصننل کننار، بلکننه عجلننهنسننبت داده

رازی، ) انننددر آن را تننرک مسننتحب و عمننل شننیطان دانسننته    و نننزاع و عنندم تننأخیر   

سننبحانی، ) رفننت را بننا اننندکی تفنناوت برخننی دیگننر  ( مشننابه ایننن بننرون 2۴/20۱: ۱۴2۱

اننند؛ ولننی باینند توجّننه کننرد کننه   ( نیننز ذکننر کننرده ۱0/2۱۴: ۱37۸؛ طیننب، ۵/73: ۱۴0۵

ر اگرچننه عجلننه زود هنگننام در مننواردی کننه هنننوز موقعیّننت اقنندام فننرا نرسننیده کننا       

: ۱۴03مجلسننى، ) «الشَّللیْاَانِ الْعَجَلَلل َ مِللنَ»اسننت: شننیطان اسننت؛ لننذا در حنندیث آمننده 

دسننتور  قننرآن( لننیکن شننتاا در کننار، کننار شننیطان نیسننت، لننذا در آیننات       ۶۸/3۴0

 (.۴۸؛ مائده/ ۱۴۸؛ بقره/2۱ر.ک؛ حدید/ ) استشتاا داده شده

کننه انسننان بننا شننتاا کننند بنننابراین، چننه بسننا در بسننیاری مننوارد، مصننلحت ایجنناا  

عجلننه   ع() در برخننی امننور دخالننت کننند. در همننین مننورد هننم شنناید اگننر موسننی         

شند. اگنر بتنوان امنور را در آرامنی و بنا       کنرد، فنردی کنه بنه حنق بنود، کشنته منی        نمی

باشنند، ولننی ایننن اصننل وقننار و متانننت انجننام داد، چننه بسننا عجلننه در کننار کراهننت داشننته

یاری از امننور اگننر انسننان عجلننه نکننند خننالف   عمننومی و قابننل تعمننیم نیسننت و در بسنن  

عجلننه بننودن اسننت. بننرای نمونننه در احادیننث بننه سننتودهمصننلحت و تکلیننج عمننل کننرده

گونننه پرداخننت صنندقه، بننه ازدوا  درآوردن دختننر، تجهیننز و دفننن میننت و انجننام هننر    

؛ ۱3/277؛ ۱۱/37۸: ۱۴۱7، تجلینننل تبرینننزى ر.ک؛ ) اسنننتعمنننل خینننر اشننناره شنننده  

بننر ایننن، حتننی اگننر عجلننه در ایننن مننورد، اشننتباه بننوده، بنناز هننم بننا     ( افننزون 2۸0؛ 27۹

کننه اهننور بنندوی در تحننریم دارد سننازگار نیسننت، زیننرا در نهایننت        قننرآنعبننارت 

اسنت. لنذا   شنمار آمنده  عجله مکروه اسنت، و بندین لحناع در حندیث عمنل شنیطانی بنه       

 چنین تحلیلی با ااهر آیه سازگار نیست. 
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و بننه تننأخیر ع() دسننتی ححننرت موسننیبننه لحنناع پننییرخننی در تحلیننل موضننوع، ب .7-3

ر.ک؛ علننم) انننددانسننته« تننرک اولننی »را  ع() انننداختن قتننل، فعننل ححننرت موسننی    

: ۱۹۸۸؛ رازی، ۸/۱3۶؛ طوسننی، بننی تننا:   ۱/۱2۵: ۱۴0۵؛ بالغننی، ۱00الهنندی، بننی تننا:   

قتننل  مسنندله(؛ لننیکن واقعیّننت ایننن اسننت در اینجننا کننه پننای    2۴/20۱: ۱۴2۱؛ رازی، ۶۵

ان اسننت، تننرک اولننی هننیم کنناربرد و تناسننبی ننندارد. بنننابراین، ایننن بننرون رفننت   در مینن

تنناقع قتنل بنا عصنمت( در اینجنا کارسناز نخواهند        ) عقلی که با اسنتناد بنه دلینل عقلنی    

 بود. 

در کشننتن قبطننی ع( ) گروهننی از اهننل تسنننّن مرجننع عمننل شننیطانی را فعننل موسننی   .7-۴

تنل کنه گنناه کبینره اسنت، بلکنه بنه لحناع         اند، ولی گنناه وی را ننه لحناع اصنل ق    دانسته

افتناد،  کنردن مقندمات قتنل کنه بنه قتنل انجامیند در حنالی کنه بایند بنه تنأخیر منی             فراهم

تننا: ؛ طوسننی، بننی۱00تننا: ر.ک؛ علننم الهنندی، بننی) اننند، نننه کبیننرهدانسننته« گننناه صنن یره»

: ۱۴20؛ ابوحینننننان، 3/3۹۸: ۱۴07. نینننننز ر. ک؛ زمخشنننننری، ۶۵: ۱۹۸۸؛ رازی، ۸/۱3۶

(؛ و ۴/۱۹۵؛ ب نننوی، بنننی تنننا: 2/۴۴؛ مراغنننی، بنننی تنننا: 7/2۸۱: ۱۴0۸؛ جزاینننری، ۸/2۹3

در کشننتن را گننناه بنندانیم، ایننن گننناه بننه ع() ایننن در حننالی اسننت کننه اگننر عمننل موسننی

  تننوان قتننل را گننناه صنن یره دانسننت  طننور قطننع کبیننره اسننت، نننه صنن یره. چگونننه مننی   

 (.۱00ر. ک؛ علم الهدی، بی تا: ) 

ت گفتننه شننود اگرچننه قتننل نننامبرده قتننل خطننا و بنندون قصنند اسننت،    ممکننن اسنن .۵ -7

تنوان  ولی با این وجنود عمنل شنیطانی اسنت؛ ولنی واقعیّنت اینن اسنت کنه عملنی را منی           

قبننیح دانسننت کننه هننم قننبح فعلننی داشننته باشنند و هننم قننبح فنناعلی، یعنننی هننم خننود فعننل 

 یننن ترتیننب ناپسننند باشنند و هننم نیّننت و قصنند فاعننل از انجننام کننار ناپسننند باشنند. بننه ا     

طننور قطننع نیننت از ایننن کننار بننه ع() بننه لحنناع اینکننه در ایننن حاد ننه قصنند و نیننت موسننی 

تننوان ایننن کننار را قبننیح دانسننت. لننذا فعننل و عمننل     اسننت. بنننابراین نمننی سننوء نبننوده 

در کشننتن قبطننی، بننه هننر شننکل ممکننن بننا عمننل شننیطان تناسننب      ع() ححننرت موسننی

 ندارد. 
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گوننه کنه در منورد پسنر     انند؛ همنان  برخی عمل شنیطان را خنود فنرد قبطنی دانسنته      .7-۶

 إِنَّللهُاسننت، یعنننی همننان طننور کننه کننریم چنننین تعبیننری بننه کننار رفتننه  قننرآننننوک در 

(؛ بننه پسننر نننوک اطننالق شننده، مقصننود از عمننل الشننیطان  ۴۶هننود/ ) صللالِ   غَیْللبَ عَمَلل ٌ

( ولننی بننا توجننه ۱0/3۹۵: ۱3۵2ر.ک؛ جعفننری، ) نیننز در اینجننا خننود فننرد قبطننی اسننت 

صننورت نکننره الیننه خبننر بننه، محننافٌع() بننه اینکننه در آیننه مربننوط بننه پسننر ححننرت نننوک

الیننه خبننر بننه امننا در آیننة مننورد بحننث، محننافٌ  صللالِ   غَیْللبَ عَمَلل ٌ إِنَّللهُاسننت:آمننده

« مِنننْ»واژه و نیننز در آیننه مننورد بحننث خبننر همننراه بننا  « عَمَلل الشَّيْللان    ا»صننورت معرفننه 

-است، لذا بنه هنیم وجنه آینه منورد بحنث از بناا اطنالق مصندر بنر شنخ  نمنی            آمده

بنه اعتبنار اضنافه عمنل بنه      « عَمَل ِ الشَّلیْاَانِ  »نسنبی بنودن  تواند باشد. زیرا از سنویی معرفنه  

 کننند و از سننوی دیگننر،  ای معرفننی مننیشننیطان، آن را عمننل مشننخ  و شننناخته شننده  

نشننویه بننوده و « مِنننْ»، «هَللذَا مِللنْ عَمَلل ِ الشَّللیْاَانِ»در جملننه « مِنننْ»بننه اعتبننار اینکننه واژه 

داللننت بننر آن دارد کننه عمننل مننذکور از عمننل شننیطان ناشننی گردیننده و بننه نننوعی از     

القائننات شننیطانی اسننت. بنندین ترتیننب اطننالق عمننل در ایننن آیننه بننر شننخ ، نادیننده    

در « مِنننْ»اهننور گننرفتن در عمننل خننا  و نیننز نادیننده « عَمَننلِ الشْننینط انِ»گننرفتن اهننور 

 معنای نشویه خواهد بود.

در ایننن آیننه را بننه شننکلی توجیننه    « ظ ل منلل نلف سِي لل ل»اننند جملننه  برخننی خواسننته  .7-7

گفتننه اسننت مننن در مقننام توکننل و ادای حننق الهننی      ع() عرفننانی کنننند، یعنننی موسننی  

باینند ( در نقنند ایننن پاسننخ  ۱۹0: ۱۹۸۸؛ رازی، ۵/۱3: ۱۴07ر.ک؛ شننبر، ) اشننتباه کننردم 

تصننمیمی گرفننت و در  ع() گفننت موضننوع توکننل تناسننبی بننا ایننن داسننتان ننندارد. موسننی

انجننام آن در عمننل موفننق هننم بننود. خداوننند نیننز در غفننران و پوشننی پیامنندهای سننوء    

 کننار بننه او کمننک کننرد. بنننابراین اتفنناقی کننه م ننایر بننا توکننل باشنند در ایننن حاد ننه       

 خورد. به چشم نمی
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 -هننن۱3۹۹ابننن فننارس،  ) «ضننلل»کننی از معننانی فعننل   ممکننن اسننت مبتنننی بننر ی   .7-۸

ایننن اسننت کننه بننا اتفنناقی کننه   ع() گفتننه شننود منظننور ححننرت موسننی ( (3/3۵7م: ۱۹7۹

تنرک کناخ( گمنراه شندم و بنه زحمنت افتنادم؛ ولنی         ) رفنتم افتاد، از راهی کنه بایند منی   

 این بیان با سیاق آیات و با مقام تخاطب با فرعون سازگاری ندارد. 

اننند، یعنننی  راه بیننان کننرده شنندن عنننوان گننم گمراهننی در ایننن آیننه را بننه  برخننی  .7-۹

اینن اسنت کنه بعند از تنرک کناخ و اتفناقی کنه افتناد، بنه هنگنام فنرار              ع() منظور موسی

(؛ ولننی واقعیّننت ایننن اسننت  ۱72: ۱۴02ر.ک؛ ابننن کمونننه، ) از شننهر، راه را گننم کننردم

سننازگار اسننت و نننه متناسننب بننا کننه ایننن بیننان نننوعی توریننه اسننت کننه نننه بننا سننیاق آیننه 

تخاطننب بننا فرعننون اسننت و اساسنناا حمننل بننر توریننه خننالف اصننل اسننت، لننذا تننا زمننانی  

رسنند. بنننابراین، ایننن کنه بننرون رفننت دیگننر کارسناز اسننت، نوبننت بننه حمننل تورینه نمننی   

بننرون رفننت لفظننی نیننز کننه مبتنننی بننر ارائننه مصننداق غیرمناسننب بننرای معنننای برخننی      

 خواهد بود.مفردات آیه است، غیرموجّه 

ای دیگننر در توجیننه ضنناللت در ایننن آیننه، آن را بننه نرسننیدن بننه مقننام        عننده .7-۱0

قتننل موجننب شنند  مسنندلهاننند ( و گفتننه2۹۹: ۱37۴ر.ک؛ معرفننت، ) رسننالت معنننا کننرده

به تأخیر بیفتند؛ ولنی بایند توجّنه داشنت کنه اینن معننا بنه هنیم وجنه             ع() تا رسالت موسی

 موسی و فرعون سازگار نیست.  با سیاق آیه و مقام تخاطب ححرت

اننند، یعنننی  را بننه معنننی دوسننتی و محبّننت معنننا کننرده   « ضننالل»گروهننی دیگننر   .7-۱۱

 ر.ک؛ ابننن شننهر آشننوا، ) محبّننت خداوننند باعننث شنند مننن ایننن کننار را انجننام دهننم    
در معنننایی دور، بننه مفهننوم « ضننالل»(؛ لننیکن باینند توجّننه داشننت هننر چننند 2/۵33: ۱3۶۹

برخننی بننر آن اننند مقصننود از ضنناللت در آیننة     محبّننت هننم بننه کننار رفتننه، چنانکننه     

( ضنناللت محبننت و عشننق خنندا اسننت و  7ضننحی/) وَلوَجَللكَ َلا لل ََّ لد  َللك شننریفة

بنود، لنذا بنا اسنت فار     شنده   ( و مینان خندا  ) این عشق خدا، حجناا مینان رسنول اکنرم    

ر.ک؛ عننین القحنناة،  ) کننند کننه ایننن غننین و حجنناا برداشننته شننود    درخواسننت مننی 

ولننی ایننن معنننا بننا سننیاق آیننه سننازگار نیسننت. از سننوی دیگننر ایننن    . (2۱۹ -220: ۱373
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خننوانی ننندارد، زیننرا ضننالل بیشننتر بننرای شننیفتگی و دوسننتی  هننم قننرآنکنناربرد بننا ادا 

( و در منننورد محبّنننت ۱۵/2۶2: ۱3۹3؛ طباطبنننایى، ر.ک) رودانحرافنننی بنننه کنننار منننی 

 وجه متناسب نیست. خداوند به هیم

برخننی مفسّننران، ضننالل و گمراهننی در ایننن آیننه را بننه معنننای عنندم توجننه بننه      . 7-۱2

؛ ۸/۱2؛ طوسننی، بننی تننا: ۱0۶ر.ک؛ علننم الهنندی، بننی تننا: ) اننندعاقبننت کننار تفسننیر کننرده

؛ ابوحینننننان، 7/۸۹: ۱۴0۸جزاینننننری،  ؛۱۶0: ۱۹۸۸؛ رازی، ۱۵/2۶۱: ۱3۹3طباطبنننننایى، 

 گوید: ( عالمه طباطبایی در ردّ این توجیه می۵2؛ مراغی، بی تا: ۱۴7: ۱۴20
سنوره قصن  کنه     ۱۴این بنرون رفنت ننوعی اعتنراف بنه گنناه اسنت و بنا آینة          

 برخننوردار از حکمننت بننود، تنننافی دارد  ع() بیننانگر آن اسننت ححننرت موسننی 

 (.۱۵/2۶2: ۱3۹3ر.ک؛ طباطبایى، )

 داده،  ع() برخنننی بنننه لحننناع اینکنننه فرعنننون نسنننبت کفنننر بنننه ححنننرت موسنننی .7-۱3

ک سننرانجام] و) (۱۹شننعراء/ ) ؛شَِّكلل د ياَ   لم لل  لأ فِلل َلوَلد عَلِلل َلشَّْت لل لد عنل ت لل َلد عَلِلل َلوَ

خننود در بننودن بننا نفننی کننافر ع( ) موسننی -( .ناسپاسننانى از تننو و کننردى، را خننود کننار

دانسنتم  زمنان گمنراه یعننی سرگشنته و متحیّنر بنودم و نمنی       زمان قتنل، گفنت کنه در آن    

؛ رازی، ۱3۴/ ۴؛ شنننوکانی، بنننی تنننا:   ۶۵: ۱۹۸۸ر.ک؛ رازی، ) کنننه چنننه کنننار کننننم   

(؛ لننیکن باینند توجّننه کننرد کننه اعتننراف بننه گمراهننی و جهننل همانننند       2۴/20۱: ۱۴2۱

بننه دوراسننت؛ زیننرا خداوننند او را جننزو    ع( ) نسننبت کفننر از سنناحت ححننرت موسننی   

گننردد ( و کفننر و جهننل از شننیطان صننادر مننی۵۱مننریم/ ) اسننترفننی نمننودهمخلصننین مع

 (.۴0حجر/ ) از تصرف شیطان به دور هستند. قرآنو مخلصین بنا بر ن  

و جمننع  عَل انلل   ق ضلل کننه ننناار بننه دقننت در مفننردات آیننة بننرون رفننت لفظننی .7-۱۴

اسنت، بنر آن اسننت    منفصنل قننراین گنرفتن  بنین آینات مختلنج در موضننوع و بنا در نظنر     

سننورة قصنن ، سننخن از قتننل سننخن ینناد   33و  ۱۹سننوره طننه و  ۴0کننه اگرچننه در آیننة 

اى در مننورد نیننت و وجننه اشننارهاسننت؛ لننیکن بننه هننیم ع() شننده توسننط ححننرت موسننی

 خنورد. اینن آینه   بنه چشنم نمنی    ع() قصد کشتن و یا ارتکناا عمنل قتنل از سنوى موسنى     
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کنند دو نفنر کنه    مشناهده منی   ع() کنند کنه موسنى   ماجرا را به اینن صنورت گنزارش منی    

 یکى حق و دیگرى ناحق است، با هم درگیر شده و در حال نزاع هستند. 

 اسننت. در چنننین شننرایطى  طلننب یننارى و کمننک کننرده   ع() طننرف حننق از موسننى 

کنند بنه اینن درخواسنت پاسنخ م بنت دهند و        ایجناا منی   ع() موسنى  به طور قطع وایفنه 

قصنند کشننتن طننرف مقابننل را    ع() تفنناوت از آن نگننذرد. از سننوى دیگننر، موسننى   بننی

 قننرآنمشننتى محکننم بننه او زد، و اتفاقنناا طننرف کشننته شنند. در   ع() نداشننت، بلکننه موسننى

 ف ق حنى »گویند  او را کشنت، بلکنه منی    ع() یعننى موسنى  « دقتلل لمسيل لل»گویند  نینز نمنی  

، بننی ؛ علننم الهنندی۱/۱۸: ۱3۹3، ر.ک؛ طباطبننایى) یعنننى اتفاقنناا طننرف کشننته شنند« عَل ینننهِ

 (.۶۵ :۱۹۸۸، ؛ رازی۱00 تا:

اسنت بنا آینه منورد بحنث      داده را بنه اسنتناد  « قتنل »بنین آیناتى کنه     ترتیب، جمعبدین

بننه ححننرت  « قصنند قتننل »اسننت و اسننتناد را بننه نحننو روشننن گننزارش داده   مسنندلهکننه 

کننند، ایننن اسننت کننه عمننل قتننل بننه صننورت عمنندى از سننوى  را مسننتند نمننی ع() موسننی

 است. صورت نگرفته ع() ححرت موسى

، عمننل درگیننری آن دو «هَللا شلم لل ِلعَمَلل الشَّيْللان    ا»رجننع اسننم اشنناره در جملننه امننا م

کننار آن دو نفننر را  ع() بننه عبننارت دیگننر، ححننرت موسننی ع() نفننر بننوده، نننه فعننل موسننی

کننه بننر سننر موضننوعی، درگیننری و نننزاع شنندیدی بننه پننا کننرده و بننه قصنند کشننت         

مرجننع عمننل شننیطان، اقتتننال اسننت، یعنننی زدننند را عمننل شننیطانی دانسننتهیکنندیگر را مننی

توسننط  ع() ای کننه در زمننان امننام رضننا باشنند. در مننناارهمننی« یَقْت ننتِالنِ»مسننتفاد از فعننل 

الی در ؤدر پاسنخ بنه سن    ع() شند، امنام رضنا   کشنیدن امنام بنر پنا منی     مأمون برای به چنالی 

ع االقتتلال اللذی َلان وقل     ... »انند:  فنوق را چننین بینان فرمنوده     همین مورد، پاسخ شنبهه 

؛ ۱۹۹/ ۱: ۱۴0۴ر.ک؛ صنندوق، ) ؛«مللن قتلل   ع() ِّللین الللبجلین، ال مللا فعللله موسلل    

نننزاع و درگیننری  « هَللا شلم لل ِلعَمَلل الشَّيْللان    اللل»منظننور از ) (؛2/۴23: ۱3۶۱طبرسننى، 

در قتنل قبطنی انجنام داد.(     ع() شدید است کنه بنین دو نفنر اتفناق افتناد، ننه آنچنه موسنی        
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باشند، ننه   بنابراین مرجع عمنل شنیطانی، خنود اقتتنال و درگینری و ننزاع بنین دو نفنر منی         

 (7/۱2۴: ۱3۸۶؛ مکارم شیرازی، ۱۶/۱۸: ۱3۹3ر.ک؛ طباطبایى، ) چیز دیگری

هَللا شلم لل ِلعَمَلل ال»لننیکن باینند توجّننه کننرد کننه ارجنناع مرجننع اسننم اشنناره در جملننه   

گنردد، اگرچنه فنی نفسنه دارای     مسنتفاد منی  « یَقْت نتِالنِ »کنه از فعنل   « اقتتنال »بنه  « شَّيْان    ا

اشننکال نیسننت؛ لننیکن از نظننر سننیاق و قننراین موجننود در آیننات بعنند داللننت بننر عنندم     

کننه فعننل دو طننرف منازعننه در منناجرای مننورد بحننث    « اقتتننال»ارجنناع اسننم اشنناره بننه  

عمننل را الننم و جننرم    ( ایننن۱، ع() اسننت، دارد؛ زیننرا در ادامننه ححننرت موسننی   بننوده

( آمننرزش از آن را بننرای خننود از  3( آن را بننه خننود اسننتناد داده، و  2معرفننی کننرده، و 

در برابنننر  ۱7( در آینننه ۵( خداونننند آن را آمرزینننده و  ۴خننندا درخواسنننت کنننرده و   

سننپارد کننه دیگننر ینناور مجرمننان نباشنند. از ایننن گذشننته از آیننات     خداوننند تعهّنند مننی 

 ع() عمنل موسنی  بنودن  آمینز شند. نینز گنناه، کفنر و گمراهنی     دیگر در ادامنه بررسنی خواهند    

شننود. بنننابراین، از مجمننوع ایننن قننراین متصننل سننیاقی و قننراین منفصننل کننه  اسننتفاده مننی

آینند کننه مسننألة ینناد شننده در مننورد ححننرت اسننت، برمننی نهفتننه قننرآندر آیننات دیگننر 

 بوده است و نه طرفین دعوا. ع() موسی

گنننناه، کفنننر و ) هنننااز اینننن شنننبهه بنننر اینننن اسننناس، اگرچنننه پاسنننخ هنننر ینننک  

( در ادامننه ذکننر خواهنند شنند، لننیکن سننخن در    ع() عمننل موسننی بننودن آمیننزگمراهننی

هنا نیسنت، بلکنه سنخن در اینن اسنت کنه از مجمنوع اینن          رفنت از اینن شنبهه   نحوة برون

 ع() در ارتبنناط بننا موسننی« دخالننت شننیطان در مسننألة قتننل»آینند کننه قحننیّة قننراین بننر مننی

  دعوا.است و نه طرفین 

را بننر فننرم صننحّت و اعتبننار آن، بننه ایننن      ع() امّننا روایننت منقننول از امننام رضننا    

تننوان توجیننه کننرد کننه ایننن روایننت درصنندد ا بننات عصننمت و تنننزّه         صننورت مننی 

تننوان اگرچننه، اسننت و نننه درصنندد ارجنناع اسننم اشنناره، بنننابراین مننی ع() ححننرت موسننی

رد بحننث خننالی از محننمون روایننت قابننل پننذیرش اسننت، ولننی تطبیننق آن بننر آیننه مننو   

 اشکال نخواهد بود.
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و ارتبناط آن  « هَلذَا مِلنْ عَمَل ِ الشَّلیْاَانِ    »با این حال، با تأمّنل در جملنة منورد بحنث آینة      

تنوان گفنت: مقصنود از عمنل شنیطان اینن اسنت کنه شنیطان در القنا و           با آینات دیگنر، منی   

وسوسننة آن نقننی دارد، در اینجننا حتّننی اگننر داللننت مطننابقی ایننن جملننه را بپننذیریم و        

از سننوی شننیطان بننه  مسنندلهبگننوییم: عمننلِ قتننل مننورد پسننند و وسوسننه شننیطان اسننت و ایننن 

از  ع() ت موسننیپننذیری ححننرتأ یراسننت، لننیکن القننا و وسوسننه شننده  ع() ححننرت موسننی

شننود. امننا در پاسننخ اینکننه ارتبنناط آیننات بعنند و آیننات دیگننر کننه در آن   آن اسننتفاده نمننی

پنیی آمنده، بنا آینه یناد شنده مقتحنی عمنل          ع() قتل شخصی توسنط ححنرت موسنی    مسدله

اسننت، باینند گفننت: موضننوعات مطننرک شننده در    ع() کننار ححننرت موسننی بننودن شننیطانی

قتننل، نیازمننند بننه م فننرت خداوننند بننودن،      بننودن االمانننه) ادامننه آیننه و آیننات دیگننر   

قتننل( هننر یننک بننه نحننوی مناسننب در بننودن قتننل، گننناهبننودن قتننل، گمراهانننهبننودن کافرانننه

سنان، راه جمنع بنین اینن پاسنخ و مفناد آینه منورد بحنث          آینده پاسخ داده خواهد شد. بندین 

د القننا و آن اسننت کننه عمننل قتننل مننورد اشنناره در ایننن آیننه، صننرفاا از جهننت اینکننه مننور     

 ع() وسوسننه شننیطان اسننت، شننیطانی اسننت؛ امننا ایننن خواسننت شننیطان هرگننز در ححننرت موسننی

 است.نگذاشته و آن ححرت از این عمل متأ ر نشده تأ یر

رفننت لفظننی مبتنننی بننر مفننردات جملننه و رابطننه بننا آن بننا    نتیجننه آنکننه: ایننن بننرون 

قابننل پننذیرش  (،قننرآنآیننات دیگننر ) سننیاق( و قننراین منفصننل) هننای قبننل و بعنندجملننه

 خواهد بود.

گوینند  در ل نت بنه معننای پوشناندن اسنت و کنافر را بنه اینن لحناع کنافر منی           « کفر»اما 

-بنه کشناورز نینز کنافر اطنالق شنده       قنرآن گنذارد. از اینن رو در   که روی حق سرپوش منی 

؛ ۵/۱۴۶ر.ک؛ ابننن منظننور، بننی تننا:   ) پوشنناندهننا را بننا خنناک مننی  اسننت، زیننرا روی دانننه 

؛ راغننب اصننفهانی، بننی   ۵/۱۹۱ م:۱۹7۹ -هننن۱3۹۹؛ ابننن فننارس،  3/۴7۵: ۱37۵طریحننی، 

( منظننور فرعننون نیننز از کننافر در ایننن آیننه، ایننن اسننت کننه  ۵۴7: ۱۹7۹؛ زمخشننری، ۴۶۱تننا: 

قتننل را انجننام دادی و روی آن را سننرپوش گذاشننتی، تننا کسننی متوجننه نشننود. بنننابراین،       
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رفت لفظی کنه مبتننی بنر ارائنة معننای دیگنر از مفنردات آینه اسنت، در منورد آینه            وناین بر

 مورد بحث کارساز و درست است. 

تننوان بننه معنننای افتننادن در سننختی و  بننر خننودش را مننی  ع() نیننز الننم ححننرت موسننی 

قصنند داشننت بننا خننرو  از کنناخ، از شننرّ فرعننون و        ع() مشننقّت دانسننت؛ زیننرا موسننی   

و رهننا شننود، ولننی از قحننا اتفنناقی پننیی افتنناد کننه او را بننه سننختی فرعونیننان خننال  و آزاد 

و زحمننت انننداخت و دسننتگیری و مشننکالت بعنندی بننرای او ایجنناد گردینند. بنننابراین الننم  

 ع() تننوان گننناه و خطننای موسننیدر ایننن آیننه بننه معنننای سننختی و مشننقّت بننوده و از آن نمننی

اسننت و یننا بننه لحنناع    د از آن صننرف اعتننراف بننه درگنناه خد   را نتیجننه گرفننت، یننا مننرا   

؛ ۱00ر.ک؛ علننم الهنندی، بننی تننا: ) محرومیننت از  ننواا عمننل اولننی بننه لحنناع تننرک اولننی

امننا غفننران و م فننرت    (2۴/23۴: ۱۴2۱؛ رازی، ۶۵: ۱۹۸۸؛ رازی، ۸/۱3۶طوسننی، بننی تننا:   

پوشناند  خنود کنه سنر را منی     باشند، لنذا بنه کناله    در ل ت به معننای پوشنی و پوشناندن منی    

 شود. گفته می« غِفار»پوشاند بلندی که گردن را میو به موی « مِ ف ر»

گننناه نیسننت، بلکننه اصننل معنننایی آن   همیشننه بننه معنننای آمننرزش  بنننابراین، م فننرت

، ر.ک؛ جننوهرى) باشنندمننیگننرفتن گذاشننتن و نادیننده در ل ننت، پوشننی، سننرپوش  

، بنننی تنننا: ؛ راغنننب اصنننفهانی۴/3۸۵ م:۱۹7۹ -هنننن۱3۹۹، ؛ ابنننن فنننارس2/770: ۱37۶

( آمننرزش گناهننان نیننز یکننی از معننانی غفننران اسننت. بنننابراین طلننب م فننرت از    ۱/۶0۹

الزامنناا بننه دلیننل طلننب بخشننی از گننناه نیسننت،      ع() خداوننند توسننط ححننرت موسننی  

بننه سننختی و  ع() ه اتفنناق افتنناد، موسننیگونننه کننه گفتننه شنند بننا پیشننامدی کنن بلکننه همننان

زحمننت افتنناد، لننذا از خداوننند خواسننت تننا بننه شننکلی روی مسننائل اتفنناق افتنناده را        

سننرپوش بگننذارد، تننا بننه دردسننر دیگننری دچننار نشننود، خداوننند هننم دعننای او را          

مسننتجاا نمننود و روی اتفاقننات سننرپوش گذاشننت تننا او از معرکننه دور شننود. بنننابراین   

گوننه توضنیح داد، در نتیجنه دو جملنه یناد      تنوان اینن  را منی «  لد غ س لي لَّ ل نللد  غِس يِلَّ »عبارت 

: ۱3۶۱ر.ک: طبرسنننى، ) نیسنننت، ع() شنننده در آینننة منننورد بحنننث مبنننیّن گنننناه موسنننی

؛ حسنننینی همننندانی،  ۱۶/۱۹: ۱3۹3؛ طباطبنننایى، ۱0۵؛ علنننم الهننندی، بنننی تنننا:   2/۴23
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(. 7/۱۸0: ۱3۸7؛ جننننوادی آملننننی، 7/۱2۴: ۱3۸۶؛ مکننننارم شننننیرازی، ۱2/202: ۱۴0۴

بر اینن اسناس، اینن بنرون رفنت لفظنی کنه مبتننی بنر ارائنه معننای دیگنر بنرای مفنردات               

 آیه است، صحیح خواهد بود. 

، ضنناللت بننه معنننای  ع() لة مننورد بحننث مننراد از گمراهننی ححننرت موسننی  در مسننأ

ر.ک؛ ) باشننند، نیسنننت. گمراهنننی از صنننراط مسنننتقیم الهنننی کنننه بنننار گنننناه داشنننته    

( بلکننه مننراد از گمراهننی در اینجننا از دسننت دادن راه سننالمت  7/3۸مصننطفوی، بننی تننا: 

سننى، ر.ک؛ طبر) باشنند،و خننود را بننه خطننر انننداختن و انتخنناا راه پننر دردسننر مننی     

( و ینننا اینکنننه 7/۱2۴: ۱3۸۶؛ مکنننارم شنننیرازی، ۱/۱2۵: ۱۴0۵؛ بالغنننی، 2/۴23: ۱3۶۱

دانسننتم ایننن ضننربه بننه مننر  قبطننی   بننه معنننای نداشننتن اسننت، بننه ایننن معنننا کننه نمننی   

 (.3/۱۴۵: ۱۴۱۸ر.ک؛  عالبی، ) خواهد انجامید

بنننابراین، ایننن بننرون رفننت لفظننی کننه مبتنننی بننر ارائننه معنننای دیگننر از مفننردات آیننه  

ایننن اسننت کننه « وَلَّ  نلل نلعَل لل نلب فِلل ٌ»اسننت، بننی اشننکال اسننت. در مننورد معنننای عبننارت 

نظننر فرعونیننان ایننن اسننت کننه مننن مرتکننب گننناهی شنندم و نننزد آنهننا از مننن گننناهی      

را  ع() وجنننه ارتکننناا گنننناه از سنننوی موسنننیوجنننود دارد. از اینننن عبنننارت بنننه هنننیم

یننن آیننه را بننه معنننای گننناه معنننا  در ا« ذ نْننبٌ»تننوان نتیجننه گرفننت. لننذا حتّننی اگننر  نمننی

آینند کننه اسننت و از آن بننر نمننی ع() کنننیم، انتسنناا گننناه از سننوی فرعونیننان بننه موسننی  

ر.ک؛ طباطبنننایى، ) اسننت در درگنناه الهننی مرتکننب گننناه شننده      ع() ححننرت موسننی  

رفننت لفظننی کننه مبتنننی بننر قرینننة متّصننل در (. بننر ایننن اسنناس، ایننن بننرون۱۵/2۵۹: ۱3۹3

ذننب(  ) درصندد ارائنه معننای مناسنب بنرای مفنردات آینه       «( لَهُل ْ عَلَلیذ  »وجود واژه ) آیه

 است، موجَّه خواهد بود. 

در فرهنننگ ل ننت عننرا دارای معننانی گوننناگونی اسننت. اصننل    « ذنننب»و امننا واژه 

بننه ایننن علّننت  باشنند. بننه گننناهمننی« الهندم و دنبنن»ذنننب در ل ننت عبننارت از  معنننایی واژه

-ی بنه دنبنال داشنته   ئده و پیامند سنو  یچسنب ود کنه هماننند دم بنه انسنان     شن گفته می« ذنب»

: ۱37۶، ر.ک؛ جننوهرى) باشنند. بنننابراین ذنننب همیشننه بننه معنننای گننناه تشننریعی نیسننت  
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؛ ۱/33۱، بنننی تنننا: ؛ راغنننب اصنننفهانی2/3۶۱ م:۱۹7۹ -هنننن۱3۹۹، ؛ ابنننن فنننارس۱/۱2۸

 ع() ( در اینجننا ححننرت موسننی  3/33۴، بننی تننا:  ؛ مصننطفوی۱/20۸: ۱۹7۹، زمخشننری

قبطننی اتفنناق افتنناد، و پیامنند سننوئی کننه بننر آن  شنندن دلیننل اتفنناقی کننه در کشننتهنیننز بننه

مترتننب خواهنند بننود، از تننرس انتقننام فرعونیننان از بازگشننت نننزد آنهننا خننائج بننود. در    

مننورد   () فننتح نیننز در مننورد پیننامبر اکننرم  ایننن نظریننه، در آیننات ابتنندایی سننورة د نتأیینن

َ مِلنْ اَنْبِلفَ         إِمشابهی وجنود دارد:   نَّا َفتَْحَنا لَفَ َفتْح ا مُِبین لا، ِلیَاْفِلبَ لَلفَ اللَّلهُ مَلا ََّقَلدْذ

گننناه بنندانیم، را بننه معنننای « ذنننب»(؛ در ایننن آیننه نیننز اگننر 2و  ۱فننتح/ ) وَ مَللا ََّللََخَّبَ...

 اینم، جننوازی بنرای گناهنان آینننده   کننار دانسنته را گننه   () بنر آن کنه پیننامبر اکنرم   عنالوه 

در ایننن آیننه بننه معنننای گننناه   « ذنننب»اسننت، در حننالی کننه  نیننز صننادر شننده   () پیننامبر

ی اسننت کننه از دشننمنی قنندیمی مشننرکان مکننه   ئنیسننت، بلکننه منظننور، پیامنندهای سننو  

ر.ک؛ طباطبننایى، ) اسننتگذشننته و آینننده محتمننل بننوده در   () نسننبت بننه پیننامبر اکننرم 

رفننت لفظننی کننه مبتنننی بننر ارائننة معنننای دیگننر از    (؛ بنننابراین، ایننن بننرون ۵/2۵۹: ۱3۹3

 مفردات آیه متناسب با سیاق آیات است، موجّه خواهد بود.

قصنند کشننتن فننرد   ع() تننوان گفننت در مننورد مننذکور، حتننى اگننر موسننی  بلکننه مننی

قبطننى را داشننته و موجننب کشننته شننده او باشنند، ایننرادى بننر او وارد نیسننت، زیننرا او        

بننراى دفنناع از حننق و انجننام وایفننه و تکلیننج الهننى وارد ایننن معرکننه شننده بننود. گویننا   

کننرد، فننردى در نننزاع مداخلننه نمننی ع() قنندر شنندید بننوده کننه اگننر موسننى درگیننرى آن

کنند کنه بنراى دفناع     حکنم منی   در اینن منوارد، عقنل   شند. و  که حق با او بود کشنته منی  

از جان مؤمن، انسنان بنه نفنع مظلنوم بنه وینژه اگنر منؤمن باشند، علینه انالم وارد معرکنه             

 ، بننی تننا: ؛ علننم الهنندی ۱/۱2۵ :۱۴0۵، ر.ک؛ بالغننی ) شننده و از مظلننوم دفنناع کننند   

(. مگننر آنکننه گفتننه شننود: ایننن در صننورتى اسننت کننه نینناز بننه کشننتن طننرف مقابننل ۱00

آینند کننه باشنند، وگرنننه باینند بننه ا القننلّ فاالقننلّ بسنننده شننود، و از آیننه مننورد بحننث برمننی

موضوع نیناز بنه دخالنت بنوده ولنى نیناز بنه قتنل نبنوده، لنذا اینن بنرون رفنت ناکارآمند               

مبتنننى بننر تحلیننل حرمننت قتننل افننراد و  لننیسننان، ایننن بننرون رفننت عقخواهنند بننود. بنندین
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بننا قتننل مننؤمن، در اینجننا غیرموجّننه خواهنند بننود؛ لننیکن بننا  جننواز آن در صننورت تننزاحم

قتنل توسنط ححنرت    بنودن  توجه بنه اینکنه تمنامی منوارد لفظنی م نایر بنا احتمنال موجنه         

شننود کننه اینجننا روشننن مننیشنند، از بننر اسنناس اهننور و سننیاق آیننات پاسننخ داده ع() موسننی

 است. در موقعیتی رخ داده که گریزی از آن نبوده مسدلهاین 

 ع() هارون توسط حضرت موسی تبیین تحقیر حضرت .8

وارد شننده،  ع() یکننى دیگننر از شننبهات جنجننال برانگیننزى کننه بننر ححننرت موسننی       

هننارون و شکسننتن الننواک اسننت کننه در دو     آمیننزش بننا ححننرت    برخننورد خشننونت 

اسننت. مطننرک گردیننده  ۹۴ طننه، آیننه  ( سننورة2؛ و ۱۵0 ( سننورة اعننراف، آیننه ۱مننورد: 

در مننناه  ع() داسنننتان بنننه اینننن صنننورت اسنننت کنننه پنننا از آن کنننه ححنننرت موسنننى 

ده روز شنندن القعننده بننه میقننات کننوه طننور رفننت و بازگشننت ایشننان بننه دلیننل اضننافه ذی

اسنرائیل در ا ننر تبلی نات سننوء   الحجنه بننه آن، بنا تننأخیر انجنام شنند، قنوم بنننی    ه ذیاول منا 

طالیننى کننه وى سنناخته و صنندایى از آن   و تحننت تننأ یر گوسنناله فننردى بننه نننام سننامری 

شنند، دچننار انحننراف و گمراهننى شنندند؛ و ایننن در حننالى بننود کننه ححننرت  خننار  مننی

 هننارونهنناى اکینندى بننه بننرادرش ححننرت  هقبننل از رفننتن بننه میقننات، توصننی  ع() موسننى
از میقننات  ع() کننه موسننىبننود. هنگننامیکننه جانشننین وى در ایننن منندت بننود، کننرده   ع()

رغننم آن همننه ادلّننه و بننراهین و معجزاتننى کننه ارائننه کننرده بننود و        بازگشننت، علننی 

اسننرائیل از هننارون، بننا کمننال تعجننب مشنناهده کننرد کننه بنننى  هنناى اکیدشننان بننهتوصننیه

اننند. پرسننتى روى آوردهخداپرسننتى منحننرف و بننه شننرک و گوسنناله   صننراط مسننتقیم  

 لذا بنه شندت خشنمگین شند و النواحى را کنه حناوى دسنتورهاى تنورات بنود بنه زمنین            

: ۱۴0۴، ر.ک؛ سننیوطی) انننداخت، تننا جننایى کننه بنننابر نقلننى ایننن الننواک شکسننته شنند،   

؛ 7/2۸۸: ۱3۶۴، ؛ قرطبنننننننی۸/2۹۸: ۱۴20 ،عاشنننننننور ابنننننننن ؛۱27و  3/۱2۶؛ ۱/3۱۴

( سننپا بننا شنندّت و خشننونت محاسننن    ۸/۵۱2: ۱۴22، ؛ قونننوی۱/۵۶2: ۱۴27، صنناوی

 شنندت مؤاخننذه کننرد. بننر ایننن اسنناس شننبهه      را گرفتننه و او را بننه  بننرادرش هننارون 

اسننت. آیننا  در ایننن داسننتان مطننرک شننده   ع() وسننىخشننونت بننیی از حنند ححننرت م  



  زادهروحی و حسن/ ...آمیز حضرت موسی )ع( ظاهر ضداخالقی و خشونتارزیابی کالمی موارد عملکرد به 30
 

 

بننه آن تلقننى  احترامننی شکسننتن الننواک کننه محتننوى دسننتورهاى خداوننند بننود، بننی       

هننارون کننه احتمننال پیننامبرى ایشننان نیننز    شننود  آیننا چنننین برخننورد شنندیدى بننا  نمننی

وجننود دارد، الزم بننود  آیننا ریخننتن آبننروى مننؤمن، در میننان جمعننى مشننرک اشننکال     

: ۱۴0۵، ؛ بالغنننی۶۸: ۱۹۸۸، ؛ رازی۱۱۶ ، بنننی تنننا: ر.ک؛ علنننم الهننندی ) ... نننندارد  و

۱/۱32.) 

بننرای خننود و بننرادرش  ع() در زمینننة شننبهه گذشننته، در پایننان کننار ححننرت موسننی 

آینند کننند. در اینجننا ایننن اشننکال پننیی مننی از خداوننند تقاضننای م فننرت و رحمننت مننی

 کند که اگر کار او اشتباه نبود چرا از خدا درخواست م فرت می

هااارون توسااط  هااا در مسااألۀ تحقیاار حضاارترفااتتحلیاال انتقااادی انااواع باارون .9

 ع() موسی حضرت

 ع() آمنندن غیننرت دینننی، ححننرت موسننی جننوشاننند کننه در ا ننر بننه آنبرخننى بننر  .۹-۱

 را گرفنت و بنه سنوى خنود کشنید      بنرادرش هنارون  هناى تنورات را اننداخت و سنر     لوک

آمننندن غینننرت  ( لنننیکن هرگنننز بنننه جنننوش  3/۸۴؛ 2/۱۶۱: ۱۴07، ر.ک؛ زمخشنننری)

: ۱۴2۱، ر.ک؛ رازی) کننندرفننت نمننیتکلیننج و یننا عمننل ناهنجننار را بننرون  دینننی، رفننع

کننه مبتنننى بننر ارائننة تصننوّر درسننت از    رفننت عقلننی( بننر ایننن پایننه، ایننن بننرون 22/۱0۸

خشننم غیرمنطقننى و از روى عصننبانیت( کننه غیننرت دینننى اسننت در  ) انگیننزه انجننام کننار

 اهد بود.رفع شبهه کارساز نخو

 از ایننننن جهننننت   ع() اننننند کننننه موسننننی  برخننننى دیگننننر بننننر ایننننن عقیننننده    .۹-2

-اسنرائیل برخنورد نکنرده   هارون خشم گرفنت کنه چنرا وى بنا دیندى عارفاننه بنا بننی         بر

ر.ک؛ ابننن ) انننداسننت، زیننرا اینهننا حقیقتنناا خداپرسننتند و فقننط در مصننداق اشننتباه کننرده 

 ( ولننی افننزون بننر آنکننه اشننتباه در مصننداق پرسننتی در مقننام       ۱/۱۹2 :۱370، عربننی

تواننند مصننحّح پرسننتی غیرخنندا در مقننام تشننریع گننردد و   تکننوین بننه هننیم وجننه نمننی 

توجنه   هرگز نباید اینن خلنط مینان مقنام والینت و نبنوت و رسنالت خلنط کنرد و هرگنز          

پرسنتى  و تمّکن در مقنام والینت منانع از اجنراى وانایج نبنوت و رسنالت کنه نفنى بنت          
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کننه منظننور  عقلننی( ایننن بننرون رفننت۱0۹۶: ۱3۸7، ر.ک؛ قیصننری) گننردد؛اسننت، نمننی

اسنت، مخنالج بنا سنیاق داسنتان و نینز       از اعترام را نداشنتن دیند عارفاننه معرّفنى کنرده     

هنندف از اعتننرام را  ع() هنناى آیننات اسننت کننه در آنهننا ححننرت موسننی جملننه اهننور

منظننور از آن محافظننت بننر توحینند و یکتاپرسننتى    قطعننااسننرپیچى از فرمننان خننود کننه   

-(، معرفننی کننرده«زدى  بنناز سننر فرمننانم از آیننا) (؛۹3طننه/) أ منلليا لأ د عَصَللان َاسننت: 

 است. 

هنناى مختلننج متفنناوت  هننا در زمانننه ارزشو ضنند اننند ارزش گروهننى نیننز گفتننه  .۹-3

مننردم آن موقننع  هسننتند. انننداختن الننواک و کشننیدن ریننی بننرادر در آن زمننان و عننرف  

، ر.ک؛  الیننی) اسننتگننناهى مرتکننب نشننده ع() عمننل ناپسننندى نبننوده، بنننابراین موسننی 

 ع() بیننانگر عمننل اعتننرام آمیننز ححننرت موسننی    ( لننیکن سننیاق آیننات   3/2۹3: ۱۴23

 مننرا پننا) (؛۱۵0اعننراف/ ) بالل لشَِّع عنللكش َلتُيِللم  نلد للااسننت و نیننز اهننور عبننارت  

مکننن( بیننانگر ایننن اسننت کننه ایننن کننار در آن زمننان نیننز شننماتت محسننوا   شنناددشننمن

 است. شدهمی

 :فرمایددر پاسخ به این شبهه می ره() طباطبائیعالمه  .۹-۴

امننور بننوده،   اداره دو بننرادر در شننیوه  ایننن برخننورد ناشننى از اخننتالف سننلیقه   

هننارون در اداره امننور  بننه تصننور ایننن کننه بننرادرش  ع() یعنننى ححننرت موسننی 

انگننارى کننرده و بننه نظننر و رصى خننود تصننمیم گرفتننه، بننر او خشننم         سننهل

 ( ۸/2۵۸: ۱3۹3، ر.ک؛ طباطبایى) گرفت

العملننى را از سننوى چنننین عکننا و ایننن در حننالی اسننت کننه صننرف اخننتالف سننلیقه

 کند. نمی ع( توجیه) ححرت موسی

بنا   ع() تنوان بنه اینن شنبهه داد اینن اسنت کنه ححنرت موسنی         پاسخ بهترى کنه منی   .۹-۵

پرسنتى را بنه نمنایی    خواسنت بنه صنورت عملنی، عواقنب سنوء بنت       این کنار خنود منی   

عملننى نشننان داد کننه بازگشننت بننه بننت    بگننذارد. در واقننع ایشننان بننا اتّخنناذ آمننوزش   

پرسننتى بننه قنندرى زشننت اسننت کننه جننا دارد الننواک انداختننه شننده و بننا بننرادر حتننى اگننر 
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ایننن  ع() گونننه برخننورد شننود. آنچننه مسننلم اسننت اگننر ححننرت موسننىباشنند ایننن پیننامبر

کنرد کنه   گذاشنت و فقنط بنه گفتنار اکتفنا منی      رفتار را بنه اینن صنورت بنه نمنایی نمنی      

ویننژه در مننردم پرسننت شنندید، بننه هننیم وجننه از جهننت تربیتننى بننه   منن الا چننرا گوسنناله 

اسننرائیل افننرادى . بنننىگننذار نبننوداسننرائیل ا رگننرا و سرسننخت قننوم بنننیجننو، حننابهانننه

انننند و گنننرا بودنننند کنننه ماجراهننناى گونننناگونى را پدیننند آورده    زمخنننت و حنننا 

-را بننه خننود اختصننا  داده قننرآناز بخننی اعظمننی قننرآناسننرائیل در هنناى بنننىداسننتان

(؛ و ۱۵3نسنناء/ ) جَهْلبَ    اللَّللهَ أَرِنَلا کنننند اسنت. زمنانى درخواسنت دینندن خندا را منی     

خواسننتند بننه همننراه خنندایی بننا فرعونیننان جنننگ    ع() دیگننر از ححننرت موسننىزمننانى 

هننا و جننوییکننند و هننر وقننت پیننروز شنند، بنننى اسننرائیل ححننور پینندا کنننند  بهانننه       

 اسننتالم ننل تبنندیل شننده اسننرائیل بننه قنندرى زینناد بننوده کننه بننه ضننرا  ایرادهنناى بنننی

 ،(.20۹ -۱/2۱2: ۱3۹3، ر.ک؛ طباطبایى)

بننا زحمننت بسننیار آنهننا را از  ع( ) دلیننل، در ایننن موقعیننت کننه ححننرت موسننى  بنندین

دریننا عبننور داد و بننه بهتننرین سننرزمین خاورمیانننه یعنننى فلسننطین آورد، امننا بعنند از         

اننند. در چنننین شننرایطى ححننرت   پرسننت شنندهبرگشننت از میقننات دینند آنهننا گوسنناله  

پرسننتى را از آنهننا  کننرد تننا آ ننار سننوء بننت  یبرخننورد منن  باینند بننا خشننونت  ع() موسننى

بزداینند. بنننابراین ایشننان کننار اشننتباهى انجننام ندادننند، زیننرا اصننل دیننن در خطننر بننود.      

برخنورد کنند و   کننند پینامبر و معصنوم بایند در هنر شنرایطى بنه نرمنی        برخى تصنور منی  

 ع() آمیننز در هننر مننوقعیتى خننوددارى کننند و حننال آن کننه معصننومان  از رفتننار خشننونت

ضننرورت بننه تننندى برخننورد کنننند. بنننابراین چنننین برخننوردى بننه  یفنه دارننند در مقننام وا

هننیم وجننه خننالف وقننار ایشننان نیسننت، بلکننه مطننابق بننا وایفننه اسننت. بنندین ترتیننب در  

  آنچننه مسننلم «خشننونت»مفینندتر اسننت یننا « تسننامح و تسنناهل»پاسننخ ایننن پرسننی کننه  

اسننت نننه خشننونت ارزش اسننت و نننه تسننامح و تسنناهل، بلکننه ارزش بننر حننق اسننتوار      

نننه تسننامح از اصننول( کننند و بننا  ) کننند انسننان تسننامح. گنناهى شننرایط اقتحنناء مننیاسننت

بننا دیگننران رفتننار شننود، امننا گنناهى جننز بننا خشننونت و جنننگ مشننکالت برطننرف  نرمننی
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، ؛ سننننبحانی۴/3۶۴ :۱372، ؛ طبرسننننی۸/2۵0: ۱3۹3، ر.ک؛ طباطبننننایى) شننننودنمننننی

 (.7/۱3۱: ۱3۸۶، ؛ مکارم شیرازی۱۶۴: ۱۴20

مبتننى بنر تحلینل ارزش ینا      سان، اینن بنرون رفنت کنه ینک بنرون رفنت عقلنی        دیننب

اسننت، در پاسننخ شننبهه   ع() آمیننز ححننرت موسننی  خشننونت عملکننردبننودن ضنندّ ارزش

گونننه کننه پیشننتر گفتننه شنند،   آینند. امننا همننان کارسننازترین بننرون رفننت بننه شننمار مننی  

زدایننی و گننناه را نادیننده م فنرت از نظننر ل ننت و کنناربرد قرآننی، همیشننه بننه معنننای گنناه   

انگاشننتن نیسننت، بلکننه م فننرت یعنننی زدودن هننر نننوع کنندورتی کننه میننان انسننان و        

تنر از آن باشند. در اینجنا نینز     تنی اگنر تنرک اولنی ینا پنایین      معبودش جندایی بینندازد، ح  

طلب م فرت به این معننا اسنت کنه خندایا مگنذار اینن مناجرا باعنث شنود منردم گمنراه            

 چننننان پرسنننتی را از بنننین ببنننر تنننا منننردم هنننمشنننوند، و آ نننار اینننن شنننرک و گوسننناله

 در واژگنان آینه  رفنت لفظنی مبتننی بنر تأمّنل      بر توحید بناقی بماننند. بننابراین، اینن بنرون     

 باشد.کارآمد می«( م فرت»واژه )

 نتیجه 

 :مننورد دو در (ع) موسننی ححننرتآمیننز خشننونت عملکننرد زمینننه در حاضننر پننژوهی حاصننل

 انناهر بننه برخننورد( 2 و ؛ع() قبطننی بننه دسننت ححننرت موسننی     فننردشنندن کشننته( ۱

 :نتیجه مشخ  زیر است دو ،(ع) هارون ححرت با تحقیرآمیز

 متعننددی هننایپاسننخ (ع) موسننی ححننرت توسننط قبطننی فننردشنندن کشننته مسننألة یکننم: در

 : از اندعبارت هاپاسخ از این ایپاره. استشده ارائه مفسران سوی از

  ؛(ع) موسی ححرت عمل نه است شیطانی عمل مقتول عمل( ۱

 و دعننوا بننه ورود در (ع) موسننی ححننرت کننردنعجلننه شننیطانی عمننل از مقصننود( 2

  است. شیطانی عمل یک و مستحب ترک که نزاع

 تننرک» مرتکننب قتننل، تأخیرانننداختنبننه و دسننتیپننیی لحنناع بننه (ع) موسننی ححننرت( 3

 شد. «اولی
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بننه بلکننه ؛اسننت کبیننره گننناه کننه قتننل اصننل لحنناع بننه نننه (ع) موسننی ححننرت گننناه( ۴

منی  تنأخیر  بنه  بایند  کنه  حنالی  در انجامیند  قتنل  بنه  کنه  قتنل  مقندمات  کنردن فراهم لحاع

 .آیدمی شماربه «ص یره گناه» افتاد،

 عمننل وجننود ایننن بننا ولننی ؛اسننت قصنند بنندون و خطننا قتننل نننامبرده قتننل اگرچننه( ۵

 .است شیطانی

 در کننه گونننههمننان اسننت قبطننی فننرد خننود اینجننا در نیننز الشننیطان عمننل از مقصننود( ۶

 و ؛(۴۶ هننود/) اسننت رفتننه کنناربننه تعبیننری چنننین کننریم قننرآن در نننوک پسننر مننورد

 پاسنخ  فقنط اینن   مینان  از و باشنند منی  موجنه غینر  دلیلنی بنه  ینک  هنر  کنه  دیگر هایپاسخ

 صننورتبننه خننواه -مظلننوم از دفنناع قصنند بننه (ع) موسننی ححننرت عمننل کننه اسننت موجّننه

عملنی درسنت    مبتننی بنر اصنول عقلنی و دالینل نقلنی       -عمندی  قتنل  ینا  و عمدیغیر قتل

زینرا او بنراى دفناع از حنق و انجنام وایفنه و تکلینج الهنى وارد اینن           ؛باشند منی  و موجّه

در نننزاع مداخلننه  ع() قنندر شنندید بننوده کننه اگننر موسننىمعرکننه شننده بننود و درگیننرى آن

کنند  حکنم منی   ش و در اینن منوارد، عقنل   کرد، فردى که حنق بنا او بنود کشنته منی     نمی

ویننژه اگننر مننؤمن باشنند، علیننه لننوم بننهکننه بننراى دفنناع از جننان مننؤمن، انسننان بننه نفننع مظ 

 االم وارد معرکه شده و از مظلوم دفاع کند.

 گننونگونننه هننایپاسننخ نیننز (ع) موسننی ححننرت آمیننزتحقیننر برخننورد زمینننة دوم: در

 : استشده مطرک

 را تننورات هنناىلننوک دینننی، غیننرت آمنندنجننوش بننه ا ننر در (ع) موسننی ححننرت( ۱

  کشید؛ خود سوى به و گرفت را برادرش هارون سر و انداخت

 بننا عارفانننه دینندى بننا وى چننرا کننه گرفننت خشننم هننارون بننر جهننت ایننن از( ع) موسننی( 2

 مصننداق در فقننط و خداپرسننتند حقیقتنناا اینهننا زیننرا اسننت،نکننرده برخننورد اسننرائیلبنننی

 اند؛کرده اشتباه

 و الننواک انننداختن. هسننتند متفنناوت مختلننج هنناىزمانننه در هنناارزش ضنند و ارزش( 3

 نبننوده، ناپسننندى عمننل موقننع آن مننردم عننرف و زمننان آن در بننرادر ریننی کشننیدن
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 سننلیقه اخننتالف از ناشننى برخننورد ایننن. اسننتنشننده مرتکننب گننناهى (ع) موسننی بنننابراین

 کننهایننن تصننور بننه (ع) موسننی ححننرت یعنننى بننوده، امننور شننیوة اداره در بننرادر دو

 تصننمیم خننود رصى و نظننر بننه و کننرده انگننارىسننهل امننور اداره در هننارون بننرادرش

 و باشننندمننی موجننهغیننر نحننوی بننه پاسننخ سننه ایننن لننیکن گرفننت؛ خشننم او بننر گرفتننه،

 اینن  بنا  (ع) موسنی  ححنرت  کنه  اسنت  اینن  داد، شنبهه  اینن  بنه  تنوان منی  کنه  بهترى پاسخ

 نمننایی بننه را پرسننتىبننت سننوء عواقننب عملننی، صننورت بننه خواسننتمننی خننود کننار

بننت بننه بازگشننت کننه داد نشننان عملننى آمننوزش اتّخنناذ بننا ایشننان واقننع در. بگننذارد

 اگننر حتننى بننرادر بننا و شننده انداختننه الننواک دارد جننا کننه اسننت زشننت قنندرى بننه پرسننتى

 بننا باینند (ع) موسننى ححننرت شننرایطى چنننین در. شننود برخننورد گونننهایننن باشنند پیننامبر

 . بزداید آنها از را پرستىبت سوء آ ار تا کردمی برخورد خشونت
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم. 

 تحقیننق:  .هشــرن نهــب البالغــ .(بننی تننا) .ابننن صبننی الحدینند، عبنند الحمینند بننن هبننة اهلل

 عیسننى البننابی الحلبننی و العبِّیلل دار احینناء الکتننب  :بننی جننا .محمنند صبننو الفحننل ابننراهیم

 .شرکا

 بینننروت: دار الفکنننر  .تهافـــت التهافـــت. (۱۹۹3) .ابنننن رشننند، محمننند بنننن احمننند

  .اللبنانی

  ــه (. ۱3۶۹) .، محمنند بننن علننی شهرآشننواابننن ــرآن و مختلف ــابه الق قننم: دار  .متش

  .البیدار للنشر

   ــوی (. ۱۴20) .الطنناهر بننن محمنند   ،ابننن عاشننور، محمنند ــر و التن  :بیننروت .رالتحری

 .مؤسسة التاریخ العربی

 تهران: الزهراء .فصوص الحکم(. ۱370) .ابن عربی، محیی الدین.  

   عبنند السننالم   .اللغــه مقــایی  معجــمم(. ۱۹7۹ - هننن۱3۹۹) .ابننن فننارس، صحمنند

  ر.بیروت: دار الفک .هارونمحمد

 المغنــی فــی فقــه احمــام  حمــد  .(۱۴0۵) .، ابننن صحمنند عبننداهلل المقدسننیهابننن قدامنن

  .دار الفکر :بیروت چاپ اول(.) بن حنبل الشیبانی

    ــه  (. ۱۴02) .ابننن کمونننه، سننعد بننن منصننور ــی الحکم ــد ف ب ننداد: جامعننه   .الجدی

  .ب داد

  روت. چاپ سوم(. بی) لسان العرببی تا(. ) مکرم.ابن منظور، محمد بن 

 ــم الکــالم  (.ق ۱۴۱3) ، ابننراهیم.ابننن نوبخننت ــاقوت فــی عل  چنناپ اول(. تحقیننق) الی

 مرعشی نجفی. اهلل آیت : کتابخانهضیائی. قم علی اکبر

 ــی   (.۱۴20) .، محمنند بننن یوسننج ابوحیننان ــی  ف ــر المح ــیرالبح بیننروت: دار  .التفس

  .الفکر
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   .ــلین  (. ۱۴00) اشننعری، علننی بننن اسننماعیل ــتالف المص ــالمیین و اخ ــاالت االس . مق

  .ویسبادن -آلمان، شتاینر فرانا

 تحقینننق:  (.اولچننناپ ) المواقـــ  .(۱۹۹7) .إیجنننی، عحننند الننندین عبننند النننرحمن

  .دار الجیل :بیروت .عبدالرحمن عمیرة

   ــامع(. ۱3۶۸) .آملننی، حینندر بننن علننی ــع ج ــرار و منب ــواراالس تهننران: انجمننن  . االن

 .ایرانشناسی فرانسه در ایران

   ــرآن  بننی تننا(.  ) .ب ننوی، خالنند عبنندالرحمن العننک ــیر الق ــی تفس ــل ف ــالم التنزی  مع

 ه.دار المعرف: بیروت .تفسیر الب وی()

  ــطفی   (. ۱۴0۵) .بالغننی، محمنندجواد ــن المص ــی دی ــدی ال بیننروت: موسسننه   .اله

 .للمطبوعات االعلمی

  ــاوى   (.۱۴۱7) .تبریننزى، ابوطالننب تجلیننل ــن و المس  اول(. چنناپ) معجــم المحاس

 .مؤسي  النشب اإلسالمی :جماع  المدرسین فی الحوز  العلمی  ِّق  :قم

 .قنناهره: مکتبننه الکلیننات شــرن العقایــد النســفیه(. ۱۴07) تفتننازانی، مسننعود بننن عمننر .

 االزهریه. 

 المقاصــد فــی علــم الکــالمشــرن . (۱۴0۱) .تفتننازانی، سننعد النندین مسننعود بننن عمننر. 

  ه.دار المعارف النعمانی :پاکستان

   الحسـان  الجـواهر (. ۱۴۱۸) مخلنوف.  بنن  محمند  بنن  النرحمن  عبند  زیند   عنالبی، صبنو 

ــی ــیر ف ــرآن تفس  عننادل و الشننیخ معننوم علننی محمنند چنناپ اول(. تحقیننق: شننیخ ) الق

 العربی. التراث إحیاء الموجود. بیروت: دار عبد صحمد

 ــام الواضــحه  (. ۱۴23) .احمنندسننج بننن  الیننی، یو ــه و االحک ــرات الیانع ــیر الرم تفس

  .صعده: مکتبه التراث االسالمیه .القاطعه

 تهران: ناصر خسرو .کتاب التعریفات(. ۱370) .جرجانی، علی بن محمد.  

 .شــرن المواقــ  و یلیــه حاشــیتی الســیالکوتی  .(۱32۵) جرجننانی، میننر سننید شننریج

 . قم: منشورات شریج رضی. و الحلبی
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   ــار   (. ۱۴0۸) .اهلل نعملل جزائننری، سننید ــرن االستبص ــی ش ــرار ف ــ  ارس  :قننم .کش

 .مؤسسة دار الکتاا

  .ــیر(. ۱3۵2) جعفننری، محمنند تقننی ــد تفس ــل و نق ــوى و تحلی ــالل مرن ــدین ج  ال

  اسالمی. . تهران: انتشاراتمولوى محمد

  ــه  (. ۱37۸) .جننوادی آملننی، عبننداهلل ــریعت در آین ــتش تهننران: مرکننز نشننر  . معرف

 .اسراء

 . قم: مرکز نشر اسراء .تفسیر موضوعی قرآن کریم(. ۱3۸7) نننننننننننننننننننن.  

   ــحان العربیــ  (. ۱37۶) .جننوهری، اسننماعیل بننن حمنناد ــة و ص ــال اللغ ــحان ت  .هالص

  .بیروت: دار العلم للمالیین

 قم: علمیه .انوار درخشان در تفسیر قرآن(. ۱۴0۴) .حسینی همدانی، محمد.  

 قم: بیدار .انوار الملکوت فی شرن الیاقوت(. ۱3۶3) .حلی، عالمه حسن بن یوسج. 

    تهنران:   .مـع شـرحیه   الحـادی عشـر   البـاب . (۱3۶۵) .حلی، عالمه حسنن بنن یوسنج

  .موسسه مطالعات اسالمی

  ،تهنران:   .منـاهب الیقـین فـی اصـول الـدین     (. ۱۴۱۵) .جعفنر بنن حسنن   محقق حلی

 .دار االسوه للطباعه و النشر

   .کشـ  المـراد فـی شـرن تجریـد االعتقـاد       .(۱۴22) حلی، عالمه حسن بنه یوسنج .

 قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، موسسه النشر االسالمی.

 قم: دار فراقد .عصمه االنبیاء فی القرآن(. ۱۴2۶) .حیدری، کمال. 

    ــول  ق(. ۱۴00) .رازی، فخننر النندین محمنند بننن عمننر ــم ارص ــی عل ــول ف  المحص

اإلمننام محمنند بننن سننعود     جامعننة :ریننام .طننه جننابر فیننام العلننوانی   (. اولچنناپ )

 .اإلسالمیة

 دار الکتب العلمیة :بیروت .مفاتیح الغیب(. ۱۴2۱) نننننننننننننننننننن.  

 بیروت: دارالکتب العلمیه .االنبیاءهعصم(. ۱۹۸۸) نننننننننننننننننننن.  
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 دار التراث مكتبةقاهره:  .المحصل(. ۱۹۹۱) نننننننننننننننننننن. 

   ــرآن   بننی تننا(. ) .راغننب اصننفهانی، حسننین بننن محمنند ــب الق ــی غری ــردات ف  المف

  قلم.بیروت: دار الاول(.  چاپ)

  .سننال مشــرم موعــود(. ۱3۹7) روحننی برننندق، کنناوس و خسننروپناه، عبنند الحسننین .

 .۴7دوازدهم، شماره 

   ــل و  (. ۱۴07) .عمننرزمخشننری، محمننود بننن ــوامل التنزی ــایص غ ــن حق ــاف ع الکش

  .بیروت: دار الکتاا العربی .عیون االقاویل فی وجوه التاویل

 بیروت: دار صادر .ه ساس البالغ(. ۱۹7۹) .زمخشری، محمود بن عمر. 

 ــاهیم القــرآن(. ۱۴0۵) .سننبحانی، جعفننر موسسننة النشننر  .قننم: جماعننة المدرسننین .مف

  .االسالمی

 ــریم  (. ۱۴20) .سننبحانی، جعفننر ــرآن الک ــی الق ــاء ف ــمة االنبی االمننام  موسسننةقننم:  .عص

  ع(.) الصادق

  ،تنزیـة االنبیـاء علـیهم السـالم    (. بنی تنا  ) .علم الهندی، علنی بنن حسنین    سید مرتحی. 

 .قم: دار الشریج الرضی

  ــی   (. ۱۴0۴) .النندین عبنندالرحمن بننن صبننی بکننر   سننیوطی، جننالل ــور ف ــدر المنر ال

  .ره() نجفیمرعشی  قم: کتابخانه ححرت آیت اهلل العظمی .التفسیر بالماثور

 الفین مکتب کویت:  .الجوهر الرمین فی تفسیر الکتاب المبین(. ۱۴07) .شبر، عبداهلل.   

 اضــواء البیــان فــی ایضــان القــرآن (. ۱۴۱۵) .شنننقیطی، محمنند بننن محمنند المختننار

 .و النشر و التوزیع للاباع دار الفکر  :بیروت .بالقرآن

 عالم الکتب .فتح القدیر(. بی تا) .شوکانی، محمد بن علی.  

 .الــدروس الشــرعیه فــی فقــه االمامیــة(. ۱۴۱7) شننهید اول، محمنند بننن مکننی عنناملی 

 چاپ دوم(. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.)

    الصــاوی علــی تفســیر الجاللــین    حاشللی (. ۱۴27) .صنناوی، احمنند بننن محمنند. 

  .بیروت: دار الکتب العلمیة



  زادهروحی و حسن/ ...آمیز حضرت موسی )ع( ظاهر ضداخالقی و خشونتارزیابی کالمی موارد عملکرد به ۴0
 

 

   ع() عیــون اخبــار الرضــا  (. ۱۴0۴) .ابننن بابویننه محمنند بننن علننی    صنندوق، شننیخ. 

  .للمطبوعاتاالعلمی موسي بیروت: 

 مؤسّيلل  :بیننروت .المیــزان فــی تفســیر القــرآن(. ۱3۹3) .طباطبننایی، محمّنند حسننین 

  .االعلمی للمطبوعات

 مشننهد مقنندس:  .اهــل اللجــالاالحتجــال علــی (. ۱3۶۱) .طبرسننی، احمنند بننن علننی

  .نشر المرتحی

  ،مجمــع البیــان فــی تفســیر (. ۱372) .فحننل بننن حسنننامننین النندین بننوعلی، طبرسننی

 .تهران: ناصر خسرو .القرآن

 چاپ سوم(. تهران. ) مجمع البحرین(. ۱37۵) الدین بن محمد.طریحى، فخر 

   ،بیننروت: دار  .التبیــان فــی تفســیر القــرآن(. بنی تننا ) .محمنند بننن حسنننشننیخ طوسنی

  .احیاء التراث العربی

  ــان (. ۱37۸) .طیننب، عبدالحسننین ــب البی ــرآن  اطی ــیر الق ــی تفس  .طبننع قنندیم( ) .ف

  .تهران: اسالم

 تصنننحیح:  (.اولچننناپ ) الصـــراط المســـتقیم .(۱3۸۴) .عننناملی، علنننی بنننن ینننونا

  .الجعفبی الحیاء اآل ار  المبَّضوی  المکتب  :بیجا .محمد باقر بهبودی

  ،تهران: منوچهری.تمهیدات(. ۱373) عبداهلل بن محمد.عین القحاه . 

     المسترشـدین ارشـاد الطـالبین الـی نهـب    (. ۱۴0۵) .فاضل مقنداد، مقنداد بنن عبنداهلل. 

  .ره() قم: کتابخانه ححرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی

  ــوهر  (.۱3۸3) .و عبنندالرزاق بننن علننی الهیجننی   العابنندینقربننانی الهیجننی، زیننن گ

  .سایهتهران: . مراد

 تهنننران: ناصنننر  .الجـــامع الحکـــام القـــرآن(. ۱3۶۴) .قرطبنننی، محمننند بنننن احمننند

  .خسرو
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    حاشــیه القونــوی علــی تفســیر االمــام     (. ۱۴22) .قونننوی، اسننماعیل بننن محمنند

  .بیروت: دار الکتب العلمیه .البیضاوی

 تهنننران: شنننرکت  .شـــرن فصـــوص الحکـــم(. ۱3۸7) .قیصنننری، داود بنننن محمنننود

 .فرهنگیانتشارات علمی

 تهران: الزهراء. سرمایه ایمان(. ۱372) .الهیجی، عبدالرزاق بن علی. 

 لــدرر  خبــار  الجامعلل  بحــار ارنــوار .(۱۴03) .مجلسننى، محمنند بنناقر بننن محمنند تقننى

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت (.دوم چاپ) ارطهار األئم 

 بیروت: دار الفکر .تفسیر المراغی(. بی تا) .مراغی، احمد مصطفی. 

 .چنناپ سننوم(. بیننروت: ) التحقیــص فــی کلمــات القــرآنبننی تننا(. ) مصننطفوی، حسننن

 دار الکتب العلمیّه. 

 البینت  آل موسيل  قنم:  . دالیـل الصـدم لـنهب الحـص    (. ۱۴22) .حسنن ظفر، محمند  م

 .السالمعلیهم

 .قم: نبو . تنزیه انبیاء(. ۱37۴) معرفت، محمدهادی . 

  ــاع (. ۱۴20) .مقریننزی، احمنند بننن علننی ــوال و   امت ــن االح ــی م ــا للنب ــماع بم االس

 ه.بیروت: دار الکتب العلمی .االموال و الحفده و المتاع

 تهران: دار الکتب االسالمیه .پیام قرآن(. ۱3۸۶) .مکارم شیرازی، ناصر.  

     جـواهر الکـالم فـی شـرن شـرائع احسـالم       .(بنی تنا  ) .نجفی، محمند حسنن بنن بناقر 

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت چاپ هفتم(.)

  


