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Abstract
The linguistic context of words has always played an important role in the
analysis of verses. Qur'anic scholars and commentators first consider the
meaning of words in interpretation but in some cases, neglecting the
relationship between the word and the meaning and not paying attention to
the conditions of the speaker and the audience, fails to accurately explain
the meaning of a verse or vocabulary or adds to the ambiguity. The
commentators say different and ambiguous following the Moses' speech in
the verse "wa ana minaḍḍāllīn" (suruh shuera': 20). Some meanings said are:
Bewilderment and misunderstanding, ignorance means foolishness,
forgetfulness. In these meanings, the relation between word and meaning
and the kind of semantic implication is not clear.
The present study seeks to explore the linguistic context such as the core of
the meaning of the word "ḍḍall" and the relation between word and its
meaning in the above verse. We use other signs, such as the condition of the
speaker and the audience to clarify the meaning of the verse and provide an
analytical explanation of it.
Keywords: Holy Quran, Linguistic context, ḍḍāllīn (astray), Prophet Moses
(pbuh).
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چکیده 
بافت زبانی واژگان همواره نقش مهمی در تحلیل آیات دارد .قرآنپژوهان و مفسران در تفسیر ،ابتددا
به معناي واژگان توجه میکنند؛ ولی گاهی غفلت از رابطۀ لفظ با معنا و بیتدوجهی بده مقتاداي حدا
متکلم و مخاطب ،موجب عدم تبیین دقیق معناي آیه یا واژگان شده یا بر ابهام آن افزوده اسدت .بیاندات
مفسران ذیل گفتار موسی(ع) در آیه «وَ أَنَا مِدنَ الاادالنین» (شدعرا )20 :متفداوت و داراي ابهدام اسدت.
برخی از معانی منقو عبارتاند از سرگشتگی و گمراهی ،جهل به معناي نادانی و سفاهت ،فراموشدی.
در این معانی ،رابطۀ لفظ و معنا و نوع داللت معنایی آن ازقبیل داللت مطابقی ،تامنی و التزامی روشدن
نیست .این پژوهش درصدد است به بافت زبانی نظیر هستۀ اصلی معنداي واژه «ضَدل» و رابطدۀ لفدظ و
معناي آن در آیۀ یادشده بپردازد و از قراین دیگر ،نظیدر مقتاداي حدا و مقتاداي مدتکلم و مخاطدب
استمداد بجوید تا مفهوم آیه ،روشن و تحلیلی گویا از آن ارائه شود .

واژههایکلیدی قرآن کریم ،بافت زبانی ،سیاق ،ضالین ،حارت موسی(ع) 







*نویسنده مسئول
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اسلو هاي گونداگون سدخن بدهمنظدور همداهنگی بدا

طرحمسئله
سیاق ،مبناي اصلی ساخت کدمم اسدت کده نقدش

اقتااي حا شنونده بحدث مدیشدود (حسدن عرفدان،

عمده اي در فهم مراد متکلم دارد و کشف آن متکی بدر

 ،1386ج  ،1ص  .)80فایدددع علددم معددانی ،آشددنایی بددا

اصل کلی در نظر گرفتن قرائن کدمم اسدت؛ بندابراین،

قواعدي است که گویندده را قدادر مدیسدازد تدا کدمم

سیاق در تعیین معناي واژگان و مفداد جمدمت ،مد ر

خویش را مطابق با مقدام و مقتاداي حدا ایدراد کندد

است و دانشمندان اسممی نیدز در فهدم ادواهر متدون

(محمدي ،1383 ،ج  ،4ص .)48

دیندی همددواره از آن اسدتفاده کددردهاندد و تددم هدداي

کددمم بلی د  ،کددمم فصددیحی اسددت کدده مطددابق و

وسیعی براي تبیین آیات قرآن داشتهاند؛ آنها مقدمات و

هماهنگ با حا مخاطدب باشدد؛ بندابراین ،بمغدت در

شرایطی را براي ورود به تفسیر قدرآن ذکدر کدردهاندد،

کمم باید عموه بر فصاحت در کمم مطابق با مقتااي

نظیر داندش لتدت ،اشدتقاق ،نحدو ،بمغدت واژگدانی،

حا مخاطب باشدد .حدا عبدارت اسدت از مجموعدۀ

م لفۀ همنشینی (سیاق کلمدات) و قرائدات .بدا وجدود

زمینه ها و شرایطی کده گویندده را بده ندوع خاصدی از

اهتمام مفسران به این امر (سدیاق) ،گداهی عددم تبیدین

سخن وا مدی دارد تدا کممدی بگویدد کده متناسدب بدا

دقیق معناي آیه و ابهام آن ناشی از غفلت آنها از رابطۀ

مجموعددۀ شددرایا زمددانی ،مکددانی و خددود گوینددده و

لفظ با معنا و بیتدوجهی بده مقتاداي حدا مدتکلم و

مخاطبان باشد.

مخاطب است ،نظیدر واژه «ضدالین» در آیده  20سدوره
شعرا :که داراي تشابه معنایی است .مفسدران در تبیدین

بهطور کلی مخاطبان داراي دو حالت اساسیاند کده
هر یک نیز سه حالت فرعی دارند

این تشابه ،سخنانی ایراد کردهاند که داراي ابهام اسدت.

 .1به حسب طبیعت و تواندایی عقلدی؛ یدا حالدت

آنان رابطۀ لفظ و معنا و نوع داللدت در آیدۀ مدرکور را

ذکاوت یا غباوت (کند ذهنی) یا حدالتی میدان ایدن دو

نادیده گرفته و به مقتااي حا مخاطب و مدتکلم نیدز

حالت.
 .2ازنظر اعتقاد و برخورد با محتواي کدمم ،داراي

توجه نکردهاند.
مقتااي حا از واژگانی است که به مفهدوم سدیاق
اشاره دارد و گاهی آن را از ارکان اساسی علم بمغدت

سه حالت اندد؛ یدا خدالی الدرهن یدا مدردد یدا منکرندد
(محمدي ،1383 ،ج  ،4ص .)35 -34

(فخر رازي ،بی تا )103 ،1 ،و بمغت کدمم (تفتدازانی،

هر کدام از حاالت یادشده موجب میشدود مدتکلم

 ،1411ص )14دانسته اند؛ بنابراین ،دانشدمندان محقدق

در کمم خود خصوصیاتی را رعایت کندد تدا کدمم او

در زبان عربی به مطابقت کمم با مقتااي حا عنایدت

مطابق مقتاداي حدا باشدد و بلید شدود .عدموه بدر

داشته و آن را شدر الزم بدراي خطدا

ادبدی و بلید

بمغت در کمم ،بمغت در مدتکلم نیدز حدائز اهمیدت

برشمردهاند (هاشمی ،1379 ،ص )37؛ ازاینرو ،توجده

است .به متکلمی بلی گویند که کمم فصیحی را مطابق

به بمغت موجدود در کدمم ،از عدواملی اسدت کده در

با مقتاداي حدا مخاطبدان بیدان کندد؛ یعندی قددرت

تحلیل بافت متنی ا رگرار است.

شناخت استعدادهاي گوناگون آندان را داشدته باشدد و

علم معانی دانشی اسدت کده در آن از حالدتهدا و

مقتایات حا مخاطبان و موقعیتهاي زمانی و مکانی
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را دریابددد و درنهایددت ،کممددی متناسددب بددا شددرایا

دانشمندان قرآنی بوده است؛ ولی زبدانشناسدان غربدی

مخاطبان بگوید .در کنار مخاطدب شناسدی در بمغدت،

نیز در مطالعات خود از آن بهره گرفتدهاندد .در نظریدۀ

ملکهبودن مهارتهاي سخنوري در مدتکلم بلید داراي

کارگفت نیز بافت زبانی اهمیت دارد و بخش نخسدت

اهمیت است .متکلم باید بتواند به مجرد ارادع هر ندوع

در تحلیل و بازشناسی کارگفت ها محسو

مدیشدود؛

سخنی ،بی درنگ آن را بیان کند؛ بنابراین ،گویندهاي که

بنابراین ،در همۀ حوزه ها ،نقطۀ شروع در تحلیل معندا،

گفتار خدود را بدر مبنداي قدوانین بمغدت ایدراد کندد،

همچون دیگر تحلیل هاي زبدانشدناختی ،خدودِ مدتن و

سددخنش از بیشددترین تددر یر برخددوردار اسددت و رو

سدداختارهاي زبددانی موجددود در آن اسددت؛ گرچدده

مخاطبان را تسخیر خواهد کرد.

بازشناسی و تحلیل بافت پیرامونی نیز اهمیدت بسدزایی

مفهوم سیاق در حوزع زبانشناسی با عنوان «بافدت»

در رویکددرد کاربردشددناختی بدده مددتن دارد« .نظریددۀ

کاربرد دارد .خاستگاه اصطم بافت از لحدا مکدانی

کارگفت (مطر شدع آستین) در سه سطح بده کداربري

بدده مطالعددات زبددانشناسددی در حددوزههدداي غربددی بددر

زبان در قالب کنشها و کارگفتها مدیپدردازد؛ سدطح

می گردد و از جنبۀ زمانی به چند دهۀ اخیر متعلق است

او  ،مربو به زبان است و کاربر زبدان بدا اسدتفاده از

(صددانعیپددور ،1390 ،ص  .)49مقصددود از بافددت در

قواعد دستور زبان خود ،زنجیرع واژگدانی را بدر زبدان

حوزع زبان شناسی ،فاایی است کده جملده هداي یدک

جاري میکند« .کنش گفته» صدرفا در معدانی ذخیدره و

زبان در آن تولید میشوند و این فاا مربو به محدیا

رمزگراريشده در واژگان خمصه میشدود .در سدطح

بیرون متن (بافت برون زبدانی) یدا داخدل مدتن (بافدت

دوم ،کاربر زبان عدموه بدر «کدنش گفتده» ،کدنشهداي

زبانی) است (صدفوي ،1384 ،ص  .)65بافدت روشدی

دیگري همچون پیمانبستن ،هشداردادن ،آگداهیدادن،

عقمیی است و بخش مهمی از خطاهدا و نقصدانهداي

درخواستکردن و  ...را در نظر دارد و هرچند آنهدا را

رخ داده در تفسیر قرآن ،نتیجۀ بیتوجهی بده آن اسدت.

همچون «کنش گفته» (مطابق با دستور زبان و در قالب

منظور از بافت درونمتنی ،نقش عناصر زبانی در متن و

و نیدت

تددر یر آن در تشددخی

واژگان) بر زبان جاري نمیکند ،بهمنزلۀ هدد

معناسددت و منظددور از بافددت

در کاربري زبانی خود میگنجاندد و از شدنونده انتظدار

برونزبانی (بافت موقعیتی) موقعیت تولید مدتن اسدت

دارد اینگوندده کددنشهددا را نیددز دریابددد و فهددم کنددد»

که شامل بافت فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی میشدود .در

(صانعیپور ،1390 ،ص .)25

تحلیل بافت زبانی متن باید دید یک عنصدر زبدانی در

بنابر آنچه گفته شد در مطالعات زبانی توجه زیادي

چه متنی قرار گرفته است و جممت قبدل و

به متن یا تفسیر متن شده است؛ زبانشناسانی مانند وَن

بعد آن عنصدر در داخدل مدتن ،چده تدر یري در تبلدور

دِیک نیز توجه به بافت زبانی را براي تبیین کارگفتها

صوري و کدارکرد معندایی آن دارندد (تاجیدک،1379 ،

و تعاملهاي ارتبداطی الزم دانسدتهاندد؛ امدا در تحلیدل

ص .)24

گفتمان عموه بر توجه به انواع متون و بافتهاي مرتبا

چارچو

طبق آنچه بیدان شدد اسدتفاده از سدیاق و بافدت در

با آنها بحث رو هاي نظري ،توصیفی و کاربردي نیدز

مفسددران و

مطر است (وَن دِیک ،1394 ،ص  .)13بافدت زبدانی،

تحلیددل آیددات و تبیددین معندداي آن ،رو
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توصیفی از سطح معانی کلمات ،گروه کلمات و نقدش

« .1-1معناشناسی اضم الهدی در قدرآن کدریم» از

مقوالت و ترکیبات آنها در معنی جمله ارائه مدی دهدد.

فتحیه فتاحی زاده ،سهید جملی کندري و فاطمه آبادي.

معانی عدام و قدراردادي کلمدات بدهطدور دقیدقتدر در

نویسندگان در این مقاله ،میدان معناشناختی هددایت و

یدک زبدان معدین آمدده

اضم و  32آیه از قرآن را که در آن ،اضم منحصدرا

اسددت .پددارع گفتارهددا داراي معددانی معینددیانددد؛ چددون

به خداوند نسبت داده شده ،بررسی و مفداهیمی مانندد

کاربران زبان براساس توافق ،معانی مددنظر را بده آنهدا

طبع و ختم را جانشدین مفهدوم اضدم در ارتبدا بدا

فرهنگ لتات یا دایرعالمعار

تخصی

دادهاند .در اینجا تفاوتهاي فردي ،اجتماعی

و موقعیتی در دستورزبان نقش دارند؛ ولی الزاما از آنها
چشمپوشدی مدیشدود .حتدی سداختارها و فراینددهاي
روانشناختی دقیق «تخصی

معنا» به پارهگفتارهدا چده

خداوند مطر کردهاند.
« .1-2تحلیل معناشناختی واژع ضم و اوصا

آن

در قرآن» از سید مهدي مسدبوق ،علدیحسدین غممدی
یلقون آقاج .نویسندگان در این مقاله ،اوصدا

ضدم

در بیان و چه در فهم ،خارج از حوزع دستورزبان قدرار

ازجمله مبین ،بعید ،کبیر و قدیم را بررسی و بدا ترکیدد

38و)39؛ بنابراین وَن

بر ساختارهاي مختلف صرفی و نحوي آیدات مشدتمل

دِیددک تحقیقددات زبددانشناسددی را محدددود بدده تحلیددل

بر واژع ضم  ،تنهدا معدانی ایدن واژه و کداربرد آن بدا

میگیرد (وَن دِیک ،1394 ،ص

دستوري و نظریههاي دستورزبان نمیداند؛ بلکه شدامل

اوصا

یادشده را تبیین کردهاند.

مطالعددۀ کدداربرد زبددان در بافددتهدداي روانشددناختی و

« .1-3بررسی و نقد وجوه قرآن و ترجمدههداي آن

اجتماعی نیز هست؛ گرچه در عمل این مسدائل ازنظدر

"مطالعۀ موردي واژههاي هدایت و ضملت "» از اعظم

دور مانده است (وَن دِیک ،1394 ،ص .)18

پرچم .نویسنده در ایدن مقالده بده بررسدی درسدتی یدا

این مقاله درصدد است ابتدا تفاسیر مختلف مربدو

نادرستی معانی موجود در وجدوه و چگدونگی داللدت

به ضملت در آیۀ مرکور را به همراه ابهامهاي آن بیدان

معانی پرداخته و در این راه از بافت و سیاق آیات بهره

دارد ،سپس با پیروي از الگوي سیاق متندی مفسدران و

برده است .یکی از نتایج این پدژوهش ،کداربرد برخدی

زبان شناسانی مانند ون دیک و آسدتین ،از بافدت

واژه هاي کلیدي به همان معناي لتوي خویش براساس

زبانی ،مقتااي کدمم ،مقتاداي حدا و بافدت ذهندی

بافت آیات است که منابع وجوه نیز یادآور همین معندا

توأمان بهره گیرد و معناي آیه و واژه را روشدن سدازد.

شدهاند.

رو

توجه به رابطۀ لفظ و معندا و مقتاداي حدا  ،راه حدل
مناسبی براي حل ابهامهاي موجود است.

« .1-4بررسددی عصددمت حاددرت موسددی(ع) از
دیدددگاه قددرآن» از صددمد عبدددالهی عابددد و محمددد
بسددتانافددروز .نویسددندگان بددهمنظددور ا بددات عصددمت

 -1پیشینۀپژوهش 

موسی(ع) به بررسی داستان حارت در قرآن پرداختده

در قسددمت پیشددینه ،موضددوعات شددایان توجدده

و با بررسی واژگان الم و ذنب به این نتیجه رسیدهاند

نویسددندگان شددامل دو موضددوع معناشناسددی ضَددل و

که قرآن در زمان نزو  ،معانی عامی چون انجام عملدی

عصمت حارت موسی(ع) در حوزع قتل قبطی است.

در غیر مورد خدود و پیامدد کارهدا را از ایدن واژگدان
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منظور داشته اسدت و در دوره هداي بعدد ایدن واژههدا

شده است که ناشی از بدیتدوجهی بده مقتاداي حدا

مفهوم گناه و تجاوز از حد و حدود الهدی را بده خدود

ازجمله مقتااي حا متکلم و مخاطب ،فاداي ندزو

گرفته اند .نویسندگان درخصوص معنی ضملت در آیه

آیات و فااي منااره و قرینۀ درونزبانی است .برخدی

 20شعرا :و منظور از آن در نسبتدادن موسدی(ع) بده

از این معانی عبارتاند از

خود مطلبی ااهار نکردهاند.

 .2-1-1سرگشتگی و گمراهی ،منظور موسی(ع)

« .1-5تحلیل و نقد دیدگاه آیت اهلل سبحانی از فعل

آن است که وقتی آن کار را انجام دادم ،بده مدن وحدی

حارت موسی(ع) در داستان قتل قبطی» از علی فقیده،

نمدیشددد و بده مقددام رسددالت و نبدوت نرسددیده بددودم

علی اکبر بابایی و عبدالرسو حسدینیزاده .نویسدندگان

(ابددنکثیددر ،1419 ،ج  ،6ص 124؛ خددانی و ریاضددی،

به تحلیل نظر آیتاهلل سدبحانی پرداختدهاندد؛ مبندی بدر

 ،1372ج  ،10ص .)521

اینکه تعابیر حادرت موسدی(ع) بدا مقدام عصدمت آن

 .2-1-2جهددل (بلخددی ،1423 ،ج  ،3ص 260؛

حارت ناسازگار است .سبحانی عبدارت «قَدا َ فَعَلْتُهَدا

قرطبددی ،1364 ،ج  ،14ص 96؛ سددیوطی ،1404 ،ج ،5

إِذا وَ أَنَا مِنَ الااالنین» را در مقدام اعتدرار از قبطیدان در

ص 83؛ طباطبدددایی ،1374 ،ج  ،15ص 366؛ قرشدددی،

قتل پیش آمده دانسته اسدت؛ امدا ضدم را بده معنداي

 ،1377ج  ،7ص 339؛ نیشابوري ،1422 ،ص )367

غفلت و نسیان از آ ار وخیم مترتدب بدر عمدل دانسدته
است که این عمل با مقام اعترار سازگار نیست.

 .2-1-3ازنظر برخی مفسران ،موسی(ع) در ایدن
آیه از توریه استفاده کرده و ااهرا بددین معناسدت کده

با جستجوي بهعمل آمده و تتبع در آ ار گرشدتگان،

در آن زمان ،راه حق را پیدا نکرده بدودم و بعدد از آن،

مقالهاي مشاهده نشد که بهطور ویژه مفهدوم واژه ضَدل

خداوند به من مقام رسالت بخشید؛ ولی مقصود اصلی

را در آیه  20شعرا :بررسدی کندد و از بافدت زبدانی و

آن است که آن کار حق بدود (فادلاهلل ،1419 ،ج ،17

مقتااي حا و کمم استمداد جوید؛ هرچند بهصورت

ص 98؛ مکدددددارم ،1374 ،ج  ،3ص 363؛ شدددددریف

پراکنده و گررا در برخی آ ار اشارهاي جزئدی بده ایدن

الهیجی ،1373 ،ج .)364 3

موضوع شده است.
 -2ابهامدرمعانیمختلف(ضالّین)درآیه20سوره
شعراء 

(طباطبایی ،1374 ،ج  ،15ص  366و طبرسدی،1372 ،
ج  ،7ص .)293
 .2-2بیتوجهی برخی از مفسران به مقتااي کدمم

بیانات مفسران ذیل گفتار موسی در آیه «وَ أَنَدا مِدنَ
الااالنین»(شعرا )20 :داراي تشابه است .عموه بر این،
در رو

.2-1-4

محبت یا جهل به شدرایع یدا فراموشدی

کار آنها اشکاالتی وجدود دارد .اشدکاالت و

ابهامها عبارتاند از
.2-1معانیمتفاوت«ضَلّ»درتفاسیر :
در تفاسیر ،معانی مختلفی دربارع واژه «ضَدل» ارائده

ازجمله ترغیب مخاطب و فااي دربار و بافدت ذهندی
مخاطبان که درباریان باشدند .موسدی مدرمور بده تبلید
رسالت است و در چنین فاایی اگر خود را گمدراه یدا
نادان بخواند ،با این مقام مناسبت ندارد.
سوره شعرا به استثناي  4آیدۀ پایدانی در مکده و در
سا هاي  4 ،3و  5هجري ناز شده اسدت (بازرگدان،
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 ،1372ج ،2ص  .)70آیددات  68 -10بدده بیددان داسددتان

فددمن کددس از راه اصددلی بدداز مانددد و منحددر

شددد

موسی(ع) اختصاص دارد و آیات  37 -16نیز به بیدان

(ابنفارس ،1981 ،ص

مکالمددات موسددی(ع) و فرعددون مددیپددردازد .رسددالت

زبان عربی بده کسدی نسدبت داده مدیشدود کده از راه

موسی(ع) در برابر فرعون ،بخش مفصلی از این سدوره

مستقیم انحرا

عمددي یدا

را به خود اختصاص داده و محدور اصدلی ایدن سدوره

سهوي ،کم یا زیداد باشدد (راغدب ،1392 ،ص .)510

«تکددریب ر

 .)357 -356واژه ضدم در

یابد؛ هرچند ایدن انحدرا

العددالمین» اسددت .فرعددون و نظددام او،

بنابراین ،به پیامبران نیز نسبت داده شده کده بدا معنداي

مصداق کاملی از تکریب ر

العالمین را محقق کردند

اصطمحی ضم متفاوت است؛ نظیر آیدۀ «وَ وَجَددَ َ

(بازرگان ،1372 ،ج  ،2ص

 .)72 -65ایدن دسدته از

ضَالًّا فَهَدى» (ضحی  )7که به پیامبر اکرم(ص) نسدبت

آیات به شر جدا احسن میان موسدی(ع) و فرعدون

داده شده و بدین معناست که قبدل از آنکده بده نبدوت

می پردازد .فرعون می خواست با «مجادله» ،تر یر سخنان

برسی ،آگاه و هدایتشده نبودي.

پیامبر خدا بر حاضران را از بین ببرد؛ ولی موسی(ع) با
سخنان خود ،این توطئه را بی ا ر ساخت.
نخستین پیامی کده خداوندد بده موسدی(ع) فرمدان

قرارگرفتن ضدم و هددي در مقابدل یکددیگر در
ادبیات جاهلی بهوفور یافت می شود .عر

جاهلی بده

سبب زندگی در صحراهاي وسدیع بدی آ

و علدف و

می دهد به فرعون ابمغ کندد «فَرْتِیَدا فِرْعَدوَنَ فَقُولَدا إِنادا

خشددک ،پیوسددته دسددتخو

رَسُو ُ رَ ّ الْعَالَمِین» ( )16است .حادرت موسدی(ع)

بنابراین ،می باید همیشه نسدبت بده آنچده در اطدرافش

العالمین را نمیشناختند

میگرشت ،هشیار میبود تا از راه بیرون ندرود و راه را

یا تکریبش میکردند ،عبارت «ضالین» را به کدار بدرده

گدم نکنددد؛ درنتیجده ،او خددود را در حیطدۀ هدددایت و

است .برداشت مفسران از معنداي ضدالین در ایدن آیده

ضملت می دید .ضدملت همدان راهرفدتن بدر غیدر راه

محل نزاع است که مدیتدوان براسداس بافدت زبدانی و

درست یا مشی بدون راهنماست .آنکه در راه ضدملت

مقتااي کمم ،بسیاري از برداشت هاي مدرکور را نقدد

قدم بردارد و جهت سیر خود را نداند.

در برابر افرادي که خداي ر

خطددرات زیددادي بددود؛

کرد؛ براي مثا  ،معناي گمراه از دین ،براي ایدن افدراد،

موسی(ع) بنا به دستور الهی مرمور به تبلی رسدالت

دور از ذهن است؛ زیرا آنهدا متددین نیسدتند و معنداي

شد «فَرْتِیَا فِرْعَوَنَ فَقُولَا إِناا رَسُو ُ رَ ّ الْعَالَمِین» (شدعرا

جاهددل و نددادانی در حاددور درباریددان بددا مقددام تبلید

)16؛ ولی فرعون به محض شنیدن سخنان موسی(ع) و

رسالت مناسبت ندارد.

ادعاي رسالت ،به یادآوري نعمات خود بر او پرداخت.
سپس خطاي موسی(ع) (قتل قبطدی) را بده او گوشدزد

 -3تفسیروتحلیلآیهبراساسبافتزبانی

کرد و او را ناسپاس و نافرمان خطا

کدرد «قَدا َ أَ لَدمَ

 .3-1پاسخ به ابهام براساس معناي لتوي واژه ضَل

نُرَبِّکَ فِینَا وَلِیدًا وَ لَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِ َ سِنِینَ .وَ فَعَلْدتَ

ماده خام ضملت در بیشتر کتب لتدت بده دو معندا

فَعَلَتَکَ الاتد ِ فَعَلْدتَ وَ أَندتَ مِدنَ الْکَدافِرِینَ» (19و.)18

به کار رفته است  -1ضَل به معنداي ضداع الشدی :آن

موسی(ع) در پاسخ ،نسبت ضملت به خود می دهدد و

چیز از بین رفت؛  -2ضَل به معناي جاز عدن الطریدق

اتهام کفر را نیز رد می کند .در اینجا نسبت ضملت بده
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خود توسا موسدی(ع) ،در مفهدوم قرآندی ضدملت در

اندیشه نمی کند ،جاهل و نادان است و در این موقعیت

برابر هدایت نیست؛ بلکه براساس معناي واژه و آنچده

جهل در برابر علم و دانایی اسدت .برخدی از مفسدران،

نددزد درباریددان معهددود بددوده اسددت ،معلددوم مددیشددود

ضملت را در معناي جهل و سفاهت و نادانی آوردهاند

موسی(ع) و درباریان به معناي واژه توجه دارند ،نه بده

(بلخددی ،1423 ،ج  ،3ص 260؛ سددیوطی ،1404 ،ج ،5

فرهنگ دینی که موسی(ع) مرمور به تبلید آن اسدت و

ص 83؛ قرطبی ،1364 ،ج  ،14ص  )96کده بدا توجده

نه به فرهنگ قرآنی.

به مقتااي کمم ،معناي صحیحی نیست.

موسی در حاور درباریان قصد داشت بگوید مدن

با توجده بده هسدتۀ لتدوي واژه «ضَدل»« ،ضدالین»

ازطریق مستقیم یعنی آشدتی و مصدالحه یدا جداسدازي

میتواند هدم بده معنداي لتدوي خدویش عددو از راه

این دو نفر عدو کردم و عمل من ناخواسته به کشدتن

مستقیم و هم به معناي جهل (نبود تعاد و تدوازن ،نده

فرد انجامید.

سددفاهت و نددادانی) باشددد؛ یعنددی مددن در آن موقددع،

همچنین ،چون یکی از معانی ضل تعاد نداشدتن و

درحالیکه در پی تردیب قبطی بودم ،از مسیر برقدراري

عدو از راه مسدتقیم اسدت (راغدب ،1392 ،ج  ،2ص

صلح و ساز

شددم یدا

 ،)460از لحا معنایی برابر با «جهل» است .بیت ذیدل

به این معناست که من با نیت آشتی و مصالحه بدین آن

از معلقه عمرو بن کلثوم نشاندهندع آن اسدت کده واژع

دو نفر اقدام کردم؛ ولی بی پروا اقدام به عمل کدردم و

جهل به معناي ستیزهجویی و جنگ و حملده وري نیدز

تعادلم را از دست دادم و از شدت عصدبانیت از کدوره

کاربرد داشته است أال ال یجهلدن أحدد علیندا ،فنجهدل

دررفتم و زور و قدرت من موجب کشدتهشددن قبطدی

فوق جهل الجاهلینا(احمد الهاشدمی ،1379 ،ص .)212

شد؛ درحالی که بده هدی وجده قصدد کشدتن قبطدی را

جهل در لتت مقابل حلم قرار دارد .نیز معناي جهل در

نداشتم و عاقبدت زدن ضدربۀ محکدم را نمدیدانسدتم.

اشعار جاهلی جوشیدن و غدلغدلکدردن دیدگ اسدت

قدرت و توان فیزیکدی موسدی(ع) از بافدت پیرامدونی

وَدُهمٍ تُصادیها الوَالئددُ جِلدۀٍ ،إذا جَهِلَدت أجوافُهدا لَدم

حاکم بر آیات سوره قص

برداشتشدنی است؛ آنجا

تَحَلمِ (دیگهاي بزرگ سیاه که دخترکان خدمتگزار مدا

که موسی(ع) ستم و نابرابري را در حق دختران شعیب

بین قبطی و اسرائیلی منحر

از آنها مراقبت می کنند ،چون محتوي دیگها بجوشدد،

تا

هرگز فرو نمی نشیند) (الحماسده ،1951 ،ص 762؛ بده

سنگینی را حمل و گوسفندان آنان را سیرا

نقل از توشیهیکو ایزوتسو ،1361 ،ص  .)265حلدم بده

همچنین طبق آیه «قَا َ رَ ّ بِمَا أَنْعَمَتَ عَل َ فَلَدنْ أَکُدونَ

معناي خودداري نفس و طبیعت از هیجان و برآشفتگی

اَهِیرا لنلْمُجَرِمِین» (قصد

 )17و سدیاق آیدات قبدل،

و خشم است؛ یعنی حلدم بده معنداي تدوازن و آرامدی

قدرت جسمی موسی(ع) یکی از نعمدتهداي بزرگدی

است (راغدب ،1392 ،ص  .)536اگدر انسدانی پیوسدته

بود که به پاس آن متعهد شد پشتیبان مجرمان نشدود و

خودداري از خشم نداشدته باشدد ،بده مدرور زمدان در

الزمۀ ایدن امدر ،همدان یداريدادن مظلومدان (دختدران

کار

اندیشه نمیکند که نوعی دیگر از جهل است در

برابر «عَقَلَ» که به معناي اندیشیدن اسدت .انسدانی کده

نمیآورد و به کمدک آندان مدیشدتابد و دلدو آ
مدیکندد.

شعیب) بود.
بنا بر نظر برخی مفسدران ،مدراد از نعمدت در آیدۀ
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فوق ،با توجه به اینکه قیدى به آن نزده ،والیدت الهد

است؛ در این صورت منظور آن است که در یک لحظه

است؛ زیرا جمله «فَرُولئِکَ مَعَ الارِینَ أَنْعَدمَ اللادهُ عَلَدیَهِمَ

قدرت از کف او خارج شد .این معنا در لتدت بدا واژه

مِنَ النابِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدا ِ:وَ الصَّالِحِینَ» (نسدا:

«ضل» مرتبا است و مقتااي کدمم نیدز ایدن معندا را

 ،)69شهادت م دهد بر اینکه «الارِینَ أَنْعَمَ اللاهُ عَلَدیَهِمَ»

تریید میکند.

عبارت اند از نبیین ،صدیقین ،شهدا :و صدالحین .ایدن

 .3-3پاسخبهابهامازطریقمقتضایکالم :

نامبردگان اهل صرا مستقیماند و به حکم آیده «اهَددِنَا

 .3-3-1مقتااي متکلم (موسی(ع))

الصِّرا َ الْمُسَتَقِیمَ ،صِدرا َ الادرِینَ أَنْعَمَدتَ عَلَدیَهِمَ غَیَدرِ

رسالت موسی(ع) و هارون آن بود که ندزد فرعدون

الْمَتْاُو ِ عَلَدیَهِمَ وَ لَدا الاادالنینَ» (حمدد ( )7-6اهدل

بروند و بنیاسرائیل را از الدم و سدتم فرعدون نجدات

صرا مستقیم) از ضملت و غاب خدا ایمناند.

دهند و آنان را با خود بده فلسدطین ببرندد کده مدوطن

چون موسی(ع) اهل صرا مستقیم است ،مرتکدب

اصلی پدرانشان بود .وقتی فرعون سخنان آنها را شنید،

جرم نمیشود و معصیت نمدیکندد تدا گمدراه شدود و

موسی(ع) را شناخت؛ ازایدن رو ،خطدا

را متوجده او

خداوند در قرآن تصریح مدی کندد بدر اینکده ایشدان از

کرد و گفت مگر تو همانی نبودي کده مدا در آغدو

مخلصان بوده اند که شیطان راه به اغواى آنان نددارد

خود بزرگت کردیم و سا ها از عمرت را در دامان مدا

«إِناهُ کانَ مُخْلَصا وَ کانَ رَسُولا نَبِیًّا» (مریم  )51و نیز در

به سر بردي .فرعون این جممت را در قالدب اسدتفهام

آیه «وَ لَمَّا بَلَ َ أَشُدَّهُ وَ اسَتَوَى َ:اتَیَنَداهُ حُکْمًدا وَ عِلْمًدا وَ

انکاري بیان کرد تدا بده تدوبیخ و سدرزنش موسدی(ع)

کَرَلکَ نجَزِى الْمُحَسِنِین» تصریح کرد بدر اینکده بده او

بپددردازد؛ بدده ایددن منظددور کدده مددا اسددم و رسددم تددو را

حکم و علم داد و او از نیکوکداران و از متقیدان بدود و

می شناسیم و هی چیدز از احدوا تدو بدر مدا پوشدیده

چنین کس هرگز گمراه نمی شود و مجرمدان را یداري

نیست .چگونه ناگهان رسو خدا شدهاي! بدا اینکده از

نمی کند (طباطبدایی ،1374 ،ج  ،16ص )26؛ بندابراین،

بنی اسرئیل بودي ،ما تو را نکشتیم ،بلکه در خانۀ خدود

آیۀ فوق شداهدي دیگدر بدر ایدن مدعاسدت کده ضَدل

تربیت و پرور

دادیم و بدا اینکده همدۀ بندیاسدرائیل

نمی تواند به معناي گمراهی باشد .این آیده حکایدت از

بردگان و بندگان مدا هسدتند و مدن ولدی نعمدت آندان

اسدت کده دیگدر هدی

هستم ،تو که از همدین بردگدان بدودي ،کفدران نعمدت

عهد و پیمان از سوى موسد

مجرم را در جرمش کمک نکند تا شکر نعمدت هدای

کردي و مردي از دودمان مرا کشتی .آن وقت بدا همدۀ

را به جا آورده باشد که به او ارزان داشته است.

شواهد و سوابق سوئی که داري ،ادعداي رسدالت هدم

 .3-2پاسخبهابهامبراساسرابطۀلفظومعنا 

میکنی! (آیات 19-16سوره شدعرا .):بده سدبب اینکده

کدداربرد واژه «ضددالین» در معندداي عدددو ازطریددق

موساي کلیم ،پیامبر خدا ،مخاطبان خود را میشناخت،

مستقیم ،نشاندهندع آن اسدت کده ایدن واژه در معنداي

کممی متناسب با مقتایات حا مخاطبان ایراد کدرد و

اصلی خود به کار رفته است؛ در ایدن صدورت ،رابطدۀ

شاید این مسئله موجدب شدد بتواندد رو درباریدان و

لفددظ و معنددا مطابقدده اسددت .کدداربرد واژه «ضددالین» در

بزرگان را تسخیر کند و بعددها بده او ایمدان بیاورندد؛

معناي نبود تعاد و توازن قدرت نیز معنداي صدحیحی

چون اگر متکلم سخن خود را بر مبناي قوانین بمغدت

مفهومشناسی ضَل در گفتار موسی(ع) در قرآن کریم با تکیه بر سیاق
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ایراد کند ،سخنش از بیشترین تدر یر برخدوردار اسدت.

مشتو بود و غرور او به حدي رسیده بود کده ادعداي

اقتااي کمم این است که موسی(ع) به دفداع از خدود

ربوبیت می کرد «فَقا َ أَنَا رَبُّکُمُ الْرَعَل » (نازعدات .)24

بپردازد؛ چون در مقام تبلید رسدالت در برابدر فرعدون

در این جایگاه و با توجه به وقایع پیشین که موسی(ع)

خداوند مبعوث به این کدار شدده

انجام داده و ادعایی که اکنون مطر کرده بود ،فرعدون

است .عموه بر این ،درباریان کده جیدرهخدوار فرعدون

درصدددد تکددریب موسددی(ع) و خردکددردن شخصددیت

هستند نیدز در ایدن صدحنه حادور دارندد .در چندین

اوست؛ بنابراین ،مقتااي مخاطب حکدم مدیکندد کده

شرایطی کاربرد واژع ضالین در معناي گمراهدی ،جهدل

موسی(ع) کممی بگوید که به ضرر خود

تمام نشود

بدده معندداي نددادانی یددا در مقددام توریدده ،دور از عقددل و

و سبب تحکیم جایگاه او شدود .اگدر موسدی خدود را

نادرست است.

گمراه و سرگشته بخواند ،با جایگاه نبوت و رسالت او

قرار دارد و از طر

در سوره قصد

از طدر

خداوندد مدژدع اعطداي

متایرت دارد.

نبوت به حارت موسی(ع) به مادر او داده شده اسدت

 .3-3-3مقتااي مخاطب (درباریان)

«إِناا رَادُّوهُ إِلَیَکِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ» ( )7و در آیده

مخاطبان بعدي این مکالمات ،درباریانی هستند کده

«وَ لَمَّا بَلَد َ أَشُددَّهُ وَ اسَدتَوَى َ:اتَیَنَداهُ حُکْمًدا وَ عِلْمًدا وَ

در صحنه حاور دارند و صددرصد تسلیم و مرعدو

کَرلِکَ نجَزِى الْمُحَسِنِین»( )14از اعطاي حکمت و علم

فرعون اند و موسی(ع) را که از بنیاسدرائیل بدود ،فدرد

در دوران بلوغ خبر داده است .در آیه  21همین سدوره

خارجی می دانند که فرعون او را از کودکی و در قصدر

(شعرا ):نیز از اعطاي حکمت به موسی(ع) و قراردادن

خددویش پددرور

داده اسددت؛ درنتیجدده ،حسددادت و

او در زمرع پیامبران خبر می دهدد «فَفَدرَرَتُ مِدنکُمَ لَمَّدا

دشمنی پنهانی نسبت به او در د دارند و اکنون نیدز او

خِفْتُکُمَ فَوَهَبَ ل ِ رَب ّ حُکْمًا وَ جَعَلَن ِ مِنَ الْمُرْسَدلِین».

را در مقام بلنداي نبوت نمیشناسند یا انکار میکنند .با

مجموع این آیات و موقعیت کندونی موسدی(ع) نشدان

این تفصیل ،موسی(ع) باید سخنی بگوید کده متناسدب

می دهد موسی(ع) در مقام تبلید رسدالت قدرار دارد و

با ذهنیت مخاطبان او باشد تا بتواندد در ایدن معارضده

حکمت موهبتی از جاندب خددا بده اوسدت؛ ازایدنرو

پیروز شود .به عبارت دیگر ،نباید گفتاري داشته باشدد

اقتااي داشتن حکمت آن است که خدود را گمدراه از

که در تااد با نبوت اوست.

هدایت الهی نداند .عدموه بدر آن ،فرعدون و درباریدان
مفهوم هدایت الهی را در

نکرده بودند تا ضدملت را

بفهمند؛ درنتیجه ،ضملت در مفهوم لتوي خود در آیدۀ
مدرکور کدداربرد دارد و نیدز قرینددهاي مبندی بددر مفهددوم
ضملت در برابر هدایت الهی در آیه وجود ندارد.

 -4نقدمعانیضالاللتدرتفاسالیربراسالاسبافالت
زبانیومقتضایکالم:
 .4-1برخی مفسران آن را به معنداي سرگشدتگی و
گمراهی معنا کرده اند .بر اساس این ،منظور موسدی(ع)

 .3-3-2مقتااي مخاطب (فرعون)

آن است که ازطریق توحید گمراه بودم و هنوز بده مدن

مخاطب اصلی مکالمۀ مرکور فرعون اسدت کده در

وحی نمی شد و به مقام نبوت و رسالت نرسدیده بدودم

کما تکبر به سلطنت و فرمدانروایی در اراضدی مصدر

(ابددنکثیددر ،1419 ،ج  ،6ص 124؛ خددانی و ریاضددی،
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 ،1372ج  ،10ص  .)521طبق ایدن نظدر ،ضدملت بده

خویش و در حاور درباریان فرعون اسدت؛ بندابراین،

معناي گمراهی است و این مفهوم ،معنداي قرآندی واژع

عموه بر قرینۀ زبانی و نبود رابطده میدان لفدظ و معندا،

ضددملت در برابددر هدددایت الهددی اسددت؛ درحددالیکدده

مقتااي حدا  ،مقتاداي مدتکلم و مقتاداي مخاطدب

حاضران در مجلس معناي دین حق را در نمیکردند

معناي گمراهی نفی میشود.

و یکتاپرست نبودند؛ بنابراین ،معنداي گمراهدی را هدم

 .4-2ابنعباس ،مجاهد ،قتاده و ضدحا ضدالین را

نمیدانستند .تصور درباریدان از گمراهدی ،سدرپیچی از

بدده معندداي جدداهلین (سددفاهت و نددادانی) آوردهانددد

دستورات فرعون بوده است و اگر مراد موسی گمراهی

(ابنکثیدر ،1419 ،ج  ،6ص 124؛ بلخدی ،1423 ،ج ،3

باشد ،آنان به گمراهدی از توحیدد و ضدملت در دیدن

ص 260؛ سددددیوطی ،1404 ،ج  ،5ص 83؛ قرطبددددی،

اعتقاد نداشتند .در آیه  19فرعون مسئلۀ قتدل قبطدی را

 ،1364ج  ،14ص 96؛ نیشدددابوري ،1422 ،ص )367؛

یادآوري می کند و نسبت ناسپاسی و کفران نعمدت بده

ولی مراد از ضملت در بیان موسدی ندادانی و سدفاهت

موسی(ع) میدهد «وَ فَعَلْتَ فَعَلَتَکَ الات ِ فَعَلْدتَ وَ أَندتَ

نیست؛ زیرا موسی در دربار فرعون ،مقابل مقامات باید

مِنَ الْکَافِرِین» .منظور فرعدون در نسدبتدادن کفدر بده

به تبلی رسالت بپردازد نه اینکه خود را نادان بخواندد؛

موسی(ع) بیدینی نیست تا در آن صدورت موسدی(ع)

زیرا در مقابل نسدبتدادن ندادانی بده خدویش ،دعدوي

واژع گمراه را جایگزین کدافر کندد؛ بلکده ناسپاسدی و

رسالتش نیز از نادانی او تلقی میشود و نفدوذ خدویش

سرپیچی از دستورات اوست .بافدت ذهندی درباریدان،

در د و افکار درباریان را از دست میدهدد؛ بندابراین،

تسلیم در برابر فرعون است که معنایی برابر با هددایت

در اینجا نیز با توجه بده مقتاداي مدتکلم و مخاطدب،

دارد و ضملت به معناي سرپیچی از دستورات فرعدون

معناي نادانی رد میشود .همچنین ،معندی ندادانی هدی

است و اگر موسی ضملت را در همین مفهوم بده کدار

رابطهاي با لفظ ضَل ندارد؛ بلکه جهل در برابر حلم بده

ببرد ،عین شر است .سیاق آیۀ بعد هم این معنا را رد

معناي ضل است؛ در صورتی که منظدور ایدن دسدته از

می کند «فَفَرَرَتُ مِنکُمَ لَمَّا خِفْتُکُمَ فَوَهَبَ ل ِ رَب ّ حُکْمًدا

مفسران از جهل ،جهل در برابر دانایی است.

وَ جَعَلَن ِ مِنَ الْمُرْسَلِین» ( )21و چون از شما ترسدیدم،

 .4-3برخی مفسران معتقدندد موسد (ع) در اینجدا

از شما گریختم ،تا پروردگارم به من داندش بخشدید و

یک نوع «توریه» به کار بدرده اسدت کده اداهرا بددین

مرا از پیامبران قدرار داد؛ بندابراین ،نبایدد موسدی(ع) از

معناست که در آن زمان ،راه حق را پیدا نکدرده بدود و

عمل خود بترسدد؛ چدون کسدی کده گمدراه اسدت ،از

بعدا خداوند به او مقام رسالت بخشید؛ ولد در بداطن

بدی اطدمع اسدت و ترسدی بده د راه

مقصود دیگرى داشت و اینکه اصل کار حدق و مطدابق

نمی دهد .با توجه به این توضدیحات ،اگدر ضدالین بده

قددانون عدددالت بددود (فاددلاهلل ،1419 ،ج  ،17ص 98؛

معناي گمراهی باشد ،رابطۀ میدان لفدظ و معندا وجدود

مکارم ،1382 ،ج  ،3ص 363؛ شریف الهیجی،1373 ،

ندارد؛ به ویژه در این آیه که موسی(ع) در موضع تبلید

ج ،3ص .)364

عواقب کدار

رسالت قرار دارد و خواستار همراهدی بندیاسدرائیل بدا

براساس انواع بافت حاکم بر این آیات ،این معدانی

مفهومشناسی ضَل در گفتار موسی(ع) در قرآن کریم با تکیه بر سیاق

پریرفتنی نیسدت؛ ازجملده بافدت فیزیکدی آیده ،قصدر
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از طریق مستقیم است ،معناي صحیحی است.

فرعون و حاور درباریان و بزرگان حکومت است که
حق ازنظر آنان خودشان بودندد ،نده آیدات پروردگدار.

نتیجهگیری 


همچنین ،سیاق آیه ،اهوري در عددالت کشدتن قبطدی

مفسران و قرآن پژوهان بده سدیاق آیدات بدهعندوان

ندارد .در آیه «قَا َ رَ ّ بِمَدا أَنْعَمَدتَ عَلد َ فَلَدنْ أَکُدونَ

مبناي اصلی ساخت کمم در فهدم مدراد مدتکلم توجده

 ،)17مدراد از «مجدرمین»

داشته اند و مقدماتی را براي ورود به تفسیر قدرآن ذکدر

امثا فرعون و درباریان او است ،نه مرد اسدرائیل کده

کرده اند؛ ولی باوجود اهمیت دانش واژهشناسدی ،علدم

موسی(ع) او را یارى کرد؛ چون یارى کدردن موسد از

الداللۀ و سیاق ،گاهی مفسران از قراین مرکور و رابطۀ

اَهِیرا لنلْمُجَدرِمِین» (قصد

اسرائیل و نیز سیل زدن به قبط  ،هی کدام جرم نبدود
تا از آن اعما توبه کند (طباطبدایی ،1374 ،ج  ،16ص
)26؛ بنابراین طبق این آیه ،قبطی نیز خدود از مجرمدان
بود.
 .4-4برخی دیگر آن را به معناي غفلدت آوردهاندد؛
یعنددی موسددی(ع) قصددد کشددتن قبطدد را نداشددته و
نمیدانسته است از یک ضربه با مشت کشته مدیشدود؛
یعن کشتن به عمدد نبدوده تدا مممدت شدود (متنیده،
 ،1424ج  ،5ص 491؛ طوسددی ،بددیتددا ،ج  ،8ص 12؛
امین ،1361 ،ج  ،9ص 231؛ حسینی شاهعبددالعظیمی،

لفظ و معنا غفلت کردهاند .این امر موجب ایجاد شدبهه
در معناي واژگان شدده اسدت؛ نظیدر واژه «ضدالین» در
گفتدار موسددی(ع) در آیده  20سددوره شدعرا:؛ ازایددنرو
ضرورت دارد قبل از آنکه این موضوع در ابعاد دیگري
نظیر دانش کمم تتبع شود ،آن را در دانش واژهشناسی،
مقتااي حا متکلم و مخاطب بررسی کدرد .همچندین
بافت پیرامونی ازجمله بافت ذهنی نیز در تحلیل معنا با
رویکرد کاربردشناختی نقش م ري دارد؛ همدان گونده
که زبدان شناسدانی مانندد ون دیدک و آسدتین ،اهمیدت
خاصی براي بافت ذهنی و بافت زبانی بهصورت تدوأم
در تبیین کارگفتها قائل شدهاند.

 ،1363ج  ،9ص  404و رازي ،1408 ،ج  ،14ص

مفسران معانی مختلفی بدراي واژه ضدملت در آیدۀ

 .)311برخی دیگر از مفسران نیز معنایی نزدیک به این

مرکور ارائه کدردهاندد؛ نظیدر سرگشدتگی و گمراهدی،

معنا ذکر کردهاندد و آن را بده معنداي نبدود علدم و ندا

جهل به معناي نادانی و سفاهت ،فراموشی .این معدانی

آگاهی آوردهاند .طبق این نظر ،آیه بدین معناست مدن

ناشی از بیتوجهی به موارد مرکور است.

آن وقت که قبط را ضربه زدم ،به عاقبت امر ندا آگداه

مفسران ضَل را به معناي گمراهی در برابر هددایت

بودم ،نم دانستم کار به مردن او خواهدد انجامیدد .بده

(که یک مفهوم قرآنی است) معنا کردهاند؛ درحدالیکده

عبارتی من قصد آدمکشی نداشدتم؛ چدون دیددم شدما

معندداي اصددلی آن عدددو از طریددق مسددتقیم اسددت.

حمل بر قتل عمد خواهید کرد ،ترسیدم و فدرار کدردم.

همچنین ،فرعون و درباریان به پروردگدار یکتدا ایمدان

پس منظور از ضملت در آیه همان ندا آگداه و نبدود

نداشتند (مقتااي حدا ) تدا مفهدوم هددایت در برابدر

مددا کددار اسددت (قرشددی ،1377 ،ج  ،7ص

ضملت براي آنهدا روشدن باشدد و درباریدان در برابدر

تشددخی

 .)339این معنا با توجه به مفهوم لتوي واژه که عددو

فرعون تسلیم بودند؛ به همین علت ضدملت در گفتدار
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موسددی(ع) همددان عدددو از طریددق مسددتقیم اسددت.

قبطی و اسرائیلی تعاد قدرت خویش را از دسدت داد

موسددی(ع) در مقددام تبلیدد رسددالت ،خددود را گمددراه

و به کشته شدن قبطی منجدر شدد؛ بندابراین ،منظدور از

(شددعرا  )21از

ضالین عدو از طریق مستقیم جداسازي بدین دو نفدر

نمددیخوانددد؛ زیددرا در ادامددۀ گفتددار

اعطدداي حکمددت از جانددب پروردگددار بدده خددویش و

یا از دست دادن تعاد است.

قراردادن او در زمرع مرسلین خبدر مدی دهدد .حکمدت
ویژگی از جانب خددا بده اوسدت؛ ازایدنرو ،اقتاداي

کتابنامه

داشتن حکمت آن است که خدود را گمدراه از هددایت

قرآن کریم

الهی نداند .درحقیقدت موسدی(ع) در ایدن آیده مددعی

ابنفارس ،حسین1981( .م) .معجم مقداییس اللتده.

است در یک لحظه ،قدرت از کدف او خدارج شدده و
خارجشددن از تعداد بدراي شدخ

تحقیق عبدالسمم هارون .مصر مکتبه الخانجی.

برومنددي چدون

موسی(ع) امکانپدریر اسدت و بده معنداي گمراهدی از

ابنکثیر ،اسماعیل بن عمرو .)1419( .تفسیر القدرآن
العظیم .بیروت دار الکتب العلمیه.

هدایت الهی نیست .معناي گمراهی که شدبهۀ عصدمت

ابوالفتو رازى ،حسین بن علد 1408( .ق) .روض

را ایجاد می کند بدا نبدوت و حکمدت مناسدبت نددارد.

الجنددان و رو الجنددان فددی تفسددیر القددرآن .مصددحح

توجه به مقتاداي مخاطدب (فرعدون) مدیرسداند کده

محمدمهدى ناصح .آستان قدس رضوى .مشدهد بنیداد

فرعددون عددموهبددر ادعدداي ربوبیددت ،درصدددد تکددریب

پژوهشهاى اسمم .

موسی(ع) بود؛ ولی پس از گفتن «وَ أَنَا مِنَ الااالنین» از
جانب موسی(ع) فرعون از این سخن بهرهبرداري نکرد

امددین اصددفهانی ،سددیده نصددرت .)1361( .مخددزن
العرفان در تفسیر قرآن .تهران نهات زنان مسلمان.

تددا رسددالت موسددی(ع) را انکددار کنددد و از فرسددتادن
بنیاسرائیل به همراه موسی(ع) به این دلیدل خدودداري

ایزوتسددو ،توشددیهیکو .)1361( .خدددا و انسددان در
قرآن .ترجمۀ احمد آرام .تهران شرکت سهامی انتشار.
بازرگان ،عبدالعلی .)1372( .نظم قرآن .قم قلم.

کند.
حاددرت موسددی(ع) در آیدده «أَنْ أَرَسِدلْ مَعَنَددا بَند ِ
إِسَرَِ:یل» (شعرا ،)17 :خواستار همراهدی بندیاسدرئیل

بلخی ،مقاتل بن سلیمان .)1423( .تفسیر مقاتل بدن
سلیمان .بیروت دار احیا :التراث.

شده بود؛ به همین دلیل در برابر درباریانی کده خدداي

پرچم ،اعظم .)1391( .بررسی و نقد وجوه قدرآن و

العالمین را نمیشناختند تدا رسدالت موسدی(ع) را

ترجمددههدداي آن (مطالعددۀ مددوردي واژه هدددایت و

بپریرند ،در چنین موقعیتی موسی(ع) بده خدود نسدبت

ضملت) .پژوهشهاي زبانشناختی قرآن،

 79 ،1تدا

گمراهی نمی دهد تا بتواند آنها را به سدمت پروردگدار

.94

ر

تاجیددک ،محمدرضددا .)1379( .گفتمددان و تحلیددل

هدایت کند.
درنهایت با توجه بده مقتاداها و شدرایا یادشدده،
مفهددوم آیدده 20سددوره شددعرا :بدددین ترتیددب اسددت
موسی(ع) در مسیر جداسازي و برقراري سداز

بدین

گفتمانی .تهران انتشارات فرهنگ گفتمان.
تفتازانی ،مسعود بن عمر .)1411( .مختصر المعانی.
قم دارالفکر.
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حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد)1363( .
تفسیر ا ناعشري .تهران میقات.
الحیري النیشابوري ،ابی عبدالرحمن اسدماعیل بدن
احمدد .)1422( .وجددوه القددرآن .دکتدر نجددف عرشدی.
مشهد انتشارات آستان قدس رضوي.
رازي ،محمدتقی( .بیتا) .هدایۀ المسترشددین .قدم
م سسۀ النشر االسممی لجماعۀ المدرسین.
راغددب اصددفهانی ،حس دین بددن محمددد1392( .ق).
معجم مفردات الفا القرآن .بیروت دارالفکر.
رضاخانی ،محمد و حشدمت اهلل ریاضدی.)1372( .
ترجمۀ بیدان السدعادت فدی مقامدات العبدادت .تهدران
دانشگاه پیام نور.

فتاحیزاده ،فتحیه؛ جملی کندري ،سهیم و فاطمده
آبادي .)1396( .معناشناسی اضم الهی در قرآن کریم.
پژوهشنامۀ تفسیر و زبان قرآن،

 199 ،10تا .216

فخددر رازي ،محمددد بددن عمددر1420( .ق) .التفس دیر
الکبیر .بیروت دار إحیا :التراث العربی.
فالاهلل ،سدید محمدحسدین .)1419( .تفسدیر مدن
وحی القرآن .بیروت دار المم للطباعه و النشر.
فقیدده ،علددی؛ بابددایی ،علددیاکبددر و عبدالرسددو
حسدینیزاده .)1397( .تحلیدل و نقددد دیددگاه آیدتاهلل
سبحانی از فعدل حادرت موسدی(ع) در داسدتان قتدل
قبطی .دوفصلنامۀ کتا

قیّم،

 367 ،19تا .386

قرش دی ،س دید عل دیاکبددر )1377( .تفس دیر احسددن

سیوطی ،جدم الددین .)1404( .الددر المنثدور فدی
المر ور .قم کتابخانه آیۀاهلل مرعشی نجفی.
شریف الهیجی ،محمد بدن علدی .)1373( .تفسدیر
شریف الهیجی .تهران دفتر نشر داد.
صانعیپدور ،محمدحسدن .)1390( .مبدانی تحلیدل
کارگفتی در قرآن کریم .تهران دانشگاه امام صادق.
صددفوي ،کددورو  .)1384( .فرهنددگ توصددیفی
معناشناسی .تهران نشر فرهنگ معاصر ایران.
طباطبددایی ،محمدحس دین1374( .ق) .المی دزان ف دی
تفسیر القرآن .بیروت م سسۀ األعلمی للمطبوعات.
طبرس  ،فال بن حسن .) 1372( .مجمدعالبیدان
فی تفسیر القرآن .مصدحح فادلاهلل یدزدى طباطبدای .
تهران ناصرخسرو.

الحدیث .تهران بنیاد بعثت.
قرطبی ،محمد بن احمد .)1364( .الجدامع الحکدام
القرآن .تهران ناصرخسرو.
مسبوق ،سدیدمهدي و علدیحسدین غممدی یلقدون
آقدداج .)1396( .تحلیددل معناشددناختی واژع ضددم و
اوصا

آن در قرآن .پژوهشهداي زبانشدناختی قدرآن.

 23 ،12تا .44
محمد بن حسن ،طوسی( .بیتا) .التبیان فی تفسدیر
القرآن .بیروت دار احیا :التراث العربی.
محمدي ،حمید .)1383( .آشنایی بدا علدوم بمغدی
معانی .بیان .بدیع .قم م سسۀ فرهنگی دارالرکر.
مکددارم شددیرازي ،ناصددر .)1374( .تفسددیر نموندده.
تهران دار الکتب االسممیه.

عبدالهی عابد ،صمد و محمد بستان افروز.)1395( .
بررسی عصمت حارت موسدی(ع) از دیددگاه قدرآن.
احسنالحدیث،
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 106 ،2تا .121

عرفدددان ،حسددددن .)1386( .ترجمددده و شددددر
جواهرالبمغه .قم نشر بمغت.

متنیه ،محمدجواد1424( .ق) .التفسیر الکاشف  .قم
دار الکتا

اإلسممی.

موسوي همدانی ،سید محمدباقر .)1374( .ترجمدۀ
تفسیر المیدزان .قدم دفتدر انتشدارات اسدممی جامعده
مدرسین حوزه علمیه قم.
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