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  چكيده
اسـت   و سـرباززدن از آن  ورزي ادب آداب اجرايقرآني، وگوهاي  گفت يكي از ابعاد مهم

. يـرد گ مي سرچشمه مدنظروگوهاي  گفت دركنندگان  شركتكه از روابط قدرت حاكم بر 
ميـان  وگوهـاي   گفـت  دبي را درا بي و ورزي ادبهاي  هاست تا جلو بر آنپژوهش حاضر 
دبـي  ا بـي  ة) و نظريم  1987ادب براون و لوينسون ( ةنظريبر  ، با تكيه(ع)  فرعون و موسي

پاسخ بـه ايـن پرسـش     پژوهشاين  ةدغدغاعراف بررسي كند.  ةسور) در م  1996كالپپر (
 ،جـدلي ــ   گـويي و در ايـن مـتن گفـت    ،دبـي ا بي و ورزي ادببردهاي  راه است كه كاربرد

كنندگان، به چه ميزان و در چه جهتي اسـت.   اقتصادي شركتـ  به قدرت اجتماعي باتوجه
دبي ا بي و انهورز ادببردهاي  راه گذارياثربررسي چگونگي عملكرد و  در اين مقاله هدف
ـ كـه گفتـار    دهـد  يپـژوهش نشـان مـ    جينتـا . است يمذهب يوگوها گفت در اين  ةمؤدبان
 سورة يها آيهدر  را تركيبي يبردها راه ميزان ترين يشب فرعون ادبانة بي گفتار و(ع)   موسي
 اسـت و  بـرده  كار به (ع)  موسي را ورزي ادب يبردها راه تمامي باالي ميزانو  دارد اعراف
 بردهـاي  راه تمامي باالي ميزان. است سلبي ادب و ،ايجابي ادب ،آشكارادب  يدارا اغلب

ـ  آشكار، دبيا يب ترتيب به كه اغلب اند گرفتهكار  به فرعونيان را دبيا يب  و ،ايجـابي  دبـي ا يب
شان نشان از علت هاي تصفبه  باتوجهوجود دو گروه متضاد و مخالف  .است سلبي ادبي يب

دبـي اسـت.   ا بـي  هـاي كار راه و گـروه ديگـر از   ورزانه هاي ادبكار راه كاربرد يك گروه از
 ــ  اجتمـاعي اي  هپديـد  نزلـة م دبي بها بي ادب و ةمطالعاهميت  چنين پژوهش همهاي  هيافت
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چنـين،   هـم  اخالقيات است. بابين مذهب  ةدهند ارتباطكه  دهد را نشان مي يختكاربردشنا
 روي مخاطبِ پيش) افقي جديد ختيكاربردشنا( شناسي زبانهاي  هنظري مدد هباين پژوهش 

  باشد. داشته تفاسير آن وقرآن  هاي هذارد تا درك بهتري از آيگ مي
 فقـدان ادب كالمـي،   گفتمـان،  تحليـل  براون و لوينسون، ادب كالمي، ،قرآن ها: كليدواژه
  .(ع)  موسي ،كاربردشناسي، كالپپر فرعون،

 

  . مقدمه1
 از اسـاس قـرآن   ايـن اسـت كـه    بـر قـرآن   ةپارچـ  بـر مـتن يـك    گرفته انجامهاي  شپژوه
بين خدا و پيامبر، خدا و فرشتگان، خدا  وگوها گفت محور است و شامل انواعوگو گفت

است. و حاكمان، پيامبران و مردم، پيامبران و فرشتگان، حاكمان و مردم، مردم و حاكمان 
هـاي ادب حـائز اهميـت اسـت. هرچنـد      كار راه گويي كاربرد و عدم كاربردو در هر گفت

؛ ش 1392و سـلطاني   نيا مقدسيدر اين خصوص انجام شده (اي  هتاكنون مطالعات پراكند
 امــا )، Culpeper 1996; Al-Khatib 2012; Asrar Nooraldeen 2016 ؛ش 1388حسـيني  

ـ  ،هـم در متـون دينـي   دركنـار   دبـي ا بـي  و ورزانه ادببردهاي  راه كاربرد دربارة  در ويـژه  هب
 اءياالشـ  تعـرف «معـروف  جملـة  بـه   باتوجه ، زيرااست  نشدهپژوهش  ،قرآنيوگوهاي  گفت

 اصـول ادب  جانيـاوردنِ  ؛ بـه استپذير  امكانتضادها واسطة  بهشناخت هر چيزي » باضدادها
  ود.ش مي منجردبي ا بي است كه به

 دبـي ا بـي  و )Brown and Levinson 1987( ادببردهاي  راه پژوهش حاضر ابعاد مختلف
)Culpeper 1996داسـتان  . كنـد  بررسـي مـي  قـرآن   اعراف در ةسور گوييِو در متن گفت ) را

و ديگر متون مقدس قرآن  دليل گستردگي و تنوع ماجراها، حجم وسيعي را در به(ع)  موسي
، »اعـراف «، »انعـام «، »مائـده «، »نسا«، »بقره«هاي  هاست. اين داستان در سور از آنِ خود كرده

، »نمـل «، »شعرا«، »فرقان«، »منونؤم«، »انبيا«، »طه«، »كهف«، »اسرا«، »ابراهيم«، »هود«، »يونس«
، »ذاريـات «، »احقـاف «، »زخـرف «، »اشور«، »فصلت«، »غافر«، »صافات«، »سجده«، »قصص«
(ع)  موضوعات مطرح در داستان موسـي ترين  مهمآمده است. » االعلي«و » نازعات«، »نجم«

از مصـر،   گريـز (ع)، قتـل ناخواسـته،    موسـي  اليـدن ب(ع)،  از تولـد موسـي  اسـت   عبارت
، يلاسرائ بنيخداوند، ترك مصر براي نجات  آوردن به ه ايمانشدن، دعوت فرعون ب برگزيده

 درگذشـت (ع) و خضـر و   و پرستش گوساله، قارون و سربريدن گاو، موسي توراتنزول 
داستان جا  اين اما درطلبد،  مي پژوهشي مستقلها  موضوعهريك از اين  يقين، به .(ع) موسي
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ود. مـتن انتخـابي   شـ  مـي (ع) بررسي  پس از رسالت موسي »(ع) با فرعون مالقات موسي«
دبـي  ا بـي  و ورزانـه  ادببردهـاي   كـارگيري راه  به ةنحو واعراف است  ةسورتحليل  منظور هب

  ود.ش مي تحليل وگو  گفت حاضر دركنندگان  شركتازجانب 
دبـي در مـتن   ا بـي  ادب وبردهـاي   راه پرسش اصـلي ايـن پـژوهش اسـت كـه كـاربرد      

اقتصـادي  ــ   بـه قـدرت اجتمـاعي    باتوجـه  ،و فرعـون  (ع) جدلي بين موسيـ  گوييو گفت
بردهـاي   راه از ،الؤسبراي پاسخ به اين  .، به چه ميزان و در چه جهتي استكنندگان شركت
 ،ديگر سخن است. به بهره برده شدهدبي كالپپر ا بي بردهايِ راه براون و لوينسون و ورزانة ادب

گوي و دبي در متن گفتا بي ادب وبردهاي  راه يك از كدام كه دريابدخواهد  مياين پژوهش 
 ،انـد  كار بـرده  به تر كار را بيش كدام راهكنندگان  تعامل ،كار رفته است به(ع) و فرعون  موسي
خـود و بـا ديگـر    راهـان   هـم  دبي بـا ا بي ادب وبردهاي  راه داستان ازهاي  تشخصي ةاستفاد

  .چه تفاوتي داردها  شخصيت
سـت.  وگوها گفت در اين ادبي بيبررسي چگونگي كاربرد ادب و  از اين پژوهش هدف

يم، يرو به رو ،يِ خيرخواه و فرعونيان ظالماموس ، يعني گروهجاكه با دو گروه مخالف هم ازآن
 تـر  بـيش  و گـروه ظـالم   ورزانـه  هـاي ادب كار راهتـر   بـيش  گروه خيرخواه كه رود انتظار مي

 سـلبي و  ادب ادب ايجابي وكه  اينازجمله  كار گيرد؛ را در رفتار خود به دبيا بي هايكار راه
 ميزان جمالت و كلمات كاربرديِ بروند.كار  به ايجابي بيش از بقيه ادبي بي آشكار ودبي ا بي

جمـالت و كلمـات   اين تعـداد   . بنابراين،دبي مهم استا بي كنندگان در نمود ادب و شركت
مقايسـه و سـپس تفسـير    » طه«و  »اعراف« ةسوردر  كنندگان شركتهاي  سخندر  كاربرديِ

  .خواهد شد
  

 پژوهش ة. پيشين2
 گونـاگون ازجملـه   هـاي  هگران رشت كه پژوهش است ميمهموضوعي  دبيا بي ادب و ةمقول
 مهـم . اين مباحث اند كردهبه آن توجه  شناسي مردمشناسي،  ، روانشناسي جامعهشناسي،  زبان
. ايـن  اسـت  چون فيلم، رمان، داسـتان  مختلفهاي  متنموضوع بررسي  همشناسي  زباندر 

 رو، ازايـن  دارنـد و  متفـاوت  يبردهـاي  معاني و راه فرهنگ و زمان و جامعهبه  باتوجه مفاهيم
 هــاي پــژوهشادب  مــورددر م،  1973. از ســال طلبنــد مــيروز  بــهدقيــق و هــاي  شپــژوه
 ،كـم مقالـه  و حجـم  هـا   شبه گستردگي اين پژوه باتوجهاست.  گرفتهتوجهي انجام درخور
كلي متمركز بر بحث هاي  ش: پژوهودش ميكلي در دو دسته آورده اي  هخالص فقط ،درادامه

  براساس متون مذهبي. گرفته انجامهاي  شمخالفت و قدرت و پژوه
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موضوع پژوهش حاضر بررسـي تعامـل بـين دو گـروه مخـالف       ،كه بيان شد طور همان
ياران، فـن   عدة ،اقتصادي و قدرت سياسيلحاظ  به گروه اين دو (ع) و فرعون است.  موسي
شـان  اي گوهايو بررسي نوع گفت ،بنابراين در يك سطح نيستند.توان معجزه  و ي،ور سخن
در كتاب  ،)Bousfield 2008( بوسفيلد باره، . دراينداشتفردي خواهد  هب منحصرهاي  يويژگ
دبـي در  ا بـي  پـردازد كـه   مـي ) به اين مسـئله  Impoliteness in Interaction( تعامل در ادبي بي
متفـاوت   كننـدگان  شـركت هاي  شحقوق و نق و به عوامل قدرت باتوجهمختلف هاي  تباف

بـروز  مختلـف چگونـه   هاي  تدبي در بافا بي ند كهك مي به اين مسئله توجه چنين، هم است.
  دبي دست يابند.ا بي نند تا بهك مي كاري را دستها  بافتو افراد چگونه  يابد مي

خـويش و  هـاي   هدر بيـان خواسـت  ي هـاي متفـاوت  كار راه قدرتلحاظ  به وه متضاددو گر
اسـت كـه   بـر ايـن نظـر    » مخالفت«با بررسي  رند. سيفيانوب ميكار  به مخالفت با نظر ديگري

اما چندوجهي و چنـدكاره اسـت و بـراي     ،ادبي است جوار با بي ادب همة مخالفت در نظري
. )Sifianou 2012( در بافـت وقـوع آن بررسـي كـرد     مختلـف را هـاي   مؤلفـه تفسير آن بايد 

گرهـاي زبـاني ادب در جلسـات دفـاع از      با بررسـي نشـان   ،)ش 1388حسيني ( چنين، هم
هنگام بيان نظر مخالف به ايـن نتيجـه رسـيده     در ،كارشناسي ارشد به زبان فارسي ةنام پايان

ني ادب در بيـان نظـر   گرهـاي زبـا   نشـان كارگيري  بهاست كه عامل قدرت بر نوع و بسامد 
بـراون و  بينـي   پـيش در برخـي مـوارد بـرخالف    تأثير  اما چگونگي اين ،استثر ؤممخالف 

ــيچ )Brown and Levinson 1987( لوينســون ــدهو  )Leech 1983( و ل ــر  پيچي ــاز ت  ةرابط
 ،عامـل قـدرت  بـر   عالوه است كه در اين رويكردها تصور شده است. بنابراين،اي  هسوي يك

، شرايط اختصاصي بافت موقعيتي انحاضرن أشچون شدت تهديد وجهه، منزلت و  عواملي 
ويـژه در   هگذارند. باثر بيان مخالفت ةنحونسلي در هاي  تسن و تفاو و احتماالً ،دفاع ةجلس

است كـه بتوانـد    نياز به برداشتي از قدرتتر  متعامل افراد با قدرت برابر و افراد با قدرت ك
 درت روابـط قـدر  تـأثير   هـاي  هنيز شـيو  ا توجيه كند. بهنام و نيرومندانحراف از هنجارها ر

در ايـن   .)Behnam and Niroomand 2012( انـد  را بررسي كرده ادب در مخالفتبردهاي  راه
بر تر  بيش يرند،گ مي كار را بهتري  بيش كرده است كه مردان قدرتتأكيد  صادقي ،خصوص

وان به ت مي چنين . هم)Sadeghi 2012( نندك مي رعايتادب را تر  مسلبي متمركزند و ك ةوجه
دبـي  ا بـي  بردهـاي  معناداري بين قدرت و نوع راه ةرابط ،تحقيق كيخاني اشاره كرد. ازنظر او

  .ش) 1390(كيخاني  برقرار است
در متون  ورزي ادب ةدرباراست كه  هايي پژوهشاز اولين » كريمقرآن  رعايت ادب در«

بـراون و   ةنظري تكيه بربا  ،. الخطيب در اين مقاله)Al-Khatib 2012( ديني نوشته شده است
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انسـان و   ةرابطخدا و انسان و  ةرابط ؛ندك مي دو نوع رابطه را مطرح ،لوينسون و اصول ليچ
 پژوهشدر  و پردازد ميبا ذكر نمونه قرآن  به موضوع خطاب در ،از بخش نظري پسانسان. 
 ،بيان شـده اسـت   ،ازطريق امر مستقيم ،ازسوي خداوندكه  هايي فرمانموضوع تر  بيش خود

هاي  تامري در باف شكلِ كاربردها  بافتند كه برخالف ديگر ك مي ذارد و بيانگ مي به بحث
 منزلـة  ادب بـه  ةمطالعـ اهميت دهندة  نشان پژوهشهاي  هود. يافتش ميدبي تلقي نا بي مذهبي
  است.  بين مذهب و اخالقياتدهندة  رتباطااست كه ي ختكاربردشناـ  اجتماعياي  هپديد

) 1392و سـلطاني ( نيا  مقدسي دارند.  يك بافت به بافت ديگر تفاوت ازبردهاي ادب  راه
كه مسـلمان در  را بررسي كنند تا كالم انساني و سازوكارهايي  كوشند ميبرخالف الخطيب 

 ،انسان با خدا گفتنِ سخن ةشيوبحث ايشان  .ردب ميكار  بهمقام هستي ترين  عاليبا وگو  گفت
 الخطيب در اين است كه هم ةمقالبا  ها آن است. تفاوت پژوهش ،دعايعني  در كالم انساني

بـين  وگوي  گفتزمان فقط در  صورت هم هب ادبي بيهاي كار راه و هم ورزي هاي ادبكار راه
قـدرت  لحـاظ   به گفتمان دو طرف كه ممكن است ،چنين هم ود.ش ميانسان بررسي ـ  انسان

رفتـه در   كـار  بـه  ورزي توازن داشته باشند يا نداشته باشند. با بررسي نوع سـازوكارهاي ادب 
خـود (دعـا) از سـازوكار     ةخواسـت كـه افـراد هنگـام بيـان     انـد   گرفتـه شـيعه نتيجـه    ةادعيـ 

نند تا بـا  ك مي تالش ،اند. بنابراين كرده استفاده» داشت ديگري بزرگ« و» داشت خود كوچك«
  خاطب خود، واالبودن جايگاهش را نشان دهند.ذكر صفات م

مند ديگري است كـه   ) اثر ارزشش 1393پژوهش قائمي و غضنفري ( موضوع،در اين 
هـاي   هدعايي، شـيو هاي  ت، عبارآميز احترامادب به استخراج عناوين و القاب  ةنظريبرمبناي 

در » داشـت مخاطـب   بزرگخويشتني و ـ  خوار« كارِ راه ةدربردارندزبانيِ هاي  هخطابي، نمون
بـه آن اشـاره كـرد،    بـاره   ايـن  دروان ت مي است. اثر ديگري كه زبان فارسي امروزين پرداخته

 كتـاب بردهاي رعايـت ادب در زبـان عبـري،     راه«عنوان  ) با2007(از وارن راثلين اي  مقاله
اد . ايـن پـژوهش بـه ابعـ    )Warren-Rothlin 2007( است» آفريقاي غربيهاي  زبانو  مقدس

گفـتن را   حيـت تَمتعـددي ماننـد   هاي  همقول و پرداخته مقدس كتابدر  ورزي ادب گوناگون
 و القاب پيـامبر در ها  نامذكر  ةدربار) ش 1382فخر روحاني ( ،چنين هم بررسي كرده است.

  .پژوهش كرده است كريمقرآن 
ناشـران   ةشـد  چـاپ هـاي   دبانه در داسـتان ا بي هاي تگف بررسي پاره با ،مورني و سولين

در هنگـام  هـا   شخصـيت كـه گفتـار   اند  دادهاسالمي اندونزيايي براساس تعاليم قرآني، نشان 
ـ عصبانيت و ناراحتي و يا براي   ،دبانـه بـوده اسـت و درنتيجـه    ا بـي  آوردن قـدرت  دسـت  هب

 . اسـرار )Murni and Solin 2012( گرفتـه اسـت   زيادي از تعاليم قرآني صـورت هاي  يتخط
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خـدا و  وگوهـاي   گفـت  بـا بررسـي كـاربرد ادب در    )Asrar Nooraldeen 2016( نورالـدين 
 رفتهكار  به گوهايشانو در گفت ورزانه ادببردهاي  راه كه انواع هبيان داشتقرآن  پيامبرانش در

 ،چنين هم شود. خاطر مخاطبان مي سبب آرامش ، ويژهاصول مذهبي  ةارائبر  عالوه است، كه
راحتـي   و لطف خداوند به بندگان و موجب آرامشدهندة  نشان خداوند ازسويكاربردشان 

 )greeting( مـدگويي آ گفتاري خوشهاي  ششنوندگان است. صبري رابي و العابد الحق كن
بررسي قرآن  از منتخبهاي  هنظري كنش گفتاري آستين و سرل در آي الگويبا استفاده از  را

  .)Sabri Rabee and Al-Abed Al-Haq 2017( اند كرده
ـ ا بـي  و ورزي ادبهـاي   هبر اهميت نظري كارآمديتأثير  پژوهش حاضر  زيـرا  ،دارد يدب

وان گفـت كـه   ت مي .كند مي تحليل را قرآن ها در متن مهم چگونگي كاربرد و عدم كاربرد آن
نـد.  ك مي برقرار ارتباط قرآن يوگوي گفتو آيات ي ختكاربردشناپژوهش حاضر بين مفاهيم 

بافت به  باتوجه ،اعراف را ةسوربين موسي (ع) و فرعون در وگويي  گفتگران آيات  پژوهش
و  ورزانـه  ادببردهاي  راه تمركز بر نوع كاربرد پژوهشترين بخش  د. مهمننك مي بررسي ،آن

ي ختكاربردشناهاي  شو بيان علت و شرح آن با كمك ابزارها و رو وگوها گفت نقض آن در
زمان  دبي را هما بي و ورزانه ادببردهاي  راه مطالعات، كاربردتر  بيش برخالف ،است. بنابراين
در مـتن  و فقدان آن  ورزي ادبهاي  شند و نگاهي جديد به كاربرد روك مي در متن بررسي

  دارد.قرآن  مقدس
  

  ارچوب نظري و روشه. چ3
براي  )Brown and Levinson 1987( اين پژوهش براساس الگوي براون و لوينسونهاي  هداد

 يـك هر ،. درادامـه اند شدهبررسي  ادبي بيبراي  )Culpeper 1996(و كالپپر  ورزي ادب ةحوز
  د شد.نصورت مجزا توضيح داده خواه هب

  
  ورزي نظريات ادب 1.3

 ترين موارد كاربرد زبان در زندگي اجتماعي است. بـراي زنـدگيِ   از مهم ورزي ادب و ادب
 جاكـه  ازآن ادب حائز اهميت اسـت.  گوناگون در جهاني اجتماعي كاربردهايتر  مهرچه آرا

مختلفـي بـراي   بردهـاي   راه يـك مختلف وجود دارند، هرهاي  فرهنگبا  گوناگونهاي  زبان
خود را بردهاي  راه با هر نوع فرهنگيها  زبان ةهمكه  اينمهم  ةنكترند. ب ميكار  به ورزي ادب

بـراون و   شـد كـه   گفتهپيش از اين  .نداشته باشد ورزانه برد ادب راه كه نيست دارند و زباني
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الگـوي   رونـد. پـس،   شـمار مـي   بـه  ورزي ادب ةحـوز  در مشهور پردازان لوينسون از نظريه
   .است شود آورده ميدرادامه ها  آن ةشد ارائه

بداننـد كـه گوينـده بـا چـه      وگو  گفت كه طرفيندهد  ميرخ  هنگاميبيان آشكار:  الف)
وجهـه   ةتهديدكننـد برد، عمـل   داده است. در اين راه وجهه را انجام ةتهديدكنندهدفي عمل 

صـورت   كـاري  منظـور كاسـتن از ميـزان تهديـد     بهود و ش ميآشكار انجام  صورت كامالً به
  )؛Brown and Levinson 1987: 91( گيرد نمي

. افزودن بر رغبت مخاطـب،  3. اغراق، 2. توجه به عاليق مخاطب، 1ادب ايجابي:  ب)
ــاي  . اســتفاده از نشــان4 ــانگره ــي،  مي ــق، 5گروه ــت، 6. جســتن تواف ــز از مخالف . پرهي
مخاطب آگاه است و هاي  هكه گوينده از خواست . بيان اين9، يا طنز . جوك8، فرض پيش  .7
. درگيركـردن شـنونده و گوينـده    12بودن،  بين خوش. 11نهاد،  . پيش10پسندد،  ها را مي آن

دادن  هديه. 15متقابل گذاشتن، رابطة . فرض را بر 14كردن،  ارائه. دليل 13در يك فعاليت، 
  )؛ibid.: 91 - 227( به مخاطب

بـودن،   . بـدبين 3احتيـاط،  نشـانة  . پرسش، 2. بيان غيرمستقيم متداول، 1ادب سلبي:  ج)
زدايـي گوينـده و    . شخصـي 7. عذرخواهي، 6، زاردنگ اماحتر. 5رساني تحميل،  حداقل به  .4

. بيـان  10سـازي،   اسـم . 9صورت يك قـانون عمـومي،    به. بيان عمل تهديدكننده 8شنونده، 
  )؛.ibid( بودن شنوندهن مديونبودن به شنونده و  مديونآشكار 
كـردن،   فـرض . از پـيش  3ارتبـاط،  هـاي   ه. دادن نشـان 2، كـردن  اشـاره . 1بيان مـبهم:   د)

. استفاده 9. طنزآلودبودن، 8. استفاده از تعارض، 7، گويي همان. 6كردن،  اغراق. 5گويي،  كم  .4
كـردن،   صـحبت . سربسـته  12بـودن،   مـبهم . 11بالغـي،  هـاي   ش. كاربرد پرس10از استعاره، 

  .).ibid( كردن بيان. ناقص 15كردن مخاطب،  گزين جاي. 14تعميم بيش از حد،   .13
  
  ادبي بي 2.3

 تكيـه شـده   كـالپپر  نظـري  الگـوي  به ه است،در بررسي مواردي كه اصول ادب نقض شد
كـه   ،رويكرد گفتماني بـرخالف رويكـرد سـنتي    ،كالپپرازديدگاه . )Culpeper 1996( است

يـرد و بـر درك   گ مي ، آن را امري پويا در نظرداند ميزباني  ـ دبي را ذاتيا بي ادب وپديدة 
هـاي   هكـه نظريـ   بـود  بـر آن . كـالپپر  ورزد مـي تأكيـد  بافت و هنجارهاي اجتمـاعي   ازفرد 
دنبال حفـظ   بهها  دارد كه افراد با كاربست آنتأكيد ارتباطي بردهاي  راه براغلب  ورزي ادب

كـالپپر، تحقيقـات    نظر ند. بها يا ارتقاي هارموني اجتماعي خود در تعامل خويش با ديگران
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را براي نقـض   زيربردهاي  راه علتبعد مقابل آن انجام گرفته بود و به همين  دربارةاندكي 
  اصول ادب مطرح كرد:  

دبـي اسـت كـه فـرد     ا بي شكلترين  واضح): on record impoliteness( دبي آشكارا بي .1
  ؛فرد را دارد ةوجهزدن به  لطمهصراحت قصد  به

به زدن  آسيبكه براي هايي  برد راه): استفاده از positive impoliteness( دبي ايجابيا بي .2
) بـه  snub( اعتنايي . بي1 :اند از و عبارت اند شدهشنونده طراحي  ايجابيِة وجههاي  هخواست

نـدادن   نشـان . 4نكردن،  راهي هم . با ديگري3كردن،  محروم . ديگري را از فعاليتي2ديگري، 
. اسـتفاده از زبـان   6گرهاي هويتي نامناسـب،   . استفاده از نشان5دردي،  همو  توجهو  عالقه

استفاده از كلمات تـابو،  9شدن،  ديگري. باعث ناراحتي 8كردن،  لفتمخا. 7ري يا مبهم، س .
 ؛گذاشتن بر شنونده نام. 11

زدن بـه   آسيبكه براي هايي  برد راه): استفاده از negative impoliteness( دبي سلبيا بي .3
. به 3كردن،  تحقير. 2. ترساندن، 1 :، ازجملهاند شدهسلبي شنونده طراحي  ةوجههاي  هخواست

آشـكارا    .5كـردن،   راه هـم  ديگري را با ويژگي منفيوضوح  به. 4كردن،  تجاوزحريم ديگري 
  ؛بازداشتن. 6كردن،  زد گوشرا بودن مخاطب  مديون
وجهـه بـا   ة ): عمـل تهديدكننـد  sarcasm or mock politeness( ساختگي طعنه يا ادبِ. 4

 ،بنـابراين  .انـد  دروغـين ود و واضح اسـت كـه   ش ميانجام  ورزانه ادببردهاي  راه استفاده از
داند كه بدين قرار اسـت:   مي وند. كالپپر اين اصل را مشابه اصل طنز ليچش ميسطحي تلقي 

شوي، حداقل آن را طوري انجام بده كه با اصـل ادب   مرتكبايستي كه اهانتي را ب مياگر «
آميـز   اهانـت  ةنكتـ صورت غيرمستقيم و ضمني به  بهدر تضاد نباشد و اجازه بده كه شنونده 

  .)Leech 1983: 82, cited Culpeper 1996: 356( »موردنظر تو پي ببرد
ضمني بيان صورت  بهوجهه تهديدكنندة عمل «كه در آن  را مبهمادبي  بيبرد  راه كالنكالپپر 

 »يـد آ مـي چشم  بهاز ديگر مقاصد وي تر  بيش كه يكي از مقاصد گويندهاي  شيوه بهاما  ،ودش مي
)Culpeper 2005: 44،( دبـي  ا بـي  است كه هرچـه نـوع  بر آن  و ندك مي طعنه برد گزين راه جاي

  ادبي قائل است: كالپپر دركل دو نوع بي ود.ش ميتلقي آميز  اهانتتر  بيش ،باشد  مغيرمستقي
كردن در جايي كه عمل  سكوت): withhold politeness( خودداري از ادبيا  ممانعت. 1

  ند.ك مي شنونده آسيب واردة به وجه و است» اجباري«موردانتظار  ةدبانؤم
 گذاشـتن نـوعي   سر سربهدبي ساختگي يا ا بي ):mock impoliteness( دبي ساختگيا بي .2
 باشـد  كـردن يـا آزردن   ناراحـت كـه هـدف آن   رسد  نظر نمي بهچون  ،دبي ظاهري استا بي
)Culpeper 1996: 352.( 
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 ،اسـت » ناهمـاهنگي اجتمـاعي  «ساختگي اسـت و هـدف آن    ادبِِ »طعنه« ،ازنظر كالپپر
 مقالـة  اسـت. از » هماهنگي اجتمـاعي «دبي ساختگي براي ا بي »گذاشتن سر سربه«كه  حالي در

فتنـد و  ا مياتفاق تنهايي  بهندرت  بهبردها  راه كالنيد كه اين آ ميدست  هب همكارانشكالپپر و 
. اين برخالف ادعاي براون و )Culpeper et al. 2003( روند ميكار  به تركيبيصورت  به اغلب

وزن و يـا  ة است. فرمول براون و لوينسون در محاسـب  ورزانه ادببردهاي  راه لوينسون براي
هرچـه شـدت يـك    رود مـي كار  به دبي نيزا بي ةوجهه براي محاسب ةتهديدكنندعمل  شدت .
باشـد،  تر  بيش اجتماعي ةفاصلمندتر و داراي  هرچه طرف ديگر قدرتباشد و تر  بيش عمل

  .رساند ميبه وجهه آسيب تر  بيش آن عمل
  

  ها . تحليل داده4
) ع(   موسي داستان با مرتبط هاي آيه اعراف، ةسور هاي آيه كلازبين  ها داده آوري جمع براي

 يـك هر و شدند بررسي مجزاصورت  به وگويي گفت هاي آيه ،بعد ةمرحل در. شدند انتخاب
 بـر  تمركـز  با بنابراين،. شدند انتخاب ندبود فرعون و) ع(  موسي بين رفص گويو گفت كه
 از. شـود  بررسي مي آن فقدان و ورزانه ادب هايكار راه كاربرد و ميزان گويي،و گفت هاي آيه

 ايـن  زيـرا  جسته شـد،  انسان با انسان بين وگوييِ گفت فقط هاي آيه پژوهش كار آغاز همان
 هـا  آن به باتوجه و استمنتخب مؤلفان اين مقاله  نظري هاي چهارچوب جهتدر ها داده نوع
 .كـرد  مالحظه انسانيوگوهاي  گفت در را آن فقدان و ورزانه ادببردهاي  راه كاربرد توان مي

  .روند شمار مي به منظور اين براي غني منبعي ،درنتيجه
در ايـن   شـده  كارگرفتـه  بـه هـاي   هگذشته و بيـان نظريـ   هاي پژوهش ةپيشينبا گذري از 

شده خواهيم پرداخت. در  ارائهچهارچوب نظري  تكيه بر با ها به بررسي داده اكنونپژوهش، 
(ع) و هارون بـا فرعـون و      گوي موسيو كاربرد ادب و فقدان آن در گفتة نحو ،اين بخش

ارائـه   ،ي براون و لوينسون و كـالپپر نهاد هاي پيشكار راه به باتوجه ،اعراف ةسورساحران در 
 خواهـد  ارائـه  ينهزم يندر ا يآمار جدولي مطالب بهتر درك منظور به ،درنهايتشده است. 

  .)1(بنگريد به جدول  شد
. آمـده اسـت   قـرآن  ربار تكرار پربسامدترين نـامي اسـت كـه د    136(ع) با   نام موسي

ذكـر  قـرآن   بـار در  20ام هارون دارد. ندوم قرار رتبة بار تكرار در  74، نام فرعون با سپس
 گـرفتن  انجـام  ايديگري بـر  و انگيزة مناسبدليل خود  ها نام اين است. پربسامدبودن  شده

  اين پژوهش است.
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برادرش راه  هم شدن به برانگيختهپس از  (ع) موقعيت موردبررسي زماني است كه موسي
با معرفي  ،(ع)  ند. موسيك مي معرفيخداوند  ةفرستادو خود را رود  مينزد فرعون  بههارون 
نـد و از او  ك مـي  دعـوت پرسـتي   يگانـه ، فرعـون را بـه   هـا  هدادن معجز نشانو  يگانهخداي 

مخالفت  با او اما فرعون ،بردارددست  اسرائيل بني درقبالظلم و ستم  رواداشتنِ خواهد از مي
(ع) و هـارون بـا فرعـون و سـاحران و       بـين موسـي  وگويي  گفت ،. در اين موقعيتكند مي

و كـالپپر   نهادي بـراون و لوينسـون   پيشبردهاي  راه كه براساسدهد  ميگروهي از مردم رخ 
)Brown and Levinson 1987: 91; Culpeper 1996( تحليل خواهند شد وگوها اين گفت.  

 و هـارون بـه امـر خداونـد بـراي      (ع)  است كه موسي وگويي گفتموقعيت اول شامل 
 سـخنان . ايـن صـحنه بـا    روند مينزد فرعون اسرائيل  بنيرسالت خود و نجات كردن  مطرح
يك بخـش حـذف   جا  اين كه دردهد  مياما شواهد و قرائن نشان  ،ودش مي آغاز(ع)   موسي

خـود را بـه    سخن يا وييگ مهمل زند به مي اتهامِ (ع)  فرعون به موسي و احتماالً شده است
ايـن  يد ؤمچه  آن .ازجانب خدا نيست و دروغ است شده هاي گفته سخن دادن ياخدا نسبت 

نوشـته  اي  جملـه  سورة اعـراف  104 ةآياين آيات است. در  ديدگاه است، ساختار جمالت
آن، جملـه اسـميه اسـت.    بـر  عالوه استفاده شده و ،»انَّ« ،تأكيد كه در آن از ادات شده است

از اسم استفاده شده است. » رسلتاَ«فعل مجهول  جاي به، در بخش گزاره (خبر) نيز ييازسو
اسميه و به كارگيري اسم در بخش  جملة راه هم به تأكيددر بالغت عربي، به كارگيري ادات 

دادن و واكنش بـه مخـاطبي اسـت كـه      پاسخدرصدد  كسيگزاره مربوط به زماني است كه 
 نـد كـه احتمـاالً   ك مي تقويت ) برداشت ما را105اعراف: ( بعدي ةآيند. ك مي ادعاي او را رد
وان به اين نكتـه  ت مي زبانيهاي  هنشان به ستنادابا  فقطحذف شده و وگو  گفت يك بخش از

   در كار بوده است. (ع)  سنگين به موسي ياتهام كه احتماالًبرد   پي
» ترديــد مــن پيــامبرى ازســوى پروردگــار جهانيــانم اى فرعــون بــى :و موســى گفــت«

مـن درحقيقـت دليلـى روشـن      ،شايسته است كه بر خدا جز حـق نگـويم  « ،)104  اعراف:(
» مـن بفرسـت  راه  هـم  را فرزنـدان اسـرائيل   ،پـس  .ام ازسوى پروردگارتان براى شـما آورده 

  .)105اعراف: (
بلكه در واكنش به حـرف   ،خود را معرفي كندخواهد  نميجا  اين (ع) در  درواقع، موسي

(ع) را از   ند. اگرچه فرعون موسيك مي آغازسخن را فرعون (اثبات حرف خود و رد اتهام) 
آوري ازسـوي   (ع) خود را پيام  موسي )104(اعراف:  بار اين است، ناختهش ميكودكي خوب 
ود و از موسـي  شـ  مـي اما فرعون حاضر به پذيرفتن ن ).(ادب آشكارند ك مي خداوند معرفي

اعتمـادي و   كـه بـي   نشـان دهـد  اي  معجزهو  بنمايانددليلي بر اثبات رسالتش  كه خواهد مي
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دبي ايجابي است كه فرعـون  ا بي گر بيان حال درعينو  دهد فرعون را نشان مي بودن ئنمنامط
آن  درپـيِ پـس   ،به موسي و سخنان او نـدارد  يعالقه و توجه و است امتناع كرده  توافقاز 

 قبلـي  ذهنيت براثر شايد فرعون. ازسويي، كند يط ناراحتي و ناآرامي او را مهيااست كه شرا
و در  شـده  شـرايط  متوجه خواهد برد،بين  از را او و زاده خواهد شد كودكيكه  ايندربارة 

(ع)   موجبات ناآرامي موسي است تا شده باعث امر همين هراسيده و مي(ع)   باطن از موسي
گر ا :گفت« از او داشته باشد. ،معجزه دادن نشانچون  ،بزرگهاي  ترا فراهم كند و درخواس

 ةمعجـز موسي . «)106اعراف: (» گويى آن را ارائه بده اى پس اگر راست مى اى آورده معجزه
شـك   فرعون گفتند بـي  سران قوم: دهند ميكه چنين پاسخ دهد  ميعصا و يد بيضا را نشان 

پس چـه   ،بيرون كندسرزمينتان خواهد شما را از  مى« .)109اعراف: (» اين ساحرى داناست
  .)110اعراف: (» ؟دهيد دستور مى

 ايجـابي  ادبـي  بـي  دبي آشكار وا بي تركيبي از سورة اعراف 109آية  پاسخ سران قوم در
تركيبي از دهندة  نشان 110 آية و در شود نمايان مي بر شنونده ريگذا نامصورت  است كه به

 درقبـال دبـي  ا بـي  هـاي كار راه فرعـون و تمـامي   درقبالايجابي  ورزانة هاي ادبكار راه انواع
  (ع).  موسي

زيـرا تـو را ظـالم و     ،كه در كشـتن او عجلـه نكـن   دهند  مينهاد  پيش سران قوم فرعون
به شهرها بفرست تا ساحران را جمع كننـد  موراني أمدل خواهند خواند، بلكه نخست  سنگ

گفتنـد او و بـرادرش را   « آنان دربرابر موسي مقابله كن: حرِ) و تو با س305: 1387(راشدي 
تا هر ساحر دانـايى را  « ،)111اعراف: ( »شت كن و گردآورندگانى را به شهرها بفرستبازدا

 ورزانـة  هـاي ادب كار راه تركيبي از انـواع  سورة اعراف 111آية  .)112اعراف: ( »آرند نزد تو
 گر بيان 112 آية (ع) است.  موسي درقبالدبي ا بي هايكار راه فرعون و تمامي درقبالايجابي 

دارند  مينند به ساحربودن و بيان ك مي (ع) است از اين لحاظ كه او را متهم  موسيدبي به ا بي
  كه داناتر از او نيز ساحراني هستند.

و ساحران نزد «آمدند.  گرداز مردم  خيليساحران و  ،در موقعيت بعد، در روز مقررشده
» ؟بـراى مـا پاداشـى خواهـد بـود      ،فرعون آمدنـد [و] گفتنـد [آيـا] اگـر مـا پيـروز شـويم       

  .)114اعراف: (» شما از مقربان [دربار من] خواهيد بود آرى و مسلماً :گفت« ،)113  اعراف:(
فرعون  درقبالهاي ادب ايجابي كار راه تركيبي از انواع سورة اعراف 114و  113هاي  آيه

حـائز اهميـت اسـت.     انـه  ورز ادب كـار  راه نيـز يـك  جا  اين در دهند. را نشان مي و ساحران
و دهـيم   نمـي ساحران به فرعون مستقيم نگفتند كه ما هيچ كاري را بـدون مواجـب انجـام    

درصورت پيروزي بايد به ما پاداش بدهي. ساحران كه بـه خيـال خـود آمـادگي مقابلـه بـا       
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است كه انسان  درايت(ع) دادند. اين نوعي   (ع) را داشتند، اختيار را به دست موسي  موسي
دهـد.   مـي و خصم را ضعيف و خـوار جلـوه    سازد مي خصم، خود را قوي و آماده دربرابر

خـود اطمينـان دارنـد     ةغلبـ (ع) فهماندنـد كـه از     فرعونيان با اين كـالم خـود بـه موسـي    
 »سـاحران ادب را هـم رعايـت كردنـد    «كـه   ،. برخالف نظر راشـدي )305: 1387  (راشدي
بگوينـد  خواستند  ميها  است. آن ادبي بيبلكه  ،رعايت ادب نيست بحثجا  اين ، در(همان)
براي  ،هستي و تويي كه ادعاي رسالت داري، مختار هستي كه انتخاب كنيتر  ضعيفكه تو 

 . درواقع، اين نوع تخيير (مخيرگذاشتن) نوعي اظهار قدرت است كـه كند نميما هيچ فرقي 
كـه مـا    افكنـى و يـا ايـن    آيا تو مـى  ،اى موسى :گفتند« دبي جاي بگيرد.ا بي واند در ذيلت مي
ديدگان مردم را افسون كردند  ،شما بيفكنيد و چون افكندند  گفت« ،)115اعراف: (» ؟فكنيمبي

 سـپس، . )116اعـراف:  (» ميـان آوردنـد   و آنان را به تـرس انداختنـد و سـحرى بـزرگ در    
 ،پـس . هـا را بلعيـد   (ع) عصايش را انداخت و اژدهايي شـد و وسـايل دروغـين آن     موسي

  .ردند باطل شدك مي و كارهايى كه آمدحقيقت آشكار 
[و] گفتند به پروردگار جهانيـان ايمـان   « ،)120اعراف: (» و ساحران به سجده درافتادند«

آشـكار   ادبِ 120. آيـة  )122اعراف: (» پروردگار موسى و هارون« ،)121اعراف: (» آورديم
ادب  گـر  بيـان  122و  121هـاي   آيـه  دهد. را نشان مي (ع) و خداوند موسي درقبالساحران 

آيـة   .فرعون اسـت  درقبالها  دبيا بي (ع) و انواع  ايجابي به موسي ورزي آشكار و انواع ادب
(ع) و هـارون   با ايمان بـه موسـي  م أتوايمان به خدا  كه براي اين است كه داللت كند 122

نظر ِ  خالفبيان مستقيم ديدگاهي كه  نگرفتن از فرعون و اجازه). 306: 1387است (راشدي 
ساحران نظر ايجـابي   .رود شمار مي بهفرعون)  درقبالدبي (ساحران ا بي نوعفرعون است، از 
احتـرام ابـراز كردنـد.     ةنشـان  بـه بـا عمـل   راه  هـم  و آشكار(ع) و خداوند  خود را به موسي

عمـل و   ، هرچند دراستدبي به فرعون ا بي رفتاري ازسر(ع)   سمت موسي بهگرداندن  روي
(ع) از زبان   موسي ةخواستبيان و تكرار  .مستقيم به فرعون حرفي نزدندصورت  به در گفتار
  ود.ش ميفرعون قلمداد  درقبال آشكاريدبي ا بي ها، آن ةسجدگام با عمل  هم ،ساحران

رسـالت   كـه  ودشـ  مـي وجه حاضر ن هيچ به ،كه ادعاي خدايي دارد ،فرعون بديهي است
در رفتار كالمي فرعون و فرعونيان نشدن  پذيرفتهكند و او را بپذيرد. اين ييد أت(ع) را   موسي
در  است واسرائيل  بنيقوم » مردم«از  منظور احتماالً سورة اعراف 123 آية در ؛ودش ميديده 

فرعـون   را آواره كنـد. احتمـاالً  اسـرائيل   بنـي  قصـد دارد تـا  (ع)   كـه موسـي   آن آورده شده
 نشان دهداسرائيل  بنيو به  كندش نيز محروم ا مي(ع) را از وابستگي قو  موسي تاخواهد  مي

با سحر خـود شـما را آواره    بر آن است تا(ع)   و موسي تعلق داريدكه شما به اين سرزمين 
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اسـرائيل از ديگـر مـوارد     بنـي قوم  كردن آواره به تصميمبر  مبني(ع)   زدن به موسي اتهامكند. 
  ست.وگو گفتاين  ي درورز از ادبادبي و سرباززدن  بي

ايـن   قطعـاً  ،كه به شما رخصت دهم بـه او ايمـان آورديـد    آيا پيش از آن :فرعون گفت«
زودى  بـه  ،پس .ايد تا مردمش را از آن بيرون كنيد راه انداخته بهسرزمين است كه در   نيرنگى

از راسـت  و پاهايتـان را يكـى از چـپ و يكـى     ها  دست« ،)123اعراف: (» خواهيد دانست
 124و  123هاي  . آيه)124اعراف: (» شما را به دار خواهم آويخت ةهم ،سپس .خواهم بريد 

را با  كسيوضوح  بهدبي سلبي است. ترساندن، ا بي دبي ايجابي،ا بي دبي آشكار،ا بي سرشار از
 زدن بـه  . اتهـام رود شمار مـي  بهدبي سلبي ا بي تهديدكردن نوعي ، وكردن راه هم ويژگي منفي

  است. يدبا بي نيز از مصاديق كردن و آواره كردن چيني و نيرنگ دسيسه
و تو جز براى اين ما « ،)125اعراف: (» سوى پروردگارمان بازخواهيم گشت بهما  :گفتند«

 .ايمـان آورديـم   ،كه ما به معجزات پروردگارمان وقتى بـراى مـا آمـد   رسانى  ينمرا به كيفر 
ميـان   ةفاصـل . )126اعـراف:  (» يز و مـا را مسـلمان بميـران   بر ما شكيبايى فرو ر ،پروردگارا

كه خوب از  اين اما ساحران با ،شود جا آورده بهاصول ادب  كه ندك مي ايجابكنندگان  تعامل
گـرفتن   ناديده. آورند جا نمي بهاين اصول را  126و  125هاي  آيه استناد بهند، ا اين فاصله آگاه

بــه فرعــون و اعتنــايي  بــيو  نــدادن عالقــه نشــان ،نكــردن راهــي هــم بــا ديگــري ،فرعــون
را بيان  دبي ايجابيا بيفرعون  آزردنِ ورزيدن بودن، درپي مخالفت ،فرعون با نكردن دردي هم
 سـلبي و در  ادبيِ بي كار راه يك سورة اعراف، 125 آية در ،كه ساحران مهم اين كند. نكتة مي
  . اند بردهكار  به را ادب ايجابيايجابي و سلبي و ادبي  بي كارِ راه سه 126 آية

بر مـا شـكيبايى فـرو ريـز و مـا را مسـلمان        ،پروردگارا«يعني  ،126آية در قسمت دوم 
اوسـت.  هـاي   هدر تضاد با ديـدگا  است، زيراكردن اهانت به فرعون  دعا گونه از ، اين»بميران
 ادب ايجابي »يمبيان مستق« است و خداوند درقبالادب آشكار  »درخواست و دعا« ،بنابراين
برخالف  چونفرعون  درقبالادبي  بيرود و  شمار مي به ادب سلبي »قول و نهاد پيش« است و

  اوست.ديدگاه و خواست 
 تا ودش ميفرعون را ندارند و همين امر باعث هاي  يساحران بيش از اين تحمل گستاخ

كردن بـه   اعتنايي بيو بر تصميم خود قاطع باشند. اين رفتار و دهند   نشان واكنشدربرابر او 
 هـا  آندركنـار  بر  مبنيايجابي فرعون است و نياز او را  ةوجهي براي حمله به كار راه فرعون
دبي ا بي گونه اين ذارد. در اين بافت، شدت روانيِگ مي پاسخ ها را بي بستگي با آن و هم بودن

ردند ك مي پيرويكه كوركورانه از فرعون  مردميدرميان  ويژه هب ؛دبي واضح استا بي بيش از
و بـا سـكوت خـود بـه     زدند  نمياگر ساحران حرفي  .خواندند ميو او را خداوندگار خود 
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خاص آن هم  يولي بيان اعتقاد به ديدگاه ،آمد نميپيش  دند، مشكليرك مي شكست اعتراف
ة فرد وجه رساندن به آسيببدترين نوع كه مخالف آن ديدگاه است،  ،دربرابر فردي پرقدرت

 124آية ها را در  وان گفت به همين دليل است كه فرعون آنت مي ،. پساست قدرت صاحبِ
  ند.ك مي تهديدها  هبه بدترين شكنج

تا در اين سـرزمين فسـاد   كنى  يمآيا موسى و قومش را رها  :و سران قوم فرعون گفتند«
كشيم و  زودى پسرانشان را مى هب :گفت [فرعون] ؟كند تو و خدايانت را رها كنند و [موسى]

سران قوم فرعون . گفتارِ )127اعراف: ( »يما و ما بر آنان مسلطداريم  يمزنانشان را زنده نگاه 
است كـه   بودن بدبين و احتياطگر  بيان ها آن پرسش است و سلبي ورزي فرعون ادب درقبال

تعمـيم بـيش از    فرعون داللت بر بيان مبهم دارند. ميوا با يك استفهام انكاري او را به كاري
، چـه آنـان كـه موافـق     دارد روا مـي خشم اسرائيل  بنيقوم  ةهم بر به اين دليل كه دارد، حد

  (ع) باشند و چه آنان كه موافق نباشند.  موسي
انـد. گفتـار    كار گرفتـه  را به دبيا بي هايكار راه (ع) انواع  موسي درقبالسران قوم فرعون 

 اعتنايي بي است؛ ازجمله دبي ايجابيا بي و دبي آشكارا بي (ع) و قومش  موسي درقبالفرعون 
وگـو بـا    . گفتشدن كسيباعث ناراحتي و ناآرامي  ،كردن امتناعاز توافق  نكردن، دردي همو 
گفتن يا  كنايه سخن به ،دن، تحقيركردنيترسان هم رفتارهايي است مانند دبي سلبيا بيكار  راه

   زدن. طعنه
وان گفت كه فرعـون در كـالم   ت مي ود.ش ميدبي آشكار ديده ا بي در سراسر كالم فرعون

شـدن بـر    مسلطداشتن زنان و  نگه زندهدبي استفاده كرده است. ا بي هايكار راه خود از تمامي
 كـه  اسـت  رفته ميشمار  بهها  آن مردانِ درقبال آميزتحقير رفتار ترين تاريخ بزرگ طيآنان در

  است.اسرائيل  بنيبا زنان قوم ناپسند و نكوهيده اعمال  رواداشتناشاره به داشتن قدرت و 
 از خـدا يـارى جوييـد و پايـدارى ورزيـد كـه زمـين از آنِ        :موسى به قوم خود گفت«

[نيك] براى پرهيزگاران  دهد و فرجام آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد مى ،خداست
برآمده بخشيدن به قوم خود  آرامش(ع) با اين سخنان درصدد   موسي. )128اعراف: (» است
(ع) سرشار از انواع ادب آشكار، ادب ايجابي، و ادب سلبي اسـت و    موسيهاي  ه. گفتاست

خـود را   معـدود به همين دليل است كه توانست در آن روزگـار سـخت، يـاران    ، احتمال به
  ).129 -  128(بنگريد به اعراف:  چنان نزد خود نگه دارد هم

 ،سوى ما آمـدى  بهكه  بعد از آن كه تو نزد ما بيايى و [حتى] پيش از آن :[قوم موسى] گفتند«
گفت اميد است كه پروردگارتان دشمن شما را هـالك كنـد و شـما را     ،آزار قرار گرفتيم مورد

  .)129اعراف: (» نيدك گاه بنگرد تا چگونه عمل مى آن .[آنان] سازد روى زمين جانشين
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دستور فرعون براي قطـع   ، كه بهبه فرعوناسرائيل  بنيو ماجراي خدمت  توراتبه  باتوجه
تهيـة  خود بايـد بـراي   اسرائيل  بني ،حكم فرعون بهو سازي مأمور شدند  خشت منظور هب» كاه«
(ع) نداشته   كردن به سخنان موسي اعتنابراي  فرصتيزياد  كار راثرب تارفتند  ميبه صحرا » كاه«

وينـد كـه تـو باعـث     گ مي (ع) به موسياسرائيل  )، بني67پيدايش: ، مقدس كتابباشند (
(ع) ازسـوي   موسـي  درقبـال  دبـي ا بي جا شد. ايندشوار ما شدي و وضع ما بختي  نگون
هـاي   يگرفتـار بانيِ همة  و باعث(ع) را  موسي اسرائيل بنيزيرا  ،ودش ميديده اسرائيل  بني

  .دانند ميخود 
دبـي سـلبي   ا بـي  جا در اين (شايد افتاده بود (ع)  قوم موسي ي كه بر دلترديد در جوابِ

هـاي  كار راه (ع) با انـواع   موسي ،زدكردن باشد) بودن مخاطب را گوش مديونآشكارا همان 
نـد و  ك مي دردي ها هم ها توجه دارد و با آن آنهاي  هكه به خواستدهد  ميايجابي نشان   ادب
ها و  تنگي شكيبايي دربرابر صبر و ةكه درنتيجدهد  مياميد  چنين همند. ك مي حمايتها را  آن

بر (ع)   است. موسيبين  خوش بدين شرايطست و ها خوبي در انتظار آن عاقبتها  دشواري
(ع) سرشار از انواع ادب   موسي سخنانِ ش آرامش بخشد.به قوم آن است تا با سخنان خود

را  شتوانست در شرايط سـخت يـاران   مدد آن بهآشكار، ادب ايجابي، و ادب سلبي است و 
  ).129 -  128(بنگريد به اعراف:  نزد خود نگه دارد

 فتند اين براى [شايسـتگى] گ مي ،وردآ ميروى  [و نعمت] به آنان كه نيكى هنگامى ،پس«
ـ  بـد مـى   راهانش شـگونِ  به موسى و هم ،رسيد يمماست و چون گزندى به آنان  خود  دزدن

 ؛دبـي اسـت  ا بـي  هـاي كار راه قوم فرعون سرشار از انـواع  سخنانِاين . )131اعراف: (]» ...[
دبـي  ا بـي كـه همـان    زدن شگون بـد  است و غرور و خودبرتربيني كه همان دبي آشكارا بي

  است. ايجابي و سلبي
ما بـه   ،آن ما را افسون كنى براى ما بياورى ةوسيل بهشگرفى كه  ةپديدو گفتند هرگونه «
و  دبـي اسـت  ا بـي  جـا  كردن در ايـن  افسوناصطالح . )132اعراف: (» آورنده نيستيم ايمانتو 
ايـن رفتـار و   . اسـت  ادبـي سـلبي   بـي  از نوع كردن راه هم را با ويژگي منفي كسيوضوح  به

بـر   مبنـي ايجابي وي اسـت و نيـاز او را    ةوجهي براي حمله به كار راه (ع)  نپذيرفتن موسي
قوم فرعون سرشار  سخنانذارد. اين گ مي پاسخ ها را بي بستگي با آن و هم ماندن ها آندركنار 
 دركـل،  .سـلبي  دبـي ا بي و ،دبي ايجابيا بي ،دبي آشكارا بي ؛دبي استا بي هايكار راه از انواع

  است.راهي  هم برگرداندن از روي است كه همان اظهارِگر  جلوهتر  بيش دبي ايجابيا بي
و در سـفر خـروج، در    تـورات كه در متن  آناست  سورة اعراف 133آية  كه دراي  نكته

اثري از آن نيست. بررسـي  قرآن  عباراتي آمده است كه در ،بخش بالي تگرگ و بالي ملخ
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(ع) و   بـا موسـي   ،بـالي قبلـي   در مقايسـه بـا   ،كه فرعون در هر بالدهد  مياين بالها نشان 
  . راند مي سخنتري  بيش هارون با نرمي

هايى آشـكار   نشانهصورت  به و خون راها  غوكريز و  ةكنبر آنان طوفان و ملخ و  ،پس«
در كمـال   ،فرعـون . )133 اعـراف: (» فرستاديم و باز سركشى كردند و گروهى بدكار بودنـد 

(ع) و  از موسـي  ،ضـعف  موضـع نـد و از  ك مي (ع) و هارون تقاضاي كمك  از موسي ،ادب
 ،آن هم از دشمن و طرف ضـعيف  ،كردن درخواستند. درواقع، ك مي هارون چيزي را طلب

  .رود ميشمار  به هم ورزي است كه ادب پنداري فرعون خودكوچك نزد
پروردگارت را به عهـدى كـه    ،اى موسى :گفتند ،كه عذاب بر آنان فرود آمد هنگامىو «

به تو ايمـان خـواهيم    حتماً ،اگر اين عذاب را از ما برطرف كنى .نزد تو دارد براى ما بخوان
  .)134اعراف: (» با تو روانه خواهيم ساخت اسرائيل را قطعاً يآورد و بن
كه برخالف زبان فارسي، درخورتوجه است  ادبي آشكار است، اما بي بيان مستقيم و امر

 ،دبي ندارد. بنابراينا بي امر داللت برفعل  كاربردنِ به ،مانند عبري و عربي ،ساميهاي  زباندر 
  است. زبان يفارسانتقال همين موضوع به مخاطب  هترجم فنِ هاي دشوارياز 

در اين  فقطادب است.  ةنشانكاري  گرفتن  دادن به مخاطب براي انجام اطمينانو  قطعيت
 ،نندك مي استفادههاي ادب ايجابي و سلبي در گفتار خود كار راه فرعونيان از كه مرحله است

  ينند.ب مي(ع)   را در دست موسياش  چارهكه منافع خود را در خطر و  آن هم براي اين
هـاي  كار راه وانـد انـواع  ت مـي  شد كه يـك آيـه   دريافته ،اين پژوهشهاي  هبا بررسي داد

تفسـيرها   ارائةاين موضوع علتي بر  روي، همين هب را در بر داشته باشد. دبيا بي و ورزي ادب
و دليلـي بـر غنـاي     ها را درپي داشته باشد آنواند ت مي كه هر آيه است بسياريهاي  بحثو 

تركيبـي در  بردهـاي   راهبسامد بـاالي   ،آيات است. بنابراينتر  بيش مفهومي و اداراكي هرچه
  است. و تأمل توجهدرخورموردبررسي هاي  هآي

 كه فرعون و فرعونيان در برخورد با آمده از اين پژوهش حاكي از آن است دست هبنتايج 
يـا   تر بيشها  شخصيتو در برخورد با ديگر  ورزانه ادببردهاي  راه ازتر  بيش خودراهان  هم

ازسـوي   ورزي ادبي و دريـغ از ادب  بي  ،نند. بنابراينك مي دبي استفادها بي بردهاي از راه كامالً
براين، در  افزوناست. م غيرمستقي (ع) و قومش  و ازسوي موسي  مفرعون و فرعونيان مستقي

 ورزانـه  ادببردهـاي   راه ازتر  بيش داري معنيفرعون با اختالف  ،قرآن (ع) در  داستان موسي
 نـد. ك مـي  دبي در برخورد با ديگران استفادها بي بردهاي راه از خود وراهان  هم در برخورد با

هـاي   تكـه شخصـي   اسـت  )1395( همكـارانش رحمـاني و   نتيجـة پـژوهش   برخالف اين
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دبـي و  ا بي بردهاي از راهتر  بيش ،ساالن در برخورد با هم ،بررسي هاي مورد رماننوجوانان در 
ننـد.  ك مـي  اسـتفاده  ورزانـه  ادببردهـاي   راه ازتـر   بـيش  هـا  در برخورد با ديگـر شخصـيت  

در  ورزانـه  ادببردهـاي   راه داري از (ع) با اختالف معني   براين، در اين داستان، موسي افزون
  .برد بهره مي ،خود و چه با فرعونيانراهان  هم چه با ،خودوگوهاي  گفت تمامي

ـ  مـي  وگوهـا  گفتبه  باتوجه، )Culpeper 2002: 90( ندك مي كالپپر اشاره كه طور همان وان ت
 صورت به كس هر سخنان ،برد. درادامه پي وگوها گفتتاحدي به شخصيت افراد حاضر در 

  .تحليل خواهند شدي ختبراساس ديدگاه كاربردشنا ست. سپس، سخنانا شده آوردهمجزا 
كـه   . سـاحران 2 ؛)106اعـراف:  (ع) (  . موسـي 1 گويد: سخن مي مخاطب سه بافرعون 

. 3 است؛ )124- 123اعراف: ( تهديد و )114اعراف: ( پاداش بردهاي وي درقبال ساحران راه
  ).سورة اعراف 127 ةآي پايانيقسمت بنگريد به ( و پيروانش قوم

وان حدس زد كه فردي ناسازگار است و در كالم خـود بسـيار از   ت مي فرعون سخناناز 
اي  نشانهاست و  آميزتهديد سخنانشدرصد بااليي از چنين  هم ند.ك مي نيش و كنايه استفاده

. دهد نميآزادي فكر و انتخاب  ةاجازاست كه به مردم  وي جوي ستيزهمستبدانه و ة از روحي
 ،اوست. بنابراين و خودستايي غرور از چون خدا نشانِ خودانتظارش از افراد براي پرستش 

  كند. را به ما معرفي مي منفيهاي  يبا اكثر ويژگ مرديفرعون  سخنان
 ؛)112- 109اعـراف:  فرعون ( با .1: گويند مي سخن آيات قسمتچهار سران قوم فرعون در 

موسـي   بـا  .4 ؛)132 -  131اعـراف:  موسـي ( بـا  . 3 ؛)127اعـراف:  فرعون (باري ديگر با . 2
هـاي   نـد و روش داركه قدرت كالمـي   توان دريافت مي وگوهايشان گفتاز  ).134اعراف: (

درابتدا ، 112تا  109 هاي هدر آي مثالً ؛دانند مي درستي به ،فرعون ويژه دربرابر ، بهي راور سخن
فرعـون را از  خواهـد   مـي كـه   درادامه با بيان اينو دهند  ميصفت ساحر را به موسي نسبت 

ر ذهـن فرعـون   دمنفـي  ثيري أتكه  دهند توضيحي ميدرمورد موسي  ،سرزمينش بيرون كند
هـا   آني أرپاسـخ آري بـه    فقـط يرند و فرعـون  گ مي خودشان تصميم ،هم عاقبت. گذاشت

و نفوذ سران ي ور سخناست كه به فن  آشكار ديگري ةنمونهمين سوره  127 ةآي .دهد مي
  اذعان دارد. قوم فرعون
، )113اعـراف:  فرعـون (  بـا  .1: رانند سخن مي سورة اعراف قسمت سهدر  هم ساحران

، در اين آيه نيز مضـمون و كـالم   )115اعراف: موسي ( با .2 مضمون و كالم پرسشي است؛
فرعـون  ساحران با  سخناناز  ).126 -  125اعراف: فرعون ( باري ديگر با .3 پرسشي است؛

غيرمسـتقيم از   زيـرا  آشنا بودنـد،  يور سخن روشوان حدس زد كه با ت مي ،)113اعراف: (
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منظور خود را رساندند. لحن  پرسشياي  جملهفرعون درخواست ترفيع و پاداش كردند و با 
 دهـد.  مـي   را نشـان  كارشان در بودن دقيقبا اعتماد به م أتوغرور  با موسي گوهايشان و گفت

 را هـا  كه توان مقابلـه بـا آن   ديدند (ع) را توانا و ماهر در سحر نمي موسيازسويي، ساحران 
تا تصميم بگيـرد چـه كسـي    خواهند  مي (ع)  موسي كه ازاست همين دليل  به داشته باشد و

 نظـر  بـه ). 115اعـراف:  (ع) گذاشـتند (   موسي ةعهدانتخاب را بر  درواقع، كننده باشد وآغاز 
با ديدن  ،و كنايه استفاده كردند. درنهايت طعنهدر كالم خود تاحدي از  رانرسد كه ساح مي

موسي درمقابل جادوي خودشان عمـق موضـوع را درك كردنـد و ايمـان آوردنـد.       ةمعجز
 ةنشـان  بيـان ايمـان   بـودن  صـريح  ومسـتقيم بيـان كردنـد    صورت  به ايمان خود را ساحران
 وگـو  گفـت  ). درادامه هم مصمم با فرعون122 -  121اعراف: است ( اين عده نفس به اعتماد
  .)126 -  125(اعراف:  نندك مي

بـا  . 2 ؛)105 -  104اعـراف:  فرعـون ( . بـا  1: رانـد  مـي  سخنقسمت سه در  (ع) موسي
آيـد   (ع) برمـي   موسيسخنان از  .)129 -  128اعراف: قومش ( با .3 ؛)116اعراف: ساحران (

 سـخن بـا دليـل و برهـان    راه  هـم  صـريح و و  كوتـاه كه فردي مقتدر و در كالم قاطع است. 
» أَلْقُـوا « بـرد:  كـار مـي   را به ). خطاب به ساحران فقط يك كلمه105 -  104اعراف: ( گويد مي

زنده نگه دارد. كلمات  ناميد را در آنا كوشد تا مي ش). موسي در خطاب به قوم116اعراف: (
 كم نيست. ،قومش ويژه ، بههمگانكه در سخنان موسي با  برد كار مي بخش را به آرامش

. )129اعراف: موسي ( با .1: گويند مي سخن آيه از سورة اعرافدر يك  (ع)  قوم موسي
و  طعنه. كالمشان ندطلب و ناسازگار كه راحت دريافتوان ت مي قوم موسي وگوهاي گفتاز 
  دارد. كوهشبوي  و و رنگة بسيار كناي

هـارون و   و (ع) موسـي  گـروه  يكـي  اند:  مخالف  دو گروهوگو  گفتدر  گانكنند شركت
شـايد فرعـون    .ساحران ش وسران قوم و فرعون گروه و ديگرياسرائيل  بنيقوم  اي از عده

و چنـان جايگـاهي بـراي خـود قائـل بـود كـه        ديـد   مـي از موسي  يباالتر مقام خود را در
چون فرعون هرقدر  همشود. شايد  وگو گفت وارد با موسي تنهايي و مستقيم خواست به نمي

اجـازه داده   علـت، اثبات كند كه خدايي او وجود دارد. به همين توانست  نميكرد  ميتالش 
 زيـرا  بگوينـد؛  سـخن جاي او تصميم بگيرند و  بهبود كه سران قومش هم براي كمك به او 

كوتـاه   ي(ع) جمالت  بودند. موسي وگو كرده گفت(ع) بسيار   موسي دربارةسرانش  بافرعون 
اسـت   در ايـن  هيسخنان پيامبران اال ويژگي زيرا ،را بيان كرده بود و اطناب نداشت  دهساو 

 دربارة سخن خـود  ،در هنگام ابهام فقطو  باشدتفهيم براي عموم  قابلكه كوتاه و مختصر و 
 .دهند ميشرح و توضيح 
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سـاحران  مانـد.   نتيجـه  ساحران بي دربرابراش  خدايي مقام فرعون براي اثباتهاي  شتال
برتـر از جـادوي    ةمعجزچنين  هم (ع) درمورد آفريدگار جهانيان و  سخنان موسيتأثير  تحت

بودن آن ايمان آورنـد.   آخرت و جاودان و به خداي جهانيان ،خودشان قرار گرفتند. بنابراين
چهارچوب اين جهان  ردو تهديدهاي فرعون فقط ها  شاعتقاد راسخ داشتند كه پادا ساحران
چنان مصـمم   آخر هم ةلحظمانعي بر تصميم ساحران باشد و تا  توانست نمي ،برايناست. بنا

خواسـتند   نمـي مادي فرو رفته بودند كـه  هاي  تقدر در نعم قوم فرعون اين بودند. اما سران
هم اسرائيل  بنيردند. قوم ك مي چنان به دفاع از فرعون با موسي مقابله واقعيت را ببينند و هم

ايشـان نقـش    ،ردنـد. بنـابراين  ك مـي  (ع) گله  نزد موسي بهمدند و آ ميكنار نسختي  اندكيبا 
  ايفا نكردند. فرعون با(ع)  موسيوگوهاي  گفتچنداني در 

 بـا نگـرش  همه تفـاوت بـين نگـرش سـاحران      اين علت ان اين مقاله،گر ازنظر پژوهش
كـه بـه دركـي    اسـت  بوده  ،ها آن و شرايط پيشه علت هب ،ساحران انديشيدن ديگران بينش و

) و 114اعـراف:  ( پـاداش نهـاد   پـيش  ،(ع) رسيدند. پس   عميق از سخنان و معجزات موسي
كارساز واقع نشد و ساحران از گروه فرعـون   يك ) ازسوي فرعون هيچ124اعراف: ( عقاب

  (ع) پيوستند.  جدا شدند به گروه موسي
مهم ادبي  بيادب و  كنندگان در نمود شركت جاكه تعداد جمالت و كلمات كاربرديِ ازآن

» اعراف« سورة دركنندگان  شركترفته ازجانب هريك از كار به است، با بررسي تعداد كلمات
و  موسـي  كاربردي كلمات است. تعداددست آمده  بهنتايج مهمي » طه«سورة آن با مقايسة و 

 فرعون برقرار بوده است، زيرا قدرت توازن كه گفت بتوان شايد. است سان يك تقريباً فرعون
ـ  مـي بين  از را وي زاده خواهد شد كه كودكي اي كه داشت، يعني قبلي ذهنيتبه  باتوجه  ،ردب
 وجـود  با است تا شده باعث امر همين. هراسيد ميو در باطن از موسي  دانست را مي شرايط
 ،بـود  كـرده  پشـت  او به و بود عامي فردي كه موسي بااش  اجتماعي و سياسي قدرت تمامي
  .يابدديدارها ادامه  تعيين كرد تا حتي روز ديگري را براي مقابله ؛شود مذاكره وارد

سـت كـه   پيدااسـت.   گفته سخنتر  مفرعون ك در مقايسه بااعراف  سورة (ع) در  موسي
 ،بنـابراين  .ها بوده اسـت  و فرعون موافق آناند  فتهگ مي سخن وي ةاجازسران قوم فرعون با 

 بااليي از درصد ،. درنهايتدانستفرعون  از سخنانرا هايشان  گفتهاز  قدار زياديوان مت مي
» طه« ةسوروان گفت در ت مي اين موضوعبه  باتوجه .اند دادهرا به خود اختصاص  وگوها گفت

فرعـون و سـران   هاي  هدر مقايسه با گفت ،استتر  بيش فرعوناز موسي(ع) هاي  هاگرچه گفت
(ع) در حمايـت از موسـي     فرعـون، قـوم موسـي   قومش تفاوت اندكي دارد. برخالف قوم 

نشـان از   كـه  ننـد ك مـي  دو سوره به ميزان بااليي صحبت . ساحران در هرگويند نميسخني 
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 اند، زيرا موردتوجه فرعون(ع) و   دو گروه موسي، ها در اين ماجراست. بنابراين نقش مهم آن
   .آمده است 1 ر جدولد باره دراين مهمي در روند ماجرا دارد. توضيحات سهم نانآنظر 

  اعراف و طه ةسورسخنان گروه موسي و گروه فرعون و ساحران در  .1 جدول
 موسي فرعون سران قوم فرعون قوم موسي ساحران

  اعراف 63 82 44  10  47
  طه 93 71 13  0  53
  كل 156 153 54  10  100

 لحـن،  و شـرايط اجتمـاعي  ، ازجملـه  نداشتن بـه صـوت و بافـت موقعيـت     رسي دست
. گرچه در بسـياري  در پي داشت انگر پژوهش در ذهن و روند تحقيقزيادي را هاي  همسئل

زدن  حـدس در ديگر موارد به  ،وان كمك گرفتت مي زباني و بافت متنيهاي  هموارد از نشان
دشواري در از ديگر مسائلي است كه باعث  ها وگوها و داده گفتبودن  بريده بريدهاست. نياز 
  است. تحقيق اين

 

  گيري . نتيجه5
مـرتبط بـا اصـول    ي ختشنا زبانهاي  يويژگ از يابي به برخي منظور دست رو به پيشِپژوهش 

از اي  مطالعـه براسـاس   هـا  يافتـه تـرين   مهـم  ،است. بنابراينقرآن  هاي هآي در ادب و اخالق
 (ع)  بين موسـي وگوهاي  گفت در ورزانه ادببردهاي  راه كارنبردن بهو  بردنكار بههاي  شرو

و انتخـاب  بنـدي   دستهاز  پسپژوهش  در اين است. ،اعراف ةسورمتن به  باتوجه ،و فرعون
سـون  نبـراون و لوي  ةنظريـ اعـراف، براسـاس الگـوي     ةسورمدنظر در وگويي  گفت هاي هآي
)Brown and Levinson 1987 (و كالپپر )Culpeper 1996است.  شده پرداخته ها ) به تحليل آن

  .دست آمد بهنتايج زير  اساسبر اين 
 باشد. اين موضوع را در بر داشته دبيا بي و ورزي هاي ادبكار راه واند انواعت مي يك آيه

واند به خـود اختصـاص   ت مي بسياري باشد كه هر آيههاي  بحثواند دليل بر تفسيرها و ت مي
  توجه است. درخورقرآن  هاي ههاي تركيبي در آيكار راه بسامد باالي وجود ،دهد. بنابراين

ميـزان  تـرين   بـيش  را در بر داشـت،  برد راه ينكه چند ،دبيا بي و ورزانه بردهاي ادب راه
 يرنـد. تقريبـاً  گ مـي  اول قـرار  ةمرتبـ و در  داشته اسـت كنندگان  شركت سخنانكاربرد را در 

گرفته  كار بهبه ميزان بااليي  در برخورد با همگانرا  ورزي هاي ادبكار راه تمامي (ع)  موسي
سـلبي   ادب و ،ترتيب ادب آشكار، ادب ايجابي به(ع)   . گرايش غالب در گفتار موسياست
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طبـق  بر(ع) اسـت.    است. اطاعت از فرمان خداوند علت بسامد باالي ادب در گفتار موسي
 بـراي موسـي   ،در ابتـداي كـار  ». و بـا او سـخنى نـرم گوييـد    ) «44: (طـه » فَقُولَا لَه قَولًا لَيِّنًا«
مقبول  تااست  ضروري مهم پيداكردن قدرت و رسيدن به جايگاهي و قومش گرفتن ازيديأت

را  قومش و خشم گويد سخنرسالتش از موضع قدرت  آغازدر تواند  نمي. افتداسرائيل  بني
امـا   ،اصرار دارد كه مشي تبليغي اوست موسي رفتن پيشمرحله  مرحلهبرافروزد. خداوند به 

راهـان   هـم  در برخورد با ورزانه ادببردهاي  راه از داري معنيفرعونيان با اختالف و  فرعون
 تمـامي فرعـون   . تقريبـاً انـد  كرده دبي در برخورد با ديگران استفادها بي بردهاي خود و از راه

 ترتيب بهو گرايش غالب در گفتار فرعون  گرفتكار  بهبه ميزان بااليي  را دبيا بي هايكار راه
دبـي در گفتـار   ا بي سلبي است. علت بسامد باالي ادبي بي و ،دبي ايجابيا بي آشكار، دبيا بي

وان قدرت و گستاخي او و اصرار بر پذيرفتن خـدايي او ازسـوي همگـان و    ت مي فرعون را
بردهـاي   راه (ع) از  اسـت كـه موسـي    تأكيـد  راني او دانست. الزم بـه  حكم اثبات و پذيرش

  .كرده است خود استفادهوهاي وگ گفت در تمامي ورزانه ادب
هـاي  كار راه كـارگيري  بـه وجـود دو گـروه متضـاد و مخـالف و     كـه   حاصل سـخن آن 

وانـد علـت   ت مـي  فرعونيـان  انـة دبا بي هايكار راهكارگيري  بهو  او ورزانة موسي و گروه ادب
  به فرعونيان باشد. »ظالم«و صفت  (ع)  به موسي »خيرخواه«اعطاي صفت 
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