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مقدمه

عهد عتیق ،از دو فرعون در زمان رسالت موسی(ع) نام برده

در طول تاريخ ،همیشه کسانی سد راه پیامبران و رسالت آنها

شده که اولی ،مدت حكومتش تا زمان فرار موسی(ع) به مدين

بوده و از هیچ دشمنی و اذيت و آزاري در حق آنان و

است ولی فرعون زمان رسالت موسی(ع) شخص ديگري

پیروانشان کوتاهی نكردهاند .يكی از اين پیامبران بزرگ،

است که همانند فرعون اول به اذيت و آزار بنی اسرائیل

حضرت موسی (ع) و دشمن او فرعون است .داستان فرعون

میپردازد و در جريان تعقیب موسی(ع) و بنی اسرائیل در دريا

از قصههاي مكرر در قرآن است؛ از جهتی ديگر چون اوضاع

غرق میشود .در اين پژوهش سعی بر آن است که آيات و

بنیاسرائیل تا زمان خروجشان از مصر با وي گره خورده است

مباحث مربوط به فرعون در قرآن کريم و کتاب مقدس (بخش

در کتابهاي مقدس بنی اسرائیل نیز از او ياد شده است.

عهد عتیق) به صورت مقايسهاي بررسی شود تا معلوم شود

پرسش اصلی اين است که قرآن کريم و عهد عتیق داستان

قرآن و کتاب مقدس ،فرعون و شخصیت او ،صفات و

فرعون را چگونه به تصوير کشیده اند؟ آيا در قرآن و عهد

حكومت او را چگونه به تصوير کشیده اند.

عتیق هويت فرعون دوران موسی(ع) مشخص شده است؟

 .1فرعون در قرآن

صفات و ويژگیهاي اخالقی فرعون دوران موسی(ع) در قرآن

در قرآن ،مقصوود از فرعوون ،پادشواه مصور معاصور حضورت

و عهد عتیق چگونه ترسیم شدهاست؟ صفات و ويژگیهاي

موسی است؛ اما فرعون نام پادشاه زمان حضرت موسی نیسوت،

اخالقی فرعون دوران موسی(ع) در قرآن و عهد عتیق چگونه

بلكه کلمة فرعون ،لقب هر يک از پادشاهان مصر است .دربواره

ترسیم شده است؟ نقاط اشتراک ،وجه تمايز و امتیازات قرآن و

نام فرعون زمان موسوی(ع) نظورات چنودي بیوان شوده اسوت

عهد عتیق در معرفی طاغوت زمان موسی(ع) چیست؟

محمد بن جرير طبري مینويسد« :به روزگوار موسوی ،فرعوون

بیشترين تكرار قصه در قرآن در داستان موسی(ع) و فرعون

مصر ،قابوس پسر مصعب ،پسور معاويوه دوموین پادشواه زموان

و سرگذشت بنی اسرائیل صورت گرفته است؛ داستان فرعون

يوسف بود و زن فرعون دختر مزاحم پسر عبید پسر ريان پسور

با حضرت موسی و بنی اسرائیل در  22سوره از سورههاي

ولید ،فرعون اول يوسف بود و چون به موسی ندا آمد بدانسوت

قرآن که اغلب آن مكی است ،بیان شده است .اما در «عهد

که قابوس پسر مصعب بمرده و برادرش ولید پسر مصوعب کوه

عتیق» با دو فرعون در زمان حضرت موسی(ع) مواجهیم که

سرکش تر و کافرتر از برادر بود بوه جوايش نشسوت» (طبوري،

شاکلة اصلی داستان تقريبا به طور کامل و به ترتیب تاريخی در

)212 :9362

سفر خروج (شموت) بیان شده و در بعضی از اسفار ديگر در

آيه اهلل معرفت در مورد هويت فرعون زمان موسی میگويود:

حد يک يا دو آيه به عاقبت فرعون دوم و غرق او اشاره شده

«گفته میشود وي «توتانخامون» از پادشاهان خوانواده هیجودهم

است .البته در «عهد جديد» از کتاب مقدس نیز اشاراتی هرچند

است که دوره پادشواهی اش میوان سوالهواي  9332توا 9338

کوتاه به فرعون دوران موسی(ع) شده است.

پیش از میالد مسوی بووده اسوت؛ بوه ايون ترتیوب از آن زموان

فرعون از نگاه قرآن انسان کفر پیشه زرساالر و آکنده از

تاکنون تقريبا سه هوزار و سیصود سوال مویگوذرد» (معرفوت،

رذايل اخالقی است .او در مدت حكومت وحشیانه و

 .)336 :9382نیز گفته شوده نوام وي منفطواي (منفتوا ) اول از

ستمگرانه خود تسلیم امر خدا و پیامبرش نمی شود و همواره

خانواده نوزدهم ( 9299-9223ق.م) بوده اسوت و بنوا بوه قوول

با آنها سر ستیز دارد .فرعون از هیچ جنايتی در حق بنی

ديگر :نوامش (سویتی) دوم فرزنود منفتوا ( 9212-9212ق.م)

اسرائیل دريغ نمی کند و سرانجام او و لشكريانش در جريان

است» (همان .)336 :برخی ديگر از انديشومندان او را رامسو

تعقیب موسی(ع) و بنی اسرائیل در دريا غرق میشوند .ولی در

دوم معرفی کرده اند که سومین پادشاه از خانواده نوزدهم مصور
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است و در نزد يونیان «سسووترس» يوا «سسوسوتر» ذکور شوده

 .)23 :91 :9392ابن عاشور نیز معتقد است تعبیر «لَأَجْعَلَنَکَ

است (شوشتري .)323- 323 :9323 ،مجمع البیوان بوه نقول از

مِنَ الْمَسْجُونین» دال بر اطناب است و نشان دهنده تاکید و

ضحاک درباره وضعیت ظاهري فرعون میگويود «فرعوون 311

تهديد است (ابن عاشور ،بی تا.)932 :91 :

سال زندگی کرد و فردي کوتاه و فربه بود و اول کسی بوود کوه

 3-2شرك و بت پرستي

به موهاي خود رنگ گذاشت» (طبرسی.)921 :9361 ،

قرآن کريم شرک فرعون را اينگونه تصوير میکند« :و اشراف

 -2باورهاي فرعون

قوم فرعون (به او) گفتند :آيا موسی و قومش را رها میکنی که

 1-2کفر به ربوبيت خدا

در زمین فساد کنند ،و تو و خدايانت را رها سازد؟!»...

قرآن کريم می فرمايد« :به سراغ فرعون برويد و بگويید :ما

(اعراف .)922/يا میفرمايد ...« :هنگامی که فرمان مجازات الهی

فرستاده پروردگار جهانیان هستیم؛ فرعون گفت :پروردگار

فرا رسید ،معبودانی را که غیر خدا میخواندند ،آنها را ياري

عالمیان چیست» (شعرا 96/و  .)23عالمه طباطبايی معتقد است

نكردند؛ و جز به هالکت آنان نیفزودند» (هود.)919/

که فرعون خود بت میپرستید ،با اين وجود ادعاي الوهیت هم

اين آيات شريفه داللت دارد بر اينكه فرعون علی رغوم آنكوه

داشت (طباطبايی .)323 /92 :9323 ،بسیار بعید است که

مدعی الوهیت بود و مردم را به پرستش خوود وادار موینموود،

فرعون اين سخن را واقعا براى فهم مطلب گفته باشد بلكه

خود نیز شخصا خدايان ديگري را میپرستید .عالموه طباطبوايی

بیشتر به نظر مىرسد که براى تجاهل و تحقیر ،اين سؤال را

در ذيل اين آيات میفرمايد« :از اين جمله به خوبی بور مویآيود

مطر کرد (مكارم شیرازي .)211 /92 :9323 ،در واقع از آنجا

که فرعون هم ادعاي الوهیت مویکورد و موردم را بوه پرسوتش

که سؤال مستكبرين ،مغرورانه و همراه با تحقیر ديگران است.

خود میخواند و هم خودش خدايانی براي خود داشوته و آنهوا

فرعون گفت« :وَ ما رَبُ الْعالَمِینَ» و نگفت« :و من رب

را میپرستید» (طباطبايی.)283 /8 :9323 ،

العالمین» (حرف «ما» در زبان عرب براى جمادات به کار

 4-2اعتقاد به وجود فرشتگان

مىرود (قرائتی .)313 /8 :9383 ،براي همین برخی مفسرين

آياتی از قرآن نشان میدهند که فرعون به وجود فرشتگان قايول

گفته اند ،احتمال دارد که فرعون خدا را میشناخته و از سر

بوده است« :فرعون در میان قوم خوود نودا داد و گفوت ... :اگور

رياست و فرمانروايی به ربوبیت او کافر شده است (رازي،

(راست میگويد) چرا دستبندهاي طال به او داده نشده ،يا اينكوه

.)318 /23 :9321

فرشتگان دوشادوش او نیامدند (تا گفتوارش را تأيیود کننود)؟!»

 2-2انکار الوهيت خداوند بر جهان هستي

(زخرف 29/و  )23حسینی همدانی درباره اين آيوه موینويسود:

«فرعون گفت :اين جمعیت اشراف! من خدايی جز خودم براي

«از جمله سخنان هتک آمیز فرعون دربواره موسوى کلویم علیوه

شما سراغ ندارم( .اما براي تحقیق بیشتر) اي هامان! برايم آتش

السالم میگفت چنانچه مقام و شخصیتى در انظوار موردم قوب

از گل بیفروز و براي من برج بلندي ترتیب ده تا از خداي

میداشت بايد وسايل عظمت و ثروت در برداشته باشد بطالهوا

موسی خبر گیرم» (قصص .)38/براساس آيات قرآن فرعون

خووود را مووزين نمايوود و طوووق طووال پیوسووته بهمووراه داشووته و

مخالفین الوهیت خود را به زندان تهديد می کرد« :قالَ لَئِنِ

فرشتگان بوا او کموک و يوارى نماينود و دعووى رسوالت او را

اتَخَذْتَ إِلهَاً غَیْري لَأَجْعَلَنَکَ مِنَ الْمَسْجُونین» (شعراء)21/

گووواهى دهنوود» (حسووینی هموودانی . )932 :92 :9313 ،آموودن

بعضى از مفسران معتقدند که الف و الم در «المسجونین» الف

مالئكه در زبان بسیاري از منكوران نبووت آموده اسوت؛ آيوه 2

و الم عهد است ،و اشاره به زندان مخصوصى است که هر

سوره فرقان به اين موضوع اشاره مویکنود؛ «چورا بوه هموراه او

را به آن مىافكندند ،براى همیشه در آن مىماند تا جنازه

فرشتهاي فرستاده نشد تا او را در اداي رسوالتش کموک کنود؟»

او را از زندان بیرون آورند (رازي 211 /23 :9321 ،و آلوسی،

طبرسی می نويسد« :کافران گمان میکردنود اگور فرشوتهاي بوه

ک
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کمكش میآمد ،بهتر بود .حال آنكوه انسوان بوا انسوان کوه هوم
جن

اوست ،بهتر ان

میگیرد تا فرشته که هم جن

نیسوت»

گمراه کند و براي همین هم هست که ثروتمندان در هور عصور
به فرمانروايی دست میيابند (مغنیه.)223 /6 :9323 ،

(طبرسی.)983 /92 :9361 ،

 -4دشمنان و مخالفان فرعون

 5-2انکار قيامت

فرعووون بووه عنوووان حوواکمی بووا تمووام رذائوول اخالقووی ماننوود:

فرعووون روز واپسووین را منكوور بووود« :سوورانجام فرعووون و

طغیانگري ،استكبار ،کفرپیشگی ،جنايوت ،قسواوت و سونگدلی

لشكريانش به ناحق در زموین اسوتكبار کردنود ،و پنداشوتند بوه

داراي مخالفان و دشمنان زيادي بود که در اين بخش به معرفوی

سوي ما بازگردانده نمیشوند» (قصص .)31 /از اين آيه معلووم

مخالفان او و حكومتش میپردازيم.

می شود فرعون از سر تكبر و خود برتر بینی به آيوات و نشوانه

 4-1خدا

هاي خداوند و نیز به روز واپسین باور نداشوت (قطوب:9392 ،

اولین ،مهمترين و قدرتمندترين دشمن فرعون ،خداوند بزرگ

 .)2612 /2اين بیان در آيات ديگري از قرآن نیوز آموده اسوت:

و بلند مرتبه است .قرآن میفرمايد« :هنگامى که به مادرت آنچه

«موسی گفت :من به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبورم از

را که [بايد] وحى مىشد وحى کرديم .که او را در

هر متكبري که بوه روز حسواب ايموان نمویآورد» (غوافر 26/و

صندوقچهاى بگذار سپ

در دريايش افكن تا دريا [رود نیل]

 .)22گفتار حضرت موسی نشان میدهد افرادي کوه داراي ايون

او را به کرانه اندازد [و] دشمن من و دشمن وى او را

دو ويژگی (تكبر و عدم ايمان بوه روز قیاموت) باشوند آدمهواي

برگیرد( .»...طه38/و )31در واقع حضرت موسی(ع) دوران

خطرناکی محسوب میشوند و بايد از چنین افرادي به خدا پنواه

کودکی و شیرخوارگیش را در دامن کسی میگذراند که او

برد (مكارم شیرازي.)81 /21 :9323 ،

دشمن خدا و دشمن پیامبرش میباشد و طبیعی است کسی که

 -3مباني ارزشي فرعون؛ قدرت وثروت

دشمن خدا باشد ،خدا نیز دشمن اوست« :کسی که دشمن

از ديدگاه فرعون و ساير مستكبران و طاغوتهواي تواريخ ،معیوار

خدا  ...باشد خداوند دشمن کافران است» (بقره )18/درباره

ارزشمندي انسانها ،مال و ثروت ومقام ظواهري و شوهرت آنهوا

معناي دشمنی فرعون با خدا بايد گفت فرعون از جهت کفر

است .فرعون براي بوی ارزش جلووه دادن موسوی و تحقیور او

خود به خدا ،دشمن خداوند شمرده میشود (رازي:9321 ،

دست به دامن ارزشهاي پسوتی چوون قودرت (ملوک مصور) و

.)38 /22

ثروت و زيور آالت میزند و خوود را بوا ايون اموور موادي بوا

4-2پيامبران الهي

موسی(ع) مقايسه میکند ،تا برتري خويش را به اثبوات رسواند.

 4-2-1حضرت موسي(ع)

(مكارم شیرازي )86/29 :9323 ،قورآن مویفرمايود« :فرعوون در

فرعون ،که بنا به تعبیر قرآن دشمن خداست« ،عَدُوٌ لی»

میان قوم خود ندا داد و گفت :اي قوم من! آيا حكومت مصور از

(طه )31/قطعا با فرستاده و پیامبر او نیز دشمن است «وَ عَدُوٌ

آن من نیست ،و اين نهرها تحت فرمان من جريان نودارد؟! آيوا

لَه»(طه .)31/برخی مفسرين معتقدند تكرار واژه عدو از جهت

نمیبینید؟! مگر نه اين است که من از اين مردي کوه از خوانواده

مبالغه است و کثرت دشمنی از همه جهات را نشان میدهد

و طبقه پستی است و هرگز نمویتوانود فصوی سوخن بگويود

(آلوسی .)212 /8 :9392 ،اما خداوند براي اينكه حجت

برترم؟! (اگر راست میگويد) چرا دسوتبندهاي طوال بوه او داده

خويش را بر همه انسانها تمام کند ،میبايست پیامبران را به

نشده است( »... ،زخرف .)23- 29/اين آيه نشان مویدهود کوه

عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده بفرستد تا راه را بر هر عذر و

منطق فرعون بر بزرگی ،شان و عظمتش ،همانوا موال و ثوروت،

بهانهاي براي تمام انسانها ببندد .در اين باره قرآن میفرمايد:

دستبندهاي طال و  ...است؛ و بدين واسطه میخواهود موردم را

«پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پ
از [فرستادن] پیامبران در مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد»...
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(نساء )962/به هر حال در تعابیر قرآن هم فرعون دشمن

 -5شيوه مقابله فرعون با دشمنان و مخالفان خود

موسی(ع) است «عَدُوٌ له» (طه )31/و هم موسی(ع) دشمن

فرعون از هر شیوه و ابزاري براي سرکوب و تضعیف دشومنان

فرعون و پیروانش و مايه حزن و اندوه آنها است «لِیَكُونَ لَهُمْ

و مخالفان و حتی قومش در جهت استقرار حكومت جابرانوه و

عَدُوّاً وَ حُزْناً» (قصص )8/و اين دشمنی در حدي است ،که

ظالمانه خويش بهره میگرفوت .هودف او حكوموت بوود و او

فرعون در صدد است که حضرت موسی(ع) را همان هنگام

براي تحقق اين هدف هر شویوهاي را بوه کوار مویبسوت ،ايون

تولد از بین ببرد (طه31-32/و قصص.)2/

شیوهها را میتوان به دو دسته «نرم» و «خشوونت آمیوز» تقسویم

 4-2-2هارون(ع)

کرد که در اين قسمت به بیان اين شیوهها پرداخته میشود.

نام هارون(ع)  21بار در قرآن ذکور شوده اسوت .هوارون(ع) بوا

 5-1شيوه نرم

توجه به آيات قرآن از پیامبران مرسل بوده اسوت (مومنوون)32/

 5-1-1احتجاج

کسی که داراي نور و روشنايی و وسیله تشخیص حق از باطول

احتجاج کردن بوه معنواي اقاموه برهوان و دلیول بور خصوم ،از

بود (انبیاء .)38/قرآن کريم او را پیامبري میخواند کوه خداونود

شیوههاي نرم فرعوون بوراي تضوعیف موسوی و نفوی رسوالت

از باب رحمتش به موسی(ع) بخشیده است (موريم .)23/گفتوه

ايشان بود که در آيات  22و  23زخرف بدان اشاره شده است:

شده هارون (ع) برادر بزرگتر موسی(ع) بوده و سوه سوال بوا او

 -9فصی نبودن موسی(ع) «وَ ال يَكادُ يُبینُ»

فاصله سنی داشته است .قامتی بلند و رسا ،زبوانی گويوا و درک

 -2نداشتن زيور آالت «فَلَوْ ال أُلْقِیَ عَلَیْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ»

عالی داشته است و سه سوال قبول از وفوات موسوی(ع) از دنیوا

 -3عدم همراهی مالئكه با موسوی(ع) «أَوْ جواءَ مَعَوهُ الْمَالئِكَوةُ

رفته است (مكوارم شویرازي .)981 /93 :9323 ،يكوی از اولوین

مُقْتَرِنینَ»

از مبعوث شدن بوه رسوالت از

در واقع فرعون با سفسطهبازى و مغلطوهکوارى موىخواسوت

دعاهاي حضرت موسی(ع) پ

زبان قرآن ،اين است که ،هارون(ع) برادرش را به عنووان وزيور

جلو نفوذ موسى ع را در افكار موردم مصور بگیورد ،دسوت بوه

و پشتیبانش ،او را در انجام رسالت خطیرش يواري کنود (طوه/

دامن ارزشهاى پستى مىزند که بر آن محی حاکم بوود و خوود

.)32-21

را با اين ارزشها با موسى مقايسه مىکند تا برترى خويش را بوه

 4-2-3شعيب(ع)

ثبوت رساند ،چنان که قرآن در آيات مورد بحوث موىگويود" :

قرآن درباره ظالم بودن حكوموت فرعوون ،از نظور شوعیب (ع)

فرعون در میان قوم خود ندا داد که اى قوم مون! آيوا حكوموت

موویفرمايوود ...« :هنگووامی کووه موسووی نووزد او (شووعیب) آموود و

سرزمین پهناور مصر از آن من نیسوت؟ و ايون نهرهواى عظویم

سرگذشت خود را شر داد ،گفت :نترس از قوم ظوالم نجوات

تحت فرمان من قرار ندارد؟ و از قصر و موزارع و باغهواى مون

يافتی» (قصص .)22/بعد از مهواجرت اضوطراري موسوی(ع) از

نمىگذرد؟ (مكارم شیرازي.)83 /29 :9323 ،

مصر و آمدن او به مدين ،اين پیامبر بزرگ الهی در شهر مودين،

 5-2-1ترور شخصيت

با شعیب يكی ديگور از پیوامبران خودا ديودار مویکنود و تموام

از ديگوور روشهوواي نوورم فرعووون بووراي تضووعیف و سوورکوب

حوادث و اتفاقاتی که در مصر از ناحیوة فرعوون بور او گذشوته

مخالفان خود ،تورور شخصویت آنهوا بوود .انوواع تهموتهوا و

است را بیان میکند .شعیب موسی را بشارت مویدهود کوه از

افتراهايی که فرعون به موسی(ع) ،هارون و حتی سواحران پو

قوم ستمگر نجات يافتهاي (طوسی ،بی تا 932 /8 :و طباطبوايی،

از توبه کردن میزد ،در راستاي ترور شخصیت آنها بوود کوه در

 .)32 /96 :9323شعیب به عنوان پیامبر الهی ،حكوموت فرعوون

آيات متعوددي از قورآن بودان اشواره شوده اسوت .ايون مووارد

را ظالم میداند و طبیعی است کوه دشومن چنوین حكوموت و

عبارتنداز:

حاکمی نیز باشد.

الف) ترور شخصیت موسی:

 / 26الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال پنجم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان 9313

 -افتراي افسون شدن به موسی (اسراء)919/

يد بیضا که مكرّر ذکر شده آنها در بدو امور خنديدنود و تصووّر

 -متهم شدن به جادوگري (يون  -26/زاريات -31/طوه -29/

نمودند شعبده و سحر است» (ثقفی تهرانی.)611 /3 :9318 ،

غافر)23/

 .4.1.5تحميق

 -متهم شدن به دروغگويی (قصص -38/غافر 23/و )32

يكی از سیاستهاي فرعون اين بود که موردم را از درون خوالی

 -نسبت نارواي جنون (شعراء -22/ذاريات)31/

میکرد کانون مقاومت مردم را منهدم مینمود تا ناگزير موردم از

 -اتهووام تصوومیم بووراي آواره کووردن فرعونیووان بووا جووادوگري

او اطاعت کنند .اصووال راه و رسوم هموه حكومتهواى جبوار و

(طه)63/

فاسد اين است که براى ادامه خودکامگى بايد مردم را در سوط

 -حقیووور نشوووان دادن موسوووی(ع) و موقعیوووت اجتمووواعی او

پائینى از فكور و انديشوه نگهدارنود و بوا انوواع وسوائل آنهوا را

(زخرف 29/و )22

تحمیق کنند ،آنها را در يک حال بیخبرى از واقعیتها فرو برنود و

ب) ترور شخصیت هارون

ارزشهاى دروغین را جانشین ارزشوهاى راسوتین کننود و دائموا

 -نسبت جادو به هارون (ع) (يون -26/طه)63/

آنها را نسبتا به واقعیتها شستشوى مغزى دهنود .چورا کوه بیودار

ج) ترور شخصیت ساحران

شدن ملتها و آگواهى و رشود فكورى ملتهوا بزرگتورين دشومن

 -تهمت به جادوگران خود ،مبنی بر تعلم سحر از موسوی(ع) و

حكومتهاى خودکامه و شیطانى است که با تمام قوا با آن مبوارزه

همدست بودن با او (طه -29-21/شعراء)31-36/

مىکنند! (مكارم شویرازي )88 /29 :9323 ،بوراي هموین قورآن

 -تهمت به جادوگران خود ،مبنوی بور توطئوه آنهوا بوراي آواره

کريم در اين باره میفرمايد« :فرعون قوم خوود را تحمیوق کورد
از او اطاعت کردنود» (زخورف .)23/ايون چنوین ترفنودي

کردن مردم از سرزمین خود (اعراف)923-921/

پ

 .3.1.5تمسخر

باعث می شد ،عوام از فرعون پیروي کننود نوه از موسوی (ابون

خنووده اسووتهزاء آمیووز فرعووون در برابوور معجووزات موسووی(ع) و

عاشور ،بی تا.)229 /22 :

تمسخر اين پیامبر بزرگ الهی از ديگر شویوههواي نورم فرعوون

 .5.1.5سوء استفاده از تعصب ديني

براي تضعیف حضرت موسی(ع) و نفوی رسوالت ايشوان بوود.

فرعون ،ترس از تغییر دين مردم را دلیل قتل موسی میداند و

اين شیوه در آيه  32سوره زخرف بدان اشاره شده است« :پو

به ظاهر خود را طرفدار دين و دلسوز به عقايد مردم معرفی

چون آيات ما را براى آنان آورد ،ناگهوان ايشوان بور آنهوا خنوده

میکند و از اين عقايد دينی ولو اينكه باطل هم باشد سوء

زدند ».اين نخستین برخورد همه طاغوتهوا و جواهالن مسوتكبر

استفاده میکند تا بتواند باموسی و رسالت او مبارزه کند« :و

در برابر رهبران راستین است ،جدى نگورفتن دعووت و دالئول

فرعون گفت بگذاريد موسی را بكشم و او پروردگارش را

آنها ،و همه را به سخريه و مضحكه پاسخ گفتن ،تا بوه ديگوران

بخواند (تا نجاتش دهد) من از اين میترسم که آئین شما را

بفهماننوود کووه اصووال دعوووت آنهووا قابوول بررسووى و مطالعووه و

دگرگون سازد( »...غافر )26 /چرا که اين يک برنامه همیشگى

جوابگويى نیست ،و ارزش يک برخورد جدى را ندارد (مكوارم

است که اطرافیان شاهان مايلند همیشه فكر آنها مشغول کارى

شیرازي .)21 /29 :9323 ،ثقفی تهرانی ذيل اين آيه می نويسود:

باشد و آنها آسوده خاطر به تامین منافع نامشروع خود بپردازند،

«خداوند متعال براى تذکّر بندگان بحسن عاقبوت اهول ايموان و

لذا گاهى دشمنان خارجى را تحريک مىکردند تا از شر

سوء خاتمت اهل عصیان و تسلیت خاطر پیغمبور خوود از آزار

فراغت" شاه" در امان بمانند! سپ

کفّار و گفتار ناهنجار قصّه حضورت موسوى را عنووان فرمووده

قتل موسى دو دلیل براى اطرافیانش ذکر مىکند :يكى جنبه به

میفرمايد ما او را با معجزاتى نزد فرعون و اکابر مملكوت مصور

اصطال دينى و معنوى دارد ،و ديگر جنبه دنیوى و مادى

فرستاديم و بعد از ادّعاء نبوّت و ارائه معجزات از قبیول عصوا و

مىگويد ":من از اين مىترسم که آئین شما را عوض کند! و

فرعون براى توجیه تصمیم
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دين نیاکانتان را بر هم زند"! (إِنِی أَخافُ أَنْ يُبَدِلَ دِينَكُمْ)

ج) کشتار بیرحمانه بنی اسرائیل :اذيت و آزار بنوی اسورائیل از

(مكارم شیرازي)21 /21 :9323 ،

جانب فرعون با کشوتار پسوران و زنوده نگوه داشوتن زنانشوان

 .2.5شيوه خشونت آميز

صورت میگرفت (اعراف 922/و قصوص 3/و بقوره .)31/ايون

شیوه خشونت آمیوز فرعوون در برخوورد بوا مخالفوان خوود را

خشونت هم قبل از رسالت موسوی(ع) و هوم بعود از آن اداموه

میتوان به دو دسته «تهديد کردن» و عملوی کوردن تهديود کوه

داشت (اعراف .)921/قرآن از عذابهاي فرعون بر بنیاسورائیل

همان «شكنجه و قتل» باشد ،تقسیم کرد .در واقع اينكوه فرعوون

به «عذاب مهین» (دخان )39/يعنی عوذاب خووار کننوده تعبیور

مخالفین خود از جمله موسی را تهديد به قتل موی کورد ،بوراي

میکند.

اين بود که به مردم نشان دهد که موسی توان معارضوه بوا او را

د) خشونت فرعون نسبت به همسر خويش« :و خداونود بوراي

ندارد (زمخشري.)961 /3 :9312 ،

مؤمنان ،به همسر فرعون مثل زده است ... ،و نجات بوده مورا از

 .1.2.5تهديد

فرعووون و کووار او و موورا از گووروه سووتمگران رهووايی بخووش»

الف) تهديد موسی به حب

از سوي فرعون ،در صورت عودم

(تحريم.)99/

پذيرش الوهیت خويش(« :فرعون) گفت :اگر معبوودي غیور از

 .6فرجام فرعون در دنيا

من برگزينی ،تو را از زندانیان فرار خواهم داد» (شعراء)21/

 .1.6بالياي هشدار دهنده به فرعون

ب) تهديد موسی به قتل از جانوب فرعوون« :و فرعوون گفوت

قبل از اينكه فرعون به فرجام کار و مجازات نهائیاش که هموان

بگذاريوود موسووی را بكشووم و او پروردگووارش را بخوانوود».

هالکت و نابودي است برسد ،خداوند بر او و پیوروانش ،بالهوا

(غافر)26/

و مصیبتهايی را نازل کرد تا شايد متذکر شوند (اعوراف.)931/

ج) تهديد شدن جادوگران ايمان آورنده به موسی(ع) به اعودام:

اين بالها و مصیبتها به خاطر اين بود که فرعون روز بوه روز بور

سوگند میخورم که دستها و پاهاي شما را بوه طوور مخوالف

سرکشی و طغیوانش افوزوده مویشود و بور اذيوت و آزار بنوی

همگی را به دار میآويوزم» (اعوراف 923/و

اسرائیل میافزود تا اينكه بنوی اسورائیل شوكايت بوه موسوی(ع)

قطع میکنم ،سپ

طه 29/و شعراء.)31/

بردند (اعوراف .)921/موسوی در برابور ايون وضوعیت از خودا

 .2.2.5قتل ،کشتار و شکنجه

خواستار مجازات فرعون و پیروانش شد .خداونود دعواي او را

الف) تصمیم فرعون به اعدام موسی(ع) و ناکوامی او :براسواس

مسووتجاب کوورد (يووون  )81-88/و بوودين ترتیووب بالهووا و

آيات قرآن موسی از زمان کودکی تا زموان نجوات بنویاسورائیل

مصوویبتهوواي متعووددي کووه قوورآن از آن تعبیوور بووه «رجووز»

سه بار با تصمیم جدي فرعون مبنی بر قتل خوود ،مواجوه شود،

(اعراف )932/میکند بر آنها نازل شد؛ البته در فواصول مختلوف

اما هر بار کسی ،فرعون را از قتل موسی(ع) مانع میشود و ايون

و جدا از يكديگر (چنانكه قورآن مویگويود آيوات مفصوالت)

توطئووه بووا ناکووامی روبووه رو موویشوود بووار اول همسوور فرعووون

(اعراف )933/تا مهلت کافی براي بیداري و تنبوه داشوته باشوند.

(قصوووص 8/و  )1و بوووار دوم و سووووم موووومن آل فرعوووون

اين بالها عبارتند از:

(قصص 21/و غافر )26/از قتل موسی(ع) ممانعت کردند.

 -9خشكسالی (أخذ بالسنین) -2 ،کمبوود میووه و محصووالت

ب) اعدام و به دار آويخته شودن جوادوگران :نحووه شوكنجه و

(نقص من الثمرات) -3 ،طوفوان -3 ،ملوخ (جوراد) -2 ،شوپش

قتل دسته جمعی ساحران با توجه به آيات قرآن (اعوراف-923/

(قمل) -6 ،قورباغه (الضفادع) -2 ،خون (الدم).

طه 29/و شعراء )31/اينگونه بیان شده است )9 :بريدن دسوت و
پا به طور خالف و  )2به دار آويختن آنها بر تنه درخت خرما.

فرعون و پیروانش براي رفع بالها دست به دامون موسوی(ع)
شدند و به او گفتند :اگر بالها از ما برداشته شوود بوه توو ايموان
میآوريم .بالها بر اثر دعواي موسوی(ع) از فرعوون و پیوروانش
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برداشته شد؛ اما باز هم پیمان شكنی کردنود و ايموان نیاوردنود.

گشتند که اين مسأله همان طور که قبال گفته شده در  92سووره

مسألة تقاضاي فرعون و پیروانش از موسوی(ع) بوراي برداشوته

از سورههاي قرآن بیان شده است.

شدن بالها و پیمان بستن با موسی(ع) مبنی بور ايموان آوردن و

 .1.2.6عوامل غرق فرعون

نقووپ پیمووان در سووورههوواي اعووراف (آيووات  933و  )933و

قرآن براي غرق فرعون و سوپاهیانش عوامول متعوددي را بیوان

زخرف ( 31و  )21بیان شده است.

میکند که عبارتند از:

 .2.6غرق شدن فرعون و پيروانش در نيل

 -9اسووتكبار (قصووص)31-38/؛  -2تكووذيب انبیوواء و معوواد

موواجراي غوورق شوودن فرعووون و لشووكريانش در  92سوووره از

(ص -93-92/ق -93-92/قصص)31-38/؛  -3حق ناپوذيري

سورههاي قرآن بیان شوده اسوت؛ اموا در سوورههواي شوعراء و

(ذاريات)31-38/؛  -3عهد شكنی (زخورف)22-32/؛  -2ظلوم

و دخان شر ماجرا مفصل تر از بقیه سورهها بیوان شوده

(قصووص)31-38/؛  -6فسووق (زخوورف )22-29/؛  -2گنوواه

است؛ به هر حال با بررسی آيات قرآن میتوان شور مواجرا را

(عنكبوت31/و -31حاقه1/و)91؛  -8انتقام (غرق پ

از خشوم

اين گونه بیان کرد:

الهی و انتقام گیري از وي) (زخرف.)22/

الف) خروج شبانة موسی و بنی اسرائیل به فرمان خدا از مصور:

 .2.2.6اظهار ايمان فرعون هنگام غرق شدن

به موسی دستور داده شد :بندگان مرا شبانه حرکت ده کوه شوما

قرآن در اين باره می فرمايد « :حَتَى إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قوالَ آمَنْوتُ

تعقیب میشويد» (دخان.)23/

أَنَهُ ال إِلهَ إِالَ الَذي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْولِمینَ» «...

ب) فرعون در تعقیب بنی اسرائیل و يافتن آنهوا درصوبحگاهان:

هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفوت« :ايموان آوردم کوه

«آنها به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب بوه

هیچ معبودي جز کسی که بنی اسورائیل بوه او ايموان آورده انود

آنها رسیدند» (شعراء .)61/اين موضوع در دو سووره دخوان23/

وجود ندارد و مون از مسولمین هسوتم» (يوون  .)11/در واقوع

يون

از ديگورى بوقووع

و يون  11/نیز مطر شده است.

هنگامى که پیشگويیهاى موسوى يكوى پو

ج) نگرانی بنی اسرائیل و دلداري موسی به آنهوا« :هنگوامی کوه

پیوست و فرعون بیش از پیش از صدق گفتار اين پیامبر بوزرگ

دو گروه همديگر را ديدند ياران موسی گفتنود «موا در چنگوال

آگاه شد ،و قدرتنمايى او را مشاهده کرد ،ناچوار اظهوار ايموان

فرعونیان گرفتوار شوديم (موسوی) گفوت :چنوین نیسوت يقینوا

نمود ،به امید اينكه همانگونه که «خداى بنى اسرائیل» آنهوا را از

پروردگارم با مون اسوت ،بوزودي مورا هودايت خواهود کورد»

اين امواج کوه پیكر رهايى بخشید ،او را نیز رهايى بخشود ،لوذا

(همان.)69/

مىگويد :به همان خداى بنى اسرائیل ايمان آوردم! ولوى بوديهى

د) شكافته شدن دريا با عصاي موسی بوه فرموان الهوی و عبوور

است چنین ايمانى که به هنگوام نوزول بوال و گرفتوار شودن در

بنی اسرائیل از آن با سالمتی« :و به دنبوال آن بوه موسوی وحوی

چنگال مرگ اظهار مىشود ،در واقع يک نوع ايموان اضوطرارى

کرديم :عصايت را به دريا بزن (عصايش را به دريا زده) و دريوا

است ،که هر جانى و مجرم و گنهكارى دم از آن موىزنود ،بوى

از هم شكافته شد ،و هر بخشی همچون کوه عظیمی بوود! و در

آنكه ارزشى داشته باشد و يا دلیل بور تكامول و حسون نیوت و

آنجا ديگران (لشكر فرعون) را نیز(به دريوا) نزديوک سواختیم و

صدق گفتار او گردد( .مكارم شویرازي 322 /8 :9323 ،و میورزا

موسووی و تمووام کسووانی را کووه بووا او بودنوود نجووات داديووم»

خسروانی.)231 /3 :9311 ،

(همان.)62-63/

 .3.2.6پذيرفته نشدن توبه فرعون و علت آن

هو) وارد شدن فرعون و لشكريانش در دريا و غرق شودن آنهوا:

قرآن در اين باره میفرمايد« :اما به او خطاب شد االن؟! در

بعوود از عبووور بنووی اسوورائیل و موسووی(ع) از دريووا ،فرعووون و

حالی که قبال عصیان کردي و از مفسدان بودي» (يون .)19/

لشكريانش براي تعقیب بنی اسرائیل وارد دريوا شودند و غورق

بديهی است ايمان فرعون يک نوع ايمان اضطراري بوده است

بررسی تطبیقی سیماي فرعون در قرآن و عهد قديم 21 /

که هر جانی و مجرم و گنهكاري دم از آن میزند ،بی آنكه

نُنَجِیکَ بِبَدَنِکَ" اين است که :اى فرعون ما بدن تو را از دريا

ارزشی داشته باشد يا دلیل بر تكامل و صدق گفتار او گردد .از

نجات مىدهیم و در مىآوريم .و اگر بیرون آوردن بدن مرده

از نزول عذاب الهى

فرعون را نجات بدن او خوانده ،باز به خاطر همان اتحادى

ارزشى ندارد و پذيرفته نیست بلكه انسان بايد در حال اختیار و

است که بین نف

و بدن هست ،و اين اتحاد باعث مىشود

از روى آگاهى و اراده ايمان بیاورد( .جعفري ،بی تا)939 /2 :

عملى که با يكى از آن دو واقع شود به نحوى بر آن ديگرى نیز

در آيه  98سوره نساء نیز به عدم پذيرش چنین توبهاي اشاره

واقع شود» (طباطبايی.)922 /91 :9323 ،

نگاه قرآن ايمان در حال ضرورت و پ

شده است« :براي کسانی که کارهاي بد را انجام میدهند و

مىتوان گفت منظور آيه باقى ماندن بدن فرعون به همان

هنگامی که مرگ يكی از آنها فرا میرسد میگويد« :االن توبه

حالت براى نسلهاى بعدى است چون بدن چندين فرعون به

کردم» توبه نیست».

صورت مومیايى در يكى از اهرام مصر گذاشته شده و هم

 .4.2.6جسد فرعون

اکنون نیز برجاست و شايد بدن فرعون زمان موسى نیز در میان

قرآن در مورد جسد فرعون می فرمايد« :فَالْیَوْمَ نُنَجِیکَ بِبَدَنِکَ

آنها باشد و اين به راستى مايه عبرتى براى نسلهاى بعدى و

لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آيَةً« »...ولی امروز ،بدنت را (از آب) نجات

حتى نسل کنونى بشراست و مىتوان گفت که اين يكى از

میدهیم تا عبرتی براي آيندگان باشی» (يون  .)12/در اينكه

معجزات قرآن است که از باقى ماندن جسد فرعون براى

منظور از بدن در اينجا چیست ،در میان مفسران گفتگو است،

نسلهاى بعدى خبر داده ،آنهم در محی مكه که کسى از اهرام

اکثر آنها معتقدند منظور همان جسم بى جان فرعون است

مصر و بدنهاى مومیايى شده آن کوچكترين اطالعى نداشتند

(مغنیه 911 /3 :9323 ،و ابن عاشور ،بی تا 922 /99 :و

(جعفري ،بی تا 932 /2 :و قطب.)9898 /3 :9392 ،

زمخشري ،)361-368 /2 :9312 ،چرا که عظمت فرعون در

فرعون در عهد قديم

افكار مردم آن محی چنان بود که اگر بدنش از آب بیرون

 .7فراعنه انبياء

نمىافتاد بسیارى باور نمىکردند که فرعون هم ممكن است

کلمه «فرعون» به عنوان لقب پادشاهان مصور ،در «عهود قوديم»

غرق شده باشد ،و ممكن بود به دنبال اين ماجرا افسانههاى

برخالف «قرآن» که فق براي پادشاه زموان موسوی(ع) بوه کوار

دروغین در باره نجات و حیات فرعون بسازند ،لذا خداوند

رفته است ،براي پادشاهان زمان ابراهیم و يوسوف نیوز بوه کوار

بدن بى جان او را از آب بیرون افكند (مكارم شیرازي:9323 ،

رفته است .در حالی که در قرآن براي حاکم زموان يوسوف(ع)،

 .)322/8اما يكی از شبهاتی که پیرامون اين آيه مطر است

لفو «مَلِووک» (يوسووف 22 ،23 ،21 ،33/و  )26و بووراي حوواکم

اين است که آيه مذکور داللت میکند که خداوند فرعون را از

زمان ابراهیم تعبیر «الَذِي ...أَنْ آتَاهُ اللّوهُ الْمُلْوکَ» (بقوره )228/بوه

غرق شدن نجات داد ،چرا که از واژه «نجات» مفهوم رهايی به

کار رفته است .با توجه به اولین کاربرد لفو «فرعوون» در عهود

ذهن میرسد و اين با آيات ديگري که بیانگر غرق شدن

قديم براي پادشاه زمان ابراهیم(ع) و سپ

يوسوف(ع) ،قبول از

فرعون و همراهان اوست ،تناقپ دارد (معرفت.)332 :9382 ،

بررسی فرعون زمان موسی(ع) به بررسی اجمالی فرعوون زموان

در پاسخ بايد گفت کسانی که اين شبهه را وارد کردند به واژة

ابراهیم و يوسف(ع) میپردازيم.

«بدن» دقت نكردند ،زيرا اين واژه به معناي جسدي بیجان

 .1.7فرعون زمان ابراهيم(ع)

است و اگر خداوند فرعون را از آب گرفته بود بايد واژه بدن

در عهد قديم لف «فرعون» به عنوان لقب پادشاهان مصر بوراي

از ننجیک نمیآورد ،از اين رو چینش اين دو واژه در

اولین بار ،براي پادشواه زموان ابوراهیم(ع) بوه کوار رفتوه اسوت.

کنار هم به معناي نجات جسد بی رو فرعون است (معرفت،

براساس «سفر پیودايش» در زموان ابوراهیم نیوز فرعوون وجوود

 .)336 :9382عالمه طباطبايی مینويسد« :معناى جمله"

داشته و ابراهیم با او مالقات و گفتگو داشته است؛ در واقع ايون

را پ
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ديدار بعد از مهاجرت ابراهیم به خواطر خشكسوالی بوه سووي

اخناتون بوین سوالهاي  9331توا  9321بووده اسوت (اهووراکی،

مصر ،قلمرو حكومت فرعون صورت مویگیورد (پیودايش:92 ،

.)96 :9388

.)21-1

 .5.7فرعون زمان موسي(ع)

 .2.7هويت فرعون ابراهيم(ع)

سومین پیامبري که بعد از حضورت ابوراهیم و يوسوف« ،عهود

قاموس کتواب مقودس دربواره هويوت فرعوون ابوراهیم(ع) دو

عتیق» تصري دارد که در زموان او فرعوون در مصور حكوموت

نظريه را مطر میکنود (هواک  .)892 :9383 ،برطبوق نظريوه

میکرده ،حضرت موسی(ع) بوده است .اما ،نكتهاي قابول تأمول

اول ،چون زمام ورود ابراهیم(ع) به مصر بر طبق عقیده عبرانیوان

اينكه ،از زمان تولد موسی(ع) تا زمان خروج ايشان با قووم بنوی

 9121سال قبل از مسی بووده اسوت ،بوه زعوم بعضویهوا ،بوا

اسرايیل از دريا ،دو فرعون در مصور حكوموت مویکورده انود؛

سوولطنت «هكسوووس» مطووابق اسووت و بوور طبووق نظريووه دوم،

فرعووون اول تووا زمووان اقامووت موسووی(ع) در موودين بوور تخووت

ابراهیم(ع) قبل از آن سال به مصور رفتوه اسوت ،يعنوی ابتوداي

حكومت مینشیند و پ

از موردن او (خوروج )23 :2 ،فرعوون

سلطنت سلسله دوازدهمین و آن مطابق با حكوموت «سیرتاسون

ديگري در مصر حكومت مویکنود .از ايون جهوت اسوت کوه،

ثانی» میباشد.

موسی(ع) همراه برادرش هارون(ع) ،در بازگشوت از مودين بوه

 .3.7فرعون زمان يوسف(ع)

سوي مصر ،نزد فرعون که جانشین فرعوونی اسوت کوه در اوان

بر طبق «سفر پیدايش» ،يوسف پیوامبر نیوز بوا «فرعوون» پادشواه

سلطنت او موسی متولد شده بود ،میروند .در ادامه بوه معرفوی

مصر معاصر بووده اسوت (پیودايش)9 :31؛ اموا از آنجوائی کوه

کامل اين دو فرعون و حكومت آنها میپردازيم.

يوسف(ع) همراه با پدر و برادرانش در سرزمین کنعوان اقاموت

 .8فرعون اول زمان موسي(ع)

داشت ،از حیطه حكومت تحت فرمان فرعون خارج بود ،ولوی

 .1.8هويت فرعون اول

به خاطر حسوادت و کینوه بورادرانش نسوبت بوه او ،بوه دنبوال

«عهد قديم» از هويت فرعون اول در زموان موسوی(ع) هماننود

خوابهايی که يوسف(ع) ديده بوود و بوراي بورادرانش بوازگو

فراعنة قبلوی در زموان ابوراهیم و يوسوف(ع) ذکوري بوه میوان

کرده بود ،آنها او را (يوسف) به قافله اسماعیلیان به بیسوت پواره

نیاورده ،هیچ تصريحی به نام او نكرده و به همان لقب معوروف

نقره فروختند .اين قافله ،يوسوف(ع) را در مصور بوه «فوطیفوار»

پادشاهان مصر(فرعون)اکتفا کورده اسوت؛ اموا اکثور دانشومندان

خواجه فرعون و سردار او فروختند و بدين سان يوسوف(ع) از

تاريخ مصر برآنند کوه ايون فرعوون «رامسو

ثوانی» اسوت .او

روي اجبووار ،بووه مصوور بوورده شوود و تووا پايووان عموور در قلموورو

پادشاه سیّمین از طبقة نوزدهم سالطین مصر است که در زموان

حكومت فرعون مصر زندگی کرد (پیدايش.)36-9 :32 ،

يونانیان به «سوستر» معروف بوده است و او معروفتورين فراعنوه

 .4.7هويت فرعون معاصر با يوسف(ع)

و پادشاه قاهر و غالب بوده شهرهاي بسیاري را مفتوو سواخته

عهوود قووديم از هويووت فرعووون يوسووف(ع) هماننوود فرعووون

است .اين فرعون به فرعون تسخیر و جبار نیوز معوروف اسوت

ابراهیم(ع) ،ذکري به میان نیاورده و بوه هموان لقوب پادشواهان

(هاک  631 :9383 ،و .)892دربارهاش گفتهاند کوه شخصویت

مصر بسنده کرده است؛ اما گفتوه شوده کوه اسوم او«پووف » از

افسانهاي عجیبی داشته و تاريخ از کمتر پادشاهی بوه شوگفتی او

فراعنه «هیكسوس» يا شبانان مویباشود (هواک .)161 :9383 ،

ياد میکند (دورانت.)223/9 :9362 ،

هم عصر دانستن يوسف با حكوموت «اخنواتون» کوه پادشواهی

فرضیههاي ديگري نیز درباره نام و هويت اين فرعوون ،بیوان

موحد در مصر بوده است بعیود شومرده شوده ،چورا کوه دوران

شده است؛ از جمله اينگه گفتهاند باتوجه به زمانبنودي خوروج

يوسووف  9811سووال قبوول از موویالد بوووده و دوران حكومووت

بنی اسرائیل( ،تقريبا 166ق .م) نام ايون فرعوون «تتمووز سووم»
) (ThutmoseIIIاز پادشاهان سلسله هیجدهم بوده اسوت .از
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طرف ديگر بسیاري با توجه به ذکور نوام «رعمسوی » در عهود

کشتی؟ پ

قديم چنین نتیجه میگیرند که نام او «ستی اول» ) (Seti Iپودر

است» (خروج)93-99 :2 :

رامسوو

دوم ) (Rameses IIبوووده اسووت( .محمووديان و

موسی ترسید و گفت :يقینا ايون امور شویوع يافتوه

فرعون اول از ماجراي کشته شدن يكوی از مصوريان توسو

ديگران ،بیتا )932 :نوام (رعمسوی ) درعهود قوديم پونج بوار

موسی(ع) با خبور مویشوود .لوذا تصومیم بوه قتول موسوی(ع)

ذکرشده است( .پیودايش -99 :32 ،خوروج 99 :9 ،و ،)32 :92

میگیرد .موسی(ع) به خاطر ترس از کشته شدن از مصور فورار

اعداد 3 :33 ،و .)2

میکند و در سرزمین مديان ساکن میشود( .خروج)92 :2 :

 .2.8فرعون اول و موسي(ع)

 .4.8فرجام فرعون اول

فرعون اول براي جلوگیري از گسترش جمعیت و قودرت بنوی

زمانی که موسی(ع) از ترس کشته شدن توس فرعوون اول بوه

اسرائیل به دو شیوه متوسل میشد .اول اينكوه ،بنوی اسورائیل را

خاطر قتل يكی از مصريان به کشور مودين مهواجرت کورده در

در کارهاي سخت و طاقت فرسا بوه کوار مویگرفوت و آنهوا را

آنجا تشكیل خانواده داده بود ،حادثة مهموی در سورزمین مصور

استثمار میکرد تا در موقعیت ضعف قرار گیرند .دوم اينكوه ،بوه

اتفاق افتاد و آن مرگ فرعون اول بود .البته ،عهد قديم اشوارهاي

قابلههاي عبرانی دستور داده بود کوه اگور فرزنود پسوري متولود

به نحوه مرگ فرعوون اول نكورده اسوت (خوروج.)23-92 :2 ،

شد ،او را بكشند و فرزندان دختر را زنده بگذارند ،اموا قابلوههوا

گفته شده که فرعون اول هنگام مرگ ( 82پین )228 :9329 ،يوا

از خدا ترسیدند و از اين فرمان سورپیچی کردنود .در ايون ايوام

( 11دورانت )223 /9 :9362 ،سال سن داشته است؛ صود پسور

است که حضرت موسی(ع) نیز متولد میشود .در «عهد عتیوق»

و پنجاه دختر از وي برجاي ماند ،فرزندان و فرزند زادگوان وي

در اينباره میخوانیم:

به اندازهاي زياد بودند که از ايشان طبقه خاصوی در مصور پیودا

«و پادشاه مصر به قابلههاي عبرانی که يكی را شوفره و ديگوري

شد و مدت چهار قورن دوام پیودا کورد؛ فرمانروايوان مصور در

را فوعه بود ،امر کرده ،گفت :چون قابله گري براي زنان عبرانوی

مدتی بیش از صد سال از میان همین طبقه انتخواب مویشودند

بكنید ،و بر سنگها نگاه کنید ،اگر پسر باشد او را بكشوید و اگور

(دورانت.)223 /9 :9362 ،

دختر بود زنده بماند ،لكون قابلوههوا از خودا ترسویدند و آنچوه

 .9فرعون دوم زمان موسي(ع)

پادشاه مصر به آنها گفت نكردند ،بلكه پسران را زنده گذاردنود»

 .1.9هويت فرعون دوم

(خروج)92-92 :9 ،

«عهد قديم» از هويت فرعون دوم در زمان حضرت موسوی(ع)

 .3.8آغاز درگيري موسي(ع) با فرعون اول

همانند فرعون اول ،ذکري بوه میوان نیواورده و بوه هموان لقوب

در سفر خروج درباره چگونگی آغاز اين درگیري ،چنوین آموده

معروف پادشاهان مصر(فرعون) بسنده کرده اسوت؛ اموا نامهواي

است« :چو موسی(ع) بزرگ شد ،نزد برادران خود بیورون آمود،

چندي براي اين فرعون مطور شوده اسوت .قواموس کتواب

و به کارهاي دشوار ايشان نظر انداخته ،شخصی مصري را ديود

مقدس میگويد« :علما را در جواب اين سؤال اخوتالف اسوت،

بوه هور

ثوانی» اسوت کوه

که شخصی عبرانی را که از برادران او بود مویزد .پو

برخی را عقیده اين است که نوامش «ثووثم

طرف نظرافكند چون کسی را نديد آن مصري را کشوت و او را

تخمیناً يک صدسال بعد از فرعون اول زمان موسی مویزيسوته

در ريگ پنهان ساخت .و روز ديگر بیورون آمود ناگواه دو مورد

است و برخی ديگر براين عقیدهاند که نام او «منفثاه» بوده اسوت

عبرانی منازعه میکنند .پ

به ظالم گفت :چرا همسايه خوود را

(هاک .)892 :9322 ،

میزنی .گفت :کیست که تو را بر موا حواکم و يوا داور سواخته

داير المعووارف کتوواب مقوودس بووا ارائووه دو دلیوول از طوورف

است؟ مگر تو میخوواهی مورا بكشوی چنانچوه آن مصوري را

محققووان ،دو هويووت را بووراي ايوون فرعووون مطوور موویکنوود
(محمووديان و ديگووران )932 :9381 ،دلیوول اول :بووا توجووه بووه
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زمانبندي خروج بنی اسرائیل از مصر (تقريبا 166ق.م) نام ايون

خواهم آورد و شما را از بندگی ايشان رهايی دهوم( »...خوروج،

فرعون «آمنهوتپ دوم» ) (Amunhotep IIبوده اسوت .دلیول

 ،2-2 ،9 :6و )2-9 :2

دوم :با توجه به ذکر نام «رعمسوی » در سوفر خوروج ()99 :9

موسی و هارون در دومین مالقات خود با فرعوون مجودداً از

دوم»

او میخواهند تا بنیاسرائیل را آزاد کنند؛ اموا فرعوون بوه جواي

بوکواي در کتواب خوود

اجابت درخواستشان از آنها مویخواهود کوه معجوزهاي بورايش

براي هويت اين فرعون فرضیههايی را از طرف بعضی محققوان

بیاورند .در برابر خواست فرعون ،هوارون(ع) عصوايش را موی-

مطر میکند و از میان آنها فرضیه «مینفتا » جانشین «رامسو

اندازد و آن عصا تبديل به اژدها مویشوود .واکونش فرعوون در

دوم» را بر میگزينود( .بوکواي )311-316 :9323 ،فرعوون دوم

برابر اين معجزه ،کمک خواستن از جادوگران براي مقابله بوا آن

زمان موسی(ع) به «فرعون خروج» نیز معروف است( .هواک ،

بود که نتیجوهاش شكسوت سواحران در برابور معجوزة هوارون

بسیاري نتیجه میگیرنود کوه نوام ايون فرعوون «رامسو
) (Rameses IIبوده است .مووري

 621 :9322و محمديان و ديگران)932 :9381،

(ع)است .هوارون(ع) پو

 .2.9فرعون دوم و رسالت موسي(ع)

درخواست موسی و هارون توجهی نكرد و بنا به گفتوة توورات

پ

از آنكه موسی از حوريب باز میگشت ،بوه گفتوه توورات

از شكسوت سواحران ،بواز هوم بوه

بر سنگدلی و لجاجتش افزود (خروج.)93-91 :2 ،

خدا سه معجزه را به او عطوا کورد :موار شودن عصوا ،مبوروص

 .11بالهاي ده گانه و واکنش فرعون
از شكست ساحران در برابر معجزة هوارون(ع) و لجاجوت

شدن دست هنگامی که آن را به زير گريبوان مویبورد ،و خوون

پ

شدنِ آبی که موسی از نهور بگیورد و بور روي خشوكی بريوزد.

و عناد فرعون در برابر خواستة اين دو ،خدا بوراي تنبیوه کوردن

(خروج )1-2 :3 ،از تقاضاهاي موسی(ع) از خدا ايون بوود کوه

فرعون بالهاي متعددي را بر وي و قومش فرو فرستاد تا شوايد

کسی را همراهش به نوزد فرعوون بفرسوتد توا زبوان گويواي او

فرعون متنبه شده و قوم بنی اسرائیل را رها کند .تعوداد بالهواي

باشد؛ چرا که معتقود بوود موردي فصوی الكوالم نیسوت .ابتودا

نازل شده بر فرعون و قومش بنا به نقل تورات در سفر خوروج،

خداوند با يادآوري مسأله آفرينش انسان و عطوا کوردن زبوان و

ده بال است.

بیان به او ،به موسی (ع) اطمینان میدهود کوه زبوانش را گويوا

بالي اول :اولین بالي نوازل شوده بور فرعوون ،بوالي خوون

میکند؛ اما با درخواست مجدد موسی(ع) ،خداوند بوا خشوم و

است؛ باليی که بوسیلة عصاي هارون تمام آبهاي مصر اعوم

تندي ،هارون(ع) ،برادرش را بوه هموراهیش رهسوپار مویکنود

از آب نهر و درياچه و حتی آب ظرفها به خوون تبوديل شود

(خروج.)96-93 :3 ،

(خروج23 ،22-91 :2 ،و .)22واکونش فرعوون در برابور اولوین

بعد از ايمان بنی اسرائیل به موسوی و هوارون ،ايون دو بوراي

بال ،افزايش عناد و لجاجت او بود (خروج22 :2 ،و.)23

اولین بار به سراغ فرعون میروند و از او مویخواهنود کوه قووم

بالي دوم :دومین بالي نازل شده بر فرعون و قوومش ،بوالي

بنی اسرائیل را بنا به خواست يهوه ،رها کند؛ اموا فرعوون يهووه،

وزغ است که تمام سرزمین مصور را در برگرفوت (خوروج:8 ،

خداي بنی اسرائیل را منكر شوده و خواسوتة موسوی و هوارون

 .)6-9فرعون از موسی(ع) خواست که با دعايش در نوزد خودا

مبنی بر آزادي بنی اسرائیل را نمیپذيرد (خروج.)1-6 :2 ،

اين بال را برطرف کند تا او به بنی اسرائیل اجازه خوروج دهود؛

موسی(ع) به خاطر افزايش فشار فرعون بر آنهوا ،شوكايت را

اما با برطرف شدن اين بال بازهم فرعون اجازة خوروج بوه بنوی

به نزد خدا میبرد و به او اعتراض میکند که بوا فرسوتادنش بوه

اسرائیل نداد و برسنگدلی و لجاجت خوود افوزود (خوروج:8 ،

سوي بنی اسرائیل به اين قوم بدي کرده است و وعودة خوود را

.)92-92

مبنی بر رهايی بنی اسرائیل عملوی نكورده اسوت« :خداونود بوه

بالي سوم :بعد بالي پشه آمد؛ باليی که تمام سورزمین مصور

موسی گفت ... :شوما را از زيور مشوقتهواي مصوريان بیورون

را در بر گرفت (خروج .)98-96 :8 ،فرعون در برابور ايون بوال
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نیز بر لجاجت و سونگدلی خوود افوزود؛ بوه نحووي کوه حتوی
نصیحت جادوگران را نیز نپذيرفت (خروج.)91 :8 ،
بالي چهارم :سپ

بالي مگ

بالي دهم :دهمین و آخرين بال ،مرگ فرزندان ارشود اسوت.
اين بال عالوه بر مصريان ،بر بهايم آنها هم نازل شود؛ اموا طبوق

بود و تمام سرزمین مصور را

وعدهاي که خدا داده بود به بنوی اسورائیل و بهوايم آنهوا آسویبی

در بر گرفت به جز منطقة جوشن که بنی اسرائیل در آنجا مقویم

نرسید (خروج 2-6 :99 ،و  .)31-21 :92فرعون در برابور ايون

بودند( .خروج )23 :8 ،باز فرعون دست به دامن موسی(ع)شود

بال(مرگ فرزندان ارشود) چوارهاي جوز تسولیم شودن دربرابور

تا با دعايش به درگاه خدا اين بال را برطرف کند؛ اما به محوپ

خواستة موسی(ع) نداشت؛ به همین خاطر در همان شب نوزول

برطرف شدن بال ،باز هم فرعون به بنیاسورائیل اجوازه خوروج

بال ،دستور خروج بنیاسرائیل از مصر به فرموان فرعوون صوادر

نداد( .خروج)32-21 :8 ،

شد (خروج.)33-33 :92 ،

بالي پنجم :پنجمین بالي نوازل شوده بور فرعوون و قوومش

 .11فرجام فرعون و قومش

بالي وبا است .اين بال بر مواشی فرعون و قومش اعم از اسوبان

 .1.11خروج بني اسرائيل با اجازه فرعون

و شتران و ...نازل شد و همة مواشوی مصوريان مردنود؛ اموا بور

بعد از نازل شدن دهمین بال که همان مرگ فرزنودان ارشود در

مواشووی بنووی اسوورائیل نووازل نشوود( .خووروج« )6-3 :1 ،امووا دل

همه خانههاي مصريان بود ،فرعون به بنی اسرائیل اجوازه داد توا

فرعون سخت شده ،قوم را رهايی نداد» (خروج.)2 :1 ،

از مصر خوارج شووند (خوروج« .)33-21 :92 ،سوفر خوروج»

بالي ششم :ششمین بال ،بالي دمل است؛ بدين صورت کوه

کوچ بنی اسرائیل را اينگونوه بیوان مویکنود« :وبنوی اسورائیل از

به فرمان خدا ،موسی و هارون مشتهواي خوود را از خاکسوتر

رعمسی

به سكوت کوچ کردند ،قريوب ششصود هوزار مورد

کوره پرکردند و در حضور فرعون به طرف آسمان پرتاب کرده

پیاده ،سواي اطفال .و گروهی مختلفه بسویار نیوز هموراه ايشوان

که براثر آن دمولهوايی در مصوريان و بهوايم آنهوا بیورون آمود

بیرون رفتند( »...خروج 39-32 :92 ،و .)22-92 :93

(خروج 91 :1 ،و )99اما باز فرعون بی توجهی کرد (خوروج:1 ،

 .2.11پشيماني فرعون و تعقيب بني اسرائيل

.)92

پ

از رهايی بنیا سرائیل ،فرعون از تصمیم خود مبنی بور آزاد

بالي هفتم :هفتمین بال ،بالي تگرگ است؛ اما ايون بوال نیوز،

کردن بنی اسرائیل پشیمان گشت .قووم فرعوون نیوز کوه بعود از

همانند بالهواي نوازل شوده ،بوه بنویاسورائیل کوه در سورزمین

بالي دهم اصرار به رفتن بنی اسرائیل داشوتند ،اظهوار پشویمانی

جوشون بودنود آسوویبی نرسواند (خوروج .)26-22 :1 ،واکوونش

کردند؛ از اينرو تصمیم گرفتنود کوه بوه تعقیوب بنوی اسورائیل

فرعون به اين صورت است کوه ابتودا اظهوار پشویمانی و گنواه

بپردازند« :خداوند دل فرعون ،پادشاه مصر را سخت ساخت توا

میکند و از موسی میخواهد که براي برطورف شودن بوال دعوا

بنی اسرائیل را تعاقب کرد و بنی اسرائیل به دسوت بلنود بیورون

کند؛ اما به محپ برطرف شدن بال ،بازهم بوه خواسوتة موسوی

رفتنوود .و مصووريان را بووا تمووام اسووبان و ارابووههوواي فرعووون و

توجهی نكرده و بر لجاجت خود میافزايد (خروج22 :1 ،و،28

سوووارانش و لشووكرش در عقووب ايشووان تاختووه ،بديشووان در

.)32-33

رسیدند ،وقتی که به کنار دريوا نوزد فوم الحیوروت ،برابور بعول

بالي هشتم :هشتمین باليی که بر فرعون و قومش نازل شود،

صفون فرود آمده بودند» (خروج.)1-2 :93 ،

بالي ملخ بود (خروج )92-92 :91 ،و فرعوون هموان واکونش

 .3.11معجزه موسي(ع) و نجات بنياسرائيل

هاي سابق را انجام می دهد (خروج.)21-96 :91 ،

موسی(ع) به فرمان خدا عصاي خود را به دريوا مویزنود ،دريوا

بالي نهم :نهمین بال ،بالي تاريكی است( .خوروج-29 :91 ،

شكافته میشود و بنی اسرائیل به سالمتی از دريا عبور میکننود.

 .)23بالي تاريكی ،همانند ديگر بالهاي نازل شده جز بر عنواد

طبق روايت تورات در حین عبور بنی اسورائیل از دريوا ،فرشوتة

و لجاجت فرعون نیفزود( .خروج)22 :91 ،

خدا به شكل ستونی از ابر میان مصريان و بنوی اسورائیل حائول
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میشود تا بنی اسرائیل فرصت کافی براي عبوور از دريوا داشوته

 -3قوورآن و عهوود قووديم هوور دو فشووار و سووتم فرعووون زمووان

باشند (خروج.)22-91 :93 ،

موسی(ع) بر بنوی اسورائیل ،کوه کشوتن پسوران و بردگوی آنهوا

 .4.11غرق شدن فرعون و قومش

میباشد را حكايت میکند.

پ

از عبور تمامی بنیاسرائیل از دريا ،فرعوون و قوومش بوراي

 -3هم قرآن و هم عهد عتیق در فورار موسوی(ع) بوه مودين از

تعقیب آنها وارد دريا میشوند؛ اما طبق روايت تورات ،خداونود

ترس کشته شدن توس فرعون ،مشترک هستند.

با جلوه کردن به صورت ستونی از ابر و آتش در دريا ،حرکوت

 -2قرآن و عهد عتیق درباره تقاضاي موسوی(ع) از خودا بوراي

فرعون و قومش را براي تعقیب بنیاسرائیل آشوفته و کنود موی

انتخوواب هووارون بووه عنوووان زبووان گويووا و پشووتیبان موسووی(ع)

کند و همین امر باعث ترس و دلهره مصريان میشود به نحووي

مشترکند.

که تصمیم می گیرند که از تعقیب بنی اسرائیل دسوت بردارنود؛

 -6هر دوي قرآن و عهد عتیق ،بر پیروزي موسی و هوارون بور

اما به فرمان خدا حضرت موسی(ع) دست خود را به دريوا موی

ساحران فرعون مشترکند.

زند و دريا به حالت اولیة خود برمیگوردد و فرعوون و قوومش

 -2قرآن و عهد عتیق ،افزايش اذيت و آزار بنی اسرائیل توسو

درمیان امواج سهمگین غرق می شووند .طبوق روايوت توورات

فرعون ،بعد از مبعوث شدن موسی(ع) و شكايت بنوی اسورائیل

هالکت فرعون و قومش در هنگام طلوع صب

است (خوروج،

از موسی(ع) را ،حكايت میکنند.

 .)39-23 :93سفر خروج ،باب  92آية  3نام دريايی که فرعوون

 -8قرآن و عهد عتیق ،حرکت بنی اسرائیل را در شب به سووي

و قومش در آن غرق شدهاند را «بحر قلزم» معرفی میکند .غیور

دريا میدانند ،البته عهد قديم مفصلتر بیان میکند.

از «سفر خروج» اسفار ديگر از «عهود عتیوق» نیوز ايون دريوا را

 -1قرآن و عهد عتیق در شكافته شدن دريا با معجوزه حضورت

«بحر قلزم» معرفی کردهانود( .تثنیوه - 3 :99 ،يوشوع 91 :2 ،و

موسی(ع) و گذشتن بنی اسورائیل از آن و غورق شودن فرعوون

 – 23 :23نحمیووا - 99– 1 :1 ،مزامیوور99 - 2 :916 ،و :936

اتفاق نظر دارند.

)92-93

 -91قرآن و عهد عتیق دربارة زمان هالکوت فرعوون و قوومش

 .12مقايسه

در هنگام طلوع آفتاب اتفاق نظر دارنود (شوعراء 61/و خوروج،

در اين بخش ،به طور فهرست وار به مقايسه قرآن و عهد قوديم

.)39-23 :93

در معرفی فرعون زمان موسی(ع) پرداخته میشود.

 .2192آنچه با وجود اختالف در کم يا کیف بین قورآن و عهود

 .9192آنچه از همه جهات يا برخی جهات بوین قورآن و عهود

قديم مشترک است

قديم مشترک است

 -9در قرآن داستان فرعون (طواغوت زموان موسوی) بوه طوور

 -9در قرآن و عهد قديم اشارهاي به نام فرعون زمان موسوی(ع)

گزينشی ،موجز و پراکنده در سورههاي متعوددي مطور شوده،

نشده است.

اما در عهد قديم ،تقريبا به صورت يکجا و به ترتیب زموانی در

 -2به نظر میرسد در قرآن از يک فرعون در زموان موسوی(ع)

«سفر خروج» بیان شده است.

حكايت میکند؛ اما عهد قديم از دو فرعون در زمان موسوی(ع)

 -2در قوورآن ،کلمووه «فرعووون» تووداعی کننووده پادشوواه زمووان

حكايت میکند .فرعوون اولوی توا زموان اقاموت موسوی(ع) در

موسووی(ع) اسووت ،امووا عهوود قووديم صووراحت دارد کووه قبوول از

مدين زنده هسوت و عهود قوديم اشوارهاي بوه نحووة مورگ او

موسی(ع) در زمان حضرت يوسف و ابراهیم هم ،فرعون هوايی

نمیکند .فرعون دومی ،از زمان نبوت موسی(ع) تا زمان خوروج

وجود داشته است.

بنیاسرائیل از مصر ،حكومت میکنود و در قضویة تعقیوب بنوی

 -3در قرآن ،کلمة فرعون داراي بار کوامال منفوی اسوت ،اموا در

اسرائیل در دريا غرق میشود.

«عهد قديم» اين کلمه ،چنین معنايی را تداعی نمویکنود ،حتوی

بررسی تطبیقی سیماي فرعون در قرآن و عهد قديم 32 /

میتوان گفت که اين کلمه داراي بوار کوامالً مثبوت در داسوتان

 -93در قرآن از  2بالي نازل شوده بور فرعوون بور اثور نفورين

يوسف(ع) و فرعون زمانش میباشد.

موسی(ع) حكايت میکند ،اما در عهد قديم از ده بال سوخن بوه

 -3قرآن و عهد قديم هر دو از سپرده شدن موسوی(ع) بور آب،

میان آمده و اشارهاي به نفرين موسی(ع) نشده است.

توس مادرش به خاطر تورس از کشوته شودن موسوی توسو

 -93قرآن خروج بنی اسرائیل از مصر را به اذن خودا مویدانود؛

فرعون حكايت می کننود ،بوا ايون تفواوت کوه در قورآن ،موادر

ولی در عهد عتیق با اذن فرعون و اصرار مصريان.

موسی(ع) به امر خدا اين کار را میکنود ،ولوی در عهود قوديم،

 .3192آنچه اختصاص به قرآن دارد

مادر موسی(ع) خود تصمیم به چنین کاري میگیرد.

 -9قرآن ذکر میکند که همسر فرعون از حامیان و مؤمنوان بوه

از سپرده شدن بوه

رسالت موسی است و از کشوته شودن موسوی توسو فرعوون

 -2عهد قديم ذکر میکند که موسی(ع) پ

آب ،به دست دختر فرعون افتاد؛ ولوی قورآن همسور فرعوون را

هنگام گرفته شدن از آب جلوگیري میکند؛ ولی در عهد قوديم

ذکر میکند.

ذکري از همسر فرعون نشده است.

 -6در قرآن فرعون سه بار تصمیم به قتل موسی میگیورد و در

 -2در قرآن موارد متعددي از رذائل اخالقی فرعون بیوان شوده

عهد قديم يک بار ،آن هم توس فرعون اول.

است؛ اما عهد عتیق در مقايسه با قرآن به مووارد کمتوري اشواره

 -2در قرآن وحی بر موسی را در زمانی میداند که او با خوانواده

کرده است.

اش در راه بازگشت از مدين به سوي مصور اسوت؛ ولوی عهود

 -3در قرآن ،فرعون انواع تهمتها و جسارتها را به موسوی و

قديم وحی بر موسی را در زمانی بیان مویکنود کوه او در حوال

هارون انجام میدهد؛ ولی در عهود عتیوق از ايون تهموتهوا و

چرانیدن گله پدرزن خود«يترون» است و اين وحی درسوت در

جسارتها خبري نیست.

زمانی است که فرعون اول در مصر از دنیا رفته است.

 -3در قوورآن بووه انكووار نبوووت يوسووف(ع) ،توس و فرعووون و

 -8در قرآن ،مأموريت موسی(ع) هدايت فرعون و نجوات بنوی

پیروانش اشاره شده (غوافر 28/و )33؛ ولوی در عهود عتیوق بوه

اسرائیل ذکر شده ،اما درعهد عتیق مأموريت موسوی(ع) نجوات

ناسپاسی فرعوون بوه خودمات يوسوف(ع) اشواره شوده اسوت

بنیاسرائیل به عنوان قوم برگزيده از چنگوال فرعوون دوم ،بیوان

(پیدايش.)23-9 :31 ،

شده است.

 -2قرآن فرعون را ،مدعی الوهیت و ربوبیت معرفوی مویکنود؛

 -1به گفتوة قورآن موسوی(ع) خوود را فرسوتاده رب العوالمین

ولی در عهد عتیق از اين امور سخنی به میان نیامده است.

میداند؛ ولی در عهد قديم موسی و هارون(ع) خود را فرسوتاده

 -6در قرآن ،فرعون کسانی که الوهیت او را نپذيرند تهديود بوه

خداي عبرانیان معرفی میکنند (زخرف 36/و خروج.)1-6 :2 ،

زندانی شدن میکند؛ ولی در عهد عتیق سوخنی از آن بوه میوان

 -91در قرآن موسوی و هوارون بوه سووي فرعوون و اشورافش

نیامده است.

میروند؛ ولی در عهد عتیق به سوي فرعون.

 -2قرآن از وزيري به نام هامان براي فرعون حكايوت مویکنود

 -99در قرآن معجزه اصلی موسی(ع) مار شودن عصوا و سوفید

که نقش مهمی در اذيت و آزار موسی (ع) و بنوی اسورائیل دارد

شدن دست ،بدون عیب است و در عهد عتیق مار شدن عصا و

(غافر 22-23/و قصوص)38/؛ ولوی در عهود قوديم ،سوخنی از

سفیدي دست بر اثر برص است (خروج.)1-2 :3 ،

هامان نیست.

 -92در قرآن موسی(ع) نزد فرعون عصوا مویانودازد؛ ولوی در

 -8در قرآن ،اشراف فرعوون از بزرگتورين دشومنان موسوی(ع)

عهد عتیق هارون(ع) (خروج.)93-91 :2 ،

هستند (اعراف)922/؛ ولوی در عهود عتیوق سوخنی از اشوراف
فرعون نیست.
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 -1مهمترين شاخصه و امتیاز قرآن در بیان سرگذشوت فرعوون

 -91قرآن از ايمان و توبه فرعون هنگام غرق شودن و پذيرفتوه

و ديگر طغیانگران ،تأکید بور جنبوة عبورت آمووزي و هودايتی

نشدن آن توس

خداوند سخن گفته (يوون  ،)19-11/کوه در

داستان است کوه آن را در بیوان کلیوت داسوتان ،از عهود عتیوق

عهد عتیق سخنی از آن نیست.

متمايز میسازد.

 -21در قرآن از نجات بدن فرعون بعد از غرق شودن حكايوت

 -91در قرآن به ساخته شودن برجوی بلنود توسو هاموان ،بوه

شده (يون )12/؛ اما در عهد عتیق سخنی از آن نیست.

دستور فرعون اشاره شده است (قصص)38/؛ اما در عهد عتیوق

 -29قرآن از عوذاب شوديد فرعوون در جهوان بورزا و عوالم

به اين موضوع اشاره نشده است.

قیامت حكايت میکند؛ اما در عهد عتیق سخنی از آن نیست.

 -99قرآن ،فرعون را فردي مشورک ،کوافر بوه خودا و رسوالت

 .3192آنچه اختصاص به عهد قديم دارد

موسی(ع) و معجوزاتش و منكور قیاموت و حسابرسوی معرفوی

 -9در عهد قديم به سرپیچی قابلهها از دستور فرعون مبنوی بور

میکند؛ ولی در عهد قديم به اين موضوعات اشاره نشده است.

کشتن فرزندان پسر ،هنگام تولدشان اشاره میکنود و سورپیچی

 -92در قرآن ،فرعون معتقد به وجود فرشتگان مویباشود؛ ولوی

قابلهها را ناشی از خداترسی آنها میداند ،اموا در قورآن در ايون

در عهد قديم به اين اعتقاد فرعون اشاره نشده است.

باره سخنی به میان نیامده است.

 -93در قرآن از بالياي نوازل شوده بور فرعوون بور اثور نفورين

 -2عهد قوديم از سواخته شودن شوهر «رعمسوی » بوه فرموان

موسی(ع) حكايت میکند ،اموا اگرچوه در عهود قوديم از باليوا

فرعون حكايت میکنود (خوروج 39-32 :92 ،و )22-93 :92؛

سخن به میان آمده ولی اشوارهاي بوه نفورين موسوی(ع) نشوده

ولی در قرآن اشارهاي به آن نشده است.

است.

 -3قرآن اشارهاي به تعداد بنی اسرائیل هنگام خروج نمویکنود؛

 -93در قرآن سواحران فرعوون بوه خداونود ايموان مویآورنود

ولی عهد عتیق ،تعداد را بیان میکند.

(اعووراف -922-993/شووعراء -38-38/طووه ،)21-63/اگرچووه

 -3در عهد قديم حكايت شده است که خدا هنگام خروج بنوی

فرعووون آنهووا را تهديوود بووه قتوول و بووه دار آويخووتن موویکنوود

اسرائیل از مصر ،روزها ،در ستون ابور و شوبها در سوتون آتوش

(اعراف -923/طه 29/و شعراء)31/؛ ولی در عهد قوديم سوخن

پیشاپیش آنهوا راه مویرفوت (خوروج 39-32 :92 ،و -93 :92

از ايمان ساحران و تهديد فرعون نیست.

)22؛ اما در قرآن به اين مسوأله اشوارهاي نشوده اسوت و قورآن

 -92در قرآن ،فرعون بر قودرت و ثوروت خوود بوراي تحقیور

خداوند را از اين امور مبرا میداند.

کردن موسی(ع) میبالد ،ولوی در عهود قوديم سوخنی از آن بوه

 -2در عهد قديم حكايت شده است که فرشتة خدا به صوورت

میان نیامده است.

ستونی از ابر بین مصريان و بنویاسورائیل حائول شوده توا بنوی

 -96قوورآن از پیشووگامی فرعووون در ورود بووه جهوونم همووراه

اسرائیل فرصت کافی براي عبور از دريا داشته باشوند (خوروج،

پیروانش حكايت میکند (هود)18/؛ اما در عهد عتیق سوخنی از

)22-91 :93؛ اما در قرآن به اين مسأله اشاره نشده است.

آن نیست.

 -6در قرآن به نام دريايی که فرعون در آن غرق شوده اشوارهاي

 -92در قرآن ،سپاهیان فرعوون نیوز هماننود او افورادي ظوالم و

نشده است؛ اما عهد عتیق معتقد اسوت نوام دريوا «قلوزم» بووده

مستكبر معرفی میشوند؛ ولی در عهد قديم به ويژگی سوپاهیان

است (خروج.)92 :3 ،

فرعون اشاره نشده است.

 .93نتيجه

 -98در قرآن ،به مجادله و نوزاع فرعوون و پیوروانش در جهونم

با مقايسه قرآن و عهد قديم درباره موضوع فرعون و شخصویت

اشاره شده است (غافر)21-32/؛ اما در عهد عتیق سوخنی از آن

او به اين نتیجه کلی می رسیم که اين موضوع اگرچه در هور دو

نیامده است.

کتاب مقدس مطر شده اند ،اموا تفواوت هوايی نیوز بوین آنهوا

بررسی تطبیقی سیماي فرعون در قرآن و عهد قديم 32 /

مشاهده میشود .قرآن کريم داستان فرعون را بوه طوور مووجز،

اما موضوعات ديگري نیز وجود دارند که اگرچه به ظواهر در

پراکنده و گزينشی مطر ساخته است؛ اما عهد قديم آن را يوک

هر دو آمده ،اما اختالفاتی جزئی در کم و کیف بیان آنها وجوود

جا و به ترتیب زمانی در «سفر خروج» مطور مویکنود .بوراي

دارد .مثال اگرچه قرآن و عهود عتیوق بوه آب انوداختن موسوی

مقايسه اين داستان در قرآن و عهود قوديم ،موی بايسوت وجووه

توس مادرش را گزارش کرده انود ،اموا قورآن ايون کوار را بوه

اشتراک و اختالف اين داستان را در هر دوي قرآن و عهد عتیوق

دستور خدا و تورات آن را از سر ترس بر کشوته شودن موسوی

جست .نتیجه اينكه برخی موضوعات هستند که فق مود نظور

می داند .يا آنكه به بیان قرآن ،همسور فرعوون موسوی را از آب

قرآن بوده اند .به عنوان مثال می توان گفت بیان رذايول اخالقوی

میگیرد ،اما عهد عتیق دختر فرعون را ذکر میکنود .يوا موثال در

فرعون تنها در قرآن آمده است .فرعون قرآن نسبت به موسوی و

هر دو کتاب فرعون تصمیم به قتل موسی میگیرد ،اما در قورآن

هارون رفتاري بی ادبانه و موهنانه دارد ،ثوروت خوود را بوه را

سه بار و در عهد عتیق يک بار .عامول خوروج بنوی اسورائیل از

موسی میکشد و اگر کسی الوهیوت او را نپوذيرد بوه زنودان و

مصر ،اصرار مصريان است ،اما قرآن آن را اذن الهی میداند.

قتل تهديد می شود .جنبه عبرت آمووزي کوه قورآن در داسوتان

منابع

فرعون و ساير طغیان گران بر آن تاکید میکند از ويژگوی هواي

 -9قرآن حكیم و شر آيات منتخب ،ترجمه ناصر مكارم

منحصر به فرد ارائه داستان قرآن است .از جمله مووارد ديگوري

شیرازي.

که در داستان فرعون ،به قرآن اختصاص دارد ،توبه فرعوون در

 -2نهج البالغه ،تر جمه عبدالمحمد آيتی.

لحظات پايانی عمر خود به هنگام غرق شدن در درياست.
اما برخی موضوعات نیز هستند کوه فقو عهود عتیوق بوه آن
پرداخته است .مثال عهد عتیق به سورپیچی قابلوه هوا از دسوتور
فرعون براي کشتن فرزندان پسر اشاره می کند .يوا اينكوه عهود
عتیق کمیت بنوی اسورائیل بوه هنگوام خوروج از مصور را بیوان
میکند .از جمله موضووعات ديگوري کوه تنهوا در عهود عتیوق
مطر شده است ،نام دريواي «قلوزم» اسوت کوه فرعوون در آن
غرق شد و نیز بیان شده که فرشته الهی به صورت ابر بوین بنوی
اسرائیل و مصريان حايل شد ،تا بنی اسورائیل فرصوت عبوور از
دريا را پیدا کنند.
مباحثی نیز وجود دارند که هم قرآن و هم عهد عتیق بوه آنهوا

-3کتاب مقدس(عهد قديم و جديد) ،ترجمه فارسی قديم.

 -3آلوسی ،سید محمود 9392( .ق) .رو المعانى فى تفسیر
القرآن العظیم ،تحقیق على عبدالبارى عطیه ،بیروت :دارالكتب
العلمیه ،چاپ اول.
 -2ابن عاشور ،محمد بن طاهر( .بی تا) .التحرير و التنوير ،بی
جا ،بی نا.
-6ابن منظور ،ابی الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.
(9188م) .لسان العرب ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.

 -2اهوارکی ،امیر« .)9388( .حلقه مفقوده سريال يوسف با
وصیت يعقوب به بنی اسرائیل» ،نشريه هفت اقلیم (ويژه اديان
و مذاهب) ،پیش شماره  ،3-2ص911-29

 -8بحرانی ،سید هاشم9396( .ق) .البرهان فی تفسیر القرآن،

پرداختهاند و تقريبا به طور مشابه آن مباحث را مطر کوردهانود.

تهران :بنیاد بعثت.

به عنوان مثال در هیچ يک از توورات و قورآن اشوارهاي بوه نوام

 -1بوکاي ،موري  .)9323( .مقايسهاي میان تورات ،انجیل،
قرآن و علم ،ترجمه ذبی اهلل صفا ،بیجا :دفتر نشر.

ظلم و ستم فرعون اشاره کردهاند .فرار موسی به مدين از تورس

 -91پین ،الیزابت .)9329( .فرعونها هم میمیرند ،ترجمه

کشته شدن توس فرعون در هر دو کتاب مقدس گزارش شوده

حسن پستا ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی

است و در نهايت هر دو کتاب پیوروزي موسوی بور فرعوون را

(شرکت سهامی) ،چاپ دوم.

متذکر میشوند.

 -99ثقفی تهرانی ،محمد 9318( .ق) .تفسیر روان جاويد،

فرعون زمان موسی نشده است .هر دوي قرآن و عهد عتیوق بور

تهران :انتشارات برهان ،چاپ سوم.

 / 38الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال پنجم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان 9313

 -93حسینی همدانی ،سید محمد حسین 9313( .ق) .انوار
درخشان ،تحقیق محمد باقر بهبودي ،تهران :کتابفروشی لطفی،

 -26طیب ،سید عبدالحسین .)9328( .اطیب البیان فی تفسیر
القرآن ،تهران :انتشارات اسالم.
 -22فیپ کاشانی ،مالمحسن9392( .ق) .تفسیر الصافی،

 -92جعفري ،يعقوب( .بی تا) .تفسیر کوثر ،بی جا :بی نا.

چاپ اول.

تهران :الصدر.

 -93دورانت ،ويل .)9362( .تاريخ تمدن ،ترجمه احمد آرام،

 -28قاسمی ،حمید محمد .)9388( .اسرائیلیات و تأثیر آن بر
داستانهاي انبیاء در تفاسیر قرآن ،تهران :سروش ،چاپ چهارم.

 -92رازي ،فخرالدين ابوعبداهلل محمد بن عمر 9321( .ق).

 -21قرائتی ،محسن .)9383( .تفسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگی

مفاتی الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم.

درسهايی از قرآن.

 -96راغب اصفهانی ،حسین بن محمد .)9382( .مفردات

 -31قرشی ،سید علی اکبر .)9322( .تفسیر احسن الحديث،

الفاظ قرآن کريم ،ترجمه حسین خداپرست ،قم :نويد اسالم،

تهران :بنیاد بعثت.

چاپ اول.

 -39وووووووووووووووووووو .)9326( .قاموس قرآن ،تهران:

 -92زمخشري ،محمود 9312( .ق) .الكشاف عن حقائق

دارالكتب االسالمیه.

غوامپ التنزيل ،بیروت :دار الكتاب العربی ،چاپ سوم.

 -32قطب ،سید بن ابراهیم شاذلی 9392( .ق) .فی ظالل
القرآن ،بیروت و قاهره :دارالشروق ،چاپ هفدهم.
 -33محمديان ،بهرام  .)9381(.دايره المعارف کتاب مقدس،

ع .پاشايی ،امیرحسین آريان پور ،تهران :بینا ،چاپ اول.

 -98سازندگی ،محمدمهدي .)9381( .تاريخ انبیاء از آغاز
آفرينش تا عروج عیسی ،قم :مبارک ،چاپ اول.
 -91شوشتري (مهرين) ،عباس .)9323( .فرهنگ کامل لغات
قرآن ،بیجا :گنجینه ،چاپ سوم.

 -33معرفت ،محمدهادي .)9382( .نقد شبهات پیرامون قرآن

 -21طالقانی ،سید محمود .)9362( .پرتوي از قرآن ،تهران:

کريم ،ترجمه حسن کلیم باشی ،علی اکبر رستمی ،میرزا

شرکت سهامی انتشار ،چاپ چهارم.

علیزاده و حسن خرقانی ،قم :نشر التمهید ،چاپ اول.

 -29طباطبايی ،سید محمد حسین .)9323( .تفسیر المیزان،

 -32مغنیه ،محمد جواد 9323( .ق) .تفسیر الكاشف ،تهران:

ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی ،قم :دفتر انتشارات

دار الكتب اإلسالمیه ،چاپ اول.

اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 -36مكارم شیرازي ،ناصر .)9323( .تفسیر نمونه ،تهران:

 -22طبرسی ،فضل بن حسن .)9322( .تفسیر جوامع الجامع،

دارالكتب االسالمیه.

ترجمه مترجمان ،مشهد :بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس

 -32میرزا خسروانی ،علی رضا .)9311( .تفسیر خسروي،

رضوي.

تحقیق محمد باقر بهبودي ،تهران :انتشارات اسالمیه ،چاپ

-23ووووووووووووووووووووووو .)9361( .مجمع البیان ،ترجمه

اول.

مترجمان ،تهران :انتشارات فراهانی.

 -38هاشمی رفسنجانی ،اکبر و محققان مرکز فرهنگ و

 -23طبري ،محمدبن جرير .)9362( .تاريخ طبري ،ترجمه

معارف قرآن .)9383( .فرهنگ قرآن ،کلید راهیابی به
موضوعات و مفاهیم قرآن کريم ،قم :بوستان کتاب( ،مرکز

 -22طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن،

چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم).

بیروت :دار احیاء التراث العربی.

 -31هاک  ،جیمز .)9322( .قاموس کتاب مقدس ،تهران:

ابوالقاسم پاينده ،بیجا :اساطیر ،چاپ سوم.

تهران :روز نو ،چاپ اول.

اساطیر ،چاپ اول.

