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آن در متن مقدا در راه توسع این الگو قدم بردارد و اه سوی دیگر
اه منظری نو به بررسی ظرفیت شگرف متون قصص قرآنی در فرآیند
معناسررراهی بارداهد و افر نوینی در تحلی قصرررص قرآنی بگشرررایدر
یافتهها بیانگر آن اسرررت که میتوان در همان احسررراا ناامنی قب اه
بروه هر ونه ع سالعملی ،موقعیتی با نام «پیشررراناامنی نشرررانهای» را
م روض دان ست ،نیز سبوح قدرت در همان دعوت مو سی)ع ثابت
نبوده و با تغییر و تحول معناداری اه فرعون به موسرری)ع انتقال یافته
استر در این راستا مواجه فرعون با هنجارهای متضادی که حضرت
موسی)ع در فراه و نشیب دعوت الهی خوی

در جامعه اشاعه داده

بود ،در قالب ع سالعم های ت فیجویانه متعدد ظهور یافته اسررتر
بنی اسررررا ی نیز در م قا ب دعوت توح یدی موسررری)ع و نه های
مختلی ع سالعم همنون خامو شی و سردر می را اه خود بروه
دادند و در این میان تعداد کمی ایمان آوردندر
واژههای كلیدی :قرآن کریم ،موسی)ع  ،نشانهشناسی اجتماعی،
ناامنی نشانهایر
مقدمه و طرح مسئله
ی ی اه دان های نوین قرن بی ستم علم «ن شانه شناسی» است که به مبالع نظامهای ن شانهای
میپرداهدر روی رد ن شانه شنا سی اجتماعی ی ی اه روی ردهای م تب ن شانه شنا سی پاریس
اسرررتر با اندک تأملی میتوان رد پای الگوی ناامنی نشرررانهای را که ی ی اه الگوهای این
روی رد ا ست در ق صص انبیاء الهی م شاهده کردر اه این رو به نظر میر سد این الگو بتواند
در قصرررص قرآنی انبیاء الهی که رمز ان های دعوت پیامبران در تضررراد با رمز ان ها و
هنجارهای ارهشی و عینی جوامعشان عم میکند ،قاب مبالعه و انبباق باشدر
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این الگو با ت یه بر هن جار های اجت ماعی و ع س الع م های مت اوت در مواج هه با
هنجارهای متضررراد اه نگونگی شرر

یری معنا پرده برمیداردر بدیهی اسرررت تحلی این

واکن ها با ت یه بر آیاتی که خود نشانههایی برای فهم بیشترند ،ا رنه نمیتواند به فراخی
تحلی هایی باشد که مت ی بر متون همینی و بشری است ،اما نمیتوان به بهان احتمال خبا و
اشرررتباه ،خود را اه تدبر در آیات محروم نمود ،آیاتی که مداوم ما را به تعق فرامیخواند:
اآلیات لعلَّ ُکم ت ِ
عق ُلون» )نور 61:و هدایت را در رو آ اهیِ برخاسته اه این
َِ
اللُ ل ُکم
بّيَ َ
«ذلِکَ یُ ِ َ
امر میداندر اینگونه تعق و تدبّر در قرآن کریم ،انسان را به کشی وجوه غایبی فرامیخواند
که تاکنون به واسب ت اوت افرهای تاریخی انسانها در آن متن پنهان مانده استر
در این میان ،بهره یری اه ابزارها و دان های جدید نوعی تدبر روشرررمند در آیات و
مصادیر آن شمرده می شودر بهخصوص آن ه «پیشرفت سریع این دان ها  -بهویژه در قرن
بیسرررتم  -ام اناتی را پدید آورده که مبالع هبان دین و متون دینی را وارد مرحل جدیدی
ساخته است» )ص وی ،1383 ،ج ،1ص ۷ر این ابزارهای جدیدِ دان های نوین ،سترههای
نو و افرهای معنایی جدیدی را فراروی محققان قرآنی قرار میدهدر
درواقع پیادهسرراهی این الگو بر اسرراا هنجارهای ونا ون هر اجتماع که هنجارهای
اید ولوژیک نیز اه جمل آنهاسرررت و تاکنون مورد واکاوی قرار نگرفته اسرررت ،موجب
می شود اه یک سو اه ظرفیت قصص متون دینی برای سترش دان

نشانه شناسی است اده

شررود و اه سرروی دیگر با این روش افر جدیدی در تحلی متون دینی پی

روی ما شرروده

شودر اما باید متذکر شد همواره جوانب مختل ی وجود دارد که در این الگو قاب بسط است
و پیاده ساهی آن در متون مختلی با عنایت به ماهیت سیا سی ،اجتماعی ،فرهنگی و یا دیگر
ماهیتهای موجود متنها ،میتواند سرربوح مختلی الگو را شرر

داده ،آنها را تحت تأثیر

خود جابجا نماید و بهصورتی مت اوت در این الگو بنشیندر
در قصص قرآنی نیز میتوان روایتهای مختلی اه بخشی اه یک داستان قرآنی را که
در سور مختلی آورده شده است یا دو یا نند صحنه اه یک داستان قرآنی را با هم مقایسه
و نسررربتسرررنجی کرد ،یا این ه مقایسررره و تحلیلی صرررورت داد میان روایتهای قرآنی با
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روایتهای عهد عتیر و روایات اسرر می و دیگر متون تا پس اه کشرری کلیت رمز انها به
جوانب و هوایای دیگر این الگو دست یافتر
در میان ق صص تاریخی قرآن ،دا ستان ح ضرت مو سی)ع بزرگترین دا ستان قرآن
کریم اسررت که به فراههای متعدد آن در سررورههای مختل ی اشرراره شررده اسررتر اما مرحل
دعوت به ی تاپرسرررتی به عنوان مهمترین فراه هند ی آن حضررررت ،به دلی بسرررامد با ی
ع سالعم های اجتماعی ایجاد شرده در مقاب این تمان جدید ،ظرفیت اجرای این الگو
را داردر اه این رو پارادیم این پژوه

بر روی رد «نشررانهشررناسرری اجتماعی» و در ذی آن

الگوی «ناامنی نشررانهای» و نیز با محوریت آیات مرتبط با تمان دعوت موسرری)ع در دو
سورص قصص و طه استوار شته استر
در این مقاله پاسخ به پرس های ذی پیجویی میشود:
 1فرعون و بنیاسرررا ی در مواجهه با ناامنی نشررانهای حاصرر اه دعوت موسرری)ع
هریک در نه سبحی اه ناامنی نشانهای قرار داشتند؟
 2فرعون و بنی اسررررا ی به تناسرررب سررربج ناامنی جدید در مقاب این دعوت نه
ع سالعملی اه خود بروه دادند؟
پیشینه تحقیق
اه آنجا که هدف ا صلی این نو شتار تو سع این الگو اه رهگذر پیاده ساهی آن در یک متن
اید ولوژیک و در بسررتر تاریخی تعیّن یافته در مقبعی اه حیات موسرری)ع اسررت لذا به نظر
نروری می ر سد ابتدا جهت رو شن شدن تمایز این نو شتار با دیگر پژوه های صورت
رفته در این حیبه ،بهطور مختصر به نتایج آنها اشاره نماییم؛ اه این رو میتوان دو مونوع
را اه نظر پیشینه مدنظر قرار دادر
الف) پی شین پژوه

با محوریت الگوی ناامنی ن شانهای که این نو شتار مبتنی بر مبانی

نظری آنها نگا شته شده ا ستر نتایج حا صل پیاده ساهی این الگو در متون هنده و دادههای
واقعی نشران میدهد در طی این تحقیقات ع سالعم «سرردر می نشرانهای» به پدیدههای
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ناشرری اه ناامنی نشررانهای کلنکنبرگ افزوده شررده اسررت و نیز پیادهسرراهی آن در دادههای
ادبی و تاریخی اه نمون کلنکن برگ که متمرکز بر سررربج پایین سرررلبه )اه هاوی دید
سلبهپذیر ا ست ،به سبج با )اه هاوی دید سلبه ر تو سعه داده شده تا بدین ترتیب این
الگو باهساهی شده و سترش یابدر
ب) پیشرررین مونررروع با محوریت داسرررتان موسررری)ع اه منظر نشرررانهشرررناسررری که
پژوه هایی با این روی رد بر اسرراا الگوهای متعددی انجام رفته اسررت به عنوان نمونه:
رانرریه رسررتمینیا در پایان نامه کارشررناسرری ارشررد خود در دانشررگاه بوعلی سررینا همدان به
مونرروع «نشررانهشررناسرری ادبی شررخصرریتهای داسررتان حضرررت موسرری)ع در قرآن مجید»
)1392ش پرداخته استر مقا ت متعدد دیگری نیز با این مونوع نگاشته شده است ،مانند:
«داستان حضرت موسی در سورص طه اه منظر نشانه شناسی» اه محمد رحیمی خویگانی

و نصراله شاملی« ،نشانه معناشناسی
محصص« ،ساختهای

تمان تبلیغی موسی)ع » اه فاطمه اکبریهاده و مرنیه

تمانمدار سورص قصص بر اساا الگوی ون لیوون» اه عبد الباسط

عرب یوسیآبادی و دیگران« ،تحلی نشانهشناختی الگوی تن

در داستان بعثت موسی)ع

در سورص طه» اه روح اله نصیری و مهناه امیریر
نناننه م حظه میشود تنها مقال عرب یوسیآبادی ،این داستان را بر اساا روی رد
ن شانه شنا سی اجتماعی برر سی کرده ا ستر در این مقاله سورص ق صص که به روایت ف شردص
داستان موسای نبی)ع پرداخته است ،بر اساا نظری

تمانمدار ون لیوون )2008م مبتنی

بر مقو له های جام عه شررر ناختی -مع نایی و با تأک ید بر اهم یت کار زاران اجت ماعی
تمان،کاویده شررده اسررتر اه این رو میتوان اذعان داشررت که نوشررتار حانررر نخسررتین
کو ش

در را ستای پیاده ساهی و برر سی هوایای الگوی ناامنی ن شانهای در متون مقدا و

داستان دعوت موسی)ع به عنوان نمون موردی استر
ن ته مهمی که باید بدان توجه کرد این ه ا رنه پی رص اصررلی آیات مورد اسررتناد این
مقاله روایتِ دعوت موسی)ع در سورههای قصص و طه بوده است ،اما این نوشتار به آیات
مرتبط با این داستان در سورههای دیگر قرآن نیز توجه داشته است با این تونیج که توجه
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به صدر و ذی آیات به همراه شأن نزول آنها ،نگارند ان را متقاعد ساخته است که میتوان
آنها را به مثاب پی رص واحد داستان موسی نبی)ع تلقی کردر
 .1مفهوم نشانهشناسی اجتماعی
بهطور کلی «نشرررانهشرررناسررری علمی اسرررت که به مبالع نظامهای نشرررانهای نظیر هبانها،
رمز ان ها ،1ن ظام های ع متی و غیره می پرداهد» ) یرو ،1380 ،ص . 13در این تعریی
رمز انها داشرررتههای اجتماعی ،تاریخی و فرهنگ بنیادی هسرررتند که ام ان بیان معنادار و
در یا فت مع نادار را فراهم می کن ند )سرررجودی ،1395 ،ص 163ر رمز ان ها ،ن ظام های
ارهش ذاریاند و به هنجارها و ناهنجارهای هر جامعه معنی میبخشند )همان ،ص 144ر به
کار یری رمز ان نشرررانه ای صررررف ها جهت برقراری ارتبای نیسرررت ،بل ه انتخاب رمز ان
نشررانهای )هبانی ،حرکتی و پوشررشرری سرربب تشررخیص و تمایز اجتماعی و فرهنگی کاربر
رمز ان میشود )بابک معین ،1389 ،ص 164ر
نشانهشناسی اجتماعی ی ی اه روی ردهای نگرش بر معناست که به فرآیند معناپرداهی
در بسررتر اجتماع و فرهنگ تأکید دارد )ررک :سرراسررانی ،1389 ،ص 8ر در نشررانهشررناسرری
اجتماعی افراد با ماهیت اجتماعی خود و با اسرررت اده اه منابع فرهنگی موجود که به ونهای
اجتماعی ساخته شدهاند در فرآیند نشانهساهی و ارتبای حضوری فعال دارند )کرا،139۷ ،
ص 65ر نظری نشانهشناسی اجتماعی به ما می وید که ارتبای بین دال و مدلول در هر نشانه،
ارتباطی اجتماعی ،سیاسی و اید ولوژیک است )کرا ،139۷ ،ص 83و تمامی دغدغ آن
به مونوع معنیساهی و ت سیر آن توسط م سر مربوی میشود )کرا ،139۷ ،ص ۷ر
هرنند ن شانه شنا سی اجتماعی اه ن شانه شنا سی م تب پاریس و به ویژه اه آثار رو ن
بارت الهام و تأثیر هیادی رفته اما اه آن همان تاکنون اه دلبستگی و ع ق صرف به ساختار
و نظام بسیار فراتر رفته است )لیوون ،1395 ،ص 1۷ر
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برخی همی نه های ب حث این م قا له را می توان در متونی با روی رد روان شررر ناختی و
جامعهشررناختی به هبان تا اواسررط سرردص بیسررتم می دی باه جسررتر اما ناامنی هبانی به عنوان
اصب حی ش

رفته ،در ده  1960م اه سوی ویلیام لباو 1مبرح شدر در پایان سدص بیستم

می دی ،مبحث ناامنی هبانی و پیوند آن با بی تصحیحی اه حوهص هبانشناسی به نشانهشناسی
راه یافت و در فضای این دان  ،سترهای جدید پیدا کردر
بومیسررراهی مبحث ناامنی در دان

نشرررانه شرررناسررری مرهون کوشررر

ژان ماری

کلنکنبرگ 2اه م تب پاریس اسررت که در اثری با عنوان مختصررری در نشررانهشررناسرری
عمومی آن را بیان کرده اسرررتر کلنکنبرگ این ناامنی را در حوهص وسررریعی اه نظام های
د لتی تعمیم داد وآن را در حوهص طبقات و موقعیت های اجتماعی مت اوت میان کاربران
مبرح کرد و اه این ت اوت به مثاب مبنایی برای ایجاد تنوع در روابط اجتماعی یاد کرده
است )ررک :پاکتنی ،1391 ،ص 446-445ر
 .1-1هنجارهای ارزشی و هنجارهای عینی
ی ی اه مباحث مبرح در ن شانه شنا سی اجتماعی پدیدص امنیت 3و ناامنی ن شانهای 4ا ستر این
پدیده با توجه به دو ون هنجار اره شی5و هنجارعینی 6تعریی می شودر «م سأله هنجارها به
تعاریی و تحلی های فرهنگی و اجتماعی که به نظامهای نشانهای و رمز ان نشانهای مربوی
می شوند ارتبای مییابد» )بابک معین ،1390 ،ص 161ر هنجارها و ملزومات ن شانه شناختی
اح ام و قواعدی هسررتند که فرد متحم میشررود تا به این طریر بتواند در هند ی اجتماعی
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م شارکت کرده و خود را ع ضوی اه اجتماع به ح ساب آورد )بابک معین ،1389 ،ص13۷
به نق اه ریماا و کورتز  ،1991ص 65ر
غالباه هنجارها و رمز انهای ن شانهای مح صول قراردادی ا ست که اه قب بین اع ضای یک
جامعه ب سته شده است و اه این رو ی ی اه م سا لی که میتواند در ن شانه شناسی اجتماعی و
فرهنگی مبرح شرررود ،مسرررئل خروج اه هنجارهاسرررتر یعنی آنجایی که با پدیدص تن

و

تعارض بین بعضی اه رمز انهای نشانهای که توسط روهی اه افراد به کار برده می شود و
رمز ان نشانهای هنجار که قب ه در یک جامعه و فرهنگ مشخص تعریی شده است ،مواجه
میشویم )بابک معین ،1389 ،ص 138ر
هنجار ارهشی به آن دسته اه هنجارها و رمز انهای نشانهای هبانی ،حرکتی ،پوششی
و غیره اط ق میشود که با معیارهای ارهشی و رایج جامعهای مشخص مبابقت داشته باشد،
مانند این ه پو شیدن کت و شلوار در جل سات ر سمی عملی پ سندیده ا ستر هنجار عینی و
تحقر یافته به آن دسته اه اعمال و رفتاری اشاره دارد که به ش

عینی و واقعی تحقر یافته

است ،مانند این ه ده درصد اه مسئو ن در جلسات رسمی کت و شلوار نمیپوشند )بابک
معین ،1390 ،ص 162ر
ن ت بسرریار مهمی که باید مورد م حظه قرار یرد و پی تر در خصرروص ماهیت متنِ
مورد برر سی نیز بدان ا شاره شد ،این ه معنای هنجار عینی و اره شی در این الگو با روی رد
آن به «متن مقدا» میتواند مت اوت جلوه کندر در متن مقدا هنجارهای عینی ،هنجارهای
موجود در جامعه اعم اه موجه و غیرموجه تلقی میشرررود و هنجارهای ارهشررری آن دسرررته
هنجارهایی است که پی تر توسط اخ ق انسانی پذیرفته شده است و وحی نیز بر آن صحه
می ذارد ،ا رنه موجه بودن آن در نزد مردم یک جامعه ،مسررتلزم سرراری شرردن مدت و
همان باشرردر د ی این ادعا در طول آیاتی که مورد بررسرری قرار خواهد رفت بر مخاطب
روشن می رددر
 .2-1گونههای ناامنی نشانهای
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پدیدص امنیت نشرررانهای همانی بروه میکند که اه نظر کاربر نشرررانهای رفتاری که اه او سرررر
میهند با هنجار ارهشی و معمول جامعه تبابر دارد و یا رفتار او تبابقی با هنجارهای ارهشی
ندارد ،اما او اه این عدم سررراهش و تبابر آ اهی نداردر در پدیدص ناامنی نشرررانهای کاربر
ن شانهای نمن دا شتن نوعی ت صویر ذهنی اه رفتار هنجار و ناهنجار آ اه ا ست که رفتاری
که اه او سرررر می هند )هنجار عینی با هنجارها تبابقی نداردر مانند همانی که فردی قادر به
تقلید اه یک لهجه نباشد و خود اه این قضیه آ اه باشد )ررک :بابک معین ،1389 ،ص145
به نق اه کلنکنبرگ ،1996 ،ص 21۷ر
برای مثال شرایط یک روستایی را در نظر بگیرید که برای اولین بار در فضای اشرافی
و مرفه قرار می یرد او در این فضا با پدیدص عدم امنیت نشانهای مواجه میشود ،نراکه آ اه
اسررت که رمز ان نشررانهای هبانی ،رفتاری و پوشررشرری که بهکار می یرد )هنجار عینی با
هنجارهای ارهشرری هبانی ،رفتاری و پوشررشرری آن فضررا سرراهشرری ندارد )بابک معین،1390 ،
ص 166ر درواقع ع سالعم در مقاب عدم امنیت نشانهای ناشی اه پدیدص روان شناختیای
به نام «خودتحقیری» است )بابک معین ،1389 ،ص 166ر
این احسرراا ناامنی حاصر دو نیز اسررت :نررعی در دانسررتن و نررعی در توانسررتنر
حصول علم و قدرت موجب احساا امنیت می شود و فقدان دان

و توانمندی عدم امنیت

را به همراه داردر اهی ناامنی در یک طرف و اهی در دو طرف وجود دارد ،بدین معنا
که یک طرف داناسرررت و طرف دیگر توانار اه این رو این ناامنی را میتوان در دو سررربج
مورد مبالعه قرار داد :در رمز ان سبج با و رمز ان سبج پایینر
برای درک این دو م هوم نا زیر اه بررسی م هوم سلبه در ارتبای میباشیمر سلبه نه
در تعرییهای فرهنگنامهای و نه اصررب حی ،ناظر به حالتی اسررت میان دو طرف که در
آن ی ی اه دو طرف خودآ اه یا ناخودآ اه ت ش دارد با ابزارهایی رفتار طرف دیگر را
وارسی کند و آن طرف را به رفتار و عمل ردی وادارد که مبلوب خوی
میتواند نا شی اه رمز انهای متنوع اجتماعی با شد که به ش

استر این ابزارها

های مختلی ،م عولِ سلبه
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را بهسرروی پذیرش سررلبه سرروق میدهد و او را متقاعد میکند که این پذیرش تأمینکنندص
منافع او و عدم پذیرش آن تهدیدی برای منافع اوست.
با این ت صی  ،میتوان ناامنی نشانهای را در دو سبج رمز ان سبج با یعنی رمز انی
که روابط سرررلبه در آن معنادار می شرررود و رمز ان سررربج پایین یعنی رمز انی که در
پیامرسانی روهمره میان مسلط و نامسلط اه آن است اده میشود و اه لباو تا کلنکنبرگ همه
به همین سررربج اخیر پرداختهاند ،بررسررری کرد )ررک :پاکتنی ،1391 ،ص 450-445به
عبارت سادهتر این فقط سبج نام سلط نی ست که اح ساا ناامنی میکند ،بل ه سبج م سلط
نیز اه این ه موقعیت مسررلط خود را اه دسررت بدهد احسرراا ناامنی دارد ،لذا برای بررسرری
ونعیت ناامنی باید هر دو سبج مورد واکاوی قرار یرندر
 .1-2-1رمزگان سطح باال
رمز ان سبج با  ،یعنی رمز انی که روابط سلبه در آن تعریی می شود و ناامنی نا شی اه
نابرابری نشانهای در این روابط سلبه استر ناامنی نشانهای در رمز ان سبج با میتواند در
بر یرندص حا تی مانند اح ساا ناامنی اه سوی طرف م سلط یا اه سوی طرف نام سلط یا اه
سوی هر دو طرف یا نا شی اه بر هم خوردن نظام د لتی با شدر در طرف م سلط ،این ناامنی
میتواند به صورت ترا اه سلبهپذیری و فرمانبری خود را نشان دهد و در طرف نامسلط،
این ناامنی میتواند بهصررورت ترا اه برآورده نشرردن توقعات و دور شرردن روابط سررلبه اه
منافع اولیه طرف نامسلط باشد )پاکتنی ،1391 ،ص 460ر
در هر حال در ناامنی نشانهای سبج با طرف سلبه ر ،سلبهپذیر را به این نوع راببه
قانع میساهد و طرف سلبهپذیر نیز منافع خود را در پذیرش این راببه میبیند و بدین ترتیب
یک همگرایی دوجانبه میان سلبه ر و سلبهپذیر ایجاد می رددر
 .2-2-1رمزگان سطح پایین
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رمز ان سبج پایین یعنی رمز انی که با پذیرش روابط سلبه ،طرف نام سلط را در شرایط
اح ساا ناامنی قرار میدهدر ناامنی ن شانهای در سبج پایین ،همواره اه سوی طرف نام سلط
احسرراا میشررود و رفتارهای سرره انهای در او ایجاد میکند که عبارتاند اه :خاموشرری،
بی تصحیحی و تعام نالشی [ت فی]ر
پس با توجه به مسررلط بودن ی ی اه طرفین در رمز ان سرربج پایین ،ناامنی نشررانهای
برای طرف مسرررلط منت ی اسرررت ،هیرا به دلی قدرت خود را در امنیت می بیند ،و همین
قدرت ،امنیت نشررانهای را برای او تأمین میکند لذا نیاهی نمیبیند که جز اسررت اده عادی اه
هیررمز ان خود نگران نیزی باشد ،اما طرف نامسلط علیرغم درک و پذیرش سلبه ،کن
فعا نه ای برای تغییر این ونرررعیت ناامنی ایجاد شرررده برای خود را دارد )ررک :پاکتنی،
 ،1391ص 450ر
مسئل ناامنی با رخداد «ارتبای» در پیوند مستقیم است و میتواند بهساد ی ارتبای را به
سررمت برقرار نشرردن یا قبع سررریع ب شرراند؛ اما ا ر به هر دلیلی با وجود ناامنی این ارتبای
استمرار یابد ،ونعیتهای متنوع خاموشی ،بی تصحیحی و ت فی )نالشی پدید میآیدر
 .1-2-2-1خاموشی

1

این ع سالعم همانی بروه میکند که فرد در است اده اه رمز انی نشانهای سرباه میهند و
بهنوعی خود را اه بقی جامع نشرررانهای که بر اسررراا هنجارها عم مینمایند جدا میکندر
مانند فردی روسرررتایی که نمی تواند لهجه تهرانی را تقلید کند و ترجیج میدهد در جمع
بماند ولی اصر ر ه صرررحبت ن ند )بابک معین ،1389 ،ص 146ر درواقع در این ع سالعم
طرف مسلط کن

فعا نه دارد و طرف نامسلط )شخصیت منزوی در مواردی که به ت اوت

هیررمز انها 2مربوی میشود« ،خاموش» میماند )پاکتنی ،1391 ،ص 450ر

. Mutisme
. Sub- code

1
2
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 .2-2-2-1بیشتصحیحی

1

در بی تصرررحیحی فرد در بهکار یری رمز ان نشرررانهای که هنجارهای ارهشررری و معمول
تو صیه میکند ،به دلی عدم شناخت اه آن هنجارها یا بردا شت غلط اه آنها اغراق میکند
)بابک معین ،1390 ،ص 16۷ر در اینجا نیز طرف نامسررلط )شررخصرریت سررلبهپذیر کن
فعا نه دارد ،اما به سرربب ناآ اهی و ناتوانی در باب اسررت اده اه هیر رمز ان طرف مسررلط،
کوشرر

دارد تا آن را بی پروا تقلید کند )پاکتنی ،1391 ،ص 450ر برای مثال باقی ماندن

غذا در ظرف در بع ضی جاها بد ا ست و در جاهای دیگر مم ن ا ست خنثی با شد یا این ه
کار خوبی تلقی شود و بر ت شخص و ادب فرد صحه بگذاردر فردی که به تلقی نادر ست اه
این رسررم ،بیشررتر اه حد انتظار در ظرف خود غذا باقی بگذارد ،دنار بی تصررحیحی ش رده
است )بابک معین ،1390 ،ص 168ر
 .3-2-2-1تالفی( 2چالشی)

3

ت فی ن شانهای به ع س پی ت صحیحی نا شی اه بردا شت غلط اه هنجارهای اره شی نبوده
بل ه به دلی ناتوانی در تبابر با هنجارهای ارهشررری و یا دهنکجی به آن ها فرد ویژ ی
رفتاری خود را که در تضرراد با هنجارها میباشررد به شر

ملموسرری تشرردید میکند )بابک

معین ،1389 ،ص 149ر درواقع در ت فی نشررانهای به شر

بارهتری با مسررئله هنجار ریزی

سررروکار داریمر )بابک معین ،1390 ،ص 169برای مثال فردی که در یک مراسررم رسررمی
شام رفتاری اه خود نشان دهد که دقیقاه در تضاد با آداب و رسوم رسمی غذا خوردن باشد،
مانند این ه ع مد ها با دسرررت غذا بخورد یا با دسرررت دهان

را پاک کند ،دنار رفتار

ت فیجویانه شده است )بابک معین ،1389 ،ص 15ر

. Hyper Correctisme
. Compensation
 Challengeر
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فعا نه دارند و هرکدام به دنبال دفاع اه

مونررع هیررمز ان خود هسررتند ،اما شرراید مرجّج آن باشررد که به جای ت فی ،آن را رفتار
نال شی بنامیم ،نال شی اه آن حیث که طرف نام سلط)شخصیت پرخاشگر نه حا نر ا ست
سررلبه را  -نه به نحو خاموشرری و نه به نحو بی تصررحیحی  -باذیرد و نه حانررر اسررت اه
فضای ارتبای خارج شود )پاکتنی ،1391 ،ص 450ر
 .4-2-2-1سردرگمی

1

بابک معین معتقد اسررت ع وه بر سرره ع سالعم فوق پدیدص نشررانهای دیگری را میتوان
تشررخیص داد که ناشرری اه تل یر یا مجاورت رمز ان نشررانهای دو هنجار مت اوت با ی دیگر
استر همانی که فرد با ی ی اه هنجارهای ارهشی نامربوی آشنا نباشد مم ن است دو ونه
رمز ان نشررانهای که ی ی مربوی به نظام ارهشرری فرهنگی خود و دیگری مربوی به هنجار
اره شی نظامی دیگر با شد اه خود تولید کند که میتوان آن را «تل یر ن شانهای» نامید )بابک
معین ،1389 ،ص 1۷3-1۷2ر وی در مقال دیگری این پدیده را «سرررردر می نشرررانهای»
معمول

مینامد ،نراکه معتقد اسرررت در این نوع ع سالعم مم ن اسرررت فرد در نین

هنجارها دنار سردر می بشود و یا ام ان دارد آنها را کم یا هیاد کرده و به این ترتیب اه
هنجارها دور بشودر
به عنوان مثال در بعضی فرهنگها شمار بوسههایی )فرد یا هوج که در هنگام برخورد
با کسررری به ونه هده میشرررود به شررردت دارای معنای مت اوت میباشررردر حال کسررری که
هنجار های مربوی به این نوع ابراه اح ساا را ن شنا سد مم ن ا ست در شمار بو سهها ا شتباه
کند و درواقع دنار نوعی سردر می نشانهای شود )بابک معین ،1390 ،ص 151ر
 .2دورنمای هنجارهای عصر موسی(ع)

1

 Vertigeر
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برای درک ناامنی ن شانهای در یک جامعه که خود حا ص ت ضاد هنجارهای عینی و اره شی
آن جامعه با رمز ان جدیدی اسرررت که با خود هنجارهای جدید تولید میکند ،ابتدا باید
هنجارهای آن جامعه مورد بررسی قرار یرد تا دریابیم این هنجار جدید در سبج آن جامعه
نه ع سالعم هایی را به دنبال خواهد داشتر
اه این رو بهطور کلی این هنجارها را می توان در دو سررربج هنجارهای سررربج مسرررلط و
هنجارهای سرربج نامسررلط بررسرری کردر به نظر میرسررد بررسرری این سرربوح قب اه دعوت
موسرررای نبی)ع ما را در درک بهتر تمان حاکم بر همان دعوت آن حضررررت)ع یاری
میرسرراند ،اه این رو در دو باهص همانی قب اه دعوت و همان دعوت به بررسرری این سرربوح
میپرداهیم تا تغییر و تحو ت معنادار این سبوح در همان دعوت روشن رددر
 .1-2هنجارهای قبل از دعوت موسی(ع)
 .1-1-2هنجارهای عینی سطح مسلط
سبج مسلط در هر جامعه سبحی است که با قدرت ارتبای مستقیم داردر «قدرت در راستای
خلر تغییرات اجت ماعی تأثیرات مسرررتمری بر سررراختار و فرآیند های اجت ماعی و فرآیند
معناساهی ،محیطهای یاد یری و در نتیجه بر هویت و فرد رایی خواهند داشتر آشنایی به
نحوص نگونگی پراکند ی قدرت اصرررول و عوام کنترل در جامعه کمک هیادی به فهم و
مقایسه محیطهای ارتباطی میکند» )کرا ،139۷ ،ص 32ر
در دوران قب اه دعوت موسررای نبی)ع  ،فرعون ،قارون و هامان سرره قدرت حاکم و
مسرررلط آن همان به شرررمار میآمدند که در کنار این قدرت ،هنجارهای خود را بر دیگران
تحمی مینمودند و مدارای مردم در ا دام این ارتبای ،پذیرش آن را به عنوان یک هنجار
مسلط ،واهی میدهدر
خداوند متعال در آیات آغاهین سررورص قصررص ،هنجارهای نررد انسررانی فرعون را که
قب اه دعوت موسی)ع بر جامع مصر حاکم بود ،این ننین به تصویر میکشد« :إِ ََّن فِْرع ْونَ
ف طائف َةً ِم ْنه َْم یُذبِ َُح أبْناء ُه َْم وَی ْست ْح َِى نِساء ُه َْم إِن ََّهُ كانَ ِمنَ
ضعِ َُ
ف ْاْل ْر َِ
علَ َِ
ض وَجعلَ أَ ْهلها ِشي ًعا ی ْست ْ

س

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا( الماهلل ها) ،سال ،16پیاپی43

163

الْ ُم ْف ِس ِین» )قصرررص 4:ر این هنجارها عبارت بودند اه :ادعای الوهیت فرعو ِن معاصرررر
ض» ،ابزار نمودن مردم برای قدرت و پذیرش آن اه سررروی مردم در
ف ْاْل ْر َِ
موسررری)ع «علَ َِ

ض عِ َُ
ف طائف َةً
یک انتخاب دو سویه «وَجعلَ أ ْهلها ِش ي ًعا» ،جلو یری اه ر شد و ترقی مردم «ی ْس ت ْ
ِم ْنه َْم» و حاکمیت بر جان مردم با کشرررتن پسرررران و هنده نگاه داشرررتن هنان «یُذبِ َُح أبْناء ُه ْمَوَ
یست ْح َِى نِساء ُهم»ر
ْ
درواقع ننین اح ساا می شود که فرعون به عنوان قدرت م سلط جامعه در باهص همانی
قب اه دعوت برای ایجاد حاشررری امن برای خود ننین شررررایط و رمز انهای اجتماعی را
ایجاد کرده بود تا مبادا همانی این فضای ناامن برای او ایجاد شود و سلبه را اه دست بدهدر
پی شنهاد نگارند ان این مقاله برای شنا سایی دقیر موقعیت ها ،ا ست اده اه ا صب ح موقعیت
«پیشاناامنی نشانهای» است ،بدین معنا که خود قدرت مسلط آ اهانه نگران عدم فرمانبداری
طرف نامسلط )بنیاسرا ی

و ایجاد فضای ناامن اه سوی آنان در قبالِ خود میباشد و برای

پیشگیری ،ننین تدابیری میاندیشد و هنجارهایی اینننینی را اشاعه مینمایدر
هامان وهیر و یاور فرعون اه دیگر ارکان قدرت در این دوران است که وظی مراقبت
اه هنجارهای موجود را به عهده دارد و برای رفع هر ونه احسررراا ناامنی در ح ومت،
فرعون را مساعدت مینماید« :فأ ْوقِ ْ َِِلَیاَهاما ُنَعلىَالطِ ِ
اجع ِ
لَِلَص ْر ًحا» )قصص 38:ر
ّيَف ْ
قارون ی ی دیگر اه نامداران قدرت ،در سرررای ثروت اسرررتر بدیهی اسرررت که وی
حراسرررت اه هنجارهای اقتصرررادی را که موجب تسرررلط متمولینی نون فرعون بر افراد فرو
دسررت بود ،به عهده داشررته و در آیات الهی مانند فرعون در همرص م سرردین برشررمرده شررده
است« :إِن ق ُرونَ كانَ ِمن ق ْوَِم ُموسىَ ف ب غى علْي ِه َْم وَءات ْي ن َاهُ ِمنَ الْ ُكنُوَِز ررر» )قصص ۷6:ر
اما در میان این سرره رکن قدرتِ قب اه دعوت ،نق فرعون به عنوان قدرت مسررلبی
که اه این هنجارهای هامانی و قارونی برای اسرررتمرار خداوند اری خود دفاع می نماید
پررنگتر ا ست به همین جهت م حظه می شود که بعد اه دعوت مو سی)ع خداوند اری
خود را مجدداه متذکر میشرررود و الوهیت خداوند را ان ار میکند« :وََقالَفِْرع ْو ُنَیاَأیُّهاَاَلْمََُ
ِ
تَل ُك ْم َِم ْنَإِل ٍهَغ ِْْييَ) »...قصص 38:ر
ماَعل ْم ُ
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قوم فرعون نیز کره بره نوعی جزو این طبقر مسرررلط تلقی می شرررونرد ،هنجرارهررای
اید ولوژی ی پذیرفته شررده داشررتند که ی ی اه آنها شرررک و بتپرسررتی بود که همینهسرراه
ِ
َآِلتُهمَالَِِّتَی ْ َعون َِمنَد ِ
ونَ
هدررفت سرمایههای وجود ان سانی آنها شته بود« :فماَأ ْغن ْ
ُ ْ ُ
تَعْن ُه ْم ُ ُ
اللَّ ِه َِم ْنَش ْي ٍءَل َّماَجاءَأ ْمُرَربِكَ» )هود 101:ر
خداوند در آیاتی به روشرررنی اه قدرت مسرررلط بودن فرعون و قوم

قب اه دعوت

سررخن می وید که عنصررر معنوی آن اسررت بار و غرور اسررت و ابزار آن جنگاورانی که با
فاصرررله رفتن اه حقیقت )هنجارهای ارهشررری با توجه به خوان

متن مقدا اه هنجار

ارهشرری  ،هنجارهای مجاهی و مت ی به ظن خود را همنون عدم باور به رسررتاخیز ،هنجار
َاْل ْر ِ
َّه ْم َإِلْي ن ا َ َیَُ ْرج ُعونَ»
ض َبِغ ِْْي ْ
ودهُ َِِف ْ
َهوَ َو ُجنُ ُ
اس تكْب ر ُ
عینی جلوه دادنررد« :و ْ
َاْل ِق َوظنُّوا َأن ُ
)قصص39:
جدال سررنت پیشررینیان با اف ار و ارهشررهای جدید ،در بیشررتر اقوام و مل تا به امروه
جایگاه ویژهای به خود اخت صاص داده ا ستر به شهادت آیات قرآن ،قوم فرعون نیز در آن
همان اه این امر م ستثنی نبوده ن سبت به دین و اف ار پدران شان تعلر خاطر ب سیار دا شتندر این
تعلر خاطر تا حدی پی رفته بود که پذیرش هر هنجار جدیدی را با میزان و معیار سرررنت
َس َحرَم ْفت ر َوَم ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
اََس ْعناَ
پدرانشران میسرنجیدند« :ف ل َّماَجاء ُه ْم ُ
َموس ىَبنیاتناَب يِ ناتَقالُواَماَهذاَإ َّ ْ ُ ً
ِِبذ ِ
اَاْل َّولِّيَ» )قصص ، 36:ننان ه در اعتراض به موسی )ع بعد اه دعوت نیز ،وی را
اَِفَآبائِن ْ
ننین خباب قرار میدهند« :قالُواَأ ِ
َجْئت ناَلِت ْل ِفت ناَع َّماَوج ْ ناَعلْي ِهَآباءناَررر» )یونس ۷8 :ر
 .2-1-2هنجارهای عینی سطح نامسلط
«نهار نوب ف ری افراد مانند دیگر پدیدههای اجتماعی بشرردت متأثر اه شرررایط اجتماعی
ا ست» )کرا ،139۷،ص 8بنیا سرا ی یا اخ ف قبا ا سرا ی که بر متدیّنان به دین قوم
موسی)ع د لت دارد )خرمشاهی ،13۷۷ ،ج ،2ص ، 2382در آیات مختلی قرآن توصیی
شرررده اندر اه آنجا که این بخ

بر هنجارهای باهص همانی قب اه دعوت موسرررای نبی)ع
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متمرکز اسرررت ما نیز در صرررددیم تا اه رهگذر مرور آیات بتوانیم به رمز انهای اجتماعی
حاکم بر همان همان دست یابیمر
تردیدهای م رر در بعثت انبیاء الهی اه جمل هنجارهای عینی بود که میان بنیا سرا ی
مرسرروم شررده بود ،به همین دلی اسررت که خداوند ،بنیاسرررا ی را به تردیدهای مسررتمر
توصرریی مینماید« :وَلق ْ َجاء ُکمَیوس ف َِمنَق بلَبِالْب يِ ن ِ
اتَفماَ ِزلْتُ ْم َِِفَش ککَِ َّاَجاء َُک ْمَبِِهَح َََّّإِذاَ
ْ ُ ُ ُ ْ ُْ
ِ
ِ ِِ
ِ
َم ْرتا َ» )غافر 34:ر جدال
هلکَقُ ْلتُ ْمَل ْنَی ْب عثََاللَّهَُم ْنَب ْع هَر ُس و ًَکذلکَیُض ُّلَاللَّهَُم ْن ُ
َهوَ ُم ْس ِرُ ُ
در خصرروص نشررانههای الهی نیز اه دیگر رفتارهای عینی عمومیت یافته در نزد بنیاسرررا ی
بود« :الَّ ِذین ُ ِ
ِ ِِ
انررر» )غافر  35:بهطوری ه به ت ذیب آیات الهی
َس ْلط ٍَ
َُيادلُون َِِفَآیاتَاللَّهَبغ ِْْي ُ
پرداخ ته بود ند« :ف ُق ْلن اَا ْذهب اَإِو َالْق ْوِم َالَّ ِذین َک َّذبُواَبِ نی اتِن اررر» )فر قان 36:ر آن ها برای آن ه
هنجارهای عینیشرران تضررعیی نشررود ،هر آفرینندص رمز ان جدیدی که بخواهد هنجارهای
ارهشی و نزدیک به حقیقت را مسلط نماید ،با دو شیوص پنهان نمودن نشانههای آ اهی «كانُواَْ
ی ْك ُفرونَبِنی ِ
َاْل َِق» اه میان برمیداشتند:
اتَاللََِّه» و حذف حام ن این ن شانهها «وی ْقتُلُونَالنَّبِيِّيَبِغ ِْْي ْ
ُ
ِ
ِ
َاْل َِقررر» )بقره 61:ر
«كانُواَْی ْك ُفُرونَبِنیاتَاللَّهَوی ْقتُلُونَالنَّبِيِّيَبِغ ِْْي ْ
اه دیگر هنجارهای رایج بنی ا سرا ی به ر سمیت شناختن قدرت حاکم به مثاب سلبه
اَموس ىَوَأُاهَُه ُارَونَبِنیاتِناَوَ
بود به ونهای که فرعون و قوم را بند ی میکردندُُ « :ثََّأ ْرس ْلن ُ
ِ
ِِ
ٍ
استکْب ُرواَوَکانُواَق ْوماًَعالِّيََ*َف قالُواَأَنُ ْؤِم ُنَلِبشریْ ِن َِمثْلِناَوَق ْوُم ُهماَلناَ
َمبِ ٍَ
ّيَ*َإِوَف ْرع ْونَوَملئهَف ْ
ُس ْلطان ُ
ع ابِ ُ ونَ» )مؤمنون 4۷-45:این هنجار به قدری برای فرعون و اطرافیان مسرررلم و به هعم
ایشرران پذیرفته شررده بود که فرعون خود را نه تنها مالک اجسرراد که مالک اراده های طرف
نامسلط جامعهاش تلقی مینمودر
میتوان اه نوع خباب فرعون به ساحرانی که ایمان آوردهاند ،رمز ان م سلط در نگاه
وی را که تا قب اه حضور موسی به خوبی به او امنیت نشانهای داده است ،درک کرد« :قالَ
آمْنتُ ْمَلهَُق ْبلَأ ْنَآذنََل ُک ْمَررر» )طه ۷1:ر اه پاسخِ جامعهای که اه رنج خود قب اه حضور موسی
ع و رنجهای بعد اه ح ضورش سؤال میکند رو شن می شود آن ه قدرت حاکم را به عنوان
رمز ان سرررلبه می پذیرد به رنج و عذاب در قبال کمترین حقوق خود به عنوان منافع
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ر نایت میدهد و میداند که باید برای رهایی ،هنجارهای جدید و اره شمدارانه بیافریند و
البته در این راه نگونگی عمل ردش بزرگترین شراخص خواهد بود« :قالُواَأ ِ
ُوذین ِ
اَم َْنَق ْب ِلَأ ْنَ
تأْتِي ناَوَ ِمنَب ع َِم ِ
اَجْئت ناَعس کَربُ ُکمَأنَیُهلِکَع ُ ُّوُکمَوَیس ت لِف ُکمَفِکَاْلرضَف ين ُرَکَيفَتعملُون»
ْ ْ
)اعراف 129:ر
 .2-2هنجارهای ارزشی زمان دعوت موسی(ع)
آیات مرتبط با وقایع بعثت موسررای نبی)ع در کوه طور بیانگر آن اسررت که با شررروع همان
دعوت ،سررربوح قدرت با دا نایی و توا نایی موسررری)ع تغییر پ یدا می ک ند و این بار این
موسی)ع است که با مدد الهی در سبج مسلط قرار می یرد اینک باید دید موسای نبی)ع
بعد اه بعثت و در آغاه دعوت خود نه هنجارهایی را در جامعه طرح مینمایدر
اه تگوی فرعون با موسررری)ع  ،می توان به خوبی به رمز ان ارهشررری جدیدی که
مو سی)ع مبرح میکند پی برد و این ه این رمز ان جدید تا نه حدی هنجارهای فرعونی
مت ی بر قدرت و تسرررلط را دنار نال کرده اسرررت ،آنجا که سرررخن اه خدایی به میان
اَموس ى*َقالَربُّناَالَّ ِذيَأ ْعطىَ ُك َّلَش ْي ٍءََُْلقهَُ
می آید که خالر همه نیز ا ست« :قالَفم َّ
نَربُّ ُكماَی ُ
ُُثََّه ی» )طه 50-49:ر
در واقع دعوت موسی)ع یک فراخوانی آش ار است علیه هنجارهای عینی و ارهشی
جامعه که البته ارهش خود را مدیون موجه دانسرررتن در نزد عموم مردم آن همان اسرررت ،نه
همراهی با ارهشررهای انسررانی« :وَإِ ْذَأُ ْذن ِ
اَميثاقَب ِِنَإِ ْس رائِيلَ َت ْعبُ ُ ونَإِ ََّاللَّهَوَبِالْوالِ یْ ِنَإِ ْحس اناًَ
ِ
وَ ِذيَالْ ُقرَبَوَالْيتامىَوَالْم ساکِ ِ
اَالصلةَوَآتُو َّ
ّيَوَقُولُواَلِلن ِ
َُثََّت ولَّْيتُ ْمَإِ ََّقلِيلً َِمْن ُک ْمَ
اَالزکاة ُ
يمو َّ
َّاس ُ
ْ
َح ْسناًَوَأق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُثََّأقْ رْرَُُْوَأنَْتُ ْمَ
ضونَ*َوَإِ ْذَأُ ْذناَميثاق ُک ْمَ َت ْسف َُکونَدماء ُک ْمَوَ ُ
َُتْ ِر ُجونَأنْ َُفس ُک ْمَم ْنَدیا ِرُک ْم ُ
َم ْع ِر ُ
وَأنْتُ ْم ُ
ت ْش ه ُ ونَ» )بقره 84-83:نا ته پیداسررت که هنجارهای جدید مت ی بر ارهشررهای اخ قی
ان سانی ا ست که می تواند مورد تأیید ان سانیت با شد و البته ند هنجارهای عینی آن ع صر،
فرعون و نیز بنیاسرا ی را نشانه میرود و فضای ناامن نشانهای برایشان ایجاد میکندر
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اینک باید دید تغییر هنجارها و رمز انهای نشررانهای حاکم بر جامعه و تغییر سرربوح
قدرت در همان دعوت نه واکن هایی را در سبج نامسلط )فرعون و بنیاسرا ی

به دنبال

دارد؟ر
هم به ذکر اسررت اه آنجا که در تحلی ها نررمن بررسرری ع سالعم ها باید به تعابیر
دال بر ناامنی اشاره شود ،لذا جهت اختصار هیر کلمات یا عبارات قرآنی دال بر این احساا
درونی ،خبوی ناممتدکشیده شده استر
 .3تحلیل واكنشها در سطوح مختلف ناامنی نشانهای
 .1-3ناامنی در رمزگان سطح باال
نناننه بیان شررد ناامنی در رمز ان سرربج با به دو شرر

ام ان بروه دارد :ناامنی سرربج

مسلط و ناامنی سبج نامسلطر
 .1-1-3ناامنی سطح مسلط
در رمز ان سرربج با عنصررر اصررلی ایجاد امنیت ،اطمینان دوسررویهای اسررت که بین طرف
م سلط و طرف نام سلط ایجاد می شود و به تأمین منافع هر دو طرف منتهی می رددر اما ا ر
این اطمینان وجود ندا شته با شد و ارتبای در شرایبی که موقعیت طرفین نابرابر ا ست تداوم
یابد ،ع سالعم هر یک اه طرفین در مقاب این ناامنی مت اوت خواهد بودر در این شرایط
احساا نگرانی طرف مسلط اه نافرمانی عمدهترین مسأله استر
همانی ه موسررری)ع در وادی مقدا طوی برای امر عظیم دعوت فرعون و فرعونیان
مبعوث می شود ،آ اهی مو سی)ع اه عدم تبابر رمز ان ن شانهای خود با رمز ان ن شانهای
عینی جامعه آن روه حاکم بر مصر موجب میشود که احساا ناامنی نماید ،هیرا:

اُ َأنَی ْفُر َعلْي ن اَأ ْو َأنَی َطْغک»
او ه؛ اه طغیان فرعون بیمناک اسرررت« :ق ا َربَّن اَإِنَّن اَ ُ
)طه 45:ر
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ثانیاه؛ هراا ت ذیب قوم بر او غلبه یافته و نگرانی عدم توانمندی نسررربت به انجام این
ِ
يقَص ْ ِريَوَ َی ْنطلِ ُقَلِس ِاِّنَفأ ْرِس ْلَإِوَه ُارَونَ»
اَُأ ْنَیُک ِذبُ َِ
م سئولیت« :قالَر ِ َإِ ِِّنَأُ ُ
ونَ*َوَیضَ ُ
اَُأ َْنَ
ت َِمْن ُه ْمَن ْفس اًَفأُ ُ
)شرررعراء 13-12:و بیم اه انتقام همواره با اوسرررت« :قالَر ِ َإِ ِِّنَق ت ْل ُ
ون» )قصص 33 :ر
ی ْقتُلُ َِ
درواقع موسرری)ع قب اه مواجهه با فرعون ،احسرراا ناامنی شرردیدی دارد ،اه این رو
برای رفع این ناامنی در وادی طور اه خداوند شرح صدر ،تسهی در امور و هبانی نافذ طلب
ِل»
اِّنَ*َیَ ْفق ُهواَق ْوِ َ
َاش ر ْ َِِلَص َ ْ ِريَ*َوی ِس ْر َِِلَأ ْم ِريَ*َوا ْحلُ ْلَعُ ْق ةً َِم ْنَلِس ِ َ
میکند« :قالَر ِ ْ
ِ
َهوَأفْص ُح َِم ِِنَ
)طه 28-25:و همراهی برادرش هارون را درخوا ست مینماید« :وَأُيَه ُارو ُن ُ
ون» )قصررص 34:تا در مقاب فرعون هم
اَُأ ْنَیُک ِذبُ َِ
لِس اناًَفأ ْرِس ْلهَُمعِيَ ِرْدءاًَیُص ِ قُِِنَإِ ِِّنَأُ ُ
توانایی خود را تقویت بخشد هم دانایی خود رار
م حظه میشرررود که موسررری)ع در اینجا با موقعیتی روبرو اسرررت که میتوان آن را
«پیشاناامنی نشانهای» نامید ،به عبارتی موقعیت آ اهی اه ناامنی پی رو و ساس تدبیراندیشی
برای مواجهه با آنر بدین جهت خداوند ت ضمین میکند که در این راه او را همراهی کند و
تغییر سبوح قدرت به او ب شارت داده می شود که او و برادرش دیگر در سبج م سلط قرار
ِِ
َاعلَل ُکماَس ْلطاناًَفلَی ِ
ص لُونَإِلْي ُکماَبِنیاتِناَأنْتُمَاَوَم ِنَ
دارند« :قالَس ن ُش َُّع ُ
ُ
ض لَبأُيکَو ْ ُ
اتَّب ع ُکماَالْغالِبُونَ» )ق صص 35:خداوند متعال آنگاه که مو سی به دل خود هراا راه میدهد:
«فأوجس َِِفَن ْف ِس ِه ِ
فَإِنَّکَأنتَﭐْْل َْعلى»
َُيفةً ُّ
َموس ى» )طه 6۷:ی بار در کوه طور «قُ ْلناَ َُت ْ
ْ

اَهمَالغالِبّيَ» )صافات 116:ر
)طه 68:و بار دیگر در دربار فرعون «ونصرناهمَفکانو ُ

نیز مجدداه متذکر میشررود که او در سررای قدرت وحی و مدد الهی در مونررع مسررلط
قرار دارد و بدین ترتیب موسررری)ع اطمینان خاطر پیدا میکند و هنجارهای موجود فرعون
را به نال میکشرردر اما این تغییر سرربج و مسررلط بودن وی بعد اه نشرران دادن معجزهاش
َس ََّ اًَ
آ ش ار می شود و ایمان ساحران به دعوت وی واهی این ادعا ست« :فأُلْ ِقيَﭐ َّ
لس حرةُ ُ
قالُواَْءامنَّاَبِر ِ َه ُارونَوُموس ى» )طه ۷0:درواقع ساحران برای آن ه خود را اه و نعیت ناامنی
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خارج سرراهند تغییر سرربج داده و به موسرری و آیین او که در سرربج مسررلط قرار دارد ایمان
میآورندر
بعدها عدهای اه ایمانآورند ان بنیاسرررا ی نیز اه بیم فضررای ناامنی که فرعون بعد اه
دعوت مو سی)ع ایجاد کرد به همراهی مو سی)ع اه آن سرهمین هجرت کرده ،حا نر به
ادامه ارتبای در آن فضرررای ناامن نشررردند و برای رفع این ناامنی ارتبای خود را قبع نمودند
اض ِر ْ َِلُ ْمَط ِری ًق ِ
اَُدرًكاَو َُتْش ى»
اَِفَالْب ْح ِرَی ب ًس اََّ َُت َُ
«ولق ْ َأ ْوحْي ناَإِوََ ُموس ىَأ ْنَأ ْس ِرَبِعِب ِاديَف ْ
)طه ۷۷:ر
 .2-1-3ناامنی سطح نامسلط
فرعون و قوم

به عنوان رکن نامسررلط که تا قب اه دعوت طبق مسررلط بودند اکنون منافع

خود را در خبر دیده و احسرراا ناامنی مینمایندر درواقع طبق اجتماعی مغلوب در فضررای
کن

به سبب کاستی در دانستن و توانستن در ونعیت عدم امنیت نشانهای قرار می یرندر

هر نه فرعون اه ماهیت رمز ان جدیدی که موسرری ایجاد میکند ،آ اهتر میشررود ،ناامنی
نشانهای وی با بروه و ظهور بیشتری خودنمایی میکندر
وی برای باه شت به سبج قب با است اده اه رمز ان خود و آننه به عنوان هنجار قوم
اوست ،تدبیری میاندیشد تا موسی)ع در موعدی مقرر با سحرص وی رویارو شود« :ف لَنأْتِي نَّکَ

ِ
ِ
ِِ
ِ
َس ًَو » )طه 58:اه این رو ت ش
بِس ْح ٍرَ ِمثْلهَف ْ
اجع ْلَب ْي ن ناَوب ْي نکَم ْوع اًََّ َ ُْل ُفهَُوَ ََأنْتَمکاناً ُ
وَفِْرع ْو ُنَ
میکند تا هم کید خود را جمع نموده و با تمام قوا به کارهار موسرری)ع برود« :ف ت وََّ
َُثََّأتى» )طه 60:این احسرراا تغییر سرربوح قدرت را نیز اه آیه  62سررورص طه که
ف معَكْي هُ ُ
نشرران اه اخت ف فرعونیان و به نجوا سررخن تن اسررت ،به خوبی میتوان دریافت« :ف ت ناز ُعواَْ

أ ْمرُهمَب ْي ن ُه ْمَوأسُّرواَْﭐلنَّ ْ و »ر
این ه فرعون اه شررردت احسررراا ناامنی ت ش میکند با تحریک حس وطنپرسرررتانه
مردم و بیم عدول اه آیین پیشرررینیان آنها را به این مبارهه فراخواند« :قاَلُواَإِ ْنَهذ ِانَلس َ ِ
احر ِانَ
یُِری ِانَأ ْنَُيُْ ِرجا ُک ْم َِم ْنَأ ْر ِض ُک ْمَبِ ِس ْح ِرَِاَوَی ْذهباَبِط ِریقتِ ُک ُمَالْ ُمثْ لى» )ق صص 63:و بدانها امید دهد
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که در صرررورت جمع هم توان ،سررربج قدرت قاب باه پس یری اسرررت و آنها میتوانند
مجدداه در سرربج مسررلط قرار یرند« :فأ ِْ
َاس ت َْعلى»
ْج ُعواَکْي ُک ْم ُ
َُثََّائْ تُواَص فاًَوَق ْ َأفْ لحَالْي ْومَم ِن ْ
)قصص 64:ر

 .2-3ناامنی در رمزگان سطح پایین
این ناامنی در رمز ان سبج پایین نیز در دو سبج مسلط و سبج نامسلط قاب بررسی استر
 .1-2-3ناامنی سطح مسلط
ناننه بیان شد در رمز ان سبج پایین ناامنی ن شانهای برای طرف م سلط منت ی ا ست ،هیرا
در مونع قدرت قرار دارد و همین قدرت ،امنیت نشانهای را برای او تأمین میکندر
 .2-2-3ناامنی سطح نامسلط
سبج نامسلط در رمز ان سبج پایین در مواجهه با ناامنی ایجاد شده توسط موسی)ع طیی
متنوعی اه واکن ها را اه خود بروه میدهد :واکن

خاموشررری ،بی

تصرررحیحی ،ت فی

)نالشی و سردر می نشانهایر
 .1-2-2-3واكنش خاموشی
مشاهدص معجزات موسی)ع و شنیدن سخنان مستح م وی که اه موقعیتی مسلط ،مخاطبین
خود را به ایمان فرامیخواند ،موجب شرررد تعدادی ا رنه اندک به وی ایمان بیاورندر در
تمام مدتی که آیات قرآن در خصرروص

تگوهای موسرری با فرعون و فرعونیان اخباری را

نق میکند ،اه موانرع بنیاسررا ی سرخنی در میان نیسرتر و این ه این قوم در کنار تغییر
رمز ان موجود که هنجارهای پیشین را نشانه رفته است در ونعی فروتر قرار رفته است و
تنها کن

باقی مانده س وتی است که نارداختن آیات به این مونوع واه آن استر
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شرایط خ قان ،اختناق و برتریجوییهای حاکم بر نظام ا سراف ر فرعونی ،در نق ِ
طرف مسلط اه یک سو و همننین محافظهکاری و ترا فرا یر سران اقوام که منافع موجود
خود را در اطاعت اه فرعون میدیدند اه سوی دیگر موجب شد تنها افراد اندکی ،رمز ان
جدید موسررری را باذیرند« :فماَآمنَلِموس ىَإِ ََّذُِریَّة َِمنَق وِم ِهَعلىَُو ٍ
ُ َِم ْنَفِْرع ْونَوَملئِ ِه ْمَأ ْنَ
ْ
ْ ْ
ُ
َاْل ْر ِ
ضَوَإِنَّهَُل ِمنََالْ ُم ْس ِرفِّيَ» )یونس 83:بر اسررراا این آیه ،اکثریت
ی ْفتِن ُه ْمَوَإِ َّنَفِْرع ْونَلع ٍال َِِف ْ
بنی ا سرا ی در مقاب دعوت مو سی)ع  ،س وت و خامو شی بر زیدند و مخاطبان صامتی
بودندر
 .2-2-2-3واكنش بیشتصحیحی
بررسی آیات نشان میدهد هین دام اه فرعون و بنیاسرا ی در مقاب دعوت موسی)ع اه
خود واکن

بی ت صرررحیحی نشرررران نداد ند ،بدین مع نا که دعوت وی را ب اذیر ند و در

ب ار یری هنجار ایجاد شده تو سط مو سی)ع و انجام فرامین الهی راه افرای و مبالغه را در
پی

یرندر در یک نگاه تاریخی میتوان ادعا کرد مناسرک افراطی که بعد اه موسری )ع

در طول تاریخ اه سرروی پیروان دین یهود انجام میشررود خود نوعی بی

تصررحیحی ایمان

آورند ان به این پیامبر اسرررت ،اما اه آنجا که تعیّن تاریخی این نوشرررتار مربوی به دوران
دعوت این پیامبر است ،لذا اه پرداختن به آن خودداری میشودر
 .3-2-2-3واكنش تالفی (چالشی)
در این نوع واکن

طرف مغلوب سعی میکند با تغییر دادن منا سبات ن شانهای و برهم هدن

آن رابب نابرابر ،با تضرررعیی طرف دیگر به ونهای خود را اه شررررایط مغلوب بودن خارج
کند ،یعنی به رفتاری ت فی جویانه روی آوردر هر سررره قدرت ،هامان به عنوان مسرررلط
فرهنگی ،قارون به عنوان مسلط اقتصادی و فرعون به عنوان مسلطِ سیاسیِ قب اه دعوت ،در
مقاب دعوت موسرری)ع اسررت بار ورهیدند و این تغییر سررظج را ناذیرفتند ،اما اسررت بار آنها
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تأثیری در تغییر سبج نداشت و موسی)ع همان دعوت همننان قدرت مسلط است« :وقَ ُارونَ
ِ
ِ ِ
استكَْبو ِ
َاْل ْر ِ
ضَوماَكانُواَسابِِقّيَ» )عن بوت 39:ر
اَِف ْ
اءه ُّ
وف ْرع ْونَوهامانَولق ْ َجَ ُ
مَموسىَبالْبيِناتَف ْ ُ
بعد اه دعوت و معجزص موسرری)ع فرعون به خوبی احسرراا میکند که دیگر سرربوح
قدرت تغییر کرده و سلبه اه سمت او به سوی مو سی)ع انتقال یافته ا ستر نگرانی و ترا
قوم فرعون که نررمن حمایت اه فرعون ،به او مشرراوره میدهند کام ه مشررهود اسررت« :وقالَ
ِ ِ ِ
َموسىَوق ْومهَُلِيُ ْف ِس ُ واْ َِِفَﭐْْل ْر ِ
ضَویذرلَوء ِاِلتَکَرررر» )اعراف 12۷:ر
ﭐلْمََُمنَق ْومَف ْرع ْونَأتذ ُر ُ
فرعون نیز متأثر اه این القای فرعونیان به عنوان ک سی که میتواند مو سی را اه سر راه
بردارد ،اه نگرانیاش برای تغییر هنجارها پرده برمیدارد و موسرری را به فسرراد و تبدی دین
ِ
اَُأنَی ب ِل ِ
َدین ُک ْمَأ ْوَأنَ
عَربَّهََُإِ َِ
َموسىَولْي ْ ُ
ِّنَأُ ُ ُ
بنیاسرا ی متهم میکند« :وقالَف ْرع ْو ُنَذ ُروِِّنَأقْ تُ ْل ُ
یُ ْ ِهر َِِفَﭐْْل ْر ِ
ضَﭐلْفس ادَ» )غافر 26:ن س تگو دربارص موسرری و دعوت نشرران میدهد که
فرعون احسراا ناامنی نشرانهای کرده و قدرت پیشرین خود اه دسرت داده اسرت ،اه این رو
برای حذف رقبا ت ش میکند نراکه در مقاب مو سی)ع اح ساا نق صان دانایی و توانایی
دارد و اه عدم سلبهپذیری و فرمانبری قوم

میهرا سد ،اه این رو سعی میکند با ا ست اده

اه ت نیک تحقیر شخصیت موسی)ع  ،وی را تخریب نمایدر
این ناامنی به حدی ا ست که فرعون م شاهده میکند دعوت مو سی اه سوی برخی اه
َم ْؤِمنَ ِم ْنَء ِالَفِْرع ْونَیکْتُ ُمَإِميان َهُررر» )غافر28:
اطرافیان نیز پذیرفته شرررده اسرررت« :وقالَر ُجل ُّ
ع س العم فرعون که تا قب اه دعوت قدرت مسرررلط جامعه آن روه بود در مواجهه با
دعوت موسی و دیدن معجزه وی و ایمان ساحران واکنشی کام ه نالشی اه نوع ت فی بود،
بهطوری ه در ب ار یری رمز انی ند رمز ان موسی)ع راه اغراق را پی

رفتر فرعون

اینک اح ساا میکند دیگر رمز ان ن شانهای او کار ساه نی ست و رمز ان ن شانهای طرف
مقاب یعنی موسی)ع کارساهتر استر
اه این رو سرراحران را به همدسررتی با وی متهم میکند تا بدینوسرریله تأکید بورهد که
رمز ان نشررانهای جدیدی وجود ندارد و موسرری فقط سرراحری اسررت با آ اهی بیشررتر اه
َالس ْحرَ» )طه ۷1:اما درواقع قدرت فرعون تزلزل یافته
ساحران دیگر «إِنَّهَُلكبِْيُُك ُمَالَّ ِذيَعلَّم ُك ُم ِ
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و در رأا هرم قدرت سیا سی ،دنار اح ساا ناامنی می ردد و در مو نع غیر م سلط قرار
می یرد نراکه ساحران وی اینک مغلوب موسی)ع شدهاند« :ف غُلِبواَْهنالِکَوَﭐنقَلبواَْص ِ
اغ ِرینَ»
ُ ُ
ُ
)اعراف119:
را

وی برای تح یم هنجارهای خود ساختهاش ،موقعیت اجتماعی و توانمندی خوی
مجدداه به قوم متذکر شررده «وناد َفِرعو ُن َِِفَق وِم ِهَقالَیاَق وِمَأليس َِِلَم ْل ِ
ص رَوه ِذهَِاْْلنْه ُارَ
ُ ُ
كَم ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
َْت ِر ِ
نََت ِِتَأفلَتُب ِ
صُرونَ» )هخرف 51:و طبق اجتماعی موسی)ع را مجدداه یادآور میشود:
يَم ْ
ْ
ِ
ّي» )هخرف 52 :ر
ادَیُبِ َُ
يَهوَم ِهّيَو ََیك ُ
«أ ْمَأناَُ ْْيَ ِم ْنَهذاَالَّذ ُ
همین امر موجب می شود که فرعون در کن شی افراطی مو سی)ع را ت ذیب نماید و
عصررریان کند« :ف َّ
کذ َوعص ک» )ناهعات 21:ر اه جمله رفتارهای ت فیجویانه فرعون برای

کاستن ارتبای مؤمنان با موسی و باه رداندن قدرت به رمز ان نشانهای خودساختهاش اتهام
به جنون« :قالَإِ َّنَر ُس ول ُك ُمَالَّ ِذيَأ ُْرِس لَإِلْي ُك ْمَلم ْ نُونَ» )شعراء ، 2۷:اتهام به دروغگویی« :ررر وإِ ِِّنَ
ِ
ِ
ِِ
اَموس کَمس ُحورَاً »
ْلظُنُّهَُمنَالْكاذبّيَ» )قصص 38:مسحورپنداری« :فقالَلهَفرعو ُنَوإ ِِّنَْلظُنُّکَی ُ
)إسرررراء 101:تهدید به حبس و هندانی کردن موسررری «قالَلئِ ِن َّ
َاُت ْذتَإِِلًاَغ ِْْييَْل ْجعلَنَّك َِمنَ
الْمس ُ ونِّيَ» )شعراء 29:و خوارکردن موسی)ع است« :ف لو َأُلْ ِقيَعلْي ِهَأ ْس ِورةَ ِمنَذه ٍ
بَأ ْوَجَاءَ
ْ
ْ
ِ
ِ
َم ْق َِتنّيَ» )هخرف 53:ر
معهَُالْملئكةُ ُ
اه این رو بر ربوبیت خود پافشررراری مینماید« :ف ق الَأن اَْربُّ ُک ُمَﭐْْل ْعلى» )ناهعات 24:و
ت فیجویانه ایمان آورند ان را در معرض تهدید جانی قرار میدهد« :فَُقطِع َّن َأیْ ِی َُک ْم َوَ
َُل ٍ
أرجل ُکم َِمن ِ
وعَالنَّ ْ ِلَوَلت ْعل ُم َّنَأیُّناَأش َُّعذاباًَوََأبْقى» )قصص ۷1:ر
َُوَْلُصلِبنَّ ُک ْم ِ َ
َِفَ ُج ُذ ِ
ُْ ْ ْ
ت ش فرعونیان برای اقناع فرعون و قوم بنیاسرررا ی نیز قاب تأم اسررتر آنها علیرغم
ب ار بستن تهدیدهای افراطی که نشان اه واکن

ت فیجویانه شان دارد ،در عین حال سعی

دارند موسی و هارون را عام اصلی ایجاد ناامنی در ارتبای فرعون و قوم بنیاسرا ی معرفی
نمایند که در کنار مخال ت با هنجارهای عینی پیشررین در صرردد اخراج آنها اه سرررهمینشرران
میباشند« :قالُواَإِ ْنَهذ ِانَلس ِ
احر ِانَیُِری ِانَأنَُيُْ ِرجا ُكمَ َِم ْنَأ ْر ِض ُكمَبِ ِس ْح ِرَِاَوی َْذهباَبِط ِریقتِ ُك ُمَالْ ُمثْلى»
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)طه 63:و اه این رو آش ارا بیان میدارند که هر ز به وی ایمان نخواهند آورد« :وَقالُواَم َْهماَ
ِ
ِ
ماََن ُنَلک َِِبُْؤِمنّيَ» )اعراف 132:ر
تأْتِناَبِِه َِم ْنَآی ٍةَلت ْسحرناَِباَف ْ
آنها حتی پا را فراتر می نهند و در به رسرررمیت شرررناختن حقیقتی که به آن یقین کرده
ِ
اس تْيقنْته اَأنْ ُف ُس ُه ْم َظُْلم اًَوَ ُعلُواًَف انْ ُْر َکَْيف َک انَع اقِب ةَُ
بودند عناد می ورهند« :وَجح ُ واَِب اَوَ ْ
الْ ُم ْف ِس ِینَ» )ن م  14:ر همین تار های فرعون یان مو جب می شرررود که فرعون در کن

ت فیجویان خود به قدری پی برود که با ذکر د دستور قت موسی را صادر کند« :قالَ
ِ
اُ َأ ْن َی ب ِل ِ
ِ
ض َالْفس ادَ»
َاْلَْر َِ
َدین ُك ْم َأ ْو َأ ْن َیُ ْ ِهر َِِف ْ
َموس ىَولْي ْعُ َربَّ هَُإ ِِّن َأُ ُ ُ
ف ْرع ْو ُن َذ ُروِِّن َأقْ تُ ْل ُ
)غافر 26:ر
درواقع فرعون میکو شید ،با تحریک و اقناع مردم علیه مو سی ،حا شیه امنی)ع را که
برای موسی ش

رفته بود ،اه بین ببرد و برای وی ناامنی ایجاد کند تا بدین وسیله سبوح

قدرت را به خود باه رداند و مجدداه در سبج مسلط قرار یردر
هم به ذکر اسرررت که عدهای اه بنیاسررررا ی نیز به بهانهجوییهایی روی آوردند ،به

اَموسىَ
عنوان مثال ایمان خود را مشروی به دیدن آش ارای خدای موسی دانستند «وإِ ْذَقُ ْلتُ ْمَی َُ
لنَن ُّْؤِمنَلکَح َََّّن ر َﭐللَّهَجهرة» )بقره 55:ر به نظر میرسررد این نوع بهانهجوییها را نمیتوان
در نارنوب نظری نا امنی نشررانه توجیه کرد و این مسررئله بیشررتر بیانگر عدم اعتماد آنان به
موسای نبی)ع بوده و سخن اه ناامنی نیست تا در این مقاله مورد بررسی قرار یردر
 .4-2-2-3واكنش سردرگمی
بنیاسرا ی در قبال دعوت موسی)ع کن

های مت اوتی اه خود بروه دادندر بررسی آیات

نشان میدهد بعد اه دعوت موسی)ع و پذیرش آن اه سوی جمعی اه بنیاسرا ی  ،در عم
عدهای دنار سردر می نشانهای شدند بدین معنا که رمز ان نشانهای و هنجار ارهشی خود
را با رمز ان نشانهای ایجاد شده توسط موسی تل یر کردند ،به عبارتی اهی به هنجارهای
پیشین خود باهمی شتند و اهی بر اساا هنجارهای آ ین جدید عم میکردندر این تحیّر
و غیرقاب پی

بینی بودن ارتبایها ناشی اه اخت ل رمز انهاستر
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اَميثاقَب ِِنَإِس رَائِيلَََ...وَوإِ َْذَأُ ْذن ِ
نگاهی به نحوص آغاه آیاتی که با «وإِ ْذَأُ ْذن ِ
اَميثاق ُک َْمَررر»
ْ
)بقره 84 -83شرررروع میشرررود ،نشررران میدهد که قوم بنیاسررررا ی مخاطب فهرسرررتی اه
هنجارهای جدید با رمز ان نشانهای مت اوت است و موردپرس

قرار رفتن آنها در ایمان

به برخی و نادیده رفتن برخی دیگر ع وه بر واه آ ش ار سردر می شان ،تذکری ا ست
برای باه شت و عم به هم هنجارهای ایجاد شده جدیدر
به عنوان مثال آیه ذی به رو شنی ن شان میدهد که برخی اه قوم بنیا سرا ی نتوان ستند
رمز ان جدید ارا ه شده اه سوی موسی را به درستی درک نمایند ،لذا م حظه می شود که
شررخص موسرری را مخاطب قرار میدهند و اه او میخواهند خدایی نون خدای بتپرسررتان
ٍ
ِ
ىَاجع ْلَ
صن ٍام َ
برایشان بیاورد« :جاوْزناَبِب ِِنَإِ ْسرائيلَالْب ْحرَفأت ْواَعلىَق ْومَی ْع ُک ُفونَعلىَأ ْ
اَموس ْ
َِلُ ْمَقالُواَی ُ
لناَإِِلاًَکماَِلم ِ
ََتهلُونَ» )اعراف 83 :پاسخ موسی نیز مؤید این ن ته است که
َآِلةَقالَإِنَّ ُک ْمَق ْوم َْ
ُْ
آنها دنار سررردر می شرردهاند که اینننین به آیین پیشررین خود باه شررتند و دنار انحبای
شررردند ،نه این ه آنها را جه پیشرررگان مینامد و روشرررن اسرررت که جه ت اوتی عمیر با
لجاجت یا ک ر داردر
آیات مربوی به سامری و و ساله هرین او نیز ن شان میدهد که او َ سامری و ساله
هرین را نه بنام خدایی جدید یا بتی دیگر ،که در قالب خدای موسرری به آنها عرنرره نموده
ِ
ِ
ِ
َموسىررر» )طه 88:ر این بدان معنی
است« :فأ ُْرجَِلُ ْمَع ْ ًلَجس اًَلهُ ُ
َُوارَف قالُواَْه ذاَإل ُه ُک ْمَوإلهُ ُ
است که او پی تر به جه این قوم به عنوان ریش اصلی سردر می پی برده بودر اما پاسخ
قوم مو سی در قبال ت ش هارون برای آ اهی ای شان نیز قاب تأم ا ست که هنوه مو سی را
وساله مشغول

به عنوان مرجع اصلی تشخیص خود میپذیرند اما تا باه شت او به پرست
ِ ِِ
ِ ِ
اَموسى» )طه 91:ر
میشوند« :قالُواَْلَنَن ََّْب َعلْيهَعاکفّيَح َََّّی ْرجعَإلْين ُ
در این میان پا سخ سامری در جواب سؤال مو سی که نرا ننین کردهای بی

اه همه

قاب توجه اسرررتر او اه توهمات خوی که نرررمیرش برای او ننین جلوه نموده سرررخن
ِ
ِ
می وید« :قالَبص ر ِ
ض تَق بض ةًَ ِمنَأ ِرَﭐ َّلرسَ ِ
ت َِِلَ
ولَف نب ْذتُهاَوکذالکَس َّول ْ
ُُْ
ص ُرواَْبِهَف قب ْ ُ ْ
تَِباَ َْیَْب ُ
ُ
ْ
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ن ْف ِس ي» )طه 96:مو سی عذر سامری را نمیپذیرد و او را طرد میکند که او آ اهانه به این
بَفِإ َّنَلک َِِفَﭐ ْْليَ ِاةَأنَت ُقولَ َِمساسَ ررر» )طه 9۷:ر
کار اقدام کرده بودر «قالَف ا ْذه ْ
اما در این میان قرآن کریم به روه اقلیتی هدایت پیشررره و داد ر اشررراره مینماید که
م سیر خوی را اه لجوجان بهانه یر جدا کرده بودند و با اتخاذ اندی شه و هدفی هم را ستای
ِ ِ
َموسَىَأ َُّمةَ
رسو ن الهی در تحقر غایات عدل سترانه وحیانی کوش میکردند« :ومنَق ْوم ُ
اْل ِقَوبِ ِهَی ْع ِلُونَ» )اعراف 159:ر این روه هدایت یافته ،حمایت اه م تب توحیدی
ی ْه ُ ونَ بِ ْ
موسی)ع را عهدهدار شتندر درواقع آنان بعد اه تغییر سبج خود اه ونعیت نامسلط بدان
سبج پایبند ماندند و دنار سردر می ن شدندر بیتردید نتیج این ایمان ،موجودیت فرعون
و قدرت او را در خبر اف ند و فضای ناامنی برای او ایجاد کردر
نتیجهگیری
هیچ جامعهای اه هنجارها و رمز ان حاکم خالی نیسرررتر ظهور هر رمز ان جدید میتواند
ع سالعم هایی را به همراه داشرررته باشرررد ،بهخصررروص آن ه رمز ان جدید با هنجارهای
عینی آن جامعه در تضاد باشدر جامع مصر که متش

اه فرعون و قوم  ،و بنیاسرا ی به

عنوان قوم موسرری)ع اسررت ،در مقاب دعوت این پیامبر الهی ،واکنشررهای مختل ی اه خود
بروه میدهد که میتواند بر اساا الگوی ناامنی نشانهای مورد بحث و بررسی قرار یردر
قاعدص این الگو قرار رفتن نمایندص رمز ان مسلط در موقعیت امنیت نشانهای است که
خود موجب میشود طرف مسلط جز بهکار یری رمز ان عادی خود ،نیاه دیگری احساا
ن ند ،در حالی ه طرف دیگر که نمایندص هیررمز ان نامسررلط اسررت ،احسرراا عدم امنیت
موجب می شود برای جبران این ناامنی واکن های مختل ی نون خاموشی ،بی تصحیحی،
ت فی )نالشرری و سررردر می نشررانهای اه خود بروه دهدر اه این رو مشرراهده میشررود که
فرعون در م قا ب دعوت موسررری)ع به واکن

نالشررری اه نوع ت فی روی می آورد و

موسرری)ع و رمز ان جدیدش را به صررور متعدد به تمسررخر رفته او را سرراحر ،دیوانه و
دروغگو میپندارد و نندان پی

میرود که تصمیم به قت او و ایمانآورند ان می یردر
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اه سررروی دیگر بنیاسررررا ی در مقاب این رمز ان جدید واکن های مت اوتی نشررران
میدهند ،ا رنه در این تعیّن همانی ،واکن

بی تصحیحی به صراحت قاب ردیابی نیست،

اما به و نوح میتوان م شاهده کرد که عدهای اه بنیا سرا ی در برابر این دعوت خامو شی
اختیار میکنند و عدهای دنار سردر می ن شانهای شده و به تل یر هنجارهای اید ولوژیک
جدید و قدیم م شغول می شوندر برخی دیگر به مو سی)ع ایمان آورده و در سای این ایمان
تغییر سبج میدهند و اه سبج ناامن خود را به سبج امن میرسانندر
در مقام ارهیابی این ع سالعم ها اه جهت نمود ظاهری شرراید بتوان ت بر اسرراا
زارش های متعدد ته پرداه در آیات سررور مختلی ،واکن

ت فی فرعون در مواجهه با

دعوت موسی )ع نسبت به سایر واکن های بنیاسرا ی اه بسامد و ونهها و تظاهر بیشتری
برخوردار اسررت و باید توجه داشررت که احسرراا ناامنی شرردید ارتبای مسررتقیمی با ع س
العم ت فی دارد که هر نه این احسرراا اه قوت بیشررتری برخوردار باشررد ت فی شرردت
بیشتری پیدا میکندر
در میان واکن های متعدد بنیاسرررا ی با توجه به کثرت وتعدد زارش وحی دربارص
آنها ،واکن

سردر می نسبت به دیگر واکن ها خصوصاه در جریان وساله سامری ظهور

پررنگتری داردر شررراید بتوان

ت این امر حاکی اه اهمیت این نوع واکن

اه منظر

ته

پرداه استر
پیاده ساهی این الگو در این داستان قرآنی نیز نشان میدهد میتوان در جهت بسط این
الگو به موقعیتی با نام «پیشرراناامنی نشررانهای» قای بود که همان تدبیر اندیشرری برای مقابله با
ناامنی پی

روست و اه سوی دیگر نشان داد برخ ف پژوهشهایی که تاکنون در این همینه

صرررورت رفته اسرررت ،سررربوح امنیت در هم
تمان تغییر مییابدر
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Abstract
The analysis of cultural elements through in-depth analysis of the semantic
codes and social norms is a term pursued in the social semiotics approach.
Symptom codes indicate the degree to which individuals adhere to particular
classes of society, making individuals feel secure or insecure if they do not
conform to societal norms, and in the event of insecurity, a variety of
responses such as silence, hyperactivity, retaliation, and confusion. This
descriptive-analytic study examines the norms of that day while studying the
norms of its society in response to the invitation of the Pharaoh and the
Children of Israel against the invitation of the Divine Apostle, thereby
implementing it in the sacred way. This model goes further, and from a new
perspective, examines the remarkable capacity of the text of the Qur’anic story
in the process of meaning-making and opens a new horizon in the analysis of
the Qur’anic story. The findings indicate that in the sense of insecurity before
any reaction, a situation called “sign pre-emptiness” can be assumed,
secondly, the power levels were not constant at the time of Moses’ invitation
and with a significant change from pharaoh to Moses (AS) is transferred. In
this regard, Pharaoh’s confrontation with the conflicting norms that Prophet
Moses (AS) had promoted in his community of divine invitation appeared in
the form of numerous retaliatory reactions. The Israelites also responded to
the monotheistic invitation of Moses (AS) to various forms of reaction such
as silence and confusion, and few believed it.
Keywords: The Holy Qur’an, Moses (AS), Social Semiotics, Symbolic
Insecurity.
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