
322 

 
 نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي

 13ه (، شمار3149) شانزدهمسال 

 
 تودوروف  یةبر اساس نظر امبرانیپ یها قّصه یةنما

 (یموس یکودک ّصة)نمونه: ق

 
 1محسن نصیری

 دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی دکتری

 د غالمرضاییمحّمدکتر 
 دانشگاه شهید بهشتی استاِد

 الملک مریم مشرف  دکتر
 دانشگاه شهید بهشتی دانشیار

 
 چکیده

 نخست نمونه، برای و منظور بدین. کند عرضه پیامبران های قّصه نویسِی نمایه و بندی طبقه برای نو روشی که است آن درپی حاضر نوشتاِر

 تزوتان روایِت تحلیِل ةشیو از قّصه، این کدنویسِی و بندی رده یا تبویب برای سپس. شد گردآوری فارسی منابع ترین کهن از موسی کودکی قّصة

 و ها گزاره ترین جزئی تا و ها، زیربخش به ها قّصه کّلِی های بخش از جوینده تا آمد؛ فراهم «ترتیبی نمایة» راه این از و شد؛ گرفته یاری تودوروف

 گرفته کار به «شب یک و هزار های یهما بن نمایة» کتاِب در که سازی نمایه شیوة از گیری بهره با بعد گام در. شود راهنمایی قّصه های موتیف

 یارِی به جوینده ترتیب بدین. آمد حاصل ها گزاره «الفبایِی نمایة» واژگان این الفبایِی چینِش با و شد؛ تجزیه واژگان به نیز قّصه های گزاره شده،

 برای هایی کلیدواژه و کدها حاوی که نیز قّصه خالصة عام، فایدة برای. کند مراجعه قّصه از مقتضی بخِش به توانست خواهد ای کلیدواژه هر

 روایت منابِع دیگر نشانِی و کرده؛ روایت را آن که منبعی ترین کهن از شد آورده شاهدی گزاره هر ذیِل. شد داده دست به است متن به مراجعه

 تفسیِر و قصص کتاِب ده از موسی کودکی قّصة ارجست این در نهایت در. کند رجوع اصلی منابِع به نیاز صورت در بتواند پژوهشگر تا آمد؛ نیز

 .باشد یاریگری پیامبران های قّصه در پژوهش برای تکمیل از پس تا شد؛ نویسی نمایه و کدگذاری و بندی رده و آوری جمع کهن
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 مقدمه
 بی  ـمحّققانه چه و تفّننی چه ـ آن از بردن فایده و است فارسی ادبّیات پود و تار در یافته نسج امبرانپی زندگی

 تا فارسی ادبّیات از مانده باقی آثار ترین قدیم از حکم این. است ناشدنی پیامبران سرگذشت با کم یا بیش آشنایِی

 متصّوفه خاّص های دیدگاه و دینی پررنگ صبغة دلیِل به صوفیانه ادب میان این در ولی است؛ صادق معاصر ادبّیات

 موالنا، عّطار، نظامی، خاقانی، آثار در انبیا زندگی تلمیحات و اشارات بر احاطه راه. دارد ای ویژه جایگاه ها قّصه در

 است؛ بوده تتألیفا همین نیز آنان مراجعة منبِع گفت توان می و است تفاسیر و األنبیا قصص کتب به رجوع... حافظ

 .یافت دست زمینه این در فارسی ادبّیات آبشخور به ها قّصه این های سرچشمه از گرفتن سراغ با توان می بنابراین

 مکتوباتی همة به رجوع با بلکه باشد؛ آمده فراهم کهن کتاب یک تنها در قصص این همة که نیست چنین البّته

 تواریخ به مراجعه بسا چه خواسته این برآوردن و آمد؛ نائل مقصود به توان می گویند می سخن انبیا زندگی از که

 باشد فارسی کهن ادبی آثار از یکی مطالعة مشغول خوانی کتاب یا محّقق اگر. کند ایجاب نیز را منابع دیگر و عمومی

 و تفاسیر در او مطلوب تلمیحات و اشارات منبع شک بی گردد، مواجه انبیا زندگی به مبهم و غریب ای اشاره با و

 .بگذراند نظر از ای جمله یا بیتی فهم برای را ها کتاب این انبوه بتواند که است تصّور از دور و است؛ مندرج قصص

 باشد، کرده منّظم و گرد آورده را انبیا قصِص دقیق و دانشگاهی طریق به که ای واسطه های کتاب وجود اینجا

 منابع به او هدایت برای کاملی های نشانی و برساند داستان مقتضی بخش به وقت کمترین صرف با را جوینده تا

 بدیهی کهن ادبّیات مطالعة برای یاری دست چنین وجود بایستگی که این با. نماید می ضروری کند عرضه اصلی

 آن بر و کند می دنبال را هدفی چنین پژوهش این. نشده عرضه مذکور های ویژگی با پژوهشی یا کتاب تاکنون است،

 آن اجزای ترین جزئی و ریزترین تا تحقیق، اصلِی متون مبنای بر را انبیا زندگی به مربوط 0های مایه بن همة که است

 این اصلی منابع. است داده نشان مقاله این در «موسی کودکِی قّصة» با را شیوه این و کند؛ بندی طبقه و گردآوری

 قمری هجری ششم قرن پایان تا که فارسی زبان به قرآن تفاسیر و االنبیا قصص های کتاب از است عبارت تحقیق

 . است شده تألیف

 تحقیق پیشینة

 شایسته و است؛ گرفته صورت عامیانه های قّصه برای تنها تاکنون ها قّصه نویسِی نمایه و بندی طبقه ،ایران در

 کتاب فارسی زبان در« 2ها مایه بن نمایة» ِنآورد فراهم زمینة در. شود پیگرفته نیز ها قّصه سایر برای کار این که است

 پژوهش. دیده نشد حیطه این در دیگری تحقیق و داریم سراغ مارزلف اولریش از را «ایرانی های قّصه بندی طبقه»

 ما فرهنگ در. است نهاده بنیان فارسی ادبی تحقیقات در را آن مارزلف که شود می محسوب کاری ادامة حاضر
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 ترین برجسته از اّما اند؛ پرداخته پیامبران های قّصهموضوع  در نیز مستقل هایی کتاب دیرباز از تفسیرها بر عالوه

 :کنیم یاد را اثر سه این توانیم می جدید پژوهشِی و علمی کارهای

 حمید از( 0934)«فارسی ادبّیات در آن بازتاب و قرآن، و انجیل تلمود، تورات، در پیامبران داستان» ـ

 قرابتی و است کتاب چهار آن در پیامبران های قّصه مقایسة و آوری جمع شامل کتاب این مطالب بیشتر .پرست یزدان

 به بیشتر بخش این که گفت بایست هم «فارسی ادبّیات در بازتاب» بخش خصوص در. ندارد ما پژوهش موضوع با

 سه یا دو از ما نظر مورد متون در را مبرانپیا های قّصه دارد؛ نظر فارسی «اشعار» در انبیا های قّصه های نمونه ذکر

 به آن طریق از بتوان که نیست ای گونه به نیز کتاب تدوین شیوة آورد؛ می مختصر صورت به معروف بسیار تفسیر

 .یافت دست آسانی به پیامبران های قّصه جزئّیات

 ویژهب و شعری شواهِد به بیشتر کتاب این ؛پورنامداریان تقی از (0933)«شمس کّلیات در پیامبران داستان» ـ

 نیشابوری، األنبیاء قصص طبری، تفسیر ترجمة: »کند می مراجعه نیز کتاب سه این به اّما است؛ پرداخته موالنا اشعار

 نزد آن تأویل و موالنا و انبیا های قّصه رابطة به بیشتر کتاب این. «تاریخ و آفرینش» به کمتر بسیار و «األسرار کشف

 نیز و آخر تا «میم» حرف حاوی که کتاب این دوم جلد. پیامبران های قّصه آوری جمع نه و دارد، نظر صوفیه

 .گذرد می نخست جلد انتشار از هاست سال که این با نشده، منتشر هنوز بود خواهد ها فهرست

 انبیا های ّصهق به را کننده مراجعه نیاِز کتاب این که رفت می انتظار ؛شمیسا سیروس از «تلمیحات فرهنگ» ـ

 آگاهی پیش این به را ما یوسف به صفحه هفت یا ابراهیم به صفحه هشت از کمتر اختصاص اّما کند؛ برآورده

 هم اندک جای این بیشتِر. است نپرداخته جزئیات به و پرداخته معروف بسیار اقوال به فقط کتاب این که رساند می

 .است شده شعری شواهد آوردن صرف

 از مشکل ولی. کند می برآورده حّدی تا انبیا های قّصه به را ما احتیاج و مفید، و است زشمندار کتاب سه هر

 باید که نظامی و موالنا و عّطار چون شاعرانی از کند، تحلیل را شعری بخواهد پژوهشگری که شود می آغاز جایی

. است فراوان شعرش در مسیح دین به ربوطم اشارات که خاقانی از یا اند، کرده می زندگی پیامبران های قّصه در گفت

 چون/  خضر که باشد زن گرچه کن ره پیِر را رو راست: "خوانیم می دهلوی امیرخسرو از نقل به العارفین ریاض در

 این فهمیدِن برای ای واسطه کتاِب( 021ص ،0931 هدایت، خان رضاقلی" )است رهبر مادیانش گم کند ره ظلمت به

 این فهِم برای کتاب سه آن اّما کند؛ راهنمایی «مادیان ظلمات، خضر،» های کلیدواژه با فرضًا را ام که است؛ نیاز بیت

 این به نشاند؛ می «بکر مادیاِن» بر را سوارانش ظلمات در ذوالقرنین که خوانیم می سورآبادی تفسیر در. نبود مفید بیت
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 جزئیات و مشروح وارد پیشین های پژوهش( 0443ص ،2 ،0930. )بیند می جانوران همة از بهتر تاریکی در که دلیل

 .ناگزیریم جزئیات آن به توّجه از کهن متون فهم برای ما و اند، نشده پیامبران های قّصه

 تحقیق اهداف و روش

 هرچه آنکه غایی هدف و است پیامبران به مربوط های مایه بن نمایة آوردن فراهم پژوهش این انجام از هدف

 یعنی ـ تحقیق این در موجود اّطالعات همة از نیز و باشد؛ شده یکجا اند گفته پیامبران زندگی از هشپژو این منابع

 اّطالعات چینش و تبویب روش خصوص در. باشد کنندهمراجعه روی پیش در یاب آسان و دقیق نشانِی انبیاـ قصص

 نمایة: »برد نام چنین توان می آنها ِنبهتری از که داریم، رو پیش در کار الگوی چند ما گفت بایست کدگذاری و

 بندی طبقه» و ؛1الشامی حسن از« 4شب یک و هزار های مایه بن نمایة» تامپسون؛ استیت از« 9عامیانه ادبّیات های مایه بن

 .«ایرانی های قّصه

 نیز مذکور کتاِب سه در که است تامپسون _ارنه شیوة ها قّصه برای نویسی نمایه در جهانی شیوة پرکاربردترین

 کردِن پیدا برای جستجو از پس نگارندگان و ؛3نبود پیامبران های قّصه بندی طبقه مناسِب شیوه این. شده گرفته کار به

 تودوروف روش. ندیافت مفید کار این برای روایت تجزیة در را تودوروف تزوتان روِش نهایت در مناسب، شیوة

 :کند می برآورده پیامبران های قّصه از یهای ویژگی چنین به توّجه با را ما نیازهای

 بر در را تاریخی سراسر های روایت تا ای اسطوره صرِف های روایت از و است، متنّوع و ناهمِگن ها قّصه -

 .گیرد می

 اختالف ها کتاب این. کند حل خود در را تفسیر کتاب و االنبیا قصص کتاب چندین باید درنهایت کار این -

 اّطالعاتی حّتی و گیرد می جا کار در بهتر هم ها روایت تنّوع روش این کاربست با. دارند ها قّصه تجزئیا در فراوان

 .یافت خواهد کار این در را خود جای شد، خواهد فراهم آینده مطالعات با که

 

 تودوروف روایِت تحلیِل شیوة دربارة

 او قول به ای اسطوره های روایت ـ را موجود های روایت همة دارد سعی که کرده عرضه ای شیوه تودوروف

 های قّصه تجزیة برای مناسب محملی تودوروف شیوة. کند تجزیه اجزا ترین کوچک تا ـ( 33ص ،0913تودوروف، )

 آمده ما کار به آنچه شیوه، این از. کند می فراهم است نویسی نمایه کاِر الزمة که ها گزاره کدگذارِی نیز و پیامبران

 :از است عبارت

 تشکیل رفت پی تعدادی از و( 33ص همان،) «شود می درک تجربی طور به که است کامل روایت یک: »1متن

 جمله تعریف در زبان دستور در که طور همان. بریم می کار به معنی این در را «قّصه» واژة تحقیق این در ما. شود می
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 حالت بیشترین به ها شخصّیت وضعّیت که ودش می تمام جایی هم قّصه ،«باشد جایز سکوت آن از پس: »گویند می

 آن با که روایی مواد مناسبت به اّما. باشد نداشته روایت ادامة انتظار قّصه مخاطب و باشد رسیده پایداری و تعادل

 نخست ،برای نمونه. «پیامبر نام» یعنی شود؛ می آغاز «قّصه» از پیش مرحله یک ما های بندی تقسیم داریم، سروکار

 بخش «قّصه» تعدادی به را آنها بعد مرحلة در و کنیم، می جدا ها روایت دیگر از را «موسی» به مربوط های روایت

 .ایم زده مثال را «موسی کودکی قّصة» نوشتار این ادامة در. کنیم می

 های زنجیره ها گزاره. »شود می ساخته «گزاره» تعدادی از خود و است متن از تر کوچک واحد: 3رفت پی

 را آنها شّمی طور به ای خواننده هر که یابند می سازمان هایی چرخه صورت به بلکه آورند؛ نمی پدید را پایانی بی

 تواند می رفت پی( 30ص ،0913تودوروف، .« )دهد می دست وی به کمال و تمام کلِِّ یک احساس و شناسد بازمی

 این به رسیدن و روایت شروع با ،«موسی ودکیک قّصة» مثال در. کند ایجاد خواننده در را کاملی روایت احساس

 احساس مخاطب دهد، می فرمان اسرائیل بنی پسران کشتن به خوابش، تعبیر و دیدن خواب از پس فرعون که آگاهی

 .است قّصه این رفت پی نخستین همان این و یافته، پایان روایت از ای مرحله که کند می

 اّما شود؛ نمی بخش تری کوچک جزء به شناسی روایت در که است( 33ص همان،) روایت کمینة واحد: 3گزاره

: اند نوع دو روایی های گزاره. کنیم می بررسی دارد نیاز بدان ما پژوهش آنچه با متناسب را نوع دو که دارد انواعی

 حذف آنکه لحا آورد؛ وارد آسیبی روایت زنجیرة به آنها حذف آنکه بی شوند حذف توانند می 01ها مایه بن از برخی»

 که هایی مایه بن. نیست ممکن دهد می پیوند هم به را رخدادها که ای ِعّلی رابطة به زدن آسیب بی آنها از دیگر برخی

 توالی کردن آشفته بدون توان می که هایی مایه بن و شوند؛ می نامیده« 00پیوسته های مایه بن» گذارد کنار را آنها توان نمی

 جاسوساِن» نمونه، برای( 32ص همان،.« )شوند می خوانده« 02آزاد های مایه بن» کرد، حذف رخدادها ِعّلی و تقویمی

 خبر فرعون جاسوساِن آمدِن از را بوخاید مریم» اّما است پیوسته مایة بن «کنند می تجّسس موسی زادِن دربارة فرعون

 فرعون جاسوسان تجّسس» همین ةدربار دیگری کتاب شاید. شود می محسوب آزاد های مایه بن نوع از «کند می

 از برخی که است اینجا. گردد ایجاد بیشتر های گزاره و بپردازد جزئیات شرح به این از بیشتر «موسی زادن دربارة

 به شد، خواهد حاصل دیگر منابع مطالعة از که اّطالعاتی یعنی دهد؛ می نشان را خود تودوروف شیوة امتیازات

 .دهد نمی تغییر را آن اساس و گیردرار میق بندی تقسیم این در راحتی

 :است قرار این از گزاره پنج این. نیست گزاره پنج از بیشتر یا کمتر تودوروف شیوة در پیرفت اصلِی های گزاره

 ؛(شود می تشریح متعادلی موقعّیت) یک تعادل. 0

 ؛(زند می هم بر را متعادل موقعّیت نیرویی) یک قهر. 2
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 ؛(آید می وجود به نامتعادلی موقعّیت) دلتعا رفتن میان از. 9

 ؛(کند می برقرار را متعادل موقعّیت دوم گزارة نیروی برخالف نیرویی) دو قهر. 4

 ؛(شود می ایجاد ای تازه متعادل موقعّیت) دو تعادل. 1

 و موسی، و قبطیان و اسرائیل بنی و فرعون و خداوند با ما رفت پی اّولین گزارة نخستین در پیشین، مثال در

 ـ مصر حاکِم رؤیای دوم، گزارة در. شویم می آشنا...( بخشی، نجات کشی، ستم ستمگری،) آنان میان رابطة و نسبت

 یعنی ـ است ناپایدار وضعّیت شارح که سوم گزارة ایجاد عّلت نیرو این. زند می هم به را موقعّیت تعادِل ـ فرعون

 دیدن خواب» نیروی برخالف نیرویی «فرعون رؤیای تعبیِر. »شود یم ـ منّجمان بر را رؤیایش فرعون کردِن عرضه

 گزاره، پنجمین در. برد می پیش موقعّیت بودن روشن جانب به بالتکلیفی از را موقعّیت یعنی کند، می ایجاد «فرعون

 رونوشتی گزاره آخرین این. دهد می فرمان اسرائیل بنی پسران کشتِن بر( پیشین گزارة) خواب تعبیر از متأّثر فرعون

 .بماند زنده نباید اسرائیل بنی از پسری نوزاد که تفاوت این با رسیده، تعادل به موقعّیت و است اّول گزارة از

 

 نویسی نمایه ةشیو

 .الفبایی نمایة کهن، های کتاب به ارجاع ترتیبی، نمایة قّصه، خالصة: داشت خواهد بخش چهار کار این

 قّصه خالصة

 رفِت پی مثاًل و نیست، ها قّصه این جزئیات همة حاوی قصص و تفاسیر از یک هیچ که بودیم گفته نیز تر پیش

 قّصه پیوستگِی کدگذاری، و تجزیه طرفی از. است آمده ما منابِع از کتاب یک در تنها «گیرد می بار را موسی بوخاید»

 داشته ـ است متن چندین تدوین حاصِل که ای قّصه ـ قّصه از پیوسته و کامل روایتی که آن برای. کند می مخدوش را

 بهتر و یافت خواهد را ها قّصه از دورنمایی پیرنگ، این به کنندة مراجعه. ایم کرده عرضه نیز قّصه از ای خالصه باشیم،

 اّطالعاِت مهمترین ایجاز نهایت در کنیم می سعی بخش این در. شد خواهد هدایت است آن نیازمند که مطلبی به

 داشته کاربرد ها نمایه در که شود استفاده قّصه نقل در هایی کلیدواژه از همچنین و شود؛ رسانده وانندهخ به قّصه

 .شود می راهنمایی قّصه متن و نمایه به آمده، خالصه در که هایی رفت پی کِد یاری به کاربر. است

 ترتیبی نمایة

 قابل و متمایز ـ جزء به کل از ـ قّصه سیماِتتق که صورتی به است؛ آمده قّصه های گزاره همة نمایه این در

 ترتیِب. شود می هدایت ها قّصه جزئیات و جزئی های گزاره به کّلی های گزاره از جوینده بنابراین باشد؛ شناسایی

 اختالف ← فرعی گزارة ← اصلی گزارة ← رفت پی ← قّصه ← پیامبر نام: است گونه این جزء به کل از ها بخش

 .روایت
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 بیشتر جزء به کل از ها تورفتگی: باشد آشکارتر ها بخش تا شده، اندیشیده نمایه این آرایِی صفحه در تیتمهیدا

 نشان «برجسته» قلِم با اصلی گزارة پنج است، شده تفکیک هم از «فاصله» با رفت پی هشت این، بر عالوه. شود می

 .است موّرب روایت فاختال های گزاره دارد، ساده شکل فرعی های گزاره است، شده داده

 کدگذاری دربارة

 در حاضر، تحقیق کدگذارِی شیوة در. گرفتیم الهام بیشتر تامپسون نمایة از کدنویسی شیوة به یافتن دست برای

 :است رفته کار به واحد شش نهایت

 آغاز A با همگی آدم های قّصه به مربوط کدهای مثاًل است؛ پیامبر نمایندة التین بزرِگ حرِف :یکم واحد

 و داستانی زمان مبنای بر پیامبران به کد این اختصاص. است موسی های قّصه نشانة M مقاله این در و شد، خواهد

 .است جانشینی نوعی

 در که معنایی به است، «قّصه» نمایندة و دارد؛ اشاره پیامبر های قّصه از یکی به التین کوچِک حرِف :دوم واحد

 صةق یعنی ؛شاره داردا موسی صةق لیناّو به a اینجا. است دارا( text) روایت یک ِعوض ترین کّلی تودوروفی تحلیل

 مرِد کشتِن پی در فرعون از موسی گریختن» یعنی پیامبر، این بعدی قّصة به گر اشاره b حرِف ًافرض و او؛ کودکِی

 .بود خواهد «قبطی

 شد، گفته که طور همان. دارد اشاره ّصهق رونِد در رفت پی شمارة به التین حروف از پس عدِد :سوم واحد

 ایجاد را( پایان و میانه و آغاز با) کامل روایِت یک احساِس خواننده در که است روایی واحِد ترین کوچک رفت پی

 شرح Ma2 و ؛«بکشند را اسرائیل بنی پسران که دهد می فرمان فرعون» چگونه که دهد می شرح Ma1 مثاًل. کند می

 واحد سه و «روایت» نشانگِر نخست واحِد سه کدگذاری، نظاِم این در. «شود می زاده هارون» چگونه که دهد می

 .است «گزاره» نشانگِر بعدی

 کدهای. است اصلی گزارة شمارة حکِم در است، پنج تا یک از همیشه که بعدی رقمِی یک عدِد :چهارم واحد

 .است رفت پی «فروِد» نمایندة پنج و چهار ایکده و «نزاع» نمایندة سه کِد و «فراز» نمایندة دو و یک

 باشد، پیامبران های قّصه «جزئیات» پِی در جوینده اگر. گردد بازمی فرعی های گزاره به بعدی عدِد: پنجم واحد

 .یافت خواهد فرعی های گزاره در اغلب را آن

 به مربوط اشد،ب واحد شش دارای که کدی هر و است، «روایت اختالف» ویژة واحد این :ششم واحد

 نشانة را روایت اختالف واحد اّما کرد؛ می جدا همدیگر از را عددها «نقطه» اینجا تا. نیست قّصه زنجیرة های گزاره

 .کند می جدا پیشین واحدهای از# 
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 است، «موسی» های قّصه به مربوط گزاره این یعنی M: خوانیم می طور این را« Ma8.1.3#1» کِد نمونه، باب از

a هشتمین به مربوط گزاره این یعنی 3 است، ـ او کودکی قّصة ـ موسی قّصة نخستین به مربوط گزاره این ییعن 

 که است، رفت پی این اصلی گزارة اّولین به مربوط 0 است، نیل در موسی افکندِن شارِح که است قّصه آن رفِت پی

 از پیش موسی به دادن شیر» که دارد آن فرعِی گزارة به اشاره 9 شود، می روایت «نیل به موسی انداختِن» آن طی

 که کند، می مطرح موضوع این در را «نظرها اختالِف» از «یکی» گزاره این یعنی# 0 کند، می مطرح را «نیل در افکندن

 .بود داده شیر نیل در افکندن از پیش «ماه چهار» را او موسی مادر

 کهن های کتاب به ارجاع

 کتابی اگر اّما است؛ شده داده ارجاع تنها منابع دیگر به و آمده فارسی منبِع ترین کهن از قّصه متِن بخش این در

 پنهانی ایماِن» مطلِب مثاًل. است شده نقل کتابی چنین از متن در کرده، عرضه را قّصه از بیشتری جزئیات متأّخر

 سال دویست» که شده، نقل سورآبادی رتفسی از گزاره این نّص اّما آورده؛ هم طبری تفسیر ترجمة را «خربیل داشتِن

 .شود می آغاز آن با ها ارجاع که است منبعی نخستین از متن. است کرده ذکر نیز را «پنهانی ایماِن

 استفاده مورد منابع

 فارسی به ششم قرن پایان تا که االنبیا قصص و تفسیر های کتاب همگی از که بوده آن بر تحقیق این بنای

 این کامل نشانِی: )است قرار این از مراجعه مورد کتاِب ده اختصارِی نشانة. شود استفاده ،است هشد منتشر و نگاشته

 .(آید می مقاله آخر فهرسِت در منابع

 ؛اسفراینی التراجِم تاج: اس

 ؛بخاری القصِص تاج: بخ

 ؛نیشابوری محمود بن محمد یمینِی بصایر: بص

 ؛زیرا ابوالفتوح الجناِن روح و الجنان روض: را

 ؛سورآبادی تفسیِر: سو

 ؛طبری تفسیِر ترجمة: طب

 ؛مجید قرآن از عشری بر تفسیری: عش

 ؛کمبریج قرآنی تفسیِر: کم

 ؛میبدی االسراِر کشف: می

 ؛نیشابوری منصور بن ابراهیم االنبیاِی قصص: نی



 
____________________________________________________________________________  

  321     (قصۀ کودکی موسی نمونه:های پیامبران بر اساس نظریۀ تودوروف ) قصه ۀنمای
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 تألیف زمان ایبر مستندی تاریخ که رو آن از ولی شود؛ می رعایت کتب تاریخی ترتیِب دادن ارجاع هنگاِم

 قّصة ضمن، در. آمد خواهند انتها در نشده، یافت «مجید قرآن از عشری بر تفسیری» و «کمبریج قرآنی تفسیر»

 های کتاب با اجمالی آشنایی برای راهنما بهترین. است نیامده «نسفی تفسیر» و «پاک قرآن تفسیر» در موسی کودکی

 به منابع تاریخی ترتیب در ما و است،( ناصری سادات و پژوه دانش از) «فارسی تفسیر سال هزار» کتاِب کهن، تفسیر

 .کردیم مراجعه کتاب این

 الفبایی نمایة

-El) کتاب این در. یماهبرد بهره «شب یک و هزار های مایه بن نمایة» کتاب روش از الفبایی نمایة ساختِن در

Shamy, 2006: 31 )برای بار پنج« 09کنند سجده آدم برابِر در که دهد می مانفر فرشتگان به خداوند» ماننِد ای مایه بن 

 حاضر نوشتة در بنابراین. 04است آمده «دادن فرمان» و« کردن سجده» ،«خداوند» ،«فرشته» ،«آدم» های کلیدواژه

 یل،ن بوخاید،: است شده تکرار واژه سه برای «شود می پشیمان نیل در موسی افکندِن از بوخاید» ماننِد ای مایه بن

 .شدن پشیمان

 از واژه این اگر. است شده حذف مایه بن جملة از مدخل واژة: است قرار این از الفبایی نمایة به مراجعه روش

 یک مقابل متعّدد های مایه بن که جایی. است شده گذاشته «،» کاما عالمت آن جای به باشد، شده برداشته جمله میانة

 این به مراجعه قصد «کشتن» کلیدواژة با کننده مراجعه اگر بالفرض. اند شده یدهچ الفبایی نیز اینها است، آمده مدخل

 در زیرا بگردد؛ ها مایه بن در باید جمله فاعل به توّجه با سپس. کند می مراجعه مدخل همین به نخست دارد، را نمایه

 دست روشی به یعنی ایم؛ هشد نزدیک بسیار پژوهش این فرجامیِن هدف به ما ترتیب بدین. آید می جمله ابتدای

 آن به زمان کمترین در ای کلیدواژه هر جستجوی با تکمیل از پس که پیامبران؛ های قّصه سازِی نمایه برای ایم یافته

  .شویم می هدایت رفته کار به کلیدواژه که قّصه از جزء

 

  موسی کودکِی قّصة خالصة

Ma1 را خود سوختِن آتش در رؤیای فرعون. کند می موسی فرستادِن قصِد فرعون ستِم سبِب به خداوند 

 را قبطیان و او که شود می زاده اسرائیل بنی در پسری زودی به که کنند می تعبیر چنین را خواب آن منّجمان و بیند می

 اییه قابله و بگیرند بندگی به را آنان و دهند کوچ مصر به را اسرائیل بنی که دهد می فرمان فرعون. کرد خواهد نابود

 پسران کشتن با که کنند می اعتراض فرعون به قبطیان سال چند از پسMa2.  بکشند را پسر نوزاداِن تا گمارد می را

 را اسرائیل بنی نوزادان که دهد می فرمان هم فرعون است؛ نمانده باقی کردن کار برای کسی اسرائیل بنی
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 کنند می خبر را او فرعون نزدیکاِن Ma3. شود می زاده هارون امن های سال این از یکی در و بکشند درمیان سال یک

 اّما. کند می بازداشت خود نزدیِک را او نیز فرعون شد؛ خواهد زاده است او نزدیکاِن از که عمران از کودک آن که

 بار از را وا فرعون خبرچیناِن Ma4. گیرد می بار را موسی بوخاید و آورد می او نزِد را ـ عمران زِن ـ بوخاید ای فرشته

 باردار غیبی دخالت با اّما فرستد؛  می بوخاید پِی در تفّحص برای را گماشتگانی فرعون و کنند می آگاه بوخاید گرفتِن

 کشند می را اسرائیل بنی پسران که سالی در موسی Ma5. یابد می نجات موسی و شود نمی پدیدار آنان بر او بودِن

 کردِن خبر قصِد هم قابله. طلبد می کمک به را فرعون گماشتگاِن از ای قابله هادنن بار هنگاِم بوخاید. شود می زاده

 زادِن از فرعون گماشتگاِن Ma6. شود می منصرف قصد آن از بیند می که را پیشانِی چهرة نوِر اّما دارد؛ را فرعون

 پس اّما افکند؛ می افروخته تنوِر در را موسی بوخاید. شوند می خانه وارِد وی کشتن قصِد به و گردند می مّطلع موسی

 نگران موسی زادِن خبِر شدِن فاش از بوخاید Ma7. است نرسانده موسی به گزندی آتش که بیند می آنان رفتِن از

. گیرد می نیل رود به انداختنش و چوبی تابوِت در او گذاشتن به تصمیم خداوند وحِی واسطة به دلیل همین به است؛

 نابینا و الل راه در اّما. کند می فرعون کردِن خبر قصِد نیز او. خواهد می درودگر خربیِل از را تابوت ساختِن او

 نجات چاه از و شود می درست تن. کند می موسی به آوردن ایمان نیِت آنجا. افتد می چاهی در درنهایت و گردد می

 و رود می بوخاید نزد ابلیس. افکند می نیل رد را موسی تابوِت بوخاید Ma8. سازد می موسی برای را تابوت و یابد می

 او به خداوند اّما کند؛ می موسی زادِن کردن فاش بر قصد و شود می پشیمان نیز او کند؛ می سرزنش کار این در را او

 .فرستد می تابوت تعقیببه را ـموسی خواهِر و دخترشـ مریم بوخاید. دهد می شکیبایی و آرامش
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  نمایۀ ترتیبی

M ؛یموس 

Ma ؛یموس ی  کودک ۀقص 

Ma1 ؛دهد یم فرمان لیاسرائ یبن پسران   کشتن   بر فرعون 
Ma1.1 ؛کند یم قصد یموس فرستادن   بر خداوند 

Ma1.1.1 ؛فرعون اکان  ین 
Ma1.2 مدن   فرعون

 
 ؛ندیب یم ایرؤ  در را یموس ا

1# Ma1.2   تش  ؛سوزاند یم را فرعون المقدس تیب ا 
2# Ma1.2   تش  ؛سوزاند یم را فرعون لیاسرائ یبن ۀمحل ا 

Ma1.2.1   ؛گسلد یم فرعون از یزدیا فر 
Ma1.3 ؛کند یم عرضه منجمان بر را شیایرؤ  فرعون 
Ma1.4 ؛کنند یم ریتعب را فرعون یایرؤ  منجمان 
# Ma1.4 ؛دیا   یم ینجوم قران   در یموس 

Ma1.4.1   ؛شود یم ینیب شیپ یموس زادن   زمان 
Ma1.5 ؛دهد یم فرمان لیاسرائ یبن پسران   کشتن   بر فرعون 

Ma1.5.1 ؛لیاسرائ یبن محنت   ل  یدل 
Ma1.5.2 ؛کنند یم یزندگ اذرعات و حایار در لیاسرائ یبن 
Ma1.5.3 وردن   بر فرعون

 
 ؛دهد یم فرمان مصر به لیاسرائ یبن ا

Ma1.5.4 ؛ردیگ یم یبردگ به را لیاسرائ یبن فرعون 
Ma1.5.5 ؛کردند یم یبردگ در لیاسرائ یبن که ی  یکارها 
Ma1.5.6 ؛دهد یم فرمان لیاسرائ یبن دختران   ی  ز یکن بر فرعون 
Ma1.5.7 ؛گمارد یم قابله لیاسرائ یبن زنان   بر فرعون 
Ma1.5.8 ؛کند یم جدا را لیاسرائ یبن مردان   و زنان فرعون فرمان   به عمران 

Ma2 ؛دهد یم فرمان لیاسرائ یبن کشتن   انیدرم سال کی بر فرعون 
Ma2.1 ؛کشند یم را لیاسرائ یبن پسران   انیقبط 

Ma2.1.1   ؛کشت فرعون که یکودکان تعداد 
Ma2.1.2 مد لیاسرائ یبن

 
مد انیقبط و کارا

 
 ؛هستند ناکارا

Ma2.2 ؛شوند یم کارگر یب انیقبط 
Ma2.3 ؛کنند یم تیشکا فرعون به انیقبط 
Ma2.4 ؛دهد یم فرمان پسران کشتن   انیدرم سال کی بر فرعون 
Ma2.5 ؛ودش یم زاده کشند ینم را پسران که یسال در هارون 

Ma2.5.1 ؛است یموس از تر مسن سال کی هارون 
# Ma2.5.1 ؛است یموس از تر مسن سال سه هارون 

Ma3 ؛ردیگ یم بار را یموس دیبوخا 
Ma3.1 ؛است فرعون م  یند داشتن مانیا ن  یع در رانعم 

# Ma3.1 ؛است گر بت عمران 
Ma3.1.1 ؛عمران اکان  ین 

Ma3.2   ؛شود یم ینیب شیپ یموس بودن   عمران فرزند 
Ma3.3 ؛کند یم بازداشت خود نزد   را عمران فرعون 
Ma3.4 ورد یم عمران نزد   را دیبوخا یا فرشته

 
 ؛ا

Ma3.4.1 ؛دیبوخا اکان  ین 
Ma3.5 ؛ردیگ یم بار را یموس دیبوخا 

Ma4 ؛شود یم برطرف عمران به فرعون ی  بدگمان 
Ma4.1 ؛ترسند یم یموس گرفتن   بار از دیبوخا و عمران 

Ma4.1# ؛ردیم یم دیبوخا گرفتن   بار از پس عمران 
Ma4.2 ؛ابدی یم خبر دیبوخا گرفتن   بار از فرعون 
Ma4.3 ؛کند یم تفحص دیبوخا گرفتن   بار خبر   از فرعون 
Ma4.4 ؛شود یم دیناپد دیبوخا گرفتن   بار   یها نشانه 
Ma4.5 ؛کند یم میتکر را عمران و کند یم فریک را نانیخبرچ فرعون 

Ma5 ؛شود یم مانیپش یموس زادن   در فرعون کردن   خبر از قابله 
Ma5.1 ؛خواهد یم ی ار ی یا قابله از یموس زادن   یبرا دیبوخا 
Ma5.2 ؛کند یم قصد یموس زادن   از ینیخبرچ بر قابله 
Ma5.3 ؛شود یم زاده پسران کشتن   سال   در یموس 

Ma5.3.1 ؛یموس اکان  ین 
Ma5.3.2 ؛شود یم زاده خفتن نماز   هنگام   یموس 
Ma5.3.3   ؛است شبر پنج زادن هنگام   یموس قد 
Ma5.3.4 ؛یموس زادن   هنگام   جهان یها حادثه 

Ma5.4 ؛ندیب یم را یموس ی  شانیپ نور   قابله 
Ma5.5 ؛شود یم منصرف ینیخبرچ از قابله 

Ma5.5.1 ؛کند یم ینیب شیپ را یموس ی  امبر یپ قابله 

Ma6 ؛ماند یم زنده افروخته تنور   در یموس 
Ma6.1   ؛کنند یم تجسس یموس زادن   ۀدربار  فرعون گماشتگان 

Ma6.1.1 مدن   از را دیبوخا میمر
 
 ؛کند یم خبر فرعون گماشتگان   ا

Ma6.2 ؛افکند یم تنور  در را یموس دیبوخا 
# Ma6.2 ؛دافکن یم تنور  در را یموس هیدا 

Ma6.2.1 ؛بوده قصد از یموس افکندن   تنور  در 
# Ma6.2.1 ؛چدیپ یم یا پارچه در را یموس دیبوخا 

Ma6.2.2 تش تنور  در یموس ۀخال
 
 ؛افکند یم ا

Ma6.3   ؛ابندی ینم را یموس فرعون گماشتگان 
Ma6.4 تش در یموس به خداوند

 
 ؛رساند یم ی ار ی ا

Ma6.5 ؛ابدی یم تنور  در را یموس دیبوخا 
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Ma7 ؛سازد یم یتابوت یموس یبرا لیخرب 

Ma7.1 ؛کند یم قصد لین در یموس افکندن   بر دیبوخا 
Ma7.1.1 ؛کند یم یوح دیبوخا به خداوند 

1# Ma7.1.1 ؛ندیب یم خواب در را یموس افکندن   لین در دیبوخا 
2# Ma7.1.1 در را یموس که دیگو یم دیبوخا به خانه ۀگوش از ی  یصدا 

 ؛فکندیب لین
3# Ma7.1.1 ؛کند یم یوح دیبوخا به را یموس افکندن   لین در یا فرشته 
4# Ma7.1.1 ؛است یوسم زادن   از شیپ دیبوخا ی  وح 

Ma7.1.2 ؛خواهد یم لیخرب از را تابوت ساختن   دیبوخا 
Ma7.1.3 ؛لیخرب ۀشیپ 
Ma7.1.4 ؛لیخرب اکان  ین 

#  Ma7.1.4؛است لیاسرائ یبن نسل   از لیخرب 
Ma7.1.5 ؛کند یم یبانیپشت لیاسرائ یبن از لیخرب 
Ma7.1.6 ؛کند یم ی گزار  سپاس لیخرب از خداوند 

Ma7.2 ؛کند یم قصد یموس زادن   از ینیخبرچ بر لیخرب 
Ma7.3 ؛افتد یم چاه در و شود یم کور  و الل لیخرب 
# Ma7.3 ؛کند ینیخبرچ یموس زادن   از که کند یم قصد لیخرب 

Ma7.4 وردن مانیا بر لیخرب
 
 ؛کند یم قصد ا

Ma7.5 ؛سازد یم یموس یبرا یتابوت لیخرب 
Ma7.5.1  ؛است شبر پنج یموس تابوت   ۀانداز 
Ma7.5.2 ورد یم مانیا یموس به لیخرب

 
 ؛ا

1# Ma7.5.2 ؛است بوده مؤمن یموس از شیپ لیخرب 

Ma8 ؛افکند یم لین در را یموس دیبوخا 
Ma8.1 ؛افکند یم لین در را یموس تابوت   دیبوخا 

1# Ma8.1 ؛افکند یم لین در را یموس تابوت   لیخرب 
2# Ma8.1 ؛افکند یم لین در را یموس تابوت   میمر 

Ma8.1.1 ؛کند یم محکم رصاص و ریق با را یموس تابوت   لیخرب 
# Ma8.1.1 ؛کند یم محکم ریق با را یموس تابوت   دیبوخا 

Ma8.1.2 ؛دهد یم ریش لین در افکندن از شیپ را یموس دیبوخا 
1# Ma8.1.2 ریش لین در افکندن از شیپ ماه چهار را یموس دیبوخا 

 ؛دده یم
2# Ma8.1.2 ریش لین در افکندن از شیپ ماه هشت را یموس دیبوخا 

 ؛دهد یم
Ma8.1.3 ؛کند یم قفل را تابوت دیبوخا 

Ma8.2 ؛کند یم سرزنش را دیبوخا سیابل 
Ma8.3 ؛شود یم مانیپش لین در یموس افکندن   از دیبوخا 

Ma8.3.1 ؛کند یم قصد فرزندش خبر   کردن   فاش بر دیبوخا 
Ma8.4 سوده را دیبوخا خداوند

 
 ؛کند یم ا

Ma8.5 ؛فرستد یم تابوت ی  پ  در را میمر دیبوخا
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 نمایۀ ارجاع ها به متون کهن
 

M موسی 

M a قصۀ کودکی  موسی 

M a1 فرمان می فرعون سرائیل   دهد بر کشتن  پسران  بنی ا

Ma1.1 فرستادن  موسی قصد می  کند خداوند بر 

ن بود که فرعون171: 1را)
 
علیه  -( سبب در کشتن پسران بنى اسرایل ا

الّلعنة چون عمر او دراز شد، و ظلم عظیم کردن گرفت در ملک خود، 
 خداى تعالى خواست تا موسى را به پیغامبرى فرستد.

Ma1.1.1 نیاکان  فرعون 

( فرعون بن الولید بن مصعب بن ریان از 91 بص:|  1767 سو:|  69 اس:)
 عمالیق بود.

Ma1.2 می مدن  موسی را در رؤیا 
د فرعون ا   بین

 بص:|  69: 15را|  141: 13را|  171: 1را|  69 اس:|  1766، 99 سو:)
تشى از زمین اریحا و311 :1کم|  91

 
اذرعات  ( فرعون به خواب دید که ا

مدى و در مصر افتادى و فرعون و قوم او را مى
 
 سوختى. برا

1# Ma1.2 تش  بیت المقدس فرعون را می  سوزاند ا 

تشى از بیت المقدس پدید 311 :1کم|  69: 15را|  171: 1را|  69 اس:)
 
( ا

مد.
 
 ا

2# Ma1.2 تش  محلۀ بنی اسرائیل فرعون را می  سوزاند ا 

تشى از محّله بنى 141: 13را)
 
مد.( ا

 
 اسرائیل بر ا

Ma1.2.1 ز فرعون می یزدی ا  15گسلد فر  ا

نگاه که فرعون را فّر عون ایزدی ازو گسسته شد.91 بص:)
 
 ( تا ا

Ma1.3 می عرضه  جمان  بر من رؤیایش را  د فرعون   کن

| 141: 13را|  171: 1را|  1766، 97 سو:|  69 اس:|  1566 طب:)
 عرضه کرد.( و بر مهتران و منّجمان 311 :1کم|  69: 15را

Ma1.4 کنند منجمان رؤیای فرعون را تعبیر می 

|  110 :9می|  707:  3می|  1766، 97 سو:|  69 اس:|  1566 طب:)
( ایشان گ فتند 311 :1کم|  91 بص:|  69: 15را| 141: 13را|  171: 1را

ید که ملکت و پادشاهى تو بر دست او برود.
 
 که از بنى اسرایل پسرى ا

# Ma1.4  ید ان  نجومی میموسی در قر  ا 

ن »اند ال، بل منجمان وى را گ فتند  ( گ فته97 سو:)
 
قرانى خواهد بود که در ا

ید و قصد خراب ملکت تو کند
 
 «.قران اسرائیلى پدید ا

Ma1.4.1 زادن  موسی پیش نی می زمان    شود بی

گاهی دادند که فالن شب این گوهر در کان خود 91 بص:)
 
( منجمان او را ا

 .قرار خواهد گرفت

Ma1.5 فرمان می سرائیل  بر کشتن  پسران  بنی ا د فرعون   ده

 :9می|  707 :3می|  151نی:|  1766، 97 سو:|  69 اس:|  1566 طب:)
( فرعون 311 :1کم|  91 بص:|  69: 15را| 141: 13را|  171: 1را|  110

ن پسرى که از بنى إسرائیلیان از مادر بیاید، اندر ساعت 
 
فرموده بود که هر ا

 بکشید. او را

Ma1.5.1 اسرائیل نی  نت  ب  دلیل  مح

( چون بنى اسرایل در مصر بسیار شدند بر مردمان تطاول كردند 69: 15را)
شكارا كردند، و خیار ایشان دست از امر معروف و نهى منكر 

 
و معاصى ا

بداشتند، خداى تعالى قبطیان را بر ایشان گماشت تا ایشان را مستضعف 
 یگار فرمودند.كردند و بنده گرفتند و ب

Ma1.5.2 ات زندگی می ریحا و اذرع ل در ا سرائی ا  کنند بنی 

به »گ فتند «. بنى اسرائیل کجا باشند؟»( فرعون گ فت 1766، 97 سو:)
 «.زمین اریحا و اذرعات

Ma1.5.3 فرمان می مصر  ل به  سرائی ا وردن  بنی 
ر ا   دهد فرعون ب

ارید و به بندگى ایشان را به برده بی»( فرعون بفرمود که 1766، 97 سو:)
 «.دارید تا مقصور و مسجون ما باشند مى

Ma1.5.4 می بردگی  را به  یل  سرائ یرد فرعون بنی ا  گ

ن بنى 170: 1را|  1766، 97 سو:|  69 اس:|  1566 طب:)
 
( فرعون ا

إسرائیلیان که بمصر اندر بودند همه را بندگان خویش گرفته بود، و مر 
 ایشان را کار همى فرمود.

Ma1.5.5 میک بردگی  یل در  سرائ ا ی  ی که بنی   کردند ارها

( ایشان را کارهاى سخت فرمودندى از برزگرى و کار 69 اس:|  170: 1را)
ن  گل کردن و خشت زدن و بار گران کشیدن. و گ فته

 
، ا َعذاب 

ْ
اند: ُسوَء ال

ن.
 
 بود که ایشان را کارهاى پلید فرمودندى، چون کّناسى و حّفارى و مانند ا

 كه را اندرین هیچ عمل نبودى، گزیت خواستى. ( و هر69 اس:)

Ma1.5.6 می ل فرمان  اسرائی نی  تران  ب یزی  دخ بر کن  دهد فرعون 

( هر که دختر زاید نگه دارید به 91 بص:|  69 اس:|  1766، 97 سو:)
 پرستارى.

Ma1.5.7 سرائیل قابله می بر زنان  بنی ا  گمارد فرعون 

اى نگهبان  ( بر هر ده زن قابله69: 15را| 171: 1را|  69 اس:|  97 سو:)
کردند، تا هر چه از بنى اسرائیل پسر زادى در ساعت بر شکم مادر گلو باز 

 بریدندى.

( بر هر زنى موکل کرده بود زنى دیگر، چنانکه هیچ غایب نشدى 151 نی:)
 مگر وقت نماز شام تا وقت نماز خفتن.

Ma1.5.8  مردان  بنی فرمان  فرعون زنان و  ا میعمران به  را جد ل  سرائی  کند ا

ن 171: 1را)
 
( بفرمود تا از میان مردان و زنان جدا کردند، و گ فت: واى بر ا

 کس که او با زن خود خلوت کند.
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( فرعون او ]عمران[ را پیش خواند و... گ فت وقوف تو بر احوال 91 بص:)

اسرائیلیان بیش باشد باید که این شب میان مردان و زنان ایشان جدا کنی و 
ید واجب داری.ه

 
 ر احتیاط که در امکان ا

Ma2 بر یک ل فرمان می سال فرعون  سرائی ا  دهد درمیان کشتن  بنی 

Ma2.1 را می ل  سرائی ا د قبطیان پسران  بنی   کشن

|  171: 1را|  110 :9می|  1766، 97 سو:|  69 اس:|  1566 طب:)
 ( پس سالى چند همچنین همى کشتند.311 :1کم|  146: 13را

Ma2.1.1 فرعون کشتت د  کودکانی که   عدا

 ( در طلب موسى نود هزار كودك را بكشتند.69: 15را)

 ( گویند که هفتاد هزار شیرخواره را بکشت.91 بص:)

Ma2.1.2 مد هستند د و قبطیان ناکارا  ل کارا م سرائی ا نی   ب

( قبط مردمانى جلف بودند جز حرب را نشایستندى و بنى 97، 1766 سو:)
دست بودند همه کارهاى فرعون و قوم او ایشان اسرائیل مردمانى چرب 

 کردندى.

Ma2.2 شوند قبطیان بی کارگر می 

 ( چنان شد که مرگ در پیران اسراییلیان افتاد، همه بمردند.311 :1کم)

Ma2.3 می یت   کنند قبطیان به فرعون شکا

|  146: 13را|  171: 1را|  111 :9می|  97 سو:|  69 اس:|  1566 طب:)
مدند و گ فتند که این بنى اسرایل ( پ311 :1کم

 
س قبطیان پیش فرعون ا

نچه مى
 
ن که هر کى پیر همى شود همى میرد، و ا

 
زایند تو  هیچ نمانند از بهر ا

همى فرمای  ى کشتن. پس ایشان همه سپرى شوند و ما را هیچ کس نباشد که 
 کارى کند.

Ma2.4 بر یک د درمیان کشتن  پسران فرمان می سال فرعون   ده

|  146: 13را|  171: 1را|  1766، 97 سو:|  69 اس:|  1900 طب:)
( پس فرعون بفرمود که اکنون یک سال همى کشید و یک سال 311 :1کم

مکشید تا نسلشان بنشود. پس یک سال همى کشتند و یک سال 
 کشتند. نمى

Ma2.5 لی که پسران را نمی می هارون در سا  شود کشند زاده 

|  171: 1را|  111 :9می|  1766، 97 سو:|  69 اس:|  1900 طب:)
( هارون علیه الّسلم در ان سال بزائیده بود که 311 :1کم|  146: 13را

 کشتند. نمى

Ma2.5.1 است  هارون یک سال مسن  تر از موسی 

 تر بود. یک سال از موسى علیه الّسلم بزرگه( ب1900 طب:)

# Ma2.5.1 تر از موسی است هارون سه سال مسن 

مهتر بود به سه  -علیه الّسالم -( هارون از موسى51 :1کم|  779 اس:)
 سال.

Ma3 ر می یرد بوخاید موسی را با 1گ 9 

Ma3.1  ست فرعون ا یم   یمان داشتن ند ن  ا  عمران در عی

( عمران مؤمن بود و ایمان پنهان داشتى، و از جمله 91 بص:|  171: 1را)
 خواّص فرعون بود.

# Ma3.1 گر است عمران بت 

 گر است. سی پسر عمران بت( مو106 بخ:)

Ma3.1.1 نیاکان  عمران 

( موسى از فرزندان یعقوب بود، موسى بن عمران بن سنجل بن 100 اس:)
 قاس بن الوى بن یعقوب.

ل عمران مقاتل گوید كه عمران بن یصهب بن فاهب بن الوى 346 اس:)
 
( ا

ل وى، و از نسل وى موسى است و هارون
 
علیهما  -بن یعقوب است و ا

 الم. السّ 

Ma3.2 می فرزند  عمران بودن  موسی پیش د بینی   شو

( کسانى که علم ک تب اوایل شناختند، فرعون را گ فتند: ما در 171: 1را)
یابیم که، این کودک که ملک تو بر دست او بشود از پشت  ک تابها چنین مى

 عمران باشد.

Ma3.3 می اشت  نزد  خود بازد د فرعون عمران را   کن

او را گ فت: نخواهم که یک ساعت از پیش من غایب  ( فرعون171: 1را)
 خفت. باشى به شب و روز. گ فت: همچنین کنم، به شبها پیش او مى

Ma3.4 می فرشته عمران  نزد   را  ورد ای بوخاید   ا 

( شبى از شبها فرعون بر کوشک خود خفته بود و عمران پیش او 171: 1را)
ر موسى را بر گرفت و اى را بفرستاد تا ماد خفته، خداى تعالى فریشته

ورد، و او خفته، و بنزدیک عمران بنهاد او را. عمران از 
 
بنزدیک عمران ا

مد مادر موسى را دید بنزدیک خود در کوشک فرعون، عمران 
 
خواب در ا

مدى این جا؟ و چند درها بسته است و حّجاب و حّراس 
 
گ فت: تو چگونه ا

وردند. عمران دانست  نشسته؟ گ فت: من ندانم، و من نیامدم، مرا این جا
 
ا

ن کار خداى است.
 
 که ا

Ma3.4.1 نیاکان  بوخاید 

( نام مادر موسى بوخاید است و از فرزندان الوى بن یعقوب 110 :9می)
 بود.

Ma3.5 می را بار  یرد بوخاید موسی   گ

( بر بالین فرعون با او خلوت کرد و او به موسى بار بر 91 بص:|  171: 1را)
ن فریشته او 

 
 را در شب با جایگاه خود برد.گرفت، و ا

Ma4 برطرف می عمران  فرعون به  نی    شود بدگما

Ma4.1 می وسی  گرفتن  م ز بار   ترسند عمران و بوخاید ا

نچه فرعون بر 171: 1را)
 
( چون حمل ظاهر شد، عمران بر خود بترسید از ا

او عهد و میثاق گرفته بود که هیچ گرد زنان نگردد و خلوت نکند به هیچ 
 او قبول کرده بود.وجه، و 

Ma4.1# میرد عمران پس از بار گرفتن  بوخاید می 

 ( چون مادر موسى بار گرفت پدرش درگذشت.151 نی:)

Ma4.2 می بر  گرفتن  بوخاید خ ز بار  د فرعون ا  یاب

شکارا شد، مردم ایشان باز گ فتند، به 69: 15را|  171: 1را)
 
( چون حمل ا

 سمع فرعون رسید.
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Ma4.3   میفرعون از خبر د تفحص  گرفتن  بوخای د بار   کن

( فرعون گ فت: مرا باور نیست که من یک لحظه او را 69: 15را|  171: 1را)
نگه جماعتى زنان معتمد را از خواّص خود  از پیش خود فرا نگذاشته

 
ام. ا

 بفرستاد تا این حال بنگرند. بیامدند و بدیدند و تفّحص کردند.

Ma4.4 گرفتن  بوخاید نشانه د می های بار   د ناپدی  شو

( خداى تعالى فرمان داد تا کودک با پشت مادر شد، 67: 15را|  171: 1را)
 و ایشان بازگشتند و خبر دادند و سوگند خوردند که این معنى هیچ نیست.

Ma4.5 را کیفر می برچینان  م می فرعون خ کری را ت عمران  د کند و   کن

ن ساعیان را عقوبت کر 171: 1را)
 
دند و در بّر و اکرام ( فرعون بفرمود تا ا
 بود تا وقت وضع بار بنهاد. عمران بیفزود، و همچنین مى

Ma5 یمان می زادن  موسی پش فرعون در  کردن    شود قابله از خبر 

Ma5.1 ز قابله زادن  موسی ا ی  برا می بوخاید  د ای یاری  اه  خو

مد زنى بود قابله و بر 67: 15را|  111 :9می)
 
( چون زادن موسى نزدیك ا

فرعون هن زنان موّكل بود از جهت فرعون تا هر كودكى را كه زادندى ببارورا
گ فتى و او را هالك كردى، این قابله دوست مادر موسى بود، در وقت زادن 

ید، ما را همى بینى كه در چه هاو را بخواند و گ فت: دوستى تو امروز ب
 
كار ا

 حالیم، مرا یارى ده و ستر كن.

Ma5.2   د می قابله بر خبرچینی از زادن د موسی قص  کن

ن 91 بص:|  67: 15را|  111 :9می)
 
( گ فت: اى فالنه تا این ساعت بر ا

 بودم كه فرزندت در دست فرعون نهم تا او را بكشد.

Ma5.3 می سران زاده   شود موسی در سال  کشتن  پ

|  146: 13را|  171: 1را|  111 :9می|  1766، 97 سو:|  1900 طب:)
س دیگر سال که همى کشتند موسى علیه ( پ311، 55 :1کم|  91 بص:

 الّسلم از مادر بزاد.

Ma5.3.1 نیاکان  موسی 

که از فرزندان  اختالفست( بدانکه موسى از بنى اسرائیل بود. و 151 نی:)
اند از  اند که از فرزندان ابن یامین بود، و بعضى گ فته که بود. بعضى گ فته

 .فرزندان یهودا بود و پدرش عمران بود

Ma5.3.2 زاده می ن  نماز  خفت  شود موسی هنگام  

مدن وى بوقت نماز خفتن بود.151 نی:)
 
 ( حق تعالى چنان حکم کرد که ا

Ma5.3.3 است م  زادن پنج شبر   قد  موسی هنگا

 ( قّد موسى، خمسة اشبار111 :9می)

Ma5.3.4 های جهان هنگام  زادن  موسی حادثه 

ن شب1100 سو:)
 
که موسى علیه الّسالم  ( اما والدتش در اخبار است که ا
بستنان بار بنهادند... ستاره

 
مد همه ا

 
مد و نورى  به زمین ا

 
اى به گرد مصر درا

مد و کوشک فرعون بلرزید و تخت فرعون نگوسار شد، طرقى از 
 
از مصر برا

مد.
 
 پشت وى بیامد هّرستى به دل هامان درا

Ma5.4 را می  بیند قابله نور  پیشانی  موسی 

 وجود ه( چون موسى از مادر ب93 بص:|  67: 15را|  111 :9می)
 
مد قابله ا

ن جمال 
 
ن نور و ا

 
در وى نگریست نورى دید میان دو چشم وى، شیفته ا

 وى گشت.

Ma5.5 می د قابله از خبرچینی منصرف   شو

ن نیّ 93 بص:|  67: 15را|  111 :9می)
 
ت بگشتم، كه این ( اكنون از ا

 ست.است، میوه دل و جان منافرزند چشم و چراغ من

Ma5.5.1 را پیش بری  موسی   کند بینی می قابله پیام

ن كودك است كه دشمن  ( این نور روى او گواى مى67: 15را)
 
دهد كه ا

 ماست، و هالك ما بر دست او باشد... او را نگاه دار از فرعون و قومش.

Ma6 می  ماند موسی در تنور  افروخته زنده 

Ma6.1 س فرعون دربارۀ زادن  موسی تجس د می گماشتگان    کنن

( چون 93 بص:|  61: 15را|  171: 1را|  111 :9می|  97، 1519 سو:)
موسى از مادر بزاد عوانان فرعون که برگماشته بودند بر کشتن فرزندان بنى 

 اسرائیل قصد کردند به کشتن موسى.

Ma6.1.1 می گماشتگان  فرعون خبر  مدن  
از ا   کند مریم بوخاید را 

مدند خواهر موسى ه( چون ب61: 15را|  171: 1را|  111 :9می)
 
در سراى ا

ن خواهر مریم بود گ فت: یا اّماه هذا الحرس بالباب: 
 
ایشان را بدید، نام ا

مدند.
 
 اینك اعوان و كسان فرعون ا

 ( نام خواهرش کلثمه بود.319 :1کم)

Ma6.2 د بوخاید موسی را در تنور می  افکن

( چون 93 بص:|  61: 15را|  171: 1را|   111 :9می|  97، 1519 سو:)
تش افکند.

 
مدند موسى را در تنور ا

 
 مادرش بدانست که ا

# Ma6.2 افکند دایه موسی را در تنور می 

 ( دایه موسی را برداشت و در تنور تافته نهاد.93 بص:)

Ma6.2.1 از قصد بوده  در تنور افکندن  موسی 

ن که عوانان فرعون او 1519 سو:)
 
را بر ( او را گ فت در تنور بسوزد به از ا

 شکم من بکشند او را در تنور افکند و سر بر نهاد.

# Ma6.2.1 پیچد ای می بوخاید موسی را در پارچه 

شفتگى موسى 61: 15را|  111 :9می)
 
( مادر موسى بیخود گشت، از سر ا

ن تنور افتاد. را خرقه
 
 اى پیچید و از دست بیفكند، تنورى تافته بود در ا

Ma6.2.2 تش ا  فکند می خالۀ موسی در تنور   ا

ن حال بى 61: 15را|  171: 1را)
 
مد از ا

 
( خواهر او که خاله موسى بود در ا

تش بیاورد و در تنور نهاد تا پاره
 
تش زبانه  خبر بود، ا

 
اى نان بپزد. تنور را ا

 زد. در هوا مى

Ma6.3 اشتگان  فرعون موسی را نمی د گم  یابن

در اوفتادند و  ( عوانان61: 15را|  171: 1را|  111 :9می|  1519 سو:)
ن نیافتند و هیچ تهمت نبردند که در 

 
جستند، هیچ جا کودک نیافتند و اثر ا
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برزد. چون نومید بازگشتند  تنور سوزان کودک تواند بود که سوه از تنور مى

 مادر موسى هیچ شک نکرد که موسى بسوخته است.

Ma6.4 اری می تش ی ا  وند به موسی در  د خدا  رسان

ه علیه النار بردا و سالما.171: 1را|  111 :9می)  ( فجعل اللَّ

Ma6.5 د بوخاید موسی را در تنور می  یاب

( سر تنور 93 بص:|  61: 15را|  171: 1را|  111 :9می|  1519 سو:)
تش با اخگر بازى مى

 
کرد به عافیت او را  برگرفت موسى را دید بر سر ا

 برگرفت.

Ma7 می برای موسی تابوتی  ل  ازد خربی  س

Ma7.1 قصد می بوخاید  کند بر افکندن  موسی در نیل 

: 15را|  146: 13را|  111 :9می|  151 نی:|  1519 سو:|  1900 طب:)
رود نیل ه( خداى عّز و جّل اندر دل او اوکند که مر او را شیر بدهد و ب66

 اوکند، و خداى عّز و جّل او را بدو باز دهد.

Ma7.1.1 وحی می اوند به بوخاید   کند خد

: 15را|  141: 13را|  111 :9می|  151 نی:|  1100 سو:|  1900 طب:)
مدن جبریل است که این وحى الهام باشد 313 :1کم|  66

 
( این وحى نه ا

 دل مادر موسى اندر اوکند.هکه ب

1# Ma7.1.1 بیند بوخاید در نیل افکندن  موسی را در خواب می 

از  ( در خواب بنمودندش که مترس313 :1کم|  141: 13را|  151 نی:)
ب انداز

 
 .هالک کردن فرعون، برو و در ا

2# Ma7.1.1 می ای  ی از گوشۀ خانه به بوخاید   گوید که موسی را در نیل بیفکند صد

مد که چنین کن ( از 151 نی:)
 
واز ا

 
 .گوشۀ خانه ا

3# Ma7.1.1 می فرشته حی  د و یل افکندن  موسی را به بوخای  کند ای در ن

عالی سوی مادر موسی و وحی کرد ای فرستاد خدای ت ( فریشته313 :1کم)
 دیگر پیغامبران.ههم چنانکه ب

4# Ma7.1.1 وحی  بوخاید پیش از زادن  موسی است 

 اند که این وحی پیش از زادن موسی بود. ( گ فته313 :1کم)

Ma7.1.2 یل می واهد بوخاید ساختن  تابوت را از خرب  خ

پس چون ( 53 :1کم|  111 عش:|  66: 15را|  111 :9می|  1901 طب:)
دل او اندر افتاد خواست که این راز خویش با کسى بگوید تا هاین الهام ب

حیلتى سازند او را. و هر چند که اندیشه همى کرد دلش بر هیچ کس بنمى 
ن جا نام او خربیل... و او را بخواند، و از پنهان 

 
رامید. مگر مردى بود ا

 
ا

 خلقان راز برو بگشاد.

 ب نّجار بود.( گویند نام وى حبی1161 سو:)

Ma7.1.3 خربیل  پیشۀ 

 ( خربیل بن روبیل درودگر.1906، 1566، 1901 طب:)

ن مرد خربیل بود و گویند... سپاه ساالر فرعون و گ فته1161 سو:) 
 
اند  ( ا
 خازن فرعون بود.

Ma7.1.4 نیاکان  خربیل 

 ( نام او خربیل بن روبیل1901 طب:)

 موسی بود. زادۀ ( عم زادۀ فرعون بود و عمه14 :1کم) 

Ma7.1.4# خربیل از نسل  بنی اسرائیل است 

 ( وى از بنى اسراییل بود نه از قوم فرعون.1161 سو:)

Ma7.1.5 ی می سرائیل پشتیبان ز بنی ا  کند خربیل ا

( لکن پنهان از قبطیان با بنى اسرایل بودى... و 1901، 1566 طب:)
مد همه روز بحاج

 
ن که موسى از مادر در وجود ا

 
تهاى بنى اسرایل پیش از ا

 همى دویدى.

Ma7.1.6 وند از خربیل سپاس می خدا  کند گزاری 

( او را نیکویها بود اندر مسلمانى... تا خداى عّز و جّل اندر 1913 طب:)
ن ب

 
زادى کرد.هقرا

 
یت ازو ا

 
 پانزده ا

Ma7.2 قصد می برچینی از زادن  موسی  ر خ د خربیل ب  کن

( نّجار برفت 313 :1کم|  111 عش:|  93 بص:|  66: 15را|  111 :9می)
ن قصه.

 
 تا ذباحان را خبر دهد از ا

ن کودک است که او ازو میه( فرعون ب313 :1کم)
 
 ترسد. یقین شد که او ا

Ma7.3 می ه می خربیل الل و کور   افتد شود و در چا

( چون 313 :1کم|  111 عش:|  93 بص:|  66: 15را|  111 :9می)
كرد، ذباحان  ست اشارت مىدهخواست كه سخن گوید زبانش بسته شد. ب

خانه باز شد زبان وى هدر كردند، نّجار بهدانستند كه چه میگوید او را ب نمى
نیك گشت، دیگر بار بازگشت تا ایشان را خبر دهد. رّب العالمین زبان وى 
الل كرد و چشم وى نابینا، ایشان او را بزدند و بیرون كردند، گنگ و نابینا 

مد، ب
 
ن چاه افتاد.راه در چاهى بهبیرون ا

 
 ود در ا

# Ma7.3 کند که از زادن  موسی خبرچینی کند خربیل قصد می 

( او تابوت بساخت و بر اثر برفت و خانه او 313 :1کم|  66: 15را)
نگه بیامد تا گماشتگان این كار را خبر دهد.

 
 بشناخت. ا

Ma7.4 می وردن قصد 
 
ایمان ا بر   کند خربیل 

( نّجار 313 :1کم|  111 عش:|  93 بص:|  66: 15را|  111 :9می)
ن سرّ 

 
حال هت كرد كه اگر بست نیّ ا ی بدانست كه خداى را عّز و جّل را در ا

ن حال بپوشد و مادر موسى را یارى دهد در 
 
صّحت و سالمت باز شود، ا

ن نیّ 
 
ت كه كرد، او را حفظ موسى، رّب العالمین صدق وى دانست در ا

 چشم روشن و زبان گویا باز داد.

Ma7.5 ل تاب میخربی برای موسی  ی   سازد وت

 :1کم|  93 بص:|  146: 13را|  111 :9می|  1376 اس:|  1901 طب:)
گواى، من او را تابوتى بسازم و او را اندران  ( خربیل گ فت که نیک مى53

 پس خربیل تابوتى بساخت. رود نیل اندر انداز.هتابوت خوابان و ب

Ma7.5.1 است بر  ازۀ تابوت  موسی پنج ش  اند

قّد موسى، خمسة اشبار ه( پس تابوتى ساخت ب313 :1کم|  111 :9می)
 فى خمسة.
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Ma7.5.2 یمان می ورد خربیل به موسی ا  ا 

ورد و از فرعون ایمان خویش پنهان 66: 15را|  111 :9می)
 
( بیامد و ایمان ا

ل فرعون خواند نام او 
 
ن او را مؤمن ا

 
كرد، اوست كه رب العّزة در قرا

 حزبیل.

1# Ma7.5.2  از موسی مؤمن بوده استخربیل پیش 

( دویست سال بود تا وى مومن بود و ایمان 1906 طب:|  1161 سو:)
 داشت. خویش از فرعون پوشیده مى

( خربیل صد سال اندر میان ایشان بود و دین خویش را پنهان 14 :1کم)
 داشت. همی

Ma8 یل می  افکند بوخاید موسی را در ن

Ma8.1 می  افکند بوخاید تابوت  موسی را در نیل 

|  111 عش:|  91 بص:|  111 :9می|  151 نی:|   516 بخ:|  1901 طب:)
ن تابوت را برداشت و ببرد و برود نیل انداخت.313 :1کم

 
 ( مادرش ا

1# Ma8.1 افکند خربیل تابوت  موسی را در نیل می 

ل فرعون كرد 53 :1کم|  1310 اس:|  66: 15را)
 
ن تابوت مؤمن ا

 
( ا

 خداى تعالى به رود نیل انداخت. حزبیل، و... به فرمان

2# Ma8.1 افکند مریم تابوت  موسی را در نیل می 

( فرا خواهر موسى اسپرد نامش مریم، گ فت این را ببر و در 1519 سو:)
 دریا افکن.

Ma8.1.1 کم می را با قیر و رصاص مح وت  موسی   کند خربیل تاب

ن تابوت ب53 :1کم|  1901 طب:)
 
ردانید،... قیر و رصاص محکم گه( سر ا

ن ب
 
ن و بندگاههاى ا

 
 قیر و رصاص استوار کرده.هو سر ا

# Ma8.1.1 کند بوخاید تابوت  موسی را با قیر محکم می 

اى از دوخ بکرد و  ( مادر  موسی... سّله111 :9می|  151 نی:|  1519 سو:)
ن را به قیر بزد.

 
نجا نهاد و ا

 
 موسى را در ا

Ma8.1.2  ش از افکندن میبوخاید موسی را پی یر   دهد در نیل ش

( مادرش او را شیر داده بود، و در 1100 سو:|  151 نی:|  1901 طب:)
 تابوت خوابانیده.

1# Ma8.1.2 یر می یل ش چهار ماه پیش از افکندن در ن  دهد بوخاید موسی را 

 داد بروز یك بار و شب یك بار ( چهار ماه او را شیر مى111 :9می)

2# Ma8.1.2 میوخاید موسی را هشت ب ز افکندن در نیل شیر   دهد ماه پیش ا

نکه هشت ماهش شیر داده بود.313 :1کم)
 
 ( در دریاش انداخت، پس ا

Ma8.1.3 می را قفل   کند بوخاید تابوت 

 ( تابوت را قفل کرد و کلید بر تابوت ببست.313 :1کم)

Ma8.2 زنش می د ابلیس بوخاید را سر  کن

به دریا افگند، شیطان ( چون مادر موسى را 313 :1کم|   103: 15را)
ن 
 
بیامد و گ فت: چیست این كه تو كردى؟ اگر فرعون او را بكشتى تو را بر ا

ن مزد بر خود تباه كردى، و 
 
مزدى بودى، اّما چون تو بكشتى او را، هم ا

 هم فرزند را هالك كردى، هم مستحّق عقوبت شدى.

Ma8.3 ل پشیمان می  شود بوخاید از افکندن  موسی در نی

 ( دیو مادر موسی را پشیمان کرد از انداختن موسی در دریا.314 :1کم)

Ma8.3.1 قصد می زندش  بر  فر کردن  خ بر فاش   کند بوخاید 

ن اندر 315 :1کم|  105، 103: 15را|  1901 طب:)
 
( از دنباله ا

چه رسد، و چون از چشم او ناپدید هکجا برد و حالش بهنگرست تا خود ب مى
 خروشد و جزعى کند.سوخت و خواست که ب شد دلش مى

( چون خبر به او رسید كه موسى به دست فرعون افتاد، 103: 15را)
ن وحى فراموش كرد كه خداى تعالى در دل 

 
چندانى رنج به دل او رسید كه ا

 او افگنده بود... نزدیك بود تا گوید وا ابتاه.

نگاه بود كه فرعون موسى را به فرزندى بپذیرفت مردمان 105: 15را)
 
( این ا

مد، نزدیك بود تا گوید: موسى  گ فتند: موسى بن فرعون، او را خوش نمى مى
 
ا

 ابنی و ابن عمران.

( چون او را بازیافت دلش فارغ گشت از حدیث 315 :1کم|  1101 سو:)
ن بودى 

 
وى، چنان که خواست که پدید کند که او فرزند من است گر نه ا

ت که اگر بگ فتى در که خداى تعالى دل او را نگه داشت به صبر تا بنگ ف
 ساعت او را بکشتندى.

Ma8.4 سوده می ا  را  د خداوند بوخاید   کن

( پس حق تعالى در دل او اوکند تا 314 :1کم|  1101 سو:|  1901 طب:)
 شکیبای  ى کند و نخروشد.

Ma8.5 ی  تابوت می پ  م را در  مری د بوخاید   فرست

خواهرى ( مر موسى را 319 :1کم|  111 عش:|  1517 سو:|  1901 طب:)
ن خواهر موسى را بفرستاد و 

 
بود بزرگ نام او مریم بود. و مادرش برفت و ا

ب مى
 
ن تابوت برادرت خود کجا  گ فت که بر کناره ا

 
رو و نگاه همى کن تا ا

ن خواهرش بر کناره رود همى 
 
اوفتد... گ فت که از پس او همى رو. پس ا
ن تابوت خود ب

 
 کجا اوفتد.هبرفت، و نگاه همى کرد که تا ا
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 نمایۀ الفبایی
بستن:

 
 Ma5.3.4نهند  ، هنگام  زادن  موسی بار مینزنا ا

تش:
 
تش میMa6.4رساند  خداوند به موسی در، یاری می ا

 
بیند  ؛ فرعون در رؤیا ا

Ma1.21بیند  ؛ فرعون در رؤیا، بیت المقدس می# Ma1.2 ؛ فرعون در
 Ma1.2 #2بیند  رؤیا، محلۀ بنی اسرائیل می

تش افکندن: 
 
تش میخالۀ ا

 
 ؛ Ma6.2.2افکند  موسی در تنور ا

سیب دیدن: 
 
سیب نمیا

 
 Ma6.5بیند  موسی در تنور  افروخته ا

 Ma8.2کند  بوخاید را سرزنش میابلیس: 

 Ma5.3.1از نیاکان  موسی ابن یامین: 

 Ma6.5کند  موسی در تنور با، بازی میاخگر: 

فرعون در رؤیا ؛ Ma1.5.2کنند  بنی اسرائیل در اریحا و، زندگی میاذرعات: 
 Ma1.2بیند  اریحا و، می

؛ فرعون در رؤیا، و Ma1.5.2کنند  بنی اسرائیل در، و اذرعات زندگی میاریحا: 
 Ma1.2بیند  اذرعات می

 Ma6.2.2خالۀ موسی تنور را  افروختن:

سیب نمی افروخته:
 
 Ma6.5بیند  موسی در تنور  افروخته ا

 Ma7.5.2د خربیل صد یا دویست سال، پنهانی دار  ایمان:

وردن:
 
 Ma7.5.2؛ خربیل به موسی Ma7.4کند  خربیل بر، قصد می ایمان ا

، ندیم  فرعون است  ایمان داشتن:  Ma3.1عمران در عین 

؛ #.Ma4میرد  ؛ عمران پس از، بوخاید میMa3.5بوخاید موسی را  بار گرفتن:
، بوخاید Ma4.1ترسند  عمران و بوخاید از، موسی می ؛ فرعون از خبر 

 های ؛ نشانهMa4.2یابد  ؛ فرعون از، بوخاید خبر میMa4.3کند  ص میتفح
بستن هنگام  زادن  موسی Ma4.4شود  بوخاید ناپدید می

 
 Ma5.3.4؛ زنان  ا

 Ma1.5.5بنی اسرائیل  بارکشی:

 Ma3.3فرعون عمران را نزد  خود  بازداشت کردن:

 Ma6.5موسی در تنور با اخگر  بازی کردن:

یند  خاید بر، فرعون گرد میعمران و بو بالین:
 
 Ma3.5ا

 Ma3.1گر است #  عمران بت گر: بت

 Ma1.5.5کردند  کارهای  ی که بنی اسرائیل در، میبردگی: 

 Ma1.5.4فرعون بنی اسرائیل را به  بردگی گرفتن:

 Ma1.5.5برزگری  بنی اسرائیل  برزگری:

ه قبطیان ؛ بMa1.5.5؛ برزگری  بنی اسرائیل Ma1.5.5بارکشی  بنی اسرائیل: 
، کاسته میMa1.5.5دهند  جزیه می ؛ حفاری کردن  Ma2.2شود  ؛ جمعیت 
Ma1.5.5# است ، ؛ خربیل از، پشتیبانی Ma7.1.4؛ خربیل از نسل 

؛ در اریحا و اذرعات زندگی Ma1.5.5؛ خشت زدن  Ma7.1.5کند  می

، سرپیچی از فرمان  خداوند است Ma1.5.2کنند  می ؛ دلیل  محنت 
Ma1.5.1 را جدا می؛ عمر ، ؛ Ma1.5.8کند  ان به فرمان  فرعون زنان و مردان 

، به مصر فرمان می وردن 
 
؛ فرعون بر کشتن  Ma1.5.3دهد  فرعون بر ا

، فرمان می ، فرمان میMa1.5دهد  پسران  دهد  ؛ فرعون بر کنیزی  دختران 
Ma1.5.6قابله ، ؛ فرعون Ma1.5.7گمارد  ای می ؛ فرعون بر هر ده یا یک زن 

تش  محلۀ، میدر ر 
 
؛ فرعون هفتاد هزار یا نود هزار از Ma1.2 #2بیند  ؤیا ا

، را می ؛ Ma1.5.4گیرد  ؛ فرعون، را به بردگی میMa2.1.1کشد  پسران 
، را می مد و Ma1.5.5 ؛ کار  گل کردن  Ma2.1کشند  قبطیان پسران 

 
؛ کارا

مد هستند 
 
کردند  ؛ کارهای  ی که، در بردگی میMa2.1.2قبطیان ناکارا

Ma1.5.5باعث  بی کارگر شدن  قبطیان می ، ؛ Ma2.2شود  ؛ کشتن  پسران 
 Ma1.5.5کناسی کردن  

؛ از افکندن  موسی در نیل پشیمان Ma8.2کند  ابلیس، را سرزنش میبوخاید: 
؛ بر Ma3.4.1؛ از نسل  یعقوب Ma3.4.1؛ از نسل  الوی Ma8.3شود  می

ای  ادن  موسی از قابله؛ برای ز Ma7.1کند  افکندن  موسی در نیل قصد می
؛ خداوند به، وحی Ma8.1.3کند  ؛ تابوت را قفل میMa5.1خواهد  یاری می

سوده میMa7.1.1کند  می
 
؛ خربیل یا، تابوت  Ma8.4کند  ؛ خداوند، را ا

؛ در نیل افکندن  موسی Ma8.1.1کند  موسی را با قیر و رصاص محکم می
خواهد  ربیل می؛ ساختن  تابوت را از خMa7.1شود  به، وحی می

Ma7.1.2می ، ؛ عمران و، از بار Ma4.1#میرد  ؛ عمران پس از بار گرفتن 
یند  ؛ عمران و، بر بالین  فرعون گرد میMa4.1ترسند  گرفتن  موسی می

 
ا

Ma3.5کند  ؛ فاش کردن  مادری  موسی را قصد میMa8.3.1ای، را  ؛ فرشته
ورد  نزد  عمران می
 
، Ma3.4ا ؛ Ma4.2 یابد خبر می؛ فرعون از بار گرفتن 

، بار خبر   ازفرعون   موسی تابوت   قفل   ؛ کلید  Ma4.3کند  می تفحص گرفتن 
ن بر را

 
 تابوت پ ی   در را ؛ مریمMa3.4.1نیاکان   از ؛ الویMa8.1.3بندد  می ا
مدن   از را ؛ مریم،Ma8.5فرستد  می

 
کند  می خبر فرعون گماشتگان   ا

Ma6.1.1گیرد  می بار را ؛ موسیMa3.5 نیل در افکندن از پیش را موسی؛ 
دهد  می شیر ماه هشت یا چهار را ؛ موسیMa8.1.2دهد  می شیر

Ma8.1.2پیچد  می ای پارچه در را ؛ موسی# Ma6.2.1تنور  در را ؛ موسی 
 مادر   ؛ نام  Ma8.1.2#1دهد  می شیر بار دو روز هر را ؛ موسیMa6.5یابد  می

، ناپدیدگرفت بار   های ؛ نشانهMa3.4.1است  موسی، ؛ Ma4.4شود  می ن 
،Ma3.4.1نیاکان   ،.Ma7.1#3بود  فرشته از ؛ وحی   زادن   از پیش ؛ وحی 
،.Ma7.1#4بود  موسی ،.Ma7.1#1بود  رؤیا ؛ وحی   از صدای  ی ؛ وحی 
 نیل در را موسی تابوت   مریم یا خربیل ؛ یاMa7.1.1#2بود  خانه گوشۀ
 از ؛ یعقوبMa6.2افکند  می تنور  در را موسی دایه ؛ یاMa8.1افکند  می

 Ma3.4.1نیاکان  

، رؤیا در فرعون المقدس: بیت تش 
 
 Ma1.2#1بیند  می ا

 Ma6.2.1#پیچد  می در، را موسی بوخاید پارچه:

، بر فرعون پسران:  بر ؛ فرعونMa1.5دهد  می فرمان اسرائیل بنی کشتن 
، درمیان سال یک  دنو یا هزار هفتاد ؛ فرعونMa2.4دهد  می فرمان کشتن 
 را اسرائیل بنی ؛ قبطیان،Ma2.1.1کشد  می را اسرائیل بنی از، هزار
،Ma2.1کشند  می  قبطیان شدن   کارگر بی باعث   اسرائیل بنی ؛ کشتن 
، سال   در ؛ موسیMa2.2شود  می  در ؛ هارونMa5.3شود  می زاده کشتن 

 Ma2.5شود  می زاده کشند نمی را که، سالی
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 Ma7.1.5سرائیل ا بنی از خربیل کردن: پشتیبانی

 Ma8.3نیل  در موسی افکندن   از بوخاید شدن: پشیمان

 شبر موسی، تابوت   ؛ اندازۀMa5.3.3است  شبر زادن، هنگام   موسی قد   پنج:
 Ma7.5.1است 

 Ma5.5.1کند می بینی پیش را موسی قابله، پیامبری:

، قابله پیشانی:  Ma5.4بیند  می را موسی نور 

 Ma3.2موسی بودن   عمران ؛ فرزند  Ma1.4.1موسی  زادن   زمان   شدن: بینی پیش

را  موسی پیامبری   ؛ قابلهMa1.3خواهد  می منجمان، از فرعون کردن: بینی پیش
Ma5.5.1را  موسی زادن   ؛ منجمانMa1.4قران   در را موسی زادن   ؛ منجمان 
 نابودی   ؛ منجمانMa1.4.1را  موسی زادن   شب   ؛ منجمانMa1.4#نجومی 
 Ma1.4را  فرعون

 Ma7.1.3خربیل  پیشه:

، ؛ بوخایدMa7.5.1است  شبر پنج موسی اندازۀ، تابوت:  خربیل از را ساختن 
، کلید   ؛ بوخایدMa7.1.2خواهد  می ن بر را موسی قفل 

 
؛ Ma8.1.3بندد  می ا

، در را مریم بوخاید  مریم، یا خربیل یا ؛ بوخایدMa8.5فرستد  می پ ی 
؛ Ma8.1.3کند  می قفل را بوخاید،؛ Ma8.1افکند  می نیل در را موسی
؛ Ma8.1.1کند  می محکم رصاص و قیر با را موسی بوخاید، یا خربیل
 Ma8.1.1#موسی  یا، ؛ سبدMa7.5سازد  می موسی برای خربیل،

 Ma5.3.4شود  می واژگون موسی زادن   هنگام   فرعون تخت:

موسی  زادن   هنگام   ؛ هامانMa4.1موسی  گرفتن   بار از بوخاید و عمران ترسیدن:
Ma5.3.4 

 Ma1.4را  فرعون رؤیای منجمان کردن: تعبیر

افکند  می در را موسی دایه یا ؛ بوخایدMa6.5یابد  می در را موسی بوخاید تنور:
Ma6.2تش تنور  در موسی ؛ خالۀ

 
 را موسی، ؛ خالۀMa6.2.2افکند  می ا

 وسی؛ مMa6.2.1بوده  قصد از موسی افکندن   ؛ در،Ma6.2.2افروزد  می
سیب افروخته تنور   در

 
کند  می بازی  اخگر با در، ؛ موسیMa6.5بیند  نمی ا

Ma6.5 

 Ma1.5.8را  اسرائیل بنی مردان   و زنان فرعون فرمان   به عمران کردن: جدا

 Ma1.5.5قبطیان  به اسرائیل بنی دادن: جزیه

 Ma7.3افتد  می در، و شود می کور  و الل خربیل چاه:

 Ma8.1.2دهد  می شیر ماه هشت یا را، موسی بوخاید چهار:

 Ma5.3.4موسی  زادن   هنگام   جهان های حادثه ها: حادثه

 Ma7.1.2خربیل  یا حبیب:

 Ma1.5.5اسرائیل  بنی کردن: حفاری 

 Ma7.1.3است  یا، فرعون ساالر سپاه یا درودگر خربیلخازن: 

تش تنور  در ؛ موسیMa6.2.2افروزد  می را تنور  موسی خاله:
 
افکند  می ا

Ma6.2.2 

 Ma7.1.1#2بود  گوشۀ، از صدای  ی بوخاید وحی   خانه:

 Ma4.3کند  می تفحص بوخاید گرفتن   بار از، فرعون خبر:

 Ma4.5کند  می تکریم را عمران و کند می کیفر را فرعون، خبرچینان:

 قصد موسی زادن   از بر، ؛ قابلهMa5.5شود  می منصرف از، قابله خبرچینی:
 Ma5.2کند  می

 موسی زادن   از بر، ؛ خربیلMa7.3#موسی  زادن   از خربیل کردن: خبرچینی
 Ma7.2کند  می قصد

کند  می وحی بوخاید ؛ بهMa1.1کند  می قصد موسی فرستادن   بر خداوند:
Ma7.1.1تش در موسی ؛ به

 
سوده را ؛ بوخایدMa6.4رساند  می یاری  ا

 
 ا

 را موسی ؛Ma7.1.6کند  می گزاری  سپاس خربیل از ؛ خداوندMa8.4کند  می
 Ma1.1کند  می مبعوث فرعون ظلم   دلیل   به

 خبرچینی موسی زادن   ؛ ازMa7.1.5کند  می پشتیبانی اسرائیل بنی از خربیل:
روبیل  نسل   ؛ ازMa7.1.4#است  اسرائیل بنی نسل   ؛ ازMa7.3#کند  می

Ma7.1.4وردن ایمان ؛ بر
 
 زادن   از خبرچینی ؛ برMa7.4کند  می قصد ا

ورد  می ایمان موسی ؛ بهMa7.2د کن می قصد موسی
 
 ؛ بوخایدMa7.5.2ا

 موسی تابوت   مریم یا یا، ؛ بوخایدMa7.1.2خواهد  می از، را تابوت ساختن  
سازد  می موسی برای ؛ تابوتیMa7.1.3؛ پیشۀ Ma8.1افکند  می نیل در را

Ma7.5یا  ؛ حبیبMa7.1.2کند  می گزاری  سپاس او از ؛ خداوندMa7.1.6 ؛
نیاکان   از ؛ روبیلMa7.1.3است  فرعون خازن   یا ساالر هسپا یا درودگر

Ma7.1.4دارد  پنهانی ایمان   سال دویست یا ؛ صدMa7.5.2زادۀ ؛ عمه 
 چاه در و شود می کور  و ؛ اللMa7.1.4فرعون  ؛ عموزادۀMa7.1.4موسی 

 و قیر با را موسی تابوت   بوخاید ؛ یاMa7.1.4؛ نیاکان  Ma7.3افتد  می
 Ma8.1.1کند  می محکم رصاص

 Ma7.1.3است  او یا، فرعون ساالر   سپاه یا درودگر خربیل دار: خزانه

 Ma1.5.5اسرائیل  بنی زدن: خشت

، خواهر:  Ma6.1.1است  کلثمه یا مریم موسی نام 

 Ma6.2افکند  می تنور  در را موسی یا، بوخاید دایه:

، بر فرعون دختران:  Ma1.5.6دهد  می فرمان اسرائیل بنی کنیزی 

 Ma5.3.4مصر  در موسی زادن   هنگام   ستاره نور   درخشیدن:

 Ma7.1.3است  فرعون خازن   یا ساالر سپاه یا خربیل، درودگر:

 Ma1.5.7گمارد  می ای قابله اسرائیل بنی زن   یک یا هر، بر فرعون َده:

 Ma8.1.2#1دهد  می شیر بار روز، هر را موسی بوخاید دو:
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 Ma7.5.2دارد  پنهانی ایمان   سال یا، صد خربیل دویست:

 Ma1.2مصر  رؤیا در فرعون دیدن:

 Ma8.1.1کند  می محکم و، قیر با را موسی تابوت   بوخاید یا خربیل رصاص:

 Ma7.1.4خربیل  نیاکان   از روبیل:

 ؛ فرعون،Ma1.2سوزد  می در، ؛ فرعونMa1.2بیند  می مصر در، فرعون رؤیا:
کنند  می تعبیر را فرعون ،؛ منجمانMa1.3کند  می عرضه منجمان بر را

Ma1.4  1بود  بوخاید، ؛ وحی#Ma7.1.1 

مدن   فرعون دیدن: رؤیا
 
تش رؤیا در ؛ فرعونMa1.2بیند  می رؤیا در را موسی ا

 
 ا

 در ؛ فرعونMa1.2بیند  می اذرعات و اریحا رؤیا در ؛ فرعونMa1.2بیند  می
تش   رؤیا
 
تش   در، ؛ فرعونMa1.2#1بیند  می المقدس بیت ا

 
 بنی محلۀ ا

 Ma1.2#2بیند  می اسرائیل

 Ma1.1.1فرعون  نیاکان   از ریان:

، فرعون کمر   از زادن: ید  می شکستن صدای موسی هنگام 
 
 ؛ تخت  Ma5.3.4ا

، فرعون  هنگام   جهان های ؛ حادثهMa5.3.4شود  می واژگون موسی هنگام 
؛ Ma7.3#کند  می خبرچینی موسی از، ؛ خربیلMa5.3.4موسی  زادن  

،Ma7.2کند  می قصد موسی از، خبرچینی بر خربیل  موسی ؛ زمان 
بستن ؛ زنان  Ma1.4.1شود  می بینی پیش

 
، ا نهند  می بار موسی هنگام 

Ma5.3.4کند  می قصد موسی از، خبرچینی بر ؛ قابلهMa5.2  موسی ؛ قد 
،  موسی دربارۀ، فرعون ؛ گماشتگان  Ma5.3.3است  شبر پنج هنگام 
، فرعون کوشک   ؛ لرزیدن  Ma6.1کنند  می تجسس ؛ Ma5.3.4موسی  هنگام 
، منجمان  را موسی ؛ منجمان،Ma1.4.1کنند  می بینی پیش را موسی شب 
 بینی پیش نجومی قران   در را موسی ؛ منجمان،Ma1.4کنند  می بینی پیش
 هنگام   ؛ موسیMa5.3پسران  کشتن   سال   در ؛ موسیMa1.4#کنند  می
، ستاره ؛ نور  Ma5.3.2خفتن  نماز   درخشد  می مصر در موسی هنگام 

Ma5.3.4کشند  نمی را پسران که سالی در ؛ هارونMa2.5؛ هامان ،  هنگام 
 Ma7.1.1 #4بود  موسی از، پیش بوخاید ؛ وحی  Ma5.3.4ترسد  می موسی

 Ma1.5.7گمارد  می ای قابله اسرائیل بنی یک، یا ده هر بر فرعون زن:

بستن زنان:
 
 فرعون، فرمان   به مران؛ عMa5.3.4نهند  می بار موسی زادن   هنگام   ا
 Ma1.5.8کند  می جدا را اسرائیل بنی مردان   و

 برای تابوتی ؛ خربیلMa7.1.2خواهد  می خربیل از را تابوت بوخاید، ساختن:
 Ma7.5موسی 

 Ma8.1.1#موسی  تابوت   یا سبد:

 Ma7.1.6خربیل  از خداوند کردن: گزاری  سپاس

 Ma7.1.3 است ونفرع خازن   یا یا، درودگر خربیل ساالر: سپاه

، ستاره:  Ma5.3.4درخشد  می مصر در موسی زادن   هنگام   نور 

 Ma1.5.1است  خداوند فرمان   از اسرائیل، بنی محنت   دلیل   کردن: سرپیچی

 Ma8.2را  بوخاید ابلیس کردن: سرزنش

 Ma3.1.1موسی  نیاکان   از سنجل:

 Ma2.5.1است  موسی از تر مسن سال یا، یک هارون سه:

 Ma1.2رؤیا  در فرعون سوختن:

 Ma1.4.1کنند  می بینی پیش را موسی زادن   منجمان، شب:

 Ma2.3فرعون  به قبطیان کردن: شکایت

ید  می صدای، موسی زادن   هنگام   فرعون کمر   از شکستن:
 
 Ma5.3.4ا

 را موسی ؛ بوخایدMa8.1.2نیل  در افکندن از پیش را موسی بوخاید دادن: شیر
 Ma8.1.2#1بار  دو روز هر را موسی ؛ بوخایدMa8.1.2ماه  هشت یا چهار

 Ma7.5.2دارد  پنهانی ایمان   سال دویست یا خربیل، صد:

ید  می شکستن موسی، زادن   هنگام   فرعون کمر   از صدا:
 
 ؛ وحی  Ma5.3.4ا

 Ma7.1.1#2بود  خانه گوشۀ از بوخاید،

، به را موسی خداوند ظلم:  Ma1.1کند  می مبعوث فرعون دلیل 

 Ma1.3منجمان  بر را رؤیایش فرعون دن:کر  عرضه

 Ma1.1.1فرعون  نیاکان   از عمالیق:

 Ma1.1فرعون  عمر:

 ؛ پسMa1.5.8کند  می جدا را اسرائیل بنی مردان   و زنان فرعون فرمان   به عمران:
 فرعون ندیم   داشتن ایمان عین   ؛ درMa4.1#میرد  می بوخاید گرفتن   بار از

،Ma3.1# است گر بت ؛ عمرانMa3.1است   بینی پیش موسی بودن   ؛ فرزند 
، را بوخاید ای ؛ فرشتهMa3.2شود  می ورد  می نزد 

 
 ؛ فرعونMa3.4ا

 خود نزد   را ؛ فرعون،Ma4.5کند  می تکریم را و، کند می کیفر را خبرچینان
 موسی گرفتن   بار از بوخاید ؛ وMa3.1.1؛ نیاکان  Ma3.3کند  می بازداشت

یند  می گرد فرعون بالین   بر دبوخای ؛ وMa4.1ترسند  می
 
 Ma3.5ا

 Ma7.1.4موسی  ؛ خربیل،Ma7.1.4فرعون  خربیل، عموزاده:

 Ma3.1.1#2موسی  نسل   از عیسی:

 Ma8.3.1کند  می قصد را موسی مادری   بوخاید، کردن: فاش

 Ma3.1.1#1موسی  نیاکان   از فاهب:

 Ma1.2.1گسلد  می فرعون از ایزدی: فر  

 Ma3.2شود  می بینی پیش وسیم بودن   عمران فرزند:

ورد  می عمران نزد   را بوخاید فرشته:
 
 Ma7.1.1 #3بود  از، بوخاید ؛ وحی  Ma3.4ا

 بوخاید گرفتن   بار خبر   ؛ ازMa4.2یابد  می خبر بوخاید گرفتن   بار از فرعون:
، ؛ ازMa4.3کند  می تفحص ید  می شکستن صدای موسی زادن   هنگام   کمر 

 
ا

Ma5.3.4خواهد  می کردن بینی پیش منجمان ؛ ازMa1.3ریان  نسل   ؛ از
Ma1.1.1عمالیق  نسل   ؛ ازMa1.1.1مصعب  نسل   ؛ ازMa1.1.1نسل   ؛ از 

مدن  Ma1.1.1ولید 
 
وردن   ؛ برMa1.2بیند  می رؤیا در را موسی ؛ ا

 
 بنی ا

 اسرائیل بنی پسران   کشتن   ؛ برMa1.5.3دهد  می فرمان مصر به اسرائیل
دهد  می فرمان اسرائیل بنی دختران   کنیزی   بر؛ Ma1.5دهد  می فرمان
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Ma1.5.6گمارد  می ای قابله اسرائیل بنی زن   یک یا ده هر ؛ برMa1.5.7؛ بر 
 به را اسرائیل ؛ بنیMa2.4دهد  می فرمان پسران کشتن   درمیان سال یک

،Ma1.5.4گیرد  می بردگی شود  می واژگون موسی زادن   هنگام   ؛ تخت 
Ma5.3.4  کشت  که، دکانیکو ؛ تعدادMa2.1.1کند می کیفر را ؛ خبرچینان 

، دلیل   به را موسی ؛ خداوندMa4.5کند  می تکریم را عمران و  مبعوث ظلم 
، یا ساالر سپاه یا درودگر ؛ خربیلMa1.1کند  می ؛ Ma7.1.3است  خازن 

 ؛ درMa1.2بیند  می اذرعات و اریحا رؤیا ؛ درMa7.1.4عموزادۀ  خربیل
تش   رؤیا
 
تش   رؤیا ؛ درMa1.2#1بیند  می المقدس بیت ا

 
 اسرائیل بنی محلۀ ا

سوزد  می رؤیا ؛ درMa1.2بیند  می مصر رؤیا ؛ درMa1.2#1بیند  می
Ma1.2کند  می عرضه منجمان بر را ؛ رؤیایشMa1.3نیاکان   از ؛ ریان

Ma1.1.1نیاکان   از ؛ عمالیقMa1.1.1  ؛ عمرMa1.1به ؛ عمران ،  فرمان 
 ایمان عین   در ؛ عمرانMa1.5.8کند  می جدا را اسرائیل نیب مردان   و زنان

، داشتن ؛ Ma3.3کند  می بازداشت خود نزد   را ؛ عمرانMa3.1است  ندیم 
، بر بوخاید و عمران یند  می گرد بالین 

 
گسلد  می از، ایزدی ؛ فر  Ma3.5ا

Ma1.2.1تش رؤیا در ؛ فرعون
 
 شکایت به، ؛ قبطیانMa1.2بیند  می ا

،Ma2.3کنند  می ؛ Ma6.1کنند  می تجسس موسی زادن   دربارۀ ؛ گماشتگان 
، ، ؛ لرزیدن  Ma6.3یابند  نمی را موسی گماشتگان   زادن   هنگام   کوشک 

مدن   از را بوخاید ؛ مریمMa5.3.4موسی 
 
، ا کند  می خبر گماشتگان 

Ma6.1.1نیاکان  از ؛ مصعبMa1.1.1کنند  می تعبیر را رؤیای، ؛ منجمان
Ma1.4نا ؛ منجمان، ؛ Ma1.1.1؛ نیاکان  Ma1.4کنند  می بینی پیش را بودی 
 از ؛ ولیدMa2.1.1کشد  می را اسرائیل بنی پسران   از هزار نود یا هزار هفتاد
 Ma1.1.1نیاکان  

 Ma1.5.8کند  می جدا را اسرائیل بنی مردان   و زنان فرعون به، عمران فرمان:

وردن   بر فرعون دادن: فرمان
 
 کشتن   بر ؛ فرعونMa1.5.3 مصر به اسرائیل بنی ا

اسرائیل  بنی دختران   کنیزی   بر ؛ فرعونMa1.5اسرائیل  بنی پسران  
Ma1.5.6پسران  کشتن   درمیان سال یک بر ؛ فرعونMa2.4 

 قصد موسی زادن   از خبرچینی ؛ برMa5.5شود  می منصرف خبرچینی از قابله:
؛ Ma5.1هد خوا می یاری  از، موسی زادن   برای ؛ بوخایدMa5.2کند  می

 زن   یک یا ده هر بر ؛ فرعونMa5.5.1کند  می بینی پیش را موسی پیامبری  
 Ma5.4بیند  می را موسی پیشانی   ؛ نور  Ma1.5.7گمارد  می اسرائیل، بنی

 Ma3.1.1موسی  نیاکان   از قاس:

مد اسرائیل ؛ بنیMa1.5.5دهند  می جزیه به، اسرائیل بنی قبطیان:
 
 و، کارا

مد
 
 بنی ؛ پسران  Ma2.3کنند  می شکایت فرعون ؛ بهMa2.1.2هستند  ناکارا

 کارگر بی باعث   اسرائیل بنی پسران   ؛ کشتن  Ma2.1کشند  می را اسرائیل
،  Ma2.2شود  می شدن 

 Ma5.3.3است  شبر پنج زادن هنگام   موسی قد:

 Ma1.4#کنند  می بینی پیش در، را موسی زادن   منجمان نجومی: قران

، بوخاید قفل: ن بر را موسی ابوت  ت کلید 
 
 Ma8.1.3بندد  می ا

 Ma8.1.3را  تابوت بوخاید کردن: قفل

 Ma8.1.1کند  می محکم رصاص و با، را موسی تابوت   بوخاید یا خربیل قیر:

مد:
 
مد قبطیان و اسرائیل، بنی کارا

 
 Ma2.1.2هستند  ناکارا

 Ma2.2شود  می قبطیان شدن   بی، باعث   اسرائیل بنی پسران   کشتن   کارگر:

 Ma1.5.5کردند  می بردگی در اسرائیل بنی که کارها:

 Ma2.2اسرائیل  بنی جمعیت   کاستن:

؛ Ma2.2شود  می قبطیان شدن   کارگر بی باعث   اسرائیل بنی پسران   کشتن:
 پسران درمیان، سال یک بر ؛ فرعونMa2.1.1فرعون  که کودکانی تعداد  
دهد  می فرمان یلاسرائ بنی پسران   بر، ؛ فرعونMa2.4دهد  می فرمان

Ma1.5را  اسرائیل بنی پسران   از هزار نود یا هزار هفتاد ؛ فرعونMa2.1.1 ؛
، در ؛ موسیMa2.1را  اسرائیل بنی پسران   قبطیان  زاده پسران سال 

 Ma5.3شود  می

 Ma6.1.1است  یا، مریم موسی خواهر   نام   کلثمه:

ن بر را موسی تابوت   قفل   بوخاید، کلید:
 
 Ma8.1.3بندد  می ا

ید  می شکستن صدای موسی زادن   هنگام   فرعون از، کمر:
 
 Ma5.3.4ا

 Ma1.5.5اسرائیل  بنی کردن: کناسی

 Ma1.5.6دهد  می فرمان اسرائیل بنی دختران   بر، فرعون کنیزی:

، کودکان:  Ma2.1.1کشت  فرعون که تعداد 

 Ma7.3افتد  می چاه در و شود می و، الل خربیل شدن: کور 

 Ma5.3.4موسی  زادن   هنگام   فرعون ،لرزیدن   کوشک:

 Ma4.5کند  می تکریم را عمران و را، خبرچینان فرعون کردن: کیفر

مدن: گرد
 
 Ma3.5فرعون  بالین   بر بوخاید و عمران ا

ل:  Ma1.5.5اسرائیل  کار  گل کردن  بنی گ 

 را موسی ؛ فرعونMa6.1کنند  می تجسس موسی زادن   دربارۀ فرعون گماشتگان:
، از را بوخاید ؛ مریمMa6.3د یابن نمی مدن 

 
 Ma6.1.1کند  می خبر فرعون ا

 Ma7.1.1#2بود  خانه از، صدای  ی بوخاید وحی   گوشه:

 Ma7.3افتد  می چاه در و شود می کور  و خربیل، شدن: الل

 Ma3.4.1بوخاید  نیاکان   ؛ ازMa3.1.1موسی  نیاکان   از الوی:

 Ma5.3.4موسی  زادن   هنگام   فرعون کوشک   لرزیدن:

، مادر:  Ma3.4.1است  بوخاید موسی نام 

، فاش بوخاید مادری:  Ma8.3.1کند  می قصد را موسی کردن 

 Ma8.1.2دهد  می شیر هشت، یا چهار را موسی بوخاید ماه:

 Ma1.1فرعون  ظلم   دلیل   به را موسی خداوند کردن: مبعوث
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، رؤیا در فرعون محله: تش 

 
 Ma1.2 #2بیند  می اسرائیل بنی ا

، ت:محن  Ma1.5.1است  خداوند فرمان   از سرپیچی اسرائیل بنی دلیل 

 Ma1.5.8کند  می جدا را اسرائیل بنی و، زنان فرعون فرمان   به عمران مردان:

 Ma4.1#بوخاید  گرفتن   بار از پس عمران مردن:

مدن   از را بوخاید مریم:
 
 یا ؛ بوخایدMa6.1.1کند  می خبر فرعون گماشتگان   ا

 پ ی   در را ؛ بوخاید،Ma8.1افکند  می نیل در را موسی وت  تاب یا، خربیل
 Ma6.1.1است  کلثمه یا موسی، خواهر   ؛ نام  Ma8.5فرستد  می تابوت

وردن   بر فرعون مصر:
 
 در ؛ فرعونMa1.5.3دهد  می فرمان به، اسرائیل بنی ا

درخشد  می در، موسی زادن   هنگام   ستاره ؛ نور  Ma1.2بیند  می رؤیا،
Ma5.3.4 

 Ma1.1.1فرعون  نیاکان   از ب:مصع

 بینی پیش را موسی ؛ زادن  Ma1.4کنند  می تعبیر را فرعون رؤیای منجمان:
کنند  می بینی پیش نجومی قران   در را موسی ؛ زادن  Ma1.4کنند  می

Ma1.4#  کنند  می بینی پیش را موسی زادن   ؛ شبMa1.4.1از، ؛ فرعون 
کند  می عرضه بر، را یایشرؤ  ؛ فرعونMa1.3خواهد  می کردن بینی پیش

Ma1.3  کنند  می بینی پیش را فرعون ؛ نابودیMa1.4 

 Ma1.4کنند  می بینی پیش را فرعون منجمان، نابودی:

 Ma4.4 بوخاید گرفتن   بار   های نشانه شدن: ناپدید

مد:
 
مد اسرائیل بنی ناکارا

 
 Ma2.1.2هستند  قبطیان، و کارا

است  کلثمه یا مریم موسی واهر  ؛ خMa3.4.1است  بوخاید موسی مادر   نام:
Ma6.1.1 

 Ma3.1است  فرعون داشتن، ایمان عین   در عمران ندیم:

 از، ؛ خربیلMa3.4.1یعقوب  از، ؛ بوخایدMa3.4.1الوی  از، بوخاید نسل:
 از، ؛ عیسیMa7.1.4روبیل  از، ؛ خربیلMa7.1.4#است  اسرائیل بنی

عمالیق  از، ن؛ فرعوMa1.1.1ریان  از، ؛ فرعونMa3.1.1#2موسی 
Ma1.1.1ولید  از، ؛ فرعونMa1.1.1،مصعب  از ؛ فرعونMa1.1.1 ؛
 از، ؛ موسیMa3.1.1سنجل  از، ؛ موسیMa5.3.1یامین  ابن از، موسی

الوی  از، ؛ موسیMa3.1.1قاس  از، ؛ موسیMa3.1.1#1فاهب 
Ma3.1.1یصهب  از، موسی از، ؛ موسیMa3.1.1#1یعقوب  از، ؛ موسی
Ma3.1.1یهودا  ،از ؛ موسیMa5.3.1 

، هنگام   موسی خفتن: نماز  Ma5.3.2شود  می زاده نماز 

 Ma2.1.1کشد  می را اسرائیل بنی پسران   از یا، هزار هفتاد فرعون هزار: نود

 پیشانی   ؛ قابله،Ma5.3.4درخشد  می مصر در موسی زادن   هنگام   ستاره نور:
 Ma5.4بیند  می را موسی

؛ Ma7.1.4؛ خربیل Ma3.4.1؛ بوخاید Ma5.3.1موسی  از، یامین ابن نیاکان:
موسی  از، ؛ سنجلMa1.1.1فرعون  از، ؛ ریانMa7.1.4خربیل  از، روبیل

Ma3.1.1فرعون  از، ؛ عمالیقMa1.1.1 ؛ عمرانMa3.1.1از، ؛ فاهب 

 ؛ الویMa3.1.1موسی  از، ؛ قاسMa1.1.1؛ فرعون Ma3.1.1#1موسی 
فرعون  از، ؛ مصعبMa3.1.1موسی  از، ؛ الویMa3.4.1بوخاید  از،

Ma1.1.1 ؛ موسیMa3.1.1 ؛ موسیMa5.3.1عیسی  از، ؛ موسی
Ma3.1.1#2فرعون  از، ؛ ولیدMa1.1.1موسی  از، ؛ یصهبMa3.1.1#1 ؛

 از، ؛ یهوداMa3.1.1موسی  از، ؛ یعقوبMa3.4.1بوخاید  از، یعقوب
 Ma5.3.1موسی 

 افکندن   بر ؛ بوخایدMa8.3شود  می پشیمان در، موسی افکندن   از بوخاید نیل:
 شیر در، افکندن از پیش را موسی ؛ بوخایدMa7.1کند  می قصد در، موسی
افکند  می در، را موسی تابوت   مریم یا خربیل یا ؛ بوخایدMa8.1.2دهد  می

Ma8.1،شود  می وحی بوخاید به موسی افکندن   ؛ درMa7.1 

 موسی زادن   ؛ هنگام  Ma2.5شود  می زاده کشند نمی را پسران که سالی در هارون:
 Ma2.5.1است  موسی از تر مسن سال سه یا ؛ یکMa5.3.4ترسد  می

 Ma8.1.2دهد  می شیر ماه یا، چهار را موسی بوخاید هشت:

 Ma2.1.1کشد  می را اسرائیل بنی پسران   از هزار نود یا فرعون، هزار: هفتاد

 Ma5.3.4موسی  زادن   هنگام   فرعون تخت   شدن: واژگون

# 4بود  موسی زادن   از پیش ؛ بوخایدMa7.1.1# 3بود  فرشته از خایدبو وحی:
Ma7.1.11بود  رؤیا ؛ بوخاید #Ma7.1.1خانه گوشۀ از صدای  ی ؛ بوخاید 

 Ma7.1.1#2بود 

 Ma7.1بوخاید  به موسی افکندن   نیل در شدن: وحی

 Ma7.1.1بوخاید  به خداوند کردن: وحی

 Ma1.1.1فرعون  نیاکان   از ولید:

 Ma5.1ای  قابله از موسی زادن   برای بوخاید واستن:خ یاری 

تش  در موسی به خداوند رساندن: یاری 
 
 Ma6.4ا

 Ma3.1.1#1موسی  نیاکان   از یصهب:

 Ma3.4.1بوخاید  نیاکان   ؛ ازMa3.1.1موسی  نیاکان   از یعقوب:

 Ma2.4دهد  می فرمان پسران کشتن   بر، فرعون درمیان: سال یک

  Ma5.3.1ی موس نیاکان   از یهودا:
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 گیرینتیجه

 خود نیاز حسِب بر ُمراجع تا شود؛ آسان چهار طریق از پیامبران های قّصه جزئیاِت به دسترسی شد سعی نوشته این در

 جایی به «قّصه ةخالص» ةمطالع با جوینده. ، ارجاع به منابع اصلیالفبایی ۀنمای ترتیبی، ةنمای ،قّصه ةخالص: گیرد بهره آنها از

 ها گزاره و قّصه تفصیِل به هست، خالصه این در که هایی نشانی و کدها یارِی به سپس رسد؛ می است آن ندنیازم که

 جزئی به کلی از سطح پنج به تودوروف، تزوتان روایت تحلیل ةشیو ةپای بر ها قّصه «ترتیبی ةنمای» در. شود می راهنمایی

 شود؛ می روایت قّصه چندین در موسی زندگی شود؛ می بخش پیامبر چندین به پیامبران های قّصه مثاًل است؛ شده بندی رده

 تا و جزئی، به کلی های عنوان از نمایه، این از استفاده هنگاِم جوینده... است او کودکِی ةقّص موسی های قّصه از یکی

 در که کلیدی واژگان ةهم «الفبایی ةنمای» در. شود می راهبریو همچنین اختالِف روایات  جزئیات و ها عنوان ریزترین

 حاوِی های عنوان تواند می باشد، داشته نظر در که ای کلیدواژه هر کمک به جوینده. است دسترس در رفته، کار به ها عنوان

مورد  ها به ده کتاِب ز گزارهذیل هر یک ا. کند پیدا قّصه کلیت در را عنوان آن جای کدها ةواسط به سپس و بیابد؛ را واژه آن

آن های پیامبران، به  قّصهتواند به منابع اصلی  محقق از این طریق میاند ارجاع داده شده است.  آن را روایت کرده کهتحقیق 

 سازی نمایه و نویسی فهرست های شیوه جای به که آن حاصل مراجعه کند. است روایت شدهآنجا از کتاب که گزاره صفحه 

 باشد؛ مفید پیامبران های قّصه خصوص در تواند می ها قّصه نویسِی نمایه و روایت تحلیل های شیوه از ابداعی ترکیبی معمول،

 .شد عرضه و آزموده مقاله این در باشد، ی تحقیقات ادبیگشا راه تواند می ما گماِن به که ای شیوه و

 

 هاشتیاددا
1- motif 
2- motif index 
3- Motif-Index of Folk-Literature 
4- A Motif Index of The Thousand and One Nights 

 .است ما ترجمة آمده متن در كه هایي نام و ایم، برده بهره( انگلیسي) اصلي زبانِ در كتاب دو این از نوشته این در -5

 :گفت ما ایمیلي مکاتبات در كه است مارزلف اولریش نظر این -6

The system I put to use for Persian folktales has been developed by Finnish folklorist Antti Aarne. It is good for folktales from the Indo-
European tradition only. 

7- text 
8- sequence 
9- proposition 

 .است تودوروف «گزارۀ» اصطالح معادل تقریب به كرده، وضع وسلوسکي را آن كه( motif) مایه بن -31

11- motifs associes 
12- motifs libres 
13- A1213.2§: God orders angels to prostrate themselves before Adam as acknowledgment of his privileged status. 

 Adam, Angel(s), God(s), Prostrate            ها: ذیل این واژه -39
Order(s) 
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 .است بوده ادبي یعصنا ایجاد برای صرفا كتاب، آن در فرعون به «فر» انتساب گویا -35

 .است Ma1 رفت پي از پیش رفت پي این یمیني بصائر در -36

 

 منابع و مآخذ

 هاالف( کتاب

؛ تصحیح محمدجعفر الجنان فی تفسیر القرآن روح و الجنان روض ،(0933ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ) -0

 های اسالمی آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش ،مشهد ،یاحقی

 ،تهران ،تصحیح نجیب مایل هروی ،التراجم فی تفسیر القرآن لالعاجم تاج ،(0911ر بن طاهر )اسفراینی، شهفو -2

 فرهنگی. و شرکت انتشارات علمی

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ،تهران ،تصحیح علی آل داود ،القصص تاج ،(0933بخاری، احمد بن محمد ) -9

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ةمؤسس ،تهران ،شمس کلیات در پیامبران داستان ،(0934تقی ) پورنامداریان، -4

 .دانشگاه تهران ،تهران ،تصحیح حبیب یغمایی ،)بی نام مؤلفان( ،(0993تفسیر طبری ) ةترجم -1

 .تهران ،سمت نشر ،رواقی علی تصحیح ،(نام بی) ،(0939) پاک قرآن تفسیر -3

نشر  ،تهران ،تصحیح جالل متینی ،نام( )بی ،(0943کمبریج ) دانشگاه ةمحفوظ در کتابخان ۀنسخ ،مجید تفسیر قرآن -1

 بنیاد فرهنگ ایران.

نشر بنیاد فرهنگ  ،تهران ،تصحیح جالل متینی ،(مؤلف بی ناِم و نام بی) ،(0912) مجید قرآن از عشری بر تفسیری -3

 ایران.

 آگاه. نشر ،تهران ،محمد نبوی ةترجم ،ساختارگرا بوطیقای ،(0913تودوروف، تزوتان ) -3

 نشر البرز. ،تهران ،سید حسِن سادات ناصریبا همکاری  ،فارسی تفسیر سال هزار ،(0933)منوچهر پژوه،  دانش -01

 .نشر پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ،ریاض العارفین ةتذکر ،(0931خان هدایت، محمدهادی ) قلیرضا -00

 ،اکبر سعیدی سرجانی یتصحیح عل ،سورآبادی )تفسیر التفاسیر( تفسیر ،(0930سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری ) -02

 نشر فرهنگ نشر نو. ،تهران

 نشر میترا. ،تهران ،تلمیحات فرهنگ ،(0933سیروس ) شمیسا، -09

 سروش. ،تهران ،کیکاووس جهانداری ةترجم ،ایرانی های قّصه بندی طبقه ،(0910) مارزلف، اولریش -04

بنیاد فرهنگ  ،تهران ،لی رواقیتصحیح ع ،یمینی بصایر تفسیر ،(0913محمد بن محمود نیشابوری، معین الدین ) -01

 ایران.

 نشر امیر کبیر. ،تهران ،تصحیح علی اصغر حکمت ،االسرار و عدة االبرار کشف ،(0910میبدی، احمد بن محمد ) -03

 سروش. اترانشا ،تهران ،تصحیح عزیز اهلل جوینی ،تفسیر نسفی ،(0913نسفی، نجم الدین عمر بن محمد ) -01
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 انتشارات شرکت تهران، ،یغمایی حبیب تصحیح ،نیشابوری االنبیای قصص ،(0934) منصور بن ابراهیم نیشابوری، -03

 .فرهنگی و علمی

 در آن بازتاب و قرآن، و انجیل تلمود، تورات، در پیامبران داستان ،(0931پرست الریجانی، محمدحمید ) یزدان-03

 .، تهران، نشر اطالعاتچاپ سوم ،فارسی ادبّیات
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