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  . طرح مسئله1

از  فرعوونرآن، اهتمام فوراوان  ایو  کتواب مقوّدس بوه تبیوی  داسوتان آل ق نگاهی به آیات
احوال  دیگر پیامبران، همچوون نووح،  زمینۀ در در آیات قرآن، دهد.می نشان زوایای گوناگون را

زمینوۀ اّموا در  شوود؛ دیده می شانومق آنان باعیب )علیهم الّسالم( تنها احتجاج ش هود، صالا و
، 4، ج4731نو : ابوالفضو  خووش مونش، )تری مالحظه موی شوود. تفصی  بیشموسی )ع( 

 (214ص

 . پیشینۀ بحث2

اّموا تواکنون  ؛صورت پراکنده موجوود اسو ه در البالی کتب تفسیری، مطالب بسیاری ب
  .اس  نشده تدوی در زمینۀ موضوع مورد بحث در ای  مقاله اثر مستق  و جامعی 

 کواربرد آن در آیوات ۀابتدا به معّرفی  آل فرعوون و بررسوی  گسوتر  در ،در ای  مقاله برآنیم 
آل فرعوون از ی ، عقیدتی و رفتاری، فرهنگیاخالق یهاو در ادامه به تبیی  ویژگی رآن پرداختهق

آل فرعون در دنیوا ی هایها و گرفتاررآن و تفاسیر فریقی  بپردازیم و در نهای ، از عذابق نگاه
   و آخرت، سخ  به میان آوریم.

 . معرّفیِ آل فرعون 3

آل  و "بپوردازیم، بایسوتی بوا واژگوان   "آل  فرعوون"کوه بوه معّرفوی دقیوق تعبیور   برای آن
. بنابرای  در ابتدا، با مراجعه به فرهنگهاي لغ ، به بررسی شویم صورت مستق  آشناه  فرعون  ب

ّی  وی شخصو فرعوون و تحلیو ۀ معناي لغوي واژه ي آل می پردازیم و در اداموه بوه تبیوی  واژ 
  می پردازیم.اقدام نموده و در پایان، به معّرفی تعبیر  آل فرعون 

سه بودهدوران لقب  حاکمان مصر در «فرعون» موسووی نو : اسو . ) های پیش از َبطال 
بطلمیوس اسو  و نوام دیگور ایو  سلسوله،  ۀبطالسه، جمع  واژ  (.31، ص2، ج4733بروجردی، 

مه یا الکیدها بوده کوه پوس از اسو ندر مقودونی توّسوب بطلمیووس اّول در مصور تأسویس  َبطال 
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، 7، ج4721انود. )دهخوودا، بو  از مویالد سوولطن  کوردهق 711تووا  71هوای سوالگردیوده و در 
   (1242ص

قوه یوا َخودیو کوه مصوریان،  ؛بل ه لقب وی بود ؛فرعون، نام  پادشاه مصر نبود ماننود َعمال 
یصور، ایرانیوان ق که رومیان، پادشاهان خود را همچنان ؛ندندخواپادشاهان خود را به آن لقب می

رکان خاقان و  ینی ها، َفغفور لقب میکسری، یمنی ها ت   ع، حبشیان َنجاشی، ت  دادند. )طبوری، بَّ
؛ فخووور 734، ص4، ج4731رطبوووی،ق ؛473، ص4، ج4113؛ زمخشوووری، 247، ص4، ج4142

 ؛31ص ،4، ج4143 ؛ بیضووواوی،431، ص4، ج4141 کثیووور،؛ ابووو 111، ص7، ج4121رازی،
؛ 211، ص4، ج4141آلوسوووی، ؛ 432، ص4، ج4734؛ میبووودی، 11، ص4، ج4141 وکانی،شووو

 (244، ص3، ج4143طباطبایی، 
اّموا برخوی از  ؛اسو  ن وردهآن تصوریا را نام  فرعون  معاصر با حضرت موسی )ع( قرآن 

صوعب بو  الرّیوان  مفّسران صعب یا الولید ب  م  صعب ب  الرّیان، الولید ب  م  فریقی ، نام  وی را م 
؛ فخور رازی، 473، ص4، ج4113مخشوری، ؛ ز247، ص4، ج4142طبوری، نو : ) اند.دانسته
ابوالفتوووح ؛ 414، ص4، ج4122؛ ثعلبووی، 431، ص4، ج4141ابوو  کثیوور،  ؛111، ص7، ج4121

 ؛31، ص4، ج4143؛ بیضوواوی، 411، ص4، ج4122؛ ابوو  عطّیووه، 233، ص4، ج4113رازی، 
   (432، ص4، ج4734؛ میبدی، 11، ص4، ج4141وکانی، ش

وریانی وارد  ۀکلمو ،محتم  اسو فتند. گیونانیان، فرعون را فرئون می فرعوون از طریوق س 
لذا بوا توّجوه بوه این وه  ؛(41131، ص41، ج4721اس  )دهخدا،  شده رآنسپس قزبان عربی و 

کوه  هایی  ون مصعب ب  الرّیواننام ،نظر می رسده زبان  مردم مصر در آن زمان، عربی نبوده، ب
 .روندبه شمار میفرعون در زبان عربی  ۀکلم برای فرعون ذکر گردیده اس ، معادل هایی برای

فرعوون  زموان  موسوی)ع(،  ،بسویاری معتقدنودآموده اسو  کوه اموس کتاب مقّدس در ق
س ثانی، سّومی  پادشاه از طبق نوزدهم سالطی  مصر اس  که نوزد یونانیوان بوه سسوسوتر  ۀرامس 

هرهای بسویاری را مفتووح ، شاهر بودهق معرو  بوده اس . وی معرو  تری   فراعنه و پادشاهی
فر خروج شما ساخته و هیاک  بی ری را در وادی نی  بنا کرده اس . همچنی  فرعونی که در س 

الّسالم( عجایب و آیات خود را در  مااس  و موسی و هارون )علیه شده ( از او یاد4 :1تورات )
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حضورت  ومقو و لشگریان وی در دریوای سورا هنگوام تعقیوب ه نمایش گذاشتندحضور وی ب
س ثانی بوده اس  که در روزگار وی، اقتدار مصر ش موسی )ع( هالک دند، پسر سیزدهم رامس 

  (311، ص4731رو به نقصان گذاش . )جیمز هاکس، 
طبق نظر مفّسران شیعه و اه  سّن ، منظور از آل فرعون، قوم  فرعون، پیروان، لشگریان و 

؛ 734، ص4، ج4731؛ قرطبووی، 247، ص4، ج4142هسووتند. )نوو : طبووری،  هم یشووان وی
، 3، ج4732؛ طبرسوووی، 233، ص4، ج4113؛ ابوالفتووووح رازی، 414، ص4، ج4122ثعلبوووی، 

 (223، ص3، ج4143؛ طباطبایی، 343ص
فور، ت وذ در ایو  آیوات از .کار رفته اس ه ب قرآن مرتبه در 41« آل فرعون»تعبیر   ، یبک 

نو : )بوه میوان آموده اسو .  سخن دنیا و آخرت و عذاب فرعونیان در گری، هشدار نجهش
، غوافر؛ 3، صص؛ ق3، ابراهیم؛ 12و11، انفال؛ 471و414، اعرا ؛ 44، آل عمران؛ 11و11، بقره
انود، بوا تعبیور  کسانی که همراه و همف ور و کوارگزار فرعوون بووده . قرآن از (14مر/؛ ق23و13

ند»مرتبه( و  47«)مأل»مرتبه(،  23«)قوم» نود ج   مرتبوه( یواد کورده اسو . ایو  تعوابیر 3« )و ج 

 (214، ص4، ج4731اند. )خوش منش، به کار رفته« فرعون آل»معادل 
 

مثووال  شوواهد یووان  یوو موووارد، جهوو  اختصووار، تنهووا بووه بایوو  درخصوووص  هوور یوو  از 
 پردازیم.می

ُقوم:  الف. ََّ َُ َُ يِم ق ْمَلُهْم ق ََ َلَ ْد  ََ َجَُءُهْم َرُسكِ  َ َر ْرَعْكَن  َُ  ؛ و بوه یقوی ، پویش از آنوانْكَم 
 (43، آمد. )دخان یشانوم فرعون را بیازمودیم و پیامبری بزرگوار براق

َدَهْم ُمكسىمأل: ب.  ْْ ََ ْثَُ َمْ   َْ ََ كيَُكَُ َإلى ُثمَّ  تُْسُظْر َ ْيتَف  تَُن  ََ َُ هتُ  ََ َظَلُكك   َُ َه  َُ ََ َمََل ْرَعْكَن  َُ
ُِ  ْلُكْفَآديَ   ومش فرستادیم. ق؛ آنگاه بعد از آنان، موسی را با آیات خود بسوی فرعون و سران  عَُقَم

  (417 ،ا کفر ورزیدند. پس ببی  فرجام مفسدان  گونه بود )اعرا ولی آنها به آن  آیات
ْيَرُقكَن . جند: ج ُهْم ُجَِد مُّ ؛ و دریا را هنگامی کوه آرام اسو  پشو  ََ ْكُرَك  ْلَمْحَر َرْهًك  َإسا

 (21اند. )دخان، شدنی سر بگذار که آنان )فرعونیان(، سپاهی غرق 
اسرائی  و قوم حضرت موسوی )ع( بووده، اّموا در بنی  از جالب توّجه این ه قارون با این ه 

همچنوی  آسویه بوا این وه  (.71فرعون قرار گرفته اس . )عن بووت، آل  مان وها ردیف فرعون،

http://wikifeqh.ir/قرآن
http://wikifeqh.ir/قرآن
http://wikifeqh.ir/سخن
http://wikifeqh.ir/سخن
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همسر فرعون بوده، اّما از آل وی به شمار نیامده و َمَث  اه  ایمان معرفی شده اسو . )تحوریم، 
41)  

 رآن و تفاسیر فریقینق هایِ آل فرعون از نگاه. ویژگی4

انود، آیوات موورد بحوث، بیوان نمووده رآن و آنچه مفّسران فوریقی  در ذیو ق بر طبق آیات
 :  نمود یبندتوان در موارد زیر دسته یم فرعونیان را ی  و رفتار ی، فرهنگیهای  اخالقویژگی

ْرَعتْكَن َيُآتكُمكَسُكْم :  ُکشی و نسل یگرگيری، شکنجهالف. برده َُ ْيَتُُ ْم َمتْ  آَ   َُّ ََ َإْذ َس

ََُءُ ْم  َْ ُحكَن أَ َِّ ذ َب ُيَذ َْ ُتىُسكَء  ْل ََ ْحُيكَن َسآتَُءُ ْم  َُ َيْآ ُكتْم َعظتيِم  ََ َِّ تَلِء َمتْ  َر ََ ؛ و  بوه یواد  ذَلُكتْم 
 نجه موي کردنود، شرا سخت شما اا فرعونیان رهانیدیم،  آنانما را از   نگه شآریدا آنگاه ک

گذاشتند و در آن  امر، بال وا آزموایش بزرگوی پسرانتان را سر می بریدند و زنهایتان را زنده می
 ( 11، از جانب پروردگارتان بود.( )بقره

 نجه نمووودن، کشووت  فرزنوودان و زنووده ، شووفرعووونآل  ی  هووایبوور طبووق ایوو  آیووه، ویژگوو 
وم»اس  و از آنجا که ضمیر   شمرده شده اسرائی  ینگهداشت  زنان  بن اسورائی  بور بوه بنوی  «ک 

فرعوون از زنوده نگهداشوت  زنوان و  ی ی از اهودا   آل شود، اساسار  گردد، احتمال داده میمی
دختران، به بردگی و کنیزی گرفت  آنان بوده و ای ، امتحوان بزرگوی از سووی پروردگوار متعوال 

   (731، ص4، ج4733، یرفسنجانن : اس . ) ه شدهدانست
ی ( نیوز بوا نقلو3 ،( و )ابوراهیم414 ،ضمنار ای  موضوع در آیات دیگری، همچون )اعرا 

  تقریبار مشابه، بیان گردیده اس .
ىَ  : دنياپرستب.  ََ َ  َلْ  ُكْي ذيَ  َ َفُر ت َإنَّ  لَّ َّلُدُهْم َمَ   للَّ َْ ََ َّل أَ ْمك ُلُهْم 

َ
ُهْم أ َْ تَك ه شتَع َُ َل

ُ
ََ أ  ًُ ْيُ

َب 
ْ
َُر* َ َدأ ََّ ُقكُد  ل ََ ذيَ  َمْ   ُهْم  ََ  لَّ ْرَعْكَن  َُ فور ورزیدنود،  ؛ در حقیق ، کسانی ...ْمَلَهْم ق آَ   که ک 

 یووزی  از عووذاب خووداا را از آنوان دور نخواهوود کوورد و آنووان خووود، هیووزم  شووانامووال و اوالد
، عمران ا مانند رفتار خاندان فرعون و کسانی که پیش از آنان بودند... )آلشاندوزخند.  رفتار 

41-44)   
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نیازی  از خداونود  اس بیو احس یفرعون را ت یه بر مال، اوالد، دنیاپرستای  آیه، منش  آل 
 متعال برشمرده اس .

ای  آیه اشاره به کافران  زمان  پیوامبر اکورم )ص( دارد  :صاحب  جواهر الحسان می نویسد 
باهات می کردنودبکه مشا رآن آنوان را هیوزم آتوش قو اّموا ؛ه فرعونیان، به اموال و فرزندان خود م 

   (441، ص2، ج4143جهّنم دانسته اس . )ثعالبی، 
 َمتْ  قت ََ  ج. ُبی  پرسیت  و ُک یر بیه خداونیید:

ُ
َكتَذُر ُمكستىقتت َُ   ْلَكتَأ

َ
ْرَعتْكَن أ َُ ْكَمتتُه ق ََ  ْكَم 

َك  َُ ََ آَلَه ََ َيَذَرَك  ْرَض 
َ
ى  ْو َُ   َ ْحيىق َلُيْفَآُد َُ ََ َسْآ ََُءُهْم  َْ ُل أَ ُِّ  َ َُ ْكَقُهْم  َُ  َس َُ  ُ ََ َإسَّ ؛ َُهُرََن ق َسآَُء ُهْم 

کنی تا در ای  سورزمی  فسواد کننود و  ومش را رها میق گفتند: آیا موسی ووم فرعون ق و سران
شیم و زنانرا می شانا گف : بزودی پسرانا تو و خدایان  را رها کند؟  فرعون موسی را  شوانک 

 ( .  423داریم و ما بر آنان مسّلب هستیم. )اعرا ، زنده نگاه می

یان، رها نمودن پرستش  خدایان  دروغی  را ی ی یابیم که فرعونبا دّق  در ای  آیه، در می 
پرسوتی دانستند و به دلی  اصرار فراوان بور ب  تبلیغ و ترویج  آیی  حضرت موسی )ع( می از آثار

، 4، ج4733کردند. )نو : رفسونجانی، آن حضرت تحری  می خویش، فرعون را به مقابله با
 ( 731ص

ُِ نش: گون دانستِن حضرت موس  )ع( و پيرواشد. بد ََ َإذ  جَُءْكُهُم  ْلَحَآ  ُُلك  َلَُ هَذهق َُ
ُككسى ََ َإْن ُكَصْمُهْم  ََ   َ ُر يَّ ِِ َيطَّ َُ َلُكتكَن  َسيِّ ْْ ْ َثتَرُهْم َّلَي

َ
ََ لَكت َّ أ تَه  تَد  للَّ َْ ُرُهْم َع َُ كُ  ُ َّل َإسَّ

َ
ُه أ َْ ؛ ََ َمْ  َم

ا خوود گفتند: ای  برای  شایستگیآورد، میا به آنان روی میپس هنگامی که نی ی  و نعم 
گواه رسید، به موسوی و همراهوانش شوگون بود موی ماس  و  ون گزندی به آنان می  زدنود. آ

ا بدشگونی آنان تنها نزد خداسو   کوه آنوان را بوه بودی اعمالشوان کیفور باشید که  سر شمه
 ( 474دانند. )اعرا ، بیشترشان نمیدهدا، لی   می

هوای خوود را از روی فرعون، مبارم بودن و وفوور نعم در ای  آیه مالحظه می شود، آل 
جب و خودپسندی، تنها شایسوتگی خوویش موی پنداشوتند. ضومنار آنوان، خوود را منشوأ خیور  ع 

ادند؛ اّما خداوند ددانستند و نسب   شوم و نامبارم بودن به حضرت موسی)ع( و پیروانش میمی
 (734، ص4ای  را تنها نوعی پندار دانسته و نفی نموده اس . )همان، ج
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ُِ هی. جهل و نادان :  ََ َإذ  جَُءْكُهُم  ْلَحَآ ُككستى ََ َإْن ُكَصْمُهْم  ُُلك  َلَُ هَذهق َُ ََ   َ تُر يَّ ِِ َيطَّ َُ ََ  َسيِّ

 ََ َه  َد  للَّ َْ ُرُهْم َع َُ كُ  ُ َّل َإسَّ
َ
ُه أ َْ َلُككَن  َمْ  َم ْْ ْ َثَرُهْم َّلَي

َ
ا بوه که نی ی  و نعمو  ی؛ پس هنگاملَك َّ أ

ا خوود ماسو  و  وون گزنودی بوه آنوان ایو  بورای  شایسوتگی :گفتندمی ،آورد آنان روی می
گواه باشوید کوه  سر شومگون بد میش رسید، به موسی و همراهانشمی ا بدشوگونی ۀزدند. آ

نموی داننود.  شواندهودا، لوی   بیشتر کیفور  شوانی اعمالآنان نزد خداس   که آنوان را بوه بود
   (474، )اعرا 

 اند.ه شدهنادان دانست یفرعون، افراد در ای  آیه، اکثرّی  آل
َوتتْذسُ آَ  قتت ََ َ   و. ُک ییر، لجاجیی  و ِسییار و جییادو دانسییتِن م جیی:ات موسیی  )ع(:

َ
ْد أ

لَّ  َْ ََ َل َكر  ََ َسْ ٍص َمَ   لثَّ َيَ   ُلآِّ ََ ْرَعْكَن  َُ ََ ُرََن *  كتُ ق ُهْم َيذَّ َّ َُ هتُ  ََ ْآَحَرسُ  َُ ٍِ َل َه َمْ  آَي ََ َكَُ 
ْ
ُُلك  َمْهكُ َكت

ُكتْؤَمَيَ   ََ کمبود محصوالت د ار کردیم  ؛ و در حقیق ، ما فرعونیان را به خش سالی وَسْحُ  َلَك 
آن، موا را افسوون کنوی و  ۀوسویله گرفی کوه بوۀ شباشد که عبرت گیرند و گفتند: هرگونه پدید
  . (472 و 471، )اعرا  برای ما بیاوری، ما به تو ایمان آورنده نیستیم.

فور، لجاجو  و سرسوختی نسوب  بوه پوذیرش  ق دهد کهمی نشان اّولۀ دّق  در آی  رآن، ک 
 ۀسوور  12 ۀفرعون دانسوته و ایو  در آیوو عقیدتی  آل  یاخالق ی  هارا از دیگر ویژگي یآیات اله

کنیم که فرعونیان مردمی بودند کوه دّوم مشاهده می ۀفال نیز اشاره گردیده اس . ضمنار در آیان
حر و جادو دانسوتند و هرگوز حاضور بوه پوذیرش و ایموان می معجزات حضرت موسی )ع( را س 

   اند.آوردن  به آنها نبوده
ر ز. استکبار و تبهکاری:  َُ ََ  ْل كَُُن  ْرَسْلَُ َعَلْيَهُم  لطُّ

َ
ت َُ ٍَ َم آيتُ ََ  لتدَّ تفَُدَ   ََ  لضَّ تَل  ََ  ْلُ كَّ َد 

ََ  ُُسك    َ ْكَمُر َُ ُْس َُ  ٍَ َل تَرميَ  ق ُمَفصَّ ُْ ًُ ُم هوا و ؛ پس بر آنان طوفان و ملوخ و َکَنوه ریوز و غوومْكم
هایی آش ار فرستادیم و بواز سرکشوی کردنود و گروهوی بودکار بودنود. نشانه خون را به صورت

   (477، )اعرا 
آیات  حّقانّی  حضورت  ۀفرعون، علیرغم مشاهد سازد که آلای  آیه، روش  میدّق  در  

 ۀاست باری و استبدادی بوده و به تبه اری می پرداختنود. ضومنار جملو ۀموسی)ع(، د ار روحی
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تَرميَ  ق ََ  ُُسك » ُْ ًُ ُم بوات و اسوتمرار  تبه واری  فرعونیوان داللو  دارد. )هموان، ج «ْكمت ، 4بور ث 
  . (732ص

ْجُز دعا در رفع مشکالت:  تأثيرو اعتقاد به   کنشپيمانح.  ََ َعَلْيَهُم  لرِّ َق ََ  ُ ُُلك  يُ ق ََ َلكَّ
َك ََ  َْ ْرَسَل َّ َم َُ ََ َل ََ َّ َلَك  ْؤَم َُ ْجَز َل ُ  لرِّ ََّ ْ  َ َشْفَت َع َُ َدَك َل َْ َكُ َعَهَد َع ََ َك 

ََّ َإْستر ُيَل  َتىُمكَسى  ْدُ  َلَُ َر
 ََ ُ َ َشْف َلكَّ َُ ْجَز َإلى*  ُهُم  لرِّ َْ ُكُثكَن  ُ َع َْ َجٍل ُهْم ََُلُيكُه َإذ  ُهْم َي

َ
که عذاب بر آنوان فورود  ی؛ و هنگامأ

بورای موا بخووان، اگور ایو   ،ای موسی، پروردگارت را به عهدی کوه نوزد توو دارد :آمد، گفتند
طعوار بوا توو روانوه ق اسورائی  را عذاب را از ما برطر  کنی، حتمار به تو ایمان خواهیم آورد و بنی
 -471 ، نی کردند. )اعورا شخواهیم ساخ  و  ون عذاب را از آنان برداشتیم، باز هم پیمان

471.) 

 بوه مودت معینویوم فرعوون قو عهدهایی بی  حضرت موسی)ع( و ،آیداز ای  آیات بر می
دارد، ر مویبو شما گف  که خداوند ای  عذاب را ازاگر حضرت موسی)ع( می . برای مثال،بود

اگر تا فوالن موّدت  ،کرداسرائی  را با م  روانه کنید، اضافه مید و بنییور بیارطی که ایمان ه شب
فرعونیان پوس از  ،بینیملذا بر طبق ای  آیه، می ،دشبه ای  عهد وفا ن ردید، عذاب مرتفع نخواهد

کردنود. )طباطبوایی، می  نیششد، باز هم پیمانطور موّق  از آنان برداشته میه که عذاب بای 
 (.  223، ص3، ج4143

آن در رفوع  توأثیرو  کوردنآل فرعون به دعا  ،همچنی  توّجه به ای  آیات، روش  می سازد
دعوا  ی)ع( تقاضوای، از موسوشوانعذابشودن  بوه منظوور برطور  ؛ زیورامش الت معتقد بودند

طور موّق  ه که عذاب، بضمنار با توّجه به ای  (.233، ص44، ج4731هرانی، ت. )صادقی کردند
 ایشوانحضرت موسی )ع(، تقاضای آنوان را پذیرفتوه، بر  شود، از آنان برطر  گردید، روش  می

   دعا نموده و مستجاب هم گردیده اس .
ََ ط. غ ل  و تکذیِب آیات اله :  كيَُكَتُ  ََ ك  

َُ ُهْم َ تذَّ سَّ
َ
تت ََ  

تى  ْلتَيمِّ َُ ْغَرْقَُُهْم 
َ
ت َُ ُهْم  َْ َ ْكَُ َم َُ ُْس َُ

ليَ    َُ هُ غُ َْ  را که آیات موا را  ؛ساختیم شان؛ سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقُُسك  َع
  (473 ،ت ذیب کردند و از آنها غاف  بودند. )اعرا 
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فرعون را ت وذیب  آیوات الهوی و غفلو  برشومرده آل  ی  اخالق ی  هایدیگر ویژگای  آیه، 
 اسو دیگوری نیوز آمده فرعونیوان در آیواتاز سووی لهوی اس . ضمنار موضوع  ت ذیب  آیات ا

  (.12 ،مر؛ ق11 ،انفال؛ 473 ،اعرا ن : )
ْرَض و کاخ نشين :  یی. استض اف گر

َ
ُفكَن َمشتَُرَي  ْو َْ ْضت َُ ذيَ   تُُسك  ُيْآ ُ  ْلَ ْكَم  لَّ ََ َرْث َْ ََ أَ

ُى َهُ  لَّ ََ َك  ََ َميَُر َِّ ْت َ َلَكُت َر ََ َككَّ َتى َعلتى  ْلُحْآَىََُرْ َُ ُيهُ  ْرستُ متُ  ََ ََ َدمَّ   َ كتُ َصتَمُر ََ َإْستر ُيَل 
 ََ ْرَعْكُن  َُ  َُ ََ َرُشتكَن ق  َُن َيْص ْْ ََ مُ  ُُسك  َي شودند، ؛ و به آن گروهی که پیوسته تضوعیف مویْكُمُه 

رار داده بودیم، بوه میوراث ق ا را که در آن برک ا باختر و خاوری سرزمی   فلسطی های بخش
نی وی پروردگوارت بوه فرزنودان اسورائی  تحّقوق  ۀدیم و به پاس آن ه صبر کردند، وعدعطا کر 

  (473، ومش ساخته و افراشته بودند، ویران کردیم. )اعرا ق یاف  و آنچه را که فرعون و
ُفكَن »توّجه به کاربرد  عبارت    َْ ْض َُ اشواره بوه ایو  اسو  کوه فرعونیوان بوه طوور  « ُُسك  ُيْآ

داشووتند، ضوعف و نوواتوانی  ف ووری، اخالقووی و  ا در ضووعف و نواتوانی نگووه موویموداوم، آنووان ر 
مثوال، از کارهوای  رای( ب721، ص3، ج4731اقتصادی، از هر نظر و در تمام  جهات. )م ارم، 

هوایی ساخ  و آنوان را بوه گوروهآزرد، مملوک  خویش میاسرائی  را می فرعون ای  بود که بنی
داش  و افوراد را به کاری همچون بّنایی، زراع  و صناع  وا مینمود و هر گروهی تقسیم می

لزم زیه م  ، 4، ج4122؛ ثعلبوی، 241، ص4، ج4142نموود. )طبوری، می ناتوان را نیز به پرداخ  ج 
َرُشكَن »(. ضمنار عبارت  414ص ْْ نشینی، سواخ   بناهوای بر استمرار  فرهنگ  کاا نیز «مُ  ُُسك  َي

 نماید.  وه و خوشگذرانی  فرعونیان دالل  میشباغات  پر پر زرق و برق، 

َب  :یک. گنهکییاری و سییتمگر
ْ
تتذيَ  َمتتْ   َ تتَدأ ََ  لَّ ْرَعتتْكَن  َُ َهتتْم قتت آَ   َِّ ََ َر كيتتُ ََ ك  

َُ ْمَلَهْم َ تتذَّ
ََ ُ لو  ُُسك  ظتَُلكيَ   ْرَعْكَن  َُ ْغَرْقَُ آَ  

َ
ََ أ َهْم  ََ ُذُسك ََ ْهَلْكَُُهْم 

َ
ت رفتار فرعونیان و ا همچون ؛  رفتاریَُ

را ت وذیب کردنود؛ پوس موا آنوان را بوه  شوانکسانی که پیش از آنان بودند که آیوات پروردگار 
  (11، هالم و فرعونیان را غرق کردیم و همگی آنان ستم ار بودند. )انفال شانا گناهان سزای

 

حود حق، عصیان و گنه اری و همچنوی   ،آیه دالل  داردای    فر و ج  ظلوم و بر این ه ک 
آنوان گردیود. شودن  های  فرعونیان بود و سبب به هالک  رسویدن و غورق، از ویژگییستمگر

   (271، ص2، ج4113)زمخشری، 
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ُ جَُءْكُهْم آيُُكَُ ُمْمَصَرةً ل. انکار، عناد، برتری طلب  و فسادگری:  َلكَّ ُُلك  هذ  َسْحِر ُممتيِ  ق َُ
ْسفُ 

َ
هُ أ ُْ ََ ْيَ  َُ ََ  ْس هُ  ََ   َ ََ َجَحُد ُِ  ْلُكْفَآديَ  *  ُْسُظْر َ ْيَف  َُن عَُقَم َُ ََ ُعُلكًّ    ًُ ؛ و هنگامی کوه ُآُهْم ُظْلك

حری آش ار اس  و بوا آن :گفتند ،آمد شانسویه آیات روشنگر ما ب بودان  شوانهایکوه دلای  س 
را ان ار کردند. پس ببی  فرجوام فسوادگران  گونوه بوود.  یقی  داش ، از روی ظلم و ت ّبر آن

   (41-47،)نم 
فرعون را ان ار، عناد، سوتم اری، برتوری طلبوی و آل  ی  اخالق ی  هایدیگر ویژگای  آیه، 

 فسادگری دانسته اس .
َ َطهُ : یم. خطاکار َُ ُْل كَدُهكتُ  َُ َُ ََ ُج ََ هُمتَُن  ْرَعْكَن  َُ ًُ َإنَّ  ََ َحَزس   ًَّ ْرَعْكَن َلَيُككَن َلُهْم َعُد َُ آُ  

ا آنوان و ا برگرفتند تا سورانجام، دشوم    جوان  ان  فرعون، او را  از آب؛ پس خاند ُُسك  وَُ ُيَ  
  (3، باشد. آری، فرعون و هامان و لشگریان  آنان خطاکار بودند. )قصص شاناندوه ۀمای

فرعون و لشگریانش را مردمی خطاکار در اعمال و رفتوار بینیم، ای  آیه، طور که میهمان
   نموده اس . یمعّرف

 ََ به جهیِ  ُکشیتن حضیرت موسی  )ع(:   چينفکاری، دروغگوی  و توطئهن. اسرا
ََ ق ُه  ىَ  للَّ َِّ ْن َيُ كَ  َر

َ
ُلكَن َرُجًَل أ ُُ َكْ 

َ
ُم إيكَُسُه أ ُُ ْرَعْكَن َيْك َُ ََ َمتْ  ق َُ  َرُجِل ُمْؤَمِ  َمْ  آَ   َتُ ُْلَميِّ ََ ْد جَُءُ ْم 

هُ  َُ َلْيَه َ َذ َْ َُ  ًُ ََ َإْن َيُك  َُذَ ُكْم  َِّ تَه َّل َيْهتدأ َمتْ  ُهتَك  َر ُدُ ْم َإنَّ  للَّ َْ ذأ َي ُض  لَّ ْْ ََ ًُ ُيَصْمُكْم  ََ َإْن َيُك صَُدق

آیوا  :داشو ، گفو ؛ و مردی مؤم  از خاندان فرعون که ایمان خوود را نهوان مویُمْآَرِف َ ذَّ ِب 
از جانوب  شوما پروردگوار مو  خداسو ؟ و مسوّلمار بورای :گویودکشوید کوه مویمردی را موی

ردگارتان دالی  آش اری آورد و اگر دروغگو باشد، دروغش به زیان اوس  و اگور راسوتگو پرو 
ما خواهد رسید،  را که خداوند، کسی را کوه ه شدهد، بما وعده میه شباشد، برخی از آنچه ب

  (23 ،کند. )غافرافراط کار  دروغ زن باشد، هدای  نمی 
صورت کنایی و رمزگونوه، اشواره ه اس ، بای  آیه که بخشی از سخنان مؤم  آل فرعون  

سوازد کوه فرعونیوان، مردموی کوه روشو  موی واالی  حضرت موسی )ع( و ای  ه شأنای اس  ب
تو   حضورت موسوی )ع( بودنود. )فخور ق بوه جهو    ی یناسراف ار و دروغگو و درصدد  توطئه

 . (141، ص23، ج4121رازی، 
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تَُح ق ََ تهم  زدن: س.  َهتُ  لآَّ يُّ
َ
تُدَنُُلك  يتُ أ َُ َتُ َلُكْه تَدَك َإسَّ َْ كتُ َعَهتَد َع ََ تَك  ََّ ؛ و ُر  ْدُ  َلَتُ َر

ا آنچه با تو عهد کرده اس ، برای موا بخووان، کوه گفتند: ای افسونگر! پروردگارت را به  پاس
 ( 11)زخر ،  ایم.ما واقعار به راه درس  درآمده

)ع( تهمو   سوحر و  سوازد کوه فرعونیوان بوه حضورت موسویتوّجه به ای  آیوه روشو  می
نیز اشاره گردیده اسو . همچنوی   سورۀ اعرا 411آیۀ اند. ضمنار ای  مطلب در افسونگری زده

اند. در آیوات دیگور نیوز ایو  مضومون فرعونیان به حضرت موسی)ع( تهم   فسادگری نیز داده
 (.423و 441)ن : اعرا ،اس  آمده

کوه بوا عبوارت  (11-11؛ انفوال،44-41عموران،  ضمنار دّق  در آیات دیگوری )نو : آل 
رَعكن» َُ َب آَ  

ْ
سرنوشو  کّفوار زموان پیوامبر اکورم)ص(،  ،گردد، روش  می سازدآغاز می« َ َدأ

همانند سرنوش  فرعونیان و پیشینیان آنوان دانسوته شوده اسو  کوه بوه گنه واری و دنیاپرسوتی 
نگیرشان شد. )ثقفوی تهرانوی، کردند و عذاب الهی دامپرداختتد و آیات الهی را ت ذیب میمی

 ( 213، ص3، ج4731؛ م ارم،  733، ص4، ج4713
کوتاه سخ  آن ه با استفاده از آیات قرآن و توضیا تفاسویر فوریقی  در ذیو  آیوات موورد 
بحث، نظام  اخالقی، فرهنگی، عقیدتی و رفتاری  آل فرعون را موی تووان بور ایو  مووارد اسوتوار 

فور بوه خداونود  گیری، ش نجه گریدانس : برده و نس  کشوی، دنیاپرسوتی، بو  پرسوتی و ک 
جب و خودپسندی و بدشگون دانست   حضرت موسی)ع( و پیروانش، جه  و نوادانی،  متعال، ع 

حر و جادو دانست   معجزات حضرت موسی )ع(، است بار و تبه اری، سووء  فر، لجاج  و س  ک 
ت، غفلو  و ت وذیب  آیوات الهوی، اعتقواد بوه توأثیر دعوا در رفوع مشو ال ش نی وادب، پیمان

استضعا  گری و کاا نشینی، گنه اری و ستم اری، ان ار، عناد، برتری طلبی و فسادگری، 
شوت  حضورت خطاکاری، اسراف اری، دروغگوویی، تهمو  زدن و  توطئوه  ینوی بوه جهو   ک 

 موسی)ع(.
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 رآن و تفاسیر فریقینق آل فرعون از نگاه یها. عذاب5

هوا و کوه بشوارتفرعونیان و پس از آنستمگری و تبه اری   ه سببحضرت موسی)ع( ب
عانود اثور ن ورد، از هودای  آنوان ناامیود گشو  و قو تهدیدهای فراوان وی در آن وم لجووج و م 

ُه  َُ  ُمكستىقت ََ  :فرمایودکه خداوند می ؛  نان کهنمود شاننفرین
َ
ََ َمتَأ ْرَعتْكَن  َُ تَك آَكْيتَت  َتُ َإسَّ ََّ َر

ْمك 
َ
ََ أ  ًِ ََ تُ  ْ َكتْ  َعلتىزي ََ ََّ ك  َعتْ  َستميَلَك َر َتُ َلُيَضتلُّ ََّ ْسيُ َر ى  ْلَحيَُة  لتدُّ َُ ََ  ْشتُدْد َعلتى ًَّل  ْمتك َلَهْم 

َ
 أ

ليَم ق
َ
ذ َب  ْو َْ َُ   ْل ى َيَر َُّ ك  َح َُ َل ُيْؤَم َُ َهْم  ََ پروردگوارا! همانوا توو، بوه فرعوون و  :؛ و موسی گف ُلك
ای. پروردگارا! توا  خلوق راا از راه توو گموراه کننود. دادهاشرافش در زندگی دنیا زیور و اموال 

را نابود ک  و آنان را دل سخ  گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردنام را  شانپروردگارا! اموال
 .(33، ببینند )یونس

سازد که نفوری   حضورت موسوی)ع( و بورادرش هوارون بعد روش  می ۀضمنار دّق  در آی
اسو : آمدهرآن در قو(. 413، ص1، ج4732اسو . )طبرسوی،  شوده فرعونیان مستجاب بارۀدر

َلُكتكنققال  ْْ تذيَ  َّل َي َمْتَُن َستميَل  لَّ َُّ ََ َّل َك َُ يكُ  ُْست َُ جيَمْت َدْعَكُكُككُ 
ُ
؛ فرموود: دعوای هور دوتوان ْد أ

 (.31،یونسدانند، پیروی م نید )د. پس ایستادگی کنید و راه کسانی را که نمی ه شپذیرفت
نه شبا اسرائی  رابنی ،وقتی خداوند دعای موسی)ع( را مستجاب فرمود، به وی دستور داد

دنبوال آنوان بیورون آمدنود و ایو ، ه از مصر بیرون ببرد. صبا  روز بعد، فرعون و لشوگریانش، بو
  (413، ص1همان، ج)آنان را فراهم نمود. شدن  نابودی و غرق ۀمقّدم

کید  ّدت عذاب آلش رآن برق ه ازخداوند در  ندی  آی اس  که بوه برخوی کردهفرعون تأ
 کنیم.از ای  موارد اشاره می

َيهً الف.  ََ ْوَذًة ر 
َ
َوَذُهْم أ

َ
ت َُ َهْم  َِّ َصْك  َرُسكَ  َر َْ سورپیچی  شوانپروردگار  ۀ؛ و از امور  فرسوتادَُ

 (41،. )حاّقها آنان را به گرفتنی سخ ، فرو گرف کردند و  خدا هم
ی» ۀکار رفت  واژ ه ب ّدت و بزرگوی  عوذاب فرعونیوان داللو  دارد. شو در ای  آیه، بر «ةراب 

 (2322، ص7، ج4122؛ زحیلی، 713، ص1، ج4122)اب  عطّیه، 
تَدرب.  َُ ْوَذ َعزيٍز ُمْ 

َ
َوْذسُُهْم أ

َ
ت َُ هُ  كيَُكَُ ُ لِّ ََ ك  

َُ ؛  اّما آنهاا همۀ معجزات موا را ت وذیب َ ذَّ
 (12ا آنان را گرفتیم. )قمر،زورمند،  گریبان کردند تا  ون زبردستی
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فرعون با سرکشان و عذاب آنان را نشان  در آیه، همانندی  آل« َأْخَذ »کاربرد و ت رار واژۀ 
 (  741، ص21، ج4121می دهد. )فخررازی، 

ُِ  لج.  ُْسُظْر َ ْيَف  َُن عَُقَم َُ ى  ْلَيمِّ  َُ َمْذسُُهْم  ََ َُ كَدُه  َُ ََ ُج َوْذسُُه 
َ
ت تَُلكيَ  َُ ؛ تا او و سوپاهیانش ظَّ

را فرو گرفتیم و آنان را در دریا اف ندیم، بنگر که فرجام کار ستم اران  گونه بوود. )قصوص، 
11) 

   :بندی نمودفرعون را می توان در عناوی  زیر دستهآل  یهاعذاب

 آل فرعون در دنیا یهاعذاب. 1. 5
الهوی، انجوام گناهوان و ارت واب  ت وذیب آیوات به سوببرآن، آل فرعون ق بر طبق آیات

 کنیم.دند که به برخی از آنها اشاره میش مبتال ییهاهای خویش، در دنیا به عذابجنای 
ْرَعتْكَن  اط  و کمبود ماصوالت:ق آل فرعون بهشدن  الف. گرفتار َُ َوتْذَسُ َء َ  

َ
ََ َلَ ْد أ

ُهْم  لَّ َْ ََ َل َكَر  َ   لثَّ ََ َسْ ٍص مِّ يَ   ََ ُلآِّ ُرََن ََ ؛ و درحقیق ، ما فرعونیان را به خش سالی و کمبوود َيتذَّ َّ
 ( 471،)اعرا  محصوالت د ار ساختیم، باشد که عبرت گیرند.

 حطوی، خش سوالی و کمبوود محصووالتق آل فرعوون، د وار ،گورددآیوه معلووم موی از
 اند.شده

ْرَسْلَُ َعَلْيهَ گانه: های پنجفرعون به عذابآل شدن  ب. گرفتار
َ
ت تر َد َُ َُ ََ  ْل كُتَُن  ُم  لطُّ

ََ  ُُسك    َ ْكَمُر َُ ُْس َُ  ٍَ َل ٍَ ُمَفصَّ َم آيُ ََ  لدَّ فَُدَ   ََ  لضَّ َل  َرميَ  ق ََ  ْلُ كَّ ُْ ًُ ُم ؛ پس بر آنوان طوفوان و ْكم
هایی آش ار فرستادیم، باز سرکشی کردنود و نشانه صورته ها و خون را بریز و غوم ۀملخ و َکن

   (477،اعرا گروهی بدکار بودند. )
 ریوز،ۀ گانه،  ون هجوم طوفان، ملوخ، َکنوهایی پنجکه عذاببر ای  ،ای  آیه دالل  دارد

مقصود آیه از طوفان، اقوال متعّددی از جملوه،  ۀورباغه و خون بر آل فرعون نازل گردید. دربار ق
ضومنار (. 24، ص1، ج4142د، مرگ ناگهانی و طاعون نق  گردیوده اسو . )طبوری، شدی باران  

م یود. ریوز، خوون آنوان را موی ۀخورد و َکنو اس  که ملخ محصول آنان را می شده  نی  نق 
هوا ورباغهق (. همچنی 232، ص44، ج4731؛ صادقی تهرانی، 211، ص3، ج)اب  عاشور، بی تا
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 های آنان آشیانه کرده بود و نزول خون بر فرعونیان نیز بوه موّدت هفو در بستر، ظرو  و جامه
بطیوان آب را ق کوهطوریه و آب رود نی  را فرا گرفته بود، ب شده ه روز، سبب آلودگی آناننشبا

، 4732نمودنود. )طبرسوی، اّما سبطیان، آن را صوا  و زالل مشواهده موی ؛دیدندخون آلود می
  (321، ص1ج

الٍت »تعبیر   ،ضم در  َفصَّ  تصور ه های مزبور وعدم نزول آنها بنشانه به تف ی  «آیاٍت م 
( و ای  خود، دلی  بر آن اس  کوه 237، ص44، ج4731. )صادقی تهرانی، اشاره داردهم زمان 

 ون اگر ی جا نوازل  ؛گردیدآیاتی الهی بوده اس  که هرکدام در موقع مناسبش نازل می هاای 
یك امر اّتفاقی بوده و هیچگونه ارتباطی به حضرت موسی)ع( و  ،د، مم   بود خیال کنندشمی
   (223، ص3، ج4143  وی نداشته اس . )طباطبایی، نفری

ى  در دریا:شدن  فرعون به عذاِب غرقآل شدن  ج. گرفتار َُ ْغَرْقَُُهْم 
َ
ت َُ ُهْم  َْ َ ْكَُ َم َُ ُْس َُ

ليَ   َُ هُ غتُ َْ ََ ُُسك  َع كيَُكَُ  ََ ك  
َُ ُهْم َ ذَّ سَّ

َ
ت ََ  

 شوان؛ سورانجام از آنوان انتقوام گورفتیم و در دریوا غرق ْلَيمِّ
 (473 ،آیات ما را ت ذیب کردند و از آنها غاف  بودند. )اعرا  ؛ زیراساختیم

 ًُ ُه َجكيْت َْ ََ َمْ  َم ْغَرْقَُُه 
َ
ت َُ ْرَض 

َ
ُهْم َمَ   ْو َفزَّ َُ ْن َيْآ

َ
ر َد أ

َ
ت  ،ا تصومیم گرفو ؛ پوس  فرعوونَُ

، . )اسوراءپس او و هر که را با وی بوود، هموه را غورق کوردیم .نان را از سرزمی   مصرا برَکندآ
417)   

غفلو ، ت وذیب آیوات الهوی و  ه سوببفرعوون، بوآل  ،یابیم یآیات در مای  با دّق  در 
. ایو  موضووع در شودند و در دریا غورق ندارت اب گناهان خویش، به عذاب الهی گرفتار آمد
 ؛33، عراء؛ شو11 ،انفوال؛ 11 ،بقورهنو : ) آیاتی نیز بوا مضوامینی مشوابه، بیوان گردیوده اسو 

 (.21،دخان؛ 11، زخر 
اسرائی  و همچنی   از کارگزاران و لشگریان فرعون، ستم آنان بر بنی تورات نیز در کتاب

سخنانی به میوان آموده اسو . )نو : توورات،  بودی آنان در میان رود نی ،عذاب و نا از نزول
فر خروج:   (311، ص4731؛ جیمز هاکس، 44-1س 
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 فرعون در آخرت  آل یهاعذاب. 2. 5
مبتال  ییهانیز به عذاب آخرتدر  دنیوی هایرآن، آل فرعون عالوه بر عذابق طبق آیات

   :خواهند بود
ََ  ها در آخرت:ترین عذابفرعون به سخ  آل شدن  الف. گرفتار ُُ تُه َستيِّ َكقُُه  للَّ َُ

َرُضكَن  ْْ ُُر ُي ََّ ذ َب *  ل َْ ْرَعْكَن ُسكُء  ْل َُ كَ   ََ ََ حَُي    َ ُِ مُ َمَكُر تَُع ََ َيتْكَم َكُ تكُم  لآَّ  ُ ََ َعَشيًّ   ًَّ َعَلْيهُ ُغُد
تذ َب  َْ َشدَّ  ْل

َ
ْرَعْكَن أ َُ ْدَوُلك  آَ  

َ
کردنود، حمایو   ؛ پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ میأ

شووند و ام بر آتش عرضوه مویشنمود و فرعونیان را عذابی سخ  فروگرف .  اینك هرا صبا و 
ا عوذاب توری   انوواع رسد کها فرعونیوان را در سوخ  فریاد می شود رپاروزی که رستاخیز، ب

 (.13 -11،درآورید. )غافر
 فرعون به عذاب جهّنم و احتجاج مستض  ان و مستکبران آلآل شدن  ب. گرفتار

ْك  فرعون با یکدیگر در آن: َُ ذيَ   ْس فُُء َللَّ َْ َيُ كُ   لضُّ َُ َُر  ََّ ى  ل َُ كَن  حُجُّ َُ ًُ ََ َإْذ َي ُ َلُكْم َكَمْت ََّ  ُ ُ َ  َإسَّ َمُر
تُرَ  ََّ ًُ َمتَ   ل ُ َسصيم ََّ كَن َع َُ ْم ُمْي ُُ ْس

َ
َهْل أ کننود، وع بوه آوردن حّجو  مویشور  ؛ و آنگواه کوه در آتوشَُ

توانیود بودیم، پوس آیوا موی  شما ما پیروی   :گویندزیردستان به کسانی که گردن ش بودند، می
  (13 ،نید؟! )غافرای از ای  آتش را از ما دفع کپاره

، «َأَشودَّ الَعوذاب  ». منظوور از گرفتار خواهنود آمودعذاب به یام ، ق فرعونیان در برزا و
وء  اْلَعذاب  »یام  و عذاب جهّنم و منظور از ق عذاب بر و عوذاب برزخوی اسو . ق ، عذاب«س 

  (.443، ص1، ج4143؛ ثعالبی، 124، ص23، ج4121)فخر رازی، 
ای  عوذاب در  :فرمایدتأیید عذاب برزخی  فرعونیان در ذی  آیه میامام صادق)ع( نیز در 

یامو ، تنهوا ق ام نودارد و اگور آنهوا درشویام  صبا و ق زیرا آتش ؛یام  اس ق ب  از روزق دنیا،
در حالی که  نوی   ؛وند، در میان ای  دو باید عذاب نشوندش ام در آتش دوزا عذابشصبا و 
، 3، ج4732یامو  اسو . )طبرسوی، ق و پویش از روز پس ای  عذاب مربووط بوه بورزا ؛نیس 

فرعون با رؤسای مست بر خویش، در جهّنم مشغول  بحث و  همی  که مستضعفان  آل(. 343ص
   گردد.یروحی برای آنان محسوب م شانیعذاب و پری یجدل هستند، خود نوع
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. گردیدنود طور که پیش تر اشاره کردیم، فرعون به همراه لشگریانش، در دریا غرقهمان
ًُ : در قرآن آمده اس  تُه َجكيْت َْ ََ َمتْ  َم ْغَرْقَتُُه 

َ
ت َُ ْرَض 

َ
ُهْم َمتَ   ْو َفزَّ َُ ْن َيْآت

َ
ر َد أ

َ
ت ا ؛ پوس  فرعوونَُ

تصمیم گرف  که آنان را از سرزمی   مصرا برَکَند، پس او و هر که را با وی بود، هموه را غورق 
 (.417 ،کردیم. )اسراء

َمَتى اسو :آمدهحظوات  احتضوار فرعوون  نوی  رآن در توصویف  لدر قضمنار  ََ ْزستُ 
ََ  ََ جُ

ْدَرَ ُه  ْلَيَرُي 
َ
ى َإذ  أ َُّ ًَ  َح ََ َعْد  ًُ ْيي ََ كُدُه  َُ ََ ُج ْرَعْكُن  َُ ُهْم  َْ ْكَم

َ
ت َُ تُه َّلَإلتَه َإَّلَّ ق َإْسر ُيَل  ْلَمْحَر  سَّ

َ
تُت أ َْ َُ  آَم

َسُ َمتَ  
َ
ََ أ ك  َإْسر ُيَل  َُ ََ َه  ََ ْت 

ََ ذأ آَم ََ  لَّ تَت َمتَ   ْلُكْفَآتديَ  * ق ْد َعَصتْيَت قت  ْلُكْآتَلكيَ  * آ َْن  َْ  ُ ََ ْمتُل 
ُلكَن  َُ تَُس َعتْ  آيَُكَتُ َليتُ ََّ ََ َإنَّ َ ثيترً  َمتَ   ل  ًِ ُككَن َلَكْ  َوْلَفتَك آَيت َُ َمَدَسَك َل ََ يَك  ُِّ ََ ُْلَيْكَم ُس ؛ و فرزنودان َُ

ش از روی سوتم، آنوان را دنبوال کردنود، توا اسرائی  را از دریا گذراندیم، پس فرعون و سپاهیان
رار گرف ، گف : ایمان آوردم که هیچ الهی جز آن وه فرزنودان شدن ق    غرقشر  وقتی که در

دگانم. حاال، در حالی که پیش از ایو  عصویان شاند نیس  و م  از تسلیماسرائی  به او گرویده
اف نویم، توا بورای ا مویت بوه  سواح امی کردی و از تبه اران بودی؟! پس امروز تو را بوا زره

هوای موا غافلنود. نشوانه گمان، بسیاری از مردم ازآیند، عبرتی باشد. بی کسانی که از پی تو می
  (12-11، )یونس

بیوان طبوق  و شوود مّلی مصر نگهداری می ۀفرعون در موز  ۀدش هم اکنون، بدن مومیایی
 گردد.رآن، عبرتی برای آیندگان محسوب میق

 نتایج. 6
 نتایج حاص  از تحقیق حاضر از ای  قرار اس :

هماننود عمالقوه یوا  ؛اسو  بَطالِسَه های پویش ازدوران در مصر . فرعون، لقب حاکمان4
خواندند. همچنان ه رومیان، پادشاهان خود خدیو که مصریان، پادشاهان خود را به آن لقب می

رکان خاقان و  ینی هوا، َفغفوور لقوب ق را ع، حبشیان َنجاشی، ت  بَّ یصر، ایرانیان کسری، یمنی ها ت 
 دادند.می

http://wikifeqh.ir/مصر
http://wikifeqh.ir/مصر
http://wikifeqh.ir/بطالسه
http://wikifeqh.ir/بطالسه
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فر خوروج توورات از او یواد2  مواسوی و هوارون )علیهاسو  و مو  شوده . فرعونی که در س 
و لشوگریان وی در  بوه نموایش گذاشو خوود را در حضوور وی  هاینشوانه الّسالم( عجایب و

وس ثوانی ش وم حضرت موسی )ع( هالکق دریای سرا هنگام تعقیب دند، پسور سویزدهم رامس 
 بوده اس  که در روزگار وی، اقتدار مصر رو به نقصان گذاش .

کوار ه یف بوشور  مرتبه در ای  کتاب 41کریم اس  که  رآنق . آل فرعون، ی ی از َاعالم7
وم  فرعوون، پیوروان، لشوگریان و هوم قو رفته اس  و مقصود از آن، بر طبق نظر مفّسران فریقی ،

 وی هستند. شانکی
و اهو  سوّن ،  شویعه رآن کریم و مراجعه بوه تفاسویر معتبورق . با استفاده از آیات نورانی1

توان بر ایو  مووارد اسوتوار دانسو :  یو رفتاری  آل فرعون را م، عقیدتی ی، فرهنگینظام  اخالق
جوب و ، بو یکشوی، دنیاپرسوتو نس  یگر نجهی، شگیربرده فور بوه خداونود، ع  پرسوتی و ک 

فور، لجاجو  یو بدشگون دانست   حضرت موسی )ع( و پیروانش، جه  و نادان یخودپسند ، ک 
ووحر و جووادو دانسووت   معجووزات حضوورت موسووی )ع(، ا ، سوووء ادب، یسووت بار و تبه ووارو س 

دعووا در رفووع مشوو الت، غفلوو  و ت ووذیب  آیووات الهووی،  تووأثیرو اعتقوواد بووه  یشوو نپیمووان
طلبوی و فسوادگری، ، ان ار، عناد، برترییو ستم ار ینشینی، گنه ارو کاا یگراستضعا 

 ت   موسی )ع(.ق ي به جه   ی ینخطاکاری، اسراف اری، دروغگویی، تهم  زدن و توطئه
 بوه سوببتووان دریافو  کوه آل فرعوون رآن و مطالب تفاسیر فریقی ، مویق . طبق آیات1

هوایی کوه در های خویش، عالوه بر عذابت ذیب آیات الهی، انجام گناهان و ارت اب جنای 
 بسیاری مبتال خواهند بود. ییهادند، در آخرت نیز به عذابش دنیا بدان مبتال

 منابع. 7
 د مهدی فوالدوند ، ترجمۀ محمّ قرآن کریم -4
فر خروج عهد عتیق )تورات(کتاب مقّدس،  -2  ، س 
 ، تحقیق علی عبدالباری، بیروت، دارال تب العلمّیه تفسیر روح المعانى(، 4141آلوسی، سّید محمود، ) -7
 بیروت، مؤّسسة الّتاریخ العربیالّتحریر و الّتنویر، اب  عاشور، محّمد ب  طاهر، )بی تا(،  -1
 ییروت، دارال تب العلمّیه  المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز،(، 4122بدالحق ب  غالب، )اب  عطّیه اندلسی، ع -1
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 ، تحقیق شمس الّدی ، بیروت،  اپ اّول، دارال تب العلمّیهتفسیر القرآن العظیم(، 4141اب  کثیر ّدمشقی، اسماعی ، ) -3
 ، بیروت،  اپ اّول، دار احیاء الّتراث العربیالتّأویلانوار التّنزیل و اسرار (، 4143بیضاوی، عبدالله ب  عمر، ) -3
 ، بیروت، دار احیاء الّتراث العربی تفسیر جواهر الحسان(، 4143ثعالبی، عبدالّرحمان ب  محّمد، ) -3
 ، بیروت،  اپ اّول، دار احیاء الّتراث العربيالکشف و البیان عن تفسیر القرآن(، 4122ثعلبی، احمد ب  ابراهیم، ) -1

 ، تهران،  اپ سّوم، انتشارات برهانتفسیر روان جاوید(، 4713رانی، محّمد، )ثقفی ته -41
 ، تهران، انتشارات  اپخانه مجلسلغت نامه(، 4721دهخدا، علی اکبر، ) -44
 قدس رضوی ، مشهد، انتشارات آستانتفسیر روض الجنان و روح الجنان(، 4113رازی، ابوالفتوح حسی  ب  علی، ) -42
 ، بیروت،  اپ اّول، دارالقلممفردات الفاظ القرآن(، 4142راغب اصفهانی، حسی  ب  محّمد، ) -47
 ، بیروت،  اپ دّوم، دارالف رالّتفسیر المنیر(، 4143زحیلی، وهبه ب  مصطفی، ) -41
 بیروت،  اپ سّوم، دارال تاب العربيالکّشاف عن حقائق غوامض التنزیل، (، 4113زمخشری، محمود، ) -41
(، 4731. صادقی تهرانوی، محّمود، )43، بیروت، دار اب  کثیر فتح القدیر(، 4141انی، محّمد ب  علی، )شوک -43

 م،،  اپ دّوم، انتشارات فرهنگ اسالمی ق ،الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن
 زه علمّیه قم، قم،  اپ پنجم، انتشارات جامعه مدّرسی  حو المیزان فى تفسیر القرآن(، 4143طباطبایی، سّید حسی ، ) -43
 ، تحقیق حسینی، تهران،  اپ سّوم، انتشارات ناصر خسرومجمع البیان تفسیر(، 4732طبرسی، فض  ب  حس ، ) -43
 ة، بیروت،  اپ اّول، دار المعرفجامع البیان فى تفسیر القرآن(، 4142طبری، محّمد ب  جریر، ) -41
 ، انتشارات مرتضوی اپ سّومهران، ، تحقیق احمد حسینی، تمجمع البحرین(، 4731طریحی، فخرالّدی ، ) -21
 ، بیروت،  اپ سّوم، دار احیاء الّتراث العربیمفاتیح الغیب(، 4121فخر رازی، ابوعبدالله محّمد ب  عمر، ) -24
 تهران،  اپ سّوم، انتشارات بنیاد بعث تفسیر احسن الحدیث، (، 4733قرشی، سّید علی اکبر، ) -22
، تهران،  اپ اّول، انتشوارات ناصور الجامع الحکام القرآنتفسیر (، 4731قرطبی، محّمد ب  احمد، ) -27

 خسرو
 ، تهران،  اپ اّول، دارال تب االسالمّیه تفسیر نمونه(، 4731یرازي، ناصر، )ش م ارم -21
 ، تهران،  اپ اّول، انتشارات دائره المعار  اسالمیدائره المعارف بزرگ اسالمى(، 4733موسوی بروجردی، کاظم، ) -21
 ، تحقیق علی اصغر ح م ، تهران،  اپ پنجم، انتشارات امیر کبیرکشف االسرار(، 4734 ، )میبدی، رشیدالّدی -23
انتشوارات مرکوز فرهنوگ و  (،5831دائره المعارف قررآن کرریم، )، «آل عمران»منش، ابوالفض . خوش -72

 معار  قرآن کریم، قم،  اپ اّول، بوستان کتاب

 ، قم، بوستان کتابفرهنگ قرآن(، 4731هاشمی رفسنجانی، اکبر و محّققان مرکز معار  فرهنگ و معار  قرآن، ) -72

 
 




