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چکیده
قصهپردازي را ميتوان نخستین هنر آدمي در عرصهي کالم دانست .قرآن کریم نیز براي پند و
راهنمایي بشر از بیان قصه استفاده نموده و زندگي بسیاري از پیامبران را در قالب قصه آورده است.
پژوهش حاضر ،ضمن بررسي خویشکاريها در متن داستانهاي قرآن برمبناي دیدگاه پراپ ()1982
تالش دارد به این سؤاالت پاسخ دهد که :آیا هر سيو یک خویشکاري پراپ را ميتوان در داستانهاي
قرآن یافت؟ آیا با توجه به خویشکاريهاي یافتهشده ميتوان اولویتهاي قرآن را ترسیم کرد؟ آیا پس از
تحلیل داستانهاي قرآن با دیدگاه پراپ ميتوان گفت چه شباهتها و تفاوتهایي بین متن داستانهاي
قرآن با سایر داستانها وجود دارد؟ به طور کلي ،خویشکاري یعني ،عمل شخصیتي از اشخاص قصه که
در پیشبرد قصه حائز اهمیت و از نظر پراپ کوچکترین جزء سازندهي قصههاي پریان است .تحلیل
داستانهاي قرآن که از ترجمهي محمدرضا صفوي اقتباس شده ،نشان ميدهد که :بهطور کلي ،ميتوان
کلیهي خویشکاريهاي پراپ را در داستانهاي قرآن یافت ،اما ماهیتاً متفاوت است و بعضي از این
خویشکاري ها در قرآن داراي انواعي است که در دیدگاه پراپ اشاره نشده است .در قرآن ترسیم
هنجارها (بایدها و نبایدها) ،خبرگیري و خبردهي از عقاید و تالش براي اصالح عقاید ناصواب ،احساس
کمبود افراد و التیام این کمبودها ،شرارت گمراهان و در نهایت مجازات آنان و ارائهي نشانههایي
ماورایي بر نبوّت پیامبران از اولویتهاي اساسي هستند .عليرغم شباهتهایي همچون به کارگیري
خویشکاريهاي کلي پراپ در سیر پیشبرد داستانها و نیز وجود جفتهایي همچون خبرگیري-
خبریابي ،شرارت-مجازات و کمبود -التیام کمبود ،اختالفاتي نیز مشهود است .تفاوت در ماهیت
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خبرگیري و خبریابي ،عوامل ماورایي و پاداشهاي بیشتر معنوي از جمله تفاوتهاي داستانهاي قرآن
با یافتههاي پراپ هستند.
کلیدواژه :داستانهاي قرآن ،پراپ ،خویشکاري ،قهرمان ،شریر
 .1مقدمه
قصهپردازي را ميتوان نخستین هنر آدمي در عرصهي کالم دانست .قرآن کریم نیز از این هنر
پرنفوذ بيبهره نبوده است .اهمیت قصه در قرآن کریم تا جایي است که خداوند متعال خود را «قصهگو»
مينامد و به بازگویي و نقل گوشه هایي از زندگي انبیاء الهي و اقوام گذشته در قالب داستان ميپردازد.
در آیه  2سورهي یوسف «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ  ...ما با وحي کردن این قرآن به تو،
نیکوترین داستان را بر تو حکایت ميکنیم »،..ضمن اشاره به قصهگویي خداوند متعال ،قصههاي
بیانشده توسط او بهترین قصهها معرفي شدهاند .البته الزم به ذکر است که هدف قرآن ،قصهگویي،
داستانپردازي و تاریخنگاري نیست .طباطبائي ( ،1379ص  )307در اینباره مينویسد« :قرآن کریم
کتاب دعوت و هدایت است و در این رسالت و هدفي که دارد ،یک قدم راه را به طرف چیزهاي دیگر از
قبیل تاریخ و یا رشتههاي دیگر کج نميکند .زیرا هدف قرآن تعلیم تاریخ و رماننویسي نیست».
داستانهاي قرآن مانند داستانهاي بشري از فکر و اندیشهي محدود بشري الهام نگرفته است و
به همین دلیل از نظر جوهر با داستانهاي بشري کامالً متفاوت است .داستانهاي قرآن سخن خداوند
متعال است و ضمن اینکه از هر عیب و نقصي به دور است ،با عرضهي یک تصویر واقعي و مختصر از
زندگي مردمان اعصار گذشته و بهخصوص انبیاء الهي تالش دارد تا درس عبرتي براي دیگران ارائه دهد.
سید قطب ( ،1361ص  )103بر این باور است که در قرآن کریم «ضمن تعقیب آن هدف اصلي ،گاه
مناسبتي ایجاد ميکند که داستان برگزیده اي به اندازه و شیوه و تناسب و با زیبایي هنر راستین ایراد
شود .لیکن نه براساس خیالپردازي و قصهآفریني ،بلکه براساس ابتکار و آفرینش هنري در چگونگي
گزارش و با اتکاي به واقعیتهاي قاطع و تردیدناپذیر» .به همین دلیل این امکان وجود دارد که بسیاري
از عناصر داستاني را در این داستانها تشخیص داد .از آنجا که هدف بیان این قصهها عبرتگیري
انسان بوده است ،به گونهاي بیان شدهاند که براي بشر تا حدي قابل لمس باشند .بهجت ( ،1990ص
 )22اذعان ميکند که «هر آنچه در داستانهاي قرآن موجود است بشري است ،تنها چیزي که در آن
الهي است ،شیوه روایت ،اسلوب بیان و زبان داستانهاست».
«داستانهاي قرآن الگوي مناسبي از درگیري بین حق و باطل ،هدایت و ضاللت ،خیر و شر
است و مصداق چنین درگیريهایي در همه زمانها و مکانها وجود داشته است .نتیجه و حاصل این
داستانها به نفع اهل خیر تمام ميشود و خسران و خواري نصیب اهل باطل ميشود» (پرویني،1378 ،
ص .)187
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پژوهش حاضر ،ضمن بررسي داستانهاي قرآن برمبناي دیدگاه پراپ ،3تالش دارد به این
سؤاالت پاسخ دهد که :آیا هر سيویک خویشکاري پراپ را ميتوان در داستانهاي قرآن یافت؟ آیا با
توجه به خویشکاريهاي یافتهشده ميتوان اولویتهاي قرآن را ترسیم کرد؟ آیا پس از تحلیل
داستانهاي قرآن با دیدگاه پراپ ميتوان گفت چه شباهتها و تفاوتهایي بین متن داستانهاي قرآن
با سایر داستان ها وجود دارد؟ الزم به ذکر است که دیدگاه پراپ به این دلیل انتخاب شده است که اوالً
قرآن داراي خویشکايهاي متعدد است و نیاز به الگویي احساس مي شود که داراي امکانات زیادي براي
یررسي آنها باشد و رویکرد پراپ با داشتن سي ویک خویشکاري به نظر داراي این قابلیت هست .ثانیاً
گرچه ماهیت تعدادي از خویشکاريهاي قرآن متفاوت از خویشکاريهاي پراپ است ،اما انتخاب الگوي
پراپ در بررسي آنها ميتواند میزان کارآیي این الگو و نقاط ضعف و قوت آن را آشکار سازد.
در این پژوهش ترجمة محمدرضا صفوي از قرآن مبناي جمعآوري دادههاي زباني و سپس
تحلیل داستان قرارگرفته است .ابتدا آیات مربوط به داستانهاي پیامبران از متن ترجمة قرآن استخراج
و سپس ضمن تحلیل این آیات ،خویشکاريهاي موجود در متن داستانها بر اساس نظر پراپ ()1982
بررسيشده است .الزم به ذکر است که اگرچه جداساختن داستانهاي قرآن از بافت آن دشوار است ،در
این پژوهش برمبناي محتوا و ساختار ،داستانهاي پیامبران از متن قرآن استخراج شدهاند .وجود عناصر
داستاني و رویدادها ،مبناي اصلي این تفکیک بوده است ،با این حال براي بعضي از داستانها با توجه به
تناسب موضوعات مطرحشده در آیات قبل یا بعد آنها ،بخشي از این آیات نیز به عنوان مقدمه و
نتیجهگیري لحاظ شده است ،چراکه داستانهاي قرآن داراي درونمایههاي اخالقي هستند و در ساختار
اینگونه از داستانها وجود یک نتیجهگیري اخالقي ضرورت دارد .در ضمن با توجه به اینکه
داستانهاي پیامبر اکرم (ص) بیش از حد در بطن قرآن پیچیده شدهاند و عمالً امکان تفکیک دقیق
آنها وجود ندارد ،کمتر مورد توجه واقع شدهاند و فقط موارديکه کامالً قابلیت تفکیک داشته ،مدنظر
قرار گرفتهاند.
این مقاله شامل پنج بخش است .پس از مقدمه ،در بخش ( ،)2پیشینة پژوهش ،در بخش ()3
چارچوب نظري پژوهش ،در بخش ( )4بررسي خویشکاريهاي قرآن براساس دیدگاه پراپ و در بخش
( )5نتیجهگیري ارائه خواهد گردید.
 .2پیشینهی پژوهش
در سالهاي اخیر گرایش به مطالعات زبانشناختي در حوزة قرآن بهطور روزافزوني در حال افزایش
است .ازجمله مطالعات انجامشده دربارة داستانهاي قرآن ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قرباني ( )1389تنوع ،گزینش و اجمال ،پراکندگي و تکرار ،شبههزدایي ،پیامداري ،نظم و
واقعیتگرایي را اسلوب حاکم بر قصههاي قرآن ميداند .از نظر میر و عبدالرئوف ( ،1390ص )146
Propp
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درک ماهیت داستان در قرآن فوقالعاده مهم است .از نظر آنان آنچه در هر بخش ذکر ميشود و میزان
اطالعاتي که در اختیار خواننده قرار ميگیرد ،به مقتضیات بافت برميگردد .پوررضاییان و دیگران
( )1390نیز قصههاي قرآن را به سه گونه تقسیم ميکنند :قصههایي که ساختاري محتوایي مشابه
تراژدي دارند مانند قصهي حضرت یوسف (ع) ،قصههاي پراکندهاي که داراي ویژگي تراژدي هستند
مانند قصهي آدم و حوا و قصههایي که داراي بنمایهي نزدیک به درام هستند مانند داستان نوح و
کشتياش .ازنظر آنان شخصیتپردازي و تعلیق که مهمترین عناصر نمایشي هستند در قصههاي قرآن
بهروشني آشکارند.
از نظر زارعزردیني و زارع زردیني ( )1392در داستانهاي قرآن زیبایي تعریف نميشود ،بلکه
زیبایي واقعي به تصویر کشیده مي شود .آنان در بررسي هنري داستان آدم (ع) در قرآن دریافتند که
بیان علي -معلولي حوادث داستان ،ساختار خطي ،استفاده از گفتوگوي بیروني ،ارائهي تصاویري
واقعي-تخیلي و زمان و مکان اغلب عام و مبهم از ویژگيهاي این داستان است .الزم به ذکر است که در
یک تصویرسازي واقعي-تخیلي از محسوسات دنیوي براي تجسم امور اخروي کمک گرفته ميشود.
معموري ( ،1392صص  )66-67داستانهاي قرآن را داراي ویژگيهاي زیر ميداند :این قصص
داراي حذفهاي فراوان و گزینشهاي خاص ،شخصیتهاي زنده و مجسم ،نمونههایي از زمانپریشي و
جمالت معترضهي بسیار ،اما فاقد تاریخمندي است .برجستهسازي بخشهاي از داستان درراستاي
هدف روایتگر صورت پذیرفته است .بیشتر گفتوگوهاي قرآن دوطرفه و اغلب بین دو نیروي متضاد
است.
از نظر اماني ( )1393بررسي داستانهاي قرآني منجمله داستان موسي (ع) ابعادي از
تصویرپردازي قرآن را مشخص ميسازد .قرآن شیوههاي مختلفي از جمله ساختار تکرار را در
تصویرسازي خود بهکاربسته است .بررسي دقیق تکرارها در قرآن حاکي از آن است که عليرغم کلیت
مشترک آنها در سورههاي مختلف ،هریک نسبت به دیگري مفهوم و داللت خاص خود را دارد،
بهطوريکه در حقیقت هر گزاره به زماني خاص و حادثهاي مشخص و بخشي از کل داستان اشاره دارد.
عليرغم گستردگي مطالعات انجامشده در حوزهي قرآن و تحلیل داستانهاي موجود در متن آن
تاکنون خویشکاريهاي داستانهاي قرآن موردتوجه قرار نگرفته است .شناخت و بررسي
خویشکاريهاي داستان هاي قرآن به طور ملموس وقایع روي داده در زندگي پیامبران الهي توسط
شخصیتهاي مختلف را نشان ميدهد و ضمن مشخص ساختن نقش خداوند در هر یک از مراحل
داستان ،صفات ذکرشده براي خداوند در قرآن را به تصویر ميکشد .از اینرو این پژوهش به بررسي این
خویشکاريها اختصاص یافته است.
 .3چارچوب نظری
روایتشناسي علم مطالعهي ساختار و دستور زبان حاکم بر روایتهاست و به عبارتي نوعي نظریهي
ادبي است که ميتوان آن را توضیح منطقي ساختار روایت ،عناصر روایي ،و ترکیببندي و نظم
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مؤلفههاي داستان دانست (چتمن .)3 : 1978 ،4همانطور که ریمون-کنان )4 : 1983( 5نیز اشاره
دارد ،روایتشناسي عالوه بر شرح نظام حاکم بر تمام روایتهاي داستاني ،روشي براي مطالعهي تکتک
روایتها به عنوان محصولي منحصر به فرد از نظامي همگاني ارائه ميدهد.این شاخه از علم ضمن بحث
دربارهي ساختار داستانها ،تالش دارد تا دستور زبان روایت را کشف کند (شمیسا.)365 :1381 ،
مطالعهي منظّم طرح داستان از سال  1928با بررسي والدیمیر پراپ در قالب کتاب
ریختشناسي قصههاي پریان 6وارد دنیاي ادبیات گردید .پراپ ( ،1368ص  )11ریختشناسي بهعنوان
یکي از وجوه ساختارگرایي را به معناي مطالعهي صور و شکلها موردتوجه قرار ميدهد .از اینرو،
خراساني ( ،1383صص  )46-47اسلوب پژوهشي پراپ را تقریباً یگانه اسلوبي ميداند که
پژوهندگان بعدي ناگزیر به حرکت در چارچوب آن هستند .ازنظر او ،پراپ «در تبیین روش کارش سه
نوع مطالعه را از هم تفکیک ميکند :الف) بررسي ترکیبي و شالودهشناسي ،ب) بررسي فرایندهاي
دگرگوني ،ج) بررسي اصل ومنشأ« (همان ،ص  .)47پراپ ( ،1368ص  )20مطالعهي خود را از نوع اول
ميداند.
پراپ کوچکترین جزء سازندهي قصههاي پریان را خویشکاري 7مينامد .از نظر او ( ،1968ص
 )8خویشکاري به عمل شخصیتي از اشخاص قصه اشاره دارد که در جریان عملیات قصه و پیشبرد آن
حائز اهمیت است .تجزیهوتحلیل پراپ نوعي طبقهبندي را به وجود آورد که سيویک خویشکاري
قصههاي عامیانه را شامل مي شود .پراپ بر این باور است که پس از یک موقعیت آغازي که با معرفي
قهرمان و سایر شخصیتهاي درگیر در داستان همراه است ،داستان آغازشده و در ادامهي آن شاهد
خویش کاريهایي هستیم که با توالي خاصي پشت سر هم قرار ميگیرند .این خویشکاريهاي
شخصیتها در قصه ،صرفنظر از اینکه چگونه و به وسیلهي چه کسي ایفا ميشوند ،عناصري پایدار و
ثابتاند .آنها مولفههاي بنیادي قصهاند (پراپ ،1982 ،ص  .)21از نظر پراپ (نقل از توالن،1386 ،
صص  )34-35خویشکاريهاي اساسي پیشبرندهي قصه عبارتند از :غیبت یکي از اعضاي خانواده،
منع بر سر راه قهرمان ،نقض منع ،خبرگیري و خبریابي شریر ،تالش شریر براي فریب قرباني و فریب
خوردن او ،شرارت یا احساس کمبود ،برمالشدن آن کمبود ،مواجههي جوینده ،ترک خانه توسط
قهرمان و آزمایش او ،واکنش قهرمان به اعطاگر آینده ،به دست آوردن توانایي استفاده از عامل جادویي
توسط قهرمان ،انتقال او به مکان موردنظر ،نبرد مستقیم قهرمان و شریر ،بدنامي قهرمان ،شکست
خوردن شریر ،رفع کمبود اولیه ،بازگشت قهرمان ،تعقیب قهرمان و رهایي او از تعقیب ،ورود قهرمان به
4
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مکاني دیگر به طور ناشناخته ،طرح ادعاهاي بياساس توسط قهرمان دروغین ،دادن وظیفهاي دشوار به
قهرمان ،انجام آن وظیفه ،شناخته شدن قهرمان ،رسوایي قهرمان دروغین یا شریر ،کسب وجههي جدید
توسط قهرمان ،مجازات شریر ،ازدواج و به تخت نشستن قهرمان.
بهطور کلي ،تقسیمبندي قصهها همواره مهمترین دغدغهي پراپ بود .پیش از او پژوهشگران،
قصهها را برمبناي موضوع یا درونمایه طبقهبندي ميکردند ،اما پراپ به دنبال تحلیل ساختارگرایانهي
قصهها بود (مارتین ،1391 ،ص  .)65پراپ (نقلشده از تودورف ،1385 ،ص  )264ميگوید« :بيآنکه
فایده مطالعات موضوعات و نیز مقایسهاي که صرفاً شباهتهاي آنها را بهحساب ميآورد انکار کنیم،
ميتوانیم  ...قصهها را ازلحاظ ترکیببندي و ساختارشان مقایسه کنیم و بهاینترتیب شباهتهایشان ،در
پرتو تازهاي خود را نشان خواهد داد» .مقدادي ( ،1378ص  )281نیز بر این باور است که پراپ به
همین دالیل به بررسي بنمایهها و اجزاي قصهها پرداخت« .بنمایه» عبارت است از مفهوم ،تصویر یا
رویدادي که در داستان مرتب تکرار ميشود .پراپ دو مفهوم «نقش» و «عمل» را بهعنوان بنمایه
مطرح ميکند.
 .4بررسی کاربرد خویشکاریهای پراپ در قرآن
خویشکاريهاي پراپ در همهي داستانها از جمله داستانهاي قرآن به چشم ميخورد ،با
اینحال میزان استفاده از آنها برحسب محتواي داستانها فرق دارد .در این بخش به توصیف این
خویشکاريها در داستانهاي قرآن پرداخته ميشود تا مشخص شود که آیا کلیهي این خویشکاريها
در داستانهاي قرآن وجود دارد یا نه؟ پس از ذکر هر یک از خویشکاريها به ارائهي مثالهایي از
داستانهاي قرآن پرداخته ميشود و مواردي که تا حدودي با یافتههاي پراپ متفاوتند ،مورد توجه قرار
خواهند گرفت:
 )1غیبت یکي از اعضاي خانواده :موارد محدودي از این خویشکاري در داستانهاي قرآن یافت
ميشود :یوسف (ع) بر اثر حسادت و توطئهي برادران سالها از خانوادهاش دور ميشود و به عزیز مصر
فروخته ميشود ( 15-21یوسف) ،موسي (ع) چهل شب قومش را ترک ميکند تا به عبادت بپردازد
( 51بقره) .فرزند سلیمان (ع) ميمیرد ( 34ص).
 )2ایجاد منع بر سر راه قهرمان :در قرآن کریم شاهد مواردي هستیم که در آن بر سر راه قهرمان
منعي ایجاد ميشود که مي توان به این موارد اشاره کرد :خداوند آدم (ع) و همسرش را از نزدیک شدن
به درخت ممنوعه و خوردن میوهي آن نهي ميکند ( 35بقره) .خداوند نوشیدن آب نهر را براي
سپاهیان طالوت جایز نميداند ( 249بقره) .خضر (ع) موسي (ع) را از پرسیدن سؤال و اعتراض بر
کارهایش برحذر ميدارد ( 70کهف) .خداوند نوح (ع) را از اینکه چیزي از او بخواهد که به آن علم
ندارد ،نهي ميکند ( 46هود) .خداوند نوح را از شفاعت براي نجات ستمکاران برحذر ميدارد ( 37هود).
در قرآن غیر از موارديکه منع بر سر راه قهرمان ایجاد ميشود دو نوع منع دیگر هم وجود
دارد :گاهي قهرمان خود ،دیگران را از انجام کارهایي منع مي کند که این از سایر موارد منع در قرآن

خویشکاریهای موجود در داستانهای قرآن برمبنای دیدگاه پراپ

29

پرکاربردتر است و گاهي نیز منع بین سایر شخصیتهاست .با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت و
داستانهاي آن اغلب داستانهاي انبیاء الهي است ،طبیعي است که منع مردم از انجام کارهاي ناپسند
توسط قهرمانان که همان پیامبرانند،در آن چشمگیر است .به مواردي از این دو نوع منع دقت کنید:
الف) قهرمان دیگران را از انجام کاری منع میکند :الیاس (ع) مردم قومش را از پرستش «بعل»
( 125الصّافات) و ابراهیم (ع) پدرش آزر را از پرستش بتها منع ميکند ( 74انعام) .نوح (ع) پسرش را
از ماندن با کافران برحذر ميدارد ( 42هود) و از قومش ميخواهد که غیرخدا را نپرستند ( 3نوح).
صالح (ع) مردم را از آسیب رساندن به شتر ( 73اعراف) ،فرمانبرداري و پیروي از سران اسرافکار (151
شعراء) ،از تباهي بر روي زمین ( 74اعراف) و از پرستش غیرخدا ( 14فصلت) بازميدارد .شعیب (ع)
قومش را از کمفروشي و تباهي در زمین ( 183شعراء) بازميدارد.
ب) شخصیتی غیر از قهرمان ،دیگران را از انجام کاری منع میکند :بزرگان قوم نوح (شریر)
مردم را از رها کردن معبودانشان نهي ميکنند ( 23نوح).
 ) 2امر قهرمان به انجام کاري (درخواست یا دعوت از قهرمان براي انجام کاري) :پراپ معتقد است که
گاهي شکل وارونهي نهي که همان امر است ،در داستان دیده ميشود (پراپ ،1392،ص  .)62در قرآن
کریم نیز مي توان مواردي مانند موارد زیر را یافت که در آن انجام کاري چه به صورت امر و چه به
صورت پیشنهاد از قهرمان خواسته ميشود .امر به قهرمان یا توسط خداوند یا توسط سایر شخصیتهاي
داستان صورت ميگیرد .به نمونههاي زیر توجه کنید:
قوم نوح از او ميخواهند که عذابي را که وعده داده  ،فرود آورد ( 32هود) .به نوح (ع) امر ميشود تا
کشتياي بسازد ( 27مؤمنون) و هنگاميکه زمان عذاب الهي فراميرسد ،خداوند به نوح (ع) امر ميکند
تا یک جفت از هر حیوان در کشتياش حمل کند و مؤمنان و خانوادهاش را در کشتي سوار کند (40
هود) .موسي (ع) از خضر (ع) ميخواهد که او را با خود همراه سازد ( 66کهف) .از ابراهیم (ع) خواسته
ميشود تا خانهي خدا را ویژهي عبادت سازد ( 125بقره) .فرشتگان الهي به لوط (ع) امر ميکنند که در
شب با خانوادهاش مهاجرت کند ( 81هود).
در قرآن غیر از موارديکه از قهرمان درخواست انجام کاري صورت ميپذیرد ،چند نوع امر و
درخواست دیگر هم وجود دارد :گاهي قهرمان از شخص دیگري ميخواهد که کاري را انجام دهد ،در
مواردي قهرمان از خداوند چیزي را طلب ميکند ،گاهي نیز این خداوند متعال است که از شخصیتي
غیر از قهرمان انجام کاري را ميخواهد .در پارهاي موارد نیز گروههایي از مردم به پیامبر زمانشان یا به
شخصیت دیگري در داستان ،قول انجام کاري را ميدهند .همانطور که مشهود است در امرها و
درخواست ها  ،خداوند ،پیامبران و مردم سه طرف ماجرا هستند .به مواردي از این درخواستها توجه
کنید:
الف) قهرمانان (پیامبران) انجام کاری را از دیگران میخواهند :نوح (ع) قومش را به پرستش
خداوند ( 59اع راف) ،به پرهیز از گناهان ،پذیرش رسالت و پیروي از خودش ( 3نوح) ،به طلب آمرزش
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براي خود در درگاه خداوند متعال ( 10نوح) و به ترس از خدا و فرمانبرداري از او ( 107-109شعراء)
فراميخواند .صالح (ع) قوم ثمود را به یاد کردن نعمتهاي خداوند ( 74اعراف) ،طلب آمرزش از او (61
هود) و گردن نهادن به فرمانش ( 43ذاریات) فراميخواند و از آنان ميخواهد که ناقهي الهي را آزاد
بگذارند ( 64هود) .شعیب (ع) قومش را به پرستش خداوند ( 84و  85اعراف) و شکیبایي ( 87اعراف)
ميخواند و از آنان مي خواهد تا حق پیمانه و ترازو را ادا کنند ( 85هود) .لوط (ع) از قومش ميخواهد
که به جاي انجام آن کار ناپسند ،با دختران او ازدواج کنند و از خدا بترسند ( 78هود).
ب) در مواردی قهرمان از خداوند چیزی را طلب میکند :نوح (ع) از خدا ميخواهد تا او را از
دست قوم ستمپیشه نجات دهد ( 10قمر) ،قومش را عذاب کند و یارانش را نجات بخشد ( 118شعراء)
و براي خود طلب آمرزش ميکند ( 75صافات) .صالح (ع) از خداوند درخواست کمک ميکند (39
مؤمنون) .پیامبران از خداوند طلب یاري ميکنند ( 15ابراهیم) .شعیب (ع) از خداوند ميخواهد که بین
او و کافران به حق داوري کند ( 89اعراف) .ابراهیم (ع) از خداوند ميخواهد تا چگونگي زنده کردن
مردگان را به او بنمایاند ( 260بقره) .زکریا (ع) نشانهاي بر صحت وعدهي فرزند به خود از خداوند
درخواست ميکند ( 10مریم).
ج) گاهی نیز این خداوند متعال است که انجام کاری را از شخصیتی غیر از قهرمان میخواهد:
خداوند به فرشتگان امر ميکند تا بر آدم پس از تکامل خلقت او سجده کنند ( 50کهف) .فرزندان
اسرائیل به پیروي از آیین ابراهیم فراخوانده ميشوند ( 95آلعمران).
د) گاهی گروه هایی از مردم به پیامبر زمانشان یا به شخصیت دیگری در داستان قول انجام
کاری را میدهند :اکثریت قوم بنياسرائیل قول مي دهند که در صورت حضور فرمانروا در راه خدا
بجنگند ( 246بقره) .بنياسرائیل در زمان یوشع (ع) با خدا پیمان ميبندند که بر آیین الهي پایدار
بمانند ( 12مائده) .موسي (ع) پس از دوبار نقض نهي دوباره از خضر ميخواهد که به او فرصتي دوباره
بدهد ( 76کهف).
الزم به ذکر است که در مواردي سؤالي توسط قهرمان یا دیگران پرسیده ميشود که حالت عتاب
دارد .اینگونه سؤاالت حکایت از امر یا نهي ميکند :نوح (ع) ( 106شعراء) و صالح (ع) ( 142شعراء) از
قومش ميپرسند که آیا از عذاب الهي پروا نميکنید؟ صالح (ع) با گفتن جمالتي سؤالي مانند «چرا از
شرک توبه نميکنید و از خدا نميخواهید که شما را بیامرزد؟» قومش را از شرک ،نهي و به روي آوردن
به خدا امر ميکند ( 46نمل).
 )3نقض منع یا امر توسط قهرمان :در موارد محدودي پیامبران که قهرمانان داستانهاي قرآن هستند،
نیز نقض نهي ميکنند .به عنوان مثال ،حضرت آدم (ع) به میوهي ممنوعه نزدیک شده و آن را ميخورد
( 115طه) .نوح (ع) شفاعت فرزندش را که از ستمگران است ،ميکند ( 27مؤمنون) .در داستان خضر
(ع) و موسي (ع) این موسي (ع) است که با سؤال پرسیدن از خضر (ع) نقض نهي ميکند ( 71و 74
کهف).
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نقض نهي یا انجام ندادن امر در داستانهاي قرآن بیشتر در رد سفارشات انبیاء الهي توسط
مردم زمانشان دیده ميشود .با اینحال نپذیرفتن فرمان خداوند توسط شیطان و پیمانشکنيهاي اقوام
نیز در موارد محدودي قابل مشاهده است.
ن داستان آنان را از آن نهی کردهاند نمیپذیرند :قوم الیاس
الف) گاهی مردم آنچه را که قهرما ِ
او را تکذیب ميکنند و به پرستش «بعل» ادامه ميدهند ( 127الصّافات) .قوم نوح (ع) ( 6نوح) ،قوم
صالح (ع) ( 75-76اعراف) و قوم شعیب ( 91هود) دعوت آنان را نميپذیرند .قوم ثمود از فرمان صالح
(ع) مبني بر آزاد گذاشتن شتر امتناع ميورزند ( 77اعراف) .قوم عاد نیز دعوت پیامبرشان را نميپذیرند
( 53هود) .اکثریت سپاهیان طالوت از آب نهر مينوشند ( 249بقره).
ب) شیطان فرمان خداوند را نمیپذیرد و عصیان میکند :شیطان فرمان خداوند مبني بر سجده
بر انسان را نميپذیرد ( 31حجر).
ج) گاهی پیمان و قولی شکسته میشود :اکثریت قوم بنياسرائیل عليرغم قولشان مبني بر جنگ
در راه خدا با حضور فرمانروا از این کار سرباز ميزنند ( 246بقره) .بنياسرائیل پیمان با خدا مبني بر
پایدار بودن بر آیین الهي را ميشکنند ( 13مائده).
 )4خبرگیري شریر :در پارهاي موارد در متن داستانهاي قرآن شخصیت شریر داستان به خبرگیري
ميپردازد .براي مثال ،اشراف قوم نوح از او ميخواهند که دربارهي افرادي که به او گرایش یافته و از او
پیروي ميکنند ،به آنان خبر دهد ( 111شعراء) .اشراف قوم ثمود از ایمانآورندگان دربارهي رسالت
صالح (ع) پرسوجو ميکنند ( 75اعراف) .قوم عاد از پیامبرشان هود (ع) دربارهي اینکه چه کسي از
آنان نیرومندتر است ( 15فصلت) و همچنین دربارهي خداوند ( 70اعراف) کسب اطالع ميکنند .قوم
اشموئیل از علت انتخاب طالوت به عنوان فرمانروا ميپرسند و این انتخاب را زیر سؤال ميبرند (247
بقره) .مردم مدین از شعیب (ع) دربارهي رها ساختن باورها و کارهایشان ميپرسند ( 87هود).
در داستانهاي قرآن دو نوع خبرگیري دیگر نیز دیده ميشود :در بسیاري از موارد این قهرمان
داستان است که به خبرگیري از خداوند ،قومش یا سایرین ميپردازد و در موارد محدودي هم،این
شخصیتهاي غیر از قهرمان و شریرند که به خبرگیري ميپردازند.
الف) خبرگیری قهرمان :زکریا (ع) هنگاميکه وعده ي خداوند مبني بر اعطاي فرزندي به خود با
وجود کهولت سن را ميشنود ،از او دربارهي آن ميپرسد ( 8مریم) .موسي (ع) از خضر نبي  ،علت
کشتن بيگناه ( 74کهف) و علت سوراخ کردن کشتي ( 71کهف) را ميپرسد .شعیب (ع) با عتاب به
قوم خود ميگوید« :اي قوم من ،به من خبر دهید ،اگر بر معجزه اي که از جانب پروردگار من است و
رسالتم را تأیید مي کند،اتکا داشته باشم و از جانب خود به من رزقي نیکو (وحي معارف و احکام دین)
که شما را به وسیله آن راه نمایم ،عطا کرده باشد ،آیا ميپندارید کاري نابخردانه ميکنم که شما را به
خدا و پرستش او فرا ميخوانم و از داد و ستدهاي نادرست بازميدارم؟« ( 88اعراف) .ابراهیم (ع)
دربارهي وعده ي فرشتگان به او مبني بر داشتن پسري در کهولت سن کسب اطالع ميکند ( 54حجر)
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و در بخش دیگري از قرآن از خداوند دربارهي پیشوایي فرزندانش ميپرسد« :آیا از فرزندان من نیز
کسي را پیشواي مردم قرار ميدهي؟» ( 124بقره) .یعقوب (ع) از فرزندانش سؤال ميکند که بعد از
مرگش چه را خواهند پرستید ( 133بقره) .صالح (ع) ميخواهد بداند که به چه علتي قومش خواهان
تعجیل در عذاب هستند ( 46نمل).
ب) خبرگیری سایر شخصیتها :همسر ابراهیم (ع) با تعجب درباره وعدهي الهي یعني تولد اسحاق
(ع) از فرشتگان ميپرسد ( 72هود).
توجه به این دو نکته نیز ضروري است :او ًال گاهي خبرگیري براي به چالش کشیدن گروههایي
است که ادعاي انجام کاري را داشتند :اشموئیل (ع) از قومش ميپرسد که آیا واقع ًا در صورت داشتن
فرمانروا در راه خدا ميجنگند ( 246بقره) .در این موارد نوعي گرفتن قول هم مدنظر بوده است .ثانی ًا در
مواردي خداوند چیزي را از شخصیتها ميپرسد ،براي مثال ،خداوند دلیل سرپیچي شیطان را از او
جویا ميشود ( 12اعراف 32 ،حجر) و از ابراهیم (ع) دربارهي ایمانآوردنش سؤال ميکند ( 260بقره).
اینگونه سؤاالت براي این است که این شخصیتها به تفکر دربارهي عمل یا خواستهشان بپردازند و گرنه
خداوند بينیاز از این است که چیزي را از کسي بپرسد.
 )5خبریابي شریر :گاهي شخصیت شریر در متن داستان خبري را کسب ميکند .به موارد زیر توجه
کنید:
نوح (ع) به قومش از خداوند یا روز قیامت ( 23مؤمنون) و خود و دعوتش ( 25-26هود) خبر ميدهد.
این پیامبر الهي به اسراف قومش دربارهي افرادي که به او گرایش یافته و از او پیروي ميکنند و رفتار
خودش با آنها خبر ميدهد ( 112-115شعراء) و از خواري اشراف قومش در آینده ( 38-39هود)
پرده برميدارد .پیامبر به قومش دربارهي ساختگي نبودن قرآن اطالع ميدهد ( 35هود) .شعیب (ع)
به قومش دربارهي خود و رسالتش ميگوید ( 177-184شعراء) و به آنها اعالن ميکند که راه خود را
ادامه خواهد داد ( 89اعراف) .قوم عاد نیز به وسیلهي پیامبرشان از وجود خداوند یکتا و ضرورت
پرستش او مطلع ميشوند ( 50-52هود) .صالح (ع) قومش را از رسالتش باخبر ميکند (143-152
شعراء) .قوم لوط از ورود چندین مهمان زیبارو به خانهي لوط (ع) مطلع ميشوند ( 78هود).
در داستانهاي قرآن دو نوع خبریابي دیگر نیز دیده ميشود :در بسیاري از موارد این قهرمان
داستان است که از امري با خبر ميشود و در موارد محدودي هم این شخصیتهاي غیر از قهرمان و
شریرند که در جریان موضوعي قرار ميگیرند.
الف) خبریابي قهرمان :خداوند به زکریا (ع) هنگاميکه از وعدهي خداوند مبني بر اعطاي فرزندي به
خود با وجود کهولت سن تعجب ميکند از توان خود در خلقت انسان خبر ميدهد ( 9مریم) و از
نشانهاي بر وعده ي راستینش به زکریا (ع) خبر ميدهد :او سه شبانهروز قادر به تکلم نخواهد بود (10
مریم) .خضر (ع) موسي (ع) را از حکمت کارهایش باخبر مي کند ( 78-82کهف) و اعتراف ميکند که
آنچه انجام داده است مأموریتي از جانب خداوند بوده است .نوح (ع) از احتمال وقوع عذاب آگاه ميشود
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( 1نوح) .یکي از طرفین دعوا ماوقع را به داود (ع) ميگوید تا موردقضاوت قرار گیرند ( 23ص) .خداوند
به آدم (ع) دربارهي احتمال فریب او توسط ابلیس هشدار ميدهد ( 118طه) .فرزندان یعقوب (ع) در
پاسخ سؤال پدر که از آنان درباره ي راهي که پس از مرگ او در پیش خواهند گرفت ميپرسد ،به او
اینطور ميگویند که« :خداي تو و خداي پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدایي یگانه است ،
ميپرستیم و ما تسلیم و فرمانبردار او هستیم» ( 133بقره) .فرشتگان الهي به ابراهیم (ع) نوید آمدن
اسحاق و یعقوب را ميدهند ( 71هود) و پس از دادن این مژده به او عليرغم کهولت سن ،درستي
وعدهشان را تأیید ميکنند ( 55حجر) .خداوند به سؤال ابراهیم (ع) مبني بر امامت فرزندانش اینطور
پاسخ ميدهد« :امامت ،عهد من است ،و عهد من به کساني از فرزندان تو که ستمکارند،نميرسد»
( 124بقره) و او را در جریان فرجام تلخ کافران قرار ميدهد ( 126بقره).
ب) خبریابی سایر شخصیتها :خداوند به فرشتگانش از خلقت انسان ( 28حجر) و به پیامبرش از
سرگذشت فرزندان آدم ( 27مائده) و اشموئیل (ع) ( 246بقره) خبر ميدهد .شعیب (ع) قومش را از
قدرت خدا و عذاب سخت الهي آگاه ميکند ( 93هود) .اشراف قوم مدین به مؤمنان اعالن ميکنند که
از نظر آنها زیانکار خواهند بود ( 90اعراف) .شعیب (ع) نیز به قومش خبر ميدهد از اینکه
سرنوشتشان دیگر او را ناراحت نخواهد کرد ( 93اعراف) .اشموئیل (ع) از برگزیده شدن طالوت به عنوان
فرمانروا ،و علت این انتخاب  ،قومش را مطلع ميسازد ( 247بقره) .داود (ع) بین طرفین دعوا قضاوت
ميکند و مقصر را به آنان اعالم ميکند ( 24ص) .صالح (ع) به قومش دربارهي خدا ( 61هود)،
معجزهي الهي ( 156شعراء) و مقّدر شدن عذاب الهي براي آنان ( 47نمل) هشدار ميدهد .صالح (ع) در
آیات  63-44هود نظر خودش را دربارهي رسالتش ابراز ميکند و در آیهي  65همان سوره وقوع عذاب
الهي بعد از سه روز را به مردم اعالم ميکند.
الزم به ذکر است که در مواردي شخصیتي به خداوند چیزي را اطالع ميدهد که این نوع
خبردهي  ،با خبردهي هاي معمول ،قابل مقایسه نیست چراکه خداوند عالم مطلق است .براي مثال،
شیطان دلیل سرپیچي از فرمان خداوند را به او ميگوید ( 76ص) .ابراهیم (ع) به خداوند اطالع ميدهد
که به معاد ایمان دارد ( 260بقره).
 )6تالش شریر براي فریب قرباني :گاهي شریر داستان درصدد است تا دیگران را بفریبد .براي مثال،
شیطان ،تالش ميکند تا آدم و حوا را فریب دهد ( 20اعراف) .مهتران قوم نوح درصددند تا مردم را اغوا
کرده و از طریق هدایت بازدارند ( 22-23نوح) ،آنان با دیوانه خواندن پیامبر خدا  ،مردم را از او دور
ميکنند ( 9قمر) .مهتران قوم ثمود سعي ميکند تا مردم را بفریبند ( 33-38مؤمنون) .شیطان
،کارهاي نارواي مردم عاد و ثمود را در نظرشان بیاراست ( 38عنکبوت).
 )7فریب خوردن قرباني :تالش شریر براي اغواي سایرین در مواردي مؤثر واقع ميشود .به عنوان نمونه،
آدم و حوا فریب شیطان را ميخورند و نقض نهي ميکنند ( 121طه) .سران قوم نوح ميتوانند تعداد
زیادي از مردم را گمراه کنند ( 24نوح).
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 )8شرارت یا احساس کمبود :شرارت یا احساس کمبود به عنوان عاملي مهم در پیشبرد سیر اصلي
داستان ،در قرآن هم به وفور دیده ميشود .به این مثالها توجه کنید :زکریا (ع) کمبود یک فرزند در
زندگیش را احساس ميکند ( 89انبیا) .فرعون به مخالفت با پیامبر خدا ميپردازد ( 9حاقه) .عزیر (ع)
در باور معاد شک دارد ( 259بقره) .قابیل پس از رد شدن هدیهاش در درگاه خداوند ،حسادت ميکند
( 27مائده) و برادرش هابیل را به قتل ميرساند ( 30مائده) .شیطان از خاطر یوشع (ع) ميبرد که
جریان زنده شدن ماهي را به موسي (ع) بگوید ( 63کهف) .قوم نوح (ع) و به خصوص بزرگان قومش
سخن او را نميپذیرند و او را دروغگو ميشمرند ( 9قمر) .آنان او را تکذیب ميکنند ( 73یونس) ،آیات
الهي را دروغ ميانگارند ( 77انبیاء) و بر نپذیرفتن حق و تکبرورزي اصرار ميکنند ( 6نوح) و همچنین
او را تهدید به سنگسار شدن ميکنند ( 116شعراء) .قوم ثمود کوردلي را بر هدایت ترجیح ميدهند
( 17فصلت) ،پیامبرشان را جادو شده و عقلازدستداده ( 153شعراء) یا متکبر و دروغپرداز (24-25
قمر) ميخوانند ،با مؤمنانشان به جدال برميخیزند ( 45نمل) و سرکشي ميکنند ( 44ذاریات) ،در
زمین تکبرمي ورزند ( 75اعراف) ،به خداوند کافر ميشوند و آخرت را دروغ ميشمرند ( 33مؤمنون)،
آنها دعوت صالح (ع) را نمي پذیرند و از فرمان او مبني بر آزاد گذاشتن شتر امتناع ميورزند (75-77
اعراف) ،نشانهي خداوند را دروغ ميشمرند ( 59اسراء) و سرانجام ناقهي الهي را ميکشند ( 65هود).
قوم ثمود حتي وعدهي عذاب الهي را نیز مسخره ( 46نمل) و پیامبرشان را تکذیب ( 141شعراء)
ميکنند .نه گروه از آنان به فساد و تبهکاري روي ميآورند و در صدد اصالح امور برنميآیند ( 48نمل)،
آنان همقسم ميشوند که براي کشتن صالح (ع) نقشهاي بکشند ( 49نمل) .قوم عاد در زمین سرکشي
( 15فصلت) و نشانههاي خدا را انکار ميکنند ( 15فصلت) و پیامبرشان را تکذیب ميکنند ( 18قمر) و
دعوت او را نميپذیرند ( 53هود) .مردم مدین پیامبرشان شعیب را تهدید ميکنند که اگر به راهش
ادامه دهد ،او را از شهر بیرون خواهند کرد ( 88اعراف) یا اینکه سنگسار خواهد شد ( 91هود) .آنان
تکبر ميورزند ،به شعیب (ع) ایمان نميآورند ( 88اعراف) ،در زمین به ستمکاري ميپردازند ( 78حجر)
و از نشانههاي آشکار الهي روي برميتابند ( 81حجر) .قوم لوط راه پرستش را به خطا ميپیمایند و
فرستادهي پروردگارشان را نافرماني ميکنند ( 9حاقه) .آنان مرتکب کارهاي زشت ميشوند ( 78هود) و
تصمیم مي گیرند تا لوط (ع) را به خاطر پاکي از شهرشان بیرون کنند ( 82اعراف) .آنان پیامبر خدا را
تهدید به به نفي بلد ميکنند ( 82اعراف) .بین دو گروه اختالف و نزاع درميگیرد ( 21ص) و براي رفع
آن به داود مراجعه ميکنند.
توجه به نکات زیر دربارهي شرارت و احساس کمبود ضروري است:
الف) گاهی احساس نیاز یک موجود غیر از انسان باعث آغاز ماجرا میشود :یک ماهي بزرگ به
دنبال غذاست ( 141صافات) .گوسفندان کشتزاري را خراب ميکنند ( 78انبیاء).
ب) همیشه احساس کمبود منشأ شر ندارد :سران بنياسرائیل در زمان اشموئیل (ع) از نبودن
فرمانروایي که تحت فرمان او در راه خدا بجنگند ،گلهمند هستند ( 246بقره).
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ج) گاهی غفلتي از سوی قهرمان صورت میگیرد :داود (ع) به علت شتاب در قضاوت دچار لغزش
ميشود ( 24ص) .آدم به خوردن میوهي ممنوعه تمایل ميیابد و سرانجام نافرماني ميکند ( 121طه).
 )9صدمه ي شریر به قهرمان یا یکي از اعضاي خانواده و برمالشدن آن کمبود :ایوب (ع) از آسیبي که
به او رسیده  ،به درگاه خداوند پناه ميبرد ( 83انبیاء) .شیطان به ایوب (ع) آسیب ميرساند ( 41ص).
)10مواجههي جوینده :مواجههي جوینده در داستانهایي وجود دارند که قهرمان جستجوگر وجود دارد.
نمونه ي بارز آن را در داستان حضرت موسي (ع) ميتوان دید :موسي (ع) که در بیاباني با خانوادهاش
سرگردان است ،به دنبال یافتن راهنمایي در کنار آتش مشاهدهشده است ( 10طه).
 )11ترک خانه توسط قهرمان :یونس (ع) قومش را ترک ميکند (  87انبیاء).
 )12آزمایش قهرمان :گاهي قهرمان داستان مورد آزمایش خداوند قرار ميگیرد .براي مثال ،خداوند عزیر
(ع) را که به معاد شک کرده است صد سال ميمیراند و سپس زنده ميکند ( 259بقره) .خداوند ابراهیم
(ع) را با اموري امتحان ميکند ( 124بقره) و از او ميخواهد تا با تمام وجود تسلیم شود ( 131بقره).
خداوند آدم (ع) را در پذیرش فرمانش مورد آزمایش قرار ميدهد ( 19اعراف) .یونس (ع) که قومش را
رها کرده است  ،با بلعیده شدن توسط ماهيِ بزرگ آزمایش ميشود ( 87انبیاء) .نوح (ع) و قومش در
معرض امتحان الهي قرار ميگیرند ( 30مؤمنون) .داود (ع) با قضاوت بین طرفین دعوا  ،مورد آزمایش
خداوند قرار ميگیرد ( 24ص).
گاهي نیز بر آزمودن سایر شخصیتها اشاره شده است .به عنوان نمونه ،خداوند فرشتگان و
شیطان را در اطاعت از امرش امتحان ميکند ( 29حجر) .خداوند  ،سپاهیان طالوت را با قرار دادن
نهري بر سر راهشان و منع نوشیدن آب مورد آزمایش قرار ميدهد ( 249بقره) .مردم ،مورد ابتال و
امتحان خداوند  ،قرار ميگیرند ( 94اعراف).
)13واکنش قهرمان به اعطاگر :هنگامي که عزیر (ع) از مردن و زنده شدن مجدد خود بعد از صد سال
باخبر ميشود ،به توانایي خداوند اعتراف ميکند ( 259بقره) .ابراهیم (ع) ميخواهد که از فرزندانش هم
،پیامبراني برگزیده شوند ( 124بقره).
 )14به دست آوردن توانایي استفاده از عامل جادویي توسط قهرمان :عامل جادویي از نظر پراپ
( ،1392ص  )94شامل الف) جانوران ،ب) اشیایي که داراي خاصیت جادویي هستند یا از میان آنان
خاصیت جادویي ظهور ميکند و ج) صفات و توانایيهایي است که مستقیماً به قهرمان داده ميشود .در
قرآن بیشتر مورد (ج) دیده ميشود .به موارد زیر دقت کنید:
به صالح (ع) ناقهاي الهي و بابرکت اعطا ميشود ( 59حجر) .عصاي موسي (ع) به اذن خداوند تبدیل به
اژدها ميگردد ( 31قصص) .کوهها براي داود (ع) رام ميشوند ( 11سبا) ،پرندگان با او همآوا ميشوند تا
تسبیح خداوند را بگویند ( 19ص) ،به او فن زرهسازي یاد داده ميشود ( 80انبیاء) و به او فرمانروایي،
حکمت و توان فصل خصومت داده ميشود ( 20ص) .خداوند تندباد را براي سلیمان (ع) رام ميکند
( 81انبیاء) و جنیان شرور را به خدمت او واميدارد ( 82انبیاء) .به داود (ع) و فرزندش دانشي از جانب
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خداوند اعطا ميگردد ( 15نمل) .چشمهي آبي به ایوب (ع) توسط خداوند اعطا ميشود که باعث
سالمتي او ميگردد ( 42ص) .فرشتگان الهي بهصورت مهمان بر ابراهیم (ع) ( 52حجر) و لوط (ع) (77
هود) نازل ميشوند .همسر ابراهیم (ع) عليرغم سالخوردگي قابلیت بارداري ميیابد ( 71هود) .دانشي
بيهمتا از طرف خداوند به خضر (ع) داده ميشود ( 65کهف) .به ابراهیم (ع) ،ملکوت آسمانها و زمین
نشان داده ميشود تا حقایقي را دریابد ( 75انعام) و درجاتي از علم و هدایت به او (ع) ( 83انعام) اعطا
مي گردد .خداوند،در کودکي به یحیي (ع) دانش معارف الهي را ارزاني ميدارد ( 12مریم) .خداوند به
آدم این فرصت را ميدهد تا با کلماتي به درگاه او توبه کند ( 37بقره) .به پیامبران ( 163نساء) وحي
ميگردد.
توجه به این نکات نیز الزم است که :اوالً استجابت دعا را نیز ميتوان به عنوان عاملي در نظر
گرفت که از میان آن اسباب و علل انجام کاري ظهور ميکند .ثانی ًا گاهی عاملی جادویی به عنوان
نشانهای برای انجام کاری ،در سر راه شخصیتهای غیر از قهرمان ظاهر میشود .این را
ميتوان حاکي از یاریگري خداوند حتي براي شخصیتهاي شریر دانست که بر صفت رحمانیت خداوند
داللت ميکند.
الف) استجابت دعا را نیز میتوان نوعی عامل ماورایی مافوقبشری دانست .در قرآن ،شاهد
مواردي از این عامل ماورایي هستیم .براي مثال ،دعاي ایوب (ع) ( 42ص) و نوح (ع) ( 11قمر)
مستجاب ميشود .دعاي زکریا (ع) مورد اجابت قرار ميگیرد و به او فرزندي داده ميشود در حاليکه
همسرش سالخورده و نازا بود ( 7و  12مریم).
ب) گاهی عاملی ماورایی به عنوان نشانهای برای انجام کاری در سر راه شخصیتهای غیر از
قهرمان ظاهر میشود :خداوند با فرستادن کالغي دفن کردن مردگان را به قابیل ميآموزد (31
مائده) .صندوق عهد به عنوان نشانهاي بر انتخاب طالوت،توسط خداوند به سوي قوم بنياسرائیل ميآید
( 248بقره).
الزم به ذکر است که از نظر پراپ ( )94 : 1392عوامل جادوئي ميتوانند جانوران ،اشیاء داراي
خاصیت جادویي یا صفات و توانایيهایي مانند قدرت تغییرشکل باشند که به قهرمان اعطا ميگردند تا
او را در جهت رفع مصیبت یا کمبود ،یاري رسانند .عوامل یاریگر در قرآن تنوع بیشتري دارند و از نظر
ماهیت با آنچه توسط پراپ در داستانهاي پریان مشاهده شده است ،تفاوت دارند .عالوه بر این ،اغلب
آنها ،توسط خداوند و در راستاي نیل قهرمان یا حتي سایر شخصیتهاي داستاني به هدف بزرگي که
همان هدایت جامعهي بشري است ،در اختیار آنان قرار ميگیرند .بدینترتیب ،اگرچه صرف وجود آنها،
به عنوان عوامل یاریگر در پیشبرد رویدادهاي داستانها،منجمله داستانهاي قرآن ،قابلتأیید است؛ این
عوامل در قرآن با توجه به اینکه در خدمت هدفي متعالي قرار ميگیرند ،در سطحي فراتر از
داستانهاي عامیانه هستند.
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)15انتقال قهرمان به مکان موردنظر :در پارهاي از داستانها ،مواردي از انتقال قهرمان به یک مکان
خاص قابل رؤیت است .به عنوان نمونه ،آدم و حوا به زمین فرود ميآیند ( 37بقره) .یونس (ع) در شکم
ماهي جاي ميگیرد ( 142صافات) .موسي (ع) و جوان همراهش به محل مالقات با خضر ميرسند (61
و  65کهف) .خضر (ع) و موسي (ع) به کشتي موردنظر ( 71کهف) ،به محل پسر نوجوان ( 74کهف) و
به دیاري که محل دیوار در حال فروریختن است 77(،کهف) ميرسند.
الزم به ذکر است که گاهي این شریر است که خود را به مکان موردنظر ميرساند .براي مثال،
قوم لوط پس از شنیدن خبر ورود مهمانان زیبارو به خانهي لوط (ع) ،خود را به خانهي او ميرسانند
( 78هود).
 )16نبرد مستقیم قهرمان و شریر :قهرمان گاهي در داستان تصمیم ميگیرد ،با شخصیت شریر یا
دشمن رودر رو شود .براي مثال ،طالوت و سپاهیانش با جالوت و سپاهیانش روبهرو شده و ميجنگند
( 259بقره) .ابراهیم (ع) که در طلب هدایت خالیق است ،با پادشاه زمان به مقابله ميپردازد و در صدد
است تا با استدالل او را به راه مستقیم هدایت کند ( 258بقره) .ابراهیم (ع) مردم را در پرستش ستاره،
ماه و خورشید به چالش ميکشد تا به آنها نشان دهد که هیچیک درخور ستایش نیستند (76-78
انعام) و با قومش به محاجه دربارهي خداوند ميپردازد ( 80-82انعام) .نوح (ع) در مقابل قومش قرار
ميگیرد ( 71یونس).
در موارد محدودي نیز شریر در مقابل شخصیتي غیر از قهرمان قرار ميگیرد .بارزترین مورد،
رویارویي شیطان با خداوند است :شیطان که خداوند را سبب گمراهي خویش ميداند ،از خداوند فرصت
ميخواهد تا او نیز بندگان خدا را گمراه کند ( 62اسرا).
 )17بدنامي قهرمان :از نظر پراپ ( ،1392ص  )110-111در این خویشکاري ،قهرمان با زخمي یا
نشاني بر بدن عالمتگذاري مي شود .در قرآن کریم موردي که حکایت از نشاني بر جسم باشد دیده
نميشود .با این حال ،در چند مورد قهرمان با تهمتي بهطور موقّت بدنام ميگردد .براي مثال ،به مریم
مقدس تهمت بزرگي زده ميشود ( 156نساء) .قومش او را متهم به انجام گناه بزرگي ميکنند (27
مریم) .پس از این که عزیز مصر ،یوسف (ع) را در کشمکش با زلیخا در آستانهي در ميبیند ،ماجراي
یوسف (ع) و زلیخا در شهر ميپیچد ( 25-35یوسف).
)18شکست خوردن شریر :گاهي در داستان شریر مغلوب ميگردد .براي مثال ،جالوت در نبرد با طالوت
کشته ميشود و سپاهیانش شکست ميخورند ( 251بقره) .نوح (ع) بر مردم کافر ( 77انبیاء) و بر
دروغشمرندگان آیات الهي پیروز ميگردد ( 77انبیاء) .کافران زمان پیامبر اکرم (ص) ( 11ص) و قارون،
فرعون و هامان در برابر خداوند مغلوب ميشوند ( 39عنکبوت).
 )19رفع کمبود اولیه :داستان معموالً در این خویشکاري به اوج خود ميرسد و کمبود اولیه برطرف
ميشود .در قرآن ميتوان شاهد مواردي از این خویشکاري بود:
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ایوب (ع) هم سالمتي و هم خانوادهاش را بازميیابد ( 42-43ص) .او با یاري خداوند همسرش را با
یک دستهي گیاه ميزند تا هم قسمش شکسته نشود و هم همسرش آسیب نبیند ( 44ص) .یحیي (ع)
به زکریا (ع) که فاقد فرزند است ،اعطا ميشود ( 90انبیا) .خداوند طالوت را به عنوان فرمانروا براي
بنياسرائیل در زمان اشموئیل (ع) ميفرستد ( 247بقره) .خضر (ع) با سوراخ کردن کشتي ،مانع از
غصب آن توسط پادشاه ميشود ( 71کهف) .خضر (ع) با کشتن پسر نوجوان کافر و سرکش ،والدینش
را از قرار گرفتن در تنگنا و آزار نجات ميدهد ( 74کهف).
الزم به یادآوري است که بزرگترین نیاز و کمبود بشر ،نیاز او به هدایت است که خداوند ،با
فرستادن پیامبران آن را برطرف کرده است :در آیات قرآن بر فرستادن نوح (ع) ( 1نوح) ،الیاس (ع)
( 123صافات) ،یونس (ع) ( 139و  147صافات) ،شعیب (ع) ( 84هود) ،هود (ع) ( 65اعراف) ،صالح (ع)
( 45نمل) ،لوط (ع) ( 80اعراف) به سوي قومشان و بر گزینش دوازده مهتر براي هدایت بنياسرائیل
( 12مائده) تأکید شده است .در آیهي  9سورهي ابراهیم ،هم بر فرستادن پیامبراني به سوي اقوام
مختلف صحه گذاشته شده است.
گاهي موجودي غیر از انسان نیازش را به وسیلهاي برطرف ميکند و باعث وقوع رویدادهایي
ميشود :ماهي بزرگ با خوردن یونس (ع) سیر ميشود ( 142صافات).
)20بازگشت قهرمان :قهرمان پس از مدتي غیبت برميگردد .مثالً ،یونس (ع) از شکم ماهي نجات
ميیابد و دوباره به میان قومش برميگردد ( 88انبیاء) .موسي (ع) پس از چهل روز ترک قوم
بنياسرائیل ،برميگردد ( 86طه).
 )21تعقیب قهرمان :این خویشکاري در داستان حضرت موسي (ع) وجود دارد ،آنگاه که او و قوم
بنياسرائیل توسط فرعون تعقیب ميگردند ( 78طه) .موسي (ع) پس از کشتن قبطي ،از چنگال
فرعونیان ميگریزد ( 21قصص) و در گفت وگو با فرعون نیز از فرار خودش پس از کشتن قبطي سخن
ميگوید ( 21شعراء).
)22رهایي قهرمان از تعقیب :تعقیب موسي (ع) و بنياسرائیل توسط فرعون با غرق شدنش به پایان
ميرسد ( 78طه).
 )23ورود قهرمان به مکاني دیگر به طور ناشناخته :گاهي قهرمان در جریان ماجرایي به مکاني ميرسد.
مثالٌ موسي (ع) پس از فرار به خاطر کشتن قبطي ،به دیار مدین ميرسد و توفیق خدمت به شعیب (ع)
را ميیابد ( 22-29قصص) .او هنگام بازگشت به مصر نیز ناشناخته به سرزمین مقدس طوي ميرسد و
توفیق شنیدن صداي پروردگار را پیدا ميکند ( 10-12طه) .یوسف (ع) به عزیز مصر فروخته ميشود و
بدانجا برده ميشود ( 21یوسف).
گاهي نیز شخصیتي دیگر در داستان به طور ناشناخته به مکاني ميرسد که این امر سرمنشأ
حوادث دیگري ميگردد ،براي مثال ،هدهد سلیمان به دیار سبا ميرود و براي او از بيایماني مردمان
آن سرزمین خبر ميآورد ( 22نمل).
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)24طرح ادعاهاي بياساس توسط قهرمان دروغین یا شریر :در قرآن شاهد مواردي از ادعاهاي بياساس
افراد شریر هستیم ،به عنوان نمونه به این مثالها توجه کنید :سامري و یارانش تندیس گوسالهاي که
صداي گوساله داشت ،پدید ميآورند و آن را معبود موسي و بنياسرائیل ميدانند ( 88طه) .پادشاه
زمان ابراهیم (ع) ادعا مي کند که از آنجا که او قادر به دادن حیات یا میراندن مردم است ،پس خداست
( 258بقره) .فرعونیان دلیل اظهارات موسي (ع) را این ميدانستند که او با ادّعاي پیامبري ميخواهد به
ریاست برسد و بزرگي و پیشوایي در این سرزمین از آنِ خود کند ( 78یونس) و آنان را از سرزمینشان
بیرون کند ( 57طه) .یهودیان ادعا ميکنند که عیسيبن مریم (ع) کشته شده است ( 157نساء).
در بررسي این خویشکاري در قرآن دو نکته جلب توجه ميکند :اوالً گاهي ادعایي توسط مردمي
صورت مي گیرد که درست یا غلط بودن آن در سیر حوادث داستان مشخص ميشود .ثانی ًا گاهي
تصورات غلط قهرمان یا سایر شخصیتها به بروز ماجراهایي منجر ميشود.
الف) طرح ادعاهای بیاساس توسط مردم :قوم بنياسرائیل در زمان اشموئیل (ع) ادعا ميکنند که
در صورت وجود فرمانرواي مناسب در راه خدا پیکار خواهند کرد ( 246بقره).
ب) گاهی تصورات غلط قهرمان یا سایر شخصیتها به بروز ماجراهایی منجر میشود :یونس
(ع) که از دست قومش عصباني است با این خیال باطل که رها کردن آنها باعث تمام شدن
سختيهایش ميشود ،از بین آنان ميرود ( 87انبیاء).
)25دادن وظیفه اي دشوار به قهرمان :انجام کاري سخت به قهرمان سپرده ميشود .براي مثال ،خداوند
از ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) ميخواهد که خانهي کعبه را ویژهي عبادت سازند ( 125بقره) .طالوت
مأمور مبارزه با جالوت ميشود ( 249بقره) .خداوند از خضر (ع) خواسته است تا کشتياي را سوراخ
کند ( 71کهف) ،پسر نوجواني را بکشد ( 74کهف) و دیوار در حال فرو ریختني را درست کند (77
کهف) .وظیفهي سخت هدایت مردم به نوح (ع) ( 59اعراف) ،به الیاس (ع) ( 123صافات) ،به یونس
(ع) ( 139و  147صافات) و به دوازده مهتر درمیان قوم بنياسرائیل در زمان یوشع (ع) ( 12مائده)
سپرده ميشود.
باید یادآوري شود که گاهي وظیفهاي سخت به شخصیتي غیر از قهرمان داده ميشود :خداوند
به فرشتگان امر ميکند تا بر آدم ،پس از تکامل خلقت او ،سجده کنند ( 61اسرا).
)26انجام وظیفه ي محول شده به قهرمان :قهرمان گاهي موفق به انجام کار دشوار سپرده شده به او
ميشود .به عنوان مثال ،ابراهیم (ع) در انجام کارهاي محوله موفق ميشود ( 124بقره) و با تمام وجود
تسلیم خداوند ميشود ( 131بقره) .طالوت،جالوت را در پیکار شکست ميدهد ( 251بقره) .خضر (ع)
کشتي را سوراخ ميکند ( 71کهف) ،پسر نوجوان را ميکشد ( 74کهف) و دیوار در حال فرو ریختن را
درست ميکند ( 77کهف).
گاهي نیز شخ صیتي غیر از قهرمان از انجام کاري که به دوش او گذاشته شده سربلند بیرون
ميآید :فرشتگان در برابر آدم سجده ميکنند ( 30حجر).
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 )27شناخته شدن قهرمان :وقایعي به ظاهر شدن ماهیت قهرمان منتهي ميشود .براي مثال ،هنگاميکه
یوسف (ع) پدر و مادرش را بر تخت مينشاند ،و همه در برابر یوسف به زمین ميافتند و سجده
ميکنند ،عنایت ویژهي خداوند به او آشکار ميگردد ( 100یوسف) .ملکهي سبا که تخت خود را در
حضور سلیمان (ع) ميبیند ،به قدرت بينظیر و شگفتانگیز او اعتراف ميکند ( 43نمل) و هنگاميکه
کاخِ صاف و صیقليشده از شیشههاي بلورین سلیمان (ع) را ميبیند ،بر نبوت او یقین ميیابد (44
نمل) .خداوند با سرد کردن آتش بر ابراهیم (ع) حقانیت او را آشکار ميکند و کساني را که براي نابودي
ابراهیم (ع) در تالش بودند ،پستترین مردم قرار ميدهد ( 98صافات) .وقتيکه طفل حضرت مریم
(س) لب به سخن ميگشاید و به معرفي خود ميپردازد ،بيگناهي مریم (س) مشخص ميشود (-33
 29مریم).
توجه به این حقایق نیز قابل تأمل است که:
الف) گاهي در خالل یک ماجرا قهرمان جدیدي ظهور ميکند .براي مثال ،داود در جنگ بین طالوت و
جالوت ،جالوت را ميکشد ( 251بقره).
ب) گاهي نیز در خالل اتفاقي شگفت ،این خداوند متعال است که شناخته ميشود .براي مثال ،چون
موسي (ع) در موعد مقرّر به کوه طور ميرود ،از پروردگارش مي خواهد که خود را به او نشان دهد.
پروردگارش ميگوید « :هرگز مرا نخواهي دید ،ولي به این کوه بنگر ،اگر پس از آن که من بر او ظاهر
شدم ،برجاي خود ماند ،مرا خواهي دید» .هنگاميکه کوه پس از جلوهي پروردگارش بر آن از هم
ميپاشد ،موسي بیهوش بر زمین ميافتد و هنگاميکه به هوش ميآید ،بر این حقیقت که خداوند دیده
نميشود ،اعتراف ميکند ( 143اعراف).
)28رسوایي قهرمان دروغین یا شریر :شریر یا قهرمان دروغین توسط خودش یا دیگري رسوا ميشود.
براي مثال ،قابیل پس از دیدن کالغ از کشتن برادرش پشیمان ميشود ( 31مائده) .خداوند شیطان را
به علت خودبزرگ بیني ،مورد عتاب قرار ميدهد ( 12اعراف) و از درگاه خود ميراند ( 77ص) .خداوند
به او ميگوید که حتي گمراهي بندگان نیز جز به رخصت او تحقق نخواهد یافت ( 41حجر) .پس از
قضاوت داود (ع) بین طرفین دعوا ،شریر رسوا ميشود ( 24ص).
)29کسب وجهه ي جدید توسط قهرمان :گاهي در بطن ماجرایي ،قهرمان وجههي تازهاي پیدا ميکند.
مثالً ،ابراهیم (ع) وقتي در مقابل امتحانات الهي سربلند ميشود ،به پیشوایي ميرسد ( 124بقره) .آدم
(ع) و حوا پس از فریب خوردن از درگاه الهي رانده ميشوند ( 36بقره) ولي خداوند توبهي آنان را
ميپذیرد ( 37بقره) .در قرآن از یونس (ع) پس از پذیرفته شدن توبهاش ،به برگزیده و شایسته تعبیر
شده است ( 50قلم).
گاهی سایر شخصیتهاي داستان ،صورت یا وجههی جدیدی مییابند :خداوند شیطان را
پس از سرپیچي فرمانش ابتدا خوارشده ( 13اعراف 34 ،حجر) و سپس مهلتیافته ( 15اعراف) ميداند.
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)30مجازات شریر :شریر فرجام ناگواري پیدا ميکند .در قرآن شاهد موارد نسبتاً زیادي از مجازات
گمراهان هستیم:
قوم و همسر لوط در عذاب الهي باقي ميمانند ( 82هود) .کیفر سختي بر فرعون و قوم لوط فرود
ميآید ( 10حاقه) .بني اسرائیل در زمان یوشع (ع) مورد لعنت خداوند قرار ميگیرند ( 13مائده) .قوم
نوح ( 46ذاریات) مجازات ميشوند و پسر نوح ( 77انبیا) نیز همراه با گمراهان غرق ميشود .خداوند از
قوم شعیب ( 95و  96اعراف) و اهل حجر ( 83حجر) انتقام ميگیرد .قوم ثمود ( 38عنکبوت) ،قوم
مدین ( 95هود) ،اهل ایکه ( 189شعراء) قوم سرکش عاد ( 16فصلت) و امتهاي عصیانگر و کافر
( 38فرقان) مورد عذاب خداوند قرار ميگیرند.
نکات زیر در خویشکاري مجازات در قرآن جلب توجه ميکند:
الف) گاهی نیز مجازات شریر به آینده موکول میشود .برای مثال ،به کافران و کسانيکه آیات
الهي را دروغ ميشمارند ( 39بقره ،)،به اقوام ناشایسته پس از نوح ( 48هود) و به شیطان ( 85ص) و
کسانيکه از شیطان پیروي ميکنند ( 85ص) وعدهي عذاب الهي داده ميشود .کافران پس از مهلت
مقرر از بین خواهند رفت ( 44حج).
ب) گاهی این قهرمان است که به خاطر اشتباهی مجازات میشود .برای مثال ،خداوند یونس
(ع) را به خاطر رها کردن قومش ،با بلعیده شدن توسط ماهي مجازات ميکند ( 142صافات) .آدم (ع) و
حوا بعد از خوردن میوهي ممنوعه از بهشت رانده ميشوند ( 123طه).
 )31ازدواج و به تخت نشستن قهرمان :همواره ازدواج و نشستن بر تخت با هم به عنوان پاداش به
قهرمان اعطا نميگردد .در مورد داستانهاي قرآن نیز این صدق ميکند .به نمونههایي از این
خویشکاري توجه کنید:
به طور کلي ،در قرآن به ازدواج موسي (ع) و دختر شعیب (ع) ( 27قصص) و پیامبر اکرم (ص) با همسر
مطلقهي زید ( 37احزاب) اشاره شده است .اگرچه ازدواج موسي (ع) و دختر شعیب (ع) پاداش هشت
سال کار موسي (ع) براي شعیب (ع) است ،ازدواج پیامبر اکرم (ص) با همسر مطلقهي زید ،صرف ًا به
دستور خداوند متعال و براي شکستن یک سنت جاهلي است و درواقع جنبهي پاداش ندارد .از طرف
دیگر ،موسي (ع) پس از ازدواج با دختر شعیب (ع) و در راه بازگشت به مصر به مقام نبوت ميرسد که
این نیز ماهیت ًا با رسیدن به سلطنت تفاوت دارد.
در قرآن ،تنها پیامبراني ک ه سلطنتشان ذکر شده است ،حضرت داود (ع) و سلیمان (ع) هستند.
به طوري که در قرآن آمده است که :خداوند به داود (ع) فرمانروایي اعطا و آن را استوار ميگرداند (20
ص) .در آیهي  16نمل نیز به داشتن سلطنت توسط داود (ع) و سلیمان (ع) و در آیهي  39ص نیز به
سلطنت سلیمان (ع) اشاره شده است .البته در قرآن بر صدارت یوسف (ع) در سرزمین مصر (54
یوسف) و قدرت یافتن او در آن سرزمین ( 56یوسف) نیز تأکیده شده است.
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در دیدگاه پراپ آنچه تحتعنوان خویشکاري ازدواج و به تخت نشستن مطرحشده ،نوعي پاداش
براي قهرمان است البته او ( ،1392ص  )132خود نیز به این نکته توجه داشت که گاهي پاداش قهرمان
صورت دیگري ميیابد .در داستانهاي قرآن ،بیشتر شاهد پاداشهاي معنوي براي قهرمانان داستانها و
همراهانشان هستیم .ازجمله پاداشهاي ذکرشده براي قهرمانان و یارانشان در قرآن این موارد قابل
تأمل است :گاهي آنان از عذاب یا از شر دشمنان نجات ميیابند ،گاهي به آنان وعدهي نجات یا
رستگاري داده ميشود و گاهي نیز مقام و جایگاهي معنوي ميیابند.
الف) گاهی پیامبران و مؤمنان ،توسط خداوند از عذاب الهی نجات مییابند :شعیب (ع) و
یارانش ( 95هود) ،نوح (ع) و پیروانش ( 18فصلت) ،لوط (ع) و یارانش ( 83-84اعراف) و صالح (ع) و
مؤمنان قوم ثمود ( 18بروج) از عذاب الهي نجات داده ميشوند .نوح (ع) و خاندانش از اندوهي بزرگ
رهایي ميیابند ( 76انبیاء) و از شر دشمنان رهایي ميیابند ( 14قمر).
ب) گاهی نیز وعدهی نجات یا رستگاری به آنان داده میشود :در آیهي  96اعراف تصریح شده
است که مؤمنان نجات خواهند یافت .در آیهي  40غافر نیز به آنان وعدهي بهشت داده شده است .به
مؤمنان و مجاهدان ،بشارت بهشت ،نصرت خداوند و پیروزي بر کافران داده شده است ( 12-13صف).
ج) به پیامبران ،از طرف خداوند مقامي واال داده ميشود :ابراهیم (ع) بعد از سربلندي از آزمونهاي
الهي ،به مقام پیشوایي (امامت) ميرسد ( 124بقره) .سلیمان (ع) نیز نزد خداوند مرتبهاي نیکو ميیابد
و بازگشتي نیکو خواهد داشت ( 40ص).
 -5نتیجهگیری
توجه به انواع خویشکاريها و بسامد وقوع آنها ،نشان ميدهد که ميتوان کلیهي
خویشکاريهاي یافتهشده توسط پراپ را در داستانهاي قرآن نیز یافت ،با این حال ،ماهیت این
خویشکاريها با موارد موجود در داستانهاي پریان که توسط پراپ بررسي شده ،فرق دارد و در مواردي
تفاوتهایي نیز دیده ميشود .براي مثال،
 )1در قرآن خبرگیري قهرمان و خبریابي او و سایر شخصیتهاي داستان نیز به اندازهي خبرگیري و
خبریابي شریر اهمیت دارد ،از طرف دیگر این خبرگیريها و خبریابيها به مسائل اصولي حاکم بر
هستي یعني اطالع یافتن و اطالع دادن از عقاید افراد ،برميگردد و هدف از آنها ،کشف حقیقت یا در
مواردي توجیه عقاید اشتباه خود یا احیاناً کتمان حقیقت و درست جلوه دادن باطل است .از آنجا که
قرآن کتابي است که براي نشان دادن طریق حق آمده است ،خبرگیري یا خبردهي دربارهي عقاید
درست و غلط ،جزء الینفک آن است .از طرف دیگر ،آنچه از بررسي این دو خویشکاري در قرآن
ميتوان دریافت ،توجه گسترده به گفتوگو در داستانهاي قرآن است که به عنوان ابزاري حیاتي براي
بیان این دو خویشکاري محسوب ميشود.
 )2ماهیت عامل ماورایي در داستانهاي قرآن با داستانهاي مورد تحلیل پراپ تا حدودي متفاوت
است .در داستانهاي قرآن ،اغلب معجزات پیامبران یا صفات و قابلیتهایي که خداوند متعال به
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پیامبران خود داده است ،به آنان در پیشبرد رسالتشان ،تفهیم و تبلیغ عقایدشان یا تعدیل و اصالح
عقاید نادرست دیگران ،یاري ميرساند و همهي اینها درجهت هدف اصلي پیامبران و قرآن که هدایت
انسانهاست ،به کار گرفته ميشوند .گاهي نیز این عوامل ،به عنوان پاداش به قهرمان داده ميشود،
مثالً پیامبري پس از سالها عبادت و خدمت در راه خدا ،توفیق استجابت دعا ميیابد.
 )3دربارهي خویشکاري دادن وظیفهي دشوار به قهرمان باید یادآوري شود که وظیفهاي سنگین یعني
هدایت مردم به سوي خداوند و صراط مستقیم ،به پیامبران داده شده است ،ولي گویي آنان در انجام
این وظیفه چندان موفق نبودهاند و جز عده ي قلیلي از مؤمنان ،اغلب مردم به بیراهه رفتهاند .بسامد
بیش از حد خویشکاري شرارت و مجازات شریر ،نیز دلیل عدم موفقیت کامل آنان در انجام این
وظیفهي فوقالعاده دشوار بوده است .این در حالي است که در افسانهها یا داستانهاي غیرواقعي مورد
تحلیل پراپ ،قهرمان ،اغلب از عهده انجام وظیفهي دشواري که به او سپرده شده ،برميآید.
 )4ماهیت پاداش نیز همانگونه که اشاره شد ،بیشتر جنبهي معنوي به خود ميگیرد.
الزم به ذکر است که در قرآن استفاده از بعضي خویشکاريها مانند خویشکاري شمارهي ،9 ،1
 22 ،21 ،20 ،17 ،11 ،10و  23محدود است ،درحاليکه خویشکاريهاي شمارهي ،14 ،8 ، 5 ،4 ،2
 19و  30فوقالعاده پرکاربرد هستند .این خویشکاريهاي پربسامد به وضوح اولویتهاي قرآن را آشکار
ميسازد .خویشکاري شمارهي ( 2نهي و امر) به دعوت قرآن به بایدها و نبایدها اشاره دارد.
خویشکاريهاي  4و  5که جفت هستند ،به ابزاري که براي اثرگذاري بر عقاید مردم به کار گرفته
ميشود ،یعني همان نقش گفتار برميگردند .گروههاي مختلف در قرآن به بحث پیرامون صحت
اعتقاداتشان ميپرداز ند و پیامبران نیز عقاید آنان را رد و حقیقت را برایشان بازگو ميکنند .خویشکاري
شمارهي  8که همان احساس کمبود و شرارت است ،نشان از این واقعیت دارد که اغلب مردم صراط
مستقیم و بایدها و نبایدهاي زندگي را از پیامبرانشان نميآموزند و همچنان به راه ناصواب خود ادامه
ميدهند و سرانجام نیز به مجازات اعمال خود ميرسند (خویشکاري  .)30خویشکاري شمارهي 14
حکایت از عوامل فوقبشري و ماورایي فراواني دارد که به پیامبران داده ميشود تا شاید با کمک آنان
بتوانند مردم را به سوي خداوند ،راهنمایي کنند .کاربرد خویشکاري  19که همان رفع کمبود اولیه
است ،نیز به دو حقیقت ،در جریان زندگي بشر اشاره دارد :اول اینکه در گذر زمان و با کمک بعضي از
عوامل در طول زندگي ،پارهاي از مشکالت حل مي شود و این در زندگي پیامبران خدا نیز صادق است.
دوم اینکه بزرگترین احساس کمبود بشر که همان هدایت و یافتن طریق تعالي است ،با ارسال پیامبران
در بین اقوام مختلف ،ابرطرف شده است.
وجود خداوند ،صفات او و سلسلهمراتب حاکم بر آفرینش ،نیز از جملهي حقایقي است که با
بررسي داستان هاي قرآن از دیدگاه پراپ مشهود است .خداوند ضمن بیان داستانهاي قرآن ،جایگاه
منحصر به فردش در سیر وقایع و رویدادها را به تصویر ميکشد .از آنجا که خداوند از ابصار انسانهاي
غافل پوشیده است ،آنان عالم را محضر او نميبینند و از این غیبت ظاهري ،در جهت عصیان و نافرماني
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بهره مي برند .او براي یادآوري خود به مردم اعصار مختلف ،قهرماناني (پیامبراني) براي هر قوم گسیل
ميدارد و در تمام مراحل ،در انجام وظیفه ،به آنان یاري ميرساند .خداوند متعال ،مردم را به واسطهي
این قهرمانان از انجام اموري نهي کرده یا به انجام اموري دیگر امر ميکند .این قهرمانان ،در مواقعي
براي کسب خبر به او مراجعه ميکنند .او خود نیز به آنان دربارهي وقوع رویدادهایي اطالعرساني
ميکند یا به واسطهي آنان مردم را باخبر ميکند و گاهي ،بيواسطه و گاهي با واسطهي پیامبران الهي
به افراد درباره ي تالش شریران براي اغوایشان و احتمال فریب خوردن آنها ،هشدار ميدهد .او در
مواردي ،مشکالت سر راه و ادعاهاي بي اساسي که توسط اقوام جاهل مطرح خواهد شد ،را نیز به آنان
یادآوري ميکند .او از تمام مصیبتهاي وارده به آنان و حتي سایر افراد آگاه است و به آنان ،در
رفعشان ،یاري مي رساند .عوامل ماورایي همچون استجابت دعا ،امدادهاي غیبي ،الهام و  ...همه
یاریگراني هست ند که از سوي او براي افراد مختلف و به خصوص پیامبرانش فرستاده ميشوند .خداوند
متعال به آزمایش قهرمانان (پیامبران هر قوم) پرداخته و در برابر کنش آنان ،اعطاگري ميکند و به
آنان ،توان استفاده از عوامل مافوقبشري را مي دهد .او به عنوان باالترین اعطاگر و یاريرسان ،مورد
خطاب پیامبران و افرادي است که در طلب چیزي هستند و دست نیاز به سوي او بلند ميکنند .خداوند
حکیم ،گاهي براساس حکمت خویش ،قهرمانان را به سوي منزلگاهي سوق ميدهد تا در آنجا براي
مأموریت خود قابلیت کسب کنند؛ همچون رسیدن موسي (ع) به سرزمین مدین .هنگاميکه نبرد
مستقیم بین قهرمانان و شریران ،اجتنابناپذیر ميگردد ،این خداوند است که در نقش یاريرسان
اصلي ،عمل ميکند ،همانگونه که در جنگ بدر به پیامبر و یارانش یاري رساند .هنگاميکه شریران
روزگار ،قصد بدنامي قهرماني را ميکنند ،او با افشاي حقیقت و تأکید بر آن بدنامي قهرمان را رفع
مي کند مانند رفع اتهام از حضرت یوسف (ع) .او ،سرانجام به رفع کمبود اولیه ،کمک ميکند ،همانطور
که براي ایوب (ع) چشمه اي براي شفاي بیماریش فرستاد .خداوند رحیم ،به پیامبرانش در شکست
شریران زمان و رخ نمودن حقیقت یاري ميرساند و گاهي با اعطاي معجزات خود یا انواع کمکهاي
دیگر ،اسباب رهایي قهرماني از تعقیب را فراهم ميآورد (موسي و فرعون) .در آخر هر داستان ،این
خداوند است که عامل اصلي در شناساندن قهرمان و آشکار ساختن چهرهي واقعي او و همچنین رسوا
ل پاداش عامالن به خیر و مجازات برپاکنندگان شر است.
ساختن شریر ،به شمار ميآید و عام ِ
بدین سان ،خداوند متعال براي تجسم صفات خود در ذهن مخاطبان قرآن کریم ،از بیان داستان استفاده
کرده است تا خوانندگان در البهالي ماجراهاي پیشآمده ،او و حقیقت وجودیش را بهتر بشناسند.
در آخر ،ذکر این نکته الزم است که گرچه دیدگاه پراپ ،دیدگاهي نسبتاً جامع در بررسي
خویشکاريها در متون داستاني است و همه آنها در داستانهاي قرآن نیز وجود دارد ،اما ماهیت
متفاوت داستانهاي قرآني با داستانهاي بشري ،باعث وجود تفاوتهاي اساسي در ماهیت
خویشکاريهاي آنها و داستانهاي بشري شده است و همانطور که ذکر شد ،در تعداد زیادي از
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خویشکاري هاي قرآن ،انواع اضافي یا متفاوتي از یک خویشکاري وجود دارد که در دیدگاه پراپ بیان
نشده است.
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