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چکیده
تحلیل و بازخوانی روایتهای قرآنی بر اساس نظریههای جدید ،میتواند در شناخت بیشتر و
عمیقتر این کتاب کریم مؤثر واقع شود .این جستار به روش توصیفی-تحلیلی درپی تحلیل برخی
حكایتهای قرآنی مثل داستان حضرت یوسف(ع) ،حضرت ابراهیم(ع) ،حضرت یونس(ع) و حضرت
ایوب(ع) ،براساس نظریۀ الگوی کنشی گریماس است؛ براین اساس روایتهای نامبرده با توجه به
موقعیت روایی آنها دستهبندی شده ،سپس شخصیتهای هر موقعیت روایی بررسی و تحلیل شده
است .شش نقش اصلی یا به تعبیر گریماس «کنشگر» در این روایتها ،بازیابی شده است که عبارتند
از:کنشگزار یا فرستنده ،کنشگراصلی یا فاعل ،هدف ،کنشیار ،کنشپذیر یا دریافت کننده و
ضدکنشگر .بررسیهای این تحقیق نشان میدهد ،ساختار بسیاری از داستانهای قرآن به روش نظریه
الگویی کنشی گریماس قابل نقد و بررسی است و اصول و مبانی کلی الگوی کنشی گریماس درباره
حكایتهای قرآنی کامالً قابلیت انطباق دارد و نتایج آن با دستاوردهای گریماس در بحث بررسی
شخصیت به عنوان یكی از عناصر اصلی داستان قابل تطبیق است
کلیدواژهها :قرآن کریم ،داستانهای قرآنی،روایت ،الگوی کنشی گریماس .
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مقدمه
قرآن كريم كتاب هدايت است و بخش عمدهاي از آن به روايت سرگذشت واقعي ملتها ،اقوام و
اشخاص اختصاص دارد .هدف از ذكر اين روايتها هدايتگري ،عبرتدهي و ارائه راهكارهاي تربيتي
است .ابزاري كه قرآن براي بيان آموزههاي ديني خود و القاي پيامهاي خود برگزيده است ،شيوۀ هنري
داستان گويي است .اين داستانهاي مختلف حدود يك ششم از حجم قرآن را به خود اختصاص داده
اند و همچون داستانهاي غيرقرآني از ساختار روايي منسجمي برخوردارند و از جنبهها و عناصر
روايتگري از جمله گفتگو ،شخصيت ،فضاسازي ،لحن ،كشمكش ،گرهافكني ،بحران ،زمان ،مكان و
زاويۀ ديد بهرهمنداند .براين اساس داستانهاي قرآني ،چه آن دسته از قصههايي كه به صورت يكجا در
سورهها ذكر شدهاند و چه قصههايي كه در سورههاي مختلف پراكندهاند ،جزء متون روايي قرار مي-
گيرند و اين امر به كرّات توسط محققين اثبات شده است كه نيازي به بيان مكرر آن نيست .به عنوان
نمونه ،يكي از محققين ميگويد« :بهطوكلي ميتوان اكثر داستانهاي قرآني را نوعي داستان كوتاه
قلمداد نمود( .مانند داستانهاي حضرت زكريا ،ايوب ،هود ،صالح ،اسماعيل ،يونس و  )...و در مواردي
داستان بلند يا همان رمان (مانند داستانهاي حضرت ابراهيم ،موسي ،يوسف و سليمان ( »...حبيبي،
 )93 :1931براي توضيح بيشتر بايد گفت؛ از سويي اگر تنها به شاخصۀ تعريف روايت كه به وسيله
پراپ و مايكل توالن ارائه شده است(ر.ک :همان )6 :تكيه شود ،بدون هيچ شبههاي بايد بپذيريم كه
داستانها و حكايتهاي قرآني يقيناً در جرگۀ متون روايي قرار ميگيرند .از سوي ديگر به تأكيد
گريماس ،نظريۀ الگوي كنشي او الگويي زيربنايي و جهان شمول است كه ميتواند با همۀ روايتها
منطبق باشد؛ بنابراين داستانهاي قرآني نيز از اين نظر مستثني نخواهد بود.
شايان ذكر است كه داستان در قرآن كار هنري مستقل و جداي از ساير موضوعات اصلي آن
نيست؛ بلكه وسيلهاي هدفمند براي تأثيرگذاري دروني و براي به تحقق رساندن اهداف هدايتي و
تربيتي آن است؛ يعني عناصر گوناگون داستاني براساس تعبير قرآن وسيلهاي هستند براي عبرتدهي،
چنان كه در قرآن به اين امر اذعان شده است« :لقد كانَ قِصصهم عِبره الُولي االلباب ( »...يوسف، 111/
نازعات  ،66/شعرا  6، 33و  ،)63تبيين پايههاي دعوت پيامبر«وكُلّا نقُصُّ عليك مِن أنباء الرُّسل ما نثبّتُ
بِه فؤ ادکَ» (هود ،)161/هدايتگري «و لقد صرّ فنا في هذا القرءان للنّاسِ من كلِّ مَثَل( » ...كهف)45/
بيان اصول شريعتي ،تصديق پيامبران گذشته و بيان احكام الهي(.آل عمران ، 39/قمر  )5-4/اما اين امر
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هيچگاه مانع از آن نميشود كه ويژگيهاي هنري و داستانپردازي در آن ظاهر نشود؛ چراكه هدفهاي
روايتگري قرآن ،هم ديني است و هم بازتاب جلوههاي هنري و زيبايي آن و روش بيان هنري،
وسيلهاي است هدفمند براي تأثيرگذاري دروني و اين سخني است كه صاحبنظران زيادي روي آن
صحه گذاشتهاند؛ در قرآن هم هدف ديني مدنظر است و هم طريق هنري در بيانِ آن هدف .قرآن،
زيبايي هنري را وسيلهاي براي تأثيرگذاري دروني قرار ميدهد و بدين طريق احساس ديني با زبان
شيوا و تأثيرگذار هنري به ديگران عرضه ميشود و اين زيبايي هنري زمينه را براي پذيرش دادههاي
ديني هموارتر ميكند و اين چيزي جز تأثير هنر در راستاي خدمت به عقيده و اداي رسالت زيبا
شناسانه آن نيست( .ر.ک :قطب ،بيتا111 :؛ شيخ امين  1335 ،م ،661 :خلف اهلل  1333 ،م)116-145 :

پیشینه
در زمينۀ سابقۀ تحقيق بايد گفت؛ مقالههاي زيادي حكايتهاي مختلف نظم و نثر متون ادب
فارسي را بر اساس الگوي كنشي گريماس نقد و بررسي كرده اند .مانند مقاله «الگوي كنشگر در
برخي روايتهاي كالمي مثنوي معنوي بر اساس نظريه الگوي كنشگرآلژيرداس گرماس»
(مشيدي )1931:كه در اين تحقيق برخي از روايتهاي دفتر اول و دوم مثنوي كه از درون مايه كالمي
برخوردار بودند ،بر اساس نظريه الگوي كنشگر گريماس بررسي شد ،يا مقاله «بررسي سازوكار
شخصيتها درخسرو وشيرين نظامي»(فاطمي )1933:كه بر اساس همين الگو روابط شخصيتها را در
خسرو و شيرين نظامي تحليل كردند .طبق جستجوي نگارنده مقالهاي با عنوان «تحليل ساختار روايي
داستان حضرت سليمان(ع) و ملكۀ سبا بر پايۀ الگوي روايي گريماس» (صدقي)1933،صورت گرفته
است كه در آن ،داستان سليمان(ع) ،براساس الگوي كنش ،زنجيرهها وگزارههاي روايي تحليل شده است.
هدف و روش تحقیق
نظر به اين كه حكايتهاي قرآني به عنوان يك «روايت» با الگوي جهان شمول كنشگر گريماس
منطبق است ،در اين پژوهش،داستانهاي قرآني به روش تحليلي – توصيفي ،مورد نقد و بررسي
قرارگرفته است تا طريقۀ الگو بندي شخصيتهاي داستاني بر اساس الگوي كنشي گريماس مشخص
شود و با بهرهگيري ازهمين نظريه در بررسي شخصيت ،شخصيت به عنوان يكي از عناصر و پديده
اصلي داستان ،در حكايت هاي قرآني نقد و بررسي شود .تعيين ساختار داستانهاي قرآني از اهداف
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پژوهش حاضر است .از اهداف ديگر پژوهش آن است تا مشخص شود قرآن كريم در بيان داستانهاي
خود تا چه اندازه از شيوههاي هنري و ادبي بهره جسته است و آن را در خدمت اهداف تربيتي و
هدايتي قرار داده است و ديگر آن كه طرحي كلي از داستانهاي قرآن بر اساس نظريههاي جديد ارائه
شود .بدين منظور داستان حضرت يوسف(ع) ،ابراهيم(ع) ،يونس(ع) و داستان ايوب(ع) از قرآن
انتخاب شده است؛داستان حضرت يوسف به اين دليل كه در قرآن به صورت مفصل و يكجا آمده
است ،بيش از هر داستان قرآني ديگر قابليت آن را دارد كه جلوههاي هنري و ادبي آن آشكار شود و
سه روايت ديگر نيز هرچند در قرآن به صورت يكجا نيامده اند ولي بر اساس تفسيرها و روايات،آغاز
و انجام آنها به طور جامع ذكر شده است و قابليت تحقيق را دارند .در ادامه براي تفهيم بيشتر ،نوع
شخصيتهاي اين روايتها و نام هريك براساس الگوي كنشگر گريماس در قالب جدولي نشان داده
شده است.
براي پرداختن به تحليل ساختاري شخصيتهاي داستانهاي قرآن بر اساس نظريه كنشي گريماس،
ابتدا به معرفي نظريه گريماس پرداخته ميشود.
تشريح نظريه الگوی كنشی گريماس
ساختارگرايي ،يكي از شيوههاي نقد داستان است كه نخستين بار توسط والديميرپراپ با مطالعه و
بررسي ساختار كتاب «قصه پريان روسي» مطرح شد .روايت شناسي نيز به عنوان يكي از علوم ادبي
جديد ،رهاورد انقالب و تحولي است كه ساختارگرايي در بررسي داستان به وجود آورد .نخستين بار
تودوروف در كتاب «دستور زبان دكامرون» واژۀ روايت شناسي 1را به عنوان «علم مطالعه قصه» به كار
بُرد( .تودوروف )11 : 1363 ،تعاريف متعددي از «روايت» ارائه شده است از جمله پراپ :روايت را
متني ميداند كه تغيير وضعيت از حالتي متعادل به غيرمتعادل و دوباره بازگشت به حالت متعادل را
بيان ميكند (.پراپ )49 :1963 ،به نظر مايكل توالن ،روايت توالي ملموس از حوادثي است كه به
صورت غيرتصادفي در كنار هم آمدهاند(.توالن )11 :6111 ،
محققان روايتشناسي ساختارگرا همچون؛ والديمير پراپ و آلژير داس گريماس برساختار روايتها
تأكيد كردند و كوشيدند عناصر سازندۀ روايتها مثل طرح ،شخصيت ،زاويۀ ديد ،راوي ،زمان و مكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Narratology
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را توصيف و تحليل كنند .گريماس معتقد است «ميتوان از عناصر روساختي عيني به ساختارهايي
دست يافت كه در عمق متن واقع شدهاند و داراي معنااند( ».خادمي )33: 1931،بر اين اساس از
مباحث مهم محققان روايتشناسي ساختارگرا ،يافتن دستور زبان داستان است؛ يعني قانونمنديها و
قواعدي كه بر قصهها و داستانها حاكم است .از نظر آنها هر شخصيتي در داستان نقشي بر عهده دارد
كه بايد آن را انجام دهد؛ بههمين جهت از نظر معتقدان به نظريه كنشي در داستان ،شخصيت ،كنشگر
ناميده ميشود و همۀ هستي شخصيت در نقش و كنشي خالصه ميشود كه در داستان بر عهده دارد.
(اخوت )154 :1911،براين اساس پس از رواج نظريات ساختارگرايانه ،طرز تلقي نسبت به شخصيت
عوض شد؛ از اين پس شخصيت داستاني برخالف نظر واقع گرايان ،عنصري جدا از متن و مقلدان
انسانهاي واقعي محسوب نميشوند؛ بلكه به منزله جزئي از ساختار كلي روايت و برخاسته از آن به
شمار ميروند و به اصطالح وانزهايمر 1زمينهمند ميشود( .ريمون كنان )51: 1631 ،؛ يعني شخصيتهاي
داستاني نه به عنوان خالق كنشهاي روايت؛ بلكه به عنوان مجريِ كنشهاي از پيش تعيين شده هستند.
در ذيل به طور مختصر به نظريۀ كنشي روايت پراپ ،كوكه و گريماس اشاره ميشود.
بنابر نظر پراپ در قصه ،هفت نقش وجود دارد كه به ترتيب عبارتند از :شرير ،بخشنده ،ياريگر،
شاهزاده خانم (شخص مورد جستجو) ،گسيل دارنده ،قهرمان و قهرمان دروغين .پراپ دسته بندي
هفتگانهاش از شخصيتهاي داستانهاي فلكوري را خاص اين حكايتها ميديد و بر يك نوع ادبي
واحد تأكيد ميكرد .اما ژان كلود كوكه ،كنشگرها را در سه دستۀ كلي طبقهبندي كرده است؛ نخست،
كنشگر كه شامل سوژه و ناسوژه است .سوژه كنشگري است كه تمام كارهايش را از روي عقل و با
فكر انجام ميدهد و ناسوژه كنشگري است كه اعمالش را بدون فكر انجام ميدهد .دوم ،كنشگر كه
شامل هر نوع شيء ميشود ،چه اشياء عادي و چه اشياء جادويي مانند چوب جادوگرها و بسياري از
اشياء جادويي كه در قصههاي عاميانه فراوان است .حيوانات هم در قصههايي كه داراي نقش اصلي
نيستند در اين گروه قرار ميگيرند .سوم ،كنشگرها كه نيرويي فراتر از نيروي انساني است همانند
نيروي خدا يا فرشته و تمام پديدههاي ناشناخته كه به شكلي انسان را تحت تأثير يا وحشت قرار ميدهند.
از نظر كوكه ،در داستانها تنها دو نوع رابطه وجود دارد ،يا مجموعۀ نخست كنشگر و دوم كنشگر
است يا عالوه بر آنها سوم كنشگر را نيز در برميگيرد( .فاطمي)41 :1933 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weins heimer
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بعد از پراپ ،آلژيرداس ژولين گريماس )1336-1311(1پايهگذار مكتب نشانه شناسي پاريس ،از
موفقترين نظريه پردازاني است كه به الگوبندي شخصيت پرداخت .او بر ساختار روايتها تكيه كرد و
كوشيد عناصر سازندۀ روايتها را توصيف كند و براساس زبان شناسي سوسور و ياكوبسن ،اذعان كرد
كه داللت ،با تقابلهاي دوتايي شروع ميشود و به واسطۀ تقابلهاي ميان دو واحد معنايي ،معنا به
وجود ميآيد .او پس از آنكه تقابلها را مبناي نظريه خود قرار داد «،يك سطح تفكر پيش زباني را
فرض ميكند كه در آن به اين تقابلهاي ابتدايي ،شكلي انسانگونه داده ميشود كه به واسطه آن،
تقابلهاي منطقي با مفهومي ناب به مشاركيني در يك موقعيت جدلي بدل ميشوند ،موقعيتي كه وقتي
مجال توسعۀ زماني پيدا كند ،به يك قصه بدل ميشود .اگر به اين مشاركين ويژگيهاي فردّيت بخش
داده شود ،به كنشگر يا به عبارت ديگر شخصيت تبديل ميشوند( ».اسكولز )151 :1913 ،براين
اساس گريماس همانند ديگر ساختارگرايان ،شخصيت را جزئي از متن و تابع كنشها ميداند .از نظر
او «بنياديترين چارچوبي كه ذهن انسان در قالب آن به جهان ساختار ميبخشد و سپس مفهوم آن را
درک ميكند ،تقابل است .ذهن انسان هرچيزي را در برابر نقطه مقابلش قرار ميدهد تا بتواند مفهوم آن
را درک كند؛ بنابراين ،تقابلها جنبۀ بنيادين دارند و به همين سبب ،شناخت و درک آنها بسيار اهميت
دارد .از طرفي تقابل سازيهاي ذهن انسان به زبان او ،تجربۀ او و سرانجام روايتهاي او راه مييابد،
بنابراين تقابلها ساختار بنيادين متن را نيز تشكيل ميدهند و به همين دليل ،براي درک ساختار متن
بايد ابتدا تقابلها را درک كرد( .تايسن)965: 1931 ،گريماس روايت را بيشتر به قصه و داستان
محدود ميكند .او قصه و داستان را متوني ميداند كه ماهيت مجازي دارند ،متوني كه كنشگر 6يا
شخصيت داستاني مخصوص به خود دارند .كنشگراني كه دست به كنش ميزنند و بدينگونه
شخصيت آنها شكل ميگيرد .گريماس به روش مشابه پراپ كاركرده است .پراپ براي نخستين بار،
هفت نقش روايي گسترده را شناسايي كرد .اين نقشها را شخصيتهاي عاميانه روسيِ او ايفا كردند.
او معتقد بود كه اين نقشها نسبت به سي ويك نقش اصلي يا انواع واقعه كه او آن ها را محور اصلي
همه قصهها ميدانست ،تبعي هستند .گريماس برخالف پراپ ،طرحي را پيشنهاد ميكند كه در آن
وقايع نسبت به شخصيت تبعي هستند .او پيشنهاد ميكند كه فقط شش نقش يا به تعبير خود او كنشگر ،به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. A.j. Greimas
2. ACtant

تحلیل داستانهای قرآنی براساس نظريه كنشی گريماس 17 

منزله مقوالت كلي در زيربناي همه روايتها وجود دارند كه سه جفت مرتبط به هم را تشكيل مي دهند.
گريماس در كتاب ساختار معنايي ( )1366گزارشي ساده از نظريۀ پراپ به دست ميدهد .هدف
گريماس آن است كه با بهرهگيري از تحليل معنايي ساخت جمله ،به «دستور زبان» جهاني روايت
دست يابد( .سلدن و ديگران )159 :1935 ،بر اساس الگوي كنشگرهاي گريماس ،عوامل روايت به
شش عامل تقليل مييابند و عبارتند از:
 -1كنشگزار(فرستنده يا تحريك كننده) :عامل يا نيرويي است كه «كنشگر» را به دنبال خواسته يا
هدفي ميفرستد.
-6كنش پذير(دريافت كننده) :كسي است كه از كنش «كنشگر» سود ميبرد.
 -9كنشگرِ فاعل :معموالً مهمترين شخصيت داستان است كه عمل را انجام ميدهد و به سوي
«شيء ارزشي» خود ميرود.
 -5شيء ارزشي :هدفي است كه كنشگر به سوي آن ميرود يا عملش را بر روي آن انجام ميدهد.
 -4ضد كنشگر :كسي است كه جلوي رسيدن «كنشگر» را به «شيء ارزشي» ميگيرد.
 -6كنشيار :او «كنشگر» را ياري ميدهد تا به «شيء ارزشي» برسد.

كنش پذيريا

كنش گزار يا فرستنده

دريافت كننده

كنشگر

كنشيار يا ياريدهنده

ضد كنشگر

شيء ارزشي
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كنشگزار عاملي است كه كنشگر را به دنبال شيء ارزشي يا هدف ميفرستد تا كنش پذير از آن
سود برد .در جريان جست و جو ،كنشگران ياري دهنده يا كنش ياران او را ياري ميدهند و
ضدكنشگران مانع او ميشوند( .گريماس)36 :1339،
تحلیل داستانها بر اساس الگوی كنشی
-1داستان حضرت يوسف(ع)
تمامي عواملي كه در راستاي به تحقق رساندن رؤياي شخصيت اصلي داستانِ يوسف هستند؛ از
جمله بحرانها و كشمكشهاي فراوان ،عناصر مكاني مختلف و زمان طوالني داستان يوسف كه از
خردسالي تا ميانسالي زندگي او را در برميگيرد ،وجود شخصيتهاي متعدد تأثيرگذار اصلي و فرعي
در عمل داستاني و رويدادهاي مربوط به آنها ،موقعيتهاي مختلف ،پيرنگ و روابط علي و معلولي
منسجمي كه اين داستان دارد ،سبب شده است تا داستان يوسف موقعيتهاي داستاني متفاوتي داشته
باشد .براين اساس نگارنده ،اين داستان را براساس كنش شخصيتهاي داستان ،در پنج موقعيت بررسي
كرده است .كه مختصراً به آنها اشاره ميشود .هرچند ميتوان موقعيتهاي جزئي ديگري نيز براي اين
داستان در نظر گرفت.1:
تحلیل موقعیت اول روایت :داستان يوسف با خواب عجيب و پر معني او شروع ميشود .کنش-
گزار :در موقعيت اول داستانِ يوسف(ع)،كنشگزار ،ابر ياريگر ،فرستنده يا تحريك كننده؛ يعني نيرويي
كه كنشگر را به دنبال خواسته يا هدفي ميفرستد ،بخشي از شخصيت يوسف؛ يعني همان ناخودآگاه
اوست كه به امر خداوند به صورت رؤيا بر او ظاهر شده است : .اذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ
أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (يوسف)5/کنشگرِ فاعل :حضرت يوسف است
كه به سمت شيء ارزشي سوق داده مي شود .هدف :يا همان شيء ارزشي كه كنشگر به سمت آن
ميرود ،آگاه گرداندن يوسف از آينده درخشاني است كه در انتظار اوست .يا با توجه به تعبير پدرش
يعقوب ،دستيابي به مقامهاي بزرگ معنوي و مادي را به وسيله خواب به يوسف بشارت ميدهد؛ يعني
همان مقام واالي پيامبري و برگزيده شدن او« :وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ به دلیل مشهور بودن این داستانها از شرح جزئیات ماجراي آنها در این مقاله خودداري شده است.
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حَكِيمٌ(.يوسف» )61/کنش پذیر :ذي نفع ،دريافت كننده ياكسي كه از كنش كنش گر سود ميبرد،
حضرت يعقوب است .ضد کنشگر :رقيب ،برادران يوسفاند كه به دليل محبت افراطي و بيش از
حد پدر به يوسف نگران و خشمگين اند و آتشكينه و حسادت در دلشان روشن ميشود .کنشیار:يا
همان ياريگر ،حضرت يعقوب است كه از همان ابتدا كه يوسف خواب را برايش تعريف ميكند با
آگاهي از مفهوم و تعبير خواب ،يوسف را راهنمايي ميكند كه خوابش را براي برادران تعريف نكند.
تحلیل موقعیت دوم روایت:کنشگزار :حسادت و كينه توزي برادران نسبت به يوسف به دليل
توجه بيش از حد يعقوب به او «:اذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَۀٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ» ﴿يوسف .﴾3/يعقوب به خاطر صورت زيبا و سيرت زيباتر يوسف ،او را بينهايت دوست
ميداشت و حتي يك ساعت از او جدا نميشد .اين معنا بر برادران بزرگترش گران ميآمد و حسدِ
ايشان را برميانگيخت .فاعل :برادران حضرت يوسف ،هدف یا شیء ارزشی  :از بين بردن يوسف يا
دور كردن او از سرزمين خود « :قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ
السَّيَّارَۀِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ» در آخر رأيشان بر پيشنهاد يكي از ايشان متفق شد كه گفته بود بايد او را در
چاهي بيفكنيم تا كاروانياني كه از چاههاي سر راه آب ميكشند او را يافته و با خود ببرند( .يوسف)11/
كنشِ كنشگران؛ يعني برادران ،در اين موقعيت داستان آن است كه بعد از آن كه تصميم به قتل يوسف
گرفتند ،سرانجام در صحرا به پيشنهاد يكي از برادران او را در چاهي كه بر سر راه كاروانيان قرار
داشت مياندازند و در حالي كه پيراهنش را به خون آغشته كردند ،نزد پدر آمدند و گفتند يوسف را
گرگ خورده است .کنش پذیر يا دريافت كننده  :حضرت يوسف .ضد کنشگر :ندارد .کنشیار:
هواي نفس يا نفس امّاره برادران .چنانكه از زبان حضرت يعقوب نيز به اين امر اشاره شده است« :قال
بَل سوّلت لكُم أنفسكم امراً جميالً واهلل المستعان علي ما تصِفون ( ».يوسف )13/يعني نفس شما امري
را بر شما تسويل كرده و شما را فريب داده است».
تحلیل موقعیت سوم روایت :اين موقعيت بعد از آن است كه كاروانيان يوسف را از چاه بيرون
كشيدند ،به بهاي اندک او را در بازار برده فروشان مصر فروختند و عزيز مصر او را خريداري كرد و به خانه
(ع)

برد .در همين زمان همسر عزيز مصر عاشق يوسف

ميشود و بناي مراوده با او را مينهد و از او

كامخواهي ميكند و زماني كه زليخا ،يوسف(ع) را به سوء قصد عليه خود متهم كرد ،به لطف حق كودكي كه
در گهواره بود ،بر برائت و پاكي يوسف گواهي داد و بدينوسيله خدا او را تبرئه كرد( .يوسف)61،69،63/

 00فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال ششم  /شمارة دوم  /تابستان 7931

کنشگزار  :نيروي عشق .فاعل :زليخا .هدف یا شیء ارزشی :رسيدن به عشق يوسف و معاشقه با
او كه براي رسيدن به اين منظور،بعد از ورود يوسف(ع) به اتاق ،درب ها را ميبندد« .وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ
فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ» (يوسف )69/کنش پذیر :يوسف(ع).
کنش یار :هواي نفس و احساسات شهواني او .ضدکنشگر  :ندارد.
تحلیل موقعیت چهارم روایت :اين موقعيت زماني است كه يوسف(ع) وارد زندان ميشود و
خواب دو تن از غالمان دربار كه با او وارد زندان شده بودند را تعبير ميكند .يوسف به هنگام خالصي
يكي از آنها كه سمت ساقيگري دربار را داشت ،از او خواست كه او را نزد پادشاه يادكند ولي شيطان
اين سفارش را از ياد او برد .بعد از آنكه شيطان سفارش يوسف را از ياد آن غالم زنداني برد ،دو سال
بعد فرعون در خواب ديد كه هفت گاو چاق و خوش منظر از نهر بيرون آمدند ،هفت گاو الغر و
بدتركيب كه بر لب آب ايستاده بودند ،آن هفت گاو چاق را خوردند .فرعون از خواب برخواست
دوباره به خواب رفت ولي دوباره در خواب ،هفت سنبلۀ سبز و خرم و هفت سنبله باريك و باد زده
پشت سر آنها ديد ،و ديد كه سنبلههاي باريك ،سنبلههاي خرم و سبز را خوردند .اين بار فرعون به
وحشت افتاد و تمامي ساحران مصر و حكماي آن ديار را جمع كرد تا خوابش را تعبير كنند اما هيچ
يك نتوانستند .در اين موقع آن غالم همبند يوسف كه رئيس ساقيان دربار بود ،به ياد يوسف افتاد و
فرعون را از وجود معبّري چون يوسف مطلع كرد.
کنشگزار :فرستنده يا تحريك كننده ،خواب پادشاه اما اينكه فرعون اين مطلب را در دو نوبت در
خواب ديد براي اين بود كه بفهماند اين پيشامد نزد خدا مقدر شده و خداوند سريعاً آن را پيش
خواهد آورد «:وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ»(يوسف )59/فاعل :يوسف .هدف یا شئ
ارزشی :نجات مردم مصر از قحطي و تهديد و تلف شدن .کنش پذیر  :فرعون و مردم مصر.
ضدکنشگر :شيطان .وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي
السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (يوسف )56/کنشیار :رئيس ساقيان كه قبالً با حضرت يوسف همبند بود.
(ع)

تحلیل موقعیت پنجم روایت :اين موقعيت از روايت ،زماني است كه پادشاه مصر از گفتار يوسف و
از تعبيري كه كرد تعجب نموده او را احترام كرد و عمارت و حكومت مملكت را در جميع شئون به او
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سپرد .مهر و نگين خود را هم بهعنوان خلعت به او داد ،پس از آن يوسف مشغول تدبير امور در سال-
هاي فراخي و سالهاي قحطي شد .مملكت را به بهترين وجهي اداره نمود و مردم را از قحطي
نجات داد .در همين زمان است كه به مقام عزيزي مصر ميرسد و بر اريكۀ سلطنت تكيه ميزند .وقتي
دامنه قحطي به سرزمين كنعان رسيد ،يعقوب(ع) به فرزندان خود دستور داد تا به سوي سرزمين مصر
رهسپار شده،از آنجا طعامي خريداري كنند .فرزندان داخل مصر شدند و به حضور يوسف رسيدند،
يوسف ايشان را شناخت ولي خود را معرفي نكرد .او با ترتيب نقشهاي به آنها گفت؛ ما شما را
جاسوس تشخيص دادهايم و شما را رها نميكنيم تا برادر كوچكتان را بياوريد ،آن وقت شما را در
آنچه ادعا ميكنيد تصديق نماييم.يوسف دستور داد خرجينهايشان را پر از گندم كرده ،پول هر
كدامشان را هم در خرجينش گذاشتند .فرزندان يعقوب به كنعان بازگشتند و ماجرا را براي پدر بازگو
كردند .سپس دستورشان داد تا به نزد كنعان بازگشته ،پيراهن او را هم با خود ببرند و به روي پدر
بيندازند تا بينايياش را به دست آورد .بعد از بازگشت برادران به همراه پدر و مادر ،يوسف پدر و مادر
را بر تخت نشانيد(.يوسف/آيات )111-59آنگاه يعقوب و همسرش به اتفاق يازده فرزندش در مقابل
يوسف به سجده افتادند.يوسف گفت :پدرجان اين تعبير همان خوابي است كه من قبالً ديده بودم،
پروردگار خوابم را محقق كرد «.وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ
الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » (يوسف)111/
کنشگزار يا فرستنده :شوق و اشتياق و دلتنگي ِكنشگر؛يعني حضرت يوسف ،براي رسيدن به
وصال پدر و ديدن او .کنشگرِ اصلي يا فاعل :يوسف (ع)  .هدف :رسيدن به وصال دوباره پدر .کنش
پذیر  :برادران و خانواده حضرت يوسف .فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ(يوسف)33/وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ
قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ
الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (يوسف)111/
ضد کنشگر :ندارد .کنشیار :بنيامين و عنايت خداوند( .يوسف )69/فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ
السِّقَايَۀَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (يوسف)11/فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ
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ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (يوسف)16/
در تحليل موقعيتهاي روايت يوسف(ع) نكاتي چند قابل توجه است كه در ذيل به آنها اشاره ميشود:
 1-1كنش پذير يا دريافت كننده ،خود ياريگر دارد كه در گيرودار مشكالت به او كمك ميكند.
به عنوان مثال آنگاه كه زليخا ادعا ميكند كه يوسف به سمت او دست درازي كرده است و او را متهم
كرد به اين كه نسبت به وي قصد سوء كرده است ،در همين موقع عنايت الهي يوسف(ع) را دريافت و
كودكي كه در گهواره بود به برائت و پاكي يوسف گواهي داد و بدين وسيله در واقع خدا او را تبرئه
كرد « .قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ (يوسف)66،وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (يوسف )61/همچنانكه
در موقعيت دوم روايت نيز ،به لطف الهي كاروانيان به ياري كنشپذير ميآيند و او را از چاه بيرون
ميكشند و بازهم به ياري خدا و توجه خاص او به كنش پذير ،يوسف(ع) را عزيز مصر خريداري مي-
كند و روزگار او در عيش ونعمت سپري ميشود.
 -6-1بسته به موقعيتهاي مختلف داستان يوسف ،كنشگر هميشه مهمترين شخصيت داستان؛
يعني شخصيت يوسف نيست .اگرچه بديهي است كه اگر داستان را به طور كلي و بدون در نظر گرفتن
اين موقعيتها ،در نظر بگيريم كنش گر اصلي حضرت يوسف (ع) است ولي در برخي موقعيتهاي
داستان ،يوسف(ع) كنش پذير يا مفعول است و سير داستان بهگونهاي پيش ميرود كه در موقعيتهاي
مهم ديگر ،نقش كنشگر اصلي و فاعلي دارد .هرچند اين نوسانها در طول روند اين روايت وجود
دارد ولي اگر در يك طرح كلي به روايت يوسف نظري بيفكنيم و بخواهيم الگويي براي شخصيتهاي
داستان بر اساس كنش آنها در نظر بگيريم ،بي شك براساس كنش شخصيتها ،شخصيت اصلي و
محوري به عنوان كنشگر ،يوسف (ع) است.
 - 9-1در ابتداي ماجراي يوسف (دوران سختي و كودكي) به اين دليل كه داستان در حال شكل-
گيري است و در پي زمينه سازي براي ماجراهاي بعدي است و هنوز وارد قسمت اصلي و كليدي خودش
نشده ،شخصيت يوسف منفعل و دريافت كننده است و به عنوان شخصيت كنش پذير داستان مطرح است.
 - 5-1در مورد حضور شخصيتهاي ضد كنشگر كه مانع رسيدن كنشگر اصلي به اهدافش ميشوند
بايد گفت؛ حضور اين شخصيتها و رويدادهاي مربوط به آنها در داستان يوسف بهگونهاي است كه
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تماماً در جهت آماده كردن حضرت يوسف ،براي برگزيده شدن و به تحقق پيوستن رؤياي اوست .به
بياني ديگر؛ «وقتي خدا كاري را اداره كند ،ميتواند آن را حتي به دست مخالفين آن كار ،پياده كند ،تا
روشن شود كه انسان پاک و با ايمان ،تنها نيست و اگر تمام جهان به نابودي او كمر ببندند تا خدا
نخواهد تار مويي از سر او كم نخواهد شد( ».مكارم شيرازي،1911 ،ج)961: 3
 - 4-1ذكر اين نكته ضروري است كه با درنظر گرفتن ساختار كلي داستان حضرت يوسف(ع) و
بدون در نظر گرفتن موقعيتهاي متفاوت داستان ،بايد يك الگوي واحد كنشي را براي اين روايت در
نظر گرفت؛ بدين ترتيب كه کنشگزار :بخشي از شخصيت يوسف(ع)؛ يعني همان ناخودآگاه اوست
كه به امر خداوند به صورت رؤيا بر او ظاهر شده است .کنشگرِ فاعل:يوسف(ع) هدف :يا همان شيء
ارزشي كه كنشگر به سمت آن ميرود ،آگاه گرداندن يوسف از آينده درخشاني است كه در انتظار
اوست .يا با توجه به تعبير يعقوب(ع) ،دستيابي به مقامهاي بزرگ معنوي و مادي است كه به وسيله
خواب به يوسف بشارت داده شده است؛ يعني همان مقام واالي پيامبري و برگزيده شدن او .کنشپذیر:
ذي نفع ،دريافت كننده ياكسي كه از كنش كنش گر سود ميبرد ،خانواده حضرت يوسف(ع) ،پادشاه و
مردم مصر هستند .ضدکنشگر  :يا رقيب ،در درجه اول برادران يوسفاند كه به دليل محبت بيش از
حد پدر به يوسف ،نگران و خشمگيناند و آتشكينه و حسادت در دلشان روشن ميشود .در درجه
دوم همسرفرعون مصركه سبب زنداني شدن يوسف ميشود و در آخر ،شيطان كه سبب فراموش كاري
زنداني همبند يوسف(ع) مي شود .کنشیار:يا همان ياريگر ،در درجه نخست،حضرت يعقوب است
كه از همان ابتدا كه يوسف خواب را برايش تعريف ميكند ،با آگاهي از مفهوم و تعبير خواب ،يوسف
را راهنمايي ميكند كه خوابش را براي برادران تعريف نكند .در درجه دوم،شهادت كودک در گهواره
به امر خداوند است كه سبب تبرئه يوسف(ع) ميشود .در آخر داستان ،برادر يوسف؛ يعني بنيامين كه
در نقشهاي كه يوسف براي به حضور آوردن پدر ميكشد ،با او همكاري ميكند.براين اساس
شخصيتهاي داستان يوسف(ع) در جدول صفحه  11پژوهش ،مطابق همين الگو ذكر شده است.
 -2داستان حضرت ابراهیم(ع) (ابراهیم در قربانگاه)

در سورۀ صافات (آيات ،)636-116حضرت ابراهيم (ع) بعد از اداي رسالت خويش در بابل ،از
آنجا هجرت كرد و نخستين تقاضايش از خداوند اين بود كه فرزند صالحي به او عطا فرمايد؛ زيرا تا
آن روز صاحب فرزندي نشده بود .در آيۀ  111سوره صافات ،خداوند دعاي ابراهيم را استجابت ميكند

 03فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال ششم  /شمارة دوم  /تابستان 7931

و او را به نوجواني حليم و بردبار و پراستقامت بشارت ميدهد .سرانجام طبق بشارت الهي فرزند
ابراهيم متولد شد ،دوران طفوليت خود را پشت سر گذاشت و به سن نوجواني رسيد ،به گفتۀ جمعي
از مفسران زماني كه اسماعيل(ع) سيزده ساله بود ،ابراهيم(ع) خواب عجيب و شگفتي ميبيند كه بيان-
گر شروع يك آزمايش بزرگ بود .او در خواب ديد كه بايد به امر الهي فرزند يگانهاش را با دست
خود قرباني كند و سر ببرد .ابراهيم(ع) وحشت زده از خواب بيدار شد؛ چراكه ميدانست كه خواب
پيامبران واقعيت دارد و از وسوسههاي شيطاني دور است ،اما با اين حال دو شب ديگر همان خواب
تكرار شد كه تأكيدي بود بر لزوم اين امر و فوريت آن و براي ابراهيم كمترين شكي باقي نماند كه اين
فرمان قطعي خداست .ابراهيم(ع) ماجراي خواب را براي فرزندش گفت و جوياي نظر او شد« :فلمّا
بَلَغَ معه السعيَ قال يا بُنيّ اِني أَري في المَنام أنّي اذبحُك فَانظر ماذا تَري ( ».صافات )116/اسماعيل با
صراحت به پدر گفت« :قالَ يا أبت أفعل ما تؤمَر سَتجدُني اِن شاءَ اهلل مِن الصّابرين » (همان) «هر
دستوري كه به تو داده است اجرا كن» .حضرت ابراهيم كه مقام تسليم فرزند را ديد ،صورت فرزند را
برخاک نهاد و كارد را به حركت درآورد و با سرعت برگلوي فرزند گذارد ،اما كارد برنده در گلوي
فرزند كمترين اثري نگذاشت .در اين هنگام پروردگار به او ندا داد كه اي ابراهيم! آنچه را در خواب
مأموريت يافتي ،انجام دادي؛ چراكه ابراهيم آنچه در توان داشت در زمينه ذبح فرزند انجام داد و
آمادگي روحي خود را در اين زمينه از هر جهت به ثبوت رسانيد.خداوند خطاب به ايشان ميفرمايد«:
قَد صدّقت الرُؤيا اِنّا كَذلِكَ نَجزِي المُحسِنين» همانا خوابت را تحقق بخشيدي،ما اينگونه نيكوكاران را
جزا و پاداش ميدهيم(.صافات )114 /براي تكميل برنامۀ ابراهيم ،خداوند قوچي بزرگ فرستاد تا
ابراهيم(ع) به جاي فرزند قرباني كند و بدينترتيب ابراهيم از عهدۀ اين آزمايش الهي بهخوبي برآمد .از
آنجا كه امتحان ابراهيم ،يكي از بزرگترين امتحانات در طول تاريخ بود -امتحاني كه هدفش اين بود
تا قلب او را از مهر و عشق غير خدا تهي كند و عشق الهي را در سراسر قلب او پرتو افكن سازد-
طبق بعضي روايات ،شيطان به تكاپو افتاد تا با طرق مختلف كاري كند كه ابراهيم از اين ميدان
پيروزمند بيرون نيايد .گاه به سراغ هاجر ،مادر اسماعيل ميرفت تا كاري كند مانع اين عمل ابراهيم
شود .گاه به سراغ اسماعيل رفته ،او را وسوسه ميكرد تا از قرباني شدن سرباز زند و گاه به سراغ
ابراهيم ميآمد و به او ميگفت خوابي كه ديده شيطاني است و بهتر است اطاعت شيطان نكند( .مكارم
شيرازي ،1911 ،ج )165 :13
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تحلیل روایت ابراهیم

(ع)

در قربانگاه :فرستنده یا کنشگزار :در واقع بايد گفت؛ ابر ياريگر اين

داستان ،خداوند است كه قصد آزمون حضرت ابراهيم را داشته است « ...انّا كَذلكَ نجزي المُحسِنين ان
هذا لهُو البلوء المُبين( ».صافات 114 /و  )116امتحاني كه هدفش اين بود تا قلب ابراهيم را از مهر و
عشق غيرخدا تهي كند و عشق الهي را در سراسر قلب او پرتو افكن كند .ولي با توجه به ساخت و
بافت داستان ،نيرويي كه كنشگر (فاعل) را به دنبال هدف ميفرستد ،بخشي از شخصيت حضرت
ابراهيم يا همان ناخودآگاه اوست كه به امر الهي درخواب به او ابالغ شده بود كه بايد فرزندش را
قرباني كند .فاعل :ابراهيم (ع) .هدف يا شیء ارزشی كه كنشگر به دنبال آن است ،اطاعت از اوامر
الهي و جاري ساختن حكم خداوند مطابق آنچه در رؤيا ديده بود كه بايد مأموريت عالم رؤيا را در
عالم واقعيت به تحقق برساند.پس هدف عشق به خدا و قرباني كردن اسماعيل(ع) به منظور اطاعت
مطلق از فرمان حق است .هدف ،پيكار بزرگ با نفس و چشيدن لذت تسليم و رضا است .کنشپذیر:
اسماعيل(ع) .ضدکنشگر :شيطان .طبق بعضي روايات شيطان به تكاپو افتاد ،كاري كند تا ابراهيم و
خانواده اش را وسوسه كند و او را از انجام اين عمل بازدارد ولي موفق نشد .کنش یار :خداوند چون
زماني كه خداوند ،ابراهيم را سراپا تسليم امر خود ديد و مشاهده كرد كه نيكي را به حد اعال رسانيده،
ذبح عظيمي را فداي او كرد ...« .و فديناهُ بذبحٍ عظيم( ».صافات)111 /
نكتۀ شايان ذكر در تحليل دو داستان حضرت يوسف(ع) و حضرت ابراهيم(ع)،آن است كه هردو
روايت ،با خواب عجيب و پرمعني آغاز ميشوند .بايد افزود كه «خوابهاي انبياء هرگز خواب
شيطاني ،يا مولود فعاليت قوۀ واهمه نيست؛ بلكه گوشهاي از برنامه نبوت و وحي آنهاست .به تعبير
ديگر ارتباط انبياء با مصدر وحي ،با اشكال گوناگون است مثل القاء به قلب ،ديدن فرشتۀ وحي ،شنيدن
امواج صوتي كه به فرمان خدا ايجاد شده و گاه از طريق خواب است؛ بنابراين در خوابهاي آنها
هيچگونه خطا و اشتباهي رخ نميدهد و آنچه در خواب ميبينند درست همانند چيزي است كه در
بيداري ميبينند .بنابر تصريح قرآن و نظر فالسفه روحي ،پارهاي از خوابها انعكاسي از آينده دور يا
نزديك ميباشد .همانند خواب حضرت يوسف در سوره يوسف(ع) ،خواب حضرت ابراهيم(ع) در
سوره صافات و رؤياي پيغمبر (ص) كه در سوره فتح به آن اشاره شده است كه همه آنها از حوادث
آينده پرده برداشته است( ».مكارم شيرازي،1911،ج 166: 13؛ همان ،ج)911: 13

 04فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال ششم  /شمارة دوم  /تابستان 7931

 -9داستان حضرت يونس(ع)

قصۀ يونس(ع) و قوم توبه كارش در سورههاي،صافات( ،)153-193انبياء(،)33-31يونس( )33و
قلم( )41-53آمده است .قوم كافر يونس(ع) با مشاهدۀ نشانه اي از عذاب الهي بيدار شدند و توبه
كردند و خدا آنها را مشمول الطاف خويش قرار داد و از بركات مادي و معنوي بهرهمند نمود«فَلوال
كانَت قَريهٌ امنَت فنفعها ايمانُها اال قومَ يونسَ لَمّا امَنوا كَشَفنا عنهُم عذابَ الخِزيِ في الحيوهِ الدُّنيا وَ
متَّعناهُم الي حينٍ»(يونس )33/حتي يونس را به خاطر ترک اواليي كه به خاطر تعجيل در مهاجرت از
ميان اين قوم انجام داد ،گرفتار مشكالت و ناراحتي كرد.روايت قرآن از اين قرار است كه زماني كه
قوم يونس(ع) تسليم دعوت او نشدند و يونس از آن ها مأيوس شد ،تصميم گرفت آنها را نفرين كند
و هنگامي كه موعد عذاب نزديك شد ،يونس با خشم از ميان آنها بيرون رفت«.اِذ ابَقَ الي الفُلكِ
المشحون»(صافات )151/او بر كشتي پرجمعيتي سوار شد و به دليل سنگيني بار كشتي سرنشينان
تصميم گرفتند برخي افراد را داخل دريا بيندازند و قرعه به نام يونس افتاد و او طعمه ماهي دريا
شد«.فَساهَمَ فكانَ مِن المُدحَضين فَالَتقَمَهُ احوتُ وَ هوَمُليم»(صافات151/و)156يونس خيلي زود متوجه
ماجرا شدو رو به درگاه حق آورد و از ترک اولي خويش استغفار كرد«.و ذَالنّونِ اذ ذَهَب مُغاضِباً فظنَّ
اَن لَن نَقدرَ عليهِ فنادي فِي الظُّلمات اَن الاِله اِال انتَ سُبحانكَ اِنّي كنتُ مِن الظّالمين فَاستجَبنالَهُ و نجَّيناهُ
مِن الغَمِّ و(»...انبياء31/و)33يونس به امر خداوند در يك سرزمين خشك و خالي از گياه افكنده شد و
خداوند كدوبُني با برگهاي پهن و مرطوب برايش روياند و بعد از آن كه سالمتي خود را بازيافت به
سوي قوم خود بازگشت.
تحلیل داستان یونس(ع) :مشاركيني كه در داستان حضرت يونس(ع) داراي ويژگي فرديت هستند و
به كنشگر يا شخصيت تبديل شدهاند ،بدين قرارند :کنشگزار :تعجيل يونس(ع) در مهاجرت از ميان
قوم خود با حالتي ازخشم و غضب«و ذَالنّونِ اذ ذَهَب مُغاضِباً فظنَّ اَن()..انبياء«)31/فاصبر لحُكم ربّك
وال تكُن كَصاحب الحُوتِ اذ نادي وهُو مكظوم»(قلم )53/فاعل :حضرت يونس(ع) کنش پذیر :قوم
حضرت يونس(ع) هدف یا شئ ارزشی :دعوت مردم به توحيد و مبارزه با بتپرستي ضدکنشگر:
تعصب و تقليد كوركورانه قوم و کنش یار:مرد عابد،تسبيحات و استغفار حضرت يونس(ع) «.فلَوال انّه
كانَ مِن المسبّحين،لَلَبث في بَطنِه الي يومِ يُبعَثُون(».صافات )154/155/و ياري و لطف خداوندكه دوبار
پس از مهاجرت حضرت يونس ،شامل حال او شد؛ نخست اين كه به ماهي فرمان تكويني دارد كه
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كمترين آزاري به بندهاش يونس نرساند ،هيچ استخواني را از او و هيچ پيوندي را از او قطع نكند و او
را در ساحلي از دهان بيرون افكند .در روايتي آمده است«:اَوحي اهلل الي الحُوت التَكسر منه عظماً وال
تقطع لَه وصال»(فخررازي ،1911،ج)164 :64و بار ديگر زماني است كه وقتي يونس(ع) چون جوجه
نوزاد ضعيف و بي بال و پر ،از زندان شكم ماهي خالص شد ،به امر خدا ،كدوبُني در ساحل براي
يونس(ع)رويانده شد تا در زير برگهاي پهن و مرطوب آن از گزند آفتاب و حشرات در امان
باشد«.فَنَبذناهُ بِالعَراءِ و هُو سَقيمٌ و اَنبَتنا عليهِ شَجَرهً مِن يَقطينٍ(».صافات 156/و )151
 -5داستان حضرت ايوب(ع):زندگي حضرت ايوب(ع) ،درس مقاومت در برابر مشكالت و دعوت
به پايمردي است كه در سوره هاي ص ،55-51نساء ،169و انعام  ،35آمده است.شرح ماجراي
ايوب(ع) به تفصيل در قرآن نيامده است ولي در كتب معروف حديث و در تفاسير ماجراي او بدين
گونه نقل شده است كه ايوب(ع) به دليل شكر نعمت فراوان مورد آزمايش الهي قرار گرفت و دچار
رنج و عذاب شد .اموال سرشار ،زراعت ،گوسفندانش و همچنين فرزندانش از بين رفتند ،جسمش نيز
دچار بيماري جانكاهي شد و خانواده و اصحابش او را ترک كردند(.مكارم شيرازي،1911،ج-639 :13
 )633ولي نهتنها از مقام شكر ايوب كاسته شد بلكه افزوده شد .روزي جمعي از راهبان بنياسرائيل به
ديدنش آمدند و به او گفتند :تو چه گناهي كردهاي كه به اين عذاب اليم گرفتار شدهاي ،اين پرسش
قلب ايوب را شكاند ولي رشته صبر از كف نداد .چو ايوب(ع) از عهده امتحانات الهي به خوبي برآمد،
خداوند بار ديگر درهاي رحمتش را بر روي اين بندۀ صابر و شكيبا گشود و نعمت هاي از دست رفته
را يكي پس از ديگري به او ارزاني داشت.
کنشگرِ فاعل :ايوب(ع) کنشگزار :صفت شاكري و صابري ايوب(ع)؛ چراكه ايوب(ع) بسيار
شاكر بوده و همين مسأله سبب شد در بوته آزمايش قرار بگيرد .در كتب احاديث از قول امام
صادق(ع) آمده است كه ايوب(ع) به دليل شكر نعمت گرفتار مصائب عظيم شد؛ زيرا شيطان به پيشگاه
خدا عرضه داشت كه اگر ايوب را شاكر مي بيني ،به دليل نعمت فراواني است كه به او دادهاي ،مسلماً
اگر اين نعمتها از او گرفته شود ،او هرگز بنده شكرگزاري نخواهد بود.خداوند براي اين كه اخالص
ايوب(ع) را به همگان نشان دهد و الگويي براي جهانيان قرار دهد كه به هنگام «نعمت» و «رنج» هردو
شاكر و صابرباشند ،به شيطان اجازه داد ،كه بر دنياي او مسلط شود(.مكارم شيرازي1911،؛ج)639: 13
ضدکنشگر :شيطان و وسوسههاي شيطاني«،واذكُرعبدَنا ايّوب اذ نادي رَبَّه اَنّي مَسّني الشَّيطان بنُصبٍ و
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عذابٍ» (ص) 51/و بالها و درد و رنج هايي كه بر ايوب(ع) آمد از جمله؛ بيماري و رنجوري واز بين
رفتن سالمتي ،مردن فرزندان ،از بين رفتن اموال سرشار ،زراعت ،گوسفندان

هدف یا شیء ارزشی:

طاعت الهي و ثبوت دو صفت شاكري و صابري براي حضرت ايوب .کنش پذیر :يا كسي كه از كنش
كنشگر سود ميبرد ،ايوب(ع) است.

کنش یار :همسر ايوب(ع) و خداوند كه سرانجام درهاي

رحمت خويش را بر ايوب(ع) گشود«...انّا وَجَدناهُ صابراً نعم العَبدُ انِّه اوّاب»(ص55/و )54و تمام
چيزهايي را كه از او گرفته بود ،به او باز گرداند از جمله؛ سالمتي«،اركُض بِرِجلكَ هذا مُغتسَلٌ بارِدٌ و
شرابٌ»(ص )56/خانواده و مال و اموال او را .يكي از ويژگيهاي الگوي كنشگرها اين است كه در
اين الگو ،هريك از كنشگرها ميتوانند بهطور همزمان جايگاههاي متفاوتي را در روايت داشته باشند.
براي نمونه فاعل ميتواند به عنوان عامل تحريككننده يا گيرنده عمل كنند و از سوي ديگر ،شيء
ارزشي ميتواند به عنوان مفعولِ چندين فاعل عمل كند.در داستان حضرت ايوب(ع) نيز كنشگر فاعل
همزمان ،نقش گيرنده يا كنش پذير را ايفا ميكند.
جدول تحلیل شخصیتهای داستانهای قرآنی براساس نظريۀ كنشی گريماس

نام داستان

کنشگرِفاعل

شئ ارزشی

کنش گزار

داستان حضرت يوسف(ع) آگاه كردن يوسف بخشي از شخصيت
يوسف(ع)

از آينده درخشان

يوسف (ع) يا

و بشارت مقام

ناخودآگاه او

کنش پذیر ضدکنش گر
خانواده

کنش یار

برادان يوسف ،يعقوب(ع)،زنداني

يوسف پادشاه همسرفرعون ،هم بنديوسف(ع)و
و مردم مصر

شيطان

بنيامين

مادي و معنوي
داستان حضرت ابراهيم(ع)

پيكار بزرگ با

بخشياز شخصيت

حضرت

شيطان

نفس و چشيدن ابراهيم(ع)ياناخودآگاه اسماعيل(ع)

ابراهيم(ع)

خداوند كه ذبح
عظيمي را براي
ابراهيم(ع) فرستاد.

لذت تسليم و رضا او كه به امر الهي در
خواب به او ابالغ شد.
داستان حضرت

يونس(ع)

يونس(ع)

دعوت مردم به

تعجيل يونس(ع) در قوم حضرت

توحيد و مبارزه با مهاجرت از ميان قوم

يونس(ع)

بت پرستي
داستان حضرت
ايوب(ع)

ايوب(ع)

طاعت الهي و

دو صفت شكوري و

حضرت

تقرب به او

صبوري

ايوب(ع)

تعصب و

مرد عابد،تسبيحات

تقليد

و استغفارحضرت

كوركورانه قوم

يونس(ع)

شيطان

همسر ايوب
وعنايت پروردگار
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نتیجه
به عنوان نتيجۀ تحقيق بايد گفت؛ با توجه به تحليلهاي انجام شده در داستانهاي قرآني(داستان
يوسف(ع) ،ابراهيم(ع)،يونس(ع) و ايوب(ع) براساس نظريه گريماس ،تقابلها جنبۀ بنيادين دارند و در
سايه درک اين تقابلهاست كه مي توان ساخت ساختار متن را درک كرد؛ ازاين روي الگوي جهان
شمول گريماس بر روايت هاي قرآني قابليت انطباق دارد .در اين داستانها ،كنشگر اصلي همان فاعل
يا قهرمان است كه مورد توجه و عنايت خداوند(امدادهاي غيبي و درايت و فراست خود انبياء) است و
به هدف خود ميرسد .در داستان يوسف(ع) بسته به موقعيتهاي مختلف ،كنشگر فاعل هميشه
شخصيت يوسف نيست بلكه در برخي موقعيتهاي داستان ،يوسف(ع) كنش پذير يا مفعول است و
سير داستان بهگونهاي پيش ميرود كه در موقعيتهاي مهم ديگر ،نقش كنشگر اصلي و فاعلي دارد.
براين اساس با توجه به شأن حضرت يوسف ،او خود به عنوان كنشپذير يا دريافت كننده ،ياريگراني
دارد؛ مثل گواهي به برائت و پاكي يوسف(ع) از زبان كودكي كه در گهواره بود .يا زماني كه به لطف
الهي توسط كاروانيان از چاه بيرون ميآيد .درماجراي ابراهيم(ع) و يونس(ع) نيز شخصيتهايي هستند
كه كنشپذير را ياري ميكنند كه البته تمامي كمكها بنابرخواست و اراده الهي است .در داستان
حضرت ايوب(ع) ،به دليل حضور يك مشارک دروني كه همان جدال ايوب(ع) با نفس خويش براي
ثبوت در صفات صابري و شكوري است ،كنشگر فاعل ،نقش شخصيت كنش پذيررا نيز برعهده دارد.
در خاتمه بايد گفت از آنجا كه طرح اين نمونه از نظريۀ الگوي كنشي گريماس ،زمينهاي براي
تعميم آن به ديگر داستانهاي قرآن است؛ براين اساس پيشنهاد ميشود ديگر حكايات قرآني نظير
داستانهاي مربوط به ابراهيم (ع) ،داستان يونس(ع) ،داستان سليمان(ع)و  ...براساس همين الگو توسط
محققان و عالقمندان نقد و بررسي شود .و ديگر آن كه داستانهاي قرآني و عناصر آن با قصص
تورات ،به صورت تطبيقي نقد و بررسي شود.
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