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چکیده
روایت شناسی یکی از شاخه های نقد ادبی ،به ویژه روایت های داستانی است و در اصل بـه بررسـی
دستور زبان حاكم بر روایت ها میپردازد .این شاخه از دانش میكوشد تا چارچوب و الگویی نظـریــ
كاربردی برای تحلیل گونه های مختلف روایت را فراهم كند .گریماس ،معناشناس فرانسوی ،به عنوان
مهمترین نظریهپرداز معناشناسی روایت كوشیدهاست تا الگویی منسجم برای مطالعة روایت ارائه نماید.
بر اساس آنچه از نظر وی و معناشناسی نوین دریافت میشود ،شناخت مراحل تولیـد تـا دریافـت معنـا،
ژرف ساخت روایت در قالب الگوی كُنش و زنجیره ها و گزاره های متنوع مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار
میگیرد .در این جستار ،سعی شده كه بر اساس این الگو ،داستان كودكی حضرت موسـی(ع) بررسـی
شود و بر همین اساس ،نتای ذیل حاصل گردید6 :ـ نقش محوری عنصر الهی در قصص قرآنی و تأثیر
آن در پیشبرد روند اصلی 1ـ تقسیم پیکرة كلیدی این داستان قرآنی بر وجود دو عنصر در حال پیکار و
تولیب كنش گر توكل كننده بر خدا8 .ـ قصص قرآنی عموماً ،بهویژه این داستان ،در حال انتقال روحیـة
توحیدمحوری به مخاطبین خود است.

واژگان کلیدی :طبسی(ع) ،سبرة قصص ،روایتشناسی ،گریماس.
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مقدمه
روایتشناسی یکی از شاخههای نقد ادبی ،بهویژه روایتهای داستانی است و در اصل
به بررسی دستور زبان حاكم بر روایتهـا مـیپـردازد .ایـن شـاخه از دانـش مـیكوشـد تـا
چارچوب و الگویی نظری-كاربردی برای تحلیل گونههای مختلف روایت را فراهم كند.
روایت شامل متونی است كه دارای شخصیّت ،حادثه و راوی باشد كه به صورت نظـم
یا نثر ،شفاهی یا مکتوب از دیرباز در زمان ها و مکان های متفاوتی عرضه شده اند؛ بنـابراین
هر ملّتی دارای روایت است و هیچ ملّتی بی روایت وجود ندارد (به نقل از :صدقی و گـن
خانلو )19 :6869 ،امّا روایت شناسی ،درک مناسبات و تركیب درونی اثـر ادبـی بـه منظـور
دستیابی به ساختار نهایی یک روایت است و ریشه آن را باید در سـاختار گرایـی و تـالش
ساختشناسان متون ادبی و غیر ادبی جست (ر.ک؛ الج11 :6839 ،ـ.)17
یکی از مباحث مهم نشانه شناسی ،تحلیل ساختار روایـی مـتن بـوده اسـت .ایـن تحلیـل
اهمّیّت خاصّی برای ساختارگرایی داشتهاست و پیش از همه در نشـانهشناسـی سـاختارگرا،
بسط و گسترش یافت .اما به تدری بـه صـورت بحثـی مهـم در كـل نشـانه شناسـی درآمـد.
ساختارگرایی در قرن بیستم از آثار سوسور و صـورت گرایـان روسـی پدیـد آمـد (ر.ک؛
قائمینیا .)876 :6868 ،اما آغاز روایتشناسی ،بهعنوان شاخهای مستقل بـا آثـار والدیمیـر
پراپ ،صورتگرای مشهور روسی بود .او در اثر مشهور خـود ،ریخـتشناسـی قصـههـای
عامیانــه (6613م ).بــه تحلیــل نشــانهشــناختی داســتانهــا روی آورد .پــیش از وی ،تحلیــل
داستانها بر اساس بنمایههای آنها صورت میگرفت .مراد از بنمایـه ،تصـویر ،مفهـوم و
یا رویدادی است كه مدام در قصه تکرار میشود (ر.ک؛ همان.)839 :
پس از پراپ ،گریماس با تکمیـل نظریـة او« ،معناشناسـی روایـت» را مطـر كـرد ،بـه
گونهای كه او از پایهگذاران معناشناسی سـاختارگرا شـناخته مـیشـود .روش وی ،روشـی
ساختارمند به نام «نشانهشناسی زایـا» نامیـده شـدهاسـت .گریمـاس در كتـاب خـود بـه نـام
معناشناسی ساختاری در سال  6611به اهمیت نقش فردینان دوسوسور اشاره كردهاسـت و
توجه را به مفهوم نشانه و معنای تقابلی جلب میكند .در واقع ،نظریة اصـلی سوسـور مبنـی
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بر نبودِ معنا در كلمات منفرد و تولید معنا در نظامی پیچیده از روابط یـا سـاختارها ،اسـاس
تحلیل نشانهشناسی گریماس و چگونگی استفاده از مفاهیم زبانشناسی در تحلیـل متـون از
سوی اوست .بنابراین ،میكوشد تا تمركز را از نشانه به معنـا بگردانـد ( Hawkes, 2004:

.)72
این نظریة موشکافانه به دنبال كلیت معنایی در همة گفتمانهاست و ساختارهای زمانی
و معنایی متون را بررسی میكند .حاصل كار گریماس در معناشناسی روایت ،نظامی است
كه از پیش موجود نیست ،بلکه در فرایند تحلیل متن یا گفتمان كشف میشود و گـاهی از
آن به «الگوی زایشی» یاد كردهاند و آن را با توجه به ویژگیهای نشانهـ معنایی حـاكم بـر
روایت به سه دستة هوشمند ،احساسی و رخدادی تقسـیم نمـودهانـد (ر.ک؛ معـین:6838 ،
.)661
با توجه به این مطالب ،گریماس با ارائة نظریـهای در بـاب روایـت ،در دسـتور جهـانی
روایت به الگویی تطبیمپذیر با ژانرهای ادبی و غیرادبی دست یافتهاسـت ،بـه گونـهای كـه
ساختار یک روایت را با نظریة روایتشناسی وی ،به طور جامع میتوان بررسی كرد.
یکی از انواع روایتهایی كه می تـوان بـا نظریـة گریمـاس تحلیـل كـرد ،داسـتانهـای
قرآنی است .پژوهشگر در فرایند تحلیل متن در آیـات قـرآن كـریم ،ویژگـیهـای اصـلی
الزمة تحقم یک روایت شـامل راوی ،مخاطـب ،طـر  ،زمـان ،مکـان و غیـره را مشـاهده
میكند.
پژوهش حاضر بر آن است كه ساختار روایی آیات مربوط به داستان كودكی حضرت
موسی(ع) در سورة مباركة قصص را بر اساس الگوی گریماس تحلیـل نمایـد .بـرای تحقـم
این مهم ،قصد داریم داستان حاضر را به چند زنجیره تقسیم نماییم و آنگـاه هـر زنجیـره را
بر اساس الگوی كنش و زنجیرة روایی و گزارههای روایـی بررسـی كنـیم و شایسـتة ذكـر
است كه تحلیلهای تفسیری در بحث حاضر ارزیابی نمیشود.
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 .1پیشینة پژوهش
مطالعات روایتشناسی بر اساس الگوی گریماس قدمت چنـدانی نـدارد .از تحقیقـاتی
كه بـه معرفـی روش گریمـاس پرداختـهانـد ،مـیتـوان كتـاب سـاختار و تأویـل مـتن و از
نشانههـای تصـویری تـا مـتن اثـر بابـک احمـدی ،كتـاب مبـانی معناشناسـی نـوین تـألیف
حمیدرضا شعیری ،دستور زبان داستان تألیف احمد اخوت را نـام بـرد .همچنـین ،مقـاالتی
نیز در حوزة بررسی آثار كالسیک ،منظوم و منثور ادب فارسی بر اساس این نظریه نوشـته
شدهاست كه از آن جمله موارد ذیل را میتوان نام برد:
6ـ «تحلیل ساختار روایتی داستان بهـرام و گـلانـدام بـر پایـة نظریـة گریمـاس» نوشـتة
محمدامیر مشهدی و دیگران (شمارة  16فصلنامة مـتنپژوهـی ادبـی)« .1 .سـاختار روایـت
خسرو و شیرین بر پایة نظریة معناشناسانة گریماس» نوشتة فاطمه ثواب و دیگران( ،شـمارة
 19دوفصلنامة پژوهشنامة ادب غنایی) .8 .بررسی دو حکایت از باب سـوم مرزبـاننامـه بـر
بنیاد الگوی كنش گریمـاس» نوشـتة نسـرین علـیاكبـری و دیگـران (شـمارة  13فصـلنامة
كاوشنامه).
در حوزة مطالعات قرآنی ،در كتاب بیولوژی نص تـألیف علیرضـا قـائمینیـا بـه بحـث
ساختار روایی نص پرداخته شدهاست و در آن الگوی پراپ ،گریمـاس و تـودوروف بیـان
شده كه در پایان ،ساختار روایی سورة كهف تحلیل شدهاست .همچنـین ،مقـاالتی دربـارة
آیات و داستانهای قرآنی با استفاده از این شیوه نوشته شده كه از آن جمله به مقاالت زیر
اشاره كرد« .6 :بررسی نشانه ـ معناشناسی آیات مربوط به قیامت و معاد از سورة قیامـت بـر
پایة مطالعات نشانهشناختی گریماس» نوشتة فریـده حـمبـین و دیگـران (6861؛ شـمارة ،1

مجلة زبانشناخت) .1 .مقالة «تجزیة داستان حضرت یوسـف(ع) در قـرآن كـریم بـر اسـاس
نظریة پراپ و گریماس» ،نوشتة بتول اشرفی و دیگران (شمارة  ،17دوماهنامـة جسـتارهای
زبانی) .8 .مقالة «تحلیل ساختار روایی داستان حضرت سلیمان(ع) و ملکة سبأ بر پایة الگوی

روایی گریماس» نوشتة حامد صدقی و دیگران (6869؛ شـمارة  ،8فصـلنامة پـژوهش هـای
ادبیـ قرآنی).
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با توجه به مطالب فوق ،تا جایی كه نگارندگان این مقاله اطالع دارند ،تـاكنون دربـارة

داستان حضرت موسی(ع) و سورة مباركة قصص بر اساس الگوی گریماس پژوهشی انجـام
نشدهاست .بنابراین ،ضرورت چنین پژوهشی اثبات میشود.

 .2الگوی روایی گریماس
آلژیــر داس ژولــین گریمــاس (6667ـــ 6661م ).پــس از انتشــار كتــاب معناشناســی
ساختاری (6611م ).و دربارة معنا (6678م ،).به عنوان مهـمتـرین نظریـهپـرداز معناشناسـی
روایت شهرت یافت (ر.ک؛ احمدی .)616 :6833 ،گریماس ساختار روایت را به سـاختار
گرامری زبان نزدیک دانستهاست و داستانها را صرف نظـر از تفـاوت محتـوایی ،متـأثر از
یــک ســاختار كلــی مــیدانــد .آنچــه بــرای او اهمیــت دارد ،دســتور زیربنــایی و ســازندة
روایتهاست ،نه متن های منفرد .از نظر او ،دستور روایـت همچـون دسـتور زبـان محـدود
است (ر.ک؛ گرین و لیبهان .)668 :6838 ،هدف گریماس از تحلیـل سـاختار روایـت آن
است كه با بهرهگیری از تحلیل معنایی ساخت جمله ،به دستور زبان جهانی روایـت دسـت
یابد (ر.ک؛ سلدن.)699 :6839 ،

گریماس روایتشناسی را بر پایة نظریة ریختشناسـی اثـر پـراپ بـا عنـوان قصـههـای
پریان استوار ساخت ،با این تفـاوت كـه از دامنـة محـدود مطالعـات پـراپ كـه مربـوط بـه
(حکایتهای عامیانه) است ،پا فراتر نهـاد و سـعی بـر ارائـة دسـتور زبـان جدیـد و جهـانی
روایت داشت .پراپ برای هر روایت  86كاركرد و هفت شخصیت اصـلی را تعیـین نمـود
كه عبارتند از6« :ـ قهرمان ،جوینده یا قربانی1 .ـ شاهزاده خـانم  +پـدر شـاهزاده خـانم8 .ــ
بخشنده یا دروغگو9 .ـ یاریگر9 .ـ فرستنده یا اعزامكننده1 .ـ شخصیت شـرور7 .ــ قهرمـان
دروغین» (پراپ.)698 :6813 ،
گریماس بـرخالف روش پـراپ كـه دسـتهبنـدی هفتگانـه از شخصـیتهـای حکـایتی
عامیانه را خاص این حکایـتهـا مـیدانسـت و تعمـیم نمـیداد ،معتقـد بـود كـه برخـی از
الگوهای كنشی شخصیتها را میتوان یافت و از این الگوها منطم جهان داستان را آفریـد
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(ر.ک؛ احمدی .)618 :6838 ،بنا بر نظر گریماس ،شخصیتهای روایت یـا كنشـگران بـر
اساس مناسبات و تقابلهایی كه با هم دارند ،به شش دسته تقسیم میشوند:
6ـ شناسنده /قهرمان /كنشگر (فاعل) :شخصیتی كه عمل را انجام مـیدهـد و بـه سـوی
شیء ارزشمند میرود.
1ـ موضوع شناسایی ،شیء ارزشی :هدفی اسـت كـه كنشـگر بـه سـوی آن مـیرود یـا
عملش را روی آن انجام میدهد.
8ـ فرستندة پیام /تقاضاكننده :عامل یا نیرویی است كه كنشـگر را بـه دنبـال خواسـته و
هدفی میفرستد.
9ـ گیرندة پیام :كسی است كه از اعمال كنشگر بهره میبرد.
9ـ یاریدهنده :او به كنشگر برای دستیابی به شیء ارزشی یاری میدهد.
1ـ مخالف :كسی است كه كنشگر را از دستیابی به شیء ارزشی بازمیدارد.
در این ساختار ،فاعل ،عنصر محوری كنش داستان اسـت؛ یعنـی كسـی یـا چیـزی كـه
كنشی را انجام میدهد .هدف چیزی است كه فاعل با كنشهـایی در پـی دسـتیابی بـه آن
است .هر آنچه كه بر سرِ راه رسیدن به هدف قـرار مـیگیـرد ،ضـد قهرمـان یـا رقیـب نـام
می گیرد .فرستنده ،فاعل یا كنشگر را به دنبال موضوع شناسایی یا هدف میفرستد .در این
میان ،گیرنده یا دریافتكننده برخوردار میشـوند و نیروهـای یـاریگر و مخـالف درصـدد
ممانعت برمیآیند (ر.ک؛ محمدی.)669 :6836 ،
باید توجه داشت كه یاریگر و مخالف الزاماً شخصیت انسانی نیست ،بلکه یـک تفکـر،
احساس ،توانایی و یا ناتوانی میتوانند به عنوان یاریگر و مخالف در روایت حضـور یابنـد
و كمک یا سدّ راه او در مقابل نائل شدن به هدف برآیند .فرستنده نیز عموماً یک احساس
یا ویژگی ذاتی است كه به صورت فطری در همة انسانها وجود دارد .همچنین ،این شـش
عنصر ممکن است هر شش دسـته در حکـایتی یافـت شـود و گـاه شـمار انـدكی از آنهـا
مطر شوند (ر.ک؛ احمدی.)618 :6833 ،
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عالوه بر این تقسیمبندی ،گریماس «الگوی كنش» را به سه دسته تقسـیم كـرده كـه در
هر یک ،مناسبت شخصیت با موضوع خاصی مطر است كه این موضـوعات عبارتنـد از:
 .6نسبت خواست و اشتیاق .1 .ارتبـاط شخصـیتهـا بـا یکـدیگر .8 .نسـبت پیکـار (ر.ک؛
همان.)618 :
گریماس با كنار نهادن كاركرد نظریة پراپ از مفهوم «پیرفت» بهره جست و سه دستة
جدید برای پیرفتهای روایت معرفی نمود:
6ـ پیمانی یا هدفمند :كه راهنمایی وضعیت داسـتان را بـه سـوی یـک هـدف پیگیـری
میكند؛ مانند ارادة انجام عملی یا سر باز زدن از آن.
1ـ زنجیرة اجرایی :كه بر عمل یا انجام مأموریتی داللت دارد .به زمینـهچینـی وظـایف،
نقشویژهها ،كنشها و ...اشاره میكنـد .ایـن تـوالی همـان زنجیـرهای اسـت كـه بـه طـور
معمول و سنتی هر وقت صبح از طر به میان میآید ،مثال میزنند.
8ـ ـ زنجیــرة انفصــالی یــا انتقــالی :ایــن زنجیــره در بــر گیرنــدة كلیــه دگرگــونیهــا و
حركتهای موجود در داستان است (ر.ک؛ فضیلت199 :6866 ،ـ.)191
گریماس یک تقسیمبندی دیگری برای نقشویژههای متون روایی ارائـه مـیدهـد كـه
عبارت است از:
6ـ پیمانی :نقش متعهدِ پیمان و دیگـری نقـش منعقدكننـدة پیمـان در یـک نقـشویـژه
است.
1ـ آزمون :نقش آزمونشونده و دیگری نقش آزمونگر در یک نقشویژه است.
8ـ داوری :یک نقش ویژه مورد داوری قـرار مـیگیـرد و دیگـری نقـش داوری را بـر
عهده میگیرد (ر.ک؛ اخوت.)11 :6876 ،
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گریماس هر روایـت را متشـکل از گـزارههـای مختلفـی مـیدانـد كـه مجمـوع آنهـا
پیرفتی را در داستان به وجود میآورد و مجموع آنها را در سـه دسـتة كلـی زیـر تقسـیم
میكند:
6ـ گزارة وصفی :عبارت است از شر شرایط و موقعیت.
1ـ گزارة وجهی :بیان یک حالت خاص.
8ـ گزارة متعدی :داللت بر انجام كار مشخصی دارد (ر.ک؛ اسکولز.)697 :6838 ،

 .3مضمون داستان حضرت موسی(ع) در سورة قصص
خداوند متعال كلیت داستان حضرت موسی(ع) را در این سوره چنـین شـروع مـیكنـد:
«ما بعضی از اخبار موسی و فرعون را بر تو می خوانیم؛ خواندنی به حم ،برای اینکه این قوم
كه به آیات ما ایمان آوردهانـد ،در آن تـدبر كننـد؛ قـومی كـه تـو را پیـروی كردنـد و در
دست فراعنة قریش گرفتار سـختی و شـکنجه گشـته انـد تـا برایشـان محقـم و مسـلم شـود
خدایی كه آنان به او و به فرستادة او ایمان آورده اند و در راه او این همه آزار و شکنجه از
دشمنان تحمل كردهاند ،همان خدایی است كه به منظور احیای حم ،و نجات بنیاسـرائیل،
و عزت دادن به آنان بعد از ذلت ،موسی را آفرید تا ایشان را از آن ذلت نجات دهـد .چـه
ذلتی؟ كه فرزندانشـان را مـیكشـتند و زنانشـان را بـاقی مـیگذاشـتند و فرعـون بـر آنـان
بلندپروازی و قدرتنمایی كرده ،چنگال قهر خـود را در آنـان فـرو كـرده بـود ،و جـور و
ستمش را بر آنان احاطه داده بود.
خداوند ،موسی(ع) را در چنین جوّ تاریکی خلم كرد؛ در محیطـی كـه احـدی احتمـال
آن را نمی داد .سنس او را در دامن دشمنش پرورانید .آنگاه از مصر بیرونش برد و دوبـاره
او را برگردانید ،در حالی كه صاحب معجزه و قدرت آشکار بود و به وسیلة او بنی اسرائیل
را نجــات داد و فرعــون و لشــکریانش را نــابود كــرد و آنــان را بــرای نســلهــای بعــدی
سرگذشت و داستانی قرار داد (ر.ک؛ طباطبائی ،6879 ،ج 1 :61ـ.)7
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 .4تحلیل داستان کودکی موسی(ع) در سورة قصص
دستگاه فرعون برنامة وسیعی برای كشتن «نوزادان پسر» از بنی اسرائیل تربیت داده بود؛
زیرا فرعون و اعوان او میدانستند كـودكی بـه دنیـا مـی آیـد كـه اگـر بـزرگ شـود ،او و
سلطنت وی را سرنگون می كند .به همـین دلیـل ،قابلـه هـای فرعـونی مراقـب زنـان بـاردار
بنیاسرائیل بودند (ر.ک؛ قرائتی ،6838 ،ج  .)66 :6در این میـان ،یکـی از ایـن قابلـههـا بـا

مادر موسی(ع) دوستی داشت (حمل موسـی مخفیانـه صـورت گرفـت و چنـدان آثـاری از
حمل در مادر نمایان نبود) .هنگامی كه احساس كرد تولد نـوزاد نزدیـک شـده ،بـه سـرا

قابلة دوستش فرستاد و گفت ماجرای من چنین است و فرزندی در رحم دارم و امـروز بـه
محبت و دوستی تو نیازمندم .هنگامی كه موسی(ع) متولد شد ،از چشـمان او نـور مرمـوزی
درخشید؛ چنان كه بدن قابله به لرزه درآمد و برقی از محبت در اعماق قلب او فرو نشسـت
و تمام زوایای دلش را روشن ساخت.
زن قابله رو به مادر موسی كرد و گفت :من در نظر داشتم ماجرای تولـد ایـن نـوزاد را
به دستگاه حکومت خبر دهم تا جالدان بیایند و این پسر را بـه قتـل رسـانند (و مـن جـایزة
خود را بگیرم) ،ولـی چـه كـنم كـه عشـم شـدیدی از ایـن نـوزاد در درون قلـبم احسـاس
می كنم حتی راضی نیستم مویی از سَرِ او كم شود .خداوند محبـت حضـرت موسـی(ع) را
در دل قابله انداخت كه در واقع ،موكله بر مادر موسی بود .در نتیجه ،قابله به مـادر موسـی
توصیه نمود كه نهایت تالش را دربارة حفاظت از كودک خود انجام دهـد (ر.ک؛ طیـب،
 ،6873ج .)183 :68
قابله از خانـة مـادر موسـی بیـرون آمـد .بعضـی از جاسوسـان حکومـت او را دیدنـد و
تصمیم گرفتند وارد خانه شوند .خواهر موسی ماجرا را به مـادر خبـر داد و مـادر دسـتناچه
شد؛ چنانكه نمیدانست چه كند؟ در میان این وحشـت شـدید كـه هـوش از سـرش بـرده
بود ،نوزاد را در پارچهای پیچید و در تنـور انـداخت .مـأموران وارد خانـه شـدند ،ولـی در
آنجا چیزی جز تنور آتش ندیدند تحقیقات را از مادر موسی شروع كردند و گفتنـد :ایـن
زن قابله در اینجا چه میكرد؟ گفت :او دوست من است و برای دیدار آمده بود .مـأموران
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مأیوس شدند و بیرون رفتند .مادر موسی به هوش آمـد و بـه خـواهر موسـی گفـت :نـوزاد
كجا است؟ او اظهار بی اطالعی كرد .ناگهـان صـدای گریـه ای از درون تنـور برخاسـت و
مادر به سوی تنور دوید و دید خداوند آتـش را بـرای او بـرد و سـالم كـردهاسـت (همـان
خدایی كه آتش نمرود را برای ابراهیم سرد و سالم ساخت) .پس دست كرد و نوزادش را
سالم بیرون آورد .اما باز مادر در امان نبود؛ چراكه مـأموران چـپ و راسـت در حركـت و
جستجو بودند و شنیدن صدای یک نوزاد كافی بود كه خطر بزرگی واقع شود.
در اینجا یک الهام الهی قلب مادر را روشن ساخت؛ الهـامی اسـت كـه ظـاهراً او را بـه
كار خطرناكی دعوت می كند ،ولی با این حال ،از آن احساس آرامش می نماید .این یـک
مأموریت الهی است كه به هر حال باید انجام شود و تصمیم گرفت به این الهام جامة عمل
بنوشاند؛ زیرا خداوند به قلب او القاء نمود كه كودک در دریا در معرض خطر و یـا غـرق
قرار نخواهند گرفت و نوزاد خویش را به نیل بسنارد (ر.ک؛ حسینی همدانی6989 ،ق ،.ج
.)668 :61
به سرا یک نجار مصری آمد (نجـاری كـه او نیـز از قبطیـان و فرعونیـان بـود ) .از او
درخواســت كــرد صــندوق كــوچکی بــرای او بســازد .نجــار گفــت :بــا ایــن اوصــاف كــه
می گویی ،صندوق را برای چه می خواهی؟ مادری كـه زبـانش عـادت بـه درو نداشـت،
نتوانست در اینجا سخنی جز این بگوید كه من از بنیاسـرائیل هسـتم .نـوزاد پسـری دارم و
می خواهم نوزادم را در آن مخفـی كـنم .امـا نجـار قبطـی تصـمیم گرفـت ایـن خبـر را بـه
جالدان برساند .به سرا آنان آمد ،اما چنان وحشتی بـر قلـب او مسـتولی شـد كـه زبـانش
بازایستاد .بنابراین ،تنها با دست اشاره می كرد و می خواست با عالئم مطلب را بازگو كنـد،
اما مأموران كه گویا از حركات او گونه ای سخریه و استهزاء برداشت كردنـد ،او را زدنـد
و بیرون كردند.
هنگامی كه بیرون آمد ،حال عادی خود را بازیافت .این ماجرا تکـرار شـد و در نتیجـه
فهمید در اینجا سرّی الهی نهفتهاست .پس صندوق را ساخت و به مادر موسی تحویل داد.
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شاید صبحگاهی بود كه هنوز چشم مردم مصر در خواب و هوا كمی روشن شده بـود.
مادر نوزاد خود را همراه صـندوق بـه كنـار نیـل آورد .پسـتان در دهـان نـوزاد گذاشـت و
آخرین شیر را به او داد .سنس او را در آن صندوق مخصـوص كـه همچـون یـک كشـتی
كوچک گذاشت كه قادر بـود روی آب حركـت كنـد و آن را روی امـواج نهـاد .امـواج
خروشان نیل صندوق را به زودی از ساحل دور كرد .مادر در كنار نیل ایسـتاده بـود و ایـن
منظره را تماشا می كرد .در یک لحظه احسـاس كـرد قلـبش از او جـدا شـده اسـت و روی
امواج حركت می كند .اگر لطف الهی قلب او را آرام نکرده بود ،فریاد مـی كشـید و همـه
چیز فاش میشد (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی ،6879 ،ج 18 :61ــ 11و طبرسـی ،6871 ،ج :7
877ـ.)873

4ـ .1موقعیت اول :چگونگی نجات حضرت موسی(ع) از دام مرگ
شناسانده /قهرمان
به نظر می رسد كه شناسنده ،مادر موسی ،فرستنده ،خـدا ،و موضـوع شناسـایی ،نجـات

موسی(ع) باشد .در این قسمت از داستان ،خداوند با الهام خطـر بـه مـادر حضـرت موسـی،

زمینة واكنش برای نجات موسی(ع) را فراهم نمود و به عنوان یاریگر او را بـا دادن راه حـل
(سنردن كودک به نیل) از خطر نجات داد.
موضوع
شناسایی

قرار دادن او در میان آبهای نیل خواهد بود.

گیرنده

مادر موسی و موسی(ع).

نیروی
مخالف
یاریگر

مأموران حکومتی فرعون.

راهنمایی خدای سبحان با الهام به مادر حضرت موسی كه تنها راه نجات كـودک،

دو شخصیت موجود یاریگر این قسمت از داستان ،یعنی زن قابله و نجار مصری هـر
دو قصد یاری نداشتند ،اما زن قابله با محبت به حضرت موسی در دل خـود كـه از
سوی خدای سبحان ایجاد شده بود ،به یاری مادر حضرت موسـی شـتافت و نجـار
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مصری نیز چنان وحشتی بر قلب او مستولی شد كه زبانش بازایستاد و تنهـا بـا دسـت
اشاره می كرد و می خواست با عالئم مطلب را بازگو كند و نتوانست سخنی بگویـد.
اما هنگامی كه بیرون آمد ،حال عادی خود را بازیافت .این مـاجرا تکـرار شـد و در
نتیجه ،فهمید كه در این ماجرا سرّی الهی نهفتهاست .پـس صـندوق را سـاخت و بـه
مادر موسی تحویل داد.

4ـ1ـ .1گزارههای روایی
گزارۀ وصفی

شرایط بسیار خطرناكی برای تمام افراد بنیاسرائیل ایجاد شده بود ،به طوری كه اگر
مادر حضرت موسی از سوی خداوند یاری نمـیشـد ،جـان او و كـودک بـه خطـر
بزرگی میافتاد.

گزارۀ وجهی

مادر حضرت موسی درصدد نجات فرزند خود از دست قبطیان و مـأموران فرعـون
بود.

گزارۀ متعدی مادر حضرت موسی با الهـام از طـرف خداونـد و یـاری زن قابلـه و نجـار مصـری،
كودک خود را به آبهای نیل سنرد و منتظر نجات فرزند خود بود.

4ـ1ـ .2زنجیرههای روایی
زنجیرۀ
پیمانی

در این زنجیره شاهد هستیم كه خداوند متعال حفظ رسول خود را به عنـوان یـاریگر
متعهد میشود و او را به وسیلة مادر و به واسطة الهام از كام مرگ نجات میدهد؛ به
سخن دیگر ،پیمانی درونی میان مادر موسی و خدا برای رسیدن به مقصـود و فـاش
نکردن راز و توكل بر خدا ایجاد شدهاست.

زنجیرۀ
اجرایی
زنجیرۀ
انفصالی

در این زنجیره ،مادر حضرت موسی فرزند خود را به رود نیل میسنارد و به الهامی
كه از طرف خدای سبحان شدهاست ،جامة عمل میپوشاند.
در این زنجیره ،شاهد حركت یاریگران مادر حضرت موسی از همکاری نکردن بـا
وی ،به سوی كمک به او هستیم ،به طوری كه زن قابله و نجار مصری در ابتدا قصد
همکاری و یاری مادر حضرت موسی را نداشتند ،اما با مشاهدة اتفاقـاتی كـه بـرای
آنان حادث شد ،از حركت منفی خود به سوی روشنایی حركـت كردنـد .بنـابراین،
چنین موضوعی نوعی انفصال از حركت منفی به سوی حركت مثبت است.
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در این داستان ،به نوعی به بندگی و فرمانبرداری مادر حضرت موسـی از خداونـد پـی
برده میبریم؛ چنانكه او فردی موحد و متوكل به خداوند متعال است ،بـدان صـورت كـه
با الهام خداوند ،فرزند خود را در رود نیل رها میكند.

4ـ .2موقعیت دوم :رسیدن حضرت موسی(ع) به کاخ فرعون
امواج خروشان نیـل صـندوق را خیلـی زود از سـاحل دور كـرد و مـادر در كنـار نیـل
ایستاده بود و این منظره را تماشا می كرد .در یـک لحظـه احسـاس كـرد قلـبش از او جـدا
شدهاست؛ چنانكه خداوند میفرماید :وَأَصبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن کَادَت لَتُبدِی بِـهِ
لَولَا أَن رَّبَطنَا عَلَى قَلبِهَا لِتَکُونَ مِنَ المُؤمِنِینَ( القصص .)68/كلمة «أَصْبَحَ» به معنی «صار:
گردید» ،و كلمة «فارِغاً» در این آیه ،به معنی «خالی و فار بودن از هر غم و اندوهی ،جـز

غم و اندوه موسی» است .مادر موسی نوزاد عزیز خود را به دریا افکنـد تـا شـاید بـه دسـت
كسی غیر از خاندان فرعون بیفتد و از شرّ فرعونیان محفو بمانـد (ر.ک؛ نجفـی خمینـی،
 ،6863ج .)698 :69
حضرت موسی روی امواج حركت میكرد و اگـر لطـف الهـی قلـب مـادرش را آرام
نکرده بود ،فریاد میكشید و همه چیـز فـاش مـیشـد صـندوق آرامآرام بـه سـمت كـا
فرعون در حركت بـود .هنگـامی كـه صـندوق مرمـوز در برابـر فرعـون و فرعونیـان قـرار
گرفت ،دیگران نتوانستند دَرِ آن را بگشایند .آری باید دَرِ صندوقِ نجات موسـی بـه دسـت
خود فرعون گشوده شود و گشوده شـد :فَالتَقَطَهُ آلُ فِرعَونَ لِیَکُونَ لَهُم عَدُوًّا وَحَزَنًـا إِنح
فِرعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کَانُوا خَاطِئِینَ( القصص .)3/از آیة بعد استفاده مـیشـود كـه
مشاجره و درگیری میان فرعون و همسرش و احتماالً بعضی از اطرافیان آنهـا بـر سَـرِ ایـن

نوزاد درگرفته بود؛ چرا كه قرآن میگوید« :همسـر فرعـون گفـت ایـن نـور چشـم مـن و
توست .او را نکشید شاید برای ما مفید باشد یا او را به عنـوان پسـر خـود انتخـاب كنـیم »:
وَقَالَتِ امرَأَتُ فِرعَونَ قُرحتُ عَینٍ لِّی وَلَکَ لَا تَقتُلُـوهُ عَسَـى أَن یَنفَعَنَـا أَو نَتحخِـذَهُ وَلَـدًا
(القصص .)6/به نظر مـیرسـد كـه فرعـون از چهـرة نـوزاد و نشـانههـای دیگـر ـ از جملـه
گذاشـتن او در صــندوق و رهــا كـردنش در امــواج نیــل ـ دریافتــه بـود كــه ایــن نــوزاد از
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بنی اسرائیل است .ناگهان كابوس قیام یک مرد بنی اسرائیلی و زوال ملـک او بـه دسـت آن
مرد بر رو او سایه افکند و خواهان اجرای قانون جنایتبارش دربارة نوزادان بنی اسـرائیل
در این مورد شد (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج 11 :61ـ.)16
مادر حضرت موسی؛ زیرا مادر حضرت موسی با صبر در برابر مشکل پـیشآمـده
قهرمان/
شناسنده

نهایت درایت را به خرج داده بود و بر آن چیزی كه به صال خود و فرزندش بـود،
بر آن الهام قلبی جامه عمل پوشاند؛ چراكه آن الهام از الطـاف خفیـة الهـی بـود .در
این قسمت از داستان ،كنشگر اصلی یا شناسنده ،فرعون است ،چـون داسـتان از ایـن
پس در قصر فرعون اتفاق میافتد و اگر میخواست ،میتوانسـت موسـی را همـان
جا بکشد.
خدای سبحان؛ زیرا خداوند با انزال سکینه در قلب مادر حضرت موسی باعث شـد

یاریگر

تا به وی آرامشی دست دهد ،وگرنه در آن هنگام فریاد میكشید و همگی از وجود
(ع)

حضرت موسی باخبر میشدند.
موضوع
شناسایی

ندارد.
از یک سو ،یاریگیرنده ،مادر حضرت موسی است؛ چراكه در این حادثه ،جان او
در خطر بودهاست .از طرف دیگر ،خود حضرت موسی كه در سنین كودكی قـرار

گیرنده

داشت و طبم آیات قرآن ،مشمول «یُذَبحُونَ أَبْنَائِکُمْ» قرار میگرفت و جان خـود را
از دست میداد .از سوی دیگر ،همسر فرعون شخصیتی است كه از طـرف خداونـد
یاری شدهاست ،وگرنه طومار زندگی وی بسته میشد .پس در این موقعیـت ،شـاهد
سه شخصیت یاریگیرنده هستیم.
اولین نیروی مخالف ،خود فرعون است كه قصد كشتن موسی را داشـت و پـس از

نیروی مخالف

او ،قبطیان هستند كه قصد صدمه زدن به خاندان نبوت و انقطاع رحمت واسعة الهـی
را داشتند كه البته این اتفاق هرگز نیفتاد.

4ـ2ـ .1گزارههای روایی
گزارۀ وصفی

شرایط خطرناكی وجود داشت كه هر لحظه امکان فاش شـدن وجـود فرزنـد كـودک
وجود داشت ،اما با یاری خدای سبحان این اتفاق حاصل نشد.
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خداوند درصدد نجات حضرت موسی از دست فرعونیان برمیآید.

گزارۀ متعدی مادر حضرت موسی فرزند خود را به آبهای نیل میسنارد.

4ـ2ـ .2زنجیرههای روایی
زنجیرۀ پیمانی
زنجیرۀ
اجرایی

خدای سبحان بر خود واجب میداند كه همگان را با ارسال رسل به دین حم سـوق
دهد و به همین دلیل ،رسول خود را از خطر مرگ نجات میدهد.
در این زنجیره ،خداوند به پیمـان خـود عمـل مـیكنـد و مقـدمات نجـات حضـرت
موسی را فراهم مینماید.
زنجیرة انفصالی كه نشاندهنده توییـر و تحـول در داسـتان اسـت ،مـیتوانـد در ایـن

زنجیرۀ
انفصالی

قسمت توییر حال مادر موسی از نگرانی شدید تا آرامش نسبی باشد .از سـویی ،در
این زنجیره سیر حركت ،مثبت است و همواره موافم میل یـاریگر داسـتان مـیباشـد
(چون خدای سبحان ،یاریگر است).

4ـ .3موقعیت سوم :تصمیم بر قتل حضرت موسـی(ع) یـا نگهـداری وی در
کاخ
خداوند در سورة قصص میفرماید :وَقَالَتِ امرَأَتُ فِرعَونَ قُرحتُ عَـینٍ لِّـی وَلَـکَ لَـا

تَقتُلُوهُ عَسَى أَن یَنفَعَنَا أَو نَتحخِذَهُ وَلَدًا وَهُم لَا یَشعُرُونَ( القصص .)6/خداونـد بـه بیـان ایـن
میپردازد كه چگونه دل فرعون را نرم و رام كـرد تـا بـه تربیـت موسـی پـردازد .بنـابراین،
میفرماید« :مادر موسی به دختر خویش گفت :به دنبال حضرت موسی برود تـا از حـال او

كسب اطالع كند .خواهر موسی به دنبال موسی(ع) رفت و مشاهده كرد كه خاندان فرعـون
صندوق را از آب گرفتهاند و موسی را از درون آن بیرون آوردهانـد و او از دور بـه تماشـا
پرداخت .این جملة كوتاه ،با همة اختصاری كه دارد ،تمام مطالب باال را افاده میكند و از
معجزات قرآن است» (طبرسی ،6871 ،ج .)836 :7
هنگامی كه چشم همسر فرعون به چشـم كـودک افتـاد ،برقـی از آن جَسـت و اعمـاق
قلب او را روشن ساخت و همگی ـ بهویژه همسـر فرعـون ـ مهـر او را بـه دل گرفتنـد ،امـا
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اطرافیان متملم و چاپلوس نیز فرعون را در ایـن طـرز فکـر تشـویم كردنـد و گفتنـد دلیـل
ندارد كه قانون دربارة این كودک اجرا نشود؟ با وجود این« ،آسیه» ـ همسر فرعـون ـ كـه
نوزاد پسری نداشت و قلب پاكش كه از قمـاش درباریـان فرعـون نبـود ،كـانون مهـر ایـن
نوزاد شده بود ،در مقابل همـة آنهـا ایسـتاد و از آنجـا كـه در ایـن گونـه كشـمکشهـای
خانوادگی ،غالباً پیروزی با زنان اسـت ،او در كـار خـود پیـروز شـد از آن طـرف مـاجرا،
فرعون دختری داشت و تنها فرزندش هم او بود .او از بیماری شدیدی رن میبرد ،دسـت
به دامن اطباء زد ،ولی نتیجهای نگرفت .به كاهنان متوسل شد ،آنها گفتند كـه ای فرعـون
ما پیشبینی میكنیم كه از درون این دریا انسانی به این كا گام مـینهـد كـه اگـر از آب
دهانش به بدن این بیمار بمالند ،بهبودی می یابد بنابراین ،هنگامی كه آب دهان این نـوزاد
مایة شفای بیمار شد ،این محبت فزونی گرفت .اگرچـه آب دهـان ایـن نـوزاد مایـة شـفای
بیمار شد ،این محبت فزونی گرفت و فرعون و همسرش در انتظار چنین اتفاقی بودند.
ولی قرآن با یک جملة كوتاه و پرمعنی در پایان آیه می فرماید« :آن ها نمیدانستند چـه

میكنند» :وَهُم لَا یَشعُرُونَ.

آن ها نمی دانستند كه فرمان نافذ الهی و مشـیت شکسـت ناپـذیر خداونـد بـر ایـن قـرار
گرفتهاست كه این نوزاد را در مهمترین كانون خطر پرورش دهـد و هـیچ كـس را یـارای
مخالفت با این اراده و مشیت نیست (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)88 :61
خدای سبحان؛ زیرا در این موقعیت ،خداونـد بـا ایجـاد مهـر حضـرت موسـی در
یاریگر
موضوع
شناسایی

حضرت آسیه ،سبب شد تا زمینة نجات حضـرت موسی از دسـت فرعـون فـراهم
شود.
ندارد.
در این داستان ،میتوان حضرت موسی ،مادر حضرت موسی و نیز آسیه ـ همسر

گیرنده
فرعون ـ را منتفع از یاری خداونـد دانسـت؛ چراكـه بـا ورود حضـرت موسـی بـه
دربار فرعون ،سریعتر راه سعادتمندی را طی نمود.
اطرافیان چاپلوس و متملم فرعون؛ چراكه آنان تصمیم به كشـتن كـودكی داشـتند
نیروی مخالف
كه از راه رود نیل وارد دربار فرعون شده بود.
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4ـ3ـ .1گزارههای روایی
گزارة وصفی

در این موقعیت ،شاهد آنیم كه حضرت آسیه با تمام وجود از كـودک
دفاع نمود و جان وی را نجات داد.

گزارة وجهی

آسیه در مقام دفاع از كودک برآمد تا هم به كودک دست یابـد و هـم
شفای دختر خود را به دست آورد.

گزارة متعدی

فرعون و همسر او (آسیه) بـا قـرار دادن آب دهـان حضـرت موسـی در
داخل دهان دختر بیمار خود ،سبب شدند كه هم دختر بیمار او شفا یابد
و هم با این كار ،ورود حضرت موسی به دربار قطعی شد.

4ـ3ـ .2زنجیرههای روایی
زنجیرة پیمانی در این موقعیت از داستان ،بین حضرت آسیه و محبـان كـودک پیمـانی
بسته میشود تا تمام تالش خود را به كار بسته تا حضـرت موسـی جـان
زنده به در ببرد.
زنجیرة

در این موقعیت ،حضرت آسیه بـر قبطیـان و مخالفـان حضـرت موسـی

اجرایی

فائم میآید.

زنجیرة
انفصالی

سیر موقعیت در این داستان از منفی به مثبت اسـت؛ بـدین صـورت كـه
دشمنان حضرت موسی قصد كشتن و نابودی او را داشتند ،اما بـا یـاری
خدای سبحان ،حضرت آسیه بر توطئه و دسیسة آن پیروز مـیشـود كـه
همه و همه نشان از سیری مثبت در روند روایت دارد.

4ـ .4موقعیت چهارم :بازگشت به آغوش مادر
مادر موسی(ع) فرزندش را به گونه ای كه قبالً گفتیم ،به امواج نیل سنرد ،اما بعد از ایـن
ماجرا ،طوفانی شدید در قلب او وزیدن گرفت و جای خالی نـوزاد كـه تمـام قلـبش را پُـر
كرده بود ،كامالً محسوس بود.

118
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اما لطف الهی به سرا او آمد و چنان كه قرآن گوید« :قلب مـادر موسـی از همـه چیـز
جز یاد فرزندش تهی گشت و اگر ما قلب او را با نور ایمان و امیـد محکـم نکـرده بـودیم،
نزدیک بود این مطلب را افشا كند :وَأَصبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن کَادَت لَتُبدِی بِهِ لَولَا

أَن رَّبَطنَا عَلَى قَلبِهَا لِتَکُونَ مِنَ المُؤمِنِینَ( القصص.)68/

این كامالً طبیعی است كه مادری كه نوزاد خود را با این صـورت از خـود جـدا كنـد،
همه چیز را جز نوزادش فراموش نماید و آن چنان هوش از سرش برود كـه بـدون در نظـر
گرفتن خطراتی كه خود و فرزندش را تهدید مـی كنـد ،فریـاد كشـد و اسـرار درون دل را
فاش سازد .اما خداوندی كه این مأموریت سنگین را به این مـادر مهربـان داده ،قلـب او را
چنان استحکام می بخشد كه به وعدة الهی ایمان داشته باشـد و بدانـد كـودكش در دسـت
خداست ،سرانجام به او بازمی گردد و پیامبر می شـود «ربطنـا» از مـادة «ربـط» در اصـل بـه
معنی بستن حیوان یا مانند آن به جایی است تا مطمئناً در جای خود محفو بماند و از ایـن
رو ،محل این گونه حیوانات را «رباط» می گویند .سنس به معنـی گسـترده تـری آمـده كـه
همان حفظ و تقویت و استحکام بخشیدن است و منظور از «ربط قلـب» در اینجـا ،تقویـت
دل این مادر است تا به وحی الهی ایمان آورد و این حادثة بزرگ را تحمـل كنـد .بـر اثـر
این لطف پروردگار ،مادر آرامش خود را بازیافت ،ولی میخواهد از سرنوشـت فرزنـدش
باخبر شود .لذا «به خواهر موسی سفارش كرد كه وضع حال او را پیگیـری كـن :وَقَالَـت

لِأُختِهِ قُصِّیهِ .خواهر موسی دستور مادر را انجام داد و از فاصـلة چشـمگیری بـه جسـتجو

پرداخت «و او را از دور دید كه صندوق نجاتش را فرعونیان از آب می گیرند و موسـی را
از صندوق بیرون آورده ،در آغوش دارند :فَبَصُرَت بِهِ عَن جُنُبٍ ،اما آن ها از وضع این
خواهر بیخبر بودند  :وَهُم لَا یَشعُرُونَ.
طبیعی است نوزاد شیرخوار چند ساعت كه می گذرد ،گرسنه میشود ،گریه مـیكنـد،
بیتابی میكند و باید دایهای برای او جستجو كرد ،بهویژه كه ملکة مصر سخت بـه آن دل
بسته است و چون جان شیرینش دوست می دارد مأموران حركت كردنـد و دربـه در دنبـال
دایه میگردند ،اما عجیب اینکه پستان هیچ دایهای را نمیگیرد .شاید از دیدن قیافـة آنهـا
وحشت میكند و یـا طعـم شیرشـان كـه بـا ذائقـة او آشـنا نیسـت ،تلـخ و نـامطلوب جلـوه
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می كند؛ گویی می خواهد خود را از دامان دایه ها پرتاب كند .ایـن همـان تحـریم تکـوینی
الهی بود كه همة دایهها را بر او حرام كرده بود.
كودک لحظهبهلحظه گرسنهتر و بیتابتر میشـود ،پـیدرپـی گریـه مـیكنـد و سـر و
صدای او در درون قصر فرعون میپیچید و قلب ملکه را به لرزه درمـیآورد .مـأمورین بـر
تالش خود میافزایند و ناگهان در فاصلة نه چندان دور به دختـری برخـورد مـیكننـد كـه
«می گوید :من خانواده ای را می شناسم كه می توانند این نوزاد را كفالت كننـد و خیرخـواه
او هستند .آیا می خواهید شما را راهنمایی كـنم؟» :فَقَالَت هَـل أَدُلُّکُـم عَلَـى أَهـلِ بَیـتٍ

یَکفُلُونَهُ لَکُم وَهُم لَهُ نَاصِحُونَ( القصص.)61 /

من زنی از بنی اسرائیل را می شناسم كه پستانی پُرشـیر و قلبـی پُرمحبـت دارد .او نـوزاد
خود را از دست دادهاست و حاضر است شیر دادن نوزاد كا را بر عهـده گیـرد .مـأموران
خوشحال شدند و مادر موسی را به قصر فرعـون بردنـد .نـوزاد هنگـامی كـه بـوی مـادر را
شنید ،سخت پستانش را در دهان فشرد و از شیرة جان مادر جـان تـازه ای پیـدا كـرد .بـرق
خوشحالی از چشمها جَستن گرفت ،بهویژه مـأموران خسـته و كوفتـه كـه بـه مقصـد خـود
رسیده بودند ،از همه خوشحال تر بودند .همسر فرعون نیز نمی توانست خوشـحالی خـود را
از این امر كتمان كند .شاید به دایه گفتند تو كجا بودی كه این همه ما به دنبالـت گشـتیم.
كاش زودتر می آمدی آفرین بر تو و بر شیر مشکل گشای تو وقتی موسی پستان این مادر
را قبول كرد ،هامان وزیر فرعون گفت :من فکر می كنم تو مادر واقعـی او هسـتی چـرا در
میان این همه زن تنها پستان تو را پذیرفت؟ گفت ای پادشاه بدین سبب است كه من زنـی
خوشبو هستم و شیرم بسیار شیرین است .تاكنون هیچ كودكی بـه مـن سـنرده نشـده ،مگـر
اینکه پستان مرا پذیرفته است حاضران این سـخن را تصـدیم كردنـد و هـر كـدام هدیـه و
تحفة گرانبهایی به او دادند طولی نکشید كه خداوند نـوزاد را بـه مـادرش بازگردانـد در
واقع ،تحریمی تکوینی برای حضرت موسی دربارة شیر دیگر زنان واقع شـد ،بـدین سـبب
بود كه خدا نمی خواست از شیرهایی كه آلوده به حرام ،آلـوده بـه امـوال دزدی ،جنایـت،
رشوه و غصب حقوق دیگران است ،این پیامبرِ پاک بنوشد .او باید از شیر پـاكی همچـون
شیر مادرش توذیه كند تا بتواند ضد ناپاكی ها قیام كند و با ناپاكان بسـتیزد .بـدین ترتیـب،
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«ما موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غم و اندوهی در دل او باقی

نماند و بداند وعدة الهی حم است .اگرچه بیشتر مردم نمیداننـد» :فَرَدَدنَاهُ إِلَى أُمِّهِ کَـی

تَقَرح عَینُهَا وَلَا تَحزَنَ وَلِتَعلَمَ أَنح وَعدَ اللحهِ حَقٌّ وَلَکِـنح أَکثَـرَهُم لَـا یَعلَمُـونَ( القصـص)68/
(ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج 86 :61ـ.)86
شناسنده/
قهرمان

ـ خداوند متعال :در تمام این موارد ،البته فاعل حقیقـی خـود خداسـت،
ولی فاعل ظاهری به نظر میرسد خالة حضرت موسی باشد.
ـ مادر :خداوند با تحریم تکوینی نسبت به شیر دیگر زنان برای حضرت
موسی ،سبب شد تا او مجدداً به آغوش مادر خود بازگردد.

یاریگر

خالة حضرت موسی؛ زیرا او در نهایتِ زیركی توانست زمینة شیر دادن
مادر واقعی حضرت موسی را فراهم نماید.

موضوع
شناسایی
گیرنده

نجات موسی و برگرداندن او به آغوش مادر.
از یک سو ،یاری گیرنده مادر حضـرت موسـی اسـت؛ چراكـه در ایـن
اتفاق ،او به آغوش مادر خود بازگشت .از طرف دیگر ،خـود حضـرت
موسی با اراده و مشیت الهـی از شـیرهایی كـه آلـوده بـه حـرام ،امـوال
دزدی ،جنایت ،رشوه و غصب بود ،مصون ماند.

نیروی مخالف

هامان .با طر سوالی سعی در اثبات مادر واقعـی بـودن ،كسـی كـه بـه
كودک شیر می دهـد را داشـت ،امـا بـا زیركـی مـادر حضـرت موسـی
خصم وی ناكام ماند.

4ـ4ـ .1گزارههای روایی
گزارة
وصفی

شرایطی كه در این موقعیت شاهد هستیم ،آن است كه كودک با یاری
خداوند و تالش خواهر مـادر حضـرت موسـی و تحـریم تکـوینی شـیر
دیگر زنان بر حضرت موسی ،به آغوش مـادر واقعـی و پاكـدامن خـود
بازگشت.
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گزارة

خالة حضرت موسی(ع) با معرفی مادر حضـرت موسـی زمینـة بازگشـت

وجهی

حضرت را به آغوش مادر فراهم نمود.

گزارة

در این موقعیت ،شـاهد فعـالیتی از طـرف خالـة حضـرت موسـی بـرای

متعدی

بازگرداندن وی به آغوش مادر واقعی خود هستیم.
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4ـ4ـ .2زنجیرههای روایی
زنجیرة پیمانی

شاهد پیمـانی از طـرف خالـة حضـرت موسـی بـرای بازگردانـدن
كودک به نزد مادر هستیم.

زنجیرة اجرایی

خالة حضرت موسی به پیمان خود عمل مینماید و او را نزد مـادر
بازمیگرداند.

زنجیرة انفصالی

زنجیرة انفصالی میتواند توییر شرایط از منفـی بـه مثبـت ،یعنـی از
نگرانی مادر موسی به آرامش و یا ثبـات جایگـاه موسـی در قصـر
فرعون باشد .در این زنجیره ،سیر حركـت مثبـت اسـت و همـواره
موافم میل یاریگر داستان است.

نتیجهگیری
در این مقاله ،سعی شد تا به بررسی سیر روایی داستان حضرت موسی در سورة مباركة
قصص بنردازیم و الگوی روایی داستان را بر اساس زنجیرهها و گـزارههـای روایـی نظریـة
گریماس ارزیابی نماییم .یکی از نکاتی كه در این قصص قرآنی عمومـاً و در ایـن داسـتان
خصوصاً ،بر اساس بهكارگیری این الگو میتوان به عنوان یکی از نکات در خـور توجـه و
مهم به آن نگاه كرد ،این اسـت كـه خـدامحوری و توكـل بـر خـدا در تمـام قسـمتهـای
داستان موج میزند و قهرمان داستان با كمک و استعانت از یاریگر داسـتان ،یعنـی خـدای
قادر ،تمام حوادث و مشکالت داستان را پشت سر میگذارد.
عموماً در این داستان به طور متوسط ،كنشگرها به چهار مـورد رسـیدهاسـت و در ایـن
داستان ،چهار موقعیت از داستان كودكی حضـرت موسـی كشـف شـد .بـر اسـاس نظریـة
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گریماس ،كنشگرها باید به شش جزء تقسیم شـوند و كنشـگرها بـر طبـم عنصـر كنشـی و
توصیف آن در یکی از دستههای كنشی قرار میگیرند.
در این داستان ،شاهد آن هستیم كه خداونـد متعـال بـه عنـوان اصـل و محـور هـدایتی
داستان سعی در تحقم اهداف متعالی خود دارد ،به طوری كه قهرمان داستان نقـش اصـلی
را در تحقم اهدافی كه خداوند ترسیم میكند ،ایفای نقش میكنـد و یـا حتـی مخالفـان و
یاریگران داستان هم تحت تدبیر ذات اقدس الهی در روند داستان تأثیر میگذارند.
در این داستان ،هریـک از كنشـگران بـا یکـدیگر رابطـهای دارنـد و پژوهشـگر شـاهد
روابطی از نوع تضاد و اختالف در بین هر یک از كنشگران است.
در روند پیشرفت داستان ،گاه شخصـیت اصـلی داسـتان بـا دیگـر شخصـیتهـا نسـبت
اشتیاق و همکاری دارد و گـاهی ارتبـاط بـین شخصـیتهـا بـه صـورت پیکـار خودنمـایی
میكند.
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