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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   21شماره ، )1389( هميازدسال 

  

  شناسي داستان پيامبران ريخت
   *در تفسير طبري و سورآبادي

  

  ** وعبدالمجيد يوسفي نك

  مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
   چكيده

ه كديگر و كلّ ها با ي ها، روابط متقابل سازه قصهبه مفهوم بررسي اجزاي سازندة  شناسي ريخت قصـ 
ي متفـاوت و گونـاگوني ديـده    هـا  شخصـيت ي پريـان  هـا  قصهپراپ معتقد است اگرچه در  .است
او ايـن عناصـر را   . شـوند  مـي  تكـرار  قصهوجود دارد كه پيوسته در  آنهاعناصري در  اماشود،  مي

  .نامد مي (Function)خويشكاري 
اين الگو كم و بـيش در   اماورت گرفته است هاي پريان ص قصهشناسي پراپ بر روي  اگرچه ريخت

هاي رمزي  در ادبيات، داستان پيامبران، در زمرة داستان. هاي عاميانه و رمزي قابل انطباق است قصه
مورد خويشكاري  26مقاله حاضر . شود در آن ديده مي) ها همانندي(گيرد و خويشكاريهاي  قرار مي

سورآبادي بررسي كرده و به بيـان شـباهتهاي آنهـا پرداختـه      داستان پيامبران را در تفاسير طبري و
  .رسد كه در ميان متون مقدس روابط بينامتني محكمي وجود دارد است و به اين نتيجه مي

  
  .تفسير سورآبادي تفسير طبري، داستان پيامبران، خويشكاري، شناسي، ريخت پراپ، :ها كليدواژه

  
  
  
  

مه مقد  
                                                            

  8/2/89 :تاريخ پذيرش نهايي    5/3/88  :تاريخ دريافت مقاله *
  a-yosefi@phd.araku.ac.ir :نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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    21، شماره)1389( ميازدهسال ، نامه كاوش     114

 ؛ در ايـن روش قصـه اي يـك   عناصـر سـازه   شـناخت شناسي يعني بررسي و  ريخت
جايگاهي ويژه  قصهها يا عناصر  سازه، آن كه در هستندي عاميانه همچون نظامي ها قصه

  )17ص،  1368، پراپ( .و اختصاصي دارند
كيـد  أدر هـم تنيـدگي عناصـر مختلـف مـتن ت      موضـوع  پراپ بر والديمير در كتاب

ي يـك  هـا  حلقه، كند ميكه او به وضوح مشخص  يي راها زيرا كاركرد ؛شود ميبيشتري 
 ةبا اعتقاد به اين نكتـ . بنيادين وجود دارد ةلييعني تنها يك طرح او .ثابت هستند ةزنجير

هم كه مهنيـز   هـا  توان در ساير داستان ميپس ، ي عاميانه ساختاري اين گونه دارندها قص
  )52ص، 1384، برتنس( .يك ساختار بنيادين را جستجو كرد

  
  ها قصه دربارةديدگاه پراپ 

، نوع ادبي كشف كند ةي پريان را به منزلها قصهخواهد ويژگي  ميهنگامي كه پراپ 
بنـابراين  ، كنـد  مـي پردازد كه ساختارآن را تعيـين   مي ييها و قانون ها به جستجوي شكل

قـرار  ديـدگاهي سـاختاري   ، انـداز تكـويني   به جـاي چشـم  ها  در تبيين اين قانونپراپ 
  :كند ميچهار قانون تحقيق  ةبدين ترتيب او دربار .دهد مي

كـه انـدك اسـت     آنها عملكرد اما، كند ميتغيير  شخصيت ةي ويژها و نشانه ها نام-1
؛ فـرار ، پرسـش ، ممنوعيـت  :خاص اسـت، نظيـر  كنش بيانگر يك اسم . شود ميعوض ن

  .شود ميكنش از طريق موقعيت خود در سير حكايت تعريف 
  .محدود است قصهي ها ملكردتعداد ع-2
  .هميشه يكي است ها توالي عملكرد-3
، 1378، تاديـه ( .ي پريان از نظر ساختار به سـنخ واحـدي تعلـق دارد   ها قصه ةهم-4
  )251ص

  

  ديدگاه پراپ ةنتيج
 آنهـا  ةپاي يا الگوي كنش هستند و بر ها شخصيت، آشكارترين عناصر هر حكايتاز 

از . حكايت گرگ و روباه يا پرنده يا جز آن .عرضه كردرا  بندي گوناگوني توان طبقه مي
بـر   هـا  بندي حكايت ولي طبقه، ي اين فهرست آشكار استها ناسازگاري، ديدگاه منطقي
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  115 شناسي داستان پيامبران در تفسير طبري و سورآباديريخت

ي سـاختاري را كـه بـه طـور شـهودي از      هـا  آن همانندي ،»مي مسلّها واقعيت«اين  ةپاي
كـه نتـايج    ،ايـن مشـكل   اي پـراپ بـر   راه حـلّ .سـازد  مـي يابيم محـو   ميدر  آنها ةمقايس

يعني روابـط   ، آن بود كه كاركرد و زمينه ،ات داشتبراي  بررسي زبان و ادبي اي گسترده
ايـن   اهميـت  .ي بنيادين روايـت دانسـت  ها نه خود آن عناصر را بايد واحد، ميان عناصر

بـا  وي  ةنظريـ  ةدانـد از راه مقايسـ   ميرا عنصر بنيادين حكايت  »كاركرد« نكته كه پراپ
 وقتـي ر اين نكته توافـق دارنـد كـه    بهر سه  .شود ميي كمپيل و راگالن آشكار ها نظريه
 آنهـا بـه ايـن معناسـت كـه در    ، دارنـد  »پيرنگ يكسـان « گوييم چند داستان گوناگون مي

  )65ص، 1382، مارتين (. دهد ميهمانند در ترتيبي همانند رخ  اساسيِ رويدادهايِ
 هداند و براي اين كه اين مقايس مي» ها قصهمضامين  ةمقايس«پراپ اساس كار خود را 

 ةسازد و سپس بـه مقايسـ   ميي پريان را جدا ها قصهرا امكان پذير سازد، اجزاي سازاي 
 .نامـد  مـي كار خود را ريخت شناسـي   ةاو نتيج. پردازد ميي آن ها برحسب سازه ها قصه

  )49ص، 1368، پراپ(
  

  خويشكاري چيست؟
ي اهميتكه از جهت  قصهي از اشخاص شخصيتيعني عمل  ،)Function(خويشكاري

هات كه در جهان عمليپـراپ معتقـد   ، )53ص، 1368، پـراپ ( شود ميدارد تعريف  قص
ا ، كنـد  مـي  تغييـر  آنهـا و همچنين صفات  هااست نام قهرمان داستان كارهـاي آنـان و    امـ

، اغلـب  قصـه در يـك  توان نتيجه گرفت كـه   ميپس  .كند مييشان تغيير نها خويشكاري
را  قصـه  ةمطالعـ ، ايـن امـر   .شود ميي مختلف نسبت داده ها شخصيتكارهاي مشابه به 

يي ها آن سازه ،خويشكاري اشخاص داستان. سازد مير براي خويشكاري قهرمانانش ميس
به  .ي محققان پيشين شوندها در گفته» عناصر«يا  »موتيف«توانند جايگزين  ميهستند كه 
 .شـوند  ميمحسوب  قصهي بنيادين ها سازه ،قصهي ها شخصيتخويشكاري  اين ترتيب

  )52ص، 1368پراپ، (
  قصهي هر ها خويشكاري
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كه پراپ بر آن تأكيد دارد آن است كـه بايـد روشـن سـاخت كـه        يمبسيار مه ةنكت
بنـدي و   قاعده .هستند قصه ةي تكرار شوندها ثابت ةتا چه اندازه نمايانند ها خويشكاري

چنـد   قصهه است كه در يك لياين پرسش او در گرو حلّ، ي ديگرها پرسش ةنظيم همت
خويشكاري  31او در نهايت به وجود  .)51ص، 1368، پراب( خويشكاري وجود دارد؟

، كند ميكه ذكر  اي گانه 31خويشكارهاي  در بطن توالي،پراپ .معتقد است  قصهدر هر 
نهـي و  ، حـالتي دوگانـه دارنـد   ، برخي كاركردها، نهبراي نمو .آورد ميچند الگوبندي را 

هفـت نـوع    ،كـاركرد  31پراپ عـالوه بـر ايـن     .تعقيب و رهايي، نبرد و پيروزي، نقض
  :كند مييا نقش ذكر  شخصيت

قهرمـان   -4) جستجو گـر يـا قربـاني   (قهرمان -3اهدا كننده  /بخشنده -2شرور  -1
  )و پدرش(نمشاهزاده خا -7ياور  -6روانه شونده  -5دروغين 
ته به اين نكته ضروري است كه گاه يك توجبيش از يك نقش بـر عهـده   ، شخصي

و  )هم شرور باشـد و هـم قهرمـان دروغـين     قصهبراي نمونه شايد يكي از افراد ( .دارد
 ةپـراپ ايـن نظـام توصـيفي را دربـار      .گاهي هم چند نفر يك نقش را بر عهـده دارنـد  

  )29ص، 1383، توالن( .بندد ميكار  هاريك بينانه بتي بيش با دقّها داستان ةمجموع
  

  ران در تفاسيربداستان پيام
. پيشـين اسـت   هـاي  ته به داستان پيامبران و امتوج، ي قرآن مجيدها يكي از ويژگي

 يعنينيز در جهت هدف كلي كتاب آسماني كه  ها درست است كه وجود  همين داستان
و  هـا  آن نيست كـه محقـق را بـه كشـف ظرافـت      اين امر مانع از اما، هدايت بشر است

  .هدايت نكند آنهاي ها زيبايي
بنـابراين از  ، ايجـاز اسـت  ، ي بالغـي قـرآن كـريم   ها از آن جايي كه يكي از عظمت

ي هـا  ن بـراي روشـن سـاختن و نيـز تفصـيل داسـتان از روايـت       امفسـر ، ي دورها زمان
 ةچـون عالمـ   اي ن برجسـته امفسـر از نظـر   ها گرچه اين روايت. اند بهره برده» اسرائيلي«

را  هـا  تمام ايـن روايـت   ويو  )213ص، 1ج، 1384، طباطبايي( .طباطبايي مردود است
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  117 شناسي داستان پيامبران در تفسير طبري و سورآباديريخت

آن است كه در بسياري از تفاسير روايات فراواني  واقعيت اما، كرده استجرح و تعديل 
بـراي  هـا،   سير منطقي داستان ها با استفاده از اين روايت. شود مياز ايـــن دسـت ديده 

 .دهـد  مي اي كننده قانعي احتمالي او پاسخ ها آيد و به پرسش ميعادي به دست  ةخوانند
ـ  ، كننـد  ميدر توالي منطقي خود حركت  ها چون تمام داستان ه بـه عناصـر   بنـابراين توج

كشـف   بـراي  او را عالقـة  شـود و   مـي  اهميـت براي پژوهنده حـائز   آنها ةتكرار شوند
  .انگيزد ميبر ي پنهاني آن ها اليه

 ،محدود به متفكران و عارفان مسـلمان نيسـت  ، دانستن كتب مقدس رمزي و تمثيلي
تـوان   مـي  ،س زردشتياندر مورد اوستا كتاب مقد، ليك راوي سمبها يي از تأويلها نمونه

از قرون وسطي به بـــعد گـاه گـاهي شيــطان ديـن زردشتـي يعنـي اهريمـن  .ياد كرد
، 1375، پورنامـداريان .(تــأويل شـــده اسـت    »ت شــر در انــسان  تمــايال «به عـنوان 

  )132ص
روالن بارت نيز روشي ترسيم كرد كه در آن بيان رخدادهايي كه پراپ ثبت كـرده و  

ـ ، بارت تأكيد كرد. پيدايش مقايسه شده استسفر  32رخدادهاي باب   ةروش پراپ پاي
ي روسي ها ر بررسي  حكايتد، تحليل ساختاري متن است و از اين توازي روش پراپ

الگويي فولكوريك «شود كه  مي نعهد عتيق اين نكته روش فقراتو روش او در بررسي 
  )147ص، 1384، احمدي( .»توان يافت ميبراي كتاب مقدس 

  

  داستان پيامبران از كدام نوع ادبي است؟
هوده به ي ادبي و نقد ادبي غربي بيها بر اساس ديدگاه، هرگونه تالشي در اين زمينه

ه به توضيحات پاياني بخش پيشين، ميان متون مقدس به مگر آن كه با توج، رسد مينظر 
  .معتقد باشيم، اشتراكاتي خاص

است كـه هـر    اي قرآن آيينه .داند ميقرآن را يك اثر رمزي  ،الدين سهروردي شهاب 
نـان  كنـد قـرآن را چ   مـي او سـفارش  .بيند ميكس نقد روزگار و كمال خويش را در آن 

كتـاب  ، نظـر  اين اساس بر .حال و طبع و كار تو نازل شده است ةبخوان كه گويي دربار
داراي معاني متعددي است كه خـواص برحسـب مراتـب و    ، عالوه بر معني ظاهر، خدا
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. مقامات معرفت و سلوك روحاني و به اقتضاي حال خويش قادرند آن معاني را دريابند
  )120ص، 1375پورنامداريان، (

ـ   رسيدن به تعريفي دقيق تا، ياد شده ةمبه مقد توجهبا  ت از پورنامـداريان  تر بـه تبعي
  :ناميم مي» داستان رمزي«داستان پيامبران را 
ي اسـاطيري و همچنـين بعضـي    هـا  ي قرآني  و نيـز داسـتان  ها داستاندر 
 ،بـه همـين سـبب   . نيست "Allegory"تمثيل به مفهوم ها،  و افسانه ها قصه

را داسـتان رمـزي    هـا  ايـن داسـتان  . به معني تفسير تمثيلـي نيسـت   تأويل نيز
زيرا در حالي كه از تركيـب  .و تمثيل رمزي آنهاخوانيم تا فرقي باشد ميان  مي

تمثيل رمزي قصد مثل زدن و به مثل بيان كردن يك مطلب از پيش انديشيده 
تركيـب   از، شود ميشده و نيز پنهان كردن آن از طرف گوينده به ذهن متبادر 

ايـن  ، شود به همين سبب در تمثيـل   ميداستان رمزي چنين قصدي مستفاد ن
ذهن خواننده را ، گوينده يا نويسنده است كه با تنظيم روابط عناصر و عوامل

ا .كند ميني هدايت به سوي معني معيايـن بصـيرت و   ، در داسـتان رمـزي   ام
ـ     و ارتقـاي آن از  ل بـر مـتن   چشم باطن خواننده و شنونده اسـت كـه بـا تأم

روابط عناصر و  ،و اشيا ها شخصيت ةاز طريق استحال ،سطحي به سطح ديگر
 .دهـد  مـي خويش از داستان  قرار  »من«ي ها عوامل را نيز در راستاي دريافت

  )220، ص1375پورنامداريان، (
  

  تحقيق ةپيشين
ـ ، مقدمه بيان گرديد گونه كه در آغاز همان والديميـر  آراي  ةاساس اين پژوهش برپاي

ريخـت شناسـي   «او با انتشـار كتـاب مشـهور   . اديب مشهور روسي بنا شده است، پراپ
ثير غير قابـل  أبه طوري كه ت، ل شگرفي را سبب شدتحو ،1927در سال »ي پريانها قصه

در علومي نظير زبـان شناسـي و جامعـه     ،يحتّ ،انكاري بر روي انديشمندان بعد از خود
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كتاب او صـورت   ةترجم از طريقايرانيان با پراپ و آراي او آشنايي  .شناسي ايجاد كرد
  .گرفته است

ريخـت شناسـي   «از جمله كارهايي كه قبل از اين پژوهش انجام گرفته است كتـاب  
ه به ريخت شناسي را فرم شناسي اثر با توج«از محمد حسيني است كه » ي قرآنها قصه

، 1384، حسيني( .»داند ميص مشخ اي مضمون در قالب يك شكل هندسي به گرد هسته
  )8ص

ر سـال  الميـرا دادور اسـت كـه د    ةنوشـت » ريخت شناسي داستان كوتاه«ديگر نوشتة 
  .ي زبان خارجي منتشر شده استها پژوهش ةدر مجل 1382

بـا  ، ي قرآن قبل از اين مقاله منتشـر شـده اسـت   ها داستان »شناسي ريخت« گرچه اثر
كامال متفاوت است نويسندة مزبورا روش باله روش اين مق، فلّؤه به توضيحات متوج.  

داستان قرآن در تفاسير طبري و سورآبادي اسـت كـه كوشـش    ، پژوهشاين  ةگستر
ي قرآن  را بر اساس ريخـت شناسـي   ها قصهساختاري  ةخواهد شد عناصر تكرار شوند

پـذيري   ننه درستي كه بطال لزوماً، ههر نظري ةكارل پوپر الزم ةگرچه به گفت، پراپ بيايد
يي را در بر دارد ها نشانه، ه تا جايي كه بتوان خطاهايش را آشكار ديدهر نظري .استآن 

  .شود ميكه ما را به حقيقت رهنمون 
ها بر اسـاس   همة داستان: خورد هايي به چشم مي در مطالعة داستان پيامبران همانندي

ف اصـلي هـدايت اسـت و    نياز جامعه از روايتهاي تاريخي اخذ شده و در تمام آنها هد
به دو صورت هدايت يافتگي يا هالكت  -ها پس از خويشكاري –طبعاً پيروزي پيامبران 

هاي قرآن بـر اسـاس    آيد بررسي داستان آنچه در پي مي. پذيرد گر صورت مي قوم ستيزه
  . الگوي پراپ است

  

  ي طبري و سورآباديها ي داستان پيامبران در تفسيرها خويشكاري
ـ  ةرا در هفت دست ها قصههاي  شخصيتگاه پراپ كه بنابر ديد ي و اصـلي تقسـيم   كلّ

  :شود اصلي به شرح زير ديده مي شخصيتكند، در داستان پيامبران نيز پنج  مي
  در داستان اصحاب كهف  )پيامبر(قهرمان  -1
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  )پادشاه ظالم(قهرمان دروغين  -2
  )طرفداران پيامبر(ياريگر  -3
  )دشمنان پيامبر(شرور  -4
  .به شهر رفتكه كسي  ،در داستان اصحاب كهف ؛)جبرئيل(بخشنده يا اهداكننده-5

توان  هاي پراپ انجام داده است، مي شخصيتبراساس الگويي كه گريماس در مقابل 
گريماس اين هفت  .هاي داستان پيامبران را در نظر گرفت شخصيتاي ديگر نيز  به گونه

يعني همه را به فاعل و فعل و مفعول جمله . چهره را به سه جفت كنشگر كاهش داد
قهرمان داستان را فاعل معرفي  ،او در نخستين گام )115ص، 1383، ضيمران( .تقليل داد

سپس ارسال . نمود و قرباني را مفعول و فاعل و معفول را در تقابل با يكديگر قرار داد
دت كننده را با عنصر كننده را در مقابل دريافت كننده مطرح كرد و بعد از آن، مساع

را  »روايت«اين عوامل  ةبه نظر او مجموع. رو ساخت همنفي داستان روب ةمعاند و چهر
 ةدر واقع مناسبات ميان اين سه زوج خود ايجاد كنند. دهند ميدر داستان تشكيل 

ي اساسي است كه همگي مبتني بر انفصال و اتصال يا جدايي و سپس پيوستگي ها كنش
  )115ص، 1383 ،ضيمران. (است

شود كـه در ارتبـاط بـا     آغازين شروع مي ةاي در قرآن معموالً  با يك صحن قصههر 
ايـن صـحنه بـا آن كـه يـك خويشـكاري محسـوب        . شود كشف و درك مي ،آيات قبل

اين عنصـر را بـه دليـل ارتبـاط      .شناسي بسيار مهم است يك عنصر ريخت اما ،شود نمي
  .ناميم مي» آغازين  ةصحن«، قصهبسيار مهم با آغاز 
  :شويم ميرو  هروب ،يي كه در ادامه خواهد آمدها آغازين با خويشكاري ةپس از صحن

  :شرور -1
  :)ع(در داستان نوح  -
كوفتي، گفتندي  ميدر سراي قوم شدي در  ،به يك يك ،عادت داشتي كه برخاستي«

... را جفاها گفتنـدي  ايشان وي » بگوييد ال اله اال اهللا ،پير شما است نوح«كيست؟ گفتي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
      

  121 شناسي داستان پيامبران در تفسير طبري و سورآباديريخت

ايشان سنگ در وي نهادندي و وي را بزدندي كه بيهـوش بيفتـادي، تـا روز بـودي كـه      
  ».هفتاد باربيهوش شدي از زخم ايشان

  )269، ص 1381، بورياعتيق نيش(
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
نمرود است كه مـن در داشـت وي   «: گفت» خداي تو كيست؟«ابراهيم او را گفت «
را بـر روي او زد   اي آزر خشـم گرفـت طپانچـه   » خداي نمـرود كيسـت؟  «ت گف» باشم
  »....گفت

  ) 678ص ، عتيق نيشابوري(
  :)ع(در داستان يوسف  -
و سبب وصلت يعقوب با خال وي البان آن بود كه ميان يعقوب و برادر وي عيصو «

الدت زن اسحق بنت بتويـل را و  »رفقا«هميشه منازعت بودي از رحم مادر باز كه چون 
يعقوب و عـيص هـر دو در رحـم بودنـد، بـا يكـديگر منازعـت كردنـد و          ،نزديك آمد

... و هميشه بـا يكـديگر خـاران بودنـدي    ... مسارعت كردند به خروج، عيص غلبه كرد 
  »...چون عيص بدانست كه يعقوب بر وي ببازيد كين آن در دل گرفت

  )1092، ص همان(
  ):ع(در داستان موسي  -
چهار صد سال دعوي خدايي ... وليد بن الريان بود) فرعون(نامش  :چنين گويند كه«

درست بود چون آن دعويي بكرد هفتاد و دو عيب بـر   ،كرده بود، پيش از دعوي خدايي
روي بـه دريـاي    ،احي برخاسـت و گويند در اصل از بلخ بود بـه سـي  . تن وي پديد آمد

: فرعون گفت. تند تا به مصر رسيدندرف مان نيز با وي برفت، هر دوان ميها ...مغرب نهاد 
مالي فـراهم آورد بعضـي بـه رشـوه بـداد      ... اين شهر زبونان است، ما را اينجا ببايد بود

  ».شحانت همه شهر بگرفت
  )1797، ص همان(
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  :در داستان اصحاب كهف -
اصحاب الكهف در اخبار است كه ايشان هفت تن بودند به روزگار دقيانوس در  اما«

شش ملك را مقهـور  . دعوي خدايي كردي ،و دقيانوس جباري بود متكبر شهر افسوس،
داشـت، در روزگـار فتـرت      كرد و از هر يكي پسري بگرفت و ايشان را به بنـدگي مـي  

  »...رسوالن پيش از خروج عيسي
  )1408، ص همان(

  : بشارت -2
به  اماشود،  اين خويشكاري در داستان نوح، يوسف و اصحاب كهف ديده نمي

نبوت آن حضرت در  تولّدعنوان بشارتي براي  هرا ب) ع(توان خواب يوسف  عي مينو
ممكن است در داستاني نباشد،از  ها خويشكاري اي پراپ معتقد است پاره. نظر گرفت

  .آن جمله است همين مورد
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
»ابن عبودكي در اين گوش فا خويشتن دار كه ك« :مان نمرود را گفتنداس گويد منج

نمرود بفرمود تا مردان را از  .»روزگار بخواهد زاد كه خرابي مملكت تو بر دست او بود
آن كودك از پشت «مان نمرود را گفتند منج... زنان جدا كردند تا هيچ مرد به زن نرسد 

  ».نمرود از آن سخت غمناك شد» .پدر جدا شد و به رحم مادر رسيد
  )677، ص همان(

  :)ع(موسي  در داستان -
»مان عرضه كرد، ايشان گفتند كـه  و چون فرعون آن خواب بديد و بر مهتران و منج

و فرعـون  ... از بني اسرائيل پسري آيد كه مملكـت و پادشـاهي تـو بـر دسـت او بـرود      
يليان از مادر بيايد، اندر ساعت او را بكشيد ئفرموده بود كه هر آن پسري كه  از بني اسرا

  »...از مادرش بزاد) ع(پس موسي ... 
  )1601، ص 1367، طبري(

 انپيامبر ةمخفيان تولّدتوان  به عنوان يك زير مجموعه براي اين خويشكاري مي 1-2
  .را در نظر گرفتآنان  ةهمچنين نگهداري مخفيان ،))ع(موسي و ابراهيم (
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) ع(حضرت يحيـي   ،)ع(حضرت عيسي  تولّدتوان به داستان  مي تولّد ةدر مورد مژد
 طـرق گونـاگون  را بـه   آنهـا  تولّدحضرت اسحق اشاره كرد كه خداوند، بشارت  ولّدتو 

  :فرمايد مياعالم 
  : تولّد -3

شـود در   پيامبر داده مـي  تولّد ةهنگامي كه وعد. است تولّدخويشكاري بعد از مژده، 
بيان اين مورد در خالل خويشكاري قبل  .پذيرد ميصورت  تولّدپس از مدتي،  ،پــي آن

  .شد
  : كودكي -4

  .هاي پيامبران وجود ندارد از داستان اي اين خويشكاري نيز در پاره
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
مادر ابراهيم بترسيد از شرط نمرود؛ برخاست و روي به كوه نهاد، فرا غاري رسيد، «

ر و در آن غا... در آن غار شد؛ ابراهيم را بنهاد و وي را شير داد  .درد زه او را بگرفت
گاه گاه پنهان شدي و او را شير دادي . آن غار نهاد و با خانه آمد بنهاد و سنگي فرا درِ

چون  پانزده ماهه شد به بالغت . تا به ماهي چندان بباليد كه كودكي به سالي ببالد... 
  ».رسيد و  مرد آسا گشت با خردي تمام

  )678، ص 1381، عتيق نيشابوري(
   :)ع(در داستان يوسف  -
به كنعان باز آمد يكچند بر آمد مادر يوسف بمرد، و )  ع(پيامبرچون يعقوب  پس«

و يعقوب را خواهري بود نام او ابناس، اين . ابن يامين و يوسف هر دو بي مادر بماندند
يوسف را مادر نيست او را به من ده  :گفت ،نزد يعقوب آمد .ابناس خواهر يعقوب بود

  ».ب او را به خواهر خويش سپردپس يعقو... تا من او را بدارمش 
  )766، 1367، طبري(
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  ):ع(در داستان موسي  -
موسي را برگرفت و در كنار فرعون نهاد، و چون در كنار فرعون بخوابانيـد،   ،ايسيه«

محكم بـر   اي دست چپ ريش فرعون بگرفت و دست راست برآورد و طپنچه هموسي ب
داخت و گفت كه كارد بياوريد تا من او روي فرعون زد، و فرعون او را از كنار خود بين

مان مرا گفته بودندرا بكشم كه اين آن دشمن من است كه منج...«  
  )1604، ص 1367، طبري(

در داستان  اما. و اصحاب كهف اين خويشكاري وجود ندارد) ع(در داستان نوح 
در ) ص(م و پيامبر گرامي اسال) عليهما السالم(، مريم و يحيي )ع(اسماعيل  ،)ع(عيسي 

  .تفاسير آمده است
  : فترت /تحنث /نوجواني -5
  :)ع(در داستان حضرت ابراهيم  -
در راه كه « و آزر چون بت بكردي فرا دست ابراهيم دادي تا به بتخانه بردي، گفتي «
ابراهيم » بري بر بيع عرضه كن، اگر خريدار بود بفروش و اگر نبود به بتخانه بر مي

 ها بت را از پيش پدر فراتر بردي و بدان استخفاف: است دانست كه آن همه باطل
  »....كردي

  )674، ص 1381، عتيق نيشابوري(
  :)ع(در داستان يوسف  -

ه يا يازده او را به چاه انداختند، يوسف نُ) ع(كه برادران  ميگويد، هنگا ميسورآبادي 
د و ورود بـه  بنابراين دوراني در همـين حـدو  ). 1104، ص1381، سورآبادي( .ساله بود

  .گيرد مصر نوجواني او را در بر مي
و اصـحاب كهـف، مطلبـي در    ) ع(موسـي   ،)ع(در مورد اين دوران در داستان نوح 

  .شود تفاسير ديده نمي
  : فاصله /جواني -6

  .هاي تفاسير سخني به ميان نيامده است از جواني نوح در داستان
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طالبي كه در مورد طـول مـدت   سورآبادي و همچنين م يهاي قبل ه به صحبتبا توج
هنگـام   كـه  مـي رسـيم  داند، به اين نتيجه  ميدوران زندان يوسف كه آن را دوازده سال 

دورانـي كـه بـه    . شـود  دوران جواني آن حضرت محسوب مـي  ،خروج يوسف از زندان
هفت سال در زندان بود، پس از آن كه  ،اند از پيش آن گفته«: پردازد مي »عزيز«مشاورت 
تر آن است كه پـيش از آن كـه آن    و معروف. كرد پنج سال ديگر در آنجا بمانداستعانت 

» .هفت سال ديگر، جملـه دوازده سـال   سخن گفت پنج سال در زندان بود و از پس آن
  )1142، ص1381نيشابوري،عتيق (

  
  : )ع(در داستان ابراهيم  -
بايد كـه  ... ندآزر پيش نمرود شد و گفت كه اين پسر من قدر اين خدايان همي ندا«

ابـراهيم  .... او را خـدمت بياموزاننـد   ،هينم ةبتخانه فرستد تا خادمان بتخانه ملك او را ب
تـا  . اي اسـت  مردمـان گفتنـد كـه ديوانـه     .در بيغولي بنشست....خانه اندر شد ه بتچون ب

  ».ساليان برآمد
  )472، ص 1367، طبري(

  :)ع(در داستان موسي  -
فرعون او را زني بـداد و بـه مصـر انـدر كارهـاي       ،يدبالغت برسه و چون موسي ب«

موسـي بـا او همـي     ،چند برآمد و هركجا فرعون همي رفتـي  بزرگ كردند و چون يك
مصـر دهـي    ةبر كنـار ... او برفتي ةموسي از دنبال ،رفتي و چون فرعون جايي رفته بودي

ـ   )ع(بود او را بدان ديه به مهماني برده بودند، و موسـي   راي ميهمـاني  از پـس فرعـون ب
  »...كي قبطي را ديد كه دست يكي بني اسرائيل گرفته بود و او را همي كشيدي  . ...برفت

  )1607، ص همان(
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ت دارد آن است كه گرچه كـار ابـراهيم و موسـي    ي كه نياز به دقّجالب و مهم ةنكت
 :سـت يكـي ا  عملكـرد آنهـا   نتيجه و فرايند امارسد؛  متفاوت به نظر مي) عليهما السالم(

  .ي جامعه و دفاع از راه حق و حقيقتها مبارزه با ناهنجاري
  :در داستان اصحاب كهف -
بـه دسـت    آنهـا روزگار جواني اين جوانمردان، مصادف اسـت بـا هنگـام اسـارت     «

  ».از دست او و باقي ماجرا آنهادقيانوس و فرار 
  :غيبت -7
  .اين خويشكاري وجود ندارد) ع(در داستان نوح  -
  :)ع(ان ابراهيم در داست -
لتهـا فـرو مانـد و هـيچ چيـز      يح ةان رسـيد و از همـ  واسـتخ ه پس نمرود را كارد ب«

اي ابراهيم چه .. .ابراهيم را بخواند و گفت ؛...نتوانست كرد با ابراهيم و با خداي ابراهيم
ـ  ه باشد كه تو اين شهر بابل ب تـو ايمـان   ه من رها كني و مرا بخشي، و اين مردمان كـه ب

ابراهيم سخن او اجابت كرد و ايـن مردمـان كـه ايمـان     . ند ايشان را با خود ببريا آورده
  »...ت بر آن بنهادند كه بروندو هم... آورده بودند همه را بخواند 

  )483، ص 1367، طبري(
  :)ع(در داستان موسي  -

اندوهگين شـد، و آن مـرد همچنـان آنجـا      ،)ع(موسي  ،پس چون اين قبطي بمرد... 
بشـنيد حـالي   ... چـون ايـن احـوال از    ) ع(و موسي ... خود پيش فرعون رفت بماند و 

خلقان در پوشيده چنان كه كـس او   اي ها كه پوشيده بود بركند و جامه هبرفت و آن جام
  ...شناخت، و از دروازه بيرون رفت و روي در آن صحرا نهاد ميرا باز ن

  )1609، ص همان(
  :در داستان اصحاب كهف -
مـا را نيـز روي    :گفتنـد  .پس آرام گرفتند.... رازهاي معرفت بر يكديگر بگشادند... «

نيست اينجا بودن كه دقيانوس ما را بكشد و نكالي گرداند، صواب آن است كـه بيـرون   
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همچنان بكردند، چون بـه  ... شويم اسب در ميدان اوكنيم بر عادت خويش يكسر برويم
  »...نهادند سر ميدان رسيدند يكسر روي به كوه

  )1410ص، 1381، عتيق نيشابوري(                                              
  :)ع(در داستان يوسف  -
و فروخته ) گرچه مربوط به دوران كودكي اوست(حديث به چاه افكندن يوسف «

  ».توان براي  اين خويشكاري در نظر گرفت شدنش و برده شدنش به مصر را مي
  :گشتباز /ورود -8
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
پس ابراهيم از شهر بابل برفت با لوط و با زنش ساره و جماعتي كه با او بگرويـده  «

پس ابراهيم با ساره يكجا ... بود »حران«زمين شام رفتند، به شهري كه نام او ه بودند و ب
  ».ناختآمدند چنانكه هيچ كس ايشان را نش دبرخاستند و به مصر شدند، و جايي فرو

  )486ص ، 1367، طبري(
   :)ع(در داستان موسي  -
دانست و ندانست كه تا خـود كجـا    ميروي به آن صحرا نهاد، و راه به هيچ جا ن... «
اي بفرسـتاد تـا راه مـدين او را     مـي اي بر مثـال آد  فرشته -وجلّعزّ –پس خداي ... رود 

  »... بنمود و او را بدان راه همي رفت گرسنه، تا به مدين رسيد
  )1609ص ، همان(

  :)ع(در داستان يوسف  -
داني كه هر يكي را از برادران تو قوت هزار مـرد و   !يا يوسف« :يهودا وي را گفت«

را از دست ايشان بيـرون  و اين كاروان همه سيصد تن بيش نيستند، گر خاموش نباشي ت
ببرند تـا خـدا را    را با ايشان دهند تا از اين زمينو كنند و بكشند، صواب آن است كه ت

يوسـف  . »در تو چه حكمت است، مگر خداي را به زمين ديگر در كار تو نظري اسـت 
سياهي را بر روي موكل كردنـد و گفـت   ... خاموش ببود» هر چه تو صواب بيني«گفت 

  ».»آنگاه آنجا بگوييم كه چه بايد كرد ،گوش دار تا به مصر«
  )1114ص ، 1381، عتيق نيشابوري(
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  :اصحاب كهف در داستان -
 تا پاي ايشان مجروح گشت كه ايشان مردماني بودند در ؛رفتند خوارپاي ميپياده ... «

 ددر اينجا فرو :گفتند ،رفتند تا به غاري رسيدند مي ؛...تههرگز برهنه پاي نارف ،ناز پرورده
  »...آييم و تن به خداي تسليم كنيم

  )1410ص ، 1381، عتيق نيشابوري(
  :گرفتاري -9
  :)ع(داستان ابراهيم  در -
صفت جمال ساره بشنيد، زود كس فرستاد و ابراهيم را بخواند و  ،و چون ملك«
 را كسي باشد؟و همي شنوم كه زني با تو است بدين صفت، آن زن ت تو كيستي؟ ،گفت

هوش گشت، و  و ملك چون روي او بديد بي... ابراهيم گفت كه او خواهر من است
پس . او برادر من است :د از تو كسي باشد؟ ساره گفت كهساره را پرسيد كه اين مر

   »...را بي برادر كنمو من ت :ملك گفت كه
  )488، ص 1367، طبري( 

  :)ع(در داستان يوسف  -
خود همه دل در يوسف بسته داشت كه وي زني تازه و جوان به ناز پرورده  ،زليخا«

بود كه  را چه ميو ت«: او را گفتروزي دايه . و در همه مصر به مال و جمال او زني نبود
بدان كه مرا همه دل در اين غالم كنعاني آويخته : ... زليخا گفت... چنين همي گدازي

ننگرد، چه كنم گر مرا حيلتي كني و گرنه مخاطره است كه  ميه در من است و وي البتّ
  »...»جان من در حديث وي بشود

  )1125ص ، 1381، عتيق نيشابوري( 
  :)ع(موسي در داستان -
و سنگي بر آن سر چاه انداخته بود كه به چهـل مـرد آن سـنگ از سـر چـاه بـر       ... «

توانستي گرفتن و دلوي در آن چاه بود كه به چهـل مـرد آن دلـو از چـاه بـر توانسـتي       
مردي چند را ديد كه بر آن سر چاه ايستاده بودنـد و   ،برسيد) ع(و چون موسي . كشيدن
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چهل مرد تمام شوند و آن سنگ از سر چاه برگيرند و آن دلـو   كردند كه تا ميانتظار آن 
  ».بركشند و چهار پايان را آب دهند، و آبدانها پر كنند

  )1610ص ، 1367، طبري(
  :در داستان اصحاب كهف -
  »...پس ديگر روز ملك آگاه شد، و از پس ايشان كس فرستاد«

  )942ص ، همان(
  : گشايش - 10
  :)ع(در داستان حضرت ابراهيم  -
و با او خلوت كرد و دست بر سـاره  . را بي برادر كنمو پس ملك گفت كه من ت... «

و گفـت خشـك بـادا آن دسـت كـه بـه        چون آهنگ او كرد، ساره دعـا كـرد  . دراز كرد
... در حال دست ملك خشك گشت و هيچ حركت نتوانست كـرد  . حرمتي دراز كند بي

و . وي سـپارم ه ب كنيد تا اين زن را بپس دست از وي كوتاه كرد و گفت آن مرد را طل
  ».ابراهيم را طلب كردند

  )488ص ، همان(
  :)ع(در داستان حضرت موسي  -
بدان سر چاه رفت و آن سنگ كه بر سر چاه بود تنها برگرفت و ) ع(پس موسي ... «

از دور بنهاد و دلو را در چاه گذاشت، و پر آب كرد و تنها بـر كشـيد، از جهـت آن كـه     
تنها آن سنگ از سر ه ت و زور چهل مرد بداده باشد و او بهر پيامبري را قو ،ليحق تعا،

چاه برداشت و آن دلو تنهـا بركشـيد و آن گوسـفندان دختـران شـعيب را آب داد و آن      
  »...جماعت كه آنجا بودند گوسفندان را آب دادند

  )1611ص ، همان(
  :)ع(در داستان يوسف  -
آنگـاه ملـك انگشـتري از    ... ن تـا دوازده سـال تمـام    بود در آن زنـدا  يوسف مي... «

گير خـاتم را، فرمـان مملكـت همـه     «: انگشت بيرون كرد و تاج از سر برگرفت و گفت
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ملـك وار  . ران و ايـن تخـت مـن تـرا     سوي تو كردم و اين تاج بر سر نه و مملكت مي
  »...»بنشين كه جهان به تو آبادان خواهد بود

  )1150، ص عتيق نيشابوري(
  :در داستان اصحاب كهف -
پس ديگر روز ملك آگاه شد و از پس ا يشان كس فرسـتاد و انـدر نيافـت ايشـان     «
  »....را

  )942، ص 1367، طبري(
  :بازگشت - 11
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
و مر اين ملك مصر را چهارصد كنيزك بود و ساره را گفت كه از ايـن كنيزكـان   ... «

پس ملك سـوگند بـر سـاره    ... ساره نخواست ... ختيار كن را دو كنيزك كه تو خواهي ا
پس . را به ساره بخشيد و او را با ساره به نيكويي گسيل كرد ) هاجر(ملك او... نهاد  مي

  »...فلسطين باز آمد  جر از مصر برفتند و هم بدين حدها ابراهيم با ساره و
  )489ص ، همان(

  :)ع(در داستان موسي  -
عيـاالن خـويش را و   ) ع(و موسي . شهر مصر رسيدند شبانگاه بوددر ه و چون ب... «

اي بيرون از شهر فرو آورد، و خود بر مثال شباني به  گوسفندان را هم آنجايگاه به گوشه
  ».خويش برسيد ةدر خانه رفت تا ب ميشهر اندر شد، و 

  )1291ص ، همان(
  :)ع(در داستان يوسف  -
فـاق  اي متفاوت اتّ به گونه) ع(ر داستان يوسف دانيم كه اين خويشكاري در اواخ مي«
اي  اين نكته. خويش برگردد ةآيند؛ نه اين كه به خان يوسف به نزد او مي ةخانواد. افتد مي

ت رسد، گرچه از نظر ماهي ها متفاوت به نظر مي جالب است كه به نوعي با ديگر داستان
  ».يكي است
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  :در داستان اصحاب كهف -
و ايشـان  . جان بديشان باز اندر كرد، و همـه زنـده گشـتند    -لوجعزّ –پس خداي «

چنان دانستند كه يك روز است تا ايشان بدانجا اندرند، و همي ترسيدند از دقيـانوس و  
پس يمليخا را درم بدادند و او برفت تنها بدان شهر افسوس، و هر چنـد  ... گرسنه شدند

هـر كـه پـيش    .در شهر انـدر شـد  ه نگاه كرد آن شهر ديگر گونه ديد، عجب داشت، تا ب
  »... آمدش هيچ نشناخت

  )943ص ، 1367، طبري(
  :آگاهي- 12
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
وي را يقـين دل  ... ابراهيم پيش از آن كه پدر را بديد به شب از غار بيـرون آمـدي   «

 ابراهيم از غار بيرون آمد، شـانزده سـاله   ،چون شب در آمد... افزودي به معرفت خداي 
زهـره را   ةآمد كه در شهر آيد، قـومي را ديـد كـه سـتار     بود و گويند هفده ساله بود، مي

  »...پرستيد؟  اين چيست كه شما مي :گفت. پرستيدند مي
  )768ص ، 1381، عتيق نيشابوري(

  :)ع(در داستان موسي  -
.. .زد، هر چند زد آتش بيرون نيامـد   موسي از سرما فرا لرزيدن آمد؛ آتش زنه مي... «

اي موسي، خشم مران كه امشب نه مرا، هيچ آهن و «آتش زنه با وي به سخن آمد گفت 
چـرا؟ زيـرا كـه    : گفـت  ،موسي عجب بمانـد » سنگ را فرمان نيست كه آتش بيرون آرد
موسي باز نگريست از دور آتش ديـد گفـت   . شباني را مي نور نبوت و رسالت افروزند
  »...بديدم آتشي مر خاندان خويش را كه درنگ كنيد كه من

  )1508ص ، همان(
  :در داستان اصحاب كهف -
بر بام آن گنبد بدويد، دقيانوس پنداشـت كـه آن ملـك تـاختن بـرآورد،       اي گربه... «

ـ  ،مكسلمينا بر وي نگريست. رنگ روي بگشت و لرزه بر دست و پاي وي افتاد ر آن تغي
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ي خدا بودي بدان مقـدار  بديد به خرد خويش بدانست كه او خدايي را نشايد كه اگر و
  »...وي را چه پرستيم كه وي مقهور است همچون ما... واقعه از جا بنشدي

  )1409ص  ، 1381، عتيق نيشابوري(
  :)ع(در داستان يوسف  -
گر نه آن نوري كه بديدي يوسـف برهـان و    ،و قصد كردي يوسف نيز به زليخا... «
هـاه او يزنـي    :برئيل بانگ بر وي زداند آن بود برهان يوسف كه ج گفته.ت خداي اوحج

اند برهان او آن بود كه آوازي شنيد كـه يـا يوسـف لـو زنيـت لمحـي        و گفته الصديق؟
  »... اسمك من ديوان االنبياء 

  )1129ص ، همان(  
  :بعثت - 13
  :)ع(در داستان نوح  -
مد و پنجاه ساله بود كه به وي وحي آ .درازتر بود) نوح(پيغمبران عمر او  ةو از هم«

  ».نهصد و پنجاه سال در ميان خلق بود و از پس هالكت قوم دويست سال بزيست
  )2690، ص همان(

  :)ع(در داستان ابراهيم  -
اند كه  شده پيامبري او و گفته گفته اندر –درستي كه ما بداديم ابراهيم صوابي او ه ب«

  ».از پيش –كرامت او 
  )1562، ص همان(

  :)ع(در داستان يوسف  -
را از تعبيـر  و را خداي تو و در آموزد تو همچنان كه در خواب ديدي برگزيند تو  «

بر خاندان يعقوب، يعني بدارد بـر پيـامبري و    ،خوابها و تمام كند نكو داشت خود بر تو
سعادت چنان كه تمام كرد نكو داشت خود را بـر دو پيـر پـدر تـو از پـيش ابـراهيم و       

  ».اسحق
  )1095، ص همان(
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  :)ع(ن موسي در داستا -
آفـرين كـرده بـر آن و مـن كـه       ،بدرستي كه تويي يا موسي بدين وادي پاك كـرده «

 ،كنند به تو ميفرا شنو آن را كه وحي . را به نوبت و رسالت و قربتو خدايم برگزيدم ت
  ».خدايي مگر من ،خداي نيست ،كه منم. منم

  )1510، ص 1381، عتيق نيشابوري(
  :در داستان اصحاب كهف -
ت نداشـتند در  نبـو  ه به اين كه اصحاب كهف مرتبه و درجن خويشكاري با توجاي«

  ».آن داستان وجود ندارد
  :انكار - 14
  :)ع(در داستان نوح  -
نوح پنجاه ساله بود كه به وي وحي آمد و نهصد وپنجاه سال ميان  :ابن عباس گويد«

. تن بيش به وي نگرويدند هشتاد ،تخواند، در آن همه مد خلق بود، ايشان را با حق مي
  ».قوم وي با وي جفاها بسيار كردندي

  )785، ص همان(
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
راهيم را خشم كـرد و ابـراهيم فرمـان نبـرد و     آگاه شد و اب ،آزر از اين حديث ،پس«
و نيز ديگر جاي گفت يا . ديو را مپرست كه ديو بر خداي عاصي است !كه يا پدر :گفت

پرستي چيزي را كه نشنود و نداند و نه بيند؟ پس آزر پـيش نمـرود شـد و     ميپدر چرا 
  ».گفت كه اين پسر من قدر اين خدايان همي نداند و بر ايشان همي خوار كند

  )471ص ،1367، طبري(
  :)ع(در داستان موسي -
چون فرعـون بـا   ... در مصر برسيد ه برفت سوي مصر و چون ب) ع(پس موسي ... «

را بپـروردم در  و تو نه آني كه ت :موسي را گفت. را شناخت ايشان ،نگاه كردايشان اندر 
پس فرعون  ؟...و تو كودكي بودي خرد و اندر ميان ما بزرگ شدي ،ميان نعمت خويش
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وي ازين زمـين   جاده آن مردمان را اين دو جادو استادند و همي خواهند شما را ب :گفت
  »... بيرون كنند

  )1019ص ، 1381، عتيق نيشابوري(
  :)ع(در داستان يوسف  -
بـن  يـا ا « :چون از ديدار پدر ناپديد گشتند يوسـف را بـر زمـين زدنـد و گفتنـد     ... «

آنگه سر برآورد، فـرا نزديـك يـك يـك آن بـرادران      ... »راحيل، همي رو تا جانت برآيد
هاي يا ابن راحيل آن خواب«گفتند  ميكرد و ايشان با وي جفا كردند و  ميشد و زاري  مي

  ».»را فرياد رسدو را بگوي تا تو دروغ ت
  )1011ص ، همان(

  :در داستان اصحاب كهف -
به نحو بسيار جـالبي در جايگـاهي غيـر از جايگـاه      در اين داستان، اين خويشكاري

  : شود نبوت، ديده مي
يمليخـا گفـت چـه     !؟اي گـنج يافتـه   :ها ديد به ضرب دقيانوس، گفت طباخ آن درم«

را جز راستي نرهاند و راست بگو كه ت...«: طباخ گفت. ام غريب  رديم ؟جاي گنج است
يمليخـا  » رسـد  ها را خواريو را مالش دهد و تو و گرنه هم اكنون ملك را خبر كنم تا ت

او را نـزد   ،در وي آويخت ،طباخ ندانست كه وي چه گويد. خويش بگفت ةقص. درماند
  ».ملك برد

  )1412، ص همان(
  :اعجاز - 15

يشكاري بعد از خويشكاري انكار، گاه بـه درخواسـت خـود كـافران انجـام      اين خو
در داستان نوح  و بينند بر انكار خود مصمم هستند ميهنگامي كه معجزه را  اماگيرد،  مي

در داسـتان حضـرت   . ماننـد  تا هنگام نزول عذاب الهي نيز بر انكار خود بـاقي مـي  ) ع(
شتري از كوه بيرون بياورد، باز بـر كفـر و    كنند ميپس از آن كه در خواست ) ع(صالح 

  :مانند ميدشمني خويش باقي 
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اي سـرخ   سرخ موي با بچه ،و اشتري ماده... و هم در حال آن كوه در نالش آمد ... «
و ايشان چون آن چنـان ديدنـد گفتنـد كـه ايـن      ... موي از آن شكاف كوه بيرون آمدند 

  »... كند و همي بدو بنگرويدند يصالح جادوي سخت اوستاد است، و اين جادو هم
  )1192، ص 1367، طبري(

  
  :در داستان اصحاب كهف -
  ».بزرگ تلقي كرد اي توان معجزه را مي آنهاخواب طوالني «
  :)ع(در داستان موسي  -
و اين آيتها معجزتهاي موسي . مر موسي را نه آيت فرستاد -لوجعزّ –خداي ... «
فرعون بترسيدي و گفتي كه اين بردار تا  ،ي بنموديو چون موسي از اين آيتها يك. بود

   ».مسلمان نشدي او ،من مسلمان شوم و چون موسي آن برداشتي
  )519ص ، همان(

  :انكار دوباره - 16
  :)ع(در داستان صالح  - 
گويد هيچ اصلي نـدارد و همـه دروغ    مياو را گفتند كه اين سخن كه اين صالح ... «

كند، و هيچ كس اين اشتر را نخواهد كشتن و صـالح   هميجادوي ه همي گويد، و اين ب
پس حديث صالح را سسـت گرفتنـد و   . شوند كشته مي اهمي خواهد كه اين فرزندان م

  ».دست باز داشتند
  )1194ص ، همان(

   :)ع(در داستان موسي  -
پس چون انـدر   ...! ، هر يكي از آن ديگر بزرگتر ت بنموده آيتا آنكه موسي هر نُ...«
خداي و به تو ه يا موسي دعا كن تا اين قحط از ما برخيزد، تا ب :موسي را گفتند ،ندندما

آن قحط از ايشان برداشـت و همـي    ،تعالي ،حق ،موسي دعا كرد. كه موسي اي بگرويم
و موسي دعا كرد و آن باران باز ايستاد و آن سيالب در رود نيل افتاد و هـم  . بنگرويدند
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و موسي دعا كرد و خداي تعالي آفـت نيـز   ... پيش موسي آمدند و ديگر بار . بنگرويدند
  ».بگردانيد و هم بنگرويدند

  )522تا  519ص ، 1367، طبري(
  :ايمان - 17
  :)ع(در داستان نوح  -
نوح پنجاه ساله بود كه به او وحي آمد و نهصد و پنجـاه سـال    :گويد ميابن عباس «

  ».آن همه هشتاد تن بيشتر به وي نگرويدندخواند، در  ميان خلق بود، ايشان را با حق مي
  )758ص ، 1381، عتيق نيشابوري(

  :)ع(در داستان ابراهيم  -
چه محنتها كشيد و اندك مايه مردم كه ) ع(نگاه كن كه ابراهيم ) ع(و پس از نوح «

  ».وي ايمان آورده بودنده ب
  )1316ص ، 1367، طبري(

  :)ع(در داستان يوسف  -
آوري كرد كه به بزرگي  توان ياد اش را مي هر بزرگوار و عمدر مورد آن حضرت پد«

  ».آن جناب ايمان داشتند
  :)ع(در داستان موسي  -
ـ ) ع(پس موسي « . را قهـر كننـد  و را بخواندند و گفتا اينك ما جادوان را آورديم تا ت

ماري گشت عظيم سـخت   ،عصا را بفكند) ع(موسي ... موسي گفتند روا باشد اگر كنند 
  ».خداوند جهانيانه من شديم بؤم :سجده افتادند و گفتنده آن جادوان هم ب .بزرگ

  )1023ص  ، همان(
  :انذار /ترس - 18
  :)ع(در داستان نوح  -
ما بفرستاديم نوح را سوي گروه او، گفت يا گروه بپرستيد خداي را، نيست شما را «

ن پيـامبرم از  مـ ... ترسـم بـر شـما از عـذاب روز بـزرگ      هيچ خدايي جز او، كه من مي
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خداوند جهانيان برسانم شما را پيغام خداونـد مـن و نصـحيت كـنم شـما را و دانـم از       
  ».خداي آنچه نه دانيد شما

  )961، ص 1367، طبري(
  :)ع(در داستان ابراهيم  -
چـون  . و ياد كن يا محمد اندر قرآن خبـر ابـراهيم كـه او بـود راسـتگوي پيـامبري      «
و ن از دانش آنچه نيامد به تو، فرمان بر مرا تا راه نمايم تاي پدر من كه آمد به م... گفت

  ».مپرست ديو را كه ديو هست مر خداي را نافرمان و كافر ،را راهي راست اي پدر من
  )961، ص همان(

  :)ع(در داستان يوسف  -
فرمود كه ...كامها؟  ةخداونداني پراكنده بهتر يا خدايي يگانه و شكنند... اي خداوند «
  ».انندد هلكن بيشتر مردمان نست دين راست و ا تيد مگر او را، اينپرس مه

  )745، ص همان(
  :)ع(در داستان موسي  -
»را به خداي آسمان و زمـين و خـداي همـه    و ست كه ت همرا بفرمود زوجلّخداي ع

 خـداي مـن رب  :گفت ) ع(فرعون گفت كيست اين خداي تو؟ موسي . خلق باز خوانم
  »...العالمين است

  )1021ص ، مانه(
  :در داستان اصحاب كهف -
آن غار، همچنان كه در  ةو سگ ايشان وا بسترانيده است دو ارش او بر آستان... «

را از ايشان بيمي، يعني هيبتي بر ايشان و و هر آينه بركندي ت ها حال صيد فرو نهد دست
  »...پوشانيده اند تا بدانجا كه اگر 

  )1417ص ، 1381، عتيق نيشابوري(
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19 - ت شرارتشد:  
رسـانند بلكـه دشـمني     ميكافران براي مقابله با پيامبر نه تنها انكار خود را به نهايت 

از اين خويشكاري، تنهـا  . كنند ميدهند و فشار خود را بر پيامبر بيشتر  ميت خود را شد
  :ميآور ميداستان نوح را نمونه 

بسيار پيكار كردي با ما، بـه   ،ماگفتند كافران كه اي نوح بدرستي كه پيكار كردي با «
كني ما را از عذابگر هسـتي از   ميبيار به ما آنچه وعيد  .مخوان قصه. تو نخواهيم گرويد

  »...راستگويان
  )1051، ص عتيق نيشابوري(

  :آزار- 20
روزي پيري نابينايي بيامد پسري را بر برگرفتـه  ... و ايشان را نيز عمرها دراز بودي «

 .وي فرو نهـاد . آن پسر گفت اي پدر مرا فرو نه تا كاري كنم... آورد؛) نوح(فا پيش وي 
نـوح از  . سنگي بر گرفت و بر روي نوح زد چنان كه خـون بـر روي او دويـد    ،آن پسر

  ».هوش بشد
  )759و نيز ص  2690ص ، همان(

  :صبر - 21
  .ودل باو صبر و تحم ةبردبارترين پيامبر بود و در تمام آزارها پيش)  ع(حضرت نوح 

  : وعده عذاب - 22
كنـي؟   مـي چـه   :كردنـد، گفتنـد   ميت ساخت و كافران بر وي سخري ميكشتي  ،نوح
مـن شـما را بـيم     ،اي گـروه  :گفـت گفتنـد تـا چـه بـود؟ نـوح      . تراشم كشتي مي :گفت
  .ام اي كننده

  )2691، ص همان(
  :نزول عذاب - 23
  :)ع(در داستان نوح  -
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ان گشاده شد تـا خـود هـر كـوهي كـه      آب زمين و آب آسم ،چون كشتي تمام شد«
بلندتر بود چهل ارش آب زير آن بگرفت، نوح برست با هشـتاد تـن ديگـر، و آن همـه     

  ».هالك شدند
  )2691، ص 1381، عتيق نيشابوري(

  :)ع(در داستان ابراهيم  -
چهار صـد سـال ديگـر بزيسـت  بـا آن پشـه و        ،و چون آن پشه در بيني او بود... «

خدمت رفتندي چيزي بـر سـر او   ه خدمت همين بود كه هر بامداد بخدمت كاران او را 
  ».آن گرز بر فرق او زد و سرش بدو باز افتاد... تا يك روز خدمتكاري خاص . زدندي

  )495ص ، 1367، طبري(
  :)ع(در داستان موسي  -
ـ  ه پس چون فرعون ب« در خواسـت  ه دريا اندر شد چون بدان كناره دريا رسيد كـه ب

بيامـد بفرمـان حـق تعـالي و آب را     ) ع(جمله در دريا رفته بود، جبرئيـل   شد و سپاه او
  ».بفرمود تا درهم اوفتاد و فرعون و جمله سپاه او همه غرق شدند

  )531، ص 1381، عتيق نيشابوري(
  :نجات/ياريگر - 24

هـود  اين خويشكاري در داسـتان  . دهد پيروانش را بوسيله كشتي نجات مي) ع(نوح 
بـا  ) ع(موسـي  در مورد و  گيرد طي ميان كافران و پيروانش صورت ميكشيدن خ با) ع(

  .شكافتن دريا
  :آرامش-25

خلق از كشتي بيـرون آمـد بـر آن كـوه     . از جهان رفته بود ها پس نوح نگاه كرد آب«
دهي بنـا كردنـد،   ... جودي، هشتاد تن بودند از مرد و زن و از اين جهان هيچ خلق نبود 

بودند تـا از ايشـان نسـلي     و اين هشتاد تن بدان ده همي. م كردندو آن ده هشتاد خانه نا
آمد بسيار از هر لوني، و اين خلق اكنون از نسل مردمان اند كه با نوح از كشـتي بيـرون   

  ».آمدند
  )735ص ، 1367، طبري(
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  :بازگشت شرارت -26
  .شود اين خويشكاري از آمدن يك پيامبر بعد از پيامبر ديگري فهميده مي

و عاد و فرعون  ،دروغ داشتند پيش ايشان گروه نوح و خداوندان چاه و ثموده ب « -
پيغمبران را واجـب   ،دروغ داشتنده و خداوندان بيشه و گروه تبع، همه ب ،و برادران لوط
  ».شد بيم كردن

  )14تا  12 ات، آيسوره مباركه ق(
ب داديم تا به موسي كتا پس از آن كه مردم روزگار پيشين را هالك ساختيم،« -

  ».شايد پند گيرند. مردم را بصيرت و هدايت و رحمت باشد
  )43، آيةقصص ةمبارك ةسور(

  
  گيري هيجتن

داسـتان پيـامبران    با جستجو در تفاسير و، دهد ميبا استفاده از الگويي كه پراپ ارائه 
كشف و دريافت آن عناصر  نگارندهكه كوشش  را يافتاي  توان عناصر تكرار شونده مي
با جست وجـو در داسـتان پيـامبران در تفاسـير سـورآبادي و       ،بر اين اساس .ه استودب

ايـن روش   .در متن مقاله اشاره شد آنها  ميكه به تما مشاهده شدخويشكاري  26طبري 
 .توان در ديگر تفاسير قرآن كريم نيز به كار برد و به نتـايج مشـابهي دسـت يافـت     ميرا 

هـاي   تاليبران از آنجا كه در پيوندي منطقي با حوزة فعهاي پيام هاي داستان خويشكاري
از آنجـايي كـه در بيشـتر ايـن      .آنان است، با الگوي پراپ همخـواني و همـاهنگي دارد  

ممكن است در تعـداد و  ، شود ميفراواني ديده ) اسراييليات(تفاسير روايات غير اسالمي
  .يي به وجود آيدها تفاوت ها يا نوع اين خويشكاري

همان گونه كه امثال روالن  متون مقدس ديگر نيز پي گرفت؛ توان در ميالگو را اين 
زيرا ميان متون مقدس روابـط بينـامتني محكمـي وجـود      ،اند بارت اين كار را انجام داده

پيامبران، عالوه بر جنبة تعليمـي و رمـزي اينگونـه     داستان  شناسانه بررسي ريخت. دارد
  .نمايد شناسي متون مقدس است باز مي كه همان زيبايي اي ديگر را ها، زاويه داستان
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  ها يادداشت
ريخت شناسـي  «اين مقاله برگرفته از پايان نامه آقاي عبدالمجيد يوسفي است با عنوان * *

هيان در كـه بـا راهنمـايي دكتـر حميـد عبـداللّ      » داستان پيامبران در تفاسير طبري و سـورآبادي 
  .دانشگاه اراك انجام شده است

  
  ابع و مĤخذمن
 .مركزنشر ، تهران، ساختار و تأويل متن، )1384(، بابك، احمدي -1

محمدرضـا ابوالقاسـمي،   ترجمـة  ادبـي،   ة، مباني نظريـ )1384(نس، ها ، برتنس -2
  .ماهي نشر ،تهران
فريـدون   ترجمـة ، هـاي پريـان   قصـه شناسي  ريخت، )1368(، والديمير ، پراپ -3
  .توسانتشارت ، تهران، اي بدره
هاي رمزي در ادب فارسي، تهـران،   رمز و داستان، ) 1375(ان، تقي، پورنامداري -4

  . علمي و فرهنگيانتشارات 
تهران،  مهشيد نونهالي، ترجمةنقد ادبي در قرن بيستم، ، )1378(تاديه، ژان ايو،  -5

  .نيلوفرانتشارت 
 ترجمـة ، در آمدي نقادانه زبان شناختي بر روايت، )1383(توالن، مايكل جي،  -6

  . تهران، بنياد فارابي، ريابوالفضل ح
  . قصه نشرتهران،، نشانه شناسي هنر، )1383(ضيمران، محمد،  -7
ــين   -8 ــد حس ــيد محم ــائي س ــ )1384(، طباطب ــزان، ترجم ــد   ة، المي ــيد محم س
  . انتشارات اسالمي، موسوي،قمباقر

حبيـب  بـه كوشـش   تفسـير طبـري،    ةترجم، )1367(، طبري، محمد بن جرير -9
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