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چکیده
(ع)

در اين پژوهش ،ريختشناسی روايت موسی و سامری در دو کالنسطح داستان و کالم در چهارچوب
نظرية سیمور چتمن و واکاوی اليههای سطحی و بااليی روايت همچون رويدادها ،زمینة داستان،
شخصیتها ،نحوة انتخاب واژگان و ساختار جمالت ،محور وقوع و محور نقل ،کانونیسازی و زاوية ديد
در جهت دستیابی به سطوح عمیق معنايی روايت و کارکرد اين روايت با رويکرد درزمانی در بخشهای
فرهنگی و اجتماعیِ جامعة عصر نزول و ساير جوامع پسینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .اين
جستار در پی آن است تا به بررسی روايت موسی و سامری بر اساس ديدگاههای نشانهشناسی روايت
پرداخته و ضمن بیان شیوهای جامع در تحلیل روايات قرآنی جهت دستیابی به اليههای عمیق معنايی،
نقش روايت موسی(ع) و سامری را به مثابة گفتمان در کارکرد اجتماعی و فرهنگی با رويکرد درزمانی
تبیین نمايد .نتايج بهدست آمده از تحلیلی اليههای سطحی و بااليی روايت و ارتباط آن با اليههای
معنايی نشان خواهد داد که روايت موسی(ع) و سامری جنبهای اجتماعی دارد و هدف از نقل آن نجات
جوامع دينی از خطر انحراف از گفتمان خداپرستی است و همچنین اين روايت پايهريزی شده بر دو
محور متضاد ،در محور درزمانی کارکردی انقباضی در مقابل گفتمان حاکم زمان نقل را دنبال میکند.

واژههای کلیدی :روايت ،ريختشناسی ،معنا ،اجتماع ،موسی ،سامری.
* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدمه
امروزه روايتها صرفا جنبة زيبايیشناختی ندارند ،بلکه نشانههايی برای انتقال سطوح
مختلف معنايی به سطح جامعه هستند .ريختشناسی روايت با رويکرد معنايی میتواند
زمینه برای نفوذ به اليههای عمیق معنايی و کشف گفتمان حاکم در سطح روايت را
فراهم سازد .در اين میان قرآن کريم به عنوان معجزهای از جنس کالم ،از روايات
گوناگونی در خالل انتقال پیام خود بهره جسته است .تحلیل روايات قرآن در دو سطح
داستان و کالم بر اساس نظرية سیمور چتمن و سپس کشف اليههای عمقی معنا و
تحلیل درزمانی میتواند زمینه را برای فهم کارکرد اجتماعی روايات فراهم سازد.
روايت در لغت به معنای نقل کردن حديث يا سخن از کسی (معین )1682/2 :1381 ،و در
اصطالح عبارت است از زنجیره ای از رخدادها که در زمان و مکان واقع شدهاست (لوته،
 .)9 :1388روايت را نوعی بازنمايی نیز دانستهاند؛ يعنی کسی رويدادی را بازگو میکند
(يوسفزاده .)18 :1392 ،میتوان گفت که يک روايت دارای دو جنبه است؛ اول زنجیرهای
از رخدادها و ديگری بازنمايی رويدادها توسط راوی .سیمور چتمن از تئوريسینهای
جديد روايتشناسی برای مطالعة ارتباط میان آنچه بیان میگردد و چگونگی بیان آن
چیز ،از يک مدل دو سطحی استفاده میکند .چتمن به ترتیب آنها را داستان و
گفتمان (کالم) مینامد .عناصر داستان آن اجزايی است که گفته میشود محتوا را
تشکیل میدهد و گفتمان ،چگونگی بازگو کردن داستان يا بیان است (يعقوبی:1391 ،
.)296

روايتشناسی( )Narratologyبه عنوان بزرگترين ارمغان ساختارگرايی ،يکی از
مهمترين حوزههای نظرية ادبی مدرن محسوب میشود .اولین نظريههای مربوط به
روايت در قرن نوزدهم میالدی ،در مکتب فرمالسیم روسی از سوی والديمیرپراپ
( )Vladimir Proppبا رويکرد مبتنی بر ريختشناسی بر روی قصههای پريان روسی
آغاز گرديد (احمدی.)144/1 :1372 ،
ريختشناسی ( ،(Morphologyرويکردی در حوزة مطالعات ادبی بود که نخستین
بار پراپ آن را در حوزة تحلیل روايات مطرح نمود .پراپ آثار فولکوريک را بر پاية قواعد
صوری آنها طبقه بندی کرد و از همین رو مطالعات خويش را ريختشناسی نامید و آن
را به معنی تصیف حکايتها بر پاية واحدهای تشکیل دهندهشان و مناسبات اين واحدها
با يکديگر و با کل حکايت بهکار برد (انوشه .)735 :1381 ،پژوهشگران پیش از پراپ،
قصهها را برمبنای موضوع يا درون مايه طبقهبندی میکردند (مارتین .)65 :1382 ،از اين
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رو میتوان ادعا کرد که پراپ ،اولین نظريهپردازی است که تحلیل ساختاری قصه را به
طور اساسی آغاز کرده است.
پراپ در کتاب ريختشناسی قصههای پريان به توصیف قصههای جن و پری روسی،
بر اساس اجزای سازندة آن پرداخت .وی در مورد ريختشناسی معتقد است:
«ريختشناسی به معنای مطالعة صور و شکلهاست و منظور از آن در گیاهشناسی،
مطالعة اجزای تشکیل دهندة گیاه و مناسباتآنها با هم و با خود گیاه يا به بیان ديگر
مطالعة ساختار گیاه است .صور و اشکال قصه را نیز میشود با همان دقتی مطالعه کرد
که در خور هر يک از صورتبندیهای آدمی است» (پراپ .)11 :1368 ،پس از پراپ
افرادی همچون بارت ،گريماس ،برمون ،تودوروف ،ژنت ،چتمن و  ...در گسترش آن نقش
بهسزايی داشتند .روايتشناسان تالش عمدهای در جهت کشف دستور زبان روايت
نمودند .به عقیدة برخی نشانهشناسان ،کشف ساختار روايی و عناصر کلی يک متن،
اطالعات ما را از آن گسترش میدهد و زمینه را برای استنتاجهای جديد از آن فراهم
میآورد (قائمینیا .)386 :1389 ،به هر صورت قرآن کريم نیز به عنوان قسمی از معماری
سخن شامل بخشهايی است با جنبة روايی ،که ظرفیت گستردة روايی -ادبی برای
پژوهشهای روايتشناسی را دارند .در اين میان داستان موسیع و سامری يکی از همین
بخشهای روايی است.
روايت موسیع و سامری در چهار سوره از قرآن کريم مطرح شده است که حکايت از
اهمیت اين روايت دارد .اشاراتی به اين روايت در سورههای بقره (آيات  51الی  54و آيات
 92و  ،)93سورة نساء (آيه  ،)153سورة اعراف (آيات  147و  ،)148و نهايتا سورة طه آيات
( 84الی  )97را میتوان يافت .در اين میان تنها اين روايت در سورة طه به طور مفصل
مطرح گرديده و در ساير آيات تنها اشارهای گذرا به آن شده است.
روايت موسی(ع) و سامری برشی کوتاه ولی بسیار مهم از زندگی پرماجرای حضرت
موسی(ع) با قوم بنیاسرائیل است .روايتی پر اهمیت که نقطة اوجی برای بنیاسرائیل و
سرنوشت آنها محسوب میشود .اين روايت آزمونی است برای بنیاسرائیل که شکست
در آن و يا موفقیت در آن سرنوشت بنیاسرائیل را رقم خواهد زد .عالوه بر آن روايت
سرشار از جنبههای زيبايیشناختی و نشانهشناختی است که با تحلیل آنها میتوان
الگويی برای کارکرد اجتماعی در جوامع امروز به دست آورد.
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در اين نگاشت به دلیل محدوديت زمینه و حجم نگارشی ،فقط برش روايت در سورة
طه که بیان مفصل داستان است مورد توجه و تحلیل قرار میگیرد.
قرآن کريم به عنوان معجزهای از جنس کالم با رويکرد هدايتی از شیوههای گوناگون
سخن در راستای انتقال پیام به مخاطبان خود و مصداقسازی پیامها در عصر نزول و
عصرهای بعدی بهره جسته است .يکی از اين شیوهها ،روايتهايی است که قرآن در
خالل سور خود از آنها استفاده نمودهاست .از آنجا که هدف اصلی قرآن انتقال پیام در
راستای هدايت بشر است پس نمیتوان مدعی شد که روايات در قرآن تنها کارکرد
زيبايیشناختی و هنری دارند .بر همین اساس ،لزوم نشانهشناختی روايات قرآن اهمیت
ويژهای میيابد .با اين وجود مسئلهای که در اينجا خودنمايی میکند اسلوب تحلیل
روايات قرآنی برای دستيابی به مفاهیم خرد و کالن و نشانهشناسی روايتها به مثابة
گفتمان در کاربست جامعه است.
امروزه پیدايش نظريات جديد و مختلفی در حیطة روايتشناسی ،زمینه را برای
تحلیل روايت فراهم نمودهاست؛ اما بايد ديد اين نظريات چه مقدار میتوانند در
دستیابی به معانی عمیق و نهفته و کارکرد روايات در جامعه سودمند باشند.
اين پژوهش بر آن است تا با بهرهگیری ،تلفیق و همخوانسازی نظريات برخی
روايتشناسان در راستای اهداف قرآن ،مدلی را در تحلیل روايات قرآن و به صورت
موردی روايت موسی(ع) و سامری در جهت کشف اليههای عمیق معنايی و کارکرد
اجتماعی آنها بیان دارد .بنابراين مهمترين سؤاالتی که اين پژوهش در راستای پاسخ
گويی به آنهاست عبارت اند از:
 .1چگونه میتوان با تحلیل سطوح بااليی روايات به سطوح عمیق و معنايی دست يافت؟
 .2کارکرد روايات قرآن خصوصا روايت سامری با رويکرد در زمانی در بخشهای فرهنگی
ی جامعة عصر نزول و ساير جوامع پسینی چیست؟
و اجتماع ِ
همانطور که بیان شد پیشینة تحلیل روايت به شکل مدرن از قرن نوزدهم آغاز
گرديد .در زبان فارسی روايت های بسیاری به اين شیوه مورد تحلیل قرار گرفتهاند اما
اين شکل از تحلیل در رابطه با روايات قرآن کمتر مورد توجه بوده است .هر چند آنچه
که هم مورد توجه بوده بیشتر جنبههای زيبايیشناختی روايات قرآن بوده است .با اين
وجود میتوان در باب تحلیل روايات قرآن به کتبی همچون سطوح روايت در قصههای
قرآن اثر غالمرضا يوسف زاده ( ،)1392بیولوژی نص در فصلی تحت عنوان ساختار روايی
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نص اثر علیرضا قائمینیا ( )1389و مقاالتی همچون «تحلیل کانون روايت در روايت
يوسف در قرآن بر اساس نظرية ژنت» نگارش زهرا رجبی (« ،)1392أحسن القصص:
رويکرد روايت شناختی به قصص قرآن» نگاشت ابوالفضل حری ( )1387و «ريختشناسی
قصة حضرت يوسف در ترجمة تفسیر طبری» از مرتضی حیدری ( )1394اشاره نمود؛ اما
به هر صورت ارائة شیوهای جامع برای تحلیل روايات قرآن و حرکت از اليههای سطحی
به سمت اليههای عمیق معنايی ،نشانهشناختی مفاهیم در روايت و کارکرد درزمانی آن
در بعد اجتماعی و فرهنگی خصوصا در داستان موسی و سامری ،امری است که هنوز
مغفول واقع شده است.
 .2شمای کلی روایت موسی(ع) و سامری
در داستان سامری فرازی مهم از زندگى حضرت موسى(ع) و بنىاسرائیل مطرح شده و
آن مربوط به رفتن حضرت موسى(ع) به اتفاق نمايندگان بنىاسرائیل به میعادگاه طور و
سپس گوسالهپرستى بنىاسرائیل در غیاب آنها است.
موسى(ع) براى گرفتن احکام تورات بايد به کوه طور برود ،و گروهى از بنىاسرائیل نیز
او را در اين مسیر همراهى کنند تا حقايق تازهاى دربارة خداشناسى و وحى در اين سفر
براى آنها آشکار گردد .ولى از آنجا که حضرت موسی(ع) برای کسب رضايت پروردگار ،با
سرعت اين راه را پیمود و قبل از ديگران تنها به میعادگاه پروردگار رسید ،در اينجا وحى

ِ
َياَموسى» (طه« )83 :اى موسى چه چیز سبب شد
بر او نازل شد «وََماَأ ْعجلكَع ْنَق ْومك ُ

که پیش از قومت به اينجا بیايى و در اين راه عجله کنى؟» .و موسى عرض کرد« :قالَ
ِ
ِ
بَلِ َْتضي» (طه« .)84 :پروردگارا ،آنها به دنبال مناند،
تَإِلْيكَر ِّ
ُه ْمَأُوالءَعلىَأث ِريَوَعج ْل ُ
و من براى رسیدن به میعادگاه و محضر وحى تو ،شتاب کردم تا از من خشنود شوى».
در غیاب موسی و بزرگان قوم ،شخصی به نام سامری با ساخت گوسالهای از
زيورآالتی که از فرعونیان مصر به همراه داشتند و صدايی شبیه گوساله داشت ،زمینة
ايجاد حرکتی انحرافی در قوم بنیاسرائیل میشود .اين امر به موسی اطالع داده میشود
که ما قوم تو را آزموديم و آن ها در غیاب تو منحرف شدند .موسی از کوه طور به میان
قوم باز میگردد و ضمن توبیخ قوم ،سامری را نیز مجازات میکند و بساط انحراف را
جمع می نمايد (طه.)97-85 :
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 .3سطح داستانی روایت
همان طور که بیان شد بر اساس نظريه چتمن يک روايت را میتوان به دو سطح داستان
و گفتمان (کالم) تقسمبندی نمود .سطح داستانی روايت در حقیقت همان بنماية
داستان است .مادة خامی که توسط راوی شکل به خود میگیرد .داستان به ترتیب
زمانی موقعیتها ،رويدادها و شخصیتهايی اشاره دارد که بر اساس سرنخهايی که در
متن روايی وجود دارد میتواند بازسازی شود .تحلیل سطح داستانی روايت میتواند اين
کمک را به مفسر بکند که تغییراتی را که راوی در بنماية داستان برای دستيابی به
معنای مورد نظر خود در سطح کالم ايجاد کرده که به عبارتی همان ايدئولوژی پنهان
راوی است را کشف و بازسازی نمايد.
روايت در سطح داستان شامل رويدادها ،شخصیتها ،زمینه و روابط بین اين سه
عنصر است ،اما روايت در سطح کالم شامل پرداخت هنری داستان از طريق سرعت
گزارش رويدادها ،موقعیت راوی نسبت به چگونگی نمايش رويدادها و ويژگی و رفتار
شخصیتها میباشد (توالن .)30-24 ،1386 ،تلفیق داستان و کالم سطحی را میسازد که
خواننده با آن ارتباط دارد و نمود اصلی روايت است .جهت تحلیل روايت میتوان با
ايجاد برشه ای افقی و عمودی در سطح و عمق متن ،ابتدا از طريق تجريد مؤلفههای
متنی از يکديگر و سپس با بررسی ساختارهای خرد و کالن از اليههای مختلف متنی و
فرامتنی در يک رابطة متقابل و همزمان ،معانی کالن روايت را تعیین نمود و سپس آن
را در يک رابطة درزمانی در زمان نقل مورد تحلیل قرار داد .بر همین اساس در ادامه به
تحلیل ساختار روايت بر اساس موارد مطرح شده پرداخته خواهد شد.
 .1-3رویدادها

رويدادها طرح داستانی را شکل میدهند .به اعتبار تعريفی که تودوروف به دست
روايتشناسان داده ،داستان را میتوان دست کم دو رويداد پیاپی دانست که وضعیت
عینی يا ذهنی را در بازهای از زمان به وضعیتی ديگر تبديل میکند .وی معتقد است
چیستی داستان گذار از يک حالت تعادل يا عدم تعادل به حالت مشابه است (تودوروف،
 .)121 :1388بنابراين ،روايت بازنمود ماجرايی است که از حالتی شکل میگیرد در بستر
زمان حالتی متغیر میيابد که خود محصول رويدادهای پیشین است .رويدادهای متوالی
و متداعی يک روايت با قرار گرفتن در دو محور جانشنی و همنشینی خط سیر يک
روايت را شکل میدهند که با برش و تجزيه آنها میتوان به اين جريان کلی دست
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يافت .در اين میان بايد به دو سیر رويدادی توجه نمود .دستة اول رويدادهايی هستند
که هستة اصلی داستان را شکل میدهند و حذف آنها جريان روايت را مختل مینمايد
و دستة دوم رويدادهای وابستهای هستند که حواشی مسیر روايت را میآرايند.
در داستان موسی و سامری میتوان  11رويداد متوالی را ذکر نمود که توالی رويداد
آنها به اين ترتیب میباشد .1 :غیبت موسی در قوم خود و شروع ماجرای داستان،
 .2استفادة سامری از غیبت موسی و ساخت گوسالهای از زيورآالت فرعونیان و استفاده
از ترفندی برای به صدا در آمدن گوساله و تولید صدايی شبیه صدای گوساله و گمراهی
قوم .3 ،هدايت قوم توسط هارون و عدم پذيرش آن توسط قوم .4 ،اطالع به موسی از
آزمايش قوم و فتنهانگیزی سامری در قوم .5 ،بازگشت موسی از کوه طور و صحبت با
قوم و توبیخ آنها .6 ،پاسخ قوم به موسی و مقصر دانستن سامری در اين ماجرا.7 ،پاسخ
موسی به قوم و ارائة دلیل برای اشتباه بودن اين کار .8 ،صحبت موسی با برادر خود.9 ،
پاسخ هارون به موسی و بیان علت جلوگیری نکردن هارون از اين عمل .10 ،صحبت
موسی و سامری و بیان علت اين امر از سامری .11 ،مجازات سامری و سوزاندن گوسالة
ساخته شده توسط وی و پايان يافتن فتنه.
شروع در اين داستان با حالت بحران شکل میگیرد (الف) و اين حالت بحران نبود
موسیع در میان قوم خود است .در اين میان سامری از اين حالت استفاده میکند و
گوسالهای میسازد (ب) .سپس داستان به اوج خود میرسد و آن انحراف کل قوم توسط
سامری است (ج)؛ اما در نهايت با بازگشت موسی به قوم خود حالت تعادل در داستان
مجددا شکل می گیرد (د)  .براين اساس ماجراهای متوالی داستان را بر اساس نمودار زير
میتوان به تصوير کشید:
ج
الف

ب

د

 .2-3شخصیتها

يکی از عوامل شکلگیری روايت که نقش بسیار مهمی در شکلگیری بنماية داستان
دارد ،شخصیتها و کنشگرهای روايت هستند .هر روايت ممکن است چیدمانی از
کنشگرها را داشته باشد ،اما آنچه که میتواند امری ثابت باشد ،وجود کنشگرها در دو
دستة محوری و تابعی است .در هر روايتی ممکن است که فاعلی وجود داشته باشد که
به دنبال هدفی قرار گیرد و در برابر اين فاعل مخالفی قرار گیرد .گريماس ()A.Greimas
معتقد است که در يک داستان شش عامل ثابت وجود دارد که دو به دو باهم در
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تقابلاند .آن ها عبارتند از :فاعل در مقابل مفعول ،فرستنده مقابل گیرنده ،ياور مقابل
مخالف .مراد از مفعول در ديدگاه گرماس ،هدف و غايتی است که فاعل در اشتیاق آن
است .شخصیت ياور ،قهرمان را در جهت دستیابی به متعلق اشتیاق کمک میکند .در
مقابل ،مخالف هم موانعی بر سر تحقق متعلق اشتیاق و يا ارتباط به وجود میآورد.
فرستنده عاملی است که موجب میشود تا فعلی رخ دهد ،يا کسی برای انجام کاری
برانگیزد (قائمینیا .)392 -390 :1389 ،در مقابل گیرنده را میتوان شخص يا اشخاصی در
نظر گرفت که در صورت تحقق هدف فاعل در وضعیت جديدی قرار میگیرند.
تحلیل شخصیتها در روايت موسى(ع) و سامری بیانگر وجود چهار شخصیت است
که توالی حوادث داستان را رقم میزنند .شخصیت اول حضرت موسى(ع) است که
پیامبری برگزيده از سوی خدا به قوم بنیاسرائیل میباشد .موسی در اين داستان نقش
نجات دهنده دارد و شخصیتی است که به سبب کسب رضای خداوند ،قوم خود را
سريعتر رها کرده و به سمت کوه طور میرود .حضرت موسى(ع) در اين داستان
شخصیتی محوری است .در مقابل حضرت موسى(ع)  ،شخصیت سامری قرار دارد .سامری
شخصیتی است که با استفاده از توانايی خود سبب انحراف يک قوم را رقم میزند.
سامری شخصیت محوری ديگری است که در اين روايت وجود دارد .شخصیت ديگر در
روايت ،هارون برادر موسی می باشد .هارون در اين داستان شخصیتی است که نقش ياور
را دارد .پس از رفتن موسی به طور مسئلة هدايت قوم به او سپرده میشود .پس از فتنة
سامری ،او تالش خود را برای جلوگیری از انحراف قوم انجام میدهد؛ اما به سبب ترس
اختالف در قوم ،آنها را با انحرافشان رها میکند .کنشگر ديگر داستان ،قوم
بنیاسرائیل است .طبق سیاق آيات قبل از اين داستان ،قوم بنیاسرائیل پس از رهايی از
دست فرعونیان و عبور از دريا در جانب کوه طور مستق میشوند .در بررسی اسلوب
روايت بر اساس شخصیتهای داستان ،اين نکته حاصل میگردد که داستان در دو محور
متضاد پیريزی شده است .محور اول با شخصیت محوری حضرت موسی(ع) آغاز
میگردد .نبود موسی در میان قوم خود سبب شد سامری زمینة انحراف قوم خود را رقم
زند و سپس بازگشتش ،زمینة از بین رفتن انحراف شد.
مفعول (هدايتقوم)
گیرنده (بنیاسرائیل)
فرستنده (خداوند)
ياور (هارون)

مخالف (سامری)

فاعل (موسی)
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محور دوم روايت ،با شخصیت فاعلی سامری شکل میگیرد .سامری به عنوان فاعل
بهوسیلة ساخت گوساله ،زمینة ضاللت قوم را رقم میزند .در مقابل موسی به عنوان
مخالف به ياری هارون در مقابل اين عمل او میايستد.
مفعول (گمراهی قوم)
گیرنده (بنیاسرائیل)
فرستنده (هوای نفس و شیطان)
مخالف (موسی و هارون)

فاعل (سامری)

ياور (گوسالة بیجان)

 .3-3زمینه

زمینة داستان ،زمان و مکانِ شکلگیری رويدادهای روايت میباشد .البته صرفا نبايد
زمینه را زمان و مکان روايت دانست؛ بلکه «مشخصههای زمینة داستان ممکن است تا
حدودی علت يا معلول چگونگی شخصیتها و رفتار آنها باشد» (توالن.)167 :1386 ،
بررسی سیاق آيات قبل از بیان روايت مشخص میکند که زمان شکلگیری روايت
پس از نجات قوم بنیاسرائیل از دست فرعونیان است (طه .)80-77 :پس از انقالب موسی
و نجات بنیاسرائیل از دست فرعونیان ،زمینه برای تشکیل حکومت دينی فراهم گرديد.
تشکیل حکومت دينی نیاز به قوانین الهی داشت که حضرت موسی برای دريافت آن
قوانین به کوه طور رفت و نبود او ،سبب استفادة سامری و انحراف قوم گرديد .مکان
داستان هم ،طبق آية  80همین سوره ،در کناه کوه طور بوده است.
 .4سطح کالم
در اين سطح از تحلیل روايت ،شکل بیانی روايت مورد توجهاست .اين سطح عرصة
هنرنمايی ،بازنمايی و مفهومسازی داستان توسط راوی بر اساس نگرشها و
ايدئولوژیهای وی است که قصد انتقال آن را به مخاطب دارد .در اين سطح از روايت،
تحلیل خرد ساختارهای متن در اليههای سطحی همچون ساختار واژگانی و نحوی،
سرعت گزارش رويدادها ،کانون تمرکز روايت و موقعیت راوی نسبت به چگونگی نمايش
رويدادها ،محور وقوع و نقل روايت مورد توجه است.
 .1-4الیة واژگانی

مؤلف در هر لحظه از بیان روايت و مخصوصا برای معرفی شخصیتها يا رويدادها با
انتخابی روبهرو است که چگونه و با استفاده از چه واژگانی عمل مزبور را بیان يا
شخصیت داستان را معرفی کند .بررسی واژگان انتخاب شده میتواند برای يک تحلیلگر

 /280ریختشناسی روایات قرآنی در کشف کارکردهای معنایی و اجتماعی؛ تحلیل موردی روایت موسی و سامری

از ارزش خاصی برخوردار باشد؛ چرا که اساسا هر انتخابی در رابطة مستقیم با مفهوم
نگرش قرار میگیرد و نشان از ايدئولوژی انتخاب کننده دارد .در خرد الية واژگان،
ويژگیهای مختلف واژه از جمله مفهوم واژههای به کاررفته ،واژههای ارزشی ،نوع ضماير،
استعارههای به کار رفته ،انواع ارتباط واژگانی از قبیل هم معنايی ،شمول معنايی ،تضاد
معنايی و  ...مورد توجه است.
در سطح بیان گفتمانی روايت سامری ،دو واژه در ابتدای داستان به چشم میخورد
که به نوعی میتوان گفت واژگانی ارزشی و نقشی محوری را در روايت دارند .اولین واژه،
الس ِام ِري» (طه )85 :است.
واژة «فتنه» در آية «قالََفِإنَّاَق َْدَف تنَّاَق ْومكََ ِم َْنَب ْع ِدكََوََأضلَّ ُه َُمَ َّ

اين واژه از ريشة فتن به معنای امتحان و اختبار است (ابنمنظور .)317 /13 :1414 ،واژة
محوری دوم ،واژة «أَضَلَّهُم» است که در همین آيه به کار رفته است .اين واژه به معنای
عدول از طريق مستقیم و متضاد هدايت است (راغب اصفهانی .)509 :1412 ،دو واژهای که
راوی آنها را در ابتدای داستان به کار گرفته و میتوان گفت جريان روايت حول تبیین
مفهوم همین دو واژه میگردد .در حقیقت راوی با بهکارگیری اين دو واژه در ابتدای
روايت ،سعی در مفهومسازی آنها در جريان روايت دارد .ساختن گوساله و انحراف قوم
از پرستش خداوند ،مفهومی است که راوی در روايت برای واژه «أضَلّ» پیمیگیرد.
ن أَسِفا» که بیان خشم و ناراحتی
ادامة روايت که نیز استفاده از دو واژة «غَضْبا َ
موسی است ،بیانگر شدت زشتی عمل قوم بوده است .راوی ،شدت انحراف و زشتی
عمل قوم را با اين دو واژه به تصوير میکشد .غضب ،هیجان و جوشش خون قلب براى
انتقام (همان )608 :و أسِفا ،حزن و غضب با هم میباشد (همان .)75 :اجتماع اين دو حالت
در موسی ،نشانة ناپسندی وقوع اين امر در امت است (ابنعاشور ،د.ت.)164 /16 :
واژة ديگری که در اين روايت جالب توجه است واژة «بملکنا» میباشد .مراد از اين
واژه اين است که اين عمل با اراده و اختیار ما صورت نگرفت (همان .)165 :استفاده از واژة
«بملکنا» اين نکته را حاصل میکند که اين انحراف بر اثر يک جريانسازی صورت
گرفته بود .جريانسازیها میتواند يک قوم را حتی بدون اختیار با خود همراه کند.
لهَُ ُموسى َف ن ِسيَ» (طه)88 :
لاَجسدَا َلَهَُ ُخوارَ َفقالُوا َهذا َإَِلُ ُك َْم َوَ َإِ َ
در آية «فأ ْخرجَ ََلَُْم َ ِع ْج َ

واژة «أخرَجَ» داللتى است بر اينکه کیفیت ساختن گوساله ،پنهانى و دور از مردم بوده،
چون فرموده گوسالهاى برايشان بیرون آورد (طباطبايی )192/14 :1417 ،و اين نکته اين
معنا را حاصل میکند که اگر سامری راز گوسالة خود را فاش میکرد هرگز قوم زير بار

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 281/ 1397

پذيرش آن نمیرفتند ،و واژة «جسد» به معناى جثهاى است که جان نداشته باشد و به
هیچ وجه بر بدن جاندار اطالق نمىشود ،اين نیز داللت بر اين دارد که گوسالة مذکور،
بىجان بوده و در آن هیچ اثرى از آثار حیات نبوده است (همان).
نکتة ديگر اينکه بسامد واژة سامری در روايت ،او را به شخص اول اين انحراف بدل
مینمايد .با اين وجود نکتهای که در اينجا قابل ذکر است اين که اگرچه در قسمتهای
مختلف داستان ،سامری به عنوان شخص منحرفکنندة قوم نام برده شده؛ اما در آية
 ،88پرده از راز ديگری در اين داستان برمیدارد .ابتدا فاعل در فعل «فَأَخْرَج» يک نفر
معرفی میشود؛ اما در رابطه با نهادينه کردن اين انديشة انحرافی و گفتمان سازی اين
انديشه انحرافی ،کنشگر آن به صورت جمع و با فعل «قالوا»» بیان میشود .اين نکته
میتواند تداعی اين امر باشد که جريانسازی و نهادينه کردن امری ،تنها توسط يک نفر
صورت نمیگیرد؛ هرچند در رأس اين جمع بايد يک نفر حضور داشته باشد.
 .2-4بافت درون متنی روایت

ی روايت ،ساختار جمالت ،آيات و ارتباط آنها با يکديگر در
منظور از بافت درونمتن ِ
طول روايت است .در اين سطح چگونگی بهکارگیری فاعل ،فعل و مفعول مورد تحلیل
قرار میگیرد .نکتة ديگر اينکه در اين سطح ،ساختار يک جمله به مثابة يک انتخاب
مورد توجه است .به همین دلیل نیز ساختار يک جملة مشخص از يک متن معین با
ساير ساختارهای فرضی که میتوانست همان معنا را منتقل سازد ،مقايسه میشود تا
تحلیلگر از خود سؤال کند که چرا راوی اين ساختار مشخص را بر ساير ساختارهای
ممکن ترجیح داده است.
در روايت موسی(ع) و سامری ،گفتگو نقش برجستهای داشته و اکثر جمالت بر پاية
گفتگوهای دو نفره مبتنی است .شروع داستان با گفتگو میان خداوند و موسی است .در
ادامه گفتگو میان موسی و قوم شکل میگیرد و سپس گفتگو میان هارون و قوم است.
روايت در انتها نیز با گفتگو میان موسی و سامری پايان میپذيرد .از جمله
کارکردهای گفتگو در روايت را میتوان بازنمايی و ساختن سرشت شخصیت ،پیش بردن
رويدادهای داستان ،وارد کردن حوادث در داستان ،ارائة صحنه ،انتقال اطالعات به
مخاطب و تقويت راستنمايی داستان ذکر نمود (يونسی.)351 :1382 ،
در آية «فِإنَّا َق َْد َف تنَّا َق ْومكَ» (طه ،)85 :حرف فاء براى تعلیل است و مطلبى را که از

ُوالء َعلى َأث ِري»
مفهوم سیاق بر مىآيد تعلیل مىکند ،زيرا از قول موسى که گفتَُ « :ه َْمَأ َِ
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فهمیده مىشود که مردمش در هنگام بیرون آمدنش وضع خوبى داشتهاند ،و پیشآمدى
که ماية دلواپسى موسى در غیبتش باشد ،پیش نیامده بود و چون از ناحیه آنان
خاطرش جمع بوده ،خطاب شده که خیلى خاطر جمع نباش ،ما بعد از آمدنت آنان را
آزموديم ،درست از امتحان در نیامدند و گمراه شدند (طباطبايی .)191/14 ،1417 ،و واژة
«قَوْمَکَ» با اينکه ممکن بود بفرمايد« :فَإِنَّا قَ ْد فَتَنَّاهُم» از باب بهکار بردن اسم ظاهر در
جاى ضمیر است ،و شايد مراد از آن غیر قوم در آية قبلى باشد ،يعنى مراد از آن در اين
آيه عموم مردم باشد و مراد از قوم در آية قبلى آن ،هفتاد نفرى باشد که براى بردن
میقات انتخاب نموده بود (همان)َ.
الس ِام ِري » ذکر فاعل به صورت اسم ظاهر دو نکته
نکتة ديگر اينکه در جملة «أضلَّ ُه َُمَ َّ

به همراه دارد ،اول اينکه با ذکر سامری علت گمراهی را آزمايش قوم نمیداند بلکه
تأکید بر سامری میکند .اگر جمله مجهول به کار برده میشد ممکن بود علت گمراهی
آزمايش قوم توسط خواننده فهمیده شود .نکتة ديگر به کار بردن فاعل معرفه است .اين
نکته حاصل میشود که سامری در قوم و نزد موسی شخصیتی شناخته شده بوده،
بنابراين يکی از خواص قوم بوده است .نکتة قابل توجه ديگری که در اين روايت به چشم
می خورد اين است که در ابتدا شخص خبردهنده که خود قوم موسی را آزموده است
مستتر واقع شده است (استفاده از فعل قال در آيه . )85اين امر تا پايان داستان ادامه پیدا
میکند حتی در جايی که هارون قوم را مورد خطاب قرار میدهد و آزمايش قوم را
مطرح مینمايد ،فاعل ،آزمايش مجهول بیان میشود (استفاده از واژة مجهول فَتَنتُم) .همان
طور که ذکر شد در ابتدای آيه نیز شخص خبر دهندهای که قوم را آزموده بود به صورت
مستتر ذکر شده بود .در اينجا نیز شخص آزمايش کننده مجهول ذکر شده ،به گونهای
که راوی همچنان قصد دارد شخصی که قوم را آزموده پنهان بماند.

مورد ديگری که در ساختار جمالت قابل توجه است اين است که در آية «أََفلَي رْونََ
ك ََلَُْم َضًّرا َوَ َال َن ْفعَا» (طه ،)89 :زمان جمله و افعال ناگهان
أ َالَّ َي ْرِج َُع َإِلْي ِه َْم َق ْو َالا َوَ َال ََيْلِ َُ

تغییر میيابد  .در جمالت قبلی فعل ماضی به کار رفته بود ولی در اين آيه فعل مضارع
است ،گويی همین اکنون نیز اين ماجرا در حال رخداد است.
 .3-4محور وقوع و محور نقل

در برخی روايات ممکن است شیوة نقل توالی رخدادها در سطح کالم با ترتیب رخداد
آنها در سطح داستان متفاوت باشد .در حقیقت محور وقوع و محور نقل در يک روايت
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همسان نباشد .اهمیت بررسی محورهای وقوع در آن است که گاهی راوی با ايجاد
گسست زمانی و جابجايی زمانی رويدادها ،سعی در برجسته کردن بخشهايی از رويداد
يا پنهان کردن آنها دارد .در حقیقت راوی برای نیل به اهداف معناسازی و همچنین
زيبايی بخشی به روايت چینش رخدادها را براساس رويکرد خود نقل میکند.
در داستان سامری نیز میتوان جابجايی رويدادهای متوالی را در محور نقل مشاهده
کرد .در اين داستان راوی جريان داستان را از ابتدای رويداد پی نمیگیرد .بلکه جريان
داستان از و سط داستان و زمانی که جريان انحراف به موسی اطالع داده میشود شروع
میگردد .اين در حالی است که واقعة انحراف قبل از اطالع به موسی توسط سامری آغاز
گرديده بود .چرا داستان از اين مرحله آغاز میگردد؟ به نظر میرسد راوی میخواهد
ابتدا نقش مفهوم انحراف را برجسته کند .چون در ابتدای داستان مخاطب با مفهومی به
نام انحراف مواجه میشود که ترغیب میشود مفهوم و علت آن را در داستان پیدا کند،
در صورتی که اگر اين ساختارشکنی رخ نمیداد ممکن بود روال طبیعی داستان
مخاطب را از آن هدف اصلی دور کند .بنابراين راوی به دنبال القای معنايی فراتر از بیان
صرف يک داستان است و به نظر میرسد اين معنا القای غیرمستقیم مفهوم انحراف در
آن بازة زمانی است.
تغییر در محور نقل ،بار ديگر با گسست زمانی در روايت اتفاق میافتد .پس از آنکه
موسی درگیر صحبت با قوم بود ،ناگهان برشی زمانی صحنة هارون و هدايت قوم توسط
او را به تصوير می کشد .گسست زمانی در دل روايت برای برجسته کردن نقش هارون و
عمل وی برای جلوگیری از انحراف است .چرا که موسی از عمل هارون ناآگاه بود و راوی
ابتدا تالش هارون برای جلوگیری از انحراف و سپس دوباره محور وقوع و نقل را بیان
میکند .اگر محور نقل را با آنچه که در محور وقوع رويدادها در سطح داستانی بیان شد
به ترتیب مورد مقايسه قرار دهیم ،میتوانیم به نتیجة زير دست يابیم:
 :1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11-10محور وقوع
 :1 -4 -5 -7-6 -2 -3 -8 -9 -10محورنقل
شمارههای  1تا  11در محور وقوع ،رويدادهايی هستند که به ترتیب در سطح داستان
رخ داده است که همان طور که ديده میشود در محور نقل توسط راوی جابجا شدهاند.
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 .4-4کانونیسازی و زاویة دید

ژرار ژنت ( )G. Genetteمعتقد است در روايت بین ديدن و گفتن تفاوت وجود دارد.
ژنت دو عامل کانونساز و روايتگر را در مقابل هم قرار می دهد .او با طرح اين تقابل
سعی کرد از خلط دو مفهوم شیوة روايی و صدای روايی دوری کند که اولی به
کانونیسازی در روايت و دومی به روايتگری بر میگردد (درپر .)71 :1393 ،بنابراين بايد
کانون روايت را به معنی بررسی نظرگاهی دانست که داستان از آن روايت میشود
(تودوروف .)63 :1382 ،در حقیقت در کانونیسازی به اين پرسش توجه میشود که چه
کسی میبیند ،نه چه کسی نقل میکند؟ براساس کانون روايت ،صرفا همان کسی که
راوی است لزوما همان کسی نیست که داستان را میبیند .بنابراين در روايت بايد میان
دو محور روايت و محو ر تمرکز در کانون فرق گذاشت .ممکن است کسی که حوادث را
در کانون تمرکز قرار میدهد با راوی يکی باشد و يا متفاوت باشد.
تمرکز در کانون ممکن است نسبت به داستان درونی يا بیرونی باشد .در صورت
نخست ،کسی که در کانون تمرکز میکند ،خودش عامل روايت است ،ولی در صورت
دوم ،تنها يک ناظر است (قائمینیا.)400: 1389 ،
با نگاهی به داستان سامری اين نکته حاصل میشود که بیشتر قسمتهای داستان
به حالت گفتگو نقل شده و داستان از چشمانداز شخصیتها بیان میشود .در حقیقت،
کانونسازی ،درونی است و اطالعات کنشگرها نسبت به حوادث کم میباشد.
شروع داستان ،پرسش از موسی و علت تعجیل اوست و راوی خود بخشی از
کنشگران و کانونی سازی از ديد خود راوی شکل گرفته است .در اين آيه روايت به
صورت اول شخص است؛ اما از اين آيه به بعد ناگهان زاوية ديد به بیرون و به نگاه سوم
شخص منتقل میشود .نکتهة جالب توجه اين است که حتی در آية  85که خود راوی
کنشگری از داستان است و درون روايت حضور دارد ،اما کانونیسازی از بیرون و با نگاه
سوم شخص ايجاد میگردد .گويی میخواهد اين القا را ايجاد کند که راوی و شخصی
که اکنون در درون داستان با موسی صحبت میکنند دو شخص متفاوت هستند .در
ادامه ،راوی از داستان خارج میشود و داستان با نگاه سوم شخص ادامه پیدا میکند.

دوباره در آية  ،89راوی وارد داستان شده و خود ناظری در میان روايت است« :أََفلَ
ك ََلَُْم َضًّرا َوَ َال َن ْفعا» .در ادامه ،داستان دوباره به شکل
ي رْونَ َأ َالََّي ْرِج َُع َإِلْي ِه َْم َق ْو َالاَوَ َال ََيْلِ َُ
سابق خود کانونیسازی میشود و راوی از نگاه بیرونی داستان را تا پايان پیش میبرد.
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بنابراين همانطور که بیان شد در دو مرحله ،راوی خود وارد داستان میشود و
بخشی از کنشگران قرار میگیرد و کانونیسازی از ديد خود راوی صورت میگیرد.
مرحلة اول جايی است که میخواهد خبر فتنه را به موسی بدهد .جايی که بايد برای
نجات قوم و اهمیت دادن به مفهومی وارد عمل شد و خود ،بخشی از روايت گرديد.
مرحلة دوم جايی است که میخواهد خط بطالنی بر انديشة باطل قوم بکشد و با
دلیلی منطقی انديشة انحرافی آنان را باطل کند .راوی خود را شاهدی از ماجرا قرار
میدهد و از نگاه خود بیان میکند که آيا نمیبینند که نه پاسخی به آنان میدهد و نه
نفع و ضرری برای آنها دارد .اما در ساير قسمتهای روايت که به صورت گفتگو
میباشد کانون روايت ،درونی و از ديد شخصیتهای داستان شکل میگیرد.
 .5نشانه شناختی الیههای درونی
پس از بررسی اليههای سطحی ،اکنون زمان کنارهم چیدن يافتهها برای يافتن گفتمان
حاکم در داستان است .اين امر از کنار هم قرار دادن نتايج بررسیها در دو سطح داستان
و بیان گفتمانی شکل میگیرد تا گفتمان حاکم و معانی کالن روايت حاصل شوند.
همانطور که در سطح داستانی بیان شد ،گیرندة اين داستان يک شخص نبود ،بلکه
قومی به نام بنیاسرائیل بود .بنابراين داستان وجههای اجتماعی دارد و معنای حاکم بر
داستان جامعه را نشانه میرود .در بررسی شخصیتهای داستان اين نکته حاصل شد که
انحراف در قوم توسط سامری صورت گرفت .سامری شخصی خارج از فضای قوم نبود،
بلکه شخصیتی درونی از دل همان قوم بود .در حقیقت تحلیل شخصیت سامری در
روايت اين نکته حاصل شد که سامری شخصیتی شناخته شده و از خواص قوم بوده
است.
بررسی زمینة داستان اين نکته را حاصل نمود که وضعیت قوم ،وضعیت تشکیل
حکومت دينی است و هنوز قوانین الهی به طور کامل در اين قوم شکل نگرفته است.
تنها اين قوم با انقالبی که شکل داده توانسته از زير بار ستم و گمراهی رهايی يابد و
اکنون به سمت تشکیل حکومتی الهی در حرکت است .فضای حاکم بر داستان ،فضای
گمراهی و هدايت يک اجتماع است .روايت در دو محور متضاد شکل میگیرد.
موسی(ع) به عنوان فاعل هدايت کننده و سامری به عنوان فاعل گمراهی .در حقیقت
روايت دو جريان حق و باطل را پی میگیرد .موسی و هارون ،رهبران جريان حق و
سامری ،رهبر جريان باطل که در نهايت روايت با پیروزی جريان حق پايان میيابد.
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در بررسی الية واژگانی اين نکته حاصل شد که انحراف در اين قوم را يک نفر کلید
زد ولی گفتمان سازی اين انحراف در قوم توسط يک نفر نبود و افراد ديگری در آن شکل
داشتند .بنابراين انحراف در اجتماع اگرچه توسط يک نفر شکل میگیرد ولی برای
تبديل شدن به باور عمومی يک جمعیتی در آن بايد حضور داشته باشند و نقش بازی
کنند .اين جريانسازیها سبب می شود حتی يک قوم را بدون اختیار با خود همراه کند:
«قالُوا َما َأ ْخل ْفنا َم ْو ِعدكَ َِِب ْلكِنا» (طه)87 :؛ اما آنچه که در اين جريانسازی سبب نجات

ك ََلَُْم َضًّرا َوََ
میگردد ،بصیرت و فهم عمیق است «أَ َفل َيَرْونََأ َالََّي ْرِج َُع َإِلْي ِه َْم َق ْو َالاَوَ َال ََيْلِ َُ
الَن ْفعَا» (طه.)89 :
 .6تحلیل الیههای بیرونی (توصیف بافت موقعیت در زمان نقل)
ی زمان نقل که شامل زمان ،مکان و مخاطب آن میشود ،زمینة
تحلیل بافت موقعیت ِ
انتخاب صحنهها توسط راوی را فراهم میسازد .اين اليه شامل ساختارهای کالنی است
که در رابطة متقابل با مشخصههای متنی قرار دارند .ساختارهای کالنی چون
ساختارهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در اين سطح از تحلیل در رابطة
متقابل با مشخصههای درونی و بیرونی (عینی) متن مورد بررسی قرار میگیرد.
سورة مبارکه طه ،چهل و پنجمین سوره است که بعد از سورة مريم در مکه نازل شد
و میتوان گفت که حدود سال پنجم بعثت نازل شده است (قرشی .)365/6 :1377 ،پس از
آنکه اشرافِ مشرکِ قريش ديدند نمیتوانند به هیچ صورت جلوی نشر اسالم را بگیرند
و با توجه به حامیان رسول خد ا قادر به آسیب رساندن به ايشان نیستند ،شروع به آزار و
اذيت تازهمسلمانان کردند .هر قبیله مسئولیت آزار و اذيت مسلمانان خود را به عهده
گرفت (ابن هشام ،د.ت .)317/1 :آزار و اذيت مشرکان به مرور افزايش يافت .در اين حالت
پیامبر دستور هجرت به حبشه را صادر کردند (کاتب واقدی .)190/1 :1374 ،هجرت به
حبشه در سال پنجم بعثت صورت گرفت و در آن هشتاد نفر هجرت کردند (مقدسی،
.)655/2 :1374
بتپرستی در مکه رواج داشت؛ به عنوان نمونه نقل شده است که قبیلة قريش و
عرب ،همگى بت «منات» را بزرگ مىداشتند ،و در پیرامونش قربانی مىکردند و اين
بزرگداشت همچنان بود تا پیامبرص در سال هشتم هجری از مدينه بیرون رفت و چون
چهار شب راه پیمود« ،على» را بسوى او (منات) گسیل فرمود تا نگونسارش ساخت
(کلبی.)15 :1364 ،
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بنابراين زمان نقل روايت در فضايی است که جريان جديدی در فضای انحرافی مکه
شکل گرفته است .جريان حقی به نام اسالم در میان فضای مکه که بتپرستی در آن
رواج دارد .مسلمانان در اين فضا تحت فشار ظلم و ستم هستند و تصمیم به مهاجرت و
رهايی از جريان باطل دارند .جريان اسالمی هنوز به يک جامعه تبديل نشده و فعال
شامل گروهی از افراد میباشد و در حال دريافت دستورات الهی است.
 .7تحلیل در زمانی گفتمان روایت
لوی استروس ( )Levi straussمعتقد است مهمترين کارکرد قصه ،نقشی است که در
فرهنگ بر عهده دارد .استروس بررسی کارکردهای روايتی را به خودی خود بی ارزش
نمیداند ،بلکه مطرح میسازد که بررسی شکل ،تنها آغاز فرايند تحلیل ادبیات است
(میرفخرايی .)91 :1383 ،فضاسازیهای فرهنگی و اجتماعی از جمله اموری است که يک
مؤلف از بیان يک روايت در يک زمان خاص به دنبال آن میباشد.
تحلیل در اين سطح به دنبال دلیل انتخاب صحنهها و اجزای داستانی است که در
يک روايت ضمیمه شدهاند .انتخاب را در دو سطح میتوان پیگیری کرد .در سطح اول
دلیل انتخاب را بايد در نگرشها و ايدئولوژیها ،ساختار اجتماعی و فرهنگی حاکم بر
مؤلف پیگیری کرد؛ اما سطح دوم به دنبال دلیلی برای ارتباط زمانی روايت و زمان نقل
است .در حقیقت در اين سطح ،دلیل انتخاب اين روايت ارتباطی است که مؤلف میان
زمان روايت و زمان نقل برقرار می کند .کاوش در بافت موقعیتی زمان نقل و نگرشی
توصیفی بر آن ،میتواند زمینه را برای فهم معانی عمیق و جهانشمول روايت که از
سوی راوی دنبال میگردند ،باز کند.
به نظر میرسد تحلیل روايت موسی و سامری اين نکته را حاصل میکند که هدف
راوی از نقل اين داستان ،پیگیری کارکردی تقابلی است .روايت در مقابل گفتمان
مشرکان مکه و پرستش بت ،حالتی انقباضی به خود میگیرد .در حقیقت گوسالة
سامری نماد بتپرستی است؛ امری که در روايت ،بزرگترين انحراف تلقی میشود .رد

داليل بتپرستی در مکه با داليل عقالنی ذکر شده در روايت مانند آية « 89أَ َفل َي رْونََ
ك ََلَُْم َضًّرا َوَ َال َن ْفعَا» يکی از اهداف اساسی نقل اين روايت
أ َالََّي ْرِج َُع َإِلْي ِه َْم َق ْو َالاَوَ َال ََيْلِ َُ
است .شايد اکنون بهتر بتوان متوجه شد که چرا در اين آيه ناگهان زمان گذشته به زمان
حال منتقل میشود .در حقیقت راوی به شیوهای غیر مستقیم مبانی باطل بتپرستی در
مکه را مورد خطاب قرار میدهد .همچنین راوی با بیان اين روايت به گروه مسلمانان
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میفهماند که در پرستش خداوند ثابت قدم باشند و همانند پیروان موسی در داستان
سامری دچار انحراف نگردند .همان طور که در تحلیل سیاق متنی بیان شد اين روايت
تجربهای است برای تازه مسلمانها که از اين روايت درس بگیرند؛ اما روايت در اليههای
پنهان خود مفهوم ديگری را نیز دنبال میکند و آن هشدار خطر انحراف بزرگ از دل
خود جريان حق توسط خواص است .در حقیقت اين هشداری به تازه مسلمان شده است
که خطر اصلی از غیر مسلمانان نیست ،بلکه بايد مراقب جريانی انحرافی از درون خود
باشند که ممکن است زمینة انحراف و بتپرستی مجدد آنها را فراهم سازد ،همانطور
که در روايت ،سامری به عنوان يکی از خواص قوم از درون قوم سبب انحراف
بنیاسرائیل شد .بنابراين در الية آشکار ،راوی به دنبال نفی بتپرستی و اثبات پرستش
خداست و در الية زيرين به دنبال تشويق برای رهايی از ظلم و مراقبت از جريان
انحرافی در داخل است.
 -8نتیجه
 .1بررسی اليههای سطحی و بااليی روايت همچون بررسی شخصیت های داستان،
ساختارجمالت و  ...که از کنار هم قرار گرفتن دو سطح داستان و بیان گفتمانی شکل
میگیرد اين نکته را حاصل مینمايد که روايت در سطوح معنايی خود جنبهای اجتماعی
دارد و هدف روايت نجات جوامع دينی از انحراف از گفتمان خداپرستی است .تحلیل
شخصیتهای روايت موسی و سامری در سطح داستانی اين نکته را حاصل مینمايد که
روايت در دو محور متضاد شکل گرفته است .از سويی سامری برای انحراف قوم و از
سوی ديگر موسیع در پی نجات قوم است ..تحلیل واژگانی و ساختار جمالت نیز بیانگر
آن است که راوی با به کارگیری واژگان ارزشی (همچون اضل) و تغییر در زمان افعال از
گذشته به حال سعی دارد به صورت غیرمستقیم در اليههای معنايی داليل بتپرستی
در زمان نقل را باطل و خط بطالنی بر اين جريان فکری بکشد.
 .2تحلیل در زمانی روايت و فضای نزول آن حکايت از آن دارد که هدف راوی از نقل اين
داستان ،پیگیری کارکردی تقابلی است .روايت در مقابل گفتمان مشرکان مکه و
پرستش بت ،حالتی انقباضی به خود میگیرد .در حقیقت گوسالة سامری نماد
بتپرستی است؛ امری که در روايت ،بزرگترين انحراف تلقی میشود.
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 .3تحلیل سطوح بااليی روايت و ارتباط آن با فضای نزول کارکرد اجتماعی ديگری را نیز
برای روايت روشن میسازد و آن هشدار خطر انحراف جريان نوظهور اسالم از درون
توسط خواص (همچون سامری) است.
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