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 چکیده
در چهارچوب سطح داستان و کالم کالندر دو و سامری  (ع)موسیشناسی روايت ريخت ،در اين پژوهش

داستان،  ةزمینرويدادها، همچون روايت سطحی و بااليی های اليه واکاویو سیمور چتمن  ةنظري

 ديد ةسازی و زاويینکانو ،، محور وقوع و محور نقلواژگان و ساختار جمالت انتخاب ةنحوها، شخصیت

های زمانی در بخشبا رويکرد درکارکرد اين روايت معنايی روايت و عمیق ح ودستیابی به سط در جهت

اين مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  صر نزول و ساير جوامع پسینیفرهنگی و اجتماعیِ جامعة ع

 شناسی روايتهای نشانهبر اساس ديدگاه سامریموسی و بررسی روايت  هبتا  در پی آن است جستار

 ،معنايیعمیق  هایجهت دستیابی به اليه ای جامع در تحلیل روايات قرآنیضمن بیان شیوهپرداخته و 

 گفتمان در کارکرد اجتماعی و فرهنگی با رويکرد درزمانی ةرا به مثابو سامری  (ع)موسیروايت نقش 

های و ارتباط آن با اليه بااليی روايتسطحی و  هایاليهاز تحلیلی دست آمده هنتايج ب .تبیین نمايد

نجات  آناز نقل ای اجتماعی دارد و هدف جنبه و سامری (ع)موسیروايت که نشان خواهد داد  معنايی

ريزی شده بر دو پايهروايت اين  همچنینو  است از گفتمان خداپرستی انحرافاز خطر  جوامع دينی

 کند.دنبال می را انقباضی در مقابل گفتمان حاکم زمان نقل کارکردیدر محور درزمانی  ،محور متضاد
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 مهمقد. 1

هايی برای انتقال سطوح شناختی ندارند، بلکه نشانهها صرفا جنبة زيبايیامروزه روايت

تواند شناسی روايت با رويکرد معنايی میمختلف معنايی به سطح جامعه هستند. ريخت

را های عمیق معنايی و کشف گفتمان حاکم در سطح روايت زمینه برای نفوذ به اليه

ای از جنس کالم، از روايات کريم به عنوان معجزهن قرآن فراهم سازد. در اين میا

گوناگونی در خالل انتقال پیام خود بهره جسته است. تحلیل روايات قرآن در دو سطح 

های عمقی معنا و داستان و کالم بر اساس نظرية سیمور چتمن و سپس کشف اليه

 روايات فراهم سازد. تواند زمینه را برای فهم کارکرد اجتماعی زمانی میتحلیل در

و در  (2/1682: 1381، معین) روايت در لغت به معنای نقل کردن حديث يا سخن از کسی

)لوته،  استای از رخدادها که در زمان و مکان واقع شدهزنجیرهاصطالح عبارت است از 

 دکنمی بازگو را رويدادی کسی يعنی اند؛را نوعی بازنمايی نیز دانسته روايت(. 9: 1388

ای اول زنجیره ؛ت دارای دو جنبه استکه يک روايگفت توان می(. 18: 1392زاده، )يوسف

های سیمور چتمن از تئوريسین دادها و ديگری بازنمايی رويدادها توسط راوی.از رخ

گردد و چگونگی بیان آن ارتباط میان آنچه بیان می ةشناسی برای مطالعروايتجديد 

ها را داستان و کند. چتمن به ترتیب آنی استفاده میاز يک مدل دو سطح ،چیز

شود محتوا را نامد. عناصر داستان آن اجزايی است که گفته میمی)کالم(  گفتمان

: 1391)يعقوبی،  چگونگی بازگو کردن داستان يا بیان است ،دهد و گفتمانتشکیل می

296.) 
اختارگرايی، يکی از ه عنوان بزرگترين ارمغان سب (Narratology)شناسیروايت

های مربوط به شود. اولین نظريهادبی مدرن محسوب می ةهای نظريمهمترين حوزه

 پراپروايت در قرن نوزدهم میالدی، در مکتب فرمالسیم روسی از سوی والديمیر

(Vladimir Propp)  آغاز های پريان روسی روی قصه بر شناسیريخترويکرد مبتنی بر با

 .(1/144 :1372)احمدی،  گرديد

که نخستین بار بود مطالعات ادبی  ةدر حوز رويکردی ،Morphology)) شناسیريخت

قواعد  ة. پراپ آثار فولکوريک را بر پايتحلیل روايات مطرح نمود ةپراپ آن را در حوز

نامید و آن  شناسیريختبندی کرد و از همین رو مطالعات خويش را ها طبقهصوری آن

شان و مناسبات اين واحدها واحدهای تشکیل دهنده ةها بر پايحکايت را به معنی تصیف

پژوهشگران پیش از پراپ،  .(735: 1381)انوشه،  کار برديکديگر و با کل حکايت به با

از اين  .(65: 1382)مارتین،  ردندکبندی میها را برمبنای موضوع يا درون مايه طبقهقصه
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پردازی است که تحلیل ساختاری قصه را به لین نظريهتوان ادعا کرد که پراپ، اومیرو 

 طور اساسی آغاز کرده است. 

های جن و پری روسی، قصه های پريان به توصیفشناسی قصهپراپ در کتاب ريخت

 :معتقد است شناسیريختورد مدر  وی .آن پرداخت ةاجزای سازندبر اساس 

شناسی، اهیظور از آن در گهاست و منصور و شکل ةبه معنای مطالع شناسیريخت»

ه يا به بیان ديگر اها با هم و با خود گیآنگیاه و مناسبات ةاجزای تشکیل دهند ةمطالع

شود با همان دقتی مطالعه کرد ساختار گیاه است. صور و اشکال قصه را نیز می ةمطالع

 پس از پراپ .(11: 1368)پراپ،  «های آدمی استبندیکه در خور هر يک از صورت

و ... در گسترش آن نقش  ، چتمنوف، ژنترافرادی همچون بارت، گريماس، برمون، تودو

دستور زبان روايت  فی در جهت کشاعمدهشناسان تالش سزايی داشتند. روايتهب

کشف ساختار روايی و عناصر کلی يک متن،  ،شناسانبرخی نشانه ة. به عقیدنمودند

های جديد از آن فراهم مینه را برای استنتاجدهد و زاطالعات ما را از آن گسترش می

به هر صورت قرآن کريم نیز به عنوان قسمی از معماری  (.386: 1389نیا، )قائمی آوردمی

ادبی برای  -روايی ةکه ظرفیت گسترد ،روايی ةهايی است با جنبسخن شامل بخش

ی يکی از همین و سامر عموسیشناسی را دارند. در اين میان داستان های روايتوهشژپ

 های روايی است.بخش

و سامری در چهار سوره از قرآن کريم مطرح شده است که حکايت از  عروايت موسی

و آيات  54الی  51 آيات)های بقره اهمیت اين روايت دارد. اشاراتی به اين روايت در سوره

 طه آيات ةسور ، و نهايتا  (148و  147آيات )اعراف  ةسور ،(153آيه )نساء  ة، سور(93و  92

طه به طور مفصل  ةتوان يافت. در اين میان تنها اين روايت در سوررا می (97الی  84)

 به آن شده است. گذرا ای مطرح گرديده و در ساير آيات تنها اشاره

و سامری برشی کوتاه ولی بسیار مهم از زندگی پرماجرای حضرت  (ع)موسیروايت 

و  اسرائیلبنیاوجی برای  ةروايتی پر اهمیت که نقط اسرائیل است.با قوم بنی )ع(موسی

که شکست  اسرائیلبنیاين روايت آزمونی است برای شود. ها محسوب میسرنوشت آن

را رقم خواهد زد. عالوه بر آن روايت  اسرائیلبنیدر آن و يا موفقیت در آن سرنوشت 

توان ها میتحلیل آن که بااست شناختی شناختی و نشانههای زيبايیسرشار از جنبه

 دست آورد.  هالگويی برای کارکرد اجتماعی در جوامع امروز ب
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ة فقط برش روايت در سور ،زمینه و حجم نگارشی يتبه دلیل محدود نگاشتدر اين 

 گیرد.طه که بیان مفصل داستان است مورد توجه و تحلیل قرار می

های گوناگون هدايتی از شیوه دای از جنس کالم با رويکرقرآن کريم به عنوان معجزه

ها در عصر نزول و سازی پیامسخن در راستای انتقال پیام به مخاطبان خود و مصداق

ی است که قرآن در يهاروايت ،هاعصرهای بعدی بهره جسته است. يکی از اين شیوه

در قرآن انتقال پیام  اصلیاست. از آنجا که هدف نمودهها استفاده خالل سور خود از آن

توان مدعی شد که روايات در قرآن تنها کارکرد راستای هدايت بشر است پس نمی

شناختی روايات قرآن اهمیت لزوم نشانه ،. بر همین اساسشناختی و هنری دارندزيبايی

 تحلیل اسلوبکند نمايی میای که در اينجا خودلهمسئ با اين وجود. يابدای میويژه

ة ها به مثابروايتشناسی و نشانهو کالن  مفاهیم خردبه  يابیروايات قرآنی برای دست

  در کاربست جامعه است. گفتمان

زمینه را برای  ،شناسیروايت ةامروزه پیدايش نظريات جديد و مختلفی در حیط

توانند در میچه مقدار اين نظريات  بايد ديداما  ؛استتحلیل روايت فراهم نموده

 سودمند باشند. کارکرد روايات در جامعهه و دستیابی به معانی عمیق و نهفت

نظريات برخی سازی همخوانتلفیق و  ،گیریاين پژوهش بر آن است تا با بهره

مدلی را در تحلیل روايات قرآن و به صورت  ،ف قرآناهداشناسان در راستای روايت

های عمیق معنايی و کارکرد کشف اليهجهت  و سامری در )ع(موردی روايت موسی

االتی که اين پژوهش در راستای پاسخ ترين سؤابراين مهمنب بیان دارد. هاماعی آناجت

 :هاست عبارت اند ازی به آنيگو

 توان با تحلیل سطوح بااليی روايات به سطوح عمیق و معنايی دست يافت؟چگونه می. 1

هنگی های فرروايت سامری با رويکرد در زمانی در بخش کارکرد روايات قرآن خصوصا  . 2

 عصر نزول و ساير جوامع پسینی چیست؟ ةجامع و اجتماعیِ 

تحلیل روايت به شکل مدرن از قرن نوزدهم آغاز  ةطور که بیان شد پیشینهمان

اند اما های بسیاری به اين شیوه مورد تحلیل قرار گرفتهگرديد. در زبان فارسی روايت

د آنچه توجه بوده است. هر چن اين شکل از تحلیل در رابطه با روايات قرآن کمتر مورد

شناختی روايات قرآن بوده است. با اين های زيبايید توجه بوده بیشتر جنبهکه هم مور

های سطوح روايت در قصه تحلیل روايات قرآن به کتبی همچونتوان در باب وجود می
ی در فصلی تحت عنوان ساختار رواي بیولوژی نص، (1392) اثر غالمرضا يوسف زاده قرآن
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 روايت در روايت کانون تحلیل»و مقاالتی همچون  (1389)نیا علیرضا قائمینص اثر 

حسن القصص: أ»، (1392) نگارش زهرا رجبی «ژنت ةنظري اساس قرآن بر در يوسف
 شناسیريخت»و  (1387) نگاشت ابوالفضل حری «رويکرد روايت شناختی به قصص قرآن

اما  ؛اشاره نمود (1394) مرتضی حیدری از «تفسیر طبری ةحضرت يوسف در ترجم ةقص

های سطحی ای جامع برای تحلیل روايات قرآن و حرکت از اليهشیوه ةبه هر صورت ارائ

زمانی آن در روايت و کارکرد در شناختی مفاهیمنشانه ،عمیق معنايیای هبه سمت اليه

ه هنوز امری است ک ،در داستان موسی و سامری د اجتماعی و فرهنگی خصوصا عدر ب

 مغفول واقع شده است.
 

 سامری و )ع(روایت موسیشمای کلی . 2

 و شده مطرح اسرائیلبنى و )ع(حضرت موسى زندگى از مهم یدر داستان سامری فراز

 و طور میعادگاه به اسرائیلبنى نمايندگان اتفاق به )ع(موسىحضرت  رفتن به مربوط آن

 .است هاآن غیاب در اسرائیلبنى پرستىگوساله سپس

 نیز اسرائیلبنى از گروهى و برود، طور کوه به بايد تورات احکام گرفتن براى )ع(موسى

 سفر اين در وحى و خداشناسى ةدربار اىتازه حقايق تا کنند همراهى مسیر اين در را او

 با ،برای کسب رضايت پروردگار )ع(حضرت موسی که آنجا از ولى .گردد آشکار آنها براى

 وحى اينجا در ،رسید پروردگار میعادگاه به تنها ديگران از قبل و پیمود را راه اين سرعت

َياَُموسىَوَ » شد نازل او بر َع ْنَق  ْوِمك   شد سبب چیز چه موسى اى» (83)طه:  «ماَأ ْعج ل ك 

َ»: کرد عرض موسى و .«کنى؟ عجله راه اين در و بیايى اينجا به قومت از پیش که قال 
َِلَت ْضَُهْمَأُوالِءَع لى َر بِّ َع ِجْلُتَإِل ْيك   ند،امن دنبال به آنها ا،پروردگار» .(84)طه:  «يأ ث رِيَو 

 .«شوى خشنود من از تا کردم شتاب تو، وحى محضر و میعادگاه به رسیدن براى من و

ای از شخصی به نام سامری با ساخت گوساله ،در غیاب موسی و بزرگان قوم

 ةمینز ،مصر به همراه داشتند و صدايی شبیه گوساله داشتآالتی که از فرعونیان زيور

شود شود. اين امر به موسی اطالع داده میمی اسرائیلبنیايجاد حرکتی انحرافی در قوم 

ها در غیاب تو منحرف شدند. موسی از کوه طور به میان زموديم و آنآکه ما قوم تو را 

کند و بساط انحراف را ز مجازات میرا نی یسامر ،گردد و ضمن توبیخ قومقوم باز می

 .(97-85 :)طه جمع می نمايد
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 روایت سطح داستانی. 3

توان به دو سطح داستان همان طور که بیان شد بر اساس نظريه چتمن يک روايت را می

 ةمايحقیقت همان بنسطح داستانی روايت در بندی نمود. )کالم( تقسم و گفتمان

داستان به ترتیب  گیرد.وسط راوی شکل به خود میخامی که ت ةداستان است. ماد

هايی که در هايی اشاره دارد که بر اساس سرنخها، رويدادها و شخصیتزمانی موقعیت

تواند اين می روايت تواند بازسازی شود. تحلیل سطح داستانیمتن روايی وجود دارد می

يابی به برای دستاستان د ةمايدر بنکه راوی را کمک را به مفسر بکند که تغییراتی 

همان ايدئولوژی پنهان  یکه به عبارت کردهايجاد  سطح کالممعنای مورد نظر خود در 

 راوی است را کشف و بازسازی نمايد.

ینه و روابط بین اين سه ها، زمروايت در سطح داستان شامل رويدادها، شخصیت

ن از طريق سرعت اما روايت در سطح کالم شامل پرداخت هنری داستا عنصر است،

گزارش رويدادها، موقعیت راوی نسبت به چگونگی نمايش رويدادها و ويژگی و رفتار 

سازد که . تلفیق داستان و کالم سطحی را می(30-24، 1386)توالن،  باشدها میشخصیت

توان با خواننده با آن ارتباط دارد و نمود اصلی روايت است. جهت تحلیل روايت می

های افقی و عمودی در سطح و عمق متن، ابتدا از طريق تجريد مؤلفه هایايجاد برش

های مختلف متنی و متنی از يکديگر و سپس با بررسی ساختارهای خرد و کالن از اليه

زمان، معانی کالن روايت را تعیین نمود و سپس آن متقابل و هم ةفرامتنی در يک رابط

تحلیل قرار داد. بر همین اساس در ادامه به  زمانی در زمان نقل موردة دررا در يک رابط

 .د شدهموارد مطرح شده پرداخته خوا بر اساستحلیل ساختار روايت 
 

 رویدادها. 1-3

روف به دست وبه اعتبار تعريفی که تود دهند.رويدادها طرح داستانی را شکل می

ه وضعیت توان دست کم دو رويداد پیاپی دانست کداستان را می ،شناسان دادهروايت

کند. وی معتقد است ای از زمان به وضعیتی ديگر تبديل میی را در بازهنعینی يا ذه

روف، و)تود چیستی داستان گذار از يک حالت تعادل يا عدم تعادل به حالت مشابه است

گیرد در بستر روايت بازنمود ماجرايی است که از حالتی شکل می ،نبنابراي .(121 :1388

يابد که خود محصول رويدادهای پیشین است. رويدادهای متوالی ر میغیتزمان حالتی م

و همنشینی خط سیر يک محور جانشنی  دو و متداعی يک روايت با قرار گرفتن در

 توان به اين جريان کلی دستها میدهند که با برش و تجزيه آنروايت را شکل می
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 الف

اول رويدادهايی هستند  ة. دستيافت. در اين میان بايد به دو سیر رويدادی توجه نمود

 نمايدها جريان روايت را مختل میدهند و حذف آناصلی داستان را شکل می ةکه هست

 رايند.آای هستند که حواشی مسیر روايت را میدوم رويدادهای وابسته ةدستو 

که توالی رويداد  رويداد متوالی را ذکر نمود 11توان در داستان موسی و سامری می

 ،غیبت موسی در قوم خود و شروع ماجرای داستان. 1 باشد:میترتیب اين ا به هآن

ای از زيورآالت فرعونیان و استفاده سامری از غیبت موسی و ساخت گوساله ةاستفاد. 2

برای به صدا در آمدن گوساله و تولید صدايی شبیه صدای گوساله و گمراهی  ترفندیاز 

اطالع به موسی از . 4، عدم پذيرش آن توسط قومهدايت قوم توسط هارون و . 3، قوم

بازگشت موسی از کوه طور و صحبت با . 5، انگیزی سامری در قومتنهآزمايش قوم و ف

پاسخ .7، پاسخ قوم به موسی و مقصر دانستن سامری در اين ماجرا. 6، هانآقوم و توبیخ 

. 9موسی با برادر خود،  . صحبت8، دلیل برای اشتباه بودن اين کار ةموسی به قوم و ارائ

صحبت . 10، پاسخ هارون به موسی و بیان علت جلوگیری نکردن هارون از اين عمل

 ةمجازات سامری و سوزاندن گوسال. 11، موسی و سامری و بیان علت اين امر از سامری

 .ساخته شده توسط وی و پايان يافتن فتنه

و اين حالت بحران نبود  لف()ا گیردشروع در اين داستان با حالت بحران شکل می

کند و در اين میان سامری از اين حالت استفاده میدر میان قوم خود است.  عموسی

رسد و آن انحراف کل قوم توسط . سپس داستان به اوج خود می)ب( سازدای میگوساله

اما در نهايت با بازگشت موسی به قوم خود حالت تعادل در داستان  ؛)ج( سامری است

. براين اساس ماجراهای متوالی داستان را بر اساس نمودار زير )د( شکل می گیرد مجددا

 :شیدکتوان به تصوير می
 

 
 

 هاشخصیت. 2-3

داستان  ةمايگیری بنکه نقش بسیار مهمی در شکل روايتگیری يکی از عوامل شکل
انی از هر روايت ممکن است چیدمهستند.  روايتگرهای ها و کنششخصیت ،دارد
 گرها در دووجود کنش ،تواند امری ثابت باشداما آنچه که می ،گرها را داشته باشدکنش
است. در هر روايتی ممکن است که فاعلی وجود داشته باشد که  تابعیو  محوری ةدست

 (A.Greimas) ماسيگرمخالفی قرار گیرد.  لبه دنبال هدفی قرار گیرد و در برابر اين فاع
که دو به دو باهم در  يک داستان شش عامل ثابت وجود دارددر  معتقد است که

 ب

 ج

 د
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ها عبارتند از: فاعل در مقابل مفعول، فرستنده مقابل گیرنده، ياور مقابل اند. آنتقابل
هدف و غايتی است که فاعل در اشتیاق آن  ،مخالف. مراد از مفعول در ديدگاه گرماس

کند. در به متعلق اشتیاق کمک می قهرمان را در جهت دستیابی ،است. شخصیت ياور
آورد. مقابل، مخالف هم موانعی بر سر تحقق متعلق اشتیاق و يا ارتباط به وجود می

برای انجام کاری  شود تا فعلی رخ دهد، يا کسییمفرستنده عاملی است که موجب 
اصی در توان شخص يا اشخدر مقابل گیرنده را می (.392 -390 :1389نیا، قائمی) برانگیزد

 گیرند.نظر گرفت که در صورت تحقق هدف فاعل در وضعیت جديدی قرار می
است شخصیت  چهاربیانگر وجود و سامری  )ع(موسى روايتدر  هاتحلیل شخصیت

است که  )ع(حضرت موسىشخصیت اول  توالی حوادث داستان را رقم میزنند.که 
تان نقش سشد. موسی در اين دابامی اسرائیلبنیپیامبری برگزيده از سوی خدا به قوم 

قوم خود را  ،نجات دهنده دارد و شخصیتی است که به سبب کسب رضای خداوند
در اين داستان  )ع(موسىرود. حضرت سريعتر رها کرده و به سمت کوه طور می

شخصیت سامری قرار دارد. سامری ،  )ع(موسىمقابل حضرت در  است. شخصیتی محوری
زند. ه از توانايی خود سبب انحراف يک قوم را رقم میشخصیتی است که با استفاد

شخصیت ديگر در  شخصیت محوری ديگری است که در اين روايت وجود دارد. سامری
باشد. هارون در اين داستان شخصیتی است که نقش ياور هارون برادر موسی می ،روايت

 ةشود. پس از فتنیهدايت قوم به او سپرده م ةلئرا دارد. پس از رفتن موسی به طور مس
اما به سبب ترس  ؛دهداو تالش خود را برای جلوگیری از انحراف قوم انجام می ،سامری

قوم  ،گر ديگر داستانکنش کند.ها را با انحرافشان رها میآن ،اختالف در قوم
پس از رهايی از  اسرائیلبنیقوم  ،طبق سیاق آيات قبل از اين داستان است. اسرائیلبنی

 اسلوب یبررسدر شوند. می ور از دريا در جانب کوه طور مستقعونیان و عبدست فر
گردد که داستان در دو محور اين نکته حاصل می ،های داستانروايت بر اساس شخصیت

آغاز  )ع(موسیحضرت یت محوری صمحور اول با شخ ريزی شده است.متضاد پی
انحراف قوم خود را رقم  ةمینگردد. نبود موسی در میان قوم خود سبب شد سامری زمی

 از بین رفتن انحراف شد. ةزمین ،زند و سپس بازگشتش

 قوم()هدايت مفعول        (اسرائیلبنی) گیرنده    )خداوند( فرستنده

  

   )موسی( فاعل      )سامری( مخالف               )هارون( ياور   
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 گیرد. سامری به عنوان فاعلبا شخصیت فاعلی سامری شکل می ،محور دوم روايت

زند. در مقابل موسی به عنوان ضاللت قوم را رقم می ةزمین ،ساخت گوساله ةوسیلبه

 .ايستدمخالف به ياری هارون در مقابل اين عمل او می

             )گمراهی قوم( مفعول            (اسرائیلبنی) گیرنده             )هوای نفس و شیطان( فرستنده 
 

 جان(بی ة)گوسال ياور  )سامری( فاعل       )موسی و هارون( مخالف       
 

 زمینه .3-3

نبايد  باشد. البته صرفا گیری رويدادهای روايت میشکل زمان و مکانِ ،داستان ةزمین

داستان ممکن است تا  ةهای زمینمشخصه»بلکه  ؛زمینه را زمان و مکان روايت دانست

 .(167: 1386)توالن،  «ها باشدها و رفتار آنول چگونگی شخصیتحدودی علت يا معل

گیری روايت کند که زمان شکلبررسی سیاق آيات قبل از بیان روايت مشخص می

پس از انقالب موسی  .(80-77 :)طه اسرائیل از دست فرعونیان استیپس از نجات قوم بن

 یل حکومت دينی فراهم گرديد.مینه برای تشکز ،از دست فرعونیان اسرائیلبنیو نجات 

لهی داشت که حضرت موسی برای دريافت آن اتشکیل حکومت دينی نیاز به قوانین 

مکان سامری و انحراف قوم گرديد.  ةسبب استفاد ،بود اونقوانین به کوه طور رفت و 

 در کناه کوه طور بوده است. ،همین سوره 80 ةطبق آي ،داستان هم
 

 کالمسطح  .4

 ةاين سطح عرص .استروايت مورد توجه یشکل بیان ،از تحلیل روايتدر اين سطح 

و  هاداستان توسط راوی بر اساس نگرش سازیو مفهوم بازنمايی ،ايیمهنرن

، . در اين سطح از روايتداردست که قصد انتقال آن را به مخاطب اهای وی ايدئولوژی

ر واژگانی و نحوی، های سطحی همچون ساختاساختارهای متن در اليه تحلیل خرد

سرعت گزارش رويدادها، کانون تمرکز روايت و موقعیت راوی نسبت به چگونگی نمايش 

 رويدادها، محور وقوع و نقل روايت مورد توجه است. 
 

 یواژگان ةالی .1-4

ا رويدادها با ها يبرای معرفی شخصیت مؤلف در هر لحظه از بیان روايت و مخصوصا  

چگونه و با استفاده از چه واژگانی عمل مزبور را بیان يا  رو است کههانتخابی روب

تواند برای يک تحلیلگر شخصیت داستان را معرفی کند. بررسی واژگان انتخاب شده می
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مستقیم با مفهوم  ةهر انتخابی در رابط چرا که اساسا   ؛از ارزش خاصی برخوردار باشد

ة واژگان، در خرد الينده دارد. گیرد و نشان از ايدئولوژی انتخاب کننگرش قرار می

، نوع ضماير، ارزشیهای رفته، واژههای به کارواژه مفهومهای مختلف واژه از جمله ويژگی

اد ضت ،رفته، انواع ارتباط واژگانی از قبیل هم معنايی، شمول معنايیبه کار یهااستعاره

  معنايی و ... مورد توجه است.

 خوردستان به چشم میادر ابتدای د دو واژه ،روايت سامریدر سطح بیان گفتمانی 

 ،. اولین واژهتوان گفت واژگانی ارزشی و نقشی محوری را در روايت دارندکه به نوعی می

 است.( 85: )طه «السَّاِمرِيَأ ض لَُّهمََُوَ َب  ْعِدكَ َِمنََْق  ْوم كَ َف  ت نَّاَق دََْف ِإنَّاَقالَ »ة در آي« فتنه»ة واژ

 ةواژ (.317 /13 :1414منظور، ابن) به معنای امتحان و اختبار است فتن ةاين واژه از ريش

است که در همین آيه به کار رفته است. اين واژه به معنای « أَضَلَّهُم»ة واژ ،دوم محوری

ای که دو واژه. (509 :1412راغب اصفهانی، ) عدول از طريق مستقیم و متضاد هدايت است

گفت جريان روايت حول تبیین  توانبه کار گرفته و میها را در ابتدای داستان راوی آن

کارگیری اين دو واژه در ابتدای گردد. در حقیقت راوی با بهمفهوم همین دو واژه می

ها در جريان روايت دارد. ساختن گوساله و انحراف قوم سازی آنسعی در مفهوم ،روايت

 گیرد.میپی« لّضَأ»اژه ست که راوی در روايت برای ومفهومی ا ،از پرستش خداوند

که بیان خشم و ناراحتی  «أَسِفا غَضْبانَ » ةاستفاده از دو واژنیز  که روايت ةادام

شدت انحراف و زشتی  ،راویقوم بوده است.  شدت زشتی عملگر بیان ،موسی است

 براى قلب خون جوشش و هیجان ،کشد. غضبعمل قوم را با اين دو واژه به تصوير می

. اجتماع اين دو حالت (75 :)همان باشدحزن و غضب با هم می ،فاسِو أ (608 :انهم) انتقام

 .(164 /16 د.ت:عاشور، بنا) ناپسندی وقوع اين امر در امت است ةنشان ،در موسی

باشد. مراد از اين می« بملکنا»ة ديگری که در اين روايت جالب توجه است واژ ةواژ

 ةاستفاده از واژ. (165: همان) و اختیار ما صورت نگرفتواژه اين است که اين عمل با اراده 

سازی صورت کند که اين انحراف بر اثر يک جرياناين نکته را حاصل می «بملکنا»

 تواند يک قوم را حتی بدون اختیار با خود همراه کند.ها میسازی. جريانبودگرفته 

ُمََْف أ ْخر جَ »آية  در  (88)طه: « ف  ن ِسيَ َُموسىَإِلهََُوَ َِإَلُُكمََْهذاَف قاُلواَُخوارَ َل هََُج س داَاَِعْجلَاََل 

 بوده، مردم از دور و پنهانى ،گوساله ساختن کیفیت اينکه بر است داللتى «جَخرَأ» ةواژ

و اين نکته اين  (14/192 :1417طباطبايی، ) آورد بیرون برايشان اىگوساله فرموده چون

کرد هرگز قوم زير بار خود را فاش می ةکند که اگر سامری راز گوسالمعنا را حاصل می
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 به و باشد نداشته جان که است اىجثه معناى به «جسد»واژة  و ،رفتندپذيرش آن نمی

 ،مذکور ةگوسالکه  دارد اين بر داللت نیز اين شود،نمى اطالق جاندار بدن بر وجه هیچ

 .)همان( است نبوده حیات آثار از اثرى هیچ آن در و بوده جانبى

او را به شخص اول اين انحراف بدل  ،سامری در روايت ةبسامد واژديگر اينکه  ةنکت

های اگرچه در قسمتاينجا قابل ذکر است اين که  در کهای نکته با اين وجود نمايد.می

 اما در آيةقوم نام برده شده؛  ةکنندخص منحرفسامری به عنوان ش ،مختلف داستان

نفر  يک «فَأَخْرَج»در فعل دارد. ابتدا فاعل یستان برماپرده از راز ديگری در اين د ،88

انحرافی و گفتمان سازی اين  ةاين انديش نهادينه کردناما در رابطه با ؛ شودمعرفی می

شود. اين نکته بیان می ««قالوا»گر آن به صورت جمع و با فعل کنش ،انديشه انحرافی

تنها توسط يک نفر  ،امری نهادينه کردنو  سازین امر باشد که جريانتواند تداعی ايمی

 شته باشد.اس اين جمع بايد يک نفر حضور د؛ هرچند در رأگیردنمیصورت 
 

 بافت درون متنی روایت .2-4

ها با يکديگر در ساختار جمالت، آيات و ارتباط آن ،روايت متنیِ منظور از بافت درون

کارگیری فاعل، فعل و مفعول مورد تحلیل ونگی بهسطح چگايت است. در اين طول رو

يک انتخاب  ةساختار يک جمله به مثاب ،ديگر اينکه در اين سطح ةگیرد. نکتقرار می

مشخص از يک متن معین با  ةمورد توجه است. به همین دلیل نیز ساختار يک جمل

شود تا قايسه میتوانست همان معنا را منتقل سازد، مساير ساختارهای فرضی که می

اين ساختار مشخص را بر ساير ساختارهای  راویال کند که چرا گر از خود سؤتحلیل

  ممکن ترجیح داده است.

 ةاکثر جمالت بر پايای داشته و گفتگو نقش برجسته ،و سامری )ع(در روايت موسی

. در . شروع داستان با گفتگو میان خداوند و موسی استگفتگوهای دو نفره مبتنی است

 سپس گفتگو میان هارون و قوم است. و گیردادامه گفتگو میان موسی و قوم شکل می

از جمله  .پذيردروايت در انتها نیز با گفتگو میان موسی و سامری پايان می

توان بازنمايی و ساختن سرشت شخصیت، پیش بردن کارکردهای گفتگو در روايت را می

صحنه، انتقال اطالعات به  ةداستان، ارائدر  کردن حوادث رويدادهای داستان، وارد

 .(351 :1382)يونسی،  نمايی داستان ذکر نمودمخاطب و تقويت راست

 از که را مطلبى و است تعلیل براى فاء حرف ،(85)طه:  «ق  ْوم كَ َف  ت نَّاَق دََْف ِإنَّا» ةدر آي

 «أ ث رِيَع لىَأُوالءََِمَْهَُ» :گفت که موسى قول از زيرا کند،مى تعلیل آيدمى بر سیاق مفهوم



 تحلیل موردی روایت موسی و سامری ؛شناسی روایات قرآنی در کشف کارکردهای معنایی و اجتماعیریخت /282

 آمدىپیش و اند،داشته خوبى وضع آمدنش بیرون هنگام در مردمش که شودمى فهمیده

 آنان ناحیه از چون و بود نیامده پیش ،باشد غیبتش در موسى دلواپسى ةماي که

 را آنان آمدنت از بعد ما ،نباش جمع خاطر خیلى که شده خطاب ،بوده جمع خاطرش

 ةواژ و .(14/191، 1417طباطبايی، ) شدند گمراه و نیامدند در امتحان از ستدر آزموديم،

 در ظاهر اسم بردن کاربه باب از «فَتَنَّاهُم قَدْ  فَإِنَّا»: بفرمايد بود ممکن اينکه با «قَوْمَکَ»

 اين در آن از مراد يعنى باشد، قبلى ةآي در قوم غیر آن از مراد شايد و است، ضمیر جاى

 بردن براى که باشد نفرى هفتاد ،آن قبلى ةآي در قوم از مراد و باشد مردم عموم آيه

 َ.(همان) بود نموده انتخاب میقات
 دو نکتهبه صورت اسم ظاهر ذکر فاعل  « السَّاِمرِيَأ ض لَُّهمَُ» ةدر جمل ديگر اينکه ةنکت

ند بلکه دااول اينکه با ذکر سامری علت گمراهی را آزمايش قوم نمی ،همراه دارد به

شد ممکن بود علت گمراهی کند. اگر جمله مجهول به کار برده میکید بر سامری میتأ

ديگر به کار بردن فاعل معرفه است. اين  ةآزمايش قوم توسط خواننده فهمیده شود. نکت

 ،شود که سامری در قوم و نزد موسی شخصیتی شناخته شده بودهنکته حاصل می

قابل توجه ديگری که در اين روايت به چشم  ةنکت وده است.بنابراين يکی از خواص قوم ب

خورد اين است که در ابتدا شخص خبردهنده که خود قوم موسی را آزموده است می

. اين امر تا پايان داستان ادامه پیدا (85)استفاده از فعل قال در آيه مستتر واقع شده است

دهد و آزمايش قوم را ار میکند حتی در جايی که هارون قوم را مورد خطاب قرمی

. همان م(نتُتَمجهول فَ ة)استفاده از واژ شودآزمايش مجهول بیان می ،فاعل ،نمايدمطرح می

ای که قوم را آزموده بود به صورت طور که ذکر شد در ابتدای آيه نیز شخص خبر دهنده

ای گونهبه  ،مستتر ذکر شده بود. در اينجا نیز شخص آزمايش کننده مجهول ذکر شده

 که راوی همچنان قصد دارد شخصی که قوم را آزموده پنهان بماند.

َي  ر ْونَ َف لَأ َ»ة در آيمورد ديگری که در ساختار جمالت قابل توجه است اين است که 
ِْلكََُالَوَ َق  ْوالَاَإِل ْيِهمََْي  ْرِجعََُأ الَّ ُمَََْي  گهان زمان جمله و افعال نا ،(89)طه:  «ن  ْفعاَاَالَوَ َض رًّاََل 

. در جمالت قبلی فعل ماضی به کار رفته بود ولی در اين آيه فعل مضارع يابدتغییر می

 گويی همین اکنون نیز اين ماجرا در حال رخداد است. ،است
 

 محور وقوع و محور نقل. 3-4

رخداد با ترتیب  در سطح کالم هانقل توالی رخداد ةدر برخی روايات ممکن است شیو

متفاوت باشد. در حقیقت محور وقوع و محور نقل در يک روايت  نها در سطح داستاآن
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اهمیت بررسی محورهای وقوع در آن است که گاهی راوی با ايجاد همسان نباشد. 

هايی از رويداد برجسته کردن بخش رسعی د ،گسست زمانی و جابجايی زمانی رويدادها

داف معناسازی و همچنین در حقیقت راوی برای نیل به اه ها دارد.يا پنهان کردن آن

 کند.زيبايی بخشی به روايت چینش رخدادها را براساس رويکرد خود نقل می

حور نقل مشاهده متوان جابجايی رويدادهای متوالی را در در داستان سامری نیز می

گیرد. بلکه جريان ستان راوی جريان داستان را از ابتدای رويداد پی نمیادر اين د کرد.

شود شروع سط داستان و زمانی که جريان انحراف به موسی اطالع داده میداستان از و

ز آغاانحراف قبل از اطالع به موسی توسط سامری  واقعةگردد. اين در حالی است که می

خواهد رسد راوی میگردد؟ به نظر میآغاز می مرحلهچرا داستان از اين  گرديده بود.

د. چون در ابتدای داستان مخاطب با مفهومی به ابتدا نقش مفهوم انحراف را برجسته کن

 ،شود مفهوم و علت آن را در داستان پیدا کندشود که ترغیب مینام انحراف مواجه می

داد ممکن بود روال طبیعی داستان در صورتی که اگر اين ساختارشکنی رخ نمی

 بیانيی فراتر از نبال القای معنامخاطب را از آن هدف اصلی دور کند. بنابراين راوی به د

مستقیم مفهوم انحراف در رسد اين معنا القای غیراست و به نظر میيک داستان  صرف

 زمانی است. ةآن باز

افتد. پس از آنکه ت زمانی در روايت اتفاق میسبار ديگر با گس ،تغییر در محور نقل

توسط  هارون و هدايت قوم صحنةناگهان برشی زمانی  ،موسی درگیر صحبت با قوم بود

کشد. گسست زمانی در دل روايت برای برجسته کردن نقش هارون و او را به تصوير می

. چرا که موسی از عمل هارون ناآگاه بود و راوی برای جلوگیری از انحراف است عمل وی

ابتدا تالش هارون برای جلوگیری از انحراف و سپس دوباره محور وقوع و نقل را بیان 

را با آنچه که در محور وقوع رويدادها در سطح داستانی بیان شد  اگر محور نقل کند.می

 :بیميازير دست  ةنتیجبه  یمتوانمی دهیم،مورد مقايسه قرار به ترتیب 

  محور وقوع :1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11-10    

    نقل: محور1 -4 -5 -7-6 -2 -3 -8 -9 -10

يی هستند که به ترتیب در سطح داستان رويدادها ،در محور وقوع 11تا  1های شماره

 اند.شود در محور نقل توسط راوی جابجا شدهطور که ديده می رخ داده است که همان
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 دید ةو زاوی سازیکانونی .4-4

است در روايت بین ديدن و گفتن تفاوت وجود دارد.  معتقد (G. Genette) نتژرار ژ

دهد. او با طرح اين تقابل مقابل هم قرار میساز و روايتگر را در کانون ژنت دو عامل

روايی و صدای روايی دوری کند که اولی به  ةسعی کرد از خلط دو مفهوم شیو

. بنابراين بايد (71 :1393درپر، ) گرددسازی در روايت و دومی به روايتگری بر میکانونی

 شودت مین روايآروايت را به معنی بررسی نظرگاهی دانست که داستان از  نکانو

که چه  شودتوجه می پرسشسازی به اين نونیکادر . در حقیقت (63: 1382ف، و)تودور

همان کسی که  صرفا   ،؟ براساس کانون روايتکندنه چه کسی نقل می ،بیندکسی می

بنابراين در روايت بايد میان  بیند.همان کسی نیست که داستان را می راوی است لزوما 

ر تمرکز در کانون فرق گذاشت. ممکن است کسی که حوادث را دو محور روايت و محو

 .دهد با راوی يکی باشد و يا متفاوت باشددر کانون تمرکز قرار می

تمرکز در کانون ممکن است نسبت به داستان درونی يا بیرونی باشد. در صورت 

ولی در صورت  ، خودش عامل روايت است،کند، کسی که در کانون تمرکز مینخست

 (.400: 1389نیا، میئاق) ، تنها يک ناظر استدوم

های داستان قسمت بیشتر کهشود نگاهی به داستان سامری اين نکته حاصل میبا 

 ،شود. در حقیقتها بیان میانداز شخصیتبه حالت گفتگو نقل شده و داستان از چشم

 باشد.گرها نسبت به حوادث کم میدرونی است و اطالعات کنش ،سازیکانون

اوست و راوی خود بخشی از  و علت تعجیلپرسش از موسی  ،شروع داستان

سازی از ديد خود راوی شکل گرفته است. در اين آيه روايت به و کانونی گرانکنش

به بیرون و به نگاه سوم  ديد ةزاوييه به بعد ناگهان آاما از اين  ؛استصورت اول شخص 

که خود راوی  85 ةست که حتی در آيجالب توجه اين ا ةشود. نکتهشخص منتقل می

سازی از بیرون و با نگاه اما کانونی ،گری از داستان است و درون روايت حضور داردکنش

خواهد اين القا را ايجاد کند که راوی و شخصی گردد. گويی میسوم شخص ايجاد می

کنند دو شخص متفاوت هستند. در که اکنون در درون داستان با موسی صحبت می

 کند.شود و داستان با نگاه سوم شخص ادامه پیدا میراوی از داستان خارج می ،ادامه

َف لَأ َ» :راوی وارد داستان شده و خود ناظری در میان روايت است ،89 ةدوباره در آي
ِْلكََُالَوَ َق  ْوالَاَِإل ْيِهمََْي  ْرِجعََُأ الََّي  ر ْونَ  ُمَََْي  استان دوباره به شکل د ،در ادامه«. ن  ْفعاَالَوَ َض رًّاََل 

 برد.شود و راوی از نگاه بیرونی داستان را تا پايان پیش میسازی میسابق خود کانونی
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شود و راوی خود وارد داستان می مرحله،طور که بیان شد در دو بنابراين همان

 .گیردصورت می ديد خود راویسازی از گیرد و کانونیگران قرار میبخشی از کنش

ی که بايد برای يخواهد خبر فتنه را به موسی بدهد. جاجايی است که می اول مرحلة

 بخشی از روايت گرديد. ،وارد عمل شد و خودو اهمیت دادن به مفهومی نجات قوم 

باطل قوم بکشد و با  ةخواهد خط بطالنی بر انديشه میکدوم جايی است  مرحلة

ی خود را شاهدی از ماجرا قرار انحرافی آنان را باطل کند. راو ةدلیلی منطقی انديش

دهد و نه بینند که نه پاسخی به آنان میکند که آيا نمیدهد و از نگاه خود بیان میمی

های روايت که به صورت گفتگو اما در ساير قسمت ها دارد.نفع و ضرری برای آن

 گیرد.های داستان شکل میدرونی و از ديد شخصیت ،باشد کانون روايتمی
 

 درونیهای نه شناختی الیهنشا. 5

برای يافتن گفتمان  هاکنارهم چیدن يافتهاکنون زمان  ،های سطحیپس از بررسی اليه

ها در دو سطح داستان حاکم در داستان است. اين امر از کنار هم قرار دادن نتايج بررسی

 تا گفتمان حاکم و معانی کالن روايت حاصل شوند. یردگو بیان گفتمانی شکل می

بلکه  ،اين داستان يک شخص نبود ةگیرند ،طور که در سطح داستانی بیان شدهمان

حاکم بر  معنایای اجتماعی دارد و ههبود. بنابراين داستان وج اسرائیلبنیقومی به نام 

که  شدهای داستان اين نکته حاصل بررسی شخصیتدر رود. داستان جامعه را نشانه می

 ،صورت گرفت. سامری شخصی خارج از فضای قوم نبودانحراف در قوم توسط سامری 

. در حقیقت تحلیل شخصیت سامری در بلکه شخصیتی درونی از دل همان قوم بود

روايت اين نکته حاصل شد که سامری شخصیتی شناخته شده و از خواص قوم بوده 

 . است

وضعیت تشکیل  ،داستان اين نکته را حاصل نمود که وضعیت قوم ةبررسی زمین

 .است کومت دينی است و هنوز قوانین الهی به طور کامل در اين قوم شکل نگرفتهح

تنها اين قوم با انقالبی که شکل داده توانسته از زير بار ستم و گمراهی رهايی يابد و 

فضای  ،فضای حاکم بر داستان اکنون به سمت تشکیل حکومتی الهی در حرکت است.

 گیرد.يت در دو محور متضاد شکل میرواگمراهی و هدايت يک اجتماع است. 

در حقیقت به عنوان فاعل هدايت کننده و سامری به عنوان فاعل گمراهی.  )ع(موسی

رهبران جريان حق و  ،گیرد. موسی و هارونروايت دو جريان حق و باطل را پی می

 يابد.رهبر جريان باطل که در نهايت روايت با پیروزی جريان حق پايان می ،سامری
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واژگانی اين نکته حاصل شد که انحراف در اين قوم را يک نفر کلید  ةبررسی اليدر 

سازی اين انحراف در قوم توسط يک نفر نبود و افراد ديگری در آن شکل زد ولی گفتمان

گیرد ولی برای بنابراين انحراف در اجتماع اگرچه توسط يک نفر شکل میداشتند. 

در آن بايد حضور داشته باشند و نقش بازی  تبديل شدن به باور عمومی يک جمعیتی

: شود حتی يک قوم را بدون اختیار با خود همراه کندها سبب میسازیاين جريان کنند.

سازی سبب نجات اما آنچه که در اين جريان ؛(87طه: ) «ِب ْلِكناَم ْوِعد كَ َأ ْخل ْفناَماَقاُلوا»

ِْلكََُالَوَ َق  ْوالَاَإِل ْيِهمََْي  ْرِجعََُأ الََّْونَ ي  رَ َف لَأ َ» بصیرت و فهم عمیق است ،گرددمی ُمَََْي  َوَ َض رًّاََل 
 .(89طه: ) «ن  ْفعاَاَال
 

 (در زمان نقل بافت موقعیت توصیف) های بیرونیالیهتحلیل . 6

 ةزمین ،شودزمان، مکان و مخاطب آن می  زمان نقل که شاملتحلیل بافت موقعیتیِ 

شامل ساختارهای کالنی است  اين اليه سازد.هم میها توسط راوی را فراانتخاب صحنه

های متنی قرار دارند. ساختارهای کالنی چون متقابل با مشخصه ةرابطکه در 

 ةساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اين سطح از تحلیل در رابط

 .گیردمتن مورد بررسی قرار می)عینی(  های درونی و بیرونیمتقابل با مشخصه

 شد نازل مکه در مريم ةسور از بعد که است سوره پنجمین و چهل طه، مبارکه ةسور

س از پ .(6/365 :1377قرشی، ) است شده نازل بعثت پنجم سال حدود که گفت توانمی و

توانند به هیچ صورت جلوی نشر اسالم را بگیرند نمی که اشرافِ مشرکِ قريش ديدندآن

ا قادر به آسیب رساندن به ايشان نیستند، شروع به آزار و و با توجه به حامیان رسول خد

ه عهده بزار و اذيت مسلمانان خود را آمسلمانان کردند. هر قبیله مسئولیت اذيت تازه

آزار و اذيت مشرکان به مرور افزايش يافت. در اين حالت  .(1/317 د.ت:، )ابن هشام گرفت

هجرت به  .(1/190 :1374اتب واقدی، ک) پیامبر دستور هجرت به حبشه را صادر کردند

مقدسی، ) نفر هجرت کردند حبشه در سال پنجم بعثت صورت گرفت و در آن هشتاد

1374: 2/655). 

 و قريش ةقبیلبه عنوان نمونه نقل شده است که  ؛پرستی در مکه رواج داشتبت

 اين و کردندمى یقربان پیرامونش در و داشتند،مى بزرگ را «منات»همگى بت  ،عرب

 چون و رفت بیرون مدينه از هجری هشتم سال در صپیامبر تا بود همچنان بزرگداشت

 ساخت سارشنگون تا فرمود گسیل( منات) او بسوى را «على» پیمود، راه شب چهار
 .(15 :1364، )کلبی
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بنابراين زمان نقل روايت در فضايی است که جريان جديدی در فضای انحرافی مکه 

پرستی در آن که بت . جريان حقی به نام اسالم در میان فضای مکهشکل گرفته است

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  

 دستورات الهی است. باشد و در حال دريافتشامل گروهی از افراد می
 

 تحلیل در زمانی گفتمان روایت. 7

نقشی است که در  ،ترين کارکرد قصهمعتقد است مهم (Levi strauss) لوی استروس

فرهنگ بر عهده دارد. استروس بررسی کارکردهای روايتی را به خودی خود بی ارزش 

 حلیل ادبیات استتنها آغاز فرايند ت ،سازد که بررسی شکلداند، بلکه مطرح مینمی

فرهنگی و اجتماعی از جمله اموری است که يک  هایفضاسازی(. 91: 1383 میرفخرايی،)

 . باشدمیلف از بیان يک روايت در يک زمان خاص به دنبال آن ؤم

ها و اجزای داستانی است که در تحلیل در اين سطح به دنبال دلیل انتخاب صحنه

سطح اول در ری کرد. یتوان پیگدر دو سطح می اند. انتخاب رايک روايت ضمیمه شده

ها، ساختار اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ها و ايدئولوژیدلیل انتخاب را بايد در نگرش

اما سطح دوم به دنبال دلیلی برای ارتباط زمانی روايت و زمان نقل  ؛لف پیگیری کردؤم

لف میان ؤاست که مدلیل انتخاب اين روايت ارتباطی  ،است. در حقیقت در اين سطح

کند. کاوش در بافت موقعیتی زمان نقل و نگرشی زمان روايت و زمان نقل برقرار می

شمول روايت که از تواند زمینه را برای فهم معانی عمیق و جهانمی ،توصیفی بر آن

 باز کند.  ،گردندسوی راوی دنبال می

کند که هدف میل صرسد تحلیل روايت موسی و سامری اين نکته را حابه نظر می

روايت در مقابل گفتمان  است. تقابلی کارکردیپیگیری  ،راوی از نقل اين داستان

 ةگیرد. در حقیقت گوسالحالتی انقباضی به خود می ،مشرکان مکه و پرستش بت

شود. رد بزرگترين انحراف تلقی می ،امری که در روايت ؛پرستی استسامری نماد بت

َي  ر ْونَ َف لَأ َ» 89 ةمانند آي با داليل عقالنی ذکر شده در روايت پرستی در مکهداليل بت
ِْلكََُالَوَ َق  ْوالَاَإِل ْيِهمََْي  ْرِجعََُأ الَّ يکی از اهداف اساسی نقل اين روايت  «ن  ْفعاَاَالَوَ َض رًّاََل ُمَََْي 

 ناگهان زمان گذشته به زمان اين آيهمتوجه شد که چرا در بتوان است. شايد اکنون بهتر 

پرستی در ای غیر مستقیم مبانی باطل بتشود. در حقیقت راوی به شیوهحال منتقل می

به گروه مسلمانان  همچنین راوی با بیان اين روايت دهد.مکه را مورد خطاب قرار می
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و همانند پیروان موسی در داستان  که در پرستش خداوند ثابت قدم باشند فهماندمی

متنی بیان شد اين روايت  سیاقهمان طور که در تحلیل . سامری دچار انحراف نگردند

های اما روايت در اليه ؛ها که از اين روايت درس بگیرندای است برای تازه مسلمانتجربه

هشدار خطر انحراف بزرگ از دل کند و آن پنهان خود مفهوم ديگری را نیز دنبال می

است  ه تازه مسلمان شدهخود جريان حق توسط خواص است. در حقیقت اين هشداری ب

بلکه بايد مراقب جريانی انحرافی از درون خود  ،که خطر اصلی از غیر مسلمانان نیست

طور همان ،ها را فراهم سازدپرستی مجدد آنانحراف و بت ةباشند که ممکن است زمین

روايت، سامری به عنوان يکی از خواص قوم از درون قوم سبب انحراف که در 

پرستی و اثبات پرستش راوی به دنبال نفی بت ،آشکار ة. بنابراين در اليشد اسرائیلبنی

زيرين به دنبال تشويق برای رهايی از ظلم و مراقبت از جريان  ةخداست و در الي

 انحرافی در داخل است.
 

 نتیجه -8

همچون بررسی شخصیت های داستان،  های سطحی و بااليی روايتبررسی اليه. 1

که از کنار هم قرار گرفتن دو سطح داستان و بیان گفتمانی شکل  ..ساختارجمالت و .

ای اجتماعی نمايد که روايت در سطوح معنايی خود جنبهاين نکته را حاصل میگیرد می

. تحلیل است از انحراف از گفتمان خداپرستی دارد و هدف روايت نجات جوامع دينی

نمايد که اين نکته را حاصل میهای روايت موسی و سامری در سطح داستانی شخصیت

روايت در دو محور متضاد شکل گرفته است. از سويی سامری برای انحراف قوم و از 

بیانگر ساختار جمالت نیز تحلیل واژگانی و  .در پی نجات قوم است. عسوی ديگر موسی

 تغییر در زمان افعال ازو  همچون اضل()به کارگیری واژگان ارزشی که راوی با  آن است

پرستی داليل بتهای معنايی در اليهگذشته به حال سعی دارد به صورت غیرمستقیم 

 .و خط بطالنی بر اين جريان فکری بکشددر زمان نقل را باطل 

زمانی روايت و فضای نزول آن حکايت از آن دارد که هدف راوی از نقل اين تحلیل در. 2

ابل گفتمان مشرکان مکه و داستان، پیگیری کارکردی تقابلی است. روايت در مق

گیرد. در حقیقت گوسالة سامری نماد پرستش بت، حالتی انقباضی به خود می

 شود.پرستی است؛ امری که در روايت، بزرگترين انحراف تلقی میبت
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کارکرد اجتماعی ديگری را نیز فضای نزول  ارتباط آن باتحلیل سطوح بااليی روايت و . 3

 دروناز جريان نوظهور اسالم و آن هشدار خطر انحراف سازد برای روايت روشن می

 .است )همچون سامری( توسط خواص
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