
 
  ولتبا تکیه بر نظریۀ ژپ لینت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

 
 ٢، مهدی مطیع١پرست فاطمه سعیده اقارب

 )١٧/٤/٩٧:  تاریخ پذیرش مقاله ـ٢١/٢/٩٧: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 مقایسه در به ویژه کریمقرآن در) ع(موسی حضرت رسالت و زندگی داستان پیچیدگی
این پژوهش به  .سازد می ضروری آن را متن در نو هایکاوش مقدس، کتاب روایت با
 تحلیل و بررسی با همراه داستان، روایی شیوۀ ش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیلرو

 رفع و هاپیچیدگی حل برای پیشنهادی ،»ولت لینت ژپ «نظریۀ اساس بر زبانی عناصر
  این.است کهن متون با قرآنی هایداستان ناهمخوانی توجیه با ظاهری هایتعارض
. پردازدمی همسان و ناهمسان داستان دنیای تروای شامل روایت، نوع تحلیل به نظریه
 روایی، گونۀ جهت از) ع(موسی داستان که دهد می نشان تحلیل این هاییافته

 دید، زاویۀ نوع. است شده روایت گر کُنش و نگار متن تلفیقی صورت به و ناهمسان
 نقش .است کامل ساختاری دارای داستان هایطرح الگوی و کل دانای نوع از بیرونی و
 های برداشت ترینآموزنده با را مخاطب ،)ع(موسی زندگی ماجراهای در الگویی

 سلوک روایتگری، هایمؤلفه در مطلوب پردازشی با کل دانای و کند می روبرو تفسیری
 ترسیم خواننده برای اجتماعی و فردی زندگی هایعرصه دشوارترین در را معنوی

 .گرداندمی فصیح و گویا مخاطب، یبرا را قرآن زبان چنیناین و کند می
 

 ، زاویۀ دید، ژپ لینت ولت، طرح داستان، قرآن)ع(داستان حضرت موسی: ها کلید واژه
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 طرح مسئله. ١
ای عناصر تشکیل شده است که در شکل و قالب خاصی به قصه هر داستان از مجموعه

های قرآن از بافت اصلی داستان. کنندبخشند و به سوی هدف آن حرکت ميجهت مي
ای هنرمندانه به  و از عناصر دیگر به شیوهر شخصیت، حادثه و پیام تشکیل شدهسه عنص

رویدادهای داستان در . ]٨٥، ص١٦[برداری شده است تناسب شرایط طرح قصه بهره
ای دهد و به نتیجهگیرد و شروع و پایانی به خود اختصاص میعنصر زمان شکل می

 .دشو  که از آن به روایت تعبیر میکندط سیری را دنبال میانجامد و در حقیقت خ می
های متنوع که در مواجهه و تخاطب با زبان قرآن کریم نیز به عنوان متنی با داستان

ساختار پیرنگ در . های زبانی نیست خالی از ویژگی،عصر خویش شکل گرفته است
ها و نسان را برای درک پدیدهر زمان، اهای قرآن همراه با توالی رخدادها در بستداستان

 ۀهای آیند بتواند تجربههاای که این آموزهسازد به گونهمسائل پیرامون خویش آشنا می
های قرآن از ساختار و از آنجا که داستان. انسان را در میان رخدادها سامان دهد

 این مند است،روایتگری به طور جامع بهرهه برخوردار است و از عناصر پردازشی ویژ
های اصلی پرسش. پرداخته است) ع(پژوهش به تحلیل ساختار داستان حضرت موسی

 :ند از عبارتها است آنپاسخ مقاله به دنبال  این که
وارگی از حیث تا چه اندازه با معیارهای داستان) ع(داستان حضرت موسی. الف
 هماهنگی دارد؟ساختار 
 چیست؟) ع(ابعاد تربیتی داستان حضرت موسیشناختی، نقش زاویۀ دید در با نگاه روایت. ب

 زاویۀ روایی، طرح و گونۀبرای پاسخ دادن به این دو پرسش اساسی و مشخص کردن 
 2 و ژراژ ژنت١ ژپ لینت ولتنظریۀ از پژوهش، در این )ع( داستان حضرت موسیدید

رار بهره برده و با استفاده از تئوری مورد بحث، سبک روایی و طرح آن مورد بررسی ق
  .گرفته است

 
 پیشینۀ پژوهش. ٢
پرویني و (» های قرآن کریمتحلیل عناصر داستانی در داستان«هایی همچون ر پژوهشد

تحلیل عناصر داستان موسی «، )١٣٧٨ ، سومۀدور،  علمي پژوهشي مدرسۀمجل ،دیباجي
 چهار ، فقط)١٣٨٦، ٩٥ ۀ، مجله مشکوة، شمارنظری و رضایی( » کهفۀ عبد در سورو

                                                                                                                                            
1. Jaap Lintvelt 
2. Gerard Genette 



  ٢٧  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

 تحلیل صر طرح و پیرنگ، کشمکش، شخصیت و گفتگو از عناصر داستانی در قرآنعن
  . مختصری شده استۀ دید اشارزاویۀشده و به عنصر 

شناسی به عنوان ابزار جدید در مطالعات قرآنی،   پژوهش حاضر، با استفاده از روایت
ه ابعاد تربیتی را با توجه ب) ع(هایی از لطایف و رموز هنری و ادبی داستان موسیهگوش

طی بررسی نگارندگان، در زمینۀ تحلیل . کند آن با رویکرد زاویۀ دید بررسی و تبیین می
کنون های جدید مانند ژپ لینت ولت، تا، به ویژه در چارچوب نظریه)ع(داستان موسی

 .پژوهش مستقلی انجام نشده است
 
 شناسی داستان طرح. ٣

اولین . های گوناگونی را همراه داشته است تاکنون بحثپیوند طرح و داستان از مسائلی است که
گرایان روس بودند که این دو را از هم تفکیک کرده و به طور مشخص در این باره بحث  بار شکل
 را از هم متمایز 2 و طرح1حدود هفتاد سال پیش، قصه» آیخن باوم«و » شکلوفسکی«. کردند

رویدادها به صورت مسلسل و مجرد است در حالی گفتند قصه ترتیب واقعی ها می آن. دانستند
هر طرح دارای دو . کندای از رخدادهای قصه است آنگونه که راوی تعریف میکه طرح، سلسله

دهد در ساختار درونی، محتوای طرح را تشکیل می. است) شکلی(ساختار درونی و برونی 
را ) های داستان کنشدر واقع(صورتیکه شکلِ طرح، ساختاری است که نحوۀ حرکت طرح 

یک طرح کامل از انطباق این دو . در حقیقت شکل، ساختار برونی طرح است. کندمشخص می
وضعیتی که همه (و در واقع، طرح گذر از یک مرحلۀ تعادل ] ٤٠، ص٢[شود  ساختار تشکل می

یک طرح ] ٢٣، ص٢. [به مرحلۀ دیگر است) رودچیز عادی است و زندگی به خوبی پیش می
های مل، میان تعادل اولیه و تعادل ثانویه، دارای سه مرحله است؛ ابتدا با معرفی شخصیتکا

گیرد، سپس رویدادی این تعادل داستان و بیان مقدمات، وضعیت آغازین و تعادل اولیه شکل می
این نیرو در . شودزند و در حقیقت نیروی تخریب کنندۀ داستان وارد عمل میرا بر هم می

های گوناگون جایگاهی متفاوت دارد، ممکن است شروع داستان با ی مختلف با سبکهاداستان
ها در وضعیت میانی داستان به وقوع پیوسته، سپس نیروی کشمکش. نیروی تخریب کننده باشد

گشایی کند و این چنین داستان به وضعیت پایانی و  سامان دهنده، تعادلی را ایجاد کرده و گره
 :در صورتی که طرح کامل باشد، نمودار آن به شرح زیر خواهد بود. حصول نتیجه برسد

  

                                                                                                                                            
1. fabula 
2. suzet 
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 الگوی طرح داستان. ١شکل 
 

 شناسی روایی از منظر ژپ لینت ولت اصول گونه. ٤
،  بر مبنای سه وجه دنیای داستانی خود راۀپرداز فرانسوی، نظریژپ لینت ولت، نظریه

مکان بررسی رویکردهای  سه وجه، اراوی، کنشگر و مخاطب قرار داده است که این
بندی بر مبنای طبقه«شناسی به عنوان گونه .آورندشناسی را فراهم میمتعدد گونه

 قادر است ابتدا به بررسی ،]١٥٤، ص٢٥[» های صوری یا کارکردی قابل ثبتشاخص
 های کنشی گونه،]١٥٢ـ١٢٨، ص٢٤ [راوی و عمل روایت، سپس تحلیل انواع کنشگران

شناسی گونه. بپردازد،]١٩٦ـ١٧٨، ص٢٩ [و در نهایت به بررسی مخاطب] ٣١، ص٣٠[
 .شودلینت ولت از تقابل کارکردی بین راوی و کنشگر نتیجه می

عمل روایت در دنیای داستانی : گیردای شکل میبا این دوگانگی ابتدا دو قالب روایی پایه
اگر راوی در داستان به ]. ٢٥٢، ص٢٣[ناهمسان و عمل روایت در دنیای داستانی همسان 

برعکس، در روایت . روایت، ناهمسان است)  کنشگر≠راوی (عنوان کنشگر ظاهر نشود 
من روایت (به عنوان راوی : گیردهمسان، یک شخصیت داستانی دو کارکرد را برعهده می

 در نقشی را) من روایت شده(گیرد و به عنوان کنشگر روایت را در روایت بر عهده می) کننده
 ).شخصیت داستانی کنشگر= شخصیت داستانی راوی (کند داستان ایفا می

نگاه  ]٧ ص،٢٧ [گیریگیری مرکز جهتادامه، تقابل راوی و کنشگر به شکل در
های توان درون قالبرست به کمک همین معیار است که میشود و دخواننده منجر می

بدین ترتیب، عمل  .اد از یکدیگر تمییز دهای روایی راای، اشکال اصلی یا گونهروایی پایه
گیری  اگر مرکز جهت: شود روایی تشکیل میۀ از سه گون،روایتی دنیای داستان ناهمسان

 . است١گرا ی روایی متن، گونه)-(نه روی یکی از کنشگران قرار گیرد و (+)  روی راوی

                                                                                                                                            
1. auctorel 

نیروی تخریب کننده

وضعیت آغازین

وضعیت میانی
وضعیت سامان 

 دهنده

 وضعیت پایانی



  ٢٩  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

 ١ روایتۀن دهند راوی، که سازماۀاننده در دنیای داستانی به وسیلدر این حالت، خو
 گیری با راوی دهد که مرکز جهتعکس این حالت زمانی رخ می. شود، هدایت میاست

شود و در این همراه می+)  ٢کنش کننده(برخورد نکرده است، بلکه با یک کنشگر ) -(
) -( و کنشگر) -(  اگر راوینهایت اینکه.  خواهد بود٣ روایی کنشگرۀصورت، گون

 در  و خواهد بود٤ روایی خنثیۀگیری عمل نکنند، گونکز جهتکدام به عنوان مر هیچ
 ]٣٣، ص ١٢[. ای وجود ندارد شخصی شدهگیریاین حالت، هیچ مرکز جهت

 
 )ع(سبک روایی داستان حضرت موسی. ٥

: پنج دوره خالصه نموددر توان  را می) ع( موسی حضرتداستان زندگی پرفراز و نشیب
دوران هجرت او از مصر به مدین و ؛ و در کاخ فرعوندوران والدت و کودکی و پرورش ا
دوران نبوت و پیامبری و بازگشت وی به مصر برای ؛ )ع(زندگی او در کنار حضرت شعیب

دوران ؛ به بیت المقدس) ع(دوران هالکت فرعون و ورود موسی؛ مبارزه با فرعون
 ،)ع(موسیزندگی در این پژوهش، چهار دوره از . اسرائیل با بنی) ع(های موسی درگیری

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 
 فرعون  کاخ در موسی پرورش و کودکي و والدت دورانطرح داستان . ١. ٥

. در شهر مصر متولد شد ،»رعمسیس« یا »رامسیس«در زمان سلطنت ) ع(حضرت موسی
 را به حضور طلبید و از انکاهنان و معبر  ودیدعجیبی  شبی خواب )فرعون( رامسیس

به زودی «:  تعبیر خواب، گفتندایشان در. ها خواست که خواب وی را تعبیر کنند آن
 .»کشاند می هالکت به را یارانت و تو که آید می دنیا  بهاسرائیل نوزادی از بنی

مد، او را فرعون دستور داد زنان باردار تحت نظر باشند و هرگاه نوزاد پسری بدنیا آ
، مادرش نگران او بود که خداوند به او الهام کرد )ع(پس از به دنیا آمدن موسی. ندبکش

 صندوق حامل طفل در کنار .کودکش را در صندوقی قرار داده و او را به رود نیل افکند
تصمیم گرفت  فرعون .های درختان از حرکت باز ایستاد الی شاخههب و در الفرعونکاخ 

ها،  بود، با بکار بردن انواع شیوههمسرش آسیه که در کنار او  آن نوزاد را به قتل برساند،

                                                                                                                                            
1- auctor 
2- actor 
3- actoriel 
5- neutre 
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 نوزاد بودند و کودک ۀای برای تغذیسپس به دنبال دایه. دکرجلوگیری  از کشتن موسی
 .ها فقط از مادر خود شیر خورددر بین دایه

 
پرورش  و والدت،کودکي تحلیل گونۀ روایت و شرح طرح داستان دوران. ١. ١. ٥

 فرعون  کاخ در موسی
 ۀزاویو نگار  کاخ، از نوع ناهمسان متن در پرورش موسی و کودکي دت،وال داستان دوران

یعنی شخص و از نوع دانای کل است،   سوم،راوی.  دید بیرونی استۀ از نوع زاویآندید 
 لحن راوی با  قصص،ۀ سور٦ تا ٣در آیات . استان و واقف بر تمام ماجراستبیرون از د

شود و پس از بیان  در زمین بوده، آغاز میرتری جوییاقتدار از بیان حال فرعون که ب
 والدت  بیان ماجرایبا ، استم با ظلم، ستم و تکبر بودهأ که تواوشیوه و سبک زندگی 

 راوی ،٧ ۀ در آیسپس. شود دیدگان است تلطیف می عی، بشارت به ستم به نو کهموسی
 وارد ایت،حم و ییدأت لحن با مأتو شخصیت، ـ راوی صورت به  ودید ۀزاوی همان با

 راوی آشکار ۀ خداوند در چهر، داستانۀدر ادام. شود می)ع(موسی والدت داستان
ورود . گرددنقل می قصص، ٩ و ٨در آیات  روایی از نوع ناهمسان کنشگر ۀشود و گون می

 نوع را از روایی ۀ گون قصص،١٤ تا ١٠در آیات نقش حمایتی خود راوی در داستان، با 
 اوج ۀخداوند، حضور شخصیتی خود را در نقط. کند سیم میترنگار  ناهمسان متن

 از اوو دهد شود، نشان می مادر موسی دچار ترس و اضطراب میداستان، هنگامی که
  .رود، سپس حضور شخصیتی خداوند در پرده میکند میحمایت 

ها بر موسی و در نهایت بازگرداندن  شیر دایهکردناستواری قلب مادر موسی، حرام 
 خدا ۀ که وعد این استۀ همگی نشان دهنددرش برای روشنی چشم او،سی به مامو

 پایانی داستان والدت حضرت موسی به صورت هنرمندانه ۀو این چنین نقطعملی است 
تمام الگوی طرح کامل است و همانطور که نشان . رسدو در نهایت زیبایی به انجام می

یج  به نتا، به صورت هدفمندها نشیبآغازین داستان پس از فراز ودهد وضعیت می
 .رسدپایانی طرح می

  

  

  

  



  ٣١  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

  

 

  

  

  
  

 )ع(والدت موسی الگوی طرح داستان دوران. ٢شکل 
  

 

به عنوان وضعیت میانی در الگوی طرح، به طور ) ع(بیان داستان والدت موسی
صر به نظیر و با بار تربیتی منح داستان بیاین. جداگانه دارای الگوی طرح کامل است

 به مادر موسی است، ، الهام خدا اوج داستان، در وضعیت میانینقطۀ .شودفرد بیان می
افتد و خداوند به او دو امر، دو نهی و دو بشارت زمانی که جان فرزندش به خطر می

 را او شدی بیمناك او بر چون و ده شیر را او که کردیم وحی یموس مادر به و :دهد می
مبرانش اپی] ۀزمر[گردانیم و از  ی بازمتو به را او ما که مدار اندوه و رسمت و ندازبی نیل در

 ].٧: قصص[ دهیم یقرار م
   

  

  

  

  

 

 )ع(والدت و پرورش موسی الگوی طرح داستان دوران .٣شکل 
 
 ) ع(دوران هجرت از مصر به مدین و زندگی در کنار حضرت شعیب  طرح داستان.٢. ٥

 رسید، در یکی از روزها کاخ را ترک کرد و وارد شهر به مرحلۀ رشد) ع(وقتی که موسی
مک فرد  در نزاعی که بین دو نفر بود به ک،کرد در بین مردم عبور میدر حالی که  .شد

از ) ع(موسی. مظلوم رفت و به طرف مقابل چنان سیلی زد که به زندگی او پایان داد
 .اش را پذیرفت به خداوند تو و خود پشیمان شد و از خدا طلب آمرزش نمودکردۀ

 یاری خداوند

خواست خدا بر برتری 
 یندادن مستضعف

علو و برتری جویی 
 پاداش دادن به نیکوکاران ف

)ع(والدت موسیبارداری مادر موسی

نقش آسیه و جلوگیری از قتل 
 کودک

کشتار نوزادان

الهام خدا به مادر موسی و نوید دادن به وی

 )ع( بیان داستان والدت حضرت موسی
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در حالی که بیم داشت راز او فاش گردد، به سمت شهر روانه شد، باز ) ع(روز دوم، موسی
  .آن مرد مظلوم دوباره استمداد کرد. دید یکی از فرعونیان با همان مرد دیروز درگیر است

 را به طرف او رفت تا از او دفاع کند اما متوجه شد که راز او برمال شده و او) ع(موسی
 .را صادر نمود) ع(زمانی که خبر به فرعون رسید حکم قتل موسی. اندشناخته

در مدین با دختران حضرت . تصمیم گرفت به سوی سرزمین مدین برود) ع(موسی
وقتی حضرت . ها کمک کردآشنا شد و برای سیراب کردن گوسفندان به آن) ع(شعیب
سری او در آورد و در ازای آن قرار برد، دخترش را به همبه پاکدامنی او پی) ع(شعیب

تصمیم ) ع(پس از سپری شدن این مدت، موسی. ده سال در آنجا بماند) ع(شد موسی
 . گرفت برای دیدن خاندان خود به مصر برگردد

 
از  )ع(موسیدوران هجرت تحلیل گونۀ روایت و شرح طرح داستان . ١. ٢. ٥

 )ع(مصر به مدین و زندگی او در کنار حضرت شعیب
است و جزئیات داستان را بیان می   راوی دانای کلو از نوع ناهمسان کنشگر داستان

 شخصیتی خود ۀ و راوی بدون نمایان کردن چهر است دید از نوع سوم شخصۀزاوی. کند
نقل  قصص ٢١ تا ١٥در آیات داستان با تمام زوایای آن . به شرح داستان می پردازد

 در این قسمت،. گیرد ، تصمیم به هجرت می)ع(یپس از طی این دوران، موس. گردد می
شود و راوی داستان، بدون  روایی به همان صورت ناهمسان کنشگر بیان میۀگون
 .پردازد می٢٨ تا ٢٣ نقل داستان در آیات ۀگری، به ادامخلهمدا

  

  

    

  

  

  

  

  از مصر به مدین)ع(موسی دوران هجرت . ٤شکل 
  

 .وده و تمام اجزای آن با یکدیگر هماهنگی کامل دارداین داستان دارای طرح کامل ب
 ۀکنند وضعیت آغازین با وضعیت پایانی دارای هماهنگی و تعادل است و نیروی تخریب

از   )ع(هجرت موسی        
 مصر به مدین

 از مدین به )ع(بازگشت موسی
 مصر

  و )ع(ازدواج موسی
 ماندن در مدین

 با )ع(برخورد موسی
 دختران حضرت شعیب

 )ع( با پدرشان در مورد موسیدخترانگفتگوی 



  ٣٣  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

هجرت . سو و در ارتباط کامل هستند داستان و سامان دهندۀ آن، با یکدیگر هم
 به داستان و با  سفر و دوری از مادر و خویشاوندان، ورودرنج از مصر، تحمل )ع(موسی

 داستان در این مرحله را نشان قدرت و مکنت بازگشت کردن به مصر، وضعیت پایانی
 .پردازدگری به نقل داستان میگونه مداخله راحل، راوی بدون هیچ مۀدر کلی. دهدمی
 
   به مصر برای مبارزه با فرعون)ع (یسومدوران پیامبری و بازگشت طرح داستان . ٣. ٥

 هر کدام از این  در ادامهتوان به پنج رویداد مهم تقسیم نمود کهرا میاین دوران 
 .رویدادها مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 
 به مصر و آغاز رسالت) ع(بازگشت موسی. ١. ٣. ٥

 راه را گم کرد و در حالت سرگردانی، آتشی را از )ع(هنگام بازگشت به مصر، موسی
خدا به . مانجا به او وحی شد و به مقام نبوت رسیدبه آنجا رفت و ه. جانب کوه طور دید

 معجزاتی نشان داد و از او خواست که به سوی فرعون برود و رسالت خود را )ع(موسی
 بر یاور قراردادن برادرش هارون، خدا این )ع(در پی درخواست موسی. ابالغ کند

 .  داددرخواست را اجابت کرد و سپس به آن دو فرمان ابالغ رسالت به فرعون
 
 )ع(ابالغ رسالت حضرت موسی. ٢. ٣. ٥

 فرمان پروردگار خود را اطاعت کردند و رسالت الهی را السالم لیهماع موسی و هارون
ها ای که به آنها خود را فرستادۀ خدا معرفی کردند و معجزه  آن. به فرعون ابالغ نمودند

 امتناع )ع(موسیفتن دعوت فرعون از پذیر. عطا شده بود را گواه بر آن مدعا دانستند
 معجزات خود را آشکار کرد اما )ع(موسی. کرد و شاهدی بر صدق گفتار او خواست

اطرافیان فرعون از او . را جادوگری ماهر به اطرافیانش معرفی کرد)ع(موسیفرعون، 
 . خواستند تا جادوگران ماهر شهر را بیاورند تا بر او پیروز شوند و فرعون نیز پذیرفت

 
 جادوگران ایمان و) ع(موسی معجزات. ٣. ٣. ٥

ها و  ریسمان روز موعود در میان جماعت انبوهی که گرد آمده بودند، جادوگران ماهر،
.  درآمدندبزرگی بسیار مارهای صورت به  و همهعصاهای خود را به میدان افکندند

ی ا آن عصا به اژدهای عظیمی تبدیل شد و ماره.عصای خود را افکندنیز ) ع(موسی
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 سحر  استانجام داده) ع(کاری که موسیساحران دانستند . مصنوعی ساحران را بلعید
فرعون، جادوگران را به . ندایمان آورد و  به خاک افتاده و خدا را سجده کردند ونیست
 .ها دست از ایمان خود برنداشتندترین مجازات ها تهدید کرد اما آنسخت
 

 قومش و) ع(موسی مقاومت و پایداری. ٤. ٣. ٥
 وی به اسرائیل بنی از زیادی های گروه جادوگران، بر) ع(موسی پیروزی ماجرای از پس

 و اسرائیل بنی بین پس، آن از و کرد پیدا زیادی طرفداران) ع(موسی و آوردند ایمان
ها قرار  ترین شکنجه فرعون، بنی اسرائیل را مورد سخت.فرعونیان همواره درگیری بود

فرعون .  قوم خود را به استقامت و یاری خواستن از خدا دعوت کرد)ع(داد اما موسی
های او نشد و ، موفق به جلوگیری از فعالیت)ع(هایش مقابل موسیرغم همۀ تالش علی

 .تصمیم به کشتن او گرفت
 
 و گرفتاری فرعونیان) ع(نفرین موسی. ٥. ٣. ٥

. افزودند آزار مؤمنان طغیان خود و ر ب، فرعونیان )ع(رغم همۀ اندرزهای موسی علی
 را) ع(موسی خدا دعای. ها را نفرین کرد به درگاه خدا شکایت نمود و آن)ع(موسی

 .کرد و فرعونیان را دچار قحطی نمود مستجاب
 
دوران پیامبری و بازگشت تحلیل گونۀ روایت و شرح طرح داستان . ٦. ٣. ٥
   به مصر برای مبارزه با فرعون)ع(یسوم

در این قسمت از . نوع ناهمسان کنشگر و با زاویه دید بیرونی استاین داستان، از 
چنین در بعضی هم. گیری و توجه خواننده، برکنشگران داستان استداستان، مرکز جهت

راوی نیز در نقش کنشگر واقع شده و به نقل آن )  قصص٣٣ تا ٢٩آیات (ها از قسمت
از خاندان خود، برای بازگشت به  پس از تحمل رنج هجرت و دوری )ع(موسی. پردازد می

کند و خدا با بیان جزئیات، اهداف تربیتی داستان را دنبال می. شودمصر آماده می
زاویۀ دید داستان به گفتگوی میان راوی و . رسدهای هنری داستان به اوج خود می جلوه

که ، وعدۀ خود را )ع(خداوند با اعطای معجزه و تقویت موسی. شودکنشگر تبدیل می
به دنبال این نقطۀ اوج، قهرمان  .کندپیروزی مستضعفان بر مستکبران است عملی می

راوی، زاویۀ دید را . کند مطرح می٣٨ تا ٣٣داستان نیاز خود را به برادر و یاور در آیات 



  ٣٥  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

زند و نشان  در این قسمت به نقطۀ شروع داستان که سرکشی فرعون بود، پیوند می
های خدا، باز فرعون به سرکشی خود ادامه ها و نشانهم حجترغم اتما دهد که علی می
 به تشریح ٤٥ تا ٣٩دهد که نتیجۀ آن دچار شدن به عذاب الهی است که در آیات می

 .آن پرداخته شده است
در اولین الگوی طرح، نیروی . این داستان، دارای سه الگوی طرح کامل است

 و پریشانی و احساس )ع( توسط موسیکننده به خواست خداوند، گم کردن راه تخریب
نیاز وی به پناه و مأوی بوده و در پی آن در وضعیت میانی، گفتگوی خداوند با 

گیرد و در ، در نهایت زیبایی و لطافت و دوری از تعلقات دنیوی صورت می)ع(موسی
دهنده، آرامش دادن و نشان دادن معجزات برای آغاز راه نبوت و  وضعیت سامان

نقطۀ آغازین و پایانی طرح در راستای یکدیگر و در اوج . پذیردوی، انجام میمأموریت 
 به مصر در راستای آغاز )ع(پیوندد و بازگشت موسیاهداف تربیتی داستان به وقوع می

 .گیردماموریت او قرار می
 

  

  

  

  
  

  به مصر)ع(موسیدوران پیامبری و بازگشت . ٥شکل
  

 )ع(آغازین با ابالغ رسالت به فرعون توسط موسیدر دومین الگوی طرح، وضعیت 
شود و مقاومت فرعون در مقابل این دعوت، نیروی تخریب کنندۀ طرح است شروع می

 به دعوت از ساحران )ع(که در پارۀ میانی، با نشان دادن معجزه از طرف موسی
عون، ایمان آوردن ساحران، نیروی سامان دهنده و کشتن ساحران توسط فر. انجامد می

الگوی طرح کامل است و به نوعی اتمام حجت . دهدوضعیت پایانی طرح را نشان می
 .رساند، به فرعونیان می)ع(خداوند را برای ابالغ رسالت موسی

به سوی ) ع(آغاز ماموریت موسی
 فرعون

نشان دادن معجزات 
)ع( خدا با موسیگفتگوی )ع(به موسی

به مصر) ع( بازگشت موسی راهگم کردن
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 )ع(ابالغ رسالت حضرت موسیالگوی طرح داستان . ٦شکل 
  

شود   شروع میدر سومین الگوی طرح، وضعیت آغازین با محقق شدن اهداف داستان
و به دنبال آن آزار و شکنجۀ فرعون به عنوان نیروی تخریب کنندۀ طرح توسط راوی 

 و شکایت ایشان و )ع(های تربیتی داستان در گفتگوی قوم با موسیجلوه. شود بیان می
شود و در ادامه با استمرار  نمایان می)ع(دعوت آنها به صبر و استقامت توسط موسی

در نهایت ) نیروی سامان دهنده ()ع(ناهان توسط فرعون، نفرین موسیگظلم و کشتار بی
 .انجامدبه گرفتاری فرعونیان و وضعیت پایانی داستان می

  

  

  

  

   

  

 
 و گرفتاری فرعونیان) ع(فرین موسین. ٧شکل 

 
  به بیت المقدس) ع(هالکت فرعون و ورود موسیطرح داستان . ٤. ٥

 فرعونیان دست به دامن ،آمد ر بار که بال میه. فرعونیان دچار انواع بالها شدند
دادند که در صورت رفع   و قول میشودشدند تا از خدا بخواهد بال بر طرف  می) ع(موسی

ها  بال برطرف شد ولی آن) ع( چندین بار بر اثر دعای موسی.بال، ایمان بیاورند
 ظلم فرعونیان به و پیروانش از) ع(موسی .شکنی کردند و به کفر خود ادامه دادند پیمان

وحی شد که از مصر بیرون ) ع( خداوند به موسیسویستوه آمده بودند تا اینکه سرانجام از 

 ایمان آوردن ساحران

 کشتن ساحران توسط فرعون
ابالغ رسالت به فرعون مقاومت فرعون و درخواست نشانه

 نشان دادن معجزه به فرعون و دعوت فرعون از ساحران

  و دعوت شدن به صبر و استقامت)ع(شکایت قوم به موسی
 )ع(نفرین موسی

گرفتاری و دچار بال شدن 
 فرعونیان

شکنجه و کشتار 
 توسط فرعون

های زیادی از ایمان آوردن گروه
 اسرائیلبنی



  ٣٧  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

فرعون با خبر شد . و پیروانش شبانه از مصر به سوی فلسطین حرکت کردند) ع(موسی .رود
ستند از رسیدند و نتوان اسرائیل به ساحل دریا  بنی.دراسرائیل را تعقیب ک  بنیو با سپاه خود،
به فرمان خدا ) ع(در این بحران شدید، موسی. آنها رسید لشگر فرعون به  وآنجا عبور کنند

 کردنداسرائیل از همان راه حرکت  و بنی) ع( موسی وآب دریا شکافته شد. عصا را به دریا زد
نیز از لشکر خود خواست که از دریا عبور کنند اما به فرمان  فرعون .و به سالمت خارج شدند

 .ها را در خود فرو برد و هالک شدند خداوند آب دریا آن
 
هالکت فرعون و ورود تحلیل گونه روایت و شرح طرح داستان . ١. ٤. ٥

  المقدس  به بیت)ع(موسی
بر راوی واقع شده گیری خواننده مرکز جهت. باشدداستان از نوع ناهمسان متن نگار می

 دید زاویۀ. کندننده را به جهان داستان هدایت میساز روایت، خوا و راوی همچون نقش
 ١٣٠در آیات شود و  و راوی به صورت کنشگر وارد داستان می استشخص  اول،داستان

راوی پس از تشریح صفات ، ١٣٣  آیۀدر.  دارد اعراف پرده از رموز داستان بر می١٣٢تا 
در . کندشود و آنان را بدکار خطاب میگر وارد داستان می به صورت قضاوتن، فرعونیا

به سوی  راوی کانون دید خواننده را ،١٣٥ و ١٣٤، در آیات این قسمت از داستان
 از اول شخص به سوم شخص تغییر  دیدۀدهد و زاویشخصیت اصلی داستان سوق می

ها بر فرعونیان،  س از تشریح اتمام حجتپو کند آفرینی می نقشراوی بالفاصله . یابدمی
 . کند بیان می١٣٦ ۀرعونیان و غرق شدنشان را در آی کوتاه هالکت فۀدر یک جمل

نگار است و نگاه خواننده، بر راوی واقع شده و زاویۀ دید، سوم  گونۀ روایی، ناهمسان متن
های بر نعمتراوی پس از تشریح زندگی فرعونیان و ناسپاسی ایشان در برا. شخص است

 .کندپروردگار، نتیجۀ اعمالشان را گرفتار شدن به بالیا و هالکت ایشان، نقل می
  

  

  

  

  
 

 به بیت المقدس) ع(هالکت فرعون و ورود موسیالگوی طرح داستان . ٨شکل 
  

 به) ع(حرکت موسی 
 المقدس سوی بیت

توسط ) ع( موسیتعقیب
فرعون

 غرق شدن هالکت فرعون و
 در دریا

و نگرانی ایشان) ع( موسیگفتگوی یاران اسرائیلو بنی) ع(نجات موسی
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های تربیتی قرآن، یعنی هجرت و در الگوی طرح، وضعیت آغازین با یکی از روش
شود و نیروی تخریب کنندۀ طرح، تعقیب کردن میزا شروع دوری از محیط آسیب

و گفتگوی ) ع(، توسط فرعون است، که در پارۀ میانی سبب نگرانی قوم موسی)ع(موسی
اما در روند زیبای داستان، نیروی سامان دهنده، وعدۀ الهی است که . شودها میمیان آن

ایانی طرح، نتیجۀ در وضعیت پ. یابندو یارانش نجات می) ع(با انجام معجزه، موسی
ها و عدم پذیرش ایشان به رغم همۀ اتمام حجت های قوم ظالم، علیها و طغیانسرکشی
الگوی طرح، کامل و بیانگر اوج . شوندپیوندد و به هالکت و نابودی دچار میوقوع می

ها است زیرا خداوند از ابتدای امر، قدرت بر روش تربیتی قرآن در راستای هدایت انسان
دهد دهد، انواع تذکر و هشدارها را نشان میها فرصت میدی قوم ظالم دارد اما به آننابو

 .کندها را دچار عذاب می و در صورت عدم پذیرش، آن
 
 )ع(تحلیل ساختاری و معنایی داستان موسی. ٦

ای از زمان و صحنه بر برهه. داستان بر سه عامل مهم، صحنه، شخصیت و پیرنگ تکیه دارد
افتد، اشاره دارد و شخصیت یکی از هایی که حوادث پیرنگ در آن اتفاق می مکانمکان یا

در واقع شخصیت، بازیگر هر داستان . شودعناصری است که موجب ماندگاری هر داستان می
 ].٤٦٦، ص١٨. [است و پیرنگ، شبکۀ استداللی حوادث داستان است

برند و زمان و مکان ، بهره میهای قرآنی نیز به طرز کارآمدی از عنصر صحنهداستان
در میان ]. ١٤٤ـ١٢٥، ص٩[گردند روایی از جمله عناصر مهم قصص قرآنی محسوب می

گرا  ، از نوع ناهمسان متن)ع(های قرآن، از آنجا که گونۀ روایی در داستان موسیداستان
استا و در بعضی موارد از نوع ناهمسان کنشگر است، پایۀ زمانی و مکانی نیز در همین ر

زمان عمل روایت، از نوع پسین است و پس از زمانی است که داستان . قرار گرفته است
گیری ایفای نقش نموده و در آن به انجام رسیده است و راوی به عنوان مرکز جهت

با توجه به اینکه در بعضی موارد، گونۀ . سازماندهی زمانی نظم و دیرش بر عهدۀ اوست
مسان کنشگر است، زمان عمل روایت نیز گاهی به صورت زمان روایی داستان، از نوع ناه

 .حال یا آینده است
، ابتدا نقش منفی )ع(موسیدر تحلیل عنصر شخصیت در دوران والدت و کودکی 

های ذهنی و راوی با نمایش اعمال و کنش. گرددشخصیت فرعون و همراهان او بیان می
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِي األَرْضِ «: ساندشناعواطف درونی شخصیت، وی را به خواننده می



  ٣٩  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ 
 ].٤:قصص[ »کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ

 :دکن را به عنوان فردی مثبت معرفی می)ع(موسیدانای کل، شخصیت مادر 
وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَال تَخَافِي وَال تَحْزَنِي «

 ].٧:قصص[ »إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ
حوادث آن، ایفای هایی فرعی در بوجود آمدن ، شخصیت)ع( موسی در داستان تولد

 :شوندکنند، که به دو دسته تقسیم مینقش می
هایی که با اهداف شخصیت اصلی داستان همراه هستند  شخصیت: نیروهای همسو. ١

امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِّي وَلَکَ ال تَقْتُلُوهُ وَ قالت  «: و همسر فرعون)ع(موسیمانند مادر 
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن کَادَتْ *  وْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ ال یَشْعُرُونَعَسَى أَن یَنفَعَنَا أَ

 ].١٠ و ٩: قصص[» لَتُبْدِي بِهِ لَوْال أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
 ،قرار دارند مخالف شخصیت اصلی ۀهایی که در جبه شخصیت: نیروهای مخالف .٢
 ].٦ :قصص[ »وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا« :سربازان فرعون: مانند

شود و   در کاخ فرعون، نقش شخصیت اصلی داستان آشکار می)ع(موسیبا پرورش 
 از کاخ فرعون، و برخورد )ع(موسیپس از خارج شدن . بندددر ذهن خواننده نقش می

: شود به عنوان فردی قوی و معترض نمایانگر می)ع(موسییت اسرائیل، شخص با قوم بنی
وَدَخَلَ  * وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ«

هَذَا مِن شِیعَتِهِ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِالنِ 
وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِیعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَکَزَهُ مُوسَى 

 ].١٥ و ١٤:قصص[ »فَقَضَى عَلَیْهِ
 دوران ، در)ع( توأم با عنصر گفتگو با دختران شعیب)ع( موسیپردازش شخصیت

 :نمایدگر می را به عنوان فردی حامی، جلوه)ع(موسی و رسدبه اوج می ،هجرت به مدین
وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا ال نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ «

 ].٢٣:قصص[ »الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیرٌ
فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا  «:گیرند ، در کنار شخصیت اصلی داستان، قرار می)ع(دختران شعیب

تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ 
 ].٢٥:قصص[ »عَلَیْهِ الْقَصَصَ قَالَ ال تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

های قرآن، عدم پرداختن پردازی در داستانهای شخصیتتیکی از بارزترین خصوصی
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اما از معدود . های ظاهری افراد است زیرا با اهداف تربیتی قرآن همسویی نداردبه ویژگی
، در وصف )ع(مواردی که به این ویژگی اشاره شده، زمانی است که دختر شعیب

تِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَ«: گوید به پدرش می)ع(موسی
اگرچه سخن از قوای ظاهری و نیرومندی  البته این بیان ].٢٦:قصص[ »الْقَوِيُّ األَمِینُ

  .دارد، اما با صفتی معنوی توأم است) ع(موسی
با . کندای متفاوت پیدا می، جلوه)ع(دوران نبوت موسیپردازی در شخصیت

 در کنار )ع(از پروردگار مبنی بر نیاز به پشتیبان، شخصیت هارون )ع(موسیدرخواست 
، )فرعون(گیرد و برای رویارویی با شخصیت ضد قهرمان داستان شخصیت اصلی قرار می

 ].٣٥:قصص[ »قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیکَ وَنَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَانًا«: شود آماده می
های فرعی که همان ساحران هستند، کمک از شخصیت، )ع(فرعون در رویارویی با موسی

های ، شخصیت)ع(های موسیهای داستان و با برهانبا عنصر گفتگو میان شخصیت. گیردمی
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ « :شوندبه شخصیت مثبت تبدیل می) ساحران و جادوگران(منفی داستان 

 ].١٢٢ـ١٢٠: اعراف[ » وَ هارُونَ رَبِّ مُوسى ،قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِینَ، سَاجِدِینَ
 
 ) ع(های تفسیری از داستان موسیکاربرد و استفاده از عناصر روایت در برداشت.٧

ای نقشۀ راه را برای با استفاده از زاویه دیدهای مناسب، به گونه) ع(وارۀ داستان موسی طرح
های مختلف به  در صحنهطراحی نموده است که با استفاده از عنصر شخصیت) ع(موسی

وجود . معرفی انسانی کامل، به عنوان نقش الگویی، در زیباترین فراز و فرودها پرداخته است
های هایی در پیرنگگری ارتباطی زیبا، نزدیک و عمیق میان خالق و انسانی برگزیده با جلوه

شخصیت داستان، نشان از سیر به سوی کمال و ظهور استعدادهای انسانی، در وجود 
دارد تا نشانی از یکتایی خود را در خلقت انسان کامل بروز دهد و از اینجا باب ) ع(موسی

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ «گشاید،  عرفان و شناخت خویش را برای آفریدگان خود می
در این پیرنگ . کندو طریقۀ سلوک را به وضوح رمزگشایی می] ٣٠:قصص[ »الْعَالَمِینَ

های مختلف زندگی با انواع زاویه دید بیان ل در حیطۀ عقل و نفس در دورانرسیدن به کما
و ] ٤٠: قصص[ »آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً «:کمال عقل، تحت عنوان تعلیم و تعلم. شده است

ها، در زندگی کمال نفس، تحت عنوان تهذیب نفس و سیر و سلوک در فراز و نشیب
ای که بیان روایت با زاویه دیدهای مختلف و ترسیم ونهبه ظهور رسیده است به گ) ع(موسی

های پنهان داستان را به طور عمیق و های بعدی، پیامتا دوران) ع(آن از ابتدای تولد موسی
  .نماید گر میتاثیرگذار برای مخاطب جلوه



  ٤١  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

، نقشی برجسته است و منجر به )ع(پردازی در داستان موسی نقش عنصر شخصیت
های دوران حمل مادر طلیعۀ داستان سختی. شود ماعی وی میسلوک فردی و اجت

ها و رغم همۀ دلبستگی و نگرانی های وی است تا آنجا که کودک خود را علی) ع(موسی
 أَنْ أَرْضِعیهِ فَإِذا   أُمِّ مُوسى وَ أَوْحَیْنا إِلى «:کندها بر روی رود نیل رها میوابستگی

 إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ   وَ ال تَحْزَنی لْیَمِّ وَ ال تَخافیخِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِی ا
) ع( تنهایی و دوری از مادر، از همان دوران برای موسی،]٧: قصص[ »الْمُرْسَلینَ

های اجتماعی، محکم آفرینی در صحنه گردد و او را برای نقشساز سلوک فردی می زمینه
  .گرداندو استوار می

را از مسیر رودخانه به کاخ ) ع(های داستان، موسی اربرد عنصر مکان در بروز جلوهک
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ  «:سازدفرعون رهنمون می

دازش مکان، و این چنین دانای کل با پر ]٨:قصص[ »هامانَ وَ جُنُودَهُما کانُوا خاطِئینَ
. توان در اوج مشکالت، به پرورش نفس پرداختدهد که میبه خواننده نشان می

گیرد رسد و تصمیم میکند و به دوران جوانی میدر کاخ طاغوت رشد می) ع(موسی
 حینِ غَفْلَةٍ مِنْ  وَ دَخَلَ الْمَدینَةَ عَلى «:انحصار قصر را شکسته و به اجتماع وارد شود

با ترک خانۀ امنی که همسر فرعون برایش فراهم آورده بود، اولین  ،]١٥صقص[ »أَهْلِها
 در این صحنه، عنصر کشمکش در اولین. گیردبرخوردها میان او و فرعون شکل می

درگیری با عامل طاغوت و . رسدبا فردی از بنی اسرائیل به ظهور می) ع(برخورد موسی
فَوَجَدَ فیها رَجُلَیْنِ  «:نمایدو تحریک می، فرعونیان را علیه ا)ع(سرکوبی او توسط موسی

 :گیردتصمیم به خارج شدن از شهر می) ع(تا آنجا که موسی، ]١٥:قصص[ »یَقْتَتِالنِ
ابتدا ، ]٢١:قصص[ »فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ«

ر مکان داستان که روزی نقطۀ امنی برای او بود؛ ترک قصر سپس ترک شهر، همان عنص
وَقَالَِت امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِّي وَلَکَ ال تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ «

مکان داستان . گیرد و امروز نقش دیگری به خود می]٩:قصص[ »وَلَدًا وَهُمْ ال یَشْعُرُونَ
در آنجا شکل ) ع(ه طاغوت است اما خودسازی و سلوک فردی موسیاگرچه وابسته ب

آید سلوک فردی، سپس با شرایط خاص و جدیدی که برای او پیش می. گیردمی
  .گرددساز سلوک جمعی می زمینه

و ) ع(های پاکدامنی موسیدر اولین برخورد با دختران شعیب بر سر چاه، جلوه
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وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً «: شودگر میجلوهدختران با نقش الگویی برای خواننده 
مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا ال نَسْقِي حَتَّى 

از عنصر گفتگو با رعایت پرهیز و استفاده ]. ٢٣:قصص[ »یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیٌْخ کَبِیرٌ
ای پاکدامن را در جمع خانواده) ع(برد و موسیتقوی، روایت را با اسلوبی زیبا به پیش می

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا «: دهدقرار می
 »جَاءهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَسَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّا 

و با تهذیب نفس به اوج کمال در حیطۀ ) ع(تحت تعلیم شعیب) ع(موسی]. ٢٥:قصص[
های رعایت فضائل اخالقی و در حقیقت شاگردی و کاربرد آموزه. رسدعقل و نفس می

شود و او را برای سلوک جمعی می) ع(با دختر شعیب) ع(سیسبب ازدواج مو) ع(شعیب
قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ «: سازدآماده می

نِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُ
و آن مکان امن، دوباره به ) ع(با خانوادۀ خود از شعیب) ع(موسی]. ٢٧:قصص[ »الصَّالِحِینَ

گردد و در این مسیر به عنوان برگزیدۀ الهی، سلوک جمعی سرزمین مادری خود بر می
  .گرددکند و با شروع پیامبری، مأمور به مبارزه با طاغوت میمی خود را آغاز
های و پروردگارش از زیباترین نقطه) ع(های عنصر گفتگو و ارتباط میان موسیجلوه

روایت توسط دانای کل است و این چنین سلوک عارفانه و اجتماعی او بر دیگران 
اسرائیل، مشکالت او با این قوم، صبر و تحمل و  همراهی او با بنی. گرددرونمایی می

 .کندترین نقش الگویی را برای مخاطب تبیین میبرخوردهای او در این مواجهه بیش
 
 گیرینتیجه. ٨

یافتن پیوندهای ناشناخته در اجزای یک متن، از اهداف اصلی در نگاه ساختاری به اثر 
ادبی است که نویسنده خواسته یا ناخواسته در خلق اثر خود از این پیوندها استفاده 

وان الگویی عملی در تحلیل روایی داستان شناسی به عنروایتاز در این جستار، . کند می
 قرآن،  داستانیۀشناختی آن در نمون های رویکرد روایت و مؤلفهشده  استفادهو متن

 .گردیده استتحلیل ، )ع(موسی مطالعه موردی زندگی
حاکی از ) ع(های پژوهش، در بررسی ساختار روایی داستان های زندگی موسییافته

نگار و  یت، ناهمسان و گونۀ روایی به صورت تلفیقی متنآن است که از جهت نوع روا
گیری نگاه خواننده، گاه بر راوی و گاه بر  کنشگر، روایت گردیده است زیرا مرکز جهت



  ٤٣  با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت) ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی

ها، بیرونی و از نوع دانای کل روایت شده زاویۀ دید داستان. شودکنشگر داستان واقع می
ماجراست و داستان را با تمام جزئیات است زیرا راوی بیرون از داستان و واقف بر تمام 

های داستان، کامل و وضعیت آغازین در همچنین الگوی کلیۀ طرح. کندآن بیان می
راستای وضعیت پایانی طرح و نیروهای تخریب کنندۀ داستان با نیروهای سامان دهنده 

 . هماهنگ و هم سو است و ساختار کاملی دارد
، با کاربرد زاویه دیدهای مناسب، )ع(دسی داستان موسیبنابراین، با توجه به ساختار مهن

این ساختار، . برد های قرآن پیگری و تبیین آموزهتوان به نقش آن در ابعاد تربیتی، هدایت می
های متفاوت به اقتضای شرایط  کاربرد لحن. منسجم، خطی و بر اساس رابطۀ علی و معلولی است

 گاه با اقتدار در مقابل فرعونیان و گاه با تلطیف و به نوعی داستان و نقش تربیتی آن برای خواننده
نگار و کنشگر، با توجه به اهداف  راوی به شیوۀ متن. گردد بشارت به ستمدیدگان تبدیل می
کند و گاه با انواع تذکرها و هشدارها، گر خود را آشکار میداستان، گاه نقش سازنده و حمایت

گذاری بر خواننده، نقش تربیتی هنر کاربست مفاهیم در تأثیرزیبایی و . دهدوعده و وعید می
 .کندگر میخود را با ساختاری هدفمند جلوه

، نقشی برجسته و )ع(های تفسیری از داستان موسینقش عناصر روایت، در برداشت
پردازی، مکان، زمان، گفتگو و کشمکش، عناصر شخصیت. گذار در خواننده دارد تاثیر
ها و در رغم همۀ سختی دهد که علیرا نشان می) ع(ای از شخصیت موسیهای ویژهجلوه

رسد و شرایط بسیار دشوار، با تهذیب نفس به مراحل باالی سلوک فردی و اجتماعی می
 . آوردزیباترین نقش الگویی را برای مخاطب به وجود می
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