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چکیده:
قرآن کریم در تأثیرگذاری بر مخاطبان خود از اصول فنی و هنری مختلفی از جمله داستان
بهره جسته است .از عناصر مهم داستانی شخصیتها هستند؛ شخصیتها گاه دارای نقشی
مثبت هســتند که از آنان به عنوان قهرمان یاد میشود و گاه دارای بعدی منفی هستند که
به ضد قهرمان شــناخته میشوند .ضد قهرمانها در داستان گاه نقش محوری و گاه نقش
مکمل دارند تا جنبههای مثبت شخصیت قهرمان بهتر ترسیم گردد .از جمله در داستانهای
قرآنی داســتان زندگی حضرت موسی (ع) است که مخاطب با تصویری از تقابل جبهه خیر
و شــر در آن با شــخصیتپردازی قهرمان و ضد قهرمان مواجه است .در داستان حضرت
موســی (ع) ضدقهرمانان اشخاصی همچون فرعون ،قارون و ساحران و سامری هستند که
در تعامل و تکامل هم و در قالب شــخصیتهای متفاوت به شــکلگیری جبهه شر کمک
میکنند .کبر ،قدرتطلبی ،دنیاپرســتی و جهل در قالب این شخصیتها نمود دارد .در این
مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل شــخصیتپردازی ضد قهرمانان در شیوه روایی
قرآن کریم پرداخته و مشــخص میگردد نقش ضد قهرمان بیشــتر از منظر کنشگری و
تقابل وی با عملکــرد اصالحگرایانه قهرمان ظهور مییابد و انواع ضد قهرمانهای اصلی،
نامی و فرعی را در مسیر رسالت این پیامبر ایجاد میسازد که به نوبه خود جنبهای از رسالت
قهرمان را برجسته مینمایند.
واژگان کلیدی :قرآن ،داستان ،حضرت موسی (ع) ،شخصیتپردازی ،ضدقهرمان.
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 )1دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی،ایمیلr.jahangiri1372@gmail.com :
 )2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)( ،نویسنده مسئول)ایمیلa.nazari@hum.ikiu.ac.ir :

قرآن کریم کتابی است که به منظور هدایت و سعادت بشر نازل شده و در راستای این
مهم از انواع ابزارهای هنری و فنی بهره جســته اســت ،از آن میان میتوان به هنر داستان
و روایتگــری در قرآن کریم اشــاره کرد که در آن «زندگی انبیــاء الهی و روش آنها در
گفتارشــان همچنین گفتگوی بین آنان و مخالفانشــان و هر آنچــه که در بردارنده هدف
رسالتشان اســت ،مورد توجه قرار گرفته است( ».سبحانی )9 ،1 :1385 ،در واقع داستان
پیامبران در قرآن همچون جزئی از یک نســخه دینی اســت؛ بدین معنا که قصه در قرآن
یک عمل فنی مســتقل در موضوع و روش بیان و آوردن حوادث نیســت ،بلکه دعوتی
است که با هدفی دینی آورده شده است( .بهجت )24 :2003 ،به عبارتی «قصههای قرآنی
دارای هدف معینی هســتند و قصص قرآنی تنها به عنوان زیوری بر متن نوشــتاری قرآن
کریم نیســت ،یا نکتهای فنی و تاریخی و یا حکایتی برای ســرگرمی و لذت هنری؛ بلکه
اگر دارای خصائص فنی ظریف و تأثیری نافذ بر خواننده اســت به دلیل راســتگویی و
حقی اســت که در آن وجود دارد نه خیال و دروغ و تزویر( ».فضل حسن )43 :2010 ،با
این حال از نظر فنی در قصههای قرآنی اصول فنی داستان به شکل قابلتوجهی مالحظه
میگردد؛ آنچه که قصههای قرآنی را از دیگر قصههای ادبی ساخت بشر متمایز میسازد،
خالی بودن داستانهای قرآنی از بعد خیال است؛ چرا که داستانهای قرآن برای بیان هدفی
واالتر از ســرگرمی خلق شــدهاند و آن هدف هدایت بشر است .اما برای شناخت هرچه
بهتر این داستانها ناگزیر باید جنبههای مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد که از مهمترین
مؤلفههای یک داســتان شناخت شخصیتهای داســتان است که گاه ویژگیهای مثبت و
منفی آنها در ساختار داســتان مؤثر است .شناخت ضد قهرمان داستانهای قرآنی که در
مقابــل قهرمان قرار گرفتهاند ،میتواند هر چه بهتر چهره قهرمان را بر مخاطب بنمایاند و
از افعال و کردار منفی که نشــانگر گمراهی ضد قهرمانان اســت ،سوی دیگر يعنی جبهه
خير پررنگتر میشود .اگر چه داستانهای قرآنی همواره مورد توجه پژوهشگران بسیاری
بوده است و از جنبههای مختلف بررسی شده است ،اما آنچه که بهطور خاص مورد توجه
پژوهشــگران قرار نگرفته بررسی ابعاد مختلف شخصیتی ضد قهرمانها است ،در حالیکه
شــناخت ضد قهرمان و تحلیل شــخصیت و کنشهای او از یک سو میتواند معرف شر
و بدی مطلقی باشــد که جاذب عذاب الهی هســتند تا بشر از آن افعال دوری گزیند و از
دیگر سو میتواند راهنمای شناخت هر چه بهتر قهرمان داستان باشد که این قهرمانان در
داستانهای قرآنی همان انبیاء الهی هستند که از سوی خداوند برای هدایت بشر آمدهاند.
همین موضوع پژوهشــگر را بر آن داشت تا به بررسی ضد قهرمان در داستان موسی (ع)
در قرآن بپردازد .آنچه در این پژوهش به عنوان ســؤاالت اساسی تحقیق مطرح است این
اســت که :ضد قهرمان در داستانهای حضرت موســی (ع) چه کسانی هستند؟ و از چه

 ))ع( یسوم ترضح ناتساد یشهوژپ دروم(ینآرق یاهناتساد رد »نامرهقدض« یزادرپتیصخش لیلحت
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کارکردی بر اساس ویژگیهای خود برخوردارند؟
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از جمله مقاالتی که به بررســی شخصیت قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات پرداختهاند،
میتــوان موارد زیر را نام برد :مقالهای با عنوان «بررســی شــخصیتهای قهرمان و ضد
قهرمان در چند اثر داستانی دهههای هفتاد و هشتاد» که توسط محسن ایزدیار و لیدا کریم
و ســمیرا اکرمپور نوشته شده و در نشــریهی زیباییشناسی ادبی به سال  1395شمارهی
 28به چاپ رســیده اســت ،مقاله دیگری با عنوان «قهرمان و ضد قهرمان در حماســهی
رســتمنامهی الماس خان گندولهای کرمانشاهی» نوشته خلیل بیگزاده و شهناز گراوندی
در فصلنامهی ادبیات و زبانهای محلی ایرا ن زمین به سال  1394شمارهی  3چاپ شده
است ،همچنین مقالهای با عنوان «فردوسی و هنرمندی در خلق قهرمان و ضد قهرمانهای
ماندگار» توســط محمد حنیف در سال  1383نوشته شده در نشریهی فردوسی شمارهی
 17و مقالــهای با عنوان «ضد قهرمان در شــاهنامه و منظومههای پهلوانی ایران» توســط
هادی یوســفی و همکاران در سال  1386در نشریهی ادب عرفانی (گوهر گویا) شمارهی
 4به چاپ رســیده است .از آنچه که در باب قصههای قرآنی در ارتباط با موضوع حاضر
پیش از این مورد پژوهش قرار گرفته میتوان به موارد زیر اشــاره کرد :مقالهی «بررســی
عناصر داســتانی در قرآن با محوریت داستان حضرت موسی (ع)» نوشته مجتبی محمدی
مزرعهشاهی و زهرا محسنی که در اولین کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی به چاپ
رســیده اســت ،مقاله دیگری تحت عنوان «صراع البطل في القصة القرآنیة شخصیة النبي
موســی (ع) أنموذج ًا» نوشته محسن تیموری و محمد حسن معصومی است که در مجله
آفاق الحضارة االسالمیة شماره  1سال  1437هـ .ق به چاپ رسیده است و قهرمان را در
این داستان بررسی کرده است .لذا با عنایت به پژوهشهای فوق ،پژوهشی که در داستان
مدنظر از منظر ضد قهرمان پرداخته شده باشد وجود نداشته و این پژوهش کمکی در رفع
این خأل خواهد بود.

 .2چارچوب نظری
 .1 .2قصه در قرآن کریم

در داستان و انواع داستانهای قرآنی سخن بسیار رفته است ،لذا در اینجا به جهت پرهیز
از تکرار مکررات صرف ًا یکی از این دیدگاهها در راســتای اهداف پژوهش ذکر میگردد که
سه نوع داستان را در قرآن تبیین کرده است:

 -1داستان پیامبران که در برگیرنده دعوت قوم ،معجزات پیامبران ،جایگاه مخالفان آنها،
مراحل دعــوت و عاقبت ایمان آورندگان و دروغگویان اســت؛ مانند قصه حضرت نوح،
ابراهیم ،موسی ،هارون ،عیسی و محمد و دیگر پیامبران است.
244

 -3داســتانهایی که مربوط به حوادثی اســت که در زمان رسول خدا (ص) اتفاق افتاده
اســت ،همچون جنگ بدر و احد در سوره آل عمران ،جنگ حنین و تبوک در سوره توبه،
جنگ احزاب در سوره احزاب ،هجره و اسراء و امثال آن» (ر.ک :القطان ،د.ت)301 :

داســتان موسی (ع) از نوع اول داستانهای قرآنی است و برجستهتر از دیگر داستانها
دارای شــخصیتهای مثبت و منفی اســت و در این مقاله پژوهشگر بر آن است توجه
خود را بر تحلیل کارکرد ضد قهرمانان و ویژگی آنها در داســتان حضرت موســی (ع)
معطوف کند.
 .2 .2شخصیتپردازی در داستانهای قرآن:

«بیشــک میتوان گفت که قصه اولین رفیق همراه انسان بوده و از زمانی که انسان اولین
گامهایــش را بر این کره خاکی نهاده با وی همراه بوده اســت» (الخطیب )3 :1975 ،قصه
و داســتان یکی از گونههای مهم ادبی به شــمار میآید که قرآن کریم از آن به عنوان یکی
از ابزارهای تربیتی در راه هدایت بشــر بهره جســته است .هر قصه و داستانی در ادبیات از
عناصری تشــکیل شــده که «مهمترین این عناصر عبارتاند از :عمل یا حادثه ،شخصیت،
طرح ،گفتار ،زمان و مکان» (عبداللهیان )412 :1381 ،از میان عناصر تشــکیل دهنده داستان
شخصیت از اساســیترین عناصر داستان به شمار میرود .در تعریف شخصیت گفته شده
«شــخصیت ،مجموعه اختصاصاتی است که انسان را از انسانهای دیگر مشخص میسازد،
به عبارت دیگر مجموعه کیفیات مادی و معنوی موروثی و اکتســابی است که در اعمال و
رفتار و گفتار کاراکتر جلوهگر میشــود( ».قادری )138 :1380 ،در باب اهمیت شخصیت
میتوان گفت« :شخصیت جان داستان است و داستان بدون شخصیت همچون جهان است
پیش از پیدایش انســان که حتی اگر زیباتر از زیباترین رؤیاهای شاعران هم بود ،کسی نبود
که زیباییهای آن را درک کند و بستاید .جهان بدون انسان بیلطف و بیمعناست و داستان
بدون شخصیت تصور ناپذیر است( ».غفوری )197 :1388 ،در تقسیمبندی دقیقتر میتوان
بعد هویتی شخصیت داستان را اینگونه مطرح نمود:
 -1ترسیم شــخصیت به صورت متوازن و متعهد :در این شــیوه قهرمانانی را که دارای
وجهی مثبت و پایدار هستند به تصویر کشیده شدهاند.

 -2ترسیم شــخصیت نامی (روبه رشد) :در این نوع از شخصیتپردازی شخصیت ابتدا
در مسیر گمراهی گام برمیداشته و پس از آن اصالح شده و راه کمال را در پیش میگیرد.

 ))ع( یسوم ترضح ناتساد یشهوژپ دروم(ینآرق یاهناتساد رد »نامرهقدض« یزادرپتیصخش لیلحت

 -2داســتانهای قرآنی که روایتگر قصههایی از زمانهای بســیار دور است و کسانی که
پیامبر نبودهاند ،همچون داســتان کسانی که از ترس مرگ از دیارشان خارج شدند؛ طالوت
و جالوت ،فرزندان آدم ،اهل کهف ،ذی القرنین ،قارون ،اصحاب ســبت ،اصحاب اخدود و
اصحاب فیل و امثال آنها.

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

245

 -3ترسیم شخصیت به صورت نامی معکوس :در این روش بر عکس روش نامی شخصیت
ابتدا مثبت بوده است و در راه صحیح قرار داشته پس از آن به گمراهی کشیده میشود.

 -4ترســیم شــخصیت به صورت ثابت با داشــتن گرایشــات انحرافی :در این روش
شــخصیتهایی با دارا بودن بعد منفی به تصویر کشیده شدهاند که تا پایان داستان به همان
حال و بدون تغییر باقی میمانند.
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 -5ترسیم شخصیت به صورت ثابت که به ناگاه دچار تحول میشوند.
 -6ترسیم شخصیتهای متغیر الحال که دائم مرتب ًا دچار خطا و لغزش میشوند( .بستانی،
)253-257 :1371

این اهمیت شــخصیت ،زمانی که داســتانی تاریخی باشــد وضوح بیشتری مییابد و از
آنجایی که داستانهای قرآنی از جمله داستانهای تاریخی به شمار میآیند «غلبه شخصیت
بر حوادث داســتان اســت ،به واقع در این نوع از داستانها شخص محور حرکت است و
حوادث ،حول محور شخص در حرکت هستند»( ،الخطیب )40 :1975 ،به عبارتی شخصیت
بیشترین اثر را در روند داســتان و روح خواننــده بر جای میگذارد .از جمله آنچه که در
شــخصیتپردازی در قرآن کریم مشهود است شیوه شخصیتپردازی در قرآن کریم است
و «در بیشتر موارد قرآن کریم در ترسیم شخصیتهای داستانی روشی غیرمستقیم را به کار
میگیرد ،به گونهای که شــخص با مجموعهای از افکار و کردار معرفی میشود و مخاطب
را وامیدارد تا از طریق تفکرات و اعمال و گرایشــات روحانیشــان آنها را بشناسد و تا
بدان مرحله میرســد که گویی مخاطب همان شخصی است که از دیرباز با او در تعامل و
معاشرت بوده است و اخالق و رفتار و گرایشات عقالنی و قلبی او را شناخته است» (تقی
الدین)189-190 :1984،

بالطبع این شخصیت دارای ویژگیها یا صفاتی است که در یک دستهبندی اینگونه ارائه
شــدهاند .1« :ویژگی تنانی ،زنی ،مردی ،جوانی ،پیری ،زشــتی و زیبایی  .2ویژگی روانی:
آز ،جــاه طلبی ،بیرحمی ،مهربانی و  .3...ویژگــی اجتماعی :طبقه و حیثیت اجتماعی -4
گرایش اعتقادی :حزب ،مرام ،دین ،جنبهها .ویژگیها و صفتهای شــخصیت را میتوان
شناســاگرهای شخصیت نیز نامید( ».ناظر زاده )104 :1383 ،بررسی این ویژگیها دو دسته
از شخصیتها را برای ما آشکار میکنند که به عنوان قهرمان و ضدقهرمان شناخته میشوند؛
«قهرمان در لغت به معنای غلبه بر همتایان است ،به گونهای که این غلبه قهرمان را از مردم
عادی که در اطراف او هستند باالتر برده و احساس عزت و بزرگی را در روح آنان نسبت به
خود برمیانگیزد( ».ضیف )9 :1997 ،بنابراین قهرمان دارای صورتی مثبت است که خواننده
نسبت به وی احساس احترام داشته و او را فردی محترم به شمار میآورد .در مقابل قهرمان
داستان ،ضدقهرمان قرار دارد.
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طبق تعریفی که در لغتنامه آکســفورد ارائه شده ضدقهرمان از مهمترین شخصیتهایی
اســت که در برابــر قهرمان در یک کار دراماتیک یا داســتان قــرار میگیرد .ضدقهرمان
اغلب فرد پلیدی اســت کــه قصد دارد قهرمان را مغلوب کنــد ،12 :Baldic( .به نقل از
ایزد یار )29 :1395 ،در تعریف شــخصیت ضدقهرمان میرصادقی اینگونه گفته اســت:
«شــخصیتهایی با خصوصیات و خلقیاتی خالف عرف و عادت مرسوم زمانه؛ این نوع
شــخصیتهای داســتانی را «ضدقهرمان» میخوانند( ».میرصادقی )92 :1394 ،آنچه در
بررسی شخصیت قهرمان و ضدقهرمان دارای اهمیت میباشد ،توجه به این نکته است که
ارزیابی دقیق قهرمان و ضدقهرمان بدون در نظر گرفتن رویارویی شخصیتها با یکدیگر
و شــناخت اهداف و موانع مهم مطرح شده که شخصیتهای اصلی در رسیدن به موانع
یا برطرف کردن آنها با مخالفان خود روبرو میشــوند امکان پذیر نخواهد بود( .ایزدیار
و دیگران )23-24 :1395 ،به عالوه «به کار بردن «شــخصیت مقابل» در برابر شخصیت
یا شــخصیتهای دیگر ،کیفیــت و ویژگیها همه آنها را بهتر خلــق و ظاهر میکند».
(میرصادقی )92 :1394 ،شــخصیتها گاه به عنوان شخصیتی مرکزی در داستان حضور
مییابند و گاه به عنوان شــخصیتی فرعی و «بهتر اســت از شــخصیت مرکزی به عنوان
«شخصیت اصلی» یاد شود نه شــخصیت قهرمان؛ زیرا این شخصیت محوری یا مرکزی
در همه حال شخصیتی نیست که خصوصیات قهرمانی شخصیتهای قصه را داشته باشد
و ممکن اســت شخصیت شریری باشــد( ».میرصادقی )91-92 :1394 ،بنابراین گاه یک
ضدقهرمان با داشتن ویژگیهای بارز و اصلی در محور داستان قرار میگیرد و در جایگاه
شخصیتی اصلی ایفای نقش میکند که معموالً دارای نقشی پایدار است و تا پایان داستان
نیز حضور دارد« .طبق لغتنامه ادبی آکســفورد ،شخصیت اصلی به عنوان ضدقهرمان یک
شــخصیت بهطور کامل منفی (تبهکار) یا یک رقیب معمولی از نوع (آنتاگونیست) نیست
که بهطور معمول در رمان و یا در کارهای دراماتیک نمایشــی در برابر شــخصیت اصلی
داستان قرار میگیرند؛ بلکه او خود شخصیت عمده/اصلی داستان است ،با این تفاوت که
خصوصیات قابل تقدیری که در یک شخصیت برجسته دیده میشود ،یا از قهرمان سنتی
در داستانهای عشقی و حماسی انتظار میرود ،در او دیده نمیشود2001:112,Baltics( .
به نقل از ایزدیار و دیگران )32 :1395 ،و گاه شــخصیت ضدقهرمان نقشــی فرعی دارد؛
بدین معنا که دارای شخصیتی ناپایدار است یا در کارکتری جزئی و موقتی ظاهر میشود
و در طول داســتان باقی نمیماند ،بلکه تنها در بخشــی از داســتان ظاهر میشود و پس
از مدتی نیز از داســتان خارج میشــود .اصلی و فرعی بودن نقشها در مورد دو کارکتر
قهرمان و ضدقهرمان قابل صدق اســت و همانطور که در مورد ضدقهرمان توضیح داده
شد ،قهرمان داستان نیز میتواند دارای نقشی اصلی یا فرعی باشد؛ در هر داستان عالوهبر

 ))ع( یسوم ترضح ناتساد یشهوژپ دروم(ینآرق یاهناتساد رد »نامرهقدض« یزادرپتیصخش لیلحت

 .3 .2ضدقهرمان:

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

247

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

اینکه یک شخصیت میتواند اصلی یا فرعی باشد از نظر بعد هویتی نیز «گاهی شخصیت
ثابت اســت و در داســتان به صورت کامل ظهور مییابد بدون اینکه در وجود و پیدایش
او تغییری حاصل شــود و تغییرات منوط به روابط وی با دیگر شخصیتها است؛ و گاه
شــخصیتی نامی و رو به رشد اســت که همواره با حوادث داستان دستخوش تغییراتی
میشــود و در پایان داستان به کمال میرســد .این نوع شخصیت در صحنههای مختلف
دچار دگرگونی و تحول میشــود و در هر صحنه حادثهای تازه برای وی رخ میدهد و
این نوع از شــخصیت در بخشی از داســتان ظهور یافته و در انتهای داستان نیز از داستان
خارج میشود»( .عمر)185 :1423 ،

 .3ضدقهرمان در داستان حضرت موسی
 .1 .3زندگی و رسالت حضرت موسی (ع) در قرآن

داستان حضرت موسی (ع) یکی از داستانهای پر فراز و نشیب قرآنی است که با تولد
حضرت موســی (ع) آغاز میشــود و با حوادثی دنبال شده و با وفات ایشان در صحرای
ســینا پایان مییابد« .داســتان حضرت موسی (ع) و هارون و آنچه بین ایشان و فرعون و
بین قومشــان بنی اسرائیل اتفاق افتاد ،در رأس قصههای قرآنی از لحاظ تکرار قرار دارد».
(طنطاوی317 :1996 ،؛ قطب )156 :2002 ،و اینگونه داســتانها «که بیش از یک بار در
قــرآن بیان شــدهاند ،ارتباطی محکم با قضیه دعوت به خداونــد دارند و پیامبران در این
داســتانها بیشترین رنج و ســختیها را در راه دعوت قومشان متحمل شدهاند( ».فضل
حسن )23 :1987 ،موســی (ع) پیامبری است که در قصر فرعون ،پادشاه خودکامه مصر
رشــد و پرورش مییابد و در جوانی بهطور ناخواســته مرتکب قتلی غیرعمد شده و به
همین سبب مجبور به ترک دیار خود میشود و به شهر مدین مهاجرت و در آنجا با دختر
شــعیب (ع) ازدواج میکند و پس از چندی قصد بازگشــت به دیار خود را مینماید که
در راه بازگشــت و در وادی مقدس طور ،رسالت الهی بر وی ابالغ میگردد و خداوند با
اعطای معجزه تبدیل شــدن عصا به اژدها و ید بیضاء ،از حضرت موسی (ع) میخواهد
تا به دیار خود بازگشــته و رســالتش را آشکار ســازد و حضرت موسی (ع) از خداوند
میخواهد تا برادرش را در این رســالت یار و همــراه وی گرداند که خداوند نیز دعای
ایشــان را استجابت کرده و در ادامه داستان حضرت موســی (ع) به همراه هارون به امر
رسالت میپردازند و در این راه با مشکالت و شخصیتهایی روبرو میشوند که در ادامه
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 .2 .3ضدقهرمان داستان حضرت موسی (ع)

از آنجایی که موضوع پژوهش حاضر بررســی ضدقهرمان در داستان حضرت موسی (ع)
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است ،بدون در نظر گرفتن ترتیب سورههایی که داستان در آن بیان شده ،روند زمانی داستانی
آیات پیگیری میشــود و ضدقهرمانها بنا به ترتیب زمانی و بر اســاس آیات مربوط به آن
زمان معرفی میگردند .خداوند در سوره قصص داستان این پیامبر را به شیوه روایی مطرح
فرموده است و به معرفی شــخصیتهای اصلی داستانی حضرت موسی (ع) میپردازد﴿ :
ون إ َِّن فِر َع ْو َن َع َل فِي ْ َ
نَ ْت ُلو َع َل ْي َ
ال ْر ِ
ض َو َج َع َل أَ ْه َل َها
وسى َو فِ ْر َع ْو َن بِال ْ َح ِّق ل ِ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُ َ
ك ِمن ن َّبَ ِإ ُم َ
ْ
َ
ين﴾ (قصص:
اء ُه ْم إِن َّ ُه َك َ
ان ِم َن ال ْ ُم ْف ِس ِد َ
اء ُه ْم َو يَ ْستَ ْحيِي ن ِ َس َ
ِشــيَ ًعا يَ ْستَ ْض ِع ُف َطائ ِ َف ًة ِّم ْن ُه ْم يُ َذب ِّ ُح أبْنَ َ
4و )3در این آیات دو شــخصیت قهرمان و ضدقهرمان معرفی شــدهاند و در ابتدا صفات
مذموم ضدقهرمان بیان شــده اســت ،صفاتی همچونَ « :ع َل فِي ْ َ
ال ْر ِ
ضَ /ج َع َل أَ ْه َل َها ِشيَ ًعا/
َ
اء ُه ْم» و پس از بیان صفات او مفسد برشمرده
اء ُه ْم /يَ ْستَ ْحيِي ن ِ َس َ
يَ ْستَ ْض ِع ُف َطائ ِ َف ًة ِّم ْن ُه ْم /یُ َذب ِّ ُح أبْنَ َ
ان ِم َن ال ْ ُم ْف ِس ِدينَ﴾ پس از معرفی شخصیتهای داستان ،قصه با والدت حضرت
است﴿ :إِن َّ ُه َك َ
َ
َ
ُ
َ
وسى أ ْن أ ْر ِض ِعي ِه فَ ِإذَا ِخ ْف ِت
موسی (ع) و حوادث پس از آن آغاز میشودَ :
﴿و أ ْو َح ْينَا إِلَى أ ِّم ُم َ
َ
وه إِل َ ْي ِ
ين فَالْتَ َق َط ُه ُ
آل
وه ِم َن ال ْ ُم ْر َسلِ َ
ك َو َجا ِع ُل ُ
َع َل ْي ِه فَأل ْ ِقي ِه فِي الْيَ ِّم َو َل تَ َخافِي َو َل تَ ْح َزنِي إِن َّا َرا ُّد ُ
ين﴾ (قصص 7 :و)8
ام َ
فِ ْر َع ْو َن لِيَ ُك َ
ان َو ُجنُو َد ُه َما َكانُوا َخا ِطئِ َ
ون ل َ ُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َزنًا إ َِّن فِ ْر َع ْو َن َو َه َ
خداوند متعال در ابتدای داســتان دیگر بار از ضدقهرمانان داستان که فرعون و اطرافیان او
هستند ،یاد میکند و در بیان صفت ضدقهرمانی آنان به صفت نادان بودن آنان اشاره میکند.
اما ضدقهرمانان زندگی موســی (ع) از نقطه گرهافکنی در داســتان یعنی ماجرای قتل قابل
رصد است.
 .1 .2 .3ضدقهرمان فرعی (مرد قبطی)

پس از اینکه آن حضرت دوران کودکی را سپری میکند و به جوانی میرسد حادثه خاصی
پیش میآید:
﴿و َد َخ َل ال ْ َم ِدينَ َة َع َلى ِحينِ َغ ْف َل ٍة ِّم ْن أَ ْهلِ َها ف ََو َج َد فِي َها َر ُج َل ْينِ يَ ْقتَتِ َل ِن َه َذا ِمن ِش َيعتِ ِه َو َه َذا ِم ْن
َ
وسى فَ َق َضى َع َل ْي ِه قَ َ
ال َه َذا ِم ْن َع َملِ
َاستَ َغاثَ ُه ال َّ ِذي ِمن ِش َيعتِ ِه َع َلى ال َّ ِذي ِم ْن َع ُد ِّو ِه ف ََو َك َز ُه ُم َ
َع ُد ِّو ِه ف ْ
الش ْي َط ِ
ين﴾ (قصص)15-21 :
َّ
ان إِن َّ ُه َع ُد ٌّو ُّم ِض ٌّل ُّمبِ ٌ
زمانی که حضرت موســی (ع) به سن جوانی و عقل رســید ،روزی را بیخبر به شهر
رفــت و در آنجا دو مرد را دید که بــا یکدیگر در حال نزاع بودند؛ مردی از تبار او یعنی
از بنی اســرائیل و دیگری از گروه فرعونیان .مردی که از تبار موســی بود از وی طلب
یاری کرده و آن حضرت با مشــتی که بر ســینه مرد قبطی میزند ،به قتل میرســاند؛ در
اینجا «شــخصیت موســی(ع) با بیان قدرت بدنی او معرفی شده است» (باحاذق:1993 ،
 )111در بیان ضدقهرمان مرد قبطی که از یاران فرعون اســت به عنوان ضدقهرمان معرفی
شــده است ،از آنجایی که با پیروی از فرعون به دشمنی با حضرت موسی (ع) و قوم بنی
اســرائیل برخاسته ،میتوان او را ضدقهرمان فرعی به شــمار آورد که با کشته شدنش از
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داســتان خارج میشود و پس از کشته شــدن مرد قبطی حضرت موسی (ع) میگوید﴿ :
ــي َط ِ
ين﴾ بنابراین کارکرد این شخصیت ضدقهرمان را
َه َذا ِم ْن َع َملِ َّ
ان إِن َّ ُه َع ُد ٌّو ُّم ِض ٌّل ُّمبِ ٌ
الش ْ
میتوان در تبلور برخی خلقيات شیطانی مانند نژادپرستی ،تکبر و خودخواهی قلمداد کرد
که واجب بود موسی در درون خود آن را نابود کند لذا عمل خود را شیطانی برمیشمارد
و از او تبری میجوید .این ضدقهرمان گرچه نقشــی کوتاه دارد ،اما سرآغاز گرهافکنی و
سیر داستان در مسیر اوج است.
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.2 .2 .3ضدقهرمان اصلی (فرعون)

پس از آن و در پی قتلی که رخ میدهد حضرت موسی (ع) سرزمین مصر و دربار فرعون
را ترک میگویــد و به َمدین مهاجرت میکند و در ماجرایــی جذاب با خانواده حضرت
شــعیب آشــنا شــده و با یکی از دختران او ازدواج میکند .پس از مدتی سکونت و پایان
تعهدش نسبت به شعیب (ع) ،قصد بازگشت به مصر را مینماید و در راه بازگشت رسالت
بر وی ابالغ میشــود و به مصر بازمیگردد .رویاروییها و مقابلههای اصلی و گفتگوهای
میان قهرمان و ضدقهرمان زمانی رخ میدهد که حضرت موســی (ع) از مدین به مصر باز
﴿و قَ َ
وسى يَا
میگردد و رســالت خویش را آشکار ســاخته و به توحید دعوت میکندَ :
ال ُم َ
ول َع َلى َّ
فِ ْر َع ْو ُن إِن ِّي َر ُس ٌ
يق َع َلى أَن َّل أَقُ َ
الل ِ إ َِّل ال ْ َح َّق قَ ْد ِج ْئتُ ُكم بِبَيِّنَ ٍة ِّمن
ينَ ،ح ِق ٌ
ول ِّمن َّر ِّب ال ْ َعال َ ِم َ
َّرب ِّ ُك ْم ف ََأ ْر ِس ْل َم ِع َي بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
يل﴾ (اعراف105 :و)104
در این آیات حضرت موســی (ع) که قهرمان داســتان است ،در مقابل ضدقهرمان اصلی
داســتان که فرعون اســت قرار گرفته و با بیان اینکه رسولی از طرف خداوند است از وی
میخواهد تا بنی اســرائیل را به او بسپارد و در مقابل فرعون ،ادعای الوهیت میکند و خود
را تنها خدا میداند و از وزیرش هامان میخواهد که برایش قصری بلند پایه بســازد تا او
از خدای موسی (ع) آگاهی یابد .ادعای الوهیت فرعون و دستور او مبنی بر ساختن کاخی
بلنــد پایه یکی دیگر از ویژگیهای او را بر خواننده مینمایاند و آن ســمت باالی منصب
اوســت .همچنیــن از نظر صفات اخالقی او میتوان به زورگویــی و تکبر او پی برد؛ چرا
که دســتور ساختن چنین کاخی از نظر منطقی خارج از عقل و منطق مینماید ،اما او برای
مقابله با قهرمان داستان چنین دستوری صادر کرده است ،همچنین در مقابل قهرمان داستان
و برای مقابله با او حضرت موســی (ع) را دروغگو برمیشــمارد و در کالم خداوند قول
ال فِر َع ْو ُن يَا أَيُّ َها ال ْ َم َ ُ
ل َما َعلِ ْم ُت ل َ ُكم ِّم ْن إِل َ ٍه غ َْيرِي ف ََأ ْوقِ ْد
فرعون اینگونه بیان شده استَ :
﴿و قَ َ ْ
َ
ان َع َلى ِّ
وســى َوإِن ِّي َ َ
ين﴾
اهام ُ
ل ُظ ُّن ُه ِم َن ال ْ َكا ِذب ِ َ
الطينِ ف ْ
لِي يَ َ
َاج َعل لِّي َص ْر ًحا ل َّ َع ِّلي أ َّطلِ ُع إِلَى إِل َ ِه ُم َ
(قصص)38 :
در ایــن آیه میتوان فرعون را ضدقهرمان اصلی داســتان برشــمرد و هامان وزیر وی را
ضدقهرمان مکمل وی؛ چرا که با پیروی از فرعون و متابعت از وی در مقابل قهرمان اصلی
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در گفتگوهایــی که میان حضرت موســی (ع) بــه عنوان قهرمان و فرعــون به عنوان
ضدقهرمان رخ میدهد ،ضدقهرمان داســتان با لجاجت بر موقف خود پایداری کرده و با
تهدیــد و ارعاب به مبارزه با وی بر میخیزد ،عــدم تغییر در موضع و اصرار بر لجاجت
او شــخصیت وی را در قالب ضدقهرمانی ثابت جلوهگر میکنــد﴿ :قَ َ
ال فِ ْر َع ْو ُن َو َما َر ُّب
َ
ات َو ْ َ
او ِ
ين ،قَ َ
ين ،قَ َ
ال ْر ِ
ون
ال ل ِ َم ْن َح ْول َ ُه أ َل تَ ْستَ ِم ُع َ
ض َو َما ب َ ْينَ ُه َما إِن ُكنتُم ُّموقِنِ َ
ال ْ َعال َ ِم َ
ال َر ُّب َّ
الس َم َ
ال َرب ُّ ُك ْم َو َر ُّب آبَائ ِ ُك ُم ْ َ
ون ،قَ َ
ين ،قَ َ
قَ َ
ال َر ُّب ال ْ َم ْشرِقِ
ال إ َِّن َر ُسول َ ُك ُم ال َّ ِذي أُ ْر ِس َل إِل َ ْي ُك ْم ل َ َم ْجنُ ٌ
ال َّول ِ َ
ال لَئِنِ ات َّ َخ ْذ َت إِل َ ًها غ َْيرِي َ َ
ل ْج َع َلنَّ َ
ون قَ َ
َوال ْ َم ْغر ِ
ين﴾
ِب َو َما ب َ ْينَ ُه َما إِن ُكنتُ ْم تَ ْع ِق ُل َ
ــجون ِ َ
ك ِم َن ال ْ َم ْس ُ
(شعراء)23-29 :
پافشــاری ضدقهرمان بر همه ویژگیهای غیرانســانی ،غیراخالقــی اعم از تکبر و ظلم،
کارکرد برجســته در تبیین اقدام و کنشهای قهرمان در مســیر رسالت خود رامیطلبد به
حدی که قهرمان در راه غلبه بر چنین ضدقهرمان توانمندی که همگان برده او بودند دست
به اظهار معجزه میکند .لذا ضدقهرمان در اینجا واقعگرایانه نشــان داده شده ،به طوری که
میتوان گفت« :فرعون دارای شخصیتی آرام و خالی نیست و آنگونه که باید نقش خود را
ایفا میکند( ».باحاذق )129 :1993 ،و از آن جمله استفاده از قدرت ظاهری خود در عقوبت
است .غلبه بر چنین ضدقهرمانی همانند بسیاری از داستانهای جهانی ،با تمسک به قدرتی
ماورائی که در اینجا معجزه الهی میسر میگردد .کارکردی بسیار مهم که نشان میدهد یک
قهرمان در مســیر دعوت به خداوند هیچگاه متکی به توانمندی شخصی خود نیست و در
غلبه بر ضدقهرمان اصلی استعانت الهی الزمه غلبه خواهد بود.

 ))ع( یسوم ترضح ناتساد یشهوژپ دروم(ینآرق یاهناتساد رد »نامرهقدض« یزادرپتیصخش لیلحت

داستان قرار گرفته است.

 .3 .2 .3ضدقهرمانان نامی رو به رشد (ساحران)

در ادامه فرعون به موســی (ع) تهمت ساحری میزنند و ساحران را برای مقابله با ایشان
به یاری میخواند:
ل َح ْول َ ُه إ َِّن َه َذا ل َ َس ِ
يم﴾ (قصص﴿ )36 :فَ َلنَ ْأتِيَنَّ َ
﴿قَ َ
ال ل ِ ْل َم َ ِ
َاج َع ْل ب َ ْينَنَا
ك ب ِ ِس ْح ٍر ِّم ْثلِ ِه ف ْ
ــاح ٌر َعلِ ٌ
َوب َ ْينَ َ
نت َم َكانًا ُس ًوى﴾ (طه)58 :
ك َم ْو ِع ًدا َّل ن ُ ْخلِ ُف ُه ن َ ْح ُن َو َل أَ َ

پس از حاضر شدن ،ساحران از فرعون سؤال میکنند اگر بر موسی (ع) غلبه یافتند اجری
دریافت میکنند که در پاســخ فرعون به ایشان اطمینان میدهد که در مقابل عالوهبر اجر از
الس َحر ُة قَالُوا ل ِ ِفر َع ْو َن أَئ ِ َّن لَنَا َ َ
ين ،قَ َ
ال
ل ْج ًرا إِن ُكنَّا ن َ ْح ُن ال ْ َغالِبِ َ
مقربین او خواهند شد﴿ :فَ َل َّما َج َ
ْ
اء َّ َ
ين﴾ (شعراء42 :و)41
ن َ َع ْم َوإِن َُّك ْم إِذًا ل َّ ِم َن ال ْ ُم َق َّرب ِ َ
بنابراین میتوان دید که ساحران که به عنوان ضدقهرمان وارد داستان شدهاند در پی رسیدن
به اهداف خود هستند و در مقابل مبارزه با قهرمان داستان از ضدقهرمان اصلی داستان یعنی
فرعون طلب مزد و اجرت خود را میکنند و این نشانگر مصلحت طلبی آنان است .پس از
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آن ساحران به مبارزه با حضرت موسی (ع) میپردازند:
ون أَ َّو َل َم ْن أَل ْ َقى ،قَ َ
ال ب َ ْل أَل ْ ُقوا فَ ِإذَا ِحبَال ُ ُه ْم َو ِع ِص ُّي ُه ْم
وســى إِ َّما أَن تُ ْل ِق َي َوإِ َّما أَن ن َُّك َ
﴿قَالُوا يَا ُم َ
َ
َ
نت ْ َ
وسى ،قُ ْلنَا َل تَ َخ ْف إِن َ
ال ْع َلى،
َّك أَ َ
س فِي ن َ ْف ِس ِه ِخي َف ًة ُّم َ
يُ َخيَّ ُل إِل َ ْي ِه ِمن ِس ْح ِر ِه ْم أن َّ َها تَ ْس َعى ،فَأ ْو َج َ
الس ِ
ك تَ ْل َق ْف َما َصنَ ُعوا إِن ََّما َصنَ ُعوا َك ْي ُد َس ِ
َوأَل ْقِ َما فِي يَ ِمينِ َ
اح ُر َح ْي ُث أَتَى ،ف َُأل ْ ِق َي
ــاح ٍر َو َل يُ ْفلِ ُح َّ
وسى﴾ (طه)65-69 :
هار َ
َّ
الس َح َر ُة ُس َّج ًدا قَالُوا َ
آمنَّا ب ِ َرب ِّ ُ
ون َو ُم َ
ســاحران از آنجایی که به علم سحر آشنایی داشتند ،به خوبی فرق آشکار بین سحر و
معجزه را در مییابند و پس از دیدن معجزه خداوندی سجده میکنند و ایمان میآورند و
صریح ًا اعالم میکنند که ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم که در این توصیف
ســاحران ضدقهرمان فرعی هستند؛ چرا که خود دشــمنان اصلی قهرمان نیستند و بنا بر
دســتور و به تبعیت از فرعون که ضدقهرمان اصلی اســت به دشمنی با قهرمان داستان بر
میخیزند ،به عالوه از نوع ضدقهرمان نامی هســتند؛ زیرا پس از بیان شــخصیت آنان که
در پی مال و مقام از طرف فرعون بودند و طلب اجرت در مقابل مبارزه با موســی (ع) را
داشــتند به یکباره دگرگون شده و عقاید آنها پس از آنکه عظمت عمل حضرت موسی
(ع) را میبیننــد تغییــر میکند (باحاذق )130 :1993 ،در ادامه داســتان و پس از معجزه
حضرت موسی (ع) جز ســاحران ،کسان دیگری نیز دعوت به توحید را میپذیرند و در
راه پذیرش توحید و ســرباز زدن از پرستش فرعون با مشکالتی نیز مواجه میشوند؛ چرا
که برای حکومتها و نظامهای سیاســی هیچ چیز خطرناکتر از این نیســت که بذرهای
مخالفت در آن پراکنده شــود و زمانی که فرعون به ایمان و رویگردانی همســرش «آسیه
بنت مزاحم» از عبادت او آگاهی مییابد ،به عمق این خطر آگاه میشود؛ چرا که بیشک
رویگردانی آسیه از فرعون میتوانست دیگر زنان دربار را به ترک عبادت فرعون تحریض
نماید؛ بنابراین فرعون با شدیدترین عقوبات سعی در تأدیب آسیه داشت تا دیگر زنان از
ایمان حرفی نزنند .فرعون برای شــکنجه همسرش ،ایشان را چهارمیخ کرده و در آفتاب
قرار میدهد( .ر.ک :سبحانی)889 ،2 :1385 ،
 .4 .2 .3ضدقهرمان مکمل (قارون)

جبهه ضدقهرمانان مقابل موســی (ع) شامل شــخصیتی خاص است که نماد دنیاطلبی و
رابطه قدرت و ثروت است .قارون گرچه در ساختار کلی داستان چندان نقشآفرینی ندارد،
َ
وسى
اما کارکرد مکمل او در نکوهش رابطه قدرت و ثروت قابل توجه استَ :
﴿و ل َ َق ْد أ ْر َس ْلنَا ُم َ
ون فَ َقالُوا َس ِ
بِآیَاتِنَا َو ُس ْل َط ٍ
اب﴾ (غافر)23-24 :
ار َ
ام َ
اح ٌر َک َّذ ٌ
ان ُمبِینٍ  ،إِلَى فِ ْر َع ْو َن َو َه َ
ان َو قَ ُ
«در این آیات قارون که صاحب ثروت و مال بسیار است با آن دو (فرعون و هامان) جمع
شده است؛ چرا که عمل او در کفر و دروغگویی به مانند فرعون و هامان است( ».عبدالعظیم،
 )329 :2001قارون که خود از بنی اسرائیل است به دلیل ثروت بسیار به دست آمده از تعامل
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بدان معنا که با اموال خود به یکباره از صفحه روزگار محو شــد و خداوند او را از بین
برد .کارکرد ضدقهرمان قارون برای مخاطبان کالم الهی بســیار آموزنده و مایه تفکر است.
آنچه ضدقهرمانی مانند قارون را با سرنوشتی همچون فرعون مواجه کرد نه ثروت او ،بلکه
همراهی او در کسب این ثروت با کانون قدرت و تأیید وی و رابطه دیالکتیک تقویت این
دو به دست یکدیگر بوده است.

 ))ع( یسوم ترضح ناتساد یشهوژپ دروم(ینآرق یاهناتساد رد »نامرهقدض« یزادرپتیصخش لیلحت

با فرعون ،مغرور شــده و در برابر قهرمان داســتان میایستد .او یکی از ضدقهرمانان فرعی
داستان است و ماجرای برخوردها و کشمکشهایی که میان او و قهرمان داستان وجود داشته
در چند آیه بیان شده است:
وء بِال ْ ُع ْصبَ ِة أُولِي
ون َك َ
ار َ
وسى فَبَ َغى َع َل ْيه ِْم َو آتَ ْينَ ُ
﴿إ َِّن قَ ُ
اه ِم َن ال ْ ُكنُو ِز َما إِ َّن َم َفاتِ َح ُه لَتَنُ ُ
ان ِمن قَ ْو ِم ُم َ
َّ
ال ْ ُق َّو ِة إِ ْذ قَ َ
ين﴾ (قصص)76 :
ال ل َ ُه قَ ْو ُم ُه َل تَ ْف َر ْح إ َِّن اللَ َل يُ ِح ُّب ال ْ َفر ِِح َ
در بیان عاقبت او خداوند فرموده است:
ون َّ
﴿ف ََخ َس ْفنَا ب ِ ِه َوب ِ َدا ِر ِه ْ َ
نص ُرون َ ُه ِمن ُد ِ
ان ِم َن ال ْ ُمنتَ ِصرِين﴾
ال ْر َ
الل ِ َو َما َك َ
ض ف ََما َك َ
ان ل َ ُه ِمن فِئَ ٍة يَ ُ
(قصص)81 :

 .5 .2 .3نابودی فرعون (حذف ضدقهرمان اصلی)

در ادامه داستان در پی ظلم بیحد و خودکامگی فرعون ،خداوند بر موسی (ع) وحی نازل
میکند که از شهر خارج شوند:
َ
ون ،ف ََأ ْر َس َل فِ ْر َع ْو ُن فِي ال ْ َم َدائِنِ َح ِ
ِين ،إ َِّن
وســى أَ ْن أَ ْس ِر ب ِ ِعبَا ِدي إِن َُّكم ُّمتَّبَ ُع َ
اشر َ
َ
﴿وأ ْو َح ْينَا إِلَى ُم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان قَ َ
ين ،فَ َل َّما تَ َر َاءى ال ْ َج ْم َع ِ
اب
َه ُؤ َلء لَش ْرذ َم ٌة قَلي ُل َ
ون﴾ (شعراء﴿ )52-54 :فَأتْبَ ُعو ُهم ُّم ْش ِرق َ
ال أ ْص َح ُ
َ
َ
ون،قَ َ
اضرِب ب ِّ َع َص َ
اك الْبَ ْح َر
وسى أ ِن ْ
وسى إِن َّا ل َ ُم ْد َر ُك َ
ال َك َّل إِ َّن َم ِع َي َربِّي َسيَ ْه ِدينِ  ،فَأ ْو َح ْينَا إِلَى ُم َ
ُم َ
َ
َ
َ
ين  ،ثُ َّم
فَان َف َل َق ف ََك َ
وسى َو َمن َّم َع ُه أ ْج َم ِع َ
ان ُك ُّل فِ ْرقٍ َكال َّط ْو ِد ال ْ َع ِظي ِم َ ،وأ ْزل َ ْفنَا ثَ َّم ْال َخر َ
ِين َ ،وأ َ
نج ْينَا ُم َ
ِين﴾ (شعراء)60-66 :
أَغ َْر ْقنَا ْال َخر َ
درحالیکه ضدقهرمان اصلی داســتان در پی اتمام داســتان یعنی حذف قهرمان برمیآید.
قهرمان داســتان در پی نجات خود و یارانش به بنبســت دریا برمیخورند ،حالت طبیعی
حاکــی از حذف قهرمان اســت ،اما نابودی ضدقهرمان در اینجا بــا قدرتی فراتر از قدرت
قهرمان و با معجزهای الهی صورت میگیــرد .گویی ضدقهرمان در اینجا فقط رو در روی
قهرمان نیســت ،بلکه در تقابل با خالق قهرمان یعنــی خداوند قرار دارد؛ لذا حذف وی نیز
به شــکل خارقالعاده از جانب خداوند صورت میگیرد .دریایی که به قدرت خداوند برای
قهرمان مسیر نجات شده بود ،برای ضدقهرمان محل هالک میگردد .خداوند با انتساب این
کنش به خود و روایتگری از سوی راوی متکلم دانای مطلق ،عاقبت ضدقهرمان را به زیبایی
و اختصار بیان میکند:
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﴿فَانتَ َق ْمنَا ِم ْن ُه ْم ف ََأغ َْر ْقنَا ُه ْم فِي الْيَ ِّم ب ِ َأن َّ ُه ْم َك َّذبُوا بِآيَاتِنَا َو َكانُوا َع ْن َها غَافِلِينَ﴾ (اعراف)136 :

و اینگونه قهرمان اصلی داســتان که پیامبر خداوند است بر ضدقهرمان داستان پیروزی
کامل مییابد ،اما این پایان داستان حضرت موسی (ع) و تقابل وی با ضدقهرمانان نیست.
 .6 .2 .3ضدقهرمان نامی معکوس (سامری)
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در یک روایت عادی شاید حذف ضدقهرمان اصلی پایان داستان باشد ،اما در فراز و نشیب
حیات موســی (ع) ضدقهرمان هنوز حضور دارد و آن در شــخصیت سامری نماد جهل و
تعصب بنیاسرائیل نمود مییابد:
َ
او ْزنَا بِبَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
اج َعل لَّنَا
يل الْبَ ْح َر ف ََأتَ ْوا َع َلى قَ ْو ٍم يَ ْع ُك ُف َ
وسى ْ
﴿و َج َ
َ
ون َع َلى أ ْصنَا ٍم ل َّ ُه ْم قَالُوا يَا ُم َ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ِ
ون﴾ (اعراف)38 :
إِل َ ًها َك َما ل ُه ْم آل َه ٌة قَال إن َّك ْم قَ ْو ٌم تَ ْج َهل َ

یکی از مشــکالت جدید در صحرای سینا تقاضای قوم بنی اسرائیل بر بت پرستی بوده
اســت که این تقاضا از طرف حضرت موسی (ع) رد میشود و در ادامه حضرت موسی به
مدت چهل روز به امر خداوند از قوم خود جدا شــده و جانشــینی خود در هدایت قوم را
به برادرش هارون میســپارد و در این مدت ســامری از فرصت استفاده کرده و با ساخت
گوسالهای از جنس طال مردم را فریب داده و دوباره به بتپرستی سوق میدهد:
وسى ِ َ
ين ل َ ْي َل ًة َوقَ َ
ون
ين ل َ ْي َل ًة َوأَ ْت َم ْمنَا َها ب ِ َع ْش ٍر فَتَ َّم ِمي َق ُ
ِهار َ
ات َرب ِّ ِه أَ ْرب َ ِع َ
وسى ثَ َلثِ َ
َ
ل ِخيه ُ
ال ُم َ
﴿و َوا َع ْدنَا ُم َ
َ
وسى ِمن ب َ ْع ِدهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخ ُل ْفنِي في قَ ْومي َوأ ْصل ْح َو َل تَتَّبِ ْع َسبِ َ
ْ
يل ال ْ ُم ْفسد َ
ين﴾ (اعرافَ )142 :
﴿وات َّ َخ َذ قَ ْو ُم ُم َ
َ
َ
ِّ
ين﴾
وه َو َكانُوا َظال ِ ِم َ
ِم ْن ُحلِيِّه ِْم ِع ْج ًل َج َس ًدا ل َّ ُه ُخ َو ٌار أل َ ْم يَ َر ْوا أن َّ ُه َل يُ َكل ُم ُه ْم َو َل يَ ْه ِديه ِْم َسبِ ًيل ات َّ َخ ُذ ُ
(اعراف)148 :

بنابر آیات فوق ،عدهای در قوم بنی اسرائیل و در رأس آنان سامری ،به عنوان ضدقهرمان
ظاهر میشوند که از نوع ضدقهرمانان فرعی و نامی داستان هستند؛ فرعی هستند چرا که آنان
خود ذات ًا به دشــمنی با قهرمان داستان برنخاستهاند و تقابل آنها با قهرمان بدوی و ماهوی
ی هستند چرا که ابتدا ایمان آورده و سپس ایمان خود را شکسته و دیگر بار به
نیست و نام 
بتپرستی گرویدهاند ،از جمله صفات آنان به جهل و نادانی آنان اشاره شده است:
َ
﴿قال فَ ِإن َّا قَ ْد فَتَنَّا قَ ْو َم َ
َ
﴿)87ول َ َق ْد قَ َ
ون ِم ْن
الســا ِمر ِّيُ﴾ (طه:
هار ُ
ك ِمن ب َ ْع ِد َك َوأ َضلَّ ُه ُم َّ
َ
ال ل َ ُه ْم ُ
َ
َ
الر ْح َم ُن فَاتَّبِ ُعونِي َوأ ِط ُيعوا أ ْمرِي﴾ (طه)90 :
قَ ْب ُل يَا قَ ْو ِم إِن ََّما فُتِ ْنتُ ْم ب ِ ِه َوإ َِّن َرب َّ ُك ُم َّ
در ســوره اعراف ماجرای بازگشت موسی (ع) از میعاد و مواجهه او با قومش به زیبایی
ترسیم شده است:
ان أَ ِس ًفا قَ َ
ال ب ِ ْئ َس َما َخ َل ْفتُ ُمونِي ِمن ب َ ْع ِدي أَ َع ِج ْلتُ ْم أَ ْم َر َرب ِّ ُك ْم
وســى إِلَى قَ ْو ِم ِه غ َْضبَ َ
َ
﴿ول َ َّما َر َج َع ُم َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س أخيه يَ ُج ُّر ُه إِل َ ْيه قَ َ
اح َوأ َخ َذ ب ِ َرأ ِ
ــت ْض َع ُفوني َو َكا ُدوا يَ ْقتُ ُلونَني ف ََل
ال ابْ َن أ َّم إِ َّن ال ْ َق ْو َم ْاس َ
َوأل ْ َقى الل ْ َو َ
تُ ْش ِم ْت بِي ْ َ
ين﴾ (اعراف)50 :
ال ْع َد َاء َو َل تَ ْج َع ْلنِي َم َع ال ْ َق ْو ِم ال َّظال ِ ِم َ
َ
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عصبانیت موسی (ع) ،پرتاب الواح و خشم شدید او بر هارون نشانگر اهمیت ضدقهرمان
نوظهور اســت که تمام تالشهای قهرمان را گویی بر بــاد رفته مینمایاند .این موضوع به
حدی از جانب راوی (خداوند متعال) اهمیت دارد که در سوره دیگر روایت متفاوتی از آن
و نقش پررنگ سامری بیان میکند:
ال يَا قَ ْو ِم أَل َ ْم يَ ِع ْد ُك ْم َرب ُّ ُك ْم َو ْع ًدا َح َسنًا أَف ََط َ
ان أَ ِس ًفا قَ َ
ال َع َل ْي ُك ُم
وسى إِلَى قَ ْو ِم ِه غ َْضبَ َ
﴿ف ََر َج َع ُم َ
َ
َ
َ
ال ْ َع ْه ُد أَ ْم أَ َردتُّ ْم أن يَ ِح َّل َع َل ْي ُك ْم غ ََض ٌب ِّمن َّرب ِّ ُك ْم فَأ ْخ َل ْفتُم َّم ْو ِع ِدي  ،قَالُوا َما أ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِع َد َك ب ِ َم ْل ِكنَا
ول َ ِكنَّا ح ِّم ْلنَا أَو َزارا ِّمن ِزينَ ِة ال ْ َقو ِم فَ َق َذ ْفنَا َها ف ََك َذل ِ َ َ
السا ِمر ُِّي﴾ (طه)85-87 :
ك أل ْ َقى َّ
ُ
َ
ْ ً
ْ
بنابراین میتوان دید که ضدقهرمان اصلی داســتان در بخش پایانی داستان موسی (ع)
ســامری اســت و اصلیترین صفت او مکر و نیرنگ اوســت؛ چرا که اوالً از موقعیت
دور بودن قهرمان اصلی داســتان بهره برده و در ثانی از میل و رغبت قوم بنی اســرائیل
و پیشــینه آنان در بتپرستی اســتفاده کرده و دیگر بار قوم بنی اسرائیل را به بتپرستی
ســوق میدهد .گفتگوی موســی (ع) با این ضدقهرمان نفوذی و مقابله با او هم جالب
توجه است.
َ
ال ف ََما َخ ْطبُ َ
الر ُس ِ
ك يَا َسا ِمر ُِّي ،قَ َ
﴿قَ َ
ول فَنَبَ ْذتُ َها
ال ب َ ُص ْر ُت ب ِ َما ل َ ْم يَ ْب ُص ُروا ب ِ ِه فَ َقبَ ْض ُت قَ ْب َض ًة ِّم ْن أثَ ِر َّ
َ
اس َوإِ َّن ل َ َ
ال فَا ْذ َه ْب فَإ َِّن ل َ َ
َو َك َذل ِ َ
ك فِي ال ْ َحيَا ِة أن تَ ُق َ
ك َســ َّول َ ْت لِي ن َ ْف ِسي،قَ َ
ك َم ْو ِع ًدا لَّن
ول َل ِم َس َ
ِك ال َّ ِذي َظ ْل َت َع َل ْي ِه َعا ِك ًفا لَّنُ َح ِّرقَنَّ ُه ثُ َّم لَنَ ِ
تُ ْخ َل َف ُه َو ُ
انظ ْر إِلَى إِلَه َ
نس َفنَّ ُه فِي الْيَ ِّم ن َ ْس ًفا﴾ (طه)95-97 :
موسی (ع) به امر خداوند او را از قوم طرد نمود و خدای ساختگی او را سوزاند و در دریا
ریخت و دیگر ضدقهرمان داستان نیز اینگونه از داستان خارج میشود و بار دیگر پیروزی
از آن قهرمان داستان است.

نتیجهگیری:

در بررسی داســتان حضرت موسی (ع) شخصیتهای بســیاری حضور دارند که با
تفصیل از آنها ســخن گفته شده اســت .ضدقهرمان اصلی در این داستان فرعون است
که از ابتدای داستان حضور فعال و پررنگی دارد و جزء ضدقهرمانان سرسخت و ثابت
اســت که در برابر تمامی معجزات و آیات مقاومت نشان داده ،نه تنها تسلیم نمیشود؛
بلکه به هر روشــی در پی نابودی قهرمان داســتان برمیآید .ضدقهرمان اصلی داستان
در اکثر موارد به همراه صفات منفی و ناپســندی که دارد معرفی میشــود ،در کنار او
ضدقهرمانان فرعی نیز ایفای نقش میکنند؛ کســانی همچــون مرد قبطی که با مرد بنی
اســرائیلی درگیر شــده بود به عنوان ضدقهرمان مکمل ،ساحران به عنوان ضدقهرمانان
نامی رو به رشــد و قارون ضدقهرمانی فرعی ثابت و سامری ضدقهرمان نامی معکوس
هستند که کارکرد هریک از آنها در تعامل با قهرمان نمود مییابد .یکی نماد نژادپرستی،
دیگری نمــاد تکبر ،دیگری نماد بندگی و دیگری نمــاد دنیاطلبی و هر یک در تقابلی
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با قهرمان داســتان یکی از جنبههای اخالقی و دینی مدنظر راوی را بروز میدهند و با
شکســت ضدقهرمانان در واقع کنشگری منفی آنهاست که نکوهش و حذف میشود.
ضدقهرمانان قرآنی برخالف داستانهای دیگر فقط در کنشها معرفی میشوند و چهره
و ظاهر آنها هیچگاه در روایتگری خداوند مدنظر و توصیف قرار نمیگیرد؛ به عبارت
دیگــر راوی در همراهــی مخاطب با بیان زشــتی در کنشها جهت تصویر و ترســیم
شــخصیتها استفاده میکند نه بیان جوانب ظاهری آنها که خود امری آموزنده در امر
روایت است.
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 -الطریحی ،شیخ فخر الدین (« :)1375مجمع البحرین» ،تهران :انتشارات مرتضوی ،چاپ سوم.
 -طنطاوی ،محمد سید (« :)1996القصة فی القرآن الکریم» ،الجزء االول ،مصر :دار النهضة.
 -عبدالتواب ،صالح الدین (« :)1995الصورة االدبیة فی القرآن الکریم» ،قاهره :الشــرکة المصریة العالمیة
للنشر-لونجمان.
 -عبدالعظیم ،سعید (« :)2001قصص القرآن عظات وعبر» ،القاهره :دار العقیدة للتراث.
 -عبداللهیان ،حمید (« :)1381داســتان و شخصیتپردازی در داســتان» ،مجله دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران ،صص 409-425
 -غفوری ،فاطمه (« :)1388شاهنامه از دیدگاه داستان شناسی» ،قم :انتشارات استاد مطهری.
 -فضل حسن ،عباس (« :)1987القصص القرآنی ایحاؤه و نفحاته» ،أردن :مطبعة دار الفرقان.
 -ــــــــــــــــــ (« :)2010قصص القرآن الکریم» ،أردن :دار النفائس.
 -قادری ،نصر اهلل (« :)1380آناتومی و ساختار درام» ،تهران :انتشارات نیسان.
 -قرشی ،سیدعلیاکبر (« :)۱۳۷۷تفسیر أحسن الحدیث» ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ سوم.
 -القطان ،مناع (د.ت)« :مباحث فی علوم القرآن» ،القاهر :مکتبة الوهبة.
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. دار الشروق: قاهره،» «التصویر الفنی فی القرآن:)2002(  سید،قطب- 
. چاپ اول، امیرکبیر: تهران،» «تحلیلی نو از قصص قرآن:)1376(  محمد تقی،ملبویی- 
. چاپ نهم، انتشارات سخن: تهران،» «عناصر داستان:)1394(  جمال،میرصادقی- 
 انتشارات سمت: تهران،» «درآمدی بر نمایشنامه نویسی:)1382(  فرهاد،ناظر زاده کرمانی- 
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