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برریس داستان بت شکین و در آتش افکنهد شدن حضرت 
ابراهمی)ع(  بر پایه ی الگوی روایی گرمیاس

)تاریخ دریافت: 99/05/19 تاریخ پذیرش: 99/09/12(
کبری روشنفکر1
زینب جرونده2
افشین جرونده3

چکیده
از مهم ترین ویژگی های ادبیات قرآنی ســاختار روایی و داستانی است، از جمله داستان های 
بلند قرآن کریم که در ســوره های متعددی ذکر شده، داستان حضرت ابراهیم )ع( است که 
دارای عمیق ترین معناها و آموزه های اسالمی است وباتوجه به ساختار ویژه  و طرح منسجم  و 
پیوند محکمی که بین اجزای آن است،می توان آن را یکی از منحصربه فردترین داستان های 
قرآن به شــمار آورد که با اسلوبی خاص بیان شــده است.در پژوهش حاضر با تکیه بر روش 
توصیفی _ تحلیلی نظام روایی داســتان بت شــکنی حضرت ابراهیم  )ع( و به آتش افکنده 
شــدن ویبر پایه گذاری گریماس بررسی شده اســت. یافته های این پژوهش حاکی از این 
اســت که الگوی کنش  زنجیره ها  و گزاره با داســتان مذکور منطبق اســت و موقعیت های 
مختلف این داستان از جمله دعوت آزر به پرستش خدای یگانه و دوری از بت پرستیحضرت 
ابراهیم )ع(، تهدید کردن ونقشــه ی حضرت ابراهیم )ع(برای شکستن بت ها و محاکمه  آن 
حضرت و به آتش افکنده شــدن وی توسط نمرودیان با الگوی مذکور مطابقت دارند و این 
امر نشان می دهد که ساختار روایی قرآن کریم در مورد داستان موردبررسی منطبق بر علم 

زبان شناسی روز است و این خود گویای یکی دیگراز جنبه های اعجاز قرآن کریم است.

واژگان کلیدی: داستان،داستان بت شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم، الگوی 
روایی گریماس

k.roshan@modares.ac.ir :1( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایمیل
z.jarvandeh1371@gmail.com :2( کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران،)نویسنده مسئول(، ایمیل

3( کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی_فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه پیام نور دلیجان، ایمیل:
a.jarvandeh123@gmail.com
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1- مقدمه
داســتان ابزار مناسبی برای بیان اندیشه ها و انتقال تجربه ها از دورانی به دوران دیگر استو 
وجود آن در قرآن امری واضح و روشــن اســت؛ خداوند متعال برای بیان اهداف خود از 
داستان بهره گرفته اســت تا از این طریق آسان تر اهداف و اغراض خود را برای مردم بیان 
کند و تأثیر بیشــتری بر دل وجانآن ها بگذارد، قرآن کریم کتاب دعوت و هدایت است و در 
این رسالت و هدفی که دارد یک قدم راه را به طرف چیزهای دیگر کج نمی کند؛ زیرا هدف 
قرآن تعلیم تاریخ و رمان نویســی نیست.قرآن کریم یک هدف واال و باالتر دارد، زیرا کتاب 
نور و هدایت و رحمت برای انسان ها است.)آیت اللهی،13۸۶:2( این هدف چه در قصه ها و 
چه در آیات دیگر نیز وجود دارد مثل این آیه﴿َذلَِكالِْكتَابَُلَريَْب فِيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن﴾ )بقره/2(

با توجه به مفهوم لغوی ماده »قص«که به معنای پیگیری و جستجو است،قرآن کریم اخبار 
و سرگذشــت های صد درصد واقع خود را با چنان اسلوب هنرمندانه ای بیان کرده است که 
مخاطب، با اشتیاق، آن را دنبال کند؛این داستان ها ی مختلف حدود یک ششم از حجم قرآن 
را به خود اختصاص داده اند و همچون داســتان های غیر قرآنی از ساختار روایی منسجمی 
برخوردارند و از جنبه ها و عناصر روایتگری از جمله گفت وگو، شخصیت،فضاسازی، لحن، 
کشمکش،گره افکنی،بحران،زمان،مکانو زاویه دید بهره مندند.براین اساس داستان های قرآنی 
چه آن دســته از قصه هایی که به صورتیکجادر ســوره ها ذکرشده اند و چه قصه هایی که در 
سوره های مختلف پراکنده اندجزء متون روایی قرار می گیرند از سویی اگر تنها به شاخصه ی 
تعریف روایت که توسط پراپ و مایکل توالن ارائه شده است تکیه شود، بدون هیچ شبهه ای 
باید پذیرفت که داســتان ها و حکایت های قرآنی یقیناً در جرگه متون روایی قرار می گیرند. 
از ســوی دیگر به تأکید گریماس، نظریه الگوی کنشی او الگویی زیر بنایی و جهان شمول 
است که می تواند با همه ی روایت ها منطبق باشد. بنابراین داستان های قرآنی نیز از این نظر 
مستثنی نخواهند بود. )سلطانی،1397: 3۶(پژوهش حاضر در پی آن است که ساختار روایی 
آیات مربوط به داستان بت شکنی حضرت ابراهیم )ع(و به آتش افکنده شدن آن حضرت را 
بر اساس الگوی گریماس تحلیل نماید. برای تحقق  این مهم، داستان حاضر به چند زنجیره 
تقسیم شده و آنگاه هر زنجیره بر اساس الگوی کنش و زنجیره ی روایی و گزاره های روایی 

بررسی شده است.
تحقیق حاضر بر آن است تا به سؤاالت زیر پاسخ گوید:الگوی کنش در داستان حضرت 
ابراهیــم )ع( چگونه اســت؟زنجیره های روایی در داســتان حضــرت ابراهیم)ع( چگونه 

است؟گزاره های روایی داستان حضرت ابراهیم )ع( به چه شکل است؟
درزمینه روایت شناسی بر اســاس الگوی گریماس مقاالت و کتاب هاب مختلفی نوشته 

شده است که از آن جمله می توان موارد ذیل را نام برد:
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ت مقاله ای با عنوان »تحلیل ســاختاری داستان سیاه پوشاز منظر بارت و گریماس« )13۸7(
نوشــته ی فاطمه کاســی که در مجله ادب پژوهی به چاپ رسیده اســت، در این پژوهش 
نویسندهبه بررسی ساختار داستان مذکور از منظر رمزگان های بارت و رمزگان کنشی روایی 
گریماس پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رمزگان در داستان پادشاه سیاه پوشعبارت اند 
از: رمزگان معناشناســانه، رمزگان فرهنگی، رمزگان هرمنوتیک، رمزگان نمادین و رمزگان 

اعتباری.
مقاله »الگوی کنشــگر در برخی روایت های کالمی مثنوی معنوی بر اساس نظریه الگوی 
کنشگر آلژیر داس گریماس« نوشته ی جلیل مشیدی و راضیهآزادکهدر سال 1390 در مجله 
پژوهش های زبان و ادب فارسی اصفهان به چاپ رسیده است،نویسندگان در این پژوهش 
برخی از روایت های دفتر اول و دوم مثنوی را برگزیده اند تا نشــان دهند که در رویارویی 
روایت های کالمی با الگوی کنشگر به عنوان بخشی از ساختار چه رخ می دهد؛تأکید دستاورد 
این پژوهش بر تغییرهایی است که درنتیجهدرون مایه کالمی روایت ها به ویژه در حوزه  کنش 

بازدارنده و یاری رسان رخ می دهد.
 دهقان در مقاله  »بررسی تحلیلی ساختار روایت در کشف المحجوب هجویری بر اساس 
الگوی نشانه شناســی روایی گریماس«)1390(ساختار روایی حکایت هایکشف المحجوب 
هجویری را بر اساسالگوی نشانه شناسی روایی گریماس و نیز چرخش ها و انعطاف پذیری 

این الگو را در حکایت های صوفیانه بررسی کرده است.
روحانی و شــوبکالیی در مقاله »تحلیل داستان شــیخ صتعان منطق الطیر عطار براساس 
نظریه کنشــی گریماس«)1391( به بررســی داستان شــیخ صنعان بر مبنای الگوی کنشی 
گریماس می پردازند و معتقدند که این تحلیل همنشــان دهنده  اســتواری قصه و پیوستگی 
اجزای آن و هم بازگوکننده  توانایی این در شــناخت ساختار و نظام قصه های کهن فارسی 
است.مقاله ای با عنوان »نشانه- معناشناسی ساختار روایی داستان و ما تشاوونبراساس نظریه 
گریماس« نوشته ناهید نصیحت،کبری روشنفکر،خلیل پروینی و فرامرز میرازیی که در سال 
1391 در مجله نقد ادبی معاصر به چاپ رسیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است 
که روند شکل گیری ارزش در این داستان به گونه ای است که گفتمان اخالق محور می شود و 
هم چنین مخاطب با گفتمان رخدادی نیز در این داستان روبرو است، زیرا بروز معنا محصول 

جریانینامنتظره از نوع حسی- ادراکی است.
در حــوزه ی مطالعات قرآنی، در کتاب بیولوژی نــص تألیف علیرضا قائمی نیا به بحث 
ســاختار روایی نص پرداخته شده اســت و در آن الگوی پراپ، گریماس و تورودوف بیان 
شده و در پایان ساختار روایی سوره کهف تحلیل شده است. هم چنین مقاالتی درباره آیات 
و داستان های قرآنی با استفاده از این شیوه نوشته شده که از آن جملهمی توان به مقاالت زیر 

اشاره کرد:
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»بررسی نشانه-معناشناسی آیات مربوط به قیامت و معاد از سوره قیامت بر پایه مطالعات 
نشانه شناختی گریماس« نوشته  فریده حق بین و دیگران. )1392؛ شماره 2، مجله زبان شناخت(
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بررسی نشانه-معناشناسی آیات قیامت و معاد با مطالعات 
نشانه شناختی گریماس، به ویژه با مربع نشانه شناختیاو همگرایی دارد و نیز می توان مراتب 
نفس را که در آیات ســوره قیامت به آن هااشاره شده است، با نظام گفتمانی روایی گریماس 
تطبیق داد و زیبایی شــناختی آیات قیامت و معاد را با توجه به پدیدارشناسیزیبایی شناختی 

توصیف کرد. 
مقاله  »تجزیه ی داســتان حضرت یوســف )ع( در قرآن کریم براســاس نظریه پراپ و 
گریماس«نوشته  بتول اشــرافی و دیگران. )1394، شماره 27، دوماهنامه جستارهای زبانی(
نتایج این تحقیق حاکی از آن اســت که با توجه به تحلیل داســتان حضرت یوسف )ع( به 
عنوان نمونه ای از قصص قرآن می توان گفت میزان کارایی دیدگاه گریماس نسبت به دیدگاه 

پراپ در تحلیل قصص قرآن بیشتر است.
مقاله ی »تحلیل ســاختار روایی داســتان حضرت سلیمان و ملکه ســبأ بر پایه ی الگوی 
روایی گریماس«نوشته  حامدصدقی و دیگران. )1395، شماره 3، فصلنامهپژوهش های ادبی 
-قرآنی( نتایج این پژوهش حاکی از آن اســت که نظام گفتمانی روایی گریماس با داستان 

قرآنی مذکور همگرایی داشته و منطبقاست.
مقاله ای با عنوان »بررســی داستان کودکی حضرت موسی )ع( در سوره قصص بر پایه ی 
الگوی روایی گریماس« نوشــته ی رحمان عشــریه و همکاران که در سال 1397 در مجله 
پژوهشــنامه  معارف قرآنی به چاپ رسیده اســت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که 
عنصر الهی نقــش محوری در قصص قرآنی دارد و این قصه ها به ویژه داســتان حضرت 
یوسف در حال انتقال روحیه  توحید محوری به مخاطبین است. در مورد حضرتابراهیم )ع( 
پژوهش های بسیاری صورت گرفته است؛ اما با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط 
نگارندگان این مقاله، تاکنون درباره  بررســی الگوی روایی گریماس در داســتان حضرت 

ابراهیم )ع(پژوهشی انجام نشده است. بنابراین ، ضرورت چنین پژوهشی اثبات می شود.

2-الگوی روایی گریماس
اولین نظریه های مربوط به روایت در قرن نوزدهم میالدی در مکتب فرمالیســم روسی از 
سوی والدیمر پراپ بامطالعه بر روی قصه های پریان روسی و انتشار کتاب او شکل شناسی 
قصه عامیانه )192۸م( مطرح شد تا اینکه به تبع فرمالیست ها ساختارگرایی بزرگ ترین ارمغان 
خود را برای ادبیات به نمایش گذاشــتو آن بحث روایت شناسی بود که کامل کنندگاننظریه  
پراپ در اروپــا از جمله بارت،گریمــاس، برمون، ژنت و ...از بنیانگذاران آن محســوب 
می شــدند. )مشــهدی و ثواب، 1393: ۸4(تحقیقات و پژوهش های پراپ درباره  قصه های 
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ت عامیانه روسموردتوجه  یکی از مهم ترین پژوهشگران ساختارگرایانه از جمله گریماس قرار 
گرفت،او نشانه شناس لیتوانیایی مقیم فرانسه از برجسته ترین نشانه شناسان عصر حاضر است. 
وی روایت  شناسی ساختارگرا است که درزمینه روایت شناسی به ارائه  الگوهای معین و ثابت 
به منظور بررســی انواع مختلف روایت تالش های فراوانی انجام داده است و روایت شناسی 
را براســاس ریخت شناسی حکایت پراپ اســتوار نمود. )اخوت،1371: ۶3(والدیمر پراپ 
ســی ویک نقش ویژه و هفت حوزه ی عملیات برای نقش های قصه در نظر گرفت. )پراپ، 
13۶۸: 1۶2( با وجودی که گریماس در این الگو به دسته بندی شخصیت پراپ نظر داشته، 
امــا در آن تغییری اعمال نموده اســت »او برخالف پراپ که دســته بندی هفت گانه اش از 
شخصیت های حکایتی عامیانه را خاص این حکایت ها می دید و آن را تعمیمن می داد؛ معتقد 
است که می توان تعداد اندکی از الگوهای کنش هایشخصیت را یافت و از این الگوها منطق 
جهان داستان را آفرید.« )احمدی، 13۸0: 1۶3(.بنابر نظر گریماس شخصیت های روایت یا 
کنش گران براساس مناسبات و تقابل هایی که باهم دارند به شش دسته ی زیر تقسیم می شوند:

1. کنش گر: شخصیتی که عمل را انجام می دهد و به سوی شیء ارزشی می رود.
2. شیء ارزشی: هدفی که کنش گر به سوی آن می رود یا عملش را بر روی آن انجام می دهد.
3. فرستنده پیام: عامل یا نیرویی است که کنش گر را به دنبال خواسته و هدفی می فرستد.

4. گیرنده  پیام یا کنش پذیر: کسی است که از اعمال کنش گر بهره می برد.
5. یاری دهنده: او به کنش گربرای دستیابی به شیء ارزشی کمک می کند.

۶. مخالف: کسی است که کنش گر را از دستیابی به شیء ارزشی بازمی دارد.
کنش گر عنصر اصلی و محوری این ساختار است که کنشی را انجام می دهد. شیء ارزشی 
همان چیزی است که کنش گر به خاطر آن تالش می کند و کنش را انجام می دهد و در پی 
دستیابی به آن است. هر آنچه بر سر راه رسیدن به هدف قرار می گیرد مخالف است.فرستنده 
عاملی است که کنش گر را به دنبال موضوع شناسایی یا هدف می فرستد. در این میان گیرنده 
برخوردار می شود و نیروی یاریگر درصدد یاری برمی آید. )محمدی، 13۸1: 114(گریماس 

پی رفت های تشکیل دهنده  روایت را در سه دسته  کلی جای داده است که عبارت اند از:
1- زنجیره ی اجرایی: این زنجیره بر عمل یا مأموریتی داللت می کند و شامل آزمون ها و 

مبارزات است.این توالی همان زنجیره ای است که طرح اصلی داستان را می سازد.
2- زنجیره ی پیمانی: در این زنجیره مشخص می شود که روایت به سرانجام معهود خود 
می رســد یا نه.زنجیره  پیمانی وضعیت داستان را به سوی یک هدف پیگیری می کند. پس بر 

ایجاد یا نقض یک پیمان، زیر پاگذاشتن ممنوعیت ها و جدایی یا سازش داللت دارد.
3- زنجیره انتقالی: دربرگیرنده  تغییر وضعیت یا حالتی در داستان است. )اسکولز، 1379 
15۶-154(گریماس هم چنین هر روایت را متشکل از گزاره های مختلفی می داند که مجموع 
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آن ها پی رفتی را در داستان به وجود می آورد و او آن ها را در سه دسته کلی جای می دهد:
1- گزاره وصفی:شرایط و موقعیت را شرح می دهد.

2-گزاره ی وجهی:حالتی را نشان می دهد.
3-گزاره های متعددی: برانجام کاری داللت دارد. )اسکولز، 13۸3: 147(

3- حضرت ابراهیم )ع( از نگاه قرآن
حضرت ابراهیم )ع( از پیامبرانی است که فرازهای سازنده و گوناگون زندگی آن حضرت 
در ضمن بیش از بیست وپنجسوره قرآن ذکرشــده است؛ برخی از آن هاعبارت اند از: بقره: 
2۶0-25۸،124، انبیاء: 73-51، انعام:۸3-74، عنکبوت:27-1۶، شعرا:۸9-۶9، زخرف:2۸-
2۶، مریــم: 41-49، ابراهیم: 35-3۸ و 49-47، صافــات:113-۸3، ذاریات: 37- 24، هود 
۶9-7۶، حجر:۶0-51، حج: 2۶-29، آل عمران: ۶۸-95-۶5،نســاء: 125، نحل: 120-123، 

ص: 45-47، ممتحن ۶9. 
این داســتان از جمله داستان های بلند قرآن است که شامل ژرف ترین معناها و آموزه های 
اسالمی اســت و دارای مضامینی چون یکتاپرستی،معاد،اخالصو... است که به طور منسجم 
از نوجوانی تا پایان حیات حضرت ابراهیم )ع( و ســاختن کعبه مطرح می شــود و دارای 
وحدت موضوعی هم در سوره  مورد نظر و هم در ارتباط با کل داستان های وی است،برخی 
محققان داســتان حضرت ابراهیم )ع( را مانند رمانی دانســته اند کــه از حوادثی مجزا ولی 
مرتبط به هم تشکیل شده است که هریک از این حوادث دارای گره افکنی،هول و والو اوج 
و گره گشاییاســت و همه ی این حوادث در سرنوشــت حضرت ابراهیم )ع( نقشی به سزا 
داشــته اند. )داوودی مقدم، 1392: 7۶5(داستان حضرت ابراهیم )ع( در قرآن از نوجوانی او 
آغاز می شــود و تا بنای کعبه توسط ایشان ادامه می یابد. در خالل این دو امر حوادثی برای 
حضرت روی می دهد مثل بت شــکنی،دعوت به یکتا پرستی،در آتش افکنده شدن،برگزیدن 
ماه و ســتاره به خدایی،زنده کــردن مردگان، هجرت به مصر و شــام، رها کردن هاجر و 
اسماعیل در بیابان،قربانی کردن وی، مژده ی تولد اسحاق و سرانجام بنای کعبه که همه  این 
حوادث علتی برای برگزیده شدن و به مقام امامت رسیدن آن حضرت می شوند. )پراندوجی، 
نصیحت، 13۸۸: 295( در این مقاله داســتان بت شکنی آن حضرت و در آتش افکنده شدن 

ویبررسی می شود.

4-تحلیل داستان بت شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم )ع(

4-1- موقعیت اول: دعوت آزر به پرستش خدای یگانه و دوری از بت پرستی توسط ابراهیم)ع(
حضرت ابراهیم )ع( دعوت به یکتاپرستی را ابتدا از عموی خود آزر شروع می کند؛آیاتی 
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ت از سوره ی مریم حاکی این امر است که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد:
آیات 49-41 ســوره مریمبه شرح گفتگوی حضرت ابراهیم )ع( و پدرش آزر )در اینجا 
اشاره به عمو اســت(می پردازد و چنین می گوید در آن هنگام به پدرش گفت:ای پدر چرا 
چیزی را پرســتش می کنی که نه می شــنوند و نه می بیند و نمی تواند هیچ مشکلی را از تو 
حل کند:﴿اِذ قاَل البيِه يا أّبَِت لَِم تَعبُُد ما ال يَسَمُع و ال يُبِصُر و ال يُغنِی عنَک شيئًا﴾ )مریم/42( 
ابراهیم با منطق روشــنی او را دعوت می کند کــه در این امر از وی تبعیت کند و می گوید 
»ای پدر علم و دانشــی نصیب من شده که نصیب تو نشده است به این دلیل از من پیروی 
کن تا تو را به راه راســت هدایت کنم: ﴿يَا أَبَِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمَن الِْعْلِم َما لَْم يَْأتَِک فَاتَّبِْعنِي 
أَْهِدَك ِصَراًطا َسِويًّا﴾)مریم/43(این آیات نشان دهنده  آن است که حضرت ابراهیم )ع( برای 
یکتاپرســت شدنعمویش، اصرار فراوان کردند و به شــدت خواهان خوشبختی و سعادت 
ایشــان بوده اند چنانچه در آیه بعد دیده می شــود که ایشان جنبه اثباتی آیه قبل را با جنبه ی 
نفی و آثاری که بر مخالفتاین دعوت مترتب می شــود توأم کرده و می گوید »پدرم شــیطان 
را پرستش مکن،چراکه شیطان همیشــه نسبت به خداوند رحمان، عصیانگر بوده است«:﴿
ْحَمِن َعِصيًّا﴾)مریم/44( درواقع اومی خواهد این  ْيَطاَن َكاَن لِلَرّ ــْيَطاَن إَِنّ الَشّ يَا أَبَِت اَل تَْعبُِد الَشّ
واقعیت را به آزر تعلیم کند که انســان در زندگی بدون خط نمی تواند باشــد یا خط اهلل و 
صراط مستقیم است و یا خط شیطان عصیانگر و گمراه،او باید در این میان درست بیندیشد 
و برای خویش تصمیم گیــری کند و خیر و صالح خویش را دور از تعصب ها و تقلید های 
کورکورانــه در نظر بگیرد/ )مکارم شــیرازی،1377: 13، 79-77( از این رو باردیگر در آیه 
45 او را متوجه عواقب شــوم شــرک و بت پرســتیمی کند و می گوید »ای پدر،من از این 
می ترسم با این شــرک و بت پرستی که داری عذابی از ناحیه خداوند رحمان به تو برسدو 
ْيَطاِن  ْحَمِن فَتَُكوَن لِلَشّ َک َعَذاٌب ِمَن الَرّ تو اولیای شیطان باشــی«: ﴿يَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن يََمَسّ
َولِيًّا﴾)مریم/45( بعد از این آیات که حاوی ســخنان منطقیابراهیم به پدرش بود،آزر شروع 
به سخن گفتن کرد و گفت: ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی؟﴿قَاَل أََراِغٌب أَنَْت 
َعْن آلَِهتِي يَا إِبَْراِهيُم﴾ )مریم/4۶( اگر از این کار خودداری نکنی به طور قطع تو را سنگسار 
خواهم کرد: ﴿لَــْم تَْنتَِه َلَْرُجَمنََّک﴾)مریم/4۶(و اکنون از من دور شــو دیگر تو را نبینم:﴿
َواْهُجْرنِي َملِيًّا﴾)مریم/4۶(ابراهیم )ع( در مقابل این سخنان توهین آمیزآزر،تسلط بر اعصاب 
خویش را همچنان حفظ کرد و در برابر این تندی و خشــونت شدید،با نهایت بزرگواری 
گفت: ﴿قَاَل َســَلٌم َعَلْيَک﴾)مریم/47( عالمه طباطبایی در این باره می گوید »اما اینکه به او 
ســالم کرد، چون سالم عادت بزرگواران اســت و با تقدیم آن، جهالت پدر را تالفی کرد 
و در مقابل تهدید به رجم و طرد، وعده ی ســالمت، امنیت و احســان داد، همان گونه که 
ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشــوَن َعَلی اْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطبَُهُم الَْجاِهُلوَن  دســتور قرآن است:﴿َوِعبَاُد الَرّ
قَالُوا َســَلًما﴾)فرقان/۶3(؛ »بندگان )خاص خداوند( رحمان، کســانی هستند که با آرامش 
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و بی تکبّربــر زمین راه می روند و هنگامی که جاهالن آن ها را مخاطب ســازند )و ســخنان 
نابخردانه گویند( به آن ها سالم می گویند )و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند«)طباطبایی، 
1417: 15، 25۸( ســپس حضرت بنا بر عاطفه و محبت وافری که نســبت به آزر داردبه او 
وعده ی استغفار می دهد:﴿َسَأْستَْغِفُر لََک َربِّي إِنَُّه َكاَن بِي َحِفيًّا﴾)مریم/47(در واقع ابراهیم در 
مقابل خشونت و تهدید آزر مقابله بهضد نمود و وعده استغفار و تقاضای بخشش پروردگار 
را به او داد و فرمود من از شما و بتانی که بجای خدا می پرستید دوری کرده و خداییکتا را 
می خوانم و امیدوارم کــه چون او را بخوانم مرا از درگاه الطافش نراند. چون ابراهیم از آن 
قوم و بتانی که بجای خدامی پرستیدند دوری کرد ما هم به لطف و رحمت خود به او اسحاق 
و یعقوب را عطا کردیم و به اوشــرف نبوت بخشــیدیم و آن ها را از رحمت خود بهره مند 
ساختیم و بر زبان عالمی آوازه نیک نامی شــان را بلند گرداندیم: ﴿َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن 
ا اْعتََزلَُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن  ُدوِن الَلّ َوأَْدُعواْ َربِّی َعَسی  أاََلّ أَُكوَن بُِدَعآِء َربِّی َشِقيًّا﴾ )مریم/4۸(﴿فََلمَّ
ْحَمتِنَا َو َجَعْلنَا  ِ َوَهْبنَا لَُه إِْسَحاَق َو يَْعُقوَب َوُكّل َجَعْلنَا نَبِيًّا﴾)مریم/49(،﴿َو َوَهْبنَا لَُهم ِمّن رَّ ُدوِن اللَّ

لَُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا﴾)همان/50(

4-1-1-تحلیل موقعیت اولبر اساسالگوی کنش

حضرت ابراهیم )ع(کنش گری است که می خواهد با دعوت آزر به یکتاپرستی او را کنش گر
به خط راست هدایت کند.

 اولین گیرنده یا کنش پذیر آزرعموی حضرت ابراهیم )ع( است که اگر دعوت کنش پذیر
آن حضرت را می پذیرفتاز این کنش بهره ای به دست می آورد؛ اما با سرپیچیاز 

امر پیامبر خودرا از آن محروم ساخت.هم چنینمی توان برای این موقعیت حضرت 
ابراهیم )ع( را نیز به عنوان گیرنده در نظر گرفت که با دعوت کردن آزر به 

یکتاپرستیمی خواهد به تکلیف الهی که به عنوان یک پیامبربر عهده ی اوست، عمل 
نماید.

عالقه و میلی که حضرت ابراهیم )ع( به رستگاری عمویش دارد.کنش گزار یا فرستنده

شیطان ودل بستگی شدیدآزر به سنت ها.ضد کنشگر

خداوند متعالکه درهای رحمت خویش را به خاطر اطاعت حضرت ابراهیم )ع( از کنش یار یا یاری دهنده
او بر وی گشوده استو انذار توأم با شفقت حضرت ابراهیم )ع( که او را از خطرات 

مقابله به مثل در برابر جاهالن و سبک مغزان دور کرده است به عنوان یاری گران 
ابراهیم به شمار می روند.

دعوت آزر به توحید و مبارزه با بت پرستی.شی ء ارزشی
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ت 4-1-2-گزاره های روایی
حضرت ابراهیم )ع( اصرار زیادی برای رستگاری عمویش آزر دارد؛ اما عمویش بر گزاره  وصفی

پرستش بت ها پافشاری می کند و ابراهیم را با توهین و اهانت از خود می راند.

حضرت ابراهیم )ع( درصدد بازداشتن عمویش از پرستش بت هابرمی آید.گزاره  وجهی

حضرت ابراهیم )ع(با گفتار نرم و آرام بهمناظره باآزرپرداخت ومی خواستنسبت به گزاره  متعدی
آن گمراهی  کهعمویش گرفتار است، او را متنبه بسازد؛ ولی با تهدید شدید او مواجه 

می شود به جای پاسخ مشابه بسیار بزرگوارانه با او برخورد می کند.

4-1-3-زنجیره های روایی
پیمان و عهدی که حضرت ابراهیم)ع( با خود و خدای خودش می بنددو آن این گزاره  پیمانی

است که نزدیکانش را به توحید و دوری از بت پرستی دعوت کند.

گفتگویی کهبین حضرت ابراهیم)ع( و آزر صورت گرفت نشان دهنده  این بود که گزاره  اجرایی
حضرت ابراهیم)ع( تکلیف خود که دعوت کردن نزدیکانش به یکتاپرستی بود را 

آغاز کرد.

حضرت ابراهیم)ع( بر خواسته  خویش تأکید کرد واز بتانی که آزرمی پرستید، دوری گزاره  انفصالی
کرد و همین امر باعث شد خداوند به خاطر این کارش او را مورد لطف و رحمت قرار 
دهد؛ اما آزر در جهل خود باقی ماند و سیر حرکت نسبت به آزر همچنان منفی است.

گریماس عقیده دارد عناصر روایت با یکدیگر روابط، مناسبات و تقابل هایدوگانه ایدارند و 
در این حوزه بر سه رابطه  متناقض، متضاد و مخالف تأکیدمی کند و رابطه ی متناقض را رابطه ای 
می داند که در آن وجود یک مفهوم ناقض مفهوم دیگر است و در موردرابطه ی متضاد عقیده 
دارد که وجود یک مفهوم با عدم دیگری همراه است و آن دو مفهوم با همدیگر سازگار نخواهند 
بود. در رابطه مخالف معتقد اســت که هر یک از اشخاص روایت درصدد ایجاد مانعی برای 
جلوگیری از رسیدن به هدف خویشهستند.)اخوت،1371: ۶5( در این موقعیتمی توانبه نوعی از 

رابطه ی تناقض بین دیدگاه عبادی حضرت ابراهیم )ع( ودیدگاه مشرکانه آزر اشاره کرد.

4-2-موقعیت دوم:تهدید کردن ابراهیم )ع(
بعد از پیشنهاد حضرت ابراهیم )ع(  به آزر مبنی بر یکتاپرست شدن او و رد آن توسط آزر، 
ابراهیم از راه دیگری وارد شد. آزربت تراش بود و بت ها را می ساختو به فرزندان خود می داد 
تا به بازار ببرند، روزی چند بت به ابراهیم داد تا او آن ها را به بازار ببرد و مانند سایر برادرانش 
آن ها را به مردم بفروشد، ابراهیم خواسته یآزر را پذیرفت،بت ها را همراه خود به طرف میدان و 
بازار آورد ولی برای اینکه وجدان خفته مردم را بیدار کند و آن ها را از پرستش بت بیزار نماید 
طنابی در گردن بت ها بست و آن ها رادر زمینمی کشانید و فریاد می زد »من یشتری من الیضره 
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و ال ینفعه« چه کســی این بت ها را که ســود و زیان ندارند از من می خردسپس بت هارا کنار 
لجن زار و آب هایجمع شده در گودال هاآورد و در برابر چشم مردم،آن ها را در میان لجن آلوده 

می انداخت و بلند می گفت »آب بنوشید و سخن بگویید.«)مجلسی، 13۸9:12، 31(
ابراهیم چون  متوجه شده بود که دالیل لفظی و برهان منطقی هرقدر مانند روز روشن باشد 
در شــوره زار دل قوم او ثمری به بار نخواهد آورد، برای همین بود که تصمیم گرفت گفتار و 
استدالل سمعی را به احتجاج بصری و قابل رؤیت تبدیل کند تا بلکه چشمان قوم را به بصیرت 
درون منور سازد و بدین طریق حقیقت دعوت خود را برای آنان آشکار سازد و به همین خاطر 
بود کهبت ها را بر روی زمین کشید و آن ها را داخل آب کثیف انداخت. )موسوی،13۸7:۶3(

قــوم ابراهیم در مورد بت های خود ســخن های فراوان گفتند و در بیان جواب درســت 
به ابراهیم زمانی که از آن ها پرســید ﴿َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّتِــي أَنْتُْم لََها َعاِكُفوَن﴾)انبیاء/52(این 
صورت ها و مجســمه هایبی روحی که شما همواره آن ها را پرستشمی کنیدچیست اند؟ افراط 
کردند؛آنــان به تواضع در برابر بت ها افتخار می کردندو چــون هیچ جوابی در برابر منطق 
ابراهیم نداشــتند، مطلب رااز خود رد می کردند و به نیاکانشان ارتباط می دادند و می گفتند  
﴿قَالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لََها َعابِِديَن﴾ )انبیاء/53(»آنان در پاســخ گفتند ما پدرانمان را بر پرستش 

آن ها یافتیم.«
از آنجا که تنها بر سنت و روش نیاکان بودن هیچ مشکلی را حل نمی کند و هیچ دلیلی وجود 
ندارد که نیاکان عاقل تر و عالم تر از نســل های بعد باشند؛ بلکه قضیه بر عکس است. چون 
باگذشت زمانعلم و دانش هاگسترده ترمی شود. ابراهیم )ع( بالفاصله به آن ها چنین گفت: هم 
شما و هم پدرانتان به طور قطع در گمراهی آشکاربودید:﴿قَاَل لََقْد ُكْنتُْم أَنْتُْم َوآبَاُؤُكْم فِي َضَلٍل 
ُمبِيٍن﴾)انبیاء/54( این تعبیر با انواع تأکیدها و حاکی از قاطعیت تمام،سبب شد که بت پرستان 
کمــی به خود آمده درصدد تحقیق برآیند، رو به ســوی ابراهیم کرده گفتند: آیا به راســتیتو 
ِعبِيَن﴾)انبیاء/55(  مطلب حقی آورده ای یا شوخی می کنی؟﴿قَالُوا أَِجْئتَنَا بِالَْحِقّ أَْم أَنَْت ِمَن الَلّ
زیراآن ها که به بت پرســتی عادت کرده بودند باور نمی کردند کســی با بت پرستی مخالفت 
کند؛اما ابراهیم )ع(صریحاً به آن ها پاســخ گفت: که پروردگار شــما پروردگار آسمان ها و 
ــَماَواِت َواْلَْرِض﴾)انبیاء/5۶( همان خدایی که آن ها را  زمین اســت:﴿قَاَل بَْل َربُُّكْم َرُبّ الَسّ
اِهِديَن﴾)انبیاء/5۶( آفریده و من از گواهان این عقیده ام: ﴿الَِّذي فََطَرُهَنّ َوأَنَا َعَلی َذلُِكْم ِمَن الَشّ
ابراهیم )ع( برای این که ثابتکند این مســئله صد درصد جدی است و او بر سر عقیده خود 
تا نهایت ایســتاده اســت و نتایج و لوازم آن را هرچه باشد با جان ودلمی پذیرد اضافه کرد: 
به خدا ســوگند من نقشه ای برای نابودی بتهای شما به هنگامی که خودتان حاضر نباشید و 
ازاینجا بیرون روید خواهم کشــید:﴿َوتَالَلّ َلَِكيَدَنّ أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن﴾)انبیاء/57( 
منظور این بود که با صراحت به آن ها بفهماند ســرانجام از یک فرصت استفاده خواهم کرد 
و آن ها را درخواهم شکست. بعید نیست عظمت و ابهت بت ها در نظر آنان در آن پایه بود 
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ت که این سخن را جدی نگرفتند و عکس العملی نشان ندادندشاید فکر می کردند مگر ممکن 
اســت انسانی به خود اجازه دهد این چنین با مقدسات یک قوم و یک ملت که حکومتشان 
هم صد درصد پشــتیبان آن است بازی کند؟با کدام جرئت با کدام نیرو؟بدین گونه روشن 
می شــوداین که بعضی گفته اند این جمله را در دل گفته و یا به طور خصوصی با بعضی در 
میان نهاده به هیچ وجه نیازی به آن نیست به خصوص این که کاماًل برخالف ظاهر این آیه 
است. به عالوه که در چند آیه بعد آمده استبت پرستان به یاد گفتار ابراهیم افتادند و گفتند ما 
شنیدیم جوانی سخن از توطئه درباره بت هامی گفت.)مکارم شیرازی،1377: 13، 430-432(

4-2-1-تحلیل موقعیت دوم بر اساس الگوی کنش
حضرت ابراهیم )ع( کنش گری است که هم در رفتار و هم در مناظره هایی که با کنش گر

بت پرستان دارد سعی می کندآن ها را از بت پرستی دور کند و بی ارزشیبت ها را با دلیل و 
منطق برای آنان نمایان کند و تفکر بت پرستی را از بین ببرد.

مردم که اگر دعوت حضرت ابراهیم )ع( را می پذیرفتند به راه درست هدایت می شدند.کنش پذیر
هم چنین حضرت ابراهیم )ع( خود نیز به عنوان پیامبری که تکلیف الهی بر عهده دارد تا 

دیگران را به یکتاپرستی دعوت کند،گیرنده ی دیگر این موقعیت است.

کنش گزار یا 
فرستنده

میل و رغبتی که حضرت ابراهیم )ع( به یکتاپرست شدن مردم دارد و تکلیف الهی که بر 
عهده  حضرت است.

تعصبات کورکورانه  مردم، دل بستگی عاطفی شدید مردمنسبت به سنت ها و رسوم ضد کنش گر
اجدادی

کنش یار یا 
یاری دهنده

برهان قوی و حجت نیرومند و فن هاییکه حضرت ابراهیم )ع( برای اثرگذاشتن در 
دیگران در گفت وگوهایشبه کار می برد او را دررسیدن به اهدافش که متزلزل کردن افکار 

مردم نسبت به پرستشبت ها بود بسیار یاری کرد.

 نشان دادن بی ارزشیبت هاو بیزار کردن مردم از پرستش آن هاشی ء ارزشی

4-2-2-گزاره های روایی
جهل و نادانی مردم به نهایت خود رسیده بود.آن ها به جای پرستش خدای یگانه گزاره وصفی

بت های بی جان را پرستش می کردند و حضرت ابراهیم )ع(بعدازاینکه انکار و عناد آزر 
را دید از هدایتش نومید نشد و از مبارزهباشرک و قوم مشرکدست برنداشت و تصمیم 

گرفت با کمال سرسختی در برابر عقاید فاسد قوم به پیکار بپردازد.

حضرت ابراهیم )ع(دغدغه یکتاپرست شدن مردم و هدایت کردن آن ها به راه راست را گزاره وجهی
دارد.

او به صورت علنی از ناتوان بودن بت ها و بی ارزشیآن ها با مردم سخن می گوید وآن ها گزاره متعددی
را به شکستن بت ها تهدید می کند و سرانجام تهدید خود را در موقعیت بعدی عملی 

می کند.
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4-2-3-زنجیره های روایی
حضرت ابراهیم )ع( با خود و خدای خود عهد می بندد که مردم را به یکتاپرستی دعوت گزاره پیمانی

کند وبت ها را نابود کند.

حضرت ابراهیم )ع( در پی عهدی که با خود می بندند به مخالفت با بت پرستیمی پردازد و گزاره اجرایی
در همه جا این مخالفت خود را آشکار می کند.

اگرچهمردم با شنیدن سخنان حضرت ابراهیم )ع(اندکی به فکر فرورفتندو در پرستش گزاره انفصالی
بت ها دچار شک و تردید شدندو در حد چند لحظه سیر حرکت در این موقعیت به سوی 
مثبت پیش رفت ولی دل بستگی شدید مردم نسبت به سنت و رسوم اجدادی باعث شد 

سیر حرکت باز به سوی منفی پیش برود.

4-3-موقعیت سوم: نقشه ابراهیم)ع( و شکستن بت ها
حضرت ابراهیم )ع( بعد از اینکه به  صورت علنی با بت پرســتی به مخالفت برخاســت 
چون نمی خواســت خانواده خود و همین طور آزر را که سرپرست او بود به دردسر بیندازد 
از خانواده خود کناره گرفت و در خانه ای مستقل زندگی کرد.او از طرف مأموران نمرود نیز 
مواظبت می شد که مبادا مردم را به خداپرستی دعوت کند. ابراهیم )ع( زمانی که دید تبلیغات 
سمعی و بصری و برهان و ارشاد بر قوم مؤثر نیفتاد و اعالم خطر نیز سودی نبخشید دریافت 
که گوش آنان به سخن وی بدهکار نیست و چون دید که قوم به خرافات خود چنگ زده اند 
و به بت پرستی تمسک جسته اند نقشه ی جدیدی علیه بت ها کشید و با خود سوگند یاد کرد 
که در نابودی بت ها تدبیری به کار گیرد تا این مردم دریابند که بت ها قادر نیســتند از خود 
دفاع کنند و خطر و تهدید را هم از خود و هم از مردم دور سازند و یا از آن جلوگیری کنند. 
شاید قوم بدین ترتیب درک کنند که اگر عبادت بت ها را کنار بگذارند ضرر و خطری متوجه 
آنان نمی شــود. )موســوی، 13۸7:۶4( اهل بابل محل زندگی حضرت ابراهیم)ع( هرسال 
جشــن مخصوصی داشــتند و غذاهایی را آماده می کردند که در بت خانه قرار می دادند تا 
متبرک شود سپس دسته جمعی به بیرون شهر می رفتند و پس از خوش گذارنی در پایان روز 
از صرف غذا به بت خانهبازمی گشــتند. شب پیش از جشن از ابراهیم)ع( نیز دعوت کردند 
که همراه آنان در مراســم شرکت کند؛ اما حضرت ابراهیم)ع( که منتظر فرصتی برای درهم 
کوبیدن بت ها و ایجاد شوک بر مردم بود مطابق آداب ورسوم و اعتقاد مردم بابل که ستارگان 
را در سرنوشت خود مؤثرمی دانستند، )قرائتی،13۸3: ۸، 43(نگاهی به ستارگان کرد و چنین 
وانمود کردکه اوضاع کواکب نوعی بیماری را در صورت خروج او از شــهر نشان می دهد: 
﴿فَنََظَر نَْظَرًة فِی النُُّجومِ﴾)صافات/۸۸(﴿فَقاَل إِنِّي َسِقيٌم﴾)صافات/۸9(. لذا مردم نیز قانع شده 
و از اصرار خود دست برداشتند: ﴿فَتََولَّْوا َعْنُه ُمْدبِِريَن﴾ )صافات/90( شهر از جمعیت خالی 
شــد و کسی جز ابراهیم در شــهر باقی نمانده بود آنگاه که ابراهیم شرایط را مساعد دید، 
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ت آهسته به بت خانه نزدیک شد. بت خانه محیط وسیعی داشت که از بت انباشته شده بود و 
در میان آن ها بتی قرار داشت که از همه بزرگتر بود ابراهیم چون وارد بت خانه شد از روی 
سرزنش و تمسخر رو به بت ها نمود و گفت: چرا غذا نمی خورید؟﴿فََراَغ إِلَی آلَِهتِِهْم فََقاَل 
أاََل تَْأُكُلوَن﴾ )صافات/91(این تحقیر استیعنی شما هیچ کاره هستید چرا حرف نمی زنید:﴿َما 
لَُكْم اَل تَْنِطُقوَن﴾)صافات/92( ابراهیم تبری را که با خود برده بود برداشت و تصمیم گرفت 
با دست راست و یا با قدرت بت ها را در هم بکوبد:﴿فََراَغ َعَلْيِهْم َضْربًا بِالْيَِميِن﴾)صافات/93( 
و بعد از درهم شکستن تمام بت ها تبر را در دست بت بزرگ قرار داد تا برای درک ناتوانی 
بت ها به آن مراجعه کنند: ﴿فََجَعَلُهــْم ُجَذاًذا إاَِلّ َكبِيًرا لَُهْم لََعَلُّهْم إِلَْيِه يَْرِجُعوَن﴾)انبیاء/5۸( بعد 
از واقعه بت شــکنی حضرت ابراهیم )ع(؛ مردم بابل از مراسم عید برگشتند و در ابتدا وارد 
معبد شدند و بت ها را در هم ریخته و شکسته دیدند برای مدتی مات و مبهوت گردیدند و 
فریادشان بلند شد که چه کسی این بال را بر سر خدایان ما آورده است؟﴿قَالُوا َمْن فََعَل َهَذا 
الِِميَن﴾)انبیاء/59(به طور مسّلم هرکس بوده از ظالمان وستمگران است؛ او  بِآلَِهتِنَا إِنَُّه لَِمَن الَظّ
هم به خدایان ما ستم کرده است هم به جامعه و جمعیت ما و هم به خودش چرا که با این 
عمل خودش را در معرض خطر قرار داده است؛ اما گروهی که تهدیدهای ابراهیم را نسبت 
به بت ها در خاطر داشتند و طرز رفتار اهانت آمیز او را با این معبودهای ساختگی می دانستند 
گفتند ما شــنیدیم جوانکی سخن از بت ها می گفت و از آن ها به بدی یاد می کرد که نامش 

ابراهیم است:﴿قَالُوا َسِمْعنَا فَتًی يَْذُكُرُهْم يَُقاُل لَُه إِبَْراِهيُم﴾)انبیاء/۶0(

4-3-1-تحلیل موقعیت سوم براساس الگوی کنش
ابراهیم )ع( کنش گری است که با شکستن بت ها و گذاشتن تبر در دست بت بزرگ کنش گر

سعی در هدایت مردم ونشان دادن بی ارزشی بت ها داشت.

ابراهیم )ع( و دین ابراهیم )ع(کنش پذیر

 عهدی که ابراهیم )ع( در موقعیت قبلی با خود بسته بود که بت ها را نابود خواهد کردو کنش گزار یا فرستنده
تکلیف الهی که بر عهده آن حضرت گذاشته شده بود انگیزه ای برای انجام دادن کنش 

آن حضرت در این موقعیت است.

-ضد کنش گر

ایمان و اقتدار درونی حضرت ابراهیم )ع( برای انجام تصمیمی که گرفته بود،خالقیت کنش یار یا یاری دهنده
حضرت در عملش که تبر را در دست بت بزرگ گذاشت و این خود کنشی فعال و 

حساب شده بود که به خلق عملی خالق و محیط ساز منجرشد.

ثابت کردن اینکه بت ها حتی قادر به دفاع از خود نیستند و بی ارزشند و بیدار کردن شیء ارزشی
افکار عمومی و محو شرک.
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4-3-2-گزاره های روایی
 ابراهیم )ع( بعد از گفتگوهای بسیار با مردم متوجه شد که جهل و نادانی راه تفکر را گزاره وصفی

بر آنان بسته است. بنابراین باید راه اندیشیدن را بر آنان بگشاید. از این رو هنگامی که 
شهر از جمعیت خالی شده بود حضرت با آوردن بهانه ای از رفتن به میهمانی سربار زد 

تا نقشه خود که شکستن بت ها بودرا عملی کند.

حضرت ابراهیم )ع( درصدد شکستن بت ها برمی آید.گزاره وجهی

حضرت ابراهیم )ع(بت ها را شکست و تبر را در دست بت بزرگ گذاشت تا مردم به گزاره  متعددی
ناتوانی بت ها بیشتر پی ببرند.

4-3-3-زنجیره های روایی
عهدی که حضرت ابراهیم)ع( در مورد شکستن بت ها با خود بست.زنجیره پیمانی

حضرت ابراهیم )ع(بت ها را شکست و تبر را در دست بت بزرگ گذاشت.زنجیره اجرایی

سیر حرکت در این زنجیرهباتوجه به کنشی که حضرت ابراهیم )ع( انجام دادمثبت زنجیره انفصالی
است؛ زیرا حضرت ابراهیم )ع(  با شکستن بت ها و گذاشتن تبر در دست بت بزرگ به 

هدف خود که نشان دادن ناتوانی و بی ارزشی بت ها بود نزدیک تر شده بود.

4-4-موقعیت چهارم: محاکمه ابراهیم)ع(
جمعیت گفتند اگر چنین اســت پس بروید او را در برابر چشــم مــردم حاضر کنید تا 
آن هاکه او رامی شناســند و خبر دارند گواهی دهند:﴿قالُوا فَْأتُوا بِِه َعلــی  أَْعيُِن النَّاِس لََعَلُّهْم 

يَْشَهُدوَن﴾)انبیاء/۶1(
جارچیان در اطراف شهر فریاد زدند که هر کس از ماجرای خصومت ابراهیم و بدگویی او 
نسبت به بت ها آگاه است حاضر شود و به زودی هم آن ها که از این موضوع آگاه بودند و هم 
سایر مردم اجتماع کردند تا ببینند سرانجام کار این متهم به کجا خواهد رسید. ولوله عجیبی در 
مردم شهر افتاده بود زعمای قوم همگی جمع شدند و بعضی می گویند: خود نمرود نیز بر ماجرا 
نظارت داشت. نخستین سؤالی که از ابراهیم کردند این بود گفتند: تویی که این کار را با خدایان 
ما کرده ای؟ ای ابراهیم؟ ﴿قَالُوا أَأَنَْت فََعْلَت َهَذا بِآلَِهتِنَا يَا إِبَْراِهيُم﴾)انبیاء/۶2(ابراهیم آن چنان جوابی 
گفت که آن ها را سخت در محاصره قرار داد؛ محاصره ای که قدرت بر نجات از آن نداشتند. 
)ابراهیم گفت: بلکه این کار را این بت بزرگ آن هاانجام داده اســت؛ از آن ها سؤال کنید اگر سخن  
می گویند:﴿قاَل بَْل فََعَلُه َكبِيُرُهْم هذا فَْســئَُلوُهْم إِْن كانُوا يَْنِطُقوَن﴾)انبیاء/۶3(سخنان ابراهیم )ع(
بت پرســتان را تکان داد وجدان خفته آن ها را بیدار کرد و هم چون طوفانی که خاکستر های 
فراوان را از شعله های آتش برگیرد و فروغ آن را آشکار سازد، فطرت توحیدی آن ها را از پشت 
پرده های تعصب و جهل و غرور آشکار ساخت. در یک لحظه کوتاه و زودگذر از این خواب 
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ت عمیق بیدار شدند چنان که قرآن می گوید:آن ها به وجدان و فطرتشان بازگشتند و به خود گفتند 
الُِموَن﴾)انبیاء/۶4(هم به  حقا که شما ظالم و ستمگرید:﴿فََرَجُعوا إِلی  أَنُْفِسِهْم فَقالُوا إِنَُّكْم أَنْتُُم الَظّ
خویشــتن ظلم و ستم کردید و هم بر جامعه ای که به آن تعلق دارید و هم به ساحت مقدس 
پروردگار بخشــنده نعمت ها و در واقع تمام مقصود ابراهیم )ع( از شکستن بت ها همین بود؛ 
هدف شکستن فکر بت پرستیو روح بت پرستی بود و گرنه شکستن بت فایده ای ندارد،بت پرستان 
لجوج فوراً بزرگتر و بیشــتر از آن را می سازند و به جای آن می نهند .همانگونه که در تاریخ 
اقوام نادان و جاهل و متعصب؛ این مسأله نمونه های فراوان دارد. تا اینجا ابراهیم موفق شد یک 
مرحله بسیار حساس و ظریف تبلیغ خود را که بیدار ساختن وجدانهای خفته است از طریق 
ایجاد یک طوفان روانی اجرا کند. ولی افسوس که زنگار جهل و تعصب و تقلید کورکورانه 
بیشــتر از آن بود که با ندای صیقل بخش این قهرمان توحید به کلی زدوده شود. افسوس که 
این بیداری روحانی و مقدس چندان به طولنی نجامید و در ضمیر آلوده و تاریکشان از طرف 
نیروهای اهریمنی و جهل قیامی بر ضد این نور توحیدی صورت گرفت و همه چیز به جای 
اول بازگشــت چه تعبیر لطیفی که قران می گوید:﴿ثَُمّ نُِكُسوا َعلی  ُرُؤِسِهْم﴾)انبیاء/۶5(و برای 
اینکه از طرف خدایان گنگ و بسته دهانشان عذری بیاورند گفتند تو می دانی آن ها هرگز سخن 
نمی گویند﴿لََقْد َعلِْمَت ما هُؤالِء يَْنِطُقوَن﴾)انبیاء/۶5( این ها همیشه خاموش اند و ابهت سکوت 
را نمی شــکنند و با این عذر پوشالی خواســتند ضعف و زبونی و ذلت بت ها را کتمان کنند 
)مکارم شیرازی، 1377: 13، 441و440( ابراهیم گفت:آیا چیزی را می پرستید که هیچ قدرتی 
ندارد و هیچ ســود و زیانی به شما نمی رســاند، اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید 
ُكْم﴾)انبیاء/۶۶( ﴿أٍُفّ لَُكْم  چرا نمی اندیشید﴿قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن الَلّ َما اَل يَْنَفُعُكْم َشْيئًا َواَل يَُضُرّ
َو لِمــا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن الَلّ أَ فَل تَْعِقُلوَن﴾)انبیاء/۶7(نمرود و نمرودیان در جواب دندان شــکن 
ابراهیم )ع( ناکام ماندند؛ و چون نتوانستند او را محکوم به این کار کنند، برای اثبات شکستن 
بت ها به وســیله ابراهیم به عدم انکار او بســنده کرده او را مجرم شناختند و برای حمایت از 
خدایانشان بعضی پیشنهاد اعدام و گروهی پیشنهاد سوزاندن وی را ارائه دادند:﴿قَالُوا اْقتُُلوهُ أَْو 

قُوه﴾)عنکبوت/24(؛ »گفتند او را بکشید یا بسوزانید.« َحِرّ

4-4-1-تحلیل موقعیت چهارم براساس الگوی کنش
بت پرستان و نمرود که به محاکمه ی حضرت ابراهیم )ع( پرداختند.کنش گر

بت پرستان و نمرود از محاکمه  حضرت ابراهیم )ع( بهره می برند، زیرا با این کار در دل کنش پذیر
مردم ترسی می افکنند که کسی جرئت نکند خدایی به جز خدای آنان برگزیند.

کینه ای که نمرود و نمرودیان از حضرت ابراهیم )ع( داشتند.کنش گزار یا فرستنده

حضرت ابراهیم )ع(که با دالیلی منطقی که در گفتگویش با نمرودیان مطرح می کند، ضد کنشگر
سعی در خنثی کردن کنش نمرودیان دارد.
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جهل، تعصب کورکورانه.کنش یار یا یاری دهنده

محکوم کردن حضرت ابراهیم )ع( و کتمان کردن ضعف و زبونی بت ها.شی ء ارزشی

4-4-2-گزاره روایی
نمرود و بت پرستان و مردم برای محاکمه ابراهیم )ع( جمع می شوند.گزاره وصفی

آن ها با شنیدن سخنان به حق ابراهیم )ع(تصمیم گرفتند که وجدان خود را با تعصبات گزاره وجهی
کورکورانه گول بزنند و درصدد محاکمه ی ابراهیم برآیند.

آن ها سرانجام با مقصر نشان دادن ابراهیم )ع( حکم کشتن یا سوزاندن او را صادر گزاره متعددی
کردند.

4-4-3-زنجیره روایی
نمرود و بت پرستان با خود عهد بستند که کسی که بت هارا شکسته استبه اشد زنجیره پیمانی

مجازات محکوم کنند.

آن ها برای حضرت ابراهیم )ع( حکم کشتن یا سوزاندن را صادر کردند.زنجیره اجرایی

در این موقعیت سیر حرکت به نفع نمرودیان است چرا که با محاکمه کردن حضرت زنجیره انفصالی
ابراهیم )ع( همچنان به زورگویی خویش بر مردم ادامه می دهند. اگرچه در قسمتی از 
ماجرا سخنان حضرت ابراهیم )ع( آن ها را متحول کرده بود و به سمت مثبت سیر داده 

بوده اما لجاجت و تعصبات کورکورانه مانع از تبعیت آنان از ابراهیم شد.

4-5-موقعیت پنجم:ابراهیم )ع( در آتش
به فرمان نمرود، ابراهیم را زندانی نمودند از هر سو اعالم شد که مردم هیزم جمع کنند و 
یک گودال و فضای وســیعی را در نظر گرفتند بت پرستان گروه گروه هیزم می آوردند و در 
آنجا می ریختند گرچه یک بار هیزم برای ســوزاندن ابراهیم کافی بود ولی دشمنان خواستند 
هر چه کینه دارند نســبت به ابراهیم آشکار سازند. وانگهی این حادثه موجب عبرت برای 
همه شــود و عظمت و قلدری نمرود در قلب ها ســایه بیفکند تا در آینده هیچ کسی چنین 
جرئتی نداشته باشد، روز موعود فرارسید نمرود با سپاه بیکران خود در جایگاه مخصوص 
قرار گرفتند در کنار آن بیابان،ســاختمان بلندی برای نمرود ساخته بودند نمرود بر فراز آن 
ساختمان رفت تا از همان باال صحنه سوختن ابراهیم را بنگرد و لذت ببرد هیزم ها را آتش 
زدند، شــعله های آن به سوی آسمان سرکشید آن شعله ها به قدری اوج گرفته بودند که هیچ 
پرنده ای نمی توانســت از باالی آن عبور کند اگر عبور می کرد می سوخت و در درون آتش 
می افتاد. در این فکر بودند که چگونه حضرت را درون آتش ببیفکند؛ شیطان یا شیطان صفتی 
به پیش آمد و منجنیقی ســاخت و ابراهیم )ع( را در درون آن نهادند تا به وســیله آن او را 
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ت بــه درون آتش پرتاب نمایند. در این هنگام ابراهیم )ع( تنها بود حتی یک نفر ازانســان ها 
نبود که از او حمایت کند تا آنجا که پدرخوانده اش آزر نزد ابراهیم آمد و ســیلی محکمی 
به صــورت او زد و با تندی گفت: از عقده ات برگــرد. ولی همه موجودات ملکوتی نگران 
ابراهیم بودند فرشتگان آسمان ها گروه گروه به آسمان اول آمدند و از درگاه خدا درخواست 
نجات ابراهیم را نمودند، جوش وخروش از تمام کائنات برخاســت هر یک به زبان حال به 
خدا شــکایت کردند. زمین گفت: خدایا کسی غیر از او بر روی من تو را پرستش نمی کند 
آیا می گذاری طعمه آتش نمرود شــود؟ مالئک آسمان نیز اعتراض داشتند و خداوند رو به 
آن هــا گفت: اگر بنده ام مرا بخواند حتماً نجات خواهم داد و در وقت ضرورت دســت او 
را خواهم گرفت جبرئیل به خدا التماس کرد و گفت خدایا در زمین کســی غیر از او تو را 
پرستش نمی کرد اینک او را در آتش می اندازند. به جبرئیل خطاب شد ساکت باش بنده ای 
مانند تو می ترسد که وقت بگذرد، من هر وقت بخواهم می توانم او را نجات دهم مرا بخواند 
جوابش را می دهم. جبرئیل در آن وقت بر ابراهیم )ع( نازل شد و گفت: ابراهیم آیا حاجت 
و درخواستی داری من برآورده سازم ابراهیم )ع( جواب داد: به تو احتیاجی ندارم خدا کافی 
و کفیل من است.میکائیل گفت:می خواهی آتش را به وسیله آب ها و باران که در اختیار من 
است خاموش ســازم ابراهیم )ع( جواب داد: نه جبرئیل گفت:پس از خدا بخواه تا نجاتت 

دهد. )موسوی،13۸7: ۶5-۶7(
حضرت ابراهیم )ع( گفت: »همین که او مرا در این حال می بیند کافی است« ابراهیم همچنان 
ثابت و استوار بی آنکه اظهار عجز کند و چهره اش تغییر یابد تنها دل به خدا بسته با سیمایی 
شاد لب هایش را به این گفتار حرکت داد و گفت: ای خدای بزرگ ای خدای یکتا و بی همتا 
و بی نیاز، نه پدر کسی هستی و نه فرزند کسی و نه نظیر و همتایی داری به لطف و کرمت مرا 
از آتش نجاتبده.امام صادق )ع(می فرماید: وقتی که ابراهیمرا در آتش افکندند عرض کرد »خدایا 
به حق محمد و آلش از درگاهت می خواهم که مرا از آتش نجات دهی خداوند نیز آتشرا برای 
او سرد و گوارا کرد.« از هر سو شعله های آتش سر به آسمان زبانه کشیده بود و قهقهه نمرودیان 
بلند شــده بود و منجنیق ابراهیم )ع( را در دل توده های آتش پرتابکرد )همان( اما خداوند به 
یاد ابراهیم بود در همان لحظه از مصدر وحی الهی به سوی آتش فرمان آمد »ای آتش سرد و 
سالمت شو بر ابراهیم« : ﴿قُلْنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَلًما َعَلی إِبَْراِهيمَ﴾)انبیاء/۶9(ابراهیم دل ها را 
تسخیر کرد آنگاه شعله های آتش فرونشست و حرارتش به سردی گرایید نمرود و نمرودیان 
مشــاهده کردند که ابراهیم در کمال صحت و ســالمت در میان آتش نشسته است. مردم از 
این وضع تعجب کرده و بهوحشــت افتادند. تمام حاضران دیدند که سراســر گودال - پر از 
آتش،تبدیل به گلستان شده و ابراهیم در میان گلستان نشسته است. مردم با دیدن این معجزه 
بزرگ به حدی متأثر و آگاه شدند که نزدیک بود در مقابل دعوت ابراهیم تسلیم شوند و او را 
به رهبری خویش برگزینند و چیزی نمانده بود برای پیروی از او متحد گردند ولی برخی از 
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آن ها لذت دنیوی را بر قبول حق مقدم داشتند و دسته ای دیگر ترسیدند مخالفین ابراهیم به آنان 
آزار برسانند لذا فقط عده ایانگشت شمار به ابراهیم ایمان آوردند و ایمان خود را از مردم پنهان 

کردند تا مرگ و آزار نمرودیان گریبان آنان را نگیرد.

4-5-1-بررسی موقعیت پنجم بر اساس الگوی کنش
نمرود کنش گری است کهدستور داد حضرت ابراهیم )ع( را به آتش بیفکنند.کنش گر

نمرود و نمرودیان و بت پرستانکه می خواستند با سوزاندن حضرت ابراهیم )ع( ترسی کنش پذیر
در دل مردم بیندازند تا دیگر کسی جرئت نکند در برابر آن ها و بت های آن ها قد علم 

کند.
برای این موقعیت می توانگیرنده ای دیگر نیز نام برد و اوحضرت ابراهیم )ع(است 

که به یاری خداوند از این کنشی که نمرود و نمرودیان انجام دادند بهره برده است، 
زیرا زمانی که به یاری خداوند آتش بر آن حضرت سرد شد این حرکت در مسیری 
پیش رفت که به یکتاپرست شدن برخی از مردم و متزلزل شدن افکار مردم نسبت 

به بت پرستی منجر شد.

ترساندن مردم از عظمت نمرود و دور کردن آن ها از یکتاپرستی.کنش گزار یا فرستنده

فرشتگانو خداوند.ضد کنشگر

مردم، شیطان صفتان و منجنیق.کنش یار

عبرت شدن آتش زدن ابراهیم )ع( برای همگانشیء ارزشی

4-5-2-گزاره هایی  روایی
نمرود با کمک مردم هیزم هایی برای آتش زدن ابراهیم )ع( فراهم نموده است.گزاره وصفی

نمرود و مردم، درصدد به آتش انداختن حضرت ابراهیم )ع(برمی آیند.گزاره وجهی

نمرود و مردم، حضرت ابراهیم )ع( را با کمک منجنیق به درون آتش می فرستند.گزاره متعددی

4-5-3-زنجیره های روایی
نمرود و بت پرستان با خود عهد می بندند که با در آتش انداختن ابراهیم)ع( عقده ای که از زنجیره پیمانی

او در دل دارند را خالی کنند وکاری کنند که مردم از آن ها بترسند و راهی جز راه آن ها را 
انتخاب نکنند.

نمرود با در آتش انداختن ابراهیم )ع( به وعده ی خویش عمل کرد.زنجیره اجرایی

در این زنجیره شرایط بر وفق مراد کنشگر پیش نرفت و با سرد شدن آتش بر ابراهیم )ع( زنجیره انفصالی
تمام نقشه های نمرود نقش بر آب شد و سیر حرکت از منفی به سمت مثبت پیش رفت، 

زیرا با سرد شدن آتش بر ابراهیم مردم قدرت خدای ابراهیم را دیدند و افکارشان نسبت 
به بت پرستی متزلزل شد.
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ت نتیجه گیری
در این مقاله، ســعی شد تا سیر روایی داستان بت شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت 
ابراهیم )ع( بررسی شود و الگوی روایی داستان را بر اساسزنجیره ها و گزاره های روایی نظریه 
گریماس ارزیابی شود.نکته ی قابل توجه در این داستان این است که حضرت ابراهیم)ع( در 
تمام موقعیت های ذکرشــده نقشــی حائز اهمیت دارد مخصوصاً زمانی که با آوردن دالیل 
قانع کنندهو منطقی به گفتگو با دیگران می پردازد و ســعی در اقناع آن ها دارد؛دراین داستان، 
بسته به موقعیت های مختلف، کنش گر همیشه شخصیت حضرت ابراهیم )ع( نیست؛ بلکه 
در برخی موقعیت های مختلف داســتان، نقش حضرت ابراهیم )ع( تغییر می کند و ســیر 
داستان به گونه ای پیش می رود که حتی زمانی که او کنش گر اصلی نبوده است، برای رسیدن 
به اهدافش که همان ترویج یکتاپرســتی،بیدار کردن وجدان خفته  مردم و از بین بردن تفکر 
بت پرستیاســت از هیچ تالشی فروگذار نکرده اســت و در تمام موقعیت هایی که خودش 
کنش گر اصلی نیستبا گفت وگوهایش کنش هایی را انجام می دهد که کنش کنش گر اصلی که 

نمرود و نمرودیان استرا خدشه دارمی کند.
یک نکته  مهم و درخور توجه این است که خدامحوری و توکل بر خدا از سوی حضرت 
ابراهیم )ع( در قســمت های مختلف داســتان موج می زند و خداوند بــزرگ و تعالی در 
لحظه به لحظه  زندگی حضرت ابراهیم )ع( یاریگر وی بوده اســتتا جایی که در انتهای قصه 

با فرونشاندن آتش و سرد گردانیدن آن بر ابراهیم این یاری را به وضوح نشان داده است.
داســتان ابراهیم )ع( با الگوی روایی گریماس مطابقت دارد و بر اساســآنچه تحلیل شد 
الگــوی کنش و زنجیره هــای روایی و گزاره های روایی گریماس با این بخش از داســتان 
حضرت ابراهیم )ع( هم خوانی دارند و این امر نشــان می دهد که ساختار روایی قرآن کریم 
در مورد داســتان موردبررسی منطبق بر علم زبان شناسی روز است و این خود گویای یکی 

دیگراز جنبه های اعجاز قرآن کریم است.
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