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مقدمه
طور مقطعی به تصـویر  ِ مشخصی است که در آن رخدادي بهروایت، بیان داستانی در قالبِ ساختاري

شود. اندیشمندان مختلف ضمن تأکید بر وجوه گوناگون روایت، تعاریف مختلفـی از آن ارائـه   کشیده می
شود.اره میها اشاي از آناند که در بخش زیر به پارهداده

اي از تجربـۀ گذشـته حـائز    عنوان خالصـه ) زمان را در تعریف روایت بهLabov) (1972 :359لباو (
ناپذیر از روایـت لحـاظ   عنوان جزئی تفکیکداند. اغلب اندیشمندان از دو نظر بعد زمانی را بهاهمیت می

) و از طـرف  Ricoeur ،1984درك شود (تواند خارج از ابزاري به نام روایت اند: اوالً خود زمان نمیکرده
هـا داراي معنـا و کارکردهـاي تفسـیري     دیگر از طریق درهم بافتن رویدادها در زمان اسـت کـه روایـت   

) نیز ضمن تأکید بر نقش زمان، روایـت  1982 :4) (Prince). پرینس (Brockmeier ،2000شوند (می
د یا موقعیت واقعی یـا تخیلـی در یـک تـوالی     بازنمون حداقل دو رویدا«کند: صورت توصیف میرا بدین

اُکـس و کـپس   ». فرض نگیـرد یـا مسـتلزم دیگـري نباشـد     یک دیگري را پیشاي که هیچگونهزمانی به
)Ochs & Capps) (2001 :2 زبان یا یک نظام سمبولیک دیگـر  ةروشی از استفاد«) روایت شخصی را

) Fina) (2003 :11دانـد. فینـا (  می» نی و منطقیبراي لعاب دادن به رویدادهاي زندگی در ترتیبی زما
توجه روایی، ترتیب و توالی زمانی را موردشده براي تمایز روایت از متون غیرنیز از میان معیارهاي ارائه

ةکنند. بـه عقیـد  درپی بازگو میند که رویدادها را در یک نظم پیاها متونینظر او روایتدهد. ازقرار می
نیسـت، بلکـه  هاي درسـت جهـان  اهمیت حقایق روایی در بازنمون)Reissman) (2004 :35ریسمن (

تغییر روابطی ایجادشده بین گذشته، حال و آینده در روایت یافت.را باید درهاآن
) 12: 2003الزم به ذکر است که عنصر زمان تنها عامل پیشبرد روایت نیست. در تمایزي که فینا (

صـورت بـه اي رخدادها و وجود نوعی عمل در طول روایت ائل شده، بر وقوع پارهمیان روایت و داستان ق
است:شدهاشارهزیر

تواننـد مـورد   هـا مـی  مکالمه، داستان است. داستانةنخستین روایت، چه در ادبیات و چه در حوزۀنمون
متونی کـه  عنوانبهلکه روایاتی که یک ترتیب و توالی زمانی دارند، بعنوانبهفقطنهتوصیف قرار گیرند 

گیرد که بازتاب یـا  نوعی آرامش و اختالل در جریان عادي رویدادها و نوعی عمل غیرمنتظره را در برمی
انگیزاند. (همان)تطابقی را برمی

ۀاي از رویکـردي جدیـد بـه مطالعـ    ) شـاخه narratologyشناسـی ( هـاي ادبـی، روایـت   در پژوهش
هاي مختلف ترکیب این عناصـر در روایـت،   ی عناصر ساختاري و حالتهاست که به دنبال شناسایروایت

طـور کـل   ). بـه 255: 1387تحلیل انواع گفتمان در روایت و یافتن شگردهاي خاص روایت اسـت (داد،  
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ادبیات داسـتانی اسـت و در پـی    ۀشناسی رویکردي نوین و ساختارگرا در مطالعتوان گفت که روایتمی
هـا اسـت. سـاختار    ن، کشف زبان روایت، نظام حاکم بر انواع روایی و ساختار آنیافتن دستور زبان داستا

شـناس و  )، مـردم Proppهـا، پـراپ (  بنـدي قواعـد حـاکم بـر آن    ها و امکان شناسایی و طبقهقصهةساد
هـاي تحقیقـات   تـرین عرصـه  هـاي عامیانـه را از مهـم   را بـر آن داشـت کـه قصـه    گـراي روسـی  صورت

).7: 1368اي، ي بدرهد (پراپ، ترجمهساختارگرایانه بدان
هـاي  اي مختصـر از پـژوهش  )، پیشینه2از مقدمه، در بخش (این مقاله شامل پنج بخش است. پس

شده از متن هاي استخراجکاري) خویش4) مبانی نظري پژوهش و در بخش (3صورت گرفته، در بخش (
ت سـلیمان (ع) در قـرآن و همچنـین    هاي داستانی در داستان حضـر پردازي شخصیتشخصیتةو نحو

گیري ارائه خواهد گردید.)، بحث و نتیجه5پردازي آنان تحلیل خواهند شد و در بخش (شخصیتةنحو

پژوهشۀپیشین
گرفتـه اسـت کـه    قرآن در ایران صـورت ةشناختی متنوعی در حوزهاي اخیر مطالعات زباندر سال

توان به موارد زیر اشاره کرد:می
) منسـجم و داراي  plotیوسـف داسـتانی بـا پیرنگـی (    ة) دریافت که سور1385حري، ۀممیر (ترج

هـا  اي تنگاتنگ باهم دارند و قرآن با همین بخشهاي مختلف داستان رابطهعناصري محکم است. بخش
القصـص ضـمن   ) در بررسـی احسـن  1387دهد. حري (این داستان را به اوضاع و شرایط مکه پیوند می

شـدگی بیرونـی   غالـب روایتگـري در قـرآن را کـانونی    ة) شـیو 1ها دریافته است که: روایتبندي تقسیم
خـوانی  جمله نظم، تداوم و دیرش بـا قصـص قرآنـی هـم    هاي زمان روایی، از) ویژگی2دهد؛ تشکیل می

ــ3دارد؛  ــان در شخصــیتۀ) مؤلف ــیشمک ــردازي و پ ــت اســت؛   پ ــائز اهمی ــتان ح ــنش داس ــرد ک ) 4ب
) داسـتان حضـرت   1388حـري،  ۀقصص الگویی از افراد واقعی است. جونز (ترجمپردازي اینشخصیت

نظر جونز نمایش قصـص  کنند. ازژانر نمایش به چندین پرده و صحنه تبدیل میۀمنزلیوسف (ع) را به
کند. اي مهم از سبک قرآن را پررنگ میها، جنبهپردازي این داستاننمایشی دارند و صحنهۀقرآنی جنب

هم توجه کرده است.هاي داستانی باشخصیتةمحاورةبه نحوجونز
نهایـت بـه   توانـد در مندي قصص قرآنـی مـی  الف) تبیین زمانمندي و مکان1388طبق نظر حري (

تمـایز  ۀب) به مطالع1388حري (روایت کمک کند.ۀمنزلپردازي و کنش قصص بهبرد شخصیتپیش
هاي تاریخی پرداخته و اي روایی مانند افسانه، اسطوره و گزارشقصص قرآنی و واژگان آن با برخی ژانره
شـده  هاي ادبیات عربی ماقبل اسالم و هـم بـا انـواع ادبـی ذکـر     دریافته است که این قصص هم با قصه
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توان بین قصص قرآن و انواع دیگر یافت، ایـن قصـص ناراسـت،    هایی را میمتفاوت است. اگرچه شباهت
گرفته تناسب و هماهنگی مفهومی و بـافتی  ) در بررسی صورت1389. حري (دروغین و خرافی نیستند

داستان حضرت یونس (ع) را با آیات قبل و بعدش و همچنین تناسب آن بازندگی پیـامبر اکـرم (ص) را   
طور که مشهود است از منظر زبانی کتابی اعجازانگیز است. همانو تأکید کرده است که قرآننشان داده

قصص قرآن تحلیل داستان حضـرت سـلیمان (ع) بـر مبنـاي     ةگرفته در حوزیقات صورترغم تحقعلی
یک از موارد بررسی نشده است.کنان در هیچ-دیدگاه پراپ و ریمون

مبانی نظري
شناسـی  با بررسی والدیمیر پراپ در قالـب کتـاب ریخـت   1928منظّم طرح داستان از سال ۀمطالع

کاشـیگر،  ۀ) وارد دنیاي ادبیات گردید. پراپ (ترجمـ Morphology of the Falktaleهاي پریان (قصه
ها موردصور و شکلۀعنوان یکی از وجوه ساختارگرایی را به معناي مطالعشناسی به) ریخت11: 1368

شود با همان دقتـی مطالعـه کـرد    دهد و بر این باور است که صور و اشکال قصه را نیز میتوجه قرار می
شود.هاي عالی مانند گیاهان لحاظ میبنديرتکه در بررسی صو

شناسی بررسی ساختار، صورت و اجزاي یک نظـام اسـت. لیسـت    ترتیب منظور پراپ از ریختبدین
صــورت شــود، بــهشــناخته مــی» narratemes«) او کــه امــروزه بــه Functionsهــاي (کــاريخــویش

و). Tomaščikova ،2009 :283رد اسـت ( هـا قابـل کـارب   اي در انواع مختلف متون و رسانهشدهتعدیل
گوید:تحلیل پراپ میةبستر دربار

حائز اهمیت ۀهاي روایت اعمال شود. نکتدر مورد سایر شکلهدف، این بود که الگوي موردنظر، بعدها
هاي عامیانه معموالً قصهدر خصوص تحقیق پراپ، به دست دادن شناخت کاملی از روایت نیست، زیرا

ده و رویدادهایشان مبتنی بر ترتیب زمانی هستند. بلکه وي الگو یا ساختار زیربنایی یا درونی روایاتی سا
افقی یا ترتیب زمانی ۀدهد... آن تحلیل نیز صرفاً جنبروایت را در یک نوع ادبی معین به دست می

معنا و ي عمودي روایت که پیچیدگی بیشتري را درگیرد و به جنبهیبرمرویدادهاي روایت را در 
پردازد... در این رویکرد، شخصیت، بیشتر شگرد یا کارکردي براي حفظ آورد، نمیساختار به وجود می

دهند. بعدها هاي واقعی که اعمال واقعی انجام میشود و نه برابر با انسانانسجام وقایع داستان تلقی می
: 1382روایت اتخاذ نمودند. (وبستر، تري نسبی به هاي ساختارگرایانهروالن بارت و ژرار ژنت رهیافت

83-85(

ي پـراپ بـود. پـیش از او    تـرین دغدغـه  ها همواره مهمبندي قصهذکر این نکته الزم است که تقسیم
کردند، اما پراپ بـه دنبـال تحلیـل    بندي میمایه طبقهها را بر مبناي موضوع یا درونگران، قصهپژوهش

هاي معمول و رایج محققـان را مـورد سـؤال    ). پراپ روش65: 1391ها بود (مارتین، قصهۀساختارگرایان
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آمیـز  مایـه موفقیـت  ها بر اسـاس مضـمون یـا درون   او، تقسیم قصهةداد و ناکارآمد دانست. به عقیدقرار 
تـوان بـا   نظـر او مـی  ). از28: 1368اي، ي بدرهشود (پراپ، ترجمهممکن نیست و به آشفتگی منجر می

اي پی برد.ها در پرتوي تازههاي آنها به شباهتي و ساختار قصهبندترکیبۀمقایس
دانـد:  ) اساس تحلیل پراپ را این تعریـف از روایـت مـی   33: 1386ي علوي و نعمتی، توالن (ترجمه

بـدین ». شـود تر بـازگو مـی  یافتهروایت، متنی است که در آن، تغییر از یک وضعیت به وضعیتی تعدیل«
پراپ نیز بـر همـین   ۀمطالعاسی و بنیادین است و کانون توجهیا واقعه، عنصر استرتیب، تغییر وضعیت

هـاي مکـرر   ها به دو گروه عناصر یا مشخصهبندي عناصر موجود در قصهاصل بوده است. او ضمن تقسیم
هـا ناپذیر (عناصر متغیر) دریافت که علیرغم تغییر شخصیتبینی(عناصر ثابت) و عناصر تصادفی یا پیش

هایشان ازنظر گسترش داستانی، ثابت و قابـل ها در قصه یا به عبارتی اهمیت کنشکاريیا افراد، خویش
ها ثابـت اسـت و ایـن    هاي درون قصهکاريبینی است. او بر این باور است که تعداد و توالی خویشپیش

اند بـه  اپ همواره کوشیدهشناسانی مثل پرشوند. روایتها همواره در توالی یکسانی ظاهر میکاريخویش
تـوان بـه  الگوهاي روایت مشخصی دست یابند که بتوان تمام ساختارهاي روایتی را در آن جاي داد. می

هـا  شناسی پراپ اعتقاد به اولویت عملکردها بـر شخصـیت  ترین ویژگی ریختطور خالصه گفت که مهم
است.

شـر شناسی از یک کمبود یا یک نظر ریخت) قصه از م143: 1368کاشیگر، ۀبه اعتقاد پراپ (ترجم
انجامـد. در  پایان میۀشود و پس از پشت سر گذاشتن یک سري کارهاي بینابینی به یک نقطشروع می

ه منجـر مـی   آغاز و پایان، مجموعهۀبین این نقط ینبـد شـود. اي حرکت وجود دارد که به گسترش قصـ
جدید یا یک کمبود و نیاز در قصه به ظهور حرکتی رباشرارتیب پراپ بر این باور است که هر عمل ترت

نخست تالش داشت تا تعداد این حرکات را تعیین کند.ۀپراپ در تحقیقاتش در درجانجامد.جدید می
نظـر از اینکـه چگونـه و    هـا در قصـه، صـرف   هـاي شخصـیت  کـاري طور که اشاره شد، خـویش همان

انـد (پـراپ،   هاي بنیـادي قصـه  ها مؤلفهاند. آندار و ثابتشوند، عناصري پایي چه کسی ایفا میوسیلهبه
هـا باعـث تغییـرات متـوالی در موقعیـت      کـاري توان گفت که ایـن خـویش  طور کل می). به21: 1982

) 34-35: 1386علـوي و نعمتـی،   ۀدر تـوالن، ترجمـ  شـده نقـل نظر پـراپ ( شوند. ازمشخص اولیه می
نع بـر سـر راه   اغیبت یکی از اعضـاي خـانواده، مـ   اند از:عبارتة قصهبرندپیشهاي اساسیکاريخویش

یابی شریر، تالش شریر بـراي فریـب قربـانی و فریـب خـوردن او،      نع، خبرگیري و خبراقهرمان، نقض م
جوینده، ترك خانه توسط قهرمان و آزمـایش  ۀشدن آن کمبود، مواجهشرارت یا احساس کمبود، برمال

ر آینده، به دست آوردن توانایی استفاده از عامـل جـادویی توسـط قهرمـان،     او، واکنش قهرمان به اعطاگ
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انتقال او به مکان موردنظر، نبرد مستقیم قهرمان و شریر، بدنامی قهرمان، شکست خـوردن شـریر، رفـع    
طوربهکمبود اولیه، بازگشت قهرمان، تعقیب قهرمان و رهایی او از تعقیب، ورود قهرمان به مکانی دیگر 

اي دشوار بـه قهرمـان، انجـام آن    اساس توسط قهرمان دروغین، دادن وظیفهاخته، طرح ادعاهاي بیناشن
جدیـد توسـط قهرمـان،    ۀوظیفه، شناخته شدن قهرمان، رسوایی قهرمان دروغین یا شریر، کسـب وجهـ  

مجازات شریر، ازدواج و به تخت نشستن قهرمان.
ها نیز پرداخته اسـت. بـر ایـن    ع و محتواي آناساس موضوهاي قصه بربندي حرکتپراپ به تقسیم

) بسط از 1): «200: 1368اي، بدرهۀکند (پراپ، ترجماساس او چهار حرکت را در داستان شناسایی می
(انجـام دادن کـار   M-Nکـاري  ) بسط از طریق خـویش 2(جنگ و کشمکش). H-Iکاري طریق خویش

) بسـط بـدون   4(کشـمکش و کـار دشـوار)،    M-Nو H-Iکـاري  ) بسط از طریـق دو خـویش  3دشوار)، 
از ترکیـب  هـا نمـوداري  هـاي قصـه بـراي هرکـدام از آن    پراپ پس از تقسیم حرکت». هایک از اینهیچ

هاي قصه منطبق بر یکی از نمودارهاي زیر اسـت:  نظر او تمام حرکتدهد. ازها نیز ارائه میکاريخویش
در زیـر هـم   ،) اسـت H-Iکاري کشـمکش و پیـروزي (  خویشبردارنده ) اگر تمام نمودارهایی را که در1

) 2). 205(همـان:  (ABC↑DEFGHJIK↓PrRSLQExTUW)شود: بیفزاییم، این نمودار حاصل می
دهـــد: ) ایـــن الگـــو را مـــیM-Nکـــاري کـــار مشـــکل (خـــویشةبردارنـــدتمـــام نمودارهـــاي در

(ABC↑DEFGLMJNK↓PrRsExTUW) .(همان)کـاري  ت خویشکه شاهد هر دو جف) هنگامی3
ABC↑FH-IK)کنـیم:  ایم، این نمودار را مشاهده میو کار مشکل در یک قصهکشمکش و پیروزي ↓

LM-NQ ExUW) :کـاري کـار مشـکل و    خـویش ة) از تمام نمودارهایی که دربردارند4). 206(همان
(همـان:  (ABC↑DEFGK↓PrRsQEXTuW)شـود:  جنگ و کشمکش نیست این نمودار حاصل می

ها دیـده  کاري) بر این باور که اگرچه انحرافاتی در نمودار ترکیب خویش211-210:راپ (همان). پ207
آورد، کند و توالی جدیدي را به وجود نمیها را نقض نمیکاريشود، این انحرافات، اصل توالی خویشمی

آنگـاه قهرمـان   شـود و  بلکه صرفاً توالی معکوس است. طبق اصل توالی در قصه ابتدا مصیبتی حادث می
گـر پیـدا   بخشـد. در تـوالی معکـوس ابتـدا قهرمـان یـاري      شود و مصیبت را التیام میگري پیدا مییاري
) اسـت  DEFکاري (شود. بیشتر این انحرافات مربوط به خویشداده و رفع میشود، سپس فاجعه رخمی

) است.Tاري تغییر شکل (کگیرد و یا خویش) قرار میAکاري شرارت (که بیشتر اوقات قبل از خویش
پـردازي نیـز   ها نیست، بلکـه او بـه وجـوهی از شخصـیت    کاريبررسی پراپ صرفاً محدود به خویش

کاري، هفت نـوع یـا   ویک خویش) بر این اعتقاد است که پراپ عالوه بر سی36پردازد. توالن (همان: می
)/ قهرمان (جوینـده یـا قربـانی)/    کننده (دهندهنقش اصلی را شناسایی کرده است: شخصیت شریر/ اعطا
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نظر او شخصیت واقعـی گـاهی بـیش از    کننده/ یاریگر. ازشاهزاده خانم (+ پدر)/ قهرمان دروغین/ اعزام
یک نقش دارد.

ذکـر ایـن   ةحال، نحـو شوند. بااینها توصیف میاي از ویژگیها با مجموعهها شخصیتدر اغلب قصه
نویسان اغلب در طول مـتن بـا ابزارهـاي    تنوع بسیاري دارد. داستانها در متن و در قالب کلمات ویژگی

طـور کـل بـه معرفـی     پردازند. آنچه بـه هاي داستانی میهاي شخصیتکالمی مختلفی به معرفی ویژگی
هـاي  شود. در داسـتان شناخته می» پردازيشخصیت«پردازد تحت عنوان هاي یک داستان میشخصیت

هـاي داسـتان   طور مستقیم یا غیرمستقیم سعی در معرفی شخصیتبهمختلف عناصري وجود دارند که
متن دو شاخص: ) معتقد است که شخصیت در درون84-83: 1387حري، ۀکنان (ترجم-دارند. ریمون

الف) توصیف مستقیم، ب) توصیف غیرمستقیم دارد.
طـور  را بـه هـاي یـک شخصـیت داسـتانی     نظر او گاهی نویسـنده ویژگـی  الف) توصیف مستقیم: از

کند؛ مثالً، با استفاده از اجزاي کالم، صفات، اسامی معنا یا سایر اقسام اسـامی بـه ذکـر    مستقیم ذکر می
اي بـه  پردازد. برعکس، در توصیف غیرمستقیم هـیچ اشـاره  هاي یک شخصیت داستانی میدقیق ویژگی

هـا یـا گفتـار او در طـول     هاي او در نـوع رفتـار، کـنش   شود، بلکه ویژگیهاي یک شخصیت نمیویژگی
متن استنباط کند.ها را در درونشود و این خواننده است که باید آنداستان نمایش داده می

طور غیرمستقیم توصیف کنـد  که نویسنده بخواهد شخصیتی را بهب) توصیف غیرمستقیم: هنگامی
مانند آندهد: کنش، گفتار، وضعیت ظاهري، محیط و آن را به طرق مختلفی نشان می

one-timeزمانـه ( هـاي یـک  کـه هـم کـنش   ) بر این باور است86کنان (همان: -) کنش: ریمون1

actionsغیر) (  هـاي عـادتی (  عادتی) و هـم کـنشhabitual actions چنـد) (    زمانـه) بـه نشـان دادن
پویاي شخصیت را آشکارۀزمانه جنبهاي یککنش«کنند. هاي داستانی کمک میهاي شخصیتویژگی

پایـدار  ۀهاي عادتی جنبـ گیرند. برعکس، کنشعطف روایت نقشی بر عهده میۀکنند و غالباً در نقطمی
نظـر او  از» گذارنـد. دهند و غالباً تـأثیري مضـحک و کنـایی برجـاي مـی     یا نامتغیر شخصیت را بروز می

انجـام  -1ظر گرفت: نهاي زیر درتوان در قالب یکی از مقولهزمانه و عادتی را میهاي یک(همان) کنش
انجام نـدادن  -2دهد)، ی) (کاري که شخصیت موردنظر انجام مact of comminision(ايدادن وظیفه

کـنش  -3دهد)، انجام نمیبایست انجام دهد، اما ) (کاري که شخصیت میact of omission(ايوظیفه
نشده است).که شخصیت داشته اما اجرااي ) (برنامهcontemolated act(بالنتیجه

هاي داستانی چه به لحـاظ محتـوا و   ) گفتار شخصیت89-88کنان (همان: -نظر ریمون) گفتار: از2
هـاي آن شخصـیت اسـت.    هـا و خصـلت  ویژگیۀچه به لحاظ شکل، چه در ذهن و چه در مکالمه، نشان
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آشـکار کنـد.   یـک شخصـیت را  ۀاجتماعی یا حرفۀتواند اصالت، مکان زندگی، طبقگفتار میۀارائةشیو
عالوه بر این، یک شخصیت داستانی ممکن است در قالب گفتار به معرفی یک شخصیت دیگر بپردازد.

خصـایل شخصـیت   ةدهنـد ) وضعیت ظاهري: از همان آغاز روایت داستانی، وضعیت ظاهري نشان3
یستند. گاهی ها از ارزش یکسانی برخوردار نهاي ظاهري افراد در تعیین شخصیت آناست. البته ویژگی

هاي ظـاهري بـه توصـیف    گونه وضعیتاي خاص از زمان است. اینوضعیت ظاهري افراد مربوط به برهه
نظـر  را کـه از » هاي نسبتاً پایدار یا ثابت فـردي ویژگی«پردازد و محور و گذران یک شخصیت میزمان

ت ظـاهري ماننـد   ادهد. بعضی از مشخصـ نشان نمی،نام دارد» شخصیت) «Chatman) (1986چتمن (
... از اختیار شخصیت خارج است و بعضی از مشخصات از قبیل مد مو یا نوع لباس نیـز  رنگ چشم، قد و

قابـل ) مشخصات غیر92: 1387حري، ۀکنان (ترجم-نظر ریمونتا حدي به شخصیت مربوط است. از
کنتـرل بـه روابـط    قابـل اند، اما مشخصات پردازي دخیلکنترل صرفاً از راه مجاورت فضایی در شخصیت

اند.علی وابسته
هـاي اوسـت. در   طیفـی از خصـلت  ةدهند) محیط: محیط فیزیکی و انسانی اطراف شخصیت نشان4

)93:کشد. (همانعلّی محیط را به تصویر میۀمجاورت و هم رابطۀاین مورد هم رابط
) قیاس نـوعی  94-93ن: کنان (هما-نظر ریمونپردازي: ازعنوان روشی براي شخصیت) قیاس به5

کند: پردازي کمک میپردازي نیست، بلکه به سه طریق به استحکام و اثبات شخصیتخاص از شخصیت
پذیر و قیاس میان اشخاص.پذیر، موقعیت یا محیط قیاساسامی قیاس

هـاي بـه   کاريتحلیل خویشو) به تجزیه1(توجه به آنچه بیان شد، این پژوهش درصدد است تا:با
هـا را بـا   کـاري ) ایـن خـویش  2شـده در داسـتان حضـرت سـلیمان (ع) در قـرآن بپـردازد، (      گرفتهارک

هـاي احتمـالی بـین    هـا و تفـاوت  ) شـباهت 3و (شده توسط پراپ مقایسـه کنـد  هاي یافتکاريخویش
شـده توسـط پـراپ را مشـخص     هاي کشفکاريهاي داستان حضرت سلیمان (ع) و خویشکاريخویش
هاي داستانی در داستان حضرت سـلیمان (ع) در قـرآن بپـردازد،    تحلیل شخصیتوتجزیه) به4کند، (

ة) نحـو 6و (ها را مشخص کند: زن یا مرد بودن، مثبت یا منفی بـودن و... هاي این شخصیت) ویژگی5(
پردازي آنان را در داستان حضرت سلیمان (ع) مشخص کند.شخصیت

پردازي داستان حضرت سلیمان (ع)شخصیتهحوها و نکاريتحلیل خویشوتجزیه
شده در قرآن کریم در داستان حضـرت سـلیمان (ع) و   هاي به کار گرفتهکاريدر این بخش، خویش

بنـدي  کاري به تقسـیم ها در متن قصه تحلیل خواهد شد. به طور کلی، نوع (تیپ) خویشنوع (تیپ) آن
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شود و بـه علّـت تعـداد زیـاد از     ها مشخص میر باالي آنها اشاره دارد که با عدد دکاريتر خویشجزئی
ــراپگــردد (ر.ك. ذکرشــان خــودداري مــی ــایج حاصــل از آن278-271: 1368،پ ــا ). ســپس، نت هــا ب

هـا  شود تا میزان شباهت آنهاي عامیانه مقایسه میشده توسط پراپ در داستانهاي کشفکاريخویش
بررسـی قـرار   پردازي نیز در این داستان موردشخصیتةها و نحومشخص گردد. عالوه بر این، شخصیت

ةشـده اسـت و شـمار   ها درشت و سـیاه نوشـته  گیرد. در تحلیل هر سوره مطالب مربوط به شخصیتمی
هـایی  پردازي قصه با عالمـت یافته به هر شخصیت داستانی در طول سوره یکی است. شخصیتاختصاص

بـراي  بـراي شخصـیت منفـی و    -راي شخصـیت مثبـت،   انـد از: + بـ  شده است که عبـارت نشان داده
شخصیت دوگانه یا غیرقابل تشخیص یا غیرقابل قضاوت، م = مذکر، ز= مؤنث، خ= خنثـی یـا نـامعلوم از   

نظر جنسیت.

هاکاريهاي خویشنشانه
)، فریبکـاري  بردهـی( )، خ)، خبرگیري ()، نقض نهی ()، نهی (ß)، غیبت (ي آغازین (صحنه

)) همدستی ،() شرارت ،(A) گري یا اعالم مصیبت ()، میانجی)، احساس نیازB ـ آغـازین  ۀ)، مقابل
)C) عزیمت ،(↑کاري بخشنده ()، نخستین خویشD) واکنش قهرمان ،(E    ء )، تـدارك یـا دریافـت شـی

)، پیـروزي  Jداغ کردن یا نشانه گذاشـتن ( )،H)، کشمکش (G)، انتقال مکانی یا راهنمایی (Fجادویی (
)I) التیام مصیبت ،(K) تعقیب یا دنبال کردن (↓)، بازگشت ،(Pr) رهایی ،(Rs  رسیدن به ناشـناختگی ،(
)Oپایه ()، ادعاهاي بیL) کار دشوار ،(M) حل مسئله ،(N) شناختن ،(Q) رسوایی ،(Ex  تغییر شـکل ،(
)T) مجازات ،(U) عروسی ،(Wانگیزه ((§)ه )، ربط دهند ،Mot(.

األنبیاءسوره
در آن 3حکم کشتزاري که شـبانه گوسـفندان مـردم   ةگاه که دربار، آن1را یاد کن2و سلیمان1داود

) 78ایم. (همواره بر داوري پیامبران گواه بوده4و ما3، به مشورت پرداختند2چریده و تباهش کرده بودند
به هر یک از آن دو، داوري درسـت و دانشـی ژرف   4فهماندیمپس کیفیت اجراي آن حکم را به سلیمان

تـر  و پـیش 6شـدند آوا میرا رام ساختیم که در تسبیح خدا با داود هم6و پرندگان5هاو کوه5عطا کردیم
) 80، ... (7سازي را که سود شماست آمـوختیم ) و به او فن زره79ایم. (این مواهب بودهةنیز ما عطاکنند

سوي سـرزمینی کـه در آن برکـت    به9فرمان اوکه به8را نیز رام ساختیم7ن حتی تندبادو براي سلیما
کسـانی  8) و از جنّیـان شـرور  81و ما به هر چیزي دانـاییم. ( 10شدنهاده بودیم (سرزمین شام) روان می

)82، ... (11رفتند تا براي او جواهرات استخراج کنندبودند که به دریا فرومی
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صورت زیر است:ا بههترتیب کنش
٢A٣ M N F١ F١ F١ F١ F١ ٢ B٢ F٩

.. قهرمان (م،+)2.. پدر (م،+)1
1 ..

.زمانه)، کنش یک-. شریر (خ،3
2 .3A.3 .M.
.. شاهد و یاریگر (خ،+)، مستقیم و کنش عادتی4
4 .N.5 .1F.
.مستقیم. یاریگر، عامل جادویی، (خ،+)، 6و 5
6 .1F.7 .1F.
.. یاریگر، عامل جادویی، (خ،+)، مستقیم و محیط7
8 .1F.9 .2.10 .2B.11 .9F.
.)، مستقیم، کنش عادتی و محیط. شرور اما یاریگر، عامل جادویی، (خ،8

النّملسوره
3و2و آن دو1، دانشـی واال عطـا کـردیم   3و فرزنـدش سـلیمان  2بـه داود 1کنم که ماو سوگند یاد می

، 3) و پـس از داود 15... (2هـایی کـه بـه مـا داده    گفتند: ستایش خداي را که با این نعمت و دیگر نعمت
را 5، بـه مـن و پـدرم زبـان پرنـدگان     4و گفـت: اي مـردم  4ها و سلطنت او را به ارث بـرد سلیمان دارایی

و 6، همه گـردآوري شـدند  5و پرندگان8و انس7از جن6ّ) و براي سلیمان سپاهیانش16و ... (5اندوختهآم
) سلیمان و سـپاهیانش حرکـت   17گردیدند ... (ها در جایگاه مخصوص خود مستقر میهر گروهی از آن

هایتـان  خانـه گفـت: اي مورچگـان، بـه   9ايي مورچگان درآمدند. در آن میـان مورچـه  تا بر دره7کردند
) سلیمان از سخن آن مورچه لب به خنده گشود ...گفت: پروردگـارا، در دلـم جوششـی    18، ... (8درآیید

اي سپاس بگزارم و در من شوري به پـا  ارزانی داشته10تا نعمت تو را که به من و پدر و مادرم9پدید آور
و در میـان بنـدگان   11گـردان پسـندي انجـام دهـم و مـرا فـردي شایسـته      تا کاري را که تو مـی 10کن

در میـان  11؛ هدهـد 13) و حال آن پرندگان را که مالزم رکابش بودند جویا شـد 19. (12ات درآورشایسته
اند [و از حضور در میان لشکر بینم؟ آیا او از آنان است که غیبت کرده. گفت: ...هدهد را نمی14ها نبودآن

کـه بـر   یا این16برمکنم و یا سرش را میه عذابی سخت عذاب میگمان او را ب) بی20؟ (15اند]بازایستاده
چنـدان طـوالنی بـه حضـور     ) هدهد پـس از درنگـی نـه   21(2غیبت خود دلیلی روشن براي من بیاورد.
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کـه تـو از   19گفت: به چیزي آگاهی یـافتم 11. هدهد18. سلیمان سبب غیبتش را پرسید17سلیمان رسید
کـرد و از تمـام آنچـه کـه     حکومـت مـی  13را یافتم که بـر مـردم سـبا   12) من زنی22خبري؛ ... (آن بی

) 23. (20داشـت 14شده بود و تختـی بـزرگ  ي کشور خود به آن نیازمندند به او دادهپادشاهان براي اداره
21کردنـد سجده می16سجده کنند، براي خورشید15که براي خداجاي اینرا یافتم که به13و قومش12او

) آري، شیطان براي آنان چنین آراسته بود 24و ... (22ارهاي ناروایشان را براي آنان آراستهک17و شیطان
ها و زمین به که موجودات را از عدم به درآورده و در آسمان15که براي خدا سجده نکنند؛ همان خدایی

)25ها وجود بخشیده و ... (آن

. قهرمان (م،+)، مستقیم، اعطاشده3عطاشده             . پدر (م،+)، مستقیم، ا2. اعطاگر (خ،+)1
. گفتار3و 2
1 .1F2 .2E3.2ß
)، کنش. یاریگر (خ،5و 6.7.8)، یاریگر             . عامل جادویی (خ،5منفعل        )،. (خ،4
4 .1F5.1F6.9F

7 .↑8 .2
کننده)، مواجهه. گفتار (خ،9
9 .7D10 .7D11 .7D

. یاریگر (خ،+)، محیط11). قیاس (ز،10
12 .7D13 .314 .ßx15 .)7A                (16) .Ax(
17.↓18 .319 .320 .2
. گفتار2

)، منفعل- . (خ،13کنش عادتی      )، محیط،_ز،(.12اش است.     ي وظیفهدهندهشانارش نگفت.11
21 .12A22 .11A
شده، منفعلواقع)، موردتوجهوضعیت ظاهري (خ،.14
ها ذکرشده است.کنش عادتی آندر گفتار هدهد. 13و 12
معبود. قهرمان اصلی (خ،+)، 15

) 26. (23و خداونـدگار عـرش بـزرگ اسـت    پرسـتش نیسـت  ۀخداست که هیچ معبودي جـز او شایسـت  
نگاشـت و بـه   25اي) پـس نامـه  27. (24گویانیسلیمان گفت: خواهیم دید که آیا راست گفتی یا از دروغ

، سپس از جمع آنـان بـه   26بیفکن18سبا و بزرگان دربارشۀسوي ملکمرا ببر و بهۀهدهد گفت: این نام
این نامه چه سخنانی را رد و بدل ةآنگاه ببین درباربینی قرار گیر،و درجایی که آنان را می27کناري برو

، 30از مضمون نامه آگاه شـد 12. وقتی ملکه29یدسبا رسانۀسلیمان را به ملکۀ) هدهد نام28. (28کنندمی
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) و 30) ... (29افکنـده شـده اسـت؛ (   سوي منقدر بهاي گرانبه بزرگان دربارش گفت: اي مهتران، نامه
منظـور  ) پـس بـه  31. (32: بر من برتري مجویید و به حالت تسلیم نزد من آیید31مضمون نامه این است

کـه مـن   33آمده است رأي خود را بازگوییـد اري که براي من پیشمشورت گفت: اي مهتران، در مورد ک
، ... فرمان از آنِ توسـت و مـا   34گفتند: اندوه مدار18) سران32ي امور هرگز خودرأي نبوده و ... (در اداره

که بـه جنـگ اقـدام    ) من پیش از آن34، ... (35) ملکه گفت: اکنون عزم نبرد ندارم33برداریم، ... (فرمان
نگرم کـه آن فرسـتادگان بـا چـه خبـري      ، پس می36فرستمسوي آنان میاي بهخبرگانی را با هدیهکنم،

19) چون سرپرسـت فرسـتادگان  35. (37کنندگردند و قدرت و مکنت سلیمان را چگونه ارزیابی میبازمی

ی نـاچیز یـاري   ، سلیمان گفت: آیا مرا به مـال 40را تقدیم سلیمان کرد39ملکهۀو هدی38نزد سلیمان آمد
...آنچـه بـه شـما داده اسـت.     عطا کرده بهتر اسـت از 3؟ این نبوت و سلطنتی که خدا به من41دهیدمی

که قطعاً با سپاهیانی که قوم سبا را در همان دیارشان در برابر آن هیچ تاب 42سوي آنان بازگرد) به36(
) 37. (43و توانی نباشد به سویشان خواهیم آمد و آنان را با ذلت و خـواري ازآنجـا بیـرون خـواهیم کـرد     

یـک از شـما تخـت    گفت: اي مهتران، کدام20فرستادگان ملکه به بزرگانش44سلیمان پس از بازگرداندنِ
) پلیـدي  38(45آورد؟براي مـن مـی  _که باحالت تسلیم نزد من آیند پیش از آن_را 14لطنت آن زنس

که از جایگاهت برخیزي [و مجلس خـود را تـرك   که از جنیان بود گفت: من آن را پیش از آن21مطرود
)39آورم ... (گویی] براي تو می

)، کنش عادتی_شریر (خ،.17معبود دروغین   )، محیط، . قهرمان دروغین (خ،16
. مستقیم15
23.3)شنو)خبردهی به روایت
24 .Dx

25.§26 .2
)- . (خ،18
27 .228 .3
زمانه، گفتار. کنش یک12
29 .230 .131 .132 .233.
. گفتار18
34 .35 .336 .↑37 .3
زمانه)، کنش یک_شده (خ،. اعزام19
38 .Gx39 .§40.141 . نوعی
درون گفتار. مستقیم ولی در3
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42.243.Ax           (تهدید)44 .↓
)، درخواست کنشدهنده (خ،. یاري20
مستقیم.14
45 .M
ي انجام کارگفتار، توان بالقوه)، یاریگر،مستقیم (خ،.21

که پیش از آنکه دانشی فراوان از کتاب الهی نزد خود داشت به سلیمان گفت: من آن را 22کسو آن
. وقتی 46آورم. سلیمان به او رخصت داد و ناگهان تخت پدیدار شدنگاهت به تو بازگردد براي تو می

من است؛ آن را به من ارزانی 15دید تخت نزد او قرارگرفته است گفت: این از فضل پروردگار3سلیمان
سوي او رهسپار که ملکه به48دریافتکه) سلیمان پس از آن40که آیا ... (47داشته است تا مرا بیازماید

یابد ، گفت: تخت او را ... براي او ناشناخته سازید تا بنگریم آیا بر شناختن تخت خود راه می49شده است
، به 51که ملکه به حضور سلیمان رسید) پس هنگامی41... (50برندیا از کسانی است که به آن پی نمی

3و دریافت که سلیمان53؟ پاسخ داد: گویی این همان است52استگونهاو گفته شد: آیا تخت تو همین

آور سلیمان آگاهی یافته و ازاین قدرت شگفترو گفت: ما پیشبا این کار داراي قدرتی برتر است؛ ازاین
هنوز به یکتایی خدا و ربوبیت او ایمان نیاورده بود] و ... چراکه 12) [اما او42. (54تسلیم او شده بودیم

12) به او گفته شد: به کاخ سلیمان درآي. او43رفت که کفرپیشه بودند. (به شمار می23از مردمی12او

ي کاخ شد. وقتی ...سلیمان به او گفت: این برکه نیست. کاخی است صاف و صیقلی شده از روانه
چنینرتاي بر نبوت اوست، زیرا بشر عادي قددریافت که این نشانه12. ملکه55ها[ي بلورین]شیشه

رو گفت: پروردگارا، من با پرستش خورشید بر خود ستم کردم و اکنون با سلیمان و ، ازاین56کاري ندارد
)44. (57ها، تسلیم شدمهمچون او در برابر خدا، پروردگار جهان

عادتیغیر)، یاریگر، کنش . مستقیم (خ،22
46 .N47) .1D(
. گفتار3

اردر گفت. مستقیم15
48 .249 .↑50 .1D51.O          3. 52ناشناخته نیست53 .1
. کنش3

54 .Ex
. مستقیم، کنش عادتی12
. قیاس با گروه12
)، براي قیاس با ملکه_. مستقیم (خ،23
عادتی. کنش غیر12
55 .2T
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ی. مستقیم، (ز،+)، تغییر کنش عادت12
56 .Q                             (بازشناختن پیامبر)57 .Q(بازشناختن خدا)

:استریزصورتبههاکنشبیترت

ßx3٧D٧D٧D٧D2↑٩F١F١F٢ß٢E١F

§Dx3١١A١٢A233↓)Ax()7(A

2112322

)1D(NM↓Ax21§Gx3↑3

Q Q٢TEx13O1D↑2

سبأسوره
و که سیر بامداد آن (از ابتداي روز تا هنگام ظهر) سیر یک ماه1درآوردیم2را به تسخیر سلیمان1و باد

را [در معدنش] براي او ذوب 3و مسسیر عصرگاهش (از ظهر تا هنگام غروب) سیر یک ماه راه بود
فرمان پروردگارشان در برابر او کار بودند که به4و از جن کسانیبوداي روانکه بسان چشمه2کردیم

فرمان سلیمان ها از دستور ما سرپیچی کند و بهو [چنین مقرّر کردیم که] هر کس از آن3کردندمی
خواست: از ... ظروف غذا براي او هر چه می5) جنیان12. (4نباشد، از عذاب آتش فروزان به او بچشانیم

1...5ساختندهاي بزرگ که در یک نقطه ثابت بودند، میو دیگماندندها میر بزرگی به حوضچهکه د

، 7. وقتی او را میراندیم6) سلیمان بر عصاي خود تکیه کرده بود که ما به مرگ وي حکم کردیم13(
عصاي خاکیةجن و انس را به مرگ او رهنمون نشد، [به این طریق که] آن جنبند6چیزي جز موریانه

که اگر غیب 9دریافتند5که فروافتاد جنیانتا عصا شکست و او بر زمین افتاد، آنگاه8خوردسلیمان را می
را در محل سکونتشان ...دو 7یقین قوم سبا) به14شدند و ... (دانستند، قبالً از مرگ سلیمان آگاه میمی

. به آنان گفتیم: از رزق10داشتباغستان که یکی سمت راست و دیگري بر سمت چپ دیارشان قرار 
. شهري 11پدید آورده تناول کنید و او را بر نعمتش شکرگزار باشیدهابوستاناینکه درپروردگارتان

خدا را روي گرداندند و سپاس7) ولی آنان15است بس آمرزنده. (8است نیکو و دلپسند و پروردگاري
. 13آن سد را که در دیارشان بود بر آنان روانه کردیم9؛ پس به سزاي کردارشان سیالب12جا نیاوردندبه

اي تلخ ... داراي میوه...هاي پرنعمتشان را به دو باغیباغ8و ما14سیل... هر دو بوستانشان را نابود کرد
این بود که میان آنان و 8بودیم15هایی که به قوم سبا ارزانی داشته) از نعمت17) ... (16تبدیل کردیم. (

؛ ... 16سفر کنیدوها سیرها برکت نهاده بودیم،... و به آنان گفتیم: در این آباديایی که در آنشهره
هاي ، میان سفرهاي ما فاصلهو گفتند: پروردگارا17کردندها را ناسپاسیآن نعمت7) ولی قوم سبا18(

با ارتکاب گناهان بر آور است. آنانهمه شهر و دیار در طول سفر ماللکه این18دورودراز قرار ده
یقین به20، ... آري آنان را سخت پراکنده ساختیم19خویشتن ستم کردند؛ ما هم آنان را از میان بردیم
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رو همگان جز (گمراه ساختن آنان) به ثبوت رسانید، ازاین11ي آدمیانگمان خود را درباره10ابلیس
گونه بر آدمیان هیچ10) و ابلیس20کردند. (، از او پیروي 12گروهی که سراي آخرت را باور داشتند

خود بخواهند، ... و 11اي که آدمیاناجبار آنان را به بیراهه برد، مگر سلطهتسلطی ندارد که به
)21شود. (چیز از علم او محو نمیبر هر چیزي نگهبان است و هیچ8پروردگارت

صورت زیر است:ها بهترتیب کنش
F١ F١ F١ U E1 2 ß2 A5 1F1 2 AxU (A٣) F١ 2 Ax D٧ U U

)، قیاس    مستقیم (خ،.3. قهرمان (م،+)، اعطاشده       2طبیعی)، یاریگر، محیط. مستقیم (خ،1
)، کنش عادتی. یاریگر (خ،5)، یاریگر، کنش عادتی           مستقیم (خ،.4
1 .1F2.1F3.1F)اندشدهفیتوصمیمستقانیباباماستندینیداستانتیشخصگیدوغذاظروف(
4) .U1. 5)         تهدید به مجازاتE6 .27 .2ß8 .5A9 .1
عادتی)، یاریگر، کنش غیر. مستقیم (خ،6
عادتی. کنش غیر5
.محیط7

10 .1F11 .2
.مستقیم (خ،+)، کنش، اعطاکننده8
)، کنش_.شریر، مستقیم (خ،7

12 .Ax

عادتی)، کنش غیر_. شریر (خ،9
13 .U14) .3A(نوعی مجازات
عادتی (خ،+). کنش غیر8

15 .1F
. مستقیم، اعطاکننده8

16 .2
)، شریر، کنش-. مستقیم (خ،7

17.Ax18 .7D19.U20 .U

)، اعتقاد و کنش- . مستقیم (خ،12). (خ،11)، کنش-. شریر (خ،10
. مستقیم10
. مستقیم8. تأکید بر اختیار انسان11

صسوره
) 30. (2کـرد اي نیکو بود؛ او همواره به ما رجوع می. سلیمان بنده1عطا کردیم2را به داود1و سلیمان

ۀ: من شـیفت 1) پس گفت31. (3تندرو و آماده براي جهاد، بر او عرضه شد3هايکه عصرگاهان اسبآنگاه
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که خورشید در تا این4ها مرا از خواندن نماز و یاد کردن پروردگارم بازداشتشدم و عالقه به آن3هااسب
ها را بـراي  . اسب6نزد من بازآوریدها را) بار دیگر آن32؛ (5ي افق پنهان گشت نماز از من فوت شدپرده

را بـر تخـت او   4جان فرزنـدش و کالبد بی7) و همانا سلیمان را آزمودیم33بار دوم بر او عرضه کردند... (
: 1) گفـت 34. (10بـه درگـاه مـا توبـه کـرد     9که به فرزنـدش امیـد بسـته بـود    از این1؛ سپس او8افکندیم

کـس  هـیچ ۀکه پس از من شایسـت 12سلطنتی به من ارزانی دارو 11پروردگارا، خطایم را بر من ببخشاي
سـلیمان  14فرمانکه به13را مسخّر وي ساختیم5) پس باد35اي. (نباشد؛ همانا تویی که بسیار بخشنده

، آن 6هـا ) و شـیطان 36. (16کـرد بري مـی آسانی او را فرمانو به15شدبه هرجایی که او خواست روان می
و هر غواصی را 18ها را که به کار سازندگی بپردازد؛ هر بنّایی از آن17راي او رام ساختیمجنیانِ شرور را ب

ان را کـه در   7هـاي دیگـري  ) و شیطان37. (19که از دریا براي او مروارید و مرجان استخراج کند از جنیـ
لیمان، ایـن سـلطنت   ) اي س38. (20شده بودند نیز براي او رام ساختیمها و زنجیرها به یکدیگر بستهغل

شمارش نیست و بـا بخشـش بـه دیگـران پایـان      همه نعمت، موهبت ما به توست که از فزونی قابلبااین
را در پیشـگاه مـا   1) و قطعـاً او 39شدنی نیسـت. ( که آن تمام21پذیرند؛ پس آن را ببخش یا نگهدارنمی

)40. (22اي بلند است و بازگشتی نیکو خواهد داشتمرتبه
صورت زیر است:ها بهنشترتیب ک

F١ ↓ F١3 Ax 2 D١ ß ٢A x ↓ D٧ D٧ F1 2 B٢ N F١ E٧ E٧ F١ 2↓

یاریگر)،. مستقیم (خ،3. پدر (م،+)               2. مستقیم، قهرمان1
1 .1F2 .↓3 .1F
. عامل غفلت (شریر)3
عادتیتار، کنش غیر. مستقیم در قالب گف1
4.35 .A x(فراموشی نماز)2. 67 .1D
). مستقیم (خ،4
. مستقیم1
گفتار.1
8 .2ß9 .A x       (دل بستن به فرزند)11.7↓. 10D12.7D
)، یاریگر، اعطاشده، کنش عادتی، محیط. مستقیم (خ،5

13.1F14.215 .2B16 .N
)، یاریگر، اعطاشده، کنش عادتی. مستقیم (خ،6

17.1F18.7E19 .7E20 .1F21 .222 .↓
. مستقیم1اعطاشده)، یاریگر، . مستقیم (خ،7
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بحث و نتیجه
شـده  هاي کلی آن در قالـب ارائـه  کاريدهد که علیرغم اینکه خویشها نشان میتحلیل این داستان

ها با موارد یافت شـده توسـط پـراپ   کاريهاي (انواع فرعی) خویشگنجد، بعضی از تیپتوسط پراپ می
کاري نظر پراپ خویشطور مثال از) مطابقت ندارد، به271-278: 1368اي، ي بدره: پراپ، ترجمه(نک
بنـدي  طبقـه ،رسـاند هاي فرعی که انواع شرارت را مـی کاريکه بر شرارت داللت دارد به خویشAکلی 

داللت دارد و غیـره.  که به جایگزین کردن دروغین12Aکه بر خراب کردن خرمن و 3Aشود، مانند می
هاي جزئی توان در تیپها را میهاي کلی یافت شده در این داستانکاريویشاگرچه بخش اعظمی از خ

کند:توجه میشده توسط پراپ ریخت، چندین تفاوت اساسی جلبارائه
کاري جزئـی بـا تقسـیم پـراپ همخـوانی      یک خویشةهاي انجام دهند) در بعضی موارد شخصیت1
به آزمون شـریر اشـاره دارد   51ةنمل شمارةد، اما در سوردانرا آزمون قهرمان می1Dمثالً پراپ .ندارند

طـور کـه   ها دانست، همانها را جدا از شخصیتکاريتعریف خویشدانست و1Dکه یا باید آن را همان
نظر گرفـت و  کاري جدیدي دررا خویشاند و یا اینکه از اساس آناین پژوهش در نظر گرفتهنگارندگان

ها ها به تیپکاريه این ممکن است ایراد کار پراپ باشد چراکه تقسیم دقیق خویشنشان داد. البتDxبا 
هـا باشـد.   ها جدا از شخصیتکاريپراپ خود معتقد است که باید تعریف خویشالبتهعمالً وجود ندارد. 

کـاري را  کاري نباید متکی به شخصیتی باشد که آن خویشتعریف خویش«گوید: ) می52پراپ (همان: 
شـده در  هـاي مشـاهده  هایش وابسـته بـه شخصـیت   کاري، اما در عمل تعریف خویش»جام داده استان

شـد، دیگـر ایـن    ها تعریف میآنةدهندها بدون توجه به شخصیت انجامهاي پریان است. اگر تیپقصه
هاي مربوط بـه حضـرت سـلیمان   طور خالصه گفت که در داستانتوان بهناهماهنگی وجود نداشت. می

ةهـاي انجـام دهنـد   توان دید، یعنی صورتی که شخصـیت یک تیپ (نوع) را میۀ(ع) گاهی صورت وارون
ها عکس تعریف پراپ هستند.آن

خبرگیـري و  ـها مانند خبردهـی کاريطور که پراپ نیز متذکر شده است بعضی از خویش) همان2
هـا  وجود هر دو جفت در این داستانعزیمت قهرمان و بازگشت او حالت جفتی دارند. در مواردي شاهد 

ها آمده است.کاريهستیم، اما در خیلی از موارد صرفاً یکی از این خویش
هــاي رایــج فــرق دارد: الــف) هــاي قــرآن اساســاً بــا قصــههــاي داســتانکــاري) ماهیــت خــویش3

از اي انـد؛ ج) پــاره شــدهالمقــدور مختصـر بیـان  هــاي قـرآن هدفمنـد هســتند؛ ب) حتـی   کـاري خـویش 
) ↓بازگشت قهرمان (»ص«ةها حالت معنوي دارد و نه مادي. مثالً در سورهاي این داستانکاريخویش

رو جفت متناظر آن یعنی عزیمت وجود ندارد.سوي خدا اشاره دارد و ازاینبه بازگشت سلیمان (ع) به
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ها وجـود نـدارد.   استانهاي پراپ مانند ازدواج، نشان گذاشتن و ... در این دکاري) بعضی از خویش4
هـا، انتخـاب   کـاري او بر این باور است که از بین این خـویش زیرااین البته با دیدگاه پراپ منافاتی ندارد 

ها نیست.ها در داستانآنۀگیرد و دلیلی براي وجود همصورت می
بـه حضـرت   حسـاب  ها حکایت از اعطاي فراوان و بیهاي این داستانکاري) نگاهی گذرا به خویش5

هـاي فـراوان   ) و از طرفی او نیز همـواره از خداونـد نعمـت   1Fسلیمان (ع) از طرف خداوند متعال دارد (
).7Dخواسته است (می

انبیاء داستانی داراي ةدر سورقرآن آمده است. (الف)ة) داستان حضرت سلیمان (ع) در چهار سور6
: خـراب کـردن محصـول) هسـتیم و بـه      3Aشود و در آن فقط شاهد یک شـرارت ( یک حرکت ذکر می

رو). ازایـن Nآن برآمـده اسـت (  ةشده که او با عنایت خداوند از عهدداده)Mقهرمان کار دشوار داوري (
هاي پـراپ مطابقـت دارد. پـراپ    با یافتهAMNشاهد بسط داستان از طریق کار دشوار هستیم و توالی 

داند و بـر  کار دشوار را ثانویه، تکراري یا منفرد میهاي متضمن ) حرکت205: 1368اي، ي بدره(ترجمه
آید. در این داستان کوتاه که صرفاً از یـک  نخست میۀندرت در مرحلها بهاین باور است که این حرکت

نیاازبعدFمذکورکاري در همان آغاز داستان آمده است. در داستان، این خویشیافتهحرکت تشکیل
و صرفاً تأکیدي نبودهعوامل جادویی ذکرشده به جریان داستان مربوط ت آنکهبه جهزنجیره آمده است 

نمل، در آیات اول اعطاگري خداونـد  ةپایان خداوند به سلیمان نبی هستند. (ب) در سوربر اعطاگري بی
19الـی  17گـزار بـودن آنـان ذکرشـده اسـت و آنگـاه در آیـات        به حضرت سلیمان و پدرش و سـپاس 

ها) به تصویر کشـیده شـده   ان و نیروي اعطاشده به حضرت سلیمان (دانستن زبان مورچهاي از توصحنه
شود. درون داستان توالی آورد و حرکت داستان آغاز میاست. در ادامه هدهد خبري را براي سلیمان می

MNگـردد و  که به درخواست سلیمان از جنیان براي آوردن تخت ملکه سبا برمـی کنیمرا مشاهده می
تنهـا یـک شـرارت    چـون توان یک داسـتان یـک حرکتـی دانسـت     یانجی است. این داستان را نیز میم

جـاي معبـود   یارانش و جانشین ساختن یک معبود دروغـین یعنـی خورشـید بـه    سبا وۀ(گمراهی ملک
شود که سلیمان در جستجوي التیام آن از طریق هدایت آنان اسـت. در داسـتان   واقعی) در آن دیده می

پیروزي یـا کـار دشـوار اسـت.     ـ هاي کشمکشکارينمل نیز بسط قصه بدون خویشةده در سورذکرش
) با نظـر پـراپ تـا حـدودي     A C Ex T Qهاي میانی (کايالگوي کلی این داستان بعد از حذف خویش

، پیروزي و نه کار دشوارـکاري کشمکشسبا نه خویشةمنطبق است. (ج) در داستان ذکرشده در سور
ADUکه سیر داسـتان بـا تـوالی   رغم این. علییابدمیبسطها وجود ندارد و داستان بدون آنکدامهیچ

ها بـا نظـر پـراپ متفـاوت اسـت. در ایـن       کاريگرفته است، ماهیت این خویشمطابق با نظر پراپ شکل
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له بین گرفته (درخواست ایجاد فاصگزاري اشاره دارد و درخواست صورتداستان شرارت به عدم سپاس
هـا بـه از   نشهرها و دیارهاي موجود در طول سفر) با مواردي که پراپ یافت، متفاوت است و مجـازات آ 

اگرچه داراي دو توان یک حرکته دانست.بین رفتن شهرها و خودشان اشاره دارد. این داستان را نیز می
براي خبردهـی صـورت   شرارت است، اما یک شرارت (خورده شدن عصاي سلیمان توسط موریانه) صرفاً

هـاي پـراپ   کـاري جاي شرارت شاهد غفلت هسـتیم کـه بـا خـویش    ما بهصة(د) در سورگرفته است.
تـوان آن را بـا   شـده اسـت، نمـی   نشـان داده Axمنطبق نیسـت. اگرچـه غفلـت در بخـش تحلیـل بـا       

او بـه اسـبان و   هایی که پراپ به دست آورده، مقایسه کرد. غفلت سـلیمان از یـاد خـدا و توجـه     شرارت
یـک هسـتیم کـه از  Ax↓یابد. در این سوره شاهد توالی سوي خدا التیام میفرزندش با بازگشت او به

سـوي  طرف ماهیت غفلت با شرارت متفاوت است و از طرف دیگر، التیام و کارسازي آن با بازگشـت بـه  
-کـاري کشـمکش  طریـق خـویش  تنهـا از  رو، نهصورت گرفته است. ازاین،خدا که حالتی معنوي است

آمده توسـط پـراپ بـراي    دستپیروزي یا کار مشکل بسط نیافته است، بلکه الگوي بسط آن با الگوي به
Nکاري ها هم همخوانی ندارد. در این بخش از داستان اگرچه خویشکاريهاي فاقد این خویشداستان

گـردد  ه از باد توسط سلیمان (ع) برمیشدکاري به انجام کارهاي خواستهخورد، این خویشبه چشم می
شود.به سیر داستان مربوط نمیطور مستقیمو به

هـاي حضـرت سـلیمان (ع)    شده توسط پراپ را در داسـتان هفت نوع شخصیت اصلی ارائهتوانمی
شـده توسـط پـراپ    هاي بررسـی اند از: الف) در داستانهایی وجود دارد که عبارتحال تفاوتیافت. بااین

هـاي ایـن پیـامبر، قهرمـان و     کنـد، امـا در داسـتان   توجه میجود شاهزاده خانم به همراه پدرش جلبو
شوند که البته تأکیـد بـر پـدر حضـرت سـلیمان (ع) بـراي ایـن اسـت کـه وجـوهی از           پدرش دیده می

ت اشـاره  هاي بین آنان نشان داده شود و از طرفی بر اصالت این پیامبر و اتصال او به خاندان نبوشباهت
ها اغلب شاهزاده خانمی کـه قهرمـان   ها ندارد. در افسانههاي پراپ در افسانهکند و هیچ شباهتی با یافته

رحم اسیر هستند و سیر داسـتان در  یا یک شخصیت دیگر قصد ازدواج با او رادارند در چنگال پدري بی
رود. ب) در ایـن  پـیش مـی  اش بـه عالقـه جهت شکست این پدر و رسیدن شاهزاده خانم به فرد مـورد 

نظر که ازاند، درحالیشدهعنوان یاریگر قهرمان تعریفها حتی گروهی از موجودات شریر نیز بهداستان
ها اقدامی بـه نفـع قهرمـان هـم     شوند و اگر در حین داستانگر نمیپراپ نیروهاي شریر به اختیار، یاري

داستان حضرت سلیمان (ع) گروهی از جنیان که خود قرآن انجام دهند، کامالً ناخواسته خواهد بود. در 
صفت شریر معرفی کرده است براي اینکه ایـن پیـامبر بـه اهـدافش برسـد بـه او خـدمت        ها را بانیز آن

شوند نیز جاي تردیـد دارد،  شریر به کسانی که مرتکب اشتباهی میة)؛ ج) اطالق واژ82انبیا،کنند (می
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شـده اسـت،   عنوان شریر در نظـر گرفتـه  سبا بهۀها، ملکشده از این داستانئهمثالً اگرچه در تحلیل ارا
هـا شـریر اطـالق    حال ماهیت شخصیت او متفاوت از جادوگران و ... است که از نگـاه پـراپ بـه آن   بااین
جـوي  وها که در جسـت ها را گمراه بدانیم و سلیمان (ع) نبی را قهرمان داستانشود. بهتر است آنمی

از عوامل با اعجازشده است کهدر نظر بگیریم. د) به سلیمان نبی (ع) این امکان داده،هاستدایت آنه
.هـا بهـره گیـرد   ها، پرنـدگان و غیـره فراتـر از اختیـارات و تـوان سـایر انسـان       طبیعی مانند تندباد، کوه

ۀداستان این پیامبر الهـی کلیـ  طور کل، دربه.گیردها جادو به عهده میکارکردهاي مشابه را در افسانه
اند و این پیامبر بزرگ در طلب هدایت آنان اسـت یـا اینکـه در   شده یا گمراههاي فرعی معرفیشخصیت

انبیـا شـاهد تطـابق    ةسـور 3البته در مواردي مانند شماره کنند.رسیدن به اهداف الهی به او کمک می
کامل تعریف پراپ با این شریر هستیم.

کنان بپـردازیم، درخـواهیم   -کرد ریمونها بر مبناي رويپردازي این داستانی شخصیتاگر به بررس
شده است. کنان استفاده-هاي الگوي ریمونها و روششاخصۀها از همپردازي) در شخصیت1یافت که:

ها فراوان است و این با توجه به کوتـاهی متـون   ) میزان استفاده از بیان مستقیم در توصیف شخصیت2
تـرین صـورت و زمـان بـه     در توصـیف مسـتقیم در کوتـاه   زیـرا .ها در قرآن قابـل توجیـه اسـت   داستان
کنان گفتـار، ظـاهر، کـنش و محـیط     -) در دیدگاه ریمون3شود. هاي یک شخصیت پی برده میویژگی

هـا را در نظـر بگیـریم اسـتفاده از     همگی مربوط به توصیف غیرمستقیم است و اگر جمع کل ایـن روش 
هـاي  ) در میـان روش 4شود. پردازي از شاخص مستقیم بیشتر میهاي غیرمستقیم در شخصیتصشاخ

شـده و  اسـتفاده واقـع  مـورد مـوارد گوناگون توصیف غیرمستقیم بیان شخصیت، کنش بیشتر از سـایر 
ها یک نکتـه  استفاده از ظاهر براي توصیف شخصیت) در مورد5سپس به ترتیب گفتار، محیط و ظاهر. 

هـاي ظـاهري   پـردازي موجـودات زنـده از ویژگـی    یک از این آیات در شخصیتتأمل است. در هیچلقاب
نمل مواردي از توصیف ظـاهر را  ةسور38و 23سبا و آیات ةسور13ۀنشده است و فقط در آیاستفاده

ا بـا  هـ شده بـراي سـلیمان توسـط جـن    سبا مصنوعات ساختهةسور13ۀدر آیالبتهکنیم. مشاهده می
اند که این مصنوعات اصالً شخصـیت داسـتانی   شدههاي ظاهري مانند بزرگی و ثابت بودن معرفیویژگی

دهنـد. بـدین ترتیـب صـرفاً     و صرفاً یک توضیح اضافی مـی ندارنددر داستان داراي نقشی چوننیستند 
تقـال آن را بـه   شده که راوي خواسته است اهمیت و دشـواري ان صبا با ویژگی بزرگ تعریفۀتخت ملک

ـ قابلۀ) نکت6کاخ سلیمان (ع) نشان دهد.  هـا در درون  توصـیفی مسـتقیم از شخصـیت   ۀتوجه دیگر ارائ
داند، اما بـه  کنان استفاده از گفتار را اساساً مربوط به توصیف غیرمستقیم می-گفتار است. اگرچه ریمون

) 7ن بسته به محتواي گفتـار دارد.  رسد گاهی باید گفتار را شاخص توصیف مستقیم دانست و اینظر می
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پردازي نیست و صرفاً به استحکام و اثبات آن کمـک  کنان نوعی خاص از شخصیت-نظر ریمونقیاس از
ةسـور 84ۀشده است ماننـد آیـ  کند. قیاس در داستان حضرت سلیمان (ع) هم در مواردي استفادهمی

پیامبران قرار داده است (قیاس با اشخاص).ۀیشده در کنار بقعنوان هدایتانعام که سلیمان را به
دهد که عـواملی کـه در اختیـار حضـرت     ها نیز در این متون کوتاه نشان میبررسی تعداد شخصیت

هـاي قـرآن ماننـد    هاي داستانی ایـن داسـتان  اغلب شخصیتسلیمان (ع) قرارگرفته متنوع و زیاد است.
توان براي آنان قائل به جنسیت شـد  ، به عبارتی نمیلحاظ جنسیت خنثی هستندازجنیان یا مردم سبا

هـا  هاي مذکر از مؤنث بیشتر است که اخـتالف آن ند. تعداد شخصیتانظر جنسیت نامشخصیا اینکه از
هـاي مثبـت در ایـن    هاي خنثی خیلی کم است. از طرف دیگر، اگرچه شخصـیت شخصیتدر مقایسه با

توان نوع شخصیت را با توجـه بـه مـتن    ل تعداد مواردي که نمیحاها از منفی بیشتر است، بااینداستان
از هر دو مورد بیشتر است.،تشخیص داد

صورت خالصه کرد:آمده را بدیندستتوان نتایج بهمی
هـاي  کـاري اي از خـویش هاي عامیانـه، پـاره  هاي مشابه داستانکاري) علیرغم استفاده از خویش1(

مند، مختصـر ها هدفکاري) این خویش2بندي پراپ کامالً مطابقت ندارد. (لحاظ تیپ با تقسیمقرآن از
سـلیمان (ع) در قـرآن همـه یـک     ةهاي کوتاه ذکرشـده دربـار  ) داستان3هستند. (و در مواردي معنوي

کاري کار دشوار بسط یافته، در انبیاء که از طریق خویشةشده در سورجز داستان ذکردارند. بهحرکت
شـود. عـالوه بـر    پیروزي دیده نمـی -کاري کار دشوار و کشمکشدیگر بسط از طریق خویشسه داستان

ها با تحلیل پراپ شاهد تطـابق نسـبی الگوهـاي ایـن     کارياین، علیرغم ماهیت متفاوت بعضی از خویش
پـردازي از شده در تحلیل شخصـیت هاي کشف) تفاوت4پراپ هستیم. (ۀها با الگوهاي چهارگانداستان

هاسـت.  ها با افسـانه گري موجودات شریر براي قهرمان نیز مؤید ماهیت متفاوت این داستانله: یاريجم
هـاي پویـا و تعـداد    هاي خنثـی و منفعـل در مقایسـه باشخصـیت    ها تعداد شخصیت) در این داستان5(

بیشتر پردازي غیرمستقیم) در قرآن از شخصیت6هاي مثبت در مقایسه با منفی بیشتر است. (شخصیت
شده است.استفاده



93پاییز و زمستان، 230، شمارة 67زبان و ادب فارسی، سال / 46

منابع
مدیا کاشیگر. تهران: نشر روز.ۀ. ترجمشناسی قصهریخت). 1368پراپ، والدیمیر. (-
اي. تهـران:  فریـدون بـدره  ۀ. ترجمـ هـاي پریـان  شناسـی قصـه  ریخـت ). 1368(ــــــــــــــ .-

انتشارات توس.
فاطمـه علـوي و   ۀ. ترجمـ نتقاديا-شناختیشناسی: درآمدي زبانروایت). 1386توالن، مایکل. (-

فاطمه نعمتی، تهران: سمت.
». مدارانـه یـا سـاختگی   نمایش قرآنی داستان حضرت یوسف زبـان طبیعـت  ). «1388جونز، آ. (-

.371-417، نیمسال دوم، 21ة. سال دهم، شمارشناختزیباابوالفضل حري. ۀترجم
. نقـد ادبـی  ».ی به قصص قرآنـی شناسالقصص: رویکرد روایتاحسن). «1387حري، ابوالفضل. (-

.83-122دو، تابستان، سال اول، شماره
. پژوهـی ادب».هاي زمان و مکان روایی در قصـص قـرآن  مؤلفه«الف). 1388(ــــــــــــــ .-

.125-141ي هفتم و هشتم، بهار و تابستان، شماره
پژوهش زبان و ادبیـات  ». یشناسی و وجوه تمایز قصص قرآنسنخ«ب). 1388(ــــــــــــــ .-

.1-28پانزدهم، زمستان، ة. شمارفارسی
مناسبات زبانی و یا زنجیرمندي خرد و کـالن در قصـص قرآنـی: بـا     ). «1389(ــــــــــــــ .-

یـک،  ة. دورهـاي زبـان و ادبیـات تطبیقـی    ي پـژوهش فصـلنامه ».نگاهی به داستان یـونس (ع) 
.76-91ي چهارم، شماره

. تهران: انتشارات مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبی). 1387(داد، سیما.-
ابوالفضـل حـري،   ۀ. ترجمـ روایت داسـتانی: بوطیقـاي معاصـر   ). 1387کنان، شلومیت. (-ریمون-

تهران: انتشارات نیلوفر.
ي محمد شهبا، تهران: انتشارات هرمس.. ترجمههاي روایتنظریه). 1391مارتین، واالس. (-
ابوالفضـل  ۀترجم». کنایه در قرآن: تحلیل داستان حضرت یوسف (ع)). «1385میر، مستنصر. (-

.293-305، 14ة. شمارشناختزیباحري. 
نگار.الهه دهنوي، تهران: روزۀ. ترجمدرآمدي بر مطالعه نظریه ادبیپیش). 1382وبستر، راجر. (-

 Bamberg, Michael. (2007). Selves and Identities in Narrative and Discourse.
Amesterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 Bauman, R. (1986). Story, performance, and event: Contextual studies of
oral narrative. Cambridge: Cambridge University Press.

 Brockmeier, J. (2000). «Autobiographical time». Narrative Inquiry. 10(1),
51–74.



47/)ع(مانیسلحضرتداستاندريپردازتیشخصوهايکارشیخویبررس

 Bruner, J. S. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA &
London: Harvard University Press.

 Chatman, S. (1986). «Characters and Narrators: Filter, Center, Slant, and
Interest-Focus». Poetics Today. 7. 2, 189-204.

 Dunbar, R. (1996). Gossip, grooming & the evolution of language. London,
UK: Faber.

 Fina, Anna De. (2003). Identity in Narrative: A study of immigrant
discourse. Amesterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 Koselleck, R. (1985). Futures past: On the semantics of historical time.
Cambridge, MA, & London: MIT Press.

 Labov, W. (1972). «The transformation of experience in narrative syntax».
In W. Labov (Ed.). Language in the inner city: Studies in the Black English
vernacular (pp. 354–396). Philadelphia: University of Pennsylvania press.

 MacIntayr, A C. (1981). After virtue. Notre Dame. IN: University of Notre
Dame Press.

 Ochs, E. Capps, L. (2001). Living Narrative. Cambridge, MA: Harvard
University Press.

 Prince, G. (1982). Narratology. Berlin: Mouton.

 Propp, Vladimir. (1968). The Morphology of the Falktale. Aldershot:
Scholar Press. (1982).

 Reissman, C K. (2004). «Accidental cases: Extending the concept of
positioning in narrative studies». In M. Bamberg & M. Andrews (Eds.).
Considering counter-narratives: Narrating, resisting, making sense. pp. 33–
38. Amsterdam: John Benjamins.

 Ricoeur, P. (1984). Narrative and time. Chicago: University of Chicago
Press.

 Stewart, Katherine A. Maxwell, Madeline M. (2010). Storied Conflict Talk.
Amesterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 Tomaščikova, Slavka. (2009). «Narrative Theories and Narrative
Discourse». Bulletin of the Transilvania University of Braşov (Series IV:
Philology and Cultural Studies). Vol. 2 (51).


