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در  یقرآن انیب یبه چگونگ نیهم ن .آفرینی ابلیس موردبررسی قرار گرفته است چگونگی نقش
 شده است.  هنیز پرداخت سیابل روایی-یتیشخص یها یژگیمورد و

 تیعناصر رواکند و  ابلیس در قصه قرآنی آفرینش نقش ودق رمان را ایفا میگیری:  نتیجه
در  یخوب بهشان،  و گفتار، همراه با مقوالت زیرمجموعه تیکشمکش، شخص رنگ، یشامل پ

 شاود، یاحساس ما تیروا نیکه فقدانش در ا یفرع  تن ا مقوله. شوند یداستان مشاهده م نیا
عنوان آیاازی  تر، کل قصه آفارینش را، باه در نگاهی جامعتوان  هم نین می .استگویی  تک

های دیگر قرآنی  هایی از آن در قصه رنگ جامع ابلیس در قرآن در نظر گرفت که بخش برای پی
 شود. و تقابل پیامبران با او مشاهده می

 .تیر رواعناص، قرآن قصه آفرینش، طان،یش س،یابل: ها دواژهیکل

 مخدم 

است کاه در  یج ان هست یها تیشخص نیتر از م م یکی طان،یش ای سیابل تیشخص
 یدارا تیشخصا نیاآمده و هشدار داده شده است. ا انیمختلف راجع به او سخن به م انیاد
انساان دشاوار و ذات  یرا باراش تیاسات کاه شاناخت مااه یو وجاوه گونااگون ها یدگی یپ

 یمنف یها از قطب یکیعنوان  او به ،یگر از نگاه اس مید ی. ازسوازدس یرا پن ان م اش یواقع
اسات.  تیااهم یپررنگ و دارا ارینقش بس نیو ا کند یم فایانسان، نقش ا یدر زندگ ،یهست
اند و با هر اعتقاد  نبوده طانیش یانگار دهیمختلف، قادر به ناد شمندانیرو، بزرگان و اند نیازهم
 تیشخصا نیادر ماورد ا یپرداز متفاوت به گماناه ید، هرکدا  با نگاهان که داشته یا قهیو سل

 تیعد  قطع نیهم لیدل به نیاند. هم ن کرده میخود ترس دگاهیاند و آن را متناسب با د پرداخته
پردازان و  داساتان ی ازاریهماواره موردتوجاه بسا سیابلا تیشخصا طان،یش تیدر مورد ماه

 یبرخاوردار اسات. اماا چگاونگ یخاصا تیآنان از جاذابقرار گرفته و در نزد  زیهنرمندان ن
کاه از ناوع نگااه و  یمحل اخت ف بوده است؛ اخت فاات شهیهم زین سیبه ابل یپرداخت هنر

 . رندیگ یم تئنشهنرمندان  یباورها
تاوان از او  میج ان شناخته شده و  نیدشمن بشر در ا نیتر بزرگ سینگاه قرآن، ابل از
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 پردازان داستانی، نظریه قد علم کرده است. تیدر برابر بشر د کرد کهی یاودق رمان عنوان به
 که شمارند م م می یی، تا جارا داستان دلدر قدرتمند ، ستیودق رمان )آنتاگون ایجاد یک
و  ها ییو بروز توانا یپندار همذاتحس  جادی،، استی)پروتاگون یاصل تیشخصپرداخت 

 کیا یمنفا تیشخص گرید ی. ازسوبر آن استتب ، مترنیزاو در دل داستان  یها یدگی یپ
وجود  رهیت یها جنبه انگریو ب کشد یرا به دوش م یداستان تیروا کیتار یها داستان، بخش

 کیادر  یمنفا تیشخصا تیپرداخت و روا یچگونگ اساس نیانسان در داستان است. برا
 یخااتم و کتااب برامیاعنوان معجازه پ برخوردار است. قرآن باه ییباال تیاز اهم زیداستان ن

 نیاا یبارا پاژوهشمرجاع  نیب تار س،یدر مورد ابلا ییروا یها تیها و موقع قصه یحاو
 پرسش است.

را  یاز کنشگران اصل یکی اینقش ودق رمان  شهیهم ،یدر قصص مختلف قرآن سیابل
از خود  یمتعدد یها تبع آن، چ ره و به ردیپذ یرا م یمتفاوت یها بلکه نقش کشد، یبه دوش نم

 کنناده، بیتخر یرویاهم اون ن ؛که کارکرد دراماتیاک دارناد دهد یبروز م یر ج ان هستد
های داستانی قارآن و  ؛ اما از میان موقعیترهیو همراه، و ی قی، رفیفراموش جادکنندهیایواگر، ا

ای  موارد حضور ابلیس در این کتا  آسمانی، قصاه آفارینش باه ساه دلیال از جایگااه ویاژه
ل آنکه در این مورد از شخص ابلیس نا  برده شده و بارخ ف بسایاری از برخوردار است؛ او

ترین  صورت عا  مورد اشاره قرار نگرفته است؛ دو  اینکه طوالنی دیگر موارد قرآنی، شیطان به
کند؛ و سو   آفرینی می عنوان ودق رمان در آن نقش ترین داستانی است که ابلیس به و منسجم

گوناه  شناخت شخصیت ابلیس است؛ چرا که این قصاه، همان نقش پررنگ قصه آفرینش در
و هدف، شخصیت و بسایاری  باشد میکه شروع داستان انسان است، آیاز داستان ابلیس نیز 

 سازد. های او را روشن می از کنش
او در  ینایآفر نقش میو ترسا ه آفارینشدر قص سیابل یقرآن از کنشگر تیروا یچگونگ

م ام باا  نیااسات. امقالاه  نیا یمسئله اصل ،ی در این قصهرآنبر اساس نگاه ق یج ان هست
وامن  نگارناده. افاتیتحقاق خواهاد ه آفارینش قصادر  تیاعناصر روا لیو تحل ییشناسا

 ت،یشخصا رناگ، یهم اون پا ت،یاعناصار روا ،یا کتابخاناه هویاط عات به ش یگردآور
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 گاهیجا بهبا نگاه  را نشقصه آفریو ه دادقصه آفرینش تطبیق با را  و مضمون الوگیکشمکش، د
 . کند می لیو تحل یواکاو طان،یش کیدرامات

قصه آفرینش در قارآن  لیتحل س،یابل طان،یش تیبا محور یمتعدد یها تاکنون پژوهش
بحاث  یها دواژهیاکاه کل وجود دارناد ییها پژوهش ان،یم نیر ادانجا  و منتشر شده است. 

. در اداماه اناد داده  یدر دل خود جاا میرمستقیصورت ی به ایو  میصورت مستق به ایحاور را 
نگارش در دسترس پژوهشگر قارار گرفتاه  نیشده که تا ح مرتبط  انجا  ی  ها پژوهش نیتر م م

 .شوند یم یابیو ارز یمعرف است،
 یمحمادباقر حجتا دیمقالاه بلناد از سا کیاعنوان  باه «ثیدر قارآن و حاد سیابل». 7

 س،یابل تیو شناخت ابعاد گوناگون شخص یبررس یعنی اش، ی،، ع وه بر مسئله اصل7512)
 یبررساباا مقاله،  نی. اپردازد یم زین تیشخص نیا رامونیپ تیو پراهم یاصل پرسشبه چند 

را  اتیلفظ در قرآن و روا نی، و سپس نوع و تعداد کاربرد اآیاز شده طانیو ش سیابل هواژ یلغو
 یخیتار یو به تبارشناس رود یم سیابل یسشنا تی. پس از آن به سراه شخصگذراند یاز نظر م

از  دیاجد یا هیاهرکادا  زاو شاود، یها اشاره م به آن نجای. دو مبحث م م که در اپردازد یاو م
 گرید یدر کتب آسمان سیکوتاه از حضور ابل یابتدا پژوهش شناساند؛ یرا م سیابل تیشخص

و  نیاطیو شا سیبه جنس ابل راجع یک م یشده، و بعد، بحث انیب یراس میی یها و فرهنگ
بر اساس قرآن  س،یابل تیشخص گرید بعاد. در ادامه به اشود یاو با فرشتگان مطرح م تیسنخ
تمّثل و  یها وهیش س،یو جنود ابل هیمانند فرزندان، ذر یو مسائل شود ینظر م یاس م اتیو روا

چند نکتاه  زین انی. در پارددگ یمطرح م مان،یا ایلحاظ کفر  به اش یمانیسابقه ا ایتشّکل او، و 
مقاله  نی. اشود یم انیب لیتفص مانده، به یاقاو ب روانیو پ طانیش تیپراکنده که در مورد شخص

 انیرا ب آمده سیدر مورد ابلمنابع  نیآن ه در ا ات،یبه نصوص قرآن و روا هیبا تک کند یت ش م
د. ماوارد مرباوط باه شاوخوانناده آشاکار  یاو بارا تیگونااگون شخصا یهاا کند، تا بخش

روناد پاژوهش حاوار،  شابردی، در پیادشاده در مقالاه سیابلا یو تبارشناسا یشناس تیماه
 .است کننده کمک

و استخراج  طانیارتباط انسان با فرشته و ش یاس م-یارتباط شناخت نییتب» نامه . پایان2
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 ییماورا الیدر دو سر ،ییبازنما نیارتباط در ومن نقد ا نیا یا رسانه ییاز بازنما یکل ییالگو
و  یقرآنا ی،، در پن  فصل و با نگااه باه مباان7533) یهمدان یاثر مصطف« ملکوت و ایماء

دو در ج اان  نیل اپرداخته و سپس تمثّ  طانیارتباط انسان با فرشته و ش یمبان نییبه تب یثیحد
 یناساش یدر فصل اول، در باا  هسات طانیبخش مربوط به ش درکرده است.  یرا بررس لمیف

 «طانیشا تیاباه موجود یکلا ینگااه»با عنوان  او تیو موجود دیآ یم انیسخن به م طانیش
در ج اان  طانینسابت و ارتبااط انساان و شا نی. هم نشود یصورت خ صه شرح داده م به

. گردد یم یبررس «طانیو ش فرشتهارتباط انسان با  یتقابل یشناس یهست»تحت عنوان  ،یهست
در  طانیل و ارتباط انسان با شتمثّ  یو چگونگ« ایماء» الیسر یداستان تیروا زیفصل چ ار  ن

 تیروا نیرا در ا طانیکرده و نقش ش لیپراپ تحل تیروا لیتحل یرا بر اساس الگو الیسر نیا
 گرید یها تیو روا ودهایماء ب الیسر تیفصل چ ار  بر روا یکرده است. تمرکز اصل یواکاو

حاور، از دو جنبه  مقالهبا  دررابطه نامه انیپا نیانشده است.  موردتوجه واقع طانیمربوط به ش
 یشناسا یباه هسات ث،یادر بخش اول ت ش کرده در کنار احاد سندهینو ؛است یبررس قابل

 یالگاو کیابا استفاده از  سعی داشته نیز بپردازد؛ و در بخش دو  میاز منظر قرآن کر طانیش
 یاو را بررس دنیکش ریتصو به یگو چگون طانیل شتمثّ  رامونیپ یشینما یاثر ،یداستان لیتحل
 .کند

در  سیاز داساتان ابلا کیاتراژ یخوانش» مقاله ،، در7533) ییو روا یبالو، احمد. 5
 تیاو روا سیاز عرفا نسبت باه ابلا یتعداد کردیبه رو «ییارسطو یکردیبا رو یسنت عرفان

 ،یهمادان القضاات نیع و یهم اون حا ج، احماد یزالا یی. عرفااپردازند یآن م یداستان
 دانند یرا دشمن آشکار انسان نم سیابل ،یس مو عرفان ا یاس م یاز علما یاریبرخ ف بس

 س،یدسته از عرفا از ابل نیا تی. رواشوند یمحسو  م طانیش شگرانیستا ینوع و بالعکس، به
رفتاه و باا  تیاروا نیباه ساراه هما زیمقاله ن نیاست. ا ییارسطو یها یتراژد ادآوری ینوع به

کانش،  هگان ساه یها وحدت ان،هم ون ق رم ییارسطو یعناصر تراژد کوشد یآن م یبررس
شاده، اعا    انجاا  یبا بررسا زین تیدهد. درن ا قیرا در آن تطب سیزمان و مکان، و کاتارس

و اوج و فرود او از مقا  قار  تاا مرحلاه ساقوط و راناده شادنش از  طانی، شسی)ابل کند یم
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را باه  یژدگانه کانش، زماان و مکاان تارا ساه یها و وحدت یق رمان تراژد بیتتر ب شت، به
کاه موجاب  رود یما شیپ یا گونه به طانیسرنوشت ش ییروا ریس نی. هم نگذارد یم شینما

 یگفات عناصار تاراژد تاوان یگردد و ما یدرون شیپاال ای سیمخاطب دچار کاتارس شود یم
 یمشاهده است )بالو، احمد وووح قابل به طانیمختلف داستان ش یها در قسمت ییارسطو
 ،.3: 7533 ،ییو روا

، سو  مقالهگیرند،  فاره از دو مورد اول، که تن ا جنبه شناخت شخصیت ابلیس را پی می
در آن  زیان ینقطه افتراق جد دونگاه به موووع بحث پژوهش حاور است که البته  نیتر هیشب

 یاینرفته، و تن ا ف م روا یبه سراه داستان قرآن میصورت مستق اول آنکه به خورد؛ یبه چشم م
داساتان باا نگااه باه  نیا نکهیقرار داده؛ دو  ا یرا موردبررس نشیاز عرفا از داستان آفر یگروه

 .تیروا یاست، و نه ساختمان کل افتهی قیشده و تطب لیتحل یتراژد یالگو نیقوان
نقل حوادث و  یمعنا به تیارو. ی دیگر این پژوهش است ، سویهالگوی مف ومی روایت  

 نیچنا انیاب ایو  شینما د،یبه نقل، تقل ینوع که به یزیخاص است. هر چ یبیبا ترت دادهایرو
 یحاوادث باه شاکل نیانقل ا یمعنا به زی. داستان نشود یمحسو  م تیبپردازد، روا یحوادث

کارد.  میتقس یتانرداسییو  یداستان هبه دو دست توان یرا م تیطور عمده، روا . بهاستمعنادار 
 انگریااگرچاه ب ،یشخصا یها ادداشاتیو  ها ناماه یها، خاطرات، زندگ مانند گزارش یانواع

 یهاا تیاناد. در بخاش روا خارج یاز حوادث هستند، اما از قالب مشاخص داساتان یبیترت
داساتان کوتااه، رماان،  ،یمثناو ت،یاهم اون افساانه، حکا ییها به قالب توان یم ،یداستان

 ،یداساتان تیاعناصار روا یاشااره کارد. بارا رهیا، و یلمی)فا لمناماهی،، فشی)نما شنامهینما
مطرح شاده اسات. اشاکال مختلاف  یشینما اتیو ادب اتیدر ج ان ادب یمختلف یها هینظر
و تحاول آن در طاول  یدگرگاون ریمس نیآن، و هم ن همتفاوت ارائ یها قالب ،یداستان تیروا

آن به وجود آورده است.  یها را در قالب یفراوان یناگونگو ف،مختل یها زمان، مکان و فرهنگ
 را جستجو کرد. یداستان تیانواع روا انیمشترک م یعناصر توان یم یاما با دقت و موشکاف

را  کیادرامات تیاعرصاه کاه عناصار روا نیاا پردازان هیانظر نیتار از م م یکیو  نیاول
)پا ت،  رناگ یعنصر  پا 6ا شامل ر یارسطو است. ارسطو تراژد ،یونانی لسوفیبرشمرده، ف
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کاه  داناد یو آواز م ییآرا )گفتار،، صحنه انی،، سبک بشهیمضمون )اند ت،یداستان،، شخص
و  یمنظر ارسطو، شعر شامل حماسه، تراژد از. شود یم لیتشک ها درا ، از آن یساختمان اصل

باوده و انساان  یها وارور در انساان دیو لذت است. تقل دیبوده است که منشأ آن تقل یکمد
 توان یم د،یپس از حصول تقل گر،ید ی. ازسوآورد یراه به دست م نیخود را از هم هیمعارف اول

 را یو مردم کند یکار را م نیهم یپرداز با داستان زی. شاعر نبردند یگفت که مرد  از آن لذت م
 ،.336 :3131)ارسطو،  دهد یلذت سوق م یسو به کنند، یاو را تماشا م دیکه حاصل تقل

 :تیعناصر روا

 انیاسابک ب ت،یشخص رنگ، یشامل شش جزء باشد. پ دیبا ینظر ارسطو هر تراژد از
توجه داشت  دی،. البته با13: 3131و آواز )هنرمند،  ییآرا ،، صحنهشهی)گفتار،، مضمون )اند

از آن، مانناد  ییهاا ، ارسطو هستند و بخششیدرا  )نما هیشش بخش، مربوط به نظر نیکه ا
ندارند. به گفته ارسطو،  یکاربرد د،یایکه به اجرا درن یا یداستان تیواو آواز، در ر ییآرا هصحن

 یا صاحنه یدو بخش مرباوط باه اجارا نیهستند. ا دیو ابزار تقل لیاز وسا ییآرا آواز و صحنه
ندارناد؛  ینقش شوند، یم تیکلمات روا قیکه تن ا ازطر یقرآن یها با قصه قیهستند و در تطب

نخواهاد  بیاانها  آن رامونیپ یحیو توو شوند یپژوهش حذف م نیا یبند در دسته رو نیازهم
سو هماواره در  کیچرا که از م،یکن یم ادیمستقل  یعنوان عنصر از کشمکش به نیشد. هم ن

 د؛یااآ یحسااا  ماا محرکااه درا  به یرویاادارد و ن انیاامااوارد جر یباااق انیااارتباااط م یبرقاارار
همراه است و پرداخت به  یدرون یکشمکش باهمواره  س،یاوس ابلمواج ه با وس گر،ید یازسو

 انیاها بحاث باه م که از آن یعناصر اصل جهی. درنتدرس به نظر می یگفتار، ورور نیآن در ا
کشمکش، گفتار و مضمون هستند که در ماورد هرکادا  از  ت،یشخص رنگ، یخواهد آمد، پ

و  نیتار یرا اصال رحو طا رناگ یارسطو پ ،انیم نیداده خواهد شد. ازا حیها جداگانه توو آن
همان  ایکاراکتر پس از او،  پردازان هینظربسیاری از  که یدرحال داند؛ یم یشیعنصر نما نیبرتر

هسته داستان اسات کاه  ایپ ت  رنگ، یپ اساس، نیبرا .دانند میتر  را از طرح م م تیشخص
و  شانامهینما کناانیباز هماان ت،یشخصا کناد؛ یما انیامنظم حاوادث و اعماال را ب بیترت
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کلمات در  ریگفتار، نحوه کاربرد و تأث ای انیسبک ب دهند؛ یها ارائه م است که آن یاتیخصوص
هاست کاه باه تماشااگر  آن عمالا  ینتا ایق رمانان و  هشیاند دراصلاست؛ مضمون،  یتراژد

 ایاها و  ه بخشدارند ک زین ییها رمجموعهیمقوالت، ز نیهرکدا  از ا نی. هم نشود یمنتقل م
 . سازد یها را مشخص م انواع گوناگون آن

 :و اجزاء آن رنگ یپ
بحاران،  ،یافکن شده است و شامل گره لیتشک انیو پا انهیآیاز، م یها از بخش رنگ یپ

و  قیااحباا ، تعل کیتفک ن،یاجتماع ود ،یهماهنگ نیاست. هم ن ییگشا نقطه اوج و گره
و  یعنوان شاروط اصال باه توان یرا م ها یژگیواین  ستند.آن ه طیداشتن زمان و مکان، از شرا

 کرد. بیان رنگ یپ کی دهنده لیاجزاء تشک

 :انیپا انه،یآغاز، م
به  یعیطور طب کنش کامل و تما  است، به کیاز  دیبر زمان و تقل یمبتن تیروا ازآنجاکه

الگاوي  تواناد یما کامال و جاامع اسات و یرنگ یپدراصل دارد.  ازین انیو پا انهیم ،آیاز کی
 ،یباشد )قادر انیپا کیو  انهیم کیآیاز،  کیباشد که داراي  ییساختار روا کیبراي  یمناسب

 ها، داساتان شیو الز  دربااره پ یاط عاات کّما ک،یادرامات تیاروا کیا آیاز ،.72: 3111
صاورت  ینیچ ناهیاداماه زم یو بارا کناد یما نیایموجود داستان را تب تیو ووع ها تیشخص

ممکن اسات و  یدگی یپ»و کشمکش است.  یدگی یسلسله پ کیمتشکل از  انهی. مدهد یم
 «ردیاکاراکترها و... سرچشامه بگ یو بعض رمنتظرهیتازه، تقابل ی یاز کشف اط عات توان یم

و او  کردهرا در مخاطب فعال  قیداستان، حس تعل انهیم یها یدگی ی،. پ73: 3111 ،ی)قادر
 شتریهرچه ب انه،یدر بخش م ن،ی. هم نکند یادامه داستان وادار م را به انتظار و حدس در مورد

ها مواجاه  در برابر کشمکش تیشخصمختلف  یها و با کنش میرو یم شیداستان پ ریدر مس
ها همسو  مخاطب با آن یها حدس جهیو درنت شود یمحدودتر م ها تیشخص ریمس م،یشو یم
)همان،.  میشو یم تر کیداستان نزد یانین پامحدودتر شود، به بحرا ریمس نی. هرچه اگردد یم
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معماول از طور  باهبخش  نی. امیرس یم ییوفصل ن ا و حل ريیگ جهیبه نت ک،یدرامات انیدر پا
 دیقسمت با نیکوتاه است. ا ایلب ت،یروا یی. قسمت ن اکند یم دایبسط پ انینقطه اوج تا پا

چگوناه  انیادرک کناد کاه پا یشانرو دار شود و مخاطاب به را ع ده تیکامل روا ییگشا گره
 ،.11: همان) رسد یفرام

 ی:هماهنگ
. دیاآ یحسا  م موفق به رنگ یپ کی تیو تقو یاز اصول م م در طراح یکی یهماهنگ

شاده توساط  ساخته یدر روابط اجتماع پردازي تیشخص ،ییداستان، بستر و سبک روا نهیزم
 ،.61: 3111 ،ی)قادر رندیقرار گ ريیپذ هیو توج یتعادل، هماهنگ کیدر  دیهمه با سنده،ینو

 :نیاجتماع ضد
متضاد مجبور به قرارگرفتن در کنار هم هستند  دهیکه دو پد یتیموقع یعنی نیود اجتماع

سمت جلو  و داستان را به کند یم تیآن دو را تقو انیم زیدر کنار هم بودن، تضاد و ست نیو هم
 ،.67 – 63)همان:  دهد یحرکت م

 :احباب کیتفک
احبا ، عشق و محبات  کیمنشأ حرکت و موتور موّلد در تفک ن،یاجتماع ود عکسبر

اسااس حرکات در  شاود، یم گذاري هیو تضاد پا یبر اساس دشمن نیاست. اگر اجتماع ود
 ،.61احبا ، بر ستون عشق استوار است )همان:  کیتفک

 ی:افکن گره
قارار  یداساتان یها تیصاست که بر سر راه شخ یدرواقع موانع ،یدگی یپ ای یافکن گره

باه هادف را باراي  دنیکارده و رسا جاادیها به هدف، مشکل ا آن دنیو در روند رس رندیگ یم
وجود  اريیبس یها ییگشا و گره یافکن گره ت،یروا کی. در طول کنند یدچار وقفه م تیشخص
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باه مخاطاب، کانش  دیکشمکش و ارائه اط عات جد جادیبا ا گري،یپس از د یکیدارد که 
 .برد یستان را جلو مدا

 :کشمکش
 مطارح رناگ یعارض پا هم یعنوان عنصر داده شد، کشمکش به حیکه توو طور همان

 .دیآ یدر بخش مربوط به آن م حاتیخواهد شد و توو

 :بحران
براي  روهایاي که ن است. نقطه گریبه حالت د یاز حالت یمعناي دگرگون در لغت به بحران

 یو موجب دگرگون رسانند یرا به اوج خود م تیو خط روا ردازندپ یبار باهم به مبارزه م نیآخر
دارد کاه  یدو نقطه عطف اصال ت،ی. هر روادنشو یداستان م یها تیدر رفتار و کردار شخص

 یقبل ریدو نقطه، انحراف داستان از مس نیبحران آن هستند. کارکرد ا دهنده لیتشک یاجزاء اصل
معمول پس از فصال شاروع داساتان قارار طور  به ج ت است. نقطه عطف اول که رییتغ ایو 
. کناد یو آن را وارد مرحله نامتعادل م دهد یج ت م رییداستان را از حالت ثبات، تغ رد،یگ یم

در نقطه اوج خود، دوبااره دچاار  یتعادل و آشفتگ عد  نیاست که ا ینقطه عطف دو ، زمان
 ،.63 :3111 ،ی)قادر رسد یم هیو به ثبات ثانو شود یم رییتغ

 :قیتعل
معنااي  باه قی. تعلندیگو یم قیو انتظار را، تعل جهیاز نت خبري یو ب نانیاطم نوع عد  هر

باه آن  دنیدنباال رسا تا باه کند یمشتاق م تشد بهاست و مخاطب را  جهیداشتن نت معلق نگه
 یطراحا رناگ یکه در پا شود یم جادیا ییها در داستان توسط کشمکش قیباشد. اساس تعل

 شاود یباعاث ما ت،یها بار سار راه شخصا موانع و کشامکش جادیبا ا سندهیت. نوشده اس
مناد  ع قه تیپنداري کرده، به سرنوشات شخصا داستان همذات یها تیمخاطب با شخص

 بزند. ییها حدس رابطه نیدرا ینگران شود و با دل
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 :نقطه اوج
 رسد یبه اوج م که کشمکش ییتنش در ساختار داستان، نقطه اوج نا  دارد؛ جا نیباالتر

 نیبا یرابطه حسا نیتر نقطه قوي نی. در اشود یدشمن خود رودررو م نیتر و ق رمان با بزرگ
طور  به. دهد ینقطه روي م نیداستان، در هم دادیرو نیتر و م م دیآ یخواننده و متن به وجود م

آشکار حوادث داستان را  ایو  ها تیشخص یاساس یها یو دگرگون ها چرخشنقطه  نیمعمول ا
 ،.11: 3112 از،ین ی)ب کند یم

 یی:گشا گره
 ت،یاکه در طول روا ییها عبارت است از حل بحران و باز شدن گره جهینت ای ییگشا گره

و مخاطاب و  شاود یتما  م یقسمت، داستان اصل نیقرار گرفته است. در ا تیمقابل شخص
رو هستند  روبه ديیتعادل جد رفته بود، با نیکه از ب هیجاي تعادل اول داستان، به یها تیشخص

 ،.117: 3131 ،ی)گذرآباد

 :زمان
قاادری: « )اسات یزمان یتوال کی ت،یاست که روا نیمعناي ا به انیپا کیآیاز و  کی»
مشاخص  دیازماان داساتان با ،یی،. در ساختار روا312: 3111  ن،یمکوئبه نقل از  3111

مشخص کناد. منظاور از زماان داساتان، آن را  دهد، یکه م یبا اط عات دیبا سندهیباشد و نو
 یاز زمان زندگ یداستان تیشود، مانند روا یم تیاست که داستان در آن روا یا سو زمانه کیاز
 گاذرد؛ یما ها تیکه در طول داستان بر شخصا یزمان زانیم گر،ید ی؛ و ازسواس   امبریپ

تماا   ایو  رد،یدر بر بگ را تیشخص یهفته از زندگ کیداستان ممکن است تن ا  عنوان مثال به
 کند. تیروا را از بدو تولد تا لحظه مرگ ، یعنیآن

 مکان:
 تواند یاست که م رنگ یاز عناصر م م پ یکی زین شود یم تیکه داستان در آن روا یمکان
 ش،ینوع گو کی جادیباشد. هر مکان باعث ا رگذاریها تأث آن رامونیو حوادث پ ها تیبر شخص
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هاي  داستان جادیشگرف در ا ریتفاوت باعث تأث نی. اشود یمرد  م نیدر ب یرفتار و سبک زندگ
کاه در آن  ینسبت به مکان ها تینوع رفتار و کنش شخص نی. هم نشود یم ا متفاوت و جذ

 قرار دارند، متفاوت خواهد بود.

 کشمکش:
 ایمختلف و  یها تیشخص ای روهاین انیم یعاطف ای ،یذهن ،یکیزیو برخورد ف تقابل»به 

،. 721: 3131 ،ی)گاذرآباد شاود یکشامکش گفتاه ما ،«تیشخصا کیاوجوه مختلاف 
با  تیدو شخص ای رویمعناي تعارض دو ن عناصر درا  و به نیتر از م م یکی ز،یست ایکشمکش 

داساتان  یموتور محرک اصال رد،یگ یشکل م داست. کشمکش که از دل جمع اودا گریکدی
حرکات  یاصال یها دناده کاه چرخ شود یحران مو ب یدگی یپ ،یآشفتگ جادیاست و باعث ا

 هلیوسا اسات کاه به یکشامکش اصال کیا یدارا ک،یاداستان هساتند. هار داساتان درامات
 خود سه گونه است؛ کشمکش، .شود یم یهمراه یفرع یها کشمکش

مانناد  گر؛یکدیداستان با  یها تی،: کشمکش شخصی)فرد یبا آدم ی. کشمکش آدم3
 .بیمبارزه دو رق

مخالف از وجود خود  رويیکشمکش، ن نی،: در ای)درون شیبا خو یآدم . کشمکش7
اسات کاه در برابار  یدرون یبلکه عنصر ست،ین یعنصر خارج کیو  شود یم یکاراکتر ناش

و  زیوپنجه نر  کردن با عاذا  وجادان. سات مانند دست رد؛یگ یقرار م تیشخص گریبخش د
سبک قرآن در  به . باتوجهافتد یتفاق ممحور ا تیهاي شخص در داستان شتریب یکشمکش درون

 تیاتر بوده و از اهم پررنگ یکشمکش درون تیشخص نیدر مواج ه با ا س،یابل تیروا انیب
 برخوردار است. یشتریب

جامعاه،: از آن باا عناوان کشامکش  عات،ی)طب یخاارج رويیابا ن ی. کشمکش آدم1
رخادادهاي  لهیوسا معماول به طور به عتیبا طب تیشخص زی. ستشود ینا  برده م زین یفرافرد

باا جامعاه، مقابلاه کااراکتر  یآدم زیو ست شود یم جادیا رهیطوفان و ی ،لیهم ون س ،یعیطب
 فرد منافع او را به خطر انداخته است.   نیا کند یاي است که احساس م محوري با جامعه
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 شخصیت:
 ؛اسات صاورت نیهمان کاراکتر ارائه شده، باد ای تیکه براي شخص یفیتعر نیتر ساده

و  تیبدان فرد سندهینو یج ان نشیاز اجتماع که ب دشدهیاست تقل یشبه شخص ت،یشخص»
 ،. 332: 3111 ،ی)قادر« است دهیبخش تیشخص

، و ی،، وادق رمان )اصالیبر سه ناوع ق رماان )اصال توان یرا م تیدر روا تیشخص
 کرد. میتقس یفرع یها تیشخص

 یکسا یاصال تیکرد. شخصا میتقس یو فرع یبه اصل توان یم یرا در نگاه کل تیشخص
شاده، طارح و  یکشمکش اصل جادیداستان است. او باعث ا شُبردیاست که مسئول حرکت و پ

 ییدنبال سرنوشت ن ا و داستان به تیو مخاطب تا انت اي روا شود یبر روي آن متمرکز م رنگ یپ
. شاوند یما میتقسا در داستان، به ق رمان و وادق رمان یاصل یها تیها است. خود شخص آن

و داساتان را جلاو  ردیگ یاو صورت م رامونیاست که کنش پ یتیشخص ستیپروتاگون ایق رمان 
آن  زند، یکار به بحران دامن م نیو با ا کند یاست که با ووع موجود مخالفت م ی. او کسبرد یم

 .آورد یبه وجود م گرید یها تیشخص راي)کشمکش، را ب زیو ست سازد یرا آشکار م
براي او مشاکل  ستد،یاست که در برابر ق رمان با یتیشخص ست،یآنتاگون ای دق رمانو

 کند و به مخالفت و کشمکش با او بپردازد.  جادیا
 ساتیکنند، اما قرار ن جادیا یممکن است در طرح داستان دگرگون یفرع یها تیشخص

 تواند یها و اعمالشان م ه. خواستیچه از نوع مثبت و چه منف م؛یکن دایپ یعاطف ريیها درگ با آن
 ندارند.  ینقش چندان رنگ یپ انیجر ريیگ کند، اما در شکل جادیدر داستان ا ی شیپ

 گفتار:
معناي سخن، صحبت، گپ، مباحثه و مکالمه نامبرده شده اسات و  در لغت به گفتگو»

،. 73: 3131 ،یک )مک «دیگو یم گريیبه د تیشخص کیاي است که  هر واژه ،در اصط ح
]و گفتار ق رماان تاراژدي] ]...]  انیسبک ب ،یعناصر ادب انیدر م: »دیگو یم باره نیرسطو دراا
 «شود ینثر بر خواننده عروه م ایاست که با نظم  یزیو همان چ ستها هواژ قیمعنا ازطر انیب
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کاار  به« گفتار» یاز با  مسامحه برا الوگ،یدو عبارت گفتگو و د هر ،.11: 3131)هنرمند، 
مکالماه دوطرفاه هساتند کاه دو جاناب دارد  کی یمعنا به الوگی. چرا که گفتگو و دندرو یم

شاامل  زیرا ن ییگو تک ایمونولوگ  کیگفتار درامات که ی،؛ درصورت113: 3131 ،ی)گذرآباد
 .شود یم

 مضمون:
 ساندهینو یکلا دگاهیااست. در اصاط ح، باه د تیعنصر روا گرید شه،یاند ای مضمون

. شاود یگفتاه ما هیدرونما ایتان و قضاوت او راجع به آن موووع، مضمون درباره موووع داس
وحادت  لمنامهیدر] ف تیاست که به ساختار ]روا یانتزاع یا شهیمعمول اندطور  بهمضمون »
 ،.133: 3131 ،ی)گذرآباد «شود یم یمتجل ها تیو در کنش شخص بخشد یم

سااختار  یآنااتوم»کتاا   لیدر پژوهش حاور، بر اساس تحل تیعناصر روا ن،یبنابرا
گفتار، مضامون و  ت،یکشمکش، شخص رنگ، یدر پن  عنصر پ نوشته نصرالله قادری« درا 

 .شوند یم یبند موارد جمع نیا یفرع یها مقوله

 پژوهش  ناسی روش

، یکاای از آماادههای مختلااف آن  ها و قساامت قصااه آفاارینش در قاارآن، کااه در سااوره
، پاس از پاژوهشکناد. در ایان  آن نقاش ایفاا می های روایی اسات کاه ابلایس در موقعیت

روایتای از مجماوع آن اه قارآن در ماورد داساتان   آوری تمامی این موارد و ارائه خ صه جمع
شود و وجود یا عد  وجود  کرده، این قصه با جدول عناصر روایت تطبیق داده می بیانآفرینش 
 گردد.  مشخص میاز عناصر روایت در آیات مربوط به قصه آفرینش،  هرکدا 

رنگ، کشمکش،  پی هابتدا الگوی مف ومی روایت، دربردارنده عناصر روایت در پن  دست
آوری و تبیاین  هاا جماع آن ههای زیرمجموعا شخصیت، دیالوگ، مضمون و هم نین مقولاه

اند. پس از تطبیق قصه آفرینش در قرآن با عناصر روایت، پرداخت روایی قارآن در ماورد  شده
روایی، در مورد شخصیت او کاه در قصاه آفارینش باه آن اشااره -ژگی شخصیتیوی ابلیس و
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گیرد. در مرحله ن ایی، با تحلیال عناصار روایات ایان قصاه و  شود، موردبررسی قرار می می
پردازی ابلیس در آن، چگونگی بیان قرآن در مورد ابلیس در ایان قصاه  های شخصیت ویژگی

 گردد. روشن می

 ها یافت 

 شداستان آفرین
 م،یبا او، در هفت نقطه مختلف از قرآن کر سیخلقت انسان و تقابل ابل نش،یداستان آفر

در  نشیآفار تیاه اسات. رواآمادبقره، اعراف، حجر، اسراء، ک ف، طاه و ص،   سورهاعم از 
 تیاشاکل روا نیاآن باه ا یدادهایارو هشده که مجموع لیموارد، تکرار و تکم نیمجموعه ا

 شود؛ یم
کاه  کناد ی،، به فرشتگان اع   م1: ونسیج ان ) نشیدر روز ششم آفرمتعال،  خداوند

کاه چارا  پرساند یخود قرار دهاد. فرشاتگان ما یبرا ینیحاکم و جانش نیزم یرو خواهد یم
خودشان خداوند را  که یکند درحال یزیقرار دهد که فساد و خونر نیرا در زم یکس خواهد یم

و از روح خاود در  کند یخلق م ناکین را از لجن بو،. خداوند انسا11)بقره:  کنند یعبادت م
بدون دود خلاق کارده  و از آتش سوزنده ن،یازا شیاست که جن را پ یدر حال نیا دمد؛ یآن م

و خاود داناش اساماء را باه او  دیگو یآد  م یی،. خداوند از دانا71 - 76بوده است )حجر: 
عااجز در ایان ماورد فرشاتگان خاود را . کند مطالبه می و سپس آن را از فرشتگان آموزاند یم
جز » کنند، یبه آد  سجده کنند. همه اطاعت م شوند یو به دستور خداوند مورف م نندیب یم

 ،. 54)بقره: « که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد سیابل
اي : »پرساد یما سیخداوند از ابلا .ردیگ یدرم سیخداوند و ابل انیم یا مشاجره سپس

با قدرت خود او را آفرید ؟ آیاا من چیز مانع تو از سجده کردن بر مخلوقي شد که  هابلیس! چ
پاساخ  سی؟ ابلا،13)ص: « ]از آنکه باه تاو فرماان ساجده دهام] یتکبر کردي، یا برتر بود

را از  سی،. خدا ابل37)اعراف: « اي و او را از خاك  مرا از آتش آفریده  ،من از او ب تر: »دهد یم
 و، 21 – 22: ص ،13 – 13)حجار:  کناد یلعنات ما اماتیاو را تا روز ق ،راند یب شت م
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از خداوناد تاا روز  سی،. ابلا371)طه:  دهد یاو هشدار م یبه انسان در مورد دشمن نهم نی
م لات، از هماه ج ات باه  نیکه در ا خورد یو به عزت خدا قسم م خواهد یم لت م امتیق

،. خداوناد باه او م لات 11 - 17، ص: 67راء: ور شود و او را گمراه کناد )اسا انسان حمله
، ص: 61پر خواهد کارد )اساراء:  روانشیو پ سیکه ج نم را از ابل دهد یاما وعده م دهد، یم

خوردگاان ابلایس اساتثنا  البته بندگان خالص و مخلاص خاود را از زماره فریب،. 13 - 13
]خالص] من پیدا نخواهي کارد. اي بر بندگان   ! بدان،] تو هرگز سلطهسیابل یاما ا»]کند:  می

 ،.13)اسراء: « ها باشد قدر کافي است که پروردگارت حافظ آن همین
ها را در دساترس او  و همه نعمت کند یانسان و همسرش را در ب شت ساکن م خداوند

اما شیطان آد  و همسرش  .دهد یم زیخاص که انسان را از آن پره یاز درخت ریی دهد، یقرار م
دو   های آن آنکه زشاتیبرای سپس شیطان » کند؛ از میوه همان درخت ترییب می را به خوردن

را وسوسه کرد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت ن ي نکرده، مگر  ها آنرا آشکار سازد، 
ها سوگند یاد کارد  خاطر اینکه ]اگر از آن بخورید،] فرشته خواهید شد یا جاودانه! و براي آن به

و  چشاند یآد  و همسارش از درخات ما،! 27 - 71)اعاراف: « اه شما هستمکه من خیرخو
و ب شاتی کاه در آن به دستور خدا، از مقا  خاود  ها . آنشود یدنبال آن، عوراتشان آشکار م به

 گرید یدشمن بعض شان یبعض شود یم ینیب شیپ که یدرحال ؛ندیآ یفرود مکردند،  زندگی می
 ،.371 - 373 ، طه:73، اعراف: 11 - 16)بقره:  شندبا

اش  و توباه کناد یتوبه ما کند، یم افتیخدا در یکه از سو یپس از هبوط، با عبارات آد 
در مورد  یهشدار امتیهم نان و تا روز قفرماید،  گونه که خداوند می آن. اما گردد یم رفتهیپذ

ت )بقره: او وجود خواهد داش یبرا سیابل یها شدن به وسوسه کیو نزد یال  تیاز هدا یدور
 ،.371: طه ،13 – 11

 تحلیل
ذکار شاده، تطبیاق داده  3گوناه کاه در جادول  عناصر روایت در قصاه آفارینش، همان

 شوند؛ می
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ینش1جدول   . تطبیق عناصر روایت در داستان آفر

 ردیف
مقوله 

 اصلی
 مقوله فرعی

 بررسی

/+(-) 
 توضیحات

 رنگ پی 7

 + آیاز، میانه، پایان

 د برای خلقت انسانآیاز: اع   تصمیم خداون

میانه: خلقت انسان، مخالفت ابلیس و تا ش 

 او برای وسوسه انسان

 پایان: هبوط انسان و توبه او

  + هماهنگی

 میان خدا و ابلیس، و سپس میان ابلیس و آد  + اجتماع ودین

 میان انسان و خداوند، پس از هبوط آد  + تفکیک احبا 

 + افکنی گره
ابلایس  وعاده ابلایس در ماورد سجده نکردن 

 گمراهی آد 

 هبوط انسان و رانده شدن شیطان + بحران

 شود یا هدف خداوند؟ آیا ابلیس پیروز می + تعلیق

 فریب آد  توسط ابلیس + نقطه اوج

 اش هبوط انسان و پذیرفته شدن توبه + گشایی گره

 پیش از خلقت انسان، تا پس از هبوط + زمان

 عرش ال ی، ب شت آد  و حوا، زمین + انمک

 کشمکش 2

 انسان هنگا  قبول وسوسه ابلیس + با خود )درونی،

 میان خدا و ابلیس، و سپس ابلیس و آد  + با دیگری

با طبیعت یا 

 اجتماع
 خدا برای خلق انسان  +

 خداوند + اصلی )ق رمان، شخصیت 5
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اصلی 

 )ودق رمان،
 ابلیس +

 گان، آد ، حوافرشت + فرعی

 دیالوگ 4

  - گویی تک

 + گفتگو
بار گفتگاو  روایت این داساتان، دراصال مبتنی

 است.

 + مضمون 3
ی و پیااروی از ال اا ریعاقباات انحااراف از مساا

 ای ندارد. ابلیس، جز خسران و گمراهی، نتیجه

 ای روایات داستان آفرینش انسان، اولین داستان قرآن است. این داساتان در باازه زماانی
 - 21؛ حجر 5اند )یونس:  شود که ج ان و بسیاری از موجودات ازجمله جن، خلق شده می
یابد.  ،، اما هنوز خداوند انسان را نیافریده است؛ و تا پس از هبوط انسان به زمین ادامه می23

شاوند و زماین،  هایی مانند عرش ال ی، ب شتی که آد  و حوا در آن سااکن می هم نین مکان
 یابد.  ها وقوع می هستند که داستان در آنهایی  مکان

وگو ارائه  رسانی این داستان منطبق با شیوه خطی است و بیشتر در قالب گفت روند اط ع
ها، درونیات و رازهای  تواند در نزدیکی و شناخت ما نسبت به شخصیت شود. این شیوه می می

اش،  منویات شخصیت اصالی ایشان مؤثر باشد. بر همین اساس، این قصه با یک مکالمه از
جانشاین در زماین مشاخص  قاراردادنکاه  شود که در آن، هدف او یعنی خداوند، شروع می

هایی از سوی فرشتگان وجود دارد، اما با القاای داناش اساماء باه  گردد؛. اگرچه اعتراض می
نشاینی  گیارد، عقب انسان و امتحانی که از جانب خدای متعال در ماورد انساان صاورت می

 کنند.  می
عنوان  تاوان ایان بخاش را باه چیز در آرامش پیش رفته است. می تا اینجای داستان، همه

عنوان آیااز  چینی و مقدمه روایت در نظر گرفت. اگر ایان قسامت را باه اط عاتی برای زمینه
گیرد که در  عنوان ودق رمان شکل می آفرینی شیطان به داستان بپذیریم، میانه داستان، با نقش

هاای شایطان باا انساان و تا ش بارای  کند. مخالفت ایستد و با او مخالفت می بر خدا میبرا
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همان مسیر قبلی و مخالفت باا خداسات و از ایان لحااظ  ی گمراهی او نیز، درواقع در ادامه
 گیرد که انسان، مخلوق خداست. صورت می

داساتان را  هاای افکنی تضاد و کشمکش شیطان، ابتدا با خادا، و ساپس باا انساان، گره
دهند. گویا مسیر صحیح ال ی برای قراردادن جایگزین در زمین، نیازمند آن است  تشکیل می

باشند و در برابر او سجده کنند؛ اما در  داشته تا دستگاه ال ی، همه یکپارچه به این خلیفه باور
رودرروی خدا زند. او  می به همتنه این اجماع را  پردازد و یک این میان شیطان به مخالفت می

کند. این کشمکش که به اخراج ابلیس از عرش ال ی  ایستد و کشمکشی فردی را ایجاد می می
اش به خدا  یابد. ابلیس که دیگر دسترسی شود، پس از آن به شکل دیگری ادامه می منت ی می

 رود.  قطع شده، بر اساس قسمی که خورده، به سراه نماینده خداوند، یعنی آد  و همسرش می
هماان کشامکش میاان ابلایس و  ی توان در اداماه کشمکش میان ابلیس و انسان را، می

خواهد بر اساس سوگندش، انسان را به گمراهی بکشاند و  خداوند دانست؛ چرا که ابلیس می
با این کار، ناالیقی او را به خداوند اثبات کند. نتیجه این تضاد و دشمنی، بر روی همان هدف 

 گذارد. یاصلی خداوند اثر م
توان به تضاد درونی  اگرچه آد  شخصیت اصلی نیست، اما در این قسمت از داستان می

او برای پذیرش یا رد سخن ابلیس و نافرمانی از دستور خدا نیز اشاره کرد. البته در چگاونگی 
آیاد، تردیاد و  وسوسه آد  توسط ابلیس اقوال گوناگونی وجاود دارد، اماا آن اه از آیاات برمی

کناد و ساپس باا اصارار و  می آد  برای این انتخا  است؛ چرا که در ابتدا آن را رد میسردرگ
 پذیرد. های ابلیس آن را می استدالل

توان معتقد بود کاه ایان  اما در مورد کشمکش با طبیعت یا اجتماع، تن ا در صورتی می
را،  قصه کشمکش اجتماعی دارد که گفتگاوی اولیاه میاان خادا در مقابال جماع فرشاتگان

بیاوریم. البته ممکن است این مورد با مشکل مواجه باشد، چارا کاه اوالا  حسا  بهکشمکش 
تن ا از سر ج لی اسات  ها پرسش آنآیند و  حسا  می فرشتگان زیرمجموعه دستگاه ال ی به

عنوان شخصیت  خداوند توانا به درنظرگرفتنکنند؛ ثانیاا با  که بعدتر، خودشان به آن اعتراف می
کس قادر به کشمکش در برابر او نخواهد باود؛ چاه برساد باه فرشاتگان.  ، تقریباا هیچاصلی
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توان این ماورد را یاک کشامکش اجتمااعی در روایات  اساس تن ا از با  مسامحه، می براین
حسا  آورد و در ییر این صورت، باید از آن چشم پوشید و گفت که این داساتان،  داستانی به

 .فاقد کشمکش اجتماعی است
ای کاه خداوناد آن را تعیاین  پرسیم آیا هدف اولیاه در طول این داستان، مدا  از خود می

اش  کرده، یعنی حضور نماینده خداوند بر زمین محقق خواهد شد، و یا اینکه ابلیس با دشمنی
در تماا   وبیش کماز این امر جلوگیری خواهد کرد؟ این دوراهی، تعلیق اصلی قصه است که 

تری  های کوچاک ها، همین تعلیق خاود باه قسامت د. البته مانند تمامی داستانآن جریان دار
شود؛ هم ون تعلیق برای نتیجه بحث خداوند با ابلیس، و یا دوراهی انساان بارای  تقسیم می

 خوردن یا نخوردن از درخت ممنوعه.
ناد اش در برابار خداو شاود. او باا نافرماانی ابلیس در نقطه اوج، موفق به فریب آد  می

کشااند و باعاث  ایستد و مسیری را که خدا برای انسان مشخص کرده بود، به انحاراف می می
شود. اگرچه در معناای ب شاتی )جنات، کاه آد  و حاوا در آن سااکن  اخراج او از ب شت می

هاا در  اند، میان مفسرین اخت ف است، اما آن ه مشخص است این است که جایگاه آن بوده
گردناد و باا مشاک ت  های ال ی محرو  می د و از بسیاری از موهبتیاب نزد خداوند تنزل می

 شوند. زندگی، هم ون پوشاندن خود مواجه می
آشاکار  هاا آن اند و زشتی عملشان برای اما در پایان، آد  و حوا که به اشتباه خود پی برده

پذیرد، هرچناد  ها را می پردازند و خداوند توبه آن شده، به توبه و طلب بخشش از خداوند می
گشایی داستان رخ داده است؛ آد  و حوا، با توبه  گرداند. گره ها را به جایگاه قبلی برنمی دیگر آن

اند و ابلیس، در اولین جادالش باا انساان شکسات خاورده  خود به مسیر هدف ال ی برگشته
امه، کند و ممکن است در اد عنوان دشمن در کنار انسان حرکت می است؛ هرچند هم نان به

الل ی انسان بر روی زمین که در ابتدای این  هماجراهای دیگری را رقم بزند. درواقع هدف خلیف
طور کامال پاساخ داده نشاده  شود، به می مطرحداستان، برای اولین کنش، یعنی خلق انسان، 

اعا    نشیداساتان آفار نیدر هما طان،یانسان و ش ییارویروجدال و  نیاول جهینتاست؛ اما 
 ال ی و نمایندگی خدا بر روی زمین. ریماندنش در مس یتوبه انسان و باق د؛شو یم
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توان عاقبت انحاراف از مسایر ال ای در نظار گرفات. ایان  مضمون اصلی داستان را می
اش جاز شکسات،  انحراف، چه توسط ابلیس اتفااق بیفتاد و چاه توساط آد  و حاوا، نتیجاه

بود. با این تفاوت که انساان پاس از اولاین  شدن از درگاه خداوند نخواهد محرومیت و رانده
کند، اما ابلایس باا پافشااری بار تکبارش در برابار  کند و اشتباهش را جبران می خطا توبه می

 شود.  خداوند، مشمول وعده ج نم می
مقاوالت فرعای ایان  به باتوجهشود و  این داستان قرآنی، شامل عناصر اصلی روایت می

توان گفت که بر اساس عناصر روایت، قصاه آفارینش،  ستان، میعناصر و تطبیقشان بر این دا
توان کل قصه آفرینش  تر، می ترین قصه قرآنی است که به ابلیس اشاره دارد. در نگاه جامع کامل
ها و  های او با انسان در نظر گرفت که بخش رنگ جامع ابلیس و کشمکش عنوان آیاز پی را، به
طور  شود. همان ر قرآنی و تقابل پیامبران با ابلیس مشاهده میهای دیگ هایی از آن در قصه نمونه

که از بخش پایانی قصه آفرینش مشخص است، انسان و ابلیس تا روز معلو  و م لت ن اایی 
تاری را از سار خواهناد  های بزرگ د ماناد و کشامکشناخداوند، دشمن یکدیگر باقی خواه

 گذراند.

 گیری نتیج بحث و 

 سیاست که با حضور شخص ابلقرآنی  داستان نیتر و مفصل نیتر کامل نشیداستان آفر
 ت،یاروا یو فرع یاصل عناصر یچرا که تمام شود؛ یم تینا  روا نیمشخص با همطور  بهو 

ای کاه ایان  زیرمقولهو تن ا  ابندی یم قیداستان تطب نیبر ا هایش، رنگ و زیرمجموعه مانند پی
نزدیکی و شناخت ب تر ماا خاطر  تان آفرینش بهگویی است. البته داس قصه فاقد آن است، تک

عنصر گفتار بیان شده؛ اماا  بر مبتنی دراصلها، درونیات و رازهای ایشان،  نسبت به شخصیت
 کار رفته است.  های مختلف به وگو میان شخصیت صورت گفت این عنصر، به

خلیفاه خداوند است که در مقدمه، با قصد قرار دادن  ،شخصیت اصلی داستان آفرینش
آفرینای  در این داستان نقش عنوان ودق رمان به سیابلکند.  در زمین، کنش اصلی را آیاز می

در  یاساس ینقش انداست نیا شود. و در تضاد با دستورات خداوند، مرتکب نافرمانی می کرده
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های او را روشن  ها و انگیزه وگو، کنش های گوناگون گفت دارد و جنبه سیابل یپرداز تیشخص
اش نسبت به انسان را به خدا ثابت کند، بارای گمراهای  خواهد برتری سازد. ابلیس که می می

زنااد؛  رنااگ داسااتانی را رقاام می پی ههای میاناا کنااد و کشاامکش مخلااوق خاادا تاا ش می
شوند تا نقطه اوج و خوردن از میاوه ممنوعاه اداماه  هایی که از بحران اولیه آیاز می کشمکش

شود. هم نین  گشایی می رنگ نیز داستان با هبوط و توبه آد  گره پی یابند. در بخش پایانی می
رناگ جاامع ابلایس و  عنوان آیااز پی تر، کال قصاه آفارینش را، باه در نگاهی جامعتوان  می

های دیگار  هایی از آن در قصاه هاا و نموناه های او با انسان در نظر گرفت که بخش کشمکش
 شود. ده میقرآنی و تقابل پیامبران با ابلیس مشاه
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Abstract 

Purpose: The main purpose of this study is to analyze narrative elements 

based on the conceptual model of narrative from the Quranic story of creation 

and to investigate the role of Iblis in it. 

Methodology: This research uses narrative analysis method and 

according to the conceptual model of narrative, analyzes the narrative 

elements in the story of creation in the Qur'an, looking at the role of Iblis 

character as an anti-hero. 

Findings: This article analyzes the story of creation in the Qur'an and 

matches it with the elements of narrative. The main focus of this article is on 

Iblis among the various characters of the story of creation, such as God, Adam 

and his wife, and angels, and this story has been studied according to how 

Iblis plays. Also, the Qur'anic expression of the personality-narrative 

characteristics of Iblis has also been discussed.  

Conclusion: Iblis plays the role of the anti-hero in the Quranic story of 

creation, and the elements of the narrative, including plot, conflict, character 

and speech, along with their subcategories, are well seen in this story. The 

only sub-category whose absence is felt in this narrative is monologue. Also, 

in a more comprehensive view, the whole story of creation can be considered 

as the beginning of the comprehensive depiction of Iblis in the Quran, parts of 

which can be seen in other Quranic stories and the confrontation of the 

prophets with him. 

Keywords: Iblis, Satan, creation story, Quran, narrative elements. 
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