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چکیده
یکی از ساختارهای قرآن برای بیان معارف ،داستانپردازیاست .قرآن نیـز ماننـد
سایر کتبآسمانی برای آموختن قانونمندیهای هستی به آدمی و انـذار و تششـیر
وی و نیز اِخشار از سرگذشت پیشینیان و حکایت پیامشران ،از داسـتان بسـیار بهـره
بردهاست .از جمله این داستانهایقرآنی ،روایت حضرتمریم(س)اسـت کـه بـه
دلیل اشتمال آن بر نشیب و فرازهای گوناگون و ماجراهای خارقالعـاده از جملـه
والدت طفلی بدون پدر و سخنگفتن وی در گاهواره ،بسـیار مـورد توجـه بـوده
است .تفسیر و بررسی این داستان و سایر حکایتهای قرآنـی ،تـ شهـایعلمـی
بسیاری را به خود اختصـا داده و پژوهنـدگان بـا رویکردهـای مختلـب ادبـی،
نحوی ،تاریخی ،زبانشناختی و  ...زوایای این قصص را مورد مداقه قرار دادهاند.
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یکی از روشهای نوپدید در مطالعه قصص قرآنی روایـتشناسـی اسـت و وجـه
امتیاز آن از روشهای دیگر آن است که شاکله و ساختار روایت را مورد بررسی
قرار میدهد و با توجه به ابعاد مختلـب داسـتان از قشیـل روایتگـر ،شخصـیتهـا،
زاویه دید ،زمان و مکان روایت ،پیرنـ

و  ،...امکـان اسـتخراو روشـمند معـانی

نهفته در آن را فراهممینماید.
نوشتار حاضر ضمن گزارش روایت قرآن از داسـتان حضـرت مـریم(س) ،سـعی
دارد به بررسی مؤلفههای روایتشناسی در این داستان بپردازد تا بـه ایـن پرسـ
پاسخ گوید که این مؤلفهها چگونه و تا چه حد در تحلیل ساختار روایت مذکور
نق دارند؟ این بررسی نشان مـیدهـد کـه علـیرغـم تفـاوت قصـص قرآنـی بـا
داستانهای بشری از ابعاد گوناگون ،داستان حضرت مـریم(س) ،پیرنگـی تقریشـا
مشابه با داستانهای بشری دارد و الگوی ساختاری آن نیز با اندکی تفاوت ،قابـل
تطشیق بر الگوی داستان هـای معمـول اسـت .بـازنگری عناصـری ماننـد روایتگـر،
شخصیتها و زاویه دید در این داسـتان بـا رویکـرد روایـتشـناختی نیـز نشـانگر
قابلیت کاربرد اصول این دان

در فهم روایت قرآنی حضرت مـریم (س) اسـت.

برونداد معنایی حاصل از اینخوان

نیز آن است که حضرت مـریم (س) نقـا

اوو و فرود بسیاری را در زندگی تجربه نموده ،اما در تمام سختیها و نقا اوو،
یاوری از جانب خداوند به یاری او شتافته و او را نجـات داده اسـت .بعـ وه طـی
این مسیر دشوار ،مریم (س) را به مقامبرگزیدگی بر سایر زنان عالم و دستیابی بـه
جایگاهی ویژه نزد خداوند سوقداده است.
واژه های کلیدی :قـرآن کـریم ،روایـتشناسـی ،روایـت ،داسـتان ،حضـرت
مریم(س).

مقدمه
قصهها حجم معتنابهی از قرآنکریم را بـه خـود اختصـا

دادهانـد یکـی از قصـههـای

رازناک در قرآن کریم نیز داستان حضرت مریم(س) است .والدت حضـرت مـریم پـز از
یک بشارت به پدر ایشان حضرتعمران(ع) ،تصمیم همسر عمـران مشنـی بـر نـذر فرزنـدش
بـرای عشـادت پروردگــار ،بهـرهمنــدی مـریم(س) از ارزاق الهـی در جایگــاههـای مختلــب،
دوریجستن وی از خانواده و سپز عشادتگاه ،باردارشدن مریم(س) به عیسی بـدون داشـتن
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همسر و سرانجام بازگشت ایشان به سوی قوم همـراه بـا فرزنـدی بـه عنـوان پیـامآور الهـی،
بخشی از پیچیدگیهای این داستان قرآنیاست.
اگرچه داستانهای قرآن مطالعات فراوانی را به خود اختصـا

داده و زوایـای مختلفـی

از قصص در این پژوه ها مورد مداقه قرار گرفته اما بررسی روشمندساختار روایـتهـای
قرآنی کمتر موردتوجه بودهاست .یکی از روشهای نوین در مطالعه سـاختار داسـتانهـای-
قرآن ،اسلوب روایتشناسی است .روایتشناسی به دنشال تشیین دستور زبان داستان از طریـق
بررسی ساختار آن است.
پژوهشگران این رشته ،به گونهشناسی روایتها و طشقهبندی آنها بر اساس اینگونهها و
تحلیل درونمایة روایتها میپردازند و سیر تکاملی داستان را از آغاز تا انجام ،مورد مطالعـه
قرارمیدهند(معموری ،7331 ،صص .)37-31این بررسی ساختاری ،خط سـیر داسـتان را بـا
توجه به ترتیب رخدادها ،برای خواننده ترسیممینماید و ذهن او را قادر بـه کشـب رازهـا و
دریافت نکات معنایی نهفته در پز ساختار میسازد.
از این رو نوشتار حاضر قصد دارد به بررسی روایتشناختی داستان حضـرت مـریم(س)
در قــرآنکــریم بپــردازد و ضــمن تحلیــل مؤلفــههــای روایــتشناســی از جملــه روایتگــر،
کنشگران ،زاویه دید ،دستور زبان و پیرفتهای این حکایت و نیز ترسیم الگوی روایـت در
این داستان ،برونداد معنایی حاصل از این خوان

را گزارش نماید.

پیشینه تحقیق
سوره مشارکهمریم و نیز قصـه حضـرت مـریم(س) در چنـدین پـژوه

و بـا روشهـای

مختلفی مورد توجه قرار گرفته است از این جمله مقاله «گفتمان سوره مـریم ،زن در تعامـل
با عرف و عفاف» ،نوشته علیرضـا محمدرضـایی و فاطمـه اکشـریزاده اسـت کـه بـه تحلیـل
گفتمان داستان مریم پرداخته و به شخصیت مریم(س) در تعامل عفاف توجـه دارد .نگاشـته
دیگر ،مقاله «ساختار نشانهای شخصـیت حضـرتمـریم(س) در قـرآنکـریم» اثـر علـیبـاقر
طاهرینیا است که با روش نشانهشناسی و با تکیه بـر رمزهـای موجـود در داسـتان حضـرت
مریم ،به تحلیل شخصیت آن بانومیپردازد.
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مقالـه دیگــر در ایــن زمینــه «بررســی تطشیقــی داســتان والدت عیســی و مــریم» از فاطمــه
ناموریراد است که داستان حضرت مریم و والدت حضرت عیسی در قرآن و انجیـل را بـه
صــورت تطشیقــی مقایســه نمــوده و وجــوه افتــراق و اشــتراک آن را بررســی کــرده اســت.
«نمادانگاری مفاهیم مرتشط به زن در تفسیر ابنعربی» نیز مقاله دیگری در اینباره اسـت کـه
نظریات عرفانی ابنعربی درباه حضرت مـریم و عیسـی را از بعـد نمـادین بـازخوانی نمـوده
است.
نگاشتههای فوق چنانچه از نام آن آشکار است ،با روش گفتمـانی یـا نشـانهشناسـی و یـا
روشهای دیگری به داستان حضرت مریم پرداختهاندکه اسلوبی متفاوت بـا روایـتشناسـی
دارد ،اما مطالعه آن ،اخت ف روشی و نیز تفاوت ارزش افزوده و یافتههای این آثار با مقالـه
حاضر را آشکارتر مینماید .اما مقاله «تحلیل ساختاری داستان مریم به روایت قـرآنکـریم»

نوشته حسن مجیدیو مقاله «مقایسه داستانهای چهارگانه ابتـدایی سـوره مـریم بـا رویکـرد
روایــتشناســی» از نگارنــده ایــن خطــو  ،دو اثــری اســت کــه داســتان مــریم را بــا شــیوه
روایتشناسی بررسینمودهاند.
اثر اول با گزارشی از روایت مریم از قرآن و اناجیل ،به تحلیل ساختار داستان بـر اسـاس
پیرن

آن پرداخته ،اما سایر اجزاء روایت مانند پیرفتها ،کنشـگران ،زاویـه دیـد و دسـتور

زبان روایت که در مقاله حاضر بررسیشده را موردتوجه قرار نداده است .مقالـه دوم نیـز بـه
استخراو معنای نهفته در داستانهای سوره مریم از طریق مقایسه ساختاری آنـان بـا اسـلوب
روایتشناسی روی آوردهاست .کتـاب «تحلیـلسـاختار روایـت در قـرآن» اثـر دکتـر علـی
معموری نیز نگاهی ساختاری به داستان حضرت مریمدارد.
 .1روایت و روایتشناسی
واژه «روایت» در برابر اصط ح « »Narrativeبرگزیدهشده و در عربی نیز به آن «السـرد»
یا «الروایه» گفتهمیشود« .روایتشناسی» نیـز ترجمـه واژه فرانسـوی « »Narratologieاسـت
کــه اولــینبــار توســط تزوتــان تــودورف ،زبــانشــناس بلرــاری (7333-1471م) ،بــه عنــوان
اصط حی برای دان

مطالعه قصه معرفی شد.
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روایت یک گونه ادبی به شمار میرود و گونههای مختلفـی را درون خـود دارد گونـه
ادبی به دسته یا نوعی مشخص از آثار ادبی مانند حماسه ،تراژدی ،کمدی ،رمان و داسـتان

کوتاه اط ق میشود .بـه گفتـه روالن بـارت (7371-7394م) در مقالـه «پـی درآمـدی بـر
تحلیل ساختاری روایـات»  ،روایـت در اسـطوره ،افسـانه ،حکایـت ،داسـتان ،شـعر حماسـی،
تاریخ ،تراژدی ،نمایشنامة کمدی ،نقاشـی ،سـینما ،خشـر و گفـتوگـو وجـود دارد (وبسـتر،
،7391

.)97

با وجود همه این تنوع و فربهی اما ،همه روایتها در این ماهیت مشترکند کـه مجموعـه
حوادث مربو به یک موضـوع را در یـک تـوالی ،بـه چیـن

درمـیآورنـد .از ایـن منظـر

میتوان روایت را چنین تعریب کرد:

«روایت اثری داستانی با ویژگی توالی است کـه در خـ ل دیشاچـه و میانـه و
فرجامی بـه طـرح تعارضـاتی و سـپز گـرهگشـایی از آنهـا در طـی زمـان
میپردازد» (مرتاض ،7339 ،صص.)77-71
به بیان دیگر هر توالی از پی انگاشته از رخدادها کـه بـه طـور غیرتصـادفی ،هدفمنـد و
معنادار به هم پیوند یافتهاند ،یـک روایـت اسـت (تـوالن،7393 ،

 )14ایـن رخـدادها بـا

یکدیگر ارتشا منطقی داشته و از نظر توالی زمانی نیز به هم مربو هسـتند (مایـک،7391 ،
 )1زمانی ،که این زنجیره حوادث در آن به وقوع مـیپیوندنـد نیـز ممکـن اسـت بسـیار
کوتاه در حد چند ثانیه ،یا بسیار بلند در حد یک رمان تاریخی مربو به حوادث چنـد قـرن
باشد (آسابرگر ،7394 ،صص.)79-14
بررسی نظام حاکم بر روایتهـای داسـتانی ،در حـوزه روایـتشناسـی ادبیـات داسـتانی
مطرح میشود .از این رو «روایتشناسی» یا نظریه روایت ،یعنـی علـم مطالعـه دسـتور زبـان
روایت ،که به شرح مستدل ساختار روایت ،عناصر داستانسـرایی و ترکیـببنـدی و نظـم و
نسق مؤلفههای داستان میپردازد(چتمن،7319 ،

.)3

چنانچه اشاره شد اولین بار تودورف اصط ح «روایتشناسی» را در کتاب دسـتور زبـان
دکامرون معرفی کرد .وی این اصط ح را به عنوان «علم مطالعه قصه» به کار بـرد و یـادآور
شد که مقصودش از این واژه معنای وسیع آن است و تنها به بررسـی قصـه ،داسـتان و رمـان
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محدود نیست ،بلکـه تمـامی اشـکال روایـت از قشیـل اسـطوره ،فـیلم ،رایـا ،نمـای
دربرمیگیرد (مارتین،7391 ،

و  ...را

.)1

روایتشناسی به زعم ریمونکنان ،هم شرحی از نظام حاکم بر تمام روایتهای داستانی
ارائه میدهد و هم شیوهای را که ضمن آن میتوان تکتک روایتها را به منزلـه محصـول
منحصربهفردِ نظامی همگانی مطالعه کرد (ریمونکنان،7391 ،

 .)73از این نظام حاکم بر

روایتها با عنوان «نظریه روایت» و از شیوه بررسی و تحلیل تکتـک روایـتهـا بـا عنـوان
«روایتشناسی» یادمیشود (حری،7399 ،
میتوان گفت روایتشناسی دان

.)733

تئوری روایتاست که به مطالعه و تحلیل روایـتهـا

و شکل و ساختار آنها میپـردازد همچنـین روایـتهـا را دسـتهبنـدی نمـوده و گونـههـای
مختلب روایت را شناسایی میکندو نقا اشتراک و تمایز و نیـز عناصـر سـازندهروایـت را
استخراو و در این باب نظریهپردازی مینماید (معموری،7331 ،

.)71

 .1-1دستور زبان روایت یا ساختار روایت (پیرنگ)
همچون مقولة زبان ،اولین نظریههای جدید روایت نیز از روسـیه اوایـل قـرن نـوزدهم و
مکتب فرمالیسم روسی 7نشأت گرفتهاند .بعدها روالنبارت این پرسـ

را مطـرح کـرد کـه

چگونه میتوان روایات را طشقهبندی کرد و الگویی بهوجود آورد کـه ویژگـیهـای عمـد
روایت را نشان دهد .بارت دو روش رابرای انجام این کار ممکن میدانست
یکی ش یو استقرایی که در آن تمـام روایـات ،یـا هـر تعـداد کـه مقـدور اسـت بررسـی
میشوند و ویژگیهای آنها ثشتمیگردد،

 .1فرمالیسم روسی ( )Russian Formalismیکی از مکتبهای نقد ادبی در زمینة پژوهش ادبی است که در قرن
بیستم تکوین یافت .فرمالیسم روسی در تقابل با رویکردهایی که ادبیات را از زاویة دید رشتههایی
چون تاریخ ،جامعهشناسی و روانشناسی بررسی میکردند ،تأکید خود را بر مشخصههای تمایزدهنده ادبیات
گذاشت .این مکتب ،تحلیل متن ادبی را محور پژوهشهای خود قرار داد و با تأکید بر اهمیت شکل آثار ادبی ،در
راستای کشف قوانین زبان و ادبیات کوشش میکرد .شکلگرایان روسی با الگو قراردادن زبانشناسی ،به تجزیه
متن به اجزاء آن و سپس تحلیل متن بر اساس این اجزاء میپرداختند ،چنانچه زبان شناسی ،جمله را بر اساس
کلمات تشکلیلدهنده آن مانند اسم ،صت ،فعل و  ...بررسی و تحلیل مینماید.
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دوم شیو استنتاجی که در آن الگویی فرضی یا یـک نظریـه مطـرح مـیگـردد و سـپز
روایات گوناگون بر اساس آن آزمای میشود (وبستر،7391 ،

.)91

از نظر شکلگرایان ،روایت دارای ساختاری اسـت و اصـط ح ادبـی کـه بـرای سـاختار
روایت بهکار میرود پیرن

نام دارد (همان) .برای تحلیل پیرن

 ،الگوهای بسیاری وجـود

دارد که ریشه همه آنها به بوطیقای 7ارسطو بازمیگردد.
ارسطو در این کتاب پیرن

را یکی از عناصر ش گانه تراژدی به شـمار مـیآورد .وی

برای نخستینبار از ضرورت وجود وحدت در روایت سخن گفتـه (ارسـطو،7331 ،
و الگویی برای ترسیم طـرح روایـت پیشـنهاد مـیدهـد در نگـاه او پیرنـ

)39

بایـد از کلیتـی

برخوردار باشد ،یعنی ابتدا ،میانه و انتها داشته باشد .او بر این باور است که اگـر عنصـری از
پیرن

کاسته شود ،شیرازه آن از هم میگسلد.
سیر روایت در نگاه ارسطو بدین قرار است که در آغاز موقعیتی آرام وجود دارد که در

ادامه دچار آشفتگی مـیشـود و سـرانجام در پایـان ،موقعیـتآرام دیگـری شـکلمـیگیـرد
(همان ،صص .)17-11گرچه گاه پیرن

ها از پیچیـدگی بیشـتری برخوردارنـد ،امـا در هـر

حال این الگو توانایی تحلیل عمـومی پیرنـ
تکمیل و توسعه را نیز دارد (معموری،7331 ،

را در هـر روایتـی داشـته و در ضـمن قابلیـت
.)13

تودوروف نیز معتقد است در داستان ،کوچکترین طرح ،واحدی است که شـامل گـذار
از یک وضعیت متعادل به وضعی نامتعادل است .یک روایت مطلوب با وضعیتی ثابت آغـاز
میشود آنگاه آرام

آن به وسیله نیرو یا قدرتی (نیروی تخریبکننده) بر هم میخـورد و

منجر به وضعیتی نامتعادل میگردد سپز وضع نامتعادل با فشـار از سـوی مخـالب (نیـروی
ساماندهنده) دوباره تعادل مییابد (اخوت،7317 ،
طرح یا پیرن

.)19

یکی از عواملی است که باعث حفظ انسجام معنـایی و شـکلی یـک اثـر

ادبی میشود و نیز رابطه بین عناصر تشکیلدهنده روایت را با یکدیگر هماهن

میسازد.

 .1رساله «فن شعر» یا «بوطیقا» اثر ارسطو و اولین میراث فلسفی موجود با تمرکز بر سخنشناسی است .ارسطو در
فن شعر مفهومی را بررسی نموده که از آن با عنوان «شعر» یاد میکند .این کتاب به زبان التین «»De Poetic
نامیده میشود که معرب آن بوطیقا است.
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یکی از کارکردهای پیرن

آن است که بین دیگر عناصر روایت ارتشا برقـرار نمایـد.

با برقراری ارتشا بین اجزاء روایت ،وحدتی به وجود میآیـد کـه ایـن وحـدت خـود را در
ساختار روایت نشان میدهد .با حاصلشدن این نظام منسجم ،داللت معنایی مشخصی نیز از
آن حاصل میگردد و این وحدت و نظام منسـجم بـه مـتن نیـز زیشـایی مـیبخشـد (عشاسـی،
،7391
پیرن

.)31
میتواند راهنمای مهمی برای نویسنده باشد چنانچه ارائـهدهنـده نظـم و ترتیشـی

برای خوانندهاست زیرا پیرن

برای نویسنده ضابطه عمدهای برای انتخاب و مرتـبکـردن

وقایع است و در نظر خواننده نیز ساخت و وحدت داسـتان را فـراهم مـیآورد .از ایـن نظـر
فقط ترتیب و تـوالی وقـایع نیسـت ،بلکـه مجموعـة سـازمانیافتـة وقـایع اسـت .ایـن

پیرن

مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیونـد خـورده و بـا الگـو و نقشـهای
مرتب و مستدل شده است(میرصادقی ،7334 ،صص .)93-93
فرآیند سهگانه (نظریه ارسطو) در ادبیـات داسـتانی یکـی از ویژگـیهـای دائمـی طـرح
(پیرن

) است .هر داستان حاصل به هم ریختن یک تعادل است .اگر زمانِ خطی مورد نظـر

باشد ،فرآیندهای سـهگانـه را مـی تـوان بـدین شـکل نمـای

داد :فرآینـد پایـدار نخسـتین-

فرآیندد ناپایدار میانی -فرآیند پایدار فرجامین (محمدی ،عشاسی ،7397 ،صص.)713-794
به بیان دیگر تمام روایتها بر یک ابرساختار 7پایهریزی شدهانـد کـه آن را طـرح کلـی
روایت یا طرح پنجتایی (به دلیل پنج مرحلهای بودن آن) مینامند .بر این اسـاس روایـت بـه
این صورت تعریبمیشود :ترییر و تحول از یک حالت به حالت دیگر .این ترییـر و تحـول
از سه عنصر تشکیلشده است :عنصری که روند ترییر و تحول را بـه راه مـیانـدازد (نیـروی
تخریبکننده) پویایی که این ترییر را تحقق میبخشد یا نمیبخشد و عنصر دیگری که این
روند تحول را خاتمه میدهد (نیروی ساماندهنده).
این سه پاره حتما باید ترییـر و تحـول را در خـود داشـته باشـد زیـرا در غیـر اینصـورت
نمیتوان آن را یک طرح داسـتانی دانسـت (عشاسـی،7391 ،
گفت اجزاء تشکیلدهنده روایت به پنج بخ

 .)39در مجمـوع مـیتـوان

تقسیم میشوند که عشارت است از:
1

. Super- structure
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 )7وضعیت یا پاره ابتدایی،
 )1نیروی تخریبکننده،
 )3پاره میانی،
 )3نیروی ساماندهنده،
 )1پاره انتهایی روایت.
این پنج پاره ،یک ابرساختار را تشکیل میدهند و این ابرساختار ،یکـی از عناصـر بسـیار
مهم و اصلی هر روایت است که اصط حا میتوان آن را الن
الگوی زیر نحوه چین

یا دستورزبان روایت نامیـد.

این پارهها را مشخص میسازد(عشاسی،7333 ،
نمودار  :7الگوی پیرن

:)11

روایت

این نوشتار به دنشال آن است تا با توجه بـه ویژگـی داسـتانهـای قرآنـی بـهطـور کلـی و
ساختار داستان حضرت مریم(س) در قرآن به طور خا  ،میزان مطابقت این الگو با داستان
مذکور را بررسینماید و الگویی برای پیرن

داستان حضرتمریم ارائه دهد .از ایـن رو در

گام اول به بررسی ویژگیهای قصص قرآن و تشیین ساختار داستان مریم(س)میپردازد.
 .2ویژگی روایتهای قرآنی
قصه همواره منعکزکننده دیدگاه انسان درباره جهان و عوامـل ناشـناخته پیرامـون او و
وسیله انتقال و آموزش آداب و سنن ،اعتقادات و تاریخ یک نسل به نسـلهـای دیگـر بـوده
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است .از این رو داستان در عرصه تمدنهای بشری جایگاهی ویژه دارد و ابزار مناسشی بـرای
انتقال آرمانها ،تجربهها و اندیشهها در طول اعصاراست.
ادیانآسمانی به ویژه مکتب اس م نیزبرای موضوع داستان اهمیت خاصی قائل شـدهانـد،
چنانکه بخ
اشخا

عظیمی از آیـات قـرآن (حـدود یـکچهـارم) بـه روایـت سرگذشـتواقعـی

اختصا

دارد .اتکاء قصص قرآنـی بـر واقعیـت یکـی از دالئـل تأثیرگـذاری ایـن

روایتهاست اما ع وه بر این ،زبان موجز ،اسلوب منحصربهفرد و ارائه تصویرهای زنـده و
پویا ،برخورداری از سـاختار هنـری و اسـتفاده مناسـب از عناصـر داسـتانی باعـث مـیشـود
مخاطب با شنیدن داستانهای قرآن ،گذشته را حاضر بشیند یا خودرا بـر اعمـاق تـاریخ نـا ر
بداند(پروینی،7313 ،

.)73

اگر داستان گزارشی از واقعیتها باشد ،در تربیت اخ قی شنوندگان تأثیر بهسزایی دارد
و اگر نقل وقایع تاریخی جنشه هنری بهخود بگیرد و بهصورت داستانتاریخی درآیـد ،تـأثیر
تربیتی مضاعفیخواهد داشت .قرآنکریم با نقل سرگذشتهای واقعی در قالب قصـه و نیـز
با بهکارگیری اسلوبی بدیع و بی بـدیل در نقـل داسـتان ،شـنونده را وادار بـه پیگیـری رونـد
داستان میکند (غ مرضا،7393 ،

.)33

 .3گونهشناسی قصص قرآن
قصص قرآنی اشکال مختلفـی دارد کـه بـر اسـاس معیارهـای متعـارف ادبیـات داسـتانی
امروزمیتوان آنها به چهار گروه رمـان (داسـتان حضـرت موسـی(ع)) ،نمایشـنامه (داسـتان
مؤمن آل فرعون) ،داستان کوتـاه (داسـتان اصـحاب کهـب) و داسـتانک (داسـتان حضـرت
زکریا(ع)) تقسیم کرد(بستانی،7319 ،
اما قرآنکریم بی

 773غ مرضا،7393 ،

.)39

از هرچیز کتاب دعوت ،سعادت و هـدایت اسـت بنـابراین در نقـل،

بیان و ارائه داستان ،به حجم معین و شکل خاصی از اشکال داسـتانی مقیـد نیسـت ،بلکـه بـه
رعایت اهداف و اشکال مختلب تربیتی و هدایتی تقرب میجوید از ایـن رو ممکـن اسـت
داستانی از داستانهای قرآن با قواعد هنری داستانهای بشری سازگار باشد چنانچه میتوان
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داستانی را یافت که در هیچ یک از قالبهای متعـارف بشـری ،نتـوان آن را بـه طـور کامـل
بررسیکرد.
بدین ترتیب ،تعیین نوع ادبی و شکل هنری داستانهای قرآن بیشـتر بـه دلیـل تسـهیل در
تحلیل و بررسی است ،وگرنه باید به داستان قرآن با دیدگاه ویژه قرآنـی نگریسـت(پروینی،
،7313

.)73

 .4ویژگیها و مختصات قصههای قرآنی
از یک منظر داستان هنری را میتوان به دو بخ

قصههای ساخته بشر و قصههـای الهـی

تقسیم کرد .نوع قصه های هنـری سـاخته بشرریشـه در تخیـل دارنـد ،حـال آنکـه قصـههـای
روایتشده از سوی خداوند ،حقیقت محض و دارای اهداف متعالی هـدایت و عشـرتزایـی
هستند .قصههای نوع دوم از طریق وحی در کتابهای مقـدس روایـت شـدهانـد چنـانکـه
عهدین و قرآن کریم دارای قصههای متعددی هستند که شرح ماجراهـای گونـاگونی را در
ابعادمختلب در خود جای دادهاند(غ مرضا،7393 ،

.)33

عموم صاحبنظران معتقدند بـا وجـود آنکـه قصـههـای قرآنـی بـا نقـل وقـایع تـاریخی
متفاوتند ،از ویژگیهای فنی قصه برخوردارند .تفـاوت اساسـی آنهـا بـا قصـههـای بشـری،
واقعیبودن قصههای قرآن و خیالی و تمثیلیبودن قصههای هنری اسـت اگرچـه قصـههـای
قرآن نیز از عناصر تخیل و تمثیل بهره گرفتهاند .از سـوی دیگـر ،قصـههـای قـرآن حکایـت
زندگی قهرمانان قصه نیسـتند بلکـه حکایـت زنـدگیانـد بـه مخاطشـان خـود ایمـان ،اراده،
تکلیب و اعتقاد میبخشند و آنان را به تماشای انسان ملکوتی مینشانند .از این رو قصههای
قرآنی در مقایسه با داستانهای بشری دارای ویژگیهایی هستند که مهمترین آنها عشارتنـد
از:
 .1راوی قصههای قرآن وحی است و اساس این روایت ،شـفاهی اسـت« .نـزول شـفاهی
آیات ،قصههای قرآنی را از لزوم رعایت دقیـق بسـیاری از قواعـد و نکـات متـون نوشـتاری
بینیاز میگرداند .بنابراین قرآن التزامی ندارد که همه بخ های یک داستان را بـا جزئیـات
آن بیان نماید» (معرفت،7391 ،

.)79
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 .2روایتهای قـرآن معموالبـا مقدمـهای پـی درآمـد گونـه آغـازمیشـود کـه حـاوی
مواردمختلفی است از جمله :استفهام تقریری جهت ایجاد انگیزه برای دنشالکردن داسـتان
پـی درآمــدی حـاوی درونمایــه داسـتان چکیــده داسـتان در آغــاز و سـپز تفصــیل آن و
برجسته نمودن یک شخصیت مثشت یا منفی تأثیرگذار در روند داسـتان .پایـان داسـتانهـای
قرآن نیز معموال با بیان سرانجام داسـتان و سـپز نتیجـهگیـری صـریا از آن خـتممـیشـود
(معموری،7331 ،
 .3اشـخا

.)91

در قصـههـای قـرآن بـه طـور معمـول در دو سـوی «خیـر» و «شـر» هسـتند

درحالیکه در داستانهای جدید همهچیز «نسشی» فرض میشود (غ مرضـا،7393 ،

.)37

داستانهای قرآن معموال از تعداد کمی شخصیت تشکیلشده و بیشتر آنهـا بـر سـاختار سـه
گانه پیامشر ،قوم و خدا استوار هستند (معموری،7331 ،

.)91

 .4شــیوه گفتگــوی طرفینــی از شــیوههــای رایــج در داســتانهــای قــرآن اســت کــه دو
شخصیت معموال متضاد در برابر هم قرار گرفته و گفتگو میکنند.
 .5نقل قصه به صورت «داستان در داستان» نیز یکی از شیوههای روایـتگـری در قـرآن
است .قرآن گاه در میانه نقل یک داستان ،قصه دیگری را روایت مـیکنـد و داسـتانی را در
دل داستان دیگر پررورش میدهد (حسینی ،7391 ،صص.)319-311
 .6پراکندگی رخدادهای یک داستان در سورههای متعدد از دیگر ویژگی داسـتانهـای
قرآنی است .دلیل این شیوه روایتگری را بـی

از هـر چیـز بایـد در هـدف راوی از روایـت

کردن این رخدادها دانست چراکه راوی در ضمن سخنان خود با مخاطشان ،هرکجا که نیاز
به یادآوری مثالی از کنشگرها و قهرمانان پشـین باشـد ،از آن بهـره مـیجویـد (صـالحینیـا،
،7333

.)117

 .7رعایت ایجاز و گزین

صحنههای مؤثر یکـی دیگـر از شـیوههـای مهـم در روایـت

داستانهایقرآنی است .قرآن در نقل ماجراها ،تنها بخ هـای گـزین شـده را ،آن هـم بـه
صورت خ صه و پیراسته از جرئیات کماهمیت بازگومیکند (معرفت،7391 ،

.)79

 .8تسلسل زمانی در بیان سیر حوادث به ندرت در سرتاسر روایتی به چشم مـیخـورد و
معموال نمونههایی از زمانپریشی (شروع داستان از مقطع پایانی و سـپز بازگشـت بـه آغـاز
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داستان و یا شروع از میانه و سپز بازگشت و در نهایت جلورفـت داسـتان) در داسـتانهـای
قرآنی وجود دارد (معموری ،7331 ،صص.)99-91
 .9تکرار یکی دیگر از اسلوبهای روایت در قصههـای قـرآن اسـت« .قـرآن ،حادثـه و
سرگذشــتی را بــه صــورتهــای مختلــب و از زاویــههــای گونــاگون بیــان مــیکنــد و ایــن
صورتهای تکراری یکدیگر را کامل میکنند و در مجموع ،تصویری کامـل از حادثـه یـا
سرگذشت به دست میدهند همانگونه که در مورد قصه حضرت آدم(ع) مشاهده میشـود
که این قصه در چند مرحله مورد بحث قرار میگیرد و از مجموع آنها قصه کامل حضرت
آدم بهدست میآید» (ملشوبی،7319 ،

.)731

 .11همچنین فاصلهگذاری و نقا خالی در قصههای قرآن «یکی از اسلوبهای جالـب
هنری داستانهای قرآن است که در خ ل داستان و در میانه دو پرده ،خواننـده بـا خاهـایی
مواجه میشود که به کار برانگیختن نیروی تخیل و تفکـر او مـیآیـد و خواننـده داسـتان بـا
تأمل و تفکر ،بین دو صحنهای که به اهر منقطع هسـتند ارتشـا ایجـادمینمایـد» (پروینـی،
،7313

.)737

 .11پینوشت در قصههای قرآنی از دیگر ویژگیهای مهم این داستانهاست چنانکـه
به طور معمول پز از هر رویداد ،پینوشتی مستقل میآید و بوسیله آن سه نق

اصلی ایفـا

میشود هم فاصلهای میان رویدادهای پیاپی میآفریند ،هـم پیـامی از آن قصـه بـه مخاطـب
ارائهمینماید و هم خطو اصلی داستان را بیان میدارد .بع وه درضمن داسـتانهـای قـرآن
جم ت معترضه نسشتا فراوان به کار مـیرود و روایـتگـر پروایـی نـدارد کـه در هـر جـای
ضروری به نتیجهگیری و تأکید بر هدف داستان بپردازد (معموری،7331 ،

.)91

نتیجه  :با توجه به هور قصص قرآنی در رفی ویژه که برای هدایت و راهنمـایی بشـر
نازل شده ،کام بدیهی به نظر میرسد که هدف از روایت آنها داستانسرایی نشوده و دلیل
چنین استفادهای ،صرفا بهرهگیری از بهترین رفیتهای ممکن برای انتقـال معنابـه مخاطـب
بشری است که ذهن او از دیرباز با قصـه و قصـهگـویی عجـین بـودهاسـت (بسـتانی،7319 ،
.)794

 04تحلیل روایتشناختی داستان حضرت مریم(س) در قرآن کریم

در نتیجه سیر روایت قرآنی از اهداف بیان این روایتها یعنی حکمـتآمـوزی ،کشـب
حقایق هستی ،قوانین حاکم بر سرنوشت بشر و جامعه ،بیان نعمتهای خداونـد بـر بنـدگان،
وحیانی بودن قرآن کریم و  ...سرپیچی نمینماید (غ مرضا،7393 ،

.)39

بر این اساس نمیتوان انتظار داشتکـه روایـتهـای قـرآن از قصـص کـام منطشـق بـر
روایت داستانهای بشری و متشکل از اجزای آن داستانها باشـد هرچنـد کـه قـرآن تاحـد
امکان از اصول منطقی روایت بهره جسته و رایب هنـری و زیشـاییشـناختی داسـتان را نیـز
رعایت نموده است .با درنظرگرفتن این ویژگیها ،روایت قـرآن کـریم از داسـتان حضـرت
مریم(س) از نظر خواهدگذشت.
 .5روایتشناسی داستان حضرت مریم(س)
ترسیم ساختار داستانحضرت مریم(س) نیازمند بررسی سیر زمانمند و تاریخی این قصـه
است از اینرو در این بخ

حکایت زندگی آن حضرت به ترتیـب زمـانی و بـا اسـتناد بـه

آیات قرآنی روایت میشود و از آنجـا کـه شـیوه قـرآنکـریم در ذکـر قصـص ،اختصـار و
اجمال است ،نکات ابهام داستان با استفاده از منابع حدیثی و تفسیری تشریا میگردد.
بنابر نقل روایات ،خداوند به حضرت عمران وحی میفرماید و به ایشـان مـژده مـیدهـد
که پسری تامالخلقه و پربرکت به ایشان عطاخواهد کرد که نابینایـان مـادرزاد و مشت یـان بـه
بر

را شفا میدهد و به اذن خدا مردگـان را زنـده مـیکنـد و پروردگـار او را پیـامآوری

برای بنیاسرائیل قرارمیدهد.
عمران این ماجرا را با همسرش در میان مـیگـذارد و پـز از اینکـه وی بـاردارمیشـود
گمان میبرد که حمل

پسر است اما پز از وضع حمل متوجه خطای خود میشود .پـز

از والدت حضرتعیسی(ع) معلوم میگـردد پسـری کـه خداونـد مـژدهاش را بـه حضـرت
عمران(ع) داده بود مسیا(ع) بوده است (کلینی ،7341 ،و،7

.)131

به روایت قرآنکریم هنگامی که همسر حضرت عمران(ع) باردارمیشـود فرزنـدی کـه
در شکم دارد را نذر عشادت خداونـد و خـدمت خانـه اومـیکنـد و از خداونـد درخواسـت
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مــینمایــد کــه ایــن نــذر را از وی بپــذیرد( 7آلعمــران( ،)31:صــادقیتهرانــی ،7349 ،و،1
 .) 719اهرا آن بانو گمان داشته که فرزندش پسر است چرا کـه خداونـد بـه همسـر او
پسری تامالخلقه بشارت داده بود و نیز بر اساس آئین یهود تنها فرزندان ذکـور امکـان ورود
به معشد و خدمت وعشادت پروردگار را داشتند (سشزواری ،7349 ،و،1

.)39

همسر عمران(ع) پز از وضعحمل دریافت دختری متولد نموده و به خداوند گفت کـه
فرزندمن دختر است و پسر مانند دختر نیست .من نام این کودک را مریم مـیگـذارم و او و
فرزندان

را از شیطانرجیم در پناه تو قرار میدهم (آلعمران .)39:وی گمان داشت که بـه

دلیــل دختربــودن فرزنــد ،نــذرش پذیرفتــه نخواهــد بــود و امکــان انجــام آن نــذر وجــود
ندارد(سشزواری ،7373 ،و،7

 .)13اما خداوند نذر او را به نیکویی پذیرفت و این فرزنـد

را به نیکویی پرورش داد و بـدان سـشب کـه پـدر مـریم از دنیـا رفتـه بـود کفالـت وی را بـه
حضرت زکریا(ع) سپرد (آلعمران )39:و از آنجا که میان بزرگان قوم بر سـر تکفـل مـریم
نزاعی رخ داده بود ،این کفالت با قرعه به حضرتزکریـا(ع) محـولگشـت (آلعمـران)33:
(مکارمشیرازی ،7317 ،و،1

.)113

مریم(س) بر طشق نذر مادرش وارد معشد شد .هرگاه زکریا به دیدار او میرفت مـیدیـد
که محراب او آکنده از رزقهای مخصو

است .زکریا از مریم پرسید این رزقها از کجـا

برای تو رسیده و مریم در پاسخ گفت اینها از جانب پروردگـار اسـت و خداونـد هرکـه را
بخواهد بدون حساب روزی میبخشد (آلعمران.)31 :
در محراب عشادت ،م ئکه نیز بر مریم وارد شدند و به وی بشارت دادند که خداونـد او
را برگزیده و تطهیر نموده و بر زنان جهان برتری دادهاسـت (آلعمـران )31:آنگـاه بـه وی
فرمان دادند که پروردگار خـوی

را فرمـانشردار باشـد و بـرای او سـجده کنـد و همـراه بـا

نمازگزاران نماز بگزارد (آلعمران.)31-33:

 .1ترجمه آیات قرآن از ترجمه آقای پورجوادی نقل شده است.
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هنگامی که مریم(س) از خانواده خوی

کنارهگیری نمود و در سمت شرقی مسجد (یـا

همان محراب عشادت خود) 7سکنی گزید و ارتشا خود را با بستگان
عشادت پروردگار شود ،خداوند روحی از جانب خوی

قطع کرد تا معتکب

به سوی مریم گسـیل داشـت و آن

روح در چهــره بشــری کامــل و بــیعیــب ونقــص بــرای مــریم تمثــل یافــت (مــریم-71:
(،)79طشاطشایی ،7334 ،و،73

 31مکارم شیرازی ،7317 ،و،73

.)33

مریم ازحضور این بشر نزد خود دچار دهشت شد ،چرا که گمان کرد او قصد تعرض به
وی را دارد به همین جهت به خداوند رحمان پناه بـرد و خـود را در سـایه حمایـت او قـرار
داد و آن بشــر را نیــز بــه تقــوا دعــوت نمــود (مــریم(،)79:طشاطشــایی ،7334 ،و،73
مکارمشیرازی ،7317 ،و،73

37

 .)33زیرا مریم دوشیزهای پاکدامن بود (تحریم.)71:

آن بشر در پاسخ مریم گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسری پاکیزه به تـو عطـا
کنم(مریم .)73:مریم گفت چگونه ممکن است که من پسـری داشـته باشـم درصـورتی کـه
تاکنون دست بشری به من نرسیده و من نیز پلیدکار و بدکاره نشودهام.
آن فرستاده ضمن تصدیق پاکدامنی مریم گفت :پروردگار تو فرموده که این کار بـرای
من بسیار آسان است و قصد دارد که این کودک را نشانهای از قدرت خوی
رحمتی از جانب خوی

برای بندگان قرار دهد .والدت این کودک در امر الهـی محتـوم و

به اراده او محکـوم شـده اسـت (مـریم( ،)14-17:طشاطشـایی ،7334 ،و،73
 ،7377و،79

برای مردم و

 14سشزواری ،7373 ،و،7

 31زحیلـی،

.)377

بدین ترتیب مریم به فرزندش باردار شد و از اهل معشـد کنـارهگیـری کـرد و بـه مکـانی
دوردست رفت تا کسی از حمل او مطلع نشاشـد (مـریم( )11:قرشـی ،7311 ،و،9

.)371

هنگامی که زمان وضعحمل مریم فرارسید ،درد زایمان او را به سمت تنه خشـکیده درخـت
خرمایی کشید (مریم )11:درحالیکه مریم نگران بود که پز از تولد این کـودک چگونـه
باید با قوم

مواجه شود و مردم درباره وی که بانویی قدیز بود چگونه قضـاوت خواهنـد

کرد؟
 .1بنابر نقلی دیگر ،معبدی که مریم برای عبادت به آنجا رفت در شرق بیتالمقدس بود (مکارم شیرازی،1331 ،
ج ،13ص.)33
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از اینرو با خود میگفت ایکاش پی

از این مرده بودم و فراموششده و بینام ونشـان

میبودم (مریم )13:تا کسی مرا نمیشناخت و مردم درباره من سخنی نمـیراندنـد (کرمـی،
 ،7341و،1

 199طشاطشایی ،7334 ،و،73

.)31

در این هنگام مریم(س) ندایی شنید که او را تسلی میداد .اهرا ایـن نـدا از مولـود وی
یعنی حضرت عیسی(ع) بود که مـادرش را بـه سـشب ایـن انـدوه بـزرت تسـلیت و دلـداری
می داد .وی به مریم گفت :اندوهگین مشاش که پروردگـارت در زیـر پـای تـو چشـمه آبـی
جاری ساخته است .ای مریم تنه درخت خرما را تکان بده تا برای تو خرمای تازه فروریـزد
از آن رطب تناول کن و از آب چشمه بنوش و از دیدار فرزنـدت چشـم خـوی

را روشـن

دار و اگر کسی را م قات کردی بگو من روزه سکوت نذر کردهام و با هـیچ کـز سـخن
نخواهمگفت (مریم.)11-19:
پز از آن مریم(س) با فرزندش به سوی قوم خود رهسپار شد .هنگامی که قوم کودکی
را در آغوش او دیدند ،زبان به م مت

گشودند و گفتند ای مریم ،تو کاری بسـیار عجیـب

و ناشایست انجام دادهای(مریم .)11:آنان درحالیکه مریم را به هارون نسشت مـیدادنـد ،7بـه
وی گفتند نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره بود (مریم .)19:مریم(س) به کـودک
اشاره کرد تا پاسخشان گوید و پرده از حقیقت براندازد (طشاطشایی ،7334 ،و،73

.)31

آنان گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره اسـت سـخن بگـوییم؟(مریم .)13:در ایـن
هنگام عیسی(ع) لب به سخن گشود و فرمود :من بنده خدایم که به مـن کتـاب عطـاکرده و
مرا پیامشرگردانیده است و در هر کجاکه باشم مرا مایه برکت قرار داده و تا زندهام بـه نمـاز
و زکات سفارشم نموده است .خداوند مرا به نیکوکاری نسشت به مـادرم امـر فرمـوده و مـرا
سرک

و نگونبخت قرار نداده است .س م بر من روزی که متولد شدم و روزی که بمیـرم

و روزی که برانگیخته خواهم شد(مریم.)34-33:

 .1منظور از عبارت «یا أُخت هارون» انتساب حضرت مریم به هارون است و مقصود از هارون اگر برادر موسیباشد
معنای جمله آن است که مریم از نسل هارون است و اگر مرد نیکوکاری که در زمان مریم میزیست منظور باشد،
نسبت مریم به وی از جهت شباهت آنان در برخورداری از صفات نیک است (زحیلی ،1111 ،ج ،11ص.)22
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در پایان عیسی(ع) فرمود :این خدا (اهلل) پروردگار مـن و شماسـت پـز او را بپرسـتید،
چراکه این راهِ مستقیم است(مریم .)39:بدین ترتیب با سخنگفتن عیسی ،مریم از اتهام قـوم
مشرا گشت و بشارتی که به عمران(ع) داده شده بود نیز تحقق یافت.
بنابر این روایت از قصه حضرت مـریم ،نقـا عطـب زنـدگی آن حضـرت کـه قـرآن و
روایات بدان پرداختهاند به ترتیب عشارتند از:
 -7بشارت پسری تامالخلقه و بابرکت به حضرت عمران  -1بارداری همسـر عمـران(ع)
 -3نذر مولود برای عشادت خدا با این گمان که فرزند ،پسر است  -3والدت مولود دختـر و
نامگذاری او به مریم  -1پذیرش مریم از سوی خداوند و پرورش او و کفالت زکریـا بـرای
مریم  -9ورود مریم به عشادتگاه و بهرهمندی از رزقهای الهی  -1بشارت م ئکه به مریم به
اصطفاء و تطهیر او  -9بشارت عیسی به مریم ،القاء روح به سوی او و باردار شـدن مـریم بـه
عیسی  -3خروو مریم از معشد و هجرت به مکانی دوردست  -74وضع حمل مـریم و تولـد
عیسی (دشواری زایمان و نگرانی مواجهه با مردم)  -77جاریشدن چشمه ،اعطـای رزق بـه
مریم از جانب خدا و راهنمایی او به روزه سـکوت درمقابـل مـردم  -71مراجعـت مـریم بـه
سوی قوم خود به همراه عیسی  -73اتهام بدکاره بـودن بـه مـریم توسـط قـوم او  -73اشـاره
مریم به کودک خوی

در پاسخ قوم  -71سخنگفتن عیسـی(ع)  -79مشـرا شـدن حضـرت

مریم از اتهام و تحقق بشارتی که به عمران داده شده بود.
با این توجه میتوان گفت داستان حضرت مریم(س) ،دارای چندین پاره ابتدایی ،میـانی
و انتهایی است .با این توضیا که اتفاقات قشل از تولد ایشان ،یعنی بشارت عمران بـه فرزنـد،
بارداری همسر وی و نیز نذر مولود برای خداوند میتواند پاره ابتدایی این روایت باشد.
اولین نیروی تخریبکننده ،والدت نوزادی دختر است که برخ ف انتظار رخ میدهـد.
اولین پاره میانی داستان نیز پذیرش مریم از سوی خداوند و کفالت زکریا بـرای اوسـت .بـه
دنشال این اتفاق ورود مریم به عشادتگاه و بهرهمندی او از رزقهای الهی روایت میشود کـه
میتواند به عنوان نیروی ساماندهنده قلمداد شود چراکه یـاریگر مـریم در شـرایط دشـوار
دوری از خانواده است .برگزیدگی و تطهیر مریم نیز پاره انتهایی را تشکیل می دهد.
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اما در پی این وضعیت آرام –کـه خـود مـیتوانـد پـاره ابتـدایی بـرای دومـین بخـ

از

روایت نیز در نظر گرفته شود -بشارت مریم(س) به عیسی و بارداری وی رخ مـیدهـد کـه
نیروی تخریبکننده دوم است.
خروو مریم از معشد و تولدعیسی با تمام دشواریهای  ،پاره میانی دوم را تشکیل مـی-
دهد و جاریشدن چشمه برای مریم ،اعطای رزق به وی و آمادهنمودن او بـرای مواجهـه بـا
مردم دومین نیروی ساماندهنده این ماجراست .پز از آن نیز رجعـت مـریم بـه سـوی قـوم
خود گزارش میشود که پاره انتهایی دومین بخ

داستان است.

اما باز این پاره انتهایی که میتواند پاره ابتدایی ادامه روایت باشد ،نیرویی تخریبکننده
تحت عنوان اتهام بدکاره بودن به مریم توسط قوم او را به دنشال دارد .میتوان اشاره مریم به
کودک خوی

برای پاسخ به قوم را پاره میانی روایت دانسـت .سـخنگفـتن عیسـی(ع) در

گاهواره نیز نیروی سـاماندهنـده ایـن پـاره از روایـتاسـت .پـاره انتهـایی کـل داسـتان نیـز
مشراشدن حضرت مریم از اتهام و همچنین تحقق وعدهای است کـه خداونـد بـه عمـران(ع)
داده بود.
با توجه به پارههای تشکیلدهنده داستان حضرت مریم(س) و نیز بر اسـاس الگـویی کـه
برای پیرفت روایت ارائه شد ،مـی تـوان نمـودار زیـر را بـرای پیرنـ

یـا خـط سـیر داسـتان

حضرت مریم(س) پیشنهاد داد:

نمودار  :1الگوی پیرن

روایت در داستان حضرت مریم(س)

 .1-5تحلیل پِیرَفتها و تبیین زاویه دید و دستور زبان داستان
پیرفــت در برابــر اصــط ح « »Sequenceبرگزیــدهشــده و بــه معنــای کــوچکترین حلقــه
زنجیــره حــوادث در روایــت اســت بــه بیــان دیگــر روایــت ،ســیر تــوالی مجموعــهای از
پیرفتهاست (معموری،7331 ،

.)73
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مسأله توالی پیرفتها نیز به نق

زمـان در سـیر روایـت مربـو مـیشـود .زمـان در سـیر

روایت در سه محور عمده مدت ،ترتیب و بسامد نقـ

ایفـامیکنـد بـدین معنـا کـه مـدت

داستان یا محدوده زمانیای که داستان در آن واقع شده الزاما با مدت گزین شده برای نقل
یکساننیست (برودل،7313 ،
(مارتین،7391 ،

 )791و ممکن اسـت طـوالنیتـر یـا کوتـاهتـر از آن باشـد

.)37

ترتیب وقایع در پیرن

نیز الزاما مطابق با ترتیـب آنهـا در داسـتان نیسـت ،بلکـه بسـیار

اتفاق میافتد که وقایع پز و پی

شوند(برودل،7313 ،

 .)719به عنـوانمثـال در ضـمن

گفتگوی دو شخصیت ،رجوعهای مکرر و نامنظم بهگذشته و حـال انجـاممـیشـود (همـان،
 .)794-797به همین ترتیب وقایع داستان ممکناسـت اصـ نمـای
یک بار و یا بیشتر نمای

دادهنشـود یـا فقـط

دادهشوند .این مسأله تحت عنوان بسـامد در داسـتان مـورد توجـه

قرارمیگیرد (برودل،7313 ،

.)793

داستان حضرت مریم(س) در دو سوره مـریم و آلعمـران آمـده و در هـر دو سـوره بـه
صورت یک واحد روایتی منسجم روایت شدهاست پیرفتها ،زاویه دید و دستور زبـان در
هر یک از این روایتها متفاوت است و تحلیلی متفاوت نیز به دنشال دارد که به صرت مجزا
از نظرمیگذرد.
 .1-1-5داستان مریم(س) در سوره آلعمران
این داستان در سورهآلعمران در آیات  31تا  31ذکـر شـده و مقدمـهای بـرای مشاحـث
بعدی سوره راجع به اهلکتاب قرار گرفته است:
دستور زبان داستان :داستان با رف زمان «اذ» آغاز میشود و مستقیما سـشک گفتگـویی
را بدون هیچ تمهید روایتگری به پی میکشد .ادامه داستان ترکیشـی از نقـلقـول مسـتقیم و
سشک روایتگری در میان نقل قولهاست.
زوایه دید :داستان را روایتگر غایب روایتمیکند و ایـن روایتگـر در میانـه داسـتان ،در
نق

یکی از شخصیتها اهر شده و شیوه روایت به متکلم جمع بدلمیشـود (آلعمـران:

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالم اهلل علیها) ،سال ،11پیاپی20 33

 .)33سپز روایت دوباره به حالـت غیـاب درمـی آیـد و داسـتان تـا پایـان بـه همـین سـشک
روایتمیشود.
پیرفتها :داستان از تعداد نسشتا زیادی پیرفت تشـکیلشـده کـه در بـین آن یـک اِپیـزود
مستقل از روند داستان جایدارد .7این پیرفتها به ترتیب عشارتند از:
هدیه :تقدیم فرزند به خدا رویارویی :تولد فرزند دختر و پذیرش هدیه پـاداش :روزی
از سوی خدا.
اپیزود زکریا :یاری :درخواست فرزند از خدا مژده :بشارت یحیـی از سـوی فرشـتگان
شگفتی :تعجب از فرزند در دوره پیری اقناع :رفع عامل تعجب نشانه :روزه سکوت.
اعطای منصب :برگزیدگی بر همه زنان جهان کشمک  :نزاع بر سـر سرپرسـتی مـریم
مژده :بشارت عیسی به مریم نشانه :سخنگفـتن در نـوزادی شـگفتی :تعجـب از فرزنـددار
شدن بدون همسر اقناع :رفع عوامل شگفتی.
تحلیل پیرفتها :داستان از دوره بارداری مادر مریم آغـاز مـیشـود و تـا ورود مـریم بـه
معشد و قرارگرفتن او تحت تربیـت زکریـا ،طشـق رونـد زمـانی پـی
اپیزود ،بازگشتی به دوره پی

مـیرود .پـز از پایـان

از ورود به معشدرخ میدهد و درگیری برای سرپرستی مـریم

حکایت میشود .سپز در بشارت مریم به عیسـی ،جلـورفتی بـه آینـده صـورتگرفتـه و از
معجزات او در نوزادی خشر داده میشود و به قرینه این جلورفت ،از وقـوع ایـن حـوادث در
زمان خود یادی نمیشود .از جهت بسامد ،تکراری در داستان دیده نمیشود.
 .2-1-5داستان مریم (س) در سوره مریم
این داستان در آیات  31-79سـوره مـریم روایـت شـده اسـت .اپیـزود زکریـا در سـوره
آلعمران نیز در اینجا به صورت داستانی مستقل آمده است .داستان تولد حضرت مریم نیـز
در اینجا حذف شده و تنها به تولد عیسی پرداخته شده است.

 .1اپیزود ،داستانفرعی یا رویدادی مستقل است که در متن داستان میآید و درخدمت رساندن مفهوم پیرنگ
داستان و گاه تنوع بخشی به آن است .داستان زکریا برای داستان مریم یک اپیزود است.
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دستور زبان :داستان با صیره خطاب شروع میشود 7و روایتگر خواننده را به یـاد داسـتان
میاندازد گویا خواننده از پی

این داستان را شنیده است .سپز با تعشیر «اذ» به زمان وقـوع

حوادث منتقلشده 1و روایتگر غایب به روایتگری پرداخته ،تمهید مقدماتی داستان را طـرح
نموده و ادامه جریانها رابه شخصیتهای داستان میسپارد که در قالب سشک گفتگـویی بـه
شرح حوادث بپردازند .3ادامه داستان تا پایان ،ترکیشی از روایتگری روایتگر غایب و نمای
گفتگویی به سشک نقلقول مستقیم است (معموری ،7331 ،صص.)739-733
زاویه دید :روایتگر در دو حالت مخاطب و غایب در این داستان نمودار شـده اسـت .در
حالت خطاب گویا قصد حکایت داستانی تکراری را دارد و لذا از تعشیر «به یاد آر» اسـتفاده
مینماید .در پایان داستان نیز بر این نکته تأکیـد مـیشـود کـه ایـن همـان حقیقـت مـاجرای
عیسی است .بنابراین گویا روایتگر صرفا قصد بازگویی مجدد یک داسـتان شـناختهشـده را
دارد و تنها نقطه تمرکز او بر اص ح جنشههای تحریب شده آن است.
پیرفتها :داستان خط سیر منظم و منسجمی را دنشال کرده و بریدههای اپیزودیک و نیـز
موارد چندانی از زمانپریشی در آن دیده نمیشود .این پیرفتها عشارتند از:
کنارهگیری :دوری از مردم و پناه بردن به مکانی خلـوت رویـارویی :دیـدار بـا فرشـته
مــژده :هدیــه فرزنــد شــگفتی :تعجــب از فرزنــد بــدون پــدر اقنــاع :رفــع عوامــل شــگفتی
کشمک  :درد زایمان یاری :کمک خدا به او بهتان :تهمت بدکاری به مریم نشانه :سخن
گفتن نوزاد نتیجهگیری :نفی فرزندی عیسی برای خدا.
تحلیل پیرفتها  :خط سیر داستان تقریشـا طشـق رونـد زمـانی اسـت .نمونـه نخسـت زمـان
پریشی در سخنان خدا با مریم در مقام اقناع او صورت گرفته کـه طـی جلـورفتی درونـی از
نشانهبودن عیسی برای مردم در آینده خشرمیدهد .در سخنان مریم به هنگام درد زایمـان نیـز
از آرزوی مرت در گذشته یاد شده است که یک ف شبک بهشمار میرود.

« .1و اذْ ُكر يِف ال ي
ْك ي
تاب َم ْرَيَ» (مریم.)11 :
َ ْ
 2ي
ت يم ْن أ َْهليها َمكاناً َش ْرقييًّا» (مریم.)11 :
« .إيذ انْتَبَ َذ ْ
« .3قالَت إي يِّن أَعوذُ بي َّ ي
ك يِلَهب لَ ي
قال إيََّّنا أَنَا رس ُ ي
ك غُالماً َزكييًّا( »...مریم.)12-21 :
ت تَيقيًّاَ .
الر ْْح ين منْ َ
ْ
ُ
ك إي ْن ُكنْ َ
َُ
ول َربي َ َ
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آخرین نمونه زمانپریشی در سخنان پایانی عیسـی اسـت کـه از روز والدت و مـرت و
رستاخیز خود یاد میکند و در یک عشارت بین بازگشت و دو جلورفت جمع کرده است.
مدت داستان نسشتا محدود است شامل دوره بارداری تا روزهـای نخسـت والدتعیسـی
میشود .با این حال در اینجا نیز بخ های زیادی از حـوادث مـث فاصـله بـین بـارداری تـا
والدت عیسی حذف شده است .از جهت بسامد نیز تکراری در این داستان دیده نمیشود.
جمعبندی و تحلیل
نسخه سوره آلعمران ،مدتزمانی طوالنیتر را پوش

میدهـد ،امـا تفصـی تی کـه در

سوره مریم آمده ،حاوی جزئیات بیشتری از حـوادث اسـت .شـروع ایـن داسـتان در هـر دو
نسخه آن تفاوتی محسوس با دیگـر داسـتانهـای قـرآن دارد و بـر مقطعـی از داسـتان بـرای
روایتگری تمرکز شده که اشتیاق خواننـده را بـه شـنیدن ادامـه حـوادث افـزوده و از سـوی
دیگر ،امکان پی بینی سرانجام آن وجود ندارد .این درحالی است که در بیشتر داستانهـای
گذشته ،یا سرانجام قصه به طـور صـریا در همـان آغـاز آن فـاش شـده و یـا شـروع آن بـا
پیرفتهایی مانند تکذیب است که خواننده به راحتی میتواند حدس بزند کـه بـه عـذاب و
مجازات منتهی خواهدشد.
نوع پیرفتها و شیوه توالی آنها نیز در این قصه متفاوت است .پیرفتهایی ماننـد هدیـه
فرزنــد و یــا درد زایمــان کــام منحصــر بــه فــرد اســت و نمونــه دیگــری در قــرآن نــدارد.
پیرفتهای متداول و رایجی مانند عذاب نیز که معموال بعد از سرپیچی و تکذیب اقوام قابل
پی بینی است در اینجا دیده نمیشود .با اینحال برخی توالیهای متداول مانند توالی اقنـاع
پز از شگفتی یا مـژده پـز از رویـارویی و یـا سـرپیچی و فرمـانشرداری پـز از خشردهـی
دراینجا نیز دیده میشود (معموری،7331 ،

.)714

 .2-5بررسی عنصر روایتگر در داستان حضرت مریم(س)
واژه روایتگر در برابر اصط ح « »Narratorبرگزیده شده (آسـابرگر،7394 ،
منظور از آن شخصی است که به نقل وقایع داستان مـیپـردازد و در نقـ
سرگرمیآفرین یا آموزگار در ارتشا با مخاطب قرارمیگیرد.

 )11و

دانـای ماجراهـا،

 24تحلیل روایتشناختی داستان حضرت مریم(س) در قرآن کریم

روایتگر از نوعی قدرت و مرجعیت برخـوردار اسـت کـه خواننـده بـه او دل مـیسـپارد
(توالن،7393 ،

 .)79گاه یکی از شخصیتهای داستان و یفه نقل حـوادث را بـا گفتـار

یا یادآوری دارد و گاهی نیز کسی که در قلمرو روایت نقشی ندارد ،ایـن کـار را بـر عهـده
میگیرد(برودل،7313 ،

.)734

اگر روای به عنوان کنشگر در دنیای روایت اهرنشود« ،راوی دنیای داستان ناهمسـان»

7

نام میگیرد و اگر یکی از شخصیتهای داستان باشد که در عین حـال نقـ

روایتگـری را

نیز به عهده دارد «راوی دنیای داستان همسان» 1خواهدبود (عشاسی،7333 ،

.)11

راوی به شکلهای مختلفی از جمله سوم شخص و دانای کل در روایت اهر مـیشـود
یکی از اشکال راوی دانای کل ،که روایتهای قرآن عموما بـا حضـور ایـن روای حکایـت
میگردد ،اصط حا «نویسنده دانای کل» نام دارد در ایـن قسـم ،راوی ،نویسـنده (در مـورد
قرآن ،گوینده) است و بر همهچیز ،در هر مکان و زمان ،آگاه و داناست.
این راوی نهتنها «میگوید» که در ذهن شخصیتهای داستان چه میگذرد ،بلکـه افکـار
آنان را نیز به نقدمیکشد .نویسنده دانایکل معموال به توصیب کامل وضعیت میپـردازد و
همه چیز را غیرمستقیم بیان میکند .در چنین روایتی فعـل معمـوال بـه زمـان گذشـتهاسـت و
راوی میتواند حوادث و انسانها را از زوایـای مختلـب از جملـه بـاال ،جلـو ،عقـب ،دور و
نزدیک بشیند (اخوت ،7317 ،صص.)741-743
راوی داستانهای سوره مریم و ازجمله خود داستان حضرتمریم نیز «راوی دانای کـل»
است و با اشراف کامـل بـه جزئیـات داسـتان ،مـاجرای حضـرتمـریم را روایـت مـیکنـد.
همچنین راوی این داستان از نوع «راوی دنیای داستان همسان» است زیرا ع وه بـر روایـت
داستان ،خود یکی از شخصیتهای داستان است و در نق

کنشگر یاریدهنـده در داسـتان

حضور دارد.3

1

. heterodiegetigue
. homodiegetique
 .3خداوند با ارسال روح به سوی مریم (مریم )13 :و اعطای رزقهای گوناگون به وی (آلعمران33 :؛ مـریم-21 :
 ،)21او را در مواضع مختلف یاری مینماید.
2
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حضور این راوی در متن داستان با تشدیل ضمایر از غایب به متکلم آشـکارمیشـود کـه

نمونه آن در آیه  13سوره مریم و  33آلعمران قابل مشاهده است (فَناداها؛ نُ ي
وح ييه).
 .3-5بررسی مدل کنشگران در داستان حضرت مریم(س)

کنشگر آن کز یا چیزی است که عملی را انجـام مـیدهـد یـا عملـی بـر روی او واقـع
میشود .در واقع فاعل و مفعول هر دو میتوانند کنشـگر باشـند .واژه کنشـگر از شخصـیت
داســتانی فراتــر مــیرود زیــرا کنشــگر مــیتوانــد یــک فــرد ،یــک شــیءو حتــی یــک واژه
انتزاعی(آزادی) باشد .مث «فقر» میتواند کسی را وادار به جستجوی ثروت کند که در ایـن
حالت واژه فقر تشدیل به کنشگر میشود.
به عقیده گرمز ،نق

کنشگران در روایت مانندجایگاه فعل در جمله است بدین معنـا

که اگر فعل گرانیگاه و مرکز ثقل در جمله باشد ،کنشگران همان کـار را در روایـت انجـام
میدهند .عملکرد کنشگران در ش
تعدادی از آنها را داشته باشد .این ش

خ صه میشود و روایت میتواند همه آنهـا یـا

نق
نق

عشارتند از:

 .7کنشگر فرستنده یا مسشب :او کسی است که فاعل کنشگر را به مأموریت میفرستد و
دستور اجرای فرمان را میدهد.
 .1کنشگر گیرنده یا سودبرنده :او کسی است که ازکن

فاعل کنشگر سودمیبرد.

 .3کنشگر فاعل :او کسی است که عمل میکند و به طرف شیء ارزشی خودمیرود.
 .3کنشگر شیء ارزشی :این کنشگر هدف و موضوع فاعل کنشگر است.
 .1کنشگر بازدارنده :او کسی است که مانع مـیشـود تـا فاعـل کنشـگر بـه شیءارزشـی
برسد.
 .9کنشــگر یــاریدهنــده :او کســی اســت کــه بــه فاعــل کنشــگر کمــکمــیکنــد تــا بــه
شیءارزشی برسد.
نحو روایی این روایت در مدل زیر به نمای
بین کنشگران را نشان میدهد.

درآمده است .جهت فل ها نحـو روایتـی
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کنشگر گیرنده یا
سودبرنده

کنشگر فرستنده یا
تحریککننده
فاعل کنشگر

کنشگر بازدارنده

شیء ارزشی

کنشگر یاری دهنده

نمودار  :3الگوی نحو روایی

شکل باال به صورت یک عشارت بیان میشود« :فرسـتنده»« ،فاعـل کنشـگر» را بـه دنشـال
«شیء ارزشی» میفرستد تا «گیرنده» از آن سود برد .در ایـن جسـتوجـو «کنشـگران یـاری
دهنده» فاعل را همراهی و کمکمیکنند و «کنشگران بازدارنده» مانع میشوند تـا فاعـل بـه
هدف خود برسد(عشاسی ،7333 ،صص.)99-93
در واقع راوی در زمان عمل روایت ،کن

کنشگران را روایـتمـیکنـد .عمـل روایـت

باعثمیشودکه نحو روایی متجلی گردد .نحو روایی داللت معنـایی خـا

خـود را دارد و

در حقیقت یکی از سـاختارهای اصـلی نحـو روایـی «الگـوی کنشـگران» اسـت (محمـدی،
عشاسی،7397 ،

.)773

کنشگران داستان حضرت مریم(س) ،خداونـد ،روح خـدا ،مـادر مـریم ،مـریم ،زکریـا،
عیسی و قوم مریم هستند مادر مریم کنشگر فرستنده یا مسشب اسـت زیـرا او بـا نـذر خـود
باعث میشود که مریم برای عشادت به معشد برود.
فاعل کنشگر در این داستان نیز حضرت مریم(س) است که در معشد حضـور مـییابـد و
به دنشال آن باردار عیسی میشود و معشد را ترک میگوید و  ...هدف مـریم از تحمـل ایـن
سختیها ،خدمت و عشادت خداوند است (شیءارزشی) و کسانی که از حصول ایـن هـدف
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سود میبرند مریم و مادر او هستند چرا که با خدمت مریم برای خدا ،هـم نـذر مـادر او ادا
میشود و هم مریم به جایگاه نیکو نزد پروردگار دست مییابد.
افرادی که مریم را در این راه یاری میدهند ،یکی زکریا اسـت کـه تکفـل مـریم را بـر
عهده دارد دیگری خداوند است که با ارسال روح و رزقهای گونـاگون بـرای مـریم او را
یاری میرساند و سومین نفر عیسی است که مریم را تسلی میدهد و نیز در برابر قـوم از وی
دفاع مینماید (نیروهای یاری دهنده).
نیروی بازدارنده نیز قوم مریم هستند که هم بـا ورود مـریم بـه معشـد مخالفنـد چـرا کـه
مخالب رسوم معهود آنان است و هم مریم را با افتراء و بهتـان آزارمـیدهنـد .نکتـه آن کـه
زمانی که فاعل کنشگر یعنی حضرت مریم ،بـه شـیءارزشـی خـود یعنـی خـدمت خداونـد
دستمییابد ،تحولی در زندگی او رخ میدهد که این تحول نشان از دو ترییـر وضـعیت در
جایگاه او ،یعنی رسیدن به مقام تطهیر و اصطفاء و نیز برخـورداری از فرزنـدی واجـد مقـام
نشوت دارد .نمودار این الگو به شکل زیر است:
حضرت مریم (س) و مادر
ایشان

مادر حضرت مریم

حضرت مریم (س)

خالص شدن برای خدا و

قوم مریم

عبادت او

خداوند ،روح ،زکریا ،عیسی

نمودار  :3الگوی نحو روایی در داستان مریم(س)
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الگوی کنشگران یا نحو روایی با پیرن
روی بستری به نام پیرن

در ارتشـا مسـتقیم اسـت .مـدل کنشـگران بـر

قرار دارد که از سه پـاره ابتـدایی ،میـانی و انتهـایی تشـکیل شـده

است (عشاسی ،7333 ،صص.)93-14
نتیجهگیری
مطالعه روایتشناختی داستان حضرت مریم(س) در قـرآن کـریم بـا محوریـت بررسـی
پیرن

این داستان ،نشانمیدهد که این روایت قرآنی قابلیت تشریا بر اساس الگوی مـورد

نظر روایتشناسان برای تحلیل پیرن

روایت را داراست .در حقیقت اگرچه قصه حضـرت

مریم(س) مانند سایر قصـص قرآنـی از ویژگـیهـای خاصـی از جملـه گـزین

و گـزارش

صحنههای مؤثر ،حذف جزئیات ،فاصلهگذاری و  ...برخـوردار اسـت ،امـا بـازخوانی آن بـا
نگاهی روایت شناختی بیـانگر آن اسـت کـه خـط سـیر ایـن روایـت و ترتیـب حـوادث آن،
الگویی همانند داستانهای بشری دارد بدین معنا که با وضعیتی آرام و متعادل آغاز گشته و
سپز شرایطی نامتعادل را گزارشمیکند و در پایان باز به شرایطی متعادل بازمیگردد.
همچنین انتقال درهر یک از وضعیتها با حضور نیروهای تخریبکننده و سـاماندهنـده
رخمیدهد .بر این اساس نمودار پیرن
شناسان برای ترسیم پیرن

این روایت نیز مشـابه بـا نمـودار پیشـنهادی روایـت

داستانهای بشری است و علیرغـم وجـود چنـد پـاره ابتـدایی،

میانی و انتهایی و نیز چند نیروی مخرب و سامانبخ

در داستان حضـرت مـریم ،مـیتـوان

نموداری همانند قصههای بشری برای این داستان ترسیم نمود.
بازخوانی داستان مریمدر دوسوره آلعمران و مریم نیـز بیـانگر همپوشـانی پیرفـتهـای
روایت در ایندو نسخه ،ضمن برخـورداری از زاویـه دیـد و دسـتور زبـان متفـاوت ایـن دو
روایت است .بع وه این داستان در هر دو سوره توسط راوی دانای کـل و بـا اشـراف او بـر
زوایای داستان نقل میگردد و ازهمه تیـ هـای شخصـیتی از جملـه کنشـگر یـاریدهنـده،
بازدارنده ،فرستنده و سودبرنده برخوردار است.
حاصل این نگاه نیز نشان میدهد که حضرت مریم(س) در مسیر برگزیدگی (اصطفاء)،
دشــواریهــای بســیاری از قشیــل دوری از خــانواده در دوران کــودکی ،اشــترال بــه عشــادت
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پروردگار در معشد ،مواجهه با اتهام بدکارهبودن از جانب قـوم خـود و  ...را متحمـل شـده و
هرگاه اندک استقراری در این مسیر حاصل گردیده ،باز رخداد دشوار دیگری این آرام
را بر هم زده است اما دسـت یـاریگر خداونـد همـواره حمـایتگر ایشـان بـوده و بـا ارسـال
رزقهای مادی و معنوی و نیز با اعطای فرزندی برگزیده ،ایشان را یـارینمـوده و سـرانجام
نیز به مقام اصطفاء مفتخر فرموده است.
نکته آنکه چنانچه روایت از دو وضعیت آرام در ابتدا و انتها برخوردار است ،اما ایـن دو
وضعیت ،تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند ،حضرت مریم نیز در ابتدا و انتهای زندگی خـود
در دو موقعیت آرام قرار داشتهاند که بسیار با یگدیگر متفاوت است با این توضـیا کـه آن
حضرت ،با طی مسیری دشوار ،جایگاه خود را از یک فرد عادی به انسـانی برگزیـده ترییـر
دادهاند تا جایی که بر تمامی زنان جهان برتری یافتهاند.
منابع
 .7قرآن کریم.
.2

آذر ،امیراسماعیل (7333ش) ،الهینامه عطار در نظریه نشاانه ا معناشناسای آلژیار
گرمس و شکلشناسی ژرار ژنت ،ویدا آزاد ،تهران :سخن.

.3

آسابرگر ،آرتور (7394ش) ،روایت در فرهنگ عامیانه و رسانه و زندگی روزماره،
محمدرضا لیراوی ،سروش :تهران.

.4

اخوت ،احمد (7317ش) ،دستور زبان داستان ،اصفهان :چاپخانه اصفهان.

.1

ارسطو (7331م) ،فن شعر ،عشدالحسین زرینکوب ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

.9

بستانی ،محمود (7319ش) ،پژوهشی در جلوههاای هناری داساتانهاای قارآن
مشهد :آستان قدس رضوی.

.7

بستانی ،محمود (7319ش) ،اسالم و هنر ،حسین صابری ،مشهد :آستان قدس رضوی.

.8

پروینی ،خلیل (7313ش) ،تحلیل عناصر ادبی و هنری داستانهاای قارآن ،تهـران:
فرهن

.3

گستر.

پورجوادی ،کا م (7373ق) ،ترجمه قارآن پورجاوادی ،تهـران :بنیـاد دائـرهالمعـارف
اس می.

 31تحلیل روایتشناختی داستان حضرت مریم(س) در قرآن کریم

 .74توالن ،مایکلجی (7393ش) ،درآمدی نقادانه ا زبانشناختی بر روایات ،ابوالفضـل
حری ،تهران :بنیاد سینمایی فارابی.
 .77حری ،ابوالفضل (7399ش)« ،روایتشناسی در سنت نقد انگلیسی -آمریکایی معرفی کتـاب
داستان و متن اثر سیمور چـتمن ( ،»)7319فصلنامه تخصصی نقد ادبی ،سـال دوم ،ش ،9
صص.149- 733
 .71حسینی ،ابوالقاسـم (7313ش) ،مبانی هنری قصههاای قارآن ،قـم :بنیـاد پـژوه هـای
اس می صدا و سیما.
 .73حسینی ،محمد (7391ش) ،ریختشناسی قصههای قرآن ،تهران :ققنوس.
 .73ریمونکنان ،شـلومیت (7391ش) ،روایت داستانی :بوطیقای معاصر ،ابوالفضـل حـری،
تهران :نشر نیلوفر.
 .71زحیلی ،وهشه (7377ق) ،التفسیر المنیار فای العقیاده و الشاریعه و المانه  ،دمشـق:
دارالفکر.
 .79سشزواری ،محمـد (7349ق) ،الجدید فی تفسیر القرآن المجیاد ،بیـروت :دارالتعـارف
للمطشوعات.
 .71سشزواری ،محمـد (7373ق) ،ارشاد األذهان الی تفسایر القارآن ،بیـروت :دارالتعـارف
للمطشوعات.
 .79شمیسا ،سیروس (7397ش) ،نقد ادبی ،تهران :انتشارات فردوس.
 .73صادقیتهرانی ،محمد (7349ق) الفرقان فی تفسایر القارآن باالقرآن ،قـم :فرهنـ
اس می.

 .14صالحینیا ،مـریم (7333ش) ،قدسیت و ساختار :جستاری در روایتشناسی تطبیقی
متون قدسی،تهران :نگاه معاصر.
 .17طشاطشایی ،محمدحسین (7334ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیـروت :مؤسسـه العلمـی
للمطشوعات.

 .11عشاسی ،علی (« ،)7391پژوهشی بر عنصـر پیرنـ » ،پژوهشانامه دانشاکده زباانهاای
خارجی دانشگاه تهران ،شماره ،33صص.91-743
 .13عشاسی ،علی (7333ش) ،روایتشناسی کاربردی ،تهران :دانشگاه شهیدبهشتی.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالم اهلل علیها) ،سال ،11پیاپی30 33

 .13غ مرضــا ،علــیاصــرر (7393ش)« ،ســاختار روایــت در قصــههــای قــرآنمجیــد» ،فصاالنامه
پژوهشهای ارتباطی ،سال ،71شماره  ،3صص.37-14
 .11قرشی ،علیاکشر (7311ش) ،تفسیر احسن الحدیث ،تهران :بنیادبعثت.
 .19کرمی ،محمد (7341ق) ،التفسیر لکتاب اهلل المنیر ،قم :چاپخانهعلمیه.
 .11کلینی ،محمدبنیعقوب (7341ق) ،الکافی ،علیاکشرغفاری ،تهران :دارالکتباإلس میه.
 .19مارتین ،واالس (7391ش) ،نظریههای روایت ،محمدشهشا ،تهران :هرمز.
 .13متین ،پیمان (7393ش) ،ادبیات داستانی در ایران زمین ،تهران :امیرکشیر.
 .34محمدی ،محمدهادی و علی عشاسی(7397ش) ،صمد ساختار یک اسطوره ،تهـران :نشـر
چیستا.
 .37مرتاض ،عشدالملک (7339م) ،فی نظریة الروایة ،کویت :عالم المعرفه.
 .31معرفت ،محمدهادی (7391ش) ،قصه در قرآن ،حسن خرقانی ،قم :تمهید.
 .33معموری ،علی (7331ش) ،تحلیل ساختار روایت در قرآن ،تهران :نشر نگاه معاصر.
 .33مکارم شیرازی ،ناصر (7317ش) ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتباإلس میه.
 .31ملشوبی ،محمدتقی (7319ش) ،تحلیلی نو از قصههای قرآن ،تهران :امیرکشیر.
 .39میرصادقی ،جمال (7334ش) ،عناصر داستان ،تهران :انتشارات سخن.
 .31وبستر ،راجـر (7391ش) ،پیشدرآمدی بر مطالعة نظریاه ادبای ،الهـه دهنـوی،تهران:
سپید سحر.
38. Chatman, Seymour Benjamin (1978), Story and Discourse: Narrative
Structure in Fiction and Film, New York: Cornell University press.
39. Mieke, Bal (1985), Narratology: Introduction of The Theory of
Narrative. Toronto: University of Toronto press.

Bibliography:

The Holy Qurʼ ān.

1.

Ājurī AMBH.

2.
3.

