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شناسـي اسـت و وجـه هاي نوپديد در مطالعه قصص قرآني روايـتيكي از روش
هاي ديگر آن است كه شاكله و ساختار روايت را مورد بررسي امتياز آن از روش

هـا، دهد و با توجه به ابعاد مختلـف داسـتان از قبيـل روايتگـر، شخصـيتقرار مي
اسـتخراج روشـمند معـاني  زاويه ديد، زمان و مكان روايت، پيرنـگ و ...، امكـان

  نمايد.   مينهفته در آن را فراهم
 نوشتار حاضر ضمن گزارش روايت قرآن از داسـتان حضـرت مـريم(س)، سـعي

شناسي در اين داستان بپردازد تا بـه ايـن پرسـش هاي روايتدارد به بررسي مؤلفه
ذكور ها چگونه و تا چه حد در تحليل ساختار روايت مپاسخ گويد كه اين مؤلفه

رغـم تفـاوت قصـص قرآنـي بـا دهـد كـه علـيدارند؟ اين بررسي نشان مـينقش
هاي بشري از ابعاد گوناگون، داستان حضرت مـريم(س)، پيرنگـي تقريبـاً داستان

هاي بشري دارد و الگوي ساختاري آن نيز با اندكي تفاوت، قابـل مشابه با داستان
عناصـري ماننـد روايتگـر،  هـاي معمـول اسـت. بـازنگريتطبيق بر الگوي داستان

شـناختي نيـز نشـانگر ها و زاويه ديد در اين داسـتان بـا رويكـرد روايـتشخصيت
 قابليت كاربرد اصول اين دانش در فهم روايت قرآني حضرت مـريم (س) اسـت.

خوانش نيز آن است كه حضرت مـريم (س) نقـاط داد معنايي حاصل از اينبرون
ها و نقاط اوج، جربه نموده، اما در تمام سختياوج و فرود بسياري را در زندگي ت

ياوري از جانب خداوند به ياري او شتافته و او را نجـات داده اسـت. بعـالوه طـي 
برگزيدگي بر ساير زنان عالم و دستيابي بـه اين مسير دشوار، مريم (س) را به مقام

 .داده استجايگاهي ويژه نزد خداوند سوق

شناسـي، روايـت، داسـتان، حضـرت روايـت قـرآن كـريم، :هاي كليديواژه
   .مريم(س)

	
  مقدمه
هـاي انـد؛ يكـي از قصـهكريم را به خـود اختصـاص دادهها حجم معتنابهي از قرآنقصه

رازناك در قرآن كريم نيز داستان حضرت مريم(س) است. والدت حضرت مـريم پـس از 
بـر نـذر فرزنـدش عمران(ع)، تصميم همسر عمران مبنـي يك بشارت به پدر ايشان حضرت
هـاي مختلـف، منـدي مـريم(س) از ارزاق الهـي در جايگـاهبراي عبـادت پروردگـار، بهـره

جستن وي از خانواده و سپس عبادتگاه، باردارشدن مريم(س) به عيسي بدون داشـتن دوري
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آور الهـي، همسر و سرانجام بازگشت ايشان به سوي قوم همـراه بـا فرزنـدي بـه عنـوان پيـام
 است.   هاي اين داستان قرآنيدگيبخشي از پيچي

هاي قرآن مطالعات فراواني را به خود اختصاص داده و زوايـاي مختلفـي اگرچه داستان
هـاي ها مورد مداقه قرار گرفته؛ اما بررسي روشمندساختار روايـتاز قصص در اين پژوهش

-هـايداسـتانهاي نوين در مطالعه سـاختار است. يكي از روشقرآني كمتر موردتوجه بوده

شناسي به دنبال تبيين دستور زبان داستان از طريق شناسي است. روايتقرآن، اسلوب روايت
  بررسي ساختار آن است. 

ها و گونهها بر اساس اينبندي آنها و طبقهشناسي روايتپژوهشگران اين رشته، به گونه
از آغاز تا انجام، مورد مطالعه پردازند و سير تكاملي داستان را ها ميتحليل درونماية روايت

داسـتان را بـا  ). اين بررسي ساختاري، خط سير31-32، صص1392دهند(معموري، قرارمي
نمايد و ذهن او را قادر به كشـف رازهـا و ميتوجه به ترتيب رخدادها، براي خواننده ترسيم

  سازد.      مي دريافت نكات معنايي نهفته در پس ساختار
شناختي داستان حضـرت مـريم(س) ر حاضر قصد دارد به بررسي روايتاز اين رو نوشتا

شناســي از جملــه روايتگــر، هــاي روايــتكــريم بپــردازد و ضــمن تحليــل  مؤلفــهدر قــرآن
هاي اين حكايت و نيز ترسيم الگوي روايـت در كنشگران، زاويه ديد، دستور زبان و پيرفت

  را گزارش نمايد.     داد معنايي حاصل از اين خوانشاين داستان، برون
  

  تحقيق پيشينه
هـاي مريم و نيز قصـه حضـرت مـريم(س) در چنـدين پـژوهش و بـا روشسوره مباركه

گفتمان سوره مريم، زن در تعامـل «مختلفي مورد توجه قرار گرفته است؛ از اين جمله مقاله 
تحليـل زاده اسـت كـه بـه ، نوشته عليرضا محمدرضـايي و فاطمـه اكبـري»با عرف و عفاف

گفتمان داستان مريم پرداخته و به شخصيت مريم(س) در تعامل عفاف توجـه دارد. نگاشـته 
بـاقر اثـر علـي» كـريممـريم(س) در قـرآناي شخصـيت حضـرتساختار نشانه«ديگر، مقاله 

 شناسي و با تكيه بـر رمزهـاي موجـود در داسـتان حضـرتنيا است كه با روش نشانهطاهري
  پردازد. ت آن بانوميمريم، به تحليل شخصي
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از فاطمــه » بررســي تطبيقــي داســتان والدت عيســي و مــريم«مقالــه ديگــر در ايــن زمينــه 
راد است كه داستان حضرت مريم و والدت حضرت عيسي در قرآن و انجيـل را بـه ناموري

صــورت تطبيقــي مقايســه نمــوده و وجــوه افتــراق و اشــتراك آن را بررســي كــرده اســت. 
باره اسـت كـه نيز مقاله ديگري در اين» عربيم مرتبط به زن در تفسير ابننمادانگاري مفاهي«

 عربي درباه حضرت مـريم و عيسـي را از بعـد نمـادين بـازخواني نمـودهنظريات عرفاني ابن
  است. 

شناسـي و يـا هاي فوق چنانچه از نام آن آشكار است، با روش گفتماني يـا نشـانهنگاشته
شناسـي اندكه اسلوبي متفاوت با روايـترت مريم پرداختههاي ديگري به داستان حضروش

هاي اين آثار با مقالـه دارد، اما مطالعه آن، اختالف روشي و نيز تفاوت ارزش افزوده و يافته
» كـريمتحليل ساختاري داستان مريم به روايت قـرآن«نمايد. اما مقاله حاضر را آشكارتر مي
هاي چهارگانه ابتـدايي سـوره مـريم بـا رويكـرد تانمقايسه داس«و مقاله نوشته حسن مجيدي

ــا شــيوه » شناســيروايــت از نگارنــده ايــن خطــوط، دو اثــري اســت كــه داســتان مــريم را ب
  اند. نمودهشناسي بررسيروايت

اثر اول با گزارشي از روايت مريم از قرآن و اناجيل، به تحليل ساختار داستان بر اسـاس 
ها، كنشـگران، زاويـه ديـد و دسـتور اجزاء روايت مانند پيرفتپيرنگ آن پرداخته، اما ساير 

شده را موردتوجه قرار نداده است. مقاله دوم نيـز بـه زبان روايت كه در مقاله حاضر بررسي
هاي سوره مريم از طريق مقايسه ساختاري آنـان بـا اسـلوب استخراج معناي نهفته در داستان

اثـر دكتـر علـي » سـاختار روايـت در قـرآنلتحليـ«است. كتـاب شناسي روي آوردهروايت
  دارد. معموري نيز نگاهي ساختاري به داستان حضرت مريم

  
   شناسي. روايت و روايت1

» السرد«شده و در عربي نيز به آن برگزيده» Narrative«در برابر اصطالح » روايت«واژه 
اسـت » Narratologie« وينيز ترجمـه واژه فرانسـ» شناسيروايت«شود. ميگفته» الروايه«يا 

عنــوان  م)، بــه1939-2017شــناس بلغــاري (زبــانبــار توســط تزوتــان تــودورف، كــه اولــين
  اصطالحي براي دانش مطالعه قصه معرفي شد. 
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هاي مختلفـي را درون خـود دارد؛ گونـه رود و گونهروايت يك گونه ادبي به شمار مي
داسـتان  و رمان ،كمدي ،تراژدي ،ماسهح به دسته يا نوعي مشخص از آثار ادبي مانند ادبي

درآمـدي بـر پـيش«در مقالـه م) 1915-1980( بـه گفتـه روالن بـارتشود. مي كوتاه اطالق
، روايـت در اسـطوره، افسـانه، حكايـت، داسـتان، شـعر حماسـي، »تحليل ساختاري روايات

(وبسـتر، وگـو وجـود دارد تاريخ، تراژدي، نمايشنامة كمدي، نقاشي، سـينما، خبـر و گفـت
  .)81، ص1382

ها در اين ماهيت مشتركند كـه مجموعـه با وجود همه اين تنوع و فربهي اما، همه روايت
آورنـد. از ايـن منظـر حوادث مربوط به يك موضـوع را در يـك تـوالي، بـه چيـنش درمـي

  توان روايت را چنين تعريف كرد: مي
باچـه و ميانـه و روايت اثري داستاني با ويژگي توالي است كه در خـالل دي«

هـا در طـي زمـان گشـايي از آنفرجامي  بـه طـرح تعارضـاتي و سـپس گـره
  ). 11-12، صص1998(مرتاض،  »پردازدمي

از رخدادها كـه بـه طـور غيرتصـادفي، هدفمنـد و  انگاشتهبه بيان ديگر هر توالي از پيش
ن رخـدادها بـا )؛ ايـ20، ص1383اند، يك روايـت اسـت (تـوالن، معنادار به هم پيوند يافته

، 1985يكديگر ارتباط منطقي داشته و از نظر توالي زماني نيز به هم مربوط هستند (مايـك، 
پيوندنـد نيـز ممكـن اسـت بسـيار حوادث در آن به وقوع مـي )؛ زماني، كه اين زنجيره5ص

كوتاه در حد چند ثانيه، يا بسيار بلند در حد يك رمان تاريخي مربوط به حوادث چند قـرن 
  ). 18-20، صص1380د (آسابرگر، باش

شناسـي ادبيـات داسـتاني هـاي داسـتاني، در حـوزه روايـتبررسي نظام حاكم بر روايت
يا نظريه روايت، يعنـي علـم مطالعـه دسـتور زبـان » شناسيروايت«شود. از اين رو مطرح مي

و  بنـدي و نظـمسـرايي و تركيـبروايت، كه به شرح مستدل ساختار روايت، عناصر داستان
   ).3، ص1978پردازد(چتمن، هاي داستان مينسق مؤلفه

دستور زبـان را در كتاب » شناسيروايت«چنانچه اشاره شد اولين بار تودورف اصطالح 
به كار بـرد و يـادآور » علم مطالعه قصه«معرفي كرد. وي اين اصطالح را به عنوان  دكامرون

شد كه مقصودش از اين واژه معناي وسيع آن است و تنها به بررسي قصـه، داسـتان و رمـان 
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محدود نيست، بلكـه تمـامي اشـكال روايـت از قبيـل اسـطوره، فـيلم، رؤيـا، نمـايش و ... را 
  ). 7، ص1382گيرد (مارتين، دربرمي

هاي داستاني كنان، هم شرحي از نظام حاكم بر تمام روايتشناسي به زعم ريمونروايت
ها را به منزلـه محصـول تك روايتتوان تكاي را كه ضمن آن ميدهد و هم شيوهارائه مي
). از اين نظام حاكم بر 13، ص1387كنان، فردِ نظامي همگاني مطالعه كرد (ريمونمنحصربه
هـا بـا عنـوان تـك روايـتو از شيوه بررسي و تحليل تك» نظريه روايت«با عنوان  هاروايت

  ). 194، ص1388شود (حري، يادمي» شناسيروايت«
هـا است كه به مطالعه و تحليل روايـتشناسي دانش تئوري روايتتوان گفت روايتمي

هـاي ه و گونـهبنـدي نمـودهـا را دسـتهپردازد؛ همچنـين روايـتها ميو شكل و ساختار آن
روايـت را كندو نقاط اشتراك و تمايز و نيـز عناصـر سـازندهمختلف روايت را شناسايي مي
  ). 15، ص1392نمايد (معموري، پردازي مياستخراج و در اين باب نظريه

    
  دستور زبان روايت يا ساختار روايت (پيرنگ)  .1-1

از روسـيه اوايـل قـرن نـوزدهم و هاي جديد روايت نيز همچون مقولة زبان، اولين نظريه
بارت اين پرسش را مطـرح كـرد كـه اند. بعدها روالننشأت گرفته 1مكتب فرماليسم روسي

هـاي عمـدة وجود آورد كـه ويژگـيبندي كرد و الگويي بهتوان روايات را طبقهچگونه مي
  دانست؛ روايت را نشان دهد. بارت دو روش رابراي انجام اين كار ممكن مي

يوة استقرايي كه در آن تمـام روايـات، يـا هـر تعـداد كـه مقـدور اسـت بررسـي يكي ش
  گردد، ميها ثبتهاي آنشوند و ويژگيمي

                                                 
هاي نقد ادبي در زمينة پژوهش ادبي است كه در قرن ) يكي از مكتبRussian Formalismفرماليسم روسي ( .1

هايي در تقابل با رويكردهايي كه ادبيات را از زاوية ديد رشتهبيستم تكوين يافت. فرماليسم روسي 
هاي تمايزدهنده ادبيات كردند، تأكيد خود را بر مشخصهبررسي مي شناسيروان و شناسيجامعه ،تاريخ چون

آثار ادبي، در  شكلهاي خود قرار داد و با تأكيد بر اهميت گذاشت. اين مكتب، تحليل متن ادبي را محور پژوهش
شناسي، به تجزيه گرايان روسي با الگو قراردادن زبانكرد. شكلكوشش مي ادبيات و زبان راستاي كشف قوانين

پرداختند، چنانچه زبان شناسي، جمله را بر اساس متن به اجزاء آن و سپس تحليل متن بر اساس اين اجزاء مي
 نمايد. .. بررسي و تحليل ميدهنده آن مانند اسم، صت، فعل و .كلمات تشكليل
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گـردد و سـپس دوم شيوة استنتاجي كه در آن الگويي فرضي يا يك نظريـه مطـرح مـي
  ). 82، ص 1382شود (وبستر، ميروايات گوناگون بر اساس آن آزمايش

روايت داراي ساختاري است و اصـطالح ادبـي كـه بـراي سـاختار  گرايان،از نظر شكل
رود پيرنگ نام دارد (همان). براي تحليل پيرنگ، الگوهاي بسياري وجـود كار ميروايت به

  گردد. ارسطو بازمي 2يبوطيقاها به دارد كه ريشه همه آن
ورد. وي آگانه تراژدي به شمار مـيارسطو در اين كتاب پيرنگ را يكي از عناصر شش

) 96، ص1337بار از ضرورت وجود وحدت در روايت سخن گفتـه (ارسـطو، براي نخستين
دهـد؛ در نگـاه او پيرنـگ بايـد از كليتـي و الگويي براي ترسيم طـرح روايـت پيشـنهاد مـي

برخوردار باشد، يعني ابتدا، ميانه و انتها داشته باشد. او بر اين باور است كه اگـر عنصـري از 
  گسلد. شود، شيرازه آن از هم مي پيرنگ كاسته

سير روايت در نگاه ارسطو بدين قرار است كه در آغاز موقعيتي آرام وجود دارد كه در 
گيـرد مـيآرام ديگـري شـكلشـود و سـرانجام در پايـان، موقعيـتادامه دچار آشفتگي مي

ها از پيچيـدگي بيشـتري برخوردارنـد، امـا در هـر ). گرچه گاه پيرنگ51-52(همان، صص
حال اين الگو توانايي تحليل عمـومي پيرنـگ را در هـر روايتـي داشـته و در ضـمن قابليـت 

  ).  23، ص1392تكميل و توسعه را نيز دارد (معموري، 
تودوروف نيز معتقد است در داستان، كوچكترين طرح، واحدي است كه شـامل گـذار 

ل به وضعي نامتعادل است. يك روايت مطلوب با وضعيتي ثابت آغاز از يك وضعيت متعاد
خـورد و كننده) بر هم ميشود؛ آنگاه آرامش آن به وسيله نيرو يا قدرتي (نيروي تخريبمي

گردد؛ سپس وضع نامتعادل با فشار از سـوي مخـالف (نيـروي منجر به وضعيتي نامتعادل مي
   ).58، ص1371وت، يابد (اخدهنده) دوباره تعادل ميسامان

طرح يا پيرنگ يكي از عواملي است كه باعث حفظ انسجام معنايي و شـكلي يـك اثـر 
  سازد.دهنده روايت را با يكديگر هماهنگ ميشود و نيز رابطه بين عناصر تشكيلادبي مي

                                                 
شناسي است. ارسطو در اثر ارسطو و اولين ميراث فلسفي موجود با تمركز بر سخن» بوطيقا«يا » فن شعر«. رساله 2

» De Poetic«كند. اين كتاب به زبان التين ياد مي» شعر«فن شعر مفهومي را بررسي نموده كه از آن با عنوان 
  وطيقا است.  شود كه معرب آن بناميده مي
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يكي از كاركردهاي پيرنگ آن است كه بين ديگر عناصر روايت ارتباط برقـرار نمايـد. 
آيد كـه ايـن وحـدت خـود را در ارتباط بين اجزاء روايت، وحدتي به وجود ميبا برقراري 

شدن اين نظام منسجم، داللت معنايي مشخصي نيز از دهد. با حاصلساختار روايت نشان مي
بخشـد (عباسـي، گردد و اين وحدت و نظام منسجم بـه مـتن نيـز زيبـايي مـيآن حاصل مي

  ). 92، ص1385
دهنـده نظـم و ترتيبـي مهمي براي نويسنده باشد؛ چنانچه ارائـه تواند راهنمايپيرنگ مي
كـردن اي براي انتخاب و مرتـباست؛ زيرا پيرنگ براي نويسنده ضابطه عمدهبراي خواننده

آورد. از ايـن نظـر وقايع است و در نظر خواننده نيز ساخت و وحدت داسـتان را فـراهم مـي
يافتـة وقـايع اسـت. ايـن مجموعـة سـازمان پيرنگ فقط ترتيب و توالي وقـايع نيسـت، بلكـه

اي مجموعه وقايع و حوادث با رابطه علت و معلولي به هم پيوند خـورده و بـا الگـو و نقشـه
  ).   63-64، صص 1390مرتب و مستدل شده است(ميرصادقي، 

هـاي دائمـي طـرح گانه (نظريه ارسطو) در ادبيـات داسـتاني يكـي از ويژگـيفرآيند سه
ر داستان حاصل به هم ريختن يك تعادل است. اگر زمانِ خطي مورد نظر (پيرنگ) است. ه

 -تـوان بـدين شـكل نمـايش داد: فرآينـد پايـدار نخسـتينگانـه را مـيباشد، فرآيندهاي سه
  ).  179-180، صص1381فرآيند پايدار فرجامين (محمدي، عباسي،  -فرآيندد ناپايدار مياني

انـد كـه آن را طـرح كلـي ريزي شدهپايه 3رساختارها بر يك اببه بيان ديگر تمام روايت
نامند. بر اين اسـاس روايـت بـه اي بودن آن) ميتايي (به دليل پنج مرحلهروايت يا طرح پنج
شود: تغيير و تحول از يك حالت به حالت ديگر. اين تغييـر و تحـول مياين صورت تعريف
انـدازد (نيـروي ول را به راه مـيشده است: عنصري كه روند تغيير و تحاز سه عنصر تشكيل

بخشد و عنصر ديگري كه اين بخشد يا نميكننده)؛ پويايي كه اين تغيير را تحقق ميتخريب
  دهنده). دهد (نيروي سامانروند تحول را خاتمه مي

اين سه پاره حتماً بايد تغيير و تحـول را در خـود داشـته باشـد؛ زيـرا در غيـر اينصـورت 
 تـوان). در مجمـوع مـي98، ص1385طرح داسـتاني دانسـت (عباسـي، توان آن را يك نمي

  شوند كه عبارت است از: دهنده روايت به پنج بخش تقسيم ميگفت اجزاء تشكيل
                                                 

3. Super-  structure 
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  وضعيت يا پاره ابتدايي،  )1
  كننده، نيروي تخريب )2
  پاره مياني،  )3
   ،دهندهنيروي سامان )4
  پاره انتهايي روايت.  )5

دهند و اين ابرساختار، يكي از عناصـر بسـيار شكيل مياين پنج پاره، يك ابرساختار را ت
توان آن را النگ يا دستورزبان روايت ناميد. مهم و اصلي هر روايت است كه اصطالحاً مي

  ):77، ص1393سازد(عباسي، ها را مشخص ميالگوي زير نحوه چينش اين پاره

  
 

طـور كلـي و هـاي قرآنـي بـهاست تا با توجه به ويژگـي داسـتاناين نوشتار به دنبال آن 
ساختار داستان حضرت مريم(س) در قرآن به طور خاص، ميزان مطابقت اين الگو با داستان 

مريم ارائه دهد. از اين رو در نمايد و الگويي براي پيرنگ داستان حضرتمذكور را بررسي
  پردازد. ين ساختار داستان مريم(س)ميهاي قصص قرآن و تبيگام اول به بررسي ويژگي

  
  هاي قرآني  .  ويژگي روايت2

كننده ديدگاه انسان درباره جهان و عوامـل ناشـناخته پيرامـون او و قصه همواره منعكس
هـاي ديگـر بـوده وسيله انتقال و آموزش آداب و سنن، اعتقادات و تاريخ يك نسل به نسـل

 : الگوي پيرنگ روايت1نمودار
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دارد و ابزار مناسبي براي  هاي بشري جايگاهي ويژهاست. از اين رو داستان در عرصه تمدن
  ها در طول اعصاراست. ها و انديشهها، تجربهانتقال آرمان

انـد، ويژه مكتب اسالم نيزبراي موضوع داستان اهميت خاصي قائل شـدهآسماني بهاديان
واقعـي چهـارم) بـه روايـت سرگذشـتچنانكه بخش عظيمي از آيـات قـرآن (حـدود يـك

دارد. اتكاء قصص قرآني بـر واقعيـت يكـي از دالئـل تأثيرگـذاري ايـن اختصاصاشخاص 
فرد و ارائه تصويرهاي زنده و هاست؛ اما عالوه بر اين، زبان موجز، اسلوب منحصربهروايت

شـود پويا، برخورداري از سـاختار هنـري و اسـتفاده مناسـب از عناصـر داسـتاني باعـث مـي
، گذشته را حاضر ببيند يا خودرا بـر اعمـاق تـاريخ نـاظر هاي قرآنمخاطب با شنيدن داستان

      ). 14، ص1379بداند(پرويني، 
سزايي دارد ها باشد، در تربيت اخالقي شنوندگان تأثير بهاگر داستان گزارشي از واقعيت

تاريخي درآيـد، تـأثير صورت داستانخود بگيرد و بهو اگر نقل وقايع تاريخي جنبه هنري به
هاي واقعي در قالب قصـه و نيـز كريم با نقل سرگذشتخواهد داشت. قرآناعفيتربيتي مض

بـديل در نقـل داسـتان، شـنونده را وادار بـه پيگيـري رونـد كارگيري اسلوبي بديع و بيبا به
  ). 34، ص1389كند (غالمرضا، داستان مي

  
  شناسي قصص قرآنگونه .3

معيارهـاي متعـارف ادبيـات داسـتاني قصص قرآني اشكال مختلفي دارد كـه بـر اسـاس 
ها به چهار گروه رمان (داسـتان حضـرت موسـي(ع))، نمايشـنامه (داسـتان توان آنامروزمي
فرعون)، داستان كوتـاه (داسـتان اصـحاب كهـف) و داسـتانك (داسـتان حضـرت مؤمن آل

  ). 38، ص1389؛ غالمرضا، 114، ص1378زكريا(ع)) تقسيم كرد(بستاني، 
بيش از هرچيز كتاب دعوت، سعادت و هدايت اسـت؛ بنـابراين در نقـل، كريم اما قرآن

بيان و ارائه داستان، به حجم معين و شكل خاصي از اشكال داسـتاني مقيـد نيسـت، بلكـه بـه 
جويد؛ از ايـن رو ممكـن اسـت رعايت اهداف و اشكال مختلف تربيتي و هدايتي تقرب مي

توان هاي بشري سازگار باشد؛ چنانچه ميداستانهاي قرآن با قواعد هنري داستاني از داستان
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هاي متعارف بشـري، نتـوان آن را بـه طـور كامـل داستاني را يافت كه در هيچ يك از قالب
  كرد. بررسي

هاي قرآن بيشتر بـه دليـل تسـهيل در بدين ترتيب، تعيين نوع ادبي و شكل هنري داستان
با ديدگاه ويژه قرآني نگريسـت(پرويني، تحليل و بررسي است، وگرنه بايد به داستان قرآن 

  ). 14، ص1379
  

  هاي قرآنيها و مختصات قصهويژگي .4
هاي الهـي هاي ساخته بشر و قصهتوان به دو بخش قصهاز يك منظر داستان هنري را مي

هـاي هاي هنري سـاخته بشرريشـه در تخيـل دارنـد، حـال آنكـه قصـهتقسيم كرد. نوع قصه
زايـي وند، حقيقت محض و داراي اهداف متعالي هدايت و عبـرتشده از سوي خداروايت

كـه انـد؛ چنـانشـده هاي مقـدس روايـتهاي نوع دوم از طريق وحي در كتابهستند. قصه
هاي متعددي هستند كه شرح ماجراهـاي گونـاگوني را در عهدين و قرآن كريم داراي قصه

  ). 39، ص1389اند(غالمرضا، مختلف در خود جاي دادهابعاد
هـاي قرآنـي بـا نقـل وقـايع تـاريخي نظران معتقدند بـا وجـود آنكـه قصـهعموم صاحب

هـاي بشـري، هـا بـا قصـههاي فني قصه برخوردارند. تفاوت اساسـي آنمتفاوتند، از ويژگي
هـاي هاي هنري اسـت؛ اگرچـه قصـهبودن قصههاي قرآن و خيالي و تمثيليبودن قصهواقعي

هـاي قـرآن حكايـت اند. از سوي ديگـر، قصـهتمثيل بهره گرفتهقرآن نيز از عناصر تخيل و 
انـد؛ بـه مخاطبـان خـود ايمـان، اراده، زندگي قهرمانان قصه نيسـتند بلكـه حكايـت زنـدگي

هاي نشانند. از اين رو قصهبخشند و آنان را به تماشاي انسان ملكوتي ميتكليف و اعتقاد مي
ها عبارتنـد ترين آنهايي هستند كه مهمي ويژگيهاي بشري داراقرآني در مقايسه با داستان

  از:  
نـزول شـفاهي «هاي قرآن وحي است و اساس اين روايت، شفاهي اسـت. راوي قصه .1

هاي قرآني را از لزوم رعايت دقيق بسـياري از قواعـد و نكـات متـون نوشـتاري آيات، قصه
هاي يك داستان را با جزئيـات گرداند. بنابراين قرآن التزامي ندارد كه همه بخشنياز ميبي

  ). 18، ص1387(معرفت، » آن بيان نمايد
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شـود كـه حـاوي درآمـد گونـه آغـازمياي پـيشهاي قرآن معموالًبـا مقدمـهروايت .2
كردن داسـتان؛ مواردمختلفي است؛ از جمله: استفهام تقريري جهت ايجاد انگيزه براي دنبال

داسـتان در آغـاز و سـپس تفصـيل آن و درآمـدي حـاوي درونمايـه داسـتان؛ چكيـده پيش
هـاي برجسته نمودن يك شخصيت مثبت يا منفي تأثيرگذار در روند داسـتان. پايـان داسـتان

شـود مـيگيـري صـريح از آن خـتمقرآن نيز معموالً با بيان سرانجام داسـتان و سـپس نتيجـه
  ). 67، ص1392(معموري، 

هسـتند؛ » شـر«و » خيـر«وي هـاي قـرآن بـه طـور معمـول در دو سـاشخاص در قصـه .3
). 41، ص1389شود (غالمرضـا، فرض مي» نسبي«چيز هاي جديد همهكه در داستاندرحالي
 ها بـر سـاختار سـهشده و بيشتر آنهاي قرآن معموالً از تعداد كمي شخصيت تشكيلداستان

  ). 67، ص1392گانه پيامبر، قوم و خدا  استوار هستند (معموري، 
هــاي قــرآن اســت كــه دو هــاي رايــج در  داســتانفينــي از شــيوهشــيوه گفتگــوي طر .4

  كنند. شخصيت معموالً متضاد در برابر هم قرار گرفته و گفتگو مي
گـري در قـرآن هاي روايتنيز يكي از شيوه» داستان در داستان«نقل قصه به صورت  .5

اسـتاني را در كنـد و داست. قرآن گاه در ميانه نقل يك داستان، قصه ديگري را روايت مـي
  ). 326-327، صص1382دهد (حسيني، دل داستان ديگر پررورش مي

هـاي هاي متعدد از ديگر ويژگي داستانپراكندگي رخدادهاي يك داستان در سوره .6
 قرآني است. دليل اين شيوه روايتگري را بيش از هـر چيـز بايـد در هـدف راوي از روايـت

در ضمن سخنان خود با مخاطبان، هركجا كه نياز كه راوي كردن اين رخدادها دانست؛ چرا
نيـا، جويـد (صـالحيبه يادآوري مثالي از كنشگرها و قهرمانان پشين باشـد، از آن بهـره مـي

  ).  251، ص1394
هـاي مهـم در روايـت هاي مؤثر يكـي ديگـر از شـيوهرعايت ايجاز و گزينش صحنه .7
 شـده را، آن هـم بـههـاي گـزينشا بخشقرآني است. قرآن در نقل ماجراها، تنههايداستان

  ). 18، ص1387كند (معرفت، اهميت بازگوميصورت خالصه و پيراسته از جرئيات كم
خـورد و تسلسل زماني در بيان سير حوادث به ندرت در سرتاسر روايتي به چشم مـي .8

ه آغـاز پريشي (شروع داستان از مقطع پاياني و سپس بازگشـت بـهايي از زمانمعموالً نمونه
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هـاي در داسـتان و سپس بازگشت و در نهايت جلورفت داسـتان) داستان و يا شروع از ميانه
  ).  66-67، صص1392قرآني وجود دارد (معموري، 

قـرآن، حادثـه و «هـاي قـرآن اسـت. هاي روايت در قصهتكرار يكي ديگر از اسلوب .9
كنــد و ايــن بيــان مــيهــاي گونــاگون هــاي مختلــف و از زاويــهسرگذشــتي را بــه صــورت

كنند و در مجموع، تصويري كامـل از حادثـه يـا هاي تكراري يكديگر را كامل ميصورت
شـود (ع) مشاهده ميدهند؛ همانگونه كه در مورد قصه حضرت آدمسرگذشت به دست مي

ها قصه كامل حضرت گيرد و از مجموع آنكه اين قصه در چند مرحله مورد بحث قرار مي
  ). 145، ص1376(ملبوبي، » آيديدست مآدم به

هاي جالـب يكي از اسلوب«هاي قرآن گذاري و نقاط خالي در قصههمچنين فاصله .10
هاي قرآن است كه در خالل داستان و در ميانه دو پرده، خواننده بـا خألهـايي هنري داستان
داسـتان بـا  آيـد و خواننـدهشود كه به كار برانگيختن نيروي تخيل و تفكر او مـيمواجه مي

(پروينـي، » نمايـدقطع هستند ارتبـاط ايجـادمياي كه به ظاهر منتأمل و تفكر، بين دو صحنه
  ). 141، ص1379

كـه هاست؛ چنانهاي مهم اين داستانهاي قرآني از ديگر ويژگينوشت در قصهپي .11
لي ايفـا آيد و بوسيله آن سه نقش اصنوشتي مستقل ميبه طور معمول پس از هر رويداد، پي

آفريند، هم پيـامي از آن قصـه بـه مخاطـب اي ميان رويدادهاي پياپي ميشود؛ هم فاصلهمي
هـاي قـرآن دارد. بعالوه درضمن داستاننمايد و هم خطوط اصلي داستان را بيان ميميارائه

گـر پروايـي نـدارد كـه در هـر جـاي رود و روايـتجمالت معترضه نسبتاً فراوان به كار مي
  ).67، ص1392گيري و تأكيد بر هدف داستان بپردازد (معموري، به نتيجهضروري 
: با توجه به ظهور قصص قرآني در ظرفي ويژه كه براي هدايت و راهنمـايي بشـر نتيجه

سرايي نبوده و دليل ها داستانرسد كه هدف از روايت آننازل شده، كامالً بديهي به نظر مي
 هاي ممكن براي انتقال معنابـه مخاطـبي از بهترين ظرفيتگيراي، صرفاً بهرهچنين استفاده

، 1378اسـت (بسـتاني، گـويي عجـين بـودهبشري است كه ذهن او از ديرباز با قصـه و قصـه
  .)160ص
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آمـوزي، كشـف ها يعني حكمـتدر نتيجه سير روايت قرآني از اهداف بيان اين روايت
هاي خداونـد بـر بنـدگان، يان نعمتحقايق هستي، قوانين حاكم بر سرنوشت بشر و جامعه، ب

  ). 48، ص1389نمايد (غالمرضا، وحياني بودن قرآن كريم و ... سرپيچي نمي
هـاي قـرآن از قصـص كـامالً منطبـق بـر كـه روايـتتوان انتظار داشتبر اين اساس نمي

ها باشـد؛ هرچنـد كـه قـرآن تاحـد هاي بشري و متشكل از اجزاي آن داستانروايت داستان
شـناختي داسـتان را نيـز از اصول منطقي روايت بهره جسته و ظرايف هنري و زيبـاييامكان 

ها، روايت قرآن كـريم از داسـتان حضـرت رعايت نموده است. با درنظرگرفتن اين ويژگي
  گذشت.  مريم(س) از نظر خواهد

  
  داستان حضرت مريم(س)  شناسي. روايت5

بررسي سير زمانمند و تاريخي اين قصه حضرت مريم(س) نيازمند ترسيم ساختار داستان
رو در اين بخش حكايت زندگي آن حضرت به ترتيـب زمـاني و بـا اسـتناد بـه است؛ از اين

كـريم در ذكـر قصـص، اختصـار و شود و از آنجا كـه شـيوه قـرآنآيات قرآني روايت مي
  گردد. اجمال است، نكات ابهام داستان با استفاده از منابع حديثي و تفسيري تشريح مي

دهـد فرمايد و به ايشان مـژده مـيبنابر نقل روايات، خداوند به حضرت عمران وحي مي
الخلقه و پربركت به ايشان عطاخواهد كرد كه نابينايان مـادرزاد و مبتاليـان بـه كه پسري تام

آوري كنـد و پروردگـار او را پيـامدهد و به اذن خدا مردگـان را زنـده مـيبرص را شفا مي
  دهد. اسرائيل قرارمييبراي بن

شـود گـذارد و پـس از اينكـه وي بـاردارميعمران اين ماجرا را با همسرش در ميان مـي
شود. پـس برد كه حملش پسر است؛ اما پس از وضع حمل متوجه خطاي خود ميگمان مي

اش را بـه حضـرت گـردد پسـري كـه خداونـد مـژدهعيسي(ع) معلوم مياز والدت حضرت
  ).     535، ص1، ج1407ود مسيح(ع) بوده است (كليني، عمران(ع) داده ب

شـود فرزنـدي كـه كريم هنگامي كه همسر حضرت عمران(ع) باردارميبه روايت قرآن
كنـد و از خداونـد درخواسـت در شكم دارد را نذر عبادت خداونـد و خـدمت خانـه اومـي
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، 5، ج1406انــي، تهر)، (صــادقي35عمــران:(آل 4نمايــد كــه ايــن نــذر را از وي بپــذيردمــي
). ظاهراً آن بانو گمان داشته كه فرزندش پسر است؛ چرا كـه خداونـد بـه همسـر او 156ص

الخلقه بشارت داده بود و نيز بر اساس آئين يهود تنها فرزندان ذكـور امكـان ورود پسري تام
  ). 46، ص2، ج1406به معبد و خدمت وعبادت پروردگار را داشتند (سبزواري، 

حمل دريافت دختري متولد نموده و به خداوند گفت كـه ) پس از وضعهمسر عمران(ع
گـذارم و او و فرزندمن دختر است و پسر مانند دختر نيست. من نام اين كودك را مريم مي

). وي گمان داشت كه به 36عمران:دهم (آلرجيم در پناه تو قرار ميفرزندانش را از شيطان
ــه ــذرش پذيرفت ــد، ن ــودن فرزن ــل دخترب ــذر وجــود  نخواهــد دلي ــود و امكــان انجــام آن ن ب

). اما خداوند نذر او را به نيكويي پذيرفت و اين فرزنـد 59، ص1، ج1419ندارد(سبزواري، 
را به نيكويي پرورش داد و بدان سـبب كـه پـدر مـريم از دنيـا رفتـه بـود كفالـت وي را بـه 

وم بر سـر تكفـل مـريم ) و از آنجا كه ميان بزرگان ق36عمران:حضرت زكريا(ع) سپرد (آل
 )44عمـران:گشـت (آلزكريا(ع) محـولنزاعي رخ داده بود، اين كفالت با قرعه به حضرت

  ). 529، ص2، ج1371شيرازي، (مكارم
ديـد رفت مـيمريم(س) بر طبق نذر مادرش وارد معبد شد. هرگاه زكريا به ديدار او مي

ها از كجا ريم پرسيد اين رزقهاي مخصوص است. زكريا از مكه محراب او آكنده از رزق
ها از جانب پروردگار اسـت و خداونـد هركـه را براي تو رسيده و مريم در پاسخ گفت اين

  ). 37عمران: بخشد (آلبخواهد بدون حساب روزي مي
در محراب عبادت، مالئكه نيز بر مريم وارد شدند و به وي بشارت دادند كه خداونـد او 

)؛ آنگـاه بـه وي 42عمـران:اسـت (آلو بر زنان جهان برتري دادهرا برگزيده و تطهير نموده 
فرمان دادند كه پروردگار خـويش را فرمـانبردار باشـد و بـراي او سـجده كنـد و همـراه بـا 

  ).   42-43عمران:نمازگزاران نماز بگزارد (آل

                                                 
 . ترجمه آيات قرآن از ترجمه آقاي پورجوادي نقل شده است. 4
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گيري نمود و در سمت شرقي مسجد (يا هنگامي كه مريم(س) از خانواده خويش كناره
سكني گزيد و ارتباط خود را با بستگانش قطع كرد تا معتكف  5محراب عبادت خود) همان

عبادت پروردگار شود، خداوند روحي از جانب خويش به سوي مريم گسـيل داشـت و آن 
ــي ــل و ب ــره بشــري كام ــريم:روح در چه ــت (م ــل ياف ــريم تمث ــراي م ــب ونقــص ب -17عي

  ). 33، ص13، ج1371شيرازي،  ؛ مكارم35، ص14، ج1390)،(طباطبايي، 16
مريم ازحضور اين بشر نزد خود دچار دهشت شد، چرا كه گمان كرد او قصد تعرض به 
وي را دارد؛ به همين جهت به خداوند رحمان پناه برد و خـود را در سـايه حمايـت او قـرار 

؛ 41، ص14، ج1390)،(طباطبــايي، 18داد و آن بشــر را نيــز بــه تقــوا دعــوت نمــود (مــريم:
  ). 12اي پاكدامن بود (تحريم:). زيرا مريم دوشيزه34، ص13، ج1371زي، شيرامكارم

آن بشر در پاسخ مريم گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسري پاكيزه به تـو عطـا 
). مريم گفت چگونه ممكن است كه من پسري داشـته باشـم درصـورتي كـه 19كنم(مريم:

  ام. كار و بدكاره نبودهتاكنون دست بشري به من نرسيده و من نيز پليد
آن فرستاده ضمن تصديق پاكدامني مريم گفت: پروردگار تو فرموده كه اين كار بـراي 

اي از قدرت خويش براي مردم و من بسيار آسان است و قصد دارد كه اين كودك را نشانه
رحمتي از جانب خويش براي بندگان قرار دهد. والدت اين كودك در امر الهي محتـوم و 

؛ زحيلـي، 42، ص14، ج1390)، (طباطبـايي، 20-21اراده او محكوم شـده اسـت (مـريم:به 
  ). 311، ص1، ج1419؛ سبزواري، 70، ص16، ج1411

گيـري كـرد و بـه مكـاني بدين ترتيب مريم به فرزندش باردار شد و از اهل معبد كنـاره
). 315ص، 6، ج1375) (قرشـي، 22دوردست رفت تا كسي از حمل او مطلع نباشـد (مـريم:

حمل مريم فرارسيد، درد زايمان او را به سمت تنه خشكيده درخـت هنگامي كه زمان وضع
كه مريم نگران بود كه پس از تولد اين كودك چگونـه )؛ درحالي22خرمايي كشيد (مريم:

بايد با قومش مواجه شود و مردم درباره وي كه بانويي قديس بود چگونه قضاوت خواهنـد 
  كرد؟ 

                                                 
، 1371المقدس بود (مكارم شيرازي، . بنابر نقلي ديگر، معبدي كه مريم براي عبادت به آنجا رفت در شرق بيت5
  ). 33، ص13ج
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نام ونشان شده و بيكاش پيش از اين مرده بودم و فراموشگفت ايا خود ميرو باز اين
راندنـد (كرمـي، شناخت و مردم درباره من سخني نمـي) تا كسي مرا نمي23بودم (مريم:مي

  ). 42، ص14، ج1390؛ طباطبايي، 288، ص5ج ،1402
نـدا از مولـود وي  داد. ظاهراً ايـندر اين هنگام مريم(س) ندايي شنيد كه او را تسلي مي

يعني حضرت عيسي(ع) بود كه مادرش را بـه سـبب ايـن انـدوه بـزرگ تسـليت و دلـداري 
داد. وي به مريم گفت: اندوهگين مباش كه پروردگـارت در زيـر پـاي تـو چشـمه آبـي مي

جاري ساخته است. اي مريم تنه درخت خرما را تكان بده تا براي تو خرماي تازه فروريـزد؛ 
ول كن و از آب چشمه بنوش و از ديدار فرزنـدت چشـم خـويش را روشـن از آن رطب تنا

ام و با هـيچ كـس سـخن دار و اگر كسي را مالقات كردي بگو من روزه سكوت نذر كرده
  ). 25-26گفت (مريم:نخواهم

پس از آن مريم(س) با فرزندش به سوي قوم خود رهسپار شد. هنگامي كه قوم كودكي 
زبان به مالمتش گشودند و گفتند اي مريم، تو كاري بسيار عجيـب را در آغوش او ديدند، 
، بـه 6دادنـد). آنان درحاليكه مريم را به هارون نسبت مـي27اي(مريم:و ناشايست انجام داده

). مريم(س) به كودك 28وي گفتند نه پدر تو مرد بدي بود و نه مادرت بدكاره بود (مريم:
  ).45، ص14، ج1390ازد (طباطبايي، ز حقيقت برانداشاره كرد تا پاسخشان گويد و پرده ا

). در ايـن 29آنان گفتند چگونه با كودكي كه در گاهواره است سـخن بگـوييم؟(مريم:
هنگام عيسي(ع) لب به سخن گشود و فرمود: من بنده خدايم كه به مـن كتـاب عطـاكرده و 

ام به نمـاز داده و تا زندهمرا پيامبرگردانيده است؛ و در هر كجاكه باشم مرا مايه بركت قرار 
و زكات سفارشم نموده است. خداوند مرا به نيكوكاري نسبت به مـادرم امـر فرمـوده و مـرا 

بخت قرار نداده است. سالم بر من روزي كه متولد شدم و روزي كه بميرم سركش و نگون
  ). 30-33و روزي كه برانگيخته خواهم شد(مريم:

                                                 
باشـد هارون است و مقصود از هارون اگر برادر موسيانتساب حضرت مريم به » يا أُخت هارون«. منظور از عبارت 6

زيست منظور باشـد، معناي جمله آن است كه مريم از نسل هارون است و اگر مرد نيكوكاري كه در زمان مريم مي
 ). 82، ص16، ج1411نسبت مريم به وي از جهت شباهت آنان در برخورداري از صفات نيك است (زحيلي، 
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(اهللا) پروردگار من و شماسـت؛ پـس او را بپرسـتيد،  در پايان عيسي(ع) فرمود: اين خدا
گفتن عيسي، مريم از اتهام قـوم ). بدين ترتيب با سخن36چراكه اين راهِ مستقيم است(مريم:

  مبرا گشت و بشارتي كه به عمران(ع) داده شده بود نيز تحقق يافت. 
و  مـريم، نقـاط عطـف زنـدگي آن حضـرت كـه قـرآنبنابر اين روايت از قصه حضرت

  اند به ترتيب عبارتند از: روايات بدان پرداخته
بارداري همسـر عمـران(ع)  -2الخلقه و بابركت به حضرت عمران بشارت پسري تام -1

والدت مولود دختـر و  -4نذر مولود براي عبادت خدا با اين گمان كه فرزند، پسر است  -3
رش او و كفالت زكريـا بـراي پذيرش مريم از سوي خداوند و پرو -5گذاري او به مريم نام

بشارت مالئكه به مريم به  -7هاي الهي مندي از رزقورود مريم به عبادتگاه و بهره -6مريم 
بشارت عيسي به مريم، القاء روح به سوي او و باردار شدن مـريم بـه  -8اصطفاء و تطهير او 

م و تولـد وضع حمل مـري -10خروج مريم از معبد و هجرت به مكاني دوردست  -9عيسي 
شدن چشمه، اعطـاي رزق بـه جاري -11عيسي (دشواري زايمان و نگراني مواجهه با مردم) 

مراجعـت مـريم بـه  -12مريم از جانب خدا و راهنمايي او به روزه سـكوت درمقابـل مـردم 
اشـاره  -14اتهام بدكاره بودن بـه مـريم توسـط قـوم او  -13سوي قوم خود به همراه عيسي 

مبـرا شـدن حضـرت  -16گفتن عيسي(ع) سخن -15ش در پاسخ قوم مريم به كودك خوي
  مريم از اتهام و تحقق بشارتي كه به عمران داده شده بود. 

توان گفت داستان حضرت مريم(س)، داراي چندين پاره ابتدايي، مياني با اين توجه مي
ران به فرزنـد، و انتهايي است. با اين توضيح كه اتفاقات قبل از تولد ايشان، يعني بشارت عم

  ند پاره ابتدايي اين روايت باشد.توابارداري همسر وي و نيز نذر مولود براي خداوند مي
دهـد. كننده، والدت نوزادي دختر است كه برخالف انتظار رخ مياولين نيروي تخريب

اولين پاره مياني داستان نيز پذيرش مريم از سوي خداوند و كفالت زكريا بـراي اوسـت. بـه 
شود كـه هاي الهي روايت ميمندي او از رزقل اين اتفاق ورود مريم به عبادتگاه و بهرهدنبا
دهنده قلمداد شود؛ چراكه يـاريگر مـريم در شـرايط دشـوار تواند به عنوان نيروي سامانمي

  دهد. دوري از خانواده است. برگزيدگي و تطهير مريم نيز پاره انتهايي را تشكيل مي 
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توانـد پـاره ابتـدايي بـراي دومـين بخـش از كـه خـود مـي–ضعيت آرام اما در پي اين و
دهـد كـه بشارت مريم(س) به عيسي و بارداري وي رخ مـي -روايت نيز در نظر گرفته شود

  كننده دوم است. نيروي تخريب
-هايش، پاره مياني دوم را تشكيل مـيخروج مريم از معبد و تولدعيسي با تمام دشواري

نمودن او بـراي مواجهـه بـا مه براي مريم، اعطاي رزق به وي و آمادهشدن چشدهد و جاري
دهنده اين ماجراست. پس از آن نيز رجعـت مـريم بـه سـوي قـوم مردم دومين نيروي سامان

  شود كه پاره انتهايي دومين بخش داستان است. خود گزارش مي
كننده باشد، نيرويي تخريبتواند پاره ابتدايي ادامه روايت اما باز اين پاره انتهايي كه مي

توان اشاره مريم به تحت عنوان اتهام بدكاره بودن به مريم توسط قوم او را به دنبال دارد. مي
گفـتن عيسـي(ع) در كودك خويش براي پاسخ به قوم را پاره مياني روايت دانسـت. سـخن

داسـتان نيـز اسـت. پـاره انتهـايي كـل دهنـده ايـن پـاره از روايـتگاهواره نيز نيروي سـامان
اي است كـه خداونـد بـه عمـران(ع) مبراشدن حضرت مريم از اتهام و همچنين تحقق وعده

  داده بود. 
دهنده داستان حضرت مريم(س) و نيز بر اساس الگـويي كـه هاي تشكيلبا توجه به پاره

تـوان نمـودار زيـر را بـراي پيرنـگ يـا خـط سـير داسـتان براي پيرفت روايت ارائه شد، مـي
  ريم(س) پيشنهاد داد:  حضرت م

  
  
  

  ها و تبيين زاويه ديد و دستور زبان داستانتحليل پِيرَفت .5-1
شــده و بــه معنــاي كــوچكترين حلقــه برگزيــده» Sequence«پيرفـت در برابــر اصــطالح 

ــت، ــان ديگــر رواي ــه بي ــره حــوادث در روايــت اســت؛ ب ــوالي مجموعــه زنجي اي از ســير ت
  ). 19، ص1392(معموري،  هاستپيرفت

 : الگوي پيرنگ روايت در داستان حضرت مريم(س)2نمودار
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شـود. زمـان در سـير مـيها نيز به نقش زمان در سـير روايـت مربـوطمسأله توالي پيرفت
كنـد؛ بـدين معنـا كـه مـدت روايت در سه محور عمده مدت، ترتيب و بسامد نقش ايفـامي

شده براي نقل ده الزاماً با مدت گزينشاي كه داستان در آن واقع شداستان يا محدوده زماني
تـر از آن باشـد تـر يـا كوتـاه) و ممكن اسـت طـوالني165، ص1373نيست (برودل، يكسان

  ). 91، ص1382(مارتين، 
هـا در داسـتان نيسـت، بلكـه بسـيار ترتيب وقايع در پيرنگ نيز الزاماً مطابق با ترتيـب آن

مثـال در ضـمن ). به عنوان158، ص1373شوند(برودل، افتد كه وقايع پس و پيش اتفاق مي
شـود (همـان، مـيگذشته و حال انجـامهاي مكرر و نامنظم بهگفتگوي دو شخصيت، رجوع

نشـود يـا فقـط است اصـالً نمـايش داده). به همين ترتيب وقايع داستان ممكن160-161ص
د در داسـتان مـورد توجـه شوند. اين مسأله تحت عنوان بسـاميك بار و يا بيشتر نمايش داده

  ).163، ص1373گيرد (برودل، قرارمي
عمـران آمـده و در هـر دو سـوره بـه (س) در دو سوره مـريم و آلداستان حضرت مريم

ها، زاويه ديد و دستور زبـان در است؛ پيرفتصورت يك واحد روايتي منسجم روايت شده
به دنبال دارد كه به صرت مجزا  ها متفاوت است و تحليلي متفاوت نيزهر يك از اين روايت

  گذرد. مياز نظر
  
  عمران در سوره آل (س)داستان مريم .5-1-1

اي بـراي مباحـث ذكـر شـده و مقدمـه 47تا  35عمران در آيات آلاين داستان در سوره
   :كتاب قرار گرفته استبعدي سوره راجع به اهل
شود و مستقيماً سبك گفتگـويي ميآغاز » اذ«: داستان با ظرف زمان دستور زبان داستان

قـول مسـتقيم و كشد. ادامه داستان تركيبـي از نقـلميرا بدون هيچ تمهيد روايتگري به پيش
  هاست. سبك روايتگري در ميان نقل قول

كند و اين روايتگـر در ميانـه داسـتان، در مي: داستان را روايتگر غايب روايتزوايه ديد
 عمـران:شـود (آلميه و شيوه روايت به متكلم جمع بدلها ظاهر شدنقش يكي از شخصيت
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آيـد و داسـتان تـا پايـان بـه همـين سـبك ). سپس روايت دوباره به حالـت غيـاب درمـي44
  شود. ميروايت

شـده كـه در بـين آن يـك اِپيـزود : داستان از تعداد نسبتاً زيادي پيرفت تشكيلهاپيرفت
  ها به ترتيب عبارتند از:رفت. اين پي7داردمستقل از روند داستان جاي

پذيرش هديه؛ پـاداش: روزي  و هديه: تقديم فرزند به خدا؛ رويارويي: تولد فرزند دختر
   .از سوي خدا

: ياري: درخواست فرزند از خدا؛ مژده: بشارت يحيـي از سـوي فرشـتگان؛ اپيزود زكريا
  : روزه سكوت.رفع عامل تعجب؛ نشانهشگفتي: تعجب از فرزند در دوره پيري؛ اقناع: 

اعطاي منصب: برگزيدگي بر همه زنان جهان؛ كشمكش: نزاع بر سـر سرپرسـتي مـريم؛ 
گفـتن در نـوزادي؛ شـگفتي: تعجـب از فرزنـددار مژده: بشارت عيسي به مريم؛ نشانه: سخن

  شدن بدون همسر؛ اقناع: رفع عوامل شگفتي.
شـود و تـا ورود مـريم بـه : داستان از دوره بارداري مادر مريم آغاز مـيهاتحليل پيرفت

رود. پـس از پايـان معبد و قرارگرفتن او تحت تربيت زكريـا، طبـق رونـد زمـاني پـيش مـي
دهد و درگيري براي سرپرستي مـريم اپيزود، بازگشتي به دوره پيش از ورود به معبدرخ مي

گرفتـه و از شود. سپس در بشارت مريم به عيسي، جلـورفتي بـه آينـده صـورتحكايت مي
شود و به قرينه اين جلورفت، از وقوع ايـن حـوادث در زات او در نوزادي خبر داده ميمعج

  شود.        شود. از جهت بسامد، تكراري در داستان ديده نميزمان خود يادي نمي
  
  داستان مريم (س) در سوره مريم . 5-1-2

سـوره  سوره مـريم روايـت شـده اسـت. اپيـزود زكريـا در 35-16اين داستان در آيات 
عمران نيز در اينجا به صورت داستاني مستقل آمده است. داستان تولد حضرت مريم نيـز آل

  شده است.  در اينجا حذف شده و تنها به تولد عيسي پرداخته

                                                 
آيد و  درخدمت رساندن مفهوم پيرنگ يا رويدادي مستقل است كه در متن داستان مي فرعي. اپيزود، داستان7

 داستان و گاه تنوع بخشي به آن است. داستان زكريا براي داستان مريم يك اپيزود است. 
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و روايتگر خواننده را به ياد داسـتان  8شود: داستان با صيغه خطاب شروع ميدستور زبان
به زمان وقوع » اذ«داستان را شنيده است. سپس با تعبير  اندازد؛ گويا خواننده از پيش اينمي

و روايتگر غايب به روايتگري پرداخته، تمهيد مقدماتي داستان را طـرح  9شدهحوادث منتقل
سپارد كه در قالب سبك گفتگويي بـه هاي داستان ميبه شخصيتها رانموده و ادامه جريان

ن، تركيبـي از روايتگـري روايتگـر غايـب و . ادامـه داسـتان تـا پايـا10شرح حوادث بپردازند
  ). 148-149، صص1392قول مستقيم است (معموري، نمايش گفتگويي به سبك نقل

: روايتگر در دو حالت مخاطب و غايب در اين داستان نمودار شده اسـت. در زاويه ديد
اسـتفاده » به ياد آر«حالت خطاب گويا قصد حكايت داستاني تكراري را دارد و لذا از تعبير 

شـود كـه ايـن همـان حقيقـت مـاجراي نمايد. در پايان داستان نيز بر اين نكته تأكيد مـيمي
شـده را عيسي است. بنابراين گويا روايتگر صرفاً قصد بازگويي مجدد يك داسـتان شـناخته

  هاي تحريف شده آن است. دارد و تنها نقطه تمركز او بر اصالح جنبه
هاي اپيزوديك و نيـز ظم و منسجمي را دنبال كرده و بريده: داستان خط سير منهاپيرفت

  ها عبارتند از: شود. اين پيرفتپريشي در آن ديده نميموارد چنداني از زمان
 : ديـدار بـا فرشـته؛رويـارويي: دوري از مردم و پناه بردن به مكاني خلـوت؛ گيريكناره

: رفــع عوامــل شــگفتي؛ اقنــاع : تعجــب از فرزنــد بــدون پــدر؛شــگفتي: هديــه فرزنــد؛ مــژده
: سخن نشانه: تهمت بدكاري به مريم؛ بهتان: كمك خدا به او؛ ياري: درد زايمان؛ كشمكش

     : نفي فرزندي عيسي براي خدا.گيرينتيجهگفتن نوزاد؛ 
 : خط سير داستان تقريباً طبـق رونـد زمـاني اسـت. نمونـه نخسـت زمـانهاتحليل پيرفت

م در مقام اقناع او صورت گرفته كـه طـي جلـورفتي درونـي از پريشي در سخنان خدا با مري
دهد. در سخنان مريم به هنگام درد زايمان نيـز بودن عيسي براي مردم در آينده خبرمينشانه

  رود. شمار ميبك بهاز آرزوي مرگ در گذشته ياد شده است كه يك فالش

                                                 
  ).16 مريم:» (َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب َمْرميََ . «8
ً َشْرِقيًّ « .9   ).16 مريم:» (اِإِذ انـْتَـَبَذْت ِمْن َأْهِلها َمكا

َ َرُسوُل َربِِّك ِألََهَب َلِك ُغالماً زَكِ «. 10 ا َأ لرَّْمحِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا. قاَل ِإمنَّ ِ   ).18-21(مريم:  ...»يًّاقاَلْت ِإّينِ َأُعوُذ 
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روز والدت و مـرگ و پريشي در سخنان پاياني عيسـي اسـت كـه از آخرين نمونه زمان
  كند و در يك عبارت بين بازگشت و دو جلورفت جمع كرده است. رستاخيز خود ياد مي

عيسـي مدت داستان نسبتاً محدود است  شامل دوره بارداري تا روزهاي نخسـت والدت
هاي زيادي از حـوادث مـثالً فاصـله بـين بـارداري تـا شود. با اين حال در اينجا نيز بخشمي

  شود. سي حذف شده است. از جهت بسامد نيز تكراري در اين داستان ديده نميوالدت عي
   و تحليل بنديجمع

دهد، امـا تفصـيالتي كـه در تر را پوشش ميزماني طوالنيعمران، مدتنسخه سوره آل
سوره مريم آمده، حاوي جزئيات بيشتري از حوادث اسـت. شـروع ايـن داسـتان در هـر دو 

هـاي قـرآن دارد و بـر مقطعـي از داسـتان بـراي با ديگـر داسـتان نسخه آن تفاوتي محسوس
روايتگري تمركز شده كه اشتياق خواننـده را بـه شـنيدن ادامـه حـوادث افـزوده و از سـوي 

هاي بيني سرانجام آن وجود ندارد. اين درحالي است كه در بيشتر داستانديگر، امكان پيش
آغـاز آن فـاش شـده و يـا شـروع آن بـا  گذشته، يا سرانجام قصه به طـور صـريح در همـان

تواند حدس بزند كـه بـه عـذاب و هايي مانند تكذيب است كه خواننده به راحتي ميپيرفت
  مجازات منتهي خواهدشد. 

هايي ماننـد هديـه ها نيز در اين قصه متفاوت است. پيرفتها و شيوه توالي آننوع پيرفت
اســت و نمونــه ديگــري در قــرآن نــدارد.  فرزنــد و يــا درد زايمــان كــامالً منحصــر بــه فــرد

هاي متداول و رايجي مانند عذاب نيز كه معموالً بعد از سرپيچي و تكذيب اقوام قابل پيرفت
هاي متداول مانند توالي اقناع حال برخي تواليشود. با اينبيني است در اينجا ديده نميپيش

مـانبرداري پـس از خبردهـي پس از شگفتي يا مـژده پـس از رويـارويي و يـا سـرپيچي و فر
  ).  150، ص1392شود (معموري، دراينجا نيز ديده مي

  
  بررسي عنصر روايتگر در داستان حضرت مريم(س) .5-2

) و 22، ص1380برگزيده شده (آسـابرگر، » Narrator«واژه روايتگر در برابر اصطالح  
ش دانـاي ماجراهـا، پـردازد و در نقـمنظور از آن شخصي است كه به نقل وقايع داستان مـي

  گيرد. آفرين يا آموزگار در ارتباط با مخاطب قرارميسرگرمي



 ميقرآن كر در (س)ميداستان حضرت مر شناختيتيروا ليتحل   24

 

سـپارد روايتگر از نوعي قدرت و مرجعيت برخـوردار اسـت كـه خواننـده بـه او دل مـي
هاي داستان وظيفه نقل حـوادث را بـا گفتـار ). گاه يكي از  شخصيت18، ص1383(توالن، 

در قلمرو روايت نقشي ندارد، ايـن كـار را بـر عهـده  يا يادآوري دارد و گاهي نيز كسي كه
  ). 130، ص1373گيرد(برودل، مي

ــود،  ــت ظاهرنش ــاي رواي ــگر در دني ــوان كنش ــه عن ــر رواي ب ــتان «اگ ــاي داس راوي دني
هاي داستان باشـد كـه در عـين حـال نقـش گيرد و اگر يكي از شخصيتنام مي 11»ناهمسان

، 1393خواهـدبود (عباسـي،  12»ياي داسـتان همسـانراوي دن«روايتگري را نيز به عهده دارد 
  ).  25ص

شـود؛ هاي مختلفي از جمله سوم شخص و داناي كل در روايت ظاهر ميراوي به شكل
هاي قرآن عموماً با حضـور ايـن رواي حكايـت يكي از اشكال راوي داناي كل، كه روايت

راوي، نويسـنده (در مـورد  نام دارد؛ در اين قسـم،» نويسنده داناي كل«گردد، اصطالحاً مي
  چيز، در هر مكان و زمان، آگاه و داناست. قرآن، گوينده) است و بر همه

گذرد، بلكه افكـار هاي داستان چه ميكه در ذهن شخصيت» گويدمي«تنها اين راوي نه
پـردازد و كل معموالً به توصيف كامل وضعيت ميكشد. نويسنده دانايآنان را نيز به نقدمي

اسـت و در چنين روايتي فعل معمـوالً بـه زمـان گذشـتهكند. يز را غيرمستقيم بيان ميهمه چ
ها را از زوايـاي مختلـف از جملـه بـاال، جلـو، عقـب، دور و تواند حوادث و انسانراوي مي

  ).    102-104، صص1371نزديك ببيند (اخوت، 
» راوي داناي كـل«ز مريم نيهاي سوره مريم و ازجمله خود داستان حضرتراوي داستان

كنـد. مـريم را روايـت مـياست و با اشراف كامـل بـه جزئيـات داسـتان، مـاجراي حضـرت
است؛ زيرا عالوه بـر روايـت » راوي دنياي داستان همسان«همچنين راوي اين داستان از نوع 
دهنـده در داسـتان هاي داستان است و در نقش كنشگر ياريداستان، خود يكي از شخصيت

  . 13حضور دارد
                                                 

11. heterodiegetigue 
12. homodiegetique  

-26 ؛ مـريم:37 عمران:هاي گوناگون به وي (آلاعطاي رزق ) و17 . خداوند با ارسال روح به سوي مريم (مريم:13
 نمايد. )، او را در مواضع مختلف ياري مي24
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شـود كـه حضور اين راوي در متن داستان با تبديل ضماير از غايب به متكلم آشـكارمي
  ).  فَناداها؛ نُوِحيهِ عمران قابل مشاهده است (آل 44سوره مريم و  24نمونه آن در آيه 

  
  بررسي مدل كنشگران در داستان حضرت مريم(س) .5-3

يـا عملـي بـر روي او واقـع  دهـدكنشگر آن كس يا چيزي است كه عملي را انجام مـي
توانند كنشـگر باشـند. واژه كنشـگر از شخصـيت شود. در واقع فاعل و مفعول هر دو ميمي

توانــد يــك فــرد، يــك شــيءو حتــي يــك واژه رود؛ زيــرا كنشــگر مــيداســتاني فراتــر مــي
تواند كسي را وادار به جستجوي ثروت كند كه در اين مي» فقر«انتزاعي(آزادي) باشد. مثالً 

  شود. حالت واژه فقر تبديل به كنشگر مي
به عقيده گرمس، نقش كنشگران در روايت مانندجايگاه فعل در جمله است؛ بدين معنا 
كه اگر فعل گرانيگاه و مركز ثقل در جمله باشد، كنشگران همان كـار را در روايـت انجـام 

هـا يـا همه آن تواندشود و روايت ميدهند. عملكرد كنشگران در شش نقش خالصه ميمي
  ها را داشته باشد. اين شش نقش عبارتند از:تعدادي از آن

فرستد و . كنشگر فرستنده يا مسبب: او كسي است كه فاعل كنشگر را به مأموريت مي1
  دهد. دستور اجراي فرمان را مي

  برد.. كنشگر گيرنده يا سودبرنده: او كسي است كه ازكنش فاعل كنشگر سودمي2
  رود.كند و به طرف شيء ارزشي خودميعل: او كسي است كه عمل مي. كنشگر فا3
  . كنشگر شيء ارزشي: اين كنشگر هدف و موضوع فاعل كنشگر است. 4
شـود تـا فاعـل كنشـگر بـه شيءارزشـي . كنشگر بازدارنده: او كسي است كه مانع مي5

  برسد.   
نــد تــا بــه كمــيدهنــده: او كســي اســت كــه بــه فاعــل كنشــگر كمــك. كنشــگر يــاري6

  شيءارزشي برسد.
ها نحـو روايتـي نحو روايي اين روايت در مدل زير به نمايش درآمده است. جهت فلش

  دهد.بين كنشگران را نشان مي
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را بـه دنبـال » فاعـل كنشـگر«، »فرسـتنده«شود: شكل باال به صورت يك عبارت بيان مي
 كنشـگران يـاري«وجـو از آن سود برد. در اين جسـت» گيرنده«فرستد تا مي» شيء ارزشي«

شوند تا فاعـل بـه مانع مي» كنشگران بازدارنده«كنند و ميفاعل را همراهي و كمك» دهنده
  ). 68-69، صص1393هدف خود برسد(عباسي، 

كنـد. عمـل روايـت مـيدر واقع راوي در زمان عمل روايت، كنش كنشگران را روايت
شودكه نحو روايي متجلي گردد. نحو روايي داللت معنايي خـاص خـود را دارد و ميباعث

اسـت (محمـدي، » الگـوي كنشـگران«در حقيقت يكي از سـاختارهاي اصـلي نحـو روايـي 
  ). 114، ص1381عباسي، 

كنشگران داستان حضرت مريم(س)، خداونـد، روح خـدا، مـادر مـريم، مـريم، زكريـا، 
عيسي و قوم مريم هستند؛ مادر مريم كنشگر فرستنده يا مسبب اسـت؛ زيـرا او بـا نـذر خـود 

  شود كه مريم براي عبادت به معبد برود. باعث مي
يابـد و يز حضرت مريم(س) است كه در معبد حضور مـيفاعل كنشگر در اين داستان ن

گويد و ...؛ هدف مريم از تحمـل ايـن شود و معبد را ترك ميبه دنبال آن باردار عيسي مي
ها، خدمت و عبادت خداوند است (شيءارزشي) و كساني كه از حصول اين هـدف سختي

 فاعل كنشگر

 شيء ارزشي

كنشگر فرستنده يا 
 كنندهتحريك

كنشگر گيرنده يا
 سودبرنده

 كنشگر بازدارنده دهنده كنشگر ياري

 : الگوي نحو روايي3نمودار
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خدا، هـم نـذر مـادر او ادا  برند مريم و مادر او هستند؛ چرا كه با خدمت مريم برايسود مي
  يابد. شود و هم مريم به جايگاه نيكو نزد پروردگار دست ميمي

دهند، يكي زكريا اسـت كـه تكفـل مـريم را بـر افرادي كه مريم را در اين راه ياري مي
هاي گوناگون بـراي مـريم او را عهده دارد؛ ديگري خداوند است كه با ارسال روح و رزق

دهد و نيز در برابر قوم از وي مين نفر عيسي است كه مريم را تسلي ميرساند و سوياري مي
  نمايد (نيروهاي ياري دهنده). دفاع مي

نيروي بازدارنده نيز قوم مريم هستند كه هم بـا ورود مـريم بـه معبـد مخالفنـد؛ چـرا كـه 
ن كـه دهنـد. نكتـه آمخالف رسوم معهود آنان است و هم مريم را با افتراء و بهتـان آزارمـي

ارزشـي خـود يعنـي خـدمت خداونـد زماني كه فاعل كنشگر يعني حضرت مريم، بـه شـيء
دهد كه اين تحول نشان از دو تغيير وضـعيت در يابد، تحولي در زندگي او رخ ميميدست

جايگاه او، يعني رسيدن به مقام تطهير و اصطفاء و نيز برخـورداري از فرزنـدي واجـد مقـام 
  الگو به شكل زير است: نبوت دارد. نمودار اين

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حضرت مريم (س) و مادر مادر حضرت مريم
 ايشان

 قوم مريم خداوند، روح، زكريا، عيسي

 حضرت مريم (س)

خالص شدن براي خدا و
عبادت او

 : الگوي نحو روايي در داستان مريم(س) 4نمودار



 ميقرآن كر در (س)ميداستان حضرت مر شناختيتيروا ليتحل   28

 

الگوي كنشگران يا نحو روايي با پيرنگ در ارتبـاط مسـتقيم اسـت. مـدل كنشـگران بـر 
روي بستري به نام پيرنگ قرار دارد كه از سه پـاره ابتـدايي، ميـاني و انتهـايي تشـكيل شـده 

  ). 69-70، صص1393است (عباسي، 
  
   گيرينتيجه

محوريـت بررسـي شناختي داستان حضرت مريم(س) در قـرآن كـريم بـا مطالعه روايت
دهد كه اين روايت قرآني قابليت تشريح بر اساس الگوي مورد ميپيرنگ اين داستان، نشان

شناسان براي تحليل پيرنگ روايت را داراست. در حقيقت اگرچه قصه حضـرت نظر روايت
هـاي خاصـي از جملـه گـزينش و گـزارش مريم(س) مانند ساير قصـص قرآنـي از ويژگـي

گذاري و ... برخوردار اسـت، امـا بـازخواني آن بـا جزئيات، فاصله هاي مؤثر، حذفصحنه
شناختي بيانگر آن اسـت كـه خـط سـير ايـن روايـت و ترتيـب حـوادث آن، نگاهي روايت

هاي بشري دارد؛ بدين معنا كه با وضعيتي آرام و متعادل آغاز گشته و الگويي همانند داستان
  گردد.از به شرايطي متعادل بازميپايان ب كند و درميسپس شرايطي نامتعادل را گزارش

دهنـده كننده و سامانها با حضور نيروهاي تخريبهمچنين انتقال درهر يك از وضعيت
 دهد. بر اين اساس نمودار پيرنگ اين روايت نيز مشابه بـا نمـودار پيشـنهادي روايـتميرخ

چنـد پـاره ابتـدايي، رغـم وجـود هاي بشري است و عليشناسان براي ترسيم پيرنگ داستان
تـوان بخش در داستان حضـرت مـريم، مـيمياني و انتهايي و نيز چند نيروي مخرب و سامان

  هاي بشري براي اين داستان ترسيم نمود.          نموداري همانند قصه
هـاي عمران و مريم نيـز بيـانگر همپوشـاني پيرفـتسوره آلدر دوبازخواني داستان مريم

نسخه، ضمن برخـورداري از زاويـه ديـد و دسـتور زبـان متفـاوت ايـن دو دو روايت در اين
روايت است. بعالوه اين داستان در هر دو سوره توسط راوي داناي كـل و بـا اشـراف او بـر 

دهنـده، هـاي شخصـيتي از جملـه كنشـگر يـاريهمه تيـپگردد و اززواياي داستان نقل مي
  ت.بازدارنده، فرستنده و سودبرنده برخوردار اس

دهد كه حضرت مريم(س) در مسير برگزيدگي (اصطفاء)، حاصل اين نگاه نيز نشان مي
هــاي بســياري از قبيــل دوري از خــانواده در دوران كــودكي، اشــتغال بــه عبــادت دشــواري
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بودن از جانب قوم خـود و ... را متحمـل شـده و پروردگار در معبد، مواجهه با اتهام بدكاره
گرديده، باز رخداد دشوار ديگري اين آرامش اين مسير حاصل هرگاه اندك استقراري در 

زده است؛ اما دسـت يـاريگر خداونـد همـواره حمـايتگر ايشـان بـوده و بـا ارسـال را بر هم 
نمـوده و سـرانجام هاي مادي و معنوي و نيز با اعطاي فرزندي برگزيده، ايشان را يـاريرزق

  نيز به مقام اصطفاء مفتخر فرموده است. 
ه آنكه چنانچه روايت از دو وضعيت آرام در ابتدا و انتها برخوردار است، اما اين دو نكت

وضعيت، تفاوت بسياري با يكديگر دارند، حضرت مريم نيز در ابتدا و انتهاي زندگي خـود 
اند كه بسيار با يگديگر متفاوت است؛ با اين توضيح كـه آن در دو موقعيت آرام قرار داشته

ري دشوار، جايگاه خود را از يك فرد عادي به انسـاني برگزيـده تغييـر حضرت، با طي مسي
   .انداند تا جايي كه بر تمامي زنان جهان برتري يافتهداده
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