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 بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم )س(

 *سِیمْْپسُونروایی پاول  ـ اساس الگوی وجهی بر

  1یارتیسادات زفاطمه
 مینا جیگاره2
 سهیال صالحیمقدم3

 چکیده
است. ( س)مریم های مختلفی سخن به میان آمده كه یکی از آنها، حضرتاز شخصیت مجید در قرآن

اساس مدل  شناختی زاویه دید در داستان مریم)س( بربررسی و تجزیه و تحلیل زباناز این نوشتار، هدف 

برای بررسی داستان ذكر  دقیقی هایمؤلفه ،شناسیدر سبکی كه شناسزبان؛ پاول سیمپسون است پیشنهادی

گر است و افکار، عقائد از نوع سوم شخص بازتاب ،مورد 29راوی در  كرده است. نتائج نشان از آن دارد كه

راوی اول شخص و دخیل در  ،مورد چهارو در  دهدهای داستان را شرح میو احساسات و افعال شخصیت

بندی سیمپسون، وجهیت . براساس محور دوم تقسیمآیدمی داستان هایشخصیت اریی بهو  باشدداستان می

غالب در متن، مثبت است كه نشان از دیدگاه قاطع و مطمئن راوی در مورد واقعیت توحید و اخالص و 

ها و واژهی به كار رفته در این وجه عبارتند از: فعلشناختج و دستاوردهای ناب آن دارد. ابزارهای زبانینتا

كننده عقیده و جمالت های دعایی، امری، ادات تأكید، جمالت بیانهای مبنی بر وجهیت مثبت مثل فعل

دهنده. تفکر غالب در زبان متن روایی، بریدن حضرت مریم )س( از دنیا و پیوستن به ملکوت الهی و تعمیم

بریدن از دل ،مثل محراب و سرزمینی دور است كه نشان از وابستگی شدید به خداوندهایی زندگی در محیط

نفی هرچند در مواردی، وجهیت م ، دارد؛افتدمعجزاتی كه در اثر این ارتباط خالصانه اتفاق میو نیز غیر او 

 در زبان متن روایی قابل مشاهده است.  ،ها مانند قوم یهودشخصیتجانب برخی از از 

قرآن، داستان حضرت مریم )س(، الگوی پاول سیمپسون، زاویه دید، الگوی روایی، : واژگان كلیدی

 وجهیت.

                                                           

يافت:    )مقاله پژوهشي(.      10/12/97پذيرش:        20/06/97*. در
 f.ziaraty@alzahra.ac.ir. دانشجوي دکتراي دانشگاه الزهرا هتران )نويسنده مسئول(/ 1
 m.jigare91@yahoo.com. استاديار دانشگاه الزهرا هتران/ 2

  ssmoghaddam@yahoo.comهتران/  . دانشيار دانشگاه الزهرا3
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  مقدمه -1

یک سوم قرآن کریم به  و تقریباً مهمی دارد نقش، پردازی در فرهنگ جوامع مختلفداستان

ی های حاکم بر جهان هستها به بیان سنتقرآن از ورای داستان ، زیراها اختصاص یافته استقصه

شود. در مرآی قرآن تاریخ تکرار یک پذیرد و نه نقض میپردازد؛ سنتهایی که نه تغییر میمی

 تجربه است که بشر باید راه خود را از بین حق و باطل برگزیند. 

( paul Simpson)ندیدگاه روایی پاول سیمپسو، یکی از جدیدترین نظریات روایت

 و وی رئیس دانشکده کوئین بلفاست در ایرلند است است. پرداز معاصرو نظریه شناسزبان

شناسی شناسی و زبانها و مقاالتی است که درباره مسائل سبکبیشتر به خاطر کتاب ششهرت

روایتگری را های شناختی و به شکل علمی شیوهوی با ابزار زبان .است نموده تألیف و تدوین

چند واحد سبک، که نوعی گفتمان است، سیمپسون در بحث روایت .کندتجزیه و تحلیل می

جامعه ـرمز زبان، رسانه متنی: شناختی را مطرح کرده است. این عناصر به ترتیب عبارتند از

او همچنین در  .پردازی و زاویه دیدشخصیت، ها و حوادثپردازی و کنششخصیت، شناختی

 و الگوی روایت طبیعی 1)والدیمیر پراپ( های پریانشناسی قصهل روایت از ریختتحلی

های راوی، زاویه دید است، زیرا بر نحوه واکنش ترین گزینشیکی از مهم برد.بهره می 2)البوف(

 خوانندگان تأثیر بسزایی دارد.

داستان مربوط به تعیین نوع راوی و انواع زاویه دید و بررسی وجهیت در ، هدف این مقاله

، «مریم»، «عمرانآل» های شریفهآیه و در سوره 30در قرآن است که در قالب  )س( حضرت مریم

                                                           

 روسي پريان هايداستان از داستان 100شناسانه  رخيت مطالعه روس، با صورتگراي شناس پراپ، مردم . والدميري1

هاي خمتلف، عمل يا کار آهنا تغيري هاي داستانبندي رسيد که با وجود تنوع در شخصيتبه اين مجع 1928سال  در

 هايسازه ( کارکردها1يافت:  دست هاداستان اين درباره کّلي اصل چهار کارکردها، به حتليل و جتزيه با او. کندمني

 ( تعداد2دهد؛ مي اجنام را چگونه آهنا و کسي چه اينکه از اند، جداداستان تغيريناپذير و ثابت عناصر و بنيادي

 هايداستان مهه (4 است؛ يکسان کارکردها مهيشهو  عناصر اين ( توايل3 است؛ حمدود پريان هايداستان در کارکردها

 (.31و30، صص1387خديش،  و شناس هستند )حق يک تيپ به ساختار، متعّلق و رخيت حلاظ از پريان

 است بسيار مناسب بزرگتر روايات در شده گرييدرونه روايات و کوتاه اديب روايات ساختار مطالعه براي الگو . اين2

 اجتماعي هايبافت در گويشوران گفتار حتليل و جتزيه براي را الگو اين اصل، لباو (. در117ص، 2004)سيمپسون، 

 شکل کامالا  شفاهي روايت هر براي (. لباو114بود )مهان، ص شفاهي روايت صدها شامل او کرد. پيکره ارائه واقعي

 چه گريي: پايجهت (2چيست؟  رهدربا داستان: ( چکيده1: از عبارتند که است قائل خبشيشش يافته، ساختاري

افتاد؟  اتفاقي افکن: سپس، چهگره کنش (3وقوع پيوست؟  به رويدادي کجا و کي است؟ ميان در چيزي چه يا کسي

افتاد؟  اتفاقي چه حل: سراجنام راه و نتيجه (5است؟  جالب ماجرا اين چگونه و چرا چه؟ که حاال ارزيايب: ُخب (4

 .(266و  265، صص1386/ توالن، 115پذيرد؟ )مهان، صمي پايان داستان چطور پايانه (6
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ـ شوند. بر این اساس و با روش توصیفیدیده می« تحریم»و  «مؤمنون»، «انبیاء»، «نساء»، «مائده»

 : ها پاسخ دهدتحلیلی سعی دارد به این پرسش

ورد کدام راوی بیشتر م، ( بر اساس الگوی سیمپسونسمریم ) در بررسی داستان حضرت -1

 نظر بوده است و دلیل این گزینش چیست؟

 زاویه دید مکانی داستان حضرت مریم )س( چگونه است؟ چرا؟ -2

 :پیشینه بحث و مبانی نظری مربوط به زاویه دید شامل به نخست، برای پاسخ به این سؤاالت 

. تشده اسو بیان انواع وجهیت پرداخته  «شناختی و ایدئولوژیکیانرو، مکانی، زاویه دید زمانی»

با ، و سپس شدهذکر  )س( ای از زندگی و داستان حضرت مریمخالصه، پس از ارائه این مبحث

 س() وآیات داستانی حضرت مریمه شدپاسخ داده ، به سؤاالت مطرح شده، توجه به مبانی نظری

 .ه استمورد بررسی قرار گرفت

 پژوهش پیشینه -2

 : عبارتند از، در قرآن نگاشته شده است)س( هایی که در زمینه داستان مریم برخی از پژوهش

. 1389، شناخت قرآن مجله، حسنعلیان سمیه نوشته، «مریم سوره شناسانه سبک بررسی»

 م پرداختهمری هسور بررسی به، پردازیتصویر و ترکیبی، معنایی، آوایی سطح چهار نویسنده در

 دارد وجود مزبور هسور موسیقی در هماهنگی نوع یک آوایی سطح در و به این نتیجه رسیده که

 از، سوره این در. است افتاده مؤثر آن کردن آهنگین در کلمات و هاصوت بعضی تکرار و

 شده است. استفاده مخاطب ذهن در نظر مورد معانی تثبیت برای پردازیتصویر

فصلنامه ، سادات حسینینوشته اعظم، «قرآن در( س) مریم داستان شناختی روایت تحلیل»

. نویسنده این مقاله به این نتیجه رسیده که این داستان 1397، تحقیقات علوم قرآن و حدیث

ها و شخصیت ،بازنگری عناصری مانند روایتگر و های بشری داردمشابه با داستان تقریباً پیرنگی

ین ای برای فهم اآوردهای تازهدست تواند، میشناختیرویکرد روایتزاویه دید در این داستان با 

 .آورد حکایت به ارمغان

هایی انجام شده است که به صورت پژوهش، شناسی پاول سیمپسوندر زمینه الگوی سبک

 : شودخالصه به بعضی از آنها اشاره می

: «چارچوب الگوی سیمپسون تبیین عیار واقع نمایی رمان رازهای سرزمین من در» نامهانیپا

در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع  1389به راهنمایی محمود فتوحی سال که نوشته نرگس خادمی 

، زبان»کتاب خود با عنوان  در، مپسونیشده است که س انیبپژوهش،  نیدر ا شده است.
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، تیهوج، یراو یمکان تیموقع، تیبا در نظر گرفتن پنج عنصرِ زمان روا، «دگاهیو د یدئولوژیا

 یفرمختلف را مع ییروا دگاهینه نوع د، شهیاند ییبازنما یهاوهیگفتار و ش ییبازنما یهاوهیش

نموده  نییتب مپسونیس یدر چارچوب الگورمان، را در این  ییگراواقع اریعوی همچنین  .کندیم

 .است

 الگوی چارچوب در کریم قرآن در یوسف حضرت داستان تحلیل و بررسی» مقاله

پس از ، در این مقاله .1395قرآن  زبان و تفسیر پژوهشنامه، نوشته پیمان صالحی «سیمپسون

یده که به این نتیجه رس ، نویسندهاز دیدگاه پاول سیمپسون )ع(داستان حضرت یوسف بررسی 

راوی از نوع سوم شخص بازتابگر بوده و وجهیت غالب آن مثبت و نشان دهنده دیدگاه قاطع 

ها و ارزیابی طرفین از برای ترسیم نحوه رخ دادن سوء تفاهم، و در بعضی مواردباشد راوی می

 از وجهیت منفی استفاده شده است.، یکدیگر

صادق چوبک در  «روز اول قبر»داستان  یتگریروا دگاهید یشناختزبان یبررس»مقاله 

. 1387، نقد ادبیمجله ، میپورابراه نیریزاده و شآقاگل فردوسنوشته « مپسونیچارچوب مدل س

نویسنده به این نتیجه رسیده که راوی سوم شخص بازتابگر بوده و افکار ، تجزیه و تحلیل پس از

دهد و وجهیت غالب در متن مثبت و نشان دهنده و احساسات شخصیت اول داستان را شرح می

 دیدگاه قاطع راوی در مورد واقعیت مرگ است.

 ینقشگرا براساس الگو کردی)رو کوتاه یهادر داستان تیروا یشناسسبک»امه نپایان

 هیفردوس آقا گل زاده و مشاوره عال ییبه راهنما انیرضو نیدحسینوشته س: «(2004 مپسونیس

، پژوهش نیدر ا .شده است دفاع مدرس تیدر دانشگاه ترب 1390 در سال ایکرد زعفرانلو کامبوز

 شده است.  یبررس یرانیمعاصر ا سندهیاز چهار نو یدوازده داستان کوتاه فارس

 براساس مدل )س( اما تاکنون داستان حضرت مریم، شده قابل تقدیر استهای انجامپژوهش

تواند هرچه بیشتر پیشنهادی سیمپسون بررسی نشده است و تحلیل این داستان در قرآن کریم می

 رهنمون شود.ما را با جوهره عمیق آن و مطابقتش با الگوهای متنوع داستانی 

 روایی پاول سیمپسونـالگوی وجهی -3

ی نهایی الگو، سیمپسون با درنظر گرفتن نظریات فالر و آسپنسکی در حوزۀ دیدگاه روایی

دیدگاه روایی سه ، کند. از نظر اوارائه می، انواع دیدگاه روایی خود را که شامل نه دیدگاه است

دارد و عناصر وجهی  بر شناختی را درو دیدگاه رواندیدگاه زمانی ، تر دیدگاه مکانییبخش جزئ

باعث پیدایش ، ساز پیوند این سه نوع دیدگاه است و در نهایتشده در متن زمینه به کار گرفته

سیمپسون معتقد است با بررسی ، یاز سوی .دوشگانۀ سیمپسون میروایی نه ـهای وجهیدیدگاه
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توان به تحلیلی از دیدگاه ایدئولوژیکی می، متن داستان شـده در نوع دیدگاه روایی به کار گرفته

  .نویسنده نیز رسید

 آن زاویه دید و انواع  -4

برای خواننده حائز ، دهد و از دو جهتزاویه دید در واقع رابطه راوی را با داستان نشان می

 داستان و دیگر از جهت ارزیابی آن.یکی از جهت فهم : اهمیت است

داند و قسمت ای بین روایتگری و شخصیت میسیمپسون زاویه دید را رابطه: دیدزاویه  -4-1

داند که نویسنده برای روایت داستان ای از بافت هر داستان را نتیجه مستقیم چارچوبی میعمده

دادن حوادث داستان از دیدگاه یک شخصیت خاص یا یک گزیند. زاویه دید نشانخود برمی

 شیوه فرایندهای گفتاری، رکیبی از این دو است. شاخص مهم در زاویه دیدراوی دانای کل و یا ت

 اند.و اندیشگانی است که در داستان نمود یافته

سیمپسون دیدگاه را به دو نوع کلی دیدگاه اول شخص و سوم شخص : انواع زاویه دید -4-2

 کند. تقسیم می

ها با زاویه دید اول انواع روایت برگیرنده در این نوع دیدگاه،: دیدگاه اول شخص -4-2-1

خود در ، یعنی نوعی از دیدگاه که راوی آن، شخص و از قول شخصیتی دخیل در روایت است

این نوع کلی به سه نوع جزئی، های وجهینقش دارد. از نظر نظام، کند داستانی که روایت می

سیم تق «شخص خنثی دیدگاه اول»و  «دیدگاه اول شخص منفی»، «دیدگاه اول شخص مثبت»تر 

 شود.می

هایی با زاویه دید سوم شخص شامل روایتنوع دیدگاه،  این: دیدگاه سوم شخص -4-2-2 

حوادث داستان تا چه میزان در درون یا بیرون از آگاهی یک ، این نوع کلی بر اساس اینکهاست. 

 : شودتر تقسیم میبه دو نوع جزئی، افتدیا چند شخصیت خاص اتفاق می

در موقعیتی خارج از روایت ، راوی در این نوع: دیدگاه سوم شخص روایتگری -4-2-2-1

 تنها لحن به کار، است. همچنین« جواز دانای کل»دارای ، گیرد و به تعبیر سیمپسونقرار می

 گرفته شده در آن، لحن راوی است.

 وارد، دانایی کلراوی سوم شخص گاهی با جواز : دیدگاه سوم شخص بازتابگر -4-2-2-2

پردازد. در این شود و به روایت افکار و احساسات او میهای داستان میذهن یکی از شخصیت
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 شودتبدیل می «بازتابگر»گیرد و دیدگاه روایت به او نقش بازتابگر داستان را می، صورت

 (.51، ص1993)سیمپسون، 

 انواع نظام وجهی زبان -5

 اینشانه است و، گویدنویسنده نسبت به آنچه میگیری خاص وجهیت به معنای جهت»

ابزارهایی  از یکی است و نویسنده یا گوینده ذهنیت، به عبارتی یا دید زاویۀ وجود بر قوی

، احساسات و صدا دارای شخصی سوی از آن به واسطۀ کندمی احساس خواننده که است

مخاطب ، این ابزار به واسطۀ است و شده واقع مخاطب، انسانی هایقطعیت عدم و هانگرانی

، بپذیرد ارادی صورت به را شده گویندهوجهی ادعاهای که دارد را امکان این کندمی احساس

از  یکی، قطعیت میزان .شود تسلیم آنها مقابل در و کند دریافت را آنها صرفاً اینکه جای به

 شناختیروان دید زاویه توانمی وجهیت بررسی با، سیمپسون نظر از .است زبان مهم هایمؤلفه

 برداشتی، تمنایی، سیمپسون چهار نوع اصلی نظام وجهی زبان را امری نمود. را تعیین متن یک

 .(47صهمان، « )داندادراکی می و معرفتی یا

اشاره دارد و نگرش ، وجه امری به آنچه باید یا بهتر است که انجام شود: وجه امری -5-1

 کند.در برابر انجام کار خاصی منعکس میگوینده را به درجه تعهد وی 

وجه تمنایی تا حد زیادی شبیه به وجه امری است. این نوع به آنچه مورد : وجه تمنایی -5-2

 .شوداطالق می، درخواست است

این وجه به طور مستقیم دربردارنده میزان اطمینان یا عدم : وجه برداشتی یا معرفتی -5-3

، عقیده دارم، کنمفکر می: های بیان شده است. افعالی مانندگزاره اطمینان گوینده نسبت به صدق

 نمایانگر این وجه هستند. قطعاً و شاید: و قیودی مثل ...، قطعی، مشکوک: . و صفاتی مانند..

شامل میزان تعهد  و است معرفتیوجه ادراکی به نوعی زیرمجموعه وجه : وجه ادراكی -5-4

، های دیداری استادراک، ویژههب، های انسانای با ارجاع به ادراکگوینده نسبت به درستی گزاره

توانند دیدن و شنیدن می: افعالی مانندو ... ، رسدبه نظر می، شفاف است: هایی مانندواژه

 .(26-33صص، 1391، )خادمی «زیرمجموعه این وجه قرار گیرند

 های مطرح در زاویه دیدانواع ساحت -6

 این مدل در شکل .کندآسپنسکی استفاده میـدید از رویکرد نوین فاولرسیمپسون در زاویه 

شناختی در زمینه زاویه دید اهمیت فراوانی داشته است چهار ساحت بخشیدن به کارهای سبک

 مکانی و روان شناختی.، زمانی، ایدئولوژیکی: مطرح در این رویکرد عبارتند از
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بینی نوعی جهان این واژه را برای اشاره به (Bakhtine)باختین: ساحت ایدئولوژیک -6-1

این ساحت ». (113ص، 1386، )مارتین بردبه کار می، خاص که خواهان اهمیت اجتماعی است

شود و منشأ باورهایی های مختلف کالم میگیرد و شامل الیهای را در بر میحوزه معنایی گسترده

ها مانند بستری جهان اطراف خود را بشناسد. شخصیت برد تااست که هر انسانی از آن بهره می

رخدادهای کالمی ماهیتی ایدئولوژیک  کنند. اصوالًهای ایدئولوژی در قصه عمل میبرای جریان

مناسبات بازار و... را در خود جای ، اقتصادی، طور غیر مستقیم ساختارهای سیاسیدارند و به

 .(346-345صص، 1392، )فتوحی« دهندمی

هایی که در آنها یابند. متنایدئولوژی در متون به دو صورت صریح و ضمنی بازتاب می» 

، طور مستقیماند که بههای گفتمانیاز نوع متن، ایدئولوژی باصراحت و شفافیت بازتاب یافته

 یا ها متعلق به یک جامعه گفتمانیکنند. این متنها و محتوای گروه ایدئولوژیک را بیان مینشانه

 یا گونه رژانیعنی متعلق به گروهی از نویسندگان و خوانندگان که ، جامعه تفسیری خاص هستند

 رویکرد با مطالعاتی در، دید زاویه نوع این بررسی». (350ص، )همان «سازندمتنی خاص را می

 .(353ص، )همان «شودمی انجام، گفتمان انتقادی تحلیل

زمان  .«متن زمان »و «نداستا زمان»زمان داریم؛ به طور کلی دو نوع : ساحت زمانی -6-2

داستان، مدت زمانی است که داستان در واقعیت اتفاق افتاده؛ ولی زمان متن مقدار زمانی است 

، . این شاخص(13ص، 1391، )خادمیدهد که روایت یک واقعه در متن را به خود اختصاص می

تواند بیانگر این نوع شاخص زمان می که بیان انواع قیدهای نزدیک است و دور انواع شامل

 باشد.

مند داستان است. ترتیب زمان نظم ترتیب ارائه رخدادها و بیان منطقی و نظام»: نظم -6-2-1

در ترتیب  ،متوازن نیست و به ناگزیردر متن،  روایت هیچ گاه با ترتیب روایت شده داستانواقعی 

دلیل این زمان پریشی در تفاوت میان این دو نوع آید. وقایع پسین و پیشین تغییری به وجود می

 ژنت نظریه از، بخش این در سیمپسون». (59ص، 1382، )تودوروف «مندی نهفته استزمان

 شناختیسبک هایتکنیک از ایمجموعه استخراج شامل دید زاویه بررسی .است کرده استفاده

، کلی طوربه. است (بینیپیش ای نگاهپیش) تقدم(، گذشته به بازگشت) تأخر، تکرار همانند

 «شودمی بررسی بخش این در روایت در زمان توالی در نویسنده دستکاری و دخالت هرگونه

 .(79 - 78صص، 2004، سیمپسون)
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حادثه که طوریبه، است گذشته زمان به نابهنگام یک حرکت: )پس نگاه( تأخر -6-2-1-1

 .شودمی نقل دیرتر متن در، افتادهاتفاق  زودتر، زمانی توالی نظر از که ای

 واقعه یک طوری کهبه، است آینده زمان به نابهنگام حرکت یک: )پیش نگاه( تقدم -6-2-1-2

 به عقیده .شودمی نقل، میانی زمانی وقایع ارائه از قبل نیز و خود زمان از قبل، متن در آینده

 .(85-79صص، 1386، )توالن« است نادرتر بسیار، تأخر به نسبت تقدم، ژنت

 عمالً وقایع شودمی فرض که زمانی مقدار بین است ایرابطه عمدتاً دیرش»: دیرش -6-2-2

 هر سرعت. شودمی صرف وقایع همان ارائه برای که متنی مقدار و انداختصاص داده خود به

 با یا و کل در متن سرعت، متن دیگر هایقسمت سرعت به باتوجه توانمی را متن از قسمت

 واقعه یک روایت که کنیم بررسی را مسأله این توانیمیعنی می، سنجید واقعی جهان هایمقیاس

، 1382، علوی و )افخمی« دارد خارج جهان در دادن آن واقعه روی به نسبت سرعتی چه متن در

 .(63ص

 کامالً ، اما تصویر زمان در روایت، گذر زمان روند یکنواختی دارد، در زمان تقویمی و خطی»

بیان کرد. ژنت  توان ماجراهای یک روز را در چند دقیقهمی مثالً، منطبق با زمان واقعی نیست

آهنگ روایت برد و در بررسی ضربتداوم را به معنای نسبت میان متن و حجم متن به کار می

 آورد. اختصاصدهد و شتاب مثبت و منفی را در سنجش با آن به دست میآن را مبنا قرار می

شتاب مثبت و اختصاص بخش زیادی از متن به ، بخش کوتاهی از متن به زمان زیادی از داستان

اگر هر صفحه از متن روایت معادل یک ماه از ، شتاب منفی نام دارد. برای نمونه، زمان کوتاه

تاب نشان دهنده ش، اختصاص بخش بزرگی از متن به مدت زمانی کوتاه، زندگی شخصیت باشد

ای کوتاه از متن روایت ای در قطعهت کند روایت است و اگر دوره زمانی گستردهمنفی و سرع

 .(317-315صص، 1385، )احمدی« زیاد است، شتاب مثبت و سرعت روایت، شود

 بخشی روی متنی فضای هیچ آن در که نامیمحذف می را سرعت حداکثر»: حذف -6-2-2-1

در حذف بخشی از داستان و  .(90ص، 1386، توالن) «است نشده صرف داستانی دیرش از

 شود.رخدادهای آن روایت نمی

 متن که معنی است بدین درنگ توصیفی، حذف مقابل وضعیت»: درنگ توصیفی -6-2-2-2

 شوند.رویدادها با تفسیر روایت می، در مکث توصیفی .)همان(« ندارد داستانی دیرش

 جزیی وقایع و شودمی ذکر واقعهیک  اصلی مشخصات فقط خالصه در»: هخالص -6-2-2-3

 (64ص، 1382، )افخمی و علوی «شوندنمی روایت اهمیتبی و

 یکسان قراردادی صورت به سرعت روایت با داستان سرعت، صحنه در»: صحنه -6-2-2-4

دیالوگ بهترین  .)همان( «شبیه دانست واقعی تعامل سرعت با توانمی را ایصحنه سرعت .است

طور ها یا بهو به معنای صحبتی است که در میان شخصیت آیدشکل صحنه نمایشی به حساب می
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، 1394گیرد )میرصادقی، تر، در افکار شخصیت واحدی در هر کار ادبی، صورت میگسترده

جا روی می کننده در همانای است که رویداد اصلی و تعیینکانون تمرکز آن نقطه»(. 607ص

، 1387، نیاز)بی «آیددهد. بیشترین ارتباط عاطفی خواننده با داستان در همین نقطه پدید می

 .(119ص

مفهوم بسامد روایی عبارت است از رابطه بین دفعاتی که یک رخداد »: تکرار یا بسامد -6-2-3

اشکال زیر  ژنت بسامد را به شود.افتد و تعداد دفعاتی که در روایت نقل میدر داستان اتفاق می

 : کندمعرفی می

ترین نوع بسامد است که در آن رخدادی را که یک بار اتفاق متداول: بسامد مفرد -6-2-3-1

روایت چند باره رویدادی را که چند بار اتفاق افتاده ، یک بار روایت کنند. همچنین، افتاده است

، 1394، نقل از پاشایی به 114ص، 1980، )ژنت« آیداز نوع بسامد مفرد به شمار می، باشد

 .(52ص

، دچند بار روایت کنن، رخدادی را که فقط یک بار اتفاق افتاده باشد: بسامد مکرر -6-2-3-2

های روایت مکرر خواهد بود. یک رویداد ممکن است از زبان اشخاص مختلف و از دیدگاه

 شود.های مختلف روایت اما در زمان، مختلف گفته شود و یا از زبان یک شخص

شود که چندین بار اتفاق در متن روایی رخدادهای بسیاری دیده می»: بسامد بازگو -6-2-3-3

کند. راوی با استفاده از این نوع بسامد اما راوی فقط یک بار آنها را روایت می، افتاده است

 .(53ص، 1394، )پاشایی« دهدنشان می، رخدادهایی را که اهمیت کمتری در پیشبرد داستان دارند

در  طوری که تغییر در یک عنصر موجب تغییرترتیب، دیرش و بسامد به هم مرتبط هستند به

نشان از توالی هوشمندانه و از ، تحلیل عنصر زمان در آثار مورد بررسی»شود. عناصر دیگر می

منظور باورپذیری جهان داستان از پیش انگاشته شده رخدادها توسط نویسندگان و شاعران به

، زمان روایت به رخدادها بستگی دارد. (108ص، 1390، )رنجبر و خائفی «خوانندگان دارد سوی

، یدر زمان روای ؛مشخص شده است، با فاصله معلوم در طول معین اگرچه زمان مکانیکی ضرورتاً

 طور کلی ضرورت ندارد.هیچ گونه طولی به

گیری و ساختار روند شکلمکان یکی از عناصر داستان است که در : ساحت مکانی -6-3

های حامل نگرش، های داستانی و روابط میان آنها مؤثر است. مکانداستان و ماهیت شخصیت

توان گفت که مکان نه یکی از عناصر داستان های راوی است؛ میقهرمان داستان و بیانگر دیدگاه

 شود.اقع میقالبی کلی است که دیگر عناصر در آن و، بلکه در کنار عنصرهای دیگر آن
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 اییههمه مکان شامل داستان مکان .متن مکان و داستان مکان: دارد مکان وجود نوع دو

 در خواننده که شودیم هاییصحنه شامل متن مکان و افتدمی اتفاق هاآن در که حوادث است

 از بخشی آن، متن مکان است معتقد (Chatman) نمَتْچَ». کشدمی سرک بدانجا متن خالل

 افق دید راوی در روایتهای کالمی یا دوربین در، رسانه مقتضیات به بسته که است داستانمکان 

 .(101ص، 1388، )حری «دارد قرار سینمایی هایروایت در

 .کند ایفا پردازیصحنه مهم در نقشی تواندهم می هاصحنه به راوی نزدیکی یا دوری نوع

 : کندمی معرفی اینگونه را راوی مکانی دیدگاه نوع چهار سیمپسون

گویی  که کندمی توصیف طوری را مکان، ایستا دیدگاه تخاذ ا با راوی: ایستا دید» -6-3-1

 است. مکان آن ناظر و ایستاده حرکتبی و ثابت اینقطه در او خود

 و حرکت است حال در یعنی دارد؛ قرار متحرک موقعیت در راوی: متحرک دید -6-3-2

 .است متغیر محیط و دیگران با اشفاصله

صحنه  به مسلّط و هوشیار کامالً  ایبیننده را خود، کلی دید اتخاذ با راوی: كلی دید -6-3-3

 .است مشهور نیز «واردید پرنده»به  دید این. بیندمی را مناظر کلی نگاهی با و دهدمی نشان

 دیگر به شخصیت شخصیت یک از را خود دید متوالی صورت به راوی: متوالی دید -6-3-4

 که شودمحوّل می به خواننده وظیفه این و دهدتغییر می صحنه دیگر به صحنه یک از یا

 .(18ص، 1993، )سیمپسون« منسجمی ببیند تصویر به صورت جزئی را و توصیفهای مجّزا

 در راوی که شودمی پرداخته ابزاری و امکانات به بررسی، مکانی دید زاویه بخش در» 

 معنای که کلماتی، مناظر نام .سازد های بصری غنیجلوه نظر از را خود روایت تا دارد اختیار

 مانند دستوری هایافزوده و اشاری کلمات، اضافه حروف، شکل و اندازه صفات دارند هندسی

« گذاردراوی می اختیار در زبان هستند که سبکی نشانگرهایی و ابزار جزء، زمان و مکان قیود

 .(29-28صص، 2004، )سیمپسون

 دیگری سبکی نشانگرهای، مکانی دید زاویه نشانگرهای بر عالوه: ساحت روانشناختی -6-4 

شده درونی دیدگاهی بر و دهندمی ارجاع راوی عواطف و افکار، احساسات به که دارند وجود

، شناختیروان دید زاویه ذیل در نشانگرها از نوع بررسی این. دارند داللت شناختی روان و تر

 این بخش در نیز بودن شخص سوم و دوم، اول نظر از روایتگری انواع بررسی . شودمی انجام

 : کنداین ساحت سه نگرش را مطرح می در سیمپسون گیرد.می صورت

الزامات و عقاید راوی در مورد حوادث برجسته ، آرزوها در این نگرش: نگرش اثباتی -6-4-1 

 وجه نمای اخالقی در این نگرش چشمگیر است. نظام، اندشده
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وجه نمایی که در آن یک راوی سرگشته و حیران )یا یک شخصیت( : نگرش انکاری -6-4-2 

گوید. نظام وجه نمای شناختی در این نگرش برجسته های عینی سخن میاز ظواهر و نشانه

 است.

بی نگرش. نگرش از هر گونه وجه نمای روایی خالی است این: طرفنگرش بی -6-4-3 

  کند.طرف بنیاد رئالیسم عینی را در رمان معلوم می

ترین مرجعی شناختی را اساسیدیدگاه روان، هاسیمپسون با استفاده از نتیجه بازبینی ساحت

 (.55، ص1993، سیمپسون) بیشتر از همه تسلط دارد، داند که بر نظام روایی داستانمی

 شخصیت، راوی ایدئولوژیک عقاید از ایمجموعه در این سطح: ساحت ایدئولوژیک -6-5

 که کندتولستوی اشاره می بودن مسیحی به سیمپسون مثال برای .خوردبه چشم می دو هر یا و

 .(78، ص2004، سیمپسون) است نویسنده عقاید ابراز برای منبعی و است مشهود آثارش در

 ایدئولوژیک دید زاویه تبیین و تعیین به شناختیروان و مکانی، دید زمانی زاویه بررسی، البته

 .کندمی فراوانی کمک نویسنده

 بر اساس مدل پیشنهادی سیمپسون )س( حضرت مریم بررسی زاویه دید داستان -7

 غیر اما، است غیربشری داستانی و پروردگار جانب از وحیی )س( مریم حضرت داستان

 دیده آن در عناصر این بلکه، داستانی نیست عناصر از بودنش عاری معنای به آن بودن بشری

 با متعال خداوند .است آمده متعددی هایسوره در و صورت پراکنده به حوادث و شودمی

 این از یک هر .آورددر می نمایش به را رخدادها داستانی عناصر، مستحکم و متین اسلوبی

تسلیم  و صبر، اخالص و شکر محور در، است قرآن یگانه شیوه مستلزم که آن چنان عناصر

 .کندمی متجلی را بودن خداوند اراده محض

آغاز و ، استکه با نذر مادر وی ش تولد ازداستان حضرت مریم )س( در سوره آل عمران 

، «نذر بودن» ؛ مثلشودبیان می با جزئیات خاصی استاهمیت زیادی که دارای این میالد مبارک 

در پناه خدا قرار دادنش از شر »، «نامگذاری او»، «سیده دختر استناراحتی از اینکه مولود نورَ »

)آل  «پرورش نیکوی حضرت مریم )س(»و  «شده و قبول شدنش به احسن وجهشیطان رانده

یابد و دارای درنگ توصیفی است و سرعت نقل داستان در متن کاهش می (37-35/ 3عمران: 

 شتری به این امر اختصاص دارد.تعداد جمالت بی
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ای که در هر بار دیدار گیرد و نکتهدر ادامه حضرت زکریا )ع( کفالت ایشان را به عهده می 

آوری نزد این است که روزی شگفت، افتدحضرت زکریا )ع( با حضرت مریم )س( اتفاق می

َلِك  يَأنَّ مَرْیَمَُقاَل َيا ﴿ «رسد؟این از کجا برای تو می !ای مریم»: پرسدمی، روایناز .بیندایشان می

 «اهلل»و جواب حضرت مریم )س( که نشان از ایمان قوی ایشان به ( 37/ 3)آل عمران:  ﴾َهَذا

و جمله تعمیم دهنده  )همان( ﴾الّلِه ِعنِد ِمْن ُهَو َقاَلْت﴿ «آن از جانب اهلل است»این است که ، دارد

، رو همیشه و به صورت مستم قطعاً» )همان(: ﴾ِحَساب ِبَغْيِر َيَشاء َمن َيْرُزُق الّلَه إنَّ﴿ ایشان که

 .«دهدهر کس را بخواهد بدون هیچ حسابی روزی می، که جامع تمام صفات کمالیه است «اهلل»

را نسبت به خالق  )س( این جواب قاطع دارای وجهیت مثبت است و قاطعیت حضرت مریم

این سؤال و جواب منجر به این شد که حضرت زکریا )ع( در آنجا  .کشدهستی به تصویر می

پروردگارا از »: (38همان، ) ﴾َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَک ُذرِّيًة َطيَبًة﴿: پروردگارش را بخواند و بگوید

شود و در مستجاب می )ع( دعای حضرت زکریا .«جانب خود فرزندی پاک به من عطا فرما

پارسا و ، که پیشوا «اهلل»ای از جانب به او بشارت کلمه، حالی که در محراب مشغول نماز هست

 شود.داده می، پیغمبری از صالحان است

در زمان پیری و با وجود )ع( فرزنددار شدن حضرت زکریا سوره آل عمران شاهد  40در آیه 

در اعماق قلب این  )س( نفوذِ عمیقِ سخنِ حضرت مریمنازا بودن همسرش هستیم که به دلیل 

 پیامبر خدا بود. 

بینیم و شاهد صحبت فرشتگان با حضرت مریم )س( فضای اصلی داستان را می، در ادامه 

َيا َمْرَيُم ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك ﴿: کنندهستیم که پیام الهی را به مریم )س( ابالغ می

ای مریم خداوند تو را برگزید و پاک کرد و بر زنان »(: 42/ 3)آل عمران:  ﴾ِنَساء اْلَعاَلِمَن یَلَع

نشان از اهمیت برگزیده شدن حضرت مریم )س(  «تو را برگزید»تکرار واژه  .«جهانیان برگزید

باید سه ، شدن و پاکیبر جهانیان و پاکی او دارد و پیام بعدی این است که به خاطر این برگزیده

 (43/ 3ران: )آل عم ﴾َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعَن﴿: کار مهم را انجام دهد

 .«رکوع با رکوع کنندگان»و  «سجده»و  «فرمانبرداری از پروردگارش»

)آل عمران:  ﴾ُموَنُل َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقون َأْقاَلَمُهْم َأيُُّهْم َيْكُف َو﴿

و حال آنکه زمان قرعه کشی و اینکه چه کسی کفالت حضرت مریم )س( را به عهده  » :(44/ 3

ه این آیه شریفه دارای گذشت. «نزد آنها نبودی )تو ای پیامبر(، گیرد و مشاجره آنها برای این کار

 باشد.نگری درونی می

 اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي یِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ الّلَه ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة مِّْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسِإْذ َقاَلِت اْلَمال﴿

ای محمد )ص( هنگامی را به یاد بیاور » :(46-45/ 3: )آل عمران﴾ ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبَن االدُّْنَيا َوا
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دهد که نام او ای از جانب خودش بشارت میاهلل تو را به کلمه !ای مریم»: فرشتگان گفتندکه 

و از مقربان درگاه الهی است و در ، است و در دنیا و آخرت آبرومند، عیسی بن مریم، مسیح

 . «گوید و از صالحان استگهواره و پیری با مردم سخن می

ترین شکل آن همان نیز صحنه نمایش که نابنگری و شاهد آینده، در این آیات شریفه 

 َلٌدوَ  ِلي َيُكوُن َأنَّی َربِّ َقاَلْت﴿ .هستیم، باشدمکالمه است و دیرش زمان داستان با متن برابر می

: )آل عمران ﴾َفَيُكوُن ُكن َلُه وُلَيُق َفِإنََّما َأْمًرا َقَضی ِإَذا َيَشاء َما َيْخُلُق َکذِلکِ اهلُل َقاَل َبَشٌر َيْمَسْسِني َوَلْم

چگونه مرا فرزندی باشد در حالی که هیچ بشری به من »: حضرت مریم )س( فرمود: (47/ 3

آفریند و چون خداوند هرچه را بخواهد می، چنین است: نزدیک نشد؟! خداوند متعال فرمود

  «.شودموجود باش همان دم موجود می: مشیت او بر چیزی قرار گیرد به محض این که بگوید

بیشتر شاهد صحنه ، عمراندر سوره آل)س( در آیات داستانی مربوط به حضرت مریم  

مکالمه، یک نوع تعامل کالمی  .ترین شکل این نوع استوگو خالصنمایشی هستیم که گفت

نظرات  تا دهدشود که به گویندگان فرصت میصدایی در متن می ست که سبب ایجاد نوعی چندا

 ِإْذ﴿: دیرش زمان داستان با متن برابر است، در مکالمه های خود را آشکار کنند.هو افکار و اندیش

)آل ﴾ اْلَعِليُم السَِّميُع َأنَت َكِإنَّ ِمنِّي َفَتَقبَّلْ  ُمَحرًَّرا َبْطِني ِفي َما َلَك َنَذْرُت ِإنِّي َربِّ ِعْمَراَن اْمَرَأُة َقاَلِت

پروردگارا! به خاطر تو آنچه را داخل شکمم دارم در راه »: همسر عمران گفت(: 34/ 3عمران: 

 « خدمت تو نذر کردم...

 بسامد -8

تعداد دفعاتِ روایت یک واقعه داستانی واحد در متن است که شامل سه ، منظور از بسامد

 .«بسامد تکراری»و  «بسامد مکرر»، «بسامد مفرد»: نوع کلی است

مفرد بدین معناست که آنچه یک بار در داستان اتفاق بسامد : محور()تک بسامد مفرد -8-1

: مورد شاهد بسامد مفرد هستیم که عبارتند از 8در این داستان در  .شودیک بار نقل می، افتاده

به دنیا آمدن دختر و ناراحتی مادر ، (35/ 3: عمراننذر مادر مریم و دعا برای قبولی آن )آل

و پناه  «مریم» ذرش را ادا کند و نامگذاری حضرت بهتواند ناز اینکه نمی )س( حضرت مریم

قبول شدن نذر مادر ، (36/ 3: عمراندادن مولود مبارک و فرزندانش به خداوند از شر شیطان )آل

پاک شدن حضرت ، ( و همچنین37/ 3: و پرورش نیکوی او )آل عمران )س( حضرت مریم
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( و بشارت به 42/ 3: نندگان )آل عمرانمریم و امر به فرمانبرداری و سجده و رکوع با رکوع ک

 .(45/ 3: آبرومند در دنیا و آخرت )آل عمران فرد، میالد مسیح

نقل چندباره آنچه در داستان یک بار اتفاق افتاده همان بسامد : محور )مکرر(بسامد چند -8-2

ودشان خداستان حضرت مریم )س( در سطح داستان از تولد ، است. براساس این نوع بسامد مکرر

ولی در سطح متن در چند سوره مختلف ، بار اتفاق افتادهتنها یک، تا تولد حضرت عیسی )ع(

طح است که در س داستان مکرر یا چند محور، این داستان، بنابراین .قرآن کریم تکرار شده است

 : قابل مالحظه است جدول ذیلدر  )س( داستان حضرت مریم

 آیات بسامد موضوع داستان ردیف

 44 و 37/ 3: عمرانآل 2 زکریا حضرت کفالت 1

 42/ 3: عمرانآل 2 مریم )س( حضرت شدن برگزیده 2

 شدن فرزنددار از مریم حضرت تعجب 3

 همسر بدون

 20/ 19: مریم و 47/ 3: عمرانآل 2

 12/ 66: تحریم و 91/ 21: انبیاء 2 آن در الهی روح دمیدن و پاکدامنی 4

 50/ 23: مؤمنون و 91/ 21: انبیاء 2 )س(مریم  حضرت بودن آیت 5

با عنوان پسر مریم ذکر شده ، نام برده شده )ع( در قرآن کریم هرجا از حضرت عیسیبه عالوه، 

 شود: که در جدول ذیل نشان داده می است

 بسامد آیات ردیف

 2 253، 87/ 2: بقره 1

 3 171، 157، 156/ 4: نساء 2

 10 116، 114، 112، 110، 116، 78 ،75، 72، 46، 17/ 5: مائده 3

 1 31/ 9: توبه 4

 1 7/ 33: احزاب 5

 1 57/ 43: زخرف 6

 1 27/ 57: حدید 7

 2 6، 14/ 61صف:  8

معجزه و غیر طبیعی : به دلیل اهمیت فراوانی است که دارند از جمله، باره این مباحث 21تکرار 

که نزد خالق یکتا دارای اهمیت  )س( و پاکدامنی حضرت مریم )ع( بودن خلقت حضرت عیسی

 خاص است. 
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نقل یک بار آنچه در داستان چند بار اتفاق افتاده است بسامد : )بازگو( بسامد تکرارشونده -8-3

آل عمران شاهد این نوع بسامد هستیم آنجا که خداوند متعال می 37در آیه  .بازگو نام دارد

بادت هر وقت زکریا به معبد ع»: ﴾ِعنَدَها ِرْزقًا يَّا اْلِمْحَراَب َوَجَدَدَخَل َعَلْيَها َزَكِر ُکلَّما﴿: فرماید

دهنده این است که این که نشان «یافتآوری مینزد او رزق شگفت، شدحضرت مریم وارد می

 ولی تنها یک بار ذکر شده است.، اتفاق بارها افتاده است

 زاویه دید مکانی در سوره مریم )س( -9

مکان دور در کنار درخت خرمای ، حضرت مریم )س( عبارت از محرابمکان داستان 

ست. برجستهادارای آرامش و آب جاری  زمین خشک و مکان شرقی و مکانی مرتفعِ ، خشکیده

شوند انسان عزلت و دوری گزیدن از مردم است که باعث می، ها انزواترین ویژگی این مکان

به او وابسته شود و تنها او را ستایش و بندگی کند و هرچه بیشتر به خداوند متعال اتکا کند و 

اش و اظهار نیاز او خداوندی که نامحدود است و از صحبت بنده، فقط محبت او را طلب نماید

و اهلل و پیوند با ملکوت  ها سمبل بریدن از جهان مأنوس و ماسویشود. این مکانخسته نمی

و ترسناک است. در آن واحد درخت خرما بارور می زیبا، اعجازآمیز، آورمحیطی حیرت، عالوهب

در  (.25-24/ 19: )مریم شودجاری میآب ، دهد و از زمین خشکشود و خرمای تازه به بار می

ای زیبا از درختی منظره، های طبیعی خدادادی به صورت معجزه هستیمشاهد زیبایی، این محیط

ریزد و جوی آب جاری که آن قطعه از زمین را خرمای تازه می، دار که خودشپر برگ و میوه

دهد و از زبان این کارها را انجام می، خود، کند. راوی داستانانگیز تبدیل میبه بهشتی حیرت

، 1386، )بستانی.دهد که بخور و بیاشام و چشمت روشن باشد نوزاد نورسیده او را دلداری می

 .(532-523صص، 1ج

محراب است که هر ، در آن حضور چشمگیر دارد )س( یمهایی که حضرت مریکی از مکان

میوه زمستانی در تابستان و میوه ، رزق بهشتی، شددر آن مکان وارد می، )ع( بار حضرت زکریا

ی در زاویه دید مکان (.740ص، 2ج، 1372، )طبرسی یافتتابستانی در زمستان نزد ایشان می

 به آن احاطه دارد. است که کامالًوار زاویه دید دانای کل از نوع پرنده، اینجا

 ِذِإ َمْرَيمَ  اْلِكَتابِ  ِفي َو اْذُكرْ ﴿ :از مکان شرقی نام برده شده است، سوره مریم 16در آیه  

ا که به محل طلوع نور عیسی )ع( و جایگاه سخن گفتن خالق یکت ﴾َشْرِقيًّا َمَكاًنا َأْهِلَها ِمْن انَتَبَذْت

ای سوره مبارکه مریم شاهد مکان دور افتاده 22در آیه  دارد. اشارهو فرشتگان با مریم )س( 
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، ا افکنده استخودش را در آنج )س( که حضرت مریم﴾ َفَحَمَلْتهُ َفانَتَبَذتْ ِبهِ َمَكاًنا َقِصيًّا﴿ :هستیم

مکانی که از آدمیان دور است و باعث نزدیکتر شدن مریم )س( با خالقش و گفتگوی خالصانه

ای کنار تنه درخت خرما است که به تصریح مفسران میوه، هایکی دیگر از مکان د.شوتر با او می

/ 19: )مریم (َفَناَداَها ِمن َتْحِتَها َألَّا َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِريًّا﴿ :نداشته و خشک بوده است

 .قرار داده استپروردگارت زیر تو نهری ، از زیرش او را صدا زد که ناراحت نباش: (24

اشاره به مکان نزدیک به حضرت دارد.  «کِ»با توجه به اضافه شدنش به ضمیر  «تحْتَ » کلمه

ای : گفتند ؛کردکه او را حمل میرا نزد قومش آورد درحالی )ع( حضرت عیسی، حضرت مریم

وا َيا َمْرَيُم َتْحِمُلُه َقاُلَفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها ﴿: زائیدن بدون شوهر؟!، چیز نوظهور و عجیبی آوردى !مریم

آوردن به معنای این است که از یک مکان به مکان دیگر : (27/ 19: )مریم ﴾َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِريًّا

 آید.تر میدر حرکت است و از مکانِ دورتر به مکانِ نزدیک

مریم به کودک اشاره . (29/ 19: )مریم﴾َصِبيًّاَفَأَشاَرْت ِإَلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد ﴿

اشاره کردن داللت بر یک مکان )که . «اى سخن بگوییم؟چگونه با کودک گهواره»: کرد. گفتند

 همان گهواره است( دارد.

از مقام واالی حضرت  (34/ 19: )مریم ﴾اْبُن َمْرَيَم یَذِلَك ِعيَس﴿ در جمله اسم اشاره دور

 دهد. خبر می )ع( عیسی

پسر : (50/ 23: نونؤم)م ﴾َمِعٍن َجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّه آَيًة َوآَوْيَناُهَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َو َو﴿

ای قرار دادیم و آن دو را به مکان مرتفعی که دارای آرامش و آب جاری مریم و مادرش را نشانه

 ترسیم شده است. و مرتفع و دارای آب جاری و آرامش لندب مکانی ،در این آیه .پناه دادیم، بود

 زاویه دید داخلی و خارجی و بازنمایی گفتار و تفکر -10

]یاد کنید[  :(35/ 3: عمران)آل ﴾َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّراِإْذ ﴿ 

براى تو نذر کردم که آنچه را در شکم خود دارم آزاد  پروردگارا!: هنگامى که همسر عمران گفت

نا سوم شخص داخلی است به این مع، راوی .بنابراین از من بپذیر یقینا تو شنوا و دانایى، باشد

نمایی روایت به به خاطر او انجام شده است و باز که شخصیت دخیل در روایت است و نذر

خالصانه مادر حضرت مریم را در خصوص صورت نقل قول مستقیم آمده و مناجات و دعای 

 کند.پذیرش این نذر روشن می

با دیدگاه سوم شخص داخلی بازتابگر ، مورد روایت 29، در آیات داستانی حضرت مریم )س(

مورد روایت با دیدگاه  4دهد و های داستان را شرح میاست که افکار و احساسات شخصیت

این : »(44/ 3: )آل عمران ﴾نَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَليَكَذِلَك ِمْن َأ﴿: اول شخص جمع آمده است
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 ِمن ِفيَها َنَفْخَناَف َفْرَجَها َأْحَصَنْت الَِّتي َو﴿ ؛«کنیم[ از خبرهاى غیبى است که به تو وحى مى]حقایق

[ که دامن خود را پاک یاد کنو آن ]زن را : »(91/ 21: )انبیاء ﴾لِّْلَعاَلِمَن آَيًة اْبَنَها َو َوَجَعْلَناَها رُّوِحَنا

اى ]بزرگ از قدرت خود[ پس ما از روح خود در او دمیدیم و او و پسرش را نشانه، نگه داشت

 ﴾َجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّه آَيًة َوآَوْيَناُهَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنٍ  وَ ﴿ ؛«براى جهانیان قرار دادیم
و پسر مریم و مادرش را نشانه ]قدرت و رحمت خود[ قرار دادیم و آن دو »: (50/ 23: )مؤمنون

 مَ َمْرَي﴿ ؛«جاى دادیم، [ و آبى روان بود[ جایگاهى مستقر ]و امنرا در سرزمینى بلند که ]داراى

 ِمَن َوَكاَنْت َوُكُتِبِه َربَِّها ِبَكِلَماِت َوَصدََّقْت رُّوِحَنا ِمن ِفيِه َفَنَفْخَنا َفْرَجَها َأْحَصَنْت الَِّتي ِعْمَراَن اْبَنَت

[ که دامان خود را پاک و ]نیز[ مریم دختر عمران ]را مثل زده است: »(12/ 66: )تحریم ﴾اْلَقاِنِتَن

هاى او را از روح خود در او دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتاب، نگه داشت و در نتیجه

در تمام موارد خداوند متعال است راوی «. هاى خدا[ بودنکنندگان ]فرماتصدیق کرد و از اطاعت

باشد که نقل قول مستقیم می 17کند و دارای این داستان را روایت می، و برای هدایت بندگانش

 نماید.ها را بازنمایی میگفتار شخصیت، در آنها

 لذََّكُر َكاأُلنَثى َوِإنِّيَأْعَلُم ِبَما َوَِضَعْت َوَلْيَس اَفَلمَّا َوَِضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَِضْعُتَها ُأنَثى َوالّلُه ﴿

و چون او را بزاد »: (36/ 3: عمران)آل ﴾َسمَّْيُتَها َمْرَيَم ِوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم

 او زاییده داناتر استو خدا بر آنچه  ـ فرزندم دختر است!، پروردگارا: )از روى حسرت( گفت

و من او را مریم نام نهادم و او و فرزندانش را از شرّ شیطان ، و پسر مانند دختر نخواهد بود ـ

در این آیه شریفه نیز راوی سوم شخص داخلی و دانای کل است  «.شده در پناه تو آوردمرانده

به همین دلیل  .ش خبر دارداو کامال از جریان آگاه است و از سخنان و افکار و نیات پاک بنده

 نماید و شاهد نقل قول مستقیم هستیم.پسر مانند دختر نیست و او را آرام می: فرمایدمی

این از اخبار غیب است که به تو : »(44/ 3: )آل عمران﴾ َذِلَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَليَك﴿

نمایی از غیب است و شاهد باز آگاه، راوی اول شخص جمع داخلی ،در این آیه «.کنیموحى مى

 باشیم.تفکر آزاد می

 :(23/ 19: مریم)﴾َيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنتُ َنْسًيا مَّنِسيًّا﴿با جمله  از افکار و احساسات مریم

شود و دلیل رفتن به کنار برداری میپرده «ای کاش قبل از این مرده و کامال فراموش شده بودم»

 ﴾ِجْذِع النَّْخَلة َفَأجاَءَها اْلَمخاُض ِإىل﴿: داندت خرما را درد زایمان و اندوه فراوان میتنه درخ



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  84

 

ناراحتی حضرت با این جمالت در قالب  .برای اینکه خودش را پشت درخت پنهان کند )همان(

 به صورت نقل قول مستقیم است.، شود و بازنمایی گفتارمونولوگ بیان می

راوی داخلی و از نوع اول شخص درونی و دخیل در داستان است که ، آیه سهراوی در این 

های پروردگارش را تصدیق کرده و از مطیعان و اش و اینکه کلمات و کتاببه دلیل پاکی بنده

کند و های مختلف و با اسباب گوناگون او را یاری میدر جایگاه، فرمانبران ذات اقدسش است

 دهد.پناه می

 دیدگاه وجهی -11

فعل ،مثبت است. استفاده از تأکیدهایی با بسامد باال، وجه غالب در داستان حضرت مریم

 ،در ادامه. اثبات کننده این حقیقت است کننده عقیده و...دهنده و بیانجمالت تعمیم، های امری

 : پردازیمشناختی میبه شرح این ابزارهای زبان

( حرف 35/ 3: عمران)آل ﴾ِإنَّكَ َأْنتَ السَِّميعُ اْلَعِليُم َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا...ِإنِّي َنَذْرتُ َلكَ ﴿در آيه 

تی داللت بر وجه معرف ﴾ِإنِّي َنَذْرُت َلَك﴿ه شریفه جملفعل ماضی و جمله اسمیه در ، «إنّ» تأکید

باور دارد و  کندزند و نذری که میبه حرفی که می و اطمینان مادر حضرت مریم دارد که کامالً 

 عالوه بر موارد ﴾ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴿، و همچنین ستدار اوایمان عمیق و ریشه هاین نشان

غه این صی، و همچنین ﴾اْلَعِليُم﴿و  ﴾السَِّميُع﴿در  ﴾ال﴿حرف و  ﴾َتأنْ ﴿ وجود ضمیر فصل، باال

تأکید بیشتر و حصر دارد  ـاندظاهر شدهکه بر مبالغه داللت دارند و در نقش خبر هم ـ دو کلمه

فقط تو بسیار شنوا و : فرمایدزیرا می، و نشان از ایمان واقعی حضرت و ریشه در توحید دارد

 در اینجا شاهد وجهیت مثبت بسیار روشن و عمیقی هستیم.، بسیار دانایی. بنابراین

)آل ﴾َن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِمُذرِّيََّتَها مِ  ِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َو َم ِوِإنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَ و ...یِإنِّي َوَِضْعُتَها ُأنَث﴿

 .(36/ 3: عمران

ود دارد هر کدام سه تأکید وج ﴾ِإنِّي ُأِعيُذَها﴿و  ﴾ِإنِّي َسمَّْيُتَها﴿، ﴾ِإنِّي َوَِضْعُتَها﴿در عبارات 

 که همه اینها بر قطعیت و« إنّ»جمله اسمیه و بازگشت ضمیر از خبر به اسم ، إن»: که عبارتند از

 دهند.اطمینان کامل خبر می

و به صورت مستمر  قطعاً ( قطعا37ً/ 3: )آل عمران ﴾...إنَّ اهلَل َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب﴿

نیز شاهد  ﴾إنَّ اهلَل َيْرُزُق﴿ دهد. در جمله شریفهحساب روزی میخداوند هر کس را بخواهد بی

به  ﴾َيْرُزُق﴿ شدن خبرآورده، باشیم که عالوه بر سه تأکید مختلفهمین اسلوب تأکیدی می

حساب به یعنی این روزی دادن بی، بر استمرار تجددی نیز اشاره دارد، صورت فعل مضارع
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دهنده است که بیانگر یماز نوع جمالت تعم این عبارت .پذیردصورت مستمر و نو به نو انجام می

 در حکم است. چیزشدن چند داخل

 َما َيْخُلقُ  َکذِلِک اهللُ ﴿ و (40/ 3: عمران )آل ﴾َيَشاُء َماَعُل ْفَي َکذِلِک اهللُ ﴿دو عبارت شریف 

جمله : باشددهنده است و دارای دو تأکید می( نیز از جمالت تعمیم47/ 3: عمران )آل ﴾َيَشاُء

دین معناست و بدارد داللت بر تأکید این عبارت شریفه  .ضمیر از خبر به مبتدااسمیه و بازگشت 

 کند.طور مستمر و نو به نو خلق میخداوند متعال هر چه را بخواهد بهکه 

ِنَساء  یِإنَّ اهلَل اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعلَ ﴿در آيه شريفه  ﴾ِإنَّ اهلَل اْصَطَفاِك﴿ در عبارت

و بدون هیچ شکی خداوند تو را برگزید و پاک کرد و تو را  طعاًق: »(42/ 3: عمران)آل ﴾اْلَعاَلِمَن

تکرار اصطفاک هم نوعی ، های تأکیدی ذکر شدهعالوه بر اسلوب، .«بر زنان جهانیان برگزید

 آید و داللت بر اهمیت زیاد برگزیده شدن حضرت مریم دارد.تأکید به حساب می

(...فرمانبردار باش و سجده و 43/ 3: عمران)آل ﴾اْرَكِعى﴿و  ﴾اْسُجِدى﴿، ﴾اْقُنِتى﴿سه فعل 

رکوع را با رکوع کنندگان به جا آور )نماز بخوان( امر حقیقی هستند و بر الزام داللت دارند و 

 واجب شمرده شده است. )س( رکوع به جماعت و همراه با رکوع کنندگان برای حضرت مریم

خواهی این سه ویژگی برجسته )برگزیده شدن، مطهره بودن فرماید: اگر میند متعال میخداو

و برتری بر زنان جهان( استمرار یابد، بر علل و اسباب آن مداومت کن، برای پروردگارت خضوع 

، 7، ج1389دائمی داشته باش و سجده به جا آور و با نمازگزاران، نماز بخوان )جوادی آملی، 

 (.374ص

: (171/ 4: )نساء ﴾ْنُهَمْرَيَم َو ُروٌح ِم اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّه َو َكِلَمُتُه َأْلقاها ِإىل ينََّما اْلَمسيُح عيَسِإ﴿

ای است که به مریم القا شد و روحی از جانب فقط رسول خدا و کلمه، عیسی پسر مریم، مسیح»

 هستیم.، جمله اسمیه و ادات حصر، شاهد دو تأکید، . در این آیه شریفه نیز«اوست

«. فرستاده پروردگارت هستم من فقط: گفت: »(19/ 19: )مریم ﴾ِكَربِِّإنََّما َأَنا َرُسوُل َقاَل ﴿

 جمله اسمیه و ادات حصر داللت بر تأکید و قطعیت دارند.

( شاهد وجه تمنایی 23/ 19: )مریم ﴾ُكنُت َنْسًيا مَّنِسيًّا َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا وَ ﴿در آيه 

حضرت مریم )س( در آن لحظه حساس و پر از درد و استرس و نگرانی آرزوی عمیق  .هستیم

 شدم.طور کامل فراموش میدارد که ای کاش قبل از این مرده بودم و به
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 ِبِجْذِع ِإَلْيِك ُهزِّي َو َسِريًّا َتْحَتكِ  َربُِّك َجَعَل َقْد َتْحَزِني َأ اَّ َتْحِتها ِمْن َفناداها﴿در آیات شریفه 

 ِإنِّي َفُقوِلي َأَحدًا اْلَبَشِر ِمَن نََّتَرِي َفِإمَّا َعْينًا َقرِّي َو اْشَرِبي َو َفُكِلي َجِنيًّا ُرَطبًا َعَلْيِك ُتساِقْط النَّْخَلِة

 او[ پاى] زیر از کودک پس: »(26-24/ 19: )مریم ﴾ِإْنِسيًّا اْلَيْوَم ُأَكلَِّم َفَلْن َصْومًا ِللرَّْحمنِ  َنَذْرُت

 اشامىبی تا] است آورده پدید آبى نهر تو[ پاى] زیر از پروردگارت که مباش غمگین: داد ندایش

بریزد  چیده بار از و تازه خرماى برایت تا بجنبان خود سوى به را خرما تنه و.[کنى شستشو و

بگو: قطعا برای خدای رحمن روزه نذر کردم ، پس پس بخور و بیاشام و چشمت روشن باشد...

 « .پس امروز با هیچ انسانی صحبت نخواهم کرد

ن غمگی»و ، فعل امر «بگو»و  «چشمت روشن باشد»، «بیاشام»، «بخور»، «حرکت ده»فعلهای  

با  ﴾ِريًّاسَ َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك ﴿ نهی است و بر الزام داللت دارند و عبارت شریفه ، فعل«مباش

 «جمله اسمیه»، «إنّ» دارای سه تأکید ﴾َصْومًا ِللرَّْحمنِ  َنَذْرُت ِإنِّي﴿ تأکید شده است. عبارت ﴾َقْد﴿

بعد از نفی به  ﴾اًيِسْنِإ﴿باشد و نکره بودن می، «گرددمی یر در خبر که به مبتدا بروجود ضم»و 

گفت که این عمومیت نیز بر تأکید آن سخن نخواهم ، این معنی است که با هیچ انسانی امروز

 افزاید.می

 «ای؟!ای مریم چیز بزرگ و عجیبی آورده: »(27/ 19: )مریم ﴾ايًّرِ ًئا َفْيِت َشئْ ِج َلَقْد﴿ عبارتدر  

اسرائیل و دلیل این همه تأکید بنی« قسم محذوف» و« دْقَ »و« الم»حرف : سه تأکید وجود دارد

خبر ندارند و این تأکیدات نشانه ، جزئیات و اتفاقاتی که افتادهبینند و از چیزی است که می

های پاکی بعدی آمده است که پدر و مادرت انسان هتعجب آنها هم هست همانطوری که در آی

 .(28/ 19: )مریم اندبوده

بدون هیچ شک و تردید و ، کندجمالتی را که خود راوی دانای کل مطلق در اینجا بیان می

طور کامل دیده و ثبت ها را بهدانای کلی که تمام این صحنه .اطمینان کامل است با قاطعیت و

نموده و مانند روز برایش روشن است و مخاطب این عبارات ارزشمند هم پیامبر اکرم )ص( 

 گونه شکی نسبت به کلمات خالقشان ندارند.هستند که هیچ

مریم و فرشتگان و ، ز مادر مریمجمله تأکیدی )ا 16شاهد ، در آیات داستانی حضرت مریم 

فرشتگان و خداوند متعال( هستیم که نشانه اطمینان و ، فعل امر )از مادر مریم 10اسرائیل( و بنی

 ست و نظام وجهی را به شکل مثبت در آورده است.ا ایمان قوی نیز قاطعیت و

 ساحت ایدئولوژیکی -12

نظام یکپارچه توحیدی جهان آفرینش مشهود  )س( های داستان حضرت مریمدر تمامی بخش

است و نشان دهنده آن است که زمام تدبیر تمام جهان به دست خالقی مدبر و حکیم است و به 

فرزند  مادر مریم، به عنوان مثال های داستان به راوی متعال اشاره دارد.اعتقاد راسخ شخصیت
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کند و المقدس مید راسخ نذر بیتبه خاطر خالقش با اعتقا را اشجگر گوشه وداخل شکمش 

هد )آل دشده در پناه خالقش قرار میاش را از شر شیطان راندهنام او را مریم گذاشته و او ذریه

بینیم از جانب که این نشان از باور راستینش به خداوند دارد و بعد از ادای نذر می (35/ 3عمران: 

هیچ گوید: آن رزق از جانب خداست و بیمیآمد و مریم شگفت میخداوند برای مریم رزقی 

گفتگوی مریم با  (.37/ 3دهد )آل عمران: حساب روزی میشکی اهلل هر کس را بخواهد بی

نشان از مقام واال و کشف و شهود مریم با عالمی ورای جهان ، فرشتگان که از عالم غیب هستند

بشارت ، و اینکه (47-45و  43-42ات آی)همان،  گیردمادی دارد و از عقیده واقعی او نشأت می

به این دلیل است که معتقد ( 20/ 19، )مریم: داندبه فرزنددار شدن بدون همسر را عجیب می

نظام علی و ، دهد و جهانی که خلق کرده استاست خداوند کارهایش را با واسطه انجام می

 معلولی است.

 گیرینتیجه

اساس مدل پیشنهادی انواع روایتگری آن بردهد که بررسی داستان مریم )س( نشان می

 غالباً، انراوی در این داست، سیمپسون مطابقت دارد. از بین سه شیوه اصلی روایتگری سیمپسون

هایی از این داستان قسمت، سوم شخص دانای کل درونی در حالت روایی است و با وجود اینکه

گاهی راوی در داستان ، شودمی توسط سوم شخص غیر مشارکت کننده و غیر قابل رؤیت بیان

یعنی خداوند متعال با تجلی فاعلی خود تأثیر بسیار ، کندمشارکت و طرفداری خود را بیان می

کند و از جهت زاویه دیدِ مکانیِ راویِ ها ایجاد میزیادی در سیر داستان و واکنش شخصیت

هوشمندانه شاهد تمامی صحنه یعنی راوی، با این داستان مطابق است« واردید پرنده»، سیمپسون

شود و از نظر سازی میها کانونزاویه دوربین از منظر شخصیت، ولی هرجا اقتضا کند، هاست

بار از فعل ماضی استفاده شده که عالوه بر نشان  64، زمانی به دلیل وقوع آن در زمان گذشته

بسامد  1بسامد مکرر و  30و بسامد مفرد  8دادن زمان گذشته بر قطعیت نیز داللت دارد و دارای 

ترین شکل آن مکالمه نگری درونی دارد. صحنه نمایش که نابمورد گذشته 1باشد و می بازگو

آیه از شیوه گفتگو  22شود به طوری که در ای در این داستان دیده میبه شکل گسترده، است

 استفاده شده است.

جمالت تعمیم دهنده ، بار 12ل امری وجهیت غالب در داستان مریم مثبت است و در آن افعا

بار آمده است.  10کلمات احساسی  و بار 19کننده عقیده جمالت بیان، بار 6افعال تمنایی ، بار 3

راوی نسبت به اطالعاتی  .وجهیت کامال مثبت دارد، کندمتنی که از این ابزارها استفاده می، طبیعتاً
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 نظارت دارد به این معنا که اطالعات خود اوست و کامالًمطمئن است و بر آنها ، دهدکه ارائه می

پر اعتماد و برای شنونده ، تأکیدی، لحن و محتوای کالم، به آن اشراف دارد. در وجهیت مثبت

بین است و هرجا شخصیت اصلی راوی داستان نسبت به آن خوش، در واقع .بخش استاطمینان

نماید. کند و لحظه به لحظه او را یاری میشایی میگبه او کمک و گره، به کمک نیاز داشته باشد

ا تا به دنی )ع( از زمان نذر مادر حضرت مریم و قبول کردن آن و کفیل قرار دادن حضرت زکریا

در همه مراحل به فریاد قهرمان داستان ، و سخن گفتن او در گهواره )ع( آمدن حضرت عیسی

 ست.اهای زاییده فکر بشر های قرآنی با داستانهای عمده داستانیکی از تفاوت، رسد و اینمی

از وجهیت ، ولی در قرآن است )س( وجه غالب داستان حضرت مریم، اگرچه وجهیت مثبت

برای نشان دادن شک و تردید و ارزیابی شخصیت ـ ای از مواردمنفی نیز خالی نیست و در پاره

 از وجهیت منفی نیز استفاده شده است.ـ ها از یکدیگر
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