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چکیده
نشان دادن توانشهای ارتباطی متون قرآنیی ایا ار یی او هیوو هیای نیو ا انش شییانی در جهیان امیر،وا او مهرتیر ا
رسالتهای دانشرنشان مسلران است .ا ا مقاله اا هریا هشف نیاشته شش است  ،نیارنش ا قصّی هریره هیود را را
در ترجر تفسیر طبری او د شگا نظر ّ ر ختشناسی ،الد ریر پیرا

اررسیی دیرد اسیت .شیرارگان شخصییتهیا ،

و شداریهای آنهاا هرچنیا طرح ارآمش او توالی و شداری هیا در قصّی هریره هیود را ایا نظر ّی پیرا

،

تبصر های نظر ّ ا ،هرخوانی اسیار نزد کی دارد .در ومین هردتهیای داسیتانیا هردیت تیاو ای در ا یا قصّیه د یش
میشود ده در الیوهای ششگان پرا

شناسانش نشش است  ،اا آنها تفا،ههای انیاد ا دارد .نظر ّی پیرا

ارآمیش او

مطالع قصّههای پر ان ر،سی است  ،اهر گیری او ا ا نظر ّه در مطالع قصّههای د نیا چنییا داسیتیهیا ی را هیب ایه
هررا دارد امّا او آنجا ده در ا ا نظر ّه اه سا تارها توجّه شش ا نه اَشکال جزئی  ،موردیا در مطالع قصْیههیای د نییا
اسیار سودمنش است .نیارنش در پا ان پیشنهاد میدنش ده پژ،هشیران ا رانیا د یر قصّههای قرآنی را نیز ر خیتشناسیی
دننش تا اا تطبیق آنها ر خت نها ی قصّههای قرآنی اه دست آ ش.
واژههای کلیدی
هرره هود راا ترجر تفسیر طبریا قصّها ر ختشناسیا ،الد ریر پرا .
 1ـ مقدّمه
دوشش ارای منتزر دردن مطلق هنر  ،ادایّاه او انش شههای د نیا دوششی ژاژ ا انه واهش اود؛ چنانده اا نیاهی گذرا
اه تار خ  ،فلسف هنرا داد  ،گرفتهای ا ا د ،مقول مهب معرفت انسانی آشکار میشود .نقّاشیها ی ده انسان شکارگیر
عصر د ر نهسنیی ار د وارة غارها او ود اه ادگار گذاشته انشا جنبهای آ ینی  ،جاد ،ی داشته است  ،اعشهیا معریاری
مذهبی را نیز متأثّر درد است .نک .گاردنرا  83 :7831ی 87ا .قیش

آگوسیتیا» Saint Augustineا ایا نیرشیی
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سختگیرانها گفته است« :تا هنیامی ده هنر اا اا،رهای د نیی سیاو،ار درمییآ یش  ،هریاهنیی آفیر نش زدانیی را ایاو
میتااانشا موجّه  ،هق است» نقل در اسپورا 733 :7838ا .تأثیر دتابهای مقشّس ار فرهنگ  ،ادایّاه ملّتهیای جهیان
چنان فراگیر اود است ده در افت معانی دنا ی  ،تلریحاه ادای وایان هیای ونیشة جهیان امیر،و  ،یوانش آثیار ادایی
دالسیک جهانا اش،ن آشنا ی اا ا ا دتابها اه دشواری مرکا اسیت  ،وانشیی «ااتیر» واهیش ایود .دشیا راوهیا ،
آموو های پوشیشة دتابهای مقشّسا او د رااو انش شرنشان ازرگ جهان را اه تکاپو ،اداشتها تا جا ی دیه دانشیی ایه نیام
«نقش ادای» در واان  ،ادایّاه ملل جهانا ،امشار دا،شها  ،دنکاشها در دتابهای مقیشّس  ،آسیرانی اسیت نییز نیک.
فرایا 73 :7813ا 72ا .ادایّاه فولکلور جهیانا نییز او مریامیا د نیی ایار،ر گرد یش اسیت .میرچیا الییاد

Mircea

Eliadeا میگو ش« :ارای دست اای اه چشبانشاو مذهبی ،سیعترا آشنا ششن اا فرهنگ عام مردم ار،پا ی مفیشتر است»
الیاد ا 728 :7831ا .اصطالح فولکلور folkloreاا او د، ،اژة فولک folkاا ایه معنیای میردما گیر ،ا طبقیه  ،لیور
loreا اه معنای دانشا تشکیل شش است؛ عنی دانش عوام  ،مجروعهای او افسانههاا ضربالرثلهاا ترانههای عامیانیها
لغزها  ،چیستانهاا رقصهاا پیشیو ی هیاا اعتقیاداه  ،مراسیب تولّیشا میرگا اود،ااا دشیا،رویا پیشیییری  ،معالجی
ایراریها  ،اه طور دلّی آداب  ،رسوم  ،عقا ش را ج در میان جوامع گوناگون است ده اه صیوره شیفاهی یا او طر یق
تقلیش  ،تکرار او نسلی اه نسل د یر منتقل میشود .میرنت میرصادقیا 21 :7833ا .قصّهها را میتوان ژرفتیر ا گونیه
او انوار انوادة فولکلور دانست ده در تار کنای تار خ اشر ر شه د،انیش است .قصّههای د نیی religious fictionا
ده قهرمانان آنها ازرگان د ا هستنشا او انوار انوادة قصّهها اه شرار مییر،نیش .گیاهی ار یی او قصّیههیای د نیی ایا
ر،ا تها  ،افسانههای عامیانه آمیخته شش انش  ،ماهیتی افسانهای  ،عامیانه افتهانش .نک .جرال میرصادقیا 237 :7833ا.
دتابهای مقشّس اا هشف پنش دادن اه مردم  ،آگا دردن آنان ار داستانهای ونشگانی پیامبران تأدیش درد انیش .آثیاری دیه
دارای مرامیا ا القیا مذهبی  ،فلسفی ااشنشا او انوادة انوار ادای تعلیریی ایه شیرار مییر،نیش .او هرییا ر ،مقیشار
معتنااهی او آثار ادای قر،ن ،سطی ده اه گزارش راوهای مسیحیت پردا تهانیشا تعلیریی هسیتنش Peck and Coyle,
2002: 152ا .کی او مصادر تفسیر قرآنا اسرائیلیاه است ده داستانهای اد شش در دتابهای مقشّس پیشیاا اه ،ژ
توراه است .او هریا ر ،اسیاری او تفسیرهای قرآنی قصّههای ونشگانی پیامبرانا او جنب تطبیقیی  ،انتقیادی ایاال ی در
مطالعاه ادای ار وردارنش .قصّه ها سه  ،ژگی انیاد ا دارنش :رق عادها پیرنگ ضعیاا دلّی گرا ی  ،نرون دلّی نک.
میرصادقیا  783 :7838ی 788ا .وارق عاداه در قصّههای قرآنیا معجزاه انبیا  ،درامیاه ا،لییا هسیتنش؛ نییرة د نییا
پیرنگ قصّههای قرآنی را منسجب  ،منطقی میدانش  ،نه سست  ،آشفته؛  ،شخصیتپرداویهاا نیز در تفاسییر قصّیههیای
قرآنی در مقا سه اا د یر انوار قصّهها  ،نه داستانها  ،رمانهیااا پردا تیهتیر  ،فیردیتیر هسیتنش و یرا مفسّیران قیرآن
دوشیش انش اا تأدیش ایشتر ار جزئیاه هوادث  ،شخصیتهاا هقیقتنرا ی verisimilitudeا  ،اا،رپذ ری قصّههیا را
افزا ش دهنش؛ گر چه اا ستیی پاسداشت مقام پیامبران  ،پادان آستان پر،ردگارا ومینهساو آن شش تا «قصّههیای قیرآن ،
قصّههای پیامبران ده در تفسیرها  ،قصص قرآن  ،دتابها ی نظیر تیار خ العریی آمیش ا جنبیهای اسیاطیری افتیهانیش».
میرصادقیا 788 :7838ا.
 1ـ  1ـ بیان مسأله
اا پیش چشب داشتا گنجا شهای تفسیری  ،تطبیقی تفاسیر قرآنی او قصّههای ونشگانی پیامبرانا اا سته مینرا یش دیه
نظر ّههای نو ا ادای در ارو اای ا ا قصّهها اه دار گرفته شود .مر،ار ش معانی ژرف دالم الهی را میتیوان ایا اایزارهیای
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نو ا دانش امر،و ا نیز سُفت  ،اه گفترانهای قرآنی پو ا ی د یرگونهای اخشییش .ا یا پیژ،هش ایا چنییا ر ،کیردی
سامان افته است.
 1ـ  2ـ نوع ،روش و چارچوب نظری پژوهش
پژ،هش هاضر او نور پژ،هشهای داراردی است؛ اش ا معنی ده نظر ّ ر ختشناسیی ،الد رییر پیرا

در ارو یاای

سا تاری قصّ هرره هود را در ترجر تفسیر طبریا اه ر،ش تحلیل محتیوای تبیینیی ی تفسییریا ایه دیار گرفتیه
میشود .قصّ هرره هود را او شنا ته شش تر ا قصّههای قرآنی است  ،دارما مررونپرداوی اسییاری او شیاعران
 ،نو سنشگان قرار گرفته است نک .اهقّیا 338 :7838ا .ترجر تفسیر طبیری نییز نخسیتیا  ،جیامعتیر ا مرجیع در
تفسیر نقلی ر،ا یا اه واان فارسی است  ،ار هر تفاسیر پ

او ود تأثیر ژرفی نهاد است .ا ا تفسییر گزارشیی آواد

او تفسیر «جامعالبیان عا تأ ،ل القرآن» محرّش اا جر ر طبری  871ی  223هی .ق.اا مشهور اه تفسییر طبیری اسیت دیه
گر،هی او علرای ما،راءالنّهر آن را اه دستور امیر منصور اا نوح اا نصر اا اهرشسامانی در میان سالهای  888ی 881
هی.ق .اه واان شیر ا  ،دها ما،راءالنّهری نوشتهانش  ،اروش واانی  ،ادای ااال ی دارد نیز نیک .صیادقیا  873 :7838ی
872ا .اناارا ا مورد  ،منبع مطالعاتی نیارنش در ا ا پژ،هش ار اساس شا ص indicatorا اودنا گز نش شش است.
 1ـ  3ـ تبیین مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش
سا تارگرا ی structuralismا عنی اررسی ر،ااط متقاال میان اجزای ساو ای ک شیء یا موضیور فولکلور یک
پرا ا  :7838هفتا .پیشن پژ،هشهای سا تاری اا ر شهای عریق اه نظر ّاه صورهگرا ی formalismا سالهیای
 7378تا  7378میالدی ااومیگردد نیواا  28 :7818ی 71؛ تود،ر،فا 13 :7832ا« .نافذتر ا نظر ّهای دیه در دهی 7381
 7381 ،هووة فولکلورشناسی را تکان دادا نظر ّ مکتب سا تاری اود ....پشر ،اقعی نهرت جش ش ،الد ریر پرا

است»

پرا ا  23 :7817ی 23ا .پرا ا مجروع صش قصّ ر،سی او قصّههای گیردآ،ری شیشة آفاناسییا Afana´s’evاا او
شرارة  81تا  787را مواد دار ود قرار داد Hale, 2006: 2/58ا .ا ا قصّههیا او یانوادة قصّیههیای پر یان اودنیش.
«قصّههای پر ان دراارة پر انا جاهاا اژدهاهاا غولهاا د وهاا جاد،گرها  ،د یر موجوداه یالی  ،جاد ،ی هستنش دیه
هوادث شیفتآ،ر می آفر ننش  ،در ونشگی افراد اشر اغلب او اشجنسی  ،گیا او سیر مهرایانی  ،محبّیتا تغییراتیی ایه
،جود میآ،رنش» جرال میرصادقیا 82 :7833ا .پرا

«ده ر ختشناسی قصّی عامیانیهاش 7321اا نخسیتیا اقیشام در

فهرست دردن  ،تحلیل طرحهای ر،ا ی در قصّههای عامیانه اودا تألیفش را اا مفهوم فرمالیستی داردرد functionا ایه
عنوان عنصر هریشیی در قصّههای عامیانه آغاو درد» ،لکا 387 /1 :7833ا .پرا ا دوچکتر ا جزء ساو ای قصّههای
پر ان را و شکاری functionا مینامش  ،و شکاری را اه عرل  ،دار ک شخصیت او نقطهنظر اهرّیتش در پیشبرد
قصّه تعر ا میدنش پرا ا  :7838هشتا [ .]7ارای هر و شداریا الص فشرد شش ای او آن و شداریا تعر ا
دوتا شش ای او آن در ک دلره  ،ک نشان قراردادی نیاو است، .ضعیت آغیاو اا گیر چیه یو شدیاری ایه شیرار
نریر،د امّا ک عنصر مهب ر ختشناسی است ده اا  αنشان داد میشود .او ا ا جیا ایه اعیشا یو شدیاریهیا آغیاو
میشونش .ارای نرونه کی او اعرای انواد ا او جرع انواد غا یب مییشیود .تعر یا :غیبیتا نشیانهβ :ا
2006: 2/58ا، .ی ده نخستیا اار ا ا نظر ّه را ایان  ،اثباه دردا اّ،لیا گام در تحقّیق فرضیی

Hale,

یو ش را شینا ت ،

تعییا دقیق عناصر ثاات  ،متغیّر قصّه دانست هقشناس  ،ش شا 81 :7831ا .توصیا ک قصّ مشخّص اا توجّه ایه
اجزای ساونش اشا ارتباط ا ا اجزا اا کش یر  ،آنگا اا دلّ اثر را ر ختشناسی morphologyا میگو نش.

Hale,
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2006: 2/59ا .در نظر ّ ر ختشناسی پرا ا ااویگران  ،دنشهای آنان در هوادث داستانهای گوناگونا مشیااهانیش.
39ی Bertens, 2001: 37ا .اعری او و شداریهاا میتواننش جا شان را تغیییر دهنیش ....ا یاهیا فقیط نوسیانهیا
هستنشا نه نظام تردیبی  ،سا ترانی جش شی  ،ا محورهای جش شی .نییز میواردی او نقیا قاعیشة صیر د ،جیود دارد
پرا ا  278 :7838ی 272؛ نییز نیکBertens, 2001: 37 _ 39 .ا .پیرا ا سیی ،یک یو شدیاری را در سیا تار
قصّههای پر ان تشخیص داد ده هفت شخصیت آنها را اه انجام میرساننش .قهرمانا ضشّقهرمانا گسییل دارنیش ا شیرّ را
اخشنش ا اریگر  ،شا واد پرا ا  782 :7838ی 787ا .پرا

اسط  ،گسترشی در قصّه را ده او شراره Aا ا دربیود

 ،نیاو aا شر،ر میشود  ،اا گذشت او و شکاریهای میانجی اه اود،اا wا ا و شکاریهای پا یانی مییانجامیشا
«هردت» نامیش است .ا ا و شکاریهای پا انی میتوانش پاداش Fاا منفعت ا ارد  ،ا اه طیور دلّیی التییام  ،جبیران
مافاه Kا  ،ا فرار او تعقیب Rsا ااشش .پرا ا 738 :7838ا « .ک عرل شر ران جش ش [ ،یا یک دربیود  ،نییاو]ا
"هردت" جش شی میآفر نش  ،اش ا طر قا گاهی رشت داملی او قصّهها اا هب تردیب مییشیونش  ،یک قصّیه را پش یش
میآ،رنش» پرا ا 728 :7838ا .انیادیتر ا اخش تحلیلی در ر ختشناسی قصّههاا شینا تا هردیتهیای هیر قصّیه ،
آنگا چیونیی تردیب ا ا هردتها اا کش یر است نیز نک .اسکولزا 71 :7831ا « .ک هردت مرکا است مسیتقیرا
اه دنبال هردت د یر ایا شا امّا مرکا هب هست ده هردتها در هب اافته شونش؛ اش ا ترتیب دیه اسیطی دیه آغیاو شیش
است متوقّا گردد  ،هردت جش شی اه ،سط دشیش شود .تردیب هردتها مرکا است اه صور و ر ااشش:
 .7ک هردت مستقیرا هردت د یر را دنبال میدنش:

 A .7ییییییییییییییی W

 A .2ییییییییییییییی W2
 .2هردت جش شی پیش او پا ان هردت اّ،ل آغاو میشود .جر ان عرلیاه قصّه اا هردتی دیه داسیتانی در ایر داردا
قطع میشود .پ

او اتر داستان دنبال هردت اّ،ل ادامه می ااش .نرودگار چنیا تردیبی اه ا ا صوره است:
 A .7یییییییییی  K ................ Gیییییییییی W
 a .2یییییییییی K

 .8مرکا است ده داستان [د،م  ،میانجی]ا نیز اه نوا
میشود:

ود قطع شود  ،در ا ا هالا نرودگار نسبتا پیچیش ای نتیجه

 .7یییییییییی...................یییییییییی ..........
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 .8گاهی قصّهای د ،جستجوگر دارد .قهرمانان در ،سط هردت اّ،ل قصّه او هب جشا میشونش  ،اغلیب چییز ا طیار
دهنش ای قاشقیا آ ینهایا دسترالی ...،ا اه هب میدهنش جشا ششن را اا <  ،شیء ا طار دهنش را اا  نشان میدهنش.ا:
 .7یییییییییییییی



.2

.8

 ».پییییرا ا

 738 :7838ی 733ا.
قصّههاا منااعی سرشار او مقولههای مهبّ فرهنیی  ،اجتراعی هستنش  ،پرا

نیز در آرای ودا اارها اررسی فرهنیی

 ،تار خی قصّهها را ضر،ری دانسته است« .اشعار رومی اقوام هرسا ها هرچون ادایّاه مکتوبا د ا مثال مسییحیتا ،
عقا ش  ،معتقشاه محلّی هره ار قصّه اثر میگذارنش .قصّه در مغزا در ژرفا  ،در هست
 ،عاداه دها  ،شعائر قش ری را هفظ میدنش» پرا ا 718 :7838ا .پرا

ود آثار عقا ش اسیار دها  ،آداب

ار ومینههای د نی قصّهها تأدیش فرا،ان دیرد

است ر .ک .پرا ا 777 :7817ا  ،در اسیاری او مواردا دا ،شن ر شههای د نی قصّهها را او اا ستههای پژ،هشی دانسته
است، .ی میگو ش« :پژ،هشهای ر خت شناسی ...اا ش اا اررسی

های تار خی ...پیونش ااش .در ا اجا اا یش قصّیه را ایا

توجّه اه مفاهیب د نی مطالعه نرود» پرا ا 737 :7838ا« .اسیار محترل است ده ک رااط طبیعی میان ونیشگی ر،ومیر
 ،د ا او ک سو  ،میان د ا  ،قصّه او سوی د یر ،جود داشته ااشش .رسب  ،شیو ای او ونشگی  ،د ا میمیرد  ،هیال
آنکه محتو اه آنها اه صوره قصّه ایر،ن میآ ش» پرا ا 213 :7838ا .پرا

نه تنها ار ر شههای د نیی قصّیههیا تأدییش

درد است الکه آاشخورهای د نی قصّهها را ژرفتر  ،ر شهدارتر او د یر مقولهها دانسته است« .اگر صورتی هب در آثار
د نی  ،هب در قصّ پر ان ایا شا صوره د نی اصلی  ،صورتی ده در قصّ پر ان آمش است فرعی ا ثیانوی اسیت .ا یا
امرا اه ،ژ در مورد اد ان ااستانی صادق است» پرا ا 777 :7817ا « .طّ تحوّل او د ا اه قصّ پر ان پیش میر،د ...،
اررسیهای تطبیقی در ا ا ومینه الوم است ».پرا ا 738 :7818ا.
آرای پرا

در اوت نقش اسیاری او نظر ّهپژ،هان قرار گرفته است .اه گران پرا ا تحلییل ر ختیاری اا یش مجروعیهای

مکفی  ،نه لز،ما اسیار گسترد ا ااشش امّا اا مجروع دوچک نریتوان نتیج مناسبی گرفت Hale, 2006: 2/58ا؛ اا
،جود ا اا الیوی ر ختشناسی ارآمش او جامع آماری پرا

را میتوان دراارة قصّههای منفرد اه آومون گذاشیت و یرا

در ا نجا هشف رسیشن اه ک الیوی تاو نیست الکه سنجش الیوی پرا

در فرهنگهای د یر است، .ی ایا،ر داشیت

ده قصّههاا داستانهای پهلوانی  ،اسطور ها سا تهای مشااهی را نشان میدهنش  ،در آ نش اا یش مطالعیاه تطبیقیی در
ا ا ومینه انجام شود پرا ا 733 :7838ا .در دستیا ر ختشناسی پرا ا گهیا ناساو،اریها ی د ش مییشیود؛ ایرای
نرونها گر چه در مواردی ار گسست توالی و شداریها انیشت نهیاد امّیا گیاهی نییز نظیام ر خیتشناسیی یود ،
و شداریهای متوالی را منسجب  ،تخطّیناپذ ر اه شرار آ،رد است« :توالی و شدیاریهیا هریشیه کسیان اسیت»
پرا ا 83 :7838؛ نیز نک .پرا ا 278 :7817ا .اا ،جود ا اا نظر ّ ر ختشناسی پیرا

توجّیه اسییاری او دانشیرنشان

نامشار هووة علوم انسانی را اه ود جلب نرود است  ،آنان در نقش  ،ا تکریل آن دوشییش انیش .نظر ّی ا ،چنیان اعیش
داراردیای افته ده ار ی او منتقشان گفتهانش« :دانستا ا ا نکته ده ر،ش تحلیل سا تاری پرا ا دراارة هر قصّیههیای
پر ان دارآ ی داردا ا ا امیش را ا جاد میدنش ده اتوان چنیا تحلیلیی را درایارة ادایّیاها ایهطیور دلّیی ایه دیار گرفیت»
Carter, 2006: 48ا .نظر ّ ،ی راا دسانیا ماننش گرماسا تز،تیان تیود،رف  ،ژراژ ژنیت ایاونیری دردنیش  ،در آن
جرح  ،تعش لها ی نرودنش ر.کCarter, 2006: 48-87 .ا« .ر،ا تشناسانا نیز ارای دستورمنش دردن ا یا ادّعیا دیه
ک سا تار داستانی انیاد ا ،جود دارد ده در اسیاری او مواقعا "ر،ا تگری" narrativityا نامیش میشود  ،دسیت
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دب ارای توصیا دردنا میتوان آن را تجز ه دردا او ر،ش پرا
را پرا

پیر،ی درد انش .ارمونا ر،ا تشناس فرانسیویا آنچیه

در ر ختشناسی قصّههای پر ان ر،سیا مطالعه درد [ و شداریا]ا "ال مستقل معنا ی"

layer of meaningا نامیش است» Kenan, 2008: 7ا .عشّ ای ار ا ا اا،رنش ده نظر ّ پرا

autonomous

او آن ر ،دیه در سیی

 ،ک داردرد الصه میشود  ،ر ،کرد هبومانی نیشاردا دارای داسیتیهیا ی اسیت اسیکولزا 712 :7813ا .هرچنییاا
اا ،ارد دردن معیار ثباه  ،تغییرا ود را ناگز ر میاینش ده او چارچوب اوطیقای عام ارا شود  ،در چارچوب

«پرا

ک ژانر اص قصّههای پر انا آن هب او نور ر،سیاشا قرار گیرد» تود،ر،فا 31 :7832ا.
 1ـ  4ـ پیشینه و اهمّیت پژوهش
نظر ّ ر ختشناسی پرا ا در ا ران ناشنا ته نیست  ،اسیاری او پژ،هشگران ا رانی او آن سیود ایرد انیش؛ او جرلیه
«تحلیل ر ختشناسی داستان سیا،ش ار اساس نظر ّ ،الد ریر پیرا » او اسیتاجی  ،رمشیکی؛ «الییوی سیا تارگرا یی
،الد ریر پرا

 ،داراردهای آن در ر،ا تشناسی» او پر ،نی  ،ناظریان؛ «اررسی قصّههای د وان در شیاهنام فرد،سیی»

او ر،هانی  ،عنا تی قاد کال ی؛ «ر ختشناسی قصّ

یر  ،شر ار اساس نظر ّ پرا » او ا شانی؛ «اررسی ر ختشناسیی

داستان ایژن  ،منیژة فرد،سی ار اساس نظر ّ ،الد ریر پرا » او ر،هانی  ،عنا تی قاد کال ی.
در افتا دقا ق آرای پرا
پرا

دار آسانی نیست  ،اه ترر ا  ،تجرا دافی نیاو دارد .در پژ،هشهای انجیام گرفتیها آرای

اه ر،شنی گزارش نشش است  ،ااعاد گونیاگون نظر ّی ا ،در متیون میورد مطالعیه ایه دیار گرفتیه نشیش اسیت.

پژ،هشهای د یریا نیز اا عنوان ر ختشناسی انجام شش است ماننش مقال «ر ختشناسی داستان هرره سیلیران را
در قرآن» او ناهیش نصیحت  ،نعیره پرانش،جی در مجلّ فشک سبز،اران ده در آن اه تبییا  ،تحلیل عناصر داسیتانی قصّی
هرره سلیران پردا ته شش است ،لی ا ا دوشش علری فاقش چارچوب نظری مشخّصی است؛ اه ،ژ ده نیارنیشگان
ر ،کردی فرمالیستی اه ا ا پژ،هش داشتهانش امّا ار آن عنوان ر ختشناسی نهاد انش .دتیاب ر خیتشناسیی قصیه هیای
قرآنیا نوشت محرّش هسینی او پژ،هشهای د یری است دیه نیارنیش در آن ایه ترسییب منظومیهای منسیجب او فیرم ،
مررون د،اود قصّ قرآنی پردا ته است امّا در ا ا پژ،هش هبا ر ،کرد نظری نیارنش اا نظر ّ ر ختشناسی پیرا

،

شیوة تحلیلی پیشوای نظر ّ ر ختشناسیا متفا،ه است .دتاب التصو ر الفنّی فی القرآن الکر ب او سیّش قطیبا نو سینش
 ،منتقش مصریا فصلی اا عنوان «القصّ فیالقرآن» دارد ده نیارنش در آن ار هشفهای د نیی قصّیههیا  ،انییان توهییشی
آنها تأدیش درد است  ،شیوة ر،ا ت قصّههاا صائص فنّی آنها  ،شخصییتهیای قصّیههیای قرآنیی را ایا ر ،کیردی
مررونمشارانه تحلیل درد است.
در پژ،هش هاضرا نیارنش ا ارای نخست اارا آرای پرا

را در مطالع ک قصّ قرآنی اه دار گرفتیه اسیت  ،پی

او

گزارشی فرا ور او نظر ّ پرا ا توانش ارتباطی ا ا نظر ّه  ،جوانب آن را در اررسی ک قصّ د نی اه آومیون گیذارد
است.
 1ـ  5ـ پرسشها و فرضیههای پژوهش
 7ی دارآمشی نظر ّ ر ختشناسی ،الد ریر پرا

در مطالع سا تار قصّههای قرآنی  ،تفاسیر آنها چیونیه مییتوانیش

ااشش؟
ی اه نظر میرسشا او آن ر ،ده پرا
ا ا د ،پیشا درد.

ار مطالع ر شههای د نی قصّهها تأدیش ،رو ش ا اتوان نسبتهای معنیاداری مییان

تحلیل ر ختاری قصه هرره هود را در ترجره تفسیر طبری

 2ی چرا نظر ّ ر ختشناسی پرا

37 /

ده ارآمش او مطالع قصّههای پر ان ر،سی استا میتوانیش در مطالعی قصّیههیای

قرآنی  ،تفاسیر آنها سودمنش ااشش؟
ی پنشاشته میشود اا توجّه اه سا تاری اودن نظر ّ پرا ا اتوان در مطالع تفاسیر قصّههای قرآنی او ا ا نظر یه سیود
ارد.
 2ـ ریختشناسی قصّة حضرت هود (ع)
قصّ هرره هود را در ترجر تفسیر طبری او سه هردت تشکیل شش است ده در اخش داراردی پژ،هشا ا ا سیه
هردتا تبییا  ،تحلیل میشود.
 2ـ  1ـ حرکت اوّل قصّه
 ،امّا ا ا عاد  ،ثرود د ،ملک اودنش او د ،قبیلها او فرونشان سام اا نوح اودنش  ،کى عاد نام اود  ،آن قبیلیه ایه ،
ااو واننش  ،کى ثرود نام اود  ،آن قبیله اه  ،ااو واننش  ،ا ا عاد پسر عوض اا سام اا نوح اود  ،عیرب را رسیب
چنانست ده قبیله را اه نام پشر ااو واننش هب چنان ده انوتریب  ،انوهاشب  ،آنچه اش ا مانش .یشا عیزّ  ،جیلّ گیر،
عاد ان را اه عاد ااو وانش .چنان ده گفت جلّ جالله ، :اِلى عادٍ أ اهٌب هودا .اعیرافا88ا ، ....عیاد  ،ثریود هیر کیى
قبیلها اودنش  ،هر د ،اه ک د یر نزد ک اودنشا  ،هر د ،گر ،اه ااد ه هجاو انشر اودنشا میان دوفیه  ،شیام ، .ومییا
عاد اه مکّه  ،مش نه نزد کتر اودا  ،ومیا ثرود اه ومیا هجر اود  ،ا ا هجر ار دنار ااد ه است ار را شاما  ،اصحاب
الحجر گر ،ثرود اودنش ، .عاد  ،ثرود عب وادگان اودنش  ،میان ا شان د ،ست سال اودا  ،یشا عیزّ  ،جیلّ نخسیت
هش ث عاد ان اد درد  ،پ
ثرودا  ،اه جهان هیچ د

ثرود چنان ده چون او قصّه نوح علیهالسّالم اپردا تا ا،ل قصه عاد یاد دیرد پی

قصّیه

اقوة  ،ااال ا ا عاد ان نبود است  ،هر مرد را او شان د،اود گز ااال اود اه گز ا شیان، .

ا شان را چنشانى و،ر  ،قوّه اود است ده اگر ار ومیا شک پا ار ومیا ودنش تا وانو ایزمیا فیر ،اردنیش  ،هیر
در تى ده او آن قو تر  ،النشتر نبود اش ،شنش  ،آن در ت را اآغوش ار گرفتنش  ،اا ود ابردنش ا چنان ده هیچ
منع نبا ستى دردن ده آن را اجنبانیشنش  ، .شنوا ى ا شان اه هشّ اود ده اگر اه مسافت پنج فرسنیى د ،د

سیخنى

گفتنش اا آهستها ا شان اشنیشنش  ،اینا ى ا شان تا هشّ اود ده اگر اه نیب شبى تار ک در انشر،ن سه انیه دیه پی
کد یر اود قشهى شیر تا ى مو در سر آن افتاد اود اش شنش  ،اش ا قوة  ،اینا ى  ،شنوا ى قومى اودنش  ،هیق
تعالى ا شان را در دنیا ا ا اشاد اودا  ،اآن ومیا و ش اناها النش  ،فراخ  ،ازرگ اکردنش  ،امر،و هیر دجیا انیا
النش  ،ازرگ درد ااشنش گو نش ده ا ا انا عاد انى است، : .ضعیت آغاو اا ، ....ا شان اخشا عزّ  ،جلّ دیافر شیش
اودنش :A .شرارها .پ

هق تعالى هود را علیهالسّالم اه نیزد ا شیان فرسیتاد :B2 .گسییل داشیتاا فرسیتادنا  ،هیود

پیغامبر علیهالسّالم پسر عبّ ا شان اود  ،او فرونشان سام اا نوح علیه السّالم اودا  ،شا عزّ  ،جلّ هود علییهالسّیالم را
ارادر ا شان وانشا ، ...ا ،او جهت قرااتى ارادر ا شان اود نه او جهت د اا ده ا شان دافران اودنیش .پی

یشا عیزّ ،

جلّ هود را اه نزد ا شان فرستاد  ،اه نزد ا شان آمش  ،گفت :ا قَوْمِ اعْبُشُ،ا اللَّهَ ما لَکُبْ مِیا إِلیهٍ غَیْیرُ ُ .اعیرافا88ا:2 .
دستور ا فرمانا .پ

ا ا قوم عاد ان اه و،ر  ،قوّه و ش فر فته اودنش  ،گفتنش :مَا أَشَیش مِنَّیا قُیوة .فصّیلتا78ا، .

ا شان گفتنش دیست او ما قو تر؟ دى ما را عذاب توانش دردن؟  :7نقا نهیی [ صیوره سیالب امیرا]ا [ ، .]2عیشد
ا شان ایشتر او پنجا هزار مرد اود ....هود گفت علیهالسّالم ...:اهر جا ى انائى هرى دنیش  ،عالمتى هرى دنییش محکیب ،
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استوارا چنان ده گو ى اش ا جهان جا،دانه واهیش اودن  ،چون شب گیر ش ار دسىا شیب جبّیاران گیر یش  ،شیب
گرفتا جبّاران چنان اود ده هیچ انشر آن رهرت نباشش تا هالک نشود .پ
ار ش مرا  ،اترسیش او آن د

گفت ده او شا عزّ  ،جلّ اترسیش  ،فرمان

ده شرا را مشد فرستاد اشان اوستانها  ،ااغها  ،دار زها  ،چشرهاا  ،ا ا نعرتها گونیاگون

ده شرا را دادست  :2دستور ا فرمانا ده ما اترسب شرا را او عذاب ر،و ازرگا ...پ
پ

ا ا نعرتها ار ا شان اد درد....

هود علیهالسّالم پنجا سال گر ،عاد را اه شا عزّ  ،جلّ مى وانش  ،ا شان جواب  ،ا ا مىدادنش ...:گفتنش هره

[ کسانست ار ما] اگر ما را پنش دهى ا نشهى ما را پنش ....پ

گفتنش ده ما ا ا شا ان و ش را اه قیول تیو دسیت ایاو

نشار ب  ،ما نیستیب اتو ایر،نش ده ما مىگو یب ده میر ا ا شا ان ما میر ترا د وانه درد انش او اهر آن دیه تیو ا شیان را
نرىپرستى  :7نقا نهی [ صوره سالب امرا]ا.
 2ـ  1ـ  1ـ ریختشناسی حرکت اوّل قصّه
در هردت نخست قصّها ،ضعیت آغاو ا قصّه ا اهتفصیل ااوگفته شیش ، ،ضیعیتی نشیاندار markedا اسیت؛
 ،ژگیهای تار خی  ،جغرافیا ی قوم عاد  ،مواهب ایماننشی ده شا،نش اه عاد ان اخشیش ایود ا ایهگونیهای ارجسیته
ااونرود شش است  ،اه پردا ت ومین settingا اثر  ،فراساوی making atmosphereا در ا ا قصّیه انجامییش
است .ا ا ،ضعیت آغاو اا گر چه ودا دارای هردتی نیست امّا ومین هردتی قصّه را فراهب درد است و یرا ناسپاسیی
قوم عاد  ،دفران اخششهای فرا،ان الهیا اا ا ا پیشدرآمش است ده تأثّری an impressionا در ذها مخاطب قصّیه
ارمیانییزد، « .ضعیت آغاو ا اغلب تصو ری او ک وشبختی  ،رفا غیر عادیا گاهی اا تأدیش  ،اغلب اه صیور ونیش
 ،و با عرضه میدارد .ا ا وشبختی ومینهای متراد را ارای اشاختیای ده اتّفاق واهش افتاد فراهب مییسیاود» پیرا ا
712 :7838ا .قوم عاد شخصیت شرّ ر ا ا هردت قصّه هستنش؛ شا،نشا اخشنشة نعرتهای فرا،ان اه قوم عاد  ،گسییل
دارنشة هرره هود راا قهرمان ا ا هردت قصّها ارای راهنرا ی عاد ان است  ،هود راا افز،ن ار شخصیت قهرمیانا
شخصیت اری گر را نیز دارد .اناارا اا هردت اّ،ل قصّه دارای پنج شخصیت است .دافر ششن قوم عاد اه یشای عیزّ ،
جلّ Aاا نقطهای است ده هردت نخستیا قصّه اا آن شکل میگیرد؛ فرا وان هود راا قیوم عیاد را ایه شاپرسیتی ،
کسو نهادن گردندشیا را اه جا ی نریارد  ،فرمانهای فرستادة شا،نش را اه هیچ میانیارنش .پایفشاری هود را ایه
راهنرا ی عاد انا اا و شداریهای دستور  ،فرمان 2ا  ،نقا دستور  ،فرمان 7اا اهتکرارا در ا ا هردت داسیتان
د ش میشود  ،سرانجاما هردت نخست قصّه اه تعلییق درمییآ یش .]8[ .انیاارا ا الییوی هردتیی ا یا اخیش او قصّیه
اش اگونه است:
A

7

اا مقا س ا ا الیوی هردتی اا الیوهای ششگان هردتی پرا ا هرسانی آن ایا الییوی نخسیت هردتیی پیرا ا ایه
ر،شنی دانسته میشود.
طرح برآمده از خویشکاریهای حرکت اوّل قصّهA B2 ]2 7[2 :
 2ـ  2ـ حرکت دوم قصّه
پ

پنجا سال هود پیغامبر علیه السّالم ا شان را اه شا عزّ  ،جلّ هرى وانش § :راط دهنش ا پیونش دهنش ا  ،هییچ

انیر ،شنش میر انشدىا نه اسیارا اه نهان:a8 .دربود  ،نیاو اه شکلهای د یر[ دربود مؤمنیان  ،نییاو ایه جیاری شیشن
سنّت دیفر الهی]ا .پ

هود علیهالسّالم ارا شان دعا درد  :Bقهرمان قصّه اه اقشام میپرداود.ا  ،شا عزّ  ،جلّ دعیا
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ا ،مستجاب درد  ،واست ده ا شان را هالک دنش  ،ااران او ا شان ااو گرفت  ،قحط در ا شان ا،دنش  ،چهارپا انشیان
جرله ارردنش  ،سه سال انشر سختى ارانشنش :D3 .عزم نااود دردنا.
 2ـ  2ـ  1ـ ریختشناسی حرکت دوم قصّه
هردت د،م قصّها اا ک عنصر پیونش دهنش §ا آغاو می شود  ،هردتی اسیار دوتا است ده اسیان هلقی ونجییری
هردت اّ،ل قصّه را اه هردت اعشی پیونش می دهش نک .پرا ا 781 :7838ا؛ هششاری است ار دیفر ازرگی ده شا،نش
ارای عاد ان مقشّر درد  ،تکاپوی پیرنگ plotا قصّه اه سوی ازنیا climaxا آنا او ا ا جا است ده آغاو میشیود.
هود راا شخصیت قهرمان ا ا هردت است ده در پی رس تیاری عاد یان اسیت .شا،نیش ایا اجاایت نفیر ا هیود راا
اخشنشگی ود  ،عزم اه نااودی عاد ان عک

و شداری اخشنشگیا را نشان داد است  ،عاد انا نییز هریان نقیش

شر ر هردت اّ،ل داستان را دارنش .هردت د،م قصّه اا دب اودن تعشاد مؤمنان اه هود را  ،نیاو ایه مشا لی

شا،نیش در

ماجرا a8ا آغاو شش  ،اا عزم الهی ارای دیفر دادن دافران D3ا پا ان پذ رفته است:
a8

D3

ا ا هردتا نیز هرچون هردت اّ،ل قصّه او گون اّ،ل الیوهای هردتی پرا

است.

طرح برآمده از خویشکاریهای حرکت دوم قصّهa8 B D3 :
 2ـ  3ـ حرکت سوم قصّه
پ

هود علیهالسّالم ا شان را مىگفت ده مکنیش  ،اه شا عزّ  ،جلّ ایر ،ش تا شرا را ااران دهش  ،او ا سختىتیان

ارهانشا  ،قوهتان ایفزا ش اش ا قوه ده هستیش  :2دستور ا فرمانا ....پ
ا ا نکنیب ده تو هرىگو ى  :7نقا نهی [ صوره سالب امرا]ا .پ

ا شان گفتنش ده ا هود تو د وانیها  ،میا

سالیان ارآمش  ،دار ار ا شان سخت شش  ،انیشر

مانشنش :a8دربود پول ا ،سیل معاشاا  ،گفتنش ده ما اش ا هود انیر ،ب ده گو ى د وانه است  ،عقلش نیست  ،لکیا
ما ود رسوالن ایر،ن دنیب  ،قراان ایر،ن دنیب  ،اه هرم فرستیب تا آن جا یا قراان دننش  ،ما را ار

واهنیش ، .هریه

دافران هرچنیا انه شا عزّ  ،جلّ را ازرگ داشتنش  ،هرمت داشتنش  ،هر دار صیعب دیه ا شیان را پییش آمیش
قراانها فرستادنش اه هرم  ،آنجا قراان دردنش ا  ،ا شان هره دانستنش ده شا عزّ  ،جلّ هست  ،آن دعبه انه ،
استا  ،شا عزّ  ،جلّ هاجت ا شان ر،ا گردانیش هجّت را .پ

چون رسوالن ایر،ن دردنش  :B7قهرمان اه دریک

فرا وانش میشود  ،اه مأمور ت اعزام میگردد.اا هود علیهالسّالم ا شان را گفت ده ا ا شرا را هیچ سود نیشارد تیا آن
گا ده اه

شا عزّ  ،جلّ ایر ،ش  ،ا شان فرمان هود علیهالسّالم نرىاردنشا  ،ا ،را  ،سخا ا ،را وار هرى داشتنشا ،

او آن هیچ نرىانش شیشنش :§ .راط دهنش ا پیونش دهنش ا  ،سه مرد ایر،ن دردنش او مهتران شام  ،نام کى لقرا ایا لقییب
اود  ،ا ا لقرا اه هود علیهالسّالم ایر ،ش اود ، .ا ،تنها مسلران شش اود  ،نام آن د یر مرثش ایا سیعش ایود  ،ا ،نییز
مسلران شش اود انشر نهان ، .سه د یر مرد اود نام  ،قیل اودا  ،ا ا قیل دافر اود  ،مسلران نیشته اود ، .ا یا هیر
سه مهتران اودنشا  ،هر سه را افرستادنش  ،ا شان آن قراانها اشست ا ا هر سه افرستادنش او اشتران  ،گا،ان  ،گوسیفنشان
اسیار ، .میان ا شان  ،میان مکّه سه ر،و را اود ⋮ :راط دهنش های سهگان شش ا .پ

ا شان ارفتنش ↑ :عز رتا  ،ایه

مکّه ششنش ، .چون ا ا هر سه تا اه مکّه رسیشنش ا شان انشر مکّه و شان  ،قرااتان  ،د،ستان داشتنشا  ،لقرا را مهران
دردنش  ،شب  ،ر،و اه لهو  ،تراشا مشغول شش اودنشا  ،ایه هییچ گونیه او قومیان یو ششیان یاد نیامیش  ،او شیان
نینش شیشنش .پ

ا ا قوم مکّیان دانستنش ده ا شان را ود قومان و ش او اد ارفته است  ،دانستنش ده آن قومان ا شیان
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آن عاد ان انشر قحط  ،سختى انشر مانش انش .پ

آن مکیان مطراان را انشر آمو تنش تا هال  ،اهوال آن عاد ان ایه سیر،د

 ،دف پیش ا شان مىگفتنش تا ا شان را قومان و ش ااو اد آ شا تا اگر قراانى مىدننشا اکننیش :§ .رایط دهنیش ا پیونیش
دهنش ا .پ

ا ا لقرا  ،مرثش هر د ،مسلرانى و ش آشکارا دردنش پیش ا ا قیل ده دافر ایودا  ،ا ،را گفتنیش دیه اگیر

قومان اه هود علیهالسّالم ایر ،شنش هق تعالى ا شان را ااران فرستاد  ،چون نیر ،شنش میا او اهیر آن چنیش ا ر،وگیار
ا ا قیل دافر گفت ده شرا را هیچ انش ،قوم و ش نشاردا  :mot.انییزشا میا یود

سختى  ،رنج اه سر ارد ب .پ

ار،م  ،قراان و ش اکنب  ،شرا ود دانیش .پ

ا ا قیل ار است  ،اهر

و ش او آن قراانهیا اییر،ن دیرد > :جیشا

ششن او هب ار سر د ،راهیا  ،ار سر دو ارد  ،قراان دردا  ،ر ،سو آسران درد  ،گفت ده ا

شا آسران ما اه

هاجت آمش ام  ،مرا ایرار نیست ده او آن عافیت هرى واهب  ،او دسى مرا گلها نیست ده ا ،را اه تو میىسیپارم ،
لکا ااران هرى واهب گر،

و ش راا فر اد رس ا شان را  :D1شخصی دیه او پییش در ،ضیعیت اضیطراری قیرار

گرفتها در واستی میدنش.ا .پ

هب آن ساعت سه اار ارآمش کى سرخ  ،کى سپیش  ،کى سیا ا  ،او مییان آن اایر آ،او
ا ا قیل گفتا ده ا ا اار سرخ ااران نشارد ده هر گیا

آمش ده او ا سه اار هر دشام هرى واهى اخوا تا اقوم تو ر،د .پ

ده ا ا اار ارآمش ااران او ،نبار ش ا  ،اار سپیش هره ر،و مىااشش  ،ااران او ،نرىااردا  ،لکا ا ا اایر سییا ایىگریان
اىااران نباشش ⋮ :راط دهنش های سهگان شش ا .پ

قیل آ،او داد  ،گفتا ما ا ا اار سیا

واهب .آ،او آمش دیه ا یا اایر

سیا پیش گر ،تو رفتا ادنون تو ااو گرد ، .قیل ااوگشت  ،چنان دانست ده آن اار ااران دارد  ،شا آسران قراان ا،
پذ رفتا  ،هاجت ا ،ر،ا گردانیشا  ،اارانشان فرستاد .ود نشانست ده آن اار عذاب دارد  ،هرهشان را هیالک واهیش
درد  :E71فر فتا در مبادلها ، .شا عزّ  ،جلّ فر شتیان عذاب را اا آن اار افرستاد پیش آن قوم عاد ان ، .ا یا قییل
ااو آمش  ،اهوال اا اران و ش ایفت ده ما رفتب  ،چه دردم .پ
قوم عاد انا  ،او پیش اار ااد سخت ارفت  :Fneg.عکی
میشودا ، .ا شان چون ااد د شنش گفتنش نیک ده ااد آمش  ،او پ

آن اار سیا اا فر شتیان عذاب رفیت تیا سیو آن

عامیل جیاد ،ی [ایاران واسیته شیش ] ایه قهرمیان داد
ااد اار آ ش  ،چون انیرستنش آن اار د شنش ده مىرفیتا

 ،گفتنش ه ده اار نیز آمش  ،چون اار آ ش الاش ااران ابارانش  ،ا شان نشیاط  ،رّمیى هریى دردنیش  ،هیود علییهالسّیالم
مىدانست ده آن عذاب است ده شا عزّ  ،جلّ ا ،را آگا درد اود .پ

هود علیهالسّلب ا شان را گفت ده آن اایر دیه

چنان اه شتاب هرى آ ش آن عذااى است ده شرا را مىآ ش  ،شرا مىپنشار ش ده آن رهرت است  ،ااران واهیش اارانییش
§ :راط دهنش ا پیونش دهنش ا .پ

چون آن اار اشانجا رسیش ایستادا  ،آن ر دالعقیب او آنجا ایر،ن آمش  ،عقییب آن ااشیش

ده انشر ،هیچ منفعت نباشش چنان دیه یشا عیزّ  ،جیلّ گفیت :میا تَیذَرُ مِیا شَییْءٍ أَتَیتْ عَلَیْیهِ إِلَّیا جَعَلَتیهُ دَیالرَّمِیبِ.
الذار اها32ا؛ گفتا ا ا ااد هیچ چیز را ده اه  ،رسیش دست انشاشت ده نه آن را نیست انکرد چون استخوان پوسیش .
 ،د یر جا گفت عزّ  ،جلّ...ا قوم عاد را هالک درد ب اه ااد سخت نافرمیانا ...پی

آن ایاد هریىآمیش  ،هیر چیه

چهارپاها اودنش ایشتر هره را او ومیا ارداشت  ،اه هوا ارد  ،ار ومیا هرىود  ،پار پار مىگشتنش .پ
ااد را اش شنش گفتنش ده شکیبا ى دنیش ده او پ

ا شان چون آن

ا ا ااران آ ش سختا  ،هره او انه ها ایر،ن آمشنش  ،گوش مىداشیتنش

ده ااران آ ش  ،آن ااد هب چنان سخت مىآمش  ،ا شان پا ها

و ش ار ومیا شک مىودنش  ،اآسانى تیا وانیو ایزمیا

فر ،مىششنش ، .هود علیهالسّلب چنان دانست ده ا شان پیش  ،ر،نش  ،واهش دننش تا هود دعا دنش تا عذاب او ا شان
ااو گردد ، .هیچ د

ود پیش  ،نرفتنش  ،محل ا ،نکردنش ، .پ

ااد انشر آمشا  ،ا شان را ار مىگرفت  ،اهیوا انیشر

هرىاردا  ،ااو ار ومیا هرىودا  ،ازار شان هرى دشت ، .ا شان هر میرد چنیش رمیاانیى اودنیش  ،هیب چنیان ایر
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ومیاشان مىا،دنش ....پ

چون آن مردمان را ااد اکشت  ،ایودنشا ونان  ،دوددان ده ضعیا اودنش اه انهها انشر رفتنش

 ،ایر ختنشا  ،ااد او پ

ا شان اشان انه ها انشر هرىشش  ،ا شان را ار مىداشت  ،او آن د وار ار د یر د وار ار مىود

تا هره را پار پار درد  ،هره استخوانهاشان پوسیش درد ، .هب چنان هفیت شیب  ،هشیت ر،و میىآمیش آن ایاد ایشان
سختىا ، ...هره هالک ششنش  ،ارردنش  :Uمجاواه شرّ را ، ...شا عزّ  ،جلّ هود پیغامبر را او ا شیان ارهانییش :Ps
نجاه  ،رها ی قهرمانا ...پ

ا ا سه تا ده اه مکّه انشر نشسته اودنش هنوو آگاهى نشاشتنش او هالک ششن قیوم ا شیان.

چون آگا ششنش  :B3اعالن مصیبت اه صورههای مختلاا ا ا لقرا  ،مرثش ده مسلران اودنش ا ا قیل را گفتنیشا

پ

ده دافر اود ده تو نیز مسلران شو  ،اگر نه هالک شو  .ا ،گفت ده مرا او پ
آسران درد  ،گفت ده ا

قوم ما ونشگانى نرىاا ش ، .ر ،سیو

شا آسران چون قوم مرا هالک درد مرا نیز هالک گردان :D1 .در واسیتهیای د ییرا.

پ

ااد انشر آمش  ،آن قیل را ارداشت  ،اه هوا انشر ابرد  ،ااو ار ومیا ود تا پار پار دیردش :U .مجیاواه شیرّ را.

پ

و ش اکردنش  ،آ،او شنیشنش ده شیرا

ا ا لقرا  ،مرثش ده مسلران اودنش ار استنش  ،اه دو ارششنش  ،قراانها

نیز هاجت اخواهیش :§ .راط دهنش ا پیونش دهنش ا .ا ا لقرا گفت ده ما ونشگانى دراو واهب اا هکرتا  ،میرا اا یش
ونشگانى هفت درد

اشهى :D1 .در واستهای د یراا  ،هر دردسى را پانصش سال ونشگانى ااشیش  ،آ،او آمیش دیه

هر چنش اسیار اخواهى و ست عاقبت هب ابا ش مرد .لقرا گفتا ر،ا ااشیش .پی
درد

ا ،را اشاد  :E1ارآ،ردن ک تقاضاا ، .پ

د یر ایرفت  ،هب چنان هرى داشت تا هفت او پ

لقرا اچها درد

ا ،را اجاایت دردنیشا  ،ونیشگانى هفیت

ایرفت  ،هرىداشت تا اررد  ،او پ

آن کى

ک د یر ایرفتا چنان ده سه هزار  ،پانصش سال لقرا از سیته ایود

 ،آن گا او دنیا ارفت ، .ا ا مرثش هاجت واست  ،گفت ده مرا نان گنشمیا میىاا یش  :D1در واسیتهیای د ییراا او
جهت آن ده ا شان را هره نان جو ا اود  .پ
مىدرد  :E1ارآ،ردن ک تقاضاا .پ

هق تعالى دعا ا ،نیز اجاات درد  ،تا ونش اود نیان گنیشمیا ایر،و ا،

هود پیغامبر آنجا ارانش پنجا سالا پ

او دنیا ارفت ، .ونشگانى هیود صیش  ،پنجیا

سال اود .ترجر تفسیر طبریا  7731/8 :7888ی  .7713تلخیص نیارنش او «قصّ هود علیهالسّلب اا عاد  ،قوم ،ی»ا.
 2ـ  3ـ  1ـ ریختشناسی حرکت سوم قصّه
در هردت سوم قصّها هود راا قهرمان قصّه است ده ااو هب هرچون د ،هردت پیشیا قصّه ار انذار  ،تنبیه قوم عیاد
پای فشارد است؛ قوم عادا شخصیت شرّ ر ود را در ر،نش قصّه هفظ درد انش؛ شا،نیشا یاریگیری یود را ایا رهیا
دردن هود را او شرّ دافران  ،اخشنشگی ود را اا ارآ،ردن واستههای فرستادگان قوم عاد  ،منتقب ایودن یود را ایا
دیفر دادن اه دافران نشان داد است .هرچنیا سه مرد مهتری ده عاد ان ارای قراانی دردن گسییل دیرد انیشا شخصییت
گسیل دارنشة عاد ان  ،شخصیت قهرمان آن سه مرد را ارای قوم عاد تصو ر درد اسیت .شخصییتهیا در ا یا هردیت
قصّها هوو های عرلکردی اسیار گسترد تری دارنش؛ «گاهی ک شخصیت در چنش ا هووة عرلیّاه فعّال است» پیرا ا
788 :7838ا؛ در چنیا مواردیا هووة داردردی نخست شخصیتهاا مانشگارتر  ،انیادیتر او هوو های دیاردردی پی
او آن است .اناارا ا اصالت شخصیتی قهرمانان چنشنقشی را اا ش در شخصیت نخستیا آنان دانسیت .نییز نیک .پیرا ا
711 :7838ا .قوم عادا افز،ن ار شخصیت شرّ ر قصّها و شداری گسیل داشتا را نیز اه انجام رسانیش انش دیه او گیر،
و شداریهای میانجی  ،هوادث پیونش دهنش Bا است  ،در ر،نش قصّه پذ رای شخصیتهیای گونیاگون مییتوانیش
ااشش .شا،نشا اری گرا اخشنش  ،منتقب هالت متقاال اخشنش ا ا ا هردت قصّه است .نکت اش ع ا ا هردت داسیتانا
داشتا د ،شخصیت قهرمان است؛ کی هود را ده در پی را نرودن اه قوم عاد است  ،د یری آن سه ا لچی قوم عیاد
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ده در پی نجاه قوم ود او شکسالی  ،ای آذ،قیی هستنش .قهرمان نخستیا در ،ضعیت آغاو ا قصّها ،ارد قصّه شش
است نیز نک .پرا ا 711 :7838ا  ،قهرمان هر هردتهای قصّه اه شرار میر،د امّا قهرمانان د،م قصّها قهرمانان یک
هردت داستانی هستنش ده داستان را اه ا،ا  ،سپ

فر،د falling actionا رسانیش انش  ،پا ان هردتی قصّه را فیراهب

درد انش .سه مهتران قوما سه ر،و را ا اشتران  ،گا،ان  ،گوسفنشان  ،سه اار سرخ  ،سپیش  ،سیا ا پش یش هیا ی سیهگیان
شش ⋮اا هستنش ده اه اسط هردت قصّه اری رسانش انش« .پش شة سهگانی مرکا است در جزئیاه مراوط اه افراد قصّیه
اا ماهیتی توصیفی ماننش سه سر اژدهاا ایا شا ا در و شکار های فردیا و شکار های جفتی مثل و شکاری تعقیب
ی نجاهاا گر،

و شکاری ها  ،سرتاسر هردتها ،اقع شود .تکرار مرکا است اا توو عی کنوا ت  ،ک شیکل ماننیش سیه

دار دشوارا سه سال شمت دردناا ا اه صوره ترادری مثال سومیا دار  ،مأمور ت دشوارتر ا هره است ا سومیا جنیگ
اشتر ا هره استاا در قصّه ظاهر شود  ،ا د ،اار نتیج منفی داشته ااشش  ،فقط در سومیا اار ایه پییر،وی اینجامیش» پیرا ا
787 :7838ا .عنصر پیونشی فراموش دردن مأمور تا انییزة جشا ی مهتیر نخسیت را او د ،هرتیای د ییر یود فیراهب دیرد
است؛ ا ا فراموشیا غفلت نیست الکه تغافل است و را د ،نفر او سه مهتر قوما اه هود را  ،پیامبریاش مسیلران شیش انیش ،
در در،ن و ش ار نااودی دافران قوم ودا رسنشنش« .ارای هادثهها  ،ر ،شادهای پیونش دهنش نیز اشیخاص اصیی ،جیود
دارد ماننش شکا تدننشگانا برآ،رانا طعنهوننشگانا» پرا ا 788 :7838ا.
الیوی هردتی ا ا اخش او قصّه اا اخشهای د یر متفا،ه است؛ تنینای معیشتی ارآمش او شکسالی a8اا نقطی
آغاو ا ا ا هردت است ده عاد ان را ،امیداردا سه مهتر او میان و ش ارای قراان دردن اه در دننش؛ دیش د ییرگونی
ا ا مهترانا آنان را ار سر د ،راهی جشا ی او کش یر <ا میگذارد؛ مهتر نخست ده ار دفر و ش پای مییفشیاردا در
پیشیا الهیا ااران می واهش D1اا امّا نادانسته اه جای پاداشا پادافر Fneg.ا در افت میدارد  ،قوم عاد را ایه دیام
قهر الهی میدشانش  ،هالک میدنش Uا .و شداری هالک ششن قوم عادا اا و شداری رها ششن هیود راا قهرمیان
قصّها او شرّ عاد ان Psا دارای «هرسانگردی» است .گاهی در ک قصّیها یک یو شدیاری معیانی ضیرنی یو ش
داریهای د یر را نیز اا ود اه هررا دارد .چنیا پش شاری را هرسانگردی =ا میینامنیش نیک .پیرا ا 781 :7838ا.
مهتر دافر نیز ده او مصیبت هالک ششن قوم و ش آگا میشودا آرو،ی مرگ مینرا ش D1ا  ،شا،نیش نییز آرو،ی ا،
را ارمیآ،رد E1ا .مرگ اروانی شش اه ا،ا اا و شداری مجاواه شرّ ر Uاا هرسانگردی دارد .د ،مهتیر د ییر قیوم
ده و شدار شان اه تعلیق suspensionا درآمش استا نیز ار آستان الهی قراانی میدننش  ،هر د ،او سیاهت پیادیزة
پر،ردگار در واستها ی میدننش D1ا ده شا،نش واهشهای آنان را ارمیآ،رد E1ا .ایر پا یه آنچیه گیزارش شیشا
نرودگار هردت سوم قصّها چنیا است:


D1

D1 U=Ps

a8
نرودگار ا ا هردتا اا نرودگار ششب او الیوهای هردتی پرا

E1=U
D1

E1

شباهت و ادی دارد امّا تفا،ههیای انییاد نی در ا یا

هردت د ش می شود ده آن را هردتی نوآ یا درد است :نخستا ا ا ده فاقش شیء ا طار دهنش ا است؛ د یر آن ده
مسیر هردتی قهرمانیان قیوم عیادا سیرانجام کسیانی ایرای آن هیا ایه هریرا نیشارد؛ سیه د ییر ا یا دیه گیر گشیا ی

تحلیل ر ختاری قصه هرره هود را در ترجره تفسیر طبری
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catastrophe/denoumentا هر هردتهای پیشیا قصّها نیز در مسیر مهتر نخسیت قیوم دیه دیافر اسیتا انجیام
میپذ رد  ،د ،مهتر د یر قوم عادا پ

او ایر،ن آمشن او محاق تعلیق داستانیا تنها نیکفرجامی مؤمنیان ایه هیود را را

در متا قصّه آشکار درد انش .تعشاد قهرمانان نیز سه نفر است امّا او آنجا ده و شداریهیای د ،تیا او آنیان منطبیق ایا
کش یر استا در ،اقع ا ا سه قهرمانا د ،و شداری را اه انجام رسانیش انش.



D1 E71 Fneg. U=Ps B3 D1 U

>↑ 2 7 a8 B1

طرح برآمده از خویشکاریهای حرکت سوم قصّه:
] D 1 E1 [ 2
 3ـ یافتههای پژوهش:

 .7قصّ هرره هود راا او پنج شخصیت قهرمانا شرّ را اخشنش ا اریگرا گسیل دارنش ا تشکیل شش ده در مقا سیه
اا الیوی هفت شخصیتی پرا ا فاقش شخصیتهای ضشّ قهرمان  ،شا واد است .ر،نش تکو اا تکامل  ،تنیزّل ا یا قصّیه
اه گونهای است ده شخصیتهای ضش قهرمان قهرمان در،غینی ده در پی تشبّه ایه قهرمیان اسیت  ،سیرانجام شینا ته
میشود.ا  ،شا واد آن ده قهرمان اه دنبال نجاه ا ،ا اود،اا اا ا ،است  ،چنان ده پیشاستا نریتوانش شخصیت  ،یژة
قصٌههای د نی ااششا نریتواننش نقشی داشته ااشنش.
 .2در هردت نخست قصّها پا شاری هود را در راهنرا ی قوم عیاد  ،سیرپیچی آنیان او فرمیانهیای فرسیتادة یشاا ایا
و شداریهای د ،چنشان ششة  ]2 7[2نرا ش داد شش است .ا ا و شداری ک موتیا رفتیاری در سییرة هری
پیامبران الهی است.
 .8ااروتر ا سنجه ارای تشخیص قهرمان قصّها اقشام ا ،ارای گشودن گر پییچ intrigueا قصّیه اسیت دیه شخصییت
شرّ ر داستان ا اهساس دربود  ،نیاویا آن را ا جاد درد است .اناارا ا قهرمانانی ماننش سیه مهتیر قیوم عیادا قهرمانیان
مقطعی قصّه هستنشا نه قهرمان هر قصّه.
 .3طرح و شداریهای سه هردت قصّ هود راا توالی اسیار هرسیان یو شدیاریهیای ا یا قصّیه را ایا یو ش
داریهای الیوی پرا

نک .پرا ا  213 :7838ی 217ا اه اثباه میرسانش .تنها در هردت اّ،ل قصّها و شدیاریهیای

 A Bار  2 7مقشّم شش انش ده تفا،تی ر،سا تی استا نه نظام تردیبی تاو ای  ،د شگا پرا

در ا ا اار ا پیش او ا ا

گفته شش.
 .8هردتهای سهگان ا ا قصّها پیچیشگی اصّی را نشیان مییدهنیش؛ هردیت اّ،ل  ،د،م قصّیها او الییوی نخسیت او
الیوهای هردتی شش گان پرا

پیر،ی درد استا امّا هردت سوم ا ا قصّه هردتی تاو  ،اش،ن پیشینه در آرای پیرا

است ده ود گوا تفا،ه هردتی ک قصّ د نی اا قصّههای پر ان است.
 4ـ نتیجه
در آغاو ا و ستگاههای انسان دهاا هنر  ،د اا هرزاد کش یر اود انش  ،در گذار ومانا نیز پیونشی آشکار داشیتهانیش.
تفکّر د نی اشرا ار د یر مقولههای ونشگی ا ،نیز سا ه افکنش ده دانشهای آدادمیک  ،آداب  ،رسوم عامیان ملل جهیان
او ا ا مقولهها هستنش .قصّههاا مهرتر ا گونه او اعرای انوادة فولکلور هستنش ده او مرامیا د نی اسیار متأثّر شش انیش.

 / 33متاشناسی ادب فارسیا سال پنجا  ،کبا د،رة جش شا سال هفتبا شرارة 8ا پیاپی21اپا یز 7833

واان دلنشیا  ،پر ر شار قصّها شیردی تعلیری در دتابهای مقشّس است تیا مؤمنیان را ایه تیشاّر ،ادارد .داسیتانهیای
ونشگانی پیامبران در توراها انجیل  ،قرآنا اخش معتنااهی او ا ا متون مقشّس را تشیکیل مییدهنیش .اا سیتیی مطالعی
قصّههای قرآنیا اا اهر گیری او دانشهای نو ا ادای  ،تبییا ژرفنای ارتباطی ا ا قصّهها اا گفتریانهیای ر،و اداییا ایر
پژ،هشیران ا رانی مسلّب است .ا ا قصّهها در ار ی او تفسیرهای قرآنی صبغهای عامیانه افتهانیش .قصّی هریره هیود
را در ترجر تفسیر طبری او لحاظ پردا ت  ،سا تار دارای  ،ژگیهای ارجستهای است.
نظر ّ ر ختشناسی پرا

او آن ر ،ده اه تبییا  ،تحلیل سا تارها میپرداود نه جزئیاه  ،ر،سیا تهیااا انعطیاف

ااال ی در اررسی قصّههای د یری غیر او قصّههای ردة پر ان دارد؛ قصّههای د نیا نیز او هرییا قبییل قصّیههیا هسیتنش؛
اه ،ژ ده پرا

نیز ار ر شههای د نی قصّهها تأدیش درد است .در قصّی هیود راا شیرارگان شخصییتهیا  ،یو ش

داریهای آنها  ،ترتیب  ،توالی ا ا و شداریهاا او الیوی ر ختشناسی پرا

 ،تبصر های ا ا نظر ّه پیر،ی دیرد

است  ،ا ا قصّه در ا ا ومینههاا ساوگاری ااال ی او ود نشان داد است امّا او لحاظ ر،نش هردتیا ا ا قصّیه گیر چیه در
د ،هردت نخست ود او الیوی هردتی اّ،ل او الیوهای ششگان پرا
الیو ی د یرگون اا الیوهای پرا
دوشای ا رانی نظر ّ پرا

پیر،ی درد اسیتا امّیا در هردیت سیوم یودا

دارد  ،ک الیوی تاو را شناسانش اسیت .نیارنیش پیشینهاد مییدنیش دیه پژ،هشییران

را در مطالع د یر قصّههای قرآنی اه دار گیرنش تا ر خت انیاد ا ا یا قصّیههیا ایه دسیت آ یش.

فرلا او آنِ متقشّمان است  ،رستیاری او آنِ پیشر،ان؛ نیارنش ا سپاسدار هرتا ان پیشیا ود در ا ا ومین پژ،هشی است.
پی نوشتها
 .7میرصادقیا «نقش» را اراار ،اژة ” “functionنهاد است .میرصادقیا711 :7831ا .و شدیاریا دیاردرد  ،نقیشا هیر سیها
اراارها ی ارای  functionهستنش.
 .2در ا ا پژ،هشا و شداریها ی ده اا  نشانهگذاری شش انشا اا گزار های پرا

انشدی تفا،ه دارنش ده نیارنش دوشییش ایا

افز،دن نکتهها ی رفع تزاهب دنش.
، .3ضعیت آغاو ا قصّه اا عنصر انییزش mot.اا عناصر راط دهنش §ا  ،راط دهنش های سهگان شش ⋮ا و شداری ایه
شرار نریر،نش  ،در طرح پا انی ارآمش او و شداریهای هر داستان نوشته نریشونش.
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