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 ترازوی روایت شناسی شد طوفان دراو فرزندش در فر گفتگوی نوح

 1قاسم محسنی مری
 چکیده

یکگی ا  . توصیفی و توصیه ای با خوانشگرران خگود دا ااتبگاس ا گ ، متنوع معرفتیهای  قرآن کریم با جنبه
با توجه به کوشش مفسگرانه دا تفسگیر مگوادی . اوایترری قرآن ا   ۀشیو ، توصیفی ۀمعرفتی دا حو  های  جنبه

دعگا کگردن بگرای  گفتروی قهرمان طوفگان بگا فر نگد  و  واۀ هود که به اویداد 45تا  40آیات اوای  قرآنی دا
دشگواا کگه کشگتی دا آن امگواک پیکرکگوهی اوشن نشده چرونه دا آن شرایط ، پردا د می پایان طوفان دااو اهایی 

دعگا بگرای اهگایش فر نگد ا  آن ، یا با پایگان یگافتن طوفگان هم  خنی میان آن دو ایجاد شده ا  ؟ و، گرفته قراا
این اویگدادها ا  یگن نمگات متکگی بگر ،   ؟ بنابر اوایترری قرآن کریما گرفتاای دا این اوایترری به چه معنا

پریشان مانی  مگانی دا فرآینگد اوایگ   وا    طح دا تان پیروی نکرده  هشمااانه دایا گا توالی خطی  مانی و
کم ، طگر ، دید ااوی ۀ اویهای  این جستاا با اهیاف  اوای  شنا ی و مؤلفه. شود می دیده  گاختاا و قگوانین حگا
اا بگه عنگوان اوایگ  طوفگان هگای  و موقعی ها  هگای شخیگی  رریکنشگ، با شیوه توصیفی و تحلیل اوایی، برآن

 . اویدادی  ا گاا با توالی خطی  مانی دا  طح گفتمان برا ی وآشفتری  مانی اا بی وجه دانسته ا  
 . پیرنگ،  مان و مکان،  اویۀ دید، اوای  شنا ی، اوای  طوفان: کلیدی واژگان
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 مقدمه

دنبگا  همگدلی میگان ااوی و نگد کگه بگه او  بگه شگماا می  لسله ای ا  حوادث برای افراد، دا تانیهای  اوای 
دا  اوایگ  طوفگان نگو . به آن همسخنی دو افق معنگایی گوینگد، خوانشرران هستند که دا هرمنوتین ادبی

کنده دا  واه متعدد آمده ا   و فهم هر جزء اوایگ  و همگدلی بگا آن دا های  قرآن کریم به طوا نامنسجم و پرا
کم بر آن  واه  و قواعد همبسته با  گاختاا نمریۀ اوای  شنا یاما با . باشد میا ه پیو   با محتوا و نمات کلی حا

اجزای متفاوت اوای   (...و   مان، شخیی  پردا ی، گفترو، کشمکش، بحران  ایی، گره افکنی، مقدمه) اوایی
های  مؤلفهتوان دا آن قالب قراا داد و ایختاا نوینی ا  تعامل میان اجزای اوایی ایجاد کرد و همدلی اا میان  می اا

افگزون بگر ، مهند گی دا  گاختاا اوایگ  ۀچیگنش نگوین بگا  گامان. آن بگا  خگوانی نمگود ۀمتن و گیرنگد، فر تنده
اوایگ   عناصگر توانگد بگا کگانونی شگدگی مگتن و مگی  ا د کگه می اا منسجم یاوایت، هر  واه اوایترری جزئی دا

پی با  ا ی  دا و دایفهم نم ظاهری ااهای  نااا تی و کا تی ها وکند داک  تعامل میان اجزای اوای  اا، شنا ی
دا نقگل  3دق  دا گفتاا و گگواهی، عبرت دهی، 2هدایترری ان  همتنوع ب 1نمات فهمی افزون برخویشکاای های

کگانونی شگدگی ااوی دانگای  و 4 اویۀ دیگد اوایترری قرآن، این شیوه دا. فهم نمود اوای  اا پیات اهداف و، اوایی
هگای  و آمو هدااد  مگیمطلق و پیروی آن ا  نمات گفتمانی ویگهه کگه اوایگ  شگنوها اا بگه فوگای اوایگ  نزدیگن 

 . برخواداا ا   خاص یاهمیت ا ، کند میمتفاوت توصیفی و توصیه ای خود اا بیان 
اویدادهایی اشااه کرده به ، صحنه هاییبا پردا   ،  واۀ هود (45-40) آیاتدا این میان اوایترری قرآن دا 

ویااانش پس ا   واا  نو ؛ بنابر این آیات. خوانشرران اا به چالش کشانده ا  ، که دا داا نای تاایخ ا الت
 نو  فر نگد  اا دا، کشتی اا دا میان گرفته، به بزاگی کوه یهای داحالی که موک، شدن دا کشتی و اوان شدن آن

ایگن  پذیرد و دا نمی ولی پسر ( 42)هود/ خواهد تا بر کشتی  واا شود می اده و ا  ویقراا د گوشه ای مخاطب
دا ادامه پس ا  فروکش کگردن آ  و  و( 43)هود/. گردد می و فر ند  غرق شود میل یها حا میان موجی بین آن

 ( 45-44)هود/. شود می قهرمان اوای  ا  خداوند نجات فر ند  اا خواهان، فرو نشستن کشتی دا کوه جودی

 . ادبیات نظری پژوهش1

 پژوهش ۀپیشین. 1-1

 بگان و ادبیگات  پهوهش،  مان و مکان اوایی دا قیص قرآن" ا  ابوالفول حریهای  "برا ی مؤلفه ۀمقال ـ
بگه عنیگر  مگان دا اوایگ  بگا اهیافگ  نااا ننگ  پگردا    141-125 صگص، 8 و 7 های هشماا ، 1388فاا ی، 

                                                           
1. Narrative Function 

2. Directing Function 

3. Testimonial Function 

4. Prespeactive/ Point of Viwe 
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 ان  به دا پیو تاا با آنهای  پیوند  مان اوای  و  مان متن یا گفتمان و نیز مؤلفه کند میوی تال  . ه ا  گردید
تحلیگل  مگانی و ، گیگرد میتداوت و بسامد اا با ذکر نمونه هایی ا  اوایترری قرآن بپردا د و دانهای  نتیجگه ، نمم

 .ا  و آیات الهی  ودمند ها  مکانی اوایی دا قیص قرآن دا فهم و تفسیر گزااه
حسین علگی ترکمگانی و ، بر مبنای دیدگاه اوالن باات و نااا نن "  واۀ نو "تحلیل اوای  شناختی ۀ مقالـ 

دا پیو گتاا اوایگ   نمونگۀ دیرگر ،116-91صص  ،23، شمااۀ 1396قرآنی،  -های ادبی فیلنامه پهوهش، دیرران
هنگری و  یبگایی نهگانی هگای  جلوه، شناختی ا   که تال  شده با بهگره گیگری ا  د گتوا  بگان اوایگ  شنا گی

 . قرآنی اا آشکاا  ا دهای  اوای 
کیگد"تأملی بر نمات چینش آیات دا قیص قرآنی با  ۀمقالـ  دا  گواۀ  بگر آیگات اوایترگر طوفگان نگو  تأ
ا  جمله پهوهش  ،179-155صص  ،2، شمااۀ 1397های قرآن و حدیث،  پهوهش، منیوا پهلوان و دیرران، هود"

 واۀ  45تا  42ه با الروی اگ برگی دا پی ضابطه ای برای عدت اعای  توالی  مانی دا چینش آیات هایی ا   ک
بگا بهگره منگدی ا  ، ان و کگافرانمؤمنگ ۀدا تقابل دوگانگها  دا این جستاا  عی شده با تفکین گزااه. باشد می هود
بگر  تقابگل ۀشود اید می چنان چه دانسته. اگ برگی تمامی اویداد طوفان اا با ترتیب  مانی  ا گاا جلوه دهد ۀشیو 

 تعیگین تقابگل بگا یکگدیرر مگتن دا معنگایی داهای  بن مایه، این اهیاف  دا. ا    اختااگرایی متن ا تواا ۀنمری
مؤلگ   هرچند( 3: 1370، اوالن باات. )مشخص شوندگردد،  می گردند تا ایده ای کلی که موجب تولید معنا می

اما  ،آن شرایط اوایتی توجیه نماید دااا میان قهرمان طوفان  گفترو مان پریشی دا اخداد نماید  میمحترت تال  
ایشان با شگیوه اوایگ  دا ، مشخص نکرده که این الروی پیشنهادی دااای چه خا تراهی ا   و ا   وی دیرر

 همسخنی نو  مان دا  ۀدا پی نشان دادن  ا گاای مقول،  طح دا تان وبه صوات انومامی و عینی اخداد
ا د این الروی اوایتی دا  گطح دا گتان  می بوده ا   که به نمراو با فر ند  و دعای پایان طوفان برای اهایی 

 . نا کااا باشدها  برای همسا  جلوه دادن اویداد
مؤلفگۀ مستقل که به اوایترری قرآن کریم دا این مواد با لحگا   پیشین جستاای قابل تأمل وهای  بنابر گفته

او  توصیفی و تحلیل اوایگی  ۀبا  وی 2و متن 1دا  طو  دا تان مکان و گفترو با اهیاف  اوای  شنا ی،  مان
 دا با گردان آیات قرآن به  بان فاا ی ا  ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند بهره برده شده ا  . .دیده نشده ا  

 های پژوهش . پرسش1-2

 دا این شرایط با لحا  عنیر  مان میسر ا  ؟  گفتروچرونری این ، برا اس اوایترری قرآن کریم -1

                                                           
1. Story 

2. Text 
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ا  خداوند نجات فر نگد  ، قهرمان اوای  پس ا  فروکش کردن آ  و فرو نشستن کشتی دا کوه جودی -2
 چرونه چنین داخوا تی قابل تیوا ا  ؟ ، با توجه به ظرفی   مانی دا فرآیند طوفان. ا   اا خوا تاا

 پژوهش ۀفرضی. 1-3

بگا فر نگد  دا  دااد هگم  گخنی نگو  این پهوهش برا اس الروی اوای  شگناختی ا گ  کگه بیگان مگی ۀفرضی
 کند.  باشد و توالی  مانی آن ا  اوایترری دا  طح دا تان پیروی نمی اوایترری قرآن کریم، اوای  دا طح گفتمان می

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-4

ا اس  اویۀ دیگد ااوی و دا پیو گتاا بگا  گایر عناصگر  ن بر طح گفتمان که نوعی با خوانی دا تا اوای  دا
فلسفی ، اوان شناختی، اخالقی، اوای  شناختی دا پی بیان ایدئولونی یا  بن خاص دا حو های متفاوت باوای

بگه صگوات گاهشگمااانه و  اوایترری دا این  طح به دنبا   ا واای  مانی اویدادها با اموا عینگی. و دینی ا  
اوایتش ا  انعطاف پذیری دا نقل دا تان با قابلی  فشگردگی ، دا اوایترری بلکه با توانمندی ااوی ،خطی نیس 

، ایگن تلقگی دا. باشگد مگی عقب یا جلو بردن اویدادها دا اوایترری برخگوادااهای  یا ا  شاخیه یا گسترانندگی و
الهی کانونی شده تا پیگات حقیقگی اا دا  ۀخداوند به عنوان ااوی دانای مطلق ا   و اوای  برا اس  اویۀ دید ویه 

. قابل انعطاف ا  ، این اویداد دا پیوند با  اویۀ دید اوایترر بنابراین  مان دا ،پس اوای  به خوانشرران بر اند
 گردد. با این توضیح اهمی  و ضروات پهوهش دا این شیوۀ  امان مند بیش ا  پیش موجه و هدفداا می

 . روش پژوهش1-5

بگا گگردآوای  توصگی  و تحلیگل اوایگی ۀدا پی کاابسگ  او  اوایگ  شنا گی نااا ننگ  بگا شگیو  این پهوهش
هگای  هود اا دا ترا وی اوایگ  شنا گی قگراا داده و تنش  واۀ 45-40دا آیات اوای  طوفان ، ابخانه ایتاطالعات ک

این الرو اا برای آیات مشابه ای که دا ظگاهر بگه  ۀدا ادام.  مانی آن اا برا ی وبه آشفتری ظاهری پا خ داده ا  
 . گسس   مانی اا مرتفع  ا ند، افزون بر فهم، تا با با خوانی آن نماید می پریشان مانی  مانی مبتال هستند پیشنهاد

 چینش سورۀ هود. 2

هگا  اوایترری. دا قرآن کریم ا گ  نو  دا پیو تاا با دا تانها  آیات اوایترر  واۀ هود بخشی ا  گزااه
ایگن  گواه بگا بهگره . باشگد مگی دا  طح متن یا گفتمان دا قرآن برای بیان اهداف نهفته دا آن بگرای خوانشگرران

دا . دا تان پیامبران شش قوت اا پردا   نموده ا   ۀویهه پیروی کرده وبا آن  امان یا  نمام، آیه 123مندی ا  
ا  انحرافگات و کگ   رشگتی همسگو بگا همعیگران پیگامبرو  ایر انبیا و اقوامشگان دا   نو  این اوای 

 . ندکن می گفتاای و افتاای دا پیو   با ا ال  انبیای الهی  یر، ای ه احات اندیش دا ها اوی
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کم بر تمات قگرآن ا  جهگ   گاختااگرایی ان  به این  واه توحیگد و ، اصگل تقابگل یگا دوگگانری، نمات کلی حا
بگراین . اقوات پیشینی ا گ  ۀمشترک هم ۀوااه مؤلفو آن وجود دااد و این الر حق و باطل دا، ایمان و کفر، شرک

مگردت دا ، فر تد که مردمانش اا بگه  گوی نمگات توحیگدی فراخوانگد می ا اس خداوند پیامبر  اا به  وی قومی
 به طگوانمات توحیدی . شوند می و کافر تقسیم مؤمن رری متفاوت به دو گروهبا کنش، رویی به این فراخوانپا خ

بنامگد و بگه نجگات و ا گتراای  مؤمن ،رران همسو با مقات ا ال ین چااچو  ا تواا ا   که به کنشکلی دا ا
 . نویدشان دهد و مخالفان و معااضان اا کافر بخواند و به عذا  و تحقق آن وعده نماید

کرت به ا گال  و هگدایترری نسب   دا براین ا اس آیات آغا ین  واۀ هود به نامالیمات و آ اا قوت ا و  ا
، نا پا گی،  پس افتگاا منکرانگه( 7-5)هود/ الهی و  حر خواندن آنهای  گو  ندادن به آمو ه. آن حورت اشااه دااد
، 13)هگود/  گتمکاای و آخگرت نابگاوای، داوغرویی، دنیا خواهی، انکاا ا ال ( 9 -10)هود/ ناامیدی و فخر فروشی

خداونگد بگا  باشد که با گزااشرری آیاتی با نمون شگده و می خیمانه منکران ا ال نمونه ای ا  افتاا ( 19و 18، 17، 15
دا ( 22، 20، 18، 17، 16)هگود/. دکنگ می اشگااه ،که عگذا  ا گ ، ی ویهه به  رانجات این افتاا انکاا گرایانهآهنر ضر 

بگا  اینگان. ان ا  آن بهگره داانگدمؤمنگ ایمانی قرااداادکه گگروههای  شاخیه، پی این  احات گفتاای و افتاای انکااگرایانه
 البته دا ایگن اا گتا خداونگد پیگامبر  اا توصگیه( 11)هود/  ا ند می نین افتاای اا پیشه، ها شکیبایی دا برابر گرفتاای

ََ َتگاٌا ب َبَعگَم َمگا ». وحیانی اا ترک نکند و  ینه ا  تنگ نرگرددهای  د که آمو هکن می گ گَفَلَعلَّ ََ َوَضگاٌئقب ٌبگٌه َیگوَحی ٌإلَ ی 

َن 
َ
َ  أ َنٌزَ  َعلَ یَ َصَدا 

 
وا َلَواَل أ ول  َنَ  َنذٌ یَ ق 

َ
َما أ َب ٌإنَّ َو َجاَء َمَعه  َمَل

َ
گلش َشگیٌه َکَنزب أ ه  َعَلگی ک  مبگادا تگو » ،(12)هگود/ «لب یگٍء َوکٌ َی رب َواللَّ

نگد چگرا گنجگی بگر او یگو  که مگیتنگ گردد به آن  ات نهیی و  یگو ک شود تر    وحی می یاا که به  و چه  آن برخی ا 
و نیگن .« زی نرهبگان ا گ یگای و خدا بر هر چ امده ا   تو فقط هشداادهندهیای با او ن ا فرشتهیفرو فر تاده نشده 

، 66، 23)هگود/. باشگد مگی ان ا   کگه داتقابگل انکااگرایگانمؤمن برخواداای ا  نعم  و احم  الهی عاقب ، انجامی
َمَثگل  : »دکن می تمثیلی  یبا نمایشرری این تقابل افتاای و گفتاای اا دا 24 ۀپیشین دا آی خداوند داپیو   با آیات( 94

َصمش َواَلَبٌی یَ قَ یاَلَفٌر 
َ
َعَمی َواَْل

َ
مٌ یٌن َکاَْل وَن یَ َسَتوٌ یَ ٌع َهَل یٌر َوالسَّ ر  َفاَل َتَذکَّ

َ
نا و کگر ددا ین دو گروه چون نابیمثل ا و» ،«اٌن َمَثالا أ

هگای  دااد  گپس ایگن اهیافگ  اا دا مل  می بیان «دیر یگ ا پند نمییکسانند پس آیا دا مثل ینا و شنوا   آیسه[ با بیمقا
برابگر ا گال   کگه افتگاا منکرانگه دا تقابلی تا پایان  واه ادامه دااد ۀچنین  وی. گستراند می پیشینی با اوایترری خاص

وااه بیگان و ن کریم ا  پیامبران پیشین بگا الرگآاوایترری قر (108-106، 102-101)هود/. پیامبران  بب  ا  عذا  ا  
گصع َعلَ ». دا امر ا ال  مطگر  گشگته ا گ  دا اا تای ا تواای  ا ی پیامبر ا الت ،شده گال  َنق  َنَبگاٌء َیگَوک 

َ
ََ ٌمگَن أ

َؤاَدَ  َوَجاَءَ  فٌ  َثبش   ٌبٌه ف  ٌل َما ن  گَؤٌمنٌ  یالرع   ا   رگذشگتهای ن یگو هگر »، (120)هگود/ «َن یَهٌذٌه اَلَحقع َوَمَوٌعَمةب َوٌذَکگَری ٌلَلم 
قگ  بگرای ینهگا حقیم و دا ایگردان ا تواا میبه آن  زی ا   که دل  اایم چیکن   می یامبران دخود[ اا که بر تو حکایپ

 .« توآمده و برای مؤمنان اندا  و تذکری ا  
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 رهیافت مفسران . 3

متفاوت تال  کردند پریشان مانی  مانی های   واۀ هود با گمانه 45تا  40مفسران قرآن دا اویااویی با آیات 
کم بر متن توجیه نمایند  خداوند دا اوایترگری طوفگان دا ایگن آیگات. اا همبسته با چینش و  امانه  اختاای حا

َنا َوَفاَا »: فرماید می َمر 
َ
ی ٌإَذا َجاَء أ َلَنا اَحٌمَل فٌ َحتَّ وا  ق  نع لٍّ َ َوَج یالتَّ ََ ٌإالَّ َمَن َ گَبَق َعلَ یَ ٌن اَثنَ یَ َها ٌمَن ک  َهَل

َ
ٌه اَلَقگَو   َیگٌن َوأ

وا فٌ . لب یَوَمَن آَمَن َوَما آَمَن َمَعه  ٌإالَّ َقلٌ  بش یَوَقاَ  اَاَکب  َرَ اَها ٌإنَّ َا ٌه َمَجَراَها َوم  واب َاٌح  یَها ٌبَسٌم اللَّ ٌبٌهگَم  یَتَجرٌ  َی َوهٌ . میَلَغف 
نَ یَ َمَعٌزٍ   یاَبَنه  َوَکاَن فٌ  و ب ن   َمَوٍک َکاَلٌجَباٌ  َوَناَدی یفٌ  َن َمَع اَلَکگاٌفٌر  یَّ ا ب  ٌإَلگی َجَبگٍل  یَقگاَ  َ گ ٌو . َن یاَاَکَب َمَعَنا َواَل َتک 
نٌ یَ  ٌه یَ ٌمَن اَلَماٌء َقاَ  اَل َعاٌصَم الَ  یَعٌیم  َمٌر اللَّ

َ
َغگَرقٌ یَ ٌإالَّ َمَن َاٌحَم َوَحاَ  بَ َوَت ٌمَن أ َما اَلَمَوک  َفَکاَن ٌمگَن اَلم  ا َیگَل یگَوقٌ . َن یَنه 

َاض  اَبَلعٌ 
َ
َقٌلعٌ یَ َماَءٌ  َو  یأ

َ
ٌو یَوٌغ  یا َ َماء  أ گودٌ  َی َم اَلَماء  َوق  َمر  َواَ َتَوَت َعَلگی اَلج 

َ
گاٌلمٌ یگَوقٌ  یش اَْل ا ٌلَلَقگَوٌت المَّ َعگدا . َن یَل ب 

ه  َفَقاَ  َا ش ٌإنَّ اَبنٌ  و ب ن   َوَناَدی بَّ َهلٌ  یَا
َ
ٌکمٌ  یٌمَن أ َحَکم  اَلَحا

َ
َنَ  أ

َ
گگاه  آن تگا»(، 45-40)هگود/« َن یَوٌإنَّ َوَعَدَ  اَلَحقع َوأ

جف  با کسان  مرر کسی که ن یوانی یم دا آن دکشتی[ ا  هر حید و تنوا فواان کرد فرمودیکه فرمان ما داا 
اواده یگمگان نیاند حمل کن و بگا او جگز دعگده[ انگدکی ا مان آوادهیافته ا   و کسانی که ااو  خن دا بااۀ  قبالا 

شگدنش و لنررانگداختنش بگی گمگان پروادگگاا مگن  د به نگات خدا گ  اوانیو دنو [ گف  دا آن  واا شو . بودند
ا که دا کناای پسر  ا  نو  برد و آ ا می  ان موجی کوهیشان اا دا میو آن دکشتی[ ا. آمر نده مهربان ا  

م کگه مگرا ا  یجو  گف  به  ودی به کوهی پناه می . من با ما  واا شو و با کافران مبا ک بود بانگ داداد ای پسر 
س  مرر کسی که دخدا بر او[ یای ن چ نراهداانده یآ  دا امان نراه می دااد گف  امرو  دا برابر فرمان خدا ه

ن آ  خود اا فرو بگر و یو گفته شد ای  م. دیشدگان گرد ا  غرق ل شد و دپسر[یان آن دو حایاحم کند و موک م
ای آ مان دا  بااان[ خودداای کن و آ  فرو کا   و فرمان گزااده شده و دکشتی[ بگر جگودی قگراا گرفگ  و 

پروادگاا خود اا آوا  داد و گف  پروادگااا پسرت ا  کسان من ا گ  و  نو  و. گفته شد مرگ بر قوت  تمکاا
 .« ن داواانییده تو اا   ا   و تو بهتر وع قطعاا 

مفسرانه دانسب  به این آیات دا داا نای تگاایخ ا گالت چنگین گگزاا  های  توان گمانه می با اویکرد اجمالی
(؛ 68-12/61: 1372، طبر ی) مجمع البیان(؛ 494-5/489، بی تا: طو ی) تبیان ان  به تفا یر کهن. ه ا  داد

 التنزیگل و انگواا( 357-17/350: 1420، فخگر اا ی) و مفگاتیح الغیگب( 31-12/28: 1412، طبری) جامع البیان
اما متعرض پریشان مانی  مگانی  ،با اهیاف  تفسیر ترتیبی به این آیات پرداخته( 137-3/135: 1418، بیواوی)

تگال  نمودنگد  و ندگویا این آشفتری دا اوایترری اا داک کرد، مفسرانه پسا کهنیهای  گمانهولی  ،آن نشده اند
بگدون توجگه بگه ( 11/269تگا:  ابگن عاشگوا، بی) دا این میگان ابگن عاشگوا. اویدادهای آن اا دا  مانه تفسیر کنند

و آن اا نمایگد  میفر نش توجگه دا بااۀ  نو  دعایبه فقط ، یطای قهرمان دا تان با فر ند  دا آن شر گفترو
کگه وی اا ا  خواهگد  میو ا  خداونگد کنگد  میتلقگی  آناهایش وی ا  عذا     ا ا نا امیدی ا  پایان طوفان و بعد
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اوایترری قرآن کریم اا بیرون ا  تخته بند  مان دانسگته ، دا این گذاا برخی مفسران. عذا  اخروی اهایی دهد
ایگن قیگود  یرا خداونگد منگزه ا   ؛هم  خنی با خداوند متعا   مانی و مکانی و جسمانی نیس : »ندا هبیان داشت و

 ( 11/207: 1380، میطفوی) «.ا  
 و معتقگد انراانگد میگفتاای بودن وحی اا عامل بی انسجامی دا تگوالی  مگانی ، برخی دیرر ا  قرآن پهوهان

گسسگگ   مگگانی دا اوایترگگری ا گگ  و حگگا  آن کگگه ا  ،  گگاختاای نانوشگگتاای و شگگفاهیهگگای  ند ا  ویهگیهسگگت
( 57-50: 1388، معرف . )باشد می اعای  انسجات کامل ا  آغا  تا پایان اوای ،  اختاا نوشتاای متنهای  نشانه

گسس  چنیش آیگات، دیررهای  دا گمانه تگوالی  مگانی اویگدادهای اوایگ  اا ، برخی ا  مفسران تال  کردند با
ایگن پریشگان ، آیگاتتگأخر  با تقدیم وا   اصال  به توالی  مانی داده و تال  شده ، دا این انرااه. توجیه نمایند

اصگل  ،دااد که قرآن کگریم دا آغگا  می بیان، با پذیر  این آشفتری  مانی، طباطبایی ۀعالم. مانی اا توجیه نماید
. دیرر به جزییات اویداد هم اشااه کرده ا گ های  دا تان اا به طوا کامل دا ین آیه آواده و دا پی آن با گزااه

اا  گواۀ هگود  43و  42آیگات  و فر نگد  دا نگو  همسخنی، المهع ۀبنابر گفت( 10/349: 1374، طباطبایی)
دا اا با فر ند   نو   خنی هم دیرر ۀدا پنداا . قراا داد ،که همبسته با پایان طوفان ا   44 ۀباید پس ا  آی

( 100 /9: 1374، مکاات شیرا ی. )نموده که با بااان شدید مواجه خواهد شد تیوا دا نمر گرف  که فر ند  مانی
 یرا ایگن گگزااه نمایشگرر  ؛باشد نا ا گاا« َمَوٍک َکاَلٌجَباٌ   یٌبٌهَم فٌ  یَتَجرٌ  َی َوهٌ »عباات ا د این گمانه با  می به نمر

.  گهمرین ا گ  کگه کشگتی دا آن شگناوا بگوده ا گ های  موک ۀقهرمان اوای  با فر ند  دا هنرامگفتروی 
، اندلسی؛ 6/256: 1415، آلو ی) هاا به قبل ا   واا شدن کشتی بیان داشت گفترومفسرانه این های  برخی اایزنی

: 1407،  مخشگری؛ 6/256: 1420، اندلسگی)اا قبگل ا  غگرق شگدنش دانسگته  نو  و دعای( 6/157: 1420
 . ندا هولی دلیلی برای آن بیان نکرد( 2/445 :1373، الهیجی؛ 2/400

 1روایت. 4

به معنگای دانگش و « gnarus». ا د می یونانی« gnarus» دا التین به« narration» ،«narrara» ۀتباا وان 
نیز ایشه « geenawwan» کهن انرلیسی ۀوان . دااد« gna» تباا هند و ااوپایی شناخ  ا   که خود ایشه دا

ا اا گطو د( Abbot, 2002: 10. )هند و ااوپایی دااد که به معنگای یگافتن دانگش و گفگتن ا گ  ۀدا همان وان 
 ۀو همسو با نمری( 176: 1370، ، احمدی) خواند« تحقیق دانش»دا تان ا تواا بر تقلید اا( بوطیقا) 2ادبی ۀنمری

خبر و نقگل کگردن ، پرداخ  که دا  ن  فاا ی این کلمه دا معنای حدیث 3 اختاا گرا به شکل یا  اختاا متن
( 695: 1376، انوشگه. )اوای  گفته شد، دکن می  خن به کاا اف  و دا اصطال  ادبی به متنی که دا تان اا بیان

نشانه شنا گی دو و گوا آغگا  شگد و کوشگید تگا  گاختاا و منا گبات داونگی  ا ،  اختاای به اوای  نوین ۀانراا 
برا گاس د گتوا ( فرا بان شنا ی/ فرامتنگی بگاختین) با یابی و با تحلیل  خن(  بان شنا ی) اا دا متنها  نشانه
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: 1394، پگرینس؛ 365: 1381، شمیسگا. )قواعدی دانمگر بریگرد،  ان د توا  بان هب متن نیزبرای  اختاا ،  بان
های  کتا  ایخ  شنا ی قیه. گردید آغا  1پراپ ا ، اهیاف  اوای  شنا ی  اختااگرایی به دا تان ۀدا ادام( 3

( 4برمگون گریماس و) اوای  برا ی  اختاا(، 3گریماس و 2لوی ا تراوس) ا اطیریهای  پریان وی بر پهوهش
 . تأثیر گذاش ( 6و تودواوف 5باات) ادبی ۀو نمری

گفتگاای ا گ  کگه ا  ، مگتن و گیرنگده، فر تنده؛  بان شنا ی اوای  با لحا   ه مؤلفه ۀبه هر اوی دا پنداا 
هگا  شود و نمریه یا د توا  بان اوای  به برا گی نمامنگد  گاختاا اجگزای اوای  می قواعد  بانی  اخته ۀمجموع

ک شده وقایع یا با گویی دا تان دا ین  مگان ( Rimmon – Kenan, 2002: 1). پردا د می اوای  توالی اداا
 :1383، توالن. )گیرد می ا نمات نشانه شنا ی ویهه که اوای  شنوها به عنوان تجربه گر ا آن داسب 4تو ط ااوی

 بانی ا   که با نمم گاهشمااانه یگا تقگویمی بگا همراهگی پیونگد علگی یگا  ۀدا تانی بر اخت، بنابراین اوای  ؛(19
 ( 126: 1388، حری؛ 34: 1368، پراپ. )آواند می دا تان اا پدید یتوالی اویدادها، یا ترکیبی، معلولی

 الگوی روایت شناختی. 4-1

قابگل ، نمگات نشگانه شنا گیالروی اوای  برکنش اوای  ا گتواا ا گ  و دا قالگب ، ادبیات دا تانی یا اوایی
اجگزای اوایگ  ا  نگوعی ، بر این ا اس دا ادبیات اوایی( 109: 1387، شهراتعلوی مقدت و پوا . )باشد ی نجه م

/ طگر  دیرگر آن مگتن ۀو  گوی 7دا تان/ طر  اولیگه/ مگاده خگات/ فگابوال، نخس : توالی  مانی دوالیه بهره دااد
دا تان اشته ای ا  اخدادها دا توالی  مانی/ ، این تقسیم بندیبر ا اس  .ا   8نهایی/ پیرنگ/  ونه/ گفتمان

چرگونری نقگل ایگن اویگداد دا قگالبی اوایگ  ، آیند و مگتن می باشد که پیاپی و منسجم می گاه شمااانه یا تقویمی
متفگاوت دو اهیافگ  رر دا این دو  گطح نمایگان اوای ( 58: 1382، مااتین واالس. )مند ا   نشنا انه و  اما

اا ا  جهگ  تعیگین هگا  پگردا د و صگدق و کگذ  آن مگی مکگان و اویگدادها،  مان، اهیافتی که به شخیی . ا  
و  دهد مید و اویکردی که اخدادها اا بر ا اس چشم اندا  باوای اوایترر مواد توجه قراا کن می خااجی برا ی

. بخشگد می مبسته با  اویگۀ دیگد ااوی  گامانهها  مکان و شخیی ، توالی  مان ان  به اا عناصر اوای  شناختی
 ( 41: 1371، اخوت؛ 98-96: 1387، حری)

                                                           
1. Vladimir Propp 

1. Levi Strauss  

3. Griemass 

4. Claude Bremond 

5. Roland Barthes 

6. Tezvetan Todorov 

7. Dibula, Story 

8. Discourse, Syuzhet/ Syuahet  
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 ۀاوایگ  بگا دااا بگودن جنبگ،  گطح نخسگ . باشند می اوشمند قابل برا ی ۀاین دو نمات اوایترری با دو شیو 
، قهرمگان دا گتان) دا گتانی آن یباشگد و اجگزا می با ابزاا شناختی حسی و تجربی قابل  نجه، انومامی و عینی

امکان انتزاعی ، هرچند اوای  دا این  طح. باشند می با نمونی ا  واقعی  اویداد (ها و جز آن اا شی ءشی، موانع
 گطح . دا تان نیز همبسته با آن ا گ  یشناختی متفاوت و اجزا ۀکه حاج  به شیو  بودن دا تان هم وجود دااد

متنی آن ا   که نوعی با خوانی دا تان برا اس  اویۀ دید ااوی دا پیو تاا با عناصر اوایگ   ۀحو  ، دوت اوای 
فلسگفی و ، اوان شگناختی، اخالقگی، شناختی دا پی بیان ایدئولونی یا  بن خاص دا حو هگای متفگاوت بگاوای

بگه صگوات گاهشگمااانه و  اوایترری دا این  طح به دنبا   ا واای  مانی اویدادها با اموا عینی. باشد می دینی
دا اوایترری ا  انعطاف پذیری دا نقل دا تان با قابلی  فشردگی یا گسگترانندگی  بلکه با توانمندی ؛خطی نیس 

دا ایگن  گامانه نمگم اخگدادها و . عقب یا جلو بردن اویدادها دا اوایترری برخگواداا ا گ های  یا ا  شاخیه و
 کگامالا دا نسب  به  مان و نمم اخدادهای گفتمان اوایگی ، ندکن می مدت  مانی که اخدادهای دا تان ا  آن خود

. اا با نممی دیرر بیان کندها  اا به هم بریزد و آن 5تواند توالی منطقی کااکرده و پیرف  ها می ااوی. متمایز ا  
متفگاوت و  اوایی با  رع های  اوای  دا  طح گفتمان حال   یا  دااد و عنیر  مان دا برهه ۀبنابراین  امان

اوای  دا طح متنگی  ،دا ادامه( Genette, 1980: 35. )گردد میخیر أیا دااای بسامد و چند بااگی یا تقدیم و ت
دا تنا گب بگا کگنش و ها  پیشگین دا پگی چرگونری بگر  گاخته شگدن شخیگی های  یا گفتمانی افگزون بگه گفتگه

 . اویدادهای دا تانی برا اس اوای  شنا ی  اختاا گرا ا  
، حگری. )شگود مگی د گته بنگدی 3و وجگه/ حالگ  2صگدا، 1 مان دا ایختاا د گتوای، اوای  شنا ی نن  ۀبرپای

 6و بسگامد 5دیگر  تگداوت/، 4نمم،  مان د توای به کاابرد وجه  مان دا  طح دا تان و متن دا انواع( 128: 1388
. باشگد مگی دا دا گتانها  با نمایی کنشحال  ، ووجه نن  صدا همان اوای و اوایترر ۀآمو   دا. شود می نمایشرری

های  میزان دقیق مؤلفگه ۀصدای ااوی و  اویۀ دید دانای مطلق تعیین کنند، دا این انرااه( 64: 1387، ایمون کنان)
، الرگوی اوایگ  شگناختی بگا  اویگۀ دیگد دانگای مطلگق. نرگردد مگی طر  ا   و خوانشگرر ا  منمگر وی بگه اوایگ 

و  دهگد میو اویداها اا به خوانشرران گزاا  ها  و کنش نماید میاا ا  بیرون دا تان اهبری ها  و کنشها  شخیی 
وجگه قابگل خگوانش   گاختاا طر  دا الروی اوایی ننگ  دا. دکن می و چرونری  مان و مکان اا تیویرها  موقعی 

افزون برآن پیوند . باشد می آن  اختاایهای  آغا ین و پایانی اوای  و پیوند مؤلفههای  ا   که داپی تبیین موقعی 
                                                           

1. Tense 
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3. Mode 

4. Order 

5. Duration 

6. Frequency 
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ایگن  گویه همررایگی یگا نگاهمررایی  افتد که دا می و  طح متن اتفاق  طح دا تان/ فابوال  مان اوای  با اویداد دا
 دا  گطح مگتن، نمگم بگه پیونگد تگوالی اویگدادهای دا گتان ۀمؤلف، به باوا نن . شود می  مان دا  مان دا تان با نمایی

دا اوایگ  شگود و  میدیر  به اوابط میان مدت  مان وقوع اویگداد دا گتان و حجگم مگتن صگرف  تداوت یا. پردا د می
، ایمگون کنگان. )دکنگ می اوایگ  مگتن اشگااه به تعداد تکراا اویگداد دا گتانی دا، و بسامد دنمای می اویداد اا برا ی

 اوایگ  شنا گی نمگم اا برقگراا ۀبگه عنگوان مؤلفگ و  مگان اوایگ  دا این پنداا همررایگی  مگان دا گتان( 65: 1387
 (  130: 1388، حری. )دکن می و اختالف  مانی اا ایجاد 1 مان پریشی، ناهمررایی بین دو  مان،  ا د می

 مؤلفۀ مکان. 4-2

 و مکگان گفتمگان( جاهگای واقعگی اویگداد) مکگان دا گتانهای  دهد که بگه گونگه می دا جایی اخ، هر اوای 
"ااض" دا آیگات  ۀکاابسگ  وان ( 81: 1388، آ ابرگر. )شود می د ته بندی(  طح دا تانهای  اخدادها وکنش)
َاٌض ٌمَن اَلَکاٌفٌر  و ب ن   َوَقاَ  »

َ
گَن دَ یَا ش اَل َتَذَا َعَلی اَْل ایَّ چ کگس ا  یگفگ  پروادگگااا هگ نگو  و» (،26)نگو /« ااا

َاَض ع  »، .«ن مرذاای م یکافران اا بر او
َ
َرَنا اَْل ا ی  َوَفجَّ گٌدَا ونا َمٍر َقگَد ق 

َ
ن یو ا   مگ» (،12/قمگر« )َفاَلَتَقی اَلَماء  َعَلی أ

َاض  َیگَل یَوقٌ » ۀو آی.« و تندین و آ مان[ برای امری که مقدا شده بود به هم پیم تا آ  د میدیها جوشان چشمه 
َ
ا أ

َقٌلٌعگَیگَماَءٌ  َو  یاَبَلعٌ 
َ
ٌوگیَوٌغگ یا َ گَماء  أ گودٌ  َی َم اَلَمگاء  َوق  َمگر  َواَ گَتَوَت َعَلگی اَلج 

َ
گاٌلمٌ یگَوقٌ  یش اَْل ا ٌلَلَقگَوٌت المَّ َعگدا « َن یَل ب 

کگن و آ  فگرو کا گ  و  یآ مان دا  بااان[ خگودداا ین آ  خود اا فرو بر و ایگفته شد ای  م و»(، 44)هود/
معناشگناختی هگم  ۀعدبا قا «فرمان گزااده شده و دکشتی[ بر جودی قراا گرف  و گفته شد مرگ بر قوت  تمکاا

"من الکافرین" و "عیونا" نمایشرر ابهگات آمیگز بگودن ، "ابلعی"، "فجرنا"، باهم آیی وانگانی"التذا"  مانی دا حو ۀ
گیری آن ا    ۀدا حگو   مؤلفگۀ  مگان گان  به بنگابراین عنیگر مکگان. مکان اویداد طوفان ا  جه  کجایی و فرا

 . شود می خوانش و دا اا تای  اویۀ دید اوایترری دانای مطلق باشد می طح گفتمان انعطاف پذیر 
دا جهگ  پیشگبرد کگنش ، ا  حیث کااکردی دا پیوند با  ایر عناصر اوایگ  مؤلفۀ مکان، ا  دیدگاه اوای  شناختی

کگه دا همکگنش بگا مگتن و  دهگد مگی صحنه پردا ی متن به خوانشگرر ایگن امکگان اا. دا تان و شخیی  پردا ی ا  
گیر و شدید طوفان، دا این چشم اندا . آن باشدهای  کنشرر ابتالی اهل  مین بگه آن ، ا  جه  حجم و شکل، عذا  فرا
 گایر اشگیا ا  جهگ   ۀو مقایسگ( آ  و مگوک ان  به ییکالمی و اشیا، )دیررهای  با کمی ، دا برگرفتن نافرمانان، اویداد

کمیگ  برخگی اشگیا اا بدانگد و ، حین تجسم فوای متن دا ذهندهد دا  می به خوانشرر این امکان اا، گنجایش و اندا ه
قابگل تأمگل ایگن  ۀنکت. مقایسه کندها   ایر اشیا اا با آن کمی ، داشته باشد و دا حین خوانشرریها  تیوای اوشن ا  آن

گیگر، نرگرد کگه دا همگه جگا حوگوا دااد و فرمگانش غالگب مگی خوانشرر ا  دیدگاه ااویترر بگه مکگان مگتن ،ا    ،فرا

                                                           
1. Anachrony 
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باشگد و دا گتان دا پیرامگون  مگی شخیگی  الهگی اوایگ ، بگه عنگوان قهرمگان اوایگ  نگو  .چیره ا گ  گسترده و
و افتگاا ایمگانی هگا  نیایش، مگی گیگرد وی دا طوفگان قگراا. دکنگ می گردد و خوانشرران اا با خود همراه می شخیی  او

گیر دا اوای  شنا ی دا  طح گفتمان البته دا خوانش. گردد می پیشین وی و کسانش باعث اهیدگی ا  عذا  بگا  ، فرا
 .  شود می ان با بیان کنایی بد  به خیرمؤمن ا   که شرآفرینی بشر برای 6خوانش این مبانی

 روایت طوفان در ترازوی روایت شناختی. 5

دا  طح دا تان که نیگا  . ی قهرمان طوفان و فر ند  دا قرآن کریم دا دو  طح پردا   شدگفترواوای  
وجگودی آن دا  ۀبنگابر ماهیگ  و فلسگف) عینگی و انوگمامیهای  او  شنا ی و معرف  شنا ی اای  دا دانش به

گاه شگمااانه  ۀباشد و مؤلف می ا   که دا پیوند با اطالعات و دانش دیرینه شنا ی( اوای  تاایخی و واقعی ۀ مر 
 . آن انومامی دا پیو تاا با عینی  یافتری اویداد ا  

افتاای و گفتاای دا بسگتر  مگانی های  دا  اح ها  ا  کنش ،دا  طح نخس  نو  ا  دا تان اوایترری قرآن
شگد و ترتیگب  ا  رریتوصیفی با چینش منمم و  ا واا با واقعی  حکایتهای  شود با گزااه می که ا  آن به اویداد تعبیر

وکنشرری قگوت  نو  ماجرایمرتبط با  49تا  25  واۀ هود آیات. دا توالی  مانی همبسته با اویداد ا  ها  این کنش
دا پیونگد بگا آن ها  به اوایترری ماجرای طوفان و کنش 48تا  40دااین میان آیات . دا پیو تاا آن ا  های  و ایر اویداد

عیگرانش و   و موقعیگ  هگدایترری دا برابگر هما گال، این  واه به توصی  شأن نگو  39تا  25آیات . اشاا دااد
عگذا  طوفگان و  ۀی آن آماده  ا ی کشتی نجات و وعگدو دا پ، پردا د می  ا گریو انذاا ها  اویااویی با آمو هچرونری 

پیونگد ، این  طح ا  اوایترگریدا . توالی  یرگاهشمااانه دا اوایترری آن اعای  شده ا  ، تمسخر وی تو ط منکران
و اوایترگری قگرآن دا  گطح شگود  میپردا   آیات دچاا دگر گگونش  ۀدا ادامه نحو .  مان اویداد دا دا تان وجود دااد

فهمی هرمنوتین و  اختاا و آاایگه ای های  به اوای  شنا ی دا حو ه، دااین  طح اوایترری. یابد می گفتمان تشخص
عی اوایگ  اقگیرد و به کاابس   مان و  می آن هم پیوند ا   که دا تان اا ا  جه   مانی دا ایختاا د توای قراا ۀویه 

اوایترری طوفان دا این  طح به صدای ااوی و  اویگۀ دیگد او . پردا د می دیر  و بسامد، نمم ۀدا  طح متن دا  ه حو  
ۀ بگا گگزاا  40 ۀبر این ا گاس آغگا گر طوفگان دا آیگ. توجه ویهه داادها  دا اوایترری و چرونری با  نمایی صحنه و کنش

َنا َوَفاَا » َمر 
َ
ی ٌإَذا َجاَء أ وا   َحتَّ نع الهگی اا بگا  ۀخداوند تحقق وعگد. ا  « د و تنوا فواان کردیکه فرمان ما داا گاه  آن تا» ،«التَّ

با آغا  طوفان خداوند بگه قهرمگان  و. دکن می صحنه پردا ی «فاا التنوا» شروع طوفان اا با و نماید میبا نمایی « امر»ۀ وان 
باشگد و کشگتی آنگان اا  مگی «ا م الله» شوند و شروع حرک  کشتی بادهد که اهل ایمان بر کشتی  واا  می طوفان د توا

گیگرد  گپس  مگی خگود ۀچنبگر  شگود و کشگتی اا دا می و موک طوفان به بلندای کوه هویدا برد می دا میان امواک  همرین
دا ایگن اوضگاع ( 42)هود/ «اَبَنه   و ب نٌ  َمَوٍک َکاَلٌجَباٌ  َوَناَدی یٌبٌهَم فٌ  یَتَجرٌ  َی َوهٌ . »شود می همسخنی با فر ند  تیویرگری

و داخوا گ   هدایترریخواند و شروع به  می فر ند  اا به کنااه ای فرا، گفتاای رریقهرمان طوفان دا کنش، و احوا 
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بلکه خداونگد بگه عنگوان ااوی  ،شود نمی توالی خطی  مانی دا  طح دا تان به طوا منمم دا این  طح دیده. اهایش دااد
عگذا  ( َمگَوٍک َکاَلٌجَبگاٌ   یٌبٌهگَم ٌفگ یَتَجگرٌ  َی َوٌهگ) دانای مطلق با صحنه پردا ی  همرین وتیویر پردا ی دا قالب تشبیه

د و بگا کنگ می تااو پود اوضاع و احوا  آن اا بگا ابگزاا  بگانی بگا  آفرینگی ۀو همنماید  میویهه اوایترری  ۀطوفان اا با شیو 
حتی این امکگان اا بگرای خوانشگرران .  ا د می اوانشناختی با اوای  شنوها برقراا ۀفهم همدالن، نی  یافتری اویدادعی

انسگان شنا گی و هسگتی ، اوایترگر اا دا خداشنا گیهای  انرااه، با تحلیل اوای  شنا ی و  بان شنا یتا د کن می فراهم
بگه مگتن  ۀو  مینگ پیوند اوانشناختی و فرهنرگی خوانشگرران بگا بافتگااافزون بر . شنا ی ا  طریق اوای  جستجو نمایند

کگه داون مایگه و همان گونگه ا  عناصر مهم اوای  شناختی دا این آیه با تا  داده شده مؤلفۀ گفترو ، متن اواییوا طۀ 
کم بر دا تان  ۀاندیش  بیرونگی  گامان یافتگه ۀن شاهد این همسگخنی بگه صگوات مکالمگو خوانشررا. داآمدنمایش به حا

یابنگد و داپگی آن بگا  مگی تغییگرها  دا مجموع با شخیی  پگردا ی  نگده و پویگا اویگداد( 174: 1379، پروینی. )باشند می
بهگره بگردن ا  صگنع  ، ا  ویهگی کالمی اوای  طوفان دا این آیات. شوند می متحو ها  گزااه 7کاابس  صنع  التفات

 به موضوع هم  خنی چگرخش خاص یطوفان با شررددابااۀ اوایترری خود  ااوی دا، دا این اوای . باشد می التفات
طوفگان دا قالگب های  د تا به با نمایی گفتاا و اندیشه شخیی کن می یابد و با آاامی کالت خود اا متوجه موضوع دیرر می

ا َیگَمَعگٌزٍ   یاَبَنه  َوَکاَن فٌ  و ب ن   َوَناَدی»کوتاه  ۀبه صوات فشرده دا قالب چند گزاا  البته این مکالمه. همسخنی پرداخته شود
نَ  َن َمَع اَلَکاٌفٌر  یَّ ب  دا ایگن صگحنه پگردا ی انعطگاف پگذیری  مگان ا  ، بنابراین گفتگاا. صواتبندی شد« َن یاَاَکَب َمَعَنا َواَل َتک 

اا حتگی دا شگرایط  هگدایترریقهرمگان دا گتان دا  رریباشگد تگا کنشگ مگی  مانی دا اختیگاا ااویتأخر  جه  تقدیم و
ان اا نیز دا آن اوضگاع و احگوا  دشگواا بگه مؤمن  همرین برای خوانشرران تر یم نماید ودا مقابل هدای  ناپذیری غیر

دا . ا گ رگر مبگانی ااویت و 8این کنش با اوای  دا  طح گفتمان همخوانی دااد که دا پی معنگاداای. گذااد می نمایش
 چشگم انگدا  بگاوای ۀا   که دا پی کگانونی گگری و گسگتر  ااوی ۀا تان  ا گاا با ااادن و توالی داین اا تا اوای  طوفا

 .  شود می بی وجه مؤلفۀ  مانناهمخوانی یا نا ا گاای  ،دا این انرااه. باشد می

 های پیرنگ در داستان طوفان نوح . مؤلفه5-1

 یر دا گتان اهمیگ  دااد کگه داپگی یا خط  1طر ، افزون بر  اویۀ دید ااوی، دافرآیند اوای  شنا ی طوفان
 پیرنگگهای  اوای  دااین  طح گفتمان به مؤلفه. علی اویدادهای طوفان ا   ۀپیوند اندات وااگی عناصر و اابط

تعگاد  بگه مرحلگه دیرگر  ۀوگگذا ا  یگن مرحلگ( گشایش و شخیی  ها، بحران، کشمکش، گره افکنی، مقدمه)
 ( 23: 1371، اخوت. )پردا د می ،آواند می اا پدیدها  که توالی اویدادها  موقعی 
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 1مقدمه. 5-1-1

ا   که خوانشرران اا ا  عالم واقع و بیرونگی بگه  با عنوان مقدمه آغا ینی ۀنقطدااای پیرنگ یا طراحی دا تان 
بگا ،  گواۀ هگود ۀاوایگ  طوفگان دا ایگن چنگد آیگ( 23: 1388، بگی نیگا . )کشگاند می عالم داون دا تان و  طح متن

ان اا بگه رر توصیفی اویدادها اا به گونه ای تیویرگری کرده که بگه آاامگی خوانشگهای  گزااه، اوایترری دانای مطلق
َلَنا اَحٌمَل فٌ ». برد می دا تان پیشهای  و فوا  ا یها   وی کنش وا  ق  نع َنا َوَفاَا التَّ َمر 

َ
ی ٌإَذا َجاَء أ گلٍّ َ َوَجگیَحتَّ ٌن یَ َها ٌمگَن ک 

ََ ٌإالَّ َمَن َ َبَق َعلَ ٌن یَ اَثنَ  َهَل
َ
وا فٌ . لب یٌه اَلَقَو   َوَمَن آَمَن َوَما آَمَن َمَعه  ٌإالَّ َقلٌ یَ َوأ َرَ گاَها ٌإنَّ یَوَقاَ  اَاَکب  ٌه َمَجَراَهگا َوم  َها ٌبَسٌم اللَّ

واب َاٌح  یَابش  م دا آن دکشگتی[ ا  هگر یدد و تنوا فگواان کگرد فرمگو یکه فرمان ما داا گاه  آن تا» ،(41-40)هود/ «میَلَغف 
اند حمل کن و  مان آوادهیاو  خن افته ا   و کسانی که ادا بااۀ  جف  با کسان  مرر کسی که قبالا ن یوانی یح

شگگدنش و  د بگگه نگگات خدا گگ  اوانیو دنگگو [ گفگگ  دا آن  گگواا شگگو . اواده بودنگگدیگگمگگان نیبگگا او جگگز دعگگده[ انگگدکی ا
طوفان دا داون اوای  جگامعی قگراا دااد کگه دا تان  .«آمر نده مهربان ا  لنررانداختنش بی گمان پروادگاا من 

این اوای  با د توا خداوند به صحنه پردا ی عذا  طوفگان بگا . دکن می موقعی  نامتعاد  به وجود آمده اا اوایترری
کوه پیکر پرداخته شده نامتعاد  با عبااات تشبیهی امواک   خ  و فوای دا ادامه به آغا  گشته و فواان آ  دا تنوا

نافرمگانی ا  ) جزئگی ا  یگن کگل بگا موضگوع و  گخن کلگی، اوایترگری قگرآن بنابراین مقدمه دااین بخگش ا . ا  
 (  50: 1388، بی نیا . )منفی دا بستر  مان ا  های  کنش ناشی ا  پیامد( الهیهای  آمو ه

 گره افکنی/ درهم پیچیدگی. 5-1-2

گهانی دا اوند وقوع  2«گره افکنی»دا تان اا وضعی  و موقعی  دشواا دا  گویند که طی آن دگرگونی و تغییر نا
: 1377، ولگن؛ 295: 1386، میرصگادقی. )دکنگ می و به طوا کلی خط اصلی پیرنگ اا دگرگون آید می اویداد پیش

و  گا د  میکه  گیر دا گتان اا دگرگگون ا   جزئیات و موقعی  هایی ، گره افکنی شامل ویهگی شخیی  ها( 466
بنابر ( 25: 1388، بی نیا . )ا د می نیروهای متواد داونی و بیرونی به بی نممی و آشفتری ۀبر اثر تقابل همه جانب

دا برابگر ( 24-23)هگود/ ایمگان و کفگر اندیشگه ای ۀتقابگل دوگانگگره افکنی بگا ،  واۀ هود 40-45های  ت پیشا آیهآیا
ا ٌإَلی َقَوٌمٌه ٌإنش » گردد میا ال  الهی قهرمان اوای  آغا   وحا َاَ َلَنا ن 

َ
َم َنذٌ  یَوَلَقَد أ بٌ یَلک   و به اا گتی» (،25)هود/« نب یرب م 

و بگا ایختگاا افتگاای بگا  «ای آشگکاات م دگفگ [ مگن بگرای شگما هشگداادهندهیاا به  وی قگومش فر گتاد نو 
ایشگخندانه و ،  گلوک  گتمررانه، نافرمگانیایان و رر هگدایتهگای  فرمگان پگذیری ا  آمو ه، پذیر  و انکگااهای  گونه

ذٌ » داوغرو انراای ذٌ یَفَقاَ  اَلَمََل  الَّ ََ ٌإالَّ الَّ َبَع ا ٌمَثَلَنا َوَما َنَراَ  اتَّ وا ٌمَن َقَوٌمٌه َما َنَراَ  ٌإالَّ َبَشرا َنگا َبگادٌ یَن َکَفر  َااٌذل 
َ
َم أ  َی َن ه 

 
َ
أ َم َعلَ  ٌی الرَّ َم َکاٌذبٌ َنا ٌمَن یَ َوَما َنَری َلک  ک  نع پس  ران قومش که کافر بودند گفتند مگا تگو اا » (،27)هود/« َن یَفَوٍل َبَل َنم 

روی کرده یم کسی تو اا پینیب ده نمی یران ما آن هم نسنجیم و جز دجماعتی ا [ فروماینیب جز بشری مثل خود نمی 
                                                           

1. Introduction 

2. Complication/ Rising action/ Knotting 
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 یَ َقاَ  »ج  خواهی ح ،«میدان س  بلکه شما اا داوغرو مییا ی نیباشد و شما اا بر ما امت
َ
َاأ

َ
َنگ   َعَلگی یا َقَوٌت أ َم ٌإَن ک  ت 

گر ا  طرف پروادگاات حجتی اوشگن داشگته باشگمییگف  ای قوت من به من برو  »)هود/همان(، « َنٍة ٌمَن َا ش یش بَ   و «د ا
چنین  فرآوادۀدهد که  میان و کافران او به اوی هم قراا مؤمن اا دا دو  نخ یهای شخیی ، دا اوای ها   ایر کنش
 .  ا د میاوای  اا دگرگون  جایراه و ایستاا همکنشی

 9کشمکش. 5-1-3

 ناهمسان ایجاد شگددا اوای  طوفان که براثرگره افکنی نیروهای ن کنشررا اندیشه ای و افتاایهای   اح 
گیر دا تمامی جنبه ااه و دا تان همقهرمان . مایان گش ن 10عاطفی و اخالقی، ذهنی، جسمانیهای  به صوات فرا

های  و بگا پدیگداا شگدن مؤلفگه، گیگرد میقگراا   ا   وی مخالفان مواد آ اا و اذی  جسمانی ا هدایترریدا طی 
 ی ااکاا اا ذهنی پیو تاا، ان و کافرانمؤمن دا تان به صواتهای  ایمان و کفر دا شخیی ، حق و باطل ۀدوگان

ا  ااه هگم  گخنی و  وی یاهگای برای قهرمان اوای  تال  با فر ند  که به نو  پیوند عاطفی. دوا آ به وجود
نَ یَ َمَعٌزٍ   یاَبَنه  َوَکاَن فٌ  و ب ن   َوَناَدی» واۀ هود با تا  یافته  45و  42دعا کردن دا آیات  َن َمَع  یَّ ا ب  اَاَکَب َمَعَنا َواَل َتک 

من با ما  گواا شگو و بگا ک داداد ای پسر پسر  اا که دا کناای بود بانگ  نو  و »...(، 42)هود/« َن یاَلَکاٌفٌر 
گ َوَنگگاَدی» .«کگافران مبگا  گگه  َفَقگاَ  َا ش ٌإنَّ اَبٌنگگ و ب ن  بَّ َهٌلگ یَا

َ
ٌکمٌ  یٌمگَن أ َحَکگم  اَلَحگگا

َ
َنگگَ  أ

َ
« .َن یَوٌإنَّ َوَعگگَدَ  اَلَحگقع َوأ

وعگده تگو  قطعگاا پروادگاا خود اا آوا  داد و گف  پروادگااا پسگرت ا  کسگان مگن ا گ  و  نو  و» (،45هود/)
تگوان پریشگان مگانی  مگی دا این خگوانش. کشمکش عاطفی ا   ا نمونی ا ب .«ن داواانییاا   ا   و تو بهتر 

 مان ا  جانب اوایترر دانای مطلق برای توصی  کشمکش عاطفی میان پدا و فر ند گمانه  نگی  ۀ مان با گستر 
 و اوی برتافتن فر نگد ا  پگدا رریکه به عییاناا این الرو نزاع اخالقی میان قهرمان اوای  و فر ند   دا. کرد

َما َمرَّ َعلَ یَ َو » ۀآی ۀقرین با توان می ،انجامید لَّ ََ َوک  َل ا َنَسَخر  یَ َیَنع  اَلف  ا َفٌإنَّ وا ٌمنَّ وا ٌمَنه  َقاَ  ٌإَن َتَسَخر  ٌه َمََلب ٌمَن َقَوٌمٌه َ ٌخر 
وَن  َم َکَما َتَسَخر  گذشتند   اخ  و هر باا که اشرافی ا  قومش بر او می و دنو [ کشتی اا می» (،38)هود/« ٌمَنک 

گر ما اا مسخره می  می او اا مسخره د یگکن ز[ شگما اا همگان گونگه کگه مسگخره مگی یگد ما دنیکن کردند می گف  ا
ا   دا  همراه اا  ران قوت نسب  به افتاا قهرمان طوفان دا  اختن کشتی با تمسخرکه  «.م کردیمسخره خواه

نٌ یَ ٌإَلی َجَبٍل  یَقاَ  َ  ٌو » واۀ هود  43 ۀآی جویم که مگرا ا   گف : به  ودی به کوهی پناه می»، «... اءمَ ٌمَن الَ  یَعٌیم 
داخوا   یاای ا انی پدا بگا ایشگخند خوانی نمود که اویااویی فر ند دا برابر با  ...«دااد  آ  دا امان نراه می

هستی شنا ی و انسان شنا گی صگوات ، نمات گفتمانی خداشنا ی اوای  طوفان داهای  کشمکش. همبسته بود
کنش تقدت  ۀ مین، با  اویۀ دید ااوی به همراه انعطاف دا اوایترری( فر ند ) مخال  آن نمات رریپذیرف  که با

اوایی دا تان مطابقگ   ۀبا فر ند  با گون نو  بنابراین اوای  طوفان همسخنی. فراهم کرداا اوای  تأخر  و
دا پیو گتاا مان بگر عهگده ها  د و کنشگرریکنگ می اوایترری دا  طح متن یا گفتمان پیروی ۀبلکه ا  شیو  ،ندااد

 . ااوی ا   که دا مرکز جه  دهی قراا دااد
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 1بحران. 5-1-4

ا گد و  مگی ند و تنش به باالترین حدکن می متقابل برای آخرین باا باهم برخوادان رر ای که نیروها و کنش لحمه
 گا د و بگا ایجگاد چرخشگی ا ا گی دا  گیر دا گتان موجگب دگرگگونی  مگی زدیگنن 2اوک ۀعمل دا تانی اا بگه نقطگ

دا گتان طوفگان فگرآواده ا  تگنش کنشگرران و ( 68: 1382، اضایی. )شود میها  شخیی  اصلی یا دیرر شخیی 
افتگاا  گتمکااانه و تمسگخرانه . نمگوده ا گ  یباشد که جایراه اوای  اا دچگاا دگرگگون میها  افتاا دوگانه شخیی 

وحیانی بستر عذا  اا با طوفان  گهمرین های  ناهمسویان با ا ال  قهرمان اوای  و کنش لجوجانه دا انکاا آمو ه
بگه  هگود کگه بگا گفترگو و ا گتدال  نگو  واۀ  40-26همکنشی دوگروه همسو و ناهمسو دا آیات . فراهم آواد

وٌح » آیات. شود میعنوان کااگزاا الهی صواتبندی 
 
ه  َلَن  وٍ  ن   ٌإَلی َی َوأ نَّ

َ
ََ ٌإالَّ َمَن َقَد آَمَن َفاَل َتَبَتٌئَس ٌبَمگا ی  أ َؤٌمَن ٌمَن َقَوٌم

وا  وَن یَ َکان  کنون[ ا یشد که ا  قوت تگو جگز کسگان یوح نو  و به» ،(36هود/)« َفَعل  انگد هرگگز  مگان آوادهیکگه دتگا
عَ »ۀ آی و.« ن مبا یکردند غمر می چه آن مان نخواهد آواد پس ا ی[ ایدکس

َ
ََ ٌبأ َل َخاٌطَبنٌ یٌ ٌنَنا َوَوَح ی  َواَصَنٌع اَلف   یَنا َواَل ت 

ذٌ  یفٌ  وَن یالَّ َغَرق  َم م  ه  وا ٌإنَّ کگه  گتم  یکسگاندا بگااۀ ر نمر ما و دبه[ وحی ما کشتی اا بسگا  و یو   »، (37)هود/ «َن َظَلم 
داخوا گ  تحقگق  بگا ان اوای  کهرر نمایی ا  تنش کنش .«اند یچرا که آنان غرق شدن یاند با من  خن مرو کرده

وَن َمَن » 39 ۀعذا  الهی دا آی تٌ یَ َفَسَوَف َتَعَلم 
َ
قٌ ٌه یَ ٌحلع َعلَ یَ ٌه َو یَخزٌ یب ٌه َعَذا ب یأ د دانسگ  یگخواه یبگه  ود» ،«مب یَعَذا ب م 

. شگود مگی عمل دا تان به بحران نزدین «آید می داا فرودیپا یا د و بر او عذاب  یخوااکننده دام یچه کسی اا عذاب
 43-42 یگاتآ. گگردد مگی بحران با تحقق عذا  طوفان و دا همسخنی قهرمان اوای  با فر نگد  بگا نمون اوک نقطۀ

نَ یَ َمَعٌزٍ   یاَبَنه  َوَکاَن فٌ  و ب ن   َمَوٍک َکاَلٌجَباٌ  َوَناَدی یٌبٌهَم فٌ  یَتَجرٌ  َی َوهٌ » ۀ هود وا  َن َمَع اَلَکگاٌفٌر  یَّ ا ب  َن یاَاَکَب َمَعَنا َواَل َتک 
نٌ یَ ٌإَلی َجَبٍل  یَقاَ  َ  ٌو  ٌه ٌإالَّ َمَن یَ ٌمَن اَلَماٌء َقاَ  اَل َعاٌصَم الَ  یَعٌیم  َمٌر اللَّ

َ
َمگا اَلَمگَوک  َفَکگاَن ٌمگَن یَ َاٌحگَم َوَحگاَ  بَ  َوَت ٌمَن أ َنه 

َغَرقٌ  دا  و گشگ  آن ا  داهم پیچیدگی اوایگ  آغگا  ۀاوک تنش میان کنشرران ناهمسان که گستر  ۀبا گو کنند «َن یاَلم 
گون  هدایترریخویشکاای قهرمان اوای  دا . پیو تاا دا تان به این نقطه ادامه یاف  افراد انسانی دا شگرایط گونگا

بگراین . دااد می دشواا دا میان موک کوه آ ا بیانشرایط  دااا  هدایترریاین  گسترۀمطلق  یااوی دانا یابد و می ادامه
می پردا د و کالت خگود اا متوجگه  سخنی دا آن شرایط دشواای خاص به موضوع هما اس ااویترر دا تان با شررد

کگنش ناخوشگایند ناهمسگویان اا دا نسگب  خویشگکاای شخیگی  اصگلی طوفگان کنگ می موضوع هگدایترری د و وا
تگا  ا گ دا اختیگاا ااوی تگأخر   مگان ا  جهگ  تقگدیم و تسگاهل چیگنشدا ایگن ، بنگابراین گفتگاا. دکنگ می با نمایی

هدای   برابردا  و تر یم نمایددا شرایط  همرین برای خوانشرران  حتی، هدایترریقهرمان دا تان دا  رریکنش
 . ان اا نیز دا آن اوضاع و احوا  دشواا به نمایش گذاادمؤمن ناپذیری غیر

                                                           
1. Crisis/ Turning point/ Key moment  

2. Climax 
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 1گشایش/گره گشایی. 5-1-5

 .(24: 1387، مسگتوا؛ 297: 1391، میر صادقی. )ا   اویدادها با مؤلفه گشایشنهایی اشته  ۀامد و نتیجیپ
َاض  اَبَلعٌ یَ َل یَوقٌ »

َ
َقٌلعٌ ا َ َماء  یَ َماَءٌ  َو  یا أ

َ
ٌوگیَوٌغ  یأ گودٌ  َی َم اَلَماء  َوق  َمگر  َواَ گَتَوَت َعَلگی اَلج 

َ
ا ٌلَلَقگَوٌت یگَوقٌ  یش اَْل َعگدا َل ب 

اٌلمٌ  چینش با خوا   خداوند طوفان فروکش کرد و اهیدگان عذا  با کشتی به  گاحل این  دا (44)هود/ «َن یالمَّ
گویی . نجات ا یدند و  تمکااان ا  پای دا آمدند  وضگعی انتماا این ا   که ، ا  پیامد نهایی دا تاندا این وا

گگره  امگا اوایترگر طوفگان بعگد ا  ؛برا اس موقعی  جدید  گامان یابگدها  به حال  تعاد  بر گردد و کنش اوای 
 کگه ا  خداونگدپگردا د  میو بگه نیگایش قهرمگان دا گتان  گردد با میطوفان  ۀگشایی و پایان طوفان دوبااه به صحن

ه  َفَقگاَ  َا ش ٌإنَّ اَبٌنگ و ب ن   َوَناَدی». ا  عذا  نجات دهد، طوفان  ایر اهیدگان ان  به فر ند  ااخواهد  می بَّ ٌمگَن  یَا
َهلٌ 

َ
ٌکمٌ  یأ َحَکم  اَلَحا

َ
َنَ  أ

َ
ا گد دا ایگن اوایگ  آوای ااوی با نمگای کگنش دا  مگی به نمگر. «َن یَوٌإنَّ َوَعَدَ  اَلَحقع َوأ

اوایترر دا تان . دهد می و اویدادها اا به خوانشرران گزاا  کند میدا تان باشد که ا  بیرون دا تان اا اهبری 
با کاابس  صنع  التفات دا ین چرخش موضوع  خن اا ا  پایان یافتری طوفان متوجه موضوع اوانشناختی و 

 د و به با نمایی صگحنه دا قالگب نیگایش و همسگخنی بگا خگداکن می هرمان طوفان و فر ند پیوند عاطفی میان ق
گ ایَ َقاَ  » :فشرده با گزااۀ خداوند دا پا خ به داخوا   عاطفی نو . پردا د می گه  َلگ و ب ن  گه  یَ ٌإنَّ ََ ٌإنَّ َهٌلگ

َ
َس ٌمگَن أ

َلٌن َما لَ یَ َعَملب َغ 
َ
ََ ٌبگٌه یَ ر  َصاٌلٍح َفاَل َتَسأ گَس َلگ گوَن ٌمگَن  یٌعَلگمب ٌإنش َن َتک 

َ
ََ أ گ ٌعم 

َ
 یا فرمگود»(، 46)هگود/« َن یاَلَجگاٌهلٌ أ

 یعلم نگداابه آن  اا که یزیسته ا   پس چیناشا ی[ کرداایس  او ددااایق  ا  کسان تو نیاو دا حق نو 
گاه« یدهم که مبادا ا  نادانان باش می ا  من مخواه من به تو اندا  دا این اهیاف  . دکن می وی اا ا  حقیق  اموا آ

 . باشد می گستره و فشردگی  مان دا اختیاا اوایترر دا تان

 شخصیت. 5-1-6

بهگگره دااد ودا طگگو  دا گگتان دا برابگگر  2ایسگگتا 11ا  شخیگگی  پگگردا ی نگگو  دا اوایگگ  طوفگگان فر نگگد
وی داتقابگل منکگران قگراا  .شگود نمگی ایانه و پویای قهرمان دا تان دچاا تحو  و دگرگونیرر خویشکاای هدایت

 واا شوندگان  ان  به فشااند و حاضر نیستند می اوند و بر بی ایمانی خود پای نمی دااند که ا  کفر خویش بیرون
ا  انبیگای الهگی بگا ، شخیی  اوای  طوفگان. بهره داشته و ا  باشندگان طوفان باشند 3کشتی ا  شخیی  پویایی

ثر أند که بی نات متهست دیرر معاندانهای  دااای کنش ا   و شخیی  اا تای اهداف اوایترر ا م مشخص دا
فر نگد ) قالگب انسگانی و حتگی دا اونگد بگه شگماا میقهرمان اوای  نیستند و فاقد دگرگونش مثب  های  ا  آمو ه

  .شود می تحو  ناپذیر با نمایی( نو 

                                                           
1. Denouement/ Resolution/ Catastrophe 

2. Static Character 

3. Dynaminc Character 
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 گیری نتیجه

 طح قابل برا ی ا   کگه برا گاس بافتگاا و  دومکان و صحنه پردا ی اوای  طوفان دا ،  مان ۀشاخی -1
  ؛هستند ناهمسانها  شرایط آن، اقتوائات دو  طح

مکگان و  گایر ، عنیگر  مگان گان  به اوایگ  شگناختیهای  مؤلفگه،  طح گفتمان ۀاوایترری با  وی ۀشیو  -2
  ؛دکن می با خوانش ،اا برا اس  اویۀ دید اوایترر که ا  انعطاف برخواداا ا  ها  کنش

نمات گفتمانی ویگهه و بگا  اویگۀ دیگد ااوی بگه  با فر ند  دا اوایترری قرآن کریم دا نو  هم  خنی -3
دا گتانی هگای  بنگابراین کنش. اویدادها اا دا اوای  فراهم کردتأخر  تقدیم و ۀ مین، همراه انعطاف دا اوایترری

دا  مان ها  گفتمان پیروی کرده و چینش کنششیوه اوایترری دا  طح متن یا  ا ( گفترو و دعا) اوای  طوفان
. باشد می معنا و مبانی خود ۀپی اشاع ااوی ا   که دا مرکز جه  دهی قراا دااد و ا  طریق اوای  دا ۀبر عهد

اوای  دا این  طح ا  اوای  با انعطاف پذیری خاص دا اختیگاا ااوی های  براین ا اس عنیر  مان و ایر کنش
  ؛ی  مانی پیروی نخواهد کردطتوالی خ ا   و عمل دا تانی ا 

گویی تنش میان حق و باطل -4 آیات ) تاایخ بودن آن دا  را رپیو تاا  فر وایمان و ک، اوایترر دا تان با وا
میگان مگوک کگوه آ گا داشرایط دشواا و  گهمرین حتگی  اا دا هدایترری و پیو تری گستره (،آغا ین  واۀ هود

متنی و شرردهای ویهه بگه براین ا اس ااوی دانای مطلق دا اوای  طوفان با بهره مندی ا  فنون . شود می یادآوا
وی اا بگرای ( هدایتررانگه) تگا کگنش پگردا د می سخنی قهرمان دا گتان و فر نگد  دا شگرایط دشگوااموضوع هم

دا این چیگنش گسگتردگی و . هدای  ناپذیری ناهمسویان اا به نمایش گذااد ،دا برابر خوانشرران تر یم نماید و
 . باشد می فشردگی  مان دا گزینش ااوی
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 ها پی نوشت

برا گاس اهیافگ  . باشگد مگی به تعریگ  محواانگه و کااکردگرایانگه قابگل تقسگیم، دا تعری  اوای ها  اهیاف  -1
. شگود مگی بگا نمون( اوای  شنو و اوایترگر، توالی، کنش، پیرنگ) تزاحم عناصر بنیادین اوای ، تعری  محواانه

پسگا کال گین  ۀمبتنی بر نسب  میان اوای  وفهگم  نگدگی معطگوف ا گ  کگه دا دوا ، اهیاف  کااکردی اوای 
 ( 71-41: 1395، توکلی شاندیز. )اوای  شنا ی مطر  شد

فرهنرگی و نیگز شگیوه  ۀبرا ی نمامند ذات ادبیات به عنوان پدید، یا بوطیقا Literary Theoryادبی  ۀنمری -2
آغا  شگد  1960نوینی دااد که ا  اوا ط های  ن اشااه به اویکردآادبی دا دواان مدان  ۀنمری. یات ا  تحلیل ادب

 .  ن  اد  کهن اا مواد انتقاد قراا دادهای  وپیش فرض
 بگان  تأ یسبا اهیاف  داونی به متن به دنبا  ، هرمنوتیکی متن محواانه ۀنمری مبتنی بر،  اختااگرایی متن -3

 گاختااگرایی ادبگی بگه  دا( 284: 1386، هاالنگد. )نامگد می شناختی ویهه ا   که اوالن باات آن اا علم ادبیات
به دنبا  پا گخ بگه ، ادبی متن چیس های  شود یا شاخیه می این که معنای ین متن چرونه داک جای پر ش ا 

 ۀ اختااگرایی ادبی اا ا  نمری ۀاین پر ش نمری. باشد می ،چه نممی تشکیل شده ا   این متن ا  معنا دا،  ؤا 
 ( 25: 1388، کالر. )دکن می نقد ادبی جدا تفسیری و، معناشنا ی

 گوینده یا آوای گفتمان اوای  ا   و عامل ااتباطی و وا طه ای میان دا تان با مخاطب یا اوای  شنو ،ااوی -4
 اا ممکگنمؤلگ   ا گ  و تمگایز میگان نویسگنده ودا دا تان صدای ناظر بگه حوگوا نویسگنده دا مگتن . باشد می
 ( 90: 1371، اخوت. ) ا د می

مطگر   نمریۀ ادبیطر  ا  جمله عناصر بنیادین دا تان ا   که تو ط اوای  شنا ان  اختااگرا دا  نقش و -5
پیرنگگ ، دا  گطح خگرد( 57: 1382، واالس. )پگردا د مگی یگن دا گتانهگای  شد که به  اخ  و پرداخ  کنش

کنش هاها  کنش ای ا  همجموع میانگه و پایگان ، آغگا ،  طح کگالن    و داا و پا خ به محرک هاها  محرک، و وا
اجگگزای ( 80-61 :1380، میرصگگادقی. )علگگی و معلگگولی حگگوادث دا گگتان ا گگ  ۀطگگر  همگگان اابطگگ عنیگگر. دااد

هگر جگزء  گطح مگتن مکمگل جگزء ، با  اختاای هند گی ند وهست برا اس پیوند علی و معلولی ا توااها  دا تان
 ( 72 :1380، میرصادقی؛ 33: 1371، اخوت. )تعاد  دیرر ا   ۀدا گذا ا  ین امر متعاد  به مرحلپیشین که 

مؤل  برای  اخ  جهان دا تانی خود . ا  « مؤل  برای بنا نهادن جهان دا تانیهای  پیش فرض»، مبانی -6
او دا  گاخ  هگای  پیش فرض، این پا خ ها. و نبایدها پا خ دهدکلی دا با  هستی و بایدها های  باید به پر ش

: 1377، بگوادو . )شگود مگی هسگتی شنا گی و ایگدئولونی، شامل معرف  شنا ی، این مبانی. دا تان ا   جهان
110 ) 
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دابگااۀ دا اصطال  تغییر کالت با هگدف  گخن گفگتن  یعنی چرخاندن صوات به  م  دیرر ا   و ،التفات -7
صگنع  هگای  دا  مان فعگل و حالگ  د گتوای ا  ویهگیها  یاین دگرگون باشد و می موضوع اصلی چیزی بیش ا 

 ( 111: 1388، حری. )التفات ا  
شوند که معنایی اا بگه  می ولی این اخدادها به گونه ای  امان داده، دکن می اخدادهایی اا با نمایی ،متن اوایی -8

دا تان ممکن ا   ین داون مایه اصگلی و . گویند می هم« تم» و «مایهداون »این معنا اا . مخاطب منتقل کنند
 (57: 1377، بوادو ) چند داون مایه فرعی داشته باشد

9- /Conflict/Opposition شگرایط ، دا گتان ند کگه داهسگتگره افکنی و کشمکش به هگم پیو گته های  مؤلفه
. دهگگد مگگی و موقعیگگ  اا بگگه  گگوی بحگگران و کشگگمکش  گگوق شگگود میبگگا عگگواملی گگگره ایجگگاد ، متعگگاد  نخسگگتین

 ( 62: 1382، اضایی ؛159 :1367، میرصادقی)
وقتی ا   که دو شخیی  داگیری جسمانی دااند و به  وا و به نیگروی جسگمانی ، کشمکش جسمانی -1 -10

 مگانی ، کشگمکش عگاطفی -3؛ وقتی ا   که دو فکر با هگم مبگاا ه کنگد؛ کشمکش ذهنی -2؛ شوند یمتو ل م
کشگمکش اخالفگی  -4 ؛ا   که عییان و شوا داونی دا میان باشد و داون شخیگی  دا گتان اا مگتالطم کنگد

 . وقتی ا   که شخیی  دا تان با یکی ا  اصو  اخالقی و اجتماعی  ر مخالف  داشته باشد
11- /Charactera  گفترگوکنش و ، نامند که با توصی  مییابند شخیی   یکه دا دا تان حووا ماا اشخاصی 

کگنش  کیفیگ  اوانگی و اخالقگی و بگا، دا اثگر اوایتگیها  شخیگی ( 78 :1380، آ ابرگر. )آیند می به تیویر دا
دا گتانی شخیگی  پگردا ی  ۀدا حیطگاا نویسنده برای معرفی و شناخ  به خواننگده به و یلۀ گفتاای و افتاای 

بگه نویسگنده : پگردا ی مستقیم/صگریحشخیگی  ( الگ : به دو صوات ممکگن ا گ  یشخیی  پردا . گویند
 شخیگی  پگردا ی غیگر مسگتقیم/(   ؛وی دااای چه شاخیه هایی ا   گوید که یااوی به خوانشرر موا طۀ 
 (193-191: 1381، میر صادقی. )شنا د می با توجه کشمکش ذهنی و عواط  داونی وی اا، مخاطب: ضمنی
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