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از دﯾﺪﮔﺎه ىﺎؽخﺎرﮔﺮاﯾﯽ ،ٸٚﺎٴ٢ﻪ ٻٞﺎمٸټﺪ ىﺎؽخﺎر و ٩ﺮم آرﺎر ادﺑﯽ ٸټضـﺮ ﺑـﻪ ﮐَـٍ ٨ـﯿﻮههـﺎی

حﻮٴﯿﺪ ٸ٢ټﺎ در ٸخﻮن ادﺑﯽ ٸﯽٍﻮد .ﯾﮑﯽ از ٍﺎؽﻪهﺎی اّٵﯽ ىﺎؽخﺎرﮔﺮاﯾﯽ ١ٵٷ رواﯾجٍټﺎىﯽ اىـج.
٭ْﻪهﺎی ٭ﺮآن ىﺎؽخﺎر هټﺮی وﯾﮋهای دارٻﺪ و از آٻضﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ٻٮﻞ ىﺮﮔﺬٍـج ﭘﯿـﺎٸﺒﺮان و ا٭ـﻮام ﮔﺬٍـخﻪ
ٸﯽﭘﺮدازٻﺪ رواﯾجاٻﺪ ﭘو ٸﯽحﻮاٻټﺪ ٸﻮرد ٻٮﺪ رواﯾج ٍټﺎؽخﯽ ٭ﺮار ﮔﯿﺮٻﺪ .در روﯾﮑﺮد رواﯾجٍټﺎؽخﯽ
آٻﭽﻪ اهﻤﯿج دارد ﭼﮕﻮٻﮕﯽ و ٍﯿﻮة ﭘﺮداؽج ٻﻬﺎﯾﯽ داىخﺎن در ٭ﺎٴﺐ ٸخٺ اىج .ﺑيﯿﺎری از ٭ْﻪهﺎی
٭ﺮآن ﺑﻪ ّﻮرت ٻٮﻞهﺎی ٻﺎ٭ِ و ﯾﺎ ﭘﺮاﮐټﺪه در ىﻮرههﺎی ٸؾخٵ ٨ذﮐﺮ ٍﺪهاٻـﺪ ﮐـﻪ ؽﺪاوٻـﺪ ٕـﻤٺ
ﺑﯿﺎن آٻﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه داٻﺎی ﮐﻞ ،راوی ﺑؾٌهﺎﯾﯽ از رواﯾج اىج ﮐﻪ در راىخﺎی هـﺪف ٸخ٢ـﺎٴﯽ ٭ـﺮآن،
ﯾ٢ټﯽ ١ﺒﺮتآٸﻮزی و عﮑﻤجاٻﺪوزی ﮐﺎرﺑﺮد دارد .٭ﺮآن ٭ﺒﻞ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﮐخﺎب هﺪاﯾج و حﺮﺑﯿج اىج
ٴﺬا داىخﺎنهﺎی آن ٻﯿﺰ هﺪ٩ﯽ صﺰ هﺪاﯾج و حﺮﺑﯿج را دٻﺒﺎل ٻﻤﯽﮐټټﺪ .
اىخ٪ﺎده ٭ﺮآن از ١ټﺎّﺮ رواﯾﯽ ،در عﺪ ﭘﯿَﺒﺮد هﺪف حﺮﺑﯿخﯽ آن اىج و ﺑﯿٌ از آن ﺑﻪ ٭ْﻪ ٻﻤﯽ-
ﭘﺮدازد١ .ٵٷ رواﯾجٍټﺎىﯽ زٸﯿټﻪ و اٴﮕﻮی ٸټٞﻤﯽ را ﺑﺮای حغٵﯿﻞ ٸﺆٴ٪ﻪهﺎی اّٵﯽ ٸخٺ رواﯾﯽ ﯾ٢ټـﯽ
داىخﺎن و ٸخٺ ٩ﺮاهٷ ٸﯽﮐټﺪ .حڐش رواﯾجٍټﺎىﺎن ﺑﺮ اﯾٺ ﺑﻮده اىج ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ٻٞﺮﯾـﻪهـﺎﯾﯽ در اﯾـٺ
١ﺮّﻪ ،ﺑﻪ اٴﮕﻮﯾﯽ ٸټيضٷ و ٸﺆرﺮ دىج ﯾﺎﺑټﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اٴﮕﻮ ﺑخﻮان ىﺎؽخﺎر اٻـﻮاع رواﯾـجهـﺎ را
در حﻤﺎم ٩ﺮهټﮓهﺎ ٍټﺎىﺎﯾﯽ ﮐﺮد .رواﯾجٍټﺎىﺎٻﯽ ٸﺎٻټﺪ حﺰوحﺎن حـﻮدوروف ،روڏن ﺑـﺎرت ،وڏدﯾﻤﯿـﺮ
ﭘﺮاپ و ...هﺮ داىخﺎن را ٸخټﯽ رواﯾﯽ ٩ﺮض ٸﯽﮐﺮدٻﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ٻٞﺎم ٻَﺎٻﻪای ٸَخﺮک ﺑﯿٺ حﻤﺎم داىخﺎنهﺎ ـ
و حﻤﺎﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﯿٺ ﮔ٪خﺎر و زﺑﺎن از ٻٞﺮ ىﻮىﻮر وصﻮد دارد ـ حﮑﯿـﻪ دارد .از ٸﯿـﺎن رواﯾـجٍټﺎىـﺎن ژرار
ژٻج ﺑﻪ ١ټﻮان ﯾﮏ رواﯾجٍټﺎس ىﺎؽخﺎرﮔﺮا ﯾﮑﯽ ٸﻬٷحﺮﯾٺ ٸﺒﺎعذ رواﯾـجٍـټﺎؽخﯽ را ٸٚـﺮح ﮐـﺮده
اىج .در ٻٞﺮﯾﻪ رواﯾجٍټﺎىﯽ ژٻج ىﻪ ٸٮﻮٴﻪ زٸﺎن دىخﻮری ،وصـﻪ ﯾـﺎ عﺎٴـج و ٴغـٺ ﯾـﺎ آوا ﺑـﺮای
حغٵﯿﻞ رواﯾج اراﺋﻪ ٸﯽٍﻮد او هﻤﭽټﯿٺ ﮔيخﺮة ٭ْﻪ را در ىـﻪ ىـٚظ داىـخﺎن ،رواﯾـج و رواﯾخﮕـﺮی
ﺑﺮرىﯽ و حَﺮﯾظ ٸﯽٻﻤﺎﯾﺪ .در ٸٮﺎٴﺔ عﺎٕﺮ ،ىﺎؽخﺎر رواﯾج داىخﺎن ﯾﻮٻو )ع( ﺑﺎ اىخ٪ﺎده از ٻٞﺮﯾﺎت
اﯾٺ ٻٞﺮﯾﻪﭘﺮداز ٩ﺮاٻيﻮی حغٵﯿﻞ ٸﯽٍﻮد.

2ـ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﭘﯿٌ از اﯾٺ ٸٮﺎٴﻪهﺎﯾﯽ در ٻٮﺪ و ٻٞﺮﯾﻪ ادﺑﯽ ٻﻮٍخﻪ ٍﺪه اىج ﮐﻪ ٸﯽحﻮان ﺑـﻪ ٸٮـﺎڏت زﯾـﺮ اٍـﺎره
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در اﯾٺ ٸٮﺎٴﻪ ﺑﻪ حٮيﯿﻤﺎت ٸ٪ﻬﻮٸﯽ و ١ټﺎّﺮ ٸؾخٵ ٨ﮔ٪خﻤﺎن و داىخﺎن و ٸخﺪ ﮐٵـﯽ ٻٞﺮﯾـﺔ ژٻـج اٍـﺎره
ٍﺪه اىج .اﯾٺ ٸٮﺎٴﻪ در ٸضٵﺔ ﭘﮋوهٌ ٻﺎٸﺔ ٩ﺮهټﮓ و ادب ﺑﻪ ﭼﺎپ رىﯿﺪه .ٸٮﺎٴـﻪ »ﮐـﺎٻﻮن رواﯾـج در
اٴﻬﯽٻﺎٸﻪ ﺑﺮ اىﺎس ٻٞﺮﯾﻪ ژرار ژٻج« از ٻﺎّﺮ ١ٵﯽزاده و ىﻮٻﺎ ىٵﯿﻤﯿﺎن ﮐﻪ در ٸضٵﻪ ﭘـﮋوهٌهـﺎی ادب
١ﺮ٩ﺎٻﯽ زﺑﺎن و ادب ٩ﺎرىﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رىﯿﺪه اىج در اﯾٺ ٸٮﺎٴﻪ ﺑﻪ ىټضٌ ﮐﺎٻﻮن رواﯾج در اٴﻬﯽٻﺎٸﻪ ﺑـﺮ
اىﺎس حﮑټﯿﮏهﺎی رواﯾﯽ ﭘﺮداؽخﻪ و ٩ٮ٘ ﺑـﻪ دو ٸٮﻮٴـﻪ وصـﻪ و عﺎٴـج و ﺑـﯿٌ از هﻤـﻪ ١ټْـﺮ ﮔ٪خﮕـﻮ
ﭘﺮداؽخﻪ ٍﺪه اىج» .حغٵﯿﻞ ىﺎؽخﺎر رواﯾج اّغﺎب ﮐﻬ ٨در ٭ﺮآن ﮐﺮﯾٷ« از ٸغﻤﺪرٕﺎ عﺎج ﺑﺎﺑـﺎﯾﯽ
و ٸغﻤﺪ ٻﯿﮑؾﻮاه ٸټ٪ﺮد ﮐﻪ در ٸضٵﺔ ﭘﮋوهٌٻﺎٸﻪ ٸ٢ﺎرف ٭ﺮآٻﯽ ﺑﻪ ﭼـﺎپ رىـﯿﺪه اىـج .اﯾـٺ ٸٮﺎٴـﻪ از
ٸټٞﺮ ١ټﺎّﺮ داىخﺎٻﯽ ،رواﯾج اّغﺎب ﮐﻬ ٨را حغٵﯿﻞ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ٻٞﺮﯾـﻪﭘﺮداز ؽﺎّـﯽ اٍـﺎره ٻﮑـﺮده
اىج ،ٸٮﺎٴﻪ »ٻٮﺪ رواﯾجٍټﺎؽخﯽ ىﻪ داىخﺎن ﮐﻮحـﺎه ٻـﺎدر اﺑﺮاهﯿﻤـﯽ« از ٸﻬﯿـﺎر ١ٵـﻮیٸٮـﺪم و ىﻮىـٺ
ٍﻬﺮامﭘﻮر ﮐﻪ در ٸضٵﻪ ادبﭘﮋوهﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رىﯿﺪه اىج .در اﯾٺ ٸٮﺎٴﻪ ٻﯿﺰ ٩ٮ٘ ﺑﻪ ١ټﺎّﺮ داىخﺎٻﯽ ﺑﺪون
ٻٞﺮﯾﻪای ؽﺎص ﭘﺮداؽخﻪ ٍﺪه اىج .ٸٮﺎٴﻪ »حغٵﯿﻞ زٸـﺎن رواﯾـﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه رواﯾجٍټﺎىـﯽ ﺑـﺮ اىـﺎس
ٻٞﺮﯾﻪ زٸﺎن ژرار ژٻج در داىخﺎن »ﺑﯽ و حٺ« ارﺮ »رٕﺎ اٸﯿﺮؽﺎٻﯽ« از ٩ﺮهﺎد درودﮔﺮﯾﺎن و دﯾﮕـﺮان ﮐـﻪ در
ْ٩ﻞٻﺎٸﻪ حؾْْﯽ ىﺒﮏٍټﺎىﯽ ٻٞٷ و ٻزﺮ ٩ﺎرىﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رىﯿﺪه و در اﯾٺ ٸٮﺎٴﻪ ٻﯿﺰ حټﻬﺎ ٸيﺌٵﺔ زٸـﺎن
داىـخﺎن را رواﯾجٍټﺎىــﯽ ﮐــﺮده اىــج.ٸٮﺎٴﻪ دﯾﮕــﺮ »روﯾﮑـﺮد رواﯾجٍــټﺎؽخﯽ ﺑــﻪ ٭ْــِ ٭ﺮآٻــﯽ« از
اﺑﻮاٴٖ٪ﻞ عﺮی اىج ﮐﻪ در صﻤٵﺔ ٻٮﺪ ادﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رىﯿﺪه اىج .اﯾٺ ٸٮﺎٴﻪ ٻﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐٵﯿﺎت ﭘﺮداؽخﻪ
اىج.ٸﯽحﻮان ﺑﻪ ٸٮﺎڏت دﯾﮕﺮی در زٸﯿټﺔ رواﯾجٍټﺎىﯽ اٍﺎره ﮐﺮد اٸﺎ حﺎﮐټﻮن هﯿﭻ ٸٮﺎٴﻪای ﺑﺎ روﯾﮑـﺮد
رواﯾجٍټﺎؽخﯽ ﺑﻪ ٭ْﺔ ﯾﻮٻو )ع( ﺑﺮ اىﺎس ٻٞﺮﯾﺎت ژرار ژٻج ٻﭙﺮداؽخﻪ اىج.
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ٸ٪ﻬﻮم رواﯾج در ٸ٢ټﺎی اٸﺮوزی آن در ٭ﺮن ﺑﯿيخٷ ٍﮑﻞ ﮔﺮ٩خﻪ اىج» .رواﯾج در ىﺎدهحـﺮﯾٺ و

 -1ژرار ژﻧﺖ ) (Gerard genetteﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ادﺑﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛﻪ در ﺳﺎل  1930در ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او از ﭼﻬـﺮه-
ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ در دﻫﺔ  1960در ﺣﻮزة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮدﻳﻨﺎن
دو ﺳﻮﺳﻮر در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﻠﻮد ﻟﻮي اﺳﺘﺮوس در اﻧﺴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ .ﻋﻤـﺪه ﺷـﻬﺮت و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري او ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ از رواﻳﺖ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﭼـﺎرﭼﻮبﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺘـﻮن رواﻳـﻲ را اراﺋـﻪ ﻣـﻲدﻫـﺪ :در ﺳـﺎلﻫـﺎي
1959ـ 60ژﻧﺖ در ﻛﻨﺎر ژاك درﻳﺪا در ﻳﻚ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن درس ﻣﻲدادﻧﺪ .ﭘـﺲ از آن ژﻧـﺖ در ﺳـﺎل  1963دﺳـﺘﻴﺎر و ﺳـﭙﺲ اﺳـﺘﺎدﻳﺎر
ادﺑﻴﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﻮرﺑﻦ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1967ﻣﺪﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ادﺑﻲ در اﻛﻮل ﭘﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
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از عﻮادث ﮐﻪ دارای ٻٞٷ ؽﺎص اىج و از دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ٸﯿﺎٻﻪ و ﭘﺎﯾﺎنﺑټﺪی ٸَؾْﯽ ﺑﺮؽـﻮردار اىـج«.
( روڏن ﺑﺎرت ﮐﻪ رواﯾج را ﭘﺪﯾﺪهای صﻬﺎنٍﻤﻮل ٸﯽداٻﺪ ٸ٢خٮﺪ اىـج ﮐـﻪ »اﯾـٺ

)ﺑټج و روﯾﻞ،

ﭘﺪﯾﺪه ٸﯽحﻮاٻﺪ ﺑﻪ ﮐڐم ﮔ٪خﺎری ﯾﺎ ٻﻮٍخﺎری ،ﺑﻪ حْﻮﯾﺮ رﺎﺑج ﯾﺎ ٸخغﺮک و ﺑﻪ اﯾﻤﺎ و اٍﺎره ﺑﯿﺎن ٍـﻮد«.
)هﺮٸٺ،

( در ٻٮﺪ ادﺑﯽ ،رواﯾجٍټﺎىﯽ روﯾﮑﺮدی ٻﻮﯾٺ اىج ﮐﻪ در ﭘﯽ ﯾﺎ٩خٺ ﯾـﮏ دىـخﻮر زﺑـﺎن

صﻬﺎٻﯽ واعﺪ و اٴﮕﻮهﺎی ٸَخﺮک ﺑﺮای ٸخﻮن رواﯾﯽ ٸؾخٵ ٨ٸﯽﺑﺎٍﺪ .رواﯾجٍټﺎىﯽ را ٻؾيـخﯿٺ ﺑـﺎر
حﺰوحﺎن حﻮدورف در ىﺎل

در ﮐخﺎب »دىخﻮر زﺑﺎن دﮐﺎٸﺮون« ﺑﻪ ١ټﻮان »١ٵٷ ٸٚﺎٴ٢ـﻪ ٭ْـﻪ« ﺑـﻪ

ﮐﺎرﺑﺮد »ﮐﻪ اٴﺒخﻪ حټﻬﺎ ٸغﺪود ﺑﻪ ﺑﺮرىﯽ ٭ْﻪ و داىخﺎن و رٸﺎن ٻﺒﻮد ﺑٵﮑـﻪ حﻤـﺎٸﯽ اٍـﮑﺎل رواﯾـج از
٭ﺒﯿﻞ اىٚﻮره٩ ،ﯿٵٷ ،روﯾﺎ ،ٻﻤﺎﯾٌ و ...را ٻﯿﺰ درﺑﺮٸـﯽﮔﺮ٩ـج) «.اؽـﻮت ( ،اٸـﺎ از ٸټٞـﺮ حـﺎرﯾؾﯽ
حٮيﯿٷﺑټﺪی راﯾش ٻٞﺮﯾﻪهﺎی رواﯾج ىﻪ دورة ٸخ٪ﺎوت را ٍﺎٸﻞ ٸﯽٍﻮد " :ـ دورة ﭘﯿٌ ىﺎؽخﺎرﮔﺮا ﮐـﻪ
ٍﺎٸﻞ آرای ا٩ڐٙﻮن و ارىٚﻮ و هﻤﭽټﯿٺ ٸﮑخﺐ ٩ﺮٸﺎٴﯿيٷ روىﯽ اىج) .

ـ

م( ـ دورة

ىﺎؽخﺎرﮔﺮا ﮐﻪ در صيخضﻮی ىﺎؽخﺎر ٸَخﺮک در ٸخﻮن اىج و ﺑﯿَخﺮ ﺑﺎ ىﺎؽخﺎرﮔﺮاﯾﯽ ٩ﺮاٻيﻮی ٍټﺎؽخﻪ
ٸﯽٍﻮد) .

ـ

م( ـ دورة ﭘيﺎىﺎؽخﺎرﮔﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮٻﺪة ﭘﮋوهٌهﺎی اؽﯿﺮ رواﯾجٍټﺎىـﯽ

اىج ﮐﻪ از ﮔﺮاﯾٌهﺎی اٻخٮﺎدی ْ١ﺮ عﺎٕـﺮ ٸخـﺄرﺮ اىـج٢٩ ،ـﺎٴﯿخﯽ ٸﯿـﺎن رٍـخﻪای را ر٭ـٷزده و از
رواﯾجهﺎی ادﺑﯽ ّﺮف ٩ﺮاحﺮ ر٩خﻪ اىج)" .ٸﮑﺎرﯾﮏ،

( ﺑﯿَخﺮ ٻٞﺮﯾﻪهﺎی رواﯾجٍټﺎىﯽ در دورة

ىﺎؽخﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ حغٵﯿﻞ ٸغخﻮا ﭘﺮداؽخﻪ و درﺑﺎرة ٍؾْﯿج ،و٭ﺎﯾ ٠داىخﺎن ،زٸﺎن و ٸﮑﺎن ﺑغذ ﮐﺮده-
اٻﺪ اٸﺎ ژرار ژٻج ﺑﻪ ﺑي٘ آن ٸ٪ﺎهﯿٷ ﭘﺮداؽخﻪ و ١ﻮاٸﻞ ،اصﺰاء و ٭ـﻮاٻﯿټﯽ را ﮐـﻪ ٸﻮصـﺐ ٍـﮑﻞﮔﯿـﺮی
رواﯾج ٸﯽٍﻮٻﺪ ﺑﺮرىﯽ ﮐﺮده اىج.
ژرار ژٻج ﯾﮑﯽ از ارﺮﮔﺬارحﺮﯾٺ ٻٞﺮﯾﻪﭘﺮدازان عﻮزة رواﯾج اىج ﮐﻪ ٸخﺄرﺮ از ٍﮑﻞﮔﺮاﯾـﺎن روس
٭ْﻪ را حﺮحﯿﺐ رواﯾج ٸﯽداٻﺪ .او ﮔيخﺮة ٭ْﻪ را در ىﻪ ىٚظ داىـخﺎن ،رواﯾـج و رواﯾخﮕـﺮی ﺑﺮرىـﯽ
ٸﯽﮐټﺪ و »ﺑﺎ حٮيﯿٷ رواﯾج ﺑﻪ ىٚﻮح ٸؾخٵ ٨حﻤﺎﯾﺰی را ﮐﻪ ٩ﺮٸﺎٴﯿيجهﺎی روىﯽ ٸﯿﺎن ٭ْﻪ و ٙﺮح
٭ﺎﺋﻞ ٸﯽٍﻮٻﺪ ﭘﺮداؽخﻪحﺮ ٸﯽﮐټﺪ) «.اﯾﮕٵخﻮن ،

( در ٻٞﺮﯾﻪ رواﯾجٍټﺎىﯽ ژٻج ىﻪ ٸٮﻮٴﺔ زٸـﺎن،

وصﻪ ﯾﺎ عﺎٴج و ٴغٺ ﯾﺎ آوا ﺑﺮای حغٵﯿﻞ رواﯾج اراﺋﻪ ٸﯽٍﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾٺ ٻٞﺮﯾـﻪ ٸـﯽحـﻮان اٴﮕـﻮی
رواﯾﯽ عﺎﮐٷ ﺑﺮ داىخﺎنهﺎ را ٍټﺎؽج و ىٚﻮح ٸؾخٵ ٨ﮔ٪خﺎر رواﯾﯽ و رواﺑ٘ ٸخٮﺎﺑﻞ آٻﻬﺎ را در داىخﺎن
ﺑﻪ ٙﻮر د٭ﯿ ٬ىټضﯿﺪ.
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١ﺎمحﺮﯾٺ ﺑﯿﺎن ،ٸخټﯽ اىج ﮐﻪ ٭ْﻪای را ﺑﯿﺎن ٸﯽﮐټﺪ و ٭ْﻪﮔﻮﯾﯽ دارد) «.اؽﻮت» .( ،ٸضﻤﻮ١ـﻪای

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ژرار ژﻧﺖ \\\ 53

رواﯾ ؽﻮد ٸخٺ اىج ﯾ٢ټﯽ زﺑﺎن ٍ٪ﺎهﯽ ﯾﺎ ٸﮑخﻮب ﯾﺎ ﮔ٪خﻤﺎن ﮐﻪ داىخﺎن را ﺑﯿﺎن ٸـﯽﮐټـﺪ و ٸﻤﮑـٺ
اىج حﺮحﯿﺐ روﯾﺪادهﺎ را ح٦ﯿﯿﺮ دهﺪ و ٍؾْﯿجهﺎ را در رواﺑ٘ ﮔﻮٻﺎﮔﻮٻﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﮐټﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ٴغﺎظ داىخﺎن ﮐﺎٸﻞ ٻﯿيخټﺪ .ٸټٞﻮر از رواﯾ ﮔﺮی ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ روﯾﺪادهﺎی داىخﺎن و رواﯾـج اىـج ﮐـﻪ
ژٻج آٻﻬﺎ را حﻮٴﯿﺪ ١ﻤﻞ رواﯾﯽ ٸﯽٻﺎٸﺪ) «.وﺑيخﺮ،

(

در رواﯾخﮕﺮی اىج ﮐﻪ داىخﺎن حﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رواﯾج ٸﯽٍﻮد .ﺑﻪ ١ﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ عﺮﮐـج داىـخﺎن ﺑـﻪ
رواﯾج از ٙﺮﯾ ٬ﮐﯿ٪ﯿج رواﯾخﮕﺮی ٸَؾِ ٸﯽﮔﺮدد .ٸﺆٴ٪ﻪهـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در داىـخﺎن وصـﻮد دارد ،ىـﻪ
ىٚظ رواﯾﯽ ٩ﻮق را در ﯾﮏ زٻضﯿﺮة ح٢ﺎٸٵﯽ ٭ﺮار ٸﯽدهﺪ .ژٻج در ىﻪ وﯾﮋﮔﯽ زٸﺎن ،وصﻪ ﯾﺎ عﺎٴـج و
ٴغٺ ﯾﺎ آوا ح٢ﺎٸﻞ اﯾٺ ىﻪ ىٚظ رواﯾج را ٍﺮح ٸﯽدهﺪ.
3ـ1ـ زﻣﺎن

زٸﺎن رواﯾج زٸﺎٻﯽ اىج ﮐﻪ رواﯾج ﯾﮏ روﯾﺪاد در ٸخٺ ﺑﻪ ؽﻮد اؽخْﺎص ٸﯽدهﺪ .ژرار ژٻج

صﺎٸ٠حﺮﯾٺ ٸﺒﺎعذ را در ﺑﺎب ٸﺆٴ٪ﺔ زٸﺎن ،ذﯾﻞ ٻﺎهﻤؾﻮاٻﯽ ٸﯿﺎن زٸﺎن داىخﺎن و زٸﺎن رواﯾج ٸٚـﺮح
ﮐﺮده اىج .زٸﺎن داىخﺎن ٸٮﺪار زٸﺎٻﯽ اىج ﮐﻪ ﺑﻪ واىٚﻪ رؽﺪادهﺎی رواﯾج ٍﺪه ﮔﺮ٩خﻪ ٸﯽٍﻮد اٸـﺎ
زٸﺎن ٸخٺ ،زٸﺎٻﯽ اىج ﮐﻪ ﺑﺮای ؽﻮاٻﺪن ارﺮ ادﺑﯽ ٸﻮرد ٻﯿﺎز اىج .ژٻـج ٸ٢خٮـﺪ ﺑـﻪ ىـﻪ ٻـﻮع راﺑٚـﺔ
زٸﺎٻﯽ ٸﯿﺎن داىخﺎن و زٸﺎن ٸخٺ اىج :ٻٞٷ ،حﺪاوم و ﺑيﺎٸﺪ.
رﯾﻤﻮن ﮐټﺎن ٸﯽٻﻮﯾيﺪ» :ژٻج ذﯾﻞ ٸﺒغذ »ٻٞٷ و حﺮحﯿﺐ« ،رواﺑـ٘ ٸﯿـﺎن حـﻮاٴﯽ رؽـﺪادهﺎی
داىخﺎن و ٻٞٷ و ٻي ٬ؽٚﯽ آٻﻬﺎ را در ٸخٺ ﺑغذ ٸﯽﮐټﺪ .ذﯾﻞ »حﺪاوم« ،رواﺑ٘ ٸﯿﺎن ٸﺪت زٸﺎن و٭ﻮع
رؽﺪادهﺎی داىخﺎن و عضٷ ٸخٺ ٸْﺮوف رواﯾج رؽﺪادهﺎ را ﺑﺮرىـﯽ ٸـﯽﮐټـﺪ .در آؽـﺮ ٻﯿـﺰ ،ذﯾـﻞ
»ﺑيﺎٸﺪ« ،رواﺑ٘ ٸﯿﺎن ح٢ﺪاد د٢٩ﺎت اٍﺎره ﺑﻪ رؽﺪاد در داىخﺎن و ح٢ﺪاد د٢٩ﺎت رواﯾـج رؽـﺪاد را در
ٸخٺ ﺑغذ ٸﯽﮐټﺪ«) .رﯾﻤﻮن ﮐټﺎن،

(

3ـ1ـ1ـ ﻧﻈﻢ
ٸٮْﻮد از ٻٞٷ »حﺮحﯿﺐ زٸﺎٻﯽ رؽﺪادهﺎی داىخﺎن ٻيﺒج ﺑﻪ اراﺋﻪ هﻤـﯿٺ رؽـﺪادهﺎ در ﮔ٪خﻤـﺎن
رواﯾﯽ اىج) «.ٴﻮحﻪ،

( »ﺑﺮرىﯽ ٻٞٷ زٸﺎنٸټﺪاٻﻪ رواﯾج ٸﺒخټﯽ اىج ﺑﺮ ٸٮﺎﯾيﻪ ٸﯿﺎن حﺮحﯿﺒـﯽ ﮐـﻪ

رؽﺪادهﺎ ﯾﺎ ﺑؾٌهﺎی زٸﺎنٸټﺪ در ىؾٺ رواﯾﯽ اٻخٞـﺎم ٸـﯽﯾﺎﺑټـﺪ ﺑـﺎ حﺮحﯿـﺐ زٻضﯿـﺮهای ﮐـﻪ هﻤـﯿٺ
رؽﺪادهﺎ ﯾﺎ ﺑؾٌهﺎی زٸﺎنٸټﺪ در داىخﺎن دارٻﺪ) «.٭ﺎىﻤﯽﭘﻮر،

(
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»ٸټٞﻮر از دا ﺎن ،حﻮاٴﯽ روﯾﺪادهﺎىج ﮐﻪ ژٻج آن را ٸغخـﻮای رواﯾـﯽ ٸـﯽٻﺎٸـﺪ .ٸټٞـﻮر از
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هيخټﺪ .در داىخﺎن اﯾٺ حﻮاٴﯽ زٸﺎٻﯽ ﺑﻪ حﺮحﯿﺐ روی ٸﯽدهﺪ اٸﺎ ٸﻤﮑٺ اىـج در رواﯾـج اﯾـٺ حﺮحﯿـﺐ
ﺑﺮهٷ ﺑؾﻮرد و روﯾﺪادهﺎ حٮﺪم و حﺄؽﺮ ؽﻮد را از دىج ﺑﺪهټﺪ .ﮔـﺎهﯽ ٸﯿـﺎن ىـﯿﺮ زٸـﺎن عـﻮادث در
ىٚظ داىخﺎن و ىٚظ ٸخٺ راﺑٚﺔ ٸخټﺎٝﺮ ﺑﺮ٭ﺮار اىج .از اﯾٺرو ،راﺑٚـﺔ زٸـﺎٻﯽ ٸﯿـﺎن اﯾـٺ دو ىـٚظ،
١ﺎدی و ٙﺒﯿ٢ﯽ اىج .ﮔﺎهﯽ ٸﯿﺎن دو زٸﺎن ،ٻﻮ١ﯽ اؽخڐف رخ ٸﯽدهﺪ .اﯾـٺ اٸـﺮ ٸټضـﺮ ﺑـﻪ دو ٻـﻮع
زٸﺎنﭘﺮﯾَﯽ در ىٚظ ٸخٺ ٸﯽٍﻮد :ﮔﺬٍخﻪٻﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزﮔَج ﺑﻪ ﮔﺬٍخﻪ و آﯾټﺪهٻﮕﺮی ﯾﺎ ﭘﺮش ﺑﻪ آﯾټﺪه .
ﮔﺬٍخﻪٻﮕﺮی ،ٻٮﻞ عﻮادث داىخﺎن اىج ﭘو از آٻﮑﻪ رخ دادهاٻﺪ و آﯾټﺪهٻﮕﺮی ،ٻٮﻞ عﻮادث داىـخﺎن
اىج ﭘﯿٌ از آٻﮑﻪ رخ دهټﺪ .ژٻج از اﯾٺ ٻﻮع اؽخڐڏت زٸﺎٻﯽ ﺑﻪ زٸﺎنﭘﺮﯾَﯽ ح٢ﺒﯿـﺮ ٸـﯽﮐټـﺪ .اﯾـٺ
دوﮔﺎٻﮕﯽ زٸﺎٻﯽ ﯾ٢ټﯽ زٸﺎن داىخﺎن و زٸﺎن رواﯾج ؽْﯿْﺔ ﮐٵﯽ رواﯾجهﺎ اىج.

3ـ1ـ2ـ ﺗﺪاوم
حﺪاوم ١ﺒﺎرحيج از راﺑٚﺔ ﺑﯿٺ ﮔيخﺮة زٸﺎٻﯽ روی دادن عﻮادث در داىخﺎن و عضٷ ٸخټـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
آٻﻬﺎ اؽخْﺎص داده ٍﺪه اىج .حﺪاوم زٸﺎن اٍﺎره ﺑﻪ راﺑٚﺔ ٸﯿـﺎن ٙـﻮل زٸـﺎن داىـخﺎن و ٙـﻮل زٸـﺎن
ً
ﮔ٪خﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺎن دارد .ﭘﺎىؼ ﺑﻪ اﯾٺ ﭘﺮىٌ ﮐﻪ ٸخٺ رواﯾﯽ ﭼﻪ ٸﺪت »ٙﻮل ٸﯽﮐَﺪ« وا٭٢ـﺎ ٥ﯿـﺮٸﻤﮑٺ
اىج؛ ﭼﻮن در اﯾټضﺎ حټﻬﺎ ٸﯿﺰان و ٸ٢ﯿﺎر »زٸﺎن ؽﻮاٻﺪن« اىج ﮐـﻪ آن هـٷ از ؽﻮاٻټـﺪه ﺑـﻪ ؽﻮاٻټـﺪه
ٸخ٪ﺎوت اىج) .ٴﻮحﻪ،

( حﺪاوم ﺑﻪ اﯾٺ ﭘﺮىٌ ﭘﺎىؼ ٸﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اٻﺪازه از زٸﺎن ىٚظ داىخﺎن در

ىٚظ ٸخٺ ٻﻤﻮد ﭘﯿﺪا ٸﯽﮐټﺪ؟ ژٻج ،رﺒﺎت ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ٸټﺰٴﻪ ٸ٢ﯿﺎر ىټضٌ درصﺎت حـﺪاوم ﭘﯿَـټﻬﺎد
ٸﯽﮐټﺪ و ٸﺮاد از آن ٻيﺒج رﺎﺑج ٸﯿﺎن حﺪاوم داىخﺎن و ٙﻮل ٸخٺ اؽخْﺎص ﯾﺎ٩خﻪ ﺑﻪ آن حﮑﻪ از داىـخﺎن
اىج و ﺑﺎ در ٻٞﺮ ﮔﺮ٩خٺ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ رﺎﺑج ﺑﻪ ٸټﺰٴﻪ ٸ٢ﯿﺎر ،دو ٍـخﺎب ﺑـﻪ وصـﻮد ٸﯽآﯾـﺪٍ :ـخﺎب ٸزﺒـج و
ٍخﺎب ٸټ٪ﯽ .اؽخْﺎص ﯾﮏ حﮑﻪ ﮐﻮحﺎه از ٸـخٺ ﺑـﻪ ٸـﺪت زٸـﺎن درازی از داىـخﺎنٍ ،ـخﺎب ٸزﺒـج و
اؽخْﺎص ﯾﮏ حﮑﻪ ﺑٵټﺪ از ٸخٺ ﺑﻪ ٸـﺪت زٸـﺎن ﮐﻮحـﺎهﯽ از داىـخﺎنٍ ،ـخﺎب ٸټ٪ـﯽ اىـج ىـﺮ١ج
عﺪاﮐزﺮ» ،عﺬف« و ىﺮ١ج عﺪا٭ﻞ» ،درٻـﮓ حﻮّـﯿ٪ﯽ« ٻـﺎم دارد .ٸﯿـﺎن اﯾـٺ دو ﺑـﯽٻﻬﺎﯾـج ،ٻﯿـﺰ
»ؽڐّﻪ« و »ّغټﻪ ٻﻤﺎﯾَﯽ« ٭ﺮار ٸﯽﮔﯿﺮد .در عﺬف ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ّ٪ﺮ ٸخٺ ٸخټﺎٝﺮ ﺑﺎ ﺑﺮؽﯽ حﺪاومهﺎی
داىخﺎن اىج .در درٻﮓ حﻮّﯿ٪ﯽ ،حﺪاوم ٸخٺ ٙﻮڏٻﯽحﺮ از حﺪاوم داىـخﺎن اىـج .در ؽڐّـﻪ ،حـﺪاوم
ً
ٸخٺ ﮐﻮحﺎهحﺮ از حﺪاوم داىخﺎن اىج .در ّغټﻪ ٻﻤﺎﯾَـﯽ ،حـﺪاوم داىـخﺎن و ٸـخٺ حٮﺮﯾﺒـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ اىـج.
)رﯾﻤﻮن ﮐټﺎن،

-

(
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در اﯾٺ ﺑؾٌ حﻮاٴﯽ روﯾﺪادهﺎ در داىخﺎن و حﻮاٴﯽ زٸﺎن روﯾـﺪادهﺎ در رواﯾـج ﺑـﺎهٷ در ارحﺒـﺎط

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ژرار ژﻧﺖ \\\ 55

ٸﯽٻﺎٸټﺪ .ﺑيﺎٸﺪ صﺰئ زٸﺎٻﯽ ٸﻬﻤﯽ از داىخﺎن رواﯾﯽ اىج .از ٻٞﺮ ژٻج ،ﺑيـﺎٸﺪ ١ﺒـﺎرت اىـج از
راﺑٚﻪ ﺑﯿٺ اﯾټﮑﻪ ﯾﮏ رؽﺪاد ﭼټﺪ ﺑﺎر در داىخﺎن حﮑـﺮار ٸـﯽٍـﻮد و ح٢ـﺪا رواﯾـج ٍـﺪن آن در ٸـخٺ؛
ﺑټﺎﺑﺮاﯾٺ ،ﺑيﺎٸﺪ ﺑﻪ حﮑﺮار رﺑ٘ دارد ﮐﻪ ؽﻮد ٸ٪ﻬﻮٸﯽ ٸﻬٷ در رواﯾج اىج) .ٴﻮحﻪ ( ،ﺑيﺎٸﺪ ٸ٪ﺮد ﯾﺎ
حﮏ ٸغﻮر :ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔ٪خٺ آٻﭽﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در داىخﺎن اح٪ﺎق ا٩خﺎده اىج ٸخﺪاولحﺮﯾٺ ٻﻮع رواﯾـج اىـج.
ﺑيﺎٸﺪ ٸﮑﺮر :ٻٮﻞ ﭼټﺪﯾٺ د٢٩ﻪ ﭼﯿﺰی اىج ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اح٪ﺎق ا٩خﺎده اىج و ﺑيﺎٸﺪ ﺑﺎزﮔﻮ :ٻٮﻞ ﯾﮑﺒﺎره
آٻﭽﻪ ﭼټﺪﯾٺ ﺑﺎر اح٪ﺎق ا٩خﺎده اىج) .رﯾﻤﻮن ﮐټﺎن،

-

(

3ـ2ـ وﺟﻪ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ

ﺑﻪ ٻﻮع ﮔ٪خﻤﺎٻﯽ ﮐﻪ حﻮى٘ راوی اىخ٪ﺎده ٸﯽٍﻮد و ﺑﻪ حټٞﯿٷ و ﮐټخﺮل اٙڐ١ﺎت رواﯾﯽ اٍﺎره دارد.
وصﻪ ﯾﮏ ارﺮ رواﯾﯽ در ﭘﺎىؼ ﺑﻪ ىﺆال ﭼﻪ ﮐيﯽ ٸﯽﺑﯿټﺪ ٸَؾِ ٸﯽٍﻮد .وصﻪ ﯾﺎ عﺎل و هﻮا از

دو ٙﺮﯾ٩ ٬ﺎّٵﻪ و دﯾﺪﮔﺎه ٻٮﻞ ٸﯽٍﻮد:

3ـ2ـ1ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ
٩ﺎّٵﻪ ﺑﯿٺ داىخﺎن و رواﯾجﮔـﺮی اىـج و هټﮕـﺎٸﯽ ﭘﺪﯾـﺪ ٸـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ راوی داىـخﺎن ﯾﮑـﯽ از
ٍؾْﯿجهﺎی رواﯾج ﺑﺎٍﺪ؛ در اﯾٺ عﺎٴج راوی ٸﯿـﺎٻضﯽای اىـج ﮐـﻪ داىـخﺎن از ّـﺎ٩ﯽ ذهـٺ او
ﮔﺬراٻﺪه ٸﯽٍﻮد .هﺮﭼﻪ ٸﯿﺰان ٸﺪاؽٵﺔ راوی ﺑﯿَخﺮ ﺑﺎٍﺪ ٩ﺎّٵﻪ ﺑﯿٺ رواﯾجﮔﺮی و داىخﺎن ﺑﯿَخﺮ ٸﯽ-
ٍﻮد و ﺑﺮ١ﮑو ،ﮐﻤخﺮﯾٺ ٩ﺎّٵﻪ ﺑﯿٺ داىخﺎن و رواﯾجﮔﺮی هټﮕﺎٸﯽ اﯾضﺎد ٸﯽٍﻮد ﮐﻪ ؽﻮاٻټﺪه عٖﻮر
راوی را اعيﺎس ٻﮑټﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ »داىخﺎن ؽﻮدش را ح٢ﺮﯾ ٨ٸﯽﮐټﺪ« )حﺎﯾيٺ،

(

وصﻪ ﯾﮏ ىؾٺ در ٸﯿﺰان ٩ﺎّٵﻪای ﮐﻪ رواﯾج ﺑﺎ ﺑﯿﺎن راوی دارد ٻﻬ٪خـﻪ اىـج .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ،
٩ﺎّٵﻪ ﺑﻪ راﺑٚﺔ رواﯾج ﮐﺮدن ﺑﺎ ٸٮْﻮد ﺑﯿﺎن آن ٸﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ٸﻤﮑٺ اىج راوی ٻٮﻞ ؽﻮد را ﺑـﺎ ٍـﺮح
صﺰﺋﯿﺎت و ﺑﻪ آهيخﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﮐټﺪ و ٸيﺌٵﻪ ﺑﻪ ٻﻤﺎﯾٌ ﮔﺬاٍخٺ رواﯾج ﺑﺎٍﺪ ﯾـﺎ ٸﻤﮑـٺ اىـج راوی ﺑـﻪ
ىﺮ١ج از ٻٮﻞ آن ﺑﮕﺬرد.

3ـ2ـ2ـ دﻳﺪﮔﺎه
دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎ ﭼَٷاٻﺪاز :زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﯾﺎ ﭼَﻤﺎٻﯽ اىج ﮐﻪ از ٸټٞﺮ آن هﺮ ﺑؾٌ ٸ٢ﯿٺ از رواﯾج دﯾﺪه
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3ـ1ـ3ـ ﺑﺴﺎﻣﺪ
ح٢ﺪاد د٢٩ﺎت رخ دادن ﯾﮏ اح٪ﺎق در داىخﺎن و ح٢ﺪاد د٢٩ﺎت ﺑﯿﺎن رؽـﺪادهﺎ در ٸـخٺ را ﺑيـﺎٸﺪ

 /// 56ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﺔ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ـ ﺷﻤﺎره  20ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1396

اٻﺪاز رواﯾج ﺑﻪ او ح٢ٵ ٬ٻﺪارد .راوی ٸﻤﮑٺ اىج در عﺎل ﮔ٪خٺ داىخﺎن ﺑﺎٍﺪ اٸﺎ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ٸـﯽحﻮاٻـﺪ
ً
ﺑﻪ ٍؾْﯿجهﺎی دﯾﮕﺮی ح٢ٵ ٬داٍخﻪ ﺑﺎٍﺪ .داىخﺎٻﯽ ﮐﻪ حﻤﺎٸﺎ ﺑﺎ ﮔ٪خﮕﻮ ٻٮﻞ ٍﻮد ٩ﺎ٭ﺪ ٻٞﺮﮔـﺎه اىـج
اٸﺎ هﻤﯿٺ ﮐﻪ ﯾﮏ ١ﺒﺎرت وّ٪ﯽ ﺑﻪ آن إﺎ٩ﻪ ٍﺪ ...دﯾﺪﮔﺎهﯽ ؽﺎص ٍﺮوع ٸﯽٍﻮد .هټﮕـﺎم حضﺮﺑـﺔ
ً
داىخﺎن ،ٻﻮﯾيټﺪه ٸ٢ﻤﻮڏ ﺑﺎ اىخ٪ﺎده از حﺪاﺑﯿﺮ ٩ټﯽ در اراﺋﻪ ٻٞﺮﮔﺎه ،ٻﮕﺮش ٸﺎ را از رؽﺪادهﺎ ٍﮑﻞ ٸﯽ-
دهﺪ) .اىﮑﻮٴﺰ،

(

3ـ3ـ ﻟﺤﻦ ﻳﺎ آوا

آؽﺮﯾٺ ٸٮﻮٴﻪای ﮐﻪ در ٻٞﺮﯾﺔ ژٻج ﺑﻪ حغٵﯿﻞ ىؾٺ رواﯾﯽ ٸﯽﭘﺮدازد» ،ٴغٺ« ﯾﺎ »آوا« ٻـﺎم دارد

ﮐﻪ ٸَؾِ ٸﯽﮐټﺪ رواﯾج ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ؽﻮد از ﭼﻪ ٻﻮع راوی اىخ٪ﺎده ٸﯽﮐټﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه و وصﻬﺔ ٻٞﺮ اﯾٺ
راوی ﭼﮕﻮٻﻪ اىج )اؽﻮت.( ،
ٴغٺ ﺑﻪ ﺑ٢ﺪی از رواﯾج ﮔ٪خﻪ ٸﯽٍﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دو ىٚظ دﯾﮕﺮ ﯾ٢ټﯽ زٸﺎن و وصﻪ در ﭘﯿﻮٻـﺪ اىـج؛
از ىﻮﯾﯽ ﺑﻪ ٻيﺒج زٸﺎن رواﯾج روﯾﺪادهﺎ ﺑﺎ زٸﺎن و٭ﻮع آنهﺎ ٸﯽﭘﺮدازد و از ىﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ٸﻮ٭٢ﯿـج
راوی و صﺎﯾﮕﺎهﯽ ﮐﻪ در ٻٮﻞ رواﯾج دارد) .اىﮑﻮٴﺰ،

؛ اﯾﮕٵخﻮن،

(

ٴغٺ ﯾﮏ ارﺮ در ﭘﺎىؼ ﺑﻪ ىﺆال »ﭼﻪ ﮐيﯽ ٸﯽﮔﻮﯾﺪ« ٸ٢ﯿٺ ٸـﯽٍـﻮدّ .ـﺪا ﯾـﺎ ٴغـٺ ،هﻤـﺎن
ّﺪای راوی اىج .هټﮕﺎم حغٵﯿﻞ ّﺪا ،راﺑٚﺔ راوی )١ﻤﻞ رواﯾجﮔﺮی( ﺑﺎ داىخﺎن و ﺑﺎ رواﯾج ﺑﺮرىﯽ
ٸﯽٍﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ٸﻤﮑٺ اىج راوی ﭼَٷاٻﺪاز و ّﺪای ؽﻮد را ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ٍؾْﯿجهﺎی رواﯾـج
ﺑﺪهﺪ و از درﯾﭽﺔ ذهٺ و زﺑﺎن آٻﻬﺎ روﯾﺪادهﺎ را ﺑﻪ ّﻮرت ٥ﯿﺮٸيخٮﯿٷ رواﯾج ﮐټﺪ اٸﺎ اﯾٺ ﭼَٷاٻـﺪاز
و ّﺪا در ٻﻬﺎﯾج ﺑﻪ ﭼَٷاٻﺪاز و ّﺪای راوی اّٵﯽ رواﯾج ﺑﺮٸﯽﮔﺮدد.

4ـ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ )ع(

داىخﺎن ﯾﻮٻو ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮ در ٭ﺮآن ﺑﻪ اصﻤﺎل ذﮐﺮ ٍﺪه و ىﻮرهای ٻﯿﺰ ﺑﻪ ٻﺎم آن عٖﺮت آٸﺪه اىـج و

در آن ىﻮره ٻﯿﺰ حټﻬﺎ در ﯾﮏ آﯾﻪ ،اٍﺎره ﺑﻪ حﻮﺑﻪ و اﯾﻤﺎن ٭ﻮم ﯾﻮٻو ٍﺪه اىج .در ٸضﻤﻮع در ٌٍ ٸﻮرد
ٻﺎم ﯾﻮٻو ذﮐﺮ ٍﺪه ﮐﻪ در دو ىﻮره ،ﯾ٢ټﯽ ىﻮرة ٻيﺎء و اٻ٢ﺎم ٩ٮ٘ ٻﺎم آن عٖﺮت هﻤﺮاه ﺑﺎ ٻﺎم صﻤ٢ـﯽ
از ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮان دﯾﮕﺮ آٸﺪه و در ﭼﻬﺎر ىﻮرة دﯾﮕﺮ ﺑﺎ حْ٪ﯿﻞ ﺑﯿَخﺮی ﮐﻪ ٸﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ٭ـﻮم آن عٖـﺮت و ﯾـﺎ
٭يﻤخﯽ از عﺎڏت ؽﻮد آن ﺑﺰرﮔﻮار اىج ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اىج.
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ٸﯽٍﻮد .اﮔﺮﭼﻪ راوی داىخﺎن ،روﯾﺪادهﺎ را ﺑﺮ ٸؾﺎٙﺐ ﯾﺎ ؽﻮاٻټﺪه رواﯾج ٸﯽﮐټﺪ ،اٸﺎ هﻤﯿَﻪ ﭼَٷ-

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ژرار ژﻧﺖ \\\ 57

اﯾﻤﺎن آورٻﺪ و اﯾﻤﺎن آوردٻَﺎن ﺑﻪ آٻﻬﺎ ىﻮد دهﺪ .ٸﮕﺮ ٭ﻮم ﯾﻮٻو ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن آوردٻﺪ ١ﺬاب ؽﻮاری
و ذٴج را از آٻﻬﺎ ﺑﺮٙﺮف ٻﻤﻮده و حﺎ ٸﺪحﯽ از زٻﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮهٸټﺪٍﺎن ﮐﺮدﯾٷ«) .ىﻮرة ﯾﻮٻو،

(

در ىﻮرة اٻﺒﯿﺎ آٸﺪه اىج» :و ذاٴټﻮن« ﯾ٢ټﯽ ﯾﻮٻو را ﯾﺎد ﮐٺ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ؽَﻤټﺎک از ٸﯿـﺎن ٸـﺮدم
ﺑﺮ٩ج و ﮔﻤﺎن داٍج ﮐﻪ ﺑﺮ او ىؾج ٻؾﻮاهﯿٷ ﮔﺮ٩ج .ﭘو در ٝٵﻤﺎت و )حﺎرﯾﮑﯽهـﺎ( ٻـﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ٸ٢ﺒﻮدی صﺰ حﻮ ٻﯿيج و ٸٺ در زٸﺮة ىخﻤﮑﺎران ﺑﻮدهام .ﭘو اصﺎﺑخٌ ﮐﺮدﯾٷ و از اٻﺪوه ٻضﺎﺑخٌ دادﯾـٷ
و ٸﺆٸټﺎن را اﯾٺ ﭼټﯿٺ ٻضﺎت ٸﯽدهﯿٷ) .اڏٻﺒﯿﺎ،

(

و

در ىﻮرة ّﺎ٩ﺎت ٻﯿﺰ آٸﺪه اىج» :و ﯾﻮٻو از ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮان ﺑﻮد .هټﮕﺎٸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّﻮرت ٩ﺮار ﺑﻪ ىﻮی
ﮐَخﯽ )ﭘﺮ از ٸﺮدم( ر٩ج .ﭘو ٭ﺮ١ﻪ زدٻﺪ و او ٸ٦ٵﻮب ٭ﺮ١ﻪ ٍﺪ )و ٭ﺮ١ﻪ ﺑـﻪ ٻـﺎم وی اّـﺎﺑج ﮐـﺮد(.
ٸﺎهﯽ او را ﺑٵ٢ﯿﺪ .در عﺎٴﯽ ﮐﻪ وی ؽﻮد را ٸڐٸج ٸﯽﮐﺮد )ﯾﺎ از ٸڐٸجٍﺪﮔﺎن ﺑﻮد( و اﮔﺮ ٻﺒﻮد ﮐﻪ او
از حيﺒﯿظﮔﻮﯾﺎن ﺑﻮد حﺎ روز ٭ﯿﺎٸج و آن روزی ﮐﻪ ٸﺮدٸﺎن ﺑﺮاٻﮕﯿؾخﻪ ٸﯽٍﻮٻﺪ .در ٍﮑٷ آن ٸﺎهﯽ ٸﯽ-
ٸﺎٻﺪ ،ﭘو او را ﺑﻪ ّغﺮا ا٩ﮑټﺪﯾٷ و در آن و٭ج ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و درؽج ﮐﺪوﯾﯽ ﺑﺮ او روﯾﺎٻـﺪﯾٷ و او را ﺑـﻪ
ىﻮی ّﺪ هﺰار ٻ٪ﺮ ﯾﺎ ﺑﯿَخﺮ از ٸﺮدم ٩ﺮىخﺎدﯾٷ .ﭘو اﯾﻤﺎن آوردٻﺪ و حﺎ ٸﺪحﯽ ﮐﻪ )ٸٮﺪر ٍـﺪه ﺑـﻮد( از
زٻﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮهٸټﺪٍﺎن ىﺎؽخﯿٷ) .اٴْﺎ٩ﺎت،

(

و

در ىﻮرة ٭ٵٷ هٷ آٸﺪه اىج ﮐﻪ ؽﺪای ح٢ﺎٴﯽ ﭘو از آن ﮐـﻪ ﭘﯿ٦ﻤﺒـﺮ اىـڐم )ص( را ٸؾﺎٙـﺐ
ىﺎؽخﻪ و ٸﯽ٩ﺮٸﺎﯾﺪ» :در ﺑﺮاﺑﺮ عﮑٷ ﭘﺮوردﮔﺎرت ّﺒﻮر ﺑﺎش) .٭ٵٷ ،آﯾﻪ

( ﺑـﻪ دٻﺒـﺎل آن ٩ﺮٸـﻮد :و

ٸﺎٻټﺪ ّﺎعﺐ ٸﺎهﯽ ٻﺒﺎش ﮐﻪ در عﺎل ٥ٷزدﮔﯽ ٻﺪا داد و اﮔﺮ رعﻤج ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ٩ﺮا ٻﮕﺮ٩خﻪ ﺑﻮد
در ّغﺮا ﺑﻪ دٻﺒﺎل ٻﮑﻮهﯿﺪﮔﯽ ا٩خﺎده ﺑـﻮد .ﭘـو ﭘﺮوردﮔـﺎرش او را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪ و از ٍﺎﯾيـخﮕﺎٻٌ ﮐـﺮد«.
)اٴٮٵٷ،

(

4ـ1ـ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ )ع( از دﻳﺪﮔﺎه رواﻳﺎت

ٙﺒ ٬رواﯾﺎت و ح٪ﺎىﯿﺮ داىخﺎن ﺑ٢زج ﯾﻮٻو و اﯾﻤﺎن و حﻮﺑﻪ ٭ﻮم آن عٖﺮت و ر٩ـخٺ ﺑـﻪ ﮐَـخﯽ و
ىﺎﯾﺮ ٸٚﺎٴﺐ ﺑﻪ حْ٪ﯿﻞ ﭼټﯿٺ ذﮐﺮ ٍﺪه اىج .ﯾﻮٻو ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮ ٸـﺄٸﻮر راهټﻤـﺎﯾﯽ ٸـﺮدم ٍـﻬﺮ ٻﯿټـﻮا در
ىﺮزٸﯿٺ ٸﻮّﻞ ٍﺪ .در رواﯾخﯽ آٸﺪه ﮐﻪ و٭خﯽ آن عٖﺮت ﺑﻪ ﭘﯿﺎٸﺒﺮی ٸﺒ٢ﻮث ﮔﺮدﯾـﺪ ،ﺑـﯿٌ از ىـﯽ
ىﺎل از ١ﻤﺮش ٻﮕﺬٍخﻪ ﺑﻮد) .ٸضٵيﯽ/ ،
و ٙﺒ ٬عﺪﯾذ ١ﯿﺎٍﯽ )١ﯿﺎٍﯽ/ ،

( در ٻٮﻞ دﯾﮕﺮی اىج ﮐﻪ ﺑﯿيج و هَج ىﺎٴﻪ ﺑﻮد

( ،ىﯽ و ىﻪ ىﺎل ٸﯿﺎن آن ٸﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر حﺒٵﯿ ٤ٸﺄٸﻮرﯾج اٴﻬﯽ
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ؽﺪاوٻﺪ در ٸﻮرد ٭ﻮم ﯾﻮٻو ٸﯽ٩ﺮٸﺎﯾﺪ» :ﭼﺮا ٻﺒﻮد ٭ﺮﯾﻪای ﮐﻪ ٸﺮدم آن )هټﮕﺎم ٸَﺎهﺪة ١ـﺬاب(
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ٻﯿﺎورد .روﺑﯿﻞ از ؽﺎٻﺪان ١ٵٷ و ٻﺒﻮت ﺑﻮد و ﭘﯿٌ از ﺑ٢زج ﯾﻮٻو ٻﯿﺰ ﺑـﺎ آن عٖـﺮت ٸـﺄٻﻮس و آٍـټﺎ
ﺑﻮد ،وٴﯽ حټﻮؽﺎ ٸﺮدی ١ﺎﺑﺪ و زاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ١ٵٷ و عﮑﻤـج ﺑﻬـﺮهای ٻﺪاٍـج .ﯾـﻮٻو در آن ٸـﺪت
ٙﻮڏٻﯽ ٸﺮدم را ٸﻮٞ١ﻪ و ارٍﺎد ﮐﺮد ،وٴﯽ دﯾﺪ ٥ﯿـﺮ از آن دو ٻ٪ـﺮ ،دﯾﮕـﺮان ﺑـﺪو اﯾﻤـﺎن ٻﻤﯽآورٻـﺪ و
ﭘﯿﻮىخﻪ او را حﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و عخﯽ در ّﺪد ٭خﻞ و آزار او ﺑﺮآٸﺪهاٻﺪ .او ٻﯿﺰ ﺑﻪ درﮔﺎه ؽﺪا ٍﮑﺎﯾج ﮐـﺮده
و ٻﺰول ١ﺬاب اٴﻬﯽ را ﺑﺮای آن ٸﺮدم ؽﻮاىخﺎر ٍﺪ ،روﺑﯿﻞ ﺑﻪ ؽـﺎٙﺮ دٴيـﻮزی ﺑـﺮ آن ٸـﺮدم و ١ٵـٷ و
عﮑﻤخﯽ ﮐﻪ داٍج ،از ﯾﻮٻو ؽﻮاىج حﺎ ٻ٪ﺮﯾٺ ٻﮑټﺪ ،وٴﯽ حټﻮؽﺎ ﺑﺎ ﯾﻮٻو هٷ ١ٮﯿﺪه و ح٢ضﯿﻞ ١ﺬاب
و ٻ٪ﺮﯾٺ ﺑﺮ آن ٭ﻮم را ؽﻮاىخﺎر ﺑﻮد.
١ﺎ٭ﺒج ﯾﻮٻو ﺑﻪ ٙﻮر صﺪی از ؽﺪا ؽﻮاىج حﺎ ﺑﺮ آن ٭ﻮم ١ﺬاب ٻﺎزل ﮐټﺪ .ؽﺪای ٸخ٢ﺎل ٻﯿﺰ ﺑـﻪ
ﯾﻮٻو ؽﺒﺮ داد ﮐﻪ ٸﺎ در ٩ڐن روز ١ﺬاب را ﺑﺮ آنهﺎ ٻﺎزل ؽﻮاهﯿٷ ﮐﺮد و حﻮ اﯾـٺ صﺮﯾـﺎن را ﺑـﻪ اﯾَـﺎن
اٙڐع ﺑﺪه و آﮔﺎهَﺎن ﮐٺ .ﯾﻮٻو ٸﺎصﺮا را ﺑﻪ روﺑﯿﻞ اٙڐع داد .روﺑﯿﻞ هﺮﭼﻪ ؽﻮاىج آن عٖﺮت را
ٸټْﺮف ﮐټﺪ حﺎ وی از ؽﺪا ﺑؾﻮاهﺪ ١ﺬاب را از آنهﺎ ﺑﺎزﮔﺮداٻﺪ ،ٻخﻮاٻيج و ﯾﻮٻو ﭘﯿٌ ٸﺮدم آٸـﺪه و
آن ﭼﻪ را ؽﺪاوٻﺪ درﺑﺎره ٻﺎزل ٍﺪن ١ﺬاب در روز ٸﻮ١ﻮد ﺑﺪو ؽﺒﺮ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ اٙڐع ٸـﺮدم رىـﺎٻﯿﺪ.
ٸﺮدم ٻﯿټﻮا هٷ ﭼﻮن د٢٩ﺎت ﭘﯿٌ او را حﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎ حټﺪی او را از ؽﻮد ﺑﺮاٻﺪٻﺪ .ﯾـﻮٻو هﻤـﺮاه ﺑـﺎ
حټﻮؽﺎ از ٍﻬﺮ ﺑﯿﺮون آٸﺪٻﺪ و در ٻﺰدﯾﮑﯽ ٍﻬﺮ صﺎﯾﯽ ﮐﻪ ٸَﺮف ﺑﻪ اﯾَﺎن ﺑﻮد ٸيﮑٺ ﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ اٻخٞﺎر
دﯾﺪن ١ﺬاب اٴﻬﯽ در آن صﺎ حﻮ٭ ٨ﮐﺮدٻﺪ .از آنىﻮ روﺑﯿﻞ ٻﺰد ٸﺮدم ٻﯿټﻮا آٸﺪ و ﺑﺮ صﺎی ﺑٵټﺪی اﯾيخﺎد
و ﺑﺎ ّﺪای رىﺎ ٩ﺮﯾﺎد زد» :ای ٸﺮدم! ٸٺ روﺑﯿﻞ هيخٷ ﮐﻪ ﺑﻪ ٍﻤﺎ ٸﻬﺮﺑﺎن و دٴيﻮز ٸـﯽﺑﺎٍـٷ .اﮐټـﻮن
ٍﻤﺎ را آﮔﺎه ٸﯽﮐټٷ ﮐﻪ ﯾﻮٻو ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮ ٍﻤﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ ٍﻤﺎ ؽﺒﺮ داد .ؽﺪاوٻﺪ ﺑﺪو وعﯽ ﮐـﺮده و در ٩ـڐن
روز ١ﺬاب ﺑﺮ ٍﻤﺎ ٻﺎزل ٸﯽٍﻮد و و١ﺪهای ﮐﻪ ؽﺪاوٻﺪ ﺑﻪ ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮان ؽﻮد ٸﯽدهﺪ ،حؾٵ٨ﭘﺬﯾﺮ ٻﯿيج.
اﯾټﮏ ﺑټﮕﺮﯾﺪ حﺎ ﭼﻪ ٸﯽؽﻮاهﯿﺪ ﺑﮑټﯿﺪ؟«
ىؾٺ روﺑﯿﻞ در دل ٸﺮدم ارﺮ ﮐﺮد و از روی ﭘَﯿﻤﺎٻﯽ ٻﺰد او آٸﺪٻﺪ و ﮔ٪خټﺪ» :ای روﺑﯿﻞ حﻮ ٸـﺮد
عﮑﯿٷ و داٻَﻤټﺪی هيخﯽ .اﮐټﻮن ﺑﮕﻮ ٸﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑټﯿٷ؟«
روﺑﯿﻞ ﺑﻪ آنهﺎ ﮔ٪ج» :هټﮕﺎٸﯽ ﮐﻪ روز ٸﻮ١ﻮد ٩ﺮا رىﯿﺪ ،ﭘﯿٌ از آن ﮐﻪ آ٩خﺎب ٙٵﻮع ﮐټﺪ زنهﺎ
و ﺑﭽﻪهﺎی ؽﻮد را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ّغﺮا ﺑﺮوﯾﺪ و ٸﯿﺎن ٸﺎدران و ٩ﺮزٻﺪان صـﺪاﯾﯽ ﺑﯿټﺪازﯾـﺪ و ﭼـﻮن ﺑـﺎد
زردی را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ىﻤج ٸَﺮق ٸخﻮصﻪ ٍﻤﺎ ٍﺪه و ﭘﯿٌ ٸﯽآﯾﺪ ،آوازهﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و حٖﺮع ﺑﻪ درﮔﺎه
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٭ﯿﺎم ٩ﺮٸﻮد ،وٴﯽ در ٙﻮل اﯾٺ ٸﺪت ،صﺰ دو ٻ٪ﺮ ﺑﻪ ٻﺎم روﺑﯿﻞ و حټﻮؽـﺎ ٍـؾِ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ او اﯾﻤـﺎن
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زاری ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ٸﺎ ﺑﻪ ؽﻮد ىخٷ ﮐﺮدﯾٷ و ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮ حﻮ را حﮑﺬﯾﺐ ٻﻤﻮدﯾٷ ،اﮐټﻮن از ﮔټﺎهﺎن ؽﻮد
حﻮﺑﻪ ٸﯽﮐټﯿٷ و اﮔﺮ حﻮ ٸﺎ را ٻﯿﺎٸﺮزی از زﯾﺎنﮐﺎران ؽﻮاهﯿٷ ﺑﻮد .ای ٸﻬﺮﺑﺎنحﺮﯾٺ! حﻮﺑﻪ ٸﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮ و هٷ
ﭼﻮن ﺑﯽآن ﮐﻪ ؽيخﻪ ٍﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری اداٸﻪ دهﯿﺪ حﺎ و٭خﯽ ﮐﻪ ؽﺪاوٻﺪ ١ﺬاب را از ٍـﻤﺎ ﺑﺮٙـﺮف
ىﺎزد«.
ٸﺮدم حْﻤﯿٷ ﮔﺮ٩خټﺪ دىخﻮر روﺑﯿﻞ را ١ﻤٵﯽ ﮐټټﺪ و ﭼﻮن روز ٸﻮ١ﻮد ٩ﺮا رىﯿﺪٙ ،ﺒـ ٬دىـخﻮر او
زٻﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ؽﻮد ﺑﺮداٍخﻪ و ﺑﻪ ّغﺮا ر٩خټﺪ و ٸﯿﺎن آنهﺎ صﺪاﯾﯽ ا٩ﮑټـﺪه و و٭خـﯽ آرـﺎر ١ـﺬاب
اٴﻬﯽ را دﯾﺪٻﺪّ ،ﺪاهﺎ را ﺑﻪ ٍﯿﻮن و زاری ﺑٵټـﺪ ﮐﺮدٻـﺪ و از ﮔټﺎهـﺎن ؽـﻮد حﻮﺑـﻪ ٻﻤـﻮده و آٸـﺮزش و
ٸ٪٦ﺮت ع ٬را ؽﻮاىخﺎر ٍﺪٻﺪ حﺎ و٭خﯽ ﮐﻪ آرﺎر ١ﺬاب ﺑﺮٙﺮف ﮔﺮدٻﺪ.
ٙﺒﺮىﯽ از ى٢ﯿﺪﺑٺ صﺒﯿﺮ و دﯾﮕﺮان ٻٮﻞ ﮐﺮده اىج ﮐﻪ ﯾﻮٻو ﺑﻪ آنهﺎ ؽﺒﺮ داد» :اﮔﺮ حﻮﺑﻪ ٻﮑټﯿﺪ،
حﺎ ىﻪ روز دﯾﮕﺮ ١ﺬاب ؽﺪا ﺑﺮ ٍﻤﺎ ٩ﺮود ؽﻮاهﺪ آٸﺪ «.ٸﺮدم ﺑﻪ هٷ دﯾﮕﺮ ﮔ٪خټﺪ» :ٸﺎ حﺎﮐټﻮن درو٥ـﯽ
از ﯾﻮٻو ٻَټﯿﺪهاﯾٷ ،اﯾټﮏ ﺑټﮕﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﯾﻮٻو اٸَﺐ ٸﯿﺎن ٍﻤﺎ ﺑﻪ ىﺮ ﺑﺮد ،ﭼﯿﺰی ٻؾﻮاهـﺪ ﺑـﻮد ،وٴـﯽ
اﮔﺮ از ٸﯿﺎن ٍﻤﺎ ر٩ج ،ﺑﺪاٻﯿﺪ ﮐﻪ ٩ﺮدا ّﺒظ ١ﺬاب ﺑﺮ ٍﻤﺎ ؽﻮاهﺪ آٸﺪ «.ٻﯿﻤـﻪ ٍـﺐ ﯾـﻮٻو از ٸﯿـﺎن
ٸﺮدم ﺑﯿﺮون ر٩ج و ّﺒظ١ ،ﺬاب ﺑﻪ ىﺮاَ٥ﺎن آٸﺪٙ) .ﺒﺮىﯽ/ ،

و

( ﺑﺮؽﯽ ﮔ٪خﻪاٻـﺪ ﮐـﻪ

اﺑﺮ حﺎرﯾﮑﯽ آىﻤﺎن را ٩ﺮا ﮔﺮ٩ج و دود ٥ٵﯿٞﯽ از اﺑﺮ ﺑﯿﺮون آٸﺪ و ىﺮاىـﺮ ٍـﻬﺮ را حﺎرﯾـﮏ ﮐـﺮد و هـٷ
ﭼټﺎن ﭘﺎﯾﯿٺ آٸﺪ حﺎ ﭘَجﺑﺎمهﺎ را ٻﯿﺰ حﺎرﯾﮏ و ىﯿﺎه ﮐﺮد .اﺑٺ١ﺒﺎس ﮔ٪خﻪ اىج ﮐـﻪ ١ـﺬاب حـﺎ دو ىـﻮم
ٸﯿﻞ ﺑﺎڏی ىﺮٍﺎن رىﯿﺪ) .هﻤﺎٻضﺎ/ ،

و

( هټﮕﺎٸﯽ ﮐﻪ ٸﺮدم ١ﺬاب را دﯾﺪٻﺪ ،ﺑﻪ هڐﮐـج

ؽﻮﯾٌ ﯾٮﯿٺ ﮐﺮدٻﺪ و ﺑﻪ ىﺮاغ ﯾﻮٻو آٸﺪٻﺪ ،اٸﺎ او را ٻﯿﺎ٩خټﺪ .ﭘو هﻤﺎن دم ىﺮ ﺑﻪ ّغﺮا ٻﻬﺎده و زن-
هﺎ و ﺑﭽﻪهﺎ و عﯿﻮاٻﺎت را ٻﯿﺰ ﺑﺎ ؽﻮد ﺑﺮدٻﺪ .صﺎٸﻪهﺎی زﺑﺮ و ؽَٺ ﺑﻪ حٺ ﮐﺮده و ﺑﺎ دٴـﯽ ﭘـﺎک و ٻﯿخـﯽ
ؽﺎٴِ اﯾﻤﺎن آورده و حﻮﺑﻪ ﮐﺮدٻﺪ و ٸﯿﺎن زٻﺎن و ﺑﭽﻪهـﺎ و عﯿﻮاٻـﺎت ﮐﻮﭼـﮏ و ٸﺎدرهﺎٍـﺎن صـﺪاﯾﯽ
اٻﺪاؽخﻪ و آنهﺎ را از هٷ دور ﮐﺮدٻﺪ .در اﯾٺ ٸﻮ٭ّ ٠ﺪای ٕضﻪ و ٍﯿﻮن از ﺑﭽﻪهﺎ و ٸﺎدرهﺎ ﺑٵټﺪ ٍﺪ و
ٖ٩ﺎ را ٩ﺮا ﮔﺮ٩ج و ؽﻮدٍﺎن ٻﯿﺰ ٍﺮوع ﺑﻪ حٖﺮع و زاری ﮐﺮدٻﺪ و ﮔ٪خټﺪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا! هﺮ آن ﭼﻪ ﯾﻮٻو
ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮ آورده ٸﺎ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن آوردﯾٷ «.در اﯾٺ هټﮕﺎم ؽﺪای ح٢ﺎٴﯽ د١ﺎﯾَﺎن را اصﺎﺑج ﮐﺮد و ١ـﺬاﺑﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ىﺮٍﺎن ىﺎﯾﻪ ا٩ﮑټﺪه ﺑﻮد از آنهﺎ دور ىﺎؽج.
اﺑٺ ٸي٢ﻮد ﮔ٪خﻪ اىج» :حﻮﺑﻪ ٸﺮدم ٻﯿټﻮا آن ﭼټﺎن ﺑﻮد ﮐـﻪ هـﺮﮐو عٮـﯽ از دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﮔـﺮدن
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ؽﺪا ﺑٵټﺪ ﮐټﯿﺪ و راه حﻮﺑﻪ و اىخ٪٦ﺎر را ﭘﯿٌ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ىﺮهﺎ را ﺑﻪ ىﻮی آىﻤﺎن ﺑٵټﺪ ﮐﺮده ﺑﺎ عﺎل حٖﺮع و
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ﺑﻮد ،آن را ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ّﺎعﺒٌ ﺑﺮﮔﺮداٻﺪ .ﺑﻪ هﺮ حﺮحﯿﺐ ،ؽﺪای ح٢ـﺎٴﯽ ﺑـﺮ آنهـﺎ حـﺮعٷ ٩ﺮٸـﻮد و
١ﺬاﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎڏی ىﺮٍﺎن آٸﺪه ﺑﻮد از آنهﺎ دور ﮐﺮد ،اٸﺎ ﯾﻮٻو ﮐﻪ از حﮑـﺬﯾﺐ ٸـﺮدم و راٻـﺪن وی از
ٍﻬﺮ ا٩يﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ٍﻬﺮ ﺑﺎزٻﮕَج و ؽَﻤټﺎک ﺑﻪ صﺎٻﺐ درﯾﺎ ﭘﯿٌ ر٩ج .هټﮕﺎٸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ رىﯿﺪ،
ﮐَخﯽای را دﯾﺪ ﮐﻪ آٸﺎده ٸيﺎ٩ﺮت اىج و صﻤ٢ﯽ در آن ٻَيخﻪاٻﺪ .ﯾﻮٻو از آنهـﺎ ؽﻮاىـج حـﺎ او را
ٻﯿﺰ ﺑﺎ ؽﻮد ىﻮار ﮐټټﺪ و اﯾَﺎن هٷ ﭘﺬﯾﺮ٩خټﺪ و ﯾﻮٻو را ىﻮار ﮐﺮدٻﺪ و ﮐَـخﯽ ﺑـﻪ راه ا٩خـﺎد .هﻤـﯿٺ ﮐـﻪ
ﮐَخﯽ ﺑﻪ وى٘ درﯾﺎ رىﯿﺪ ،اٸﻮاصﯽ ﺑﺮؽﺎىج و ﮐَخﯽ دﭼﺎر حﻮ٩ﺎن ٍﺪ«.
در اﯾٺ صﺎ ﺑﺮؽﯽ ﮔ٪خﻪاٻﺪ ﮐﻪ اهﻞ ﮐَخﯽ اٝﻬﺎر ﮐﺮدٻﺪ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﮐَخﯽ ىﺒﮏ ٍﻮد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ
ٻ٪ﺮ را از راه ٭ﺮ١ﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ا٩ﮑټﯿٷ .٭ﻮل دﯾﮕﺮ آن اىـج ﮐـﻪ ﮐَـخﯽ از عﺮﮐـج اﯾيـخﺎد و ﭘـﯿٌ ٻﺮ٩ـج.
ﮐَخﯽﺑﺎن ﺑﻪ ٸيﺎ٩ﺮان ﮔ٪ج» :ٸﯿﺎن ٍﻤﺎ ﺑټﺪهای ٩ﺮاری وصﻮد دارد ،زﯾﺮا ١ﺎدت ﮐَخﯽ ﺑﺮ اﯾٺ اىج ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺑټﺪهای ٩ﺮاری در آن ﺑﺎٍﺪ ،ﭘﯿٌ ٻﻤﯽرود «.و٭خﯽ ٭ﺮ١ﻪ زدٻﺪ ،ﺑﻪ ٻﺎم ﯾﻮٻو درآٸﺪ .در ﭘـﺎرهای از
رواﯾﺎت آٸﺪه اىج ﮐﻪ ٸﺎهﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ىﺮ راه ﮐَخﯽ آٸﺪ و ٸﺎٻ١ ٠ﺒﻮر ﮐَخﯽ ٍﺪ .ﮐَخﯽﺑﺎن ﮔ٪ـج» :در
اﯾٺ صﺎ ﺑټﺪهای ٩ﺮاری وصﻮد دارد «.ﯾﻮٻو ﮔ٪ج» :آری آن ﺑټﺪه ٩ﺮاری ٸٺ هيخٷ« و ؽـﻮد را ﺑـﻪ درﯾـﺎ
اٻﺪاؽج و ٸﺎهﯽ او را ﺑٵ٢ﯿﺪ .ﺑﺮؽﯽ اعخﻤﺎل دادهاٻﺪ ﮐﻪ اهﻞ ﮐَخﯽ ﺑﻪ رباٴټﻮع درﯾﺎ ١ٮﯿﺪه داٍـخټﺪ و
حﻮ٩ﺎن درﯾﺎ را ٻَﺎٻﻪ ؽَٷ او ٸﯽداٻيخﻪاٻﺪ ،از اﯾٺرو ؽﻮاىخټﺪ ﺑـﺮای حيـﮑﯿٺ ؽَـٷ رباٴټـﻮع درﯾـﺎ،
٭ﺮﺑﺎٻﯽ ﺑﻪ آن حٮﺪﯾٷ ﮐټټﺪ .ﭘو هټﮕﺎٸﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾٺ ٸټٞﻮر ٭ﺮ١ﻪ زدٻﺪ ،ﺑﻪ ٻﺎم ﯾﻮٻو درآٸﺪ .ﺑﻪ هﺮ ّﻮرت
ﮔ٪خﻪاٻﺪ :ىﻪ ﺑﺎر ﯾﺎ ه٪ج ﺑﺎر ٭ﺮ١ﻪ زدٻﺪ و در هﺮ ﺑﺎر ٭ﺮ١ﻪ ﺑﻪ ٻﺎم ﯾﻮٻو اّﺎﺑج ﮐﺮد و داٻيـخټﺪ در اﯾـٺ
ﮐﺎر رٸﺰی اىج و ﯾﻮٻو را ﺑﻪ درﯾﺎ اٻﺪاؽخټﺪ .ٸﺎهﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ٸﺄٸﻮر ﺑ٢ٵﯿﺪن ﯾﻮٻو ٍـﺪه ﺑـﻮد ،ﭘـﯿٌ
آٸﺪ و ﯾﻮٻو را ﺑ٢ٵﯿﺪ و ٸﺄٸﻮرﯾج او هﻤﯿٺ اٻﺪازه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮٻو را در ٍﮑٷ ؽـﻮد ٻﮕـﺎه دارد ٻـﻪ آن ﮐـﻪ
ﮔﻮٍخٌ را ﺑؾﻮرد ﯾﺎ اىخؾﻮاٻﯽ را از وی ﺑَﮑټﺪ.
در عﺪﯾزﯽ آٸﺪه ﮐﻪ ؽﺪاوٻﺪ ﺑﻪ ٸـﺎهﯽ وعـﯽ ﮐـﺮد» :ٸـٺ ﯾـﻮٻو را روزی حـﻮ ٻيـﺎؽخﻪام ٸﺒـﺎدا
اىخؾﻮاٻﯽ از او ﺑَﮑټﯽ ﯾﺎ ﮔﻮٍج او را ﺑؾﻮری) «.ٸضٵيﯽ/ ،
اؽخڐف ا٭ﻮال و رواﯾﺎت ٸﺪت ه٪ج ىﺎ١ج ﯾﺎ ىﻪ روز )٭ﻤـﯽ،

؛ ٸغڐحـﯽ،
؛ هﻤﺎٻضـﺎ،

( ﯾـﻮٻو ﺑـﻪ
( ﯾـﺎ ﺑﯿَـخﺮ در

ٍﮑٷ ٸﺎهﯽ ﺑﻮد و ٸﺎهﯽ او را در حﺎرﯾﮑﯽهﺎی درﯾﺎ و ٝٵﻤﺎت ٩ﺮو ﺑﺮده و ٸﯽﮔﺮداٻﯿﺪ .ﯾﻮٻو روی ٻﯿـﺎز
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داٍج هﻤﻪ را ﭘﺮداؽج حﺎ آن صﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ٍؾْﯽ ٭٢ٚﻪ ىټﮕﯽ در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﻮار ؽﺎٻـﻪاش ٸـﺎل ٸـﺮدم

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ژرار ژﻧﺖ \\\ 61

ٸټﺰهﯽ حﻮ و ٸٺ از ىخﻤﮑﺎران ﺑﻪ ٻ٪و ؽﻮد هيخٷ) «.اڏٻﺒﯿﺎ،

(

ؽﺪای ح٢ﺎٴﯽ ٻﯿﺰ د١ﺎی او را ٸيخضﺎب ﮐـﺮد و از ﮔـﺮداب اٻـﺪوه و ٥ـٷ ٻضـﺎحٌ داد و ٸـﺎهﯽ را
ٸﺄٸﻮر ﮐﺮد حﺎ او را ﮐﻪ ﺑﻪ عﺎل ﺑﯿﻤﺎری ا٩خﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ ىﺎعﻞ درﯾﺎ ا٩ﮑټﺪ .در ح٪يﯿﺮ اىج ﮐﻪ و٭خﯽ ٸـﺎهﯽ
ﯾﻮٻو ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮ را ﺑﻪ ىﺎعﻞ ا٩ﮑټﺪ ،ﭼﻮن صﻮصﻪ ﺑﯽﺑﺎل و ﭘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ٭ﺪرت و رٸٮﯽ در ﺑـﺪن او ٻﻤﺎٻـﺪه
ﺑﻮد )ٙﺒﺮىﯽ/ ،

و

( ،ؽﺪای ح٢ﺎٴﯽ ﮐﺪوﯾﯽ ﺑﺮای او روﯾﺎٻﺪ حﺎ ﯾـﻮٻو از ىـﺎﯾﻪ و ٸﯿـﻮهاش

اىخ٪ﺎده ﮐټﺪ .ﺑﺰی ﮐﻮهﯽ را ٸﺄٸﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ٻﺰد وی ﺑﺮود حﺎ ﯾﻮٻو از ٍﯿﺮ او اىـخ٪ﺎده ﮐټـﺪ و ﺑټﻮٍـﺪ.
ﭼټﺪی ٻﮕﺬٍج ﮐﻪ آن ﮐﺪو ؽَﮏ ٍﺪ و ﯾﻮٻو ﺑﺮای آن ﮔﺮﯾيج .ؽﺪای ح٢ﺎٴﯽ ﺑﺪو وعﯽ ﮐﺮد» :حـﻮ
ﺑﺮای ؽَﮏ ٍﺪن درؽخﯽ ﮔﺮﯾﻪ ٸﯽﮐټﯽ ،وٴﯽ ﺑﺮای ّﺪهﺰار ٸﺮدم ﯾﺎ ﺑﯿَخﺮ ﮐـﻪ درؽﻮاىـج هڐﮐـج
آنهﺎ را از ٸٺ ﮐﺮده ﺑﻮد ٻﻤﯽﮔﺮﯾﯽ؟« ﯾﻮٻو از آنصﺎ ﺑﺮؽﺎىج و ٸﺄٸﻮرﯾج ﯾﺎ٩ج حﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ٻـﺰد ٭ـﻮم
ؽﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .در ٻﺰدﯾﮑﯽ ٍﻬﺮ ﺑﻪ ﭘيﺮﮐﯽ ﺑﺮؽﻮرد ﮐﻪ ﮔﻮى٪ټﺪ ٸﯽﭼﺮاٻﯿﺪ ،ﺑـﻪ آن ﭘيـﺮک ٩ﺮٸـﻮد» :ﺑـﻪ
ٍﻬﺮ ﺑﺮو و ٸﺮدم را از ﺑﺎزﮔَج ٸٺ ٸٚٵ ٠ىﺎز «.ﭘيﺮک ر٩ج و ٸﺮدم ﺑﻪ اىـخٮﺒﺎل ﯾـﻮٻو آٸﺪٻـﺪ و او را
وارد ٍﻬﺮ ﮐﺮدٻﺪ و ٩ﺮٸﺎنﺑﺮدار ع ٬و ﭘﯿﺎٸﺒﺮ اٴﻬﯽ ﮔَخټﺪ .ﺑﺮؽﯽ ﮔ٪خﻪاٻﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دوم ٸﺄٸﻮر حﺒٵﯿ ٤ٸـﺮدم
دﯾﮕﺮی ٥ﯿﺮ از ٸﺮدم ؽﻮﯾٌ ﮔﺮدﯾﺪ .در ٍﻬﺮ ﮐﻮ٩ﻪ در ﮐټﺎر ٍ٘ ٩ﺮات ٭ﺒﺮی اىج ﮐﻪ ﮔټﺒـﺪ و ﺑﺎرﮔـﺎهﯽ
دارد و ﺑټﺎﺑﺮ ٸَﻬﻮر ،٭ﺒﺮ ﯾﻮٻو ﭘﯿ٦ﻤﺒﺮ اىج) .رىﻮٴﯽ،

ـ

(

5ـ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ ﻳﻮﻧﺲ )ع(

ﺑﺎ حﻮصﻪ ﺑﻪ آٻﭽﻪ در ٻٞﺮﯾﺔ ژٻج ﺑﯿﺎن ٍﺪ ىﻪ ىٚظ رواﯾﯽ داىـخﺎن ﯾـﻮٻو ﭘﯿـﺎٸﺒﺮ و ٸﺆٴ٪ـﻪهـﺎی
ٸﻮصﻮد در اﯾٺ ىٚﻮح ﺑﺮرىﯽ ٸﯽٍﻮد حﺎ ىﺎزوﮐﺎر رواﯾﯽ آن ٸَؾِ ﮔﺮدد .ىٚظ اول ٭ْﻪ ،دا ﺎن
اىج ﮐﻪ ﺑټﺎ ﺑﻪ ح٢ﺮﯾ ٨حﻮاٴﯽ روﯾﺪادهﺎىج .در داىخﺎن ﯾﻮٻو حﺮحﯿﺐ روﯾﺪادهﺎ ﺑﻪ ٍﺮح زﯾﺮ اىج:
ـ ﯾﻮٻو )ع( از صﺎٻﺐ ؽﺪاوٻﺪ ﺑﺮای هﺪاﯾج ﯾﮏ ٭ﻮم رواٻﻪ ٸﯽٍﻮد.
ـ آن ٭ﻮم د١ﻮت وی را اصﺎﺑج ٻﻤﯽﮐټټﺪ.
ـ ﯾﻮٻو آٻﻬﺎ را ﺑﺎ ١ﺬاﺑﯽ حﻬﺪﯾﺪ ٸﯽﮐټﺪ و ؽﻮد از ٸﯿﺎن ٭ﻮم ٸﯽرود.
ـ ٭ﻮم دﭼﺎر ١ﺬاب اٴﻬﯽ ٸﯽٍﻮٻﺪ و حﻮﺑﻪ ٸﯽﮐټټﺪ.
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ﺑﻪ درﮔﺎه ؽﺎٴِ ﺑﯽٻﯿﺎز ﺑﺮده و از روی حٖﺮع ١ﺮض ﮐﺮد» :ای ؽﺪای ىﺒغﺎن! ٸ٢ﺒﻮدی صﺰ حﻮ ٻﯿيج.
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ـ ﯾﮏ ٸﺎهﯽ ﺑﺮ ىﺮ راه ﮐَخﯽ ٸﯽآﯾﺪ و ٸﺎٻ ٠عﺮﮐج ٸﯽٍﻮد.
ـ ﺑﻪ ٭ﯿﺪ ٭ﺮ١ﻪ ٩ﺮدی را ﺑﻪ ﮐﺎم ٸﺎهﯽ ٸﯽاٻﺪازٻﺪ و آن ٩ﺮد ﯾﻮٻو اىج.
ـ ﯾﻮٻو ٸﺪحﯽ در ٍﮑٷ ٸﺎهﯽ زٻﺪﮔﯽ ٸﯽﮐټﺪ.
ـ ﺑﻪ ىخﻤﮑﺎری ؽﻮد ا٭ﺮار و حﻮﺑﻪ ٸﯽﮐټﺪ و ﺑﻪ درﮔﺎه ؽﺪاوٻﺪ ٻﺎٴﻪ ىﺮ ٸﯽدهﺪ.
ـ ؽﺪا ﭘﺎىؼ د١ﺎی او را ٸﯽدهﺪ و از دهﺎن ٸﺎهﯽ ﺑﯿﺮون ا٩ﮑټﺪه ٸﯽٍﻮد.
ـ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد عﺎٴٌ ؽﺪاوٻﺪ ﺑﻮحﺔ ﮐﺪوﯾﯽ را ﺑﺎڏی ىﺮش ٸﯽروﯾﺎٻﺪ حﺎ از آن ح٦ﺬﯾﻪ ﮐټﺪ.
ـ ﭘو از ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ ىﻮی ٭ﻮٸٌ رواٻﻪ ٸﯽٍﻮد.
ـ ٭ﻮم د١ﻮت او را ٸﯽﭘﺬﯾﺮٻﺪ.
آٻﭽﻪ ﺑﯿﺎن ٍﺪ ،ىٚظ اول رواﯾج ﺑﻮد ﮐـﻪ از ٸـخٺ داىـخﺎن اىـخؾﺮاج ٍـﺪه اىـج .رٍـخﻪای از
عﻮادث ﮐﻪ ﺑﻪ ّﻮرت ﮔﺎهٍﻤﺎراٻﻪ و ﭘَج ىﺮ هٷ آٸﺪه و ﺑټﺎﺑﺮ ٸﺎهﯿج و ٩ٵيـ٪ﺔ وصـﻮدی ٭ْـﻪهـﺎی
٭ﺮآن در زٸﺮة رواﯾجهﺎی وا٭٢ﯽ /حﺎرﯾؾﯽ ٭ﺮار دارد .اٸﺎ ؽﻮاٻټﺪه ﺑﺎ ﮐﻞ ىٚظ داىخﺎن و ٸﺆٴ٪ﻪهـﺎی آن
ٸﻮاصﻪ ٻﯿيج ﺑٵﮑﻪ ﺑﺎ ىٚظ ٸخٺ ٭ْﺔ ٭ﺮآٻﯽ روﺑﺮوىج ﯾ٢ټﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﻮٻﮕﯽ ٻٮﻞ داىخﺎن ﮐﻪ در رواﯾج-
ﮔﺮی ﺑﯿﺎن ؽﻮاهﺪ ٍﺪ.
ىٚظ دوم ،رواﯾ اىج ﮐﻪ هﻤﺎن ﮔ٪خﻤﺎن ٸخٺ ﯾﺎ حﺮحﯿﺐ روﯾﺪادهﺎ در ٸخٺ اىج .هﻤـﺎن ٙـﻮر
ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ٍﺪ داىخﺎن ﯾﻮٻو )ع( در ٭ﺮآن ﺑﻪ ٙﻮر ﭘﺮاﮐټﺪه در آﯾﺎت ٸؾخٵ ٨ذﮐﺮ ٍﺪه اىج .ﺑـﻪ ١ﺒـﺎرحﯽ
ؽﺪاوٻﺪ ﺑټﺎﺑﺮ ﺑﺎ٩ج و ا٭خٖﺎی ىﻮرههﺎ ﺑﻪ ﺑؾَﯽ از ىﺮﮔﺬٍج او اٍﺎره ﮐـﺮده اىـج .در وا٭ـ ٠٭ـﺮآن،
ىٚظ ٸخٺ ٭ِْ را در اؽخﯿﺎر ؽﻮاٻټﺪﮔﺎن ﮔﺬاٍخﻪ و آٻﻬﺎ ﺑﺎ ﮐټﺎر هٷ ﭼﯿﺪن رٍخﺔ عﻮادث ٭ْﻪهﺎ ﮐـﻪ
ﮔﺎه در ﭼټﺪ ىﻮره آٸﺪه ىٚظ داىخﺎن و ٙﺮح اوٴﯿﻪ را ﺑﺎزىﺎزی ٸﯽﮐټټﺪ .ﭘـو در اﯾـٺ داىـخﺎن ٻﯿـﺰ در
ؽڐل آﯾﺎت ٭ﺮآن ﺑﺎ ﮔ٪خﻤﺎن ٸخٺ روﺑﺮو هيخﯿٷ.
ىٚظ ىﻮم ،رواﯾجﮔﺮی اىج ﮐﻪ هﻤﺎن ﭼﮕﻮٻﮕﯽ ٻٮﻞ داىخﺎن اىج در عـﯿٺ ؽـﻮاٻٌ ىـٚظ
ٸخٺ ٍﯿﻮة رواﯾجﮔﺮی ٭ْﻪ ٸَـؾِ ٸـﯽٍـﻮد .اﯾـٺ ٍـﯿﻮه در ٭ْـﻪهـﺎی ٭ـﺮآن حـﺎﺑ ٠زٸـﺎن و٭ـﻮع
رؽﺪادهﺎىج .داىخﺎن ﯾﻮٻو و عﻮادث آن ﺑﻪ حﻤﺎٸﯽ در ﮔﺬٍخﻪ رخ داده و ﭘو از آن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ٻٮﻞ
ٍﺪه اىج .در ىﻮرة ٭ٵٷ ؽﺪاوٻﺪ ﭘو از آٻﮑﻪ ﭘﯿﺎٸﺒﺮ اىڐم را ٸﻮرد ؽٚﺎب ٭ﺮار ٸﯽدهـﺪ ٸﯽ٩ﺮٸﺎﯾـﺪ:
» ﺎ ﺒﺮ ﮑ ر ﱢﺑﮏ و ﮑ ﮐ ﺎ ﺐ ا ﻮت اذ ﺎدی و هﻮ ﮑ ﻮم« )اٴٮٵٷ( ،
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ـ ﯾﻮٻو ﺑﻪ درﯾﺎﯾﯽ ٸﯽرىﺪ و ىﻮار ﮐَخﯽ ٸﯽٍﻮد.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ژرار ژﻧﺖ \\\ 63

ﮐﻞ ،٭ﺮآن را ﺑﺎ زﺑﺎن وعﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎٸﺒﺮ )ص( ٻﺎزل ﮐﺮده اىج .زاوﯾﻪ دﯾﺪ اﺑﺰار راوی و رواﯾجﮔﺮی اىج.
راوی داىخﺎن ،راوی هﻤﻪ ﭼﯿﺰدان اىج و در ﺑﯿﺮون از ٖ٩ﺎی داىخﺎن ٸﯽاﯾيخﺪ و ﺑـﺮ هﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ
اٍﺮاف دارد .ﮔﺰارشهﺎی ؽﺪاوٻﺪ و ٸﻮاردی ﮐﻪ رواﯾج ٸﯽ٩ﺮٸﺎﯾﺪ ،ٻَﺎٻﺔ حيٵ٘ و آﮔﺎهﯽ ﮐﺎٸـﻞ او از
هﻤﺔ صﺰﺋﯿﺎت و اراﺋﺔ ﮔﺰﯾټَﯽ ٸﻮارد ﺑﺮعيﺐ ٻﯿـﺎز و در راىـخﺎی هـﺪف اىـج و اﯾـٺ ٸيـﺌٵﻪ ٕـﻤٺ
رواﯾج ﺑﻪ ّﺮاعج ﺑﯿﺎن ٍﺪه اىج.
ٙﺒ ٬ٻٞﺮﯾﺔ ژرار ژٻج ىﻪ ىٚظ رواﯾﯽ ٩ﻮق ﺑﺎ زٸﺎن ،وصﻪ ﯾـﺎ عﺎٴـج و ٴغـٺ ﯾـﺎ آوا در ح٢ﺎٸـﻞ
اىج:
ز ﺎن  :در داىخﺎن ﯾﻮٻو ىٚظ داىخﺎن ٸﻮ ﺑﻪ ٸﻮ در ىٚظ ٸخٺ ذﮐـﺮ ٻَـﺪه اىـج و در آﯾـﺎت و
ىﻮرههﺎی ٸؾخٵٕ ٨ﻤٺ ح٢ٮﯿﺐ هﺪف اّٵﯽ هﺮﮔﺎه ٸټﺎىﺒخﯽ اﯾضﺎب ﮐﺮده ﮔٵﭽﯿټﯽ از عﻮادث ىٚظ
داىخﺎن ﺑﻪ اٻﺪازه و ﺑﻪ ٍﯿﻮهای ٸټﺎىﺐ در ىٚظ ٸخٺ ذﮐﺮ ٍﺪه اىج ٴﺬا حﻤﺎم زٸﺎن ﮔﺎهٍﻤﺎراٻﺔ عﻮادث
داىخﺎن در ٸخٺ ﭘﯿٌ روی ؽﻮاٻټﺪه ٭ﺮار ٻﮕﺮ٩خﻪ و ﺑﻪ ٩ﺮاؽﻮر ﺑﺎ٩ج و عﺎل و هﻮای ٸـﻮرد ٻٞـﺮ راﺑٚـﻪای
ٸﯿﺎن دو زٸﺎن داىخﺎن و ٸخٺ اﯾضﺎد ٍﺪه اىج .ﺑﺮ اىﺎس اﯾٺ ارحﺒﺎط ىﻪ راﺑٚﺔ زٸﺎٻﯽ ٸﯿﺎن زٸﺎن ىٚظ
داىخﺎن و زٸﺎن ىٚظ ٸخٺ ﺑﻪ ٍﺮح زﯾﺮ اىج:
ﻈ  :ٻٮﻞ زٻﺪﮔﯽ ﯾﻮٻو )ع( در ٭ﺮآن ،ﺑﺮعيﺐ حيٵيـﻞ زٸـﺎٻﯽ و ﮔـﺎهٍـﻤﺎراٻﻪ ٻﯿيـج ﯾ٢ټـﯽ
داىخﺎن از حﻮٴﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ او آ٥ﺎز ٻﻤﯽٍﻮد ﺑٵﮑﻪ ٍﺮوع داىخﺎن از ٸﯿﺎٻﻪ اىج زٸﺎٻﯽ ﮐﻪ ﯾـﻮٻو از ٭ـﻮم
ؽﻮد ٻﺎاٸﯿﺪ ٍﺪه و رو ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ٸﯽﮔﺬارد .اٴﺒخﻪ ٭ ٠ٚرٍخﺔ عﻮادث و ذﮐﺮ حټﻬﺎ ﺑؾَـﯽ از روﯾـﺪادهﺎی
زٻﺪﮔﯽ او ٸﺎٻټﺪ ىﺎﯾﺮ ٭ْﻪهﺎی ٭ﺮآن ﺑﺪون ٸټّ ٬ٚﻮرت ٻﮕﺮ٩خﻪ اىج.
ﺪاوم در داىخﺎن ﯾﻮٻو ىﺮ١ج ٻٮﻞ عﻮادث داىخﺎن در ىٚظ ٸخٺ ا٩ﺰاﯾٌ ﯾﺎ٩خﻪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ١ﺒـﺎرت
دﯾﮕﺮ ٸٮﺎدﯾﺮی از زٸﺎن داىخﺎن در ىٚظ ٸخٺ عﺬف ٍﺪه اىج .اٴﺒخﻪ هﯿﭻ اٍﺎرة روٍټﯽ ﺑـﻪ ح٦ﯿﯿـﺮ ﯾـﺎ
حﺒﺪﯾﻞ در زٸﺎن داىخﺎن ٻَﺪه .در آﯾﻪ

ىﻮرة ﯾﻮٻو ٻﺎ٩ﺮٸﺎٻﯽ و ١ﺬاب ٭ﻮم ﯾﻮٻو ذﮐﺮ ٍﺪه اىج اٸـﺎ

در هﻤﯿٺ ىﻮره ﺑﻪ حټﺎىﺐ ٸيﺎﺋﻞ ذﮐﺮ ٍﺪه در ىﺎﯾﺮ آﯾﺎت ٭يﻤجهـﺎی ٸؾخٵ٪ـﯽ از زٻـﺪﮔﯽ ﭘﯿـﺎٸﺒﺮان
دﯾﮕﺮ ازصﻤٵﻪ ٻﻮح و ٸﻮىﯽ ٻﯿﺰ ﺑﺎزﮔﻮ ٍﺪه اىج.
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ٍﯿﻮة رواﯾجﮔﺮی در اﯾٺ داىخﺎن ،ىﻮم ٍؾِ داٻﺎی ﮐﻞ اىج .در وا٭ ٠ؽﺪاوٻﺪ در ٸٮﺎم داٻﺎی
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رواﯾﺎت ٍﺎهﺪ ٸﮑﺎٴﻤﺎت ﺑﯿٺ ﯾﻮٻو )ع( و روﺑﯿﻞ و حټﻮؽﺎ ﺑﺎ ٭ﻮم و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ هيخﯿٷ اٸـﺎ در ٭ـﺮآن ﺑـﻪ
ٸﮑﺎٴﻤﻪهﺎی ﺑﯿٺ اٍؾﺎص داىخﺎن اٍﺎره ٻَﺪه اىج ٴﺬا حﺪاوم زٸﺎن داىخﺎن ﺑﺎ ٸخٺ ﺑﺮاﺑﺮ ٻﯿيج.
ﺑيﺎٸﺪ :در اداٸﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬر از ٸﺆٴ٪ﺔ ٻٞٷ و حﺪاوم ،ﺑيﺎٸﺪ داىخﺎن ٸٚﺮح ٸﯽٍﻮد .داىخﺎن ﯾﻮٻو از
ٻﻮع رواﯾج حﮏ ٸغﻮر ﯾﺎ رواﯾج ٸ٪ﺮد اىج .وا٭٢ﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در داىخﺎن اح٪ﺎق ا٩خﺎده و ﯾﮏ ﺑـﺎر در ٸـخٺ
٭ﺮآن ذﮐﺮ ٍﺪه اىج .ﺑﺮؽڐف داىخﺎن عٖﺮت ٸﻮىﯽ )ع( ﮐﻪ رواﯾج ﭼټﺪ ٸغﻮر و ٸﮑﺮر اىج و ﺑـﻪ
ٙﺮق ﮔﻮٻﺎﮔﻮن ﭼټﺪﯾٺ ﺑﺎر در ىﻮرههﺎی ٸؾخٵ ٨٭ﺮآن حﮑﺮار ٍﺪه اىج.
در ﺑﺮرىﯽ وصﻪ ﯾﺎ عﺎٴج ٩ﺎّٵﻪ٩ ،ﺎّٵﻪ ﺑﯿٺ رواﯾجﮔﺮی و داىخﺎن روی ٸﯽدهـﺪ .در داىـخﺎن-
ٻﻮﯾو ﭼﻮن عٖﻮر راوی ﺑﻪ ١ټﻮان ﯾﮏ ٍؾْﯿج در داىخﺎن وصﻮد ٻﺪارد ﭘو ٩ﺎّٵﻪ ٸﯿﺎن داىـخﺎن و
رواﯾج ﺑﻪ عﺪا٭ﻞ ٸﯽرىﺪ .راوی ؽﻮد ﮐﻪ ىﻮم ٍؾِ داٻﺎی ﮐﻞ اىج ،رواﯾج را ؽﻮدش ﺑﯿﺎن ٸـﯽ-
ﮐټﺪ.
ﭼَٷاٻﺪاز ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه در داىخﺎن ﯾﻮٻو ﺑﻪ اﯾٺ ٍﮑﻞ اىج ﮐﻪ راوی در اﺑخﺪا روﯾﺪادهﺎ را ﺑﻪ ىـﻤ٠
ؽﻮاٻټﺪه ٸﯽرىﺎٻﺪ و ﭘو از آن رواﯾج را از ﭼَٷاٻﺪاز دﯾﮕﺮ ٍؾْﯿجهﺎی ٭ْﻪ ٻٮﻞ ٸﯽﮐټﺪ .هﻤﺎٻټﺪ
ﮔ٪ج و ﮔﻮی ﯾﻮٻو ﭘﯿﺎٸﺒﺮ ﺑﺎ ؽﺪاوٻﺪ در ٍﮑٷ ٸﺎهﯽ ﮐﻪ در اﯾٺ ٸﻮا٭ ٠روﯾﺪاد ﺑﺎ ّـﺮاعج ﺑﯿَـخﺮ و از
صﺎٻﺐ ٍؾْﯿخﯽ ﮐﻪ ٻٮٌ اّٵﯽ در داىخﺎن دارد ،رواﯾج ٍﺪه اىج.
ٴﺬا ٸﯽحﻮان ﮔ٪ج راوی ىﻮم ٍؾِ داىخﺎن ٸغﺪودﯾخﯽ ﺑﺮای ﭼَٷاٻﺪاز داىـخﺎن ٻﺪاٍـخﻪ و در
هﺮ ٴغٞﻪ ٻٮﻞ رواﯾج را ﺑﺮ ١ﻬﺪه ٍؾْﯿخﯽ ﮐﻪ ٸﺎﯾﻞ اىج ٸغﻮل ٸﯽﮐټﺪ و اﯾٺ اٸﺮ حيٵ٘ ﮐﺎٸﻞ او را
ً
ﱡ
ﺪر ﯿﻪ ﺎدی ـﯽ ا ﻤـﺎت
ﺑﺮ داىخﺎن ٻَﺎن ٸﯽدهﺪ» .و ذا ﱡ ﻮن اذ ذهﺐ ﺎ ﺒﺎ ﱠ ان
ا ن ا ﻪ اﻵ ا

ﺒ ﺎﮏاﯽﮐ

ا ﺎ ﻤﯿ « )اڏٻﺒﯿﺎ،

(

در ﭘﺎﯾﺎن داىخﺎن و ﭘو از ﺑﺮرىﯽ هﻤﻪ ىٚﻮح آٻﭽﻪ در ٻﻬﺎﯾج ٸﻮرد ﺑﺮرىﯽ ٭ﺮار ٸﯽﮔﯿﺮد ٸﺆٴ٪ـﺔ
ٴغٺ ﯾﺎ آواىج .از ٙﺮﯾ ٬ٴغٺ ﯾﺎ آوا ىٚﻮح رواﯾﯽ داىخﺎن ﺑﻪ هٷ ٸخْﻞ ٸﯽٍـﻮد .داىـخﺎن ﯾـﻮٻو از
زﺑﺎن داٻﺎی ﮐﻞ ﯾﺎ ىﻮم ٍؾِ ﺑﯿﺎن ٍﺪه اىج .راوی رواﯾج را از داؽﻞ ٸخٺ آ٥ﺎز ﮐـﺮده و اﮔﺮﭼـﻪ در
ﯾﮏ ٸﻮرد رواﯾج داىخﺎن ﺑﻪ ﯾﻮٻو واﮔﺬار ٍﺪه و او ﺑﺎ ٸﻮٻﻮٴـﻮﮔﯽ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ؽﻮاىـخﺔ ؽـﻮد از ؽﺪاوٻـﺪ
)راوی( ٸﯽﭘﺮدازد ،اٸﺎ ّﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ٻﻬﺎﯾج ﺑﻪ ﮔﻮش ٸﯽرىﺪ ّﺪای راوی اىج ﮐﻪ ﺑﯿٌ از هﻤﻪ ﺑـﺮ
و٭ﺎﯾ ٠داىخﺎن آﮔﺎه اىج.
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عﻮادث ىٚظ داىخﺎن ﯾﻮٻو ،ؽڐّﻪوار و َ٩ﺮده در ىٚظ ٸخٺ ٻٮﻞ ٍـﺪه اىـج .هﺮﭼټـﺪ در
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صﺰﺋﯿﺎت اؽﺒﺎر و ﯾﺎ عخﯽ ٻﯿﺎت ا٩ﺮاد ذﮐﺮ ٸﯽٍﻮد .اﯾٺ زاوﯾﺔ دﯾﺪ ،زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺑﯿﺮوٻﯽ اىج ﮐﻪ در عـﻮزة
١ٮﻞ ﯾﺎ داٻﺎی ﮐﻞ ،٭ﺮار دارد .ﺑﻪ ١ﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ٩ﮑﺮی ﺑﺮحﺮ از ؽﺎرجٍ ،ؾْﯿجهﺎی داىـخﺎن را رهﺒـﺮی
ٸﯽﮐټﺪ از ٻﺰدﯾﮏ ٍﺎهﺪ ا١ﻤﺎل و ا٩ﮑﺎر آٻﻬﺎىج و از ﮔﺬٍخﻪ ،عﺎل و آﯾټﺪه و ٻﯿﺰ ا٩ﮑـﺎر و اعيﺎىـﺎت
ﭘټﻬﺎن ﮐٵﻤﺔ ٍؾْﯿجهﺎی رواﯾج ﺑﺎؽﺒﺮ اىج) .ٸﯿﺮّﺎد٭ﯽ،

(

6ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ

در اﯾٺ ﭘﮋوهٌ داىخﺎن ﯾﻮٻو ﭘﯿﺎٸﺒﺮ ﺑﻪ ١ټﻮان ﯾﮏ داىخﺎن رواﯾﯽ ٸﻮرد ﺑﺮرىﯽ ٭ـﺮار ﮔﺮ٩ـج .ﺑـﺎ

ٻﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ٻٞﺮﯾﻪ رواﯾجٍټﺎىﯽ ژٻج ٸﯽحﻮان ﺑﻪ ﯾﺎ٩خﻪهﺎی زﯾﺮ اٍﺎره ﮐﺮد:
ـ اىخ٪ﺎدة ٭ﺮآن از ١ټﺎّﺮ رواﯾﯽ ﺑﻪ ٸټﺰٴﺔ ٸخټﯽ ادﺑﯽ  ،ﺑﺮای ﭘﯿَﺒﺮد اهﺪاف ٸخ٢ﺎٴﯽ ٭ﺮآن اىج.
ـ در ﺑﺮرىﯽ ىٚﻮح ٭ْﻪ روٍٺ ٍﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ىٚظ داىخﺎن در ٭ﺮآن ٻﯿﺎٸﺪه ﺑٵﮑﻪ حټﻬﺎ ﺑـﻪ ىـٚظ
ٸخٺ ٭ْﺔ ٭ﺮآن در آﯾﺎت ٸغﺪودی در ىﻮرههﺎی ﭘﺮاﮐټﺪه اٍﺎره ٍﺪه اىج و در ؽـڐل آﯾـﺎت ٭ـﺮآن ﺑـﺎ
ﮔ٪خﻤﺎن ٸخٺ ٸﻮاصﻬﯿٷ و در ىٚظ رواﯾجﮔﺮی ٸَؾِ ٍﺪ ﮐﻪ راوی ىﻮم ٍؾِ داٻﺎی ﮐﻞ اىج.
ـ روﯾﺪادهﺎی ٭ْﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زٸﺎن دىخﻮری و ﺑﻪ ٙﻮر ﮔﺎهٍﻤﺎراٻﻪ ﭘﯿٌ روی ؽﻮاٻټﺪه ٭ـﺮار
ٻﮕﺮ٩خﻪ در ٻخﯿضﻪ ٻٞٷ و حﺮحﯿﺒﯽ ٻﺪارد و رٍخﺔ عﻮادث ٭ٍ ٠ٚﺪه اىج.
ـ حﺪاوم زٸﺎن داىخﺎن ﺑﺎ ٸخٺ ﺑﺮاﺑﺮ ٻﯿيج.
ـ رواﯾج ﺑيﺎٸﺪ در اﯾٺ داىخﺎن رواﯾج حﮏ ٸغﻮر ﯾﺎ رواﯾج ٸ٪ﺮد اىج.
ـ رواﯾج از زاوﯾﻪ دﯾﺪ داٻﺎی ﮐﻞ ﺑﯿﺎن ٸﯽٍﻮد و از آٻضﺎ ﮐـﻪ راوی ؽﺪاوٻـﺪ اىـج ،ٴـﺬا ﺑـﺪون
اعخﯿﺎج ﺑﻪ ذﮐﺮ ٸټﺒ ٠داىخﺎن را ﺑﯿﺎن ٸﯽدارد.
ـ راوی ﺑﺎ ذﮐﺮ ٩ﺎّٵﻪ ٸﯿﺎن داىخﺎن و رواﯾج ٸﺆٴ٪ﻪ ٩ﺎّٵﻪ و ﭼَٷاٻﺪاز را ﺑﯿﺎن ٸﯽدارد .ﭼَٷ-
اٻﺪاز داىخﺎن ﺑﻪ صﺰ در ﯾﮏ ٭يﻤج در حﻤﺎم ٙﻮل ٭ْﻪ از ىﻮی راوی اىج.
ـ راوی رواﯾج را از داؽﻞ ٸخٺ آ٥ﺎز ﮐﺮده و حټﻬﺎ ّﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از داىخﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ٸﯽرىﺪ ّﺪای
راوی اىج ﮐﻪ ﺑﯿٌ از هﻤﻪ ﺑﺮ و٭ﺎﯾ ٠داىخﺎن آﮔﺎه اىج.
عﺎّﻞ آٻﮑﻪ در اﯾٺ داىخﺎن ىٚﻮح رواﯾﯽ ٻٞﺮﯾﻪ ژٻج و ٸﺆٴ٪ﻪهﺎی آن در ح٢ﺎٸﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ٭ﺮار
دارٻﺪ و حﺒﯿﯿٺ اﯾٺ ٻٞﺮﯾﻪ ﺑﺎ داىخﺎن ٸﯽحﻮاٻﺪ راه را ﺑﺮای ادراک و عخﯽ ح٪يﯿﺮ ٭ِْ ﺑـﺮای ؽﻮاٻټـﺪﮔﺎن
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در ﺑيﯿﺎری از داىخﺎنهﺎی ٭ﺮآن ،ؽﺪاوٻﺪ راوی اّٵﯽ داىخﺎن اىج و رواﯾج ﺑـﺎ ١ٵـٷ ﺑـﻪ حﻤـﺎم

 /// 66ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﺔ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ـ ﺷﻤﺎره  20ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1396

ٸ٢ټﺎ در اﯾٺ داىخﺎن ﺑﻪ هﻤﺮاه حغٵﯿﻞ ٩ﺮم ٍﻮد.از رهﮕﺬر اﯾٺ ٻﻮع حغٵﯿﻞهﺎ ٸﯽحﻮان ﮔـﺎٸﯽ در راىـخﺎی
آٍټﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و ٻٮٌ رواﯾﺎت ٭ﺮآٻﯽ درر اىخﺎی هﺪف هﺪاﯾج ﺑﺮداٍج.
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هﻤﻮار ىﺎزد .رواﯾجٍټﺎىﯽ در ٸٚﺎٴ٢ﻪ داىخﺎن ﯾﻮٻو )ع( ﮐﺎراﯾﯽ دارد و ٸﯽحﻮاٻﺪ ٸټضﺮ ﺑﻪ ٍﮑﻞﮔﯿﺮی

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ژرار ژﻧﺖ \\\ 67

 -٭ﺮآن ﮐﺮﯾٷ

ش.

 -اؽﻮت ،اعﻤﺪ ،دىخﻮر زﺑﺎن داىخﺎن ،اّ٪ﻬﺎن؛ ٻَﺮ ٻﻮ،

 اىﮑﻮٴﺰ ،راﺑﺮت ،درآٸﺪی ﺑﺮ ىﺎؽخﺎرﮔﺮاﯾﯽ در ادﺑﯿﺎت ،حﺮصﻤﻪ ٩ﺮزاٻﻪ ٙﺎهﺮی ،حﻬﺮان :ٻَﺮ آﮔﻪ، -اﯾﮕٵخﻮن ،حﺮی ،ﭘﯿٌ درآٸﺪی ﺑﺮ ٻٞﺮﯾﻪ ادﺑﯽ ،حﺮصﻤﻪ ١ﺒﺎس ٸؾﺒﺮ ،حﻬﺮان :ٻَﺮ ٸﺮﮐﺰ،

ش.

ش.

 ﺑټج ،اٻﺪرو و ٻﯿﮑﻮڏس ،روﯾﻞ ،ٸٮﺪٸﻪای ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت )ٻٮﺪ و ٻٞﺮﯾـﻪ( ،حﺮصﻤـﻪ اعﻤـﺪ حﻤـﯿٷداری ،حﻬـﺮان :ﭘﮋوهَـﮑﺪهٸٚﺎٴ٢ﺎت ٩ﺮهټﮕﯽ و اصخﻤﺎ١ﯽ،

ش.

 حﺎﯾيٺ ،ٴﻮﯾو ،ٻٞﺮﯾﻪهﺎی ٻٮﺪ ادﺑﯽ ٸ٢ﺎّﺮ ،حﺮصﻤﻪ ١ﺒﺎس ٸؾﺒﺮ :ٻَﺮ ٙﺮح ٻﻮ، -رىﻮٴﯽ ٸغڐحﯽ ،ىﯿﺪهﺎٍٷ ،حﺎرﯾؼ اٻﺒﯿﺎ ،٭ٷ :ﺑﻮىخﺎن ﮐخﺎب ٭ٷ،

ش.

ش.

 رﯾﻤﻮن ﮐټﺎنٍ ،ٵﻮٸﯿج ،رواﯾج داىخﺎٻﯽ ،ﺑﻮٙﯿٮﺎی ٸ٢ﺎّﺮ ،حﺮصﻤﻪ اﺑﻮاٴٖ٪ﻞ عﺮی ،حﻬﺮان :ٻَﺮ ٻﯿٵﻮ٩ﺮ، ٙﺒﺮىﯽٖ٩ ،ﻞ ﺑٺ عيٺ  ،ٸضﻤ ٠اٴﺒﯿﺎن ٩ﯽ ح٪يﯿﺮ اٴٮﺮآن  ،حﻬﺮان  :اٻخَﺎرات ٻﺎّﺮؽيﺮو ،١ -ﯿﺎٍﯽ  ،ٸغﻤﺪ ﺑٺ ٸي٢ﻮد  ،ح٪يﯿﺮ ١ﯿﺎٍﯽ  ،حﻬﺮان  :اٴﻤٚﺒ٢ﻪ اٴ٢ٵﻤﯿﻪ ،

ش.

ش.

ق.

 ٭ﺎىﻤﯽﭘﻮر ،٭ﺪرت ،زٸﺎن و رواﯾجْ٩ ،ﻞٻﺎٸﻪ ٻٮﺪ ادﺑﯽ ،ىﺎل اولٍ ،ﻤﺎره دوم :ٸﺮﮐﺰ حغٮﯿٮﺎت زﺑﺎن و ادﺑﯿـﺎت ٩ﺎرىـﯽداٻَﮕﺎه حﺮﺑﯿج ٸﺪرس،

ش.
ش.

 -٭ﻤﯽ ١ ،ٵﯽ ﺑٺ اﺑﺮاهﯿٷ  ،ح٪يﯿﺮ ٭ﻤﯽ ،٭ٷ  :داراٴﮑخﺐ ،

 ٴﻮحﻪ ،ﯾﺎﮐﻮب ،ٸٮﺪٸﻪای ﺑﺮ رواﯾج در ادﺑﯿﺎت و ىﯿټﻤﺎ ،حﺮصﻤﻪ اٸﯿﺪ ٻﯿﮏ٩ﺮصﺎم ،حﻬﺮان :ٻَﺮ ٸﯿټﻮیؽﺮد، -ٸضٵيﯽ ،ٸغﻤﺪ ﺑﺎ٭ﺮ  ،ﺑغﺎر اڏٻﻮار  ،ﺑﯿﺮوت  :ٸﻮىيﻪ اٴﻮ٩ﺎ ،

ش.

ق.

 ٸﮑﺎرﯾﮏ ،اﯾﺮٻﺎرﯾﻤﺎ ،داٻٌٻﺎٸﻪ ٻٞﺮﯾﻪهﺎی ادﺑﯽ ٸ٢ﺎّﺮ ،حﺮصﻤـﻪ ٸﻬـﺮان ٸﻬـﺎصﺮ و ٸغﻤـﺪ ٻﺒـﻮی ،حﻬـﺮان :ٻَـﺮ آﮔـﻪ،ش.
 -ٸﯿﺮّﺎد٭ﯽ ،صﻤﺎل١ ،ټﺎّﺮ داىخﺎن ،حﻬﺮان٪ٍ :ﺎ،

ش.

 وﺑيخﺮ ،راصﺮ ،ﭘﯿٌ درآٸﺪی ﺑﺮ ٸٚﺎٴ٢ﻪ ٻٞﺮﯾﻪ ادﺑﯽ ،حﺮصﻤﻪ اٴﻬﻪ دهټﻮی ،حﻬﺮان :ﭼـﺎپ و اٻخَـﺎرات ٩ﺮهټـﮓ و ارٍـﺎداىڐٸﯽ حﻬﺮان،

ش.

 -هﺮٸٺ ،دﯾﻮﯾﺪ١ ،ټﺎّﺮ ﺑټﯿﺎدﯾٺ در ٻٞﺮﯾﻪهﺎی رواﯾج ،حﺮصﻤﻪ عيﯿٺ ّﺎ٩ﯽ ،حﻬﺮان :ٻَﺮ ٻﯽ،

ش.
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