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 دهکیچ
 یکاند و از منظر گفتمان درامات ان شدهیب يم در قالب تعامل گفتاریرک قرآنات یاز آ يا بخش عمده

ها  آن یم اصلیف و مفاهینطور تعاریالوگ و همین پژوهش، نخست انواع مختلف دیاند. در ا یقابل بررس
ـ  الوگ بهیند و سپس گفتمان و دشو یمرور م رنـد. در ادامـه در   یگ یگفتمـان مـورد توجـه قـرار مـ      ۀمثاب

حضـور فرشـتگان در منـزل     يبر رخـداد گفتـار   یقرآن يها الوگید ةگسترد ةریور، از داکچارچوب مذ
ـ بـوت و ذار کهود، حجـر، عن  يها از سوره یاتیه در آکشود  یز مکم (ع) تمریحضرت ابراه ات مطـرح  ی

ـ گفته، تحقق  شیات پیدر آ يگفتار يها ها و نوبت ن ضمن مرور دنبالهیهمچناست.  شده ا عـدم تحقـق   ی
ه کتوان گفت  ین اساس میشود. بر ا یم یز بررسین رخداد نیالوگ در ایاز اقسام د یکهر  يها شاخص

سـو و   ش هـم یوب مکم (ع) یحضور فرشتگان در منزل حضرت ابراه يتعامالت موجود در رخداد گفتار
جه یاند؛ در نت ن شدهییتب يردکارکو  يساختار يها یژگیو واجد و یکق با چارچوب گفتمان دراماتمنطب
 مورد استفاده قرار داد. یقرآن يها رات در اقتباسیین تغیمترکا با اعمال یر ییها را بدون تغ توان آن یم

 .یشیات نمای، ادبیکالوگ دراماتیل گفتمان، دی، تحلقرآن هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه -1
رامـون مـا،   یان افراد در جهـان پ یارتباط م يها ن نشانهیاز نخست یکیعنوان  به يتعامل گفتار

تبـع   ه بـه کرود. حال آن یشمار م ز بهین یکدر ساختار جهان درامات یاز عناصر اصل یعیطور طب به
ر ن دو جهـان د یـ ز در ایـ الم نکه عنصر کاست  یهیت و درام، بدیان واقعیموجود م يها تفاوت

ـ یه نه تنها هر سخن مسـتق کتوان گفت  ین شباهت، متفاوت باشد. میع تعامـل   یـک از  یم، جزئ
گـر  یان دیـ ب نخواهد بود. بـه  یکدرامات یالوگیز لزوماً دین يه هر تعامل گفتارکست، بلین يگفتار

ه آن را کاست  ییردهاکارکها، ساختار، اهداف و  یژگیگفتمان واجد و ۀمثاب به یکالوگ دراماتید
نـد و تـا   ک یاثر مطرح م یکدر  يپرداز تیو شخص يشبرد طرح، فضاسازیپ یعنوان بستر اصل هب

 برد. یق آن باال میعم يها مرز شمول بر دغدغه
ان یـ ب يهـا  وهین شـ یتر از پررنگ یکی ه آن را بهکالوگ است ین قدرت نهفته در دید همیشا

عات گونـاگون، ضـمن   مباحـث و موضـو   قـرآن اسـت. در   م بـدل سـاخته  یرک قرآنمباحث در 
ـ یشوند. در ا یان میمورد بحث، ب ۀمتناسب با مسئل ییها وهیاربردن شک به الم کـ ن اسـتفاده از  ین ب

مـوارد از قالـب    ياریه در بسـ ک یمیالم مستقکخورد؛  یچشم م ها به ر روشیش از سایم بیمستق
از  يا مـده جـه بخـش ع  یرد. در نتیگ یخود م به یوبرگشت رفت یلکشود و ش یه خارج میسو یک
 اند. يم، مشتمل بر تعامالت گفتاریرکقرآن ات یآ

 ینـ یب شیا پیه یت، توصیدر جهت روا یمفروض و انتزاع یصورت تنها به ین تعامالت گاهیا
ابـد،   ازل تا بـه  یخصوص از محور زمان به يا رخداد را در نقطه یکان یب یروند و گاه یار مک به

در بستر قصص  يعتاً تعامالت گفتارین، طبین بیرند. در ایگ یدر برم یلیا تمثی یواقع یدر جهان
امبران و یـ ت پیـ شـتر بـا محور  یه بکـ  یشوند؛ قصص یها مشاهده م تیر موقعیش از سای، بیقرآن
هـود، بخـش   یامبر قـوم  یـ (ع)، پ یره، پس از حضرت موسـ ین دایانند. در ایسروران در جر نید

ه کـ اند  (ع) معطوف شده یم نبیدعوت ابراهات، نبوت و یح م بهیرک قرآنات یاز آ يگریم دیعظ
ـ   یگ یز در برمـ یرا ن يارزشمند یشینما يها تیموقع ش رو، مقطـع حضـور   یرنـد. در پـژوهش پ

 يها ات سورهیآ ۀاز مجموع يرخداد گفتار یکعنوان  م (ع) بهیفرشتگان در منزل حضرت ابراه
الوگ یـ مل در بـاب د ق، جـامع و شـا  یدق یچارچوب ۀات، ضمن ارائیبوت و ذارکهود، حجر، عن

 شود. یم یگفتمان بررس ۀمثاب به
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 يمالحظات نظر -2
 الوگیانواع د -2-1
 1المهک، میکر دراماتیالوگ غید -2-1-1

ل کننده شـ ک تکن حداقل دو شریه بکاز سخن  یانیه هر جرکتوان گفت  یعام م یفیدر تعر
و  يریـ گ لکشـ  يه بـرا ک ي). ساختار94، 1391ول، یسازد ( یرا م» المهکم« یۀرد، ساختار پایبگ

گر یدیکها از  متقابل آن كو در ییتو-من يالگو یکنندگان از ک تکت شریتداوم آن صرف تبع
ال مختلـف ارتبـاط   کتوانـد در قالـب اشـ    یالمـه مـ  ک). مHerman, 1995, p.1ند (ک یت میفاک

رقیـب  کننـد، بـین دو    گفتاري متجلی شود؛ براي نمونه، فروشنده و خریدار با هـم مـذاکره مـی   
سیاسی، بیشتر مناظره یا مشاجره جریان دارد، دوستانی که دغدغۀ جدي دربارة فهم موضوعات 

بحـث سـوق    اي جـدي بـه   زنند و همین دوستان در پـی دغدغـه   مشترك ندارند، با هم گپ می
عنوان  شود، از آنجا که زبان به ). همچنین چنانچه مشاهده می147، 1391مرادي،  یابند (قاضی می

اي جمعی است، تعامل زبانی و ارتبـاط گفتـاري نیـز نـاگزیر اجتمـاعی       گفتار در بن پدیدهابزار 
  ).40، 1381خواهند بود (بوهم، 

 2، گفتگویکالوگ دراماتید -2-1-2
وسـته و نـامنقطع از   یپ یعنـوان قـالب   توان به یرا م یکالوگ دراماتیامل و استاندارد دکل کش

ه درام کـ از آنجـا   ).170، 1387سـتر،  یرد (فکـ ف یتعرت یا چند شخصین دو یارتباط دوطرفه ب
 يزیـ بـا آن چ  یکدرامات يها الوگیا دیاست، گفتگوها  یاجتماع ةناب مراود يالگو یکمعرف 

، 1392دارند (االم،  يار محدودیافتد، شباهت بس یروزمره اتفاق م یالمات زبانکواقع در م ه بهک
). امروزه 125، 1371، کیاست (م اسر شعر بودهسر، در آغاز یکدرامات يها الوگیقالب د). 220

الم کـ  يهـا  یژگـ ین ویتـر  گـر، از مهـم  ید یلکشـ  ان و البته بـه کماکتم یعناصر مانند ر یز برخین
در  یـک درامات يگفتگوهـا گـر  ید ي). از سـو 133، 1371، کـی شـوند (م  یمحسوب م یکدرامات
، یـک متـون درامات  ینظم نسـب  نیهمبرخوردارند و  ینسب یروزمره، از انضباط ۀالمکسه با میمقا
ن در درام اشـخاص  یهمچنـ ). 221، 1392آورد (االم،  یوجود مـ  ها را به آن يریرار پذکان تکام

 __________________________________________________________________  
١. Conversation 
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هـا   متقابـل آن  ۀرابطـ  ۀگر باشند و وجه مشخصیدیکمخالف  يها د معرف قطبی، لزوماً بايباز
ط یمحصـول شـرا   هکـ  ی). تنشـ 170، 1387ستر، یشود (ف یاز تنش در نظر گرفته م ییزان باالیم

، 1392شـود (نوبـل،    یالوگ بـدان اسـتوار مـ   یه دکاست  ين عناصریتر یاز اساس یکیمتضاد و 
35.(  

جهـان باشـد، خـود     ةندیه بازنماکدرام مقدم بر آن یعنوان ابزار ذات الوگ بهین، دیافزون بر ا
از خـارج   یل حضـور مخـاطب  یدل ه بهک ی). جهانHerman, 1995, p.11جهان است ( یکخالق 
ـ     دهیچیار پیبس ییلحاظ معنا به خود، مسـلماً   یدگیـ چین پیـ رود و ا یش مـ یتـر از جهـان واقـع پ

با  گر مخاطب درامید ياز سو. )139، 1387ستر، یند (فک یت میز سراین یکالم دراماتک ةگستر به
ن یـ آن هـم ا  ز دارد؛یـ تفاوت عموماً ثابت ن یکشعر  و رمان مانند یگر ادبید يها مخاطب گونه

 درام، ةسندینو هکحال آن نند،ک یم تصور تنها غالباً را خود مخاطب س،ینو رمان و شاعر هک است
 ).Styan, 1988, p.2رد (یگ یم نظر در گروه یک را مخاطبان خود همواره

 1ییگو کت -2-1-3
علـت   و به يساختار ياریه بنابر معکشود  یخاص اطالق م يگفتار ا مونولوگ بهی ییگو کت

مونولـوگ   یک). 168، 1387ستر، یز است (فیالوگ متمایخود از د یمال نسبکو  طول، استقالل
ل خود مشتمل بـر هفـت شاخصـه    کن شیتر املکآن در  یلکش يها یژگیو با توجه به یکدرامات

نش کـ نـده و شـنونده،   یت، تعامل گویشخص ةپرد یب يت، افشاینده، شنوندگان، موقعیاست: گو
بـا وجـود    ).Byron, 2003, p.8دهد ( یم يحاضر درام رو ه در زمان حالک ینشکو  یکدرامات

شـود کـه بیشـتر در مـوارد      گویی شکل نسبتاً ابتدایی بیان دراماتیک شمرده مـی  آنکه امروزه تک
 از)، کماکان اسـتفادة درسـت و مـؤثر    94، 1382غیرمعمول، مانند دیوانگی کاربرد دارد (بولتن، 

رود.  یشـمار مـ   ان احساسـات بـه  یـ ب يس بـرا ینـو  درام ن ابـزار یعنوان قدرتمندتر به ها مونولوگ
ن یشـوند. در چنـ   یخته مـ یرون ریب وقفه به یگر بیه دکاند  دهیرس يا چنان آستانه ه بهک یاحساسات

ق یـ ان عمـق احساسـات از طر  یان بکاسته و امک یبرگشت و رفت يه از لزوم گفتگوکاست  یزمان
 ).30، 1392شود (نوبل،  یا میمونولوگ مه

 __________________________________________________________________  
١. Monologue 
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 1ییخودگو -2-1-4
ــو ــادل  ییخودگ ــو یاصــطالح ســولمع ــان فارســدر  كل ــهو  یزب ــا ب ــآن اســت  يمعن  هک

ننـد، سـخن   ک یر مـ کـ ه بـدان ف ک يزیچ ةنند و با خود دربارک یر مکه فکم یدار ییها تیشخص«
آن در  ةندیبودن گو مخاطب یار تنها و بیبر اساس مع یی). خودگو141، 1392(نوبل، » ند.یگو یم

شـود. در   ین حال متفاوت از مونولوگ در نظر گرفتـه مـ  یرد و در عیگ یقرار م الوگیتقابل با د
ا چنان یه تنهاست کآورد  یبر زبان م يرا فرد كلو یسوله کن است یتر، قاعده بر ا املک یفیتعر
عنـوان معـادل    ز بـه ین» ییتنهاگو«منابع از  ین رو در برخیتنهاست. از هم ییه گوکند ک یم يباز
 ). 168، 1387ستر، یاند (ف ردهکفاده ن اصطالح استیا

 2یینارگوک -2-1-5
الوگ، مونولوگ و یم دیمفاه ۀدر ادام یکان دراماتیل چهارم بکش» ییباخودگو«ا ی یینارگوک
گـردد   یزابـت بـر مـ   یال کتئاتر سب و معمول، به يقرارداد یلکش ه رواج آن بهکاست  كلو یسول

 یوتـاه ک ییگـو  کتـ  شتر بهیب یینارگوکه کن گفت توا یم یلک یفی). در تعر183، 1385(پرونر، 
سـتند  یدن آن نیشـن  ها قـادر بـه   تیگر شخصیشود و د یان میت بیه از زبان شخصکشباهت دارد 

ر جهت ییتغ کست و بدون شین یبرگشت و ه رفتکن منظر یاز ا یینارگوک). 183، 1385(پرونر، 
بـر   -یا فرضـ ی یقیحق- يا چ شنوندهیهه کن منظر یالوگ، از ایندارد، در مقابل مفهوم د ییمعنا

ه تنهـا  کـ ست، بلیآن تنها ن ةندیه گوکن منظر یت از ایصحنه ندارد، در مقابل مونولوگ و در نها
، 1387سـتر،  یاسـت (ف  كلـو  یشنوند، در مقابـل اصـطالح سـول    یآن را نم يگر اشخاص بازید

181.( 
، گفتمـان  1-1وگ در جدول الیانواع د يها یژگیو يبند ن مبحث و پس از جمعیا ۀدر ادام

 شوند. یم یگفتمان بررس ۀمثاب الوگ بهیو د

 __________________________________________________________________  
١. Soliloquy 

٢. Aside, Aparte 
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 گفتمان ۀمثاب الوگ بهیگفتمان و د -2-2
ن یـی منظـور تب  برخوردار است و خـود بـه   ياریبس ياربردهاکت و یاصطالح گفتمان از اهم

ن ینند و اک یم ی، بروز سخن را گفتمان تلقیلکطور  رود. به یار مک م بهیاز مفاه يا گسترده ةریدا
جملـه را در هـر    یعنـ یه، یـ پا ير از واحد نحـو ت بزرگ يواحدها ۀهم گسترده، یلکش بهمفهوم 

ه کـ اسـت   یهین بـد ی). بنـابرا Herman, 1995, p.1رد (یـ گ یدر برم  ، اعم از گفته و نوشتهیقالب
هاي  کنند، فعالیت نیز یاد می 1»کاوي سخن«ا ی» المکل یتحل«ن یر عناویه از آن زکل گفتمان یتحل

، یشناخت زبان يها نهیزم ةل گفتمان در محدودیتحل وقت گیرد؛ حال آنکه به متعددي را در بر می
مشـخص، معطـوف    یخاص و در بـافت  يان منظوریب ياربرد زبان، براکند یف فرایتوص توجه به

 ).110و  109، 1391ول، یشود ( یم
 __________________________________________________________________  

١. Discourse Analysis 
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اثـر   یـک  ةا شـنوند یـ تماشـاگر   ه بـه کـ است  ین سطحیدرام، در واقع نخست یسطح گفتمان
ن آن زمـان  ی). بنـابرا 169، 1392شود (االم،  یارائه مالوگ یق دیبالفصل از طر یلکش ، بهیشینما
از مفهـوم   یفـ یننـد، تعر کمطالعـه   یگفتمـان  ةرا فقط در گستر یکالوگ دراماتیخواهند د یه مک

 يا یزبـان  يهـا  ق قالبیاش با  بروز سخن از طر در رابطهه آن را ك رندیگ یگفتمان را در نظر م
انـد   ت تعامل خود اتخاذ نمودهیعنوان موقع الوگ را بهیل دکطور مشخص، ش ه بهکدهد  یقرار م

)Herman, 1995, p.3ـ  بـه  یـک درامات الوگیـ د یبررسـ جـه  ی). در نت تبـع در   ، بـه گفتمـان  ۀمثاب
 ياصـل سـاختار   یـک ه کـ  یشـود، نظـام   یسر میسخن م تبادل نظام یکعنوان  بهنظرگرفتن آن 

ن یـ ه اکن از آنجا یهمچن. بودن است یبرگشت و و رفت یه همانا تعاملک ندک یت میرعا را یاساس
دهـد   يرو یکردراماتیل غکش و هم به یکصورت درامات تواند هم به یسو م یکنمونه، از  ۀگون

ر یـ نظ ییهـا  شامل جنبـه  يمطالعات تعامل گفتار ةگر ستون فقرات گسترید یین از سویو همچن
وقفـه و نظـارت بـر موضـوع      ع نوبت،یالم، توزکها، مجموع حجم  ها، طول نوبت تناوب نوبت

المه و گفتگو کق دو مفهوم میز است؛ تلفین یکدرامات يه قابل اعمال بر انواع گفتگوهاکشود  یم
 ).Culpeper, 2014, pp.172 & 173محتمل خواهد بود ( يشامدین مطالعات، پیدر ا

ــار   ــل گفت ــر تعام ــ يدر ه ــاط ی ــکا ارتب ــن  یالم ــه روم ــنکای، چنانچ ) در 1369( 1وبس
کنـد، اجـزاي ثـابتی وجـود دارنـد: گوینـده، پیـامی         تبیین می 2»یو شعرشناس یزبانشناس« ۀمقال
اي که یا کالمی باشد یا بتـوان آن را بیـان کـرد، رمـزي      شود، زمینه مخاطب انتقال داده می به که
بشناسـند، و سـرانجام    -یا دسـت کـم جزئـی    -طور کلی هم گوینده و هم مخاطب آن را به که

ن هر دوي آنان امکـا  ی جسمی و پیوندي روانی بین گوینده و مخاطب که بهتماس، یعنی مجرای
، 1369دهد با یکدیگر ارتباط کالمی برقرار کنند و آن را ادامه دهند (فالر، یاکوبسـن و الج،   می
وسیلۀ گوینده  کند، معنایی به ). در نتیجه، آن زمان که زبان در زمینۀ بافتی تجلی پیدا می77و  76

وجودآورنـدة   موقعیـت بـه   گفت به شود. وابستگی پاره و در یک موقعیت تولید می براي مخاطب
دهـد (پرونـر،    کلـی از دسـت مـی    اي است که اگر از آن جدا شود، معناي خود را به آن تا اندازه

طور همزمان، دست کـم سـه پایـۀ اصـلی      طور کلی هر چرخۀ زبانی به ). بنابراین به137، 1385
 ,Herman, 1995) (ی، زبـان ي، سـاختار ی(اجتمـاع  يا نهیان) و بافت زمنده، مخاطب(یگو دارد:

p.13 .( 

 __________________________________________________________________  
١. Roman Jakobson 

٢. Linguistics and Poetics 
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گـر  یآن د يمعنـا شـود،   یگفتمان در نظر گرفتـه مـ   ۀمثاب الوگ بهیه دک یل هنگامین دلیهم به
در آن  یر معـان یه با در نظـر گـرفتن سـا   کاست  ییه معناکست؛ بلین يبعد یکمستقل و  ییمعنا

الوگ در یـ مختلـف د  يها ر قسمتی، تعابین مواقعید. در چنیآ یموجود  خاص به یبافت گفتمان
شـوند.   یهم منتقـل مـ   نند و بهک یفرد خود عبور م گفتمان از چارچوب مستقل و منحصر به یک
 ,Herman, 1995د (یوجود آ ها به ان نوبتیمعنا اغلب در فواصل م هک شود ین مسئله باعث میا

p.164الوگ، در مجمـوع  یـ هر د ۀبا وجود بافتار چندجانب 1کیساروفکمودگاه یه از دک یی). معنا
 ).169، 1387ستر، یفرد است (ف واحد و منحصر به

الوگ یـ ن گفتمـان و د یالوگ و همچنیانواع مختلف د یم اصلیف و مفاهیتعارن ییپس از تب
 يهـا  الوگیـ د ةشـده در گسـتر   انجام يها مطالعات و پژوهش ۀگفتمان، در ادامه مجموع ۀمثاب به
 شوند. یمرور م ینقرآ

 قیتحق ۀنیشیپ -3
 ين قابـل مطالعـه بـرا   یتاب، علـم و فرهنـگ و بنـابرا   کم، از جنس یرک قرآنه کبا وجود آن

نـه اسـت و در طـول دوران، دانشـمندان و     ین زمیـ منـدان در ا  منـدان و دغدغـه   عالقـه  یجملگ
مختلـف   يهـا  هیال یبررس دفعات به مختلف به يها ر مسلمان در گسترهیارشناسان مسلمان و غک
 یشـ ینما يارشناسـان هنرهـا  که کـ توان گفت  یاند، م تخصص خود پرداخته ۀنیتاب در زمکن یا
ه نوبـت  کـ ره آن زمـان  یـ ن دایـ اند. متأسـفانه ا  تاب را محور مطالعات خود قرار دادهکن یمتر اک
 شود. یز میتر ن کوچکمراتب  رسد، به یافانه مکو موش یجزئ يها پژوهش به

نامـه   ده هزار اثـر منتشرشـده شـامل کتـاب، مقالـه و پایـان       بهمیان قریب  وجو پس از جست
تـوان ادعـا کـرد کـه معـدود       هاي مختلـف مطالعـات قرآنـی در سراسـر جهـان، مـی       شاخه در

ــر   واجــد گــرایش مطالعــات ــرآنهــاي دراماتیــک ب ــا نگــاه ی، بق ــک یشــتر ب ــه یل منظــور  و ب
 یکالسـ کطـور   بـه  یـک اثر درامات یکمل جامع و شا يها یژگیتاب از وکن یا يبرخوردار دییتأ

ــل روا ــمث ــد تی ــيمن ــرداز تی، شخص ــديپ ــ  ي، گفتگومن ــه در قصــص قرآن و  یو ...، خاص
 یۀر سـا یـ ز زیـ ن ین مطالعـات گـاه  یـ انـد. ا  القصص انجام شـده  از همه در احسن شیب گمان یب

هـا   نـه یزمن یـ م در ایرکـ  قـرآن  يت واالیفکیاز  ییعنوان پرتو شناسانه و به و زبان یمطالعات ادب
 اند. صورت گرفته

 __________________________________________________________________  
١. Mukarovsky 
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 يهـا  در گسـتره  -میرکـ  قرآنالوگ در یگفتگو و د ۀنیگرفته در زم در ادامه مطالعات صورت
شوند.  یمرور م يصورت مورد به -یرانیر ایو غ یرانیمحققان ا ۀلیوس ، بهیشیر نمایو غ یشینما
گفتگومحـور   يواکـ و وا یبررسـ  تـاب خـود، بـه   ک) در 1384( ی، خراسانیرانیان محققان ایاز م

 ياز سـو  قرآنگفتگو در  ۀنینون در زمکن تا یاست. همچن پرداختهقرآن از  ییها داستان در بخش
) 1389( یو بخشـ  يا، نظـر ین ينه طاهرین زمیاند؛ در ا دهیچاپ رس ز بهین یمقاالت یرانیمحققان ا

) بـا  1390( يددسـتجرد یونـد و وح  ینـ یانـد، ز  وانات و اقسام آن پرداختهیح يت گفتگویاهم به
ـ  ي، موضـوع گفتگوهـا  یزبان -یاخالق يردیکرو  یامنیـ انـد، پ  را مـورد توجـه قـرار داده    یقرآن
ز کتمر قرآن يها از داستان یدر برخ ییگو کالوگ و تید يها ) بر عنصر گفتگو در قالب1391(
رده و کرا مطالعه  یقرآن يو اقسام گفتگوها یموضوع ة) گستر1392( يبرکر و اکاست، شا ردهک
 ةسـور  37تا  9ات ید بر آکیرا با تأقرآن رد انواع گفتگو در کارک یز چگونگی) ن1393ها ( انینائف

 اند. ردهک یطه بررس
قـرآن   ۀمطالعـ  گفتگـو، بـه   یت موضوعیران با محوریه در اک ییها نامه انیان پاین از میهمچن

گفتگـو،   يهـا  وهیور شـ مـر  ) به1378( يرد؛ صفرکر اشاره یموارد ز توان به یاند، م م پرداختهیرک
 يت انسـان بـا الهـام از گفتگـو    یخاص حضرت رسول (ص) و نقش دانشمندان در هـدا  ةویش
از  يمنـد  بهـره  ةوی) بر موضوعات، اهداف و شـ 1383( یرلوحیاست، م امبران با مردم پرداختهیپ

ـ  ي) گفتگوهـا 1388ا (یـ ن يرده و سـپهر کـ ز کـ تمر یو بالغـ  یفنون ادب  يردیکـ را بـا رو  یقرآن
 یادب يعنصر ۀمثاب الوگ بهیگفتگو و د ) به1390( يبرکاست، ا دمحور مورد توجه قرار دادهیتوح

) 1391ز (یـ ن تبرید، همچنـ یـ افزا یمـ  قـرآن  یبالغـ  يهـا  ارزش ه وجـود آن بـه  کـ است  پرداخته
رده کـ مرور  یین گفتگوییافتن علت تبیامبران را با هدف یر پیامبران و غیخداوند با پ يگفتگوها

ز بر قصص حضرات نوح (ع) ک، با تمریادب يعنوان عنصر ) عنصر گفتگو را به1392و شاددل (
 است. ردهک(ع) مطالعه  یو موس
ر یالتصو) 1968د قطب (ی، سیشیرنمایغ يها نون در گسترهکز تاین یرانیرایان محققان غیاز م

در فصـل  ) 1975ب (یـ نگاشـته، الخط قرآن  یالمک -یرا با هدف مرور اعجاز فنالقرآن  یف یالفن
د بـر  کیـ وسـف (ع) بـا تأ  یحضـرات آدم (ع) و   قصص مربوط به يمورد ۀمطالع سوم اثر خود به

را از دو  قـرآن  يهـا  تاب خود، اغلب داسـتان کز در ی) ن1371( یعنصر گفتگو پرداخته و البستان
) اثر خود را در شش 1389اهللا ( ن فضلیاست. همچن قرار داده یمورد بررس يرکو ف يهنر ۀجنب

ان یـ اسـت. از م  ر درآوردهیـ تحر ۀرشـت  گفتگو، مناظره و مباحثه به یشناس منظور روش و بهفصل 
ـ  يعنـوان عنصـر   الوگ بـه یـ ن مفهـوم د یـی ) در تب1992ر (یم ۀمقال توان به یز، میمقاالت ن و  یادب
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گفتگو  ۀسیشعراء و مقا ةاز سور یاتیآ يمورد ۀبا مطالع یقرآن يمشتمل بر مرور انواع گفتگوها
عـالوه، در جهـان عـرب عثمـان ضـمره       رد. بهکو شعر عرب اشاره  لیانجبا گفتگو در  قرآندر 

ت الگوهـا، اصـول،   یـ م را بـا محور یرکـ  قـرآن ات گفتگومحور یخود آ ۀنام انیز در پای) ن2005(
 است.    ردهکمطالعه  ین فرهنگیب ين و در آخر گفتگویقوان

، یشـ ینما يها نهیعات انجام شده در زمان مطالیز عنوان شد، در میتر ن شیه پکمتأسفانه چنان
) 1394( یمنشـ  ۀنام انیش از پایر مسلمان، پیمسلمان و غ يشورهاکر یران و چه در سایچه در ا

 یـۀ م در چـارچوب نظر یرکـ  قـرآن  يهـا  الوگیـ د یـۀ لک يبنـد  و طبقه یل، بررسیمشتمل بر تحل
محـور قـرار    يصـار صـورت انح  و بـه  یـک درامات ياز منظر قرآنالوگ در ی، موضوع دیگفتمان

ا عـدم وجـود   یـ وجود  یت بررسیشتر با محورینه بین زمیر آثار منتشرشده در اینگرفته بود. سا
الوگ یـ انـد و د  ل گرفتهکوسف (ع) شی ةش از همه سوریو ب یدرام در قصص قرآن یلکعناصر 

 است. مطالعه شده یاجمال یصورت ن عناصر بهیاز ا یکیعنوان  ز بهین

 ها ل دادهیتحل -4
حضرت رسول (ص) و  ات آن خطاب بهیاز آ یه بخش اعظمکاست  یتابک قرآنه کز آنجا ا

 ید بتوان بـا نگـاه  یاند، شا ان شدهیگر بید يها افراد و گروه خطاب به يتر کوچک يها در بخش
خداوند، بـا   يه از سوکاند  یکیر دراماتیغ يها مونولوگ یات قرآنین آیشتریه بکرد کالن ادعا ک

سـخن و پـس از آن تعامـل،     يه صـرف برقـرار  کـ اسـت   ین در حـال یاند. ا دهش يواسطه جار
گـر،  یان دیب شود. به یگفتمان محسوب نم ۀمثاب الوگ بهیو د یکدرامات یژگیو یکخود  يخود به

ا یـ  یکدرامات يبرا یافک ی، شرطیاثر ادب یکالم در ساختار کوبرگشت  شرط اتفاق افتادن رفت
حجر،  ةسور 58تا  51هود،  ةسور 73تا  69ات یست. در ادامه، آینبودن آن اثر  یکبالقوه درامات

حضـور فرشـتگان    1يات در باب رخداد گفتاریذار ةسور 34تا  24بوت و کعن ةسور 32و  31
اقسام  يبند و طبقه یکدرامات يها از شاخص يم (ع)، از منظر برخورداریدر منزل حضرت ابراه

شـدن   یشـ یت نمایـ ا قابلیـ بـودن   یشـ ینما يصدق شرط محـور  یالوگ، ضمن بررسیمختلف د
 شوند. یم یبررس

 __________________________________________________________________  
1 .Speech Event / رسـاند و   مـی یـاري  شنونده  و گوینده هر دوي بهها که معموالً  گفت شرایط حاکم بر ایراد پاره

یـک نتیجـه    یـافتن بـه   اي متعارف، تعاملی را بـراي دسـت   گونه کنندگان در آن، از طریق زبان و به فعالیتی که شرکت
 دهند. انجام می
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 )کیهود (م ةسور -4-1
 و شـما]،  [بـر  سـالم  گفت [بر تو]، سالم گفتند آوردند؛ بشارت میابراه براي ما فرشتگان و«
 دستانشـان  هک دید چون ). و69آورد ( شده انیبر اي گوساله آنان] براي میه [ابراهک ردکن یدرنگ

 افـت؛ گفتنـد  ی دل در یترسـ  آنـان  از و رد،ک یگانگیب احساس آنان به شود، ینم دراز آن سوي به

[از  و بـود  سـتاده یا م]ی[ابـراه  او همسـر  ). و70م (یـ ا فرسـتاده شـده   لـوط  قوم سوي به ما مترس
 عقـوب، ی اسحاق به از نسل اسحاق و زادن] و گرفتن [بار به را او آنگاه د،یخند بشارت] احساس

 رمـرد یشـوهرم پ  نیـ ا و رزنمیـ پ خـودم  هکـ  یحـال  در ایآ من بر واي ). گفت71م (یداد بشارت

 امـر  از ایـ آ ). [فرشتگان] گفتند72است ( آور شگفت زيیچ نیم؟ ایزا یم فرزند است، [فرتوت]

 ةسـتود  او بـاد؛  بـر شـما   او اتکـ بر و یالهـ  رحمت [رسالت] خاندان اي ؟ینک یم تعجب یاله
 ).»73است ( بزرگوار
م یشدن فرشتگان در منزل حضـرت ابـراه   مهمان يان رخداد گفتاریبهود،  ةسور 69 یۀدر آ

 یـک ه یـ ن آیشـود. در همـ   یآغاز م» م بشارت آوردند...یابراه يو فرشتگان ما برا« ۀ(ع) با جمل
(ع)  یم نبیان ابراهی، م1جوار زوج هم یکوبش و در قالب  صورت خوش الم بهکبرگشت  و رفت

م (ع) یت حضور فرشتگان در منزل ابـراه یمتعاقب، موقع ۀیافتد. سپس در آ یو فرشتگان اتفاق م
ن یـ فرشـتگان اسـت. ا   ۀلیوس شده، به انیبر ۀه نشانگر عدم صرف غذا، گوسالکشود  یف میتوص

 شـود.  یاز جانب فرشتگان م ییها گفت ان پارهیجه بیامبر خدا (ع) و در نتیمسئله موجب ترس پ

 یـک غـذا،   دست نـزدن بـه   یعنینش کعدم  یکار جالب توجه و مشتمل بر یبس يت جاریموقع
مجموع ماوقع است. سپس در ادامه، بشارت  به یالمکنش کوا یکت یترس و در نها یعنیحس 

و  72ات یـ ان بنـد و در آ یـ شود. در پا یمطرح م ییصورت روا شان، بهیتولد فرزند ا فرشتگان به
 افتد. یو فرشتگان اتفاق مم (ع) یان همسر ابراهین بار می، ايگفتار یگر تعاملیز بار دین 73

 )کیحجر (م ةسور -4-2
 سالم و وارد شدند او بر [فرشتگان] هک ی). هنگام51ده ( خبر میابراه مهما[نا]ن از آنان به و«

م یدهـ  یمـ  بشـارت  دانـا  فرزنـدي  به را تو ما مترس ). گفتند52م (یهراسان از شما ما گفت گفتند،
 مـن  بـه  يزیچه چ به د،یده یم بشارت من به است رفتهگ من باال ريیه پکنیا وجود با ). گفت53(

مبـاش   دانیـ نوم از م،یدهـ  یتو بشـارت مـ   به یدرست و یراست به ما ) گفتند54د؟ (یده یم بشارت
 __________________________________________________________________  
1 .Adjacency pair /  شده و متصل   هاي جفت گفت هاي طبیعی یا ناخودآگاه تعمالت گفتاري در قالب پاره دنباله 
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 اي ) گفـت 56شـود؟ (  ید مـ یپروردگارش نوم رحمت از یسکچه  گمراهان جز و ). گفت55(

م یـ ا فرستاده شـده  ارکگنه یقوم وقتسر به ما ) گفتند57ست؟ (یچ شما بار ار وک حال، فرشتگان
)58«.( 

م (ع) و یشدن فرشتگان در منزل حضرت ابراه گر بر مهمانید يحجر مرور ةسور 51 یۀاز آ
ورود  ين مجموعه فضاینخست از ا یۀآ افتد. یشان نزد حضرت لوط (ع) اتفاق میسپس رفتن ا

الوگ یـ آورد. سپس دو نوبت د یهم مفرا» م خبر دهیآنان از مهمان ابراه و به« ۀماجرا را با جمل به
ه بخـش اول صـرفاً محـدود    ک یصورت ابد؛ بهی یان میامبر خدا جریان فرشتگان و پیم 52 یۀدر آ
منظـور   م (ع) بـه یابراه ياز سو یگفت سالم، پاره به یعیپاسخ طب يجا سالم و بخش دوم به ةواژ به
ان یـ ن میـ ه از اکـ رد کن استنباط ینتوان چ ین میه است. بنابراکشان از مالئیان احساس ترس ایب

ـ  یصورت گفتار، به يبعد يها اند. در ادامه نوبت محذوف شده ییها گفت پاره ـ  یپ  یـک هـر   یدرپ
نـده از نوبـت   یه گوکـ شوند. پس از آن، با وجـود آن  یمطرح م 56 یۀان آیه تا پایآ یکمتناظر با 

نظـر   شود؛ به یاستفاده م» گفت« مجدداً از فعل معرف يبعد یۀند، در آغاز آک ینم يرییتغ یانیپا
ـ  يگفتـار  يهـا  گـر از دنبالـه  ید یه در برخکوه ین شیرسد ا یم ز مـورد اسـتفاده قـرار    یـ ن یقرآن

فرشتگان  يز از سویگفتگو ن ۀن دنبالیا یانیدارد. نوبت پا ینوبت درون یثکاست، نشان از م گرفته
 شود. یان میب

 )کیبوت (مکعن ةسور -4-3
 م،یهسـت  ن شـهر یا یاهال نابودگران ما گفتند آوردند، مژده میابراه ايبر ما فرشتگان چون و«

 در هک یسانک به ما گفتند هست. هم لوط آنجا در گفت م]ی). [ابراه31ارند (کستم آن اهل هک چرا

 اسـت،  عـذاب]  [در واپسـماندگان  از هک را همسرش جز اش خانواده و او م،یتر هستند آگاه آنجا

 ).»32م (یده یم نجات
گـر  یاز دعـوت حضـرت لـوط (ع)، مـاجرا بـار د      يبوت، پس از مرور فـراز کعن ةسور در

ـ یحضور فرشتگان در منـزل ابـراه   به ت خـود، بـرش   یـ مأمور هـا بـه   مـت آن یش از عزیم (ع)، پ
ـ » و چون...«ه عبارت کرسد  ینظر م خورد. به یم  يدیـ عنـوان تمه  ن بنـد، بـه  یـ ش از شـروع ا یپ

ـ  ار رفتهک به ير رخداد گفتارییتغ يبرا يقرارداد  یـۀ ر، در آیـ اخ ۀاست. نوبت اول گفتگو در دنبال
خورد. سپس  یقوم لوط رقم م ينابود یعنیشان  یان هدف اصلیمنظور ب فرشتگان به ياز سو 31

شوند؛ ابراهیم نبی (ع) نگـران   درپی در آیۀ متعاقب بیان می صورت پی دو نوبت بعدي گفتگو به
 دهند. یافتن ایشان می و فرشتگان خبر از نجاتشخص لوط (ع) است  از آسیب رسیدن به
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 )کیات (میذار ةسور -4-4
شدند، گفتنـد:   وارد او بر چون هک) 24است؟ ( دهیرس تو به میابراه یگرام مهمانان داستان ایآ«
 ). سپس آهسـته  25ناشناخته[اند] ( یگروه شان]یا گفت دل در شما] [و گفت: سالم [بر سالم،

 کیـ نزد را آن ). پـس 26ان آورد (یم به ان]یبر [و فربه اي آنگاه گوساله ،رفت اش خانواده يسو به
 او و مترس، افت؛ گفتند:ی دل در یترس آنان ) سپس از27د؟ (یخور ینم گفت: چرا نهاده، شانیا

 اش چهـره  بـر  و آورد او] [به [بلند] رو ییآوا با زنش ). آنگاه28دادند ( بشارت دانا فرزندي به را

ـ یمـن] پ  هکـ  میبزا فرزند [چگونه گفت: و زد کچ  ). [فرشـتگان] گفتنـد:  29هسـتم (  نـازا  یرزن

 بـار شـما   و  ارکـ  فرشـتگان  اي ). گفت:30داناست ( ۀفرزان او هک است، فرموده نیچن پروردگارت

 اي سـنگواره  آنان بر ). تا32م (یا شده فرستاده ارکگنه یقوم وقت سر به ما ) گفتند:31ست؟ (یچ

 خـاص  [و] اسـت  ردهکـ  نشـان  پروردگـارت  جانـب  ] ازکیـ  ه [هـر کـ ). 33م (یبـار  فرو گل از

 ).»34است ( ارانکتجاوز
ن یم (ع)، چنـ یاز سرگذشت ابراه یبر مقطع يمرور ۀعنوان مقدم ات بهیذار ةسور 24 یۀدر آ

متعاقـب،   یـۀ سـپس در آ ». اسـت؟  دهیتـو رسـ   م بـه یابـراه  یا داستان مهمانان گرامیآ«م یخوان یم
جالـب توجـه    ۀتکافتد. ن یامبر خدا اتفاق میان فرشتگان و پیست گفتگو مدرنگ دو نوبت نخ یب

رسد تنها یک جفت  نظر می ها، این است که نخست به هاي منقول در این نوبت گفت دربارة پاره
اي در  وبش هستند؛ حال آنکه در ادامۀ نوبـت دوم از سـوي ابـراهیم (ع) جملـه     جوار خوش هم

گوینـد و در ادامـۀ    سالم فرشتگان، سـالم مـی   ایشان در واکنش بهشود.  قالب کنارگویی بیان می
خوانند. مترجم نیز در ترجمۀ این آیه پیش از جملۀ دوم  کالم خود، آنان را گروهی ناشناخته می

توان نیمـۀ دوم   است و بنابراین می را قرار داده» و در دل گفت ایشان]«[ابراهیم نبی (ع)، عبارت 
شـدن   شـک هـدف از بیـان آن، شـنیده     نارگویی در نظر گرفـت کـه بـی   سخنان ابراهیم (ع) را ک

   است. وسیلۀ مهمانان ناشناس نبوده به
 ۀرسد. نوبـت نخسـت از ادامـ    یامبر خدا فرا میماجرا، هنگام صرف شام در منزل پ ۀدر ادام

شـود و   یم (ع) مطـرح مـ  یابـراه  يان آن از سویح حالت بی، ضمن توض27 یۀن مجموعه در آیا
تـرس و   نش آنان بهکمتعاقب و مشتمل بر وا یۀدر آ ياخواندن مهمانان است. نوبت بعدشامل فر

ه كم يابي ی، در مـ یگزارشـ  یلکش ز، بهیه نین آیا ۀخورد. در ادام یآن حضرت رقم م ینگران
، ين رخداد گفتاریدهند. سپس نوبت سوم ا یم (ع) میابراه به  را يفرشتگان بشارت تولد فرزند

 يهـا  گفت پاره يادا یچگونگ ةفرشتگان است؛ دربار ةمژد م (ع) بهیت ابراهنش همسر حضرکوا
شـوند.   یان مینده بیشخص گو يها نشکدر باب حالت و  یحاتی، توض29 یۀز در آین نوبت نیا

ار فرشـتگان  یـ گـر در اخت یه، بـار د یـ آ یـک متنـاظر بـا    يمتعاقـب، نوبـت بعـد    یۀن در آیهمچن
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ت یـ از فرشـتگان مأمور  31 یـۀ م (ع) در آیادامـه، ابـراه   رد. سـپس در یـ گ یدهنده قرار م بشارت
خـورد. متعاقـب آن،    یگفتگـو رقـم مـ    يب، نوبت بعـد ین ترتیشود و بد یا میشان را جو یاصل

 نند.ک یان مینزول عذاب قوم لوط را ب يماجرا 34 یۀان آیفرشتگان تا پا
) را در م (عیحضـور فرشـتگان در منـزل حضـرت ابـراه      يدر رخـداد گفتـار   يتعامل جار

الوگ یـ د ين برقـرار یطرف يها ب نوبتیترت توان با توجه به یور مکمذ ةات چهار سوریمجموع آ
 رد.کادغام  3-1حات مشروح در باب صحنه، در قالب جدول یو توض

 1-3جدول 

 هود حجر بوتکعن اتیذار

سوره 

 ةندیگو
الوگ       ید

 1م سالم سالم - سالم
 ی] گروهیینارگوکسالم [
 هناشناخت

 2الف سالم - -

ــته  [الـــف ســـپس آهسـ
 رفت، اش خانواده يسو به

 [و فربـه  اي آنگاه گوسـاله 
 ان آورد. پـس یم به ان]یبر
نهاده] شانیا کینزد را آن

ــرا  - - ــف ب ــال ي[ال  ۀم گوس
ان آورده و از عـــدم یـــبر

 ترسد] یم م يصرف غذا

 شرح صحنه

 الف - میهراسان از شما ما - د؟یخور یچرا نم
 فرزنـدي  به را تو ما مترس - مترس

 میده یم بشارت دانا
 لوط قوم سوي به ما مترس

 میا فرستاده شده
 ن

ـــ  - - - ــ[ه اســت،  ســتادهیه اک
 خندد] یم

 شرح صحنه

زند و  یصورت خود م [به
 نازا یرزنیبلند] پ ییبا آوا
 هستم

 

 هک یحال در ایآ من بر واي - -
ــپ خــودم ــا و رزنمی  نی
 [فرتـوت]  رمردیشوهرم پ
 نیم؟ ایزا یم زندفر است،

 است آور شگفت زيیچ

 3هـ

 __________________________________________________________________  
  مالئکه. 1
  حضرت ابراهیم (ع). 2
   همسر حضرت ابراهیم (ع). 3
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ـ ه پکنیا وجود با - - مـن   ريی
 مـن  بـه  اسـت،  گرفتـه  باال

ـ ده یم بشارت  چـه  بـه  د،ی
ــه يزیــچ  بشــارت مــن ب
 د؟یده یم

 الف -

 نیچن هـ] پروردگارت [به
 ۀفرزان او هک است، فرموده
 داناست

 و یراسـت  بـه  الـف] مـا   [به -
ــت ــه یدرس ــو بشــارت ب  ت

مباش دانینوم از م،یده یم

ـ هــ] آ  [به  یالهـ  امـر  از ای
 اي ؟ینــ ک یمــ  تعجــب 
 رحمت [رسالت] خاندان

 بر شـما  او اتکبر و یاله
 بزرگـوار  ةسـتود  او بـاد؛ 
 است

 م

 بار شما و  ارک فرشتگان اي
 ست؟یچ
 

 یسـ کچه  گمراهان جز و -
 پروردگـارش  رحمـت  از
 ث]کـ شـود؟ [م  ید مینوم
 ار وکـ  حال، فرشتگان اي
 ست؟یچ شما بار

 الف -

 یقـوم  وقـت  سـر  بـه  مـا 
ـ ا شده فرستاده ارکگنه  م.ی
 از اي سـنگواره  آنـان  بر تا

 ه [هـر کـ م. یبـار  فرو گل
ــ ــب از ]کیــــ  جانــــ

 ردهکـ  نشـان  پروردگـارت 
ــت ــاص [و] اســـ  خـــ

 است. ارانکتجاوز
 

ـ ا یاهـال  نـابودگران  ما ن ی
 اهل هک چرا م،یهست شهر

 ارندکستم آن

ــا ــه م ــروقت ب ــوم س  یق
 میا فرستاده شده ارکگنه

 م -

 هـم  لـوط  آنجـا  در تگف -
 هست.

 الف - -

 آنجـا  در هکـ  یسانک به ما -

 و او م،یتـر  هسـتند آگـاه  
 همسرش جز اش خانواده

 [در واپسماندگان از هک را

 نجـات  اسـت،  عـذاب] 

 میده یم

 م - -
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 يریگ جهینت -5
ـ  يهـا  الوگیـ انـواع د  يبند ل و طبقهی، تحلیآمده را از مطالعه، بررس دست ج بهینتا در  یقرآن
 ةسـور  73تـا   69ات یـ م (ع) در آیحضور فرشتگان در منزل حضرت ابراه يخداد گفتارباب ر
تـوان از   یات، مـ یـ ذار ةسـور  34تا  24بوت و کعن ةسور 32و  31حجر،  ةسور 58تا  51هود، 
 کـی م يهـا  تنهـا در سـوره   ين رخداد گفتاریرد. چنانچه مشاهده شد، اکمرور  یمختلف يایزوا

 محور دارند. الوگید یکدرامات يبر رخدادها يشتریول به اساساً شمکاست  مطرح شده
با وجود آنکه شکل ساده و استاندارد تعامل گفتاري در قالب تبادل سخن میان دو نفر اتفاق 

شـوند،   مراتـب پیچیـدگی آن مـی    کنندگان بیش از این تعداد، منجر به افتد و حضور مشارکت می
رآن ساختارهاي تعاملی چندسویۀ بسـیاري نیـز   رخداد گفتاري مذکور، نشانگر آن است که در ق

هـاي اخیـر در ایـن     افزایند. افزون بر ایـن، نمونـه   هاي دراماتیک آن می وجود دارد که بر ارزش
طـور مشـخص نـوع     در اینجـا بـه   -رخداد گفتاري مبین آنند که اقسام دیگر سـخن دراماتیـک  

جالب توجه است. همچنـین در  نیز در خالل آیات گفتگویی وجود دارند که بسیار  -کنارگویی
است.  ی اداي کالم، توصیفی مضاف بر دستورصحنه ذکر نشدهبیشتر موارد در خصوص چگونگ

شود و فضاي حاکم بیشـتر از   ها محول می دیالوگ وهواي جاري به بنابراین مسئولیت القاي حال
 هاي مطروح قابل استنباط است.   گفت خالل پاره

مقطع رخـداد داسـتانی و انفصـال آن از     ها براي ورود به رهاز طرف دیگر، در هر یک از سو
گیـري از   بهره توان به از آن جمله میاند؛  اتخاذ شده قرآن هاي آیات پیشین، تمهیداتی در دیالوگ

عباراتی اشاره کرد که نشان از مبعوث شدن حضرت ابراهیم (ع) دارند و یا جمالتی قـراردادي  
هاي صـحنۀ نمـایش و آمـدن نـور      مانند کنار رفتن پرده دها بهو تکرارشونده که در ابتداي رخدا

در آیات و جمالت نیز دال بر فاصـلۀ زمـانی میـان مـاوقع     » آنگاه«عالوه اشارة  کنند. به عمل می
 پیش و پس از آن است.

گردد که در نگاه نخست، گمـان   یک کیفیت ظریف گفتاري بر می نکتۀ حائز اهمیت دیگر به
انـد کـه در    قابل اعمال و همینطور دریافت باشد. مکـث و وقفـه کیفیـاتی    نقرآ رود در متن نمی

نوبتی قابـل اجـرا هسـتند.     نوبتی و میان اشکال مختلفی از جمله درون خالل تعامالت گفتاري به
شـوند و گـاهی نیـز     نقطه در نمایشنامه قید مـی  این کیفیات در متون دراماتیک، گاه در قالب سه

شـود. چنانچـه    گرفتن نمایشنامه بر صحنۀ نمایش واگذار مـی  زمان جان هها ب مسئولیت اعمال آن
تمهیدي متفاوت یعنی استفاده از دو فعـل معـرف در خـالل نوبـت یـک       قرآنمشاهده شد، در 

 است. کار رفته گوینده براي القاي احساس مکث و وقفه به
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روایـی کـه بـا     عنوان یک کتـاب آسـمانی و متنـی    کریم به قرآنتوان گفت که  در خاتمه می
طور  هاي دراماتیک بسیاري است که به است، واجد ویژگی اهدافی جز اجراي نمایشی نازل شده

محـور بـودن بخـش اعظمـی از آن      دیالوگ هاي آن نیز سرایت کرده و منجر به دیالوگ طبیعی به
اقتضـاي موضـوع، طـرح، بافـت، فضـا،       هـاي دراماتیـک ارزشـمندي کـه بـه      است. دیالوگ شده

هایی وفادارانه و  پردازي و... در انواع متفاوتی بروز یافته و راه را براي نگارش اقتباس شخصیت
 . اند تماماً مبتنی بر متن تعامالت موجود در قصص و رخدادهاي مطروح قرآنی هموار کرده

 منابع -6
 .1392، تهران: دوستان، چاپ پنجم، ین خرمشاهیبهاءالد ۀم، ترجمیرکقرآن 

ارشد علـوم   یارشناسک ۀنام انی، پا»یقرآن ي)ها الوگیگفتمان (د یل و بررسیتحل«)، 1390ه (ی، عطيبرکا
 ، قم.یات و معارف اسالمیث، الهیقرآن و حد

 ، تهران: قطره، چاپ پنجم.يفرزان سجود ۀترجمتئاتر و درام،  یشناس نشانه)، 1392( رک االم،

ن یمحمدحسـ  ۀ، ترجمـ قـرآن  يهـا  نداسـتا  يهنـر  يهـا  در جلـوه  یپژوهش)، 1371، محمود (یالبستان
 .يآستان قدس رضو یاسالم يها اد پژوهشیجعفرزاده، مشهد: بن

 روت: دارالمعرفه.یب منطوفه و مفهومه، یف یالقصص القرآن)، 1975م (یرکب، عبدالیالخط

 رمرز، تهران: قطره.یرضا ش ۀ، ترجمدرام یالبدشناسک)، 1382( يبولتن، مارجور

نـژاد، تهـران:    نیحس یعل ۀول، ترجمیکن ین لیو تدو يآور ، جمعالوگید ةردربا)، 1381د (یویبوهم، د
 .یفرهنگ يها دفتر پژوهش

 ن، تهران: قطره.یشهناز شاه ۀ، ترجمیشیل متون نمایتحل)، 1385شل (یپرونر، م

 ة، دورریـ سراج من، »قرآن يها  ت در داستانیشخص يگفتار يها یژگیو رد بهیکرو«)، 1391، بهناز (یامنیپ
 .164-144: صص 6 ةم، شمارسو

ـ ، پا»امبران در قرآنیر پیامبران و غیخدا با پ يگفتگوها«)، 1391ا (یز، نادیتبر ارشـد   یارشناسـ ک ۀنامـ  انی
 .ییات، عالمه طباطبایث، الهیعلوم قرآن و حد

 ، تهران: اسوه.یقرآن يها نقش گفتگو در قصه)، 1384، زهرا (یخراسان
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وگـو   گفت يها وهیبر ش یلیتحل -یفیتوص يدرآمد«)، 1390( يردددستجین وحیوند، تورج و حس ینیز
 .67-45: صص 7 ة، سال پنجم، شماریاسالم يها پژوهش، »میرکدر قرآن 

ارشـد   یارشناسـ ک ۀنام انی، پا»قرآن يگوها در گفت يدمحوریاز توح یلیتحل«)، 1388م (یا، مرین يسپهر
 اشان.ک، یث، علوم انسانیعلوم قرآن و حد

نـوح (ع) و   يهـا  ه بر داستانکیبا ت یقرآن يها ل عنصر گفتگو در داستانیتحل«)، 1392ه (یشاددل، مرض
 اشان.ک، یخارج يها ات و زبانیات، ادبیارشد ادب یارشناسک ۀنام انی، پا»(ع) یحضرت موس

، سـال  میتـاب قـ  ک، »ها هیما ها و درون الوگ در قرآن: گونهید«)، 1392( يبرکه ایاظم و عطکر، محمدکشا
 .49-27: صص 8 ةم، شمارسو

ارشد علوم قرآن  یارشناسک، ۀنام انی، پا»ها در قرآن امبران با ملتیپ يوگو گفت«)، 1378، حمزه (يصفر
 .كارا یث، آزاد اسالمیو حد

، »میرکوانات در قرآن یح يوگو لم و گفتکت«)، 1389( یم بخشیو مر ينظر یباقر و عل یا، علین يطاهر
 .196-179: صص 1 ةاردوم، شم ة، دورنیلسان مب

ـ ، پا»میرکالقرآن ال یالحوار ف«)، 2005عثمان ضمره، معن محمود ( ات، یـ ارشـد ادب  یارشناسـ ک ۀنامـ  انی
 ن.یه، نابلس، فلسطیالنجاح الوطن

م ینده و مرین پایحس ۀترجم، یو نقد ادب یزبانشناس)، 1369د الج (یویوبسن و دکایفالر، راجر و رومن 
 .یخوزان، تهران: ن

 يها و دسـتاوردها  ها، الگو م: روشیرکوگو و تفاهم در قرآن  گفت)، 1389ن (ید محمدحسی...، سا فضل
 ، تهران: هرمس، چاپ دوم.يردامادین میحس ۀ، ترجمگفتگو

د بر کید با تأیوگو در قرآن مج رد انواع گفتکارک یچگونگ«)، 1393ان (یفنائ يان، تاجبخش و مهدیفنائ
 .144-121: صص 56 ةشمار، -، دوره تئاتر، »سوره طه 37تا  9ه یآ

 خرد. ينویزاده، تهران: م نصراله يمهد ۀترجمل درام، یه و تحلینظر)، 1387ستر، مانفرد (یف

تهـران:   ان،یـ رانیان ایـ در م ییگو کفرهنگ ت یگو و گستردگ و شوق گفت )،1391، حسن (يمراد یقاض
 دات.

 دارالشروق.روت: یب القرآن، یف یر الفنیالتصو)، 1968د (یقطب، س
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