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   (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت
  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت
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  2مجتبي شكوري
   3مازيار مهيمني

  
  چكيده

شناسي است كه به بررسي فنون و ساختار  شده از زبان شناسي يكي از رويكردهاي نوين مشتق روايت
ها و نظريات  ها پرداخته و از اين طريق، در صدد يافتن دستور زبان روايت است. استفاده از روش روايت

هاي قرآني به دست دهد و  تري از داستان تواند تحليل بهتر و دقيق شناسي، مي مطرح شده در روايت
اي است كه سراسر آن  هاي جديدي از زيبايي و اعجاز قرآن را روشن سازد. سوره مباركه نوح سوره جلوه

هاي قرآن كريم  به بيان داستان حضرت نوح (ع) اختصاص دارد و از اين نظر، در بين تمامي سوره
شناسان  از نظريات مطرح شده توسط دو تن از روايت همتا است. هدف اصلي اين مطالعه، استفاده بي

شناختي اين سوره است. روش اين  ساختارگراي فرانسوي، روالن بارت و ژرار ژنت، براي تحليل روايت
دهد تلفيق  هاي اين مطالعه نشان مي باشد. يافته شناختي مي مطالعه توصيفي ـ تحليلي با رويكرد روايت

و حوزه كاركردهاي روايي و گفتمان روايي، الگوي مناسبي براي تحليل نظرات اين دو انديشمند در د
 شده در يابي به معارف گنجانده دهد. الگويي كه از يك سو راه را براي دست هاي قرآني به دست مي داستان
  دارد. هاي قرآني برمي هاي ساختاري نهفته در داستان گشايد و از سوي ديگر، پرده از برخي زيبايي ها مي داستان

 .شناسي، روالن بارت، ژرار ژنت سوره نوح، داستان نوح، قصص قرآن، روايت :هاكليدواژه
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  مقدمه
گويي است. خداوند  هاي قرآني، داستان هاي انتقال پيام ترين و پربسامدترين روش يكي از مهم

هاي مختلف داستان پيامبران، اقوام و ملل گذشته را بيان و از  جا و در سوره متعال در قرآن كريم، جابه
هاي قرآني هم  ستانهاي مهم مبادرت نموده است. بررسي و تحليل دا اين رهگذر به القاي مفاهيم و پيام

  شناسي قرآن و هم در حوزه زبان قرآن از اهميت شاياني برخوردار است.  در حوزه زيبايي
شناسي يكي  شناختي است. روايت ، رويكرد روايت يكي از جديدترين رويكردها در تحليل داستان

قه چنداني برخوردار شناسي شكل گرفته و با اينكه از ساب از علوم نسبتاً جديدي است كه در حوزه زبان
هاي اخير برخوردار  شناسي، از رشد شايان توجهي در دهه نيست، اما به واسطه ارتباط وثيق با علم زبان

علمي است كه به بررسي فنون و ساختارهاي روايي در يك روايت، به  4شناسي بوده است. روايت
  ه به وسيـله قالبـي هنـري ارائه شـدهعنـوان گـزارشي از وقـايـع واقعـي يا خيـالـي مرتبـط بـه هـم ك

)Oxford English Dictionary, 2016 (عباسي،  مي) اين اصطالح اولين بار 38، ص1393پردازد .(
 هر شناسي ) ابداع شده است. روايت1969( 6»دستور زبان دكامرون«در كتاب  5توسط تزوتان تودوروف

 كه را آنچه هر نيز و اند، مشترك آن در روايت مثابه به ـها روايت تنها و ـ ها روايت همه كه را آنچه
 ويژه قواعد نظام توصيف آن هدف و كند مي بررسي سازد مي ممكن را ديگر روايت از روايتي تمايز
 است  علمي شناسي روايتبه بيان ديگر،  .)3، ص1394(پرينس،  است روايت پردازش و توليد بر حاكم

 روايت زبان دستور تبيين صدد در طريق، اين از و پردازد مي آنها ساختار و ها داستان درباره بحث به كه
شناسان ساختارگراي  دو تن از زبان 8و ژرار ژنت 7روالن بارت .)365، ص1381(شميسا،  است

  اند.  شناسي ارائه داده فرانسوي هستند كه نظريات قابل اعتنايي در حوزه روايت
هاي  قرآن، ضرورت اتخاذ اين رويكرد در تحليل داستان با توجه به وسعت كاربرد فن روايت در

گردد. چه بسا نتايج اينگونه  قرآني براي شناسايي دقيق نحوه كاربرد اين شيوه ادبي در قرآن آشكار مي
 مطالعات به وسعت يافتن مباحث مربوط به اعجاز قرآن نيز منجر گردد.

هاي قرآني عنايت داشته و آثار متعددي در اين حوزه  دانشمندان اسالمي از ديرباز به بررسي داستان
، كسائي، »عرائس المجالس في قصص االنبياء«اند. انديشمنداني چون ابواسحاق احمد ثعالبي در  نگاشته

به » االنبياءقصص «نيشابوري، اسماعيل بن كثير و قطب الدين راوندي در كتبي با عنوان مشابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4  . Narratology 
5  . Tzvetan Todorov 
6  . Grammaire du Decameron 
7  . Roland Barthes 
8  . Gerard Genette 



 ٩٣  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

ها در دل تفاسيري چون  اند. بسياري از اين داستان هاي قرآني همت گماشته گردآوري داستان
هاي هنري آن  ابوالفتوح رازي مطرح و احياناً جنبه» روض الجنان و روح الجنان«البيان طبري و  جامع

داده و آثار درخوري  نيز بيان شده است. همچنين نويسندگان معاصر نيز به اين موضوع عالقه نشان
؛ )1371( محمود بستاني» هاي قرآن هاي هنري داستان پژوهشي در جلوه«اند. كتبي مانند  پديد آورده

محمد » هاي قرآنشناسي قصهريخت«؛ )1379( خليل پرويني» هاي قرآنيتحليل ادبي و هنري داستان«
آفرينش هنري در داستان «؛ )1972( عبدالحافظ عبد ربه» بحوث في قصص القرآن«؛ )1384( حسيني

» قصص قرآن«؛ )1376( ، محمدتقي ملبوبي»تحليلي نو از قصص قرآن«شهاب كاظمي؛ » ابراهيم (ع)
) و... . در ميان آثار ذكر شده، 1392علي معموري (» تحليل ساختار روايت در قرآن«، صدرالدين بالغي

شناختي نگاشته و در  ري با رويكرد روايتنوشته علي معمو» تحليل ساختار روايت در قرآن«تنها كتاب 
شناسان توجه شده است. از اين نظر، فقدان آثار پژوهشي قرآني در  آن به جديدترين نظرات روايت

  نمايد. مي  شناسي بسيار پررنگ حوزه روايت
 پردازد. داستان در قرآن است كه تمام آيات آن به بيان داستان مي  سوره مباركه نوح (ع) تنها سوره

ترين  يابد. نزديك اين سوره از همان آيه ابتدايي شروع شده و بدون خروج، تا آخرين آيه ادامه مي
سوره از اين نظر به سوره نوح، سوره يوسف است كه البته هم در ابتدا و هم در انتها، حاوي آيات غير 

ذا موضوع اصلي سازد. ل شناختي اين سوره را ضروري مي داستاني است. اين انحصار، تحليل روايت
  باشد. شناختي داستان حضرت نوح (ع) در سوره نوح مي اين مطالعه، تحليل روايت

تحليل ساختار روايت در «توان به كتاب  در بيان پيشينه بررسي سوره نوح (ع) با اين رويكرد مي
آني را با هاي قر ها و تمثيل ) اشاره كرد. وي در اين اثر، اكثر داستان1392اثر علي معموري (» قرآن

ها بيشتر  شناسانه مورد تحليل قرار داده است. البته به واسطه وسعت كار، تحليل داستان رويكرد روايت
اي كه تنها  كلي است و محقق چندان وارد جزئياتي چون كاركردهاي روايي داستان نشده است. به گونه

تر و  شناختي دقيق روايتدو صفحه از كتاب به تحليل اين سوره اختصاص يافته است. لذا تحليل 
شناسانه داستان  نمايد. به جز اين اثر، تحقيق ديگري در تحليل روايت تر اين سوره ضروري مي جزئي

شناختي  روش اين تحقيق توصيفي ـ تحليلي با رويكرد روايت نگاشته نشده است.(ع) سوره نوح
  باشد.  مي

 چارچوب نظري - 1

هاي بارت و ژنت ارائه شده و  شناسي و پيشينه ديدگاه اي درباره روايت در اين بخش ابتدا مقدمه
 شود. شناسي پرداخته مي سپس به بررسي نظرات اين دو انديشمند در حوزه روايت
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  شناسي آشنايي با روايت -1-1
شدة رخدادهايي است كه به طور غير  تواليِ از پيش انگاشته )الرواية، السرد،  narrative( روايت

 مختلف هاي گونه خود، دل در كه). روايت با آن 9، ص1387اند (بارت،  تصادفي به هم اتصال يافته
 افسانه، در روايت .شود مي محسوب ادبي گونه يك) خود 11، ص1383(توالن،  داراست را ادبي

 نقاشي، صامت، نمايش كمدي، درام، تراژدي، تاريخ، حماسه، ،كوتاه داستان قصه، حكايت، اسطوره،
 هيچ در و است شده آغاز بشري تاريخ با روايت .دارد حضور گفتگو و اخبار مصور، فكاهي سينما،

 انساني هاي گروه همه و طبقات همه. باشند بوده روايت بي كه نيستند و نبوده  مردمي سرزميني
 اند شريك متفاوت، فرهنگي پيشينه با مردماني با غالباً آن از برخورداري در و دارند را خود يها روايت

 و ها افسانه كنند، مي تعريف كودكانشان براي مادران كه ييها داستان .)19، ص1394(بارت، 
 حتي و تلويزيوني هاي سريال و سينمايي يها فيلم دارند، رواج مختلف ملل بين در كه فولكلورهايي

  .)24، ص1380(آسابرگر،  روند مي شمار به روايت نوعي كدام هر بازرگاني، يها آگهي برخي
. است تسلسل و توالي عناصر، اين از يكي. دارند كننده تعيين نقش عنصر چند روايت، تعريف در
 نقاشي تابلوهاي لذا. )17، ص1376(ملبوبي،  است متسلسل و متوالي پيوسته هم به رخدادهاي روايت،

اين توالي بايد  .شود نمي يافت آنها در توالي عنصر زيرا. كرد تلقي روايت توان نمي راها  عكس و
هدفمند و منطقي باشد. در واقع اين توالي بايد از قواعد و قوانين علت و معلولي تبعيت كند (فورستر، 

 طرحتوان آن را  ). تنظيم رخدادها بر اساس موجبيت و روابط علت و معلولي، كه مي118، ص1384
 و علت روابط و زماني سببيت كه چرا است؛ روايت پايه و اساس آورنده وجود به ،ناميد داستاني
 .)14، ص1387(مستور،  زند مي پيوند هم به را داستان وقايع ناپيدا ريسماني همچون وقايع بين معلولي
 يك روايت، كه چرا. ندارد معنايي زمان، بدون روايت. است زمان روايت، درديگر  كننده تعيين عنصر
 كه تصوير خالف بر. است داده رخ زمان بستر در كه پردازد مي وقايعي بيان به و است زمانمند ساخت
، 1، ج1372(احمدي،  دانست روايت الزاماً توان نمي را سخني هر و متن هر لذا. است زماني فرا اثري
  .)165-164صص

پردازد. تكوين اساسي نظريه  شناسي، علمي است كه به بررسي روايت مي يا روايت روايت نظريه
 1960گيري مكتب ساختارگرايي در فرانسه در دهه  توان تا حدودي مرهون شكل شناسي را مي روايت

شناس معروف، سوسور، و با الگوگيري از دانش  دانست. ساختارگرايان فرانسه متأثر از نظرات زبان
شناسي برآمدند. آنها  شناسي و جامعه هاي ادبيات، مردم ي، در صدد ارائه نظرياتي در حوزهشناس زبان

هاي علمي، بايد به فكر ترسيم نظام كلي حاكم بر موضوعات بود، نه بررسيِ  معتقد بودند كه در بررسي
ن شناسا شناسي، آن شد كه روايت تك موضوعات. نتيجه اين رويكرد در حوزه روايت  جزئيِ تك



 ٩٥  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

 نام با امروزه آنچهها بپردازند، تا به موضوع و محتواي آنها. البته  ساختارگرا، بيشتر به ساختار روايت
 پراپ، والديمير اثر »پريان هاي قصه شناسي ريخت« كتاب انتشار با عمالً شود، مي خوانده شناسي روايت

پردازان مكتب  پراپ يكي از مشهورترين نظريه .است شده آغاز 1928 در روس فولكولوريست
تقسيم و اكثر تحقيقات » 10سيوژه«و  9»فبيوال«گراي روس است. در اين مكتب، روايت به دو سطح  فرم

). فبيوال ماده خام در 54، ص1371شد (اخوت،  به سمت شناسايي نظام حاكم بر فبيوال هدايت مي
ه نيز روايت يا پيرنگ است. يعني در سيوژه نويسنده اختيار مؤلف و روند حقيقي وقايع است. سيوژ

اين ماده خام را پردازش كرده و به شكل نسخه نهايي روايت درآورده است. ساختارگرايان فرانسوي 
). در Genette, 1980ناميدند ( 12گفتمانو  11داستاننيز اين سطوح را به رسميت شناخته و آنها را 

كوشد وقوع آنها را به خواننده  عمالي است كه راوي ميحقيقت سطح داستان شامل حوادث يا ا
بباوراند. از طرف ديگر، سطح گفتمان شامل روش نقل حوادث، ترتيب زماني بيان آنها، زاويه ديد و... 

 قصه روي بر صرفا و گرفته ناديده را داده انجام راوي كه كاري و گري روايت خود اثر در پراپاست. 
ها رفته و سپس به  او ابتدا سراغ تجزيه ساختاري قصه (فبيوال) تمركز كرده است. »شده روايت آنچه« و

ترين واحد  تحليل روابط بين آنها پرداخته است. اولين كار در تجزيه ساختاري، مشخص كردن كوچك
 روايي واحدهاي بندي  تقسيم به كه بودند روسي گرايان فرم اين بار نخستين برايساختاري است. 

 اينگونه را آن و كرد نامگذاري »مايه بن« را روايي واحد كوچكترين وسلوفسكي الكساندر. دپرداختن
 ذهن گوناگون يها پرسش به تخيلي، اي شيوه به كه است روايي واحد ترين ساده مايه بن«: نمود توصيف
 .)86،ص1379(به نقل از: تودوروف،  »دهد مي پاسخ رسوم و آداب به مربوط يها پرسش يا بدوي

نهاد. مراد از كاركرد  13»كاركرد«ترين واحد روايي همت گماشت و نام آن را  پراپ نيز به تعيين كوچك
، 1368است (پراپ، » نظر اهميتش در پيشبرد قصه عمل يا كار يك شخصيت از نقطه«از نظر پراپ، 

ادين را ). او با بررسي استنتاجي صد قصه عاميانه روسي، فهرستي از سي و يك كاركرد بني8-7صص
، 14گريماس ژولين آلگيرداساند.  ها، با توالي يكسان به كار رفته استخراج نمود كه در تمامي اين قصه

و به مفهوم پيرفت  داد تعميم را او نظريه پراپ، تحقيقات ادامه در شناس ليتوانيايي مقيم فرانسه، نشانه
 و شناس زبان ،16برمون كلودماس، اي از چند كنش يا كاركرد است. پس از گري زنجيره 15رسيد. پيرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9  . fabula 
10  . syuzhet 
11  . fiction 
12  . discourse 
13  . Function 
14  . Algirdas Julien Greimas 
15. Sequence 



٩٦  1396 پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومقرآني (دانش هاي ادبي ـ  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

پي برد كه برخي كاركردها با يكديگر ارتباط منطقي دارند و  فرانسوي ساختارگراي شناس روايت
هاي كاركرد دست  توانست با حذف كاركردهاي ميانجي، به ساختاري مبتني بر ارتباط معنادار گزاره

و آن را ناشي از حركت از  تعريف كرد پيرفتبا عنوان  را كاركرد چند منطقي توالي برمون يابد.
(به نقل از:  موقعيت تعادل به سمت عدم تعادل و سپس بازگشت مجدد به سمت تعادل دانست

ها به عنوان  او پيشنهاد كرد كه به جاي كاركردهاي پراپ، پيرفت .)141-138، صص1383اسكولز، 
 رابطه ياري به كه است اركردهاييك منطقي توالي پيرفتكوچكترين واحد روايت در نظر گرفته شوند. 

 نباشد، همبسته خود از پيش به توالي عناصر از يكي كه  هنگامي. اند شده بسته يكديگر به همبستگي
 يعني. شود مي بسته پيرفت باشد نداشته آيندي پي عناصر آن از يكي كه زماني و شود مي باز پيرفت
 شروع پيرفت نباشد، خود از قبل به وابسته و مرتبط اي، هسته يا اصلي كاركردهاي از يكي كه زماني
   .شود مي تمام پيرفت نباشد، وابسته خود از بعد به كاركردها، از يكي كه هنگامي و است شده

 از نظر روالن بارت» كاركردهاي روايي« -1-2

هاي مختلفي  داند و در سطح اول، آنها را به دسته اما كوچكترين واحد روايي را كاركرد مي بارت
 طولهاي با اي جمله هاي گروه( جمله از فراتر واحدهاي با گاه كاركردهاكند. از نظر او،  تقسيم مي
 واژه، ها، واژه از اي زنجيره( آن از فروتر واحدهاي با گاه و شوند مي داده نشان) اثر كل طول تا مختلف

اي  نمايه وكاركردي  كلي گروه دو به راي روايت واحدها بارت ).واژه درون ادبي عنصري حتي يا
 بدان تفصيل به برمون و پراپ كه است كاركردهايي همان يكاركردواحدهاي  از او مراد. كند مي تقسيم

 پيامد داراي نيز خود و آمده كاركرد يك پي در معموال كه داستان اصلي كاركردهاي يعني. اند پرداخته
 شامل را داستان درها ـ  ـ نمايه مستقيم اشاره هاي نشانه همه« ،اي نمايه كاركردي واحدهاي اما. هستند

 كنند مي داللت اي گسترده بيش و كم مفهوم به پيامد، داراي و مكمل عمل به ارجاع جاي به و شوند مي
 ،ها شخصيت درباره روانشناختي هاي نشانه مانند است؛ ضروري داستان معناي براي حال هر به كه
  ».دست اين از عناصري و روايت ي»فضا« يها گذاري نشانه آنان، هويت به مربوط هاي داده

 در راها  روايت و كرده استفاده ،اي نمايه و كاركردي نوع دو به روايي واحدهاي تقسيم اين از بارت
 حالي در عاميانه، هاي قصه مانند هستند، كاركردي عميقاًها  روايت برخي: گنجاند مي بندي طبقه از نوعي

 اين ميان درها  روايت برخي و. روانشناختي هاي رمان مانند هستند، محور نشانه عميقاً ديگر برخي كه
  .اند گرفته قرار اي زنجيره قطب دو

                                                                                                                                                       
16  . Cloud Bremond 



 ٩٧  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

) اي هسته يا( اصلي كاركردهاي زيرگروه دو به شان اهميت به بسته را كاركردها گروه همچنين وي
 از بخشي يا( روايت واقعي محوري هاي نقطه اصلي كاركردهاي. كند مي تقسيم كاتاليزور كاركردهاي و

 كاركرد. اصلي كاركردهاي بين خالي فضاهاي كننده پر و كننده تكميل صرفاً بقيه، و هستند) روايت
 دهد، مي ارجاع بدان كه كنشي و است و عدم تعادل قطعيت عدم حالت بخش پايان يا آغازگر اصلي

 اي هسته كاركردهاي از يكي ردگ بر كاتاليزور، كاركرد اما. است مؤثر داستان بعدي تحول در مستقيما
 تفاوت تبيين براي را مثال اين بارت. گيرد  مي عهده بر را) صفر نه و( حداقلي نقشي ايفاي و زده حلقه

 آيا. است شده ايجاد قطعيتي عدم حالت »زند مي زنگ تلفن«: كند مي ذكر كاتاليزور و اصلي كاركرد
 كه داشت خواهد را خود پيامد يها كنش كنش، دو اين از كدام هر نه؟ يا دارد برمي را تلفن باند جيمز
 با توان مي را »آن دادن جواب« و »تلفن زدن زنگ« بين. دهد تغيير كلي به را داستان مسير است ممكن
 سمت به باند: شوند مي تشكيل اصلي كاركرد دو اين از يكي گرد بر كه كرد پر كاتاليزورها از انبوهي
 روايي واحدهاي اين... . و گذاشت زمين را سيگارش برداشت، راها  تلفن از يكي كرد، حركت تلفن

 زايد و حشو است ممكن ظاهر در كه كاتاليزور. دارند ضعيفي بسيار نقش اما هستند، كاركردي همچنان
 شتاب را گفتمان: كند دارد و در ساحت گفتمان روايي، نقش ايفا مي گفتماني نقش واقع در بنمايد،

 بيراهه به حتي گاه و كند مي بيني پيش كند، مي خالصه دهد، مي تازه تحرك كند، مي كند بخشد، مي
 به نمود، حذف داستان در دگرگوني بدون را اي هسته كاركردهاي توان نمي كه همانطور پس. كشاند مي

  .گذاشت كنار توان نمي گفتمان در تغيير بدون هم را كاتاليزورها قياس، همين
 ميان تمايزي به بارت شدند، نامگذاري 17ها نمايه يا تلفيقي واحدهاي كه دوم كلي گروه با رابطه در
 شخصيت به كلمه، واقعي معني به ها نمايه او، نظر از. است كرده اشاره 18ها آگاهاننده و واقعي هاي نمايه
 حالي در. گردند مي باز تفكري نحوه يا)ظن سوء فضاي مانند( فضايي يا احساسي، يا روايت، در عاملي

ها  نمايه مدلول. روند مي كار به مكان و زمان سازي مشخص و شناسايي براي صرفاً ها آگاهاننده كه
 داللت با هايي داده ها آگاهاننده اما دارد، رمزيابي و كشف به نياز و است، پوشيده و تلويحي هميشه

  .)37-31، صص1394(بارت،  هستند مصرف آماده اطالعاتي و واسطه بي

 گفتمان روايت از نظر ژرار ژنت - 3- 1

 بود، متمركز »شده روايت آنچه« و داستان بر شناسي، روايت اوليه هاي پژوهش بيشتر آنكه عليرغم
 است راوي توسط رويدادها بازگويي اصل، در روايت، كه داشتند اعتقاد نيز شناسان روايت از برخي اما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17  . indices 
18  . Informants 



٩٨  1396 پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومقرآني (دانش هاي ادبي ـ  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 روايت چگونگي و روايي هاي گفتمان بررسي به بيشتر ،»شده روايت آنچه« بررسي جاي به لذا و
 اي نتيجه شده، روايت آنچه ساختار بر تمركز كه بودند آن بر شناسان روايت اين. پرداختند مي داستان

 كرد، بازبيني آنها پايه بر توان مي را رويدادها سلسله همان كه هايي شيوه از بسياري گرفتن ناديده جز
 گرايش اين نماينده ترين شاخص و ترين برجسته تژن ژرار. )7، ص1394(پرينس، داشت نخواهد
  .است شناسي روايت

پردازد كه راوي (يا  شناسي در سطح گفتمان به بررسي اين مسئله مي ژنت با تمركز بر روايت
ها را به هم  تواند توالي منطقي كاركردها و پيرفت كند؟ راوي مي نويسنده) داستان را چگونه روايت مي

شود. راوي  ميروايت در سطح گفتمان مطرح  نظمبريزد و آنها را با نظمي ديگر ارائه كند. لذا مقوله 
هاي ديگري را كُند توصيف كند؛ لذا  هايي از داستان را با سرعتي زياد نقل كند و برهه تواند برهه مي

تواند دفعات ذكر يك رخداد در روايت را  شود. راوي مي مطرح مي تداومبحث سرعت روايت يا 
، يا وقايع مشابه متعدد را با يك باره را چند بار ذكر كند اي با رخداد يك تواند واقعه كنترل كند. او مي

تواند تنظيم كند كه وقايع داستان از  شود. راوي مي مطرح مي بسامدبار يادكرد، توصيف كند. لذا مبحث 
هاي داستان در چه حد  ديد چه كسي بازگو شود و در اين بازگويي، دسترسي به درونيات شخصيت

ويندگان و مخاطبين روايت را در چند سطح تواند گ گيرد. راوي مي شكل مي وجهباشد. لذا مبحث 
در گفتمان روايي  لحنخواهد با داستان درگير نمايد. لذا مبحث  تعريف كند و آنها را به نحوي كه مي

  شود. پر رنگ مي
ژنت براي طراحي الگوي تحليل گفتمان روايي، از الگوي دستور زبان در سطح جمله استفاده 

عناصر مهم » گفته فاعل«و » مخاطب فعل«، »زمان فعل«، سه عنصر كند. همان طور كه در يك جمله مي
 جهان« ميان روابط توصيفرا براي » لحن«و » وجه«، »زمان«و كليدي هستند، ژنت نيز سه عنصر 

 ممكن را بازنمايي كه كردن روايت« و »شود مي بازنموده كه چارچوبي در روايت« ،»شده روايت
   .)36، ص1388 كند (هرمن، ، انتخاب مي»سازد مي

  نظم زماني -3-1- 1
هاي داستاني)، وقايع و رخدادها از يك نظم منطقي برخوردار  در اليه داستان (يا كاركردها و كنش

دهد. اما اين راوي  هستند. توالي رخدادها بر اساس اين نظم منطقي، زمان تقويمي داستان را شكل مي
زودتر، و كدام رويداد را ديرتر روايت كند. در گيرد كدام رويداد را  (يا نويسنده) است كه تصميم مي
توان به زمان گذشته يا آينده رجوع كرد. اما ارجاع زماني، در بستر  بستر داستان و زمان تقويمي، نمي

نام نهاد و آن را از يك نظر  19پريشي گفتمان، ممكن و شدني است. ژنت اين ارجاعات زماني را زمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19  . anachronies 



 ٩٩  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

پريشي دروني و بيروني تقسيم نمود  نگر و از نظر ديگر به زمان دهنگر و آين پريشي گذشته به زمان
)1980, p35(پريشي دروني، ارجاع به زماني ديگر در درون بازه زماني داستان است و  . زمان

اشاره  هم ديگرمبحث  دوپريشي بيروني، ارجاع به زماني بيرون از بازه زماني داستان. ژنت به  زمان
 يا گرد عقب زماني فاصله كه است آن پريشي زمان برد از مراد. پريشي زمان دامنهو  برد: كند مي

 چقدر پرش، اين كه است آن هم پريشي زمان دامنه از مراد .است چقدر روايي حالِ زمانِ با روي، پيش
  .دهد مي اختصاص خود به را داستان از

  تداوم -3-2- 1
  :كند اشاره مي تداوم و روايي حركت نوع چهارژنت به 
 .كند مي توصيف يا صحبت به شروع راوي و ايستد مي باز داستان زمان كه هنگامي: درنگ .1
 كه رود مي پيش سرعتي همان با روايت. روايت زمان با داستان زمان تساوي: نمايش .2

 .گفتگو حالت در مثال. داستان
 . شود مي خالصه روايت در داستان از قسمتي: چكيده .3

 .شود مي حذفدر روايت  داستان از ييها بخش: حذف .4
سنجد و اين  او همچنين با اختصاص واحد صفحه به ميزان گذر وقايع، شتاب گذر زمان را نيز مي

  كند. تقسيم مي» مثبت، ثابت و منفي«شتاب را به سه نوع 

  بسامد -3-3- 1
، 20مارسل پروست» در جستجوي زمان از دست رفته«  هاي روايي در داستان ژنت با تحليل گفتمان

تواند در اليه گفتمان، تعداد دفعات وقوع وقايع را مطابق با هدفي كه دارد،  راوي ميشود كه  متوجه مي
  تواند: دستكاري كند. او مي

 كند. حذف به قرينهبرخي رخدادها را  .1

 كند. بارگويي يكبرخي رخدادها را به طور طبيعي،  .2

 كند. بازگويييا  گويي دوبارهبرخي رخدادها را با تكرار در اليه گفتمان،  .3

  بيان كند. مفردخي رخدادهاي چند باره در داستان را، در گفتمان به صورت بر .4

  وجه -3-4- 1
خواهد مخاطبينش را  پردازد كه راوي، چقدر و چطور مي مباحث وجه و زاويه ديد به اين امر مي
هاي داستان  خواهد چه ارتباطي بين مخاطبين و شخصيت به فضاي روايتش نزديك كند و مخصوصاً مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20  .  À la recherche du temps perdu , Marcel Proust 
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 نظر بهكند.  راوي اشاره مي» انداز چشم«و » فاصله«نت در بحث از زاويه ديد به دو مبحث برقرار كند. ژ
  :)172- 171، صص1980( است گونه چند شاملهاي داستان  گو گفت روايتاو 

آنچه شخصيت داستان گفته، بدون هيچ  .شود نمي تبديل و تغيير دستخوش ارگفت: 21مستقيم سبك .1
 شود. دخل و تصرفي توسط راوي، به صورت مستقيم و كلمه به كلمه به مخاطب منتقل مي

كند، اما آن را از زبان خودش و  را حفظ مي  : راوي محتواي گفتار شخصيت22مستقيم غير سبك .2
ها را از نظر دستوري با  كند. راوي در اين حالت، اقوال شخصيت نه از زبان شخصيت، بيان مي

كند. تصرف راوي در اين حالت، معموالً  روايت خود ادغام و سپس آن را به مخاطب ارائه مي
 هاي كند، گاه داوري هاي شخصيت را فشرده مي رود و گاه گفته تر مياز سطح تغيير دستوري فرا

ها  ها به گفته هايي درباره شخصيت كند، گاه خود داوري موجود در زبان شخصيت را حذف مي
 كند و... . اضافه مي

 نام »23آزاد مستقيم غير شيوه« فرانسه در كه است سبكي مستقيم، غير و مستقيم سبك مياني گونه
 ظريف تفاوتهاي اما شود مي استفاده مستقيم غير سبك دستوري شكلهاي از اينجا در. است گرفته
 و گفتاري، كنش فاعل به مربوط يها گذاري نشانه همه ويژه به ماند، مي جاي بر »اصلي« گفتمان
  .رود نمي كار به شده جا به جا جمله توصيف يا ارائه در اخباري فعل گونه هيچ

راوي صرفاً  كه است آن ناميد، توان مي »24شده بازگويي ارگفت« را آن كه گونه سومين .3
 ضبط و ثبت ،ددار نگه را آن عناصر آنكه بي را گفتاري كنشاي  اصلي و هسته محتواي

 با ازدواج به نسبت خود تصميم از را مادرم«جمله  مانند. كند كرده و به مخاطب منتقل مي
  .»كردم آگاه دوستم

 بر را راوي يهاكاركرد و كند مي استفاده فاصله مفهوم ازتر از مقوله وجه،  در تحليلي دقيق ژنت
  :كند مي تقسيم حالت 5 به گيري با مخاطب، و نحوه ارتباط )درگيري يا جدايي( متن در او دخالت ميزان اساس

 هر در پس. است روايت راوي، اصلي هاي نقش از يكي روايتي، هر در: 25روايي كاركرد .1
 .است مفروض راوي براي روايي نقش روايي، متن

 آن چگونگي و داستان درباره تا كند مي قطع را داستان راوي اوقات، برخي: 26هدايتي كاركرد .2
 . كند نظر اظهار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21  .  Reported speech  
22  .  Transposed speech, indirect style 
23  . Transposed speech, free indirect style 
24  . Narratized speech 
25  .  Narrative function 
26  .  Directing function 
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 و دهد مي قرار مخاطب را متن بالقوه مخاطب راوي ،ها روايت برخي در: 27ارتباطي كاركرد .3
 .كند برقرار ارتباط او با كند مي سعي

 در را گفتارش دقت و صحت كند مي سعي راوي روايي، متون برخي در: 28گواهي كاركرد .4
 احساس راوي اگر همچنين. كند اثبات غيره و اطالعاتش منبع رويدادها، قطعيت روايت، نقل
 گواهي نقش ايفاي حال در كند، ايجاد عاطفي ارتباط آن با و كرده بيان را داستان به نسبت خود

 .است شهادت و
 آموزنده توضيحات تا كند مي قطع را داستان راوي، كه هنگامي: 29ايدئولوژيكي كاركرد .5

  .است نقش اين ايفاي حال در بدهد، داستان درباره اخالقي و ايدئولوژيكي
هاي  كند، كانون ژنت در نظريه خود با توجه به وجه داستان و اينكه چه كسي وقايع را بازگو مي

  بب): 189، ص1980كند ( كلي تقسيم ميروايت را به سه نوع 
داند  بيند و مي ها مي ساز صفر: راوي داناي كل است و بيطرفانه هر آنچه از شخصيت كانون -

تواند از درون و احساسات  داند و مي ها مي كند. بيشتر از همه شخصيت گزارش مي
 ها گزارش كند. شخصيت

هاي داستان است يا همه چيز از نقطه نظر  ساز دروني: راوي يا خود يكي از شخصيت كانون -
شود. ما به درونيات راوي ـ شخصيت دسترسي داريم و دنياي داستان را  او ديده و درك مي
 كنيم.  از زاويه او درك مي

هاي ظاهري  طرف و خنثي است و تنها بيانگر رفتارها و جلوه ساز بيروني: راوي بي كانون -
  هاست، نه درونيات آنها. احساسات شخصيت

 لحن -3-5- 1

كند. مكان و موقعيت  مقوله لحن يا آوا، مكان و موقعيت راوي در داستان را براي ما مشخص مي
داستاني، يا اول شخص است  راوي ممكن است در درون داستان يا بيرون از داستان باشد. راوي درون

گري داستان براي قهرمان  ن داستان است، يا در حال روايتيا دوم شخص. در واقع يا خود قهرما
تواند داناي كل  داستاني نيز راوي سوم شخص يا داناي كل است كه مي داستان است. راوي برون

نامحدود، داناي كل محدود يا داناي كل نمايشي باشد. داناي كل نامحدود هنگامي است كه نويسنده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27  .  Communication function 
28  .  Testimonial function 
29  .  Ideological function 
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گاه و دانا است. داناي كل محدود هنگامي است كه راوي، از داستان، راوي است و بر همه چيز آ
ها و درونيات ساير  كند. لذا راوي ديگر انگيزه ها داستان را روايت مي دريچه نگاه يكي از شخصيت

كند و تنها رفتار و گفتار آنها را از دريچه همان شخصيت  هاي داستاني را درك و گزارش نمي شخصيت
ترين نوع روايت است، هنگامي است كه  گرايانه د. داناي كل نمايشي كه واقعكن انتخاب شده، بيان مي
  پردازد. طرفانه و بدون هيچگونه ارزيابي و داوري، مي هايش، آن هم كامال بي راوي، تنها به بيان ديده

  (ع)ها و كاركردها در سوره نوح پيرفت
آيه است. به طور متوسط  28 سوره مباركه نوح، هفتاد و يكمين سوره در مصحف شريف و داراي

كلمه است. تمامي آيات اين سوره به بيان داستان حضرت نوح اختصاص دارد. از نظر  8هر آيه داراي 
اي، مستقيماً به  ترين سوره قرآن است كه بدون هيچ مقدمه و مؤخره داستاني بودن، سوره نوح، داستاني

  .وقايعي پرداخته كه براي حضرت نوح (ع) پيش آمده است
قومت را، پيش از «ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه: «ترجمه آيات سوره بدين شرح است: 

اى قوم من، من شما را «] گفت:  ) [نوح1» (آنكه عذابى دردناك به آنان رسد، هشدار ده.
رخى از ) [تا] ب3) كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا فرمان بريد. (2اى آشكارم، ( هشداردهنده

] شما را تا وقتى معين به تأخير اندازد. اگر بدانيد، چون وقت  گناهانتان را بر شما ببخشايد و [اجل
پروردگارا، من قوم خود را شب و روز «] گفت:  ) [نوح4» (مقرّر خدا برسد، تأخير بر نخواهد داشت.

ه آنان را دعوت كردم تا ) و من هر بار ك6) و دعوت من جز بر گريزشان نيفزود. (5دعوت كردم، (
ايشان را بيامرزى، انگشتانشان را در گوشهايشان كردند و رداى خويشتن بر سر كشيدند و اصرار 

) باز من به 8) سپس من آشكارا آنان را دعوت كردم. (7ورزيدند و هر چه بيشتر بر كبر خود افزودند. (
) و گفتم: از پروردگارتان آمرزش 9م. (آنان اعالم نمودم و در خلوت [و] پوشيده نيز به ايشان گفت

) و شما 11) [تا] بر شما از آسمان بارانِ پى در پى فرستد. (10بخواهيد كه او همواره آمرزنده است. (
) شما را 12را به اموال و پسران، يارى كند، و برايتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پديد آورد. (

) و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده 13نداريد؟ (چه شده است كه از شكوه خدا بيم 
ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را تو بر تو [طبقه طبقه] آفريده است؟  ) مگر مالحظه نكرده14است. (

) و خدا 16] چراغى قرار داد. ( بخش گردانيد و خورشيد را [چون ) و ماه را در ميان آنها روشنايى15(
گرداند و بيرون  ) سپس شما را در آن بازمى17انند] گياهى از زمين رويانيد؛ (] شما را [م [ست كه

) تا در 19] ساخت، ( ) و خدا زمين را براى شما فرشى [گسترده18]! ( آوردنى [عجيب آورد بيرون مى



 ١٠٣  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

پروردگارا، آنان نافرمانى من كردند و كسى را پيروى «) نوح گفت: 20» (راههاى فراخ آن برويد.
) و 22) و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند. (21كه مال و فرزندش جز بر زيان وى نيفزود. (نمودند 

» يعوق«و نه » يغُوث«و نه » سواع«را واگذاريد و نه » ود«گفتند: زنهار، خدايان خود را رها مكنيد، و نه 
) 24» (اهى ستمكاران ميفزاى.اند. [بار خدايا،] جز بر گمر ) و بسيارى را گمراه كرده23را. (» نَسر«و نه 

] در آتشى درآورده شدند و براى خود، در برابر  [تا] به سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مرگ
) 26پروردگارا، هيچ كس از كافران را بر روى زمين مگذار، («) و نوح گفت: 25خدا يارانى نيافتند. (

) 27كنند و جز پليدكارِ ناسپاس نزايند. ( راه مىچرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گم
پروردگارا، بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد، و بر مردان و زنان باايمان ببخشاى، 

  ).517، ص1418(فوالدوند، ». )28» (و جز بر هالكت ستمگران ميفزاى.
كنند. لذا تحليل  ن و گفتمان تقسيم ميشناسان براي تحليل روايت، آن را به دو اليه داستا روايت

ها و  شود. در بخش اول، به تجزيه و تحليل پيرفت ساختار روايي اين سوره در دو بخش كلي انجام مي
كاركردهاي روايت پرداخته خواهد شد. مبناي اين تجزيه و تحليل، برداشت روالن بارت از مفهوم 

تر، كاركردهاي  شوند و در سطح جزئي سايي ميهاي اصلي شنا پيرفت و كاركرد است. ابتدا پيرفت
توان بهتر به تحليل  گردند. بدين ترتيب مي اي آن از هم تفكيك مي اصلي هر پيرفت و كاركردهاي نمايه

هاي ژنت به كار گرفته شده و روايت در سطح گفتمان  اليه داستان پرداخت. در بخش دوم، ديدگاه
  گيرد. در سوره مورد بررسي قرار مي» تداوم، بسامد، وجه و لحننظم، «هاي  گردد. يعني مؤلفه بررسي مي

  داستان حضرت نوح در سوره مباركه نوح از چند پيرفت اصلي تشكيل شده است: 
  . عاقبت درخواست شكايت گزارش عملكرد انذار بعثت

كه  سازد كه سوره نوح فرآيند نزول عذاب براي قومي ها روشن مي تفكر در توالي اين پيرفت
شود، و پس از  كند. اين فرآيند از بعثت پيامبر شروع مي شوند را تشريح مي توسط پيامبر الهي انذار مي

آنكه انذار و دعوت پيامبر به نتيجه نرسيد، با درخواست عذاب از سوي پيامبر به وقوع عذاب براي آن 
اند  ضوع كلي سوره داشتهنگر نيز تقريباً همين برداشت را از مو شود. مفسرين كليت قوم منجر مي

، 1422؛ بستاني، 91، ص29؛ مراغي، ج6150، ص11، ج1424؛ حوي،  26، ص20، ج1390(طباطبايي،
). برخي در بيان هدف اصلي سوره بر برنامه كلي دعوت حضرت نوح(ع) تكيه كرده 128، ص5ج

مراد هاي مختلف حضرت نوح(ع) را  ) و برخي ديگر روش148، ص29، ج1406(صادقي تهراني، 
  ).1196، ص15، ج1424اند (خطيب،  اصلي دانسته

اي، و  اي يا واسطه ها، كاركردهاي اصلي، كاركردهاي هسته در جدول زير، نمايي كلي از پيرفت
  كنيد. ها را مشاهده مي ها و آگاهاننده همچنين نمايه
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  (ع)ها و كاركردهاي داستان سوره نوح ـ پيرفت 1جدول 
  ها ها/ آگاهاننده نمايه  اي/ واسطهكاركردهاي هسته كاركردهاي اصلي  نام پيرفت

  إِلى قَومه إِنّا أَرسلنا نوحا  ارسال نوح به سوي قومش  بعثت
  

كر قَومأَن أَنذ  
ذابم عهيأتي  

ذابم عهيأتن قَبلِ أَن يم  
أَليمع ذاب  

  انذار

  نَذيرٌ مبينٌ  إِنّي لَكُم نَذيرٌ  معرفي

  دعوت به اجراي دستورات
وا اللَّـهدأَنِ اعب --  

اتَّقوهو --  
  - وأَطيعونِ

  بيان نتيجه عمل به دستورات
ر لَكُمين ذُنوبِكُم غفبخشي از گناهانم : 

إِنَّ أَجلَ اللَّـه إِذا جاء ال   ويؤَخّركُم إِلى أَجلٍ مسمى
  يؤَخَّرُ

  -- تَعلَمونَلَو كُنتُم آرزو

گزارش 
  عملكرد

  لَيلًا ونَهارا إِنّي دعوت قَومي دعوت

  بازخورد دعوت

  --  فَلَم يزِدهم دعائي إِلّا فرارا
  كُلَّما دعوتُهم لتَغفرَ لَهم  جعلوا أَصابِعهم في آذانهِم

  -- واستَغشَوا ثيابهم
  -- وأَصرّوا
  استكبارا واستَكبرُوا

أَعلَنت لَهم / دعوتُهم جِهارا  گون دعوت گونه
  --  وأَسرَرت لَهم إِسرارا

  إِنَّه كانَ غَفّارا استَغفروا ربكُم دعوت به استغفار

  بيان نتيجه استغفار

يرسلِ السماء علَيكُم 
ويمددكُم بِأَموالٍ وبنينَ  مدرارا

جنّات ويجعل لَكُم ويجعل لَكُم 
 َأنهارا

--  
--  

--  

  ال تَرجونَ للَّـه وقارا ما لَكُم توبيخ
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هاي  بيان نعمات و نشانه
  الهي

  --  وقَد خَلَقَكُم أَطوارا
ماواتس بعس باقًا  خَلَقَ اللَّـهط ماواتس بعس  
  --  وجعلَ القَمرَ فيهِنَّ نورا
  --  وجعلَ الشَّمس سراجا

  --  واللَّـه أَنبتَكُم منَ األَرضِ نَباتًا
  -- ثُم يعيدكُم فيها
  إِخراجا ويخرِجكُم

  واللَّـه جعلَ لَكُم األَرض بِساطًا
لَكُم  

  لتَسلُكوا منها سبلًا فجاجا

  شكايت

  -- عصونيإِنَّهم حكايت عصيان قوم

واتَّبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده   تبعيت از ديگران
 لَم يزِده مالُه وولَده إِلّا خَسارا إِلّا خَسارا

وقالوا ال  ومكَروا مكرًا كُبارا  مكر بزرگ قوم
 تَذَرنَّ آلهتَكُم

وال تَذَرنَّ ودا وال سواعا وال 
  ويعوقَ ونَسرًايغوثَ 

  -- وقَد أَضَلّوا كَثيرًا گمراه كردن

  درخواست

  --  وال تَزِد الظّالمينَ إِلّا ضَاللًا افزايش گمراهي

ال تَذَر علَى األَرضِ منَ   مرگ كافران
 الكافرينَ ديارا

إِن تَذَرهم يضلّوا عبادك وال 
  يلدوا إِلّا فاجِرًا كَفّارا

لي ولوالدي ولمن دخَلَ بيتي   ربِّ اغفر  آمرزش
ناتؤمالمنينَ وؤململنًا وؤمم  

  --  وال تَزِد الظّالمينَ إِلّا تَبارا هالكت كافران

  عاقبت
  مما خَطيئَاتهِم أُغرِقوا عذاب دنيوي

  عذاب اخروي
  -- فَأُدخلوا نارا

  من دونِ اللَّـه  أَنصارا...فَلَم يجِدوا لَهم
  

» اعطاي منصب«گذاري شده است. البته اين پيرفت توسط معموري با عنوان  ، بعثت نامپيرفت اول
خواني با فضاي قرآن و متون ديني، عنوان  ) كه به جهت هم100، ص1392گذاري شده (معموري،  نام

ه بيان شده است. كاركرد اصلي تر تشخيص داده شد. اين پيرفت در آيه اول سور مناسب» بعثت«
باشد. كاركرد واسطه يا  اي در اين پيرفت، ارسال نوح توسط خداوند به سوي قومش مي هسته
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توان در اين پيرفت  اي را مي اي مشاهده نشد، اما چند كاركرد نمايه كاتاليزوري براي اين كاركرد هسته
ي كرد، اشاره به مأموريت نوح است كه بيم توان نمايه ويژه تلق تشخيص داد. نمايه اول كه آن را مي

ها به شمار  توان آنها را از قسم آگاهاننده هاي بعدي در اين پيرفت كه مي باشد. نمايه دادن قومش مي
  باشند. مي» دردناك بودن عذاب«و » انذار تا پيش از عذاب«، »در پيش بودن عذاب«آورد، 

گيرد، از چهار كاركرد اصلي  سوره را در بر مي 4- 2است. اين پيرفت كه آيات » انذار«، پيرفت دوم
دهنده و منذر به قومش  تشكيل يافته است. كاركرد اول، معرفي است. ابتدا نوح خود را به عنوان بيم

كند. كاركرد دوم، بيان دستورات اصلي و دعوت به اجراي اين دستورات براي پيشگيري از  معرفي مي
هاي اين كاركرد اصلي را  واي از او و اطاعت از نوح، هستهوقوع عذاب است. پرستش خداوند، پر

دهند. كاركرد سوم، بيان نتيجه اجراي اين دستورات است. آمرزيده شدن گناهان و تأخير در  تشكيل مي
باشند. كاركرد چهارم نيز آرزويي است كه نوح  اي اين كاركرد اصلي مي آمدن عذاب، كاركردهاي هسته

آورد و اميد دارد كه قومش، بدانند كه چه عذابي در پيش روي آنهاست.  زبان ميدرباره قومش آن را به 
اي  دهنده چند نمايه آگاهاننده نيز در اين پيرفت وجود دارد. اولين نمايه آن است كه نوح، خود را بيم

 كند. نمايه دوم، اشاره به اين دارد كه در صورت اطاعت از دستورات نوح، بخشي از معرفي مي آشكار
را تبعيضيه » من«گناهان قوم آمرزيده خواهد شد و نه همه گناهان آنها. بسياري از مفسرين، حرف 

، 10، ج1420اند (به عنوان نمونه بنگريد به: ابوحيان،  دانسته و همين معنا را از آيه برداشت كرده
خي ). البته بر533، ص1410؛ شبر، 99، ص 6؛ ماوردي، ج425، ص 7، ج1424؛ مغنيه، 280ص

، ص 10، ج1371كند (ميبدي،   اند كه ديگر اين معنا را افاده نمي را زائده يا تبيينه دانسته» من«مفسرين 
  كننده اين امر است كه اجل خداوند، اگر بخواهد بيايد، هيچ تأخيري نخواهد داشت. ). نمايه سوم، بيان237

گيرد، پيرفت  سوره را در بر مي 20- 5باشد و آيات  ترين پيرفت سوره مي كه طوالني پيرفت سوم
هاي خود به فرستنده اصلي يعني  است. در اين پيرفت، نوح به گزارش فعاليت» گزارش عملكرد«

پردازد. اين پيرفت از شش كاركرد اصلي تشكيل يافته است. كاركرد اول، گزارش دعوت  خداوند مي
را هم به خود پيوند داده است. كاركرد دوم، گزارش بازخورد اين » روزي دعوت شبانه«ه است كه نماي

اند:  اي از كاركردهاي واسطه آن را توصيف كرده اي، گريز است و مجموعه دعوت است. كاركرد هسته
) 44، ص10، ج1422شان را روي سرشان كشيدند، بر كفر خود (ثعلبي،  دست در گوش نهادند، پيراهن

از  تر ) اصرار كردند و خود را برتر و بزرگ651، ص 30، ج1420گريز از شنيدن حرف حق (فخر رازي، يا 
شود. از جمله  ها ديده مي اي نيز در پيرامون اين هسته استجابت اين دعوت دانستند. كاركردهاي نمايه
ود، به آنها شد، هدف دعوت نوح كه آمرزش گناهان ب اينكه گريز آنها با فزوني دعوت، بيشتر مي
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گوني دعوت  شد، و استكبار آنها بسيار شديد و خاص بود. كاركرد اصلي سوم، بيان گونه گوشزد مي
ها را دعوت كرده است.  كند كه با صداي بلند و به صورت آشكارا و پنهاني، آن است. نوح بيان مي

واهد كه از خداوند خ كاركرد بعدي، دعوت به استغفار و طلب آمرزش گناهان است. نوح از قومش مي
كند كه خداوند، بسيار آمرزنده است. كاركرد بعدي، بيان  طلب آمرزش كنند و اين نمايه را هم ذكر مي
دهد كه به آنها گفته است اگر آمرزش بخواهند، خداوند  نتايج و عواقب استغفار است. نوح گزارش مي

باران، امداد به آنها از طريق اموال و ها شامل بارش فزاينده  هايش را خواهد افزود. اين نعمت نعمت
ها و رودها براي آنهاست. كاركرد بعدي، گزارش توبيخ است. نوح  فرزندان و اختصاص دادن باغ

گويد پس از آنكه آنها را دعوت به استغفار كردم و آنها اين دعوت را اجابت ننمودند، آنها را توبيخ  مي
چرا از عظمت خداوند نا «ت. متعلق اين توبيخ، آن بوده كه آمده اس» ما لكم«كردم. اين توبيخ با لفظ 

دهد كه به صورت مسلسل، برخي از نعمات و  در كاركرد بعدي، نوح گزارش مي» اميد هستيد؟
  هاي خداوندي را براي قومش ذكر كرده است. نشانه

خداوند هاي خود را به اطالع  است. نوح پس از آنكه عملكرد و فعاليت» شكايت«، پيرفت چهارم
كند (استنباط عنوان شكايت براي اين پيرفت:  رساند، از قوم خود شكايت مي كه فرستاننده اوست، مي

). اين پيرفت، شامل چهار كاركرد اصلي است. كاركرد اول، حكايت 33، ص 20، ج1390طباطبايي، 
د، پيروي از آي عصيان و سرپيچي قوم از دستورات نوح است. كاركرد دوم كه در پي كاركرد اول مي

ديگران است. نوح به طور مستقيم نگفته آنها از چه كسي يا كساني پيروي كردند، اما با استفاده از 
كند كه آنها بزرگان و مأل قوم بودند. سپس در  اشاره مي» دارا بودن اموال و اوالد فراوان«هاي  نمايه

راخوان مردم به ترك نكردن و شود. اين نيرنگ، ف كاركرد بعدي، از نيرنگ بزرگ آنها حكايت مي
شود.  هايي آگاهاننده، اسامي اين خدايان بازگو مي شان است كه در نمايه ها و خدايان حمايت از بت

گنجانده شده، بيان اين امر است كه  24كاركرد اصلي انتهايي اين پيرفت، كه در نيمه ابتدايي آيه 
  بزرگان قوم، بسياري از مردم را گمراه كردند.

هاي خود و  شود. نوح پس از گزارش فعاليت شروع مي »درخواست«پيرفت  24مه دوم آيه از ني
شان، آنها را سخت گمراه كردند، چند درخواست  شكايت از اينكه قومش از او پيروي نكرده و بزرگان

كند. درخواست اول يا همان كاركرد اصلي اول پيرفت،  از خداوند دارد كه آنها را به ترتيب مطرح مي
اي، علت اين امر ستمكاري آنها در گمراه كردن  افزايش گمراهي بزرگان قوم است. در كاركردي نمايه

پريشي در سطح  مردم بيان شده است. كاركرد اصلي دوم پيرفت كه البته پس از وقوع يك چيدمان
سوم، ها بيان شده، درخواست نابودي تمام كافران است. كاركرد اصلي سوم يا همان تقاضاي  پيرفت
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اند) و تمامي  آمرزش خود نوح، والدين او، مومناني كه به خانه او وارد شده (و در پناه او قرار گرفته
  مومنين و مومنات است. كاركرد چهارم نيز تقاضاي هالكت روزافزون ستمكاران است. 

كه قاعدتاً پريشي شده و با اين است. اين پيرفت البته دچار چيدمان» عاقبت«داستان،  پيرفت انتهايي
آمد، اما به صورت جايابي دروني، به طور كامل در داخل  بايد پس از اتمام پيرفت درخواست مي

پيرفت درخواست خود را جاي داده و پس از كاركرد اول پيرفت درخواست، ذكر شده است. اين 
ق شدن پيرفت شامل دو كاركرد اصلي است. كاركرد اصلي اول، بيان عذاب دنيوي قوم نوح است. غر

اي، علت اين امر يعني كثرت خطاها و گناهان نيز به آن الصاق شده  آنها همان عذاب دنيوي است كه با نمايه
است. كاركرد اصلي دوم، بيان عذاب اخروي آنهاست. هسته اين كاركرد، وارد شدن آنها به آتش جهنم 

  فربه گشته است.» رسان جز خداوند كمكنبودن «و نمايه » رسان نيافتن كمك«باشد كه با كاركرد واسطه  مي
دهد. در اين شكل،  ها و كاركردها در داخل سوره را نشان مي شكل زير، چگونگي چينش پيرفت

  ها نيز لحاظ شده است. حجم هر يك از پيرفت

  (ع) گفتمان روايت در سوره نوح - 2
ختصاص دارد. بخش دوم تحليل ساختار روايت سوره نوح، به تحليل گفتمان روايت اين سوره ا

  پذيرد. تحليل بر اساس الگوي تحليل گفتمان روايت ژرار ژنت انجام مي

 نظم زماني -2-1

اي به  شود. در همان آيه اول، ارجاع و اشاره داستان با بيان بعثت نوح براي انذار قومش شروع مي
. برد اين نگر (پيشگويي) دروني است پريشي آينده عذاب احتمالي در آينده وجود دارد كه نوعي زمان
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باز هم به آينده ارجاع  4كلمه است. در آيه  6پرش، تا انتهاي داستان و دامنه آن، بسيار كوتاه و در حد 
شده است، اما اين ارجاع و بيان تأخير در نزول عذاب، از آنجا كه احتماال در داخل داستان جاي 

تا آيه  5ر از عرض داستان است. از آيه نگر بيروني است. لذا برد اين ارجاع بيشت گيرد، از نوع آينده نمي
، زمان داستان بسيار پيش رفته و احتماال به نزديكي وقوع عذاب يا حداقل زمان درخواست عذاب 20

ايم. اما نوح در اين برهه، به سرگذشت دعوت خود بازگشته و آن را  پس از دعوت چندين ساله رسيده
پريشي از  نگر دروني اتفاق افتاده است. برد اين زمان ذشتهپريشي گ كند. لذا زمان براي خداوند بازگو مي

پريشي  زمان 12و  11كلمه است. در آيات  100آيه و در حدود  15انتها به ابتداي داستان و دامنه آن، 
كند كه البته اين آينده،  شود. چرا كه به نتيجه استغفار در آينده اشاره مي نگر بيروني مشاهده مي آينده

ها و آسمان و ماه و خورشيد اشاره  نوح به خلقت انسان 17- 14افتد. در آيات  فاق نميهيچ گاه ات
نگر بيروني با دامنه نسبتاً كم و برد بسيار زياد (از زمان  پريشي گذشته گرد يا زمان كند كه نوعي عقب مي

دوباره آنها  ها و خروج اما پيشگويي درباره مرگ انسان 18حال روايي تا ابتداي خلقت) است. در آيه 
از دل خاك در روز قيامت وجود دارد كه اين پيشگويي از نوع بيروني و برد آن باز هم بسيار زياد (تا 

زمان باز هم در  21گرد بيروني است. در آيه  نيز عقب 19انتهاي جهان و شروع نشئه آخرت) است. آيه 
وند است و اوست كه حال روايي قرار دارد كه نوح در حال بيان سرگذشت خويش براي خدا

گرد در درون داستان اتفاق افتاده  كند. اين عقب گرد به گذشته دارد و از سرپيچي قوم صحبت مي عقب
ادامه دارد و در نيمه دوم آيه مورد ذكر، دوباره زمان  24گرد تا نيمه آيه  و دروني است. دامنه اين عقب
دو  25كند. در آيه  ش از خداوند را مطرح ميگردد و نوح اولين درخواست روايت به حال روايي باز مي

افتد: ابتدا به زمان آينده و لحظه وقوع عذاب الهي و سپس به  نگر پي در پي اتفاق مي پريشي آينده زمان
افتد و نوح از  دوباره بازگشت به زمان حال روايي اتفاق مي 26لحظه ورود قوم نوح به جهنم. در آيه 

  كند. ني بر عذاب كافران و آمرزش مومنان را مطرح ميهاي ديگرش مب خداوند درخواست
  كنيد. مشاهده مي 2شكل شماره هاي زماني داستان را در  نماي شماتيك پرش

 تداوم -2-2

ميزان اختصاص فضاي روايي به هر بخش  )Duration(همانطور كه پيشتر گفته شد، مراد از تداوم 
از داستان و كيفيت ارتباط زمان روايي با زمان تقويمي داستان است. در مبحث نظم زماني، ترتيب و 
چينش وقايع زمان تقويمي با ترتيب و چينش وقايع در زمان روايي مقايسه گرديد و در اين بخش، 

، »درنگ«خواهد شد. ژنت از چهار اصطالح  ميزان تمركز متن روايي به هر يك از وقايع بررسي
براي توضيح سرعت گذران وقايع و ميزان تمركز متن روايي در اليه » حذف«و » چكيده«، »نمايش«

  گفتمان بر هر يك از وقايع استفاده كرده است. 
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ها از روش چكيده استفاده شده است. يعني  در داستان حضرت نوح، در اكثر مقاطع و پيرفت
گرفته به صورت خالصه توسط راوي بيان شده است. همچنين در برخي مقاطع تمركز  رترخداد صو

 شماره جدولباال رفته و ميزان بيشتري از فضاي روايت به اين مقاطع اختصاص يافته است. در 
كنيد. ژنت  ها را مشاهده مي تداوم و ميزان اختصاص فضاي روايت به هر يك از پيرفت چگونگي2

كند. اما اين مقياس براي  اب روايت در هر پيرفت از مقياس صفحه استفاده ميبراي محاسبه شت
بدين منظور بهتر » كلمه«رسد استفاده از مقياس  هاي قرآن كريم مناسب نيست و به نظر مي روايت
  باشد. 

  

  

  



 ١١١  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

  ها ـ ميزان تداوم پيرفت 2جدول 

  نوع تداوم  نام پيرفت
تعداد
 كلمات

  شتاب

  مثبت 14 چكيده بعثت
  مثبت 30 چكيده انذار

گزارش
 عملكرد

چكيده/
مثبت/  99 نمايش

  ثابت

نمايش/  شكايت
ثابت/   32 چكيده

  مثبت
  ثابت 40 نمايش درخواست

چكيده/  عاقبت
  مثبت  12 حذف

  
ها بر اساس ترتيب و چينش آنها در  ، ميزان تمركز داستان بر هر يك از پيرفت3 شماره شكلدر 

شود، تمركز داستان در فراز مياني و  سطح گفتمان روايي، ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي
هاي بعثت با  تر آمده است. ميزان تداوم پيرفت پيرفت گزارش عملكرد باالتر رفته و سرعت پايين

اندازه است. پيرفت درخواست با  نذار با شكايت به صورت دو دويي متناسب و تقريباً همعاقبت، و ا
گيرد، اما در سطح گفتمان پس از پيرفت  آنكه در زمان داستان قاعدتاً پيش از پيرفت عاقبت قرار مي

اوم عاقبت قرار گرفته و از نظر هنري، پايان مناسبي براي داستان رقم زده است. از اين نظر كه تد
بندي  هاي ديگر است و از نظر تمركز، براي پايان پيرفت پاياني داستان تقريبا ميانگين تداوم همه پيرفت

  داستان مناسب است. 
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 بسامد -2-3

از ميان وقايع و رخدادهاي داستاني، مسئله دعوت و انذار، با بسامد متعدد و مكرر ذكر شده است. 
قوم خود را  2شود، در آيه  انذار قومش پيش از وقوع عذاب ميمأمور به  1نوح پس از آن كه در آيه 

كند و در آيات بعدي، اين انذار را به گوش آنها  خطاب قرار داده و منذر بودن خويش را اعالم مي
در حاالت مختلف صرفي، » دعوت«رساند. مسئله دعوت نيز به صورت مكرر و با استفاده از لفظ  مي

ا: قالَ ربِّ إِنّي دعوت قَومي لَيلًا ونَهار«گويد:  مي 5ده است. نوح در آيه مطرح ش 8، 7، 6، 5در آيات 
در اين آيه، نوح رخدادي را كه بارها اتفاق افتاده، ». پروردگارا من قوم خود را شب و روز فرا خواندم

م نوح، كند كه در واقع از بسامد مكرر استفاده شده است. مؤلفه عناد و سركشي قو يك بار ذكر مي
  با بسامد متعدد ذكر شده است. 27و  24- 21، 8، 6چندين بار در آيات 

 وجه -2-4

پردازد.  انداز روايت داستان مي و چشم داستاناز  گفتمانمقوله وجه روايت به بررسي مسئله فاصله 
كند كه راوي چقدر با داستان فاصله دارد. اين فاصله را  پيشتر گفته شد كه فاصله روايت، بررسي مي

كننده رفتار و گفتار  توان به وسيله چگونگي روايت راوي تشخيص داد. گاه راوي صرفاً روايت يم
  كند. هاي آنان را بازگو مي ها با زبان خود است. گاه اما به صورت مستقيم يا غير مستقيم، گفته شخصيت
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 ١١٣  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

تان، با در بررسي روايت داستان حضرت نوح در سوره نوح، بايد توجه داشت كه ما در طول داس
دو راوي مواجه هستيم. راوي اول خداوند است كه از ابتداي سوره، داستان را براي مخاطب بازگو 

آمده براي خود در طول دوره  كند. راوي دوم نيز خود حضرت نوح است كه اتفاقات و وقايع پيش مي
يت از زبان راوي كند. روا رسالتش را در درجه اول براي راوي و در درجه دوم براي مخاطب، بيان مي
يابد. شايد اعطاي تشخص  اصلي در آيه اول شروع و با كلمات راوي دوم در آيه انتهايي سوره پايان مي

ها و ذكر  پريشي در ترتيب پيرفت به راوي دوم از طريق اتمام داستان از زبان او را بتوان دليل چيدمان
  پيرفت عذاب پيش از پيرفت درخواست قلمداد كرد. 

گيرد. راوي اين گفتگو با اينكه خود خداست، اما  تگوي داستان بين خداوند و نوح در مياولين گف
توان  را مي» كه«به معناي » أن«كند. وجود حرف  از سبك غير مستقيم براي روايت اين گفتار استفاده مي

به  4-2اي از غير مستقيم بودن اين نقل قول در نظر گرفت. گفتگوي نوح با قومش در آيات  نشانه
و پس از آن نقل  9-5شيوه مستقيم روايت شده است. سپس گفتگوي نوح با خداوند در آيات 

نوح با خداوند  24 – 21نيز به صورت مستقيم است. در آيات  20 -10گفتگوي او با قومش در آيات 
 به 23ها در آيه  ها به صورت مستقيم نقل شده، و در خالل اين صحبت كند كه اين گفته صحبت مي

تا انتهاي  26اند. در آيات  كند كه آنها نيز به صورت مستقيم نقل شده هاي بزرگان قوم اشاره مي گفته
اند. بررسي گفتارهاي داستان روشن  هاي نوح به خداوند به صورت مستقيم بيان شده سوره نيز گفته

قت و صحت فراوان ها با فاصله كم مخاطب نسبت به روايت، و د كند كه اكثر قريب به اتفاق گفته مي
  اند.  نقل شده

شود و از آنجا كه  ساز ابتدايي وارد مي از نظر كانون روايت نيز، خداوند به عنوان راوي و كانون
ساز دروني مشخص نمود. توان كانون ساز را مي بعثت نوح توسط خود خداوند انجام شده، اين كانون

هاي ديگر به  ها و افكار شخصيت عاتي از انديشهساز اطال شدگي نيز بيروني است. چرا كه كانون كانوني
  كند. هاي آنان را روايت مي دهد، بلكه صرفاً گفته دست نمي

اي از برقراري ارتباط  ، نشانه25راوي در سراسر سوره، تنها كاركرد روايتي دارد و به جز آيه 
چ يك از آيات ديده مستقيم با مخاطب توسط راوي، يا هدايت داستان يا افزودن نظرات شخصي در هي

كننده صرف ظاهر شده و عالوه  راوي كه خداوند متعال است، فراتر از يك روايت 25شود. در آيه  نمي
توان  را مي» مما خَطيئَاتهِم «كند. دو كلمه  بر بيان عاقبت قوم نوح، دليل غرق شدن آنها را نيز بيان مي

  كي دارد.نوعي اظهار نظر راوي دانست كه كاركردي ايدئولوژي
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 لحن -2-5

شنويم؟ پاسخ به اين سوال، متضمن بررسي لحن روايي  در داستان نوح، ما صداي چه كسي را مي
است. يعني راوي خود در درون داستان  30روايتي داستان نوح است. لحن روايي داستان به شيوه درون

هاي نوح به قومش را روايت  حضور دارد. اين راوي خداوند است كه بعثت نوح را نقل و سپس گفته
كند و سرگذشت خود با  كند. سپس شخصيت اصلي يعني نوح، با راوي يعني خداوند صحبت مي مي

خداوند به نوح را در اين روايت از داستان هاي  دهد. اما از آنجا كه پاسخ قومش را براي او توضيح مي
آيد كه راوي داستان، نوح است و روايت را براي  شنويم، اين تصور براي مخاطب به وجود مي نمي

براي مخاطب  31هاي مياني داستان، توهم خودروايتي كند. لذا در بخش مخاطب به طور مستقيم نقل مي
  آيد.  به وجود مي

 
  

  نتيجه - 3
  سازد كه  شناسانه سوره نوح (ع) روشن مي مطالعه روايت

هاي داستاني قرآن كريم، راه مناسبي براي  شناسي در سوره كاربست نظريات مختلف علم روايت -1
توان گفت كه داستان حضرت نوح  باشد. به طور خاص درباره سوره نوح مي ها مي تحليل اين سوره

اند و كمتر  يانه است. يعني در اين داستان بيشتر وقايع ذكر شده(ع) در اين سوره، به شدت كاركرد گرا
شناسانه پرداخته شده است. همچنين اكثر كاركردهاي داستان نيز از نوع كاركرد  به توصيفات روان

توان اصرار قرآن بر  خورد. علت اين امر را مي اي هستند و كمتر كاركرد كاتاليزور به چشم مي هسته
  شترين مفاهيم در كمترين حجم دانست.ايجاز و انتقال بي

هاي زماني بسياري است كه به جذابيت آن افزوده است. برخي از اين  داستان حاوي پرش -2
  ها دروني و برخي نيز بيروني هستند. پريشي زمان
اند و در چند پيرفت، از روش نمايش براي  اكثر مقاطع داستاني به صورت چكيده بيان شده -3

  تفاده شده است.روايت وقايع اس
ها همچون دعوت، انذار و  اند. البته برخي مؤلفه بيشتر وقايع اين سوره با بسامد مفرد ذكر شده -4

  اند.  هايي هستند كه با بسامد مكرر در سوره نوح به كار رفته عناد، مؤلفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30. Homodiegetic narrator 
31. Autodiegetic narrator 



 ١١٥  بر مبناي ديدگاه روالن بارت و ژرار ژنت  (ع)شناختي سوره نوح تحليل روايت 

راوي اي استفاده شده است. بدين معنا كه عالوه بر اينكه  در اين سوره از روايت دو اليه -5
داستان، خداوند متعال است، اما خود حضرت نوح (ع) هم در كسوت راوي قرار گرفته و بخش اعظم 

  كند.  وقايع داستان را براي مخاطب روايت مي
كه فراتر از  25پردازد، مگر در آيه  در سراسر سوره، راوي تنها به ايفاي كاركرد روايتي مي -6

  گردد. شاهده ميروايت، كاركرد ايدئولوژيكي راوي نيز م
توان اينگونه ابراز نمود كه استفاده از نظريات مطرح در  در نگاهي كلي، نتيجه اين مطالعه را مي -7

شناسي، گامي مهم و ضروري در راستاي شناسايي ابعاد مختلف زيبايي و اعجاز قرآن  حوزه روايت
هاي داستاني  ي براي تحليل سورهتواند الگوي مناسب است. كما اينكه تلفيق دو ديدگاه بارت و ژنت، مي

  قرآن كريم ارزيابي گردد.
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