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  »حضرت آدم«کارکرد روائی فراراوي در داستان 

علی عباسی
  26/5/1391: تاریخ دریافت                                                                             

علی کریمی فیروزجائی
  1/11/1391: تاریخ پذیرش                                                              

  چکیده  

هاي  قصه«از کتاب » حضرت آدم«روایت پردازي در  هدف از این مقاله بررسی کنش گفته

تالش این است تا نشان دهیم نقش فراراوي در بازگویی این داستان به چه . است» قرآن

براي تحلیل این قصه، از طرفی با . شود ها چگونه تولید می شکل است و معنا در این گفتمان

»ولت لینت«شناسی  مدد گرفتن از روش روایت
1

که هم وجوه  ، سطوح مختلف داستان را

تجزیه کرده، فراراوي، راوي، کنشگران و گیرد،  انتزاعی و هم وجوه ملموس آن را دربر می

دهیم و از سوي دیگر، با سود جستن از روش نشانه ـ معناشناسی  مخاطب را نشان می

»گرمس«
2

واره  هاي روایی و طرح به بررسی تولید معنا از طریق کشف پیرنگ، موقعیت 

.پردازیم روایت می کنشگران یا نحو

این الگوها عالوه بر مشخص کردن سطوح مختلف روایت، فراتر از یک تحلیل ساده 

در ضمن . سازند ها را به صورت ویژه نمایان می عمل کرده و جایگاه کنشگران و نقش آن

شود نویسنده بتواند  استفاده از الیه الیه کردن متن یکی از فنون روایی است که باعث می

ها، فراراوي قرار گرفته است  در یکی از این الیه. سیالیت و پویایی در متن پدید آوردنوعی 

که نقش قابل توجهی در القاء ایدئولوژي و نزدیک یا دور کردن فرامخاطب به باوري 

این الگوها عالوه بر در نظر گرفتن تمام وجوه یک . کند اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ایفا می

توانند فراتر از یک تحلیل روائی ساده رفته و ایدئولوژي اثر، بافت  میمتنِ روائیِ ادبی، 

  .اجتماعی ـ فرهنگی آن و همچنین میزان دریافت این متن بوسیلۀ خواننده را دربر گیرند

  

  واژگان کلیدي

  پردازي نویسنده ملموس، فراراوي، راوي، کنشگر، مخاطب، فرامخاطب، خواننده ملموس، گفته     

                                                


ali_abasi2001@yahoo.com             دانشگاه شهید بهشتی شناسی دانشیار گروه نشانه


alikarimif@yahoo.com  )نویسنده مسئول(تهراندانشگاه آزاد اسالمی شناسی گروه زبان استادیار
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  مسئلهطرح 

هاي گفتمانی ـ خصوصاً مکتب پاریس ـ مطرح  یکی از مباحث مهمی که در تحلیل

»پردازي گفته«باشد، بحث مربوط به  می
3

پردازي عمل تولید و پرداخت گفته  گفته. است 

پردازي دست  توان به رد پاها و اثرات گفته در درون گفته می. پرداز است توسط گفته

پردازي باید به مطالعه محصول و نتیجه این عمل یعنی خود  لذا براي مطالعه گفته. یافت

پردازي را اصوالً باید عملی به حساب آورد که جنس آن شناختی  گفته. گفته پرداخت

خوان به وجود  پرداز با تولید گفته، بر آن است که باوري را در گفته است چرا که گفته

. آورد یا او را از باوري دور کند

پردازي گسست و به فضاي  تانی عینت یابد، باید از فضاي گفتهبراي اینکه داس

پردازي ضروري است، چرا که به دلیل عمل  لذا براي خلق داستان، گفته. گفته رسید

پردازي و  پردازي است که دو فضایی که از جنس یکدیگر نیستند، یعنی فضاي گفته گفته

  . گیرند فضاي گفته از یکدیگر فاصله می

پردازي در یکی از سطوح روایی در روایت  قاله بررسی کنش گفتههدف از این م

توان  به طور کلی، قصص قرآنی را می. است» هاي قرآن قصه«از کتاب » حضرت آدم«

آن را با هدفی خاص ) نویسنده انتزاعی(اي در نظر گرفت که یک فراراوي  همچون گفته

و را به باوري نزدیک یا دور تولید کرده است تا ا) خواننده انتزاعی(براي فرامخاطب 

فرامخاطب با خوانش این قصص، ابتدا، با این پرسش روبرو است که چگونه . سازد

شود؟ و آنگاه، اگر یک متن روائی به سطوح گوناگون  ها تولید می معنا در این گفته

بندي شود، کارکرد این سطوح و نقش عناصري که در هر یک از این سطوح واقع  طبقه

  دام است؟اند ک شده

ها  سپس، او با این مسئله اصلی و اساسی روبروست که چرا در این نوع از قصه

اهمیت بیشتر به لحظه زمان روایت داده شده تا  لحظه کنش روائی کنشگران؟ یا چرا 

تر از  سطح فراراوي که متعلق به دنیاي داستان نیست به شکلی پنهانی بسیار پررنگ

توان دو سطح راوي، از یک سو و سطح  ه سختی میسطوح دیگر است، به نوعی که ب

ها راوي  فراراوي، از سوي دیگر را تمایز داد؟ یا به زبان دیگر چرا در این نوع از داستان

رغم اینکه هر کدام متعلق به سطوح گوناگون روایت هستند، ولی بسیار  و فراراوي، علی
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ها دیده  پردازي این گفته تهاي که نوعی سیالیت در گف شوند، به گونه شبیه به هم می

  شود؟  می

ها را در یک پرسش اصلی  توان تمام آن ها ـ که می براي پاسخ به این پرسش

ـ تالش کردیم به عنوان » کارکرد فراراوي در قصص قرآنی چیست؟«: خالصه کرد

اهللا  اثر آیت  »هاي قرآن قصه«پیکرة مطالعاتی و به عنوان نمونه قصۀ حضرت آدم از کتا 

اي نزدیک پژوهش خود را تعمیم داده و  صر مکارم شیرازي کمک بگیریم تا در آیندهنا

  .بر تمام قصص قرآنی این پرسش را مطرح سازیم

  مقدمه

هدف فراراوي قصه حضرت آدم به شکل خاص و فراراویان دیگر قصص قرآنی به 

پس هدایت بشر به عنوان هدف . ، هدایت بشر استبا الهام از قرآن مجیدشکل کلی 

شود، یعنی اینکه فراراوي با پنهان شدن در پشت راوي و با  ها در نظر گرفته می این قصه

سعی دارد باوري را به فرامخاطب بقبوالند تا بتواند او را ) راوي(وسیله قرار دادن او 

داستان است، خصوصاً داستان بهترین ابزار و نمونه براي این منظور نقل . هدایت کند

و از آنجائی که تاریخ . زندگی واقعی انبیاي بزرگ و همچنین تاریخ خلقت بشر و جهان

خلقت و تاریخ زندگی پیامبران بزرگ آغازگر هر حرکت جدیدي هستند، و به نوعی 

ها  هاي بعدي نسل بشر، تکرار همان حرکت آغازین است، پس دانستن این داستان کنش

ها همچون الگوئی براي هدایت نسل  این داستان. یت بشر بسیار مفید استبراي هدا

این الگو راه و رسم زندگی را همراه با سعادت و خوشبختی به انسان نشان . بشر هستند

  .دهد می

هاي مطرح شده در باال، و همچنین براي تحلیل  وانگهی، براي پاسخ به پرسش

هاي روائی به  نظریهغالباً، . ایم شناسی کمک گرفته از رویکرد روایت» حضرت آدم«قصه 

براي . شوند که عبارتند از راوي، کنشگران، مخاطب بررسی سطوح تخیلی محدود می

ژپ «و عملی را بر اساس نظریه  گسترش این محدودة نظري، الگویی ارتباطی

،)یا نویسنده انتزاعی(ایم که هم وجوه انتزاعی یعنی فراراوي  ارائه کرده» ولت لینت
4
 

یا خواننده انتزاعی(فرامخاطب 
5

، و هم وجوه ملموس آن یعنی نویسندة ملموس)
6

و  
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خوانندة ملموس
7
اط با این الگو، همچنین، به سطوح دیگري که در ارتب. گیرد را در برمی 

این الگو عالوه بر در . راوي، مخاطب و کنشگران: نظام داستان هستند پرداخته است

تواند فراتر از یک تحلیل روائی ساده  نظر گرفتن تمام وجوه یک متنِ روائیِ ادبی، می

برود و ایدئولوژي داستان، بافت اجتماعی ـ فرهنگی آن و همچنین میزان دریافت این 

  ). 17، ص 1391ولت،  لینت(ا دربر گیرد متن بوسیلۀ خواننده ر

هاي روائی آن  به همین خاطر، ابتدا این قصه را به عناصر سازندة آن و موقعیت

کنیم تا بتوان جایگاه هر کنشگر و کارکرد آن را بیابیم؛ آنگاه، تالش خواهیم  تجزیه می

  .هاي مطرح شده پاسخ گوئیم که به پرسش

، از )مدل کنشگران(نصر پیرنگ و نحو روائی هاي روائی، ع براي بررسی موقعیت

پردازان فرانسوي مخصوصاً  ابتدا از نظریه: ایم پردازان سود جسته دو گروه از نظریه

ایم؛ و  اند، کمک گرفته هاي خود را ارائه داده شناسی نظریه ولت که در حوزة روایت لینت

هاي خود را در  ریس نظریهپردازانی که در نشانه ـ معناشناسی مکتب پا آنگاه، از نظریه

در واقع براي یافتن نقش فراراوي . ایم اند، یاري جسته مورد سطوح روائی ارائه داده

به همین . مجبوریم که ابتدا پیرنگ روایت و آنگاه سطوح روائی را تجزیه و تحلیل کنیم

 خاطر ابتدا به این عناصر بررسی خواهند شد و در انتها در بخش نتیجه تالش بر این

  .هاي مطرح شده پاسخ دهیم است تا به پرسش

  مفهوم اصطالحی روایت. 1

شناسی خود روایت  از دو منظر به روایت پرداخته شده است و هر گروه بر مبناي روش

اما نکته اینجاست که این دو گروه نه تنها مقابل یکدیگر، بلکه . را تعریف نموده است

  :این دو گروه عبارتند از. این دو کامل کننده نظرات یکدیگر هستند

  ...ولت و ، ژنت، لینتبوثاشمیت، پرنس، : پردازانی همچون نظریه -1

  ... واي، آدآم، کورتز، فونتنی و پراپ، گرمس، الري: پردازانی همچون نظریه -2

  ها تعریف بر اساس تقابل. 1-1

ان تعریف گروه اول بر تقابل دوتائی بین راوي و مخاطب، از یک طرف، با کنشگر

ها بر اساس اینکه در یک طرف راوي و مخاطب قرار  ریزي شده است، یعنی آن پایه
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ها بر این باورند که  آن. کنند دارند و در طرف دیگر کنشگران، روایت را تعریف می

. و در اتصال با یکدیگر قرار دارند» اکنون«و » اینجا«راوي و مخاطب در فضا و زمان 

کند و روایت حوادثی  این اتصال را به انفصال تبدیل میراوي با برشی زمانی و مکانی 

در این صورت، کنشگران نسبت به . کند اند، روایت می را که روزي در گذشته رخ داده

 ,Greimas Algirdas; Courtés(گیرند قرار می» آن روز«و » آنجا«راوي و مخاطب در 

1993, p. 59(.  

با کنشگران از طرف دیگر، تعریف این جدایی بین راوي و مخاطب، از یک طرف، 

  :دهد الگوي ذیل به خوبی این تقابل را نشان می. کند ها تعیین می روایت را از نظر آن

  
هاي متن روایتی ادبی موقعیت. 1نمودار 

  

راوي با . ، تقسیم افعال از لحاظ زمان فعل خیلی مهم استبر اساس مدل باال

دو صورت گفتمانی مخاطب خود به
8

و یا روایتی
9

تر  به بیان ساده. کند ارتباط برقرار می 

اگر افعال مورد استفاده راوي از ماضی نقلی، زمان حال و آینده باشد، این متن را 

در این صورت هیچ جدائی زمانی و مکانی یا انفصالی رخ نداده . گوئیم گفتمانی می

) به جز ماضی نقلی(اگر افعال به زمان گذشته اما، . پس، روایتی هم در کار نیست. است
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در این حالت، بین راوي و . استفاده شوند، آنگاه، خواننده با متنی روائی روبرو است

کنشگر همیشه در (مخاطب از یک طرف و کنشگرانی که متعلق به زمان دیگري هستند 

رخ داده است،  جدایی و انفصال) ارتباط با زمان عمل روایت به زمان گذشته تعلق دارد

  . )Jean-Michel, 1994, p. 35(آنگاه متن تولید شده متن روایتی است 

  تعریف بر اساس کارکردها. 1-2

ها،  آن. گیرند تعریف روایت را بر اساس این تقابل دوتایی در نظر نمی اما گروه دوم

 هاي کنشگران و همچنین سه پاره ابتدایی، تعریف خود را بر اساس کارکردها، نقش

هاي  و غالباً، افرادي چون پراپ، هنگام تحلیل قصه. گیرند میانی و انتهایی در نظر می

آورند، بلکه تعریف را سیر روائی یا نحو  پریان، از راوي و مخاطب سخنی به میان نمی

  .گیرند روایی کنشگران در نظر می

 پراپ مطالعاتش را بر اساس قواعد صوري انجام داد به همین خاطر اثرش را

بر اساس «ها  شناسی به معناي توصیف حکایت نزد او واژه ریخت. شناسی خواند ریخت

» ها و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت است دهنده آن واحدهاي تشکیل

  ).145-144، ص1370احمدي، (

پراپ با انجام مطالعه تطبیقی در مورد صدها قصه متوجه شد که تمام این متون 

هاي  وي به این نتیجه رسید که تمام قصه. سازمان نهفته شبیه به هم هستندداراي یک 

تواند به یک نظام مشترك تقلیل دهد و این نظام مشترك از  اش را می مورد مطالعه

ها را از جنبه ساختاري  او این قصه. عناصري تشکیل شده که با یکدیگر در پیوند هستند

تا دریابد کدام مجموعه قوانین، ساختار یک مورد بررسی قرار داد و هدفش این بود 

هایش به این نتیجه رسید که چهار عامل ثابت در  سازند؟ او بعد از پژوهش قصه را می

  :تشکیل یک قصه موثر هستند

  . ماند ها ثابت باقی می کنند، اما نقش آن هاي داستانی تغییر می شخصیت-1

تعداد کارکردها-2
10
  .ثابت است 

.ا همیشه مشابه استتوالی و ترتیب کارکرده-3

. گردند هاي عامیانه به یک گونه برمی بر اساس ساختارشان، تمام قصه-4
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بارت، (کارکرد را تشخیص داد  31نقش و  7هاي عامیانه  بدین ترتیب او در قصه

وانگهی، . ها هستند هاي سازنده حکایت و در واقع، این کارکردها پاره). 11، ص1387

شوند و بر اساس این دو  ختم می» ازدواج«آغاز و به » دور شدن«این کارکردها از 

تغییر از یک «: ، او توانست تعریفی از روایت ارائه دهد)»ازدواج«و » دور شدن«(کارکرد 

  . )Genette, 1972, p. 253(» پاره به پاره درست شده دیگر

نقطه شروع ) تغییر از یک پاره به پاره درست شده دیگر(این تعریف روایت 

به نظر او . نامند ها را رخداد می او این تغییر پاره. آید هاي پراپ به حساب می بررسی

به همین منظور پراپ سعی ). 18، ص 1371اخوت، (اساس هر روایت است » رخداد«

وانگهی، . ها لیستی تهیه کند کرد رخدادهاي اساسی هر روایت را پیدا کند و آنگاه از آن

در حقیقت، او بر این اعتقاد است که . نامید »کارکرد«او این رخدادهاي پایه را 

رغم شکل متفاوت داراي ساختار مشترکی هستند و در  هاي مورد مطالعه او علی قصه

ترین و  از نظر او کارکرد ساده. ها کارکرد از عناصر اصلی طرح است این قصه

هاي  کنشاي از  به عبارتی دیگر کارکردها، سلسله. ترین واحد روایتی است کوچک

هاي متفاوت قصه تشکیل  ها قسمت هاي داستان و قصه هستند که از کل آن شخصیت

  .شود می

  بندي روایت انواع طبقه. 2

که بر  بندي هاي پریان به این نتیجه رسید که هرگونه طبقه پراپ بعد از بررسی قصه

خواهد فاقد نظام و منطق درونی «ها صورت گیرد  اساس عناصر داستان یا درون مایه

هاي اسرارآمیز  پراپ بعد از مطالعاتش بر روي قصه). 145، ص1370احمدي، (» بود

ها گوناگون هستند، ولی  هاي داستانی این روایت پریان متوجه شد هر چند شخصیت

هاي گوناگون حوادث مشابهی را دید که  او در این روایت. ها محدود است هاي آن نقش

مطالعات پراپ فقط روي کارکردها . شود گر تکرار میدائماً از داستانی به داستان دی

از . دهد دهند، اهمیت نمی هائی که این کارکردها را انجام می استوار است و به شخصیت

پردازان بعد از  به همین خاطر، نظریه. ترین واحد روائی هستند دید او کارکردها کوچک
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»ترین واحد روایتیکوچک«پراپ به جاي استفاده از واژه کارکردها از واژه 
11

استفاده  

  . )Lintvelt, 1989. P. 103(کنند  می

شود، مسئلۀ پیرنگ است که  یکی از مسائلی که در این رویکرد به آن پرداخته می

شکل گرفته » پسین«و از یک پاره » پیشین«عناصر اصلی روایت بوده و از یک پاره  از

شود که باعث پویایی  یی آغاز میحرکت از این پاره به پاره دیگر به کمک نیرو. است

، از قوانین ثابت، »پس«به » پیش«وانگهی، این حرکت از . شود ساختار روایتی می

این حرکت و پویایی، هنگامی عینیت . همیشگی و جدایی ناپذیر هر روایتی است

بدین ترتیب . کند داستان خود را روایت می» نویسنده انتزاعی یا فراراوي«یابد که  می

با مخدوش شدن این حرکت، پویایی روایت آسیب . آید از قوه به فعل در می روایت

شود و در ادامه به زیبایی این نظام  بیند و به دنبال آن انسجام معنایی دچار کاستی می می

  . شود مستقل خدشه وارد شده و داللت معنایی به درستی حاصل نمی

پیرنگ یکی از . داستان عنصر پایه است پیرنگپردازان بر این اعتقادند که  نظریه

این است که بین عناصر هاي پیرنگ  از ویژگی. اي روایت است عناصر پویا و زنجیره

با برقراري ارتباط بین اجزا روایت وحدتی به وجود . کند دیگر روایت ارتباط برقرار می

شدن این  با حاصل. دهد آید که این وحدت خود را در ساختار کلی روایت نشان می می

  .شود نظام منسجم و مستقل، داللت معنایی مشخصی هم از آن حاصل می

گرا سعی کردند تعریف خود از  پردازان ساخت بر اساس مسئلۀ پیرنگ، نظریه

ها را  به این نتیجه رسیدند که تمام قصهواي  پراپ، گرمس و الري. روایت را ارائه دهند

اند و این عناصر با یکدیگر در  تشکیل شده توان به یک نظام مشترکی که از عناصري می

ها را از جنبه ساختاري مورد بررسی  پرداز، قصه این سه نظریه. پیوند هستند تقلیل داد

کدام قانون ساختار یک روایت : قرار دادند تا بتوانند به این پرسش اساسی پاسخ گویند

سازد؟  را می

  انواع ساختار روایت. 3

هاي خود به این نتیجه رسیدند که روایت تشکیل شده از دو  شاندیشمندان بعد از پژوه

این دو پاره با یکدیگر . شود پاره است و حرکت از یک پاره به پاره دیگر را شامل می
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پارة انتهایی                پارة ابتدایی

کننده  نیروي تخریب

پارة میانی

دهنده نیروي سامان

در پاره ابتدایی همه چیز در حالت تعادل قرار دارد در . داراي تشابه و تفاوت هستند

این تغییر حتماً . جود خواهد داشتکه در پاره دوم، حداقل یک تغییر و تحول و صورتی

در این روش، تالش بر این است که متن را تا . در ارتباط مستقیم با پاره ابتدایی است

در این . حد امکان به عناصر سازندة آن تقلیل داده تا به عناصر سازندة متن برسند

واحدهاي  در پیرنگ،. شوند هنگام، واحدهاي معنایی و واحدهاي تمایز دهنده نمایان می

ها  با یافتن عناصر معنایی، آن. معنایی همان سه وضعیت ابتدایی، انتهایی و میانی هستند

ها دست یافت و از آنجایی  ها و تمایزهاي آن را با یکدیگر مقایسه گردیده، تا به شباهت

  .شود، تمایز در پیرنگ نشان دهندة تولید معناست که معنا از تمایز حاصل می

    

  

  

  

  

    

  

  

    

  پیرنگ داستان. 2نمودار 

بر . ها سعی کردند که رخدادها را در یک مدل بسیار ساده و انتزاعی قرار دهند آن

»ابرساختار«ها بر یک  پژوهشگران، تمام روایتاساس کارهاي این 
12

اند  ریزي شده پایه

»طرح کلی روایت«که آن را 
13

) به خاطر پنج مرحله بودن آن(تایی  یا طرح پنج 

تغییر و تحول از یک : شود این صورت تعریف میبر این اساس روایت به . گویند می

  :ل شده استاین تغییر و تحول از سه عنصر تشکی. حالت به حالت دیگر

یا همان نیروي تخریب (اندازد  عنصري که روند تغییر و تحول را به راه می -1

  ).کننده در داستان 
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  بخشد، بخشد و یا تحقق نمی پویایی که این تغییر و تحول را تحقق می -2

یا همان نیروي (دهد  و عنصر دیگري که این روند تغییر و تحول را خاتمه می -3

  .)Reuter, 1991, p. 31()داستانسامان دهنده در 

تواند براي  فهم این مدل خیلی ساده است، یک حالت یا یک پاره در این طرح می

همیشه ادامه داشته باشد و براي اینکه داستانی داشته باشیم، الزم است که این پاره 

جاودانی و همیشگی خرد شود تا داستان آغاز شود، در غیر این صورت داستان هیچ 

اتفاق نخواهد افتاد و براي اینکه این پاره بشکند و یا تخریب شود باید افعال وقت 

شود که یک سري حوادث، یکی بعد از  این تخریب باعث می. کنشی وارد صحنه شوند

این سري حوادث باالخره باید در یک جایی بسته شوند که . دیگري وارد صحنه شوند

از اینجا به بعد پاره انتهایی . واهد آمددر این حالت نیروي سامان دهنده به صحنه خ

  .گذارد گیرد که این پاره، پاره ثابت دیگري را به نمایش می شکل می

ها حضور یک ساختار ثابت و  شود، در تمام این نظریه طور که مشاهده می همان

این سه پاره . شود تغییرناپذیر که همان سه پاره ابتدایی، میانی و انتهایی است دیده می

توان آن  ماً باید در خود تغییر و تحول را داشته باشند زیرا در غیر این صورت نمیحت

  .اثر را داراي یک طرح داستانی دانست

شناسی به ارمغان  هاي پراپ دستاورد مهمی را در زمینه روایت پژوهشدر واقع، 

معناشناسی،  -موضوع اصلی نشانه . هاي قصه است عنصر روایت یکی از ثابت. آورد

داند، بلکه آن را  ها نمی اي از نشانه معناشناسی، زبان را مجموعه -نشانه . عنا استم

باید گفت که موضوع اصلی براي . آورد اي از ساختارهاي معنایی به حساب می مجموعه

کند و نشانه، هدف اصلی آن  این علم روابط ساختاري پنهانی است که معنا را تولید می

. باشد ابزاري براي تجزیه و تحلیل گفتمان، متن یا کالم میمعناشناسی  -نشانه . نیست

براي رسیدن به . معناشناسی رسیدن به معناي ابتدایی متن یا گفتمان است-هدف نشانه 

با این . پردازد بندي کالم یا متن می معناشناسی به طبقه-معناي ابتدایی این گفتمان، نشانه 

ها با یکدیگر را مورد  آن کند و آنگاه رابطه روش که ابتدا سطوح مختلف متن را پیدا می

  .شود دهد که در این صورت همان کلیت معنایی حاصل می بررسی قرار می
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در واقع نتیجه این عمل تقطیع، ظاهر شدن ساختارهاي مختلف مانند، ساختار 

این . کنشگران، ساختار ارزشی، نمودي، روایی، عینی، ضمنی و حسی و ادراکی است

براي تجزیه و تحلیل . توان به ساختارهاي انتزاعی و عینی تقسیم کرد را میساختارها 

هاي انتزاعی است شروع کرد و به  توان از ژرف ساخت که جایگاه داده متن یا کالم می

شود، پیش  هاي عینی است و معنا در آنجا ظاهر می سوي روساخت که جایگاه داده

  .رفت

هاي رویی و عینی  و انتزاعی به سوي الیه هاي ژرف گرمس این سیر و گذر از الیه

داراي سه الیه مختلف یعنی ژرف » سیر زایشی معنا«. نامد می» سیر زایشی معنا«را 

الیه معنایی روایی، که الیه میانی به حساب . باشد ساخت، الیه میانی و روساخت می

ی، در معناشناسی روایت. آید، شامل معناشناسی روایتی و نحو روایتی است می

هایی که در معناشناسی بنیادي و در ژرف ساخت وجود  هایی انتزاعی و مقوله ارزش

یابند، مانند نقش موضوع ارزشی که  هاي انتزاعی و ناب تجسم می دارد، به شکل نقش

  .در خود، محتواي یک مقوله معناشناسی را همراه دارد

ده است، بین در ساختار کنشگران یا نحو روایت که توسط گرمس پیشنهاد گردی

. گردد ساختارهاي یک اثر ادبی و ساختارهاي یک جمله نزدیکی و پیوندي برقرار می

در » کنشگران«شود، همان کار را  اگر فعل گرانیگاه و مرکز ثقل در جمله قلمداد می

دهد و یا اینکه  فرد یا چیزي است که عملی را انجام می» کنشگر«. دهند روایت انجام می

توانند  بودن هر دو می» شئ ارزشی«و » فاعل«در واقع . شود ع میعملی بر آن واق

باشد، اما  تعداد کنشگران در الگوي کنشگران یا نحو روایت شش تا می. باشند» کنشگر«

  :ها را داشته باشد تواند فقط برخی و یا همه آن روایت می

ا به او کسی است که فاعل کنشگر ر: کننده یا مسبب کنشگر فرستنده یا تحریک-1

  .دهد او دستور اجراي فرمان را می. فرستد مأموریت می

برد، او کسی است که از کنش فاعل کنشگر سود می: کنشگر گیرنده یا سود برنده-2

  رود، کند و به طرف شئ ارزشی خود می او کسی است که عمل می: کنشگر فاعل-3

او هدف و موضوع فاعل کنشگر است،: کنشگر شئ ارزشی-4
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شود تا فاعل کنشگر به شئ ارزشی  او کسی است که مانع می: بازدارندهکنشگر -5

  برسد،

کند تا به شئ  او کسی است که به فاعل کنشگر کمک می: دهنده کنشگر یاري-6

  .)Riffaud, 2002, p. 55(ارزشی برسد

  
  مدل کنشگران. 3نمودار 

: شود باشد به صورت زیر خوانده می می ها این مدل که قانون ثابت همه داستان

از آن سود » گیرنده«فرستد تا  می» شئ ارزشی«را به دنبال » فاعل کنشگر«، »فرستنده«

فاعل را براي رسیدن به شئ ارزشی » دهنده کنشگران یاري«در انجام این مأموریت، . برد

  .کنند می در برابر او ایجاد مانع» کنشگران بازدارنده«کمک نموده و در مقابل 

  خالصه قصه حضرت آدم. 4

روزي از روزها اراده خداوند بر این شد تا موجودي بیافریند که سرآمد مخلوقاتش بوده 

و به دلیل دارا بودن عقل و استعداد ویژه، رهبري موجودات زمینی و در واقع جانشینی 

ی بر انسان جز ابلیس همگبعد از آفرینش انسان، فرشتگان . خود را بر عهده او بگذارد

بدین ترتیب انسان پس از موفقیت در امتحان الهی به همراه همسرش در . سجده کردند

. بهشت سکنی گزید و ابلیس به دلیل نافرمانی خدا از حریم قرب الهی بیرون شد
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هاي بهشتی جز شجره ممنوعه را صادر نمود ولی انسان  خداوند اجازه استفاده از نعمت

ممنوعه استفاده کرده و بدین ترتیب با نافرمانی خدا از  با وسوسه شیطان از درخت

بعد از ماجراي وسوسه ابلیس و دستور خروج آدم از بهشت، آدم . بهشت اخراج گردید

متوجه خطاي خود شد و به فکر جبران افتاد، خداوند نیز توبه انسان را پذیرفت و او را 

  . مورد بخشش قرار داد

فرزندان خود یعنی هابیل و قابیل به زندگی حضرت آدم با خروج از بهشت با 

تا اینکه روزي اختالف بین هابیل و قابیل رخ . دهد عادي خود بر روي زمین ادامه می

قابیل پس از کشتن هابیل براي نجات جسد برادر . کشد دهد و قابیل، هابیل را می می

داوند زاغی را خود از پرندگان و درندگان، مدتی آن را بر دوش کشید، در این موقع خ

جان زاغ دیگر و یا قسمتی از طعمه خود، به قابیل نشان  به هنگام پنهان کردن جسد بی

هر چند قابیل از . دهد تا بیاموزد که چگونه جسد برادر خویش را به خاك بسپارد می

اي از او  اي در قرآن از صدور چنین توبه گونه نشانه شود، اما هیچ کردار خود پشیمان می

خون هیچ انسانی به «: فرمود) ص(و به همین دلیل پیامبر اسالم . خورد نمی به چشم

شود مگر اینکه سهمی از مسئولیت آن بر عهده قابیل است که این  ناحق ریخته نمی

  ).35، ص 1387مکارم شیرازي، (» سنت شوم آدم کشی را در دنیا بنا نهاد

تحلیل روایی داستان حضرت آدم. 5

این . )Genette, 1972, p. 256(است » دنیاي داستان ناهمسان«وایت این روایت از نوع ر

این راوي با . هاي داستانی نیست بدان معناست که راوي این روایت یکی از شخصیت

« روایت با یک. کند جدائی از زمان و مکان عملِ روایت، روایت داستان را آغاز می

نیروي سامان دهنده آغاز و سپس  کننده، وضعیت میانی، وضعیت ابتدائی، نیروي تخریب

  . )Riffaud, 2002, p. 65؛  Reuter, 1991, p. 46(رسد به پایان می» با وضعیت انتهایی

این روایت داراي یک . گیرد در واقع، روایت به شکل خطی و سنتی آن صورت می

  .دهند هاي خود را انجام می پیرنگ اصلی است که کنشگران روي همین محور کنش
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  اره ابتداییپ. 5-1

پس از آفرینش . گیرد که انسان را بیافریند در ادامۀ کنش خلقت، خداوند تصمیم می

در غیر . چیزي نخورند» درخت ممنوع«کند که از  انسان، خداوند به آدم و حوا امر می

  .خواهند شد» ظالمان«این صورت از 

ینده او خواست خداوند چنین بود که در روي زمین موجودي بیافریند که نما«

باشد، صفاتش پرتوي از صفات پروردگار، و مقام و شخصیتش برتر از فرشتگان، 

هایش را در اختیار چنین انسانی بگذارد  خواست او این بود که تمامی زمین و نعمت

و إِذْ قالَ ربک «: گوید قرآن در این زمینه می. ها، معادن و همه امکاناتش را نیروها، گنج

؛ به خاطر بیاور هنگامی را که )30: بقره(»خَلیفَۀًإِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ  للْمالئکَۀِ

مکارم (پروردگارت به فرشتگان گفت من در روي زمین جانشینی قرار خواهم داد 

  ).19، ص1387شیرازي، 

بهر حال بعد از این ماجرا و ماجراي آزمایش فرشتگان، به آدم دستور داده شد او «

و کُال  الْجنَّۀَو قُلْنا یا آدم اسکُنْ أَنْت و زوجک «هشت سکنی گزیند، و همسرش در ب

 هال تَقْرَبا هذ ئْتُما وثُ شیغَداً حنْها ررَةَممینَ الشَّجنَ الظَّال؛ به آدم )35: بقره(» فَتَکُونا م

اي آن گوارا ه خواهید از نعمت گفتیم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و هر چه می

مکارم (ولی به این درخت مخصوص نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید شد! بخورید

  ).23، ص1387شیرازي، 

  کننده نیروي تخریب. 5-2

انسان پس از قبولی در امتحان الهی به همراه همسرش در بهشت سکنی گزیده و اجازه 

ناگهان، شیطان در مقابل . دکن هاي بهشتی جز شجره ممنوعه را پیدا می استفاده از نعمت

بخورند و » درخت ممنوع«دهد که از این  ها را فریب می شود و آن ها ظاهر می آن

  .کند رغم فرمان الهی، با وسوسه شیطان از شجره ممنوعه استفاده می حضرت آدم، علی

در اینجا آدم خود را در برابر فرمان الهی درباره خودداري از درخت ممنوع دید، «

طان اغواگر که سوگند یاد کرده بود که دست از گمراه کردن آدم و فرزندانش بر ولی شی

  ).24، ص1387مکارم شیرازي، (» گري مشغول شد ندارد و به وسوسه
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بدت لَهما سوآتُهما و طَفقا یخْصفانِ علَیهِما منْ  الشَّجرَةَفَدالَّهما بِغُرُورٍ فَلَما ذاقَا «

و أَقُلْ لَکُما إِنَّ الشَّیطانَ لَکُما  الشَّجرَةِو ناداهما ربهما أَ لَم أَنْهکُما عنْ تلْکُما  نَّۀِالْجورقِ 

هاي  ؛ آدم که هنوز تجربه کافی در زندگی نداشت، و گرفتار دام)22: اعراف(» عدو مبِینٌ

ر کند، کسی این چنین توانست باو شیطان و خدعه و دروغ و نیرنگ نشده بود، و نمی

هائی بر سر راه او بگذارد، سرانجام تسلیم فریب  قسم دروغی یاد کند، و چنین دام

شیطان شد، و با ریسمان پوسیده مکر و خدعه او، براي به دست آوردن آب حیات و 

ها آب حیات به دستش  هاي ابلیس فرو رفت و نه تن ملک جاویدان، به چاه وسوسه

ها را فریب داد و با  اب نافرمانی خدا افتاد، به این ترتیب شیطان، آننیامد، بلکه در گرد

  ).25، ص 1387مکارم شیرازي، (» ها را در چاه فرو برد طناب خود آن

  پارة میانی. 5-3

کند که  اما او تالش می. شود آدم به دلیل نافرمانی خدا از بهشت اخراج میحضرت 

  .به حالت و وضعیت ابتدائی برگرددوضعیت بهم ریخته را سامان دهد و دوباره 

لَّهما الشَّیطانُ عنْها فَاَخْرَجهما مما کانا فیه و قُلْنَ«: گوید قرآن در ادامه داستان می« ا فَاَز

؛ )36: بقره(» عدو و لَکُم فی الْاَرض ِ مستَقَرٌّ و متاع الی حینٍاهبِطُوا بعضُکُم لبعض ٍ

. بیرون کرد) بهشت(شیطان آن دو را به لغزش واداشت و از آنچه در آن بودند سرانجام 

آري از بهشتی که کانون آرامش و آسایش و دور از درد و رنج بود بر اثر فریب شیطان 

ها دستور دادیم که همگی به زمین فرود آئید در حالی که دشمن  ما به آن. اخراج شدند

مکارم شیرازي، (» یکسو و شیطان از سوي دیگر آدم و حوا از» یکدیگر خواهید بود

  ).28، ص 1387

  نیروي سامان دهنده. 5-4

گیرد که عمل  گردد که حضرت آدم تصمیم می نیروي سامان دهنده به زمانی بر می

بعد از ماجراي وسوسه ابلیس و دستور خروج آدم از «.خطاي گذشته را جبران کند

ستم کرده، و از آن محیط آرام و پرنعمت، بر بهشت، آدم متوجه شد راستی به خویشتن 

بار زمین قرار خواهد  اثر فریب شیطان بیرون رانده شده، و در محیط پرزحمت و مشقت

گرفت، در اینجا آدم به فکر جبران خطاي خویش افتاد و با تمام جان و دل متوجه 
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، 1387مکارم شیرازي، (» پروردگار شد، توجهی آمیخته با کوهی از ندامت و حسرت

  ).30ص 

  وضعیت انتهایی. 5-5

بخشد؛ ولی اثر وضعی آن که هبوط به  خداوند، به خاطر توبۀ حضرت آدم، او را می

لطف خدا نیز در این موقع به یاري او شتافت و چنان که «.کند زمین بود تغییري نمی

؛ )37: بقره(» ه هو التَّواب الرَّحیمفَتَلَقَّی آدم منْ ربه کَلمات فَتاب علَیه إِنَّ«: گوید قرآن می

کننده، و با آن  آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت داشت، سخنانی موثر و دگرگون 

درست . توبه کرد و خدا نیز توبه او را پذیرفت چرا که او توبه پذیر و مهربان است

اولی نسبت به او  است که آدم در حقیقت کار حرامی انجام نداده بود، ولی همین ترك

شد، او به سرعت متوجه وضع خود شد و به سوي پروردگارش  عصیان محسوب می

بایست بشود ـ شد، و با اینکه توبه  بایست بشود ـ یا می به هر حال آنچه نمی. بازگشت

مکارم (» آدم پذیرفته گردید، ولی اثر وضعی کار او که هبوط به زمین بود تغییر نیافت

).31، ص1387شیرازي، 

  

پیرنگ داستان. 4نمودار 
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  الگوي کنشگران روایت. 6

با بررسی پیرنگ روایت و یافتن روابط بین سه پاره ابتدائی، میانی و انتهایی توانستیم به 

اما، براي دسترسی بیشتر به معنا باید عناصر دیگر . دریافت قسمتی از معنا برسیم

یکی دیگر از این عناصر الگوي کنشگران یا همان نحو روائی . ساختار را هم مطالعه کرد

بر روي بستري به نام پیرنگ (Klinkenberg, 1996, p. 141)»مدل کنشگران«. است

یکی از . هاي روائی وابسته به این الگوي روائی هستند شخصیت. واقع شده است

هائی است که از قبل براي هر شخصیت  هاي الگوي کنشگران حضور جایگاه ویژگی

ها قرار  انههاي داستانی مجبورند که در این خ و شخصیت. داستانی تعیین شده است

. پذیرد بگیرند و از رابطۀ هر خانه با خانۀ دیگر قسمتی دیگر از تولید معنا صورت می

در ادامۀ این رابطه، رابطۀ مدل کنشگران و خود پیرنگ هم از اهمیت به خصوصی 

سازي حرکت از پاره ابتدائی به انتهایی حضور  برخوردار است، زیرا براي متجلی

هاي داستانی، در ضمن، با  این شخصیت. ر با اهمیت استهاي داستانی بسیا شخصیت

الگوي زیر نحو روائی یا مدل کنشگران این .کنند این عمل پیرنگ را هم متجلی می

  :دهد روایت را نشان می

  نحو روائی داستان. 5نمودار 
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عملِ روایت باعث . کند عملِ روایت، کنشِ کنشگران را روایت می راوي در زمانِ

. این نحو روائی داللت معنایی خاص خود را دارد. شود که نحو روائی متجلی شود می

محمدي و (است » الگوي کنشگران«در واقع، یکی از ساختارهاي اصلی نحو روائی 

  ). 114، ص1381عباسی، 

نیز گرانیگاه روایت » کنشگران«] الگوي[ست، همچنان که فعل، گرانیگاه جمله ا«

الگوي کنشگران نقش هر ). 113، ص1381محمدي و عباسی، (» آیند به شمار می

هاي داستانی  بدین ترتیب نه فقط نقش شخصیت. کند شخصیت داستانی را مشخص می

شود، بلکه قسمتی از داللت معنائی روایت به کمک این نحو روائی  مشخص می

  .شود رمزگشائی می

فاعل کنشگر : توان نحو روائی این روایت را خواند ، می5اکنون، بر اساس الگوي 

اطاعت از دستورات خدا در «یعنی حضرت آدم به طرف شئی ارزشی خود یعنی 

رود، کنشگر  هنگامی که فاعل کنشگر به طرف شئ ارزشی می. شود متمایل می» بهشت

اي از درخت ممنوع  حضرت آدم میوه. ودش مانع این عمل می» شیطان«بازدارنده یعنی 

به همین خاطر، فاعل . کند گیرد و او را از بهشت خارج می خورد و خدا بر او قهر می می

اما، این فاعل کنشگر با کنش توبه، دوباره نظر . رسد کنشگر به شئ ارزشی خود نمی

عل کنشگر با بخشش خداوند، فا. بخشد خداوند او را می. کند خدا را به خود جلب می

با رسیدن فاعل کنشگر به . رسد شود و به آن می دوباره به طرف شئ ارزشی متمایل می

هاي مؤمن روي زمین از آن  شئ ارزشی، کنشگر سود برنده یعنی خودش و تمام انسان

  .الگوي باال تمام این نحو روائی را به خوبی به نمایش گذاشته است. سود خواهند برد

هاي  رسد تا موقعیت و الگوي کنشگران، نوبت به آن می با یافتن پیرنگ روایت

هاي روائی نسبت به پیرنگ و الگوي کنشگران همچون  موقعیت. روائی هم ارائه شود

در واقع، . ابر ساختاري است که این دو عنصر اخیر ساختار را در خود جاي داده است

همان جایی که یعنی » دنیاي روایت«الگوي کنشگران و پیرنگ، هر دو، در درون 

رابطۀ الگوي کنشگران و پیرنگ و . دهند قرار دارند ها را انجام می کنشگران کنش

به همین خاطر . هاي روائی در یافتن چگونگی تولید معنا بسیار بااهمیت است موقعیت
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هاي  موقعیت ذیل الگوي. هاي روائی خواهیم پرداخت در این مرحله به الگوي موقعیت

  :دهد را نشان می» حضرت آدم«) 24ص، 1390ت، ول لینت(متن روائی

  
هاي متن روایتی ادبی موقعیت. 6نمودار 

  

شود، از لحاظ منطقی بین دو سطح اول یعنی  طور که در الگوي باال دیده می همان

اند و دو سطح بعدي یعنی  در آن واقع شده» نویسنده ملموس و فراراوي«سطحی که 

در آن حضور دارند، تفاوت اساسی و منطقی » راوي و کنشگران«سطحی که همان 

نویسنده ملموس و انتزاعی متعلق به دنیاي واقعی هستند، در حالیکه راوي، . وجود دارد

پس، قاعدتاً، فراراوي یا . ها و تخیلی در پیوند هستند مخاطب و کنشگران با دنیاي نشانه

  .ندنفوذ ک» دنیاي داستان«راوي یا سطح  تواند به سطح نویسنده انتزاعی نمی

هاي قصص قرآنی به طور کلی، به  اما، در این روایت به طور خاص، و در روایت

و خواننده انتزاعی یا فرامخاطب . رود ظاهر فاصله و جدائی بین این خطوط از بین می

حاظ کند که در واقع از ل این حس را دارد که فراراوي از درون متن با او صحبت می

. کند در حقیقت، فراراوي چنین القاء و باوري را ایجاد می. منطقی این امر امکان ندارد
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هاي واقعی و تاریخی است، پس در این صورت  از یک سو، هدف راوي روایت داستان

باید فاصلۀ بین سطوح روائی رعایت شود، و از سوئی دیگر، هدف تربیت انسان به طور 

کند که از ساختارهاي متون علمی سود  راراوي تالش میکلی است که در این صورت ف

به همین دلیل است که خواننده نوعی امتزاج و پیوند بین . جوید یعنی حذف سطوح

  .کند سطوح را مشاهده می

  گونه شناسی روایت. 7

با بررسی نقش فراراوي و راوي در این داستان، یک نوع گونه شناسی خاصی از این 

گردد که ویژگی اصلی این مقاله نسبت به مقاالت دیگر در  میها مشاهده  نوع قصه

توان  با مقایسۀ دو گونۀ روائی دنیاي داستان همسان و ناهمسان می. همین حوزه است

براي روایت کردن . گفت که تفاوت بین کنشگر در این دو گونه تولید معنا کرده است

هیچ انسانی . داشت» ندنیاي داستان ناهمسا«قصۀ حضرت آدم حتماً باید روایت 

پس، در این . تواند ادعا کند که در روز خلقت حضرت آدم در کنار خدا بوده است نمی

هاي قرآنی، خصوصاً روایت حضرت آدم،  تواند به عنوان کنشگر در قصه صورت، نمی

  .ظاهر شود

حتی اگر این داستان تخیلی هم باشد این امکان وجود ندارد، اگر کسی ادعا کرد 

به » نویسنده ملموس«روز خلقت آنجا بوده است، باید حتماً جنس خود را از که در 

در داستان حضرت آدم که موضوع . چیز دیگري تغییر دهد، مثالً بگوید که فرشته است

پژوهش این مقاله است، کنشگران عبارت از مالئک، حضرت آدم و دیگران به غیر از 

تواند به عنوان کنشگر در این روایت دیده  نمیاهللا مکارم شیرازي  باشند و آیت  انسان می

  . شود، زیرا، به شکل منطقی، در آن روز در آنجا نبوده است

اهللا مکارم شیرازي به عنوان نویسنده ملموس و فراراوي ادعا کند  حال، اگر آیت 

که آن روز آنجا بوده است؛ آنگاه در پاسخ باید گفت که عنصر باورپذیري این روایت 

ساز بودن، پایه و  ت است و ادعاي این روایت مبنی بر علمی بودن و انسانبسیار سس

ها القاء این نظر است که راوي  هاي این نوع قصه یکی از ویژگی. اساس نخواهد داشت
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دلیل این ادعا (هاي تاریخی دارد  و در اصل فراراوي نگاهی علمی با این نوع از پدیده

  ).دهد م نقل حوادث ارائه میهائی است که راوي در هنگا شاهد مثال

هاي  ها را از لحاظ شکلی به گونۀ روائی روایت امتزاج بین سطوح، این داستان

هاي  هایی اتوبیوگرافی بین تمام سطوح موقعیت در روایت. کند اتوبیوگرافی نزدیک می

شدگی و امتزاج دیده  ، نوعی ذوب)نویسنده ملموس، فراراوي، راوي و کنشگر(روایی 

دهد؛ اما، در قصص قرآنی این  و این امتزاج خود را در تمام سطوح نشان میشود  می

شود، به غیر از دنیاي روایت یا همان دنیایی که  امتزاج در تمام سطوح دیده می

و پرسش این است که علت چیست؟ چه فراراوي سبب . اند کنشگران در آن قرار گرفته

  چنین القائی شده است؟

شوند، اما در  هاي اتوبیوگرافی تمام این سطوح به ظاهر یکی می روایتدر 

هاي از نوع قصص قرآنی تمایزي بین سطح کنشگران و دیگر سطوح دیده  روایت

این تمایز و . شدگی اثر تأثیرگذار است این تمایز در نوع زاویه دید یا کانون. شود می

دهد  فراراوي یا بازیچۀ اوست می تفاوت این توانائی را به راوي که در اصل سخنگوي

فراراوي با این عمل قادر خواهد . تا فراراوي پیام اخالقی و تربیتی خود را انتقال دهد

. ها قضاوت کند هاي کنشگران را تجزیه و تحلیل کند و حتی در مورد آن بود که کنش

اگر . دبا عملِ قضاوت، او قادر است کنش خوب یا بد را به فرامخاطب خود انتقال ده

باشد، چنین امکانی براي فراراوي میسر » دنیاي داستان همسان«روایت از نوع روایت 

شدگی او به زاویه دید درونی و در نهایت به زاویه دید  زاویه دید یا کانون. نخواهد بود

ها  در این حالت، حضور راوي در همه جا و در همۀ زمان. بیرونی محدود خواهد شد

این راوي . ر ادامه، اطالعات این راوي بسیار محدود خواهد شدمیسر نخواهد شد و د

  . هاي خود را روایت کند و نه دیگران را فقط قادر خواهد بود اندیشه

شود و  با انتخاب این نوع راوي یعنی راویی که روایت داستان از نگاه او روایت می

شدگی  ویه دید یا کانونباشد، زا» دنیاي داستان ناهمسان«بالطبع این روایت باید روایت 

در نتیجه در روایت قصص قرآنی، . به زاویه دید صفر یا زاویه دید خدا تبدیل شود

خواهد که پیام اخالقی و تربیتی خود را به  خصوصاً روایت حضرت آدم، راوي اگر می
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: مخاطب انتقال دهد، باید از زاویه دید صفر و روایت دنیاي داستان ناهمسان سود جوید

  .اوي نباید کنشگر باشدیعنی ر

  عدم تمایز بین راوي و فراراوي در روایت. 8

اکنون در پاسخ به این پرسش که چرا فراراوي میل دارد بین خود و راوي تمایز قائل 

  : نشود؟ باید گفت

تر  با القاء عدم تمایز بین فراراوي و راوي، فراراوي پیام اخالقی را راحت -1

طور که در این  چرا؟ همان. یا خواننده انتزاعی قرار دهد تواند در اختیار فرامخاطب می

شود، هدف فراراوي روایت کردن کنش کنشگران  هاي قرآنی دیده می هاي قصه روایت

و از آنجائی که کتاب . است» سازي تربیت انسان و انسان«نیست، بلکه هدف اساساً 

م گرفته از الگوي به طور اخص، الها» هاي قرآن قصه«قصص قرآنی، به طور کلی، و 

خود یعنی قرآن مجید هستند و از آنجائی که هدف قرآن تربیت انسان است، این 

  .کنند هاي قرآنی هم همین مسیر را طی می قصه

ها، نه کتاب علوم طبیعی  قرآن مجید نه کتاب تاریخ است، نه بیان سرگذشت«

مکارم شیرازي، (» ستا» کتاب هدایت بشر«ها، بلکه  است، نه بیان اسرار زمین و آسمان

  ).7، ص1387

با توجه به اینکه قسمت بسیار مهمی از قرآن به صورت سرگذشت اقوام پیشین و «

آید که چرا یک  هاي گذشتگان بیان شده است، این سؤال براي بعضی پیش می داستان

، 1387مکارم شیرازي، (» ساز این همه تاریخ و داستان دارد؟ کتاب تربیتی و انسان

  ).12ص

ا پیروي از دستورات فراراوي، راوي در هنگام روایت دیگر اهمیت چندانی به ب

حتی . دهد کنش کنشگران که باید از پاره ابتدائی آغاز و به پاره انتهایی ختم شود نمی

ها را روایت کند به شکل بسیار خالصه به صورتی که خواننده بر این  اگر تمام این پاره

. کند ها، راوي طرح داستان را معرفی می دن کامل قصهباور است که به جاي روایت کر

هاي اصلی روایت، راوي تاکید بیشتري روي نقل  در عوض، به جاي تاکید روي کنش
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تر از کنش کنشگران  هاي مستقیم و غیرمستقیم پررنگ یعنی نقل قول. ها دارد قول 

  .شود می

شود، آن وقت ها از کنش کنشگران بیشتر می زمانی که اهمیت گفتار شخصیت

اي  فراراوي مجبور است که این القاء را به وجود آورد که بین او و راوي هیچ فاصله

اي حقیقی  اي عمل کند که این امتزاج و پیوند دیده شود و فاصله وجود ندارد و به گونه

اگر فراراوي بخواهد . که بین فراراوي و راوي وجود دارد، به شکل صوري محو گردد

حفظ کند و بر آن تاکید داشته باشد، باید دائماً از الگوي زیر براي نقل این فاصله را 

  : هاي داستانی سود برد قول شخصیت

...فراراوي گفت که راوي گفت که مالئک گفتند که 

  : کند کند و به سادگی از این الگو پیروي می اما فراراوي خود را با راوي یکی می

...مالئک گفتند که 

این گونه شناسی بسیار شبیه به گونه شناسی یک مقاله علمی یا یک گزارش -2

پس نه . کند علمی است، با این تفاوت که در مقاله علمی کسی، چیزي را روایت نمی

پرداز  گیرد که گفته کنشگر و نه راوي هیچ کدام وجود ندارند، بلکه گزارشی صورت می

و زمانی که گزارش چیزي . علمی استآن مشغول گزارش کردن آن چیز یا آن موضوع 

قصص قرآنی، به طور . گیرد، به شکل خودکار سطوح روائی هم وجود ندارد صورت می

  . کنند که چنین القائی را ایجاد کنند ، به طور اخص، سعی می»هاي قرآن قصه«کلی، و 

اي تاریخی را روایت  از یک سو، به شکل صریح بر این ادعا هستند که قصه

، و از سویی دیگر، دائماً با ادلّه این القاء را به )ها روایت هستند پس این قصه(کنند  می

آورند که این قصص، قصه نیستند بلکه یک کار علمی هستند، آنگاه، به شکل  وجود می

در یک . ها وجود ندارد خودکار خواننده باید بر این باور باشد که سطوح روائی در آن

ها سعی دارد با  به یک کار علمی هستند، زیرا راوي آن کالم، این قصص به نوعی شبیه

  .شواهد گوناگون سخن خود را مستدل سازد
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با اینکه در متن کتاب از اصطالحات پیچیده علمی اجتناب شده، در عین حال در «

ها توضیحاتی افزوده شده تا عالوه بر دانشمندان و صاحب  موارد لزوم در پاورقی

  ).10، ص1387مکارم شیرازي، (» کنندگان سودمند باشد  نظران، براي عموم مراجعه

  گیري نتیجه

پردازي یک  پردازي است و در هر کنش گفته عملِ روایت محصول یک کنش گفته

کند که در نهان  اي را به کمک زبان تولید می پرداز، گفته این گفته. پرداز پنهان است گفته

است و در نهان واژگان یک فاعل، آگاهانه  ها نمایان پرداز در آن این کلمات رد پاي گفته

خوان، یا با هدف دفاع از اندیشه  یا ناخودآگاهانه، روایتی را با هدف خشنود کردن گفته

خوان با جهان بینی خودش، یا با  و جهان بینی خاص، یا با قصد هم ساز کردن گفته

است که اي  محصول این عمل گفته. کند نیت توصیف کردن جهانی خاص روایت می

  .خواهد آن را بفهمد و درك کند خواننده با خوانش آن می

پردازي را در روایت داستان حضرت آدم بررسی کردیم و  در این مقاله عمل گفته

مدل (در ادامه چگونگی تولید معنا را در این اثر با بررسی پیرنگ، نحو روایی 

این ساختارها را مطالعه  نه فقط روابط. هاي روائی مشاهده کردیم و موقعیت) کنشگران

  . ها را با دقت تحلیل کردیم کردیم، بلکه روابط درونی هر یک از آن

و همچنین با بررسی » دنیاي روایت«در انتها و به عنوان نتیجه با تحلیل سطح 

توان ادعا نمود چون  رابطۀ راوي و کنشگران و در ادامه رابطۀ فراراوي و راوي، می

هاي دیگر از این مجموعه به  قصه به شکل خاص و قصه هدف فراراوي از نقل این

بر اساس قوانینی است که از طرف خداوند فرستاده » هدایت و تربیت بشر«شکل عام 

شده است و بهترین نمونه براي هدایت بشر همان داستان زندگی واقعی انبیاي بزرگ و 

بران بزرگ، آغازگر تاریخ خلقت است و از آنجائی که تاریخ خلقت و تاریخ زندگی پیام

هاي بعدي نسل بشر تکرار همان حرکت  هر حرکت جدیدي هستند، و به نوعی کنش

  . ها براي هدایت بشر بسیار مفید است آغازین است، پس دانستن این داستان

این الگو راه و رسم . ها همچون الگوئی براي هدایت نسل بشر هستند این داستان

به همین خاطر، . دهد ختی به انسان نشان میزندگی را همراه با سعادت و خوشب
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ها به عنوان  هاي واقعی تالش کرد باوري را به انسان فراراوي با الهام از این داستان

کارکرد فراراوي در این روایت کنترل راوي و هدایت کردن . خوانندة این آثار القاء کند

و بعد فرامخاطب القاء او به طرفی بود تا بتواند باوري خود را به مخاطب این راوي 

  :هاي زیر است این روایت به دلیل ماهیت تربیتی و هدایتی آن داراي ویژگی. کند

راوي بیشتر از اینکه بخواهد کنش کنشگران را روایت کند، به : ها تفسیر کنش. 1

توان گفت این روایت به طور خاص و  پردازد، به نوعی که می ها می تفسیر این کنش

ها به طور عام، بیشتر به طرح و پیرنگ خام یک داستان شبیه  این قصههاي  دیگر روایت

  . هستند تا یک روایت کامل

سطحی که مربوط به  :اهمیت بخشی به عمل روایت تا عمل کنشگران. 2

شود، بلکه سطح دیگري که راوي در آن قرار دارد پررنگ  کنشگران است برجسته نمی

سرائی نیست بلکه رساندن پیام اخالقی و پند  و برجسته است زیرا هدف راوي داستان

  . و اندرز به انسان است

اي مستقیم ه قول راوي در بیان داستان مکرراً از نقل :ها قول استفاده از نقل. 3

. داري در نقل سخن خداوند بزرگ است علت این امر اهمیت امانت. کند استفاده می

راوي با این کنش قصد دارد در کالم خدا و معصومین تحریف حاصل نشود و نیز 

  .خواهد سند و مدرك ارائه دهد می

هاي علمی  ها بیشتر به گفته با ارائه سند و مدرك این داستان: برخورد علمی. 4

  .گیرد راوي براي اثبات مطالب خود از قرآن و احادیث کمک می. شود نزدیک می

راوي داراي ذهنی منطقی و علمی و : یافتگی ذهن راوي بندي و سازمان  طبقه. 5

  .کند بندي می براي نمونه خصوصیات فرشتگان را طبقه. یافته است سازمان

ستان، ایدئولوژي و رویکرد راوي در بیان دا: هاي راوي دار بودن اندیشه جهت. 6

کند  ها این حس را القاء می قول هرچند استفاده فراوان از نقل . دهد خود را دخالت می

طرفی  که داستان با زاویه دید خنثی روایت شده است، ولی در بسیاري از موارد این بی

طبین، هاي اخالقی و نیز اثرگذاري بیشتر بر مخا نقض گردیده و راوي براي رساندن پیام
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مثالً در بیان خصوصیات ابلیس از . کند داري را استخدام می ادبیات و واژگان جهت

  .گیرد واژگانی منفی بهره می

بر این باور هستیم که راوي این قصه راوي داناي کل است  :راوي داناي کل. 7

  . هاي قصه دارد زیرا او اطالعات جامع و زیادي از شخصیت

نویسنده این داستان از گونه روایتی داستان : روایت داستان غیر همسان. 8

همان گونه که مشاهده شد در این روایت، راوي با جدایی . ناهمسان بهره گرفته است

در واقع راوي در . پردازد زمانی و مکانی نسبت به عمل روایت به روایت داستان می

متن مشخص  هاي داستان هیچ نقشی ندارد، ولی رد پاي راوي به خوبی در انجام کنش

راوي در زمان و مکان دیگري غیر از زمان و مکان کنشگران نشسته است و به . است

  .روایت پرداخته است

  ها    یادداشت

                                                
1. Jaap Lintvelt 
2. Algirdas Julien Greimas 
3. Enonciation
4. Auteur Abstrait
5. Lecteur Abstrait
6. Auteur Concret
7. Lecteur Concret
8. Discours
9. Recit
10. Fonctions
11. Narratèmes
12. Super-Structure
13. Schéma Canonique
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