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هاي قرآن استفاده از قالب داستان است.  یکی از ویژگی
خداوند متعال بسیاري از وقایع و رویدادها را در قرآن 
کریم به شکل داستان و براي دعوت مردم به زندگی 

که بیانگر اهمیت روایتگري و نقش  نقل کرده صالح
هاست. یکی از  پررنگ آن در هدایت غیرمستقیم انسان

هاي متعدد قرآن آمده، داستان  در سورههایی که  داستان
حضرت ابراهیم (ع) است. این پژوهش در پی آن است 
که داستان تولّد حضرت ابراهیم (ع) را از دیدگاه 

شناسی ژرار ژنت بررسی کند. براي این منظور،  روایت
ابتدا چگونگی تولّد حضرت ابراهیم (ع) با توجه به 

وح آیات و روایت نقل شده است. سپس سط
شناسی ژنت؛ یعنی روایت، داستان و عمل روایتی  روایت

، »زمان دستوري«هاي رابط این سطوح  و در ادامه مؤلفه
 تولّد داستان در» صدا و لحن«و » وجه و حال و هوا«

 تحلیل و بررسی شده است. ) ع( ابراهیم حضرت
 

کانون روایت، حضرت ابراهیم (ع)،  قصه،ها:  کلیدواژه
 ژنت.
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Abstract 
Using story format is one of features of 
Quran. God has narrated many events in 
Quran in form of stories in order to invite 
people to the good life which shows the 
importance and role of narration in indirect 
guidance of Humans. Birthday of Prophet 
Ibrahim (AS) has narrated many times in 
various verses of Quran. This research aims 
to study the Prophet Ibrahim’s Birthday 
form Gérard Genette narratology views. 
Thus, first of all, birthday of Prophet 
Ibrahim is mentioned via verses and 
narrations.  Then, Genette’s narratology 
levels, i.e. narrations and story. This 
followed by analyze of related components 
“grammatical tense”, “theme” and “tones” 
in the story. 
 
Keywords: Story, narration center, 
Prophet Ibrahim (AS), Genette. 
 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Assistant Professor of Persian Language and 
Literature, University of Payam Noor. 
2.M.S. of Persian Language and Literature at 
Payam Noor University. 

                                                      



 1393  پاییز، 8پیاپی  ،چهارم، شماره دوم ، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش« 10

 

 مهمقد
زیادي دربارة قرآن نوشته شده که در ثار ها و آ کتاب

 گوناگون هاي جلوه و ها آنها به اعجاز قرآن و جنبه
این آثار، بنابر شکل  ةا عمدام آن پرداخته شده است؛

اند  شناختی قرآن پرداخته و محتوایشان، بیشتر به دین
: 1986شناختی آن (میر،  تا به مسائل ادبی و زبان

ي قرآن، قصص قرآنی هاي هنر یکی از جلوه ).50
هایی ظاهري و مفاهیم  است که سرشار از زیبایی

ارزشمند معنوي است و نقش مهمی در هدایت 
ها به سوي سرچشمۀ کمال برعهده دارد. یکی  انسان

چیدن موي است. موي پیشانی را نیز  ،هاز معانی قص
ند.  ا ه گفتهقص»ي مجازي،  ا ه به گونهدر این معنا، قص

مانند موي  ،ن یا زیباترین بخش از کالمیعنی بهتری
کند. در قرآن کریم  سر که در پیشانی زیبایی ایجاد می

ها یا بهترین نوع  هالقصص، یعنی بهترین قص احسن
19: 1379داري، (تمیم» گویی هقص( . 

اصطالحاتی نظیر داستان، قصه، افسانه، حکایت، 
سمر، سرگذشت، ماجرا، مثل، متل، اسطوره، حدیث، 

نگاره، خرافه، حسب حال و ترجمۀ احوال در اکثر ا
هاي فارسی مترادف یکدیگر آورده شده و  فرهنگ
ها قائل  نویسان وجوه افتراق خاصی براي آن فرهنگ

ها بر  اند. از نظر میرصادقی به آثاري که در آن نشده
العاده بیش از تحول و پرورش  حوادث خارق

 میرصادقی(گویند  شود، قصه می اشخاص تأکید می
). بعضی از محقّقان نیز داستان را 44: 1376،

دانند که در آن ماجراهاي زندگی به  اي می نوشته
شود؛ این طرز  صورت حوادث مسلسل گفته می

تلقّی از داستان، شمولی وسیع به آن خواهد داد. به 
این معنی که داستان هم شامل حکایت، افسانه و 

ر) خواهد بود و اسطوره (خواه منظوم و خواه منثو
هم شامل قصه به معناي امروزي آن یعنی رمان 

هاي  شکل به تواند می روایت ).17: 1376(ملبوبی، 

 تصویر، نوشتاري یا گفتاري متفاوتی ازجمله کالم
 اي یافته سامان آمیزة یا اشاره یا ایما، ثابت یا متحرّك

توان گفت  می ارائه شود. ها گروه این از تمامی
، المللی بین زندگی، همچون روایت حضور

 )45: 1380،آسابرگر( .است ورافرهنگی و فراتاریخی
 جذّاب هاي داستان از) ع( ابراهیم حضرت داستان

 فرعی ماجراهاي شامل که است قرآنی پندآموز و
)، ع( ابراهیم حضرت تولّد ماجراي قبیل از فراوانی
 در ماجراي)، ع( ابراهیم حضرت شکنی بت ماجراي

 به مقاله این در که است...  و او شدن دهافکن آتش
 دیدگاه اساس بر) ع( ابراهیم حضرت تولّد ماجراي
 .شود می پرداخته ژنت ژرار شناسی روایت

 

 پیشینۀ تحقیق
 نظریۀ اساس شناسی متون داستانی بر دربارة روایت

 کانون«ژنت مقاالتی نوشته شده است، ازجمله مقالۀ 
 »ژنت نظریۀ اساسبر  عطّار نامۀ الهی در روایت

 یک شناسی روایت«) و 1391(علیزاده و سلیمیان، 
 نظریۀ اساس بر گلشیري هوشنگ از کوتاه داستان

). دربارة 1390و مولودي،(دزفولیان »ژنت ژرار
توان به مقالۀ  هاي قرآنی نیز می شناسی قصه روایت

 قصص به شناختی روایت رویکرد القصص؛ احسن«
 هاي قصه در روایت ختارسا« ،)1387 حرّي،( »قرآنی
 و شناسی سنخ«) و 1389(غالمرضا،  »مجید قرآن

) اشاره 1388 (حرّي، »قرآنی قصص تمایز وجوه
 ابراهیم حضرت شناسی داستان کرد؛ اما دربارة روایت

اي منتشر  براساس دیدگاه ژنت تا کنون مقاله) ع(
 نشده است. 

 
 (ع) ابراهیم حضرتد چگونگی تولّ

که  است اولوالعزمی از پیامبران حضرت ابراهیم
و  124/بقره آمده است: ة قرآنسور سیزدهداستانش در 
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/ عنکبوت ،74 – 83/انعام ،51 – 71/انبیا، 258 – 260
 /مریم ،26-28 /زخرف ،69 -89 /شعرا ،16 -27
 -113 /صافات ،47 – 49 و 35- 38 /ابراهیم ،49-41
 و 51/حجر ،69 -76/هود ،24-37/ذاریات ،83
د در زمان تولّها  براساس روایت. 120 -123/لنح

» نمرود بن کنعان«ن به ام(ع) منج ابراهیمحضرت 
د که شو د میزودي پسري متولّ به که خبر دادند

ریزد و سبب نابودي و از بین  حکومت تو را به هم می
نمرود از شنیدن این . دشو ت و شوکت تو میرفتن عزّ

این خطر دستور  و براي پیشگیري از عصبانی شدخبر 
براي زنان  .ندکنداد که زنان را از شوهرانشان جدا 

را گماشت که مواظب  ییها باردار نیز مأموران و قابله
 اگر نوزاد،و  کنندآنان باشند و جنس نوزاد را گزارش 

کنترل شدید در همه  .به قتل برساننداو را  ،پسر باشد
 داشتندد. جالدان نمرود همه جا را زیر نظر شجا اجرا 

کشتند. کار به جایی رسید که به  پسر را می ننوزادا و
نویسان هفتاد و هفت تا صد  بعضی از تاریخ ۀنوشت

 پدر تارخ، حال عین در . ولیهزار نوزاد کشته شد
 همسرش با مأموران کنترل از دور به) ع( ابراهیم
 منعقد مادرش رحم در) ع( ابراهیم نور و شد همبستر

مأموران و  )160 :1ج ، 1380،(سپهر کاشانی شد
 معاینهرا (ع)  مادر ابراهیمبارها هاي نمرودي  قابله

خداوند این . ، ولی نفهمیدند که او باردار استنددکر
وجود با برکت را در رحم مادر از چشم بداندیشان 

در آن  .مصون داشت، تا اینکه دوران زایمان فرا رسید
زنان در  قانونی در میان مردم رواج داشت که ،زمان

رفتند و پس از پایان  هنگام قاعدگی به بیرون شهر می
(ع) تصمیم  مادر ابراهیم گشتند. آن، به شهر بازمی

این رسم از شهر بیرون رود و در آنجا  ۀگرفت به بهان
همین  .د نوزادش باشددور از دید مردم، شاهد تولّ

به غاري  و دشمادر از شهر خارج  ؛تصمیم اجرا شد

الحجه  نخستین روز ذي .هر پناه آورددر اطراف ش
کرد ر (ع) با قدوم خود دنیا را منو اهللا فرارسید و خلیل

مادرش چند روزي  ت بخشید.و آیین توحیدي را قو
و از ترس مأموران نمرود نتوانست  مانددر کنار او 

سرانجام براي حفظ او  .وي را به منزل منتقل کند
پیچد و درون باي  او را در پارچهکه تصمیم گرفت 

همان غار بگذارد و براي حفظ او از گزند جانوران، 
د و به شهر کرهایی مسدود  غار را با سنگ درِ

به قدرت الهی انگشت ابهامش  ابراهیم (ع) بازگشت.
 ةکرد و به انداز مکید و از همان طریق تغذیه می را می

چند هر مادر هم،  .دکر چندین برابر دیگران رشد می
رفت و به  مخفیانه به دیدن فرزندش می روز یک بار
به این ترتیب این  کرد. می شداد و نوازش او شیر می

ل مادر و پسر، در آن دوران وحشتناك با تحم
هاي گوناگون، به زندگی خود ادامه  ها و رنج تمشقّ

دوران کودکی را پشت سر  براهیم (ع)دادند تا اینکه ا
ابراهیم  یک روز گذاشت و به سیزده سالگی رسید.

دامن مادر را گرفت و از او خواست که وي را (ع) 
به خانه ببرد، ولی مادر نگران بود و از خطر نمرودیان 

گفت: نور دیده! صبر کن، تا در این  پسایمن نبود. 
هاي انتقال  باره با سرپرستت (آزر) مشورت کنم و راه

بعد نزدت  ،اگر صالح باشد .به خانه را بررسی کنم
تا اینکه در یکی از  برم. تو را به شهر میآیم و  می

رفت،  دیدارها در حالی که هوا رو به تاریکی می
(ع) را از غار بیرون برد و با خود به خانه  ابراهیم

(ع) از دیدن ستارگان و ماه، و  آورد، ولی ابراهیم
فردایش از دیدن خورشید، خداشناسی و توحید را در 

اینها دلیل  ۀمعالم آن روز ترسیم کرد و گفت: ه
دهد که آفریدگاري این  خداشناسی است و نشان می

قرآن مجید آن  .اجرام آسمانی را پدید آورده است
 )74-80/ انعام( .دکن لحظه را در چند آیه بازگو می
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 کانون روایت در ماجراي تولّد حضرت ابراهیم (ع) 

و  (histoire)داستان  ،(Recit)ژنت سه عامل روایت 
 کند. را از یکدیگر متمایز می (Narration) عمل روایتی

منظور از روایت، یک متن روایی است که نه تنها 
شده است؛ بلکه شامل گفتمان  شامل گفتمان بیان

هایی است که راوي از  کنشگران و نقل قول ةشد بیان
بنابراین روایت در  هاي کنشگر ارائه کرده است. گفته

و گفتمان  هاي راوي زنجیره و در تناوب گفتمان
 ،روایت محتواي رواییِ .گیرد کنشگران شکل می

گفتمان  ،»روایت« طور که شود؛ همان داستان نامیده می
کند، به همان شکل  کنشگران ترکیب می را با گفتمانِ

 شامل کنشی است که موضوع گفتمانِ» داستان«نیز 
دهد و نیز شامل حوادثی است که  راوي را شکل می

شود. بنابراین داستان  بازآفرینی می کنشگران گفتمانِ با
است شده  شده و دنیاي نقل تلفیقی از دنیاي روایت

 ).25: 1390(لینت ولت، 
در این پژوهش سه سطح روایی داستان، متن 
روایی و روایتگري داستان تولّد حضرت ابراهیم (ع) 

زمان دستوري: نظم و «هاي رابط این سطوح  و مؤلّفه
وجه یا حال و هوا: فاصله و « ،»ترتیب، تداوم، بسامد

 ژنت بر اساس نظریۀ» صدا یا لحن«و » شدگی کانونی
شود تا آشکار شود با وجود  تحلیل و بررسی می

ها پیش نازل شده، قصص قرآنی را  اینکه قرآن سال
 شناسی بررسی کرد. توان بر مبناي نظریات روایت می

 

 زمان دستوري .1
است و در » مانیز«آرایش رخدادها در روایت از نظر 

پرتو گاهشمارانۀ میان داستان و متن روایی معنا 
» نظم و ترتیب«یابد. این مشّخصه سه مقولۀ  می

(order) ،»تداوم« (Duration)   بسامد«و «
(Frequency) 55:1383(توالن،  .شود را شامل می( 

که بر آراي ژرار ژنت -عمده بحث مؤلّفۀ زمان 
زمان گاهشمارانۀ  این است که میان -استوار است

سطح داستان و زمان گاهشمارانۀ سطح متن، رابطه 
برقرار کند. زمان داستان، رابطۀ گاهشمارانۀ میان 
حوادث داستان است، بدان گونه که در اصل رخ 
داده است و زمان متن، چگونگی جایگزین کردن 
این حوادث در سطح متن است؛ براي نمونه 

ن همانند سرگذشت سرگذشت پیامبران یا اقوام پیشی
بر اساس سیر گاهشمارانه و   واقعی هر فرد و قومی

از ابتدا تا انتها (از کودکی تا موت) اتّفاق افتاده است. 
این سیر گاهشمارانه و تقویمیِ حوادث را سیر زمان «

دانیم  نامند؛ اما می در داستان یا طرح اولیه یا فابوال می
ویژه در  به طور عموم در ادبیات داستانی و که به

قصص قرآنی امکان ندارد که تمامی حوادث سطح 
مو در سطح متن ذکر شود و تمام زمان  داستان موبه

گاهشمارانۀ حوادث داستان در متن پیش روي 
خواننده قرار گیرد، بلکه با توجه به بافت و حال و 

ي میان این دو زمان ایجاد  ا هواي مورد نظر رابطه
). گاهی میان سیر زمان 97: 1387(حرّي، » شود می

حوادث در سطح داستان و سطح متن رابطۀ متناظر 
برقرار است؛ از این رو رابطۀ زمانی این دو سطح 
عادي است. گاهی میان این دو زمان نوعی اختالل 

پریشی در متن منجر  دهد و به دو نوع زمان رخ می
نگري. ژنت از این نوع  نگري و آینده شود: گذشته می

کند. این  پریشی تعبیر می ت زمانی به زماناختالال
دوگانگی زمانی، یعنی زمان داستان و زمان روایت 

 . (همان)هاست ویژگی کلّی روایت
در قصص قرآنی بسته به بافت و موقعیت سوره، 

گونه نیست  شود؛ اما این ها کم یا زیاد می نقل داستان
گاهی  ها به تمامی از ابتدا تا انتها ذکر شود. که داستان

شود؛ آن گاه زمان  بخشی از داستان پیامبران نقل می
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گردد  ي از زندگی آن پیامبر بازمی ا روایی به گذشته

نگر بیرونی)؛ گاه روایت به جایی در اوایل  (گذشته
گردد؛ اما این نقطه در درون  داستان پیامبران برمی

نگر درونی)؛ گاهی نیز  داستان اصلی قرار دارد (گذشته
نگر بیرونی از دل روایت اصلی سر  مانی گذشتهدورة ز

نگر مرکّب).  پرد (گذشته آورد یا به درون آن می برمی
گونه که در ادبیات داستانیِ روایی نیز  البته همان

مرسوم است، در قرآن قطع رشتۀ حوادث و در کل، 
 (همان: .گیرد نگرها بدون منطق صورت نمی گذشته

98( 
 

 . نظم و ترتیب 1-1
مقوله رابطۀ بین توالی زمانی و رخدادها در  در این

ها در متن روایی بررسی  داستان و توالی زمانی آن
شود و معیار و امکان تطبیق نعل به نعل میان زمان  می

ین انواع  تر داستان و زمان متن روایی وجود دارد. عمده
، »نظم متن روایی«و » نظم داستان«ناهماهنگی میان 

و  (flash back)» نگري پس بازگشت به گذشته یا«
است.  (flash forward) نگري نگري یا پیش آینده

بازگشت به گذشته، روایت رخداد داستان پس از نقل 
شدة متن روایی است. گویی روایت  هاي سپري رخداد

کند؛ اما روایت  ي در داستان رجعت می ا به گذشته
 نگر، روایت داستان پیش از نقل رخدادهاي اولیه آینده

رود. بر  ي در داستان می ا است. گویی روایت به آینده
ناهماهنگی «  (Anachronism)»پریشی زمان«این اساس 

کنان،  ریمون( .است» میان متن داستان و متن روایی
65:1387-66( 

دربارة رخداد زمان حال قصۀ حضرت ابراهیم 
داستان مربوط به زمان گذشتۀ دور  باید گفت که (ع)

ان حال (دوران پیامبر) از طریق است که در زم
جبرئیل بر حضرت محمد (ص) نازل شده است. 

هایی که به گذشته  الزم به ذکر است که تمام روایت
هاي  آیند.رخداد مربوط است، از دل زمان حال برمی

 اند از: زمان گذشتۀ دور در این داستان عبارت
 ادعاي خدایی نمرود  -
 د ابراهیم (ع)پیشگویی منجمان در مورد تولّ -
جدا کردن زنان از شوهرانشان براي پیشگیري  -

 از بارداري آنها
 کشتن نوزادان پسر -
 تولّد ابراهیم (ع) -
 ماندن ابراهیم (ع) در غار تا سیزده سالگی -
 آمدن حضرت به شهر بعد از سیزده سالگی -
خداشناسی ابراهیم (ع) با دیدن ماه، ستارگان و  -

 خورشید.
ۀ نزدیک در این داستان، روایت این رخداد گذشت

داستان از جانب خداي متعال بر حضرت محمد 
 (ص) است.

 

 . تداوم2-1
رابطۀ میان مدت زمانی است که رخدادي «تداوم 

افتد و  معین در طول آن زمان در داستان اتّفاق می
تعداد صفحاتی از متن روایی که به نقل آن رخداد 

 )327:1387. (تایسن، »اختصاص دارد
در قصص قرآنی، گاه سرعت نقل حوادث سطح 

یابد؛ به دیگر سخن،  داستان در سطح متن افزایش می
مقادیري از زمان داستان در سطح متن حذف 

شود. حذف دو نوع است: صریح و تلویحی. در  می
شود که چه مقدار از  حذف صریح مشخّص می

داستان حذف شده است. در حذف تلویحی، هیچ 
ی به تغییر یا تبدیل در زمان داستان اشارة روشن

شود؛ براي نمونه، گاهی سرگذشت پیامبري در  نمی
شود، گاهی نیز  روشنی ذکر می بیش از بیست آیه به
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در یک آیه به کنایه؛ مثل داستان مهمانان وارد شده 

 ).99: 1387بر ابراهیم (ع) در سورة ذاریات (حرّي، 

 تواند یم چگونه روایت که کند می مشخّص تداوم
، کند خالصه، دهد بسط، کند حذف را ي ا قطعه

، ایگلتون( آن نظایر و کند ایجاد کوتاهی و درنگ
1386 :145-146.( 

تداوم در رخدادهاي زمان گذشتۀ دور در این 
 عبارت است از: داستان
ادعاي خدایی نمرود که مدت زمان زیادي را  -

 دربرداشت، در یک سطر آمده است.
جمان در یک جمله آمده است و پیشگویی من -

 از نظر زمانی در آغاز داستان آورده شده است.
رخداد جدا کردن زنان از شوهرانشان براي  -

پیشگیري از بارداري، در هشت سطر آمده است و 
 مدت زمان چند ماه را دربردارد.

ان پسر به مدت چند ماه انجام  کشتن نوزاد -
 ت.گرفته و در یک سطر آورده شده اس

تولّد حضرت ابراهیم (ع) در یک روز صورت  - 
 گرفت و این رخداد در چند سطر آورده شده است.

ماندن حضرت ابراهیم (ع) تا سیزده سالگی در  -
غار به مدت طوالنی بوده؛ اما در چند سطر آورده شده 

 است.
خداشناسی ابراهیم (ع) با دیدن ماه، ستارگان و  -

ن یک لحظه در چند آیه خورشید که در قرآن کریم آ
 آورده شده است.

تداوم در رخدادهاي زمان گذشتۀ نزدیک در این 
 تولّد(روایت این رخداد  داستان عبارت است از:

هاي  که از نظر زمانی مربوط به سال- )ابراهیم حضرت
 محمد حضرت بر متعال خداي جانب از -پیش است

 در یک صفحه آورده شده است.) ص(
 

 . بسامد3-1
هاي تکرار  : رابطۀ میان راه(frequency)سامد ب

رخدادها در داستان و در متن روایت است (تایسن، 
). بسامد به یکی از سه شکل زیر ظاهر 372:1387

 شود: می
 نوع ترین متداول مفرد بسامد مفرد: بسامد )الف

 اتّفاق بار یک که را رخدادي آن در که است بسامد
 روایت همچنین. ندکن روایت بار یک است، افتاده

 از باشد افتاده اتّفاق بار چندین که رخدادي چندبارة
 بار یک هر زیرا آید، می شمار به مفرد بسامد نوع

 داستان در آن دادن رخ بار یک با متناظر آن روایت
 )114: 1980 ژنت،( .است

را  رخدادي بسامد، نوع این  بسامد مکرّر: در )ب
 روایت بار چندین اشد،ب افتاده اتّفاق بار یک فقط که
 اشخاص است را ممکن رویداد یک. کنند می

 یا و روایت کنند متفاوت هاي دیدگاه با یا و مختلف
: همان( کند روایت مختلف هاي زمان در شخص یک
. در واقع بسامد مکرّر نقل مکّرر و چندبارة )115

 بار رخ داده است. رویدادي است که یک
رویدادي است که  بارة نقل یک :بسامد بازگو )ج

 )61-59: 1383(توالن،  .چند بار رخ داده است
 اند از: بسامدها در این داستان عبارت

ادعاي خدایی نمرود بارها تکرار شده؛ اما در  -
 بار آورده شده است (بسامد بازگو). متن تنها یک

پیشگویی منجمان دربارة تولّد حضرت ابراهیم  -
بار در متن آورده شده  یکبار اتّفاق افتاده و  (ع) یک

 است (بسامد مفرد).
جدا کردن زنان از شوهرانشان براي پیشگیري   -

بار در روایت  ها ادامه داشته؛ اما یک از بارداري مدت
 ).بازگو بسامد(آورده شده است 
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ها ادامه داشته و صدها  کشتن نوزادان پسر مدت -

 بسامد(بار آورده شده است  نوزاد کشته شده؛ اما یک
 .)بازگو
بار اتّفاق افتاده و  تولّد حضرت ابراهیم (ع) یک -
 بار آورده شده است (بسامد مفرد). یک

بار  مادر ابراهیم (ع) بارها معاینه شده؛ اما یک -
 ).بازگو بسامد(در متن به آن اشاره شده است 

آمدن حضرت ابراهیم (ع) بعد از سیزده  -
بار در متن آورده  بار اتّفاق افتاده و یک سالگی یک

 شده است (بسامد مفرد).
دربارة چگونگی زندگی حضرت ابراهیم (ع)  -

غار و سر زدن مادرش به او تنها یکی دو جمله  در
» بسامد بازگو«توان جزء  گفته شده است و این را می

قرار داد. این رخداد در دنیاي واقعی بارها اتّفاق 
 اي شده است.بار رو افتاده؛ اما در متن روایی یک 
 

 . وجه یا حال و هوا2
 تابعی روایی سخن هاي جنبه از یکی عنوان به وجه

 و سر منظرها با بیشتر اما داستان؛ و نقل رابطۀ از است
وجه یا حالت یعنی راوي « .رخدادها تا دارد کار

دهد؛ از  هاي چه کسی را در روایت خود ارائه می دیده
ائل مربوط به این رو در یک اثر داستانی وجه، مس

). در 232: 1383(اسکولز، » فاصله و منظر را در بر دارد
ادامه به این دو بخش و تحلیل آن در داستان حضرت 

 پردازیم. ابراهیم (ع) می
 

  )Distance(. فاصله 1-2
ي که روایت با بیان  ا وجه یک سخن در میزان فاصله

راوي دارد، نهفته است؛ به بیان دیگر از دیدگاه ژنت، 
فاصله به رابطۀ روایت کردن با مقصود بیان آن 

پردازد و اینکه آیا مسئله، تنها روایت کردن است که  می

به روش تلسکوپ کانونی شده و راوي از نقل آن 
گذرد و یا مسئله، به نمایش گذاشتن روایت است  می

که به روش میکروسکوپ کانونی شده و راوي، نقل 
. کند گی بیان میآهست خود را با شرح جزئیات و به

 )120-121: 1385(کالر، 
منظور از فاصله، فاصلۀ میان داستان و روایتگري  

است که بیشترین فاصلۀ میان دو سطح یاد شده، 
نتیجۀ ترکیب بیشترین حضور راوي و ارائۀ حداقلی 
اطّالعات و جزئیات است و کمترین فاصله، از 
ترکیب ارائۀ بیشترین اطّالعات و کمترین حضور 

 )374-373: 1387. (تایسن، آید اوي به دست میر
راوي داستان حضرت ابراهیم (ع) خداوند متعال 
(سوم شخص و داناي کل) است. خداوند با ارائۀ 
بیشترین اطّالعات دربارة چگونگی تولّد حضرت 
ابراهیم (ع) فاصلۀ داستان و متن روایی را به حداقل 

 ست.گرایانه ا رساند و در نتیجه، متن واقع می
 

 شدگی . کانونی2-2
شدگی یکی از اصطالحات مهم نظریۀ ژنت  کانونی

شدگی زاویۀ دیدي است که هر  است. منظور از کانونی
شود. به  دیده می آن منظر بخش معین از متن روایی از

است. » گر کانونی«شدگی  نظر ژنت فاعل کانونی
هاي  نگرد و نگریسته گر کارگزاري است که می کانونی

شدگی  شود. مفعول کانونی ر متن روایی ثبت میاو د
شده کسی یا چیزي است که  است. کانونی» شده کانونی«

-99: 1387کنان،  (ریمون .کند ش می ا گر مشاهده کانونی
). کانون روایت برتر دیدگاهی است که از باال به 102

کند، چون جایگاهش برتر است،  ها نگاه می وقایع و آدم
رود. این دیدگاه از  ي کل به کار میبه شکل راوي دانا

 now)روایت بدون شعاع کانونی «نظر ژنت 

focalized)  است که در آن، اطّالعات راوي از

 



 1393  پاییز، 8پیاپی  ،چهارم، شماره دوم ، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش« 16

 
ها بیشتر است و معموالً زیادتر از آنها حرف  شخصیت

 ).97: 1371(اخوت، » زند می
خداوند متعال در مقام صاحب اصلی قرآن از 

ز زبان پیامبر رهگذر وحی به واسطۀ جبرئیل و ا
(ص) در مقام راوي، قرآن را براي هدایت مردم 

ها فرو فرستاده و  عصر پیامبر (ص) و سایر دوران هم
حوادث در گذشته اتّفاق افتاده است. سپس از طریق 
وحی به پیامبر (ص) نازل شده، به این گونه روایت 

گویند. شیوة روایتگري در قصۀ  نگر می روایت گذشته
براهیم (ع) سوم شخص داناي کل تولّد حضرت ا

است. اتّفاقات گذشته از طریق وحی بر پیامبر نازل 
شود. متن روایی داستان حضرت ابراهیم (ع) ثبت  می

-گر است. این راوي کانونی-مشاهدات راوي
شده  شده دارد. اولین کانونی گر، چند کانونی کانونی

جبرئیل و سپس پیامبر (ص) است، زیرا این متن 
ز طریق جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شده روایی ا

شدة خارجی هستند.  است و در واقع کانونی
شدة دیگر حضرت ابراهیم (ع) است که او  کانونی
شدة داخلی است، زیرا عالوه بر چگونگی  کانونی

تولّد او، افکار و احساسات و حاالت روحی و 
نماید. در چند نمونۀ زیر  عاطفی او را بازمی

حضرت ابراهیم (ع) مشهود » داخلی شدگی کانونی«
منجمین خبر دادند: به زودي پسري متولّد «است: 

ریزد و سبب  گردد که حکومت تو را به هم می می
 .»گردد نابودي و از بین رفتن عزّت و شکوه تو می

 )12/41: 1389 (مجلسی،
ابراهیم (ع) از دیدن ستارگان و ماه و فردایش «

توحید را در عالم  از دیدن خورشید، خداشناسی و
ها دلیل  آن روز ترسیم کرد و گفت: همۀ این

دهد که آفریدگاري این  خداشناسی است و نشان می
-74(انعام: » اجرام آسمانی را پدید آورده است

نمرود بن «شدة این متن روایی  ).دیگر کانونی80

شدة داخلی است، زیرا در  است. او نیز کانونی» کنعان
احساسات باطنی او آمده  مورد حاالت درونی و

نمود و با استفاده از  نمرود ادعاي خدایی می«است:
جهالت مردم بر آنان حکومت مطلقه داشت. از 
شنیدن این خبر تکان خورده و به خود پیچید و 

 )12/41: 1389 (مجلسی، .»سؤال کرد..
شدة داخلی مادر حضرت ابراهیم (ع)  دیگر کانونی

ها و  با تحمل مشقّتاست که دوران وحشتناکی را 
 هاي گوناگون پشت سر گذاشت و مدام نگران بود. رنج

هاي  شده ها و جالدان کانونی منجمان، مأموران، قابله
خارجی هستند؛ البته نه به اعتبار توصیف وضعیت 

ها، زیرا راوي دربارة ظاهر این افراد  ظاهري و بیرونی آن
کنش و  دهد، بلکه به اعتبار اطّالعاتی به دست نمی

گر مستقیماً حاالت  هاي آنها در متن روایی. کانونی گفته
کند و خواننده باید با توجه به  درونی آنها را ذکر نمی

گفتار و رفتار آنها در متن روایی، شخصیت آنها را 
که -هاي خارجی متن روایی  شده بازسازي کند. کانونی

تارگان، ماه، اند از: غار، س عبارت -اند غیرانسانی
 خورشید، شهر و ...

توان گفت که  شدگی، می از منظر کانونی

شدگی تولّد حضرت ابراهیم (ع) به اعتبار  کانونی

است، یعنی متن روایی از آغاز تا » ثابت«گر،  کانونی

راوي ثابتی دارد؛ اما به اعتبار  -گر پایان کانونی

شدگی این متن روایی متغیر  ها، کانونی شده کانونی

شدة اصلی (حضرت  الوه بر کانونیاست، زیرا ع

هاي اصلی و فرعی دیگري نیز  شده ابراهیم) کانونی

 کند. دارد که پیوسته از یکی به دیگري تغییر می

شدگی در متن روایی قصۀ  دربارة وجوه کانونی

حضرت ابراهیم (ع) باید گفت که مکان و زمان دو 

کننده در وجه ادراکی است.  مؤلّفۀ مهم و تعیین

گر قصۀ تولّد ابراهیم (ع) به دلیل اینکه  کانونی -راوي
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سوم شخص داناي کل است، بر مکان و زمان 

نامحدود نظارت دارد و از نگاه خود مشاهدات را 

گر از اولین رخداد گذشتۀ  کند. این کانونی ثبت می

دور تا زمان حال دوران حضرت ابراهیم (ع)، دربارة 

ه خود ناظر گوید ک هایی سخن می ها و زمان مکان

 آنها بوده است.

 

 . صدا و لحن3

همان صداي راوي است.  (voice)منظور از صدا 

هنگام تحلیل صدا رابطۀ راوي با داستان و نیز با متنِ 

شود. صدا در تعیین جایگاه، موضعِ  روایی بررسی می

تواند  کند. راوي می راوي و اعتبار او به ما کمک می

با وقوع آنها را روایت زمان  حوادث قبل، بعد و یا هم

بیرونی یا خارج از روایت «کند. راوي ممکن است 

هایی  باشد، یا مانند روایت (Heterodiegetic)» خود

درونی یا داخلِ «شود،  که از زبان اول شخص بیان می

، و نه تنها داخل (Homodiegetic)» روایت خود

 .روایت خود، بلکه شخصیت اول آن نیز باشد

 )89-90: 1387(برتنس، 

در این متن روایی، راوي خداوند متعال با ضمیر 

سوم شخص داناي کل است. خواننده تمام رخدادها 

یابد و مخاطب،  را به وسیلۀ کالم خداوند درمی

پیامبر (ص) و بندگان هستند. این داستان متنی 

ساختارمند است، زیرا سطح داستانی و روایی و 

توان در  ها را میترتیب و توالی زمانی و علّی رخداد

متن مشاهده کرد. رخدادها از قبل از تولّد تا سیزده 

 سالگی به ترتیب آورده شده است.

 
 

 گیري نتیجهبحث و 
داستان تولّد حضرت ابراهیم (ع) داستانی روایتمند 

است. این داستان با توجه به اینکه وحی و از جانب 

پروردگار است و هزار و چهارصد سال پیش بر 

(ص) نازل شده؛ اما عناصر هنري نیز در آن  پیامبر

تواند یکی از دالیل اعجاز  وجود دارد. این وجه می

هاي  قرآن باشد، هرچند تا کنون بیشتر جنبه

هاي قرآنی مورد توجه قرار  شناختی داستان دین

هاي هنري و ادبی آن پرداخته  گرفته و کمتر به جنبه

راهیم (ع) داستان حضرت اب شده است. در این مقاله

 ژنت ژرار شناسی روایت هاي براساس مؤلّفه

مورد بررسی قرار گرفت. این ) معاصر شناس روایت(

را بر  قرآنی توان قصص بررسی نشان داد که می

شناسان بررسی کرد و به نتایج  اساس نظریات روایت

 حضرت قصۀ .قابل توجه و جالبی نیز دست یافت

 در که است دور گذشتۀ زمان به مربوط) ع( ابراهیم

 بر جبرئیل طریق از) پیامبر دوران( حال زمان

بسامد یا  .است شده نازل) ص( محمد حضرت

 در و داستان در رخدادها تکرار هاي راه میان رابطۀ

بسامد مفرد، مکرّر و  شکل سه در هر روایت متن

 داستانِ شود. راويِ می ظاهر بازگو در این داستان

 و شخص سوم( متعال خداوند) ع( ابراهیم حضرت

 دربارة اطّالعات بیشترین ارائۀ با است که) کل داناي

 و داستان فاصلۀ) ع( ابراهیم حضرت تولّد چگونگی

به این دلیل این  رساند. می حداقل به را روایی متن

 -راوي .شود تبدیل می گرایانه واقع روایت به متنی

 انايد اینکه دلیل به) ع( ابراهیم تولّد قصۀ گر کانونی
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 از و دارد نظارت نامحدود زمان و مکان بر است، کل

را  داستان این .کند می بیان را مشاهدات خود نگاه

 سطح زیرا دانست، ساختارمند توان روایتی می

 علّی و زمانی توالی و ترتیب و روایی و داستانی

 .کرد خوبی مشاهده به متن در توان می را رخدادها

 

 منابع 

 قرآن کریم. 

. عامیانه فرهنگ در روایت). 1380(آرتور ، رگرآساب

 محمدرضا ترجمۀ. روزمرّه زندگی و رسانه

 .اول چاپ .سروش: تهران. لیراوي

. اصفهان: دستور زبان داستان). 1371اخوت، احمد (

 .اول چاپ نشر فردا.

 در بر ساختارگرایی درآمدي). 1383( رابرت اسکولز،
 مرکز. نشر: تهران طاهري. فرزانه ترجمۀ .ادبیات

 .دوم چاپ

. درآمدي بر نظریۀ ادبی پیش). 1386ایگلتون، تري (

 چاپ ترجمۀ عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

 .چهارم

. هاي نقد ادبی معاصر نظریه). 1387تایسن، لیس (

زاده و فاطمه حسینی. تهران:  ترجمۀ مازیار حسین

 نگاه امروز.

 ).1( هاي ایرانی داستان). 1379داري، احمد ( تمیم

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی. چاپ 

 دوم.

 -نقّادانه درآمدي). 1383( جی. مایکل توالن،

. حرّي ابوالفضل ترجمۀ .روایت بر شناختی زبان

 .فارابی سینمایی بنیاد انتشارات: تهران

القصص: رویکرد  احسن). «1387حرّي، ابوالفضل (

، دبیمجلۀ نقد ا». شناختی به قصص قرآنی روایت

 . 122-83. صص 2سال اول، تابستان، شمارة 

شناسی و وجوه تمایز  سنخ). «1388ــــــــــ (

پژوهش زبان و ادبیات مجلّۀ ». قصص قرآنی
 .28 -1. صص 15، زمستان، شمارة فارسی

). 1390دزفولیان، کاظم؛ مولودي، فؤاد (

 هوشنگ از کوتاه داستان یک شناسی روایت«

فصلنامۀ ». ژنت ژرار نظریۀ اساس بر گلشیري
 .80-53. صص 50، شمارة پژوهی ادبی متن

روایت داستانی:  ).1387( کنان، شلومیت ریمون
. ترجمۀ ابوالفضل حرّي. تهران: بوطیقاي معاصر

 نیلوفر.

 .)1380) (الملک لسان( محمدتقی کاشانی، سپهر

 کوشش به .1ج .پیامبر زندگانی التواریخ ناسخ

 ساطیر.ا: تهران فر. کیان جمشید

 کانون). «1391زاده، ناصر؛ سلیمیان، سونا ( علی

». ژنت نظریۀ براساس عطّار نامۀ الهی در روایت

 هاي ادب عرفانی (گوهر گویا)، مجلۀ پژوهش

 . 140-113. صص22شمارة 

ساختار روایت در ). «1389اصغر (غالمرضا، علی

هاي  مجلّۀ پژوهش». هاي قرآن مجید قصه

 . 50-31. صص64رة زمستان، شما ارتباطی،

 بسیار معرّفی(ادبی  نظریۀ). 1385( جاناتان کالر،
 نشر: تهران طاهري. فرزانه ترجمۀ. )مختصر

 .دوم چاپ مرکز.



 19 پورسهیال فرهنگی/ زینب کاظم، ان حضرت ابراهیم(ع) براساس دیدگاه ژنتکانون روایت در داست

 
اي در باب  رساله). 1390لینت ولت، ژپ (

. ترجمۀ علی عباسی و شناسی روایت گونه
نصرت حجازي. تهران: انتشارات علمی و 

 فرهنگی.

 .12ج .بحاراالنوار .)1389( رمحمدباق مجلسی،
 االسالمیه. دارالکتب: تهران

 قصص از نو تحلیلی .)1376( محمدتقی ملبوبی،
 .امیرکبیر: تهران. قرآن

. تهران: ادبیات داستانی). 1376میرصادقی، جمال (
 سخن.

Genette, Gerard (1980). Narrative 
Discourse. An essay in method. trans. 
Jane E. Lewin. Ithaca New York:  
Cornell University Press.   

Mir, Mustansir (1986). "The Qur'anic Story 
of Joseph: Plot, Themes, and 
Characters." Muslim World 76.1, pp. 1-
15. 

 
 

 

 


