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  مقدمه   . 1
داستان، مواد خام و . )text( و متن )story( داستان :هر روايت داستاني دو جزء دارد

اي از حوادث كه به لحاظ گاهشمارانه پشت سر هم رديف  رشته:  اثر استة اوليةدستماي
 طرح اوليه يا به ديگر سخن، . اثر استة اوليةمتن، چگونگي نقل دستماي. شده است

مستلزم كنش است و كنش ، تي زمانمند در بطن جهان داستاني است برساخ كهداستان
افتد يعني از حالت و وضعيتي به  شود و رخداد نيز اتفاق مي نيز از رخدادها ناشي مي

توالي . كند و اين تغيير، مستلزم گذشت زمان است حالت و وضعيتي ديگر تغيير مي
روايت داستاني عبارت است از توالي كند و  ها، توالي رخدادها را ايجاد مي  حالتةپيوست

 يا هر دو، ،معلولي/ رخدادها يا به نظم گاهشمارانه يا علّي. رخدادها در بطن محور زمان
ها   توالي-ها نيز كالن  توالي-كنند؛ خرد ها را ايجاد مي توالي  -د و خردونش ميبا هم تركيب 

بررسي نظام . شود ا برساخته ميه  توالي-و كل روايت داستاني نيز از به پيوستن كالنرا، 
شناسي  يا روايت/  نظريه و دستور زبان روايت وةهاي داستاني در حيط  بر روايتحاكم

  ة مطالع  روايت، علم شناسي يا نظرية روايتاز اين رو، . شود ادبيات داستاني مطرح مي
  ادبي  و نظرية ست نظرية ادبي و يا بوطيقا  ؛ نوعي  حاكم بر روايتهاست ساختار و دستور زبان

هاي   و نسق مؤلفه بندي و نظم سرايي، تركيب  ، عناصر داستان  ساختار روايت مستدل  شرح«
 narratologieشناسي ترجمة واژة فرانسوي    روايت  واژة).3 :1989 چتمن،(»   است داستان
   معرفي)1969 (  دكامرون  دستور زبان  تودرف آن را در كتاب  بـار تزوتان  اول  كـه است
ه ئهاي داستاني ارا شرحي از نظام حاكم بر تمام روايت«شناسي هم  در واقع روايت. كرد
ها را به منزلة محصول  تك روايت توان تك اي را كه ضمن آن مي شيوه} هم{...دهد و  مي

 از اين نظام حاكم ).4.: 1387،  كنان-ريمون(» فرد نظامي همگاني مطالعه كرد منحصربه
ها، زير عنوان   بررسي و تحليل تك تك روايتةتها زير عنوان نظرية روايت و از شيوبر رواي
  .كنند شناختي به ادبيات داستاني يا داستان روايي ياد مي شناسي يا رويكرد روايت روايت

به ديگر . روست ها روبه در قصص قرآني خواننده با طرح نهايي قصص يعني متن داستان
ندگي پيامبران، سيري گاهشمارانه دارد و شامل حوادث  داستان و سرگذشت زسخن،

بلكه اند  اين حوادث يكجا و به صورت گاهشمارانه نيامده. اصلي و فرعي فراوان است
 كه روست از اين رو، خواننده ابتدا با متن قصص روبه. اند عمدتأ در چندين سوره ذكر شده
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سپس، ).  يا طرح نهاييسيوژه/ سطح متن(هاي مختلف آمده است  در آيات و سوره
هاي گوناگون، به  ها در سوره هاي مختلف متون داستان خواننده با كنار هم قراردادن تكه

شناختي، آنچه اهميت  در رويكرد روايت. كند داستان يا سرگذشت اصلي دست پيدا مي
زياد دارد چگونگي و شيوة پرداخت نهايي داستان در قالب متن است كه در قصص قرآني 

اند،  از اين رو، خود قصص قرآني به همين ترتيبي كه در قرآن ذكر شده.  يافته استتجلي
طرح نهايي و حتي سطح سوم يعني روايت و عمل روايتگري / سيوژه/ با متن روايي
اي است كه هم شامل  ص قرآني به گونهطرفه اينكه شمول معنايي واژة قص. متناظر است

 در مجموع پرداختن به چگونگي عمل .م روايتگريشود هم طرح نهايي و ه طرح اوليه مي
قصص قرآني و اشاره به راهكارهايي كه در اين قصص به كار رفته، ذيل عنوان دستور 

مؤلفة زمان و . گيرد زبان و نظرية روايت يا به تعبيري، بوطيقاي قصص قرآني قرار مي
ن، نقشي حائز مكان از جملة مسائلي است كه در پرداخت نهايي داستان در قالب مت

هاي زمان و مكان روايي را در قصص قرآني  در اين جستار مؤله. كنند اهميت ايفا مي
  .كنيم بررسي مي

  
  پيشينة بحث. 2

هايي است كه دركتب و مباحث اصلي مربوط به  عنصر زمان و مكان از جملة مؤلفه
. ده استاين عناصر در چندين مقاله نيز بررسي ش. شود شناسي از آن بحث مي روايت
هاي مولوي از ديدگاه ژنت  عنصر زمان را در داستان) 1386(زاده و همكاران  حسينغالم

اند كه چگونه و تا   نشان داده»اعرابي فقير و زنش«داستان آنان با بررسي . اند بررسي كرده
هاي گوناگون  چه اندازه مولوي در مسير حركت از زمان تقويمي به زمان متن، به گزينش

مندي مولوي چه ارتباط  ها و نوع خاص زمان ة زمان دست يازيده و اين گزينشدر عرص
نيز به شيوة استقرايي نظرية ) 1387(صهبا . مستقيم و معناداري با محتواي حكايت دارد

هاي پيشنهادي ژنت يعني نظم، تداوم و بسامد   با توجه به مؤلفهتاريخ بيهقيزمان را در 
ت بيهقي براي نزديك كردن تاريخ به ساحت ادبيات، از بررسي كرده و نتيجه گرفته اس

تا آنجا كه بررسي (اي  با اين حال تاكنون هيچ مقاله. عنصر زمان روايي بهره برده است
شناختي در قصص قرآني   عناصر زمان و مكان روايي را بر اساس رويكرد روايت)ايم كرده

  .بررسي نكرده است
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 در قصص قرآني بحث كنيم، الزم است فرض  و مكاننصر زماا عنةپيش از آنكه دربار    
پذير است، چه  فيزيكي و سنجهو مكان ، همين زمان  و مكانبگيريم كه منظور از زمان

و ديگر يعني زمان و مكاني شويم، پاي زمان  آنگاه كه وارد مباحث فلسفه اسالمي مي
 در راستاي اهداف اين طلبد و آيد كه خود مجالي ديگر مي ابدي و ازلي به ميان ميمكان 

  و مكان تاريخيپذير، به زمان گاهشمارانه  سنجه و مكاناز اين زمان. جستار قرار ندارد
 بدل )narrative time and place( رواييو مكان كنند كه در روايت به زمان  ياد مي

  و مكان همين زمانةدر محدود) ص( پيامبر ة قصص انبياء و حتي سيرةشود و عمد مي
  . گيرند پذير قرار مي سنجه

  
  مؤلفة زمان روايي. 3

 ةداستاني زير عنوان مؤلف رخدادهاي جهان ئةشناسي، توالي، نظم و ترتيب ارا در روايت
شناسي را به  روايت) 1988و 1980(ژنت . شود  مطرح مي)story time(زمان داستان 

. كند تقسيم مي) mode (حالت/ و وجه) voice(، صدا )tense(سه مقولة زمان دستوري 
كند و خود سه  زمان دستوري به كاربرد وجه زمان در سطوح داستان و متن اشاره مي

 ژنت، راوي و روايتگري). frequency(و بسامد ) duration(، تداوم )order(نظم : نوع دارد
 حالت،/ بندي سوم ژنت يعني وجه  دستهاولين زيرگروه. كند  بررسي مي»صدا« ةرا زير مقول

 فة بحث مؤلةعمد. پردازد وه بازنمايي كنش، گفتار و انديشة اشخاص داستان ميبه وج
استوار ) 64 :كنان-در ريمون 77-182 :1980، 1972 (زمان كه بر اساس آراي ژرار ژنت

شمارانة سطح   و زمانِ نه الزامأ گاه»داستان« ميان زمان گاهشمارانة سطح ةاست از رابط
 ميان حوادث داستان  گاهشمارانّةزمان داستان، رابط. آورد  سخن به ميان مي،»متن«

گونه كه در اصل رخ داده است و زمان متن، چگونگي جايگزين كردن اين  است بدان
براي نمونه سرگذشت پيامبران يا اقوام پيشين همانند سرگذشت . حوادث در سطح متن

 از( ابتدا و انتها شمارانه و از واقعي هر فرد و قومي، مدتهاي مديد و بر اساس سير گاه
اين سير گاهشمارانه و تقويمي حوادث را سير زمان . اتفاق افتاده است) كودكي تا به موت

دانيم كه در ادبيات  اما نيك مي. ناميم  مي)fibula (فابوال/ طرح اوليه/ داستاندر سطح 
استان ويژه، امكان ندارد كه بتوان تمامي حوادث سطح د  و قصص قرآني بهاًداستاني عموم

اصأل هنر قصص قرآني در اين . نعل در سطح متن ذكر كردالنعل بالمو و طابق  را موبه
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كند، گلچيني از حوادث  است كه ضمن تعقيب هدف اصلي، هرگاه مناسبتي ايجاب مي
طلبد  اين امر مي.  ذكر كندمتناي مناسب در سطح   را به اندازه و به شيوهداستانسطح 

 حوادث داستان، در متن پيش روي خواننده قرار نگيرد و به ةكه تمام زمان گاهشماران
ژنت، . اي ميان اين دو زمان ايجاد شود و حال و هواي مورد نظر، رابطهسوره فراخور بافت 

 زماني ميان زمان سطح داستان و زمان ةبر اساس اين رابطه، معتقد به سه نوع رابط
. )frequency( و بسامد )duration(ديرش / ، تداوم)order(نظم : است سطح متن

  :نويسد  كنان مي-ريمون
، روابط ميان توالي رخدادهاي داستان و نظم و نسق »نظم و ترتيب«ژنت ذيل مبحث 

زمان وقوع رخدادهاي مدت ، روابط ميان »تداوم«ذيل . كند خطي آنها را در متن بحث مي
، »بسامد« ذيل ،خر نيزدر آ .كند  روايت رخدادها را بررسي ميمصروفداستان و حجم متن 

روابط ميان تعداد دفعات اشاره به رخداد در داستان و تعداد دفعات روايت رخداد را در متن 
  ).65:  كنان-ريمون(كند  بحث مي

  
  بنظم و ترتي 1-3

 از . متناظر برقرار استةگاهي ميان سير زمان حوادث در سطح داستان و سطح متن رابط
گاهي ميان اين دو زمان، . ن دو سطح، عادي و طبيعي است رابطة زماني ميان اي،اين رو

: شود پريشي در سطح متن مي اين امر منجر به دو نوع زمان. دهد نوعي اختالل رخ مي
 پرش به آينده/ نگري  و آينده)(analepsis فالش بك/ بازگشت به گذشته/ نگري گذشته

)prolepsis( .نگري، اند و آينده نكه رخ دادهنگري، نقل حوادث داستان است پس از آ گذشته 
حال اگر اين گذشته نگري در محدودة . نقل حوادث داستان است پيش از آنكه رخ دهند

نگري دروني و اگر خارج از فضاي داستان اصلي رخ دهد،  داستان اصلي رخ دهد، گذشته
اين ژنت از . نگري مركب نام دارد نگري بيروني و اگر تركيب هر دو باشد، گذشته گذشته

 اين دوگانگي زماني. كند  تعبير مي(anachrony)پريشي  نوع  اختالالت زماني به زمان
 ها  كلي روايتة خصيص)narrative time(و زمان روايت  )(story timeزمان داستانيعني 

 شود، يا زياد مي و ها كم در قصص قرآني، بسته به بافت و موقعيت سوره، نقل داستان. ستا
گاهي، بخشي از . تمامي از ابتدا تا انتها ذكر شوند يست كه اين داستانها بهگونه ن اما اين

اي از زندگي آن پيامبر رجعت  شود، آنگاه زمان روايي به گذشته داستان پيامبران نقل مي
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گردد،  گاه، روايت به جايي در اوايل داستان پيامبران بر مي). نگر بيروني گذشته(كند  مي
 زماني ةگاهي نيز دور). نگر دروني گذشته(داستان اصلي قرار دارد اما اين نقطه در درون 

نگر  گذشته(پرد  آورد يا به درون آن مي نگر بيروني از دل روايت اصلي سر بر مي گذشته
هاي مختلف قرآن آمده است و  در سوره) ع(براي نمونه، داستان زندگي موسي ). مركب

. بخشي از زندگي وي را نقل كرده استهر سوره بنابر يافت و اقتضاي مضمون سوره، 
برحسب تسلسل زماني و )  قصصةبراي نمونه سور(گاه، نقل زندگي موسي در يك سوره 

د و تا غرق نك ميرود و داستان تولد و كودكي موسي را آغاز  گاهشمارانه به پيش مي
از ) مثأل سورة طه(اي ديگر  گاه، داستان موسي در سوره. دهد شدن فرعونيان ادامه مي

 آنجا كه موسي گمگشته و ترسان، در بيابان آتشي )in midas res(شود  ميانه آغاز مي
رسيدن موسي به مقام رود تا خانوادة خود را نجات دهد تا  بيند و سر در پي آن مي مي

د و وش مي متوقف جا سپس خط سير داستان همين. رسالت و حركت به سمت فرعون
و دوباره به داستان ) نگر بيروني گذشته(كند  مي جعتداستان به دوران كودكي موسي ر

گونه كه در ادبيات داستاني روايي نيز مرسوم است، در قرآن  البته همان. گردد اول بازمي
در سورة طه، . گيرد بدون منطق صورت نمي نگرها،  قطع رشته حوادث و در كل، گذشته

كند   به درگاه خداوند دعا مييگردد كه موس سير گاهشمارانة حوادث اوأل زماني قطع مي
  :كند و خداوند خواستة او را اجابت مي

  . 1».ات به تو داده شد اى موسى، خواسته«: فرمود) 36 ( قالَ قَد أُوتيت سؤْلَك يا موسى   
نگري، داستاني است كه قرار است  گذشتهنوع البته نبايد از خاطر دور داشت كه اين 

نمونة . وت قلب و اطمينان دهد كه پيروزي  از آنِ آنان استو يارانش ق) ص(به پيامبر 
گردند، داستان  شود و آنگاه حوادث به آغاز برمي ديگر از داستاني كه از ميانه آغاز مي

  .اصحاب كهف است
  

  تداوم 2-3
، رابطة ميانِ زمانِ حوادثِ سطح داستان و مدت قرائت حوادث مذبور در سطح متن تداوم
دهد كه چه اندازه از زمان سطح داستان در  وم به اين پرسش پاسخ ميدر واقع تدا. است

                                                 
 .اند ها از ترجمة قرآن استاد فوالدوند انتخاب شده  ترجمه-1
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 :كنان-ريمون ()constant speed(» سرعت ثابت«كند؟ ژنت  سطح متن نمود پيدا مي
گيري مقادير گذشت زمان حوادث سطح داستان در سطح متن   را معيار فرضي اندازه)73

 نسبت ميان اينكه داستان چه اين است كه» سرعت ثابت«منظور از . كند پيشنهاد مي
بر . ماند كشد و طول متن چقدر است، ثابت و بدون تغيير باقي مي مدت به درازا مي

 )deceleration( يا كاهش )acceleration(اساس همين معيار، سرعت قرائت متن، افزايش 
 descriptive(توصيفي   و سرعت حداقل، درنگ)ellipsis( حذفسرعت حداكثر، . يابد مي

pause(نهايت نيز، خالصه  ميان اين دو بي.  نام دارد)summary(نمايشي ة و صحن 
)scene(نداردمتنازايي در  اي از تداوم داستان، هيچ مابه در حذف، پاره. گيرد  قرار مي  .

در خالصه، تداوم متن . استاز تداوم داستان تر   طوالنيمتندر درنگ توصيفي، تداوم 
  . نمايشي، تداوم داستان و متن تقريباً برابر استةدر صحن. ان استتر از تداوم داست كوتاه

يابد؛  افزايش مي در قصص قرآني، گاه سرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح متن    
حذف دو نوع . شود به ديگر سخن، مقاديري از زمان داستان در سطح متن حذف مي

 در حذف صريح مشخص .)implicit( و حذف تلويحي )explicit(حذف صريح : است
 روشني ةدر حذف تلويحي، هيچ اشار. شود كه چه مقدار از داستان حذف شده است مي

براي نمونه گاهي سرگذشت يك پيامبر در . شود به تغيير يا تبديل در زمان داستان نمي
براي نمونه داستان .  گاهي در يك آيه بالكنايه،شود بيش از  بيست آيه بالصراحه ذكر مي

گاه در همين سوره داستان موسي در سه . ن وارد شده بر ابراهيم در سورة ذارياتمهمانا
  : شود آيه ذكر مي
فَتَولَّى بِرُكْنِهِ و قالَ ساحِرٌ أَو ) 38( فِرْعونَ بِسلْطانٍ مبينٍ   اذْ أَرسلْناه الى  موسى و في

]  ماجراى[در ] نيز[و ) 40( ِفي الْيم و هو مليم فَأَخَذْناه و جنُوده فَنَبذْناهم) 39(مجنُونٌ 
با ]  فرعون[پس ) 38. (موسى، چون او را با حجتى آشكار به سوى فرعون گسيل داشتيم

)  39(» .اى است ساحر يا ديوانه] اين شخص،[« : خود روى برتافت و گفت]  دولت[اركان 
در آخرين [يا افكنديم در حالى كه او او و سپاهيانش را گرفتيم و آنان را در در] تا[

  )40. (بود] خود[نكوهشگر ]  لحظه
  :و گاه داستان پيامبراني مثل عاد و ثمود هر يك در دو آيه    

ءٍ أَتَت علَيهِ االَّ جعلَتْه  ما تَذَر مِنْ شَي) 41( عادٍ اذْ أَرسلْنا علَيهِم الرِّيح الْعقيم  و في
فَعتَوا عنْ أَمرِ ربهِم ) 43( ثَمود اذْ قيلَ لَهم تَمتَّعوا حتَّى حينٍ  و في) 42(كَالرَّميمِ 
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و ) 45(فَما استَطاعوا مِنْ قِيامٍ و ما كانُوا منْتَصِرينَ ) 44(فَأَخَذَتْهم الصاعِقَةُ و هم ينْظُرُونَ 
به هر چه ) 41. (بادِ مهلك را فرستاديمآنها آن ] سر[، چون بر ]نيز[عاد ]  ماجراى[در 
نيز [ثمود ]  ماجراى[و در ) 42. (گردانيد وزيد آن را چون خاكسترِ استخوان مرده مى مى

]  آنكه[تا ) 43(» .تا چندى برخوردار شويد«: ، آن گاه كه به ايشان گفته شد]عبرتى بود
گريستند، آذرخش آنان را ن از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالى كه آنها مى

  )45. (در نتيجه نه توانستند به پاى خيزند و نه طلب يارى كنند) 44. (فروگرفت
شود و قرآن  در يك آيه خالصه مي) نوح(و گاه كل سرگذشت يك پيامبر و قومش 

  :بيند كه كل ماوقع را يادآوري كند لزومي نمي
كانُوا قَو ملُ انَّهنُوحٍ مِنْ قَب مقَو اقوامِ [پيش از آن ] نيز[و قوم نوح ) 46(ماً فاسِقينَ و
  )46. (، زيرا آنها مردمى نافرمان بودند]نامبرده همين گونه هالك شدند

شود، در  نمونة دوم از حذف كه به سبب فشردگي حوادث، خالصه هم محسوب مي    
  :آيد  عاديات ميةپنج آية اول سور

) 4(فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً ) 3(فَالْمغيراتِ صبحاً ) 2(رِياتِ قَدحاً فَالْمو) 1(و الْعادِياتِ ضَبحاً 
خود از ]  هاى[سوگند به ماديانهايى كه با همهمه تازانند و با سم ) 5(فَوسطْنَ بِهِ جمعاً 

و صبحگاهان هجوم آرند، ) 2(جهانند،  همى]  از سنگ[و برق ) 1! (جهانند سنگ آتش مى
  .)5(، در دل گروهى درآيند، ] هجوم[و بدان ) 4(، گَردى برانگيزند، ] رشيو[و با آن ) 3(

 مركب و منتزع از چند )oath cluster(اين پنج آيه كه در واقع يك سوگند خوشة      
 ويژه به(روزة حركت سپاه مسلمين به طرف دشمن حوادث چندداستان تصوير است، 

 سپاه كفر را در چند آيه موجز و با نگيري، محاصره و در ميان گرفت و غافل) در شب
مياني، سرعت نقل غير ضروري در واقع، حذف رخدادهاي . كند سرعت حداكثر نقل مي

 داستانراست در بطن  حوادث اصلي را در سطح متن افزايش داده و خواننده را يك
  . دهد  ميقرارنبرد سپاه اسالم و كفر 

  :خورد ه نوجواني او پيوند مي دوم حذف، آنجاست كه كودكي موسي بةنمون    
و چون به  .)14( آتَيناه حكْماً و عِلْماً و كَذلِك نَجزِي الْمحسِنينَ  و لَما بلَغَ أَشُده و استَوى

رشد و كمال خويش رسيد، به او حكمت و دانش عطا كرديم، و نيكوكاران را چنين 
  .دهيم پاداش مى

يابد؛ به ديگر سخن،  نقل داستان در متن كاهش ميدر درنگ توصيفي، سرعت      
. يابد تر از متن، به نقل حوادث اندكي از سطح داستان اختصاص مي اي طوالني پاره
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  عصا از موسي مي پرسد، و ة طه دربارة مناسب، پرسشي است كه خداوند در سورةنمون
عصا اختصاص ، تعداد آيات زيادتري به توصيف كاركردهاي )متن سوره (در سطح متن

  :يافته است
 و   غَنَمي قالَ هِي عصاي أَتَوكَّؤُا علَيها و أَهش بِها على) 17 ( و ما تِلْك بِيمينِك يا موسى

اين «: گفت) 17(» و اى موسى، در دست راست تو چيست؟) 18 ( لِي فيها مĤرِب أُخْرى
تكانم، و كارهاى  گوسفندانم برگ مىدهم و با آن براى  عصاى من است، بر آن تكيه مى
  ».آيد ديگرى هم براى من از آن برمى

، خالصه و صحنه )درنگ توصيفي(و سرعت حداقل ) حذف(ميان سرعت حداكثر      
تر از  سرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح متن، در خالصه اندكي طوالني. آيد مي

گونه كه از عنوان پيداست،  همانذف است؛ در واقع، حدرنگ توصيفي و اندكي كمتر از 
به ديگر سخن، . شود وار و فشرده در سطح متن نقل مي حوادث سطح داستان، خالصه

 ).68: چتمن(»  است]در سطح داستان[تر از رخدادهاي توصيف شده   ، خالصه]متن[روايت «
. كند  نقل ميبه ايجازهاي مربوط به روز قيامت، حوادث هولناك اين روز را   روايتةعمد
دهند و در واژگان  ها كه از آيندة اتفاق نيفتاده گزارش مي روايتاين عمدة در 

هاي  دگرگونيشود،   ياد مي)ulterior narrative(هاي مابعد  شناختي از آنها به روايت روايت
 و چونان برق و باد از جلوِ ديدگان بيننده با ايجازحادث در روز قيامت در زمين و آسمان 

كوتاهي طول آيات و ضرباهنگ سريع عبارات، آني بودن و سريع بودن . در گذر است
  . دنبخش  دو چندان ميةحوادث اين روز را جلو

د، ديرش زمان داستان با نندا ترين شكل آن مي  نمايش كه مكالمه را نابةدر صحن 
هاي ميان اشخاص قصص قرآني، از  ويژه مكالمه هاي قرآن و به مكالمه. متن برابر است

 ة سور83-65آيات از آن جمله است . شوند  نمايش محسوب ميةهاي صحن مله نمونهج
و ) ع(ان موسيتداس( شعراء ة سور16 -27و آيات )) ع(و خضر) ع(داستان موسي(كهف 
  :)فرعون

 فَعلْت  تيو فَعلْت فَعلَتَك الَّ) 18(قالَ أَ لَم نُرَبك فينا وليداً و لَبِثْت فينا مِنْ عمرِك سِنينَ 
فَفَرَرت مِنْكُم لَما خِفْتُكُم ) 20(قالَ فَعلْتُها إِذاً و أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ) 19(و أَنْت مِنَ الْكافِرينَ 

  بنيو تِلْك نِعمةٌ تَمنُّها علَي أَنْ عبدت ) 21( مِنَ الْمرْسلينَ   ربي حكْماً و جعلَني فَوهب لي
قالَ رب السماواتِ و الْأَرضِ و ما بينَهما ) 23(قالَ فِرْعونُ و ما رب الْعالَمينَ ) 22 (إِسرائيلَ
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قالَ ربكُم و رب آبائِكُم الْأَولينَ ) 25(قالَ لِمنْ حولَه أَ ال تَستَمِعونَ ) 24(إِنْ كُنْتُم موقِنينَ 
)26 ( ولَكُمسنُونٌ قالَ إِنَّ رجلَم كُمسِلَ إِلَيالَّذي أُر)ما ) 27 غْرِبِ والْم شْرِقِ والْم بقالَ ر

) 29(قالَ لَئِنِ اتَّخَذْت إِلهاً غَيري لَأَجعلَنَّك مِنَ الْمسجونينَ ) 28(بينَهما إِنْ كُنْتُم تَعقِلُونَ 
بِشَي جِئْتُك لَو بينٍ  قالَ أَ وادِقينَ) 30(ءٍ ممِنَ الص قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْت.  

آيا تو را از كودكى در ميان خود نپرورديم و ساليانى چند از عمرت را «: گفت]  فرعون  [
: گفت) 19(» .كار خود را كردى، و تو از ناسپاسانى]  سرانجام[و ) 18(پيش ما نماندى؟ 

و چون از شما ترسيدم، از شما ) 20(آن را هنگامى مرتكب شدم كه از گمراهان بودم، «
اينكه ] آيا[و ) 21. (گريختم، تا پروردگارم به من دانش بخشيد و مرا از پيامبران قرار داد

» نهى؟ اى نعمتى است كه منّتش را بر من مى ساخته] خود[فرزندان اسرائيل را بنده 
سمانها و پروردگار آ«: گفت) 23(» و پروردگار جهانيان چيست؟«: فرعون گفت) 22(

به كسانى كه ]  فرعون)  [24(» . اگر اهل يقين باشيد-زمين و آنچه ميان آن دو است
پروردگار شما و «: گفت]  موسى دوباره) [25(» شنويد؟ آيا نمى«: پيرامونش بودند گفت

واقعاً اين پيامبرى كه به سوى شما «: گفت]  فرعون) [26(» .پروردگار پدران پيشين شما
پروردگار خاور و باختر و آنچه «: گفت]  موسى) [27(» .سخت ديوانه استفرستاده شده، 

اگر خدايى غير از من اختيار «: گفت]  فرعون) [28(» . اگر تعقّل كنيد-ميان آن دو است
گرچه براى تو چيزى «: گفت) 29(» .زندانيان خواهم ساخت]  جمله[كنى قطعاً  تو را از 

  )31(» .گويى آن را بياور ست مىاگر را«: گفت) 30(» آشكار بياورم؟
 ميان موسي و فرعون ةلما طوالني، حوادث سطح داستان يعني مكةدر اين مكالم

در واقع در مكالمه كه شكل . نعل در سطح متن ذكر شده استالنعل بال مو و طابق موبه
  . 1 نمايشي است، ديرش حوادث داستان با متن برابر استةكامل صحن

  
  بسامد  3-3

و تعدادِ نقلِ آن حوادث در سطح متن  دادِ دفعاتِ تكرارِ حوادثِ سطح داستانبسامد تع
اي از حوادث سطح داستان چندين و چند  ويژه در قصص قرآني، پاره در قرآن و به. است

                                                 
از آنجا كه مكالمه نوعي تعامل كالمي است، بديهي اسـت كـه نقـل كامـل حـوادث داسـتان در سـطح مـتن                            -1

ايجاد كند و چندصـدايي نـوعي فرصـت در اختيـار گوينـدگان قـرار                ) polyphony(تواند نوعي چندصدايي     مي
دهـد كـه در      قرآن نيز اين فرصت را در اختيار موسي و فرعـون قـرار مـي              . دهد كه نظرات خود را اعالم كنند       مي

  . هاي خود را ابراز كنند هانديش) موسي در مقام پيامبر الهي و فرعون در مقام حاكم وقت(موضعي برابر 
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 در )repetition(آيد بسامد با عنصر تكرار  به نظر مي. شود بار در متن قرآن تكرار مي
شايد داستان موسي از جمله قصص قرآني است كه .  استل بالنعنعلال علوم قرآني، طابق

هاي مختلف و بنابر مقتضي و بافت آن  هاي آن مكرر و متناوب در سوره اجزا و پاره
 شناسان بسامد را سه نوع اصلي روايت. كنيم ها آمده است كه در زير بدان اشاره مي سوره
  ). 79 : كنان-ريمون (دانند مي
بار در داستان  در متن، نقلِ يكبارِ آنچه يك: )singulative(مفرد / محور تك 1-3-3

بار در متن  حوادث زندگي  برخي پيامبران يا وقايع و افراد تاريخي يك. اتفاق افتاده است
  . براي نمونه داستان ذوالكفل يا برخي پيامبران كم آشناتر. شوند قرآن ذكر مي

بار در داستان   آنچه يكة چندبار نقلِ،در متن: )repetitive (مكرر /چندمحور 2-3-3
بار در سطح داستان رخ  حوادث زندگي موسي از تولد تا موت يك. اتفاق افتاده است

هاي قرآن تكرار  داده است، اما اين حوادث به طرق گوناگون چندين و چند بار در سوره
  . شوند مي
بار در داستان  چندبار آنچه  در متن، نقلِ يك: )iterative(بازگو / تكرارشونده 3-3-3

يا ساير پيامبران و افراد تاريخي ) ص(برخي حوادث زندگي پيامبر . اتفاق افتاده است
 انندم. شود بار بيشتر بدانها اشاره نمي چندباره تكرار شده است، اما در قصص قرآني يك
انها بار بد اند، اما قرآن بيشتر از يك غزوات پيامبر كه بارها با اسامي گوناگون رخ داده

به هر جهت، آنچه در قرآن مهم است، كاركرد، نقش و هدفمند بودن  .كند اشاره نمي
تكرار است؛ اينكه در قرآن فقط با تكرار معاني و الفاظ سروكار نداريم، بلكه با تصريف در 

ظاهر در گفتمان قرآني،  روييم؛ يعني با چگونگي ساختاردادن به اطالعاتي كه به هبيان روب
در واقع در گفتمان قرآني بحث اصلي اين . آيند مسبوق به سابقه به حساب ميتكراري يا 

هاي وحياني  ها و انديشه است كه قرآن به چه ترتيب از تكرار و يا تصريف براي بيان آموزه
ويژه الفاظ در آيات و  رسد با اينكه انواع تكرار معاني و به بهرده برده است؟ به نظر مي

ظاهر بار معنايي خوشايندي به  اي كه واژة تكرار به گونه دهد به هاي قرآني رخ مي سوره
واسطة ساختار اطالعات گفتمان در بطن فرا كاركرد ه كند، اما قرآن ب ذهن متبادر نمي

اي ظريف و كارآمد از تكرار بهره برده است كه به تصريف و نه تكرار در  متني، به گونه
  )).زير چاپ(حري . نك(بيان دامن زده است 
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   مكان رواييةمؤلف. 4
دو نوع مكان . از اين رو هر روايت به مكان نياز دارد. افتد  در جايي اتفاق مي،هر روايت
مكان داستان، . )text place(و مكان متن  )story place(مكان داستان : وجود دارد
مكان متن، شامل آن . افتد شود كه حوادث در آنها اتفاق مي هايي مي  مكانةشامل هم

: همان (چتمن كشد جا سرك مي شود كه خواننده در خالل متن بدان هايي مي صحنه
معتقد است مكان متن، آن بخشي از مكان داستان است كه بسته به مقتضيات  )104

. هاي سينمايي قرار دارد هاي كالمي يا دوربين در روايت رسانه در افق ديد راوي در روايت
كنند، مكاني خاص و   هم ياد مي)setting(پردازي  همكان داستان كه گاه از آن به صحن

 پردازي بستري صحنه. كنند محيطي اجتماعي است كه اشخاص داستاني در آن زندگي مي
افتد و دنيايي كه خواننده  آورد؛ جهاني كه داستان در آن اتفاق مي براي داستان فراهم مي

 و به خواننده سازد مي داستان اي براي زمينه پردازي پس نيز، صحنه. كند بدانجا سفر مي
 توالن. كند كه رفتار اشخاص داستاني و اهميت كنش آنان را ادراك كند كمك مي

در اصل زمان و مكان در روايت نسبت به رخداد و بر اين باور است كه  )90: 1383(
خواهد بداند  خواننده در حين قرائت داستان مي. شخصيت داراي اهميت كمتري است

 زماني مشخصي از زمان و مكان وقوع رخداد -هاي حجمي ايل دارد نشانهكجاست و تم
آرايي از يك سو و شخصيت و رخدادها از   روابط ميان صحنه،به زباني ساده. به دست آورد

هاي  مشخصه.  است)analogous( يا قياسي )causal(سوي ديگر از نوع روابط علّي 
 ة يا بيشتر به واسط-ها باشد كنات شخصيتتواند علت و معلول اعمال و س آرايي مي صحنه

تواند به شخصيت يا  آرايي از برخي جهات مي  صحنه-تقويت يا هماهنگي نمادين
هاي قرآني به طرزي كارآمد به كار  ها در مكان اين ويژگي. ها شباهت پيدا كند شخصيت
  . رفته است

  
  شناسي و كاركرد مكان در قصص قرآني سنخ. 5

شناسي آن را به   مكان است كه روايتةمهم قصص قرآني يكي مؤلفهاي  از جمله مؤلفه
البته آنچه از مكان مد نظر است، مكان متن . كند مكان داستان و مكان متن تقسيم مي

مكان . است؛ مكاني كه حوادث، اشخاص و اقالم سطح متن را در خود جاي داده است
غيبي تقسيم / و ناواقعيتاريخي / سطح متن در قصص قرآني به دو نوع اصلي واقعي
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 منفي دارد و ةعير واقعي جنب. گفتني است كه ناواقعي با غيرواقعي فرق دارد. شود مي
چيزي است كه  اما ناواقعي، هر آن. كند غيرحقيقت و ناراستي را به ذهن متبادر مي

واقعي نباشد يعني به سنجة معيارهاي جهان مادي در نيايد و قواعد آن متناسب جهان 
تاريخي، مكاني است كه حوادث داستان در / مكان متن واقعي. ي باشد نه ناسوتيالهوت

آن رخ داده است كه يا اين مكان واقعي و مطابق با اصول دنياي ناسوتي است يا اينكه 
. ه داده استئشناسي شواهدي دال بر وجود چنين مكانهايي ارا  باستانكشفيات مثالً

دستة دوم . اند گونه  تاريخي در قصص قرآني از اينسرگذشت پيامبران يا افراد واقعي و
هاي  اند و به صحنه هاي پيشيني آمده اند كه عمدتأ در روايت غيبي/ هاي ناواقعي مكان

البته ممكن بلكه محتمل است كه . كنند يا ديرهنگام جهان آخرت اشاره مي/ زودهنگام و
هاي  بوستان ها و باغ. يدا كنندهاي تمثيلي نيز پ هاي واقعي و ناواقعي هر دو جنبه مكان

  .  هاي واقعه و الرحمن از اين شمارند اخروي توصيف شده در سوره
ز كمال اهميت ئشناختي حا با تمام اين اوصاف آنچه در قصص قرآني به لحاظ روايت    

هاي قصص و كاركرد آن در پيشبرد  است، كاركرد و نقش مكان در ارتباط با ساير مؤلفه
پردازي است؛ به عبارت بهتر، همياري و تعامل مكان و ساير   شخصيتكنش داستان و

 مهم ديگر چگونگي تبلور مكان در متن است؛ به ديگر سخن، چه ةاجزا چگونه است؟ نكت
ستگي مكان و نمود آن ج نخست به برة در وهل)textual markers(هاي متني  شاخص

گاه چه كسي يا كساني با فضاي  خواننده از ديددر متن قرآن كمك كرده است؟ در ثاني
تواند نقشي  ها مي شود؛ به ديگر سخن،  نوع نزديكي يا دوري راوي به صحنه متن آشنا مي
هايي كه مكان در آن عنصر غالب است و  از جمله سوره. پردازي ايفا كند مهم در صحنه

مكان كلي سطح داستان دو .  است)ع ( يوسفةنقشي مهم در پيشبرد كنش دارد، سور
سرزمين كنعان و مصر است كه بسيار از هم دورند اما شوق انتظار يعقوب براي ديدار با 

در اين سوره چند مكان . كند يوسف اين دو مكان را در سطح متن به هم نزديك مي
پردازي افراد داستان از جمله يوسف،  نقشي اساسي در پيشبرد كنش داستان و شخصيت

ها به ترتيب پديدار شدن در سطح  اين مكان. دارديرادران، همسر عزيز مصر و يعقوب 
داري مصر،  ند از كنعان، بيابان و چاه، مصر، خانة عزيز مصر، زندان، خزانها متن عبارت

در واقع مكان در سيري تسلسلي، از كنعان شروع و به . دروازة شهر مصر و دوباره كنعان
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 حسادت ساير برادران را در كنعان اول، يوسف، برادري است كه. شود كنعان ختم مي
 افتخار و ةاي است كه ماي زاده برانگيخته است؛ در كنعان دوم، يوسف مهتر و بزرگ

) زندان(افتد؛ در مصر، يوسف از چاه  در كنعان، يوسف به چاه مي. سربلندي برادران است
شناسي، مكان سطح متن چندين  از ديدگاه روايت. نشيند مي جهد و بر صدر بر مي

دست كم سه شيوه براي تبلور مكان داستان در ) همان(چتمن . مي داردشاخص كال
هاي كالمي مثل بزرگ، كوچك  كاربرد مستقيم كميت: كند سطح مكان متن پيشنهاد مي

در » زندان«و  »چاه«هاي استاندارد دارند مثل واژگان  ي كه كميتئو غيره؛ اشاره به اشيا
هاي  اء از حيث اندازه، حجم و شكل با كميت ساير اشية يوسف، و شيوة سوم، مقايسةسور

استاندارد؛ به ديگر سخن، خواننده در حين تجسم فضاي متن در ذهن، كميت برخي 
سپس در حين قرائت، ساير اشياء را . داند و تصوري نسبتأ روشن از آنها دارد اشياء را مي

ندازه يا ارتفاع چاهي براي نمونه خواننده تصوري از عمق، ا. كند با اين كميتها مقايسه مي
داند كه يوسف در اين چاه  او مي. كه قرار است در بيابان پر آب باشد، در ذهن خود دارد

وقتي در پايان، يوسف در مصر به چنان جايگاهي رفيع دست پيدا . شود زنداني مي
هاي دو مكان را كه يكي در عمق زمين قرار  تواند تفاوت روشني مي كند، خواننده به مي
نكتة مهم ديگر اين است كه خواننده از . د و ديگري تا به عرش رفته است، دريابددار

كند و مكان متن چه نقشي در پيشبرد كنش و  ديدگاه چه كسي به مكان متن نگاه مي
ها، خداوند است كه به زبان  پردازي دارد؟ در سورة يوسف همانند ساير سوره شخصيت
از اين رو خداوند در مقام . خواند ا بر پيامبر ميها ر  جبرئيل، داستانةواسطه وحي و ب

 أَمرِهِ و  و اللَّه غالِب على: راوي داناي كل همه جا حضور دارد و امر او، وجه غالب است
و خدا بر كار خويش چيره است ولى بيشتر مردم ) 21(لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يعلَمونَ 

وسف شخصيت اصلي است و او قهرمان داستان است، از اين نظر كه ي). 21(دانند  نمى
هاي مختلف  چرخد و خواننده همراه او به مكان خط سير داستان حول شخصيت او مي

از اين جهت كه داستان حول محور شخصيت يوسف قرار دارد، . كشد داستان سرك مي
لي يوسف خود محور اص(نه فقط در پيشبرد كنش داستان نقش دارد او بديهي است كه 

. كند ، بلكه در آشكار كردن شخصيت خود و ديگران نيز نقش ايفا مي)كنش و ماجراست
شود، هريك بخشي  هايي كه يوسف خواسته و ناخواسته بدانها وارد مي از ديگر سو، مكان
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يوسف در قعر چاه، خدا را فراموش : دهد هاي شخصيت او را بروز مي از توانمندي و ويژگي
هايي  زندان نيز جنبه. كند يز مصر از شرافت و تقواي خود دفاع ميكند و در خانة عز نمي

پردازي رابطة كنايي  گاهي محيط با شخصيت. كند ناپيدا از شخصيت او را آشكار مي
)situational/ verbal irony(در . گونه است  يوسف اينةبراي نمونه سور. كند  پيدا مي

تظار دست كم برادران اين است كه از ميان افتد و ان اين سوره، يوسف به قعر چاه فرو مي
اما از آنجا كه امر خدا غالب است، اين مكان سرآغاز راهي است كه يوسف را به . برود

آتش نيز بر ). ويژه برادران به باالترين مقام مادي و معنوي در نزد همه به(رساند  عرش مي
ت كه موسي و پيروانش را از آيد و دريا نيز راهي اس ابراهيم به صورت برد و سالم در مي

 ةاز اين رو اغراق نيست اگر بگوييم در اين سوره و شايد عمد. دهد غرق شدن نجات مي
ساز است و محور اصلي  هاي قرآني، عنصر كنايه به نوعي وجه غالب و يا سرنوشت داستان

موش فرا براي برادران  تالش.»كند مي خداوند شر بشري را به خير بدل«:آن نيز اين است
 توطئه و طرح كه برادراني و رساند مي عزت و شهرت ةقل اوج به را او يوسف، كردن
 گيرند مي قرار برادر مهرباني و شفقت مورد پايان در بردارند ميان از را يوسف تا چينند مي

 پي در يوسف اگر«: كند پردازي يوسف نيز كمك مي اين كنايه به شخصيت). 2000 :مير(
 اين كه شود مي معلوم بيند، بعداً مي رفته دست از را خود زندگي چاه در افتادن فرو

 با كند مي احساس اگر و يابد مي نجات چاه از زوديبه چراكه است اساس بي نگراني
 نوميدي به زود خيلي احساس اين است كرده پيدا امنيت عزيز مصر ةخان به درآمدن

 است كه مدت زمان زنداني بودن معتقد) 1986(مير ). همان، با تغييرات(شود   ميبدل
ياها معرفي ؤنخست اينكه، او تعبيركنندة ر. كند يوسف، چند خصلت او را نمايان مي

سوم، ). 35-40 آيات(كند  دوم، او به اعتقاداتش پايبند است و آنها را تبليغ مي. شود مي
چهارم، خصلت ممتاز يوسف در .  او در معرفي اعتقاداتش مبين فراست اوستةشيو

هاي  طور كنايي، خصايل و ويژگي از همين روست كه زندان به. زندان، درستكاري اوست
  .كند بارز يوسف را آشكار مي

  
  گيري نتيجه. 6
در واقع قصص قرآني . هاي زمان و مكان روايي با قصص قرآني همخواني دارد ويژگي 1-6

ادث سطح چيني از حو كند، گل ضمن تعقيب هدف اصلي، هرگاه مناسبتي ايجاب مي
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طلبد كه  اين امر مي. اي مناسب در سطح متن ذكر كند  را به اندازه و به شيوهداستان
تمام زمان گاهشمارانة حوادث داستان در متن، پيش روي خواننده قرار نگيرد و به 

اي ميان اين دو زمان ايجاد شود كه از آن  فراخور بافت و حال و هواي مورد نظر، رابطه
 .تداوم و بسامد ياد كرديمزير عناوين نظم، 

 ةهاي آن بهر مكان و ويژگية  كنايي، از مؤلفاًقصص قرآني به طرزي كارآمد و عمدت  2-6
ويژه قصص  عناصر زمان و مكان روايي از جمله عناصر مهم هر روايت و به  وبرد فراوان مي
  .قرآني است

مند است، تبيين  مان از آنجا كه قصص حكم روايت را دارند و روايت نيز برساختي ز3-6
شناختي نياز دارد موقعيت خود و دنياي  عنصر زمان و مكان به خواننده كه از حيث روان

در واقع خواننده . خود را نسبت به سطوح داستان و متن بسنجد، اهميت اساسي دارد
 .نياز دارد بداند كجاست و موقعيت زماني چيست

تواند با شأن نزول قصص نيز در  ميمندي قصص قرآني كه از سويي   تبيين زمان4-6
ارتباط باشد، راه را براي ادراك و احتماالً تفسير قصص حتي براي خوانندگان معاصر و 

 .كند كنوني نيز هموار مي
 تواند در نهايت به پيشبرد مندي قصص قرآني مي مندي و مكان  تبيين زمان6- 5

  . پردازي و كنش قصص به منزلة روايت كمك كند شخصيت
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