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Abstract  

As one of the most significant elements of narrative structure, time 

relationships bring the audience closer to the atmosphere and world of 

the story. The issue of duration is the most discussed realm of time in 

the narrative which takes into account the relationship between the 

period of events’ occurrence in a story as well as the amount of the 

text devoted to the same events’ presentation. Indeed, finding the 

duration of time within the text and its investigation in different 

versions of a story leads to a better understanding of the given text. It 

also lets the audience be in close contact with the scene of that event 

and proceed along with its different acceleration. This paper tends to 

study the duration of time in four versions of magicians’ story and 

their confrontation with prophet Moses (AS) and Pharaoh in the 

Qur’an in the light of Gerard Genette’s perspective. Consequently, the 

examination of narrative techniques related to the time duration in 

these versions represented that the scene and dialogue, and the 

descriptive pause have obtained the highest frequency, and as a result, 
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it provides a condition to take a lesson from the story, while the 

elimination and summarization have attained the least frequency. 

 Keyword: Duration;, narration; time; the story of magicians; Qur’an. 

Introduction 

Time is the structure-making factor of any narration. Without time in 

the narration, its content will never exist; because one of the main 

structures of any narration is the action or event based on movement 

and time (Ghasemipour, 200, p. 126). Finding time continuity in the 

text and examining it in multiple versions of a story help to understand 

better the text from a narrative and theatrical point of view. It helps 

the audience to move quickly with the text as the scene accelerates. 

With the speed decrease of the stage, they also slow down and allow 

themselves to draw the scene and think more. Finally, as the scene 

narrates conversations between people, the audience follows them step 

by step. 

As the omniscient narrator, God has chosen a kind of time 

continuity in the narration of Quranic stories according to its different 

conditions and impact on the audience. Examining the types of 

continuity and temporal accelerations in the Qur'anic stories allows 

the audience to get as close as possible to the text, and by finding 

different accelerations in the presentation of the text, they can hear the 

sound of the verses. This can help the audience to recognize silences 

from conversations, know the omissions and descriptions more 

accurately, and be as much as possible in the space of representation 

of the story to understand them with all his being and learn the best 

lessons from the stories and make them their pattern. 

The present study aimed to examine the time continuity of the 

magicians' story to find the role of the time continuity in quoting the 

four versions of this story in the Surahs A'raf, Yunus, Taha, and the 

Sho’ara. To this aim, we must answer the following questions: 
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-What are the components of time continuity in the narrative text? 

-Examining the four versions of the magicians' story in the Qur'an, 

what topics does the complete version of this story include? 

-What factors play a role in creating constant, positive, and negative 

accelerations in the story? 

-What effect does the use of different accelerations in storytelling have 

on the audience? 

Research Background 

Theorists of the narratological approach have considered research on 

the study of time in the narration, including Gerard Genette, Shlomite 

Raymond-Kennan, and Michael J. Tolan. Their comments are used in 

this article. Paul Ricoeur (1984, 1985, & 1988) discusses precisely the 

relationship between chronology and narratology in three volumes of 

Time and Narration. Ghasemipour (2008), in his article "Time and 

Narration" has examined time manifestation in narration. Other 

researchers have examined the characteristics of narrative time, 

including order, continuity, and frequency. The following are some 

related studies: Gholam Hosseinzadeh et al., (2007), in the article 

"The study of the time element in the narration with an emphasis on 

the Arabic story of Darwish in Masnavi", Sahba (2008) in the article 

"The study of time in the history of Bayhaqi based on the theory of 

Genette", and Droudgarian et al., (2011) in the article "The analysis of 

narrative time from the perspective of narratology based on the time 

theory of Genette in the story of Button by Reza Amirkhani". 

Examining the time continuity, in particular, is in these three articles: 

"Study of the continuity of narration time in the sub-anecdotes of 

Kelileh and Demneh" (Jahedjah and Rezaei, 2011), "Study of time 

continuity in the poetry of Arash Kamangir" (Asadollahi et al., 2016) 

and "Study of the continuity of narrative time in Arabic and Persian 

short story" (Khojasteh and Nikkho, 2016). In recent years, research 

has been done on the narrative time in the Qur'an and its stories; 
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including "Components of narrative time and place in the Quranic 

stories" (Horri, 2009) and "Study of the time element from the 

perspective of narratology in the stories design of Surah Al-Kahf" 

(Abbasi & Hamed Saghayan, 2016). 

The above mentioned articles regarding their expansion used one or 

two examples of the text for each time component. They did not 

analyze all phrases in a selected story. Therefore, it seems that the 

analysis of the narrative time of Qur'anic stories requires more 

detailed and in-depth research in this area. The present study has 

selected the discussion of the temporal continuity and different time 

accelerations in the whole text related to the magician story, which has 

been narrated in four separate chapters. All the phrases that have been 

analyzed to determine the use of different accelerations in each part of 

the story indicate a latent point that the discovery and recognition of 

which plays an essential role in a better and deeper understanding of 

the divine purpose of telling the tail in question. 

Methodology 

The data collection in this study is library method and it uses reputable 

Internet sites. 

Conclusion 
Speed changes in the narrative indicate the importance that the 

narrator or author of the work attaches to different events. Examining 

the time continuity in the verses of the Qur'an and its stories is 

effective for the audience in several ways. 

The audience is close to the text; they can hear the sound of the verses 

more clearly by finding different accelerations in the presentation of 

the text, distinguish silences from conversations, and recognize 

omissions and descriptions more accurately. They are more and more 

in the space of presenting the story to understand them with all their 

being, learn the best lessons from the stories, and make them their 
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headline. In the various versions of the Qur'anic magician story, 

regarding the narrative elements, the dynamic character of the 

sorcerers caused this significant change in them, as opposed to the 

static nature of Pharaoh and those around him. Here the magician, 

before and after the faith, deserves a delay. The magicians before the 

faith: “And when the magicians came to Pharaoh, they said: Will we 

be rewarded if we prevail?" (Surah Al-Shu'ara, verse 41). The 

magicians, after believing said: "There is nothing left; we are turning 

to our Lord. We hope that our Lord will forgive us our sins, [because] 

we were the first believers." (Surah Al-Shu'ara, verses 50-51). 

On the one hand, a complete understanding of this story requires 

providing the ground for thinking and contemplation for the audience. 

On the other hand, one must hear the tremendous inner transformation 

of magicians from their language better to understand the heart and 

soul of the audience. Therefore, the two factors that create negative 

acceleration and constant acceleration (i.e., descriptive pause and the 

scene of the play and dialogue) are seen more in this story. These two 

factors provide the ground for learning. 

The study of the narratology of Qur'anic stories helps its audience 

to understand it better. We can expand the field of interdisciplinary 

research and analyses of the Qur'an and narratology by considering the 

Qur'an as a literary text and applying contemporary theories of 

narratology to it. 
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 بررسی تداوم زمان در روایت داستان ساحران در قرآن 
 (ژنت ۀ ژراربراساس نظری)

 

 2 *محمدمهدی تقدیسی، 1الهام ماندگارمهر

 

 (16/8/0444 پذیرش:   4/01/0448)دریافت: 

 

 چكيده
ترین عناصر ساختار روایی است و مخاطب را به فضا و جهان داستان روابط زمانی یکی از مهم

های مورد بحث زمان در روایت، تداوم است. در تداوم، روابط کند. یکی از حوزهتر مینزدیک
یافته به عرضة همان رخدادها میان مدت زمان وقوع رخدادهای داستان و حجم متن اختصاص

های متعدد یک داستان، در متن و بررسی آن در نسخهیافتن تداوم زمانی مورد توجه است. 
شود تا مخاطب از کند، باعث میبر اینکه به درک بهتر آن متن از منظر روایی کمک میعالوه

در این پژوهش، به های مختلف آن پیش برود. نزدیک صحنة آن واقعه را لمس کند و با شتاب
ها با حضرت موسی )ع( ان و رویارویی آنبررسی تداوم زمان در چهار نسخه از داستان ساحر
شود. از بررسی شگردهای روایی مربوط به و فرعون در قرآن براساس نظریة ژنت پرداخته می

وگو، و مکث ها، این نتیجه حاصل شد که صحنة نمایش و گفتتداوم زمان در این نسخه
فتن از داستان را فراهم که زمینة عبرت گر ترین میزان را به خود اختصاص دادهتوصیفی بیش

 کند و درنهایت حذف و تلخیص دارای کمترین میزان است. می

 تداوم، روایت، زمان، داستان ساحران، قرآن.های کليدی: واژه
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 . مقدمه1

زمان عامل ساختاردهندة هر روایت است. اگر زمان در روایت وجود نداشته باشد، »

های اصلی هر روایتی، کنش ی از سازهمحتوای آن هرگز وجود نخواهد داشت؛ زیرا یک

(. یافتن 016: 0481پور، )قاسمی« باشدیا اتفاق است که مبتنی بر حرکت و زمان می

بر اینکه به های متعدد یک داستان، عالوهتداوم زمانی در متن و بررسی آن در نسخه

طب شود تا مخاکند، باعث میدرک بهتر آن متن از منظر روایی و نمایشی کمک می

جا که سرعت سرعت با متن پیش برود؛ آنگیرد، او نیز بهجا که صحنه سرعت میآن

شود، او نیز از سرعتش بکاهد و به خود اجازة ترسیم صحنه و تفکر بیشتر صحنه کم می

پردازد، مخاطب نیز وگوهای بین افراد میبدهد؛ درنهایت آنجا که صحنه به نقل گفت

 ها پیش برود. پای آنپابه

خداوند، در مقام راوی دانای کل، با توجه به شرایط مختلف داستان و میزان 

های قرآن برگزیده اثرگذاری آن بر مخاطب، نوعی از تداوم زمانی را در روایت داستان

های قرآن این امکان را دراختیار های زمانی در داستاناست. بررسی انواع تداوم و شتاب

های مختلف شتر به متن نزدیک شود و با یافتن شتابدهد تا هرچه بیمخاطب قرار می

وگوها ها را از گفتتر بشنود، سکوتدر ارائة متن، بتواند صدای آیات را واضح

تر بشناسد و هرچه بیشتر در فضای ها را دقیقها و توصیفتشخیص دهد، حذف

ه بهترین نحو از ها را بفهمد و ببازنمایی داستان قرار بگیرد تا بتواند با تمام وجود آن

 ها را سرلوحة خویش قرار دهد. ها عبرت بگیرد و آنداستان

در این پژوهش، درصدد بررسی تداوم زمان در داستان ساحران هستیم تا ببینیم 

های اعراف، های چهارگانة این داستان در قرآن که در سورهتداوم زمانی در نقل نسخه

 روییم: های زیر روبهاست. لذا با سؤال داشته، چه نقشی یونس، طه و شعراء روایت شده
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 های بررسی تداوم زمان در متن روایی چه مواردی هستند؟ ـ مؤلفه

های چهارگانه از داستان ساحران در قرآن، نسخة کامل این داستان ـ با بررسی نسخه

 شود؟هایی میشامل چه سرفصل

 در متن داستان نقش دارند؟های ثابت، مثبت و منفی ـ چه عواملی در ایجاد شتاب

های مختلف در نقل داستان چه تأثیری در میزان اثرگذاری آن بر ـ کاربرد شتاب

 مخاطب دارد؟

 . پيشينۀ تحقيق1ـ1

شناسی پردازان رویکرد روایتپژوهش دربارة بررسی زمان در روایت مورد توجه نظریه

که از  4ایکل جی. توالنو م 1، شلومیت ریمون ـ کنان0است؛ ازجمله ژرار ژنت بوده

( در سه 0488و  0485، 0480) 0است. پل ریکورها در این مقاله استفاده شده نظرات آن

به ارتباط بین زمانمندی و روایتمندی در معنای دقیق کلمه  زمان و روایتمجلد کتاب 

چگونگی تجلی « زمان و روایت»( در مقالة 0481پور )پرداخته است. قدرت قاسمی

روایت را بررسی کرده است. محققان دیگری در این زمینه به بررسی زمان در  زمان در

( در 0486زاده، طاهری و رجبی )اند؛ ازجمله غالمحسینهای منتخب پرداختهروایت

بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت اعرابی درویش در مثنوی، »مقالة 

، «ر تاریخ بیهقی براساس نظریة ژنتبررسی زمان د»( در مقالة 0481فروغ صهبا )

تحلیل زمان روایی از دیدگاه »( در مقالة 0441احمدی و حدادی )درودگریان، زمان

، «اثر رضا امیرخانی «وتنبی»شناسی براساس نظریة زمان ژنت در داستان روایت

بررسی اند. های زمان روایی اعم از نظم، تداوم و بسامد را مورد بررسی قرار دادهویژگی

بررسی تداوم »خورد: چشم میصورت خاص فقط در این سه مقاله بهتداوم زمان به

بررسی »(، 0441)جاهدجاه و رضایی، « های فرعی کلیله و دمنهزمان روایت در حکایت
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( و 0445آبادی، )اسداللهی، ظهیری و خرم« تداوم زمان در منظومة آرش کمانگیر

(. در 0445های عرب و فارسی )خجسته و نیکخو، هبررسی تداوم زمان روایی در مقام»

های آن انجام شده هایی دربارة زمان روایی در قرآن و داستانهای اخیر، پژوهشسال

( و 0488)حری، « های زمان و مکان روایی در قصص قرآنیمؤلفه»است؛ ازجمله 

 )عباسی و« شناسی در طرح قصص سورة کهفبررسی عنصر زمان از منظر روایت»

 (.0445سقایان، مدحا

دلیل وسعت شود که بهرغم ارزشمند بودن مقاالت یادشده، این نکته یادآور میبه 

گسترة تحقیق، غالباً در این مقاالت، برای هر مؤلفة زمانی یک یا دو مثال از متن مورد 

و تمام عبارات یک داستان منتخب از این نظر تحلیل و بررسی نشده  نظر انتخاب شده

های قرآنی نیازمند تحقیقات رسد بررسی تحلیل زمان روایی داستاننظر می. لذا بهاست

تر در این حوزه است. در این پژوهش، از میان مباحث مربوط به زمان تر و عمیقجزئی

های مختلف زمانی در تمام متن مربوط روایی، بحث تداوم زمان انتخاب شده و شتاب

است، عبارت به عبارت مورد ورة مختلف روایت شده به داستان ساحران که در چهار س

های مختلف در هر بخش از تحلیل و بررسی قرار گرفته تا مشخص شود کاربرد شتاب

ای است که کشف و شناخت آن نکات در فهم بهتر و درک داستان بیانگر نکتة نهفته

 تر مقصود الهی از بیان داستان مورد نظر نقش بسزایی دارد.عمیق

 احث نظری. مب2

 . روایت داستانی1ـ2

( و برای بشر هیچSchles, 1966: 4کند )متنی است که داستانی را بیان می 5روایت

شنویم و یاد گویی نیست. از همان اوان کودکی، ما داستان میتر از قصهچیز طبیعی

ها را تکرار کنیم. روایت چنان طبیعی و چنان جهانی است و چنان گیریم که آنمی
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نظر رسیده آفرین بهای مشکلندرت برای نظریة ادبی حوزهشود که بهسادگی رام میبه

: 0411دهد که امور چندان هم ساده نیست )میلر، ای تأمل نشان میاست. اما لحظه

 (. 10ـ14

عمل  ةاست که درنتیج پیچیده اثری نسبتاً ، روایت(05ـ00 :0441)گفتة معموری به

. شودها آفریده میها و شخصیتوگوها و گفترکیب کنشلف در تؤم ةدستانچیره

است.  ها و رسیدن به دستور زبان روایتساختار داستان ةشناسی بحث دربارروایت

های بنیادین روایت داستانی عبارت جنبه. برای شناخت گذشته است روایت روشی

ا و به بیان دیگر، ها و عمل نقل یا نوشتن رخدادهاست از رخدادها، بازنمایی کالمی آن

   داستان، متن و روایتگری.

مند و نه تصادفی در صورت نظامشدة رویدادهایی است که بهروایت توالی شناخته

به  متون روایی خواننده را تلویحاً (.Toolan, 2001: 8اند )کنار یکدیگر قرار گرفته

دهند که اننده وعده میدهند. این متون به خووعده می ، در ادامه،بزرگ درک متن ةجایز

چنین است که و این «ایم، پس داستان را ادامه بدههنوز به جای جذاب داستان نرسیده»

ند کُ ةکنند. دو شیواین متون در خواننده حس جذابیت، کنجکاوی و تعلیق ایجاد می

توانند به همان رخدادهای داستان می. : تأخیر و خألهااند ازعبارت کردن فهم متن

که  هستند حوادثی دستافتند. اما این رخدادها از آنبی روایت شوند که اتفاق میترتی

ای که توأم دهند؛ وعدهمیرا نیل به آرزویی  ةبه خواننده وعد ،در راستای تداوم داستان

درنتیجه . خواننده درخصوص چگونگی تداوم داستان همراه است ةبا بالتکلیفی فزایند

تالش  ــ های آن( را به نوعی بازی فکری)یا یکی از جنبهیند خواندن متن اخیر فرأت

منافذ یا خألها از اهمیت  ،در ادبیات داستانی. کندبدل می ــ برای حل معما یا چیستان
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جزء نکات بپردازد، همواره جا بههرقدر هم که داستان به شرح جزء زیادی برخوردارند.

 .ماندسته گشوده باقی میهای تازه وجود دارد. خألها پیوبرای طرح پرسش

ر شود یا حتی بعد از یعنی در جایی از متن پُ یا دائم؛ خأل ممکن است موقت باشد

توان به اتمام متن همچنان گشوده باقی بماند. فقط با رجعت به گذشته است که می

داند که یند خواندن متن نمیابرد. خواننده در فر تمایز میان خأل موقت و خأل دائم پی

یند خواندن ابنیان پویایی فر بدون تردید این عدم قطعیت .خأل موقت است یا دائم آیا

خألهای موقت حاصل اختالف میان زمان داستان و زمان متن . شودمتن محسوب می

شوند، فقط های زمانی اجزای داستان ناشی میجاییگونه خألها که از جابههستند. این

 یابند.در خود متن امکان بروز می

بنابراین یک خأل در داستان  هم در داستان. ،خألهای دائم هم در متن موجودند

معنای وجود یک خأل در اما یک خأل در متن حتما به ؛مشمول یک خأل در متن است

خأل از هر نوعی که باشد، پیوسته عالقه و کنجکاوی خواننده را تقویت . داستان نیست

راهمیت د و به مشارکت پویای خواننده در پُدهیند قرائت متن را کش میاکند، فرمی

 (. 016ـ011: 0481 ،)ریمون ـ کنان .رساندجلوه دادن متن یاری می

 . زمان در روایت براساس نظریۀ ژنت2ـ2

( سه عامل نقل، داستان و روایت را از 0441) 6گفتمان روایتژرار ژنت در کتاب 

در متن است؛ داستان تسلسلی است کند. نقل ترتیب واقعی رویدادها یکدیگر متمایز می

توان آن را از متن دریافت؛ روایت افتند و میطور عملی در آن اتفاق میکه رویدادها به

همان عمل روایت کردن است. وی معتقد است روایتگری توالی زمانمند رخدادها را به 

 (.  Gennette, 1997: 7گرداند )ها باز میآن
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دهد و تکنیک هنری ن عناصر ساختار روایی را تشکیل میتریروابط زمانی یکی از مهم

شناختی جذاب لحاظ زیباییای متفاوت و بهشیوهکارآمدی برای ارائة جهان داستان به

کند. مقولة زمان به روابط زمانی بین داستان و گزارش یا داستان و گفتمان فراهم می

عنصر زمان مفهومی ساختاردهنده (. 065: 0411اشاره دارد )استم، بورگواین و فلیترمن، 

 دهد. های خاص یا تغییرات یک حالت را نشان میاست؛ چراکه روابط میان موقعیت

غیرواقعی و  8و زمان متن 1اصطالح زمان داستانخاطر داشت که رابطة میان بهباید به

د غایت قراردادی است؛ چراکه در هر دو مورد، نه با گسترش زمان واقعی، که با نموبه

کالمی و خطی زمان مواجهیم. درواقع این رابطه نوعی تمهید است که میان فواصل 

جهان واقعی و فواصل فرعی زمان مورد نظر روایت، و نیز ادراک ما در گذشت زمان 

(. 55ـ50: 0484کند )توالن، طی تجربة خواندن آن قطعه از روایت، هماهنگی برقرار می

طور تجربی به د که خواننده طی خواندن متن بهانهایی زمانینظم و تداوم مشخصه

زمان (. در هر متن روایی، این سه مقوله مطرح است: 61)همان،  بردها پی میوجود آن

بازنمود  ةمنزلپردازی )بهداستان(، شخصیت ةنظم و ترتیب رخداد مؤلف ةمنزل)به

شود وارد متن میدیدی که داستان از میان آن  ةشدگی )زاویکانونی و شخصیت در متن(

 . (60: 0481 ،ریمون ـ کنانآورد( )و کالم راوی آن را به قاعده درمی

ترتیب وقایع )گاهی . 0 کند:زمان در سیر روایت در سه محور عمده نقش ایفا می

درحالی که  ؛کندکمک می تمرکز خواننده به حفظ ترتیب شوند.وقایع پس و پیش می

 ةمدت داستان )محدود .1. (شودمی خوانندهکنجکاوی  باعث ترتیب رعایت نشدن

انسجام  که باعث بسامد وقایع )تکرار وقایع. 4. است( زمانی که داستان در آن واقع شده

گاه یک بار یا  و شودنمی ای نمایش دادهگاهی واقعهشود؛ می روایت در ذهن خواننده

سه جهت به زمان  طور کلی ازبه. (11 :0441 ،معموری( )شودنمایش داده می بیشتر
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بررسی نظم زمانمندانة روایت مبتنی است  .00و بسامد 01، تداوم4نگرند: نظم و ترتیبمی

یابند، با های زمانمند در سخن روایی انتظام میبر مقایسة  ترتیبی که رخدادها یا بخش

که ای گونههای زمانمند در داستان دارند؛ بهای که همین رخدادها یا بخشترتیب زنجیره

گیرد، واسطة خود روایت مورد اشارت قرار مینظم و ترتیب زمان مربوط به داستان یا به

ابط میان ور از ژنت ذیل مبحث نظم و ترتیب،شود. یا از این یا آن سرنخ فهمیده می

کند. ذیل تداوم، ها در متن بحث میتوالی رخدادهای داستان و نظم و نسق خطی آن

 روایتِ شدةفمصر وع رخدادهای داستان و حجم متنِروابط میان مدت زمان وق

کند. در آخر نیز، ذیل بسامد، روابط میان تعداد دفعات اشاره به رخدادها را بررسی می

کند )ریمون ـ کنان، تبیین می رخداد در داستان و تعداد دفعات روایت رخداد را در متن

 (. Gennette, 2000: 92؛ 65: 0481

 ایی. تداوم زمان رو3ـ2

جای صحنه، چکیده بیاید، راوی است که روند زمانی را شکل در هر نقطة داستان که به

گیری تداوم متن، مدت زمان قرائت اندازه ابزار زمانیِیگانه(. 41: 0481دهد )مارتین، می

توان آن میه نتیجدر کند و دیگر فرق می ةای به خوانندمتن است که این امر از خواننده

که برخی آن را تطبیق  01وگوحتی یک تکه گفت. معیاری عینی انتخاب کرد ةلمنزرا به

یک داستان و متن بهگیرند، تناظر یکنعل تداوم داستان و تداوم متن درنظر میبهنعل

بدون  ،دهدوگو فقط گزارشی از امر واقع یا خیالی ارائه میآید. گفتحساب نمیبه

وگو سرعت ادای جمالت یا مدت حالت نیز گفت اما حتی در این ؛کاستوای کمذره

دهد. بنابراین فقط طبق قرارداد است که در ها را انتقال نمیها و وقفزمان مکث

درواقع روابط مورد بحث،  کند.زمان میان داستان و متن با هم تطابق پیدا می ،وگوگفت

ه با دقیقه، ساعت، بلکه روابط میان تداوم در داستان )ک ،روابط میان دو تداوم نیست
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این تداوم )در قالب  شدةفشود( و طول متن مصرگیری میاندازه و سال روز، ماه

(. 14ـ11 :0481 ،ریمون ـ کنانحجمی )ـ  زمانی ةیعنی رابط ؛خطوط و صفحات( است

گیرد و حجم متن زمان که رخدادها را دربر میة تداوم روابط میان گستر پس

تداوم (. 55: 0484)توالن،  کندان رخدادها را بررسی میهم ةیافته به عرضاختصاص

توان گسترش داد یا کدام رخدادها یا کارکردهای داستان را می که دهدروایت نشان می

 . (406: 0411 ،)احمدی شودگیرد و کجا آرام میگویی سرعت میکجا قصه ،حذف کرد

ضرباهنگ متن در هر نقطة گیرد. در این راهکار، ژنت راهکار فرامتنی را درپیش می

شود و بنابراین آن ضرباهنگ خاص با ضرباهنگی دیگر در همان روایت سنجیده می

عنوان نسبت میان تداوم مشخص داستان )به دقیقه، ساعت و روز( و حجم متنِ به

شود. به بیان دیگر، ضرباهنگ یافته به نقل آن )به صفحات( درنظر گرفته میاختصاص

ای داستان است. این نسبت منجر به تعیین معیار ضرباهنگ برای سرعت نقل رخداده

نیز براساس همین  00و شتاب منفی 04شود و شتاب مثبتیک قطعه روایت خاص می

رو این معیار مبتنی بر متن است و اگر نسبت میان تداوم  از اینشود. معیار تعریف می

پیش  هنگ نیز ثابت و پیوستهاربیافته به آن تغییر نکند، ضداستان و حجم متنِ اختصاص

 (.  Gennette, 1980: 87-88؛ 61ـ60: 0484)توالن،  رودمی

نام دارد. ژنت ثبات  06یا سرعت 05طور کلی پویاییمقیاس حاصل از این رابطه به

کند. در روایت، مراد از ثبات معیار سنجش درجات تداوم پیشنهاد می ةمنزلپویایی را به

یافته به آن تکه از داستان میان تداوم داستان و طول متن اختصاص نسبت ثابت 01پویایی

ریمون ـ کنان، ) هر صفحه از متن معادل یک سال از زندگی شخصیت است ؛ مثالًاست

شماری را رسم و مشخص کرد که چه توان یک خط گاه. برای نمونه می(14 :0481

دن چه نسبتی با زمان روی دهد و تعیین کرد که زمان خوانرویدادی چه هنگام رخ می
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درازی  زمانِکوتاه از متن به مدت ةاختصاص یک تک(. 41: 0481ساعت دارد )مارتین، 

کوتاهی از  زمانِبلند از متن به مدت ةو اختصاص یک تک از داستان، شتاب مثبت

 (. 10ـ14: 0481)ریمون ـ کنان،  داستان، شتاب منفی نام دارد

 . حذف و تلخيص1ـ3ـ2

در حذف، پویایی صفر متن متناظر با برخی  .نامندمی 08کثر را حذفسرعت حدا

ر کردن فضاهای دهد از رهگذر پُراوی به خواننده فرصت می های داستان است.تداوم

ن استاد است، آآفرین خود را که در ها بصیرت شگفتیها و گمانزمانی با حدس خالیِ

رود. در اینجا کار میر فشردن روایت بهمنظو. حذف معموالً به(10، همان) گیرد کاربه

گذرد؛ درحالی که در گفتمان )یعنی متن( زمانی )یعنی در حذف( زمان در داستان می

توان گفت حالتی (. پس می061: 0411، بورگواین و فلیترمنشود )استم، سپری نمی

عنی کنار ای در زمان سخن نداشته باشد و این یاست که در آن، زمان داستان هیچ قرینه

(. حذف یعنی شکاف آشکار یا 61: 0414گذاشتن کامل یک دورة زمانی )تودوروف، 

عبارتی مقداری از دادن یا پراندن داستان به جلو؛ بهپنهان در توالی داستان برای حرکت 

باشد. در چنین  وجه در متن نقل و بازنمایی نشدههیچزمان مربوط به داستان است که به

ماند. حذف کند، ولی سخن متوقف میاستان برای خود حرکت میحالتی، زمان د

شود، ولی فهمیده درواقع بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان است که روایت نمی

 (. 046: 0481پور، شود )قاسمیمی

اند، رویدادهایی را که در طول زمان پراکندهطور معمول سلسلهبه 04تلخیص

یعنی روایت (؛ 068: 0411، بورگواین و فلیترمن)استم،  دهدصورتی موجز نشان میبه

در چند بند یا چند صفحه از چند روز، ماه یا سال بدون جزئیات عمل یا گفتار 
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(Gennette, 1980: 95-96).  ای دوره فشردگی متن، ةواسط، به)یا تلخیص( در خالصه

هنگ شتاب اد، ضربکوتاه از مشخصات اصلی خو ای نسبتاًبه گزاره ن از داستانمعیّ

شود، اما زمان (. یعنی در شتاب مثبت بیان قطع می64ـ61: 0484)توالن،  گیردمثبت می

(؛ به بیان دیگر، در شتاب Chatman, 1978: 70یابد تا از داستان عبور کند )ادامه می

تر از زمان داستانی آن است. فرایند مثبت، زمان بیان رخدادها )یعنی طول متن( کوتاه

آید ب با صرف بخش کوتاهی از متن برای یک دورة طوالنی از داستان پدید میشتا

(Rimmon-Kenan, 2002: 52).  

 . مكث توصيفی2ـ3ـ2

نظیر بههای متن نظیرنامند. در اینجا برخی تکهمی 11سرعت حداقل را مکث توصیفی

داستان  در حذف، هیچ حجمی از متن صرف تداوم گیرند.صفر داستان قرار می تداومِ

( و Ibid., 62شود؛ درحالی که در مکث توصیفی، متن بدون تداوم داستان است )نمی

افتد که زمان در داستان ثابت است؛ درحالی که توضیح مدتی ادامه وقتی اتفاق می

افتد که (. این حالت زمانی اتفاق می066: 0411، بورگواین و فلیترمنیابد )استم، می

اولین  (.61: 0414ای نداشته باشد )تودوروف، ان هیچ قرینهزمان سخن در زمان داست

کارکرد توصیف کارکرد تزیینی است و دومین کارکرد عمدة آن کارکرد توضیحی و 

زمان و مقارن با هم در فضا را در امری نمادین است. توصیف، بازنمایی اشیای هم

در مکث توصیفی، زمان  (.Gennette, 1997: 6-7کند )دار )یعنی زبان( تنظیم میتوالی

شود؛ درحالی که بیان همچنان ادامه دارد و به توصیف و تفسیر داستان متوقف می

کند. توان گفت مکث توصیفی در روایت داستان شتاب منفی ایجاد میپردازد. لذا میمی

عبارت دیگر، طول متن( از زمان داستانی آن  در شتاب منفی، زمان بیان رخدادها )به

 تر است. طوالنی
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 وگو. صحنۀ نمایش و گفت3ـ3ـ2

شود )مانند طور قراردادی یکسان تصور می، تداوم داستان و متن به10نمایش ةدر صحن

(. در صحنه، رویداد بدون 64: 0484)توالن،  وگو هستند(گفت قطعاتی که صرفاً

 پویایی هر پاره از متن )سرعتِ(. 061شود )همان، تصرف زمانی ثبت میودخل

های دیگر متن یا کل متن یا ن زمان و رخدادها( نسبت به پویایی پارهشتنمایش گذاهب

 ةارائ ةویژه نحونمایش و به ةپویایی دیگر متون نسبی است. اما وقتی نوبت به صحن

رسد، چیزی روشنگرانه و افشاکننده اتفاق مبادالت کالم مستقیم میان اشخاص می

 یک صحنه نمایش را نه نسبت به معیارهای خودِ یِخواهیم پویایافتد. درواقع میمی

ها در بدیهی است گذر این صحنه متن، بلکه نسبت به معیارهای جهان واقعی بسنجیم.

(. لذا در این 64)همان،  واقعی است مکالمةها در به پویایی گذر این صحنه متن دقیقاً

 حالت، زمان داستان و زمان بیان آن به یک اندازه است.

 معموالً. (15 :0481ریمون ـ کنان، ) است نمایشی ةترین شکل صحنگو نابوگفت

طور مبسوط )شتاب منفی( و رخدادها و مکالمات تر بهرخدادها یا مکالمات جدی

گونه نیست؛ گاهی شود. اما همیشه اینصورت فشرده )شتاب مثبت( ارائه میتر بهعادی

به  افتاده پاشرح مبسوط رخدادهای پیش ترین رخدادها وکلیدی موجزوارِ خالصه کردنِ

نقل مستقیم  بازنمود داستانیِتوان گفت . پس می(11، همان) انجامدیکنایه و تعجب م

 (. 60: 0484)توالن،  تواند تندتر یا کندتر عرضه شودوگو میهرگونه گفت

افکار و عقاید است و در شعر،  ةمعنای صحبت کردن با هم و مبادلوگو بهگفت

ها یا صحبتی که میان شخصیتدر هر اثر ادبی، . رودمی کارنامه بهنمایش و تانداس

وگو نام دارد. گیرد، گفتتر در افکار شخصیت واحدی صورت میطور گستردهبه

 .(611 :0440میرصادقی، روایت قصه است ) ةوگو جزو پیکرگفت
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پور، اسمینمایش گذاشتن رخدادهاست )قنمایش صحنه درواقع تالشی برای به

که در آن گویی  است گوهاییومستقیم رخدادها و گفت ةارائ نمایش(. 048: 0481

هایش ها و شنیدهدیده خود را از ةراوی غایب است )مانند تئاتر( و مخاطب نتایج ویژ

پروراند. او به جای نمایش مستقیم و اما نقل روایتی است که راوی آن را می گیرد.می

. کندشان میبندیجمع و گویدشان سخن میگوها، دربارهوو گفترخدادها  ةتئاترگون

دارد  یهایها و کاستیهریک از دو روش نقل و نمایش، همچون هر روش دیگر، برتری

ها در اثر خاص وابسته است روش، به کارآمدی آن و کامیابی یا شکست نسبی این دو

 .(001ـ006 :0481ریمون ـ کنان، )

 . بحث و بررسی 3

 های داستان ساحران در قرآن . معرفی نسخه1ـ3

است؛ های مختلفی از داستان حضرت موسی )ع( روایت شده بخش در قرآن کریم

ازجمله والدت، ازدواج، بعثت، رویارویی با فرعون و... . برخی از این موضوعات بنابر 

ضرت های متعددی بیان شده است؛ مثالً داستان رویارویی حها در سورهاهمیت آن

سورة  81تا  81آیات  اعراف، ةسور 016تا  004در آیات موسی )ع( با ساحران فرعون 

آمده  طی چهار نسخه شعراء ةسور 50تا  48آیات  و طه ةسور 14تا  60آیات یونس، 

ها، تداوم زمان روایت در در این پژوهش، ضمن ارائة متن روایی هریک از نسخه است.

 ها بررسی شده است. آن

ن پژوهش، مباحث تفسیری مالک نیست، بلکه تحلیل روایی این آیات و در ای

ها مورد نظر است؛ لذا به ترجمة آیات )براساس ترجمة بررسی تداوم زمان در آن

 محمدمهدی فوالدوند( اکتفا شده است.
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   داستان ساحران در قرآن. نسخۀ اول 1ـ1ـ3

ا پیروز شویم براى ما پاداشى خواهد آیا[ اگر م»]و ساحران نزد فرعون آمدند ]و[ گفتند: 

اى موسى، »گفتند: « [ خواهید بود.آرى، و مسلماً شما از مقربان ]دربار من»گفت: « بود؟

و چون افکندند، دیدگان « شما بیفکنید.»گفت: « افکنیم؟افکنى و یا اینکه ما مىآیا تو می

و به گ در میان آوردند. مردم را افسون کردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزر

و ناگهان آنچه را  [انداخت و اژدها شد]موسى وحى کردیم که عصایت را بینداز پس  

کردند بودند، فروبلعید. پس حقیقت آشکار گردید و کارهایى که مى به دروغ ساخته

]و[ گفتند: و در آنجا مغلوب و خوار گردیدند و ساحران به سجده درافتادند باطل شد 

آیا پیش »فرعون گفت: « وردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسى و هارون.به پر»

از آنکه به شما رخصت دهم، به او ایمان آوردید؟ قطعاً این نیرنگى است که در شهر به 

ها و زودى خواهید دانست. دستاید تا مردمش را از آن بیرون کنید. پس بهراه انداخته

یکى از راست خواهم بُرید، سپس همة شما را به دار خواهم پاهایتان را یکى از چپ و 

سوى پروردگارمان باز خواهیم گشت. و تو جز براى این ما را به ما به»گفتند: « آویخت.

رسانى که ما به معجزات پروردگارمان ــ وقتى براى ما آمد ــ ایمان آوردیم. کیفر نمى

)سورة اعراف، آیات « پروردگارا، بر ما شکیبایى فروریز و ما را مسلمان بمیران.

 (. 016ـ004

 قرآنداستان ساحران در . نسخۀ دوم 2ـ1ـ3

پس چون « اندازید بیندازید.آنچه را مى»و چون جادوگران آمدند، موسى به آنان گفت: 

زودى خدا آن را آنچه را شما به میان آوردید سحر است. به»افکندند، موسى گفت: 

و خدا با کلمات خود، حق « کند.باطل خواهد کرد. آرى، خدا کار مفسدان را تأیید نمى

 (. 81ـ81چند بزهکاران را خوش نیاید )سورة یونس، آیات گرداند، هررا ثابت مى
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 داستان ساحران در قرآن. نسخۀ سوم 3ـ1ـ3

واى بر شما! به خدا دروغ مبندید که شما را به عذابى »[ گفت: موسى به ]ساحران

[ میان خود، دربارة ]ساحران« گردد.کند، و هرکه دروغ بندد نومید مى[ هالک مى]سخت

قطعاً این دو تن »[ گفتند: اع برخاستند و به نجوا پرداختند. ]فرعونیانکارشان به نز

خواهند شما را با سحر خود از سرزمینتان بیرون کنند، و آیین واالىِ ساحرند ]و[ مى

پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید. درحقیقت امروز « شما را براندازند.

افکنى یا ]ما[ اى موسى، یا تو مى»[ گفتند: احران]س« شود.هرکه فایق آید، خوشبخت مى

پس ناگهان « ]نه،[ بلکه شما بیندازید.» گفت: « اندازیم؟نخستین کس باشیم که مى

ها نمود که آن[ مىهایشان، بر اثر سحرشان، در خیال او، ]چنینها و چوبدستىریسمان

مترس که تو خود » خزند. و موسى در خود بیمى احساس کرد. گفتیم:به شتاب مى

اند ببلعد. درحقیقت آنچه برترى؛ و آنچه در دست راست دارى بینداز تا هرچه را ساخته

« شود.اند، افسونِ افسونگر است، و افسونگر هرجا برود رستگار نمىبندى کردهسرهم

« به پروردگار موسى و هارون ایمان آوردیم.»پس ساحران به سجده درافتادند. گفتند: 

آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟ قطعاً او بزرگ »[ گفت: ]فرعون

هاى شما و پاهایتان را یکى شک دستاست، پس بى شماست که به شما سحر آموخته

آویزم هاى درخت خرما به دار مىکنم و شما را بر تنهاز راست و یکى از چپ قطع مى

ما هرگز تو را »گفتند: « تر و پایدارتر است.ما سختیک از تا خوب بدانید عذاب کدام

است، ترجیح سوى ما آمده و ]بر[ آن کس که ما را پدید آورده بر معجزاتى که به

خواهى بکن که تنها در این زندگى دنیاست که ]تو[ نخواهیم داد؛ پس هر حکمى مى

ن سحرى که ما را بدان رانى. ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آحکم مى

 (.14ـ60)سورة طه، آیات « واداشتى بر ما ببخشاید، و خدا بهتر و پایدارتر است.
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 . نسخۀ چهارم داستان ساحران در قرآن4ـ1ـ3

آیا »پس ساحران براى موعد روزى معلوم گردآورى شدند. و به تودة مردم گفته شد: 

الب شدند، از آنان پیروى شما هم جمع خواهید شد؟ بدین امید که اگر ساحران غ

آیا اگر ما غالب آییم واقعاً براى ما »و چون ساحران پیش فرعون آمدند، گفتند: « کنیم؟

[ مقربان خواهید آرى، و در آن صورت شما حتماً از ]زمره»گفت: « مزدى خواهد بود؟

ها و پس ریسمان« اندازید بیندازید.آنچه را شما مى»موسى به آنان گفت: « شد.

پس « به عزت فرعون که ما حتماً پیروزیم.»هایشان را انداختند و گفتند: بدستىچو

ناگاه هرچه را به دروغ برساخته بودند، بلعید. درنتیجه موسى عصایش را انداخت و به

به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم: »ساحران به حالت سجده درافتادند. گفتند: 

آیا[ پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان » ]گفت: « پروردگار موسى و هارون.

زودى خواهید است. بهآوردید؟ قطعاً او همان بزرگ شماست که به شما سحر آموخته 

تان را به دار ها و پاهاى شما را از چپ و راست خواهم برید و همهدانست. حتماً دست

آوریم. ما خود مىسوى پروردگار باکى نیست، ما روى به»گفتند: « خواهم آویخت.

امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، ]چرا[ که نخستین 

 (. 50ـ48)سورة شعراء، آیات « آورندگان بودیم.ایمان

 . بحث و بررسی تداوم زمان در روایت داستان ساحران در قرآن 2ـ3

 ،در هر حالت ،هویژ ةهای مختلف یک مکالمنسخه( 400: 0481به نقل از میر و حری )

های قرآنی این است که در مکالمه ةمبتنی بر بافت است. بنابراین روش مناسب مطالع

های مختص خود مورد مطالعه ها را در بطن بافتمتن قرآنی تغییر ایجاد نکنیم و مکالمه

های قرآنی هیچ فرقی با محتوای کل قرآن ندارد. مضامین و قرار دهیم. محتوای مکالمه

های انبیا )شامل اصول وحدانیت خداوند، ند از: اصول آموزهااصلی عبارت موضوعات
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ن و امنؤانسانی م صها و براهین اقوام مورد خطاب انبیا، خصایثواب و عقاب(، نگرش

اگر به ماهیت  .(جاهمانن، اصول کلی اخالق و البته قدرت و تعقل الهی )امشرک

مکالمه با بافتی که در  ةقت کنیم، به رابطمکالمه د هر فرمولی کلمات و عبارات آغازین

سخن، و  جای فصل در گفتارمکالمه به گیریم کهبریم و نتیجه میمی آن قرار گرفته، پی

و  (418، همانکند )کند. مکالمه پیوستگی و انسجام قرآن را حفظ میوصل ایجاد می

نمایشی  قعیتی شدیداًای تنگاتنگ با بافت دارد. وانگهی، مکالمه که در مومکالمه رابطه

  . (405، همانشود )پردازی قرآنی نیز محسوب میشخصیت ةافتد، نوعی مطالعاتفاق می

موسی با فرعون  ةاسرائیل است. لذا از قصاعراف، تاریخ بنی ةموضوع قصه در سور

یابد. اما موضوع قصه در ادامه می شود و تا حوادث و رخدادهای بعدیشروع می

تفصیل است تا غرق شدن فرعون و قومش و این موسی با فرعون به ةبیان قص ،شعراء

 اعراف آمده سورة شعراء آمده، بخشی از آن چیزی است که در ةیعنی آنچه در سور

شدت ؛ شعراء دو ویژگی بارز دارد: تفصیل در روایت اتفاقات ةاست. قصه در سور

 . (416 :1111سامرایی، مواجهه و مقابله )

های مختلف حاوی داستان ساحران است، نسخة کاملی که در سوره با بررسی آیاتی

از  آمده است. پیش 0های آن در جدول آید که سرفصلدست میاز این داستان به

ة مورد بحث تحلیل در چهار نسخساحران ست رخدادهای داستان ا الزم ،بررسی تداوم

ضمن ذکر  زیرجدول  ، درهان این نسخهپس از مطالعه و بررسی مت شود. از این رو

 پرداخته شده است. های مختلف متن به تحلیل تداوم و شتاب ،رخدادها
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 . بررسی رخدادهای داستان ساحران در چهار نسخۀ این داستان در قرآن1جدول 

رخدادهای داستان  ردیف

 ساحران در قرآن

 لاو ۀنسخ

 اعرافسورۀ 

 مدو ۀنسخ

 یونس سورۀ

 ومس ۀنسخ

 طه سورۀ

 مچهار ۀنسخ

 شعراء رۀسو

و آمدن ساحران  0

توصیف صحنة 

 ابتدایی

 مکث توصیفی

 وگوو گفت

و  مکث توصیفی

 وگوگفت

 مکث توصیفی

 وگوو گفت

و  مکث توصیفی

 وگوگفت

وگوی ساحران گفت 1

با فرعون برای طلب 

 اجر

نمایش  ةصحن

 وگوو گفت

نمایش و  ةصحن حذف حذف

 وگوگفت

ایجاد تنازع بین  4

ساحران و نجوا 

ن برای گرفتن کرد

 تصمیم نهایی

 حذف مکث توصیفی حذف حذف

وگوی موسی و گفت 0

ساحران در معرکه 

 برای شروع مبارزه

نمایش  ةصحن

 وگوو گفت

نمایش و  ةصحن

 وگوگفت

نمایش  ةصحن

 وگوو گفت

نمایش و  ةصحن

 وگوگفت

وگوی خدا با گفت 5

موسی به جهت 

 دلگرمی دادن به وی

نمایش  ةصحن

 وگوو گفت

نمایش  ةصحن فحذ

 وگوو گفت

 حذف

انداختن عصای  6

موسی و بلعیدن 

 وسایل ساحران

 مکث توصیفی مکث توصیفی حذف مکث توصیفی
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باطل شدن سحر  1

 ساحران

وگو و مکث گفت مکث توصیفی

 توصیفی

 حذف حذف

توصیف صحنة به  8

سجده افتادن و ایمان 

 آوردن ساحران

مکث 

، توصیفی

صحنة نمایش 

 وگوو گفت

مکث  حذف

، توصیفی

صحنة نمایش 

 وگوو گفت

، مکث توصیفی

صحنة نمایش و 

 وگوگفت

وگوی فرعون گفت 4

با ساحران دربارة 

ایمان آوردنشان و 

ها به تهدید آن

ترین سخت

 هاشکنجه

مکث 

، توصیفی

صحنة نمایش 

 وگوو گفت

مکث  حذف

، توصیفی

صحنة نمایش 

 وگوو گفت

، مکث توصیفی

صحنة نمایش و 

 وگوگفت

اهمیت ندادن  01

ساحران به 

تهدیدهای فرعون و 

 بیان جملة پایانی

مکث 

، توصیفی

نمایش  ةصحن

 وگوو گفت

، مکث توصیفی

نمایش و  ةصحن

 وگوگفت

مکث 

، توصیفی

نمایش  ةصحن

 وگوو گفت

، مکث توصیفی

نمایش و  ةصحن

 وگوگفت

 

ایج با بررسی تداوم زمان در این چهار نسخه براساس نظریة ژرار ژنت، نت 

دهد بیانگر نتیجة آماری آن است و نشان می 1دست آمد که جدول چشمگیری به

های مختلف زمانی، اعم از شتاب ثابت، شتاب مثبت و شتاب منفی، و عوامل شتاب

ها نقش مهمی را در تصویرگری این داستان و میزان اثرگذاری آن ایجادکنندة این شتاب

های چهارگانه از نظر تداوم زمان، تحلیل نهایی نسخهبر مقایسة این کنند. عالوهایفا می
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های مختلف در فهم بهتر داستان و آن و نیز نقش اثرگذار عوامل ایجادکنندة شتاب

 تر شدن مخاطب به متن داستان در بخش بعدی بیان شده است. نزدیک

 یۀ ژرار ژنت. بررسی تداوم زمان در چهار نسخه از داستان ساحران در قرآن براساس نظر2جدول 

داستان ساحران در  ردیف

 قرآن

 شتاب منفی

)مكث 

 توصيفی(

 شتاب مثبت

 )حذف(

 شتاب ثابت

)صحنۀ نمایش و 

 وگو(گفت

نسخۀ اول سورۀ  1

 اعراف

6 0 1 

 0 6 4 نسخۀ دوم سورۀ یونس 2

 6 1 6 نسخۀ سوم سورۀ طه 3

نسخۀ چهارم سورۀ  4

 شعراء

5 4 6 

 14 01 11 مجموع چهار نسخه 4

 های چهارگانۀ داستان ساحرانهای مربوط به تداوم زمان در نسخه. تحليل داده1ـ2ـ3

با بررسی تداوم زمان و عوامل ایجادکنندة شتاب مثبت )یعنی مکث توصیفی(، شتاب 

وگو( منفی )یعنی حذف و تلخیص( و شتاب ثابت )یعنی صحنة نمایش و گفت

ها بیان شده، نتایج ساحران در آن هایی که داستانبراساس نظریة ژرار ژنت در نسخه

 دست آمد:  زیر به

ها، شروع با یک مکث توصیفیِ مختصر و بالفاصله بیان یک . در تمام نسخه0

چینی و فضاسازی است تا مخاطب بیشتر با محیط جهت مقدمهوگوست و این بهگفت

 داستان آشنا شود.   
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سبب یابد و این بهوگو پایان میها، داستان با صحنة نمایش و گفت. در تمام نسخه1

و آن، تحول  ماندنِ موضوعِ مهمی است که در این داستان ذکر شده زنده و باطروات

درونی و ایمان آوردن ساحران، باوجود تهدیدهای فرعون، است. از همین روست که 

قرار است که آیا مورد شکنجه های این داستان در قرآن بیان نشده کدام از نسخهدر هیچ

گرفتند یا نه؛ چراکه موضوع اساسی، بیان تحول عظیم ساحرانی است که در ابتدا دربارة 

کردند و درپی اجر بیشتری بودند، ولی درنهایت به خود با فرعون رایزنی می پاداش

قول بیان صورت نقلدرک حقیقتی واال رسیدند. چنین مطلب مهم و تغییر بزرگی به

شنوند. واضح است که ها میه مخاطبان از زبان خود شخصیتشود تا چنین بنماید کمی

ها مؤثرتر است تا اینکه توسط دیگری یا توسط راوی نقل این امر در پذیرش کالم آن

 شود.

صورت نمایشی و های اول و چهارم، طلب اجر ساحران از فرعون به. در نسخه4

توان ارتباط این بخش از جاست که میصحنه درآمده است. از همینوگو به توسط گفت

داستان را با پایان داستان کشف کرد و متوجه تحول عظیم درونی ساحران شد. نکتة 

وگو از زبان ساحران و فرعون در قالب گفت حائز اهمیت این است که هر دو بخش

 است که در اثرپذیری از متن نقش مؤثری دارد. بیان شده

های مختلف مشاهده ل ایجادکنندة شتابها، ترکیبی از عوام. در اواسط نسخه0

شود، گاه مکث توصیفی گردد؛ گاه حذف و تلخیص که باعث ایجاد شتاب مثبت میمی

وگو شتاب مثبت در کند و گاه توسط صحنة نمایش و گفتکه شتاب منفی ایجاد می

 متن داستان در جریان است.   

های دیگر ه، در نسخه. به غیر از نسخة دوم که موارد متعددی در آن حذف شد5

صحنة انداختن عصا توسط موسی و بلعیدن وسایل ساحران و به سجده افتادن ساحران 
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است. به سجده افتادن ساحران در یک لحظه اتفاق افتاد و با مکث توصیفی بیان شده 

توانست با یک جمله بیان شود؛ اما بسط دادن این موقعیت با افزودن جزئیات می

شدن زمان متن نسبت به زمان داستان شده است. گویی این شتاب تر موجب طوالنی

برد. وقتی سرعت بیان  دهد تا به عمق مطلب پیمنفی به مخاطب فرصت تأمل می

شود؛ زیرا عاملی که باعث ایجاد این شود، به مخاطب امکان تفکر داده میداستان کم می

د. در این سه نسخه، با تحول عظیم در درون ساحران شد، همین بخش از داستان بو

وگویی بین افراد مکث توصیفی که وجود دارد، متن داستان خالی از هرگونه گفت

حاضر در معرکه است و سکوت قابل تأملی بر فضا حاکم است. هیچ کالمی جز 

تواند بیانگر جزء حادثه و واقعه آگاه است، نمیروایتگری توسط دانای کل که بر جزء

کنند، این آوردنشان اقرار میالبته در ادامه که ساحران به ایمان  این صحنة عظیم باشد.

 شود.  وگو روایت میصورت گفتاقرار از زبان خودشان و به

وگو وجود دارد که بیانگر های اول و سوم، دو صحنة نمایش و گفت. در نسخه6

ة برتری است که به او دلگرمی و وعد )ع(ارتباط نزدیک و مستقیم خدا با حضرت موسی

 هاست.  گذارد و همیشه پشتیبان آندهد. خداوند فرستادگانش را تنها نمیو پیروزی می

وگو و مکث توصیفیِ مختصری که در نسخة دوم وجود دارد، بیانگر بطالن . گفت1

سحر ساحران است و اینکه پیروزی ازآنِ کسی است که با خداست، حتی اگر برای 

ن موضوع همان عبرتی است که باید از این داستان گرفته مجرمان ناخوشایند باشد؛ و ای

های داستان در این نسخه، بخش پیروزی حضرت شود. لذا باوجود حذفِ دیگر بخش

 است.    موسی )ع( و بطالن سحر ساحران با تأکید و توضیح مفصّلی بیان شده

اند که ی بودهاند، بدیهیاتهای اول، سوم و چهارم حذف شده. مواردی که در نسخه8

ها برسد و برای ایجاد گسست زمانی، از عنصر تواند از سیاق آیات به آنمخاطب می
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اند، اما فهمیده است. این حذفیات روایت نشده حذف به بهترین شکل آن استفاده شده

 صورت فعال با متن پیش برود. شود تا مخاطب بهشوند و این موضوع باعث میمی

تواند از اند، مطالبی هستند که مخاطب میسخة دوم حذف شده. مواردی که در ن4

یابد. گویی دلیل این شتاب مثبت که با ها دست ها به آنطریق مطالعة دیگر نسخه

هم بطالن حذف و تلخیص ایجاد شده، این است که سریع به اصل مطلب بپردازد که آن

 سحر ساحران و محقق شدن وعدة الهی است.

 . نتيجه4

ت سرعت در روایت بیانگر میزان اهمیتی است که راوی یا مؤلف اثر به تغییرا

های آن، این بررسی تداوم زمان در آیات قرآن و داستاندهد. رخدادهای مختلف می

های دهد تا هرچه بیشتر به متن نزدیک شود و با یافتن شتابامکان را به مخاطب می

ها وگوها را از گفتتر بشنود، سکوتحمختلف در ارائة متن، بتواند صدای آیات را واض

تر بشناسد و هرچه بیشتر در فضای ارائة ها را دقیقها و توصیفتشخیص دهد، حذف

ها ها را درک کند و به بهترین نحو از داستانداستان قرار  بگیرد تا با تمام وجود آن

ستان های مختلف دانسخهدر ها را سرلوحة خویش قرار دهد. عبرت بگیرد و آن

از نظر عناصر داستانی، پویا بودن شخصیت  اهمیت دارد که نکته ساحران در قرآن، این

مقابل شخصیت ثابت و ایستای ها شد که درعظیم در آن ساحران باعث این تحول

درنگ  ةدر اینجا حال ساحران قبل و بعد از ایمان شایست .قرار دارد فرعون و اطرافیانش

آیا اگر ما »مان: و چون ساحران پیش فرعون آمدند، گفتند: حال ساحران قبل از ای .است

حال ساحران بعد  .(00)سورة شعراء، آیة  «واقعاً براى ما مزدى خواهد بود؟ ،غالب آییم

آوریم. ما امیدواریم که سوى پروردگار خود مىباکى نیست، ما روى به»گفتند:  از ایمان:
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 «آورندگان بودیم.]چرا[ که نخستین ایمانپروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، 

 (. 50ـ51)سورة شعراء، آیات 

سو فهم کامل این داستان نیازمند فراهم شدن زمینة تفکر و تعمق برای  از یک

مخاطب است و از سوی دیگر تحول عظیم درونی ساحران باید از زبان خودشان شنیده 

امل ایجادکنندة شتاب منفی و شتاب شود تا بهتر به جان و دل مخاطب بنشیند. لذا دو ع

وگو( بیشتر در این داستان دیده ثابت )یعنی مکث توصیفی، و صحنة نمایش و گفت

 کند.گیری از آن را فراهم میشود و این دو عامل زمینة عبرتمی

کند های قرآن به مخاطبان آن کمک میشناسی داستانروایت بر اینکه بررسیعالوه

منزلة متن ادبی و تطبیق ن پیدا کنند، با درنظر گرفتن قرآن بهتا درک بهتری از آ

ای رشتهتوان حوزة تحقیقات و مطالعات بینشناسی بر آن، میهای معاصر روایتنظریه

 شناسی را گسترش داد.  قرآن و روایت

 هانوشتپی

1. Gererd Genette 

2. Shlomith Rimmon-Kenan 

3. Michael J. Toolan 

4. Paul Ricoeur 

5. Narrative 

6. Narrative Discourse 

7. story-time 

8. text-time 

9. order 

10. duration 

11. frequency 

12. dialogue 

13. acceleration 

14. deceleration 

15. pace 

16. speed 

17. isochrony 
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18. ellipsis 

19. summary 

20. descriptive pause 

21. scene 

 منابع

 تهران: نشر مرکز. شناسی و ساختارگرایی(.)نشانه 0ساختار و تأویل متن (. 0411بابک )احمدی، 

ترجمة فتاح محمدی. «. شناسی فیلمروایت(. »0411استم، رابرت، رابرت بورگواین و سندی فلیترمن )

 .040ـ011صص   . تهران: بنیاد سینمایی فارابی.نامة روایت و ضدروایتویژه

 بررسی تداوم زمان در منظومة(. »0445آبادی )الهدی خرمناو و بنتبیژن ظهیریاسداللهی، خدابخش، 

 . 81ـ60. صص 18ش پژوهی. شعر«. آرش کمانگیر

 ترجمة محمد نبوی. تهران: آگاه.بوطیقای ساختارگرا. (. 0414تودوروف، تزوتان )

ابوالفضل حری. تهران:  ترجمة شناختی بر روایت.درآمدی نقادانه ـ زبان(. 0484توالن، مایکل جی. )

 بنیاد سینمایی فارابی.

های فرعی کلیله و بررسی تداوم زمان روایت در حکایت(. »0441جاهدجاه، عباس و لیال رضایی )

 . 08ـ11(. صص 4)پیاپی  4ش پژوهی. شعر«. دمنه

. 8و  1ش پژوهی. ادب«. های زمان و مکان روایی در قصص قرآنیمؤلفه(. »0488حری، ابوالفضل )

 . 000ـ015صص 

«. های عرب و فارسیبررسی تداوم زمان روایی در مقامه(. »0445خجسته، فرامرز و عاطفه نیکخو )

 . 81ـ54. صص 0ش مطالعات تطبیقی فارسی و عربی. 

دیدگاه  تحلیل زمان روایی از(. »0441احمدی و الهام حدادی )ن، فرهاد، محمدرضا زماندرودگریا

شناسی نظم و سبک«. اثر رضا امیرخانی وتنبیزمان ژنت در داستان  یةشناسی براساس نظرروایت

 .048ـ011صص . 4ش  نثر فارسی )بهار ادب(.

ترجمة ابوالفضل حری. تهران:  روایت داستانی: بوطیقای معاصر.(. 0481ریمون ـ کنان، شلومیت )

 نیلوفر.

 عمار.. عمان: دار 1چ  التعبیر القرآنی.(. 1111سامرایی، فاضل صالح )
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