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 چکیده

شوند که امروزه با آن شناخته میاما نامی ،گردددر سینما باز می پنجاه ۀهاي مبتنی بر تکرار به دهگرچه ظهور پیرنگ
روایتی را که در » دیوید بردول« ،»پیرنگ انشعابی«اول قرن حاضر توسط دیوید بردول پیشنهاد شده است:  ۀدر ده

شود متفاوتی روبه رو می هايسرنوشتهاي مختلف زده ـ و با آن یک شخصیت در موقعیتی واحد دست به انتخاب
نوع از پالت انواع و  ینانامد. می »انشعابی« پیرنگگذارد را به نمایش می» انتخاب«ن ـ و روایت، نتایج حاصله از آ

، ضمن معرفی انواع »تحلیل روایت«گیري از روش کند تا با بهرهاین مقاله تالش می را دارا است. یاشکال گوناگون
وجود دارد گرچه پیرنگ انشعابی هاي انشعابی و خصوصیات هر یک، نشان دهد که چنین پیرنگی نیز در قرآن پیرنگ

شود بکار رفته در قرآن کارکردي متفاوت از قرینه سینمایی خود یافته است. اگر در سینما این پیرنگ بکار گرفته می
ها، ابعاد و تا نشان دهد که شخصیت اصلی با چه امکانات و احتماالتی روبه رو است در قرآن این پیرنگ جنبه

 کشد.ع و شخصیت را به تصویر میهاي مختلف یک موضوساحت
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 همقدم
و » 3ترتیب«سومین عنصر از عناصر سه گانه زمان در کنار » 2تکرار«، »1ژرار ژنت«به تصریح 

هاي پرداخت سه نوط به تحول در شیوههاي زمانی مرود. نوآوري در پیرنگبه شمار می» 4مدت«
عنصر مزبور است. عنصر مدت از دیرزمان تاکنون همواره دستخوش تغییر بوده است. درواقع تاریخ 

هاي تغییر و دستکاري در مدت بوده است. عنصر ترتیب نیز کمابیش روایت تاریخ کشف شیوه
هاي نوآوري گرفته است. اما نشانهآزمایی هنرمندان قرار همراه با عنصر مدت محل نوآوري و طبع

 در قرن بیستم بروز یافته است.  در عنصر تکرار صرفاً
برند براي بسیاري طلیعه دورانی به ظهور آثاري در سینما که از پیرنگ تکرار شونده بهره می 

رود که سینما در آن آهسته آهسته از روایت کالسیک فاصله گرفته و به دیگر ساختارهاي شمار می
هاي نوین نتیجه نوآوري دهد. بسیاري بر این باورند که ظهور شیوهوایی روي خوش نشان میر

دهد آنچه هایی در دست است که نشان میاخیر است اما نشانه ۀهنرمندان و روایتگران دو ده
هاي مبتنی بر تکرار یک وضعیت یا موقعیت مسبوق به سابقه است. پیرنگ، شودنوآوري خوانده می

هایی بین این تمهید قرآنی با نمونه ها و تفاوتتوان شباهتآن کریم نیز وجود دارد و میدر قر
 سینمایی آن یافت. 

 روش تحقیق
هاي کاربردي قرار دارد و به لحاظ ماهیت توصیفی ـ این جستار به لحاظ هدف در زمره پژوهش

 تحلیلی ـ تطبیقی است. 
اي و اسنادي بوده و منابع صورت مشاهدهبههاي گردآوري اطالعات براي این تحقیق شیوه

 مورد مراجعه شامل دو دسته گوناگون است: فیلم و کتاب.
 .است» 5مایکروسافت وان نوت«افزار برداري نرمابزار گردآوري اطالعات رایانه و ابزار یادداشت

است  ع)(گیري در این مقاله هدفمند بوده و منحصر به سه روایت قرآنی از حضرت موسی نمونه
 اند.که تکرار شده

پس از تشریح موضوع، به تبیین چگونگی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته و با بکارگیري 
 

1. Gérard Genette 
2. Frequency 
3. Order 
4. Duration 
5. Microsoft OneNote 



 223║  ...مطالعه تطبیقی پیرنگ انشعابی در سینما 

 

║
  

 
13 سال

ارة 
 شم

،
32، 

تان
زمس

 
139

8
 

برند. پردازد که از روایت بهره میروش تحلیلی و استداللی به مطالعه آن دسته از آثار سینمایی می
ها و تمایزات هر یک به ویژگیاز این طریق، انواع مختلف این شیوه از روایت را تبیین کرده و 

هایی شود که ویژگیهاي قرآن کریم پرداخته میآن دسته از قصه ۀگاه به مطالعرود. آناشاره می
کند تا به تطبیق روایت در دهند. این تحلیل تالش میاز نوع روایت انشعابی را از خود بروز می

که در این تطبیق روش تحقیق سمت و  هاي مشابه در قرآن بپردازد. آشکار استسینما با نمونه
مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی است. از منظر  گیرد. روش کیفی اصوالًبه خود می» کیفی«سوي 
صورت شناسی کیفی قرار داد. بهتوان در قالب روشهاي غیراثباتی را میشناختی همه پارادایمروش

و  هاي کمیهاي آن از طریق دادهدادهشود که کلی تحقیق کیفی به هر نوع تحقیقی اطالق می
). روش تفسیري بکار گرفته شده در این 69 :1397 ،هاي آماري حاصل نشده باشد (محمدپورداده

گرا با داستان یا روایت طور کلاست. تحلیل روایت از همان ابتدا به» تحلیل روایت«مقاله روش 
هاي داستانی را در ارتباط با هم دیده ه دادهکند؛ یعنی بر آن است که همه اجزاي متشکلبرخورد می

اند. بسیاري از ضمنیها همگی داراي نوعی ساختار یا دست کم نظمیو تحلیل نماید. داستان
 ).402 :1397 ،شوند (محمدپورصورت داستان بیان میهاي کیفی نیز بهداده

هاي و نگارش فیلمنامهنتایج حاصله از این پژوهش در زمینه تفسیر قرآن، پردازش قصص دینی 
سینمایی و تلویزیونی بکار خواهد آمد. نیز کاربست نتایج حاصله از این تحقیق در تحلیل و 

 دراماتورژي متون مذهبی دور از ذهن نخواهد بود. 
 پیشینه تحقیق

در قصص قرآنی، ابزاري است » تکرار«هاي پیشین بر این امر استوار شد که اجماع مفسران در سده
هاي جدید کم و کاست به پژوهشکند. این اجماع، بییت موضوع مورد بحث را مؤکد میکه اهم

 هايروشتر و دقیقبا ابزارهاي تحلیلی  کنونی نیز تسري یافته است. با این تفاوت که پژوهشگران
 اند.در قرآن رفته »تکرار«تحقیقی برتري به سراغ مقوله 

اسرائیل است. و قوم بنی (ع)شت حضرت موسیپرتکرارترین قصه در میان قصص قرآن سرگذ
دکتر عبدالکریم «توان به تحلیل هایی که در این عرصه صورت گرفته میدر زمره بهترین تحلیل

، متفکر و مفسر مصري، اشاره داشت که در آن تکرار قصص را نه تکرار حادثه که تکرار »خطیب
). او سپس به بررسی چند فراز از 1392 ،یفر، نائینی و نفیسداند (به نقل از فروزانشخصیت می

کند تا نشان دهد که این تکرار باعث تکامل قصه و پردازد و تالش میمی (ع)قصه حضرت موسی
 بروز جوانب پنهان آن شده است.
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با پیرنگ ، (ع)موسی حضرت ۀبر این است که الگوي تکرار در قص روپیش فرض مؤلف در مقاله
تکرار «دهد دارد. بر این مبنا، استنتاج دکتر خطیب که توجه می در سینما مشابهت» انشعابی«

به افق نگاه این مقاله » هاي مختلفهاي واحد است در موقعیتقصص در قرآن، تکرار شخصیت
 نزدیک است گرچه دکتر خطیب فراتر از این نرفته و از این تکرار به پیرنگ انشعابی پی نبرده است.

کارکرد تصریف در دو سوره قرآنی ناظر به داستان «ي باعنوان ادر مقاله» ابوالفضل حري«
دهد می توضیح »تصریف« اسلوب تحت را تکرار عنصر »هلیدي متنی فراکارکرد پرتو در فرینش◌ٓ ا
یک قصه را تکرار  ة). تصریف بیان معناي واحد به طرق مختلف است. او بیان چندین بار1388(

، که ازجمله »تصریف«ه در هر بار روایت را منطبق بر اسلوب هاي صورت گرفتبلکه تفاوت ،بیندنمی
شناسان معناگرا که وي از آراي هلیدي که ازجمله زبانداند. ضمن اینلوازم علم معانی است، می

روایت «و » زاویه دید«به ساختار روایی ازجمله » حري«است در تحلیل خود بهره گرفته است. 
 پردازد. نمی ،تکه مدنظر این مقاله اس» انشعابی

ضمن بررسی » شناسی تکرار در قرآن کریمبررسی زیبایی«در کتاب » فرحناز شاهوردي«خانم 
عنصر تکرار در سه بعد مضمونی، لفظی و قصص تالش دارد تا نشان دهد عنصر تکرار در قرآن 

آراي و متعلم از » حري«شود. ایشان همزمان متأثر از نگاه نزدیک می» تصریف«گاه به اسلوب 
در روایت چندباره داستان » تصریف«است. نویسنده در تحلیلی که از اسلوب » دکتر خطیب«

اي اجمالی و فشرده دارد که هر داستان از یک زاویه دهد به این نکته اشارهحضرت موسی ارائه می
یه رسد که زاوکند. به نظر می). گرچه به همین اندك بسنده می208 :1393شود (جدید روایت می

ي را به بیننده »جامعتر«و » دید بهتر«براي ایشان بیشتر ناظر به نوعی موقعیت مکانی است که 
 اشاره اي ندارد.  » پیرنگ انشعابی«او به » زاویه«دهد. وراي می

حضرت  ۀبررسی تفسیري تکرار قص«در مقاله » اهللا دهقانیروح«و » محمدعلی مجدفقیهی«
 بیرونی حکمت« و »(ع)موسی حضرت قصه فراوانی درونی حکمت« نوع دو به »نآدر قر (ع)موسی 
شوند که هر لفان بر این نکته متمرکز میؤ). م1394( دارند اشاره »(ع)موسی حضرت قصه فراوانی

هاي قصه اي از قصه ضمن آنکه با متن سوره انطباق درونی داشته و همساز است؛ با دیگر پارهپاره
شده انطباق بیرونی دارد. این نکته ازجمله اعجاز بیانی قرآن به شمار ها روایت نیز که در سایر سوره

هاي مختلف قصه است: نوعی کنندگی پارهکامل و تکمیل ۀرود. تمرکز این دو پژوهشگر بر رابطمی
 اند.ساختار افقی و عمودي. ایشان نیز به پیرنگ انشعابی توجهی نشان نداده
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شاید آن باشد که در بررسی قصص قرآنی » انشعابی«ن به این پیرنگ ادلیل عدم توجه محقق
پردازي منحصر به علوم بالغی و بیانی و تفسیري بوده و از دانش درام شناسی و ظرایف داستان

 اند. غفلت ورزیده
گري شده هاي جدید روایتسینما، بیش از هر هنر دیگري، منادي کشف روش ،21قرن  ۀبا طلیع

گویی، دهد که تنوع در ساختار قصهال در جشنواره، تؤامان نشان میاست. اقبال در گیشه و استقب
انتظاري همگانی از سینما است. هالیوود در عصر طالیی خود، از دهه چهل تا شصت، کوشش 

هاي پیرنگ کالسیک بکار گرفت. حال نوبت به کشف دیگر انواع اي را براي بسط ظرفیتپیوسته
 پیرنگ رسیده است. 
هاي مختلف، ظهور چندصدایی در جامعه، ی، در هم آمیزي و اختالط فرهنگتغییر سبک زندگ
هاي نژادپرستانه، نژاد و در عین حال ظهور دوباره گروهال رفتن معنايؤبه زیر س گسترش بینامتنیت،

هاي فرهنگی، گسترش نسبیت و به چالش کشیده بحران هویت، اقتصادي شدن فرهنگ و ارزش
ر در درك زمان و تحول در فهم تاریخ، رنگ باختن مفهوم مذهب، کنار شدن معناي حقیقت، تغیی

گویی هاي مدرنیستی بخشی از دالیلی بود که تداوم قصهنهادن باور به غیب و سلب اعتماد از ارزش
نمود که تغییر سبک زندگی، قصه متفاوتی را مطالبه ساخت. طبیعی میکالسیک را غیرممکن می

بود که سینما و بایسته ». 2قصه نو انسان طراز نو«گفته بود: » 1روب گریهآلن «طور که کند یا آن
گویی پی افکنده و هنجارهاي متفاوتی را در انطباق با تلویزیون الگوهاي جدیدي را براي قصه

، 5، موزاییکی4، دادگانی3ايهاي شبکهسلیقه و خواست تماشاگران بیافرینند. ظهور و بروز روایت
، چندقهرمانی و دیگر انواعی از این دست نتیجه تالش سینما و تلویزیون در 7وندي، ابرپی6ماژوالر

هاي جدید پاسخ به سبک زندگی و سلیقه فرهنگی نوین بود. طرفه آن است که بسیاري از پیرنگ
شود.در قرآن که متناسب با نیازهاي نوین انسان بروز یافته پیش از این در قرآن مشاهده می

(نحل:  8فلش فیکشنشود: از داستان مینی مالیستی یا قصه و داستان دیده میهاي مختلف گونه

 
1. Alain Robbe-Grillet 

 .ده استکر فرسایی قلم »نوۀ قص«که در آن در باب ویژگی هاي » هروب گری«نام اثري است از  ٢.
3. Network Narrative 
4. Database Narrative 
5. Mosaic Narrative 
6. Modular Narrative 
7. Hyperlink Narrative 
8. Flash Fiction 
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). 37 ـ 30(صافات: 1هاي خواندنی) تا یک رمان یا فیلمنامه کامل (سوره یوسف) تا درام59 ـ 58
است. چون به دور از تعصب بدان » گوییقصه«هاي در عین حال قرآن دانشنامه جامع شیوه

اي، هاي مختلف پیرنگ و ساختار در آن حضور دارد. سه پردهگفتی گونهنگریسته شود در کمال ش
مثال گاه یک قصه واحد به طرق مختلف  راياپیزودیک، خرده پیرنگ و دیگر انواعی از این دست. ب

 هاياي نوین بیان شده است. شگفت آنکه این نوع از روایت در سالتکرار و در هر بار تکرار به شیوه
رود شود و مییاد می»  ]2انشعابی [چنگالی«اي یافته و از آن به روایت ظهور گستردهاخیر در سینما 

که از یک گونه مهجور به نوع رایج آن تبدیل شود. با این وجود این شیوه روایت در سینما راه 
متباینی از قرآن را در پیش گرفته و واجد معنا و بافت متفاوتی شده است. این مقاله تالش دارد تا 

هاي نمونه قرآنی را با آن ها و تفاوتشباهت ضمن توضیح روایت در سینما و انواع مختلف آن،
شقوقی دارد. در یک شق آن، روایت در هر بار تکرار به یک موقعیت » روایت انشعابی«آشکار سازد. 
د که رسگیرد. به نظر میگردد و در این بازگشت شخصیت مسیري تازه را در پیش میاولیه باز می

   شود.بین این نوع از روایت با روایت قرآنی تناظرات شکلی پرمعنایی یافت می
 هاي ماژوالر و انواع آنروایت

ها از چندین )، امروزه پیرنگ90تا، (بی با تمام نکوهش ارسطو در پیرامون دوگانگی خطوط روایی
کیم خط اصلی روایت برند و آن را موجب تحپالت فرعی و گاه چندین خط داستانی بهره می

توان پنج تا شش پالت فرعی کند که به موازات خط اصلی، میاشاره می »3لیندا سیگر«پندارند می
اما تعدد خطوط روایی تنها تخطی ممکن از  ).96 :2010(نیز براي یک اثر سینمایی خلق کرد 
وضوح در هدف و هاي اصلی، ابهام در زنجیره علیت، عدم دستورات ارسطو نیست. تعدد شخصیت

هاي منفعل شخصیت ها، پایان باز،مشخص نبودن مسأله اصلی، تضاد و تناقض در رفتار شخصیت
ترین گذارند؛ بخشی از مهممقابل لحظاتی که اثري پایدار بر زندگی می گذر دردلحظات زوو تأکید بر 

 
1. Closed Drama 
2. Forking Paths Narrative 

که به یکی از هنگامی »روایت چنگالی«ننده معناي مورد نظر است. در بحث پیرامون به سختی تداعی ک» چنگالی«معادل 
نهاد  را برابر» انشعابی«توان واژه چنگال را به کار برد. به همین دلیل مؤلف اصطالح هاي منشعب شده اشاره شود نمیروایت

 .کرده است
3. linda Seger 
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هاي ارسطو هست که در تعارض کامل با توصیاهخصوصیات ذکر شده براي این دست از روایت
 کند:اشاره می» 2هاي ماژوالر در سینماي معاصرروایت«در کتاب » 1آلن کمرون«است. 

هاي متضاد از تواند از طریق خرد کردن زمان، همجواري نسخههاي ماژوالر میساختار  روایت
ست که  ها ممکن ارویدادها یا ساماندهی مواد روایی به طرق غیرروایی پدید آید. در این دست فیلم

نظم روایی (ارائه شده توسط سیوژه) از اساس متفاوت از نظم داستان (در فابیوال) باشد. چنین تباینی 
تواند مانع تالش مخاطبان براي تشخیص علیت، و روابط فضایی و زمانی در درون داستان شود. می
ه از خاطرات شخصیت شوند کهایی عرضه مینگاهها و پسمثال در بسیاري از موارد پیش نگاه رايب

 .)Cameron,  2008: 4(شوند (که در سینماي کالسیک نادرند) ناشی نمی
گونه توصیف هاي برخودار از این نوع روایت را اینآلن کمرون سپس روایت ماژوالر و فیلم

اي از واحدهاي زمانی و مکانی مجزا و گسسته نشان هایی خودشان را برساختهچنین فیلم« کند:می
  ,Cameron( » شوندهایی که نشان از غیر از خطی بودن دارد سازماندهی میهند که به روشدمی

هاي زمانی و روابط مختلف زمان، هاي ماژوالر مبتنی بر بازيتعریف کمرون از روایت )2008:5
 افتد.   اتفاق می مکان و علیت است که در میان خرده حوادث

 کند:ر را به چهار دسته تقسیم میروایت ماژوال هاي ساخته شده بر مبنايکمرون فیلم
 نگاه و / یا پیش نگاه)در روایت (شامل پس 3زمان پریشی .1
 انشعابی (شامل روایت موازي و انشعابی) .2
 هاي ادبی)هاي انتزاعی یا جنگ(شامل مجموعه 4اپیزودیک .3
شده، به لحاظ فضایی در کنار یکدیگر قرار (جریان روایت به دو خط موازي یا بیشتر تقسیم  5قاب تقسیم شده .4

 ).Cameron,  2008:6(شوند) داده می

 
1. Allan Cameron 
2. Modular Narratives in Contemporary Cinema 
3. Anachronic  

کند که پیرنگ نظم حوادث در هایی اشاره میتحت این عبارت به شیوه 1980در سال » روایت و گفتمان«ژرار ژنت در کتاب 
داستان را برهم زده و در عین حال منظم کردن حوادث در پیرنگ نیز به سادگی امکان پذیر نیست. براي مطالعه بیشتر مراجعه 

 نید به:ک
Genette, Gérard. 1980. Narrative Discourse: An Essay in Method. Trans. Jane E. 
Lewin. Ithaca: Cornell University Press.  

 . ایمنهاد کرده را برابر» زمان پریشی«همین دلیل براي آن واژه به
4. Episodic 
5. Split-screen 
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روایت ماژوالر میل به پیچیده شدن دارد. به این منظور، این نوع از روایت ترتیب رویدادها را بر 
و داستان را در نظم  -هایی که بتوان از طریق آنها رویدادها را در ذهن مرتب کرده زده و نشانههم
تا خط داستانی را شاید بتوان در این گونه از روایت کند. گرچه حذف می - بازسازي کرداش صلیا

پذیرد بازسازي کرد اما این کار با آن قطعیت و اطمینانی که در روایت کالسیک صورت میاندازه اي 
 گیرد.انجام نمی

آثار چندروایی را به دو  »2آلتمن و پس از آن؛ چندپیرنگی در فیلم«در کتاب  1پیتر اف. پارشال
ها را شامل شده که گستره وسیعی از شخصیت» 3هاي چندپیرنگیفیلم«کند: دسته کلی تقسیم می
شود. ها پیگیري میشخصیتگیري زندگی تنها یک شخصیت، زندگی تمامیو در آن به جاي دنبال

خلق تمهیدات نوین عنصر  اند و بااین دست از آثار باعث بروز اشکال نوینی از روایت موازي شده
گونه دیگر آثار چندروایی را » 4ايهاي چندنسخهفیلم«اند. در زمان را تنوع بخشیده» ترتیب«

شود و در هر بار واحد، دوبار و حتی بیشتر از این تکرار می یها داستاندهد. در این فیلمتشکیل می
ناگفته پیداست که آثاري از ). (Parshal, 2012: 9یابد بازگویی، تغییراتی با نسخه پیشین خود می

 در زمان. »تکرار«این دست محملی است براي بازي و تجربه با عنصر 
  روایت در آن انواع و »تکرار«ۀ مؤلف

 ).Genette, 1980: 5است (دانسته » تکرار«و » ترتیب«، »مدت«هاي زمان را لفهؤژرار ژنت م
در » مدت«منظور بسط و قبض عنصر داتی را بهاگرچه روایت کالسیک مدت زمانی بود که تمهی

نادر » تکرار«خصوص و به» ترتیب« ۀروایت خلق کرده و بکار بسته بود. اما شمار تمهیدات در زمین
هاي متفاوتی در رسد که هنر روایت دست به طبع آزماییبود. در سالیان اخیر، به نظر می کمیابو 

 ي منتقدان را در دنبال داشته است.زده است که توجه جد» تکرار«عنصر  ۀزمین
 داند:را بر سه دسته می» تکرار«ژرار ژنت 

که  گوییممی» 5مکرر«شود. به این روایت بار روایت می Nرویدادي که یک بار اتفاق افتاده  -
 کند.می ءرا ایفا در آن زاویه دید  نقش مهمی

 
1. Peter F. Parshall 
2. Altman and After Multiple Narratives in Film 
3. Multi Plot Film 
4. Multi Draft Film 
5. Repetitive 
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گفته » 1بازگویی«ین نوع از تکرار شود. به ابار اتفاق افتاده یک بار روایت می Nرویدادي که  -
 شود.می

 گوییممی» 2مفرد«شود. به این نوع از روایت بار روایت می Nبار اتفاق افتاده  Nرویدادي که  -
)1980, 114-116.( 

 پیرنگ انشعابی و انواع آن
ی نود آثار روایی پدید آمد که با تکرار چندین باره یک موقعیت اولیه، شخصیت اصل ۀدر ده عمدتاً

 روایتگذاشت. پس از نشان دادن نتایج هر انتخاب، را در حین انجام چندین انتخاب به نمایش می
به موقعیت اولیه بازگشته و با انتخاب راه دیگر، این بار نتایج حاصل از آن انتخاب را به تصویر 

عایت که به تصریح ارسطو ر» ضرورت«کشید. این نوع از پیرنگ به جاي دنبال کردن قانون می
پردازد: اینکه محتمل می» احتماالت«است به نمایش محدوده آن براي پیرنگ کالسیک الزامی

هایی روبرو شود و نتایج هر انتخاب چه خواهد است شخصیت، در یک موقعیت واحد، با چه انتخاب
 بود. 

هاي را که در آن یک شخصیت در موقعیتی واحد دست به انتخاب روایتی» 3دیوید بردول«
را » انتخاب«شود ـ و روایت، نتایج حاصل از آن رو میهاي متفاوتی روبهختلف زده ـ و با بختم

شناسیم می» انشعابی« پیرنگنامد و ما آن را می »4ايروایت چندشاخه«گذارد به نمایش می
ن باعنوا »5خورخه لوئیس بورخس«هاي ). بردول این نام را از عنوان یکی از قصه1(تصویر شماره 

» موقعیت اولیه« ). ,2002Bordwell :88–104(  به عاریت گرفته است» 6باغی با چندین  راه«
مطابقت  ،یاد کرده» مکرر«اول از انواع تکرار که ژنت از آن به عنوان  ۀدر این نوع روایت با گون

 شود.دارد. این موقعیت یک بار اتفاق افتاده اما چند بار نشان داده می
  

 
1. Iterative 
2. Singulative 
3. David Bordwell 
4. Forking paths Narrative  
5. Jorge Luis Borges 
6. The Garden of Forking Paths 
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 از روایت انشعابینمودار مفهومی .1شماره  شکل

 

گیرد ولی این نقطه عطف در روایت بسیار گرچه موقعیت اولیه در جریان روایت عملکردي مشابه با نقطه عطف به خود می
حال آنکه در  گیرددر روایت کالسیک سوال اصلی ماجرا شکل می کند.متفاوت از نقطه عطف در روایت کالسیک عمل می

 گیرد.ال پس از چندین بار تکرار شکل میی این سؤروایت انشعاب
 

 پیرنگ انشعابی ،دهدبسیار دراماتیک رخ می ۀدر لحظ» انتخاب«رغم روایت کالسیک، که در آن به
اهمیت رخ دهد و سپس انتخاب یا بخت در لحظات معمولی و به ظاهر بی لحظۀتمایل دارد تا 

به نمایش گذاشته شود. در زندگی لحظاتی است نتایج گسترده آن بر زندگی شخصیت یا دیگران 
دهد و نتایج مترتب بر آن واقف به اهمیت انتخابی که در آن لحظه انجام می که انسان عمیقاً

تس «بینی چنین نتایجی از توان یک انسان عادي خارج است. در رمان نیست. به واقع توان پیش
که اگر در جشن روستا  نویسدآمیز میتحسربه طرزي  »2توماس هاردي«نویسنده » 1دوربروویل
عالقمند شد همان لحظه به نزد او رفته بود و عشق خود  »تس«به » کلر«که پسر جوان هنگامی

خورد. کلر به نزد تس اي دیگر رقم میگونهرا با او در میان گذاشته بود شاید سرنوشت تس به
که هنگامی خورد.ی زندگی او رقم مینگونبختترتیب بدینرود و می »الک«رود و تس سراغ نمی

یابیم که نتایج بزرگی که در زندگی ما رقم خورده است نتیجه انتخاب در یک لحظه بسیار در می
توان بدیلی بر را می» زدگیشگفت«شویم. این زده میساده و به ظاهر فاقد دراماتیک است شگفت

 کند:لحاظ چنین توصیف میرا بدین» انشعابی«روایت » آلن کمرون«ارسطو یافت. » کاتارسیس«
دهد که نشان دهنده هاي جایگزین از یک داستان را در کنار هم قرار مینسخه ]انشعابی[ روایت

اي از رویدادها عواقب محتملی است که ممکن است ناشی از تغییرات کوچک در یک یا مجموعه
 .)Cameron, 2008: 10(باشد 

 
1. Tess of the D'Urbervilles 
2. Thomas Hardy 
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یابد. گویی اي میدر روایت انشعابی، هویت دوگانه یا چندگانهرسد که شخصیت فیلم، به نظر می
کند. چنین شخصیتی در هاي متفاوتش، هر بار هویتی متمایز از خود ارائه میشخصیت با انتخاب

آید. خصوصیتی که مقبول ارسطو مزاج بودن به شمار میدرام کالسیک معادل تام و تمام دمدمی
شد. اینجا به جاي همذات از درام که مد نظر او بود منجر نمی» 1روان پاالیی«نبود و به تأثیر 

هاي متفاوت و مسیرهاي گاه متضاد و گاه متنوعی که پنداري با شخصیت اصلی، به ازاي انتخاب
 شود.اي از او در نزد مخاطب حاصل میگیرد درك دگرگونهشخصیت در پیش می

) 1998 3(تام تیکور» 2بدو لوال بدو«م شهرت خود را مدیون فیل ةگرچه روایت انشعابی عمد
توان پیشگام این نوع از روایت ) را می1981 5کیشلوفسکیکریستف (» 4بخت کور«است اما فیلم 
کند تا به ترن برسد. او در بار اول سوار شخصیت اصلی فیلم تالش می» ویتک«به شمار آورد. 

پیوندد و چنان کمونیست پرشوري شود. به حزب میقطار شده و با یک افسر کمونیست آشنا می
کند. در نسخه دوم ویتک قبل از سوار شدن، شود که حتی به نزدیکترین دوستانش هم رحم نمیمی

شود و این بار به عضویت حزب مخالف شود. او با یک مبارز ضدکمونیست آشنا میدستگیر می
بیند. به او گاه دختري را میماند. در ایستآخر ویتک از قطار جا می ۀآید. در نسخدولت در می

اي را در پیش عنوان یک پزشک، زندگی آرام و عاشقانهکند و بهعالقمند شده و با او ازدواج می
هشتاد و پیش از فروپاشی  ۀهاي ممکن براي یک لهستانی را در دهگیرد. روایت به خوبی بختمی

در کند که ه زمانی را تداعی میحالت افراطی این روش نوعی چرخ گذارد.کمونیسم به نمایش می
آزماید تا در انتها به هاي مختلف را میحلگردد و راهقدر به موقعیت اولیه باز میآن شخصیت آن

قدر انجامش بده تا یاد بگیري درست انجامش آن«حل درست نائل آید. درواقع هدف این است: راه
اي هاي رایانههدف متأثر از بازي . آشکار است که اینRamirez berg, 2006: 5–61)» (دهی

است و بر مبناي ساختاري تکرار شونده شکل گرفته که مرسوم این دست از آثار است. در فیلم 
)، داستان سربازي 2014 7(داگ لیمان» 6در مرز فردا«اما بسیار جالب توجهی به نام  ،کمتر مشهور

شود و این بار مجهزتر ما باز زنده میشود اشود که در میدان جنگ کشته میبه نمایش گذاشته می
 

 منظور کاتارسیس است. 1.
2. Run Lola Run 
3. Tom Tykwer 
4. Blind Chance 
5. Krzysztof Kieslowski 
6. Edge of Tomorrow 
7. Doug Liman 
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تواند راه غلبه چندین بار تکرار، سرباز در نهایت می دررود. تر از قبل به نبرد با دشمن میو باتجربه
 بر دشمن را بیابد. 

هاي مختلف داستان به را از دیدگاه شخصیت» موقعیتی واحد«نوع دوم روایت مبتنی بر تکرار، 
نامید چرا که هر کسی از » زاویه دید انشعابی«توان آن را پیرنگ رو میینگذارد. از انمایش می

اند. در این تمهید کند که دیگران ندیدهکند و جزئیاتی را بیان میزاویه دید خود، واقعه را روایت می
چنان متضاد است که جمع بین آنها ها آننیز شاهد تغییر رویداد در هر نوبت هستیم و گاه روایت

که ژنت از آن یاد کرده، مطابقت دارد. نمونه » تکرار مکرر«دید با  ۀور نیست. این تغییر در زاویمیس
) دید که ژنت نیز به 1950 2(آکیرا کوروساوا» 1راشومون«توان در روایی را می ةدرخشان این شیو

ره قتل یک پیرامون دادگاهی است که در آن دربا ). این فیلم115 :1980کند (اشاره میداستان آن 
شود. شاهدان دادگاه چهار نفر هستند که هر کدام به سامورایی و تجاوز به همسرش تحقیق می

کنند: روایت اول از آن هیزم شکن، روایت دوم نوبت حادثه رخ داده را از زاویه دید خود روایت می
ئی کشته شده از آن راهزن، روایت سوم از آن همسر سامورائی و روایت چهارم از آن روح سامورا

گیرد و کند. فیلم جانب هیچ روایتی را نمیشود و داستان خود را بازگو میاست که ظاهر می
رو هیچ کدام بر شود. از اینها جذب نمییک از روایتکند که بیننده به هیچاي رفتار میگونهبه

 رسد.غیرقابل دستیابی به نظر می» حقیقت«دیگري برتري نداشته و 
تفاوت این روش از روش پیشین در آن است که در روش پیشین با هر بار انتخاب  ترینعمده

شود. اما در این روش با هر بار روایت، این ماهیت حادثه و رخداد است هویت شخصیت متفاوت می
حادثه «است و روش فعلی  »شخصیت محور«شود. به تعبیر دیگر روش پیشین که دگرگون می

شود در این روش واقعه خصیت و سرنوشت او است که دگرگون میدر روش پیشین ش». محور
اي از زاوایاي حادثه«در مقابل » هاي مختلفشخصیت در وضعیت«شود:  است که منقلب می

 شود.این تفاوت با مراجعه به فیلم راشومون به خوبی درك می .»مختلف
تفکري ». پلورالیسم فلسفی« ظرفیت بسیاري دارد براي به نمایش گذاشتن» زاویه دید انشعابی«

نزد یک  که ازجمله مبانی مهم تفکر غرب را شکل داده و بر این باور است که حقیقت به تمامی
 اي از آن را به همراه دارد. به این ترتیب هیچ فرد و تفکري تماماًشود و هر کس پارهفرد یافت نمی
 کند. ي نسبتی با حقیقت برقرار میااشتباه نیست. بلکه هر تفکري تا اندازه درست و تماماً

 
1. Rashomon 
2. Akira Kurosawa 
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ها اي براي همدلی و همذات پنداري با هیچ کدام از شخصیتگونه از پیرنگ از آنجا که زمینهدر این
کند. او طرفدار هیچ کدام نیست ها بسنده میفراهم نشده است بیننده تنها به همراهی با شخصیت

 گیرد.ها فاصله مییکسان از همه شخصیتکند. او به و با هیچ یک درگیري عاطفی پیدا نمی
در مثنوي معنوي مولوي  »فیل در تاریکی«توان در داستان را می» زاویه دید انشعابی«اي از نمونه

 تاریکی ۀفیلی را شبانگاه به طویل»). اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل«جست (دفتر سوم باب 
شوند. اند براي دیدن او راهی ستورخانه مییدهبرند. مردم مشتاق که تا بدان موقع فیل ندمی

شود که تنها با ستورخانه تاریک است و نوري براي دیدن فیل نیست. در نتیجه هرکس بر آن می
کس که خرطوم فیل را لمس کرده فیل را به ناودانی شبیه لمس بدن فیل، آن را توصیف کند. آن

که بر پندارد و آنفیل را همچون تختی می یابد. کس دیگري که دستش بر باالي فیل رسیدهمی
 پنداردکند. کسی هم فیل را به شکل بادبزن میزند فیل را به ستونی تشبیه میپاي فیل دست می

چرا که گوش فیل را لمس کرده است. هر کس از زاویه دید خود و با دریافت خود پدیده را 
 دهد.توضیح می
 صحبت به میان نیاورد. » 2کانونی شدگی«و  »1کانون«ز بحث کرد و ا» زاویه دید«توان از نمی

 

 
 ». انشعابیروایت زاویه دید «از  نمودار مفهومی. 2شکل

 
که همپوشانی است. هنگامی نشان دهنده کمترین میزان همپوشانی زاویه دیده 2,1شماره   شکل

 خواهیم بود. 2,2شماره  شکل مانند شاهد نموداري  ،بیشتري بین زوایاي دید اتفاق افتد

 
1. Focal 
2. Focalization 
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گر) تفاوت گذاشت. به تعبیر بیند (مشاهدهگوید (راوي) و کسی که میتوان میان کسی که میمی
زند و شود که نه حرف میبه شخصیتی در داستان مربوط می» سازيکانونی«، »ادوارد برانیگان«

کند احساس میکند بلکه در عمل با دیدن چیزي یا شنیدن مطلبی درباره آن، آن را نه عمل می
توانند در روند روایت، جریان اطالعات و ادراك ). بنابراین پیرنگ یا فیلم هر دو می203، 1992(

توان معادل یک واقعه را از زاویه ذهن یکی از اشخاص بازي به نمایش بگذارند. گرچه کانون را می
میزان اطالع دهندگی نیز  به وجوه و» کانون«در ادبیات و سینما دانست با این وجود » 1نقطه دید«

دهندگی به رغم وجود راوي در فیلم که وظیفه تفسیر و اطالع). Genette 1980, 186(اشاره دارد 
یکی از اشخاص داستان » نقطه دید«توان بخشی از اطالعات داستانی را از را به عهده دارد می

کانونی «به جاي » 2گیريجهت«دهند تا از همین دلیل امروزه برخی ترجیح مینشان داد. به
کانونی «زده است.  »سازيکانونی«سخن بگویند. در این هنگام فیلم یا پیرنگ دست به » شدگی
 ،شناختی، وجه ایدئولوژیکی (ریمون ـ کنانوجه ادراکی، وجه روان وجوه گوناگونی دارد: »شدگی
بینیم درواقع در عه را میکه از زاویه دید یکی از اشخاص داستان واق). هنگامی113 -106، 1387

کنیم. وجه روان گام نخست از کانون آن شخص است که زمان و مکان وقوع داستان را ادراك می
سازد. در مقابل وجه شناختی کانون آشنایی با حاالت روحی و روانی شخصیت را ممکن می

 هاي یک شخصیت آشنا شویم. دهد تا با افکار و اندیشهایدئولوژیکی اجازه می
همه «و » 3همشهري کین«در آثاري مانند » زاویه دید انشعابی«شاید به نظر برسد که پیرنگ 

ظهور و بروز داشته است. گرچه این دو فیلم هر دو با تغییر دیدگاه سر و کار دارند » 4چیز درباره ایو
د و فیلم، اما تغییر دیدگاه همراه با تکرار موقعیت نیست. در مرکز هر دو فیلم یک شخص قرار دار

گذارد. این شخص مرکزي را، نه از زاویه دید خود او بلکه، از زاویه دید اطرافیانش به نمایش می
عناصر یک پیرنگ کالسیک را داراست.  رو هستیم که تمامیبهرغم تعدد راوي با داستانی کامل روبه

دهد. در اینجا می علت کثرت راوي به بیننده نوعی احساس گزارش دستبه ،روایت ةدر این شیو
نیز اگر راویان متعدد در تضاد با هم باشند امکان دارد که احساس یکپارچگی اثر مورد تهدید واقع 
شده و بیننده را در دریافت تصویري منسجم از موضوع مورد گزارش ناکام گذارد. این نکته در 

ر خودخواسته، عامدا و پیرنگ ماژوالکه آید؛ در حالی پیرنگ کالسیک اشکالی بزرگ به شمار می
 

.1  Point of View 
2. Orientation 
3. Citizen Kane 
4. All About Eve 
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آگاهانه به دنبال دست یابی به آن است. در اساس پیرنگ ماژوالر به تجربه انسان از زندگی 
شود که در زندگی روزمره به . چرا که براي بینندگان کمتر این فرصت فراهم میاست ترنزدیک

 ت یابند.شود، دساي که در پیرنگ کالسیک حاصل میشناخت کامل یک انسان، به اندازه
توان آن را کند که میبه نوع دیگري از روایت مبتنی بر تکرار اشاره می» 1چارلز رامیرز برگ«

نمونه خوب ». روایت نقطه دید انشعابی«با » هاي موازيروایت پروتاگونیست«ترکیبی دانست از 
به جاي ) دانست. در این نوع از روایت، 2000 3(ایناریتو »2عشق سگی«توان فیلم آن را می

وجود دارد. در فیلم عشق  »واقعه تالقی کننده«شود، یک که هر بار تکرار می» موقعیت واحد«
کننده نیز از زاویه او دیده خواهد سگی زندگی هر شخص از زاویه دید او دنبال شده و واقعه تالقی

و مکان که متمرکز است بر واقعه اي که منحصر به زمان » نقطه دید انشعابی«شد. بر خالف 
تواند روزها قبل از واقعه تالقی کننده شروع شده و سپس به محدود است؛ این بار خط داستانی می

نقطه تالقی برسد و سپس تا روزها بعد از واقعه را به نمایش بگذارد. حادثه اصلی  نقطه تالقی 
بعد از داستان هاست و سپس از این نقطه است که فیلم وارد زندگی هر شخصیت شده و قبل و 

دهد که چگونه این نقطه تالقی کننده تبدیل به نقطه عطف کند و نشان میاین واقعه را بررسی می
مرکز و «در زندگی این افراد شده است. در این روش، که رامیرز برگ از آن به عنوان روایت 

عه بر واقاز زاویه دید هر شخص عالوه ،) ,2006Ramirez berg :5–61( کندیاد می» 4حومه
شود که در سایر خطوط داستانی وجود ندارد. این مزبور، اطالعات و رویدادهایی نشان داده می

یا » صحنه تالقی«شود. در این فیلم یک تصادف دیده می» عشق سگی«مسأله به خوبی در فیلم 
دهنده سه شخصیت و سه خط داستانی فیلم است. اما فیلم در هر سه خط داستانی به عامل تالقی

گردد و حجم زیادي از رویدادهایی را که در زندگی هر شخص رخ داده نشان د روز قبل باز میچن
شود که تصادف در تغییر مسیر زندگی هر یک از دهد. به این ترتیب بیننده متوجه نقشی میمی

 کرده است. ءها ایفاشخصیت

 
1. Charles Ramirez Berg 
2. Amores Perros 
3. Alejandro G. Iñárritu 

٤. The Hub And Spoke  این عبارت به نوعی از سیستم حمل و نقل هوایی اشاره دارد که در آن پروازهاي محلی به
جه تسمیه اي معادل شوند که از خطوط هواپیمایی بین المللی برخوردار است. براي تداعی چنین ویک فرودگاه بزرگتر منتقل می

اند که البته ترجمه ترجمه کرده »توپی و پره«براي آن برابرنهاد شده است. در برخی از متون فارسی آن را به » مرکز و حومه«
 .   رودتحت اللفظی به شمار می
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، هم روایتی »دید انشعابی زاویه«و » انشعابی«کند که پیرنگ، در هر دو نوع آلن کمرون تصریح می
در این روایت هر شاخه امتداد زمانی موقعیت  ).Cameron, 2008: 12(خطی است و هم غیرخطی 

 اولیه است و در عین حال هر شاخه تداعی نوعی پیش نگاه است. 
که روایت در تمام انواع خود، از منظر پیوستگی زمان و فضا به دو حالت ممکن بروز سرآخر آن

 :یابدمی
 ؛ها متعلق به یک فضا و زمان واحد هستندانشعابتمامی .1
 هر انشعاب متعلق به فضا یا زمان مختلف باشد.  .2

 

 هاي قرآنتکرار و تصریف در قصه
کند. چرا تأکید می »تکرار اطالعات«موافق نیست اما بر » تکرار رویداد«روایت کالسیک گرچه با 

که  آید که اطالعات مهمیود ندارد. پس الزم میکه امکان توقف و بازگشت به ابتداي فیلم وج
تواند از خالل حوادث پیرنگ، داستان را در ذهن خود بازسازي کند تکرار بیننده به واسطه آنها می

باید سه بار تکرار شود: یک بار براي کند که این اطالعات میشود. پیرنگ کالسیک توصیه می
متوسط و سومین بار براي آن تماشاگر کم هوشی که در  تماشاگر تیزبین، بار دیگر براي تماشاگر

تکرار  ).Brodwell, Thompson and Staiger, 1985: 31( آخرین ردیف سالن نشسته است
تواند به طرق مختلف صورت پذیرد. گاه در قالب تصویر، گاه در قالب دیالوگ، گاه در قالب پس می

 شود.گفته می» تصریف«علم معانی به آن  نگاه و دیگر تمهیداتی از این دست. امري که در
اي اي بدیع بوده و اصطالح تصریف در کالم جلوهارائه اطالعات تکرارشونده به شیوه«تصریف «

هاي اعجاز زبانی و سبک شناختی قرآن محسوب بالغی و اسلوبی بیانی است که جزو ویژگی
 ).» 1388 ،شود (حريمی

ها به تنهایی است حال آنکه، تصریف گوناگونی در ها و لفظبه بیان دیگر، تکرار بازآورد مفهوم
شود که ). با تأمل بیشتر معلوم می98 :1393 ،هاي بازآورد معانی تکرارشونده است (شاهورديشیوه

ها روبرو نیستیم، بلکه با پدیده تصریف مواجهیم؛ یعنی ها و کلمهما در قرآن، تنها با تکرار مفهوم«
برداري از مفهوم اي ظریف و کارآمد با بهرهگونههاي گوناگون. قرآن بهاز راه با بیان معانی واحد

 ).98: 1393شاهوردي، (» به تصریف یا چندگونگی بیان دست یافته است تکرار،
تکرار در سطوح مختلف قرآن رخ داده است: گاه در مفاهیم، گاه در الفاظ (و به دنبال آن در 

در قصص. تأکید بر اهمیت یک رویداد، داللت بر معنایی جدید که در ایقان و موسیقی آیات) و گاه 
سیاق معناي نخست نیامده است، ظهور و نمایاندن بالغت قرآن و تحدي با این اسلوب، برانگیختن 
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اي براي آموزي، رعایت اقتضاي حال و در نهایت سکینهمخاطب در برابر مفهوم مورد نظر، عبرت
 ) .71ـ79 :1393 ،شاهوردياند (کردهترین دالیل تکرار در قرآن ذکر مرا از مه (ص)مکرمقلب نبی

توان از بر اقتضاي حال هر دسته از افراد سخن گفتن را می متناسب با قدرت فهم مستمعین و بنا
 هاي قرآن کریم دانست. دیگر دالیل تکرار و تصریف در آیات و قصه

یابد مید رابطه ساختاري، مصداقی و مفهومیاي که در متن آن قرار دارهر قصه با بطن سوره
هاي قرآن مجید قطع کرده باشد. خود را با دیگر بخش ۀاما این امر بدان معنا نیست که قصه رابط

روش تفسیري مشهور در نزد عالمان شیعه و اهل سنت تفسیر قرآن به قرآن است و حتی در نزد 
. در این نگاه، سرتاسر مصحف 1شودا پنداشته میصحیح و قابل اعتن ةبرخی از مفسران این تنها شیو

که محل رجوع داراست اي را هاي سوره و آیه، کلیت یکپارچه و پیوستهبنديشریف، فارغ از بخش
 نویسد:است. محمدرضا باطنی در این مورد می

 کند برداریم، قرآن بههاي قرآن را از هم تفکیک میاگر بسم اهللا الرحمن الرحیم را که سوره
 هاییرسد که در آن مطالب بسیار گوناگون را همراه با داستاننظر کتابی یکپارچه به نظر می

گویند و با آنکه گوینده هاي گوناگون در خالل مطالب متنوع سخن میبینیم که در آنها شخصیتمی
صورت ظاهر و در سطح جهان متن، مطالب از زبان اما به اصلی و واحد همه مطالب خداست،

اند، بیان هاي دیگر و حتی مردم که مخاطبان اصلی، شخصیت(ص)اوند، پیامبران، حضرت محمدخد
شوند و در عین پراکندگی ظاهري ارتباطی رازآمیز دارند. نظم پریشان و خالف و درهم تنیده می

فضایی قدسی را بر جهان متن قرآن فروافکنده است،  مستدام ۀعادت و منطق متعارف بیان که سای
 تا جز کهن، متون از یک هیچ در که است وحی تحقق و فرایند در حاضر شرایط ۀثر از مجموعمتأ

 :1388توان یافت (مین آن براي نظیري حافظ، غزلیات و شمس غزلیات و معنوي مثنوي در حدودي
124.( 

 

 تکرار در قرآن و بازنمایی آن با استفاده از پیرنگ انشعابی
هاي قرآن اند تا به روایت آن دسته از قصهسازانی که بر آن بودهفیلم پردازان یانویسندگان، داستان

هاي متعدد با یکدیگر، داستانی واحد را از دل آن استخراج اند، با ادغام تصریفبپردازند که تکرار شده
اند. آنها با تطبیق تکرارهاي مختلف با یکدیگر فصل مشترکی را از دل آن استخراج کرده و کرده

دست آمده اگرچه کامل و تمام است اما متأسفانه خصلت اند. قصه بهحدي را به دست آوردهقصه وا
 

 اند. بنگرید به:برده عالمه بزرگوار سیدمحمد طباطبایی و آیت اهللا جوادي آملی هر دو در تفاسیر خود از این شیوه بهره 1.
 .جامعه در قرآن. قم: اسراء ).1390( جوادي آملی، عبداهللا
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برد و آن را تبدیل به یک شاه پیرنگ تکرار و تصریف را که متضمن معانی متعدد است از بین می
 کند.واحد می

ی هاي قرآن را حفظ کند راههنرمندي که بر آن باشد که خصوصیت تکرار و تصریف در قصه
ندارد جز آنکه تکرارهاي قصه در قرآن را به روشی انشعابی سامان دهد. در غیر این صورت عنصر 

رفته و نادیده انگاشته هاي داستانی ارزشمند در قرآن است از بینتکرار و تصریف که ازجمله تکنیک
 شود. می

ار بشري دیده الزم به ذکر است که مقصود قرآن از تکرار قصه متفاوت از آن است که در آث
شود. در آثار بشري چنین است که با هر بار تکرار واقعیت یا حقیقت دگرگون شده و متفاوت می

شود. به این ترتیب ساختار انشعابی تالش دارد تا بر نسبی بودن حقیقت آن تأکید کند. ظاهر می
 یقت یگانه نیست.بیند و بر این اساس حقاي متفاوت میگونههرکس از دیدگاه خود واقعیت را به

واضح است که این دیدگاه نزد مصحف شریف پذیرفته شده نیست. در نزد قرآن تکرار واقعیت 
شود تا ابعاد جدیدي از ماجرا که پیش از این پنهان مانده است، آشکار شود. تکرار قصه سبب می

او از فهم آن دهنده پیچیدگی آن است. در نزد بشر این پیچیدگی آن چنان است که در قرآن نشان
آورد. حال آنکه خداوند متعال که آفریننده این شود و به نبود حقیقت واحد اعتقاد میعاجز می

رغم این غموض و دشواري همچنان دهد که بهگیري از تکرار نشان میپیچیدگی است با بهره
 حقیقت یکی است.

دهد تا به تأثیري خاص یاست که نویسنده به وقایع مپیش از این اشاره رفت که پیرنگ نظمی
شمار دست یابد. همچنین در تفاوت میان داستان و پیرنگ اشاره شد که نویسنده از میان خیل بی

باید آن دست از وقایعی را برگزیند که در پیوست آنها با یکدیگر بتواند مفهوم و تأثیر مورد وقایع می
رسد کند. اینک به نظر میت آفرینی یاد مینظر را بیافریند. اشاره شد که ارسطو از این عمل به وحد

سازي تعبیر کرده و در تعریف را به پیرنگ 1موتوسیاد کرد که » پل ریکور«توان از اندیشه که می
کند و شاخص این هماهنگی سه آراستن امور واقع [که] بر هماهنگی تأکید می«گوید: آن می

). ریکور کار پیرنگ را 76: 1ج. ،1984» (خصوصیت است: کامل بودن، کلی بودن و امتداد درخور
ارسطو) یا  2يپراگماتابیرون کشیدن داستانی معقول از رویدادها یا پیشامدهاي گوناگون (همان «

). پل ریکور در ادامه 120 :1، ج.1984داند (می» تغییر دادن رویدادها یا حوادث به یک داستان

 
1. Muthos 
2. Pragmata 
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شمردن رویدادهایی چند به ترتیبی منظم باشد؛ داستان باید چیزي بیش از بر«کند که: تصریح می
اي که همیشه بتوان سؤال گونهداستان باید رویدادها را به صورت کلیتی قابل فهم سازمان دهد، به

  ).121 :1، ج.1984» (داستان چیست »مضمون«کرد که 
دادها در این صورت خداوند است که از میان خیل پیچیده و تو در توي حوادث آن بخش از روی

گزیند که تشکیل یک خط داستانی واحد را بدهند. همچنین خداوند است که در مقام را بر می
پرداز در هر بار تکرار از یک نقطه مشخص مسیر حوادث را تغییر دهنده رویدادها و داستانسامان

ابی، خود آورد. پیش از این گفته شد که، در پیرنگ انشعداده و خط داستانی جدیدي را به وجود می
گردد و گردد در نمونه قرآنی نیز پیرنگ به ابتدا باز میپیرنگ به یک موقعیت تکرار شونده باز می

عنوان عامل انگیزشی که بیرون از ماجرا قرار داشته و عامل به این ترتیب نقش خالق داستان که به
 شود.تکرار است آشکار و برجسته می

به انتخاب می زند. اما در نمونه قرآنی آن این  همچنین در پیرنگ انشعابی شخصیت دست
خالق روایت است که دست به انتخاب می زند و پس از بازگشت به آن موقعیت اولیه که تکرار 

گیرد تا خط جدیدي از ماجرا را دنبال کند. در اینجا پیرنگ از انتخاب شخصیت شود تصمیم میمی
گیرد. در خط داستانی جدید حوادث جدیدي یشود بلکه انتخاب خالق داستان شکل مناشی نمی

شود که همگی نشئت گرفته از آن حادثه تکرار شوند ابتدایی است. نمونه قرآنی نشان داده می
هاي مختلفی دارد و در هر بار بازگشت به آن تواند نشان دهد که یک واقعه ابعاد و جنبهپیرنگ می
دهد. اینک الزم است که با بررسی یک ده و نشان میابعاد جدیدي از آن را آشکار کر حادثه اولیه،

 تواند در قرآن بکار گرفته شود.نمونه قرآنی نشان دهیم که پیرنگ انشعابی چگونه می
 هاي آنو تصریف (ع)داستان حضرت موسی

سوره قرآن کریم، از یک  34داستان حضرت موسی پرتکرار ترین داستان در قرآن کریم است. در 
نقل شده است. از این میان سه تکرار با یکدیگر » اهللاکلیم«هایی از داستان پارهتا سیزده بار 

 هایی دارند: همپوشانی
 سوره اعراف): 155الی  103روایت اول (آیات 

معجزه خواستن فرعون ـ معجزه اژدها شدن عصاي  ،دعوت حضرت موسی از فرعون به ایمان
وسی ـ شکست ساحران و به سجده افتادن آنها ـ موسی و معجزه ید بیضا ـ مقابله ساحران با م

قورباغه و خون بر فرعونیان ـ غرق شدن  ایمان نیاوردن فرعون ـ نزول بالیاي طوفان، ملخ، کنه،
فرعون و اطرافیانش در دریا ـ گذشتن بنی اسرائیل از دریا ـ گمراه شدن و بت پرست شدن دوباره 
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لواح تورات به موسی در کوه ـ گوساله پرست شدن قوم موسی، رفتن موسی به کوه طور ـ نزول ا
قوم موسی در غیاب او و انتخاب هفتاد تن از بنی اسرائیل براي مالقات با خدا ـ وقوع زلزله و از 

 .میان رفتن آن هفتاد تن
 سوره طه): 98الی  9داستان دوم (آیات 

موسی و بعثت  دیده شدن آتش توسط موسی ـ رفتن موسی به کنار آتش ـ خطاب خداوند به
حضرت موسی ـ دستور خداوند به موسی که عصا را بینداز ـ تبدیل شدن عصا به مار ـ خداوند 

فرستد و برادر موسی (هارون) را به موسی را به نزد فرعون که به سرکشی پرداخته است می
ختنش ـ گزیند ـ اشاره به کودکی موسی و گذاشتن او در صندوقچه و به آب اندادستیاري او بر می

رساندن مادر موسی به نزد طفلش در دربار فرعون ـ خداوند موسی و برادرش را به مأموریت ابالغ 
خیزد و میان ساحران خود و موسی فرستد ـ فرعون به مخالفت با موسی برمیدین به نزد مردم می

خواست خدا کنند ـ موسی به هایشان را به مار تبدیل میدهد ـ ساحران ریسمانترتیب رقابت می
هاي ساحران را اندازد و آن تبدیل به اژدها شده همه ساختهآن چه در دست دارد به زمین می

آورند. خروج بنی اسرائیل از مصر ـ غرق شدن فرعون بلعد. ساحران به خداي موسی ایمان میمی
امري ـ در دریا ـ روزي دادن خداوند به بنی اسرائیل ـ گمراه شدن بنی اسرائیل با گوساله س

نفرین کردن موسی سامري را و دعوت  خشمگین شدن موسی از قوم خود و برادرش هارون ـ
 دوباره مردم به سوي خداوند. 

 

 سوره شعرا): 66الی  10داستان سوم (آیات 
ها به دین ـ موسی به اشاره به مأموریت حضرت موسی براي رفتن به نزد قوم فرعون و دعوت آن

هاي عمرش را در نزد او گذرانده است عون به این دلیل که موسی سالرود. فرنزد فرعون می
خواند ـ اژدها شدن عصاي موسی به اذن خداوند و معجزه ید بیضاي موسی را ناسپاس و دیوانه می

حضرت موسی براي نشان دادن حقانیت دعوت او ـ جمع شدن ساحران و تهدید به شکنجه و مرگ 
ها از دریا و غرق شدن فرعون و پیروانش از مصر ـ گذشتن آنآنها توسط فرعون ـ خروج موسی 

 اسرائیل.و سایر تعقیب کنندگان بنی
را » رفتن حضرت موسی به سوي فرعون و سپس تحدي ورزي با ساحران«در هر سه روایت 

در نظر گرفت که  ـ بسته به نوع روایت ـ »موقعیت اولیه«یا  »رویداد محوري«توان به عنوان می
 یابد. تان حول آن بسط میداس
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اي نیز از آن متفاوت همخوانی دارد و تا اندازه» پیرنگ انشعابی«اي با تکرار سه گانه فوق تا اندازه
ها، که هر بار از زاویه دید یکی از شخصیت» رویداد محوري«است. در پیرنگ انشعابی به جاي 

که شخصیت در هر بار یک انتخاب  روبرو هستیم» موقعیت اولیه«شود با یک داستان روایت می
و سپس نتایج آن انتخاب به  برد ـدهد ـ یا از سر بخت یا شانس کار خود را به جلو میرا انجام می

رفتن حضرت موسی به سوي فرعون و سپس تحدي «شود. در سه روایت فوق نمایش گذاشته می
شوند. اما ها از آنجا منشعب میتوان آن موقعیت اولیه دانست که روایترا می» ورزي با ساحران

 ماهیت روایت در قرآن و لحظه انتخاب متفاوت از پیرنگ انشعابی است. 
ها و پردازد و از این طریق بختهاي مفروض میکه روایت انشعابی به روایت انتخابدر حالی

و تاریخی ـ را گذارد روایت قرآنی نتایج حاصله از یک رویداد واقعی ـ یا شانس ها را به نمایش می
دهد که اعمال انسانی همزمان بر گذارد. درواقع قرآن با تکرار یک روایت نشان میبه نمایش می

از  »جنبه«یا » ساحت«ها را معادل یک توان هر یک از شاخهچندین عرصه تأثیرگذار است. می
 اسرائیل،بنی اي واحد در نظر گرفت. دعوت به رسالت از سوي حضرت موسی همزمان بر قومپدیده

فرعون و خود آن حضرت به عنوان رسول الهی تأثیرگذار بوده و در هر بار روایت نتایج این تأثیر 
 شود.به نمایش گذاشته می

توان به دو نوع دلیل رجوع کرد: نخست؛ خود ، می»تأثیرگرفته«و » تأثیرگذار«جوي ودر جست
 ش از شروع روایت قرار دارد.روایت و دوم؛ آیاتی که پیرامون روایت و عمدتا پی

دهد که قوم بنی اسرائیل به انواع آزمایش هاي نشان می» موقعیت اولیه«روایت اول بعد از 
شود تا به پذیرش حق روي آورد و سپس در نهایت گوساله را به جاي خداي راستین سخت دچار می

نزد ما بیایی و پس از آنکه  در خالل روایت قوم بنی اسرائیل گفتند که پیش از آنکه تو گیرد.می
سازد که خداوند دشمن کند و امیدوار میآمدي آزار دیده ایم و موسی آنان را به شکیبایی دعوت می
). همچنین روایت با برگزیده 129-128آنها را نابود گرداند و آنها را جانشین در زمین سازد (اعراف، 

دلیل درخواست جاهالنه خود خداوند را به ه بهپذیرد کاسرائیل خاتمه مینفر از قوم بنی 70شدن 
گردند. این دوباره زنده می (ع)شوند و سپس به دعاي حضرت موسیخشم آورده و گرفتار صاعقه می

 بخش در هیچ کدام از دو روایت دیگر نیامده است.
در تفسیر روایت اشاره  96الی  94آیات  درهمچنین پیش از شروع روایت در سوره اعراف 

 ود:شمی
و ما در هیچ دیاري پیامبري نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و رنج دچار کردیم باشد 
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). سپس به جاي خشکسالی، فراوانی آوردیم تا بسیار شدند و گفتند: 94( که (به درگاه خدا) البه کنند
 نبودند فرو گرفتیمناگاه آنان را در حالی که خود آگاه  به پدران ما (نیز) رنج و شادي رسیده است؛«
ورزیدند بر آنان از آسمان و زمین آوردند و پرهیزگاري می). و اگر مردم آن شهرها ایمان می95(

کردند آنان را فرو گشودیم اما (پیام ما را) دروغ شمردند بنابراین براي آنچه میهایی میبرکت
 ).96( گرفتیم

 دارد:اشاره می 101و سپس در آیه 
ها(ي روشن) براي گوییم و به راستی پیامبرانشان برهانشهرها براي تو باز می ما از اخبار این

گونه آنان آوردند و آنها بر آن نبودند که به آنچه پیشاپیش دروغ انگاشته بودند ایمان آوردند بدین
یشتر ). و در بیشتر آنان پیمانی (استوار) نیافتیم و به راستی ب101( نهدخداوند بر دل کافران مهر می

 ).102( آنها را نافرمان یافتیم
را کانون روایت نخستین  »قوم اسرائیل«توان دهد که مینشان می گفتهپیشهاي مجموع نشانه

 دانست.
اي از جانب خداوند براي پیامبرش به شمار آورد. توان آن را سکینهدر خصوص روایت دوم می

ف اشاره رفت. در خالل روایت طی یک پس پیش از این از اهداف نزول برخی از آیات به این هد
بوده  (ع)شود که لطف خداوند در کودکی نیز شامل حال حضرت موسینگاه (فالش بک) اشاره می

رود که طور ضمنی اشاره میشده است. در این آیه بهمیو از اوان کودکی تحت نظر خداوند تربیت 
هاي قرآن کند. در دیگر روایتمحافظت می خداوند در همه حال با فرستادگان خویش بوده و آنها را

شود که خداوند پیامبران خود را از کودکی تحت نظر داشته و آنها را به همین منظور نیز اشاره می
سوره عمران به انتخاب حضرت زکریا به سرپرستی  55تا  35. آیات کندبراي خویش تربیت می

انو پاکدامن بعدها مادر حضرت مسیح خواهد دهد که آن باشاره دارد و توضیح می (س)حضرت مریم
را نمونه عینی یافت که در آن سیر رشد و پرورش  (ع)توان قصه حضرت یوسفبود. همچنین می

و  2. پیش از شروع داستان در سوره طه در آیه پذیردرسول الهی تحت نظر حضرتش صورت می
 شود:اشاره می 3

). جز اینکه یادکردي باشد براي آن کس که 2( افتی ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که به رنج
 ). 3( ترسدمی (از خداوند)

 گوید:می 46و  45و نیز در آیات 
[موسی و هارون] گفتند: پروردگارا ما بیم داریم که [فرعون] بر ما دست درازي کند یا سرکشی 
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 ).5( نگرمشنوم و می). فرمود: نهراسید، من با شمایم، می4( ورزد
را مد نظر دارد. از طرف دیگر این روایت  (ع)ین ترتیب روایت دوم احواالت حضرت موسیبه ا

 اشاره دارد: سوره حج که در خالل آن به نکته بسیار مهمی 52مصداق روشنی است بر آیه 
کرد (که و ما پیش از تو هیچ فرستاده و هیچ پیامبري نفرستادیم مگر اینکه چون آرزو می

گاه افکند آنمی شیطان در آرزوي وي (با وسوسه افکندن در دل مردم خلل) دعوتش فراگیر شود)
گرداند و دارد سپس آیات خود را استوار میافکند، از میان بر میخداوند آنچه را که شیطان می

 خداوند دانایی فرزانه است.
قوم بنی  دارد که در غیاب اورود خداوند اعالم میچون آن حضرت به میقات در کوه طور می

اسرائیل را آزموده است و اینک آنها به گوساله پرستی روي آورده اند. در روایت اول ماجراي گوساله 
کند و در اینجا ماجرا از خالل پرستی را بدون اشاره به حضور موسی بن عمران در میقات بیان می

وم خودش و شود. درواقع تالش پیامبر براي هدایت قصحبت خداوند با آن حضرت بیان می
  دهد.کانون این روایت را تشکیل میشود هاي فراوانی که در این راه متحمل میسختی

روایت سوم به فرعون و اطرافیانش اختصاص دارد. جالب آنکه در روایت دوم خداوند اشاره دارد 
کند اشاره می 19و  18را تربیت کرده است اما در روایت سوم فرعون در آیه  (ع)که او حضرت موسی

گوي و وکه تو را از کودکی نزد خود پروردیم اما تو ناسپاسی کردي. از سوي دیگر روایت به گفت
شود. در اینجا اي که در دو روایت دیده نمیمشاجره و تمسخر فرعون با موسی اشاره دارد. واقعه

ت شود. این صحنه در دو روایغرق شدن فرعون و صحنه مربوط به آن است که بسط داده می
 شود. دیگر به این وسعت دیده نمی

 شود:سوره شعراء اشاره می 6و  5همچنین در آیات 
اي از سوي (خداوند) بخشنده براي آنان نیامد مگر آنکه از آن رویگردان و هیچ یادکرد تازه

کردند به آنان ). به یقین (آن را) دروغ شمردند و به زودي اخبار آنچه بدان ریشخند می5( بودند
 ).6هد رسید(خوا

 زده است.  (ع)در اینجا فرعون است که دست به ریشخند حضرت موسی
اما این واقعه  ،واقعه تحدي حضرت موسی علیه السالم با ساحران در هر سه داستان وجود دارد

است. در داستان اول که معطوف به گیرد که حاوي نکات مهمینیز هر بار بیان جدیدي به خود می
هاي خود را) افکندند مردم را و چون (ریسمانشود:اسرائیل است ذکر می احواالت قوم بنی

). در داستان 116 /(اعرافبندي کردند و به هراس افکندند و جادویی سترگ (در میان آوردند)چشم
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ناگهان از (اثر) جادوي آنان به نظرش آمد شود: است گفته می (ع)دوم که معطوف به حضرت موسی
شتابد. پس موسی ترسی در خویش یافت. گفتیم: نترس که هایشان میدستها و چوبکه ریسمان

آنگاه شود: ). در داستان سوم در لحظه جادو گفته می68-66 /(طه گمان این تویی که برتريبی
گمان ماییم هاي خود را فرو افکندند و گفتند: سوگند به شکوه فرعون بیها و چوبدستآنان رسن
 .)44  /(شعرا که پیروزیم

اسرائیل را بندي قوم دارد. روایت دوم احساس رسول بنیدر روایت اول واقعه اشاره به چشم
کند. این واقعه یعنی ترسد و نداي الهی او را به آرامش دعوت میکند که از این واقعه میتصویر می

رده است. خدا در جمع و در میان همه مردم با نبی خود سخن رانده است و او را به آرامش دعوت ک
به اي هم نتوانست جادو را حفظ کند. دهد که عزت فرعون حتی براي لحظهروایت سوم نشان می

و در روایت سوم فرعون  (ع)اسرائیل، در روایت دوم حضرت موسیاین ترتیب در روایت اول، قوم بنی
است اما در هر  کند و در هر سه مورد خداوند متعالدر مرکز توجه قرار دارد. گرچه راوي تغییر نمی

شود. روایت، کانون روایت براي لحظاتی به شخصیت تأثیرپذیر که همان کانونی ساز است منتقل می
میل پیدا کند. کانون » زاویه دید انشعابی«شود که ساختار روایت به اما این تغییر کانون باعث نمی

ناپسند قوم بنی اسرائیل و  یابد چرا که عقاید سخیف ودر روایت اول و سوم وجهی ایدئولوژیک می
گذارد. در روایت دوم کانون وجهی روان شناختی دارد: احساس ترس فرعون را به نمایش می

رسد که گاه نداي قادر متعال در میگذارد و آنحضرت موسی از سحر جادوگران را به نمایش می
 شود بر قلب موسی. اي میسکینه

هاي فوق باید از زاویه دید یکی از شخصیتروایت می ،»زاویه دید انشعابی«مطابق با پیرنگ 
است. » با ساحران (ع)تحدي ورزي حضرت موسی«شروع شده و سپس به رویداد محوري برسد که 
شود. در صورت شروع داستان از زاویه دید فرعون، حال آنکه هر سه داستان با کلیم اهللا شروع می

شود و او را به ایمان گاه فرستاده الهی بر او وارد میم و آنباید ابتدا او را در حال انجام کاري ببینی
هاي نامبرده را در سه روایت تشخیص داد اما داستان از توان شخصیتکند. اگرچه میدعوت می

مردود  »زاویه دید انشعابی«شود و به این ترتیب انطباق تکرار ذکر شده با زاویه دید آنها نقل نمی
 است.
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 تواند پیرنگ انشعابی را در سه روایت مذکور به نمایش بگذارد:می 3تصویر شماره 

 
 شکل 3. نمودار پیرنگ انشعابی براي سه روایت تکرار شده از زندگی حضرت موسی(ع)

 
گیرينتیجهبحث و   
عنوان عنصري سازمان دهنده و است خود به» زمان«هاي که یکی از مؤلفه» تکرار«امروزه 

ترین ساختار مبتنی بر تکرار ساختار یا پیرنگ شود. شناخته شدهمی ساختاربخش بکار گرفته
کنند نزد عنوان پیرنگی نوین و بدیع در روایت یاد میاست. این ساختار که از آن به» انشعابی«

 شود. قرآن نیز یافت می
صتی مثابه فرکند که بههر شاخه داستانی نوعی بخت یا اقبال را مطرح می» انشعابی«در پیرنگ 

شود. پیرنگ انشعابی نمایش احتماالت و امکاناتی است که دوباره است که به شخصیت اهدا می
شود براي پرداختن روي شخصیت قرار دارد. نزد قرآن اما این پیرنگ تبدیل به ابزاري میدر پیش
راست هاي مختلفی را داهاي مختلف یک رویداد. انسان در زندگی ساحتها، ابعاد و ساحتبه جنبه

هاي مختلف خود را به نمایش یکی از این تواند هر یک از شعبهو پیرنگ انشعابی به خوبی می
ها اختصاص دهد. بر خالف پیرنگ انشعابی که در آن هویت شخصیت با هر بار انتخاب ساحت

هاي جدیدي از شخصیت آشکار شود در پیرنگ قرآنی با هر بار تکرار جنبهدستخوش تغییر می
هاي که پیش از این پنهان بوده و به این ترتیب پیرنگ انشعابی محلی براي معرفی جنبهشود می

شود. پیرنگ انشعابی در سینما متفاوت از پیرنگ قرآنی است چه در سینما مختلف شخصیت نیز می
پردازد و در قرآن به امري تاریخی و واقعی. الزم به توجه است این نوع پیرنگ به امري تخیلی می

در این است که اولی  ارسطو کار شاعر و مورخ را مشابه یافته و گفته بود که تفاوت این دو صرفاًکه 
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اي گاه اشارهاز امري حتمی. نویسنده بوطیقا هیچ آورد و دومیاز امر محتمل سخن به میان می
از دیگري برند اما کارکردهاي هر یک متفاوت نکرد که اگرچه این دو از ابزارهایی مشابه بهره می

 است. به منه و کرمه.  
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