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  چكيده

هاي آسماني،  هاي مورد نظر الهي، در كتاب ل مفاهيم و انگارهشيواترين و رساترين ابزار بيان و انتقا 
بـوده  » قـصه «بويژه قرآن مجيد، روايت و به تصوير كشيدن وقايع و اتفاقات مورد نظر، در قالـب                 

  . است
هاي  هاي اساسي قصه ها و مؤلفه در اين مقاله تالش شده است تا در حد امكان، عناصر، ويژگي          

مانند ( مفاهيم و اصول اساسي كه امروزه در بيان قصه، داستان و درام،              قرآني، با توجه به مجموعه    
گيرد، كشف  مورد توجه قرار مي...) گشايي، تعليق و  افكني و گره پردازي، گره شخصيت و شخصيت

نويـسي و     نتايج اين بررسي بيانگر نقاط اشتراك بسيار بين اصول امروزي داستان          . و استخراج شود  
گيري از  هاي قرآني چه در نحوه روايت، چه در اسلوب و ساختار و چه در بهره پردازي با قصه قصه

هـاي    ها ضمن برخورداري از ويژگي      اما در عين حال اين قصه     . ظرايف و فنون هنري و ادبي است      
گيرنده مختصات، اسـلوب، فنـون و    هاي بشري و در بر    ممتاز، بيانگر وجود الگويي مجزا از داستان      

هاي بسياري را بـراي بيـان و انتقـال واالتـرين              نحصر به فردي هستند كه ظرفيت     ساختار بديع و م   
هاي تلويزيون و سـينما   هاي مختلف هنري ـ ادبي؛ بويژه در رسانه  مضامين بشري ـ الهي، در قالب 

  .كنند فراهم مي
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  مقدمه

 همواره منبع الهام بسياري از هنرمنـدان، از     ، قرآن كريم  ،جملهآن   آسماني و از     هاي  كتاب
 وجـود    ديگـر،  از طـرف  . انـد   نويـسان بـوده     فيلمنامه يانويسان گرفته تا نمايشنامه      داستان
 قرآن مجيد، كه بـا توجـه        هاي  قصههاي فراوان تصويري، دراماتيك و داستاني در         قابليت

هـاي خداونـد متعـال       وشتـرين ر    در اين كتاب آسماني، از مهم      آنهابه حجم قابل توجه     
 اهـداف آموزشـي و تربيتـي بـوده          دستيابي به   و  به ابر مخلوق خويش    براي انتقال معاني  

 و  فنونگيري از     نيز بهره   و  براي انواع اقتباس و الهام      را است؛ محمل مناسب و مستعدي    
ـ    پردازي هاي ممتازي كه در داستان     روش كـار گرفتـه شـده اسـت، فـراهم          ه  هاي قرآني ب
 و شـيوه روايـت و   هـا  قـصه  بررسي و شناخت اسلوب حاكم بر اين از اين رو، . آورد مي

ـ           نظـر  ه عناصر داستاني و دراماتيك موجود در آنها بسيار حـائز اهميـت و مفيـد فايـده ب
نويـسي، شـناخت    عالوه بر تعميق مطالعـات بـشري در زمينـه داسـتان     رسد چنان كه      مي

نحـوه روايـت و بيـان آن را نيـز، بـراي      و   قرآني هاي  قصهارتباط بين مفاهيم موجود در      
  .سازد مند ممكن مي لفان و نويسندگان عالقهؤم

ليفـات قابـل    أهـا و ت     پـژوهش  ، قرآنـي  هـاي   قصه دربارهذكر اين نكته الزم است كه،       
 وجـوه   توجه به ؛ اما مبناي بررسي در اين قبيل آثار، اغلب           است توجهي صورت پذيرفته  

 بوده و كمتر عناصـر و       قرآني هاي  قصههاي تجسمي    لوهشناسي و يا ج    ادبي، نحوي، زبان  
 مورد توجه و امعان نظر قـرار  شود  كه در پژوهش حاضر بررسي ميساختار داستاني آنها  

  .گرفته است
ـ  هـاي  قـصه پژوهشي كه با توجه به تحليـل سـاخت داسـتاني          بي شك،    ه  قرآنـي و ب

هاي جديـدي    تواند راه  ي، م  صورت گيرد  هاي تصويري در آنها    كارگيري هنرمندانه ارزش  
  .روي هنرپژوهان، هنرمندان و نويسندگان قرار دهدافررا 

  گويي در قرآن كريم قصه و قصه

هـا   شرح جنگ. گويي به اندازه عمر پيدايش زبان و گويايي انسان است       ه و قصه  عمر قص 
هــاي دربــار پادشــاهان و نقــالي  گــويي هــاي مــادران، قــصه و تكاپوهــاي پــدران، قــصه

گـاه از     هيچ،دهد كه زندگي انسان خوانان نشان مي پردازان و پرده  ويان و حكايت  گ  افسانه
  .)17 ص ،1371پورخالقي، (تهي نبوده است » قصه«
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ايـن  .  شـيفته شـنيدن قـصه و خوانـدن داسـتان اسـت             ،آدمي از همان دوران كودكي    
اي ه  اي است كه انسان نسبت به سرنوشت قهرمانان و شخصيت           سبب عالقه ه   ب ،شيفتگي
  .)10 ص ،1376  ترجمه دانش،بستاني،(ها دارد  داستان

  :نويسد الدين نيشابوري، تفسيرنگار قرن هشتم مي نظام
گيرد كه ميزان تأثير و قلمرو و فهم آن را            گاه انسان معنايي را براي بيان در نظر مي        «
رشاد كه از سازد ـ بويژه در مقام موعظه و ا   داند، ولي وقتي آن را با مثالي همراه مي نمي

يابد كه سخنش طبـق خواسـتش، تأثيرگـذار     گيرد ـ درمي   سرگذشت پيشينيان كمك مي
هـا يـا كمـاالتي كـه حـس            دليل آن، همان سرشت انسان است كه از زيبايي        . بوده است 

يابد، ولـي نيـروي    اگر مطلبي به تنهايي ياد شود، عقل آن را درمي. گيرد  كند، الگو مي    مي
كوشد آن را نپـذيرد، امـا هنگـامي كـه بـا          در برخورد نخست مي   ستيزد و     وهم با آن مي   

وجـود آورنـده و نتـايج بـه           شاهدي گويا از احوال گذشتگان همراه باشد و اسباب بـه            
 اثرگـذارتر و   رو در نفـس،    ايـن  پـذيرد، از  دست آمده آن ياد شود، نفس بهتر آن را مـي   

هـاي فـراوان در قـرآن ضـروري           مثالها و     تر خواهد بود؛ بنابراين، ذكر داستان       پذيرفتني
است؛ زيرا قرآن نازل شده است تا همه چيز را روشن سازد و مايه هـدايت و رحمـت                   

  ).1387  ترجمه خرقاني،معرفت،به نقل از  (»براي جهانيان باشد
 پيرامـون او    ه جهان و عوامل ناشناخت    ه ديدگاه انسان دربار   هكنند  ه همواره منعكس  قص
هـاي ديگـر      زش آداب و سنن، اعتقادات و تاريخ يك نسل به نسل           انتقال و آمو   هو وسيل 

اي دارد     جايگاه ويـژه   ،هاي بشري   ها و تمدن     فرهنگ هداستان در عرص   ،رو   اين از. بوده است 
 هـا و مفـاهيم انـساني در طـول اعـصار             ها، انديشه   ها، تجربه     و ابزار مناسبي براي انتقال آرمان     

بخـش اسـالم نيـز بـراي موضـوع داسـتان اهميـت                حيات  كتب اديان آسماني، بويژه م    .است
 ،)حدود يـك چهـارم    (كه بخش عظيمي از آيات الهي قرآن كريم         چنان   ؛اند  خاصي قايل شده  

بنـابراين،  . ها و اشخاص اختـصاص دارد  هاي واقعي امت    ها و سرنوشت    به روايت سرگذشت  
هـاي   ذهني كه بر واقعيـت هاي تخيلي و  هاي قرآن، حقيقي و آموزنده است اما قصه  تأثير قصه 

. اي برخـوردار نيـستند      سـازنده و پاينـده    تـأثير   واقعي و خـارجي اسـتوار نيـستند، از چنـين            
هـاي خـارجي و تـاريخي      اتكاي آنهـا بـر واقعيـت     دليلهاي قرآن، صرفاً به       تأثيرگذاري قصه 

و پويـا،   تصويرهاي زنـده  هفرد، ارائ    جز، اسلوب منحصر به   مونيست بلكه، عالوه بر آن، زبان       
 مناسب از عناصر داستاني باعث شده اسـت مخاطـب         هبرخورداري از ساختار هنري و استفاد     
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ـ  ،هاي قرآن  با خواندن يا شنيدن داستان     ظر ا گذشته را حاضر ببيند يا خود را بر اعماق تـاريخ ن
  .)14 ص ،1379پرويني، (بداند 

سزايي ه  ندگان تأثير ب  ها باشد، در تربيت اخالقي شنو        از واقعيت  ياگر داستان، گزارش  
دهـد تـا بـه علـل و          حالتي كنجكاوانه به انسان دسـت مـي        ،ها  دارد؛ زيرا با شنيدن گزاره    

اسباب وقوع حوادث تلخ و شيرين گذشتگان پي ببرد و نيز با تطبيق آن با روش و رفتار              
 همـراه بـا شـواهد زنـده و          ، آموزش يابد، پس اگر ارشاد و پنـدآموزي        يرد و خود، پند گ  

  . ي باشد، اثري نافذتر و مؤثرتر خواهد گذاشتواقع
 هنري به خود گيـرد و بـه صـورت داسـتان             ه جنب ،اگر نقل حوادث و وقايع تاريخي     

اينجاست كه بـه نقـش واالي قـرآن    . تاريخي درآيد، تأثير تربيتي مضاعفي خواهد داشت     
 مختلـف   هايي واقعي از سرگذشت و سرنوشت اقوام و افـراد            نمونه هكريم در نقل و ارائ    

  »هَقـصص و قـص    «هاي واقعـي را در قالـب          بريم كه چگونه حوادث و سرگذشت       پي مي 

بديل خود، خواننده و شنونده را وادار به پيگيري     نقل كرده است و با اسلوب بديع و بي        
  .كند روند داستان مي

 كـه   از آنجـا  . شـوند   ها تلقـي مـي      اي مؤثر براي تربيت انسان      ها از ديدگاه قرآن، شيوه      قصه
اي قائل است، از ايـن شـيوه، حـداكثر بهـره را               وحي براي تربيت و هدايت بشر اهميت ويژه       

قرآن، گفتار و بيانش، بيشتر جنبه خطابي دارد و روي سخن آن، بـا عمـوم مـردم                   .برده است 
زيـرا  . در چنين حالتي، ذكر مثال و حكايت گذشتگان، بهترين روش براي تفهيم اسـت       . است

سازي عموم جامعه است و در آگـاه سـاختن مـردم، بايـد از زبـان و بيـاني                     هدف قرآن، آگاه  
هـايي هـستند؛ يعنـي زبـاني روشـن و             ها هم داراي چنين ويژگي      داستان. روشن استفاده كند  

 بـر خـالف     ،شود  بنابراين، مقصود قرآن، در چنين قالبي حاصل مي       . بياني رسا و شيرين دارند    
  ).1376ملبوبي، (يستند  آنها نهاي عقلي كه همه قادر به درك برهان

   :نگارد هاي داستان پيامبران در قرآن مي امام فخر رازي در توضيح فايده
هاي قـاطع و رد   خداوند سبحان چون خواست در استوار كردن داليل انكارناپذير و حجت         «

ـ  هاي گذشته و موضع كرد احوال امت شبهات، كار را به نهايت برساند، آن را با ياد      ان در گيري آن
آور خواهد بود،     برابر پيامبران همراه ساخت؛ زيرا اگر سخن در تقرير مطلبي طوالني شود، مالل            

شـود و شـنونده بـه نـشاط      اما اگر چند شيوه بيان به كار گرفته شود، طراوت سخن افـزون مـي       
  .)16 ص ،1387  ترجمه خرقاني،معرفت،به نقل از  (»خواهد آمد
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  ها در آن  قصهمضامين اصلي قرآن كريم و سهم

  :بندي كلي، شايد بتوان مضامين اصلي قرآن كريم را به چهار بخش تقسيم كرد در يك تقسيم
 توحيد، رسالت، معاد و مـسائل مربـوط بـه           هگان   اصول عقيده، شامل اصول سه     )الف

   ؛هاي آفاق و انفس آنها مانند نهي از شرك و نفاق، توجه دادن به آيات الهي و شگفتي
قبيل عبادات، معامالت، حدود، ديات، قـصاص، مـسائل مربـوط بـه              هي از  احكام فق  )ب

   ؛خانواده، غنايم و انفال
   ؛اي اخالقي و اجتماعي اعم از وعظ و ارشاده ها و توصيه  حكمت)ج
 پيـشين  هـاي  ت، وقايع تاريخي عصر رسالت پيامبر، شريع و غير انبيا انبيا هاي  قصه )د
  . آسمانيهاي كتابو 

 اصـلي   دليـل .  بين مؤلفان و صاحبنظران اختالف اسـت       ،هاي قرآن   قصه تعداد   هدربار
 ايـن اخـتالف   .  آوردن يا نياوردن برخي از موارد نقل شـده اسـت           شمار به   ،اين اختالف 

 است كه بعـضي   » بعضي از حوادث عصر نزول قرآن     «و  » امثال قرآني  «هدربار  بيشتر ،نظر  
  .اند ن را داستان ندانستهآ،  ديگراند و بعضي آن را داستان به حساب آورده

پيامبران آمـده   هاي مختلفي از سرگذشت و سرنوشت پيامبران و غير     در قرآن، داستان  
 بيشترين آيات داستاني قـرآن را بـه خـود    ،هاي مربوط به پيامبران  داستان،كه از اين ميان   

اد شك، تعـد      بي . نام بيست و پنج پيامبر آمده است       ،در قرآن كريم  . اختصاص داده است  
كنـد كـه شـامل داسـتان و      خود قرآن تـصريح مـي  . پيامبران به مراتب بيشتر از اين است   

و مـسلماً  «: فرمايـد   غافر كه مـي    ه سور 78 همانند آي . از پيامبران است  » بعضي«سرگذشت  
 بر تـو حكايـت      ]ماجرايشان را [برخي از آنان را     . پيش از تو فرستادگاني را روانه كرديم      

 نـسا نيـز آمـده    ه سور164 هدر آي. »ايم  يشان را بر تو حكايت نكرده     ايم و برخي از ا      كرده
 آنان را قـبالً بـر تـو حكايـت     ]ماجراي[ كه در حقيقت    ]را فرستاديم [و پيامبراني   «: است

 ايـشان را بـر تـو بـازگو          ]سرگذشـت [ كـه    ]ايـم   را نيـز برانگيختـه    [نموديم؛ و پيامبراني    
 از به ذكر آنان پرداخته شـده اسـت،  ه در قرآن  پيامبري كجاز ميان بيست و پن   . »ايم  نكرده
نـان بيـان    و هيچ سرگذشتي از آ    ) ذوالكْفل، ادريس و اليسع   ( صرفاً نام برده شده      ،سه نفر 

  ).1379پرويني، (نشده است 
شود و شايد يكـي        به غير انبيا مربوط مي     ،هاي قرآن   بخش در خور توجهي از داستان     

انبيـا نمـود داشـته     هـاي غيـر    همين بخش از داستانهاي اعجاز داستاني قرآن در     از جنبه 
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هـاي پيـامبران را        زيرا چه بسا كساني كه قصد تسليم شدن در برابر اعجاز داسـتان             ؛باشد
 ،جويند كه سرگذشت پيامبران و مخالفانشان        توسل مي  ه به اين شبه   ، از روي عناد   ،ندرندا

 سرگذشت و   ، عرب جاهلي  اي نيست كه قرآن آن را نقل كرده است بلكه بين            حرف تازه 
هـا جـاري       و بر سر زبان    هشد  سرنوشت بسياري از پيامبران در مجالس و محافل نقل مي         

اما .  معروف بوده است   نيزها بين اهل كتاب       ها و داستان     اين سرگذشت  همچنان كه  ه،بود
.  از ايـن شـبهه و اتهـام مبرّاسـت          ،مرسلين انبيا و غير   غيرقرآن در خصوص    هاي    داستان
، اصـحاب  )روستاي انطاكيه(هاي ذوالقرنين، اصحاب كهف، عزَير، اصحاب القريه   انداست

الجنه، صاحب دو باغ، اصحاب السبت، دو برادر ثروتمنـد و فقيـر و داسـتان مالئكـه و                   
يابيم  بنابراين، با نگاهي به قرآن درمي     . هستندانبياي قرآن    هاي غير   جمله داستان   از ،ها  جن

  و انبيـا  هـاي انبيـا و غيـر        جملـه داسـتان    هـاي مختلـف، از      به گونـه   ،كه داستان در قرآن   
  .)85همان، ص (شود   جن و ملك و عوالم ديگر، ديده ميههاي غيبي دربار داستان

  داستان، قصه و وجوه افتراق آنها

آيـد   مي» ساختن از طريق شكل دادن« با معناي اصلي    »fingere« التين   ه از كلم  »1داستان«
 روايـت  ، مقصود از داستان كالمي.2ساختن است و ع كردن، تجسم كردنو به معناي ابدا 

 توصـيف دقيـق رخـدادهايي     ،داسـتان .  منثوري است كه ساخته يا ابداع شده باشـد         ادبي
  ترجمه نيك فرجـام، ،3لوته(» .اتفاق افتاده است) به لحاظ تاريخي(نيست كه در واقعيت    

اي از     مجموعـه  ،5به نقل از ميكـه بـال       نيز داستان را     4مايكل جي توالن   .)11 ص ،1386
داند كه از نظر منطقي و گاهشمارانه به هم ربـط دارنـد و بـازيگران آنهـا را       رخدادها مي 

  ). 22 ص ،1383  ترجمه حرمي،توالن،(گذرانند   يا از سر ميندآور  ميپديد 
يـا  » فنيـه القصه ال «معادل اصطالح داستان، به معناي امروزي آن، در ادبيات معاصر عربي،            

آمـده  » القصه« سنتي در ادبيات معاصر عربي، همان        هو معادل اصطالح قص   »  الفَنَي هاي  قصهال«
  .)46 ص ،1379پرويني، ( است

هايي نظير داستان، قصه، افسانه، حكايت، سمر، سرگذشت، ماجرا، مثَل، مَتـل،       اما اصطالح 
                                                      
1. fiction 

 آلماني fingieren انگليسي و feign فرانسوي، feindre ايتاليايي، fingereمقايسه كنيد با . ٢

3. Lotte       4. Michael J. Toolan       5. Mike Ball 
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هـاي فارسـي       احوال، در اكثر فرهنـگ     هاسطوره، حديث، انگاره، خُرافه، حسب حال و ترجم       
 انـد   نويسان وجوه افتراق خاصي براي آنها قائـل نـشده           مترادف يكديگر آورده شده و فرهنگ     

   .)2 ج ،1371 ،  معين و33 ج ،1339 ك دهخدا،.ر(
 و در يـست پـذير ن   جدا ساختن و مشخص كردن آنها بـه سـهولت امكـان         از اين رو،  

، »خبـر «،  »سرگذشـت «،  »رمان«،  »داستان« مترادف با    ،»قصه «واژه ،  لغت فارسي  هاي  كتاب
؛ شـود   مـي تلقـي   » هـاي خيـالي     داستان«و  » افسانه«،  »حكايت«،  »قصه مكتوب «،  »حديث«

 ،هر چند امروزه بين اين قبيل اصـطالحات       . روشن نيست » قصه«و  » داستان«تفاوت بين   
ر، بـراي هـر     اي نـه چنـدان دو       انـد و ادبيـات جديـد بـا ريـشه            ل شده يتفاوت زيادي قا  

كـه    چنان.  مرزبندي خاص ايجاد كرده است     ،اصطالحي به تناسب كاربرد و استعمال آن      
    .شود شمرده مي» داستان«تنها نوعي از » قصه«ترين مفهوم را يافته و  گسترده» داستان«

اي بدانيم كه در آن ماجراهـاي زنـدگي    اين طرز تلقي كه داستان را به يك معني، نوشته     
بـه ايـن معنـي    . شوند، شمولي وسيع به آن خواهد داد  ادث مسلسل گفته مي   به صورت حو  

خواهد بـود   ) خواه منظوم و خواه منثور    (كه داستان، هم شامل حكايت و افسانه و اسطوره          
  ).1376ملبويي،  (و هم شامل قصه به معناي امروزي آن يعني رمان

  : اند رد زير دانسته وجوه تفاوت بين داستان و قصه را موا،اما برخي صاحبنظران
 از پـيش هزار سـال   4اي بسيار كهن دارد و قدمت آن به حدود             تاريخچه ،قصه) الف

رسد؛ اما داستان، به شكل نوين آن، محصول ادبيات جديد غـرب اسـت                ميالد مسيح مي  
 هربـي، از زمـان حملـ      غ از مشروطيت به ايـران راه يافـت و در ادبيـات معاصـر                پسكه  

  . ، گسترش يافت1798 مصر در  به1ناپلئون بناپارت
اي ماوراي حسي و عقلي دارند و بـه كـشف، شـهود، الهـام،                 ها جنبه   اغلب قصه ) ب

هاي امروز بر تجربـه و        ند، در حالي كه بنياد داستان     كن  ميخَرق عادات و امور كلي توجه       
  . مشاهده گذاشته شده است و با امور عقلي و حسي سروكار دارد

شـدت بـه عنـصر      ه  كه داستان امروزي ب    نيست، در حالي   مشخص    زمان در قصه   )ج
 هر چند در آن به سال مشخـصي اشـاره نـشود، از قـراين موجـود،       و زمان محتاج است  
  . شود نظر روشن مي مقطع زماني مورد

                                                      
1. Napoleon Bonaparte 
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هـاي    يكـي از ويژگـي  ،ها مكان مشخص نيست، در حالي كه عنصر مكان      در قصه ) د
ا كشور به طور دقيق مشخص نشود، اما بـه           شهر ي  ،الزم داستان است؛ ممكن است محله     

صـر زمـان و مكـان، صـحنه و          اعن.  عنصر جغرافيايي كلي در آن مشهود اسـت        ،هر حال 
  .دهند محيط را تشكيل مي

 بافت و طرح هنري محكم و انسجام فكري و عـاطفي دارد، بـه             ،داستان امروزي ) ـه
 از نظـر تحليـل دقيـق حـوادث و      و) ساختار(اين معنا كه از نظر ابتدا، انتها و متن يا تنه            

 ك عمر فروخ، ملبوبي، شيخ احمد رضا      .ر(  دارد ه بر قص  فراوانيهاي     مزيت ،ها  شخصيت
   .)47 ص ،1379 پرويني، نقل از ... و 

  مفهوم قصه در قرآن 

 و از اسـت اي عربـي    اين است كه قـصه واژه    آيد،  ن و منابع قابل استناد برمي     آنچه از متو  
 آن را بايـد در عـرب        هبنـابراين، ريـش   . به اين زبان راه نيافته اسـت      بومي،   هاي غير   زبان
  . و كردججست

َقـص  « :اند كه حاصل جمع آنها چنين اسـت         در معني لغوي اين واژه، تفاصيل زيادي آورده       
سرگذشـت  «،  »برگفـت «جملـه      معاني بـسياري دارد، از     »نَصرَ ينْصرُ « از باب      و قصه  »يقُص قَصاً 

  ).88، ص 1379پرويني، (» اثر كسي يا چيزي را دنبال كرد«، »چيد«، »بريد«، »گفت
  كه  َفعلَ يْفعلُ ـ   از باب َنصرَ ـ ،فعل ماضي. است» ق ص ص «هَقص شكل فعلي ماد
اثر چيزي را پيگيري كـرد و از آن پيـروي           «: ازجملهاند    شمردهبرمعاني بسياري براي آن     

از پـي   «،  »سرگذشـت گفـت   «،  »برگفـت «،  »خواند«،  » كرد روي  دنباله«،  »بيان كرد «،   ».نمود
اثر و نشانِ   «يعني  » َقص اَثَرَه «همچنين گفته شده    . »بريد و چيد  «و  » جستجو كرد «،  »رفت

َقـص  «: در مجمع، قاموس و مصباح نيز آمده است   . »او را يكي پس از ديگري دنبال كرد       
  .)18 ص ،1376ملبوبي، (» كردسرگذشت را آن طور كه بود حكايت «يعني » الَْخبرَ

  هاي قرآن انواع قصه

تر شدن اشكال مختلف داستاني قرآن و در نتيجه، تحليل بهتر آنهـا، از معيارهـا و                براي روشن 
، 1378بـستاني، ترجمـه صـابري،       (قوانين متعارف ادبيات داستاني امروز نيز بايد استفاده كرد          

  : گروه تقسيم كردتوان به چهار آن را ميهاي قر بر اين اساس به طور كلي، قصه). 114ص 
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 به دليل كثرت روايـت      ،)ع (موسيحضرت   قصه   مانندي  هاي  قصهمشتمل بر    :رمان. 1
 بـه دليـل   )ع (نـوح حـضرت   قصه ، حجم و تكرار قصه از مناظر گوناگون  و آن در قرآن  

  ).ع(يوسف حضرت حجم قصه و خلق تصاوير بديع آن و قصه 
هـاي    داستان مؤمن آل داوود و برخي ديگر از قـصه     ،ظران برخي صاحبن  :نمايشنامه.  2

  .دانند هاي نمايشنامه مي قرآن را واجد ويژگي
 رمان و نمايـشنامه، در       با هاي قرآن    اختالف نظر در تطبيق قصه     با وجود  :داستان كوتاه .  3
 اخـتالف نظـر چنـداني وجـود       ،هاي قرآن از نوع داستان كوتاه هـستند          اينكه اغلب قصه   باب
،  لـوط، صـالح، هـود، آل فرعـون، آدم، قـارون، صـاحب دو بـاغ                 هـاي    داسـتان  ماننـد . اردند

  ...ذوالقرنين، اصحاب كهف و 
 بـا تـوان تـا حـدودي         را مـي  ) داستانك(هاي داستان كوتاه كوتاه        ويژگي :داستانك.  4

  . تطبيق داد و تحليل كرد) ع(زكريا حضرت و ) ع(ماجراي حضرت ايوب 
بنابراين، در نقـل،    . از هر چيز، كتاب دعوت، سعادت و هدايت است        اما قرآن كريم، پيش     

بيان و ارائه داستان، به حجم معين و شكل خاصي از اشكال داستاني مقيـد نيـست، بلكـه بـه          
جويد كه داسـتان نيـز در همـين           رعايت اهداف و اشكال مختلف تربيتي و هدايتي تقرب مي         

هـاي قـرآن، بـا قواعـد و قـوانين             اني از داستان   از اين رو، ممكن است داست      ؛راستا آمده است  
توان يافت كه در هـيچ يـك          هاي بشري سازگار باشد و همچنين داستاني را مي          هنري داستان 

به اين ترتيب، تعيين نـوع      . هاي متعارف بشري، نتوان آن را به طور كامل بررسي كرد            از قالب 
 در تحليل و بررسي اسـت وگرنـه         هاي قرآن بيشتر به دليل تسهيل       ادبي و شكل هنري داستان    

  ).1379 پرويني،(بايد به داستان قرآني، با ديدگاه ويژه قرآني نگاه كرد 

  هاي قرآني ها و مختصات قصه ويژگي

هـاي سـاخته بـشر و         بـه دو بخـش قـصه      توان    مياز يك منظر، قصه يا داستان هنري را         
يل ريشه دارنـد، حـال      هاي هنري ساخته بشر در تخ       نوع قصه . هاي الهي تقسيم كرد     قصه

هاي روايت شده از سوي خداوند، حقيقـت محـض و داراي اهـداف متعـالي                  آنكه قصه 
 مقـدس  هـاي  كتـاب  از طريق وحـي در  ،هاي نوع دوم قصه. زايي هستند   هدايت و عبرت  

 هستند كه شـرح  متعدديهاي   عهدين و قرآن كريم داراي قصه چنان كه، . اند  روايت شده 
  .اند در ابعاد و اشكال مختلف در خود جاي داده گوناگوني راماجراهاي 
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هـاي قرآنـي بـا نقـل وقـايع تـاريخي              عموم صاحبنظران معتقدند با وجود آنكه قصه      
هـاي بـشري،      اساسي آنها با قـصه     تفاوت. برخوردارندهاي فني قصه       ويژگي از ،متفاوتند

چـه   گـر  ا؛هـاي هنـري اسـت      هاي قرآن و خيالي و تمثيلي بودن قـصه          واقعي بودن قصه  
هـاي    از سـوي ديگـر، قـصه   .انـد   از عناصر تخيل و تمثيل بهره گرفتـه نيزهاي قرآن    قصه

 به مخاطبـان خـود،   اند؛  بلكه حكايت زندگيندقرآن، حكايت زندگي قهرمانان قصه نيست     
هـاي ملكـوتي       را بـه تماشـاي انـسان       آنـان د و   نبخـش   ايمان، اراده، تكليف و اعتقاد مـي      

هـايي   هاي بشري داراي ويژگي   هاي قرآني در مقايسه با داستان       ه از اين رو قص    .نشانند  مي
  :ترين آنها عبارتند از هستند كه مهم

نكتـه  ايـن  .  شـفاهي اسـت    ،هاي قرآن وحي است و اساس اين روايت          راوي قصه  .1
 اسـت،  قابـل درك و دريافـت         با توجه به نـزول شـفاهي آيـات كـامالً           بويژهظريف كه   

رعايت دقيق بسياري از قواعد و نكـات متـون نوشـتاري بـي         هاي قرآني را از لزوم       قصه
سبك قرآن، سبكي گفتاري است نه نوشتاري؛ بنابراين التزامي ندارد كـه             «.گرداند نياز مي 

  آن،هاي يك داستان را با جزئيات آن و به صورت منظم و منسجم بيـان كنـد        بخش ههم
 ترتيـب زمـاني و      ،هـا   ردن داستان  در بازگو ك   ،رو    از اين  ؛گونه كه شأن يك نوشتار است       

كند، بلكه از يك حادثه       گونه كه رخ داده است، مراعات نمي        هاي يك حادثه را آن      بخش
 اقتـضا  ،رانـد كـه مقـام    گونـه مـي     شود و سمند سـخن را آن        اي ديگر منتقل مي     به حادثه 

  .)18 ص ،1387  ترجمه خرقاني،معرفت،(» كند مي
هاي بشري بـه    در حالي كه داستان؛سروكار دارد» يواقعيت تاريخ« قرآني با   هقص «.2

 از نظـر اهـداف هنـري، تفـاوت          ،د و اين تفاوت   نپرداز  مي» واقعيت ساختگي يا موهوم   «
خوانـده  ] يا داسـتان مـستند  [» داستان تاريخي«چند نوعي از داستان كه     هر. بزرگي است 

» واقعيـت تـاريخي  «اند، با  واقع نيز رخ داده پردازد كه در شود، وقتي به رخدادهايي مي  مي
سروكار دارد، اين نوع نيز بـا وقـايع گونـاگون سـاختگي درآميختـه اسـت كـه آن را از                      

  ترجمـه صـابري،  بستاني،(» كند  و كاست واقعيت تاريخي خارج مي      كم    نقل بي  همحدود
  .)67 ص ،1378
  اهـداف  نيست بلكه همـه آنهـا در جهـت        سرايي     داستان ها  بيان اين قصه   هدف از    .3

  .اند شدهمتعالي هدايت بشر نازل 
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 آنهـا فراتـر از   مشخـصات بلكـه  . نيـستند » 1تيـپ «هاي قرآن عموماً      اشخاص قصه  .4
 اشـخاص در    عالوه بر اين،  ). اي اندك   به استثناي عده   (استهاي معمولي و امروزي       آدم
در حـالي كـه در      . هـستند » شـر «و  » خيـر  « در دو سـوي    معمولبه طور    ،هاي قرآن   قصه

  .شود فرض مي» نسبي« همه چيز ،هاي جديد داستان
 اما عنصر تخيـل     ؛انگيز وجود دارد     تخيل و ابعاد خيال    نيزهاي قرآن مجيد      در قصه . 5

 بـه معنـاي تخيـل       نـه  ، بـراي بـرانگيختن عواطـف مخاطـب اسـت          ،هاي قرآني   در قصه 
 ،ت نخـس  ه در وهلـ   ،تاريخي قرآن و  هاي واقعي     انگيز بودن داستان    خيال «.آفرينشگر قصه 
 آنهاست كـه همچـون پـرده سـينما عـين            ه ارائ شيوه تصويرگري و    ، بيان همربوط به نحو  

ـ         برخي از داستان   ،دوم آنكه . دهد  صحنه را نشان مي     عينـي حـوادث،     هها، عـالوه بـر ارائ
تـأثير قـرار      تحـت به شـدت د كه مخاطب را  نهاي واقعي عجيب و غريبي نيز دار        صحنه
 بريـدگي و فاصـله در       ،سوم آنكـه  . اندازد   به كار مي   دهد و تصورات و تخيالت او را        مي

 خيـال مخاطـب را بـه پـرواز          ههـاي داسـتاني، پرنـد         ها و پـرده      تصوير صحنه  هروند ارائ 
 و بـا    را بيابـد   خـود    ه بيان آنها، ردپايي از گمشد     هها و نحو    آورد تا با دقت در واژه       درمي

ر رفته در آن الهي اسـت و خـالق          برد كه كالم، كالم آسماني و هنر به كا        بيقين قلبي، پي    
  .)109 ص ،1379پرويني، (» الخالقين است   احسن،هنرمند آن

ل در متون اسالمي و همين عنصر در متون بشري، تفـاوتي            ميان عنصر تخي   «همچنين
» غيبي«يا  » رواني«يا  » ت محسوس واقعي«، بر يك    ل نخست تخي. دارد وجودبسيار بزرگ   

كـه در عـالم حقـايق هـيچ نحـو از            » ت موهوم واقعي«يك  ل اخير، بر    تخياستوار است و    
  .)30 ص ،1378ترجمه صابري، بستاني، (» حقيقت و وجود را دارا نيست

 بـا  ،ه در قـرآن  ه قـص   عرضـ   چنان كـه   ؛متنوع است هاي قرآني      اسلوب عرضه قصه   .6
 آغاز، تصاوير عرضه شده از يك رويداد،        هاز لحاظ نقط  . گيرد  اسلوبي واحد صورت نمي   

 قطـب، ( قرآن از يكديگر ممتازند      هاي  قصهه،  سازي براي روايت قص     رجام و زمينه   ف هنقط
  ).1359 ترجمه فوالدوند،

 از تـصاوير زيبـا، بـديع، اثرگـذار و         وسـيعي  گستره    و به نماهاي مختلف  با توجه    .7
هـاي   دهد و همچنين استفاده از ظرفيـت  هاي قرآني در اختيار قرار مي     كه قصه  انگيز خيال

                                                      
1. type 
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هـاي بـصري، سـينمايي و         بيـشترين امكـان الهـام و برداشـت         ،نري مانند مونتاژ  فني و ه  
  .دشو فراهم ميها  از اين قصهتلويزيوني 

هـاي مهـم در روايـت      يكـي از شـيوه  ثرؤهـاي مـ     ايجاز و گزينش صـحنه    رعايت   .8
هاي گزينش شده را       تنها بخش  ، قرآن در نقل ماجراها و حوادث      .هاي قرآني است    داستان

  گاه در چيـنش . كند اهميت بازگو مي   صورت خالصه و پيراسته از جزئيات كم   آن هم به  
در . اسـت بر نقاط مهم و كليـدي       تكيه،  شود و     ها، پيوستگي داستان لحاظ نمي      اين بخش 

هـاي    اخالقـي، سـنت   هاي اعتقادي، بيشتر موارد نيز هنگام نقل داستان، حقايق و موضوع   
زيرا قرآن كتاب هدايت است و هنـر را         . ... شود  يحاكم بر جهان يا قوانين شرعي ذكر م       

   .)18 ص ،1387  ترجمه خرقاني،معرفت،(گيرد  در همان راستا به كار مي
 شكسته و به جاي آن، زمـان ذهنـي و           ، زمان واقعي  ،هاي قرآن    همچنين در داستان   .9

سـاله  پنجـاه     و   حوادث متعدد عمـر نهـصد      براي مثال،  به نحوي كه     ؛دشو  رواني ايجاد مي  
هاي زمـاني را      قرآن كريم برش  . شود  در قالب داستاني متوسط نقل مي     ) ع(حضرت نوح   

دهد كـه در نگـاه اول بـه نظـر             فرد خود چنان به هم ربط مي         به با اسلوب بياني منحصر   
هـاي     در حـالي كـه احتجـاج       ؛هـستند دار    هاي زماني تسلسل    ها و پاره    رسد اين بخش    مي

هاي متعدد به صـورت گفتگـو بيـان           م او كه در سوره    هاي قو   و جواب ) ع(حضرت نوح   
  .)128 ص ،1379پرويني،  ( است ظرف صدها سال انجام گرفته،شده

هـاي    يكي از تمهيدات قابل توجه در روايت داسـتان        گويي با اسلوب غيابي       هقص .10
شان يـ ها  روست كه شخـصيت      مخاطب همواره با رويدادهايي روبه     در قرآن . قرآني است 
اند تـا   ه پنهان و جاري در قصياند و اكنون داراي حضور ي خود را طي كرده    نقش تاريخ 
گونـه   ها بـه كـار رود و راه را بـر هـر              هترين شيوه در بيان قص      مانتدارانهترين و ا    صادقانه

اي   كند كه در هيچ پـاره        شأن قرآن اقتضا مي     زيرا ؛حقيقي بربندد  خيال و وهم و نماد غير     
  . ه، حتي سر سوزني، راه نيابداز آن، عنصر خيال و افسان

 آنهـا   ه اصلي حادثه به كار گرفته شده، امـا همـ          ي اجزا هاي قرآني   در نقل روايت   .11
جمالت قرآن در مواردي تـا حـد يـك كلمـه كوتـاه              . فرصت ظهور در صحنه را ندارند     

بـه هيجـان و     با جـان دادن     دهد و      معماگونه به ماجرا مي    ي حالت ، اين نوع گفتگو   هستند؛
  .دكن مي كشش ، ايجادمطلبكنش 
كه با دقت نظر    هاي قرآني مشهود است       ي در قصه  فرده  ب هاي آغاز منحصر    شيوه .12
  : استزيربندي  كار گرفته شده و مشتمل بر دستهه نگري تمام و با تنوع فراوان ب و ژرف
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شوند كه بـر اسـاس اهـداف خـاص            اي آغاز مي    هاي قرآن با مقدمه     برخي قصه ) الف
» اسـتفهام تقريـري  «براي مثال، مقدمه يـك      . هاي متفاوت آمده باشد     ه گونه ممكن است ب  

داسـتان  . كنـد تـا داسـتان را دنبـال كنـد            است كه در خواننده كشش و انگيزه ايجاد مـي         
شود؛ استفهامي    با اين مقدمه استفهامي آغاز مي     ) 9آيه  (در سوره طه    ) ع(موسي  حضرت  

ه در زبان روزمره نيز هنگام شروع يك خبر    گونه ك   مقدمه يك خبر مهم است، همان       «كه  
  ). 166، ص 1381مكارم شيرازي، (» ؟...اي كه  گوييم آيا اين خبر را شنيده مهم مي
 كه طي   شوند   اي آغاز مي    هاي كوتاه و مقدمه     هاي قرآن با مدخل     از داستان    اي  پاره) ب

و كيفيت آنها خبـر داده و   ها را پيشاپيش به ميان آورده، يا از حالت             داستان هآنها درونماي 
 چند جمله و عبارت كوتـاه       دريا كردار ويژه قهرماني را برجسته ساخته و شخصيتش را           

با فرعون در   ) ع(موسي  حضرت   از آن جمله به داستان مبارزات        ؛به تصوير كشيده است   
  .توان اشاره كرد مي» قصص «هسور
 آنگـاه بـه تفـصيل    ورند وآ ش مي پيشاپيرااي از داستان  ها فشرده   اي از مقدمه    پاره) ج
قطعـاً شـما را در زمـين قـدرت          و  (كه با اين مقدمه     » اعراف «همانند سور . دنپرداز  آن مي 

 داسـتان آفـرينش و تمكـين    ، ...)عمل داديم و براي شما در آن وسايل معيـشت نهـاديم       
يـن   بـه ا   ،بـه تفـصيل   ) 24 تـا    10آيـات   (آدم در زمين را آغاز كرده و طي پانزده آيه             بني

ـ        «اين  تمكين پرداخته است و      »  قبـل ذكـر شـده اسـت       هتفصيل اجمالي اسـت كـه در آي
  ). 22 ص ،1367  ترجمه همداني،طباطبايي،(

 است و اين   ها  قصههاي خاص قرآن در بيان        گونه آغاز كردن داستان خود از راه         اين«
مـان  تر اسـت؛ چـه از ه   چرخد، مناسب شكل با سياق سوره و محوري كه بر گرد آن مي          

دهد تا هدفي كه از آوردن آن منظور بوده دسـتگير    نخستين عاقبت كار را نشان مي   هلحظ
  .)239 ص ،1335  ترجمه فوالدوند،قطب،(» شود
شـود، ماننـد داسـتان      از تفـصيل آن آورده مـي   پـس اي از داسـتان       فـشرده نيز  گاه  ) د

پايان داسـتان   ، كه ضمن بيان مفصل ماجرا، در        »آل عمران  «هدر سور ) ع(عيسي  حضرت  
گونه بـازگو      اين 59، در آيه    واقع هدف و پيام داستان نيز هست       اي از آن را كه در       فشرده
مثل عيسي در نزد خدا چون مثل آدم است كـه او را از خـاك بيافريـد و بـه او           «: كند  مي

  ».پس موجود شد. گفت موجود شو
ـ  ) ع(عيسي  حضرت   شريفه هدف اصلي از ذكر داستان        هاين آي « ه طـور خالصـه     را ب
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كند و در حقيقت اجمالي است بعد از تفصيل و اين كار از مزاياي كالم شـمرده                   بيان مي 
  .)332 ص ،1367  ترجمه همداني،طباطبايي،(» شود مي

د و  شـون   سـازي پيـشين آغـاز مـي         ها بدون مقدمـه و زمينـه        گاه برخي از داستان   ) هـ
در ) ع(يـونس   حـضرت   انند داسـتان    م. دنبر  خواننده را يكباره و ناگهاني بر سر قصه مي        

و يـونس از پيـامبران      «شود    ترتيب آغاز مي  به اين   كه  ) 148 تا   139آيات  ( صافات   هسور
  . »... چون به آن كشتي پر از مردم گريخت،. بود

كـه قهرمـان    ) ع(يونس  حضرت  از اين رو، خواننده ناگهان به اين آغاز داستاني درباره           
هـيچ  ) ع(يـونس  حـضرت  ر حالي است كـه وي دربـاره     خورد و اين د     داستان است برمي  

در يك حالـت ناگهـاني خـاص بـه        «اين روش و شيوه داستان      . گونه اطالعي از قبل ندارد      
گرداند، يعني    نياز نمي   آيد كه تماشاي آن تماشاگران را هرگز از اين تماشا بي            نمايش درمي 

  ). 255، ص 1359دوند، قطب، ترجمه فوال(» ماند چشم تماشاگر هميشه تشنه تماشا مي
ـ   . است هاي قرآن   در قصه هاي روايت     يكي ديگر از اسلوب    تكرار   .13 اقالني  ابوبكر ب

اي كـه معنـا و پيـام دگرگـون            ه با الفاظ گوناگون به گونه     بر آن است كه آوردن يك قص      
بالغـت قـرآن اسـت و از        گر فـصاحت و       نشود، خود، كاري است بس دشوار كه تجلي       

 ناتواني ديگران را از آوردن چنين تكـرار         زيرارود،    آن به شمار مي   » يتحد«هاي    صورت
 معتقـد   » القراني في منطوقـه و مفهومـه       هاي  قصهال«زركشي نيز در    . دهد  گونه نشان مي  اعجاز

 ابـراز سـخن     ،ه افـزودن مطلبـي بـه قـص        مانندهايي نهفته است،       فايده ،است كه در اين تكرار    
و تأكيد بر نـاتواني ديگـران در آفـرينش           فصاحت است انگر  بيهاي مختلف كه      واحد به گونه  
  م و عينيـت از طريـق آوردنِ       يل تصويرها و افـزودن بـه قـدرت تجـس          تكم. چنين آثاري 

بـه نقـل    ( است شده ه نيز از ادله ديگر مطرح      نو به تناسب فضاي بازگويي هر قص       عناصر
  .)43 ص ،1379، )ژرفا(از حسيني 

هـاي    هـاي مختلـف و از زاويـه         ا بـه صـورت    قرآن، حادثه و سرگذشتي ر     «همچنين،
 در  كننـد و      مـي هـاي تكـراري، يكـديگر را كامـل            كند و ايـن صـورت       گوناگون بيان مي  

مورد  كه در    گونه همان   ؛دنده   تصوير كاملي از حادثه يا سرگذشت به دست مي         ،مجموع
 گيرد كـه  شود، در چند جا خلقت او مورد بحث قرار مي  مشاهده مي ) ع(آدم  حضرت  قصه  

  .)145 ، ص1376ملبوبي، (» آيد به دست مي) ع(آدم حضرت از مجموع آنها، قصه كامل 
هـاي هـدايتي و تربيتـي آن          تكرار قـصه در قـرآن بـه گونـاگوني هـدف           «از سوي ديگر،    
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، 1387معرفت، ترجمه خرقـاني،     (» يك قصه ممكن است داراي ابعاد متعدد باشد       . گردد  برمي
هـاي قـرآن در حقيقـت         ان نيز معتقدند تكرار در قـصه      با اين حال برخي پژوهشگر    ). 32ص  

  .واقع تصريف در بيان است، نه تكرار در كالم تكرار به معناي مصطلح آن نيست بلكه در
هاي جالب هنـري   يكي از اسلوب« هاي قرآن گذاري و نقاط خالي در قصه       فاصله .14
هـايي  حنه، بـه خأل هاي قرآن است كه در خالل داستان و در ميان دو پـرده و صـ               داستان
 داسـتان  هخوانند. آيند  خوريم كه به كار برانگيختن نيروي تخيل و تفكر خواننده مي            برمي

زند    پل مي   هستند با تأمل و تفكر، بين دو پرده يا دو صحنه كه به ظاهر منقطع و منفصل               
» سـت هاي قرآن استفاده شده ا از اين روش تقريباً در تمام داستان    . كند  و ارتباط ايجاد مي   

  .)141 ص ،1379پرويني، (
پـردازد كـه در    گويي پيرو ايجاز است و تنها بـه تـصوير لحظـاتي مـي     قرآن در قصه  «

هاي قـرآن بـسياري از رخـدادها و تـصاوير و              در قصه . دنپرورش قصه نقش كليدي دار    
ن  البته قـرآ   .شود  هاي قصه بنا نهاده مي      شود و تنها ستون     ميها به مخاطبان سپرده       گيري  نتيجه

گويي تصاوير، چنـان كـه        گويي و چندباره    كند و گاه از دوباره      بر اين تصاوير كليدي تأكيد مي     
  .)237 ص ،1382حسيني، (» ايم، ابايي ندارد پيش از اين نيز ديده

د، زيرا حـذف    نشو  همچنين اين اسرار هنري به ادراك خواننده يا شنونده مربوط مي          «
 خـود، معنـا و   ،كنـد كـه خواننـده يـا شـنونده      ميبرخي از جزئيات، اين امكان را فراهم     

عالوه، افزايش لـذت و        به. مفهومي را كه در وراي اين رويدادها نهفته است، كشف كند          
ـ تفاوت ميان متن هنري و مـتن عـادي همـين            ] از يك داستان يا نمايشنامه    [ هنري   ه  بهر

دهد  ا بيننده، امكان مياست ـ بستگي به اين دارد كه چه مقدار به خواننده يا شنونده و ي 
  .)207 ص ،1376  ترجمه دانش،بستاني،(» كشف كند] اسرار داستان را[كه او خود 

. شود كه هدف آن را تـأمين كنـد          اي بهره گرفته مي     در قرآن از عناصر قصه به اندازه      «
كنـد؛ گـاه    شوند و قهرمان، نقش كمتري پيدا مي رو گاهي حوادث قصه، اصلي مي     از اين 
شود تا مخاطب با نيروي تفكر و تخيل خـود آن   صحنه، قسمتي خالي گذارده ميبين دو  

  .)124 ص ،1376ملبويي، (» ... گاهي قصه، مقدمه دارد، گاه ندارد و. خأل را پر سازد
هـاي    ها، شكاف ند كه در ميان آن    شو  هاي قرآن به نماهاي گوناگوني تقسيم مي        داستان«

سازي داشته باشد و      نده فرصت تصويرگري و قرينه    اي وجود دارد تا خوان      خالي و ناگفته  
   .)42 ص ،1379، )ژرفا( حسيني(» بتواند رويدادهاي بعدي را در ذهن ترسيم كند
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توان مالحظـه     مي) ع( قرآني حضرت يوسف      هايي از اين سبك هنري را در قصه         نمونه
 اين داسـتان  را تقطيع كنيم، خواهيم ديد كه) ع(اگر داستان حضرت يوسف «چنان كه   . كرد

هـا و      نمايشي و حلقه داستاني تشكيل شـده اسـت كـه بـين ايـن پـرده                  تقريباً از سي پرده   
ال محسوس است؛ اين ذهن و هوش سـي       ) فجوات(هايي    ها، جاهاي خالي و بريدگي      حلقه
هـا را بـه هـم پيونـد           تواند جاهاي خالي را پر كند و بريدگي         ال خواننده است كه مي    و جو 
هاي لفظيه، معنويـه و حاليـه         ها يا به اصطالح قرينه      ده سابق و الحق، سرنخ    البته در پر  . دهد

  ).142، ص 1379پرويني، (» كنند وجود دارد كه در اين كار فكري به او كمك مي
ها است؛ چنان كـه       هاي مهم اين قصه     از ديگر ويژگي  هاي قرآني      در قصه   نوشت پي. 15

آيد و با آن سـه نقـش اصـلي ايفـا              ستقل مي نوشتي م  به طور معمول پس از هر رويداد، پي       
آفرينند، هم پيامي از آن قصه بـه مخاطـب            اي ميان رويدادهاي پياپي مي       هم فاصله  ؛شود  مي

 :نويـسد   ، مي )1379(،  )ژرفا( حسيني   .دارند  كنند و هم خطوط اصلي آن را بيان مي          ارائه مي 
هـا بـراي آن    نوشـت   پيعرضه اين. شوند ها، گاه به صورت زبان حال عرضه مي         نوشت  پي«

ها يعني عبرت و اندرز نهفته در آنها، تكميل شود زيرا بـسياري               هاست كه فاصله اصلي قص    
بـا ايـن   . ها را دريابنـد  ه اين پياميابند از رهگذر زبان هنري خود قص از مخاطبان توفيق نمي   

ر آورد و   هاي قرآن را نبايد جزئي از آنها به شـما           ه قص  نوشت  شود كه پي    وضيح روشن مي  ت
هـاي    به عبـارت ديگـر، اينهـا بازگوينـده واقعيـت          . در رديف رويدادهاي آنها ارزيابي كرد     

  .» سوي قرآنندهايي از ها و حاشيه نوشت تاريخي نيستند، بلكه پي
در . شـود  هـاي قرآنـي دنبـال مـي         اهداف الهي و غير بشري از خلق و روايت قصه         . 16

، )قـرآن كـريم  (هاي قرآني، در ظرفي ويـژه   ر قصههمان نگاه اول و با توجه به بروز و ظهو 
رسد كـه هـدف از     كامالً بديهي و روشن به نظر مي     ،كه براي هدايت و راهنمايي بشر آمده      

اي، صـرفاً   سـرايي نبـوده و دليـل چنـين بهـره       خلق و روايت آنها، به طـور مطلـق داسـتان          
خاطـب بـشري اسـت كـه از     هاي ممكن براي انتقال معنا، به م      گيري از بهترين ظرفيت     بهره

تـر كـردن       عنصر داستاني در راستاي روشـن      .گويي عجين بوده است     ديرباز با قصه و قصه    
هاي قرآني به خدمت گرفته شده است، نه آنكه تنها يك شكل              مضامين مورد نظر در سوره    

گونه رسالت فكري باشد و به طور مستقل مطرح شود؛ گـر چـه در                هنري و ادبيِ فاقد هر    
ها از قبيل سوره يوسف و سوره نـوح، داسـتان حالـت اسـتقالل بـه خـود                       ز سوره برخي ا 

هاي مستقل، در راستاي رسالت فكري ياد شده به كـار    در همين موارد اين داستان  .گيرد  مي
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آوري مطلبي كـه جـزء مـتن          كنيم، سوره با ياد     گونه كه مشاهده مي     شوند و همان      گرفته مي 
  .)160، ص 1378بستاني، ترجمه صابري، (پذيرد  ا پايان ميشود ي  داستان نيست، آغاز مي

هـا، بـازنگري تـاريخ انـسان و            ها و حادثه    واقع مقصود قرآن كريم از بيان حكايت       در
اگـر قـصه از   « زيـرا . هايي است كه بـشر در طـول زنـدگي تجربـه كـرده اسـت           واقعيت
 نظـر  يخي، بـدون در   د و تنها سرگرمي و گزارش حوادث تار       شوهاي عيني جدا       واقعيت

هـاي    مانـد تـا برنامـه        ها و اساطير مـي      آموز باشد، بيشتر به افسانه       هاي عبرت    گرفتن جنبه 
  .)20 ص ،1387  ترجمه خرقاني،معرفت،(» تربيتي و اخالقي

 هـاي  قـصه  قرآن اهداف زير را براي هاي قصهدر كتاب تحليلي نو از  ) 1376(ملبوبي  
  : قرآني برشمرده است

  كننده معارف الهي هستند؛  هاي بيان ترين قالب هاي قرآني از مهم قصه .1
  اثبات وحي بودن قرآن  .2
  اثبات وحدت اصول در اديان آسماني  .3
  عبرت و تفكر  .4
  تجلي قدرت بي انتهاي الهي  .5
  هاي تاريخي مبارزه با اساطير و تحريف. 6
  هدايت و تربيت بشر. 7

، ذكـر شـد   يز اغلب به مواردي شبيه آنچه در بـاال          هاي قرآني ن    ديگر پژوهندگان قصه  
تـرين اهـداف     مهـم  ،هـاي مختلـف     توان از مجموعـه نگـاه       با اين همه مي   . اند كردهاشاره  
  :هاي قرآني را چنين خالصه كرد قصه
  آموزي حكمت .1
  كشف حقايق هستي .2
  هاي الهي و قوانين حاكم بر سرنوشت بشر و جامعه ها، آزمايش بيان سنت .3
  هاي خداوند بر بندگان برگزيده خود بيان نعمت .4
  بيان رحمت خدا .5
  )ص( اثبات پيامبري حضرت محمد .6
  وحياني بودن قرآن كريم .7
 و تقويت روحيه مسلمانان) ص( تثبيت قلب پيامبر .8



  1389 زمستان)/ 64پياپي  (4شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 48

  

ستايش خـدايي را كـه ايـن    «عالمه طباطبايي با اشاره به آيه نخست سوره مباركه كهف           . 17
: معتقـد اسـت   » .را بر بنده خود فرو فرستاد و هيچ گونـه كـژي در آن ننهـاديم                ]آسماني[كتاب  

قرآن كريم در تمامي احوال و از همه جهات، مستقيم و بدون اعوجاج است، نه از يك جهـت                   «
هـا    در لفظش، فصيح و در معنايش، بليغ و در هدايتش، مصيب و حتي در حجـت               . و دو جهت  

ها و اخبارش، صادق و بـدون اغـراق و     خيرخواه و در قصه اش،  و براهينش قاطع، در امر و نهي      
هـا محفـوظ و از        همچنـين از دسـتبرد شـيطان      . در قضاوتش، فاصل ميانه حـق و باطـل اسـت          

اختالف در مضامين دور است، نه در عصر نزولش، دستخوش باطل و قاطي بـا آن شـده و نـه                     
  ).397، ص 1367طباطبايي، ترجمه همداني، (» بعد آن

  هايري و پيشنهادگ نتيجه

 روشـن و هويداسـت خداونـد قـادر متعـال كـه احـسن                ،از مجموعه مطالب بيان شـده     
 قرآنـي، در  هـاي  قـصه اش از طرح و روايـت        الخالقين است؛ با وجود اينكه هدف اصلي      

پردازي نبوده اسـت؛ نظـر بـه كمـال           ، صرف داستان  )قرآن كريم (كتاب آسماني هدايتش    
  دارد  انسان هاي  گرايشق و   يها، عال  ملي كه از ظرفيت    نيز اشراف و شناخت كا      و خويش

 مورد نظر اين    شنوندهكننده كالم وحياني خداوند متعال، يا به تعبيري ديگر،           كه دريافت (
هاي ممكـن و الزم را، چـه بـه لحـاظ كمـال اثـر، در               بهترين نمونه  ،)روايات الهي است  

 بـه لحـاظ ايجـاد بهتـرين     ، و چـه   )قرآن كـريم  (چارچوب نياز و بستر اصلي جهان متن        
 بـراي (مخلـوق خـويش،     بـر    ادراكـي  حـسي و     گـذاري ثيرأ ت بـه منظـور    ،حاالت ممكن 

آموزي، آموزش، تبشير و انـذار وي، و در راسـتاي هـدايت و رسـتگاري اشـرف                   عبرت
ـ (ترين شكل ممكن     بخش ترين و اثر   ، به مناسب  )بندگانش ، بـراي مـا     )صـورت قـصه   ه  ب
 ، هـر چـه بيـشتر و بهتـر مفـاهيم           شـناخت  به اين ترتيـب،    .ها هديه فرستاده است    انسان

فراهم آوردن زمينـه مطلـوب بـراي درك و          ، عالوه بر    ها  اين قصه هاي   اسلوب و ويژگي  
بـراي گـسترش دانـش و     را   مفيـدي امكان بـسيار مناسـب و       هاي قرآني     پيروي از آموزه  

هـا، مـضامين و    م از ايـده  تا هم با الها    كند  ايجاد مي مندان هنر و ادبيات      هاي عالقه  توانايي
 قرآني، و هـم بـا تعمـق هـر     هاي قصهبرانگيز   و تفكركننده تهييج ياموضوعات دراماتيك  

هاي خـود را بـراي خلـق         ، توانايي ها  قصههاي اين    چه بيشتر در رموز، اسلوب و ويژگي      
  . كنند و وسعت بخشند تقويتثرتر ؤآثاري هر چه بيشتر و م
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 بـه   منـد   بخصوص هنرمنـدان عالقـه     ، فردي سطحدر  هم  د  شو   پيشنهاد مي  از اين رو،  
 نويـسندگان هنرهـاي نمايـشي، دراماتيـك و          خـود، ماننـد   رشد و كمال بيشتر در حرفه       

 تشكيالتي، اداري و سازماني، توجه هر چه بيـشتر و بهتـري بـه               سطح در   همداستاني و   
صـورت   )هـاي قرآنـي    قـصه بـويژه ( بررسي و تعميق در زمينه مطالعات قرآني       ،پژوهش
 از  بـه دور  ؛ تـا    گذاشـته شـود   منـد     عالقـه  پژوهـشگران  امكانات الزم در اختيـار       گيرد و 
 كـه بـا روح   )از جـنس كارمنـدي    (هاي مربـوط بـه زمـان       هاي معيشتي و نگراني    دغدغه

 كشف هر چه بيشتر و بهتر رمز و رمـوز           هاي  زمينه ،مل و تعمق مغاير است    أپژوهش و ت  
گسترش يابـد و   آن هاي قصه، اين ابرمعجزه ماندگار و     و قواعد ناب حاكم بر قرآن كريم      

 امكـان دسترسـي     هاي صـورت گرفتـه     با معرفي بهنگام و شايسته پژوهش       در گام بعد   و
   . فراهم شودمندان به چنين منابع و تحقيقاتي عموم عالقه

  منابع

  . نيلوفر: تهران). 1374). (ترجمه بهاءالدين خرمشاهي(قرآن كريم، 
 . دارالقرآن الكريم: قم).1379). (رجمه محمد مهدي فوالدوندت(قرآن كريم، 

آسـتان قـدس   : ، مـشهد )ترجمه حـسين صـابري   (اسالم و هنر). 1378 (.بستاني، محمود 
 .هاي اسالمي رضوي و بنياد پژوهش

ترجمـه موسـي     (هاي قرآن   هاي هنري داستان    پژوهشي در جلوه  ). 1376. (بستاني، محمود 
  .رضويآستان قدس : مشهد). دانش
  .فرهنگ گستر:  تهران.هاي قرآن تحليل عناصر ادبي و هنري داستان). 1379 (.پرويني، خليل

آسـتان قـدس    :  مـشهد  .هاي پيامبران   فرهنگ قصه ). 1371. (دخت  پورخالقي چترودي، مه  
 .رضوي

 ابوالفـضل  ترجمـه  (شناختي بر روايت  درآمدي نقادانه ـ زبان .)1383. (توالن، مايكل جي
  . بنياد سينمايي فارابي: انتهر). حرمي

 بنيـاد : قـم . 3 ج   .هـاي قـرآن     مبـاني هنـري قـصه     ). 1379 (.، ابوالقاسـم  )ژرفـا  (.حسيني
  . سيما و هاي اسالمي صدا ژوهشپ

 .بـازخوانش دوازده قـصه قرآنـي      : هاي قرآن   شناسي قصه   ريخت). 1382. (حسيني، محمد 
  .ققنوس: تهران



  1389 زمستان)/ 64پياپي  (4شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 50

  

  .سيروس:  تهران،33 جلد .نامه لغت). 1339 (.اكبر دهخدا، علي
). ترجمه سـيد محمـدباقر همـداني       (تفسير الميزان ). 1367(طباطبايي، سيد محمدحسين    

  .اميركبير: تهران
 . تهران، بنياد قرآن). ترجمه محمدمهدي فوالدوند (آفرينش هنري در قرآن ).1360. (قطب، سيد

 ).اميد نيك فرجـام   مه  ترج( اي بر روايت در ادبيات و سينما        مقدمه). 1386 (.لوته، ياكوب 
  .مينوي خرد: تهران

  .تمهيد:  قم).حسن خرقانيترجمه  (قرآن قصه در). 1387 (.معرفت، محمد هادي
 . اميركبير: تهران،2جلد  .فرهنگ معين). 1371 (.معين، محمد

 .انصاريان:  قم.هاي القرآن مقتبس من تفسير االمثل قصه). 1381. (مكارم شيرازي، ناصر

  . اميركبير: تهران.هاي قرآن تحليلي نو از قصه .)1376 (.قيملبوبي، محمدت
  .سخن:  تهران،3 جلد عناصر داستان،). 1376(. ميرصادقي، جمال


