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  2مجدت نقوي

  چكيده
ایضاح معانی، جلب نظر و توجه مخاطبان و انتقال منظور  داوند متعال بهوخقرآن کتاب هدایت بشر در تمام اعصار است 

ّسازی مطالب و تنزل مفاهیم عمیق معنوی  تسریع در فهم و آسانو  تعلیم دستورات اخالقی و معارف دینی مفاهیم واالی معنوی و

 یلدر این میان، تمث.گوئی استفاده کرده است های مختلف ادبی و داستان سبکو در قصص از در روح و جان آدمی، از قالب قصه 

ّمنظور عینیت بخـشیدن و  های قرآن است که به رسانی در داستان های پیام هاز شیوهای ادبی  و تشبیه و ایجاز و اطناب و سایر سبک

 برای  ازآنجاکه یکی از اهداف قرآن و تا هر کس به فراخور درکش از آن بهره بگیردبکار رفتهتجسم دادن به مفاهیم عقلی و معنوی 

هایی است کـه  که نقل داستان از بهترین روشرسیم  ه این حقیقت میب استفاده ازبیان سمبلیک است، آشکار شدن مسائل زندگی

صورت مـستقیم و آمرانـه، همیـشه بـا اسـتقبال طبـایع انـسانی مواجـه  القای پیام به به ویژه اینکه .بخشد به این هدف عینیت می

هـم را مـدنظر قـرار ،قرآن کریم نیز این مطور غیرمستقیم ایراد نمود توان پیامی را به  بسیاری از اوقات، از طریق هنر می وگردد نمی

برخـی از ایـن بررسـی بـه های مختلف ادبی برای القاء پیام اسـتفاده کـرده اسـت در ایـن مجـال  ، از سبکاه داده در نقل داستان

  .های ادبی خواهیم پرداخت سبک

  

   ادبی، قصص، قرآن، داستان سبک:کلید واژه ها
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 penhan49@gmail.com    دكتري رشته علوم قرآن و حديث،دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران مركزي فارغ التحصيل  -2
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  تبيين موضوع -1
های متفاوت بیـانی بهـره  بدین منظور از شیوه قرآن کتاب هدایت بشر در تمام اعصار است و 

 انیـهـای تربیتـی، ب های جذب مخاطب جهـت انتقـال پیـام گرفته است یکی از کارآمدترین روش

 شامل روایت ،های آسمانی ای از کتاب در همین راستا، بخش عمده.موضوع در قالب داستان است

منظور تسریع در فهم و   به،ند متعالدر قرآن کریم نیز خداو. سرگذشت واقعی اقوام و اشخاص است

ّسازی مطالب و تنزل مفاهیم عمیق معنوی در روح و جان آدمی، از قالب قصه بهره برده است  آسان

بسیاری تأمل اینکه، قرآن  ی قابل نکته .توجهی از آیات را به خود اختصاص داده است که بخش قابل

ده است و داستان اگر گزارش کرهای ادبی بیان   سبک تشبیه و سایر،ها را در قالب استعاره  واقعیتاز 

نماید تا به علل و اسباب وقوع حـوادث تلـخ و  ها باشد در شنوندگان ایجاد کنجکاوی می از واقعیت

هـا بـا زنـدگی  های داستان پی ببرد و در ادامه با تطبیـق آن علـل و اسـباب و روش شیرین شخصیت

 یده و بـه نقـل گزینـشکـرسرایی پرهیـز  ر این راه از داستان؛ البته دببیندآموزش و خویش پند گرفته 

ظاهراکه  طوری حوادث پرداخته است به
ً

ها پیوستگی داستان رعایت نگردیده و فقط   در برخی بخش

قـصه در قـرآن یـک کـار . اسـتها تکیه شده همین مسئله باعث شده  مایه بر نکات کلیدی و درون

  . گیردخدمت هدف قرآن قرار هنر در ، بلکهمستقل هنری تلقی نگردد

  پيشينه تحقيق - 2
تألیفاتی در در این موضوع از گذشته موردتوجه عالمان و پژوهشگران بوده و های قرآن  داستان 

  :گرفته است با عناوین نامه انجام  مقاله و پایان،قالب کتاب

  م.١٩٦٥القصص القرآن فی مفهومه و منطوقه عبدالکریم خطیب، .١

  م.١٩٦٦لقرآن، سید قطب،التصویرالفنی فی ا .٢

  م.٢٠٠٢القصة فی القرآن مقاصد الدین و قیم الفن، محمد قطب، .٣

  ق.١٤٠٩ البستانی، محموداالسالم و الفن، .٤

 ١٣٧٨ حسینی، ابوالقاسمهای قرآن، مبانی هنری قصه .٥
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، عالوه بر ایـن مـوارد  ١٣٧٩های قرآن، خلیل پروین، تحلیل عناصر ادبی و هنری داستان .٦

هـا و عناصـر داسـتانی  های چندی که هرکـدام بـه بخـشی از داسـتان نامه ها و پایان مقاله

 :اند عبارتند از پرداخته
 .١٣٧٣ سنگری، محمدرضاپردازی در قرآن، های داستان ها و شیوه هدف .٧
 .١٣٨٩زبان تمثیلی در قرآن، محمدعلی رضایی اصفهانی، .٨

هـا بـه ترتیـب وقـوع و  هشـده و قـص در بسیاری از این نوشتارها از سبک تـاریخی اسـتفاده    

شـده؛ اغلـب بـه شـکل  یا بر اساس ترتیب درج در سـور قرآنـی نقـل و بیـانهای ظهور انبیا و  دوره

ها از  تحلیل یک یا چند داستان و نیز بررسی داستان و  تجزیه .اند موضوعی موردمطالعه قرارگرفته تک

هـا را تـشکیل  محتوای این نوشـته ها، یک یا چند زاویه و استخراج نکات اشتراک و اختالف داستان

طـور   بـه کـریمقرآنهای  های انتقال مفاهیم تربیتی در داستان نوع سبک و شیوهی  اما دربارهدهد  می

هـا ایـن  تفاوت این پژوهش با سایر نوشـته است و صورت مدون انجام نگرفته کامل، کار چندانی به

  .در صدد یافتن پاسخ جهت سواالت زیر استاست که 

  هاي تحقيق ال سؤ-3
  :های تحقیق حاضر عبارت است از سؤال

  ؟هایی استفاده نموده است  از چه سبکانتقال مفاهیم  نقل داستانها برایدر  قرآن-١

از چـه هـا  هـای بیـانی گـزاره ها و سبک  قرآنی از حیث حقیقت داشتن گزارشهای  داستان-٢

  جایگاهی برخوردار است؟

  مفهوم شناسي قصه -4
قـصه یعنـی خبـر و قصـصت الرویـا یعنـی : دارد  چنین بیان مـیدر معنی قصه  لسان العرب

های فارسی مانند دهخدا معانی شأن و خبر و حدیث  لغتنامه) ١٩٠ /١١ ،ابن منظور...(اخبرت عن 

در معنــای )١۵۵٣ / ١١ دهخــدا،.(دنشــمر را بــرای معنــی قــصه برمــی..و گــزارش و سرگذشــت و

  :توان گفت اصطالحی قصه نیز می

کید بر حوادث خارق  متون ادبی قصه عبارت است از آثاری که در آن در العـاده بیـشتر از  ها تأ

  )٢٢ میر صادقی،.(ها است ها و شخصیت تحول و تکوین آدم

  1394 بهار و تابستان، 30 ، شمارهپژوهش ديني /// 32

درمجموع هفت بار در قرآن بکار "قصص"بکار نرفته است اما لفظ » قصه« در قرآن کریم واژه 

م و در معنای داستان و خبر و سرگذشت استعمال صورت اس رفته که شش مورد آن در ضمن آیات به

القـص: "گویـد راغـب در مفـردات مـی.شده و یک مورد هم نام سوره بیست و هشتم قرآن اسـت
َ

 :"

پیگیــری اثــر چیــزی و پیــروی کــردن از آن اســت و قــصص اخبــاری اســت کــه پیگیــری و بــازگو 
َ

  :بل استنباط است در آیات قرآن سه معنی از این واژه قا) ۶٧١ /٣ ،راغب.(شود می

   )٦٤،الکهف (»َقاَل ذلَک َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّا َعلَى َءاَثاِرِهَما َقَصًصا«دنبال کردن و تعقیب نمودن -١

   )٣،یوسف( »نَحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصص« :یان کردن و حکایت نمودنب-٢

   )١١١،یوسف ( »ْبَرٌة ِلُأوِلي اْلَأْلباِب َقَصِصِهْم ِع َلَقْد كاَن في« :خبار و سرگذشتهاا-٣

  انواع قصه در قرآن -5
  :اند کرده بندی  انواع ذیل دستهبهپژوهشگران علوم قرآنی قصص قرآن را 

َضـَرَب اللَّـُه مـثًال َعْبـًدا        «: توان مثال برای این نوع قصه قرآنی زد این آیه شریفه را می: قصه تمثیلی 

» ٍء َو َمن رََّزْقَنُه ِمنَّا ِرْزًقا َحَسًنا َفُهَو ُينِفُق ِمْنُه ِسرا َو َجْهًرا َهْل َيْسَتُوَن الْحْمُد ِللَِّه َبـْل َأْكثـَرُهْم َلـا َيْعَلُمـونَ             شىَ  لَىمَّْمُلوكًا لَّا َيْقِدُر عَ   

   )٧٥النحل،(

شـده اسـت و داسـتان  بدان اشاره٢٧-١٣همچنین قصه اصحاب القریه که در سوره یس آیات 

شده، از این نوع شمرده می شود ؛ گرچـه  ن دو باغ  که در سوره کهف وصف حال آنان مطرحصاحبا

کـه در  ها ممکن است فقط مثل باشند؛ اما تمثیل قضایای دینی و حقـایق عقلـی اسـت این داستان

کند و القاء مطلب بر  شده بطوریکه خواننده با تمام وجود آن را حس می قالب قصص محسوس بیان

 ١.گیرد می خوبی انجام  طریق بهوی از این
های قرآن را از ایـن   اکثر داستان که:نوع دوم از قصص قرآن به تعبیر قطب قصه تاریخی است 

  ٢.اند شده درستی و صحت نقل منظور هدایت و موعظه و به نوع شمرده است که به

س انـسان  هیـوالیی بـودن نفـحکمت متعالیه و فلسفه الهیه حقیقتی به ثبوت رسـیده و آندر 

وصول به اعلی درجه کمال و یا سقوط در ادنی مرتبـه و  قابلیت برای هرگونه تعلیم و تربیت است که

لذا قصه )٣٣٥حسینی طهرانی،.(رسد نمی خود به مرحله فعلیت خذالن را دارد و این قابلیت خودبه

                                                 
  القصة في القرآن، محمد قطب، الباب الثالث، الفصل االول:  نك- 1
  همانجا، الفصل الثاني- 2
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شـده اسـت،  تربیـت و هـدایت بـشر ارائـه منظور به های قرآنی است تعلیمی که نوع دیگری از قصه

وسـیله تـأمین  رو همه جزئیات و عناصر آن نیز در همین راستا ترتیب یافته تا اغراض دینی بدین ازاین

هـای تعلیمـی اسـت کـه متـضمن  های قـصه یکی از نمونه) خضر(قصه موسی و عبد صالح .گردد

  ١.دستورات اخالقی و تربیتی فراوانی است

 دارد متفاوت از جمـادات و گیاهـان و حیوانـاتانسان به دلیل استعدادهایی که : قصه انفسی

لذا استحقاق دریافت امانت الهی را دارد و همین امر توجه خاص خداوند را نـسبت بـه ایـن  ،است

موجود جلب نموده جهت ارشاد او آیاتی را نازل فرموده که متـضمن مفـاهیمی اسـت کـه غرایـز و 

 داستان آدم و فرزنـدان او یـا داسـتان شـعیب و نفسانیات و امیال فطری او را به تصویر کشیده مانند

  ٢)ع(دختران ایشان و موسی 

که نیاز به تفسیر و تأویل دارند و  باشند می  نوع دیگری از قصص قرآنی:قصه رمزی و اشاری

ایات باشند تا نکات رمزی و حقایق بر ایـشان از جانـب  گونه مسلمین باید منتظر حکم قرآن در این

های رمزی حول محور همـان رمـز هـست ماننـد قـصه گـاوی کـه  خی قصهخداوند روشن شود بر

 کـه البتـه در استشده   سوره البقره این داستان نقل٧٣-٦٧کردند در آیات  می اسرائیل باید ذبح بنی

وراء ذبح گاو قدرت خداوند متعال در برانگیختنی دوباره و حقیقـت مـرگ وزنـدگی نهفتـه اسـت و 

مزی اشاره به مـشکالت و حـوادثی دارد کـه آیـات بـرای رفـع آن برخی دیگر از قصص اشاری و ر

شده و مشتمل بر پند و موعظه است یا در جهت برائت از شخص و اشخاص یا تأیید  مشکالت نازل

  ٣.شده است نازل...افرادی و تأیید یا تکذیب خبری و 

شیده شـده واحوال قیامت و بهشتیان و دوزخیان به تـصویر کـ  که در آن اوضاع:قصه اخروی 

منظـور بـرانگیختن  ای که بـه های موعظه داستان های قرآنی است و درنهایت نوع دیگری از حکایت

 ٢٥٩شده مانند قصه عزیر کـه در آیـه  و انتخاب درست مسیر زندگی نقل آدمی برای اعمال مطلوب

  ٤.شده است سوره البقره عنوان

                                                 
  الفصل الثالث  همان،- 1
  همان، الفصل الرابع- 2
  الفصل الخامس  همان،- 3
  لسادس و الفصل السلبعالفصل ا  همان،- 4
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  هاي قرآن هاي به كار رفته در داستان  سبك-6
 و سایر پیامبران الهی رویدادی است که پژوهشگران )ع(داستان آدم ید متذکر شویم که ابتدا با

هـا و  ها و اختالف برداشت  تفاوت نقل واند بسیاری در طول تاریخ درباره آن مطالعه و پژوهش کرده

گیـری را سـخت نمـوده اسـت  بندی و نتیجه شده که جمع ها ارائه های متفاوتی از این داستان تحلیل

 در این مجـال .یافته است های نادرستی راه ها و تحلیل خصوص اینکه در حوزه تفسیر اسالمی نقلب

 نیستیم چراکه داستان پیدایش و طوفان و اصحاب کهف و هاما به دنبال بررسی همه ابعاد این داستان

 زمینه تـدوین ها و نوشتارها در این هایی از نقل از ابعاد مختلفی موردبررسی قرارگرفته و مجموعه...

ها و مفاهیم تربیتی است کـه در سرتاسـر  های انتقال پیام  آنچه به دنبال آن هستیم، شیوه.گشته است

ی گفتاری  سبک ذکر این مطلب ضروری است که سبک قرآن،وشده است  کار گرفتهه ها ب این داستان

 نقـل مـنظم زمـانی و  الزامـی در نـهاست نه نوشتاری لذا نه الزامی در بیان جزئیات حوادث است،

ها است و نه الزامی در رعایـت سـبک خـاص نوشـتاری وجـود  و منسجم داستان مکانی و تاریخی

هـای   بلکه قرآن در بیان یک رخـداد و در عرضـه موضـوعات مختلـف بـا توجـه بـه مناسـبت.دارد

شـرعی و آمیزد و حقایق هستی و معارف اعتقادی و احکام  ها را در هم می آمده مفاهیم و سبک پیش

دوراز قیدوبندهای اسلوب نوشـتاری و شـاید خـارج از  را باهم و به... موعظه و ارشاد و بیم و امید و

هـا  ها و با ساختاری گفتاری و خطابی بـه گـوش انـسان های معمول و مرسوم موجود در کتاب شیوه

وت و مناسب با های متفا های گوناگون و در سیاق  و مفاهیم را در قالب موضوعات قرآن،.رساند می

و یـا مبـسوط  های مختلف گاه به شکل خالصـه اقتضائات زمان و مکان و مخاطبین، با ذکر داستان

های  های مرسوم در قصه های قرآن سبک ویژه خود را دارد و خارج از شیوه رو قصه بیان فرموده ازاین

الحظـه هـای قـرآن م هـا هـم ممکـن اسـت در قـصه هـایی از ایـن سـبک گرچه گوشـه.ادبی است

   )٤٢١ –٤٢٠معرفت، .(شوند

  عريف سبك ت-6-1
در .شـود شناسی و ادبیات بر شیوه رفتارهای زبـانی افـراد اطـالق مـی اصطالح سبک در زبان

وسیله شـخص  شده سبک عبارت است از شیوه کاربرد زبان در یک بافت معین به تعریفی دیگر گفته

هـای  ی کار خود قرار داده به تحلیل سـبک ایهدر این نوشتار تعریف فوق را پ.معین برای هدفی معین

  ) کتاب نخست  فتوحی،(.پردازیم های قرآن می های الهی داستان انتقال مفاهیم و پیام
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  هاي قرآن هاي كلي انتقال مفاهيم در داستان  شيوه-6-2
 یکی :برای انتقال اطالعات، ارائه نظرات و القائات ذهنی و پند و اندرز دو روش معمول است

طور مستقیم و صریح بیـان  در شیوه ادبی آنچه منظور گوینده است به.وه ادبی و دیگر رویه نوولیشی

جا و توسط همه شعرا و  این سبک در همه.طور غیرمستقیم و شیوه نوولی انتقال اطالعات به.شود می

ان های اولیـه بـا نقاشـی بـر روی سـنگ و دیـوار قـصد بیـ شده حتی انسان نویسندگان به کار گرفته

الت معینی باشد یعنـی متوجـه سمقصودی را داشتند و این شیوه هنگامی ارزشمند است که دارای ر

  )۵،هاشمی.(به هدفی باشد

گـاه قـرآن خـود : ابیم که یاما در چگونگی ارائه تعلیمات قرآنی به یک چنین ترتیبی دست می

 این نکات هم در خالل بیان .کند ها اعالم می ها را استخراج و به انسان نکات برجسته آموزشی قصه

و گـاه بـسیاری  .شده است گیری کلی در اختیار انسان قرار داده  به شکل نتیجهنداستان و هم در پایا

هـا گوشـزد شـده اسـت و رونـد تعریـف داسـتان  های قـصه ها از زبان شخصیت از پندها و موعظه

یـرد و درنهایـت بخـشی از مـوارد گ گیری قرار می ای است که خود خواننده در موقعیت نتیجه گونه به

در شــرح و تفــسیر آیــات قـرآن در اختیــار مخاطــب قــرار   آموزشـی داســتان بــا بیــان معـصومین ع

  )١٨٧،برومند.(گیرد می

  هاي قرآن در داستانهاي انتقال مفاهيم  شيوه بيان تفصيلي -7 

  خاطب و گفتگو ت-7-1
در قرآن کریم بـا آیـات ) ١٨١ مطاوع،.(گوئی در قرآن تخاطب است های قصه یکی از اسلوب

وگویی کـه  وش محاوره و گفتبه رخوریم که پیرامون مسائل عقیدتی و جزییات  شریفه زیادی برمی

واحوال طرفین گفتگو از   و اوضاع احساساتدر گفتگو،.کند  بحث می،اجراکننده یکی از انبیا است

ی که در یک گـزارش معمـولی بـه چیز.شود ها به نمایش گذاشته می های گروه گیری الی موضع البه

کـه در ادبیـات  شـده چنـان داستان خلقت نیز به گونه گفتگو عرضه )٣٥٤الله، فضل.(آید دست نمی

دهد و گاه مستقال زبان داسـتان را   جزئی از داستان را تشکیل می گاهنویسی معمول است که داستان
ً

کنـد و  ر این زمینه را آشـکار مـیگفتگوی خدا و فرشتگان اسرار نگرش فرشتگان د. دهد تشکیل می

ادامـه  .شـوند مـی هـای آنـان آشـنا طور مستقیم با زبان خود فرشتگان با دقایق اندیشه خوانندگان به

در همـین گفتگـوی شـیطان و ) ٢١ -١٩بستانی،.(سازد می های وجودی آدم را روشن گفتگو ارزش
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شخـصیت   تالش زیادی نیـست تـاشود لذا نیاز به خداوند است که چهره ابلیس برای ما ترسیم می

شناخته شود و اصوال تفکـر ابلـیس بـه الی آیات قرآنی ابلیس از البه
ً

موجـودی زنـده از نـوع  عنـوان 

توان بدان رسید بلکه امری غیبـی اسـت لـذا در  نمی های شخصی خود تفکرهایی است که باتجربه

  )۴٢٢الله، فضل.(شویماین راستا ناگزیریم از میان گفتگوهای قرآنی به این مسئله واقف 

 انجـام ش گفتگویی که میان خداوند و پیـامبر و پیـامبر و قـومها نیز در خالل  سایر داستاندر

در داسـتان  .شـود ها مطرح می ها و تکالیف پیامبر یا سایر انسان های آن شود، درواقع درخواست می

بلیس و فرشتگان نقـش ها در پردازش و شناساندن نقش ا وگوی میان شخصیت آدم و فرشتگان گفت

هـای  همین عنصر در داستان ابراهیم و نمرود و موسی و فرعون به شکل دیگری چهـره. اساسی دارد

کشد  سوی جبهه را به تصویر می منطق آن های بی استداللی و منطقی پیامبران و از طرف دیگر چهره

ان واقعیت با گفتگو بـه نمـایش نیز شیوه بی) ع(داستان لوط  در. رساند ها را به مخاطب می و پیام آن

بازی به تصویر کشیده نشده و بـه جزئیـات  جنس های مبتذل و ضد ارزشی هم شده و صحنه گذاشته

 جای آن از راه گفتار این موضوع مطرح و مفاهیم اخالقی و غیراخالقی  پرداخته نشده است، بلکه به

  )١٣٧فروردین،.(و عواقب این امور به مخاطب القاشده است

  1  تقطيع و تكرار موضوع-7-2
ها و آرای مشخص به مردم، معموال به استقرار این اندیـشه مسئله تکرار در عرضه اندیشه

ً
هـا و  

هـای بازرگـانی و تجـاری جهـت  رفتار تبلیغاتی کـه شـرکت. انجامد ها در اذهان مردم می تثبیت آن

مـین نـوع اسـت و قـرآن دقیقـا از دهنـد از ه باره کاالیی در اذهان مردم انجام می تثبیت یک ایده در
ً

های اخالقـی و مفـاهیم  هایی چون توحید و رستاخیز و ارزش مایه همین شیوه استفاده کرده تا درون

های قرآن تکراری  و البته باید توجه داشت تکرار در داستان.دست را در اذهان مردم تثبیت نماید ازاین

یکنواخت نیست و غالبا دارای مفاهیم جدیدی هستن
ً

عثمان .(اند شده تناسب قصه و سوره بیان د که به

  )٢٢٩نجاتی،

 ، الحجـرهـای البقـره، االعـراف،  سـوره در: قرآن آمده اسـت جای  در هفت   و حوا آدم ی  قصه

ای واحـد  و درمجمـوع قـصه این هفت تـصویر در امتـداد یکدیگرنـد.  و ص طه،کهفال ،االسراء

بلکـه . های مشابه نیست به معنی تکرار مکررات و حرفتکرار قصه در این هفت سوره . سازند رامی

                                                 
  85-78 ،1368عزت اهللا رادمنش، تاريخ در قرآن،: براي مطالعه تفصيلي درباره فوايد تكرار در قصه ها نك- 1
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هـا کـه  رو برخـی جلـوه ازایـن. شـده اسـت در هر تصویری یک زاویه از قصه آدم به نمایش گذاشته

هـای دیگـر بـا  ها هستند، در بعضی تصاویر موجودند و در بعضی دیگر جلوه مشتمل بر برخی پیام

حـال آن غایـت یـا نمایانـدن قـصه از . نهفتـه اسـتدرهرحال در تکرار قصه غـایتی.هایی دیگر پیام

کیــد زاویــه حــسینی .(ای خــاص اســت و یــا ارائــه پیــامی جدیــد و یــا ارائــه همــان پیــام بــرای تأ

  )٢٣٧ -٢٣۶ابوالقاسم،

شـده و  طور مفصل البته کمی متفاوت از یکدیگر بیان  سوره هود و الشعرا بهنیز درداستان نوح 

وجود سوره  بااین.اند  پرداخته) ع( نوحسرگذشتای از  های ویژه توضعیو هرکدام به بیان رویدادها 

خاصی بنام نوحمستقال درباره نوح 
ً

هایی پرداخته کـه   و رسالت او سخن گفته و به بیان وضعیت)ع(

شـده و  و دلیل آن موضوعاتی است که در داستان مطـرح. استهای دیگر بدان اشاره نشده  در سوره

ای دوسویه تکـرار و تقطیـع داسـتان را  اصر موجود در واقعه در یک رابطهها و عن سبک و سیاق سوره

  .کند تقاضا می

آمـده و ابـراهیم  البقـره و هـود ،، الشعراایهای العنکبوت، االنب در سورههم  )ع( داستان ابراهیم

کیـد بـر  یـهـای داسـتان را مـی در هر سـوره تـصویری از رخـدادهای یکـی از حلقـه. است ابیم تأ

هـای  یکـی در سـوره یکـی...ها با ادله و منطق و دعوت به ترک تقلید و توحید و طرد بتتصویرگری 

حال که  ها آمده بنا به اقتضای بیان و بافت کامل شده و درعین مختلف و از خالل مواضعی که در آن

ها نه تکرار محض هستند و نه مستقل از یکدیگرند  یک از حلقه شده هیچ های مختلف بیان در سوره

ها بر اساس روابط بیانی تـصویری  این همان شیوه قرآن در تصویر حوادث قصه است که در سورهو 

شـده اسـت تـا خواننـده بـا حـوادث داسـتان ارتبـاط پیـداکرده بـا  و فکری در سبک قرآنی پراکنـده

  )٣٥٢ -٣٥٠احمدالراغب،.(رویکردهای دینی آن در تعامل باشد

تناسـب اقتـضا و  ها بـه یعنی قصه .است بر این پدیدهتدریجی بودن نزول قرآن نیز دلیلی دیگر 

 صورت تفصیلی و جهت صیقل دادن به قلب  ای و گاه مختصر و گاه به صورت اشاره ضرورت گاه به

زر ) ١٨٢زغلول،..(نقل گردیده است وسیله تجدید موعظه و ناسخ پس از منسوخ و روح مسلمین به

  ابـرازنهفته است همچون افـزودن مطلبـی بـه قـصه،هایی  کشی معتقد است که در این تکرار فایده

 و به تعبیر امام خمینی مکرر ذکر )١٧ -٤/١٢،  زرکشی:نک...(های مختلف و  سخنی واحد به گونه

کتاب سیر و سلوک الی "ها برای این است که این کتاب، کتاب قصه و تاریخ نیست بلکه  شدن قصه

ت و در این امور تکرار مطالب مفیـد اسـت تـا در الله و کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکم اس

انـد و قلـوبی بـا وعـده و  بسا قلوبی با تخویف و انذار متناسـب ای. ی نفوس و قلوب تأثیر کند همه
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تبشیر سروکار دارند و نفوسی با قصص و حکایات و تواریخ سروکار دارند و قلـوبی دیگـر بـه اخـذ 

الوصـف ضـمن تکـرار   مـع.تر باشـند طور ساده آماده صراحت لهجه و القا اصل مطلب به تعالیم به

ها خصوصیات و لواحقی در آن مذکور است که در متون دیگر نبوده بلکـه در هـر تکـراری  حکایت

ی مهم عرفانی و اخالقی موردنظر قرارگرفته است و اجماال بیان احوال کفار و جاحـدین و  یک نکته
ً

ها و  ها و چگونگی هالکت آن و بیان کیفیت عواقب امور آنمخالفین با حق و معاندین با انبیا و اولیا 

ای از مـواعظ و حکـم و معـارفی اسـت کـه جهـت  مجموعـه...قضایای فرعون و قارون و نمرود و 

  )١٨٨ -١٨۶ ،خمینی".( استتعالی به روی بندگان خود مفتوح فرموده رسیدن به سعادت حق

   ايجاز و اختصار-7-3
بـسا  گـویی و چـه رای رسیدن به اهداف تربیتی است و نـه داسـتانعنایت قرآن به کوتاه گوئی ب

برای توضیح و ذکر نمونه درباره چگونگی تلخیص کوتاه گویی تأثیر بسزایی بر مخاطب داشته باشد 

 بهتـر اسـت دربـاره طـرح ،های الهـی های ارائه پیام عنوان یکی از شیوه های قرآن به و تقطیع داستان

 وقایع مهـم در یـک داسـتان معـین یطرح داستان از رویدادها.ه شودداستان توضیحی مختصر داد

  )١٧دیبل، .(شده که این وقایع پیامدهای مهمی نیز به دنبال دارند ساخته

قطعـا در .هـای قرآنـی چیـست دلیـل اختـصارگوئی داسـتانکـه شاید بتـوانیم حـدس بـزنیم 
ً

بـوط بـه بالغـت و فـصاحت و باشند قـوانین مر های قرآن که احسن القصص از هر نظر می داستان

 لـذا خداونـد متعـال در بـازگو کـردن وقـایع در ،زیبایی و هنر بیش از هر جای دیگر رعایـت شـده

قصص، از بیان جزئیاتی که لزوما طرح داستان نیستند یعنی فقط حوادثی هستند که به
ً

اتفاق مهمـی  

ازدواج و تولـد و زمـان و وقایعی چـون . کرده استیشوند و پیامد مهمی ندارند، خوددار ختم نمی

نظر پیامـدهای  دهند که هم ازنقطه  داستان انجام مییها ای که شخصیت مکان تولد و کارهای ساده

   ١.اند شده گذاشتههای قرآن کنار   انتقال پیام دارای اهمیت نیستند در داستاننظر هم ازنقطهبعدی و 

جریان رسـالت آن بزرگـوار در ده که ش  نیز فقط به عنصری از داستان اشاره)ع(در داستان نوح 

بنابراین حذف و تلخیص و شکـستن . از نقل مسائل جزئی خودداری شده است وحائز اهمیت بوده

منظور افـاده معنـایی اخالقـی و  های یک داستان به وپیش کردن بخش منطق خطی یا به عبارتی پس

  .گویی قرآنی است های قصه پندآموز از ویژگی

                                                 
  44-26 ص فصل اول و تاملي ديگر در باب داستان، پرين الرنس، ترجمه مهرنوش طالئي، ديبل انسن، طرح در داستان، : نك- 1
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رو در برخـی  هـای قـرآن بکـار رفتـه ازایـن ه عناصر داسـتانی در قـصهبر اساس تم اصلی قص

مـثال در . شـده اسـت ها و عوامل انسانی مبهم است و در برخی دیگر بیـان ها نام شخصیت داستان
ً

است لذا سـبک و سـیاق ) ع(سوره الشمس تم اصلی قصه تکذیب رسالت و نشانه بودن ناقه صالح

ه و اشقاها است و نه نام نبی و شخصیت منفی داسـتان، تـا بـدین الل های رسول بیان واقعه حول واژه

کید کرده باشد و از آن) ع(ترتیب یادآور رسالت صالح  طرف بـا اسـتفاده از  باشد و بر این موضوع تأ

واژه شقی گروه مخالف را با این وصف معرفی کند، لذا نام این افراد در داستان برده نشده و به شکل 

و تمامی عوامل قصه در پرتو  اند شده  پس قصص قرآن برای اهداف خاصی نقلشده است مبهم بیان

  )١٢٦ملبوبی، .(اند شده آن اهداف محو یا کمرنگ و پررنگ طرح

های گذشته بیان فرموده امـا بـا  ها را به هدف هدایتگری در قالب تاریخ امت قرآن برخی آموزه

، نیـزدر داستان ابراهیم ع و سایر انبیا بزرگـوار .ندا پردازان بدان پرداخته ای متفاوت ازآنچه قصه شیوه

ها را نقل کرده که باهدف هدایتگری خود هماهنگ است و تکیـه  هایی از سرگذشت آن فقط قسمت

هـا و  اهمیت مانند نام افراد و سن و سـال آن سخن بر نقاط مهم و کلیدی است و از نقل جزئیات بی

بر آن است تا با حذف جزئیاتی که اذهان را بیهوده به خود درواقع قرآن مجید . پرهیز نموده است...

گـزینش مطالـب بـسنده  جای نقل کامـل قـصه، بـه کند، متوجه پیام اخالقی آن کند و به مشغول می

  ١.کند و به سبک اشارت عمل می کند می

فنادی"  جملهدر  نیز )ع(در داستان یونس 
َ

ِ في الظلمات 
ُ ُّ

ه یعنـی کاررفتـ ایجاز به حذف به ..." ِ

و تقدیر کالم این است که خدای تعـالی او را  شده داند چیست، حذف  خواننده خود می جزئیاتی که

و ظاهرا مـراد از. و ماهی او را بلعید پس در شکم ماهی پروردگار خود را بخواند گرفتار ماهی کرد
ً

 "

 ) ٣١٥ / ١٤ طباطبایی،.(و ظلمت شب است و ظلمت شکم ماهی ظلمت دریا" ظلمات

   بالغت و فصاحت گفتار-7-4
 این وسیله مفهوم و محتوای  هرچهازآنجاکه کالم وسیله انتقال ما فی الضمیر به دیگران است،

تر به ذهن مخاطب انتقال دهد و از عیوبی که بـه انتقـال سـریع آن نقـص و  تر و کامل خود را سریع

مـای معـانی و بیـان فـصیح کند مبرا باشد بهتر است و چنین کالمی در اصـطالح عل خلل وارد می

  )٣٠نصیریان،.(شود نامیده می

                                                 
  )27 ،1375داد،.(دن به سوي چيزي با دست و حركت چشم و ابرو و القاء كردن رمز استاشارت در لغت به معني نمو- 1
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ای تنظیم کنیم کـه وافـی و کـافی بـرای  گونه اند سخن خویش را به  گفتهنیزدر تعریف بالغت 

تمام مقصود و متناسب با مقام و موقعیت شنونده و مقتضیات روحی او متناسب با مقتضیات زمانی 

انکار و تردیدی نباشد از اصرار و اگر ید کالم را بگوییم و  هنگام تردید شنونده با تأک.و مکانی باشد

کید و اطناب پرهیز نموده سخن را با آرامش به وی برسانیم و چنین سخنی هادی و رسا خواهد ....تأ

معنایی و هنر تصویری و دقت در انتخاب واژگان _بود و بالغت قرآن از این نوع است معادله آوایی 

وقيـَل َيـَأرُض    «: فرماید باشند آنجا که می العاده قرآن می های بالغت خارق وههمگی از جل...و تعابیر و

  )٤٤،هود(» ... اَألمُر  ابَلِعى َماَءِك َو َيَسَماُء َأقِلِعى َو ِغيَض الَماُء َو ُقضِى

زیبایی و شکوه این آیه به لحاظ آن است که لفظ اول با دومی و لفظ سوم با چهارمی تا آخر آیه 

گرفته تا مخاطب قرار گرفتن هر یک از " یا"نی، حسن ارتباط را دارد از آمدن حرف نداء از جهت مع

زمین و آسمان در کاری که در شأن هرکدام است و اضمار سـفینه بـه دلیـل مـشهور بـودن مـاجرا و 

این آیه با تمام ایجاز بار معنایی وسیعی با خود حمـل . تأمل است درنهایت پایان ماجرا همگی قابل

انـواع بـدیعی ...جان و اراده حتمی خداونـد و  استعاره و مطابقت و مناسبت و خطاب به بی.کند می

تـرین وجـه بـه  نظر را به بهترین و کوتاه تنهایی جمع شده و مضمون مورد  یک آیه به  است که در این

در ) ٤٩٣ / ٥شـیخ طوسـی،  ٨٦، جرجـانی؛٢٤٢ -٢٣٩،فراسـت خـواه.(شنونده القا کرده اسـت

قـال یـاقوم أ  «: فرماید ، قرآن از زبان حضرت نوح در مقام گفتگو با قوم می)ع(استان نوح همین د
َ
ِ
ْ َ ََ َ

َرءیتم ان کنت علی َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ّ بینة من ربی َ َّ ِّ
ٍ
َ ِّ ُ و ءاتئنی رحمة من عندهِ فعمیت علیکم  َ ْ ََ َ ْ ِّ َُ َ

ِ ِ
ْ ِّ ًَ ْ ََ

ِ
َ

ْ أ نلزمکموها و أنـتم    ُ َ ََ َ ُ ُ ُ
ِ
ْ ُ

َلها کارهون ُ
ِ
َ کید " انتم"که ذکر ضمیر  است  آخر آیه قسمتشاهد سخن، )٢٨هود،(» َ قبل از فعل تأ

ها در هدایت یافتنشان است و بدین ترتیب سرنوشت شومی که  رغبتی آن اعتنایی قوم نوح و بی بر بی

شـده  و اختیار آدمی در انتخاب سرنوشت خـویش تعلـیم داده شده پیدا کردند به خودشان ربط داده

گونه با بکار گیـری الفـاظ در جـای خـویش و رعایـت تعـادل در ترکیـب   اینخداوند متعال. است

ای سخن گفتـه کـه مـراد خـود را بـر  گونه اند، به شده مفردات و حروف و تناسب کلماتی که انتخاب

  1.مخاطب القا نماید

ترین  تواند یکی از مهم ترین جنبه اعجاز قرآن یعنی هنر کالمی آن می شویم که مهم متذکر می 

کننـده و جاذبـه و کـشش آن ضـمن اینکـه راز  های انتقال مفاهیم آن نیـز باشـد زیبـایی خیـره بکس

 شده سخنانش در عمق جان آدمی بنشیند سـبک خـاص قـرآن و آهنـگ  سببجاودانگی آن است،

                                                 
  داليل االعجاز في القرآن، عبداقاهر جرجاني،:  نك- 1
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های قرآن و چه در بقیه آیات به نحوی است که در ایجاد انگیـزه و  وزن و لحن آیات آنچه در داستان

طرف و تصور و تجسم آنچه قـرآن بـه تـصویر کـشیده از سـوی  ت برای استماع آن ازیکمیل و رغب

  )٢٤٠نجاتی،.( کند دیگر کمک می

ِإذ دخلـوا علیـه « :فرمایـد مـی  هنگام ورود فرشتگان بر ابـراهیم ع٢٥در سوره الذاریات آیه 
ْ َ َُ ْ َ َ ْ

ِ
َفقالوا سالما قال سالم قوم منکرون ُ َ ُّ ًٌ ٌْ َ َ َ ََ ََ َْ ُ َ

عبـارت  شـوند مـی که فرشـتگان بـر او وارد می هنگا)٢٥(.»

با نصب که نسلم در تقدیر آن است و سالم ابراهیم بر آنان با رفع که با تقدیر سـالم علـیکم "سالما"

 چنـین و این جملـه اسـمیه کـه ابـراهیم جـواب سـالم را ایـن ) ١٢٨/ ٢٦طبری، .(تصور است قابل

که سـالم  دهد  تعبیر اخالق ابراهیمی را نشان میگوید بر ثبوت و دوام داللت دارد و این حرکت  می

دهد و این نکته بالغی در نقل یک گفتگوی ساده بین فرشـتگان و  می تر پاسخ را با عبارتی محترمانه

  )٢٤٣؛ فراست خواه، ١٧٠طبل،.(تواند حامل پیامی بزرگ باشد برای انسان ریزبین می ابراهیم

  1 بيان كنايي-7-5
َنزل القرآن بإیـاك أعنـي و اسـمعي یـا " چنین آمده که  م صادق ع ایندر حدیثی منسوب به اما َّ

ِ
َ ْ َ

ِ
ْ َ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َ

ُجارة َ  سیاق کالم الهی در قرآن به نحوی است که از خطاب خود غیر از فرد یعنی، )١٨/  ٢قمی، .".(َ

مخاطب، شخص یا اشخاص دیگری را نیز منظور داشته است تعمیم این قاعده به تمام آیـات قـرآن 

های آموزش معارف به شکل غیرمستقیم همـواره در قـرآن  عنوان یکی از راه ین معنی است که بهبه ا

در سوره الذاریات در داسـتان ابـراهیم ع خداونـد متعـال خطـاب بـه پیـامبر اکـرم .بکار رفته است

َهل أتئك حدیث ضیف إبراهیم المکرمین «:فرماید می
ِ َ َْ ُ ْ َ

ِ
ْ
ِ ِ

ْ َ ُ َ
ِ
َ َ َ ْ إذ دخلوا «)٢٤.(»َ

ْ ُ َ َ ْ
ً علیه فقالوا سـالما ِ َ َ ْ ُ َ َ

ِ
ْ َ َ

َقال سالم قوم منکرون ُ َ ُّ ٌ ٌْ َ َ ََ َ
«)٢٥(  

ُو هل أتاك حدیث موسی:"  خطاب به پیامبر فرمـوده)ع(باره حکایت موسی  همچنان که در ُ َ ََ َ ْ َ  "

قطعا در این نوع خطاب کردن) ٩/طه(
ً

ها امت پیامبر مراد اصلی خداوند است گرچه پیامبر اکـرم را  

ها فقط در جهت هـدایت  اما آنچه مسلم است اینکه این حکایت.پذیریم طب اولیه میعنوان مخا به

  .نبی مکرم اسالم نبوده تا خطاب را منحصر به ایشان بدانیم

                                                 
هو مثل و يراد بـه  » :نويسد مي )به در گفتن و به ديوار فهماندن.(.مجمع البحرين ذيل كلمه عني با اشاره به اين ضرب المثل- 1

  )2/256طريحي،...(يعني ان القرآن خوطب به النبي لكن المراد به االمه التعريض للشيء 
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  اطناب يا بيان تفصيلي-7-6

گـوئی ضـرورت بیـشتری از  جلوه بالغت قرآن تنها ایجاز نیست بلکه آنجا که اطناب و زیـاده

این موضـوع . شود ها ظاهر می ی این سبک در انتقال و بیان مفاهیم در داستانایجاز دارد هنر و زیبای

قرآن بجای اشاره به نام و سن و سـال و شـغل و سـایر .خوبی نمود دارد در داستان اصحاب کهف به

سوی هدفی که برای  روند داستان به کهف به جزئیاتی اشاره نموده که در  ناباره جوان مسائل جزئی در

 ایـن بـدان معنـا ،کرد پهلو می ها را پهلوبه  اینکه خداوند آن.شود کمک کند  میل هدف نقنیل به آن

هایش را بر دهانه باز  ها دست که سگ آن همچنین در توصیف غار و این؛ها نمرده بودند  است که آن

َو «:باشـند ارزش هستند ولی دارای پیـام مـی ظاهر کم آن پهن کرده بود از جزئیاتی است که شاید به

ِتحسبهم أیقاظا و هم رقـود و نقلـبهم ذات الیمـین و ذات الـشمال و کلـبهم باسـط ذراعیـه 
ْ ُ َ ُ َُ

ِ
ٌ َ
ِ

ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َِّ َ َ َ ْ ْ
ِ

ِّ َ َ
ِ

ْ َ ُ ٌ ُ ُ ُ ً َ َ َ

بالوصید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا
ً ْ َُ ْ ْ ُْ ُ ْْ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ َ َ
ِ
ُ َ َّ َ َ َْ ً ْ َْ َ

ِ
َ َ َّ

ِ ِ  )١٨،کهفال( »ِ

که مـثال بـرای عزیـر   ناالت جزئی، تفاوت بین معجزه برانگیختن مردگدرواقع با بیان این حا
ً

که این داستان با   افزون بر این. روشن گردد، دادرخکهف   ناای که برای جوان  و معجزهه روی داد)ع(

سید قطب و برخـی دیگـر از  )١١٨المجذوب،.(چنین کیفیت نقل مشتمل بر نکات علمی نیز است

ای از کنـار او  الت سگ بر دهانه غار برای ایـن بـود کـه هـر موجـود زنـدهگویند این ح مفسران می

/ ۵،  هی مغن؛٢٢۶٣ / ۴سید قطب،.(گذرد او را زنده و بیدار پندارد تا بر جوانان غار آسیب نرساند می

١١٠(  

و مـا تلـك بیمینـك «: خـورد  از سـوره طـه سـبک اطنـاب بـه چـشم مـی١٧آیه  همچنین در
َ َ
ِ ِ
َ
ِ

ْ
ِ
َ َ

ُیاموسی ا که خداوند خواست به صفت تکلـم تجلـی فرمایـد الجـرم در سـؤال اطنـاب کـرد آنج"»َ

َماهی"توانست مطرح کند که  چنین می که سؤال را با ایجازی این درحالی موسی ع در  لذا جوابی که" ِ

َقال هی عصای أتوکؤا علیها و أهش بها ع:"پاسخ به سؤال داده اطناب دارد َ َ
ِ

ُّ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ِ
َ َ

َ غن َلی
َ

ِمی و لی
َ

َ فیهـا   ِ ِ

َارب أخریَم ْ
ُ ُ

گویی که خداوند خواسته با چنین سؤالی حقیقت عصا را به موسی ظاهر گرداند تـا  " ِ

 ؛١١٤فراهـی هـروی، .(وسیله به موضوع اعجـاز بپـردازد خارق عادت بودن آن آشکار گردد و بدین

  )٢١٠/ ٥؛ مغنیه، ١٠٥ / ٦ی،بدیم
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بـسیار ممکـن اسـت کـه مکـان .ن بر همین منوال اسـت های قرآ زمان و مکان نیز در داستان

رویدادها در ابالغ پیام قصه اثری خاص نداشته باشد به همین دلیل، قرآن اصوال از مکان قـصه یـاد 
ً

آمـوزی و موعظـه داشـته  که نقشی خاص در سیر حوادث و شـواهدی بـرای عبـرت کند مگر آن نمی

هـای  زمان در قصه: توان گفت ا درباره زمان میام) ٩٤خطیب،.( مصر و مدین و طور: باشد، مانند

اگر این دست . آورد می ها را به حرکت در کند و آن منزله دستی است که رویدادها را حمل می قرآن به

ترتیـب، حـضور زمـان در  این به. مانند افتند و از حرکت بازمی جان بر زمین می نباشد، رویدادها بی

گاهان قصه   )٤٢٧معرفت، ( .داراست ه و معناهای قرآن حضوری زنده، آ

  1 يا سبك مذهبيادبيات تعليمي  12-7
ادبیات تعلیمی .شود در این سبک مسائل اخالقی و مذهبی یا فلسفی به شکل ادبی عرضه می

صـورت داسـتانی یـا  تواند تخیلی هم باشد یعنی نویسنده یا گوینده موضـوع مـورد تعلـیم را بـه می

گیـری یـا اقـدام  هدف در این شیوه برانگیختن خواننده بـه موضـع. کندنمایشی درآورد و آن را ارائه 

ایـن شـیوه  )١٩داد، .(مایه آن تبلیغ بر محور اخـالق و تعلـیم و تربیـت اسـت خاصی است و درون

هـای قـرآن ایـن  اما اینکـه در داسـتان؛بخشد کاهد بلکه بدان جذابیت هم می تنها از شأن اثر نمی نه

هایی مثل داستان آن دو برادر کـه  بخصوص در داستان.ی بحث و تأمل استشیوه بکار رفته یا نه جا

مطلبـی کـه ایـن مثـل : انـد  از مفسرین گفته بعضی. شده است موضوعشان در سوره الکهف مطرح

شـده   فرض باشد و از سبک تعلیمی اسـتفادهفقطمتضمن است تنها یك مثل است که ممکن است 

 ولـی )١۴٨/ ١۵ مراغـی،.(زبور یك واقعیت خارج بـوده اسـتباشد و داللت ندارد بر اینکه مثل م

، آلوسـی.(اند که مثل مذکور یك قضیه واقعی است که در خارج اتفاق افتاده است برخی دیگر گفته

پند و اندرز و اخالقیـات و قـوانین،  مذهبی  سبک در  همچنین )٣٥١/ ١٢ رازی،  ابوالفتح؛٢٦٠ / ٨

  )١٠٣شمسیا،.(هدف اصلی است

                                                 
  270-269 ،1383سيروس شمسيا، انواع ادبي،:  نك- 1
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  )تنوع در بيان(ريف  تص-7-8
 گونـاگونی سـخن و تنـوع.تصریف به معنای برگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر است 

مرتبه، آن مطلب تـأثیری نکـرد در مراحـل بعـدی بـا اسـلوب  شود که اگر در یک بیانی آن باعث می

ا بخـشی از تکرار داسـتان یـ) ١٦٠ اشرفی،.(جدید مطرح گردد و تأثیر نموده بر عمق جان نفوذ کند

  .داستان، ممکن است ازجمله انواع تصریف باشد که در جای خود توضیح داده شد

  المثل  و ضربمثل -7-9
خداوند متعال برای انتقال این پیام که نزدیکان و خویـشان پیـامبر و ، سوره التحریم ١٠در آیه 

دچـار ،رف شـوند  اگر از مسیر الهی منح،تر خویشان نزدیک همه حاکمان دینی در سطحی گسترده

َضرب اللـه مـثال للـذین کفـروا امـرأت نـوح و  «:چنین فرموده که شوند، این چه سرنوشتی  می
ٍ

ُ َ َ َ ُ ََ َ ََ َّ َّ
ِ
ً ُ َ

َامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و  ُ ًَ َ ََ
ِ ِ
َّ ََ

ِ ِ
ُ َ َ

ِ
ُ َ َ َ

ِ ِِ ِ
َ ََ

ٍ
ُ َ

َ

َقیل ادخال النار م َ َّ َ ُ َ
َع الداخلین

ِ
َّ َ «  

های قرآن به کار  های مذکور، تمثیل مختصر و گفتاری کوتاه و پرمعنا در داستان عالوه بر نمونه

رفته که دارای تشبیه مجازی است و زبانزد عام و خاص است و هرکس برای افاده معنایی خـاص در 

اخـت  «افرمـوده یـ) ع( سوره مریم خطاب به مـریم ٢٨در آیه .کند مواقع خاص به آن استشهاد می

 در مـورد ؛ والمثـل اسـت شده این مطلب از باب ضـرب  که در کتب روایی و تفسیری گفته«هارون

   صــالحاســرائیل، دامنــی در بنــی رود کــه ماننــد آن شــخص ،معــروف بــه پــاک کــسی بــه کــار مــی

توجه اسـت کـه برخـی مستـشرقان بـه  جالب) ٩/ ٤ی،ضاویب و ٣٣٣ /٣عروسی حویزی، .(١.باشد

اند که مریم را خواهر  های قرآنی ،آن را خطای تاریخی قرآن دانسته المثل ر عدم اطالع از ضربخاط

  )١٦ رضایی ،.(ها فاصله است ها قرن که بین آن کند درحالی هارون خطاب می

  موعظه و خطابه  -7-10
احساس غیـرت . هرگاه احساسات راکد باشد، برای تهییج و تحریک احساسات است،خطابه

 بـرای تنظـیم احـساسات ، امـا موعظـه؛گیرد واسطه خطابه انجام می وری و شورانگیزی بهو سلحش

                                                 
   أن هارون هذا كان رجال صالحا في بنى إسرائيل ينسب اليه كل من عرف بالصالح 1

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

77
0.

13
94

.1
4.

30
.4

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352770.1394.14.30.4.5
http://pdmag.ir/article-1-372-en.html


  45///  قرآن هاي داستان در ادبي هاي سبك تحليل و بررسي  

کنـد و زمینـه  هـا را رام مـی است و هرگاه احساسات به شکل غیرطبیعـی تحریـک شـد، موعظـه آن

جـوئی نباشـد و موعظـه  به شرطی که همراه با تحقیـر وبرتـری،کند  دوراندیشی و مراقبه را فراهم می

  )٨٠،بدیعی.(مل به گفتار خویش باشدکننده خود عا

طلبی،  ی برتری، مردانگ،تی عصبی، سلحشور،تی حما،تی حم،رتی غ و احساسات،خطابه

آورد و پـشت سـرخود حرکـت و  ی و خدمت را به جوش میکوکاری ن، کرامتشرافت، عزت طلبی،

کنـد  هـای بیجـا را خـاموش مـی هـا و هیجـان ها و حرکـت کند و موعظه، جوشش جنبش ایجاد می

نـــشاند و زمینـــه را بـــرای حـــسابگری و دوراندیـــشی فـــراهم  هـــا را فرومـــی موعظـــه ،طوفـــان.

در سوره نوح قرآن کـریم .هستند مهم  دو ویژگیهای قرآن دارای این داستان) ١٩٣مطهری،.(کند می

ٌقوم إنـي لکـم نـذیر مبـین«یا کند که فرمود  السالم بیان مي از زبان حضرت نوح علیه ُ
ِ
ٌ ِ

َ ُِّ َ
ِ ِ

َ
) ٢،نـوح( »

 بوده که مخفف شده و بیان»قومي« درواقع »یا قوم«عبارت 
ّ

و  کننده خیرخـواهي و مهربـاني اسـت 

بنـابراین، . عبرت دهـی، روش عـاطفي مـؤثرتر اسـتو هاي ارشادي  از میان روش روشن است که

توانـد در  درگیر کردن احساسات فرد براي رجوع به خویـشتن و بـرانگیختن عواطـف مخاطـب مـي

اي مهـم بـراي کـسب فـضایل و تـرك  نصیحت جهت اصالح، مؤثر واقع شود و این انگیزهپذیرش 

  ) ٢٦/ ٢٠ طباطبائی، (.رذایل است

ُکـذبت قـوم «  اسـت، به تصویر کشیده شده)ع(نوعی از گفتگوی قوم و نوح در سوره الشعرا ْ َ ْ َ َّ َ

َنوح المرسلین
ِ
َ ُْ ْ

ٍ
إذ قال لهم أخوهم نوح أ ال«) ١٠٥.(»ُ

َ َ ٌَ ُ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ
َ تتقونِ ُ َّ  »اال تتقون«شاهد سخن ) ١٠٦.(»َ

شده و نه با خشونت که چنین کن؛ اساسا   است که با لطف بیان
ً

افراد معاند و سرسخت  در مقابـل ،

 ؟آورید آیا ایمان نمی«گونه سخن گفتن که   این؛دهند مقاومت نشان می،فرمان مستقیم انجام کاری 

 با لطف و مدارا آمیخته است و ؛رساند اما مان پیام را میدرواقع همان امر به ایمان آوردن است و ه»

  .  چنین سخن گفتن و موعظه در دل شنونده اثرگذارتر است روشن است که  این

   نتايج مقاله-8
 تـسریع در و جهـتکتاب هدایت بشر در تمام اعصار است و بدین منظـور کریم قرآن  -١-٨

و در در روح و جـان آدمـی، از قالـب قـصه  معنویّسازی مطالب و تنزل مفاهیم عمیق  فهم و آسان
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نوعی اعجاز قـرآن را  ها به که هر یک از این سبکبهره برده است های مختلف بیانی  قصص از سبک

  .به تصویر کشیده است

صورت مستقیم و آمرانه، همیشه با استقبال طبایع انـسانی  القای پیام به با توجه به اینکه -٢-٨

طـور غیرمـستقیم و در قـالبی  توان پیامی را به اری از اوقات، از طریق هنر می بسی وگردد مواجه نمی

جذاب ایراد نمود
ّ

منظور القـاء مفـاهیم، از  ها به  نیز این مهم را مدنظر قرار داده در نقل داستان قران،

های مختلف ادبی و بیانی استفاده نموده تا در خـالل داسـتان، مـراد خـویش را بـه مخاطـب  سبک

گویی تورات که به شکل روایت خطی شروع کرده و داسـتان را بـه   دهد برخالف شیوه داستانانتقال

  .پایان رسانده است

 احکام عملـی ی تواند فقط درزمینه  این مسئله نمی وظواهر قرآن حجیت داردشک   بی-٣-٨

  خود از موضوعاتی است که فراوان در قصص،وظایف اخالقی صادق باشد چراکه وظایف اخالقی

شده و اگر قرار بـر عـدم حجیـت ظـاهر قـرآن باشـد و ظـاهر  قرآنی و با سبک و سیاق داستانی بیان

هـای اخالقـی  ها را بر مبنای تخیل و تمثیل و فـرض قـرار دهـیم دلیلـی بـر عمـل بـه آمـوزه داستان

نقلی ما ماند مگر اینکه شواهد و قراینی باشد و آن دالیل عقلی و  ها باقی نمی آمده از داستان دست به

اما اگر قرینه  شده است استفاده  برای بیان مقصود از تمثیل، کنایه و استعارهسو سوق دهد که اینرا به 

قـرار داده  شماریم که در جهـان واقـع رخ و شاهدی بر این جریان نباشد، آن را ماجرایی حقیقی می

  .است
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  كتابشناسي
 قرآن کریم

  ١٤١٥،  دارالکتب العلمیه:چاپ اول،بیروت،یر القرآن العظیمروح المعانی فی تفس،  سید محمود،آلوسی -١

  ١۴٠٨،داراحیاءالتراث العربی:  لبنان،اول ،چاپلسان العرب، ابن منظور،محمد بن مکرم -٢

 ١٣٨۵انتشارات امیرکبیر،: چاپ اول،تهران،مقایسه قصص در قرآن و عهدین،  اشرفی، عباس-٣
 ١٣٨٨انتشارات میثم تمار،: ،چاپ اول،قمها ها و روش گیتعلیم و تربیت در قرآن ویژ بدیعی،رحیم،-٤
 ١٣٨٠انتشارات کتاب مبین،: ، چاپ اول،رشتهای تعلیم در قرآن و سنت شیوه برومند،سید مهدی،-٥
هـای  ،ترجمـه موسـی دانش،چـاپ چهارم،بنیـاد پـژوهشهای قـرآن های هنری داستان پژوهشی در جلوه بستانی،محمود،-٦

 ١٣٨٦اسالمی،
دار : ،بیـروت ،چاپ اولی ، تحقیـق محمـد عبـدالرحمن المرعـشل سرار التأویلاانوار التنزیل و  ،، عبدالله بن عمربیضاوی -٧

  ١٤١٨، احیاء التراث العربی

 ١٣۶٨آستان قدس رضوی،: ،ترجمه سیدمحمدرادمنش،بی چا،مشهددالیل االعجاز فی القرآن جرجانی،عبدالقاهر،-٨
 ١٣٧٩های اسالمی صدا و سیما، مرکز پژوهش: ،،چاپ سوم،تهرانهای قرآن ی قصهمبانی هنر حسینی،سید ابوالقاسم، -٩
 ق١۴١٠انتشارات عالمه طباطبائی، :  ،چاپ اول،مشهدانوارالملکوت حسینی طهرانی،محمد حسین، -١٠
  م١٩۶۵دارالفکرالعربی،: چاپ اول،القاهره،القصص القرآنی فی منظومه و مفهومه، الخطیب،عبدالکریم-١١
 ١٣٩٠بنیاد نشر و تنظیم آثار امام خمینی،: ام،تهران ، چاپ هیجدهةآداب الصلونی،روح الله،  خمی-١٢
 ١٣٧۵نشر مروارید،: ، چاپ دوم، تهران، فرهنگ اصطالحات ادبی داد،سیما-١٣
  ١٣٧٣ انتشارات دانشگاه تهران،:ترجمه سید جعفر شهیدی،چاپ اول،تهران ،لغت نامه، اکبر دهخدا،علی -١۴

 ١٣٨٧نشر رسش، :  ترجمه مهرنوش طالئی،چاپ اول، اهواز طرح در داستان،انسن، دیبل،-١۵
 ١٣۶٨موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، : ،بی چا،مشهد،تاریخ در قرآنالله  رادمنش،عزت-١۶
هـای   بنیـاد پـژوهش:،چـاپ اول،مـشهد روض الجنان و روح الجنان فـی تفـسیرالقرآن رازی ابوالفتوح حسین بن علی، -١٧

 ١٤٠٨ اسالمی آستان قدس رضوی،
 الـدار -دار القلـم :دمشقبی چا،محقق صفوان عدنان داوودی،، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  -١٨

 ١۴١٢، الشامیة
یم،راغب، عبدالسالم احمد -١٩ ، ن انتشارات سخ:،ترجمه حسین سیدی،چاپ  اول،تهرانوظیفة الصورةالفنیة فی القرآن الکر

١٣٨٧ 
  ١٣٨٩انتشارات علمی، : ،چاپ چهارم،تهرانتاریخ ادیان جهان رضایی،عبدالعظیم،-٢٠
 ١۴٢٢دارالکتاب العلمیه،: ، بی چا، بیروتالبرهان فی علوم القرآن زرکشی،بدرالدین محمد بن عبدالله، -٢١
 ١٣٨٩موسسه بوستان کتاب، : م علی اوسط ابراهیمی،چاپ دوم،قترجمه،نقش قرآن در تکامل نقد ادبی  زغلول، سعد،-٢٢
 ١٣٧٤نشر اندیشه،: ،چاپ سوم،تهرانشناسی کلیات سبک شمیسا،سیروس،-٢٣
ن حـوزه ای مدرسـ دفتر انتشارات اسالمی جامعـه: ،چاپ پنجم،قمالمیزان فی تفسیر القرآن ،طباطبائی،سیدمحمد حسین -٢۴

    ١۴١٧،علمیه

 ١۴١٢دارالمعرفه، : ،چاپ اول،بیروت القرآنجامع البیان فی تفسیر طبری،ابوجعفرمحمدبن جریر،-٢۵
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 ٢٠١٠ و النشر و التوزیع و الترجمه، للطباعة،چاپ اول،دار السالم اسلوب االلتفات فی البالغة القرآنیة، طبل،حسن-٢۶
   ١۴٠٨، ، چاپ دوم، نشر فرهنگ اسالمیمجمع البحرین،لطریحی، فخرالدین ا-٢٧

 ، بی تا دار احیاء التراث العربی: بیروت، اول ،چاپ  ر القرآن التبیان فی تفسی، طوسی، محمد بن حسن -٢٨
 انتـشارات :،تحقیـق سـید هاشـم محالتـی، چـاپ چهـارم،قم تفـسیر نـور الثقلـین،  عروسی حویزی عبد علی بن جمعه -٢٩

   ١٤١٥، اسماعیلیان

یه ها،رویکردها و روش سبک فتوحی،محمود،-٣٠  ١٣٩١نشر سخن، : ،چاپ اول،تهرانها شناسی نظر
 ١٣٧۶شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : ،چاپ اول،تهرانزبان قرآن فراست خواه،مقصود، -٣١
پایـه فراهی هروی،معین الـدین،-٣٢ تـصحیح محـسن کیانی،،چـاپ  آیـات قرآنـی، قـصص موسـی ـ تفـسیری عرفـانی بر

 ١٣٩٣اول،انتشارات علمی و فرهنگی، 
یبایی شناسی هنری در داستان فروردین،عزیزه-٣٣ هـای  هـای هنـری در داسـتان مرکز پژوهش: ،چاپ دوم، تهرانی قرآنها ،ز

 ١٣٨٧قرآن، 
وگـوی   مرکـز گفـت:، ترجمه حسین میردامادی، چاپ اول،تهرانوگو تفاهم در قرآن کریم گفت، الله، محمد حسین فضل -٣۴

  ١٣٨٠، ها تمدن

  ق١٣٨۶،  ،بی چا،مصر التصویر الفنی فی القرآن،قطب،سید -٣۵
  م٢٠٠٢دار قباء، :  ،بی چا، القاهرهالقصة فی القرآن مقاصد الدین و قیم الفن قطب،محمد، -٣٦
  ١٤٠٤،   دار الکتاب:قم، تفسیر القمي،قمی، علی بن ابراهیم -٣٧

آسـتان : ،ترجمه محمد صـادق عارف،چـاپ اول،مـشهدصحاب کهف در تورات و انجیل و قرآن مجذوب،احمدعلی،ا-٣٨

 ١٣٨٠قدس رضوی، 
  داراحیاء التراث العربی، بی تا: چاپ اول،بیروت، تفسیر المراغیبن مصطفی، مراغی، احمد -٣٩
  ، بی تادار اآلفاق العربیه: ، قاهرهالقصصي في القرآناالعجاز  ،مطاوع، سعید عطیه -٤٠
 ١٣٨٧انتشارات صدرا، : ،چاپ سی و نهم،تهرانالبالغه سیری در نهج مطهری،مرتضی، -۴١
یم، معرفت،محمد هادی، -۴٢  ١۴٢٣موسسه التمهید، : چاپ اول،قمشبهات و ردود حول القرآن الکر
 ١٤٢٤دارالکتب االسالمیه، : ،چاپ اول، تهران تفسیر الکاشف مغنیه، محمدجواد، -٤٣
 ١٣٧۶انتشارات امیرکبیر، : ،چاپ اول،تهران حلیلی نو از قصص قرآن ملبوبی،محمد  تقی،-۴۴
 ١٣٧١انتشارات امیرکبیر، : ،چاپ پنجم، تهران االبرارة عدکشف االسرار و میبدی،احمدبن محمد،-۴۵
  ١٣٧۶،  انتشارات سخن:، چاپ چهارم، تهرانعناصر داستان، میر صادقی،جمال -۴۶

 ١٣۶٩موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، : چاپ دوم،مشهدقرآن و روانشناسی، نجاتی،محمد عثمان، -۴٧
 ١٣٨٠نشر سمت، : ،چاپ دوم،تهرانز قرآنعلوم بالغت و اعجا نصیریان،یدالله،-۴٨
 ١٣٩٠، شرکت سهامی انتشار: ،چاپ اول، تهراناسطوره شناسی مینوی ،هاشمی، جمال -۴٩
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