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خوانش داستان  های قرآن رکمی از منظر ترمینولوژی ادبیات داستاین
)تاریخ دریافت: 99/05/19 تاریخ پذیرش: 99/08/30(

هادی ولی پور قره قیه1 
احمد جوالیی2

چکیده
قصه به عنوان پایدارترین و شــناخته شــده ترین روش برای انتقال داشته های بشری، از 
قدیم االیام همواره رموزی در خود داشــته که بشــر را برای ساعات متمادی با خود همراه 
کرده و به داشــته هایش افزوده که البته نشان از اهمیت جایگاه قصه در بین انسان هاست. 
قرآن کریم به واسطه اعجازش، ســخنان بسیاری جهت ارائه به انسان ها دارد و به واسطه 
اینکه از سوی خداوند متعال برای آدمیان فروفرستاده شده، پند و اندرزهایش را جز بصورت 
مســتقیم گویی، در قالب قصص نیز طرح کرده که بنی بشــر چنین تلقی از آن نداشته باشد 
که این کتاب صرفًا به جهت امر و نهی به دســتش رســیده است. البته قرآن یک فرستاده 
آسمانیســت و امکان مقایسه با ادبیات صرف که آفریننده اش انسان زمینی است وجود ندار؛ 
اما از جهت دســت یافتن به یک شناخت نســبی، تالش شده مطابقتی بین قصص قرآن و 
ترمینولوژی ادبیات داســتانی ایجاد گردد. لذا این مقاله می کوشــد قرآن کریم و تعدادی از 
قصص درونش را از همین منظر بررســی کند. قصص درون قرآن کریم از مناظر بســیاری 
قابل پرداخت است که یکی از مهمترین مناظر، انطباق قصص درون قرآن با متدهای نوین 
داســتان نویسی جهان است. در یک تقسیم بندی، قصص ادبیات داستانی در کاربست حجم 
نگارش، به داســتان بلند، داستان کوتاه و داستانک تقســیم می شوند که تالش این مقاله 
پرداخت به انطباق این رویکرد اندازه مدار اســت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 
قصص موجــود در قرآن کریم از منظر حجم نگارش، شــخصیت، انتخاب روش های آغاز 
برای داستان و نتیجه گیری با متدهای داستانی نویسی جهان قابل انطباق است و شاید بتوان 
در آینده، تأثیرگذاری سبک شــناختی داستان گویی قرآن بر متدهای داستان نویسی رایج در 
جهان را نیز بررســی کرد. به این منظور در این مقاله چند قصه مهم قرآنی را انتخاب کرده 
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سال سّوم
شمارة دوم
پیاپی: 6

بهار و تابستان 
1399

164

و از این منظر، نگاهی روشــن به ترمینولوژی داستان نویسی شده است. نتایج حاصل از این 
پژوهش نشــان می دهد که قرآن از منظر حجم نگارش داستان ها، دارای انواع قصص رایج 
در جهان داستان نویســی است و شــخصیت پردازی بصورت درست و حساب شده در آن ها 
دیده می شــود و برای هر قصه، شروع و نتیجه ای خاص در نظر گرفته است که نشان از به 
روز بودن همیشگی این معجزه الهی برای انسان هاست و این مسئله نمود عینی بومی نگاه 
کردن و جهانی اندیشیدن است. این مقاله به روش کتابخانه ای و بصورت توصیفی- تحلیلی 

نگارش یافته است.   
واژگان کلیدی: قرآن، داستان، قصه، ترمینولوژی داستان، تطبیق.

1. مقدمه
داســتان و داستان گویی، واژه ای آشنا برای انسان هاســت؛ زیرا بخشی از کالم  روزانه ما، 
در بیان مطالب و مقاصد از طریق قصه و داستان انجام می شود. اساساً سخن گفتن و تبیین 
مقاصد و مطالب از راه داســتان، یکی از هنرهای ســخنوری و سخندانی است. انسانی که 
بتواند در قالب داستانی، مقاصد خود را به شنونده منتقل کند، انسان شیرین سخنی است که 
شــیوایی سخنش، گیرایی و جاذبه پدید می آورد و حتی زهر تلخ را در کام مخاطب شیرین 
می کنــد. »مطالعه قصص در دنیای کنونی نیز مورد توجه و عنایت قرار گرفته و با توجه به 
این روش، منظور و فکر و نظر خود را طی قصص، به دل و دماغ خوانندگان نفوذ می دهند.« 

)بالغی، 1381: 114(
شــاید اولین سوال این باشد که واقعا داستان چیســت؟ از داستان تعاریف بسیاری شده 
است.»داســتان توالی حوادث، واقعی و تاریخی یا ساختگی است، بنابراین تسخیر عمل به 
وســیله تخیل را ارائه می دهد.« )میرصادقی، 1376: 43( پس بر اساس تعریف باال، حوادثی 
به صورت واقعی یا غیرواقعی برای اشــخاصی رخ می دهد و تخیل خواننده را برمی انگیزد. 
در حوزه ادبیات داستانی تقسیم بندی های بســیار متنوعی وجود دارد. آنچه در این میان از 
اهمیت برخوردار است، گونه گونی اشکال داستان است که فارغ از تمام داشته های امروزین 
در تعارف آن ها، دو قسم اساسی آن حائز اهمیت شناختی در این مقاله است. قصه و داستان. 
»معموال به آثار خالقه ای که در آن ها تأکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین 
آدم ها و شخصیت هاست، قصه می گویند.« )همان: 30( اساساً قصه ها با پایان خوش و عدم 

حضور مبانی روانشناختی در ارتباطند و اغلب ساده و ابتدایی نوشته می شوند.
قرآن کریم به واســطه دارا بودن قصص و داســتان های مختلف و متنوع در آن، از دیرباز 
مــورد توجه بزرگان علم و ادب جهان بــوده و از مناظر گوناگون به قصص موجود در آن 
نگاه شده است. کثرت قصه های قرآنی و اختصاص یافتن سوره ای در قرآن به نام »قصص« 
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ی نشان دهنده  اهمیت قصه در انتقال حقایق است. اما قدر مسلم آن است که هدف قرآن کریم، 

قصه گویی، داستان پردازی و تاریخ نگاری نیست. »قرآن کریم کتاب دعوت و هدایت است 
و در این رسالت و هدفی که دارد، یک قدم راه را به سمت مباحث دیگر از قبیل تاریخ و یا 
رشته های دیگر کج نمی کند. زیرا هدف قرآن تعلیم تاریخ و رمان نویسی نیست.« )طباطبایی، 

1379: 307( اهداف قرآن به صورت واضح در آیات مختلف آمده است:  
﴿َذلَِك الِْكتَاُب َل َريَْب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقيَن﴾ )بقره/2( »این کتاب که شــکی در آن نیســت 

راهنمای پرهیزکاران است.«
ا ُكْنتُْم تُْخُفوَن ِمَن الِْكتَاِب َويَْعُفو َعْن َكثِيٍر  ﴿يَا أَْهَل الِْكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا ِممَّ
ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن﴾ )مائده/15( »ای اهل کتاب پیامبر ما به ســوی شما آمده  قَْد َجاَءُكْم ِمَن اللَّ
است که بسیاری از چیزهایی از کتاب ]آسمانی خود[ را که پوشیده می  داشتید برای شما بیان 
می  کند و از بســیاری ]خطاهای شما[ درمی  گذرد قطعاً برای شما از جانب خدا روشنایی و 

کتابی روشنگر آمده است.«
الِِميَن إِلَّ َخَساًرا﴾  )اسراء/82(  ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمنِيَن َوَل يَِزيُد الظَّ ﴿َونُنَزِّ
»و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می  کنیم ]ولی[ ستمگران 

را جز زیان نمی  افزاید.«
در یک جمع بندی کلی و با نگاهی به تفاســیر مهم، در مورد تفاوت های قصص قرآن با 

سایر داستان ها می توان به موارد ذیر اشاره کرد:
﴾ )یوسف/3( 1- قصه گو خداوند است. ﴿نَْحُن نَُقصُّ

ُسِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك﴾ )هود/120( 2- هدفدار است. ﴿نَُقُصّ َعَلْيَك ِمْن أَنْبَاِء الُرّ
﴾ )کهف/13( 3- حق است، نه خیال. ﴿نَْحُن نَُقصُّ َعَلْيَك نَبََأُهْم بِالَْحقِّ

نَّ َعَلْيِهْم بِِعْلٍم﴾ )اعراف/7( 4- براساس علم است، نه گمان. ﴿فََلنَُقصَّ
ُروَن﴾ )اعراف/176( 5- وسیله تفکر است، نه تخدیر.﴿ فَاْقُصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم يَتََفكَّ

6- وسیله عبرت است، نه تفریح و سرگرمي. ﴿لََقْد كاَن في  قََصِصِهْم ِعْبَرٌة﴾ )یوسف/111(
قرآن کریم به واســطه اعجازش، سخنان بسیاری جهت ارائه به انسان ها دارد و به واسطه 
اینکه از سوی خداوند متعال برای آدمیان فروفرستاده شده، پند و اندرزهایش را جز بصورت 
مستقیم گویی، در قالب قصص و آن هم احسن القصص طرح کرده که بنی بشر چنین تلقی 
از آن نداشته باشد که این کتاب صرفاً به جهت امر و نهی به دستش رسیده است. البته باید 
ذکر کرد که قرآن یک فرستاده آسمانیست و امکان مقایسه با ادبیات صرف که آفریننده اش 
انسان زمینی با فکر و اندیشه به شدت محدود است وجود ندارد. داستان های بشری همواره 
بر اســاس تجربیات و یافته های روزمره شکل گرفته است و خیال پردازی اساس آن است. 
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در صورتی که قصص موجود در قرآن کریم عاری از خیال پردازی بوده و تصویر راســتین 
و صادق سرچشــمه گرفته از ذات اقدس خداوند اســت. در این جستار تالش شده است 
از جهت دســت یافتن به یک شناخت نسبی در متد داستان گویی قرآن کریم، مطابقتی بین 

قصص قرآن و و روش شناسی ادبیات داستانی ایجاد گردد.
هدف از ترمینولوژی ادبیات داستانی در این مقاله، مطالعه تطبیقی اصطالحات تخصصی 
ادبیات داستانی از مناظر حجم نگارش، شــخصیت، انتخاب روش های آغاز برای داستان، 
ساختار و نتیجه گیری بین نمونه هاست. برای این منظور از جنبه اندازه و زمان، به تقسیم بندی 
ســه گانه داستان بلند، داستان کوتاه و داســتانک رجوع می شود. سپس اشخاص مهم این 
داســتان ها را بررســی کرده و با ارائه روش های آغاز برای داستان ها، ساختار و نتیجه گیری 

قصص نیز تبیین می شوند.
همان طور که گذشــت پژوهشگران متعددی از زوایای متنوع به قصص موجود در قرآن 
پرداخته اند. از جمله حبیب اهلل آیت اللهی به همراه همکارانش در مقاله تحلیل عناصر داستانی 
قصه حضرت یوســف)ع( در قرآن کریم، این داســتان را از جنبه عناصر داســتانی تحلیل 
کرده اند. ابوالفضل حــری در مقاله »مؤلفه های زمان و مکان روایی در قصص قرآن کریم«، 
قصص را از دیدگاه ژرار ژنت بررســی کرده است. همچنین خلیل پروینی در مقاله »تحلیل 
عناصر داستانی در داستان های قرآن« مشابه دیگران صرفاً عناصر داستانی را در داستان های 
قرآنی بررسی کرده است. ولی اهلل شــجاع پوریان در مقاله »تأملی در شاخصه های قصه در 
قرآن« کوشــیده تا عناصر چهارده گانه قصه نویسی را در قصص قرآنی بررسی کند. عباس 
اشرفی و همکارش در مقاله »شخصیت پردازی در داستان حضرت یوسف)ع(« تالش کرده 
تطبیقی بین شــخصیت پردازی قرآنی و کتاب عهد قدیم انجام دهد. جالل مرامی به همراه 
همکارش در مقاله »قرآن پیشــگام در عرصه داســتانک«، روی آیات 58 و 59 سوره نحل 
متمرکز شــده است و ... . رویکردی که به صورت اخص در این آثار پرداخت نشده است، 
رویکرد تطبیقی داستان های قرآن با دست آفریده های بشری و البته از مناظر یاد شده است. 

بر همین اساس، این مقاله در تالش برای پاسخ گویی به سواالت زیر است:
1- آیا مطابقتی بین قصص قرآن کریم با داستان های نوشته شده توسط بشر وجود دارد؟

2- از جنبه های تطبیقی، کدام عناصر شاخص بین این داستان ها موجود است؟
3- شــیوه های آغاز قصص در قرآن کریم کدامند، اشخاص چگونه اند و ساختار داستانی 

به نتیجه گیری ختم می شود؟

2. داستان ها و حجم نگارش
در تبیین موضوع اصلی مقاله، در همین ابتدا باید مشخص کرد که بین واژه داستان و قصه 
تفاوت وجود دارد. »ادبیات داســتانی جدید با ریشه ای نه چندان دور، برای هر اصطالحی 
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گسترده تری یافته و قصه نوعی از داستان شمرده می شود.« )میرصادقی، 1376: 167( در قرآن 
کریم نیز هرگز از واژه »داســتان« بهره گرفته نشده است و واژه »قصه« کاربرد فراوان در آن 
دارد. واژه »َقَصص« در قرآن مجموعاً 7 مرتبه به کار رفته است که »شش مورد آن در ضمن 
آیات آمده و یک مورد هم نام سوره بیست و هشتم قرآن است.« )پروینی، 1379: 90 و 91(
قصه ها با بهره گیری مســتقیم از عنصر تخیل پردازش می شوند و چون تخیل برخاسته از 
ذات بشریست، تفاوت بسیار مهمی پدیدار می شود بین قصه بشری و قصه قرآنی که مبنایش 
خداوند متعال اســت. »قصه قرآنی عبارت اســت از روایت و نقل وقایع و حوادث واقع و 
حقی که از روی علم با هدف و پیامی مشــخص، پیگیری می شوند.« )ملبوبی، 1376: 94( 
پس به راحتی می توان گفت که قرآن کریم به عنوان یک کتاب کاماًل سعادت ساز و هدایتی، 

داستان هایش به عنوان یک هنر مستقل که به دست خود بشر ایجاد شده، متفاوت است. 
ادبیات داســتانی در جهان در ابعاد مختلف دارای تقسیم بندی های متنوعی است. یکی از 
آن دسته بندی ها مربوط به اندازه و حجم نگارش داستان هاست که از این منظر داستان ها به 
داستان بلند، داستان کوتاه و داستانک تقسیم می شود. البته که گونه های بسیاری بینابین این 

تقسیم بندی می توان گنجاند که به جهت ضرورت موضوع مقاله مد نظر قرار نمی گیرد.

2. 1. داستان بلند
داستان بلند با واژه رمان1 معنا یافته که مشتق شده رمانس2 قرون وسطی است. »در رمان، 
مؤلف به یک یا چند موضوع کامل و سرشار از یک زندگی می پردازد و تا به مراحل مختلف 
زندگی یک یا چند قهرمان نپرداخته باشد، دست نمی کشد. در رمان دست نویسنده باز است، 
شخصیت ها را تحلیل می کند. پرده از زندگی قهرمانان برمی دارد و حوادث را روشن می کند 

... تا هر کجا که وقت بگیرد.« )شریف، 1383: 27(
میالن کوندرا معتقد بود »رمان دســتاورد اروپاســت.« )کوندرا، 1382: 43( با این وجود 
می توان بســیاری از عناصر رمان را در قصه حضرت یوســف دید کــه در جدایی کامل با 
اســاطیر، حماسه ها و انواع دیگر ادبی پیش از رمان پدیدار شده اند. تمام آیات این سوره به 
جز چند آیه آخر آن سرگذشــت یوسف نبی)ع( فرزند یعقوب نبی)ع( را بیان می کند و از 
مجموع 27 باری که کلمه »یوســف« در قرآن به کار رفته، 25 بار آن در این ســوره است. 
هرچند قصه انبیایی چون نوح)ع(، ابراهیم)ع( و موسی)ع( نیز با تفصیِل نسبی در قرآن کریم 
ذکر شــده است، نه فقط هیچ یک از این داســتان ها لقب »احَسن« را نگرفته اند که انسجام 
تاریخی و تفصیل و کلیتی قصه یوسف)ع( را نیز ندارند. اگر تعریف میالن کوندرا از رمان 

1)  Roman
2)  Romance
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را بپذیریــم که »همه رمان ها در همه زمان ها به معمــای من می پردازند.« )همان: 69( قصه 
یوسف)ع( را بی کم و کاست می توان در این دسته بندی جای داد. قصه یوسف)ع( در قرآن 
شــرح موجز و واقعگرایانه ای است از حدود امکانات یک انسان و تصمیمات او در طوفان 
حوادث. قصه حضرت یوســف)ع( یکی از کامل ترین قصص قرآن به شــمار می رود. این 
قصه به صورت آغاز تا پایان یک زندگی را چنان به تصویر کشــیده است که گویی زندگی 
یک قوم را کنکاش کرده است. این قصه با علم بر تمام جزئیات و اخبار سرگذشت یوسف 
نبی)ع( را روایت می کند. نوع روایت این قصه به گونه ایست که تمام زوایای پنهان و پیدای 
اشــخاص و موضوعاتش را در خود نهفته دارد و برای خواننده نوضیح می دهد. در ادبیات 
داستانی نوین اصطالح بسیار مهمی وجود دارد که به آن زاویه دید می گویند. این دید کلی 
به تمام امور که »فکری برتر از بیرون، شــخصیت ها را رهبری می کند و از نزدیک شــاهد 
اعمال و گفتار آن هاســت و از گذشته و حال و آینده آن ها آگاه است.« )میرصادقی، 1376: 
239( را با همین نام می شناســیم که عینا می توان در شخصیت یوسف نبی به وضوح دید. 
البته عده ای معتقدند که تمام عناصر رمان در این قصه دیده نمی شــود. همان طور که پیشتر 
نیز اشــاره کردیم فقط آن مقدار از قصه را که با غرض دینی و پیام الهی هماهنگ است در 
این قصه آورده شده و ما قرار نیست به دنبال خلق یک رمان به معنای دقیق امروزین باشیم. 
چه اینکه هرچند قصه یوسف)ع( عناصری از رمان را در خود جای داده است، اما نه تنها از 
وجهی، رئالیسِم آن معادِل مادی گرایی و حیوانیت بی حصری نیست که یوسف می ستاید، 
بلکه خداوند همواره در آن حضور دارد و قواعد بازی به خواست نویسنده تعیین می شود، 
ولی نویسنده تقدیرگری است که هیچ گاه بندگانش را به حال خود رها نمی کند: آیه﴿َوُهَو 

َمَعُكْم أَيَْن َما ُكْنتُْم﴾ )حدید/4( »و هر کجا باشید او با شماست.«
این نکته ای اساســی درباره رمان اســت که نویســنده آن حکم خدای داستان را دارد و 
پیشامدها به خواست او رقم می خورد، و عرصه امکانات شخصیت یا شخصیت های اصلی 
داســتان به مشیت او تعیین می شوند. در واقع رمان نویس جایگاه خدا و خالق هستی خیالی 
رمــان را دارد و از این جهت اســت که برای تعییِن مقدرات شــخصیت های رمان خدایی 
می کند. هستِی رمان، از صفحات ابتدایی آن شروع شده و در پایان آن خاتمه می یابد و این 
نویسنده رمان است قادرِ تمام و کمال در جزا دادن و عقاب کردن شخصیت های رمان. اگر 
قلمــرو حوادث در رمان را معادِل کلِّ عالِم رمــان بدانیم، به این معنا که فراتر از آن چیزی 
وجود ندارد، ترازوِی پاداش و عقاب در دستاِن نویسنده است و هموست که سرنوشت نیک 
و بد را برای شــخصیت هاِی داستان مقدر و خواننده را در تشخیص خوب و بد راهنمایی 
می کنــد. فراتر از آن، چنانچه رمان تصویری هم از تقدیــر خدا ارائه کند، چنین خدایی نه 
خدای قادر مطلق، که آفریده ذهن نویســنده و در واقع بنده اوســت. پس می توان به گفته 
محمد شــحرور پژوهشگر بزرگ قرآنی صحه گذاشت و نتیجه گرفت که »هدف قصه هاي 
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ی قرآن بیان تاریخ نیست بلکه بیان فلسفه تاریخ است.« )اشرفی و دهقانی، 1396: 65(

باتوجه به پیشبرد قصص در قرآن می توان به راحتی برایشان آغاز و میان و پایان نیز طرح 
کرد که بخشی از یافته های ترمینولوژیک ادبیات داستانی است. حدود یک رمان، از آغاز و 
میانه و پایان و اشــخاص و سرگذشت ها و به خوبی در این قصه قرآنی پدیدار است و این 

نشان از قرابت شکلی و فرمی این قصه قرآنی به رمان است.

2. 2. داستان کوتاه1
»داستان کوتاه داستانیست که نویسنده در آن به گوشه ای زندگی می پردازد، به نظم یک یا 
چند حادثه اکتفا و از آن موضوعی با شخصیت های مختلف تألیف می کند که این موضوع بر 

خالف کوتاهیش از لحاظ پرداخت و تحلیل پخته باشد.« )شریف، 1383: 26(
گونه های بسیاری در حوزه داستان های کوتاه در جهان نوشته شده است که به دلیل کوتاه 
و گیرا بودنشان به نظر برای مخاطب جذاب تر از گونه های دیگر ادبی تشخیص داده می شود. 
از قصص کوتاه آمده در قرآن می توان »قصه های تولد موســی)ع(، چگونگی رشــد وی و 
برخورد با مرد قطبی، داســتان ابراهیم)ع( و برخوردش با بت پرستان و شکستن بتان، قصه 

هابیل و قابیل و مخاصمه آن دو و... را ذکر کرد.« )قابل، 1375: 30(
در مورد قصه موسی)ع( و فرعون باید گفت این داستان در سوره های قصص و اعراف به 
شکل مفّصلی بیان شده در حالیکه در سوره نازعات به شکل کامال خالصه و کوتاه آمده و 

تنها مهم ترین وقایع و حادثه ها را بیان کرده است:
ِس ُطًوى  / اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى   /  ﴿ َهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى  / إِْذ نَاَداهُ َربُُّه بِالَْواِد الُْمَقَدّ
َب َوَعَصى   فَُقْل َهْل لََك إِلَى أَْن تََزَكّى / َوأَْهِديََك إِلَى َربَِّك فَتَْخَشى  / فََأَراهُ اْليََة الُْكْبَرى  / فََكَذّ
/ ثَُمّ أَْدبََر يَْسَعى  / فََحَشَر فَنَاَدى  / فََقاَل أَنَا َربُُّكُم اْلَْعَلى  / فََأَخَذهُ الَلُّ نََكاَل اْلِخَرةِ َواْلُولَى  / إَِنّ 
فِي َذلَِك لَِعْبَرًة لَِمْن يَْخَشــى﴾ )نازعات/15-26( »آیا سرگذشت موسی بر تو آمد؟ / آن گاه که 
پروردگارش او را در وادی مقّدس »ُطوی« ندا درداد / به سوی فرعون برو که وی سر برداشته 
است / و بگو: آیا َسرِ آن داری که به پاکیزگی گرایی / و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم 
تا پروا بداری؟ / پس معجزه بزرگ ]خود[ را بدو نمود / ولی ]فرعون [ تکذیب نمود و عصیان 
کرد / ســپس پشت کرد ]و[ به کوشش برخاست / و گروهی را فراهم آورد ]و[ ندا درداد / و 
گفت: پروردگار بزرگتر شــما َمنَم! / و خدا ]هم [ او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد / در 

حقیقت، برای هر کس که ]از خدا[ بترسد، در این ]ماجرا[ عبرتی است.«
با نگاه به داســتان کوتاه باال می توان پی برد که تنها بخش های مهم و ضروری قصه در این 
آیات آمده و تنها به بیان بخشی ازحوادث اکتفا کرده است. »بعضی از داستان ها به لحاظ دارا 

1)  Short Story
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بودن اهداف، موضوع ها و زوایای متعدد، در چند سوره با شیوه های بیانی مختلف مطرح شده 
است. به داســتان های حضرت نوح)ع( و حضرت موسی)ع( چند بار اشاره شده است و در 

هر سوره ای، هدف و موضوع خاصی از داستان مورد نظر بوده است.« )قطب، 1359: 127(

2. 3. داستانک1
داستان خیلی کوتاه گونه ای ادبی است که محصول ادبیات غربی در دوره معاصر خوانده 
می شــود، اما در مراجعه به قرآن نمونه هایی وجود دارد که شاخصه های داستان خیلی کوتاه 
در آن ها وجود دارد. مرامی به نقل از محمدعلی، معتقد اســت »ُخردگرایی یا موجزنویسی 
یا حداقل گرایی شیوه ایســت روایتی یا نمایشی که با کمترین عناصر ضروری معموال در 
شکلی کوتاه مثل لطیفه، طرح کوتاه نمایشی، تک گویی، داستانک و... ارائه شود...« )مرامی 

و عربی، 1395: 170(
در ویژگی های داســتانک گفته شده »از داســتان های کوتاه کوتاه ترند، حادثه محورند، 
طرحی ساده، سرراســت و خطی دارند، بر عنصر گفتگو تکیه دارند، جوهره داستانی قوی 
دارند و...« )جزینی، 1394: 11 تا 21( قرآن کریم حاوی تعداد بســیاری داستانک نیز است 
که هر کدام در کمترین حجم و اندازه، جوهره عمیقی را عیان کرده اســت. در سوره نحل 

آمده است: 
َر بِِه   ا َوُهَو َكِظيٌم / يَتََواَرى ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء َما بُِشّ َر أََحُدُهْم بِاْلُنْثَى َظَلّ َوْجُهُه ُمْسَوًدّ ﴿وإَِذا بُِشّ
ُه فِي التَُّراِب  أََل َساَء َما يَْحُكُموَن﴾ )نحل/58و59( »و دختران را ]به  أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم يَُدُسّ
عنوان فرزند[ برای خدا قرار می دهند، او منّزه ]از توالد و تناسل[ است؛ ولی برای خودشان 
آنچه را که ]از پسران[ میل دارند ]به عنوان فرزند قرار می دهند.[  / و چون یکی از آنان را 
به ]والدت[ دختر مژده دهند ]از شــدت خشم[ چهره اش سیاه گردد، و درونش از غصه و 

اندوه لبریز و آکنده شود!«
اولین و شاخص ترین مسئله در این سوره، نامش است که به معنای خیر کثیر آمده و ذکر 
موجودیت دختر برای پدر و مادر نشــان عینی همین مسئله است. این دو آیه »داستانکی با 
محوریت موضوع زن پردازش شــده اســت. با توجه به ارتباط همه اجزای سوره و بافت 
منســجم ســور قرآنی می توان زن را نیز یکی از نعمت های خداوند دانست که چون زنبور 

عسل مایه خیر کثیر است.« )مرامی و عربی، 1395: 175(
در این داســتانک ســنت زنده به گور کردن دختران در بین برخی از اعراب عربســتان 
تقبیح می شــود. حادثه داستانک بسیار تکان دهنده اســت: »شرمساری از دختر بودن نوزاد 
تا مرز حیرانی بین کشــتن او و یا نگه داشتن خفت بارش!« )همان: 179( درگیریی درونی 
شخصیت نشــان از جاری بودن گفتگویی درونی در شــخصیت داستانک است که بسیار 
1)  Flash Fiction
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ی سنت شکنانه پرداخت شده است. می توان گفت داستانک های قرآن کریم در برخورداری از 

ارکان داستانک، تا حد ممکن فنی به نظر می رسند.

2. 4. شخصیت1
در حوزه شخصیت و شخصیت پردازی در ادبیات داستانی بحث بسیار مفصل و عمیق است. 
خاصه اینکه شــخصیت پردازی با جوهره ذاتی بنی بشــر ارتباط دارد و بایسته های بشری در 
شخصیت انسان ها تفسیر می شود. چه اینکه نوع شخصیت  پردازي در کتاب هاي آسماني خاصه 
قرآن کریم مطابق با اهداف و پیام هاي این کتاب ها براي مخاطبانش مختلف است. »شخصیت 
در لغت به معناي ذات خلق و خوي مخصوص یک شــخص است. این واژه در معناي عام 
خود، عبارت از مجموعه خصوصیاتي است که حاصل برخورد غرایز و امیال نهفته یک انسان 

با دانش هاي اکتسابي او در زمینه هاي مختلف اجتماعي است.« )داد، 1385: 301(
بر همین اساس ایجاد شخصیت داستاني و پرورش آن در قالب یک داستان را شخصیت 
پردازي مي گویند. قهرمانان و شخصیت هاي داستاني کساني هستند که با رفتارها و گفتارهاي 
خود داســتان را به وجود مي آورند. شخصیت ها افراد داستان اند که تقریباً همه کاره داستان 
شمرده مي شوند. عمل با حضور آن ها به وجود  مي آید و فضا و مکان و زمان به خاطر بودن 
و فعالیت آن ها مفهوم پیدا مي کند و گفت وگو هم گفتار آنان با یکدیگر یا با خود اســت. 

)عبداللهیان، 1381: 50(
داســتان هاي گوناگون، شــخصیت هاي خاص خود را دارند. در بسیاري از داستان هاي 
ادبي، شــخصیت ها، تخیلي و ساختگي هستند و در حقیقت، این نویسنده داستان است که 
شــخصیت هاي ذهني خود را در قالب داســتان هایي مي پروراند و همچون شخصیت هاي 
واقعي می نمایانند. پر واضح اســت که قصه یوسف)ع( در قرآن کریم از این قبیل داستان ها 
نیست. شخصیت هاي قصه یوسف)ع(، شخصیت هاي واقعي و تاریخي هستند که قرآن کریم 
پس از ســال ها داستان آنان را به تصویر کشیده است. قهرمان یا شخصیت اصلي و کلیدي 

داستان یوسف )ع(در قرآن کریم خود یوسف نبی است.
یوســف)ع( در روایت قرآن کریم، صاحب شخصیتي ثابت اســت که همواره با اتکا به 
نیروي الهي و با بهره گیري از دانش و تعقل، به مدیریت امور می  پردازد. قرآن کریم در پرتو 
شخصیت یوسف نبی الگویي کامل به بشر ارائه مي دهد و همواره کارهاي یوسف )ع(را به 
عنوان فردي درســتکار مي ستاید. البته در کنار یوسف)ع( اشخاص دیگری نیز هستند مانند 
بــرادران و پدر و عزیز مصر و زلیخا و... که هر کدام کار ویژه خود را در طول قصه دارند. 
مثال در بخشی از داستان، عزیز مصر شخصیت مخالفش می شود و یا برادرانش و یا اشخاص 

مکمل مانند زندانیان و... .
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فقط باید توجه کرد، چیزی که در ادبیات داســتانی از آن به عنوان شــخصیت پردازی و 
خلق شخصیت نام برده می شود در این قصه قرآنی وجود ندارد. بلکه اینجا ارائه شخصیت 
َنّ َعَلْيِهْم بِِعْلٍم َوَما ُكنَّا  در قالب یک داستان واقعی است. چرا که در قرآن آمده است: ﴿فََلنَُقَصّ
َغائِبِيَن﴾ )اعراف/7( »و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما ]از احوال آنان[ غایب 
نبوده ایم.« شخصیت یوســف)ع( در قرآن به عنوان قهرمان داستان، بسیار پررنگ است به 
گونه اي که قرآن کریم در صدد ارائه الگویي نیکو از شــخصیت اول داستان است. همچنین 
قرآن کریم از شــخصیت ها براي بیان حوادث و در نتیجه براي محقق ساختن هدف دیني 

خود استفاده کرده است. 
در قصه کوتاه موسی)ع( و فرعون نیز اشخاص به صورت کامل تصویر می شوند. حضور 
موسی)ع(، فرعون و خود خدا به عنوان سه شخصیت مهم به چشم می خورد و دستوری که 
خدا به موسی می دهد به صورت عینی مسیری در ابتدا آرام و نهایت منجر به تخاصم را روشن 
می کند. به نظر در تمام این قصص، پیامبران مامور اند و معذور و تنها به دســتور پروردگار 
عمل می کنند و ترسی از این که چه بر سرشان خواد آمد ندارند. البته که این اوج سرسپردگی 
به نیروی الیزال پروردگار اســت که چنین جرات و جسارتی به فرستادگانش عطا می کند. 
کلیتی که در این شــخصیت ها به تصویر کشیده می شــود، از محتوای پیام خداوند، معجزه 
موسی، عدم پذیرش، شروع تخاصم فرعون و موسی و نتیجه گیری از شخصیت شناسی در 
این داستان کوتاه همه نشان از تبحر استفاده از شخصیت پردازی است که چنان تصویری به 
مخاطب عرضه می شود که شخصیت برایش جا می افتد و لذت همراهیش را درک می کند. 
با دقت در این قصه می توان به پویایی شخصیت ها پی برد. نه موسی و نه فرعون، هیچکدام 
ایستا نیستند. در این قصه می توان وضوح دید که اشخاص با کمترین الفاظ به بهترین وجه 

ممکن شخصیت پردازی شده اند.
در داستانک خیر کثیر نیز با اشــخاصی مواجه هستیم. در این داستانک قرآنی شخصیت 
تابعی از کوتاه بودن زمان و محدود بودن مکان و کوتاه بودن حادثه داستان است. یک عرب 
بادیه نشین که شخصیتی خاکستری به نظر می رسد با تولد فرزندش که دختر است دگرگون 
می گردد. حرکت در خالف جهت رسم و رسوم قبیله ای برای او ننگ است و از سویی عطا 
شــده خداوندی برایش یک نوزاد دختر اســت. البته که مشخص نیست تصمیم مرد عرب 
در قبال این نوزاد چیست و دست به چه کاری می زند. اما نامه های پیشین قبیله ای نشان از 
زنده به گور کردن دختر می دهد و نزول این آیه نشان از جلوگیری از این عمل شنیع است. 
به طور کلی می توان گفت قصص قرآن کریم دارای اشــخاصی هستند که گرداننده تمام 
آن ها پروردگار متعال اســت و بنی بشــر به در آن ها به بوته آزمایش گذاشته شده است. در 
حقیقت شــخصیت اصلي در قرآن کریم، پروردگار است که به عنوان صحنه گردان داستان 
ظاهر شــده است و یوسف و موســی و نوح و محمد مأموران الهی جهت گرفتن عبرت و 
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ی رفتن به راه راســت تصویر شده اند. در واقع این اشخاص و حوادثی که بر سرشان می آید، 

فرصتی برای تفکر و تدبر در انسان را برایش فراهم می سازد و در این بین موفق کسی است 
که به درک صحیح نایل آمده باشد.

3. روش های آغاز برای داستان
در جهان ادبیات داستانی روش های متداولی برای آغاز هر داستان وجود دارد که البته بی 
ارتباط با زاویه دید در داستان نیســت. در قرآن کریم، خداوند متعال از روش های ویژه ای 
برای قصه گویی بهره برده است. این روش ها تأثیر مستقیم نوع آغاز قصص بوده است. قرآن 
در بیان قصص از روش روایتی بهره برده است. »به همین جهت می بینیم در قصه های قرآن 
اگر چه شخصیت ها و قهرمانان قصه از بین رفته اند و دوران زندگی آن ها سپری گشته است 
لیکن قرآن به زبان آن ها سخن می گوید و شنونده سخن آن ها را می شنود و حرکت آن ها را 
می بیند به گونه ای که گویا هم اکنون در مقابل دیدگانش حاضرند.« )قابل، 1375: 36( از این 
حیث روش های گوناگون و ویژه ای در قرآن به چشم می خورد که گاهی نمونه های عینی در 

ادبیات داستانی از آن گونه آغاز دیده نشده است: »
1- گاهی نخست خالصه ای از قصه گفته می شود  و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه طرح 

می گردد؛ مانند قصه اصحاب کهف.
2- گاهــی هدف غایی قصه را در همان آغاز می آورد و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه 
طرح می گردد؛ مانند قصه حضرت یوســف)ع( که ابتدا خوابش گفته می شــود و بعد اصل 

ماجرا را ذکر می کند.
3- گاهی قصه مانند ادبیات داســتانی از آغاز تا انتها بدون وقفه ذکر می شود؛ مانند قصه 

سلیمان نبی و هدهد و بلقیس.
4- گاهی قصه به صورت تمثیلی ذکر می شــود؛ مانند قصه حضرت ابراهیم)ع( و گفتگو 

با قومش.
5- گاهی قصه تقطیع وار با لحاظ زمان و مکان ذکر می شود؛ مانند قصه حضرت مریم از 

تولد او تا تولد فرزندش عیسی.
6- گاهی قصه تقطیع وار با عدم رعایت زمان و مکان ذکر می شــود؛ مانند قصه حضرت 

موسی)ع( در سوره طه.
7- گاهی از یک تکرار بهره می برد؛ مانند قصه حضرت آدم.

8- گاهی نام قهرمان ذکر می شــود مانند موســی و گاهی هیچ نامی ذکر نمی شود مانند 
حضرت خضر.« )همان: 36 و 37(

9- »گاهی راز مالقات یا برخورد هم بر قهرمان پوشیده است و هم برای نظاره گر)شنونده(؛ 
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نظیر حکایت برخورد حضرت موسی با بنده صالح خدا در سوره کهف.« )معارف، 1378: 151(
10- »قصص میان قصه ای از دیگر شیوه های داستان پردازی در قرآن محسوب می شود تا 
جایی که این روش و شــیوه در برخی آثار منثور و منظوم ادب دیده می شود که می توان آن 
را الهام گرفته و وامدار این روش قرآن دانســت.« )فعال عراقی، 1384: 346( شجاع پوریان 
به نقل از ســید قطب می نویسد: »قرآن در ســوره هود می گوید: در ضمن یادآوری تاریخ 
جانشینان نوح و اقوامی که به برکت خدایی رسیدند یا دچار عذاب شده اند، اشاره ای به قصه 
ابراهیم می کند که در آن برکات الهی تحقق یافته، و این خود ضمن بیان قصه قوم لوط است 

که گرفتار عذاب شدند.« )شجاع پوریان، 1392: 127(
11- گاهی آغاز تا پایان قصه در حدود یک یا دو جمله خالصه می شــود و تعبیر داستان 

فوق سریع مصداق این شیوه است. 
12- گاهی قصه به صورت ناگهانی وارد ماجرا می شود و هیچ پیش زمینه و مقدمه ندارد.
البتــه روش ها و گونه گونی های متنوع تری برای بیان قصص قرآنی وجود دارد که جهت 

عدم اطناب کالم در قالب مقاله به این چند مورد بسنده می شود.
داســتان بلند حضرت یوســف)ع( در قرآن از روش ذکر هدف غایی قصه در همان آغاز 
بهــره برده و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه طرح می گــردد. آغاز تا پایان بدون تکرار و 
تقطیع که مخاطب را کامل با خود همراه می کند. در این قصه ابتدا خواب حضرت یوسف 

را می خوانیم و بعد با یوسف جهت تعبیر خوابش همراه می شویم. 
داســتان کوتاه حضرت موسی)ع( و سرنوشــت فرعون که هم مایه تسلی خاطر پیامبر و 
مؤمنان اســت و هم هشدار به مشرکان و هم اشــاره ای به اینکه انکار معاد انسان را به چه 
گناهانی آلوده می کند به صورت قصه ای تکراری و کوتاه یاد می شود و در این شیوه از روش 

داستان گویی تکراری بهره برده می شود.
در داســتانک خیر کثیر، خداوند متعال جهت تحقیر و پست شمردن افکار عرب جاهلی 
و بشــارت وجود دختر به عنوان خیر کثیر از روش آغاز تا پایان قصه در حدود یک یا دو 
جمله خالصه استفاده کرده و تعبیر داستان فوق سریع یا داستانک مناسب آغاز برای این قصه 
است. داستان بدون روایت پیش زمینه ای یا تکرار یا تقطیع، ناگهان وارد اصل قصه می شود.

4. ساختار1 قصص قرآنی
بــا نگاهی عمومی به قصــص موجود در قرآن، می توان درک کــرد که قصص قرآنی از 
ساختار و ساختمان خاصی برای ارائه برخوردارند که شاید با تعاریف ساختارهای شناخته 
شــده در جهان متفاوت باشند. »ســاختار، ارتباط اجزای داستان با یکدیگر و با کل داستان 

1)  Structure
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ی است. »ساختار، یک نظام است که همه اجزا در آن به هم ربط دارد و حادثه و وقایع داستان 

با نظم و توالی معین با یکدیگر پیوند دارند.« )آیت اللهی و دیگران، 1386: 5( معموالً برای 
هر داستانی در حوزه ادبیات، آغاز و میانه و پایانی متصور است. این سه در تمامی آثار مهم 
دارای شناسنامه جهان وجود دارد و عالوه بر ادبیات داستانی در تمام امورات زندگی بشری 
حایز اهمیت اســت. خاصه اینکه نگاه ما برای تمام امور زندگی بر اســاس متد و طرحی 
بنیان گذارده می شــود و قبل از آغاز هر عملی به آن اتکا می کنیم تا مسیر را صحیح تصویر 
کنیم. »در قصه های قرآن مختصات و ویژگی هایی هســت که آن ها را از داستان های بشری 
متفاوت می نماید از جمله: واقع گرایی، حقیقت گویی، بی زمانی و مکانی، حذف گفتگوها 
و زمان های مرده، درستی گزاره ها، شکسته شدن وحدت زمانی، عدم اعتنا به روایت خطی، 
اســتفاده حداقلــی از عنصر زن، طرح ناگهانی و بی مقدمه قصــه، مجمل گویی و خالصه 
گیری از داســتان، گفتگوهای میان قصه ای، عفیف گوی، سربسته و مرموز گذاشتن برخی 
موضوعات و... .« )شــجاع پوریان، 1392: 120( البته که تمام این موارد باعث نمی شود که 
وجود ســاختار در قصص قرآنی نفی گردد، اما واضح است که در همین ابتدا بیان کنیم که 
عناصر ســاختار ادبی ممکن اســت به آن صورت که در ادبیات داستانی جاریست، در این 

قصص وجود نداشته باشد. 
در قصه یوسف)ع(، مقدمه قصه چنین است که یوسف ابتدا خوابی می بیند که به واسطه 
پدرش تعبیر می گردد. برادران نقشــه ای برای از بین بردنش می کشــند و پس از التماس از 
پــدر اجازه بردنش به بیابان را می گیرند. در بیابان او را به چاهی اندازند و پیراهن خونینش 
را به پدر می آوردند که گرگی او را خورد. کاروانی یوســف)ع( را پیدا می کند و پیشــکار 
عزیز مصر، یوسف)ع( را در بازار برده فروشان می خرد. این مقدمه چینی برای یک رمان به 
زیباترین شکل ممکن انجام شده است. در میانه قصه با ابعاد دیگر و شخصیت های جدیدتر 
آشــنا می شویم. یوسف در خانه عزیز مصر به کار مشغول می شود و توسط زن عزیز مصر 
به خلوت کشیده می شود و چون به خواسته هایش عمل نمی کند کشمکشی بین شان شکل 
می گیرد. زن عزیز مصر در ادامه مجلسی ترتیب می دهد که زنان دیگر از زیبایی یوسف)ع( 
دستشــان را می برند و در ادامه با حیله زن عزیز مصر یوســف زندانی می شود و در زندان 
خواب دو زندانی را تعبیر می کند. عزیز مصر در خوابی می بیند و یوســف)ع( آن را تعبیر 
می کند. عزیز مصر بعد از درک عدم خطای یوســف، او را آزاد و خزانه دار می کند. در زمان 
خشکســالی برادران یوسف برای گرفتن آذوقه می روند و یوســف)ع( از آن ها می خواهد 
بنیامین را با خود بیاورند. یعقوب نبی)ع( قبول می کند و در ســفر بعدی یوســف)ع( بعد 
از ماجرای مخفی کردن پیمانه شــاهی خود را به بنیامین می شناساند. برادران بدون بنیامین 
نزد پدر بازمی گردند و بعد از مدتی برای دریافت صدقه به یوســف مراجعه می کند که اوج 
داستان است و در پایان پدر بوی یوسف)ع( را از پراهنش می فهمد و با انداختن پیراهن بر 
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صورت بینا می شــود. بعد از رسیدن همه به پیشگاه یوسف)ع(، خواب یوسف)ع( به دقت 
تعبیر می شود. 

در داستان کوتاه موسی)ع(، علی رغم این که بدون زمینه چینی و مقدمه بر سر اصل قصه 
می رویم، همان ســوال آغازین که »آیا سرگذشت موسی)ع( بر تو آمد؟« مقدمه ایست برای 
ورود به داســتان. در ادامه وقتی از وادی مقدس و رفتن به ســوی فرعون و نشان دادن راه 
صحیح به او و بازگرداندنش به مسیر حق سخن به میان می آید، میانه داستان را می بینیم. اوج 
داســتان، نشان دادن معجزه موسی)ع( است و تصمیم خداوند برای سرنگون کردن فرعون، 
پایان بندی داســتان به حساب می آید. و نهایت نتیجه گیری داستان که »برای هر کس که ]از 

خدا[ بترسد، در این ]ماجرا[ عبرتی است«.
پیش از پرداختن به داستانک خیر کثیر، باید اشاره کرد که »شروع داستانک ها در داستان های 
قرآنی به شــکل های گوناگونی دیده می شود، گاه با یک پرسش و در بیشتر اوقات با ظرف 
»إذ«. این ظرف زمانی نشــانگر روایت برشی از زندگی اســت و داستانک خیر کثیر نیز از 
همین تکنیک بهره گرفته و این گونه آغاز شــده اســت.« )مرامی و عربی، 1395: 178( از 
دیگر ویژگی های ســبک قصه پردازی قرآن، طرح ناگهانی قصه است که در عربی با عنوان 
»عنصرالمفاجاة« از آن یاد می کنند. »منظور از عنصر ناگهانی این است که خواننده داستان، با 

رخدادی در یک حالت ناگهانی و غیرمترقبه مواجه می شود.« )قطب، 1359: 145(
در این داســتانک، بدون صرف وقت و زمینه چینی خاصی، قصه آغاز شده است. داستان 
با یک ماجرا و حادثه که تولد نوزاد دختر است شروع می شود و با درگیری روحی و روانی 
مرد عرب ادامه می یابد و بدون اینکه پایان قطعی و مشخصی برای داستان رقم بزند، داستان 
پایان میابد. البته در این قصه بر اســاس داده های پیشین مقاله، نتیجه در آغاز آمده است. در 
همــان جمله آغازین قصه می خوانیم: »دختران را ]به عنوان فرزند[ برای خدا قرار می دهند، 

او منّزه ]از توالد و تناسل[ است.«

5. نتیجه گیری1 در قصص قرآنی
آنچه در اینجا به عنوان نتیجه گیری در قصص برای ما مطرح اســت، با اصطالح خاص 
نتیجه گیری در ترمینولوزی ادبیات داســتانی متفاوت است. شاید به نظر برسد که بهتر بود 
به جای نتیجه گیری از بن اندیشــه و یا جوهر کالم بهره می بردیم. اما باید متذکر شد که در 
انتهای تمام قصص قرآن کریم، نتیجه گیری به صورت جمله ای خبری می آید. در صورتی که 
بن اندیشه به محتوا و تم و درونمایه اثر مربوط می شود. با رجوع به قصص قرآنی، می توان 
مشاهده کرد که عالوه بر متذکر شدن پیامدهای اخالق نامناسب در البه الی آیات هر سوره 
و هر داســتان، در پایان هر داســتان با ذکر روشن و دقیق نتیجه اخالقی، خوانند را با میدان 

1)  Conclusion
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ی وسیعتری تحت تأثیر قرار می دهد و این بسیار مهم است. این قاعده با بن اندیشه داستان ها 

بی ارتباط نیست. زیرا »درونمایه به عنوان یک عنصر اصلی و مسلط در داستان، موقعیت های 
داستان را به هم پیوند می دهد، به بیان دیگر، درونمایه، همان فکر و اندیشه حاکمی است که 

نویسنده در داستان اعمال می کند.« )میرصادقی، 1376: 42(
در آخرین آیه ســوره یوسف)ع( آمده است: ﴿ لََقْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرٌة ِلُولِي اْلَلْبَاِب َما 
َكاَن َحِديثًا يُْفتََرى َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََديِْه َوتَْفِصيَل ُكِلّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾ 
)یوســف/111( »به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است. ]قرآن[ سخنی 
نیست که به دروغ بافته شده باشد، بلکه تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از خود است 

و بیانگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان دارند، سراسر هدایت و رحمت است.«
در ســوره نازعات، بالفاصله پس از طرح قصه موسی)ع(، چنین آمده است: ﴿ فََأَخَذُه الَلُّ 
نََكاَل اْلِخَرِة َواْلُوَل﴾ )نازعات/25( »پس خدا هم ]به کیفر این ادعای نابجا[ او را به عذاب 

آخرت و دنیا دچار ساخت.«
و در سوره نحل نیز پس از استان خیر کثیر اینچنین آمده است: ﴿ لَِلِّذيَن َل يُْؤِمنُوَن بِاْلِخَرِة 
ْوِء َولِلَِّ الَْمثَُل اْلَْعَلى َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم﴾ )نحل/60( »برای کسانی که به آخرت ایمان  َمثَُل الَسّ
نمی آورند، صفات زشت ]وسیرت بد[ است، و صفات برتر و واال ویژه خداست، و او توانای 

شکست ناپذیر و حکیم است.«
همان طور که مشــاهده می شــود، نتیجه گیری خداوند متعال در تمام این آیات نشان از 
تحکم، اقتدار، شکست ناپذیری، حکمت، توانایی، عبرت، هدایت و رحمت است. در واقع 
پس از این آیات، دیدن، خواندن و شنیدن اقتدار پروردگار برات مخاطب از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و نشانه بزرگی خداوند است و این که هر کس عبرت نگیرد، گرفتار می شود. 

نتیجه گیری
قرآن کریم، به عنوان معجزه پیامبر اکرم)ص(، همواره از هدایت ســخم گفته است و این 
هدایت را در دو وجه گفتار مستقیم و قصص بنا نهاده است. قصه های قرآنی با داستان های 
مرســوم بشری، تفاوت و تمایز آشــکار دارند. قصص موجود در قرآن، همواره در خدمت 
اهداف و مضامین دینی است و این خود درسی است برای رجل داستان نویس که می شود 
نیازهای عبرت آموز را به جای نصیحت و کج دهنی بنی بشر، در دایره قصص بنا گذاشت 

و تأثیر مثبت آن را دید.
با توجه به یافته های این مقاله در ســه قصه یوســف)ع(، موسی)ع( و خیرکثیر، می توان 
گفت که در قرآن کریم، انواع حجم های نگارشی داستان موجود است که سه گونه شاخص 
آن، یعنی داســتان بلند، داستان کوتاه و داستانک در این سه اثر دیده و بررسی شد. در قرآن 
حجم نگارش به هیچ وجه ارتباطی با میزان تأثیر گذاری بر مخاطب ندارد. گاهی داســتانی 
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بلند است و گاهی بسیار کوتاه و در این بین آنچه اهمیت دارد، درک جوهره قصه است که 
به مخاطب انتقال می یابد.

تمام این قصص، دارای شخصیت های گوناگونی هستند که به تبع بلند و کوتاه بودنشان، 
میزان شــخصیت پردازی و دخالت عناصر روانشناسانه شخصیت سازی در آن ها به وضوح 
دیده می شــود. بر این اساس، در داســتان های بلند به واسطه داشتن زمان کافی برای طرح 
موضوع و بازشــکافی شخصیت، به صورت دقیق شــخصیت پردازی را می بینیم و هر چه 
داســتان کوتاه تر می شود، شخصیت پردازی درونی تر و جوهری-تر به چشم می خورد. البته 
همان طور که اشاره شد، اینجا ارائه شخصیت در قالب یک قصه ی واقعی است و نه عین 

شخصیت پردازی در ادبیات داستانی.
قصص قرآن کریم، روش-های مناســب خود برای آغــاز قصص دارد و این روش های 
گاهی برای مخاطب آشناســت و گاهی ناشناس که بسته به موقعیت و محل استفاده اش، از 
جذابیت ویژه ای برخوردار است. گاهی قصص از آغاز به پایان می رود، گاهی نتیجه در همان 

آغاز می آید، گاهی خالصه ای گفته می شود و بعد به تفصیل ارائه می گردد و... .
و مسئله بسیار مهم در این اثنا، نتیجه گیری همراه با اقتدار در یک یا چند آیه پس از طرح 
قصه اســت که نه به صورت تمثیل و اســتعاره و قصه وار، که کاماًل مستقیم به بشر گوشزد 
می کند که در مقابل اقتدار باری تعالی، همواره باید خضوع و خشوع داشت و راه راست را 

برگزید و بهترین ها را رقم زد.
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