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چکیده
قصه به عنوان پایدارترین و شــناخته شــده ترین روش برای انتقال داشتههای بشری ،از
قدیم االیام همواره رموزی در خود داشــته که بشــر را برای ساعات متمادی با خود همراه
کرده و به داشــتههایش افزوده که البته نشان از اهمیت جایگاه قصه در بین انسان هاست.
قرآن کریم به واسطه اعجازش ،ســخنان بسیاری جهت ارائه به انسانها دارد و به واسطه
اینکه از سوی خداوند متعال برای آدمیان فروفرستاده شده ،پند و اندرزهایش را جز بصورت
مســتقیمگویی ،در قالب قصص نیز طرح کرده که بنی بشــر چنین تلقی از آن نداشته باشد
که این کتاب صرف ًا به جهت امر و نهی به دســتش رســیده است .البته قرآن یک فرستاده
آسمانیســت و امکان مقایسه با ادبیات صرف که آفرینندهاش 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 میکوشــد 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 تقسیمبندی ،قصص ادبیات داستانی در کاربست حجم
نگارش ،به داســتان بلند ،داستان کوتاه و داستانک تقســیم میشوند که تالش این مقاله
پرداخت به انطباق این رویکرد اندازه مدار اســت .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
قصص موجــود در قرآن کریم از منظر حجم نگارش ،شــخصیت ،انتخاب روشهای آغاز
برای داستان و نتیجهگیری با متدهای داستانینویسی جهان قابل انطباق است و شاید بتوان
در آینده ،تأثیرگذاری سبکشــناختی داستانگویی قرآن بر متدهای داستاننویسی رایج در
جهان را نیز بررســی کرد .به این منظور در این مقاله چند قصه مهم قرآنی را انتخاب کرده
 )1مربی دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز (نویسنده مسئول) ،ایمیلhadi.valipour@gmail.com :
 )2استادیار دانشگاه هنر تهران ،ایمیلjoule.ahmad@yahoo.com :
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و از این منظر ،نگاهی روشــن به ترمینولوژی داستاننویسی شده است .نتایج حاصل از این
پژوهش نشــان میدهد که قرآن از منظر حجم نگارش داستانها ،دارای انواع قصص رایج
در جهان داستاننویســی است و شــخصیتپردازی بصورت درست و حساب شده در آنها
دیده میشــود و برای هر قصه ،شروع و نتیجهای خاص در نظر گرفته است که نشان از به
روز بودن همیشگی این معجزه الهی برای انسانهاست و این مسئله نمود عینی بومی نگاه
کردن و جهانی اندیشیدن است .این مقاله به روش کتابخانهای و بصورت توصیفی -تحلیلی
نگارش یافته است.
واژگان کلیدی :قرآن ،داستان ،قصه ،ترمینولوژی داستان ،تطبیق.

 .1مقدمه

داســتان و داستانگویی ،واژهای آشنا برای انسانهاســت؛ زیرا بخشی از کال م روزانه ما،
در بیان مطالب و مقاصد از طریق قصه و داستان انجام میشود .اساس ًا 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 میآورد و حتی زهر تلخ را در کام مخاطب شیرین
میکنــد« .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 میدهند».
(بالغی)114 :1381 ،

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 میدهد( ».میرصادقی )43 :1376 ،پس بر اساس تعریف باال ،حوادثی
به صورت واقعی یا غیرواقعی برای اشــخاصی رخ میدهد و تخیل خواننده را برمیانگیزد.
در حوزه ادبیات داستانی تقسیمبندیهای بســیار متنوعی وجود دارد .آنچه در این میان از
اهمیت برخوردار است ،گونهگونی اشکال داستان است که فارغ از تمام داشتههای امروزین
در تعارف آنها ،دو قسم اساسی آن حائز اهمیت شناختی در این مقاله است .قصه و داستان.
«معموال به آثار خالقهای که در آنها تأکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین
آدمها و شخصیتهاست ،قصه میگویند( ».همان )30 :اساس ًا قصهها با پایان خوش و عدم
حضور مبانی روانشناختی در ارتباطند و اغلب ساده و ابتدایی نوشته میشوند.
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قرآن کریم به واســطه دارا بودن قصص و داســتانهای 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 قصههای قرآنی و اختصاص یافتن سورهای در قرآن به نام «قصص»

 یناتساد تایبدا یژولونیمرت رظنم زا میرک نآرق یاهناتساد شناوخ

نشاندهنده اهمیت قصه در انتقال حقایق است .اما قدر مسلم آن است که هدف قرآن کریم،
قصه گویی ،داستانپردازی 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
رشتههای دیگر کج نمیکند .زیرا هدف قرآن تعلیم تاریخ و رمان نویسی نیست( ».طباطبایی،
 )307 :1379اهداف قرآن به صورت واضح در آیات مختلف آمده است:
﴿ َذل ِ َ
ين﴾ (بقره« )2/این کتاب که شــکی در آن نیســت
اب َل َر ْي َب فِي ِه ُه ًدى ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
ك ال ْ ِكتَ ُ
راهنمای پرهیزکاران است».
ون ِم َن ال ْ ِكتَ ِ
﴿يَا أَ ْه َل ال ْ ِكتَ ِ
اب َويَ ْع ُفو َع ْن َكثِي ٍر
يرا ِم َّما ُك ْنتُ ْم تُ ْخ ُف َ
اب قَ ْد َج َ
اء ُك ْم َر ُسولُنَا يُبَيِّ ُن ل َ ُك ْم َكثِ ً
قَ ْد َجاء ُكم ِم َن َّ
ين﴾ (مائده« )15/اى اهل كتاب پيامبر ما به ســوى شما آمده
اب ُمبِ ٌ
ور َو ِكتَ ٌ
الل ِ ن ُ ٌ
َ ْ
است كه بسيارى از چيزهايى از كتاب [آسمانى خود] را كه پوشيده مىداشتيد براى شما بيان
مىكند و از بســيارى [خطاهاى شما] درمىگذرد قطع ًا براى شما از جانب خدا روشنايى و
كتابى روشنگر آمده است».
﴿ونُنَ ِّز ُل ِم َن ال ْ ُق ْر ِ
ارا﴾ (اسراء)82/
ين َو َل يَز ُ
ِيد ال َّظال ِ ِم َ
اء َو َر ْح َم ٌة ل ِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
ين إ َِّل َخ َس ً
آن َما ُه َو ِش َف ٌ
«و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىكنيم [ولى] ستمگران
را جز زيان نمىافزايد».
در یک جمعبندی کلی و با نگاهی به تفاســیر مهم ،در مورد تفاوتهای قصص قرآن با
سایر داستانها میتوان به موارد ذیر اشاره کرد:

ص﴾ (یوسف)3/
 -1قصه گو خداوند است﴿ .ن َ ْح ُن ن َ ُق ُّ
َ
ص َع َل ْي َ
الر ُسلِ َما نُثَبِّ ُت ب ِ ِه فُ َؤا َد َك﴾ (هود)120/
 -2هدفدار است﴿ .ن َ ُق ُّ
ك ِم ْن أنْبَا ِء ُّ
ص َع َل ْي َ
ك نَبَ َأ ُه ْم بِال ْ َح ِّق﴾ (کهف)13/
 -3حق است ،نه خيال﴿ .ن َ ْح ُن ن َ ُق ُّ
 -4براساس علم است ،نه گمان﴿ .فَ َلنَ ُق َّص َّن َع َل ْيه ِْم ب ِ ِع ْل ٍم﴾ (اعراف)7/
 -5وسيله تفكر است ،نه تخدير ﴿.فَا ْق ُص ِ
ون﴾ (اعراف)176/
ص ل َ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّک ُر َ
ص ال ْ َق َص َ
ي قَ َص ِصه ِْم ِع ْب َر ٌة﴾ (یوسف)111/
کان ف 
 -6وسيله عبرت است ،نه تفريح و سرگرمي﴿ .ل َ َق ْد َ

قرآن کریم به واســطه اعجازش ،سخنان بسیاری جهت ارائه به انسانها دارد و به واسطه
اینکه از سوی خداوند متعال برای آدمیان فروفرستاده شده ،پند و اندرزهایش را جز بصورت
مستقیمگویی ،در قالب قصص و آن هم احسن القصص طرح کرده که بنی بشر چنین تلقی
از آن نداشته باشد که این کتاب صرف ًا 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 آفرینندهاش
انسان زمینی با فکر و اندیشه به شدت محدود است وجود ندارد .داستانهای بشری همواره
بر اســاس تجربیات و یافتههای 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 داستانگویی قرآن کریم ،مطابقتی بین
قصص قرآن و و روش شناسی ادبیات داستانی ایجاد گردد.
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هدف از ترمینولوژی ادبیات داستانی در این مقاله ،مطالعه تطبیقی اصطالحات تخصصی
ادبیات داستانی از مناظر حجم نگارش ،شــخصیت ،انتخاب روشهای آغاز برای داستان،
ساختار و نتیجهگیری بین نمونههاست .برای این منظور از جنبه اندازه و زمان ،به تقسیمبندی
ســه گانه داستان بلند ،داستان کوتاه و داســتانک رجوع میشود .سپس اشخاص مهم این
داســتانها را بررســی کرده و با ارائه روشهای آغاز برای داستانها ،ساختار و نتیجهگیری
قصص نیز تبیین میشوند.

همان طور که گذشــت پژوهشگران متعددی از زوایای متنوع به قصص موجود در قرآن
پرداختهاند .از جمله حبیباهلل 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
کردهاند .ابوالفضل حــری در مقاله «مؤلفههای 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 داستانهای قرآن» مشابه دیگران صرف ًا عناصر داستانی را در داستانهای
قرآنی بررسی کرده است .ولیاهلل شــجاع پوریان در مقاله «تأملی در شاخصههای 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  58و  59سوره نحل
متمرکز شــده است و  . ...رویکردی که به صورت اخص در این آثار پرداخت نشده است،
رویکرد تطبیقی داستانهای قرآن با دست آفریدههای بشری و البته از مناظر یاد شده است.
بر همین اساس ،این مقاله در تالش برای پاسخ گویی به سواالت زیر است:
 -1آیا مطابقتی بین قصص قرآن کریم با داستانهای نوشته شده توسط بشر وجود دارد؟
 -2از جنبههای تطبیقی ،کدام عناصر شاخص بین این داستانها موجود است؟

 -3شــیوههای آغاز قصص در قرآن کریم کدامند ،اشخاص چگونهاند و ساختار داستانی
به نتیجهگیری ختم میشود؟

 .2داستانها و حجم نگارش
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در تبیین موضوع اصلی مقاله ،در همین ابتدا باید مشخص کرد که بین واژه داستان و قصه
تفاوت وجود دارد« .ادبیات داســتانی جدید با ریشهای نه چندان دور ،برای هر اصطالحی

قصهها با بهرهگیری مســتقیم از عنصر تخیل پردازش میشوند و چون تخیل برخاسته از
ذات بشریست ،تفاوت بسیار مهمی پدیدار میشود 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 میشوند( ».ملبوبی)94 :1376 ،
پس به راحتی میتوان گفت که قرآن کریم به عنوان یک کتاب کام ً
ال سعادت ساز و هدایتی،
داستانهایش به عنوان یک هنر مستقل که به دست خود بشر ایجاد شده ،متفاوت است.
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متناســب با کاربرد آن تعریف و مرزبندی دقیقی تعیین کرده اســت ،چنانکه داستان مفهوم
گستردهتری یافته و قصه نوعی از داستان شمرده میشود( ».میرصادقی )167 :1376 ،در قرآن
کریم نیز هرگز از واژه «داســتان» بهره گرفته نشده است و واژه «قصه» کاربرد فراوان در آن
دارد .واژه « َق َصص» در قرآن مجموع ًا  7مرتبه به کار رفته است که «شش مورد آن در ضمن
آیات آمده و یک مورد هم نام سوره بیست و هشتم قرآن است( ».پروینی 90 :1379 ،و )91

ادبیات داســتانی در جهان در ابعاد مختلف دارای تقسیمبندیهای متنوعی است .یکی از
آن دستهبندیها مربوط به اندازه و حجم نگارش داستانهاست که از این منظر داستانها به
داستان بلند ،داستان کوتاه و داستانک تقسیم میشود .البته که گونههای بسیاری بینابین این
تقسیمبندی میتوان گنجاند که به جهت ضرورت موضوع مقاله مد نظر قرار نمیگیرد.
 .1 .2داستان بلند

داستان بلند با واژه رمان 1معنا یافته که مشتق شده رمانس 2قرون وسطی است« .در رمان،
مؤلف به یک یا چند موضوع کامل و سرشار از یک زندگی میپردازد و تا به مراحل مختلف
زندگی یک یا چند قهرمان نپرداخته باشد ،دست نمیکشد .در رمان دست نویسنده باز است،
شخصیتها را تحلیل میکند .پرده از زندگی قهرمانان برمیدارد و حوادث را روشن میکند
 ...تا هر کجا که وقت بگیرد( ».شریف)27 :1383 ،

میالن کوندرا معتقد بود «رمان دســتاورد اروپاســت( ».کوندرا )43 :1382 ،با این وجود
میتوان بســیاری از عناصر رمان را در قصه حضرت یوســف دید کــه در جدایی کامل با
اســاطیر ،حماسهها و انواع دیگر ادبی پیش از رمان پدیدار شدهاند .تمام آیات این سوره به
جز چند آیه آخر آن سرگذشــت یوسف نبی(ع) فرزند یعقوب نبی(ع) را بیان میکند و از
مجموع  ۲۷باری که کلمه «یوســف» در قرآن به کار رفته ۲۵ ،بار آن در این ســوره است.
هرچند قصه انبیایی چون نوح(ع) ،ابراهیم(ع) و موسی(ع) نیز با تفصیلِ نسبی در قرآن کریم
«احسن» را نگرفتهاند که انسجام
ذکر شــده است ،نه فقط هیچ یک از این داســتانها لقب
َ
تاریخی و تفصیل و کلیتی قصه یوسف(ع) را نیز ندارند .اگر تعریف میالن کوندرا از رمان
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را بپذیریــم که «همه رمانها در همه زمانها به معمــای من میپردازند( ».همان )69 :قصه
یوسف(ع) را بی کم و کاست میتوان در این دستهبندی جای داد .قصه یوسف(ع) در قرآن
شــرح موجز و واقعگرایانهای است از حدود امکانات یک انسان و تصمیمات او در طوفان
حوادث .قصه حضرت یوســف(ع) یکی از کاملترین قصص قرآن به شــمار میرود .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 میکند .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 میدهد .در ادبیات
داستانی نوین اصطالح بسیار مهمی وجود دارد که به آن زاویه دید میگویند .این دید کلی
به تمام امور که «فکری برتر از بیرون ،شــخصیتها را رهبری میکند و از نزدیک شــاهد
اعمال و گفتار آنهاســت و از گذشته و حال و آینده آنها آگاه است( ».میرصادقی:1376 ،
 )239را با همین نام میشناســیم که عینا میتوان در شخصیت یوسف نبی به وضوح دید.
البته عدهای معتقدند که تمام عناصر رمان در این قصه دیده نمیشــود .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 ،رئالیس ِم آن معاد ِل مادی گرایی و حیوانیت بی حصری نیست که یوسف میستاید،
بلکه خداوند همواره در آن حضور دارد و قواعد بازی به خواست نویسنده تعیین میشود،
آیه﴿و ُه َو
ولی نویسنده تقدیرگری است که هیچ گاه بندگانش را به حال خود رها نمیکند:
َ
َم َع ُك ْم أَ ْي َن َما ُك ْنتُ ْم﴾ (حدید« )4/و هر کجا باشید او با شماست».
این نکتهای اساســی درباره رمان اســت که نویســنده آن حکم خدای داستان را دارد و
پیشامدها به خواست او رقم میخورد ،و عرصه امکانات شخصیت یا شخصیتهای اصلی
داســتان به مشیت او تعیین میشوند .در واقع رماننویس جایگاه خدا و خالق هستی خیالی
رمــان را دارد و از این جهت اســت که برای تعیینِ مقدرات شــخصیتهای رمان خدایی
میکند .هستیِ رمان ،از صفحات ابتدایی آن شروع شده و در پایان آن خاتمه مییابد و این
نویسنده رمان است قادرِ تمام و کمال در جزا دادن و عقاب کردن شخصیتهای رمان .اگر
قلمــرو حوادث در رمان را معاد ِل ِّ
کل عال ِم رمــان بدانیم ،به این معنا که فراتر از آن چیزی
ِ
ترازوی پاداش و عقاب در دستا ِن نویسنده است و هموست که سرنوشت نیک
وجود ندارد،
و بد را برای شــخصیت ِ
های داستان مقدر و خواننده را در تشخیص خوب و بد راهنمایی
میکنــد .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 میتوان به گفته
محمد شــحرور پژوهشگر بزرگ قرآنی صحه گذاشت و نتیجه گرفت که «هدف قصههاي

باتوجه به پیشبرد قصص در قرآن میتوان به راحتی برایشان آغاز و میان و پایان نیز طرح
کرد که بخشی از یافتههای ترمینولوژیک ادبیات داستانی است .حدود یک رمان ،از آغاز و
میانه و پایان و اشــخاص و سرگذشتها و به خوبی در این قصه قرآنی پدیدار است و این
نشان از قرابت شکلی و فرمی این قصه قرآنی به رمان است.
 .2 .2داستان کوتاه

1

«داستان کوتاه داستانیست که نویسنده در آن به گوشهای زندگی میپردازد ،به نظم یک یا
چند حادثه اکتفا و از آن موضوعی با شخصیتهای مختلف تألیف میکند که این موضوع بر
خالف کوتاهیش از لحاظ پرداخت و تحلیل پخته باشد( ».شریف)26 :1383 ،
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قرآن بيان تاريخ نيست بلكه بيان فلسفه تاريخ است( ».اشرفی و دهقانی)65 :1396 ،

گونههای بسیاری در حوزه داستانهای کوتاه در جهان نوشته شده است که به دلیل کوتاه
و گیرا بودنشان به نظر برای مخاطب جذابتر از گونههای دیگر ادبی تشخیص داده میشود.
از قصص کوتاه آمده در قرآن میتوان «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)30 :1375 ،

در مورد قصه موسی(ع) و فرعون باید گفت این داستان در سورههای قصص و اعراف به
مفصلی بیان شده در حالیکه در سوره نازعات به شکل کامال خالصه و کوتاه آمده و
شکل ّ
تنها مهم ترین وقایع و حادثهها را بیان کرده است:
﴿ َه ْل أَتَ َ
وسى  /إِ ْذ نَا َد ُاه َرب ُّ ُه بِال ْ َوا ِد ال ْ ُم َق َّد ِ
س ُط ًوى  /ا ْذ َه ْب إِلَى فِ ْر َع ْو َن إِن َّ ُه َط َغى /
اك َح ِد ُ
يث ُم َ
ك إِلَى َرب ِّ َ
ك إِلَى أَ ْن تَ َز َّكى َ /وأَ ْه ِديَ َ
فَ ُق ْل َه ْل ل َ َ
ك فَتَ ْخ َشى  /ف ََأ َر ُاه ْاليَ َة ال ْ ُك ْب َرى  /ف ََك َّذ َب َو َع َصى
ال ْال ِخر ِة َو ْ ُ
ال أَنَا َرب ُّ ُك ُم ْ َ
ال ْع َلى  /ف ََأ َخ َذ ُه َّ
الل ن َ َك َ
 /ثُ َّم أَ ْدب َ َر يَ ْس َعى  /ف ََح َش َر فَنَا َدى  /فَ َق َ
الولَى  /إ َِّن
َ
فِي َذل ِ َ
ك ل َ ِع ْب َر ًة ل ِ َم ْن يَ ْخ َشــى﴾ (نازعات« )26-15/آیا سرگذشت موسى بر تو آمد؟  /آن گاه که
پروردگارش او را در وادى مقدّس ُ
«طوى» ندا درداد  /به سوى فرعون برو که وى سر برداشته
است  /و بگو :آیا َس ِر آن دارى که به پاکیزگى گرایى  /و تو را به سوى پروردگارت راه نمایم
تا پروا بدارى؟  /پس معجزه بزرگ [خود] را بدو نمود  /ولى [فرعون] تکذیب نمود و عصیان
کرد  /ســپس پشت کرد [و] به کوشش برخاست  /و گروهى 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 ،براى هر کس که [از خدا] بترسد ،در این [ماجرا] عبرتى است».
با نگاه به داســتان کوتاه باال میتوان پی برد که تنها بخشهای مهم و ضروری قصه در این
آیات آمده و تنها به بیان بخشی ازحوادث اکتفا کرده است« .بعضی از داستانها به لحاظ دارا
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بودن اهداف ،موضوعها و زوایای متعدد ،در چند سوره با شیوههای بیانی مختلف مطرح شده
است .به داســتانهای حضرت نوح(ع) و حضرت موسی(ع) چند بار اشاره شده است و در
هر سورهای ،هدف و موضوع خاصی از داستان مورد نظر بوده است( ».قطب)127 :1359 ،
 .3 .2داستانک

1
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داستان خیلی کوتاه گونهای ادبی است که محصول ادبیات غربی در دوره معاصر خوانده
میشــود ،اما در مراجعه به قرآن نمونههایی وجود دارد که شاخصههای داستان خیلی کوتاه
در آنها وجود دارد .مرامی به نقل از محمدعلی ،معتقد اســت «خُ ردگرایی 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)170 :1395 ،

در ویژگیهای داســتانک گفته شده «از داســتانهای کوتاه کوتاه ترند ،حادثه محورند،
طرحی ساده ،سرراســت و خطی دارند ،بر عنصر گفتگو تکیه دارند ،جوهره داستانی قوی
دارند و( »...جزینی 11 :1394 ،تا  )21قرآن 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:
﴿وإِذَا ب ُ ِّشر أَ َح ُد ُه ْم ب ِ ْ ُ
يم  /يَتَ َو َارى ِم َن ال ْ َق ْو ِم ِم ْن ُسو ِء َما ب ُ ِّش َر ب ِ ِه
النْثَى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َك ِظ ٌ
َ
َ
َ
ِ
ُ
َ
ٍ
ِ
م
ك
ح
ي
ا
م
اء
س
ل
أ
اب
ر
ت
ال
ي
ف
ه
س
د
ي
م
أ
ون
ه
ى
ون﴾ (نحل58/و« )59و دختران را [به
ْ َ ُ ُّ ُ
أَيُ ْم ِس ُك ُه َع َل ُ
َ َ َ َْ ُ َ
ُّ َ
عنوان فرزند] برای خدا قرار می دهند ،او من ّزه [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] چهرهاش سیاه گردد ،و درونش از غصه و
اندوه لبریز و آکنده شود!»
اولین و شاخصترین 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 میتوان زن را نیز یکی از نعمتهای خداوند دانست که چون زنبور
عسل مایه خیر کثیر است( ».مرامی و عربی)175 :1395 ،

در این داســتانک ســنت زنده به گور کردن دختران در بین برخی از اعراب عربســتان
تقبیح میشــود .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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 .4 .2شخصیت

1

در حوزه شخصیت و شخصیتپردازی در ادبیات داستانی بحث بسیار مفصل و عمیق است.
خاصه اینکه شــخصیتپردازی با جوهره ذاتی بنی بشــر ارتباط دارد و بایستههای بشری در
شخصیت انسانها تفسیر میشود .چه اینکه نوع شخصيتپردازي در كتابهاي آسماني خاصه
قرآن کریم مطابق با اهداف و پيامهاي اين كتابها براي مخاطبانش مختلف است« .شخصيت
در لغت به معناي ذات خلق و خوي مخصوص يك شــخص است .اين واژه در معناي عام
خود ،عبارت از مجموعه خصوصياتي است كه حاصل برخورد غرايز و اميال نهفته يك انسان
با دانشهاي اكتسابي او در زمينههاي مختلف اجتماعي است( ».داد)301 :1385 ،
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سنتشکنانه پرداخت شده است .میتوان گفت داستانکهای قرآن کریم در برخورداری از
ارکان داستانک ،تا حد ممکن فنی به نظر میرسند.

بر همین اساس ايجاد شخصيت داستاني و پرورش آن در قالب يك داستان را شخصيت
پردازي ميگويند .قهرمانان و شخصيتهاي داستاني كساني هستند كه با رفتارها و گفتارهاي
خود داســتان را به وجود ميآورند .شخصيت ها افراد داستاناند كه تقريب ًا همه كاره داستان
شمرده ميشوند .عمل با حضور آنها به وجود ميآيد و فضا و مكان و زمان به خاطر بودن
و فعاليت آنها مفهوم پيدا ميكند و گفت وگو هم گفتار آنان با يكديگر يا با خود اســت.
(عبداللهیان)50 :1381 ،

داســتانهاي گوناگون ،شــخصيتهاي خاص خود را دارند .در بسياري از داستانهاي
ادبي ،شــخصيتها ،تخيلي و ساختگي هستند و در حقيقت ،اين نويسنده داستان است كه
شــخصيتهاي ذهني خود را در قالب داســتانهايي ميپروراند و همچون شخصيتهاي
واقعي مینمايانند .پر واضح اســت كه قصه يوسف(ع) در قرآن كريم از اين قبيل داستانها
نيست .شخصيتهاي قصه يوسف(ع) ،شخصيتهاي واقعي و تاريخي هستند كه قرآن كريم
پس از ســالها داستان آنان را به تصوير كشيده است .قهرمان يا شخصيت اصلي و كليدي
داستان يوسف (ع)در قرآن كريم خود یوسف نبی است.
يوســف(ع) در روايت قرآن كريم ،صاحب شخصيتي ثابت اســت كه همواره با اتكا به
نيروي الهي و با بهره گيري از دانش و تعقل ،به مديريت امور میپردازد .قرآن كريم در پرتو
شخصيت يوسف نبی الگويي كامل به بشر ارائه ميدهد و همواره كارهاي يوسف (ع)را به
عنوان فردي درســتكار ميستايد .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 میشود 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 شــخصیتپردازی و
خلق شخصیت نام برده میشود در این قصه قرآنی وجود ندارد .بلکه اینجا ارائه شخصیت
در قالب یک داستان واقعی است .چرا که در قرآن آمده است﴿ :فَ َلنَ ُق َّص َّن َع َل ْيه ِْم ب ِ ِع ْل ٍم َو َما ُكنَّا
ين﴾ (اعراف« )7/و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما [از احوال آنان] غایب
غَائِبِ َ
نبوده ایم ».شخصيت يوســف(ع) در قرآن به عنوان قهرمان داستان ،بسيار پررنگ است به
گونهاي كه قرآن كريم در صدد ارائه الگويي نيكو از شــخصيت اول داستان است .همچنین
قرآن كريم از شــخصيتها براي بيان حوادث و در نتيجه براي محقق ساختن هدف ديني
خود استفاده كرده است.
در قصه کوتاه موسی(ع) و فرعون نیز اشخاص به صورت کامل تصویر میشوند .حضور
موسی(ع) ،فرعون و خود خدا به عنوان سه شخصیت مهم به چشم میخورد و دستوری که
خدا به موسی میدهد به صورت عینی مسیری در ابتدا آرام و نهایت منجر به تخاصم را روشن
میکند .به نظر در تمام این قصص ،پیامبران ماموراند و معذور و تنها به دســتور پروردگار
عمل میکنند 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 میکند.
کلیتی که در این شــخصیتها به تصویر کشیده میشــود ،از محتوای پیام خداوند ،معجزه
موسی ،عدم پذیرش ،شروع تخاصم فرعون و موسی و نتیجهگیری از شخصیتشناسی در
این داستان کوتاه همه نشان از تبحر استفاده از شخصیتپردازی است که چنان تصویری به
مخاطب عرضه میشود که شخصیت برایش جا میافتد و لذت همراهیش را درک میکند.
با دقت در این قصه میتوان به پویایی شخصیتها پی برد .نه موسی و نه فرعون ،هیچکدام
ایستا نیستند .در این قصه میتوان وضوح دید که اشخاص با کمترین الفاظ به بهترین وجه
ممکن شخصیتپردازی شدهاند.
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 میرسد با تولد فرزندش که دختر است دگرگون
میگردد .حرکت در خالف جهت رسم و رسوم قبیلهای 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 میزند .اما نامههای پیشین قبیلهای نشان از
زنده به گور کردن دختر میدهد و نزول این آیه نشان از جلوگیری از این عمل شنیع است.
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به طور کلی میتوان گفت قصص قرآن کریم دارای اشــخاصی هستند که گرداننده تمام
آنها پروردگار متعال اســت و بنی بشــر به در آنها به بوته آزمایش گذاشته شده است .در
حقیقت شــخصيت اصلي در قرآن كريم ،پروردگار است كه به عنوان صحنه گردان داستان
ظاهر شــده است و يوسف و موســی و نوح و محمد مأموران الهی جهت گرفتن عبرت و

 .3روشهای آغاز برای داستان

در جهان ادبیات داستانی روشهای متداولی برای آغاز هر داستان وجود دارد که البته بی
ارتباط با زاویه دید در داستان نیســت .در قرآن کریم ،خداوند متعال از روشهای ویژهای
برای قصهگویی بهره برده است .این روشها تأثیر مستقیم نوع آغاز قصص بوده است .قرآن
در بیان قصص از روش روایتی بهره برده است« .به همین جهت میبینیم در قصههای قرآن
اگر چه شخصیتها و قهرمانان قصه از بین رفتهاند و دوران زندگی آنها سپری گشته است
لیکن قرآن به زبان آنها سخن میگوید و شنونده سخن آنها را میشنود و حرکت آنها را
میبیند به گونهای که گویا هم اکنون در مقابل دیدگانش حاضرند( ».قابل )36 :1375 ،از این
حیث روشهای گوناگون و ویژهای در قرآن به چشم میخورد که گاهی نمونههای عینی در
ادبیات داستانی از آن گونه آغاز دیده نشده است« :
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رفتن به راه راســت تصویر شدهاند .در واقع این اشخاص و حوادثی که بر سرشان میآید،
فرصتی برای تفکر و تدبر در انسان را برایش فراهم میسازد و در این بین موفق کسی است
که به درک صحیح نایل آمده باشد.

 -1گاهی نخست خالصهای از قصه گفته میشود و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه طرح
میگردد؛ مانند قصه اصحاب کهف.

 -2گاهــی هدف غایی قصه را در همان آغاز میآورد و بعد به تفصیل آغاز تا پایان قصه
طرح میگردد؛ مانند قصه حضرت یوســف(ع) که ابتدا خوابش گفته میشــود و بعد اصل
ماجرا را ذکر میکند.
 -3گاهی قصه مانند ادبیات داســتانی از آغاز تا انتها بدون وقفه ذکر میشود؛ مانند قصه
سلیمان نبی و هدهد و بلقیس.

 -4گاهی قصه به صورت تمثیلی ذکر میشــود؛ مانند قصه حضرت ابراهیم(ع) و گفتگو
با قومش.

 -5گاهی قصه تقطیع وار با لحاظ زمان و مکان ذکر میشود؛ مانند قصه حضرت مریم از
تولد او تا تولد فرزندش عیسی.
 -6گاهی قصه تقطیع وار با عدم رعایت زمان و مکان ذکر میشــود؛ مانند قصه حضرت
موسی(ع) در سوره طه.
 -7گاهی از یک تکرار بهره میبرد؛ مانند قصه حضرت آدم.

 -8گاهی نام قهرمان ذکر میشــود مانند موســی و گاهی هیچ نامی ذکر نمیشود مانند
حضرت خضر( ».همان 36 :و )37
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« -9گاهی راز مالقات یا برخورد هم بر قهرمان پوشیده است و هم برای نظارهگر(شنونده)؛
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نظیر حکایت برخورد حضرت موسی با بنده صالح خدا در سوره کهف( ».معارف)151 :1378 ،
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« -10قصص میان قصهای از دیگر شیوههای داستانپردازی در قرآن محسوب میشود تا
جایی که این روش و شــیوه در برخی آثار منثور و منظوم ادب دیده میشود که میتوان آن
را الهام گرفته و وامدار این روش قرآن دانســت( ».فعال عراقی )346 :1384 ،شجاع پوریان
به نقل از ســید قطب مینویسد« :قرآن در ســوره هود میگوید :در ضمن یادآوری تاریخ
جانشینان نوح و اقوامی که به برکت خدایی رسیدند یا دچار عذاب شدهاند ،اشارهای به قصه
ابراهیم میکند که در آن برکات الهی تحقق یافته ،و این خود ضمن بیان قصه قوم لوط است
که گرفتار عذاب شدند( ».شجاع پوریان)127 :1392 ،
 -11گاهی آغاز تا پایان قصه در حدود یک یا دو جمله خالصه میشــود و تعبیر داستان
فوق سریع مصداق این شیوه است.
 -12گاهی قصه به صورت ناگهانی وارد ماجرا میشود و هیچ پیش زمینه و مقدمه ندارد.

البتــه روشها و گونهگونیهای متنوع تری برای بیان قصص قرآنی وجود دارد که جهت
عدم اطناب کالم در قالب مقاله به این چند مورد بسنده میشود.

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 میگــردد .آغاز تا پایان بدون تکرار و
تقطیع که مخاطب را کامل با خود همراه میکند .در این قصه ابتدا خواب حضرت یوسف
را میخوانیم و بعد با یوسف جهت تعبیر خوابش همراه میشویم.
داســتان کوتاه حضرت موسی(ع) و سرنوشــت فرعون که هم مایه تسلی خاطر پیامبر و
مؤمنان اســت و هم هشدار به مشرکان و هم اشــارهای به اینکه انکار معاد انسان را به چه
گناهانی آلوده میکند به صورت قصهای تکراری و کوتاه یاد میشود و در این شیوه از روش
داستانگویی تکراری بهره برده میشود.

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 زمینهای یا تکرار یا تقطیع ،ناگهان وارد اصل قصه میشود.

 .4ساختار 1قصص قرآنی

بــا نگاهی عمومی به قصــص موجود در قرآن ،میتوان 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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در قصه یوسف(ع) ،مقدمه قصه چنین است که یوسف ابتدا خوابی میبیند که به واسطه
پدرش تعبیر میگردد .برادران نقشــهای برای از بین بردنش میکشــند و پس از التماس از
پــدر اجازه بردنش به بیابان را میگیرند .در بیابان او را به چاهی اندازند و پیراهن خونینش
را به پدر میآوردند که گرگی او را خورد .کاروانی یوســف(ع) را پیدا میکند و پیشــکار
عزیز مصر ،یوسف(ع) را در بازار برده فروشان میخرد .این مقدمه چینی برای یک رمان به
زیباترین شکل ممکن انجام شده است .در میانه قصه با ابعاد دیگر و شخصیتهای جدیدتر
آشــنا میشویم .یوسف در خانه عزیز مصر به کار مشغول میشود و توسط زن عزیز مصر
به خلوت کشیده میشود و چون به خواستههایش عمل نمیکند کشمکشی بین شان شکل
میگیرد .زن عزیز مصر در ادامه مجلسی ترتیب میدهد که زنان دیگر از زیبایی یوسف(ع)
دستشــان را میبرند و در ادامه با حیله زن عزیز مصر یوســف زندانی میشود و در زندان
خواب دو زندانی را تعبیر میکند .عزیز مصر در خوابی میبیند و یوســف(ع) آن را تعبیر
میکند .عزیز مصر بعد از درک عدم خطای یوســف ،او را آزاد و خزانهدار میکند .در زمان
خشکســالی برادران یوسف برای گرفتن آذوقه میروند و یوســف(ع) از آنها میخواهد
بنیامین را با خود بیاورند .یعقوب نبی(ع) قبول میکند و در ســفر بعدی یوســف(ع) بعد
از ماجرای مخفی کردن پیمانه شــاهی خود را به بنیامین میشناساند .برادران بدون بنیامین
نزد پدر بازمیگردند و بعد از مدتی برای دریافت صدقه به یوســف مراجعه میکند که اوج
داستان است و در پایان پدر بوی یوسف(ع) را از پراهنش میفهمد و با انداختن پیراهن بر
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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 )5 :1386 ،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 میشــود و قبل از آغاز هر عملی به آن اتکا میکنیم تا مسیر را صحیح تصویر
کنیم« .در قصههای قرآن مختصات و ویژگیهایی هســت که آنها را از داستانهای بشری
متفاوت مینماید از جمله :واقع گرایی ،حقیقت گویی ،بی زمانی و مکانی ،حذف گفتگوها
و زمانهای مرده ،درستی گزارهها ،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 قصهای ،عفیف گوی ،سربسته و مرموز گذاشتن برخی
موضوعات و( ». ...شــجاع پوریان )120 :1392 ،البته که تمام این موارد باعث نمیشود 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.
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صورت بینا میشــود .بعد از رسیدن همه به پیشگاه یوسف(ع) ،خواب یوسف(ع) به دقت
تعبیر میشود.
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در داستان کوتاه موسی(ع) ،علی رغم این که بدون زمینه چینی و مقدمه بر سر اصل قصه
میرویم ،همان ســوال آغازین که «آیا سرگذشت موسى(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 میآید ،میانه داستان را میبینیم .اوج
داســتان ،نشان دادن معجزه موسی(ع) است و تصمیم خداوند برای سرنگون کردن فرعون،
پایانبندی داســتان به حساب میآید .و نهایت نتیجهگیری داستان که «براى هر کس که [از
خدا] بترسد ،در این [ماجرا] عبرتى است».

پیش از پرداختن به داستانک خیر کثیر ،باید اشاره کرد که «شروع داستانکها در داستانهای
قرآنی به شــکلهای گوناگونی دیده میشود ،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 )178 :1395 ،از
دیگر ویژگیهای ســبک قصه پردازی قرآن ،طرح ناگهانی قصه است که در عربی با عنوان
«عنصرالمفاجاة» از آن یاد میکنند« .منظور از عنصر ناگهانی این است که خواننده داستان ،با
رخدادی در یک حالت ناگهانی و غیرمترقبه مواجه میشود( ».قطب)145 :1359 ،

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 میشود و با درگیری روحی و روانی
مرد عرب ادامه مییابد و بدون اینکه پایان قطعی و مشخصی برای داستان رقم بزند ،داستان
پایان میابد .البته در این قصه بر اســاس دادههای پیشین مقاله ،نتیجه در آغاز آمده است .در
همــان جمله آغازین قصه میخوانیم« :دختران را [به عنوان فرزند] برای خدا قرار میدهند،
او من ّزه [از توالد و تناسل] است».

 .5نتیجه گیری 1در قصص قرآنی

آنچه در اینجا به عنوان نتیجهگیری در قصص برای ما مطرح اســت ،با اصطالح خاص
نتیجهگیری در ترمینولوزی ادبیات داســتانی متفاوت است .شاید به نظر برسد که بهتر بود
به جای نتیجهگیری از بن اندیشــه و یا جوهر کالم بهره میبردیم .اما باید متذکر شد که در
انتهای تمام قصص قرآن کریم ،نتیجهگیری به صورت جملهای خبری میآید .در صورتی که
بن اندیشه به محتوا و تم و درونمایه اثر مربوط میشود .با رجوع به قصص قرآنی ،میتوان
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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وسیعتری تحت تأثیر قرار میدهد و این بسیار مهم است .این قاعده با بن اندیشه داستانها
بی ارتباط نیست .زیرا «درونمایه به عنوان یک عنصر اصلی و مسلط در داستان ،موقعیتهای
داستان را به هم پیوند میدهد ،به بیان دیگر ،درونمایه ،همان فکر و اندیشه حاکمی است که
نویسنده در داستان اعمال می کند( ».میرصادقی)42 :1376 ،
لولِي ْ َ
ان فِي قَ َص ِصه ِْم ِع ْبر ٌة ِ ُ
اللْبَ ِ
اب َما
در آخرین آیه ســوره یوسف(ع) آمده است ﴿ :ل َ َق ْد َك َ
َ
يق ال َّ ِذي ب َ ْي َن يَ َد ْي ِه َوتَ ْف ِص َ
ون﴾
ان َح ِديثًا يُ ْفتَ َرى َول َ ِك ْن تَ ْص ِد َ
يل ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ل ِ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُ َ
َك َ
(یوســف« )111/به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است[ .قرآن] سخنی
نیست که به دروغ بافته شده باشد ،بلکه تصدیق کننده کتابهای 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 ﴿ :ف ََأ َخ َذ ُه َّ
الل
ال ْال ِخر ِة َو ْ ُ
ال َ
ن َ َك َ
ول﴾ (نازعات« )25/پس خدا هم [به کیفر این ادعای نابجا] او را به عذاب
َ
آخرت و دنیا دچار ساخت».
ون ب ِ ْ
ال ِخ َر ِة
ين َل يُ ْؤ ِمنُ َ
و در سوره نحل نیز پس از استان خیر کثیر اینچنین آمده است ﴿ :ل ِ َّل ِذ َ
الس ْو ِء َو ِ َّل ال ْ َمثَ ُل ْ َ
يم﴾ (نحل« )60/برای کسانی که به آخرت ایمان
َمثَ ُل َّ
ال ْع َلى َو ُه َو ال ْ َعزِي ُز ال ْ َح ِك ُ
نمیآورند ،صفات زشت [وسیرت بد] است ،و صفات برتر و واال ویژه خداست ،و او توانای
شکست ناپذیر و حکیم است».
همان طور که مشــاهده میشــود ،نتیجهگیری 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 ویژهای
برخوردار است و نشانه بزرگی خداوند است و این که هر کس عبرت نگیرد ،گرفتار میشود.

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 .قصههای قرآنی با داستانهای
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 میشود
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 یافتههای این مقاله در ســه قصه یوســف(ع) ،موسی(ع) و خیرکثیر ،میتوان
گفت که در قرآن کریم ،انواع حجمهای 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 تأثیرگذاری 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 مییابد.

سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

تمام این قصص ،دارای شخصیتهای گوناگونی هستند که به تبع بلند و کوتاه بودنشان،
میزان شــخصیتپردازی و دخالت عناصر روانشناسانه شخصیتسازی در آنها به وضوح
دیده میشــود .بر این اساس ،در داســتانهای بلند به واسطه داشتن زمان کافی برای طرح
موضوع و بازشــکافی شخصیت ،به صورت دقیق شــخصیتپردازی را میبینیم و هر چه
داســتان کوتاهتر میشود ،شخصیتپردازی درونیتر و جوهری-تر به چشم میخورد .البته
همان طور که اشاره شد ،اینجا ارائه شخصیت در قالب یک قصه ی واقعی است و نه عین
شخصیتپردازی در ادبیات داستانی.
قصص قرآن کریم ،روش-های مناســب خود برای آغــاز قصص دارد و این روشهای
گاهی برای مخاطب آشناســت و گاهی ناشناس که بسته به موقعیت و محل استفادهاش ،از
جذابیت ویژهای برخوردار است .گاهی قصص از آغاز به پایان میرود ،گاهی نتیجه در همان
آغاز میآید ،گاهی خالصهای گفته میشود و بعد به تفصیل ارائه میگردد و. ...
و مسئله بسیار مهم در این اثنا ،نتیجهگیری همراه با اقتدار در یک یا چند آیه پس از طرح
قصه اســت که نه به صورت تمثیل و اســتعاره و قصهوار ،که کام ً
ال مستقیم به بشر گوشزد
میکند که در مقابل اقتدار باری تعالی ،همواره باید خضوع و خشوع داشت و راه راست را
برگزید و بهترینها را رقم زد.
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