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چکیده
زیباییشناسی قصص قرآن کریم به معنای شناسایی بخشی از جمال و هنر بیان قرآن است .قرآن کرریم
کتاب داستانسرایی نیست ،اما قصّههای واقعی خویش را که اهراا دینری ر تربیتری دارنرا ،برا قرا بی
هنری ،اسلوبی بالغی و تصاویری زناه و پویا بیان کرده که با اناک دقتی میتوان به جنبههای هنری آن
در محتوا و ساختار پی برد .ساختار هناسی قصص مذکور بهگونهای ارائه شاهانرا کره مریتروان بیشرتر
عناصر داستانی همچون عنصر شخصیّت ،حادثه ،گفتوگو ،پریرنر ،،زمران و منران را در آنیرا یا رت و
بررسی کرد .این عناصر با توجه به ها و کارکرد قصّهها در مواضع مختلف برهگونرهای خرا

بره کرار

گر ته شاهانا؛ چنانچه سه مورد اول به طور برجسته در قصص قرآن به کار ر تهانا؛ پیرن ،نیر باعر
ارتباط محنمی میان اج ای قصص قرآن شاه ،اما دو مورد اخیر اهمیت چناانی نااشرته و کمترر مرورد
توجه قرار گر ته است .بنابراین هیچ یک از عناصر قصص در قررآن کرریم ،مقصرود با رذات نیسرتنا .در
تحقیق حاضر سعی بر آن است که عالوه بر بیان کلیراتی ،ماننرا :مفیرو وروی و اصریالحی دو کلمرۀ
زیبایی و قصّه ،اسلوب ،روش عرضه و عناصر قصص قرآن کریم بررسی شود.
واژههایکلیدی :قرآن ،قصص ،زیباییشناسی ،عناصر.

* رایانامۀ نویسناۀ مسئول:
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طرحمسئله
از آنجا کره قررآن کرریم کترابی آسرمانی و دارای قااسرت اسرت ،سرخنگفرتن دربرارۀ
زیباییشناسی قصص آن ،دقت خاصی را میطلبا .قصّه ینی از کینترین جلوههای هنرر
در زناگی بشر است .گرایش به قصّه در نیاد آدمی بره ودیعرت گرذارده شراه و خااونرا
متعال برای تنامل و تعا ی بشر ،بیترین و زیباترین قصّهها را در اوج صراحت و بالغرت،
بیان رموده است.
ها اصلی قرآن از نقل قصّهها ،نجات انسان از تارینیها و گمراهیها و رسرانان وی
به روشناییها و هاایت است .اساساً قرآن کریم ،کتاب داستان و داسرتانسررایی نیسرت؛
اما داستانهای آن از جنبههای هنری و زیباییشناسری ،ویگگریهرای منحصرربره رردی
دارنا؛ چراکه قرآن سراسر هنر است.
در خصو

قصص قرآن کره از شریرینتررین مباحر علرو قرآنری اسرت ،تراکنون

پگوهشهایی به انجا رسیاه است و مفسّران و سیرهنویسان از ابتاای ن ول قرآن مجیرا
تا به امروز ،کتب متعاد و ارزناهای را نوشته و غا باً بره نقرل داسرتان بسرناه کرردهانرا؛
همچون قصصاألنبیاء ابنکثیر ،نیشابوری و . ...در کتابهای قایم اشارهای به جنبههرای
هنری و ساختاری قصص قرآن نشاه ،و ری در دورۀ معاصرر ترالشهرایی در ایرن زمینره
صورت گر ته است .از آن میان ،کتاب ا فن ا قصصی ی ا قرآن ا نریم اثر «محما احمرا
خلفاهلل» را میتوان نا برد .وی در این کتاب مسائلی همچرون شربیۀ وجرود تخیرل در
قصّههای قرآن ،متشابه بودن آنیا ،وجود اساطیر در قرآن ،شک در جنبههای اعجاز ،شک
در تاریخیبودن و اصا ت آنیا را میرح کرد .بنابراین کتابهای بعای واکنش و جوابی در
برابر آرای احما خلفاهلل برود کره کتراب ا قصرص ا قرآنری ری منیوقره و مفیومره اثرر

«عباا نریم خییب» از بیترین و میمترین آنیاسرت .ا تصرویر ا فنری ری ا قررآن و ری
ظالل ا قرآن اثر «سیّا قیب» و همچنین بحرو

ری قصرص ا قررآن اثرر «عبراا حا

عباربّه» نی در این زمینه است .در زبان ارسی نی راجرع بره بررسری زوایرای گونراگون
قصص قرآن ،پگوهشهرای پراکنراهای صرورت گر تره کره ترا حراودی مسریر را بررای
پگوهشگران بعای هموار نموده است .شایا بتوان کتاب تحلیلی نو از قصص قرآن نوشرتۀ
«محما تقی ملبوبی» را از بیترین آنیا برشمرد .اما ازآنجاکه بح در زمینۀ ویگگریهرای
هنری و ساختاری قصص قرآن کریم ،عمر زیادی نااشرته و در ایرن براب ،کرار کمترری
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صورت گر ته است ،پگوهش دربارۀ ماهیت ،اسلوب ،عناصر و دیگرر مروارد قصرص قررآن،
بحثی ضروری و حیاتی به نظر میرسا .بنابراین در تحقیقِ پیشِ رو سعی بر آن است ترا
این میا ب با شیوهای مختصر و مفیا ر باون پراکناهگویی ر بررسی شود.
برای احاطۀ بیتر بر بح اصلی ،ابتاا بره بررسری ماهیرت زیبرایی ،تاریخچرۀ دانرش
زیباییشناسی ،مفیو ووی ،اصیالحی و قرآنی قصّه پرداخته میشود.
ماهیتزیبایی
زیبا از مصار زیبیان ،دارای معانی متعرادی اسرت ،همچرون« :نینرو ،جمیرل ،قشرن،،
خوشگل ،مقابلِ زشت ،باگل» (بیشتی.)559 :9631 ،

دهخاا مینویسا :زیبا یعنی «جمیل ،خوب ،مقابرلِ زشرت ،نینرو ،وسریم ،خروبروی،
قشن ،،خوشگل ،درخور ،الیق ،س اوار ،برازا ،زیبناه و ازدر» (دهخاا :9639 ،ماخل «زیبا»).

زیبایی نی یعنی حا ت و کیفیت زیبا که عبارت است از«نظم و هماهنگی کره همرراه
عظمت و پاکی در شیء وجود دارد و عقل و تخیّل و تمایالت انسان را تحریک میکنرا و
ذت و انبساط را پایا میآورد» (معین :9631 ،ماخل «زیبایی»).

درحا یکه برخی از دانشمناانِ زیباییشناس ،تعریفهایی برای زیبایی ارائه کردهانرا،
گروهی دیگر زیبایی را غیرقابل توصیف دانستهانا؛ زیررا زیبرایی چیر ی اسرت کره درک
میشود و ی نمیتوان آن را توصیف کرد (یُارک و ال یوصَف).
ایمانوئل کانرت ( )Imanuel kantیلسرو آ مرانی ( ). 1724-1804در تعریرف
زیبایی میگویا« :زیبایی ،حنم و داوری ر نه حنم شناختی و منیقی ر دربارۀ یک تصور
است که قوۀ تخیل انسان نسبت به یک پایاه ارائه میکنا .پس زیبرا بره چیر ی گفتره
میشود که صر اً خوشاینا و مورد رضایت شخص واقع شود ،نره ایننره آن پایراه مرورد
عالقۀ رد باشا» (کانت.)212 :9639 ،

بنابراین از نظر کانت چی ی زیباست که صر اً داوری و حنم برخاسته از حرس باشرا
نه ایننه عقل در حنم و داوری دخا ت نمایا؛ مثالً ممنرن اسرت رزنرا بررای مرادر بره
سبب عالقه و میر مادری زیبا به نظر آیا ،اما برا توجره بره تعریرف پریشگفتره ،از نظرر
کانت نمیتوان آن را زیبرا دانسرت؛ زیررا داوری و حنرم مرادر در ایرن مرورد همرراه برا
عالقه است و زیبایی قط داوری نیست .ننتهای کره برایرا در نظرر داشت ایننه زیبایی
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مفیومی نسبری است و نره میلق و صفتی آشنرار و حقیقرتی ثرابرت در جیران هستی.
تاریخچةدانشزیباییشناسی

زیبایی و امر زیبا در شرمار مفراهیمی اسرت کره عمرری بره قرامت انایشرۀ بشرر دارد.
زیباییشناسی دانشی است که به میا عه در مورد زیبایی میپردازد و برای ارزشیابی آثار
هنری به کار میرود .در زبان عربی با عنوان «علم ا جمال» یا «جما یات» یاد میشود.
میا عات لسفی و نظری در مورد زیبایی ،دانش زیباییشناسی را بهوجود آورده اسرت .از
این رو در تعریف آن میتوان گفت« :زیباییشناسی شاخهای از لسفه اسرت کره برا طبیعرت
زیبایی و داوری دربارۀ آن سرر و کرار دارد» یرا «گسرترهای از دانرش اسرت کره برا توصریف
پایاههای هنری و تجربۀ زیباییشناختی و تفسیر آن سر و کار دارد» (شاکر.)93 :9329 ،

با وجود ایننه زیباییشناسی از گذشتههای دور مرورد توجره دانشرمناان بروده ،امرا
بهطور صریح نمیتوان گفت در گذشته این شاخه از دانش بشری چه نرا داشرته اسرت.
زیباییشناسی جایا از لسرفه و هنرر یونران سرچشرمه مریگیررد و در قررن هجراهم
میالدی ،حاود سالهای  9365ا ی  . 9353بهعنوان دانشی مستقل پایاار شا؛ زمرانی
که یلسو ی آ مرانی بره نرا ا نسرانار گوتلیرب براو گرارتن ( Alexander Gottlieb

 ). 9332–9393 - Baum gartenواژۀ استتیک ( )Aestheticرا ،کره قربالً بره معنرای
«نظریۀ حساسیت =  »Theory Of Perceptionبود ،در کتابی به همین نا بررای ایرن
رشته برگ یا .باو گارتن که سودای بنیان علمی تازه در سر داشت ،زیباییشناسی را بره
عنوان «علم معر ت حسی» تعریف کرد و منتب زیباییشناسی متا ی ینی را پایرا آورد.
پس از او کوشش علمری و لسرفی کسرانی چرون کانرت و هگرل ( Georg Wilhelm

Friedrich Hegel؛ یلسررو آ مررانی  ). 9369–9331موجررب گسررترش و اثبررات
زیباییشناسی برهعنروان ینری از شراخههرای دانرش بشرر در لسرفۀ هنرر شرا .دانرش
زیباییشناسی از آن زمان تاکنون رشا بسیاری کرده و شاخههرای متعرادی را در خرود
جای داده و مباح و نظریات گوناگونی را عرضه داشته است.
زیبراییشناسی بره عنروان دانشی مقامرهای و ابر اری ،بینش مرا را بررای دریرا رت
زیبرراییهررای قرررآن کررریم و چگررونگی آن ا ر ون مرریسررازد و در عرصررۀ علررو قرآنرری
کرراربرد ویررگهای دارد .در حرروزۀ بالغررت قرآنرری نیرر برررای دسررتیابی برره شررنو ایی و
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تحلیلهای علمی و دقیقتر و همچنین دریا ت عمیقتر بخشی از محتوای قررآن ،ماننرا
بسیاری از دانشهرای دیگرر نیرازمنرا آشنایری برا چنین دانشی هستیم.
مفهوملغوی،اصطالحیوقرآنیقصّه
قصّه بر وزن فِعلة ،مصار نوعی از مادۀ «قَصَ» به معنای خبرر (ابرن منظرور :9133 ،ذیرل واژة

قصّة) ،حای

و بخشی از کال (رضا ،9131 ،ج ،)531 :3امر (ا فیومی ،بیتا ،ج ،)933 :2آنچه که

نوشته شود (صفیپور ،بیتا ،ج ،)9161 :2شأن (خوری ا شرتونی ،بریترا ،ج ،)9113 :2سرگذشرت
پیجویی شاه (ا ااموانی ،بیتا ،ج ،)99 :3سخن و رمان (جر ،بیتا ،ج )9336 :2است.
«قَصَص» شنل اسمی مادۀ «ق

» است که بنا به قو ی در موضرعِ مصرار قررار

گر ته است( .ابرن منظرور ،9133 ،ج33 :3؛ ا بیرای ،بریترا ،ج ،)11 :93و از معرانی آن کره در
معاجم ووی وارد شاه میتوان :خبر و سرگذشت (ا رااموانی ،بریترا ،ج ،)99 :3پریجرویی و
دنبالکردن امر و اثر چی ی (ابن منظور ،9133 ،ج33 :3؛ ا مخشری ،بیترا ،)633 :اخبراری کره
پیگیری و بازگو میشود (االصفیانی ،بیتا ،)313 :را نا برد.
با توجه به مراتب وق میتوان گفت که «دنبرالکرردن و تعقیرب اثرر و امرر» در اغلرب
معانی قصّه و قَصَص وجود دارد و نی نقیۀ اشتراک این دو واژه« ،خبر و سرگذشرت» اسرت.
بر اساس آنچره در «قراموس ا قررآن» آمراه« ،سرگذشرت» را براین جیرت قصّره و قَصَرص
گوینا ،که گویناه به دنبال آن بوده و آن را پیگیری میکنا (ا ااموانی ،بیتا ،ج.)92 :3

«قَصَص» مفرد است به معنای قصّه و «قصص» جمع قصّه اسرت .از ایرن رو ضرروری
است که در اشاره به قصّههای قرآنی از واژۀ قَصص استفاده کنیم.
قصّه در معنای اصریالحی ن دیرک بره معنرای وروی برهکرار ر تره اسرت .برهقرول
حسنا محامی ،قصّه در اصیالح ،وسیلهای است برای بیان زناگی ،یا قیعهای از زنراگی
که شامل یک یا چنا حادثۀ مرتبط با هم است؛ هر قصّه بایستی آغراز و انجرامی داشرته
باشا (ا محامی.)1 :9131 ،

«قصّه در متون کین مفیومی عا و راگیر دارد و حتی در معاجم ووی به داسرتان،
رمرران ،سرگذشررت ،خبررر ،حررای  ،قصررۀ منترروب ،قصررۀ حادثررهای ،حنایررت ،ا سررانه و
داستانهای خیا ی اطالق میشاه؛ اما در ادبیات امروز ،داسرتان گسرتردهتررین مفیرو
را یا ته و قصّه تنیا نروعی از داسرتان بره شرمار مریرود؛ از ایرن رو گفتره شراه اسرت:
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داستان اساس همۀ انواع ادبیات داسرتانی اسرت و مصرااقی کلریترر و جرامعترر بررای
قصّه ،داستان کوتاه ،داسرتان بلنرا و رمران اسرت .ا بتره هرر کراا از ایرن انرواع ادبری
تعریفری خرا

خرود دارد» (میررصرادقی.)21-23 :9633 ،

در واقع بایا گفت :داستان امروز ،همان قصۀ دیروز است .داسرتان در ادبیرات جایرا
همان نقشی را دارد که قصّه در ادبیات کین و ادبیات قبل از قرن هفاهم داشرته اسرت.
همان دامنۀ گستردهای که در گذشته در قصّه به چشم میخورد ،امروزه در واژۀ داسرتان
دیاه میشود؛ یعنی ،در ادبیات جایا شاها یک توییر قراردادی هستیم .توییری کره در
حوزۀ جابجایی ا فاظ و معانی ظاهر شاه و اینک داستان جای قصّه نشسته است (ملبروبی،
.)26 :9633

قصّه در قرآن مجیا مفیو خا

و ویگۀ خود را دارد .واژۀ «قصّره» در قررآن برهکرار

نر ته و هر کجا این واژه مانظر بوده از «قَصص» استفاده شاه است که ا بتره تفراوتی از
حاظ معنا و دال ت فظی میان این دو واژه وجود ناارد .عباا نریم ا خییرب در توضریح
مفیو قصّه میگویا :هنگامی که به معنای ووی قصّه توجه میکنیم ،میبینیم با مفیو
قرآنی آن تناسب دارد .قصّه ،مشتق از «ا قصص» است که به معنای «تتبّعاألثر :پیگیرری
و تعقیب یک جریان» است .خااونرا در قررآن کرریم رمروده اسرت :وَ قَا َرت أخختترهے
قخصِیه

صﲇ

أی تتبّعی آثارَه ...علی ما انتیَی إ یه أمرخه .قصّههای قرآن در جستجوی حواد

و وقایع گذشته است و آنیا را بر اساس آنچه که در نظر دارد بیان میکنرا ،از همرین رو
میبینیم خبرهایی را که قرآن با نا قصّه (از سرگذشت پیشرینیان) مریآورد ،در معنرا و
مفیو کلیِ خبر (نبأ) جای میگیرد (ا خییب.)63 :9615 ،

بنابراین کاربرد واژۀ قصص در قرآن کریم همران کراربرد در نر د اهرل ورت اسرت و
تفاوت زیادی در بین نیست.
واژۀ قَصص و مشتقات آن ،حاود  23بار در قرآن مجیا بهکرار ر تره اسرت .ایرن واژه
بهصورت علی (ماضی ،مضارع و امر) ،بیشتر از صورت مصاری آماه است.
روشبیانقصّهدرقرآن
قرآن بررای بیان قصّههرا ،روشهای گونراگونی دارد؛ هرر چنا ممنرن است در بررخی از
قصّهها و یا قسمتی از یک قصّه ،روش بیان قرآن با روش قصّههای نی (ادبی ر مصرنوع)
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ظاهراً شبیه باشا ،اما قرآن روش خا

خود را دارد کره برخری از روشهرای آن عبرارت

است از:
ا ف) شردهای از قصّه بیان میشود ،سپس به تفصیلِ قصّه از ابتاا ترا انتیرا پرداختره
میشود؛ ماننا قصۀ اصحاب کیف در سورۀ «کیف».
ب) گاه نتیجۀ داستران در آغاز میآیرا و بعا قا به قا  ،قصّه از اول ترا آخر بهطور
مفصل بیان میشود .نظیر قصۀ یوسف  در سورۀ «یوسف» کره ابتراا خرواب یوسرف
 و نتیجۀ آن را بیان میکنا و بعا به اصل قصّه و حواد میپردازد.
ج) در برخی موارد ،داسرتان بره طرور غرا لگیرکننراه ،مسرتقیم و بریمقامره گفتره
میشود؛ ماننا قصۀ سلیمان  و هاها و بلقیس در سورۀ «نمرل» و یرا تو را عیسری
 در سورۀ «مریم».
د) گاهی ها از نقل ماجرا ،تنیه بر قیرمانان آن اسرت ،بره عبرارت دیگرر قصّره در
حا ت بیانِ تمثیل میآیا .همچون قصۀ ابراهیم و اسماعیل  در ساختن کعبه در آیرۀ
 923سورۀ «بقره» و یا گفتگوی حضرت ابراهیم با رزناش اسرماعیل  هنگرامی کره
مأمور ذبح وی شاه بود در سورۀ «صا ات».
ه) گاهی اوقات راز داستان ،بر خوانناه و حتی قیرمان قصّه نی پوشیاه اسرت .نظیرر
داستان موسی  و بناۀ صا ح خااونا (خضر)  در سورۀ «کیف».
و) در برخی موارد نا شخصیّت (قیرمان) قصّه ذکر میشود .مثل قصۀ ابراهیم  و
گاهی نامی از شخصیّت بیان نمیشود ،همچون مؤمنِ آل رعون در سورۀ «غا ر».
ز) گاهی اناکی از راز قصّه بر تماشاگر آشنار میشرود و قیرمران مرورد بریم اسرت و
زمانی هم ترس بر هر دو حاکم است؛ ماننا آوردن تخت ن د سلیمان و درآمان ملنۀ
سبا به کاخ بلورین در سورۀ «نمل».
ح) در برخی موارد ،داستان از تابلوهای مختلرف تشرنیل شراه اسرت .ماننرا سرورۀ
«یوسف» که شامل  23تابلو یرا قسرمت اسرت (نرک :قیرب ،9392 ،ج2232-2239 :3؛ همرو،
933-936 :9316؛ طبارة.)233-236 :9313 ،

شیوۀ روایت قصّه در قررآن ،مخاطرب را بره دقرت و یراریگرر تن از حا ظره دعروت
میکنا .در واقع قرآن بر خال شیوۀ معمول قصّههرا برا بررهمزدن شریوۀ کیرنا گرویی
قصّرههرا ،بریرش از همه چیر بره آمروزشی برودن قصّره مریانرایرشرا.
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روش قرآن در بیان قصّهها چنان متنوع است که در این مختصرر ،مجرال بیران همرۀ
آنیا نیست .علیرغم ایننه انسان از این جلوههای هنری در قصص قرآنی رذت مریبررد،
ادبیات داستانی جیان اسال  ،ادبیات غربی و گاه شرقی را ا گوی خود ساخته است .یقیناً
اگر موضوع داستان از قرآن سرچشمه بگیرد و بره روش آن توجره کنرا ،اثرری کامرل و
جاودانه خواها شا.
عناصرقصصقرآنکریم
قرآن کریم ،عناصر قصص خود را با توجه به ها عرضۀ قصّهها در مواضرع مختلرف بره
گونهای خا

بهکار میگیرد .عناصر قصص قررآن شرامل مروارد زیرر اسرت :شخصریّت،

حادثه ،گفتوگو ،پیرن ،،زمان و منان .سه مورد اول به طور برجسته در قصص قرآن به
کار ر ته است؛ پیرن ،نی باع ارتباط محنمی میان اج ای قصص قررآن شراه ،امرا دو
مورد اخیر اهمیت چناانی نااشته و کمتر مورد توجه قرار گر تهانا.
در قصّههای بلنا ،بر خال داستانهای کوتراه ،بایرا همراهنگی و تروازن میران ایرن
عناصر برقرار باشا .در قصۀ کوتاه ،عنصری خا

برجسرته مریشرود و مراار قصّره قررار

میگیرد؛ بهطوریکه عناصر دیگر یا از دیاه پنیان است و یا مورد توجه نیست .قصّههای
قرآن از حاظ پراکناگی عناصرر ،از نروع قصرۀ کوتاهنرا و تنیرا در قصرۀ بلنرا یوسرف،
مجموعهای از عناصر به تناسب گرد هم آماهانا (عباربّره52 :9132 ،؛ خلرفاهلل.)212 :9135 ،

به باور محققان ،نحوۀ تقسیم این عناصر در طول دعوت اسالمی دگرگرون گشرته و ایرن
تفاوت پیرو ها و کارکرد قصّهها بوده است؛ در قصّرههرایی کره هرا اصرلی ،انرذار و
بیمدهی است ،عنصر برجستۀ قصّه ،حادثه است .در قصّههرایی کره هرا  ،تثبیرت قلرب
پیامبر و مؤمنان بوده ،شخص ،عنصرر برارز قصّره اسرت و در قصّرههرایی کره هرا
اصلی شان ،د اع از دعوت اسالمی و پاسخگویی به مخا فان است ،گفتگرو عنصرر میرم را
تشنیل میدها (همان39–31 :؛ همان).

غلبۀ عنصر حادثه در آیات منی بارزتر است؛ زیرا در سالهای نخستین ،جیتگیرری
دعوت به سوی انذار و بیم بود .با پیشر ت دعوت و ا ایش تعرااد مؤمنران ،بررای حفر
اسال و دین جایا ،تحمّل سختیها و مشنالت ،میم به شمار میر ت؛ از این رو عنصرر
بارز قصّهها ،اشخا

بودنا .زمانی که اسال در ماینه مستقر شا و با دسیسههای ییود و

زیباییشناسیقصصقرآنکریم11/

مشرکان روبهرو گشت ،میبایست مسلمانان از حاظ اعتقرادی در جراال برا اهرل کتراب
بهویگه ییود آمادهتر میشانا؛ بنابراین عنصر گفتگرو در قصرص برروز بیشرتری دارد .بره
عنوان نمونه قصۀ صا ح در سورۀ «شمس» و «قمر» ،حنی غیر از سرورۀ «أعررا » و
«شعراء» و نی سورۀ «نمل» دارد (سورۀ «شمس» و «قمر» در ترتیب ن ول ،نسبت به دو
سورۀ دیگر مقا انا).
.7شخصیّتوحادثه
حادثه و شخصیّت در رابیۀ متقابل برا ینایگرنرا .حرواد  ،گررد شخصریّت حادثره دور
میزننا و تحوالت درونی و برونی شخصیّتها در ارتباط برا ینرایگر و محریط و شررایط
زمان و منانشان ،حواد را تشنیل میدهنا.
در کتاب قصّهنویسی چنین آماه است:
«از نظر قصّهنویس ،حادثه تابیری است برای واقعیت و عینیتبخشریان بره ا نرار،
احساسها و یا اعمال پا در هروا ،قصّرهنرویس از طریرق حادثرهپرردازی ،ابعراد اعمرال و
شخصیّتها را نشان میدها ...حادثه وسیلهای است برای ا شاکردن شخصیّتهرا ،بررای
بازکردن مشت آنیا و گر تن مچ آنیا در حین عمل ...ا نار و احساسها بایا در چارچوب
حواد  ،هیأت اعمال به خود بگیرنا ...قصّهنویس حواد را انتخاب مریکنرا و بره آنیرا
شنل هنری میبخشا ،حوادثی را که ارزش گفتن ناارنا ،کنار میزنا» (براهنری:9633 ،
.)932–939

در قصّههای قرآنی ،توازن میان شخصیّت و حادثه به گونرهای اعجرازین برقررار شراه
است .در هیچیک از قصص قرآن ،حادثه یا شخصریّت برهتنیرایی محرور نیسرت ،بلنره از
پیونا آنیا قصّه بهوجود میآیا .هر چنا که شخصیّتهای قصص قرآن غا باً ا رراد بسریار
ب رگی هستنا (پیامبران و او یای ا یی) ،و ی حواد را تحتا شرعاع قررار نمریدهنرا و
حواد نی درعینحال که بسیار میمانا ،اشخا

را محو نمیکننا و هر کاا بره انراازۀ

خود نقش ایفا میکننا .برای مثال ،قصۀ حضرت موسی  921 بار در جاهای مختلف
قرآن کریم به صورت پراکناه ذکر شراه اسرت .نحروۀ چیرنش میا رب در قسرمتهرای
مختلف بر حسب پیا قصّه متفاوت است؛ با کنار هم چیان همۀ این صحنهها مریتروان
تصویر کاملی از قصۀ موسی را دریا ت کرد .اما خااونا حنیم در هر مورد ،بخشری از
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قصّه را میآورد که با موقعیت ،تناسب و همخوانی داشته باشا؛ یعنی آن که شخصیّتهرا
و حادثرهها هرر یک بره جرای خرود و در خامت پیا اصلی قصّهانا (حسینی.)63 :9631 ،

گفتوگو
 .1
قرآن ،شیوهای واحا را در ساخت گفتوگوی قصّههای خود انتخاب ننرده ،بلنره گفرتوگرو
را بر حسب مقتضای حال و مقا بره رنر،هرای مختلرف آراسرته و خصوصریات زمرانی،
منانی ،شرایط محییی و عوامل درونی را به روشنی در آن گنجاناه است .بر این اسراس
در قرآن ،اسلوبهای گوناگونی از گفتوگرو بره کرار گر تره شراه اسرت .مرثالً از حراظ
کوتاهی یا بلنای ،اشارهورزی یا صریحگویی ،اجمال یا شرح ج ئیات و ...همۀ گفتوگوهرا
همسان نیستنا؛ گاه واقعه مختصر است و گفرتوگرو بلنرا ،گراه واقعره مفصرل اسرت و
گفتوگو کوتاه ،گاهی همان گفتوگوی بلنا تنیا تصویری از یک وجه را ترسیم میکنرا
و گاهی همین گفتوگوی کوتاه همۀ صورتهای واقعه را برازگو مریکنرا .از جملرۀ ایرن
مواقف ،ماجرای میان موسی  و دختران مرد صا ح است:
وَ َمَا وَرَدَ مَآءَ مَایَنَ وَجَاَ عَلَیه أُّمَةً مِنَ نَاسِ یَسقخونَ وَ وَجَراَ مرن دُونیِرمُ مررَأَتَینِ
تَذخودَانِصﲇ قَالَ مَا خَیتبُنخمَاصﲇ قَا َتَا َا نَسقی حَتَی یُصارَ رِعَآءُصﲇ وَأَبُونَا شَریٌ کَبِیرر 26
َسَقَی َیُمَا ثخمَ تَوَ َی إِ َی ظِلِ َقَالَ رَبِ إِنِی مَآ أَن َ تتَ إِ َیَ منت خَیرٍ َقیرر (ا قصرص-26 /
)23

«و چون به آب ماین رسیا ،گروهى از مرد را بر آن یا ت که [دا های خرود را] آب
مىدادنا و پشتسرشان دو زن را یا ت که [گوسفناان خود را] دور مىکردنا[ ،موسرى]
گفت منظورتان [از این کار] چیست؟ ،گفتنا [ما به گوسفناان خود] آب نمرىدهریم ترا
شبانان [همگى گوسفناانشان را] برگرداننا و پار ما پیرى سا خورده است .پس براى آن
دو [گوسفناان را] آب داد ،آنگاه به سوى سایه برگشت و گفرت پروردگرارا! مرن بره هرر
خیرى که به سویم بفرستى ،سخت نیازمنا ».
تفصیل جواب دختران برای آشنارشان واقعیت امر ،الز بره نظرر مریرسرا؛ چراکره
حضرت موسی با دیان دختران که دور از چاه ایستاده بودنا ،چناین احتمال به ذهرنش
خیور میکنا؛ مثالً ایننه حیا باع این کار شاه و یا...؛ اما زمانی که یمیا پار آنیا پیر
است ،واقعیت امر برایش روشن شا و وی را بر انجا کار به صورت شایسته ،توانا ساخت.
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خالصه ایننه در گفتوگوها ،ویگگیهای ا راد روشن میشود ،نیفتههای درونی آنیا و
جایگاه نریشان در جاالهای زبانی با دیگران آشنار میگردد.
پیرنگ
 .9
پیرن ،،مرکب از دو کلمۀ پی  +رن ،است؛ پری بره معنرای شرا وده و بنیراد اسرت و رنر ،بره
معنای طرح و نقش .بنابراین پیرن ،به معنای پایه و بنیاد طرح است (میرصادقی.)931 :9633 ،

حسینعلی جعفری در تعریف پیرن ،داستان میآورد« :طرح داستان ،شرح خالصه و
موج وقایعی است که برای اشخا

داستان اتفاق میا تا .به عبارت دیگرر ،حلقرههرای

پیوستۀ سلسله حوادثی است که نویسناه انتخاب میکنا و برا یراری آن خواننراه را بره
جایی که میخواها ،میبرد» (جعفری.)32 :9633 ،

میان حواد و صحنههای مختلف قصص قرآن ،ارتباط محنم و زنراهای وجرود دارد
که این ارتباط به سبب برخورداری داستان از طرح (پیرن )،و با ت است ،بهطروریکره
اج ای قصّه در راستای تأمین ها

نری واحای هسرتنا .برهعرالوه ،سراختار هناسری

قصّههای قرآن مجیا بهگونهای است که میتوان صرحنههرای مختلرف آن را از ینرایگر
تشخیص داد (همان).

بررای نمونرره ،بررا بررسرری چررارچوب اساسری سرراختار داسررتان حضرررت یوسررف 
درمییابیم که این داستان با رخ دادن حادثهای پس از حادثهای دیگر ،بی آننره تسلسرل
منیقی حواد قیع شود ،پیش میرود .قصّره برا رییرای یوسرف  شرروع مریشرود،
یعقوب به وی توصیه میکنا تا رییایش را برای برادرانش برازگو نننرا و پرس از آن،
حواد بر اساس تسلسل زمانی رخ میدهنا ،تا ایننه داستان با آمان برادران بره همرراه
پار و مادر به ن د یوسف  به پایان میرسا.
.7زمان
زمان در قصّه ،نقشی اساسی و شگر دارد .قصّهای مو ق است که با دقت و ظرا ت و به
تناسب ضا و سبک ،از عنصر زمان بیره گیرد .زمان باعر

رراهمآوردن حرواد و نظرم

خیوط آن میشود.
حضور زمران در قصص قررآن ،حضوری زناه ،معنادار و آگاهانه است .چنانچه گراهی
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اوقات عناصر زمانی همچون« :ضحیً ،بیاتاً ،مشرقین ،مصبحین ،ریالً ،عشراءً ،غرااً ،بضرع
سنین ،مائة عا  ،ثرال مائةةسرنین و ازدادوا تسرعاً ،أ رف سةةةإال خمسرین عامراً و  »...را
مییابیم که آوردن نا آنیا در داستان ،دارای معنا و مفیو خاصی است؛ مثالً زمرانی کره
برادران یوسف ،وی را در چاه میاناازنا ،خودشان میداننرا کره نشرانههرای درو و
نیرن ،در چیرهشان آشنار است؛ از این رو ،شب هنگا ن د یعقروب  مریرونرا ترا از
تارینی شب برای توجیه عمل شو خود استفاده کننا .بنابراین زمران مناسرب (عشراءً)،
برای بازگفتن خبر به پار ،در پیشبردن حرکت قصّه نقشی اساسی دارد و قررآن نیر برر
این عنصر زمان تأکیا میکنا:
وَ جَآیخوات أَبَاهُم عشَآءً یَبنخونَ (یوسف)93 /

«و شامگاهان ،گریان ن د پار خود [باز] آمانا».
در همین قصّه ،مات زمان زنراانیشران یوسرف  مشرخص نیسرت؛ بلنره تنیرا
اشارهای به درازای آن میشود؛ زیرا آنچه در رونا قصّه نقش دارد ،همین است که یوسف
 اگرچه چنا سال را در زناان گذرانا ،این حبس چناینسرا ه ،ارادۀ پروالدین وی را
سست ننرد و هرگ تن به آ ودگی نااد و از دعوت ا یی خود دست ننشیا:
َ ...لَبِ َ ی ا سِجنِ بِضتعَ سنینَ (یوسف)32 /

« ...در نتیجه چنا سا ى در زناان مانا».
.0مکان
منان هماننا ظر ی است که حواد داستان در آن جای مریگیرنرا؛ بره عبرارت دیگرر
منان ،ظر و جایگاه وقوع حواد و وقایعی است که زمان ،حامل آن است .همرانگونره
که زمان در قصّه نقشی اساسی دارد ،منان نی از جایگاه ویگهای برخوردار است ،اما نقش
منان به اناازۀ اهمّیت و تأثیر نقش زمان نیست.
از آنجا که غا باً منان رویاادها در ابال پیا داسرتان اهمّیرت ویرگهای نراارد ،اصروالً
قرآن از منان قصّه یاد نمیکنا .مگر در جایی که منان نقش خاصّری در سریر حرواد و
اهاا داستان داشته باشا؛ ماننا« :ماین ،طور ،مصرر ،أحقرا  ،ا جرودی ،طرور سرینین
و.»...
یرنری از نمرونرههرای برارز ترأثیرر منران ،قصرۀ (اسرراء) است؛ «مسرجاا حررا » و
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«مسجااألقصی» و اصلۀ میان این دو منان مقاس به همراه عنصر زمانی (شب) بیرانگر
حاود این قصّهانا و باون آنیا داستان معراج در ها های از ابیا قرار میگیرد:
سُبرحَنَ َرذی أَسرَی بِعَباهے َیلًا مِنَ تمَسجِرا تحَررَا ِ إِ َی تمَسجِا تأَقتصَا َرذی
بَارَکتنَا حَو َهُو نخرِیَهُو منت ءاَیَاتنَآ إِنَهُو هُوَ سَمیعُ تبَصیرخ (االسراء)9 /

«منر ه اسررت آن [خرراایى] کرره بنرراهاش را شرربانگاهى از مسررجاا حرررا برره سرروى
مسجااالقصى که پیرامون آن را برکرت دادهایرم سریر داد ترا از نشرانههراى خرود بره او
بنمایانیم ،که او همان شنواى بیناست».
اما در قصۀ اصحاب کیف ،منان در آن نقشی ناارد و از آن نامی بره میران نمریآیرا.
معلو نیست که قصّه در کاا شیر رخ داده است ،و ی از منانهایی خا

ماننرا غرار و

میلق شیر سخن به میان میآیا؛ چراکه همین منرانهرا در انتقرال روح قصّره و وضرع
نری و روحی قیرمانان آن مؤثرنا:
حمَةةً وَ هَیِرْت َنَرا مرنت أَمرِنَرا
إِذت أَوَی ﭐلْفِتْيَةُ إِ َی تنَیف َقَا خوات رَبَنَآ ءَاتنَا من َراُنکَ رَ ْ
رَشَااً (ا نیف)91 /

«آنگاه که جوانان به سوى غار پناه جستنا و گفتنا :پروردگارِ ما! از جانب خود به مرا
رحمتى بخش و کار ما را براى ما به سامان رسان».
َ بعَثخوات أَحَاَکخم بِوَرِقنخم هَذهے إِ َى ﭐْلمَدِينَةِ (همان)91 /

«اینک ینى از خودتان را با این پول خود ،به شیر بفرستیا».
در قرآن به منانهایی مقاس بر میخوریم که باانها سوگنا یراد شراه اسرت .ایرن
منانها که منانهایی واقعیانا ،مأمن پیامبران بر ر

 بروده و از جیتری سرنوشرت

برخی از ا راد جیان را تعیین کرده است؛ هماننا شیر منه در سرورۀ «ترین» و «بلرا» و
کوه طور در سورۀ «بلا» (حری.)92 :9633 ،

در هر حال قرآن کریم از عنصر زمان و منان ر ماننا سایر عناصرر ر بررای هراایت و
حنمت مورد نظر خود استفاده نموده است .به عبارتی دیگر ،کاربرد آنیا در پرترو اهراا
دینی و تربیتی قرآن کریم است.
نتیجه

زیباییشناسی کره در زبان عرربی از آن بره عنروان «علم ا جمرال» یرا «جما یّات» یراد
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میشود ،دانشی است که برای ارزشیابی آثار هنری به کار میرود .زیباییشناسی قصرص
قرآن نی به معنای شناسایی بخشی از جمال و هنر بیان قرآن کریم است.
قصّه در وت بهمعنای «دنبالکردن و تعقیب اثر و امر» و در مفیرو اصریالحی نیر
ن دیک به معنای ووی به کار ر ته اسرت .قصّره در قررآن ،مفیرو خرا

خرود را دارد.

قصّههای واقعی قرآن که اهاا ی دینی ر تربیتی دارنا ،با قا بی هنری ،اسرلوبی بالغری و
تصاویری زناه نقل شاهانا .شیوۀ روایت قصّه در قرآن متفراوت اسرت؛ بره عنروان نمونره
گاهی قبل از شروع متن اصلی داستان ،چنیاه و ها اصلی قصّره در عبرارات کوتراهی
میآیا؛ ماننا آیات  91تا  21سورۀ «أعرا » دربارۀ داستان آ رینش .و گراهی نیر ابتراا
داستان اصلی آورده میشود ،سپس خالصه و نتیجۀ آن بیان میگردد همچرون آیرۀ 51
«آل عمران».
عناصر قصص قرآن کریم با توجه به اهاا قصص در مواضع مختلف بره کرار گر تره
شاهانا؛ چناننه در قصّههایی که ها اصلی ،انذار است ،حادثره ،عنصرر برجسرتۀ قصّره
است ،در قصّههایی که ها  ،تقویت قلب پیامبر و امیادهی به مؤمنان است ،عنصرر
برجستۀ قصّه ،شخصیّت است و در جایی که ها اصلی ،د اع از اسال و پاسخگویی بره
مخا فان است ،گفتوگو عنصر میم را تشنیل میدها.
ینی از زیباییهای قصص قرآن ،شنستهشان حصار زمان در آنیاست؛ بهگونهای کره
گاهی یک داستان در دل داستان دیگر آورده میشود ،هرر چنرا در زمرانهرای مختلرف
روی دادهانا .این سبک قرآن باع میشود تا انسان با دقت و تمرک بیشرتری ،سرعی در
چیان قیعات مختلف این داستانها نمایا .غا براً منران در ابرال پیرا قصرص اهمّیرت
ویگهای ناارد؛ بنابراین قرآن از منان قصّه یاد نمیکنا مگرر در جرایی کره منران ،نقرش
خاصی در سیر حواد و اهاا قصّه داشته باشا؛ همچون« :ماین ،مصر ،طور و »...و یرا
«مسجاا حرا » و «مسجااألقصی» در قصّره معرراج .بره طرور کلری هریچیرک از عناصرر
داستانی در قرآن ،مقصود با ذات نیستنا ،بلنه کاربرد آنیا در پرتو اهاا دینی و تربیتی
قرآن کریم است.
منابع
*قرآن کریم ،ترجمۀ محما میای والدونا.
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ابنمنظور ،محمابنمنر  ،). 9133( ،سان ا عرب ،دار إحیاء ا ترا ا عربی ،بیروت.
االصفیانی ،راغب( ،بیتا) ،ا مفردات ی غریب ا قرآن ،دارا معرفة ،بیروت.
براهنی ،رضا ،)9633( ،قصّهنویسی ،چاپ چیار  ،نشر ا برز ،تیران.
بیشتی ،محما ،)9631( ،رهن ،صبا ،انتشارات صبا ،تیران.
جر ،خلیل( ،بیتا) ،رهن ،الروس ،ترجمه :سیا حمیا طبیبیان ،امیرکبیر ،تیران.
جعفری ،حسینعلی ،)9633( ،بررسی هنری بیترین قصۀ قرآن ،چاپ اول ،حوزه هنری ،تیران.
حری ،ابوا فضل ،)9633( ،سنٌشناسی و وجوه تمای قصرص قرآنری ،صرلنامۀ پرگوهش زبران و ادبیرات
ارسی ،سال سو  ،شمارۀ  ،95صص .23 -9
حسینی ،سیا ابوا قاسم ،)9631( ،نقش شخصیّت در قصّههای قرآن ،نشریۀ رهن ،جیاد ،سرال ششرم،
شماره  ،3صص .61-23
ا خییب ،عباا نریم9615( ،ق ،).ا قصص ا قرآنی ی منیوقه و مفیومه ،چاپ دو  ،دارا معرفة لیباعة و
ا نشر ،بیروت.
خلفاهلل ،محما احما ،). 9135( ،ا فن ا قصصی ی ا قرآن ا نریم ،مکتبةًانجلو ا مصرية ،قاهره ،مصر.
خوری ا شرتونی ،سعیا( ،بیتا) ،أقربا موارد ،مکتبة آية اهلل مرعشی ا نجفی ،قم.
ا ااموانی ،حسین بن محما( ،بیتا) ،قاموس ا قرآن ،دار ا علم لمالیین ،بیروت.
دهخاا ،علی اکبر ،)9639( ،وتنامه ،دانشگاه تیران ،تیران.
رضا ،احما ،). 9131( ،معجم متناللغة ،دارمکتبة الحیاة ،بیروت.
ا بیای ،مرتضی( ،بیتا)،تاج ا عروس من جواهر ا قاموس ،دار صادر ،بیروت.
ا مخشری ،محمود بن عمر( ،بیتا) ،أساس ا بالغة ،د تر تبلیوات اسالمی ،قم.
شاکر ،عبا ا حمیا9329( ،ق ،).ا تفضیل ا جما ی ،عا م ا معرفة ،قاهره.
صفیپور ،عباا رحیم بن عباا نریم( ،بیتا) ،منتیی األرب ،مؤسسۀ کربالیی محما حسین ،تیران.
طبارة ،عفیف عباا فتاح9313( ،ق ،).مع األنبیاء یا قرآن ا نریم،الطبعة ا ثالثة عشرة ،دارا قلم ،بیروت.

عباربه ،عباا حا  ،). 9132( ،بحو

ی قصص ا قرآن ،دارا نتاب ا لبنانی ،بیروت.

ا فیومی ،احما بن محما بن علی ا مقری( ،بیتا) ،مصباح ا منیر ،مصر.
قیب ،سیا9316( ،ق ،).ا تصویرا فنی یا قرآن ،چاپ هشتم ،دارا شروق ،بیروت ،بنان.
قیب ،سیا9392( ،ق ،).ی ظالل ا قرآن ،ج ،3الطبعة ا سابعة عشر ،دارا شروق ،بیروت ،بنان.
کانت ،ایمانوئل ،)9639( ،نقا قوۀ حنم ،ترجمه :عباا نریم رشیایان ،چاپ سو  ،نشرنی ،تیران.
ا محامی ،کامل حسن ،). 9131( ،ا قرآن و القصة ا حايثة ،دار ا بحو العلمية ،بیروت.
معین ،محما ،)9631( ،رهن ،ارسی ،موسسۀ انتشارات امیرکبیر ،تیران.
ملبوبی ،محماتقی ،)9633( ،تحلیلی نو از قصص قرآن ،مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ،تیران.
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میرصادقی ،جمال ،)9633( ،عناصر داستان نویسی ،چاپ دو  ،شفا ،تیران.

