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علي اصغر حبيبي* :استاديار ،گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه زابل
مجتبی بهروزی :مربی ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه زابل
ابراهيم خليفه :دانش آموختهی کارشناسي ارشد ،گروه ادبيات فارسي ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه زابل
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشتهای قرآن کریم
سال دوم ،شماره پنجم ،پائیز و زمستان  ،1390ص37-49
تاریخ پذیرش مقاله1390/10/26:

چکيده
يك��ي از کارآمدترين روشه��اي جذب مخاطب جهت تأثيرگذاري بيان موضوع ،پيام و درونمايهی مدنظر در قالب داس��تان
اس��ت .قرآن کريم به عنوان کتابي آس��ماني که براي عبرتدهي ،ارائه راهکارهاي تربيتي ،بيان آموزههاي ديني ،هدايتگري
و ...بر پيامبر خاتم(ص) نازل گرديده و بخش عمده آن به روايت سرگذشت واقعي ملتها و اقوام و اشخاص اختصاص دارد،
ش��يوه داس��تاني را نه بعنوان هدف ،بلکه به عنوان ابزاري کارآمد در بيان آموزههاي خود برگزيده است؛ در اين روند به علت
آنکه هدف قرآن از داستانس��رايي سرگرمي نیست ،قرآن کریم با بهرهمندي از عناصر روایی(مقدمه ،گرهافکني ،بحرانزايي،
کشمکش ،گفتگو ،شخصيتپردازي و )...شيوهاي خاص و منحصر بفرد از بيان روايي با هدف عبرتدهي و هدايتگري اتخاذ
کرده است.
در اي��ن مقال��ه با هدف واکاوی ابعاد گوناگون داس��تانهای قرآنی و کنکاش در اهداف و ش��یوههای پ��ردازش آنها ،با ذکر
نمونههايي به تحقيق در جوانب مختلف روایی(فني ،موضوعي و معنايي) داس��تانهای قرآن پرداخته ش��ده و با مقايس��ه آن
با اصول داستانس��رايي ،روش يگانه روايتگري قرآن مورد بررس��ی قرار گرفته است .در نهایت این نتیجه حاصل گردید که
علیرغم تفاوت اساس��ی هدف داس��تانپردازی قرآن با آنچه در ادبیات داستانی مدنظر است ،مؤلفههای روایتگری و عناصر
داس��تانی در قرآن از پردازش��ی مطلوب و بافت و س��اختاری هنرمندانه برخوردار اس��ت و روش ویژهای را در روایتگری که
منحصر به قرآن است ارائه میدهد.
کلید واژهها :قرآن ،داستان ،شخصيت پردازي ،پيرنگ،گفتگو

* نویس�نده پاس�خگو :زابل ،میدان جهاد ،دانشگاه زابل ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دفتر مدیر گروه
زبان و ادبیات عربی؛ تلفن09155171886 :
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مقدمه
یکی از ش��یوههای هنری مؤث��ر در الق��اء آموزههای دینی
و پیامهای قرآن کریم ،ش��یوه روایتگ��ری و بهرهگیری از
داستان اس��ت .داستانهایی که قسمت عمده آن اختصاص
به تاریخ انبیاء و سرگذشت امم پیشین و حوادث عبرتآموز
گذشته دارد.
اما باید دانس��ت ک��ه قرآن کریم کتاب قصهگویی نیس��ت
ک��ه فقط رویدادهای تحقق یافته را برای اطالع از رویدادها
بیان کند ،بلکه منظور خداوند از بیان داستانها و رویدادها،
شناس��اندن ابعاد گوناگون انسان و متوجه ساختن مردم به
قوانین ثابت و پایدار ،مانند کنش و واکنش ،مقدمه و نتیجه
و محاس��بهی قانونی در ش��ئون زندگی اس��ت .مردم با این
ش��ناخت میتوانن��د از روی تجربه و بصی��رت ،بنای حیات
معقول خود را استوار کنند]1[.
قدر مسلم ،کاربرد مؤلفههای گوناگون روایی در قرآن کریم
در حکم وس��يله و ابزاري برای ارائه و بیان اهداف نهفته در
کالم وحی اس��ت ،یعنی؛ حقايق ديني و اصالح اوضاع بشر،
زيرا قرآن کتاب هدايت ،تعليم و تربيت است و به هیچ وجه
هدف غایی آن بیان یک ماجرا یا رویداد بطور کامل نیست،
از ای��ن جهت در نقل قصهه��ای قرآنی ،ماج��رای محوری
داستان ،به طور پیوس��ته گزارش نشده ،بلکه بخشهایی از
قصه را ب��ر میگزیند که هدایتگر باش��د .به همين دليل،
داس��تانهاي وارده در قرآن کریم در راس��تاي هدف سوره
ق��رار دارد .از طرفی ،داس��تانهاي ق��رآن کریم صد در صد
با آنچه در ادبيات داس��تاني تحت عنوان داس��تان کوتاه يا
رمان مطرح اس��ت ،منطبق نيست .لكن بايد مدنظر داشت؛
با قدري تس��امح ،قصههاي قرآني ،از بس��ياري از جنبهها و
عناصر داس��تاني متعارف در ادبيات داس��تاني برخورداند و
بطور كلي ميتوان اكثر داستانهاي قرآني را نوعي داستان
كوتاه قلمداد نمود(مانند داستانهاي :حضرت زکريا ،ايوب،
ه��ود ،صالح ،اس��ماعيل ،يونس و )...و در مواردي داس��تان
بلند و يا همان رمان (مانند داس��تانهاي :حضرت ابراهيم،
موسي،يوسف و سليمان(ع)).
پیشینه تحقیق
داس��تانهای قرآن بارها از جانب پژوهشگران مورد بررسی
قرار گرفته اس��ت؛ ام��ا در زمینه تحلیل هن��ری -ادبی این
داس��تانها با تکیه بر اصول روایت و داس��تان ،پژوهشهای
کمت��ری صورت پذیرفته اس��ت که این نوش��تار در ادامه و
تکمیل کننده آن پژوهشها میباشد ،پژوهشهایی همچون:
«الفن القصصي في القرآن الکريم» از محمد احمد خلف اهلل،
«التصوير الفني في القرآن» از سيد قطب« ،مؤلفههاي زمان

و م��كان روايي در قصص قرآني» از ابوالفضل حری« ،روش
قرآن در ط��رح وقایع و سرگذش��تهای تاریخی» از مجید
مع��ارف « ،جلوههاي هنر قرآني» از لیال قبرانی« ،جلوههاي
نمايش��ي قصههاي ق��رآ ن» از ولی اهلل ش��الی« ،مباني نقد
داس��تان از ديدگاه قرآن» از زه��را علیزاده« ،تحليل عناصر
ادب��ي و هن��ري داس��تانهاي ق��رآن» از خلی��ل پروینی،
«جلوههاي هنري داستانهاي قرآن» از محمود بستانی و...
انواع داستان در قرآن:
داستانهاي قرآن بر 3نوع است:
-1داس��تانهاي پيامبران که در برگیرن��ده مراحل دعوت،
معجزات آنان ،موضعگيريهاي مخالفان و سرانجام مؤمنان
و تکذيبکنندگان است؛ ش��مار این پیامبران  25نفر است
که عبارتند از  :حضرت آدم ،نوح ،ادریس ،ابراهیم ،اسماعیل،
اسحاق ،یعقوب ،یوس��ف ،لوط ،هود ،صالح ،شعیب ،موسی،
ه��ارون ،داود ،س��لیمان ،ای��وب ،ذوالکفل ،یون��س ،الیاس،
الیس��ع ،زکریا ،یحیی ،عیسی(ع) و حضرت محمد(ص)[]2
اين داس��تانها چندين مرتبه تکرار و در هر س��وره داستان
کامل��ي از آنها ارائه نمي گردد -بجز مواردي اندک همچون
حضرت يوسف(ع) در س��وره يوسف و بدين جهت «احسن
القصص» ناميده ش��ده است -و در هر مرتبه ،بعد خاصی از
شخصيت ارائه مي گردد.
همانطور که اش��اره ش��د اکثر داس��تانهاي قرآني مربوط
به پيامبران اس��ت که در اين بين ،به ترتيب ابتدا داس��تان
حضرت موسي(ع) و قوم بني اسرائيل و فرعونيان است ،پس
از آن ،داس��تان حضرت ابراهيم(ع) و داس��تانهاي حضرت
عيس��ي(ع) و م��ادرش حضرت مريم(س) پربس��امدترينها
هستند.
-2داس��تانهاي مربوط به افراد و رويدادهاي گذشته؛ مانند
داس��تان طال��وت و جال��وت ،فرزن��دان آدم ،اصحاب کهف،
قارون ،اصحاب اخدود ،اصحاب فيل و ...که اين داس��تانها
غالباً بيش از يک مرتبه تکرار نمي شوند.
-3داستانهاي مربوط به رويدادهايي که در زمان پيامبر(ص)
واقع شده؛ مانند جنگ احد و بدر در سوره آلعمران ،جنگ
حنين و تبوک در سوره توبه ،جنگ احزاب در سوره احزاب،
هجرت به مدينه و...
اهداف قرآن کريم از قصهگويي
بطور کلي ميتوان مهمترين اهداف قرآن از داس��تان گويي
را چنين بيان نمود:
-1یکی از اصلیترین اهداف داستانهای قرآنی؛ عبرتدهی از
گذشتگان به آیندگان و مخاطبان خود است .لذا قرآن کریم

واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم 39

در مواردی بسیار ،هدف اصلی از نقل قصص(بویژه تاریخی)
را اصل مهم عبرتدهی بیان میکند(]2[.نک:یوسف111/؛
نازعات26/؛ فجر6-14/؛ آلعمران137/؛ روم9/؛ محمد10/؛
مرسالت16-18/؛ فصلت31/؛ زخرف55-56/؛ قمر )51/که
اوج این عبرتدهی را میتوان در س��وره ش��عراء مش��اهده
نمود( :نک:ش��عراء9-8/؛ 68-67؛ 103-102؛ 121-120؛
140-139؛ 160-158؛ 175-174؛ )191-190
-2تبيين پايههاي دعوت پيامبر(ص) و بيان اصول شريعتي
که پيامبران براي آن مبعوث شده اند(.نک:انبياء)25/
-3تثبي��ت قلب پيامبر اس�لام(ص) و پي��روان آن حضرت
بر دين اس�لام و تقوي��ت اعتماد مؤمنان به ي��اري خداوند
(نک:هود)120/
-4تصدي��ق پيامب��ران گذش��ته و ج��اودان ک��ردن آث��ار
ايشان(نک:آل عمران)93/
-5بيان احکام الهي در قالب داستان(:نک:قمر)4-5/
-6بيان عدل الهي در عقوبت تکذيب گران(:نک:هود)101/
-7دلگرم��ي و آرام��ش ده��ي ب��ه پيامبر در براب��ر تکذيب
کنندگان(:نک:فاطر)26-25/
-8هوش��ياري و بش��ارت(نک:ق1/؛ ط��ه113/؛ ش��وري7/؛
انعام)19/
 -9تأکي��د بر چگونگي دعوت پيامبران و برخورد قوم آنها با
فرستادگان خدا[]3
-10ايجاد تغييرات اساس��ي در جوامع بشري و جهت دهي
آنها به سوي زندگي انساني و ديني
طرح و پیرنگ()plot
مهمتري��ن بخش داس��تان و نمايشنامه ،پيرن��گ يا همان
داستانمايه است؛ عنصري که حکم ساختمان فکري–ذهني
داستان را دارد .دربارهي پيرنگ آمده که «پيرنگ وابستگي
موجود ميان حوادث داستان را بطور عقالني تنظيم ميکند؛
از اي��ن نظر پيرنگ فقط ترتيب و توالي وقايع نيس��ت بلکه
مجموعهي س��ازمان يافته وقايع اس��ت ،اين مجموعه وقايع
و ح��وادث با رابطه عل��ت و معلولي به هم پيوند خوردهاند و
با الگو و نقش��هاي مرتب ش��دهاند»]4[.روند پردازش و ارائه
پيرنگ از مقدمه گرفته تا ش��روع بحران ،کشمکش ،هول و
وال ،نقطه اوج ،گرهگش��ايي و پاي��ان در قرآن کريم به چند
روش است:
-1گاهي روند روايت داس��تان با مقدمهاي به عنوان آغازگر
رويدادها شروع شده و در ادامه به تفصيل روي آورده ميشود؛
اي��ن روش که تقريب��اً در آن تمام مراحل داس��تانپردازي
رعايت ميش��ود ،در داستانهاي طوالني قرآني رعايت شده
اس��ت .از آن نمونه داستان حضرت يوس��ف(ع) است که با

مقدمه روايت ديدن خواب ،توس��ط يوس��ف براي پدر آغاز
ميشود و با آغاز بحران و درگيري روايي در ادامه رويدادها
در پيرنگي هنري و اس��توار ادامه مييابد تا به نقطه اوج که
همان رويدادهاي قصر عزيز مصر است ميرسد و در نهايت
با نزديک ش��دن به پايان داستان گرهگشايي حاصل شده و
تعبير آن خواب اوليه نقطه پاياني داستان ميشود.
همچنين در داس��تان اصحاب کهف نيز به ش��يوه داس��تان
يوس��ف(ع)روند پيرن��گ با مقدمه آغاز و س��پس تفصيالت
داستان(همچون مش��ورت پيش از ورود به غار ،خوابيدن و
بيدار شدن ،رفتن نمايندهاي براي تهيه غذا ،پيبردن به ماجرا
و مردن اصحاب کهف و )...ارائه مي گردد(.نک:کهف)9-12/
-2ارائ��ه پايان داس��تان(فلشبک) با هدف ايج��اد انگيزه و
تش��ويق خواننده و سپس بازگش��ت به عقب و بيان داستان
و ارائه مراحل داس��تان؛ داستان حضرت موسي(ع)در سوره
قصص از اي��ن نوع اس��ت(نک:قصص)3-6/که ابت��دا پايان
داستان(طغيان فرعون در زمين) بيان شده و سپس به عقب
بازگش��ته و به بيان تولد موسي ،مراحل رشد و بزرگ شدن
او ،کش��ته شدن فردي مصري توس��ط او ،خروج از مصر و...
ميپردازد .س��وره طه ،نیز از بهترین نمونههای بازگشت به
گذش��ته است؛ آنجا که به هنگام پرداختن به بعثت حضرت
موس��ی(ع) به داس��تان تولد آن حضرت و شیوه نجات او از
«ولَق َْد َم َننَّا َع َل ْي َ
ك َم َّر ًة
مرگ ،نیز "فلشبک" زده شده استَ :
ُ
��رىِ ،إ ْذ َأ ْو َح ْي َنا ِإلَى ُأ ِّم َ
وحى َأ ِن اق ِْذ ِف ِ
يه ِفي ال َّتابُوتِ
ك َما ُي َ
أخْ َ
الس ِ
َفاق ِْذ ِف ِ
��احلِ َي ْأخُ ْذ ُه َع ُد ٌّو لِّي َو َع ُد ٌّو لَّ ُه
يه ِفي الْ َي ِّم َف ْل ُي ْل ِق ِه الْ َي ُّم بِ َّ
��ت َع َل ْي َ
ك َم َح َّب ًة ِّم ِّني َولِ ُت ْص َن َع َع َلى َع ْي ِني :و به راس��تى
َو َألْق َْي ُ
بار ديگر [ه��م] بر تو منت نهادي��م ،هنگامى كه به مادرت
آنچه را كه [بايد] وحى مىش��د وح��ى كرديم ،كه او را در
صندوقچهاى بگذار سپس در دريايش افكن تا دريا [رود نيل]
او را ب��ه كران��ه اندازد [و] دش��من من و دش��من وى او را
برگيرد و مهرى از خودم بر تو افكندم تا زير نظر من پرورش
يابى»(طه)39-37/
-3بيان داس��تان بدون هيچ مقدمهاي؛ که داستان حضرت
مريم(س) و داس��تان حضرت سليمان(ع) با مورچه و هدهد
و بلقيس از اين نوع است.
-4گاهي اوقات از روش نمايش��ي-درامي براي بيان داستان
اس��تفاده شده است و با تکيه بر عنصر گفتگو که اصليترين
عنصر ارائه دهنده داس��تان و خصوصيات شخصيتدهي آن
در نمايش محس��وب مي ش��ود تکيه مي شود و رويدادها از
زبان قهرمان داس��تان بيان مي شود .مانند داستان حضرت
ابراهيم و اس��ماعيل(ع) در آیات شریفه 127الی129سوره
مبارکه بقره[.رک]16:
در رابطه با قدرت و ضعف پیرنگ ،قصههاي قرآني بر دو نوعند:

40

دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

 -1در بعض��ي از قصهه��اي قرآن��ي پيرنگ بگون��هاي فني
و کام��ل وجود دارد؛ مانند :قصه آفرينش انس��ان ،داس��تان
اخراج آدم ابوالبشر(ع) از بهشت ،داستان کشته شدن هابيل
توس��ط قابيل ،داستان حضرت يوسف(ع) در کنعان و مصر،
داستان حضرت عيس��ي(ع) ،داستان حضرت موسي(ع) و...
ک��ه در تمامي موارد بخشهاي مختلف داس��تان ،اجزاي به
هم پيوس��ته را تشکيل ميدهند که از روابط علي و معلولي
منظمي برخاستهاند.
 -2قصههاي��ي که به علت خرق عادت(خالف عادت) داراي
پيرنگ ضعيفي هس��تند؛ مانند کليه معجزات و کرامات که
در قصهها وجود دارد .البته مؤمنان چون خداوند را آفريننده
نظام علت و معلولي ميدانند و در معجزات سخن از ماورائي
اس��ت که علت و معلول مادون آن قرار دارند[ ]5در پذيرش
آن شکي به خود راه نميدهند.
عناصر ساختاري پيرنگ
مقدمه()introduction
در بررس��ي مقدمههاي داستانهاي قرآن ،اولين نکتهاي که
جلب نظر ميکن��د خطاب قرار گرفتن پيامبر اس�لام(ص)
اس��ت که اين امر بيانگر آن اس��ت که داس��تان بخاطر آن
حض��رت(ص) و دع��وت ايش��ان و در جهت اثبات رس��الت
پيامبر(ص) و رد و ترساندن مخالفان ميباشد .داستانهاي
قرآن را ميتوان از جهت مقدمه بر چند نوع دانس��ت که در
جهت بيان کامل درونمايه و موضوع مدنظر داستان از تنوع
برخوردار است:
-1تأکيد بر بع��د اغرا و تحريک خواننده ب��ه خواندن ادامه
داس��تان ک��ه اين امر با کارب��رد جملهاي س��ؤالي به عنوان
مقدمه در آغاز محق��ق ميگردد و با ايجاد زمينه چيني در
خواننده ،کنش و انگيزه دنبال کردن را به او ميدهد .مانند
س��وره فیل که با س��ؤالي آغاز ميش��ود و ف��رد را به دنبال
خود ميکش��اند« َألَ ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َربُّ َ
��ك بِ َأ ْص َح ِ
اب الْ ِفيلِ :...
مگر ندي��دى پروردگارت با پيلداران چ��ه كرد»(فيل)1-5/
��ل َأ َت َ
«و َه ْ
وس��ى :و آيا خبر موس��ى به تو
اك َح ِد ُ
و ي��ا َ
يث ُم َ
رسيد»(طه )16/همچنین( :ص )17 -2/و (ذاريات.)24/
-2ارائه توضيحي کوتاه و خالصه درباره درونمايه داس��تان،
رويدادها و شخصيتها و سپس ورود به بدنه داستان؛ مانند
داس��تان درگيري
س��وره قصص که پي��ش از ورود به بدنه
ِ
حضرت موس��ي(ع) با فرع��ون ،در جمالتي کوتاه به معرفي
ش��خصيت ضد قهرمان فرع��ون پرداخت��ه و نمايي کلي از
درونمايه داستان ميدهد«:إ َِّن ِف ْر َع ْو َن َع اَل ِفي أْ َ
ال ْر ِ
ض َو َج َع َل
َ
��ي ًعا َي ْس�� َت ْض ِع ُف َطائِ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُي َذبِّ ُح َأ ْب َناء ُه ْم َو َي ْس�� َت ْح ِيي
أ ْه َل َها ِش َ
ين :فرعون در سرزمين [مصر]
ِن َس��اء ُه ْم ِإن َُّه َك َ
ان ِم َن الْ ُم ْف ِس ِد َ

س��ر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقهاى از
آنان را زبون مىداش��ت پسرانشان را سر مىبريد و زنانشان
را [ب��راى بهرهكش��ى] زنده بر جاى مىگذاش��ت كه وى از
فسادكاران بود»(قصص )4/و سپس وارد اصل داستان شده
و از دوران کودکي حضرت موسي(ع) شروع ميکند.
-3ارائه چکيدهاي از داستان و ايجاد سواالت و نکاتي مبهم در
ذهن خواننده و ترغیب او به خواندن توضيحات و تفصيالت
آت��ي در ادامه روند داس��تان و مراحل پيرنگ (از ش��روع تا
«ولَق َْد َم َّكنَّا ُك ْم ِفي َ
األ ْر ِ
ض
گرهگشايي و نتيجهگيري)؛ مانندَ :
ون :و قطعاً شما را در
َو َج َع ْل َنا لَ ُك ْم ِفي َها َم َعا ِي َ
ش َق ِل اًيل َّما تَشْ ُك ُر َ
زمين قدرت عمل داديم و براى شما در آن وسايل معيشت
نهاديم [اما] چه كم سپاسگزارى مىكنيد»(اعراف )10/و در
ادام��ه در آیات 25-11به بيان تفصيالت پيرامون داس��تان
آفرين��ش و قرار گرفتن انس��ان در زمين ميپردازد .از ديگر
نمونهها ميتوان به داس��تان حضرت يوس��ف(ع) و اصحاب
کهف در سوره مبارکه کهف اشاره نمود.
 -4برخ��ي از داس��تانها به جهت ماهي��ت خاص موضوع و
درونماي��ه و با ه��دف تأثيرگذاري بيش��تر و عميقتر ،فاقد
ه��ر مقدم��هاي هس��تند و ب��دون زمينهچين��ي و بصورت
ناگهاني ،خواننده وارد داس��تان ميش��ود؛ مانند سوره مريم
و داس��تان زکري��ا ،تولد يحيي و حضرت مس��يح و ابراهيم،
اسماعيل و موسي(ع) و داستان حضرت يونس(ع) در سوره
صاف��ات 140-148/که ب��دون مقدمهچيني ،داس��تان آغاز
ميشود.
 -5ارائ��ه مقدم��هاي طوالني و مفصل؛ مانند داس��تان حضرت
آدم(ع) در س��وره بقره[ ]6و حضرت عيسي(ع) درآیات 29- 33
سوره شریفه مريم.
گرهافکني()knotting-complexity
وضعيت و موقعيتي دش��وار از داس��تانمايه را «گرهافکني»
گوين��د که ط��ي آن دگرگوني و تغيي��ري ناگهاني در روند
وق��وع رويدادها پيش ميآيد و بطور کلي خط اصلي پيرنگ
دگرگون شده ،س��ير صعودي بحران دچار جهشي ناگهاني
ميگردد و باعث گسترش کشمکش ميشود]4[.
تقريباً در بیش��تر داس��تانهاي قرآن ،ش��خصيتها معرفي
و موقعي��ت ايج��اد گرهافکني ذکر گرديده اس��ت؛ به عنوان
نمونه ،در سوره بقره ،داستان بنياسرائيل ،طالوت و جالوت
ابت��دا ب��ه معرفي طالوت پرداخت��ه که م��ال فراواني ندارد،
ولي فردي شايس��ته و برگزيده خداس��ت و دانش و توانايي
بدني او را خ��دا افزوده اس��ت(...نک:بقره247/و )246يا در
قصه هابيل و قابيل ،ابتدا ش��خصيت هر دو معرفي گرديده
اس��ت(نک:مائده )27-29/وضعي��ت و موقعيت دش��وار در
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قصههاي قرآني گاهي به صورت ديدن يک خواب ميباش��د
که ش��روع و آغاز گرهافکني قصه اس��ت؛ مانند خواب ديدن
حضرت ابراهيم(ع) در قرباني کردن پس��رش اس��ماعيل(ع)
(نک:صاف��ات )102/ي��ا خواب ديدن حضرت يوس��ف(ع) و
بازگويي آن به پدرش(نک:يوس��ف .)4/گاهي مش��اهده يک
موقعيت بحث برانگيز ش��روع گرهافکني داس��تان است ،در
داستان اصحاب کهف -بنا به تفاسير -عجز يا ترس دقيانوس
که ادعاي الوهيت داشت افراد مؤمن را به انديشه واداشته و
گرهافکني شروع ميشود که عناصر و موقعيتهاي جديدي
را در پيدارد .گاهي در مورد قومي که عادت به بتپرس��تي
و شرک داشتند ،ارسال پيامبر و شروع دعوت او باعث شروع
گرهافکني ميشود(نک:هود.)61/

کش��مکش انس��ان با خود ميباش��د که نوعي حديث نفس
ناشي از حيرت و يا ترديد براي رسيدن به يقين است .از آن
نمونه میتوان به داس��تان عزیر در سوره شریفه بقره اشاره
نمود(نک :بقره .)259/در آیه  61س��وره مبارکه آلعمران،
س��رزنش حضرت مريم(س) براي فرزنددارشدن توسط قوم
ايشان کشمکش به وجود ميآورد و با راه حل قبلي خداوند
اين کش��مکش کالمی ،به صورت اش��اره مريم به طفل ،به
پايان ميرس��د(:نک:مريم )29/در برخي از داس��تانها نيز
نوعي کش��مکش اخالقي مش��اهده ميش��ود(نک:هود)79/
و گاه��ي بح��ران داس��تان ،نتيجه مثبتي به ب��ار ميآورد و
کشمکش به يکباره فرو مينشيند؛ مانند ايمان آوردن ملکه
سبا به حضرت سليمان و تسليم شدن او.

کشمکش و درگيري()confict
ي��ک داس��تان يا نماي��ش از جاي��ي آغاز ميش��ود که يک
کش��مکش در داس��تانمايه ،گره ايجاد ميکن��د و آن را به
س��وي بحران س��وق ميدهد .پيش از آنکه گره و کشمکش
در داس��تان ايجاد ش��ود ،زندگي ش��خصيتها در مقدمه از
تعادل برخوردار است و بعد از اين حالت است که تعادل بهم
ميخورد ،درگيري آغاز ميشود .کشمکش به  4نوع تقسيم
مي شود :جسماني ،ذهني ،عاطفي ،اخالقي]4[.
در اغلب داستانهاي قرآن گفتگوي شخصيتها ،کشمکش
داستان را به وجود ميآورد؛ مانند :حالت مشاجرهاي موسي
و فرعون ،ابراهيم و قوم بت پرست ايشان ،نوح و لوط با قوم
خويش از اين قبيل است که کشمکش فکري و ذهني است
و اغلب به تکذيب پيامبر و آيات خدا منجر ش��ده اس��ت که
نهايتاً باعث نوعي کشمکش جسماني به صورت عذاب خداوند
براي مخالفان میگردد .دراين نوع ازکشمکش که مخصوص
قصههاي قرآني اس��ت يک طرف شخصيت يا نيرو(خدا) به
صورت نامرئي و يا از طريق واسطهها(فرشتگان) ،کشمکش
جسماني را به سود خود به پايان ميرساند(:نک:يونس)73/
در بعض��ي ازقصهه��اي قرآن مانند داس��تان داوود(ع) ،بين
طالوت و جالوت ،کش��مکش جسماني امري روشن و آشکار
اس��ت .ميتوان گفت در داس��تان آفرينش انسان و دستور
خداون��د به فرش��تگان و ابليس ،ابليس دو کش��مکش را به
وجود ميآورد :در رابطه با خداوند از نوع کشمکش ذهني و
اعتقادي و به صورت عدم اطاعت و کفر متجلّي ش��ده و در
رابطه با انسان ،کشمکش از نوع شيطاني و به صورت اغواء و
تحري��ک به نافرماني از خدا به صورت مرموزانه و با خدعه و
فريب ميباشد که کشمکش دومي براي جبران شکست در
کشمکش اولي ایجاد میشود.
در برخي قصههاي قرآني ،کشمکش به صورت ذهني ،یعنی

تعلي�ق ،ه�ول و وال ،دروايي ،حيراني ،سرگش�تگي،
انتظار()suspense
کيفيتي اس��ت که نويس��نده ب��راي وقايعي که در ش��رف
شکلگيري است ،در داستان و يا نمايشنامه خود ميآفريند
و ب��ا برانگيختن هيجان و التهاب خواننده و تماش��اگر آنرا
مش��تاق و کنجکاو به ادامه ماج��را ميکند .اين عنصر پس
از بروز بحران در داس��تان ظهور ميکند و بواسطهي ايجاد
انتظار يکي از عوامل اصلي ايجاد جذابيت داستان و نمايش
محسوب ميگردد]7[.
ماهيت هر داس��تان و کوتاه و
در ّ
قصهه��اي قرآني ،بن��ا به ّ
بلن��د بودن آن ،حال��ت تعليق زودتر يا ب��ا تأخير به جواب
پرس��ش مخاطب(چه ش��د؟) ميرس��د .به عبارت ديگر در
قص��هاي مثل داس��تان عزير که تنها در يک آيه ذکر ش��ده
ّ
اس��ت ،انتظار خواننده چندان طول نميکش��د تا از پايان و
نتيجه انتظار خود آگاه گردد .در برخي داس��تانهاي قرآن،
اين حالت «تعليق» با نوعي پيشبيني همراه است ،منتهي
ن��ه به صورت دقيــق ،مث ً
تمرد و نافرماني مخالفان
ال نتيجه ّ
را ميت��وان پيشبيني کرد ،ا ّم��ا پيشبيني نوع عذابکاري
خ��ارج از توان و ذهن مخاطب اس��ت .مث ً
ال بع��د ازآيه 41
س��وره شریفه هود مخاطب منتظر پاسخ پسر نوح در دعوت
پدرش اس��ت ،و اي��ن انتظار ،بالفاصله درآيه بعدي به س��ر
ميرسد(نک:هود )42/و همين هول و وال است که مخاطب
قصه عالقمند ميسازد.
را به پيگيري ّ
بحران()crisis
لحظه ايس��ت ک��ه نيروهاي متقابل براي آخري��ن بار با هم
تالق��ي ميکنند و تنش ب��ه باالترين حد خود ميرس��د و
عمل داس��تاني را به نقطهي اوج نزديک ميسازد و با ايجاد
چرخشي اساسي در سير داستان موجب دگرگوني شخصيت

42

دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

اصلي يا ديگر شخصيتها ميشود]8[.
قصهه��اي قرآن��ي معم��والً رودررويي دو ش��خصيت ،به
در ّ
ش��کلهای مختلفی ایجاد بحران مینماید؛ گاهی موافق با
همديگر مانند خدا و موسي در داستان تجلّي خدا بر درخت
و گاهی موافق(مؤمن) با مخالف(ش��يطان يا کافر) يا گاهي
روبهرو ش��دن با يک مش��کل اساس��ي مانند تشنگي شديد
اس��ماعيل و بيهوش ش��دن او از فرط تشنگي و يا موقعيت
سرنوشت س��از و خطرناک مانند گذاشتن چاقو روي گلوي
فرزند توسط حضرت ابراهيم(ع).
قصهه��اي قرآني ،بحران به آن ش��کل ممکن در
در برخ��ي ّ
عناصر داس��تاني وجود ندارد؛ مانند قصه اصحاب کهف .در
قصهها نيز آخرين گفتگوي پيامبر با قومش بحران را
برخي ّ
تمرد آن قوم(تکذيب پيامبر) و نفـرين
به وج��ود آورده و با ّ
ً
پيامبر براي نزول عذاب ش��دت مییابد و نهایتا ،اس��تجابت
دعای پیامبر و نزول عذاب الهی ،نقطه اوج و گرهگش��ایی را
به وجود میآورد(:نک:هود.)40/
گرهگشايي ،نتيجهگيري()denoument
پيآمد وضع و موقعيت پيچيده يا نتيجه نهايي رشته حوادث
اس��ت و نتيجه گش��ودن رازها و معماها و بر طرف ش��دن
س��وءتفاهمها .گرهگشايي در کنار نقطهي مقابل خود يعني
گرهافکن��ي بناي اصلي تم��ام پيرنگ بنديه��ا و دو طرف
آغازين و پاياني تنش و حرکت و پويايي داستان است]9[.
در اکثر داستانهاي قرآن گرهگشايي به نحو مناسبي صورت
پذيرفته اس��ت .در م��ورد پيامبران و انس��انهاي نيکوکار،
نتيجهگيري مطلوب و خوش��ايند اس��ت؛ مانند :توبه آدم و
پذيرفتن آن توسط خداوند ،گلستان شدن آتش ابراهيم(ع)،
ارس��ال قوچ از آس��مان براي ذبح به جاي اسماعيل(ع) ،به
س��خن درآمدن طفل(عيس��ي) و جواب مخالفان را دادن و
صيانت از آبروي مريم(س) ،نزول نعمت و به مقام رس��يدن
يوس��ف(ع) و بينا شدن يعقوب(ع) و وصال يوسف .در مورد
تکذيب کنندگان پيامبران ،کافران ،مشرکان و شخصيتهاي
منفي ،گرهگش��ايي با نزول عذاب و نابودي آنها از قبيل قوم
کافر نــوح ،هود و لوط و فرعون صورت ميگيرد.
پايان()the end
گاه��ي پس ازگرهگش��ايي ،صحنه کوتاهي وج��ود دارد که
دايره داس��تان در آن نقطه بس��ته ميش��ود ،اي��ن صحنه،
پايان داس��تــان است ]10[.برخی از قصههاي قرآني دارای
پایانبندی هس��تند و برخی در همان مرحله گرهگشایی و
نتیجهگیری به پایان میرس��ند .اما باید دانس��ت که عناصر
طرح جدا از هم نيس��تند و گاهي بح��ران و نقطه اوج يکي

است و گاهي هم پايان و گرهگشايي داستان.
از جمله پایانبندیهای داس��تانهای ق��رآن میتوان موارد
ذیل را یادآور شد:
 -1بیان فلس��فه و حکم��ت کار خداوند و دادن پن��د و اندرز:
(نک:بقره-2 )251/پرداختنبهتواناييخداوند(:نک:بــقره)259/
-3دادن هش��دار(نک:طه102/و -4 )98دادن تذکر و یا تعریف
و تمجید نمودن از شخصیتی(:نک:ص -5 )44/دعا نمودن به
عنوان حسن ختام( :نک:نوح )28/و...
عناصر دیگر داستان
زاويهي ديد()point of view- viow point
منظ��ور از دي��دگاه يا زاويهديد در داس��تان ،فرم و ش��يوه
روايت داس��تان توسط نويسنده اس��ت ]10[.بطور کلي در
داستانپردازي ،نويس��نده بهفراخور موضوع داستان و روند
رويدادها و پيشرفتن عمل داس��تاني از چندين زوايهيديد
ميتواند بهره ببرد[.رک]4،20:
در داستانهاي قرآنی تمامي زوايايديد وجود دارند- .البته
گاه��ي ترکيبي از آن دو(بيرون��ي و دروني) وجود دارد و به
فاصله کمي زاويهديد تغيي��ر مينمايد( .مانند آيه 12و 11
س��وره ش��ریفه اعراف) -اما آنچه بيشتر جلب توجه ميکند
اس��تفاده از راوي سوم شخص است .مانند زاويهديد داستان
حض��رت ابراهيم(ع) که از نوع زاويهديد بيروني اس��ت و بر
پايه روايت اس��توار اس��ت .راوي آن سوم ش��خص و از نوع
داناي کل اس��ت يعني بي��رون از داس��تان و واقف به تمام
ماجراس��ت]11[.خداوند به عن��وان راوي داناي کل از همه
ح��وادث (بيرون) و درون آگاه اس��ت و درباره ش��خصيتها
اظهارنظر ميکند .آگاهي از حوادث گذش��ته و آينده مانند
الرو ُم ِفي َأ ْدنَى أْ َ
ال ْر ِ
ض
آيات 4-2س��وره مبارکه رومُ « :غ ِل َب ِت ُّ
للِهَّ
َ
أْ
ين ِ ال ْم ُر ِمن ق َْب ُل
��ي ْغ ِل ُب َ
ون ِفي بِ ْض ِع ِس ِن َ
َو ُهم ِّمن بَ ْع ِد َغ َل ِب ِه ْم َس َ
ِ
ون :روميان شكس��تخوردند
َو ِم��ن بَ ْع ُد َو َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح الْ ُمؤْ م ُن َ
در نزديكترين س��رزمين و[لى] بعد از شكستشان در ظرف
چند س��الى به زودى پيروز خواهند گرديد[ .فرجام] كار در
گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است كه مؤمنان
از ي��ارى خدا ش��اد مىگردند» اظهارنظر درباره ش��خصيت
يم َي ُهو ِد ًّي��ا َو َال ن َْص َرا ِن ًّيا
حض��رت ابراهيم(ع)َ « :م��ا َك َ
ان ِإ ْب َرا ِه ُ
ان ِم َن الْ ُمشْ ِ
ين :ابراهيم نه
ان َح ِني ًفا ُّم ْس�� ِل ًما َو َما َك َ
َولَ ِكن َك َ
��ر ِك َ
يهودى بود و نه نصرانى بلكه حق گرايى فرمانبردار بود و از
مشركان نبود»(آلعمران )67/و رهبري و هدايت شخصيت
«ولَق َْد َه َّم ْت بِ ِه َو َه َّم بِ َها
در س��وره يوس��ف بيان شده اس��تَ :
ان َربِّ ِه َك َذلِ َ
السو َء َوالْ َف ْحشَ اء
لَ ْوال َأن َّر َأى بُ ْر َه َ
ك لِ َن ْص ِر َف َع ْن ُه ُّ
ين :و در حقيقت [آن زن] آهنگ وى
ِإن ُ
َّ��ه ِم ْن ِع َبا ِدنَا الْ ُمخْ َل ِص َ
كرد و [يوس��ف نيز] اگ��ر برهان پ��روردگارش را نديده بود
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آهنگ او مىكرد چنين [كرديم] تا بدى و زشتكارى را از او
بازگردانيم چرا كه او از بندگان مخلص ما بود»(یوسف)24/
موضوع()subject
موض��وع ،ش��امل پديدهها و حوادثي اس��ت که داس��تان را
ميآفــرين��د و درونمايه را تصوير مي کند ]4[.و یا مفهومي
اس��ت که داس��تان درباره آن نوشته ميش��ود و مفهوم آن
پاسخي است به پرسش :داستان درباره چه بود؟[]10
موضوع داستانهاي قرآن از واقعيت و صداقت الهام ميگيرد
و غالباً بجاي پرداختن به جزئيات رويدادها ،حوادث سازنده
و مهم که در خدمت درونمايه و هدف مدنظر اس��ت را بيان
ميکن��د .از اي��ن رو در تقس��يم بندي موضوع داس��تانها،
داس��تانهاي قرآن��ي جزء داس��تانهاي واقع��ي و هدفمند
هس��تند[]4؛ اما نه آن واقعيتي که بطور کلي در داستانها
بدان پرداخته ميشود ،بلکه داستانهايی که در قرآن كريم
مطرح شده ،نوعي از طرح حقيقي واقعيت است.
دامن��ه موضوعات داس��تانهاي قرآني از آفرينش انس��ان
تا سرنوش��ت انس��انها در دنيا و آخرت گس��ترده است .در
خالل خلقت و قيامت نيز موضوعهاي قرآني شامل :حوادث
خارق العاده و معجزات؛ مانند تولد معجزه آساي عيسي(ع)
و س��خن گفت��ن او در گهواره ،گلس��تان ش��دن آتش براي
ابراهيم و حوادثي از اين قبيل ،سرگذشت و اخبار پيامبران
و تکذيب قــوم آنها و نزول عــذاب الهي (نوح و لوط و هود
و شــعيب و موسي و )...داستانهايي براي توجيه و عينيت
معاد؛ مانند داستان ُعزير و پرندگان ابراهيم و اصحاب کهف
براي زنده نگه داش��تن ياد آخرت و عبرت گرفتن ،پرهيز از
هواي نفس و غرور مانند مطرود شدن ابليس از درگاه الهي،
پرهيز از شيطان؛ مانند رانده شدن انسان از بهشت و...
مضمون و درونمايه()contents
ّ
درونمايه ،در واقع همان ،فکر اصلي و مسلط در هر اثري است،
خط يا رشتهاي که در خالل اثر کشيده ميشود و وضعيت و
موقعيتهاي داستان را به هم پيوند ميدهد .به عبارت ديگر
فکر و انديشه حاکم که نويسنده در داستان اعمال ميکند]4[.
از حيث درونمايه« ،بيش��تر داستانهاي قرآن وجه اشتراک
ّ
مش��خصي دارند و اهداف مش��ترکي را دنبال ميکنند و آن
پيروزي نهايي حق بر باطل ،رستگاري خداپرستان و سيهروزي
مش��رکان است .آنجا که حضرت نوح(ع) به سالمت از طوفان
ميگذرد ،آتش بر حضرت ابراهيم(ع) گلستان مي شود ،عصاي
حضرت موس��ي(ع) مارهاي دروغين ساحران را ميبلعد و آب
را ميش��کافد ،حضرت يوسف(ع) از زندان رهايي مييابد و به
سروري ميرسد]12[»...

گفتگو()dialogue
«صحبتي که ميان دو ش��خص يا بيشتر رد و بدل مي شود
و يا آزادانه در ذهن شخصيت واحدي در اثر ادبي (داستان،
نمايشنامه ،ش��عر)پيش ميآيد ،گفتگو است»[ ]4چنانکه
از اين تعريف بر ميآيد ،گفتگو منحصر به رد و بدل ش��دن
س��خن ميان دو نفر يا بيشتر و بطور کلي گفتگوي خارجي
نيس��ت ،بلکه شامل نجواهاي دروني ش��خص با خويش در
جهت واگويی دغدغههاي دروني نيز مي شود .از اين جهت
گفتگو در انواع مختلف ادبي (چه در داستان و چه در نمايش
و ش��عر) دو قسم است-1 :گفتگوي بيروني يا همان ديالوگ
که عموماً مقصود از گفتگو همان اس��ت -2گفتگوي دروني
يا مونولوگ که ش��امل تکگويي دروني و تکگويي نمايشي
ميش��ود .البته نوع ديگري از گفتگ��و هم بنام خودگويي يا
حديث نفس نیز در آثار ادبی بکار میرود.
اهميت زيادي داده شده
در داس��ــتانهاي قرآن به گفتگو ّ
است زيرا ارزشمندترين عنــصر نمايشي داستان ،گفــتگو
اس��ت ،بگونهاي که بايد «ن��گارش گفتگو را ن��گارش درام
دانست ]13[».درقــرآن گفتگــو از مهمترين عناصر هنري
در به تصوير کش��يدن ش��خصيتها ،پيشبردن رويدادها و
حوادث ،بيان انديش��ه مدنظر و تحق��ق هدف و پيام مدنظر
محسوب میشود.
در قرآن کريم چند گفت و گو را ميتوان در نظر گرفت:
-1گفت و گو با ديگران(ديالوگ):
قصههاي ق��رآن از اين نوع (گفت و گو)
بيش��تر گفت و گوهاي ّ
ميباشد و اين امر بر ابعاد درامي داستانهاي قرآن ميافزايد،
زيرا عنص��ر ديالوگ اصليترين جزء هنر نمايش محس��وب
ميگ��ردد .تقريباً در همه قصهه��اي قرآني گفت و گوي دو
طرفه(ديال��وگ) وجود دارد .در م��واردي ،عنصر گفت و گو در
چندين آيه تبديل به اصليترين ابزار بياني داس��تان مي شود،
مانند آيات 65-83سوره کهف که مربوط به داستان موسي
و خضر ميش��ود و يا آيات  16-27س��وره کریمه شعراء که
پيرام��ون داس��تان موس��ي و فرعون اس��ت و در مکالمهاي
نسبتاً طوالني ،حوادث داستان در قالب صحنه نمايش ارائه
ميگردد.
معموالً گفت و گوي پيامبران با خدا و قوم خود پربسامدترين
است؛ به عنوان نمونه در سوره طه از آيه  8تا  98مربوط به
قصه حضرت موسي(ع) بوده و تقريباً تمام آيات گفت و گوي
خدا و موس��ي است؛ از نمونههاي ديگر :ديالوگها بين خدا
و فرشتگان(نک:بقره ،)30/خدا و ابليس(نک:اسراء ،)61/خدا
و پيامبر(نک:مائده )26/پيامبر و مخالف يا موافق خود (قوم
خود)(نک:س��وره يونس )84-85/و (نک:اع��راف،)59-62/
پيامبر و فرشــته(نک:حجر52/و ،)51خدا و انسان و انسان با
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انسان(نک:قلم29/و ،)28فرشته و انسان(نک:آلعمران)47/
حضرت ابراهيم و پدر و قومش(نک:صافات )85-87/پيامبر
و حيوان��ات ،مانند :گفتگوهاي بين حضرت س��ليمان(ع) با
هدهد و...
 -2گفت و گو با خود يا مونولوگ(حديث نفس)
مونولوگهای داس��تانهای قرآن از نظر کمیت به نس��بت
دیالوگها کمترند؛ از آن نمونه ميتوان به داس��تان حضرت
ابراهيم(ع) در س��وره انعام اشاره نمود،آنگاه که آن حضرت
به ش��بي تاريک نگاه کرد و به تأمل در آن پرداخت و آن را
اب��زاري براي قانع نمودن قومش ق��رار دادَ « :ف َل َّما َج َّن َع َل ْي ِه
َال َه َذا َربِّي َف َل َّما َأ َف َل ق َ
��ل َر َأى َك ْو َك ًبا ق َ
ال َّل ْي ُ
ين،
َال ال ُأ ِح ُّب اآل ِف ِل َ
َال َه َذا َربِّي َف َل َّما َأ َف َل ق َ
از ًغا ق َ
َف َل َّما َر َأى الْق ََم َر بَ ِ
َال لَ ِئن لَّ ْم َي ْه ِد ِني
َ
س بَ ِ
َ��و ِم َّ
از َغ ًة
الضالِّ َ
َربِّ��ي أل ُكون ََّن ِم َن الْق ْ
ينَ ،ف َل َّما َرأى الشَّ ْ��م َ
َ
َ
��ر َف َل َّما أ َف َل ْت ق َ
ق َ
َال َيا ق َْو ِم ِإنِّي بَ ِري ٌء ِّم َّما
َ��ال َه َذا َربِّي َه َذآ أ ْك َب ُ
تُشْ ِ
ون :پس چون ش��ب بر او پرده افكند س��تارهاى ديد
��ر ُك َ
گفت اين پروردگار من اس��ت و آنگاه چون غروب كرد گفت
غروبكنندگان را دوست ندارم ،و چون ماه را در حال طلوع
دي��د گفت اين پروردگار من اس��ت آنگاه چون ناپديد ش��د
گف��ت اگر پ��روردگارم مرا هدايت نكرده ب��ود قطعاً از گروه
گمراهان بودم ،پس چون خورشيد را برآمده ديد گفت اين
پ��روردگار من اس��ت اين بزرگتر اس��ت و هنگامى كه افول
كرد گف��ت اى قوم من ،م��ن از آنچه [براى خدا] ش��ريك
مىسازيد بيزارم»(انعام )78-76/در سوره بقره و در داستان
َال َأنَّى ُي ْح ِيي َه ِذ ِه ُهّ
الل
عزير ،عزير با خود چنین میگوید...« :ق َ َ
بَ ْع َد َم ْو ِت َها :....گفت :چگون��ه خداوند( ،اهل) اين (ويرانكده)
را پس از مرگش��ان زنده مىكند؟»(بقره )259/در داس��تان
کش��تن هابيل توس��ط برادرش قابيل ني��ز مونولوگ وجود
دارد ،قابيل بعد از کش��تن هابيل و پس از ديدن شيوه دفن
کردن مرده توس��ط کالغ ،با خ��ود میگوید...«:ق َ
َال َيا َو ْي َل َتا
َ
ون ِم ْث َل َه َذا الْغ َُر ِ
اب َف ُأ َو ِار َي َس ْوء َة َأ ِخي َفأ ْص َب َح
َأ َع َج ْز ُت َأ ْن َأ ُك َ
ين[ :قابيل] گف��ت واى بر من آيا عاجزم كه مثل
��ن النَّا ِد ِم َ
ِم َ
اين زاغ باش��م تا جس��د برادرم را پنهان كنم پس از [زمره]
پشيمانان گرديد»(مائده)31/
 -3تک گويي(تک گويي خاص)
تک گوي��ي که در واقع مخاطب دارد ول��ي در آن مخاطب
پاس��خ نميدهد ش��ايد بتوان ترکيبي از مونولوگ و ديالوگ
در نظ��ر گرفت و آن را مونوديالوگ نامي��د ،مانند گفتگوي
يک طرفه خدا با پيامبر يا انس��ان (سخن خداوند خطاب به
خلق).مانند:
َ
َ
هَّ
ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
ون بِالل َوكن ُت ْم أ ْم َوا ًتا َفأ ْح َياك ْم ث َُّم ُيمي ُتك ْم ث َُّم
« َك ْي َف َت ْك ُف ُر َ
ُي ْح ِي ُ
ون:چگونه خدا را منكريد با آنكه
يك ْم ث َُّم ِإلَ ْي ِه ُت ْر َج ُع َ

مردگانى بوديد و شما را زنده كرد باز شما را مىميراند
[و] باز زنده مىكند [و] آنگاه به سوى او بازگردانده
مىشويد»(بقرهَ « ،)28/يا بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
يل ا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم ِت َي الَّ ِتي
َأ ْن َع ْم ُت َع َل ْي ُك ْم :...اى فرزندان اسرائيل نعمتم را كه بر شما
«وا ْذ ُك ْر ِفي الْ ِك َت ِ
اب َم ْر َي َم :...و در
ارزانى داشتم یاد کنیدَ ،».
وس َف
اين كتاب از مريم ياد كن»(مريم« ،)16/لَّق َْد َك َ
ان ِفي ُي ُ
ين :به راستى در [سرگذشت] يوسف و
َوإِخْ َو ِت ِه آ َي ٌ
لسائِ ِل َ
ات لِّ َّ
برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست(».يوسف)7/
دعاهاي پيامبران و گفتگوي آنها با خدا يا انس��انها با خدا
يم الْق ََو ِاع َد ِم َن
نيز از این نوع اس��ت؛
مانند«:و ِإ ْذ َي ْر َف ُ
َ
��ع ِإ ْب َرا ِه ُ
َ
َ
ِ
ِ
الْ َب ْي ِت َوإ ِْس َم ِ
ِ
ْ
اع ُ
يم:
يل َربَّ َنا َت َق َّب ْل منَّا ِإنَّك أ َ
السم ُ
نت َّ
يع ال َعل ُ
و هنگامى كه ابراهيم و اس��ماعيل پايههاى خانه [كعبه] را
باال مىبردن��د [مىگفتند] اى پروردگار م��ا از ما بپذير كه
در حقيقت تو ش��نواى دانايى»(بقره )127/يا دعاي اصحاب
��ف َفقَالُوا َربَّ َنا آ ِت َنا ِمن لَّ ُد َ
که��ف« ِإ ْذ َأ َوى الْ ِف ْت َيةُ ِإلَى الْ َك ْه ِ
نك
َر ْح َم ًة َو َه ِّي ْئ لَ َنا ِم ْن َأ ْم ِرنَا َرشَ ًدا:آنگاه كه جوانان به سوى غار
پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتى
بخش و كار ما را براى ما به س��امان رس��ان»(کهف )10/وا
ا َ َس��فا گفتن حضرت یعقوب(ع) بر فراق يوس��ف ،نيز نوعي
مونوديالوگ دارد«:و َتولَّى َع ْن ُهم وق َ َ
وس َف
ْ َ
َال َيا أ َس�� َفى َع َلى ُي ُ
َ َ
ِ
َ
يم  :و از آنان روى گردانيد
َوا ْب َي َّض ْ
��ت َع ْي َنا ُه ِم َن الْ ُح ْز ِن َف ُه َو كظ ٌ
و گفت اى دريغ بر يوس��ف و در حالى كه اندوه خود را فرو
مىخورد چشمانش از اندوه سپيد شد»(يوسف)84/
شخصيت پردازي()characteraziation
ش��خصيتها افرادي هس��تند که در اثر روايي و نمايش��ي،
داراي ويژگ��ي و کيفي��ت رواني و اخالقي پيش س��اختهاند
که آن را در اعمال و گفتار خويش نش��ان ميدهند .در باب
اهميت شخصيت در داستان و نمايش همين بس که بسياري
از صاحبنظ��ران ،ش��خصيت را مهمترين عنصر داس��تان و
درام دانس��تهاند ]14[.عنصري که تمام داستان بر مدار آن
ميچرخد .در خالصهترين تعريف از ش��خصيتپردازي بايد
آن را «معرفي ش��خصيت با روايت ،شناساندن شخصيت از
طريق گفتگو و ش��خصيتپردازي در قالب اعمال شخصيت،
دانست]13[.
معم��وال از س��ه روش براي ارائه ش��خصيتهاي داس��تاني
استفاده میشود:
-1روش مستقيم ،توصيفي يا روايي :در اين روش نويسنده
بگونهاي مس��تقيم به دخالت آمران��ه و تکيه بر کليگويي و
تيپسازي ،در تحليل شخصيتها ،به بيان خصوصيات آنها
ميپردازد7[.و]4
-2روش غير مستقيم و نمايشي :در اين شيوه شخصيتها از طريق
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رفتار و گفتارشان و بگونهاي غير مستقيم شناخته ميشوند]15[.
-3روش ارائه درون شخصيت بيتعبير و تفسير(جريان سيال
ذهن) :در اي��ن روش با نمايش اعمال و کنشهاي ذهني و
عواطف دروني ش��خصيت و رخدادن اعم��ال و رفتار درون
شخصيت ،خواننده غير مس��تقيم شخصيت را ميشناسد و
در جريان شعور آگاه و ناآگاه او قرار ميگيرد]4[.
شخصيتهاي قصص قرآني بسيارگوناگونند و شامل زنان و
مردان ،پيامبران ،پادشاهان و وزيران مانند فرعون وهامان،
شخصيتهاي معمولي و...مي شوند ]16[.قهرمان هر يک از
داستانهاي قرآن همواره يکي از انبياء يا پاکان و نيکوکاران
بودهان��د ،قطب منفي و ي��ا همان ضد قهرمان داس��تانها،
اش��قياء و بدکاران بودهاند .ش��خصيت اين اف��راد نه فقط با
توصيف مس��تقيم که بيش��تر با بيان گفتگوها و تعامل آنها،
کارها و اکش��نهای صورت گرفت��ه و توصيف محيط و فضا
به مخاطب ،شناس��انده ميش��ود؛ به اين نحو قضاوت نهايي
در مورد ش��خصيتها بيش��تر به خواننده واگذار ميگردد.
ش��خصيتهاي داس��تان اگرچه پيامبران باشند مانند ساير
انس��انها در معرض بال و مصيبت ،و نااميدي ،غم و ترس و
هر آنچه که اقتضاي انـس��ان بـودن است؛ قرار ميگيرند؛ از
اين رو قبول و باور آنها در ذهن خواننده دش��وار نمينمايد.
بسياري از شخصيتهايي که در داستانهاي قرآن آمدهاند،
هر چند نام و نشاني خاص دارند و در مقطع زماني و مکاني
خاصي قرار ميگيرند ،ا ّما ش��خصيتهايي فرا َفردي و نوعی
ّ
تیپ ،به نظر ميرس��ند ،چنانکه فرع��ون ،نمرود ،قارون و
س��امري ،تمام افراد شبيه خود را در طول همه ادوار تاريخ،
تداعي ميکنند]12[.
شايد بارزترين خصوصيت شخصيتپردازي در داستانهاي
قرآن ،وانهادن ابعاد حس��ي ش��خصيتها باش��د ،زيرا کمتر
اتفاق ميافتد که در داستاني از قرآن سخن از رنگ چهره و
قيافه و هيکل و ديگر ويژگيهاي ظاهري افراد به ميان آيد؛
وجود این خصوصیت را باید در عدم همس��ويي ابعاد حسي
شخصيت با غرض اصلي داستان که همانا هدف و مقصودي
ديني اس��ت ،جس��تجو نمود .از معدود م��واردي که در آن
اش��اراتي گذرا به ابعاد ظاهري شخصيتها شده ،ميتوان به
موارد ذيل اشاره نمود.
در س��وره قصص آنگاه که دختر ش��عيب در وصف موس��ي
��ت إ ِْح َدا ُه َما َيا َأبَ ِت ْاس�� َت ْأ ِج ْر ُه
با پدرش س��خن ميگويد«قَالَ ْ
إ َِّن خَ ْي َر َمنِ ْاس�� َت ْأ َج ْر َت الْق َِو ُّي أْ َ
ين :يكى از آن دو [دختر]
ال ِم ُ
گف��ت اى پ��در او را اس��تخدام كن چرا كه بهترين كس��ى
اس��ت كه اس��تخدام مىكنى هم نيرومن��د [و هم] در خور
اعتماد اس��ت»(قصص )26/سخن از دو ويژگي موسي يعني
قدرت(حس��ي) و امان��ت داري(معنوي) اوس��ت .همچنين

پرداخت��ن تلويحي ب��ه زيبايي چهره يوس��ف(ع) در آیه31
سوره ش��ریفه يوس��ف و يا قدرت بدني طالوت در آیه247
سوره مبارکه بقره از معدود مواردي است که به ابعاد حسي
شخصيت پرداخته شده است]16[.
یک��ی دیگ��ر از مباح��ث مرتب��ط ب��ا ش��خصیتپردازی
ایس��تایی( )static characterو پویای��ی(dynaminc
 )characterشخصیتهاس��ت .بط��ور کل��ی ش��خصيت
ايس��تا در طول عمل داس��تاني چندان تغييري نميكند و
غالباً نش��انگر يك مشخصهي آشکار اس��ت .اما در برابر آن
ش��خصيت پويا بطور دائم دس��تخوش دگرگوني و بيش��تر
متناسب داستانهاي بلند است4[.و رک]14:
قصههاي قرآن��ي به جهت کوتاه بودن
اغلب ش��خصيتهاي ّ
اکثر این داستانها ،ايس��تا هستند .پيامبران به طور مطلق
از شخصيتهاي ايستايي برخوردارند ،اغلب اقوام پيامبران،
مؤمنان و کافران نيز همين ويژگي ايس��تايي را دارا هستند.
در بي��ن مؤمنان ،س��امري و بلعم باعورا ش��خصيتي پويا و
متحول دارند که شخصيت مثبت خود را به شخصيت منفي
بدل ميکنند و در بين شخصيتهاي منفي پویا ،که متحول
شده ،به شخصيت مثبت تبديل ميشوند .از آن نمونه:
س��احران در قص��ه حضرت موس��ي(ع) که دس��ت از کفر
ُ
��ح َر ُة َس ِ
ين،
برداش��ته و به خدا ايمان
اج ِد َ
الس َ
َ
آوردند«.وألْ ِق َي َّ
ون :و ساحران به
وس��ى َو َها ُر َ
قَالُو ْا آ َمنَّا بِ ِر ِّب الْ َعالَ ِم َ
ينَ ،ر ِّب ُم َ
س��جده درافتادند[ ،و] گفتند به پ��روردگار جهانيان ايمان
آوردي��م ،پروردگار موس��ى وهارون»(اع��راف)122-120/و
نيز(نک:طه .)73/زليخا در قصه يوسف...« :قَالَ ِت ا ْم َر َأ ُة الْ َع ِز ِ
يز
ين:
َ
ص الْ َح ُّق َأنَ ْا َر َاودت ُُّه َعن نَّ ْف ِس ِه َو ِإن َُّه لَ ِم َن َّ
اآلن َح ْص َح َ
الصا ِد ِق َ
همسر عزيز گفت اكنون حقيقت آشكار شد من [بودم كه] از
او كام خواستم و بىشك او از راستگويان است»(يوسف)51/
برادران يوس��ف که پشيمان گشته و اين آيه در وصف حال
آنها بعد از پش��يماني است« .قَالُو ْا َيا َأبَانَا ْاس�� َت ْغ ِف ْر لَ َنا ُذنُوبَ َنا
ِإنَّ��ا ُكنَّا خَ ِ
ين:گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه
اط ِئ َ
كه ما خطاكار بوديم»(يوسف )97/بلقيس «...قَالَ ْت َر ِّب ِإنِّي
ين[ :ملكه]
َظ َل ْم ُت نَ ْف ِسي َو َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس�� َل ْي َم َ
ان للِهَّ ِ َر ِّب الْ َعالَ ِم َ
گفت پروردگارا من به خود ستم كردم و [اينك] با سليمان
در برابر خدا پروردگار جهانيان تسليم شدم»(نمل )44/و...
از ویژگیهای شیوه شخصيتپردازي زنان در قرآن ،میتوان
به عدم پرداختن به توصيفات حس��ي و همچنين عدم ذکر
نام آنان به جزء نام حضرت مريم(س) اشاره نمود .زنها در
قرآن با نام همسرانشان شناخته ميشوند مانند :زن عمران،
زن نوح ،زن لوط و زن فرعون و اگر دوش��يزه باش��د به لفظ
زن(امرأة) اکتفا ميشود .مانند بلقيس که اينگونه آمده
�ر َأ ًة َت ْم ِل ُك ُه ْم(»...نمل )23/دو نوع شخصيت زن در
«...ا ْم� َ
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قرآن وجود دارد :اول زن منحرف و دوم زن پاک دامن و با
حيا .زن عزيز مصر را ميتوان نمونه زن منحرف و احساسي
و دنباله رو غرائز دانست و در برابر او دختر شعيب ،مريم
و زن عمران را بايد نمونه زن با حيا ،پاکدامن و متدين
قلمداد کرد]16[.
در پایان بحث ش��خصیتپردازی در داس��تانهای قرآن به
نمونههایی از انواع ش��خصیتپردازی(ازطریق گفتگو ،اکشن
و واکنش ،محیط ،بیان افکار شخصیت بصورت جریان سیال
ذهن) در قرآن اشاره میشود:
َ
يم أ َّوا ٌه
 -1گف��ت و گو درباره ش��خصيت« :إ َِّن ِإ ْب َرا ِه َ
ي��م لَ َح ِل ٌ
يب:زيرا ابراهيم بردبار و نرمدل و بازگشتكننده [به سوى
ُّم ِن ٌ
خدا] بود(».هود)75/
 -2تش��ريح ش��خصيت و محيطشَ ...« :دخَ َل َع َل ْي َه��ا زَ َك ِر َّيا
��م َأنَّى لَ ِ
ند َها ِرزْ قًا ق َ
ك َه َذا قَالَ ْت
اب َو َج َد ِع َ
��ر َ
َال َيا َم ْر َي ُ
الْ ِم ْح َ
إن َهّ
ند ِهّ
ُه َو ِم ْن ِع ِ
الل َي ْرزُ ُق َمن َيشَ ��ا ُء بِغ َْي ِر ِح َس ٍ
اب :زكريا هر
الل َّ
بار كه در محراب بر او وارد مىش��د نزد او [نوعى] خوراكى
مىيافت[مى]گفت اى مريم اين از كجا براى تو [آمده است
او در پاس��خ مى]گفت اين از جانب خداست كه خدا به هر
ك��س بخواهد بى ش��مار روزى مىدهد»(آلعمران )37/در
اين آيه در محراب و عبادتگاه بودن (محيط زندگي او) مريم
را فردي معنوي و مؤمن م ّعرفي مينمايد.
«و ِإ ْذ ُق ْل َنا لِ ْل َم َ
الئِ َك ِة ْاس ُج ُدو ْا
 -3معرفي شخصيت ضمن عملَ :
َ
ْ
ِ
ِ
ين:
يس َأبَى َو ْاس�� َتك َب َر َو َك َ
ان م َن الْكاف ِر َ
آل َد َم َف َس َ
��ج ُدو ْا ِإ َّال ِإ ْب ِل َ
و چون فرش��تگان را فرموديم براى آدم س��جده كنيد پس
بج��ز ابليس كه س��ر ب��از زد و كبر ورزيد و از كافران ش��د
[همه] به سجده درافتادند»(بقره )34/در آيه فوق به اطاعت
و فرمانبرداري فرشتگان با عمل سجده کردن اشاره گرديده
است.
 -4بازگ��و ک��ردن آنچه ک��ه ديگران خطاب به ش��خصيت
ميگويند؛ دوست يوسف که در زندان همراه او بود آزاد شده
بود بعد از خواب ديدن پادشاه مصر ،خطاب به او ميگويد:
يق:...اىيوسفاىمردراستگوى»(يوسف)46/
الص ِّد ُ
وس ُف َأ ُّي َها ِّ
« ُي ُ
از اين آيه به شخصيت راستگوي يوسف ميتوان پيبرد.
 -5بازگ��و کردن آنچه ديگران درباره ش��خصيت ميگويند:
َّ��ه لَ ِم َن
زليخا درباره راس��تگويي يوس��ف مي گويد:
«...و ِإن ُ
َ
ين و بىش��ك او از راس��تگويان است»(يوس��ف)51/
َّ
الصا ِد ِق َ
ُ
نت
درباره شخصيت فاسد فرعون نيز خدا ميفرمايد:
«...وك َ
َ
ِم َن الْ ُم ْف ِس ِ
ين :و از تباهكاران بودى»(يونس )91/يا آيه83
��د َ
يونس درباره فرعون و  24نمل در مورد بلقيس.
 -6بازگ��و کردن واکنش ش��خصيت در برابر ديگران؛ زماني
که برادران يوس��ف به يوسف تهمت دزدي زدند خشم خود
را فرو خورد و قضيه را در دل پنهان کردَ « :قالُوا ْ إِن يَ ْس ِرقْ

وس ُ
ف فِي ن َ ْف ِسهِ َول َ ْم
َف َق ْد َس َرقَ أَ ٌخ ل َّ ُه مِن َق ْب ُل َف َأ َس َّر َها يُ ُ
يُ ْبدِ َه�ا ل َ ُه ْم :...گفتند اگر او دزدى كرده پيش از اين [نيز]
برادرش دزدى كرده اس��ت يوسف اين [س��خن] را در دل
خود پنهان داشت و آن را برايشان آشكار نكرد»(يوسف)77/
در اي��ن آيه به ش��خصيتي بر ميخوريم که بر خش��م خود
مسلّط است]17[.
زمينه ي�ا صحنه(موقعيت زمان�ي و مکاني رخدادها)
()setting
بط��ور کلي «صحنه بر برههاي از زمان و مکان يا مکانهايي
که حوادث پيرنگ در آن اتفاق ميافتد ،اشاره دارد ]13[».و
بايد اذعان داش��ت که«مؤلفه زمان و مکان از جمله مسائلي
اس��ت که در پرداخت نهايي داس��تان در قالب متن ،نقشي
اهميت ايفا ميکند]18[».
حائز
ّ
داس��تانهاي قرآن��ي به ط��رز كارآمدي از عنص��ر صحنه و
ويژگيهاي آن بهره مي برند و زمان و مكان روايي از جمله
عناصر مهم قصص قرآني محس��وب ميگردن��د ]18[.اما از
منظر نوع پردازش دو عنصر زمان و مکان و تأثير آن بر روند
رو به جلو رويدادهاي داستانهاي قرآني بعنوان بستري که
ح��وادث در آن روي مي دهد -ب��ه جهت آنکه هدف اصلي،
پنددهي و هدايتگري در هر زمان و هر مکاني است -شيوه
داس��تانهاي قرآن با روش متداول تا حدي تفاوت دارد .در
روش معمول س��اختار روايي ،تاري��خ و زمان وقوع رويدادها
بطور مش��خص بيان ميشود .در داستانهاي قرآني اين امر
به جز مواردي(مصر ،خانهکعبه ،بيت المقدس ،ش��هر مدين،
کوه جودي و طور ،ش��هر ايکه ،س��رزمين س��با ،بابل ،مصر،
احق��اف ،روم ،یثرب و )...در ابهام اس��ت و نامهاي زمانها و
(بويژه) مکانها ،کلي(ش��ب ،روز ،صحراء ،خانه ،شهر ،روستا
و )...هس��تند .از اين روست که در قرآن اصوالً نامي از مکان
خاص قصه برده نمي ش��ود ،مگر آنکه آن مکان نقشي مهم
در س��ير رويدادها و عبرت دهي داش��ته باشد .از آن نمونه
ميتوان به داس��تان اس��راء اش��اره نمود که اگر نامي از دو
مکان وقوع رويداد يعني مس��جد الحرام و مس��جد االقصي
آورده نميش��د هرگز مقصود مدنظر که همان تأثير عاطفي
و احساسي شگرف بود ،حاصل نميگشت.
قصههاي قرآني
در مورد عنصر زمان اگر چه حضور زمان در ّ
قصه
در
نمونه
حضوري زنده ،آگاهانه و معنادار اس��ت .براي
ّ
يوس��ف آن گاه که برادران حضرت يوس��ف(ع) او را در چاه
مياندازند ،خود ميدانند که در چهرهشان نشانههاي پستي
و دروغ و نيرنگ پيداس��ت .پس زمان مناسب براي بازگفتن
خبر به پدر را شب بر ميگزينند تا چهره به چهره شدنشان
با پدر در روشنايي صورت نپذيرد و قرآن بر اين عنصر زمان
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قصههايي ،عنصر زمان
تکيه ميکند ]19[.اما به جز معدود ّ
تقريباً در پش��ت پردههاي س��کوت قرار گرفته اس��ت و اگر
وج��ود دارد با ابهام و کليگويي همراه اس��ت و زمان ،زمان
مشخصي نيستِ « :إ ْذ ق َ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم...
َال الْ َح َو ِار ُّي َ
ون َيا ِع َ
يادآرزمانيکهحواريونگفتندايعيسيبنمريم(»...مائده)112/
ين :آنگاه
يا در سوره قلم آمده«ِ ...إ ْذ َأق َْس ُموا لَ َي ْص ِر ُم َّن َها ُم ْص ِب ِح َ
كه س��وگند خوردند كه صبح برخيزن��د و [ميوه] آن [باغ]
را حتماً بچينند»(قلم )17/اهل بُستان(شبي) قسم خوردند
که صبحگاه ميوهاش بچينند و همان ش��ب عذاب نازل شد.
صبح و ش��ب آمده ولي کلّي بيان ش��ده اس��ت .يا در سوره
��ي ْج ِزي ِه ْم»(به زودي آنان
انعام آيه 139و 138با آوردن َ
«س َ
را مجازات خواهد کرد)؛ زمان داراي ابهام اس��ت .در س��وره
اعراف نيز هود ب��ه قومش ميگويد فراموش مکنيد که خدا
ش��ما را پ��س از زمان هالک ق��وم نوح جانش��ين آن گروه
کرد(نک:اعراف )69/در س��وره هود آي��ه 81نيز زمان وعده
عذاب ،صبح است و به صبح اشاره شده است.
عنص��ر مکان را در داس��تانهاي قرآن ،ميت��وان به دو نوع
تقسیم کرد :اول مکان واقعي و تاريخي و دوم مکان ناواقعي
و غيب��ي که با غير واقعي تف��اوت دارد و در حقيقت منظور
هم��ان مکان الهوتي اس��ت که ش��امل باغها و بوس��تان و
بهش��تهاي اخروي توصيف شده در سورههاي قرآن-مانند:
رحمن و واقعه -است]18[.
ام��ا در باب گس��تره مکاني داس��تانهاي ق��رآن ،خداوند در
قصهه��اي قرآني از گس��تردهترين مکانها ت��ا محدودترين
ّ
مکانه��ا اش��اره دارن��د :آس��مان و زمين(نک:بق��ره)30/؛
بهش��ت(نک:بقره )35/منظ��ور از بهش��ت در اي��ن آيه ،يکي
از باغه��اي پرنعمت و روح افزای يکي از مناطق س��ر س��بز
بوده اس��ت نه بهش��ت موعود قيامت؛ « َه ِذ ِه ال ْ َق ْريَ َة» به کنايه
بي��ت المقدس(نک:اعراف)161/؛مصر(نک:بق��ره)61/؛ خانه
کعبه(نک:بق��ره)127/؛ بيت المقدس(نک:بقره)58/؛ ش��هر
مدين(نک:اعراف)85/؛روستا(نک:اعراف)162/؛ش��هر(نک:
حجر)67/؛خانه(نک:يونس)87/؛ صحرا(نک:يوسف)12/؛ چاه
(نک:يوس��ف)10/؛ دريا(نک:اعراف)138/؛ بيابان بيآب(نک:
اعراف)160/؛ کوهجودي(نک:هود)44/؛شهرايکه (نک :حجر
)78/؛غار(نک:که��ف)10/؛ کشتي(نک:صافات)140/؛ش��کم
ماهي(نک:صافات)140/؛ صحراي خشک(نک:صافات)145/؛
باغ و بس��تان(نک:قلم)17/؛ س��رزمين س��با(يمن و ش��ام)
(نک:سبا)15/؛ مغرب(نک:کهف)86/؛ مشرق(نک:کهف)90/؛
بين دو سد(نک:کهف )93/و عرش=تخت(نک:نمل )23/و يا
مکانهايي چون کنعان ،بيابان ،چاه ،مصر ،خانه عزيز مصر،
زندان ،خزانه مصر ،دروازه کنعان و...در سوره يوسف.

لحن()tone
لحن ،آهنگ احساس��ات هنرمند اس��ت و از هدف او پيروي
ميکند و اصطالحاً «طرز برخورد نويس��نده يا شاعر نسبت
به اثر اس��ت بطوري که خوانن��ده آن را حدس بزند]20[».
لحن ميتواند با توجه به موضوع ،طنز آلود ،غم بار ،س��اده،
شکوهمند ،رسمي ،غيررسمي ،واقعگرا ،خشمآلود ،رمانتيک
و....باشد]21[.
از آنجاي��ي که قصهه��اي قرآن واقعي اس��ت ،لحن قصهها
متناس��ب با موضوع ممکن اس��ت جدي و رس��مي (مانند:
يون��س ،)88/عبرتآموز و تهدي��د آميز(مانند :ص86/و)85
اميدبخ��ش و اميدوارانه(مانند :اع��راف )126/و گاهي داراي
لحن ادبي و نيز لحن هشدارآميز(مانند :اعراف )27/ميباشد
که خواننده عادي شايد کمي دچار ابهام گردد.
از نظ��ر لحن ،قصه را به لحاظ ضرب آهنگ به تنداي تند و
تنداي ُکند تقسيم ميکنند ]22[.قصههاي قرآني به 2دليل
داراي لحن تنداي تند(لحن شتابدار) هستند:
-1همگي روايت منقول هس��تند ک��ه موجب کوتاهي زمان
و س��رعت زياد داستان ش��دهاند .گاهي يک قصه در يک يا
چن��د آيه بيان ش��ده ،مانند قصه عزير ک��ه در يک آيه ذکر
شده است.
-2اطالعات ارائه ش��ده آن پر تحرک اس��ت و با ش��تاب از
کنار جزئيات گذش��ته و تنها به بازگويي اطالعات که باعث
واکنش و عــکس العمل شخــصيتها میشود ،اکتفا شده
است.
لحن ش��تابدار قصههاي قرآني به نوعي خاص قصهنويس��ي
شباهت دارد به نام تناورنويسي .در تناورنويسي ،ما با روايتي
س��ر و کار داريم که ب��ه موجب آن زمان داس��تان کوتاه و
س��رعت آن زياد ميش��ود .اين به معني نق��ل ُکلي و عيني
ح��وادث و در عي��ن حال تأکيد و توجه به «فعل» اس��ت و
ن��ه «صفت» در صورتي ک��ه در باريکنويس��ي به جزئيات
حوادث و ش��کل و قيافه اشخاص قصه توجه خاصي مبذول
ميشود[]22
تکنيک ،سبک و شيوه نگارش()technique
س��بک ،شيوهاي است که نويس��نده در نوشتن دارد .سبک
جزوي از «تکنيک» اس��ت ]4[.س��بک ،به فوت کوزهگري
ميماند که به م��دد آن زبان ،قدرت آن را مييابد که تأثير
مطلوب و مورد نظر نويس��نده را ببخش��د و نقش آن ايجاد
ارتباط است ]21[.داستان قرآني داراي سبک و ويژگيهاي
منحصر به فردي اس��ت که نه شعر است مانند شعر عرب و
نه نثر.
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خصوصي�ات اس�لوبي و تکنيکي خاص داس�تانهاي
قرآني
نق��ل برش��ی ح��وادث ب��ا رویک��رد اجم��ال و تفصیل ازمهمترین خصوصیات داس��تانهای قرآن میباشد .در شیوه
داستانگویی قرآن ،همچون شیوههای داستان سرایی رایج
بش��ری که از جه��ت تقدم و تأخر ،ترتیبی معین داش��ته و
از نظ��م طولی و خطی زمان پیروی میکنن��د ،تقریباً-بجز
داس��تان حضرت یوس��ف(ع) -ترتیب و توالی زمانی ویژهای
وجود ندارد و اینگونه نیس��ت که قرآن نس��بت به پیامبری
و ی��ا قومی تمام وقایع و جزئیات را به تفصیل و منظم بیان
نماید .بلکه آنچه را در راس��تای ارائه هدف مدنظر خداوند از
آن داستان بوده را بیان میکند]2[.
يکي از بارزترين ويژگي داستانهاي قرآني که در راستاياهداف قرآن بدان بس��يار تکيه شده اس��ت ،تأکید بر عنصر
تکرار در دو سطح لفظ و محتواست.
براي تکرار داس��تانها در قرآن ،چندين دليل قابل شمارش
اس��ت .از آن نمون��ه میت��وان به م��وارد ذیل اش��اره کرد:
-1تع��دد اغ��راض در هر مرتبه از تکرار-2تأکيد بر مس��ائل
مطروحه-3افزايش کارآم��دي و تأثيرگذاري و بيدارگري بر
امت اس�لامي-4تنوع مراحل دعوت اسالمي که هر مرحله،
داستان و شيوه بيان خاص خود را ميطلبد[.رک]25:
تکرار در قصص قرآن بر دو نوع است-1 :تکرار داستان
 -2تک��رار عب��ارات و جم�لات ،مانند:آیات 42-45س��وره
مبارکه مريم که حضرت ابراهيم(ع) به واسطه عشق به پدر
و عالقهمندي به رس��تگاري او ،چندين بار لفظ «يَا أَب َ ِ
ت» را
تکرار ميکند .يا تکرار چند آيه يا جمله یا واژگاني با مضمون
مشابه با هدف تأثيرگذاري بيشتر همچون :سوره اعراف95/
و سوره طور 30-43/و يا تکرار آيهاي در يک داستان مانند
تکرار آيه« َك َذلِ َ
ين :ما اين گونه نيكوكاران
ك ن َْج ِزي الْ ُم ْح ِس�� ِن َ
را پ��اداش مىدهيم»(صافات80/؛ 105؛ 110؛ 121؛ )131
در داستان نوح ،ابراهيم و الياس .یا تکرار قصههاي قرآن در
چند س��وره مانند تکرار داس��تان حضرت نوح در سورههاي
اعراف ،هود ،مؤمنون و عنکبوت .همچنين در بيش از س��ي
س��وره بيش از صد ب��ار به ماجراي موس��ي و فرعون و بني
اس��رائيل اشاره ش��ده است ]23[.داستان س��اختن گوساله
طاليي ،توس��ط سامري منافق ،در چهار س��وره تکرار شده
اس��ت[ ]24و يا 20مرتبه داس��تان حض��رت ابراهيم(ع) در
قرآن تک��رار گرديده که در هر مرتبه عبرت و هدف خاصي
مدنظر بوده است.
ش��روع قصههاي قرآني با عب��ارات "يادکن"" ،حکايت کنهنگامي را که" ...به صورت "و اذ قال" يا "ا َذ نادي" و "اذ ُکر
في الکتاب" از ويژگيهاي سبکي شروع قصه است.

مکرر در گفتگوي ش��خصيتها ،دعا و
 حال��ت ام��ر و نهي ّدرخواستهاي مکرر از خداوند توسط شخصيتها
 ابراز شگفتي شخصيتها به علت وجود حوادث خارق عادتو معجزات ،داستان در داستان آوردن مانند حکايت قابيل و
هابيل در ضمن داستان موسي (ع)(نک:مائده.)127/
 بي��ان پيام و نکته اصلي در پايان داس��تانها مثل آيه 82انعام و آوردن نکتهاي در خالل قصه که در ارتباط با موضوع
و گاهي پيام قصه اس��ت در خالل قصه؛ مانند آيه  20و 56
يوسف.
 آوردن کلم��ات ه��م قافيه در پايان آيات قصهها (س��جعقرآن��ي که آن را فواص��ل مينامند که جمع فاصله اس��ت)
ک��ه منجر به پيدايش وزن و هماهنگي در آيات و س��ورهها
ميش��ود و نقش بسزایی در ماندگاری پیام ارائه شده ،دارد.
مث ً
قصه مريم همه 33آيه به "الف" ختم میش��ود .يا
�لا در ّ
قص��ه آفرينش آدم و س��جده نکردن ش��يطان که در آيات
ّ
 10تا  27س��وره اعراف آمده همگي داراي سجع مختوم به
«نون» است.
زاوي��ه ديد متغير ني��ز از تکنيکهاي قرآني اس��ت مانندداستان آفرينش انس��ان و سجده نکردن شيطان در آيه11
سوره مبارکه اعراف خداوند به عنوان راوي و به صورت فعل
متکلم مع الغير ميباشد .سپس در آيه 12خداوند متعال به
«ولَق َْد خَ َل ْق َنا ُك ْم
صورت س��وم شخص مفرد به کار رفته استَ :
َ
ث َُّم َص َّو ْرنَا ُك ْم ث َُّم ُق ْل َنا لِ ْل َمآلئِ َك ِة ْاس ُج ُدو ْا آل َد َم...ق َ
َال َما َم َن َعك:...
و در حقيقت ش��ما را خلق كرديم سپس به صورتگرى شما
پرداختيم آنگاه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد...
[خداوند] فرمود چه چيز تو را باز داشت»(.اعراف)12-11/
پراکندگي داس��تانهاي قرآني ،بگونهاي که گاه بخشي ازآغاز و گاه قس��متي از ميانه و گاه بخش��ي از پايان داستان
بيان ميشود و برخي اوقات ،برش و يا پردهاي مهم و مفيد
از داستان ارائه ميگردد.
در مواردي نامش��خص بودن عنص��ر صحنه(زمان و مکان)موجب ابهام افکني در ش��ناخت مح��ل و تاريخ رويدادها و
حتي ويژگيهاي شخصيتها و قهرمان قصه ميشود.
تفاوت اس��لوب داس��تاني قرآن در بيان موضوعات که اينتف��اوت تابع روحي��ات مخاطبين و مراحل رس��الت پيامبر
اسالم(ص) است؛ بگونهاي که در مواردي تکيه بر ايجاز است
و در جاي��ي ديگر اطناب و تفصيل مدنظر اس��ت ،همچنين
نباي��د اين تفاوت را در مس��ئله موس��يقي کالم و ترکيبات
لفظي ناديده انگاشت.
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نتيجه
پ��س از تتب��ع و کنکاش در س��اختار رواي��ي قصص قرآن
کريم ،ص��رف نظر از تفاوت اساس��ي «ت��م» و «درونمايه»
آن ب��ا داس��تانهاي غيرقرآني؛ يعني برت��ری ابعاد تربيتي،
اندرزدهي ،هدايتگري و تبيين آموزههاي انس��اني و ديني
بر بعد س��رگرمي ،داستانهاي قرآن در پايبندي به جنبهها
و عناص��ر روايتگري و داس��تانپردازي از مقدمه گرفته تا
گرهافکني ،بحرانزايي ،کش��مکش ،گرهگشايي ،پايانبندي،
شخصيتپردازي ،عنصر زمان و مکان و زاويهديد ،از ساختي
مطلوب و پردازشي ويژه برخوردارند ،بگونهاي که با بهرهمندي
از بافتي هنرمندانه و س��اختاري محکم و دلنشين ،در کنار
توجه به تصويرگ��ري زنده و پويا ،صحنهپ��ردازي صادقانه،
ش��خصيتپردازي موف��ق ،گفتگوه��اي چندگانه(ديالوگ و
مونولوگ و گاه مونوديالوگ) و با تکيه بر روابط علّي-معلولي
معقول ،نوعي منحصر بفرد از داستانپردازي را خلق نموده و
در اين سبک روايي(سبک روايي قرآني) موضوعات داستان
که بيشتر گرد نبرد ميان خير و شر ميگردد ،پردازش شده
و «تم» مدنظر به زيباترين و هنريترين شکل ارائه گرديده
است.
پیش��نهادات :ب��ا عنایت به دامن��هدار بودن ابع��اد گوناگون
داس��تانهای قرآنی ،امکان انجام پژوهشهای بس��یاری با
تکیه بر مؤلفههای روایی در داس��تانهای قرآن وجود دارد.
از آن نمونه« :بررس��ی مؤلفههای داس��تانی در داستانهای
حضرت ابراهیم(ع) ،نوح(ع) ،هود(ع) و »...همچنین «بررسی
عناصر داستان مانند شخصیتپردازی ،گفتگو ،زوایهدید و...
بصورت جزئیتر در داستانهای قرآنی» و «بررسی تطبیقی
داستانهای قرآنی و عناصر آن با قصص تورات» و...
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