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واكاوی مؤلفه های روايي داستان هاي قرآن كريم

علي اصغر حبیبي*: استادیار، گروه زبان و ادبیات عربي، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل
مجتبی بهروزی: مربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل

ابراهیم خلیفه: دانش آموخته ی کارشناسي ارشد، گروه ادبیات فارسي، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل

دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم، شماره پنجم،  پائیز و زمستان 1390، ص37-49

تاریخ پذیرش مقاله:1390/10/26

چکیده
ــتان  ــاي جذب مخاطب جهت تأثیرگذاري بیان موضوع، پیام و درونمایه ی مدنظر در قالب داس ــي از کارآمدترین روش ه یک
ــماني که براي عبرت دهي، ارائه راهکارهاي تربیتي، بیان آموزه هاي دیني، هدایت گري  ــت. قرآن کریم به عنوان کتابي آس اس
و... بر پیامبر خاتم)ص( نازل گردیده و بخش عمده آن به روایت سرگذشت واقعي ملت ها و اقوام و اشخاص اختصاص دارد، 
ــتاني را نه بعنوان هدف، بلکه به عنوان ابزاري کارآمد در بیان آموزه هاي خود برگزیده است؛ در این روند به علت  ــیوه داس ش
ــرایي سرگرمي نیست، قرآن کریم با بهره مندي از عناصر روایی)مقدمه، گره افکني، بحران زایي،  آنکه هدف قرآن از داستان س
کشمکش، گفتگو، شخصیت پردازي و...( شیوه اي خاص و منحصر بفرد از بیان روایي با هدف عبرت دهي و هدایت گري اتخاذ 

کرده است.
ــردازش آن ها، با ذکر  ــیوه های پ ــتان های قرآنی و کنکاش در اهداف و ش ــه با هدف واکاوی ابعاد گوناگون داس ــن مقال در ای
ــه آن  ــده و با مقایس ــتان های قرآن پرداخته ش نمونه هایي به تحقیق در جوانب مختلف روایی)فني، موضوعي و معنایي( داس
ــی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که  ــرایي، روش یگانه روایت گري قرآن مورد بررس با اصول داستان س
ــتان پردازی قرآن با آنچه در ادبیات داستانی مدنظر است، مؤلفه های روایت گری و عناصر  ــی هدف داس علی رغم تفاوت اساس
ــت و روش ویژه ای را در روایت گری که  ــاختاری هنرمندانه برخوردار اس ــی مطلوب و بافت و س ــتانی در قرآن از پردازش داس

منحصر به قرآن است ارائه می دهد.

كلید واژه ها: قرآن، داستان، شخصیت پردازي، پیرنگ،گفتگو

 * نويس�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؛ تلفن: 09155171886
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 38

مقدمه
ــاء آموزه های دینی  ــر در الق ــیوه های هنری مؤث یکی از ش
ــری و بهره گیری از  ــیوه روایت گ و پیام های قرآن کریم، ش
ــت. داستان هایی که قسمت عمده آن اختصاص  داستان اس
به تاریخ انبیاء و سرگذشت امم پیشین و حوادث عبرت آموز 

گذشته دارد.
ــت  ــه قرآن کریم کتاب قصه گویی نیس ــت ک  اما باید دانس
ــه فقط رویدادهای تحقق یافته را برای اطالع از رویدادها  ک
بیان کند، بلکه منظور خداوند از بیان داستان ها و رویدادها، 
ــاندن ابعاد گوناگون انسان و متوجه ساختن مردم به  شناس
قوانین ثابت و پایدار، مانند کنش و واکنش، مقدمه و نتیجه 
ــت. مردم با این  ــئون زندگی اس ــبه ی قانونی در ش و محاس
ــرت، بنای حیات  ــد از روی تجربه و بصی ــناخت می توانن ش

معقول خود را استوار کنند.]1[
 قدر مسلم، کاربرد مؤلفه های گوناگون روایی در قرآن کریم 
ــیله و ابزاري برای ارائه و بیان اهداف نهفته در  در حکم وس
ــت، یعنی؛ حقایق دیني و اصالح اوضاع بشر،  کالم وحی اس
زیرا قرآن کتاب هدایت، تعلیم و تربیت است و به هیچ وجه 
هدف غایی آن بیان یک ماجرا یا رویداد بطور کامل نیست، 
ــرای محوری  ــای قرآنی، ماج ــن جهت در نقل قصه ه از ای
ــته گزارش نشده، بلکه بخش هایی از  داستان، به طور پیوس
ــد. به همین دلیل،  ــر می گزیند که هدایت گر باش قصه را ب
ــتاي هدف سوره  ــتان هاي وارده در قرآن کریم در راس داس
ــرآن کریم صد در صد  ــتان هاي ق ــرار دارد. از طرفی، داس ق
ــتان کوتاه یا  ــتاني تحت عنوان داس با آنچه در ادبیات داس
ــت، منطبق نیست. لکن باید مدنظر داشت؛  رمان مطرح اس
ــیاري از جنبه ها و  ــامح، قصه هاي قرآني، از بس با قدري تس
ــتاني برخورداند و  ــتاني متعارف در ادبیات داس عناصر داس
بطور کلي مي توان اکثر داستان هاي قرآني را نوعي داستان 
کوتاه قلمداد نمود)مانند داستان هاي: حضرت زکریا، ایوب، 
ــتان  ــماعیل، یونس و...( و در مواردي داس ــود، صالح، اس ه
ــتان هاي: حضرت ابراهیم،  بلند و یا همان رمان )مانند داس

موسي،یوسف و سلیمان)ع((.

پیشینه تحقیق
ــتان های قرآن بارها از جانب پژوهشگران مورد بررسی  داس
ــری- ادبی این  ــا در زمینه تحلیل هن ــت؛ ام قرار گرفته اس
ــتان، پژوهش های  ــتان ها با تکیه بر اصول روایت و داس داس
ــتار در ادامه و  ــت که این نوش ــری صورت پذیرفته اس کمت
تکمیل کننده آن پژوهش ها می باشد، پژوهش هایی همچون: 
»الفن القصصي في القرآن الکریم« از محمد احمد خلف اهلل، 
»التصویر الفني في القرآن« از سید قطب، »مؤلفه هاي زمان 

ــکان روایي در قصص قرآني« از ابوالفضل حری، »روش  و م
ــت های تاریخی« از مجید  ــرح وقایع و سرگذش قرآن در ط
ــارف، » جلوه هاي هنر قرآني« از لیال قبرانی، »جلوه هاي  مع
ــالی، »مباني نقد  ــرآ ن« از ولی اهلل ش ــي قصه هاي ق نمایش
ــرا علیزاده، »تحلیل عناصر  ــتان از دیدگاه قرآن« از زه داس
ــل پروینی،  ــرآن« از خلی ــتان هاي ق ــري داس ــي و هن ادب
»جلوه هاي هنري داستان هاي قرآن« از محمود بستانی و...

 انواع داستان در قرآن:
داستان هاي قرآن بر3 نوع است:

ــده مراحل دعوت،  ــتان هاي پیامبران که در برگیرن 1-داس
معجزات آنان، موضع گیري هاي مخالفان و سرانجام مؤمنان 
ــمار این پیامبران 25 نفر است  و تکذیب کنندگان است؛ ش
که عبارتند از : حضرت آدم، نوح، ادریس، ابراهیم، اسماعیل، 
ــف، لوط، هود، صالح، شعیب، موسی،  اسحاق، یعقوب، یوس
ــس، الیاس،  ــوب، ذوالکفل، یون ــلیمان، ای ــارون، داود، س ه
ــع، زکریا، یحیی، عیسی)ع( و حضرت محمد)ص(]2[  الیس
ــوره داستان  ــتان ها چندین مرتبه تکرار و در هر س این داس
ــي از آنها ارائه نمي گردد -بجز مواردي اندک همچون  کامل
ــوره یوسف و بدین جهت »احسن  حضرت یوسف)ع( در س
ــده است- و در هر مرتبه، بعد خاصی از  القصص« نامیده ش

شخصیت ارائه مي گردد. 
ــتان هاي قرآني مربوط  ــد اکثر داس ــاره ش همان طور که اش
ــتان  ــت که در این بین، به ترتیب ابتدا داس به پیامبران اس
حضرت موسي)ع( و قوم بني اسرائیل و فرعونیان است، پس 
ــتان هاي حضرت  ــتان حضرت ابراهیم)ع( و داس از آن، داس
ــامدترین ها  ــادرش حضرت مریم)س( پربس ــي)ع( و م عیس

هستند.
ــتان هاي مربوط به افراد و رویدادهاي گذشته؛ مانند  2-داس
ــدان آدم، اصحاب کهف،  ــوت، فرزن ــوت و جال ــتان طال داس
ــتان ها  قارون، اصحاب اخدود، اصحاب فیل و... که این داس

غالباً بیش از یک مرتبه تکرار نمي شوند.
3-داستان هاي مربوط به رویدادهایي که در زمان پیامبر)ص( 
واقع شده؛ مانند جنگ احد و بدر در سوره آل عمران، جنگ 
حنین و تبوک در سوره توبه، جنگ احزاب در سوره احزاب، 

هجرت به مدینه و...

اهداف قرآن كريم از قصه گويي
ــتان گویي  بطور کلي مي توان مهم ترین اهداف قرآن از داس

را چنین بیان نمود:
1-یکی از اصلی ترین اهداف داستان های قرآنی؛ عبرت دهی از 
گذشتگان به آیندگان و مخاطبان خود است. لذا قرآن کریم 
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در مواردی بسیار، هدف اصلی از نقل قصص)بویژه تاریخی(
را اصل مهم عبرت دهی بیان می کند.]2[)نک:یوسف/111؛ 
نازعات/26؛ فجر/14-6؛ آل عمران/137؛ روم/9؛ محمد/10؛ 
مرسالت/18-16؛ فصلت/31؛ زخرف/56-55؛ قمر/51( که 
ــاهده  ــعراء مش ــوره ش اوج این عبرت دهی را می توان در س
ــعراء/8-9؛ 67-68؛ 102-103؛ 120-121؛  نمود: )نک:ش

139-140؛ 158-160؛ 174-175؛ 191-190(
2-تبیین پایه هاي دعوت پیامبر)ص( و بیان اصول شریعتي 

که پیامبران براي آن مبعوث شده اند.)نک:انبیاء/25(
ــروان آن حضرت  ــالم)ص( و پی ــت قلب پیامبر اس 3-تثبی
ــاري خداوند  ــت اعتماد مؤمنان به ی ــالم و تقوی بر دین اس

)نک:هود/120(
ــار  ــردن آث ــاودان ک ــته و ج ــران گذش ــق پیامب 4-تصدی

ایشان)نک:آل عمران/93(
5-بیان احکام الهي در قالب داستان:)نک:قمر/4-5(

6-بیان عدل الهي در عقوبت تکذیب گران:)نک:هود/101(
ــر تکذیب  ــه پیامبر در براب ــي ب ــش ده ــي و آرام 7-دلگرم

کنندگان:)نک:فاطر/26-25(
ــوري/7؛  ــه/113؛ ش ــارت)نک:ق/1؛ ط ــیاري و بش 8-هوش

انعام/19(
ــد بر چگونگي دعوت پیامبران و برخورد قوم آنها با  9- تأکی

فرستادگان خدا]3[
ــي در جوامع بشري و جهت دهي  10-ایجاد تغییرات اساس

آنها به سوي زندگي انساني و دیني

)plot(طرح و پیرنگ
ــگ یا همان  ــتان و نمایش نامه، پیرن ــن بخش داس مهم تری
داستان مایه است؛ عنصري که حکم ساختمان فکري–ذهني 
داستان را دارد. درباره ي پیرنگ آمده که »پیرنگ وابستگي 
موجود میان حوادث داستان را بطور عقالني تنظیم مي کند؛ 
ــت بلکه  ــن نظر پیرنگ فقط ترتیب و توالي وقایع نیس از ای
ــت، این مجموعه وقایع  ــازمان یافته وقایع اس مجموعه ي س
ــت و معلولي به هم پیوند خورده اند و  ــوادث با رابطه عل و ح
ــده اند«.]4[روند پردازش و ارائه  ــه اي مرتب ش با الگو و نقش
ــروع بحران، کشمکش، هول و  پیرنگ از مقدمه گرفته تا ش
ــان در قرآن کریم به چند  ــایي و پای وال، نقطه اوج، گره گش

روش است:
ــتان با مقدمه اي به عنوان آغازگر  1-گاهي روند روایت داس
رویدادها شروع شده و در ادامه به تفصیل روي آورده مي شود؛ 
ــتان پردازي  ــاً در آن تمام مراحل داس ــن روش که تقریب ای
ــود، در داستان هاي طوالني قرآني رعایت شده  رعایت مي ش
ــف)ع( است که با  ــت. از آن نمونه داستان حضرت یوس اس

ــف براي پدر آغاز  ــط یوس مقدمه روایت دیدن خواب، توس
مي شود و با آغاز بحران و درگیري روایي در ادامه رویدادها 
ــتوار ادامه مي یابد تا به نقطه اوج که  در پیرنگي هنري و اس
همان رویدادهاي قصر عزیز مصر است مي رسد و در نهایت 
ــدن به پایان داستان گره گشایي حاصل شده و  با نزدیک ش

تعبیر آن خواب اولیه نقطه پایاني داستان مي شود. 
ــتان  ــیوه داس ــتان اصحاب کهف نیز به ش همچنین در داس
ــپس تفصیالت  ــگ با مقدمه آغاز و س ــف)ع(روند پیرن یوس
ــورت پیش از ورود به غار، خوابیدن و  داستان)همچون مش
بیدار شدن، رفتن نماینده اي براي تهیه غذا، پي بردن به ماجرا 
و مردن اصحاب کهف و...( ارائه مي گردد.)نک:کهف/9-12(

ــاد انگیزه و  ــتان)فلش بک( با هدف ایج ــه پایان داس 2-ارائ
ــت به عقب و بیان داستان  ــویق خواننده و سپس بازگش تش
ــتان؛ داستان حضرت موسي)ع(در سوره  و ارائه مراحل داس
ــدا پایان  ــت)نک:قصص/6-3(که ابت ــن نوع اس قصص از ای
داستان)طغیان فرعون در زمین( بیان شده و سپس به عقب 
ــته و به بیان تولد موسي، مراحل رشد و بزرگ شدن  بازگش
ــط او، خروج از مصر و...  ــته شدن فردي مصري توس او، کش
ــوره طه، نیز از بهترین نمونه های بازگشت به  مي پردازد. س
ــته است؛ آنجا که به هنگام پرداختن به بعثت حضرت  گذش
ــتان تولد آن حضرت و شیوه نجات او از  ــی)ع( به داس موس
ًة  مرگ، نیز "فلش بک" زده شده است: »َولََقْد َمَننَّا َعَلْيَك َمرَّ
َك َما ُيوَحى َأِن اْقِذِفيِه ِفي التَّابُوِت  ُأْخ��َرى، ِإْذ َأْوَحْيَنا ِإلَى ُأمِّ
��اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ لِّي َوَعُدوٌّ لَُّه  َفاْقِذِفيِه ِفي الَْيمِّ َفْلُيْلِقِه الَْيمُّ بِالسَّ
ــتی  نِّي َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني: و به راس َوَألَْقْي��ُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّ
ــم، هنگامی که به مادرت  ــم[ بر تو منت نهادی بار دیگر ]ه
ــی کردیم، که او را در  ــد وح آنچه را که ]باید[ وحی می ش
صندوقچه ای بگذار سپس در دریایش افکن تا دریا ]رود نیل[ 
ــمن وی او را  ــمن من و دش ــه اندازد ]و[ دش ــه کران او را ب
برگیرد و مهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش 

یابی«)طه/39-37(
ــتان بدون هیچ مقدمه اي؛ که داستان حضرت  3-بیان داس
ــتان حضرت سلیمان)ع( با مورچه و هدهد  مریم)س( و داس

و بلقیس از این نوع است.
ــي-درامي براي بیان داستان  4-گاهي اوقات از روش نمایش
ــتفاده شده است و با تکیه بر عنصر گفتگو که اصلي ترین  اس
ــتان و خصوصیات شخصیت دهي آن  عنصر ارائه دهنده داس
ــود تکیه مي شود و رویدادها از  ــوب مي ش در نمایش محس
ــتان بیان مي شود. مانند داستان حضرت  زبان قهرمان داس
ــماعیل)ع( در آیات شریفه 127الی129سوره  ابراهیم و اس

مبارکه بقره.]رک:16[
در رابطه با قدرت و ضعف پیرنگ، قصه هاي قرآني بر دو نوعند:

واکاوی مؤلفه های روایي داستان هاي قرآن کریم
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ــه اي فني  ــي پیرنگ بگون ــاي قرآن ــي از قصه ه 1- در بعض
ــتان  ــان، داس ــل وجود دارد؛ مانند: قصه آفرینش انس و کام
اخراج آدم ابوالبشر)ع( از بهشت، داستان کشته شدن هابیل 
ــط قابیل، داستان حضرت یوسف)ع( در کنعان و مصر،  توس
ــي)ع(، داستان حضرت موسي)ع( و...  داستان حضرت عیس
ــتان، اجزاي به  ــه در تمامي موارد بخش هاي مختلف داس ک
ــته را تشکیل مي دهند که از روابط علي و معلولي  هم پیوس

منظمي برخاسته اند. 
ــي که به علت خرق عادت)خالف عادت( داراي  2- قصه های
ــتند؛ مانند کلیه معجزات و کرامات که  پیرنگ ضعیفي هس
در قصه ها وجود دارد. البته مؤمنان چون خداوند را آفریننده 
نظام علت و معلولي مي دانند و در معجزات سخن از ماورائي 
ــت که علت و معلول مادون آن قرار دارند]5[ در پذیرش  اس

آن شکي به خود راه نمي دهند. 

عناصر ساختاري پیرنگ
)introduction(مقدمه

ــي مقدمه هاي داستان هاي قرآن، اولین نکته اي که  در بررس
ــالم)ص(  ــد خطاب قرار گرفتن پیامبر اس جلب نظر مي کن
ــتان بخاطر آن  ــت که داس ــت که این امر بیانگر آن اس اس
ــالت  ــان و در جهت اثبات رس ــوت ایش ــرت)ص( و دع حض
پیامبر)ص( و رد و ترساندن مخالفان مي باشد. داستان هاي 
ــت که در  قرآن را مي توان از جهت مقدمه بر چند نوع دانس
جهت بیان کامل درونمایه و موضوع مدنظر داستان از تنوع 

برخوردار است:
ــه خواندن ادامه  ــد اغرا و تحریک خواننده ب 1-تأکید بر بع
ــؤالي به عنوان  ــرد جمله اي س ــه این امر با کارب ــتان ک داس
ــق مي گردد و با ایجاد زمینه چیني در  مقدمه در آغاز محق
خواننده، کنش و انگیزه دنبال کردن را به او مي دهد. مانند 
ــرد را به دنبال  ــود و ف ــؤالي آغاز مي ش ــوره فیل که با س س
ــاند» َألَْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربُّ��َك بَِأْصَحاِب الِْفيِل...:  خود مي کش
ــه کرد«)فیل/1-5(  ــدی پروردگارت با پیلداران چ مگر ندی
ــی به تو  ــا »َوَه��ْل َأَتاَك َحِديُث ُموَس��ى: و آیا خبر موس و ی

رسید«)طه/16( همچنین: )ص/2- 17( و )ذاریات/24(.
ــتان،  2-ارائه توضیحي کوتاه و خالصه درباره درونمایه داس
رویدادها و شخصیت ها و سپس ورود به بدنه داستان؛ مانند 
ــتاِن درگیري  ــش از ورود به بدنه داس ــوره قصص که پی س
ــون، در جمالتي کوتاه به معرفي  ــي)ع( با فرع حضرت موس
ــه و نمایي کلي از  ــون پرداخت ــخصیت ضد قهرمان فرع ش
درونمایه داستان مي دهد:»ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَل ِفي اْلَْرِض َوَجَعَل 
ْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبَناءُهْم َوَيْس��َتْحِيي  َأْهَلَها ِش��َيًعا َيْس��َتْضِعُف َطائَِفًة مِّ
ِنَس��اءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن الُْمْفِسِديَن: فرعون در سرزمین ]مصر[ 

ــر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقه ای از  س
ــت پسرانشان را سر می برید و زنانشان  آنان را زبون می داش
ــت که وی از  ــی[ زنده بر جای می گذاش ــرای بهره کش را ]ب
فسادکاران بود«)قصص/4( و سپس وارد اصل داستان شده 

و از دوران کودکي حضرت موسي)ع( شروع مي کند.
3-ارائه چکیده اي از داستان و ایجاد سواالت و نکاتي مبهم در 
ذهن خواننده و ترغیب او به خواندن توضیحات و تفصیالت 
ــروع تا  ــتان و مراحل پیرنگ )از ش ــي در ادامه روند داس آت
نَّاُكْم ِفي اَلْرِض  گره گشایي و نتیجه گیري(؛ مانند: »َولََقْد َمكَّ
ا َتْشُكُروَن: و قطعاً شما را در  َوَجَعْلَنا لَُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َقِليًل مَّ
زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در آن وسایل معیشت 
نهادیم ]اما[ چه کم سپاسگزاری می کنید«)اعراف/10( و در 
ــتان  ــه در آیات11-25 به بیان تفصیالت پیرامون داس ادام
ــان در زمین مي پردازد. از دیگر  ــش و قرار گرفتن انس آفرین
ــف)ع( و اصحاب  ــتان حضرت یوس نمونه ها مي توان به داس

کهف در سوره مبارکه کهف اشاره نمود.
ــت خاص موضوع و  ــتان ها به جهت ماهی ــي از داس 4- برخ
ــتر و عمیق تر، فاقد  ــدف تأثیرگذاري بیش ــه و با ه درونمای
ــي و بصورت  ــدون زمینه چین ــتند و ب ــه اي هس ــر مقدم ه
ــود؛ مانند سوره مریم  ــتان مي ش ناگهاني، خواننده وارد داس
ــیح و ابراهیم،  ــا، تولد یحیي و حضرت مس ــتان زکری و داس
اسماعیل و موسي)ع( و داستان حضرت یونس)ع( در سوره 
ــتان آغاز  ــدون مقدمه چیني، داس ــات/148-140 که ب صاف

مي شود. 
ــتان حضرت  ــه اي طوالني و مفصل؛ مانند داس ــه مقدم 5- ارائ
ــوره بقره]6[ و حضرت عیسي)ع( درآیات 33 -29  آدم)ع( در س

سوره شریفه مریم. 

)knotting-complexity(گره افکني
ــتان مایه را »گره افکني«  ــوار از داس وضعیت و موقعیتي دش
ــري ناگهاني در روند  ــي آن دگرگوني و تغیی ــد که ط گوین
ــوع رویدادها پیش مي آید و بطور کلي خط اصلي پیرنگ  وق
ــیر صعودي بحران دچار جهشي ناگهاني  دگرگون شده، س

مي گردد و باعث گسترش کشمکش مي شود.]4[
ــخصیت ها معرفي  ــتان هاي قرآن، ش ــتر داس تقریباً در بیش
ــت؛ به عنوان  ــاد گره افکني ذکر گردیده اس ــت ایج و موقعی
نمونه، در سوره بقره، داستان بني اسرائیل، طالوت و جالوت 
ــال فراواني ندارد،  ــه که م ــه معرفي طالوت پرداخت ــدا ب ابت
ــت و دانش و توانایي  ــته و برگزیده خداس ولي فردي شایس
ــت...)نک:بقره/247و246( یا در  ــدا افزوده اس بدني او را خ
ــخصیت هر دو معرفي گردیده  قصه هابیل و قابیل، ابتدا ش
ــوار در  ــت و موقعیت دش ــت)نک:مائده/29-27( وضعی اس
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ــد  قصه هاي قرآني گاهي به صورت دیدن یک خواب مي باش
ــت؛ مانند خواب دیدن  ــروع و آغاز گره افکني قصه اس که ش
ــماعیل)ع( ــرش اس حضرت ابراهیم)ع( در قرباني کردن پس

ــف)ع( و  ــا خواب دیدن حضرت یوس ــات/102( ی )نک:صاف
ــاهده یک  ــف/4(. گاهي مش بازگویي آن به پدرش)نک:یوس
ــتان است، در  ــروع گره افکني داس موقعیت بحث برانگیز ش
داستان اصحاب کهف -بنا به تفاسیر- عجز یا ترس دقیانوس 
که ادعاي الوهیت داشت افراد مؤمن را به اندیشه واداشته و 
گره افکني شروع مي شود که عناصر و موقعیت هاي جدیدي 
ــتي  را در پي دارد. گاهي در مورد قومي که عادت به بت پرس
و شرک داشتند، ارسال پیامبر و شروع دعوت او باعث شروع 

گره افکني مي شود)نک:هود/61(.

)conflict(كشمکش و درگیري
ــود که یک  ــي آغاز مي ش ــش از جای ــتان یا نمای ــک داس ی
ــد و آن را به  ــتان مایه، گره ایجاد مي کن ــمکش در داس کش
ــوق مي دهد. پیش از آنکه گره و کشمکش  ــوي بحران س س
ــخصیت ها در مقدمه از  ــود، زندگي ش ــتان ایجاد ش در داس
تعادل برخوردار است و بعد از این حالت است که تعادل بهم 
مي خورد، درگیري آغاز مي شود. کشمکش به 4 نوع تقسیم 

مي شود: جسماني، ذهني، عاطفي، اخالقي.]4[
 در اغلب داستان هاي قرآن گفتگوي شخصیت ها، کشمکش 
داستان را به وجود مي آورد؛ مانند: حالت مشاجره اي موسي 
و فرعون، ابراهیم و قوم بت پرست ایشان، نوح و لوط با قوم 
خویش از این قبیل است که کشمکش فکري و ذهني است 
ــت که  ــده اس و اغلب به تکذیب پیامبر و آیات خدا منجر ش
نهایتاً باعث نوعي کشمکش جسماني به صورت عذاب خداوند 
براي مخالفان می گردد. دراین نوع ازکشمکش که مخصوص 
ــت یک طرف شخصیت یا نیرو)خدا( به  قصه هاي قرآني اس
صورت نامرئي و یا از طریق واسطه ها)فرشتگان(، کشمکش 
جسماني را به سود خود به پایان مي رساند:)نک:یونس/73( 
ــتان داوود)ع(، بین  ــاي قرآن مانند داس ــي ازقصه ه در بعض
ــمکش جسماني امري روشن و آشکار  طالوت و جالوت، کش
ــتان آفرینش انسان و دستور  ــت. مي توان گفت در داس اس
ــمکش را به  ــتگان و ابلیس، ابلیس دو کش ــد به فرش خداون
وجود مي آورد: در رابطه با خداوند از نوع کشمکش ذهني و 
ــده و در  اعتقادي و به صورت عدم اطاعت و کفر متجلّي ش
رابطه با انسان، کشمکش از نوع شیطاني و به صورت اغواء و 
ــک به نافرماني از خدا به صورت مرموزانه و با خدعه و  تحری
فریب مي باشد که کشمکش دومي براي جبران شکست در 

کشمکش اولي ایجاد می شود.
 در برخي قصه هاي قرآني، کشمکش به صورت ذهني، یعنی 

ــد که نوعي حدیث نفس  ــان با خود مي باش ــمکش انس کش
ناشي از حیرت و یا تردید براي رسیدن به یقین است. از آن 
ــتان عزیر در سوره شریفه بقره اشاره  نمونه می توان به داس
ــوره مبارکه آل عمران،  نمود)نک: بقره/259(. در آیه 61 س
ــرزنش حضرت مریم)س( براي فرزنددارشدن توسط قوم  س
ایشان کشمکش به وجود مي آورد و با راه حل قبلي خداوند 
ــاره مریم به طفل، به  ــمکش کالمی، به صورت اش این کش
ــتان ها نیز  ــد:)نک:مریم/29( در برخي از داس پایان مي رس
ــود)نک:هود/79(  ــاهده مي ش ــمکش اخالقي مش نوعي کش
ــار مي آورد و  ــتان، نتیجه مثبتي به ب ــران داس ــي بح و گاه
کشمکش به یکباره فرو مي نشیند؛ مانند ایمان آوردن ملکه 

سبا به حضرت سلیمان و تسلیم شدن او.

تعلی�ق، ه�ول و وال، دروايي، حیراني، سرگش�تگي، 
)suspense(انتظار

ــرف  ــراي وقایعي که در ش ــنده ب ــت که نویس کیفیتي اس
شکل گیري است، در داستان و یا نمایشنامه خود مي آفریند 
ــاگر آن  را  ــا برانگیختن هیجان و التهاب خواننده و تماش و ب
ــرا مي کند. این عنصر پس  ــتاق و کنجکاو به ادامه ماج مش
ــتان ظهور مي کند و بواسطه ي ایجاد  از بروز بحران در داس
انتظار یکي از عوامل اصلي ایجاد جذابیت داستان و نمایش 

محسوب مي گردد.]7[
ــتان و کوتاه و  ــا به ماهّیت هر داس ــاي قرآني، بن در قّصه ه
ــا تأخیر به جواب  ــت تعلیق زودتر یا ب ــد بودن آن، حال بلن
ــد. به عبارت دیگر در  ــد؟( مي رس ــش مخاطب)چه ش پرس
ــده  ــتان عزیر که تنها در یک آیه ذکر ش ــه اي مثل داس قّص
ــد تا از پایان و  ــت، انتظار خواننده چندان طول نمي کش اس
ــتان هاي قرآن،  نتیجه انتظار خود آگاه گردد. در برخي داس
این حالت »تعلیق« با نوعي پیش بیني همراه است، منتهي 
ــه به صورت دقیــق، مثاًل نتیجه تّمرد و نافرماني مخالفان  ن
ــا پیش بیني نوع عذاب کاري  ــوان پیش بیني کرد، اّم را مي ت
ــد ازآیه 41  ــت. مثاًل بع ــارج از توان و ذهن مخاطب اس خ
ــوره شریفه هود مخاطب منتظر پاسخ پسر نوح در دعوت  س
ــر  ــن انتظار، بالفاصله درآیه بعدي به س ــت، و ای پدرش اس
مي رسد)نک:هود/42( و همین هول و وال است که مخاطب 

را به پیگیري قّصه عالقمند مي سازد. 

)crisis(بحران 
ــن بار با هم  ــه نیروهاي متقابل براي آخری ــت ک لحظه ایس
ــد و  ــه باالترین حد خود مي رس ــي مي کنند و تنش ب تالق
ــتاني را به نقطه ي اوج نزدیک مي سازد و با ایجاد  عمل داس
چرخشي اساسي در سیر داستان موجب دگرگوني شخصیت 

واکاوی مؤلفه های روایي داستان هاي قرآن کریم

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 42

اصلي یا دیگر شخصیت ها مي شود.]8[
ــخصیت، به  ــوالً رودررویي دو ش ــي معم ــاي قرآن در قّصه ه
ــکل های مختلفی ایجاد بحران می نماید؛ گاهی موافق با  ش
همدیگر مانند خدا و موسي در داستان تجلّي خدا بر درخت 
ــیطان یا کافر( یا گاهي  و گاهی موافق)مؤمن( با مخالف)ش
ــي مانند تشنگي شدید  ــکل اساس ــدن با یک مش روبه رو ش
ــدن او از فرط تشنگي و یا موقعیت  ــماعیل و بیهوش ش اس
ــاز و خطرناک مانند گذاشتن چاقو روي گلوي  سرنوشت س

فرزند توسط حضرت ابراهیم)ع(.
ــکل ممکن در  ــاي قرآني، بحران به آن ش ــي قّصه ه در برخ
ــتاني وجود ندارد؛ مانند قصه اصحاب کهف. در  عناصر داس
برخي قّصه ها نیز آخرین گفتگوي پیامبر با قومش بحران را 
ــود آورده و با تمّرد آن قوم)تکذیب پیامبر( و نفـرین  به وج
ــتجابت  ــدت می یابد و نهایتاً، اس پیامبر براي نزول عذاب ش
ــایی را  دعای پیامبر و نزول عذاب الهی، نقطه اوج و گره گش

به وجود می آورد:)نک:هود/40(. 

)denoument(گره گشايي، نتیجه گیري
پیآمد وضع و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایي رشته حوادث 
ــدن  ــودن راز ها و معماها و بر طرف ش ــت و نتیجه گش اس
ــوء تفاهم ها. گره گشایي در کنار نقطه ي مقابل خود یعني  س
ــا و دو طرف  ــام پیرنگ بندي ه ــي بناي اصلي تم گره افکن

آغازین و پایاني تنش و حرکت و پویایي داستان است.]9[
 در اکثر داستان هاي قرآن گره گشایي به نحو مناسبي صورت 
ــان هاي نیکوکار،  ــورد پیامبران و انس ــت. در م پذیرفته اس
ــت؛ مانند: توبه آدم و  ــایند اس نتیجه گیري مطلوب و خوش
پذیرفتن آن توسط خداوند، گلستان شدن آتش ابراهیم)ع(، 
ــمان براي ذبح به جاي اسماعیل)ع(، به  ــال قوچ از آس ارس
ــي( و جواب مخالفان را دادن و  ــخن درآمدن طفل)عیس س
ــیدن  صیانت از آبروي مریم)س(، نزول نعمت و به مقام رس
ــف)ع( و بینا شدن یعقوب)ع( و وصال یوسف. در مورد  یوس
تکذیب کنندگان پیامبران، کافران، مشرکان و شخصیت هاي 
ــایي با نزول عذاب و نابودي آنها از قبیل قوم  منفي، گره گش

کافر نــوح، هود و لوط و فرعون صورت مي گیرد. 

)the end(پايان
ــود دارد که  ــایي، صحنه کوتاهي وج ــي پس ازگره گش گاه
ــن صحنه،  ــود، ای ــته مي ش ــتان در آن نقطه بس دایره داس
ــتــان است.]10[ برخی از قصه هاي قرآني دارای  پایان داس
ــتند و برخی در همان مرحله گره گشایی و  پایان بندی هس
ــت که عناصر  ــند. اما باید دانس نتیجه گیری به پایان می رس
ــران و نقطه اوج یکي  ــتند و گاهي بح طرح جدا از هم نیس

است و گاهي هم پایان و گره گشایي داستان. 
ــرآن می توان موارد  ــتان های ق از جمله پایان بندی های داس

ذیل را یادآور شد:
ــد و اندرز:  ــت کار خداوند و دادن پن ــفه و حکم 1- بیان فلس
)نک:بقره/251(        2-پرداختن به توانایي خداوند:)نک:بــقره/259( 
ــدار)نک:طه/102و98( 4- دادن تذکر و یا تعریف  3-دادن هش
و تمجید نمودن از شخصیتی:)نک:ص/44( 5- دعا نمودن به 

عنوان حسن ختام: )نک:نوح/28( و...

عناصر ديگر داستان
)point of view- viow point(زاویه ي دید

ــیوه  ــتان، فرم و ش ــدگاه یا زاویه دید در داس ــور از دی منظ
ــت.]10[ بطور کلي در  ــتان توسط نویسنده اس روایت داس
ــنده به فراخور موضوع داستان و روند  داستان پردازي، نویس
ــتاني از چندین زوایه ي دید  رویدادها و پیش رفتن عمل داس

مي تواند بهره ببرد.]رک:4،20[
در داستان هاي قرآنی تمامي زوایاي دید وجود دارند. -البته 
ــي و دروني( وجود دارد و به  ــي ترکیبي از آن دو)بیرون گاه
ــر مي نماید. )مانند آیه 12و 11  فاصله کمي زاویه دید تغیی
ــریفه اعراف(- اما آنچه بیشتر جلب توجه مي کند  ــوره ش س
ــتفاده از راوي سوم شخص است. مانند زاویه دید داستان  اس
ــت و بر  ــرت ابراهیم)ع( که از نوع زاویه دید بیروني اس حض
ــخص و از نوع  ــت. راوي آن سوم ش ــتوار اس پایه روایت اس
ــتان و واقف به تمام  ــرون از داس ــت یعني بی داناي کل اس
ــوان راوي داناي کل از همه  ــت.]11[خداوند به عن ماجراس
ــخصیت ها  ــت و درباره ش ــوادث )بیرون( و درون آگاه اس ح
ــته و آینده مانند  اظهارنظر مي کند. آگاهي از حوادث گذش
وُم ِفي َأْدنَى اْلَْرِض  ــوره مبارکه روم: »ُغِلَبِت الرُّ آیات2-4 س
ْمُر ِمن َقْبُل  ِ اْلَ ن بَْعِد َغَلِبِهْم َس��َيْغِلُبوَن ِفي بِْضِع ِسِنيَن لِلَّ َوُهم مِّ
ــت خوردند  َوِم��ن بَْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن: رومیان شکس
ــرزمین و]لی[ بعد از شکستشان در ظرف  در نزدیکترین س
ــالی به زودی پیروز خواهند گردید. ]فرجام[ کار در  چند س
گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان 
ــخصیت  ــاد می گردند« اظهارنظر درباره ش ــاری خدا ش از ی
ــرت ابراهیم)ع(: »َم��ا َكاَن ِإْبَراِهيُم َيُهوِديًّ��ا َواَل نَْصَراِنيًّا  حض
ْس��ِلًما َوَما َكاَن ِمَن الُْمْش��ِرِكيَن: ابراهیم نه  َولَِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ
یهودی بود و نه نصرانی بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از 
مشرکان نبود«)آل عمران/67( و رهبري و هدایت شخصیت 
ْت بِِه َوَهمَّ بَِها  ــت: »َولََقْد َهمَّ ــف بیان شده اس ــوره یوس در س
وَء َوالَْفْحَشاء  َأى بُْرَهاَن َربِِّه َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ لَْوال َأن رَّ
ِإنَّ��ُه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْخَلِصيَن: و در حقیقت ]آن زن[ آهنگ وی 
ــروردگارش را ندیده بود  ــر برهان پ ــف نیز[ اگ کرد و ]یوس
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آهنگ او می کرد چنین ]کردیم[ تا بدی و زشتکاری را از او 
بازگردانیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود«)یوسف/24(

)subject(موضوع
ــتان را  ــت که داس ــامل پدیده ها و حوادثي اس ــوع، ش موض
ــد و درونمایه را تصویر مي کند.]4[ و یا مفهومي  میآفــرین
ــود و مفهوم آن  ــتان درباره آن نوشته مي ش ــت که داس اس

پاسخي است به پرسش: داستان درباره چه بود؟]10[
موضوع داستان هاي قرآن از واقعیت و صداقت الهام مي گیرد 
و غالباً بجاي پرداختن به جزئیات رویدادها، حوادث سازنده 
ــت را بیان  و مهم که در خدمت درونمایه و هدف مدنظر اس
ــتان ها،  ــیم بندي موضوع داس ــن رو در تقس ــد. از ای مي کن
ــي و هدفمند  ــتان هاي واقع ــي جزء داس ــتان هاي قرآن داس
ــتند]4[؛ اما نه آن واقعیتي که بطور کلي در داستان ها  هس
بدان پرداخته مي شود، بلکه داستان هایی که در قرآن کریم 

مطرح شده، نوعي از طرح حقیقي واقعیت است.
ــان  ــتان هاي قرآني از آفرینش انس ــه موضوعات داس  دامن
ــترده است. در  ــان ها در دنیا و آخرت گس ــت انس تا سرنوش
خالل خلقت و قیامت نیز موضوع هاي قرآني شامل: حوادث 
خارق العاده و معجزات؛ مانند تولد معجزه آساي عیسي)ع( 
ــدن آتش براي  ــتان ش ــن او در گهواره، گلس ــخن گفت و س
ابراهیم و حوادثي از این قبیل، سرگذشت و اخبار پیامبران 
و تکذیب قــوم آنها و نزول عــذاب الهي )نوح و لوط و هود 
و شــعیب و موسي و...( داستان هایي براي توجیه و عینیت 
معاد؛ مانند داستان ُعزیر و پرندگان ابراهیم و اصحاب کهف 
ــتن یاد آخرت و عبرت گرفتن، پرهیز از  براي زنده نگه داش
هواي نفس و غرور مانند مطرود شدن ابلیس از درگاه الهي، 

پرهیز از شیطان؛ مانند رانده شدن انسان از بهشت و...

)contents(مضمون و درون مايه
درون مایه، در واقع همان، فکر اصلي و مسلّط در هر اثري است، 
خط یا رشته اي که در خالل اثر کشیده مي شود و وضعیت و 
موقعیت هاي داستان را به هم پیوند مي دهد. به عبارت دیگر 
فکر و اندیشه حاکم که نویسنده در داستان اعمال مي کند.]4[

ــتر داستان هاي قرآن وجه اشتراک  از حیث درون مایه، »بیش
ــترکي را دنبال مي کنند و آن  ــّخصي دارند و اهداف مش مش
پیروزي نهایي حق بر باطل، رستگاري خداپرستان و سیه روزي 
ــرکان است. آنجا که حضرت نوح)ع( به سالمت از طوفان  مش
مي گذرد، آتش بر حضرت ابراهیم)ع( گلستان مي شود، عصاي 
ــي)ع( مارهاي دروغین ساحران را مي بلعد و آب  حضرت موس
ــکافد، حضرت یوسف)ع( از زندان رهایي مي یابد و به  را مي ش

سروري مي رسد...«]12[

)dialogue(گفتگو
ــخص یا بیشتر رد و بدل مي شود  »صحبتي که میان دو ش
و یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدي در اثر ادبي )داستان، 
ــعر(پیش مي آید، گفتگو است«]4[ چنان که  نمایشنامه، ش
ــدن  از این تعریف بر مي آید، گفتگو منحصر به رد و بدل ش
ــخن میان دو نفر یا بیشتر و بطور کلي گفتگوي خارجي  س
ــخص با خویش در  ــت، بلکه شامل نجواهاي دروني ش نیس
جهت واگویی دغدغه هاي دروني نیز مي شود. از این جهت 
گفتگو در انواع مختلف ادبي )چه در داستان و چه در نمایش 
ــعر( دو قسم است: 1-گفتگوي بیروني یا همان دیالوگ  و ش
ــت 2-گفتگوي دروني  که عموماً مقصود از گفتگو همان اس
ــامل تک گویي دروني و تک گویي نمایشي  یا مونولوگ که ش
ــو هم بنام خودگویي یا  ــود. البته نوع دیگري از گفتگ مي ش

حدیث نفس نیز در آثار ادبی بکار می رود.
ــــتان هاي قرآن به گفتگو اهّمیت زیادي داده شده   در داس
است زیرا ارزشمندترین عنــصر نمایشي داستان، گفــتگو 
ــگارش درام  ــگارش گفتگو را ن ــت، بگونه اي که باید »ن اس
دانست.«]13[ درقــرآن گفتگــو از مهم ترین عناصر هنري 
ــخصیت ها، پیش بردن رویدادها و  ــیدن ش در به تصویر کش
ــق هدف و پیام مدنظر  ــه مدنظر و تحق حوادث، بیان اندیش

محسوب می شود.
در قرآن کریم چند گفت و گو را مي توان در نظر گرفت:

1-گفت و گو با دیگران)دیالوگ(:
ــرآن از این نوع )گفت و گو(  ــتر گفت و گوهاي قّصه هاي ق  بیش
مي باشد و این امر بر ابعاد درامي داستان هاي قرآن مي افزاید، 
ــوب  ــر دیالوگ اصلي ترین جزء هنر نمایش محس زیرا عنص
ــاي قرآني گفت و گوي دو  ــردد. تقریباً در همه قصه ه مي گ
ــواردي، عنصر گفت و گو در  ــوگ( وجود دارد. در م طرفه)دیال
ــتان مي شود،  چندین آیه تبدیل به اصلي ترین ابزار بیاني داس
مانند آیات83-65 سوره کهف که مربوط به داستان موسي 
ــوره کریمه شعراء که  ــود و یا آیات 27-16 س و خضر مي ش
ــت و در مکالمه اي  ــي و فرعون اس ــتان موس ــون داس پیرام
نسبتاً طوالني، حوادث داستان در قالب صحنه نمایش ارائه 

مي گردد.
معموالً گفت و گوي پیامبران با خدا و قوم خود پربسامدترین 
است؛ به عنوان نمونه در سوره طه از آیه 8 تا 98 مربوط به 
قصه حضرت موسي)ع( بوده و تقریباً تمام آیات گفت و گوي 
ــي است؛ از نمونه هاي دیگر: دیالوگ ها بین خدا  خدا و موس
و فرشتگان)نک:بقره/30(، خدا و ابلیس)نک:اسراء/61(، خدا 
و پیامبر)نک:مائده/26( پیامبر و مخالف یا موافق خود )قوم 
ــراف/59-62(،  ــوره یونس/85-84( و )نک:اع خود()نک:س
پیامبر و فرشــته)نک:حجر/52و51(، خدا و انسان و انسان با 

واکاوی مؤلفه های روایي داستان هاي قرآن کریم
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انسان)نک:قلم/29و28(، فرشته و انسان)نک:آل عمران/47(
حضرت ابراهیم و پدر و قومش)نک:صافات/87-85( پیامبر 
ــلیمان)ع( با  ــات، مانند: گفتگوهاي بین حضرت س و حیوان

هدهد و...
2- گفت و گو با خود یا مونولوگ)حدیث نفس(

ــبت  ــتان های قرآن از نظر کمیت به نس مونولوگ های داس
ــتان حضرت  دیالوگ ها کمترند؛ از آن نمونه مي توان به داس
ــوره انعام اشاره نمود،آنگاه که آن حضرت  ابراهیم)ع( در س
ــبي تاریک نگاه کرد و به تأمل در آن پرداخت و آن را  به ش
ا َجنَّ َعَلْيِه  ــرار داد: » َفَلمَّ ــزاري براي قانع نمودن قومش ق اب
ا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِليَن،  اللَّْي��ُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َربِّي َفَلمَّ
ا َأَفَل َقاَل لَِئن لَّْم َيْهِدِني  ا َرَأى الَْقَمَر بَاِزًغا َقاَل َهَذا َربِّي َفَلمَّ َفَلمَّ
َس بَاِزَغًة  ��مْ ا َرَأى الشَّ الِّيَن، َفَلمَّ َربِّ��ي لُكونَنَّ ِمَن الَْق��ْوِم الضَّ
ا  مَّ ا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي بَِريٌء مِّ َق��اَل َهَذا َربِّي َهَذآ َأْكَب��ُر َفَلمَّ
ــتاره ای دید  ــب بر او پرده افکند س ُتْش��ِرُكوَن: پس چون ش
ــت و آنگاه چون غروب کرد گفت  گفت این پروردگار من اس
غروب کنندگان را دوست ندارم، و چون ماه را در حال طلوع 
ــد  ــت آنگاه چون ناپدید ش ــد گفت این پروردگار من اس دی
ــود قطعاً از گروه  ــروردگارم مرا هدایت نکرده ب ــت اگر پ گف
گمراهان بودم، پس چون خورشید را برآمده دید گفت این 
ــت و هنگامی که افول  ــت این بزرگتر اس ــروردگار من اس پ
ــریک  ــن از آنچه ]برای خدا[ ش ــت ای قوم من، م کرد گف
می سازید بیزارم«)انعام/76-78( در سوره بقره و در داستان 
ِذِه اللُّ  عزیر، عزیر با خود چنین می گوید: »...َقاَل َأنََّى ُيْحِيي َهَ
ــه خداوند، )اهل ( این )ویرانکده (  بَْعَد َمْوِتَها....: گفت : چگون
ــتان  ــان زنده می کند؟«)بقره/259( در داس را پس از مرگش
ــز مونولوگ وجود  ــط برادرش قابیل نی ــتن هابیل توس کش
ــتن هابیل و پس از دیدن شیوه دفن  دارد، قابیل بعد از کش
ــود می گوید:»...َقاَل َيا َوْيَلَتا  ــط کالغ، با خ کردن مرده توس
َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا الُْغَراِب َفُأَواِرَي َسْوءَة َأِخي َفَأْصَبَح 
ــت وای بر من آیا عاجزم که مثل  ِم��َن النَّاِدِميَن: ]قابیل[ گف
ــد برادرم را پنهان کنم پس از ]زمره[  ــم تا جس این زاغ باش

پشیمانان گردید«)مائده/31( 
         

3- تک گویي)تک گویي خاص( 
ــي در آن مخاطب  ــي که در واقع مخاطب دارد ول تک گوی
ــاید بتوان ترکیبي از مونولوگ و دیالوگ  ــخ نمیدهد ش پاس
ــد، مانند گفتگوي  ــر گرفت و آن را مونودیالوگ نامی در نظ
ــان )سخن خداوند خطاب به  یک طرفه خدا با پیامبر یا انس

خلق(.مانند: 
ُثمَّ  ُيِميُتُكْم  ُثمَّ  َفَأْحَياُكْم  َأْمَواًتا  َوُكنُتْم   ِ بِاللَّ َتْكُفُروَن  »َكْيَف 
آنکه  با  منکرید  را  خدا  ُتْرَجُعوَن:چگونه  ِإلَْيِه  ُثمَّ  ُيْحِييُكْم 

می میراند  را  شما  باز  کرد  زنده  را  شما  و  بودید  مردگانی 
بازگردانده  او  سوی  به  آنگاه  ]و[  می کند  زنده  باز  ]و[ 
الَِّتي  ِنْعَمِتَي  اْذُكُروْا  ِإْسَرائِيَل  بَِني  »َيا  می شوید«)بقره/28(، 
َعَلْيُكْم...: ای فرزندان اسرائیل نعمتم را که بر شما  َأْنَعْمُت 
ارزانی داشتم یاد کنید.«، »َواْذُكْر ِفي الِْكَتاِب َمْرَيَم...: و در 
این کتاب از مریم یاد کن«)مریم/16(، »لََّقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف 
ائِِليَن: به راستی در ]سرگذشت[ یوسف و  َوِإْخَوِتِه آَياٌت لِّلسَّ

برادرانش برای پرسندگان عبرتهاست.«)یوسف/7(
ــان ها با خدا  دعاهاي پیامبران و گفتگوي آنها با خدا یا انس
ــت؛ مانند:»َوِإْذ َيْرَف��ُع ِإْبَراِهيُم الَْقَواِعَد ِمَن  نیز از این نوع اس
ِميُع الَْعِليُم:       الَْبْيِت َوِإْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَّ

ــماعیل پایه های خانه ]کعبه[ را  و هنگامی که ابراهیم و اس
ــا از ما بپذیر که  ــد ]می گفتند[ ای پروردگار م باال می بردن
ــنوای دانایی«)بقره/127( یا دعاي اصحاب  در حقیقت تو ش
ــف»ِإْذ َأَوى الِْفْتَيُة ِإلَى الَْكْه��ِف َفَقالُوا َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك  که
َرْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمِرنَا َرَشًدا:آنگاه که جوانان به سوی غار 
پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتی 
ــان«)کهف/10( وا  ــامان رس بخش و کار ما را برای ما به س
ــف، نیز نوعي  ــفا گفتن حضرت یعقوب)ع( بر فراق یوس اََس
مونودیالوگ دارد:»َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا َأَس��َفى َعَلى ُيوُسَف 
��ْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن َفُهَو َكِظيٌم : و از آنان روی گردانید  َواْبَيضَّ
ــف و در حالی که اندوه خود را فرو  و گفت ای دریغ بر یوس

می خورد چشمانش از اندوه سپید شد«)یوسف/84(

)characteraziation(شخصیت پردازي
ــي،  ــتند که در اثر روایي و نمایش ــخصیت ها افرادي هس  ش
ــاخته اند  ــت رواني و اخالقي پیش س ــي و کیفی داراي ویژگ
ــان مي دهند. در باب  که آن را در اعمال و گفتار خویش نش
اهمیت شخصیت در داستان و نمایش همین بس که بسیاري 
ــتان و  ــخصیت را مهم ترین عنصر داس ــران، ش از صاحب نظ
ــته اند.]14[ عنصري که تمام داستان بر مدار آن  درام دانس
ــخصیت پردازي باید  مي چرخد. در خالصه ترین تعریف از ش
ــخصیت با روایت، شناساندن شخصیت از  آن را »معرفي ش
ــخصیت پردازي در قالب اعمال شخصیت،  طریق گفتگو و ش

دانست.]13[
ــتاني  ــخصیت هاي داس ــه روش براي ارائه ش ــوال از س معم

استفاده می شود:
1-روش مستقیم، توصیفي یا روایي: در این روش نویسنده 
ــه و تکیه بر کلي گویي و  ــتقیم به دخالت آمران بگونه اي مس
تیپ سازي، در تحلیل شخصیت ها، به بیان خصوصیات آنها 

مي پردازد.]7و4[
2-روش غیر مستقیم و نمایشي: در این شیوه شخصیت ها از طریق 
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رفتار و گفتارشان و بگونه اي غیر مستقیم شناخته مي شوند.]15[
3-روش ارائه درون شخصیت بي تعبیر و تفسیر)جریان سیال 
ــن روش با نمایش اعمال و کنش هاي ذهني و  ذهن(: در ای
ــال و رفتار درون  ــخصیت و رخ دادن اعم عواطف دروني ش
ــتقیم شخصیت را مي شناسد و  شخصیت، خواننده غیر مس

در جریان شعور آگاه و ناآگاه او قرار مي گیرد.]4[
شخصیت هاي قصص قرآني بسیارگوناگونند و شامل زنان و 
مردان، پیامبران، پادشاهان و وزیران مانند فرعون و  هامان، 
شخصیت هاي معمولي و...مي شوند.]16[ قهرمان هر یک از 
داستان هاي قرآن همواره یکي از انبیاء یا پاکان و نیکوکاران 
ــتان ها،  ــا همان ضد قهرمان داس ــد، قطب منفي و ی بوده ان
ــراد نه فقط با  ــخصیت این اف ــقیاء و بدکاران بوده اند. ش اش
ــتر با بیان گفتگوها و تعامل آنها،  ــتقیم که بیش توصیف مس
ــه و توصیف محیط و فضا  ــن های صورت گرفت کارها و اکش
ــود؛ به این نحو قضاوت نهایي  ــانده مي ش به مخاطب، شناس
ــتر به خواننده واگذار مي گردد.  ــخصیت ها بیش در مورد ش
ــتان اگرچه پیامبران باشند مانند سایر  ــخصیت هاي داس ش
ــان ها در معرض بال و مصیبت، و ناامیدي، غم و ترس و  انس
ــان بـودن است؛ قرار مي گیرند؛ از  هر آنچه که اقتضاي انـس
ــوار نمي نماید.  این رو قبول و باور آنها در ذهن خواننده دش
بسیاري از شخصیت هایي که در داستان هاي قرآن آمده اند، 
هر چند نام و نشاني خاص دارند و در مقطع زماني و مکاني 
ــخصیت هایي فراَفردي و نوعی  خاّصي قرار مي گیرند، اّما ش
ــون، نمرود، قارون و  ــند، چنان که فرع تیپ، به نظر مي رس
ــامري، تمام افراد شبیه خود را در طول همه ادوار تاریخ،  س

تداعي مي کنند.]12[
شاید بارزترین خصوصیت شخصیت پردازي در داستان هاي 
ــد، زیرا کمتر  ــخصیت ها باش ــي ش قرآن، وانهادن ابعاد حس
اتفاق مي افتد که در داستاني از قرآن سخن از رنگ چهره و 
قیافه و هیکل و دیگر ویژگي هاي ظاهري افراد به میان آید؛ 
ــویي ابعاد حسي  وجود این خصوصیت را باید در عدم همس
شخصیت با غرض اصلي داستان که همانا هدف و مقصودي 
ــواردي که در آن  ــتجو نمود. از معدود م ــت، جس دیني اس
ــاراتي گذرا به ابعاد ظاهري شخصیت ها شده، مي توان به  اش

موارد ذیل اشاره نمود.
ــي  ــعیب در وصف موس ــوره قصص آنگاه که دختر ش  در س
ــخن مي گوید»َقالَ��ْت ِإْحَداُهَما َيا َأبَِت اْس��َتْأِجْرُه  با پدرش س
ِميُن: یکی از آن دو ]دختر[  ِإنَّ َخْيَر َمِن اْس��َتْأَجْرَت الَْقِويُّ اْلَ
ــی  ــتخدام کن چرا که بهترین کس ــدر او را اس ــت ای پ گف
ــد ]و هم[ در خور  ــتخدام می کنی هم نیرومن ــت که اس اس
ــت«)قصص/26( سخن از دو ویژگي موسي یعني  اعتماد اس
ــت. همچنین  ــت داري)معنوي( اوس ــي( و امان قدرت)حس

ــف)ع( در آیه31  ــه زیبایي چهره یوس ــن تلویحي ب پرداخت
ــف و یا قدرت بدني طالوت در آیه247  ــریفه یوس سوره ش
سوره مبارکه بقره از معدود مواردي است که به ابعاد حسي 

شخصیت پرداخته شده است.]16[
ــخصیت پردازی  ــا ش ب ــط  ــث مرتب از مباح ــر  ــی دیگ یک
 dynaminc(ــی پویای و   )static character(ــتایی ایس
ــخصیت  ــی ش ــور کل ــت. بط character( شخصیت هاس
ــتاني چندان تغییري نمي کند و  ــتا در طول عمل داس ایس
ــت. اما در برابر آن  ــانگر یک مشخصه ي آشکار اس غالباً نش
ــتر  ــتخوش دگرگوني و بیش ــخصیت پویا بطور دائم دس ش

متناسب داستان هاي بلند است.]4و رک:14[
ــي به جهت کوتاه بودن  ــخصیت هاي قّصه هاي قرآن اغلب ش
ــتا هستند. پیامبران به طور مطلق  اکثر این داستان ها، ایس
از شخصیت هاي ایستایي برخوردارند، اغلب اقوام پیامبران، 
ــتایي را دارا هستند.  مؤمنان و کافران نیز همین ویژگي ایس
ــخصیتي پویا و  ــامري و بلعم باعورا ش ــن مؤمنان، س در بی
متحول دارند که شخصیت مثبت خود را به شخصیت منفي 
بدل مي کنند و در بین شخصیت هاي منفي پویا، که متحول 

شده، به شخصیت مثبت تبدیل مي شوند. از آن نمونه: 
ــت از کفر  ــي)ع( که دس ــه حضرت موس ــاحران در قص س
��َحَرُة َساِجِديَن،  ــته و به خدا ایمان آوردند.»َوُألِْقَي السَّ برداش
َقالُوْا آَمنَّا بِِربِّ الَْعالَِميَن، َربِّ ُموَس��ى َوَهاُروَن: و ساحران به 
ــروردگار جهانیان ایمان  ــجده درافتادند، ]و[ گفتند به پ س
ــراف/120-122(و  ــی و هارون«)اع ــم، پروردگار موس آوردی
نیز)نک:طه/73(. زلیخا در قصه یوسف: »...َقالَِت اْمَرَأُة الَْعِزيِز 
اِدِقيَن: اآلَن َحْصَحَص الَْحقُّ َأنَْا َراَودتُُّه َعن نَّْفِسِه َوِإنَُّه لَِمَن الصَّ

 همسر عزیز گفت اکنون حقیقت آشکار شد من ]بودم که[ از 
او کام خواستم و بی شک او از راستگویان است«)یوسف/51( 
ــف که پشیمان گشته و این آیه در وصف حال  برادران یوس
ــیماني است. »َقالُوْا َيا َأبَانَا اْس��َتْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا  آنها بعد از پش
ِإنَّ��ا ُكنَّا َخاِطِئيَن:گفتند ای پدر برای گناهان ما آمرزش خواه 
که ما خطاکار بودیم«)یوسف/97( بلقیس »...َقالَْت َربِّ ِإنِّي 
ِ َربِّ الَْعالَِميَن: ]ملکه[  َظَلْمُت نَْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُس��َلْيَماَن لِلَّ
گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و ]اینک[ با سلیمان 
در برابر خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم«)نمل/44( و...

از ویژگی های شیوه شخصیت پردازي زنان در قرآن، می توان 
ــي و همچنین عدم ذکر  به عدم پرداختن به توصیفات حس
نام آنان به جزء نام حضرت مریم)س( اشاره نمود. زن ها در 
قرآن با نام همسرانشان شناخته مي شوند مانند: زن عمران، 
ــد به لفظ  ــیزه باش زن نوح، زن لوط و زن فرعون و اگر دوش

زن)امرأۀ( اکتفا مي شود. مانند بلقیس که این گونه آمده
در  زن  شخصیت  نوع  دو  َتْمِلُكُهْم...«)نمل/23(  »...اْم��َرَأًة 

واکاوی مؤلفه های روایي داستان هاي قرآن کریم
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قرآن وجود دارد: اول زن منحرف و دوم زن پاک دامن و با 
حیا. زن عزیز مصر را مي توان نمونه زن منحرف و احساسي 
و دنباله رو غرائز دانست و در برابر او دختر شعیب، مریم 
با حیا، پاک دامن و متدین  نمونه زن  باید  را  و زن عمران 

قلمداد کرد.]16[
ــتان های قرآن به  ــخصیت پردازی در داس در پایان بحث ش
ــخصیت پردازی)ازطریق گفتگو، اکشن  نمونه هایی از انواع ش
و واکنش، محیط، بیان افکار شخصیت بصورت جریان سیال 

ذهن( در قرآن اشاره می شود: 
اٌه  ــخصیت: »ِإنَّ ِإْبَراِهي��َم لََحِليٌم َأوَّ ــت و گو درباره ش 1- گف
ِنيٌب:زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت کننده ]به سوی  مُّ

خدا[ بود.«)هود/75(
ــخصیت و محیطش: »...َدَخَل َعَلْيَه��ا َزَكِريَّا  ــریح ش 2- تش
الِْمْح��َراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَي��ُم َأنَّى لَِك َهَذا َقالَْت 
ُهَو ِمْن ِعنِد اللِّ إنَّ اللَّ َيْرُزُق َمن َيَش��اُء بَِغْيِر ِحَساٍب: زکریا هر 
ــد نزد او ]نوعی[ خوراکی  بار که در محراب بر او وارد می ش
می یافت]می[گفت ای مریم این از کجا برای تو ]آمده است 
ــخ می[گفت این از جانب خداست که خدا به هر  او در پاس
ــمار روزی می دهد«)آل عمران/37( در  ــس بخواهد بی ش ک
این آیه در محراب و عبادتگاه بودن )محیط زندگي او( مریم 

را فردي معنوي و مؤمن مّعرفي مي نماید.
3- معرفي شخصیت ضمن عمل: »َوِإْذ ُقْلَنا لِْلَمَلئَِكِة اْسُجُدوْا 
آلَدَم َفَس��َجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َأبَى َواْس��َتْكَبَر َوَكاَن ِمَن الَْكاِفِريَن: 
ــجده کنید پس  ــتگان را فرمودیم برای آدم س و چون فرش
ــد  ــاز زد و کبر ورزید و از کافران ش ــر ب ــز ابلیس که س بج
]همه[ به سجده درافتادند«)بقره/34( در آیه فوق به اطاعت 
و فرمانبرداري فرشتگان با عمل سجده کردن اشاره گردیده 

است. 
ــخصیت  ــه دیگران خطاب به ش ــردن آنچه ک ــو ک 4- بازگ
مي گویند؛ دوست یوسف که در زندان همراه او بود آزاد شده 
بود بعد از خواب دیدن پادشاه مصر، خطاب به او مي گوید:

يُق...: ای یوسف ای مرد راستگوی«)یوسف/46(  دِّ »ُيوُسُف َأيَُّها الصِّ
از این آیه به شخصیت راستگوي یوسف مي توان پي برد.

ــخصیت مي گویند:  ــو کردن آنچه دیگران درباره ش 5- بازگ
ــف مي گوید: »...َوِإنَّ��ُه لَِمَن  ــتگویي یوس زلیخا درباره راس
ــف/51(  ــتگویان است«)یوس ــک او از راس اِدِقيَن و بی ش الصَّ
درباره شخصیت فاسد فرعون نیز خدا مي فرماید: »...َوُكنَت 
ِمَن الُْمْفِس��ِديَن: و از تباهکاران بودی«)یونس/91( یا آیه83 

یونس درباره فرعون و 24 نمل در مورد بلقیس.
ــخصیت در برابر دیگران؛ زماني  ــو کردن واکنش ش 6- بازگ
ــف به یوسف تهمت دزدي زدند خشم خود  که برادران یوس
را فرو خورد و قضیه را در دل پنهان کرد: »َقالُواْ إِن يَْسِرْق 

َها يُوُسُف ِفي نَْفِسِه َولَْم  َُّه ِمن َقْبُل َفَأَسرَّ َفَقْد َسَرَق أٌَخ ل
يُْبِدَه�ا لَُهْم...: گفتند اگر او دزدی کرده پیش از این ]نیز[ 
ــخن[ را در دل  ــت یوسف این ]س برادرش دزدی کرده اس
خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد«)یوسف/77( 
ــم خود  ــخصیتي بر مي خوریم که بر خش ــن آیه به ش در ای

مسلّط است.]17[

زمینه ي�ا صحنه)موقعیت زمان�ي و مکاني رخدادها(
)setting(

ــور کلي »صحنه بر برهه اي از زمان و مکان یا مکان هایي  بط
که حوادث پیرنگ در آن اتفاق مي افتد، اشاره دارد.«]13[ و 
ــت که»مؤلفه زمان و مکان از جمله مسائلي  باید اذعان داش
ــتان در قالب متن، نقشي  ــت که در پرداخت نهایي داس اس

حائز اهمّیت ایفا مي کند.«]18[
ــر صحنه و  ــرز کارآمدي از عنص ــي به ط ــتان هاي قرآن داس
ویژگي هاي آن بهره مي برند و زمان و مکان روایي از جمله 
ــد.]18[ اما از  ــوب مي گردن عناصر مهم قصص قرآني محس
منظر نوع پردازش دو عنصر زمان و مکان و تأثیر آن بر روند 
رو به جلو رویدادهاي داستان هاي قرآني بعنوان بستري که 
ــه جهت آنکه هدف اصلي،  ــوادث در آن روي مي دهد -ب ح
پنددهي و هدایت گري در هر زمان و هر مکاني است- شیوه 
ــتان هاي قرآن با روش متداول تا حدي تفاوت دارد. در  داس
ــخ و زمان وقوع رویدادها  ــاختار روایي، تاری روش معمول س
ــخص بیان مي شود. در داستان هاي قرآني این امر  بطور مش
ــهر مدین،  به جز مواردي)مصر، خانه کعبه، بیت المقدس، ش
ــبا، بابل، مصر،  ــرزمین س ــهر ایکه، س کوه جودي و طور، ش
ــت و نام هاي زمان ها و  ــاف، روم، یثرب و...( در ابهام اس احق
ــب، روز، صحراء، خانه، شهر، روستا  )بویژه( مکان ها، کلي)ش
ــتند. از این روست که در قرآن اصوالً نامي از مکان  و...( هس
ــود، مگر آنکه آن مکان نقشي مهم  خاص قصه برده نمي ش
ــته باشد. از آن نمونه  ــیر رویدادها و عبرت دهي داش در س
ــاره نمود که اگر نامي از دو  ــراء اش ــتان اس مي توان به داس
ــجد االقصي  ــجد الحرام و مس مکان وقوع رویداد یعني مس
ــد هرگز مقصود مدنظر که همان تأثیر عاطفي  آورده نمي ش

و احساسي شگرف بود، حاصل نمي گشت.
در مورد عنصر زمان اگر چه حضور زمان در قّصه هاي قرآني 
ــت. براي نمونه در قّصه  حضوري زنده، آگاهانه و معنادار اس
ــف)ع( او را در چاه  ــف آن گاه که برادران حضرت یوس یوس
مي اندازند، خود مي دانند که در چهره شان نشانه هاي پستي 
ــت. پس زمان مناسب براي بازگفتن  و دروغ و نیرنگ پیداس
خبر به پدر را شب بر مي گزینند تا چهره به چهره شدنشان 
با پدر در روشنایي صورت نپذیرد و قرآن بر این عنصر زمان 
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تکیه مي کند.]19[ اما به جز معدود قّصه هایي، عنصر زمان 
ــت و اگر  ــکوت قرار گرفته اس ــت پرده هاي س تقریباً در پش
ــت و زمان، زمان  ــود دارد با ابهام و کلي گویي همراه اس وج

مشخصي نیست: »ِإْذ َقاَل الَْحَواِريُّوَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم...
یاد آر زماني که حواریون گفتند اي عیسي بن مریم...«)مائده/112( 
یا در سوره قلم آمده»...ِإْذ َأْقَسُموا لََيْصِرُمنََّها ُمْصِبِحيَن: آنگاه 
ــد و ]میوه[ آن ]باغ[  ــوگند خوردند که صبح برخیزن که س
را حتماً بچینند«)قلم/17( اهل بُستان)شبي( قسم خوردند 
ــب عذاب نازل شد.  که صبحگاه میوه اش بچینند و همان ش
ــت. یا در سوره  ــده اس ــب آمده ولي کلّي بیان ش صبح و ش
ــَیْجِزیِهْم«)به زودي آنان  انعام آیه 139و138 با آوردن »َس
ــوره  ــت. در س را مجازات خواهد کرد(؛ زمان داراي ابهام اس
ــه قومش مي گوید فراموش مکنید که خدا  اعراف نیز هود ب
ــین آن گروه  ــوم نوح جانش ــس از زمان هالک ق ــما را پ ش
ــه81 نیز زمان وعده  ــوره هود آی کرد)نک:اعراف/69( در س

عذاب، صبح است و به صبح اشاره شده است.
ــوان به دو نوع  ــتان هاي قرآن، مي ت ــر مکان را در داس عنص
تقسیم کرد: اول مکان واقعي و تاریخي و دوم مکان ناواقعي 
ــاوت دارد و در حقیقت منظور  ــي که با غیر واقعي تف و غیب
ــتان و  ــامل باغ ها و بوس ــت که ش ــان مکان الهوتي اس هم
ــت هاي اخروي توصیف شده در سوره هاي قرآن-مانند:  بهش

رحمن و واقعه- است.]18[
ــرآن، خداوند در  ــتان هاي ق ــتره مکاني داس ــا در باب گس ام
ــا محدودترین  ــترده ترین مکان ها ت ــاي قرآني از گس قّصه ه
ــره/30(؛  ــمان و زمین)نک:بق ــد: آس ــاره دارن ــا اش مکان ه
ــن آیه، یکي  ــت در ای ــور از بهش ــت)نک:بقره/35( منظ بهش
ــبز  ــر س ــاي پرنعمت و روح افزای یکي از مناطق س از باغ ه
ــت موعود قیامت؛ »َهِذهِ الَْقْریََۀ« به کنایه  ــت نه بهش بوده اس
ــره/61(؛ خانه  ــت المقدس)نک:اعراف/161(؛مصر)نک:بق بی
ــهر ــره/127(؛ بیت المقدس)نک:بقره/58(؛ ش کعبه)نک:بق

ــهر)نک:            مدین)نک:اعراف/85(؛روستا)نک:اعراف/162(؛ش
حجر/67(؛خانه)نک:یونس/87(؛ صحرا)نک:یوسف/12(؛ چاه 
ــف/10(؛ دریا)نک:اعراف/138(؛ بیابان بي آب)نک:  )نک:یوس
اعراف/160(؛ کوه جودي)نک:هود/44(؛شهرایکه )نک: حجر 
ــکم  ــف/10(؛ کشتي)نک:صافات/140(؛ش /78(؛غار)نک:که
ماهي)نک:صافات/140(؛ صحراي خشک)نک:صافات/145(؛ 
ــام( ــبا)یمن و ش ــرزمین س ــتان)نک:قلم/17(؛ س باغ و بس

)نک:سبا/15(؛ مغرب)نک:کهف/86(؛ مشرق)نک:کهف/90(؛ 
بین دو سد)نک:کهف/93( و عرش=تخت)نک:نمل/23( و یا 
مکان هایي چون کنعان، بیابان، چاه، مصر، خانه عزیز مصر، 

زندان، خزانه مصر، دروازه کنعان و...در سوره یوسف.

)tone(لحن
ــت و از هدف او پیروي  ــات هنرمند اس لحن، آهنگ احساس
ــنده یا شاعر نسبت  مي کند و اصطالحاً »طرز برخورد نویس
ــده آن را حدس بزند.«]20[  ــت بطوري که خوانن به اثر اس
ــاده،  لحن مي تواند با توجه به موضوع، طنز آلود، غم بار، س
شکوهمند، رسمي، غیررسمي، واقع گرا، خشم آلود، رمانتیک 

و....باشد.]21[
ــت، لحن قصه ها  ــاي قرآن واقعي اس ــي که قصه ه  از آنجای
ــمي )مانند:  ــت جدي و رس ــب با موضوع ممکن اس متناس
ــد آمیز)مانند: ص/86و85(  ــس/88(، عبرت آموز و تهدی یون
ــراف/126( و گاهي داراي  ــش و امیدوارانه)مانند: اع امیدبخ
لحن ادبي و نیز لحن هشدارآمیز)مانند: اعراف/27( مي باشد 

که خواننده عادي شاید کمي دچار ابهام گردد.
ــر لحن، قصه را به لحاظ ضرب آهنگ به تنداي تند و  از نظ
تنداي ُکند تقسیم مي کنند.]22[ قصه هاي قرآني به 2دلیل 

داراي لحن تنداي تند)لحن شتابدار( هستند: 
ــه موجب کوتاهي زمان  ــتند ک 1-همگي روایت منقول هس
ــده اند. گاهي یک قصه در یک یا  ــرعت زیاد داستان ش و س
ــه در یک آیه ذکر  ــده، مانند قصه عزیر ک ــد آیه بیان ش چن

شده است.
ــتاب از  ــت و با ش ــده آن پر تحرک اس 2-اطالعات ارائه ش
ــته و تنها به بازگویي اطالعات که باعث  کنار جزئیات گذش
واکنش و عــکس العمل شخــصیت ها می شود، اکتفا شده 

است.
ــي  ــتابدار قصه هاي قرآني به نوعي خاص قصه نویس لحن ش
شباهت دارد به نام تناورنویسي. در تناورنویسي، ما با روایتي 
ــتان کوتاه و  ــه موجب آن زمان داس ــر و کار داریم که ب س
ــل ُکلي و عیني  ــود. این به معني نق ــرعت آن زیاد مي ش س
ــت و  ــن حال تأکید و توجه به »فعل« اس ــوادث و در عی ح
ــي به جزئیات  ــه در باریک نویس ــه »صفت« در صورتي ک ن
ــکل و قیافه اشخاص قصه توجه خاصي مبذول  حوادث و ش

مي شود]22[

)technique(تکنیک، سبک و شیوه نگارش
ــنده در نوشتن دارد. سبک  ــبک، شیوه اي است که نویس س
ــبک، به فوت کوزه گري  ــت.]4[ س جزوي از »تکنیک« اس
ــدد آن زبان، قدرت آن را مي یابد که تأثیر  مي ماند که به م
ــد و نقش آن ایجاد  ــنده را ببخش مطلوب و مورد نظر نویس
ارتباط است.]21[ داستان قرآني داراي سبک و ویژگي هاي 
ــت که نه شعر است مانند شعر عرب و  منحصر به فردي اس

نه نثر.

واکاوی مؤلفه های روایي داستان هاي قرآن کریم
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خصوصی�ات اس�لوبي و تکنیکي خاص داس�تان هاي 
قرآني

ــال و تفصیل از  ــرد اجم ــا رویک ــوادث ب ــی ح ــل برش -نق
ــتان های قرآن می باشد. در شیوه  مهم ترین خصوصیات داس
داستان گویی قرآن، همچون شیوه های داستان سرایی رایج 
ــته و  ــت تقدم و تأخر، ترتیبی معین داش ــری که از جه بش
ــد، تقریباً-بجز  ــم طولی و خطی زمان پیروی می کنن از نظ
ــف)ع(- ترتیب و توالی زمانی ویژه ای  ــتان حضرت یوس داس
ــبت به پیامبری  ــت که قرآن نس وجود ندارد و این گونه نیس
ــا قومی تمام وقایع و جزئیات را به تفصیل و منظم بیان  و ی
ــتای ارائه هدف مدنظر خداوند از  نماید. بلکه آنچه را در راس

آن داستان بوده را بیان می کند.]2[
-یکي از بارزترین ویژگي داستان هاي قرآني که در راستاي 
ــت، تأکید بر عنصر  ــیار تکیه شده اس اهداف قرآن بدان بس

تکرار در دو سطح لفظ و محتواست.
ــتان ها در قرآن، چندین دلیل قابل شمارش  براي تکرار داس
ــاره کرد:  ــوارد ذیل اش ــوان به م ــه می ت ــت. از آن نمون اس
ــائل  ــراض در هر مرتبه از تکرار2-تأکید بر مس ــدد اغ 1-تع
ــدي و تأثیرگذاري و بیدارگري بر  مطروحه3-افزایش کارآم
ــالمي4-تنوع مراحل دعوت اسالمي که هر مرحله،  امت اس

داستان و شیوه بیان خاص خود را مي طلبد.]رک:25[
تکرار در قصص قرآن بر دو نوع است: 1-تکرار داستان

ــوره  ــالت، مانند:آیات45-42 س ــارات و جم ــرار عب  2- تک
مبارکه مریم که حضرت ابراهیم)ع( به واسطه عشق به پدر 
ــتگاري او، چندین بار لفظ »یَا أَبَِت« را  و عالقه مندي به رس
تکرار مي کند. یا تکرار چند آیه یا جمله یا واژگاني با مضمون 
مشابه با هدف تأثیرگذاري بیشتر همچون: سوره اعراف/95 
و سوره طور/43-30 و یا تکرار آیه اي در یک داستان مانند 
تکرار آیه»َكَذلَِك نَْجِزي الُْمْحِس��ِنيَن: ما این گونه نیکوکاران 
ــاداش می دهیم«)صافات/80؛ 105؛ 110؛ 121؛ 131(  را پ
در داستان نوح، ابراهیم و الیاس. یا تکرار قصه هاي قرآن در 
ــتان حضرت نوح در سوره هاي  ــوره مانند تکرار داس چند س
ــي  اعراف، هود،  مؤمنون و عنکبوت. همچنین در بیش از س
ــي و فرعون و بني  ــار به ماجراي موس ــوره بیش از صد ب س
ــاختن گوساله  ــده است.]23[ داستان س ــرائیل اشاره ش اس
ــوره تکرار شده  ــط سامري منافق، در چهار س طالیي، توس
ــرت ابراهیم)ع( در  ــتان حض ــت]24[ و یا20 مرتبه داس اس
ــرار گردیده که در هر مرتبه عبرت و هدف خاصي  قرآن تک

مدنظر بوده است.
ــارات "یادکن"، "حکایت کن  ــروع قصه هاي قرآني با عب -ش
هنگامي را که"... به صورت "و اذ قال" یا "اَذ نادي" و "اذُکر 

في الکتاب" از ویژگي هاي سبکي شروع قصه است.

ــخصیت ها، دعا و  ــر و نهي مکّرر در گفتگوي ش ــت ام - حال
درخواست هاي مکرر از خداوند توسط شخصیت ها

- ابراز شگفتي شخصیت ها به علت وجود حوادث خارق عادت  
و معجزات، داستان در داستان آوردن مانند حکایت قابیل و 

 هابیل در ضمن داستان موسي )ع()نک:مائده/127(.
ــتان ها مثل آیه 82  ــان پیام و نکته اصلي در پایان داس - بی
انعام و آوردن نکته اي در خالل قصه که در ارتباط با موضوع 
ــت در خالل قصه؛ مانند آیه 20 و 56  و گاهي پیام قصه اس

یوسف.
ــجع  ــم قافیه در پایان آیات قصه ها )س ــات ه - آوردن کلم
ــت(  ــل مي نامند که جمع فاصله اس ــي که آن را فواص قرآن
ــوره ها  ــه منجر به پیدایش وزن و هماهنگي در آیات و س ک
ــود و نقش بسزایی در ماندگاری پیام ارائه شده، دارد.  مي ش
ــود. یا  ــاًل در قّصه مریم همه 33آیه به "الف" ختم می ش مث
ــیطان که در آیات  ــجده نکردن ش ــه آفرینش آدم و س قّص
ــوره اعراف آمده همگي داراي سجع مختوم به  10 تا 27 س

»نون« است.
ــت مانند  ــز از تکنیک هاي قرآني اس ــه دید متغیر نی -زاوی
ــان و سجده نکردن شیطان در آیه11  داستان آفرینش انس
سوره مبارکه اعراف خداوند به عنوان راوي و به صورت فعل 
متکلم مع الغیر مي باشد. سپس در آیه12 خداوند متعال به 
ــوم شخص مفرد به کار رفته است: »َولََقْد َخَلْقَناُكْم  صورت س
ْرنَاُكْم ُثمَّ ُقْلَنا لِْلَمآلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم...َقاَل َما َمَنَعَك...:  ُثمَّ َصوَّ
ــما را خلق کردیم سپس به صورتگری شما  و در حقیقت ش
پرداختیم آنگاه به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید... 
]خداوند[ فرمود چه چیز تو را باز داشت«.)اعراف/12-11( 
ــتان هاي قرآني، بگونه اي که گاه بخشي از  -پراکندگي داس
ــي از پایان داستان  ــمتي از میانه و گاه بخش آغاز و گاه قس
بیان مي شود و برخي اوقات، برش و یا پرده اي مهم و مفید 

از داستان ارائه مي گردد.
ــر صحنه)زمان و مکان(  ــخص بودن عنص -در مواردي نامش
ــل و تاریخ رویدادها و  ــناخت مح موجب ابهام افکني در ش

حتي ویژگي هاي شخصیت ها و قهرمان قصه مي شود.
ــتاني قرآن در بیان موضوعات که این  ــلوب داس -تفاوت اس
ــالت پیامبر  ــات مخاطبین و مراحل رس ــاوت تابع روحی تف
اسالم)ص( است؛ بگونه اي که در مواردي تکیه بر ایجاز است 
ــت، همچنین  ــي دیگر اطناب و تفصیل مدنظر اس و در جای
ــیقي کالم و ترکیبات  ــئله موس ــد این تفاوت را در مس نبای

لفظي نادیده انگاشت.
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نتیجه
ــي قصص قرآن  ــاختار روای ــع و کنکاش در س ــس از تتب پ
ــم« و »درونمایه«  ــي »ت ــرف نظر از تفاوت اساس کریم، ص
ــری ابعاد تربیتي،  ــتان هاي غیرقرآني؛ یعني برت ــا داس آن ب
ــاني و دیني  اندرزدهي، هدایت گري و تبیین آموزه هاي انس
ــرگرمي، داستان هاي قرآن در پایبندي به جنبه ها  بر بعد س
ــتان پردازي از مقدمه گرفته تا  ــر روایت گري و داس و عناص
ــمکش، گره گشایي، پایان بندي،  گره افکني، بحران زایي، کش
شخصیت پردازي، عنصر زمان و مکان و زاویه دید، از ساختي 
مطلوب و پردازشي ویژه برخوردارند، بگونه اي که با بهره مندي 
ــاختاري محکم و دلنشین، در کنار  از بافتي هنرمندانه و س
ــردازي صادقانه،  ــري زنده و پویا، صحنه پ توجه به تصویرگ
ــاي چندگانه)دیالوگ و  ــق، گفتگو ه ــخصیت پردازي موف ش
مونولوگ و گاه مونودیالوگ( و با تکیه بر روابط علّي-معلولي 
معقول، نوعي منحصر بفرد از داستان پردازي را خلق نموده و 
در این سبک روایي)سبک روایي قرآني( موضوعات داستان 
که بیشتر گرد نبرد میان خیر و شر مي گردد، پردازش شده 
و »تم« مدنظر به زیباترین و هنري ترین شکل ارائه گردیده 

است. 
ــاد گوناگون  ــه دار بودن ابع ــا عنایت به دامن ــنهادات: ب پیش
ــیاری با  ــتان های قرآنی، امکان انجام پژوهش های بس داس
ــتان های قرآن وجود دارد.  تکیه بر مؤلفه های روایی در داس
ــتانی در داستان های  ــی مؤلفه های داس از آن نمونه: »بررس
حضرت ابراهیم)ع(، نوح)ع(، هود)ع( و...« همچنین »بررسی 
عناصر داستان مانند شخصیت پردازی، گفتگو، زوایه دید و...

بصورت جزئی تر در داستان های قرآنی« و »بررسی تطبیقی 
داستان های قرآنی و عناصر آن با قصص تورات« و... 
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