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كارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حديث

آغازسر
قرآن كريم، درياى بيكران و بى�پايان معارف الهى است و هرگز گستره و توان
فكرى ما نمى�تواند بر آن احاطه يابد. از جمله حوزه�هـاى مـعـارف الـهـى در قـرآن
كريم، حوزه�ى «داستان�هاى قرآن» است كه به�وسيله�ى آن، بخشى از تاريخ پيامبران
و وقايع پيشينيان در آيات متعدد قرآن نقـل شـده اسـت. ارزش قـصـص قـرآن، در
هدف�هاى واال و مقاصد تربيتى آن�هاست كه در محتواى هر يك از آن�ها نهفته است.
از آن�جا كه يكى از موضوعات قرآنى، بحث داستان�هاى قرآن است، نگارنده�ى

،اع�القطانّمن» تأليM مباحث فى علوم�القرآننوشتار حاضر، ضمن بررسى كتاب «
» از كتاب مذكور را ترجمـه كـنـد و درقصص�القرآنبر آن شد تا فصل مـربـوط بـه «

اختيار خوانندگان و پژوهندگان گرامى قرار دهد. خوانـنـدگـان مـحـتـرم، ضـمـن
» برمى�خورند كه ذيل هريكتحقيق واژه عنوان «١٤مطالعه�ى اين اثر پژوهشى، به 

از آن�ها، توضيحاتى درخصوص تفسير و توضيح پيرامون آيه�ى مورد بحـث ارائـه
شده است (اين توضيحات از البه�الى كتب تفسير استخراج شده�اند و در متن كتاب

وجود ندارند).
تمامى آيات مورد استناد به فارسى روان برگردانده شده�اند و اگـر بـه تـوضـيـح
نكته�ى خاصى مربوط به متن ترجمه شده نياز بوده، در بخش زيرنويس به آن اشاره
گرديده است. در اين�جا الزم مى�دانم، از استادانى كه متن مورد نظر را مـطـالـعـه
كرده�اند و از نظرات مفيد و ارزنده�ى خود، اين�جانب را بـهـره�مـنـد سـاخـتـه�انـد،

سپاسگزارى كنم.
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داستان*هاى قرآنداستان*هاى قرآنداستان*هاى قرآنداستان*هاى قرآنداستان*هاى قرآن
هك دـنتـسه ىا�هـتسوـيپ مه هب ثداـوح ىنآـرق ىاه�نـاتساد

.دنراد�ىم�او ندينش ـهب ار ىمدآ شوگ ،اه�نآ جياتن و ـاه�هزيگنا
نآرق ىـاه�ناتساد رد نـاگتشـذگ زيمآ�تـربع رـابخا اب ـهك اج�نآ

،ـتفرـعم و ـىهـاگآ زا لصـاح قـايـتشا ،ـميـوش�ىم ور�ـهبور
رد اهزردنا و دنپ نآ ،دـوش�ىم ببس هك تسا لمـاع نيرت�ىوق
ىاراد ،ديـجم نآرق ىبدا ىاهزرـدنا و دنپ .دـنيشنب نـايمدآ لد

ار همه دناوت�ىمن ىمدآ درخ و لـقع هك دنتسه رايسب ىاه�هبذاج
ىريواصت اما .دريگب ار همه ،شوين تقيقح شوگ و دنك عمج
ىاه�نامرآ اب ار ثداوح نانچ�نآ ،ـدنهد�ىم ىگدنز عياقو زا هك
و اه�هصق نآ ندينش هب ىمدآ هك ـدنراد�ىم هضرع حوضو�هب الاو
شوگ هقالع و قوش اب اه�نآ نيماضم هب و ددنب�ىم لد اه�ناتساد
.دريگ�ىم هرهب شياه�هظعوم و اهزردنا و دنپ زا و دراد�ىم�ارف

امروزه قصه و ادبيات داستانى، هنر خاصى از هنرهاى
زبان و ادبيات جـهـانـى بـه�شـمـار مـى�آيـد. در ايـن مـيـان،
قصه�هاى قرآنى با بهره�گيرى از قوى�ترين تمثيل�هـاى زبـان
عربى نقل شـده�انـد. ايـن زبـان بـه خـوبـى و بـه رسـاتـريـن

صورت، قصه�هاى قرآن كريم را بيان كرده است.

معناى قصصمعناى قصصمعناى قصصمعناى قصصمعناى قصص
»، دنبال كردن اثـرّالقـص«

چيزى اسـت و وقـتـى

»، يعنى اين�كه «جاى پاى اوَُهرََث أُتْـصََصقگفته مى�شود: «
را جست�و�جو و دنبال كـردم». واژه�ى «قـصـص» بـه فـتـح

َ'لاققاف، مصدر است؛ چنان�كه خداى تعالى مى�فرمايد: «
]:٦٤[الكهM/  ًَاَصصَ' قامِ'رها' آثىَل ع'اّدَتْارَ فِغَْب ن'اُّن' كا مَكَِلذ

گفت، اين همان بود كه ما مى�جستيم. پس جست�و�جوكنان
رد پاى خود را گرفتند و برگشتند.

 وموسـى آيه بـه بـيـان سـرگـذشـت حـضـرت تـحـقـيـق:
 (عليهـمـا�الـسـالم) مـى�پـردازد؛ آن�جـا كـهخـضـرحضـرت 

مى�فرمايد: «به�خاطر بياور هنگامى را كه موسى به دوست
خود گفت: من دست از جست�و�جو برنمى�دارم تا به محل
تالقى دو دريا برسم؛ هر�چند مدت طوالنى به راه خود ادامه
دهم.» وقتى به محل تالقى دو دريا رسيدند، ماهى خود را
(كه براى تغذيه همراه داشتند) از ياد بردند و آن را در درياها

رها كردند.
وقتى كه موسى و هم�سفـرش از آن�جـا عـبـور كـردنـد،
خستگى راه بر آن�ها چيره شد. موسى به ياد آورد كه غذايى
به همراه آورده بودند. به هم�سفرش گفت: «غذاهايمان را
بياور كه از سفر خسته شده�ايم.» در اين هنگام هم�سفـرش
به او گفت: «به خاطر دارى وقتى ما براى استراحت به كنار
آن صخره پناه برديم؟ من فراموش كـردم جـريـان مـاهـى را

بازگو كنم.»
ترضح ىارب ىا�هناشن تروص هب عوضوم نيا هك اج�نآ زا

)رضخ ترضح( گرزب ملاع نآ ندرك اديپ اب هطبار رد ىسوم
)مـالسلا�ـهـيلع( ـىسوم ،ـثـحب دروم ـهيآ ـنيا ليذ رد ،دـوب

لابند هب و ميتساوخ�ىم ام هك تسا ىزيچ نامه نيا :ديوگ�ىم
:٦ج ،نـايـبلا�ـعـمجم[ ـميدـوب ـوج�و�تـسج رد نآ

.]٤٦٧ :١٣ج ،نازيملا ؛٤٨٠
خداوند از زبان مادر موسى

در قرآن مى�فرمايد:
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'ال ْـمُ هَ وٍـبُُن جْـنَ عِـهِ بْتَـرُـصَـبَ فِـهِـيّـصُ قِـهِـتْخُِالْ ـتَ'لـا قَو «
]: به خواهر موسى گفت: از پى١١» [القصص/ َونُرُْعشَي

او برو. پس او را دور ديد، درحالى كه آنان متوجه نبودند.
 اين آيه، داستان بازگشت موسى (كه در نوزادىتحقيق:

به كاخ فرعون بـرده شـده بـود) بـه آغـوش مـادرش را بـيـان
مـى�كـنـد. هـمـان�طـور كـه قـرآن بـيـان كـرده اسـت، مـادر
موسى(ع) فرزندش را به امواج رود نيل سپرد، امـا پـس از
آن، توفانى شديد در قلب او وزيدن گرفت و نـزديـك بـود
Mكه لطـ�فرياد كشد و از جدايى فرزند ناله سر دهد. تا اين

الهى به سراغ او آمد.
مادر بر اثر لطM پروردگار آرامش خود را بـاز�يـافـت،
ولى براى اين�كه از سرنوشـت فـرزنـدش بـا�خـبـر شـود، از
خواهر موسى خواست حال او را پيگـيـرى كـنـد. خـواهـر
موسى دستور مادر را انجام مى�دهد و مى�بيند كه صـنـدوق
نجات موسـى را، فـرعـونـيـان از آب مـى�گـيـرنـد، او را از
صندوق بيرون مى�آورند و به آغوش مى�گيرند. در هر حال،
اراده�ى الهى به اين تعلق گرفته بود كه اين نوزاد به زودى به

آغوش مادرش باز�گردد.
در آيه فوق، به لحاظ بالغى، صـنـعـت ايـجـاز وجـود
دارد، چرا كه داستان در قالب الفاظى اندك بيان شده است

].٣: ١٦؛ الميزان، ج ٢٤٢: ٧[مجمع�البيان، ج
همچنين، «قصص» به معناى خبرهايى است كه به دنبال

َُصَص القَوُهَ' لاذَ هَّإنيكديگر آمده�اند. خداوند مى�فرمايد: «
ُ»ـكــيــمَـحْ الُـزيــزَــعْ الَــوُـهَ لَ اهللاَّنِ اَ وُ اهللاَّ إالٍلــهِ اْـنِ' مــا مَ وُّـقَــحْال

]: آرى داستان (حضرت مسيـح) درسـت٦٢[آل�عمران/ 
همين است. معبودى جز خدا نيست، و خـداسـت كـه در

واقع همان شكست�ناپذير حكيم است.
ـحيسم ترـضح ىعقاو ـتشذگرس هب ـهيآ نيا رد :قيـقحت

،وا ندوب ادخ دنزرف اي تّيهولا نوچ ىياهاعدا .دوش�ىم هراشا
و ادخ ى�هدنب وا هك تسا نآ قح هكلب ،تسين حيحص كي�چيه
ردپ نودب ،كاپ ىردام زا ،ىهلا نذا اب هك تسا هدـوب ىربمايپ
و اناوت دنوادخ تردق دي ردً ـافرص عوضوم نيا ايآ .تفاي دلوت

هن ،تسا شتسرپ راوازس ىدـوجو نينچ ىرآ �؟تسـين ميكح
ىسيع و ميرم دروم رد حيرص ناتساد اهنت ،ناتساد نيا .وا ريغ
گر از دعوت به مباهله باز هم اعراضا و تسا )مالسلا�امهيلع(

كـردنـد، بـدانـيـد خـداونـد، دانـاى بـه مـفـســديــن اســت
.]٣٥٠: ٣؛ الميزان ج٤٥٣: ٢[مجمع�البيان، ج

ى فَ'نا كْدَـقَلو نيز فرموده است: «
'

ِىلُُوِال Qةَْرِب عْمِهَِصصَ ق
دَ حَ'نا' كـا مِ'باْبلَْالا

'
]: به راستـى١١١» [يوسM/ 'َىَرتْـفُ يًيثا

در سرگذشت آنان براى خردمندان پنـد و انـدرزى اسـت؛
سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد.

 آيه داراى محتواى بسيار جامـعـى اسـت و مـاتحقيـق:
مى�توانيم از طريق آن، تصويرى از سرگـذشـت و داسـتـان

و برادران او، پيامبران گذشـتـه، عـوامـليوسV حضـرت 
پيروزى و شكست، سربلندى و ذلت و به�طور خـالصـه،
هر آنچه كه در زندگى انسان داراى ارزش، و هـر آنـچـه بـه
دور از ارزش است را مشاهده كنيم. ولى تنـهـا صـاحـبـان
انديشه و خـردورزان هـسـتـنـد كـه تـوانـايـى مـشـاهـده ايـن

تصويرهاى عبرت�انگيز را دارند.
حيحص خيرات زا هدرپ و هدش لزان )ص(ربمايپ رب هچنآ ىرآ

؛تسا هدوبن ناشيا ى�هشيدنا و زغم هتخاس ،هتشادرب ناگتشذگ
دوب هتشونن طخ و هتفرن بتكم ترضح نآ هك ارچ

تسشب تلم تفه ى�هناخبتك    تسرد نآرق هدناوخان هك ىميتي
و با مردمش رفت و آمد نداشت، ولى در زيباترين معانى با
آن�ها سخن گفته و آيات نازل شده بر وى، در قالب وحـى
آسمانى است كه كتب اصيل انبياى پيشين را نيز تصـديـق و

؛ الميـزان، ج٢٧٠: ٥گواهى مى�كند [مجمع�الـبـيـان، ج
٣٧٣: ١١.[

به معانى امر، خبر، شأن و حال نيز آمده است.قصه و 
و مراد از قصه�هاى قـرآن، خـبـرهـايـى اسـت كـه از احـوال
امت�هاى پيشين بـه مـا رسـيـده اسـت و حـوادثـى كـه واقـع
شده�اند. در قرآن كريم، بسيارى از وقايع پيشينيان و تاريخ
ملت�ها آمده است. همچنين، اين كتاب آسمانى از اوضاع
شهرها و سرزمين�ها يـاد مـى�كـنـد، در آثـار هـر قـوم تـتـبـع

مى�نمايد و از آن�ها تصوير روشنى به�دست مى�دهد.

انواع قصه*ها در قرآنانواع قصه*ها در قرآنانواع قصه*ها در قرآنانواع قصه*ها در قرآنانواع قصه*ها در قرآن
 داستان پيامبران كه شامل دعوت انبـيـا ازنوع نخست:

قوم خود و پيروانشان و نيز معجزه�هايـى اسـت كـه خـدا بـه
آنان داده تا بر اقوام خود چيره شوند. اين داستان�ها، با شرح
جبهه�گيرى دشمنان پيامبران و يادكرد مراحل دعوت آنان،
در برگيرنده و شامل دگرگونى شيوه�ها و سبك�هاى دعوت

،نوحپيامبران است؛ نظير داستان پيامبرانى چون حضرت 
، حـضـرتهـارون، موسـى، حـضـرت ابـراهـيـمحـضـرت 

 و ديگر انبيا و مرسلين (كه برمحمد(ص)، حضرت عيسى
همه�ى آن�ها بهترين درودها و سالم�ها باد).

 آن دسته از داستان�هاى قرآنى كه از حـوادثنوع دوم:
گوناگون ياد مى�كنند و از قوم هايى كه دوام نيافته و از بيـن
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رفته�اند، نام مى�برد. همچون داستان كسانى كه از ديـار و
مـسـكــن خــود اخــراج و از تــرس مــرگ آواره شــدنــد.

، دو فرزند حضرتجالوت، طالوتشخصيت�هايى چون 
و اصحـاب الـسـبـت،قـارون آدم، اصحاب ذوالـقـرنـيـن،

اصحاب اخدود، اصحاب فيل و نظاير آن�ها.
نوع سوم: داستان�ها و حوادثى كه به روزگار پـيـامـبـر
اسالم(ص) اختصاص دارند؛ مانند جنگ�هاى بدر و احد
در سوره�ى آل�عمران، جنگ�هاى حنين و تبوك در سوره�ى
توبه و جنگ احزاب در سوره�ى احزاب و واقعه�ى هجرت

و معراج و نظاير�آن.

بهره*يابى از داستان*هاى قرآنىبهره*يابى از داستان*هاى قرآنىبهره*يابى از داستان*هاى قرآنىبهره*يابى از داستان*هاى قرآنىبهره*يابى از داستان*هاى قرآنى
مهم�ترين فايده�هاى داستـان�هـاى قـرآنـى بـه اخـتـصـار

عبارتند از:
 روشنگرى بنيادهاى دعوت به سوى خداوند و بيان✓

اصول شرايعى كه هر پيامبر براى آن مبعوث شده است:
َله' إُهََّن أِهْـيَ إلَيِوحُ ن'ّال إٍولُسَّ رِْن مَـكِلَْب قِْن' ماـنْلَسَْر' أا مَو«

]:٢٥» [االنبيا/ِونُدُْباعَا فَنَ  أ'ّالإ
و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم، مگر اين�كه به او

وحى كرديم كه خدايى جز من نيست. پس مرا بپرستيد.
 از آن�جا كه ممـكـن اسـت بـرخـى نـاآگـاهـانتحـقـيـق:

بگويند، ما پيامبرانى مانند حضرت عـيـسـى(ع) داريـم كـه
دعوت به خدايان متعدد كرده است، قرآن در اين آيه تأكيـد
مى�كند: نه عيسى و نه غير او دعوت به شرك و بت�پرستى
ننموده�اند و اين�گونه نسبت�ها تهمت بوده�اند. آن�كه شايسته
عبادت است، فقط خداوند تبارك و تعالى است.[مجمع

].١٤:٣٦٢؛ الميزان، ج٤٣: ٧البيان، ج
 آرام نمودن قلب پيامبر خدا(ص) و استوارى دل�هاى✓

امت محمدى بر قبول دين خدا، پرورش اعتماد مؤمنان به
يارى حق�تعالى و مأموران الهى، و همچنين بيان عـاقـبـت

طرفداران باطل، و خوارى و بى�مقدارى آن�ها:
َ وَكَد'اؤُ فِـهِ بُتِّبَُث' نـا مِلُسُّ الرِ'ءاْبَن أْـنِ مَكَْيلَ عُّـصَُق نًُّالك«

 فيَكَءـ'اج
 

َنـيـنِمْؤُـمْلِ ل'يـرْكِ ذَ وQةَـظِْعوَ مَ وُّـقَْح الِهِـذِه
'

[هود/.
]:و هريك از سرگذشت�هاى پيـامـبـران را كـه بـر تـو١٢٠

حكايت مى�كنيم، چيـزى اسـت كـه دلـت را بـدان اسـتـوار
مى�گردانيم و در اين�ها حقيقت براى تو آمده و براى مؤمنان

اندرز و تذكرى است.
 بخش عمده�اى از آيات سوره�ى هود بـه بـيـانتحقيـق:

داستان�هاى عبرت�انگيز پيامبران و اقوام پيشين مى�پردازد.
 آيه�ى ياد شده (آيه�ىًاز مطالعه�ى آيات اين سوره، خصوصا

) مى�توان چنين نتيجه گرفت كه مطالعه�ى سرگذشت١٢٠
پيشينيان داراى چهار اثر بدين شرح است:
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 (Vهاى ب)قوى شدن اراده؛ال� بيان حقايق و واقعيت
 ج)مربوط به زندگى و حيات، پيروزى و شكست، و…؛

 تذكر و يادآورى آخرت [مجمع�البيان، د)موعظه و اندرز؛
].١١:٩٤؛ الميزان، ج٥:٢٠٤ج

 تصديق پيامبران پـيـشـيـن و زنـده كـردن يـاد آن�هـا و✓
جاودانى آثارشان.

 نشان دادن صداقت پيامبر اسالم(ص) در دعوتى كه✓
پيش گرفته و نقشى كه در بيان احوال گذشتگان داشته است.

 توجه دادن اهل كتاب، به داليلى كه در آيات بينات و✓
هدايت الـهـى وجـود دارنـد و آنـان كـتـمـان مـى�كـردنـد، و
فراخوانى آن�ها به درك آنچه در كتـاب�هـايـشـان، پـيـش از
تحريM و دستكارى، وجـود داشـتـه اسـت؛ مـانـنـد آيـه�ى

شريفه�ى زير:
ـينَِب لًّالِ حَ'نا كِ'ماعَّ الطُُّل«ك

'
َرائيلِْس إ

'
ُرائيلْسِ�إَمََّر' حا م'ّال إ

ـ'اهُلوْاتَ�فِوراةّالتِأتوا بَ فْلُ قُوراةَّ التَلََّزنُ تْنَ اِـلْبَ قِْن مِِهسَُفلي نَع
]: همه�ى خوراكى�ها بر٩٣قين» [آل عمران/ِِ'دا صْمُتُْن كْإن

بنى�اسرائيل حالل بود، جز آنچـه پـيـش از نـزول تـورات،
اسرائيل (يعقوب) بر خويشتن حرام ساخته بود. بگو (اگـر
جز اين است و) راست مى�گوييد، تورات را بياوريـد و آن

را بخوانيد.
تحقيـق: در مـورد نـزول ايـن آيـه از روايـات اسـتـفـاده
مى�شود كه يهود، درگفت�وگوهاى خود دو ايراد بر پيامبـر

وارد كردند:
نخست اين�كه چگونه پيامبر(ص) گوشت و شير شتر را
حالل مى�داند در حالى�كه در آئين ابراهـيـم(ع) حـرام بـوده
است و به همين دليل، يهود هم به پيروى از ابراهيم آن�ها را
بر خود حرام مى�دانند. نه تنها ابراهيم، بلكه نوح پيامبر هم

آن�ها را تحريم كرده بود.
ديگر اين�كه چگونه پيامبر اسالم خود را وفادار به آئيـن

 ابراهيم(ع) مى�داند، در حالى�كهًپيامبران بزرگ، خصوصا
تمام پيامبرانى كه از خاندان اسحاق، فرزند ابراهيم بودند،
بيت�المقدس را محترم مـى�شـمـردنـد و بـه سـوى آن نـمـاز

مى�خواندند.
نگارنده عقيده دارد، اين ايرادها سست و باطل هستند
و داليل و پاسخ�هاى قرآنى دارند. به�طور كلى، قبل از نزول
تورات بر موسى، همه�ى خوراكى�ها بر بنى�اسرائيل حالل
بودند، مگر غذاهايى كه تحريم آن�ها در تورات تثبيت شده

].٣٤:٥٣١؛ الميزان، ج٤٧٤: ٢بود [مجمع�البيان، ج
 داستان�هاى قرآن خود گونه�اى از انواع ادبى هستنـد✓

كه همه به نداى آن گوش مى�دهند و عبرت�ها و اندرزهـاى
آن را بر دل و جان مى�خرند؛ آن�جايى كه قرآن مى�فرمايـد:

ًديـثـاَ حَ'نـاَ'كا مِ'بـاْبلَْالـي اِولُِأل Qةَرْـبِ عْمِـهَِصـصَ في قَ'نـاَ كْدَـقَل«
]١١١»[يوسM/'يَرتُْفي

�از نظر خوانندگان گذشت.)ً(ترجمه و شرح اين آيه قبال
گاه در قرآن كريم، يك داستان يا حادثه در جاهاى متعدد
آمده است و هربار به صورت�هاى گوناگون از ديدگاه تقدم
و تأخر، ايجاز و اطناب، و نظاير آن عـرضـه شـده اسـت.

حكمت اين روش در موارد زير بيان مى�شود:
 به منظور بيان بالغت قرآن و آشكار ساخـتـن آن در.١

باالترين مراتب بالغى، اين تكرارها صورت گرفته�اند. از
ويژگى�هاى بالغت، آشكار كردن يك معنى به صورت�هاى
گوناگون است و قصه�هايى كه در قرآن به صورت تكرارى
آمده�اند، در هرجا به شيوه�اى مطرح شـده�انـد كـه بـا روش
جاهاى ديگر متفاوت است و هرجا، داستان در قالبى ارائه
شده است كه با روش و قالب جاى ديگر تـفـاوت دارد. از
اين�روست كه از اين تكرارها ماللتى بر نمى�خيـزد، بـلـكـه
گونه به گونه، تجديد روش مى�شود و آن معانى كـه از هـر
كدام به�دست مى�آيد، با خواندن همان داستان در جـاهـاى

١ديگر بدست نمى�آيد.

 ملـحـوظً نيروى اعجاز در ايـن تـكـرارهـا، كـامـال.٢
است، چرا كه ايراد يك معنى به صورت�هاى گـونـاگـون،
كارى است كه اعراب از انجام آن ناتوانند؛ به گونـه�اى كـه
حتى در قرآن، براى رسيدن به اين اعجاز، مبارزه�طلـبـى و

'اِندَْب' عيلَ' عانْلَّزَن'ّامِ مٍبَْي في رْمُتُْن كِْن إَوتحدى شده است: «
ْمُتُْن كْ إنِّه اللِونُ دِْن مُْمكَ'ءادَهُوا شُعْ ادَ وِهِْلثِ مِْن مٍَةورُِسوا بُْتَأف

].٢٣» [بقره/َقينِ'داص
 ديگر از حكمت�هاى تكرار داسـتـان�هـاى قـرآنـى،.٣

اهتمام به اهميت قصه و تأثير آن از نظر عبرت�گيرى است؛
عبرت�هايى كه در جان�ها نفوذ مى�كند. و به راستى تـكـرار
خود از روش�هاى تأكيد است و نشان از اهتمام و اهمـيـت
دادن به معنى خاص دارد. چنان�كه همين حالت در داستان
موسى و فرعون مالحظه مى�شود،زيرا پيكار حق و باطل با
كامل�ترين تمثيل در آن بـيـان شـده اسـت؛ بـا وجـود آن�كـه
شيوه�ى بيان اين قصه در يك سوره، در سـوره�هـاى ديـگـر

تكرار نشده و تكرارش به شيوه�هاى گوناگون است.
 از حكمت�هاى ديگـر تـكـرار داسـتـان�هـاى قـرآن،.٤

اختالف در غايت�ها و اغراضى است كه داستـان بـه سـوى
آن�ها سوق داده شده است. چنان�كه در هر مقام و موقعيت،
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بخشى از معانى و اهداف قصه مطرح گرديده است و معانى
ديگر آن، در موقعيت�ها و جاهاى مناسب ديگرى با در نظر
گرفتن اختالف در اقتضاى احوال، آمده�اند. در واقع، در

هر تكرارى اقتضاى حال جداگانه�اى مدنظر بوده است.

قصه در قرآن حقيقت است نه تخيلقصه در قرآن حقيقت است نه تخيلقصه در قرآن حقيقت است نه تخيلقصه در قرآن حقيقت است نه تخيلقصه در قرآن حقيقت است نه تخيل
حقيقت مسلم اين است كه قرآن�كريم منزه از هـرگـونـه
تصويرپردازى هنرى، و داستان�هايش واقعيت�هاى تاريخى
هستند. به عبارت ديگر، قصه�هاى قرآن چيزى جز حقايق
تاريخى نيستند كه در شيوه�هاى ابداعى سخنـورى عـرضـه

شده�اند.
قرآن هرگز تخيلى نيست، چرا كه فرود آمده از خـداى
عليم و حكيم است و در گزاره�هاى قرآنى، جز عنـاصـرى
كه موافق واقعيت هستنـد، يـافـت نـمـى�شـود. بـعـضـى از
دانشمندان، نسبت�هايى دروغين به قرآن داده�اند، اما چگونه
جايز است فرد عاقلى به كالم خداى عزوجل نسبت دروغ و
افترا بدهد؟ اين در حالى�است كه خداوند تبارك و تعالى،
اين حقيقت را در قرآن در آيات مشروحه زير آورده و واقـع

بودن داستان�هاى قرآنى را بيان نموده است:
ُلِ'طاْب الَوُ هِهِونُ دِْن�مَونُْعدَ'يا مََّن�أَ وُّقَْح الَوُ هَهَّ اللَّنَأِ بَِك'لذ«

]: آرى اين بدان سبب٦٢» [الحج/ُبيرَكْ الُِّيلَعْ الَوُ هَهَّ اللَّ�أنَو

است كه خداخود حق است و آنچه به�جاى او مى�خـوانـنـد
باطل، و اين خداست كه واال و بزرگ است.

 در اين آيـه و آيـات قـبـلـى، قـدرت بـى�پـايـانتحـقـيـق:
خداوندى در پهنه�ى جهان هستى جلوه مى�نمايـد؛ ايـن�كـه
لشكريان حق پيروز مى�شوند، باطل عقب�نشينى مى�كنـد،
لطM خدا شامـل حـال مـؤمـنـان مـى�شـود و كـافـران تـنـهـا
مى�مانند. اين�ها همه بدان خاطر اسـت كـه پـيـروان بـاطـل
برخالف نظام هستى قدم برمى�دارند و سرنوشت آن�ها فنا و

].٧:٩٤نيستى است [مجمع�البيان، ج
'ا'فيهَال خ'ّالِ إٍةَُّم اِْن مِْن إَوً ذيراَ نَوً شيراَ بِّقَْحالِ بَ'كانَْلسْرَا أِّن «إ●

]: ما تو را به حق (به سمت) بشارتگر و٢٤[الفاطر/» Qذيرَن
هشدار�دهنده گسيل داشتيم و هيچ امتى نبوده، مگر اين�كـه

در آن، هشدار�دهنده�اى گذشته است.
 در اين آيه، قرآن كريم اين سخن را تأئيد مى�كندتحقيق:

كه در گذشته نيز امت�هاى پيشين بيم�دهنده�اى چون پيامبـر
؛ الميزان،٤٠٥: ٨اكرم(ص) داشته�اند [مجمع�البيان، ج

].١٧:٤٣ج
'اـمِ لًقاِّـدَُص مُّـقَْح الَـوُ هِ'باِتـكْ الَِن مَـكْيَِلِ' إـاْنـيَحَْوذي أَّ الَو «●

]: و آنچـه٣١ [الفاطر/»Qصيرَ بQبيرََخ لِِه'داـبِعِ بَ اهللاَّنِ إِهَْيدَ يَْنَيب
از كــتــاب بــه ســوى تــو وحــى كــرديــم، خــود حـــق و

 خداًتصديق�كننده�ى (كتاب�هاى) پيش از آن است. قطـعـا
نسبت به بندگانش آگاه و بيناست.

 اين آيه نيز از حقيقى بودن هر آنچه بر پـيـامـبـرتحقيـق:
وحى شده است، مى�گويد و از داليل صدق كتاب آسمانى
(قرآن) و حامالن واقعى آن، سـخـن بـه مـيـان آورده اسـت

].١٧:٥٦؛ الميزان، ج٤٠٨: ٨[مجمع�البيان، ج
واُـنِآمَف ُْمكِّبَّرْ ـنِ مَِّقحْالِ بُـولُسَّر الُمُكَء'اجْـدَ قُاسّا النَـهَُّي' أا «ي●
ِهّـلِ لَِّنإَوا فُـرُفْكَ تْ إنَو ْـمُكَ لًـراَْيخ َو ِضَْرْألا َو ِ'تامـوَّي السِ' فـا م'
]: اى مردم، آن پيامبر١٧٠ [النساء/ً»كيماَ حًليماَ عُ اهللاَ'ناَك

(موعود)، حقيقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده
است. پس ايمان بياوريد كه براى شما بهتر اسـت. و اگـر
كافر شويد (بدانيد كه) آنچه در آسمان�ها و زمين است، از

آن خداست و خدا داناى حكيم است.
 در آيات گذشته بيان شده است كه اهل كتـابتحقيق:

از رسول خدا(ص) مى�خواستند، كتابى از آسمان بر آن�هـا
نازل شود؛ زيرا قانع نبودند كه قرآن به وحـى روح�االمـيـن
قطعه قطعه نـازل شـود. مـنـظـور از اهـل كـتـاب، يـهـود و
نصاراست. زيرا هر دو طايفه به يك اصـل، يـعـنـى مـلـت
بنى�اسرائيل برمى�گردند كه موسى و عيسى (عليهما�السالم)
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بابت آزمايش بود و حق�تعالى از ايـن طـريـق مـى�خـواهـد،
پيروان اين شريعت�ها را در آنچه به آن�هـا بـخـشـيـده اسـت

بيازمايد و استعدادهايشان را بپرورد.
شايان ذكر است، قرآن كريم سرانجام همـه�ى اقـوام را
مخاطب قرار مى�دهد و آن�ها را به پيشى گرفتن در نيكى�ها
و خيرات دعوت مى�كند. نكته�ى قابل توجه در آيـه فـوق،

» نهفته است. توصـيـM قـرآن بـههْـيَلَ عًنـاِـمَْيـهُمدر تركيـب «
«هيمنه» و اين�كه او «مهيمـن» اسـت، روشـن مـى�كـنـد كـه
تصديق تورات و انجيل توسط قرآن، براسـاس مـعـارف و
احكام درستى از جانب خداست و تقدير و تثبيت معارف و
احكام در آن كتاب�ها، مناسب با حال امت آن زمان�ها بوده
است؛ همان�گونه كه مسيح و يا انجيل او نـيـز، تـورات را

؛ الميـزان،٢٠١: ٣تصديق كرده است [مجمع�البيـان، ج
].٥٥٢: ٥ج
ُّقَْحلَ اَِكّبَ رْنِ مَْكيَ إلَِلزُْنذي اَّ الَوِ 'باِتكْ الُ'تا آيَْكلِ«المرت ●
]: اين است آيات١[الرعـد/» َونُِنؤمُ'يال ِـاسّ النََرثَْك اَّـنِلك'َو

كتاب، و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده،
حق است، ولى بيش�تر مردم نمى�گروند.

 در اين آيه نيز از عظمت قرآن سخـن بـه مـيـانتحقيـق:
آمده و اين�كه شك و ترديدى وجود ندارد، آنچـه از سـوى
پروردگار بر پيامبر(ص) نازل شده اسـت، بـيـان�كـنـنـده�ى
حقايق غيبى جهان آفرينش و روابط آن با انسان�هاست؛ دريغ
از اين�كه بسيارى از مردم كفر مى�ورزند و ايمان نمى�آورند

].١١:٣٨٦؛ الميزان، ج٢٧٤: ٦[مجمع�البيان، ج
َو ْمِهِّبَِروا بُـنَام'ء Qةَيِْت فْمُهَِّن إِّقَـحْالِ بْمُهَأََب نَْكيََل عُّـصُقَ نُنَْح«ن ●
]: ما خبرشان را بر تو درست١٣ [الكهـM/ً»َيدُ هْمُنه'ْدِز

حكايت مى�كنيم: آن�ها جوانانى بودند كه به پروردگارشان
ايمان آورده بودند و بر هدايتشان افزوديم.

 آيه�ى فوق در بيان داسـتـان اصـحـاب كـهـMتحـقـيـق:
Mآيد، اصحاب كه�است. به طورى كه از آيات قرآن برمى
در محيط و زمانى مى�زيستند كه بت�پرستى و كفر، آن�ها را

 پاسدار شرك،ًاحاطه كرده بود و حكومتى ستمگر و معموال
كفر، جهل، غارتگرى و جنايت، بر سر آن�ها سايه�ى شوم

افكنده بود.
امـا ايـن گـروه از جـوانـمـردان كـه از هـوش سـرشـار و
صداقت كافى برخوردار بودند، به فساد اين آئين پى بردنـد
و تصميم بر قيام گرفتند. آن�ها به ناچار براى نجات خويش
تصميم به هجـرت گـرفـتـنـد و در مـيـان خـود بـه مـشـورت
پرداختند و به يكديگر گـفـتـنـد: هـنـگـامـى كـه از ايـن قـوم

براى آن�ها مبعوث شده بودند.
همان�گونه كه مالحظه مى�شود، خطاب آيه عام است و
هم شامل اهل كتاب، و هم شامل همه�ى مردم مـى�شـود.
البته بيان آيه، فرع بر موضوع اهل كتاب است. بنابر فحواى
آيه، رسول خدا(ص) به حق از جانب پروردگارش آمده و
كتابى كه از طرف خدا آورده، حجت قاطعى است كه هيچ
شكى در آن نيست. از اين جواب، صحت دعوت عـمـوم
مردم به پيغمبر(ص) و كتاب خود، نتيجه گرفـتـه مـى�شـود

].٥:٢٤٠؛ الميزان، ج١٤٣: ٣[مجمع�البيان، ج
َِنِ مِـهَْيدَ يَـنَْي' بـاـمِ لًقاِّـدَُص مِّـقَْحـالِ بَ'باـتِكْ الَـكَْي' إلـانْلَـزَْن أَو« ●
ْـعِبَّـتَ' تالَوُ  اهللاَلَزَْن' أـاِم بْمُـهَنْـيَ بْمُـكْاحَ فِـهْيََل عًنـاِـمْيَـهُ مَوِ 'باـتِكْال
]: و ما ايـن٤٨[المـائـده/» ِّـقَْح الَـنِ مَكَء'اـا جَّم عْـمَُهائـ'وَْهأ

كتاب را به حق به سوى تو فرو فرسـتـاديـم، در حـالـى كـه
تصديق�كننده�ى كتاب�هاى پيشين و حاكم بر آن�هاست. پس
ميان آن�ها بر وفق آنچه خدا نازل كرده است، حكم كن و از
هواهاى نفسانى آن�ها (با دور شدن) از حقى كه به سوى تو

آمده است، پيروى مكن.
ىاه�باتك ركذ زا دعب ميرك نآرق هاگياج هب ،هيآ نيا رد :قيقحت

ىنامسآ ىاه�باتك مامت ،ىلك روط هب .دوش�ىم هراشا ايبنا نيشيپ
تيبرت نامه هك ىدحاو فده و دنراد ىگنهامه لئاسم لوصا رد
.دننك�ىم بيقعت ،ار تسا ناسنا لماكت و

در هريك از كتاب�هاى مذكور، آئين و شريـعـت و راه
روشنى قرار داده شده است. گرچه خداوند تبارك و تعالى
مى�توانست همه را پيرو يك آئين سازد، ولـى ايـن خـود از
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. مولوى به اين تجديد شرايط اشاره زيبايى دارد، آن�جا كه مى�گويد:١
هر نفس نو مى�شود دنيا و ما

بى�خبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوى نونو مى�رسد

مستمرى مى�نمايد در جسد
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. قرآن كريم١
). الطبعة العشـرون. دارالـمـشـرق. بـيـروت١٩٨٦. المنجد فـى�الـلـغـة (٢

(لبنان).
 هـ). المفردات٥٠٢. الراغب االصفهانى، ابى�القاسم الحسين بن محمد (٣

فى غريب القرآن. مكتبة المرتضويه. تهران.
ق). مجمع�البيـان لـعـلـوم١٣٧٩. الطبرسى، ابوعلى فضل بـن الـحـسـن (٤

القرآن. شركة المعارف االسالمية.
. طباطبايى، سيدمحمد حسين. تفسير الميزان. ترجمه�ى استاد محمد جواد٥

حجتى كرمانى و استاد محمدعلى كرامى قمى. بنياد علمى و فـكـرى عـالمـه
طباطبايى با همكارى نشر فرهنگى رجاء و انتشارات اميركبير.

). االتقان فى علوم القـرآن. تـرجـمـه�ى١٣٧٦. سيوطى، جـالل�الـديـن (٦
سيدمهدى حائرى قزوينى. انتشارات اميركبير. تهران.

 هـ). مباحث فى علوم القرآن. مكتبة المعارف١٤٢١اع خليل (ّ. القطان، من٧
للنشر و التوزيع. الرياض.

بت�پرست و آنچه جز خدا مى�پرستند، كناره�گيرى كرديد،
به غار پناهنده شويد. بدين ترتيب، خداوند رحمـت خـود
را بر آنان گسـتـرانـد و راه نـجـات را بـه روى آن�هـا گـشـود

].١٣:٣٣٧؛ الميزان، ج٦:٤٥٣[مجمع�البيان، ج
َ»ونُِنمْؤُ يٍمْوَِق لِّقَالحِ بَنْوَعْرِ فَو 'يسُ موِاءَبَّ نْنِ مَكَْيلَو عُلَْت«ن ●

]: (بخشى) از گزارش (حال) موسى و فرعون٣[القصص/
را براى (آگاهى) مردمى كه ايمان مى�آورند، به درستـى بـر

تو مى�خوانيم.
 خداوند با اين آيه در آغاز سـوره�ى قـصـص،تحقـيـق:

سرگذشت حضرت مـوسـى و فـرعـون را بـيـان مـى�كـنـد.
مخاطبان اصلى اين آيات مؤمنانند و اين تالوت بـه خـاطـر
آن�ها و براى آن�هـا صـورت گـرفـتـه اسـت؛ مـؤمـنـانـى كـه
مى�توانند از آن الهام بگيرند و راه خود را به سوى هدف در
ميان انبوه مشكالت بگشايند. قرآن كريم سپـس جـنـايـات

فرعون را به دنبال آيه�ى فوق يادآور مى�شود.
مولع ىف ثحابم باتك Mلؤم هك ميرك نآرق زا هيآ شش رد

نآرق رد ـهـصق« ناوـنع ـليذ دوخ ـدهاـوش ناوـنع ـهب ،نآرـقلا
هب »قـحلا« ى�هژاو ،تسا هدرك هئارا »ـليخت هن تسا تـقيقح
ار نآرق بتكم رد ناتساد ندوب ىعقاو دوخ هك دروخ�ىم مشچ

و ـخيرـات تاـيـعقاو قيـاـقح زا ناـشن و ـدـشك�ىم ـريـوصت ـهب
.دراد نيشيپ ماوقا و ناربمايپ ىاه�ناتساد و اه�تشذگرس

داستان�هاى واقعى قرآن از تنوع برخوردارنـد. گـاهـى
حالت گفت�وگو و احتجاج دارند، زمانى به نكات حساس
و پند و اندرز مى�پردازند، گاه ترساننده�اند، و باالخره زمانى

حاوى روح بشارت و اميدوارى هستند.

نقش داستان*هاى قرآنىنقش داستان*هاى قرآنىنقش داستان*هاى قرآنىنقش داستان*هاى قرآنىنقش داستان*هاى قرآنى
 در تربيت و تهذيب اخالق در تربيت و تهذيب اخالق در تربيت و تهذيب اخالق در تربيت و تهذيب اخالق در تربيت و تهذيب اخالق

بى�شك قصه�هاى حكمت�آميز و دقيق، گوش�هـا را بـه
سوى خود جلب مى�كنند و از اين طريق، به آسانى و روانى
به جان انسان�ها نفوذ مى�كنند؛ بى�آن�كه مـالل�آور و نـارسـا
باشند. با روش خود، احساسات آدمى را مى�نوازند، عقل
را از ريشه�هاى آن نوازش مى�دهند و از كشتزارهاى آن، چه

گل�ها و چه ميوه�ها كه به ثمر نمى�نشيند.
دنناوت�ىـمن و دنزيگنا�لالم ،ىراركت و ىنيقلت ىاه�سرد

،ـىقالخا و ىبدا رصانع .دننك بـلج دوخ ىوس هب ار اه�لد
تـدم ـزج و دنـوش�ـىمن ـتفايرد ـىـتخس و ىراـوشد اب ـزج
،ىزادرپ�ناتساد ى�هويش هك تسور�نيا زا .دنياپ�ىمن ىهاتوك
.دراد رب رد ىرت�ناوارف ى�هدياف و رت�شيب عفن

تجربه نشان مى�دهد، كودك به شنيدن داستان گرايـش
دارد، به روايت قصه گوش فرا مى�دهد و ذهن او مضامين
داستان را مى�گيرد. آن�گاه خود تقليـد مـى�كـنـد و آن را بـاز
مى�گويد. شايسته است، مربيان از ايـن نـيـرو و اسـتـعـداد
فطرى و نفسانى در حوزه�هاى آموزش بهره گيرند؛ به�ويژه
در تهذيب و تربيت دينى كه كانون استوار تعليم و تربيت و

سرمايه�ى گرانبهاى رسيدن به اهداف آن است.
داستان�هاى قرآنى به مثابه زمين پر�استعدادى هستند كه
ميوه�هاى فراوانى مى�دهند. مربيان را در رسيدن بـه هـدف
تعليم و تربيت يارى مى�رسانند و موفق مى�كنند كه از سيره�ى
پيامبران، اخبار پيشينيان و سنت خدا در حيات اجتماعى و
احوال ملت�ها، توشه�ى اخالقى و تربيتى بگيرند و در ايـن

مسير، جز پيام حق و راستى نمى�دهند.
مربى و معلم مى�تواند، داستان�هاى قرآنى را در قالبـى
متناسب با سطح فكرى دانش�آموختگان قرار دهد و در هـر
مرحله از مراحل آموزش، از اين داستان�ها استفاده كـنـد.
در بين نـويـسـنـدگـان عـرب، بـه مـنـظـور اسـتـفـاده از ايـن

 وسيد�قطبداستان�هاى دينى و قرآنى، دو استاد به نام�هاى 
 توفيق يافته�اند كه توشه�ى سودمندى براى كودكان وسحار

نوباوگان فراهم آورنـد كـه در نـوع خـود بـى�نـظـيـر اسـت.
 نيز داستان�هاى قرآنى را در اسلوب ادبى بليغجارمچنان�كه 

در باالترين سطح، همراه با تحليل و ژرف�نگـرى كـامـل،
تقديم داشته است و چه�قدر زيباست كه ديگران نيز اين راه

و رسم تربيتى مؤثر را بپويند.ط


