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 پیشگفتار: 
 

مرحوم آیت اهلل  ، تألیف«الکریم القرآن   ولَ حَ دودٌ و رُ شبهاتٌ»اب تکباب پنجم از  ۀ، ترجم«قصه در قرآن»کتاب 

 شده است.  ترجمه «حسن خرقانی» حجت االسالم است که توسط معرفت

وه های قرآن و شیهای قصص قرآنی، اهداف داستان در قرآن، حکمت تکرار قصهدر این اثر به بیان ویژگینویسنده 

به شبهات مطرح شده پاسخ داده  و برخی قصص قرآنی را تحلیل کرده ود پردازسرایی میی قرآن در داستانهنر

 .است

ی ه هدف ما آشنایی با اصول کلی قصص قرآنو از آنجا ک کتاب است مهمترین مطالب این از نوشتار حاضر، مختصری

 ایم.است، به بخش آخر کتاب )بررسی قصصی که حقانیت آن انکار شده است(، نپرداخته

 

 «و من اهلل التوفیق»
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 :ماهیت داستان و فوائد آن 

 2«أَحْسَنَ الْقَصَص  ب ما أَوْحَیْنا إ لَیْكَ هذَا الْقُرْآنَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ »

 خوانیم.ها را بر تو بر مىدر بستر وحى قرآنى، شیواترین داستان

هایى از پیشینیان است که با زبان وحى بر پیامبر اسالم صلى ، گزاره«قَصَص»و مصدر آن « ق صّه»جمع « ق صَص»

 براى بازماندگان، مایه عبرت و پندآموزى باشد. اهلل علیه و آله بازگو شده است تا

ها ها باشد، در تربیت اخالقى شنوندگان تأثیر بسزایى دارد؛ زیرا با شنیدن گزارهاگر داستان، گزارش از واقعیت

دهد تا به علل و اسباب وقوع حوادث تلخ و شیرین گذشتگان پى ببرد و نیز حالتى کنجکاوانه به انسان دست مى

آن با روش و رفتار خود، پند گرفته، آموزش یابد، پس اگر ارشاد و پندآموزى همراه با شواهد زنده و  با تطبیق

 واقعى باشد، اثرى نافذتر و مؤثرتر خواهد گذاشت.

هنگامى که ]مطلبی[ با شاهدى گویا از احوال گذشتگان همراه باشد و اسباب به وجود آورنده و نتایج به دست 

ر تر خواهد بود؛ بنابراین ذکپذیرد، از این رو در نفس، اثرگذارتر و پذیرفتنىنفس بهتر آن را مىآمده آن یاد شود، 

هاى فراوان در قرآن ضرورى است؛ چرا که قرآن نازل شده است تا همه چیز را روشن سازد و مایه ها و مثالداستان

 هدایت و رحمت براى جهانیان باشد.

آور خواهد بود، اما اگر چند شیوه بیان به کار گرفته شود، طراوت شود، ماللاگر سخن در تقریر مطلبى طوالنى 

 شود وشنونده به نشاط خواهد آمد.سخن افزون مى

آله( و مؤمنان در وعلیهاهللدارى و آرامش خاطر پیامبر )صلىهاى قرآن آن است که باعث دلهاى قصهاز دیگر فایده

هاى شایسته پیشین، آنان را تسلّى و با به یادآوردن پیامبران و انسان گردد ورویارویى با آزار دشمنان مى

 بخشد.خاطر مىآرامش

سازد تا به احوال پیشینیانشان بنگرند و درس گیرند که چگونه ها دشمنان نادان را آگاه مىچنین این داستانهم

 خیزد و تنها، سپاه او پیروزمند است.کار ماندند و بدانند که خداوند به یارى دوستانش بر مىنافرجام و زیان

نوشت، سرگذشت خواند و نمىاى قرآنى است؛ زیرا پیامبرى که نمىها معجزهکه این داستانسخن آخر این

 .گفتگذشتگان را خالص و پیراسته از هر گونه دگرگونى و عیب، باز مى

                                                           
 .3. یوسف،  2
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 سرایى در قرآنشیوه داستان: 

 در میراث فرهنگى و ادبى، متفاوت است؛ زیرا قرآن ]کتاب هدایت است واسلوب قصه در قرآن با شیوه متداول 

[ در نقل ماجراها و حوادث به صورت گزینشى عمل کرده ]و آنچه که را گیرد، فلذهنر را در همان راستا به کار می

ر کند. گاه دمىکه در راستای هدایت بشر است[، آن هم به صورت خالصه و پیراسته از جزئیات کم اهمیت بازگو 

د نیز، شود. در بیشتر موارنقاط مهم و کلیدى تکیه مى شود و برها، پیوستگى داستان لحاظ نمىچینش این بخش

هاى حاکم بر جهان یا اعتقادى، اخالقى، سنت ام نقل داستان، حقایق و موضوعات ]دیگری همچون مباحث[هنگ

 شود.قوانین شرعى ذکر مى

ها، آمیخته کند و همانند دیگر موضوعر بیان یك رخداد، شیوه خاص خود را دنبال مىنکتۀ دیگر اینکه قرآن د

وم در هاى مرسآمیزد. بدین ترتیب، شیوه قرآن با شیوهگوید و به مناسبت، مفاهیم گوناگون را با هم مىسخن مى

قید و بندهاى اسلوب نوشتارى  ها، کاملًا تفاوت دارد؛ چرا که ساختار قرآن، گفتارى و خطابى است و ازتدوین کتاب

 .رهاست

هاى متفاوت تکرار در سیاق هاى گوناگون وها و مفاهیم را در قالبقرآن به همین شیوه، گاه برخى از موضوع

کند و همه این تکرارها طبق اقتضاى مقام و نیز مناسب با هدف ذکر قصه است. بدین جهت ممکن است در هر مى

هاى کاسته شود یا به مناسبت، قصه به شکل خالصه یا مبسوط آورده شود، از این رو قصهبار، مطالبى افزوده یا 

 هاى مرسوم در ادبیات قصه گویى است.قرآن سبك ویژه خود را دارد و خارج از شیوه
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 هاى قصص قرآنىویژگى: 

 قصص قرآنى دو ویژگى مهم دارد: 

 پردازى.، نه خیال«گرایىحقیقت گویى و واقع» (1

 «.هدفمندى و همسویى با غرضى که قرآن در پى آن است» (2

 وار، بیان کرده است:خود قرآن کریم نیز اشاره

ءٍ یْ وَ لک نْ تَصْد یقَ الَّذ ی بَیْنَ یَدَیْه  وَ تَفْص یلَ کُلِّ شَ لَقَدْ کانَ ف ی قَصَص ه مْ ع بْرَۀٌ ل أُول ی الْأَلْباب  ما کانَ حَد یثاً یُفْتَرى»

 .3«وَ رَحْمَۀً ل قَوْمٍ یُؤْم نُونَ  وَ هُدىً 

هاى قرآن است، هاى قصهگرى  کارآمد از ویژگىگویى، حکمت آموزى و تربیتگرایى، حقیقتطبق این آیه، واقع

 دهیم[:]که به تفصیل توضیح می

 گرایى. واقع1

هاى عینى حیات انسان واقعیتکند که با هایى را بازگو مىواقع گرایى بدین معناست که قرآن رخدادها و موضوع

که قصه در قرآن تصویرگر تخیاّلت، آرزوها و هاى زندگى وى در مسیر تاریخ، ارتباط مستقیم دارد؛ نه آنو بایسته

 امیالى باشد که انسان در پى آن است.

ه واقع ب قصص، ]عبرت آموزی است و طبیعتا اگر داستان مستند سرّ این مسئله آن است که مقصود قرآن از بیان

 باشد، بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود[.

هاى هاى عینى جدا گردد و تنها سرگرمى و گزارش حوادث تاریخى، بدون در نظر گرفتن جنبهاگر قصه از واقعیت

 هاى تربیتى و اخالقى.ماند تا برنامهها و اساطیر مىآموز باشد، بیشتر به افسانهعبرت

ناظر به همین ویژگى فراگیر در  4«لَقَدْ کانَ ف ی قَصَص ه مْ ع بْرَۀٌ ل أُول ی الْأَلْباب » اى که گذشت، شاید عبارتدر آیه

 قصص قرآنى باشد.

                                                           
به راستى، در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است. سخنى دروغین وساختگى نیست، بلکه تصدیق چیزى است که پیش از آن بوده :» 111. یوسف،  3

 «نمود و رحمتى است.آورند، رهو روشنگر هر چیز است و براى مردمى که ایمان مى
 .111. یوسف،  4
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 . حقیقت گویى2

هاى تاریخى پیامبران و گویى در بازگو کردن سرگذشتجویى و راستهاى قرآن، حقیقتدومین ویژگى قصه

 . اینیابد که خبرهاى بازگو شده راست باشدچرا که عبرت آموزى از تاریخ، زمانى تحقق مى هاى آنان استملت

کند؛ چرا که در ]این دو کتاب، به ویژگى منحصر به فرد، قرآن را از دو کتاب عهد قدیم و عهد جدید متمایز مى

وجود آمده و هاى فراوانى بهىها وکژفهمجهت تحریف[، حقایق مبدّل شده و چهره تاریخ تغییر کرده است و دروغ

 ها توأم گشته است.با خرافات و افسانه

 . پرورش صفات واالى انسانى3

اندیشد؛ زیرا حرکت در مسیر تکامل، پس از ]اعتقادات به پرورش اخالق نیك و صفات عالى در او مى قصص قرآنى

 .صحیح[، بر پایه اخالق استوار است

تربیتى دارد و در پى رشد و پرورش ایمان به خدا، عمل صالح و رفتار نیك در  -اخالقىهاى قرآن گرایشى داستان

 .در آیه پیشین همین پرورش صفات واالى انسانى باشد« هدى و رحمۀ»منش فرد و جامعه است. شاید تفسیر 

 . حکمت آموزى4

فتن راه سعادت و زندگى یکى از اهداف مهم رسالت، تعلیم شریعت و حکمت آموزى است تا معیارى براى یا

 شرافتمندانه باشد.

 و»کند. عبارت گیرد، بسنده مىچه در راستاى این هدف قرار مىها و حوادث تاریخى، به آنقرآن در نقل داستان

هاى قرآن، از هر باب هزار باب گشوده در آیه پیشین، به این ویژگى اشاره دارد؛ زیرا در قصه« ءتفصیل کلّ شی

 ابلیت تفصیل دادن همه چیز را دارد.شود، پس قمى
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 اهداف داستان در قرآن: 

اى کارآمد در تحقق هاى نزول قرآن را در بر دارد و کاربرد قصه شیوهمحتوا وهدف قصص قرآنى، همه حکمت

 کنیم:ترین  این اهداف را بررسى مىکه در ادامه، مهم اهداف قرآن است

 . اثبات نبوت1

محمد صلى اهلل علیه و آله و وحیانى بودن قرآن  نازل شده بر او، یکى از اهداف قصص قرآنى اثبات پیامبرى حضرت 

نشین ندیده است، نوشته و هیچ کس او را با عالمان یهودى و مسیحى همخوانده و نمىاست؛ زیرا کسى که نمى

هاى او بر فتهکه گر است بر اینکند. این، خود دلیلى استوااین گونه دقیق و نیکو سرگذشت پیشینیان را بازگو مى

 هاى ساختگى باشد:هاى تحریف شده و داستانتواند برگرفته از کتاباو وحى شده است و نمى

نْتَ م نْ قُرْآنَ وَ إ نْ کُلَیْكَ هذَا الْ إ نَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَب یًّا لَعَلَّکُمْ تَعْق لُونَ. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص  ب ما أَوْحَیْنا إ »

 .5«قَبْل ه  لَم نَ الْغاف ل ینَ 

مُوسَى الْأَمْرَ وَ ما کُنْتَ م نَ الشَّاه د ینَ. وَ لک نَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَیْه مُ الْعُمُرُ  وَ ما کُنْتَ ب جان ب  الْغَرْب یِّ إ ذْ قَضَیْنا إ لى»

 وَ ما کُنْتَ ب جان ب  الطُّور  إ ذْ نادَیْنا وَ لک نْ رَحْمَۀً  أَهْل  مَدْیَنَ تَتْلُوا عَلَیْه مْ آیات نا وَ لک نَّا کُنَّا مُرْس ل ینَ.وَ ما کُنْتَ ثاو یاً ف ی 

 .6«م نْ رَبِّكَ ل تُنْذ رَ قَوْماً ما أَتاهُمْ م نْ نَذ یرٍ م نْ قَبْل كَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ 

تأکید و آن را تثبیت  -اى در دین اسالم استکه اعتقادى پایه -آنها، بر وحیانى بودن قرآن این آیات و همانند

 کند.مى

 . یکپارچگى ادیان آسمانى2

هاى قصص قرآنى، بیان این واقعیت است که همه پیامبران الهى در امتداد هم هستند و ادیان آسمانى یکى از هدف

نها یکسان است. مؤمنان نیز یك امت هستند و پروردگار همگان، خداست ریشه در توحید دارند و پایه و عقیده آ

                                                           
کنیم و ما آن را قرآنى عربى نازل کردیم، باشد که بیندیشید. ما نیکوترین سرگذشت را با این قرآنى که بر تو وحى کردیم، بر تو حکایت مى:» 3و  2. یوسف،  5

 «خبران بودى.تو قطعاً، پیش از آن از بى
هایى را پدید آوردیم و و در جانب غربى طور نبودى و از گواهان نیز نبودى، لکن ما نسلو چون امر پیامبرى را به موسى واگذاشتیم، ت:» 46 -44. قصص،  6

ا ندا در که موسى رعمرشان طوالنى شد و تو در میان ساکنان شهر مدین مقیم نبودى تا آیات ما را برایشان بخوانى، لکن ما بودیم که فرستنده بودیم و آن دم 

اى پیش از تو برایشان نیامده است، بیم دهى؛ باشد این اطالع تو رحمتى است از پروردگارت تا قومى را که هشدار دهنده دادیم، تو در جانب طور نبودى، ولى

 «که آنان پند پذیرند.
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ترین دین الهى است و همگان باید در مدار آن، و اسالم ادامه راه آنهاست؛ با این تفاوت که اسالم آخرین و کامل

 هاى خداوند سازند.خویش را تسلیم فرمان

اى هاى گروهى از انبیا را در پى هم و با شیوهوره داستانقرآن براى برآورده ساختن این غرض بنیادى، گاه در یك س

کند تا این حقیقت را به خوبى بباوراند؛ مثلًا در سوره انبیا داستان موسى، هارون، خاص و نزدیك به هم یاد مى

ست و پس ابراهیم، لوط، نوح، داود، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذاالنون و مریم را در پى هم آورده ا

 گوید:از به نیکى یادکردن هر کدام، مى

ها همین نکته است و . مقصود اصلى از بیان تفصیلى این داستان7«إ نَّ هذ ه  أُمَّتُکُمْ أُمَّۀً واح دَۀً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُون »

 هاى دیگر، گذرى و ضمنى است.بهره

 . ترسیم ریشه تاریخى اسالم3

سالم چه ابیان این نکته است که آن -توان کامل کننده هدف گذشته شمردکه آن را مى -هدف دیگر قصص قرآنى

اى کهن دارد و اسالم خواند، نوآورى و بدعت در امور دین نیست، بلکه پیشینهآورده است و مردم را بدان فرا مى

؛ چراکه اسالم ادامه 8«ب دْعاً م نَ الرُّسُل  قُلْ ما کُنْتُ » هاى گذشته پیوندى استوار دارد:ها، با رسالتدر اهداف وآموزه

 اى کهن و عمیق، به ژرفاى تاریخ بشر دارد.ادیان توحیدى است و ریشه

 هاسانى سیره پیامبران و واکنش امت. هم4

ها سان بوده است و امتکند که شیوه دعوت انبیا وابزارهاى به کار رفته در این راه، همهاى قرآن روشن مىداستان

 اند )اشاره به یکسان بودن سنن الهی در دل داستانها(:در برابر آنها به یك گونه واکنش نشان داده

 .9«وَ کَأَیِّنْ م نْ نَب یٍّ قاتَلَ مَعَهُ ر بِّیُّونَ کَث یرٌ فَما وَهَنُوا ل ما أَصابَهُمْ ف ی سَب یل  اللَّه »

زُخْرُفَ الْقَوْل  غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ  بَعْضٍ  ط ینَ الْإ نْس  وَ الْج نِّ یُوح ی بَعْضُهُمْ إ لىوَ کَذل كَ جَعَلْنا ل کُلِّ نَب یٍّ عَدُوًّا شَیا»

 .10«ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ

                                                           
 «این است امت شما که امتى یگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید.:» 92. انبیاء،  7
 «"] تا تعجب و انکار کنید[.باشمپیامبران، نخستین پیغمبر نیستم که تازه در جهان آوازه رسالت بلند کردهمن از بین  "بگو::» 9. احقاف،  8
 «چه در راه خدا به ایشان رسید، سستى نورزیدند.هاى بسیارى کارزار کردند و در برابر آنو چه بسیار پیامبرانى که همراه آنان، توده:» 146. آل عمران،  9
نند و اگر کهاى انس و جن برگماشتیم. آنها براى فریب یکدیگر، به هم، سخنان آراسته القا مىو بدین گونه براى هر پیامبر، دشمنى از شیطان:» 121. انعام،  10

 «شان واگذار.هاى ساختگىکردند، پس آنان را با دروغخواست، چنین نمىپروردگار تو مى
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 . امیدآفرینى در دل پیامبر صلى اهلل علیه و آله و مؤمنان5

کنندگان است. این مطلب پیروزى پیامبران ونابودى تکذیب هاى قرآن، نشان دادن فرجام هاى مهم قصهاز هدف

وَ کُلًّا نَقُصُّ عَلَیْكَ م نْ أَنْباء  الرُّسُل  ما نُثَبِّتُ » گردد:سبب آرامش خاطر پیامبر و مؤمنان و استحکام موضع آنان مى

 .11«ل لْمُؤْم ن ینَ فُؤادَكَ وَ جاءَكَ ف ی هذ ه  الْحَقُّ وَ مَوْع ظَۀٌ وَ ذ کْرى ب ه  

 . بازگویى الطاف حق بر پیامبران6

هاب خداوند بر بندگان برگزیده و خالص او ]به منظور نشان دادن الطاف الهی[ نیز از اهداف قصص بیان نعمت

نْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ م نْ ذُرِّیَّۀ  إ بْراه یمَ وَ أُولئ كَ الَّذ ینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْه مْ م نَ النَّب یِّینَ م نْ ذُرِّیَّۀ  آدَمَ وَ م مَّ» قرآنى است:

 .12«عَلَیْه مْ آیاتُ الرَّحْمن  خَرُّوا سُجَّداً وَ بُک یًّا إ سْرائ یلَ وَ م مَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا إ ذا تُتْلى

 گوشزد کردن دشمنى شیطان با انسان. 7

را بشناسد و از او غافل نگردد. اسلوب قصه براى این هشدار،  انسان باید آگاه باشد و دشمن قسم خورده خود

 هاى گوناگون، تکرار شده است.کارآمدتر است و به همین منظور قصه آدم به شیوه

ى توان یافت که بر انبوه و گستردگاهداف بسیار دیگرى نیز مى -که برشمردیم -هاى قرآن به جز اهداف رسالى قصه

 13افزاید.و تنوع آن مى

 

 

                                                           
کنیم که دلت بدان استوار گردد. در اینها حقیقت براى تو آمده است و براى مؤمنان یزى را براى تو حکایت مىهاى پیامبران چو از سرگذشت:» 120. هود،  11

 «اندرز و تذکرى است.
دان رزنآنان کسانى بودند که خدا بر ایشان نعمت ارزانى داشت؛ از فرزندان آدم و از کسانى بودند که همراه نوح بر کشتى سوار کردیم و از ف:» 58. مریم،  12

ریزان بر خاك شد، سجده کنان و اشكابراهیم و اسرائیل و از کسانى که آنان را هدایت کردیم و برگزیدیم. هرگاه آیات خداى رحمان برایشان خوانده مى

 «افتادند.مى
 .56 -33ص و القصص القرآنى، سید محمدباقر حکیم،  180 -171. در این باره بنگرید به: التصویر الفنى فى القرآن، ص  13
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 هاى قرآنحکمت تکرار در قصه: 

گردد. یك قصه ممکن است داراى ابعادى هاى هدایتى وتربیتى قرآن بر مىتکرار قصه در قرآن به گوناگونى هدف

هاى هدایتى و تربیتى آن گفته نشود، از این رو به مناسبت، هر بار به لحاظ بُعدى چند باشد و با یك بار گفتن، پیام

 شود.کند و مناسبتى دیگر جایگزین آن مىو در نوبت دیگر، این مناسبت تغییر مى شوداز آن، تکرار مى

بیشترین تکرار در داستان موسى و فرعون و سرگذشت بنى اسرائیل صورت گرفته است. این مسئله به سبب 

نان یل و رفتار آاسرائها با یهود و منزلت یهود نزد آنان است. افزون بر این، سرگذشت بنىجوارى و آشنایى عربهم

بیشترى با اوضاع و احوال مردمان معاصر ظهور اسالم داشت؛ از این رو رابطه نزدیکى میان  با پیامبران شباهت

 گذشته تاریخى یهود و رفتار عرب وجود داشت.

هاى هاى مکى با سورهالسالم(، تفاوت روح کلى آن در سورههاى مهم در تکرار داستان حضرت موسى )علیهاز نکته

السالم(با فرعون و وگوهاى موسى )علیههاى مکى غالبا سمت و سوى داستان، مبارزه و گفتمدنى است. در سوره

هاى مدنى، بیشتر رابطه شود؛ اما در سورهالسالم(مطرح نمىاطرافیان اوست و رابطه بنى اسرائیل باموسى )علیه

 شود.سیاسى آنان حکایت مى السالم( و بنى اسرائیل و مشکالت اجتماعى وموسى )علیه

سمت وسوى داستان دیگر پیامبران، مانند نوح و ابراهیم علیهما السالم نیز با توجه به فضاى حاکم بر دعوت 

 اسالمى و شرایط پیش روى مسلمانان، در مکه و مدینه تفاوت دارد.

ناسب با زمان وشرایط نزول است. این هاى متها و ظرافتاز دیدگاه ادبى نیز هر تکرار قصه در قرآن، همراه با نکته

مسئله نمودى از اعجاز بیانى قرآن و بالغت برتر آن است؛ زیرا نشان دهنده توان باالى قرآن در گزارش یك داستان 

 اى که شنونده از شنیدن دوباره وشود؛ به گونهاى شگفت، حکایت مىهاى مختلف است که هر بار به شیوهبه گونه

 14یابد.بخش مىطراوتى لذت شود و هر بار در آن، تازگى ونمى چندباره آن دلزده

 

                                                           
ده هاى آیات تکرار شدارد که در آن، تفاوت« البرهان فى توجیه متشابه القرآن» باره اثرى ارزنده با نامپژوه قرن ششم، در این. محمود بن حمزه کرمانى، قرآن 14

نکت وظرف » ، بحث5بنگرید به: التمهید فى علوم القرآن، ج ایم. آورده« اعجاز بیانى» در بحث« التمهید» هایى از آن را در جلد پنجمرا بیان کرده است. گزیده

 «.فیما تکرّر من اآلیات
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 آزادى هنرى در داستان سرایى قرآن: 

هاى قرآن از حوادث تاریخى، نمودهاى فراوانى از آزادى هنرى و ادبى وجود دارد. این ویژگى، قرآن را در گزارش

ممتاز ساخته است. در ادامه، نمادهایى از این  -هدایتماند تا کتاب که بیشتر به کتاب تاریخ مى -از همانند تورات

 :کنیمآزادى هنرى را بیان مى

 . نادیده انگاشتن عناصر تاریخى1

گیرد؛ عناصرى مانند زمان، مکان و گاه هاى خود، بسیارى از عناصر سازنده تاریخ را نادیده مىقرآن در داستان

 هاى بالغت است.داستان، یکى از اصول و پایهگزینش عناصر تأثیرگذار در غرض  قهرمان حادثه.

 ها. گزینش حادثه2

کند، بلکه تنها رویدادهایى قرآن همه حوادثى را که درباره یك شخص یا تاریخ یك امت روى داده است، بازگو نمى

پندآموزى و کند که زمینه ساز کند که در راستاى هدفش است و ذهن مخاطب را درگیر اتفاقاتى مىرا بیان مى

 .هدایت است

 ها. آزادى در چینش صحنه3

ب هاى قرآن این ترتیدهد، بلکه در بسیارى از قصهها اهمیتى نمىقرآن به ترتیب زمانى و طبیعى  حوادث و صحنه

 رعایت نشده است. 

 .داشته است[]سر این عدم رعایت ترتیب نیز، اهمیت آن بخش از داستان بوه که خداوند متعال قصد بیان آن را 

 هاى گوناگون به یك حادثه. نگریستن از زاویه4

دهد و همان رویداد را در جاى دیگر، به اشخاص دیگر مستند گاه قرآن رویدادى را در جایى، به افرادى نسبت مى

 را در یك جا، به فرعون و در جاى دیگر، به اطرافیان« موسى ساحرى زبردست است»سازد؛ براى نمونه، جمله مى

و در سوره شعراء  15«قالَ الْمَلَأُ م نْ قَوْم  ف رْعَوْنَ إ نَّ هذا لَساح رٌ عَل یمٌ» دهد. در سوره اعراف آمده است:او نسبت مى

 .16«قالَ ل لْمَلَإ  حَوْلَهُ إ نَّ هذا لَساح رٌ عَل یمٌ » خوانیم:مى

                                                           
 «"بى شك، این مرد ساحرى داناست. "سران قوم فرعون گفتند::» 109. اعراف،  15
 «"واقعاً این ساحرى بسیار داناست. "فرعون به سران پیرامونش گفت::» 34. شعراء،  16
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اوست؛ بنابراین نسبت دادن آن هم به وگویى دو طرفى میان فرعون و دولتمردان رسد این سخن، گفتبه نظر مى

 فرعون و هم به اطرافیان او صحیح است.

 هاى گوناگون از یك صحنهگرى و تصویرگرى. گزارش5

شود؛ مانند خطاب خداوند هاى قرآن، گاه، از زبان یك شخص و در یك صحنه، چند گونه سخن بازگو مىدر داستان

رفت. در سوره نمل این گونه ندا فروزان در دامنه کوه طور مىآتش گاه که وى به سوىبه موسى علیه السالم آن

 شود:داده مى

فَلَمَّا أَتاها نُود یَ م نْ » خوانیم:، اما در سوره قصص مى17«فَلَمَّا جاءَها نُود یَ أَنْ بُور كَ مَنْ ف ی النَّار  وَ مَنْ حَوْلَها»

. در سوره طه نیز آمده 18«إ نِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَم ینَ  شاط ئ  الْواد  الْأَیْمَن  ف ی الْبُقْعَۀ  الْمُبارَکَۀ  م نَ الشَّجَرَۀ  أَنْ یا مُوسى

 .19«عْلَیْكَ إ نَّكَ ب الْواد  الْمُقَدَّس  طُوىً . إ نِّی أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَفَلَمَّا أَتاها نُود یَ یا مُوسى» است:

شك، این هاى قرآن را از قسم متشابه به شمار آورند، اما بىها قصهاین گونه مسائل سبب شده است که برخى

 هاىها سبب شده است که هر کدام از گزارشاست. این تفاوت ها بازتاب تغییر در مقصود و جایگاه قصهاختالف

ه هایى ادبى است ککه اختالفى بین آنها نیست، بلکه آفرینشاى به نظر برسد و حال آنستان جداگانهقرآن، دا

 باشد.گام با اهداف و مقاصد مىهم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 «آن است.آوا رسید که خجسته و مبارك گردید آن که در کنار این آتش و آن که پیرامونچون نزد آن آمد، :» 8. نمل،  17
 «ندا آمد که اى موسى، منم، من، خداوندگار جهانیان.پس چون به آن آتش رسید، از جانب راست وادى، در آن جایگاه مبارك، از آن درخت:» 30. قصص،  18
 "طُوى "اده شد که اى موسى، این منم، پروردگار تو، پاى پوش خویش بیرون آور که تو در وادى مقدسپس چون بدان رسید، ندا د:» 12و  11. طه،  19

 «هستى.
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 داستان قالب در حقایق ترسیم: 

 هایىانگاره کهآن نه کنند؛مى حکایت را هستى جهان عینى امور و واقعى هاىحالت قرآن، هاىداستان از بسیارى
 دوش به از آنها و کرد عرضه هاکوه و زمین و هاآسمان بر خداوند که امانتى داستان مانند باشند؛ فرضى و خیالى

 و داشت روا ستم خود بر سپس گرچه کشید؛ دوش رابه آن انسان اما افتادند، هراس به و زدند سرباز کشیدنش،
 .داد نشان نادانى
 بیشترى شایستگى و توان انسان تنها آنها، میان در که است موجودات استعدادهاى دادن نشان براى تمثیلى این،
 انسان آنها، سبب به که گرددبرمى خدادادى هاىودیعه به ذاتى قابلیت این .داشت امانت بار این برداشتن براى

 با انسان .آفرینشگرى و امور شایسته دادنانجام توان عقل، چونهم هایىودیعه است؛ شده زمین در خدا جانشین
 معرفت خویش، منزلت و شأن به که افسوس اما یابد، دست واال جایگاه این به توانست لیاقت، و برترى این کمك
 .داردمى روا ستم خود بر و ندارد
 ترینمتکامل و برترین دهنده نشان نیز و هستى هاىپدیده هاىقابلیت و استعدادها از شگفتى ترسیم تمثیل، این

 .خیالى و صرف پندارى نه است، خارجى واقعیتى خود، که است موجود

برد دعوت حق، افزون بر پایبندى به واقع، به خدمت هاى خویش و پیششیوه کلى قرآن براى اثرگذارى آموزه

لوم عگرفتن هنر و پرهیز از امور وهمى وخیالى  صرف است؛ زیرا امورخیالى، تأثیرگذارى پایدارى ندارد. دانشمندان 

ز کرد؛ چراکه هاى ناپایدار پرهیهاى تربیتى بر بنیانکنند که باید از بناکردن پایهتربیتى بر این نکته تأکید مى

 ریزد.چنین ساختمانى، قوام و دوامى نخواهد داشت و فرو مى

ن یازى به پناه بردها و ماجراهاى پندآموز گذشته پر پیچ و خم زندگى انسان، نافزون برآن، با وجود فراوانى  تجربه

 هاى تخیّلى یا عامیانه نیست.به داستان
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 هاى نوپیدادگراندیش: 

ده استفاده ش« فولکلور»هاى قرآنى از روش در برابر دیدگاه یاد شده، برخى برآنند که در همه یا بیشتر داستان

ن گیرد. ایشده عامیانه بهره مى هاى شناختهماند که از مشهورات و داستاناست. این روش به طریق فنّ خطابه مى

هاى قرآن کریم به شیوه خطابى وبدون پایبندى به مضمون قصه، پُلى براى هدایت و ارشاد گروه معتقدند که قصه

هاى قرآن، تنها تمثیالتى براى نزدیك ساختن حقایق به گویند: امکان دارد که داستانمردم است. برخى نیز مى

 ها، زیاده روى نسبت به قرآن است.دیدگاه اذهان مردم باشد. این گونه

 هاى مردمىشود که قرآن قصهدر این خالصه مى -اندنامیده« اندیشه نوین اسالمى»که آن را  -این مکتب فکرى

ه کهاى دینى رایج را پلى براى رسیدن به اهداف خود در تبلیغ رسالت الهى قرار داده است؛ بدون آنو نیز قصه

درستى آنها اقرار یا اعتراض داشته باشد. این همان شیوه فنّ خطابه است که بر پایه استناد به نسبت به راستى و 

 .آوردامور مشهور پذیرفته شده مردم استوار است و براى هدایت و ارشاد مردم، از فرهنگ عامیانه مطلب و مثال مى

ه طالب قرآن، تنها ابزارى براى رسیدن ببنابراین مسئولیت مطالب مورد استناد قرآن به دوش قرآن نیست، بلکه م

 کند.اهداف قرآن است و هدف نیز وسیله را توجیه مى

 آمده است: 20«إ نَّها شَجَرَۀٌ تَخْرُجُ ف ی أَصْل  الْجَح یم . طَلْعُها کَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّیاط ین » در تفسیر فخر رازى در ذیل آیه

ایم، این پرسش مطرح است که ما سرهاى دیوها و شیاطین را ندیده ها به سرهاى دیو،درباره تشبیه این شکوفه»

حیح که ص -هایى داده شده است. نخستین پاسخ پس چگونه چیزى به آن تشبیه شده است؟ در این زمینه پاسخ

ها یطانپنداشتند که شآن است که مردم معتقد بودند فرشتگان برترین صورت و سیرت را دارند ونیز مى -نمایدمى

 -اند، از این رو همان گونه که براى بیان کمال و برترى، تشبیه به فرشته نیکوستدر نهایت درجه زشتى و پلیدى

براى بیان زشتى نیز باید تشبیه به سرهاى  -21«إ نْ هذا إ لَّا مَلَكٌ کَر یمٌ » گوید:چنان که قرآن در تشبیه یوسف مى

 22«دیو، زیبا باشد.

 یسد:نومحمد احمد خلف اللَّه مى

                                                           
 «اش گویى سرهاى شیاطین است.روید. میوهآن) درخت زقّوم( درختى است که از قعر آتش سوزان مى:» 65و  64. صافات،  20
 «اى نیکو و بزرگوار نیست.او جز فرشته:» 31. یوسف،  21
 .337، ص 26. التفسیر الکبیر، ج  22
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جا نخست با خصم همراه شده و به این عقیده گوید. در اینهاى مردم، با آنان سخن مىقرآن بر اساس ذهنیت»

هاى مناسب، آن را باطل ساخته تن داده است؛ نه از آن رو که حق و درست است، سپس به تدریج و در فرصت

 است.

کند. این مشرکان، طبق همین شیوه ادبى رفتار مى]به عنوان مثال[ قرآن براى از میان بردن عقیده گذشته 

کند آید؛ زیرا براى مشرکان این فرصت را فراهم مىنخستین گردنه دشوار در پیمودن راه دعوت اسالم به شمار مى

، نه کنندتا ادعا کنند که محمد صلى اهلل علیه و آله از کاهنان است و این پریان هستند که او را از غیب آگاه مى

 آسمانى. وحى

 هاى گوناگون، با این اندیشه مبارزه کرد.قرآن آرام آرام و با شیوه

ن ها در کمیسنگرا راندند و شهاب نشستند، اما سرانجام ستارگان آنانگوید که جنیان به گوش مىنخست مى

. گاه نیز جنیان اخبار را 23«الْآنَ یَج دْ لَهُ ش هاباً رَصَداًوَ أَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ م نْها مَقاع دَ ل لسَّمْع  فَمَنْ یَسْتَم ع  » آنها نشستند:

که معجزه رخ داد و از استراق سمع بازداشته ربودند؛ حتى پس از رسالت محمد صلى اهلل علیه و آله و پس از آنمى

قْذَفُونَ وَ یُ  مَلَإ  الْأَعْلىإ نَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا ب ز ینَۀٍ الْکَواک ب . وَ ح فْظاً م نْ کُلِّ شَیْطانٍ مار دٍ. ال یَسَّمَّعُونَ إ لَى الْ» شدند:

 .24«ش هابٌ ثاق بٌم نْ کُلِّ جان بٍ دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واص بٌ. إ لَّا مَنْ خَط فَ الْخَطْفَۀَ فَأَتْبَعَهُ 

شیوه مبارزه قرآن در دوران سیطره این افکار بر محیط جاهلى و در نخستین روزهاى دوران نزول بدینسان بود. 

که شهرت قرآن فراگیر شد و مردم داستان رانده شدن شیاطین پس از استقرار اسالم در جزیرۀ العرب و پس از آن

نها دانستند. اگر آفت. قرآن اعالم کرد که جنیان اصلًا، غیب را نمىرا پذیرفتند، قرآن روش دیگرى را در پیش گر

 بردند:شدند و مدتى را در شکنجه و سختى به سر نمىاز غیب آگاه بودند، پس از فوت سلیمان، از مرگ او با خبر مى

 «.25«ف ی الْعَذاب  الْمُه ین  فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَت  الْج نُّ أَنْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما لَب ثُوا»

زند، ل مىهاى عامیانه رایج، مثااند ]قائل به این هستند که[ اگر قرآن به قصهنواندیشانى که به سراغ این تفکر رفته

یبى ریزى شده باشد. این کار، عتنها براى نمونه و مثال است؛ گرچه عناصر داستانى آن براساس تخیّل و ترسیم پایه

جاست که قرآن به بهانه خوشایند بودن و پذیرش آن نزد عامه، تسلیم پندارهایى شود ود. اشکال آنششمرده نمى

 که روى حقایق را پوشانده که قرآن کریم از چنین اتهامى مبرّاست.

                                                           
 «یابد.نشستیم، اما اکنون هرکه بخواهد به گوش باشد، تیرشهابى در کمین خود مىو در آسمان براى شنیدن، به کمین مى:» 9. جن،  23
الم توانند به انبوه فرشتگان عاى که نمىگونهبه ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم و آن را از هر شیطان سرکشى نگاه داشتیم؛:» 10 -6. صافات،  24

شوند و عذابى همیشگى دارند؛ مگر کسى که یکباره استراق سمع کند که شهابى شکافنده شوند. با شدت رانده مىباال گوش فرا دهند و از هر سوى پرتاب مى

 «تازد.از پى او مى
 «ماندند.دانستند، در آن عذاب خفت آور باقى نمىجنیان روشن شد که اگر غیب مى[ فرو افتاد، براى ] سلیمانهنگامى که:» 14. سبأ،  25
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چه آنتاریخى دانستن این حوادث برهانند.  اند خود را از پیامدهاىاین گروه با بهانه قرار دادن این امور، خواسته

 واداشته، تنگنایى است -که همان تفسیر قرآن برخالف ظاهر تعبیرات آن است -آنان را به پیمودن این راه ناهموار

کردند و پنداشتند که ها، احساس مىها و اشکالها، در پاسخ به شبههکه با تن دادن به واقعیت داشتن این قصه

 هاى قرآن رنگ و لعاب تمثیل دارد.قصه
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 شودبررسى قصصى که حقّانیت آن انکار مى: 

هایی که حقانیت و راست بودن آنها مورد انکار قرار گرفته ]از اینجا به بعد، مرحوم آیت اهلل معرفت، به بررسی قصه

اگر ماجراهایى را که تاریخى بودن و واقعیت نویسد:[  است پرداخته و به تفصیل از هر یك سخن گفته و می

زیر سؤال رفته، محققانه وبا دید ژرف بررسى کنیم، خواهیم دید که انعکاس واقع است، نه خیالى و داشتنش 

 تمثیلى.

]لکن از آنجا که هدف نوشتار حاضر، بررسی اصول مطالب حول قصص قرآنی است، از پرداختن سایر مطالب کتاب 

 کنیم:[خودداری کرده و از باب نمونه، فقط به ذکر یك مورد بسنده می

 سرگذشت بنی اسرائیل:

تر از مصریان نبود، اما در تاریخ مصر، اثرى از حوادثی همچون حکایت موسى در تدوین تاریخ مصر، ملتى حریص

و فرعون، خروج بنى اسرائیل از مصر و دچارشدن فرعونیان به ملخ، قورباغه، شپش و خون، تبدیل عصا به مار و 

 اژدها نیست.

 پاسخ:

است؛ زیرا تاریخ قدیم، تاریخ شاهان است و توصیف دربار و  باستان در تاریخ ثبت نشده بسیارى از حوادث مصر

 نه اوضاع اجتماعی و مردمان. هاى آنان اهمیت داشته استگذرانىشکوه و جالل و افتخارهاى حکمرانان و خوش

تان به که در تاریخ مصر باسل آناى انکارناپذیر است و حابراى نمونه، کوچ عبرانیان )بنى اسرائیل( به مصر، مسئله

چنین شخص موسى و هارون و پیش از آن، یوسف و برادرانش و یعقوب، چیزى نیست اى نشده است. همآن اشاره

هاى قدیمى مصر، سخنى از آن به میان که بتوان از آن در تاریخ مصر چشم پوشى کرد؛ با وجود این در نوشته

 نیامده است.

هارون و پیامبران پس از آن دو، سراسر گیتى را  و فرزندش، اسحاق و اسماعیل و نیز موسى ونام و یاد ابراهیم و د

اى توان آنان را مردانى افسانهپر کرده است، اما تاریخ از آنان یادى نکرده است. آیا با تمسّك به این مسئله مى

 پنداشت؟

داند که پیامبر صلى اهلل علیه و ها را برگرفته از فرهنگ مردم آن روزگار مىاین قصه مستشکالنچگونه  .1

که قرآن تأکید دارد که آن حضرت و قومش پیش از اند و حال آنشناختهعصران وى آن را مىآله و هم

 خواند؟آوردى مىهم این، از آنها آگاه نبودند و قرآن با این اخبار غیبى، آنان را به
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ها را از زبان عرب و اهل کتاب بگیرد، سپس به خودشان ا معقول است که محمد صلى اهلل علیه و آله این قصهآی

همگى سکوت کنند و پاسخ  ها، به مبارزه خواند و آنان نیز،تحویل دهد و آنان را بر سر آگاهى به این سرگذشت

 تندى ندهند؟ اى نواندیشان مسلمان، این چه قضاوتى است؟

ید به این حوادثى که قرآن بازگو کرده است، ناباورانه نگریست و درستى آن را انکار کرد؟ آیا واقعاً چرا با .2

هاى تاریك تاریخ، نهان مانده یا توان پذیرفت که این حوادث، رویدادهایى تاریخى بوده که در گوشهنمى

 ده از روى آنها برداشته است؟این که اصل یا چگونگى و شکل آن از دید ما پوشیده مانده و قرآن کریم پر

 ]فهرست سایر قصصی که مرحوم آیت اهلل معرفت به بیان حقیقت و راست بودن آنها پرداخته، عبارتند از:

 سرگذشت پسران حضرت آدم

 داستان طوفان نوح و کشی

 سرگذشت اقوام عاد، ثمود و هود

 ناقۀ حضرت صالح

 سرگذشت سدوم

 اصحاب کهف و رقیم

 ذوالقرنین[

 

 آخ رُ دعوانا أن الحمُد هلل ربِّ العالمین.و 


