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 به مادران و قصه هاشان
 به شهيدان و حماسه هاشان

 به مادران شهيدان و تَلواسه هاشان
 
 

 ر پيشگفتا
 

بـراى  . هنر مقوله اى است كه از آغازِ آفرينشِ انسان تاكنون پا به پاى آدمى پيش رفته و پيشرفت كرده اسـت                    
ا،    . حوزه هاى معرفت بشرى، همچون فلسفه، رياضيات و علم، مى توان سرآغاز و سرگذشـتى نوشـت                 هنـر، امـ

 اما هر چه گفته اند      ;ند و بسيار نگاشته اند    در باب هنر فراوان گفته ا     . حياتى بى آغاز و سرگذشتى نانوشتنى دارد      
جملگى در واقع تاريخى از تجلّيات هنر آدمى است و از حقيقتِ حضورِ هنر در زواياى بشرى چنـدان كـه بايـد                       

 .كس نگشود و نگشايد اين معما را: پرده برنگرفته اند، كه
 

حوزه دين و تجربه تعالى بخش      :  گرفت بارى، اين حضور پنهان و بى بديل را تنها در يك جاى مى توان سراغ              
دين از ديرينه هاى تاريخ تاكنون، همگام با هنر، و حتّى بسى ژرفتر، هزار توى حيات و هستى بشر                   . روح آدمى 

را درنورديده، روح آدمى را صفا و صيقل بخشيده، راه ناهموار زندگانى را هموار كرده و ديده آدمـى را از زمـين                       
 .شانده استخاكى به فراسوى هستى ك

 
 در درازاى تاريخ، اين دو مقوله براستى آن چنان در هم تنيده انـد كـه بازشناسـى و بـازآرايى آنهـا از يكـديگر             

شايد اين پيوند و پيوستگى از آن روست كه دين و هنر، هر دو، ريشه در پنهانِ جان و مايـه                 . ناممكن مى نمايد  
مى توان راز فطرة اهللا التى فطر الناس عليهـا را از آنهـا بـاز                در عمقِ هستىِ انسان و جهان دارند و باگوش دل           

بنابراين همچنان كه دين، مقدس است و متعالى، هنر نيز ريشه در قداستها و تعالى جويى هـاى انسـان                     . شنيد
دارد و به همان سان كه ديانت بدون دستگيرى پيامبران به كژى و كاستى مى گرايد، هنرمندى نيز بى رهنمود 

از اين جاست كه بايد پيوند دو سويه ديـن و هنـر را، همچـون هميشـه       . هنر و هستى به بيراهه مى رود      خداى  
 .تاريخ، پاس داشت و در عصر تباهى و بى پناهىِ انسان، در پناه آن آسود و به بلنداى كمال انسان راه جست

 
رين شاخه هاى هنـر بـه شـمار مـى        از سوى ديگر، ادبيات و هنرهاى ادبى از ديرباز يكى از مهمترين و متداولت             

حتّى مى توان گفـت كـه سـينما،         . آمده اند و حتّى با ظهور هنرهاى جديد، هنوز هم از رواج و رونق نيفتاده اند               
تئاتر و تلويزيون نه تنها با ادبيات سر ستيز نگذاشته اند، بلكه انواع فنون ادبى را به نيكوترين شكل به خـدمت                      

 .گرفته اند
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وهان بدرستى بر اين عقيده اند كه رسانه ها و هنرهاى يادشده تنها بـر بسـترِ پـر فـيض ادب بـه                        امروزه هنرپژ 
بى دليل نيست كه آثار بزرگِ نمايشى و سـينمايى در  . شكوفايى و بالندگى مى رسند و بى آن، بار و برى ندارند  

كـه وضـعيتِ ناهنجـارِ هنرهـاى        جهان غالباً بر متونِ استوارِ ادبى شكل گرفته است و بسيارى بر ايـن باورنـد                 
 .نمايشى در ايران بيشتر به ضعف مايه هاى داستانى و قصه نويسى باز مى گردد

 
هرچند داسـتان و رمـان، در مفهـوم         . از همين جا مى توان اهميت داستان نويسى و قصه پردازى را بازشناخت            

، در معناى وسيع آن، در درازاى ديـرين تـاريخ           جديد آن، تاريخى بس كوتاه دارد، اما پيشينه قصه و قصه گويى           
 .ناپيداست و بدرستى نمى توان گفت كه نخستين قصه را چه كسى پرداخته است

 
 راستى چه كسى مى داند كه كدامين پدر اولين حماسه را سرود و در جمع خويشان باز گفت و چگونه مى توان 

ه              دانست كه كدامين مادر اولين زمزمه قصه را در گو          ش كودك خويش ترنّم كـرد؟ اگـر درسـت بنگـريم، قصـ
همواره حضورى پيدا و پنهان در زندگى روزمرّه ما داشته و دارد و تاريخ فرهنگ و تمدن بشرى بدون يادكردى                    

شايد از همين روست كه اديـان الهـى و كتـب آسـمانى غالبـاً پيـام                  . از اين مقوله، ناتمام و نابسامان مى نمايد       
يه اى از قصه و حكايت بيان مى داشته اند و بر تأمل و عبرت آمـوزى از سرگذشـت پيشـينيان                      خويش را در ما   

 .بسى تأكيد مىورزيده اند
 

اصرار قرآن بر قصه گـويى      . در ميان كتب آسمانى، قرآن بى شك از اين جهت رهاوردى بزرگ و بى مثال دارد               
ه چيسـت و            . دو قصه خوانى هر خواننده اى را به وجد و شگفتى وامى دار             انسان از خود مى پرسد كه مگر قصـ

ل در                          ه مى گويد و او را بـه تأمـچه مى كند كه آفريدگار هستى در آخرين پيام به آفريده خويش اين چنين قص
در واقع، پاسخ اين پرسش را بايد در مفهوم و معناى قصه در قرآن و شيوه قصه نويسى                  . قصه ها فرا مى خواند    

اين ابهام و ترديد بيشتر از آن روست كه ما با انگاره هاى خويش به سراغ قصه هاى قـرآن               . قرآن جستجو كرد  
 .رفته ايم و هرگز نپرسيده ايم كه قرآن، خود، از قصه هاى خويش چه مى گويد

 
سوگمندانه بايد گفت كه انديشمندان دينى نيز تاكنون در اين باب كمتر سخن گفته اند و اگر پراكنـده مطـالبى       

شايد نخستين گام در اين     . وشته اند، با زبان امروزين هنر چندان هماهنگ نيست كه هنر پژوهان را به كار آيد               ن
هر چند اين نهضت به تأليف مقاالت و كتابهاى چنـد در            . راه تازه را متفكّران عرب، و بويژه مصريان، برداشتند        

در زبان فارسى شايد نمى توان كتـابى را         . ار است اين حوزه انجاميد، ولى هنوز هم آثار استوار و اصولى كم شم           
 .سراغ گرفت كه مستقل و بنيادين به كالبد شكافىِ قصه هاى قرآنى پرداخته باشد
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پژوهش حاضر كه به سفارش مركز پژوهشهاى اسالمى و به خامه فاضل گرانمايه و اديب فرزانه جنـاب آقـاى                    
آمده است، در واقع نويدى است نيكو و سرآغازى است بـر يـك   به رشته تحرير در) ژرفا(سيد ابوالقاسم حسينى    

 . راه بلند و نه چندان هموار كه اميد است به همت انديشوران و فرزانگان حوزه و دانشگاه به سالمت به سرآيد
 

ه اند، در اينجا جا دارد كه از مؤلّف محترم و از كلّيه عزيزان گرانقدرى كه در ظهور اين اثر تالشى خالصانه داشت
بويژه از همكاران گرانقدرم در مركز پژوهشهاى اسالمى آقايان ابوالقاسم مهاجر، حسين رحيم زاده، عبدالرّسول               

نيز بايد از جنـاب آقـاى مظـاهرى مسـئول           . هاجرى و عليرضا شجاعى، سپاسى سر احترام و ادب داشته باشيم          
سعادت و سالمت   . اب مرهون همت ايشان است    محترم انتشارات پارسايان ياد كنيم كه زيبندگى و آراستگى كت         

 .را اميد داريم) عج(اين عزيزان را از خداوند بزرگ خواستاريم و توفيق خدمتگزارى به ساحت مقدس امام عصر
 
 
 
 

 محمد تقى سبحانى
 مركز پژوهشهاى اسالمى صدا و سيما
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 طليعه 
 

شرح جنگ ها و تكاپوهـاى پـدران،        .  زبان و گويايى انسان است     عمر قصه و قصه گويى به اندازه عمر پيدايش        
قصه هاى مادران، قصه گويى هاى دربار پادشاهان، و نقّالى افسانه گويان و حكايـت پـردازان و پـرده خوانـان                      

ه  : مه دخت پورخالقى چترودى.( نشان مى دهد كه زندگى انسان هيچ گاه از قصه تهى نبوده است         فرهنگ قصـ
 )16 و 15، ص 1371بران، آستان قدس رضوى، اول، هاى پيام

 
 قصه همواره منعكس كننده ديدگاه انسان درباره جهان و عوامل ناشناخته پيرامون او و وسيله انتقال و آموزش                  

قصه گويى و نمـايش     : ديويى چمبرز .( آداب و سنن، اعتقادات، و تاريخ يك نسل به نسل هاى ديگر بوده است             
انسان به خاطر ويژگى هاى خاص روحـى اش         ) 5، ص   1366زل اياغ، مركز نشر دانشگاهى، اول،       خالّق، ثريا ق  

پس با قصه نه تنها مى توان . به قصه عالقه دارد و چه بسا راه و رسم قهرمانان آن را الگوى خود قرار مى دهد
كّر او را پـرورش داد، بلكـه        انسان را با ميراث هاى فرهنگى و آداب جامعه خود و جهان آشنا ساخت وقدرت تف               

 )16فرهنگ قصه هاى پيامبران، ص .( مى توان زمينه خود سازى و جامعه سازى را در او برانگيخت
 

محكم ترين دليل بر ريشه دار بودن عالقه انسان به قصه، توجه كتاب هاى مذهبى و به خصوص قرآن مجيـد               
ه بيـان كـرده انـد              بسيارى از نويسندگان و شاعران و عرفا      . به قصه است   رضـا  .(  نيز افكار خود را در قالب قصـ

 )12، ص 1366، حوزه هنرى سازمان تبليغات اسالمى، اول، ...و اما بعد: رهگذر
 

به جرأت مى توان گفت كه در ميان اقوام و فرهنگ هاى گوناگون، هيچ قالب بيانى به قدر قصه نافـذ و مـؤثّر                        
در طـول تـاريخ     .  بالغت و اعجاز وحى همراه گشته، بسى افزون شده است          اين تأثير آن گاه كه با     . نبوده است 

دعوت اسالمى، مردم از همين قصه هاى قرآنى درس گرفته اند، پيام آموخته اند، ادبياتى مستقل بر نهاده انـد،                    
 .در همان آغاز دعوت نيز قصه گويى قرآن از ابزارهاى تبليغى آن بود. و با آن ها زيسته اند

 
 :ت شده است كه پيامبر سوره فصلت را براى يكى از سركردگان فساد تالوت مى كرد تا به اين آيات رسيدرواي
 

          ودثَمصاعِقَةً مِثْلَ صاعِقةِ عاد و تُكُمرَضُوا فَقُلْ اَْنذَراَالَّ            . فَاِنْ اَع مِـنْ خَلْفِهِـمو ديهِم نِ اَيـيلُ مِنْ بالرُّس متْهءĤاِذْ ج
دببِه كافِرُونَ              تَع سِلْتُماُر Ĥلئِكَةً فَاِنـّا بِمنا الََنْزَلَ مبر ءĤش رِ     . وا اِالّ اهللاَ قالُوا لَو ضِ بِغَيـرُوا فِـى االَْرتَكْب فَاسـ ا عـادفَاَم

دونَ         الْحقِّ وقالوامنْ اَشَد مِنّا قُوةً اَولَم يرَوا اَنَّ اهللاَ الَّذى خَلَقَهم هو اَشَ             هـجةً وكـانُوا بِاياتِنـا يقُـو ممِنْه لْنا  . د سـفَاَر
                       م هـاالخِـرَةِ اَخْـزى و ذاب لَعـنْيا ويـوةِ الـدالخِزْىِ فـىِ الح ذابع مام نَحِسات لِنُذيقَهراً فى اَيرْصا صريح هِملَيع

 )16 تا 13/ فصلت .( الينْصرُونَ
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. شما را از صاعقه اى همانند صاعقه اى كه بر عاد و ثمود فرود آمد مـى ترسـانم                    : پس اگر اعراض كردند، بگو    
اگر پروردگار مـا  : آنگاه كه رسوالن پيش و بعد آنها نزدشان آمدند و گفتند كه جز خداى يكتا را مپرستيد، گفتند              

 .مان نمى آوريمما به آنچه شما بدان مبعوث شده ايد اي. مى خواست فرشتگان را از آسمان نازل مى كرد
 

چه كسى از ما نيرومندتر است؟ آيا نمـى ديدنـد     :  اما قوم عاد، به ناحق در روى زمين گردنكشى كردند و گفتند           
كه خدايى كه آنها را آفريده است از آنها نيرومندتر است كه آيات ما را انكار مى كردند؟ ما نيز بـادى سـخت و                         

و عـذاب آخـرت خـوار    . ا در دنيا عذاب خوارى را به آنها بچشانيمغرّان در روزهايى شوم به سرشان فرستاديم ت     
 .كننده تر است و كسى به ياريشان برنخيزد

 
آن گاه كه اين بخش بر آن مفسد تالوت شد، لرزشى شديد سرا پايش را فراگرفت و با پريشانى و خود باختگى                      

گون نزد قوم خود بازگشت، چنان كه ديگـر         سپس با حالى دگر   . پيامبر را سوگند داد كه از تالوت آيات بازايستد        
بنـانى،  بحوث فى قصص القرآن، دار الكتاب اللّ      : عبدالحافظ عبد ربه   .(آثار عناد و استكبار در چهره اش پيدا نبود        

 )15، ص 1972بيروت، اول، 
 

پيشـين بـه   به همين دليل كه قصه جايگاهى بلند در تربيت نفوس و تهذيب جان ها دارد، بسيارى از دانشوران            
. آن عالقه نشان داده اند و به پرداخت قصص، گاه خالص و گاه آميخته به اسرائيليات و خرافه ها، پرداخته انـد                     

از . و نيـز قواعـد و آدابـى از آن ميـان اسـتخراج كـرده انـد                  گاه خود هم حواشى و اضافاتى بدان ها افزوده اند         
ات   .  و مولوى نام آوران بى بديل اين عرصه اند         دانشوران بزرگ فارسى زبان، فردوسى و عطّار و سعدى         در ادبيـ

عرب نيز ابن كثير، فخر رازى، و ثعالبى عالقه اى خاص به جمع آورى قصه هاى پيشين نشان داده اند و البتّه                      
 .آنچه گرد آورده اند رگه هايى از مجهوالت و خرافه ها نيز دارد

 
 هاى قرآن اهتمام ورزيده اند كه البتّـه بـيش تـر از مصـر                از دانشوران معاصر عرب، گروهى سرشناس به قصه       

عبدالوهاب نجار با قصـص األنبيـاء، شـيخ محمـد           : از اين ميان، مى توان برخى را چنين بر شمرد         . برخاسته اند 
 .عدوى با دعوة الرّسل إلى اهللا تعالى، مصطفى صادق رافعى، جاد المولى، بيجاوى، و طنطاوى

 
وران، شورِ پرداختن به قصه هاى قرآن و جلوه هاى زيباى آن ها، پژوهشگران ديار مـا را                  به پيروى از اين دانش    

در حقيقت، همان انديشـه هـايى كـه عمـدتاً پـس از              . نيز فراگرفت و البتّه چنان كه بايد نپاييد و دامن نگرفت          
ه هـاى   انقالب مصر، به تبعيت از افكار كسانى چون عبده و شاگردش رشيد رضا، اوج گرفته بو         د، در زمينه قصـ

در سال هاى نخست پيروزى انقالب اسالمى،       . و برخى از پژوهندگان ما را هم دربرگرفت        قرآنى نيز بروز يافت   
. چالش هايى كه بر سر همين بحث درگرفت، فضاى تاريكى را در مباحثات مربوط بـه ايـن شـاخه پديـد آورد                       

مدعى، بلكه براى گزارشى از      ب اين قلم نه به عنوان يك      اكنون كه از آن ابرها چندان نشانى پيدا نيست، صاح         
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البتّه دراين گزارش، نوعى ارزيابى و داورى تا حد توان نيز ارائه . انديشه هاى اين مقوله، دست به قلم شده است
مى شود، با اين هدف كه هنرمندان مسلمان، به خصوص تالشمندان عرصه هنر دينى در صدا و سيما و ديگـر                     

 .اى ديار ما، دست كم يكى از مĤخذ بينش خود در قلمرو هنر را قصه هاى قرآن بشمارندرسانه ه
 

بارى، پس از انقالب مصر مباحثى نوين در باب قرآن، و از جمله قصه هـاى قرآنـى، رخ نمـود كـه موافقـان و                          
ران مذهبى، الزم   اين مباحث از سويى براى پاسخ گويى به نيازهاى نسل نوين و روشنفك            . مخالفان بسيار يافت  

 و از ديگر سو شك هايى جدى و گاه بنيان برافكن در نگرش كهن نسبت بـه قـرآن و زمينـه هـاى                         ;مى نمود 
جدى ترين اثرى كه در باب قصه هاى قرآن، در همين سمت و سو، رخ نمود، پايان نامه                  . مرتبط پديد مى آورد   

 . ى فى القرآن الكريم بود با نام الفنّ القصص;تحصيلى دكتر محمد احمد خلف اهللا
 

. خلف اهللا از شاگردان دكتر امين خولى بود كه بذر اين گونه برداشت ها را در جان و ذهن شـاگردانش كاشـت                      
دكتر خلف اهللا با ايـن اثـر كـه نخسـتين            . نگاه خاص او و شاگردانش در مصر به مكتب اُمنا شهرت يافته است            

اين اثـر لبريـز     . جى نو در عرصه پژوهش هاى قرآنى برانگيخت        ميالدى چهره گشود، مو    1953چاپش در سال    
انصاف بايد داد   . است از برداشت هاى نو، و البتّه به نظر ما نوعاً نادرست، درباره ماهيت و انواع قصه هاى قرآن                  
 . كه اثر مزبور نكات ارجمند بسيار نيز دارد، همان گونه كه خطاهاى بزرگ هم مرتكب شده است

 
ل، نقد آن به يك ستيز و جنگ تمام عيار منجرشدو پس از سال ها به ديگر سرزمين هاى اسالمى، از      با اين حا  

اين ستيز، گذشته از ريشه اى كه در انديشه سياسى اسالم معاصر و چالش هاى               . جمله ايران، هم دامن گسترد    
 با تفسيرى كامال امـروزين مـى        مربوط به آن دارد، متأثّر از نظريه خاص خلف اهللا است كه قصه هاى قرآن را               

در . نگرد و هيچ ابا ندارد كه شمارى فراوان از اين قصه ها را زاييده خيال و تمثيل و اسـطوره پـردازى بشـمارد            
ميان مخالفانى كه اين اثر را به نقد كشيدند، شايد برترين پاسخ از آن عبدالكريم خطيب باشد در اثرش بـا نـام                       

 .  مفهومه كه البتّه از غيرت ورزى و تعصب خالى نيستالقصص القرآنى فى منطوقه و
 

ليكن كسانى چون عبدالحافظ عبدربه در بحوث فى قصص القرآن اين نائره را بسى بر افروختنـد و زبانـه آن را               
ما، خـود، بـا آن      . چنان دامن زدند كه سخن از بحثى علمى فراتر رفت و به ناسزاگويى و تكفير وتهديد انجاميد                

ناى انديشه دكتر خلف اهللا را كامال ناصواب مى دانيم، برآنيم كـه ايـن بحـث در گسـتره اى علمـى و                        كه زيرب 
 .پژوهشى باقى بمانَد و از ابر تعصب و غبار تحكّم پالوده نشود

 
با اين توضيح، روا چنين دانسته شد كه در اين رساله، در جاى بايسته، انديشه هاى دكتر خلف اهللا مطرح گـردد    

ا ايـن    . به همين دليل، گاه ناچار شده ايم به ترجمه عبارات او و ناقدانش همت گمـاريم               . د نهاده شود  و به نق   امـ
كار چون با تصرّف و تلخيص فراوان همراه بوده است، گستاخى نورزيده ايم و اصل كـالم را بـه آنـان نسـبت                        
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ظر بـه ايـن گفـت وگوهـا، حاصـل           با اين حال، براى حفظ امانت، تأكيد مى كنيم كه بخش هاى نـا             . نداده ايم 
 .زحمات مؤلّفان چند اثر نامبرده اند

 
ناگفته نماند كه هدف رساله حاضر پرداختن به مباحث ادبى ـ هنرى در قلمرو قصه هاى قرآن اسـت و لـذا بـه     

نيز كوشيده ايم تا اين اثر را به گونه اى سامان دهيم كـه دسـت كـم همـه                    . بسيارى مباحث ديگر نمى پردازد    
لب بنيادينِ دكتر خلف اهللا و عبدالكريم خطيب در دو اثر الفنّ القصصى فى القرآن الكريم و القصص القرآنى مطا

 .فى منطوقه و مفهومه انعكاس داده شود
 

 به اين ترتيب، گمان مى رود خوانندگان اين رساله، گذشته از بهره هاى ديگر، مى توانند اطمينـان يابنـد كـه                      
بادا كه بدين سان جاى خالى ترجمـه آن دو          . ز دو كتاب مزبور را نيز مطالعه كرده اند        ترجمه مختصر و مفيدى ا    

 .نيز پر شود
 

بـه  . خوب است همين جا ياد كنم كه ترجمه آيات قرآن كريم از استاد عبدالمحمد آيتى وام گرفته شـده اسـت                    
 ترجمه هاى آيات خـوددارى      پاسداشت حريم آن قلم، از هرگونه تصرّف، از جمله تصرّف هاى رسم الخطّى، در             

 .ورزيده ايم
 

اميد مى رود رساله حاضر كه در مختصر سازى اش تالش بسيارشده و حواشى و شاخ و بـرگ هـا از آن زدوده                        
گشته است، شعله پژوهش در باب قصه هاى قرآن را بسى بيش تر و زنده تر برافـروزد و اشـتباهات و كاسـتى                        

صفانه بلند همتانى كه چراغ هاى پسين را برخواهنـد افروخـت، تـرميم و               هاى فراوانش در پرتو همت و نقد من       
 .تدارك يابد

 
شكر گزارى از عنايت عالمانه جناب استاد سبحانى و ياورانش در سنگر مركز پـژوهش هـاى اسـالمى صـدا و                      
سيماى جمهورى اسالمى ايران و نيز سپاسمندى از لطف دوست هنرمندم جناب حسين سيدى، فرضـى اسـت                  

اگر خداوند سبحان تالش ايشان و صاحب اين قلم  . در عهده اين حقير كه تنها با همين عبارات برآمدنى نيست          
را از يمِ اخالص و طهارت شهيدان اين انقالب سترگ، نَمى بخشد، اميد هست كه تكاپوشان بـى اجـر و ثمـر                       

 ... بمنّه و لطفه;نمانَد
 تو سعى كن كه به روشندلى رسى صائب

 واصلِ دريا چو شد زالل شودكه سيلْ 
 )ژرفا(سيد ابوالقاسم حسينى 
 1377قم مقدس ـ تابستان 
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  واژه قصه در قرآن و روايات - تعريف قصه قرآنى - 1فصل 
 

 :در قرآن كريم مى خوانيم. قصه در لغت يعنى پى گرفتن يا پى گرفته اثرِ پيشين
 

 )11/ قصص  .( جنُب وهم ال يشْعرُونَوقالَت الُِخْتِهِ قُصيهِ فَبصرَت بِه عنْ
 

 .و زن بى آن كه آنان دريابند از دور در او مى نگريست. از پىوى برو: و به خواهر او گفت
 

 )64/ كهف  .(قَالَ ذَلِك ما كُنّا نَبغِ فَارتَدا على اثارِهِما قَصصاً
 

 .قدم هاى خود را پى گرفتند و بازگشتندو نشان . آن جا همان جايى است كه در طلبش بوده ايم: گفت
 

 :براى نمونه، بجاست از اين روايت نبوى ياد كنيم. همين كاربرد در روايات نيز به چشم مى خورد
 

البتّه اين حديث به گونه اى ديگر نيز آمده         . 43بحوث فى قصص القران، ص       .(إنّ بنى اِسرائِيلَ لَما قَصوا هلَكُوا     
آن گاه كه بنى اسرائيل بـه هالكـت و          : در اين صورت، معنا چنين است     . رائيل لما هلكوا قصوا   إنّ بنى اس  : است

ه پردازى و خيال بافى مشغول شدندتباهى معنوى رسيدند، دست از حقيقت شستند و به قص( 
 

ه    يعنى بنى اسرائيل آن گاه كه دست از عمل كشيدند و فقـط بـه               ;اين جا همان معنا كه گفتيم نمود دارد        قصـ 
البتّه اين روايت همچنان كه شاهدى براى معناى لغوى         . پردازى و داستان سرايى مشغول شدند، هالك گشتند       

 و آن هنگامى است كه قصه پردازى سد راه عمل و ;قصه است، اشاره اى ظريف به كاركرد منفى قصه نيز دارد
افى و ياوه پردازى و پايه گذارى بر تخيالت         بديهى است كه نخستين شرط چنين قصه اى خرافه ب         . تكاپو باشد 

 .صِرف است كه روح تالش و زندگى و آرمان گرايى را در انسان سركوب مى كند
 

 پيوند قصه قرآنى با معناى لغوى آن 
 

البتّه . قصه گويىِ قرآن با همين معناى لغوى پيوند دارد، زيرا پى گرفتن وقايعى است كه در گذشته رخ داده اند                   
نُ نَقُـص    ;اين وقايع در گذشته دور رخ داده اند كه در قرآن با تعبير اَنباء از آن ها ياد شده اسـت             گاه   ماننـد نَحـ 

 )100/ هود  .(نَقُصه علَيك...  يا ذلِك مِنْ أَنْبĤءِ الْقُرى;در باره اصحاب كهف)13/ كهف (علَيك نَبأَهم بِالْحقِّ
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 ماننـد ولَنَبلُـونَّكُم حتّـى       ;يا آنچه بايد نزديك تلقّى شود، تعبير اخبار به كار رفته است           اما در مورد وقايع نزديك      
     كُمأَخْبار لُونَبابِرينَ والصو جاهِدينَ مِنْكُمالْم لَمد  (نَع31/ محم (   هاثُ أَخْباردئِذ تُحمويا ي).   به هر حـال،    ) 4/ زلزال

 .اين نبأها و خبرها همان معناى دقيق قصه گويى قرآن استپى گيرىو دنبال جويى اثرِ 
 

  قصه قرآنى يعنى پى گرفتن اخبار گذشتگان -مراد از قصه قرآنى 
 

در قرآن، از وقايع حاضر و رويدادهاى آينده نيز سخن رفته است، همانند حديث اِفك، واقعه بدر و اُحد و حنـين                      
غُلِبتِ الرُّوم فِـى أَدنَـى   . الم: 3 تا 1/ روم (د آينده ميان ايران و روم  همچنين نبر  ;و بيعت رضوان و صلح حديبيه     

/ قمر   .(، و پيش بينى شكست مشركان در جنگ بدر        )...جاء نَصرُاهللاِ والْفَتْح  إِذا  : نصر(، خبر از فتح مكّه    )...رضِاالَْ
نه خبر دهى ها را قصه گويى نناميده است، زيرا در اصـطالح             اما قرآن اين گو   ) لْجمع و يولُّونَ الدبرَ   سيهزَم ا : 45

اصوال در اين گونه اخبار است كه مـى تـوان عبـرت هـا و                . قرآن، قصه گفتن يعنى پى گرفتن اخبار گذشتگان       
همين پى گرفتن   .  ولى در اخبار جارى و آينده بيش تر خود كشف واقعيت مطرح است             ;موعظه ها را پى گرفت    

 :ان قرآن كريم مورد تصريح قرار گرفته استعبرت ها در بي
 

 )111/ يوسف  .(لَقَد كانَ فِى قَصصِهِم عِبرَةٌ الُِولِى االَْلْبابِ
 

 .در داستان هاشان براى خردمندان عبرتى است
 
 

 تفاوت حكايت و قصه 
 

، به نظر مى رسد نام به اين ترتيب. حكايت قالبى است براى بازگويى يك رويداد، بدون وارد كردن عناصر قصه
پس چرا قرآن نام قصه، و نه حكايت، را برگزيده است؟ پاسخ اين      . حكايت براى قصه هاى قرآن سازگارتر باشد      

 .است كه در حكايت، محاكات و بازتاب واقعيت و صِرفِ تجسم اشخاص وحوادث مورد نظر است
 

قرآن در قصه هاى خويش به . رآمده از آن ها مراد است اما در قصه، جان دادن به واقعيت ها و پى گيرى آثار ب         
زمان ها و مكان هاى واقعى هويتى ويژه مى بخشد و ما را در همان قطعه قـرار مـى دهـد، بـه گونـه اى كـه                        

 .بتوانيم رد پاى مضامين را پى گيريم و صرفاً بازتابى از واقعيت ها را پيش رو نداشته باشيم
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 فظ قصه اشاره كرده است؟  آيا قرآن، خود، به ل
 

چگونه مى توان وجود قصه را در قرآن پـذيرفت،          : يكى از پرسش هاى مهم در باب قصه هاى قرآنى اين است           
       ص بـر وزن  ) پـى گيـرى  (=حال آن كه خود قرآن هرگز به آن اشاره اى نكرده است؟ آنچه در قرآن آمده، قَصـ

 .واين دو با يكديگر متفاوتند). ه هاقص(= فَعلْ است و نه قِصص بر وزن فِعلْ 
 

شايد بتوان نكته اى را كه يكى از استادان معاصر، سال ها پيش از اين، به پژوهندگان خاطر نشان سـاخت، در                      
 : زمره همين پرسش آورد

 
 بـاز   در نتيجه اشاعه اسرائيليات و نصرانيات و مجوسيات و شاخ و برگ دادن هاى خيالى به وقايع قرآن، از دير                   

واژه مزبور ... كلمه قَصص در قرآن بر وزن عسس آمده نه فِرَق... يك اشتباه غير قابل اغماض در قرآن رخ داده       
صورت جمع ندارد و اصال به معنى پى گيرى و رديابى است و پنج بار در كتاب آسـمانى بـه كـار رفتـه و اگـر                            

 ...ت بار آمده اس26مشتقّات آن را به حساب بياوريم، تقريباً 
 

متأسفانه كلمه داستان در فارسى بيش تر افسانه و رمان و قصه را متبادر به ذهن مى كنـد و احيانـاً بـه معنـى                          
در هر حال، قَصص بر وزن عسس به معنى رمان يا حوادث خيالى ... به كار مى رود) البتّه موسعاً(ماجراى واقعى 

ص را جمـع     ... در نتيجه يك اِعراب گذارى غلـط      ... نيست، بلكه به معنى سرگذشت و ماجراى واقعى است         قَصـ
محمد مهدى فوالدونـد     .(قصه گرفته و چه خرافات و سخنان نامعقولى را در اذهان مسلمانان مركوز ساخته اند              
آفرينش هنرى  : سيد قطب : اين سخن را به عنوان توضيحات مترجم در ترجمه كتابى از سيد قطب آورده است              

 )134و 133، ص 1360ياد قرآن، دوم،  مهدى فوالدوند، بندر قرآن، محمد
 

. در پاسخ بايد گفت همان گونه كه پيش تر گذشت، قِصه و قَصص از ماده اى واحد و در رديف معنايى واحدنـد                      
در منابع اصيل لغوى، همچون لسان العرب و صحاح و تاج العروس به اين مطلب تصريح شده است كه قصه و                     

 .براى روشن شدن مطلب، خوب است به آنچه در اين سه مأخذاست اشاره كنيم.  يك معنا دارندقَصص اساساً
 

 :در لسان العرب آمده است
 

قصه، گذشته از معناى متعارف، به معناى يك جمله از كالم نيز ). قصه ها(= قَصص يعنى روايت كردن قِصص 
نحن نقص  : از همين قبيل است فرمايش خداى متعال      و  . در سر، قصه اى دارد    : هست، چنان كه گفته مى شود     

 .عليك أحسن القَصص يعنى خوب ترين بيان را براى تو تبيين مى كنيم
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و قَصص در حقيقت خبرِ حكايت شده است كه در موضع مصدر آمده و              . قصه يعنى خبر كه همان قَصص است      
عرب، دار صادر، بيروت، ماده لسان ال: بن منظورا .(قِصص هم جمع قصه مكتوب است. در آن اغلبيت يافته است  

قص( 
 

 :در صحاح مى خوانيم
 

قَص عليه الخبر   : گفته مى شود  . اقتصصت الحديث يعنى آن را به گونه اى روايت كردم         . قصه يعنى امر و اتّفاق    
قِصص جمع  . تقَصص هم مصدر است و هم اسم كه در موضع مصدر نشسته و در آن اغلبيت يافته اس                 . قَصصاً

 )، ماده قص1399ين، بيروت، دوم، الصحاح، دار العلم للمالي: جوهرى .(قصه مكتوب است
 

 :نيز در تاج العروس چنين مى بينيم
 

قَصص يعنى خبر حكايـت شـده كـه در          . قصه همانند قَصص يعنى امر و اتّفاق و خبر كه جمعش قِصص است            
، مـاده   1399ج العـروس، كويـت،      تـا : زبيـدى  .(معنـاى بيـان اسـت     نيز قَصص بـه     . موضع مصدر نشسته است   

مـثال زمخشـرى    . گذشته از اين ، در برخى از تفاسير نيز اشاراتى است كه اين سـخن را تأييـد مـى كنـد                     )قص
او در تفسـير آيـه      . تصريح مى كند كه قَصص گاه به معناى مفعول است، از باب تسميه اسم مفعول به مصـدر                 

 :حسن القصص مى نويسدنحن نقص عليك أ
 

ايـن خبـر در كتـاب هـاى         . احسن القَصص يعنى خوب ترين بيان از قرآن، به گونه اى بديع و اسلوبى شـگفت               
پيشينيان و كتب تاريخ نيز آمده است، اما هيچ يك از لحـاظ نحـوه بيـان هماننـد آنچـه در قـرآن بيـان شـده                            

درايـن حـال، معنـا چنـين        . شد، يعنى خبرِ بيان شده    نيز ممكن است قَصص مصدر نباشد، بلكه مفعول با        .نيست
و اين قصه از آن رو خوب تـرين اسـت كـه در              . ما خوب ترين قصه حكايت شده را براى تو بيان كرديم          : است

ه        . بردارنده عبرت ها و حكمت ها و نكات و عجائبى است كه در غير آن نيست                راد، خوب تـرين قصـو ظاهراً م
 )44ر الكتاب اللّبنانى، بيروت، ص ، دا2الكشّاف، ج : زمخشرى .(ستدر همين باب و موضوع ا

 
 :همو در تفسير آيه تلك من انباء الغيب نوحيها إليك مى نگارد

 
اين اشاره است به قصه نوح، يعنى قصه او شمه اى است از خبرهاى غيبى وحى شده به تو كـه پـيش از ايـن                          

و اين نشان مى دهد كه او لفظ قصه را آگاهانه و با مِالك در               )401همان، ص    .(براى تو و مردمت مجهول بود     
 و گرنـه، مـا      ;فراموش نشود كه مراد، ارائه شاهد از كالم زمخشرى است          .(مورد خبرهاى قرآنى به كار مى برَد      
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ه              ) ميان اَنباء و قصص را بيان كرديم      پيش تر تفاوت     ص، هم در لغت و هم در استعمال، به جـاى قصـپس قَص
 . به ديگر بيان، نمى توان گفت از قصه در قرآن نشان نيست. سته استنش
 

 مالك فنّى قصه قرآنى چيست؟ 
 

از ديگر پرسش هاى بسيار مهم در باب قصه هاى قرآن اين است كه اساساً كدام يك از روايت هـاى قرآنـى،                       
رهاى قرآنى كه هم عناصر هنرى قصه قرآنى است؟ در پاسخ به اين سؤال، برخى معتقدند كه تنها بخشى از خب

ه جـاى                          هى به آن ها پرداخته شده باشد، زير نام قصـه در آن ها حضور داشته باشند و هم به نحو قابل توجقص
عـده اى  ) 61 ، ص1988خصائص القصة االسالمية، دار المناره للنّشر و التّوزيـع،  : مأمون فريد جرار .(مى گيرند 

 از اقوام پيشين، قصه قرآنى قلمداد مى شود، مانند قصه اصحاب فيـل و اصـحاب    هم بر آنند كه هر ذكر خبرى      
 )43 و 42 منهج القصة فى القرآن، ص ;31 و 13، ص 1القرآن والقصة الحديثة، ج  .(اُخدود

 
با توجه به معناى لغوى قصه و شناخت از كاركرد قصه در قرآن، به نظر مى رسد حجم قصه يـا تعـداد عناصـر                         

مالك اصلى در تعيين اين قلمرو، طرح پى گيرانه . ، مالك مناسبى براى تعيين قلمرو قصه هاى قرآن نيستآن
اگر قرآن ماجرايى رخ داده در زمان گذشته را همراه با نوعى پى گيرى و توالى روايت                 . و هدفمندانه ماجرا است   

ورد نظر قرآن است و يكى از كاركردهاى        كرده باشد، به گونه اى كه احساس كنيم آن ماجرا، به خودى خود، م             
 .قصه قرآنى را دارد، مى توان آن را از قصه هاى قرآن به شمار آورد

 
 به بيان ديگر، اگر قرآن فقط درباره يك ماجرا يا وجود يك شخصيت يا گفت و گو گزارش دهد و بـه خـودى                        

اما آن گاه كه    . ا قصه ناميد، مانند غُلِبت الرّوم     خود آن را مورد پرداختِ هر چند كوتاه قرار ندهد، نمى توان آن ر             
ه اصـحاب فيـل       ه دانست، مانند قصـچنين مالكى احراز شود، حتّى اگر عبارات كوتاه باشد، مى توان آن را قص .

 .بديهى است كه تفصيل اين بحث نيازمند طرح ديگر فصول اين رساله است
 

 ر امروز از قصه  تعريف هن-دكتر خلف اهللا و تعريف قصه قرآنى 
 

هماننـد بسـيارى از     . چنان كه ديديد، قصه داراى تعريفى خاص است كه با معناى لغوى آن نيز سـازگارى دارد                
ا ايـن    . مقوالت ديگر، اين تعريف بعداً دستخوش تغييرهايى گشته و كاستى ها و افزايش هايى يافتـه اسـت                  امـ

ش محصور كنيم و بر معناى حقيقـى آن كـامال ديـده بـر               دليل نمى شود كه ما اصوال قصه را در تعريف جديد          
در تعريف هنرى امروز، قصه يعنى اثرى ادبى كه نتيجه تخيل قصه پرداز در باب اشخاص و حوادث بـر                    . بنديم

پايه نظمى هنرى و بالغى است، خواه آن اشخاص و حوادث اساساً ساختگى باشند و خواه به وجـود واقعـى آن         
 از آن ها چيزى كاسته شده باشد و يا در چينش و ترتيـب طبيعـى آن هـا تصـرّفى صـورت                ها چيزى افزوده يا   
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در نتيجه، ممكن است يك شخصيت يا رويداد داستانى، فقـط پيشـينه اى دور و مـبهم در تـاريخ                     . گرفته باشد 
 داشته باشد

 
نمونه روشن ايـن گونـه   . د و پرداخت تفصيلى آن صرفاً بر پايه خيال و صورت سازى ذهنى و مبالغه استوار باش         

قصه پردازى را مى توان در شاهنامه فردوسى ديد كه از پهلوانى رستم نام در سيستان كهن، رستمِ داسـتان بـا                      
 .و البتّه، خود، نيز به اين معنا بارها اشاره كرده است. افسانه ها و حماسه هاى چشمگير پرداخته است

 
 ار مى دهد خلف اهللا تعريف امروزين قصه را مالك قر

 
دكتر خلف اهللا بر آن است كه وقتى از قصه گويى قرآن سخن مى رود، بايد همين معناى هنرى مبنا قرار گيرد                      

به همين دليل، وى نتيجـه      . و هرگونه تحليل ادبى و هنرى قصه هاى قرآن بر پايه همين تفسير صورت پذيرد              
ه قرآنـى                مى گيرد در بخشى از قصه هاى قرآن كه تابِ تحليل ادبى            را دارند، بايد بـا همـان معيارهـا بـه قصـ 

و همين نكته باريك خاستگاه بسيارى از برداشت هاى خاص او وهمرأيان . نگريست و به همان لوازم ملتزم شد
 :اوست

 
ما وظيفه داريم از قصد ادبى و هنرى در قصه هاى قرآن بحث كنيم و بنگريم كه در هر مورد اين قصد يافـت                        

تـأثير روحـى،    : به ديگر سخن، آيا قرآن از قصه اش همان قصدى را كرده كه اديبان مى كنند               . خيرمى شود يا    
  يا قصدش صرفاً تأثير عقلى و اقامه برهان و دليل بوده است؟;انگيزش عاطفى و خيالى

 
نرى در كدام   مراد من اين است كه بايد به قصه هاى قرآن با نگاهى برابر بنگريم تا دريابيم اين قصد ادبى و ه                    

 انجلـو المصـرية،     الفنّ القصصى فى القرآن الكريم، مكتبة     : محمد احمد خلف اهللا    .(يك از آن ها يافت مى شود      
 )119،ص 1965سوم،
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  هنرى بودن قصه هاى قرآن - اُسلوب قصه قرآنى - 2فصل 
 

توان گفت قصه گويى در قـرآن برابـر   با آن كه قصه هاى قرآن بازگوينده حقايق مسلّم تاريخى اند، هرگز نمى     
آنچه قصه گويى و تاريخ نگارى را در قرآن از هم ممتاز مى . است با نقل وقايع تاريخى به طور مطلق و محض   

اين ويژگى عبارت است از بيان اعجازين و نيز القاى نظمى خاص بـه  . سازد، ويژگى فنّى قصه هاى قرآن است      
 به گونه اى كه خواننده احساس مى كند رويدادها و آدم ها نزد او حضور دارند و                  واقعيت هاى برگزيده از تاريخ،    

 . با او سخن مى گويند
 

به . و اگر چنين نباشد، هرگز فايده اصلى قصه گويى قرآن، يعنى عبرت گيرى و موعظه يابى، حاصل نمى شود                  
آن را سحر و جادو و اساطير پيشينيان و         همين دليل، كافران در برخورد با چنين بيان اعجازين و هنرمندانه اى             

 .شعر و قول كاهن مى شمردند
 

 اين نبود مگر به آن دليل كه زير سيطره نفوذ قرآن قرار مى گرفتند و همه تأثيرهاى هنر بشرى، و بسى بيش                      
ن ناسازگار  پس واقع نمايى قصه هاى قرآن هرگز با بيان فنّى و بالغى و اثرگذار آ              . از آن را، در قرآن مى يافتند      

 .نيست
 

 قصه هاى قرآن در همان حال كه واقعيت هاى تاريخى را باز مى گويند، بـيش از يـك قصـيده يـا رمـان يـا                           
ه                          ت هـاى قصـنمايشنامه در مخاطب اثر مى نهند و در او حس بر مى انگيزند و بال به بالِ رويدادها و شخصـي

 .پروازش مى دهند
 

 جلوه هاى هنرى قصه هاى قرآن 
 
و . نوآورى در عرضه، زيبـايى سـاختارى، و قـدرت تعبيـر           : ثر هنرى اثرى است كه داراى اين سه ويژگى باشد         ا

: سـيد قطـب    .(بديهى است كه از اين سه، هيچ يك، منحصر به قصه هاى خيال پردازانـه و سـاختگى نيسـت                   
ارنده خصلت هايى اسـت كـه       قصه قرآنى نيز كه اثرى هنرى است، در برد        ) 259لتّصوير الفنّى فى القرآن، ص      ا

به ديگر سخن، قصه قرآنى از يك حكايت صِرف كامال متفـاوت اسـت،              . اين هر سه ويژگى را تأمين مى كنند       
 تصويرهايى از نبـرد هميشـگى       ;بلكه سراسر تصويرسازى هنرى از شخصيت ها، رويدادها، و گفت و گوهاست           

لقرآنـى فـى منطوقـه و       القصـص ا  : عبدالكريم خطيب  .(خير و شر در جان انسان و ميان او با نيروهاى شيطانى           
 )77مفهومه، ص 
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 :اكنون برخى از جلوه هاى هنرى قصه در قرآن را بر مى شمريم
 

 تنوع اسلوبى 
 

از لحاظ نقطه آغاز، تصاوير عرضه شده از يك رويـداد،           . عرضه قصه در قرآن با اسلوبى واحد صورت نمى گيرد         
همين تنوع و رنگارنگى اسلوبى     . راى روايت قصه، قصص قرآن از يكديگر ممتازند       نقطه فرجام، و زمينه سازى ب     

التّصوير الفنّـى   : سيد قطب  .(نشان مى دهد كه عرضه هنرى قصه، به خودى خود، مورد عنايت قرآن بوده است              
ـ :  ثـروت اباظـه    ;187 تـا    183 و ص    183 تا   180 و ص    174 تا   170 و ص    168 تا   162فى القرآن، ص     د رالس

 )16القصصى فى القرآن الكريم، ص 
 

 تقسيم به نماهاى مختلف 
 

قصه قرآنى به نماها و پالن هاى مختلف تقسيم مى شود و ميان آن ها شكاف هاى خالى وناگفتـه بـاقى مـى                        
ماند تا فرصت تصويرگرى و قرينه سازى را به خواننده بدهد و او بتواند سياق رويدادها را در پالن هاى بعـدى                      

السرد القصصى فـى    :  ثروت اباظه  ;188 و   187التصوير الفنّى فى القرآن، ص      : سيد قطب  .(هن ترسيم كند  در ذ 
اين، خـود، از برتـرين ويژگـى    ) 99يكلوجية القصة فى القرآن، ص  س:  تهامى نقره  ;25 و   24القرآن الكريم، ص    

 . داردهاى يك اثر هنرى است كه خواننده را همواره در تكاپو با صحنه ها نگاه
 

 گزينش صحنه هاى مؤثّر 
 

: ثـروت اباظـه    .(انتخاب قطعه هاى خاص زمانى و مكانى در قصه قرآنى با دقّت كافى صـورت پذيرفتـه اسـت                  
ايجاز اعجازين قصه هاى قرآن، گذشـته از        ) 107 تا   105 و ص    11 تا   9لكريم، ص   السرد القصصى فى القرآن ا    

ه دقّت در گزينش صحنه هاى مؤثّر در روال قصه و كنار نهادن بخش              جنبه بالغى و واژگانى، بيش تر مربوط ب       
 . هاى زايد است

 
برترين نمونـه هـاى ايـن تـدوين در          . و اين، كارى است كه در تدوين نهايى يك اثر هنرى بسى كارساز است             

هـا، بـه   از ميان اين نمونه . قصه هاى يوسف و مريم وسليمان و ملكه سبأ و اصحاب كهف به چشم مى خورند               
ه در             ه يوسف به نمايش نهاده شده است، به ويـژه كـه ايـن قصـاعتقاد برخى، كامل ترين تصوير هنرى در قص

فى ظالل القرآن، ج : قطبسيد  .(قدرت تعبير روحى، عقيدتى، تربيتى، و حركتى بسيار شاخص و بى نظير است         
 )1951،ص 4
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  تاريخى  روايت غيابى و حضورى در قصه هاى-نوع روايت قصه 
 

 :در روايت قصه هاى تاريخى، دو اسلوب عمده يافت مى شوند
 
 .روايت غيابى . 1
 .روايت حضورى . 2
 

در اسلوب غيابى، گوينده قصه روايت كننده حوادث است و با نحوه بيان خود نشان مى دهد كه فقط گزارشـگر                     
 . تكرار مى شوداز اين رو، در اسلوب غيابى، معموال كلمه گفت. اخبار واقوال است

 
در اسلوب حضورى، قصه سرا شخصاً حضور دارد واشخاص قصه را در محضر مخاطب خلق مى كند تا خود به                    

 .به همين دليل، معموال كلمه گفت در اين اسلوب به كار نمى رود. روايت قصه بپردازند
 

 قصه قرآنى به گونه غيابى روايت مى شود 
 

ه مـى يابـد كـه بـا                 . ى را برگزيده است   قرآن در قصه گويى اسلوب غياب      در اين اسلوب، مخاطـب همـواره توجـ
رويدادهايى رو به روست كه شخصيت هاشان نقش تاريخى خود را طى كرده اند و اكنون داراى حضور عينـى                    

 .البتّه در همين حال كه نسبت به ما غايبند، داراى نوعى حضور پنهان و جارى در قصه اند. نيستند
 

ينش اين اسلوب آن است كه قرآن مى خواهد صادقانه ترين و امانت دارانـه تـرين شـيوه را در بيـان                      سبب گز 
شأن قرآن اقتضا مـى كنـد   . قصه هايش به كار گيرد و راه را بر هر گونه خيال و وهم و نماد غير حقيقى بربندد          

 .كه در هيچ پاره اى از آن، عنصر خيال و افسانه، حتّى سر سوزنى، راه نيابد
 

 در حالى كه در اسلوب حضورى، قهرمانان قصه         ; در قصه هاى قرآن، قصه سرا فقط روايت كننده حقايق است          
در اين حـال، چـه بسـا بـه ضـرورت، صـحنه هـا و                 . خلق شده قصه سرايند و به دست و قلم او جان يافته اند            

ى آن كه مخاطب همواره احساس      پس قرآن برا  . اشخاصى خلق شوند كه در جهان واقع هرگز وجود نداشته اند          
 .كند با بيانى صادقانه و امين از واقعيت ها رو به روست، اسلوب غيابى را برگزيده است

 
 واين در   ; در اسلوب غيابى، تنها ترديدى كه ممكن است به ذهن مخاطب راه يابد، صادق نبودن قصه سراست                

اننده مى داند كه قصه سرا در عين صداقت و امانت           اما در اسلوب حضورى، خو    . مورد خداوند بزرگ منتفى است    
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شأن كتاب خدا اين است كـه       . دارى، ممكن است عناصر و صحنه هايى را خود به قصه بيفزايد يا از آن بكاهد               
 :مخاطب هرگز چنين احتمالى را نسبت به آن روا نداند

 
 )105/ اسراء  .(وبِالْحقِّ أَنْزَلْناه وبِالْحقِّ نَزَلَ

 
 . و به حق نازل شده است;ين قرآن را به حق نازل كرده ايما

 
  نگاه واقعگرايانه و فرا واقعگرايانه به هنر -بازتابش حقايق آشكار و پنهان 

 
ميان منتقدان بحثى است كه آيا اثر هنرى فقط بازتاب واقعيت است يا اين كه به آن رنگ مى بخشـد و در آن                    

نگاه اول مبناى مكتب واقعگرايى را مى سازد كه .  هاى تازه پديدمى آوردتصرّف مى كند و تركيب ها و صورت
 در حـالى كـه      ;در اين مكتب، علم و هنر به يك اندازه واقعگرا هسـتند           . به ميدان هاى فراواقعى نظر نمى كند      

اى طبيعت علم از اسرار و رازه. نگاه علم و هنر به طبيعت متفاوت است و هرگز نبايد آن دو را يكسان نگريست
پس واقعگرايى يك چهـره هنـر       . پرده برمى دارد، اما هنر از زيبايى ها و جلوه هاى فتّان طبيعت راز مى گشايد               

 .است و همه وجوه آن را در بر نمى گيرد
 

. نگاه دوم كه حيثيتى فرا واقعگرايانه دارد، بر اين پايه استوار است كه هنر بايد برتر از آينه گرى محـض باشـد                      
رار است هنر فقط واقعيت ها را بازتابانَد، پس ديگر چه نيازى به آن است؟ آدم هـا مـى تواننـد خودشـان،                        اگر ق 

 .بىواسطه هنر، طبيعت را خوب تر و كامل تر دريابند
 

 از اين رو، در نگاه دوم، هنر وظيفه دارد كه به اعماق واقعيت نفوذ كنـد و در آن غوطهـور شـود و آن گـاه بـه                
پس هنرمند كاشف حقيقت . و آن تجلّيات را به گونه اى روايت كند كه در سطح قابل ديدار باشد         سطح بازگردد   

ت را روشـن مـى كنـد                 . پنهان و نهفته در اعماق است      هنرمند برافروزنده چراغى است كه چهره تاريـك واقعيـ
 .وانسان ها را با حقايقى آشنا مى سازد كه جز با نگاه هنر ديدنى نيستند

 
به هر حال، هنرمند بخشى از روح و        . يداست كه واقعگرايى در هنر، به معناى مطلق، امكان خارجى ندارد          البتّه پ 

ليكن اختالف اين دو مكتب به    . احساس و ديد خود را به واقعيت تزريق مى كند و آن گاه آن را روايت مى كند                 
م قرآن در نقل واقعيت ها، به كدام نگاه         اينك مى خواهيم ببيني   . ميزان اثرپذيرى هنرمند از حقايق باز مى گردد       

 واقعگرايى يا فرا واقعگرايى؟ : ملتزم است
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 شيوه واقعگرايى پويا در قصه هاى قرآن 
 

ا نـه بـه گونـه اى                          ت ها را در پيش گرفته است، امـات، شيوه بازتابش واقعيبايد پذيرفت كه قرآن در نقل واقعي
ى كه در عين صفا ونابى، ساكت را گويا، جامد را پويا، و عمـق حقـايق را    بلكه بازتابش ;سربى و جامد و بى روح     

يكـى داللـت    : كسى كه خوب در قرآن نظر كند مى بيند كه كـالم آن دو گونـه داللـت دارد                  . روشن مى سازد  
 و ديگرى داللتى فراتر از ظاهر كه خود مراتبـى دارد و افـق در افـق از                   ;آشكار كه تصوير ساكت واقعيت است     

 .يق پنهان پرده برمى داردحقا
 
 

 نمونه اين بازتابش در قصه داوود 
 

 :اكنون براى نمونه به قصه داوود و اعجاز آن بنگريد
 

 رابوا الْمِحرومِ اِذْ تَسؤُا الْخَصنَب لْ اَتئكهضُـن    . وعغـى بمانِ ب خَصـ قالُوا ال تَخَـف ممِنْه فَفَزِع دلى داوخَلُوا عا اِذْ د
ةٌ ولِـى           . على بعض فَاحكُم بينَنا بِالْحقِّ وال تُشْطِطْ واهدِنĤ اِلى سوآءِ الْصراطِ             جـونَ نَعع تِسـو عتِس اِنَّ هذا اَخى لَه

عاجِه واِنَّ كَثيرًا مِنَ الْخُلَطاءِ     قالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نَعجتِك اِلى نِ      . نَعجةٌ واحِدةٌ فَقالَ اَكْفِلْنيها وعزَّنى فىِ الْخِطابِ      
ه وخَـرَّ                      بـتَغْفَرَ ر فَاسـ اَنَّما فَتَنّاه دظَنَّ داوو مقَليلٌ ما هالِحاتِ وِملُواالْصعنوا وض اِالَّ الَّذينَ امعلى بع مضُهعغى ببلَي

 اَنابن. راكِعاً وعِنْد وإِنَّ لَه ذلِك اب فَغَفَرْنا لَه نَ مـسحنَ . ا لَزُلْفى ويب كُمضِ فَاحخَليفَةً فِى االَْر لْناكعاِنّا ج يا داود
وا         بِما نَسـ شَديد ذابع مبيلِ اهللاِ لَهنْ سضِلُّونَ عبيلِ اهللاِ اِنَّ الَّذينَ ينْ سع ضِلَّكوى فَيال تَتَّبِعِ الْهقِّ والْنّاسِ بِالْح

 )26 تا 21/ ص  .(سابِيوم الْحِ
 

. داود از آنهـا ترسـيد     . آيا خبر آن مدعيان را شنيده اى آنگاه كه از ديوار قصر باال رفتند؟ بـر داود داخـل شـدند                    
ميان ما به حـق داورى كـن و پـاى از      . مترس، ما دو مدعى هستيم كه يكى بر ديگرى ستم كرده است           : گفتند

او را نود و نُه مـيش اسـت و مـرا يـك              . اين برادر من است   . يت كن عدالت بيرون منه و ما را به راه راست هدا         
او كه ميش تـو را      : داود گفت . آن را هم به من واگذار كن، و در دعوى بر من غلبه يافته است              : مى گويد . ميش

 .از تو مى خواهد تا به ميشهاى خويش بيفزايد بر تو ستم مى كند
 

رده اند و كارهاى شايسته كرده اند ـ و اينان نيز اندك هسـتند ـ     و بسيارى از شريكان جز كسانى كه ايمان آو
پس از پروردگارش آمرزش خواست و به ركوع در         . و داود دانست كه او را آزموده ايم       . بر يكديگر ستم مى كنند    

 .افتاد و توبه كرد 
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 ما تو را خليفه روى زمين اى داود،.  ما اين خطايش را بخشيديم، او را به درگاه ما تقرب است و بازگشتى نيكو 
آنان كه  . در ميان مردم به حق داورى كن و از پى هواى نفس مرو كه تو را از راه خدا منحرف سازد                    . گردانيديم

 .از راه خدا منحرف شوند، بدان سبب كه روز حساب را از ياد برده اند، به عذابى شديد گرفتار مى شوند
 

. ن به اين كه داوود كارى كرده بوده است كه بر پيـامبران روا نيسـت         در اين آيات، نخست، اشاره اى است پنها       
آن گاه، به   . اما در اين آيات، به آن كار پرداخته نمى شود، زيرا در اين قصه از نقل آن غرضى حاصل نمى گردد                    

 در، بـر    دو طرفِ دعـوا از ديـوار، و نـه از          : نقل يك واقعه، همان گونه كه هر چشمى آن را مى بيند، مى پردازد             
آن دو بيم داوود را مى زداينـد و         . و او از اين ورود غير معمول و ناگهانى بيم زده مى شود            . داوود وارد مى شوند   

 .قصه خود را باز مى گويند
 

اما در وراى اين واژه ها، حقايقى ديگر نهفته اند كه           . اين، ظاهر كلمات است كه واقعيت خالص را باز مى تابانَد          
تسوروا المحراب اشاره به ناآرامى مملكت در آن برهـه دارد و ففـزع مـنهم از        . تدبير، كشف مى شوند   با تأمل و    

اختالل نظام پرده برمى دارد، به گونه اى كه يك قاضى از ورود دو طرف دعوا بيم زده مى شود، در حـالى كـه     
: يز اطراف دعوا به داوود مى گويند      ن. اگر وضع طبيعى باشد معموال اطراف دعوا از رفتن نزد قاضى درانديشه اند            

 و اين نشانگر آن است كه پيش تر در جايى ميزان حق خلل ديده است به گونه                  ;فاحكم بيننا بالحق وال تُشطط    
 .اى كه مردم نيز فهميده اند

 
  نظم آسمانى -نظم قصه هاى قرآن 

 
ست كه حوادث و اشخاص و اشـيا        درست ا . نظم قرآن، خود، يك معجزه اِالهى و داراى نيرويى اعجازين است          

نظـم  .  اما كنار هم چيدنِ آن ها با روشى بشرى صـورت نپذيرفتـه اسـت               ;در قصه هاى قرآن، همه، واقعى اند      
بـه همـين دليـل، صـاحبان افكـار و آراى            . حاكم بر اين قصه ها رنگ آسمانى دارد و از توان بشر بيرون است             

بـه ايـن    .  نزد شكوه و جالل قصه هاى قرآن سر خم مـى كننـد             گوناگون، اگر هنر شناس و گوهر سنج باشند،       
يكى حوادث و صحنه هـاى اعجـازين، و ديگـرى نظـم و              : ترتيب، دو گونه معجزه در قصه هاى قرآن راه دارد         

 .اسلوب اعجاز آساى قرآنى
 

 توازن ميان نظم و واقعگرايى 
 

ش سبب نشده است كه حقيقت رنگ پـذيرد و          آيا اسلوب اعجازين قرآن در عرضه قصه هاي       : اكنون بايد پرسيد  
واقعيت دستخوش تغيير و تحولى متناسب با اين نوعِ عرضه شود؟ خاستگاه اين پرسش آن اسـت كـه معمـوال                     
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 مثال صحنه اى به قصه افزوده مـى شـود تـا    ;اسلوب قصه هاى بشرى بر كيفيت عرضه واقعيات اثر مى گذارد 
ه پرداز بر قصه حاكم گردد و آهنگ عمومى آن حفظ شودنظم مورد نظر قص. 

 
اسلوب اعجازين قرآن در عرضه حوادث به گونـه اى نيسـت كـه در آن حـوادث تصـرّف و        : در پاسخ بايد گفت   

اسلوب اعجـازين قـرآن، پيراسـته از        . تغييرى پديد آورد و نقص آن را كمال بخشد يا ناراستِ آن را راست سازد              
همين نقل امين مĤبانـه و دقّتورزانـه حقـايق    . نقل حقيقت ناب نمودار مى گردد     هرگونه فراواقع نمايى، از خالل      

همين كه زندگى با همه جوشش و پويايى و همـان گونـه كـه               . است كه اعجاز قصه هاى قرآن را رقم مى زند         
ـ          . واقعاً هست در حوادث و رويدادها جريان دارد، به آن اعجاز مى بخشد             ت نـاب را ب ا همين كه مخاطـب واقعيـ

. همه صفا و درخشندگى اش در قصه هاى قرآن باز مى بيند، سبب مى شود كه نزد اعجاز قـرآن سـرخم كنـد                       
 .پس اعجاز قصه هاى قرآن، در بطن حقيقت است و از متن واقعيت

 
  نقشِ پى نوشت -پى نوشت در قصه هاى قرآن 

 
ويداد پى نوشتى مسـتقل مـى آورد و بـا    از ديگر ويژگى مهم قصه هاى قرآن اين است كه معموال پس از هر ر              

 هم پيامى از آن قصه بـه        ;هم فاصله اى ميان رويدادهاى پياپى مى آفريند       : آن، سه نقش اصلى را ايفا مى كند       
 . وهم خطوط اصلى آن را باز مى گويد;مخاطب ارائه مى كند

 
 :مثال در قصه داوود، دو پى نوشت چهره مى نمايند

 
 )24/ ص  .(الْخُلَطاءِ لَيبغى بعضُهم على بعض اِالّ الَّذينَ امنوا وعمِلُواالْصالِحاتِ وقَليلٌ ما همواِنَّ كَثيرًا مِنَ 

 
و بسيارى از شريكان جز كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند ـ و اينان نيز اندك هستند ـ بر   

 .يكديگر ستم مى كنند
 

   اِنّا ج دبيلِ اهللاِ اِنَّ الَذينَ                 يا داونْ سع ضِلَّكوى فَيال تَتَّبِعِ الْهقِّ ونَ الْنّاسِ بِالْحيب كُمضِ فَاحخَليفَةً فىِ االَْر لْناكع
ما بينَهما باطِالً ذلِـك     وما خَلَقْنَا السماء واالَْرض و    . يضِلُّونَ عنْ سبيلِ اهللاِ لَهم عذاب شَديد بِما نَسوا يوم الْحِسابِ          

اَم نَجعلُ الَّذينَ امنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفسِدينَ فِى االَْرضِ اَم          . ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فَويلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ         
 )29 تا 26/ ص  .( لِيدبرُوا آياتِه ولِيتَذَكَّرَ اُولُو االَْلْبابِكِتاب اَنْزَلْناه اِلَيك مبارك. نَجعلُ الْمتَّقينَ كالْفُجارِ 
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در ميان مردم به حق داورى كن و از پى هواى نفس مرو كه تـو  . اى داود، ما تو را خليفه روى زمين گردانيديم        
ز ياد بـرده انـد، بـه        آنان كه از راه خدا منحرف شوند، بدان سبب كه روز حساب را ا             . را از راه خدا منحرف سازد     

 . عذابى شديد گرفتار مى شوند 
 

. اين گمان كسانى است كه كافر شـدند       . ما اين آسمان و زمين وآنچه را كه ميان آنهاست به باطل نيافريده ايم             
آيا كسانى را كه ايمان آورده اند وكارهاى شايسته كرده اند، همانند فساد كنندگان . پس واى بر كافران از آتش 

ين قرار خواهيم داد؟ يا پرهيزگاران را چون گناهكاران؟ كتابى مبارك است كه آن را بر تو نازل كرده ايم،                    در زم 
 .تا در آياتش بينديشند و خردمندان از آن پند گيرند

 
 پى نوشت ها در رديف رويدادها نيستند 

 
عرضه اين پى نوشـت     . اوودپى نوشت ها، گاه به صورت زبان حال عرضه مى شوند، نظير نمونه اول در قصه د                

 چرا كه بسيارى از     ;ها براى آن است كه فايده اصلى قصه ها، يعنى عبرت و اندرز نهفته در آن ها، تتميم گردد                  
 .مخاطبان توفيق نمى يابند تا از رهگذر زبان هنرى خود قصه اين پيام ها را دريابند

 
ن را نبايد جزئى از آن هـا بـه شـمار آورد و در               با اين توضيح روشن مى شود كه پى نوشت هاى قصه هاى قرآ            

به عبارت ديگر، اين ها بازگوينده واقعيت هاى تاريخى نيستند، بلكه پـى             . رديف رويدادهاى آن ها ارزيابى كرد     
 .نوشت ها و حاشيه هايى از سوى قرآنند

 
  جايگاه شبهه زدايى در قرآن -شبهه زدايى در قصه هاى قرآن 

 
ى از مجموعه گسترده رسالت اسالمى اند كه عمدتاً بعد عبرت آموزانه و اندرز دهانـه آن را         قصه هاى قرآن جزئ   

از اين رو، قصه هاى قرآن در چهار چوب كلّى دعوت اسالمى جـاى مـى گيرنـد و بـه همـان                       . تأمين مى كنند  
 .اصول پايبندند

 
 حق ستيزان و باطل گرايان را نقل        طبيعى است كه قرآن در قصه هاى خويش، ادعاها و شبهه ها و گفته هاى              

اما به دليل پايبندى به همان اصول دعوت اسالمى، هرگز از اين شبهه ها بى پاسخ نمى گذرد واجازه نمى . كند
يكى : زدودن شبهه ها معموال با دو روش صورت مى پذيرد         . دهد كه مخاطب دچار اشتباه و سوء برداشت گردد        

 و ديگرى ورود قرآن به صورت مسـتقيم وارائـه حقيقـت در              ; گراى قصه  جارى ساختنِ حق بر زبان طرفِ حق      
 .قالب نوعى پى نوشت
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بـراى نمونـه،   . پيداست كه اين اسلوب اختصاص به قصه هاى قرآن ندارد و در سراسر كتاب خدا جـارى اسـت          
به صراحت اعـالن    وقتى قرآن ادعاى كافران قريش در مورد خود را باز مى گويد، نادرستى وظالمانه بودنش را                 

 :مى دارد
 

 )4/ فرقان  .(وقالَ الَّذينَ كَفَرُوا اِنْ هذآ اِالّ اِفْكُنِ افْتَريه وأَعانَه علَيهِ قَوم آخَرُونَ فَقَد جĤؤُوا ظُلْماً وزوراً
 

.  نيسـت  و كافران گفتند كه اين جز دروغى كه خود بافته است و گروهى ديگر او را بر آن يارى داده اند، هـيچ                      
 .حقا آنچه مى گويند ستم و باطل است

 
نيز آن گاه كه سخن اهل كتاب را درباره فرزند داشتنِ خداوند ذكر مى كند، بى درنگ به نقد گفتـه آنـان مـى                         

 :پردازد
 

ةً تَخْرُج مِنْ اَفْـواهِهِم اِنْ يقُولُـونَ اِالّ       ما لَهم بِه مِنْ عِلم وال الِبائِهِم كَبرَت كَلِم        . وينْذِر الَّذينَ قالُوا اتَّخَذَ اهللاُ ولَدا       
 )5 و 4/ كهف  .(كَذِبا

 
. نه خود به آن دانشى دارند و نه پدرانشان داشـته انـد            . خدا فرزندى اختيار كرد، بترساند      : و كسانى را كه گفتند    

 .چه بزرگ است سخنى كه از دهانشان بيرون مى آيد و جز دروغى نمى گويند
 

 هه زدايى در قصه ابراهيم  نمونه شب
 

از نمونه هاى بارز اين اسلوب، قصه ابراهيم است         . گفتيم كه در قصه هاى قرآن نيز همين شيوه دنبال مى شود           
 :كه در آن، پا به پاى ادعاهاى باطل گرايان، قول حق نيز با قاطعيت و شكوه طرح مى شود

 
 اكِفُونَ؟ـ ما هذِهِ التَّماثيلُ الَّتى اَنْتُم لَها ع

 ـ اين تنديسها كه به پرستش آنها دل نهاده ايد چيستند؟
 . ـ قالُوا وجدنĤ ابĤءنَا لَها عابِدينَ 

 .پدرانمان را ديديم كه آنها را مى پرستيدند: ـ گفتند
 .ـ قالَ لَقَد كُنْتُم اَنْتُم و ابĤؤكُم فى ضَالل مبين

 . آشكارى بوده ايدهر آينه شما و پدرانتان در گمراهى: ـ گفت
 ـ قالُوا اَجِئْتَنا بِالحقِّ اَم اَنْت مِنَ الالّعِبينَ؟

 براى ما سخن حقى آورده اى يا ما را به بازى گرفته اى؟: ـ گفتند
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 )56 تا 52 /انبيا  .(ـ قالَ بلْ ربكُم رب الْسمواتِ واالْرضِ الَّذى فَطَرَهنَّ واَنَا على ذلِكُم مِنَ الشّاهِدينَ
و من بر اين سخن كـه       . آن كه آنها را بيافريده است     . نه، پروردگار شما، پروردگار آسمانها و زمين است       : ـ گفت 

 .مى گويم گواهى مى دهم
 

  طرح مسأله -تكرار در قصه هاى قرآن 
 

در ميـان   . تتكرار در قصه هاى قرآن پديده اى است كه بسيارى از بحث ها و گفت و گوها را برانگيختـه اسـ                     
برخى از . خاور پژوهان و دين كاوانِ غربى كم نيستند كسانى كه همين پديده را مايه رد اعجاز قرآن شمرده اند               

به اعتقاد اينان، همين تكرارهـا نشـان مـى دهـد كـه              . شرقيان و مسلمانان نيز با اين گروه همداستان شده اند         
 .برانگيخته كه گاه مكرّر و گاه نيز ناهمسان هستندمحمد تحت تأثير حاالت نفسانى مختلف خود كلماتى 

 
 جلوه هاى بالغى تكرار 

 
تكرار در واژه، تكرار در جمله، و تكرار در ارائه يك تصوير            : تكرار در قرآن به چهره هاى گوناگون جلوه مى كند         

 .در اين جا، بيش تر به چهره سوم نظر مى كنيم. و واقعيت به صورت ها وعبارات گوناگون
 

ابوبكر باقالنى بر آن است كه آوردن يك قصه با الفاظ گوناگون به گونه اى كه معنـا و پيـام دگرگـون نشـود،                         
خود، كارى است بس دشوار كه تجلّى گر فصاحت و بالغت قرآن است و از صورت هاى تَحدى آن بـه شـمار                       

القصص القرآنـى   :  منقول از  .(ن مى دارد  مى رود، چرا كه ناتوانى ديگران را از آوردن چنين تكرار اعجازينى اعال            
 )اعجاز القرآن. 232فى منطوقه و مفهومه، ص 

 
ه     : زركشى معتقد است كه در اين تكرار فايده هايى نهفته است، همچون            ابـراز سـخن     ;افزودن مطلبى بـه قصـ 

 .(آثـارى  و تأكيد بر نـاتوانى ديگـران در آفـرينش چنـين     ;واحد به گونه هاى مختلف كه نشانگر فصاحت است        
 )37، ص 4برهان فى علوم القرآن، ج  ال233همان، ص : منقول از

 
 تكميل تصويرها : انگيزه اصلى تكرار

 
ت از                        م و عينيـ ه هاى قرآن، تكميل تصويرها و افزودن به قـدرت تجسـبه اعتقاد ما، انگيزه اصلى تكرار در قص

برترين مثال در اين مورد، تكرار قصه موسـى         . طريق آوردنِ عناصر نو به تناسب فضاى بازگويى هر قصه است          
براى آن كه مدعاى مـا دربـاره تكـرار          . است كه برخى بسامدِ ذكر آن در قرآن را صد و بيست بار بر شمرده اند               
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قصه هاى قرآنى به خوبى جلوه يابد، مى سزد كه از زاويه هاى گوناگون به روايات اين قصه در قرآن بنگريم و                      
 .هاى تكرار را در آن ها بيابيموجوه و انگيزه 

 
 بررسى تكرار در قصه موسى 

 
 :تصويرهايى كه از قصه موسى در قرآن به نمايش نهاده شده اند، از اين قرارند

 
ه چنـين           . زندگى موسى از هنگام تولّد تا خارج ساختن بنى اسرائيل از مصـر            . يك در ايـن بخـش، مراحـل قصـ

 :تصوير گشته اند
 
 . اوضاع آن زمان، از جمله كشتن نوزادان بنى اسرائيل به فرمان فرعونتولّد موسى و. 1
وحى خداوند به مادر موسى كه فرزندش را در تابوتى نهد و در رودخانه افكنَد، با اين وعده كه نگاهبانى از او    . 2

 .با خداست
 .قرار گرفتن موسى در خانه فرعون و اصرار همسر وى براى نگهدارى و تربيت موسى. 3
 .جست و جوى مادر موسى و يافتن وى و برگزيده شدن مادر به دايگىِ او. 4
 .يارى موسى به يك اسرائيلى در قتل يك مصرى و گريختن به مدين. 5
 .ازدواج موسى با يكى از دختران پيامبر مدين. 6
 اسـرائيل بـه     بازگشتن موسى به مصر و سخن گفتن خدا با وى در طور سينا و روانه ساختنش به سوى بنى                  . 7

 .عنوان رسول
 .هراس موسى از ديدار با فرعون و يارى خواستنش از خداوند كه برادرش هارون را پشتيبانش سازد. 8
 .ديدار موسى با فرعون و غرور ورزيدن و استكبار فرعون كه خويشتن را خدا مى دانست. 9

همراهانش پس از غرق شدن فرعـون و        اقدام موسى براى خارج ساختن بنى اسرائيل از مصر و نجات او و              . 10
 .سپاهش كه به تعقيب ايشان پرداخته بودند

 
مراحـل دوم،   . برخى يك بار، برخى دو بار، و برخى بـيش از ده بـار             : اين ده مرحله، به تناوب، در قرآن آمده اند        

گانـه، چنـين    در سوره قصص، به تفكيك مراحل چهار      . سوره طه، و سوره قَصص    : سوم، و چهارم دوبار آمده اند     
 :مى خوانيم

 
1 .                    ه تَحيى نِسـĤءهم اِنـَّ سـيو ـمه ءĤناَب حذَبي مئِفَةً مِنْهĤط تَضْعِفسا يعلَها شِيلَ اَهعجضِ وال فىِ االَْرنَ عواِنَّ فِرْع

م الْـوارِثينَ     ونُريد اَنْ نَمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعِفُوا فِى ا       . كانَ مِنَ الْمفْسِدينَ   لَهـعنَجةً واَئِم ملَهعنَجضِ وكِّـنَ  . الَْرنُمو
 )6 تا 4/ قصص  .(لَهم فِى االَْرضِ ونُرِى فِرْعونَ وهامانَ وجنودهما مِنْهم ما كانُوا يحذَرونَ
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مى داشت و پسرانشـان     فرقه اى را زبون     . فرعون در آن سرزمين برترى جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت           
و ما بر آن هستيم كه بـر مستضـعفان روىِ       . را مى كشت و زنانشان را زنده مى گذاشت كه او از تبهكاران بود               

و آنها را در آن سرزمين مكانـت بخشـيم و بـه             . زمين نعمت دهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گردانيم            
 . آن مى ترسيدند نشان دهيمفرعون و هامان و لشكريانشان چيزى را كه از

 
2 .                   جاعِلُوهكِ واِلَي وهزَنى اِنّا رآدال تَحالتَخافى وو مهِ فَاَلْقيهِ فِى الْيلَيضِعيهِ فَاِذا خِفْتِ عوسى اَنْ اَرم اِلى اُم Ĥنياَوحو

 )7/ قصص  .(مِنَ الْمرْسلينَ
 

ر بر او بيمناك شدى به دريايش بينـداز و متـرس و غمگـين    شيرش بده و اگ: و به مادر موسى وحى كرديم كه   
 .مشو، او را به تو باز مى گردانيم و در شمار پيامبرانش مى آوريم

 
 فِرْعونَ  وقالَتِ امرَاَت . فَالْتَقَطَه الُ فِرْعونَ لِيكُونَ لَهم عدوا وحزَنًا اِنَّ فِرْعونَ وهامانَ وجنُودهما كانُوا خاطِئينَ              . 3

 )9 و 8/ قصص  .(قُرَّت عين لى ولَك ال تَقْتُلُوه عسى اَنْ ينْفَعنĤ اَو نَتَّخِذَه ولَدا وهم ال يشْعرُونَ 
 

. فرعون و هامان و لشكرهاشان خطا مى كردند         . خاندان فرعون يافتندش تا دشمنشان و سبب اندوهشان گردد        
او را مكشيد، شايد به ما سودى برساند يـا او را بـه فرزنـدى                . انى من و توست   اين مايه شادم  : زن فرعون گفت  

 .و نمى دانستند كه چه مى كنند. گيريم
 
وقالَت الُِخْتِـه   . واَصبح فُؤاد اُم موسى فارِغًا اِنْ كادت لَتُبدى بِه لَوال اَنْ ربطْنا على قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمؤمِنينَ                  . 4

ت             . قُصيه فَبصرَت بِه عنْ جنُب وهم ال يشْعرُونَ          يـلِ ب لى اَهـع لُّكُملْ اَده لُ فَقالَتمِنْ قَب راضِعهِ الْملَينا عرَّمحو
قٌ ولكِـنَّ اَكْثَـرَهم      فَرَددناه اِلى اُمه كَى تَقَرَّعينُها والتَحزَنَ ولِتَع      . يكْفُلُونَه لَكُم وهم لَه ناصِحونَ     اهللاِ حـد عـاَنَّ و لَم

 )13 تا 10/ قصص  .(الْيعلَمونَ
 

و اگر دلش را قوى نكرده بوديم كه از مؤمنان باشد، نزديك بود كه آن راز را فاش                  . مادر موسى را دل تهى شد     
پسـتان همـه   . در او مـى نگريسـت   و زن بى آنكه آنان دريابند از دور . از پى او برو: و به خواهر او گفت    . سازد  

آيا مى خواهيد شما را به خانواده اى راهنمايى كنم كـه            : آن زن گفت  . دايگان را از پيش بر او حرام كرده بوديم        
او را برايتان نگه دارند و نيكخواهش باشند؟ پس اورا نزد مادرش برگردانيديم تا چشمان آن زن روشن گـردد و                     

 . خدا حق است، ولى بيشترينشان نمى دانندغمگين نباشد و بداند كه وعده
 

 :در سوره طه، به تفكيك مراحل، چنين آمده است
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اَنِ اقْذِفيهِ فِى التّابوتِ فَاقْذِفيهِ فِى الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم بالساحِلِ يأخُذْه عدو لى وعدو . اِذْ اَوحينĤ اِلى اُمك ما يوحى . 1
 )39 و 38/ طه  .(قَيت علَيك محبةً مِنّى ولِتُصنَع على عينىلَه واَلْ

 
كه او را در صندوقى بيفكن، صندوق را به دريا افكن، تا            : آنگاه كه بر مادرت آنچه وحى كردنى بود وحى كرديم         

 تو ارزانى داشتم    محبت خويش بر  . دريا به ساحلش اندازد و يكى از دشمنان من و دشمنان او صندوق را برگيرد              
 .تا زير نظر من پرورش يابى

 
ا                    . 2 نَفْسـ قَتَلْتزَنَ وال تَحنُها ويتَقَرَّ ع كَى كاِلى اُم ناكعفَرَج كْفُلُهنْ يلى مع لُّكُملْ اَدفَتَقُولُ ه شى اُخْتُكاِذْ تَم

فُتُونًا فَلَبِثْت فَتَنّاكو مِنَ الْغَم ناكيوسىفَنَجر يا ملى قَدع جِئْت نَ ثُميدلِ م40/ طه  .( سِنينَ فى اَه( 
 

مى خواهيد شما را به كسى كه نگهداريش كند راه بنمايم؟ ما تو را نزد : آنگاه كه خواهرت مى رفت و مى گفت      
كرديم و بارها و تو يكى را بكشتى و ما از غم آزادت . مادرت بازگردانيديم تا چشمانش روشن گردد و غم نخورد

و اكنون، اى موسى، در آن هنگام كه مقدر كرده بـوديم            . و سالى چند ميان مردم مدين زيستى      . تو را بيازموديم  
 .آمده اى

 
 :از مقايسه اين مراحل در دو سوره مزبور چنين مى توان نتيجه گرفت

 
در طول تاريخ عبرت بگيرند و      در سوره قصص، هدف اصلى از ارائه قصه اين است كه پيامبر و همه مؤمنان                . 1

از اين رو، قصه با استبداد فرعون       . بدانند كه در عرصه مبارزه حق و باطل، سرانجام پيروزى از آنِ مؤمنان است             
اما در سوره طه، خطاب به خـود موسـى اسـت ولطـف      . آغاز مى شود و از وعده نصرت خداوند سخن مى گويد          

رو، عرصه محدودتر است و چون عبرت آموزى كلّى مقصود نيست، از آن از اين . خداوند به او يادآورى مى شود
 .صحنه آرايى هاى عمومى تر اثرى نيست

 
وحى خداوند به مادر موسى در سوره قصص و طه به گونه اى آمده است كه تصويرها در يكى، كامل كننده                     . 2

اى مادر موسى اسـت تـا تـوان         در سوره قصص، هدف آماده سازى ذهنى و روانى بر         . تصويرهاى ديگرى باشند  
 .به همين دليل، لحن كامال آرامش بخش و وعده دهنده است. برخورد با حادثه اى را كه در راه است بيابد

 
با جو اين زمينه سازى روانى سازگار نيست كه نامى از تابوت برده شـود كـه صـندوقى بـوده چـوبى و قاعـدتاً                          

اما در سوره طه با تصويرى ناگهـانى رو         .  آزار جلوه مى كرده است     گذاردن نوزاد در آن و به رود سپردنش خاطر        
پس اين . به روييم كه در آن، نقش مادر موسى در مواجهه با حادثه اى سنگين و رخ داده شده ترسيم مى گردد              

يكى به بعد روحى نظر دارد و ديگرى به جنبه فيزيكى           . دو نما از يك صحنه واحد، در حقيقت مكمل يكديگرند         
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 يكى آماده سازى روانى را نشان مى دهد و ديگرى سنگينى و ناگهانى بودن رويدادى را كه مادر موسى                    ;حادثه
و . به عبارت ديگر، اين دو نما وقتى كنار هم نهاده شوند، كامل مـى گردنـد               . براى برخورد با آن آماده مى شود      

 :همين است معناى عبرت آفرينى قصه هاى قرآن
 

قصه پيام و مقصود خاصى دارد، در هر يك نمايى انتخاب شده كه با آن پيام و مقصود تناسب          از آن جا كه هر      
 و آن، مشيت    ;از سوى ديگر، نماى عرضه شده در سوره طه به نكته ظريف ديگرى نيز اشاره دارد               . داشته باشد 

ايـن بايـد    . ى را بگيـرد   و دشـمن مـن و او، و        رود بايد او را به سـاحل برسـاند        : و خواست قاهرانه خداوند است    
حكايتگر حتميتى است كه خداوند مقدر فرموده است و با لحن ضربدار و قاطع و ناگهانى بودن رخـداد سـازگار                     

به ايـن  . اين نيز كمال بخش تصوير عرضه شده در سوره قصص است كه مادر را به آرامش فرامى خوانَد          . است
 ترتيب، آيا ميان اين دو تناقضى يافت مى شود؟

 
در باب دستيابى مادر به موسى در خانه فرعون و گزيده شدن به دايگى او نيز نماى ارائه شده در سوره طـه،          . 3

 ديگر آن كه ايـن      ;يكى اين كه فرعون دشمن خدا و موسى است        : گرچه بسى موجزتر است، دو جلوه تازه دارد       
 .همه فقط به لطف وتدبير و القاى محبت پروردگار صورت پذيرفته است

 
يكـى  . اين دو جلوه نيز از دو امر نو پرده بر نمى دارند، بلكه همان واقعه پيشين را تفسـير و تتمـيم مـى كننـد                         

 و اين هر دو شأن      ;تلويحاً از آن نبرد مستمرّ حق و باطل سخن مى گويد و ديگرى از مشيت و قدرت پروردگار                 
ائيلى براى كشتن يك مصـرى و گـريختنش         و اما مراحل پنجم وششم، يارى موسى به يك اسر         .تفسيرى دارند 

آرى، ايـن دو    ) 28  تـا  14/ قصـص  .(به مدين و ازدواج وى، تنها در يك جايگاه، آن هم سوره قصص، آمده اند              
پس اصوال تكـرارى در آن هـا راه نيافتـه تـا             . مرحله تنها يك بار تصوير گشته و به گونه قصه روايت شده اند            

 عدم تكرار، خود، ناشى از آن است كه هر دو مرحله بـه جنبـه هـايى كـامال                    البتّه اين . محلّ بحث حاضر باشد   
 .عمومى و معمولى از زندگى بشر، نزاع و ازدواج، نظر دارند واز اهميتِ درخور تكرار بهره مند نيستند

 
 تصويرى بى اما اين اشاره از حالت. ناگفته نماند كه در سوره طه و نيز شعرا به مرحله پنجم اشاره اى رفته است

بهره است و تنها براى عبرت انگيزى و موعظه دهى، در سوره طه، و بيم انگيزى از سوى فرعـون ، در سـوره                        
 .شعرا است و به هر حال جنبه يادآورى و تذكار دارد

 
مرحله هفتم، بازگشت موسى به مصر و سخن گفتن خدا با وى، در سه جايگاه، يعنى سوره هاى طـه و نمـل و                     

درباره نماهاى گوناگون اين تصوير در بخشى ديگر از اين رساله سخن رفتـه و نشـان داده                  . استقصص، آمده   
البتّه بايد اشـاره    . شده است كه اين جا نيز نماها تكميل كننده يكديگرند، بى آن كه با هم تناقضى داشته باشند                 
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 و رهگذرانه، صرفاً بـراى كسـانى        كرد كه اين تصوير يك بار نيز در سوره نازعات آمده، ليكن كامال به اختصار              
 :و اين اشاره هرگز شبهه تكرار را پيش نمى آورد. كه با اشاره اى به ماوراى اشاره راه مى جويند

 
اِلـى اَنْ   فَقُلْ هلْ لَك    . اِذْهب اِلى فِرْعونَ اِنَّه طَغى      . اِذْ نادئه ربه بِالوادِ الْمقَدسِ طُوى       . هلْ اَتيك حديثُ موسى     

 )18 تا 15/ نازعات  .(تَزَكّى
 

به سوى فرعون   : آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ آنگاه كه پروردگارش او را در وادى مقدس طُوى ندا داد                 
 .آيا تو را رغبتى هست كه پاكيزه شوى: بگو. برو كه طغيان كرده است 

 
ن را به يارى خواستن، در جايگاه هاى متنـوع آمـده        و اما مرحله هشتم، هراس موسى از ديدار با فرعون و هارو           

 :در سوره طه با اين اجزا رو به روييم. طه، قصص، نمل، شعرا، و نازعات: است
 
 .فرمان خداوند به موسى كه به سوى فرعون روان گردد. 1
 .وصف كردن فرعون به تجاوزگرى و سركشى. 2
ده، كارش را آسـان، و زبـانش را گـره گشـوده سـازد و                يارى خواستن موسى از خداوند كه سينه اش را گشا         . 3

 .برادرش هارون را پشتيبان وى قرار دهد
 .برآمدن تقاضاى موسى. 4
 

 : در سوره قصص، اجزا از اين قرارند
 
 .فرمان خداوند به موسى كه به سوى فرعون و گروهش روانه گردد. 1
 .وصف كردن فرعون به زشتكارى. 2
 .ل به دست فرعون، به دليل آن كه پيش تر يك مصرى را كشته بوده استهراس داشتن موسى از قت. 3
 .يارى خواستن موسى از خدا كه برادرش هارون را پشتيبانش سازد، زيرا از او فصيح گفتارتر بوده است. 4
 .برآمدن تقاضاى موسى. 5
 

 :در سوره نمل، با اين اجزا رو به روييم
 
 .رعون و گروهش برودفرمان خداوند به موسى كه به سوى ف. 1
 .وصف كردن فرعون و گروهش به زشتكارى. 2
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 :در سوره شعرا، اجزاى تصوير چنينند
 
 . فرمان خداوند به موسى كه به سوى قوم فرعون برود. 1
 .وصف كردن گروه فرعون به ستمگرى. 2
 .اظهار بيم موسى ازاين كه تكذيبش كنند و او گفتارى فصيح و روان نداشته باشد. 3
 . يارى خواستن موسى از خداوند كه برادرش هارون را به عنوان پشتوانه با او همراه سازد.4
 .اظهار بيم موسى از اين كه او را بكشند. 5
 .اطمينان بخشيدن خداوند به موسى و برادرش. 6
 

 :و اما در سوره نازعات، اين دو جزء آمده اند
 
 .ونفرمان خداوند به موسى براى حركت به سوى فرع. 1
 .وصف كردن فرعون به سركشى. 2
 

برخى از اجزا نيز عيناً روايـت گشـته   . مى بينيد كه برخى از اجزا در بعضى از نماها آمده اند و در بعضى ديگر نه     
به اين ترتيب، روشن است كه اين نماها كامل كننـده يكديگرنـد و اجـزاى                . اند و برخى توضيحى را افزوده اند      

به عبارت ديگر، اگر كسى اين پنج نما را در كنار يكديگر ببيند، تصويرى              . اسط هستند كامال مشابه حلقه هاى و    
 .تام از اين صحنه به دست مى آورد، همان سان كه پنج دوربين از يك صحنه پنج برداشت از پنج زاويه دارند

 
طـه، شـعرا،    : ه اسـت  و اما مرحله نهم، ديدار موسى با فرعون و گفت و گوى آن دو، نيز در چند جاى قرآن آمد                   

در سوره يونس، نمايى مختصر و در سه سوره ديگر، نماهايى كامل به نمـايش گذاشـته شـده                   . اعراف، و يونس  
 :همه اين نماها، داراى چهار جزء مشترك هستند. اند
 
 .برخورد موسى و هارون با فرعون. 1
 .برخورد فرعون و گروهش و جادوگرانش با موسى. 2
 . جادوگران فرعون مى گذردآنچه ميان موسى و. 3
 .آنچه ميان فرعون و جادوگرانش مى گذرد. 4
 

براى رعايت ايجاز، از ذكر يكايك مراحل اين اجزا درمى گذريم، به ويژه كه نوع تصويرگرى بسـيار هنرمندانـه                    
ا فراهم  قرآن در اين صحنه، آن قدر جذّاب و ديدنى است كه راه را بر هر گونه شبهه اى مى بندد و اين يقين ر                       
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مى آورد كه همه نماهاى ارائه شده از اين صحنه مكمل يكديگرند و هريك به بيننده منظرى از آن را ارائه مى 
 .دهد

 
سخن در مرحله دهم نيز از همين قرار است و صرف نظر از ذكر آن سزاوارتر است، مبادا كه اين بخش بيش از             

ات را در اين آن اشار). 3 ـ 2(اب اشاراتى خواهيم داشت در به تناسب بحث، در همين ب .(حد انتظار حجيم گردد
 )جا تكرار نكرده ايم

 
  هنرمندان ما و قصه هاى قرآن 

 
با اندوه، ادبيات داستانى در كشور ما و تقريباً همـه  . در اين جا خوب است پاى درد دلى نيز به ميان كشيده شود    

هنوز هم حتّـى بـراى      . بى، و گاه شرقى، اثر پذيرفته است      كشورهاى اسالمى، به شدت از جريان ادب و هنر غر         
. دينداران و روشن انديشان اثرى داراى ارزش ادبى ـ هنرى است كه با معيارهاى آن سوى آب ها سازگار باشد 

با آن كه قصه هاى قرآن نمونه هايى خوب از كار هنرى را از              : اين درد ريشه در يك غفلت بزرگ تاريخى دارد        
لمانان ارائه داده اند، آنان كم تر كوشيده اند تا ادبيات داستانى را بر پايه همـين جلـوه هـاى هنـرى                   آغاز به مس  

از همان دهه هاى آغازين، نفوذ فرهنگ بيگانه، به نام انتقال علم و فلسفه و نهضت ترجمه، راه را بر                    . بيافرينند
ل اخير هم مطـامع اسـتعمارى و مقاصـد    در دويست سا. بسيارى از آفرينش هاى ادبى و هنرى مسلمانان بست 

 چنان كه امروز دست ما از توشه هاى روز پسـند ادبـى ـ هنـرى تهـى      ;سياسى، فرهنگ را يكسره به يغما برد
است و هركس كه به دنبال مطاعى است آن را در انبان بيگانه مى جويد، باز هم بـه بهانـه نهضـت ترجمـه و                          

 ى در اين تعاطى، ما چه مى دهيم و چه مى گيريم؟راست! تبادل فرهنگ هاو گفت و گوى اقوام
 

 :خوب است به تناسب همين درد دل، از گفتار يك صاحب نظر نيز يادآورم
 

در حالى كه انسان از اين جلوه هاى هنرى در قصه هاى قرآن حظ مى برد، غرق اندوه مى شود كه چرا ادبيات                       
ا آن كه چنين گنجينه پربهايى در دسترس مسـلمانان قـرار            عرب تا همين اواخر از قصه فنّى تهى بوده است، ب          

 . گنجينه اى كه روز و شب با تالوت آن سر و كار دارند;داشته است
 

 از اين بدتر آن كه وقتى به سراغ قصه فنّى رفتند، نيز هم ماده و هم اسلوب را از دامن غرب برگرفتند و باز از                          
 اما انديشه ها و الهام ها كه بايـد از           ;خذ اسلوب از بيگانگان مجاز باشد     گيريم كه ا  . اين منبع بزرگ غفلتورزيدند   

د قطـب    !(منبع كامل و جميلى باشد كه به سرچشمه جمال جهان و زندگى متّصـل اسـت                مـنهج الفـنّ    : محمـ
 )172 و 171االسالمى، ص
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  ماهيت و انواع قصه قرآنى - 3فصل 
 

 باره انواع قصه هاى قرآنى ارزيابى كوتاهى از نظريه هاى پنج گانه در
 

 :درباره انواع قصه قرآنى، پنج نظريه وجود دارد
 
نوع تاريخىِ تمثيلى نيز در زمـره تـاريخى قلمـداد           . تاريخى و تمثيلى  : قصه قرآنى به دو نوع تقسيم مى شود       . 1

 .مى گردد
 

قصه تاريخىِ تمثيلـى    . اشندقصه تاريخى آن است كه رويدادها وشخصيت هايش داراى وجود واقعى در تاريخ ب             
 .آن است كه واقعاً اتّفاق افتاده، ليكن اكنون حكم ضرب المثل را يافته است

 
قصه تمثيلى نمونه هايى از رويدادها و شخصيت ها را ارائه مى كند كه چه بسا وجود خـارجى نداشـته باشـند،                       

 )245و 176و 156لقصة فى القرآن، ص اسيكلوجية: تهامى نقره .(ولى قرآن آن ها را موجود فرض كرده است
 
 .تاريخى، واقعى، و تمثيلى: قصه قرآنى داراى سه نوع است. 2
 

 .قصه تاريخى داراى عناصرى است كه واقعاً در تاريخ مصداق داشته اند
 

ـ                       اب تمثيـل   قصه واقعى آن است كه نمونه اى از احوال بشر را بيان مى كند، خواه واقعاً اتّفاق افتاده و خواه از ب
 .باشد

 
قصه تمثيلى اساساً براى بيان نمونه نيست، بلكه حكم ضرب المثل را دارد و البتّه ممكن است در هـر زمـان و                       

 )157منهج الفنّ االسالمى، ص : قطبمحمد  .(مكانى اتّفاق بيفتد
 

مثيلى ملحق به تاريخى    اين دو نظريه به يكديگر شبيهند و تنها تفاوتشان اين است كه در اولى قصه تاريخىِ ت                
 .است، اما در ديگرى چنين قصه اى جداگانه نامگذارى شده و ميان تاريخى و تمثيلى معلّق است

 
در اثر خلـف اهللا، از ايـن نـوع           .(تاريخى، تمثيلى، اسطوره اى، و رمزى يا نمادين       : قصه قرآنى چهار نوع دارد    . 3

 )استشده تعبير ) قصه آدم(= چهارم به قصه يك خطا 
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اين رأى از آن دكتر محمد احمد خلف اهللا است كه مفصال مورد بررسـى قرارخواهـد گرفـت و البتّـه مخالفـان                        
: خواهيـد پرسـيد   . از جمله صاحب رأى اول، دكتر تهامى نقره، نيز با نظريه خلف اهللا مخالف است              . فراوانى دارد 

جاست كه درباره رأى دكتر تهامى نقـره توضـيحى          پس چگونه او، خود، به قصه تمثيلى قائل است؟ در پاسخ، ب           
 :او معتقد است. آورده شود

 
هر قصه اى كه در قرآن آورده شده، حتماً حق است، زيرا بر پايه حقايق ثابت و دور از هرگونه خرافـه و باطـل                         

قرآنى جـا   و اين از آن روست كه خيال و وهم مبالغه در قصه             . استوار شده، هرگز از صدق و راستى تهى نيست        
 )156كلوجية القصة فى القرآن، ص سي .(ندارند

 
صـدق  : با اين حال، دكتر تهامى نقره معتقد است كه صدق و حقيقت در قصه هاى قرآن، خـود، دو گونـه دارد                     

او صـدق  .  و صدق موضوعى كه در قصه هاى تمثيلى جلوه مى يابد;واقعى كه در قصه هاى تاريخى نمود دارد  
 :ن تعريف مى كندموضوعى را چني

 
ارائه نمونه هايى از گونه هاى بشرى به شكل حقيقى يا حوادثى كه اتّفاق نيفتـاده انـد ولـى در حكـم حـوادث                         

و اين از آن روست كه با ديدن آن ها، هركس قانع مـى شـود                . واقعى اند، زيرا ممكن است هر لحظه رخ دهند        
 )96همان، ص  .(افت شوندكه آن نمونه ها يا حوادث ممكن است در هر زمانه اى ي

 
از كسانى كه در باب قصه هاى تمثيلى مشابه اين رأى را دارند، شيخ محمود شلتوت و رشيد رضـا و اسـتادش                       

آراى رشيد رضا و عبده را خلف اهللا در الفنّ القصصى فى القـرآن الكـريم بـه تكـرار                     .(محمد عبده نامبردارترند  
 نقـل كـرده     233سـال هفـتم، ص      [ يم خطيب از مجلّه رسالة االسـالم،      اما رأى شلتوت را عبدالكر    . آورده است 

به نظر مى رسد دكتـر خلـف اهللا         ) 102القصص القرآنى فى منطوقه و مفهومه، ص        : عبدالكريم خطيب . ] است
 .اصول نظريه خود را از ايشان اقتباس كرده است

 
مـا نيـز چـون      . و اسطوره اى و رمزى اسـت      در مقابل، عبد الكريم خطيب از مخالفان نظريه قصه هاى تمثيلى            

نظريه او را به صواب نزديك مى دانيم، در اين رساله به تفصيل و بسط ديدگاه وى و پاسخ به دكتر خلف اهللا و                        
 .همرأيان او مى پردازيم

 
 قصه تمثيلـى در   : همان گونه كه گذشت، قولى معتدل تر از قول دكتر خلف اهللا نيز در ميان است كه مى گويد                  

. اقوام و امم پيشين واقع نشده است، اما هر لحظه ممكن است وقـوع يابـد و از ايـن رو در حكـم واقـع اسـت                           
صاحبان اين قول، مانند دكتر تهامى نقره و محمد قطب، البتّه مى خواهند از يك دنباله ناصواب كـه در سـخن             



 34

اما به نظر مى رسد اينـان نيـز راه          . ست و آن، ورود تخيل و وهم به ساحت قرآن ا          ;خلف اهللا است رهايى يابند    
 .صواب را نپيموده اند

 
اگر چنين رويدادهايى در بستر دوران طوالنى پيشين تحقّق نيافته          : پرسش ما از اين صاحب نظران چنين است       

است، چگونه ممكن است پس از نزول قرآن تحقّق يابد؟ براى نمونه، قصه صاحب دو باغ را در نظر آوريد كـه                      
 :قصه چنين است. ر اينان قصه اى است تمثيلىبه نظ

 
كِلْتَـا الْجنَّتَـينِ    . واضْرِب لَهم مثَال رجلَينِ جعلْنا الَِحدِهِما جنَّتَينِ مِنْ اَعناب وحفَفْناهما بِنَخْل وجعلْنا بينَهما زرعا               

      فَجئاً وشَي مِنْه تَظْلِم لَماُكُلَها و رَاً    اتَتما نَهمـاالً      . رْنا خِاللَه اَنَا اَكْثَرُ مِنْـك هحاوِري وهرٌ فَقالَ لِصاحِبِه وثَم كانَ لَهو
 ردِدت اِلـى    وما اَظُنُّ الساعةَ قائِمةً ولَـئِنْ     . ودخَلَ جنَّتَه وهو ظالِم لِنَفْسِه قالَ ما اَظُنُّ اَنْ تَبيد هذِه اَبدا             . واَعزُّ نَفَرَاً   

قالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره اَكَفَرْت بِالَّذى خَلَقَك مِـنْ تُـراب ثُـم مِـنْ نُطْفـة ثُـم                    . ربى الََجِدنَّ خَيرًا مِنْها منْقَلَبا      
لْت جنَّتَك قُلْت ماشĤء اهللاُ القُوةَ اِالّ بِـاهللاِ اِنْ          ولَو ال اِذْ دخَ   . لكِنّا هو اهللاُ ربى وال اُشرِك بِرَبى اَحدا         . سوئك رجالً   

ماءِ فَتُصـبِح       . تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْك ماالً وولَدا        باناً مِـنَ السـ سـها حلَيرْسِلَ عيو نَّتِكرًا مِنْ جنِ خَيؤتِيى اَنْ يبسى رفَع
 .صعيدا زلَقًا 

 
واُحيطَ بِثَمرِه فَاصبح يقَلِّب كَفَّيهِ على ما اَنْفَقَ فيها وهِى خاوِيةٌ على            . غَورا فَلَنْ تَستَطيع لَه طَلَباً       اَو يصبِح ماؤُها    

هنالِـك  . ا كانَ منْتَصِرًا    ولَم تَكُنْ لَه فِئَةٌ ينْصرُونَه مِنْ دونِ اهللاِ وم        . عرُوشِها ويقُولُ يا لَيتَنى لَم اُشْرِك بِرَبى اَحدا         
 )44 تا 32/ كهف  .(الْواليةُ لِلّهِ الْحقِّ هو خَيرٌ ثَوابا وخَيرٌ عقْبا

 
برايشان داستان دو مرد را بيان كن كه به يكى دو تاكستان داده بـوديم و بـر گـرد آنهـا نخلهـا و در ميانشـان                         

و نهرى بـين آن دو جـارى        . را مى دادند بى هيچ كم و كاست       آن دو تاكستان، ميوه خود      . كشتزار كرده بوديم    
من به مال از تو بيشتر و به افراد         : به دوستش كه با او گفت و گو مى كرد گفت          . حاصل از آنِ او بود    . گردانيديم
 و .نپندارم كه اين باغ هرگز از ميان برود         : و آن مرد ستم بر خويشتن كرده به باغ خود درآمد و گفت            . پيروزترم  

 . نپيندارم كه قيامت هم بيايد
 

: دوستش كه با او گفت و گو مى كرد گفت         . و اگر هم مرا نزد خدا برند، جايگاهى بهتر از اين باغ خواهم يافت               
آيا بر آن كس كه تو را از خاك و سپس از نطفه بيافريد و مردى راست باال كرد، كافر شده اى؟ ولى او خـداى                          

 .  هيچ كس را شريك پروردگارم نمى سازم يكتا پروردگار من است و من
 

هرچه خداوند خواهد، و هيچ نيرويى جز نيروى خدا نيست؟ اگـر مـى              : چرا آنگاه كه با باغ خود در آمدى نگفتى        
 . بينى كه دارايى و فرزند من كمتر از تو است، شايد پروردگار من مرا چيزى بهتر از باغ تو دهد
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يـا آب آن بـر زمـين فـرورود و     . و آن را به زمينى صاف و لغزنده بدل سازد شايد بر آن باغ صاعقه اى بفرستد       
به ثمره اش آفت رسيد و بامدادان دست حسرت بر دست مى سـاييد كـه چـه               . هرگز به يافتن آن قدرت نيابى       

 .هزينه اى كرده بود و اكنون همه بناهايش فروريخته است
 

جز خدا گروهى كه به ياريش برخيزند نبـود و          . خته بودم   اى كاش كسى را شريك پروردگارم نسا      :  و مى گويد  
 .پاداش او بهتر و سرانجامش نيكوتر است. آنجا يارى كردن خداى حق را سزد. خود قدرت نداشت

 
ه                         ه و مضامين آن، اعم از حوادث و وصف ها و گفت وگوها، نشان مى دهنـد كـه قصـساختار تفصيلى اين قص

مان هاى پيشين چه مانعى براى تحقّق اين واقعيت وجود داشته كه رخ نداده، با               از اين گذشته، درز   . واقعى است 
آن كه به قول صاحب اين نظريه در حكم واقع است و هر لحظه و هرجا ممكن است رخ دهد؟ و چرا با آن كه                         

ا دليلى ـ و پيش تر رخ نداده، خداوند آن را دستمايه عبرت مى سازد و بر سبيل واقع از آن حكايت مى كند؟ تنه
قرينه اى ـ كه ارائه شده اين است كه واژه رجلين به صورت نكره آمده و اين تنكيـر داللـت بـر     : به تر بگوييم

در پاسخ بايد گفت كـه هـر تنكيـرى دليـل            ) 72خصائص القصة االسالمية، ص    .(تمثيلى بودن آن دو مرد دارد     
 .تمثيل نيست

 
 اوال معرفه بودن آن دو در انتقال پيام قصه هـيچ نقشـى نـدارد و                  نكره بودن اين دو مرد از آن جهت است كه         

ه هـاى      ت هاى ديگـر در قصـثانياً آنان نزد مخاطب قرآن از پيش مطرح نبوده اند ـ بر خالف برخى از شخصي
 بـراى  به بيان ديگر، همين كه نام و نشان و قرينـه اى . قرآن ـ تا انتظار رود كه قرآن از آنان با الرّجلين يادكند 

 اين دو مرد نيامده، مقتضاى بالغت است،
 

و .  زيرا پيام اين قصه همين است كه هر دو مردى در هر روزگارى مـى تواننـد مشـمول همـين حكـم باشـند             
 .بديهى است كه از يك ماجراى واقعى نيز مى توان برداشتى تمثيلى براى همه روزگاران و همه آدم ها داشت

 
 .تاريخى، واقعى، غيبى: جود دارددر قرآن سه نوع قصه و. 4
 

قصه واقعى آن است كـه      . قصه تاريخى عبارت است از قصه اى كه حال اقوام و اشخاص پيشين را روايت كند               
جريان هاى روزگار پيامبر را بازگويد، مانند قصه جنگ بدر در سوره انفال، قصه جنـگ احـد و حمراءاالسـد در                      

 .ر سوره احزاب، و قصه صلح حديبيه در سوره فتحسوره آل عمران، قصه جنگ خندق د
 

ه خلـق آدم و           ه غيبى نيز آن است كه رويدادهاى غيبى روزگاران پيش يا معاصر را حكايت كند، ماننـد قصـقص
مـنهج  : محمد شديد  .(فريب ابليس، قصه فرزندان آدم، صحنه هاى قيامت، و وصف احوال بهشتيان و دوزخيان             
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گفتنى است كه همين پژوهنده، قصه هاى قرآن را از لحاظ طول، به سه نـوع  . 58 تا 35ص  القصة فى القرآن،    
 )تقسيم كرده است)  صحنه هاى قيامتمانند(كوتاه، بلند، و قصه صحنه 

 
اگر مالك غيبـى بـودن،      . درباره اين تقسيم بندى بايد گفت كه ميان قصه تاريخى و غيبى هيچ تفاوتى نيست              

ـ آن گاه مى تـوان همـه   ) 41همان، ص (ـ همان گونه كه اين پژوهنده تصريح كرده استمجهوليت آن باشد  
اگر غرض اين باشد كه قصه هاى غيبى اصوال در عالَم غيب، و نه شـهود،                . قصه هاى غيبى را تاريخى دانست     

دم مربـوط بـه     مثال چگونه مى توان گفت كه قصه آ       . تحقّق يافته اند بايد گفت كه اين سخن هيچ دليلى ندارد          
جهان شهود نيست؟ از اين گذشته، اصوال آنچه وى با عنوان قصه واقعى برشمرده، در تعريف قصه قرآنى جاى                   

 .تفصيل اين بحث را در تعريف قصه قرآنى آورده ايم. نمى گيرد
 
 .تاريخى، تمثيلى، غيبى: قصه هاى قرآن بر سه نوعند. 5
 

كه خداوند احوالشان را در قرآن، بـا اسـلوب و عناصـر خـاص قصـه                 قصه تاريخى عبارت است از قصه كسانى        
 .گويى، آورده است

 
نوع رويدادهاى اين قصه هـا      . قصه تمثيلى آن است كه بر سبيل ضرب المثل آمده تا حال مخاطبان را بازگويد              

ه صاحبان بـاغ در     قص. نشان مى دهد كه پس از وقوع اولى نيز چنان ماجراهايى ممكن است بارها اتّفاق بيفتند               
قصه غيبى آن اسـت كـه ماجراهـايش در          . سوره قلم و قصه صاحب دو باغ در سوره كهف از اين قبيل هستند             

 .(قصه آدم و نيز قصه مسيح در پايان سـوره مائـده از ايـن گونـه انـد            . جهان غيب، و نه شهود، تحقّق يافته اند       
 )73خصائص القصة االسالمية، ص : مأمون فريد جرار

 
اگـر  . درباره اين ديدگاه نيز بايد گفت كه مبناى اين دسته بندى، همانند دسته بندى هاى ديگر، نادرست اسـت                  
ولـى  . به كاركرد قصه نظر كنيم، مى توانيم از تمثيل سخن بگوييم، زيرا برخى از قصه ها نقش تمثيلـى دارنـد                    

ه     نمى توانيم تمثيل را كه به نقش و كاركرد قصه بازمى گردد،              همرديف تاريخى بودن بياوريم، زيـرا همـه قصـ
 . هاى قرآن تاريخى اند، از اين جهت كه در لحظه اى از لحظات تاريخ اتّفاق افتاده اند

 
هيچ گاه نمى توان اثبات كرد كـه        . غيبى بودن برخى از قصه هانيز اصوال سخنى بى سند و بدون مدرك است             

 بـه عـالم شـهود نپيوسـته اسـت، مگـر ايـن كـه قرآن،خـود، بـدان           فالن ماجرا در جهان غيب اتّفاق افتـاده و      
 .تصريحورزد
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 و  ;در نتيجه، رأى ما در باب انواع قصه آن است كه از لحاظ وقوع، همه قصه هاى قرآن واقعى و تـاريخى انـد                       
ـ              . نوع ديگرى در كنار آن نمى توان آورد        ى را در   از لحاظ نقش وكاركرد، البتّه مى تـوان انـواعى از قبيـل تمثيل

 .اما اين، اصطالحاً، زير نام نوع قصه جاى نمى گيرد. شمار آورد
 

از حيث صورت و فرم نيز مى توان به انواع قصه           . بديهى است آنچه گفتيم،سراسر، مربوط به مضمون قصه بود        
اشـاره  ) 4 ـ  2 ـ  1(در اين باب، به مناسبت در .  ليكن اين نگرش از روال بحث ما بيرون است;قرآنى نگريست
 .اى خواهيم آورد

 
  هنر و ادبيات عرب ريشه در واقعيت ها دارد -اثبات نظريه واقعى بودن قصه هاى قرآن 

 
همين قصه ها تاريخ را روايـت مـى   . زندگى هر قوم مجموعه اى است از قصه ها و حكايت هاى تلخ و شيرين        

قصه هايى كه آدم ها براى خودشان روايت مى كننـد           . كنند و آيندگان را از سرگذشت پيشينيان آگاه مى سازند         
 .دقيقاً از همين حكايت هاى تلخ و شيرين زندگى سرچشمه مى گيرند

 
آن گاه كه به تاريخ عرب مى نگريم، حكايت هايى را مى يابيم كه عناصر اصلى آن ها برخورد، مقاومت، و نبرد 

ب           جنگ هاى پياپى، خون فشانى ها، غارت ها، غيرت ور         . است زيدن ها، پاسدارى از حريم تا پاى جان، و تعصـ
اين قصه پرفراز و نشيب طـوالنى كـه زنـدگانى    . هاى حيرت آور قومى و قبيله اى جلوه هايى از همين معنايند          

 .مردم عرب را رقم مى زده، آهنگ و عناصر ويژه اى براى سخن گفتن و قلم زدن پديد آورده است
 

سيرى در شـعر    . اند صورت هايى بيافريند كه از زندگى طبيعى او بيگانه باشد          شاعر يا قصه نويس عرب نمى تو      
زيبـاترين تشـبيه هـا در       . عرب نشان مى دهد كه همه جلوه هاى هنرى شعر در خدمت همين واقعيت بوده اند               

عجاب شرحى كه عنتره، قهرمان قصه هاى جنگى عرب، از نبردهاى ا          . آثار ماندگار ادبى بر همين پايه استوارند      
او در اوج تصوير آفرينى هاى حماسى اش نيز پايبنـد     .  هرگز از واقعيات جنگ فاصله ندارد      ;آفرين خود مى دهد   

 . حقايق است و از خيال و رؤيا اثر نمى پذيرد
 

ت هـا تصـوير                         حتّى شاعرانى كه در محيط و زمينه اى همانند اسطوره پردازانِ يونانى زيسته انـد، نيـز از واقعيـ
عمرو بن كلثوم، صاحب معلّقه مشهور كه شبيه ترين نمونه آثار ادبى عرب به اسطوره هـاى غربـى                   . ندآفريده ا 

ات پـاى   ;است ـ همچون نقّاشى چيره دست افتخارات بنى تغلب را تصوير مى كند  ا در اين مفاخره از واقعيـام 
 .فراتر نمى نهد
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.  در بسيارى از آثار و اثر آفرينان عرب بازتـاب دارد           نمونه هاى پايبندى به خود و تاريخ و زندگى واقعى خويش،          
كسى به نام ابو وهب نزد      . آنچه درباره شاعر صولتمند، تَأَبطَ شَرّا، نقل شده بازگوينده همين حقيقتِ جارى است            

او آمد و خواست نام خود را با نام وى داد و ستد كند تا هر چه اعتبار و صـولت و حرمـت از آن اوسـت نصـيب      
اين خواسته، شاعر را به هيجـان انگيخـت و او را بـه انكـارى                . گردانَد و در برابر، هرچه وى بخواهد بدهد       خود  

 آن گاه آيا ابو وهب همانند من صبور در سختى ها، پردل ;سخت واداشت كه گيرم چنين امر محالى تحقّق يابد
 و نيرومند، و آرام قلب خواهدبود؟

 
 تأبط شرّاً واكتنيت أبا وهب***أال هل أتى الحسناء أن حليلها(

 فأين له صبرى على فادح الخطب؟***هبيه تسمى اسمى وسميت باسمه
 )وأين له فى كلّ فاجعة قلبى؟***وأين له بأس كبأسى ونجدتى

 
معلوم است كه اين سؤال هيجان آلوده شاعر داللت دارد كه نام ها و صفات، هويت و خويشـتنِ خـويشِ يـك                       

كيل مى دهند و هرگز قابل داد و ستد نيستند، اگر چه به ظاهر نـامى ايـن سـو و آن سـو           مرد و يك قوم را تش     
 .شود

 
 اثر ناپذيرى از تخيل و اسطوره، نشانه ضعف هنر عربى نيست 

 
اين كه شعر و هنر عرب نتوانسته آثارى همچون ايلياد هومر به گنجينه هنر بشـر عطـا كنـد، ناشـى از همـين                         

وابسـتگى هـاى    . اين، به طور مطلق، نبايد نوعى نقص و فتـور تلّقـى شـود             .  است ويژگى تاريخى و شخصيتى   
عشيره اى و قبيله اى سبب شده كه قوم عرب نسبت به پيشينه و هويت واقعى خويش وفادار بمانَد و از اسلوب            

آباءنا على امة   هاى هنرى ديگران كمتر اثر پذيرد، همان گونه كه در برخورد با دعوت االهى نيز شعار إنّا وجدنا                   
وإنا على آثارهم مقتدون سر مى داد يا مثال برايش بسيار ننگ آور بود كـه زنـى از قبيلـه اى بـه قبيلـه ديگـر                            

پس نبودِ نمونه هاى خيالى و اسطوره اى، به تنهايى، نشانه ضعف ادب و هنر عرب نيست، همـان                 . انتساب يابد 
 .ونان به شمار رودگونه كه نبايد به طور مطلق وجه قوت ادب و هنر ي

 
البتّه هرگاه همين ويژگى محيطى و شخصيتى دستخوش تحول گشته، فرهنگ و هنر قوم عرب نيز به سـوى                   

اثر . نمونه اين رويكرد در عصر فاطميان مصر به خوبى پيداست. جلوه هاى اسطوره اى و خيالى ميل كرده است
. از تاريخ نگاران و نويسندگانِ عصر عباسى اسـت        )  هـ 331م  (محمد بن عبدوس جهشَيارى     (مشهور جهشَيارى 

اثر مورد اشاره وى اَسمار العرب والعجم والروم وغيرهم نام دارد كه مجموعـه اى اسـت از افسـانه هـاى اقـوام            
ه، هـر شـب                       . گوناگون ه را بنگارد كه تنها فرصت يافت چهار صد و هشتاد شب قصـاو بنا داشت هزار شب قص

سرشار است از اين جلوه هاى خيال انگير و صور وهم آلود كه تنها              ) ه، را در اين اثر گرد آورد      ه صفح حدود پنجا 
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علّت اين است كه در آن دوره، زندگى آميخته با رنگ ها و جلوه هـاى                . در پرنيانِ تخيل بال و پر مى گسترانند       
 به همين اندازه، چهره واقعى و       .رنگين بوده و بهرهورى از تزئين و صورتگرى در همه شؤون نمود داشته است             
 .طبيعى زندگى پوشيده بوده و هنرمندان از حقايق جارى زندگى فاصله داشته اند

 
 تناسب قرآن با واقعگرايى قوم عرب 

 
طبيعـى اسـت كـه ويژگـى هـاى      . قرآن كريم به زبان قوم عرب و در فضاى تاريخى ـ اجتماعى آنان فرودآمد 

ملّتـى بـا چنـان برداشـتى از تـاريخ و            .  وحى مورد رعايت قرار گرفتـه اسـت        زيرساز مخاطب در اين كتاب بليغ     
پايبندى به واقعيت ها و پرهيز از افسانه سرايى و خيال پردازى، قاعدتاً بايد با زبانى عارى از خيال و افسـانه رو                       

تكيه قرآن بر واقعيت هاى     شايد از همين زاويه ديد، رمز و راز         . به رو باشد تا آن را برتابد و معانى اش را دريابد           
 .تاريخى و پرهيز از خيال پردازى يا منتسب شدن به شعر و شاعرى قابل كشف باشد

 
 براى مردمى كه برترين نمونه هاى هنرى شان آيينه واقعيت هاى تـاريخى و اجتمـاعى شـان بـوده، بـه كـار        

از اين . ل تخاطب سازگارى نداشته استگرفتن زبان افسانه و خيال ـ هرچند به جاى خود، قبيح نباشد ـ با اصو  
 .رو، در جاى جاى قرآن و قصه هاى آن، ردپاى واقعيت هاى محض تاريخى پيداست

 
مـا در  . البتّه مقصود ما اين نيست كه اگر مثال قرآن در يونان فرود مى آمد، بايد صبغه هاى خيالى مـى داشـت                

داريم و مى خواهيم نشان دهيم كه در قـرآن، صـدق و             اين سخن، بيش تر به تحليل واقع گرا بودنِ وحى نظر            
امانت وحى با جنبه بالغى و هنرى آن نيز متّحد و سازگار است، زيرا بالغت و هنر واقعى با در نظر گرفتن حال 

 .مخاطب معنا مى يابد
 

 قصه هاى قرآن منتخب واقعيت هاى زندگى بشرند 
 

ه هـا   ; بر پيامبرند و صبغه اى آسمانى دارند درست است كه قصه هاى قرآن جزئى از وحى نازل          ليكن اين قصـ 
بر بشر فرود آمده اند تا مردم با آن ها ارتباط برقرار كنند، از آن هـا پنـد گيرنـد، زنـدگى خـويش را در آن هـا                              

 . متجلّى ببينند، و با آن ها زندگى كنند
 

 با همـين اشـخاص و مكـان هـا و         ;بشرنداز اين رو، قصه هاى قرآن منتخبِ همين واقعيات موجود در زندگى             
و اگـر چنـين نباشـد،       . زمان ها كه براى ما آشنايند و اگرچه اكنون عيناً حضور ندارند، مشابه آن ها بسيار است                

چگونه امروزيان از قصه هاى ديروزيان درس گيرند و با آن ها رابطه برقرار كننـد؟ ايـن سـنّت هـاى هميشـه                        
 :نِ امروز از همان حتميتى برخوردار است كه براى انسان ديروز بودجارى در رگ تاريخ، براى انسا
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اين سنّت خداوندى است كه در ميـان        )62/ احزاب   .(سنَّةَ اهللاِ فِى الَّذينَ خَلَوا مِنْ قَبلُ ولَنْ تَجِد لِسنَّةِ اهللاِ تَبديالً           
 .پيشينيان نيز بود و در سنّت خدا تغييرى نخواهى يافت

 
  ادلّه چهارگانه اين نظريه -مومى نظريه راه يافتن خيال به قصه هاى قرآن ارزيابى ع

 
برخى از پژوهندگان معتقدند كه قصه قرآنى نيز داراى سبك قصه هاى ادبى است و تنها به ذكر اخبار تاريخى                     

عيت صـورت داده    نپرداخته، بلكه به تناسبِ فضا و حال و هواى خاص خود، كاهش ها و افزايش هايى را در واق                  
 :اين پژوهندگان چند دليل اقامه كرده اند. است

 
حتّى . هرگز نمى توان همه جزئيات يك رويداد را با تمام مشخّصات كوچك و بزرگ، در يك قصه ثبت كرد             . 1

 .اگر صفحات بسيار به قصه اى اختصاص داده شود، باز مجال ترسيم همه جزئيات باقى نمى مانَد
تنها بخشى از حوادث در يك قصه مـى آيـد كـه در         . فتن همه جزئيات يك رويداد ضرورت ندارد      اصوال بازگ . 2

 .سير عمومى و فضاى آن داراى نقش باشد
ه   . قرآن، خود، گاه يك رويداد را در جاى هاى گوناگون و با كاستى ها و افزايش هايى آورده است                  . 3 مثال قصـ

اين در حالى است كه هر      . هر يك با ديگرى تفاوت هايى دارد      موسى در سوره هاى طه، نمل، و قصص آمده و           
 پس نمى توان گفت كه ايـن اخـتالف ناشـى از تفـاوت               ;سه سوره مزبور مكّى اند و انگيزه هاى يكسان دارند         

 .انگيزه ها و مقاصد كالم است
سى و فرعـون و     بسيارى از شخصيت هاى قصه هاى قرآنى به زبانى جز عربى سخن مى گفته اند، مانند مو                . 4

و اين، به هـر حـال، نـوعى         . اما قرآن سخن آنان را به زبان عربى باز مى گويد          . يوسف وعزيز و اصحاب كهف    
از اين فراتر، در قصه هاى قرآن گاه حيـوان هـا و اشـيا سـخن مـى                   . تصرف و تغيير در كالم و شكل آن است        

اين نشان مى دهد كـه  ) 23 و   22/ نمل   .( و هدهد  ،)18/ نمل  (، مورچه )11/ فصلت  (گويند، مانند آسمان و دود    
 .قصه گو، خود، رنگ و شكلى خاص به واقعيت داده و اجزاى فراواقعى را به قصه افزوده است

 
 ارزيابى و رد ادلّه مزبور 

 
 :درباره اين ادلّه بايد گفت

 
1 .             ه گويى به دنبال گزينش تصويرها و قطعه هايى از واقعيت محض است كـه در سـمت و         قرآن كريم در قص

سوى هدف هر قصه جاى گيرند، يعنى در روح مخاطب اثر بگذارند، پنجـره عقـل و قلـب را بـه روى حقـايق                         
پـس چكيـده سـازى و       . بگشايند، عبرت و موعظه اى حاصل آورند، و دعوت به سوى خـدا را تسـهيل سـازند                 

ردن اجزاى قصه در مسير طبيعى آن صـورت         تلخيص واقعيت ها نه براى تصرّف در آن ها، بلكه براى جارى ك            
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به ديگر بيان، در اين چكيده سازى، هيچ عنصر خيالى يا نمادين و غير واقعى به قصه راه نمى يابـد،                     . مى گيرد 
 .بلكه زائده ها و حاشيه هاى غير ضرور، به حسب هر مورد، از آن حذف مى گردند

گونه هاى مختلف روايت كرده است، بايد بـا روشـن بينـى مـورد               اما اين كه قرآن، خود، واقعيتى واحد را به          . 2
تأمل دراين گونه هاى روايت روشن مى كند كه اختالف ها ناشى از چند گونگى واقعيت هـا                  . عنايت قرار گيرد  

نيست، بلكه گاه برخاسته از تفاوت بازتاب هاى ذهنى اشخاص و گاه گونه گونىِ الفـاظ بـه حسـب حـال هـا و       
 بخش رادر اين جـا  آن. آورديم) 2 ـ  8(بخشى از همين بحث را به تناسب موضوع، در  .(ف استفضاهاى مختل

 :مثال دو پاره از قصه حضرت موسى را مى توان از اين زاويه ديد چنين تحليل كرد) تكرار نمى كنيم
 

 سخن موسى با خانواده خود. پاره يكم
 

 )10/ طه  .(ى انَست نارا لَعلّى اتيكُم مِنْها بِقَبس اَو اَجِد على النّارِ هدىاِذْ را ناراً فَقالَ الَِهلِهِ امكُثُوا اِنّ
 

درنگ كنيد، كه من از دور آتشى مى بيـنم، شـايد برايتـان قَبسـى                : آنگاه كه آتشى ديد و به خانواده خود گفت        
 .بياورم يا در روشنايى آن راهى بيابم

 
اتيكُم مِنْها بِخَبر اَو اتيكُم بِشِهاب قَبس لَعلَّكُم تَصطَلُونَاِذْ قالَ موسى الَِهلِه اِنّ ا سـنار ت7/ نمل  .(ى انَس( 

 
شايد گرم . من از دور آتشى ديدم، زودا كه از آن برايتان خبرى بياورم يا پاره آتشى      : موسى به خانواده خود گفت    

 .شويد
 

 )29/ قصص  .(ارا لَعلّى اتيكُم مِنْها بِخَبر اَو جذْوة مِنَ النّارِ لَعلَّكُم تَصطَلُونقالَ الَِهلِهِ امكُثُوا اِنّى انَست ن
 

 .شايد از آن خبرى يا پاره آتشى بياورم تا گرم شويد. آتشى ديدم. درنگ كنيد: به كسان خود گفت
 

ز خانواده خود مى خواهد در اين موسى ا: در اين گزارش، آنچه ثابت است و هيچ تغيير نمى پذيرد، دو چيز است         
امكُثُوا : بنابراين، در هر سه روايت قصه، اين عبارت ثابت است         .  موسى از دور آتشى مى بيند      ;نقطه درنگ كنند  

خداوند اين بيان را    . اما آنچه به عبارات گوناگون آمده، ادامه گفتار موسى با خانواده خويش است            . إِنّى آنَست نارا  
 . آنچه در خاطر موسى مى گذشته، و در هر بار به گونه اى بوده، آورده استدقيقاً طبق 
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نخست مى پندارد ابتدا شعله اى آتش بر مى گيرد و آن گاه انسانى بر كناره آتش مى يابد كه راه را به او نشان                         
سپس مى بيند نيازش به انسان بـيش        . ىلَعلّى اتيكُم مِنْها بِقَبس اَو اَجِد على النّارِ هد        : از اين رو مى گويد    . دهد

اتيكُم مِنْها بِخَبر اَو اتيكُم بِشِهاب قَبس لَعلَّكُم تَصطَلُونَ: از آتش است، پس مى گويد سـ . 
 

پس . اما با اندكى تأمل در مى يابد كه نمى توان با اين قاطعيت وعده يافتن انسانى را در شبى چنين تاريك داد    
ذْوة مِـنَ النّـارِ لَعلَّكُـم             : به اميد مى گراياند واز حتميت آن مى كاهد        آهنگ سخن را     جـ ر اَومِنْها بِخَب لّى اتيكُملَع

پس در هر يك از اين سه نما، يكى از حاالت درونى موسى تصوير گشته و از مجموعه آن ها برآيند                     . تَصطَلُون
 )موازى در هنر سينمانيد با تدوين مقايسه ك .(ذهنيت او معلوم مى شود

 
طه  )(مارى كه مى دود   (= حيةٌ تَسعى   : تصوير عصاى موسىازعصاى موسى نيز سه تصوير آمده است        . پاره دوم 

/  و نمـل     31/ قصص  ( و تَهتَزُّ كَأنَّها جانّ    ;)اژدهاى راستين ) (= 32/  و شعراء    107/ اعراف  ( ثُعبان مبين  ;)20/ 
درباره معـانى    .(اين هر سه تصوير مكمل يكديگرند و با هم تناقضى ندارند          ). دهمانند مارى كه مى جنب    ) (= 10

اين بنده كه مجموعه ترجمه هاى آيات را از استاد عبدالمحمد آيتـى وام              . اين سه عبارت، آراى ديگر نيز هست      
خدا در سـتبرى    عصاى موسى به فرمان     )رجمه ايشان را مالك قرار داده ام      گرفته ام، در اين جا نيز برداشت و ت        

 .همانند اژدها، در چابكى مانند مار دونده، و در بيم انگيزى مانند مار جنبنده بود
 

 به ويـژه  ;اين هرسه نما يك صحنه را نشان مى دهند، ليكن هريك از بعدى و زاويه اى آن را روايت مى كنند               
.  مختلف در آن مى نگريسته اندكه ناظران آن صحنه طبيعتاً به حسب فضاى ذهنى و روانى خود، به گونه هاى

اين تعدد جلوه ها حاكى از تعدد رويدادها نيست، بلكه رويدادى واحد در جلوه گاه هاى سه گانه روايـت گشـته                      
نشان دادن ابعاد و اوصاف گوناگون يك پديده، و نيـز حكايـت از نگـاه هـا و                   :  آن هم روايتى دو منظوره     ;است

 .برداشت هاى ناظران
 
م همه شخصيت هاى قصه هايش را به عربى باز آورده و يا برخى از اشيا و حيوان هـا را صـاحب                       قرآن كال . 3

قصه هاى قـرآن در كمـال امانـت دارى و    .  اما اين هرگز به معناى تصرّف در كالم آن ها نيست       ;گفتار شمرده 
 .ا بفهمدصداقتورزى، آن گفتارها را به گونه اى بازتاب بخشيده كه مخاطب عرب زبان، آن ر

 
.  و اين از آن روست كه بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار كند و پيام خويش را براى آنان قابل دريافت سازد                     

 .و اين با واقعيت نگارى و حقيقت نمايى قصه هاى قرآن كامال سازگار است
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 آنى ارزيابى خاص ديدگاه دكتر خلف اهللا درباره راه يافتن خيال به قصه هاى قر
 

دكتر محمد احمد خلف اهللا در رساله خويش با نام الفنّ القصصى فى القرآن الكريم با اثر پذيرى از مكتب ادبى                     
استاد امين خولى مى كوشد تا قصه هاى قرآن را در تنگناى معيارهاى هنرىِ بشرى تفسير كند، همانند هر اثر                    

ن ديدگاهى است كه دكتر خلف اهللا واقع نمايىِ محـض  از رهگذر چني. ادبى ـ هنرى كه آدميان پديد مى آورند 
را از قصه هاى قرآن سلب مى كند، با اين ادعا كه در قرآن قصه هاى اسطوره اى، تمثيلى، و تخيلى نيز يافـت                

 )61 تا 20صى فى القرآن الكريم، ص الفنّ القص:  مجموعه اين بحث را بنگريد در.(مى شوند
 

  دو تعارض به زعم خلف اهللا
 

اخـتالف  : آنچه سبب مى شود دكتر خلف اهللا به چنين ديدگاهى گرايد، وجود دو تعارض ـ بـه زعـم او ـ اسـت     
 و ناسازگارى روايت هاى قرآنى بـا حاصـل پـژوهش            ;صورت ها و بيان هاى يك قصه در جاى هاى گوناگون          

كار جنبه واقع نمايىِ محض اين      او مى كوشد تا با ارائه تصويرى هنرى از قصه هاى قرآن و با ان              . هاى تاريخى 
البتّه منصفانه بايد گفت كه وى در وحيانى بودن قرآن ترديـد            . قصه ها، اين دو تعارض را آبرومندانه پاسخ گويد        

ندارد، بلكه چكيده سخن وى آن است كه قرآن كريم در بيان قصه هاى خويش از معيارهاى هنر انسانى بهـره   
 . گرفته است

 
هاى گوناگونش از يك قصه به صورت واحد نيستند يا برخى از رويدادهاى قصه هـايش بـا    پس اين كه روايت     

 . زيرا اين عدول از واقع نمايى كار هنر و رسالت هنرمند است;حقايق تاريخى ناسازگارند، محلّ اعتراض نيست
 

چـرا  : رد و مى پرسـد    دكتر خلف اهللا در توضيح ديدگاه خود راجع به تعارض نُخست، قصه موسى را مثال مى آو                
يك حادثه و يك موقعيت، يعنى پاى نهادن موسى به طور، به شكل هاى گوناگون در قرآن روايت شده است؟                    
او اين تكرارهاى ناسازگار را نشانه آن مى داند كه قرآن اصوال در مقام روايتِ تاريخى يك رويداد نيست، بلكـه     

پيش تر، به تفصيل اين اشكال را شـرح كـرده،           .  تصرّف مى كند   به شيوه هنرمندانه، هرگاه الزم باشد در وقايع       
رى در هنـر       (پاسخ آن را آورديم ونتيجه گرفتيم كه اين منظره هاى چند گانه برداشت             صـبرداشت به اصطالح ب 

ها و نماهاى گونه گون از يك صحنه اند كه از زواياى مختلف گرفته شده اند و آن گـاه كـه                      )سينما، مراد است  
 .پس در حقيقت، در خدمتِ هم هستند و نه متعارض با هم.  قرار گيرند، يكديگر را كامل مى كنندكنار هم

 
اساساً قرآن نمى خواهد حوادث را از جنبه تـاريخى روايـت            : در توضيح جنبه ديگر، دكتر خلف اهللا ادعا مى كند         

بت شده و با اعتقاد اساطيرى آنان كند، بلكه آن ها را به همان شكل كه در خاطره و ذاكره تاريخى اهل كتاب ث
 .(به اين ترتيب، نمى توان به قرآن اعتراض كرد كه چرا از واقعيت عدول كرده است               . سازگار است، بازمى گويد   
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صـى فـى القـرآن      الفـنّ القص  : يادآورى مى كنيم كه واگفته هاى اين بخش، چكيده سخن خلف اهللا هستند در             
 )61 تا 20الكريم، ص 

 
 اه خلف اهللا و خاورپژوهان مغرض سازگارى ديدگ

 
درباره اين سخن بايد گفت كه چنين تصويرى از قرآن تنها با ديدگاه كسانى سازگار اسـت كـه قـرآن را وحـى                        

و اين ديدگاه از آنِ شمارى از خاور پژوهان است كه ماده سخن قرآن را مأخوذ از كالم يهود                   . خداوند نمى دانند  
 :، به اين سخن خاورپژوه يهودى سرشناس، گلد زيهر، بنگريدبراى نمونه.و نصارا مى دانند

 
وى اين مـواد    . آنچه محمد آورده، به ويژه مطالب مربوط به آخرت، چيزى نيست جز مواد اقتباس شده از خارج                

پس تعاليم او فقط آميخته اى است منتخـب         . را از تاريخ عهد قديم و قصه هاى پيامبران پيشين فراهم ساخت           
ف و عقايد دينى كه وى مى شناخت يا از رهگذر ارتباط با يهوديان و مسيحيان و ديگران فرادست آورده      از معار 

 همان معارف و عقايدى كه سخت از آن ها اثر پذيرفته بود و احساس مى كرد كه مى تواند به وسـيله آن                        ;بود
د يوسـف     شريعة فـى االسـ    العقيدة وال : گلدزيهر .(ها عاطفه دينى حقيقى را در ميان مردمش برانگيزد         الم، محمـ

 )12، ص ...موسى و
 

آيا نتيجه سخن دكتر خلف اهللا و گلدزيهر يكسان نيست؟ يقيناً مـدعاى ايـن دو                : اكنون جاى اين پرسش است    
 زيرا استدالل دكتر خلف اهللا بر ايـن         ;متفاوت است، ليكن پايه استدالل خلف اهللا با مدعاى گلدزيهر يكى است           

 كه در روزگار پيامبر، يهوديان مرجع علمى قريش بوده اند و سخن آنان معيار علميت وصـدق                  پايه استوار است  
 .قضاياى تاريخى قلمداد مى شده است

 
 كه اگر ; از اين رو، پيامبر وظيفه داشته تا دانش يهوديان را فرا گيرد و در پاسخ دهى به قريش از آن بهره گيرد

در ادبيات و هنر، رعايت مقتضاى حال و توجه به نياز مخاطـب و              . فتچنين نمى كرد، سخنش مقبوليت نمى يا      
پس قرآن در پايبنـدى بـه همـين اصـل مهـم، دانـش           . خاستگاه هاى ذهنى او از اصول پذيرفته و مسلّم است         

 .توراتى را منبع قصه هاى خويش ساخته است
 

ت و اصـالت قـرآن           نتيجه اين كه دكتر خلف اهللا، هرگز همچون گلدزيهر و خاورشناسان دي            گـر، منكـر وحيانيـ
 اما بر آن است كـه    ;او مى پذيرد كه خداوند برتر از همه نيروهاست و بر غيب وآشكارِ جهان چيره است               . نيست

رعايت مقتضاى حال واصول هنرى ـ ادبى ايجاب مى كند قرآن قصه هاى خويش را بر پايه اساطير يهوديـان   
 :به صراحت، از اين ويژگى چنين تعبير مى كنددكتر خلف اهللا، . استوار سازد... و
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 يعنى قرآن با عمد و      ;برخى از جلوه هاى آزادىِ ادبى كه اُدبا براى خود قائل مى شوند، در قرآن يافت مى شود                 
 .عنايت به سوى اين آزادى گرويده است

 
 استشهاد خلف اهللا به قصه هاى اصحاب كهف و ذوالقرنين 

 
 :اين ديدگاه، به دو قصه اصحاب كهف و ذوالقرنين مى پردازددكتر خلف اهللا در توضيح 

 
قـرآن تعـداد ايـن      .  و مدت اقامت آنان در غار      ;تعداد جوانان : در قصه اصحاب كهف، دو نكته محلّ تأمل است        

 آن گاه به پيامبر خود نصيحت مـى       . جوانان را دقيقاً بر نمى شمرد، بلكه آنان را سه يا پنج يا هفت تن مى داند                
نمـى  .  پس او نبايد در اين باب از كسى سـؤال كنـد  ;كند كه تنها خداوند تعداد دقيق اصحاب كهف را مى داند         

اما حكمت اين تردد آن است كه مشـركان         . توان گفت كه تعداد دقيق اين جوانان بر خداوند پوشيده بوده است           
 . يهود مى دوختندبراى تشخيص صدق و كذب اين گونه قصص چشم به دهان اَحبار و عالمان

 
 از آن جا كه اين عالمان در تعداد دقيق اصحاب كهف اختالف داشتند، بايسته بود كه قرآن تعداد دقيق آنان را                     

در غير اين صورت، مشركان باور مى يافتند كه قرآن . ذكر نكند و بدين سان، خود را مورد طعن مشركان نسازد      
 .كذب است و از سوى خداوند نازل نشده است

 
در تفسير طبرى هم شـاهدى      . همانند همين سخن در مورد مدت اقامت اصحاب كهف در غار نيز صادق است             

از اين رو، قرآن علم به مدت دقيـق         . هست كه نشان مى دهد عالمان يهود در اين مورد اختالف نظر داشته اند             
 .اين اقامت را تنها از آنِ خداوند شمرده و خود از ذكر آن سرباز زده است

 
 :اكنون بنگريد كه دكتر خلف اهللا چگونه از اين مقدمات نتيجه مى گيرد

 
جايگاه قرآن در بيان قصه اصحاب كهف، جايگاه كسى است كه نمى خواهد حقيقت تاريخى را حكايـت كنـد،                    

رو، هـيچ   از ايـن    . بلكه بر آن است تا گفته هاى يهوديان را بازگويد، خواه با واقعيت سازگار باشد و خواه نباشـد                  
ت            ;اعتراضى به اين قصه وارد نيست كه چرا با واقعيت سازگارى ندارد            ه قرآنـى بيـان واقعيـ زيرا اصوال در قصـ 

 )56 تا 54صى فى القرآن الكريم، ص الفنّ القص .(مقصود نيست
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 ايرادهاى اساسى سخن خلف اهللا 
 

 قصه هاى قرآن بـا معيارهـاى ادبـى و هنـرى             به اين ترتيب، مى بينيد كه دكتر خلف اهللا براى سازگار ساختن           
ايرادهاى اساسى ايـن ديـدگاه را       . رايج، ناچار شده است دست به دفاعى بزند كه از صدها هجوم زيانبارتر است             

 :مى توان چنين برشمرد
 
 اگر مبناى مذكور پذيرفته شود، بايد اعتراف كرد كه قرآن كتابى جاودانه و از آنِ همـه عصـرها و نسـل هـا                       . 1

فرضـاً مـردم آن     : آيا نبايـد از خـود پرسـيد       .  بلكه تنها به تناسب مقتضيات آن روزگار سخن گفته است          ;نيست
 ليكن مردم روزگاران بعد با ايـن اسـطوره هـا و خيـال پـردازى هـا                   ;روزگار بدين ترتيب، مجذوب قرآن گردند     

 چگونه برخورد خواهند كرد؟
 
رآن مى توان دريافت كه شيوه برخوردش با مخاطبـان شـيوه اى    از مجموع ق  . اصال مبناى مزبور باطل است    . 2

به ديگر بيان، قرآن به نيازهاى طبيعى و راستين مخاطب          . حكيمانه است و نه صرفاً شيوه برآوردن نياز مخاطب        
مثال وقتى قريش پيامبر را زير باران سؤال هاى نابجا در مورد هِالل قرار              . نظر مى كند، نه هرچه او مى پسندد       

 :ى دهند و از تغييرات و حاالت آن مى پرسند، خداوند با حكمت خويش به اين پرسش ها پاسخ مى دهدم
 

يسئَلُونَك عنِ االَْهِلَّةِ قُلْ هِى مواقيت لِلنّاسِ والْحج ولَيس الْبِرُّ بِاَنْ تَأتُوا الْبيوت مِنْ ظُهورِها ولكِنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقى                   
 )189/ بقره  .(ا الْبيوت مِنْ اَبوابِها واتَّقُوا اهللاَ لَعلَّكُم تُفْلِحونَوأتُو

 
. براى آن است كه مردم وقت كارهاى خويش و زمان حج را بشناسند : از تو درباره هاللهاى ماه مى پرسند، بگو       

. ى است كه پروا مـى كننـد       و پسنديده نيست كه از پشت خانه ها به آن ها داخل شويد، ولى پسنديده راه كسان                
 .واز درها به خانه ها درآييد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد

 
اين گونه پاسخ حكايت از آن دارد كه اصوال قرآن به پرسش لغو پاسخ نمى دهد و آن گونه كه حكمـت اقتضـا                        

دن تعـداد اصـحاب   مردد نها: در قصه اصحاب كهف نيز چنين است   . مى كند، مطلب را به راهى ديگر مى كشد        
در ايـن مـورد، هـيچ       ... يا زمان اقامت آنان در غار، صرفاً از اين روست كه اختالف بيجا و لغو عالمـان يهـود و                   

انگاشته شود و مؤمنان بدانند كه پرداختن به اين امور فرعى و دل خوش داشتن به آن ها، خواه پاسخ دقيـق را                       
ه اين سان، قصه قرآنـى تمركـز بـر اهـداف تربيتـى و هـدايتى                 ب. فرا چنگ آورند وخواه نه، كارى بيهوده است       

ه هـاى قـرآن مـورد                . خويش را دنبال مى كند، بى آن كه به حاشيه پردازد           البتّه برخى از مـوارد جزئـى در قصـ
 . ليكن اين ويژه مواردى است كه ذكر آن جزئيات در انتقال پيام قصه مؤثّر باشد;تصريح قرارگرفته است

 



 47

ه بسـى فراتـر از آن                     با اندك تأ   ه اصحاب كهف آشكار مى شود كه اهداف تربيتى اين قصـلى در مضمون قصم
 :به جلوه هاى هدايت در اين قصه بنگريد. است كه در گير و دار عددها و اختالف نقل ها پيچ و تاب خورد

 
رَبهِم وزِدناهم هدىوربطْنا على قُلُوبِهِم اِذْ قاموا فَقـالُوا ربنـا رب      نَحنُ نَقُص علَيك نَباَهم بِالْحقِّ اِنَّهم فِتْيةٌ امنُوا بِ        

هؤُالءِ قَومنَا اتَّخَذُوا مِن دونِه الِهةً لَوال يأْتُونَ علَيهِم         . الْسمواتِ والْاَرضِ لَنْ نَدعوا مِنْ دونِهِ اِلها لَقَد قُلْنا اِذًا شَطَطًا            
 .بِسلْطان بين فَمنْ اَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اهللاِ كَذِبا 

 
.  واِذ اعتَزَلْتُموهم وما يعبدونَ اِالَّ اهللاَ فَأوآ اِلَى الْكَهفِ ينشُرْلَكُم ربكُم مِنْ رحمتِه ويهيىء لَكُم مِنْ اَمرِكُم مِرْفَقـاً                    

   ستَرَى الشَّمو                    ة مِنْـهو فِـى فَجـ م هـالْشِّمالِ و ذات متَقْرِضُه تاِذا غَرَبمينِ والْي ذات فِهِمنْ َكهع رتَزاو تاِذا طَلَع
 . ذلِك مِنْ اياتِ اهللاِ منْ يهدِى اهللاُ فَهو الْمهتَدِ ومنْ يضْلِلْ فَلَنْ تَجِد لَه ولِياً مرْشِدا 

 
هبستَحو                  هِملَـيع ت صيدِ لَوِ اطَّلَعـهِ بِالْويباسِطٌ ذِراع مهكَلْبالشِّمالِ و ذاتمينِ والْي ذات مهنُقَلِّبو قُودر مهقاظًا واَي م

قالَ قĤئِلٌ مِنْهم كَم لَبِثْتُم قالُوا لَبِثْنا يوما        وكَذلك بعثْنا هم لِيتَسĤءلُوا بينَهم      . لَولَّيت مِنْهم فِرارا ولَملِئْت مِنْهم رعباً       
             أتِكُم ا فَلْيـ كـى طَعامـها اَزنْظُرْ اَيدينَةِ فَلْيهذه اِلَى الْم رِقِكُمبِو كُمدثُوآ اَحعفَاب بِما لَبِثْتُم لَماَع كُمبم قالُوا روي ضعاَوب

  تَلَطَّفلْيو ق مِنْها      بِرِزداَح شْعِرَنَّ بِكُمال يوا            .  و لَنْ تُفْلِحـو فى مِلَّتِهِم وكُمعيدي اَو وكُممرْجي كُملَيرُوا عظْهاِنْ ي ماِنَّه
اِذْ يتَنĤزعونَ بينَهم اَمرَهم فَقـالُوا      وكَذلِك اَعثَرْنا علَيهِم لِيعلَموآ اَنَّ وعد اهللاِ حقٌّ واَنَّ الساعةَ ال ريب فيهĤ              . اذًا اَبدا   

جِدا                 سـلَيهِم ملَنَتَّخِذَنَّ ع رِهِملى اَموا عقالَ الَّذينَ غَلَب بِهِم لَماَع مهبنْيانًا رب هِملَينُوا عاب .      م هـقُولُونَ ثَلثَـةٌ رابِعي سـ
     مهةٌ سادِسسقُولُونَ خَميو مهمـا                كَلْب تِهِمبِعِـد لَـمى اَع بـقُلْ ر مهكَلْب مثامِنُهعةٌ وبنَ سقُولويبِ وا بِالْغيمجر مهكَلْب

 . يعلَمهم اِالّقَليلٌ فَالْ تُمارِفيِهم االّ مِرآء ظاهِرًا وال تَستَفتِ فيهِم مِنْهم اَحدا 
 

اِالّ اَنْ يشĤء اهللاُ واذكُرْ ربك اِذا نَسِيت وقُلْ عسى اَنْ يهدِينِ ربى الَِقْـرَب               . ذلِك غَدا   وال تَقُولَنَّ لَشَىء اِنّى فاعِلٌ      
مواتِ             . ولَبِثُوا فى كَهفِهِم ثَالثَ مِائَة سِنينَ وازدادوا تِسعا         . مِنْ هذا رشَدا     السـ ب غَيـ بِمـا لَبِثُـوا لَـه لَـمقُلِ اهللاُ اَع 

ك مِـنْ كِتـابِ     . واالَْرضِ اَبصِرْبِه واَسمِع مالَهم مِنْ دونِه مِنْ ولِى وال يشْرِك فى حكْمِه اَحدا             اِلَيـ اُوحـى Ĥاتْلُ مو
 )27 تا 13/ كهف  .(ربك ال مبدلَ لِكَلِماتِه ولَنْ تَجِد مِنْ دونِه ملْتَحدا

 
آنها جوانمردانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آورده بودند         :  براى تو حكايت مى كنيم     ما خبرشان را به راستى    

پروردگـار مـا پروردگـار    : بر دلهايشان نيرو بخشيديم، آنگاه كه برخاستند و گفتند    . و ما نيز بر هدايتشان افزوديم     
ـ    جز او كسى را خدا نخوانيم كه هر گاه چنين كنيم، سخنى           . آسمانها و زمين است    . ه باشـيم   سخت كفرآميز گفت

چرا براى اثبات خدايى آنها دليل روشنى نمى آورند؟         .  به جز او خدايانى اختيار كرده اند       اينان كه قوم ما هستند،    
كيست ستمكارتر از كسى كه به خدا دروغ مى بندد؟ اگر از قوم خود كناره جسته ايد و جز خداى يكتـا خـداى                        

 .ه بريد و خدا رحمت خويش بر شما ارزانى دارد و نعمتتان را در آن مهيا دارد ديگرى را نمى پرستيد، به غار پنا
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و خورشيد را مى بينى كه چون بر مى آيد، از غارشان به جانب راست ميل مى كند و چون غروب كند ايشان را                        
هـدايت يافتـه   هركه را خدا هدايت كند . و اين از آيات خداست   . و آنان در صحنه غارند    . واگذارد و به چپ گردد    

مى پنداشتى كه بيد ارند حال آنكـه  . است و هركه را گمراه سازد هرگز كارسازى راهنما براى او نخواهى يافت              
در خواب بودند و ما آنان را به دست راست و دست چپ مى گردانيـديم، و سگشـان بـر درگـاه غـار دو دسـت                            

. ى گشـتى و از آنهـا سـخت مـى ترسـيدى              اگر به سروقتشان مى رفتـى گريـزان بـازم         . خويش دراز كرده بود   
چند وقت است كه آرميـده ايـد؟   : يكى از آنها پرسيد. همچنين بيدارشان كرديم تا با يكديگر گفت و شنود كنند       

يكى را از   . پروردگارتان بهتر داند كه چند وقت آرميده ايد       : گفتند. يك روز يا پاره اى از روز را آرميده ايم         : گفتند
و بايد . ن به شهر بفرستيد تا بنگرد كه غذاى پاكيزه كدام است و برايتان از آن روزيتان را بياوردخود با اين پولتا   

 . كه به مهربانى رفتار كند تا كسى به شما آگاهى نيابد 
 

و اگر چنين شود تا ابد رستگار نخواهيد        . زيرا اگر شما را بيابند سنگسار خواهند كرد، يا به كيش خويش درآورند            
. ين سان مردم را به حالشان آگاه كرديم تا بدانند كه وعده خدا راست است و در قيامت ترديدى نيسـت                    بد. شد  

بـر روى آنهـا بنـايى برآوريـد ـ پروردگارشـان بـه        : آنگاه درباره آنها با يكديگر به گفت و گو پرداختند و گفتنـد 
 :دكارشان آگاه تر است ـ و آنان كه بر حالشان آگاه تر شده بودند، گفتن

 
پـنج تـن    : سه تن بودند و چهارميشان سگشان بود و مى گويند         : خواهند گفت .  نه، اينجا را مسجدى مى كنيم       

هفـت تـن بودنـد و و هشتميشـان     : بودند و ششميشان سگشان بود ـ تير به تاريكى مى افكنند ـ و مى گوينـد   
 . ا جز اندك كسان نمى دانندپروردگار من به عدد آنها داناتر است و شمار ايشان ر: بگو. سگشان بود

 
فردا چنين مى كنم، مگر خداوند      : هرگز مگوى . و تو درباره آنها جز به ظاهر مجادله مكن و از كس نظر مخواه               

شايد پروردگار من مرا از نزديك ترين راه هـدايت          : و چون فراموش كنى، پروردگارت را به يادآر و بگو         . بخواهد
 سال آرميدند و نُه سال بدان افزوده اند و آنان در غار خود سيصد . كند 

 
. چه بيناست و چه شنواسـت . غيب آسمانها و زمين از آنِ اوست. خداوند داناتر است كه چند سال آرميدند      : بگو. 

از كتاب پروردگارت هر چه بر تو وحى شده اسـت           . جز او دوستى ندارند و كس را در فرمان خود شريك نسازد             
 .و تو جز او پناهگاهى نمى يابى.  تغيير دهنده اى نيستسخنان او را. تالوت كن

 
از تأمل در اين آيات برمى آيد كه پرداختن به جنبه هايى همچون زمان و مكان دقيق قصه اصـحاب كهـف و                       

 اما. اين ناديده انگارىِ عامدانه در همه مواردِ مشابه جريان دارد         . تعداد افراد، پيام تربيتى آن را كم رنگ مى كند         
آن جا كه پرسش مخاطب از چيزى است كه در پاسخ آن، خير و نصيحت نهفته است، قرآن هرگز روش ناديده                     

 :از اين قبيل است.  بلكه با تأنّى و تأمل آن را پاسخ مى گويد;انگارى را در پيش نمى گيرد



 49

      نافِعمكَبيرٌ و اِثْم Ĥسِرِ قُلْ فيهِميالْمرِ ونِ الْخَمع ئَلُونَكسرُ مِنْ نَفْعِهِمـا ياَكْب Ĥمهاِثْمتـو را از  )219/ بقـره   .( للنّاسِ و
و گناهشـان از سودشـان      . در آن دو گناهى بزرگ و سودهايى است بـراى مـردم           : بگو. شراب و قمار مى پرسند    

 .بيش تر است
 

 وال تَقْرَبوهنَّ حتّى يطْهرْنَ فَاِذاتَطَهرْنَ فَأتُوهنَّ       يسئَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو اَذًى فَاعتَزِلُوا النِّسĤء فىِ المحيضِ         
: بگو. تو را از حيض زنان مى پرسند      )222/ بقره   .(مِنْ حيثُ اَمرَكُم اهللاُ اِنَّ اهللاَ يحِب التَّوابينَ و يحِب الْمتَطَهرِينَ          

و چون پاك . ه آنها نزديك مشويد تا پاك گردندپس در ايام حيض از زنان دورى گزينيد و ب. حيض رنجى است
هر آينه خدا توبه كنندگان و پاكيزگان را دوسـت          . شدند از آنجا كه خدا فرمان داده است با ايشان نزديكى كنيد           

 .دارد
 

           عاهللاُ يو فَاِخْوانُكُم ماِنْ تُخالِطُوهرٌ وخَي ملَه تامى قُلْ اِصالحنِ الْيع ئَلُونَكسياهللاُ       وشـاء لَولِحِ وصمِنَ الْم فْسِدالْم لَم
   كيمزيزٌحاِنَّ اهللاَ ع نَتَكُمو اگـر بـا     . اصالح حالشان بهتر اسـت    : بگو. تو را از يتيمان مى پرسند     )220/ بقره   .(الََع

 خواهد بر شـما     خداوند تبهكار را از نيكوكار باز مى شناسد و اگر         . آنها آميزش مى كنيد چون برادران شما باشند       
 .سخت مى گيرد، كه پيروزمند و حكيم است

 
اگر سخن دكتر خلف اهللا را بپذيريم، بايد به اين نتيجه سياه تن دهيم كه قرآن خرافه ها و ياوه هـاى يهـود              . 3
اما اعتقاد راسخ ما چنين است كه قرآن از نخستين لحظه دعوت تا آخـرين               . را دستمايه سخن ساخته است    ... و

 حاشا كه حق، از پنجره باطل سر برزند. واره بر مدار حقيقت سخن رانده استدم، هم
 

اگر چنـين بـود، ايـن همـه انـذار و      .  و براى جذب اهل ضاللت، يافته ها و بافته هاى آنان را دستاويز قراردهد          
مكّى قـرآن،   هشدار براى چه بود؟ اگر چنين بود، اين همه تحمل عذاب و سختى براى چه بود؟ تأملى در آيات                    

نشان مى دهد كه مواجهه با مشركان و رويارويى با عقايد و افكار باطل آنان از اصول اساسـى تبليـغ و دعـوت              
همـين حالـت در مدينـه و        . اسالمى بوده است و در اين ميان، هيچ معامله و مجامله اى رواشمرده نشده اسـت               

شه هاى باطل اين گروه، به ويژه يهوديان، را بـه بـاد             قرآن، جاى به جاى، اندي    . برابرِ اهل كتاب نيز جلوه گربود     
انتقاد مى گيرد و هرگز دانش انحرافى و اغواگرِ آنان را به رسميت نمى شناسد و حتّى از جاودانگىِ آنان در لعن                      

 :و عذاب سخن مى گويد تا بفهماند كه ميان اهل حقيقت و اينان هيچ پيوندى نيست
 

كـانُوا ال   .  بنى اِسرآئيلَ على لِسانِ داود وعيسى ابنِ مرْيم ذلك بما عصوا وكـانُوا يعتَـدونَ                 لُعِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ   
م  تَرى كَثيرًا مِنْهم يتَولَّونَ الَّذينَ كَفَـرُوا لَبِـئْس مـا قَـدمت لَ             . يتَناهونَ عن منْكَر فَعلُوه لَبِئْس ما كانُوا يفْعلُونَ          هـ

هِ مااتَّخَـذُوهم            . اَنْفُسهم اَنْ سخِطَ اهللاُ علَيهِم وفىِ الْعذابِ هم خالِدونَ         ما اُنْـزِلَ اِلَيـو النَّبِىؤْمِنُونَ بِاهللاِ وكانُوا ي لَوو
 )81 تا 78/ مائده  .(اَولياء ولكِنَّ كَثيرًا مِنْهم فاسِقُونَ
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افر شدند به زبان داود و عيسى بن مريم لعنت شدند، و اين لعنـت پـاداش عصـيان و                    از بنى اسرائيل آنان كه ك     
بسـيارى از   . از كار زشتى كه كردند يكديگر را نهى نمى كردند و هر آينه بدكارى مى كردنـد                  . تجاوزشان بود   

شـم خـدا بـر      خ. بد است آنچه پيشاپيش براى خود فرستادند      . ايشان را مى بينى كه با كافران دوستى مىورزند        
اگر به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده ايمـان آورده بودنـد كـافران را بـه                     . آنهاست و در عذاب جاودانه اند       

 .دوستى نمى گرفتند، ولى بيشترشان فاسقانند
 

به راستى، جا دارد دكتر خلف اهللا و ديگر شاگردان استاد امين خولى در مصر و جهان عـرب، و نيـز دوسـتان و                         
اگر پيامبر دانسـته    : هشگران ايرانى كه در آثار گونه گونِ خود به همين انديشه روى دارند، از خويش بپرسند               پژو

هاى يهود و نصارا را براى مخاطبه با مردم خويش، دستمايه قرارمى داد، چگونه قول يهـود را كـه عزيـر پسـر                        
 خود را فرزنـدان و دوسـتان خـدا مـى     خداست، قول نصارا را كه مسيح پسر خداست، و قول هر دو دسته را كه          

 به سختى انكار كرد و رسوايى آنان را به صراحت فرياد نمود؟) 18/ مائده  (شمردند،
 

 بررسى برخى از شواهد فرعى خلف اهللا 
 

اكنون كه اصل ديدگاه دكتر خلف اهللا در رساله الفنّ القصصى فى القرآن الكريم به ميـزان داورى نهـاده شـد،                      
 از شواهد فرعى او را نيز مطرح كنيم و بنگريم كه آيا اين نمونه ها به راستى شاهد مدعاى او                 خوب است برخى  

 . هستند
 
دكتر خلف اهللا در توضيح اين سخن كه قصه هاى قرآن بر پايه اعتقادات مخاطبان، و نـه لزومـاً حقيقـت و                       . 1

 :وردواقعيت تاريخى، استوارند، سخن قرآن درباره منافقان را شاهد مى آ
 

ولُه واهللاُ يشْـهد اِنَّ الْمنـافِقينَ لَكـاذِبونَ                       لَرَسـ ك  .(اِذْ جائَك الْمنافِقُونَ قالُوا نَشْهد اِنَّك لَرَسولُ اهللاِ واهللاُ يعلَـم اِنـَّ
ه تـو   خدا مى داند كـ    . شهادت مى دهيم كه تو پيامبر خدا هستى       : چون منافقان نزد تو آيند، گويند     )1/ منافقون  

 .پيامبرش هستى و خدا شهادت مى دهد كه منافقان دروغگويند
 

 :آن گاه مى نويسد
 

. ما مى نگريم كه قرآن تكذيب سخن منافقان را برپايه قول خودشان استوار مى سازد ونـه آنچـه حقيقـت دارد                     
ه آنان به او كـه      گفت. منافقان اعتقاد داشتند كه محمد رسول خدا نيست، اما حق اين بود كه وى رسول خداست               

به همين دليل، قرآن آن ها را دروغگو خوانـد و           . تو رسول خدايى، با حق سازگار، اما با اعتقاد آنان ناسازگار بود           
 )57نّ القصصى فى القرآن الكريم، صالف .(پيامبر را از ايشان بر حذر داشت
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 . اصوال نفاق چيزى نيست جز دوگانگى ظاهر و باطن: در پاسخ بايد گفت
 

ك   . قرآن براى آن كه اين دوگانگى را بنمايانَد ناچار است قول منافقان را بياورد و به آن تمسك كند                   اين تمسـ
به معناى پذيرش سخن آنان يا دستمايه ساختن آن نيست، بلكه صرفاً براى نشان دادن تعـارض ميـان ظـاهر                     

 نمى گنجد تا بگـوييم اگـر قـرآن بـه آن       به بيان ديگر، در اين مورد گونه ديگرى در تصور         . وباطن ايشان است  
گونه ديگر سخن مى گفت نتيجه اى ديگر داشت و اكنون كه چنـين سـخن گفتـه نتيجـه اى ديگـر دارد كـه              

 .عبارت است از پايه نهادنِ سخن بر اساس قول منافقان
 
 شواهد خلف اهللا از كتب تفسير و تاريخ. 2
 

          ات تاريخى كامال سازگار دانست         دكتر خلف اهللا بر آن است كه هرگز نمى توان قصبـه  . ه هاى قرآن را با واقعي
 :اعتقاد او، پايبندى به نگرش تاريخى در قصه هاى قرآن، با سه مشكل بزرگ رو به روست

 
 .ناسازگارى برخى از اشارات تاريخى قصه هاى قرآن با واقعيات مسلّم مورد پذيرش تاريخ نگاران. يك

 
 .و گوها و اوصاف از يك قصه واحد به شكل هاى گوناگون، در آيات مختلفتكرار صحنه ها و گفت . دو
 

 )42 تا 29صى فى القرآن الكريم، ص الفنّ القص .(ناهماهنگى بعضى از وقايع قصص قرآن با عقل سليم. سه
 

اينك بجاست شواهد او در مـوارد يكـم و          . پيش تر، به تفصيل و در جاى خود، راجع به مورد دوم سخن گفتيم             
او به جست و جويى پرگستره در كتب تفسير و تاريخ پرداختـه و نمونـه هـايى را در اثبـات دو                       . سوم را بياوريم  

. براى دريافت سخن وى، به مواردى از اين نمونه ها، حسب نقل او، اشاره مى كنيم        . مورد مزبور ارائه داده است    
خى، به نمونه هـايى از ايـن دسـت اسـتناد ورزيـده      خلف اهللا در اثبات ناسازگارى برخى از قصه ها با اقوال تاري     

 .است
 

بابلُغُ االَْسلّى اَبا لَعرْحنِ لى صنُ يا هامانُ ابوقالَ فِرْعمى نويسد) 36/ مؤمن (فخر رازى درتفسير آيه و: 
 

ى و  يهوديان مى گويند پژوهشگران تاريخ بنى اسرائيل و فرعون اتّفاق نظر دارنـد كـه هامـان در زمـان موسـ                     
پس اين كه هامان در زمان فرعون مى زيسـته،          . فرعون نمى زيسته و زمانى دراز پس از ايشان زاده شده است           

نمى توان گفت منافاتى ندارد كه دو نفر به نام هامان بوده باشند، يكى در زمان فرعون و   . خطايى تاريخى است  
خصيت نافذ و سرشـناس، حتمـاً نـام و نشـانى در             از هامانِ وزير، با آن ش       زيرا اگر چنين بود    ;ديگرى پس از او   
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حتّى اگـر   . اين همانند آن است كه كسى بگويد ابوحنيفه در زمان پيامبر اسالم مى زيسته است              . تاريخ مى مانْد  
كسى مدعى شود كه كسى به نام ابوحنيفه نيز در زمان پيامبر مى زيسته، اهل تاريخ، با توجه به سرشناسى ابـو           

 )277، ص 7التّفسير الكبير، ج  .(جيه را نمى پذيرندحنيفه، اين تو
 

 :نيز قاضى عبدالجبار مى نويسد
 

چگونه ممكن است مريم خواهر هارون دانسته شـود، در          : گفته شده است  ) 28/ مريم  (درباره آيه يا اخت هارون    
 حالى كه ميان او و هارون، برادر موسى، زمانى بس دراز فاصله بوده است؟

 
از اين گذشته، چه بسـا خـواهر        .  است كه ظاهراً اين هارون، فردى ديگر بوده است نه برادر موسى            پاسخ ما اين  

هارون ناظر به اين باشد كه مريم از نسل هارون بوده است، همان گونه كه به مردى از قريش برادر قريش مى   
 اثبات ناسازگارى مفاد برخى از      دكتر خلف اهللا در   )220عن، ص   تنزيه القرآن عن المطا   : قاضى عبدالجبار  .(گويند

 .از آن جمله، اين دو شاهد را بنگريد. قصه ها با علم و عقل نيز شواهدى آورده است
 

 :فخر رازى در تفسير قصه ذوالقرنين چنين مى نگارد
 

نيز ترديدى نيست كـه خورشـيد در        . با دليل ثابت شده است كه زمين كُروى است و آسمان بر آن محيط است              
خورشيد در چشمه اى گِل آلـود و سـياه غـروب مـى كنـد و                 : پس اين كه در قرآن آمده     . لك قرار دارد  همين ف 

يكى اين كه مـردم     : از دو جهت با مشكل رو به روست       ) 86/ كهف   (ذوالقرنين گروهى را نزد آن چشمه يافت،      
است، پـس چگونـه در       و ديگر آن كه خورشيد بسى بزرگ تر از زمين            ;نمى توانند نزديك خورشيد اقامت كنند     

آن گـاه   : يكى از چشمه هاى آن جاى مى گيرد؟پاسخ ما اين است كه بايد اين گفته قرآن را تأويل كرد و گفت                    
كه ذوالقرنين به غروبگاه رسيد و ديگر هيچ آبادى و ساختمانى نديد، احساس كرد كـه خورشـيد در چشـمه اى                   

 همان گونه كه مسافر كشتى بـه گـاه       ; اى در كار نبود    البتّه در حقيقت، چشمه   . سياه و تاريك جاى گرفته است     
قاضـى  . 305، ص   5التّفسـير الكشّـاف، ج       .(غروب احساس مى كند كـه خورشـيد در دريـا آرام گرفتـه اسـت               

 )217 تنزيه القرآن عن المطاعن، ص :عبدالجبار نيز همين رأى را دارد
 

 :ر دو غزوه بدر و اُحد آمده استنيز در تفسير المنار، درباره يارى فرشتگان به مسلمانان د
 

يك فرشته كافى   : او مى گويد  . ابوبكر أصم انكار كرده است كه فرشتگان در اين دو غزوه به ميدان آمده باشند              
اگـر او در جنـگ بـدر        . است تا مردم زمين را هالك كند، همچنان كه جبرئيل با قوم لوط در مدائن چنين كرد                

رزم مسلمانان بوده است؟ و به فرض كه چنين بوده، ديگر چرا ساير فرشتگان              حضور داشته، ديگر چه نيازى به       
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از ايـن هـا     . نيز به جنگ آمده اند؟ از اين گذشته، بزرگان قريش و كشندگان آن ها در تاريخ معلوم و نامبردارند                  
 .فراتر، جنگيدن ايشان را يا مردم مى ديده اند يا نه

 
ار نيروهاى پيامبر ذكر نكرده اند و چرا قرآن مى گويـد كـه خداونـد شـمارِ      اگر مى ديده اند، چرا آنان را در شم    

شما را در چشم كفّار اندك جلوه داد؟ اگر بگوييد در غير صورت خَلق بوده اند، الزم بـوده كـه هراسـى شـديد                         
 . اما چنين رخدادى نقل نشده است;قلوب مردم را فراگيرد

 
 سرها را مى پراكندند و شكم ها را مى دريدنـد و كـافران را بـر خـاك                    و اگر مردم آن ها را نمى ديده اند، بايد         
، ص  4المنار، ج    ...(و چنين معجزه بزرگى را هيچ كس نقل نكرده است         . فرومى افكندند، بى آن كه كسى ببيند      

113.( 
 

ش و عقـل    ما اين چهار نمونه را آورديم تا فاش شود كه برخى از نظريه پردازان مسلمان تا چه حد خيـال انـدي                     
بـه راسـتى، چـه      . گريز بوده اند و امثال دكتر خلف اهللا انديشه خويش را بر چه مبانى لرزانى استوار ساخته انـد                  

منافاتى است ميان عقل و علم با يارى فرشتگان به مسلمانان؟ مگر قرآن به نوعِ اين يارى تصريح كرده اسـت                     
 كه ما به چنين خيال پردازى هايى روى آورده ايم؟

 
ر يارى معنوى فرشتگان امرى ممكن نيست؟ مگر حتّى يارى مادى فرشتگان نمى تواند در قـالبى تحقّـق                    مگ

؟ ونيز غروب خورشيد در چشمه اى گِل آلود و سياه كه از فـرا چشـم ذوالقـرنين                   ...يابد كه همگان نبينند؟ مگر    
 ؟تصويرمى شود، دليل شكوه و بالغت قرآن است يا ناسازگارى اش با عقل و علم

 
در باب نمونه هاى تاريخى هم عجيب است كه سخن صريح قرآن را درباره هامان بر زمين نهيم و بـه اقـوال                       

اخت هارون هم كه به راحتى قابل فهم است و هيچ يك از دو وجه برشمرده فخـر      . مورخان يهود استناد ورزيم   
  با تاريخ مسلّم بدانيم؟با اين حال، چرا ما، خود، قرآن را ناسازگار. رازى، ناپذيرفتنى نيست

 
 سه انگيزه مهم رويكرد خاص خلف اهللا 

 
در مجموع، مى توان سه عامل مهم را به عنوان انگيزه هاى رويكرد خاص دكتر خلف اهللا و هم انديشگانش بر            

 :شمرد
 
 از  با اوج يافتن گرايش هاى امروزين ومتمايل به روشنفكرى در مصر و ديگر كشورهاى اسـالمى، گروهـى                 . 1

دانشمندان علوم دينى كوشيدند تا همه مفاهيم دينى را به گونه اى بـا دانـش و رهـاورد فكـرى جهـان غـرب                 
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يكى از ثمره هاى اين كوشش همـه جانبـه و نوعـاً خالصـانه، منحصـر سـاختن وحـى در                      . همگون جلوه دهند  
ى برَد، اين گروه مـى  هرجا عقل بشرى به ژرفاى يك مفهوم وحيانى پى نم      . چهارچوب عقل محدود بشرى بود    

مثال هرگـاه   . كوشند تا آن مفهوم را تأويل ودستكارى كنند، زيرا شأن عقل را فراتر از تصرّف و تأويل مى دانند                  
عقل، با همان تعريف، نتواند وجود جن را بپذيرد، اين گروه سعى مى كنند يا جن را به گونه اى عقل پذير معنا                        

ليكن از آن جا كه قرآن به وجود جن تصريح كرده است، اينان ناچارند              .  شوند كنند و يا اساساً وجود آن را منكر       
ساده ترين و رايـج تـرين گونـه    . روشى نهادين در اين باب در پيش گيرند تا در موارد ديگر دچار تناقض نشوند      

 بـه شـمار     اين روش همين است كه بعضى از مفاهيم وحيانى را از باب نماد و اسطوره و تمثيل و همانند آن ها                    
 . نتايج چنين شگردى به صورت هاى متفاوت ظاهر مى شوند. آورند

 
 لـيكن از آن جـا كـه         ;قرآن، خود، به وجود پديده اى به نام جن اذعان ندارد          : يكى از آن ها، در مثَل، اين است       

اى به نام جن مخاطبان آن روز وجود جن را مسلّم فرض مى كرده اند، قرآن نيز با آنان همنوايى كرده و پديده                 
 .را مفروض دانسته است

 
مـثال قرآنـى كـه از       . پيداست كه پذيرش چنين نظريه اى، برابراست با انكار صدق و راسـتى قـرآن              : نقد و نظر  

جنيان خبر مى دهد و اخبار آن ها را مى آورد و وحى خداوند به آنان را ذكر مى كند و اين همه را از مشـركان                           
ر و اقوال ديگر خود نيز چنين عمل نكرده است؟ گشودن اين باب، هيچ خـتم و پايـانى                   اخذ مى كند، آيا در اخبا     

وجود را : هر مفهوم و خبر وحيانى را كه با عقل بشرى ناسازگار باشد، مى توان چنين تأويل و منقلب كرد         . ندارد
 . خير را شر پنداشت و شر را خير;عدم پنداشت وعدم را وجود

 
ى به مكاتب و سبك هاى غربى سبب گشت كه مسلمانان احساس كنند در ميـدان                رويكردهاى ادبى و هنر   . 2

موج داستان نويسى در سده هـاى اخيـر، بـه ويـژه سـده نـوزدهم، و                  . رقابت با ديگران عرصه را خواهند باخت      
پديدآورى شاهكارهاى ادبى بشرى در مغرب زمين موجب شد كه دينداران نيز به جنبش درآيند و قرآن و وحى                   

با اين مكتب ها و سبك ها همراه و هماهنگ تفسير كنند تا از اين رهگذر، هم مبانى وحيانى را همپاى هنرِ                      را  
عملى ترين شـيوه در ايـن   . پيشرفته جلوه دهند و هم زمينه تالش هاى تازه ادبى ـ هنرى خود را هموار سازند 

 .و با همان زاويه ديد به تحليل آن ها بپردازندميان، آن بود كه قصه هاى قرآن را از منظر ادبيات امروز بنگرند 
 

قرآن كتاب هنر نيست و شأنش بسيار فراتر از آن است كه قافيه پردازى كند، فنون ادبـى را رعايـت                     : نقد ونظر 
در . اين سخن هيچ اختصاصى بـه ادب و هنـر امـروز نـدارد             ... . نمايد، به قالب هاى قصه گويى اهتمام ورزد، و        

اين سبب مى   . ايد كوشيد تا قرآن را كتابى ادبى، هنرى، علمى، تاريخى، ومانند آن ها جلوه داد              هيچ دوره اى نب   
 . شود كه قرآن در چهارچوب تنگ فنون و علوم بشرى محدود گردد و از فراز به فرود كشانده شود
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 آيـات قـرآن اثبـات    مثال كسانى كه مى كوشند تا وجود قافيه يا نوعى قافيه ـ با نام هايى چون فاصـله ـ را در   
متكلّمى كه ذاتاً به دنبال قافيه سازى باشد، بـه       . كنند، خواسته يا ناخواسته، از عظمت كالم خدا غفلت مىورزند         

و آيا عمده تأكيد قرآن بر اين كه شـعر و شـاعرانه نيسـت، جـز از ايـن                    . ناچار گاه مفهوم را فداى لفظ مى كند       
زّه جلوه دهد؟ البتّه مى پذيريم كه قرآن در همان حال كه رسالتى          روست كه ساحت خويش را از اين تنگناها من        

تربيتى و تهذيبى دارد و اَعالم اين رسالت را در آفاق بيكرانه اش باز مى تابانَـد، از برخـى ويژگـى هـاى ادبـى                          
 حـد و     اما اين بدان معنا نيست كه كالم قرآن به اين          ;وبالغى و هنرى وعلمى ومانند آن ها نيز برخوردار است         

پس هرگونه تالش براى تطبيق معيارهاى ادبى وهنرى غربى و شرقى بر قصه هـاى               . حصرها ملتزم بوده است   
 .قرآن، تنها از بزرگى وشكوه قرآن در چشم خلق مى كاهد و هيچ آبرو و عزّتى براى آن به ارمغان نمى آورد

 
ناگون اسالمى، اصرار و افراط ورزيده انـد تـا          بسيارى از مفسران و شارحان قرآن، از مذاهب و نحله هاى گو           . 3

. قصه هاى قرآن را با اساطير و خرافه هاى رايج در ميان اقوام پيشين و به ويژه اخبـار تـوراتى سـازگار سـازند                        
اينان از سويى ديده اند كه اين خرافه ها در مجموعه هاى دينى ما راه يافته و از ديگر سو جرأت نورزيده اند تا                        

 چرا كه قرن هاست     ;به كنار افكنند و حقيقت ناب قرآنى را پشت پرده اين ياوه هاى زيبا آشكار سازند               آن ها را    
 .با همين حرف ها و روايت ها سرِ انبوهى از مردم گرم مى شود

 
 با اندوه بايد گفت كه همواره چنين بوده و هست كه سوداىِ گرمىِ بازار، راه را بر حقيقت گويى وحق نويسـى                      

اين آفت در روضه خوانى، مقتل نويسى، تعزيه، يافتن آستان امامزادگان، خواب نما شدن، و بسيارى از . دمى بند
سنّت هاى ذاتاً خوب و مثبت جلوه گرشده و شاخ و برگ هايى بر دين افزوده است كه هرگز با دين سـازگارى                       

 .ندارند و تنها ميوه اى تلخ و دين آزار به بار مى آورند
 

ى قرآنى منقول دراين گونه تفاسير، بسيارى چيزها راه يافته اند كه هرگز نه در خود قرآن به آن ها                     در قصه ها  
مثال در قصه موسى هيچ نامى از پدرِ آن دو دختر برده نشده اسـت،               . تصريح شده است ونه با حقيقت سازگارند      

اينك برخـى اعتـراض مـى       . ته است اما آن گاه كه اين قصه در متون روايت شده نام آن فرد شعيب قلمدادگش              
 .كنند كه شعيب هرگز با موسى معاصر نبوده است

 
براى زدودن اين آرايه ها و شاخ و برگ         ! بر خود سوزن زدن و فريادِ دردسر دادن       :  اين يعنى همان مثَل مشهور    

ف كـردن صـورت     سرانجام گروهى بر آن شده اند كه راه حلّ مشكل، حذ          . ها، عده اى به دنبال چاره گشته اند       
اينان صادق بودن قصه هاى قرآن و مطابقت آن ها با واقعيات بيرونى را نفى مى كنند تـا كسـى                     . مسأله است 

 چرا سليمان چنين و چنان كرد در حالى ;اعتراض نكند كه چرا فالن رويداد با نقل هاى تاريخى سازگارى ندارد
هنگامى . رتيب، ديگر جايى براى بحث و مناقشه نمى مانَد        ؟ به اين ت   ... چرا ;كه تاريخ جز آن را گواهى مى دهد       
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كه بنا نيست تا قصه هاى قرآن با واقعيت منطبق باشند، مى توان هريك از اين رخدادها و آدم ها را نمـادين و       
 .سمبليك و تمثيلى و اسطوره اى دانست و به هر كس، به فراخور باورش، سهمى از حقيقت نسبى داد

 
. بسيارى از اين شاخ و برگ ها از بيرون قرآن به آن افزوده شده اند.  البتّه، نارواترين انگيزه استاين،: نقد ونظر

چرا قصه هاى قرآن بايد گناه ديگران را بر دوش كشند؟ چرا براى پاسخ دادن به شبهه هايى كه دست بشر آن                 
ضلى خودساخته، معضلى بسيار بزرگ     ها را ساخته است، صدق وحى اِالهى را انكار مى كنيم؟ چرا براى حلّ مع              

 تر پديد مى آوريم و دين خويش را از معجزه جاويد و ناب كالم خدا تهى مى سازيم؟
 

پيداست كه راه حلّ آن مشكل اين است كه قرآن را از منظر خود قرآن بنگريم و هرگونه رطْب و يابِسـى را در                        
يمان را آن قدر شاخ و برگ هاى غريب و عجيب مى            چرا قصه واقعى و شكوهمند سل     . قصه هاى آن راه ندهيم    

 دهيم تا به افسانه شبيه شود و آن گاه وجود چيزى به نام افسانه را در قصه هاى قرآن مى پذيريم؟
 

 اشاره اى به سخن امين خولى 
 

سب اسـت  با عنايت به اين كه دكتر خلف اهللا بنيان نظريه خويش را از استادش دكتر امين خولى اخذ كرده، منا             
 :او مى گويد. در اين جا به سخنى ازدكتر خولى اشارهورزيم

 
به روشنى مى توان دريافت كه ارائه رويدادهاى        ) ارائه هنرى و ارائه تاريخى    (= از جداسازىِ دو گونه ارائه وقايع       

 .(قـى گذشته در قرآن و گفت و گو از آن رخدادها و اشخاص، ارائه اى هنرى و ادبى اسـت، نـه تـاريخى و حقي                  
 )280 تا 276ى منطوقه و مفهومه، ص القصص القرآنى ف: سخنان امين خولى در اين بخش منقول است از

 
نتيجه اين بيان آن است كه قرآن گاه براى جذب مخاطبان از حقيقت عدول كرده، آزادانه به روايت واقعيت ها                    

بسا كه يك هنرمندِ كمال يافتـه       .  حقيقت نيست  در باور ما، ارائه هنرمندانه لزوماً به معناى عدول از         . مى پردازد 
البتّـه امـين خـولى بـا ايـن          . هرگز از حق عدول نكند و در عين حال، آن را با شيوه اى هنرى به نمايش نهـد                  

 :او مى گويد. تفكيك، در پى آن است كه ميان هنر و دين آشتى و مهر پديدآورد
 

كه به جنبه هنرى قصه هاى قرآن ايمان دارد، مى توانـد بـا              بر پايه اين انديشه، انسان فرهيخته در همان حال          
ژرفا و روشنى به بررسى اشخاص و حوادث تاريخى بپردازد و مطمئن باشد كه نتيجـه گيـرى تـاريخى اش بـا                       

 .صدق قرآنى منافات ندارد
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 محقّق، حقايق چگونه ممكن است فرهيخته اى. اما به اعتقاد ما، چنين آميزشى، دورى آفرين است، نه آشتى زا
تاريخى را به گونه اى ترسيم كند و همان حقايق را در قصه هاى قرآن به گونه ديگر بازبيند و آن گاه همچنان   

توحيـد  : به صدق كالم قرآن ايمان داشته باشد؟ قرآن، خود، دو حقيقت بزرگ را همپاى يكديگر برشمرده است                
يمان توحيدى از باور به حقيقت ناب اين رويدادها جدايى          و اين، نشانگر آن است كه ا      . و صدق قصه هاى قرآن    

 :پذير نيست
 

 )62/ آل عمران  .(اِنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحقُّ وما مِنْ اِله اِالَّ اهللاُ
 

 .و جز اهللا هيچ خدايى نيست. همانا اين داستانى است راست و درست
 

ايق تاريخى به راهى مى روند و قصه هاى قـرآن بـه             از اين گذشته، پس از تن دادن به اين فرض غلط كه حق            
راه ديگر، آيا با توجيه ادبى وهنرى اين قصه ها گرهى گشوده مى شود؟ آيا به ايـن ترتيـب، قـرآن از مطـاعن                         
بيگانگان محفوظ مى مانَد؟ اين توجيه نتيجه اى جز طعن قرآن به همراه ندارد، زيرا بدين سان جنبه وحيانى و                    

 .آن سلب مى شود و شكوه اعجازينِ آن در محاق ترديد قرارمى گيردحق نمايى محض 
 

 سخن سيد قطب 
 

شايد برخى گمان كنند كه او      . خوب است در اين جا از سخن پژوهشگر پرآوازه اين فن، سيد قطب، نيز يادكنيم              
است كه او با همه نـو       جالب  . در اين باب سكوت ورزيده يا به قرائنى، او را با دكتر خلف اهللا همداستان شمارند               

او ظاهراً در اثنـاى     . سخنى ها در عرصه فرهنگ و هنر دينى، از حقيقت بزرگ صدق وحى غفلت نورزيده است               
كشمكش هايى كه كتاب دكتر خلف اهللا برانگيخته بوده، در چـاپ سـوم اثـر خـويش سـخنى آورده روشـن و                        

 :روشنگر
 

از رويدادها يا شخصيت هايى در قصه هاى قـرآن يـاد   و هرگاه هم ... صدق قصه هاى قرآن صدق واقعى است    
 زيرا قرآن نـازل     ;شده باشد كه در تاريخ نام و نشانى از آن ها نيست، بايد قرآن را در برابر تاريخ حجت دانست                   

التّصـوير  : سيد قطـب   .(شده حكيم داناست و تنها متن دينى سالم مانده از تحريف و تزوير در طول تاريخ است                
 ))گفتارى درباره چاپ سوم كتاب (259 تا 255فى القرآن، ص الفنّى 

 
 :سيد قطب، در همان جا، همچنين مى نويسد
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من در شگفتى ام كه چرا از تعبير هنرى چنين به ذهن متبادر مى شود كه يك اثر بافته خيـال و سـاخته وهـمِ              
رد، يعنى هم صادق و واقعى باشد مگر نمى توان حقايق را با شيوه اى هنرى وعلمى عرضه ك. غير معقول است  

و هم هنرى وعلمى؟ آيا از اين رو كه هومر، ايلياد و اُديسه را از روايات اساطيرى بر ساخت؟ يـا از ايـن رو كـه                           
نويسندگان داستان و قصه كوتاه و رمان در اروپا، در هنر آزاد خود، چندان به واقعيات توجه ندارنـد؟ آرى، ايـن                      

 .حقيقت را نيز مى توان به گونه اى كامال هنرمندانه عرضه كرد. مه هنرهنر است، اما نه ه
 

 تصور اين مطلب سخت نيست، مشروط به اين كه خود را از اين عقالنيت وام گرفتـه از ترجمـه هـاى غربـى                        
 .(برهانيم و از نمونه هاى صرفاً غربى روى بگردانيم و در اصطالحات رايـج بـازنگرى فراگيـرى داشـته باشـيم           

 )259همان، ص 
 

 سخن عالّمه طباطبايى 
 

استادِ عالّمه، آقاى طباطبايى، كه سخنش در بسيارى از مقوالت قرآنى محلّ عنايت صاحب نظران است، نيز ـ  
با آن كه از برخى اشاراتش در باب قصه آدم اعتقاد به نوعى تمثيل در قصه هاى قرآن استفاده شـده ـ جـداً از    

ه ابـراهيم و آزر مـى پرورانَـد                . رآن دفاع مى كند   واقعى بودن قصه هاى ق     آن بزرگ اين سخن را در دامن قصـ .
نخست به اين حقيقت تلخ اشاره مىورزد كه بسيارى از بحث ها و جدل ها دراين باب كه آزر اسم علَـم اسـت                        

ن جا كه اين بخـش  از آ. يا لقب مدح و ذم يا نام يك بت، بيهوده اند و در فهم پيام اين قصه هيچ نقشى ندارند       
از سخن وى پشتوانه اى براى ريشه يابى ما در نظريه هاى معاصر است، بجاست كه آن را عينـاً بيـاوريم و در                        

 :پى، نظريه او در باب واقعى بودن قصه هاى قرآن را كه به همين بخش پيوسته است، از نظر بگذرانيم
 

ايى و تاريخى و ادبى درباره پـدر ابـراهيم و واژه آزر بـه               آشكار شد كه هيچ موجبى باقى نمى مانَد تا مباحث رو          
در دستيابى بـه معنـاى ايـن        . ميان آيند و بحث شود كه آيا آزر اسم علَم است يا لقب مدح و ذم يا نام يك بت                   

 .آيه، هيچ نيازى به اين بحث هانيست
 

 و ظهـور آيـه را تبـاه مـى كنـد و      از اين گذشته، بيش تر آنچه در اين باب آورده اند بى پايه و خودساخته است       
ساختار آن را به هم مى ريزد، چرا كه تركيبى غريب به جمله مى بخشد و تقديم و تأخير و حـذف و تقـدير در                          

نيز روشن شد كه پدر راستين ابراهيم آزر نيست، بلكه فردى است كه قرآن به نام وى تصريح نكـرده                    . پى دارد 
 .ه و تورات نيز تأييد مى كند، تارخ استنام او، چنان كه در روايات آمد. است

 
 :از اوهام عجيب اين است كه برخى از پژوهشگران گفته اند

 



 59

قرآن كريم در موارد بسيار، ضمن شرح تاريخ پيامبران و امت ها و قصه هاى پيشينيان، امـورى مهـم را كـه از        
ها، و اوضاع طبيعـى و اجتمـاعى و         تاريخ و محل رويداد   :  همچون ;عناصر جوهرىِ قصه اند مسكوت مى گذارد      

 .سياسى كه در پيدايش و شكل گيرى وقايع مؤثّرند
 

 و از آن موارد، يكى نيز همين جاست، زيرا از پايه هاى درك پيام اين قصه آن است كه نام پدر ابراهيم و نيـز                         
هـا بـدين دليـل      واين مسكوت نهـادن تن    . نَسب و تاريخ زيست و نهضت و دعوت و هجرت آن پيامبر ذكر شود             

يعنى . است كه قرآن در قصه هاى خويش، اسلوب نيكوى هنرى را در قصه گويى حقيقى و فنّى برگزيده است                  
قصه گو پيام مطلـوب را كـامال جـان مـى            . قصه گو هر شيوه ممكن را برمى گزيند تا به هدف خود دست يابد             
ه             بخشد، بى آن كه در باز شناساندنِ درست از نادرست چنـدان اصـ              رار ورزد يـا از همـه عناصـر جـوهرىِ قصـ

 .همچون تاريخ و مكان و ديگر وصف هاى حوادث يادكند
 

ه                      واست كه قرآن در راهِ رسيدن به مقصد خويش، يعنى هدايت انسان ها به سوى سعادت، قصـبه اين ترتيب، ر
سازد، هرچند كه خود، آن ها هايى را كه ميان مردم يا اهل كتاب در عصر پيامبر رواج داشته اند دستمايه سخن 

حتّى ممكن اسـت از  . را صحيح نداند يا همه عناصر جوهرى آن قصه ها در همان شكل رايج تبيين نشده باشد       
و [اصل، اين قصه ها تخيلى باشند، نظير قصه موسى و دختران يا قصه گروهى كه از سرزمين خود خارج شدند                   

هنر قصه گويى هيچ يك از اين ها را نـاروا نمـى دانـد،               . ى، تخيلى اند  كه بنا به نظر برخ    ] هم الُوف حذر الموت   
 .چرا كه بر اين اساس، قصه رساترين و روان ترين ابزار براى دستيابى به مقصود است

 
اعتقاد اين پژوهشگر در باب فنّ قصه گويى البته بجاست، ليكن با قرآن كريم سازگار               . اين سخن ناصواب است   

 بلكه كتابى است عزّتمند كه باطل از هـيچ          ; كتاب تاريخ است و نه مجموعه قصه هاى تخيلى         قرآن نه . نيست
 و ماوراى حق چيزى جز      ; و جز حق نمى گويد     ;سو در آن راه ندارد و خود تصريح كرده است كه كالم خداست            

 حـق و راه      و آن كتـابى اسـت كـه بـه          ; براى دستيابى به حق هرگز از باطل نتوان يارى گرفـت           ;باطل نيست 
ت هسـتند                  پـس چگونـه يـك      . مستقيم فرامى خوانَد و آياتش سراسر بر اخذكننـدگان و تـرك كننـدگان حجـ

 پژوهشگر قرآنى رخصت دارد كه آن را دربردارنده رأيى باطل، قصه اى دروغ، يا خرافه و تخيل بشمارد؟ 
 

ن رسول، ايـن اسـت كـه باطـل و           در اين جا، سخن از اين نيست كه مقتضاى ايمان به خدا و رسولش ودين آ               
نيز سخن از اين نيسـت كـه        . كه البتّه اين سخن به جاى خود درست است         ;دروغ و خرافه را از قرآن دور بدانيم       

هر انسان عاقل صواب انديشى بايد دل و روح خويش را به تصديق قرآن تسليم كند و آن را از هرگونه خطـا و                        
 . كه اين سخن نيز به جاى خود درست است;قاصد، مبرّا بداندلغزش در مقاصدش و نيز طرق وصول به آن م
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سخن من اين است كه قرآن، خود، ادعا دارد سخن خداوند است و نزول يافته تا مردم را به سعادت حقيقـى، از                 
تفسير چنين كتابى روى مى آورد، بايـد آن را صـادق            ( پس هركه به    . طريق حق و به سوى حق، راهبرى كند       

، دارالكتـب   7الميزان فى تفسير القرآن، ج    : محمد حسين طباطبايى   .(ه حقِّ ناب درباره آن بسنده كند      بشمارد و ب  
بررسى تفصيلى ديدگاه دكتر خلـف اهللا دربـاره        .]ترجمه از حقيراست  .[173 تا   171، ص 1362االسالمية، چهارم، 
 )انواع قصه قرآنى

 
اى قرآن تقرير شد و نظريه واقعى بودن قصه هاى قـرآن            اكنون كه چكيده اى از نظريات در باب انواع قصه ه          

پس از ارزيابى و رد نظريه راه يافتن خيال اثبات گشت، نوبت به آن رسيده است كه ديدگاه دكتـر خلـف اهللا در      
باب انواع قصه هاى قرآن، يعنى ديدگاه سوم، را به تفصيل از نظر بگذرانيم و حقيقت نظريه وى را از كالمـش                      

او به چهار نوع قصه اشارهورزيده و مراد خويش از سه نوع اول، تاريخى و تمثيلى و اسطوره اى، را                    .  شويم جويا
از ايـن رو، مـا نيـز    .  اما در باب قصه رمزى يا نمادين چندان سـخنى نگفتـه اسـت   ;به تفصيل بيان كرده است   

گاه خود به تفصيل در باب قصه نمـادين بـه   نخست تعريف سه نوع اول را از زبان او آورده، نقد مى كنيم و آن        
 .بررسى خواهيم پرداخت

 
 تعريف كلّى قصه هاى تاريخى و تمثيلى و اسطوره اى 

 
 :تعاريف زير چكيده سخنان دكتر خلف اهللا درباره سه نوع قصه تاريخى، تمثيلى، و اسطوره اى است

 
 پيامبران و رسوالن مى چرخند و دانشـوران         قصه هايى كه بر مدار شخصيت هاى تاريخى همچون        : تاريخى. 1

ه      . پيشين مى پنداشتند كه رويدادهاى روايت شده در آن ها رويدادهايى تاريخى اند             همگان وجود اين نوع قصـ
 .در قرآن را پذيرفته اند

 
 قصه هايى كه برخى از پيشينيان رويدادهاى آن ها را صـرفاً بيـانى و تفسـيرى مـى شـمارند و نـه                       : تمثيلى. 2

در اين نوع، كافى است كه رويدادى تخيلى و تمثيلى در خدمت بيان يك انديشه و شـرح و                   . رويدادهاى واقعى 
 .تفسيرِ پيام هايى به كار گرفته شود

 
قصه هايى كه بر پايه اسطوره ها ساخته شده اند و هدف از بيان آن ها فقـط توجيـه و توضـيح             : اسطوره اى . 3

در اين قصه ها، عنصر اسطوره اى، به خـودى          . شرى نمى تواند آن ها را بپذيرد      مسائلى است كه معموال عقل ب     
ى فـى   الفـنّ القصصـ    .(خود، مورد نظر نيست، بلكه همچون ابزار و وسيله اى توجيهى در نظر گرفته مى شـود                

 )120 و 119القرآن الكريم، ص 
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 قصه تاريخى 
 

رآن نيز صرفاً از منظرى ادبى پرداخت شده اند و هرگز           دكتر خلف اهللا معتقد است كه حتّى قصه هاى تاريخى ق          
به اعتقاد او، چه بسا قرآن از رويداد يـا صـحنه اى يـاد كـرده و آن را                    . در آن ها صدق قضايا لحاظ نشده است       

ترسيم ساخته باشد، ولى هرگز قصدش آن نبوده است كه واقعيت را به نمايش نهد، بلكه مـى خواسـته از ايـن                       
 به همين دليل، معموال همان ذهنيتى را كه ;خاطبان را برانگيزد و رگ احساس آنان را بجنباندطريق عواطف م

ايـن قاعـده در     . خواه اين ذهنيت مطابق با واقـع باشـد و خـواه نباشـد              مخاطبان داشته اند مبنا قرار داده است،      
ثال اين كه اصحاب كهف سيصد   م. مواردى كه قرآن صراحتاً از زمان و مكان و عددى ياد كرده نيز جارى است              

ونه سال در غار ماندند، سخن خداوند نيست، بلكه مطلبى است كه قرآن از زاويه ديد ناظران و راويان بيرونـى                     
و اين، از اسرار اعجاز و مانـدگارى و بالغـت قـرآن      . بيان مى كند، گرچه به ظاهر، خود، آن را روايت مى نمايد           

لقـرآن  الفنّ القصصى فى ا    .(ى را در قصه گويى خويش به كار بسته است         است كه شيوه هاى بديع ادبى و هنر       
 )152 تا ص121الكريم، چكيده 

 
 قصه تمثيلى 

 
در اين بخش، شايسته است به جهت اهميت بحث قصه هاى تمثيلى، چكيده ديدگاه دكتر خلف اهللا را در بـاب                     

 :يم تا عين جمله هاى وى باقى بمانددر اين چكيده سازى، مى كوش. قصه تمثيلى در قرآن بياوريم
 

قصه تمثيلى قصه اى است كه به عنوان مثَل آورى در قرآن آورده شده است و نوع هنرى قصه به شـمار مـى                        
ت اسـتوار            . تمثيل، گونه اى بالغى است و از فنون بيان قلمداد مى شود           . آيد بيان همان قدر كه بـر پايـه واقعيـ

ه اى حتمـاً اتّفـاق افتـاده باشـند و                  . يه دارد است، بر عرف و خيال نيز تك       الزم نيست كه حادثه هاى چنين قصـ
در همه اين ها فـرض و خيـال         . شخصيت هايش حتماً موجود باشند و گفت و گوها واقعاً صورت پذيرفته باشند            

ت هنـرى   بى توجهى به همين خاصي    . و از همين رو، قصه تمثيلى قصه اى هنرى به شمار مى آيد            . كافى است 
 .سبب شده است كه به تعبير زمخشرى، بعضى از مفسران قصه هاى تمثيلى قرآن را از متشابهات قلمدادكنند

 
ران را                       ه هاى قرآن مى آورد و سپس آراى متفـاوت مفسـدكتر خلف اهللا در توضيح سخن خويش، مثالى از قص

طبـق يـك نظـر،      . تگاه فكرى ريشه دارنـد    به تعبير وى، اين آراى گونه گون در دو خاس         . ذيل آن ذكر مى كند    
 .هرچه با واقعيت مطابق نباشد ناراست است و امكان ندارد كه فرشتگان خدا سخن ناراست بر زبان رانند

 
به .  طبق نظر ديگر، براى صادق شمردن يك قول، به منطق ادبى، جز منطق وقوعى، نيز مى توان استناد كرد                  

كمفرماست و وقتى سخنى با منطق ادبى سازگار باشد راست است، گرچه با ديگر بيان، در تمثيل، منطق ادبى ح



 62

اكنون كه اين دو مبنا، به تعبير دكتـر خلـف اهللا، دانسـته شـد، آن مثـال را از نظـر مـى                         . واقعيت مطابق نباشد  
 :گذرانيم

 
        رابوا الْمِحرومِ اِذْ تَسؤُ الْخَصنَب لْ اَتئكهلى دا   . وخَلُوا عضُـنا            اِذْ دعغـى بمانِ ب خَصـ قالُوا ال تَخَف ممِنْه فَفَزِع دو

ةً ولِـى           . على بعض فَاحكُم بينَنا بِالْحقِّ وال تُشْطِطْ واهدِنĤ اِلى سوآءِ الْصراطِ             جـونَ نَعع تِسـو عتِس اِنَّ هذا اَخى لَه
ؤالِ نعجتِـك اِلـى نِعاجِـه واِنَّ كَثيـرًا مِـنَ           . فىِ الْخِطابِ   نَعجةٌ واحِدةٌ فَقالَ اَكْفِلْنيها وعزَّنى       بِسـ ك قالَ لَقَد ظَلَمـ

                  هبتَغْفَرَ رفَاس اَنَّما فَتَنّاه ظَنَّ داودو مقَليلٌ ما هالِحاتِ ومِلُواالْصعنوا وض اِالّ الَّذينَ امعلى بع مضُهعغى ببالْخُلَطاءِ لَي
 )25 تا 21/ ص  .(فَغَفَرْنا لَه ذلِك واِنَّ لَه عِنْدنا لَزُلْفى وحسنَ ماب. راكِعاً واَناب وخَرَّ 

 
. داود از آنهـا ترسـيد     . آيا خبر آن مدعيان را شنيده اى آنگاه كه از ديوار قصر باال رفتند؟ بـر داود داخـل شـدند                    

ميان ما به حـق داورى كـن و پـاى از      . كرده است مترس، ما دو مدعى هستيم كه يكى بر ديگرى ستم           : گفتند
او را نود و نه ميش اسـت و مـرا يـك             . اين برادر من است   . عدالت بيرون منه و ما را به راه راست هدايت كن            

او كه ميش تو را از تو : داود گفت. آن را هم به من واگذار، و در دعوى بر من غلبه يافته است : مى گويد. ميش
 .ميشهاى خويش بيفزايد بر تو ستم مى كندمى خواهد تا به 

 
 و بسيارى از شريكان جز كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند ـ و اينان نيز اندك هسـتند ـ    

پس از پروردگارش آمرزش خواسـت و بـه ركـوع           . و داود دانست كه او را آزموده ايم       . بر يكديگر ستم مى كنند    
 .او را به درگاه ما تقرب است و بازگشتى نيكو. ما اين خطايش را بخشيديم . درافتاد و توبه كرد 

 
آرى، نكته مورد بحث مفسران در اين قصه آن است كه اگر اين دو كه بر داوود واردشدند فرشته بودند چگونـه                      

بِقُونَه بِـا    : سخنِ ناراست و غير حقيقى گفتند، در حالى كه خداوند تصريح فرموده است             سـرِهِ     ال يبِـأَم م هـلِ ولقَو
و نيز ويفْعلُونَ   ) فرشتگان در سخن بر خدا پيشى نمى گيرند و به فرمان او كار مى كنند              ) (= 27/ انبيا   .(يعملُونَ

مفسرانى چون زمخشرى و ). و آنچه را فرمان مى گيرند، انجام مى دهند) (=6/  و تحريم 50/ نحل (ما يؤمرونَ
 و ;حلّ اين مشكل، گفته اند كه اين سخن فرشتگان به شيوه تمثيل و ضرب المثل بـوده اسـت    ابوالشّعود براى   

البتّه اين ويـژه    . در ضرب المثل، همچون ديگر انواع كنايه و سخن پوشيده، معناى ظاهرى واژه ها مراد نيست               
 همه ايـن مـوارد، بايـد        در. تمثيل نيست، بلكه ديگر فنون بالغى چون مبالغه و غلو و اغراق را نيز شامل است               

 .ميان صدق هنرى و صدق عقلى تفاوت نهاد
 

يكى آن كه تمثيلى بودن برخى از قصه هاى قرآن به : در همين جا، دكتر خلف اهللا دو نكته را يادآورى مى كند     
در اين معنا نيست كه همه مواد آن ها خيالى باشد، بلكه معموال آميزشى از ريشه اى واقعى و پرداختـى خيـالى      

ديگر اين كه ورود خيال به قصه هاى قرآنى ناشى از نياز مخاطبان به آن است و نـه            . آن ها به چشم مى خورد     
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به ديگر بيان، از آن جا كه قرآن به عربى مبين و بليغ نازل گشـته، اسـلوب هـاى                    . نياز خداوند به خيال پرورى    
 .ها تكيه بر عنصر خيال استادبى و هنرى زبان عربى را به كار بسته است كه از جمله آن 

 
 :گفتنى است كه دكتر خلف اهللا وجود دو نوع تمثيل را در آيات و قصه هاى قرآنى برشمرده است

 
تمثيلى كه پس از بيان معانى اصلى جلوه گر مى شود تا آن معانى را جال و صفا بخشد و به تعبير جرجـانى،                        . 1

عبـدالقاهر   .(را افزون كند و قلوب را به سمت آن جلب نمايد          شعله آن را در ذهن مخاطب بر افروزد و نيرويش           
 )86اسرار البالغه، ص : جرجانى

 
ايـن آيـه از مصـداق هـاى         . تمثيلى كه از آغاز، قالبِ معنا مى شود و اصوال معنا از طريقِ آن انتقال مى يابد                . 2

 :برجسته چنين تمثيلى است
 

ه كـانَ                اِنّا عرَضْنَا االَْمانةَ علَى السمواتِ       ا االِْنسـانُ اِنـَّ لَهـمحاَشْفَقْنَ مِنْهـا ومِلْنَها وحنَ اَنْ ييالْجِبالِ فَاَبضِ واالَْرو
 )72/ احزاب  .(ظَلُوما جهوالً

 
انسان آن  . ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند                    

 .ش گرفت، كه او ستمكار و نادان بودامانت بر دو
 

نوع نخست، قصه اى است كه . آن گاه وى اين هر دو نوع تمثيل را به قصه هاى تمثيلى قرآن سرايت مى دهد
پس از سخنى ديگر مى آيد تا آن را جال و صفا و روشنى بخشد، مانند آنچه در سوره يس پس از تصوير حـال                         

 :پيامبر اسالم و قومش آمده است
 

اِذْ اَرسلْنĤ اِلَيهِم اثْنَينِ فَكَـذَّبوهما فَعزَّزنـا بِثالِـث فَقـالُوا اِنّـا             . واضْرِب لَهم مثَالً اَصحاب الْقَرْيةِ اِذْ جاءها الْمرسلُونَ         
قـالُوا ربنـا يعلَـم اِنّـĤ     .  شَىء اِنْ اَنْتُم اِالّ تَكْـذِبونَ قالُوا مĤ اَنْتُم اِالّ بشَرٌ مِثْلُنا ومĤ اَنْزَلَ الرَّحمنُ مِنْ      . اِلَيكُم مرْسلُونَ   
ذاب            . وما علَينĤ اِالّ َ الْبالغُ الْمبينُ     . اِلَيكُم لَمرْسلُونَ    مِنّا عـ نَّكُمسملَيو نَّكُمموا لَنَرْجتَنتَه لَئِنْ لَم رْنا بِكُمقالُوا اِنّا تَطَي

 اَليم 
 
وا               . الُوا طĤئِرُكُم معكُم اَئِنْ ذُكِّرْتُم بلْ اَنْتُم قَوم مسرِفُونَ         ق مِ اتَّبِعـعى قـالَ يـا قَـو سـلٌ يجدينَةِ را الْممِنْ اَقْص ءĤجو

 . فَطَرَنى واِلَيهِ تُرْجعونَ ومالِى ال اَعبد الَّذى . اِتَّبِعوا منْ ال يسئَلُكُم اَجرًا وهم مهتَدونَ. الْمرْسلينَ 
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. اِنّى اِذًا لَفى ضَـالل مبـين        . ءاَتَّخِذُ مِنْ دونِهِ الِهةً اِنْ يرِدنِ الرَّحمنُ بِضُرّ التُغْنِ عنّى شَفاعتُهم شَيئًا والينْقِذُونَ              
. بِما غَفَرَلى ربى وجعلَنى مِنَ الْمكْرَمينَ       . يا لَيت قَومى يعلَمونَ   قيلَ ادخُلِ الْجنَّةَ قالَ     . اِنّى امنْت بِرَبكُم فَاسمعونِ     

 .(اِنْ كانَت اِالّ صيحةً واحِدةً فَاِذا هم خامِدونَ       . ومĤ اَنْزَلْنا على قَومِهِ مِنْ بعدِه مِنْ جنْد مِنَ الْسمĤءِ وما كُنّا منْزِلينَ              
 )29 تا 13/ يس 

 
نخسـت دو تـن را بـه نزدشـان          . ن مردم آن قريه را برايشان بياور، آن گاه كه رسوالن بـدان جـا آمدنـد                  داستا

: گفتند. ما به سوى شما فرستاده شده ايم     :  پس با سومى نيروشان داديم و گفتند       ;فرستاديم و تكذيبشان كردند   
: گفتنـد . شما جز دروغ نمى گوييـد  شما انسانهايى همانند ما هستيد و خداى رحمان هيچ چيز نفرستاده است و           

و بر عهده ما جز پيام رسانيدن آشكارا هيچ نيست . پروردگار مان مى داند كه ما به سوى شما فرستاده شده ايم 
اگر بس نكنيد سنگسارتان خـواهيم كـرد و شـما را از مـا شـكنجه اى                  . ما شما را به فال بد گرفته ايم       : گفتند. 

آيا اگر اندرزتان دهند چنين مـى گوييـد؟ نـه، مردمـى     . ى شما، با خود شماست شوم: گفتند. سخت خواهدرسيد   
از . وم من، از اين رسوالن پيروى كنيـد       اى ق : مردى از دور دست شهر دوان دوان آمد و گفت         . گزافكار هستيد   

كـه مـرا    چرا خدايى را    . كسانى كه از شما هيچ مزدى نمى طلبند، و خود مردمى هدايت يافته اند، پيروى كنيد                 
آفريده و به نزد او باز گردانده مى شويد، نپرستم؟ آيا سواى او خدايانى را اختيار كنم، كـه اگـر خـداى رحمـان                         
بخواهد به من زيانى برساند، شفاعتشان مرا هيچ سود نكند و مرا رهـايى نبخشـند؟ و در ايـن هنگـام مـن در                          

اى : گفت. به بهشت درآى  : گفته شد . مرا بشنويد   سخن  . من به پروردگارتان ايمان آوردم    . گمراهى آشكار باشم  
و از آن پس بـر سـر        . كاش قوم من مى دانستند كه پروردگار من مرا بيامرزيد و در زمره گرامى شدگان درآورد               

جز يك بانگ سهمناك نبود كـه ناگـاه         . و ما فروفرستنده نبوديم     . قوم او هيچ لشكرى از آسمان فرونفرستاديم      
 .همه بر جاى سردشدند

 
دكتـر  .نوع ديگر آن است كه از آغاز، پيام و معنا به صورت قصه اى تمثيلى بيايد، مانند قصه دو فرشـته و داوود     

خلف اهللا دليلى خاص ارائه نمى دهد كه چرا اين قصه يا قصه سـوره يـس تمثيلـى اسـت، لـيكن از مجموعـه                        
 قرآن احساس مى كند كه برخى از آن ها          گفتارش مى توان برداشت كرد كه وى با قراءتى ذوقى از قصه هاى            

او بـا همـين برداشـت،       . در جهان خارج تحقّق نيافته اند و قرآن صرفاً براى تمثيل از آن ها مدد گرفتـه اسـت                  
مصاديقى از قصه هاى تمثيلى نوع دوم را مى آورد و البتّه در هر مورد، از مفسرانى چون طبرى و زمخشـرى و                       

اينك مصـداق هـايى را   .  تفسير المنار، شواهدى براى برداشت خويش ذكر مى كندفخر رازى، همراه تأييدهاى   
 :كه وى براى قصه تمثيلى نوع دوم برشمرده است، مى آوريم

 
مĤءِ قـالَ اتَّ                    . 1 ةً مِـنَ السـئِدĤنا ملَينَزِّلَ عاَنْ ي كبر تَطيعسلْ يه مرْينَ مى ابونَ يا عيسواريقُـوا اهللاَ اِنْ    اِذْ قالَ الْح

قـال  . قالُوا نُريد اَنْ نَأْكُلَ مِنْها وتَطْمئِنَّ قُلُوبنا ونَعلَم اَنْ قد صدقْتَنا ونَكُونَ علَيها مِـنَ الشّـاهِدينَ              . كُنْتُم مؤمِنينَ   
رُ           عيسى ابنُ مرْيم اللّهم ربنا اَنْزِلْ علَينا مĤئِدةً مِنَ السمĤءِ تَكُو           خَيـ اَنْتقْنا وزارو ةً مِنْكاياخِرِنا ولِنا ونُ لَنا عيداً الَِو
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/ مائـده    .(قالَ اهللاُ اِنّى منَزِّلُها علَيكُم فَمنْ يكْفُرْ بعد مِنْكُم فَاِنّى اُعذِّبه عذابا ال اُعذِّبه اَحدا مِنَ الْعالَمينَ                . الرّازِقينَ  
 )115 تا 112

 
: اى عيسى بن مريم، آيا پروردگار تو مى تواند كه براى ما از آسمان مائده اى فرستد؟ گفت               : و حواريان پرسيدند  

مى خواهيم كه از آن مائده بخوريم تا دلهايمان آرام گيـرد و بـدانيم               : گفتند. اگر ايمان آورده ايد، ازخدا بترسيد       
 :سى بن مريم گفتعي. كه تو به ما راست گفته اى و بر آن شهادت دهيم 

 
 بارخدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده اى از آسمان بفرست، تا ما را و آنان را كه بعد از ما مى آيند عيـدى و                          

من آن مائده را براى شما      : خدا گفت . نشانى از تو باشد، و ما را روزى ده كه تو بهترين روزى دهندگان هستى                
 پس كافر شود چنان عذابش مى كنم كه هيچ يك از مـردم جهـان را آن                   ولى هر كه از شما از آن       ;مى فرستم 

 .چنان عذاب نكرده باشم
 

اَلَم تَرَ اِلَى الَّذينَ خَرَجوا مِنْ ديارِهِم وهم اُلُوف حذَر الْموتِ فَقالَ لَهم اهللاُ موتُوا ثُم اَحياهم اِنَّ اهللاَ لَذُوفَضْل علَـى                      
 )243/ بقره  .(اَكْثَرَ النّاسِ ال يشكُرُونَالنّاسِ ولكِنَّ 

 
: آيا آن هزاران تن را نديده اى كه از بيم مرگ، از خانه هاى خويش بيرون رفتند؟ سـپس خـدا بـه آنهـا گفـت                      

خدا به مردم نعمت مى دهد ولى بيشتر مردم شكر نعمـت بـه جـاى نمـى                  . آن گاه همه را زنده ساخت     . بميريد
 .آورند

 
ى مرَّ على قَرْيةوهى خاوِيةٌ على عرُوشِها قالَ اَنّى يحى هذِهِ اهللاُ بعد موتِها فَاَماتَه اهللاُ مائَةَ عام ثُم بعثَه      اَو كَالَّذ . 3

نَّه وانْظُـرْ    قالَ كَم لَبِثْت قالَ لَبِثْت يوماً اَو بعض يوم قالَ بلْ لَبِثْت مِائَةَ عام فَانْظُرْ اِلى طَعامِك وشَ      تَسـي لَـم رابِك
اِلى حِمارِك ولِنَجعلَك ايةً لِلنّاسِ وانْظُرْ اِلى الْعِظامِ كَيف نُنْشِزُها ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبينَ لَه قالَ اَعلَـم اَنَّ اهللاَ                 

 )259/ بقره  .(على كُلِّ شَىء قَديرٌ
 

از كجا خدا اين مردگان را      : گفت. دهى كه سقفهاى بناهايش فروريخته بود     . ى رسيد يا مانند آن كس كه به ده      
: چه مدت در اينجا بـوده اى؟ گفـت        : و گفت . آنگاه زنده اش كرد   . زنده كند؟ خدا او را به مدت صد سال ميراند         

كه تغيير نكـرده    به طعام و آبت بنگر      . نه، صد سال است كه در اينجا بوده اى        : گفت. يك روز يا قسمتى از روز     
است، و به خرت بنگر، مى خواهيم تو را براى مردمان عبرتى گردانيم، بنگر كه استخوانها را چگونه به هم مـى   

مى دانم كه خـدا بـر هـر كـارى           : چون قدرت خدا بر او آشكار شد، گفت       . پيونديم و گوشت بر آن مى پوشانيم      
 .تواناست
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كَيف تُحىِ الْموتى قالَ اَولَم تُؤمِنْ قالَ بلى ولكِنْ لِيطْمئِنَّ قَلْبى قالَ فَخُذْ اَربعةً مِـنَ            واِذْ قالَ اِبراهيم رب اَرِنى      . 4
عيا واعلَـم اَنَّ اهللاَ عزيـزٌ                  سـ أْتينَكنَّ يهعاد ا ثُمزْءنَّ جل مِنْهبلى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كنَّ اِلَيرْهرِ فَصالطَّي كـيمح ). 

 )260/ بقره 
 

آيـا هنـوز ايمـان      : گفـت . اى پروردگار من، به من بنماى كه مردگان را چگونه زنده مـى سـازى              : ابراهيم گفت 
چهار پرنده برگيـر و گوشـت آنهـا را بـه هـم           : گفت. بلى، ولكن مى خواهم كه دلم آرام يابد       : نياورده اى؟ گفت  

شتابان نزد تو مى آيند، و بدان كه خدا پيروزمند .  پس آنها را فراخوان.بياميز، و هر جزئى از آنها را بر كوهى بنه         
 .و حكيم است

 
واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَى ادم بِالْحقِّ اِذْ قَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبلَ مِنْ اَحدِهِما ولَم يتَقَبلْ مِنَ االْخَرِ قالَ الََقْتُلَنَّك قـالَ اِنَّمـا                      . 5
دِى اِلَيـك الَِقْتُلَـك اِنّـى اَخـاف اهللاَ رب                     . قَبلُ اهللاُ مِنَ الْمتَّقينَ     يتَ لِتَقْتُلَنى ما اَنَا بِباسِـط يـ كدي اِلَى طْتسلَئِنْ ب

فَطَوعت لَه نَفْسه قَتْـلَ  . الظّالِمينَ اِنّى اُريد اَنْ تَبوأَ بِاِثْمى واِثْمِك فَتَكُونَ مِنْ اَصحابِ النّارِ وذلِك جزاؤُ         . الْعالَمينَ  
فَبعثَ اهللاُ غُرابا يبحثُ فِى االَْرضِ لِيريه كَيف يوارى سواءةَ اَخيهِ قالَ يا ويلَتى . اَخيهِ فَقَتَلَه فَاَصبح مِنَ الْخاسِرِينَ 

اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَاُوارِى زْتجمِنَ النّادِمينَاَع حبأَةَ اَخى فَاَصو31 تا 27/ مائده  .( س( 
 

از يكيشان پذيرفته آمـد و از ديگـرى         . و داستان راستين دو پسر آدم را برايشان بخوان، آنگاه كه قربانيى كردند            
گشـايى و   اگر تو بر من دسـت       . خدا قربانى پرهيزگاران را مى پذيرد       : گفت. تو را مى كشم   : گفت. پذيرفته نشد 

مـى  . من از خدا كه پروردگـار جهانيـان اسـت مـى ترسـم            . مرا بكشى، من بر تو دست نگشايم كه تو را بكشم          
. خواهم كه هم گناه مرا به گردن گيرى و هم گناه خود را تا از دوزخيان گردى كه اين است پاداش ستمكاران                       

خدا كالغى را واداشت تـا زمـين را         .ان گرديد   نفسش او را به كشتن برادر ترغيب كرد، و او را كشت واز زيانكار             
واى بر من، نتوانم همانند اين كالغ باشم و         : گفت. بكاود و به او بياموزد كه چگونه جسد برادر خود پنهان سازد           

 .و در زمره پشيمانان درآمد. پيكر برادرم را دفن كنم
 
6 .       لَ مِنْها زعجة ومِنْ نَفْس واحِد الَّذى خَلَقَكُموبِـه             ه رَّت الً خَفيفًـا فَمـمح لَتما تَغَشّاها حها فَلمكُنَ اِلَيسها لِيجو

فَلَمĤ اتيهما صالِحا جعاللَه شُرَكاء فيما اتيهما       . فَلَما اَثْقَلَت دعوا اهللاَ ربهما لَئِنْ اتَيتَنا صالِحا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّاكِرينَ            
 )190 و 189/ اعراف  .( عمايشْرِكُونَفَتَعالَى اهللاُ

 
چـون بـا او     . اوست كه همه شما را از يك تن بيافريد، و از آن يك تن زنش را نيز بيافريد تا به او آرامش يابـد                       

و چـون بـار سـنگين گرديـد، آن دو، اهللا پروردگـار              . درآميخت، به بارى سبك بارور شد و مدتى با آن سـركرد           
چون خـدا آن دو را فرزنـدى        . اگر ما را فرزندى صالح دهى از سپاسگزاران خواهيم بود           خويش را بخواندند كه     
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صالح داد، براى او در آنچه به آنها عطا كرده بود شريكانى انگاشتند، حال آنكه خدا از هرچه با او شـريك مـى                        
 .سازند برتر است

 
ست از همه كسانى كه از خضـوع در برابـر         ابليس در قصه حضرت آدم، تمثيلى ا       ]: به نقل و تأييد از طبرى      [. 7

تفسير طبـرى،   .(و مصداق برجسته اين تمثيل، يهودند   . فرمان خدا امتناع مىورزند و به امر خدا تن نمى سپارند          
 )175، ص 1ج 
 
 :مجموعه قصه آدم چندين تمثيل را در بردارد: به نقل از المنار.8
 

نسان در زمين خبر مى دهد، تمثيلـى اسـت از آمـاده سـازى               ـ اين كه خداوند به فرشتگان از جانشين ساختن ا         
 .زمين و نيروهاى دنيايى براى آفرينش موجودى كه كمال زمين به اوست

 
ـ پرسش فرشتگان از اين كه چرا خداوند موجودى خونريز را مى آفريند، تمثيلى است از اختيار و آزادى انسان و 

 .سازگار نيستاين كه اختيار او با جانشينى اش در زمين نا
 

ـ آموختن اسماء به آدم، تمثيلى است از استعداد انسان براى يادگيرى همه چيز و تسـلّطش بـر علـوم و فنـون                        
 .گوناگون

 
ـ نمودنِ اسماء به فرشتگان و پرسش از آن ها و ناتوانى ايشان، تمثيلى است از قلمرو خاص فرشـتگان و ارواح                  

 .حدودو ناتوانى آن ها از شكستن اين قلمرو م
 

ـ سجده بردن فرشتگان بر آدم تمثيلى است از تسخير ارواح جهان در خدمت انسان تا در مسير تكامل از آن ها 
 .بهره گيرد

 
ـ سرباز زدن ابليس از سجود در برابر آدم، تمثيلى است از ناتوانى انسان در تسخير روح شر و تصويرى است از                      

 )270، ص 1المنار، ج  .(درگيرى مدام نيروهاى خير و شر در جهان
 

پس از آوردن فصلى گسترده كه چكيده آن از نظرتان گذشت، دكتر خلـف اهللا جـانِ كـالم خـويش را در ايـن                         
 :عبارات مى ريزد و فصل مزبور را با آن پايان مى بخشد
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ر قـرآن  بدين سان، مى توانيم بگوييم كه قصه تمثيلى يا خيالى، به اعتراف مفسران بزرگ پيشـين و معاصـر، د           
قصه اثرى : قصه تمثيلى قصه اى است ادبى كه ضمن يكى از تعاريف رايج قصه جاى مى گيرد             . يافت مى شود  

است ادبى كه نتيجه تخيل قصه گو در باب حوادثى است كه قهرمانى حقيقى ندارنـد يـا قهرمـانى دارنـد ولـى                 
 .حوادث منسوب به او هرگز وجود خارجى نداشته اند

 
ه تمثيلـى زاييـده خيـال در                       نيز مى توان   يم بگوييم كه با عنايت به اين اقوال، هيچ كس نيست كه با وجود قصـ

البتّه خيال جارى در اين قصه ها برخاسته از نياز بشر و عادات بالغى ايشان است و خداوند                  . قرآن مخالف باشد  
 )170فى القرآن الكريم، ص الفنّ القصصى  .(نيز با تكيه بر همين عادات بالغى مخاطبان سخن گفته است

 
از آن جا كه در جاى جاى اين رساله، به مناسبت درباره اين بخش از سخن دكتر خلف اهللا و استدالل هاى وى 

 با اين تذكّر كـه در گفتـار         ;سخن رفته است يا خواهد رفت، براى رعايت ايجاز از نقد اين بخش در مى گذريم               
گونه كه در كالمش گذشت، مراد از تمثيل، راه دادن خيـال در عناصـر   وى تمثيل با تخيل ترادف دارد و همان  

پس همه پاسخى كه در باب خيالى بودن قصه هاى قرآن آمده است و مى آيد، در اين مقولـه نيـز                      . قصه است 
 .مى گنجد

 
 قصه اسطوره اى 

 
راه يافته  ) 1(رآن اساطير سخن ديگر دكتر خلف اهللا كه به راستى جاى درنگ دارد، اين است كه در قصه هاى ق                 

 :نخست ادعاى كلّى وى را در يك جمله مى نگريم. است
 

هيچ چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم در قرآن اساطير هست و اين سخن ما با هيچ يـك از نصـوص قرآنـى              
 )2.(ناسازگار نيست

 
 :شواهد دكتر خلف اهللا براى چنين ادعايى از اين قرارند

 
 آياتى از قرآن. 1
 

 :اين آيات را مرور مى كنيم. در قرآن آياتى هستند كه از زبان مشركان، كتاب خدا را اساطير االولين مى خوانند
 
اساطير يعنى اوهام و خرافه هايى كه از تصوراتِ نخستينِ انسان ها برخاسته و رفته رفته ماده و ريشه پنداشته                    (

ورى و  اساطير معموال بر پايه خيال پر     .  قلمداد گشته اند   هاى نادرست بعدى شده و از ميراث هاى فكرى انسان         
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ومِنْهم منْ يستَمِع اِلَيك وجعلْنا على قُلُوبِهِم اَكِنَّةً اَنْ يفْقَهوه وفى اذانِهِم وقْـرًا واِنْ               ) ساده انگارى آدمى استوارند   
ي ؤُكĤتّى اِذا جومِنُوا بِها حة ال يا كُلَّ ايرَولينيقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا اِنْ هذا اِالّ اَساطيرُ االَْوي 25/ انعام (جادِلُونَك.( 

بعضى از آنها به سخن تو گوش مى دهند ولى مـا بـر دلهايشـان پـرده هـا افكنـده ايـم تـا آن را در نيابنـد و                                
و چون نزد تو آيند، با تو       . دو هر معجزه اى را كه بنگرند بدان ايمان نمى آورن          . گوشهايشان را سنگين كرده ايم    

 .كافران مى گويند كه اينها چيزى جز اساطير پيشينيان نيست. به مجادله پردازند
 
قُلنا مِثْلَ هذا اِنْ هـذا  واِذا تُتْلى علَيهِم اياتُنا قالُوا قَد سمِعنا لَو نَشĤء لَ) 177 القصصى فى القرآن الكريم، ص  الفنّ(

و اگر بخواهيم هماننـد آن مـى        . شنيديم: چون آيات ما بر آنها خوانده شد، گفتند       )31/ انفال  (ولينَاَساطيرُ االَْ  اِالّ
 .گوييم، اين چيزى جز افسانه هاى پيشينيان نيست

 
ه چيـز   پروردگارتـان چـ   : واِذا قيلَ لَهم ماذا اَنْزَلَ ربكُم قالُوا اَساطيرُ االَْولينَ چون به آنها گفته شـود              ) 24/ نحل  (

 .افسانه هاى گذشتگان: نازل كرده است؟ گويند
 

لَقَد وعِدنا نَحنُ وابĤؤُنا هذا مِنْ قَبلُ       . قالوا ءاِذا مِتْنا وكُنّا تُراباً وعِظاما ءاِنّا لَمبعوثُونَ         . بلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ االَْولُونَ       
: نه، آن ها نيز همان سخنان گفتنـد كـه پيشـينيان مـى گفتنـد               )83 تا   81/ مؤمنون  (اِنْ هذا اِالّ اَساطيرُ االَْولينَ    

آيا اگر ما بميريم و خاك و استخوان شويم باز هم زنده مى شويم؟ به ما و پـدرانمان نيـز پـيش از ايـن                          : گفتند
 .اينها چيزى جز افسانه هاى پيشينيان نيست. چنين وعده هايى داده شده بود

 
قُلْ اَنْزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فِى السمواتِ واالَْرضِ اِنَّه         . ولينَ اكْتَتَبها فَهِى تُملى علَيهِ بكْرَةً واَصيال        وقالوا اَساطيرُ االَْ  
 )6 و 5/ فرقان (كانَ غَفُورا رحيما

 
اين كتاب را : بگو. ش اين اساطير پيشينيان است كه هر صبح و شام بر او امال مى شود واو مى نويسد  : و گفتند 

وقالَ الَّذينَ كَفَرُوا ءاِذا كُنّـا      .كسى نازل كرده است كه نهانِ آسمانها و زمين را مى داند و آمرزنده ومهربان است               
 )68 و 67/ نمل (لينَلَقَد وعِدنا هذا نَحنُ وابĤؤُنا مِنْ قَبلُ اِنْ هذآ اِالّ اَساطيرُ االَْو. تُرابا وابĤؤُنĤ اَئِنّا لَمخْرَجونَ 

 
چگونه اگر ما و پدرانمان خاك شديم ما را از قبر بيرون مى آورند؟ به ما و پدرانمان هم پـيش از                : كافران گفتند 

 .اينها چيزى جز افسانه هاى پيشينيان نيست. اين چنين وعده اى داده بودند
 

تَغيثانِ اهللاَ ويلَـك امِـنْ اِنَّ      والّذى قالَ لِوالِديهِ اُف لَكُما اَتَعِدانِنى اَنْ اُخْ  سـمـا يهلـى وخَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَب قَدو رَج
 )17/ احقاف (وعداهللاِ حقٌّ فَيقُولُ ما هذآ اِالّ اَساطيرُ االَْولينَ
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كه مردمى اف بر شما، آيا به من وعده مى دهيد كه از گورم برخيزانند و حال آن : و آن كه به پدر و مادرش گفت       
واى بر تو ايمـان بيـاور       : پيش از من بوده اند كه برنخاسته اند؟ و آن دو به درگاه خدا استغاثه مى كنند و گويند                  

 .اينها چيزى جز همان افسانه پيشينيان نيست: مى گويد. كه وعده خدا حق است
 

اَنْ كـانَ ذامـال     . عتُلٍّ بعد ذلِـك زنـيم       . رِ معتَد اَثيم    منّاع لِلْخَي . هماز مشĤّء بِنَميم    .  وال تُطِع كُلَّ حالّف مهين      
 )15 تا 10/ قلم  .(اِذا تُتْلى علَيهِ اياتُنا قالَ اَساطيرُ االَْولي. وبنينَ 

 
عيبجويى كه براى سخن چينى اينجـا و آنجـا مـى            : از هر فرومايه اى كه بسيار سوگند مى خورد، پيروى مكن          

بدان جهت كه صاحب مال و فرزند اسـت،  . ه از خير، متجاوز گناهگار، خشن مردى، ناشناخته نسب     رود، بازدارند 
 .اساطير پيشينيان است: چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد

 
هِ اياتُنـا قـالَ     . اَثـيم  وما يكَذِّب بِه اِالّ كُلُّ معتَد . الَّذينَ يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ  . ويلٌ يومئِذ لِلْمكَذِّبينَ     لَيـاِذا تُتْلـى ع

 )13 تا 10/ مطفّفين  .(اساطيرُ االَْولينَ
 

و آن روز را جـز متجـاوزى گناهكـار          . آنان كه روز جزا را دروغ انگاشـتند         . در آن روز واى بر تكذيب كنندگان        
 .افسانه هاى پيشينيان است: چون آيات ما بر او خوانده شد، گفت. دروغ نينگارد

 
 :شيوه استدالل دكتر خلف اهللا به اين آيات چنين است

 
دنى آمـده اسـت، مثـل آيـات                       نخست آن كه اين آيات، همه، مكّى اند، حتى آن بخش كه ضمن سوره هاى مـ

نزديك ترين برداشت از اين اَمر، آن است كه انديشه وجود اساطير در قرآن از آنِ مردم مكّه بـوده                    . سوره انفال 
 و پس از هجرت پيامبر به مدينه، كسى در آن جا اين سخن را بر زبـان                  ;آن ها مشرك بوده اند    است كه عمده    

 .و اين، نيازمند تفسير و تعليل است. نرانده است
 

و اين را از سياق اين آيات و سوره هاشان مى توان            . دوم اين كه غالب قائالن به اين سخن منكر معاد بوده اند           
 .سير استو اين نيز محتاج تف. فهميد

 
سوم آن كه مشركان به آنچه مى گفتند صادقانه اعتقاد داشتند و شبهه هايى كـه در ذهنشـان جريـان داشـت                       

اين شبهه ها آن قدر قوى بود كه آن ها را وامى داشت تا بگويند در قـرآن اسـاطير              . بسى اساسى و قدرتمندبود   
اكنون بايد ديد آيـا  . ن باور سخت و استوارى بيابند  و حتماً موجبى در كار بوده است كه آنان چني         . راه يافته است  
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اين اعتقاد صرفاً اشتباه بوده يا در خود قرآن صفتى به چشم مى خورده كه آنان را به اين اعتقـاد وامـى داشـته                         
 )175 و 174ى فى القرآن الكريم، ص الفنّ القصص .(است

 
 بلكه بـه    ;رد تا وجود اساطير در خويش را نفى كند        از تأمل در آيات مزبور برمى آيد كه قرآن، خود، اصرارى ندا           

د، و نـه خداونـد،                          ت در پى اثبات اين مطلب است كه وجود اين اساطير سبب نمى شود آن را سـاخته محمـشد
 .بدانيم

 
در بررسى اين آيات مى بينيم كه گاه قرآن بدون هيچ توضيح و ايرادى، سخن مشركان را نقل مى كند، ماننـد                      

و گاه مشركان را تهديد مى كند، ولى نه به دليل ايـن كـه بـه                 . ى انفال، مؤمنون، نمل، و احقاف     آيات سوره ها  
وجود اساطير در قرآن اعتقاددارند، بلكه از اين جهت كه روز قيامت را منكرند يا مردم را از پيروى محمد بازمى                     

سخن آنان مـى پـردازد، يعنـى در آيـه           (د  تنها يك بار، قرآن به ر     . دارند، مانند آيات سوره هاى انعام و مطفّفين       
آن هم در مقام اثبات اين مطلب است كه اساطير ساخته و پرداخته محمد نيسـت، بلكـه از جانـب        . سورهفرقان

 )177 و 176همان، ص  .(خداست
 

 بحثى در باب اسطوره در قرآن 
 

در قرآن اسـاطير راه يافتـه باشـد،         در پاسخ به اين استدالل دكتر خلف اهللا، نخست بايد گفت كه اگر به راستى                
اين همه تأكيد قرآن كه باطل در آن راه نمى يابد و سراسر حقِّ مطلق است، چه معنادارد؟ مگر اساطير چيـزى                      
جز خرافه ها و بافته هاى وهم آلودِ بشرى است؟ اگر وجود اساطير در قرآن پذيرفته شود، هرگز نمى تـوان بـر                       

اكنون بجاسـت   . ين گذشته، بررسى آيات مذكور حقيقتى ديگر را نشان مى دهد          از ا .وحيانى بودنِ آن پاى فشرد    
 :كه بر آن آيات مرورى داشته باشيم

 
 :در سوره انعام، آيه مورد استشهاد پيش و پسى هم دارد كه بايد همراه آن نگريسته شود

 
ويوم نَحشُرُهم جميعا ثُم نَقُولُ لِلَّذينَ      . نَّه ال يفْلِح الظّالِمونَ     ومنْ اَظْلَم مِمن افْتَرى علَى اهللاِ كَذِباً اَو كَذَّب بِاياتِه اِ          

اُنْظُـرْ  . ثُم لَم تَكُنْ فِتْنَتُهم اِالّ اَنْ قالُوا واهللاِ ربنا مـا كُنّـا مشْـرِكينَ                . اَشْرَكُوآ اَينَ شُرَكĤؤُكُم الَّذينَ كُنْتُم تَزْعمونَ       
ةً اَنْ             . ذَبوا على اَنْفُسِهِم وضَلَّ عنْهم ما كانُوا يفْتَرُونَ         كَيف كَ  ومِنْهم منْ يستَمِع اِلَيك وجعلْنـا علـى قُلُـوبِهِم اَكِنـَّ

              ي جادِلُونَكي ؤُكĤتّى اِذا جؤمِنُوا بِها حة اليا كُلَّ ايرَواِنْ يقْرًا وو فى اذانِهِمو وهفْقَهقُولُ الَّذينَ كَفَـرُوا اِنْ هـذآ اِالّ        ي
 )26 تا 21/ عام ان .(وهم ينْهونَ عنْه وينْئَونَ عنْه واِنْ يهلِكُونَ اِالّ اَنْفُسهم وما يشْعرُونَ. اَساطيرُ االَْولينَ 
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گـارد؟ هـر آينـه سـتمكاران      چه كسى است ستمكارتراز آنكه به خدا دروغ مى بندد يـا آيـات او را دروغ مـى ان                   
آن كسـان كـه مـى       : روزى همه را گرد آوريم، سپس به آنها كـه شـرك آورده انـد بگـوييم                . رستگارى نيست   

سوگند بـه خـدا   : پنداشتيد كه شريكان خدايند اكنون كجايند؟ عذرى كه مى آورند جز اين نيست كه مى گويند        
رخود دروغ بستند و آن دروغها كه سـاخته بودنـد نـاچيز             بنگر كه چگونه ب   . پروردگار ما كه ما مشرك نبوده ايم      

 .گرديد 
 

 بعضى از آنها به سخن تو گوش مى دهند ولى ما بـر دلهايشـان پـرده هـا افكنـده ايـم تـا آن را در نيابنـد و                               
و چون نزد تو آيند، با تو       . و هر معجزه اى را كه بنگرند بدان ايمان نمى آورند          . گوشهايشان را سنگين كرده ايم    

اينان مردم را از پيامبر باز مى . كافران مى گويند كه اينها چيزى جز اساطير پيشينيان نيست . به مجادله پردازند
 .دارند و خود از او كناره مى جويند و حال آن كه نمى دانند كه تنها خويشتن را به هالكت مى رسانند

 
 و نه تنها قصه هايش را اساطير االولـين    روشن است كه در اين آيات، سخن از كسانى است كه مجموعه قرآن            

مى دانند و از اين رهگذر مى خواهند در مقام عناد و جـدال، كـلّ قـرآن را بـدون پايـه و بـى اصـل و اسـاس                        
در آيـه سـوره     . پس اين تهمت براى تكذيب مجموعه دعوت پيامبرو غير وحيانى شمردنِ آن است            . قلمدادكنند

 .ر مشركان تالوت مى شده كه ايشان آن ها را اساطير االولين مى پنداشته اندانفال، بايد انديشيد چه آياتى ب
 

 آيا همان آياتى نبوده اند كه بيش از هر چيز بر توحيد و دعوت توحيدى پاى مى فشرده اند؟ با چه دليلـى مـى    
 مـى گشـته و   توان گفت كه اين آيات منحصر به قصص و اخبار بوده اند؟ اين تكذيب به همه دعوت پيامبر باز     

آيه پيش از آن نيز بـر ايـن حقيقـت           . در رديف ديگر مكرها و توطئه هاى آنان براى مقابله با اسالم بوده است             
 :گواهى مى دهد

 
/ انفـال    .( الْمـاكِرينَ  واِذْ يمكُرُ بِك الَّذينَ كَفَرُوا لِيثْبِتُوك اَو يقْتُلُوك اَو يخْرِجوك ويمكُرُونَ ويمكُرُ اهللاُ واهللاُ خَيرُ              

30( 
 

و آن هنگام را به يادآور كه كافران درباره تو مكرى كردند تا در بندت افكنند يـا بكشـندت يـا از شـهر بيـرون                     
حتّى آيه بعد نيز نشان مى دهد كه .آنان مكر كردند و خدا نيز مكر كرد و خدا بهترين مكر كنندگان است. سازند

 : مى شمرده اند، تا جايى كه خداوند را چنين خطاب مى كرده اندآنان اصل دعوت پيامبر را دروغ
 

 )32/ انفال  .(واِذْ قالُوا اللّهم اِنْ كانَ هذا هو الْحقَّ مِنْ عِنْدِك فَاَمطِرْ علَينا حِجارةً مِنَ السمĤءِ اَوِ ائْتِنا بِعذاب اَليم
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از جانب تو آمده حق است، بر ما از آسمان بارانى از سنگ ببار يا               بارخدايا، اگر اين كه     : و آن هنگام را كه گفتند     
و اين كامال همنَواست با آنچه قوم شعيب در مقام تكذيب پيـامبر خـود بـر زبـان                   .عذاب دردآورى بر ما بفرست    

 :راندند
 

 )187/ شعرا  .(فَأَسقِطْ علَينا كِسفاً مِنَ السمĤءِ إنْ كُنْت مِنَ الصادِقينَ
 

 .راست مى گويى، پاره اى از آسمان را بر سر ما اندازاگر 
 

اين آيه در پى آياتى آمده كه از قدرت و علم و حكمت و نعمت هـاى خداونـد                   . اينك به آيه سوره نحل بنگريم     
 :سخن مى گويند و سپس ناتوانى خدانماها را اعالن مى كنند

 
      لَح رَ لِتأْكُلُوا مِنْهحخَّرَ الْبالَّذى س وهتَغُوا مِنْ            ولِتَبواخِرَ فيهِ وم تَرَى الْفُلْكا وونَهسةً تَلْبحِلْي وا مِنْهتَخْرِجتَسا وماً طَرِي

بالً لَعلَّكُـم تَهتَـدونَ                  . فَضْلِه ولَعلَّكُم تَشْكُرونَ     سـا واَنْهـارو بِكُـم اَنْ تَميـد واسِىضِ راَلْقى فىِ االَْرو . Ĥالمـعت و
نْ ال يخْلُـقُ اَفَـال تَـذَكَّرُونَ            . وبِالنَّجمِ هم يهتَدونَ     خْلُقُ كَمـنْ يوها اِنَّ اهللاَ           . اَفَم صـةَ اهللاِ ال تُح مـوا نِعد اِنْ تَعـو

  حيمرلِنُونَ       . لَغَفُورما تُعما تُسِرُّونَ و لَمعاهللا يونِ اهللاِ      . وونَ مِنْ دعدالَّذينَ يخْلَقُونَ  وي مهئًا وخْلُقُونَ شَيالي . واتاَم
 )21 تا 14/ نحل  .(غَيرُ اَحيĤء وما يشْعرُونَ اَيانَ يبعثُونَ

 
اوست كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيورهـايى بيـرون آريـد و خويشـتن بـدان بياراييـد، و                           

و .  و پيش مى روند تا از فضل خدا روزى بطلبيد، باشد كه سپاس گوييد                كشتيها را بينى كه دريا را مى شكافند       
و نشانه ها نهاد، . و رودها و راهها پديدآورد، شايد هدايت شويد . بر زمين كوههاى بزرگ افكند تا شما را نلرزاند

نمـى يابيـد؟ اگـر      آيا آن كه مى آفريند همانند كسى است كه نمى آفريند؟ چرا در              . و به ستارگان راه مى يابند       
 .خدا آمرزنده و مهربان است. بخواهيد نعمتهاى خدا را شمار كنيد، شمار كردن نتوانيد

 
آنهايى را كه به جاى اهللا به خدايى مـى          .  آنچه را كه پنهان مى كنيد يا آشكار مى سازيد خدا به آن آگاه است                

، نه زندگان، و ندانند كه چه وقت آنهـا را دوبـاره            مردگانند. خوانند، نمى توانند چيزى بيافرينند، و خود مخلوقند         
به راستى، از اين مشركان درباره چه آياتى پرسش مى شود كـه آن هـا را اسـاطير االولـين مـى                .زنده مى كنند  

پندارند؟ آيا جز همان آياتِ در باب قدرت و علم و حكمت خداوند، آيات ديگرى در مجموعه ايـن سـوره يافـت           
 جا نيز سخن از مجموعه قرآن و دعوت پيامبر است كه مشركان آن را اسـاطير االولـين           مى شوند؟ پس در اين    

 .مى پنداشتند
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 :در سوره مؤمنون هم آيات پيش و پس، از شكوه و بزرگى و قدرت خدا سخن مى گويند
 

هِ تُحشَـرُونَ        .   وهو الَّذى اَنْشَأَلَكُم السمع واالَْبصار واالَْفئِدةَ قَليالً ما تَشْكُرُونَ         اِلَيـضِ وفِى االَْر أَكُمالَّذى ذَر وهو). 
 )89 تا 78/ مؤمنون 

 
اوست آن خـدايى كـه   . چه اندك سپاس مى گزاريد. و اوست آن خدايى كه برايتان گوش و چشم و دل بيافريد   

ن آيات هيچ اشـاره اى بـه   مى نگريد كه در اي.شما را در روى زمين پديد آورد و همه نزد او گردآورده مى شويد        
 بلكه سخن از حشْر و قيامت است كـه          ;قصه هاى قرآن نيست تا تهمت مشركان را فقط ناظر به آن ها بدانيم             

 .مورد انكار مشركان قرارگرفته، پندار و خرافه تلّقى مى شد
 

 :و اما در سوره فرقان نيز بايد به مجموعه آيات مربوط نگريست
 

الَّذى لَه ملْك السمواتِ واالَْرضِ ولَم يتَّخِذْ ولَدا ولَـم          . لَ الْفُرْقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرَاً        تَبارك الَّذى نَزَّ  
لُقُونَ شَيئًا وهم يخْلَقُـونَ  واتَّخَذُوا مِنْ دونِه الِهةً ال يخْ  . يكُنْ لَه شَريك فِى الْملْكِ وخَلَقَ كُلَّ شَىء فَقَدره تَقديرًا           

ذينَ كَفَـرُوا اِنْ هـذا اِالّ اِفْـك      . واليملِكُونَ الَِنْفُسِهِم ضَرا وال نَفْعا واليملِكُونَ موتًا وال حيوةً وال نُشُورا   وقـالَ الـَّ
        زا وا ظُلْمءوĤج اخَرُونَ فَقَد مهِ قَولَيع اَعانَهو ا  افْتَرئهاَصيالً  . وركْرَةً وهِ بلَيلى عتُم ها فَهِىلينَ اكْتَتَبا اَساطيرُ االَْوقالوو

 )6 تا 1/ فرقان  .(قُلْ اَنْزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فِى السمواتِ واالَْرضِ اِنَّه كانَ غَفُورا رحيما. 
 

آن . بنده خود نازل كرد، تا جهانيان را بيم دهنـده اى باشـد              بزرگ است و بزرگوار آن كس كه اين فرقان را بر            
كس كه از آنِ اوست فرمانروايى آسمانها و زمين، و فرزندى نگرفته است، و او را شريكى در فرمانروايى نيست،              

سواى او خدايانى ديگر گرفتند كه هـيچ چيـز نمـى            . و هر چيز را بيافريده است، و آن را به اندازه آفريده است              
 .نه مالك زيان خود هستند و نه سود خود، و مالك مرگ و زندگى و رستاخيز نيستند . آفرينند و خود مخلوقند

 
.  و كافران گفتند كه اين جز دروغى كه خود بافته است و گروهى ديگر او را بر آن يارى داده اند، هـيچ نيسـت      

ينيان است كه هر صبح و شام بر او امال مـى            اين اساطير پيش  : و گفتند . حقا آنچه مى گويند ستم و باطل است         
اين كتاب را كسى نازل كرده اسـت كـه نهـانِ آسـمانها و زمـين را مـى دانـد و             : بگو. شود و او مى نويسدش      
 .آمرزنده و مهربان است

 
 پيداست كه در اين مورد نيز تهمت وجود اساطير االولين در قرآن يا إفك بودنِ آن، به مجموعه كتاب خدا و نه                   

دكتر خلف اهللا ادعا مى كند كه در ايـن آيـه، خداونـد وجـود اسـاطير      . فقط به قصه هايش نسبت داده مى شود  
اما به روشنى پيداست كه آيات مزبور دو ادعاى كافران را بازمى تاباننـد و               . االولين در قرآن را نفى نكرده است      
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 و پاسخ قاطعانه اش ;اِنْ هذا اِالّ اِفك اِفْترائه:  استادعاى يكم چنين. به صراحت، هر دو ادعا را پاسخ مى دهند
 .فَقَد جاءوا ظلماً و زوراً: اين است

 
ايـن تهمـت هماننـد      . وقالوا اَساطيرُاالَولينَ اكْتَتَبها فَهِى تُملى علَيهِ بكْرَةً واَصـيالً        :  ادعاى دوم از اين قرار است     

رَّ      : گردد و مثل همان، پاسخى قاطعانه مى يابد       تهمت پيشين به مجموعه قرآن باز مى         السـ لَمعالَّذى ي قُلْ اَنْزَلَه
 و ايـن يعنـى      ;آشكار است كه در اين سخن، قرآن كتاب منْزَلِ اِالهى شمرده مى شـود             . فىِ السمواتِ واالَرضِ  

گ مى آويزد، از آوردن حقيقـت       آن كه به افسانه چن    . نفى ادعا و تهمت مشركان كه قرآن را افسانه مى پندارند          
 .  و قرآن، خود را وحى خداوندى مى شمارد كه سرّ آسمان ها و زمين را مى داند;ناب ناتوان است

 
دكتر خلف اهللا عمداً بر آياتى پاى فشرده كه از اساطير االولين سـخن مـى                . در اين جا تذكّر نكته اى مفيداست      

فهرست عمـده ايـن    . اى مشركان به قرآن و پيامبر بررسى گردد       اما حق اين است كه مجموعه تهمت ه       . گويند
 :تهمت ها چنين است

 
 .ـ اَساطيرُ االَْولينَ

 
دروغى كه خود بافته است و گروهى ديگر او را بر آن يارى             )= 4/ فرقان  (ـ اِفْك افْتَريه وأعانَه علَيهِ قَوم آخَرُونَ      

 .داده اند
 

بِه ر صنُونِـ شاعِرٌ نَتَرَبالم شاعرى است و ما براى وى منتظر حوادث روزگاريم)= 30/ طور (يب. 
 

اين نيست جز جادويى كه ديگرانش آموخته       )= 25 و   24/ مدثّر  (اِنْ هذآ اِالّ قَولُ الْبشَرِ    . ـ اِنْ هذآ االّ سِحرٌ يؤثَرُ       
 .اين، جز سخن آدمى هيچ نيست. اند
 

 .اين قرآن را بشر به او مى آموزد)= 103 / نحل(ـ إنَّما يعلِّمه بشَرٌ
 

 ; بلكه دروغى است كه مـى بنـدد  ;خواب هاى پريشان است)= 5/ انبيا (ـ أضْغاثُ أَحالم بلِ افْتَرئه بلْ هو شاعِرٌ      
 .بلكه او شاعراست

 
ختـه بشـر    اين تهمت ها، همه، در يك سياق قراردارند و هدف همه آن ها اين است كه قرآن را سـاخته و پردا                     

اكنون بايد از دكتر    . پس اصوال سخن از قصه هاى قرآن، به تنهايى، در ميان نيست           . بشمارند و نه وحى خداوند    
به تعبير شما، ثبات و استوارى قريش در واردكردن چنين تهمتى، دليلِ آن است كـه در خـود                   : خلف اهللا پرسيد  
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باره يكايك اين تهمت هاى زشت مشركان كه همه قرآن موجب و مؤيدى براى آن يافت مى شده است؟ آيا در
در يك شمار جاى دارند، نيز چنين مى توان گفت؟ مگر مشركان در اين ادعاها و تهمت ها نيز پافشـارى نمـى    

 كرده اند؟
 

از اين گذشته، اساساً مشركان در وارد كردن چنين تهمتى قوى دل و ثابت قدم نبوده اند، بلكه خود مى دانسته                     
ايشـان  . هدف آنان، تنها تضعيف پيامبر و تشفّى خاطر خودبـود         . سخنى گزافه و بيهوده بر زبان مى رانند       اند كه   

بيش از ديگران مى دانستند كه كتابى در چنين پايه اى از فصاحت و بالغـت و شـكوه هرگـز از سـاخته هـا و                    
ت همـين حقيقـت را وانمـوده        قرآن، خود، به صراح   . پرداخته هاى يك يا چند انسان، و حتّى جميع بشر، نيست          

 :است
 

 )14/ نمل  .(وجحدوا بِها واستَيقَنَتْهĤ اَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانْظُرْ كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدينَ
 

پس بنگر كـه عاقبـت      . با آنكه در دل به آن يقين آورده بودند، ولى از روى ستم و برترى جويى انكارش كردند                 
 .رانچگونه بودتبهكا

 
 )33/ انعام  .(قَد نَعلَم اِنَّه لَيحزُنُك الَّذى يقُولُونَ فَاِنَّهم اليكَذِّبونَك ولكِنَّ الظّالِمينَ بِاياتِ اهللاِ يجهدونَ

 
  بلكه ايـن سـتمكاران  ;مى دانيم كه سخنشان تو را اندوهگين مى سازد، ولى اينان تنها تو را تكذيب نمى كنند               

 .سخن خدا را انكار مى كنند
 

 ) رمزى (= قصه نمادين 
 

اين كه قصه هاى قرآن نام يك قالب خاص ادبى و هنرى را با خود دارند، سبب شده است كه برخى بكوشـند                       
ه هـاى قـرآن                             ه هاى رايج بشرى و اساليب فنّـى و هنـرى آن هـا را در قصـتا همه عناصر و ويژگى هاى قص

 .دن بعضى از قصه هاى قرآن، تالشى در همين سمت و سوستاسطوره خوان. بجويند
 

اين گروه برآنند تا با ايـن نظيرجـويى هـا           .  و بر همين سياق است نمادين قلمداد كردن برخى از قصص قرآنى           
و البتّـه ايـن     . نشان دهند كه قرآن كريم در مواجهه با مكاتب ادبى و هنرى روزگار ما كاستى و نقصـان نـدارد                   

ه هـاى نمـادين            . نى است بر حسن ظن نسبت به صاحبان اين آرا         تحليل مبت  اكنون مجال گفتار به نمـاد و قصـ
 .رسيده است
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در قـرآن،  . نماد كه از آن در عربى به رمز تعبير مى شود، يعنى ايما و اشاره براى فهماندنِ مطلبى بـدون كـالم   
 :واژه رمز با همين معنا به كار رفته است

 
آل  .( لى ايةً قالَ ايتُك اَالّ تُكَلِّم النّاس ثَلثَةَ اَيام اِالّ رمزًا واذْكُرْ ربك كَثيرًا وسبح بِالْعشِى واالِْبكـارِ                  قالَ رب اجعلْ  

 )41/ عمران 
 

نشان تو اين است كه سـه روز بـا مـردم سـخن              : گفت. اى پروردگار من، براى من نشانه اى پديدار كن        : گفت
اما اين، تنها معناى رمـز      . و پروردگارت را فراوان يادكن و در شبانگاه و بامداد او را بستاى             ;گر به اشاره  نگويى م 

 يعنـى سـخن داراى      ;ايما و اشاره همراه با كالم و ال بـه الى آن           : گاه نيز اين واژه بدين معناست     . ونماد نيست 
زى از آن ها حكايـت مـى كننـد و فقـط صـاحبان               مضامينى نهفته باشد كه در ظاهرِ گفتار تنها اشاره ها و رمو           

 كه ;و اتّفاقاً اين، خود، از ويژگى هاى يك كالمِ بليغ است    . بصيرت از اين رموز به آن معانى نهفته راه مى يابند          
 .ناينددر اصطالح ادبى، كنايه و توريه دوگونه نام آورِ رمز و نماد به همين مع. رب اِشارة أبلَغُ مِنْ عِبارة: گفته اند

 
 بحران نماد در هنر و ادب امروز 

 
معمـوال هنـر در پـرده رمـوز،         . بايد پذيرفت كه هر يك از هنرهاى زيبا اندازه اى از رمز و اشاره را با خـود دارد                  

به اين ترتيب است كه در هر روزگار، هركس به قدر فهـم و ذوق               . حقايق را بيان مى كند تا بر تأثير آن بيفزايد         
اگـر رمـز و     . رموز برداشتى خاص مى كند و رازِ ماندگارىِ هنر نيز در همين ويژگى نهفته اسـت               خويش، از اين    

 .نماد به اين معنا در نظر گرفته شود، البتّه قرآن كريم كه گوهرى هنرى دارد، از آن بهره مند بلكه سرشاراست
 

اما آنچه نواَنديشان معاصر با     . است اصوال قرآن كه كالم جاودانه اِالهى است، با همين ويژگى جاودانگى يافته             
در تعريف آنان، نماد برخاسته از احساسات و وهميات و . نام رمز و نماد از آن ياد مى كنند، مقوله اى ديگر است            

به همين دليل است كه نماد به اين معنا همواره امـرى اختالفـى و               . رؤياهايى است كه در واقعيت ريشه ندارند      
ديگـرى  . زرد نماد مهرورزى اسـت    : ديگرى مى گويد  . رنگ زرد سمبل نفرت است    : ويديكى مى گ  . ذوقى است 

 . و يكى ديگر، سمبل زبونى و تسليم; و آن يك، ايماژ خيانت;آن را نشانه مرگ مى داند
 

رج فلكـى و يـا      گاه به همين ترتيب، در ميان اقوام و ملل گوناگون، ده ها تفسير براى يك رنگ يا حيوان يا بـ 
و اين از آن روست كه اصوال اين رمز آفرينى ها ساخته وپرداخته ذهن انسانند و به تناسب                  . جلّى مى كند  گُل تَ 

و البتّه در حوزه هنر و ادبيات بشرى، ايـن هرگـز نكوهيـده وناراسـت                . محيط ها و فرهنگ ها شكل مى گيرند       
 پراكنده بى نظم كه تنها به بيهوده مثال در سبك كوبيسم، چند خطّ. نيست، مگر آن كه به افراط و كژى بگرايد

! بازىِ كودكان شبيه است نمادِ مفاهيمى بس عالى محسوب مى گردد و دفترها و كتاب ها درباره آن مى نگارند
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و همچنين است برخى از اشعار مبهم و گنگ و عبثى كه با نام هايى چون شعر آزاد و شعر حجم و شـعر طـرح            
 كـه هنـرى بـزرگ    ; آزادسرايى و نوگويى وتازه پردازى نه تنها عيـب نيسـت   ناگفته پيداست كه  . رخ مى نمايند  

 .است، اگر با جمال هنرى و رسايى و گويايى همراه گردد و به ورطه افراط و هذيان گرايى نيفتد
 

هركس به  . پس مفهومى كه در وراىِ يك نماد و رمز خفته است، هرگز براى همه افراد يكسان جلوه نمى كند                  
يك كـوزه سـفالى كهـن       . و ذوق و نياز و درك خويش، اَمرى خاص را از يك نماد انتزاع مى كند               تناسب ميل   

 و  ; و براى يك هنرمند باسـتان شـناس        ;براى انسان تشنه كام عطش زده مانده در كوير چه چيز را مى نمايانَد             
 ؟... و براى ;براى يك عتيقه فروش

 
در روزگار ما هنـرِ     . ز بايد در همين نمادجويى هاى فردى جست       اصوال ريشه ادبيات و هنر سرگردان امروز را ني        

جلوه هاى سرگردانى و سردرگمى واز خود بيخـودى در          . سرگردان و هنرمندِ متحير نمودى ويژه پيداكرده است       
آدم هـاى گرفتـار و درگيـر مشـكل          . ادبيات و شعر ونقّاشى و خالصه هنر معاصر، از همين جا نشأت مى گيرند             

 و غريب، يكايك به دنبال راه نجات مى روند و در اين جست و جوى پرتب وتاب، خـود را از هـر                        هاى عجيب 
 .شاخسارى مى آويزند

 
 چنين است كه عاليق و ساليق گونه گون مى شوند و هر كس چيزى را براى مقصودى نمـاد و سـمبل مـى                        

 :ن مى گويد ـ چنين مى نويسددكتر مندور در شرح اين خاستگاه ـ آن جا كه از تئاتر امروز سخ. سازد
 

آيا زبان هنوز وسيله تفاهم ميان بشر است يا ديگر از عهده اين وظيفه برنمى آيد؟ اكنون در ظاهر زبان واسطه                     
گپ و گفت انسان هاست، در حالى كه هر كس به مسائل خاص خويش مشغول است و در وادى اى جز وادىِ                      

 پيچيدگى هاى حيات امروز و مشـكالت و مسـائل فـراوان آن              اين از آن روست كه    ... همصحبتش سيرمى كند  
سبب گشته است تا هركس در خود فرو رود و در مسائل خاص خويش غرق شود، به گونه اى كه هرگز نتوانـد                       
به كالم ديگرى گوش بسپارد و در اين گپ و گفت با او مشـاركت ورزد، هرچنـد وى در كنـارش و چهـره بـه                      

 )ول الدرامية وتطورها، مقاله االص1964لّه المسرح، قاهره، سپتامبر مج .(چهره اش نشسته باشد
 

به همين دليل است كه شعر و قصه و تئاتر ونقّاشى و مجسمه امروز بسـى ديـر و مـبهم بـا مخاطـب خـويش                     
رياضت هاى سخت ذهنى، مشكل هاى عجيب روحـى، درگيـرى هـاى سـخت فـردى و                  . همسخنى مىورزند 

ين همه، هنرمند امروز را به انفعالى چنين نامبارك كشانده اند، به گونه اى كه اثر هنرى                 خانوادگى و محيطى، ا   
 .امروز بيش تر رفع نياز از نَفْسِ هنرمند است تا گره گشايى و پيام آورى و همزبانى براى مخاطب و با او
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 و هنرمندانـه و خواسـتنى   هر چيز نمادين، خود به خود، بـديع . پس نمادگرايى، به خودىِ خود، هنرآفرين نيست     
اگر نمادگرايى افراطى بر هنر چيره گردد، اثر هنرى مجموعه اى مى شود از طلسم و معما كه بايـد بـه                      . نيست

و به اين سان، بيگانگى انسان و هنر روزاروز بيش تر مى . كمك شرح و تفسير و تأويل راهى به سوى آن يافت
 .شود

 
ر عمده در اين جا نهفته است كه گروهى مى كوشـند تـا كـالم خداونـد،                  خط. اما اين، بزرگ ترين خطر نيست     

كتاب جاودان اِالهى، را نيز با اين نمادگرايى افراطى درآميزند و قصه هاى قـرآن را مظهـر نمـاد و رمـز جلـوه                         
و . و اين از آن جهت است كه گوهرِ هنرىِ قصه هاى قرآن براى برخى گوهرى بشرى تلقّـى مـى شـود                     . دهند

ان كه هنر بشرى پيشرفته را مجموعه اى از نمادها و رمزهاى انبوه مى پسندند، مى خواهند همان معامله را                    اين
و عجبا كه برخى معتقدند اگر اين نمادگرايى در قصه هاى قرآن كشف نشـود،               . با قصه هاى قرآن داشته باشند     

گرچه اصل اين تأسف بيجاست .  شودجفايى عظيم بر آن ها مى رود و از قدرت و شكوه هنرى شان كاسته مى  
و هرگز نمى توان بر اين شعبده بازى ها در هنر و ادبِ نو نام هنر نهاد، بايد گفت به فرض كـه هنـر در رهـنِ                            

 .نماد باشد، هرگز نبايد قرآن و قصه هايش را دستمايه چنين آموزه هايى كرد
 

 ريشه هاى نمادگرايى در كتب تفسير 
 

ن برداشتى فاش گردد، كافى است نگاهى داشته باشيم به نمونه اى از تفسيرى مبتنى بر                براى آن كه زيان چني    
در اين تفسير، يأجوج و مأجوج كه در قصه ذوالقرنين آمده اند، بى هـيچ شـاهد و دليلـى                    . نگاه نمادين به قرآن   
 :چنين معنامى شوند

 
و از هر امت مردى نمى ميرد مگر ايـن          . تيأجوج و مأجوج دو امت هستند كه هريك، خود، چهار هزار امت اس            

گونه اى با قدى صدوبيست     : و آن مردان، خود، سه گونه اند      . كه ببيند هزار مرد از نسلش شمشير برگرفته است        
 .(خورنده فيل و حيوانات وحشى و خـوك       ... و گونه اى    ... ذراعى، گونه اى با طول و عرض صدوبيست ذراعى          

 )ك تفسير خازن. ]342 و 341فى منطوقه و مفهومه، ص القصص القرآنى :[ منقول از
 

 :همين مفسر درباره حمل كنندگان عرش مى نويسد
 

اين نگـرش،    .برخى از حمل كنندگان عرش به چهره انسانند و برخى به چهره عقاب و برخى گاو و برخى شير                  
كه حس بالغىِ سليمى دارد، گاه تفسيرگرى همانند زمخشرى نيز با آن . محدود به مفسرانى از اين قبيل نيست

در قرآن آيه اى است كه از پيامبر و مؤمنان چنين سخن مـى           . به همين تأويل هاى نمادين دست آويخته است       
 :گويد
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 در ايـن اسـت وصفشـان   )29/ فتح  .(ومثَلُهم فِى االِْنْجيلِ كَزَرع اَخْرَج شَطْئَه فĤَزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى على سوقِه        
 .تورات و انجيل، كه چون كِشته اى هستند كه جوانه بزند و آن جوانه محكم شود و بر پاهاى خود بايستد

 
 :زمخشرى در تفسير اين آيه مى نويسد

 
 آن جوانه   ;جوانه اش را با ابوبكر برنهاد     : اين تمثيلى است كه خداوند در مورد پيدايش و رشد اسالم آورده است            

القصـص  :[ منقـول از   .( و با على بر ساقه خـود اسـتوار سـاخت           ; با عثمان آن را نيرو داد      ;را با عمر مايه بخشيد    
 )ك الكشّاف. ] 342 و 341القرآنى فى منطوقه منهومه، ص 

 
 ;حاصل سخن اين كه نمادگرايى، به اين معنا، اگر به قصه هاى قرآن تحميل گردد، بنيان آن را ويران مى كند                    

از . به ميل و ذوق خويش تأويلى، و بلكه تفسيرى، از مفاهيم قرآنى ارائه مى دهد              زيرا در اين صورت هركس بنا     
اين گذشته، حقايق و واقعيت هاى مذكور در قصه ها قلب مى شوند و چنان جلوه داده مـى شـوند كـه گـويى                         

 .هرگز رخ نداده اند
 

ده شد نماد تمنّيات نفسـانى شـمرده         آدم و حوا نمادِ نيروهايى خاص قلمداد مى شوند، بهشتى كه آدم از آن ران              
دراين صورت، نگـاه صـوفيانه و شَـطَح    . بدون آن كه به واقعى بودن آدم ها و مكان ها نظر شود  ... مى شود، و    

 .پرور به قصه ها و مفاهيم قرآنى، همه جا رشدمى يابد و تأويل هاى بى پايه، بنيان ديندارى را تباه مى كنند
 

اگـر دليلـى اسـتوار و       . كه مراد از نمادگرايى مذموم، همين تأويل هـاى بـى بنياداسـت            همين جا بايد تذكّر داد      
روشن، و نه خبرى مبهم و چند پهلو يا ضعيف و مجعول و اسرائيلى، در تأويل آيه اى برسد، بايد بـه آن ملتـزم           

اى آن آگاهند و از ايـن  ما به نص قرآن كريم، يقين داريم كه پيامبر و امامان معصوم از تأويل قرآن و رازه         . شد
لـيكن ايـن عقيـده      . رو، هرجا از آن بزرگواران خبرى معتبر به دست آوريم، هرچه باشد، به آن گردن مى نهيم                

هرگز چنين نتيجه نمى دهد كه اخبار ضعيف و مجهول الرّاوى و اقوال شطح سـازان و اسـتنادات معمـا گونـه                       
 .آن و فهم قصه هاى آن سازيمصوفيان و صوفى مشربان را پايه و مايه تفسير قر

 
 تفكيك قصه واقعى و تاريخى 

 
بايد دقّت داشت كه نتيجه طبيعىِ راست پنداشتنِ قصه هاى قرآن، اين نيست كه بگوييم قـرآن درصـدد نقـل                     

به نظر مى رسد كسانى همچون دكتـر خلـف اهللا ايـن تفكيـك     . تاريخ بوده و به عبارتى يك كتاب تاريخ است   
به همين جهت است كه به مفسرانى چون فخر رازى و نيشـابورى چنـين               . عنايت قرار نداده اند   ظريف را مورد    

صـى فـى القـرآن    الفـنّ القص  .(نسبت داده شده كه معتقدند قصه هاى قرآن با واقعيات تاريخى سازگارى ندارند   
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ه هـاى      تأمل در عباراتِ شمارى از اين مفسران نشان مى دهد كه ميان صـادق               )42الكريم، ص    پنداشـتن قصـ
 :مثال عبارت هاى تفسير المنار در اين باب چنين است. قرآن با نگرش تاريخى به آن ها مالزمه برقرار نيست

 
ـ تاريخ، به خودى خود، در اين جا مقصود نيست، زيرا مطالب قصه هاى قرآن از آن جهت كـه تـاريخى انـد از          

 )279، ص 1المنار، ج  .(تاريخ از سر عبرت آموزى مى نگرد بلكه دين به ;امور مهم دين به شمار نمى روند
 

 )7، ص 4همان، ج  .(ـ اخبار تاريخى، دين خدا نيستند كه قابل پيروى باشند
 

قصه هاى پيامبران و اقوامشان كه در . ـ تبيين رويدادهاى تاريخى و زمان و مكان آن ها از مقاصد قرآن نيست 
ت اسـت       قرآن آمده، فقط براى بيان سنّت جا       رى خداوند در ميان مردم و از جملـه اصـول ديـن و اصـالح امـ). 

 )101، ص 12همان، ج 
 

تاريخ از دانش هايى است كه تدوين آن براى بشر آسان است و مردم براى فراگيرى                : ـ ممكن است گفته شود    
 مده اند؟پس چرا در قرآن، و بيش از آن در تورات، اين همه اخبار تاريخى آ. اش از وحى بى نيازند

 
پاسخ اين است كه در قرآن، قصه ها و اخبار امت ها و سرزمين ها نه از باب آشنايى با احـوال آن هـا، بلكـه از             
جهت آموختن نشانه ها وعبرت هايى آمده اند كه از رهگذر بيان سنّت هاى خداوند تبيين مى شوند تا كـافران                     

 )205، ص 2همان، ج  .(انذار يابند و پيامبر و مؤمنان آسوده خاطر شوند
 

ما نيز مصرّانه   . تأمل در اين عبارت ها فاش مى كند كه آنچه مورد نفى است، رسالت قرآن در بيان تاريخ است                  
بر اين باوريم كه قرآن كتاب تاريخ نيست، همان گونه كه كتاب علم يا هنر يا ادب يا اقتصاد و يا سياسـت نيـز             

 .ريخ نگارى برآمده، شرح حال مردم روزگاران پيش را بازگويدقرآن هرگز قصد ندارد در مقام تا. نيست
 

مثال كتاب تاريخ بايد دقيق و در مقام حكايت باشـد، در            . اگر چنين بود، بى شك اسلوبى ديگر پيش مى گرفت         
حالى كه قرآن در نقل احوال اقوام پيشين معموال به بسيارى از عناصر و اجزاى تاريخى، همچون زمان و مكان       

در عين حال، قرآن، خود، پيام قصه هاى خويش را عبـرت و انتبـاه و بيـدار بـاش                    .  اشخاص، نمى پردازد   و نام 
 .دانسته است

 
قـرآن  . به اين ترتيب، نبايد پنداشت هركس قصه هاى قرآن را صادق مى شمارد، قرآن را كتاب تاريخ مى داند                  

ن است و هم تاريخنگارانـه بـه آن هـا نمـى             هم در نقل رويدادهاى تاريخى صادق و امين و گزارشگرى راستي          
به نظر مى رسد با چنين نگرشى، بسيارى از ايرادهاى صاحبان مكتـب امـين خـولى در مصـر و جهـان          . پردازد
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ه هـايش را                   ;عرب، مرتفع گردد   همانان كه مى پندارند چون نگرش تاريخى بر قـرآن حـاكم نيسـت بايـد قصـ 
 . واقعى به شمار آوردنمادين و اسطوره اى و تمثيلى و گاه نيز

 
 مرز قصه هاى بشرى و قصه هاى قرآن 

 
هنگامى كه مى گوييم قصه هاى قرآن از معيارهاى ادبى بشرى پيروى نمى كنند، بايـد تبيـين كنـيم كـه آن                       

آن گاه كه هنرمندى مى خواهد رويدادى تاريخى رادر اثرى ادبى روايـت كنـد، بـى شـك                   . معيارها كدام هايند  
اين آزادى گرچه بى حد و حصر نيست، به هـر حـال هنرمنـد را در خلـق تصـاوير      . دى را مى طلبدگونه اى آزا 

 :بعضى از جلوه هاى اين آزادى چنين هستند. مجال مى بخشد و او را از تاريخ نگار ممتاز مى كند
 
 .انتخاب بخشى از رويدادها و كنارنهادن بخشى ديگر. 1
 
 .اريخى مانند زمان و مكان حوادثناديده گرفتن برخى از مختصات ت. 2
 
 .روى برگرداندن از ترتيب و تقدم و تأخّر تاريخىِ رويدادها. 3
 
مقايسه شود با زنجيـره      .(تصرّف در روايت هاى تاريخى و افزودن و كاستن بعضى صحنه ها و شخصيت ها              . 4

ه قيام سربداران دنبال مى كردند و       تلويزيونى سربداران كه سازندگانش از آغاز، خلق يك اثر هنرى را با دستماي            
از اين رو اشخاصى را جان بخشيدند و بال و پر دادند كه اصل وجود تاريخى آن ها محـرز نبـود يـا، همچـون                          

 )تّه، به جاى خود، محلّ تأمل استو اين، الب. فاطمه، فقط يك نام از آنان در دست بود
 

         ات، به ويژه ادبيات داستانى، معموال با صورت هاى ذهنى مخاطبان خـود سـرو            اين اختيار از آن روست كه ادبي
ات بـا          .  صورت هايى كه گاه دقيقاً با حقايق تاريخى سازگارى ندارند          ;كار دارد  اين سخن مشهور است كـه ادبيـ

مـدار هنـر، عاطفـه و احسـاس         . اشيا نه همان گونه كه هستند، بل آن گونه كه به نظر مى رسند، سروكار دارد               
در شگردهاى بيانى همچون تشبيه و استعاره و كنايـه و تمثيـل، اساسـاً               . ه عقل و لزوم منطقى    مخاطب است ن  

 )373، ص 3شروح التّلخيص، ج : د بهبنگري .(لزوم عرفى در نظر است و نه منطقى
 

 البتّه دامنه اين اختيار و آزادى چنان نيست كه اصل تاريخ فداشود و يك رويداد چنان به تصوير كشيده شود كه
هر اثر هنرى، بسته به هدف و پيام و مخاطـب خـويش، تـا انـدازه اى در                   . هرگز از اصل خود باز شناخته نشود      

هرچه عنصر عاطفه در اثر نيرومندتر باشد، اين اختيار و آزادى           . تاريخ تصرّف مى كند كه اصل آن محفوظ مانَد        
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ن تصويرها و روايت هاى متفاوتى از آن ها         بسيارند رويدادهايى كه قصه سازان گونه گو      . بيش تر جلوه مى كند    
 .ارائه داده اند، گرچه اركان وقايع را حفظ كرده اند

 
دو طفل مسـلم بـن      . در ادبيات بومىِ ما، برترين مثال ها در اين باب، نمايشنامه ها و تعزيه نامه هاى سنّتى اند                 

شتند و يك سال در زندان ابن زياد محبـوس          عقيل، ابراهيم و محمد، كودكانى نابالغ بودند كه در كربال اسير گ           
آن گاه با كمك پيرمرد زندانبان خود، مشكور، از زندان گريختند و شبانه به خانه پير زنى پناه بردنـد كـه                  . شدند

. شوهر ماجرا را فهميد و سر آن دو را جدا كرد و پيكرهاشان را در فـرات افكنـد                  . شوهرش در سپاه ابن زياد بود     
 ) به بعد100، ص 45بحاراالنوار، ج : تلخيص از .( ابن زياد برد تا جايزه بگيردسپس سرها را نزد

 
 اين، پيكره اصلى قصه طفالن مسلم است، اما روايت هاى اين ماجرا كه در نمايش نامه ها و تعزيه نامه هـاى         

 .سيار متفاوتندسنّتى و قصه هاى نو جلوه گر شده اند، از حيث ميزان تصرّف و افزايش و صحنه آفرينى ب
 

او كوشـيد تـا شخصـيت هـاى         . همين حال را در قصه هاى داستان نويس نام آور، والتر اسكات، مى توان ديد              
وى بسـيارى  . تاريخى را احيا كند، اما نام و ويژگى هاى اصلى آن ها تنها زمينه و بسترى براى خلق آثار او بود               

 .داشتند، به قصه هايش افزود تا بر جاذبه آن ها بيفزايداز صحنه ها و اشخاص را كه هرگز وجود تاريخى ن
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  عناصر قصه قرآنى- 4فصل 
 

  طرح مسأله -مĤخذِ عناصرِ قصه هاى قرآن 
 

يكى از مباحث دغدغه برانگيز كه ذهن بسيارى از پژوهشگران معاصر را به خود مشغول داشته، بحث از مĤخـذ                    
ه هـاى           :  اصلى در اين مبحث چنين است      پرسش. قصه هاى قرآنى است    آيا قرآن تمام يا بخشى از عناصر قصـ

خود را از منابع ديگر همچون تورات اخذ كرده است؟ طبيعت اين بحث چنان است كه از آغاز، بسيارى را برمى                     
 از سر صدق    گروهى كه مى پندارند متولّى اصلى دين و مفاهيم دينى اند، معموال           . آشوبانَد و به غوغا وامى دارد     

 غافل از اين كه اگر چنين مباحثى، البتّه به جـاى خـود و بـا                 ;و صفا، راه را بر هرگونه بحث غوغاخيز مى بندند         
مخاطب صالح، مجال طرح نيابند و همواره آن سوى خطّ قرمز قرار گيرند، فقط شبهه افكنان شوم انديش سود                   

اگر پرسش و پاسخ، هر دو،      .  هر چند غوغاخيز، بهراسند    دوستاران حقيقت نبايد از طرح چنين مباحثى،      . مى برند 
در قلمرو پژوهش سليم مطرح گردند، بسيارى از شبهه هاى كوچك در گام نخست پاسخ مى يابند و به عقـده                     

 .هاى ناگشودنى و تلخ تبديل نمى شوند
 

 موانع طرح مسأله 
 

 :ن دو نكته ريشه داردآنچه طرح اين بحث را با دشوارى روبه رو كرده است، معموال در اي
 
 تلقّى نادرست از صورت مسأله . 1
 

بسيارى مى پندارند كه هر كس از مĤخذ قصه هاى قرآن سخن مى گويد، الجـرم مـى خواهـد وحيـانى بـودن                     
كسى كه با قصه و مفاهيم آن آشناست، مى دانـد كـه             . اما هرگز چنين نيست   . بخشى از قرآن را زير سؤال برَد      

 تفاوت است ميان سرقت ادبى. صه معموال به پرسش از عناصر و مواد آن باز مى گرددسؤال از مأخذ ق
 

مسلّماً مقدارى از عناصر و مواد قصه هاى قرآن براى مردم روزگار            .  يا نقل به لفظ با اشتراك در عناصر و مواد         
ث، همـين اشـتراك و بررسـى        مسأله مورد بح  . پيامبر آشنا بوده اند، خواه در قلمرو حوادث و خواه شخصيت ها           

هرگز ادعاى يك پژوهشگر ديندار منصف اين نيست كه قصه قرآنـى كـالم خداونـد نيسـت و                   . ريشه آن است  
 .برگرفته و به نام وحى القا كرده است... محمد آن را از تورات و 
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 فتنه انگيزى خاور پژوهان و محافل تبشيرى. 2
 

ل مهم معرفتى و علمى در قلمرو قرآن و دين، حضور نافرخنـده مبشّـران   در اين مسأله، همانند بسيارى از مسائ    
 .سبب گشته است كه جامعه دينى از طرح سالم مباحث بى بهره بمانَد) مستشرقان(=مسيحى و خاور پژوهان 

 
  اين گروه از دانشوران غربى، گاه با نيت پليد و گاه از سر جهل بسيط، در باب قصه هاى قـرآن و اصـلِ وحـى                       

و همين سبب شده كه     . سخنى دارند كه اهل دين را برآشوبانده و غيرت دينى شان را به جوشش واداشته است               
 .به هنگام طرح اين مباحث، ابرى تاريك آسمان خاطر دينداران را بپوشاند

 
نـاقض  اين دانشوران، كه معموال اصحاب دائرة المعارف هاى اروپايى از همانانند، مدعى هستند كـه در قـرآن ت                 

چكيـده  . آن گاه نتيجه مى گيرند كه قرآن ساخته و پرداخته خود محمد اسـت   . هاى تاريخى به چشم مى خورد     
 :سخن آنان چنين است

 
محمد خبرهاى قرآن را از بردگانى مى گرفت كه در اصل عرب نبودند و در آن هنگـام بـه خـدمت قـريش در                         

 زيـرا بـه   ; پيامبران، جز مشتى شايعات، چيـزى نمـى دانسـتند   اينان، خود، از تاريخ دينى رسوالن و  . آمده بودند 
جهت بردگى و فقرشان نمى توانستند به نسخه هاى انجيل و تورات و كتب اخبار دست يابند، چـرا كـه چنـين                  

. دستخوش تحريف و تبديل مـى شـد        از آن سو، دانش شفاهى آنان نيز      . نسخه هايى مخصوص ثروتمندان بود    
د از ايشـان متنـاقض و                   اين دو عامل، يعنى شفا     هى بودن و ابتنا بر شايعات، سبب شدند كه آموخته هاى محمـ

نيـز  . 97 ـ  50الكتاب المقدس واالسـالم، ص  : هنرى اسميت .(اشتباه شود و به همين نحو در قرآن ظهور كند
 )105 و 104مصادر االسالم، ص :  بلرك ك ريچارد

 
 زيرا سخن بر سر مĤخـذ عناصـر         ;ودى خود، كارى خطا نيست    آرى، سخن گفتن از مĤخذ قصه هاى قرآن، به خ         

 :قرآن، خود، گاه به همين مĤخذ اشاره كرده است. اين قصه هاست
 

ورِضْـواناً  محمد رسولُ اهللاِ والَّذينَ معه اَشِدآء علَى الْكُفّارِ رحمĤء بينَهم تَريهم ركَّعاً سجداً يبتَغُونَ فَضْـال مِـنَ اهللاِ             
              هرزĤفَـ شَـطْئَه ع اَخْـرَجفِـى االِْنْجيـلِ كَـزَر مثَلُهمرةِ وفِى التَّو مثَلُهم ودِ ذلِكجمِنْ اَثَرِ الس وهِهِمجفى و مسِيماه

ذينَ امنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِـنْهم مغْفِـرَةً        فَاستَغْلَظَ فَاستَوى على سوقِه يعجِب الزُّراع لِيغيظَ بِهِم الْكُفّار وعداهللاُ الَّ          
 )29/ فتح  .(واَجراً عظيماً
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آنان را بينى كـه ركـوع       . محمد پيامبر خدا، و كسانى كه با او هستند بر كافران سختگيرند و با يكديگر مهربان               
 سجده اسـت كـه بـر چهـره      نشانشان اثر . مى كنند، به سجده مى آيند، و جوياى فضل و خشنودى خدا هستند            

 .آنهاست
 

اين است وصفشان در تورات و در انجيل، كه چون كِشته اى هستند كه جوانه بزند و آن جوانه محكـم شـود و                   
خـدا از ميـان آنهـا       . بر پاهاى خود بايستد و كشاورزان را به شگفتى وادارد، تا آنجا كه كافران را به خشـم آورد                  

 .كارهاى شايسته كرده اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده استكسانى را كه ايمان آورده اند و 
 

  نادرستى ادعاى خاور پژوهان 
 

هرگز . در همين جا بايد اشاره كرد كه سخن خاور پژوهان و دانشوران غربى بر پايه اى لرزان استوار شده است                   
رط كه آنچه از ظهور آيـات قرآنـى          بدان ش  ;در قرآن اختالف و تناقض با واقعيت هاى تاريخى يافت نمى شود           
 .برمى آيد مالك قرار گيرد، نه تأويل ها و بافته هاى برخى مفسران

 
هنگامى كه قرآن به صراحت از يارى رساندن فرشتگان به مسلمانان در دو غزوه بدر و اُحد سخن مـى گويـد،                       

خالف با حقايق تاريخى جلـوه دهـيم؟        چرا ابتدا آن را تأويل كنيم و شاخ و برگ به آن بيفزاييم و سپس آن را م                 
مگر ممكن نيست فرشتگان خدا از جنبه هاى گوناگون به تقويت رزمندگان بشتابند؟ وقتى از يهود حكايت مى                  

مگر حتماً بايد ايـن حكايـت از قـول يهـود بـا تـاريخ        . كند كه ما مسيح، عيسى بن مريم، رسول خدا را كشتيم          
 .دادى خبر نمى دهد، بلكه تنها قول يهود را حكايت مى كندسازگار باشد؟ قرآن در اين جا از روي

 
 وقتى قرآن خبر مى دهد كه ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر در عصر نوح بت هاى مردم بودند، چه تناقضى                        

 ولـى نبايـد     ;در ميان مى آيد؟ درست است كه همين بت ها در زمان پيامبر اسالم نيز پرستيده مـى شـده انـد                     
 پس از طوفان نوح كه همه عالم خراب شد، چگونه اين بت ها باقى ماندند؟: شتابزده گفت

 
 مگر قرآن در جايى گفته است كه هيكل اين بت ها همان هيكل پيشين بوده است؟ مگر امكان ندارد افسـانه                     
پرستان بت تراش نام بتى را حفظ كنند و همان را سمبل پرستش قرار دهنـد و پـس از تخريـب نيـز هيكلـى                          

 ان با آن بتراشند؟ مگر از روز نخست نيز خود آن را نتراشيده بودند؟همس
 

و اين نيز، خود، از شواهد      ! اين ها و همانند اين ها موارد اختالف و تناقضى هستند كه در قرآن يافت مى شوند                
عـات،  اعجاز قرآن است كه مخالفانش پس از تالش هاى بسيار، در سده بيستم ميالدى و در عصر انفجار اطّال                  

حال آيا شايسته است در موضع انفعال نسـبت بـه چنـين ادعاهـايى، مـا      ! حرف هايى تا اين حد علمى مى زنند   
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چنان عقب نشينيم كه صورت مسأله را حذف كنيم؟ اين، گرچه به ظاهر دفاع از قرآن است، بدترين نوع عقـب           
و خالف شرع بـدانيم تـا مبـادا بـه           نشينى است كه اصل گفت و گو از مĤخذ قصه هاى قرآن را مهمل و باطل                 

 !چنان تهمت هايى گرفتار آييم
 

 دفاع عقالنى از دين يا افتادن در چاهى ژرف؟ 
 

و از اين بدتر، شيوه اى است كه دانشوران جديد مسلمان، در پرتو افكار محمد عبـده و هماننـدانش، در پـيش                       
ه داعيه داران دفاع عقالنى و روزآمد از قصه هاى          امين خولى و شاگردانش، به ويژه دكتر خلف اهللا ك         . گرفته اند 

ت قـرآن   . قرآن هستند، حقيقتاً از چاله درآمده و در چاهى ژرف افتاده اند       اين چه دفاعى است كه از اصل حقّانيـ
 ):؟(دست شوييم تا اتّهام هاى خاور پژوهان را پاسخ گوييم

 
ريخى قصه هاى قرآن و مأخوذ بودنشان از تـورات و           ادعاى خاور پژوهان و عالمان تبشيرى در باب تناقضات تا         

                       انجيل و كتب اخبار آن گاه صحيح است كه بپذيريم قرآن در عرضه اين رويدادها معانى تـاريخى شـان را مـد
نظر داشته است و شخصيت ها، ماجراها، و گفت و گوها را بر اين اساس كه حق هستند و بـا منطـق تـاريخى                         

قصـد  : ندارد آن گاه كه مبناى مـا پذيرفتـه شـود           اما ادعاى آن ها هيچ ارزشى     .  است سازگارند، سامان بخشيده  
 )230 القصصى فى القرآن الكريم،ص الفنّ .(قرآن از قصه گويى اش بيان تاريخ نيست

 
 در خدمت ارتباط و هدايت : عناصر

 
قـرآن  . اى قـرآن سـخن گفـت   با عنايت به نكات زيربنايى مذكور، اكنون مى توان درباره مĤخذ عناصر قصه هـ    

 و يكى از اصول هـدايت،       ;كريم، همان گونه كه بارها خود تصريح كرده است، فرود آمده تا كتاب هدايت باشد              
براى اين همزبانى، قرآن كامل ترين زبان را برگزيـده كـه بـه تعبيـر خـودش زبـان             . همزبانى با مخاطب است   

ردم عرب روشنگر نيست، زيرا اگر چنـين بـود ديگـر قـرآن              قطعاً اين زبان فقط براى م     . است) مبين(=روشنگر  
پس آنچه در اين زبان نهفته و آن را براى زبان قـرآن بـودن سـزاوار                 . نبود) هدى للنّاس (=كتاب هدايت مردم    

آن عنصر، همانا قدرت برقرارى رابطه با مخاطبـان در هـر زمـان و               . ساخته، چيزى جز عربيت محض آن است      
 . زبان روشنگر جز اين نمى تواندباشدو معناى. مكان است

 
ه   . از اين رو، همه عناصر زبانى به كار رفته در قرآن بايد در خدمت ارتباط هـدايتى بـا مخاطـب باشـند                       در قصـ

 عناصـرى كـه بـراى       ;قرآنى، كه هدف عامش همان هدايت است، نيز بايد از چنـين عناصـرى نشـان جسـت                 
ه،          .  ايجاد ارتباط با آن ها ميسر گردد       مخاطب آشنا باشند و يا زمينه آشنايى و        پيش تر گفتـيم كـه طبيعـت قصـ
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چگونه اين انگيزش فراهم مى گردد، اگر مخاطب هرگز نتواند با فضا و             . انگيزش عواطف و انقالب روحى است     
 شخصيت ها و رويدادهاى قصه ارتباط برقرار كند؟

 
ش را عمدتاً از مواد آشناى ذهن مخاطبـان آن روز           به اين ترتيب، شرط بالغت قرآنى است كه عناصر قصه هاي          

جزيرة العرب اخذ كند، ليكن به گونه اى كه همه مردم جهان، در آن روزگار و همه روزگاران، بتوانند با آن هـا                        
 .ارتباط روحى برقرارنمايند

 
ر حيرت و تعجب  اين هنر بزرگ و اعجازين آن گاه تحقّق مى يابد كه مخاطبان از شنيدن قصه هاى قرآن دچا

اين نوح كيست كه ما هيچ سخنى درباره او نشنيده ايم؟ اصحاب كهف موجوداتى فرازمينى اند : نشوند و نپرسند
 يا از آنِ همين خاك بوده اند؟ موسى و فرعون كيستند وسرزمينشان كجابوده است؟

 
 اخذ عناصر از ذهن و زبان مردم، با پااليش 

 
ا در قصه هايش وانموده است، عناصر اصلى قصه هاى خود را از ذهن و زبـان   آرى، قرآن كه اوج هنر خويش ر      

اما اخذ اين عناصر، هرگـز بـه ايـن          . و اگر چنين نمى كرد، هرگز كتاب مردم نبود        . همين مردم اخذ كرده است    
يش اساسـى   قرآن دو پـاال   . معنا نيست كه همان پندارها و بافته ها و تخيالت را نيز دستمايه قصه هايش سازد               

 :در اين مواد انجام داده است
 
 :گزينش بخشى از قصه ها كه با دعوت قرآنى و كاركردهاى مورد نظر آن تناسب داشته اند. 1
 

كلَيع مهصنَقْص ال لَمسرلُ ومِنْ قَب كلَيع مناهصقَص ال قَدسر164/ نساء  .(و( 
 

 .ان را براى تو گفته ايم و آنان كه داستانهاشان را برايت نگفته ايمو پيامبرانى كه پيش از اين داستانهاش
 
زدودن غبار خرافات و پندارهاى باطل در پيرامون رويدادها و شخصيت هاى اين قصه ها كه معموال از ياوه                   . 2

رار مثال در قصه اصـحاب كهـف، قـرآن اصـ    . بافى هاى دانشمندان يهود و تورات سازان آن قرون برخاسته بود  
دارد كه تعداد آن جوانمردان هيچ مهم نيست و خود، اختالف نظرهاى معمول در آن روزگار را نقل مى كنـد و                      

 .بدان وقعى نمى نهد
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 نقش دانشوران يهودى و مسيحى و صاحبان كتب اخبار 
 

و مسـيحى و    روشن است كه سرمايه دانشى مردم جزيرة العرب فراهم آمده از اقوال و تعاليم دانشوران يهودى                 
آنان نيز، خود، نسخه هايى از تورات و انجيل و خبرنامه هـاى روزگـاران      . صاحبان كتب اخبار پيشين بوده است     

 .پيش را در اختيار داشتند و بر پايه آن ها سخن مى گفتند
 

ـ        ب  در اين ميان، آزمندى و دنياخواهى و استكبار سبب مى شد كه آن عالمان هم همه حقايق موجود در آن كت
را براى مردم بازنگويند، هم مطالب باز گفته را به سود اغراض خويش تحريـف كننـد، و هـم اصـوال در طـول         

با اين سه روش، ديگر اميـدى نبـود         . زمان اصل آن كتاب ها را دچار دگرگونى و تبديل و حذف و اضافه سازند              
دهند كه تنها گروهـى انـدك از        شواهد تاريخى نشان مى     . كه آنچه اين عالمان مى گويند حقيقت محض باشد        

د را    . اين دانشوران جرأت يافتند حق را براى مردم بازگويند         مثال تنها چند راهب حق پژوه بودند كه ظهور محمـ
 .بشارت و خبر دادند، در حالى كه به تصريح قرآن، اين رويداد عظيم در همه كتب پيشين پيش بينى شده بود

 
سيار در نقل وقايع تاريخى نشان مى دهد كـه ايـن دانشـوران برپايـه آرا و                  از اين گذشته، وجود اختالف هاى ب      

وگرنه، . اغراض خود و نيز زير نفوذ احزاب و نحله هاى آن عصر، بخشى از مطالب را به لوث تحريف مى آلودند
 چگونه ممكن است از متونى واحد چنان اقوال گونه گونى برخيزد؟

 
ر اصلى قصه هاى قرآن در همان مجموعه هايى ريشـه داشـت كـه پايـه                به اين ترتيب، بايد پذيرفت كه عناص      

ا قـرآن نـه تنهـا مـواد آن هـا را              . دانش مردم آن روز بود، همچون تورات و انجيل و خبرنامه هاى پيشـين              امـ
دستمايه قرار نداد، بلكه بارها تصريح كرد كه تنها حقّ ناب را در قصه هاى خويش راه مى دهد و ساخته هـا و                        

 :را وقعى نمى نهد... رداخته هاى احبار و عالمان يهود و پ
 

 )62/ آل عمران  .(إنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحقُّ
 

 .همانا اين داستانى است راست و درست
 

 )252/ بقره  .(تِلْك آيات اهللاِ نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ وإِنَّك لَمِنَ الْمرسلينَ
 

 . به راستى بر تو مى خوانيم و تو از پيامبران هستىاين است آيات خدا كه
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لَقَد كانَ فى قَصصِهِم عِبرَةٌ الِولِى األلْبابِ ما كانَ حديثا يفْتَرى ولكِنْ تَصديقَ الَّذى بينَ يديهِ وتَفْصيلَ كُلِّ شَىء 
 )111/ يوسف  .(وهدى ورحمةً لِقَوم يؤْمِنُونَ

 
اين داستانى برسـاخته نيسـت، بلكـه تصـديق سـخن پيشـينيان و               . ن خردمندان را عبرتى است    در داستانهايشا 

 .تفصيل هر چيزى است و براى آنها كه ايمان آورده اند هدايت است و رحمت
 

 )6/ فرقان  .(قُلْ أَنزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فِى السمواتِ واألَرضِ
 

 .است كه نهانِ آسمان ها و زمين را مى دانداين كتاب را كسى نازل كرده : بگو
 

در اين نمونه ها كه به طور خاص درباره قصه هاى قرآنند، اشارات روشن و روشنگرى است به اين حقيقت كه                     
قرآن عناصر قصه هايش را برپايه تصديق و باورداشت همان كتب پيشين اخذ كرده است، اما كتـب حقيقـى و                     

ه هـاى حـق اسـت و افتراپـذير نيسـت و از سـوى        ;خرافهناب و پيراسته از باطل و        زيرا آنچه قرآن آورده قصـ 
 .خداوندى است كه سرّ آسمان ها و زمين را مى داند

 
اين را در پاسخ كسانى مـى گـوييم كـه           . از اين ها فراتر، حتّى روش قصه گويى قرآن نيز منحصر به فرد است             

قرآن تفصيل و تطويل توراتى را در قصه هايش به . شمرده اند... و نَفْس وجود قصه در قرآن را مأخوذ از تورات 
از سـوى  . يك سو نهاده، زيرا شيوه بالغى و اعجازين قصه گويى را به تناسب اهـدافش در نظـر داشـته اسـت              

ديگر، ترتيب زمانى و چينش براساس تقدم و تأخّر وقايع كه بنيان قصه هاى تورات بر آن نهاده شده، هرگز در                     
 .قصه هاى قرآن مورد نظر نبوده است

 
  قصه هاى قرآن از نوع قصه كوتاه هستند -توزيع عناصر 

 
ه بلنـد         . قصه هاى قرآن، از لحاظ پراكندگى عناصر، از نوع قصه كوتاه هستند            تنها مواردى معدود به سبك قصـ

در :  اين قرار استندگى عناصر قصه ازتفاوت قصه كوتاه و بلند از لحاظ پراك. روايت شده اند، مانند قصه يوسف
قصه كوتاه، عنصرى خاص برجسته مى شود و مدار قصه قرار مى گيرد، به گونه اى كه همه عناصـر ديگـر در                       

اما در قصه بلند، همه عناصر به فراخور حال در قصه پراكنده اند، به گونه اى كـه هـر                    . سايه آن قرار مى گيرند    
ه لطمـه مـى                يك داراى ارزش و جايگاه خويش است و هرگاه           يكى از آن ها مفقود شود به موازنه هنـرى قصـ

به اين سان، جز در همان موارد معدود، نمى بينيم كه همه عناصر در يك قصه قرآنى به طور متـوازن و                      . خورد
 .همتراز پراكنده شده باشند
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 سه عنصر برجسته در قصه هاى قرآن 
 

در طـول   . شخصـيت، رويـداد، و گفـت و گـو         : ان جست در قصه هاى قرآن، از سه عنصر برجسته مى توان نش          
اين تفاوت از هدف و كاركرد قصه ها پيـروى مـى   . دعوت اسالمى، نوع تأكيد بر اين عناصر متفاوت بوده است     

. در قصه هايى كه انذار و بيم دهى هدف اصلى است، رويداد عنصر برجسته قصه به شمار مـى رود                   . كرده است 
نگيزش عاطفى و احساسى يا آرامش بخشى به پيامبر و مؤمنان، عنصر مهـم شخصـيت   در قصه هاى با هدف ا  

در قصه هايى كه هدف اصلى شان دفاع از دعوت اسالمى و پاسخگويى به مخالفان اسـت، گفـت و گـو                  . است
 .عنصر مهم را مى سازد

 
 توزيع عناصر در قصه صالح 

 
ين قصه در موارد گوناگون آمده است و به تناسـب گسـترش            ا. اكنون براى نمونه، قصه صالح را مرور مى كنيم        

نخستين جلوه هاى اين قصه در سوره هاى شمس         . دعوت اسالمى، پراكندگى عناصر در آن متفاوت شده است        
در اين جلوه ها، عنصر اصلى رويداد است، يعنى حوادث مصيبت بارى كه بر قوم ثمـود فـرود   . و قمر آمده است   

عوت اسالمى بود كه بايد مخاطبان پيامبر از عناد و لجاجت دست مى كشيدند و نتيجه عملى اين در آغاز د. آمد
پس در اين جلوه از قصه صالح، بر حوادث انذاربخش تكيه شـده و ديگـر                . افكار و دعوت رسوالن را مى ديدند      

 :عناصر در سايه آن قرار دارند
 

فَكَذَّبوه فَعقَرُوها فَدمدم علَيهِم ربهم . فَقالَ لَهم رسولُ اهللاِ ناقَةَ اهللاِ وسقْيها . ا اِذِانْبعثَ اَشْقه. كذَّبت ثَمود بِطَغْوها 
 )15 تا 11/ شمس  .(وال يخاف عقْبها. بِذَنْبِهِم فَسوها 

 
 آنها گفت كه مـاده      پيامبر خدا به  . آنگاه كه شقى ترينشان برخاست      . قوم ثمود از روى سركشى تكذيب كردند        

پس پروردگارشان به سبب گناهانشان     . تكذيبش كردند و شتر را پى كردند        . شتر خدا را با آبشخورش واگذاريد       
 .و او از سرانجام آن بيمناك نشد. برسرشان عذاب آورد و با خاك يكسان ساخت 

 
ءاُلْقِى الذِّكْرُ علَيهِ مِنْ بينِنا بلْ هو كَذّاب . بِعه اِنĤّ اِذاً لَفى ضَالل وسعر فَقالُوآ أَبشَراً مِنّا واحِداً نَتَّ . كَذَّبت ثَمود بِالنُّذُرِ    

ء قِسمةٌ بينَهم   اِنّا مرْسِلُوا النّاقَةِ فِتْنَةً لَهم فَارتَقِبهم واصطَبِرْونَبئْهم اَنَّ الْمĤ        . سيعلَمونَ غَدا منِ الْكَذّاب االَْشِرُ      . اَشِرٌ  
اِنّااَرسلْنا علَيهِم صيحةً واحِدةً فَكانُوا     . فَكَيف كانَ عذابى ونُذُرِ     . فَنادواصاحِبهم فَتَعاطى فَعقَرَ    . كُلُّ شِرْب محتَضَرٌ    
 )32 تا 23/ قمر  .(كِرولَقَد يسرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِنْ مد. كَهشيمِ الْمحتَظِرِ 
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 ;اگر از انسانى همانند خود پيروى كنيم گمراه و ديوانـه باشـيم      : گفتند. قوم ثمود بيم دهندگان را تكذيب كردند      
فردا خواهنـد دانسـت كـه       . آيا از ميان همه ما كالم خدا به او اِلقا شده است؟ نه، او دروغگويى خود خواه است                 

. پس مراقبشان باش و صبر كن .  ماده شتر را براى آزمايششان مى فرستيمما آن. دروغگوى خود خواه كيست     
 . نوبت هر كه باشد او به سرآب مى رود . و به آنها بگوى كه آب ميانشان تقسيم شده

 
عذاب و بيم دادنهاى من چگونه بود؟ ما بر آنها يك           . يارشان را ندا دادند و او شمشير بر گرفت و آن را پى كرد             

و اين قرآن را آسان ادا كرديم تـا         . پس همانند آن علفهاى خشك آغل گوسفند شدند         . ك فرستاديم آواز سهمنا 
 آيا پند گيرنده اى هست؟. از آن پند گيرند

 
اما آن گاه كه دعوت اسالمى پيش مى رود، در جلوه هاى عرضه شده در سوره هـاى اعـراف و شـعرا، عنصـر                         

به اين ترتيب، رويدادها و شخصيت ها عمدتاً در سايه . گفت و گوقوى ديگرى بروز مى كند كه عبارت است از 
و اين برخاسته از نياز آن دوره امت اسالمى بوده است كه درگيـر گفـت و گـو بـا                     . گفت و گو مطرح مى شوند     

 :مخالفانى بوده كه همه همت خويش را براى بازداشتن جريان دعوت اسالمى صرف مى كرده اند
 

خاهم صالِحاً قالَ يا قَومِ اعبدوا اهللاَ مالَكُم مِنْ اِله غَيرُه قَد جĤءتْكُم بينَةٌ مِنْ ربكُم هذِه ناقَةُ اهللاِ لَكُـم                     واِلى ثَمود اَ  
             اَليم ذابع أْخُذَكُموء فَيوها بِسسال تَمضِ اهللاِ ووها تَأكُلْ فى اَرةً فَذَرلَ  . ايعاذْكُرُوا اِذْ جدِ عـاد         و عـمِـنْ ب ءĤخُلَفـ كُم

وبواَكُم فِى االَْرضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سهولِها قُصورا وتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بيوتًا فَـاذْكُرُوا ءاَآلء اهللاِ وال تَعثَـوا فِـى االَْرضِ                    
 .مفْسِدينَ 

 
ذينَ استُضْعِفُوا لِمنْ امنَ مِنْهم اَتَعلَمونَ اَنَّ صالِحاً مرْسلٌ مِنْ ربه قالُوآ اِنّـا               قالَ الْمالَُ الَّذينَ استَكْبرُوا مِنْ قَومِه لِلَّ      

وقالُوا يا  فَعقَرُوا النّاقَةَ وعتَوا عنْ اَمرِ ربهِم       . قالَ الَّذينَ استَكْبرُوا اِنّا بِالَّذى امنْتُم بِه كافِرُونَ         . بِمĤ اُرسِلَ بِه مؤمِنُونَ     
فَتَولى عنْهم وقالَ يا    . فَاَخَذَتْهم الرَّجفَةُ فَاَصبحوا فى دارِهِم جاثِمينَ       . صالِح ائْتِنا بِما تَعِدنا اِنْ كُنْت مِنَ الْمرْسلينَ         

 )79 تا 73/ اعراف  .(حينَقَومِ لَقَد اَبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربى ونَصحت لَكُم ولكِنْ ال تُحِبونَ النّاصِ
 

اى قوم من، اهللا را بپرستيد، شما را هيچ خدايى جز او نيسـت،              : گفت. بر قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم      
رهـايش كنيـد تـا در    . اين ماده شتر خدا، برايتان نشـانه اى اسـت      . از جانب خدا براى شما نشانه اى آشكار آمد        

به ياد آريد آن زمـان را   . او نرسانيد كه عذابى دردآور شما را فرا خواهد گرفت           زمين خدا بچرد و هيچ آسيبى به        
كه شما را جانشـينان قـوم عـاد كـرد و در ايـن زمـين جـاى داد تـا بـر روى خـاكش قصـرها برافرازيـد و در                              

 .نعمتهاى خدا را ياد كنيد و در زمين تبهكارى و فساد مكنيد . كوهستانهايش خانه هايى بكَنيد
آيـا مـى دانيـد كـه      :  قومش كه گردنكشى مى كردند، به زبون شدگان قوم كه ايمان آورده بودند گفتند              مهتران

: گردنكشان گفتنـد  . ما به آيينى كه بدان مأمور شده ايمان داريم          : صالح از جانب پروردگارش آمده است؟ گفتند      
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ـ . ما به كسى كه شما ايمان آورده ايد ايمان نمى آوريم             ى كردنـد و از فرمـان پروردگارشـان    پس ماده شتر را پ
پس زلزله اى سخت آنـان   . اى صالح، اگر پيامبر هستى آنچه را به ما وعده مى دهى بياور              : سرباز زدند و گفتند   

اى قـوم مـن، رسـالت       : صالح از آنان روى برگردانيد و گفت      . را فرو گرفت و در خانه هاى خود بر جاى مردند            
 .و اندرزتان دادم ولى شما نيكخواهان را دوست نداريد پروردگارم را به شما رسانيدم 

 
ونِ      . اِنّى لَكُم رسولٌ اَمينٌ     . اِذْ قالَ لَهم اَخُوهم صالِح اَال تَتَّقُونَ        . كَذَّبت ثَمود الْمرْسلينَ     اَطيعـفَـاتَّقُوا اهللاَ و .  Ĥمـو

ون      . اَتُتْرَكُونَ فى ما ههنا امِنينَ      .  على رب الْعالَمينَ     اَسئَلُكُم علَيهِ مِنْ اَجر اِنْ اَجرِى اِالّ       يـعنّـات ووع . فى جرزو
 ضيمها هنَخْل طَلْعوتاً فارِهينَ . ويتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بونِ . واَطيعفَاتَّقُوا اهللاَ و. 

 
مĤ اَنْت اِالّ   . قالُوآ اِنَّمĤ اَنْت مِنَ الْمسحرينَ      . نَ فِى االَْرضِ وال يصلِحونَ      اَلَّذينَ يفْسِدو .  وال تُطيعوآ اَمرَ الْمسرِفينَ     

وء   . قالَ هذِه ناقَةٌ لَها شِرْب ولَكُم شِرْب يوم معلُوم . بشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِاية اِنْ كُنْت مِنَ الصادِقينَ         وها بِسـ سـال تَمو
أْخُذَكُمظيم     فَيم عوي ذابوا نادِمينَ    .  عحبقَرُوها فَاَصفَع .              ممـا كـانَ اَكْثَـرُهةً و الَيـ اِنَّ فى ذلِـك ذابالْع مفَاَخَذَه
 )159 تا 141/ شعرا  .(واِنَّ ربك لَهو الْعزيزُ الرَّحيم. مؤْمِنينَ 

 
آيا پروانمى كنيد؟ من براى شما پيـامبرى        : ن صالح گفت  آنگاه كه برادرشا  . قوم ثمود پيامبران را تكذيب كردند       

مزد مـن   . من از شما در برابر هدايت خود مزدى نمى طلبم           . از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد         . امين هستم   
آيا پنداريد كه شما را در اين نعمتها، ايمـن رهـا مـى كننـد؟ در باغهـا و        . تنها بر عهده پروردگار جهانيان است       

سارها؟ و كشتزارها و نخلها با آن شكوفه هاى نـرم و لطيـف؟ و شـادمانه در كوههـا خانـه هـايى مـى                          چشمه  
 . تراشيد؟ پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 

 
جـز ايـن    : گفتنـد . اينان كه در زمين فساد مى كنند و اصالح نمـى كننـد              : و فرمان اين اسرافكاران را مپذيريد     

اين : گفت. اگر راست مى گويى نشانه اى بياور        . تو نيز بشرى همانند ما هستى     .  اند   نيست كه تو را جادو كرده     
به آن آسـيبى مرسـانيد كـه عـذابِ          . يك روز آب خوردن حق او باشد و يك روز حق شما             . ماده شتر من است   

 آينه در اين هر. پس عذاب آنها را فرو گرفت. آن را كشتند و پشيمان شدند . روزى بزرگ شما را فرو مى گيرد 
 .هر آينه پروردگار تو پيروزمند و مهربان است . عبرتى است، و بيشترينشان ايمان نياوردند 

 
اما آن گاه كه دعوت پيامبر اسالم به حدى مى رسد كه توطئه ها و دسيسه ها بر ضدش اوج مى يابند، روايتى                       

 در اين جلوه كه در سوره نمل تجلّى مى كند،           .كه از قصه ثمود ارائه مى شود نيز همرنگ با آن جهت مى گيرد             
 . عنصر اصلى قصه به رويداد بازمى گردد
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. اما اين بار ديگر سخن از رويدادى طبيعى نيست، بلكه اين قضا و قدر است كه نقش اصـلى را ايفـا مـى كنـد                         
يزندگان بـا دعـوت     حلول عذاب خداوند و نابودى قومى كه همه گونه با صالح ستيزيدند، انذارى است براى ست               

و چنين است كه پراكندگى عناصر قصه و نوع آن ها، دقيقاً همپا و همسو با دعوت اسالمى پـيش مـى                      . محمد
 :رود
 

يئَةِ   قالَ يا قَومِ لِم تَستَعجِلُ    . ولَقَد اَرسلْنĤ اِلى ثَمود اَخاهم صالِحاً اَنِ اعبدوا اهللاَ فَاِذاهم فَريقانِ يخْتَصِمونَ              ونَ بِالسـ
قالُوا اطَّيرْنا بِك وبِمنْ معك قالَ طĤئِرُكُم عِنْداهللاِ بلْ اَنْتُم قَوم           . قَبلَ الْحسنَةِ لَو ال تَستَغْفِرُونَ اهللاَ لَعلَّكُم تُرْحمونَ         

قالُوا تَقاسموا بِاهللاِ لَنُبيتَنَّه واَهلَـه ثُـم        . رضِ وال يصلِحونَ    وكانَ فِى الْمدينَةِ تِسعةُ رهط يفْسِدونَ فِى االَْ       . تُفْتَنُونَ  
 .لَنَقُولَنَّ لِولِيه ما شَهِدنا مهلِك اَهلِه واِنّا لَصادِقُونَ 

 
. كْـرِهِم اَنّـا دمرْنـاهم وقَـومهم اَجمعـينَ           فَانْظُرْ كَيف كانَ عاقِبةُ م    .  ومكَرُوا مكْراً ومكَرْنا مكْراً وهم ال يشْعرُونَ        

 تـا  45/ نمل . (واَنْجينَا الَّذينَ امنُوا وكانُوا يتَّقُونَ     . فَتِلْك بيوتُهم خاوِيةً بِما ظَلَموا اِنَّ فى ذلِك الَيةً لِقَوم يعلَمونَ            
53( 
 

ناگهان دو گروه شدند و بـا يكـديگر بـه           . خداى يكتا را بپرستيد   : هو بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم ك        
اى قوم من، چرا پيش از نيكى بر بدى مى شتابيد؟ چرا از خدا آمرزش نمى خواهيد؟ : گفت. خصومت برخاستند 

نك اي. جزاى شما نزد خداست   : گفت. ما تو را و يارانت را به فال بد گرفته ايم          : گفتند. شايد بر شما رحمت آورد      
. در شهر نُه مرد ناصالح بودند كـه در آن سـرزمين فسـادمى كردنـد نـه اصـالح       . مردمى فريب خورده هستيد   

: و چون كسى به طلب خونش برخيزد، بگـوييم        . به خدا سوگند خوريد كه بر او و كسانش شبيخون زنيم          : گفتند
افل بودند كه اگر آنها حيله اى انديشيده        و غ . ما به هنگام هالكت كسانِ او آنجا نبوده ايم، و ما راست گفتاريم              

مـا آنهـا و قومشـان را بـه تمـامى هـالك              : بنگر كه عاقبت مكرشان چه شد     . اند ما نيز حيله اى انديشيده ايم        
در آن دانايان را عبرتى است . آن خانه هاى آنهاست كه به كيفر ظلمى كه مى كردند خالى افتاده است          . كرديم  

 .ورده بودند و پرهيزگار بودند، نجات داديم آنهايى را كه ايمان آ. 
 

  توازن شخصيت و حادثه-شخصيت 
 

گـاه شخصـيت غلبـه دارد، گـاهى     . شخصـيت و حادثـه  : قصه معموال بر پايه يكى از اين دو محور استوار است        
ه هـاى تـاريخى،      .  و گاه هر دو به طور موازى و متوازن بار قصه را بر دوش مى كشند                ;حادثه معمـوال   در قصـ 

 .شخصيت غلبه دارد، يعنى محور حوادث است



 95

در قصه هاى خيالى نيز چنين است، زيرا خواننده معموال مى خواهد خود را در قالب قهرمان قصه بنگـرد و بـه                       
حتّى در قصه هايى كه قهرمان هايى غير انسانى، همانند حيوانات و پديده هـاى               . نَفْسِ حادثه چندان نظر ندارد    

 .رند، حرف ها و حاالت انسانى نمود داردهستى، دا
 

در هيچ قصه قرآنى،    . در قصه هاى قرآن، توازن ميان شخصيت و حادثه به گونه اى اعجازين برقرار شده است               
شخصيت يا حادثه به تنهايى محور نيست، بلكه از پيوند و تالقى آن دو مضمونى پديد مى آيد كـه بـار اصـلى                        

 .گيردقصه بر دوش آن قرار مى 
 

 اشخاص به تنهايى هرگز موضوعيت ذاتى ندارند، بلكه صرفاً مصداق هايى بشرى در عرصه خير و شرّند كه به 
حادثه ها نيز ذاتاً موضوعيت ندارند، بلكه تنها به مثابه مجال هايى براى بروز نيروهـاى  . حق يا باطل مى گروند 

 .خير و شر مورد نظر قرار مى گيرند
 

از اين رو، ترتيب و .  حادثه سبب مى شود كه هرگز يك شخص محور قصه هاى قرآن نباشد             توازن شخصيت و  
قصه يك شخص گاه بارها در جاى هاى گوناگون با حادثـه هـا يـا             . نيز مركزيت در اشخاص لحاظ نشده است      

ارائـه يـك   اما اين تكرار، نه براى بـازگفتن يـك رويـداد واحـد، بلكـه بـراى         . جلوه هاى متفاوت ذكر مى شود     
از آن جا كه شخصيت، به خودى خود، محور قصه هاى قرآن نيست،             . شخصيت در موقعيت هاى متفاوت است     

هرگز قرآن نمى كوشد قصه هر پيامبر يا فرد ديگر را در يك مجموعه بيان كند و از اين رو با پديـده تكـرار در       
لكه الزم ساخته، مضمون هايى است كـه از تالقـى           آنچه اين تكرار را طبيعى و ب      . قصه هاى قرآن رو به روييم     

 .شخصيت ها و حادثه ها در هر مورد پديد آمده اند
 

 تصوير عمومى از شخصيت 
 

گاه در قصه هاى قرآن، و به ويژه مثَل گونه ها، با اشخاصى مواجهيم كه ويژگى هاى جزئى آنان ارائه نشـده و             
در اين موارد، آوردن نام و . شده است، همانند مرد، دو مرد، و قومتنها به ذكر تصويرى عمومى از آن ها كفايت         

صفات و حاالت شخص يا اشخاص نه تنها اثرى در انتقال پيام قصه ندارد، بلكـه سـبب مـى شـود كـه ذهـن                        
 :به اين نمونه بنگريد. مخاطب با مسائل فرعى غير ضرور درگير شود

 
    Ĥمهدنِ اَحلَيجثَال راهللاُ م ضَرَبلْ                    و ر هـ أْتِ بِخَيـ اليـ ه هـجونَمـا ياَي ليهولى مكَلٌّ ع وهلى شَىء وع قْدِرال ي كَماَب 

 )76/ نحل . (يستَوى هوومنْ يأْمرُ بِالْعدلِ وهو على صِراط مستَقيم 
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بار دوش موالى خود است، هـر  و خدا مثل دو مرد را بيان مى كند كه يكى الل است و توان هيچ چيز ندارد و                    
آيا اين مرد با آن كس كه مردم را به عدل فرمان مى دهـد  . جا كه او را بفرستد هيچ فايده اى حاصل نمى كند         

 و خود بر راه راست مى رود برابر است؟
 

 در اين جا، قرآن مى خواهد ميان همه آدم هاى دل مرده سكون يافته و انسان هاى حياتمند پرشـور حاضـر در        
صحنه اجتماع مقايسه اى برقرار سازد، بى آن كه هرگز فردى با نام خاص يا رنگ و نژاد و قوم و مكان معـين                        

پس عموميتِ مقايسه، آن هم با اين آهنگِ تأكيدىِ ناشى از پرسشِ اِنكارى، همين عـام              . را در نظر داشته باشد    
 .گرايى را اقتضا مى كند

 
 نظريه مثَل گونه هاى ساختگى 

 
مين عام گرايى سبب شده است كه برخى بپندارند ميان اشخاص قصه ها و مثَل گونـه هـاى قـرآن تفـاوت                       ه

ا اشـخاص مثَـل گونـه هـا و نيـز                         . است ه هاى قرآن همواره واقعى اند، امـاينان بر اين باورند كه اشخاص قص
كى حقيقى و ديگرى برسـاخته، در       به اين ترتيب، دو نوع تمثيل، ي      . حوادث آن ها گاه واقعى و گاه ساختگى اند        

ردى وجـود خـارجى             ... پس مثال در ضرب اهللا مثال رجلين      . قرآن يافت مى شوند    چه بسا كه هرگز چنـين دو مـ
. 233مجلّه رسالة االسالم، سال هفتم، شماره سوم، ص         : بنگريد به رأى شيخ محمود شلتوت در       .(نداشته باشند 

 )او از صاحبان چنين نظريه اى است
 
توهم و تخيل   . ا توضيحى كه پيش از اين گذشت، نادرستى نظريه مثَل گونه هاى ساختگى كامال واضح است               ب

در بعضى از قصه ها و مثل ... اگر اشاره اى به نام شخص يا اشخاص يا قريه و . هرگز در ساحت قرآن راه ندارد
 .رعيات نشودگونه ها نشده است، تنها از اين روست كه عموميت پيام دستخوش ف

چگونه ممكن است خداوند آنچه را كه واقعيت و موجوديت خارجى ندارد، مايه عبرت مخاطـب شـمارد؟ رجـل                    
قطعاً آينه مردى معين در جهان خارج است، ليكن قرآن نام و نشانى از او به دست نمى دهد تا همه انسان هـا،                  

چه نيكوست كه ما نيز اصـرار نـورزيم تـا بـا تخمـين و      و . گرچه زنان، با آن حوزه صفات و حاالت را دربرگيرد  
 .گمان، نام و نشانى خاص را براى اين گونه اشخاص بيابيم

 
 انواع شخصيت 

 
هر جاندارى كه رويدادى يـا سـخنى يـا انديشـه اى بـه او      . مراد از شخصيت در قصه قرآنى، تنها انسان نيست   

 اين رو، فرشـته و جـن و پرنـده و حشـره و انسـان، همـه،       از. نسبت داده شود، شخصيت قصه قلمداد مى شود 
 .شخصيت هاى قصه قرآنى به شمار مى روند
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ه،   . قصه سـليمان : سخن را از پرندگان و حشرات آغاز مى كنيم كه در يك قصه واحد حضور دارند   در ايـن قصـ
 .هدهد و مورچه از شخصيت هاى داراى نقش محسوب مى شوند

 
 مورچه و هدهد 

 
هدهـد  . ه همراهانش را بيم مى دهد كه به خانه ها بروند تا از پايمال سليمان و لشكرش در امـان باشـند                     مورچ

و سليمان از   . هم به فرمان خداوند اخبار سرزمين هايى را براى سليمان مى آورد كه وى از آن ها بى خبر است                   
 :خبرهاى او دچار شگفتى مى شود

 
   رَ فَقالَ مالِىالطَّي تَفَقَّدئِبينَ        وĤكانَ مِنَ الْغ اَم دهدالْه ىلْطان         .  الاَر نّى بِسـأْتِي لَيـاَو نَّهحالََذْب ذاباً شَديداً اَوع نَّهذِّبالَُع

رَاَةً تَملِكُهم واُوتِيت اِنّى وجدت ام. فَمكَثَ غَيرَ بعيد فَقالَ اَحطْت بِمالَم تُحِطْ بِه وجِئْتُك مِنْ سبا بِنَبا يقين . مبين 
 ظيمع رْشلَها عمِنْ كُلِّ شَىء و. 

 
م ال                       بيلِ فَهـ نِ السـ عـ مهد فَصـ ممـالَهطانُ اَعي  وجدتُها وقَومها يسجدونَ لِلشَّمسِ مِنْ دونِ اهللاِ وزينَ لَهم الشـَّ

اَهللاُ ال اِلـه اِالّ     . يخْرِج الْخَبء فِى السمواتِ واالَْرضِ ويعلَم ما تُخْفُونَ وما تُعلِنُـونَ            اَالّ يسجدواهللاِ الَّذى    . يهتَدونَ  
 عنْهم  اِذْهبِ بِكِتابى هذا فَالْقِه اِلَيهِم ثُم تَولَّ      . قالَ سنَنْظُرُ اَصدقْت اَم كُنْت مِنَ الْكاذِبينَ        . هو رب الْعرْشِ الْعظيمِ     

 )28 تا 20/ نمل  .(فَانْظُرْ ماذا يرْجِعونَ
 

چرا هدهد را نمى بينم، آيا از غايب شدگان اسـت؟ بـه سـخت تـرين       : در ميان مرغان جست و جو كرد و گفت        
. درنگش به درازا نكشـيد    . وجهى عذابش مى كنم يا سرش را مى برم، مگر آنكه براى من دليلى روشن بياورد                 

زنـى را   . به چيزى دست يافته ام كه تو دست نيافته بودى و از سبا برايت خبرى درست آورده ام                   : فتبيامد و گ  
ديدم كه خـود و مـردمش       . از هر نعمتى برخوردار است و تختى بزرگ دارد          . يافتم كه بر آنها پادشاهى مى كند      

 بياراسـته اسـت و از راه خـدا          و شيطان اعمالشان را در نظرشـان      . به جاى خداى يكتا آفتاب را سجده مى كنند        
 . منحرفشان كرده است، چنان كه روى هدايت نخواهند ديد 

 
چرا خدايى را كه نهانِ آسمانها و زمين را آشكار مى كند و هر چه را پنهان مى داريد يا آشكار مى سـازيد مـى                          

اكنون بنگـريم كـه     : گفت. پروردگار عرش عظيم    . داند، سجده نكنند؟ خداى يكتا كه هيچ خدايى جز او نيست          
اين نامه مرا ببر و بر آنها افكن، سپس به يكسو شو و بنگـر كـه چـه                   . راست گفته اى يا در شمار دروغگويانى        

 .جواب مى دهند 
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در اين قصه، هدهد چنان هوشمندانه با پديده ها برخورد مى كند كه از خورشـيد پرسـتى ملكـه و مـردمش در                        
 .انا شيطان اين كار زشت را در نظر آنان زيبا جلوه داده استشگفتى مى شود و مى انديشد كه هم

 
 همين جا اشاره بايد كرد كه بسيارى از كج فهمى هاى خاور پژوهان و نيز برخى از دانشوران مسلمان معاصـر                     

فخر رازى گزارش داده است كه ملحدان به اين قصه طعنه مى زنند كـه               . از وجود همين غرابت ها برمى خيزد      
سليمان با آن همه دانايى از حال مملكت سبا بى خبر بود و چگونه هدهد چنين خردمندانه مى انديشـيد                 چگونه  

 . و چگونه او چنان راه دورى را مى پيمود
 

همين تشكيك ها سبب شده كه گروهى قصه هاى قرآن را لبريز از تناقض بدانند و بـدتر از آن، برخـى چـون                        
به راستى از خداونـدى  . را تمثيلى بشمارند و حقيقى بودن آن ها را انكار كنند        دكتر خلف اهللا، اين گونه جلوه ها        

 كه اين همه غرايب و عجايب پديد آورده، دور است كه به طور خاص، هدهدى را با اين اوصاف آفريده باشد؟
 

دهد او را از     چه جاى شگفتى است كه سليمان اخبار بعضى از سرزمين ها را از آغاز نداند و خداوند به وسيله ه                   
اين امر آگاه سازد؟ چرا اين ظهور روشن قرآنى را به يك سو نهيم و دست به كار تأويل شويم و وقتى حجـاب                        

 تأويل كامال ديدگانمان را تار ساخت، دست به دامن توجيهاتى از قبيل تمثيل شويم؟
 

 شخصيت حيوانى در قصه هاى بشرى و قرآنى 
 

     ه هاى بشرى نيز ديده مـى شـود       البتّه جلوه هايى از همين شخصيدر داسـتان  . ت پردازى براى حيوانات در قص
 همچون شخصيت بسيار هوشمند يك سگ به نـام السـى   ;هاى غربيان نمونه هايى از اين دست فراوان است    

ين با ا. در السى به خانه بازمى گردد، و از آن ها قوى تر در ادبيات داستانى مشرق زمين، همچون كليله و دمنه
 .حال، چنين تشابهى هرگز نبايد ما را از حقيقى بودن شخصيت پردازى قصه هاى قرآن غافل سازد

 
ما آنچه را نيست، هست فرض مى كنيم و شخصيت مى بخشيم تا قصه              :  تفاوت خداوند با بشر در همين است      

ه اى                 ;اى خلق كنيم   ثمـره  .  را روايـت كنـد      و خداوند آنچه را نيست، هست مى كند و وجود مى بخشد تـا قصـ
ل اسـت و ديگـرى زاييـده                          هنرى و كاركرد ادبى هر دو گاه يكسان است، ولى يكى برخاسته از فـرض و تخيـ

 . حقيقت محض
 

ات                          ات نـو، بـه ويـژه ادبيـ د استفاده از چنين قالب ها و ابزارهايى در ادبيـروشن است كه همين شباهت ها مؤي
هنر و كاركردهاى آن نگريسته شود، بى شك بسيارى از تنـگ نظـرى              اگر از همين دريچه به      . تصويرى، است 

 . هاى برخى فقيهان ـ و نه فقه ـ درمان مى پذيرد
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فقيه روشندل بصير آن است كه به مجموعه ديانت نظر كند و حكم هر قضيه را در ظرف و اندازه هاى آن بـه                        
ناسانه و بر پايه همين مالك هـاى منـدرج در           فقه هنر بايد با ديدى كامال هنرسنجانه و معيارش        . بررسى نشيند 

پيداست كه در اين ميان، قصه هاى قرآن از منابع بسيار ارجمند بـه شـمار مـى رونـد و                     . روح دين تدوين گردد   
 .عنايت جدى به آن ها، زاويه نگرش فقه هنر را فراگسترده مى سازد

 
 نقش زن 

 
عواطف زن و حضور جذبه انگيزش سبب . بى ـ هنرى است زن از زيرسازهاى قصه و تئاتر و ديگر قالب هاى اد
اثر بشرى كه از حضور و نقش زن تهى باشد معموال خسـته  . مى شود كه مخاطب به نقش او تمايل نشان دهد   

اما قرآن گرچه در قصه هاى خويش به نقـش و حضـور زن بهـا داده، هرگـز                   . كننده و مالل آور جلوه مى كند      
  به همين جهت،   . ت، و جلوه هاى ظاهرى زن را دستمايه تحريك عواطف مخاطب سازد           نخواسته زيبايى، جذّابي

در قصه هاى قرآن، زن همانند ديگر عناصر، متناسب با فضا و ظرفيت و امكانات قصه ظهور مى كنـد و داراى                      
 . نقشى كامال طبيعى و غير تحميلى است

 
لوه هاى گونـه گـون مخاطـب را دچـار هيجـان و      اصوال شأن قصه هاى قرآن چنين نيست كه با رنگ ها و ج        

قرآن، بـه   . حوادث و آدم ها در قصه هاى قرآن، همان هايى اند كه در بستر زمان رخ نموده اند                 . احساسات كند 
تناسب هدف انسان سازانه خود، بخشى از اين حقايق مسلّم را با زبانى هنرى، در قصه هـاى خـود بـه تصـوير                        

 .رّ حضور و نقش زن در اين قصه هاو همين است س. كشيده است
 

پس حضور زن در قصه هاى قرآن به دليل نقش واقعى او در بخشى از تاريخ و شأن بزرگش در جريـان هـاى                        
 .اگر در حادثه اى، زن نقشى در خور نداشته باشد، قرآن نيز نامى از او به ميان نمى آورد. اجتماعى است

 
 ; عامل انگيزش احساس و هيجان نيسـت       ; ابزار جذب مخاطب نيست    ; يعنى زن محور حوادث و آدم ها نيست       

مانند قصـص   (به همين دليل، قصه هاى قرآنىِ بدون نقش زن          . بلكه همان است كه در واقعيت تاريخى هست       
حق، . به همان اندازه شكوهمند و انگيزاننده اند كه قصه يوسف) اصحاب كهف، عبدصالح و موسى، و ذوالقرنين

 . و قصه قرآنى يعنى حق; خالص باشد، به خودىِ خود جذّاب استاگر ناب و
 

برخى مى پندارند كه حضور زن در قصه يوسف به اين جهت است كه آن را جذّاب كند يا غم و اندوهِ برآمده از                        
ا بـه طـور طبيعـى                  . حوادث آغازين قصه را بكاهد     ه يوسف پيداست، امـبايد پذيرفت كه اين هر دو وجه در قص .

عنى زن به همان گونه كه حقيقت اقتضا مى كند در قصه نقش دارد و همين نقش طبيعى و حقيقى سبب شده ي
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حتّى گسترش نقش زليخا در حوادث گوناگون اين قصه نيز          . است كه قصه جذّاب گردد و تنوع فضا و رنگ يابد          
 .كامال طبيعى و متناسب با شأن و جايگاهى است كه واقعاً دارد

 
 عادل به زن نگاه مت

 
با ايـن  . زن به تناسب ويژگى هاى تكوينى خود، داراى برترى ها و فروترى هايى در عرصه انجام وظايف است          

پـس در هـر چـه بـه شـؤون      . حال، مرد و زن دو عضو پيكره انسانى اند، همانند دستان راست و چپ يك بدن  
به حوزه تكوين برمى گردد بى شـك خـواه در         و در آنچه     ;انسانى بازمى گردد، هيچ تفاوتى ميان اين دو نيست        

در اين ميان، گاه برترى از آنِ زن اسـت          . تكاليف و خواه در حقوق، تفاوت هايى ميان آن دو به چشم مى خورد             
مثال زن كه خود زاينده انسان است، چگونه مى تواند در ميدان جهـاد دسـت بـه قتـل كسـى                     . و گاه از آنِ مرد    

 .يعت يك تن گرد نمى آيندبگشايد؟ زادن و كشتن در طب
 

زن گاه در شأن انسـانى و گـاه         . در قصه هاى قرآن، اين ديد متعادل و فطرى نسبت به زن همواره جارى است              
در قصه قرآنى، زن انسانى است عاقـل  . در جايگاه زنانگى اش چهره مى نمايد و در هر يك، وضعى خاص دارد         

 .سانى، مسؤول و مكلّف استو رشيد و بصير كه به دليل آگاهى و اراده ان
 

نمونه چنين زنى، همسر فرعون اسـت       . از اين رو، همانند مرد وظيفه پاسدارى از ارزش ها را بر دوش مى كشد              
كه خود را از سلطه زور و زر و تزوير مى رهانَد و هدايت آسمانى را با آغوش گشاده مى پذيرد، تـا اسـوه همـه                           

 :انسان هاى مؤمن باشد
 

 مثَال لِلَّذينَ امنُوا امرَاَت فِرْعونَ اِذْ قالَت رب ابنِ لى عِنْدك بيتاً فِى الْجنَّةِ ونَجنى مِنْ فِرْعونَ وعملـه                    وضَرَب اهللاُ 
 )11/ تحريم  .(ونَجنى مِنَ الْقَومِ الظّالِمينَ 

 
اى پروردگار من، بـراى مـن     :  آنگاه كه گفت   و خدا براى كسانى كه ايمان آورده اند، زن فرعون را مثَل مى زند             

 .در بهشت نزد خود خانه اى بنا كن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمكاره برهان
 

آنچه در شناخت وى مؤثّر است، همين       . قرآن از همسر فرعون نام نمى برَد تا همچنان اسوه هر زن و مرد باشد              
و در اين جهت، او همانند مؤمن آل فرعون است كه           . هاى ديگر از جمله نامش    شأن انسانى اوست و نه ويژگى       

 .هيچ نامى از او پيدا نيست و بر سلطه فرعون و فرعونيان برمى شورد
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زن ناصالح در قصه هاى قـرآن، الگـو و نمونـه            . در گمراهى و تيره روزى نيز زن و مرد جايگاهى يكسان دارند           
همسر نوح و همسر لوط، با آن كه افتخار همسرى دو بنده شايسته خدا را دارند،                . همه انسان هاى ناصالح است    

 :در عناد و حق ستيزى به پايه اى مى رسند كه براى همه كافران نمونه اند
 

              نِ مِنْ عِبادِنا صالِحيدبع تلُوط كانَتا تَح رَاَتنُوح وام رَاَتثَال لِلَّذينَ كَفَرُوا اماهللاُ م غْنِيـا     ضَرَبي ما فَلَمنِ فَخانَتاهي
 )10/ تحريم . (عنْهما مِنَ اهللاِ شَيئاً وقيلَ ادخُالَ النّار مع الداخِلينَ 

 
خدا براى كافران مثَلِ زن نوح و زن لوط را مى آورد كه هر دو در نكاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن 

 .با ديگران به آتش درآييد: ند از زنان خود دفع عذاب كنند و گفته شدو آنها نتوانست. دو خيانت ورزيدند
 

 زنان بى نام و نشان 
 

گروهى ! در برخى از قصه هاى قرآنىِ داراى نقش زن، نام و نشان زن به روشنى ذكر شده است و در برخى، نه                     
 يعنى اكراه از نام بردنِ      ;مى پندارند كه اين ذكر نكردن، از همان سنّت جارى ميان عرب سرچشمه گرفته است              

 .زنان كه گروهى آن را زاييده غيرت مردانه مى دانند
 

بايد گفت كه ذكر نكردن نام و نشان زن در برخى از قصه ها، تنها از اين روست كـه ايـن نـام و نشـان داراى                            
 و ملكـه  همسر فرعون، همسر نوح، همسر لوط، همسر أبولهـب،    . نقش و كاركردى در مجموع قصه نبوده است       

 .سبا كه نامشان در قصه هاى قرآن نيامده، تمثيل جنس زن با مشخّصات خود هستند
 

ه مـى                              ت و فراگيرىِ نقش آنـان لطمـه مـى زد و از تـأثير قصـهرگونه ذكر نام و نشان از اين زن ها به عمومي
نش سبب مـى شـود كـه        اما آن جا كه زن داراى هويتى ويژه و مشخّصاتى متمايز است، ذكر نام و نشا               . كاست

 مانند مريم دختر عمران ;كاركرد و نقش خاص او برجستگى يابد و همين عامل موجب افزايش تأثير قصه است
 .كه در ميان زنان تمايزى خاص دارد

 
از اين گذشته، بايد يادآورى كرد كه هرگز مردم عرب از ذكر نام زنان بيزار نبوده اند، بلكه در مجالس و اشـعار                       

ز همسران و مادرانشان فراوان نام مى برده اند و حتّى بسيارى از قبيله ها به نام مادر خـويش معـروف                    خويش ا 
 .بوده اند

 :مثال قتال كالبى در فخر ورزيدن به مادرش مى سرايد(
 إذا ترامى بنو اإلموان بالعار***أنا ابن أسماء أعمامى لها وأبى

 )... مى كنم كه فرزند اسماء هستمى شود، من افتخارهرگاه نسبت رساندنِ پسران به مادران ننگ تلقّ
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 تصوير طبيعى از زن با همه چهره هايش 
 

. در قصه قرآنى، زن در همه جهات همان گونه كه هست و طبيعت و فطرتش اقتضا مى كند، تصوير مى شـود                     
ا و متانت خويش مثال در جست و جوى همسر برمى آيد وبا لطف و مِهرورزى زوجى مى جويد، بى آن كه از حي

 :اين تصوير قرآنى از دخترى كه در مدين با موسى مواجه شد، چقدر شكوهمند است. بكاهد
 

 )25/ قصص  .(فَجĤءتْه إِحداهما تَمشى علَى استِحياء
 

عـى  در اين صحنه، با تصويرى بديع و البتّـه واق .يكى از آن دو نزد او آمد، در حالى كه بر حياورزى راه مى سپرد 
 گويى كه حيا بستر حركت آن دختر        ;اين يعنى نهايت عفّت   . راه رفتن بر حياورزى و نه با آن       : برخورد مى كنيم  

با اين همه، هموست كه . است و او نه بر زمين كه بر حيا گام مى نهد و قدم هايش را با عفّت همگام مى سازد          
وسى به خدمت گرفته شود و مقدمه پيونـد فـراهم           وقتى نزد پدر مى رسد زمينه گفت و گو را مهيا مى كند تا م              

در همين حال، تدبير و تعقّل نيز با احساس و عاطفه دختر در مى آميزد تا پدر خود را به اين كار ترغيـب                        . گردد
 :كند
 

 )26/ قصص  .(إِنَّ خَيرَ منِ استَأجرْت القَوِى األَمينُ
 

و پدر كه ضمير دختر را يافته، در همـين مجلـس بـا              .ر گرفته اى  سزاوارترين مرد، نيرومند امينى است كه به كا       
 :موسى سخن از پيوند مى گويد

 
 )27/ قصص  .(قالَ إِنّى اُريد أَنْ اُنْكِحك إِحدى ابنَتَى هاتَينِ

 
 .مى خواهم يكى از اين دو دخترم را زن تو كنم: گفت

 
ذيرد، به ويژه اينك كه حقّ انتخـاب هـر يـك از دو              موسى نيز اين دعوت كريمانه را در سرزمينى غريب مى پ          

 زيـرا بـه     ;پدر با واگذارى اين حق، به دختران خود نيز لطفى بزرگ نشان مى دهـد              . دختر به او داده شده است     
اين سان فرصت ازدواج را براى هر دو به يك نسبت مهيا مى سازد و مالك هايى همچون كوچكى و بزرگـى                      

 .را در نظر نمى گيرد
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موجودى مؤنّث كه ميل عاشقانه و هواى نفس همه جانش را :  قرآن، با چهره اى ديگر از زن نيز رو به روييمدر
همسر عزيز مصر   . تسخير مى كند، به گونه اى كه عاطفه و عقل و درايت و همه چيزش را به فرمان مى گيرد                   

 .نمونه چنين زنى است كه در قصه يوسف جلوه مى كند
 

انسانى مهرورز كه جانش از عشق مـادرى لبريـز اسـت و             : از زن در قصه هاى قرآن هويداست      نيز نمايى ديگر    
اين جلوه را در همسر فرعون مى نگريم كه وقتى موسى را به گاه طفوليت در                . قلبش به مِهر يك طفل مى تپد      

طفل خنكاى ديده من و تو      اين  : او را نكشيد، با اين مقدمه مهرافزا كه       : چنگ سربازان فرعون ديد، فرياد برآورد     
شايد اين كودك براى ما سودمند باشد يـا او را بـه     : و باز پساوند آن فرياد همين عشق مادرى است        . خواهد بود 

 :شكوه آيه را بنگريد. فرزندى گيريم
 

 )9/ قصص  .(ذَه ولداًوقالَتِ امرَاَت فِرعونَ قُرَّت عين لى ولَك الَ تَقْتُلوه عسى أَنْ ينْفَعنĤ أَو نَتَّخِ
 

 پادشاهى كه با عقل و حكمت و تدبير در ميان مردم خود جايگاهى بلند       ;چهره ديگر زن، نمودِ پادشاهانه اوست     
در قصه سليمان، پرنده اى كوچك با نيرويى شگرف، سرزمينى را مى   . اين چهره از آن ملكه سبا است      . مى يابد 

 .نا بوده استيابد كه تا آن لحظه براى سليمان ناآش
 

درست است كه سـليمان داراى نيرويـى عظـيم          .  و اين، شاهدى براى غير واقعى بودن قصه هاى قرآن نيست          
پس چه جاى شگفتى است كه سرزمينى از قلمرو دانش او دور بـوده              . بوده، اما بر همه جهان مسلّط نبوده است       

 باشد؟
 

از همين رو،   . سيطره عواطف و احساسات زنانه نبوده است      ملكه سبا در جايگاه حكمرانى و پادشاهى، هرگز زير          
آن گاه كه دچار بحران شد، رايزنان و مشاوران فرهيخته اش را گردآورد تا موضعى عاقالنه برگزيند، بى آن كه                    

 : و سرانجام هم تصميمى در غايت اتقان و استوارى گرفت. در آغاز دستخوش احساسات شود
 

أْس شَـديد     . ؤُ اَفْتُونى فى اَمرى ما كُنْت قاطِعةً اَمراً حتّى تَشْهدونِ  قالَت يĤ اَيها الْملَ    اُولُـوا بـة ونُ اُولُوا قُـوقالُوا نَح
ةً وكَـذلِك    قالَت اِنَّ الْملُوك اِذا دخَلُوا قَرْيةً اَفْسدوها وجعلُـوآ اَعِـزَّةَ اَهلِ  . واالَْمرُ اِلَيكِ فَانْظُرى ماذا تَأْمرينَ      هـĤ اَذِلـَّ

 )35 تا 32/ نمل  .(واِنّى مرْسِلَةٌ اِلَيهِم بِهدِية فَناظِرَةٌ بِم يرْجِع الْمرْسلُونَ. يفْعلُونَ 
 

. اى بزرگان، در كار من رأى بدهيد، كه تا شما حاضر نباشيد من هـيچ كـارى را فيصـله نتـوانم داد                        : زن گفت 
زن . بنگر كـه چـه فرمـان دهـى          . كارها به دست توست   . خداوندان نبرد سخت هستيم   ما قدرتمندان و    : گفتند
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. آرى چنـين كننـد      . پادشاهان چون به قريه اى در آيند، تباهش مى كنند و عزيزانش را ذليل مى سازند               : گفت
 .من هديه اى نزدشان مى فرستم و مى نگرم كه قاصدان چه جواب مى آورند 

 
 اما نه از سر اجبار و اضطرار، كه با درايت و آگاهى             ;مان آمد و آشكارا از او پيروى كرد       و سرانجام، ملكه نزد سلي    

 .و اختيار
 

 نقش مرد 
 

برخـى از   . مردان در اين قصه ها فراوان رخ نموده انـد         . از ديگر شخصيت هاى قصه هاى قرآن، مردان هستند        
 و ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و شـعيب            آنان رسوالن و پيامبرانند، همچون آدم و نوح و هود و صالح           

برخى افراد عادى يا پادشاهان و وزيرانند، مانند فرعون و هامـان و آزر       . و لوط و موسى و زكريا و يحيى و ايوب         
 . و لقمان و عزير و پسر نوح و برادران يوسف و همبندى هاى او

 
ذكـر نشـدن اوصـاف و تمـايزات محسـوس و            : زهمه اين مردان در يك ويژگى شريكند و آن عبـارت اسـت ا             

و اين از آن روست كه آن ويژگى ها نقشى در معرّفـى ايـن               . فيزيكى آنان، از قبيل قد و رنگ و عالمات چهره         
 .و اين، خود، از وجوه تمايز قصه هاى قرآنى و بشرى است. چهره ها به تناسب نقش ايشان در قصه نداشته اند

 
البتّه يادآورى مى   .  بر شخصيت پردازى از رهگذر اوصاف ظاهرى و محسوس است           در قصه هاى بشرى، تكيه    

بايد به تفاوت پيـام هـا و اهـداف و           . كنيم كه اين، به خودى خود، نه قدح قصه هاى بشرى است و نه مدح آن               
ـ   : ولى يك نكته را مى توان در اين ميان برداشت كرد          . كاركردهاى قصه عنايت داشت    ت قصه پرداخت شخصي

از طريق اوصاف محسوس و ظاهرى فقط هنگامى الزم و مفيد است كه خود اصل محسـوب نشـود، بلكـه در                      
 .خدمت عرضه مفاهيم و شناساندن چهره حقيقى آن شخصيت باشد

 
 شخصيت پردازى كنايى 

 
ـ              . همين جا بايد از يك نكته ظريف يادكنيم        ايى و  در قصه هاى قرآن گاه به اوصاف اشخاص، بـه شـيوه اى كن

مثال اين دو پرداخت، يكى از زبان خود موسى و ديگرى با اقتباس از سـخن فرعـون                  . بالغى، اشاره شده است   
كه به حسب قرائن قصه راست مى نمايد، از يك ويژگى گفتارى در موسى، در آن لحظـه خـاص، پـرده برمـى         

 :دارند
 

 )27/ طه  .(واحلُلْ عقْدةً مِنْ لِسانى
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 ! بگشاو گره از زبان من
 

اَم اَنَـا   . ونادى فِرْعونُ فى قَومِه قالَ يا قَومِ أَلَيس لى ملْك مِصرَ وهذِهِ االَْنْهار تَجرى مِنْ تَحتى اَفَـال تُبصِـرُونَ                     
 )52 و 51/ زخرف  .(خَيرٌ مِنْ هذَا الَّذى هو مهينٌ وال يكاد يبينُ 

 
اى قوم من، آيا پادشاهى مصر و اين جويباران كه از زير پـاى مـن جـارى        : فرعون در ميان مردمش ندا داد كه      

 هستند از آنِ من نيستند؟ آيا نمى بينيد؟ آيا من بهترم يا اين مرد خوار و ذليل كه درست سخن گفتن نتواند؟
 

 :نيز اين بيان، نشان دهنده تنومندى طالوت است
 

      عب اِنَّ اهللاَ قَد مهنَبِي مقالَ لَهو                لَـمو لْـكِ مِنْـهقُّ بِالْمنُ اَحنَحنا ولَيع لْكالْم كُونُ لَهلِكاً قالُوا اَنّى يم طالُوت ثَ لَكُم
نْ يشـ                     مـ لْكَهؤْتى ماهللاُ يمِ والْجِسطَةً فِى الْعِلْمِ وسب هزادو كُملَيع طَفئهةً مِنَ الْمالِ قالَ اِنَّ اهللاَ اصعس ؤْتاهللاُ  يو ءĤ

 ليمع 247/ بقره  .(واسِع( 
 

چگونه او را بر ما پادشاهى باشد؟ ما سزاوارتر از          : گفتند. خدا طالوت را پادشاه شما كرد     : پيغمبرشان به آنها گفت   
خدا او را بر شما برگزيده است و به دانش و تـوان             : گفت. او به پادشاهى هستيم و او را دارايى چندانى نداده اند          

 .يفزوده است، و خدا پادشاهيش را به هر كه خواهد دهد كه خدا در برگيرنده و داناستاو ب
 

در باب ذكر ديگر ويژگى هاى اين اشخاص نيز اصل كلّى همين است كه هرگاه ذكر يك ويژگـى، ماننـد نـام،        
ه قرآنـى،   اصـوال در ق . ضرورتى در انتقال پيام قصه داشته است، آن ويژگى در قصه نمود پيـدا كـرده اسـت      صـ

شخصيت ها در پرتو حوادث تاريخى تمايز مى يابند و با نقشى كه در يك حادثه ايفا مـى كننـد برجسـته مـى                         
به عبارت ديگر، با بررسى     . از اين رو، پرداختن به مشخّصات آن ها در دايره اى محدود ضرورت مى يابد              . شوند

 :ه، شخصيت يوسف را مى توان چنين بازشناختبراى نمون. حادثه مى توان به مشخّصات افراد رهنمون گشت
 

يوسف در آغاز كودكى است كم سنّ و سال، زيرا به اقتضاى اين دوران نزد پدر مى نشيند و خـواب خـويش را                        
يوسف مورد حسد برادران خويش است، چرا كه پدرش پس از شنيدن خواب وى، از او مـى                  .برايش بازمى گويد  

يوسف داراى توان و نفوذ اجتماعى است، زيرا پـس از حضـور در جامعـه                . نگويد خواهد آن را براى برادرانش باز     
 .شهرى در خانه بزرگ آن سرزمين پذيرفته مى شود و اين در مورد هر كسى اتّفاق نمى افتد

 
يوسف خُلق و خويى آميخته با ادب و متانت و صفاورزى دارد كه هم مورد توجه افراد برجسته قرار مى گيـرد و              

واند تضادهاى طبقاتى و اجتماعى ميان محيط پيشين خود و محيط تازه را بـدون چـالش و درگيـرى                    هم مى ت  
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يوسف صبور و ماليم و پرشكيب است، .هضم كند و خود را با وضع نو سازگار سازد و ديگران هم تحملش كنند   
ره افـق فـرا پـيش را    چرا كه در صحنه ها و حاالت بسيار سخت و حيرت افزا، لب به گاليه نمى گشايد و هموا 

 .اميدوارانه انتظار مى كشد
 

يوسف در زيبايى و خوش سيمايى آن قدر كم مانند است كه زنى از طبقه برين، در او طمع مـى بنـدد و همـه                          
يوسف جوانى پاكدامن و عفيف و وفاپيشه اسـت كـه   .زنان گوهرمند زمان نيز با ديدن او اختيار از كف مى دهند 

با اين كه بارها صحنه اغواگرى هـاى آن         . ارد و نيز به پناه دهنده خويش خيانت نمىورزد        دامن از گناه بازمى د    
زن تكرار مى شود، يوسف همچنان عهدِ صدق و تقوا را پاس مى دارد و زندان را بر ننگِ خيانت و گناه ترجيح                       

 .مى دهد
 

مت و علم تعبيـرِ خـواب مـى         يوسف مرد خداست، آن چنان كه خداوند او را شايسته برخوردارى از دانش و حك              
وقتى يوسف از بند آزادمى شود، عزيز كه اينـك پادشـاه            . يوسف مرد امانت و تدبير و مديريت نيز هست        .شمارد

و او در ايـن سـمت، كشـور را از           . گشته او را بر صدر مى نشاند و خزانه دارى كلّ كشور را به وى مـى سـپارد                  
 .مصائب اقتصادى وامى رهانَد

 
وقتى برادرانش براى تهيه آذوقه نزدش مى آيند، آن ها را مى شناسد بى .  و فرصت شمار استيوسف تيزهوش

آن گاه با نقشه اى حكيمانه پدر و خانواده اش را از شام بـه مصـر مـى كشـاند تـا      . آن كه ايشان او را بشناسند   
 .روزگار فراق فرجام يابد

 
س از روزگارى دراز نـزد خـود مـى يابـد، بـا آن كـه             هنگامى كه پدر را پ    . يوسف قدردان و وظيفه شناس است     

شوكت و حشمتى دارد، نزد او فروتنى مىورزد و پدر و مادر را بر تخت مى نشانَد و سپاس خداوند را به جا مـى                  
 .آورد

 
 اما قرآن به هـيچ يـك از آن هـا    ;آرى، همه اين ويژگى ها و بسيارى از ويژگى هاى ديگر در يوسف نهفته اند    

ى كند، ليكن صحنه را به گونه اى مى آرايد كه هر كس به فراخور فهم خويش بهره اى از آن ها را                       تصريح نم 
و ايـن، خـود، نيـز از رمـوز جـاودانگى و             . دريابد و هر چه ژرف تر قصه را بكاود، اوصافى فراتر و دقيق تر بيابد              

 .شكوه قرآن است
 

گى هايى، عالوه بر واقعى بودن، تمثيلـى نيكـو از همـه    دريغ است اين نكته ناگفته مانَد كه يوسف با چنين ويژ      
مردان بزرگى است كه از وطن خويش هجرت مى كنند و سپس با كاردانى و تدبير و تقوا، چـرخ هـاى بـزرگ                        

اكنون انصاف دهيد آيا يوسـف را       . اقتصاد را در سرزمين هاى ديگر مى گردانند و منشأ خدمات بسيار مى شوند             
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تمثيلـى از   ) 283ريم، ص   الفنّ القصصى فى القرآن الكـ      (ر خلف اهللا مرتكب شده است،     مى توان، چنان كه دكت    
بنى اسرائيل و يهوديانى گرفت كه هم اينك به اين وصف مشهورند و در سـرزمين هـاى گونـاگون خـدايگان                      

 اقتصاد و قدرت مالى اند؟
 

 مردان بى نام و نشان 
 

آدم هاى قصه بايد .  هاى جسمى و روحى و عقلى آنان استاز عناصر سازنده قصه، مشخّصات آدم ها و ويژگى   
گاه در قصه، ذكر همان     . براى مخاطب كامال ملموس و زنده و داراى وجودى حقيقى و متمايز از ديگران باشند              

راننـده، كـارگر، يكـى از       : مثال گفته مى شود   . ويژگى ها كفايت مى كند و نيازى به ذكر نام فرد باقى نمى ماند             
و اين، تابع نقشى است كه يك شخص در قصه دارد           . و گاه ذكر نام و مشخّصات جزئى تر الزم است         . نمسافرا

 .و نوع و ميزان حوادثى كه به او مربوطند
 

از اين رو، بسيار پيش مى      . در قصه هاى بشرى كه معموال زاييده خيالند، بيش تر آدم ها خلق شده قصه سازند               
 يعنـى همـان ويژگـى       ; شود، بلكه بر ويژگى هاى شخصيتى او تأكيد مى شود          آيد كه به نام شخص اشاره نمى      

ت هـا              . هايى كه بر اشخاص ديگر با همان تيپ قابل تطبيق است           ه هاى قرآن كـه سراسـر از واقعيـا در قصام
ز ا. لبريزند، هر شخص داراى وجود خارجى است، خواه به حافظه تاريخ سپرده شده و خواه از يادها رفتـه باشـد                    

اين رو، نام بسيارى از پيامبران آسمانى و نيز مبارزه جويان بـا دعـوت پيـامبران همچـون هامـان و سـامرى و                     
 . جالوت در ميان آمده است

 
اشخاصى كه نام يا ويژگى هاشان در قصه هاى قرآن آمده، ارتباطى وثيق و عميق با رويدادهاى هر قصه دارند                    

در عين حال، اشخاصى كه تنها كاركردشان در قصه اعتبار .  برخوردارندو نزد مخاطب از وحدت كامل با حوادث   
دارد، با نام مورد اشاره قرار نمى گيرند، مانند همراهِ موسى، مؤمن قوم فرعون، و همراه سـليمان كـه او را نـزد                        

 .ملكه سبا برد
 

همسرِ عزيز مصـر، در     : شوددر يكى از فصل هاى اين قصه، بحران آغازمى          . اكنون به قصه يوسف نظر افكنيد     
يوسف كه از چشـمه تقـوا       . يوسف جوان آيات زيبايى و شادابى و ادبِ كريمانه را مى نگرد و به او دل مى بندد                 

 در عين حال، جوانمردى اش نيز او را فرمـان مـى             ;سيراب است، حيا مىورزد و دامن عفّت را از كف نمى نهد           
سرانجام، زن خلوتى مى سـازد تـا بـه كـام دل             . ت و فريب روا ندارد    دهد كه در برابر اعتماد و لطف عزيز، خيان        

 .خويش برسد، اما يوسف نجات خود را در گريز از اين كانون آتش مى يابد
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 ;در همان حال كه وى قصد بيرون آمدن دارد، عزيز به آستانه در مى رسـد و پيـراهن دريـده او را مـى نگـرد                          
در اين جاست كه زنْ او را به خيانـت مـتّهم   . ز، زن آن را دريده استپيراهنى كه لحظه اى پيش به هنگام گري  

سال ها مى گذرد و عاقبت يوسف از محبس رهايى مى يابـد و             . مى كند و يوسف بى گناه روانه زندان مى شود         
 .خزانه دار پادشاه مصر مى شود

 
، نسـبت بـه او موضـعى        اگر صدبار اين فصل را بخوانيم     . در اين فصل، شخصيت يوسف همان است كه هست        

است كه بازخوانى آن ما را به عمق و دقّت بيش تـر             ]169[نحوه روايت قصه آن چنان صادقانه       . تازه نمى يابيم  
 روست كـه مـا هرگـز        اين از آن  . هدايت مى كند، اما سبب نمى شود كه ديدگاهى متفاوت درباره يوسف بيابيم            

ت يا ويژگى ها و حاالت ترسيم شده اش تابع اختيـار و              اين شخصيت، خلق شده قصه گوس      احساس نمى كنيم  
ه پـرداز،                  . هدايت قصه ساز است    ه بشرى اين است كه به تناسب خواست و خَلقِ قصـاصوال از ويژگى هاى قص

 اما در قصه قرآنى، مخاطب با شخصـيتى كـامال منطبـق بـا               ;حاالت و صفات اشخاص رنگ و دگرگونى گيرد       
 . روبه روست كه پا به پاى قصه تحول و تغيير غير طبيعى نمى پذيردصفات و حاالت واقعى اش

 
فرشتگان به تدبير و امر خداوند، مى تواننـد در هيـأت            . فرشته فرشتگان از ديگر شخصيت هاى قصه قرآنى اند        

ه  :از جمله، در قصه هاى ابراهيم و لوط و زكريا و مريم، و به اعتقـاد برخـى  . هاى گونه گون جلوه كنند  در قصـ 
 . داوود، در لباس انسان ظهور كرده اند

 
ابراهيم از آنان پذيرايى كرد، اما لوط دچـار بـيم           . فرشتگان در لباس ميهمان بر ابراهيم و نيز بر لوط وارد شدند           

 : قصه اين دو را بنگريد. شد
 

دِيهم ال تَصِـلُ   . ما لَبِثَ اَنْ جĤء بِعِجل حنيذ ولَقَد جĤءت رسلُنĤ اِبرهيم بِالْبشْرى قالُوا سالماً قالَ سالم فَ     ا اَيـا رفَلَم
وامرَاَتُه قĤئِمةٌ فَضَحِكَت فَبشَّرْناها بِاِسحقَ     . اِلَيهِ نَكِرَهم واَوجس مِنْهم خيفَةً قالُوا ال تَخَف اِنĤّ اُرسِلْنĤ اِلى قَومِ لُوط              

عحقَ يرآءِ اِسمِنْ وو قُوب . جيبع ءخاً اِنَّ هذا لَشَىلى شَيعهذا بو وزجاَنَا عواَلِدلَتى ءييا و قالَت . 
              جيدم ميدح تِ اِنَّهيلَ الْباَه كُملَيع رَكاتُهباهللاِ و تمحرِاهللاِ ربينَ مِنْ اَمجقالُوا اَتَع .       عالـرَّو رهيم نْ اِبـ عـ با ذَهفَلَم 

رُ            . اِنَّ اِبرهيم لَحليم اَواه منيب      . وجĤءتْه الْبشْرى يجادِلُنا فى قَومِ لُوط        اَمـ ءĤجـ قَـد نْ هذا اِنَّهع رِضاَع راهيماِب Ĥي
وم     ولَما جĤءت رسلُنا لُوطاً سىء بِهِم وضاقَ بِهِم       . ربك واِنَّهم اتيهِم عذاب غَيرُ مرْدود      قالَ هذا يـعاً وذَر     صـيبع .

وجاءه قَومه يهرَعونَ اِلَيهِ ومِنْ قَبلُ كانُوا يعملُونَ السيئاتِ قالَ يا قَومِ هؤُالءِ بناتى هنَّ اَطْهرُ لَكُم فَـاتَّقُوا اهللاَ وال                     
    شيدلٌ رجر مِنْكُم سفى اَلَيقالُوا . تُخْزُونِ فى ضَي  ما نُريـد لَملَتَع اِنَّكقٍّ ومِنْ ح ناتِكمالَنا فى ب تلِمع قـالَ  . لَقَد
قالُوا يالُوطُ اِنّا رسلُ ربك لَنْ يصِلُوا اَِليك فَاَسرِبِاَهلِك بِقَطْع مِنَ اللَّيلِ            . لَو اَنَّ لى بِكُم قُوةً اَو اوى اِلى ركْن شَديد           

 لْتَفِتال يبِقَريب                و حبالص ساَلَي حبالص مهعِدواِنَّ م مهاَصاب Ĥها مصيبم اِنَّه رَاَتَكاِالَّ ام داَح رُنـا    .  مِنْكُماَم ءĤا جفَلَم
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 .(وما هِى مِنَ الظّـالِمينَ بِبعيـد        مسومةً عِنْد ربك    . جعلْنا عالِيها سافِلَها واَمطَرْنا علَيها حِجارةً مِنْ سِجيل منْضُود          
 )83 تا 69/ هود 

و لحظه اى بعد گوسـاله اى بريـان         . سالم: گفت. سالم: گفتند. به تحقيق رسوالن ما براى ابراهيم مژده آوردند       
: گفتنـد . و چون ديد كه بدان دست نمى يازند، آنان را ناخوش داشت و در دل از آنها بيمناك شـد                   . حاضر آورد   

او را به اسحاق بشارت داديـم و پـس از   . زنش كه ايستاده بود، خنديد.  ما بر قوم لوط فرستاده شده ايم    مترس،
 . اسحاق به يعقوب 

 
. واى بر من، آيا در اين پيرسالى مى زايم و اين شوهر من نيز پير اسـت؟ ايـن چيـز عجيبـى اسـت                          : زن گفت 

او سـتودنى و    .  خدا بر شما اهل اين خانه ارزانـى بـاد          آيا از فرمان خدا تعجب مى كنى؟ رحمت و بركات         : گفتند
 .چون وحشت از ابراهيم برفت و او را نويد آمد، با ما درباره قوم لوط به مجادله برخاست . بزرگوار است 

 
فرمان پروردگارت  . اى ابراهيم، از اين سخن اعراض كن      .  ابراهيم بردبار است و رئوف است و فرمانبردار است          

چون رسوالن ما نزد لوط آمدند، لـوط        . است و بر آنها عذابى كه هيچ برگشتى ندارد فرود خواهد آمد             فراز آمده   
و قومش شتابان نـزد او آمدنـد و آنـان پـيش از ايـن                . امروز روز سختى است     : اندوهگين و دلتنگ شد و گفت     

از .  شـما پـاكيزه ترنـد      براى. اى قوم من، اينها دختران من هستند      : لوط گفت . مرتكب كارهاى زشت مى شدند    
 آيا مرد خردمندى در ميان شما نيست؟. خدا بترسيد و مرا در برابر مهمانانم خجل مكنيد

 
: لـوط گفـت   . تو خود مى دانى كه ما را به دختران تو نيازى نيست و نيز مى دانى كه چه مى خـواهيم                      :  گفتند

اى لـوط، مـا     : گفتنـد . هى اسـتوار پنـاه ببـرم        كاش در برابر شما قدرتى مى داشتم، يا مى توانستم به تكيه گـا             
چون پاسى از شب بگذرد، خاندان خويش       . اينان، هرگز به تو دست نخواهند يافت      . رسوالن پروردگار تو هستيم   

وعده آنهـا  . و هيچ يك از شما روى برنگرداند جز زنت كه به او نيز آنچه به آنها رسد خواهد رسيد     . را بيرون ببر  
بح نزديك نيست؟ چون فرمان ما فراز آمد، آنجا را زير و زبر كرديم و بر آن شهر بارانى از                    آيا ص . صبحگاه است 

 كه بر آنها نشان پروردگارت بود و چنين عذابى از سـتمكاران دور              ;سنگهايى از سِجيل، پى در پى، فرو باريديم       
 . نيست 

 
 :  به خداوند پناه برداو دچار اضطراب شد و. نيز فرشته اى در لباس بشر بر مريم فرود آمد

 
فَاتَّخَذَت مِنْ دونِهِم حِجاباً فَاَرسلْنĤ اِلَيها روحنا فَتَمثَّلَ لَها . واذْكُرْ فِى الْكِتابِ مرْيم اِذِانْتَبذَت مِنْ اَهلِها مكاناً شَرْقِياً 

قالَـت  . قالَ اِنَّمĤ اَنَا رسولُ ربكِ الَِهب لَكِ غُالماً زكِياً          . نْت تَقِياً   قالَت اِنّى اَعوذُ بِالرَّحمنِ مِنْك اِنْ كُ      . بشَراً سوِياً   
ةً لِلنّـاسِ     . اَنّى يكُونُ لى غُالم ولَم يمسسنى بشَرٌ ولَم اَك بغِياً          ايـ لَـهعلِنَجنٌ وي هـ لَىع وكِ هبقالَ كَذلِكِ قالَ ر

 ) 21 تا 16/ مريم  .(ا وكانَ اَمراً مقْضِياً ورحمةً مِنّ
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. در اين كتاب مريم را ياد كن، آنگاه كه از خاندان خويش به مكانى رو به سوى بر آمدن آفتـاب، دورى گزيـد                         
مـريم  . ميان خود و آنان پرده اى كشيد و ما روح خود را نزدش فرستاديم و چون انسانى تمام بر او نمودار شد                       

من فرستاده پروردگار تو هستم، تـا تـو را          : گفت. و به خداى رحمان پناه مى برم، كه پرهيزگار باشى           از ت : گفت
 . پسرى پاكيزه ببخشم 

 
. از كجا مرا فرزندى باشد، حال آنكه هيچ بشرى به من دست نزده اسـت و مـن بـدكاره هـم نبـوده ام                    :  گفت
ما آن پسر را براى مـردم آيتـى و بخشايشـى            . ن است اين براى من آسا   : پروردگار تو اينچنين گفته است    : گفت

 .كنيم و اين كارى است حتمى و پايان يافته 
 

همچنين فرشـتگان بـر داوود وارد شـدند و او دچـار             . زكريا نيز آن گاه كه در محراب بود، نداى فرشته را شنيد           
سحر آموختند  انند بشر به مردم     و هم دو فرشته به نام هاى هاروت و ماروت به بابِل در آمدند و هم               . هراس شد 

 )102/ بقره  ..(كار ما فتنه است]= فتنه ايم [ ما: و به آنان گفتند
 

در بيش تر قصه هاى قرآن، فرشتگانى كه به عنوان شخصيت قصه ظهور مى كنند، كارهاى شگفتى برانگيز و                   
ت و نشان مى دهد كه در قصه هاى         و اين در جو آن روز مطلبى در خور تأمل اس          . عادت گريز انجام نمى دهند    

قرآن، دامن زدن به اوهام و خرافه ها، حتّى آن جا كه مخاطب طبيعتاً انتظار آن را داشته است، هرگز مورد نظر                      
 . نبوده است

 
آرى، در جـايى كـه فرشـتگان        .  و اين، خود، از وجوه افتراق اساسى قصه هاى قرآن با قصه هاى بشرى است              

 اما اين تا    ;اند نسبت دادن كارهاى عجيب به آنان، جذبه و تأثير و زيبايى قصه را مى افزايد               قهرمان هاى قصه    
و حاشا كه كتاب    . جايى مد نظر قصه قرآنى است كه ارزش هاى مهم دعوت اسالمى به فراموشى سپرده نشود               

 .حقيقت، بر مدار اوهام و خرافه ها قصه پرورد
 

     ت هاى قصجن در صورت بشر ظاهر نمى شود و در حالى كـه    . ه هاى قرآنى، جن است    جنيكى ديگر از شخصي
جن همانند انسان انديشه اش را ابراز . معموال به چشم بشر صورت محسوس ندارد، در حركت و گفت و گوست            

اهل مجادله و گفت و گوست، همان گونه        .  و چون وى مؤمن و كافر دارد       ; مثل او بيم و اميد مىورزد      ;مى كند 
 . اين تصويرى است كه سوره جن به نمايش مى گذارد. سان ها چنين مى كنندكه ان

 
مى شـود و    ... در اين جا، جن غواص و بنّا و         . و اما در قصه سليمان، تصويرهاى ديگرى از جن را نيز مى بينيم            

 هـايش را بـه   اين تصوير براى عرب دوران جاهليت كامال شناخته شده بوده و نمونـه . نزد سليمان كار مى كند    
 :تصوير جن در قصه سليمان از اين قرار است. ويژه در شعر نابغه مى توان جست
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        ثُ اَصابيح ءĤخرِه ررى بِاَمتَج الرّيح خَّرْنالَهاص     . فَسغَوء وĤّنالشَّياطينَ كُلَّ بفادِ        . و قَـرَّنينَ فِـى االَْصـاخَرينَ مو .
 ) 38 تا 36/ ص (

 
و گروه جن را، كـه هـم        . م او كرديم كه به نرمى هر جا كه آهنگ مى كرد، به فرمان او مى رفت                  پس باد را را   

 . و گروهى ديگر را، كه همه بسته در زنجير او بودند . بنّا بودند و هم غواص 
 

نْ            ولِسلَيمنَ الرّيح غُدوها شَهرٌ ورواحها شَهرٌ واَرسلْنالَه عينَ الْقِطْرِ ومِنَ          مـه و بـهِ بِـاِذْنِ ريدنَ ييلُ بمعنْ يالْجِنِّ م 
يعملُونَ لَه ما يشĤء مِنْ محاريب وتَماثيلَ وجِفـان كَـالْجوابِ وقُـدور    . يزِغْ مِنْهم عنْ اَمرِنا نُذِقْه مِنْ عذابِ السعيرِ         

ةُ              .  مِنْ عِبادِى الشَّكُور     راسِياتِنِ اِعملُوآ الَ داود شُكْراً وقَليلٌ      تِـه اِالّ دابـولـى مع ملَّهمـاد تـوهِ الْملَينا عا قَضَيفَلَم
 تـا  12/ سـبأ  . (االَْرضِ تَأْكُلُ مِنْسأَتَه فَلَما خَرَّتَبينَتِ الْجِنُّ اَنْ لَو كانُوا يعلَمونَ الْغَيب ما لَبِثُوا فِى الْعذابِ الْمهـينِ             

14 ( 
 

و چشمه مس را برايش . بامدادان يك ماهه راه مى رفت و شبانگاه يك ماهه راه. و باد را مسخَّرِ سليمان كرديم
جارى ساختيم و گروهى از جن به فرمان پروردگارش برايش كار مى كردند و هر كه از آنان سـر از فرمـان مـا                 

ى وى هر چه مى خواست از بناهاى بلند و تنديسها و            برا. مى پيچيد به او عذاب آتش سوزان را مى چشانيديم           
 . كاسه هايى چون حوض و ديگهاى محكم برجاى، مى ساختند

 
چون حكم مرگ را بـر او       .  اى خاندان داود، براى سپاسگزارى كارى كنيد و اندكى از بندگان من سپاسگزارند              

چون فـرو افتـاد، گـروه جـن         .  را جويد  عصايش: رانديم حشره اى از حشرات زمين مردم را بر مرگش آگاه كرد           
 .دريافتند كه اگر علم غيب مى دانستند، در آن عذاب خوار كننده نمى ماندند 

 
ه                      ه چهره خيالى جنناگفته نگذاريم كه برخى مى كوشند به استناد همين دو چهره جن در سوره جن و قصـنظري

.  ذهن مخاطبان عرب در آن روزگـار فـرض كننـد       سليمان، يكى را واقعى و ديگرى را تمثيلى و خيالى و زاييده           
بديهى است كه نه تنها اين ادعا هيچ دليلى ندارد، بلكه از آن جا كه قرآن پيكـره اى واحـد اسـت، بايـد همـه                           

 .در آن مى آيد، بر روى هم در نظر گرفته شود... اوصافى كه براى يك چهره يا رويداد يا 
 

ى ديگر، وجودى حقيقى دارد و البتّه اين چهره از منظرهاى گونـاگون              از اين رو، جن همانند همه شخصيت ها       
حال چه بعدى دارد كه عرب دوران جاهلى نيز از طريق كتـب پيشـين بـا                 . در قرآن به نمايش نهاده شده است      

 برخى از اين منظرها آشنا بوده باشد؟
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رهاى گوناگون به نمـايش نهـاده شـده         از ابليس نيز منظ   . ابليساز ديگر شخصيت ها در قصه قرآنى ابليس است        
برخوردش با خداوند در قصه آفرينش آدم، رويارويى اش با آدم در قصه بيرون شـدن از بهشـت، و فتنـه                      : است

اين شخصيتنيز همانند ديگر شخصيت هاى قصه هاى قرآنى، واقعى اسـت و             . انگيزى ها و تكبرورزيدن هايش    
بسيار تفاوت است ميان نمادين شمردن يك شخصيت يا رويـداد، و            . م دارد البتّه درس ها و پيام هاى نمادين ه       

 . نمادين دانستن پيام هاى آن
 

نظريه نمادين بودن ابليسقرآن آشكارا خبر مى دهد كه ابليس و ماجراهايش حقيقى اند و با اين حال، عـده اى                     
 : مى كوشند تا آن را رمزى و نمادين نشان دهند

 
ين قصه، بر پايه نمادين بودنش، چنين دريابيم كه جنگ ميان مؤمن و مستكبر را به نمـايش    ما مى خواهيم از ا    

مستكبر مى كوشد بر مؤمن پيروز گردد و با وعده و آرزو پرورى او را از مسير بندگى و ايمـان بيـرون                       . مى نهد 
ز آن كه قرآن پيـام خـود را   پايان قصه در قرآن كريم نيز بر همين مطلب داللت مى كند، به ويژه پس ا ... سازد

 ) 273 و 272 فى القرآن الكريم، ص الفنّ القصصى .(در خطاب به معاصران پيامبر ابالغ مى كند 
 

جاى شگفتى است كه برخى از      . روشن است كه اين گونه برداشت ها تنها تأويل هاى شخصى و سليقه اى اند              
د ـ و اعتراضشان نيز بجاست ـ كه چرا اين همه از دانشوران روشنفكر معاصر به مفسران كهن اعتراض مى كنن

 اما در چنين مواردى صـرفاً بـراى   ;ظهور آفتاب گون قرآن سرمى پيچند و افكار خود را بر آن تحميل مى كنند      
 .خوشامدهاى ذوقى، چنين بر قرآن جفا روا مى دارند

 
ه قرآنـى        ;بيعى است  اين كه قرآن در پايان قصه به معاصران پيامبر خطاب مى كند، امرى ط              زيرا اصـوال قصـ 

ه آدم و ابلـيس رمـزى و نمـادين اسـت و                         . براى عبرت آموزى است    ا اين چه داللتى دارد بـر ايـن كـه قصـام
شخصيت ابليس تمثيلى است؟ نيز درست است كه مى توان از اين قصه درگيرى دائم جناح ايمان و استكبار را                    

اصوال از همه قصه هاى واقعى . ه، با واقعى بودن آن قصه ناسازگار نيست اما نمادين بودن پيام يك قص   ;فهميد
قرآن، مى توان و بايد، پيام ها و درس هاى تمثيلى نيز برگرفت تا رمز جاودانگى قرآن و تخاطب آن بـا مـردم                        

 .همه عصرها تبيين گردد
 

در ايـن   .  قرآنـى متفـاوت اسـت      طبيعت حوادث قصه هاى   . حادثه از مهم ترين عناصر قصه قرآنى، حادثه است        
 . زاييده قضا و قدر، غير عادى و اعجازين، عادى و طبيعى: قصه ها، حوادث سه گونه اند

 
مثال رسولى مى آيد، قـومش      . حادثه زاييده قضا و قدراين نوع از حوادث، نتيجه حضور قضا و قدر در قصه است               

 جويند، پس از ديدن آيات باز عنـاد مىورزنـد و انـواع              او را تكذيب مى كنند و از او نشانه هاى رسالتش را مى            
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يـه ايـن    . مشقّت ها را بر وى روا مى دارند تا جايى كه خداوند عذاب را بر معاندان و كافران نازل مـى فرمايـد                      
 : تصوير بديع و زيبا بنگريد

 
ونِ            . ونَ  اِذْ قالَ لَهم اَخُوهم صالِح اَال تَتَّقُ      . كَذَّبت ثَمود الْمرْسلينَ     اَطيعـولٌ اَمـينٌ فَـاتَّقُواهللاَ و سـر مـا  . اِنّى لَكُـمو

ون       . اَتُتْرَكُونَ فى ماههنا امِنينَ     . اَسئَلُكُم علَيهِ مِنْ اَجر اِنْ اَجرِى اِالّ على رب الْعالَمينَ            يـعنّـات ووع . فـى جرزو
 ضيمها هنَخْل طَلْعتَنْحِتُونَ مِنَ. ووتاً فارِهينَ ويونِ .  الْجِبالِ باَطيعفَاتَّقُواهللاَ و. 

 
ما اَنْت اِالّ   . قالُوا اِنَّما اَنْت مِنَ الْمسحرينَ      . اَلَّذينَ يفْسِدونَ فِى االَْرضِ وال يصلِحونَ       .  وال تُطيعوا اَمرَ الْمسرِفينَ     

       ة اِنْ كُنْتشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِايادِقينَ  بلُوم . مِنَ الصعم موي شِرْب لَكُمو وء   . قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْب وها بِسـ سـال تَمو
ةً وماكـانَ اَكْثَـرُهم              . فَعقَرُوها فَاَصبحوا نادِمينَ    . فَيأْخُذَكُم عذاب يوم عظيم      الَيـ اِنَّ فـى ذلِـك ذاب الْعـ مفَاَخَذَه

 )159 تا 141/ شعرا  .(واِنَّ ربك لَهو الْعزيزُ الرَّحيم. مؤْمِنينَ 
 

آيا پروا نمى كنيد؟ من براى شما پيامبرى        : آنگاه كه برادرشان صالح گفت    . قوم ثمود پيامبران را تكذيب كردند       
مـزد مـن   . ممن از شما در برابر هدايت خود مزدى نمى طلب . از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد         . امين هستم   

 . تنها بر عهده پروردگار جهانيان است 
 

 آيا پنداريد كه شما را در اين نعمتها، ايمن رها مى كنند؟ در باغها و چشمه سارها؟ و كشتزارها و نخلهـا بـا آن                      
شكوفه هاى نرم و لطيف؟ و شادمانه در كوهها خانه هايى مى تراشيد؟ پس، از خـدا بترسـيد و از مـن اطاعـت                  

 :گفتند. اينان كه در زمين فساد مى كنند و اصالح نمى كنند : رمان اين اسرافكاران را مپذيريدو ف. كنيد 
 

. اگر راست مى گويى نشـانه اى بيـاور          . تو نيز بشرى همانند ما هستى     .  جز اين نيست كه تو را جادو كرده اند          
به آن آسيبى مرسانيد كه     . ا  يك روز آب خوردن حق او باشد و يك روز حق شم           . اين ماده شتر من است    : گفت

هر آينه  . پس عذاب آنها را فرو گرفت     . آن را كشتند و پشيمان شدند       . عذابِ روزى بزرگ شما را فرو مى گيرد         
 .هر آينه پروردگار تو پيروزمند و مهربان است . در اين عبرتى است، و بيشترينشان ايمان نياوردند 

 
ادث در زمره امورى است كه خداوند با قدرت و حكمت خاص خويش             حادثه غير عادى و اعجازيناين نوع از حو       

به دست پيامبران جارى مى كند يا بى واسطه در جهان هستى جلوه مى بخشد تا نبوت پيـامبرى را بـه مـردم                        
 :از اين قبيل است. نشان دهد

 
دِ           اِذْ قالَ اهللاُ يا عيسى ابنَ مرْيم اذْكُرْ نِعمتى علَيك وعلى والِ            هـفِـى الْم النّاس سِ تُكَلِّمبِرُوحِ الْقُد تُكداِذْ اَي تِكد

رِ بِـاِذْنى فَتَـنْفُخُ فيهـا             ئَـةِ الطَّيـياِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّـينِ كَهاالِْنْجيلَ ورئةَ والتَّوةَ والْحِكْمو الْكِتاب تُكلَّماِذْ عال وكَهو



 114

رائيلَ عنْـك اِذْ                  فَتَكُونُ طَيراً بِاِذْنى     بنـى اِسـ اِذْ كفَفْـتوتى بِاِذنى والم اِذْ تُخْرِجبِاِذْنى و رَصاالَْبو هاالَْكْم رِىءتُبو
 . جِئْتَهم بِالْبيناتِ فَقالَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْهم اِنْ هذآ اِالّ سِحرٌ مبينٌ 

 
نَ       . نْ امِنُوا بى وبِرَسولى قالُوا امنّا واشْهد بِاَنَّنا مسلِمونَ           واِذْ اَوحيت اِلَى الْحوارِيينَ اَ     ى ابـونَ يا عيسوارِياِذْ قالَ الْح

 اَنْ نَأْكُلَ مِنْها قالُوا نُريد. مرْيم هلْ يستَطيع ربك اَنْ ينَزِّلَ علَينا مĤئِدةً مِنَ السمĤءِ قالَ اتَّقُوا اهللاَ اِنْ كُنْتُم مؤْمِنينَ       
 .وتَطْمئِنَّ قُلُوبنا ونَعلَم اَنْ قَد صدقْتَنا ونَكُونَ علَيها مِنَ الشّاهِدينَ 

 
ك وارزقْنا واَنْت    قالَ عيسى ابنُ مرْيم اللّهم ربنĤ اَنْزِلْ علَينا مĤئِدةً مِنَ السمĤءِ تَكُونُ لَنا عيدا الَِولِنا واخِرِنا وايةً مِنْ                 

داً مِـنَ الْعـالَمينَ                      . خَيرُ الرّازِقينَ    اَحـ ه ذِّبـذاباً ال اُعع هذِّبفَاِنّى اُع مِنْكُم دعكْفُرْ بنْ يفَم كُملَينَزِّلُها عقالَ اهللاُ اِنّى م .
 )115 تا 110/ مائده (

 
درت ارزانى داشته ام ياد كن، آن زمان كه به روح القُـدس           نعمتى را كه به تو و ما      : خدا به عيسى بن مريم گفت     

ياريت كردم تا تو چه در گهواره و چه در بزرگسالى سخن گويى، و به تو كتـاب و حكمـت و تـورات و انجيـل                           
و آنگاه كه به امرمن از گِل چيزى چون پرنده ساختى و در آن دميدى و به امر من پرنده اى شد و كور . آموختم

 و مردگان را به فرمان من زنده بيرون آوردى و چون بـا ايـن                ى گرفته را به فرمان من شفا دادى        پيس مادرزاد و 
داليل روشن نزد بنى اسرائيل آمدى، من آنان را از آسيب رساندن به تو بازداشتم و از ميانشان كسانى كه كافر                     

.  به من و به پيامبر من ايمان بياوريـد         :و به حواريان وحى كردم    . بودند گفتند كه اين جز جادويى آشكار نيست         
اى عيسى بن مريم، آيا پروردگار تـو        : و حواريان پرسيدند  . گواه باش كه ما تسليم هستيم        ايمان آورديم، : گفتند

مى خواهيم  : گفتند. اگر ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد        : مى تواند كه براى ما از آسمان مائده اى فرستد؟ گفت          
. ده بخوريم تا دلهايمان آرام گيرد و بدانيم كه تو به ما راسـت گفتـه اى و بـر آن شـهادت دهـيم                    كه از آن مائ   

بار خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده اى از آسمان بفرست، تا ما را و آنان را كه بعـد                     : عيسى بن مريم گفت   
من : خدا گفت. ين روزى دهندگان هستى  از ما مى آيند عيدى و نشانى از تو باشد، و ما را روزى ده كه تو بهتر                 

 ولى هر كه از شما از آن پس كافر شود چنان عذابش مى كنم كه هيچ يك                  ;آن مائده را براى شما مى فرستم      
 .از مردم جهان را آن چنان عذاب نكرده باشم 

 
خـواه ايـن كـه    جلوه طبيعى دو نوع حادثه مزبوراين هر دو نوع حادثه، خواه آن كه زاييده قضـا و قـدر اسـت و              

ه           . اعجازين، در قصه قرآنى كامال طبيعى و واقعى جلوه مى كنند           سرّ اين مطلب نيز همان است كه اصـوال قصـ
بسـيار شـگفتى    . قرآنى بازگوينده حقايق است و خواننده هر چه را در آن مى بيند، به چشم واقعيت مـى نگـرد                   

 و 290 فى القرآن الكريم، ص الفنّ القصصى (عى اند،زاست كه برخى مى پذيرند اين دو نوع حادثه واقعى و طبي
 . ليكن از اين سِرّ غافلند و در جاى هاى ديگر به تمثيل و اسطوره در قصه هاى قرآن قائل مى شوند) 291

  



 115

سبب عنايت به اين دو نوع حادثهاين كه اصوال چرا قرآن تا اين اندازه به اين دو نوع حادثه اهميت داده اسـت،                       
بارها گفته ايم كه قصه هاى قرآن جز حق و واقعيت محض چيزى را روايت نمى كنند، اما                  . ى تأمل دارد  نيز جا 

مخاطبان در آن روزگار،    . بايد عنايت داشت كه در گزينش واقعيت ها دقيقاً به فضاى ذهنى مخاطبان نظر دارند              
 اسـت كـه معجـزه هـاى بـزرگ بيـاورد و              كه همه حقّانيت يك پيامبر بسته به اين        دعوت پيامبر مى پنداشتند   

قرآن به اين نياز پاسخ مى دهد و در قصه پيامبران پيشـين، فـراوان از ايـن                  . كارهاى فراتر از عادت انجام دهد     
معجزات ياد مى كند تا به آنان بگويد كه اين نياز چندان صادقانه نيست و بسيارى از امم پيشين پس از ديـدن                       

 :ردندآن معجزات نيز ايمان نياو
 
 

ولَو اَنَّنا نَزَّلْنĤ اِلَيهِم الْملئِكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشَرْنا علَيهِم كُلَّ شَىء قُبال ما كانُوا لِيؤْمِنُوا اِالّ اَنْ يشĤء اهللاُ ولكِـنَّ                     
 ) 111/ انعام . (اَكْثَرَهم يجهلُونَ 

 
 

رده بوديم و مردگان با ايشان سخن مى گفتند و هر چيزى را دسـته دسـته                 و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل ك        
 . وليك بيشترشان جاهلند . نزد آنان گرد مى آورديم، باز هم ايمان نمى آوردند، مگر اينكه خدا بخواهد

 
اين نيز از ظرافت هاى هنرى قرآن است كه هم نياز مخاطب را ناديده نمى گيرد و هم رسالت خويش را فداى                      

توجه به نياز مخاطب بدين معنا نيست كه هنرمند همه هم و غم خـويش را بـراى بـرآوردن             . ين نياز نمى كند   ا
 و گروهـى از     ;امروز بسيارى از مخاطبان، ابتذال و سكس گرايى را از هنرمند انتظار دارند            . حاجت او صرف كند   

هنرمند آن است كه در آثار خـود از ايـن   .  اندهنرمندان به همين بهانه ساحت مقدس هنر را به اين مقوله آلوده        
 و تشـنگى راسـتين      ابد نياز حقيقـى در كجـا نهفتـه اسـت          نياز سخن بگويد، ليكن به گونه اى كه مخاطب دري         

راز توجه عرفاى اديب و ادباى عارف ما به برخى از مقـوالت كنـايى نيـز در                  . چيست و چشمه حقيقت كجاست    
قصه قرآنى آگاهانه از آن حوادث ياد مى كند تا به مخاطـب بفهمانـد   . همين نكته ظريف قابل جست و جوست     

كه گرهِ حقيقت جويى انسان در اين اوهام قابل جست و جو نيست، گرچه بسـيارى تنهـا راه ارزشـيابى دعـوت                       
اين نكته نيز جاى تأمل دارد كه نياز مذكور تنهـا بـه آن دوره مخـتص نبـوده                . رسوالن را همين امور مى دانند     

رَد،                          . است ن، آنچه بيش از هرچيز ذهن ها را مى فريبـد و دل هـا را مـى بـحتّى امروز نيز، در عصر توسعه تمد
كافى است جار و جنجال به پا كُنى كه غيب مى دانى يا آينـده را از                 . همين ادعاهاست كه معموال نيز گزافه اند      

آن گـاه حتّـى همـين عالمـان و     ... ى كنـى يـا    پيش مى بينى يا با شعاعى از انگشتان بيمارى ها را درمـان مـ              
 !روشنفكران و علم زدگان برآستان خانه ات دخيل مى بندند
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 حادثه عادى و طبيعى
 

ايـن نـوع    . نوع ديگر از حوادث در قصه هاى قرآن، همين رويدادهاى جارى در زندگى طبيعى ما انسان هاست                
ير رسوالن، به عنوان افـراد عـادى، قهرمـان بسـيارى از          رسوالن و غ  . نيز در قصه قرآنى فراوان يافت مى شود       

 . قصه هاى قرآنند و با همين اتّفاقات معمولى سروكار دارند
 

 . شايد زيباترين و خوش پرداخت ترين مثال اين قصه ها، سرگذشت يوسف باشد
 

گزينش بخش هـاى     بلكه شيوه    ;در شرح اين گونه حوادث، قصه قرآنى هرگز به تصوير ماجرا كفايت نمىورزد            
يك حادثه و چگونگى برقرارى پيوند ميان آن هاست كه روايت قرآن از آن حادثه را جذّاب و درس آمـوز مـى                       

 . خوب است اكنون درباره همين نحوه برقرارى پيوند ميان حوادث قدرى سخن گوييم. كند
 

 محور ارتباط وقايع، غرض اصلى هر قصه است
 

غرض و مقصد اصلى هر قصه نوع ارتبـاط را          .  عامل ارتباط ميان وقايع نيست     در قصه هاى قرآن معموال زمان     
براى دريافت اين نكته، بايد به قصه اى واحد نگريست كـه از  . تعيين مى كند و محور اصلى را روشن مى سازد        

ـ                 . دو منظر و با دو غرض روايت گشته است         ه به سير حوادث و نحوه گسترش آن هـا در ايـن دو روايـت از قص
 : ابراهيم عنايت ورزيد

 
 : روايت سوره هود

  
فَلَما رآ اَيدِيهم ال تَصِـلُ      . ولَقَد جĤءت رسلُنĤ اِبرهيم بِالْبشْرى قالُوا سالماً قالَ سالم فَما لَبِثَ اَنْ جĤء بِعِجل حنيذ                

وامرَاَتُه قĤئِمةٌ فَضَحِكَت فَبشَّرْناها بِاِسحقَ     . نّا اُرسِلْنĤ اِلى قَومِ لُوط      اِلَيهِ نَِكرَهم واَوجس مِنْهم خيفَةً قالُوا ال تَخَف اِ        
     قُوبعحقَ يرآءِ اِسمِنْ وو .              جيبع ءخاً اِنَّ هذا لَشَىلى شَيعهذا بو وزجاَنَا عو اَلِدلَتى ءييا و بـينَ   . قالَتجقـالُوآ اَتَع

فَلَما ذَهب عنْ اِبرهيم الرَّوع وجĤءتْه الْبشْـرى        . رحمت اهللاِ وبرَكاتُه علَيكُم اَهلَ الْبيتِ اِنَّه حميد مجيد          مِنْ اَمرِاهللاِ   
م اتـيهِم      يĤ اِبرهيم اَعرِض عنْ هذا اِنَّه قَد ج       . اِنَّ اِبرهيم لَحليم اَواه منيب      . يجادِلُنا فى قَومِ لُوط      اِنَّهـو كبرُراَم ءĤ

 )76 تا 69/ هود  .(عذاب غَيرُ مرْدود
 

و لحظه اى بعد گوسـاله اى بريـان         . سالم: گفت. سالم: گفتند. به تحقيق رسوالن ما براى ابراهيم مژده آوردند       
: گفتنـد . ها بيمناك شـد   و چون ديد كه بدان دست نمى يازند، آنان را ناخوش داشت و در دل از آن                . حاضر آورد   

 . مترس، ما بر قوم لوط فرستاده شده ايم 
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واى بر مـن،    : زن گفت . او را به اسحاق بشارت داديم و پس از اسحاق به يعقوب             . زنش كه ايستاده بود، خنديد    
 آيـا از فرمـان خـدا      : گفتند. آيا در اين پير سالى مى زايم و اين شوهر من نيز پير است؟ اين چيز عجيبى است                   

 .او ستودنى و بزرگوار است . تعجب مى كنى؟ رحمت و بركات خدا بر شما اهل اين خانه ارزانى باد
 

ابراهيم بردبـار اسـت و   . چون وحشت از ابراهيم برفت و او را نويد آمد، با ما درباره قوم لوط به مجادله برخاست   
مان پروردگارت فراز آمـده اسـت و بـر    فر. اى ابراهيم، از اين سخن اعراض كن     . رئوف است و فرمانبردار است      

 . آنها عذابى كه هيچ برگشتى ندارد فرود خواهد آمد 
 

 : روايت سوره ذاريات
 

فَراغَ اِلـى اَهلِـه     . اِذْ دخَلُوا علَيهِ فَقالُوا سالماً قالَ سالم قَوم منْكَرُونَ          . هلْ اَتئك حديثُ ضَيفِ اِبرهيم الْمكْرَمينَ       
  ءĤمين   فَجل سقالَ اَال تَأْكُلُونَ      . بِعِج هِماِلَي هلـيم                . فَقَرَّببِغُـالم ع رُوه . فَاَوجس مِنْهم خيفَـةً قـالُوا ال تَخَـف وبشـَّ

          قيمع وزجع قالَتها وهجو كَّترَّة فَصفى ص رَاَتُهلَتِ امفَاَقْب .     وه كِ اِنَّهبقالُوا كَذلِكِ قالَ ر     لـيمالْع كيمقـالَ  .  الْح
ومةً عِنْـد    . لِنُرْسِلَ علَيهِم حِجارةً مِـنْ طـين        . قالُوا اِنّا اُرسِلْنĤ اِلى قَوم مجرِمينَ       . فَما خَطْبكُم اَيها الْمرْسلُونَ      سـم

ةً  . ا وجدنا فيها غَيرَ بيت مِنَ الْمسلِمينَ فَم. فَاَخْرَجنا منْ كانَ فيها مِنَ الْمؤْمِنينَ   . ربك لِلْمسرِفينَ    تَرَكْنا فيها ايـو
 االَْليم ذابخافُونَ الْع37 تا 24/ ذاريات . (لِلَّذينَ ي( 

 
سالم، شـما   : گفت. سالم: آيا داستان مهمانان گرامى ابراهيم به تو رسيده است؟ آنگاه كه نزد او آمدند و گفتند               

طعـام را بـه نزدشـان       . در نهان و شتابان نزد كسان خود رفت و گوسـاله فـر بهـى آورد                 . مردمى ناشناخته ايد    
 . و او را به فرزندى دانا مژده دادند . مترس: گفتند. چرا نمى خوريد؟ و از آنها بيمناك شد: گذاشت و گفت

 
و او  . و اينچنين گفته اسـت    پروردگار ت : گفتند. من پير زالى نازايم     :  و زنش فرياد زنان آمد و بر روى زد و گفت          

ما را بر مردمى تبهكار فرسـتاده انـد تـا تكـه             : اى رسوالن، به چه كار آمده ايد؟ گفتند       : گفت. حكيم و داناست    
پـس همـه    . هاى كلوخ بر سرشان بباريم، كه بر آنها از جانب پروردگارت براى متجاوزان نشـان گذاشـته انـد                    

و در آن   . و در آن شهر جز يـك خانـه از فرمـانبرداران نيـافتيم               . رديم  كسانى را كه ايمان آورده بودند بيرون ب       
 .سرزمين براى كسانى كه از عذاب دردآور مى ترسند نشانى باقى گذاشتيم 

 
از لحاظ ميزان قـبض و      . اين حوادث با آن كه مربوط به قصه اى واحد هستند، داراى يك نحوه چينش نيستند               

اين تفـاوت   . حتّى سخن فرشتگان نيز با ظواهرى گوناگون روايت شده است         . دبسط وقايع نيز دو روايت متفاوتن     
رسم قصه گويى قرآن اين است كـه بـه تناسـب غـرض و               . هرگز بر تناقض دو تصوير مذكور داللت نمى كند        

 كـه از فشـار   در روايت سوره هود، هدف آن است . هدف قصه، نوع ربط و محور ارتباط قصه را انتخاب مى كند           
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و حميـد   ) نه مجرمين ( پس سخن از تفضّل به ابراهيم و بشرى و قوم لوط             ; بر پيامبر اسالم كاسته گردد     روحى
اما در روايت سوره ذاريات، هدف اين است كه كافران و معاندان از عذاب خداوند بيم يابند و دست                   . مجيد است 

ى است و مـثال بـى درنـگ فرشـتگان از         از اين روست كه ارتباط حوادث بر مدار همين بيم ده          . از عناد بشويند  
 همان فرشتگانى كه در روايت اول همين قصه نخست از مژده ;نزول عذاب بر قوم مجرم لوط سخن مى گويند
 .به لوط سخن گفتند و قومش را مجرم نناميدند

 
 دو شيوه چينش رويداده

 
 : قصه هاى قرآن در چينش رويدادها دو روال دارند

 
 . اين نوع در بيش تر قصه هاى قرآن مشاهده مى شود.  به ترتيب طبيعى وقوعچينش مستقيم يا. 1
 
برخى معتقدند كه اين نوع فقط در قصه گـاو ـ گـاوى    . چينش غير مستقيم يا به خالف ترتيب طبيعى وقوع. 2

ـ ) 88قرآنى فى منطوقه و مفهومـه، ص  القصص ال .(كه موسى ذبح آن را از قومش خواست ـ ديده مى شود  ا ام
 :  مانند قصه ابراهيم در سوره هود و حجر;نمونه هاى ديگرى از اين نوع نيز يافت مى گردد

  
نيز اين قصه   . 69/ هود   .(ولَقَد جĤءت رسلُنا اِبرهيم بِالْبشْرى قالُوا سالماً قالَ سالم فَما لَبِثَ اَنْ جĤء بِعِجل حنيذ                

 ) 60 تا 51/ حجر : را بنگريد در
 

و لحظه اى بعد گوسـاله اى بريـان         . سالم: گفت. سالم: گفتند. به تحقيق رسوالن ما براى ابراهيم مژده آوردند       
 . حاضر آورد 

 
روشن است كه مژده دهىِ اين فرشتگان به ابراهيم پس از آن بوده كه وى به آنان غذا پيشكش كند و ايشـان                       

. اما در روال قصه، بشارت در آغاز آمده اسـت . آشكار گرددنپذيرند و او از آن ها بهراسد و سپس حقيقت بر وى        
 : از همين قبيل است قصه لوط با اين فرشتگان

 
الْحقِّ    . قالُوا بلْ جِئْناك بِما كانُوا فيهِ يمتَرُونَ        . قالَ اِنَّكُم قَوم منْكَرُونَ     . فَلَما جĤء الَ لُوطِنِ الْمرْسلُونَ       بـ نـاكاَتَيو

وقَضَـينĤ  . فَاَسرِبِاَهلِك بِقِطْع مِنَ اللَّيلِ واتَّبِع اَدبارهم وال يلْتَفِت مِنْكُم اَحد وامضُوا حيثُ تُـؤْمرُونَ               . نّا لَصادِقُونَ   واِ
قـالَ اِنَّ هـؤُالءِ ضَـيفى فَـال         . ستَبشِـرُونَ   وجĤء اَهلُ الْمدينَةِ ي   . اِلَيهِ ذلِك االَْمرَ اَنَّ دابِرَ هؤُالءِ مقْطُوع مصبِحينَ         

 )68 تا 61/ حجر  .(تَفْضَحونِ 
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نه، چيزى را كه در آن شك مى كردند         : گفتند. شما بيگانه ايد    : چون رسوالن نزد خاندان لوط آمدند، لوط گفت       
د، خاندان خود را بيرون ببر      چون پاسى از شب بگذر    . ما تو را خبر راست آورده ايم و ما راستگويانيم           . آورده ايم   

و بـراى او    . به هر جا كه فرمانتان داده اند برويد         . و خود از پى آنها رو و نبايد هيچ يك از شما به عقب بنگرد              . 
: گفـت . اهل شهر شادى كنان آمدنـد       . حادثه را حكايت كرديم كه چون صبح فرا رسد ريشه آنها بركنده شود              

 . مكنيد اينان مهمانان منند، مرا رسوا 
 

از قصه لوط در جاى هاى ديگر قرآن برمى آيد كه اين فرشتگان تنها هنگامى حقيقت امر را آشكار كردند كـه                      
اما در اين جا رهايى و نجـات از تنگنـا در            . مردم شهر مژده دهان در رسيدند و نسبت به آنان آهنگِ سوءكردند           

 . آغاز آمده و ترتيب زمانى رعايت نشده است
  

مثال در همـين دو     .  مى رسد هرجا نظم طبيعى رويدادها رعايت نشده، غرضى خاص در ميان بوده است              به نظر 
ه                         ه، گويا غرض اين بوده كه براى كاستن از فشارهاى روانى بر پيامبر اسـالم، مـژده بخشـى در آغـاز قصـقص

قرينه اين سـخن آن اسـت       . پيداست قصه اى كه با مژده آغاز مى شود، در زدودن اندوه كارساز است             . قرارگيرد
و هجرت نازل   ) عام الحزْن (= كه سوره هود، همچون سوره هاى حجر و يوسف و يونس، در فاصله سال اندوه                

/ هـود    .( دورانى كه از ايام بسيار سخت و پرفشار زندگى پيامبر و دعوت اسالمى به شـمار مـى رود                   ;شده است 
 ) 35 تا 28/  عنكبوت ;83 تا 77/ د هو: نيز اين قصه را بنگريد در. 71 تا 61
 

  نقش حركت-حركت 
 

در . حركت در قصه اعم است از انتقال زمانى و مكانى و حادثه اى، و نيز تحوالت فكرى و عاطفى و احساسـى                     
اگـر  . حقيقت، هر قصه مجموعه اى از اجزاى گوناگون را در برمى گيرد كه با انتقال و حركت دائم رو به رويند                    

 هماننـد   ;ن اجزا با همنواختى و نظم خاص صورت پذيرد، حركت قصه مطلوب و خاطر نواز خواهـدبود                انتقال اي 
نغمه هاى گوناگون در يك اثر موسيقايى كه هريك از سازى برمى آيند، اما وقتى با نظم آهنگين كنار هم قرار                     

 .مى گيرند، از مجموعه آن ها اثرى واحد و زيبا پديدمى آيد
 

همين حركت، جهانى زنده و پويا پديد مى آورد كه همه كائنات آن در كنش و واكنشى منطقى و                   قصه پرداز با    
ه             . متعادل به سر مى برند و در مجموع نظامى واحد را خلق مى كنند              اين حركت كـه تـابع حـس و شـعور قصـ

لكه معموال بعد از     ب ;پردازاست، از قانونى يكسان پيروى نمى كند و اصوال از پيش قابل تعريف و طرّاحى نيست               
خلق حوادث وعناصر قصه به تدريج در لوح خاطر و قلم نقش مى گيرد و به اين ترتيب، در هر دو قلمرو مادى                       

 . و معنوى، مسير قصه را رقم مى زند
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 حركت بر مدار واقعيت ناب
 

شه و خاسـتگاه خـويش   قرآن يك حادثه را از ري. در قصه قرآنى، حركت به گونه اى وصف ناپذير جلوه مى كند     
برمى كشد و تا غايت آن سير مى دهد، همان سان كه كماندارى تير را از كمان رهامى كند و بـه هـدف مـى                          

 . نشانَد، بى آن كه تير لحظه اى بايستد يا از مسير خود منحرف شود
 

             ه قرآنى، سراسر و لحظه به لحظه بر مدار واقعيتِ ناب است و هيچ  اين از آن روست كه سير يك حادثه در قص
 و آن كه باطـل اسـت،    ;آن كه حق است، باطل نمانيست     . فاصله اى ميان ظاهر و باطن اشيا و اشخاص نيست         

ل چهـره                . حق نما نيست   حتّى آن گاه كه، به گمان ما، چهره حق و باطل آميخته جلوه مى كند، بـا قـدرى تأمـ
 :در، ژرفاى حقيقت كامال آشكار استمثال در اين سخنِ برادران يوسف خطاب به پ. واقعى پيداست

 
 

 ) 11/ يوسف  .(مالَك ال تَأْمنّا على يوسف واِنّا لَه لَناصِحونَ
 

 چيست كه ما را بر يوسف امين نمى شمارى، حال آن كه ما خيرخواه او هستيم؟ 
 
 

وسف قلمداد مى كنند؟ وقتى بـه   چرا يعقوب به آنان اعتماد ندارد؟ چرا آن ها با تكرار و تأكيد، خود را خيرخواه ي                
پاسخ اين پرسش ها مى انديشيم، مى بينيم كه قرآن با همين عبارت كوتـاه چهـره واقعـى بـرادران يوسـف را              

 . نشان مى دهد
  

 زمان
 

خارج شدن قصه از حدود زمانى، آن را به درختى تبديل مى كند كه از ريشه                . در قصه، زمان نقشى شگرف دارد     
قصه موفّق آن اسـت كـه بـا    . چنين درختى شاخ و بال نمى گستراند و بار و بر نمى گيرد           . هايش جداشده است  

بـراى بهـره    . دقّت و ظرافت از عنصر زمان بهره گيرد و به تناسب فضا و سبك، آن را پر رنگ يا كم رنگ كند                     
صه، رنگى از زمان    احساس و روح هنرمند است كه براى هر ق        . گيرى از زمان نمى توان قاعده اى معين برنهاد        

 . برمى گزيند
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 نقش زمان
 

. در قصه هاى قرآن، زمان به منزله دستى است كه رويدادها را حمل مى كند و آن ها را به حركت درمـى آورد                       
به اين ترتيب، حضور زمان در . اگر اين دست نباشد، رويدادها بى جان برزمين مى افتند و از حركت بازمى مانند    

 :براى نمونه، به قصه يوسف بنگريد.  حضورى زنده، آگاهانه، و معنادار استقصه هاى قرآن
 

آن گاه كه برادران يوسف او را در چاه مى اندازند، خود مى دانند كه در چهره شان نشانه هاى پستى و نيرنگ و 
آنان . ى داردپس زمان مناسب براى بازگفتن خبر به پدر، در پيش بردن حركت قصه نقشى اساس    . دروغ پيداست 

و قرآن بر اين عنصـر زمـانى        . شب را برمى گزينند تا چهره به چهره شدنشان با پدر در روشنايى صورت نپذيرد              
 : تكيه مى كند

  
 ) 16/ يوسف  .(وجĤؤُا اَباهم عِشĤء يبكُونَ

 
 . و شبانگاهان نزد پدر خويش آمدند، در حالى كه مى گريستند

  
در حس پدر نيز نقش دارد و او را به اين انديشه وامى دارد كه اگر پسرانش صادق                  همين عنصر زمانى است كه      

در همين قصه، دوران حبس يوسف كامال معين نمى         .بودند، اين هنگام دير را براى بازگفتن خبر برنمى گزيدند         
وسف گرچـه چنـد     شود، بلكه به درازاى آن اشاره مى شود، زيرا آنچه در روند قصه نقش دارد همين است كه ي                  

پس . سال را در محبس به سر برد، هرگز به گمراهى و آلودگى تن نداد و از دعوت االهى خويش دست نكشيد                    
 : ابهام يافتن زمان در اين جا، عين روشنى و روشنايى است

 
 ) 42/ يوسف  .(فَلَبِثَ فِى السجنِ بِضْع سِنينَ

 
 . و چند سال در زندان بمانْد

 
 و به پيشحركت زمانىِ ر

 
. حركت زمانى در قصه هاى قرآن، حركتى رو به پيش است، زيرا طبيعتِ زمان اقتضاى چنـين حركتـى را دارد                    

خيال پرورى در قصه هاى معمولى گاه سبب مى شود كه زمان حركتى قهقرايى بيابـد يـا در بسـترى جامـد و                        
 اما قصه قرآن كه روايت      ;قرارگيرد) سكىخى از فيلم هاى كژيشتف كيشلف     براى نمونه، مقايسه شود با بر     (ساكن

ايـن ترتيـب   . كننده صادق واقعيات است به همه عناصر طبيعى، همچنان كه تحقّق يافته انـد، نظـر مـى كنـد          
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. طبيعى زمانى در همه قصه هاى قرآن، حتّى قصه هاى داراى امتداد و تعدد حوادث مختلف، لحاظ شده اسـت                   
ه كه زنجيره اى از رويدادها را ذكر مى كند، بـه ترتيـب طبيعـى زمـانى كـامال                    مثال در سوره آل عمران، آن گا      

 :وفادار مى مانَد
 
 : گزينش آل عمران به رسالت. 1
 

 ) 33/ آل عمران  .(اِنَّ اهللاَ اصطَفى ادم ونُوحاً والَ اِبراهيم والَ عِمرانَ علَى الْعالَمينَ
 

 . اهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيدهمانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابر
 
 : نذر كردن مادر مريم كه آنچه را در رحِم دارد، وقف خدمت به خانه خدا كند. 2
 

                 ليمالْع ميعالس اَنْت لْ مِنّى اِنَّكا فَتَقَبرَّرحطْنى مما فى ب لَك تاِنّى نَذَر برانَ رعِم رَاَتمـران   ل ع آ .(اِذْ قالَتِ ام /
35 ( 
 

اى پروردگار من، نذر كردم كه آنچه در شكم دارم از كار اين جهانى آزاد و تنها در خـدمت                    : و زن عمران گفت   
 . اين نذر را از من بپذير كه تو شنوا و دانايى. تو باشد

 
 : كمال يافتن مريم و تربيتش نزد زكريا. 3
 

 ) 37/ آل عمران  .(ا نَباتاً حسناً وكَفَّلَها زكَريافَتَقَبلَها ربها بِقَبول حسن واَنْبتَه
 

و به وجهى پسنديده پرورشش داد و زكريا را به سرپرستى           . پس پروردگارش آن دختر را به نيكى از او بپذيرفت         
 . او گماشت

 
 :بشارت آسمانى به مريم كه باردار عيسى است. 4
 

هللاَ يبشِّرُكِ بِكَلِمة مِنْه اسمه الْمسيح عيسى ابنُ مرْيم وجيها فِى الدنيا واالْخِرَةِ ومِنَ              اِذْ قالتِ الْملئِكَةُ يا مريم اِنَّ ا      
 ) 45/ عمران آل  .(الْمقَرَّبينَ
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 نام او مسيح، عيسى پسـر مـريم اسـت، در            ;اى مريم، خدا تو را به كلمه خود بشارت مى دهد          : فرشتگان گفتند 
 . برومند و از مقربان استدنيا و آخرت آ

  
 : برانگيخته شدن عيسى به رسالت. 5
 

كُمبة مِنْ ربِاي جِئتُكُمرآئيلَ اَنّى قَدنى اِسوالً اِلَى بسر49/ آل عمران  .(و ( 
 

 . من با معجزه اى از پروردگارتان نزد شما آمده ام: و به رسالت، سوى بنى اسرائيلش مى فرستد كه
  

 قصه بنى اسرائيل و گاو:  حركت زمانىاستثنا در
 

ه بنـى           . در موارد استثنايى، قرآن حركت طبيعى زمان را در قصه ناديده گرفته است             يكى از ايـن مـوارد در قصـ
سير طبيعى قصه اين    . در اين قصه، سير حوادث به طور طبيعى روايت نمى شود          . اسرائيل و گاو رخ نموده است     

 : است
  
 .  اسرائيل كشته مى شودكسى ميان بنى. 1
 
 . مردم اختالف نظر مى يابند كه قاتل كيست و نزديك است كه اين اختالف به فسادى بزرگ بينجامد. 2
 
 . از موسى مى خواهند تا با معجزه اى قاتل را معرّفى كند. 3
 
شـود و قاتـل را      موسى فرمان مى دهد كه گاوى ذبح كنند و پاره اى از گوشت آن را بركشته زنند تـا زنـده                      . 4

 . معرّفى كند
 
 . مردم بهانه هاى گوناگون مى آورند تا سرانجام گاوى را كه بايد، ذبح مى كنند. 5
 

 :قرآن مرحله هاى چهارم و پنجم را نخست مى آورد و آن گاه از مراحل سه گانه آغازين سخن مى گويد
 

. تَذْبحوا بقَرَةً قالُوا أَتَتَّخِذُنا هزُوا قالَ اَعوذُ بِاهللاِ اَنْ أَكُونَ مِـنَ الْجـاهِلينَ               واِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ اِنَّ اهللاَ يأْمرُكُم اَنْ         
الوا ق. قالُوا ادع لَنا ربك يبينْ لَنا ماهِى قالَ اِنَّه يقُولُ اِنَّها بقَرَةٌ الفارض والبِكْرٌ عوانٌ بينَ ذلِك فَافْعلُوا ما تُؤْمرُونَ                   

 . ادع لَنا ربك يبينْ لَنا ما لَونُها قالَ اِنَّه يقُولُ اِنَّها بقَرةٌ صفْرآء فاقِع لَونُها تَسرُّ النّاظرينَ 
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 قالَ اِنَّه يقُولُ اِنَّها بقَرَةٌ الذَلـولٌ        .قالوا ادع لَنا ربك يبينْ لَنا ماهِى اِنَّ الْبقَرَ تَشابه علَينا واِنĤّ اِنْ شĤء اهللاُ لَمهتَدونَ                 
واِذْقَتَلْـتُم  . تُثيرُ االَرض والتَسقِى الْحرْثَ مسلَّمةٌ الشِيةَ فيها قالُوا االْنَ جِئْت بِالْحقِّ فَذَبحوها وماكـادوا يفْعلُـونَ                 

ريكُم اياتِـه             . كْتُمونَ  نَفْساً فَادارءتُم فيها واهللاُ مخْرِج ماكُنْتُم تَ       يـوتى و ىِ اهللاُ الْمـ حـي ضِها كَذالِكعبِب وهفَقُلْنَا اضْرِب
 )73 تا 67/ بقره  .(لَعلَّكُم تَعقِلونَ

 
آيا ما را : گفتتند. خدا فرمان مى دهد كه گاوى را بكشيد: و به ياد آريد آن هنگام را كه موسى به قوم خود گفت     

براى ما پروردگارت را بخـوان تـا        : گفتند. به خدا پناه مى برم اگر از نادانان باشم          : ى؟ گفت به ريشخند مى گير   
گاوى است نـه سـخت پيـر و از كـار افتـاده، نـه جـوان                  : مى گويد : بيان كند كه آن چگونه گاوى است؟ گفت       

ت را بخوان تا بگويـد كـه        براى ماپروردگار : گفتند. اكنون بكنيد آنچه شما را مى فرمايند        . وكارناكرده، ميانسال 
 . گاوى است به زرد تند كه رنگش بينندگان را شادمان مى سازد : مى گويد: رنگ آن چيست؟ گفت

 
براى ما پروردگارت را بخوان تا بگويد آن چگونه گاوى است؟ كه آن گاو بر ما مشتبه شده است، واگـر                     :  گفتند

از آن گاوان نيست كـه رام باشـد و زمـين را شـخم زنـد و      : مى گويد: گفت. خدا بخواهد ما بدان راه مى يابيم   
پـس آن را كشـتند، هرچنـد كـه          . اكنون حقيقـت را گفتـى     : گفتند. بى عيب است و يكرنگ    . كِشته را آب دهد   

و به ياد آريد آن هنگام را كه كسى را كشتيد و بر يگديگر بهتان زديد و                 . نزديك بود كه از آن كار سر باز زنند          
پاره اى از آن را بـر آن كشـته   : سپس گفتيم. د و خدا آنچه را كه پنهان مى كرديد آشكار ساخت     پيكار درگرفتي 

خدا مردگان را اينچنين زنده مى سازد، و نشانه هاى قدرت خويش را اينچنين به شما مى نمايانـد، باشـد     . بزنيد
 .كه به عقل دريابيد

 
 لـيكن ايـن     ;نيز به طبيعت و حقيقت رويـداد نظـر مـى كنـد            قرآن در اين جا     : و اما راز اين جابه جايى و استثنا       

. انسان، به عنوان اصلى ترين عنصر قصه، مسخ شده و واژگون گشته است            . طبيعت، خود، منقلب و وارونه است     
ترديد و بد دلى همه وجود آدم ها را انباشته و آنچه را بايد در آغاز بنگرند، در پايان، آن هم پس از چند و چون                          

پس طبيعت اينان اقتضامى كند كه قصه شان واژگون نقل شود تا زمان و آدم ها اتّحـاد                  . يار مى نگرند  هاى بس 
 . طبيعت يابند

  
 ماضى: رنگ زمان

 
همه حوادث در ظرف گذشته تحقّق مى       . تنها رنگى كه از زمان در قصه هاى قرآن پيداست، ماضى بودن است            

 و فاصـله زمـانى      ;به سال ها و مـاه هـا اشـاره نمـى شـود             . اص نيست يابند، اما اين گذشته داراى حد و مرز خ        
ايـن پرهيـز از محدودسـازى       . مخاطب، هرچند مخاطبِ دوران پيامبر، با زمان رويداد مورد تأكيد قرار نمى گيرد            
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زمان، از آن روست كه آنچه قصه را پيش مى برَد و در ابالغ پيام عبرت زاى آن نقش دارد، تنها همـين ظـرف      
 . ى است و تعين زمانى در آن هيچ اثرى نداردماض

 
 مكان

 
  نقش مكان-
 

مكان همچون ظرفى است كه رويدادهاى قصه در آن جاى مى گيرند و زمان همانند دسـتى اسـت كـه آن را                       
بسيار ممكن اسـت كـه   . به اين ترتيب، نقش مكان در قصه به اهميت و تأثير نقش زمان نيست . حمل مى كند  

ه               . دها در ابالغ پيام قصه اثرى خاص نداشته باشـد         مكان رويدا  بـه همـين دليـل، قـرآن اصـوال از مكـان قصـ
يادنمى كند، مگر آن كه نقشى خاص در سير حوادث و عبرت دهى داشته باشد، ماننـد مصـر و مـدين و                       ]192[

 .طور و اَحقاف
 

 نمونه تأثير مكان در قصه اِسراء
 

مسجد حرام و مسجد اقصى و فاصله ميـان ايـن دو، همـراهِ              .  اِسراءاست از نمونه هاى روشن تأثير مكان، قصه      
. عنصر زمانى شب، روشنگر حدود اين قصه اند و بدون آن ها قصه معراج در هاله اى از ابهام بـاقى مـى مانَـد                        
 حس افتخار و عظمتى كه با شنيدن اين قصه براى مؤمنان پديدمى آيد، وامدار همين عناصر مكـانى و زمـانى                    

اگر از اين دو مسجد و هنگامه شب، ذكرى نمى رفت، هرگز چنين تأثير عاطفى و احساسى ژرفى از قصه . است
 : برنمى آمد

 
و   سبحانَ الَّذى اَسرى بِعبدِه لَيالً مِنَ الْمسجِدِ الْحرامِ اِلَى الْمسجِدِ األَقْصا الَّذى باركْنا حولَه لِنُرِيه مِنْ اياتِنĤ اِ                  هـ نَّه

 ) 1/ اِسراء  .(السميع الْبصيرُ
منزه است آن خدايى كه بنده خود را شبى از مسجدالحرام به مسجداالقصى كه گرداگردش را بركت داده ايـم                     

 .سيرداد، تا بعضى از آيات خود را به او بنماييم، هرآينه او شنوا وبيناست
 

 مكان در قصه يوسف 
 

در اين قصه، از سرزمين مصر نام برده مى شود كه   .  قصه يوسف مالحظه مى كنيم     نمونه ديگر ذكر مكان را در     
يوسف به آن برده شد و آن گاه از كاردانى يوسف در اداره امور آن، آمدن يعقوب و فرزندانش به آن جا، و شكل  
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 عميـق   اين، زمينه اى است هم بـراى فهـم دقيـق و           . گيرى هسته بنى اسرائيل در آن سرزمين سخن مى رود         
 زيرا فرعون همين بنى اسرائيل را در        ;رخدادهاى قصه يوسف، و هم براى دريافت آنچه در قصه موسى مى آيد            

پس اين هشـدار و عبرتـى اسـت         . اين سرزمين زير ستم گرفت و خداوند موسى را براى نجات آنان برانگيخت            
امبرى را براى رهاسازى پدرانشان در مصـر        براى يهودِ همزيست با مسلمانان تا دريابند همانگونه كه خداوند پي          

بـه ايـن    . برانگيخت، اينك نيز برآنان منّت نهاده و محمد را براى رهايى و نجات انسان ها مبعوث كرده اسـت                  
 .ترتيب، يادكردن از مصر با مقصودى چند جانبه صورت پذيرفته است

 
 مكان در قصه اصحاب كهف 

 
از آن جا كـه مكـان گسـترده در ايـن            .  وضع مكان را در آن دريابيم      اينك به قصه اصحاب كهف مى نگريم تا       

.  يعنى روشن نيست كه قصه در كدام كشور و شهر مـى گـذرد              ;قصه نقشى ندارد، از آن نامى به ميان نمى آيد         
 زيرا اين هـا در    ;اما از مكان هاى خاص، مانند غارى دور از شهر و سپس از مطلقِ شهر سخن به ميان مى آيد                   

 .قال روح قصه و وضع روحى و فكرى قهرمانان آن كامال مؤثّرندانت
 

  نقش گفت و گو -گفت و گو 
 

بدون اين روح، مجموع واژه هاى قصه همچون تـوده اى           . گفت و گو روحِ دميده شده در كالبد يك قصه است          
گفـت و گـو     . ى دهـد  تنّوع و رنگارنگى در گفت و گو، به حركت قصه جمال ومتانت م            . از سنگ جلوه مى كنند    

قصه پرداز در نقل يك گفت و       . هرچند ظاهرى ساده وسهل دارد، از باطنى پيچيده و بس ظريف برخورداراست           
بـه بيـان    . گو بايد چنان چيره دست باشد كه گرمى و پويايى و زندگى را از همين رهگذر به قصه تزريـق كنـد                     

رات و حركـات و احساسـات نهفتـه در جـان و خـاطر              ديگر، گفت و گو بايد آن قدر دقيق و لطيف باشد كه اشا            
 .شخصيت هاى قصه را به نمايش گذارد

 
 تنوع اسلوبى در گفت و گو 

 
قصه بايد از همه قيد و بنـدهاى        . قرآن شيوه اى واحد را در ساختِ گفت و گوى قصه هاى خود برنگزيده است              

از همين رو، اسلوب هـاى      . شيوه اى را جارى كند    پيش ساخته آزاد باشد و به تناسب فضا و حال و هواى خود،              
 . گونه گون گفت و گو، در قصه هاى قرآن به كارگرفته شده اند
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ات، همـه گفـت و گوهـا                          مثال از لحاظ كوتاهى يا بلندى، اشارهورزى يا صريح گويى، و اجمال يـا شـرح جزئيـ
گـاه  . ه مفصل است و گفـت و گـو كوتـاه    و گاه واقع ;گاه واقعه مختصر است و گفت و گو بلند        . همسان نيستند 

همان گفت و گوى بلند تنها تصويرى از يك وجه واقعه را ترسيم مى كند و گاه همين گفت و گوى كوتاه همه 
 .وجوه واقعه را بازمى نماياند

 
 نمونه گفت و گو در قصه موسى و دو دختر 

 
 : گفت و گو ميان موسى و آن دو دختر;تصراينك نمونه اى را بنگريد از گفت و گويى بلند در واقعه اى مخ

 
 ـ ما خَطْبكُما؟ 

 ـ شما چه مى كنيد؟
 )23/ قصص  .(ـ ال نَسقى حتّى يصدِر الرِّعĤء واَبونا شَيخٌ كَبيرٌ

 . كه پدر ما پيرى بزرگوار است;ـ ما آب نمى دهيم تا آن گاه كه چوپانان بازگردند
 

سبب اين است كه بدون چنـين       . ت، پاسخ دختران به تفصيل مى انجامد      با آنكه پرسش موسى بسيار مختصراس     
 پير بودنِ پدر آنان ;موسى نمى فهمد چرا دختران بركناره اى ايستاده اند: پاسخى، فضاى قصه ترسيم نمى شود

همچنـين در   .  و جوانمردىِ موسى مجال بروز منطقى نمـى يابـد          ;زمينه طرح حوادث بعدى را فراهم نمى آورد       
مين پاسخ، تصويرى روشن و هنرمندانه از تيره قلبى و ناجوانمردى مردم مدين، بدون تصـريح واژگـانى، بـه                    ه

 .چشم مى خورد
 

 حفظ هويت گفت و گوگران 
 

ايـن  . گفت و گو در قصه قرآنى داراى يك ويژگى ممتاز است كه بعضى آثار ادبـى ديگـر از آن بـى بهـره انـد                         
به هنگام خواندن قصه هاى قرآن، همـواره از         . ويت و شخصيت گفت و گوگران     حفظ ه : ويژگى عبارت است از   

 شخصيت هايى با وجود مستقل، منطق و        ;اين توجه برخورداريم كه با شخصيت هايى كامال واقعى روبه روييم          
مند بـر   يعنى هيچ گاه احتمال نمى دهيم كه اين كلمات را قلم و قوه خيال يك هنر               . تفكّر خاص، و روش ويژه    

زبان شخصيت قصه جارى كرده يا او را به گونه اى حركت داده باشد كه خواه ناخواه به سوى اين كلمات سوق 
 .داده شود

 
وقتى كليله و دمنه را مى خوانيم، حسى درونى به ما پيام مى دهد . مثال روشن، كلمات هدهد است نزد سليمان

اما در قصه هدهد، صادقانه حس مى كنـيم         . مادين و برساخته اند   كه حيوان هاى قصه ها واقعى نيستند، بلكه ن        
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همين صداقت در كـالم خـود او نيـز          . چنين پرنده اى واقعاً وجودداشته و به راستى چنين حرف هايى زده است            
 :موج مى زند

 
رْش          اِنّى وجدت امرَاَ  . اَحطْت بِما لَم تُحِطْ بِه وجِئْتُك مِنْ سبأ بِنَبأ يقين            لَهـا عـء ومِنْ كُلِّ شَى تاُوتِيو ملِكُهةً تَم

ظيم23 و 22/ نمل  .(ع( 
 

زنى را يافتم كه بر آنها . به چيزى دست يافته ام كه تو دست نيافته بودى واز سبا برايت خبرى درست آورده ام 
 .از هر نعمتى برخوردار است و تختى بزرگ دارد. پادشاهى مى كند

 
 اثـرى كـه    ;ين ويژگى است كه گفت وگو در قصه قرآن، اثرى ژرف و شگرف بر مخاطب مى نهـد                 به دليل هم  

 .معموال كلمه در آثار مكتوب و صدا و تصوير در آثار ديدارى ـ شنيدارىِ ما از آن برخوردارنيست
 

 تناسب گفت و گو با شخصيت 
 

ايمان وكفر،  . و گوگر تناسب كامل دارد    از ويژگى هاى گفت وگو در قصه قرآنى اين است كه با شخصيت گفت               
در . قوت و ضعف، طبقه اجتماعى، و بسيارى ويژگى هاى ديگر از رهگذر همين گفت و گوها چهره مى نماينـد                   

نيز اين ويژگـى هـا      ) گفتمان درونى ( = مناجات كه گفت و گوى فرد با خداست و حتّى سخنِ يك فرد با خود                
 .تجلّى دارند

 
و تعابيرى كه در اين گفت و گوها، مناجات ها، و گفتمان هاى درونـى بـه كاررفتـه انـد، در                       حتّى نوع واژه ها     

مثال از ميان انواع عباراتى كه در مقام كمك خواستن . تبيين ويژگى هاى شخصيت هاو فضاسازى بسيار مؤثّرند
مـى دهـد از آنِ كسـانى        از پروردگار مى توان آورد، سوز و گداز خاص اين عبارت كامال برجسته است و نشان                 

 :است كه در تنگنايى عظيم افتاده اند و چشم اميدشان از هركس و هر چيز جز خدا و لطف او بريده شده است
 

 )126/ اعراف  .(ربنا اَفرِغْ علَينا صبرًا وتَوفَّنا مسلِمينَ
 

 .بر ما شكيبايى ببار و ما را مسلمان بميران! اى پرورگار ما
 

ز آنِ جادوگرانى است كه ايمان آوردند و از فرعون و تهديدهايش به پناهگاه لطف خدا روى كردنـد          اين سخن ا  
 .و با حال فزع مطلق به درگاه او گراييدند
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 ايجاز در گفت و گو 
 

بالغت اقتضا مى كند كـه اِطنـاب و زيـاده           . بالغت قرآن در همه اجزاى آن، از جمله قصه هايش، جريان دارد           
از اين رو، گفت و گو در قصه هاى قرآن، با همه تفاصيل و شاخ و برگ هـا نمـى   .  در كالم راه نيابدگويىِ ناروا 

 همـان عناصـرى كـه از        ;قرآن تنها عناصر زنده، پويا، بنيادين، و اثرگذار يك گفت و گو را ذكر مـى كنـد                 . آيد
 .حقيقت راستين و مكنون در ذات اشيا واشخاص پرده برمى دارند

 
آن گاه كه گفت و گو بر مدار بالغت مى چرخد،       : و بالغت مدارى، البتّه، يك فايده هنرى بزرگ دارد        اين ايجاز   

مخاطب فرصت مى يابد كه حقيقتِ ناگفته را در قلمرو صورت هاى انديشه اىِ خود بجويد و به اين ترتيب، بـا                      
 اين فايده هنرى سبب مـى شـود تـا           اما گمان نكنيد كه   . جوالن دادن رخْشِ انديشه به اقليم هاى دور سفركند        

ه هـا همـواره             ;حقيقت و خيال در قصه هاى قرآن با يكديگر درآميزند          زيرا ديگر ويژگى هاى محورى اين قصـ 
مخاطب را به مركزيت حقيقت توجه مى بخشند و نيروى انديشه او را بر مدار همين مركـز بـه حركـت درمـى                      

 انديشى و جوالنِ خاطر مى يابد و هم حقيقت به عنوان هسـته              به اين سان، هم مخاطب فرصت باريك      . آورند
 .مركزى قصه قرآنى حفظ مى شود

 
 التفات در گفت و گو 

 
يكى از  . فنون بالغى كه قرآن را بر جايگاه اعجاز ادبى نشانده اند، در قصه هاى قرآنى نيز به كارگرفته شده اند                   

در گفت و گوهاى قرآنـى، از جملـه         )  از گونه اى به گونه ديگر      گرداندنِ گفتار (= التفات  . اين فنون التفات است   
از نمونه هاى التفات، سخنى درباره مسيح است كه ناگاه به گفتار خـود              . قصه هاى قرآنى، نيز مشاهده مى شود      

 :تبديل مى شود) غايب به متكلّم(= او 
 

رًا فَاِنَّ          قالَت رب اَنّى يكُونُ لى ولَد يمسسنى بشَرٌ قالَ كَذلِ          اِذا قَضـى اَمـ ءĤشخْلُقُ ما ياهللاُ ي كُـنْ        ك قُـولُ لَـهمـا ي
ورسوالً اِلى بنى اِسرائيلَ اَنّى قَد جِئْتُكُم بِاية مِنْ ربكُم اَنّـى            . ويعلِّمه الْكِتاب والْحِكْمةَ والْتَّورئةَ واالِْنْجيلَ      . فَيكُونُ

وتى بِـاِذْنِ                  اَخْلُقُ لَكُم مِنَ   ىِ الْمـاُحو رَصاالَْبو هرِئُ االَْكْماُبرًا بِاِذْنِ اهللاِ وكُونُ طَيرِ فَاَنْفُخُ فيهِ فَيئَةِ الطَّييالطّينِ كَه 
ؤمِنينَ  اهللاِ واُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُونَ وما تَدخِرُونَ فِى بيوتِكُم إِنَّ فى ذلِك الَيةً لَكُم اِنْ كُنْ               مـ تـا   47/ آل عمـران     .(تُم 

49( 
 

بدين : اى پروردگار من، چگونه مرا فرزندى باشد، در حالى كه بشرى به من دست نزده است؟ گفت: مريم گفت
خدا . چون اراده چيزى كند به او گويد موجود شو، پس موجود مى شود              . سان كه خدا هرچه بخواهد مى آفريند      
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من با معجزه اى از     : و به رسالت بر بنى اسرائيلش مى فرستد       .  وانجيل مى آموزد     به او كتاب و حكمت و تورات      
 .پروردگارتان نزد شما آمده ام

 
برايتان از گل چيزى چون پرنده مى سازم و در آن مى دمم، به اذن خدا پرنـده اى شـود، و كـور مـادرزاد را و                             

و به شما مى گويم كه چه خورده ايـد و در خانـه   . و به فرمان خدا مرده را زنده مى كنم    . گرفته را شفا مى دهم    
 .اگر از مؤمنان باشيد، اينها براى شما نشانه هاى حقانيت من است. هاى خود چه ذخيره كرده ايد

 
اهل فن برآنند كه التفات در چنين مواردى به قصد تنبه ذهنى صورت مى گيرد و سبب مى شـود كـه فضـاى                        

ه در ذهن خواننده بيش تر تجست يابدقصم و عيني. 
 

 نمونه گفت و گو در قصه موسى 
 

اين نمونه را از قصه . اكنون به نمونه اى زيبا از گفت و گو در قصه هاى قرآن بنگريد و تأثير آن را تحليل كنيد                  
 .موسى مى آوريم

 
 :در آغاز، گفت و گويى است ميان خداوند و موسى

 
 )11 و 10/ شعرا  .(رْعونَ اَال يتَّقُونَقَوم فِ. ـ اِئْتِ الْقَوم الظّالِمينَ 

 
 آيا نمى خواهند پرهيزگار شوند؟. قوم فرعون: به سوى آن مردم ستمكار برو

 
 ولَهم علَى ذَنْب فَاَخاف   . ويضيقُ صدرى وال ينْطَلِقُ لِسانى فَاَرسِلْ اِلى هرُونَ         . ـ قالَ رب اِنّى اَخاف اَنْ يكَذِّبونِ        

 )14 تا 12/ شعرا  .(اَنْ يقْتُلُونِ
 

هـارون را  . و دل من تنگ گردد و زبانم گشاده نشـود . اى پروردگار من، مى ترسم كه دروغگويم خوانند         : گفت
 .بكشند و بر من به گناهى ادعايى دارند، مى ترسم كه مرا. رسالت ده 

 
تَمِعسم كُمعبا بِاياتِنا اِنّا م15/ ا شعر .(ونَـ قالَ كَالّ فَاذْه( 

 
 .هرگز، آيات مرا هر دو نزد آنها ببريد، ما نيز با شما هستيم و گوش فرامى دهيم: گفت
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اما قرآن مى خواهد ما را از مجلس گفت و گوى خداوند و . از اين پس، موسى و برادرش نزد فرعون مى شتابند       
اين دو فضا و مكالمه را در كنـار هـم   موسى بى هيچ واسطه به مجلس گفت و گوى موسى و فرعون برساند و    

 از اين رو، ذكرى از مالقات موسى و فرعون و چگونگى آن بـه ميـان                 ;قراردهد تا بر تأثير گفت و گوها بيفزايد       
 :پس آن گاه يكسره به مكالمه موسى و فرعون مى پردازد و در آغاز، سخن فرعون را ذكر مى كند. نمى آورد

 
  فينا و كنُرَب سِنينَ ـ اَلَم رِكمفينا مِنْ ع لَبِثْتا ومِنَ الْكافِرينَ. ليد اَنْتو لْتالَّتى فَع لْتَكفَع لْتفَع18/ شـعراء   .(و 

 )19تا 
 

آيا به هنگام كودكى نزد خود پرورشت نداديم و تو چند سال از عمرت را در ميان ما نگذرانيـدى؟ و آن كـار را                         
 .پس تو كافر نعمتىكه از تو سر زد مرتكب نشدى؟ 

 
ةٌ   . فَفَرَرت مِنْكُم لَما خِفْتُكُم فَوهب لى ربى حكْما وجعلَنى مِنَ الْمرْسلينَ            . ـ فَعلْتُها اِذًا واَنَا مِنَ الضĤّلّينَ        مـنِع تِلْك

 )22 تا 20/ شعراء  (تَمنُّها علَى اَنْ عبدت بنى اِسرائيلَ؟
 

و چون از شما ترسيدم گريختم، ولى پروردگار من به من نبوت داد . نان كردم، از خطاكاران بودم آن وقت كه چ
 و مِنّت اين نعمت را بر من مى نهى كه بنى اسرائيل را برده ساخته اى؟. و مرا در شمار پيامبران آورد 

 
 ـ وما رب الْعلَمينَ؟

 
 پروردگار جهانيان چيست؟

 
مواتِ والس بوقِنينَـ رم ما اِنْ كُنْتُمنَهيما بضِ واالَر. 

 
 .اگر به يقين مى پذيريد، پروردگار آسمانها و زمين و هرچه ميان آنهاست

 
 ]اَال تَستَمِعونَ؟:[ ـ فرعون خطاب به اطرافيانش

 
 آيا نشنيديد؟

 
 .ـ ربكُم ورب ابĤئِكُم االَولينَ
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 . شماپروردگار شما و پرودگار نياكان
 

 .ـ اِنَّ رسولَكُم الَّذى اُرسِلَ اِلَيكُم لَمجنُونٌ
 

 .اين پيامبرى كه بر شما فرستاده شده، ديوانه است
 

 .ـ رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ وما بينَهما اِنْ كُنْتُم تَعقِلُونَ
 

 .اوست پروردگار مشرق و مغرب و هرچه ميان آن دوست، اگر تعقل كنيد
 

 .ـ لَئِنِ اتَّخَذْت اِلها غَيرى الََجعلَنَّك مِنَ الْمسجونينَ
 

 .اگر جز من كس ديگرى را به خدايى گيرى به زندانت مى افكنم
 

 ـ اَو لَو جِئْتُك بِشَىء مبين؟
 

 حتى اگر معجزه اى روشن براى تو آورده باشم؟
 

 )31 تا 19/ ا شعر .(ـ فَأْتِ بِه اِنْ كُنْت مِنَ الصادِقينَ
 

 .اگر راست مى گويى، بياورش
 

مى بينيد كه پياپى آوردن اين دو مجلس و حذف صحنه واسـطه         . از اين جاست كه معجزه موسى رخ مى نمايد        
و زمان و مكان آن، سبب مى شود كه مخاطب بيش تر با آن فضا احساس همراهى كند و خود را در اين گفت                        

مثال .  كه در متن گفت و گوها عنصر صداقت و واقعيت تا چه حد موج مى زندنيز مى بينيد. و گوها شريك بيند
را به رخ او مى كشد، وى در پى انكار و رفع اتّهام برنمى آيـد،  ) كشتنِ قبطى(وقتى فرعون عمل پيشين موسى     

 :بلكه خيلى ساده جواب مى دهد
 

 .ـ آن وقت كه چنان كردم، از خطاكاران بودم
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وقتـى گفـت وگـو در اوج شـدت و           . هنگى مكالمه با واقعيت هاى احساسى و روحى اسـت         از اين مهم تر، هما    
مـثال بـه همـين      . حتّى امتداد طولى آن ها نيز بيش تراسـت        . كشاكش است، كلمات طوالنى و سنگين هستند      

 :پاسخ موسى بنگريد كه كاملِ آن چنين است
 

وت       .  ترسيدم، گريختم  و چون از شما   . ـ آن وقت كه چنان كردم، از خطاكاران بودم         ولى پروردگار من به من نبـ
 و منّت اين نعمت را بر من مى نهى كه بنى اسرائيل را برده ساخته اى؟ . داد و مرا در شمار پيامبران آورد

 
اما وقتى از شدت مكالمه كاسته مى شود، واژه ها ضرب آهنگى روان ترمى يابند و از امتداد طـولى شـان نيـز                        

 : فرعون اين بخش را چنين آغازمى كند.كاهيده مى شود
 

 ـ پروردگار جهانيان چيست؟
 

اين، هرگز صنعتى متكلّفانه و شگردى براى قصه گـويى نيسـت، بلكـه              . و مكالمه به همين سان ادامه مى يابد       
اين گفت و شنيدهاى پياپى و بـى مكـث، ايـن            . بازتاب همان واقعيت هاى جارى در زمان و مكان واقعه است          

و فرودها، اين تندى ها و كندى ها، همه، از درون موسى و فرعون و بطن حادثه سرچشـمه مـى گيرنـد و           فراز  
 .قرآن فقط آن ها را روايت مى كند

 
اگر به ديدار ديگر اين     . صحنه اى كه شرح آن گذشت، ظاهراً نخستين ديدار موسى و فرعون را روايت مى كند               

د كه به تناسب زمينه پيشين و آمادگى فرعون براى برخورد خصمانه،          دو در صحنه اى پسين بنگريد، بازمى بيني       
 تـا   49/ طه  : بنگريد به  .(گفت و گو در همه ابعادِ ساختارى و آهنگى و كالمى، رنگ تندى و هيجان مى پذيرد                

نيز همين تناسب و همگونى را بنگريد در گفت و گوى موسى بـا بـرادرش هـارون، آن گـاه كـه از ميعـاد                  ) 71
به آهنگ خشمگينانه، واژه هاى سنگين، و فضـاى         . با پروردگار بازگشت و قوم خود را گمراه گشته ديد         خويش  

 :مِه آلود اين گفتار موسى عنايت كنيد
 

 )93 و 92/ طه  (اَالّ تَتَّبِعنِ اَفَعصيت اَمرى؟. يا هرُونُ ما منَعك اِذْ راَيتَهم ضَلُّوآ 
 

 گمراه مى شوند، چرا از پى من نيامدى؟ آيا تو نيز از فرمان من سـرپيچى كـرده                   اى هارون، هنگامى كه ديدى    
 بودى؟ 
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  مفاهيم و آثار قصه قرآنى - 5فصل 
 

 پيام هاى فكرى 
 

طبيعتِ قصه هاى قرآن كه بيش تر مكّى اند بيش تر قصه هاى قرآن مكّى اند واز ايـن رو عمـدتاً بـه مسـائل          
دعوت دينى در آن برهه اقتضا مـى كـرده اسـت كـه نخسـت پايـه هـاى ديانـت         طبيعت . كلّى دين نظر دارند 

ه هـاى قـرآن            . استوارگردد و از مسائل درجه دوم چندان سخن به ميان نيايد           بنابراين، پيام هـاى عقيـدتى قصـ
البتّه گاه نيز از مسائل اخالقى درجه دوم سـخن رفتـه            . عمدتاً به همين ارزش هاى كلّى و درجه يكم مربوطند         

شايد دليل اين باشد كه حتّى پـس از         . است، مانند مسأله كم فروشى كه در قصه شعيب به آن اشاره شده است             
استقرار ايمان نيز سودجويى هاى اقتصادى، جامعه مؤمنان را آزارمـى دهـد و از ايـن رو قـرآن آن را در شـمار                         

يدتى را در قصه هاى قرآن از نظر مـى          اينك پيام هاى برجسته عق    . مسائل زيربنايى مورد عنايت قرارداده است     
 .گذرانيم

 
 ديندارى 

 
 :حس ديندارى در انسان ريشه اى فطرى دارد، پس فراگستر و جاودانه است و همه از آن يكسان سهم دارند

 
مينُ الْقَيالد ديلَ لِخَلْقِ اهللاِ ذلِكها التَبلَيع اهللاِ الَّتى فَطَرَ النّاس 30/ روم  .(فِطْرَت( 

 
دين پاك و پايدار اين     . فطرتى است كه خدا همه را بدان فطرت بيافريده است و در آفرينش خدا تغييرى نيست               

 .است
 

همين حس در گونه هاى تحريف شده، ولى برخاسته از ريشه فطرى ديندارى، به جنگ با حس نـاب و سـليم                      
ا همان پرستش، به احتجاج با پيامبر خدا بـر          قوم عاد خدايان خود ساخته را مى پرستيدند و ب         . مى پرداخته است  

 :مى خاستند
 

قالَ قَد وقَع علَيكُم مِنْ . قالُوآ اَجِئْتَنا لِنَعبد اهللاَ وحده ونَذَر ما كانَ يعبد ابĤؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدنا اِنْ كُنْت مِنَ الْصادِقينَ         
نَنى فى اَسمĤء سميتُموهĤ اَنْتُم وابĤؤُكُم ما نَزَّلَ اهللاُ بِها مِنْ سلْطان فَانْتَظِرُوا اِنّى معكُم  ربكُم رِجس وغَضَب اَتُجادِلُو   

 )71 و 70/ اعراف  .(مِنَ الْمنْتَظِرينَ
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است مـى   آيا نزد ما آمده اى تا تنها اهللا را بپرستيم و آنچه را كه پدرانمان مى پرستيدند رها كنيم؟ اگر ر                    : گفتند
آيـا  . عذاب و خشم پروردگارتان حتماً بر شما نازل خواهدشد       : گفت. گويى آنچه را كه به ما وعده مى دهى بياور         

درباره اين بتهايى كه خود و پدرانتان بدين نامها ناميده ايد وخدا هيچ دليلى بر آنها نازل نساخته است، بـا مـن                       
 . به انتظار مى مانمستيزه مى كنيد؟ به انتظار بمانيد، من هم با شما

 
 :و همين مردم مى پنداشتند ـ و حقيقتاً مى پنداشتند ـ كه خدايان ساختگى شان به هود آزار رسانده اند

 
رئك بعض  اِنْ نَقُولُ اِالَّ اعتَ   . قالوا يا هود ما جِئْتَنا بِبينَة وما نَحنُ بِتارِكى الِهتِنا عنْ قَولِك وما نَحنُ لَك بِمؤمِنينَ                 

 )54 و 53/ هود  .(الِهتِنا بِسوء
 

اى هود، تو براى ما دليل روشنى نياورده اى و ما به گفتار تو خدايان خويش را ترك نمى كنيم و به تـو                        : گفتند
 .جز اين نگوييم كه بعضى از خدايان ما به تو آزارى رسانده اند. ايمان نمى آوريم 

 
 البتّه محبت ; بود كه ميان مردم و خدايانشان محبت و مودت برقرار مى كرداين حس ديندارى آن قدر قدرتمند

 :و مودتى اين جهانى
 
 

 )25/ عنكبوت  .(وقالَ اِنَّما اتَّخَذْتُم مِنْ دونِ اهللاِ اَوثانًا مودةَ بينِكُم فىِ الْحيوةِ الدنيا
 

 . ايد تا در اين زندگانى دنيا ميانتان دوستى باشدشما بتانى را به جاى خداى يكتا به خداگرفته: گفت
 

از همين رو، قرآن انديشه اين مردم را به نحوى ملموس و محسوس برمى انگيـزد تـا بينديشـند كـه آيـا ايـن                          
روشن ترين نمونه اين انگيزش فطرى      . خدايان همان ويژگى هايى را دارند كه به خاطرشان پرستش مى شوند           

 :ه مى شوددر داستان ابراهيم ديد
 

     أَ اِبرهيمنَب هِملَياتْلُ عونَ        . ود بـمِه ما تَعقَوا فَنَظَـلُّ لَهـا عـاكِفينَ             . اِذْ قالَ الَِبيهِ ونام اَصـ د بـلْ    . قـالُوا نَع قـالَ هـ
. قالَ اَفَرَءيتُم ما كُنْتُم تَعبدونَ . لِك يفْعلُونَ قالوا بلْ وجدنĤ ابĤءنا كَذ. اَوينْفَعونَكُم اَويضُرُّونَ   . يسمعونَكُم اِذْتَدعونَ   

. ذى هو يطْعِمنى ويسقينِ   والَّ. اَلَّذى خَلَقَنى فَهو يهدينِ     . فَاِنَّهم عدو لى اِالّ رب الْعالَمينَ       . اَنْتُم وابĤؤُكُم االَقْدمونَ    
 تـا  69/ شعرا  .(والَّذى اَطْمع اَنْ يغْفِرَلى خَطيئَتى يوم الدينِ   .  والَّذى يميتُنى ثُم يحيينِ      .واِذا مرِضْت فَهو يشْفينِ     

82( 
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بتانى را مى   : چه مى پرستيد؟ گفتند   : آنگاه كه به پدر و قوم خود گفت       . و داستان ابراهيم را برايشان تالوت كن        
يا براى شما سود    . ا وقتى آنها را مى خوانيد صدايتان را مى شنوند         آي: گفت. پرستيم و معتكف آستانشان هستيم      

 . نه، پدرانمان را ديده ايم كه چنين مى كرده اند: و زيانى دارند؟ گفتند
 

آيا مى دانيد كه چه مى پرستيده ايد، شما و نياكانتان؟ آنها دشمنان منند، ولى پروردگار جهانيان دوسـت                   : گفت
يده سپس راهنماييم مى كند، و آن كه به من طعام مى دهد و مرا سيراب مى سـازد،                   آن كه مرا بيافر   : من است 

و چون بيمار شوم شفايم مى بخشد، و آن كه مرا مى ميراند و سپس زنده مى كند، و آن كه اميد مى دارم كـه                          
 .در روز قيامت خطايم را ببخشايد

 
د نيـز            همين برخورد حسى و بسيار ملموس كه رگ ديندارى سليم را مى            ت محمـ جنبانَد، در سخن قرآن با امـ 

 :جلوه گر است
 

اَلَهم اَرجلٌ يمشُونَ بِها    . اِنَّ الَّذينَ تَدعونَ مِنْ دونِ اهللاِ عِباد اَمثالُكُم فَادعوهم فَلْيستَجيبوا لَكُم اِنْ كُنْتُم صادِقينَ               
      ملَه طِشُونَ بِها اَمبد ياَي ملَه ونِ فَـال        اَمكيـد ثُم كُمءĤوا شُرَكعونَ بِها قُلِ ادعمساذانٌ ي ملَه صِرُونَ بِها اَمبنٌ يياَع 

رَ       . اِنَّ ولِيى اهللاُ الَّذى نَزَّلَ اَلْكِتاب وهو يتَولَّى الصالِحينَ          . تُنْظِرُونِ   ونَ نَصـتَطيع سـونِه اليونَ مِنْ دعاَلَّذينَ تَدو كُم
 194/ اعراف  .(واِنْ تَدعوهم اِلَى الْهدى ال يسمعوا وتَرئهم ينْظُرُونَ اِلَيك وهم اليبصِرُونَ. وال اَنْفُسهم ينْصرُونَ 

 )198تا 
 

ايد شما را اگر راست مى گوييد، آنها را بخوانيد، ب. آنهايى كه جز اهللا به خدايى مى خوانيد، بندگانى چون شمايند   
آيا آنها را پاهايى هست كه با آن راه بروند يا آنها را دستهايى هسـت كـه بـا آن حملـه كننـد يـا                        . اجابت كنند   

شريكانتان را بخوانيد و بر ضد مـن        : چشمهايى هست كه با آن ببينند يا گوشهايى هست كه با آن بشنوند؟ بگو             
 .تدبير كنيد و مرا مهلت مدهيد 

 
آنان را كه به جاى اهللا به خـدايى         .  كه اين كتاب را نازل كرده و او دوست شايستگان است              ياور من اهللا است   

و اگر آنها را به راه هدايت بخوانى نمى شـنوند و مـى             . مى خوانيد، نه شما را مى توانند يارى كنند و نه خود را              
عوت اساسى پيامبران نيز در همين در آينه قصه هاى قرآن، د.بينى كه به تو مى نگرند ولى گويى كه نمى بينند 

 :دعوت به پرستش خداى يگانه و دست شستن از پرستش خدايان ساختگى: آگاه گرى جلوه مى كند
 

رُهمِنْ اِله غَي وا اهللاَ ما لَكُمدب32 و 23/  مؤمنون ;84 و 61 و 50 / هود ;85 و 73 و 65 و 59/ اعراف  .(اُع( 
 

 .راى شما معبودى نيستخدا را عبادت كنيد كه جز او ب
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 رازدانىِ پيامبران 
 

خداى حكيم، رسوالن خويش را كه از ميان مردم برگزيده است، به علم غيب، در محـدوده اى كـه خـود مـى                        
و اين از آن روست كه پيامبران بتوانند آفاق ناپيـداى سـعادت را در چشـم مـردم پديـدار                     . خواهد، آگاه مى كند   

ابـراهيم و يوسـف بـا       : ناسب وضعيت و فضاى دعوت پيامبران، متفاوت بوده اسـت         نحوه اين ارتباط، به ت    .سازند
، ابـراهيم بـه واسـطه فرشـتگانى         )تكلـيم (= ، موسى با گفت و گوى بى پـرده          )رؤياى صادق (= خواب راستين   

 ... :بشرگونه، و
 

 )102/ صافّات  .(اَذْبحكفَلَما بلَغَ معه السعى قالَ يا بنَى اِنّى اَرى فِى الْمنامِ اَنّى 
 

 .در خواب ديده ام كه تو را ذبح كنم! اى پسركم: چون با پدر به جايى رسيد كه بايد به كار بپردازند، گفت
 

 )4/ سف يو .(اِذْ قالَ يوسف الَِبيهِ يĤ اَبتِ اِنّى راَيت اَحد عَشرَ كَوكَبا والشَّمس والْقَمرَ راَيتُهم لى ساجِدينَ
 

اى پدر، من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه ديدم، ديدم كه سـجده ام                 : آنگاه كه يوسف به پدر خود گفت      
 .مى كنند

 
 )164/ نساء  .(ورسالً قَد قَصصنا هم علَيك مِن قَبلُ ورسالً لَم نَقْصصهم علَيك وكَلَّم اهللاُ موسى تَكْليماً

 
و . برانى كه پيش از اين داستانهاشان را براى تو گفته ايم و آنان كه داستانهاشان را براى تـو نگفتـه ايـم                  و پيام 

 .خدا با موسى سخن گفت، چه سخن گفتنى بى ميانجى
 

فَراغَ اِلـى اَهلِـه   . منْكَرُونَ اِذْ دخَلُوا علَيهِ فَقالُوا سالما قالَ سالم قَوم         . هلْ اَتئك حديثُ ضَيفِ اِبراهيم الْمكْرَمينَ       
ذاريات  .(فَاَوجس مِنْهم خيفَةً قالُوا التَخَف وبشَّرُوه بِغُالم عليم       . فَقَرَّبه اِلَيهِم قالَ اَال تَأْكُلُونَ      . فَجĤء بِعِجل سمين    

 )51/ حجر : نيز بنگريد به. 28 تا 24/ 
 

سالم، شـما   : گفت. سالم:  تو رسيده است؟ آنگاه كه نزد او آمدند و گفتند          آيا داستان مهمانان گرامى ابراهيم به     
طعام رابه نزدشان گذاشت    . در نهان و شتابان نزد كسان خود رفت و گوساله فربهى آورد             . مردمى ناشناخته ايد    

 .و او را به فرزندى دانا مژده دادند. مترس: گفتند. چرا نمى خوريد؟ و از آنها بيمناك شد: و گفت
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و البتّه روش عمومى ارتباط با پيامبران، كه بيش از شيوه هاى ديگر جريان داشته است، گفتار اِالهى با واسطه                    
 .فرشته وحى بوده است

 
 معجزه 

 
يكى آن كه پيامبر بايـد      : قرآن در زمانه اى فرودآمد كه دو عقيده رايج در باب پيامبران بر ذهن مردم حاكم بود                

 و ديگر اين كه اگر هم پيامبر از ميان آدميان برگزيده شـود، بايـد همـواره بـا معجـزات                      ;از فرشتگان خدا باشد   
قرآن اقرار مى كند كه معجـزه آورى از ويژگـى           . اِالهى مدد يابد و براى آنان آيه و بينه اى معجزه گون بياورد            

اين حقيقت را كـه     . ه باشد هاى پيامبران است، اما به اين مطلب تن نمى دهد كه ايمان آوردن متوقّف بر معجز               
 :معجزات با پيامبران پيشين همراه بوده اند ولى كم تر سود بخشيده اند، بارها در قصه هاى قرآن مى نگريم

 
وما نُرْسِـلُ بِاالْيـاتِ اِالّ    وما منَعنĤ اَنْ نُرْسِلَ بِاالْياتِ اِالّ اَنْ كَذَّب بِها االَولونَ واتَينا ثَمود النّاقَةَ مبصِرَةً فَظَلَموا بِها                 

 )59/ اسراء  .(تَخْويفاً
 

به قوم ثمود به عنوان معجزه هـاى        . ما را از نزول معجزات بازنداشت، مگر اينكه پيشينيان تكذيبش مى كردند           
 .و ما اين معجزات را جز براى ترسانيدن نمى فرستيم. بر آن ستم كردند. روشنگر ماده شتر را داديم

 
نَّنا نَزَّلْنا اِلَيهِم الْملئِكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشَرْنا علَيهِم كُلَّ شَىء قُبالً ما كانُوا لِيؤْمِنُوا اِالّ اَن يشĤء اهللاُ ولكِـنَّ                    ولَو اَ 

 )111/ انعام  .(اَكْثَرَهم يجهلُونَ
 

 ايشان سخن مى گفتند و هر چيزى را دسـته دسـته             و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل كرده بوديم و مردگان با            
 .وليك بيشترشان جاهلند. نزد آنان گرد مى آورديم، باز هم ايمان نمى آوردند، مگر اينكه خدا بخواهد

 
  سه شيوه تثبيت و انتقال پيام هاى اخالقى -پيام هاى اخالقى 

 
 :ى مى نگريمدر قصه هاى قرآن، سه شيوه رادر تثبيت و انتقال پيام هاى اخالق

 
 نهى صريح. 1
 

ه هـاى قـرآن                        ات و هنر امروز معمول است، يكى از شيوه هاى پيامدهى اخالقى در قصـبر خالف آنچه در ادبي
اين شيوه در جايى به كارگرفته مى شود كه آن ضد ارزش از امور عادى زندگى مردم شمرده                  . نهى صريح است  
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نمونه اين شيوه، نهى از كم فروشى در قصه شعيب          .  گشته باشد  شود و همچون سنّتى اجتماعى ميان آنان رايج       
نيز همين شيوه در مورد ضد ارزش هايى كه در رفع نياز عاطفى جامعه به كارگرفته مى شوند، تجلّى مى                    . است
 :مثال مهم اين نوع، تالش براى بازداشتنِ مؤمنان و سد كردن راه بر ايشان است. كند
 

  نَ اَخاهيداِلى مالْميزانَ                 ولَ وفُوا الْكَيفَاَو كُمبنَةٌ مِنْ ريب تْكُمجاءقَد رُهمِنْ اِله غَي واهللا مالَكُمدبمِ اعا قالَ يا قَوبيشُع م
ؤمِنينَ     وال تَبخَسوا النّاس اَشْيĤءهم وال تُفْسِدوا فىِ االَْرضِ بعد اِصالحِها ذلِكُم خَيرٌلَكُم اِنْ كُ              مـ وا   . نْـتُمد ال تَقْعـو

رَكُم وانْظُـرُوا                     بِكُلِّ صِراط تُوعِدونَ وتَصدونَ عنْ سبيلِ اهللاِ منْ امنَ بِه وتَبغُونَها عِوجا واذْكُرُوا اِذْ كُنْـتُم قَليالًفَكَثـَّ
 )86 و 85/ اعراف  .(كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدينَ

 
اى قوم من، اهللا را بپرستيد، شما را خدايى جز او نيست، از : گفت. ن برادرشان شُعيب را فرستاديمو بر مردم مدي

پيمانه و ترازو را تمام ادا كنيد و به مردم كـم مفروشـيد و از آن                 . جانب پروردگارتان نشانه اى روشن آمده است      
و بر سر   . ده ايد، اين برايتان بهتر است       پس كه زمين به صالح آمده است در آن فساد مكنيد، كه اگر ايمان آور              

و به يادآريـد آنگـاه كـه        . راهها منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه خدا بازداريد و به كجروى واداريد                
 .و بنگريد كه عاقبت مفسدان چگونه بوده است. اندك بوديد، خدا بر شمار شماافزود

 
 )م انكارىاستفها(= تعجب يا پرسشِ نكوهشى . 2
 

اين شيوه نيز در مورد ضد ارزش هايى به كاررفته كه در قالب عادت هاى زشت و رايج مردم جلوه مى كننـد و                        
 :مثال برجسته اين مورد، عمل لواط است. خُلقى عام به شمار مى روند

 
 )54/ نمل : نيز بنگريد به. 80/ ف اعرا (نَ الْعالَمينَ؟ولُوطًا اِذْ قالَ لِقَومِه اَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ ما سبقَكُم بِها مِنْ اَحد مِ

 
آيا كارى زشت مى كنيد، كه هيچ كس از مردم جهان پيش از شما              : آنگاه به قوم خود گفت    . و لوط را فرستاديم   

 نكرده است؟
 
 نمايش دادن اخالق ديگران. 3
 

در ايـن جـا نيـز هماننـد ديگـر           . نهددر اين شيوه، قرآن اخالق بعضى از گروه هاى اجتماعى را به نمايش مى               
برخالف نظريه دكتر خلـف اهللا، مـى        . بخش ها و ابعاد، هرچه بر زبان قرآن جارى مى شود صدق محض است             

 .توان از همين تصويرهاى قرآنى به روحيات و خُلقيات حقيقى اين گروه هاى اجتماعى پى برد
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 نظريه سمبل پردازى در نمايش اخالق ديگران 
 

لف اهللا عقيده دارد كه در اين مورد نيز، همانند رويدادهاى تاريخى، قصه هاى قرآن گاه در مقـام تعبيـر                     دكتر خ 
اگـر بـه راسـتى چنـين باشـد،          ) 111 القصصى فى القرآن الكريم، ص       الفنّ .(ادبى و هنرى اند ونه بيان واقعيت      

شناخت؟ از اين گذشته، مگر قرآن كتاب       چگونه مى توان مرزى ميان تعابير صرفاً ادبى و ترسيم هاى واقعى باز            
ادبيات و فنون ادبى است كه وقتى ظاهرش به روشنى از ارزش ها يا ضد ارزش هاى اخالقى يك قوم سـخن                      

 مى گويد، ما گمان بريم كه مرادى ديگردارد و در مقام سمبل پردازى و تمثيل است؟
 

 :، مى گويدبسيار حيرت آور است كه دكتر خلف اهللا، در مقام استدالل
 

اين از آن روست كه مسأله   . در اين جا، واقعيت روانى بيش از صدق و صحت قضايا مورد مالحظه قرارمى گيرد              
چه بسا آنچه درباره ويژگى هاى يهود آمده است، از همين باب . مهم، جنگ روانى است، نه بيش تر و نه كم تر

 .ختانه را ضد يهود سامان مى دادسرس زيرا قرآن، به ويژه در دوران مدنى، هجومى ;باشد
 

آيا معناى اين سخن چيزى جز اين است كه قرآن براى مبارزه بايهود و جنگ روانى با آنان، ويژگى هايى را به                      
ايشان نسبت داده كه چه بسا خالف واقع بوده است؟ و در اين صورت، چه تفاوتى است ميان بشر وخداوند؟ هر       

 شايعه مى پراكنند و دروغ مى گويند؟ اصوال اگـر ايـن ويژگـى هـاى منفـى وضـد                     دو در مقام درگيرى و نبرد،     
ش            ارزشى در يهود نبود، چرا قرآن تا اين اندازه سرسختانه در برابرشان موضـع گرفـت و پيـامبر و يـاران خاصـ

ادين و چنان يهود ستيزى به راه انداختند؟ آيا هجوم سرسختانه ضد يهود هـم، بـه تعبيـر دكتـر خلـف اهللا، نمـ               
 تمثيلى بوده است؟

 
 برخى از ويژگى هاى مهم يهود و مصريان 

 
 :از هر روى، اينك برخى از ويژگى هاى مهم يهود و نيز مصريان را مرور مى كنيم

 
 عهد شكنى. 1
 

در قصه موسـى    . برجسته ترين ويژگى يهود كه در قرآن به تصوير كشيده شده است، پايبند نبودن به عهداست               
 :كه قوم او بسيارى از عهدهايى را كه با وى بسته بودند، ناجوانمردانه زير پا نهادندمى نگريم 
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لْ اَكْثَـرُهم                . ولَقَد اَنْزَلْنا اِلَيك ايات بينات وما يكْفُرُبِها اِالَّ الْفاسِقُونَ           بـ مقٌ مِـنْه فَريـ ذَه ا نَبـد هـوا عد كُلَّما عاهـ اَو
لَما جĤءهم رسولٌ مِنْ عِنْدِ اهللاِ مصدقٌ لِما معهم نَبذَ فَريقٌ مِنَ الَّذينَ اُوتُـوا الْكِتـاب كِتـاب اهللاِ ورآء                     و. اليؤْمِنُونَ  

 )101 تا 99/ بقره  .(ظُهورِهِم كَاَنَّهم اليعلَمونَ
 

آيـاهر بـار كـه بـا خـدا          . نخواهدشـد   و جز فاسقان كسى منكر آنها       . هر آينه كه بر تو آياتى روشن نازل كرديم        
و گروهـى از اهـل      . پيمانى بستند گروهى از ايشان پيمان شكنى كردند؟ آرى بيشترشان ايمـان نخواهنـدآورد               

كتاب چون پيامبرى از جانب خدا بر آنان مبعوث شد كه به كتابشان هم گواهى مى داد، كتاب خدا را چنان كـه    
 .ندگويى از آن بى خبرند، پسِ پشت افكند

 
 :از همين ويژگى اخالقى با تصويرى بس هنرمندانه در جايى ديگر يادشده است

 
ومِنْ اَهلِ الْكِتابِ منْ اِنْ تَأْمنْه بِقِنْطار يؤَده اِلَيك ومِنْهم منْ اِنْ تَاْمنْه بِدينار اليؤَده اِلَيك اِالّ ما دمت عليهِ قĤئِما                     

مبِاَنَّه ونَذلِكلَمعي مهو لَى اهللاِ الْكَذِبقُولُونَ عيبيلٌ ويينَ سنا فىِ االُْملَيع س75/ آل عمران  .( قالُوا لَي( 
 

از ميان اهل كتاب كسى است كه اگر او را امين شمرى و قنطارى به او بسپارى آن را به تو باز مى گرداند، و از 
زيـرا  .  دينارى به او بسپارى جز به تقاضا و مطالبت، آن را بازنگرداند            ايشان كسى است كه اگر امينش شمرى و       

اينان خود مى داننـد كـه بـه خـدا     . راه اعتراض مردم مكه بر ما بسته است و كس ما را مالمت نكند  : مى گويد 
 .دروغ مى بندند

 
تن بـا خـدا را      آنان كسانى هسـتند كـه عهـد خويشـ         . همين ويژگى از مصريان نيز به تصوير كشيده شده است         

 :شكسته اند
 

فَاِذا جĤءتْهم الْحسنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وِاِنْ تُصِبهم . ولَقَد اَخَذْنĤ الَ فِرْعونَ بِالسنينَ ونَقْص مِنَ الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرُونَ 
       ماَال اِنَّما طائِرُه هعنْ مموسى ورُوا بِمطَّيئَةٌ ييونَ      سلَمعالي ملكِنَّ اَكْثَرَهاهللاِ وة          .  عِنْد ماتَأْتِنـا بِـه مِـنْ ايـهقـالُوا مو

الت             . لِتَسحرَنا بِها فَما نَحنُ لَك بِمؤمِنينَ        فَصـايـات م مالـدو فادِع فَاَرسلْنا علَيهِم الطُّوفانَ والْجراد والْقُملَ والضـَّ
 رُوا وتَكْبرِمينَ    فَاسجا ممكانُوا قَو .                لَئِنْ كَشَـفْت كعِنْد هِدبِما ع كبلَنا ر عوسى ادزُ قالُوا يا مهِم الرِّجلَيع قَعا ولَمو

. جل هم بالِغُوه اِذا هم ينْكُثُونَ       فَلَما كَشَفْنا عنْهم الرِّجزَ اِلى اَ     . عنَّا الرِّجزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَك ولَنُرْسِلَنَّ معك بنى اِسرائيلَ         
 )136 تا 130/ اعراف  .(فَانْتَقَمنا مِنْهم فَاَغْرَقْنا هم فِى الْيم بِاَنَّهم كَذَّبوا بِاياتِنا وكانُوا عنْها غافِلينَ

 
 مـى شـد مـى       چون نيكيـى نصيبشـان    . قوم فرعون را به قحط و نقصان محصول مبتالكرديم، شايد پندگيرند            

آگاه باشيد، آن   . و چون بديى به آنها مى رسيد، موسى و همراهانش را بدشگون مى دانستند             . حق ماست : گفتند
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هرگونـه نشـانه اى برايمـان       : و گفتنـد  . نيك و بد كه به ايشان رسد از خداست، ولى بيشترينشان نمـى داننـد                
ما نيز بر آنها نشانه هايى آشكار و گوناگون چون . د بياورى كه ما را بدان مسحور كنى به تو ايمان نخواهيم آور 

 .باز سركشى كردند، كه مردمى مجرم بودند . طوفان و ملخ و شپش و قورباغه وخون فرستاديم
 

اى موسى، بدان عهدى كه خدا را با تو هست او را بخوان، كـه اگـر ايـن    : و چون عذاب بر آنها فرودآمد، گفتند  
چون تا آن زمان كه قرار نهاده       . ايمان مى آوريم و بنى اسرائيل را با تو مى فرستيم            عذاب از ما دور كنى به تو        

پـس، از ايشـان انتقـام گـرفتيم و در دريـا غرقشـان               . بودند عذاب را از آنها دور كرديم، پيمان خود را شكستند          
 .زيرا آيات ما را دروغ مى انگاشتند و از آنها غفلت مىورزيدند. كرديم

 
 ارادگىضعف و بى . 2
 

 :همچنين مصريان در پيروى از فرعون و عبادت او، گروهى خوار و ضعيف و بى اراده قلمداد مى شوند
 

ى وناد. فَلَما كَشَفْنا عنْهم الْعذاب اِذا هم ينْكُثُونَ        . وقالُوا يا اَيه الساحِرُ ادع لَنا ربك بِما عهِد عِنْدك اِنَّنا لَمهتَدونَ             
رٌ مِـنْ       . فِرْعونُ فى قَومِه قالَ يا قَومِ اَلَيس لى ملْك مِصرَ وهذهِ االَْنْهار تَجرى مِنْ تَحتى اَفَالتُبصِرُونَ                اَنَـا خَيـ اَم

ه    . لئِكَةُ مقْتَرِنينَ فَلَوال اُلْقِى علَيهِ اَسوِرةٌ مِنْ ذَهب اَوجĤء معه الْم        . هذَاالَّذى هو مهينٌ واليكاد يبينُ     مـقَو تَخَف فَاسـ
 )54 تا 49/ زخرف  .(فَاَطاعوه اِنَّهم كانُوا فاسِقينَ

 
. اى جادوگر، پروردگارت را با آن عهدى كه با تو نهاده است براى ما بخوان كـه مـا هـدايت شـدگانيم                        : گفتند

اى قـوم مـن، آيـا       :  در ميان مردمش نداداد كه     فرعون. چون عذاب را از آنها برداشتيم، پيمان خود را شكستند           
پادشاهى مصر و اين جويباران كه از زير پاى من جارى هستند از آنِ من نيستند؟ آيا نمى بينيد؟ آيا من بهتـرم                       
يا اين مرد خوار ذليل كه درست سخن گفتن نتواند؟ چرا دستهايش را به دستبندهاى طال نياراسته انـد؟ و چـرا                      

پس قوم خود را گمراه ساخت تـا از او اطاعـت كردنـد، كـه مردمـى                  .  همراهش نيامده اند     گروهى از فرشتگان  
 .تبهكاربودند

 
 سنّت هاى انسانى 

 
هـدف و پيـام   . بارها تأكيد كرده ايم و مى كنيم كه قصه هاى قرآن پيام آور تاريخ و علم و ادب و هنر نيسـتند                     

عبرت و موعظه اى كـه در       . ا و سنّت هاى انسانى است     اين قصه ها، ارائه صورتى اصيل و صحيح از ناموس ه          
اگر انسان ها اين پيام هـاى جـاودان را بـه روشـنى          . قصه هاى قرآن نهفته است، يادآورىِ همين سنّت هاست        
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اكنـون بـه سـنّت هـاى       . درك كنند، افقِ فراپيش را بصيرانه مى بينند و راه را از بيراهه تشـخيص مـى دهنـد                  
ه هاى قرآن اشاره مى كنيمبرجسته انسانى در قص. 

 
 نقش تربيتى پيامبران در محيط اجتماع 

 
پيامبران با افكار بلند خويش جامعه را مى ساختند و ميان نيازهاى امت ها و مقتضيات زمان سازگارى پديـدمى     

ر پيـامبران  اگـ ) 4 تـا   2/  نـوح    ;12/ هـود   : رفته از برگ .(آبادى و اصالح و زندگى جوامع از پيامبران بود        . آوردند
) 6/ يـس   : برگرفتـه از   .(نبودند، امت ها نمى توانستند از گذشته خويش رهايى يابند و به آينده پراميد پيوندنـد               

وحدت امت ها بر پايه دعوت پيامبران بود و بر مدار تعاليم آن ها اختالفات شخصى و سياسى و اجتمـاعى بـه                       
 .وحدت مى گراييد

 
پيامبران در  . از همان جنس، با همان زبان، برادرِ مردم، و غمخوار آن ها           : ودندپيامبران فرزندان محيط خويش ب    

ا سـنّت هـا                    محيط خود پرورده مى شدند و كودكى و نوجوانى خويش را در ميان همانان به سر مـى بردنـد، امـ
 به ظاهر بر آنان تا روزگارى كه خداوند براى بعثتشان برمى گزيد،. وآداب ناشايست ايشان را مرتكب نمى شدند

اين نشان مى دهد كـه پيـامبران بـر          . آيين مردم بودند، ولى هرگز در كفر والحاد با ايشان همراهى نمى كردند            
 .محيط خود تأثير مى نهادند و هرگز محيطْ آن ها را به كفر و فساد برنمى انگيخت

 
 انشعاب و تجزيه كافران از مؤمنان 

 
آن گاه كه پيامبران با آيات االهى مى آمدند، گروهـى بـه             . عصب است در هر جامعه، انشعاب و تجزيه رهاورد ت       

مخالفت متعصبانه با آن ها برمى خاستند و جامعه را به تجزيه و انشعاب مى كشاندند، با آن كـه مـى دانسـتند                        
 :آنچه پيامبران آورده اند حق است

 
       بينَ مثَ اهللاُ النَّبِيعةً فَبةً واحِداُم نَ النّـاسِ                كانَ النّاسي بـ كُمحقِّ لِـيبِـالْح الْكِتـاب م هـعاَنْـزَلَ منْذِرينَ ومشِّرينَ و

ذينَ امنُـوا                دى اهللاُ الـَّ فَهـ منَه يـا ب غْيـب نـاتيالْب متْهءĤدِ ماجـ عـمِنْ ب فيهِ اِالَّ الَّذينَ اُوتُوه ااخْتَلَفمااخْتَلَفُوا فيهِ وفيم
 )213/ بقره  .(وا فيهِ مِنَ الْحقِّ بِاِذْنِهِ واهللاُ يهدى منْ يشاء اِلى صِراط مستَقيملِمااخْتَلَفُ

 
مردم يك امت بودند، پس خدا پيامبران بشارت دهنده و ترساننده را بفرستاد، و بر آنها كتاب بر حق نازل كـرد                      

ز كسانى كـه كتـاب بـر آنهـا نـازل شـده و       تا آن كتاب در آنچه مردم اختالف دارند ميانشان حكم كند، ولى ج  
و خدا مؤمنان را به . حجتها آشكار گشته بود از روى حسدى كه نسبت به هم مىورزيدند در آن اختالف نكردند  



 144

اراده خود در آن حقيقتى كه اختالف مى كردند راه نمود، كه خدا هركس را كه بخواهد به راه راست هدايت مى 
 .كند
 

 :اموس اجتماع است و اگر نباشد، بايد تعجب كرداين اختالف و جدايى ن
 

 )93/  نحل ;48/ مائده : بنگريد بهنيز . 118/ هود  .(ولَو شĤء ربك لَجعلَ النّاس اُمةً واحدةً وال يزالُونَ مخْتَلِفينَ
 

 . خواهند بودو اگر پروردگار تو خواسته بود، همه مردم را يك امت كرده بود، ولى همواره گونه گون
 

 :وجود دشمنان و مخالفان سرسخت براى هر پيامبر، سنّتى طبيعى و تغييرناپذيراست
 

/ انعـام   : نيـز بنگريـد بـه     . 31 /فرقان   .(وكَذالِك جعلْنا لِكُلِّ نَبِى عدوا مِنَ الْمجرِمينَ وكَفى بِرَبك هادِيا ونَصيرًا          
112( 

 
و پروردگار تو براى راهنمـايى و يـارى تـو كـافى        . ميان مجرمان دشمنى پديدآورديم   اينچنين هر پيامبرى را از      

 .است
 

 :به همين دليل، هيچ جاى تعجب نيست كه حتّى در يك خانواده نيز آثار اين جدايى و انشعاب پديدار گردد
 

           بر نَ اِذْ قالَتوفِرْع رَاَتنُوا امثَالً لِلَّذينَ اماهللاُ م ضَرَبلِـه           ومعنَ وونى مِنْ فِرْعنَجنّةِ وتًا فىِ الْجيب كنِ لى عِنْداب
 )11/ تحريم  .(ونَجنى مِنَ الْقَومِ الظّالِمينَ

 
اى پروردگار من، بـراى مـن     : و خدا براى كسانى كه ايمان آورده اند، زن فرعون را مثَل مى زند آنگاه كه گفت                

 .ن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستكاره برهاندر بهشت نزد خود خانه اى بناك
 

 :همين تجزيه است كه مؤمن را در برابر كافر برمى خيزانَد، حتّى اگر اين سو فرزند باشد و آن سو پدر و مادر
 

تَغيثانِ اهللاَ ويلَـك امِـنْ اِنَّ            والَّذى قالَ لِوالِديهِ اُف لَكُمĤ اَتَعِدانِنى اَنْ اُخْرَج وقَد خَلَتِ الْقُرُونُ مِ            سـمـا يهلى ونْ قَب
 )17/ احقاف  .(وعداهللاِ حقٌّ فَيقُولُ ما هذا اِالّ اساطيرُ االَْولينَ
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اف بر شما، آيا به من وعده مى دهيد كه از گورم برخيزانند و حال آنكه مردمى  : و آن كه به پدر و مادرش گفت       
واى بر تو ايمـان بيـاور       : ه برنخاسته اند؟ و آن دو به درگاه خدا استغاثه مى كنند و گويند             پيش از من بوده اند ك     

 .اينها چيزى جز همان افسانه پيشنيان نيست: مى گويد. كه وعده خدا حق است
 

 :و اما عوامل عمده اين رويارويى
 

 وضع معيشتى و اقتصادى. يكم
 

ومـا  :دم با پيامبران، اتراف و خوش زيستى و دنيا خواهى آنان بود  از عوامل مهم مخالفت متعصبانه گروهى از مر       
نُ           . اَرسلْنا فى قَرْية مِنْ نَذير اِالّ قالَ متْرفُوها اِنّا بِمĤ اُرسِلْتُم بِه كافِرونَ               مـا نَحـا والداَوواالً و نُ اَكْثَـرُ اَمـقالُوا نَحو

 )35 و 34/ سبأ  .(بِمعذَّبينَ
 

ما به آنچه شما را بدان فرستاده :  دهنده اى به قريه اى نفرستاديم، جز آنكه توانگران عياشش گفتندما هيچ بيم
اين رويارويى تا آن    .اموال و اوالد ما از همه بيشتر است وكس ما را عذاب نكند            : و گفتند . اند ايمان نمى آوريم     

شدند هرچه را دارند در راه مبارزه با آرمان حد دامن مى گسترْد كه همين دنيا خواهان و پول پرستان حاضر مى 
 :هاى پيامبران صرف كنند

 
ذينَ                      ونَ والـَّ غْلَبـي رَةً ثُـم سـح هِملَيتَكُونَ ع نْفِقُونَها ثُميبيلِ اهللاِ فَسنْ سوا عدصلِي موالَهنْفِقُونَ اَماِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا ي

 )36/ انفال  .(رُونَكَفَرُوا اِلى جهنَّم يحشَ
 

اموالشان را خرج خواهند كرد و حسرت خواهند        . كافران اموالشان را خرج مى كنند تا مردم را از راه خدا بازدارند            
 .و كافران را در جهنم گردمى آورند. برد، سپس مغلوب مى شوند

 
از يـاوران پايـدار آنـان مـى         به عكس، اليه هاى فُرودينِ اجتماع معموال دعوت پيامبران را اجابت مى كردنـد و              

 :شدند
 

قالَ الْمالَُ الَّذينَ استَكْبرُوا مِنْ قَومِه لِلَّذينَ استُضْعِفُوا لِمنْ امنَ مِنْهم اَتَعلَمونَ اَنَّ صالِحا مرْسلٌ مِنْ ربه قـالُوا اِنّـا                     
 )76 و 75/ اعراف  .( بِالَّذى امنْتُم بِه كافِرُونَقالَ الَّذينَ استَكْبرُوا اِنّا. بِمĤ اُرسِلَ بِه مؤْمِنُونَ 
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آيـا مـى دانيـد كـه      : مهتران قومش كه گردنكشى مى كردند، به زبون شدگان قوم كه ايمان آورده بودند گفتند              
: گردنكشان گفتنـد  . ما به آيينى كه بدان مأمور شده ايمان داريم          : صالح از جانب پرودرگارش آمده است؟ گفتند      

 .سى كه شما ايمان آورده ايد ايمان نمى آوريمما به ك
 

به همين دليل بـود كـه ثروتمنـدان بـه           . ريشه جنگ پايدار و هميشگى ميان فقر و غَنا در همين خصلت است            
 :پيامبران طعنه مى زدند كه فقيران را به پشتيبانى و همراهى مى گيرند

 
رئك اِالّ بشَراً مِثْلُنا وما نَرئك اتَّبعك اِالَّ الَّذينَ هم اَراذِلُنا بادِى الرَّأىِ ومـا               فَقالَ الْمالَء الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَومِه ما ن       

 )27/ هود  .(نَرى لَكُم علَينا مِنْ فَضْل بلْ نَظُّنُّكُم كاذِبينَ
 

 بينيم كـه جـز اراذل       و نمى . ما تو را جز انسانى همانند خويش نمى بينيم        : مهتران قومش كه كافر بودند گفتند     
 .و نمى بينيم كه شما را بر ما فضيلتى باشد، بلكه پنداريم كه دروغ مى گوييد. قوم از تو متابعت كنند

 
 )111/ شعرا  (قالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَواتَّبعك االَْرذَلُونَ؟

 
 آيا به تو ايمان بياوريم و حال آنكه فرومايگان پيرو تو هستند؟: گفتند

 
ثروتمندان همواره در تنعم و لذّت بودند واز وضع موجود بهره مى . د، ريشه اين درگيرى را بازمى گويدقرآن، خو

 :بردند، پس هرگز خشنود نبودند كه اين وضع دگرگون شود و منافع ايشان در خطر افتد
 

 .(ما جĤءهم الْحقُّ قالُوا هذا سِحرٌ واِنّا بِـه كـافِرُونَ          ولَ. بلْ متَّعت هؤُالءِ وابĤءهم حتّى جĤء هم الْحقُّ ورسولٌ مبينٌ           
 )30 و 29/ زخرف 

 
چـون  . و من اينان و پدرانشان را از زندگى بهره مند كردم تا آنگاه كه حق و پيامبرى روشنگر به سويشان آمـد                     

 .اين جادوست و ما بدان ايمان نمى آوريم: حق بر آنها آشكارشد گفتند
 

 :ه، اصوال ثروت استكبار مى آورداز اين گذشت
 

 )7 و 6/ علق  .(اَنْ راه استَغْنى. كَالّ اِنَّ االِْنْسانَ لَيطْغى 
 

 .حقا كه آدمى نافرمانى مى كند، هرگاه كه خويشتن را بى نياز بيند
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ران و  اما فقر معموال نفس را رام و آرام مى كند و زمينه پذيرش دعوت حق را فراهم مـى سـازد، اگـر مسـتكب                        
 :صاحبان زر و زور بگذارند

 
ذابِ اهللاِ مِـنْ شَـىءء                         نّا مِنْ عـغْنُونَ عم لْ اَنْتُما فَهعتَب رُوا اِنّا كُنّا لَكُمتَكْبفؤُ لِلَّذينَ اسا فَقالَ الضُّعميعوا هللاِ جرَزب و

 )21/ ابراهيم  .(م صبرْنا ما لَنا مِنْ محيصقالُوا لَو هدئنَااهللاُ لَهديناكُم سواء علَينĤ اَجزِعنا اَ
 

آيـا اكنـون    . ما پيرو شما بوديم   : ناتوانان به آنان كه گردنكشى مى كردند گويند       . همه در پيشگاه خدا حاضر آيند     
 نيز  اگر خدا ما را هدايت كرده بود، ما       : مى توانيد ما را به كار آييد واندكى از عذاب خدا را از ما دفع كنيد؟ گويند                

حال ما را راه خالصى نيست، براى ما يكسان است چه بيتابى كنيم، چـه شـكيبايى                 . شما را هدايت مى كرديم    
 .ورزيم

 
 وضع فرهنگى و فكرى. دوم

 
كسانى كه از پيش، آمادگى هاى فكرى و فرهنگى يافته اند و دانش دين را صادقانه در جان هاى خود راه داده                      

 :نند، براى پذيرش دعوت پيامبران آماده ترنداند وزندگى به غفلت نمى گذرا
 

م اليؤْمِنُـونَ          . لِتُنْذِر قَوما مĤ اُنْذِر ابĤؤُهم فَهم غافِلُونَ        . تَنْزيلَ الْعزيزِ الرَّحيم     فَهـ لى اَكْثَرِهِملُ عقَّ الْقَوح اِنّـا  . لَقَد
دا               . قانِ فَهم مقْمحونَ    جعلْنا فى اَعناقِهِم اَغْالالً فَهِى اِلَى االَذْ       سـ مِـنْ خَلْفِهِـما ود سـ ديهِم نِ اَيـي لْنا مِـنْ بـعجو

اِنَّما تُنْذِر منِ اتَّبع الـذِّكْرَ وخَشِـى        . وسوآء علَيهِم ءاَنذَرتَهم اَم لَم تُنْذِرهم اليؤُمِنُونَ        . فَاَغْشَيناهم فَهم اليبصِرُونَ    
 )11 تا 5/ يس  .(الرَّحمنَ بِالْغَيبِ فَبشِّرْه بِمغْفِرَة واَجر كَريم

 
تا مردمى را بيم دهى كه پدرانشان بـيم داده نشـدند و در بـى                . قرآن از جانب آن پيروزمند مهربان، نازل شده         

ردنهايشان تا زنخها غلهـا     و ما بر گ   . و عده خدا درباره بيشترشان تحقق يافته و ايمان نمى آورند            . خبرى بودند   
در برابرشـان ديـوارى كشـيديم و در پشـت           . نهاديم، چنان كه سرهايشان به باالست و پـايين آوردن نتواننـد             

 . سرشان ديوارى
 

تفاوتشان نكند چه آنها را بترسانى و چه نترسـانى، ايمـان            . و بر چشمانشان نيز پرده اى افكنديم تا نتوانند ديد           
چنين كس  . توكسى را بيم مى دهى كه از قرآن پيروى كند واز خداى رحمان در نهان بترسد               تنها،  . نمى آورند   

 .را به آمرزش و مزد كرامند مژده بده
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اساساً مقصود پيامبران پيشين نيز همين آماده سازى و انذار امت ها براى دريافت پيـام پيـامبرانِ پسـين بـوده                      
هرچه ايمان و   . ه برداشت ها و داشته هاى ذهنى اش تفسير مى كند          انسان پديده هاى اجتماعى را بر پاي      . است

 .باور در جان فرد يا گروهى بيش تر ريشه گيرد، آمادگى او يا آن ها براى پذيرش دعوت حق بيش تر مى شود
 

اى  كسانى كه با اهل كتاب خو گرفته و فروغى از تعاليم منذرانه و مبشّرانه پيامبران پيشين را ديده بودنـد، بـر                     
از همين رو، مردم يثرب آن گونه پايدار و اسـتوار بـه             . آماده تر بودند  ) صلى اهللا عليه وآله   (پذيرش دعوت محمد  

 : در حالى كه مردم مكّه به دليل خو گرفتن با افكار ثَنَوى و مشركانه از اين آمادگى دور بودند;وى پيوستند
 

واَما . ولُ اَيكُم زادتْه هذهِ ايمانًا فَاَما الَّذينَ امنُوا فَزادتْهم ايمانًا وهم يستَبشِرُونَ             واِذا مĤ اُنْزِلَت سورةٌ فَمِنْهم منْ يقُ      
 )125 و 124/ توبه  .(الَّذينَ فى قُلُوبِهِم مرَض فَزادتْهم رِجسا اِلى رِجسِهِم وماتُوا وهم كافِرُونَ

 
اين سوره به ايمان كدام يك از شما در افزود؟ آنـان كـه ايمـان                : بعضى مى پرسند  و چون سوره اى نازل شود،       

اما آنان كه در دلهايشان مرضى است، جز انكارى         . آورده اند به ايمانشان افزوده شود، و خود شادمانى مى كنند            
 .بر انكارشان نيفزود و همچنان كافر بمردند

 
ش تر عتاب مى كند كه چرا حق را نمى پذيرند، با آن كه زمينـه                به همين دليل است كه قرآن اهل كتاب را بي         

 :پذيرش دعوت حق در آنان وجوددارد
 
 

قَّ           ونَ الْحـ تَكْتُمـقَّ بِالْباطِلِ وونَ الْحتَلْبِس لَ الْكِتابِ لِماَه Ĥونَ؟ يدتَشْه اَنْتُمتَكْفُرُونَ بِاياتِ اهللاِ و لَ الْكِتابِ لِماَه Ĥي
اَنْتُمونَ؟ولَم71 و 70/ آل عمران  ( تَع( 

 
اى اهل كتاب، با آنكه خود به آيات خدا شهادت مى دهيد، چرا انكارشان مى كنيد؟ اى اهل كتاب، بـا آنكـه از                        

 حقيقت آگاهيد، چرا حق را به باطل مى آميزيد و حقيقت را كتمان مى كنيد؟
 
 

آل  .( اهللاِ منْ امنَ تَبغُونَها عِوجا واَنْتُم شُهدآء ومااهللاُ بِغافِل عما تَعملُـونَ            قُلْ يĤ اَهلَ الْكِتابِ لِم تَصدونَ عنْ سبيلِ       
 )99/ عمران 

 
اى اهل كتاب، به چه سبب آنها را كه ايمان آورده اند از راه خدا باز مى داريد و مى خواهيد كه به راه كـج         : بگو

 .د و خدا نيز از آنچه مى كنيد غافل نيستروند؟ و شما خود به زشتى كار خويش آگاهي
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 حاكميت پدران و سنّت هاى پيشين. سوم
 

 و اگر منفى وتاريك باشـد،  ;پيشينه يك ملّت، اگر روشن و مثبت باشد، پشتوانه اى قوى و سودمند براى اوست        
از عوامـل  . همچون بارى گران بر پشتش سنگينى مى كند و دست و پايش را براى حركت و تكاپو برمى بنـدد                

مهم انشعاب در جامعه مورد دعوت پيامبران، همين بود كه گروهى زير بار حاكميت سـنّت هـاى پـدران خـود                      
 . دست و پا بسته بودند و نمى توانستند از سلطه آن افكار شوم رهايى يابند

 
 :قوم ابراهيم مى گفتند

 )74/ شعرا  .(بلْ وجدنĤ ابĤءنا كَذلِك يفْعلُونَ
 .پدران خويش را يافتيم كه چنين مى كردندبلكه 

 
 :قوم هود مى گفتند

 )138 و 137/ شعرا  .(وما نَحنُ بِمعذَّبينَ. اِنْ هذا اِالّ خُلُقُ االَولينَ 
 .اين جز همان دروغ و نيرنگ پيشينيان نيست و ما عذاب نخواهيم شد

 
 :قوم موسى مى گفتند
 )78/ يونس  ( وجدنا علَيهِ اباءنا؟قالوا اَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عما

 آيا آمده اى تا ما را از آن آيين كه پدرانمان را بر آن يافته ايم، منصرف سازى؟
 

 :و قوم محمد مى گفتند
ĤنءĤهِ ابلَينا عدجنا ما وبس104/ مائده  .(ح( 

 .آن آيينى كه پدران خود را به آن معتقد يافته ايم، ما را بس است
 
 ستوارى و پايدارىِ عقيدتىِ مؤمنان ا
 

كسى كه به آيين و راهى ايمان آورده است، از لحاظ عاطفى و روحى در فضايى قرارمى گيرد كـه هـر انديشـه                
ارتباط فكرى ميان مؤمن وانديشه اش، هر مـؤمنى كـه باشـد و هـر                . مخالف در نظرش ناصواب جلوه مى كند      
 :انه استانديشه اى كه داشته باشد، ارتباطى حبيب

 
 )165/ بقره  .(ومِنَ النّاسِ منْ يتَّخِذُ مِنْ دونِ اهللاِ اَنْدادا يحِبونَهم كَحب اهللاِ والَّذينَ امنُوا اَشَد حبا هللاِ
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ولى آنـان كـه     . بعضى از مردم براى خدا همتايانى اختيار مى كنند و آن ها را چنان دوست مى دارند كه خدا را                   
 .ورده اند، خدا را بيش تر دوست مى دارندايمان آ

 
وجود اين جو روانى سبب مى شود كه مؤمن به يك عقيده، بر انديشه خود پاى فشارد و صاحب انديشه مقابـل                      

 :را گمراه شمارد
 

هء ولى شَىع ودهتِ الْيسقالَتِ النَّصارى لَيء ولى شىءتِ النَّصارى عسلَي ودهقالَتِ الْيقالَ و كَذلِك تْلُونَ الْكِتابي م
 )113/ بقره  .(الَّذينَ اليعلَمونَ مِثْلَ قَولِهِم فَاهللاُ يحكُم بينَهم يوم الْقيمةِ فيما كانُوا فيهِ يخْتَلِفُونَ

 
ودان بـر حـق     با آنكه كتاب خدا را مى خوانند، يهودان گفتند كه ترسايان بر حق نيند و ترسايان گفتند كـه يهـ                    

خدا در روز قيامت درباره آنچـه در آن اخـتالف           . همچنين آنها كه ناآگاهند سخنى چون سخن آنان گويند        . نيند
 .مى كنند، ميانشان حكم خواهد كرد

 
 :قوم نوح به راستى و از صميم جان، مى پنداشتند كه خود بر حقّ و هدايتند و نوح گمراه گشته است

 
   الَُ مِنْ قَوبين       قالَ الْمفى ضَالل م الْعـالَمينَ             . مِهِ اِنّا لَنَرئك بولٌ مِـنْ ر سـلكِنّى ربى ضَاللَةٌ و سمِ لَيقالَ يا قَو). 

 )61 و 60/ اعراف 
 

اى قـوم مـن، گمراهـى را در مـن راهـى             : گفـت . تو را به آشكارا در گمراهى مى بينيم         : مهتران قومش گفتند  
 .ر جهانيانمنيست، من پيامبرى از جانب پروردگا

 
همين استوارى بر عقيده است كه مؤمنان را اتّحاد و همبستگى مـى بخشـد و عواطـف و سـاليق گونـاگون را       

پس راز نيرومندى يك قوم در همين همبستگى فكرى و اعتقادى شان نهفته             . گرداگرد يك مدار گرد مى آورد     
به همين جهت، هرگاه فـردى      . ب مى پذيرد  است و اگر مردمى از اين منبع فاصله گيرند، وحدت ملّى شان آسي            

 :انديشه اى نومى آورد، ناخشنودى يك قوم را برمى انگيزد و بدگمانى و شوم انديشى ايشان را دامن مى زند
 

يئَةِ    قالَ يا قَومِ    . ولَقَد اَرسلْنا اِلى ثَمود اَخاهم صالِحا اَنِ اعبدوا اهللاَ فَاِذاهم فَريقانِ يخْتَصِمونَ              جِلُونَ بِالسـتَعتَس لِم
قالُوا اطَّيرْنا بِك وبِمنْ معك قالَ طĤئِرُ كُم عِنْداهللاِ بلِ اَنْتُم قَوم            . قَبلَ الْحسنَةِ لَوال تَستَغْفِرُونَ اهللاَ لَعلَّكُم تُرْحمونَ        

 )47 تا 45/ نمل  .(تُفْتَنُونَ
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ناگهان دو گروه شدند و بـا يكـديگر بـه           . خداى يكتا را بپرستيد   : ح را فرستاديم كه   و بر قوم ثمود برادرشان صال     
اى قوم من، چرا پيش از نيكى بر بدى مى شتابيد؟ چرا از خدا آمرزش نمى خواهيد؟ : گفت. خصومت برخاستند 

اينـك  . ا نزد خداست  جزاى شم : گفت. ما تو را ويارانت را به فال بد گرفته ايم         : گفتند. شايد بر شما رحمت آورد      
 .مردمى فريب خورده هستيد

 
هيچ پيامبرى نبـوده اسـت كـه از ريشـخند و            . همه پيامبران و دعوتگران االهى مشمول همين قاعده بوده اند         

 :استهزاى قوم خود در امان باشد
 

 )11 و 10/ حجر  .(الّ كانُوا بِهِ يستَهزِؤُونَوما يأْتيهِم مِنْ رسول اِ. ولَقَد اَرسلْنا مِنْ قَبلِك فى شِيعِ االَْولينَ 
 

هيچ پيامبرى بر آنها مبعوث نشد، جز آنكـه         . و ما رسوالن خود را پيش از تو به ميان اقوام پيشين فرستاده ايم               
 .مسخره اش كردند

 
 حـبس، تهديـد بـه       تهديد به رجم و سنگسـار، تهديـد بـه         : آن گاه با انواع تهديدها پيامبران را بيم مى داده اند          

. و از آن پس، اين تهديـدها عملـى مـى شـده انـد              . آوارگى و خانه به دوشى، تهديد به سوزانده، تهديد به قتل          
 .هريك از پيامبران به يك يا چند نوع از اين تهديدها و همانندهاى آن ها گرفتار گشته است

 
شته است تا مردم يكسره آن را تـازه و بـديع            به همين دليل، دعوت پيامبران همواره به نوعى با گذشته پيوند دا           

از اين گذشته، پيوند خاص عاطفى و اجتماعى هر پيامبر با مـردم خـويش و همزبـانى        . نشمرند و از آن نگريزند    
اش با آنان سبب مى شده كه هم از دامنه خصومت با اين انديشه تازه رفته رفته كاسته شـود وهـم پيـامبر بـا                          

 .ويش را ادامه دهد و بر رسالت خود پاى بفشارددلسوزى و پايمردى راه خ
 

پيامبران خدا به دليل داشتن همين بينش صحيح از ناموس اجتماع و سنّت طبيعـى انسـانى، در برابـر آزارهـا و           
. گزندها صبورى مىورزيدند و با ايمان و اعتقادى روشن، آزارشان را برخاسته از همان حس طبيعى مى دانستند              

 را دشمن خويش نمى شمردند و با اسلوب هايى كه خداوند به آنان تعليم مى كرد، رفته رفته پس هرگز توده ها
 .در ايمان آنان تصرف مى كردند تا انديشه توحيدى را جايگزين آن سازند

 
 خوشبينى و اميد پيامبران نسبت به آينده 

 
پيـروزى  . پيروزى خويش شك نمى كردندپيامبران به راه و مرام خود ايمان داشتند و از اين رو هرگز نسبت به              

 :براى آن هاعمل به وظيفه انذار و تبشير بود و وعده اِالهى همواره در جانشان چراغ رسالت را برمى افروخت
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 )103/ يونس  .(ثُم نُنَجى رسلَنا والَّذينَ امنُوا كَذلِك حقا علَينا نُنْجِى الْمؤمِنينَ
 

 .انى را كه ايمان آورده اند مى رهانيم، زيرا بر ما فريضه است كه مؤمنان را برهانيمآنگاه پيامبرانمان و كس
 

حتّى گاه فشارها و آزارها سبب مى شده است كه پيام آوران اِالهى در آسـتانه افسـردگى قرارگيرنـد، ولـى بـاز                        
 :همان اميد به آينده و چشمداشت به لطف خداوند آنان را نجات مى داده است

 
لنُّونِ اِذْ ذَهب مغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِر علَيهِ فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ آل اِله اِالّ اَنْت سبحانَك اِنّى كُنْـت مِـنَ                       وذَا ا 

 )88 و 87/ انبيا  .(فَاستَجبنا لَه ونَجيناه مِنَ الغَم وكَذلِك نُنْجِى الْمؤمِنينَ. الظّالمينَ 
 
هـيچ  : و در تـاريكى نـداداد     .  ذوالنّون را آنگاه كه خشمناك برفت و پنداشت كه هرگز بر او تنگ نمى گيـريم                و

دعـايش را مسـتجاب كـرديم و او را از انـدوه             . خدايى جز تو نيست، تو منزه هستى و من از ستمكاران هستم             
 .رهانيديم و مؤمنان را اينچنين مى رهانيم

 
، خداوند نشانه هايى از رحمت و نصر را بر پيامبران خود نازل مى فرموده است تا اين                  گاه نيز در آستانه نااميدى    

 :اميد بيش تر در جان آنان قوت گيرد و در لحظه هاى سخت احساس تنهايى نكنند
 

رِمينَ      حتّى اِذَا استَيئَس الرُّسلُ وظَنُّوا اَنَّهم قَد كُذِبوا جĤءهم نَصرُنا فَنُجى منْ نَش             جـمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب رَداليو ءĤ). 
 )110/ يوسف 

چون پيامبران نوميد شدند و چنان دانستند كه آنها را تكذيب مى كنند، ياريشـان كـرديم و هركـه را خواسـتيم               
 .نجات داديم و عذاب ما از مردم گنهكار بازگردانيده نشود

 
آمده اند، عوامل مهم روحى در كاستن از فشارهاى روانى بر پيـامبر مـا               قصه هايى كه از اقوام پيشين در قرآن         

در خالل همين رويدادها، قلب پيامبر قوت مى گرفته است، زيرا آثار نصر و رحمت خداوند را براى پيام . بوده اند
د  همين تجربه هاى پيروز پيشين، مؤيدى بزرگ بـراى ادامـه را   . آوران پيشين به روشنى مى ديده است       ه محمـ

 .بوده است
 

  رنگ قصه در پرتو معجزه -معجزه 
 

روشن است كه اين حـوادث      . از پديده هاى برجسته و نمايان در قصه هاى قرآن، معجزه و امور غيرعادى است              
و جريان هاى غير عادى برخاسته از حكمت و تدبير انسان نيستند و تنها از خواست و تدبير خداونـد سرچشـمه                
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دِ ناگهانىِ اين پديده به صحنه قصه، ناگـاه همـه چيـز را در پرتـو خـويش مـى گيـرد و رنگـى                          ورو. مى گيرند 
 .ديگرگون به واقعه مى بخشد

 
آن گاه كه موسى با پيروان خويش از چنگ فرعون و سپاهش مى گريزد، سرانجام            . مثال به قصه موسى بنگريد    

ور          . هى انبوه مى بيند   بر كناره نيل، راه بسته مى مانَد و در فراپشتِ خود سپا            در اين حال، تنها دو پايـان در تصـ
اما قرآن كه در جاى هـاى گونـاگون از          .  يا مرگ و نيستى ايشان     ;تسليم موسى و پيروانش   : مخاطب مى گنجد  

، در همه حـال سـرانجامى غيـر         )77 و   76/  طه   ;66 تا   59/  شعرا   ;24 تا   22/ دخان  (اين قصه پرده برمى دارد    
 :مى زندعادى را رقم 

 
پيداسـت كـه    !  شكافته شدن آب هاى مواج و نجات موسى و پيروانش و آن گاه غرق شدن فرعون و سپاهش                 

اين پايان ناگهانى و غيرقابل پيش بينى ، با محاسبه ها و اندازه گيرى هاى معمولى سازگارى ندارد و به همين                     
د، تا آن جا كه او نيز به هنگام غرق ايمـان            دليل است كه عقل و جبروت و قدرت فرعون را به تسليم وامى دار             

 :مى آورد
 

 )90/ يونس  .(قالَ امنْت اَنَّه ال اِله اِالَّ الَّذى امنَت بِه بنُوا اِسرائيلَ واَنَا مِنَ الْمسلِمينَ
 

ليم ايمان آوردم كه هيچ خداوندى جز آن كه بنى اسرائيل بـدان ايمـان آورده انـد نيسـت، و مـن از تسـ                        : گفت
 .شدگانم

 
 تصرّف در احساس و وجدان مخاطب 

 
بروز نيروهاى غيبى و ظهور معجزات در قصه هاى قرآن، سبب مى شود كه احساس و وجدان مخاطب به گونه 

ه                   . اى شگرف در تصرّف درآيد     ه هاى ديگر از آن نشانى نيسـت، زيـرا قصـو اين، همان چيزى است كه در قص
نين صحنه هايى را بيافرينند، مخاطب همواره با ديده ترديد و دو دلى بـه آن هـا                  گويان ديگر اگر هم بتوانند چ     

آنچه سبب مى شود كه يك واقعه باورنكردنى و عجيب وحدت قصه را در هم ريزد و ذهن مخاطـب                    . مى نگرد 
ميـل  را پراكنده سازد، همين است كه مخاطب آن را باور ندارد و احساس مى كند كه قصه گو آن را به وى تح                      

اما معجزه در قصه قرآنى، واقعه اى است كه تاريخ آن را ثبت كرده است و انسان ها با قلـب خـود                       . كرده است 
پس در حقيقت، ظهور آن در قصه قرآن، يعنى بازگويى و بازنمايى آن، نه آفرينش و خيال                 . گواهى اش داده اند   

 .انگيزى
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  مفهوم سرنوشت -سرنوشت 
 

 قصه هاى قرآن كامال در قلمرو سرنوشت جاى مى گيرند، البتّه سرنوشت به مفهومى              حوادث و شخصيت ها در    
در فرهنگ اسالمى، سرنوشت شبحى نيست كه در وراى اشخاص          . كه در معارف اسالمى از آن سخن مى رود        

 .و اشيا حضور داشته باشد و به نحو مستقيم در آفرينش رويدادها نقش ايفا كند
 

نهان كه در كيان هستى نهاده شده و انسان ها پس از رخداد وقايع به آن پى مى برند       سرنوشت نيرويى است پ   
آنان فقط مى توانند در برابر ايـن نيـرو از خـود سـؤال               . و با محاسبات معمول به اسباب و علل آن راهى ندارند          

؟ آن گاه، اگر پاسخ     ...چرا اين كودك ناقص به دنيا آمد؟ چرا زلزله اى شهرى را با خاك يكسان كرد؟ چرا                : كنند
 .هايى در قلمرو دانش خود نيابند، آن را به سرنوشت نسبت مى دهند

 
براى تشـبيه،   . به اين سان، هرچه به دامنه دانش و درك آدمى افزوده گردد، از قلمرو سرنوشت كاسته مى شود                 

ط كـه در راه بگوومگـو       مى توان قصه موسى را در نظر آورد كه با عبد صالح روانه سفرى مى شود، با اين شـر                   
 .نكند

 
 اما وقتى مى بيند عبد صالح كشتىِ مردم را سوراخ مى كند يا كودكى را هالك مى سازد يا ديـوارى در حـال                        
فروريختن را در شهرى كه مردمش هيچ عنايتى به آنان نمىورزند تعمير مى كند، هر بار بـا شـگفتى راز ايـن                       

ه، موسـى در مـدار          . مگر شرط ما تركِ بگو مگو نبـود؟       : كارها را از او مى پرسد و جواب مى شنود          در ايـن قصـ
از اين رو، آن گاه     . واقعيت هاى معمول سير مى كند و عبد صالح در جهانى كه رمزش بر موسى گشوده نيست                

كه راز اين كارهاى شگفت را در مى يابد، به پشيمانى گرفتار مى آيد كه چرا آن پرسش ها را از عبد صالح كرد                     
موسى مثَلِ همين انسـان واقـع       ) 82 تا   65/ كهف  : بنگريد به  .(سرانجام خود را از مصاحبتش محروم ساخت      و  

 .بين است كه هرچه را در دايره ادراك و دانش بشرى اش نگنجد، به پرسش مى گيرد و آن را برنمى تابد
 

 حركتش چرخ دنده هـاى       و از  ;سرنوشت همچون چرخى است بزرگ با اجزاى فراوان كه مى گردد و مى گردد             
: بيننده عادى كه از بيرون به اين منظره مى نگرد، با دو گونه حركت روياروست. بسيار را به گردش در مى آورد

 و ديگر حركت چرخ دنده هاى كوچك و ;يكى حركت چرخ بزرگ كه در مسيرى واحد و منظّم حركت مى كند
ا بـراى   . ان ناهماهنگ و ناهمگن جلوه مى كندكوچك تر كه هر كدام در مسيرى خاص مى گردد و حركتش          امـ

يك كارشناس آشنا به اين ابزار، همه اجزا همنوا و همجهت و همگن حركـت مـى كننـد و ناسـازگارى اى در                        
 : گردش آن ها مشهود نيست

 



 155

عِ الْبصرَ كَرَّتَينِ ينْقَلِب اِلَيك الْبصرُ ثُم ارجِ. ما تَرى فى خَلْقِ الرَّحمنِ مِنْ تَفاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرى مِنْ فُطُور        
 )4 و 3/ ملك  .(خاسِئًا وهو حسيرٌ

 
پس بار ديگر نظر كن، آيا در آسمان شـكافى مـى            . در آفرينش خداى رحمان هيچ خلل و بى نظمى نمى بينى          

 .از خواهد گشتنگاه تو خسته و درمانده به نزد تو ب. بينى؟ بار ديگر نيز چشم بازكن و بنگر
 

با اين حال، در    . تا آن جا كه ما مى دانيم، انسان تنها موجود داراى شعور و اراده در ميان آفريدگان خداوند است                  
مجموعه اين چرخ دوار بزرگ، انسانِ با اراده باشعور نيز به مقتضاى مجموعه اين نظام حركـت مـى كنـد و از                       

 همان سان كه    ; و راز آلوده آن مربوط است، پاسخى نمى يابد         همين رو، براى پرسش هايى كه به حركت كلّى        
 .موسى براى كارهاى عبد صالح پاسخى نمى يافت

 
  موضع قصه هاى قرآن در برابر سرنوشت 

 
در قصه هاى قـرآن همـه چيـز بـر         . موضع قصه هاى قرآن در برابر سرنوشت، موضعى منطقى و عقالنى است           

. آن گاه كه خداوند معجزه اى را در مجرايى از حيات جـارى مـى سـازد                طريق عادت طبيعى جارى است، مگر       
سرنوشت ـ همان گونه كه در بيان مفهوم آن گفتيم ـ نقشى پيدا در آفرينش حوادث ندارد، بلكه غالب حـوادث    

ليكن پس از وقوع حوادث، موضع مؤمنـان و منكـران تفـاوت             . در همان ظرف و فضاى معمول اتّفاق مى افتند        
 و منكران از بالها و ناماليمت ها رويگـردان       ;ؤمنان در هر حال خداوند را شاكرند و به سرنوشت خشنود          م. دارد

 :يوسف در زندان شكرگزار است و نعمت خداوند را يادمى كند. و ناخشنود
 

 )38 /يوسف  .(ذلِك مِنْ فَضْلِ اهللاِ علَينا وعلَى النّاسِ ولكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ اليشْكُرُونَ
 

 .اين فضيلتى است كه خدا بر ما و بر مردم ديگر ارزانى داشته است، ولى بيش تر مردم ناسپاسند
 

 )83 و 18/ يوسف  .(يعقوب نيز آن گاه كه خبر ناگوارى درباره يوسف مى شنود، از صبر جميل سخن مى گويد
 

 موجودى مسؤول در عرصه حيات : انسان
 

مؤمن با قدرت، تفكّر، و . ز مسؤوليت هايش در عرصه حيات غافل نمى سازدسرنوشت، به اين مفهوم، مؤمن را ا
اين كه چـه نتيجـه   .  و همين يعنى زندگى و اداى دين انسانى     ;تدبير مى كوشد تا همه توان خود را به كار بندد          

ز نمـى   اى در نهايت حاصل مى شود و سرنوشت چه رقم مى زند، ذره اى از مسؤوليت او نمى كاهد و به آن ني                      
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از همين روست كه همه شخصيت هاى       . پس هر نتيجه اى حاصل شود، مؤمن خود را مالمت نمى كند           . افزايد
مثبت در قصه هاى قرآن، از جمله پيامبران االهى، همواره در تـالش و تفكّـر و تدبيرنـد و بـيش از همـه بـار                           

. راه مبارزه و تكاپو را طى مـى كننـد         ناماليمت ها را بر دوش مى كشند و با همين سبب هاى مادى و معمول                
تنها در موارد ويژه، امدادهاى خاص واعجازين رخ مى نمايند و هرگز جايگزين تالش و تدبير اين سختكوشـان      

 .نمى شوند
 

راستى، انسان چه كم از دانه اى دارد كه از زمين سر برمى كشـد و در برابـر نيروهـاى طبيعـت مـى ايسـتد و                            
 جان مى خرد تا با بهره گرفتن از هرچه براى رشد او آفريده شده، بالنده گردد و سرانجام                   آزارهاى پيرامون را به   

ثمر دهد؟ آيا هردانه اى سرانجام ثمر مى دهد؟ آيا بسيارى از دانه ها در آغاز يا ميان راه، از رشد و بالندگى بـاز                         
 ى شود؟نمى مانند؟ با اين حال، آيا هيچ دانه اى از باليدن و قدكشيدن مأيوس م

 
 أال من يرينى غايتى قبلَ مذهبى؟

 
 )رومى، شاعر نام آور دوران عباسىاز ابن  (و مِن أينَ والغايات بعد المذاهبِ؟

 
 راستى، چه كسى است كه پيش از رفتنم سرانجامِ راهم را نشان دهد؟

 
 چگونه چنين مى شود، در حالى كه سرانجام ها پس از رفتن ها هويدا مى گردند؟

 
ح نهصد و پنجاه سال مردمش را به حق فرا خواند و ثمرى نديد، تا آن كه به خداى خـويش پناهنـده شـد و                          نو

آيا اين تالش نهصد و پنجاه ساله بيهوده بود؟ . خداوند، او و مؤمنان اندك را رهانيد و ديگران را هالك ساخت         
برانِ پـس از نـوح بـار امانـت را از دوش     آيا علم به چنين تقديرى، نوح را از رسالت خويش بازداشت؟ آيـا پيـام         

رفـتن و جوشـيدن و كوشـيدنِ    : نهادند و سرانجام را در آغاز ديدند؟ پيام قصه هاى قرآن در همه جا اين اسـت               
 رسيدن يا نرسيدن از مقوله اى ديگر است و از ;همه چيز و همه كس در راه و بر مدار طبيعت و تكاليف طبيعى     

 .اهدآن رسالت و هدف چيزى نمى ك
 

  نقش مبارزه -مبارزه 
 

برخـى بـراى زنـدگى،      . حركت كه بنيادِ هستى است، چيزى نيست جز مبارزه موجـودات جهـان بـراى زنـدگى                
 . و برخى با ديگران همزيستى و همراهى مىورزند; برخى در ديگران فنامى شوند;ديگران را فنا مى كنند
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ه هـا،       . نيز مبارزه نقشى بنيادين دارد    در قصه هاى قرآن كه باز تابنده صادقِ هستى اند،            در رويدادهاى اين قصـ
وقتى خوب به اين صـحنه هـا و         . همواره نيروها و چهره ها با يكديگر در كشاكشند تا راه زندگى را هموار كنند              

 .چهره ها مى نگريم، در مى يابيم كه حاصل اين كشاكش همان رويارويى حق و باطل است
 

اى خير و شردر سراسر جهان دامن گسترده اند و نيز معترف است كه انسـان رويـارو      قرآن مى پذيرد كه نيروه    
از اين رو، قصه قرآنى     . با اين هر دو نيرو است و با دانش و بينش خويش مى تواند ميان اين دو تميز قائل شود                   

البتّه در اين   . نهدهر دو گروه خير و شر را با همه امكانات و نيروهاى خود در صحنه هاى حيات به نمايش مى                     
 :صحنه ها، همواره پيروزى حقيقى از آنِ حق است و شكست و رسوايى از آنِ باطل

 
 )18/ انبيا  .(بلْ نَقْذِف بِالْحقِّ علَى الْباطِلِ فَيدمغُه فَاِذا هو زاهِقٌ

 
 . و باطل نابود شونده است;بلكه حق را بر سر باطل مى زنيم تا آن را درهم كوبد

 
 فاوت بارز امت هاى پيشين و امت اسالمى ت
 

ه هـاى     . در جريان اين مبارزه، تفاوتى واضح ميان امت هاى پيشين و امت اسالمى به چشم مى خـورد                  در قصـ
انبيا، از نوح تا عيسى، همواره مى نگريم كه پيروان ايشان بر كناره ها حركت مى كـرده انـد و تنهـا خـود را از                        

اگر گهگاه ندايى به حمايت از رسوالن حق برمى خاسته، حالتى استثنايى            . ى رهانيده اند  چنگ نيروهاى باطل م   
 :داشته است

 
/ يس   .(اتَّبِعوا منْ ال يسئَلُكُم اَجرًا وهم مهتَدونَ      . وجĤء مِنْ اَقْصا الْمدينَةِ رجلٌ يسعى قالَ يا قَومِ اتَّبِعوا الْمرْسلينَ            

 )21 و 20
 

از كسانى كه از شما . اى قوم من، از اين رسوالن پيروى كنيد : مردى از دور دست شهر دوان دوان آمد و گفت     
 .هيچ مزدى نمى طلبند، و خود مردمى هدايت يافته اند، پيروى كنيد

 
 ايـن  آياتى بسيار از قـرآن، . اما در امت اسالمى، جهاد وظيفه اى است كه همه مردان مسلمان را در برمى گيرد       

و همين، از ويژگى هـاى برجسـته و بـى نظيـر دعـوت               . وظيفه فراگستر را به پيامبر و مؤمنان فرمان مى دهند         
اسالمى است كه جانبازى و فداكارى در راه آرمان هاى مقدس را كارى بايسته و عظـيم شـمرده و در مكتـب                       

كه سخن به اين مقال رسيد، دريغ است ياد   اكنون   .(تربيتى اش نيز غيرتمندانى جانباز و ايثارگر پديدآورده است        
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نشود از دليرانى كه هشت سال خاك اين سرزمين را از خون طهور خويش رونقِ مردى دادند و هنوز اگـر آوازه                      
 )!شهيدپروران، شهيدان، جانبازان، و جمله ايثارگران را درود. غيرتى هست، از ايثار و حميت ايشان است

 
  رويارويى دو جبهه خير و شر

 
تأكيد ما بر مبارزه نيروهاى خير و شر از اين روست كه در قصه هاى قرآن، توالى رويدادها و حضـور اشـخاص                       

خيـر و شـر، هريـك، ضـوابط و          . واشيا بر پايه همين مبارزه و قرارگرفتن در يكى از اين دو جبهه معنا مى يابد               
فرد و جامعه سودمند باشد و در عـين حـال،           مهم ترين ويژگىِ خير آن است كه براى         . ويژگى هاى خود را دارد    

همـه  . در قصه قرآنى، نبرد ميان اين دو نيرو در عرصه ايمان و كفر بروز مى يابد               . زيانى به فرد و جامعه نرسانَد     
 .تالش ها و دعوت ها نيز بر همين مدار شكل مى گيرند

 
ن است و بارها در كتاب خدا تكرار گشته         قصه نوح را در نظر آوريد كه از لحاظ زمانى، از قصه هاى نخست قرآ              

و هميشه نيز اين دعوت با انكار و عناد . در اين قصه، همواره سخن از دعوت به عبادت خداى يگانه است. است
اين دعوت نهصد و پنجاه سال به درازا مى انجامد و كافران تا آن جا پيش مى روند كه نوح را                     . رويارو مى شود  

 .  دهنداز سنگسار شدن بيم مى
 

اين تأكيد بر ايمان و كفر، البتّه از آن رو نيست كه قرآن به ديگر چهره هاى خير و شر بى اعتناسـت، بلكـه از                          
پس هرگاه نبرد ايمان و كفر نمايش . اين جهت است كه ايمان عصاره همه خيرها و كفر چكيده همه شرهاست

 .مايانده شده استداده شود، در حقيقت مبارزه ميان همه خيرها و همه شرها ن
 

 :از اين ديدگاه، رهاورد ايمان، سراسر، پاكى و رشد و برو بار است كه در هدايتِ رب جلوه مى يابد
 

 )9 /يونس  .(اِنَّ الَّذينَ امنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهديهِم ربهم بِايمانِهِم تَجرى مِنْ تَحتِهِم االَْنْهار فى جنّاتِ النَّعيمِ
 

آنان را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند پروردگارشان به سبب ايمانشان به بهشتهايى پـر نعمـت        
 .كه نهرهاى آب در زير پايشان جارى است هدايت مى كند

 
 :اما كفر، سراسر، هيچ و پوچ و حسرت و بى برو بارى است

 
د اهللاَ عِنْـده فوفّئـه                  والَّذينَ كَفَرُوا اَعمالُهم كَسراب بِقي     جـوئًا وشَـي هجِدي لَم هءĤتّى اِذا جح ءĤانُ م الظَّمـ هبسحة يع

 )39/ نور  .(حِسابه واهللاُ سريع الْحِسابِ
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اعمال كافران چون سرابى است در بيابانى كه تشنه آبش پندارد و چون بدان نزديك شود هيچ نيابـد و خـدا را                       
 .و خدا زود به حسابها مى رسد.  يابد كه جزاى او را به تمام بدهدنزد خود

 
 :و در منظرى ديگر

 
                  ء ذلِكلى شَىوا عبا كَسونَ مِمقْدِرم عاصِف اليوفى ي بِهِ الرّيح تكَرَمادِنِ اشْتَد ممالُهاَع هِمثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبم

عيدالضَّاللُ الْب و18/ راهيم اب .(ه( 
 

. مثَل اعمال كسانى كه به خدا كافر شده اند چون خاكسترى است كه در روزى طوفانى بادى سخت بر آن بوزد       
 .اين است گمراهى بى انتها. توان نگه داشتن آنچه را كه به دست آورده اند ندارند

 
ـ                اد نبـرد مـى پراكنَـد، در حقيقـت          اين مبارزه مستمر ميان ايمان و كفر، گرچه در ظاهر غبار برمى انگيزد و فري

ايـن  . تصفيه گاهى است تا بدى ها و ناپاكى ها از چهره جهان زدوده شوند و زيبـايى و پـاكى هـا جلـوه كننـد         
حكايت، درست همانند مثَل تنگنا و درد زايمان است كه گرچه خود بحرانى سخت اسـت، رهـاوردى مبـارك و       

 !زايش يك مولود جديد: شيرين دارد
 

 ى مبارزه عرصه ها
 

 :در قصه هاى قرآن، چند عرصه اصلى براى مبارزه ترسيم گشته است! و اما عرصه هاى اين مبارزه هميشگى
 
 عرصه نَفْس. 1
 

با اين حال، هرگز قصه قرآنى در دايـره ايـن   . مهم ترين نوع مبارزه، نبردى است كه درون انسان برپا مى گردد    
س از ترسيم صحنه، راهى به بيرون مى گشايد تـا نشـان دهـد كـه آنچـه                   نبرد به تنگنا دچار نمى شود، بلكه پ       

در قصه صاحب دو باغ، يك انسان از زيبايى و شـكوه بـاغ هـاى    . اصالت دارد نجات انسان در اين عرصه است      
 :خويش به غرور و خودبينى دچار مى شود و با خود مى پندارد

 
 و  35/ كهـف    .(نُّ الساعةَ قائِمةً ولَئِنْ ردِدت اِلى ربى الََجِدنَّ خَيرًا مِنْها منْقَلَبـاً           ومĤ اَظُ . مĤ اَظُنُّ اَنْ تَبيد هذِه اَبدا       

36( 
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و اگر هم مرا نزد خدا برند، جايگاهى بهتر         . و نپندارم كه قيامت هم بيايد     . نپندارم كه اين باغ هرگز از ميان برود       
 .از اين باغ خواهم يافت

 
همين جاست . ين جا پايان نمى پذيرد، زيرا اين جا نقطه غلبه هوا و هوس در عرصه مبارزه استاما قصه به هم

 :كه نداى انسان حقيقى برمى خيزد
 

ولَـوال اِذْ   . لكِنّا هو اهللاُ ربى وال اُشْرِك بِرَبى اَحدا         . اَكَفَرْت بِالَّذى خَلَقَك مِنْ تُراب ثُم مِنْ نُطْفَة ثُم سوئك رجالً            
رًا مِـنْ          . دخَلْت جنَّتَك قُلْت ماشĤءاهللاُ ال قُوةَ اِالّ بِاهللاِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْك ماالً وولَدا                 نِ خَيـؤتِي ى اَنْ يـ بـسى رفَع

/ كهـف   .( يصبِح مĤؤُها غَوراً فَلَنْ تَستَطيع لَه طَلَباً     اَو. جنَّتِك ويرْسِلَ علَيها حسبانًا مِنَ السمĤءِ فَتُصبِح صعيدا زلَقًا          
 )41 تا 37
 

آيا بر آن كس كه تو را از خاك و سپس از نطفه بيافريد و مردى راست باال كرد، كافر شده اى؟ ولى او خـداى                          
ود درآمـدى   چرا آنگاه كه بـه بـاغ خـ        . يكتا پروردگار من است و من هيچ كس را شريك پروردگارم نمى سازم              

هرچه خداوند خواهد، و هيچ نيرويى جز نيروى خدا نيست؟ اگر مى بينى كه دارايى و فرزند من كمتر از                    : نگفتى
شايد بر آن باغ صاعقه اى بفرستد و آن را به زمينـى  . تو است، شايد پروردگار من مرا چيزى بهتر از باغ تو دهد        

 .رود و هرگز به يافتن آن قدرت نيابىيا آب آن بر زمين فرو . صاف و لغزنده بدل سازد 
 

 :و در اين لحظه است كه رشته هاى پندار از هم مى گسلند و حقيقت در عرصه نبرد پيروز مى شود
 

رِك بِرَبى اَحدا واُحيطَ بِثَمرِه فَاَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ على مĤ اَنْفَقَ فيها وهِى خاويةٌ على عروشِها ويقُولُ يا لَيتَنى لَم اُشْ
 )43 و 42/ كهف  .(ولَم تَكُنْ لَه فِئَةٌ ينْصرُونَه مِنْ دونِ اهللاِ وما كانَ منْتَصِرًا. 
 

به ثمره اش آفت رسيد و بامدادان دست حسرت بر دست مى ساييد كه چه هزينه اى كرده بود و اكنـون همـه                 
جز خدا گروهـى كـه      . را شريك پروردگارم نساخته بودم      اى كاش كسى    : و مى گويد  . بناهايش فروريخته است  

 .به ياريش برخيزند نبود و خود قدرت نداشت
 
 عرصه رويارويى دو انسان. 2
 

قرآن اعتراف مى كند كه انسان ها با طبايع و انگيزه ها و خواست هاى گوناگون زندگى مى كننـد و از ايـن رو             
گر اين رقابت به نبرد ميان حق و باطل بينجامـد، بـاز ايـن گـروه         اما ا . همواره در رقابتى سخت به سر مى برند       

در قصه فرزندان آدم، روشن ترين صـحنه        . انسانى است كه پيروز جلوه مى كند و بر جبهه باطل چيره مى شود             
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انگيزه تجاوز يكى از ايـن      . نبرد ميان دو انسان، يكى در موضع حق و ديگرى در موضع باطل، ترسيم مى شود               
 : و در حقيقت ميان آنان چه مى گذرد؟ قصه را از قرآن بشنويمدو چيست

 
ك قـالَ اِنَّمـا                        واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَى ادم بِالْحقِّ اِذْ قَرَّبا قُرباناً فَتُقُبلَ مِنْ اَحدِهِما ولَم يتَقَبلْ مِنَ االْخَـرِ قـالَ الََقْتُلَنـَّ

دِى اِلَيـك الَِقْتُلَـك اِنّـى اَخـاف اهللاَ رب                     . قينَ  يتَقَبلُ اهللاُ مِنَ الْمتَّ    اَنَا بِباسِـط يـ Ĥلِتَقْتُلَنى م كدي اِلَى طْتسلَئِنْ ب
لَه نَفْسه قَتْـلَ  فَطَوعت . اِنّى اُريد اَنْ تبوأَ بِاِثْمى واِثْمِك فَتَكُونَ مِنْ اَصحابِ النّارِ وذلِك جزآء الظّالِمينَ   . الْعالَمينَ  

فَبعثَ اهللاُ غُرابا يبحثُ فِى االَْرضِ لِيرِيه كَيف يوارى سوأَةَ اَخيهِ قالَ يا ويلَتى              . اَخيهِ فَقَتَلَه فَاَصبح مِنَ الْخاسِرينَ      
 )31 تا 27/ مائده  .(نَ النّادِمينَاَعجزْت اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هذا الْغُرابِ فَاُوارِى سوأَةَ اَخى فَاَصبح مِ

 
از يكيشان پذيرفته آمـد و از ديگـرى         . و داستان راستين دو پسر آدم را برايشان بخوان، آنگاه كه قربانيى كردند            

اگر تو بر من دسـت گشـايى و         . خدا قربانى پرهيزگاران را مى پذيرد       : گفت. تو را مى كشم   : گفت. پذيرفته نشد 
من مى خواهم تا . ست نمى گشايم تا بكشمت، زيرا از خداوند پروردگار جهانيان بيم دارم      مرا بكشى، من بر تو د     

نفسـش  . تو هم گناه مرا بر دوش گيرى و هم گناه خود را تا از دوزخيان گردى كه اين است پاداش ستمكاران       
اداشت تا زمين را بكاود و      خدا كالغى را و   . او را به كشتن برادر ترغيب كرد، و او را كشت و از زيانكاران گرديد                

واى بر من، نتوانم همانند اين كـالغ باشـم و پيكـر      : گفت. به او بياموزد كه چگونه جسد برادر خود پنهان سازد         
 .و در زمره پشيمانان در آمد. برادرم را دفن كنم

 
 قـرآن از ريشـه      و از آن جا كه همين انگيزه، خاستگاه اصلى نبرد است،          . مى بينيد كه انگيزه تجاوز، حسد است      

برادرى كه نماد نيروهاى باطل اسـت بـا تأكيـد           . آن و دليل پذيرفته نشدن قربانى يك برادر سخنى نمى گويد          
برجسته، برادر خويش را به قتل تهديد مى كند و در برابر، برادرى كه نماد نيروهاى حق است، با او به مالطفت 

و آن گاه كه نوبت به انتخابى بزرگ مى رسد، او كـه             . ردسخن مى گويد و از مرز ادب و خداپروايى در نمى گذ           
زيرا آن جا كه يا بايد قاتـل بـود و ظـالم، و يـا مقتـول بـود و                مى تواند قاتل باشد مقتول بودن را برمى گزيند،        

واز پسِ اين قتل ظالمانه، ندامت ظالم رخ مى نمايد و بى درنگ چهره              . مظلوم، حق در چهره دوم ظهورمى يابد      
 :حق كه در همه تاريخ قاعده اى بنا مى نَهدپيروز 

 
مِنْ اَجلِ ذلك كَتَبنا على بنى اِسرائيلَ اَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْس اَو فَساد فِى االَْرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاس جميعا                     

 )32/ مائده  .(ومنْ اَحياها فَكَاَنَّما اَحيا النّاس جميعا
 

از اين رو بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كس ديگر را نه به قصاص قتل كسى يا ارتكاب فسادى بـر                 
و هر كس كه به او حيات بخشد چون كسى اسـت            . روى زمين بكشد، چنان است كه همه مردم را كشته باشد          

 .كه همه مردم را حيات بخشيده باشد
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 عرصه نبرد انسان در طبيعت. 3
 

نسان را فرامى خوانَد تا با همه توان خويش در مبارزه اى جدى شركت كند تا نيروهـاى طبيعـت را بـه                       قرآن، ا 
در حقيقت، در اين عرصه نبردى ميان انسان و طبيعت جريان ندارد، بلكه مبارزه انسان بـراى                 . استخدام درآورد 

 از دستيابى به آدميانِ يك قوم بـاز         سدى كه ذوالقرنين مى سازد تا يأجوج و مأجوج را         . رام ساختن طبيعت است   
 :دارد، در حقيقت مبارزه براى استخدام طبيعت در خدمت حق است

 
أجوج           . حتّى اِذا بلَغَ بينَ السدينِ وجد مِنْ دونِهِماقَوما اليكادونَ يفْقَهونَ قَوالً             مـو وجأج نِ اِنَّ يـقـالُوا يـا ذَالْقَـرَنَي

دا               مفْسِدونَ سـ منَهيبنَنا ويلَ بعلى اَنْ تَجا عخَرْج لُ لَكعلْ نَجضِ فَهرٌ          .  فِى االَْر ى خَيـ بـكَّنّـى فيـهِ رقـالَ مـا م
دفَينِ          . فَاَعينُونى بِقُوة اَجعلَ بينَكُم وبينَهم ردما        نَ الْصـيتّى اِذا ساوى بديدِ حرَ الْحبتّـى اِذا       اتُونى زقـالَ انْفُخُـوا ح

 )97 تا 93/ كهف  .(فَمااسطاعوا اَنْ يظْهرُوه ومااستَطاعوا لَه نَقْبا. جعلَه نارا قالَ اتُونى اُفْرِغْ علَيهِ قِطْرًا 
 

 اى: گفتنـد . در پس آن دو كوه مردمى را ديد كه گويى هيچ سـخنى را نمـى فهمنـد        . تا به ميان دو كوه رسيد     
مى خواهى خراجى برخود مقرر كنيم تا تو ميان مـا و آنهـا              . ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج در زمين فساد مى كنند        

مرا به نيروى خويش مدد كنيد، . آنچه پروردگار من مرا بدان توانايى داده است بهتر است : سدى برآورى؟ گفت
: چون ميان آن دو كوه انباشـته شـد، گفـت          . يدبراى من تكه هاى آهن بياور     . تا ميان شما و آنها سدى برآورم        

نه توانستند از آن باال رونـد و نـه در   . مس گداخته بياوريد تا بر آن ريزم        : و گفت . تا آن آهن را بگداخت    . بدميد
 .آن سوراخ كنند

 
 اميد 

 
ه اميد را   اينك كه منظر قرآنى اين مبارزه دريافت شد، به وضوح مى توان ديد كه انسان در عرصه حيات هموار                  

ه هـاى قـرآن            . پيش رو دارد و چشم به راه آينده اى سرشار از خير است             از رهگذر همين نگرش است كه قصـ
 .لبريز از اميد و يأس ستيزى اند وآدمى را به مبارزه براى ساختن آينده اى نيكوتر فرامى خوانند

 
دگى را در فقدان فرزند دلبندش مى براى نمونه، در قصه يوسف، يعقوب در حالى كه سخت ترين لحظه هاى زن

 :گذراند، از صبر و اميد سخن مى گويد
 

 )18/ يوسف  .(فَصبرٌ جميلٌ واهللاُ الْمستَعانُ على ما تَصِفُونَ
 

 .اكنون براى من صبر زيبا نيكوتر است و خداست كه در اين باره از او يارى بايد خواست



 163

 :مى شود، باز از اميد دم مى زندديگر بار كه به فراق فرزندى ديگر مبتال 
 

 )83/ يوسف  .(فَصبرٌ جميلٌ عسى اهللاُ اَنْ يأتِينى بِهِم جميعا
 

 .شايد خدا همه را به من بازگردانَد. مرا صبر زيبا نيكوتر است
 

 :وانَدو نيز بذر اين اميد را در قلب فرزندان خويش مى پراكنَد و آنان را به تالش و يأس ستيزى فرا مى خ
 

 .(يابنِى اذْهبوا فَتَحسسوا مِنْ يوسف واَخيهِ وال تَايئَسوا مِنْ روحِ اهللاِ اِنَّه ال ييأَس مِنْ روحِ اهللاِ اِالَّ الْقَوم الْكـافِرُونَ                    
 )87/ يوسف 

 
ا تنها كافران از رحمـت     اى پسران من، برويد و يوسف و برادرش را بجوييد و از رحمت خدا مأيوس مشويد، زير                

 .خدا مأيوس مى شوند
 

اين نگرش به زندگى و حضور اميدوارانه در عرصه آن، روح جارى در حيات همه بندگان مـؤمنى اسـت كـه در             
ا بـا                   . قصه هاى قرآن حضور دارند     البتّه همين بندگان مؤمن دچار ترديد و اضطراب و سؤال نيز مـى شـوند، امـ
 :يابند كه پيروزى نزديك استپاسخ خدا اميد وآرامش مى 

 
رّآء وزلْزِلُـوا حتّـى يقُـولَ                       اَم حسِبتُم اَنْ تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذينَ خَلَوا مِنْ قَبلِكُم مستْهم الْبأْسĤء والضـَّ

 )214/ بقره  .( نَصرَاهللاِ قَريبالرَّسولُ والَّذينَ امنُوا معه متى نَصرُاهللاِ اَال اِنَّ
 

مى پنداريد كه به بهشت خواهيد رفت و هنوز آنچه بر سر پيشينيان شما آمده، بر سر شـما نيامـده؟ بـه ايشـان       
پـس يـارىِ خـدا كـى        : سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند، تا آنجا كه پيامبر و مؤمنانى كه با او بودند، گفتنـد                  

 . خدا نزديك استخواهد رسيد؟ بدان كه يارى
 

 آثار قصه هاى قرآن 
 

آنچه وجود اين   . قصه هاى قرآن، گذشته از پيام ها و عبرت هايى كه شرحشان گذشت، آثار و نتايجى نيز دارند                 
آثار را تأييد مى كند، اين است كه از مجموعه قصه هاى قرآن به صورت طولى و از يكايك آن ها در هر سوره                     

براى دريافت اين آثار، الزم است نخست به كـاركرد و           .  خاصى به ذهن القا مى شود      به صورت عرضى، تأثيرات   
 .تأثير اصلى قصه اشاره كنيم
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كاركرد اصلى همه گونه هاى هنرى، از جمله قصه، گذشته از پيام هاى محتوايى شان، انگيزش عاطفى والقاى                  
روح و جان انسان اثر مى كند و رگ عواطـف           همان قدر كه يك قطعه موزيك يا تابلو نقّاشى در           . نفسانى است 

اين هيجـان و    . آدمى را به جنبش درمى آورد، يك قصه نيز مى تواند درون انسان را به جنبش و هيجان وادارد                  
اگـر وجـوه ايـن افاضـه        . خلجان روحى، همان وحى عاطفى و فكرى است كه پيامبر هنر به ارمغـان مـى آورد                

ه فرودآمـده                 روحانى و وحى عاطفى درك شود، آ       ن گاه در مى يابيم كه اصوال چرا بخشى از قرآن به زبان قصـ
 :اين وجوه عبارتند از. است

 
 كاستن از فشار عاطفى شديد بر پيامبر اسالم و مؤمنان 

 
در برابـر مكـر و خيانـت و    . كرده ها و گفته هاى مشركان، روح و جان پيامبر و مؤمنـان را سـخت آزارمـى داد         

 : راستى سينه پيامبر احساس تنگنا مى كردخباثت مشركان، به
 

 )97/ حجر  .(ولَقَد نَعلَم اَنَّك يضيقُ صدرك بِما يقُولُونَ
 

 .و مى دانيم كه تو از گفتارشان دلتنگ مى شوى
 

اين فشار روانى آن قدر شديد بود كه حتماً بايد مهار مى شد و در پرتو لطـف خـاص خداونـد بـه آرامـش مـى                            
 : قرآن بارها براى تلقين آرامش روحى به جان و دل پيامبر، او را مخاطب ساخته است.گراييد

 
           كْظُومم وهوتِ اِذْ نادى والتَكُنْ كَصاحِبِ الْحو كبكْمِ ربِرْ لِحفَاص .         وهرآءِ وه لَنُبِذَ بِالْعبةٌ مِنْ رمنِع كَهال اَنْ تَدارلَو

ومذْم49و  48/ قلم  .(م( 
 

اگـر نعمـت   . در برابر فرمان پروردگارت صابر باش و چون صاحب ماهى مباش كه با دلـى پرانـدوه نـدا در داد               
 .پروردگارش نبود، در عين بدحالى به صحرايى بى آب و گياه مى افتاد

 
 )3/ شعرا  .(لَعلَّك باخِع نَفْسك اَالّ يكُونُوا مؤْمِنينَ

 
 .آورند، خود را هالك سازىشايد از اينكه ايمان نمى 

 
     اَنْـت Ĥاِنَّمـ لَـكم هعم ءĤج هِ كَنْزٌ اَولَيآل اُنْزِلَ عقُولُوا لَواَنْ ي كردئِقٌ بِه صĤضو كوحى اِلَيما ي ضعب تارِك لَكفَلَع

 )12/ هود  .(نَذيرٌ واهللاُ على كُلِّ شَىء وكيلٌ
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چـرا گنجـى   : كه بر تو وحى كرده ايم واگذارى و بدان دلتنگ باشى كه مى گويند   مباد كه برخى از چيزهايى را       
بر او افكنده نمى شود؟ و چرا فرشته اى همراه او نمى آيد؟ جز اين نيست كه تو بيم دهنده اى بيش نيسـتى و                         

 .خداست كه كار ساز هر چيزى است
 

از رهگذر همين قصه ها، تصـويرى     .  دارند قصه هاى قرآن در ايجاد اين آرامش روحى نقش و وظيفه اى خطير            
بديع از صبر و ثبات در راه ابالغ حق، پيش روى پيامبر و مؤمنان پديد مى آمد و آنان را به ادامه راه اميدوارمى                        

 :قرآن، خود، به اين اثر تصريح كرده است. ساخت
 

/ هود   .(ؤادك وجĤءك فى هذِهِ الْحقُّ وموعِظَةٌ وذِكْرى لِلْمؤْمِنينَ       وكُالّ نَقُص علَيك مِنْ اَنْبĤءِ الرُّسلِ ما نُثَبت بِه فُ         
120( 

 
و در اين كتاب بـراى تـو سـخن    . هر خبرى از اخبار پيامبران را برايت حكايت مى كنيم تا تو را قويدل گردانيم              

 .حق، و براى مؤمنان موعظه و اندرز نازل شده است
 

اين، تأكيدى اسـت بـر آن       . اثت زمين براى مؤمنان سخن مى رود، تصادفى نيست        اين كه در قصه موسى از ور      
 :وحى عاطفى كه جان پيامبر را از فشار روحى رهايى مى دهد و نهال اميد را در دلش بالنده تر مى سازد

 
نَ عال فِى االَْرضِ وجعلَ اَهلَها شِيعا يستَضْعِف        اِنَّ فِرْعو . نَتْلُوا علَيك مِنْ نَبأ موسى وفِرْعونَ بِالْحقِّ لِقَوم يؤْمِنُونَ          

ونُريد اَنْ نَمنَّ علَى الَّذينَ استُضْـعِفُوا فِـى         . طĤئِفَةً مِنْهم يذَبح اَبنĤءهم ويستَحيى نِسĤءهم اِنَّه كانَ مِنَ الْمفْسِدينَ           
   نَجةً وم اَئِملَهعنَجضِ والْوارِثينَ االَْر ملَهما كانُوا           . ع مما مِنْههنُودجهامانَ ونَ ووفِرْع نُرِىضِ وفِى االَر مكِنَّ لَهنُمو

 )6 تا 3/ قصص  .(يحذَرونَ
 

فرعـون در آن سـرزمين   . براى آنها كه ايمان مى آورند داستان راستين موسى و فرعون را بر تـو مـى خـوانيم      
فرقه اى را زبون مى داشت و پسرانشان را مى كشت و زنانشـان              . ش را فرقه فرقه ساخت    برترى جست و مردم   

و ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روى زمين نعمت دهيم و آنان              . را زنده مى گذاشت كه او از تبهكاران بود          
ن و هامـان و  و آنهـا را در آن سـرزمين مكانـت بخشـيم و بـه فرعـو      . را پيشوايان سـازيم و وارثـان گـردانيم         

 .لشكريانشان چيزى را كه از آن مى ترسيدند نشان دهيم
 

      تـارِك ك از همين روست كه در سوره هود، كه يكى از مجموعه هاى همين گونه قصه هاسـت، در آغـاز فَلَعلـَّ
نيز به همين دليل است كـه در        . را... را مى آورد و در پايان وكُالّ نَقُص علَيك مِنْ اَنْبĤءِ الرُّسلِ           ... بعض ما يوحى  

 :آغاز سوره طه، كه قصه موسى را در خود دارد، به پيامبر نويد مى دهد كه قرآن كتاب مشقّت نيست
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 )3 تا 1/ طه  .(اِالّ تَذْكِرَةً لِمنْ يخْشى. مĤ اَنْزَلْنا علَيك الْقُرْانَ لِتَشْقى . طه 
 

 .تنها هشدارى است براى آن كه مى ترسد. ر رنج افتى قرآن را بر تو نازل نكرده ايم كه د. طاها 
 

در همين سوره و در خالل قصه موسى، ناگوارى هايى را كه گريبانگير موسى بود شرح مى دهد و در پايـان، از      
 :اين نكته ياد مى آورد كه حال پيامبران پيشين به همين گونه بوده است

 
 )99/ طه  .(قَد سبقَ وقَد اتَيناك مِنْ لَدنّا ذِكْرًاكَذلِك نَقُص علَيك مِنْ اَنبĤءِ ما 

 
 .و به تو از جانب خود قرآن را عطا كرديم. اينچنين خبرهاى گذشته را براى تو حكايت مى كنيم

 
قصه موسى در سوره قصص، مجموعه قصه هاى سوره انبيا، و قصه هايى از سوره صافّات دقيقاً همين وظيفـه                    

اما شايد نيكوترين نمونه همان قصه نوح باشد با عناصر مشترك فراوان و شيوه هاى يكسـان                 . كنندرا ايفا مى    
ت هـاى همنـام                    د مى بردند و حتّى بـود، سـواع، يغـوث،     : برخورد مشركان و رنج هاى مشابهى كه نوح و محم

بـه آينـده فرخنـده دعـوت     بى شك در آينه اين قصه، محمد حال خويشتن و امتش را مى ديد و        . يعوق، و نسر  
 .خويش، يعنى نجات مردان خدا، اميدوار مى شد

 
 هدايت عواطف به سمت بيزارى از جلوه هاى زشت 

 
قصه هاى قرآن، همپاى اميد بخشى و آرام سازى، به مؤمنان مى فهمانند كه صرفاً دوسـت داشـتن و عاطفـه                      

 ستايند، از لحاظ عاطفى بـه جنـگ ناپـاكى هـا     مؤمنان بايد همان قدر كه پاكى ها را مى  . ورزيدن كافى نيست  
 جلـوه هـايى   ;بدين سان، بيزارى از جلوه هاى زشتى و فساد و گمراهى در قلب ايشان پرورش مـى يابـد       . روند

 .مانند اعمال ناشايست چون لواط وتنگ نظرى اقتصادى، و ابليس و شيطان
 

ـ              ز از نفـرت و بيـزارى از ابلـيس و نيروهـاى     در قصه آدم، مخاطب به راستى در فضايى قرارمى گيـرد كـه لبري
در اين قصه، دشمنى ميان آدم و شيطان بسيار هنرمندانه ترسيم مى شود و امتداد ايـن دشـمنى        . شيطانى است 

در قصه موسى و هود و صالح، نحوه برخورد مستكبران و معانـدان بسـى ظريـف و                  . به مؤمنان تلقين مى گردد    
ن احساس كينه و نفرت نسبت به ابليس را در مورد اين مستكبران تداعى مى          چشمگير پرورانده مى شود و هما     

 . كند
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حتّى كيفرها و عقاب هايى كه در اين قصه ها براى فرعون و قوم عاد و ثمود برشمرده شده است، با عنايت به                       
در .  باطل بيفزايد  شدت و هراس انگيزى آن ها، ظاهراً از اين روست كه بر اين نفرت و بيزارى مؤمنان از جبهه                  

اين حالت است كه مؤمنان هرگز نسبت به مهاجمان و معاندان، احساس شفقت و حتّـى يكسـان نگـرى نمـى                      
و اين، خود، از پايه هاى حفظ كيـان يـك دعـوت             . كنند وهمواره آن ها را به چشم دشمنى و عداوت مى بينند           

 .است
 

. ، نسبت به عبادت بتان و خدانمايان اوج مى گيـرد          همين حس بيزارى جويى در برخى ديگر از قصه هاى قرآن          
در اين قصه ها، با صحنه سازى هاى عاطفى و هيجان انگيز، كينه مؤمنان به هر چيز و هركس كه جز خدا به                       

 .پرستش گرفته شود برانگيخته مى گردد
 

هنرى براى تحقيـر بتـان       در قصه ابراهيم، اين حس بسيار عميق و متعالى مى شود و از همه ابزارها و عناصر                  
بهرهورى مى گردد، به ويژه آن جا كه ابراهيم قهرمانوار بت ها را در هم مـى شـكند و آن گـاه بـت بـزرگ را                 

 .متّهم مى كند تا مردم همه روزگاران پوشالى بودن نيروهاى غيرتوحيدى را لمس كنند
 

 تبشير و انذار 
 

ينى، مؤمنان و كافران جلوه هاى رحمت و انتقام پرودگار را           در قصه هاى قرآن، به شيوه اى كامال تجسمى و ع          
صحنه هاى اميد بخش زندگى و پيروزى مؤمنان، در كنار منـاظر هـالك و آوارگـى و زبـونى                    . لمس مى كنند  

كافران، همچون سمفونى باشكوهى جلوه مى كند كه ساعتى مخاطب را در خويش فرومى برَد و گوشه گوشـه                   
 .و گاه از بيم لبريز مى سازدجانش را گاه از اميد 

 
در رهگذر همين تبشير و انذار است كه هم مؤمنان نسبت به راهى كه مى روند اطمينان و يقـين مـى يابنـد و                         

شايد بتـوان گفـت كـه نقـش همـين تبشـيرها و              . هم كافران در عقيده خويش تزلزل و پريشانى پيدامى كنند         
 .گوى علمى استانذارها، مؤثّرتر از برهان واستدالل و بگو م

 
ضرب آهنگ  . جلوه هايى ناب از اين نقش عظيم در قصه هاى سوره هاى اعراف و شعرا و قمر ديده مى شوند                   

واژه ها، طنين مرگبار انذار، تكرار كوبنده، و موسيقى خيره كننده اين آيات را بنگريد كـه چـه تصـوير دهشـت                       
 :انگيزى پديدآورده اند
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  مقَو ملَهقَب تجِرَ        كَذَّبدازنُونٌ وجقالُوا منا ودبوا عفَانْتَصِرْ      .  نُوح فَكَذَّب غْلُوباَنّى م هبعا رءِ     . فَدĤم السـ واب اَبـ Ĥنفَفَتَح
تَجرى بِاَعينِنـا   . واح ودسر   وحملْناه على ذاتِ اَلْ   . وفَجرْنَا االَْرض عيونًا فَالْتَقَى الْمĤء على اَمر قَد قُدِر          . بِمĤء منْهمِر   

 .ولَقَد تَرَكْناهĤ ايةً فَهلْ مِنْ مدكِر . جزآء لِمنْ كانَ كُفِرَ 
 

ذابى ونُـذُرِ           . ولَقَد يسرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِنْ مدكِر        .  فَكَيف كانَ عذابى ونُذُرِ      كـانَ عـ ف فَكَيـ عاد تكَذَّب .  Ĥاِنّـ
فَكَيف كانَ عذابى ونُذُرِ . تَنْزِع النّاس كَاَنَّهم اَعجاز نَخْل منْقَعِر. اَرسلْنا علَيهِم ريحا صرْصرًا فى يومِ نَحس مستَمِرٍّ 

 .ولَقَد يسرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِنْ مدكِر . 
 

و            . فَقالُوا أَبشَرًا مِنّا واحِدا نَتَّبِعه اِنĤّ اِذًا لَفى ضَالل وسعر           . رِ   كَذَّبت ثَمود بِالنُّذُ   لْ هـ نِنـا بـيهِ مِـنْ ب لَيـالذِّكْرُ ع اُلْقِىء
طَبِرْ    اِنّا مرْسِلُوا النّاقَةِ فِتْنَةً لَهم فَـارتَقِب      . سيعلَمونَ غَدا منِ الْكَذّاب االَشِرُ      . كَذّاب اَشِرٌ    اصـو مه .     ءĤاَنَّ الْمـ مئْه نَبـو

ذابى ونُـذُرِ        . فَنادوا صاحِبهم فَتَعاطى فَعقَرَ     . قِسمةٌ بينَهم كُلُّ شِرْب محتَضَرٌ       كـانَ عـ ففَكَي .    هِملَـيلْنا ع سـاَر Ĥاِنّـ
 )32 تا 9/ قمر  .(رْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِنْ مدكِرولَقَد يس. صيحةً واحِدةً فكانُوا كَهشيمِ الْمحتَظِرِ 

 
. و به دشنامش راندند     . ديوانه است : بنده ما را تكذيب كردند و گفتند      . پيش از اينها قوم نوح تكذيب كرده بودند       

بى كه به شدت مى و ما نيز درهاى آسمان را به روى آ. من مغلوب شده ام، انتقام بكش: و پروردگارش را خواند
و او را بـر آن      . و از زمين چشمه ها شكافتيم تا آب به آن مقدار كه مقدر شـده بـود گردآمـد                    . ريخت گشوديم   

 .كشتى كه تخته ها و ميخها داشت سوار كرديم 
 

آيـا  . و هر آينه آن كشتى را نشـانه اى سـاختيم          . اين بود جزاى كسانى كه كفر ورزيدند        .  زير نظر ما روان شد    
يچ پند گيرنده اى هست؟ پس عذاب و بيم دادنهاى من چگونه بود؟ و اين قرآن را آسان ادا كـرديم تـا از آن                      ه

پس عذاب و بيم دادنهاى من چگونه بـود؟ مـا بـر    . آيا پند گيرنده اى هست؟ قوم عاد تكذيب كردند. پند گيرند 
ين، همانند ريشه هاى از جاى كنـده        آنها در روزى نحس و طوالنى بادى سخت فرستاديم، كه مردمان را از زم             

 . نخل، برمى كند 
 

آيـا پنـد گيرنـده اى       . عذاب و بيم دادنهاى من چگونه بود؟ و اين قرآن را آسان ادا كرديم تا از آن پنـد گيرنـد                    
اگر از انسانى همانند خود پيروى كنيم گمراه و ديوانـه  : گفتند. هست؟ قوم ثمود بيم دهندگان را تكذيب كردند      

  آيا از ميان همه ما كالم خدا به او القا شده است؟;باشيم
 

مـا آن مـاده شـتر را    . فردا خواهند دانست كه دروغگوى خود خواه كيسـت  .  نه، او دروغگويى خود خواه است      
. و به آنها بگوى كه آب ميانشان تقسـيم شـده          . پس مراقبشان باش و صبر كن       . براى آزمايششان مى فرستيم   

 . و به سر آب مى رود نوبت هر كه باشد ا
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عذاب و بيم دادنهاى من چگونه بود؟ ما بر آنها يك           . يارشان را ندا دادند و او شمشير برگرفت و آن را پى كرد              
و اين قرآن را آسان اَدا كرديم تا از . پس همانند آن علفهاى خشك آغل گوسفند شدند. آواز سهمناك فرستاديم

 آيا پندگيرنده اى هست؟. آن پندگيرند
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 )سيرى در قصه آدم(ه هاى قرآن  نمونه برداشت از قص- 6فصل 
 

 تصويرهاى هفت گانه قصه آدم 
 

ايـن  . بقره، اعراف، حجر، اسراء، كهف، طـه، و ص : قصه آدم و رانده شدنش از بهشت در هفت جاى آمده است         
 :به اين هفت تصوير بنگريد. ى واحد رامى سازندهفت تصوير در امتداد يكديگرند و در مجموع قصه ا

 
 تصوير قصه در سوره بقره 

 
                   حبنُ نُسنَحو ءĤمالد فِكسفيها وي فْسِدنْ يلُ فيها معلُوا أَتَجĤضِ خَليفَةً قلئِكَةِ اِنّى جاعِلٌ فىِ االَْرلِلْم كباِذْ قالَ رو

وعلَّم ادم االَْسمĤء كُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْملئِكَةِ فَقالَ أَنْبِؤُونى          . نّى اَعلَم ماالتَعلَمونَ    بِحمدِك ونُقَدس لَك قالَ اِ    
 .قالُوا سبحانَك ال عِلْم لَنĤ اِالّ ما علَّمتَنĤ اِنَّك اَنْت الْعليم الْحكيم . بِاَسمĤءِ هؤُآلءِ اِنْ كُنْتُم صادِقينَ 

 
قالَ يĤ ادم أَنْبِئْهم بِاَسمĤئِهِم فَلَما اَنْبأَهم بِاَسمĤئِهِم قالَ اَلَم اَقُلْ لَكُم اِنّى اَعلَم غَيب السمواتِ واالَْرضِ واَعلَـم مـا                     

. دوا اِالّ اِبليس اَبى واستَكْبرَ وكانَ مِـنَ الْكـافِرينَ           واِذْ قُلْنا لِلْملئِكَةِ اسجدوا الِدم فَسج     . تُبدونَ وما كُنْتُم تَكْتُمونَ     
 .وقُلْنا يĤ ادم اسكُنْ اَنْت وزوجك الْجنَّةَ وكُال مِنْها رغَدا حيثُ شِئْتُما وال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظّالِمينَ 

 
تَقَرٌّ ومتـاع              فَاَزلَّهما الشَّيطانُ عنْها فَ    سـم ضفىِ االَر لَكُمو ودض ععلِب ضُكُمعبِطُوا بقُلْنَا اها كانا فيهِ وما مِمهاَخْرَج

ما يأْتِينَّكُم مِنّى   قُلْنَا اهبِطُوا مِنْها جميعا فَاِ    . فَتَلَقّى ادم مِنْ ربه كَلِمات فَتاب علَيهِ اِنَّه هو التَّواب الرَّحيم            . اِلى حين   
م           . هدى فَمنْ تَِبع هداى فَالخَوف علَيهِم والهم يحزَنُونَ          النّـارِ هـ حاب اَصـ اُولئِك Ĥوا بِـاياتِنكَذَّبالَّذينَ كَفَرُوا وو

 )39 تا 30/ بقره  .(فيها خالِدونَ
 

آيا كسى را مى آفرينى كـه در  : اى مى آفرينم، گفتندمن در زمين خليفه    : و چون پروردگارت به فرشتگان گفت     
: آنجا فساد كند و خونها بريزد، و حال آنكه ما به ستايش تو تسبيح مى گوييم و تو را تقديس مى كنـيم؟ گفـت      

و . سپس آنها را به فرشتگان عرضه كـرد       . و نامها را به تمامى به آدم بياموخت       . من آن دانم كه شما نمى دانيد        
ما را جز آنچه خود به مـا آموختـه   . منزهى تو : گفتند. راست مى گوييد مرا به نامهاى اينها خبر دهيد          اگر  : گفت

 .اى آدم، آنها را از نامهايشان آگاه كن: گفت. تويى داناى حكيم . اى دانشى نيست
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ى دانـم، و بـر   آيا به شما نگفتم كه من نهان آسمانها و زمـين را مـ   :  چون از آن نامها آگاهشان كرد، خدا گفت       
همه سـجده كردنـد     . آدم را سجده كنيد   : آنچه آشكارمى كنيد و پنهان مى داشتيد آگاهم؟ و به فرشتگان گفتيم           

 . و او از كافران بود . جز ابليس، كه سر باز زد و برترى جست
 

آن بـه   و هرچه خواهيد، و هرجـا كـه خواهيـد، از ثمـرات              . اى آدم، خود و زنت در بهشت جاى گيريد        : و گفتيم 
پس شيطان آن دو را بـه خطـا         . و به اين درخت نزديك مشويد، كه به زمره ستمكاران درآييد            . خوشى بخوريد 

پايين رويد، برخى دشـمن برخـى ديگـر، و قرارگـاه و             : گفتيم. واداشت، و از بهشتى كه در آن بودند بيرون راند         
 . جاى برخوردارى شما تا روز قيامت در زمين باشد 

 
: گفتيم. پس خدا توبه او را بپذيرفت، زيرا توبه پذير و مهربان است             . ردگارش كلمه اى چند فراگرفت    آدم از پرو  

 پس اگر از جانب من راهنمايى برايتان آمد، بر آنها كه از راهنمايى من پيـروى كننـد                ;همه از بهشت فرو شويد    
يات خدا را تكذيب كننـد خـود اهـل          كسانى كه كافر شوند، و آ     . بيمى نخواهد بود و خود اندوهناك نمى شوند         

 .جهنمند و جاودانه در آنجا خواهند بود
 

 تصوير قصه در سوره اعراف 
 

اجِدينَ                    كُـنْ مِـنَ السـي لَم ليسوا اِالّ اِبدجفَس موا الِددجلئِكَةِ اسقُلْنالِلْم ثُم ناكُمروص ثُم خَلَقْناكُم لَقَدقـالَ مـا    . و
قالَ فَاهبِطْ مِنْها فَما يكُونُ لَك اَنْ . الّ تَسجد اِذْ اَمرْتُك قالَ اَنَا خَيرٌ مِنْه خَلَقْتَنى مِنْ نار وخَلَقْتَه مِنْ طين منَعك اَ

قالَ فَبِمĤ اَغْويتَنى .  الْمنْظَرينَ قالَ اِنَّك مِنَ. قالَ اَنْظِرْنى اِلى يومِ يبعثُونَ . تَتَكَبرَ فيها فَاخْرُج اِنَّك مِنَ الصاغِرينَ 
   تَقيمسالْم صِراطَك منَّ لَهدالََقْع .                 التَجِـدو ئِلِهِمĤنْ شَـم عـو مـانِهِمنْ اَي عـو مِنْ خَلْفِهِـمو ديهِممِنْ اَي منَّهالَتِي ثُم

نَّم مِـنْكُم اَجمعـينَ              قالَ اخْرُج مِنْها مذْؤُوما مدحو    . اَكْثَرَهم شاكِرينَ    هـالَ َنَّ ج الََمـ ممِنْه كنْ تَبِعا لَمر .   ماد Ĥيـو
 .اسكُنْ اَنْت وزوجك الْجنَّةَ فَكُال مِنْ حيثُ شِئْتُما والتَقْرَبا هذِهِ الشَّجرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظّالِمينَ 

 
جرَةِ اِالّ اَنْ              فَوسوس لَهما الشّيطانُ لِيبدِى لَ     هما ماورِى عنْهما مِن سوءتِهِما وقالَ ما نَهيكُما ربكُما عنْ هـذِهِ الشـَّ

دت        . وقاسمهمĤ اِنّى لَكُما لَمِنَ النّاصِحينَ    . تَكُونا ملَكَينِ اَو تَكُونا مِنَ الْخالِدينَ        رَةِ بـج فَدلّيهما بِغُرُور فَلَما ذاقَا الشـَّ
هما سوءتُهما وطَفِقا يخْصِفانِ علَيهِما مِنْ ورقِ الْجنَّةِ وناداهما ربهما اَلَم اَنْهكُما عنْ تِلْكُما الشَّجرةِ واَقُلْ لَكُمĤ اِنَّ                  لَ

            تَرْح تَغْفِرْلَنا و نا وإنْ لَمنا أَنْفُسنا ظَلَمببينٌ قاال رم ودطانَ لَكُما عنا لَنَكُـونَنَّ مِـنَ الخاسِـرينَ      الشَّيبِطُـوا    . مقَـالَ اه
 .(قَالَ فيها تَحيونَ و فيها تَموتُونَ و مِنْها تُخْرَجونَ. بعضُكُم لِبعض عدو ولَكُم فِى االَْرضِ مستَقَرٌّ و متاع اِلى حين

 )25 تا 11/ اعراف 
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همه، جز ابليس، سـجده     . آدم را سجده كنيد   : نگاه به فرشتگان گفتيم   و شما را بيافريديم، و صورت بخشيديم، آ       
وقتى تو را به سجده فرمان دادم، چه چيز تو را از آن             : خدا گفت . كردند و ابليس در شمار سجده كنندگان نبود         

 . من از او بهترم، مرا از آتش آفريده اى و او را از گل : بازداشت؟ گفت
 

مرا : گفت. و را چه رسد كه در آن گردنكشى كنى؟ بيرون رو كه تو از خوار شدگانى                 ت. از اين مقام فروشو   : گفت
حال كه مرا نوميـد سـاخته اى،        : گفت. تو از مهلت يافتگانى     : گفت. تا روز قيامت كه زنده مى شوند مهلت ده          

و . ر آنها مى تازمآنگاه از پيش واز پس و از چپ واز راست ب. من هم ايشان را از راه راست تو منحرف مى كنم 
از كسـانى كـه پيـروى تـو      . از اينجا بيرون شو، منفـور مطـرود       : گفت. بيشترينشان را شكر گزار نخواهى يافت       

 . اى آدم، تو و همسرت در بهشت مكان گيريد. گزينند و از همه شما جهنم را خواهم انباشت 
 

شمارِ بر خويش ستم كنندگان خواهيد شد       از هرجا كه خواهيد بخوريد ولى به اين درخت نزديك مشويد كه در              
: و گفـت  . پس شيطان آن دو را وسوسه كرد، تا شرمگاهشان را كه از آنها پوشيده بود در نظرشان آشكار كنـد                   . 

و برايشان سوگند خورد كـه      . پروردگارتان شما را از اين درخت منع كرد تا مباد از فرشتگان يا جاويدانان شويد                
چون از آن درخت خوردند شرمگاه هايشان آشكار شد و          . دو را بفريفت و به پستى افكند      و آن   . نيكخواه شمايم   

آيا شما را از آن درخت منع نكرده بـودم و           : پروردگارشان ندا داد  . به پوشيدن خويش از برگهاى بهشت پرداختند      
 نگفته بودم كه شيطان آشكارا دشمن شماست؟

 
 و اگر ما را نيامرزى و بر ما رحمت نياورى از زيان ديدگان خـواهيم                اى پروردگار ما، به خود ستم كرديم      : گفتند
. فروشويد، برخى دشمن برخى ديگر، و تا روز قيامت زمين قرارگاه و جاى تمتع شـما خواهـد بـود                     : گفت. بود  
 .در آنجا زندگى خواهيدكردو در آنجا خواهيد مرد و از آن بيرون آورده شويد: گفت

 
 ر تصوير قصه در سوره حج

 
مومِ            . ولَقَد خَلَقْنَا االِنْسانَ مِنْ صلْصال مِنْ حمأ مسنُون          لُ مِـنْ نـارِ السـ مِنْ قَبـ نَّ خَلَقْناهĤالْجو .     ك بـاِذْ قـالَ رو

وا لَـه سـاجِدينَ     فَاِذا سويتُه ونَفَخْت فيهِ مِنْ . لِلْملئِكَةِ اِنّى خالِقٌ بشَرًا مِنْ صلْصال مِنْ حمأ مسنُون        وحـى فَقَعـر .
 .اِالّْاِبليس اَبى اَنْ يكُونَ مع الساجِدينَ . فَسجد الْملئِكَةُ كُلُّهم اَجمعونَ 

 
ـ          .  قالَ يĤ اِبليس مالَك اَالّ تَكُونَ مع الساجِدينَ          ملْصال مِنْ حمِنْ ص شَر خَلَقْتَهلِب دجاَكُنْ الَِس نُون    قالَ لَم سـأ م .

      جيمر مِنْها فَاِنَّك ينِ       . قالَ فَاخْرُجمِ الدونَةَ اِلى ياللَّع كلَياِنَّ عثُونَ      . وعبمِ يوفَاَنْظِرْنى اِلى ي بقالَ ر .   ك قـالَ فَاِنـَّ
اِالّ . ى الَُزينَنَّ لَهم فىِ االَْرضِ والَُغْـوِينَّهم اَجمعـينَ          قالَ رب بِمĤ اَغْويتَن   . اِلى يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ     . مِنَ الْمنْظَرينَ   
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اِنَّ عِبادى لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ اِالّ منِ اتَّبعك مِـنَ           . قالَ هذا صِراطٌ علَى مستَقيم    . عِبادك مِنْهم الْمخْلَصينَ    
 )42 تا 26/ حجر  .(الْغاوينَ

 
. و جن را پيش از آن از آتش سوزنده بى دود آفريده بوديم              . را از گل خشك، از لجن بويناك آفريديم         ما آدمى   

چون آفرينشـش را  . مى خواهم بشرى از گل خشك، از لجن بويناك بيافرينم           : و پروردگارت به فرشتگان گفت    
مگـر  . شتگان همگى سـجده كردنـد       فر. به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابر او به سجده بيفتيد                 

من : اى ابليس، چرا تو از سجده كنندگان نبودى؟ گفت        : گفت. ابليس كه سر باز زد كه با سجده كنندگان باشد           
از آنجا بيرون شو كه مطرود      : گفت. براى بشرى كه از گل خشك، از لجن بويناك آفريده اى سجده نمى كنم               

اى پروردگار من، مرا تا روزى كه دوباره زنده مى شـوند مهلـت              :  گفت .تا روز قيامت بر تو لعنت است        . هستى  
 .ده 
 

اى پروردگار من، چون مرا نوميد      : گفت. تا آن روزى كه وقتش معلوم است        . تو در شمار مهلت يافتگانى      : گفت
 اخالص تو   مگر آنها كه بندگان با    . كردى، در روى زمين بدى ها را در نظرشان بيارايم و همگان را گمراه كنم                

تو را بر بندگان من تسلطى نيست، مگـر بـر آن            . راه اخالص راه راستى است كه به من مى رسد           : گفت. باشند
 .گمراهانى كه تو را پيروى كنند

 
 تصوير قصه در سوره اِسراء 

 
          لِم دجاَسقالَ ء ليسوا اِالّ اِبدجفَس موا الِددجلئِكَةِ اساِذْ قُلْنا لِلْمطينًا    و نْ خَلَقْت .        ت ذى كَرَّمـ قالَ اَرءيتَك هـذَا الـَّ

قالَ اذْهب فَمنْ تَبِعك مِنْهم فَاِنَّ جهنَّم جزآؤُكُم جزآء . علَى لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلى يومِ الْقِيامةِ الََحتَنِكَنَّ ذُريتَه اِالّ قَليال 
والِ واالَوالدِ                واستَفْزِز  . موفُورا   فِـى االَْمـ مشـارِكْهو جِلِـكرو لِكبِخَي هِملَيع لِباَجو تِكوبِص ممِنْه تتَطَعنِ اسم

 تـا   61/ اسـراء    .(اِنَّ عِبادى لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ وكَفى بِرَبك وكيالً        . وعِدهم ومايعِدهم الشَّيطانُ اِالّ غُرُوراً      
65( 
 

آيـا بـراى كسـى كـه از گـل           : گفت. همگان جز ابليس سجده كردند    . آدم را سجده كنيد   : و به فرشتگان گفتيم   
با من بگوى چرا اين را بر من برترى نهاده اى؟ اگر مرا تـا روز قيامـت مهلـت               : آفريده اى سجده كنم؟ و گفت     

 . دهى، بر فرزندان او، جز اندكى، مهارزنم 
 

بـا فريـاد خـويش هركـه را     . اى تو و هركس كه پيرو تو گردد جهنم است، كه كيفرى تمام است            برو، جز : گفت
توانى از جاى برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شركت جوى و به آنها                         
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 مـن هـيچ تسـلطى نباشـد و          تـو را بـر بنـدگان      . و حال آنكه شيطان جز به فريبى وعده شان ندهد           . وعده بده 
 .پروردگار تو براى نگهبانيشان كافى است

 
 تصوير قصه در سوره كهف 

 
واِذْ قُلْنا لِلْملئِكَةِ اسجدوا الِدم فَسجدوا اِالّ اِبليس كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسقَ عنْ اَمرِ ربه اَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه اَوليĤء مِـنْ                    

الًددلِلظّالِمينَ ب بِئْس ودع لَكُم مه50/ كهف  .(ونى و( 
 

و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم كه آدم را سجده كنيد، همه جز ابليس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سر                       
؟ آيا شيطان و فرزندانش را به جاى من به دوستى مى گيريد حـال آنكـه دشـمن شـمايند                   . بتافت سجده كردند  

 .ظالمان بد چيزى را به جاى خدا برگزيدند
 

 تصوير قصه در سوره طه 
 

فَقُلْنا يĤ ادم اِنَّ هذا عدو لَك ولِزَوجِك فَال يخْرِجنَّكُما مِنَ           . واِذْ قُلْنا لِلْملئِكَةِ اسجدوا الِدم فَسجدوا اِالّ اِبليس اَبى          
فَوسوس اِلَيهِ الشَّيطانُ قالَ يـĤ      . واَنَّك التَظْمؤُ فيها والتَضْحى     .  اَالّ تَجوع فيها والتَعرى      اِنَّ لَك . الْجنَّةِ فَتَشْقى   

فَاَكَال مِنْها فَبدت لَهما سوءتُهما وطَفِقا يخْصِـفانِ علَيهِمـا مِـنْ            . ادم هلْ اَدلُّك على شَجرَةِ الْخُلْدِ وملْك اليبلى         
دو  . ثُم اجتَبيه ربه فَتاب علَيهِ وهدى     . ورقِ الْجنَّةِ وعصى ادم ربه فَغَوى        ض عـعلِب ضُكُمعا بميعبِطا مِنْها جقالَ اه

 )123 تا 116/ طه  .(فَاِما يأْتِينَّكُم مِنّى هدى فَمنِ اتَّبع هداى فَاليضِلُّ واليشْقى
 
: گفتـيم . آدم را سجده كنيد، همه جز ابليس ـ كه سرپيچى كرد ـ سجده كردند   : آنگاه كه به فرشتگان گفتيمو 

كه تو در بهشت نـه      . اى آدم، اين دشمن تو وهمسر توست، شما را از بهشت بيرون نكند، كه نگونبخت شوى                 
شيطان وسوسه اش كرد و     . اب  گرسنه مى شوى و نه برهنه مى مانى و نه تشنه مى شوى و نه دچار تابش آفت                 

 : گفت
 

اى آدم، آيا تو را به درخت جاويدانى و ملكى زوال ناپذير راه بنمايم؟ از آن درخـت خوردنـد و شرمگاهشـان در                        
آدم بر پروردگار خويش عاصى شـد       . و همچنان برگ درختان بهشت بر آنها مى چسبانيدند        . نظرشان پديدار شد  

همگـى از آنجـا   : گفـت . و را برگزيد و توبه اش را بپذيرفت و هدايتش كرد          سپس پروردگارش ا  . و راه گم كرد     
اگر از جانب من شما را راهنمايى آمد، هركس از آن راهنمايى من متابعت كند نه                .  دشمنان يكديگر  ;پايين رويد 

 .گمراه مى شود و نه تيره بخت
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 تصوير قصه در سوره ص 
 

     ظيمؤٌ عنَب ونْ . قُلْ هع رِضُونَ   اَنْتُمعم ونَ          . هخْتَصِملى اِذْ يالَِ االَْعمِنْ عِلْم بِالْم ما كانَ لِى .      Ĥاِالّ اَنَّمـ وحى اِلَىاِنْ ي
ـ           . اِذْ قالَ ربك لِلْملئِكَةِ اِنّى خالِقٌ بشَرًا مِنْ طين          . اَنَا نَذيرٌ مبينٌ     وحـى فَقَعفيـهِ مِـنْ ر نَفَخْـتو تُهيوفَاِذا س   وا لَـه

 .اِالّ اِبليس استَكْبرَ وكانَ مِنَ الْكافِرينَ . فَسجد الْملئِكَةُ كُلُّهم اَجمعونَ . ساجِدينَ 
 

خَلَقْتَنى مِـنْ   قالَ اَنَا خَيرٌ مِنْه     .  قالَ يĤ اِبليس ما منَعك اَنْ تَسجد لِما خَلَقْت بِيدى اَستَكْبرْت اَم كُنْت مِنَ الْعالينَ                
قالَ رب فَاَنْظِرْنى اِلى يومِ     . واِنَّ علَيك لَعنَتى اِلى يومِ الدينِ       . قالَ فَاخْرُج مِنها فَأِنَّك رجيم      . نار وخَلَقْتَه مِنْ طين   

اِالّ عِبادك مِـنْهم    .  فَبِعِزَّتِك الَُغْوِينَّهم اَجمعينَ     قالَ. اِلى يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ     . قالَ فَاِنَّك مِنَ الْمنْظَرينَ     . يبعثُونَ  
 )85 تا 67/ ص  .(الََمالََنَّ جهنَّم مِنْك ومِمنْ تَبِعك مِنْهم اَجمعينَ. قالَ فَالْحقُّ والْحقَّ اَقُولُ . الْمخْلَصينَ 

 
هنگامى كه با يكديگر جـدال مـى كردنـد مـن            .  كنيد   كه شما آن را اعراض مى     . اين خبرى بزرگ است     : بگو

. تنها از آن روى به من وحى مى شود كه بيم دهنده اى روشـنگر هسـتم                  . خبرى از ساكنان عالم باال نداشتم       
 .من بشرى را از گل مى آفرينم : پروردگارت به فرشتگان گفت

 
مگـر  .  همه فرشـتگان سـجده كردنـد         . چون تمامش كردم و در آن از روح خود دميدم، همه سجده اش كنيد             

اى ابليس، چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من بـا   : گفت. ابليس كه بزرگى فروخت و از كافران شد         
مـرا از   . مـن از او بهتـرم     : دو دست خود آفريده ام منع كرد؟ آيا بزرگى فروختى يا مقامى ارجمند داشتى؟ گفـت               

. و تا روز قيامت لعنت من بر توست         . از اينجا بيرون شو كه تو مطرودى        :  گفت .آتش آفريده اى و او را از گل         
تو از مهلت يافتگانى، تا آن روز معين : گفت. اى پروردگار من، مرا تا روزى كه از نو زنده شوند مهلت ده           : گفت

ـ       . به عزت تو سوگند كه همگان را گمراه كنم          : گفت. معلوم   : گفـت . و باشـند    مگر آنها كه از بندگان مخلص ت
 .كه جهنم را از تو واز همه پيروانت پر كنم. حق است و آنچه مى گويم راست است 

 
 نگرش مجموعه اى به هفت تصوير 

 
از ايـن رو، برخـى از جلـوه هـا در     . همان سان كه ديديد، هر تصوير از زاويه اى قصه آدم را به نمايش مى نهد   

يعنى زاويه ديد و نوع نگاه سبب شده اسـت كـه بعضـى از               .  مفقود بعضى از تصاوير موجودند و در بعضى ديگر       
اما براى قضاوت درباره اين قصه بايد هر هفت تصوير را يـك             . جلوه ها گاه نمود پيدا كنند و گاه پوشيده بمانند         

 در ايـن نگـاه،    . چنين تماشاى جامع و گسترده اى مى تواند نگـاهى مشـرِفانه را در پـى داشـته باشـد                   . جا ديد 
 :مجموعه حوادث قصه را به اين ترتيب مى توان در شمار آورد
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 )بقره: يك جاى. ( خبر دادن از آفريده اى نو به نام آدم. 1
 
 )حجر و ص: دو جاى. (اعالنِ ماده اى كه اين موجود از آن آفريده شده است. 2
 
 )هفت جاى. (دعوت خداوند از فرشتگان براى سجده كردن بر اين آفريده. 3
 
 )هفت جاى. (سر باز زدنِ ابليس از سجده نزد آدم و دليل آورى اش براى اين امتناع. 4
 
 )هفت جاى. (بيرون راندن ابليس از بهشت و اعالن نبرد ابليس براى گمراه سازى آدم. 5
 
 )بقره، اعراف، طه: سه جاى. (سفارش خداوند به آدم كه از حيله هاى ابليس بر حذر باشد. 6
 
 )بقره، اعراف: دوجاى. (حوا از نزديك شدن به درختى در بهشتنهى آدم و . 7
 
 )اعراف، طه: دو جاى. (افتادن آدم و حوا در دام حيله ابليس و خوردن از ميوه درخت ممنوع. 8
 
 )بقره، اعراف، طه: سه جاى. (عتاب خداوند نسبت به آدم و پشيمانى وى و پذيرش توبه اش. 9
 

بقـره، اعـراف،   : سه جاى. (و ترسانيده شدن خود و خاندانش از حيله هاى ابليس   بيرون شدن آدم از بهشت      . 10
 )طه
 

اين ده مقطع مهم كه تشكيل دهنده قصه آدم هستند، در آن هفت جايگاه پراكنده شده اند و هر بار با تصويرى 
كه تفـاوتى در  هرجا كه تكرارى محض در ميان است حلقه هاى اتّصال شكل مى گيرد و هرجا      . ارائه گشته اند  

اين غايت عبارت است از نماياندن قصه از زاويه اى خاص . بيان به چشم مى خورد، غايت و هدفى در كار است
اين عناصر كـه  : با اين حال، جاى يك پرسش اساسى باقى مى مانَد. و ارائه پيام قصه با تأكيدى از همان منظر 

 ارند؟در قصه آدم بروز كرده اند، تا چه حد واقعيت د
 

 ماده آفرينش آدم، پيدايش حيات انسانى بر زمين، درختى كه آدم از آن خورد، بهشتى كه آدم در آن به سر مى                     
اين ها تا چه حد حقيقى و تا چه اندازه نمادين و رمزى اند؟ اينك به كوتاهى در اين باره سـخن مـى                        ... برد، و   
 .گوييم
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 آفرينش پدر و مادرِ آغازين 
 

المى، روشن است كه رشته زندگى انسان امروز از آدم و حوا آغاز مى شـود وآن دو، خـود، پـدر و                       در ديدگاه اس  
 :مادرى نداشته اند

 
 )13 /حجرات  .(يĤ أَيها النّاس اِنّا خَلَقْناكُم مِنْ ذَكَر واُنْثى

 
 .همانا ما شما را از يك مرد و يك زن پديد آورديم! اى مردم

 
 آسمانى و خواه بشرى، بر اين باورند كه اين پدر و مادر آغازين در باغى به سر مى بردند                    نيز همه دين ها، خواه    

 .و آن گاه به سبب خطايى از آن رانده شدند و هبوط كردند
 

 اسطوره ها 
 

اين ريشه اصيل و حقيقى، به تدريج از اوهام و پندارهاى بشرى رنگ پذيرفته و بدين سان اسطوره هايى شكل                    
 :مثال در اوپانيشاد، كتاب مقدس هندويان، مى خوانيم. گرفته اند

 
آن گاه خواست تا پيكرش دو . خداوند داراى پيكرى بزرگ بود تا بتواند با پيكر مرد و زن، روى هم، برابرى كند             

پس نفس واحده قطعه اى است داراى خـأل، و ايـن خـأل را               . و چنين بود كه زوج و زوجه پديدآمدند       . نيم گردد 
 .سپس زوج با زوجه در آميخت و نسل بشر پديدآمد. ى كندزوجه پر م

 
او چگونه توانست پس از آن كه مرا : پس آن گاه زوجه ـ يعنى همان كه پيش تر زوجه خدا بود ـ از خود پرسيد  

زوج نيـز در    . سپس در چهره گاوى پنهان شد     . از نَفْس خويش بيرون آورد، با من درآميزد؟ پس بايد پنهان شوم           
 .از آميزش آن دو چهارپايان زاده شدند. ى نر رفت و با او درآميختچهره گاو

 
سپس زوجه صورت ماده خَر يافت و زوج صورت خَـرِ           ... آنگاه زوجه چهره اسب ماده يافت و زوج چهره اسب نر          

 ...و به همين ترتيب، همه موجودات آفريده شدند...و از آميزش آن دو سم داران پديد آمدند. نَر
 

به راستى كه من و ايـن       : سپس گفت .  پايان يافت، خداوند به موجودات نگريست و حقيقت را دريافت          وقتى كار 
ة الحضـارة، ج       .(موجودات، يك نَفْس هستيم، زيرا من، خود، آن ها را از نَفْسِ خويش خارج ساختم               ص  3قصـ ،

34( 
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 ردپاى اسطوره ها در كتب تفسير 
 

هر قومى، بـراى خـود،      . ر مورد همه حقايق تاريخى رقم خورده است       همانند چنين اسطوره هايى، كم و بيش، د       
تصويرى از خلقت آدم و حوادث پيرامون آن آفريده است و كتب تفسير ما سرشار از همين وهم بافى ها گشـته                     

اندوهگنانه، برخى از اين افسانه ها در لباس روايت و نقل معصوم به كتاب هاى مـا راه يافتـه انـد و بـراى                         . اند
 :ابن خلدون در اين باب، تحليل ارجمندى دارد. وهى، دين در همين حرف ها خالصه مى شودگر
 

پس هرگاه  . سبب اين امر آن است كه عرب اهل كتاب و علم نبود و بدويت و نانويسى بر اين قوم غلبه داشت                    
ردد، به سـراغ اهـل    همچون ديگر اقوام انسانى، اشتياق مىورزيد كه از اسباب آفرينش و پيدايش هستى آگاه گ              

 ...و اهل كتاب، همان يهوديان بودند و نصرانيانِ تابع ايشان... كتاب مى رفت
 

و به اين   ...  اين اهل كتاب آن گاه كه اسالم آوردند، جز در احكام شرعى، بر ديگر دانش هاى خود باقى ماندند                  
كام عملـى نبـود، بـه دنبـال تعيـين      و چون اين امور از اح. ترتيب، كتب تفسير از منقوالت ايشان سرشار گشت   

 )415مقّدمه ابن خلدون، ص  .(درستى و نادرستى آن ها برنيامدند
 

 نگاهِ خردمندانه قرآن به قصه آفرينش آدم
  

ه آفـرينش                   همان قدر كه آن افسانه هاى اسرائيلى و ناصواب با عقل و خرد سليم ناسازگارند، نگاه قرآن به قصـ
آفريـده شـده    ) خـاك (=  طعنى بر آن وارد نيست، در نگاه قرآن، انسـان از طـين               آدم با دانش مى سازد و هيچ      

تبـديل گشـته اسـت و       ) گِلِ سياه و بـدبو    (= و آن گاه حمأ مسنون      ) گلِ خشك (=  خاكى كه به صلْصال      ;است
، يعنى همين تعفّن كه در خاك پديـد آمـده         ) 33 و   28 و   26/ حجر   .(سپس حيات آدم از آن شكل گرفته است       

همه آورده هايش علمى است و هرگـز        . با آن كه قرآن كتاب علم نيست      . زمينه رويش نهال انسان گشته است     
تصوير خلقت انسان در قرآن، دقيقاً با يافته هاى متين علمى در اين             . سخن خرافه و ضد علمى در آن راه ندارد        

ه قرآن آفرينش هر جانـدارى را از آب مـى           اما اين ك  . باب نيز سازگار است كه ريشه حيات را در خاك مى داند           
گـل سـياه و   (= از آن روست كه تا خاك با آب آميخته نشود و در جوار آن نماند، حمأ مسنون             ) 30/ انبيا   (داند،
 .شكل نمى گيرد) بدبو

 
 پس آنچه جز همين مدلول قرآنى، برگرفته از خرافات تورات و انجيل بـه كتـب تفسـيرى و روايـى راه يافتـه                        

در پرتو همين نگرش قرآنى، روشن مى شود كـه          . ، با ذات قرآن ناسازگار است و بايد آن را به ديوار كوبيد            است
ب و                          بسيارى از آراى علمى امروز در باب خلقت آدم با انديشه دينى اصيل ناسـازگارى ندارنـد و نبايـد بـا تعصـ

اكنـون  . ى عالمـان از ديـن شـد       خشك سرى ميان علم و دين تباين نمودار كرد و به ايـن ترتيـب سـبب دور                 
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گِلِ خشك كĤميزش با آب و تبديل به گل سياه و بـدبوك خلقـت    خاك[تصويرى را كه قرآن، خود، ارائه كرده  
 :مثال قرطبى مى گويد.  مقايسه كنيد با آنچه بسيارى از مفسران آورده اند]آدم
 

پس فرشـتگان   . چهل سال از مقدار روز جمعه     او پيكرى بود از گِل به مدت        . خداوند، آدم را به دست خود آفريد      
پس بر او مى گذشـت و بـر او          . بر او عبور كردند و از آنچه ديدند هراسان شدند، و بيش از همه ابليس هراسيد               

 )280، ص 1تفسير قرطبى، ج  ....(ضربه مى زد و آن پيكر به صدا درمى آمد، همچون صداى گلِ پخته
 

 شجره ممنوعه 
 

اين درخت براى آدم كامال معين بوده، زيرا قرآن بـا           . ه اى سخن بگوييم كه آدم از آن خورد        اكنون بايد از شجر   
ا قـرآن بـراى مـا اوصـاف ايـن درخـت را             . از آن سخن مـى گويـد      ) اين درخت معين  (= تعبير هذه الشّجرة     امـ

ارى ندارنـد، بلكـه از      اوصافى هم كه از زبان ابليس در قرآن آمده است، قطعاً با واقعيت سـازگ              . ذكرنكرده است 
 :وسوسه هاى ابليس بوده اند

 
جرَةِ اِالّ اَنْ                      نْ هـذِهِ الشـَّ كُما عـبقالَ ما نَهكُما رءتِهِما ووما مِنْ سنْهع رِىما ماولَه دِىبطانُ لِيا الشَّيملَه سوسفَو

 )120/ طه : نيز بنگريد به. 20/ ف اعرا .(تَكُونا ملَكَينِ اَو تَكُونا مِنَ الْخالِدينَ
 

: و گفـت  . پس شيطان آن دو را وسوسه كرد، تا شرمگاهشان را كه از آنها پوشيده بود در نظرشان آشـكار كنـد                    
 .پروردگارتان شما را از اين درخت منع كرد تا مبادا از فرشتگان يا جاويدانان شويد

 
 را تعيين كنند و در اين تالش، به هر رطـب و             با اين حال، كتب تفسير كوشيده اند تا نوع و اوصاف اين درخت            

مثال آن را خوشه گندم، درخت انگور، درخت انجير، درخت كـافور، درخـت دانـش،                . يابسى استمساك كرده اند   
بسيار دور مى نمايد كه براى اين تعابير و تفاسير متفاوت و متهافـت، ريشـه اى                 . ودرخت جاودانگى پنداشته اند   

 .  و روايات وجود داشته باشداستوار و متين از سنّت
 

همين كه قرآن نوع اين درخت را معلوم نمى كند ـ با آن كه براى آدم و حوا معين فرموده بوده اسـت ـ دليـل     
. آن است كه نوع آن هيچ نقشى در پيام قصه ندارد و ويژگى خاصى آن را از درخـت ديگـر ممتـاز نمـى سـازد                         

يك شدن به اين درخت، صرفاً براى آزمودن او در برابـر فريـب هـاى                همين نشان مى دهد كه نهى آدم از نزد        
 :ابليس بوده است

 
 )115/ طه  .(ولَقَد عهِدنا اِلى ادم مِنْ قَبلُ فَنَسِى ولَم نَجِد لَه عزْماً
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 .و ما پيش از اين با آدم پيمان بستيم ولى فراموش كرد، و شكيبايش نيافتيم
 

 هدف قصه آدم 
 

ايت به اين مسأله مهم، مى توان فهميد كه اصل قصه آدم براى آن نيامده است كه چگونگى خلقت انسان با عن
 :هدف مهم از ذكر اين هبوط، نماياندن يك پيام بزرگ اخالقى است. را براى ما فاش سازد

 
.  خـاكى نـدارد    آن گونه كه در قرآن آمده است، قصه هبوط آدم پيوندى با پيدايش نخستين انسان بر اين كـره                  

اين انسان مى تواند از بدويت شهوت غريزى تا آگاهى به اين كه نفسى آزاد و قـادر                  : هدف اين است كه بگويد    
 .به شك و عصيان دارد، باال رود

 
پس هبوط يك فساد اخالقى نيست، بلكه انتقال انسان است از شعورى ساده به سـوى نخسـتين بارقـه شـعور                  

قرآن هرگز زمين را ميدان عذاب انسان و زندانِ يك موجـود  .بيدارى از خواب طبيعت   كه نوعى است    ... آگاهانه  
 .زشت عنصر كه خطايى اصلى مرتكب شده، نمى شمارد

 
و از همـين رو، خداونـد توبـه آدم را           . نخستين معصيتى كه از انسان سرزد، در حقيقت آغازين كار آزادانه او بود            

سـالمى، ص   تجديد التّفكير الدينى اال   : اقبال الهورى  .(ر قرآن آمده است   پذيرفت و او را آمرزيد، همچنان كه د       
99( 
 

 بهشت آغازين 
 

در باب بهشتى كه آدم از آن هبوط كرد، نيز بايد گفت كه بسيارى از مفسران معتقدند اين بهشت ماوراى حشر                     
بايـد  .  مژده داده شـده اسـت      قرارداشته، يعنى بهشتى بوده از بهشت هاى آسمانى كه به تقوا پيشگان در آخرت             

/ بقـره    .(دانست كه تعبير جنّت در مواردى از قرآن براى همين باغ هاى زيبا و شكوهمند زمينى نيز آمده است                  
اصوال جنّت مكانى است پوشيده از درخت، به گونه اى كه هركه در . 40 و 39 و 33 و 32/  كهف ;266 و 265

لغت جن نيز از همين ريشه و با همـين          . گردد) مجنون(= ، پوشيده   آن وارد شود البه الى شاخ و برگ درختان        
از آن سو، شاهدى يافت نمى شود كـه جنّـتِ آدم را             ) ه و ناپيداست  وجه نامگذارى است، زيرا از چشم ما پوشيد       

واژه هبوط نيز شاهدى بر اين معنا نيست، زيرا الزم نيست هبوط و فرو آمدن               . منحصر در بهشت آسمانى سازد    
از مفسران، ابومسلم اصفهانى و قرطبى بـه همـين         . اهبطوا مصراً : در خود قرآن آمده است    . اً از آسمان باشد   حتم

 تفسـير  ;167، ص 1مجمـع البيـان، ج    .(نظر گرويده اند كه مراد از جنّت در قصه آدم، باغى زمينى بوده اسـت     
 :اقبال الهورى مى گويد) 17، ص 7قرطبى، ج 
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 كه جنّت قصه آدم، باغى است ماوراى حس ما كه انسان از آن به زمين هبوط كرده سببى نيست تا فرض كنيم
پـس  . واهللا أنبتكم مِنَ األرض نباتاً    :  زيرا مى گويد   ;طبق خود قرآن، انسان از اين زمين بيگانه نبوده است         . باشد

التّفكيـر  تجديـد   .(اختجنّتى كه در اين قصه آمده، همان نيست كه خداوند جايگاه جاودان متّقيـان خواهـد سـ           
 )98الدينى االسالمى، ص 

 
همين مقدار مختصر كه قصه آدم را كاويديم، براى آن بود كه نشان دهيم در بررسى قصه هاى قرآن و كشف                     

هرگونـه  . پيام هاى آن ها بايد از خود قرآن و ظهورهاى كالمى آن و شواهد و قرائن از آيات ديگر مدد جسـت                     
اى برخاسته از انجيل و تورات تحريف شده و افسانه هاى هندى و چينى، گرچـه در آرا و                 گرويدن به اسطوره ه   

و اين هم، عـين بـى ثمـرى    . مكتوباتِ مفسران و نويسندگان اسالمى باشد، جز احتجاب از حقيقت ثمرى ندارد 
 !  آمين;بادا كه تا پاى و پويه اى هست، در راه رسيدن به حقيقت باشد. است

 
 
 
 
 

  على المهدىوالسالم
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